
 

 

วชิาฮะดษิบูรณาการกับอัคลาก 

ระดับชัน้ 3 มุตะวัสสิต 

ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ผ่าน 
40 ฮะดษิอิมามอัน-นะวะวีย์ 

(หะดีษ33-42) 

 ﴾األربػْن انلْويث﴿
 
 
 

 
อบ ูซะกะรียา ยะห์ยา บนิ ชะร็อฟ อนั-นะวะวีย์ 

 
เรียบเรียงโดยอุสตาซอับดุชชะกูรฺ บนิชาฟิอีย์ 

(อับดุลสุโก  ดนิอะ) 

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต าบลสะกอม 

อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 
www.jariyatham.ac.th 



1 
 

ค าน า 
ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของอลัลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแหง่สากลโลก ขอความสนัต ิจงมีแดศ่า
สนฑตูมฮุมัมดั ผู้ เจริญรอยตามพระองค์และผู้อ่านทกุท่าน 
         แบบเรียนนีเ้รียบเรียงจาก 40หะดษิของอิหม่ามนะวะวีย์ซึง่ตวับทแปลโดยนายฟัยซอล  

อบัดลุฮาดีย์และสว่นหนึง่ของการอรรถาธิบายหะดิษจากเว็บไซต์
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart=523

โดยท่ีผู้ เรียบเรียงน ามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั จากวิชาหะดีษและอคัลาค(จริยธรรมอิสลาม)ตาม

หลกัสตูรอิสลามศกึษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง พ.ศ.2555)มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบเรียนท่ี

บรูณาการทัง้สองวิชาและในท้ายบทได้เพิ่มวิชามสุตอละฮุ้ลหะดีษ (หลกัพิจารณาอลัหะดีษ) ซึง่น า

งานเขียนขอลผู้ทรงคณุวฒุิ 4 ทา่นคือผศ.ดร.อบัดลุเลาะ    หนุม่สขุ  อาจารย์ อบัดลุเลาะ การีนา 

อาจารย์อนัวา  สะอ ุและอาจารน์รอฟีกี มฮู าหมดั 

               หวงัวา่แบบเรียนนีจ้ะเป็นคูมื่อหนึง่ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและได้รับ

ประโยชน์อยา่งสงูสดุ 

อสุตาซอบัดชุชะกรฺู บนิชาฟิอีย์ 
(อบัดลุสโุก  ดนิอะ) 

15/6/ฮ.ศ.1436 

05/04/พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

สารบัญ 
เร่ือง                                                                                          หน้า 
หะดีษที่ 33 การแสดงพยานหลักฐานจ าเป็นส าหรับผู้เป็นโจทก์                     3 
หะดีษที่ 34 การเปล่ียนแปลงสิ่งช่ัวช้าเป็นสิ่งจ าเป็น                                       4 
หะดีษที่ 35 มุสลิมคือพี่น้องของมุสลิม                                                5 
หะดีษที่ 36 จัดการกิจธุระของพ่ีน้องมุสลิม                                          6 
หะดีษที่ 37 ส่งเสริมให้ประกอบกรรมดี                                               8 
หะดีษที่38ผลตอบแทนของการเป็นปรปักษ์ต่อบรรดาคนรักของอัลลอฮฺ     9 
หะดีษที่ 39 การไม่เอาผิดเน่ืองจากความผิดพลาดและหลงลืม                     11 

หะดีษที่ 40 จงอยู่บนโลกนีเ้สมือนคนแปลกหน้า                                           12 

หะดีษที่ 41 ปฏิบัตติามนบี                                                                              13 

หะดีษที่ 42 การอภัยโทษที่ท้วมท้นของอัลลอฮฺ                                              14 

บทส่งท้าย                                                                                                       15 

ทบทวนบทเรียน                                                                           23 

ภาคผนวก                                                                                   26 

 

 

 

 
 

 
 
 



3 
 

หะดีษที่ 33 การแสดงพยานหลักฐานจ าเป็นส าหรับผู้เป็นโจทก์ 

ًُ ََعَ  ثُ ََ ي  الَ   ِعْ د   ام
ا  اٍس ت  خَ  ٌِ اةْ  ٌِ غَ  ًَ ُّ   رَِِضَ اُ َخَْ

َ
 : اَل قَ   اِ  َل ْْ شُ رَ  ن  أ

   َ ُِ َْ غْ دَ ةِ  اُس ٓ انل  طَ ػْ حُ  ْْ " م   اٌل سَ  رِ َع د  َل  ،  ىْ ا
َ
 ََعَ  ثُ ََ ي  الَ  ٌْ ، هكِ  ىْ ُِ اءَ يَ دِ وَ  مٍ ْْ قَ  َل اَْ مْ أ

 ًُ   ٌْ  يَ ََعَ  ْيُ ًِ الَ وَ  ِعْ د  ام
َ
 " رَ كَ ٍْ أ

 . ْيِ طَ يْ طِ امص   ِفْ  ُُ ُظ ػْ بَ ا ، وَ ذَ مَ َِ  هُ ْيُ دَ وَ  ِقي َّ يْ الَ  اهُ وَ ، رَ  ٌٌ صَ ضَ  ٌد يْ دِ ضَ   

ความว่า: จากท่านอิบนุ อบับาส เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา จากท่านเราะสลูลุลอฮฺ     ท่านกล่าวว่า: 

“หากมนุษย์ได้รับสิทธ์ิทุกอย่างตามท่ีเขาได้กล่าวอ้างแล้วไซร้ แน่นอนย่อมมีผู้ คนอ้างสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินและเลือดเนือ้ของกลุม่ชนหนึง่ แตท่วา่พยานหลกัฐานนัน้จ าเป็นส าหรับโจทก์(ผู้กล่าวอ้าง)
ท่ีต้องน ามาเสนอ ส่วนการสาบานนัน้เป็นหน้าท่ีส าหรับผู้ปฏิเสธการกล่าวอ้าง” หะดีษอยู่ในระดบั
หะสนั บนัทึกโดยอลั-บยัฮะกีย์1 และท่านอ่ืนๆ ด้วยส านวนนี ้และบางส่วนมีบนัทึกอยู่ในหนงัสือ
เศาะหีหฺ้ทัง้สอง2 

ال ٌكفً ، إذا لم تكن هذه ٌبٌّن أن مجرد ادعاء الحك على الخصم   إن هذا الحدٌث
الدعوى مصحوبة ببٌنة تبٌن صحة هذه الدعوى ، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ) لكن البٌّنة 

 . ( على المدّعً
وتعرٌف البٌّنة : اسم جامع لكل ما ٌظهر الحك وٌبٌّنه ، وعلى هذا فهنان أمور كثٌرة 

ندما ٌشهد الشهود على حك من ٌصدق علٌها هذا المعنى ، فمن ذلن : الشهود ، فع
الحموق فإن ذلن من أعظم البراهٌن على صدق المدّعً ، ومن هنا أمرنا هللا 

ٌْن حفظا لهذا الحك من الضٌاع فمال : } واستشهدوا شهٌدٌن من  باإلشهاد فً الدَّ
رجالكم فإن لم ٌكونا رجلٌن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 

282اهما األخرى { ) البمرة : إحداهما فتذكر إحد  ) . 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความแตกตา่งระหวา่งหะดีษกบัอลักรุอาน 

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองจริยธรรมในอิสลาม 

-ความส าคญัของจริยธรรม       .-ประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามตอ่การด าเนินชีวิต 

-คณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 

                                                           
1 อลั-บยัฮะกีย์, อสั-สนุนั อลั-กบุรอ, ภาค: การกลา่วอ้างและพยานหลกัฐาน, บท: พยานหลกัฐานจ าเป็นส าหรับ
โจทก์และการสาบานส าหรับผู้ทีป่ฏิเสธ, เลขที:่ 20990 

2 อลั-บคุอรีย์, เลขที่: 2514, 2662, 4522 และมสุลมิ, เลขที่: 1711 
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หะดีษที่ 34 การเปล่ียนแปลงสิ่งช่ัวช้าเป็นสิ่งจ าเป็น 

 

ًُ  ْيُ يِ غْ تَ    ثٌ َظ يْ رِ فَ  رِ مَ َْ ام
 

  ٌْ خَ 
َ
 : ُل ْْ قُ حَ   اِ  َل ْْ شُ رَ  ُج ػْ ًِ : شَ  اَل قَ  ُُ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  ي  رِ دْ الُ  دٍ يْ ػِ شَ  ِبْ أ

 رَ  ٌْ "يَ  
َ
ْ غَ يُ وْ فَ  راً مَ َْ يُ  ىْ كُ َْ يِ  ىأ َ  ىْ مَ  نْ إِ ، فَ  هِ دِ يَ بِ  هُ ي  ٍِ صَ وِ تِ فَ  عْ طِ خَ صْ ي َ  ىْ مَ  نْ إِ ، فَ  ُِ ا  عْ طِ خَ صْ ي

ِ ذَ ، وِ  ُِ تِ وْ قَ تِ فَ    َك م
َ
 "   انِ ًَ حْ الِ  ُف ػَ ْط أ

 . ىٌ وِ صْ مُ  اهُ وَ رَ 
 
ความว่า: จากท่านอบู สะอีด อลั-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ เล่าว่า: “ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

  กล่าวว่า: “ใครก็ตามในหมู่พวกท่านพบเห็นความชั่วอันใดอันหนึ่ง เขาก็จงเปล่ียนแปลงมัน

ด้วยมือของเขา หากเขาไม่มีความสามารถก็จงเปล่ียนแปลงด้วยลิน้( ด้วยค าพูดหรือการตกัเตือน)
ของเขา หากเขาไมมี่ความสามารถก็จงเปล่ียนแปลงด้วยใจ(ปฏิเสธด้วยใจ)ของเขา และนัน่คือการ
ศรัทธาท่ีออ่นแอท่ีสดุ” หะดีษนีบ้นัทกึโดยมสุลิม3 
لمد بٌن الحدٌث أن إنكار المنكر على مراتب ثالث : التغٌٌر بالٌد ، والتغٌٌر باللسان 
، والتغٌٌر بالملب ، وهذه المراتب متعلمة بطبٌعة هذا المنكر ونوعه ، وطبٌعة المائم 

من المنكرات ما ٌمكن تغٌٌره مباشرة بالٌد ، ومن المنكرات ما باإلنكار وشخصه ، ف

  . ٌعجز المرء عن تغٌٌره بٌده دون لسانه ، وثالثة ال ٌُمكن تغٌٌرها إال بالملب فحسب
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนค านิยามและสถานะของหะดีษมตุะวาตริ  หะดีษอาห๊าดและ หะดีษมชัฮรู 

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง มารยาทต่ออลักุรอานดงัน้ี 

                            - ความส าคญัของอลักุรอาน 

                            - ความส าคญัของการอ่านอลักุรอาน 

                            - มารยาทการอ่านอลักุรอาน 

             - หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทการอ่านอลักุรอาน  

                                                           
3 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายวา่การปรามสิง่ชัว่นัน้เป็นสว่นหนึง่ของการศรัทธา, เลขที:่ 78 
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หะดีษที่ 35 มุสลิมคือพี่น้องของมุสลิม 

 

 ًُ   ىُ وِ صْ ام
َ
ًُ  ْْ خُ أ   ىِ وِ صْ ام

 
  ٌْ خَ 

َ
  : اِ  ُل ْْ شُ رَ  اَل : قَ  اَل قَ  ُُ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ ُِ  ِبْ أ

َ َل "   ََ  ََعَ  ىْ كُ ُظ ػْ بَ  عْ تِ  يَ َل وَ ، ا وْ رُ اةَ دَ  حَ َل وَ ،  اْْ ُظ اغَ تَ  تَ َل ا ، وَ ْْ ظُ اسَ ََ تَ   َل وَ  ، اوْ دُ اشَ  
 اٍاً .َْ خْ إِ  اِ  ادَ تَ ا غِ ْْ ٍُ ْْ كُ وَ ،  ٍض ػْ بَ  عِ يْ بَ 

  ًُ   ىُ وِ صْ ام
َ
ًُ  ْْ خُ أ ْ َل وَ  ُُ ًُ وِ ظْ  حَ َل  ىِ وِ صْ ام ََ ْ َل وَ  ُُ ةُ ذِ كْ  يَ َل وَ  ُلُ ذُ   ََ َِ َْ قْ . الَ  هُ رُ قِ   ُِ ى   –ا ََ ا

ََ َل إِ  ْيُ ظِ يُ وَ  ٍت ر  مَ  َث َل ذَ  هِ رِ دْ   مْ  ِب صْ ِبَ  –  ا   امّش    ٌَ يِ  ئٍ رِ ا
َ
ْ  ْن أ   رَ قِ ََ

َ
هُ خَ أ ًُ  ا م  . ُكي  ىَ وِ صْ ا

 ًُ ًُ ََعَ  ىِ وِ صْ ام  " ُُ ُط رْ غِ وَ  اُلُ يَ وَ  ُُ يُ دَ  ؛ امٌ رَ ضَ  ىِ وِ صْ  ام
 . ىٌ وِ صْ مُ  اهُ وَ رَ  

 

ความว่า:  จากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “พวก

ท่านจงอย่าอิจฉาริษยากนั จงอย่าท าทีให้ราคาสินค้าสงูขึน้4 จงอย่าเกลียดชงักนั จงอย่าหมางเมิน
กนั จงอย่าขายสิน้ค้าตดัราคากนั และพวกท่านจงเป็นบา่วของอลัลอฮฺฉันท์พ่ีน้องกนั มสุลิมเป็นพ่ี
น้องของมสุลิม ไมอ่ธรรมกนั ไม่ทอดทิง้กนั ไม่โกหกกนั และไม่ดูถกูเหยียดหยามกนั  ความย าเกรง
(ตกัวา)อยูท่ี่น่ี - และทา่นก็ชีท่ี้หน้าอกของทา่นสามครัง้ – เป็นความชัว่ช้าท่ีเพียงพอแล้วส าหรับคนๆ 
หนึ่ง ในการท่ีเขาดูถูกเหยียดหยามพ่ีน้องมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนต่อมุสลิมด้วยกันเป็นท่ี
ต้องห้าม ซึง่เลือดเนือ้ของเขา ทรัพย์สินของเขา และเกียรตขิองเขา” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม5 
جاء هذا الحدٌث العظٌم لٌنهى المؤمنٌن عن جملة من األخالق الذمٌمة ، والتً من شأنها أن 

تعكر صفو األخوة اإلسالمٌّة وتزرع الشحناء والبغضاء فً نفوس أهلها ، وتثٌر الحسد 
رها فً الحدٌثوالتدابر ، والغش والخداع ، وأخاللاً سٌئة أخرى جاء ذك  . 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนค านิยามและสถานะของหะดีษอะซีซและ หะดีษเฆาะรีบ 

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการส ารวมตนในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

                                                           
4 หมายถงึท าทีแกล้งชมสนิค้าวา่ด ีแล้วถือโอกาสขึน้ราคาสินค้าโดยไมเ่ป็นธรรม ทา่นอิบนเุราะญบักลา่ววา่ และ
อาจหมายรวมถงึการคดโกงในทกุ ๆ รูปแบบ (ญามิอฺ อลั-อลุมู วลัหิกมั 1/328) 
5 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าดี การเช่ือมสมัพนัธ์ และมารยาทตา่ง ๆ , บท: ห้ามอธรรมตอ่มสุลมิฯ, เลขที:่ 
2564 
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หะดีษที่ 36 จัดการกิจธุระของพ่ีน้องมุสลิม 
 

ًُ  ِز ئِ اَْ ضَ  اءُ َظ قَ    ْيَ ًِ وِ صْ ام
 

  ٌْ خَ 
َ
 : اَل قَ   ِب  انل   ٌِ غَ  ُُ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ ُِ  ِبْ أ

 مِ ْْ يَ  ِب رَ لُ  ٌْ يِ  ثً بَ رْ لُ  ُُ َْ خَ  اُ  َس ف  جَ  ، ايَ جْ الي  ِب رَ لُ  ٌْ يِ  ثً بَ رْ لُ  ٌٍ يِ ؤْ مُ  ٌْ خَ  َس ف  جَ  ٌْ " يَ  
 . ثِ ايَ يَ اهقِ 

َ  ٌْ يَ وَ    َ ي َ ،  ِّسٍ ػْ  يُ ََعَ  ّس  َ ي  . ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ جْ الي  ِفْ  ُِ يْ وَ غَ  اُ  ّس 
 . ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ جْ الي  ِفْ  اُ  هُ َتَ شَ ، ًاً وِ صْ مُ  َتَ شَ  ٌْ يَ وَ  
  نِ ْْ غَ  ِفْ  دُ تْ اهػَ  نَ ا كَ يَ  دِ تْ اهػَ  نِ ْْ غَ  ِفْ  اُ وَ  

َ
 . ُِ يْ خِ أ

 . ثِ َ   اجَ َل إِ  قاً يْ رِ طَ  ُِ ةِ  َلُ  اُ  َن ّ  ًاً شَ وْ غِ  ُِ يْ ذِ  ُس ًِ خَ وْ قاً يَ يْ رِ طَ  َك وَ شَ  ٌْ يَ وَ  
 ل  إِ  ىْ ُّ ََ يْ ةَ  ُُ ٍَ ْْ شُ ارَ دَ خَ يَ وَ  اِ  اَب خَ لِ  نَ ْْ وُ خْ حَ  اِ  ِت ْْ يُ بُ  ٌْ يِ  ٍج يْ بَ  ِفْ  مٌ ْْ قَ  عَ ًَ خَ ا اسْ يَ وَ  

خْ ضَ وَ  ثُ ْحَ امر   ىُ ُّ خْ يَ ظِ غَ وَ  ثُ ََ يْ مِ امص   ىُ ِّ يْ وَ غَ  ْج هَ زَ ٍَ  ًَ  ىُ ُّ ف   . هُ دَ َْ غِ  ٌْ ًَ يْ ذِ  اُ  ىُ ُِ  رَ لَ ذَ وَ  ثُ كَ ئِ َل ام
 ط  بَ  ٌْ يَ وَ  

َ
َ  ُُ وُ ًَ خَ  ُِ ةِ  أ ُ  ىْ م َ  ُِ ةِ  عْ ّْسِ ي  " ُُ تُ صَ ن

ْ ذَ َّ ةِ  ىٌ وِ صْ مُ  اهُ وَ رَ    . ِظ فْ وَ ا ام
 

ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากท่านนบี     ท่านกล่าวว่า: “ใครก็

ตามท่ีบรรเทาความทกุข์ยากของผู้ศรัทธาจากบรรดาความทกุข์ยากตา่งๆ ของโลกดนุยา อลัลอฮฺก็
จะบรรเทาความทุกข์ยากของเขาจากบรรดาความทกุข์ยากตา่งๆ ของวนัปรโลกเช่นกนั  และใครก็
ตามท่ีให้ความสะดวกแก่ผู้ขดัสน อลัลอฮฺก็จะให้ความสะดวกแก่เขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า  และ
ใครก็ตามท่ีปกปิด (สิ่งท่ีนา่ละอายหรือความผิด)6 ของมสุลิม อลัลอฮฺก็จะทรงปกปิดเขาทัง้ในโลกนี ้
และโลกหน้า และอัลลอฮฺพร้อมจะให้ความช่วยเหลือบ่าว ตราบใดท่ีบ่าวยังอยู่ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่พ่ีน้องของเขา และผู้ ใดก็ตามท่ีเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงประทาน
ความง่ายดายแก่เขาซึง่เส้นทางสูส่วรรค์ และไมมี่กลุ่มชนใดท่ีรวมตวักนั ณ บ้านหลงัหนึ่งในบรรดา
บ้านของอัลลอฮฺ (มสัญิด)  โดยท่ีพวกเขาอ่านคมัภีร์ของพระองค์ และศึกษากันระหว่างพวกเขา 
นอกจากความสงบ (สะกีนะฮฺ) จะลงมายงัพวกเขา และความเมตตา (เราะหฺมตั) จะปกคลมุพวก

                                                           
6 คือความผิดที่ไมไ่ด้ก่อความเดือดร้อนหรือเสยีหายแก่คนอื่น ๆ และการเปิดเผยไมม่คีวามจ าเป็นใด ๆ ทัง้สิน้ 
และการปกปิดนัน้มิได้หมายความวา่ไมจ่ าเป็นต้องตกัเตือน แตใ่ห้มีการตกัเตือนอยา่งลบั ๆ และไมเ่ปิดเผยตอ่
บคุคลอื่น 
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เขา มลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา และอัลลอฮฺจะทรงร าลึกถึงพวกเขาท่ามผู้ ท่ีอยู่กับพระองค์7 
และผู้ใดก็ตามท่ีการงานของเขาขาดตกบกพร่อง8 เชือ้สายและวงศ์ตระกลูของเขาก็มิอาจยกระดบั
เขาได้” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม9ด้วยส านวนนี ้

ومن كرٌم األخالق : التجاوز عن المدٌن المعسر ، فمد حث الشارع أصحاب 
لمعسرٌن وإمهالهم إلى حٌن تٌّسر أحوالهم ، ٌمول هللا الحموق على تأخٌر األجل ل

( ، وأعلى  082) البمرة :  } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة { عز وجل :
من ذلن أن ٌُسمط صاحب الحك شٌئا من حمه ، وٌتجاوز عن بعض دٌنه ، وٌشهد 

 أبً هرٌرةرضً هللا عنه أن النبً صلى هللا عن مسلم و البخاري لذلن ما رواه
) كان رجل ٌداٌن الناس ، فكان ٌمول لفتاه : إذا أتٌت معسرا  علٌه وسلم لال :

 . فتجاوز عنه ؛ لعل هللا أن ٌتجاوز عنا ، فلمً هللا فتجاوز عنه (

ثم ٌحث الحدٌث على ستر عٌوب المسلمٌن ، وعدم تتبع أخطائهم وزالتهم ، وذلن 
ٌعتنا الغّراء ، فالمعصوم من لون آخر من األخالق الفاضلة التً تكلّلت بها شر

عصمه هللا ، والمسلم مهما بلغ من التمى واإلٌمان فإن الزلل متصّور منه ، فمد 
ٌصٌب شٌئاً من الذنوب ، وهو مع ذلن كاره لتفرٌطه فً جنب هللا ، كاره أن ٌطلع 

هفوة فعلٌه أن ٌستره وال   الناس على زلَله وتمصٌره ، فإذا رأى المسلم من أخٌه
 ، دون إهمال لواجب النصح والتذكٌر . ٌفضحه

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการอาบน ้าวาญิบในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

3. อธิบายมารยาทการเขา้ใชม้สัยดิดงันี ้

                   - ความหมายและความส าคญัของมสัยดิ 

                   - ดุอาการเขา้ออกมสัยดิ 

                   - มารยาทการใชม้สัยดิในการประกอบศาสนกิจ 

                  – หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทต่อมสัยดิ 

                                                           
7 อิบนเุราะญบักลา่ววา่ การร าลกึของอลัลอฮฺตอ่บา่วของพระองค์คอื การสรรเสริญเขาทา่มกลางบรรดามลาอิ
กะฮฺของพระองค์ (ญามิอฺ อลั-อลุมู วลัหิกมั 1/346 ) 
8 หมายถงึไมถ่งึขัน้ระดบัของผู้ที่ท าศาสนกิจอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์หรือไมถ่ึงขัน้ระดบัของผู้ที่มีต าแหนง่สงูในวนั
ปรโลก 
9 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การซิกิรฺ การดอุาอ์ การเตาบตัิ และการอิสติฆฟารฺ, บท: ความประเสริฐของการ
รวมตวักนัอา่นอลักรุอาน, เลขที:่ 2699 
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หะดีษที่ 37 ส่งเสริมให้ประกอบกรรมดี 

 اتََ صَ الَ  نِ ػْ فِ  ِفْ  ُب يْ دِ اهَتْ 
اات  خَ  ٌِ اةْ  ٌِ غَ  ًَ ُّ  كَ ارَ تَ تَ  ُِ ب  رَ  ٌْ خَ  ُِ يْ وِ رْ ا يَ ًَ يْ ذِ     اِ  لِ ْْ شُ رَ  ٌْ خَ  ٍس َرِِضَ اُ َخَْ

َ بَ  ى  ثُ ،   اِت ئَ ي  امص  وَ  اِت ََ صَ الَ  َب خَ لَ  اَ  ن  : "إِ  اَل  قَ اَل ػَ تَ وَ   ىْ وَ فَ  ثٍ ََ صَ ِبَ  ى  َِ  ٌْ ًَ ؛ ذَ  َك مِ ذَ  ي 
 اٍت ََ صَ ضَ  ّْشَ غَ  هُ دَ َْ غِ  ا اُ َّ تَ خَ ا لَ َّ وَ ًِ ػَ ا ذَ َّ ةِ  ى  َِ  نْ إِ وَ  ، ثً وَ مِ كَ  ثً ََ صَ ضَ  هُ دَ َْ غِ  ا اُ َّ تَ خَ ا لَ َّ وْ ًَ ػْ حَ 
 َل إِ  ٍف ػْ ِط  ثِ ائَ ًِ ػِ تْ  شَ َل إِ 

َ
 . ةٍ ْيَ رِ لَ  اٍف ػَ ْط  أ

ذَ َّ ةِ  ى  َِ  نْ إِ وَ ،   ثً وَ مِ َك  ثً ََ صَ ضَ  هُ دَ َْ غِ  ا اُ َّ تَ خَ ا لَ َّ وْ ًَ ػْ حَ  ىْ وَ فَ  ثٍ ئَ ي  صَ بِ  ى  َِ  نْ إِ وَ  ا َّ وَ ًِ ػَ ا 
 .ِف وْ رُ الُ  هِ ّذِ ا ةِ ًَ ِّ يْ طَ يْ طِ ََ  ِفْ  ىٌ وِ صْ مُ وَ  يي ارِ خَ الُ  اهُ وَ "رَ  ةً دَ اضِ وَ  ثً ئَ ي  شَ  ا اُ َّ تَ خَ لَ 

ความวา่: จากทา่นอิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา จากท่านเราะสลูลุลอฮฺ   ท่านได้รายงาน

จากพระผู้อภิบาลของท่าน ผู้ทรงจ าเริญและผู้ทรงสงูส่ง พระองค์ได้ตรัสว่า: “แท้จริงอลัลอฮฺได้ทรง
บันทึกความดีและความชั่วทัง้หลาย แล้วพระองค์ได้ทรงชีแ้จงเร่ืองดังกล่าวว่า ใครก็ตามท่ี
ปรารถนาจะท าความดีอย่างหนึ่ง แต่แล้วเขาไม่ได้ท า อลัลอฮฺจะทรงบนัทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่ง
ความดีอยา่งสมบรูณ์ และหากเขาปรารถนาท่ีจะท ามนั แล้วเขาก็ได้ลงมือท า อลัลอฮฺจะทรงบนัทึก 
ณ พระองค์ซึ่งสิบความดี และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนอีกถึงเจ็ดร้อยเท่า และอาจจะเพิ่มทวีคูณ
อยา่งมากมาย และหากเขาปรารถนาท่ีจะท าความชัว่อย่างหนึ่ง แตแ่ล้วเขาไม่ได้ท า อลัลอฮฺจะทรง
บนัทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่งความดีอย่างสมบรูณ์ และหากเขาปรารถนาท่ีจะท ามนั แล้วเขาก็ได้ลง
มือท า พระองค์จะทรงบนัทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่งความผิดเท่านัน้”  หะดีษบนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์10

และมสุลิม11ในหนงัสือเศาะหีหฺ้ของทา่นทัง้สองด้วยถ้อยส านวนนี ้
عباده المؤمنٌن ، فاهلل  وهذا الحدٌث الذي بٌن أٌدٌنا خٌر شاهد على فضل هللا تعالى على

سبحانه وتعالى لما حّث عباده على التسابك فً مٌادٌن الطاعة والعبادة ، لم ٌجعل جزاء 
من جاء  } : الحسنة بمثلها ، ولكنه ضاعف أجرها وثوابها عشرة أضعاف ، كما لال سبحانه
ضعفا ، ولم ( ، ثم ضاعف هذه العشرة سبعٌن  062األنعام :  ) { بالحسنة فله عشر أمثالها

ٌمف األمر عند هذا الحد ، بل إن هللا تعالى ٌُكاثر هذه الحسنات وٌضاعفها أضعافا كثٌرة ، لمن 
 . شاء من عباده

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองโลกอาคิเราะฮฺและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองเพื่อนบา้นดงันี ้

               - ความหมายและความส าคญัของเพื่อนบา้น    - มารยาทต่อเพื่อนบา้น 

                                                           
10 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อรั-ริกอกฺ, บท: ใครก็ตามที่ปรารถนาจะท าความดีหรือความชัว่, เลขที:่ 6491 

11 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เมื่อบา่วปรารถนาจะท าความดีเขาจะถกูบนัทกึและเมื่อปรารถนาจะ
ท าความชัว่เขาจะไมถ่กูบนัทกึ, เลขที:่ 207 
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              - หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัเพื่อนบา้น  

             -น าจริยธรรมอิสลามท่ีปรากฎในอลักรุอานและหะดษิในเร่ืองท่ีกาหนดไปใช้ในการ ดาเนิน

ชีวิตได้ถกูต้อง เชน่เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน กตญัํกูตเวที และยตุธิรรม 

หะดีษที่ 38 ผลตอบแทนของการเป็นปรปักษ์ต่อบรรดาคนรักของอัลลอฮฺ 
 

  اةِ ادَ ػَ يُ  اءُ زَ سَ 
َ
 اءِ ِلَ وْ األ

 

  ٌْ خَ 
َ
 : اَل  قَ اَل ػَ تَ  اَ  ن  إِ  :  اِ  ُل ْْ شُ رَ  اَل : قَ  اَل قَ  ُُ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  ةَ رَ يْ رَ ُِ  ِبْ أ

ِ   يْ دِ تْ خَ   َل  إِ   َب ر  قَ تَ   ايَ وَ   ،  ِب رْ الَ ةِ   ُُ خُ جْ آذَ  دْ قَ ذَ  اً ِلّ وَ  ِلْ  ىدَ َع  ٌْ يَ  "    ءٍ ْشْ ب
َ
 اً  مِ   َّّل  إِ   ب  ضَ أ

   اذَ إِ فَ   ،  ُُ ت  ضِ اُ   ّت  ضَ   نِ افِ َْ انل  ةِ   َل  إِ   ُب ر  قَ خَ حَ   ْي دِ تْ خَ   اُل زَ يَ   َل وَ   ،  ُِ يْ وَ غَ   ُُ خُ ْط َتَ اذْ 
َ
 ُج َْ لُ   ُُ خُ بْ تَ ضْ أ

ِ   ُُ ػَ ًْ شَ  َ   ْي اّل  ِ   هُ َصَ بَ وَ   ،  ُِ ةِ   عُ ًَ صْ ي  ِشْ ًْ حَ   ِتْ اه    ُُ وَ سْ رِ وَ   ،  اَّ ةِ   ُض طُ تْ حَ   ِتْ اه    هُ دَ يَ وَ   ،  ُِ ةِ   ِصُ تْ حُ   ْي اّل 
 شَ  ِئْ هَ وَ  ، اَّ ةِ 

َ
 " ُُ ٍ  ذَ يْ خِ َلُ  ِنْ اذَ ػَ خَ اشْ  ِئِ هَ وَ  ، ُُ َ  يَ طِ غْ َلُ  ِنْ هَ أ

 . يي ارِ خَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความวา่: จากทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า:  แท้

จริงอลัลอฮฺผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า: "ผู้ ใดก็ตามท่ีเป็นปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศ
สงครามกบัเขา  และไมมี่สิ่งใดท่ีบา่วของข้า ได้ปฏิบตัิเพ่ือให้ใกล้ชิดกบัข้า ท่ีข้าจะรักยิ่งกว่าสิ่งท่ีข้า
ได้ก าหนดเป็นศาสนบงัคบั(ฟัรฎ)ูเหนือเขา  และบา่วของข้าจะยงัคงปฏิบตัิเพ่ือให้ใกล้ชิดกับข้าด้วย
กบัสิ่งท่ีเป็นสนุตัตา่งๆ จนกระทัง่ข้ารักเขา และเม่ือใดข้ารักเขา ข้าจะเป็นหขูองเขาท่ีเขาใช้ฟัง   เป็น
ดวงตาของเขาท่ีเขาใช้มอง เป็นมือของเขาท่ีเขาใช้หยิบจบั  และเป็นเท้าของเขาท่ีเขาใช้เดิน และ
หากเขาวิงวอนขอตอ่ข้า แนน่อนข้าจะประทานให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้มครองจากข้า ข้าก็
ยอ่มให้ความคุ้มครองแก่เขา” หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์12 

وآثرهم بفضله ورحمته ، أولئن الذٌن حدٌثنا الٌوم عن لوم اصطفاهم هللا بمحبّته ، 
اعتصموا بأسباب السعادة والنجاح ، واجتهدت نفوسهم فً نٌل الرضا والفالح ، 
ولم تمّل أبدانهم لّط من طول العبادة ، فأفاض هللا علٌهم من أنواره ، وجعل لهم 

  . مكانة لم ٌجعلها لغٌرهم ، وتوالّهم بنصرته وتأٌٌده ، أولئن هم أولٌاء هللا
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง- รูหฺ (วญิญาณ)ในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

                                                           
12 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อรั-ริกอกฺ, บท: การส ารวมตน, เลขที:่ 6502 
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3. อภิปรายกิจกรรมของมุสลิมในเดือนรอมฎอนและวนัอีดทั้งสอง ดงันี ้

- มารยาทในการอิติกาฟ                                                 - มารยาทในกิจกรรมกิยามุลลยั 

- มารยาทในกิจกรรมฮลัเกาะฮอ์ลักุรอาน                      - มารยาทในวนัอีดทั้งสอง 

- ความแตกต่างระหวา่งมารยาทการปฏิบติัในวนัอีดิลฟิตรและอฎัฮา 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทในดงักล่าว 
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4. หะดีษที่ 39 การไม่เอาผิดเน่ืองจากความผิดพลาดและหลงลืม 

 

ِ طَ الَ  ٌِ غَ  زُ اوُ شَ ال    انِ يَ صْ اهن  وَ  أ
 

اُّ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  اٍس ت  خَ  ٌِ اةْ  ٌِ غَ  ًَ  
َ
 : اَل قَ   اِ  َل ْْ شُ رَ  ن  أ

 طَ الَ  ِتْ ي  اُ  ٌْ خَ  ِلْ  زَ اوَ َتَ  اَ  ن  " إِ   
َ
 "   ُِ يْ وَ ا غَ ْْ ُِ رِ مْ خُ ا اشْ يَ وَ  انَ يَ صْ اهن  وَ  أ

 ا .ًَ ُِ ْيُ دَ وَ  ِقي َّ يْ الَ وَ  ثَ اسَ يَ  ٌُ ابْ  اهُ وَ رَ ،  ٌٌ صَ ضَ  ٌد يْ دِ ضَ 

 

ความว่า:  จากท่านอิบนุ อบับาส เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า: ท่านเราะสลูุลลอฮฺ    กล่าวว่า: 

“แท้จริง อลัลอฮฺได้มอบสิทธิแก่ฉันด้วยการไม่ทรงเอาผิดกับประชาชาติของฉัน ในสิ่งท่ีเป็นความ
ผิดพลาด การหลงลืม และสิ่งท่ีพวกเขาถกูขม่ขูบ่งัคบัให้กระท าโดยไม่เต็มใจ” หะดีษอยู่ในระดบัหะ
สนั บนัทกึโดย อิบนมุาญะฮฺ13, อลั-บยัฮะกีย์14, และทา่นอ่ืน ๆ  นอกจากทัง้สอง15 

والحدٌث الذي بٌن أٌدٌنا ما هو إال مظهر من مظاهر رفع األغالل واآلصار عن 
 ، وٌتجلّى ذلن إذا علمنا أن هذا الحدٌث ٌدخل فٌه كثٌر من األحكام أمة نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

رحمه هللا لال : " وهذا  النووي الشرعٌة فً مختلف أبواب العلم ، حتى إن اإلمام
 . " الحدٌث اشتمل على فوائد وأمور مهمة ، لو ُجمعت لبلغت مصنفا

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายรายละเอียดของหะดีษซอเฮ๊ียะห์และหะดีษหะซนัวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร 
3. อภิปรายวิธีความประเสริฐของการเยีย่มเยยีนผูป่้วยและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

                                                           
13 อิบนมุาญะฮฺ, อสั-สนุนั, ภาค: การหยา่, บท: การหยา่ของผู้ที่ถกูบงัคบัหรือหลงลมื, เลขที:่ 2043 

14 อลั-บยัฮะกีย์, อสั-สนุนั อลั-กบุรอ, ภาค: การซือ้หยา่และการหยา่, บท: การหยา่ของผู้ที่ถกูบงัคบัฯ, เลขท่ี: 
14871. และส านวนหะดษีเป็นของทา่น 

15 อิบนุหิบบาน เลขที่: 7219, อฏั-เฏาะบะรอนีย์ ในหนงัสืออลั-มุอฺญัม อศั-เศาะฆีรฺ เลขที่: 765, ในหนงัสืออลั-
มอฺุญัม อลั-เอาสฏั เลขที่: 8273, และในหนงัสืออลั-มอฺุญัม อลั-กะบีรฺ เลขที่: 1430 จากท่านเษาบาน, อบัดรฺุร็อ
ซซาก เลขที:่ 20588 จากทา่นอลั-หะสนั, อบนูอุยัมฺ ในหนงัสอืหิลยะตลุเอาลยิาอ์ (6/352) 
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4. หะดีษที่ 40 จงอยู่บนโลกนีเ้สมือนคนแปลกหน้า 

 

 تاً يْ رِ ا غَ يَ جْ الي  ِفْ  ٌْ كُ 
 

ا رَ ًَ خُ  ٌِ اةْ  ٌِ غَ  ًَ ُّ   اَل قَ  رَِِضَ اُ َخَْ
َ
 : اَل قَ ذَ  ِبْ مِ َْ ًَ ةِ   اِ  ُل ْْ شُ رَ  ذَ خَ : أ

 ا لَ يَ جْ الي  ِفْ  ٌْ "كُ   
َ
  ٌب يْ رِ غَ  َك ٍ  أ

َ
 " نٍ يْ بِ شَ  رُ ةِ َع  وْ أ

 ذَ : " إِ  ُل ْْ قُ حَ  رَ ًَ خُ  ٌُ ابْ  نَ كَ وَ  
َ
 ذَ إِ ، وَ  احَ تَ امص   رِ ظِ خَ نْ  حَ َل فَ  َج يْ صَ مْ ا أ

َ
 رِ ظِ خَ نْ  حَ َل فَ  َج طْ تَ َْ ا أ

 ًَ ِ  َك خِ ط  َِ  ٌْ يِ  ذْ خُ . وَ  اءَ صَ ام ِ  َك احِ يَ ضَ  ٌْ يِ ، وَ  َك ِط رَ ًَ م  " َك حِ ْْ ًَ م
 .يي ارِ خَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความว่า: จากท่านอิบนุ อมุรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา เล่าว่า:  ท่านเราะสลูลุลอฮฺ    ได้จบัไหล่ฉัน 

แล้วกล่าวว่า: “ท่านจงอยู่บนโลกนีเ้สมือนกับว่าท่านเป็นคนแปลกหน้าหรือคนเดินทาง” และ
ท่านอิบนุอุมรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา ได้กล่าวไว้ว่า : “เม่ือท่านอยู่ในเวลาเย็น16 ก็จงอย่ารีรอจนถึง
เวลาเช้า และเม่ือทา่นอยูใ่นเวลาเช้า17 ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเย็น และจงใช้เวลา (ประกอบกิจการ
งานท่ีดี) ในขณะท่ีทา่นมีสขุภาพดี เพ่ือยามเจ็บป่วยของทา่น และจงใช้เวลา (ประกอบกิจการงานท่ี
ดี) ในขณะท่ีทา่นยงัมีชีวิตอยู่เพ่ือความตายของทา่น”  หะดีษบนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์18 

لمد بٌّن الحدٌث غربة المؤمن فً هذه الدنٌا ، والتً تمتضً منه التمّسن بالدٌن ، ولزوم 
إن فسد الناس ، أو حادوا عن الطرٌك ؛ فصاحب االستمامة االستمامة على منهج هللا ، حتى و

له هدف ٌصبو إلٌه ، وسالن الطرٌك ال ٌوهنه عن مواصلة المسٌر تخاذل الناس ، أو إٌثارهم 
بدأ اإلسالم  ) : للدعة والراحة ، وهذه هً حمٌمة الغربة التً أشار إلٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لوله

أ غرٌبا فطوبى للغرباءغرٌبا وسٌعود كما بد  . مسلم رواه ( 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกบัครูในเร่ืองบิดอะฮฺ (อุตริกรรมในศาสนา) ตามทศันะผูรู้้วา่มี

ทศันะอยา่งไรบา้งและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

                                                           
16 ความหมายของเวลาเย็น หรือ อลั-มะสาอ์ คือเวลาตัง้แตต่ะวนัคล้อยจึงถึงเที่ยงคืน (ดะลลีลุฟาลหินี, 4/399) 
17 ความหมายของเวลาเช้า หรือ อศั-เศาะบาห์ คือเวลาหลงัจากเทีย่งคืนจนถึงเที่ยงวนั (ดะลลีลุฟาลหิีน, 4/399) 
18 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อรั-ริกอกฺ, บท: ค ากลา่วของทา่นนบี "ทา่นจงอยูบ่นโลกนีฯ้", เลขที:่ 6414 
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3. หะดีษที่ 41 ปฏิบัตติามนบี ملسو هيلع هللا ىلص 

 

  ِب  انل   اعُ تَ ت  اِ 
 

  ٌْ خَ 
َ
ا اِص اهػَ  ٌِ و ةْ رِ ًْ خَ  ٌِ ةْ  اِ  دِ تْ خَ   دٍ ً  ُمَ  ِبْ أ ًَ ُّ  ُل ْْ شُ رَ  اَل : قَ  اَل قَ  َرِِضَ اُ َخَْ

  :  اِ 
  ٌُ يِ ؤْ  يُ "َل 

َ
ِ  ػاً تَ تَ  اهُ َْ َِ  نَ ْْ كُ  يَ ّت  ضَ  ىْ كُ دُ ضَ أ  "   ُِ ةِ  ُج ئْ ا سِ ًَ م

 .ٍص يْ طِ ََ  ادٍ ََ شْ إِ ةِ  ثِ ش  الُ  اِب خَ لِ  ِفْ  اهُ ََ يْ وَ رَ ،  صٌ يْ طِ ََ  ٌٌ صَ ضَ  ٌد يْ دِ ضَ 

 
ความวา่ : จากทา่นอบ ูมหุมัมดั อบัดลุลอฮฺ อิบน ุอมัรฺ อิบน ุอลั-อาศ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา เล่าว่า: 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    กล่าวว่า: “คนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาอย่างแท้จริง 

จนกว่าอารมณ์ของเขาจะเห็นตามกับบทบญัญัติท่ีฉันได้น ามา” หะดีษอยู่ในระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้ 
เราได้รายงานในหนงัสือ “อลั-หจุญะฮฺ”19 ด้วยสายรายงานท่ีถกูต้อง 

من أعظم المباديء التً حرص اإلسالم على ترسٌخها فً النفوس المؤمنة ، 
ادرة عن االنمٌاد ألحكام الشرع وتعالٌمه ، بحٌث تصبح ألوال اإلنسان وأفعاله ص

الشرع ، مرتبطة بأحكامه ، وحٌنئٍذ تتكامل جوانب اإلٌمان فً وجدانه ، كما لال 
ال ٌُؤمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعا لما جئت  ) : النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث الذي معنا

 . ( به
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองสิงท่ีเป็นชุบฮะฮฺและโทษของดอกเบ้ียและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึง

เร่ืองนี ้

3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองส่ีค าถามท่ีต้องตอบและเจ็ดประการแหง่ความพินาศและมีหะดีษ

ใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

                                                           
19 หนงัสอื "อลั-หจุญะฮฺ" มีช่ือเต็มวา่ "อลั-หจุญะฮฺ อะลา ตาริกิ อลั-มะหจัญะฮฺ" ของอบลุฟัตหฺ นศัรฺ อิบน ุอิบรอฮีม 
อลั-มกัดิสย์ี อชั-ชาฟิอีย์ เสยีชีวิตปีฮิจญ์เราะฮฺศกัชาช 490. (สยิรฺั อะอฺลาม อนั-นบุะลาอ์ 19/136) 
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4. หะดีษที่ 42 การอภัยโทษที่ท้วมท้นของอัลลอฮ 

 اِ  ةِ رَ فِ غْ يَ  ثُ ػَ شِ 
  ٌْ خَ 

َ
َ أ   :اَل ػَ تَ  اُ  اَل : قَ  ُل ْْ قُ حَ   اِ  َل ْْ شُ رَ  ُج ػْ ًِ : شَ  اَل قَ  ُُ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  ٍس ن

َ  ُت رْ فَ دَ  ِنْ حَ ْْ سَ رَ وَ  ِنْ حَ ْْ غَ ا دَ يَ  َك ٍ  إِ  ! مَ آدَ  ٌَ ا ابْ " يَ     .اِل ةَ اُ  َل وَ  َك َْ يِ  نَ ا كَ  يَ ََعَ  َك م
َ  ! مَ آدَ  ٌَ ا ابْ يَ   َ  ُت رْ فَ دَ  ِنْ حَ رْ فَ غْ خَ اشْ  ى  ثُ  اءِ ًَ امص   انَ ََ خَ  َك بُ ْْ ٍُ ذُ  ْج غَ وَ ةَ  ْْ م  .َك م
بْ يَ  ا   ْْ مَ  َك ٍ  إِ   !  مَ آدَ  ٌَ ا 

َ
  اِب رَ قُ ةِ  ِنْ خَ يْ حَ أ

َ
ثُ ايَ طَ خَ  ِض رْ األ ُ َل  ِنْ تَ يْ قِ هَ  ى  ا  ُ ئاً يْ  طَ ْب ِّ  كُ ّْشِ  

 
َ
 "ةً رَ فِ غْ ا يَ َّ اةِ رَ قُ ةِ  َك خُ يْ حَ أَل
ْ  اهُ وَ رَ     .  صٌ يْ طِ ََ  ٌٌ صَ ضَ  ٌد يْ دِ : ضَ  اَل قَ وَ ،  يي ذِ يِ اهت 

ความว่า : จากท่านอนัส เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

อลัลอฮฺพระผู้สงูส่ง ตรัสว่า: “โอ้ลกูหลานอาดมั (มวลมนษุย์) เอ๋ย ! ตราบใดท่ีสเูจ้าวิงวอน (ดอุาอ์) 
และฝากความหวงัไว้กบัข้าตราบนัน้ ข้าจะอภยัในความผิดท่ีสเูจ้าได้กระท า และข้าก็จะไม่สนใจมนั
อีก โอ้ลกูหลานอาดมัเอย๋! แม้วา่ความผิดของสเูจ้าจะสงูเทียมฟ้า แล้วเจ้าได้ขออภยัโทษตอ่ข้า ข้าก็
จะให้อภยัแก่เจ้า โอ้ลูกหลานอาดมัเอ๋ย! ถ้าหากสูเจ้ามาหาข้า พร้อมด้วยบาปท่ีเต็มแน่นเท่าผืน
พิภพ แล้วเจ้าได้มาพบกบัข้าโดยท่ีสเูจ้าไม่ได้ตัง้ภาคีใด ๆ กบัข้า แน่นอน ! ข้าก็จะให้อภยัแก่สเูจ้า
เท่าพิภพเช่นเดียวกัน”  หะดีษบนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์20 และท่านกล่าวว่า เป็นหะดีษอยู่ในระดบัหะ
สนัเศาะหีหฺ้ 
لمد جاء الحدٌث ، لٌزّف إلى الناس البشرى ، فرحمة هللا واسعة ، وفضله عظٌم ، ال ٌمف عند 

عدّ ، فغدا هذا الحدٌث إبهاجا للتائبٌن ، وأمالً للمذنبٌن ، وفرصة لمن أسرف  حدّ ، وال ٌحصٌه
تدرن  –أٌها الماريء الكرٌم  –على نفسه بالمعصٌة ، أو فّرط فٌما مضى من حٌاته ، ولعلن 

بذلن سر المكانة التً حازها هذا الحدٌث دون غٌره ، حتى إن كثٌرا من العلماء لٌرون أنه 
نة كلهاأرجى حدٌث فً الس  . 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองคุณลกัษณะบุคคลส าคญัท่ีควรยกยอ่งในอิสลาม  

- ความหมายและความส าคญัของคุณลกัษณะของมุสลิม 

- ตวัอยา่งคุณลกัษณะบุคคลส าคญัท่ีควรยกยอ่งในอิสลาม เช่น... 

- ท่านรซูล                                        - ท่านเคาะลีฟะห์อุมรั 

- ท่านอิหม่ามชาฟิอีย ์                       - ท่านอิหม่ามนะวะวยี ์
                                                           
20 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ลกัษณะของวนัสิน้โลกฯ, บท:ไมร่ะบ,ุ เลขที:่ 2495 
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- หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบับุคคลส าคญั 

 

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

ท่ีพดูถงึเราะสลูลุลอฮฺ r โดยตรงในแง่ท่ีวา่ทา่นเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ r ซึง่เป็นแบบอยา่งในทกุ ๆ 

ด้านในการด าเนินชีวิตของประชาชาติ 

3.   วตัถปุระสงค์ 

การเรียนรู้วิชามศุเฏาะละหฺหะดีษมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

      1. เพ่ือแยกแยะระหวา่งหะดีษท่ีมีการรายงานอยา่งถกูต้องกับหะดีษท่ีมีการรายงานด้วยสาย

รายงานท่ีออ่นหรืออปุโลกน์ตอ่ทา่นนบีมฮุมัมดั  

      2. เพ่ือสามารถทราบท่ีมาของบทบญัญัตติา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายอิสลาม เป็นต้น 

4.   ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

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

            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 วิชาท่ีเราก 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 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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คือสิ่งท่ีพาดพิงถึงทา่นนบี  ในทกุๆด้าน เชน่ ค าพดู การกระท า การยอมรับ ในคณุลกัษณะ

ทัง้ในด้านสรีระ และจริย ตลอดจนชีวประวตัขิองทา่น ทัง้ก่อนและหลงัการได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นน

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

 

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 มีฮะดีษอ่ีนมาสนบัสนุน(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  
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3.พิจารณาถึงการจ าแนกตามลกัษณะจดุสิน้สดุของสายรายงาน หรือ การจ าแนกหะดีษโดย

พิจารณาถึงผู้ ท่ีถกูพาดพิง แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

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 อาจารย์รอฟีกี มฮู าหมดั  (ค านิยามส าคญั) 

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

8. ค านิยามส าคญั 

1. อลัอสินาด 

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 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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ค าวา่ สนดั ( السند ) ในแง่ของภาษาหมายถึง "การพาดพิง" และ "สิ่งท่ีถกูยดึถือ"  

และในแง่ของวิชาการนัน้ ค าวา่ "สนดั" นัน้ หมายถึง "ความตอ่เน่ืองของนกัรายงานจนถึงตวับท" ซึง่

นกัวิชาการหะดีษนัน้ ได้ใช้ค าวา่ "อิสนาด" และ "สนดั" ในความหมายเดียวกนั 

4. อรัรอวีย์ 

ค าวา่ รอวีย์ ( الراوي  ) หมายถงึ "ผู้รายงานหะดีษด้วยสายรายงานของเขาเอง" เหมือนกนัไมว่า่

ตวัผู้รายงานนัน้ จะมีความรู้เก่ียวกบัหะดีษหรือไมก็่ตาม (เชน่ ความรู้ในเร่ืองของสายรายงาน) 

โดย อาจารย์อนัวา  สะอ ุ (ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกบัหะดีษ  ) 

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

9.ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกบัหะดีษ 

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 าพูดหรือการกระท าของเศาะหาบะฮฺและตาบอีิน 

3.  เคาะบรั خبر  ความหมายเดมิคือ ข่าว เร่ืองราว 

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

6.      อลักรุอานถกูถ่ายทอดรุ่นแล้วรุ่นเลา่ด้วยกระบวนการ متواتر  มตุะวาตรฺิ(มีบคุคลจ านวน

มากรายงาน)ซึง่ตา่งกบัหะดีษบางสว่นเป็นมตุะวาตรฺิ บางสว่นเป็นآحاد อาหาด(หะดีษไมถ่ึงระดบั

มตุะวาติรฺ) 
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7.      ไมอ่นญุาตให้รายงานอลักรุอานด้วยความหมาย แตห่ะดีษสามารถรายงานด้วยความหมาย

ได้ตามเง่ือนไขท่ีมหุดัดษีิน(ปราชญ์หะดีษ)วางไว้ 

โดย รอฟีกี มฮู าหมดั(ประเภทของ "หะดีษมกับู้ล" หรือ "หะดีษที่ถกูรับรอง" ) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10890.0 

 

10. ประเภทของ "หะดษีมกับู้ล" หรือ "หะดีษที่ถกูรับรอง" 

หะดีษมกับู้ลนัน้ แบง่ออกได้อีก 2 ชนิด คือ  

1.หะดีษซอเฮ๊ียะห์ ( الحديث الصحيح ) ก็คือ "หะดษีที่ถกูต้องและสามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้โดย

ไมม่ีข้อกงัขา" 

2.หะดีษหะซนั ( الحديث الحسن ) ก็คือ "หะดษีที่ดีและสามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้ เมื่อไมข่ดัแย้ง

กบัหะดีษทีซ่อเฮ๊ียะห์มากกวา่" 

นัน่หมายความทัง้หะดีษซอเฮ๊ียะห์ และหะดีษหะซนันัน้ สามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงทาง

ศาสนาได้ ทัง้ในเร่ืองที่เก่ียวกบัอากีดะห์(หลกัการยดึมัน่) , ฟิกห์(หลกัอะห์กาม ฮู่ก่ม และข้อตดัสนิตา่งๆทางด้าน

ของการปฎิบตัิ) , และเร่ืองของฟ่าดออิลุ้ลอะอ์ม้าล(เร่ืองการปฎิบตัิคณุงามความดตีา่งๆ) ดงันัน้ เมือ่เราน ามาใช้

ด้วยกบัหะดษีซอเฮ๊ียะห์และหะซนั ก็ถือวา่การปฎิบตัินัน้ถกูต้องโดยไมม่ีข้อกงัขา เนื่องจากทัง้สองชนิดนี ้อยูใ่น

ประเภทของหะดษีที่ถกูรับรองให้น ามาปฎิบตัิได้ 

 

ชนิดของหะดีษซอเฮ๊ียะห์  

หะดีษซอเฮ๊ียะห์นัน้ แบง่ออกได้อกี 2 ชนิด คือ 

1.หะดีษซอเฮ๊ียะห์ลีซ่าตีฮี่ ( الحديث الصحيح لراتو ) หมายถึง "หะดีษที่ซอเฮ๊ียะห์ด้วยตวัของมนัเอง" 

ได้แก่ หะดีษทีม่ีเง่ือนไขของการยอมรับหะดีษอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  

2.หะดีษซอเฮ๊ียะห์ลีฆ่อยร่ีฮี ( الحديث الصحيح لغيره ) หมายถงึ "หะดีษที่ซอเฮ๊ียะห์ด้วยการ

สนบัสนนุของหะดีษอื่น" ได้แก่ หะดีษที่เดิมทเีป็นหะดีษหะซนั แตม่ีหะอื่นท่ีซอเฮ๊ียะห์กวา่ หรือ เทา่กนั มา

สนบัสนนุ ท าให้มนัเลือ่นขัน้ขึน้ไปเป็นซอเฮ๊ียะห์ เขาจงึเรียกหะดษีซอเฮ๊ียะห์ทีถ่กูเลือ่นขัน้ในลกัษณะนีว้า่"ซอ

เฮ๊ียะห์ลีฆ่อยร่ีฮี" หรือ "เป็นซอเฮ๊ียะห์เพราะหะดีษอื่น" 

ชนิดของหะดีษหะซนั 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10890.0
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1.หะดีษหะซนัลีซ่าตี่ฮี ( الحديث الحسن لراتو ) หมายถึง "หะดษีที่หะซนัด้วยตวัของมนัเอง" ได้แก่ หะ

ดีษที่มเีง่ือนไขของการยอมรับหะดีษอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ แตต่ ่ากวา่หะดีษซอเฮ๊ียะห์เลก็น้อย ด้วยเง่ือนไขของ

นกัรายงานหะดษี ท่ีมีความจ าไมถ่ึงขัน้ดเียี่ยม ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป อินชาอลัเลาะห์ 

2.หะดีษหะซนัลีฆ่อยร่ีฮี ( الحديث الحسن لغيره ) หมายถึง "หะดีษที่หะซนัด้วยการสนบัสนนุของหะ

ดีษอื่น" ได้แก่ หะดษีที่เดมิทีเป็นหะดีษดอ่อีฟ(หะดษีออ่น) แตม่ีหะอื่นท่ีซอเฮ๊ียะห์กวา่ หรือ เทา่กนั มาสนบัสนนุ 

ท าให้มนัเลือ่นขัน้ขึน้ไปเป็นหะซนั เขาจงึเรียกหะดษีหะซนัท่ีถกูเลือ่นขัน้ในลกัษณะนีว้า่ "หะซนัลีฆ่อยร่ีฮี" หรือ 

"เป็นหะซนัเพราะหะดษีอื่น" 

ข้อควรจ า : เมื่อมีการกลา่วถงึหะดีษหนึง่วา่ เป็นหะดษีซอเฮียะห์ โดยมิได้กลา่วถึงเง่ือนไขใดๆ ให้หมายความวา่ 

หะดีษนัน้ "ซอเฮ๊ียะห์ด้วยตวัของมนัเอง" และเช่นเดยีวกนั เมื่อมกีารกลา่วถึงหะดีษหนึง่วา่ เป็นหะดีษหะซนั โดย

มิได้กลา่วถึงเง่ือนไขใดๆ ให้หมายความวา่ หะดษีนัน้ "หะซนัด้วยตวัของมนัเอง" 

ดงันัน้ ก่อนที่เราจะไปท าความรู้จกักบัหะดษีทัง้สองนัน้ เราก็ควรจะได้รับรู้กนัเสยีก่อนวา่ หะดษีที่จะถกูยอมรับ

และน ามาอ้างองิเป็นหลกัฐานได้นัน้ ต้องมีเง่ือนไขอยา่งไร ? 

เง่ือนไขของหะดีษมกับู้ล 

เง่ือนไขที่จะท าให้หะดีษเป็นท่ียอมรับ และน ามาอ้างอิงได้นัน้ มีอยูห่ลายเง่ือนไข คือ  

1.ต้องมีสายรายงานตดิตอ่กนั ( إتصال اإلسناد ) หมายถงึ ติดตอ่กนัตงัแตผู่้รายงานคนแรก จนถงึ

ทา่นร่อซู้ล(ซล.) โดยไมข่าดตอน 

 

2.ผู้รายงานต้องมีคณุธรรม ( عدالة الراوي ) หมายถงึ ต้องมีมารยาทท่ีดี มคีณุธรรม และไมก่ระท า

สิง่ที่ท าให้เสยีมูรู่อะห์(ภาพพจน์) 

3.ผู้รายงานต้องมีความจ าดี หรือ แมน่ย า ( ضبط الراوي ) หมายถึง ต้องไมเ่ลอะเลอืน หรือ มี

ความจ าสบัสน 

4.ปลอดภยัจากการขดัแย้งกบับคุคลที่นา่เช่ือถือมากวา่ ( السالمة من الشروذ ) หมายถึง การ

รายงานนัน้ต้องไมข่ดัแย้งกบัการรายงานของบคุคลที่นา่เช่ือถือมากกวา่  

5.ปลอดภยัจากเหตผุลที่นา่ต าหนิ ( السالمة من العلة القادحة ) หมายถึง หะดษีนัน้ต้องไมม่ี

ข้อบกพร่อง หรือ ต าหนิ ท่ีห้ามจากการน ามาองิเป็นหลกัฐาน 

6.ได้รับการชว่ยเหลอื หรือ สนบัสนนุ จากสายรายงานอื่น ในขณะที่น ามาอ้างองิเป็นหลกัฐาน ( 

د اإلحتياج إليوالعاضد أو المتابع عن  ) หมายถงึ มีการสนบัสนนุของหะดษีบทอื่น ท าให้หะดีษทีไ่ด้รับการ

สนบัสนนุนัน้ มีความแขง็แรงขึน้ และสามารถน ามาอ้างอิงเป็นหลกัฐานได้ 
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ทบทวน 

1. อัล-ฮะดีษ 

ร่วมอภปิรายหะดีษดังต่อไปนี ้

ระดบั 1 มตุะวสัสิต 

- ความบริสุทธ์ิใจ                            - ความขยนั                          - ความอดทน             - ความเช่ือมัน่ 

- การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ             - การใชเ้วลาวา่ง                  - ภยัจากปาก               - การใหอ้ภยั 

-ความสมานฉนัท ์

ระดบั 2  มตุะวสัสิต 

-ความยาเกรง                        - ความฉลาด             - ความซ่ือสัตย ์                - ความเสียสละใจบุญ 

- การดุอาอจ์ากผูถู้กข่มเหง   - ใครคือผูล้ม้ละลาย  - ใครคือมิตรแท ้             - ลกัเล็กขโมยนอ้ย 

- การอิจฉาริษยา                   - การนินทา 

ระดบั 3  มตุะวสัสิต 

- การส ารวมตน                - การอาบน ้าวาญิบ               - โลกอาคิเราะฮฺ 

 

2. อัล-อัคลาก (จริยธรรมอิสลาม) 

ให้ร่วมอภปิรายในประเด็นดังต่อไปนี ้

ระดบั 1 มตุะวสัสิต  
1. ความสาคญัของจริยธรรมและประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามตอ่การดาเนินชีวิต 
2. คณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 
3. แบบอยา่งจริยธรรมของทา่นรอซูล เก่ียวกบั 

- การตรงตอ่เวลา- ความเมตตากรุณา- ความซ่ือสตัย์- ความอดทน- การเสียสละ- ความมี
ระเบียบวินยั- ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละ ดอุาอฺ 

4. จริยธรรมอิสลามท่ีปรากฏในอลักรุอานและหะดีษ เก่ียวกบั 
- การตรงตอ่เวลา- ความเมตตากรุณา- ความซ่ือสตัย์- ความอดทน- การเสียสละ- ความมี
ระเบียบวินยั- ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละดอุาอฺ 
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5. การดแูลรักษาความสะอาดท่ีถกูต้องตามหลกัจริยธรรมอิสลาม 
- การรักษาความสะอาดศาสนสถาน- การรักษาความสะอาดสาธารณสมบตัิ 

6. มารยาทของทา่นรอซูล และ บคุคล 
สาคญัในอิสลาม ด้านตา่งๆ- ครอบครัว- ญาตพ่ีิน้อง- ครูอาจารย์- เพ่ือนบ้าน- ผู้มาเยือน
และ ผู้อาวโุส 

7. ประโยชน์ ของการรักษาสิ่งแวดล้อม และวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม 
8. วิธีการปฏิบตัิตามระเบียบวินยัของครอบครัว และโรงเรียนตามบทบญัญัตอิิสลาม 
9. คณุธรรมจากอลักรุอาน และอลัฮะดีษในด้าน 

- ความเมตตา กรุณา- ความเสียสละ- ความซ่ือสตัย์ 
- ความอดทน 
– ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละการใฝรูุ้ ใฝเุรียน 

10. อภิปรายถึงลกัษณะจริยธรรมของทา่นรอซูล ในเร่ืองท่ีกาหนด  
- การใฝรูุ้ - การเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ - ความยาเกรง  
- การมีจิตสานกึ - ใจกว้าง - ความบริสทุธ์ิใจ  
- มนษุยสมัพนัธ์ และ ดอุาอฺ  
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ระดบั 2 มตุะวสัสิต 

11. จริยธรรมอิสลามท่ีได้กลา่วไว้ในอลักรุอานและอลัฮะดิษ เก่ียวกบั - การใฝรูุ้ - การเคารพ
ภกัดีตอ่อลัลอฮฺ  

- ความยาเกรง - การมีจิตสานกึ - ความโอบอ้อมอารีย์  
- ความบริสทุธ์ิใจ - มนษุยสมัพนัธ์ และ ดอุาอฺ 
    12. แบบอยา่งจริยธรรมของทา่นรอซูลเก่ียวกบั  
- การตรงตอ่เวลา - ระเบียบวินยั - เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และ การเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮ 
      13. จริยวตัรและบคุลิคภาพของเศาะฮะบะฮฺ ดงันี-้ อาบบูกัร – อมุรั 
      14. หลกัจริยธรรมอิสลามจากบทบญัญตัิอลักรุอาน และอลัอลัฮะดษิ เก่ียวกบั  
- ครอบครัว ,ญาตพ่ีิน้อง , ครูอาจารย์ - เพ่ือนบ้าน – ผู้มาเยือน 
       15. การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในอิสลามโดยเฉพาะ ใน แมน้่าลาคลอง 
       16. ความหมาย  คณุคา่ ประโยชน์ของความซ่ือสตัย์ และความอดทน 
       17. การปฏิบตัิตอ่ผู้ปวุย 
      18. การปฏิบตัิตนตามระเบียบวินยัของสถานศกึษา ท่ีถกูต้อง 
      19. การเคารพสิทธิของตนเอง ผู้ อ่ืน และความมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี 
      20.  แบบอย่างและค าสอนเก่ียวกบัจริยธรรมท่ีมีตอ่ตนเอง ครอบครัว ชมุชน สงัคม 
      21.   ดอุาอฺเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมอิสลาม 
     22.  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของทา่นนบี ( ศอ็ล ) ตามหลกัประวตัิศาสตร์ด้านหลกัจริยธรรม
อิสลามเก่ียวกบั  
-การเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮ –ความย าเกรง -การมีจิตสานึก  -การเคารพภกัดีตอ่อลัอฮ -ความยา
เกรง - การมีจิตสานึก - ความบริสทุธ์ิใจ -มนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี -ความกตญัํกูตเวที และ ความมี
ระเบียบวินยั 
 

ระดบั 3 มตุะวสัสิต  
23. อธิบายจริยธรรมของท่านรอซูลท่ีมสุลิมจะต้องนามาปฏิบตัใินการดาเนินชิวิต  
- การเคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน - ความกตญัํกูตเวที – ความยตุธิรรมและกล้าหาญ 
24. อภิปรายวิธีการนาจริยธรรมอิสลามท่ีปรากฎในอลักรุอานและอลัฮะดิษในเร่ืองท่ีกาหนดไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ถกูต้อง ในด้านความรอบคอบ -เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน - กตญัํู
กตเวที - ยตุธิรรม - กล้าหาญ - ความรอบคอบ - การรักษาสาธารณสมบตัิ - การประหยดั  
- ความไมป่ระมาท - รักษาสญัญา - สามคัคี - การรักถ่ินฐานบ้านเกิด และดอุาอฺตา่งๆ 
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ภาคผนวก 
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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ 

มาตรฐาน อห.  ๒.๑ เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดิษ  สามารถท่อง

จ าหลกัอลั-หะดีษ และน าไปปฎิบติัในการด าเนินชีวติ 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๑ ๑. อธิบายความหมายความส าคญั

และคาสอนจากบทอลั-หะดีษท่ี

ก าหนด 

๒. ท่องจาอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

พร้อมบอกผูร้ายงานและผูบ้นัทึก 

๓. บอกนิยามและประเภท

หลกัการของอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๔.เปรียบเทียบขอ้แตกต่างๆ 

ระหวา่ง อิลมุลหะดีษ ดิรอยะฮฺ 

และอิลมุล หะดีษริวายะฮฺ 

๕. อธิบายความแตกต่างระหวา่ง 

อลักุรอาน อลั-หะดีษ อนันะบะวยี ์

และอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์

๑.ความหมาย ความส าคญัและค าสอนจากอลั-หะดีษ พร้อม

ผูร้ายงาน และผูบ้นัทึก 

- ความบริสุทธ์ิใจ 

 

- ความขยนั 

 

- ความอดทน 

 

- ความเช่ือมัน่ 
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- การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ 

 

- การใชเ้วลาวา่ง 

 

- ภยัจากปาก 

 

 

- การใหอ้ภยั 
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-ความสมานฉนัท ์

 

๒. ค านิยามและประเภทหลกัการของอลั-หะดีษ 

- อิลมุลหะดีษ ดิรอยะฮฺ 

- อิลมุลหะดีษ ริวายะฮฺ 

- หะดีษ นะบะวยี ์

- อลัเคาะบรั 

- อลัอะษรฺั 

๓. ความแตกต่างระหวา่ง อลักุรอาน อลั-หะดีษ อนันะบะวยี ์

และอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์
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สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 
มาตรฐาน อค. ๑ เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๑ ๑. บอกความหมาย ความส าคญัของ

การทกัทาย ( สลาม ) 

๒.อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของการแต่งกาย 

๓.อธิบายความหมาย ความส าคญั

การรักษาความสะอาด 

๔.บอกความหมาย ความส าคญัของ

มารยาทในหอ้งเรียน 

๕.อธิบายความส าคญัของการ

รับประทานอาหารและการด่ืมน ้า 

๖. อธิบายความส าคญัการนอนและ

ต่ืนนอน 

๗.อธิบายความส าคญัมารยาทใน

การปฏิบติัต่อบิดามารดา 

 

๑. การเขา้ห้องน ้า 

- ความส าคญัของมารยาทในการเขา้ห้องน ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการใชห้อ้งน ้า 

- มารยาทการเขา้หอ้งน ้า 

- ดุอาก่อนและเขา้ห้องน ้า 

๒. มารยาทในท่ีประชุม 

- ความหมายของการประชุม 

- ความส าคญัและคุณค่าของการเขา้ท่ี

ประชุม 

- ดุอาๆการเปิดและปิดประชุม 

- มารยาทในการเขา้ร่วมในท่ีประชุม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในท่ีประชุม 

๓. การรักษาความสะอาด 

- ความหมายและความส าคญัของการรักษา

ความสะอาด 

- ประเภทของการรักษาความสะอาด 

- การรักษาความสะอาดร่างกาย 



31 
 

- การรักษาความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่ม 

- การรักษาความสะอาดท่ีอยูอ่าศยั 

- การรักษาความสะอาดส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการรักษาความสะอาด 

๔. มารยาทในห้องเรียน 

- ความหมายและความส าคญัของมารยาท

ในหอ้งเรียน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในหอ้งเรียน 

- การปฏิบติัตนในห้องเรียน 

๕.การรับประทานอาหารและการด่ืมน ้า 

- ความส าคญัและคุณค่าของการรับประทาน 

อาหารและการด่ืมนา้ 

- มารยาทในการรับประทานอาหารและการ

ด่ืมน ้า 

- ดุอาๆการรับประทานอาหารและการด่ืม

น ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการด่ืม

น ้า 

๖. มารยาทในการนอนและต่ืนนอน 

- ความส าคญัของการนอนและต่ืนนอน 
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- ความส าคญัของมารยาทการนอนและต่ืน

นอน 

- มารยาทการนอนและต่ืนนอน 

- ดุอาก่อนนอนและหลงัต่ืนนอน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการนอนและต่ืนนอน 

๗. มารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา ครู

และผูอ้าวโุส 

- ความส าคญัของมารยาทในการปฏิบติัต่อ

บิดามารดา ครูและผูอ้าวุโส 

- มารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา ครู

และผูอ้าวโุส 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา 

ครูและผูอ้าวุโส 
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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ 

มาตรฐาน อห.  ๒.๑ เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดิษ  สามารถท่อง

จ 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 

- ความยาเกรง 

 

- ความฉลาด 

 

- ความซ่ือสัตย ์

 

- ความเสียสละใจบุญ 

 

- การดุอาอจ์ากผูถู้กข่มเหง 
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- ใครคือผูล้ม้ละลาย 

 

 

- ใครคือมิตรแท ้

 

- ลกัเล็กขโมยนอ้ย 

 

- การอิจฉาริษยา 

 

- การนินทา 

 

๒. ค านิยามหลกัการอลั-หะดีษ 

-หะดีษ อลักุดสีย ์

-หะดีษ มรัฟูอฺ 

-หะดีษ เมากูฟ 

-หะดีษ มกัฏูอฺ 
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-อลัมะตนั (ตวับทหะดีษ) 

-อสัสะนดั (สายรายงาน) 

-อรัรอวยี ์(ผูบ้นัทึก) 

๓. สถานะของอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์หะดีษ มรัฟูอฺ หะดีษ เมา

กูฟ และหะดีษ มกัฏูอฺ 

 

 
สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 
มาตรฐาน อค. ๑ เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อครอบครัว 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

ส่ือเทคโนโลยี 

๗.อธิบาย ความส าคญัของการใช้

๑. การเขา้ห้องน ้า 

- ความส าคญัของมารยาทในการเขา้ห้องน ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้

หอ้งน ้า 

- มารยาทการเขา้หอ้งน ้า 

- ดุอาก่อนและเขา้ห้องน ้า 

๒. มารยาทในท่ีประชุม 

- ความหมายของการประชุม 

- ความส าคญัและคุณค่าของการเขา้ท่ีประชุม 

- ดุอาๆการเปิดและปิดประชุม 

- มารยาทในการเขา้ร่วมในท่ีประชุม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทใน
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ส่ือเทคโนโลยี 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 

- ความส าคญัและคุณค่าของการใชพ้าหนะ 

- ดุอาต่างๆในการใชพ้าหนะและการเดินทาง 
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- มารยาทในการใชพ้าหนะ 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้

พาหนะ 

๗. การใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ 

- ความหมายและความส าคญัของส่ือเทคโนโลยี 

- ประโยชน์และโทษของส่ือเทคโนโลยี 

- โทษของส่ือเทคโนโลย ี

- มารยาทการใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัส่ือ

เทคโนโลย ี
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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ 

มาตรฐาน อห.  ๒.๑ เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดิษ  สามารถท่อง

จ าหลกัอลั-หะดีษ และน าไปปฎิบติัในการด าเนินชีวติ 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๓ ๑. อธิบายความหมายความส าคญั

และค าสอนจากบทอลั-หะดีษท่ี

ก าหนด 

๒. ท่องจาอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

พร้อมบอกผูร้ายงานและผูบ้นัทึก 

๓. บอกนิยามและประเภท

หลกัการของอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๔. ระบุสถานะของอลั-หะดีษ

ประเภทต่างๆท่ีก าหนดในการใช้

เป็นหลกัฐานอา้งอิง 

๕. อธิบายความแตกต่างระหวา่ง 

หลกัการอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๑. ความหมาย ความส าคญัและค าสอนจากอลั-หะดีษ พร้อม

ผูร้ายงาน และผูบ้นัทึก 

- การส ารวมตน 

 

- การอาบน ้าวาญิบ 

 

- โลกอาคิเราะฮฺ 
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- รูหฺ (วญิญาณ) 

 

- ความประเสริฐของการเยีย่มเยยีนผูป่้วย 

 

 

- บิดอะฮฺ (อุตริกรรมในศาสนา) 

 

- สิงท่ีเป็นชุบฮะฮฺ 

 

- โทษของดอกเบ้ีย 
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- ส่ีค  าถามท่ีตอ้งตอบ 

 

-เจด็ประการแห่งความพินาศ 

 

๒. ค านิยามหลกัการของอลั-หะดีษ 

- หะดีษมุตะวาติร 

- หะดีษอาห๊าด 

- หะดีษมชัฮูร 

- หะดีษอะซีซ 

- หะดีษเฆาะรีบ 

๓. สถานะของอลั-หะดีษหะดีษมุตะวาติร หะดีษอาห๊าด หะ

ดีษมชัฮูร หะดีษอะซีซ และหะดีษเฆาะรีบ 

๕. ความแตกต่างระหวา่ง หลกัการอลั-หะดีษท่ีก าหนด 
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สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 
มาตรฐาน อค. ๑ เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ 
ต่อครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๓ ๑. อธิบายความส าคญัของอลักุ

รอาน 

๒.อธิบายความหมายของมสัยดิ 

๓. อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของเพื่อนบา้น 

๔. อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของคุณลกัษณะของมุสลิม 

๕. บอกความส าคญัของของเดือน

รอมฎอน 

๖. ความหมายและความส าคญัของ

ส่ิงแวดลอ้ม 

๑. มารยาทต่ออลักุรอาน 

- ความส าคญัของอลักุรอาน 

- ความส าคญัของการอ่านอลักุรอาน 

- มารยาทการอ่านอลักุรอาน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทการ

อ่านอลักุรอาน 

๒. มารยาทการเขา้ใชม้สัยดิ 

- ความหมายและความส าคญัของมสัยดิ 

- ดุอาการเขา้ออกมสัยดิ 

- มารยาทการใชม้สัยดิในการประกอบศาสนกิจ 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทต่อ

มสัยดิ 

๓. เพื่อนบา้น 

- ความหมายและความส าคญัของเพื่อนบา้น 

- มารยาทต่อเพื่อนบา้น 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัเพื่อนบา้น 

๔. คุณลกัษณะบุคคลส าคญัท่ีควรยกยอ่งในอิสลาม 

- ความหมายและความส าคญัของคุณลกัษณะของมุสลิม 

- ตวัอยา่งคุณลกัษณะบุคคลส าคญัท่ีควรยกยอ่งในอิสลาม 
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เช่น... 

- ท่านรซูล 

- ท่านเคาะลีฟะห์อุมรั 

- ท่านอิหม่ามชาฟิอีย ์

- ท่านอิหม่ามนะวะวยี ์

- หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบับุคคลส าคญั 

๕. กิจกรรมของมุสลิมในเดือนรอมฎอนและวนัอีดทั้งสอง 

- ความส าคญัของเดือนรอมฎอน 

- มารยาทในการละศีลอด 

- มารยาทในการบริจาคทาน 

- มารยาทในการละหมาดตะรอแวฮ 

- มารยาทในการอิติกาฟ 

- มารยาทในกิจกรรมกิยามุลลยั 

- มารยาทในกิจกรรมฮลัเกาะฮอ์ลักุรอาน 

- มารยาทในวนัอีดทั้งสอง 

- ความแตกต่างระหวา่งมารยาทการปฏิบติัในวนัอีดิลฟิตร

และอฎัฮา 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทใน

ดงักล่าว 
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