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ค าน า 
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อบัดลุฮาดีย์และสว่นหนึง่ของการอรรถาธิบายหะดิษจากเว็บไซต์
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart=523
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หะดีษที่ 17 มีความเมตตาต่อสัตว์ 

 

 انِ َٔ يَ الَ ةِ  ُق ذْ الؽ  
 

  َْ خَ 
َ
  َِ ةْ  ادِ ػ   كَ َل ػْ حَ  ِبْ أ

َ
 : اَل كَ   ِ ا لِ ْٔ ـُ رَ  َْ خَ   ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ٍس وْ أ

ُُ  ََعَ  انَ فَ ضْ الِ  َب خَ نَ  اَ  ن  إِ  "   ـَ  ًْ خُ يْ خَ ا رَ ذَ إِ ـَ  ، ءٍ َشْ   
َ
 ًْ خُ َبْ ذَ ا ذَ إِ ، وَ  ثَ يَ خْ ا اىلِ ْٔ ُِ فِ ضْ أ

 ـَ 
َ
  ػ  طِ ْلُ ، وَ  ثَ ْبَ ا ال  ْٔ ُِ فِ ضْ أ

َ
 " ُّ خَ طَ يْ بِ ذَ  حْ ُيِ ىْ ، وَ  ُّ حَ ؽَ فْ كَ  ًْ زُ ػُ ضَ أ

 . ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  
       ความวา่: จากทา่นอบ ูยะอฺลา นัน่คือ ชดัด๊าด อิบน ุเอาสฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุจากท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ  ทา่นกลา่ววา่: “แท้จริงอลัลอฮฺได้บญัญัติให้กระท าความดีตอ่ทกุๆ สิ่ง ดงันัน้เม่ือ

พวกท่านจะประหาร ก็จงประหารด้วยวิธีการท่ีดี และเม่ือพวกท่านจะเชือด(สตัว์) ก็จงเชือดด้วย
วิธีการท่ีดี และคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจงลบัมีดของเขาให้คม และจงให้สตัว์เชือดของเขาได้
ผอ่นคลาย1” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม2 

 
إن المتطلع إلى مبادئ دٌننا الحنٌف ، لٌبهره جوانب التكامل فً تشرٌعاته ، مما 

أن ٌحسن صلته ٌجعله مولنا بتفرد اإلسالم فً شمولٌته ، فهو ٌدعو اإلنسان إلى 
بخالمه ، وفً الولت ذاته ٌضع األسس المتٌنة ، والمواعد الراسخة فً تعامله مع 

 . غٌره من الخلك
 

ومن هنا تظافرت نصوص الكتاب والسنة مؤٌدة لهذه الرؤٌة ، وموضحة لمعالمها ، 
وجعلت اإلحسان هو األساس الذي تنبثك منه هذه العاللات ، ولد نبهنا هللا سبحانه 

لى إلى ذلن فً كتابه العزٌز فمال : } إن هللا ٌأمر بالعدل واإلحسان { ) النحل : وتعا
( ، فبٌّن وجوب العمل بممتضى اإلحسان ، وأحاط العاملٌن بها بمعٌّته الخاصة ،  00

وشملهم برعاٌته وتأٌٌده ، كما لال عزوجل : } وإن هللا لمع المحسنٌن { ) العنكبوت 
                                                           
1 คือเชือดให้เร็วและไมท่รมานสตัว์ก่อนเชือด 

2 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การลา่สตัว์ สตัว์เชือด และสตัว์ที่อนมุตัิให้รับประทานได้, บท: สัง่ใช้ให้ปฏิบตัิดีใน
การเชือด การประหาร และลบัมดีให้คม, เลขที:่ 1955 
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ن السبل لتحمٌك ذلن فً الكثٌر من المواضع ، ومن جملتها ( ، كذلن فإنه لد بٌّ  90: 

 . ، الحدٌث الذي بٌن أٌدٌنا ، والذي جاء موضحا كٌفٌة اإلحسان إلى الخلك
 

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งหะดีษกบัอลักรุอาน 

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองจริยธรรมในอิสลาม 

3.1 ความส าคญัของจริยธรรม 

3.2 . ประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามตอ่การด าเนินชีวิต 

3.3 คณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 
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หะดีษที่ 18 จรรยามารยาทท่ีดีงาม 
 

 َُ فَ الَ  ُق يُ الُ 
 

  َْ خَ 
َ
 وَ    ةٍ ادَ َِ سُ  َِ ةْ  ِب ػُ ِْ سُ  ر  ذَ  ِبْ أ

َ
ا    وٍ تَ سَ  َِ ةْ  اذِ ػَ ٌُ   َِ ْح الؽ  ػِ تْ خَ  ِبْ أ ٍَ ُٓ َرِضَ اُ َخِْ

 : اَل كَ   اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  َْ خَ 
 ، وَ  َج ِْ ا نُ ٍَ رُ يْ ضَ  اَ  ِق ح  اِ "   

َ
 "   ٍَ فَ ضَ  ٍق يُ ِبُ  اَس انل   ِق اىِ عَ ا ، وَ َٓ طُ ٍْ تَ  ثَ َِ فَ الَ  ثَ ئَ ي  الف   عِ تِ حْ أ

 .صٌ يْ طِ َن  ٌَ فَ : ضَ  ظِ فَ اىن   ِو ػْ بَ  ِفْ . وَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ : ضَ  اَل كَ وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّت   اهُ وَ رَ 
 
ความว่า:  จากท่านอบู ซรฺั ํุนดบุ อิบนุ ํุนาดะฮฺ และอบู อบัดิรฺเราะหฺมาน มุอาซ อิบนุ ญะบลั 

เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา จากท่านเราะสลูลุลอฮฺ    ท่านกล่าวว่า: “ท่านจงย าเกรงตอ่อลัลอฮฺไม่ว่า

ท่านจะอยู่ ณ ท่ีใดก็ตาม และจงตามความชัว่ด้วยการท าความดีชดใช้ ซึ่งความดีนัน้จะไปลบล้าง
ความชัว่ได้ และจงปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยจรรยามารยาทท่ีดีงาม” หะดีษบนัทึกโดยอตั-ติรฺ
มิซีย์3 และทา่นกลา่ววา่ "หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนั" และในบางฉบบัระบวุา่ "หะสนัเศาะหีหฺ้" 
 

سفٌنة النجاة ، ومفتاح كل خٌر ، كٌف ال ؟ وهً الغاٌة العظمى ، التموى هً 
والممصد األسمى من العبادة ؟ ، إنها محاسبة دائمة للنفس ، وخشٌة مستمرة هلل ، 

وحذر من أمواج الشهوات والشبهات التً تعٌك من أراد السٌر إلى ربه ، إنها 

ل ، واالستعدادُ لٌوم الرحٌلالخوف من الجلٌل ، والعمل بالتنزٌل ، والمناعة بالملٌ  . 
 

من هنا كانت التموى هً وصٌة هللا لألولٌن واآلخرٌن من خلمه ، لال تعالى : } ولمد 
( ، وهً  131وصٌنا الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم وإٌاكم أن اتموا هللا { ) النساء : 

، فال عجب إذا أن  وصٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص لجمٌع أمته ، ووصٌة السلف بعضهم لبعضهم
 . ٌبتدأ بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نصٌحته ل معاذ بن جبل و أبً ذر رضً هللا عنهما

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความย าเกรงในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้
  

                                                           
3 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าดีและการเช่ือมสมัพนัธ์, บท: การปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนมนษุย์, เลขท่ี: 1987 
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หะดีษที่ 19 การศรัทธาต่อกฎสภาวะ 

 

 رِ ػَ اىلَ وَ  اءِ َي اىلَ ةِ  انُ ٍَ حْ الِ 
 

  َْ خَ 
َ
آُ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  اٍس ت  خَ  َِ ةْ  اِ  ػِ تْ خَ  اِس ت  اىػَ  ِبْ أ  : اَل كَ  ٍَ

ْ إِ  مُ َل ا ؽُ : " يَ  اَل لَ ذَ ،  ٌاً ْٔ يَ   ِب  انل   َؿ يْ عَ  ُج ِْ نُ      ّن 
ُ
 : اٍت ٍَ َكِ  َم ٍُ ي  غَ أ

َْ ُتَ  هُ ػْ َتِ  اَ  َِ فَ ضْ ، اِ  َم ظْ فَ َيْ  اَ  َِ فَ ضْ اِ    . َم ا
ـَ ذَ إِ    ا 

َ
ـْ ـَ  َج ىْ أ  ا

َ
ـْ ذَ إِ ، وَ  اَ  لِ أ ـْ ـَ  َج ِْ ػَ خَ ا ا  . اِ ةِ  َْ ػِ خَ ا

  ًْ يَ اغْ وَ 
َ
َ  ثَ ٌ  الُ  ن  أ  ََعَ  ْج ػَ ٍَ خَ اسْ  ِٔ ل

َ
ِ  كَ ْٔ ػُ فَ ِْ حَ  نْ  أ َ  ءٍ َشْ ب ِ  ل  إِ  كَ ْٔ ػُ فَ ِْ حَ  ًْ ل  ُّ تَ خَ نَ  ػْ كَ  ءٍ َشْ ب

َ  اُ  نْ  ا ََعَ ْٔ ػُ ٍَ خَ اسْ  نِ إِ وَ  ، َم ل
َ
ِ  كَ وْ ُض  يَ  أ َ  ءٍ َشْ ب ِ ل  إِ  كَ وْ ُض  يَ  ًْ ل  .َم يْ يَ غَ  اُ  ُّ تَ خَ نَ  ػْ كَ  ءٍ َشْ  ب

  ِج ػَ ـِ رُ  
َ
 "   ُؿ طُ الُه  ِج ف  سَ وَ  مُ َل كْ األ

 . صٌ يْ طِ َن  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ : ضَ  اَل كَ . وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّت   اهُ وَ رَ 
 
 : ي  ؼِ ٌِ اىّت   ْيِ دَ  يَثِ اوَ رِ  ِفْ وَ  
  هُ ػْ َتِ  اَ  َِ فَ ضْ اِ  

َ
 . َم امَ ٌَ أ

 .  ةِ ػ  الل   ِفْ  َم ـُ ؽِ ػْ حَ  اءِ عَ الؽ   ِفْ   اِ َل إِ  ْف ؽ  ػَ تَ  
  ًْ يَ اغْ وَ 

َ
 ٌَ  ن  أ

َ
 ٍَ عْ ا أ

َ
َ  كَ أ  ٌَ وَ  َم تَ يْ ِه ِلُ  َْ سُ يَ  ًْ ل

َ
َ  َم اةَ َن ا أ  . َم ئَ ٍِ غْ ِلُ  َْ سُ يَ  ًْ ل

  ًْ يَ اغْ وَ 
َ
 . وَ  ْبِ اله   عَ ٌَ ْصَ انل   ن  أ

َ
 وَ  ِب ؽْ الهَ  عَ ٌَ  جَ ؽَ اىفَ  ن  أ

َ
ُ  ْسِ اىػُ  عَ ٌَ  ن  أ  اً " . ْس ي

 

ความว่า:  จากท่านอบู อลั-อบับาส อบัดลุลอฮฺ อิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา เล่าว่า:  “ในวนั

หนึ่งขณะท่ีฉันนั่งอยู่ข้างหลงัท่านนบี      ท่านก็ได้กล่าวกับฉันว่า: “โอ้เด็กน้อย ฉันจะสอนบาง

ถ้อยค าแก่เจ้า:  เจ้าจงพิทกัษ์อลัลอฮฺ แล้วอลัลอฮฺจะพิทกัษ์เจ้า เจ้าจงพิทกัษ์อลัลอฮฺ แล้วเจ้าจะพบ
พระองค์อยู่เบือ้งหน้า เม่ือเจ้าจะวิงวอนขอก็จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ และเม่ือเจ้าจะขอความ
ช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ และเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า หากประชาชาติทัง้หมด
รวมกนัเพ่ือท าคณุประโยชน์อยา่งหนึง่แก่เจ้า พวกเขาไมส่ามารถท าคณุประโยชน์ใดๆ แก่เจ้าได้เลย 
นอกจากสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ทรงก าหนดไว้ให้แก่เจ้าแล้ว และหากพวกเขารวมกนัเพ่ือท าอนัตรายแก่เจ้า
ด้วยบางสิ่ง พวกเขามิอาจท าอันตรายใดๆ แก่เจ้าได้เลย นอกจากสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ทรงก าหนดไว้
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ให้แก่เจ้าแล้ว ปากกาได้ถกูยกขึน้และกระดาษบนัทึกก็แห้งแล้ว4” บนัทึกโดยอตั-ติรมีซีย์ และท่าน
กลา่ววา่ "หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้5" 

 และในรายงานอ่ืนนอกจากการรายงานของอตั-ตรฺิมิซีย์มีส านวนว่า: “เจ้าจงพิทกัษ์อลัลอฮฺ 
แล้วเจ้าจะพบอลัลอฮฺอยูเ่บือ้งหน้า  เจ้าจงรู้จกัอลัลอฮฺในยามสขุสบาย แล้วพระองค์จะรู้จกัท่านใน
ยามทุกข์ยาก และเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า สิ่งใดท่ีคลาดแคล้วจากท่าน มนัย่อมไม่ประสบกับท่าน 
และสิ่งใดท่ีมนัประสบกบัท่าน มนัย่อมไม่คลาดแคล้วจากท่านอย่างแน่นอน 6 และเจ้าจงทราบเถิด
ว่าชัยชนะอยู่กับความอดทน และความสุขอยู่กับทุกข์ และความสะดวกง่ายดายอยู่กับความ
ยากล าบาก” 

 
ومن هذا المنطلك حرص النبً ملسو هيلع هللا ىلص على غرس العمٌدة فً النفوس المؤمنة ، 

وأولى اهتماما خاصا للشباب ، وال عجب فً ذلن! فهم اللبنات الموٌة والسواعد 
الدعوة الفتٌة التً ٌعّول علٌها نصرة هذا الدٌن ، وتحّمل أعباء  . 

 
ًّ على هذه التنشئة اإلسالمٌة الفرٌدة ،  وفً الحدٌث الذي نتناوله ، مثال ح

لألجٌال المؤمنة فً عهد النبوة ، بما ٌحتوٌه هذا المثال على وصاٌا عظٌمة ، 

 . ولواعد مهمة ، ال غنى للمسلم عنها
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองมารยาทการเข้าห้องน า้ในอิสลาม ดงันี ้

- ความส าคญัของมารยาทในการเข้าห้องน า้ 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้ห้องน า้ 

- มารยาทการเข้าห้องน า้ 

 

                                                           
4 หมายถงึพระองค์ได้ทรงก าหนดทกุอยา่งไว้แล้ว 
5 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าดีและการเช่ือมสมัพนัธ์, บท: การปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนมนษุย์, เลขท่ี: 
1987 
6 หมายความวา่สิง่ใดที่อลัลอฮฺทรงก าหนดให้เกิดกบัทา่น มนัยอ่มเกิดขึน้อยา่งแนน่อน และสิง่ใดที่พระองค์ไมท่รง
ก าหนดให้เกิดขึน้ มนัยอ่มไมเ่กิดขึน้เช่นกนั 
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หะดีษที่ 20 ความละอายเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา 
 

 انِ ٍَ حْ الِ  ََ ٌِ  اءُ يَ الَ 
 

  َْ خَ 
َ
  وْ ؽٍ ٍْ خَ  َِ ةْ  ثَ تَ لْ خُ  دٍ ْٔ ػُ فْ مَ  ِبْ أ

َ
 ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ي  رِ ػْ الَ  ي  ارِ َه ُْ األ

  : اِ 
 ٍ  مِ  ن  " إِ  

َ
َ ذَ  : إِ َل وْ الُ  ةِ ٔ  تُ انل   مِ ََكَ  َْ ٌِ  اُس انل   كَ رَ دْ ا أ َ  ًْ ا ل  " َج ئْ ا كِ ٌَ  عْ َِ اْن ـَ  ْحِ خَ فْ ت

 . ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ   
 
ความวา่: จากทา่นอบ ูมสัอดู นัน่คือ อกุบะฮฺ อิบน ุอมัรฺ อลั-อนัศอรีย์ อลั-บดัรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุ

เล่าว่า: ท่านเราะสูลลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “แท้จริง ส่วนหนึ่งจากสิ่งท่ีมนุษย์ได้รับรู้จากค าพูดของ

บรรดาศาสนทูตก่อนๆ คือ คติท่ีว่า หากท่านไม่มีความละอายแล้ว ก็จงท าตามสิ่งท่ีท่านประสงค์
เถิด” บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์7 
 
الحٌاء زٌنة النفس البشرٌة ، وتاج األخالق بال منازع ، وهو البرهان الساطع على 

عفّة صاحبه وطهارة روحه ، ولئن كان الحٌاء خلما نبٌال ٌتباهى به المؤمنون ، فهو 
الجنة ، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أٌضا شعبة من شعب اإلٌمان التً تمود صاحبها إلى

 . ) الحٌاء من اإلٌمان ، واإلٌمان فً الجنة ( رواه أحمد والترمذي
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความฉลาดในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

 

 

 

 

                                                           
7 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: หะดีษตา่ง ๆ เก่ียวกบับรรดาศาสนทตู, บท: หะดีษเก่ียวกบัถ า้, เลขที:่ 3484 
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หะดีษที่ 21 การยืนยัดบนความถูกต้องคือแก่นแท้ของอิสลาม 
 

ٌَ لَ خِ ـْ الِ   مِ َل ـْ الِ  ب  ىُ  ثُ ا
 

  َْ خَ 
َ
  َو يْ رِ و وَ ؽٍ ٍْ خَ  ِبْ أ

َ
 : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  اِ  ػِ تْ خَ  َِ ةْ  انَ يَ فْ ـُ  ةَ ؽَ ٍْ خَ  ِبْ أ

 َل  لً ْٔ كَ  مِ َل ـْ الِ  ِفْ  ِلْ  ْو كُ  اِ  َل ْٔ ـُ ا رَ يَ  ُج يْ كُ  
َ
 ـْ  أ

َ
  ُّ ِْ خَ  ُل أ

َ
 ْو : " كُ  اَل ، كَ  كَ ْيَ دَ  اً ػضَ أ

 ٌَ ـْ  ً  ، ثُ  اِ ةِ  ُج ِْ آ  "   ًْ لِ خَ ا
 . ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ 

 
ความว่า: จากท่านอบู อมัรฺ – บางรายงานกล่าวว่าอบู อมัเราะฮฺ – นัน่คือสฟุยาน อิบน ุอบัดลุลอฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: ฉันได้กล่าวว่า: “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ได้โปรดบอกฉันเก่ียวกบัอิสลาม

ด้วยค ากล่าวท่ีฉันไม่ต้องถามผู้ อ่ืนอีกนอกจากท่านด้วยเถิด” ท่านนบี   จึงกล่าวว่า: “ท่านจง

กลา่วเถิดว่า ฉันได้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺแล้ว หลงัจากนัน้ท่านก็จงยืนหยดัอยู่บนความถกูต้อง” บนัทึก
โดยมสุลิม8 
 

لم ، أن تتضح له معالم الطرٌك إلى ربّه ، فتراه إن غاٌة ما ٌتطلع إلٌه اإلنسان المس
ٌبتهل إلٌه فً صالته كل ٌوم ولٌلة أن ٌهدٌه الصراط المستمٌم ، كً ٌتخذه منهاجا 

 . ٌسٌر علٌه ، وطرٌما ٌسلكه إلى ربه ، حتى ٌظفر بالسعادة فً الدنٌا واآلخرة
ى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن هنا جاء الصحابً الجلٌل سفٌان بن عبدهللا رضً هللا عنه ، إل

وانتهز الفرصة لٌسأله عن هذا الشأن الجلٌل ، فجاءته اإلجابة من مشكاة النبوة لتثلج 
 . ( صدره ، بأوضح عبارة ، وأوجز لفظ : ) لل آمنت باهلل ، ثم استمم

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองมารยาทในท่ีประชุมตามทศันะอิสลาม ดงันี ้

- ความหมายของการประชุม                            - ความส าคญัและคุณค่าของการเขา้ท่ีประชุม 

- ดุอาๆการเปิดและปิดประชุม                          - มารยาทในการเขา้ร่วมในท่ีประชุม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทในท่ีประชุม 

 

 

                                                           
8 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: คณุลกัษณะของอิสลามที่ครอบคลมุ, เลขที:่ 62 
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หะดีษที่ 22 เส้นทางสู่สวรรค์ 
 

 ٍَ  ثِ ِ   اجَ َل إِ  ُق يْ ؽِ اى
 

  َْ خَ 
َ
  اِ   ػِ تْ خَ  َِ ةْ  ؽِ اةِ سَ  اِ   ػِ تْ خَ  ِبْ أ

َ
  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ي  ارِ َه ُْ األ

َ
 ـَ  لً سُ رَ  نْ أ

َ
 َل أ

 :اَل لَ ذَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ 
   

َ
 رَ " أ

َ
ٍَ  ُج يْ ي  ا َن ذَ إِ  َج يْ أ  ، وَ  انَ َي مَ رَ  ُج ٍْ ُن ، وَ  ِت ابَ ْٔ خُ هْ ال

َ
 ُج ٌْ ؽ  ضَ ، وَ  َل َل الَ  ُج يْ يَ ضْ أ

َ ، وَ  امَ ؽَ الَ    ًْ ل
َ
ِ  ذَ ََعَ  دْ زِ أ   ، ئاً يْ كَ  َم ل

َ
 أ

َ
 " ًْ ػَ : " جَ  اَل ؟ كَ  ثَ ِ  اجَ  ُو عُ دْ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  
 

 .ُّ خُ تْ نَ خَ سْ اِ  : امَ ؽَ الَ  ُج ٌْ ؽ   ضَ َن ػْ ٌَ وَ   
 َن ػْ ٌَ وَ  

َ
 . ُّ ي  ضِ  ػاً لِ خَ ػْ ٌُ  ُّ خُ يْ ػَ ذَ  : َل لَ الَ  ُج يْ يَ ضْ  أ

 
ความว่า: จากอบ ูอบัดิลลาฮฺ นัน่คือ ญาบิร อิบน ุอบัดลุลอฮฺ อลั-อนัศอรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่า

วา่: “มีชายคนหนึง่ได้ถามท่านเราะสลูลุลอฮฺ   : ว่า “ท่านมีความเห็นอย่างไรเม่ือฉันได้ละหมาด

ฟัรฎู ฉันได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมตัิสิ่งท่ีอนุมัติ ฉันห้ามสิ่งท่ีต้องห้าม และฉันไม่ได้
ปฏิบตัเิพิ่มใดๆ จากสิ่งเหลา่นัน้ ฉนัจะได้เข้าสวนสวรรค์ไหม ?” ทา่นนบีตอบวา่ “ใช”่  

หะดีษบนัทึกโดยมสุลิม9 ความหมายของประโยค "ฉันห้ามสิ่งท่ีต้องห้าม" คือฉันห่างไกล
จากสิ่งท่ีต้องห้าม และความหมายของประโยค "ฉันอนมุตัิสิ่งท่ีอนมุตัิ" คือฉันกระท าสิ่งท่ีอนมุตัิโดย
มีความเช่ืออยา่งแนว่แนถ่ึงการอนมุตัขิองมนั 

 
لما أرسل هللا تعالى نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ، جعل الغاٌة من ابتعاثه الرحمة بالخلك ، 
تعالى : } واإلرشاد إلى ألصر الطرق الموصلة إلى رضى الرّب ، وإذا رأٌنا لوله 

( ، تداعى إلى أذهاننا الكثٌر من  101وما أرسلنان إال رحمة للعالمٌن { ) الحج : 

الصور التً تؤّكد هذا المعنى ، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌدّخر جهدا فً إنماذ البشرٌة من الضالل 
 . ، وتبصٌرهم بالهدى والحك

 
البشر من تنّوع فً المدرات وتحمٌك هذا الهدف ٌتطلّب اإلدران التام لما علٌه 

والطالات ، إذ من المعلوم أن الناس لٌسوا على شاكلة واحدة فً ذلن ، بل ٌتفاوتون 
تفاوتا كبٌرا ، فلئن كان فً الصحابة من أمثال الصدٌّك و الفاروق وغٌرهم من 

فً  - لادات األمة الذٌن جاوزت همتهم لمم الجبال وأعالً السحاب ، فإن منهم
                                                           
9 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธาทีท่ าให้ได้เข้าสวรรค์ฯ, เลขที่: 18 
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األعرابً فً البادٌة ، والمرأة الضعٌفة ، وكبٌر السّن ، وغٌرهم ممن هم  - الممابل
 . أدنى هّمة وألل طموحا من أولئن الصفوة

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความซ่ือสตัย์ในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

3. จงอธิบายค านิยาม ดงัตอ่ไปนี ้

- หะดีษ มกัฏอฺู 

- อลัมะตนั (ตวับทหะดีษ) 

- อสัสะนดั (สายรายงาน) 

- อรัรอวีย์ (ผู้บนัทกึ) 
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หะดีษที่ 23 คุณความดีที่ครอบคลุม 
 

ٌِ َٔ سَ    ْيِ الَ  عُ ا
 

  َْ خَ 
َ
ِ ٌَ  ِبْ أ   ًٍ ِن َع  َِ ةْ  ِث ارِ الَ   ٍم ال

َ
ُّ  ي  ؽِ ػَ كْ األ    اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  َرِضَ اُ َخِْ

: 
  ٍ ى ا ِن ٍَ حْ الِ  ؽُ ٍْ كَ  رُ ْٔ ُٓ " ٍِ  َلُ ٍْ تَ  ِِ   ػُ ٍْ الَ وَ  ،  ا ل َن ْيَ ا وَ  ا َن طَ تْ ـُ ،   ِِ   ػُ ٍْ الَ وَ  اِ  ا

  نِ َل ٍْ تَ 
َ
ٌَ َل ٍْ تَ  وْ أ  وَ  اءِ ٍَ الف   ْيَ ا بَ  

َ
،   اءٌ يَ ِى  ْبُ اله  ، وَ  انٌ َْ ؽْ ةُ  ثُ كَ ػَ اله  وَ  ، رٌ ْٔ ُُ  ةُ َل اله  ، وَ  ِض رْ األ

َ  ثٌ ش  ضُ  آنُ ؽْ اىلُ وَ    َم ل
َ
ُُ   َم يْ يَ غَ  وْ أ  َٓ لُ خِ ػْ ٍُ ذَ  ُّ فَ فْ جَ  عٌ ائِ تَ ذَ  ، وْ ػُ ؾْ حَ  اِس انل   ، 

َ
 ا "َٓ لُ بِ ْٔ مُ  وْ ا أ

 .  ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  
 
ความวา่: จากทา่นอบ ูมาลิก นัน่คือ อลั-หาริษ อิบน ุอาศิม อลั-อชัอะรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า: “ความสะอาดเป็นคร่ึงหนึ่งของการศรัทธา และการกล่าวว่า 
"อลัหมัดลุิลลาฮฺ" ผลบญุของมนัจะเต็มตาชัง่ในวนักิยามะฮฺ และการกล่าวว่า "สบุหานลัลอฮฺ"  และ 
"อัลหัมดุลิลลาฮฺ" ผลบุญของทัง้สองประโยคหรือผลบุญของแต่ละประโยคนัน้ 10 จะเต็มระหว่าง
ท้องฟ้าและผืนแผ่นดิน   การละหมาดนัน้คือรัศมี การ7จ่ายซะกาตคือหลกัฐาน11 การอดทนคือแสง
สว่าง และอลักุรอานคือหลกัฐานสนบัสนนุท่าน (หากท่านท าความดี) หรือไม่ก็คือหลกัฐานมดัตวั
ท่าน (หากท่านท าความชัว่)  มนษุย์ทกุคนย่อมขวนขวาย(เพ่ือตวัเอง) ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีขายตวัเอง 
(ให้อลัลอฮฺ) 12  ดงันัน้เขาก็คือผู้ปลดปล่อยตวัเขาเอง (จากการถูกลงโทษในไฟนรก) (และมีผู้ขาย
ตวัเองให้กับชยัฏอนและตณัหาของเขา) ดงันัน้เขาคือผู้ท าลายตวัเขาเองให้พินาศ” หะดีษบนัทึก
โดยมสุลิม13 
 
 

                                                           
10 นกัรายงานหะดีษไมแ่นใ่จในส านวนหะดษีวา่คอืส านวนไหน  ระหวา่ง "ผลบญุของทัง้สองประโยค" หรือ "ผลบญุ
ของแตล่ะประโยค" 
11 คือจะเป็นหลกัฐานหรือพยานในวนัปรโลกเมื่อบา่วถกูถามถงึการใช้จ่ายทรัพย์สนิเงินทองของเขา หรืออาจ
หมายถึงเป็นหลกัฐานถึงการมศีรัทธาของผู้ที่จา่ยซะกาต เพราะพวกมนุาฟิกจะไมจ่า่ยซะกาต (อลั-มินฮาจญ์ 
ชรัหฺ เศาะหีหฺ้ มสุลมิ อิบนิ อลั-หจัญาจญ์ 3/101) 
12 หมายถงึการภกัดีตอ่พระองค์ 
13 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าความสะอาด, บท: ความประเสริฐของการบริจาค, เลขที:่ 223 



13 
 

وها نحن أٌها الماريء الكرٌم ، نتناول أحد جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص ، فإن هذا الحدٌث لد 
شتمل على العدٌد من التوجٌهات الرائعة ، والعظات السامٌة ، تدعوا كل من آمن ا

 . باهلل ربا ، وباإلسالم دٌنا ، أن ٌتمسن بها ، وٌعمل بممتضاها
 

وأول ما ابتدأ به النبً ملسو هيلع هللا ىلص وصٌّته هو الطهور ، والطهور شرط الصالة ، ومفتاح من 
ه الفعل الشرعً الذي ٌزٌل الخبث وٌرفع الحدث ، مفاتٌح أبواب الجنان ، وٌمصد ب

 . وال تصح الصالة إال به ، وٌشمل أٌضا تطهٌر الثٌاب والبدن والمكان
 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองมารยาทการเย่ียมเยียนตามทศันะอิสลาม ดงันี ้

- ความหมายและความส าคญัของการเย่ียมเยียน 

- ประโยชน์ของการเย่ียมเยียน 

- มารยาทการเย่ียมเยียน 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการเย่ียมเยียน 
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หะดีษที่ 24 ส่วนหน่ึงจากความกรุณาของอัลลอฮตฺ่อมนุษย์ 
 

 اِس  انل  ََعَ  اِ  وِ ْي ـَ  َْ ٌِ 
 

  َْ خَ 
َ
 و  سَ وَ   ؾ  غَ  ِّ ب  رَ  َْ خَ  ِّ يْ وِ ؽْ ا يَ ٍَ يْ ذِ     ِب  انل   َِ غَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ   ي  ارِ فَ اىؾِ  ر  ذَ  ِبْ أ

 
ّ
 : اَل كَ  ُّ ُ  أ

ْ ي إِ ادِ تَ ا غِ " يَ  َ ظَ  تَ َل ـَ  ٌاً ؽ  ُمَ  ًْ سُ َِ يْ ةَ  ُّ خُ يْ ػَ سَ وَ  ِسْ فْ  جَ ََعَ  ًَ يْ اىظ   ُج ٌْ ؽ  ضَ  ّن   .ا ْٔ ٍُ ال
ـْ ـَ  ُّ خُ حْ ػَ َْ  َْ ٌَ  ل  إِ  ال  َى  ًْ سُ ي ُك  ادِ تَ ا غِ يَ     ِنْ وْ ػُ ْٓ خَ ا

َ
 . ًْ زُ ػِ ْْ أ

  َْ ٌَ  ل  إِ  عٌ ائِ سَ  ًْ سُ ي ُك  ادِ تَ ا غِ يَ  
َ
ـْ ـَ  ُّ خُ ٍْ ػَ ٌْ أ  . ًْ سُ ٍْ ػِ ٌْ اُ  ِنْ ْٔ ٍُ ػِ ٍْ خَ ا

ـْ ـَ  ُّ حُ ْٔ فَ نَ  َْ ٌَ  ل  إِ  رٍ َع  ًْ سُ ي ُك  ادِ تَ ا غِ يَ     ِنْ ْٔ فُ هْ خَ ا
َ
 . ًْ سُ فِ كْ أ

 وَ  ارِ َٓ نل  اوَ  وِ يْ ي  لْ اةِ  نَ ْٔ ئُ ٍِ ُتْ  ًْ سُ ُ  ي إِ ادِ تَ ا غِ يَ  
َ
 َُ أ

َ
أ ـْ ـَ  ػاً يْ َجِ  َب ْٔ ُُ ال   ؽُ فِ ؽْ ا   ِنْ وْ ؽُ فِ ؾْ خَ ا

 
َ
 . ًْ سُ ىَ  ؽْ فِ ؽْ أ

 . ِنْ ْٔ ػُ فَ ِْ خَ ذَ  ِعْ فْ ا جَ ْٔ ؾُ يُ تْ تَ  َْ ىَ وَ  ِنْ وْ ُض  خَ ي ذَ ا َض  ْٔ ؾُ يُ تْ تَ  َْ ىَ  ًْ سُ ُ  ي إِ ادِ تَ ا غِ يَ 
  ْٔ ي لَ ادِ تَ ا غِ يَ 

َ
  ن  أ

َ
ْ إِ وَ  ًْ كُ ؽَ آعِ وَ  ًْ سُ ىَ و  أ  اََعَ ْٔ ُُ َك  ًْ سُ ِ  سِ وَ  ًْ سُ فَ ن

َ
 وٍ سُ رَ  ِب يْ  كَ َق تْ  أ

ِ ذَ  ادَ ا زَ ٌَ  ًْ سُ ِْ ٌِ  ػٍ اضِ وَ   . ئاً يْ كَ  ِكْ يْ مُ  ِفْ  َم ل
  ْٔ ي لَ ادِ تَ ا غِ يَ  

َ
  ن  أ

َ
ْ إِ وَ  ًْ كُ ؽَ آعِ وَ  ًْ سُ ىَ و  أ  اََعَ ْٔ ُُ كَ  ًْ سُ ِ  سِ وَ  ًْ سُ فَ ن

َ
 وٍ سُ رَ  ِب يْ كَ  ؽِ شَ ـْ  أ

ِ ذَ  َم لَ ا جَ ٌَ  ًْ سُ ِْ ٌِ  ػٍ اضِ وَ   . ئاً يْ كَ  ِكْ يْ مُ  َْ ٌِ  َم ل
غِ يَ   دِ تَ ا  لَ ا   ْٔ ي 

َ
  ن  أ

َ
ْ إِ وَ  ًْ كُ ؽَ آعِ وَ  ًْ سُ ىَ و  أ مُ كَ  ًْ سُ ِ  ِس وَ  ًْ سُ فَ ن ِفْ ْٔ ا  ػٍ اضِ وَ  ػٍ يْ ػِ َن  ا 

 فَ ـَ 
َ
ُ أ  ـَ  ِنْ ْٔ ل

َ
 فْ مَ  ػٍ اضِ وَ  ُُ   ُج يْ ٍَ خْ أ

َ
ِ ذَ  َم لَ جَ  اٌَ  ُّ َلَ أ ٍَ  ُم لُ ِْ ا حَ ٍَ نَ  ل  إِ  يْ ػِ ِْ ا غِ ٍ  مِ  َم ل ا ذَ إِ  ًُ يْ غِ ال

 . ؽَ طْ الَ  َو عِ دْ اُ 
  ا ِهَ ٍَ ج  ي إِ ادِ تَ ا غِ يَ  

َ
َْ ي  إِ  ًْ سُ يْ ذ  وَ اُ   ً  ثُ  ًْ سُ ا ىَ َٓ يْ ِه ضْ اُ   ًْ سُ اىُ ٍَ خْ أ اً ْي عَ  ػَ سَ وَ  َْ ٍَ ا ذَ ا

ِ ذَ  ْيَ دَ  ػَ سَ وَ  َْ ٌَ وَ  اَ  ػِ ٍَ طْ يَ يْ ـَ   " ُّ فَ فْ  جَ ل  إِ  َ  ٌَ ْٔ يُ  يَ َل ـَ  َم ل
 . ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  

 

ความวา่: จากท่านอบู ซรฺั อลั-ฆิฟารีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  จากท่านนบี   ดงัท่ีท่านได้รายงานมา

จากพระผู้อภิบาล อลัลอฮฺ อซัซะวะญลั พระองค์ได้ตรัสวา่:  
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! แท้จริงข้าห้ามการอยุติธรรมแก่ตวัข้าเอง และข้าก็ท าให้มนัเป็นท่ี
ต้องห้ามแตพ่วกเจ้าด้วย ดงันัน้สเูจ้าจงอยา่ได้อยตุธิรรมตอ่กนั 
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 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! พวกเจ้าทัง้หมดเป็นผู้หลงผิด นอกจากผู้ ท่ีข้าได้น าทางให้แก่เขา 
ดงันัน้พวกเจ้าจงขอทางน าจากข้า แนน่อนข้ายอ่มชีน้ าทางแก่พวกเจ้า 
 “โอ้ปวงบา่วของข้า ! พวกเจ้าทัง้หมดเป็นผู้หิวโหย นอกจากผู้ ท่ีข้าได้ประทานอาหารให้แก่
เขา ดงันัน้พวกเจ้าจงขอเคร่ืองบริโภคจากข้า แนน่อนข้ายอ่มประทานเคร่ืองบริโภคให้แก่พวกเจ้า 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! พวกเจ้านัน้เปลือยเปล่า นอกจากผู้ ท่ีข้าประทานอาภรณ์แก่เขา 
ดงันัน้พวกเจ้าจงขอเคร่ืองอาภรณ์จากข้า แนน่อนข้ายอ่มประทานเคร่ืองนุง่หม่แก่พวกเจ้า 
 “โอ้ปวงบา่วของข้า ! แท้จริงพวกเจ้าทกุคนกระท าผิดทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน และ
ข้าให้อภยัโทษตอ่บาปทัง้หลาย ดงันัน้พวกเจ้าจงขออภยัโทษจากข้า ข้าย่อมประทานการอภยัโทษ
แก่พวกเจ้า 
 “โอ้ปวงบา่วของข้า ! แท้จริงพวกเจ้ามิอาจน าภยัมาถึงข้าจนเป็นภยัตอ่ข้าได้ และพวกเจ้ามิ
อาจน าคณุประโยชน์มาถึงข้าจนเป็นคณุประโยชน์ตอ่ข้าได้เชน่กนั 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! หากแม้นตัง้แตค่นแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์
และญิน ต่างมีความย าเกรงเหมือนกับชายคนหนึ่งท่ีมีหวัใจย าเกรงมากท่ีสุด 14แล้วไซร้ มนัก็มิได้
ชว่ยให้เพิ่มอ านาจแก่ข้าประการใด 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า ! หากแม้นตัง้แตค่นแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์
และญิน ตา่งมีความเลวทรามเหมือบกบัชายคนหนึ่งท่ีมีหวัใจเลวทรามมากท่ีสดุแล้วไซร้ มนัก็มิได้
บัน่ทอนอ านาจของข้าแตป่ระการใด 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! หากแม้นตัง้แตค่นแรกของพวกเจ้าจนถึงคนสุดท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์
และญิน ตา่งได้วิงวอนขอตอ่ข้าในคราวเดียวกนัหมดทกุคน และข้าก็ได้ประทานให้ทกุอย่างตามท่ี
พวกเขาขอแล้วไซร้ มนัก็มิได้ท าให้สิ่งท่ีข้ามีอยู่ลดลงแตป่ระการใด นอกจากเสมือนการท่ีเข็มท าให้
น า้ทะเลลดลงเม่ือเอามนัจุม่ลงไป15 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! แท้จริง นัน่คือกิจการงานของพวกเจ้าท่ีข้าได้คิดค านวณแก่พวกเจ้า 
หลงัจากนัน้ข้าจะตอบแทนมนัอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ใครก็ตามท่ีได้พบกับสิ่งดีๆ16 เขาก็จงขอบคณุ
อลัลอฮฺ และหากใครก็ตามท่ีพบอ่ืนนอกจากนี ้เขาก็อย่าต าหนิใครอ่ืนนอกจากตวัเขาเอง”  บนัทึก
โดยมสุลิม17 
 
 
 
 

                                                           
14 นกัวิชาการบางทา่นกลา่ววา่ หมายถงึทา่นนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั 
15 กลา่วคือ ไมไ่ด้ลดน้อยลงแตป่ระการใด 
16 หมายถงึผลบญุและความโปรดปราน 
17 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าดี การเช่ือมสมัพนัธ์ และมารยาทตา่ง ๆ , บท: ห้ามการอยตุิธรรม, เลขที:่ 2577 
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مبثوثة للطائع والعاصً على السواء ، دون أن ٌجعل تلن فإن نعم هللا سبحانه 

المعاصً مانعا لهذا العطاء ، وهذا من كرم هللا تعالى وجوده ، وهً أٌضا مظهر 
من مظاهر سعة ملن هللا تعالى ، فإن هللا لو أعطى جمٌع الخلك ما ٌرغبون ، لم 

 .ٌنمص ذلن من ملكه شٌئا ٌُذكر
 

االبتالء والتكلٌف ، بٌّن سبحانه أن العباد محاسبون ولما كانت الحكمة من الخلك هً 
على أعمالهم ، ومسؤولون عن تصرفاتهم ، فمد جعل هللا لهم الدنٌا دارا ٌزرعون 

فٌها ، وجعل لهم اآلخرة دارا ٌجنون فٌها ما زرعوه ، فإذا رأى العبد فً صحٌفته 
 تعالى لما لام هذا العبد ما ٌسّره ، فلٌعلم أن هذا محض فضل هللا ومنّته ، إذ لوال هللا

بما لام به من عمل صالح ، وإن كانت األخرى ، فعلى نفسها جنت برالش ، وال 
 .ٌلومّن العبد إال نفسه

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการสนทนาตามทศันะอิสลาม ดงัน้ี 
- ความหมายและความส าคญัของการสนทนา 

- ประโยชน์ของการสนทนา 

- มารยาทการสนทนา 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการสนทนา 
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หะดีษที่ 25 ความประเสริฐของการร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
 

 ؽِ نْ ال   ُو ْي ـَ 
 

  َْ خَ 
َ
   ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ر  ذَ  ِبْ أ

َ
  ياً يْ أ

َ
  َْ ٌِ  اـاً َُ اُ  ن  أ

َ
ُ كَ  ِ ا لِ ْٔ ـُ رَ  اِب طَ ْن أ ِ ال   :ِ ِِبَ ِ  يْ ٔا ل

  َب َْ ذَ  اِ  َل ْٔ ـُ ا رَ " يَ 
َ
 مُ ْٔ ُه ا َُ ٍَ نَ  نَ ْٔ مُ ْٔ ُه يَ  وَ ّل  َه ا ُُ ٍَ نَ  نَ ْٔ ي  َه يُ  رِ ْٔ سُ األةِ  رِ ْٔ ذُ ال   ُو ْْ أ

  لِ ْٔ ُي فُ ةِ  نَ ْٔ كُ ػ  َه خَ يَ وَ 
َ
ِ َٔ مْ أ  . ًْ ِٓ ال

  : اَل كَ  
َ
 ؟ نَ ْٔ كُ ػ  َه ا حَ ٌَ  ًْ سُ ىَ  اُ  َو ػَ سَ  ػْ كَ  َؿ يْ ىَ وَ أ

َ   و  سُ ةِ  ن  إِ   ثٍ يَ يْ يِ ْٓ تَ  ُك  وَ ،   ثً كَ ػَ َن  ةٍ ػَ يْ ٍِ َتْ  ُك  وَ ،   ثً كَ ػَ َن  ةٍ ْيَ تِ سْ حَ  ُك  وَ ،   ثً كَ ػَ َن  ثٍ طَ يْ بِ فْ ت
 وَ ،  ثً كَ ػَ َن 

َ
  عِ ْي ةُ  َفْ وَ ،  ثٌ كَ ػَ َن  ؽٍ هَ ِْ ٌُ  َْ خَ  ْهٌ جَ وَ  ، ثٌ كَ ػَ َن  ِف وْ ؽُ ػْ ٍَ الةِ  ؽٌ مْ أ

َ
 . ثٌ كَ ػَ َن  ًْ زُ ػِ ضَ أ

ُ كَ    اِ  َل ْٔ ـُ ا رَ ا : يَ ْٔ ال
َ
 يَ أ

ْ
  ِتْ أ

َ
 َٓ يْ ذِ  َلُ  نُ ْٔ سُ يَ وَ  ُّ حَ َٔ ْٓ ا كَ َُ ػُ ضَ أ

َ
 ؟ ؽٌ سْ ا أ

  اَل كَ  
َ
 رَ : " أ

َ
َ  ًْ خُ حْ أ   امٍ ؽَ ضَ  ا ِفْ َٓ ػَ َى وَ  ْٔ ل

َ
ـَ  رٌ زْ وِ  ِّ يْ يَ غَ  انَ كَ أ  َل َل الَ  ا ِفْ َٓ ػَ َى ا وَ ذَ إِ  َم لِ ؼَ هَ ؟ 

  َلُ  نَ كَ 
َ
 " ؽٌ سْ أ

 . ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ   

 
ความว่า:  จากท่านอบ ูซรฺั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเช่นกนั ท่านกล่าวว่า: มีเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสู
ลลุลอฮฺกลุม่หนึง่ได้กลา่วแก่ทา่นวา่:  “โอ้เราะสลูลุลอฮฺ ! พวกคนรวยได้เอาผลบญุไปหมดแล้ว พวก
เขาละหมาดเหมือนกบัพวกเราละหมาด และพวกเขาถือศีลอดเหมือนกบัพวกเราถือศีลอด แตพ่วก
เขาได้บริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ)ด้วยทรัพย์สินท่ีมีล้นเหลือของเขา” ท่านนบีกล่าวว่า: “อลัลอฮฺ
มิได้ทรงสร้างสิ่งท่ีใช้บริจาคทานให้แก่พวกท่านดอกหรือ? แท้จริง ทุกๆ การตสับีหฺ (การกล่าวว่า 
"สุบหานลัลอฮฺ") เป็นการบริจาคทาน และทุกๆ การตกับีรฺ (การกล่าวว่า "อลัลอฮุอกับรั") เป็นการ
บริจาคทาน และทุกๆ การตะหฺมีด (การกล่าวว่า "อลัหมัดลุิลลาฮฺ") เป็นการบริจาคทาน และทุกๆ 
การตะฮฺลีล (การกล่าวว่า ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ) เป็นการบริจาคทาน และการสัง่ใช้ให้ท าความดี
เป็นการบริจาคทาน การห้ามปรามจากสิ่งท่ีชัว่ช้าเป็นการบริจาคทาน และการหลบันอนกบัภารยา
ของทา่นก็การบริจาคทาน” พวกเขาถามวา่ : “โอ้ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ การท่ีคนใดคนหนึ่งจากพวกเรา
ได้ระบายความใคร่ของเขาๆ จะได้รับผลบญุด้วยหรือ ?” ท่านเราะสลูลุลอฮฺตอบว่า : “พวกท่านจง
บอกฉันสิว่า หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางท่ีหะรอม เขาจะมีความผิดใช่ไหม ? ดงันัน้ก็
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เช่นเดียวกนั หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางท่ีอนมุตัิ(หะลาล) เขาก็ย่อมได้รับผลบญุ” หะ
ดีษบนัทกึโดยมสุลิม18 
 

ولئن كانت مٌادٌن الصالة والصٌام ونحوها ممدورة من أغلب الناس ، إال أن 
الصدلة بالمال ممصورة على أغنٌاء المسلمٌن المادرٌن على بذله والجود به ، ومن 

لحزن للوب فمراء الصحابة ، إذ فاتهم هذا المضمار من مضامٌر الخٌر ، هنا دخل ا
وكلما سمعوا آٌة أو حدٌثا ٌحث الناس على البذل والصدلة ، وٌبٌّن فضلها وما أعد 
هللا ألهلها ، حّز ذلن فً نفوسهم ، فذهبوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شاكٌن له ، ولنعش معا 

لمولف العظٌم الذي ٌروٌه لنا أبو ذر رضً هللا عنهلحظات ماتعة مع هذا ا  . 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2.  ให้นกัเรียนอภิปรายสถานะของอลั-หะดีษ อลักดุสีย์ หะดีษ มรัฟูอฺ หะดีษ เมากฟู  

และหะดีษ มกัฏูอฺ 
 

                                                           
18 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺวา่สามารถเกิดขึน้กบัทกุๆ อยา่งทีเ่ป็นสิง่ที่
ดีงาม, เลขที:่ 1006 
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หะดีษที่ 26 ความหลากหลายของหนทางการท าความดี 
 

 ْيِ الَ  قِ ؽُ ٌُ  ةُ ْثَ نَ 
  َْ خَ 

َ
  : اِ  ُٔل ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ

   ُُ ٌِ َم َل ـُ  "  لل   ِّ يْ ذِ  عُ يُ ٍْ تَ  ٍم ْٔ يَ  ُُ   ، ثٌ كَ ػَ َن  ِّ يْ يَ غَ  اِس انل   ََ   تَ  ُؿ ٍْ ا  ْيَ بَ  ُل ػِ ػْ : 
ذْ  لؽ   ْيُ ػِ حُ ، وَ  ثٌ كَ ػَ َن  ْيِ نَ ا ة  دَ  ِفْ  َو سُ ا  َٓ يْ يَ غَ  ُّ يُ ٍِ طْ خَ ذَ  ِّ خِ ا

َ
أ ٌَ َٓ يْ يَ غَ  َلُ  عُ ذَ ؽْ حَ  وْ ا  ،  ثٌ كَ ػَ َن  ُّ اغَ خَ ا 

ٍ   ثُ ٍَ َكِ اىْ وَ    ًُ يْ ٍِ حُ ، وَ  ثٌ كَ ػَ َن  ةِ َل  اله  َل ا إِ َٓ يْ لِ ٍْ تَ  ةٍ َٔ ٍْ عُ  و  سُ بِ ، وَ  ثٌ كَ ػَ َن  ثُ تَ ي  اى
َ
 َِ ى غَ ذَ األ

  ٍ  " ثٌ كَ ػَ َن  ِق يْ ؽِ اى
 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

ความว่า: จากท่านอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า : ท่านเราะสูลลุลอฮฺ   กล่าวว่า : 

“ทกุๆ ข้อตอ่ของร่างกายมนษุย์จ าเป็นต้องท าการบริจาคทานเศาะดะเกาะฮฺ (เพ่ือเป็นการขอบคณุ
ทดแทนตอ่อลัลอฮฺท่ีทรงประทานข้อตอ่เหลา่นัน้) ในทกุๆ วนัท่ีดวงอาทิตย์ยงัขึน้อยู่ ซึ่งการท่ีท่านให้
ความเป็นธรรมระหวา่คนสองคนก็เป็นการบริจาคทาน การท่ีทา่นช่วยเหลือชายคนหนึ่งในเร่ืองสตัว์
พาหนะของเขาโดยทา่นพยงุเขาให้ขึน้ข่ีมนัหรือชว่ยยกสมัภาระขึน้บนสตัว์พาหนะของเขา ล้วนเป็น
การบริจาคทาน ค าพูดท่ีดีก็เป็นการบริจาคทาน ทุกๆ ย่างก้าวท่ีท่านเดินไปละหมาดก็เป็นการ
บริจาคทาน และการท่ีท่านขจดัสิ่งท่ีเป็นอนัตรายหรืออาจก่อความเดือดร้อนออกจากท้องถนนก็
เป็นการบริจาคทานเชน่กนั” หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์19และมสุลิม20 

سبك وأن بٌّنا فً ممال سابك أن للصدلة مفهوما واسعا ال ٌمتصر على بذل المال 
والخٌر ، وأنه ٌشمل كثٌرا من الطاعات والعبادات التً تبرهن وإنفاله فً أوجه البّر 

على صدق صاحبها فً عبودٌته لربّه تبارن وتعالى ) والصدلة برهان ( ، كما 
وّضحنا أن من الصدلة ما ٌكون نفعها لاصرا على العبد ، ومنها ما ٌكون نفعها متعدّ 

تركٌز على تلن األعمال إلى الذٌن من حوله ، وفً الحدٌث الذي بٌن ٌدٌنا أتى ال
التً ٌعّم خٌرها على الجمٌع ، فٌتحمّك بها االئتالف بٌن لبنات األمة ، وتجتمع 

 . الملوب على كلمة سواء ، ومحبة دائمة
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความเสียสละใจบญุในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 
                                                           
19 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การไกลเ่กลีย่, บท: ความประเสริฐของการไกลเ่กลยีระหวา่งผู้คนและให้ความ
เป็นธรรมระหวา่งพวกเขา, เลขที:่ 1009 

20 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺวา่สามารถเกิดขึน้กบัทกุๆ อยา่งทีเ่ป็นสิง่ที่
ดีงาม, เลขที:่ 1009 
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หะดีษที่ 27 นิยามของความดีและความช่ัว 
 

 ًِ ذْ الِ وَ  اىِب   ُؿ يْ ؽِ ػْ تَ 
 

 : اَل كَ   ِب  انلَ  َِ غَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  انَ ػَ ٍْ ـَ  َِ ةْ  اِس ٔ  انل   َِ غَ 
  َج ْْ ؽِ كَ وَ  َم فِ فْ جَ  ِفْ  اكَ ا ضَ ٌَ  ًُ ثْ الِ وَ  ِق يُ الُ  َُ فْ ضُ  " اىِب   

َ
 "   اُس انل   ِّ يْ يَ غَ  عَ يِ ٍ  حَ  نْ أ

 .  ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ 
 
 : اَل كَ  ػٍ تَ ػْ ٌَ  َِ ةْ  ثَ َه اةِ وَ  َْ خَ وَ 
  

َ
 :   اَل لَ ذَ    اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ُج يْ تَ "أ
َ  َج ئْ "سِ   فْ ت

َ
ٌْ ٌَ  " اىِب   َم تَ يْ كَ  ِج فْ خَ ـْ : "اِ  اَل . كَ  ًْ ػَ : جَ  ُج يْ " كُ ؟ اىِب   َِ غَ  ُل أ  ٍَ ا ا

َ
 ِّ َلْ إِ  ْج ُ  أ

ٌْ وَ  ُؿ فْ انل    ٍَ ا
َ
  نْ إِ ؛ وَ  رِ ػْ اله   ِفْ  دَ د  ؽَ حَ وَ  ِؿ فْ انل   ِفْ  اكَ ا ضَ ٌَ  ًُ ثْ الِ . وَ  ُب يْ اىلّ  ِّ َلْ إِ  ن  أ

ّ
 اكَ خَ ذْ أ

 وَ  اُس انل  
َ
 " كَ ْٔ خُ ذْ أ

ٌَ ٌَ الِ  يْ ػَ َِ فْ مُ  ِفْ  اهُ َِ يْ وَ رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ      ْيِ ا
َ
  .ٍَ فَ ضَ  ادٍ َِ ـْ إِ ةِ  ِم  ارِ ال  وَ  وتَ ِْ ضَ  َِ ةْ  ػَ ْحَ أ

 

ความว่า:  จากท่าน อนั-เนาวาส อิบน ุสมัอาน เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ จากท่านนบี   ท่านกล่าวว่า: 

“ความดีนัน้คือ การมีจรรยามารยาทงดงาม ส่วนความชัว่นัน้คือ สิ่งท่ีท าให้กระสบักระส่ายในตวั
ทา่น และทา่นก็ไมช่อบให้ใครรู้เห็น” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม21 

และจากท่านวาบิเศาะฮฺ อิบน ุมะอฺบดั  เล่าว่า : “ฉันได้ไปหาท่านเราะสลูลุลอฮฺ และท่านก็
ได้ถามฉันว่า: “ท่านมาเพ่ือถามเก่ียวกบัความดีใช่ไหม ?” ฉันตอบว่า “ใช่” ท่านจึงกล่าวว่า: “ท่าน
จงถามใจของท่านเถิด ความดีคือ สิ่งท่ีท าให้ตวัและหวัใจสงบ และความชัว่นัน้คือ สิ่งท่ีท าให้เกิด
ความกระสบักระสา่ยในตวัและลงัเลในใจ ถึงแม้วา่ผู้คนจะได้ให้ค าตอบแก่ท่านแล้วก็ตาม22” หะดีษ
อยูใ่นระดบัหะสนั และเราได้รายงานหะดีษนีจ้ากหนงัสือมสุนดัอิมามอะหฺมดั อิบน ุหนับลั 23 และมุ
สนดัอิมามอดั-ดาริมีย์24ด้วยสายรายงานท่ีดี 

                                                           
21 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความดี การเช่ือมสมัพนัธ์ และมารยาท, บท: นิยามของความดีและความชัว่, เลขที:่ 
4607 

22 จิตใต้ส านกึของมนษุย์ยอ่มรู้ดีวา่สิง่ไหนคือสิง่ดีและสิง่ชัว่ ถึงแม้วา่มนษุย์จะพยายามบอกวา่สิง่นัน้เป็นสิง่ดีหรือ
ชัว่ แตเ่มื่อมนัค้านกบัจิตใต้ส านกึมนษุย์แล้วก็มิอาจปกปิดได้ 

23 อะหฺมดั, อลั-มสุนดั, เลขที:่ 18006 

24 อดั-ดาริมีย์, อลั-มสุนดั, ภาค: การซือ้ขาย, บท: ละทิง้สิง่ที่ท าให้ทา่นคลมุเครือและยดึไว้ซึง่สิง่ที่ไมไ่ด้ท าให้ทา่น
คลมุเครือ, เลขที:่ 2533 
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فأما البر : فهً اللفظة الجامعة التً ٌنطوي تحتها كل أفعال الخٌر وخصاله ، 

وجاء تفسٌره فً الحدٌث األول بأنه حسن الخلق ، وُعبّر عنه فً حدٌث وابصة 
بأنه ما اطمأنت إلٌه النفس واطمأن إلٌه القلب ، وهذا االختالف فً تفسٌره لبٌان 

 . أنواعه
 

باإلحسان فً معاملتهم ، وذلك قوله : ) البّر حسن فالبّر مع الَخْلق إنما ٌكون 
الخلق ( ، وحسن الخلق هو بذل الندى، وكف األذى ، والعفو عن المسًء ، 

والتواصل معهم بالمعروف ، كما قال ابن عمر رضً هللا عنه : " البّر شًء هٌّن 

 . " : وجه طلٌق ، وكالم لٌّن
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการคบมิตรในทศันะอิสลาม  ดงันี ้

- ความหมายและความส าคญัของการคบมิตร 
- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการคบมิตร 

- การเลือกมิตรท่ีดี 

- มารยาทและสิทธิของมิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
หะดีษที่ 28 การเช่ือฟังและปฏิบัตติาม 

 

ٍ  وَ  عُ ٍْ ف  ال  ثُ اغَ اى
 

  َْ خَ 
َ
 : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ثٍ يَ ارِ ـَ  َِ ةْ  اِض بَ ؽْ اىػِ  ٍص يْ َنِ  ِبْ أ

ا َِ يْ لُ . ذَ  نُ ْٔ يُ ا اىػُ َٓ ِْ ٌِ  ْج ـَ رَ ذَ وَ  ُب ْٔ يُ ا اىلُ َٓ ِْ ٌِ  ْج يَ سِ وَ  ثً ظَ غِ ْٔ مَ     اِ  ُل ْٔ ـُ ا رَ َِ ظَ خَ "وَ  
 نَ  اِ  َل ْٔ ـُ ا رَ يَ 

َ
 ـَ  ٍع د  َٔ مُ  ثُ ظَ غِ ْٔ ا مَ َٓ ج  أ

َ
 : اَل ا ، كَ َِ ِن وْ أ

ٍ  وَ  عِ ٍْ الف  ، وَ  و  سَ وَ   ؾ  غَ  ى اِ َٔ لْ خَ ةِ  ًْ سُ يْ ِن وْ اُ "   حَ   نْ إِ وَ  ثِ اغَ اى
َ
ـَ  ػٌ تْ خَ  ًْ سُ يْ يَ غَ  ؽَ ٌ  أ  ُّ ُ  إِ ، 

عْ َيَ فَ ـَ  ًْ سُ ِْ ٌِ  ْق ػِ يَ  َْ ٌَ  ا لُ  ثِ ِ  ـُ وَ  ِتْ ن  فُ بِ  ًْ سُ يْ يَ ػَ ذَ  ،يًا رِ نَ  اً ـَل خِ ى  ءِ فَ يَ ا لؽ   ا  ََ حْ ػِ اكِ ا
 ٍَ  "  ثٌ ىَ َل َى  ثٍ غَ ػْ ةِ  ُُ   ن  إِ ـَ  رِ ْٔ األمُ  اِت ذَ ػَ ُمْ وَ  ًْ ازُ ي  إِ وَ  ، ؼِ اسِ َٔ انل  ا ةِ َٓ يْ يَ اغَ ْٔ ي  غَ  ْيَ ح  ػ  ْٓ ال

  اهُ وَ رَ 
َ
ْ وَ  اودَ دَ  ْٔ ةُ أ  .صٌ يْ طِ َن  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ : ضَ  اَل كَ وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّت 

 
ความว่า:  จากท่านอบู นะญีหฺ อลั-อิรบาฎฺ อิบนุ สาริยะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: “ท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ   ได้ตกัเตือนเราด้วยการตกัเตือนหนึ่งท่ีท าให้จิตใจหวาดหวัน่ และน า้ตาเอ่อล้น แล้ว

พวกเราก็กลา่ววา่: “โอ้เราะสลูลุลอฮฺ ประหนึง่วา่มนัคือค าตกัเตือนของผู้จะจากลา ดงันัน้ท่านจงสัง่
เสียให้แก่พวกเราเถิด” ท่านกล่าวว่า : “ฉันขอสัง่เสียพวกท่านให้มีความย าเกรงต่ออลัลอฮฺผู้ทรง
เกียรติและสูงส่งยิ่ง และจงเช่ือฟังและปฏิบตัิตาม ถึงแม้นว่าทาสคนหนึ่งจะปกครองท่านก็ตาม 
และหากผู้ ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไป เขาก็จะได้พบกับความขดัแย้งอนัมากมาย 
ดงันัน้พวกทา่นจงยดึไว้ซึง่สนุนะฮฺ(แนวทาง)ของฉนั และสนุนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมท่ี
ได้รับทางน า จงกัดมันด้วยฟันกราม และพวกท่านจงพึงระวังต่ออุตริกรรมทัง้หลายในศาสนา 
เพราะทุกๆ อุตริกรรม(บิดอะฮฺ) นัน้คือความหลงผิด และทกุๆ ของความหลงผิดนัน้อยู่ในไฟนรก” 
หะดีษบนัทกึโดยอบดูาวดู25และอตั-ตริมิซีย์26 และทา่นกลา่ววา่ หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้ 

 

                                                           
25 อบดูาวดู, อสั-สนุนั, ภาค: อสั-สนุนะฮฺ, บท: เจริญรอยตามสนุนะฮฺ, เลขที:่ 4607 

26 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความรู้, บท: ยดึสนุนะฮฺและหา่งไกลจากอตุริกรรม, เลขที:่ 2676 
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إن هذه النصٌحة النبوٌة لتحمل فً ثناٌاها التصّور الواضح والتأصٌل الشرعً 
الصحٌح الذي ٌنبغً على المسلم أن ٌنتهجه فً حٌاته ، وبذلك تزداد الحاجة إلى 

 تعالى أن ٌكتب لنا العصمة تأمل هذا الحدٌث واستخراج معانٌه العظٌمة ، نسأل هللا
 . من الضالل

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองใครคือผู้ ล้มละลาย 
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หะดีษที่ 29 บรรดาประตูของความดีงาม 
 

 
َ
 ْيِ الَ  اُب َٔ ةْ أ

 
 : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  وٍ تَ سَ  َِ ةْ  اذِ ػَ ٌُ  َْ خَ 

  اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ايَ :  ُج يْ كُ   
َ
 ػْ لَ ىَ : "  اَل كَ  ارِ انل   َِ غَ  ِّنْ ػُ اغِ تَ يُ وَ  ثَ ِ  اجَ  ِنْ يُ عِ ػْ يُ  وٍ ٍَ ػَ ةِ  ِنْ ِبْ عْ أ

 ـَ 
َ
 إِ وَ  ًٍ يْ ظِ غَ  َْ خَ  َج ىْ أ

َ  َْ ٌَ  ََعَ  ْيٌ فِ يَ ىَ  ُّ ُ  َ ي ُ  َل  اَ  ػُ تُ ػْ تَ :  ِّ يْ يَ غَ  اَل ػَ تَ  اُ  هُ س   ئاً يْ كَ  ِّ ةِ  كُ ْشِ ت
 .َج يْ الَ  ز  َتُ وَ  انَ َي مَ رَ  مُ ْٔ ُه حَ وَ  ةَ كَ الؾ   ِتْ ؤْ حُ وَ  ةَ َل اله   ًُ يْ لِ حُ وَ 
 :    اَل كَ   ً  ثُ    

َ
   َل أ

َ
   ََعَ   َم ى  دُ أ

َ
 اٍَ نَ   ثَ ئَ يْ ٍِ الَ   ءُ ِف ٍْ تُ   ثُ كَ ػَ اله  وَ   ،  ثٌ ِ  سُ   مُ ْٔ اله    ؟  ْيِ الَ   اِب َٔ ةْ أ

ٍَ   ءُ ِف ٍْ حُ  ل لي    ِف ْٔ سَ   ِفْ   وِ سُ ؽ  ال  لةُ َن وَ   ،  ارَ انل    اءُ ا ڳ  چ    َل حَ   ً  ثُ   ،  وِ يْ ا گ    گ  

 چھچ   ؼَ يَ ةَ  ّت  ضَ    چڳ 

 :  اَل كَ  ً  ثُ 
َ
 ؽَ ةِ  كَ ِبُ عْ اُ  َل أ

ْ
  ِس أ

َ
ٌِ َِ ـَ  ةِ وَ رْ ذِ وَ  هِ دِ ْٔ ٍُ خَ وَ  ؽِ مْ األ  ، اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ايَ  َل ةَ :  ُج يْ كُ  ؟ ِّ ا

 رَ :  اَل كَ 
ْ
  ُس أ

َ
ٌِ َِ ـَ  ةُ وَ رْ ذِ وَ  ، ةُ َل ه  ال هُ دُ ْٔ ٍُ خَ وَ  ، مُ َل ـْ الِ  ؽِ مْ األ  .ادُ َٓ اجِ  ِّ ا

 :  اَل كَ  ً  ثُ  
َ
  َل أ

ُ
ِ ذَ  كِ َل ٍَ ةِ  كَ ِبُ عْ أ  ـَ  ، اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ايَ  َل ةَ :  ُج يْ كُ  ؟ ِّ ُك   َم ل

َ
 ِّ اُِ فَ يِ ةِ  ؼَ عَ أ

 إِ وَ !  اِ  ِب  َُ  ايَ :  ُج يْ كُ  ، اؼَ َْ  َم يْ يَ غَ  ؿ  نُ :  اَل كَ وَ 
َ  اُ  :  اَل لَ ذَ  ؟ ِّ ةِ  ًُ َك  خَ جَ  اٍَ ةِ  نَ وْ ؼُ اعَ ؤَ ٍُ ل

  َم خْ يَ سِ ذَ 
ُ
  ًْ ِٓ ِْ ْٔ سُ وُ  ََعَ  ارِ انل   ِفْ  اَس انل   ب  سُ يَ  ْو َْ وَ  ، اذُ ػَ ٌُ  ايَ  ُم ٌ  أ

َ
 ل  إِ  ًْ ِْ ؽِ اعِ َِ ٌَ  ََعَ  اَل كَ  وْ أ

  ػُ ائِ َه ضَ 
َ
ْ أ   .ًْ ِٓ خِ نَ فِ ل

 
ْ  اهُ وَ رَ   . صٌ يْ طِ َن  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ  اَل كَ وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّت 

 
ความวา่: จากทา่น มอุาซ อิบน ุญะบลั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเลา่วา่: “ฉนัได้ถามท่านนบีว่า: “โอ้เราะสู
ลลุลอฮฺ โปรดบอกฉนัซึง่การงานหนึง่ท่ีท าให้ฉันได้เข้าสวรรค์ และท าให้ฉันห่างไกลจากไฟนรกด้วย
เถิด” ทา่นตอบวา่: “แท้จริงทา่นได้ถามเร่ืองท่ียิ่งใหญ่นกั แตท่ว่ามนัเป็นเร่ืองง่าย ส าหรับผู้ ท่ีอลัลอฮฺ
ทรงประทานความง่ายดายแก่เขา นัน่ก็คือท่านอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ โดยท่ีท่านไม่ตัง้ภาคีใดๆ กับ
พระองค์ ทา่นละหมาด ท่านจ่ายซะกาต ท่านถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ท่านประกอบพิธีหจัญ์ 
ณ บยัตลิลาฮฺ” หลงัจากนัน้ ทา่นได้กล่าวว่า : “เอาไหมฉันจะบอกแก่ท่านซึ่งบรรดาประตขูองความ
ดีงาม  ? นัน่คือ การถือศีลอดซึ่งเป็นเกราะก าบงั และการบริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ) สามารถลบ
ล้างความผิด เสมือนกบัน า้ท่ีดบัไฟ และการละหมาดของคนๆ หนึง่ในยามค ่าคืน"  หลงัจากนัน้ท่าน
ก็อา่น  
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چگ  گ   ڳ  ڳ چ   

 จนถึง 

چھچ   
 หลงัจากนัน้ทา่นได้กลา่วอีกวา่ : “เอาไหมฉนัจะบอกแก่ท่านซึ่งเป็นหวัหลกัของมนั เสาของ
มนั และจดุสดุยอดของมนั ? ฉนัตอบวา่: “เอาสิ โอ้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ” ท่านกล่าวว่า: “หวัหลกัของ
กิจการนัน้คืออิสลาม เสาของมนัคือการละหมาด และจดุสดุยอดของมนัคือการญิฮาด”  

หลงัจากนัน้ทา่นได้กล่าวอีกว่า : “เอาไหมฉันจะบอกแก่ท่านซึ่งสิ่งท่ีครอบคลมุของทัง้หมด
ท่ีกล่าวมา? “ฉันตอบว่า”: “เอาสิ โอ้ ท่านเราะสูลลุลอฮฺ” แล้วท่านก็จบัลิน้ของท่าน และกล่าวว่า: 
“ท่านจงระงับสิ่งนี”้ ฉันจึงกล่าวว่า: “โอ้นบีของอลัลอฮฺ พวกเราจะถูกไตส่วนในสิ่งท่ีเราได้พูดด้วย
กระนัน้หรือ ?” ทา่นตอบวา่ : “แมข่องทา่นได้เสียทา่นแล้ว โอ้ มอุาซเอย๋27 แล้วท่ีมนษุย์ต้องถล าหน้า
หรือจมกูเข้าไปในไฟนรกมิใชเ่พราะผลจากลิน้ดอกหรือ?”  

หะดีษบนัทกึโดยอตั-ติรมิซีย์ และทา่นกลา่ววา่ หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้28 
كام الدٌن وإتمانه، أرشد النبً ملسو هيلع هللا ىلص معاذًا رضً هللا عنه إلى ما ٌحصل به إح

لٌجعل ذلن خاتمة وصٌته له ، لمد أرشده إلى مرالبة لسانه والمحافظة على منطمه ، 
وما ذلن إال لشدٌد أثره وخطر أمره ، كٌف ال ؟ وهو الباب إلى كثٌر من المعاصً 
، فهو السبٌل إلى كلمة الكفر ، والمول على هللا بغٌر علم ، وشهادة الزور ، والكذب 

والنمٌمة ، فال ٌنبغً التهاون فً شأن هذه الجارحة أو التملٌل من خطورتهاوالغٌبة  . 
فحفظ اللسان هو عنوان الفالح ، وطرٌك السالمة من اإلثم ، فالنبً ملسو هيلع هللا ىلص 

بتحذٌره من خطر اللسان ، ٌدعونا إلى تسخٌره فً مجاالت الخٌر والمعروف ، 
غاٌة ما ٌتمناه   للمرء النجاة ، وذلن هوومٌادٌن الذكر واإلصالح ، حتى ٌُكتب 

 . المرء
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการใช้พาหนะ ดงันี ้

- ความหมายของพาหนะ                              - ความส าคญัและคณุคา่ของการใช้พาหนะ 

- ดอุาตา่งๆในการใช้พาหนะและการเดนิทาง        - มารยาทในการใช้พาหนะ 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้พาหนะ 

                                                           
27 เป็นส านวนพดูในภาษาอาหรับท่ีกลา่วออกมาเพื่อเป็นการเตือนหรือติงคูส่นทนา 
28 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เกียรตขิองการละหมาด, เลขที:่ 2616 
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หะดีษที่ 30 การหยุดตรงท่ีขอบเขตของอิสลาม 
 

 ُٔ ْ  دِ وْ ػُ ضُ  ػَ ِْ غِ  ُف ْٔ كُ ال  ِع الش 
 

  َْ خَ 
َ
 : اَل كَ   اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  َْ خَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  اِشٍ َُ  َِ ةْ  مِ ْٔ ذُ ؽْ سُ  ِن  لَ الُ  ثَ تَ يَ ػْ ثَ  ِبْ أ

ـَ اَل ػَ تَ  اَ  ن  " إِ     مَ ؽ  ضَ ا وَ َْ وْ ػُ خَ ػْ  تَ َل ـَ  داً وْ ػُ ضُ  ػ  ضَ ا ، وَ َْ ْٔ ػُ ي  َي حُ   َل ـَ  َو ائِ ؽَ ـَ  َض ؽَ  
َ
 َل ـَ  اءَ يَ كْ أ

  َْ خَ  َج هَ ـَ ا ، وَ َْ ْٔ هُ ِٓ خَ نْ حَ 
َ
ِ  يَ ؽَ  ًْ سُ ىَ  ثً ْحَ رَ  اءَ يَ كْ أ  ا "َٓ ِْ ا خَ ْٔ رُ طَ َتتْ  َل ـَ  انٍ يَ فْ ن

 . هُ ْيُ دَ وَ  ِن  ٍْ رُ  ارَ ال   اهُ وَ رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ   
 
ความว่า:  จากท่านอบู ษะอฺละบะฮฺ อลั-คชุะนีย์ นัน่คือํรุษูม อิบนุ นาชิร เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ จาก

ท่านเราะสูลลุลอฮฺ   ท่านกล่าวว่า: “แท้จริงอลัลอฮฺผู้ทรงสงูส่งได้ทรงก าหนดบทบญัญัติต่าง ๆ 

(ท่ีเป็นฟัรฎู) ดงันัน้พวกท่านอย่าได้ละเลยบทบญัญัติเหล่านัน้ และพระองค์ก็ได้ทรงวางขอบเขต
ตา่งๆ ดงันัน้ พวกทา่นจงอยา่ลว่งล า้ขอบเขตเหล่านัน้ และพระองค์ได้ทรงห้ามหลายสิ่งหลายอย่าง 
ดงันัน้พวกท่านอย่าได้ละเมิดมนั และพระองค์ได้ทรงเงียบเฉยต่อหลายสิ่งหลายอย่าง 29 ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นความเมตตาแก่พวกท่าน มิใช่เพราะความหลงลืม ดงันัน้พวกท่านจงอย่าได้พยายามสืบเสาะ
ค้นหาสิ่งเหลา่นัน้”. หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนั บนัทกึโดยอดั-ดาเราะกฏุนีย์30และท่านอ่ืน ๆ 
 

 وإذا نظرنا إلى هذا الحدٌث ، فإننا نجد أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد حدد لنا معالم هذا الدٌن
وطبٌعته ، فعبّر عن شرع هللا بألفاظ أربعة : الفرائض والمحارم ، والحدود 

والمسكوت عنه ، وترتبط هذه األلفاظ ارتباطا وثٌما محكما ، لترسم لنا التصّور 
 . الصحٌح للمنهج الذي ٌنبغً أن ٌسٌر علٌه المسلم فً هذه الدنٌا

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองใครคือมิตรแท้ตามทศันะอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ือง

นี ้

 

 
 
                                                           
29 ไมไ่ด้ระบวุา่เป็นสิง่ต้องห้าม (หะรอม) หรืออนมุตัิ (หะลาล) 
30 อดั-ดาเราะกฏุนีย์, อสั-สนุนั, ภาค: การให้น า้นม, เลขที:่ 4445 
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หะดีษที่ 31 การใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี ้
 

 ايَ جْ ال   ِفْ  ػُ ْْ الؾ  
 

  َْ خَ 
َ
 : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ي  ػِ اغِ الف   ػٍ ػْ ـَ  َِ ةْ  وِ ْٓ ـَ   اِس ت  اىػَ  ِبْ أ

  ُّ خُ يْ ٍِ ا غَ ذَ إِ  وٍ ٍَ  خَ ََعَ  ِنْ ى  دُ  اِ  َل ْٔ ـُ ا رَ : يَ  اَل لَ ذَ     ِب   انل  َل إِ  ٌو سُ رَ  اءَ سَ   
َ
 اُ  ِنَ ت  ضَ أ

 وَ 
َ
 : اَل لَ ذَ  اُس انل   ِنَ ت  ضَ أ
 " اُس انل   َم ت  ُيِ  اِس انل   ػَ ِْ ا غِ ٍَ يْ ذِ  ػْ َْ ازْ ، وَ  اُ  َم ت  ا ُيِ يَ جْ ال   ِفْ  ػْ َْ زْ " اِ   
 ةِ  هُ ْيُ دَ وَ  ثَ اسَ ٌَ  َُ ابْ  اهُ وَ ، رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ   

َ
 .ثٍ َِ فَ ضَ  ػَ يْ اجِ ـَ أ

 
ความว่า: จากท่านอบู อลั-อบับาส นัน่คือ สะฮ์ลฺ อิบนุ สะอดั อสั-สาอิดีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่า

ว่า: “มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี   แล้วถามว่า: “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ! ได้โปรดชีแ้นะแก่ฉันถึง

การงานหนึง่ ซึง่เม่ือฉนัท าแล้ว อลัลอฮฺจะทรงรักฉนั ในขณะเดียวกนัผู้คนก็จะรักฉันด้วย” ท่านตอบ
วา่ : “ทา่นจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี ้แล้วอลัลอฮฺจะรักท่าน และจงสมถะ(ไม่โลภและอยากได้ )
ในสิ่งท่ีอยูก่บัมนษุย์ แล้วพวกเขาจะรักทา่น” หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนั บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ31และ
ทา่นอ่ืน ๆ ด้วยบรรดาสายรายงานท่ีหะสนั. 
 

والزهد هو لصر األمل فً الدنٌا ، وعدم الحزن على ما فات منها ، ولد تنوعت 
عبارات السلف فً التعبٌر عنه ، وأجمع تعرٌف للزهد هو ما ذكره شٌخ اإلسالم ابن 

اآلخرة " ، وهذا ٌشمل تٌمٌة رحمه هللا حٌث لال : " الزهد: هو ترن ما ال ٌنفع فً 
 . ترن ما ٌضر ، وترن ما ال ٌنفع وال ٌضر

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองลกัเล็กขโมยน้อยและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

3. ใหน้กัเรียนอภิปรายเร่ืองการอิจฉาริษยาและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้
 

 
-  

                                                           
31 อิบนมุาญะฮฺ, อสั-สนุนั, ภาค: ความสมถะ, บท: ใช้ชีวิตอยา่งสมถะในโลกนี,้ เลขที:่ 4102 
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หะดีษที่ 32 อย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนและจงอย่าก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน 
 

 ارَ ِضَ َل وَ  رَ َضَ َل 
 

  َْ خَ 
َ
ِ ٌَ  َِ ةْ  ػِ ػْ ـَ   ػٍ يْ ػِ ـَ  ِبْ أ   ي  رِ ػْ الُ  انٍ َِ ـِ  َِ ةْ  ِم ال

َ
 : اَل كَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ن  أ

 ." ارَ  ِضَ َل وَ  رَ  َضَ " َل  
 ِفْ   ٌم الِ ٌَ   اهُ وَ رَ وَ   ،  ػاً َِ فْ مُ ا ٍَ ُْ ْيُ دَ وَ  ِن  ٍْ رُ ارَ ال  وَ  ثَ اسَ ٌَ  َُ ابْ  اهُ وَ ، رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ   

 ٍُ ِ ٌ  َٔ ال   َْ خَ  َي َيْ  َِ ةْ او ؽِ ٍْ خَ  َْ خَ  أ
َ
لً  ِب  انل   َِ غَ  ِّ يْ بِ أ ـَ  ـَ  ُمْؽ

َ
  ًَ لَ ـْ أ

َ
ـَ ةَ أ  يْ ٔ  لَ حُ  ٌق ؽُ ٌُ  َلُ . وَ  ػٍ يْ ػِ ا 

 .اً يػْ ا بَ َٓ ُي ػْ بَ 

 
ความว่า: จากท่านอบู สะอีด  นัน่คือ สะอดั อิบน ุมาลิก อิบน ุสินาน อลั-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ 

เล่าว่า: ท่านเราะสลูุลลอฮฺ     กล่าวว่า: “จงอย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน และจงอย่าก่อความ

เดือดร้อนซึง่กนัและกนั”  
หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั บนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ32และอดั-ดาเราะกุฏนีย์33 และท่านอ่ืน ๆ 

นอกจากท่านทัง้สองด้วยสายรายงานถึงท่านนบี    และบันทึกโดยมาลิกในหนังสือ “อัล-

มุวฏัเฏาะอ์34” จากอมัรฺ อิบนุ ยะหฺยา จากพ่อของเขา จากท่านนบี   ด้วยสายรายงานท่ีมุรฺสัล 

โดยไม่ได้ระบอุบสูะอีด และส าหรับหะดีษบทนีมี้สายรายงานอ่ืน ๆ อีกท่ีตา่งสามารถยกระดบัสาย
รายงานให้มีน า้หนกัได้ 

 
امتازت لواعد الشرٌعة اإلسالمٌة بشمولٌتها واتساع معناها ، بحٌث ٌستطٌع 

المرء أن ٌعرف من خاللها الحكم الشرعً لكثٌر من المسائل التً تندرج تحتها ، 
: ) ال ضرر وال ضرار  ومن جملة تلن المواعد العظٌمة ، ما ورد من لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

( ، فإن هذا الحدٌث على لصره ٌدخل فً كثٌر من األحكام الشرعٌة ، وٌبٌّن السٌاج 

 . المحكم الذي بنته الشرٌعة لضمان مصالح الناس ، فً العاجل واآلجل
 

                                                           
32 อิบนมุาญะฮฺ, อสั-สนุนั, ภาค: บทบญัญตัิตา่ง ๆ, บท: ใครท่ีสร้างอาคารในสทิธ์ิของตวัเองที่ไปท าความ
เดือดร้อนแกเ่พื่อบ้าน, เลขที:่ 2341 

33 อดั-ดาเราะกฏุนีย์, อสั-สนุนั, ภาค: อมุรฺั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุ, บท: สตรีต้องถกูประหารเมื่อตกมรฺุตดั, เลขที:่ 
4597 

34 มาลกิ, อลั-มวุฏัเฏาะอ์ (รายงานโดยยะหฺยา อลั-ลยัษีย์), ภาค: การตดัสนิความ, บท: ข้อตดัสนิเก่ียวกบัข้อมือ, 
เลขที:่ 4597 
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وإذا عدنا إلى لفظ الحدٌث ، فإننا نجد أنه لد نفى الضرر أوال ، ثم نفى 
بوجود فرق بٌن معنى الضرر ومعنى الضرار ، ولد  الضرار ثانٌا ، وهذا ٌشعرنا

ذكر العلماء كالما مطوال حول ذلن، وألرب تصّور لمعنى الكلمتٌن : أن نفً 
الضرر إنما لُصد به عدم وجود الضرر فٌما شرعه هللا لعباده من األحكام ، وأما 

 . نفً الضرار : فأُرٌد به نهً المؤمنٌن عن إحداث الضرر أو فعله
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการนินทาตามทศันะอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้
3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ตามทศันะอิสลาม ดงันี ้

- ความหมายและความส าคญัของส่ือเทคโนโลยี 

- ประโยชน์และโทษของส่ือเทคโนโลยี 

- โทษของส่ือเทคโนโลยี 

- มารยาทการใช้ส่ือเทคโนโลยีใหม่ๆ  

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัส่ือเทคโนโลยี 
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บทสง่ท้าย 

วิชา มุสเฏาะหลฺะฮอัล-หะดีษ (หลักพจิารณาอัลหะดีษ) 

โดย อาจารย์ อบัดลุเลาะ การีนา (นิยาม เร่ืองท่ีกลา่วถึง วตัถปุระสงค์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ ) 

http://my-friends-islam.blogspot.com/2012/01/1.html 

1.   นิยาม 

วิชามศุเฏาะละหฺ อลัหะดีษ คือ วิชาท่ีว่าด้วยหลกัการและกฏเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถทราบ

ถึงสถานภาพของสะนดั(กระบวนการรายงาน) และมะตนั(ตวับทหะดีษ)  ในแง่ของการยอมรับและ

การปฏิเสธหะดีษ     จากนิยามข้างต้นเป็นท่ีประจกัษ์วา่การการยอมรับหะดีษแตล่ะบทนัน้จ าเป็นท่ี

จะ ต้องผา่นการวิเคราะห์ทัง้กระบวนการรายงานและสถานภาพของตวับทหะดีษอยา่งละเอียด

ก่อนท่ีจะให้การยอมรับหะดีษ และน าหะดีษนัน้ ๆ มาใช้เป็นหลกัฐาน 

2.   เร่ืองท่ีกลา่วถึง 

วิชามศุเฏาะละหฺ อลัหะดีษจะพดูถึงเร่ืองราวสองประการ คือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสายรายงาน

และตวับทหะดีษในแง่ของการยอมรับน ามาใช้เป็นหลกัฐาน และบางทศันะมีความเห็นวา่ เป็นวิชา

ท่ีพดูถึงเราะสลูลุลอฮฺ r โดยตรงในแง่ท่ีวา่ทา่นเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ r ซึง่เป็นแบบอยา่งในทกุ ๆ 

ด้านในการด าเนินชีวิตของประชาชาติ 

3.   วตัถปุระสงค์ 

การเรียนรู้วิชามศุเฏาะละหฺหะดีษมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

      1. เพ่ือแยกแยะระหวา่งหะดีษท่ีมีการรายงานอยา่งถกูต้องกบัหะดีษท่ีมีการรายงานด้วยสาย

รายงานท่ีออ่นหรืออปุโลกน์ตอ่ทา่นนบีมฮุมัมดั  

      2. เพ่ือสามารถทราบท่ีมาของบทบญัญัตติา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายอิสลาม เป็นต้น 

4.   ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

             ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการเรียนรู้วิชามศุเฏาะละหฺหะดีษ คือ 

http://my-friends-islam.blogspot.com/2012/01/1.html
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            1. สามารถทราบถึงระดบัของหะดีษแตล่ะบท เช่น ระดบัหะดีษเศาะหีหฺ หะดีษ หะสนั หะ

ดีษเฎาะอีฟ หะดีษเฎาะอีฟญิดดนั หรือหะดีษเมาฎอฺู 

            2. สามารถทราบถึงประเภทตา่ง ๆ ของหะดีษนบี เชน่ หะดีษกดุซีย์ หะดีษมรัฟอฺู  หะดีษ

เมากฟู และหะดีษมกัฏอฺู 

           3. สามารถทราบถึงสถานะของหะดีษท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานได้หรือไมไ่ด้ ซึง่จะท า

ให้การปฏิบตัิศาสนกิจเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

โดย อาจารน์รอฟีกี มฮู าหมดั(การแบง่วิชาอลัหะดีษ ) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0 

5.การแบง่วิชาอลัหะดีษ 

วิชาหะดีษนัน้ แบง่ภาคของการศกึษาได้เป็น 2 ภาค คือ  

1.วิชาหะดีษริวายะห์ ( رواٌة الحدٌث علم  ) คือ "วิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัค าพดู การกระท า การ

ยอมรับ ลกัษณะรูปร่างหน้าตา มารยาท และชีวประวตัขิองทา่นร่อซู้ล(ซล.)" 

2.วิชาหะดีษดริอยะห์ ( دراٌة الحدٌث علم  ) คือ "วิชาท่ีท่ีศกึษาเก่ียวกบัตวัผู้รายงานหะดีษ สภาพ

ของสายรายงาน(สนดั) และตวับทหะดีษ(มะตัน่) วา่ สามารถยอมรับหะดีษ และน ามาเป็น

หลกัฐานได้หรือไม"่ เรียกอีกอยา่งก็คือ วิชา "มสุตอละฮุ้ลหะดีษ" หรือ "หลกัพิจารณาอลัหะดีษ" ซึง่

ก็คือ วชิาท่ีเราก าลงัศกึษาอยู่นัน่เองและเพ่ือให้เกิดความง่ายดายตอ่การเข้าใจ หลงัจากท่ีเราได้

ศกึษาถึงค านิยามตา่งๆมาพอสมควรแล้ว ตอ่ไปนี ้ผมจะขอน าเสนอ การแบง่ประเภทของหะดีษ 

โดยพิจารณาถึงการรับ และการไมรั่บหะดีษ โดยหลกัการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

 โดย  ผศ.ดร.อบัดลุลอฮฺ หนุ่มสขุ (ค านิยามหะดีษ ) 

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=6&id=699 

7.ค านิยามหะดีษ 

คือสิ่งท่ีพาดพิงถึงทา่นนบี  ในทกุๆด้าน เชน่ ค าพดู การกระท า การยอมรับ ในคณุลกัษณะ

ทัง้ในด้านสรีระ และจริย ตลอดจนชีวประวตัขิองทา่น ทัง้ก่อนและหลงัการได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นน

บี *( ดมูสุตอฟา อสัซิบาอีย์ : “อซัซุนนะห์วะมากานะตฮุา” หน้า 47 ) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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1.พิจารณาถึงการน ามาอ้างเป็นหลกัฐานทางด้านของการรับและไมรั่บ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ  

       1.1 หะดีษมกับู้ล ( الممبول الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีได้รับการรับรอง" ก็คือ หะดีษ

ท่ีสามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ หะดีษท่ีได้รวมไว้ซึง่เง่ือนไขของการรับรองอย่าง

ครบถ้วน ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป อินชาอลัเลาะห์ 

1.2 หะดีษมรัดู๊ด ( المردود الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีถกูปฎิเสธ" ก็คือ หะดีษท่ีไม่

สามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้โดยเด็ดขาด เว้นแตต้่องมีเง่ือนไข ได้แก่ หะดีษท่ีขาดไปหนึง่เง่ือนไข 

หรือ มากกวา่ จากบรรดาเง่ือนไขของการยอมรับหะดีษ เช่น มีฮะดีษอ่ีนมาสนบัสนนุ(มตุาบะอะห์) 

เป็นต้น และหะดีษมรัดู๊ดนัน้ มีอยูห่ลายประเภท ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป อินชาอลัเลาะห์  

หะดีษมรัดู๊ดนัน้ เรียกได้อีกอยา่งหนึง่วา่ "หะดีษดอ่อีฟ" ( الضعٌف الحدٌث  ) หมายถึง 

"หะดีษท่ีอ่อนแอ" 

2.พิจารณาถึงการจ าแนกตามลกัษณะกระแสสายรายงานของหะดีษ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ  

2.1.หะดีษมูต่ะวาตริ ( المتواتر الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีมีการรายงานอยา่งตอ่เน่ือง 

หรือ มากมาย" ก็คือ หะดีษท่ีถกูรายงานจากบคุคลเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หะดีษท่ีคนกลุม่หนึง่ได้

รายงานมาจากคนอีกกลุม่ ซึ่งเป็นไปไมไ่ด้ตามสตปัิญญา ท่ีบคุคลเหล่านัน้จะสมรู้ร่วมคดิกนัโกหก

ตอ่ท่านนบีมฮู าหมดั(ซล.) หรือ ตอ่หะดีษของทา่น 

2.2.หะดีษอาฮ๊าด ( اآلحاد الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีหะดีษท่ีมีผู้รายงานเพียงคน

เดียว" ก็คือ หะดีษท่ีถกูรายงายด้วยนกัรายงานเพียงคนเดียว หรือ สายรายงานเดียว ได้แก่ หะดีษท่ี

คนๆหนึง่ได้รายงานมาจากคนอีกคน โดยมีการสืบตอ่สายรายงานนัน้ ด้วยคนเพียงคนเดียว หรือ 

มากกวา่ เชน่ 2 คน หรือ 3 คน ในแตล่ะชัน้ของสายรายงาน แตไ่มถ่ึงขัน้มู่ตะวาตริ  

3.พิจารณาถึงการจ าแนกตามลกัษณะจดุสิน้สดุของสายรายงาน หรือ การจ าแนกหะดีษโดย

พิจารณาถึงผู้ ท่ีถกูพาดพิง แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 
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1.หะดีษกดุซีย์ ( المدسً الحدٌث  ) หมายถึง หะดีษท่ีท่านนบีมฮู าหมดั(ซล.)พาดไปยงัอลั

เลาะห์(ซบ.) จากสิ่งท่ีมิใชอ่ลักรุอาน ด้วยการรายงานของทา่นเอง 

2.หะดีษมรัฟัวะอ์ ( المرفوع الحدٌث  ) หมายถึง หะดีษท่ีผู้รายงานพาดพิงไปยงัทา่นร่อ

ซู้ล(ซล.) อนัเก่ียวกบัค าพดู การกระท า และการยอมรับของทา่น  

3.หะดีษเมากฟู ( المولوف الحدٌث  ) หมายถึง หะดีษท่ีผู้รายงานพาดพิงไปยงัซอฮาบะห์

(รด.) อนัเก่ียวกบัค าพดู และการกระท าของพวกเขา 

4.หะดีษมกัตวัะอ์ ( الممطوع الحدٌث  ) หมายถึง หะดีษท่ีผู้รายงานพาดพิงไปยงัตาบิอีน

(รฮ.) หรือ บคุคลท่ีอยูห่ลงัจากตาบอีิน(รฮ.) อนัเก่ียวกบัค าพดู และการกระท าของพวกเขา 

โดย รอฟีกี มฮู าหมดั  (ค านิยามส าคญั) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0 

8. ค านิยามส าคญั 

1. อลัอิสนาด 

ค าวา่ อิสนาด ( اإلسناد ) ในแง่ของภาษา หมายถึง "การพาดพิง" หรือ "การอ้างอิง"  

และในแง่ของวิชาการนัน้ ค าวา่ "อิสนาด" นัน้ หมายถึง "แนวทางท่ีน าไปสู่ตวับทของหะดีษ" ซึง่เป็น

ส านวนจากการตอ่เน่ืองของนกัรายงานหะดีษ ท่ีรับหะดีษมาจากคนหนึง่ สู่อีกคนหนึ่ง เร่ือยไป

จนถึงทา่นร่อซู้ล(ซล.) 

2. อลัมตัน์ 

ค าวา่ มะตัน่ ( المتن ) ในแง่ของภาษา หมายถึง "สิ่งท่ีมัน่คงแข็งแรง" หรือ "สิ่งท่ียกขึน้มาจาก

พืน้ดนิ"  

และในแง่ของวิชาการนัน้ ค าวา่ "มะตัน่" นัน้ หมายถึง "ตวับทของหะดีษ" หรือ "ถ้อยค าของหะดีษ"  

3. .อสัสนดั 

ค าวา่ สนดั ( السند ) ในแง่ของภาษาหมายถึง "การพาดพิง" และ "สิ่งท่ีถกูยดึถือ"  

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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และในแง่ของวิชาการนัน้ ค าวา่ "สนดั" นัน้ หมายถึง "ความตอ่เน่ืองของนกัรายงานจนถึงตวับท" ซึง่

นกัวิชาการหะดีษนัน้ ได้ใช้ค าวา่ "อิสนาด" และ "สนดั" ในความหมายเดียวกนั 

4. อรัรอวีย์ 

ค าวา่ รอวีย์ ( الراوي  ) หมายถึง "ผู้รายงานหะดีษด้วยสายรายงานของเขาเอง" เหมือนกนัไมว่า่

ตวัผู้รายงานนัน้ จะมีความรู้เก่ียวกบัหะดีษหรือไมก็่ตาม (เชน่ ความรู้ในเร่ืองของสายรายงาน) 

 

 

 

ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับหะดีษ(  โดย อ.อันวา  สะอุ ) 

http://www.mureed.com/Hadis/hadis1.htm 

1.    อซัซุนนะฮฺ   السنة        

2.    อะษัร  أثر        

3.    เคาะบรั  خبر 

1.  อซัซุนนะฮฺ  السنة  เดมินัน้แปลวา่ แนวทาง หรือ แบบอยา่ง  สว่นความหมายทาง

วิชาการนัน้มีหลายนิยาม 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดีษและปราชญ์อศุลูลุฟิกฮ์ให้ความหมายอซัซุนนะฮฺเชน่เดียวกบัค าวา่หะดีษ 

·  นกัปราชญ์วิชาฟิกฮฺให้ความหมายอซัซุนนะฮฺว่า สิ่งท่ีมีบญัญตัพิึง่กระท า หากละเว้นไมก่ระท าก็

ไมมี่บทลงโทษใดๆ ซึง่ตรงข้ามกบัค าวา่วาญิบ(จ าเป็น)หรือฟัรฎ(ูบงัคบัต้องกระท า) 

·  นกัปราชญ์ทัว่ไปใช้ค าวา่ อซัซุนนะฮฺในบางครัง้หมายถึง สิ่งตรงข้ามกบัค าวา่บิดอะฮฺ (อตุริกรรม) 

2.  อะษัร  أثر  ความหมายเดมิคือ ร่องรอย เคร่ืองหมาย หรือสิ่งท่ีหลงเหลือ 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดีษให้ความหมายอะษัรเชน่เดียวกบัค าวา่หะดีษ 

·  นกัปราชญ์บางทา่นให้ความหมายวา่ ค าพดูหรือการกระท าของเศาะหาบะฮฺและตาบอีิน 
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3.  เคาะบรั خبر  ความหมายเดมิคือ ข่าว เร่ืองราว 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดีษให้ความหมายเคาะบรัเชน่เดียวกบัค าวา่หะดีษ 

·  นกัปราชญ์บางทา่นให้ความหมายวา่ หะดีษคือสิ่งท่ีมาจากทา่นรอซูล  สว่นเคาะบรัคือสิ่งท่ีมา

จากผู้ อ่ืน 

*ปราชญ์ บางทา่นก็จ าแนกค าท่ีกลา่วมาข้างต้นดงันี ้

·  หะดีษ  حدٌث คือสิ่งท่ีมาจากทา่นรอซูล 

·  อะษัรأثر  คือสิ่งท่ีมาจากเศาะหาบะฮฺ ตาบีอีนและผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา 

·  สว่นเคาะบรั  خبر  คือ ชีวประวตัขิองบรรดากษัตริย์สมยัโบราณและบคุคลส าคญัใน

ประวตัิศาสตร์ 

ความแตกตา่งระหวา่งอลักรุอานกบัหะดีษ 

1.      อลักรุอานคือ   هللا كالم (ค าด ารัสของอลัลอฮฺ)ทัง้ถ้อยค าและความหมาย สว่นหะดีษเป็น- 

 วะห์ย(ูวิวรณ์)จากอลัลอฮฺในด้านความหมายเพียงอยา่งเดียว وحً

2.      อลักรุอานมีความเป็นมหศัจรรย์ และความท้าทาย  تحدى و إعجاز   ทัง้ถ้อยค าและ

ความหมายซึง่ตา่งกบัหะดีษ 

3.      ผู้อา่นอลักรุอานจะได้รับผลบญุถึง 10 เทา่ในทกุพยญัชนะของการอา่น 

4.      ผู้หญิงท่ีมาประจ าเดือน  ผู้หญิงมีเลือดหลงัคลอด(นิฟาส)  ผู้ มีหะดษั (คือยงัไมอ่าบน า้

ละหมาดหลงัจากได้เสียน า้ละหมาดไมว่า่กรณีใดๆ) หรือผู้ มีํนุบุ (คือยงัไมอ่าบน า้ยกหะดษั

หลงัจากหลบันอนกบัภรรยาหรือฝันเปียก)พวกเขาเหลา่นัน้ไมอ่นญุาตให้แตะต้องคมัภีร์อลักรุอาน

เดด็ขาด (บางทศันะก็อนญุาตให้ผู้ มีํนุบู และผู้ มีรอบเดือนอ่าน หรืสมัผสั อลักรฺุอานได้เชน่กนั) 

สว่นต าราหะดีษไมมี่ข้อห้ามแตป่ระการใด 

5.      อลักรุอานนัน้ถกูบญัญัตใิห้น ามาอา่นในละหมาด ส่วนหะดีษไม่อนญุาตน ามาอา่นใน

ละหมาด 
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6.      อลักรุอานถกูถ่ายทอดรุ่นแล้วรุ่นเลา่ด้วยกระบวนการ متواتر  มตุะวาตรฺิ(มีบคุคลจ านวน

มากรายงาน)ซึง่ตา่งกบัหะดีษบางสว่นเป็นมตุะวาตรฺิ บางสว่นเป็นآحاد อาหาด(หะดีษไมถ่ึงระดบั

มตุะวาติรฺ) 

7.      ไมอ่นญุาตให้รายงานอลักรุอานด้วยความหมาย แตห่ะดีษสามารถรายงานด้วยความหมาย

ได้ตามเง่ือนไขท่ีมหุดัดษีิน(ปราชญ์หะดีษ)วางไว้ 
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ภาคผนวก 
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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ 

มาตรฐาน  เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดิษ  สามารถท่องจ าหลกัอลั-หะดีษ 

และน าไปปฎิบติัในการด าเนินชีวติ 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๒ ๑. อธิบายความหมายความส าคญั

และค าสอนจากบทอลั-หะดีษท่ี

ก าหนด 

๒. ท่องจ าอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

พร้อมบอกผูร้ายงานและผูบ้นัทึก 

๓. บอกนิยามและประเภท

หลกัการของอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๔. ระบุสถานะของอลั-หะดีษ

ประเภทต่างๆท่ีก าหนดในการใช้

เป็นหลกัฐานอา้งอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความหมาย ความส าคญัและค าสอนจากอลั-หะดีษ พร้อม

ผูร้ายงาน และผูบ้นัทึก 

- ความย  าเกรง 

 

- ความฉลาด 

 

- ความซ่ือสัตย ์

 

- ความเสียสละใจบุญ 
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- การดุอาอจ์ากผูถู้กข่มเหง 

 

- ใครคือผูล้ม้ละลาย 

 

 

- ใครคือมิตรแท ้

 

- ลกัเล็กขโมยนอ้ย 

 

- การอิจฉาริษยา 

 

- การนินทา 

 

๒. ค านิยามหลกัการอลั-หะดีษ 

-หะดีษ อลักุดสีย ์

-หะดีษ มรัฟูอฺ 

-หะดีษ เมากูฟ 
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-หะดีษ มกัฏูอฺ 

-อลัมะตนั (ตวับทหะดีษ) 

-อสัสะนดั (สายรายงาน) 

-อรัรอวยี ์(ผูบ้นัทึก) 

๓. สถานะของอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์หะดีษ มรัฟูอฺ หะดีษ เมา

กูฟ และหะดีษ มกัฏูอฺ 

 

 

สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 
มาตรฐาน  เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ ต่อ
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๒ ๑. บอกมารยาทเก่ียวกบัการเขา้

หอ้งนา้ 

๒. อธิบายความหมายของการ

ประชุม 

๓. อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของการเยีย่มเยยีน 

๔. อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของการสนทนา 

๕. บอกความหมายและ

ความส าคญัของการคบมิตร 

๖.บอกความหมายของพาหนะ 

๗.อธิบาย ความส าคญัของการใช้

๑. การเขา้ห้องน ้า 

- ความส าคญัของมารยาทในการเขา้ห้องน ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้

หอ้งน ้า 

- มารยาทการเขา้หอ้งน ้า 

- ดุอาก่อนและเขา้ห้องน ้า 

๒. มารยาทในท่ีประชุม 

- ความหมายของการประชุม 

- ความส าคญัและคุณค่าของการเขา้ท่ีประชุม 

- ดุอาๆการเปิดและปิดประชุม 
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ส่ือเทคโนโลยี 

๗.อธิบาย ความส าคญัของการใช้

ส่ือเทคโนโลยี 

- มารยาทในการเขา้ร่วมในท่ีประชุม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทใน

ท่ีประชุม 

๓. การเยีย่มเยยีน 

- ความหมายและความส าคญัของการเยีย่มเยยีน 

- ประโยชน์ของการเยีย่มเยยีน 

- มารยาทการเยีย่มเยยีน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการเยีย่ม

เยยีน 

๔. การสนทนา 

- ความหมายและความส าคญัของการสนทนา 

- ประโยชน์ของการสนทนา 

- มารยาทการสนทนา 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการสนทนา 

๕. การคบมิตร 

- ความหมายและความส าคญัของการคบมิตร 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการคบมิตร 

- การเลือกมิตรท่ีดี 

- มารยาทและสิทธิของมิตร 

๖. การใชพ้าหนะ 

- ความหมายของพาหนะ 
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- ความส าคญัและคุณค่าของการใชพ้าหนะ 

- ดุอาต่างๆในการใชพ้าหนะและการเดินทาง 

- มารยาทในการใชพ้าหนะ 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้

พาหนะ 

๗. การใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ 

- ความหมายและความส าคญัของส่ือเทคโนโลยี 

- ประโยชน์และโทษของส่ือเทคโนโลยี 

- โทษของส่ือเทคโนโลย ี

- มารยาทการใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัส่ือ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 


