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ความประเสรฐิของการทาํซุนนะฮ ฺ   
 

 คาํว่า อซัซุนนะฮ ฺในหลกัการศาสนาหมายถึง สิ�งที�ไม่
วาญิบ ไม่มีความจาํเป็น หรือสิ�งที�ถา้ไม่กระทาํก็ไม่มีโทษ 
แต่มผีลบญุ หรือสิ�งที�ถา้ไม่กระทาํก็ไม่มขีอ้ตาํหนิใดๆ แต่มี
ขอ้สรรเสริญสาํหรบัผูก้ระทาํ นั �นเป็นคาํศพัทเ์ฉพาะ แต่ที�
คนท ั �วไปเขา้ใจคลาดเคลื�อนคือเขา้ใจว่า อซัซุนนะฮ ฺหมาย 
ถึงสิ�งที�ไม่จาํเป็นตอ้งทาํ ซึ�งไม่ถูกตอ้งเพราะคําว่า อซัซุน
นะฮฺ ในหลกัการศาสนาโดยท ั �วไป หมายถึงแนวทาง(ซุน
นะฮ)ฺของท่านนบมีฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั 
อนัมที ั6งสิ�งที�เป็นวาญบิและมสุตะฮบั(ชอบใหก้ระทาํ แต่ไม่มี
โทษถา้ละทิ6ง) 
 ในที�นี6 จะกล่าวถึงความประเสริฐ ความจําเป็น หรือ
ความสาํคญัในการรกัษาการปฏิบตัิอซัซุนนะฮฺของท่านนบี
มฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั หมายถึง ทาํสิ�งที�เป็น
ความสมคัรใจในเรื�อง  อิบาดะฮฺต่างๆ ซึ�งซุนนะฮฺชอบให ้
กระทาํ คือสิ�งที�ไม่วาญบิตอ้งทาํ ไม่มโีทษหากละทิ6ง เช่น ไม่
ละหมาดซุนนะฮฺศุหฺริ ไม่ละหมาดซุนนะฮฺของมฆัริบ ถา้ไม่
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ละหมาดก็ไม่มโีทษ ไม่หะรอม แต่อลุะมาอไฺดช้ี6แจงว่าที�ไม่มี
โทษนั6นหมายถึงกรณีที�ไม่ทาํซุนนะฮฺบา้ง เช่น ไม่ละหมาด
ซุนนะฮฺของมฆัริบเฉพาะวนันี6  หรือไม่ค่อยรกัษาซุนนะฮฺ
ของมฆัรบิ แต่การที�ต ั6งใจว่าจะไม่ละหมาดซุนนะฮเฺลย ไม่ว่า
จะเป็นซุนนะฮฺของเวลาใด เอาแต่ฟรัฎู การต ั6งใจละทิ6งซุน
นะฮเฺช่นนี6อลุะมาอบฺอกว่ามคีวามผดิ ที�ผดิไม่ใช่เพราะไม่ได ้
ละหมาดซุนนะฮฺ แต่ผิดเพราะต ั6งใจละทิ6งซุนนะฮฺ ท่านนบ ี
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดบ้อกว่า ““““ใครที�ไม่ปรารถนา
หรอืต ั)งใจไม่เอาใจใสซ่นุนะฮขฺองฉนั ไม่ใช่พวกของฉนั””””    

    

 ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดพู้ดหะดีษบทนี6 ใน
เรื�องของการแต่งงาน เพราะมีศ่อฮาบะฮฺสามท่านศึกษา
ประวตัิของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดไ้ปถาม
บรรดาภรรยาของท่านว่าท่านไดท้าํอิบาดะฮฺหรือปฏิบตัิตวั
อย่างไร ศ่อฮาบะฮฺเสมอืนเขา้ใจกนัเองว่าท่านนบ ีศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ทาํนอ้ย และที�ท่านทาํไม่เยอะเพราะท่าน
เป็นนบ ีแน่นอนย่อมเป็นชาวสวรรค ์แต่พวกเขาเป็นมนุษย์
สามญัชนย่อมมขีอ้บกพร่อง ก็ตอ้งขยนัมากกว่า เขาประชุม
กนัและลงมติว่าตอ้งทาํอะไรที�ดีเด่นกว่านบ ีคนหนึ�งบอกว่า
ฉันจะถือศีลอดทุกวนั อีกคนบอกว่าฉันจะไม่นอนและ
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ละหมาดกิยามลุลยัลฺทุกคืนตลอดคืน และอีกคนหนึ�งบอก
ว่าฉนัจะไม่แต่งงานโดยเด็ดขาด เมื�อท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะซลัลมั ไดร้บัทราบข่าวสามคนที�ขะมกัเขมน้ทาํอิบา
ดะฮจฺงึขึ6นมมิบรัปราศรยัอบรมศ่อฮาบะฮวฺ่า  
  “แทจ้ริงไม่มีใครยําเกรงอลัลอฮฺมากกว่าฉัน ท ั)ง ๆ ที�
ฉันยําเกรงอลัลอฮฺ มีความหวาดกลวัต่ออลัลอฮฺมากกว่า
พวกท่าน แต่ฉันถือศีลอดและละเวน้บา้ง ฉันละหมาด
กลางคืนและพกัผ่อนบา้ง และฉันก็แต่งงาน นั �นคือ
แนวทางซุนนะฮฺของฉัน ใครที�ไม่ปรารถนาแนวทางของ
ฉนักไ็ม่ใช่พวกของฉนั”””” นี�รวมถงึเรื�องแต่งงานดว้ย ใครที�
ไม่แต่งงานก็ไม่ไดท้าํซุนนะฮฺของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั การแต่งงานเป็นเรื�องอบิาดะฮฺ เป็นซุนนะฮฺประเด็น
หนึ�งที�เราตอ้งเอาใจใส่ 
 ปจัจุบนันี6 สงัคมท ั �วไปมกัละทิ6งสิ�งที�เป็นซุนนะฮฺ โดยมี
ขอ้อา้งว่าคาํว่า “ซุนนะฮ”ฺ คือใหล้ะทิ6งได ้ท ั6งๆที� อซัซุนนะฮ ฺ
นั6นโดยหลกัการศาสนาเป็นสิ�งที�ชอบใหท้าํ ไม่ใช่ชอบใหท้ิ6ง 

การปฏบิตัซุินนะฮนฺ ั6น แน่นอนย่อมมผีลบญุ มกีารตอบ
แทนที�มสุลมิทุกคนปรารถนา เพื�อกระตุน้ใหเ้ราเอาใจใส่ซุน
นะฮฺของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ที�เป็นตวับทหะ
ดีษ 35 บท ซึ�งหะดีษแต่ละบท เชคอลับานีย ฺร่อฮิมะฮุล้ลอ
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ฮฺ ไดร้บัรองว่าเป็นหะดีษศ่อฮี6 ฮฺ แต่ไม่ไดห้มายถึงว่าอุ
ละมาอฺอื�นเห็นดว้ย ซึ�งในที�นี6 จะไม่กล่าวถึงรายละเอียด
เกี�ยวกบัผูบ้นัทกึหรอืผูร้ายงานหะดษี 

 

หะดีษที� 1 
�� �������  
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 ()*)+,� (-.-.,�1/589 
ความหมาย ““““ผูใ้ดอา่น กุลฮุวลัลอฮุอะฮดั จนจบ 10 คร ั)ง  
อลัลอฮจฺะทรงสรา้งวงัใหแ้กเ่ขาในสวนสวรรค”์””” ท่านอมุรั  
อบิน อลัค็อฏฏ็อบ กล่าวว่า “โอร่้อซูล หากว่ามนัง่ายขนาด
นี6  เราก็ยิ�งสรา้งวงัในสวรรคก์นัใหญ่ส”ิ ท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าวว่า ““““ที�อลัลอฮทฺรงมีนั)นมากกว่าและ

ดีกวา่1””””    

    

                                                        

1 คือ ไม่ว่าเราจะขอมากแค่ไหน อลัลอฮฺก็ทรงมมีากกว่า 
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หะดีษที� 2  
0��,� ����� 
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  1�2��3� 45+,� 67�8� 9*): 
ความหมาย ““““ผูใ้ดอา่นซูเราะฮอฺลักะหฺฟิ(ท ั6งซูเราะฮ)ฺ ในวนั

ศกุร ์จะมีแสงสวา่งปรากฏใหแ้กเ่ขาในระหวา่งสองศกุร1์111””””    

 แสงสว่างจากอลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นอปุมา
สาํหรบัคนที�ตอ้งการฮดิายะฮ ฺ เพราะซูเราะฮอฺลักะหฺฟินั6นมี
เคลด็ลบัที�ท่านนบ ี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดแ้นะนาํถงึ
การที�จะพน้จากฟิตนะฮขฺองมะซหฺีอดัดจัญาลคือ มหีะดษี
บทหนึ�งบอกว่าใหอ่้านหรอืท่องจาํ 10 อายะฮแฺรกของซู
เราะฮอฺลักะหฺฟิ และอกีบทหนึ�งใหอ่้านหรอืท่องจาํ 10 อา
ยะฮสฺุดทา้ยของซูเราะฮ ฺ   อลักะหฺฟิ ท ั6งๆที�เราขอดุอาอทฺกุ
เวลาละหมาดฟรัฎกู่อนที�จะใหส้ลามแลว้ 
 รศัมทีี�ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั บอกว่าจะ
เกิดขึ6นจากการอ่านซูเราะฮอฺลักะหฺฟิในวนัศุกร ์คือรศัมทีี�มา
จากเนื6อหาของซูเราะฮฺนี6  ที�จะทาํใหเ้รามแีสงสว่างหรือรศัมี

                                                        

1 คือ ศุกรท์ี�อ่านซูเราะฮฺอลักะหฺฟิไปแลว้จนถงึอกีศุกรห์นึ�ง  
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แห่งฮดิายะฮหฺรอืทางนาํที�มาจากอลัลอฮฺ ไม่ไดห้มายถงึแสง
จรงิๆ แต่เป็นอปุมาเป็นนามธรรม  
 ส ําหร ับเวลาของการอ่านซูเราะฮฺอลักะหฺฟินั6น ใน
ทรรศนะที�ถูกตอ้ง เวลาที�สมควรอ่านคือ ต ั6งแต่หลงั
ละหมาดซุบหจินถึงก่อนละหมาดมฆัริบ มอีกีทรรศนะที�มา
จากการตีความว่าใหอ่้านในคํ �าคืนของวนัศุกรไ์ด ้คือหลงั 
มฆัริบของวนัพฤหสั เพราะตีความว่าวนัศุกรเ์ริ�มต ั6งแต่คืน
วนัพฤหสั แต่ทรรศนะของอุละมาอฺส่วนมากบอกว่าใหอ่้าน
ไดต้ ั6งแต่ซุบหขิองวนัศุกรจ์นถงึมฆัริบ เพราะความประเสริฐ
ของวนัศุกรอ์ยู่ในกลางวนัไม่ใช่ในกลางคืน ฉะนั6นการอ่านซู
เราะฮฺอลักะหฺฟิที�ดีที�สุดใหอ่้านตอนกลางวนั เหมือนการ
อาบนํ6าซุนนะฮฺของวนัศุกร์ ทรรศนะที�ถูกตอ้งคือใหอ้าบ
หลงัอะซานซุบห ิ    
    

หะดีษที� 3  
�,��,� ����� 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดท่องจาํสบิอายะฮแฺรกของซูเราะฮอฺลักะหฺ
ฟิ จะไดร้บัการป้องกนัจากฟิตนะฮขฺองดจัญาล””””    
    

 ซู เราะฮฺอ ัลกะหฺฟินับว่ ามีความไพเราะในสํานวน 
นอกจากนี6 เนื6 อหาสาระที�มีอ ยู่น่าสนใจ มีเรื�องราวของ
บรรดานบีและร่อซูล คนซอลิหฺ และคนที�ปฏิบตัิตาม
แนวทางของอลัลอฮ ฺซุบฮานะฮวูะตะอาลา    

    

หะดีษที� 4 
6��%,� ����� 
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 1�2��3� 45+,� 67�8� 9*): 
ความหมาย ““““ผูใ้ดอ่านอายะตุลกุรซียฺภายหลงัละหมาด
ฟัรฎู(ทุกเวลาอย่างสมํ �าเสมอ) ไม่มีอะไรจะหา้มเขาเขา้

สวรรคน์อกจากความตาย1111””””        

 หะดีษบทนี6มีอุละมาอฺบอกว่าหะดีษฎออีฟ แต่เชคอลั
บานียฺยืนยนัว่าศ่อฮี6 ฮฺ เพราะวินิจฉัยในแต่ละกระแสแลว้
                                                        

1 ไม่มอีะไรหา้มเขาเขา้สวรรคน์อกจากตอ้งตายก่อน เมื�อตายแลว้
การปฏบิตัิดงักลา่วนี6 เป็นคุณสมบตัิสาํคญัที�จะทาํใหเ้ขาเขา้สวรรค ์ 
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น่าจะมนีํ 6าหนกัทาํใหห้ะดีษบทนี6แขง็แรง สิ�งที�อุละมาอสฺอน
ตามทรรศนะหรือขอ้วนิิจฉยัอาจมขีอ้แตกต่าง แต่ไม่ใช่ท ั6ง
สองฝ่ายเชื�อว่าฎออฟี ถา้เอามาสอนหมายถงึว่ายงัใหน้ํ 6าหนกั
ว่าสอนได ้
 อายะตุลกุรซยีฺนี6 เป็นอายะฮฺที�ยาวพอสมควร ประมาณ 
8-10 บรรทดั แต่มีคุณค่าและความประเสริฐมาก และ
สามารถช่วยเหลอืมนุษยใ์นหลายสถานการณ์ที�เป็นวกิฤต 
ท ั6งวิกฤตเกี�ยวก ับช ัยฏอนมารรา้ย ความยากลําบาก 
ความเครียด อายะตุลกุรซยีฺช่วยไดม้ากมาย จากหะดีษนี6
การอ่านอายะตลุกุรซยีทฺกุหลงัละหมาดไม่ไดห้มายถงึเราซื6อ
โฉนดในสวรรค์แลว้ แต่ใหท้ ําโดยมีความหวงัว่าจะเขา้
สวรรค ์ส่วนอลัลอฮฺจะรบัหรือไม่ จะมผีลหรือไม่ ขึ6นอยู่ที�
พระเมตตาของพระองค ์   
    

หะดีษที� 5 
;7�<� ����� 

 
> �= �& � �W �Y ��  �� �� �/ �I �Z  
� �-  �[�� �� 
�  �� �,*� �� �&    
+  �* ��  �  ��L, & � �:�� � 
�� �� �C< #  �\ �P  �; �� �P �[ �W ! 
�� ��� ��
�  

  �� ���,;
] �,4 � �� �K� 
� $G �-  S��� �� 
̂.  
 1�2��3� 45+,� 67�8� 9*):    
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ความหมาย ““““เมื�อท่านไดเ้ขา้ไปยงัที�นอนในยามคํ �าคนื กจ็ง
อา่น กลุยาอยัยฮุลักาฟิรูน(ท ั6งซูเราะฮ)ฺ แลว้นอน เพราะมนั
เป็นการประกาศตดัขอ้ผูกพนัจากชิรกิ””””    
    

หะดีษที� 6 
 =2�.,� �����  

 �� �-  �,� �( �J �_  �� �_ �" �� �-  �(�� �J �( �K .  �\ �P  �* �6�  : �& �̀ �� �%  �& �<  
> X �� �3  
> X
 �'�  �C �" �% �a  �̀  X 
� �  �Z  �� �3  �C . �& �<  �� �b �� �% 1�  �� �� �a�%  �C �8 �7 �( �� �3 ��� . ��[ �P 

 �Q� �I �[ 
� �0  
� �-  �,��� �( 
4� �� �-  �C �Q� �I �[ 
� �0  
� �-  ���� �� �	 S� 
� �  �- .  
  �� �b
� �c  �� �3  �\ �� 
;� �� �& �� �,4 �( �d�  
� �-  �/�� �� 
� .  �  �% �W ��  
� �-  �& S,  �� �̀  � �K� .  

 1�2��3� 45+,� 67�8� 9*): 
ความหมาย ““““ผูใ้ดอาบนํ) าละหมาดอย่างครบถว้น แลว้
กลา่วว่า ““““ฉนัขอปฏญิาณตนว่าไม่มพีระเจา้อื�นใดนอกจาก
อลัลอฮฺ ผูท้รงเอกะ ไม่มภีาคีใดๆร่วมกบัพระองค ์และแท ้
จริงมุฮมัมดัเป็นบ่าวและร่อซูลของพระองค ์โออ้ลัลอฮฺ 
ขอใหข้ ้าพระองค ์เ ป็นผู ท้ี� เตาบ ัต ต่อพระองค ์อ ย่าง

ต่อเนื�อง1111    และขอใหข้า้พระองคเ์ป็นผูแ้สวงหาความ

                                                        

1 ทาํความผดิแลว้รีบเตาบตั ไม่ดื6อกบัความผดิ รูว้่าผดิก็รีบกลบัเนื6อ
กลบัตวั  
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บริสุทธิ3ดว้ยเถิด” ” ” ” ในวนักิยามะฮ ฺประตูแห่งสวรรคท์ ั)ง 8 
ประตูจะถูกเปิด ให ้เขาเลือกเข ้าสวรรค์จากประตูที�
ตอ้งการ””””    
 การอาบนํ6าละหมาดเป็นอิบาดะฮฺส่วนหนึ�งที�มผีลบุญ
มหาศาล การอาบนํ6าละหมาดเป็นการชาํระมลทินท ั6งที�เป็น
รูปธรรมและนามธรรม นบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั บอก
ว่าหยดนํ6าทุกหยดที�ไหลออกจากการอาบนํ6าละหมาดหยด
สุดทา้ยจะนาํเอาความผดิออกไปดว้ย   บางคร ั6งเราอาจ
สงสยัว่าการปฏบิตัิบางอย่างทาํงา่ยแต่ทาํไมผลบุญมหาศาล 
อนัที�จริง  อิบาดะฮฺบางอย่างเราคิดว่าทาํง่าย แต่การทาํ
อย่างสมํ �าเสมอ ทาํดว้ยความบริสุทธิHใจ ดว้ยความเอาใจใส่
นั6นยาก การกล่าวดุอาอฺบทนี6ทุกคร ั6งหลงัอาบนํ6าละหมาด
ไม่ใช่เรื�องง่าย และการกล่าวดว้ยความสาํนึกในเนื6 อหาก็
ไม่ใช่เรื�องง่าย ฉะนั6นใครที�ทาํไดทุ้กคร ั6งย่อมมีสทิธิHในการ
รบัการตอบแทนดงัหะดษีบทนี6  
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หะดีษที� 7  
 6��.,� ����� 

 �� �-  �,� �( �J �_  �,� �e �6�  �,4 �I �%  �,� �� 
f� 
3  
� �-  �C �J �( 
g 
3 : �7 �� �b �;� �Z  ��� ��[ �P 
 �C 
4 �b �� 
% �̂ �&. �̀ �� �%  �& �<  
> X �� �3  
> �;& X �c  �& . �7 �,� �h 
N �� �̂  �C �& �,� �( �d  
> �� �� �Z 

 �A
��D .  
� �0  ij�8  �\ �P  
I�Q ��  
� �0  �B �4� �k �,�. �[ �P  �:�  �� 
> �� �� �,   ! �( 
l
 
e�� �� ��� 
�.    

 1�2��3� 45+,� 67�8� 9*): 
ความหมาย ““““ผูใ้ดอาบนํ)าละหมาด แลว้กลา่วภายหลงั
อาบนํ)าละหมาดวา่ มหาบริสุทธิ3แด่พระองคท่์าน ดว้ยการ
สรรเสริญซึ�งเป็นกรรมสทิธิ3ของพระองคท่์านเท่านั6น ฉนัขอ
ปฏญิาณตนว่าไม่มพีระเจา้อื�นใดนอกจากพระองคท่์าน 
ฉนัขออภยัโทษจากพระองคท่์าน และขอประกาศการกลบั
เนื6อกลบัตวัต่อพระองคท่์าน มลาอกิะฮจฺะบนัทกึไวใ้นแผ่น
หนงั และจะถกูประทบัตรา และจะไม่ถกูเปิดจนกระท ั �งวนั
กยิามะฮ”ฺ”””    
 หมายถึงการตอบแทน และการระบุถึงผลบุญของ
การกล่าวดุอาอฺสาํนวนนี6 ไม่สามารถระบุไดต้อนนั6น ตอ้งไป
หาอลัลอฮฺเพื�อตอบแทนผลบุญอย่างเหมาะสมในวนักิยา
มะฮ ฺ    
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หะดีษที� 8  
 ����� >7��,�  

 �,4 �,� �� ���  �; �b �-  �2�; S[ �0  �� �k  �8 �7 �( 
6  
'�    
>. �=  �* �6�  �8 �Q $�  
� �-   

 �e�� �( 
l : �'�  �& �D �,� ��  �D 
� �,� �� 1�  �C �b�� �� �% '  �,9D �,� �� 1�  �C �7 �� �b �<�  
'�  �4 �: �� 1G 
 �C �& 
U �� 1V.  �,� �e �6�  �8 �7 �( �6  
'�  : )  �� 
-  �e�� 
g� ��  �D 
[ �� ��  �D �Y� 
 �C �D �Y� (m  �,� �e �6�  �8 �Q $�  
� �-  �e�� �( 
l :  �& �;�  � �  �8 �7 �( �6  
'� ! �* �6� ) : 

 �� 
/ �� �c  �� �� �c�b
���.�  �� ���  �& �,4 �( �d�  ���� �� 
K� (.  �* �6�  �4� �-  �� �� �� :

 �� ���  �,� �� �D �-���,�  �� �� �Y  �7 
� �I �c  �8 �7 �( �6  
'�  �,  �e �( �6  �= 
� �Z .  

9*): ?-.7 

ความหมาย ขณะที� เรากําลงัละหมาดอยู่ก ับท่านนบ ี
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั มีชายคนหนึ� งกล่าวขึ) นมาว่า 
อลัลอฮฺทรงเกรียงไกรยิ�ง การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิD
ของอลัลอฮฺเท่านั)นอย่างมากมาย และมหาบริสุทธิDแด่
พระองคอ์ลัลอฮฺ : ทั)งยามเชา้และยามเย็น ท่านนบ ี
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าวถามว่า ““““ใครที�กล่าวบท
สรรเสรญิเมื�อสกัครู่นี) ””””    มีชายคนหนึ�งตอบว่า ““““ฉนัเอง โอ ้
ร่อซูลลุลอฮ”ฺ”””    ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าว
ว่า ““““ฉันแปลกใจ เพราะเมื�อท่านกล่าวบทสรรเสริญอนันี)  
ประตูแห่งชั)นฟ้าถูกเปิด(เพื�อตอ้นรบัคําสรรเสริญนี6 )””””    
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ท่านอบินุอมุรัไดก้ลา่ววา่ ““““เมื�อไดย้ินท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮวิะซลัลมั พูดเช่นนี)  ฉนัไม่เคยทิ)งการกลา่วบทนี) เลย””””    
 ในอลักุรอานอลัลอฮไฺดต้รสัว่า “ยงัพระองคอ์ลัลอฮฺ 
จะขึ6นไปซึ�งคาํพูดที�ด ี(หมายถงึ การสรรเสริญ การซกิรุลลอ
ฮ ฺการพูดสิ�งที�มผีลบญุ)" จะมอีะไรประเสริฐยิ�งกว่าการที�เรา
กลา่วอะไรมนัก็ถูกนาํไปเสนอต่ออลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
นั �นเป็นสิ�งที�น่าสนใจน่าเอาใจใส่สาํหรบัผูท้ี�อยากทาํสิ�งที�มี
ความประเสริฐ     
    

หะดีษที� 9  
 ����� 6'�@,�  

����D  �0S[�2�;  1�� �(�,   �K��8�C  S0
�����  ����[�,�  �k���8  �3�7�&�8  �-
�  
��I �D���� 

 �6��*) : �k
��7  �'�  �-��
� a �%
��" ( �6��*.  $��Q�8 :����,4�8  �Z���C  �% ���b��� 

 1�% ���"  1����
9 �D  1��S��B  1�D�8�����  
3��
� .�����[�,�  �n���2�;  �6��*:  

 )-�� PS[:����� m ( �6��* : ��;�& .  �6��*) : �c� �&�8  1��I��
4  �-��
\ �V�\�C 

 1�:�[�� .����,; �C�8
%�����,  P��L, & � �� �,��� �:�   �6�C�&   (    
9*): A��BC,�  

ความหมาย เรากาํลงัละหมาดอยู่กบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะซลัลมั วนัหนึ�ง เมื�อท่านนบีไดเ้งยขึ)นจากรุกวัอแฺละ
กล่าวว่า สะมิอลัลอฮุลิมนัฮะมิดะฮฺ มีชายคนหนึ� งกล่าว
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เสยีงดงัว่า ““““โอพ้ระผูอ้ภบิาลของเรา แทจ้ริงการสรรเสริญ
เป็นกรรมสทิธิ3แห่งพระองคท่์านเท่านั6น เป็นการสรรเสริญ
อนัมากมาย ดีงาม และมคีวามจาํเริญ””””    เมื�อละหมาดเสรจ็
แลว้ท่านนบีไดถ้ามว่าใครที�กล่าวการสรรเสรญิเมื�อสกัครู่นี)  
ชายคนนั)นบอกว่า ฉนัเอง ท่านนบีกล่าวว่า ““““ฉนัเห็นมลาอิ
กะฮ ฺ30 กวา่ท่านรบีบนัทกึคาํสรรเสรญิอนันี) เพื�อเป็นผูแ้รก

ในการบนัทกึ1111””””    

    

หะดีษที� 10 
����� %D��,� 

 �-�� !�[�U 0
�  
l �(�,���� ��[ �,��[���C  �0���,\
>  �G������  1��I �D�8  1���(�	�� .  

 !���,4  �'�  �3��  1�����,4 0
� ��� �/���  .  
9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  

 

ความหมาย ““““ผูใ้ดละหมาด 12 รอ็กอะฮใฺนหนึ�งวนัหนึ�งคืน
โดยอาสา (เป็นซุนนะฮฺ ไม่ใช่วาญิบ) อลัลอฮจฺะสรา้งบา้น
ใหแ้กเ่ขาในสวนสวรรค”์”””        

                                                        

1 เป็นคาํสรรเสริญที�มคีวามสวยงาม มผีลบุญมหาศาล จนกระท ั �ง 
มลาอกิะฮฺที�เป็นนกัสรรเสริญอลัลอฮฺ ประทบัใจรีบบนัทกึ  
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 ในหนึ�งวนัหนึ�งคืน เราละหมาดฟัรฎู 5 เวลา และ
ละหมาดซุนนะฮฺมุอกัดะฮฺ 12 ร็อกอะฮฺ สาํหรบัทรรศนะ
ส่วนมากของอุละมาอฺหรือศ่อฮาบะฮฺน ั6น ซุนนะฮฺมอุกัดะฮฺ
คือ ก่อนละหมาดซุบหิ 2 ร็อกอะฮฺ ก่อนละหมาดศุหฺริ 2 
ร็อกอะฮฺ หลงัละหมาดศุหฺริ 2 ร็อกอะฮฺ หลงัละหมาดมฆั
ริบ 2 ร็อกอะฮฺ หลงัละหมาดอิชาอฺ 2 ร็อกอะฮฺ รวม 10 
ร็อกอะฮฺ ถา้เพิ�มซุนนะฮฺก่อนศุหฺริ 2 ร็อกอะฮฺ รวมเป็น 12 
รอ็กอะฮ ฺเป็นทรรศนะของอบินุอุมรั และมอีกีทรรศนะหนึ�ง
ใหล้ะหมาด 4 ร็อกอะฮกฺ่อนศุหฺริ และ 4 ร็อกอะฮหฺลงัศุหฺร ิ
เป็นซุนนะฮฺมุอกัดะฮฺ สาํหรบัหะดีษนี6 ท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซลัลมั บอกว่าถา้รกัษาการละหมาดซุนนะฮฺ 12 
รอ็กอะฮทฺกุวนัอย่างสมํ �าเสมอ อลัลอฮจฺะสรา้งบา้นใหแ้ก่เขา
ในสวนสวรรค ์   
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หะดีษที� 11 
����� A2��� %E�  

 �-��  �M����" !�[��  
k�4�8�&  ����I�D�8  �����,*  Lo��.
� ��  
k�4�8�&�C  �8 ����I�D 

� �)�%�I�,4  �lS��" !�[�� 8�����.  
9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  

ความหมาย ผู ้ใดรกัษาการละหมาด 4 ร็อกอะฮฺก่อน
ละหมาดศุหฺร ิและละหมาด 4 รอ็กอะฮหฺลงัศุหฺริ (ผิวหนงั
ของเขา)จะถกูหา้มจากการเผาในนรก 
 

หะดีษที� 12  
����� 0��,� %E�  

 �P 
"�8  �'�  1&����� !�[�U  �����,*  
��2�I���  1�I�4�8�&.  
9*): 67�8� 45+,�  1�2��3� 

ความหมาย ““““อลัลอฮฺทรงเมตตาผูท้ี�ละหมาดก่อนอศัริ 4 
รอ็กอะฮ”ฺ”””    
 นี�ก็เป็นซุนนะฮฺ แต่ไม่ใช่ซุนนะฮฺมุอกัดะฮฺ เป็นซุน
นะฮฺที�ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง 
ผูใ้ดที�ละหมาดซุนนะฮฺก่อนอศัริ 4 ร็อกอะฮฺ (คร ั6งละ 2 
ร็อกอะฮ)ฺ อย่างสมํ �าเสมอ อลัลอฮฺก็จะทรงเมตตาเขาดงัหะ
ดษีขา้งตน้ 
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หะดีษที� 13  
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9*): 67�8� 45+,�  1�2��3� 
ความหมาย ““““ผูใ้ดตื�นละหมาดกลางคืนดว้ย 10 อายะฮ ฺจะ
ไม่ถูกบนัทึกว่าเป็นผูห้ลงลืม(จากหลกัการของอลัลอฮฺ)1 
และผูใ้ดตื�นละหมาดกลางคืนดว้ย 100 อายะฮฺ จะถูก
บนัทึกว่าเป็นกอนิตีน และผูใ้ดละหมาดกลางคืนดว้ย 
1,000 อายะฮฺ2222    จะถกูบนัทกึวา่เป็นมกุอนฏรินี””””    

  �F@G��H หมายถงึ ยนืละหมาดนาน มาจาก I����!��H แต่ 
 �FJG��H หมายถงึ หมดหวงั สิ6นหวงั ท่านอนสั อบินิมาลกิ 
บอกว่า ท่านนบ ี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ก่อนตายกนูุต
ซุบหมิาตลอด อหิม่ามชาฟิอเีขา้ใจว่ากุนูตตรงนี6หมายถงึยก
มอืขอดุอาอ ฺ แต่อลุะมาอทฺ่านอื�นบอกว่าเป็นความเขา้ใจที�
คลาดเคลื�อน คาํว่า “กุนูต” ในที�นี6หมายถงึ ท่านนบ ี

                                                        

1 จะถูกบนัทกึว่าเป็นคนที�ราํลกึถงึอลัลอฮฺ   
2 ประมาณ 1 ใน 6 ของอลักุรอาน หรือประมาณ 5 ยุซ  
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ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไม่เคยละทิ6งการยนืละหมาดซุบหิ
ใหน้าน    
 >��%J�!�&�7  มาจาก ���J�!H คือ เครื�องตวงที�ใหญ่โต 
หมายถงึผลบุญของคนที�ละหมาดกลางคืนดว้ย 1,000 อา
ยะฮฺ เขาจะไดร้บัผลบุญมหาศาลไม่จาํกดั  
 

หะดีษที� 14  
����� 6��%,� %E�  

 �G �V�U  
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!�[��  
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� �����Cr .  
 9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  

ความหมาย ““““การละหมาดของคนหนึ�งคนใดโดยอาสา (ซุน
นะฮฺ) โดยที�มนุษยผู์อ้ื�นไม่เห็นเขา เท่ากบัผูท้ี�ละหมาดต่อ
หนา้คน 25 เท่า” 
 หมายถงึ การละหมาดในบา้นหรอืที�มสัญดิโดยไม่มใีคร
เห็นเลย ดีกว่าการละหมาดต่อหนา้คน 25 เท่า เพราะการ
ทาํอิบาดะฮฺโดยลบัจะมีความอิคลาศ (ความบริสุทธิH ใจ) 
มากกว่าแน่นอน ดงันั6น อุละมาอฺจึงกล่าวว่าการละหมาด
กลางคืนอบรมใหม้อีคิลาศ เพราะคนที�ละหมาดกลางคืนไม่
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อวดใคร ไม่มใีครเหน็ แน่นอนเป็นคนที�มอีคิลาศ พยายาม
สรา้งอคิลาศในจติใจของเขา    
    

หะดีษที� 15 
����� ;7�<� %E� 

 �-�� !�[�U !�bL���  1�I�4�8�& .  �����,*�C !���C� �s�  1�I�4�8�& .  
  �0
��4  �3��  $c���,4 0
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9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  
ความหมาย ““““ผูใ้ดละหมาดฎฮุา 4 ร็อกอตั และละหมาด
ก่อนศุหฺริอกี 4 ร็อกอตั จะมีบา้นถูกสรา้งใหแ้ก่เขาในสวน
สวรรค”์”””    
 หมายถงึไดบ้า้นวนัละคร ั6งหรือ? หรือทาํตลอดชีวติ
แลว้ไดห้ลงัเดียว เราทาํธุรกิจกบัอลัลอฮฺ อย่าคิดว่าอลัลอฮฺ
จน ใหต้ ั6งความหวงัไปและแน่นอนอลัลอฮฺจะไม่ใหท่้าน
ผดิหวงั  
 เรื�องการสรา้งวงัในสวรรคนี์6 น่าสนใจ เราอ่านโฆษณา
สรา้งบา้นตามหนังสือพิมพ์ หรูหรา มีบ่อนํ 6า ตน้ไม ้มี
สารพดั เป็นการเชญิชวนใหค้นสนใจ ทุกคนก็อยากได ้เมื�อ
เราอ่านลกัษณะของสวนสวรรคท์ ั6งในอลักุรอานและซุนนะฮฺ
ของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั แน่นอนทุกคนย่อม
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มคีวามปรารถนาอยากไดบ้า้นในสวรรค ์มมีากมายที�สรา้ง
บา้นในโลกนี6ประสบความสาํเรจ็ แต่ในสวรรคส์รา้งบา้นหรือ
ยงั? เราจะทบทวนหะดษีที�เกี�ยวกบัการสรา้งบา้นในสวรรค ์
ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดเ้สนอเป็นการโฆษณา
และบรษิทัของนบไีม่หลอกลวงอย่างแน่นอน  
 

 �>��  KL�	 (�C�*C ��  �#
$��  �"� ��M��!��   �N�,��H   �N���O  �����'��  "�         

 �����&��� )    �>�7  �:PQ-  ��R�!��S�  �T�%�E�� (���U��  � �  VL����� (�- ��*�,��  
  � W��  � �,  Q>X  VN�*���  � (Q!��8� ( Y��� ?-.7 

จากอุมมุฮะบีบะฮฺ ร่อฎิยลัลอฮุอนัฮา กล่าวว่า ฉันไดย้ิน
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า ““““ผูใ้ดละหมาดซุนนะฮ ฺ12 
ร็อกอะฮใฺนหนึ�งวนัหนึ�งคืน อลัลอฮจฺะสรา้งบา้นใหแ้ก่เขา
ในสวนสวรรค”์””” 
 

>��  >��� =�QC�� #$� "� � ���M ��!��   >��  K ZQ!,�       � QG�	  ����H  

  )  �>�7  �[���  \ �◌K�, � �� ̂ �.�7  ���,��   _�)�̀ ��U   aT��J�H    � �M ��*��C,  

  �[���  �"�  � �, ��@�*���  � (Q!��8� ( Y��� �b� 
ท่านอบินิอบับาส ร่อฎยิลัลอฮอุนัฮมุา  จากท่านนบ ี
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั กลา่วว่า ““““ผูใ้ดสรา้งมสัญิดใหแ้ก่
อลัลอฮ ฺถงึแมเ้นื) อที�จะเท่ากบัที�นั �งของนกตวัหนึ�งพอวางไข่ 
อลัลอฮจฺะสรา้งบา้นใหแ้กเ่ขาในสวนสวรรค”์””” 
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 การบรจิาคสรา้งมสัญดิไม่จาํเป็นตอ้งสรา้งท ั6งหลงั ถา้
สรา้งมสัญิดตอ้งการหนึ�งลา้น เราบริจาคหนึ�งหมื�นก็ได ้
นอกจากนี6 การที�เราเอื6 ออาํนวยในการบูรณะหรือปฏิบตัิ
ศาสนกิจในมสัญิดของอลัลอฮฺก็อาจจะมีส่วนผลบุญ
มหาศาลตรงนี6ดว้ย  
 

  �>��   � c�	 P�'���7  �A%�� �D� ���    ����H   ����H  �����'��  "�      )  ����H 

 �"�  �d�����1    ���  �e�-�7 I�����,�  ���C��H �N  ���,��  �A��C��  �N���C��H   �TQ%��H    !�*�� 

 �T�%��f��  Y2��g���  ����H  �?����G  ����H �����  ����H  ����H  �h���b 6�i�%��@ �'���  ����H �����!�� 

 � �, ��@�*���  � (Q!��8�  �Y��j�O��  �N�*��� � ������( Y��� 	�b 
จากอะบมีซูา อลัอชัอะรยี ฺ  กลา่วว่า ท่านร่อซูลลุลอฮฺ  

กลา่วว่า อลัลอฮไฺดบ้อกกบัมะละกลิเมาตฺ1111    ว่า ““““โอม้ะละกลิ
เมาตฺท่านไดย้ึดวิญญาณลูกชายของบ่าวของฉัน ท่านได ้
ยึดวิญญาณที�รกัของเขา ท่านไดย้ึดวิญญาณดวงใจของ
เขา” ” ” ” มะละกิลเมาตฺตอบว่า ““““ใช่” “” “” “” “แลว้เขาไดพู้ด
อย่างไร””””2222    ““““เขากล่าวสรรเสริญพระองค ์อลัฮมัดุลิลลาฮฺ
(มวลการสรรเสริญเป็นของพระองค)์  และกล่าว อินนา
ลลิลาฮิ วะอินนาอิลยัฮิรอญอูิน   ““““อลัลอฮจฺะบอกกบัมลาอิ

                                                        

1 มลาอกิะฮฺที�ยดึวญิญาณของมนุษย์  
2 อลัลอฮฺถามมะละกิลเมาตฺ ท ั6ง ๆ ที�อลัลอฮฺทรงรู ้  
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กะฮ ฺ““““จงสรา้งบา้นใหเ้ขาในสวนสวรรค ์และจงเรยีกบา้นนี)
วา่ บา้นแห่งการสรรเสรญิ”””” 

) �>�7  Q��'  �(�i�%���  �[���  �"�  � �, ��@�*���  � (Q!��8� k   � ��������� ��X (�i���2 (  
  )(.-.,� ()*)+,� (  

““““ผูใ้ดปิดช่องวา่งระหว่างผูล้ะหมาดในแถว อลัลอฮจฺะสรา้ง
บา้นใหแ้ก่เขาในสวนสวรรค ์และจะยกตําแหน่งใหแ้ก่เขา
หนึ�งข ั)น”””” 
 นี�คือความประเสริฐประการหนึ�งที�เรามกัประมาท ไม่
เอาใจใส่ ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั เคยตาํหนิคนที�
ยืนละหมาดโดยที�แพะตวัเลก็จะแทรกตวัระหว่างคนที�ยืน
ละหมาดมนัลอดได ้มนัคือชยัฏอนที�สามารถแทรกเขา้ไปใน
การละหมาดได ้เมื�อท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ยืน
ก่อนเขา้ละหมาดท่านจะบอกว่า ““““จงยืนละหมาดให ้
เที�ยงตรง จงละหมาดใหใ้กลชิ้ดกนั จงอย่าละหมาดห่างกนั
เพราะมนัจะทาํใหห้วัใจของพวกท่านขดัแยง้กนั””””  

 

 การละหมาดเป็นเอกลกัษณ์ของมุสลมิ ถา้เรารกัษา
สภาพของการละหมาดอย่างที�ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั ไดบ้อก แน่นอนการละหมาดจะช่วยใหค้วาม
ขดัแยง้ลดลงในชมุชน แต่เนื�องจากเราไม่ถอืว่าการละหมาด
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มคีวามสาํคญั ใครจะเป็นอหิม่ามก็ได ้ไม่ตอ้งท่องจาํก็ได ้ก็
ทาํใหข้าดสมบตัหินึ�งของการละหมาดไปแลว้ เพราะอหิม่าม
เป็นทูตระหว่างเรากบัอลัลอฮฺ บรรดาสลฟับอกว่า อลัลอฮฺ
จะมองมาที�อิหม่ามคนแรก ถา้ใชไ้ดอ้าจจะรบัการละหมาด
ท ั6งหมดโดยไม่มองคนอื�น แต่ถา้อิหม่ามใชไ้ม่ไดก้็ไปดูคน
อื�น ถา้มะอฺมูนคนหนึ�งละหมาดดีก็อาจจะรบัหมด ความ
ประเสรฐิของการละหมาดญะมาอะฮฺไดเ้ปรียบตรงนี6  เพราะ
เราละหมาดคนเดยีวไม่แน่ว่าอลัลอฮจฺะรบัหรอืไม่  
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 9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  
ความหมาย ““““ผูใ้ดกลา่ว ร่อฎตีบุลิลาฮริอ็บบา วะบลิอสิลามิ
ดีนา วะบมิฮุมัมะดินนะบียา  (ฉนัพอใจแลว้ที�อลัลอฮ ฺ 
เป็นพระผูอ้ภบิาลของฉนั และฉนัพอใจแลว้ที�อลัอสิลาม
เป็นศาสนาของฉนั และฉนัพอใจแลว้ที�ท่านนบมีฮุมัมดั 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั เป็นนบขีองฉนั) จาํเป็นที�คน
เหลา่นี) ตอ้งเขา้สวรรค”์”””    
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 ชีวิตของมุอฺมินไม่ใช่เพียงแต่กล่าวประโยคเหล่านี6
เท่านั6น แต่ตอ้งปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งดว้ย คือพอใจว่าพระ
เจา้ของเราคืออลัลอฮฺ พอใจว่าศาสนาของเราคืออิสลาม 
ไม่ใช่มองคนอื�นดว้ยความอจิฉา มองชาวตะวนัตกหรือพวก
ที�เจริญกา้วหนา้ดา้นวตัถุว่านี�คือคนที�ยอดเยี�ยม พอใจว่า
อสิลามเป็นศาสนาของเรา ไม่ว่าจะอยู่ที�ไหนก็กลา้ประกาศ
และแสดงตัวก ับคนท ั �วไปว่าเราเป็นมุสลิม ถึงเวลาก็
ละหมาด ส่วนการพอใจว่ามฮุมัมดัเป็นนบ ีคือเป็นผูน้าํ ครู 
ผูช้ี6แนะ ผูแ้นะนาํความถูกตอ้งเที�ยงตรง ถา้หากชวีติของเรา
ไม่พอใจว่าอลัลอฮฺเป็นพระเจา้ อิสลามเป็นศาสนา นบ ี
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั เป็นผูน้าํ ก็จาํเป็นตอ้งทบทวน
ชวีติความเป็นมสุลมิของเรา 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดวงิวอนขอดุอาอใฺหแ้กพ่ี�นอ้ง (พี�นอ้งแท ้ๆ  
หรอืพี�นอ้งมสุลมิท ั �วไป) ของเขาในเชิงลบั (โดยที�คนนั6นไม่
รู ้ ไม่ไดย้นิ ไม่เหน็) มลาอกิะฮฺ1111    ที�ถกูมอบหมายใหแ้กผู่ท้ี�
ขอดุอาอคฺนนี) จะกลา่ว อามีน และขอใหท่้านไดเ้หมือนกบั
ที�ท่านไดข้อใหแ้กพ่ี�นอ้งของท่าน””””    

    

 การขอดุอาอฺในเชิงลบัใหแ้ก่พี�นอ้งเป็นสิ�งที�สมควร
กระทาํ ถึงแมค้นที�เราขอดุอาอฺใหน้ ั6นเสมอืนเป็นศตัรู เป็น
คนที�เราเกลยีดชงัมาก แต่หากเราขอดุอาอฺใหเ้ขา นั �นแสดง
ถงึความบรสุิทธิHของเรา ฉะนั6น เราเกลยีดใคร ไม่พอใจใคร 
ก็ขอใหม้ส่ีวนหนึ�งดีๆ  ขอดุอาอใฺหเ้ขา แน่นอนเราไม่เสยีหาย 
ไม่ขาดทุน การขอดุอาอใฺหค้นอื�นเป็นแนวทางใหเ้ราประสบ
สิ�งดีๆ  ที�เราขอใหแ้ก่ผูอ้ื�นดว้ย  

                                                        

1 เราทุกคนมมีลาอกิะฮฺหลายฝ่ายที�จะดูแล มมีลาอกิะฮฺฝ่ายบนัทกึ
ความด ีมลาอกิะฮฺฝ่ายบนัทกึความช ั �ว มลาอกิะฮฺรกัษาความ
ปลอดภยัและมลาอกิะฮฺที�จะติดตามการขอดุอาอโฺดยเฉพาะ  
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ความหมาย ““““ผูใ้ดที�ปกป้องความบรสิุทธิDของพี�นอ้งของเขา
ในขณะที�ไม่อยู่1111

    เป็นหน้าที�ของอลัลอฮทฺี�จะช่วยเหลือให ้
เขาถกูปลดปลอ่ยจากนรก””””    
    

หะดีษที� 19  
����� 6'�@,� %E�  

 �� �-  �& �W �� �w  
� �-  �B 
� �  
  ���� �� 
[ 
� �� �-  �̀ �� �x 1�  �y�,  
= �  
� �P .  �D �� �A  �'�  �� �3 
 
4 
3  �" �� �� 1� .  �C �� �-  �D 
� �A  �� �3  
� �� �% �a  �" �� �� $�  �& �T �W �[ �3  
4 ���  �/�� �� �� .  

9*): 67�8� 45+,�  1�2��3�  
ความหมาย ““““ผูใ้ดนําออกไปจากทางเดินของมสุลมีิน2222    ซึ�ง
สิ�งที�เป็นอนัตรายต่อพี�น้องมุสลิม อลัลอฮฺจะบนัทึก ณ ที�
พระองคว์่าเป็นความดีหนึ� ง และผูใ้ดที�อลัลอฮฺไดบ้นัทึก

                                                        

1 เมื�อไดย้นิคนนินทาใส่รา้ยผูอ้ื�นลบัหลงั เป็นหนา้ที�ของเราตอ้งปกป้อง
ความบริสุทธิHของเขาถา้เรารูว้า่เขาเป็นคนบริสุทธิH อย่าเกรงใจ  
2 ทางที�มสุลมินีใชส้ญัจร ไมจ่าํเป็นว่าเจา้ของตอ้งเป็นมสุลมิ  
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ความดีหนึ�ง ณ ที�พระองคน์ั)น อลัลอฮจฺะใหเ้ขาเขา้สวรรค์
ดว้ยความดีนั)น””””    

 การกําจดัหนาม กิ�งไม ้หรือสิ�งอนัตรายออกไปเป็น
ความดชีนิดหนึ�ง เช่นเดยีวกบัสิ�งที�เป็นอนัตรายในสงัคม สิ�ง
ที�จะทาํใหส้งัคมเสื�อม เราพยายามวางแผนใหส้ิ�งที�จะเป็น
อนัตรายนี6ออกไปจากสงัคม เช่น ยาเสพติด สุรา สถานที�ที�
อ ํานวยใหค้นม ั �วสุมหรือทําความช ั �ว สงัคมมุสลิมตอ้ง
รณรงคต่์อตา้นสิ�งอนัตรายนี6ใหอ้อกไปจากสงัคม  
 

หะดีษที� 20 
����� 
�%E�,�  

 �� �-  �,; �z�N  �� �-  �f 
� �  
� 
3 .  �& �C  ��� �b  �� �� �3 .  �D �<� �0  
{ S�  �I�� �� 
| 
 �l(  ����e��    

 . 9*): 67�8� 45+,�  1�2��3� 
ความหมาย ““““ผูใ้ดที�ช่วยเหลอืลูกหนี) ของเขา หรอืยกหนี) ให ้
จะอยู่ภายใตร้ม่เงาพระบลัลงักข์องอลัลอฮใฺนวนักยิามะฮ”ฺ”””    
 ในวนักิยามะฮฺมนุษยชาติท ั6งหลายจะอยู่ในสถานที�หนึ�ง
ยนืเปลอืยกายตากแดด บางคนก็จมเหงื�อของเขา ไม่มอีะไร
ช่วยเหลอื นอกจากคนประเภทที�อลัลอฮฺ  ทรงเมตตาเขา
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เช่นพวกนี6  ใครที�เป็นลูกหนี6ของเราแลว้เรายกใหเ้ขา นั �นถือ
เป็นความดทีี�ย่อมมผีลบญุ  
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ความหมาย ““““ใครที�เลื�อนเวลาชําระหนี) แก่ผูย้ากลําบาก 
หรอืยกเลกิโดยไม่ตอ้งชําระ อลัลอฮจฺะใหเ้ขาอยู่ภายใตร้่ม
เงาบลัลงักข์องพระองคใ์นวนักิยามะฮ ฺซึ�งวนัที�ไม่มีร่มเงา
นอกจากรม่เงาของพระองค”์”””    
    

 สมยัญาฮลิยิะฮมฺรีะบบดอกเบี6ย เมื�อยมืเงนิกอ้นหนึ�ง 
ครบกาํหนดแลว้ชาํระไม่ไดไ้ม่เป็นไรแต่ตอ้งจ่ายดอกเบี6ย นี�
คือริบาญาฮิลยิะฮฺ ซึ�งเป็นดอกเบี6ยแบบปจัจุบนั แต่อิสลาม
ปฏิวตัิระบบชีวติของมนุษย ์และแทนที�ดว้ยมารยาทอนัดี
งาม โดยยกเลกิดอกเบี6ยและใหเ้ลื�อนเวลาชาํระหนี6  และให ้
มคีวามหวงัว่าการกระทาํแบบนี6มผีลบญุ 
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ความหมาย ““““ผู ้ใดที�ระงบัความโกรธแคน้ ท ั)งที� เขามี
ความสามารถที�จะแกแ้คน้ อลัลอฮฺจะเรียกเขาต่อหน้า

ประชาชาตทิ ั)งหลาย1111    ใหเ้ลอืกนางสวรรค2์222    (สาํหรบัผูช้าย 
ส่วนผูห้ญิงที�มีมารยาทแบบนี6  ก็จะมีการตอบแทนที�
เหมาะสมสาํหรบัเธอเช่นเดียวกนั) และจะใหเ้ขาแต่งงาน
กบันางสวรรคค์นนี) ตามที�เขาประสงค”์”””    
    

                                                        

1 ใชส้าํนวน =���l��   - ศีรษะ หมายถงึ ใหอ้ยู่เหนือศีรษะ บรรดา
ประชาชาติท ั6งหลายจะไดเ้หน็ว่าคนนี6ระงบัความโกรธของเขาในดุนยา 
และบอกกบัประชาชาติว่าคนนี6จะมผีลบุญอย่างไร 
2 ��� ���� ��   - พหูพจน ์  m����� ���� �� - เอกพจน ์หมายถงึ สขีาวและสดีาํใน
ดวงตา ขาวจดัและดาํจดั เป็นความสวยงามของสภาพดวงตา  
   �F���������� - พหูพจน ์ �m�����������!�*�� - เอกพจน ์แปลว่า ตากวา้ง ตาโต  นี�คือ
ลกัษณะหนึ�งจากความสวยงามของ  �������  �F��,�  - นางสวรรค ์
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ความหมาย ““““ผูใ้ดที�เป็นคนงา่ย นอบนอ้มตํ �าตอ้ย นิ�มนวล
กบัผูอ้ื�น อลัลอฮจฺะใหร้า่งกายของคนเหล่านี) เป็นที�ตอ้งหา้ม
สาํหรบันรก””””    
    

หะดีษที� 24 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดที�รบัปากกบัฉัน (ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะซลัลมั) ว่าจะไม่ขอทานจากมนุษยเ์ลย ฉันจะ
รบัประกนัวา่เขาจะเขา้สวรรค”์”””    
 ไม่ขอทาน ถึงแมว้่ายากจน ขดัสน หรือลาํบาก แต่
ซอบ ัรอดทน ไม่ขอใคร ขออ ัลลอฮฺ เ ท่ านั6น  ท่านนบ ี
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั สอนศ่อฮาบะฮฺใกลช้ิดว่า ใครเอา
อะไรมาใหร้บัได ้ไม่ปฏเิสธ แต่เดินไปขอทานเขา อสิลามไม่
สนบัสนุน คนยากจนมสีทิธิHไปขอคนรวย แต่นบบีอกว่าถา้



32 40 หะดีษจากซุนนะฮทฺี�น่าปฏิบตัิ 

ไม่ไปขอทาน ฉันรบัประกนัว่าจะเขา้สวรรค์ นบีสอนให ้
มสุลมิมศีกัดิHศรี คนที�ไปเสนอตวัขอทาน ศกัดิHศรีมนัก็จะ
หายไป  
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ความหมาย ““““ใครที�สรา้งมสัญิดเพื�ออลัลอฮเฺท่ากบัที�นั �งของ
นกพริาบ อลัลอฮจฺะสรา้งบา้นใหแ้กเ่ขาในสวรรค”์”””    
    

หะดีษที� 26 
����� =2�.,� 
�%E�,��  

<> 0� ���/��  1����f ���  �)��)�{  �-� ��
�B�4 . ����B�4C -� 

.�)
�)�{�)�%�& '� !��I� -��  �PIB&  �l�I�	�� .  �<X&C  �lV:�� . 
k4��C  �l��S2�� . ![UC  
��[��4 .  �q����C l��; .  9*): 67�8� 

45+,�  1�2��3�    

ความหมาย ““““แทจ้ริงในสวนสวรรคมี์อาคารซึ�งภายนอก
ของมนัสามารถมองไดจ้ากภายใน และภายในของอาคาร
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สามารถมองไดจ้ากภายนอก1111    อลัลอฮไฺดท้รงเตรียมไว ้
สาํหรบัคนที�บรจิาคอาหาร(แก่คนยากจน) และใชถ้อ้ยคําที�
นิ� มนวล  และถือศีลอดอย่างต่อเนื� อง และละหมาด
กลางคนืขณะที�ผูค้นนอนหลบัอยู่””””        
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ความหมาย ““““ผูใ้ดฆ่าจิ)งจกดว้ยการตคีร ั)งแรก สาํหรบัเขา
ได ้ 100 ความดี ผูใ้ดฆ่าจิ)งจกดว้ยการตคีร ั)งที�สอง สาํหรบั

                                                        

1 อุละมาอฺไดอ้ธิบายว่า หมายถงึความสดใสของวตัถทุี�ใชใ้นการสรา้ง
อาคาร บา้นหรือวงัในสวนสวรรค ์ ซึ�งในหลายหะดษีของท่านนบ ี  
จะบอกรายละเอยีดมากกว่านี6  เช่น ในสวนสวรรคจ์ะมบีา้นที�ถูกสรา้ง
จากไข่มกุ ก็เหน็ภาพชดัเจนขึ6นว่าถา้มบีา้นสรา้งจากเพชร ทบัทมิ 
ไข่มกุ สดใส คนที�อยู่ขา้งในก็สามารถเหน็คนที�อยู่ขา้งนอก คนที�อยู่
ขา้งนอกก็สามารถเหน็คนที�อยู่ขา้งใน นั �นแสดงถงึความบริสุทธิHของ
วตัถทุี�ถูกใชใ้นการสรา้งสวนสวรรค ์  
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เขาไดค้วามดีจาํนวนหนึ�ง(นอ้ยกว่า 100) และหากฆ่าจิ)งจก
ดว้ยการตคีร ั)งที�สาม กไ็ดค้วามดีจาํนวนหนึ�ง(แต่นอ้ยกว่า
ฆ่าดว้ยการตคีร ั6งที�สอง)””””     
 อุละมาอฺไดว้ิเคราะหเ์หตุผลเกี�ยวกบัเรื�องการฆ่าจิ6 งจก
หลายประการ ในหะดีษรายงานโดยท่านอุมมชุะรีก บนัทึก
โดยอหิม่ามบคุอรยีแฺละมสุลมิ อมุมชุะรกีบอกว่า ท่านนบใีช ้
ใหฆ่้าจิ6งจก และท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั    ไดใ้ห ้
เหตุผลว่า จิ6งจกเป็นสตัวเ์ดรจัฉานชนิดหนึ�งที�เป่าไฟขณะที�
ท่านนบอีิบรอฮีม อะลยัฮิสสลาม ถูกเผาในไฟสมยักษตัริย ์

นมัรูด1 ตรงนี6มาจากท่านนบ ี  ประทบัตรา “ศรทัธา”2 

เหตผุลอย่างอื�นก็มตีวับททางศาสนาเช่นเดียวกนั แต่ที�บอก
ว่าศรทัธาเพราะเป็นเรื�องเรน้ลบัสมยัท่านนบอีิบรอฮีมที�เรา
ไม่เหน็  
 

                                                        

1  ท่านนบอีบิรอฮีมทา้ทายนมัรูดว่าใครที�เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ พระผู ้
อภบิาล นมัรูดก็ทา้ทายว่าตวัเองเป็นพระเจา้ จนสุดทา้ยอบิรอฮีมได ้
อา้งหลกัฐานชดัเจนที�นมัรูดตอบโตไ้ม่ได ้ก็เลยส ั �งใหเ้ผานบอีบิรอฮมี 
ขณะที�ท่านนบอีบิรอฮมีถูกเผาอยู่ สตัวท์ุกชนิดพยายามที�จะดบัไฟ 
ยกเวน้จิ6งจก   
2 ไม่ใช่ศรทัธาแลว้เอาสติปญัญาโยนทิ6งไป ตอ้งมเีหตุผลทางปญัญา
ดว้ย แต่อนันี6 เป็นเหตุผลดา้นศาสนา นบบีอกไวอ้ย่างนี6   
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หะดีษที� 28 
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9*): 8�67� 45+,�  1�2��3� 
ความหมาย ““““ผูใ้ดไปเยี�ยมคนป่วย หรอืเยี�ยมเยียนพี�น้อง

ของเขาเพื�ออลัลอฮฺ จะมีผูเ้รียก1111    ขอใหท่้านเป็นผูท้ี�
บริสุทธิD เถิด และขอใหแ้นวทางของท่านเป็นแนวทางที�
บริสุทธิDเถิด และขอใหท่้านเป็นผูท้ี�มีที�พํานักอยู่ในสวรรค์
อย่างแน่นอนเถดิ””””    
 อลัลอฮฺแต่งต ั6งใหท่้านนบมีาประกาศแบบนี6  แสดงว่า
เป็นการรบัรองจากอลัลอฮฺว่าคนที�ไปเยี�ยมคนป่วยหรือ
เยี�ยมพี�นอ้งของเขาเพื�ออลัลอฮฺ จะมีความบริสุทธิH ในการ
กระทาํ แนวทางปฏิบตัิของเขาย่อมเป็นความบริสุทธิH และ
จะเป็นแนวทางไปสู่ผลคือการพาํนกัอยู่ในสวรรค ์มีบา้น
อาศยัอยู่ที�สวนสวรรค ์เป็นการสนบัสนุนใหผู้ศ้รทัธาเยี�ยม
เยยีนไปมาหาสู่กนั  

                                                        

1 อลัลอฮฺจะแต่งตั6งผูห้นึ�งผูใ้ดเพื�อเรียกคนเหลา่นี6ที�ไปเยี�ยมผูป่้วย
หรือเยี�ยมพี�นอ้งของเขาเพื�ออลัลอฮฺ 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดเดินไปเยี�ยมเยียนพี�นอ้งมสุลมิของเขา
ซึ�งเป็นคนป่วย การเดินของเขาเปรยีบเสมือนการเดินใน
สวนสวรรคท์ี�มีผลไมส้ดอนัสวยงาม1111    จนกระท ั �งไปถงึคน
ป่วยแลว้นั �ง เมื�อนั �งใกลค้นป่วยแลว้ ความเมตตากจ็ะ
มายงัเขาอย่างท ั �วถงึ2222

    ถา้หากไปเยี�ยมเยยีนตอนเชา้ มลาอิ
กะฮเฺจด็หมื�นท่านจะศ่อละวาตวิงวอนขอดุอาอใฺหเ้ขาจน 
กระท ั �งคํ �า และหากไปเยี�ยมตอนเยน็ มลาอกิะฮเฺจด็หมื�น
ท่านจะศ่อละวาตวงิวอนขอดุอาอใฺหเ้ขาจนกระท ั �งเชา้””””    
    

                                                        

1 หมายถงึการกระทาํของเขานาํไปสู่ผลตอบแทนคือ สวนสวรรค ์ 
2 คาํว่า  �n �I�%��  แปลว่า จม หมายถงึความเมตตาจะลอ้มทุกส่วนใน
ร่างกายของเขา ในบรเิวณของเขา  
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หะดีษที� 30 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดกล่าว ฉันขออภยัโทษจากอลัลอฮ ฺผูซ้ึ�ง
ไม่มีพระเจา้อื�นใดนอกจากพระองค ์ผูท้รงชีวนิ ผูท้รงดูแล
อภบิาล และขอกลบัเนื) อกลบัตวัยงัพระองค ์อลัลอฮจฺะทรง
ใหอ้ภยัโทษแก่เขา ถึงแมเ้ขาเคยกระทําความผิดโดยการ
หนีสงคราม1111    

    

 เรื�องการขออภยัโทษเป็นเรื�องสาํคญั ท่านนบสีอนดุอาอฺ
หลายบทเกี�ยวกบัเรื�องนี6  เช่นดุอาอฺที�อยู่ในหะดีษที� 31 
ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดพู้ดกบัศ่อฮาบะฮฺท่าน
หนึ�งว่า  
 

                                                        

1 ท่านนบ ี  ไดบ้อกไวว้่าบรรดากะบเีราะฮฺมซีนิา กนิริบา ดื�มสุรา 
และหนึ�งในนั6นคือ หนีสงคราม ถอืเป็นกะบเีราะฮฺใหญ่ที�สุด ถา้มคีน
หนีสงครามแลว้กลา่วดุอาอฺบทนี6ดว้ยความบริสุทธิHใจความจริงใจ 
อลัลอฮฺจะอภยัโทษ  
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หะดีษที� 31  
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ความหมาย ““““อยากใหฉ้นัสอนท่านหรอืไม่ซึ�งถอ้ยคาํที�ถา้
ท่านไดก้ลา่วไว ้ อลัลอฮจฺะใหอ้ภยัโทษกบัท่านอย่าง
แน่นอน ถงึแมว้่าอลัลอฮใฺหอ้ภยัโทษแลว้ อลัลอฮกฺจ็ะให ้
อภยัโทษอกี จงกลา่ว ““““ไม่มีพระเจา้อื�นใดนอกจากอลัลอฮ ฺ
ผูท้รงสูงสง่ ผูท้รงยิ�งใหญ่ ไม่มีพระเจา้อื�นใดนอกจาก
อลัลอฮ ฺ ผูท้รงปรชีาญาณ ผูท้รงใหอ้ย่างใจบญุ ไม่มีพระ
เจา้อื�นใดนอกจากอลัลอฮ ฺ มหาบรสิุทธิDแด่อลัลอฮ ฺ ซึ�งเป็น
พระผูอ้ภบิาลแห่งชั)นฟ้าท ั)งเจด็ และเป็นพระผูอ้ภบิาลแห่ง 
พระบลัลงักอ์นัยิ�งใหญ่ การสรรเสรญิท ั)งปวงเป็นกรรมสทิธิD 
แห่งอลัลอฮ ฺผูเ้ป็นพระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก”””” 
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หะดีษที� 32  
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9*): 67�8� 45+,�  1�2��3� 

ความหมาย ““““แทจ้รงิ สิ�งที�จะทาํใหมี้การใหอ้ภยัโทษ คอื 
การใหส้ลามซึ�งกนัและกนัอย่างมากมาย และถอ้ยคําที�ดี””””    

    

หะดีษที� 33 
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ความหมาย ““““ฏูบา สําหรบัผูท้ี�พบในสมุดบนัทึกของเขา 
(วนักิยามะฮ)ฺ ซึ�งการขออภยัโทษมากมาย””””    
 ฏูบา (r�s) หมายถงึ ความรอด ความปลอดภยั ส่วน
อกีความหมายหนึ�ง คือ ตน้ไมใ้นสวนสวรรค ์ในหะดษีนี6
ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั กลา่วว่าหมายถงึ เขา้
สวรรค ์
 



40 40 หะดีษจากซุนนะฮทฺี�น่าปฏิบตัิ 

หะดีษที� 34  
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ความหมาย ““““ผูใ้ดที�รบัประทานอาหารเสรจ็แลว้กล่าว ““““การ
สรรเสรญิเป็นกรรมสิทธิDของอลัลอฮ ฺผูท้รงประทานอาหาร
นี) ใหแ้กฉ่นั ผูท้รงใหป้จัจยัยงัชีพนี) ใหแ้ก่ฉนั โดยที�ฉนัไม่มี
อํานาจ ไม่มีพลงัใดๆ เลย””””    อลัลอฮฺจะใหอ้ภยัโทษ
ความผิดที�ไดก้ระทําในอดีต และผูใ้ดที�สวมเสื) อผา้และ
กล่าวว่า ““““การสรรเสริญทั)งมวลเป็นกรรมสิทธิDของอลัลอฮ ฺ
ผูท้รงใหฉ้นัสวมชุดนี) ได ้และใหป้จัจยัยงัชีพนี) แก่ฉนั โดย
ที�ฉันไม่มีอาํนาจ ไม่มีพลงัใดๆ เลย””””    อลัลอฮจฺะใหอ้ภยั
โทษความผิดที�ไดก้ระทาํในอดีตและอนาคต””””    
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หะดีษที� 35 
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ความหมาย ““““ผูใ้ดที�ขออภยัโทษแก่ผูศ้รทัธาชายและหญิง 
อลัลอฮจฺะบนัทึกใหแ้ก่เขาสําหรบัมุอมิฺนและมอุมิฺนะฮหฺนึ�ง
ความดีต่อทกุคนที�เขาขอดุอาอใฺห”้”””    

    

 หากเราขอดุอาอฺใหม้อุมฺนีินและมอฺุมนิาตท ั �วโลก มกีี�
พนัลา้นก็ไดต้ามนั6น ยิ�งระบุชื�อก็ยิ�งไดค้ะแนนมากขึ6น ดงัที�
เราศึกษามาแลว้ ขอดุอาอใฺหใ้ครแค่ไหน ก็มมีลาอกิะฮทฺี�จะ
กล่าวว่า และท่านก็ไดด้ว้ย อย่าตระหนี�ในการขอดุอาอ ฺ
ขอใหพ้ี�นอ้งมสุลมินีและมสุลมิาตท ั6งหมดก็เป็นการดี เป็น
การแสวงหาผลบญุอกีอย่างหนึ�งใหแ้ก่พวกเรา 
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หะดีษที� 36 
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ความหมาย ไม่มีบ่าวของอลัลอฮคฺนหนึ�งคนใดที�จะสุJูด 
กราบใหแ้ก่อลัลอฮคฺร ั)งเดียว เวน้แต่อลัลอฮจฺะใหก้ารสุJูด 
การกราบของเขาถกูบนัทกึใหเ้ป็นคะแนน 1 ฮะซะนะฮ ฺ
(หมายถงึการสุNูดคร ั6งหนึ�งนบัเป็น 1 ฮะซะนะฮ)ฺ ลบลา้ง
ดว้ยการสุJูดนั)น ความผิดอย่างหนึ�งและยกตาํแหน่ง
ใหแ้กเ่ขาหนึ�งข ั)น (หมายถงึตาํแหน่งหมู่ชนผูศ้รทัธาที�มี
คุณธรรม) ดงันั)นพวกท่านจงสุJูดใหม้ากเถดิ(หมายถงึให ้
ละหมาดมากๆ)”””” 
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ความหมาย ““““ใครกต็ามที�ละมาดฟัจญรฺในญะมาอะฮ ฺ และ
นั �งซกิรุลลอฮ ฺ (สรรเสริญต่ออลัลอฮ)ฺ จนกระท ั �งตะวนัขึ)น     
แลว้เขากไ็ดล้ะหมาดสองรอ็กอะฮ ฺ (จะไดร้บัผลบญุเท่ากบั)
การทาํอมุเราะฮอฺย่างสมบูรณ์, , , , อย่างสมบูรณ์, , , , อย่าง
สมบูรณ์””””            
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����Q . .,�(-.- ()*)+,� 4/1566 
ความหมาย ““““การละหมาดที�ประเสรฐิยิ�ง ณ ที�อลัลอฮ ฺ คอื
การละหมาดซบุฮใินวนัศกุรใ์นญะมาอะฮ”ฺ   ”   ”   ”       
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ความหมาย ““““อยากใหฉ้นับอกท่านไหมถงึสิ�งที�ดีเลศิกวา่
การสรรเสรญิอลัลอฮตฺลอดวนัตลอดคนื ท่านจงกลา่ว     

มวลการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิDของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น เท่า 
จาํนวนสรรพสิ�งที�พระองคท์รงสรา้ง, , , , มวลการสรรเสรญิ
เป็นกรรมสทิธิDของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น เท่ากบัการบรรจุสิ�งที�
พระองคท์รงสรา้งไวจ้นเตม็, , , , มวลการสรรเสรญิเป็น
กรรมสทิธิDของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น เท่าจาํนวนสรรพสิ�งที�อยู่ในชั)น
ฟ้าท ั)งหลายและแผ่นดิน, , , , มวลการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิD
ของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น เท่ากบัสิ�งต่าง ๆ ที�อลัลอฮทฺรงคาํนวณไว ้
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ในสมดุจารกึของพระองค,์ , , , มวลการสรรเสรญิเป็น
กรรมสทิธิDของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น เท่ากบัจาํนวนของทกุสิ�งทกุ
อย่าง, , , , มวลการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิDของอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น 
เท่ากบัขนาดของทกุสิ�งทุกอย่าง     

และท่านจงกลา่วตสับหฺีเหมือนสาํนวนนั)น ท่านจง
ศึกษาบทสรรเสรญินี)  และจงสอนใหแ้กบ่ตุรหลานของท่าน
ต่อไป”””” 
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e��� . 9*): 67�8� 45+,�  1�2��3� 
ความหมาย ““““ผูใ้ดกล่าวศ่อละวาตแด่ฉัน 10 คร ั)งในยาม
เชา้และ 10 คร ั)งในยามเย็น แน่นอนการช่วยเหลอืของฉนั
จะประสบกบัเขาในวนักยิามะฮ”ฺ””” 
 

 นี�คือซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั 
กิจวตัรของท่านเกี�ยวกบัจริยธรรมที�มุอฺมินตอ้งมีในการ
ดาํเนินชวีติ โดยมเีป้าหมายสาํคญัคือ ผลบุญจากพระผูเ้ป็น
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เจา้ และความสวยงามแห่งมารยาทที�มสุลมิตอ้งปฏิบตัิกบั
ตวัเองและผูอ้ื�น มองถึงความสาํคญัในการปฏิบตัิอิบาดะฮฺ
อย่างเคร่งครดั หะดีษ 40 บทนี6 เกี�ยวกบัซุนนะฮฺที�ชอบให ้
กระทาํ แต่ที�เป็นวาญิบตอ้งปฏิบตัิอยู่แลว้ สุดทา้ยนี6  ขอให ้
พี�นอ้งทกุท่านมพีลงัทางจติใจในการที�จะยนืหยดัปฏบิตัิตาม
คาํส ั �งสอนของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ตลอดไป     


