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หะดีษที่ 1 การงานทัง้หลายขึน้อยู่กับเจตนา 

 

 
َ
 اِت ي  انلن ةِ  اُل ٍَ خْ األ

   َْ خَ 
َ
ٍُ   ْيِ ٌِ أ    ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ال

َ
ُّ   اُ   رَِضَ   اِب ع  الَ   َِ ةْ   ؽَ ٍَ خُ   ٍص فْ ضَ   ِبْ أ  َل ْٔ ـُ رَ   ُج ػْ ٍِ ـَ   : اَل كَ   َخِْ

ا: "   ُل ْٔ لُ حَ     اِ  ٍَ    إج 
َ
اُل خْ األ ا  ،انلني اِت ةِ   ٍَ َٔى  ٌا  يءٍ ؽِ امْ   ِىُكن   وإٍُِ  َُ،   َْ ٍَ ُّ   ََكَُْج   َذ ْشَؽحُ  َل إِ   ِْ

ْٔ   اِ  ـُ ُّ فَ   ِلِ وَر ْشَؽحُ ِلِ   اِ   َل إِ   ِٓ ْٔ ـُ َْ   ،  وَر ٌَ ُّ   ََكَُْج   و ْشَؽحُ ْجيَا  ِْ    يُِطيْتُٓا  ِِلُ
َ
 ؽَ امْ   وِ أ

َ
ا  ةٍ أ َٓ  َحِِْهُط

ُّ فَ  ْشَؽحُ اَسؽَ  اٌَ  َل إِ  ِٓ ِّ إِ  َْ  "يل
ٌَ ٌَ إِ  اهُ وَ رَ  ٍُ ا اا  ْيَ ثِ ػن طَ ل

َ
ِْ ؽَ ةْ إِ  َِ ةْ  َو يْ اخِ ٍَ ـْ إِ  َُ بْ  ػُ ٍ  ُمَ  اِ  ػِ تْ خَ  ْٔ ةُ ، أ ٍُ  َِ ةْ  ًَ يْ ا  َِ ةْ  ةِ ْيَ غِ ال

 ، وَ ي  ارِ غَ الُ  ّْ بَ زْ دِ ؽْ ةَ 
َ
 ِفْ  ي  رِ ْٔ اةُ فَ يْ انل   ي  ْيِ شَ اىلُ  ًٍ يِ فْ مُ  َِ ةْ  اِج ش  الَ  َُ بْ  ًُ يِ فْ مُ  ْيِ فَ الُ  ْٔ ةُ أ

ْ ٍَ ِٓ يْ طَ يْ طِ َض   ٍَ ُْ  َِ يْ َٓلَ ا ال
َ
ٍُ  ِب خُ الهُ  ص  َض ا أ  .ثِ فَ ِ  َط ال

ความว่า: จากท่านอมีรุลมุอ์มินีน อบูหฟัฺศฺ อุมรฺั อิบนุ อลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ ได้เล่าว่า: 

ฉนัได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  กลา่ววา่: "แท้จริงการงานทัง้หลายนัน้ขึน้อยู่กบัเจตนา และแท้จริง

ส าหรับทกุคนนัน้คือสิ่งท่ีเขาได้ตัง้เจตนาไว้ ดงันัน้ผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขามีเจตนาเพ่ืออลัลอ
ฮฺและเราะสลูของพระองค์ ดงันัน้การอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพ่ืออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ 
และผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขาเพ่ือโลกนีท่ี้เขาก็จะได้รับ หรือเพ่ือผู้หญิงท่ีเขาจะแต่งงานด้วย 
ดงันัน้การอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามความประสงค์ท่ีเขาได้อพยพ" 

หะดีษรายงานโดยสองอิมามของบรรดานกัวิชาการหะดีษ นัน่คือท่านอบูอบัดิลลาฮฺ มหุมั
มดั อิบนุ อิสมาอีล อิบนุ อิบรอฮีม อิบนุ อลั-มุฆีเราะฮฺ อิบนุ บรฺัดิซบะฮฺ อลั-บุคอรีย์1 และท่านอบ ู
อลั-หสุยันฺ มสุลิม อิบน ุอลั-หจัญาจญ์ อิบน ุมุสลิม อลั-กชุยัรียฺ อลั-นยัสาบรีูย์2 ในหนงัสือเศาะหีหฺ้
ของทา่นทัง้สองซึง่เป็นหนงัสือท่ีประพนัธ์ท่ีมีความถกูต้องมากท่ีสดุ.  

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการตกัเตือนและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 

 
 

                                                           
1 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ไมร่ะบ,ุ บท: ไมร่ะบ,ุ เลขที่: 1. และส านวนหะดษีเป็นของทา่น 

2 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อลั-อิมาเราะฮฺ, บท: ค ากลา่วของทา่นนบี "แท้จริงการงานทัง้หลายขึน้อยูก่บัเจตนา", 
เลขที:่ 1907 
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หะดีษที่ 2 ล าดับขัน้ของศาสนา 

  َِ يْ اِلن  ُب احِ ؽَ مَ 
 

  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ؽَ ٍَ خُ  َْ خَ 
َ
 : اَل كَ  ضاً يْ أ

 ػُ يْ ػِ شَ  ٌو سُ رَ  اَِ يْ يَ غَ  عَ يَ ظَ  ذْ إِ  ، مٍ ْٔ يَ  اَت ذَ   اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  ػَ ِْ غِ  ٌس ْٔ يُ سُ  َُ َنْ  ٍاَ َِ يْ ةَ "  
  ِّ يْ يَ غَ  ىَ  ؽيُ  َل  ، ؽِ ػْ الش   ادِ َٔ ـَ  ػُ يْ ػِ شَ  ، اِب يَ الن  اِض يَ بَ 

َ
  اِ  ٌِ  ُّ فُ ؽِ ػْ حَ  َل وَ  ؽِ فَ الف   ؽُ ذَ أ

َ
 ّت  ضَ  ، ػٌ ضَ أ

 فَ  ،  ِبن انل   َل إِ  َؿ يَ سَ 
َ
 ايَ :  اَل كَ وَ  ، ِّ يْ ؼَ غِ فَ  ََعَ  ِّ يْ ف  نَ  عَ َض وَ وَ  ، ِّ يْ تَ تَ نْ رُ  َل إِ  ِّ يْ تَ تَ نْ رُ  ػَ َِ ـْ أ

  ػُ ٍ  ُمَ 
َ
 . مِ َل ـْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

  مُ َل ـْ الِ : "   اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل لَ ذَ  
َ
َ  نْ أ   ػَ َٓ شْ ت

َ
 وَ  اُ  ل  إِ  لَ إِ  َل  نْ أ

َ
 ، اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  ػاً ٍ  ُمَ  نْ أ

ـْ  نِ إِ  َج يْ الَ  ز  َتُ وَ  ، انَ َض مَ رَ  مَ ْٔ ُط حَ وَ  ، ةَ َكَ الؾ   ِتَ ؤْ حُ وَ  ، ةَ َل الط   ًَ يْ لِ حُ وَ   " لً يْ بِ ـَ  ِّ يَلْ إِ  َج ػْ عَ خَ ا
 . َج كْ ػَ َض :  اَل كَ  
َ  َلُ  اَِ تْ شِ ػَ ذَ    فْ ي

َ
 ! ُّ كُ ػن َط يُ وَ  ُلُ أ

 فَ :  اَل كَ 
َ
 . انِ ٍَ حْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

 : "  اَل كَ 
َ
 هِ ْيِ عَ  رِ ػَ لَ اىْ ةِ  ََ ٌِ ؤْ حْ وَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايْلَ وَ  ِّ يِ ـُ رُ وَ  ِّ تِ خُ كُ وَ  ِّ خِ سَ ئِ َل مَ وَ  اِ ةِ  ََ ٌِ ؤْ حُ  نْ أ

 " . هِ َشن وَ 
 . َج كْ ػَ َض :  اَل كَ 
 فَ :  َل اكَ 

َ
 . انِ فَ ضْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

 : "  اَل كَ 
َ
 نَ  اَ  ػَ تُ ػْ تَ  نْ أ

َ
َ  نْ إِ فَ  ، اهُ ؽَ حَ  َم ُ  أ  " . اكَ ؽَ يَ  ُّ ُ  إِ فَ  اهُ ؽَ حَ  َْ سُ حَ  ًْ ل

 فَ :  اَل كَ 
َ
 . ثِ اغَ الف   َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

ٍَ  اٌَ : "  اَل كَ   ةِ  آَ ِْ خَ  ُل وْ ؤُ فْ ال
َ
 " . ِو ائِ الف   ََ ٌِ  ًَ يَ غْ أ

 فَ :  اَل كَ 
َ
  َْ خَ  ِنْ ِبْ عْ أ

َ
 . آَ احِ ارَ ٌَ أ

 : "    اَل كَ 
َ
   ِْلَ حَ   نْ أ

َ
 وَ   ،  آَ خَ ب  رَ   ثُ ٌَ األ

َ
ُ اوَ عَ خَ حَ   اءَ الش    ءَ َع رِ   ثَ اىَ ػَ اىْ   اةَ ؽَ ػُ اىْ   اةَ فَ الُ   ىؽَ حَ   نْ أ  ِفْ   نَ ْٔ ل

 " . انِ يَ نْ اْلُ 
  ؽُ ٍَ خُ  ايَ : "  اَل كَ  ً  ثُ  ، اً يّ يِ مَ  ُج رْ تِ يَ فَ  ، َق يَ عَ اجْ  ً  ثُ 

َ
 " . ؟ ُو ائِ الف   َِ ٌَ  يْ رِ ػْ حَ أ

  ُلُ ْٔ ـُ رَ وَ  اُ :  ُج يْ كُ 
َ
 . ًُ يَ غْ أ

  ُو يْ ْبِ سِ  ُّ ُ  إِ فَ : "  اَل كَ 
َ
 " .ًْ سُ َِ حْ دِ  ًْ سُ ٍُ ين ػَ حُ  ًْ ازُ حَ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ   
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ความวา่: จากทา่นอมุรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุได้เลา่วา่: "วนัหนึง่ ในขณะท่ีพวกเราก าลงันัง่อยู่กบัท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ   ทันใดนัน้ก็มีชายคนหนึ่งสวมเสือ้ผ้าท่ีขาวโพลน มีผมท่ีด าสนิท และไม่เห็น

ร่องรอยของการเดนิทาง ได้ปรากฏขึน้มายงัพวกเรา และไมมี่ผู้ใดเลยในหมู่พวกเราท่ีรู้จกัเขา จนใน

ท่ีสดุเขาได้เข้ามานัง่ท่ีท่านนบี   แล้วเขาก็เอาเข่าทัง้สองข้างของเขายนักบัเข่าทัง้สองข้างท่านน

บี   และได้วางมือของเขาบนขาของท่านนบี   แล้วเขาก็กล่าวขึน้ว่า “โอ้มุหมัมดัเอ๋ย จงบอก

ให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอิสลามเถิด?” แล้วทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ก็กลา่ววา่:  อิสลามคือ 
-    การท่ีทา่นกลา่วปฎิญานว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอ
ฮฺ และมหุมัมดันัน้เป็นเราะสลูของอลัลอฮฺ” 
-     การท่ีทา่นด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-     จา่ยซะกาต 
-     ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
-     และไปประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตลิละฮฺ หากทา่นมีความสามารถเดนิทางไปได้. 
เขากลา่ววา่ “จริงอยา่งท่ีทา่นพดู” 
(ท่านอุมัรฺกล่าวว่า) ดงันัน้พวกเราพากันแปลกใจท่ีเขาถามท่านนบี แล้วเขาก็รับรองว่า
ทา่นนบีพดูจริง. 
เขากลา่วอีกวา่ “จงบอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอีมานเถิด ?”  ทา่นนบี จงึตอบวา่  
- การท่ีทา่นศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ  

- ตอ่บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์  

- ตอ่บรรดาคมัภีร์ของพระองค์  
- ตอ่บรรดาศาสนทตูของพระองค์  

- ตอ่วนัปรโลก  
- และเช่ือตอ่การก าหนดสภาวะของพระองค์ทัง้ท่ีดีและไมดี่” 
แล้วเขากลา่ววา่ “จริงอยา่งท่ีทา่นพดู”  
แล้วเขาก็กลา่วอีกวา่ “ดงันัน้ทา่นจงบอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอิหฺสานเถิด ?”  
ทา่นนบีตอบวา่ “คือการท่ีท่านท าอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺเสมือนกบัว่าท่านเห็นพระองค์ แม้ว่า

ทา่นไมเ่ห็นพระองค์ แตพ่ระองค์ทรงเห็นทา่นแนน่อน” 
 แล้วเขากล่าวอีกว่า “ดงันัน้ท่านจงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบัวนักิยามะฮฺเถิด ?” ท่านนบีตอบว่า 
“ผู้ ท่ีถกูถาม ไมไ่ด้รู้มากไปกวา่ผู้ถามเลย” 
 แล้วเขาก็กลา่ววา่ “ถ้าเชน่นัน้ทา่นจงบอกให้ฉนัรู้ถึงสญัญานของมนัเถิด”  

ท่านนบีตอบว่า “คือการท่ีทาสีจะคลอดลกูเป็นนายของนาง, ท่านจะได้เห็นผู้ ท่ีไม่สวมร้อง
เท้า ไมมี่เสือ้ผ้าจะสวมใส ่เป็นผู้ยากจนข้นแค้น และเลีย้งแพะ แตก่ลบัแขง่ขนักนัสร้างอาคารสงู ๆ ” 
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 จากนัน้ เขาก็จากไป และฉัน (หมายถึงอมุรฺั) ก็หายหน้าไปหลายวนั  ตอ่มาท่านนบี   ก็

ถามฉันว่า “โอ้อุมัร ท่านรู้ไหมว่า ผู้ ถามครัง้นัน้เป็นใคร ?” ฉันตอบว่า “อัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์เทา่นัน้ท่ีรู้”  
 ท่านนบีตอบว่า “แท้จริงเขาคือ ญิบรีล ท่านมาหาพวกท่าน เพ่ือสอนพวกท่านเร่ืองศาสนา
ของพวกทา่น” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม3 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองความส าคญัของจริยธรรมและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธา อิสลาม และอิหฺสาน, เลขที่: 8 
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หะดีษที่ 3 หลักการของอิสลาม 
 

 
َ
 مِ لَ ـْ الِ  نُ َكَ رْ أ

 
   َْ خَ 

َ
ا َرِضَ اُ   اِب ع  الَ  َِ ةْ  ؽَ ٍَ خُ  َِ ةْ  اِ  ػِ تْ خَ   َِ ْحَ الؽ   ػِ تْ خَ  ِبْ أ ٍَ ُٓ  ُج ػْ ٍِ ـَ  : اَل كَ  َخِْ

 : ُل ْٔ لُ حَ    اِ  َل ْٔ ـُ رَ 
ْ ََعَ  مُ َل ـْ الِ  ِنَ "ةُ   ََ   ةِ ادَ َٓ : شَ  ٍؿ  

َ
 وَ  اُ  ل  إِ  لَ  إِ َل  نْ أ

َ
 امِ كَ إِ وَ  ، اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  ػاً ٍ  ُمَ  نْ أ

 "  انَ َض مَ رَ  مِ ْٔ َض ، وَ  ِج يْ الَ  زن ضَ وَ ،  ةِ َكَ الؾ   اءِ خَ حْ إِ ، وَ  ةِ َل الط  
 .ًٌ يِ فْ مُ  وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 
ความว่า : จากท่านอบูอับดิ รฺเราะหฺมาน นั่นคืออับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ  อิบนุ อัล -ค็อฎฎอบ 

เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา เลา่วา่: ฉนัได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ   กลา่ววา่: 

 “อิสลามนัน้ ถกูสร้างอยูบ่นหลกัการห้าประการ นัน่คือ 
-   การปฎิญานตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และ
มหุมัมดันัน้คือเราะสลูของอลัลอฮฺ 
-   การด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-   การจา่ยซะกาต 
-   การประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตลิลาฮฺ 
 -   และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน”   
หะดีษนี ้บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์4และมสุลิม5 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองห้ามปรามความชัว่และมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 
 
 
 
 

                                                           
4 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: การวงิวอนขอของพวกทา่นคือการศรัทธาของพวกทา่น, เลขที:่ 
8 

5 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงหลกัการของอิสลาม, เลขที:่ 21 
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หะดีษที่ 4 ขัน้ตอนของการสร้าง 
 

 ِق يْ الَ  ُو اضِ ؽَ مَ 
 

  َْ خَ 
َ
 اِ  ُل ْٔ ـُ ا رَ َِ ثَ ػ  ضَ  : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  دٍ ْٔ ػُ فْ مَ  َِ ةْ  اِ  ػِ تْ خَ   َِ ْح الؽ   ػِ تْ خَ  ِبْ أ

ٍَ  ُق ادِ الط   َٔ ُْ وَ    : ُق وْ ػُ ْط ال
  ن  " إِ  

َ
  ِّ ٌن اُ   َِ عْ بَ  ِفْ  ُّ لُ يْ عَ  عُ ٍَ ُيْ  ًْ زُ ػَ ضَ أ

َ
 َو رْ ٌِ  ثً لَ يَ غَ  نُ ْٔ سُ يَ  ً  ثُ  ،ثً فَ عْ جُ  ٌاً ْٔ يَ  ْيَ ػِ بَ رْ أ

ٍَ  ِّ يَلْ إِ  ُو ـَ ؽْ يُ   ً  ثُ  ،َم لِ ذَ  َو رْ ٌِ  ثً غَ ْض مُ  نُ ْٔ سُ يَ  ً  ثُ  ،َم لِ ذَ   ةِ  ؽُ مَ ؤْ يُ وَ ،   حَ وْ الؽ   ِّ يْ ذِ  ظُ فَ ِْ يَ ذَ  ُم يَ ال
َ
 عِ بَ رْ أ

 وَ  ِّ كِ زْ رِ  ِب خْ سَ ةِ :  اٍت ٍَ َكِ 
َ
  ِقي شَ وَ  ِّ يِ ٍَ خَ وَ  ِّ يِ سَ أ

َ
 . ػٌ يْ ػِ ـَ  وْ أ

ِ  اِ َٔ فَ     ن  إِ  هُ ْيُ دَ  لَ إِ  لَ  يْ اّل 
َ
  وِ ٍَ ػَ ةِ   ُو ٍَ ػْ يَلَ  ًْ زُ ػَ ضَ أ

َ
 ُّ َِ يْ ةَ  نُ ْٔ سُ ا يَ ٌَ  ّت  ضَ  ثِ ِ  الَ  وِ ْْ أ

  وِ ٍَ ػَ ةِ  ُو ٍَ ػْ يَ ذَ  اُب خَ الهِ  ِّ يْ يَ غَ  ُق تِ فْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ ِإل  ا َٓ َِ يْ بَ وَ 
َ
  ن  إِ ا ، وَ َٓ يُ عُ ػْ يَ ذَ  ارِ انل   وِ ْْ أ

َ
 ًْ زُ ػَ ضَ أ

  وِ ٍَ ػَ ةِ  ُو ٍَ ػْ يَلَ 
َ
ٌَ ّت  ضَ  ارِ انل   وِ ْْ أ  ُو ٍَ ػْ يَ ذَ  اُب خَ الهِ  ِّ يْ يَ غَ  ُق تِ فْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ  ِإل   آَ َِ يْ بَ وَ  ُّ َِ يْ ةَ  نُ ْٔ سُ ا يَ  

  وِ ٍَ ػَ ةِ 
َ
 ا " َٓ يُ عُ ػْ يَ ذَ  ثِ ِ  الَ  وِ ْْ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 

ความว่า: จากท่านอบอูบัดิรฺเราะหฺมาน นัน่คืออบัดลุลอฮฺ อิบน ุมสัอูด เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ   เล่าว่า 

“ท่านเราะสลูลุลอฮฺ    ซึ่งเป็นผู้สจัจริงและเป็นผู้ ได้รับการเช่ือถือ กล่าวว่า: “แท้จริง ทุกๆ คนใน

หมูพ่วกทา่นได้ถกูก่อตวัเป็นรูปร่างในครรภ์มารดาเป็นระยะเวลา 40 วนัในรูปของนุฏฟะ (น า้ข้นๆ) 
หลงัจากนัน้ก็กลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกนั และหลงัจากนัน้ ก็กลายเป็นก้อนเนือ้
ภายในระยะเวลาเดียวกัน หลังจากนัน้มลาอิกะฮฺก็ถูกส่งมายังเขาและเป่าวิญญาณใส่ร่างเขา 
และมลาอิกะฮฺถกูบญัชาให้บนัทกึส่ีก าหนดการด้วยกนั นัน่คือ  

-   ริซกี (เคร่ืองยงัชีพ) ของเขา 
-   อายขุยัของเขา 
-   การงานของเขา 
-   และสขุหรือทกุข์ของเขา 
ฉันของสาบานต่ออัลลอฮฺ  ผู้ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภักดีนอกจาก

พระองค ์วา่แท้จริงคนใดคนหนึง่ในหมูพ่วกท่านจะปฏิบตัิกิจการงานของชาวสวรรค์ จนกระทัง่ไม่มี
อะไรอยูร่ะหวา่งเขากบัสวรรค์นอกจากห่างกนัแคห่นึ่งศอกเท่านัน้ แตเ่ขาได้ถกูก าหนด (ให้เป็นชาว
นรก) ดงันัน้ เขาก็ปฏิบตักิิจการงานของชาวนรก และในท่ีสดุเขาก็ตกนรก และแท้จริงคนใดคนหนึ่ง
ในหมู่พวกท่าน จะปฏิบัติกิจการงานของชาวนรก จนกระทั่งไม่มีอะไรอยู่ระหว่างเขากับนรก
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นอกจากหา่งกนัแคห่นึง่ศอกเท่านัน้ แตเ่ขาได้ถกูก าหนดไว้แล้ว (ว่าเขาเป็นชาวสวรรค์) ดงันัน้เขาก็
จะปฏิบตัิกิจการงานของชาวสวรรค์ และในท่ีสดุเขาก็ได้เข้าสวรรค์” หะดีษบนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์6

และมสุลิม7 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามต่อการด าเนินชีวิตและมีหะดีษ

ใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: เร่ิมต้นของการสร้าง, บท: กลา่วถงึบรรดามลาอกิะฮฺ, เลขที:่ 3208 

7
 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: วิธีการสร้างมนษุย์ในครรภ์มารดา, บท: ก าหนดสภาวะ, เลขที:่ 2643 
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หะดีษที่ 5 ห้ามอุตริในศาสนา 
 

  َِ يْ اِلن  ِفْ  اِع ػَ خِ الةْ  َِ غَ  ْهُ انل  
 

ٍُ  من اُ  َْ خَ  ِ َع   اِ  ػِ تْ خَ  من اُ  ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ال ا  ثَ شَ ئ َٓ   : اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل كَ :  ْج اىَ كَ  رَِضَ اُ َخِْ
  ٌَ  " َْ  

َ
  ِفْ  َث ػَ ضْ أ

َ
َْ َُ ؽِ مْ أ ٌَ ؼَ ا   "   دي رَ  َٔ ُٓ ذَ  ُّ ِْ ٌِ  َؿ يْ ا ىَ ا 

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
ِ  ثٍ ايَ وَ رِ  ِفْ وَ  ٌَ  َ  ًيِ فْ ٍُ ل   ِّ يْ يَ غَ  َؿ يْ ىَ  لً ٍَ خَ  َو ٍِ غَ  َْ : " 

َ
 " . دي رَ َٔ ُٓ ا ذَ َُ ؽُ مْ أ

 
 ความว่า: จากมารดาของศรัทธาชนทัง้หลาย อุมมุ อับดิลลาฮฺ นั่นคือท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮา เลา่วา่: ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  กลา่ววา่ “ใครก็ตามท่ีอตุริในกิจการศาสนาของ

เรานี ้ซึ่งสิ่งท่ีเราไม่ได้สัง่ใช้ ดงันัน้สิ่งท่ีอตุริขึน้มานัน้ย่อมถูกปฏิเสธ”  บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์8และ
มสุลิม9  

และในการบนัทึกของมสุลิมมีส านวนว่า: “ใครก็ตามท่ีปฏิบตัิกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งเรา
ไมไ่ด้สัง่ใช้ ดงันัน้กิจการนัน้จะถกูปฏิเสธ” 
 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองสัจจะในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การไกลเ่กลยี, บท: เมื่อไกลเ่กลยีในสิง่ที่ชัว่ถือวา่ถกูปฏิเสธ, เลขที:่ 2697 

9 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การพิพากษา, บท: ปฏิเสธบทบญัญตัิที่ไมถ่กูต้องและบบรดาอตุริกรรมทัง้หลายใน
ศาสนา, เลขที:่ 1718 
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หะดีษที่ 6 ออกห่างจากสิ่งท่ีคลุมเครือ 
 

 اِت َٓ تُ الشُ  َِ اظِ َٔ مَ  َْ خَ  ػُ ػْ الُ 
 

  َْ خَ 
َ
َ  َِ ةْ  اِن ٍَ ػْ انل    اِ  ػِ تْ خَ  ِبْ أ ـَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ْيٍ شِ ب    اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ُج ػْ ٍِ : 

 : ُل ْٔ لُ حَ 
ٌ بَ  َل َل الَ  ن  " إِ   ٌ بَ  امَ ؽَ الَ  ن  إِ وَ  ين ٍَ وَبيْ   ، ين ُٓ ُٓ   لَ   ،  ٓاٌت تَتِ ُمشْ   ُمٔرٌ اُ   اَِ ٍُ ََ   ْيٌ رِ نَ   َ  َحْػيَ ٌِ 

َِ   ،  انل اِس  ٍَ َق   َذ تُ   ات   ْبَ تَ ـْ اِ ، َذَلْػ   اِت َٓ الش 
َ
ِّ يْ ِِلِ   أ ِّ ِغؽْ وَ   ِِ َْ وَ   ،  ِض َٓ   ِفْ   َوَرعَ   ٌَ تُ  ِفْ   َوَرعَ   اِت الش 

ْ َكَ   ،  الََؽامِ  ِِ ا َل   َع يَؽْ   لؽ  ْٔ ْٔ   اِلَم   َض    ،  ِّ يْ ذِ   َتعَ يَؽْ   أنْ   ِشُم يُ
َ
   ،  ِضًم   َمِيٍم   ِىُكن   ن  إِ وَ   لَ أ

َ
 ن  إِ وَ   لَ أ

ُّ َمَ   اِ   ِضَم  ٌُ    ،  اِر
َ
 َفَفَػْت   َذاإِ وَ   ،  ُّ ُك    الََفػُ   ضيَصَ   يََطْج َض   اذَ إِ   َغثً ُمْض   الََفػِ   ِفْ   ن  إِ وَ   لَ أ

  ، ُّ ُك   الََفػُ  َفػَ فَ 
َ
 " ُب اىَليْ  ِهَ وَ  لَ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 
ความว่า: จากท่านอบอูบัดิลลาฮ นัน่คือ อนั-นอฺุมาน อิบนุ บะชีร เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ฉันได้

ยินท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า “แท้จริงสิ่งท่ีอนมุตัิ (หะลาล) นัน้ชดัเจนและสิ่งท่ีต้องห้าม (หะ

รอม) ก็ชดัเจนเชน่กนั และในระหว่างทัง้สองนัน้คือสิ่งท่ีคลมุเครือ ซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ ดงันัน้ผู้ ใดก็
ตามท่ีระแวดระวงัและปกปอ้งตวัเขาจากสิ่งท่ีคลมุเครือ แท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขา
ใสสะอาดปลอดมลทิน และใครก็ตามท่ีตกอยู่ในสิ่งท่ีคลมุเครือ ก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งท่ี
ต้องห้าม เปรียบดงัเชน่ผู้ ท่ีเลีย้งปศสุตัว์อยูร่อบ ๆ บริเวณเขตหวงห้าม ซึ่งมนัเกือบจะเล็ดลอดเข้าไป
กินในเขตหวงห้ามอยู่แล้ว พึงทราบเถิดว่าทุก ๆ กษัตริย์ย่อมมีเขตหวงห้าม  และพึงทราบเถิดว่า 
แท้จริงเขตหวงห้ามของอลัลอฮฺคือบรรดาสิ่งต้องห้ามทัง้หลาย พงึทราบเถิดวา่ ในร่างกายมนษุย์นัน้ 
มีก้อนเนือ้ชิน้หนึ่ง เม่ือมันดี ร่างกายทัง้หมดก็จะดีตามไปด้วย และถ้าหากว่ามันเสีย ร่างการ
ทัง้หมดก็จะเสียตามไปด้วย พึงทราบเถิดว่า มันคือ หัวใจ”  หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์10และ
มสุลิม11 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองคณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกั

จริยธรรมอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

                                                           
10 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: ความประเสริฐของผู้ที่ท าให้ศาสนาของเขาบริสทุธ์ิ, เลขที:่ 52 

11 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อลั-มสุากอต, บท: ยดึเอาสิง่ที่หะลาลและละทิง้สิง่ที่คลมุเครือ, เลขที่: 1599 
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หะดีษที่ 7 การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนา 

 

 َِ يْ اِلن  ادُ ٍَ غِ  ثُ طَ يْ ِط انل  
 

  َْ خَ 
َ
  َِ ةْ  ًِ يْ ٍِ حَ   ثَ ي  رَ رُ  ِبْ أ

َ
  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ين ارِ اِل   ٍس وْ أ

َ
 :   اَل كَ   ِب  انل   ن  أ

اِلن  كُ  ثُ طَ يْ ِط انل   َُ حْ "  لِ َِ يْ ،   : كَ  َْ ٍَ ا  ةِ خَ هِ ىِ وَ  : ِِ  اَل ؟   وِ  ِلِ ْٔ ـُ ؽَ لِ وِ  ِّ ا
َ
ٍُ  ثِ ٍ  ئِ أِل ل  ْيَ ٍِ يِ فْ ا

 "   ًْ ِٓ خِ ٌ  َع وَ 
 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  

 
ความว่า: จากท่านอบู รุก็อยยะฮฺ นัน่คือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อดั-ดารีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: 

ท่านนบี   กล่าวว่า “ศาสนาคือ การตกัเตือน” พวกเราถามว่า: เพ่ือใครล่ะ  ? ท่านนบี   ตอบ

วา่ “เพ่ืออลัลอฮฺ เพ่ือคมัภีร์ของพระองค์ เพ่ือศาสนทตูของพระองค์ เพ่ือบรรดาผู้น ามสุลิม และเพ่ือ
บรรดามสุลิมทัว่ไป” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม12 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการรักษาความสะอาดและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงศาสนานัน้คอืการตกัเตือน, เลขที:่ 95 
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หะดีษที่ 8  ชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้าม 

ٍُ  مِ دَ  ثُ ٌَ ؽْ ضُ   اِلِ ٌَ وَ  ًِ يِ فْ ال
ا ؽَ ٍَ خُ  َِ اةْ  َِ غَ  ٍَ ُٓ   رَِضَ اُ َخِْ

َ
 : اَل كَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ن  أ

  ُت ؽْ مِ اُ "   
َ
َ ّت  ضَ  اَس انل   َو احِ كَ اُ   نْ أ    واػُ َٓ شْ  ي

َ
 وَ   اُ   ل  إِ   لَ إِ   َل   نْ أ

َ
 ،  اِ   ُل ْٔ ـُ رَ   ػاً ٍ  ُمَ   ن  أ

ٌِ ْٔ ٍُ َط غَ  َم لِ ا ذَ ْٔ يُ ػَ ا ذَ ذَ إِ فَ ،   ةَ َكَ ا الؾ  ْٔ حُ ؤْ يُ وَ  ،  ةَ َل الط    ٔاٍُ يْ لِ يُ وَ   وَ  ًْ ُْ ءَ اٌَ  دِ نن ا 
َ
َ َٔ مْ أ  قن ِبَ  ل  إِ  ًْ ُٓ ال

  "اَل ػَ تَ   اِ ََعَ  ًْ ُٓ ابُ فَ ضِ وَ  مِ َل ـْ الِ 
 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ  

ความว่า: จากท่านอิบนอุุมรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า: ท่านเราะสูลลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “ฉัน

ถกูสัง่ใช้เพ่ือตอ่สู้กบัมนษุย์ จนกว่าพวกเขาจะปฏิญาณว่า  ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ (หมายความว่า
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด –ท่ีควรแก่การเคารพภกัดีอย่างแท้จริง- นอกจากอลัลอฮฺ) วะอนันะ มุหมัมะดนั 
เราะสูลุลลอฮฺ (และมุหมัมดันัน้คือศาสนทูตของอลัลอฮฺ) และ (จนกว่า) พวกเขาจะด ารงไว้ซึ่งการ
ละหมาด และ (จนกว่า) พวกเขาจะจ่ายซะกาต ดงันัน้เม่ือพวกเขาปฎิบตัิตามดงัท่ีกล่าวมานัน้แล้ว 
เลือดเนือ้และทรัพย์สินของพวกเขาย่อมได้รับการคุ้มครองจากฉัน เว้นแต่ด้วยสิทธิของอิสลาม13 
และการสอบสวนของพวกเขานัน้14เป็นหน้าท่ีของอัลลอฮฺ” หะดีษบนัทึกโดยอัล-บุคอรีย์15และ
มสุลิม16 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ือง แบบอยา่งจริยธรรมของท่านรอซูล ดงัน้ี 

- การตรงต่อเวลา                                              - ความเมตตากรุณา 

- ความซ่ือสัตย ์                                                - ความอดทน 

- การเสียสละ                                                  - ความมีระเบียบวนิยั                  

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                                      - ดุอาฮฺ 

                                                           
13 หมายถงึเมื่อกระท าผดิที่ต้องลงโทษตามบทบญัญตัิอิสลาม 
14 คือการสอบสวนในสิง่ที่เร้นลบัและอยูใ่นใจของพวกเขา เพราะสิง่เหลา่นีม้นษุย์ไมส่ามารถตรัสรู้ได้นอกจากสิง่ที่
เปิดเผย 
15 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: "หากพวกเขากลบัตวัและด ารงการละหมาดและจา่ยซะกาต...
ฯ", เลขที:่ 27 

16 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: ค าสัง่ใช้ให้ตอ่สู้กบัมนษุย์จนกวา่พวกเขาจะกลา่ววา่ "ลา อิลาฮะ 
อิลลลัลอฮฺ มหุมัมะดนุ เราะสลูลุลอฮฺ", เลขที:่ 32 
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หะดีษที่ 9  ห้ามการซักถามที่มากเกินและการเคร่งที่เกินเลย 

 

 دِ ػ  شَ اىت  وَ  الِ ؤَ الف   ةِ ْثَ نَ  َْ خَ  ْهُ انل  
 

  َْ خَ 
َ
ـَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ؽٍ غْ َض  َِ ةْ  َِ ْح الؽ   ػِ تْ خَ   ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ    اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ُج ػْ ٍِ : 

 : ُل ْٔ لُ حَ 
  ٌَ جَ "  ٌَ وَ  ، هُ ْٔ تُ نِ خَ اسْ فَ  ُّ ِْ خَ  ًْ سُ خُ يْ َٓ ا 

َ
أ  فَ  ِّ ةِ  ًْ سُ حُ ؽْ مَ ا 

ْ
ٌِ ْٔ حُ أ ـْ ٌَ  ُّ ِْ ا  ا فَ  ًْ خُ ػْ عَ خَ ا  ا ٍَ ج  إِ ؛ 

 
َ
ِ  َم يَ ْْ أ  ََعَ  ًْ ُٓ ذُ َل خِ اعْ وَ  ًْ ِٓ يِ ائِ فَ مَ  ةُ ْثَ نَ  ًْ سُ يِ تْ رَ  َْ ٌِ  ََ حْ اّل 

َ
 " ًْ ِٓ ائِ يَ بِ ُْ  أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ  
 

ความว่า: จากท่านอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ นัน่คืออบัดรฺุเราะหฺมาน อิบน ุศ็อค์รฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: 

ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ       กล่าวว่า “สิ่งใดก็ตามท่ีฉันได้ห้ามพวกท่าน ๆ   ก็จงละเว้นเสีย 

และสิ่งใดก็ตามท่ีฉนัได้สัง่ใช้ พวกทา่นก็จงปฏิบตัิเท่าท่ีพวกท่านมีความสามารถ แท้จริง สิ่งท่ีท าให้
ชนรุ่นก่อนพวกท่านต้องพินาศ คือการซกัไซ้ของพวกเขาท่ีมากเกิน 17และการขดัแย้งกับบรรดานบี
ของพวกเขา” หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์18และมสุลิม19 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ือง การท าดีและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 
 

 
 
 

                                                           
17 คือการซกัไซ้หรือถามในสิง่ที่ไมเ่ป็นประโยชน์และอาจจะมีผลเสยี 
18 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การยดึมัน่ในคมัภีร์อลักรุอา่นและสนุนะฮฺของทา่นนบี, บท: ปฏิบตัิตามบรรดา
แนวทางของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั, เลขที:่ 7288 

19 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความประเสริฐ, บท: การให้เกียตร์ิตอ่ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั ฯ, เลขที:่ 
1337. และส านวนหะดีษเป็นของทา่น 
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หะดีษที่ 10  สาเหตุของการตอบรับดุอาอ์ 
 

 ءِ َع اِل   ثِ اةَ سَ إِ  ُب تَ ـَ 
  َْ خَ 

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

إِ   َظ ػَ تَ  اَ  ن  "  ل    اَ  ن  إِ وَ ،   تاً ين َظ  ل  إِ  ُو تَ لْ حَ  لَ  ٌب ين ا
َ
ٍُ  ؽَ مَ أ ل  ٍَ ةِ  ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ا

َ
أ  ِّ ةِ  ؽَ مَ ا 

 ٍُ ہ  چ       :اَل ػَ تَ  اَل لَ ذَ  ْيَ يِ ـَ ؽْ ال ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ    : اَل ػَ تَ  اَل كَ وَ   چ ڻ  
ڍ  ڌ    چ  ڇ  ڍ   ڇ   ڇ     ؽَ فَ الف   ُو يْ عِ يُ  َو سُ الؽ   ؽَ نَ ذَ  ً  ثُ     چ چ  ڇ  

َ
 َد ػَ شْ أ

 
َ
 امٌ ؽَ ضَ  ُّ فُ بَ يْ مَ وَ  ، امٌ ؽَ ضَ  ُّ بُ ْشَ مَ وَ ،   امٌ ؽَ ضَ  ُّ ٍُ ػَ عْ ٌَ وَ ،   بن ارَ يّ  بن رَ ايَ  ، اءِ ٍَ  الف  َل إِ  ِّ يْ ػَ يَ  ػ  ٍُ حَ  َبَ دْ أ
 فَ  ، امِ ؽَ الَ ةِ  يَ ؼن غُ وَ ، 

َ
ُ  ّن  أ  " َلُ  اُب شَ خَ فْ ي

 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  
ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“แท้จริง อลัลอฮฺนัน้ทรงดี ไม่ทรงรับสิ่งใด ๆ นอกจากสิ่งท่ีดี และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งใช้บรรดา
ศรัทธาชนในสิ่งเดียวกนักบัท่ีพระองค์ได้ทรงสัง่ใช้บรรดาเราะสลู พระองค์ตรัสวา่:  

چڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ چ   

“โอ้บรรดาเราะสลูเอ๋ย เจ้าจงบริโภคแตส่ิ่งท่ีดี ๆ และจงประกอบแตค่วามดีเถิด” 
และตรัสอีกวา่ : 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ   

 “โอ้บรรดาผู้ ท่ีศรัทธาเอ๋ย สเูจ้าจงบริโภคแตส่ิ่งท่ีดี ๆ จากสิ่งท่ีเราประทานเป็นเคร่ืองยงัชีพ
แก่สเูจ้าเถิด”  
  

หลงัจากนัน้ท่านเราะสลู   ได้เล่าถึงชายคนหนึ่งท่ีเดินทางเป็นระยะเวลายาวนาน จน

ผมเผ้ายุง่เหยิง คละเคล้าไปด้วยฝุ่ น เขาย่ืนมือทัง้สองสู่ท้องฟ้า (พลางวิงวอนว่า) “โอ้พระผู้อภิบาล
ของข้า! โอ้พระผู้อภิบาลของข้า!” ในขณะท่ีอาหารท่ีเขาบริโภคนัน้หะรอม เคร่ืองด่ืมท่ีเขาด่ืมนัน้หะ
รอม เคร่ืองนุง่ห่มท่ีเขาสวมใส่นัน้หะรอม และยงัชีพอยู่ด้วยกบัสิ่งหะรอม อย่างนีแ้ล้วดอุาอ์ของเขา
จะถกูตอบรับได้อยา่งไร ? ” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม20 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ือง ประโยชน์ ของการรักษาสิ่งแวดล้อม และวิธีการรักษา

สิ่งแวดล้อมและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

                                                           
20 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: รับเศาะดะเกาะฮฺจากทรัพย์สนิท่ีดี, เลขที:่ 1015 
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หะดีษที่ 11  จงละทิง้สิ่งที่ท่านเคลือบแคลงสงสัย 

 

  ِّ يْ ذِ  َج هْ هَ ا شَ ٌَ  كْ ؽُ حْ اُ 

 

  َْ خَ 
َ
  َِ ةْ  ِلن غَ  َِ ةْ  َِ فَ الَ  ػٍ ٍ  ُمَ  ِبْ أ

َ
ىِ َظ  ِبْ أ َُ ْيَ رَ وِ     اِ  ِل ْٔ ـُ رَ  ِط تْ ـِ  ٍب ا  اُ  ِضَ رَ  ِّ خِ ا

آُ ِْ خَ   : اَل كَ  ٍَ
ٌَ َل إِ  َم تُ يْ ؽِ ا يَ ٌَ  عْ دَ  : "  اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  َْ ٌِ  ُج ظْ فِ ضَ    " َم تُ يْ ؽِ  يَ ا َل  
ْ  اهُ وَ رَ   ْ  اَل كَ وَ  اِئ  فَ اىن  وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّتن  .صٌ يْ طِ َض  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ :  ي  ؼِ ٌِ اىّتن

 
ความว่า: จากท่านอบู มุหัมมัด นั่นคือ อัล-หะสัน อิบนุ อลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ หลานและผู้ เป็นท่ี

โปรดปรานของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ   เล่าว่า: ฉันได้ท่องจ าจากท่านเราะสลูลุลอฮฺ   ว่า:  “ท่าน

จงละทิง้สิ่งท่ีท าให้ทา่นคลมุเครือ แล้วไปยดึเอาสิ่งท่ีมิได้ท าให้ท่านคลมุเครือ” หะดีษบนัทึกโดยอตั-
ตริมีซีย์21และอนั-นะสาอีย์22 และอตั-ตรฺิมิซีย์กลา่ววา่หะดีษบทนีอ้ยูใ่นระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้ 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองความอ่อนโยน และมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 

 

 

 

 

 

 

หะดีษที่ 12  หมกมุ่นอยู่กับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
                                                           
21 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ลกัษณะของวนัสิน้โลกฯ, เลขที:่ 2518 

22 อนั-นะสาอีย์, อลั-มจุญ์ตะบา, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ตดัสนิตามที่นกัปราชณ์เห็นพ้อง, เลขที:่ 
5397 
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  ػُ يْ فِ ا يُ ٍَ ةِ  اُل غَ خِ شْ الِ 
 

 :  اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ إَ  َْ خَ 
ٍَ  مِ َل ـْ إِ  َِ فْ ضُ  َْ ٌِ "    "   ِّ يْ ِِ ػْ  حَ ا َل ٌَ  ُّ نُ ؽْ حَ  ءِ ؽْ ال

ْ  اهُ وَ ، رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ  َهَؼا ي  ؼِ ٌِ اىّتن َْ  . َوَدْيُُه 

 

ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“ส่วนหนึ่งจากความดีงามส าหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง คือการท่ีเขาละทิง้สิ่งท่ีไม่เป็นสาระ
เก่ียวข้องกบัตวัเขา” หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนั บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย์23 และทา่นอ่ืน ๆ24 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเรืองคณุธรรมจากอลักรุอาน และหะะดีษในด้าน 

- ความเมตตา กรุณา                                    - ความเสียสละ 

- ความซ่ือสัตย ์                                           - ความอดทน 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                                - การใฝรู้ ใฝุเรียน 

                                                           
23 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความสมถะ, บท: ไมร่ะบ,ุ เลขที่: 2317 

24 อิบนมุาญะฮฺ เลขท่ี: 3976, มาลกิ เลขที่: 1904, อะหฺมดั เลขที:่ 1732, อิบนชิุฮาบ เลขที:่ 191, อบัดรฺุร็อซซาก 
เลขที:่ 20617, อิบนลุญะอฺดฺ เลขที่: 2925, อิบนหุิบบาน เลขที:่ 229, อฏั-เฏาะบะรอนีย์ ในหนงัสอือลั-มอฺุญมั อลั-
เอาสฏั เลขท่ี: 359 และในหนงัสอือลั-มอฺุญมั อศั-เศาะฆีรฺ เลขท่ี: 884 
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หะดีษท่ี 13 ส่วนหน่ึงจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา 
 

 انِ ٍَ حْ الِ  الِ ٍَ نَ  َْ ٌِ 
 

  َْ خَ 
َ
   ةَ ؾَ َحْ  ِبْ أ

َ
َ أ ِبن     اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  مِ ادِ عَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ٍم الِ ٌَ  َِ ةْ  ِؿ ن َْ انل   َخ

 : اَل كَ 
  َُ ٌِ ؤْ  يُ " َل  

َ
  ب   ُيِ ّت  ضَ  ًْ زُ ػُ ضَ أ

َ
 " ِّ فِ فْ نِلَ  ب  اُيِ ٌَ  ِّ يْ عِ أِل

 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 
ความว่า: จากท่านอบู หมัซะฮฺ นัน่คือ อนสั อิบน ุมาลิก เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุผู้ รับใช้ของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ   จากท่านนบี   ท่านกล่าวว่า: “ผู้ ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธา (โดย

สมบรูณ์) จนกวา่เขาจะรักพ่ีน้องของเขาเสมือนกบัท่ีเขารักตวัของเขาเอง” หะดีษบนัทึกโดยอัล-
บคุอรีย์25และมสุลิม26 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นักเรียนอภิปรายเร่ืองจริยธรรมอิสลามท่ีปรากฏในอลักุรอานและหะดีษ เก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา                                                        - ความเมตตากรุณา 

- ความซ่ือสัตย ์                                                          - ความอดทน 

- การเสียสละ                                                             - ความมีระเบียบวนิยั 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่                                                - ดุอาอฺ 

 

 

                                                           
25 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สว่นหนึง่ของการศรัทธาคือการรักพี่น้องเสมือนกบัรักต ั
วเอง, เลขที:่ 13 

26 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: หลกัฐานวา่ด้วยสว่นหนึง่ของประการกาารศรัทธาคือการรักพี่น้อง
มสุลมิเหมือนกบัท่ีเขารัก, เลขที:่ 71 
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หะดีษที่ 14 เม่ือไรอนุญาตให้หล่ังเลือดมุสลิมได้ ? 

 

ٍُ  مُ دَ  رُ ػَ ْٓ  حُ َّت ٌَ   ؟ ًِ يِ فْ ال
 

  َْ خَ 
َ
  : اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  دٍ ْٔ ػُ فْ مَ  ِبْ أ

،  ِؿ فْ انل  ةِ  ُؿ فْ انل   ، وَ اِن الؾ   ُب ين : ال   ٍث لَ ى ذَ ػَ ضْ إِ ةِ  ل  إِ   ًٍ يِ فْ مُ  ئٍ ؽِ امْ  مُ دَ  و  َيِ  " لَ   
ٍُ  ِّ ِِ يْ ِِلِ  كُ ارِ ال  وَ  ِ  ُق ارِ فَ ال  " ثِ اغَ ٍَ شَ يْ ل

 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 

ความวา่: จากทา่นอิบน ุมสัอดู เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “เลือด

เนือ้ของมสุลิมคนหนึง่ไมเ่ป็นท่ีอนมุตั(ิคือห้ามมิให้ละเมิด) นอกจากหนึ่งในสาเหตสุามประการ คือ: 
ผู้แตง่งานท่ีผิดประเวณี และชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต(คือการประหารฆาตกรตามเหย่ือท่ีถกูฆ่า) และผู้ ท่ี
ละทิง้ศาสนา(อิสลาม)ของเขา แตกแยกออกจากญะมาอะฮฺ(ประชาคมมุสลิม)27” หะดีษบนัทึก
โดยอลั-บคุอรีย์28และมสุลิม29 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองมารยาทของทา่นรอซูล และ บคุคลส าคญัในอิสลาม ด้าน 

- ครอบครัว                                                                   - ญาติพี่นอ้ง 

- ครูอาจารย ์                                                                    - เพื่อนบา้น 

- ผูม้าเยอืน                                                                       - ผูอ้าวุโส 

 

                                                           
27 คือหนัเหออกจากญะมาอะฮฺของมสุลมิไมว่า่จะด้วยการอตุริกรรม (ที่เป็นกฟุรฺ) การลว่งละเมดิ (ที่กอ่ให้เกิด
ความเสยีหายตอ่พืน้หน้าแผน่ดิน) และอื่น ๆ  เช่นเดยีวกบักลุม่เคาะวาริจญ์ เป็นต้น .. วลัลอฮอุะอฺลมั (อลั-มิน
ฮาจญ์ ชรัหฺ เศาะหีหฺ้มสุลมิ อิบน ุอลั-หจัญาจญ์ 11/165) 
28 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อดั-ดิยฺยะฮฺ, บท: ค าตรัสของอลัลอฮฺ "  واألُف ةاىػي واىػي ةانلفؿ انلفؿ أن

... ةاألُف " เลขที:่ 6878 

29 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การสาบาน,ผู้ รุกราน, การกิศอศ, และดยิะฮฺ, บท: สิง่ที่อนมุตัิให้หลัง่เลอืดมสุลมิได้, 
เลขที:่ 1676 
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หะดีษที่ 15 การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน 
 

  ِف يْ الض   امُ ؽَ نْ إِ 
 

  َْ خَ 
َ
  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ

َ
 : اَل كَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ن  أ

  ٌَ   اً ْي عَ  ْو لُ يَ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ " 
َ
 . ْج ٍُ ْط يِلَ  وْ أ

 . هُ ارَ سَ  مْ ؽِ هْ يُ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ ٌَ وَ  
 "  ُّ فَ يْ َض  مْ ؽِ هْ يُ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ ٌَ وَ  
 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“ผู้ ใดก็ตามท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็จงพดูแตใ่นสิ่งท่ีดีงามหรือไม่ก็นิ่งเงียบเสีย  
และผู้ใดก็ตามท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็จงให้เกียรตเิพ่ือนบ้านของเขา และผู้ ใดก็
ตามท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก เขาก็จงให้เกียรติแขกของเขา” หะดีษบนัทึกโดยอลั-บุคอ
รีย์30และมสุลิม31 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภปิรายเร่ืองวิธีการปฏิบตัติามระเบียบวินยัของครอบครัว 

 
 

  
 

 
 
หะดีษที่ 16 ห้ามบันดาลโทสะ  

                                                           
30 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ใครก็ตามทีศ่รัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลก ก็จงอยา่ก่อความ
เดือดร้อนตอ่เพื่อนบ้าน, เลขที:่ 6018 

31 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สง่เสริมการให้เกียรติตอ่เพื่อนบ้านและแขกฯ, เลขที่: 74. และ
ส านวนหะดษีเป็นของทา่น 
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 ِب َض اىغَ  َِ غَ  ْهُ انل  
 

  َْ خَ 
َ
ُّ : ةَ ؽَ يْ ؽُ ُْ  ِبْ أ  رَِضَ اُ َخِْ

    
َ
"    ِبن ِ  يْ لِ  اَل كَ  لً سُ رَ  نْ أ  :   

َ
 " َل  اَل كَ ، ارًا ؽَ مِ  دَ د  ؽَ " فَ  ْب َض غْ تَ  "لَ  اَل " كَ  ِنْ ِض وْ أ

 "   ْب َض غْ تَ 
 . ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความวา่: จากทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า:  “มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบี  

ว่า: “ได้โปรดสั่งเสียแก่ฉันด้วยเถิด”ท่านนบี   ตอบว่า: “ท่านจงอย่าโกรธ” แล้วผู้ ชายคนนัน้ก็

กลา่วซ า้เชน่นัน้หลายครัง้ และทา่นนบี  ก็ยงัคงตอบกลบัไปว่า “ท่านจงอย่าโกรธ” หะดีษบนัทึก

โดยอลั-บคุอรีย์32 

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภปิรายเร่ืองวิธีการปฏิบตัติามระเบียบโรงเรียนตามบทบญัญติั

อิสลาม 
 

                                                           
32 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ระมดัระวงัจากการโกรธ, เลขที:่ 6116 
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3.  

 

 
 
 
 
 
 

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 

อต.๔ ๑. บอกความหมาย
ของอลั-หะดีษท่ี
ก าหนด  
๒. อ่าน เขียนและ
ท่องจาอลั-หะดีษอลั-
หะดีษท่ีก าหนด  
๓. บอกค าสอนและ
ความส าคญัจากอลั-
หะดีษท่ีก าหนด  
๔. แสดงบทบาท

สมมุติตามเน้ือหา

อลั-หะดีษท่ีก าหนด  

๑. ความหมายอลั-หะดีษเก่ียวกบั 

- การตกัเตือน 

 

- หา้มปรามความชัว่ 

 

- สัจจะ 

 

- การรักษาความสะอาด 

 

- การท าดี 

 

- ความอ่อนโยน 

 

๒. ค าสอนและความส าคญัของอลัหะดีษท่ีก าหนด 

๓.การแสดงบทบาทตามเน้ือหาอลัหะดีษท่ีก าหนด 
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สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 

มาตรฐาน อค. ๑ เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บาเพญ็ประโยชน์ 

ต่อครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อต.๔ ๑.อธิบายความส าคญั ของจริยธรรม

อิสลาม 

๒.บอกประโยชน์ ของจริยธรรมอิสลาม

ต่อการด าเนินชีวติ 

๓.บอกคุณค่าของการเป็นมุสลิมท่ีดี และ

การด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 

๔.บอกวธีิการปฏิบติัตนตามแบบอยา่ง

จริยธรรมของท่านรอซูล 

๕.ระบุจริยธรรมอิสลามท่ีปรากฏในอลั กุ

รอานและหะดีษ 

๖. บอกวธีิการรักษาความสะอาดท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมอิสลามในเร่ือง

ท่ีก าหนด 

๗.บอก,ยกตวัอยา่งถึงมารยาทของท่าน

รอซูล และ บุคคลส าคญัในอิสลาม ใน

เร่ืองท่ีก าหนด 

๘.บอกประโยชน์ของการรักษา

๑. ความส าคญัของจริยธรรม 

๒.. ประโยชน์ของจริยธรรม

อิสลามต่อการด าเนินชีวติ 

๓..คุณค่าของการเป็นมุสลิมท่ีดี 

และการด ารงตนอยูใ่นหลกั

จริยธรรมอิสลาม 

๔.แบบอยา่งจริยธรรมของท่านรอ

ซูล เก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา 

- ความเมตตากรุณา 

- ความซ่ือสัตย ์

- ความอดทน 

- การเสียสละ 

- ความมีระเบียบวินยั 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- ดุอาฮฺ 
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ส่ิงแวดลอ้ม และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

๙.อธิบายวธีิการปฏิบติัตามระเบียบวนิยั

ของครอบครัว และโรงเรียนตาม

บทบญัญติัอิสลาม 

๑๐.ระบุถึงคุณธรรมจากอลักุรอาน 

และอลัฮะดีษท่ีก าหนด 

๕.จริยธรรมอิสลามท่ีปรากฏ

ในอลักุรอานและหะดีษ เก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา 

- ความเมตตากรุณา 

- ความซ่ือสัตย ์

- ความอดทน 

- การเสียสละ 

- ความมีระเบียบวินยั 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- ดุอาอฺ 

๖. การดูแลรักษาความสะอาดท่ี

ถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมอิสลาม 

- การรักษาความสะอาดศาสน

สถาน 

- การรักษาความสะอาดสาธารณ

สมบติั 

๗.มารยาทของท่านรอซูล และ 

บุคคล 

สาคญัในอิสลาม ดา้น 

- ครอบครัว 

- ญาติพี่นอ้ง 

- ครูอาจารย ์
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- เพือ่นบา้น 

- ผูม้าเยอืน 

- ผูอ้าวุโส 

๘.ประโยชน์ ของการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และวธีิการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

๙.วธีิการปฏิบติัตามระเบียบวินยั

ของครอบครัว และโรงเรียนตาม

บทบญัญติัอิสลาม 

๑๐.คุณธรรมจากอลักุรอาน 

และอลัฮะดีษในดา้น 

- ความเมตตา กรุณา 

- ความเสียสละ 

- ความซ่ือสัตย ์

- ความอดทน 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- การใฝรู้ ใฝุเรียน 

 


