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ค าน า 
ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของอลัลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสนัติ 
จงมีแด่ศาสนฑตูมฮุมัมดั ผู้ เจริญรอยตามพระองค์และผู้อ่านทกุท่าน 

        แบบเรียนนีเ้รียบเรียงจาก 40 หะดีษของอิหม่ามนะวะวีย์ซึง่ตวับทแปล

โดยนายฟัยซอล  อบัดลุฮาดีย์โดยท่ีผู้ เรียบเรียงน ามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั จากวิชา

หะดีษและอคัลาค(จริยธรรมอิสลาม)ตามหลกัสตูรอิสลามศกึษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2555)มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบเรียนท่ีบรูณาการทัง้สองวิชา 

      หวงัว่าแบบเรียนนีจ้ะเป็นคู่มือหนึง่ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญัและได้รับประโยชน์อย่างสงูสดุ 

อสุตาซอบัดชุชะกรฺู บินชาฟิอีย์ 

(อบัดลุสโุก  ดินอะ) 
15/6/ฮ.ศ.1436 

05/04/พ.ศ.2558 
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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   اِ  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: จากท่านอบู ยะอฺลา นัน่คือ ชดัด๊าด อิบน ุเอาสฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุจากท่านเราะสลูลุลอ

ฮฺ  ทา่นกลา่ววา่: “แท้จริงอลัลอฮฺได้บญัญัติให้กระท าความดีตอ่ทกุๆ สิ่ง ดงันัน้เม่ือพวกท่านจะ

ประหาร ก็จงประหารด้วยวิธีการท่ีดี และเม่ือพวกท่านจะเชือด(สตัว์) ก็จงเชือดด้วยวิธีการท่ีดี และ
คนใดคนหนึง่ในหมูพ่วกท่านจงลบัมีดของเขาให้คม และจงให้สตัว์เชือดของเขาได้ผ่อนคลาย 1” หะ
ดีษบนัทกึโดยมสุลิม2 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการศึกษาและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1 คือเชือดให้เร็วและไมท่รมานสตัว์ก่อนเชือด 

2 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การลา่สตัว์ สตัว์เชือด และสตัว์ที่อนมุตัิให้รับประทานได้, บท: สัง่ใช้ให้ปฏิบตัิดีใน
การเชือด การประหาร และลบัมดีให้คม, เลขที:่ 1955 
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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 َرِضَ اُ    وٍ تَ سَ  َِ ةْ  اذِ ػَ ٌُ   َِ ْح الؽ  ػِ تْ خَ  ِبْ أ ٍَ ُٓ  َ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" 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองเมตตาต่อสรรพสัตวใ์นอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึง

เร่ืองนี ้

 

                                                           
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 มนัย่อมไม่คลาดแคล้วจากท่านอย่างแน่นอน6 และเจ้าจงทราบเถิด
ว่าชัยชนะอยู่กับความอดทน และความสุขอยู่กับทุกข์ และความสะดวกง่ายดายอยู่กับความ
ยากล าบาก” 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองความพอเพียงและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

 

 

                                                           
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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการบริโภคส่ิงท่ีดีในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ือง

นี ้
 

 

 

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



8 
 

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 
เราะฎิยลัลอฮฺอันฮ ุเล่าว่า: ฉันได้กล่าวว่า: “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ได้โปรดบอกฉันเก่ียวกบัอิสลาม

ด้วยค ากล่าวท่ีฉันไม่ต้องถามผู้ อ่ืนอีกนอกจากท่านด้วยเถิด” ท่านนบี   จึงกล่าวว่า: “ท่านจง

กลา่วเถิดว่า ฉันได้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺแล้ว หลงัจากนัน้ท่านก็จงยืนหยดัอยู่บนความถกูต้อง” บนัทึก
โดยมสุลิม8 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองความย  าเกรงต่ออลัลอฮและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

 

 

 

                                                           
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  اِت بَ ْٔ 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 ِ  جَ ا ُ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 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองโทษของการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺและมีหะดีษใดบา้งกล่าวถึงเร่ือง

น้ี

                                                           
9 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธาทีท่ าให้ได้เข้าสวรรค์ฯ, เลขที่: 18 
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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 การจ่ายซะกาตคือหลกัฐาน11 การอดทนคือแสง
สว่าง และอลักุรอานคือหลกัฐานสนบัสนนุท่าน (หากท่านท าความดี) หรือไม่ก็คือหลกัฐานมดัตวั
ท่าน (หากท่านท าความชัว่)  มนษุย์ทกุคนย่อมขวนขวาย(เพ่ือตวัเอง) ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีขายตวัเอง 
(ให้อลัลอฮฺ) 12  ดงันัน้เขาก็คือผู้ปลดปล่อยตวัเขาเอง (จากการถูกลงโทษในไฟนรก) (และมีผู้ขาย
ตวัเองให้กับชยัฏอนและตณัหาของเขา) ดงันัน้เขาคือผู้ท าลายตวัเขาเองให้พินาศ” หะดีษบนัทึก
โดยมสุลิม13 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองเอ้ือเฟ้ือและใหเ้กียรติต่อกนัในอิสลามและมีหะดีษใดบ้าง

กล่าวถงึเร่ืองนี ้

                                                           
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 
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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  الْ ةِ  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 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! พวกเจ้าทัง้หมดเป็นผู้หลงผิด นอกจากผู้ ท่ีข้าได้น าทางให้แก่เขา 
ดงันัน้พวกเจ้าจงขอทางน าจากข้า แนน่อนข้ายอ่มชีน้ าทางแก่พวกเจ้า 



12 
 

 “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 ตา่งได้วิงวอนขอตอ่ข้าในคราวเดียวกนัหมดทุกคน และข้าก็ได้ประทานให้ทกุอย่างตามท่ี
พวกเขาขอแล้วไซร้ มนัก็มิได้ท าให้สิ่งท่ีข้ามีอยู่ลดลงแตป่ระการใด นอกจากเสมือนการท่ีเข็มท าให้
น า้ทะเลลดลงเม่ือเอามนัจุม่ลงไป15 
 “โอ้ปวงบ่าวของข้า ! แท้จริง นัน่คือกิจการงานของพวกเจ้าท่ีข้าได้คิดค านวณแก่พวกเจ้า 
หลงัจากนัน้ข้าจะตอบแทนมนัอย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ใครก็ตามท่ีได้พบกับสิ่งดีๆ16 เขาก็จงขอบคณุ
อลัลอฮฺ และหากใครก็ตามท่ีพบอ่ืนนอกจากนี ้เขาก็อย่าต าหนิใครอ่ืนนอกจากตวัเขาเอง”  บนัทึก
โดยมสุลิม17 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองค าสอนและความส าคญัของอลัหะดีษท่ีก าหนดประโยชน์ของ

การบริโภคส่ิงท่ีดีและวธีิการใหเ้กียรติต่อครูและเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนๆและมีหะดีษใดอีก
กล่าวถงึเร่ืองนี ้

 

                                                           
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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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  اِ  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:  จากท่านอบู 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
เช่นเดียวกนั หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางท่ีอนมุตัิ(หะลาล) เขาก็ย่อมได้รับผลบญุ” หะ
ดีษบนัทกึโดยมสุลิม18 

                                                           
18 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺวา่สามารถเกิดขึน้กบัทกุๆ อยา่งทีเ่ป็นสิง่ที่
ดีงาม, เลขที:่ 1006 
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(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองความเป็นมุสลิมท่ีดีและการด ารงตนตามหลกัจริยธรรมอิสลาม 

และลกัษณะจริยธรรมของท่านรอซูลดงันี ้

- การใฝรูุ้                                                                        - การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

- ความย  าเกรง                                                                 - การมีจิตส านึก 

- ใจกวา้ง                                                                        - ความบริสุทธ์ิใจ 

- มนุษยสัมพนัธ์                                                             - ดุอาอฺ 
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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 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองจริยธรรมอิสลามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นอลักุรอานและอลัฮะดิษ 

เก่ียวกบั  
- การใฝรูุ้                                                              - การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

                                                           
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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- ความย  าเกรง                                                     - การมีจิตส านึก 

- ความโอบออ้มอารีย ์                                        - ความบริสุทธ์ิใจ 

- มนุษยสัมพนัธ์                                                 - ดุอาอฺ 

3. แบบอยา่งจริยธรรมของท่านรอซูลเก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา 

- ระเบียบวนิยั 

- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮ 

3. 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
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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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองจริยวตัรและบุคลิคภาพของเศาะฮะบะฮฺ  

- อาบูบกัร   - อุมรั 

และหลกัจริยธรรมอิสลามจากบทบญัญติัอลักุรอาน และอลัอลัฮะดิษ เก่ียวกบั  

- ครอบครัว ,ญาติพี่นอ้ง , ครูอาจารย ์

- เพื่อนบา้น , ผูม้าเยอืน, 

- ผูอ้าวุโส 

- บุคคลต่างศาสนิก 

 
 
 
 

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

22 จิตใต้ส านกึของมนษุย์ยอ่มรู้ดีวา่สิง่ไหนคือสิง่ดีและสิง่ชัว่ ถึงแม้วา่มนุษย์จะพยายามบอกวา่สิง่นัน้เป็นสิง่ดีหรือ
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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หะดีษที่ 28 การเช่ือฟังและปฏิบัตติาม 
 

ٍ  وَ  عُ ٍْ الف    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 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

- แม่น ้าล าคลอง  และรวมไปถึงความหมายของความซ่ือสัตย ์และความอดทนและมีหะดีษ

ใดอีกกล่าวถึงเร่ืองน้ี 

                                                           
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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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 الؽ    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 اله   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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการปฏิบติัต่อผูป่้วยและการปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยัของ

สถานศึกษา ท่ีถูกตอ้งในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึเร่ืองนี ้

 
 
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   
 

                                                           
27 เป็นส านวนพดูในภาษาอาหรับท่ีกลา่วออกมาเพื่อเป็นการเตือนหรือติงคู่สนทนา 
28 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เกียรตขิองการละหมาด, เลขที:่ 2616 
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ความว่า:  จากท่านอบู ษะอฺละบะฮฺ อลั-คชุะนีย์ นัน่คือํุรษูม 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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองการเคารพสิทธิของตนเอง ผูอ่ื้น และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี
หลกัจริยธรรมและคุณธรรมจากบทบญัญติั อลักุรอาน และมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ือง
นี ้

 

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



22 
 

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 ٍِ غَ  اذَ 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. 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองแบบอยา่งและค าสอนเก่ียวกบัจริยธรรมท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม ดุอาอฺเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมอิสลามในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถงึ
เร่ืองนี ้

-  

                                                           
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 เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุ

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 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นักเรียนอภปิรายสิ่งที่ได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นักเรียนอภปิรายเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของท่านนบี ( ศอ็ล ) ตามหลกั

ประวติัศาสตร์ดา้นหลกัจริยธรรมอิสลาม ดงัน้ี 
๑. การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮ             ๒. ความย  าเกรง                    ๓. การมีจิตส านึก 

๔. การเคารพภกัดีต่ออลัอฮ              ๕. ความย  าเกรง                     ๖. การมีจิตส านึก 

๗. ความบริสุทธ์ิใจ                         ๘. มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี               ๙. ความกตญัญูกตเวที 

๑๐. ความมีระเบียบวินยั 

                                                           
32 อิบนมุาญะฮฺ, อสั-สนุนั, ภาค: บทบญัญตัิตา่ง ๆ, บท: ใครท่ีสร้างอาคารในสทิธ์ิของตวัเองท่ีไปท 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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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ 

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

และน าไปปฎิบติัในการด าเนินชีวติ 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อต.๕ ๑. บอกความหมาย

ของอลั-หะดีษท่ี

ก าหนด 

๒. อ่าน เขียนและ

ท่องจาอลั-หะ

ดีษอลั-หะดีษท่ีกา

หนด 

๓. อธิบาย

ความส าคญัและค า

สอนจากอลั-หะดีษ

ท่ีก าหนด 

๔. จ าแนกส่ิงท่ีเป็น

บาปใหญ่ 

๕. แสดงวธีิการให้

เกียรติสิทธิของ

เพื่อนบา้น 

๑. ความหมายอลั-หะดีษเก่ียวกบั 

- การศึกษา 

 

- เมตตาต่อสรรพสัตว ์

 

- ความพอเพียง 

 

- การบริโภคส่ิงท่ีดี 

 

- ความย  าเกรงต่ออลัลอฮ 

 

 

- โทษของการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 
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- เอ้ือเฟ้ือและใหเ้กียรติต่อกนั 

 

๒. คาสอนและความส าคญัของอลัหะดีษท่ีกาหนด 

๓. ประโยชน์ของการบริโภคส่ิงท่ีดี 

๔. วธีิการใหเ้กียรติต่อครูและเอ้ือเฟ้ือต่อเพื่อนๆ 

 

สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 

มาตรฐาน  เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ ต่อ

ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อต.๕ ๑.บอกวธีิการด ารงตนให้เป็น

มุสลิมท่ีดีและการด ารงตนตาม

หลกัจริยธรรม 

๒. อภิปรายถึงลกัษณะ

จริยธรรมของท่านรอซูล ใน

เร่ืองท่ีก าหนด 

๓.เปรียบเทียบ จริยธรรม

อิสลามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นอลักุ

รอานและอลัฮะดิษในเร่ืองท่ี

ก าหนด 

๔. อธิบายวธีิการประพฤติตน

ตามแบบอยา่งของทานรอซูล 

๑.ความเป็นมุสลิมท่ีดีและการ

ด ารงตนตามหลกัจริยธรรม

อิสลาม 

๒. ลกัษณะจริยธรรมของท่าน

รอซูลในดา้น 

- การใฝรูุ้ 

- การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

- ความย  าเกรง 

- การมีจิตส านึก 

- ใจกวา้ง 
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ในเร่ืองท่ีก าหนด 

๕.บอกจริยวตัรและบุคลิคภาพ

ของเศาะฮะบะฮฺ ท่ีกาหนด 

๖.บอกวธีิการน าหลกัจริยธรรม

อิสลามจากบทบญัญติัอลักุ

รอาน และอลัฮะดีษไปสู่การ

พฒันาตนเอง และครอบครัว 

๗.บอกวธีิการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

๘. บอกความหมายของความ

ซ่ือสัตย ์และความอดทน 

๙. ระบุถึงลกัษณะส าคญัของ

ความซ่ือสัตย ์และความอดทน 

๑๐.บอกคุณค่า และประโยชน์

ของความซ่ือสัตย ์และความ

อดทน 

๑๑.อธิบายวธีิการปฏิบติัต่อผู ้

ปุวย 

๑๒. บอกวธีิการปฏิบติัตนตาม

ระเบียบวนิยัของสถานศึกษาท่ี

ถูกตอ้ง 

๑๓. แสดงวธีิการ เคารพสิทธิ

ของตนเอง ผูอ่ื้น และความมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

๑๔.. บอกหลกัจริยธรรมและ

- ความบริสุทธ์ิใจ 

- มนุษยสัมพนัธ์ 

- ดุอาอฺ 

๓.จริยธรรมอิสลามท่ีไดก้ล่าว

ไวใ้นอลักุรอานและอลัฮะดิษ 

เก่ียวกบั 

- การใฝรูุ้ 

- การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

- ความย  าเกรง 

- การมีจิตส านึก 

- ความโอบออ้มอารีย ์

- ความบริสุทธ์ิใจ 

- มนุษยสัมพนัธ์ 

- ดุอาอฺ 

๔. แบบอยา่งจริยธรรมของ

ท่านรอซูลเก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา 

- ระเบียบวนิยั 

- เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮ 

๕. จริยวตัรและบุคลิคภาพของ

เศาะฮะบะฮฺ 
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คุณธรรมจากบทบญัญติั อลักุ

รอาน 

๑๕.ระบุแบบอยา่งและคาสอน

เก่ียวกบัจริยธรรมท่ีมีต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

๑๖.อ่านและท่องจ าบทดุอาอฺ

เก่ียวกบัหลกัจริยธรรมอิสลาม 

๑๗.บอก เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวติของท่านนบี ( ศ็อล ) ตาม

หลกัประวติัศาสตร์ดา้นหลกั

จริยธรรมอิสลามในเร่ืองท่ี

ก าหนด 

- อาบูบกัร 

- อุมรั 

๖.หลกัจริยธรรมอิสลามจาก

บทบญัญติัอลักุรอาน 

และอลัอลัฮะดิษ เก่ียวกบั 

- ครอบครัว ,ญาติพี่นอ้ง , ครู

อาจารย ์

- เพื่อนบา้น , ผูม้าเยอืน,- ผู ้

อาวโุส 

- บุคคลต่างศาสนิก 

๗.การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

- แม่น ้าล าคลอง 

๘.ความหมายของความซ่ือสัตย ์

และความอดทน 

๙.ความส าคญัของความซ่ือสัตย ์

และความอดทน 

๑๐. คุณค่า และประโยชน์ของ

ความซ่ือสัตย ์และความอดทน 

๑๑. การปฏิบติัต่อผูป่้วย 

๑๒. การปฏิบติัตนตามระเบียบ

วนิยัของสถานศึกษา ท่ีถูกตอ้ง 

๑๓. เคารพสิทธิของตนเอง 

ผูอ่ื้น และความมีมนุษยส์ัมพนัธ์

ท่ีดี 
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๑๔. หลกัจริยธรรมและ

คุณธรรมจากบทบญัญติั อลักุ

รอาน 

๑๕.แบบอยา่งและค าสอน

เก่ียวกบัจริยธรรมท่ีมีต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

๑๖ ดุอาอฺเก่ียวกบัหลกั

จริยธรรมอิสลาม 

๑๗. เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต

ของท่านนบี ( ศอ็ล ) ตามหลกั

ประวติัศาสตร์ดา้นหลกั

จริยธรรมอิสลามเก่ียวกบั 

๑. การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮ 

๒. ความย  าเกรง 

๓. การมีจิตส านึก 

๔. การเคารพภกัดีต่ออลัอฮ 

๕. ความย  าเกรง 

๖. การมีจิตส านึก 

๗. ความบริสุทธ์ิใจ 

๘. มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

๙. ความกตญัญูกตเวที 

๑๐. ความมีระเบียบวินยั 
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