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ค าน า 
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จงมีแด่ศาสนฑตูมฮุมัมดั ผู้ เจริญรอยตามพระองค์และผู้อ่านทกุท่าน 
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หะดีษและอคัลาค(จริยธรรมอิสลาม)ตามหลกัสตูรอิสลามศกึษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง 

พ.ศ.2555)มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบเรียนท่ีบรูณาการทัง้สองวิชา 

      หวงัว่าแบบเรียนนีจ้ะเป็นคู่มือหนึง่ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญัและได้รับประโยชน์อย่างสงูสดุ 

อสุตาซอบัดชุชะกรฺู บินชาฟิอีย์ 

(อบัดลุสโุก  ดินอะ) 
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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 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองคุณค่าของการบริจาคและประตูแห่งการท าความดีในอิสลามและมี

หะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

 

 

 

                                                           
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 

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง สิ่งท่ีเป็นบาปใหญ่และความรับผิดชอบในอิสลามและมีหะดีษ

ใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

                                                           
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 ،   اوْ 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 และไม่ดถูกูเหยียดหยามกนั  ความย าเกรง
(ตกัวา)อยูท่ี่น่ี - และทา่นก็ชีท่ี้หน้าอกของทา่นสามครัง้ – เป็นความชัว่ช้าท่ีเพียงพอแล้วส าหรับคนๆ 
หนึ่ง ในการท่ีเขาดูถูกเหยียดหยามพ่ีน้องมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนต่อมุสลิมด้วยกันเป็นท่ี
ต้องห้าม ซึง่เลือดเนือ้ของเขา ทรัพย์สินของเขา และเกียรตขิองเขา” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม5 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองคณุลกัษณะมสุลิมท่ีดีและสิทธิเพ่ือนบ้านและมีหะดีษใดบ้าง

กลา่วถึงเร่ืองนี ้
 
 
 

                                                           
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 



6 
 

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 لي ا ِ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 ้

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองการท าประโยชน์เพ่ือสว่นรวมในอิสลามและมีหะดีษใดบ้าง

กลา่วถึงเร่ืองนี ้

                                                           
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 

 اِت ََ 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

 : اَل  قَ اَل ػَ تَ وَ 
َ بَ  ى  ثُ ،   اِت ئَ ي  امص  وَ  اِت ََ صَ الَ  َب خَ لَ  اَ  ن  "إِ   ا َّ وْ ًَ ػْ حَ  ىْ وَ فَ  ثٍ ََ صَ ِبَ  ى  َِ  ٌْ ًَ ؛ ذَ  َك مِ ذَ  ي 

 َل إِ  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 َك  ثً ََ صَ ضَ  هُ دَ َْ غِ  ا اُ َّ تَ خَ لَ 
 َل إِ  ٍف ػْ ِط  ثِ ائَ ًِ ػِ تْ شَ 

َ
 . 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 
 " ةً دَ اضِ وَ  ثً ئَ ي  شَ  ا اُ َّ تَ خَ لَ 
 .ِ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   

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 ้
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองประตแูหง่การท าความดีในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึง

เร่ืองนี ้3. อภิปรายวิธีการน าจริยธรรมอิสลามท่ีปรากฎในอลักรุอานและอลัฮะดิษในเร่ืองท่ี

กาหนดไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ถกูต้อง เชน่เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน กตญัํู

กตเวที และยตุธิรรม 

                                                           
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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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 فِ اَْ 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 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามต่อการด าเนินชีวติในอิสลามและมี

หะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

                                                           
12 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อรั-ริกอกฺ, บท: การส ารวมตน, เลขที:่ 6502 
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หะดีษที่ 39 การไม่เอาผิดเน่ืองจากความผิดพลาดและหลงลืม 

 

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

اُّ َْ خَ  اُ  ِِضَ رَ  اٍس ت  خَ  ٌِ ةْ ا ٌِ 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 

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความส าคญั จริยธรรมอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

                                                           
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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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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายจริยธรรมอิสลามในอลักุรอานและหะดีษเก่ียวกบั 

- เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น                        - กตญัญูกตเวที                   - ยติุธรรม 

- กลา้หาญ                              - ความรอบคอบ                      - การรักษาสาธารณสมบติั 

- การประหยดั                       - ความไม่ประมาท                  - รักษาสัญญา 

              - สามคัคี                                - การรักถ่ินฐานบา้นเกิด         - ดุอาอฺ

                                                           
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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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 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปราย.จริยธรรมของท่านรอซูลท่ีมุสลิมจะตอ้งน ามาปฏิบติัในการด าเนินชีวติ 

- การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น                                           - ความกตญัญูกตเวที 

- ความยติุธรรม,กลา้หาญ                                                            - ความรอบคอบ 

                                                           
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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หะดีษที่ 42 การอภัยโทษที่ท้วมท้นของอัลลอฮฺ 

 

 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 ! ข้าก็จะให้อภัยแก่สเูจ้า
เท่าพิภพเช่นเดียวกัน”  หะดีษบนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์20 และท่านกล่าวว่า เป็นหะดีษอยู่ในระดบัหะ
สนัเศาะหีหฺ้ 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปราย.จริยธรรมของท่านรอซูลท่ีมุสลิมจะตอ้งน ามาปฏิบติัในการด าเนินชีวติ 

                     - การรักษาสาธารณสมบติั                                                         - การประหยดั 

                      - ความไม่ประมาท                                                                    - รักษาสัญญา , สามคัคี 

         - การรักถ่ินฐานบา้นเกิด                                                           - ดุอาอฺ 
 

                                                           
20 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ลกัษณะของวนัสิน้โลกฯ, บท:ไมร่ะบ,ุ เลขที:่ 2495 
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ทบทวน 

1. อัล-ฮะดีษ 

ร่วมอภปิรายหะดีษดังต่อไปนี ้

*ระดบั 4 อิบตดิาอีย์ 
- การตกัเตือน    - ห้ามปรามความชัว่   - สจัจะ 

 - การรักษาความสะอาด - การท าด ี- ความออ่นโยน 

*ระดบั 5 อิบตดิาอีย์ 
- การศกึษา - เมตตาตอ่สรรพสตัว์ - ความพอเพยีง 

 - การบริโภคสิง่ที่ด-ี ความย าเกรงตอ่อลัลอฮ  

- โทษของการตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮ- เอือ้เฟือ้และให้เกียรติตอ่กนั 

*ระดบั 6 อิบตดิาอีย์ 
  

- คณุลกัษณะมสุลมิที่ด ี- สทิธิเพือ่นบ้าน – การท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม 

 - คณุคา่ของการบริจาค- ประตแูหง่การท าความด-ี สิง่ที่เป็นบาปใหญ่  - ความรับผิดชอบ 

2. อัล-อัคลาก (จริยธรรมอิสลาม) 

ให้ร่วมอภปิรายในประเด็นดังต่อไปนี ้

*ระดบั 4 อิบตดิาอีย์ 
1. ความสาคญัของจริยธรรมและประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามตอ่การดาเนินชีวิต 
2. คณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 
3. แบบอยา่งจริยธรรมของทา่นรอซูล เก่ียวกบั 

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

4. จริยธรรมอิสลามท่ีปรากฏในอลักรุอานและหะดีษ เก่ียวกบั 
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- การตรงตอ่เวลา- ความเมตตากรุณา- ความซ่ือสตัย์- ความอดทน- การเสียสละ- ความมี
ระเบียบวินยั- ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละดอุาอฺ 

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 5 อิบตดิาอีญ์ 

11. จริยธรรมอิสลามท่ีได้กลา่วไว้ในอลักรุอานและอลัฮะดิษ เก่ียวกบั - การใฝรูุ้ - การเคารพ
ภกัดีตอ่อลัลอฮฺ  

- ความยาเกรง - การมีจิตสานกึ - ความโอบอ้อมอารีย์  
- ความบริสทุธ์ิใจ - มนษุยสมัพนัธ์ และ ดอุาอฺ 
    12. แบบอยา่งจริยธรรมของท่านรอซูลเก่ียวกบั  
- 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 6 อิบตดิาอีญ์ 
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-หะดีษ อต.๔ 

มาตรฐาน เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดีษ  สามารถท่องจ 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 
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๒. ค าสอนและความส าคญัของอลัหะดีษท่ีก าหนด 

๓.การแสดงบทบาทตามเน้ือหาอลัหะดีษท่ีก าหนด 

 

 

 

สาระรายวชิาอลั-อคัลาค   อต.๔ 

มาตรฐาน เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ ต่อ

ครอบครัว 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

๑. ความส าคญัของจริยธรรม 

๒. ประโยชน์ของจริยธรรม

อิสลามต่อการด าเนินชีวติ 

๓.คุณค่าของการเป็นมุสลิมท่ีดี 

และการด ารงตนอยูใ่นหลกั

จริยธรรมอิสลาม 

๔.แบบอยา่งจริยธรรมของท่านรอ

ซูล เก่ียวกบั 

- การตรงต่อเวลา 

- ความเมตตากรุณา 

- ความซ่ือสัตย ์

- ความอดทน 

- การเสียสละ 

- ความมีระเบียบวินยั 
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เร่ืองท่ีก าหนด 

๘.บอกประโยชน์ของการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

๙.อธิบายวธีิการปฏิบติัตามระเบียบวนิยั

ของครอบครัว และโรงเรียนตาม

บทบญัญติัอิสลาม 

๑๐.ระบุถึงคุณธรรมจากอลักุรอาน 

และอลัหะดีษท่ีก าหนด 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- ดุอาฮฺ 

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 
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- ญาติพี่นอ้ง 

- ครูอาจารย ์

- เพื่อนบา้น 

- ผูม้าเยอืน 

- ผูอ้าวุโส 

๘.ประโยชน์ ของการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และวธีิการรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

๙.วธีิการปฏิบติัตามระเบียบวินยั

ของครอบครัว และโรงเรียนตาม

บทบญัญติัอิสลาม 

๑๐.คุณธรรมจากอลักุรอาน 

และอลัฮะดีษในดา้น 

- ความเมตตา กรุณา 

- ความเสียสละ 

- ความซ่ือสัตย ์

- ความอดทน 

- ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

- การใฝรู้ ใฝุเรียน 
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สาระรายวชิา อลั-หะดิษอต.๕ 

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  อต.๕ 

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 

ในเร่ืองท่ีก าหนด 

๑.ความเป็นมุสลิมท่ีดีและการ

ด ารงตนตามหลกัจริยธรรม

อิสลาม 

๒. ลกัษณะจริยธรรมของท่าน

รอซูลในดา้น 

- การใฝรูุ้ 

- การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

- ความย  าเกรง 

- การมีจิตส านึก 

- ใจกวา้ง 

- ความบริสุทธ์ิใจ 
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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

คุณธรรมจากบทบญัญติั อลักุ

- 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 

- อาบูบกัร 
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รอาน 

๑๕.ระบุแบบอยา่งและคาสอน

เก่ียวกบัจริยธรรมท่ีมีต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคม 

๑๖.อ่านและท่องจ าบทดุอาอฺ

เก่ียวกบัหลกัจริยธรรมอิสลาม 

๑๗.บอก เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวติของท่านนบี ( ศ็อล ) ตาม

หลกัประวติัศาสตร์ดา้นหลกั

จริยธรรมอิสลามในเร่ืองท่ี

ก าหนด 

- 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 

๑๔. หลกัจริยธรรมและ
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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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สาระรายวชิา อลั-หะดิษ อต.๖ 

 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อต.๖ ๑. บอกความหมายของอลั-หะดีษ

ท่ีก าหนด 

๒. อ่าน เขียนและท่องจ าอลั-หะ

ดีษอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๓. อธิบายความสาคญัและค าสอน

จากอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๔. จ าแนกส่ิงท่ีเป็นบาปใหญ่ 

๕. แสดงวธีิการใหเ้กียรติสิทธิของ

เพื่อนบา้น 

๑. ความหมายอลั-หะดีษเก่ียวกบั 

- คุณลกัษณะมุสลิมท่ีดี 

 

- สิทธิเพื่อนบา้น 

 

- การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

 

- คุณค่าของการบริจาค 

 

- ประตูแห่งการท าความดี 

 

- ส่ิงท่ีเป็นบาปใหญ่ 

 

- ความรับผิดชอบ 
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๒. ค าสอนและความสาคญัของอลัหะดีษท่ีก าหนด 

๓. การจ าแนกส่ิงท่ีเป็นบาปใหญ่ 

๔. วธีิการใหเ้กียรติสิทธิของเพื่อนบา้น 

สาระรายวชิาอลั-อคัลาค     อต.๖ 
 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อต.๖ ๑.บอกความหมายของหลกั

จริยธรรมอิสลาม 

๒.บอกความความส าคญัของหลกั

จริยธรรมอิสลาม 

๓.อธิบายประโยชน์ของจริยธรรม

อิสลามต่อการดาเนิน ชีวติ 

๔.อธิบายจริยธรรมของท่านรอซูลท่ี

มุสลิมจะตอ้งน ามาปฏิบติัในการ

ด าเนินชิวติ 

๕.อภิปรายวธีิการนาจริยธรรม

อิสลามท่ีปรากฎในอลักุรอาน

และอลัฮะดิษในเร่ืองท่ีก าหนดไป

ใชใ้นการด าเนินชีวติไดถู้กตอ้ง  

๑.ความหมายหลกัจริยธรรมอิสลาม 

๒.ความส าคญั จริยธรรมอิสลาม 

๓.ประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามต่อการ

ด าเนินชีวติ 

๔.จริยธรรมของท่านรอซูลท่ีมุสลิมจะตอ้ง

น ามาปฏิบติัในการด าเนินชีวิต 

- การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

- ความกตญัญูกตเวที 

- ความยติุธรรม,กลา้หาญ 

- ความรอบคอบ 

- การรักษาสาธารณสมบติั 

- การประหยดั 

- ความไม่ประมาท 

- รักษาสัญญา , สามคัคี 

- การรักถ่ินฐานบา้นเกิด 
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- ดุอาอฺ 

๕.จริยธรรมอิสลามในอลักุรอานและอลั

ฮะดิษเก่ียวกบั 

- เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

- กตญัญูกตเวที 

- ยติุธรรม 

- กลา้หาญ 

- ความรอบคอบ 

- การรักษาสาธารณสมบติั 

- การประหยดั 

- ความไม่ประมาท 

- รักษาสัญญา 

- สามคัคี 

- การรักถ่ินฐานบา้นเกิด 

- ดุอาอฺ 

 

 

 


