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  بسم اهللا الر	ن الرحيم
 

คํานําผูแปล 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ 
 
  
แท้จริง การสรรเสริญนั้น เป็นของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญพระองค์ เราขอความ
ช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขอการอภัยโทษต่อพระองค์ เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ 
ให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆ ของเรา และความเลวทรามต่างๆของการงานของเรา ผู้ใด
ที่อัลลอฮฺได้ทรงนําทางเขา ก็ไม่มีใครที่จะมาทําให้เขาหลงผิดได้  และผู้ใดที่พระองค์ได้
ปล่อยให้เขาหลงทาง  ก็ไม่มีใครที่จะมานําทางเขาได้เช่นเดียวกัน 
 ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่พระเจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น ไม่มี
ภาคีใดๆสําหรับพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า มุฮัมมัด เป็นบ่าวของพระองค์
และศาสนทูต(รอซูล)ของพระองค์ด้วย 
 นี่ก็เป็นหนังสือของ อ.มุหัมมัด บิน ญะมีล ซัยนู ที่มีชื่อว่า  “เราจะเลี้ยงลูกของ
เราอย่างไร? และอะไรคือหน้าที่ของพ่อแม่และลูกๆ?” ข้าพเจ้าได้แปลเป็นภาษาไทย 
โดยมีความมุ่งมาดปรารถนาให้พี่น้องได้อ่านหนังสือมากๆ จากหลายๆแหล่ง โดยเฉพาะ
บรรดาผู้มีความรู้จากต่างประเทศ เพ่ือความรอบรู้ ความเข้าใจของท่าน 
 ข้าพเจ้าขอให้พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ ให้คุณค่าแก่
บรรดามุสลิม และผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยเทอญ 
 

อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล 
ดะอฺวะฮฺและอุศูลุดดีน มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมะดีนะฮฺ ซาอุดีอาระเบีย 
อาจารย์ภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม ร.ร.ศาสนวิทยา เขตหนองจอก 

1 เราะบีอุษษานี 1419 
25 กรกฎาคม 2541 
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  بسم اهللا الر	ن الرحيم
 

คํานําผูเขียน 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงกรุณาปรานี  ผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ 
 
  
แท้จริง การสรรเสริญนั้นเป็นของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญพระองค์ เราขอความ
ช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขอการอภัยต่อพระองค์ เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้
พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆ ของตัวเราเอง และการกระทําที่ไม่ดีของเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺได้
ทรงนําทางเขา ก็ไม่มีใครที่จะมาทําให้เขาหลงผิดได้ และผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงปล่อยให้
เขาหลงผิดก็ไม่มีใครที่จะมานําทางที่ถูกต้องให้แก่เขาได้เช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น ไม่
มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ท่านนบีมุฮัมมัด เป็นบ่าวของ
พระองค์และเป็นทูต(รอซูล)ของพระองค์ 

 เร่ืองการเลี้ยงดูลูกๆ เป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะหากบุตรหลานเป็นคนดี ก็จะ
ทําให้ทั้งพ่อแม่และบุตรหลานได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย รวมทั้งสังคม และ
ประเทศชาติ ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุดังกล่าว อิสลามจึงได้ให้
ความสําคัญต่อเร่ืองดังกล่าว และต่อผู้ปกครองทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือท่านนบี
มุฮัมมัด � ที่อัลลอฮฺ ได้ทรงส่งท่านมาเป็นผู้สอน และเป็นผู้ชี้แนะแก่บรรดาพ่อแม่และ
ลูกๆ เพ่ือที่จะประกันความผาสุกให้แก่พวกเขา ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า 

 ด้วยเหตุนี้ เราจะพบในอัลกุรอานุลกะรีม – ในนั้นมีแต่ความดีงาม และการ
ได้รับชัยชนะของเราอยู่ – อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงระบุเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกับการเลี้ยงดู
ที่เป็นประโยชน์ไว้ในนั้น เช่น เร่ืองราวของลุกมานผู้มีความรอบรู้ ในขณะที่ท่านสอนลูก
ของท่านด้วยคําสอนต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ที่สําคัญ และที่ท่านนบีมุฮัมมัด � ปลูกฝังใน
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ตัว อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส ลูกของลุงของท่าน ด้วยหลักการให้เอกภาพต้ังแต่วัยเยาว์ 
ผู้อ่านจะพบเนื้อหาสาระเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างครบถ้วน ในหนังสือ
เล่มนี้ อินชาอัลลอฮฺ 

 ข้าพเจ้าขอดุอาอ์จากพระองค์อัลลอฮฺ � ให้หนังสือที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอนี้ จง
เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าแก่ท่านผู้อ่าน และเป็นหลักฐานที่จะชี้ให้เห็นถึงความเป็น
พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงความบริสุทธ์ิของพระองค์ด้วยเทอญ 

 
ผู้เขียน 
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คําส่ังเสียของลุกมานผูมีความรอบรูแกลูกของทาน 

 
 
 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 

﴿øŒÎ) uρ tΑ$s% ß≈ yϑ ø) ä9 ÏµÏΖ ö/ eω uθèδ uρ … çµÝà Ïètƒ﴾  

“และจงรําลึกถึง เม่ือลุกมานได้กล่าวแก่ลูกของเขา ในขณะที่เขาได้ตักเตือน
ลูก” (ลุกมาน : 13) 

 
นี่เป็นคําสั่งเสียที่เป็นประโยชน์ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงเล่าไว้ เก่ียวกับลุก

มานผู้มีความรอบรู้ว่า 
 

คําสอนท่ี 1 

เจ้าจงระวังการต้ังภาคีในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺให้มากๆ เช่น การวิงวอน
ขอดุอาอ์ต่อผู้ที่ตายไป หรือล่วงลับไปแล้ว   

﴿¢o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î� ô³è@ «! $$Î/ ( āχ Î) x8÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊂∪﴾  

“โอ้ ลูกของพ่อ เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ แท้จริง การตั้งภาคีน้ัน เป็น
ความอธรรมอันมหันต์” (ลุกมาน : 13) 

 
ซ่ึงท่านนบี � ก็ได้กล่าวไว้เก่ียวกับเร่ืองขอดุอาอ์ว่า 

ُء ُهَو الِعبَاَدة« �� �  »ا�
“การขอดุอาอ์ คือ การทําอิบาดะฮฺ” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ และกล่าวว่า เป็น
หะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ) 

 
และเม่ือคําตรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า 
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﴿tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6ù= tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù= Ýà Î/﴾  

“บรรดาผู้ที่ศรัทธา และมิได้คละเคล้าการศรัทธาของพวกเขาเข้ากับความ
อธรรม” (อัล-อันอาม : 82) 

 
เม่ือโองการนี้ได้ลงมา ทําให้เกิดความเข้าใจผิด ในความหมายของคําว่า 

“อธรรม” ที่ระบุในอายะฮฺ บรรดามุสลิมสมัยนั้นจึงพากันกล่าวว่า พวกเราไม่เคยอธรรม
ต่อตัวเองเลย แล้วจะทําอย่างไรกันดี  ท่านนบี �  ก็กล่าวว่า 

لَْم تَْسَمُعْوا َقْوَل لُْقَمان ِالبِْنه« 
َ
ُك ، أ َما ُهَو ال0/ �≈o_ç6¢﴿  :   لَيَْس َذلَِك ، ِإغ tƒ  Ÿω 

õ8Î� ô³è@ «! $$Î/ ( āχ Î) x8÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã ﴾« 
“ไม่ใช่เช่นน้ัน แท้ที่จริง ความหมายของมันคือการตั้งภาคี ท่านทั้งหลายไม่ได้
ยินคํากล่าวของลุกมานแก่ลูกของเขาหรือที่ว่า โอ้ ลูกของพ่อ เจ้าอย่าได้ตั้ง
ภาคีต่ออัลลอฮฺ แท้จริง การตั้งภาคีน้ันเป็นความอธรรมที่มหันต์นัก” (บันทึก
โดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
คําสอนท่ี 2 

﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ  z≈ |¡Σ M} $#  Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/  çµ÷Fn= uΗ xq  … çµ•Β é&  $�Ζ ÷δ uρ  4’ n?tã  9÷δ uρ  … çµè=≈ |ÁÏùuρ  ’ Îû  È÷tΒ% tæ 

Èβr& ö� à6ô©$# ’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç�� ÅÁyϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪﴾ 

“และเรา (อัลลอฮฺ) ได้ส่ังเสียแก่มนุษย์ให้ทําดีต่อพ่อแม่ของเขา ว่าแม่ของ
เขาได้อุ้มครรภ์เขา ด้วยความอ่อนเพลียคร้ังแล้วคร้ังเล่า และการหย่านมเขา
มีกําหนดภายในสองปี โดยตรัสว่า เจ้าจงกตัญญูต่อข้า และพ่อแม่ของเจ้า ยัง
ข้าเท่าน้ันที่เจ้าจะกลับไป” (ลุกมาน : 14) 

 
หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงเอาการมีคุณธรรมต่อพ่อแม่มากล่าวไว้ติดต่อจาก

คําสอนที่ให้เคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น  อันเนื่องจากความย่ิงใหญ่
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ของสิทธิของบุพการีทั้งสอง แม่นั้นเล่า ก็อุ้มครรภ์ลูกของตนด้วยความเหนื่อยยาก  และ
พ่อก็ทําหน้าที่ในการให้ค่าใช้จ่าย  ดังนั้น เขาทั้งสองจึงสมควรได้รับจากลูกซ่ึงการ
ขอบคุณแด่อัลลอฮฺ และการขอบคุณต่อพ่อแม่ทั้งสองของเขา 
 
คําสอนท่ี 3 

﴿βÎ) uρ  š‚# y‰ yγ≈ y_  #’ n?tã  βr&  š‚ Í� ô±è@  ’ Î1  $tΒ  }§øŠs9  y7 s9  ÏµÎ/  ÖΝ ù= Ïæ  Ÿξsù  $yϑ ßγ÷èÏÜ è?  ( 
$yϑ ßγö6Ïm$|¹uρ  ’ Îû  $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  $]ùρã� ÷ètΒ  (  ôìÎ7 ¨? $# uρ  Ÿ≅‹ Î6y™  ôtΒ  z>$tΡ r&  ¥’ n< Î)  4  ¢Ο èO  ¥’ n< Î) 

öΝ ä3ãèÅ_ö� tΒ Ν à6ã∞ Îm;tΡ é' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?﴾ 

“และหากเขาทั้งสองมาเค่ียวเข็ญบังคับเจ้า ให้ตั้งภาคีต่อข้าในส่ิงที่เจ้าไม่มี
ความรู้ในส่ิงน้ัน เจ้าก็จงอย่าได้เช่ือฟังเขาทั้งสอง และจงอยู่เคียงข้างกับท่าน
ทั้งสองในโลกน้ีด้วยดี และจงดําเนินตามหนทางของผู้ที่หวนกลับมาหาข้า 
หลังจากน้ัน  พวกเจ้าจะกลับมายังข้า  แล้วข้าจะบอกพวกเจ้าถึงส่ิงที่พวก
เจ้าได้ทําไว้” (ลุกมาน : 15) 

 
อิบนุ กะษีรฺ ได้กล่าวไว้ ซ่ึงมีข้อสรุปว่า 

ْي إِْن َحرِصاَ َعلَيَْك 
َ
ن ُيَتابَِعُهَما Cََ ِديِْنِهَما فََال َيْقبَْل  ُ>� أ

َ
ِْرِص أ

ْ
Fا

 
َ
ي  نْ ِمنُْهَما َذلَِك ، َوَال َفْمنَُع ذلَِك ِمْن أ

َ
تَُصاِحبَُهَما Mِ اّ�ْغيَا َمْعُرْوفاً أ

  .َل الُمْؤِمِنSُ َTِْْسناً إRَِْهَما ، َوات�ِبْع َسِبيْ 
“คือ หากบุพการีทั้งสองพยายามอย่างที่สุด ในการที่จะให้เจ้าดําเนินตามใน
ศาสนาของพวกเขา เจ้าก็อย่าได้รับเอาการน้ันจากเขาทั้งสอง แต่ส่ิงน้ันก็
ไม่ใช่เหตุมาเป็นส่ิงที่หักห้ามเจ้าไม่ให้คบหากับเขาทั้งสองในโลกน้ีด้วยดี คือ 
ให้ทําดีต่อพวกเขาทั้งสองคน และให้ดําเนินตามหนทางของบรรดาผู้ศรัทธา” 

ผู้เขียนเห็นว่า คําสอนของท่านนบี � ต่อไปนี้กล่าวสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน
มากคือ 
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اَعُة Mِ الَْمْعُروِف  الَ « � »َطاَعَة ألِ[ََحٍد Mِْ َمْعِصيَِة اِهللا ، إَن�ماَ الط
“ไม่มีการเช่ือฟังคนหน่ึงคนใด ในการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ แท้ที่จริง การเช่ือฟังน้ัน
ให้เช่ือฟังในส่ิงที่ดี” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 
 

คําสอนท่ี 4 

﴿¢o_ç6≈ tƒ  !$pκ ¨ΞÎ)  βÎ)  à7 s?  tΑ$s) ÷W ÏΒ  7π¬6ym  ôÏiΒ  5Α yŠö� yz  ä3tFsù  ’ Îû  >οt� ÷‚|¹  ÷ρr&  ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÷ρr& ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏN ù' tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ì#‹ ÏÜ s9 ×�� Î7 yz ∩⊇∉∪﴾ 

“โอ้ ลูกของพ่อ หากว่ามัน (ความผิดน้ัน) มีขนาดเท่าเมล็ดพืชผัก แล้วซ่อน
ตัวอยู่ในหิน หรืออยู่ในช้ันฟ้าต่างๆ หรืออยู่ในผืนแผ่นดิน อัลลอฮฺก็จะทรง
นําเอามันมา แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงละเอียดอ่อน เป็นผู้ทรงรอบรู้ย่ิง” (ลุก
มาน : 16) 

  
อิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า  ความอธรรม  หรือความผิดนั้น  หากมันมีน้ําหนักเท่า

เมล็ดพันธ์ุผัก อัลลอฮฺก็จะทรงเอามันมาในวันปรโลก  ในขณะที่พระองค์ทรงนําตาชั่งที่มี
ความเที่ยงตรงมาชั่ง และพระองค์จะทรงตอบแทน หากมันเป็นสิ่งที่ดี ก็จะมีรางวัลที่ดี
เป็นผลตอบแทน และหากมันเป็นสิ่งที่เลว ก็จะมีรางวัลที่เลวเป็นผลตอบแทน  
 
คําสอนท่ี 5 

﴿¢o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $#﴾  

“โอ้ ลูกของพ่อ เจ้าจงดํารงการละหมาดเถิด” (ลุกมาน : 17) 
ต้องปฏิบัติละหมาดโดยเคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ของการ

ละหมาด พร้อมกับมีความนอบน้อมมีสมาธิในขณะทําการละหมาด 
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คําสอนท่ี 6 

﴿ö� ãΒ ù&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tµ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $#﴾  

 “และจงใช้ให้ผู้อ่ืนทําความดี และจงห้ามปรามไม่ให้ทําความช่ัว” (ลุกมาน : 
17) 

โดยยึดความอ่อนโยน ความอ่อนน้อม ไม่ใช้ความรุนแรงในการสั่งสอนนั้น 
 
คําสอนท่ี 7 

﴿÷� É9 ô¹$# uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹r& (﴾ 

“ และจงอดทนต่อส่ิงที่ได้มาประสบกับเจ้า” (ลุกมาน : 17) 
 
ลุกมานรู้ว่า ผู้ที่ใช้ให้ผู้อ่ืนทําความดี และห้ามไม่ให้ทําความชั่วนั้น จะมีสิ่งที่

เป็นภัยหรือความเดือดร้อนมาประสบกับเขา ดังนั้น ท่านจึงใช้ลูกให้มีความอดทน 
ท่านนบีมุฮัมมัด � ได้กล่าวไว้ว่า 

اَس َوَيْص «  �bاِلُط ا َdُ ي /eْفَضُل ِمَن الُمْؤِمِن الُمْؤِمْن ا
َ
ذاُهْم ، أ

َ
Cَ ُgَِ أ

ذاَُهم
َ
�اَس َوَال يَْصCَ ُgَِ أbَاِلُط اdُ ْي َال ِ

�
eا« 

“ผู้ศรัทธาที่คบหาสมาคมคลุกคลีกับผู้คนทั้งหลาย และอดทนต่อความ
เลวร้ายของพวกเขา ดีกว่าผู้ที่ศรัทธาที่ไม่คบหาสมาคมคลุกคลีกับผู้คน
ทั้งหลาย  และไม่อดทนต่อความเลวร้ายของพวกเขา” (บันทึกโดย อิมามอะหฺ
มัด และคนอ่ืนๆ) 

﴿¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$#﴾  

“แท้จริง (การอดทน)ดังกล่าวน้ันเป็นหน่ึงในจํานวนเร่ืองที่มีความหนักแน่น”  
(ลุกมาน  : 17) 
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คือ แท้จริง การอดทนต่อการสร้างความเดือดร้อนที่เกิดจากผู้คนทั้งหลายนั้น 
เป็นเร่ืองที่เข้มข้นและหนักแน่นย่ิงนัก 

 
คําสอนท่ี 8 

﴿Ÿωuρ ö� Ïiè|Áè? š‚ £‰ s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9﴾  

“และเจ้าอย่าได้หันแก้มของเจ้าให้แก่ผู้คนทั้งหลาย” (ลุกมาน : 18) 
 
อิบนุ กะษีรฺ อธิบายอายะฮฺนี้ว่า เจ้าอย่าเบือนหน้าไปทางอ่ืน ขณะที่สนทนาอยู่

กับผู้อ่ืน หรือขณะที่ฟังผู้อ่ืนสนทนาอยู่กับเจ้า เพราะการทําเช่นนั้น ถือว่าไม่เป็นการให้
เกียรติกับผู้ที่สนทนาอยู่ด้วย แต่ทว่า เจ้าจงแสดงความอ่อนน้อม และทําให้ใบหน้าของ
เจ้าเบิกบานแก่พวกเขา ท่านนบี � ได้กล่าวไว้ว่า 

ِخيَْك لََك َصَدقَة«
َ
ُمَك Mِ وَْجِه أ � » تَبَس

“การที่ท่านย้ิมแย้มให้แก่พ่ีน้องของท่าน ถือเป็นการทําบุญ(เศาะดะเกาะฮฺ)
ชนิดหน่ึง” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ และคนอ่ืนๆ เป็นหะดีษ เศาะฮีหฺ)  

 
คําสอนท่ี 9 

﴿Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ﴾  

“และเจ้าอย่าได้เดินบนพ้ืนแผ่นดินด้วยความหย่ิงผยอง” (ลุกมาน  : 18) 
 
คือ มีความทระนง อวดโต ด้ือด้าน เจ้าอย่าได้ทําการนั้น เพราะอัลลอฮฺ จะ

ทรงกร้ิวเจ้า และด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้กล่าวว่า 
﴿¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù ∩⊇∇∪﴾  

“แท้จริง อัลลอฮฺไม่ทรงรักผู้อวดโตโอหังทุกคน” (ลุกมาน  : 18) 
 
คือ ทําตัวหย่ิงผยอง แสดงความย่ิงใหญ่กว่าผู้อ่ืน (อ้างจาก อิบนุ กะษีรฺ) 
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คําสอนท่ี 10 

﴿ô‰ ÅÁø% $# uρ ’ Îû š�Í‹ ô±tΒ﴾   
“และเจ้าจงให้พอดีในการเดินของเจ้า” (ลุกมาน  : 19) 

 
คือ จงเดินในลักษณะที่มีความพอดี ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วเกินไป แต่ให้

พอดีๆ 
 
คําสอนท่ี 11 

﴿ôÙàÒøî $# uρ ÏΒ y7 Ï? öθ|¹ 4﴾  

“และจงลดเสียงของเจ้าลง” (ลุกมาน  : 19) 
 
คือ อย่าให้เกินเลยในคําพูด และอย่าใช้เสียงดังในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ด้วยเหตุ

นี้ ท่านได้กล่าวว่า 
﴿¨βÎ) t� s3Ρ r& ÏN≡uθô¹F{$# ßN öθ|Ás9 Î�� Ïϑ ptø: $#﴾  

“แท้จริง เสียงที่น่าเกลียดที่สุดน้ัน คือ เสียงลา” (ลุกมาน  : 19) 
 
ท่านมุญาฮิดกล่าวว่า เสียงที่น่าเกลียดที่สุดนั้น คือ เสียงลา เพราะฉะนั้น ผู้ที่ใช้

เสียงดังมาก ถือว่าเป็นเสียงที่น่าเกลียด เหมือนเสียงลาร้อง ซ่ึงเป็นเสียงที่น่ารังเกียจ 
พร้อมกันนี้เขายังเป็นผู้ถูกอัลลอฮฺเกลียดชังอีกด้วย   และการเปรียบเทียบกับลานี้ เป็น
ที่ต้องห้าม และเป็นการตําหนิอย่างหนักที่สุด เพราะว่า ท่านนบี � ได้กล่าวไว้ว่า 

وِْء ، الَعائِِد Mِْ ِهبَِتِه nَلmَِْْب َفُعوُْد Mِْ َقيْئِهِ « � »لَيَْس bََا َمثَُل الس
“ไม่รู้ว่าเราจะไปเปรียบกับความช่ัวช้าอะไร (ถึงจะสาสมกับ) คนที่เอาส่ิงของ
ที่ให้ผู้อ่ืนแล้วเขาเอากลับคืน เหมือนกับสุนัขที่กินส่ิงที่สํารอกออกมากลับเข้า
ไปอีก” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์) 
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 » ، ًqَْت َمل
َ
ْيَكِة، َفَسلُوا اَهللا ِمْن َفْضِلِه ،َفإن�هاَ َرأ إذاَ َسِمْعتُْم ِصيَاَح ا�/

ْت 
َ
َرأ هاَ  �ن َفإِ  ، ِن  يَْطا �لش ا ِمَن  ِهللا  ِبا وا  ُذ �َفتََعو ِر  َما ِ

ْ
F ا َنِهيَْق  َا َسِمْعتُْم  ذ {ِ َو

 »َشيَْطانًا
“เม่ือท่านทั้งกลายได้ยินเสียงไก่ขัน ท่านทั้งหลายก็จงขอซ่ึงความโปรดปราน
ต่ออัลลอฮฺ เพราะว่าที่ไก่ขันน้ัน เน่ืองจากมันเห็นบรรดามะลัก (มลาอิกะฮฺ) 
และเม่ือท่านทั้งหลายได้ยินเสียงลาร้อง ท่านทั้งหลายก็จงขอความคุ้มครอง
ต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากชัยฏอน เพราะว่าที่ลาร้องน้ันก็เพราะมันเห็นชัยฏอน
น่ันเอง” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)  (ดู ตัฟสีรฺ อิบนุ กะษีรฺ เล่มที่ 
3/446) 

 
สิ่งท่ีไดจากการชี้นําของโองการตางๆ ขางตน 

1. มีบัญญัติให้พ่อสั่งเสียลูก ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูก ทั้งในโลกนี้ และ
โลกหน้า 

2. ให้เร่ิมด้วยการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ และห้ามไม่ให้ต้ังภาคีต่อพระองค์ 
เพราะว่าการต้ังภาคีนั้น เป็นความอธรรมที่ทําให้การงานต่างๆเสียหาย 
เป็นโมฆะ 

3. จําเป็นจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺ และพ่อแม่ และจําเป็นจะต้องมีคุณธรรม
ต่อท่านทั้งสอง และมีการติดต่อสัมพันธ์กับท่านทั้งสอง 

4. จําเป็นจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่  ในเร่ืองที่ไม่ขัดคําสั่งของอัลลอฮฺ  เนื่องจาก
คํากล่าวของรอซูลุลลอฮฺ � ที่ว่า 

اَعُة Mِ الَمْعُروِْف « �َما الط �  »َال طاََعَة ألِ[ََحٍد Mِْ َمْعِصيَِة اِهللا إِغ
“ไม่มีการเช่ือฟังแก่คนหน่ึงคนใดในการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ แท้ที่จริง
การเช่ือฟังน้ัน ให้เช่ือฟังในเร่ืองที่ดี” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 
และมุสลิม) 

5. จําเป็นจะต้องดําเนินตามหนทางของบรรดาผู้ศรัทธา และห้ามไม่ให้
ดําเนินตามพวกทําอุตริกรรมทั้งหลาย 
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6. จะต้องสํานึกเสมอว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงรู้เห็นการกระทําของเราทั้งที่
ลับและที่แจ้ง ถึงจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม 

7. จําเป็นจะต้องดํารงละหมาดโดยเคร่งครัด ตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ต่างๆ ของการละหมาด พร้อมกับมีความนอบน้อมและสมาธิขณะทําการ
ละหมาด 

8. จําเป็นจะต้องใช้ให้ทําความดี และห้ามไม่ให้ทําความชั่ว โดยใช้ความรู้ 
และความอ่อนโยน เท่าที่เขาสามารถจะทําได้ ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้
กล่าวไว้ว่า 

َفليُ  َمنْ «  ًا  ُمنَْكر ِمنُْكْم  ى 
َ
أ ْ َر َيْستَِطْع َغ�/ لَم[ْ  ْن  َفإِ ، ِه  ِنيَِد ُه 

ْضَعُف اإليْماَن
َ
 »فَِبِلَسانِِه ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه ، وَذلَِك أ

“ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า ได้เห็นส่ิงที่ช่ัวช้า ก็ให้เขาได้เปล่ียนแปลงมัน
ให้ดีด้วยมือของเขา หากเขาไม่สามารถ ก็ด้วยล้ินของเขา หากเขา
ไม่สามารถอีก ก็ด้วยหัวใจของเขา และอันน้ัน ก็เป็นการศรัทธาที่
น้อยที่สุดแล้ว” (บันทึกโดย มุสลิม) 

9. จะต้องมีการอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับผู้ที่ใช้ให้ทําความดีและผู้ที่ห้าม
ไม่ให้ทําความชั่ว จากสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนและอันตราย และถือว่า
ความอดทนต่อสิ่งดังกล่าวเป็นเร่ืองราวต่างๆ ที่ต้องเข้มแข็งและอาศัย
ความหนักแน่น 

10. ห้ามเดินอย่างเย่อหย่ิง ทระนง 
11. ไม่เดินเร็วหรือช้าเกินไป 
12. ไม่ส่งเสียงดังเกินความจําเป็น  

 



17 
 

คําส่ังเสียท่ีสําคัญของทานนบี ���� 

 
 
 

มีรายงานจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า 
�ِ�/ يَْوًما َفَقاَل ِ� bَعل/ُمَك َ�َِمات«:  ُكنُْت َخلَْف ا

ُ
  : ... يَا ُغَالُم إِ�/ أ

“วันหน่ึง ฉันอยู่หลังท่านนบี ���� (บนสัตว์พาหนะ)   แล้วท่านนบีได้กล่าวแก่
ฉันว่า โอ้ เด็กเอ๋ย แท้จริง ฉันจะสอนเร่ืองต่างๆให้แก่เจ้าดังต่อไปน้ี …  
 

หน่ึง 

  »ِاْحَفِظ اَهللا َ�َْفْظَك «
“จงรักษาคําส่ังของอัลลอฮฺ แล้วอัลลอฮฺจะทรงรักษาเจ้า” 

  
หมายถึง จงปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺ และจงออกห่างคําสั่งห้ามของ

พระองค์ แล้วพระองค์จะทรงรักษาเจ้าในโลกนี้ และในโลกหน้า 
 
สอง 

ْدُه ُ�َاَهَك « ِ�َ َ �َماَمَك ( »اْحَفْظ اب
َ
  )أ

“จงรักษาอัลลอฮฺ แล้วเจ้าจะพบพระองค์อยู่ต่อหน้าเจ้า” 
 
จงรักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ ที่ทรงกําหนดไว้  และจงระวังสิทธิของพระองค์ 

อย่าละเลย แล้วเจ้าจะพบว่า พระองค์ประทานความสําเร็จให้แก่เจ้า และให้ความ
ช่วยเหลือแก่เจ้า 
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สาม 

لِ «
َ
لَْت فَاْسأ

َ
َ  إَِذا َسأ �ِ  ،اب �  »َو}َِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاب

“เม่ือเจ้าวิงวอนขอ เจ้าก็จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ และเม่ือเจ้าขอความ
ช่วยเหลือ เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮฺ” 

 
เม่ือเจ้าขอความช่วยเหลือให้ทํากิจการหนึ่ง กิจการใดของโลกนี้ และโลกหน้า 

เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกิจการต่างๆ ที่ไม่มีใคร
สามารถทําได้ นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น เช่น การขอให้หายป่วย และขอปัจจัยยังชีพ ซ่ึง
เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ทรงสงวนมันไว้เป็นสิทธิของพระองค์เพียงผู้เดียว (อ้างจาก อิมาม 
อัน-นะวะวียฺ และอัล-ฮัยษะมีย์) 

 
สี่ 

ءٍ «  ْن َفنَْفُعوَك بَِ�ْ
َ
لَْو اْجتََمَعْت Cََ أ َة  �م

ُ
ن� األ

َ
َفنَْفُعوَك ِإال�  لَمْ  ؛َواْعلَْم أ

ُ لََك  �ٍء قَْد َكتَبَُه اب ءٍ  ،بَِ�ْ وَك بَِ�ْ �ْن يَُ�
َ
وَك  ؛َولَْو اْجتََمُعوا Cََ أ �لَْم يَُ�

ُ َعلَيَْك  �ٍء قَْد َكتَبَُه اب   »إِال� بَِ�ْ
“และจงรู้ไว้ด้วยว่า หากมวลประชาชาติได้รวมหัวกัน เพ่ือที่จะให้ส่ิงที่เป็น
คุณอย่างหน่ึงอย่างใด แก่เจ้า  พวกเขาก็ไม่สารถให้ส่ิงที่เป็นคุณแก่เจ้าได้ 
นอกจากด้วยส่ิงที่อัลลอฮฺได้ทรงกําหนดมันให้เจ้าแล้วเท่าน้ัน แล้วหากพวก
เขาได้รวมหัวกัน เพ่ือที่จะให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นโทษแก่เจ้า พวกเขาก็ไม่
สามารถให้สิ่งที่เป็นโทษแก่เจ้าได้ นอกจากด้วยส่ิงที่อัลลอฮฺได้ทรงกําหนดมัน
ให้เจ้าแล้วเท่าน้ัน” 

  
การศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะที่อัลลอฮฺ ได้ทรงกําหนดไว้ให้มนุษย์ ทั้งดี 

และชั่ว 
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หา 

ُحُف « �ْت الص �[َقَْالُم وََجف
َ
 »ُرفَِعْت األ

“ปากกาถูกยก และแผ่นบันทึกแห้งแล้ว”  
      

สอนให้มีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ พร้อมกับการหาเหตุมาเป็นส่วนประกอบ 
เนื่องจากท่านรอซูลลุลลอฮฺ � ได้กล่าวแก่เจ้าของอูฐว่า 

» �  »اْعِقْل َوتََو�
“จงผูกมันไว้ก่อน และจงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ” 

 
(เป็นหะดีษที่บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ และกล่าวว่า เป็นหะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ)  
และในอีกบันทึกหนึ่งไม่ใช่ของอิมามอัต-ติรมิซีย์กล่าวว่า 

หก 

ةِ  إَِ� اهللاِ َيَعر�ْف « �د   »Mِ الر�َخاِء َفْعِرفَْك Mِ الش/
“เจ้าจงนึกถึงอัลลอฮฺในยามสุข แล้วอัลลอฮฺจะทรงนึกถึงเจ้าในยามทุกข์” 

 
เจ้าจงปฏิบัติสิทธิต่างๆ ของอัลลอฮฺและสิทธิต่างๆ ของผู้คนทั้งหลาย ในช่วงที่

ท่านมีความสุข แล้วอัลลอฮฺจะทรงให้ท่านรอดพ้นในเวลาที่มีความทุกข์ 
 
เจ็ด 

صاَبََك لَْم يَُكْن Rُِْخِطئََك «
َ
َك لَْم يَُكْن Rُِِصيْبََك ، َوَماأ

َ
ْخَطأ

َ
ن� َماأ

َ
  »َواْعلَْم أ

“และจงรู้ไว้เถิดว่า ส่ิงที่มันได้พลาดเจ้าไปน้ัน มันจะไม่มาประสบกับเจ้า และ
ส่ิงที่ได้ประสบกับเจ้า มันจะไม่พลาดเจ้าไปได้” 

 
เม่ืออัลลอฮฺ จะไม่ประสงค์ให้สิ่งใดมาประสบกับเจ้า สิ่งนั้นมันก็จะไม่มาถึงตัว

เจ้า และเม่ืออัลลอฮฺได้ทรงให้สิ่งหนึ่งประสบแก่เจ้า ก็ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะมาขัดขวาง
ได้ 
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แปด 

» ِgْ ��ْ�َ َمَع الصbا �ن
َ
  »َواْعلَْم أ

“และเจ้าจงรู้ไว้ด้วยว่า ชัยชนะน้ัน อยู่กับความอดทน” 
 
การชนะข้าศึก และชนะจิตใจนั้น ข้ึนอยู่กับความอดทน 
 

เกา 

ن� الَْفَرَج َمَع الَْكْرِب «
َ
  »َوأ

“และแท้จริง ความคับขันน้ันมีทางออก” 
 
และความคับขันที่มาเกิดข้ึนกับผู้ศรัทธานั้น จะมีทางออกหลังจากนั้น 

 
สิบ 

ا« ن� َمَع الُْعْ¢ِ يُْ¢ً
َ
  »َوأ

“และแท้จริง พร้อมๆ กับความยากลําบากน้ัน มีความสะดวกง่ายดายอยู่”  
 
หมายถึง ความลําบากที่ประสบกับมุสลิมนั้น จะมีความสะดวกง่ายดายมา

พร้อมด้วย  
(ผู้ตะห์กีกหนังสือ ญามิอุล อุศูล กล่าวว่า มันเป็นหะดีษ หะสัน) 
 

  

บทเรียนท่ีไดรับจากหะดีษขางตน 

1. ความรักของรอซูลุลลอฮฺ �  ที่มีต่อเด็กๆ และการให้อิบนุ อับบาส ข่ี
พาหนะอยู่ด้านหลังท่านด้วย พร้อมกับเรียกชื่ออยู่เร่ือยๆ เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ตื่นตัวอยู่เสมอ 
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2. การใช้ให้เด็กเชื่อฟังอัลลอฮฺ และออกห่างการฝ่าฝืนพระองค์ ซ่ึงจะส่งผล
ให้ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า 

3. อัลลอฮฺจะทรงให้ผู้ศรัทธารอดพ้น ขณะที่มีความทุกข์ยากต่างๆ เม่ือเขา
ได้ปฏิบัติสิทธิของอัลลอฮฺ และสิทธิของผู้คนทั้งหลาย ขณะที่มีความสุข
สบาย สุขภาพดี และมีเงินทอง 

4. การปลูกฝังหลักการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ  ด้วยการขอต่ออัลลอฮฺ การ
ขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เพียงองค์เดียว ในจิตใจของเด็กๆ ซ่ึงมันก็
เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ และบรรดาผู้มีหน้าที่เลี้ยงดูทั้งหลาย 

5. การปลูกฝังหลักการเชื่อถือการศรัทธาต่อกําหนดสภาวะทั้งที่ดี และที่
ร้าย ในตัวเด็กๆ ซ่ึงมันก็อยู่ในหลักใหญ่ของการศรัทธา 

6. การเลี้ยงเด็กให้มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี เพ่ือที่เขาจะได้เผชิญกับชีวิตด้วย
ความกล้าหาญ และความหวัง และเพ่ือเขาจะได้เป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์ 
ต่อประชาชาติของเขา 

 » ِgْ ��ْ�َ َمَع الصbا �ن
َ
ن� الَْفَرَج َمَع الَْكْرِب  ،َواْعلَْم أ

َ
ن� َمَع  ،َوأ

َ
َوأ

ا  »الُْعْ¢ِ يُْ¢ً
“และเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่า ชัยชนะน้ันอยู่กับความอดทน และแท้จริง
ทางออกน้ันอยู่กับความคับขัน และแท้จริงพร้อมกับความลําบาก
น้ัน มีความสะดวกง่ายดายอยู่” 

7. ท่านนบี � สอนให้ประชาชาติของท่านให้มีความอดทนในทุกๆ กิจการ 
และบอกว่ามันเป็นสาเหตุที่สําคัญของการได้มาซ่ึงชัยชนะ 

8. ท่านนบี � สอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นจะต้องมีทางออกเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าหากมีการขอดุอาอ์ประกอบอยู่ด้วย 

9. ท่านนบี � สอนให้เราทราบว่าความยากลําบากจะมีความง่ายดายมา
พร้อมด้วยเสมอ 
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หลักปฏิบัติของอิสลาม 

  
 
 

ศาสนทูตของอัลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า 
 อิสลามนั้นมีหลักปฏิบัติห้าประการ 

1. การปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น และแท้จริง
มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ : (ไม่มีผู้ได้รับการเคารพภักดีด้วย
ความชอบธรรม นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ) 

2. ดํารงละหมาด : (ปฏิบัติละหมาดฟัรฎูวันละห้าเวลา ด้วยความเคร่งครัด
ต่อกฎระเบียบของการละหมาด พร้อมกับมีความนอบน้อมมีสมาธิขณะ
ทําการละหมาด 

3. การบริจาคซะกาต : (ทานบังคับจําเป็น เม่ือมุสลิมครอบครองทอง หรือ
เงินตราที่มีราคาเทียบเท่ากับทอง จํานวน 85 กรัม เขาจะต้องจ่ายซะ
กาตร้อยละ 2.5  % ภายในทุกรอบ 1 ปี ส่วนทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ทอง 
และเงินตราจะต้องออกซะกาตตามอัตราที่ศาสนากําหนดไว้) 

4. การประกอบพิธีหัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺ ที่นครมักกะฮฺ : (สําหรับผู้ที่ มี
ความสามารถ) 

5. ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน : (งดอาหาร เคร่ืองด่ืม และทุกสิ่งที่ทําให้
เสียการถือศีลอด ต้ังแต่รุ่งอรุณ จนกระทั่งถึงตะวันตกดิน พร้อมกับมีการ
ต้ังเจตนา    
(หะดีษบันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 
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หลักศรัทธา 

  
 
 

1. ท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺ : (ในการมีและความเป็นหนึ่งเดียวของ
พระองค์ ในลักษณะต่างๆ และการเคารพภักดี) 

2. บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ : (ผู้ถูกสร้างมาจากรัศมี เพ่ือปฏิบัติตาม
บัญชาต่างๆของอัลลอฮฺ) 

3. บรรดาคัมภีร์ของพระองค์ : ( เตารอฮฺ อินญีล ซะบูรฺ และอัลกุรอานซ่ึง
เป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐสุด) 

4. บรรดาศาสนทูตของพระองค์ : (ท่านแรก คือ นูหฺ และท่านสุดท้าย คือ 
มุฮัมมัด  � ) 

5. วันอาคิเราะฮฺ : (วันแห่งการสอบสวน เพ่ือสอบสวนมวลมนุษย์ ในการ
งานต่างๆของพวกเขา) 

6. และต้องศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะ ทั้งที่ดี และที่ชั่ว : (ความพึงพอใจ
ในกฎสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ ทั้งที่ ดีและร้าย เพราะว่ามันเป็นการ
กําหนดของอัลลอฮฺ พร้อมกับเอาเหตุต่างๆ เป็นส่วนประกอบด้วย)  
(หะดีษรายงานโดย มุสลิม) 
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อัลลอฮฺทรงสถิตยอยูเหนือบัลลังก 

 
 
 

อัลกุรอานที่มีเกียรติ หะดีษต่างๆ ที่ถูกต้อง สติปัญญาที่บริสุทธ์ิ และธรรมชาติ
ที่บริสุทธ์ิจะเป็นตัวสนับสนุน ในเร่ืองดังกล่าว 

1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 
 ﴾لر�ْ	َُن Cََ الَعْرِش اْستََوىا﴿

“ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา ทรงสถิตย์อยู่เหนือบัลลังก์” (ฏอฮา : 5) 
(คือ ทรงสูงส่งและทรงอยู่เหนือข้ึนไป)  
 
2. ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้กล่าวคําปราศรัย ในวันอะเราะฟะฮฺ ในการทําพิธี

หัจญ์คร้ังสุดท้ายว่า 
بَُها «  ُينَك/ َماِء َو �ْصبَُعُه إَ� الس

ُ
أَال َهل َبل�ْغُت ؟ َقالُوا َغَعْم َيْرَفُع أ

 »اَللُّهم� اْشَهدْ : إRَِِْهْم َوَيُقوُل 
“พึงรู้เถิดว่า ฉันได้แจ้งให้ทราบแล้วใช่ไหม? พวกเขากล่าวว่า ใช่ 
ท่านจึงยกน้ิวมือของท่านข้ึนไปยังฟากฟ้า พลางช้ีไปทางผู้คน
ทั้งหลายและกล่าวว่า โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงเป็นพยานด้วย
เถิด” (บันทึกโดย มุสลิม) 
 

3. ผู้ละหมาดจะกล่าวในขณะละหมาดว่า 
 َCْ

َ
َ األ   ُسبَْحاَن َر¥/

“มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ผู้ทรงสูงส่ง”   
และจะยกสองมือของเขาข้ึนฟ้า ขณะที่ทําการขอดุอาอ์ 
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4. เด็กๆ นั้น เม่ือท่านถามพวกเขาว่า อัลลอฮฺอยู่ไหน ? พวกเขาก็จะตอบ
ตามธรรมชาติของพวกเขาว่า พระองค์อยู่บนฟากฟ้า 

5. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ว่า 
َمَواِت  اهللاُ  وَُهوَ ﴿ �  ﴾Mِ الس

“และพระองค์ คือ อัลลอฮฺทรงอยู่ในฟากฟ้า” (อัล-อันอาม : 3) 
 
อิบนุ กะษีรฺ ได้กล่าวไว้ในการอธิบายอายะฮฺนี้ว่า 

نَا َالَغُقْوُل َكَما َيُقْوُل ا¦َْهِمي�ةُ ا �ْوَن Cََ كغ ُ َفَق الُمَف¢/ �) ِفْرَقٌة َضال�ةٌ (   ي
ا َكِبْ�اً  ا َفُقولُْوَن ُعلُو© �  .)انت»( إِن� اب� Mِ ُ>/ َمqٍَن َيَعاَ� اُهللا َقم

“บรรดานักอธิบายความหมายอัลกุรอานมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เรา
จะไม่กล่าวเหมือนกับที่พวกญะฮฺมียะฮฺ (พวกผู้หลงผิด) ที่กล่าวว่า 
แท้จริง อัลลอฮฺ ทรงอยู่ในทุกสถานที่! อัลลอฮฺทรงสูงย่ิงจากส่ิงที่พวก
เขากล่าว!!”  
(และความหมาย “อยู่ในฟากฟ้า” คือ ทรงอยู่บนฟากฟ้า)  

           แต่ทว่า อัลลอฮฺทรงอยู่กับเรา ด้วยการที่ทรงได้ยินเรา และทรงเห็นเรา 
ในขณะที่พระองค์นั้นทรงอยู่เหนือบัลลังก์ 
 
เรื่องเลานาฟง 

มีรายงานจากมุอาวิยะฮฺ อิบนุ อัล-หะกัม อัส-สุละมีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  
กล่าวว่า 

اِغي�ةِ  �َو
ْ
ُحٍد َوا¦

ُ
لَْعُت َذاَت يَْوٍم َفاط�  ،َوَ®نَْت ِ� َجاِرَيٌة تَْرَ َلنًَما ِ� ِقبََل أ
ئُب َقْد َذَهَب بَِشاٍة ِمْن َلنَِمَها /eنَا رَُجٌل ِمْن بَِ° آَدَم آَسُف َكَما  ،َفإَِذا ا

َ
َوأ

َن  َسُفو
ْ
ةً  ،َيأ �َعلَيِْه  ،َلِك°/ َصَكْكتَُها َصك  ُ �ب ا  �ِ َص± �ب ا َل  َرُسو َييُْت 

َ
َفأ

�  ،وََسل�مَ  َم َذلَِك ²ََ �ْعِتُقَها :   ُقلُْت  ،َفَعظ
ُ
َفَال أ

َ
ِ أ �اْئتِِ° «   : َقاَل  ؟َيا رَُسوَل اب
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َتيْتُُه ِبَها ،» ِبَها
َ
؟«   :   َفَقاَل لََها ،َفأ ُ �ْفَن اب

َ
َماءِ :  َقاَلْت  ،» أ �َمْن «   : َقاَل  ،Mِ الس

نَا؟
َ
ِ  :قَالَْت  ،»أ �نَْت رَُسوُل اب

َ
ْعِتْقَها« :قَاَل  ،أ

َ
َها ُمْؤِمنَةٌ  ،أ �   .»فَإِغ

“และฉันมีทาสหญิงคนหน่ึง เธอเล้ียงแพะแกะให้ฉัน อยู่ทางอุฮุด และอัลญ
วานียะฮฺ แล้ววันหน่ึงฉันได้ออกไปดู เม่ือน้ันเองหมาป่าก็ได้คาบเอาแกะตัว
หน่ึงจากฝูงแกะของเธอไป  และฉันในฐานะลูกหลานอาดัมคนหน่ึง ก็รู้สึก
เศร้าเหมือนกับที่พวกเขาเศร้า แต่ทว่า ฉันได้ตบเธออย่างแรง แล้วฉันก็ได้ไป
หาท่านรอซูลุลลอฮฺ ����  ท่านก็ได้ถือว่าการน้ันเป็นเร่ืองใหญ่สําหรับฉัน ฉันจึง
ได้กล่าวว่า โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮฺ ฉันจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระดีไหม ? ท่าน
กล่าวว่า ท่านจงไปนําเธอมา แล้วท่านได้กล่าวแก่เธอว่า อัลลอฮฺอยู่ที่ไหน ? 
เธอกล่าวว่า อยู่ในฟากฟ้า ท่านกล่าวว่า และฉันเป็นใคร ? เธอกล่าวว่า ท่าน
เป็นทูตของอัลลอฮฺ  ท่านกล่าวว่า จงปล่อยเธอให้เป็นไทเถอะ เพราะว่า เธอ
เป็นผู้ศรัทธา” (บันทึกโดย มุสลิม และอบู ดาวูด) 

(และคําว่า “ทรงอยู่ในฟากฟ้า” แปลว่า ทรงอยู่บนฟากฟ้า) 
 
สิ่งท่ีไดรับจากหะดีษน้ี 

1. บรรดาสาวกนั้น จะหวนกลับไปยังรอซูลุลลอฮฺ � ในขณะที่มีปัญหาหนึ่ง
ปัญหาใดเกิดข้ึน ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ เพ่ือที่พวกเขาจะได้รู้ใน
ปัญหานั้น 

2. การยกเร่ืองราวไปให้อัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ เป็นผู้ตัดสิน ซ่ึงเป็น
การปฏิบัติตามคําตรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า 

﴿Ÿξsù  y7 În/ u‘ uρ  Ÿω  šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ  4®Lym  x8θßϑ Åj3ysãƒ  $yϑŠÏù  t� yfx©  óΟ ßγoΨ ÷� t/  §Ν èO 

Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡à@Ρ r& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾  

“หามิได้ ฉันขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าว่า พวกเขาจะยัง
ไม่ศรัทธา จนกว่าพวกเขาจะให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินในส่ิงที่เกิดการ
ขัดแย้งกันในระหว่างพวกเขา หลังจากน้ัน พวกเขาจะไม่พบความ
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คับข้องใจใดๆ ในจิตใจของพวกเขา จากส่ิงที่เจ้าได้ตัดสินไป และ
ยอมจํานนทุกประการ” (อัน-นิสาอ์ : 65) 

3. ความไม่พอใจของท่านรอซูล � ต่อสาวกที่ตบทาสหญิงของเขา และถือ
เป็นเร่ืองใหญ่ 

4. การปล่อยทาสให้เป็นอิสระ  จะเกิดข้ึนกับผู้ศรัทธา  จะไม่เกิดข้ึนกับผู้
ปฏิเสธเพราะว่า รอซูลของอัลลอฮฺ � ได้ทดสอบเธอ แล้วเม่ือท่านรู้ถึง
การศรัทธาของเธอ ท่านก็สั่งให้ปล่อยเธอเป็นอิสระ และหากเธอเป็นผู้
ปฏิเสธ ท่านก็จะไม่ใช้ให้ปล่อยเธอเป็นอิสระ 

5. จําเป็นจะต้องมีการถามถึง การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ และประการหนึ่ง
นั้น คือ การข้ึนอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ และการรู้ในเร่ืองดังกล่าวเป็น
สิ่งจําเป็น 

6. มีบัญญัติให้ถามด้วยคําว่า อัลลอฮฺอยู่ที่ไหน ? และว่ามันเป็นแนวทาง 
(ซุนนะฮฺ) เพราะท่านรอซูลลุลลอฮฺ � ได้ถามเช่นนั้น 

7. มีบัญญัติให้ตอบด้วยคําว่า “อัลลอฮฺอยู่ในฟากฟ้า” (คืออยู่บนฟากฟ้า) 
เนื่องจากการเห็นด้วยของท่านรอซูล � กับคําตอบของทาสหญิง และ
เนื่องจากการสอดคล้องของคําตอบกับอัลกุรอานที่กล่าวว่า 

﴿Λ äΨ ÏΒ r&u ̈Β ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ãΝ ä3Î/ uÚö‘ F{$# ﴾  

“พวกเจ้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยจากผู้ที่อยู่ในฟากฟ้ากระน้ันหรือ 
ในการที่พระองค์จะทรงให้แผ่นดินสูบพวกเจ้าลงไป” (อัล-มุลกฺ : 
16)  
(อิบนุ อับบาสกล่าวว่า พระองค์คืออัลลอฮฺ)  
(และ “อยู่ในฟากฟ้านั้น” แปลว่า อยู่บนฟากฟ้า) 
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8. การศรัทธาจะถูกต้องได้ด้วยการปฏิญาณว่า มุฮัมมัด � เป็นรอซูล
ของอัลลอฮฺ 

9. การเชื่อว่า อัลลอฮฺอยู่ในฟากฟ้า เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความถูกต้อง
ของการศรัทธา และมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้ศรัทธาทุกคน 

10. การโต้ตอบความผิดพลาดของผู้ที่กล่าวว่า อัลลอฮฺทรงอยู่ในทุกสถานที่
ด้วยตัวตนของพระองค์ และที่จริงนั้น คือ อัลลอฮฺทรงอยู่กับเรา ด้วย
ความรู้ของพระองค์ ไม่ได้อยู่กับเราด้วยตัวตนของพระองค์ 

11. การขอทาสหญิงของท่านรอซูลุลลอฮฺ � เพ่ือทดสอบเธอนั้น เป็น
หลักฐานบ่งบอกถึงว่า ท่านไม่รู้ในสิ่งเร้นลับ นั่นก็คือ ท่านไม่รู้มาก่อนว่า 
ทาสหญิงผู้นี้ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺมาก่อน เป็นการตอบโต้พวกซูฟียฺ ที่
กล่าวว่าท่านรอซูล � รู้ในสิ่งเร้นลับ ด้วยเหตุดังกล่าว อัลลอฮฺ ตะอาลา 
จึงใช้รอซูลของพระองค์ให้กล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายว่า 

﴿≅ è%  Hω  à7 Î= øΒ r&  Å¤ø@ uΖ Ï9  $Yèø@ tΡ  Ÿωuρ  # …� ŸÑ  āωÎ)  $tΒ  u !$x©  ª! $#  4  öθs9 uρ  àMΖ ä.  ãΝ n= ôã r& 

|= ø‹ tóø9 $#  ßN ÷� sYò6tG ó™]ω  zÏΒ  Î� ö� y‚ø9 $#  $tΒ uρ  zÍ_¡¡tΒ  â þθ�¡9 $#  4  ÷βÎ)  O$tΡ r&  āωÎ)  Ö�ƒÉ‹ tΡ 

×�� Ï±o0uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∇∇∪﴾  

“(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า  ฉันไม่มีสิทธิ์ครอบครองส่ิงที่เป็นคุณ 
และส่ิงที่ เป็นโทษแก่ตัวของฉันได้ นอกจากส่ิงที่ อัลลอฮฺทรง
ประสงค์เท่าน้ัน และหากฉันรู้ในส่ิงเร้นลับแล้ว ฉันก็จะสะสมความ
ดี ไว้ให้มาก และความช่ัวก็จะไม่มาแตะต้องฉันด้วย ฉันมิได้เป็น
อะไรอ่ืน นอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวร้าย และเป็นผู้แจ้งข่าวดีแก่หมู่
คณะที่ศรัทธาเท่าน้ัน” (อัล-อะอฺรอฟ : 188) 
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คําตักเตือนตางๆ ของนบ ี���� แกพอแมและลูกๆ 

  
 
 

1.  ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า 
�ُكْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقي�ِتهِ «  ُ́ َراٍع َوَمْسئُوٌل َقْن  اإلَمامُ  ،ُ��ُكْم َراٍع َو

ْهِلِه َوُهَو َمْسئُوٌل َقْن َرِقي�ِتهِ  ،َرِقي�ِتهِ 
َ
ُة َراِقيٌَة  ،َوالر�ُجُل َراٍع Mِ أ

َ
َوالَْمْرأ

ِقي�ِتَها َر َقْن  َلٌة  َمْسئُو َو ْوِجَها  َز َنيِْت   Mِ،  ِِل َسي/ِده َما  Mِ ٍع  َرا ُم  ِد َا
ْ
· َوا

  »َوَمْسئُوٌل َقْن َرِقي�ِتهِ 
“ทุกคนเป็นผู้ดูแล  และเป็นผู้รับผิดชอบผู้อยู่ใต้การดูแลของเขา  ดังน้ันผู้นํา 
(อิมาม) ก็เป็นผู้ดูแล และเป็นผู้รับผิดชอบผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเขา   และ
สามีเป็นผู้ดูแลในครอบครัวของเขา  และเขาเป็นผู้รับผิดชอบผู้ที่อยู่ใต้การ
ดูแลของเขา   และภรรยาเป็นผู้ดูแลในบ้านสามีของนาง  และนางเป็น
ผู้รับผิดชอบผู้อยู่ใต้การดูแลของนาง   และคนรับใช้เป็นผู้ดูแลในทรัพย์สิน
ของนายของเขา  และเขาเป็นผู้รับผิดชอบผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของเขา” (บันทึก
โดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
2. มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูดว่า ฉันกล่าวว่า โอ้ ท่านรอซูลุลลอฮฺ 

บาปใดที่ใหญ่โตที่สุด ท่านรอซูล � กล่าวว่า 
ا َوُهَو َخلََقَك «  ِ نِد© �ْن َ�َْعَل ِب

َ
̧ي :  ُقلُْت  ،» أ

َ
َك «   : َقاَل  ؟ُعم� أ ْن َيْقتَُل َوَ�َ

َ
ُعم� أ

ْن َفْطَعَم َمَعَك 
َ
̧ي : قُلُْت  ،»َخْشيََة أ

َ
ْن تَْزِ«َ ºَِِليلَِة َجارِكَ « :قَاَل  ؟ُعم� أ

َ
   »أ

“คือ การที่ท่านทําให้มีภาคีข้ึนแก่อัลลอฮฺ ทั้งๆที่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างท่าน 
ฉันกล่าวว่า หลังจากน้ันมีบาปใดอีก? ท่านรอซูลกล่าวว่า การที่ท่านฆ่าลูก
ของท่านอันเน่ืองจากกลัวว่าเขาจะมาแย่งอาหารของท่านกิน ฉันกล่าวว่า 
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หลังจากน้ันมีบาปใดอีก ? ท่านรอซูลกล่าวว่า การที่ท่านไปผิดประเวณีกับ
ภรรยาเพ่ือนบ้านของท่าน” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
3. ท่านรอซูล � ได้กล่าวไว้ว่า 

ْوالَِدُكمْ «
َ
َ َواْعِدلُوا Mِ أ �  »اي�ُقوا اب

“ท่านทั้งหลาย จงยําเกรงอัลลอฮฺ และจงให้ความยุติธรรม กับบรรดาลูกๆ
ของท่านทั้งหลาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

จงให้ความยุติธรรมในระหว่างลูกๆของท่านทั้งหลาย ในทรัพย์สินของใช้ต่างๆ 
และในทุกสิ่ง 
 

4. ท่านรอซูล � ได้กล่าวว่า 
بََواُه ُفَهو/َداِنهِ  ،ُ>� َمْولُوٍد يُوَ�ُ Cََ الِْفْطَرةِ « 

َ
اِنهِ  ،َفأ َ ْو ُفنَ�/

َ
َساِنهِ  ،أ ْو ُفَمج/

َ
 ،أ

  »َمِة تُنْتَُج اْ¿َِهيَمَة َهْل تََرى ِفيَها َجْدَ�ءَ َكَمثَِل اْ¿َِهي
“เด็กทุกคนเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติบริสุทธิ์ แล้วพ่อแม่ของเขาน่ีแหล่ะที่จะทํา
ให้เขาเป็นยะฮูดียฺ หรือทําให้เขาเป็นนัศรอนียฺ หรือทําให้เขาเป็นผู้บูชาไฟ 
(มะญูซีย์)  อุปมัย เหมือนสัตว์เดียรฉานคลอดสัตว์เดียรฉานออกมา ท่านพบ
เห็นการขาดของหูในสัตว์น้ันไหม ?” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

คือ ทําให้ลูกเป็นยะฮูดียฺ หลังจากที่เขาได้ถูกสร้างข้ึนมาตามธรรมชาติ แล้ว
ท่านก็เปรียบเทียบว่า แม้กระทั่งสัตว์ก็เกิดมาสมบูรณ์ แต่ที่หูต้องขาดก็เพราะมีผู้ทําให้
ขาด 

 
5. ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า 

يْهِ «  َباهُ  ،ِمْن اْلَكبَاِئِر َشتُْم الر�ُجِل َواِ�َ
َ
َبا الر�ُجِل َفيَُسب� أ

َ
َويَُسب�  ،يَُسب� أ

هُ  �م
ُ
ُه فَيَُسب� أ �م

ُ
  »أ



31 
 

“ส่วนหน่ึงของบาปใหญ่ก็คือ  การด่าพ่อแม่ของคนเรา กล่าวคือ เขาด่าพ่อ
ของคนอ่ืน แล้วคนน้ันก็ด่าพ่อของเขา และเขาด่าแม่ของคนอ่ืน แล้วคนน้ันก็
ด่าแม่ของเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์  และมุสลิม) 

 
6. มีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูล � แล้วกล่าวว่า โอ้ ศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

ใครเป็นผู้ที่สมควรที่สุดกับการเป็นเพ่ือนที่ดีของฉัน ? 
َك «   : َقاَل  �م

ُ
َك «   : َقاَل   ؟،ُعم� َمنْ  : َقاَل  ،» أ �م

ُ
َك «   : َقاَل  ؟،ُعم� َمنْ  : َل َقا ،» أ �م

ُ
 ،» أ

بُوكَ « :قَاَل  ؟،ُعم� َمنْ  :قَاَل 
َ
  »ُعم� أ

“ท่านรอซูลกล่าวว่า  แม่ของท่าน เขากล่าวว่า หลังจากน้ันใครอีก? ท่าน
กล่าวว่า แม่ของท่าน เขากล่าวว่า หลังจากน้ันใครอีก? ท่านกล่าวว่า แม่ของ
ท่าน เขากล่าวว่า หลังจากน้ันใครอีก?  ท่านรอซูลกล่าวว่า พ่อของท่าน”
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 
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ความรับผิดชอบของพอแมและครู 

 
 
 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 
﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθè% ö/ ä3|¡à@Ρ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r&uρ # Y‘$tΡ﴾  

“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย พวกเจ้าจงป้องกันตัวของพวกเจ้า และ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากนรก” (อัต-ตะหฺรีม : 6) 

 
พ่อ แม่ ครู และสังคม เป็นผู้รับผิดชอบต่อหน้าอัลลอฮฺ ในการเลี้ยงดูเด็กๆใน

ยุคนี้ หากว่าพวกเขา เลี้ยงดูพวกเขาดี เขาก็จะมีความสุข และพวกเขาก็จะมีความสุขทั้ง
ในโลกนี้และโลกหน้า และหากพวกเขาได้เพิกเฉยในการเลี้ยงดู พวกเขาก็จะมีความทุกข์  
และบาปจะติดอยู่ที่คอของพวกเขา และด้วยเหตุนี้ จึงมีมาในวจนะที่ว่า 

�ُكْم َمْسئُوٌل َقْن َرِقي�ِتهِ «  ُ́ ُ��ُكْم َراٍع َو« 
“ท่านทุกคนเป็นผู้ดูแล และท่านทุกคนเป็นผู้ รับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ใต้การ
ปกครองของพวกท่านทั้งหลาย ”(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
มันก็เป็นข่าวดีสําหรับท่าน โอ้ ผู้เป็นครู ด้วยวจนะของท่านรอซูลุลลอฮฺ � 

ที่ว่า 
ُ بَِك رَُجًال وَ « �ْن َفْهِدَي اب

َ
ِ أل ��َعمِ  ُ	ْرِ ِحًدا َخْ�ٌ لََك ِمْن افََو ابbا« 

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า การที่อัลลอฮฺจะทรงนําทางคนหน่ึงผ่านมือของท่าน
น้ัน มันดีสําหรับท่านมากกว่าได้อูฐแดงเสียอีก” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ
มุสลิม) 

และขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งสอง โอ้ บรรดาผู้เป็นพ่อแม่ กับวจนะที่
ถูกต้องนี้ 



33 
 

َثَالَثةٍ «  ِمْن   �ال ِإ َقَملُُه  َقنُْه  ْغَقَطَع  ا نَْساُن  ِإل[ِ ا َماَت  ا  َذ ِمنْ  : ِإ  �ال َقٍة  ِإ َصَد
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِهِ  ،َجاِرَيةٍ 

َ
ْو َوَ�ٍ َصاِلٍح يَْدُعو Äَُ  ،أ

َ
 »أ

“เม่ือมนุษย์ได้ตายไป การงานของเขาก็จะขาดตอน นอกจากสามประการ
ด้วยกัน : คือ ทานที่ถาวร หรือวิชาที่ใช้ประโยชน์ได้ หรือลูกที่ดีขอดุอาอ์
ให้แก่เขา” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
ขอให้สิ่งที่ท่านได้ช่วยกันแก้ไข ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ลูกศิษย์ลูกหา มาก่อน

การแก้ไขปรับปรุงอย่างอ่ืน เพราะพวกเด็กๆ จะดีได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับการเอาใจใส่ใน
การอบรมเลี้ยงดูของพวกท่าน  

และอีกประการหนึ่งที่อยากจะขอเน้นให้ช่วยกันระมัดระวังก็คือ การมีมารยาท
อันดีงามของผู้เป็นพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ต่อหน้าเด็กๆ นั้นเป็นเร่ืองที่ดีงาม และ
สมควรกระทําเป็นอย่างย่ิง 
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หนาท่ีของผูอบรมเล้ียงดู และครูบาอาจารย 

 
 
 
1. สอนให้เด็กพูดคําว่า 

ٌد ر�ُسْوُل اهللاِ  إÄََِ إِال�  الَ  �  اهللا ، Sَُم
“ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺเท่าน้ัน มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺ”  

 
และให้ความเข้าใจแก่เขาในความหมายดังกล่าว เม่ือเขาเติบใหญ่ว่า 

 ºَِقÆ إِال� اهللا َمْعبُودَ  الَ 
“ไม่มีผู้ที่ต้องเคารพภักดีอ่ืนใดที่แท้จริงด้วยความชอบธรรม นอกจากอัลลอฮฺ
เท่าน้ัน” 

 
2. ปลูกฝังความรักอัลลอฮฺและการศรัทธาต่อพระองค์ในหัวใจของเด็ก เพราะ

ว่าอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงสร้างเรา เป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่เรา และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
แก่เราเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค์  

 
3. สอนเด็กให้ขอต่ออัลลอฮฺ และขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เพียงองค์เดียว 

เพราะท่านรอซูลได้เคยสอนลูกของลุงท่านว่า 
ِل اَهللا ، َو}َذاَ اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاهللاِ وَ «

َ
لَْت فَاْسأ

َ
 »}ِذاََسأ

“เม่ือเจ้าจะขอ เจ้าก็จงขอต่ออัลลอฮฺ และเม่ือเจ้าขอความช่วยเหลือ เจ้าก็จง
ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ และบอกว่า เป็นหะดีษ
ที่หะสัน เศาะฮีหฺ) 
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เตือนไมใหทําบรรดาส่ิงตองหามตางๆ 

 
 
 
1. ห้ามปรามเด็กๆไม่ให้ปฏิเสธศรัทธา ด่าทอ สาปแช่ง และพูดจาไม่สุภาพ 

และให้ความเข้าใจแก่พวกเขา ด้วยความอ่อนโยนว่า การปฏิเสธศรัทธา (กุฟรฺ) นั้นเป็น
สิ่งต้องห้าม (หะรอม) มันจะนํามาซ่ึงความขาดทุน และการเข้านรก และจําเป็นที่เรา
จะต้องระวังคําพูด ขณะที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา เพ่ือจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา 

2. ห้ามปรามไม่ให้ทําการต้ังภาคีต่ออัลลอฮฺ ซ่ึงก็ได้แก่ การขอต่อผู้ อ่ืน
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ จากบรรดาผู้ที่ได้ตายไปแล้ว และการขอความช่วยเหลือจากพวก
เขา ทั้งๆที่พวกเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ ที่ไม่สามารถให้คุณให้โทษใดๆได้ เพราะตายไป
แล้ว อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 

﴿Ÿωuρ  äíô‰ s?  ÏΒ  ÈβρßŠ  «! $#  $tΒ  Ÿω  y7 ãèx@Ζ tƒ  Ÿωuρ  x8•� ÛØ tƒ  (  βÎ* sù  |M ù= yèsù  y7 ‾Ρ Î* sù  # ]ŒÎ)  zÏiΒ 

tÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊇⊃∉∪﴾ 

“และเจ้าอย่าได้ขอต่อผู้อ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ในส่ิงซ่ึงไม่สามารถให้คุณ
แก่เจ้าได้  และไม่สามารถให้โทษแก่เจ้าได้ด้วย  แล้วหากเจ้าได้กระทํา  เม่ือ
น้ันเจ้าก็เป็นคนหน่ึงจากบรรดาผู้ก่ออธรรม (ตั้งภาคี)”(ยูนุส : 106) 

 
3. ห้ามปรามเด็กๆ ไม่ให้เล่นการพนันทุกชนิด เช่น สลากกินแบ่ง สนุกเกอร์ 

และอ่ืนๆ ถึงแม้จะเป็นการให้ความเพลิดเพลินก็ตาม เพราะว่า มันจะนําไปสู่การพนัน 
สร้างความเป็นศัตรูต่อกัน ตัวเองก็เสื่อมเสีย และต้องมาเสียเวลา และทรัพย์สินเงินทอง
อีก ย่ิงไปกว่านั้น ยังต้องเสียการอิบาดะฮฺ เช่น การขาดละหมาด เป็นต้น 

4. ห้ามเด็กไม่ให้อ่านหนังสือโป๊ ดูภาพเปลือย เร่ืองปล้นจ้ี และเร่ืองเพศ และ
ห้ามพวกเขาไม่ให้ดูภาพต่างๆเหล่านี้ในภาพยนตร์ และโทรทัศน์ เพราะจะทําให้พวกเขา
หมกมุ่น จนทําให้กลายเป็นคนไม่ดี หมดอนาคต 
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5. ห้ามปรามเด็กไม่ให้สูบบุหร่ี และให้ความเข้าใจแก่เขาว่า บรรดาแพทย์ได้
เห็นพ้องต้องกันว่า มันให้โทษแก่ร่างกาย ทําให้เกิดมะเร็ง ทําให้ฟันผุ มีกลิ่นเหม็น เป็น
อันตรายต่อปอด ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น การสูบ การขายสิ่งเสพติดมึนเมา 
และการพนัน จึงเป็นสิ่งต้องห้าม และบอกให้รับประทานผลไม้ และขนมแทน 

6. ฝึกเด็กให้เกิดความเคยชินในการพูดจริง ทําจริง โดยที่เราจะไม่โกหกพวก
เขา ถึงแม้จะเป็นการล้อเล่น และเม่ือเราได้สัญญาพวกเขา เราก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา
ของเรา ซ่ึงท่านรอซูล � ได้สอนไว้ว่า 

َث َكَذَب  : آَيُة الُْمنَاِفِق َثَالٌث «  �ْخلََف، َوِ}َذا َوَعدَ  ،ِإَذا َحد
َ
َوِ}َذا اْؤُتِمَن  أ

  »َخانَ 
“เคร่ืองหมายของผู้กลับกลอก (มุนาฟิก) มีอยู่สามประการ คือ เม่ือเขาพูด 
เขาก็โกหก เม่ือเขาสัญญา เขาก็ผิดสัญญา และเม่ือเขาได้รับความไว้วางใจ 
เขาก็บิดพล้ิว” (อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม เป็นบันทึก) 

 
 7. เราจะต้องไม่นําทรัพย์สินที่ต้องห้าม (หะรอม) มาซ้ือหาอาหารเลี้ยงลูกๆ
ของเรา เช่น สินบน ดอกเบี้ย  ลักขโมย  คดโกง ซ่ึงมันเป็นสาเหตุที่จะนํามาของความ
ทุกข์ร้อนของพวกเขา การด้ือดึงของพวกเขา และการฝ่าฝืนของพวกเขา 
 8. ไม่ขอดุอาอ์ให้ลูกๆได้รับความหายนะและความโกรธกร้ิว เพราะว่าการขอดุ
อาอ์นั้นอาจจะถูกตอบรับในทางที่ดีหรือทางที่ชั่วร้ายได้ และบางทีก็อาจทําให้ลูกๆ 
เตลิดออกไปจนเลยเถิดไปเลยก็ได้ และที่ประเสริฐสุดนั้น คือ ให้เรากล่าวแก่ลูกๆว่า 

ْصلََحَك اهللاُ 
َ
  َهَداَك اهللاُ  ،أ

“ขออัลลอฮฺทรงแก้ไขปรับปรุงเจ้าด้วย ขออัลลอฮฺทรงนําทางเจ้าด้วย” 
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จําเปนตองสอนวิธีการละหมาด 

 
 
 

1. จําเป็นจะต้องสอนลูกทั้งชายและหญิงให้ละหมาดในวัยเยาว์ เพ่ือที่เขาจะได้
ละหมาดติดในขณะที่เติบใหญ่ เนื่องจากคํากล่าวของท่านรอซูลุลลอฮฺ � ที่ว่า 

ُبوُهم َعلَيْهاَ إَذا َبلَُغوا «  ِËَْالَة إَذا َبلَُغوا َسبْعاً، َوا �ْوَالَدُكْم الص
َ
َعل/ُموا أ

قُوا بَيْنَُهم Mِ الَمَضاِجعِ   »َع0ْاً ، َوفَر/
“ท่านทั้งหลายจงสอนลูกๆของพวกท่านให้ละหมาด เม่ือพวกเขาอายุได้เจ็ด
ขวบ และจงตีพวกเขา เม่ือพวกเขาอายุได้สิบขวบ เพ่ือให้พวกเขาละหมาด 
พร้อมกับแยกที่นอนของพวกเขาด้วย” (เป็นหะดีษที่ถูกต้อง ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญา
มิอฺ ของ อัล-อัลบานีย์) 

การสอนนั้น ก็ด้วยการอาบน้ําละหมาด และละหมาดให้ดู พาพวกเขาไปมัสญิด 
และส่งเสริมพวกเขาให้มีหนังสือที่สอนวิธีการละหมาด เพ่ือให้ครอบครัวทั้งหมด ได้ศึกษา
กฎเกณฑ์ต่างๆของการละหมาด พ่อแม่และคุณครูจะต้องช่วยกันฝึกฝน และปลูกฝังการ
ละหมาดตลอดเวลา เพราะถ้าท่านเพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ท่านจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัล
ลอฮฺอย่างแน่นอน 

2. สอนอัลกุรอานุลกะรีมให้แก่ลูกๆ ซ่ึงเราก็จะเร่ิมด้วยซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺ ซู
เราะฮฺสั้นๆ ฯลฯ และท่องจําการอ่านตะชะฮฺฮุด เพ่ือใช้ละหมาด และเราจะต้องหาครูที่มี
ความรู้วิชาตัจวีดมาสอนให้แก่พวกเขา และให้พวกเขาไปท่องจําอัลกุรอาน และหะดีษ 

3. ส่งเสริมให้ลูกๆ ไปละหมาดวันศุกร์ และไปละหมาดรวมกัน (ญะมาอะฮฺ) 
ในมัสญิด และแสดงความอ่อนน้อมในการตักเตือนพวกเขา หากพวกเขาทําผิด อย่าให้การ
ตักเตือนของเราที่มีต่อพวกเขาดูเป็นเร่ืองน่ารําคาญ เช่น ดุ ด่า ตะคอก เพราะจะทําให้
พวกเขาต่อต้าน การทําเช่นนั้นของเรา และพาลไม่ยอมละหมาด ซ่ึงไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด   

4. ฝึกลูกๆให้เคยชินกับการถือศีลอด ต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ เพ่ือพวกเขาจะได้เคยชิน
เม่ือบรรลุศาสนภาวะ                                                                                         
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การปกปดและใชผาคลุมศีรษะ 

 
 
 
1. กระตุ้นลูกผู้หญิงให้รู้จักปกปิดร่างกายให้มิดชิด ต้ังแต่วัยเยาว์ เพ่ือเธอจะได้

ทําติดตัวในวัยเติบใหญ่ ดังนั้น เราจะไม่ให้เธอสวมใส่เสื้อผ้าสั้นๆ หรือใส่กางเกงกับเสื้อที่
ดูแล้วเหมือนผู้ชาย หรือคนไม่มีศาสนา หรือใส่เสื้อผ้าบางและรัดรูป ซ่ึงดูแล้วเป็นการ
ย่ัวยวนผู้ที่พบเห็น และจําเป็นที่เราจะต้องให้คลุมศีรษะต้ังแต่อายุเจ็ดขวบ และปิด
ใบหน้าของเธอ เม่ือบรรลุศาสนภาวะ และสวมใส่ชุดดําที่ปกปิด ที่ยาว ที่ไม่รัดรูป ที่
รักษาภาพลักษณ์ของเธอ และอัลกุรอานเรียกร้องสตรีผู้ศรัทธาทุกคนให้ใช้ผ้าคลุม โดย
ระบุว่า 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ  ÷É<̈Ζ9 $#  ≅ è%  y7 Å_≡uρø— X{  y7 Ï?$uΖ t/ uρ  Ï !$|¡ÎΣ uρ  tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  šÏΡ ô‰ ãƒ  £Íκ ö� n= tã  ÏΒ 

£ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σ ãƒ  ∩∈∪﴾   

“โอ้ ผู้เป็นนบีเอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้า และลูกๆของเจ้า 
และสตรีของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนางดึงเอาเส้ือคลุมของพวกนางลงมา
คลุมตัวของพวกนาง น่ัน เป็นการใกล้ที่สุดที่พวกนางจะถูกรู้จัก แล้วไม่ถูก
รังแก” (อัล-อะหฺซาบ : 59) 

           อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงห้ามบรรดาสตรีผู้ศรัทธา (มุมินะฮฺ) ไม่ให้โชว์สัดส่วน 
และเปิดหน้าเปิดตา โดยที่พระองค์ตรัสว่า 

﴿Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$# (﴾  

“และพวกเจ้าอย่าได้เปิดเผยสัดส่วนแบบยุคงมงายสมัยแรกๆ” (อัล-อะหฺซาบ 
: 33) 

 
2. สอนให้ลูกๆทั้งชายและหญิงไม่ให้แต่งกายผิดเพศ ชายต้องไม่แต่งกายแบบ

หญิง และหญิงต้องไม่แต่งกายแบบชาย และสอนให้พวกเขาอย่าแต่งกายแบบสมัยนิยม
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ที่ขัดกับอิสลาม เช่น กางเกงคับๆ กระโปรงสั้นๆ เสื้อคอกว้าง แขนกุด เพราะจะ
ถูกอัลลอฮฺลงโทษ หากทําเช่นนั้น ในหะดีษที่เศาะฮีหฺก็มีว่า 

ُ َعلَيِْه وََسل�َم الُْمتََشب/ِهTَ ِمْن الر/َجاِل ِبالن/َساِء «  �ِ َص±� اب �َلَعَن رَُسوُل اب
َجاِل  لر/ ا ِمْن   Tِْْلُمتََخن/ث ا َلَعَن  َو ِل  َجا لر/ ِبا ِء  لن/َسا ا ِمْن  ِت  ْلُمتََشب/َها ا َو

َالِت ِمَن الن/َسا  »ءَوالُْمÍََج/
“ท่านนบี ���� ได้สาปแช่งบรรดาผู้ชายทําตัวเหมือนพวกผู้หญิง และบรรดา
ผู้หญิงที่ทําตัวเหมือนพวกผู้ชาย และได้สาปแช่งพวกผู้ชายที่ทําตัวเป็นคน
สองเพศ และพวกผู้หญิงที่ทําตัวเป็นคนสองเพศ”  (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์)  

 
และท่านรอซูล � ยังได้กล่าวอีกว่า 

 »ٍم َفُهَو ِمنُْهمْ َمْن تََشب�َه بَِقوْ «
“ผู้ใดทําตัวเลียนแบบเหมือนหมู่คณะหน่ึงหมู่คณะใด เขาก็เป็นคนหน่ึงของ
หมู่คณะน้ัน” (หะดีษ เศาะฮีหฺ อบู ดาวูด เป็นผู้รายงาน) 
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นิสัยและจรรยามารยาท 

 
 
 
1. เราต้องฝึกเด็กให้ใช้มือขวา ในการหยิบ ให้ กิน และด่ืม ให้เขานั่ง และให้

เขากล่าวพระนามของอัลลอฮฺในตอนเร่ิมทํา และสรรเสริญพระองค์เม่ือเสร็จแล้ว 
2. ฝึกลูกให้เคยชินกับความสะอาด โดยให้ตัดเล็บของเขา ล้างมือของเขาก่อน

รับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร สอนเขาให้ทําความสะอาดอุจจาระ 
และปัสสาวะ  โดยนํากระดาษมาชําระหลังปัสสาวะเสร็จ หรือด้วยน้ํา เพ่ือการละหมาด
ของเขาจะได้ถูกต้อง และเสื้อผ้าของเขาจะได้ไม่เปรอะเปื้อน 

3. เม่ือต้องตักเตือนลูก ก็ให้ใช้ความอ่อนโยน พูดจาด้วยเหตุด้วยผล และไม่
ประจานความผิดที่ลูกทําต่อหน้าผู้อ่ืน แล้วหากพวกเขายังด้ือดึงต่อไป ก็จงทําโทษโดย
การไม่พูดกับพวกเขาเป็นเวลาสามวันด้วยกัน ไม่ให้เกินไปกว่านั้น 

4. ใช้ให้ลูกๆ เงียบเสียง ขณะที่มีการอะซานเรียกร้องสู่การละหมาด และสอน
ให้รับอะซาน หลังจากนั้นก็กล่าวเศาะละวาตให้ท่านนบี � และขอดุอาอ์ต่อไปนี้ 

 »Îا  �ةِ َرب� َهِذِه ا� �ام �Ïالَ  ،ْعَوِة ا �ًدا الْوَِسيلََة  ،ِة اْلَقاِئَمةِ َوالص �آِت Sَُم
ي وََعْدتَهُ  ،الَْفِضيلَةَ وَ  ِ

�
eُْموًدا اSَ َواْنَعثُْه َمَقاًما«  

“โอ้ อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งคําเรียกร้องที่สมบูรณ์น้ี และการละหมาดที่
ดํารงอยู่ ขอพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่มุฮัมมัดซ่ึง อัล-วะสีละฮฺ และ อัล-
ฟะฎีละฮฺ (สองตําแหน่งที่สูงส่งในอาคิเราะฮฺ) และขอพระองค์ได้ทรงส่งท่านสู่
ตําแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาท่านไว้ด้วยเถิด”
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

  
_ 5. ให้ลูกๆ แยกห้องนอน หรือแยกที่นอน อย่าให้นอนรวมกัน โดยเฉพาะถ้ายัง

ไม่สามารถจัดหาได้ ให้มีผ้าห่มของใครของมันก็ยังดี  ส่วนลูกสาวควรให้มีห้องส่วนตัว  
จะเป็นการดียิ่ง  เพ่ือรักษาศีลธรรม และเพ่ือสุขภาพ 
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 6. เราจะต้องฝึกเขาไม่ให้โยนสิ่งสกปรกลงบนทางเดิน และให้เขาได้ขจัดสิ่งที่
เป็นอันตรายออกไปให้พ้น 
 7. ห้ามปรามไม่ให้คบเพ่ือนเลวๆ และอย่าปล่อยให้ไปเที่ยวเกะกะตามท้อง
ถนน 
 8. ให้สลามแก่ลูกๆ ในบ้าน หรือเม่ือเจอลูกตามถนน และชั้นเรียน ด้วยคําว่า 

َالُم َعلَيُْكْم َورَْ	َُة اِهللا َوَبَرَ®تُه �  الس
“ขอความศานติ ความเมตตาจากอัลลอฮฺ และความจําเริญต่างๆจาก
พระองค์จงมีแด่ท่านทั้งหลายด้วย” 

9. สั่งเสียลูกให้ปฏิบัติดีต่อเพ่ือนบ้าน และไม่รังแกพวกเขา 
10. ฝึกลูกให้ให้เกียรติยกย่องแขก และทําการต้อนรับแขก 
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การตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ และการมีความกลาหาญ 

 
 
 
1. ควรจัดที่ประชุมเฉพาะสําหรับครอบครัว หรือสําหรับบรรดานักเรียน โดย

ครูจะอ่านหนังสือเก่ียวกับชีวประวัติของท่านนบี �  และชีวประวัติของบรรดาสาวก
ของท่าน เพ่ือให้เด็กๆรู้ว่า ท่านเป็นผู้นําที่กล้าหาญ และให้รู้ว่าบรรดาสาวกของท่าน 
เช่น อบูบักรฺ อุมัร อุษมาน อะลียฺ และมุอาวิยะฮฺ ที่ได้รับชัยชนะ และปกป้องประเทศ 
ปกป้องศาสนาได้ ก็เพราะความศรัทธา และการต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ ปฏิบัติตามอัล
กุรอาน และแนวทาง (ซุนนะฮฺ) ของพวกเขา และมีจรรยามารยาทที่สูงส่ง 

2. เลี้ยงดูลูกๆให้มีความกล้าหาญ ใช้ให้ทําความดี ห้ามไม่ให้ทําความชั่ว และ
ไม่ให้พวกเขากลัวใครนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น ห้ามหลอกให้กลัวความมืด กลัว
ผีสาง หรือเล่าเร่ืองผีสางเร่ืองน่ากลัวให้เด็กฟัง 

3. ให้รักและหวงแหนศาสนาอิสลาม รู้สึกเจ็บปวด เม่ือเห็นพ่ีน้องมุสลิมตาม
ประเทศต่างๆ เช่นที่ปาเลสไตน์หรือที่บัยตุลมักดิสถูกรังแกโดยศัตรูผู้มุ่งร้ายเช่นพวกยิว 
และต้องคิดหาทางช่วยเหลือพวกเขาตลอดเวลา แล้ววันหนึ่งก็จะได้รับชัยชนะ ด้วยพระ
ประสงค์ของอัลลอฮฺ ตราบใดที่ยังยึดหนทางของพระองค์อยู่ 

4. ซ้ือหนังสือเร่ืองเล่าต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ในการอบรมบ่มเพาะความเป็น
อิสลาม เช่น เร่ืองต่างๆ เก่ียวกับอัลกุรอานุลกะรีม ชีวประวัติของนบี ความเป็นวีรชน
ของบรรดาสาวก และเหล่าผู้กล้าหาญของบรรดามุสลิม เช่น หนังสืออุปนิสัยของมุฮัม
มัด มารยาทนบี จริยธรรมอิสลาม และหลักการเชื่อถืออิสลาม จากคัมภีร์  และแนวทาง
ที่ถูกต้อง และจากเร่ืองที่เร้าใจต่างๆของนบี 
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ความยุติธรรมในการใหของระหวางลูกๆ 

 
 
 
1. มีรายงานจาก อัน-นุอฺมาน อิบนุ บะชีรฺ กล่าวว่า 

 ِÄِِببَْعِض َما Ñِ
َ
� أ َق ²ََ �Ó/  ،َتَصد

ُ
ْرÔَ  الَ :   َقْمَرُة ِبنُْت َرَواَحَة َفَقاَلْت أ

َ
 أ

ُ َعلَيِْه وََسل�مَ  �ِ َص±� اب �� تُْشِهَد رَُسوَل ابÕَح .  ��ِ�/ َص±bِإَ� ا Ñِ
َ
َفاْغَطلََق أ

 Öَِق Cََ َصَد ُه  ِليُْشِهَد َوَسل�َم  َعلَيِْه   ُ �ُ  ،اب �اب  �ِ َص± �اب َرُسوُل   ُÄَ َل  َفَقا
َفَعلَْت َهذَ «   : َعلَيِْه َوَسل�مَ 

َ
َ�ِ أ ِبَو ُقوا«   : َقاَل  ،الَ  : َقاَل  ،» ؟َك ُ�/ِهمْ ا  �َ  اي �اب
ْوالَ 

َ
  »ِدُكمْ َواْعِدلُوا Mِ أ

“พ่อของฉันได้มอบเงินบางส่วนของเขาให้แก่ฉัน แล้วแม่ของฉัน อัมเราะฮฺ 
บินตุ เราะวาหะฮฺ กล่าวว่า ฉันจะไม่ยอม จนกว่าท่านจะไปให้ศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ ���� ได้เป็นพยานด้วยแล้วเท่าน้ัน พ่อของฉันได้รีบไปหาท่านนบี 
���� เพ่ือให้ท่านได้เป็นพยาน ในการมอบให้แก่ฉัน แล้วศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
���� ได้กล่าวแก่เขาว่า ท่านทําส่ิงน้ีแก่ลูกของท่านทุกคนหรือเปล่า? เขากล่าว
ว่า เปล่า ท่านนบีกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงยําเกรงอัลลอฮฺ และจงให้ความ
ยุติธรรมระหว่างลูกๆของพวกท่าน” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
และในรายงานหนึ่งระบุว่า 

ِ�� َص±� اهللا َُعلَيِْه َوَسل�م  �bْشِهدُ  ، ِإَذنْ تُْشِهْدِ×ْ   َفالَ «   : قاََل ا
ُ
ْ َالأ Cََ  َفإِ�/

 »ُجْورٍ 
ท่านนบี ���� ได้กล่าวว่า “ถ้าเช่นน้ัน ก็อย่าได้ให้ฉันเป็นพยาน เพราะว่า ฉันน้ี
จะไม่เป็นพยานให้ในความไม่เป็นธรรม” (บันทึกโดย มุสลิม และ อัน-นะสา
อีย์) 
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2. ท่านจงต้ังม่ันอยู่กับความยุติธรรม โอ้ พ่ีน้องของฉัน ผู้เป็นมุสลิมเอ๋ย ใน
ระหว่างลูกๆ ของท่าน ในการให้ของให้ และคําสั่งเสีย และท่านอย่าได้หวงห้ามแก่คน
หนึ่งคนใดจากบรรดาผู้มีสิทธ์ิรับมรดกซ่ึงสิทธ์ิของเขา หากแต่จําเป็นต่อท่านที่จักต้อง
พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงกําหนด และได้ทรงแบ่งไว้ และท่านอย่าได้หลงรัก และเอียง
ไปทางทายาทคนหนึ่งคนใด โดยไม่สนใจคนอ่ืนๆ แล้วท่านก็จะเอาตัวของท่านไปเผชิญ
กับการเข้านรก และก่ีมากน้อยแล้วที่บุคคลได้ทําผิด ได้เขียนพินัยกรรมให้ทรัพย์สินแก่
ทายาทของพวกเขาบางคน แล้วก็เกิดการอิจฉาริษยา และความโกรธเกลียดระหว่าง
บรรดาทายาท และพวกเขาก็ไปพ่ึงศาล ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับเร่ืองดังกล่าว
มากมาย 
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การแกปญหาตางๆ ของเยาวชน 

 
 
 
การแก้ที่ดีที่สุดสําหรับปัญหาเยาวชนนั้น คือ การแต่งงาน หากนั่นเป็นไปได้

และมีปัจจัยต่างๆ อํานวย เช่น มีสินสอด (มะฮัรฺ) ซ่ึงเป็นการปฏิบัติตามคํากล่าวของ
รอซูลุลลอฮฺ � ที่ว่า 

اَءةَ «  بَاِب َمْن اْستََطاَع ِمنُْكْم اْ¿َ �ْج  ؛َيا َمْع0ََ الش �و َØَََفلْي،  �َغض
َ
ُه أ �ن َفإِ

ْحَصُن لِلَْفْرِج 
َ
َ  ،لِلْبََ�ِ َوأ ْومِ َوَمْن لَْم ي �   »ْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالص

“โอ้ เหล่าเยาวชนทั้งหลายเอ๋ย ผู้ใดในหมู่พวกท่านมีความสามารถในเร่ือง
ปัจจัย ก็ให้เขาได้แต่งงานเถิด เพราะว่า มันเป็นการลดสายตาได้ดีที่สุด และ
เป็นการป้องกันอวัยวะเพศได้ดีที่สุด และผู้ใดไม่มีความสามารถ ก็ให้เขาถือ
ศีลอด เพราะว่าน่ันเป็นการลดความต้องการทางเพศให้แก่เขา” (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 
 การเรียนหนังสือให้จบจะไม่เป็นอุปสรรคในการแต่งงาน เม่ือเด็กหนุ่มมาจาก
ครอบครัวที่ม่ังมี และเขามีพ่อที่จะจัดหาสิ่งที่เขาต้องการมาให้ได้ หรือลูกเป็นคนที่มีเงิน 
หรือมีงานทํา 
 จําเป็นที่พ่อจะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวการแต่งงานของลูกของตน เม่ือเขาถึงอายุ
บรรลุศาสนภาวะ เม่ือพ่อเป็นคนม่ังมี ซ่ึงอันนั้นก็ดีกว่าการปล่อยให้ลูกของเขาเป็นโสด 
แล้วไปม่ัวสุมในซ่องโสเภณี ทําให้พ่อแม่ต้องพลอยเสื่อมเสียชื่อเสียง เสียทั้งลูกและพ่อ
แม่ 

จําเป็นที่ลูกจะต้องขอให้พ่อของเขาจัดการแต่งงานให้ ถ้าพ่อเป็นคนม่ังมี และ
ต้องมีความสุภาพอ่อนโยนในการขอ อย่าทําให้พ่อโกรธ ต้องปฏิบัติดีต่อท่านด้วย 
 และขอให้ทุกคนได้รู้ว่า อัลลอฮฺนั้น มิได้ทรงห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใด นอกจาก
พระองค์ได้ทรงอนุมัติสิ่งดีๆ มาแทนที่  เช่น เม่ือพระองค์ทรงห้ามดอกเบี้ย พระองค์ก็
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ทรงอนุมัติการค้าขาย เม่ือทรงห้ามการซินา พระองค์ก็ทรงอนุมัติการแต่งงาน ซ่ึงก็เป็น
การแก้ที่ดีที่สุดสําหรับปัญหาของเยาวชน 
 เม่ือการแต่งงานยังไม่เป็นที่สะดวกแก่เยาวชน เพราะว่าเขาเป็นคนยากจน ไม่
มีสินสอด (มะฮัรฺ) และค่าเลี้ยงดู ฯลฯ การเยียวยาที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็คือ 
 1. การถือศีลอด ดังคําสอนของท่านรอซูล � ที่ว่า 

ْوِم فَإِن�ُه Äَُ وَِجاءٌ « �  »َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالص
“และผู้ใดไม่สามารถ ก็ให้เขาถือศีลอด เพราะว่า น่ันเป็นการลดความ
ต้องการทางเพศให้แก่เขา” 

 คือ การถือศีลอดนั้น เป็นการปกปักรักษาเยาวชน เพราะว่า สามารถลดความ
กําหนัดให้น้อยลงได้ 
 และการถือศีลอดนั้นไม่ใช่การงดละจากอาหารและเคร่ืองด่ืมเท่านั้น 
หากแต่นันยังประมวลไปถึงการงดละจากการมองไปยังสิ่งต้องห้ามต่างๆ เร่ืองการ
ปะปนกับพวกผู้หญิง และดูภาพยนตร์ที่ปลุกความรู้สึกทางเพศ เร่ืองโป๊ และละครต่างๆ
ที่เก่ียวกับเร่ืองเพศ 
 ก็จําเป็นที่เยาวชนจะต้องรักษาสายตาของเขาไม่ให้ไปมองผู้หญิง เพราะว่า 
อัลลอฮฺนั้นทรงให้การมีสุขภาพพลานามัยอยู่กับการรักนวลสงวนตัวให้คงความบริสุทธ์ิ
ผุดผ่อง และทรงให้โรคภัยและเคราะห์กรรมต่างๆ อยู่กับผู้ที่ทําตามความใคร่ของ
อารมณ์ โดยไม่ยอมระงับตนจากความชั่วเหล่านั้น เยาวชนจะต้องไม่มองไปยังเพศตรง
ข้าม นอกจากตามหนทางที่ถูกที่ควรเท่านั้น และหนทางนั้นก็คือ การแต่งงาน เพราะ
เป็นการรักษาได้ทั้งชื่อเสียงและได้ทั้งความสบายใจ 
 2. การทําจิตใจให้สูงและเจริญข้ึน บรรดานักจิตวิทยากล่าวว่า ความรู้สึกทาง
เพศที่อยู่ในตัวมนุษย์นั้นสามารถปะทุและเพ่ิมข้ึนได้เร่ือยๆ ดังนั้น ถ้าการแต่งงานไม่เป็น
การสะดวกสําหรับท่าน ท่านก็อย่าได้เข้าใกล้สาเหตุแห่งการผิดประเวณี และจําเป็นที่
ท่านจะต้องทําให้จิตใจสูงข้ึน และนั่นก็คือ การขจัดความรู้สึกงุ่นง่านและอารมณ์ใคร่
ออกไปให้หมดจากตัวท่านด้วยความอุตสาหะพยายามทางด้านวิญญาณ เช่น การ
ละหมาด ถือศีลอด อ่านอัลกุรอาน หะดีษของท่านนบี ชีวประวัติที่น่าอ่านและอ่ืนๆ 
หรือด้วยการหันไปมุ่งทํางาน การหมกมุ่นอยู่กับการค้นคว้า หรือการทุ่มเทเวลาลงไปกับ
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การวาดเขียน และงานฝีมือต่างๆ เช่น การวาดทิวทัศน์ต่างๆ เช่น แม่น้ํา ต้นไม้ ภูเขา ที่
ปราศจากรูปคน ฯลฯ  
 3. การออกกําลังกาย ซ่ึงมันก็คือการใช้ความอุตสาหะทางร่างกาย หันมาเอา
ใจใส่ในการฝึกฝนทางร่างกาย และเข้าร่วมในคณะลูกเสือ  สโมสรด้านวรรณคดีที่
ปราศจากการปะปนระหว่างชายหญิง 
 ทั้งหมดนั้น มันจะช่วยให้คนหนุ่มหันเหออกจากการนึกคิดในเร่ืองเพศ และให้
ประโยชน์แก่เขา ในการออกห่างจากการ  ผิดประเวณี ที่มันให้โทษแก่คนหนุ่ม ต่อ
ร่างกายของเขา มารยาทของเขา และศาสนาของเขาด้วย 

แล้วเม่ือคนหนุ่มมีความรู้สึกหมกมุ่นอยู่กับเร่ืองทางเพศมากเกินไป  วิธีแก้ที่ดี
ที่สุดคือ ให้เขาออกกําลังกาย เพ่ือจะได้ขจัดพลังที่เกินนี้ออกไป เช่น การกระโดดไกล 
ยกน้ําหนัก การต่อสู้ป้องกันตัว ว่ิงแข่ง ยิงปืน ว่ายน้ํา แข่งขันด้านวิชาการ และอ่ืนๆ ที่
มันทําให้ความต้องการทางเพศลดลง 

4. อ่านหนังสือศาสนา และที่สําคัญที่สุด คือ การอ่านอัลกุรอานุลกะรีม  หะ
ดีษของท่านนบี ตํารับตําราอธิบายความหมายอัลกุรอาน ท่องจําบางสิ่งบางอย่างจากอัล
กุรอาน และวจนะ ดูชีวประวัติของท่านนบี ประวัติของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม 
และบรรดาบุคคลสําคัญๆ ที่เป็นนักค้นคิด และฟังปราศัยต่างๆ เก่ียวกับศาสนา 
วิชาการ จากสถานีวิทยุอัลกุรอานุล    กะรีม และอ่ืนๆ ฯลฯ  

สรุป: ยาที่ยังประโยชน์แก่คนหนุ่มนั้น คือ การแต่งงาน แล้วหากยังไม่สามารถ
แต่งงานได้ ก็จะต้องอาศัยการถือศีลอด การทําจิตใจให้สูงส่ง การออกกําลังกาย และ
การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ และมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเป็นผู้ที่สงบและเข้มแข็ง ที่ให้คุณ
และไม่ให้โทษ หลังจากนั้นคือ การรักษาสายตาไม่ให้ไปมองสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงห้ามไว้ 
และหันไปพ่ึงพาอัลลอฮฺ ให้พระองค์ได้ทรงทําให้การแต่งงานเป็นสิ่งสะดวกแก่พวกเขา  

 



48 
 

ดุอาอท่ีไดรับการตอบรับ 

 
 
 
ท่านรอซูลุลลอฮฺ  � ได้กล่าวไว้ว่า  

ُ  الَ :  َفَقاَل  ،َمْن َيَعار� ِمَن الل�يْلِ «  �يَك Äَُ  وَْحَدُه الَ  ِإÄََ ِإال� اب ِÙَ،  الُْملُْك ُÄَ
ٍء قَِديٌر  ْÚَ /<ُ َCَ َْمُد وَُهَو

ْ
Fا ُÄََْمُد  ،ُسبََحاَن اهللا، َوFِهللا،َوا  �َوَال ِإÄََ إال

ْكgَُ   َواهللاُ   ،اهللاُ 
َ
َة ِإال�   َوالَ  ،أ �وْ  ،ِ�ْ   اْغِفرْ  اÎُعم� َقاَل  ،ِباهللاِ َحْوَل َوَال ُقو

َ
 أ

 � فَإْن تَوَض�  ،اْستُِجيَْب Äَُ  ؛َدَ
َ
  »وََص±� قُِبلَْت َصَالتُهُ أ

“ผู้ใดตกใจตื่นข้ึนมาในเวลากลางคืน แล้วเขาได้กล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่าน้ัน ไม่มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค์ การ
ครอบครองเป็นของพระองค์ และการสรรเสริญเป็นของพระองค์  และ
พระองค์ทรงเป็นผู้มีความสามารถเหนือทุกส่ิง มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ และ
การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ และไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺเท่าน้ัน 
และอัลลอฮฺน้ันทรงเป็นผู้ย่ิงใหญ่ และไม่มีอํานาจและกําลังใดๆ นอกจากด้วย
พลังของอัลลอฮฺเท่าน้ัน  หลังจากน้ัน เขากล่าวว่า โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์
ทรงอภัยโทษให้แก่ฉัน หรือถ้าเขาขอดุอาอ์ก็จะมีการตอบรับแก่เขา แล้วหาก
เขาอาบนํ้าละหมาด และละหมาด การละหมาดของเขาก็จะได้รับการตอบรับ
ด้วย” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ ) 
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อันตรายของการคุมกําเนิด 

 
 
 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า  

ْغيَاَواْ¿َ  اُل مَ لا﴿ �َيَاِة ا�
ْ
Fنُْوَن ِزيْنَُة ا﴾ 

“ทรัพย์สิน และลูกหลาน เป็นส่ิงประดับประดาของชีวิตแห่งโลกน้ี”  
(อัล-กะฮ์ฟฺ 46) 

 
 ทรัพย์สิน และลูกหลานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความโปรดปรานของพระเจ้า ที่
มนุษย์ใช้ความอุตสาหะเพ่ือให้ได้มาตามธรรมชาติของเขา และทั้งสองนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
จากสิ่งประดับประดาของชีวิต แต่ทว่า     บรรดาชัยฏอนในคราบมนุษย์ได้ย่ัวยุล่อลวง
ผู้คนบางคนให้จํากัดจํานวนลูกหลานของพวกเขา แต่มิได้ขอให้จํากัดทรัพย์สินของพวก
เขา หรือกรรมสิทธ์ิต่างๆ ของพวกเขา โดยทําสวนทางกับความเป็นจริง ทั้งๆ ที่
ทรัพย์สินและลูกหลานนั้น ทั้งคู่ล้วนเป็นประโยชน์ในขณะที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ และ
หลังจากที่เขาได้ตายไป ท่านรอซูลุลลอฮฺ  �  ได้กล่าวไว้ว่า  

نَْساُن اْغَقَطَع َقنُْه َقَملُُه ِإال� ِمْن َثَالثَةٍ «ِ ْو  ،َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ  :   َذا َماَت اِإل[ِ
َ
أ

ْو َوَ�ٍ َصاِلٍح يَدْ  ،ِعلٍْم يُنْتََفُع بِهِ 
َ
  »ُعو Äَُ أ

“เม่ือมนุษย์ได้ตายไป การงานของเขาก็จบส้ิน นอกจากสามประการเท่าน้ัน 
คือ ทานที่ถาวร หรือวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ได้ หรือลูกหลานที่ดีขอดุอาอ์
ให้แก่เขา” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
 2. อิสลามส่งเสริมให้มีลูกมาก และให้แต่งงานกับหญิงที่สามารถให้ลูกได้มาก  
ท่านรอซูลุลลอฮฺ  �  ได้กล่าวไว้ว่า  

َمَم يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ،تََزو�ُجوا الْوَُدوَد الَْولُودَ «
ُ
  »فَإِ�/ ُمqَثٌِر بُِكْم األ
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“ท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่มีความรักให้ท่านได้มาก สามารถให้
กําเนิดลูกได้มาก เพราะว่าแท้จริง ฉันน้ีจะเป็นผู้นําเอาท่านทั้งหลายไปอวด
ประชาชาติต่างๆ ในวันกิยามะฮฺ” (หะดีษ เศาะฮีหฺ โปรดดู อิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล   
1784) 

  
3. แท้จริง อิสลามนั้นไม่อนุญาตให้คุมกําเนิด นอกจากมีความจําเป็นเพราะ

การป่วยของภรรยา ตามการวินิจฉัยของแพทย์มุสลิม แต่สาเหตุอ่ืนจากนั้น เช่น มี
ทรัพย์สินน้อย และมีความยากจน   จะมาอ้างเพ่ือขอคุมกําเนิดไม่ได้  อัลลอฮฺ  ตะอาลา 
ได้ตรัสว่า  

يَْطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقرَ ا﴿ �  ﴾ لش
“ชัยฏอนน้ัน ให้สัญญาหลอกลวงว่าจะทําให้เกิดความยากจนแก่พวกเจ้า” 
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 46) 

 
 4. บรรดาศัตรูของอิสลามนั้น ใช้ความพยายามเพ่ือทําให้บรรดามุสลิมมี
จํานวนน้อยลง ในขณะที่พวกเขาเองใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมจํานวนเด็ก 
และทําให้จํานวนประชากรของพวกเขาสูงข้ึน เพ่ือพวกเขาจะได้มีความเหนือกว่ามุสลิม 
และทําให้พวกมุสลิมตํ่าต้อย เหมือนกับที่ได้เกิดข้ึนในอียิปต์ และประเทศมุสลิมอ่ืนๆ 
มาแล้ว และพวกเขารณรงค์โฆษณาชวนเชื่อในเร่ืองการวางแผนครอบครัว โดยได้เร่ิม
แจกยาคุมกําเนิดโดยไม่คิดมูลค่าแทนการหยิบย่ืนก้อนขนมปัง เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
คุมกําเนิด แล้วบรรดามุสลิมรู้ถึงอันตรายจากการกระทําที่ค้านกับศาสนาของพวกเขานี้
ไหม ?  
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ความประเสริฐของการละหมาดและการเตือนไมใหละท้ิงการ
ละหมาด 

 
 
 

1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า  
﴿tÏ% ©!$# uρ öΛ èε 4’ n?tã öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ tβθÝà Ïù$ptä† ∩⊂⊆∪   y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθãΒ t� õ3•Β ∩⊂∈∪﴾  

“และบรรดาผู้ที่รักษาการละหมาดของพวกเขา พวกเหล่าน้ันแหล่ะอยู่ใน
สวรรค์ โดยได้รับการยกย่อง” (อัล-มะอาริจญ์ : 34-35)  

  
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า  

﴿ Ο Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅tã Ï !$t±ósx@ ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ﴾  

“และเจ้าจงดํารงละหมาด แท้จริง การละหมาดน้ัน ห้ามไม่ให้ทําความช่ัวช้า
และส่ิงที่ น่าเกลียด” (อัล-อันกะบูต : 45) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า  

﴿×≅ ÷ƒuθsù š,Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪   tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪ ﴾ 

“ดังน้ัน ความหายนะจงมีแก่พวกผู้ละหมาดที่พวกเขาเผลอเรอในการ
ละหมาดของพวกเขา” (อัล-มาอูน : 4-5) 
(คือ ไม่เอาใจใส่การละหมาด และเลื่อนเวลาออกไป โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ) 

 
4. อัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสไว้ว่า  

﴿ô‰ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪   tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝ Íκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ﴾  
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“แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาที่ได้รับความสําเร็จน้ัน คือ บรรดาผู้ที่มีความนอบ
น้อมและสมาธิในการละหมาดของพวกเขา” (อัล-มุอ์มินูน : 1-2) 

 
5. อัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสไว้ว่า  

﴿*  y# n= sƒmR  .ÏΒ  öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/  ì# ù= yz  (#θãã$|Êr&  nο4θn= ¢Á9 $#  (#θãèt7 ¨? $# uρ  ÏN≡uθpκ ¤¶9 $#  (  t∃öθ|¡sù 

tβöθs) ù= tƒ $†‹ xî ∩∈∪ ﴾  

“แล้วหลังจากพวกเขามีชนรุ่นหลังกลุ่มหน่ึงได้มา พวกเขาได้ละทิ้งการ
ละหมาด และดําเนินตามความใคร่ใฝ่ต่ําต่างๆ แล้วพวกเขาก็จะพบกับการ
ขาดทุน” (มัรยัม : 59)  

 
 6. ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า  

َحِدُكمْ « 
َ
ن� َغْهًرا ِببَاِب أ

َ
ْفتُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
اٍت  ،أ � ،َفْغتَِسُل ِمنُْه ُ>� يَْوٍم Üََْس َمر

ءٌ  ْÚَ ِمْن َدَرِنِه Ýَْءٌ  : َقالُوا ،» ؟َهْل َفب ْÚَ ِمْن َدَرِنِه Ýََْفَذلَِك « :  َقاَل  . َال َفب
ََطايَاَمثَُل ا

ْ
ُ بِِهن� ا· �َْمِس َفْمُحو اب

ْ
لََواِت ا· �  »لص

“ท่านทั้งหลายเห็นไหม หากว่ามีแม่นํ้าสายหน่ึงอยู่ที่ประตูบ้านของคนหน่ึง
คนใดในหมู่พวกท่าน แล้วเขาอาบนํ้าชําระล้างภายในน้ันทุกๆวัน วันละห้า
คร้ังด้วยกัน แล้วจะมีสิ่งสกปรกใดๆเหลืออยู่ที่เขาไหม? พวกเขากล่าวว่า ไม่มี
ส่ิงสกปรกอันใดของเขาเหลืออยู่ ท่านนบีกล่าวว่า  น่ันก็เหมือนการละหมาด
ทั้งห้าเวลา อัลลอฮฺจะทรงลบความผิดบาปต่าง ๆ ด้วยกับการละหมาดทั้งห้า
เวลา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์และมุสลิม) 

 
 7. ท่านรอซูลุลลอฮฺ  � ได้กล่าวไว้ว่า 

ي بَيْنَنَا َوَبيْ « ِ
�

eَالةُ الَْعْهُد ا �  »َفَمْن تََرÞََها َفَقْد َكَفرَ  ،نَُهْم الص
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“สัญญาที่มีอยู่ระหว่างเรากับพวกเขา คือ การละหมาด ดังน้ัน ผู้ใดทิ้ง
ละหมาด ก็เท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว” (บันทึกโดย อะหฺมัด และคน
อ่ืนๆ) 

  
8. ท่านรอซูลุลลอฮฺ  � ได้กล่าวไว้ว่า 

» َTُْجِل َوَب�َالةِ  َنTَْ الر �ِْك َوالُْكْفِر تَْرُك الص   »ال0/
“ระหว่างคนเรากับการตั้งภาคี และการปฏิเสธศรัทธาน้ัน คือ การละหมาด”
(บันทึกโดย มุสลิม) 
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เรียนรูวิธีการอาบน้ําละหมาดและการละหมาด 

 
 
 

การอาบนํ้าละหมาด  

จงถลกแขนเสื้อของท่านไปจนถึงข้อศอกทั้งสองข้าง และจงกล่าวว่า  
ß  ِاهللا 

"ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ" 
1. ล้างมือทั้งสองของท่าน บ้วนปาก และสูดน้ําเข้าจมูกสามคร้ังด้วยกัน 
2. ล้างหน้าสามคร้ัง 
3. ล้างมือทั้งสองของท่านไปจนถึงสองข้อศอก เร่ิมจากข้างขวาแล้วตามด้วย

ข้างซ้าย สามคร้ังด้วยกัน 
4. ลูบศีรษะของท่านทั้งหมดพร้อมกับหูทั้งสองข้าง 
5. ล้างเท้าทั้งสองของท่านไปจนถึงตาตุ่มทั้งสอง เร่ิมที่เท้าขวาก่อนแล้วตาม

ด้วยเท้าซ้าย  จํานวนสามคร้ังด้วยกัน  
  
ตะยัมมุม 

การใช้ฝุ่นทําความสะอาด (ตะยัมมุม) โดยเอาฝ่ามือทั้งสองของท่านตบฝุ่นที่
สะอาด และลูบหน้าของท่าน และฝ่ามือทั้งสองของท่านด้วยฝุ่นแทนการอาบน้ํา
ละหมาดเพ่ือการละหมาด 
 การตะยัมมุมจะทําได้ก็ต่อเม่ือมีอุปสรรคในการใช้น้ํา อันเนื่องจากกลัว
อันตรายจากการใช้น้ํา หรือ    อันเนื่องจากไม่มีน้ํา หรือมีน้อย สําหรับผู้เดินทาง ซ่ึงมี
ความต้องการใช้น้ํา  
 
 
ละหมาด  

การละหมาดศุบหฺมีสอง (ร็อกอะฮฺ) ด้วยกัน  ส่วนการต้ังเจตนานั้นอยู่ในใจ 
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 1. หันหน้าไปทางทิศ(กิบละฮฺ) ยกมือทั้งสองของท่านข้ึนไปถึงหูทั้งสองของ
ท่าน และกล่าวว่า “อัลลอฮุ อักบัรฺ” (อัลลอฮฺนั้นใหญ่ยิ่ง)  
 
 2. เอามือขวาวางทับลงบนมือซ้ายของท่าน  กอดอกของท่าน และกล่าวว่า 

َك َوَال إÄََِ َلْ�ُكَ  ُسبَْحانََك الل�ُهم� َوºَِْمِدَك َوَيبَارََك اْسُمَك  �  َوَيَعاَ� َجد
“มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ โอ้ อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ พระ
นามของพระองค์จําเริญย่ิง และสูงย่ิง  ความย่ิงใหญ่ของพระองค์ และไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์” 

และจะอ่านคําอ่านอ่ืนๆ จากที่มีปรากฏในแนวทาง (ซุนนะฮฺ) ก็ได้   
 
ร็อกอะฮฺที่หนึ่ง 

èŒθãã r& «! $$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9 $#     ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 $# ø 

“ข้าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง ด้วยพระ
นามของอัลลอฮฺผู้ทรงเอ็นดูเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอ” (อ่านค่อยๆ) 
 

ß‰ ôϑ ysø9 $#  ¬!  Å_Uu‘  šÏϑ n=≈ yèø9 $#     Ç≈ uΗ ÷q§�9 $#  ÉΟŠÏm§�9 $#      Å7 Î=≈ tΒ  ÏΘöθtƒ  ÉÏe$!$#     

x‚$−ƒÎ)  ß‰ ç7 ÷ètΡ  y‚$−ƒÎ) uρ  ÚÏètG ó¡nΣ      $tΡ Ï‰ ÷δ $#  xÞ≡u� Å_Ç9 $#  tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 $#      xÞ≡u� ÅÀ 

tÏ% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9 $#    Tْآِم 

“การสรรเสริญน้ัน เป็นของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ผู้ทรงกรุณา
ปรานี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ ผู้ทรงเป็นใหญ่ในวันแห่งการตัดสิน เฉพาะ
พระองค์เท่าน้ัน ที่เราเคารพภักดี และเฉพาะพระองค์เท่าน้ัน ที่เราขอความ
ช่วยเหลือ ขอพระองค์ได้ทรงนําทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิด หนทาง
ของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขา ไม่ใช่พวก
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ที่ถูกโกรธกร้ิว และไม่ใช่พวกผู้หลงผิดด้วย” ... อามีน (ขออัลลอฮฺได้ทรงรับ
ด้วย) 
 

  ÉΟ ó¡Î0  «! $#  Ç≈ yϑ ôm§�9 $#  ÉΟŠÏm§�9 $# ø    ö≅ è%  uθèδ  ª! $#  î‰ ymr&  ∩⊇∪    ª! $#  ß‰ yϑ ¢Á9 $#  ∩⊄∪    öΝ s9 

ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪   öΝ s9 uρ ä3tƒ … ã&©! # �θà@ à2 7‰ ymr& ∩⊆∪      

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ 
“(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิด ว่า พระองค์คืออัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺทรงเป็น
ที่พ่ึง พระองค์มิได้ทรงให้กําเนิด (คลอดบุตร) และมิได้ทรงถูกให้กําเนิด และ
ไม่มีผู้หน่ึงผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” (อัล-อิคลาศ : 1-4) 

(หรืออ่ืนจากนี้จากโองการต่างๆ) 
 
3. ยกสองมือของท่านข้ึน เพ่ือให้ความใหญ่ย่ิง พร้อมกับกล่าวคําว่า “อัลลอฮุ

อักบัรฺ” 
 รุกูอฺ (ก้มโค้ง) โดยเอามือวางลงบนหัวเข่าทั้งสองของท่าน  และกล่าวว่า  

َ الَعِظيْمُ    ُسبَْحاَن َر¥/
“มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ผู้ทรงย่ิงใหญ่” (ให้กล่าวสามคร้ัง
ด้วยกัน) 

 
4. เงยศีรษะข้ึนมายืนตรงพลางยกสองมือของท่านข้ึน  และกล่าวว่า  

َده ، اَلل�ُهم� َرب�نَا لََك اFَْمدُ    َسِمَع اُهللا لَِمْن َ	ِ
“อัลลอฮฺได้ทรงได้ยินผู้ที่สรรเสริญพระองค์ โอ้ อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
การสรรเสริญน้ัน เป็นของพระองค์ ” 

5. กล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ” แล้วสุญูด โดยวางฝ่ามือทั้งสองของท่าน เข่าทั้ง
สองของท่าน หน้าผากของท่าน จมูกของท่าน นิ้วเท้าทั้งสองของท่านลงบนพ้ืน ให้
นิ้วเท้าชันหันไปทางทิศกิบละฮฺ และกล่าวว่า  
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 َCْ
َ
َ األ   ُسبَْحاَن َر¥/

“มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ผู้ทรงสูงส่งย่ิง”  (ให้กล่าวสามคร้ัง
ด้วยกัน) 

 
6. เงยศีรษะข้ึนจากการสุญูด แล้วกล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ” แล้วนั่งโดยเอามือ

ทั้งสองวางลงบนหัวเข่าทั้งสองของท่าน และกล่าวว่า  
  رَب/ اْغِفْرàِْ َوارَْ	ِْ°ْ َواْهِدِ� وََ�فِ° َواْرُزقِْ°ْ 

“โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉัน และทรงเมตตา
ฉัน และทรงนําทางฉัน และทรงให้ฉันมีสุขภาพดี และทรงประทานปัจจัยยัง
ชีพให้แก่ฉันด้วยเถิด”  
 

7. สุญูดบนพ้ืนอีกคร้ัง  กล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ”   และกล่าวว่า  
 َCْ

َ
َ األ   ُسبَْحاَن َر¥/

“มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน  ผู้ทรงสูงส่งย่ิง” (สามคร้ังด้วยกัน) 
 
ร็อกอะฮฺ ที่สอง 
1. ลุกข้ึนมาทําร็อกอะฮฺที่สองโดยขณะที่ลุกข้ึนให้กล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ” ขอ

ความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง กล่าวพระนามของอัลลอฮฺ และอ่าน
บทอัลฟาติฮะฮฺ และบทสั้นๆ หรือสิ่งที่สามารถนํามาได้จากอัลกุรอาน  
 

2. โค้งลงรุกูอฺ และสุญูด เหมือนกับที่ทําในร็อกอะฮฺที่หนึ่ง จากนั้นให้นั่ง
หลังจากสุญูดคร้ังที่สอง กํามือขวาของท่าน ให้ยกชี้นิ้วขวาของท่านข้ึน และจงอ่านว่า  

ِ ا �ِحي�اُت ِب �Ï،  ي/بَاُت �لََواُت َوالط �ُة  ،َوالص ِ�� َوَرْ	َ �bَها ا �ف
َ
َالُم َعلَيَْك ك �الس

ِ َوَبَرَ®ُتهُ  �اTِFَِ  ،اب �ِ الص �َالُم َعلَيْنَا َوCََ ِعبَاِد اب �ْن َال ِإÄََ  ،الس
َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 ُ �ًدا ،ِإال� اب �ن� Sَُم
َ
ْشَهُد أ

َ
ٍد وCَََ آِل  ،َقبُْدُه َورَُسوÄُُ  َوأ �الل�ُهم� َصل/ Sُ َCََم
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دٍ  �م َSُ،  َِهيم ْبَرا ِإ ِل  آ  َCََو ِهيَم  ْبَرا ِإ  َCَ يدٌ  ،َكَما َصل�يَْت  ِáَ يٌد  ِ	َ َك  �ن  ،ِإ
دٍ  �ٍد وCَََ آِل Sَُم �ِإن�َك  ،ِهيمَ َكَما بَاَرÞَْت Cََ آِل ِإبَْرا ،الل�ُهم� بَاِرْك Sُ َCََم

يدٌ  ِáَ يٌد ِ	َ.  
“บรรดาการคารวะต่างๆ เป็นของอัลลอฮฺ และบรรดาการละหมาดต่างๆ 
และส่ิงที่ดีทั้งหลายด้วย ขอความศานติและความเมตตาจากอัลลอฮฺ และ
ความจําเริญต่างๆ จากพระองค์ จงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้เป็นนบี  ขอความศานติจง
มีแก่เราและจงมีแก่บรรดาบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระ
เจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺเท่าน้ัน และฉันขอปฏิญาณว่า มุฮัมมัด เป็นบ่าว
ของพระองค์ และศาสนทูตของพระองค์ด้วย โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์
ประทานพรแด่มุฮัมมัด   และแก่วงศ์วานของมุฮัมมัด เหมือนกับที่พระองค์ได้
ประทานพรแก่อิบรอฮีม  และแก่วงศ์วานของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์น้ัน
เป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ เป็นผู้ได้รับการเทิดทูน โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์
ทรงประทานความจําเริญแก่มุฮัมมัด และแก่วงศ์วานของมุฮัมมัด  เหมือนกับ
ที่พระองค์ได้ทรงประทานความจําเริญแก่อิบรอฮีม และแก่วงศ์วานของอิบรอ
ฮีม แท้จริง พระองค์น้ัน เป็นผู้ที่ได้ รับการสรรเสริญ  เป็นผู้ที่ได้รับการ
เทิดทูน” (บันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์)    

  

ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهن�مَ 
َ
ْلَقgِْ  ،الل�ُهم� ِإ�/ أ َوِمْن ِفتْنَِة  ،َوِمْن َعَذاِب ا

ال ،الَْمْحيَا َوالَْمَماِت  �ج �   .َوِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ا�
“โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริง ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากการ
ลงโทษในนรก และการลงโทษในหลุมฝังศพ และให้พ้นจากความวุ่นวาย 
(ฟิตนะฮฺ)ของการมีชีวิตและความตาย และให้พ้นจากฟิตนะฮฺของดัจญาล” 
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 3. ให้ผินหน้าไปทางขวาและซ้าย และกล่าวในทุกคร้ังว่า  
َالُم َعلَ  �  يُْكْم َورَْ	َُة اب/ الس

“ขอความศานติและความเมตตาจากอัลลอฮฺ จงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วย” 
 
 
ตารางจํานวนร็อกอะฮฺตางๆ ของการละหมาด 

ละหมาด ซุนนะฮฺก่อน ฟัรฎู ซุนนะฮฺหลัง 
ศุบหฺ 2 2 0 
ซุฮฺริ 2 , 2 4 2 
อัศรฺ 2 , 2 4 0 
มัฆริบ 2 3 2 
อิชาอ์ 2 4 2 , 3 วิตรฺ 
ญุมุอะฮฺ 2 ตะฮียะ

ตุลมัสญิด 
2 2 ที่บ้าน 

หรือ 2 , 2 
ที่มัสญิด 
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กฎเกณฑบางขอของการละหมาด 

 
 
 
1. ซุนนะฮฺก่อน (ก็อบลียฺยะฮฺ) ให้ละหมาดก่อนการละหมาด ฟัรฎู และซุนนะฮฺ

หลัง (บะอฺดียฺยะฮฺ)  ให้ละหมาดหลังละหมาดฟัรฎู  
2. ให้ละหมาดอย่างมีสมาธิค่อยๆ ทํา มองไปที่สุญูด และอย่าเหลียวหน้า

เหลียวหลัง 
3. อ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และสูเราะฮฺใดก็ได้ ในสองร็อกอะฮฺแรกของ

ละหมาดแบบอ่านค่อย และให้อ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺในละหมาดที่อ่านดังช่วงที่อิมาม
หยุด 

4. ละหมาดวันศุกร์มีสองร็อกอะฮฺ และจะใช้ไม่ได้นอกจากในมัสญิดภายหลัง
คําปราศัย คุฏบะฮฺเท่านั้น   

5. ละหมาดมัฆริบ (เม่ือตะวันตกดิน) มีสามร็อกอะฮฺ จงละหมาดสองร็อกอะฮฺ
เหมือนกับที่ละหมาดซุบฮิ และเม่ือเสร็จจากการอ่าน “อัต-ตะฮียาต” เสร็จแล้ว ก็อย่า
ให้สลามแต่จงลุกข้ึนทําร็อกอะฮฺที่สามโดยยกมือทั้งสองของท่านข้ึนไปถึงไหล่ทั้งสองของ
ท่าน พร้อมกับให้กล่าวคําว่า “อัลลอฮุ อักบัรฺ”  ให้อ่านเฉพาะฟาติฮะฮฺเท่านั้น จง
ละหมาดให้ครบเหมือนกับที่ท่านได้เรียนมาแล้ว ในละหมาดศุบหฺ  หลังจากนั้น จงให้
สลามผินหน้าไปทางขวามือ และซ้ายมือ  และกล่าวว่า 

َالُم َعلَيُْكْم َورَْ	َُة اب/  �  الس
“ขอความศานติและความเมตตาจากอัลลอฮฺ จงมีแด่ท่านทั้งหลายด้วย” 

 6. ละหมาดซุฮรฺ อัศรฺ และอิชาอ์ มีสี่ ร็อกอะฮฺด้วยกัน และหลังจากที่ได้
อ่านอัต-ตะฮียาตุลิลลาฮฺ...ไปจนจบ  อย่าเพ่ิงให้สลาม แต่จงลุกข้ึนทําร็อกอะฮฺที่สาม 
หลังจากนั้น ก็ทําร็อกอะฮฺที่สี่  ให้อ่านฟาติฮะฮฺ และละหมาดให้เสร็จ หลังจากนั้น ก็ให้
สลามหันหน้าทางขวามือ และซ้ายมือ 

7. ละหมาดวิตรฺ (จํานวนค่ี) มีสามร็อกอะฮฺด้วยกัน จงละหมาดสองร็อกอะฮฺ 
และให้สลาม หลังจากนั้น จงละหมาดเพียงร็อกอะฮฺเดียว และให้สลาม และที่ประเสริฐ
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สุด คือ ให้ท่านขอดุอาอ์ด้วยสิ่งที่มีรายงานปรากฏจากรอซูลุลลอฮฺ � ก่อนสุญูดหรือ
หลังสุญูดว่า  

َْت  ،وََ�ِفِ° ِفيَمْن َ�َفيَْت  ،الل�ُهم� اْهِدِ� ِفيَمْن َهَديَْت  �Rِفيَمْن تََو °ِ� ،َوتََول
ْقَطيَْت 

َ
� َما َقَضيَْت  ،َوَباِرْك ِ� ِفيَما أÙَ °َِوِق،  âََوَال ُفْق ãَِك َيْق�ن َفإِ

َت  ،َعلَيَْك  ْRََمْن َوا  �َيِذل ُه َال  �ن {ِ َيعِ  ،َو ْيَت َوَال  نَا  ،ز� َمْن َ�َد �ب َرÞَْت َر َيبَا
  .َوَيَعاRََْت 

“โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงนําทางข้าพระองค์รวมอยู่ในหมู่ผู้ที่พระองค์ได้
ทรงนําทาง และขอ  พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์มีความปลอดภัยรวมอยู่ใน
หมู่ผู้ที่พระองค์ได้ให้ความปลอดภัย และทรงดูแลข้าพระองค์รวมอยู่ใน
บรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้ความดูแล และขอพระองค์ทรงประทานความ
จําเริญแก่ข้าพระองค์ ในส่ิงที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ และขอพระองค์ทรง
ป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากความช่ัวร้ายของส่ิงที่พระองค์ได้ทรงช้ีขาดไป 
แท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงช้ีขาดตัดสิน และไม่มีใครมาช้ีขาดพระองค์ แท้จริง 
ผู้ที่พระองค์ได้ทรงให้ความรักแก่เขา เขาจะไม่ตกต่ํา และผู้ที่พระองค์ได้ทรง
เป็นศัตรูกับเขา เขาก็จะไม่มีเกียรติ พระองค์ทรงจําเริญย่ิง โอ้ พระผู้เป็น
เจ้าของเหล่าข้าพระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งย่ิง” 

 8. ยืนข้ึนและกล่าวตัรบีรฺ “อัลลอฮุ อักบัรฺ” เม่ือท่านละหมาดตามอิมาม 
ถึงแม้อิมามจะอยู่ในระหว่างการโค้งลง (รุกูอฺ)  ก็ตาม หลังจากนั้น ก็จงทําตามอิมาม 
และจะนับเป็นหนึ่งร็อกอะฮฺ หากท่านทันอิมามในระหว่างการรุกูอฺ และหากไม่ทันรุกูอฺ 
(โค้งลง) ก็ถือว่าท่านไม่ได้ร็อกอะฮฺนั้น 

9. เม่ือไม่ทันอิมามในร็อกอะฮหนึ่ง หรือมากกว่านั้น  ก็จงทําตามอิมามจน
ละหมาดเสร็จ และอย่าได้ให้สลามพร้อมกับอิมาม แต่จงลุกข้ึนมาละหมาดร็กอะฮฺที่
เหลือให้ครบ 
 10.  จงระวังการละหมาดแบบรีบร้อน เพราะว่า มันจะทําให้เสียละหมาด ซ่ึง
ท่านรอซูลุลลอฮฺ  � ได้เห็นชายคนหนึ่งใช้ความเร่งรีบในการละหมาดของเขา ท่านจึง
กล่าวแก่เขาว่า 
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  »ارِْجْع فََصل/ فَإِن�َك لَْم تَُصل/ «
 “จงกลับไป แล้วละหมาดใหม่ เพราะถือว่าเจ้าไม่ได้ละหมาด”  

และเขาได้กล่าวแก่ท่านในคร้ังที่สามว่า ขอให้ท่านได้สอนฉันด้วย โอ้ ท่าน
รอซูลุลลอฮฺ  ท่านก็ได้กล่าวว่า 

� َراِكًعا« äَِيْطَم �Õاْرفَ  ،اْرَكْع َح �� تَْستَِوي َقائًِماُعمÕْع َح،  �Õاْسُجْد َح �ُعم
� َساِجًداäَِجالًِسا ،َيْطَم �äَِيْطَم �Õاْرَفْع َح �  »ُعم

“จงก้มรุกูอฺจนกว่าเขาจะมีความสงบน่ิงในการรุกูอฺ หลังจากน้ัน ท่านจงเงย
ข้ึน จนกระทั่งยืนตรง หลังจากน้ัน  ท่านจงสุญูด จนกระทั่งจะมีความสงบใน
การสุญูด หลังจากน้ัน ท่านจงเงยข้ึนจนกว่าจะมีความสงบในการน่ัง...” 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

 11. ในกรณีที่ท่านกําลังละหมาดอยู่ และได้ลืมทํารุก่นที่จําเป็นบางประการ 
เช่น ลืมรุกูอฺ หรือลืมสุญูด หรือสงสัยไปว่าละหมาดไปก่ีร็อกอะฮฺแล้ว ในกรณีหลังสุดนี้
ให้ยึดเอาจํานวนน้อยไว้ก่อน แล้วทําให้ครบทั้งหมดที่กล่าวมา ถ้าเกิดข้ึนกับท่านขณะ
ละหมาด และนึกได้ก่อนให้สลาม ก็ให้สุญูด ๒ คร้ัง ก่อนที่จะให้สลาม การสุญูด ๒ คร้ัง
นี้ เรียกว่า “สุญูด สะฮฺวีย์”  แปลว่า  สุญูดเนื่องจากหลงลืม 
 12. อย่าได้เคลื่อนไหวบ่อยในขณะละหมาด เพราะว่าอาจค้านกับความนอบ
น้อมมีสมาธิ และบางทีอาจเป็นสาเหตุของการเสียละหมาด เม่ือเคลื่อนไหวบ่อยโดยไม่มี
ความจําเป็น 

13. เวลาละหมาดอิชาอ์จะหมดเม่ือถึงเที่ยงคืนโดยประมาณ ดังนั้น จึงไม่เป็น
ที่อนุญาตให้ละหมาดล่าช้าไปโดยไม่มีความจําเป็น 

ส่วนเวลาละหมาดวิตรฺ ละหมาดได้จนถึงแสงอรุณข้ึน 
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บางวจนะเก่ียวกับการละหมาด 

 
 
 
1. 

» ْ /åَص
ُ
ْفتُُمْوِ« أ

َ
  »َصل�وا َكَما َرأ

“ท่านทั้งหลายจงละหมาด เหมือนกับที่พวกท่านเห็นฉันละหมาด” (บันทึก
โดย อัล-บุคอรีย์) 

 
2. 

َكْع َرÞَْعتTَِْ َقبَْل « َحُدُكم الَمْسِجَد فَلَْ�ْ
َ
نْ إِذاَ َدَخَل أ

َ
  »æَِْلَس  أ

“เม่ือคนหน่ึงคนใดจากพวกท่านได้เข้ามัสญิด ก็ให้เขาละหมาดสองร็อกอะฮฺ 
ก่อนที่เขาจะน่ัง” (อัล-บุคอรีย์) เรียกว่า การละหมาดคารวะ (ตะฮียะฮฺ) มัสญิด 

 
3. 

  »َوَال تَُصل�ْوا إRََِْها ،َال َ�ِْلُسْوا Cََ الُقبُْورِ «
“ท่านทั้งหลายอย่าได้น่ังบนหลุมฝังศพ และอย่าได้ละหมาดไปทางน้ัน”    
(บันทึกโดย มุสลิม) 

 
4. 

َالُة فََال َصَالَة إِال� الَمْكتُوَبة« �ِقيَْمِت الص
ُ
 »إَِذا أ

“เม่ือมีการ “อิกอมะฮฺ” ละหมาด ก็ไม่มีการละหมาดใดๆนอกจากละหมาดที่
เป็น(ฟัรฎู) เท่าน้ัน” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
5.  
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ُكف� ثَْوًبا«
َ
ن َال أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
 »أ

“ฉันได้รับการบัญชาไม่ให้ม้วนพับ(แขน)เส้ือ” (บันทึกโดย มุสลิม) 
ห้ามไม่ให้ละหมาด ในขณะที่แขนเสื้อ  หรือเสื้อถูกถลกข้ึน (อ้างจากอิมาม 

อัน-นะวะวียฺ) 
 
6.  

وا«  �ِقيُموا ُصُفوَفُكْم َوَتَراص
َ
نٌَس » أ

َ
ُيلِْزُق َمنِْكبَُه :    ، قاََل أ َحُدَنا 

َ
َوَ®َن أ

  قََدَمُه بَِقَدِمهِ بَِمنَْكِب َصاِحِبه وَ 
“ท่านทั้งหลาย จงจัดแถวให้ตรง และยืนให้ชิดกัน” ท่านอนัสได้กล่าวว่า  
และคนหน่ึงของเราจะเอาไหล่ของเขาไปติดกับไหล่ของเพ่ือนของเขา และ
เท้าของเขาไปติดกับเท้าของเพ่ือนของเขาด้วย (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ ) 

 
7. 

َالُة َفَال تَ «  �ِقيَمْت الص
ُ
ُتوَهاِإَذا أ

ْ
ْغتُْم تَْسَعْونَ   أ

َ
ُتوَها ،َوأ

ْ
ْغتُْم َيْمُشونَ   َوأ

َ
 ،َوأ

ِكينَةُ  �ْدَرÞْتُْم فََصل�وا ،وََعلَيُْكْم الس
َ
وا ،َفَما أ �تِم

َ
  »َوَما فَاتَُكْم فَأ

“เม่ือมีการ “อิกอมะฮฺ” ท่านทั้งหลายก็อย่าได้ว่ิงมา และท่านทั้งหลายจงเดิน
มา และจงมีความสงบ แล้วอันใดที่ท่านทั้งหลายทัน ก็จงละหมาดไป และอัน
ใดที่เลยผ่าน ท่านทั้งหลายก็จงชดให้สมบูรณ์” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ
มุสลิม) 

 
8. 

يَْك َواْرَفْع ِمْرَفَقيَْك إ« �  »ذاَ َسَجْدَت فََضْع َكف
“เม่ือท่านสุญูด ก็จงเอาฝ่ามือทั้งสองของท่านวางลง และจงยกข้อศอกทั้ง
สองของท่านข้ึน” (บันทึกโดย มุสลิม) 
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9. 
ُجوْدِ « �ُكْوِع َوالس �ْ إَِماُمُكْم فََال تَْسِبُقْوِ«ْ بِالر   »إِ�/

“แท้จริง ฉันน้ีเป็นอิมามของท่านทั้งหลาย ดังน้ัน ท่านทั้งหลาย จงอย่าได้
นําหน้าฉันในการรุกูอฺและการสุญูด” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
10. 

اَسُب ِبِه الَعبُْد يَ «  ُل َما ُ�َ �و
َ
َالةأ �َفإْن َصلََحْت َصلََح Äَُ  ،ْوَم الِقيَاَمِة الص

  »َو}ِْن فََسَدْت فََسَد َسائُِر َقَمِلهِ   ،َسائُِر َقَمِلهِ 
“ส่ิงแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ คือ การละหมาด หากละหมาดดี 
การงานอ่ืนของเขาก็จะดีแก่เขาด้วย และหากละหมาดเสีย การงานอ่ืนของ
เขาก็เสียด้วย” (บันทึกโดย อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ และฎิยาอ์ ท่านอัล-อัลบานีย์
และคนอ่ืนๆ กล่าวว่า มันเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺเนื่องจากมีสิ่งยืนยันหลายอย่าง) 
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จําเปนตองละหมาดวันศุกรและละหมาดญะมาอะฮฺรวมกัน 

 
 
 
 ละหมาดวันศุกร์ และละหมาดร่วมกันเป็นญะมาอะฮฺนั้น เป็นสิ่งจําเป็น (วา
ญิบ) สําหรับพวกผู้ชายเนื่องจากหลักฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. อัลลอฮฺ  �  ได้ตรัสไว้ว่า  
﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ  tÏ% ©!$#  (# þθãΖ tΒ# u  # sŒÎ)  š”ÏŠθçΡ  Íο4θn= ¢Á= Ï9  ÏΒ  ÏΘöθtƒ  Ïπyèßϑ àfø9 $#  (# öθyèó™$$sù  4’ n< Î)  Ì� ø. ÏŒ 

«! $# (#ρâ‘ sŒuρ yìø‹ t7 ø9 $# 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×� ö� yz öΝ ä3©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθßϑ n= ÷ès? ∩∪ ﴾  

“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย เม่ือมีการเรียกไปสู่การละหมาดวันศุกร์ 
พวกเจ้าก็จงรีบเร่งไปสู่การรําลึกถึงอัลลอฮฺเถิด และจงละจากการค้าขายเสีย 
น่ันเป็นการดีสําหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้” (อัล-ญุมุอะฮฺ : 9) 

 
2. ท่านรอซูลุลลอฮฺ  �  ได้กล่าวไว้ว่า 

  »َمْن تََرَك ثََالَث èٍَُع تَـَهاُونًا بِـَها ، َطبََع اُهللا Cََ قَلِْبهِ «
“ผู้ใดได้ละทิ้งละหมาดวันศุกร์สามคร้ังโดยการปล่อยปละละเลย อัลลอฮฺก็จะ
ทรงประทับตราลงบนหัวใจของเขา” (บันทึกโดย อะหฺมัด เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
3. ท่านรอซูลุลลอฮฺ  � ได้กล่าวไว้ว่า 

َر Äَُ  ،َمْن اْغتََسَل «  ُُمَعَة َفَص±� َما ُقد/ éَ ا¦ْ
َ
� َفْفُرَغ  ،ُعم� أÕْنَصَت َح

َ
أ  �ُعم

َمَعهُ  ،ِمْن ُخْطبَِتهِ   /åُيَص  �لْ  ،ُعم ا  َTَْب َو َبيْنَُه  َما   ُÄَ  ُمَعِة جُ ـُغِفَر 
ُ
 ،ْخَرىاأل

ي�امٍ 
َ
  .زيادة ثالثة أيام : أي  »َوفَْضُل ثََالثَِة ك

“ผู้ ใดที่อาบนํ้าในวันศุกร์ หลังจากน้ันแล้ว มาละหมาดที่ มัสญิดตาม
ความสามารถที่ได้ถูกกําหนดแก่เขา หลังจากน้ันเขาได้ตั้งใจฟังคุฏบะฮฺ 
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จนกระทั่งอิมามกล่าวคุฏบะฮฺเสร็จ หลังจากน้ันเขาก็ละหมาดพร้อมกับอิมาม  
เขาจะได้รับการอภัยในส่ิงที่เขาทําระหว่างวันศุกร์ถึงอีกวันศุกร์หน่ึงและแถม
ให้อีกสามวันด้วยกัน” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
4. 

مَ «  َفتَُقا َالِة  �ِبالص ُمَر  آ ْن 
َ
أ َهَمْمُت  ٍم الَ  ،َلَقْد  َقْو ِل  ِز َمنَا  �َ ِإ ِلَف  َخا

ُ
أ  � ُعم

َق َعلَيِْهمْ  َحر/
ُ
َالَة فَأ �  »يَْشَهُدوَن الص

“แท้จริง ฉันได้ตั้งใจที่จะใช้ให้มีการละหมาดข้ึน หลังจากน้ันฉันก็จะแยกตัว
ไปยังบ้านของพวกที่ไม่ไปละหมาด  แล้วฉันก็เอาไฟเผาพวกเขา” (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย์) 
 

5.  
تِِه فََال َصَالَة Äَُ إِال� ِمْن ُعْذرٍ «

ْ
  »َمْن َسِمَع اb/َداَء فَلَْم يَأ

“ผู้ใดได้ยินการเรียกร้องไปสู่การละหมาด (เสียงอะซาน) แล้วเขาไม่มา ก็ไม่มี
การละหมาดสําหรับเขา นอกจากเน่ืองจากมีอุปสรรคเท่าน้ัน” (บันทึกโดย อิบ
นุ มาญะฮฺ เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
6. 

 ëَْق
َ
ُ َعلَيِْه َوَسل�َم َرُجٌل أ �ِ�� َص±� اب �bا éَ

َ
ِ  : َفَقاَل  ،أ �ُه  ،َيا َرُسوَل اب �ن ِإ

الَْمْسِجدِ   �َ ِ� ِإ َفُقوُد َقاِئٌد  َل َرُسو ،َليَْس ِ� 
َ
ُ َعلَيِْه َفَسأ �ِ َص±� اب �َل اب

 ُÄَ َص  ُيَرخ/ ْن 
َ
أ Äَُ  ،َوَسل�َم  َص  ��هُ  ،َفَرخَ َد  �íا َو �َل  ،َفلَم تَْسَمُع «   : َفَقا َهْل 

َالةِ  �ِجْب « :قَاَل  ،َغَعمْ  :قَاَل  ،»؟اb/َداَء بِالص
َ
  .»فَأ

 
“มีชายตาบอดคนหน่ึงได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮฺ ���� แล้วเขากล่าวว่า โอ้ รอซู
ลุลลอฮฺ ของอัลลอฮฺ แท้จริงแล้ว ฉันไม่มีผู้ที่จะจูงฉันมามัสญิด และเขาได้
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ขอให้รอซูลุลลอฮฺ ���� ผ่อนผันแก่เขาไม่ต้องไปมัสญิด และท่านก็ได้อนุญาต
แก่เขา แล้วเม่ือเขาหันหลังไป ท่านก็ได้เรียกเขา แล้วกล่าวว่า ท่านได้ยินการ
เรียกสู่การละหมาดไหม ? เขากล่าวว่า ได้ยิน ท่านก็กล่าวว่า ท่านก็จงตอบ
รับ” (บันทึกโดย มุสลิม) 
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ฉันจะละหมาดวันศุกรอยางไร พรอมกับมารยาทตางๆ 

 
 
 
1. ฉันจะอาบน้ําในวันศุกร์ ตัดเล็บ ใส่น้ําหอมและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด หลัง

อาบน้ําละหมาด 
 
2. ฉันจะไม่กินกระเทียม หรือหัวหอมดิบ ไม่สูบบุหร่ี และจะทําความสะอาด

ปากของฉันด้วยไม้ข่อยหรือแปรงสีฟัน 
 
3. ฉันจะละหมาดสองร็อกอะฮฺ เม่ือเข้าไปในมัสญิด ถึงแม้ว่าผู้กล่าวคํา

ปราศรัย (เคาะฎีบ) กําลังอยู่บนมิมบัรฺแล้วก็ตาม โดยปฏิบัติตามการสั่งใช้ของท่านรอซู
ลุลลอฮฺ � ที่ให้ทําเช่นนี้ โดยที่ท่านได้กล่าวว่า 

َحُدُكُم «
َ
ُ إَِذا َجاَء أ

ْ
َكْع وَ  ،َماُم dَُْطُب َعَة َواإلِ مُ ا¦ زْ Rَْ فَلَْ�ْ �  »ِفيِهَما تََجو

“เม่ือคนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านได้มาวันศุกร์ ในขณะที่อิมามกําลังกล่าวคํา
ปราศรัยอยู่   ก็ให้เขาละหมาดสองร็อกอะฮฺด้วยกัน และให้เขาละหมาดแบบ
รวบรัด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)  

 
4. ฉันจะนั่งลงเพ่ือฟังคํา“คุฏบะฮฺ”จากอิมาม และฉันจะไม่พูดคุยระหว่างนั้น 
 
5. ฉันจะละหมาดวันศุกร์พร้อมกับอิมามสองร็อกอะฮฺด้วยกัน โดยตามอิมาม 

(ด้วยความต้ังใจ) 
  

6. ฉันจะละหมาดซุนนะฮฺหลังละหมาดวันศุกร์ จํานวนสี่ร็อกอะฮฺด้วยกัน หรือ
สองร็อกอะฮฺถ้าหากละหมาดที่บ้าน ซ่ึงมันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด 

7. กล่าวเศาะละวาตให้ท่านนบี  � มาก ๆ ในวันศุกร์ 
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8. ขะมักเขม้นในการขอ (ดุอาอ์) ในวันศุกร์ เนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้
กล่าวว่า      

ُُمَعِة لََساَعًة الَ «
ْ
ْقَطاهُ  إِن� Mِ ا¦

َ
َ َخْ�ًا إِال� أ �ُل اب

َ
 »إِي�اهُ  يَُوافُِقَها ُمْسِلٌم يَْسأ

“แท้จริง ในวันศุกร์จะมีช่วงเวลาหน่ึง ถ้าหากผู้ใดขอความดีต่ออัลลอฮฺ ���� 
ตรงกับช่วงเวลาน้ัน อัลลอฮฺ ���� จะทรงให้ในส่ิงที่เขาขอ” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย์ และมุสลิม) 
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หุกมของการรองเพลงและดนตรี 

 
 
 
1. อัลลอฮฺ � ได้ตรัสว่า 

﴿zÏΒ uρ  Ä¨$̈Ζ9 $#  tΒ  “Î� tIô±tƒ  uθôγs9  Ï]ƒÏ‰ ysø9 $#  ¨≅ ÅÒã‹ Ï9  tã  È≅‹ Î6y™  «! $#  Î� ö� tóÎ/  5Ο ù= Ïæ 

$yδ x‹ Ï‚−G tƒuρ # �ρâ“ èδ 4﴾  

“และในหมู่มนุษย์น้ัน มีผู้ที่ซ้ือขายคําพูดที่ไร้สาระ เพ่ือที่จะทําให้หลงไปจาก
หนทางของอัลลอฮฺ ���� โดยไม่มีความรู้ และยึดเอามันมาเป็นส่ิงเย้ยหยัน” 
(ลุกมาน  : 6) 

 
นักอธิบายความหมายอัลกุรอานส่วนมากอธิบายคําว่า “คําพูดที่ไร้สาระ” 

หมายถึง การร้องเพลง 
อิบนุ มัสอูด กล่าวว่า คือการร้องเพลง 
และอัลหะสัน อัลบัศรียฺ กล่าว่า อายะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในเร่ืองการร้อง

เพลง และเคร่ืองดีดสีตีเป่าต่างๆ 
 
2. พระองค์อัลลอฮฺ � ได้ตรัสกับชัยฎอนว่า 

﴿ø— Ì“ ø@ tFó™$# uρ ÇtΒ |M ÷èsÜ tG ó™$# Ν åκ ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ|ÁÎ/﴾  

“และเจ้าจงทําให้ผู้ที่เจ้าสามารถทําให้พวกเขาโลดเต้นด้วยเสียงของเจ้า”  
(อัล-อิสรออ์ : 65) 

 
มุฮาญิด กล่าวว่า คือ การร้องเพลง และเล่นเคร่ืองดีดสีตีเป่าต่าง ๆ (อ้างจาก

หนังสืออธิบายความหมายอัลกุรอานของอิบนุล เญาซียฺ) 
3. ท่านรอซูลุลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า 
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رَ «  ِ
ْ
Fوَن ا�يَْستَِحل ٌم  ْقَوا

َ
أ  Öِ �م

ُ
أ ِمْن   �ُكوَغن َRَ    ) لزنا َْمَر  ) ا يَر َوا·ْ َِر ْFَوا

  »َوالَْمَعازَِف 
“แน่นอน จะมีหมู่คณะต่างๆในประชาชาติของฉันที่ถือว่า การผิดประเวณี 
ผ้าไหม สุรา และเคร่ืองดนตรีต่างๆ เป็นที่อนุญาต” (บันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์ 
และอบู ดาวูด เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ)  

 
 ความหมายก็คือ จะมีผู้คนในบรรดามุสลิมที่พวกเขาเชื่อถือว่า การผิดประเวณี 
สวมใส่ผ้าไหม ด่ืมสุรา และเล่นเคร่ืองดนตรีต่างๆ เป็นสิ่งอนุญาต ทั้งๆที่มันเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 
 และมะอาซิฟ ที่ถูกกล่าวถึงในหะดีษนั้น คือ ทุกสิ่งที่มีทํานอง และเสียงที่ทําให้
เกิดความสุขสําราญ เช่น กีตาร์ ปี่ ขลุ่ย กลองใหญ่ กลองเล็ก ฯลฯ ไปจนถึงกระด่ิง 
เนื่องจากวจนะของท่านรอซูลุลลอฮฺ � ที่ว่า  

يَْطان« �ََرُس َمزاَِمîُْ الش
ْ
  »ا¦

“กระดิ่งเป็นเคร่ืองดีดสีตีเป่าของชัยฏอน” (บันทึกโดย มุสลิม) 
 
 ซ่ึงมันเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความน่ารังเกียจในเสียงของมัน พวกเขาได้เอามันไป
แขวนที่คอสัตว์ เพราะเหมือนกับระฆัง ที่พวกคริสต์ (นัศรอนียฺ) นําเอาไปใช้  

 
4. และมีการรายงานจากอิมามอัช-ชาฟิอียฺ ในกิตาบ อัล-เกาะฎออ์ ว่า “การ

ร้องเพลง เป็นเร่ืองไร้สาระ น่ารังเกียจ คล้ายกับสิ่งที่บาฏิลใช้ไม่ได้ ผู้ใดที่ทํามันมาก เขา
ก็เป็นผู้โง่เขลา เบาปัญญา การเป็นพยานของเขาจะถูกตีกลับไม่เป็นที่ยอมรับ” 

 
การรองเพลงในยุคปจจุบัน 

1. การร้องเพลงตามงานแต่งงาน งานร่ืนเริงต่างๆ และตามสถานีวิทยุต่างๆ 
ส่วนมากในทุกวันนี้ จะพูดถึงความรัก ความใคร่ การจูบ การพบกัน บรรยายแก้ม 
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สัดส่วน และอ่ืนๆ เก่ียวกับเร่ืองทางเพศที่ก่อให้เกิดความใคร่แก่เยาวชน ส่งเสริมพวก
เขาให้กระทําสิ่งอุจาด    ผิดประเวณี        และทําลายศีลธรรม 

2. และเม่ือการร้องเพลง และดนตรีได้มารวมกัน จากเหล่านักร้องชายและ
หญิง โดยที่พวกเขาได้อ้างว่าเป็นศิลปะและการละคร และพวกเขาได้นําทรัพย์สินของ
พวกเขาไปยังยุโรป และซ้ือตึกรามต่างๆ และรถรา พวกเขาได้ทําให้ประชาชนเสื่อมเสีย 
ด้วยกับเพลงของพวกเขาที่เหลวไหล และภาพยนตร์ทางเพศของพวกเขา ทําให้เยาวชน
จํานวนมากได้บ้าคลั่ง และรักพวกเขาย่ิงกว่ารักอัลลอฮฺ   
แม้กระทั่งโฆษกสถานีวิทยุได้กล่าวแก่เหล่าทหารของประเทศอียิปต์ที่จะออกรบกับ
พวกยิวในประเทศอิสราเอล ในปี ค.ศ.1986 ว่า ท่านทั้งหลายจงเดินหน้าต่อไป เพราะ
ท่านไม่ได้ไปคนเดียว  แต่จะมีนักร้องและนักดนตรีที่ท่านชื่นชอบอยู่ในดวงใจไปกับท่าน
ด้วย แล้วผลเป็นอย่างไรเล่า สุดท้ายทหารของอียิปต์ต้องปราชัยอย่างสิ้นท่าต่อหน้าศัตรู 
 สิ่งที่โฆษกพูดนั้นน่าจะพูดให้กําลังใจ ก็คือ ไปรบเถิด พระองค์อัลลอฮฺ � ทรง
อยู่กับพวกท่าน และจะทรงคอยช่วยเหลือพวกท่าน 
 นอกจากนี้ ยังว่ากันว่า ในสงครามคร้ังนั้น นักดนตรีหญิงคนหนึ่งได้ประกาศว่า 
นางจะย้ายสถานที่การจัดงานดนตรีของนางจากกรุงไคโรไปจัดที่กรุงเทลอาลีฟ เม่ือเรา
ได้รับชัยชนะ 
 3. แม้กระทั่งเพลงศาสนาก็ไม่ว่างเว้นจากสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจต่างๆ ท่านก็จง
ลองฟังดูว่า เขากล่าวว่าอย่างไร 

ُد َهَذا الَْعْرُش  �  فَاْستَِلمَوِقيَْل ُ>� نÆ�َِ ِعنِْد ُرتْبَِتِه            َوَيا Sَُم
“และว่ากันว่า แต่ละนบีจะอยู่กับตําแหน่งของเขา และโอ้ มุฮัมมัด บัลลังก์น้ี 
ท่านก็จงรับเอาไปเถิด”  

 และท่อนสุดท้ายในบทเพลงนี้เป็นการโกหกต่ออัลลอฮฺ และศาสนทูตของ
พระองค์ เพราะมันค้านกับความเป็นจริง 

 
วิธีการแกปญหาเรื่องเพลงและดนตรี 

1. ออกห่างการฟังเพลงจากวิทยุ โทรทัศน์ และอ่ืนๆ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง
พวกเพลงลามกโชว์ร่างกายที่มีดนตรีประกอบ 
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2. และสิ่งป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการฟังเพลง คือ การรําลึกถึงอัลลอฮฺ และ
การอ่านอัลกุรอาน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงบทอัล-บะเกาะเราะฮฺ  เนื่องจากท่านรอซูล
ลุลลอฮฺ � ได้กล่าวไว้ว่า 

 ِفيِْه ُسْوَرُة اْ¿ََقَرةِ «
ْ
ي ُفْقَرأ ِ

�
eيْطاَن َفنِْفُر ِمَن اَ¿يِْت ا �  »إِن� الش

“แท้จริง ชัยฏอนน้ันจะเผ่นหนีออกจากบ้านที่มีการอ่านสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ
เราะฮฺภายในบ้านน้ัน” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
 พระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ  â¨$̈Ζ9 $#  ô‰ s%  Ν ä3ø? u !$y_  ×πsà Ïã öθ̈Β  ÏiΒ  öΝ à6În/ §‘  Ö !$x@ Ï©uρ  $yϑ Ïj9  ’ Îû  Í‘ρß‰ ÷Á9 $# 

“Y‰ èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪﴾ 

“โอ้ มนุษยชาติทั้งหลาย คําตักเตือนจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าได้มายัง
พวกเจ้าแล้ว และเป็นส่ิงบําบัดแก่สิ่งที่มีอยู่ในหัวใจ เป็นทางนําและเป็นความ
เมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา” (ยูนุส : 57) 

 
3. อ่านชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด อุปนิสัย ใจคอของท่าน และเร่ืองราว

ของบรรดาสาวกของท่าน 
 
เพลงท่ีไดรับการยกเวน 

1. การร้องเพลงในวันอีด และหลักฐานยืนยันคือ คํากล่าวของอาอิชะฮฺ ที่ว่า 
 �ب� َص± ا ُل  َرُسو َخَل  َعلَيْهاَد َوَسل�م  َعليِه  ُهللا  ا َيتَاِن  ،  ِر َجا َها  َوِعنِْد

 ِTْ
�َبان ِبُدف يٍة َجاِرَيتَاِن ُيَغن/يَاِن ( َتْ�ِ ُبو َبْكرٍ  ،) َوïِ ِروَا

َ
، َفاْغتََهَرُهَما أ

ن� ِلðُ/ َقْوٍم ِقيًدا   ،َدْقُهن� «   : َفَقاَل َص±� اُهللا َعليِه َوَسل�م َنا ِقيدَ  َوِ}ن� َفإِ
  .»ذاَ اRَْْومهَ 
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ท่านรอซูลุลลอฮฺ ���� ได้เข้ามาหานางอาอิชะฮฺ ในขณะที่ทาสหญิงสองคน
กําลังตีกลองอยู่ที่นาง (และในรายงานหน่ึงระบุว่า ในขณะที่ทาสหญิงสองคน
กําลังร้องเพลงอยู่) แล้วอบูบักรฺได้ตวาดทาสหญิงทั้งสอง แล้วท่านรอซูลุลลอ
ฮฺ ����   ได้กล่าวว่า “จงปล่อยพวกเธอ เพราะว่า แต่ละหมู่ชนน้ันมีวันร่ืนเริง
ของพวกเขา และวันน้ีคือวันร่ืนเริงของเรา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ ) 

 
2. การร้องเพลง กับ ตีกลองเวลาแต่งงาน เพ่ือประกาศและส่งเสริมการ

แต่งงาน และหลักฐาน คือ คํากล่าวของท่านรอซูลุลลอฮฺ  �  ที่ว่า 
َراَم«

ْ
Fََالِل َوا

ْ
Fا َTَِْح  ، فَْصُل َنq/bا Mِ وِت �ف/ َوالص �  »Ëَُْب ا�

“การแยกระหว่างการอนุญาตกับการห้าม(ให้มีเพศสัมพันธ์) คือ การตีกลอง
และเสียงในการแต่งงาน” (บันทึกโดย อะหฺมัด เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

ซ่ึงการร้องเพลงนี้อนุญาตสําหรับพวกผู้หญิงเท่านั้น   
 
3. บทกลอนเก่ียวกับอิสลามที่กล่าวเวลาทํางาน ที่ช่ วยให้เ กิดความ

กระปร้ีกระเปร่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือในคํากลอนนั้น มีการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซ่ึง
รอซูลุลลอฮฺ � ก็ได้เอาคํากล่าวของอิบนุ  เราะวาหะฮฺ มาเป็นแบบ และให้กําลังใจแก่
บรรดาผู้ทํางานในการขุดสนามเพลาะ โดยกล่าวว่า 

نَْصاِر َوالُمَهاِجَرةاَللُّهم� َال َعيَْش إَِال َعيْ 
َ
  ُش اآلِخَرة      فَاْغِفْر لِأل

“โอ้ อัลลอฮฺ ไม่มีการมีชีวิตอยู่ นอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกอาคิเราะฮฺเท่าน้ัน   
ดังน้ัน ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่บรรดาชาวอันศอรฺและชาวมุฮาญีรีน
ด้วย”  

แล้วบรรดาผู้ให้ความช่วยเหลือและอพยพก็ตอบว่า 
 ْôَ ًبَدا

َ
داً            Cََ ا¦ََهاِد َمابَِقTَْ أ �ْفَن بَاَفُعوا Sَُم ِ

�
eُن ا  

“พวกเราเป็นผู้ที่ได้ให้สัตยาบันแก่ท่านนบีมุฮัมมัดในการเสียสละต่อสู้ไป
ตลอดกาล ตราบใดที่เรายังอยู่” 
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 ท่านได้ขุดดินกับบรรดาสาวกของท่าน และเอาคําพูดของอิบนุ เราะวาหะฮฺ  
มาเป็นแบบในการร้องปลุกใจว่า 

ْقنَا َوالََصل�يَْنا �  َواِهللا لَْوَال اهللا َمااْهتََدينْاَ               َوَالتََصد
قَْداَم ِإْن َالَقيْنَا

َ
  فَانِْزلَْن َسِكيْنًَة َعلَيْنَا                   َوَعب/ْت األ

راَُدْوا
َ
TْÞِ قَد َنَغوا َعلَيَْنا             إَذا أ بَيْنَا َوالَم0ِْ

َ
 َفتْنًة أ

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากไม่ใช่อัลลอฮฺแล้ว เราก็ไม่ได้อยู่ในทางนํา และเรา
ไม่ได้ทําบุญสุนทาน และเราก็ไม่ได้ละหมาด ดังน้ัน ขอพระองค์ประทานความ
สงบให้แก่เราด้วย และขอพระองค์ทรงทําให้เรายืนหยัดต่อสู้(ให้เท้ากระชับ
ม่ัน)หากเราได้เผชิญหน้า และบรรดาผู้ตั้งภาคีน้ันได้อธรรมต่อพวกเรา เม่ือ
พวกเขาต้องการจะก่อความยุ่งเหยิง(ฟิตนะฮฺ)เราก็ปฏิเสธไม่ยอมรับบอกปัด” 

 ท่านจะส่งเสียงดังในคําว่า “เราได้ปฏิเสธ...เราไม่ยอมรับ” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย์และมุสลิม) 

 
4. บทกลอนที่ มีการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺอยู่ หรือความรักในศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ � และการกล่าวถึงอุปนิสัยใจคอของท่าน หรือมีการกระตุ้นให้ทําการสู้รบ 
การยืนหยัด และทําให้เกิดความเข็มแข็งในมารยาท หรือเรียกร้องไปสู่ความรัก และการ
ช่วยเหลือกันระหว่างบรรดามุสลิม หรือมีการกล่าวถึงความดีงามของอิสลาม อุดมการณ์
ของอิสลาม และในอันที่จะให้ประโยชน์แก่สังคม  ศาสนา และมารยาททางสังคม 

 
5. อนุญาตให้ใช้กลองเท่านั้นสําหรับพวกผู้หญิงในวันอีดและพิธีแต่งงาน และ

จะไม่เป็นที่อนุญาตสําหรับพวกผู้ชายเป็นอันขาด เพราะว่า รอซูลุลลอฮฺ � มิได้ใช้ และ
บรรดาสาวกก็ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมา  ในขณะที่พวกศูฟียฺได้อนุญาตให้ใช้และถือว่า
การใช้กลองในการรําลึกถึงอัลลอฮฺเป็นแนวทาง(ซุนนะฮฺ)  ซ่ึงที่จริงแล้วมันเป็นอุตริ
กรรม เร่ืองนอกศาสนา(บิดอะฮฺ)  ท่านรอซูลุลลอฮฺ   กล่าวไว้ว่า 

� Sَُْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�/ بَْدَعٍة َضَاللَةٌ «<ُ �ُمْوِر ،فَإِن
ُ
  »إي�اُكْم َوSَُْدثَاِت األ
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“ท่านทั้งหลาย จงระวังออกห่างกิจการที่ถูกทําข้ึนมาใหม่ต่าง ๆ เพราะว่าทุก
ส่ิงที่ถูกทําข้ึนมาใหม่น้ัน เป็นเร่ืองนอกศาสนา(บิดอะฮฺ) และเร่ืองนอกศาสนา
น้ัน เป็นความหลงผิด” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ และกล่าวว่าเป็นหะดีษ หะสัน 
เศาะฮีหฺ) 
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หุกมของรูปภาพและรูปจําลองตางๆ 

 
 
 
1. อิสลามได้มาเพ่ือเรียกร้องผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ไปสู่การเคารพภักดี

ต่ออัลลอฮฺองค์เดียวและละทิ้งการเคารพภักดีต่อผู้อ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะ
เป็นบรรดาผู้ที่เป็นที่รัก(วะลียฺ)ของอัลลอฮฺและศอลิฮีนทั้งหลาย ที่ปรากฏตัวอยู่ในรูป
เคารพ รูปจําลอง รูปภาพ สุสาน และหลุมฝังศพต่างๆ อิสลามปฏิเสธทั้งสิน 
 การเรียกร้องนี้มีมานานแล้ว ต้ังแต่อัลลอฮฺได้ทรงส่งบรรดาศาสนทูตของ
พระองค์มา เพ่ือนําทางผู้คนทั้งหลาย และพระองค์อัลลอฮฺ  ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า 

﴿ô‰ s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $#﴾  

“และแท้จริง เรา(อัลลอฮฺ)ได้ส่งรอซูลมายังทุกประชาชาติซ่ึงโดยส่ังว่า พวก
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และจงออกห่างฏอฆูต” (อัน-นะห์ลฺ : 35) 

 
 “ฏอฆูต” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพภักดีนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ด้วยความ
พอใจของเขา เช่นรูปจําลองต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺ นูหฺ อะลัยฮิสสลาม และเป็น
หลักฐานสําคัญที่สุดที่บ่งบอกว่ารูปจําลองต่างๆเหล่านี้ จําลองตัวตนแทนบรรดาศอลิฮีน 
เป็นสิ่งที่อัล-บุคอรีย์ได้บันทึกมาจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ในคําตรัสของ
พระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า 

﴿(#θä9$s% uρ  Ÿω  ¨βâ‘ x‹ s?  ö/ ä3tG yγÏ9# u  Ÿωuρ  ¨βâ‘ x‹ s?  # tŠuρ  Ÿωuρ  % Yæ# uθß™  Ÿωuρ  šWθäótƒ  s−θãètƒuρ 

# Z� ô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪   ô‰ s% uρ (#θS= |Êr& # Z�� ÏW x. ( ﴾  

“และพวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าอย่าได้ละทิ้งบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้า และ
อย่าได้ละทิ้งวัดด์ และสุวาอฺ และยะฆูษฺ และยะอูก และนัสรฺ ด้วย ที่จริงพวก
เหล่าน้ันได้ทําให้หลงผิดอย่างมากมาย”  (นูห ฺ : 23-24) 

ท่านกล่าวว่า 
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ٍح  ُنْو ِم  َقْو ِمْن   َTْ ِFِ ُل َصا ِرَجا ُء  ْسَما
َ
أ ِه  ْوõَ  ،َهِذ

َ
أ َك  ِöَ ؤ

ُ
أ َهلََك  ا  �َفلَم

يَْطاُن إَ� َقْوِمِهم ، أِن انَْصبُوا ِإَ� áََالِِسهْم الnَ ْÕِنُوا æَِْلُسوَن ِفيَْها  �الش
نْصاَ 

َ
� ِإَذا َهلََك )  َيَماِعيْل( باً أÕْسماَِئِهْم ، َفَفَعلُوا َولَْم ُيْعبَْد ،َح

َ
ْوَها ِبأ �وََسم
  .أوöََِك َونُِسَخ الِعلُْم ُعِبَدْت 

“น่ีเป็นช่ือของคนที่ดีๆ ทั้งหลายจากกลุ่มชนของนู๊ฮฺ และเม่ือพวกเขาได้ตาย
ไป ชัยฏอนก็ได้โน้มน้าวหมู่คณะของพวกเขาว่า พวกเจ้าจงทําข้ึนมา ณ ที่
ชุมนุมของพวกเขา ที่พวกเขาไปชุมนุมกันที่น่ัน และจงตั้งช่ือพวกมันด้วยช่ือ
ของพวกเขา แล้วพวกเขาก็ได้กระทํา และพวกมันยังไม่ได้ถูกเคารพกราบ
ไหว้ จนกระทั่ง ชนรุ่นแรกเหล่าน้ันได้ตายไป และความรู้ได้ถูกลืม รูปปั้น
เหล่าน้ันจึงได้ถูกเคารพกราบไหว้ในเวลาต่อมา”   

 
 เร่ืองนี้ก็บ่งบอกถึงว่า สาเหตุของการเคารพภักดีต่อผู้อ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ
นั้น คือ รูปจําลองต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของพวกผู้นํา หรือคนดีๆ ทั้งหลาย   
 มีพวกผู้คนจํานวนมากนึกคิดไปว่า รูปจําลองต่างๆเหล่านี้  โดยเฉพาะอย่างย่ิง
รูปภาพต่างๆ ได้กลายเป็นสิ่งอนุญาต เนื่องจากไม่มีใครไปเคารพภักดีต่อรูปภาพ และ
รูปจําลองต่างๆ ในสมัยนี้  แต่ก็ถูกตอบโต้ด้วยหลักฐานและเหตุผล ในหลายแง่มุม
ด้วยกัน อาทิ 

1. การเคารพภักดีต่อรูปภาพและรูปจําลองต่างๆยังถูกเคารพภักดีในสมัยนี้ 
เช่น  รูปภาพของ นบีอีซาและมัรยัมมารดาของท่าน ก็ถูกเคารพภักดีนอกเหนือจาก
อัลลอฮฺ ตามโบสถ์ต่างๆ จนกระทั่งไม้กางเขน พวกเขาก็ก้มกราบให้มัน 
 และยังมีภาพวาดของนบีอีซา และมัรยัมถูกขายด้วยราคาที่แพงลิ่ว และถูก
แขวนไว้ตามบ้านเรือนเพ่ือการเคารพภักดี และให้ความย่ิงใหญ่แก่มัน 

2. รูปจําลองพวกผู้นํา ในประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุและที่ล้าหลังด้านจิต
วิญญาณ ผู้คนจักต้องถอดหมวกให้ความเคารพแก่มัน และโค้งคํานับมัน คณะที่ผ่านรูป
จําลองรูปหนึ่งรูปใด จากรูปจําลองต่างๆ เหล่านี้ เช่น รูปจําลองยอร์จวอชิงตันใน
อเมริกา   นาโปเลียนในฝร่ังเศส รูปจําลองเลนิน และสตาลิน ในรัสเซีย และอ่ืนๆจาก
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รูปจําลองต่างๆ ที่ถูกนํามาต้ังไว้ตามถนนต่างๆ พวกผู้ผ่านไปมาจะโค้งให้แก่มัน และ
ความคิดเร่ืองรูปจําลองต่างๆ ได้ย่างก้าวเข้ามาโดยไม่รู้ตัวยังประเทศอาหรับบาง
ประเทศ แล้วพวกเขาได้ลอกเลียนแบบพวกผู้ปฏิเสธศรัทธา(กาฟิรฺ) และได้ปั้นรูปจําลอง
ข้ึนมาตามถนนหนทางของพวกเขา รูปจําลองต่างๆเหล่านี้ยังคงติดต้ังอยู่ในประเทศ
อาหรับ และประเทศอิสลามอ่ืนๆ โดยไม่มีความจําเป็น สู้เอางินที่เสียไปกับเร่ืองเหล่านี้
ไปสร้างมัสญิด โรงเรียน โรงพยาบาลและสมาคมการกุศลต่างๆจะเป็นประโยชน์และให้
ผลดีมากกว่า ซ่ึงถ้าจะใช้ชื่อตัวเองต้ังชื่อมัสญิดหรือโรงเรียนที่สร้างก็ไม่ผิดแต่ประการใด 

3. รูปจําลองต่างๆเหล่านี้หลังจากที่วันเวลาได้ผ่านไปนานๆ ก็จักต้องก้มศีรษะ
ให้แก่มัน ให้ความย่ิงใหญ่ และเคารพภักดี เหมือนกับที่ได้เกิดข้ึนแล้วในยุโรป ตุรกี และ
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงหมู่คณะของนูหฺ อะลัยฮิสสลาม ได้ทํามาก่อนหน้าพวกเขาในเร่ือง
ดังกล่าว โดยที่พวกเขาได้ติดต้ังรูปจําลองของพวกผู้นําของพวกเขา หลังจากนั้น เขาก็ให้
ความย่ิงใหญ่แก่มัน และเคารพกราบไหว้มันด้วย 

4. แท้จริง ท่านศาสนทูต �  ได้ใช้ ท่าน อะลียฺ อิบนุ  อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอ
ฮุอันฮุ ว่า 

» �فًا إِال يْتَهُ  َالتََدْع تِْمثَاًال إِال� َطَمْستَُه ، َوَال َقgْاً ُم0ِْ �  »َسو
“ท่านอย่าได้ละทิ้งรูปจําลองรูปหน่ึงรูปใดไว้ นอกจากท่านจะต้องทําลายมัน
เสีย และไม่ปล่อยหลุมฝังศพหลุมหน่ึงหลุมใดที่สูงนอกจากท่านจะต้องทําให้
มันราบเรียบเสีย” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
และรายงานหนึ่งมีว่า 

  »َوَال ُصوَرًة إال� لََطْختََها«
“และอย่าได้ทิ้งรูปภาพหน่ึงรูปภาพใดนอกจากท่านจะต้องทําให้มันเลอะ
เลือนไป” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
รูปภาพและรูปจําลองตางๆท่ีไดรับอนุญาต 

1. อนุญาตให้ทํารูปภาพและรูปจําลองของต้นไม้ ดวงดาวต่างๆ ดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ ภูเขา หิน ทะเล แม่น้ํา ทิวทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ต่างๆที่สําคัญๆ เช่น ภาพ
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กะอฺบะฮฺ มะดีนะฮฺ มัสญิด อัล-อักศอ และมัสญิดอ่ืนๆ เม่ือไม่มีรูปมนุษย์ หรือสัตว์ และ
สิ่งที่มีวิญญาณอยู่ หลักฐานก็คือ คํากล่าวของ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ที่ว่า  

َجَر َوَما �  َغَفَس Äَُ  َال  إْن ُكنَْت َالبُد� فَاِعًال فَاْصنَِع الش
“หากท่านจําเป็นต้องทําแล้ว ท่านก็จงทําต้นไม้ และส่ิงที่ไม่มีวิญญาณอยู่” 
(บันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์ ) 

 
2. รูปภาพที่ถูกนํามาติดบัตรประจําตัว หนังสือเดินทาง ใบขับข่ีรถยนต์ และ

อ่ืนๆ จากสิ่งที่จําเป็นก็อนุญาตให้อันเนื่องจากความจําเป็น 
3. ภาพถ่ายพวกผู้ร้าย อันประกอบไปด้วยพวกฆาตรกร ผู้ลักขโมย และพวก

อ่ืนๆ เพ่ือการจับกุมพวกเขามาดําเนินคดี รวมถึงสิ่งที่ต้องใช้ในทางวิชาการ เช่น ทาง
การแพทย์ เป็นต้น 

4. อนุญาตให้พวกเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาที่ทํามาจากเศษผ้าภายในบ้าน ในรูป
ของเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่พวกเธอแต่งเสื้อผ้าให้ ทําความสะอาดให้ และเลียนแบบการ
เลี้ยงดู ทั้งนี้ ก็เพ่ือที่เธอจะได้คุ้นเคยกับการเลี้ยงดูเด็กๆ เม่ือเธอได้เติบใหญ่เป็นแม่ และ
หลักฐานคือ คํากล่าวของ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ที่ว่า 

�ِ� َص±� اهللا َُعلَيِْه وََسل�مbلَْعُب باِْ¿َنَاِت ِعنَْد ا
َ
  .ُكنُْت أ

“ฉันได้เล่นตุ๊กตา(เด็กผู้หญิง) ขณะที่อยู่กับท่านนบี ���� ” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย์ ) 

และไม่เป็นที่อนุญาต การที่จะไปซ้ือของเล่นพวกต่างชาติมาให้เด็กๆ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงตุ๊กตาที่โป๊เปลือย ไม่ปกปิดร่างกาย ซ่ึงจะทําให้พวกเด็กๆ เรียนรู้และ
เลียนแบบมัน และทําให้สังคมเสื่อมเสียด้วย อีกทั้งยังนําไปสู่การจับจ่ายทรัพย์สินให้แก่
ต่างชาติโดยใช่เหตุ 
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บุหร่ีเปนส่ิงตองหามหรือไม ? 

 
 
 
บุหร่ีนั้นไม่มีในสมัยของท่านรอซูล � และอิสลามได้มาพร้อมกับหลักสําคัญ

ต่างๆทั่วไปในการห้ามสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายทุกชนิด เป็นอันตรายแก่เพ่ือนบ้าน หรือ
ทําให้ทรัพย์สินเสียหาย ซ่ึงข้าพเจ้าขอเสนอหลักฐานต่างๆ ต่อไปนี้ที่บ่งบอกถึงหุก่มของ
บุหร่ี 

1. อัลลอฮฺ � ได้ตรัสไว้ว่า  
﴿‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# ãΠÌh� ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# ß﴾  

“และพระองค์ทรงอนุญาตส่ิงที่ดีทั้งหลายแก่พวกเขา และทรงห้ามส่ิงที่ช่ัวช้า
ทั้งหลายต่อพวกเขา” (อัล-อะอฺรอฟ : 257) 

บุหร่ีจัดอยู่ในสิ่งชั่วช้าต่างๆ ที่เป็นโทษ มีกลิ่นเหม็น 
 
2. พระองค์อัลลอฮฺ  �  ได้ตรัสไว้ว่า  

﴿Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr' Î/ ’ n< Î) Ïπs3è= öκ −J9 $# ¡﴾  

“และพวกเจ้าอย่าได้ย่ืนมือของพวกเจ้าไปสู่ความหายนะ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 
: 195) 

บุหร่ีทําให้เกิดโรคต่างๆที่ทําให้ประสบกับความหายนะ เช่น มะเร็ง ปอดและ
อ่ืนๆ 

 
3. พระองค์อัลลอฮฺ  �  ได้ตรัสไว้ว่า 

﴿Ÿωuρ (#þθè= çFø) s? öΝä3|¡à@Ρ r& 4﴾  

“และพวกเจ้าอย่าได้ฆ่าตัวของพวกเจ้า” (อัน-นิสาอ์ : 29) 
บุหร่ีจะฆ่าชีวิตอย่างช้าๆ 
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4. พระองค์อัลลอฮฺ  �  ได้ตรัสเก่ียวกับอันตรายของสุราไว้ว่า 

﴿!$yϑ ßγßϑ øOÎ) uρ ç� t9 ò2r& ÏΒ $yϑ ÎγÏèø@ ‾Ρ 3﴾  

 “และโทษของมันทั้งสองมีมากกว่าประโยชน์ของมันทั้งสอง” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 219) 

และบุหร่ีนั้นไม่ใช่แค่อันตรายของมันมีมากกว่าประโยชน์ หากแต่บุหร่ีเป็น
อันตรายทั้งดุ้นด้วยซํ้า 

 
5. พระองค์อัลลอฮฺ  �  ได้ตรัสไว้ว่า  

﴿Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ��ƒÉ‹ ö7 s? ∩⊄∉∪   ¨βÎ) tÍ‘ Éj‹ t6ßϑ ø9 $# (# þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (﴾  

“และเจ้าอย่าได้สุรุ่ยสุร่าย แท้จริง บรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายน้ัน เป็นพ่ีน้องของ
พวกชัยฏอน” (อัล-อิสรออ์ : 26-27) 

บุหร่ีเป็นการสุรุ่ยสุร่ายและฟุ่มเฟือยจัดอยู่ในการกระทําของชัยฏอน 
 
6. ท่านรอซูล �  ได้กล่าวไว้ว่า 

ارَ  َال « َËِ َر َوَال َËَ«  
“อย่าให้มีการกระทําที่เป็นภัยต่อตัวเอง และการกระทําที่เป็นภัยต่อผู้อ่ืน” 
(บันทึกโดย อะหฺมัด เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

บุหร่ีเป็นอันตรายต่อผู้สูบ ทําร้ายแก่คนข้างเคียงและทําให้สูญเสียทรัพย์สิน 
 
7. ท่านรอซูล �  ได้กล่าวไว้ว่า 

  »إَضاََعُة الَمالِ ) اهللا(َوÞَِرَه «
“และอัลลอฮฺไม่ทรงชอบการทําลายทรัพย์สินให้เสียหาย” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย์ และมุสลิม) 

บุหร่ีเป็นการทําลายทรัพย์สินโดยใช่เหตุ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรังเกียจ 
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คําว่าทรงรังเกียจ ที่ระบุในอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และชาวสะลัฟนั้น หมายถึง 
การห้าม  

 
8. ท่านรอซูล �  ได้กล่าวไว้ว่า 

Öِ ُمَعاøَ إِال� الُمَجاِهِرين« �م
ُ
� أ<ُ«  

“ประชาชาติของฉันทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการให้อภัย นอกจากพวกที่กระทํา
การฝ่าฝืนโดยเปิดเผย” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม) 

คือมุสลิมทุกคนเป็นผู้ได้รับการให้อภัย นอกจากพวกที่กระทําการฝ่าฝืนโดย
เปิดเผย เช่น พวกผู้สูบบุหร่ี เพราะว่าพวกเขาสูบโดยโจ่งแจ้ง และส่งเสริมผู้อ่ืนให้กระทํา
ความชั่วช้านี้ 

 
9. ท่านรอซูล �  ได้กล่าวไว้ว่า 

  »َجارَهُ  يُؤْذِ َمْن nََن يُْؤِمُن بِاب/ َواRَْوِم اآلِخر فََال «
“ผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสุดท้าย เขาก็อย่าได้สร้างความเดือดร้อนแก่
เพ่ือนบ้านของเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์) 

บุหร่ีจะทําอันตรายแก่ภรรยาของเขา ลูกๆ ของเขา และเพ่ือนบ้านของเขา 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงบรรดามลาอิกะฮฺและบรรดาผู้ละหมาดทั้งหลาย 
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การไวเคราเปนส่ิงจําเปน 

 
 
 
1. อัลลอฮ �  ได้ตรัสในเร่ืองของชัยฏอนไว้ว่า 

﴿öΝ åκ ¨Ξz÷ ß∆Uψ uρ āχ ç� Éi� tóãŠn= sù šYù= yz «! $# 4﴾  

“และข้า( ชัยฏอน)จะใ ช้พวกเขา แล้วพวกเขาจะเป ล่ียนการสร้าง
ของอัลลอฮ” (อัน-นิสาอ์ : 119) 

การโกนเคราเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮและเชื่อฟังชัยฏอน 
 
2. ท่านรอซูล  �  ได้กล่าวไว้ว่า 

َوارَِب « �وا الش �رُْخو الل/ùَ، خاَِلُفوا الَمُجوْس ،ُجز
َ
  »َوأ

“ท่านทั้งหลาย จงตัดหนวดและจงไว้เครา ท่านทั้งหลาย จงทําให้ต่างจาก
พวกผู้บูชาไฟ” (บันทึกโดย มุสลิม) 

คือ จงตัดหนวดที่ยาวเลยริมฝีปากออกมา และจงไว้เครา เป็นการทําไม่ให้
เหมือนผู้ปฏิเสธศรัทธา(กาฟิรฺ) 

 
3. ท่านรอซูล � ได้กล่าวไว้ว่า 

ِة «  لِفْطَر ا ِمَن  ُك، :  َع0ٌْ  وَا لس/ ا َو  ، لِلْحيَِة  ا ُء  ْعفاَ {ِ َو  ، رِب  ا �لش ا َقْ�ُ 
ظاَفِرِ 

َ
  »َواْسِتنْشاَُق اûْاَِء ، َوقَص� األ

“สิบประการจัดอยู่ในธรรมชาติคือ ขลิบหนวด ไว้เครา แปรงฟัน สูดนํ้าเข้า
จมูก และตัดเล็บ..” (บันทึกโดย  มุสลิม) 

เคราเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺ การโกนมันออกเป็นสิ่งต้องห้าม 
 
   4. ศาสนทูต �  ได้กล่าวไว้ว่า 
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  »لََعَن رَُسوُل اب/ ص± اهللا عليه وسلم الُمتََشب/ِهTَْ ِمَن الر/َجاِل بِالن/َساءِ «
“ท่านรอซูลของอัลลอฮฺ ���� ได้สาปแช่งพวกผู้ชายที่ทําตัวเหมือนพวก
ผู้หญิง” (บันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์) 

การโกนเคราเป็นการทําตัวเหมือนผู้หญิง ซ่ึงจะทําให้ถูกขับออกจากความ
เมตตาของอัลลอฮฺ 

 
5. ท่านรอซูล  �  ได้กล่าวไว้ว่า 

قُص� شاَِرِ¥ «
َ
ْن أ

َ
ْعFِ َüِْيÖَِ َوأ

ُ
ْن أ

َ
َمَرِ«ْ َر¥/ َعز� وََجل� أ

َ
  »لَِك°/ أ

“แต่ทว่า ฉันน้ี พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ����  ได้ทรงใช้ให้ฉันไว้เคราและให้ตัด
หนวดของฉัน” (เป็นหะดีษ หะสัน บันทึกโดย อิบนุ ญะรีรฺ) 

การไว้เคราเป็นการสั่งใช้จากอัลลอฮฺ และรอซูล �  และมันเป็นสิ่งจําเป็น 
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การทําดีตอพอแม 

 
 
 
เม่ือท่านต้องการความสําเร็จ ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า ท่านก็จงปฏิบัติตาม

คําสั่งเสียต่างๆ ต่อไปนี้  
 1. จงพูดจากับพ่อแม่ของท่านด้วยความมีมารยาท  อย่าได้กล่าวแก่ท่านทั้ง
สองด้วยคําว่า "อุฟ" (คําแสดงความไม่พอใจ) อย่าได้ตะคอกท่านทั้งสอง และจงกล่าวแก่
ท่านทั้งสองด้วยคํากล่าวที่มีเกียรติ 
 2. จงเชื่อฟังพ่อแม่ของท่านตลอดไป ในสิ่งที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺเพราะว่า 
จะไม่มีการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้าง(มนุษย์) ในการฝ่าฝืนผู้ทรงสร้าง(อัลลอฮฺ) 
 3. จงมีความอ่อนโยนต่อพ่อแม่ของท่าน อย่าได้ทําหน้าบูดบึ้งต่อท่านทั้งสอง 
และอย่าได้จ้องมองท่านทั้งสองด้วยความโกรธ  
 4. จงรักษาชื่อเสียง เกียรติ และทรัพย์สินของพ่อแม่ของท่าน และอย่าได้เอา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านทั้งสอง 
 5. จงทําสิ่งที่จะนํามาซ่ึงความปลาบปลื้มแก่ท่านทั้งสอง ถึงแม้จะไม่มีการสั่งใช้
จากท่านทั้งสอง เช่น การรับใช้ ซ้ือสิ่งจําเป็นต่างๆ และการขยันหม่ันเพียรในการ
แสวงหาวิชาความรู้  
 6. จงปรึกษาหารือกับท่านทั้งสอง ในการงานของท่านทั้งหมด และจงขออภัย
กับท่านทั้งสอง เม่ือท่านจําเป็นจักต้องทําสิ่งที่ค้านกับท่านทั้งสอง 
 7. จงตอบรับการเรียกหาของท่านทั้งสองโดยเร็ว ด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้ม โดย
กล่าวว่า ครับ คุณพ่อ ครับคุณแม่  และอย่าได้กล่าวว่า โอ้ บาบา โอ้ มามา  เพราะว่า
มันเป็นคําต่างชาติ 
 8. จงให้เกียรติแก่เพ่ือนของท่านทั้งสอง และญาติพ่ีน้องของท่านทั้งสองใน
ขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ และตายไปแล้ว  
 9. อย่าได้โต้เถียงท่านทั้งสอง และอย่าได้กล่าวว่า ท่านทั้งสองเป็นผู้ทําผิด และ
จงพยายามด้วยความมีมารยาท ในการแจกแจงความถูกต้องให้ท่านทั้งสองรับฟัง 
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 10. อย่าได้ด้ือดึงต่อท่านทั้งสอง อย่าใช้เสียงดังกับท่านทั้งสอง และอย่าได้
สร้างความรําคาญแก่พ่ีน้องคนหนึ่งคนใดของท่าน เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่พ่อแม่ของ
ท่าน 
 11. จงรีบลุกข้ึนไปหาพ่อแม่ของท่าน เม่ือท่านทั้งสองได้มาหาท่าน และจงจูบ
ศีรษะท่านทั้งสอง 
 12. จงช่วยแม่ของท่านในงานบ้าน และอย่าได้ล่าช้าในการช่วยเหลือพ่อของ
ท่านในการทํางาน 
 13. อย่าได้เดินทาง เม่ือท่านทั้งสองไม่อนุญาต ถึงแม้จะเป็นเร่ืองสําคัญ แล้ว
เม่ือท่านมีความ จําเป็น ท่านก็จงขออภัยกับท่านทั้งสอง 
 14. อย่าได้เข้าไปหาท่านทั้งสอง โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลา
นอนและพักผ่อนของท่านทั้งสอง  
 15. หากท่านเป็นผู้ถูกทดสอบด้วยพฤติกรรมไม่ดีที่ยังเลิกไม่ได้  เช่น การสูบ
บุหร่ี ท่านก็อย่าได้สูบต่อหน้าท่านทั้งสอง 
 16. อย่าได้รับประทานอาหารก่อนเขาทั้งสอง และจงให้เกียรติท่านทั้งสองใน
เร่ืองอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
 17. อย่าได้โกหกท่านทั้งสอง และตําหนิท่านทั้งสอง เม่ือท่านทั้งสองได้ทํางาน
หนึ่งงานใดที่ไม่ทําให้ท่านประทับใจ 
 18. อย่าได้ยกภรรยาของท่าน หรือลูกๆ ของท่านเหนือท่านทั้งสอง และจง
แสวงหาความพอใจของท่านทั้งสองก่อนทุกสิ่ง เพราะว่าความพึงพอพระทัยของอัล
ลอฮฺอยู่ที่ความพึงพอใจของพ่อแม่ และความโกรธกร้ิวของพระองค์อยู่ที่ความกร้ิวโกรธ
ของท่านทั้งสอง 
 19. อย่าได้นั่งบนที่ที่สูงกว่าท่านทั้งสอง และอย่าได้ยืดสองเท้าของท่านใน
ขณะที่ท่านทั้งสองอยู่ด้วย โดยแสดงความเย่อหย่ิง 
 20. อย่าได้เย่อหย่ิงโดยไม่ยอมรับในการสืบสกุลไปยังพ่อของท่าน ถึงแม้ท่าน
จะเป็นคนมีตําแหน่งระดับสูงก็ตาม และจงระวังการที่จะปฏิเสธความดีของท่านทั้งสอง 
หรือทําร้ายท่านทั้งสองด้วยคําพูดของท่าน  
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 21. อย่าได้ตระหนี่ในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ของท่าน จนกระทั่งท่านทั้ง
สองออกปากแก่ท่าน อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายสําหรับท่าน และท่านจะเห็นการนั้นจาก
ลูกๆ ของท่าน ท่านทํากับพ่อแม่ไว้อย่างไร ลูกๆ ของท่านก็จะทํากับท่านอย่างนั้น  
 22. จงเย่ียมเยียนพ่อแม่ของท่านให้มาก มอบของขวัญให้ท่านที่ได้เลี้ยงดูและ
เอาใจใส่ท่านตลอดมา และจงใช้บทเรียนจากลูกๆ ของท่านเอง และสิ่งที่ท่านต้องทน
ทุกข์ทรมานกับพวกเขา เพ่ือจะได้สํานึกในบุญคุณของพ่อแม่ของท่าน 
 23. ผู้ที่สมควรที่สุดในการยกย่องให้เกียรติ คือ แม่ของท่าน หลังจากนั้น คือ 
พ่อของท่าน และจงรู้ไว้เถิดว่า สวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา  
 24. จงระวังการฝ่าฝืนพ่อแม่ และการโกรธของท่านทั้งสอง แล้วท่านจะทน
ทุกข์ทรมานในโลกนี้ และโลกหน้า และลูกๆ ของท่านจะปฏิบัติต่อท่านเหมือนกับสิ่งที่
ท่านได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของท่าน  
 25. เม่ือขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพ่อแม่ของท่าน ท่านก็จงขอด้วยความอ่อนโยนต่อ
ท่านทั้งสอง จงขอบคุณท่านทั้งสองที่ได้ให้แก่ท่าน อย่าถือโทษ เม่ือท่านทั้งสองไม่ให้
ท่าน และอย่าขอท่านทั้งสองมากเพ่ือจะได้ไม่ทําให้ท่านทั้งสองเกิดความรําคาญ 
 26. เม่ือท่านได้เป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ท่านก็จง
ทํา และช่วยพ่อแม่ของท่านด้วย 
 27. แท้จริง สําหรับพ่อแม่ของท่านนั้น มีสิทธ์ิต่อท่าน  และสําหรับภรรยาของ
ท่านนั้นก็มีสิทธ์ิต่อท่านเช่นเดียวกัน ดังนั้น ท่านจงให้สิทธ์ิแก่ผู้ที่มีสิทธ์ิทุกคนซ่ึงสิทธ์ิของ
เขา  จงพยายามประสานรอยร้าวระหว่างท่านทั้งสอง หากท่านทั้งสองเกิดขัดแย้งกัน จง
มอบของขวัญแก่ทั้งสองฝ่ายอย่างลับๆ  
 28. เม่ือพ่อแม่ของท่านไม่ลงรอยกับภรรยาของท่าน ท่านก็จงเป็นผู้ที่มีความ
รอบคอบ จงให้ความเข้าใจภรรยาของท่านว่า ท่านนั้นจะอยู่กับนาง หากนางอยู่ข้าง
ความถูกต้อง และว่าท่านนั้น จําเป็นที่จักต้องสร้างความพอใจให้เกิดแก่บุพการีทั้งสอง
ของท่าน  
 29. เม่ือท่านขัดแย้งกับพ่อแม่ของท่าน ในการแต่งงาน หรือการหย่าร้าง ท่าน
ก็จงส่งเร่ืองไปให้ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตัดสิน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ความ
ช่วยเหลือได้ดีที่สุด  



90 
 

 30. การขอดุอาอ์ของพ่อแม่ เป็นสิ่งที่จะถูกตอบรับ ทั้งทางดีและทางร้าย 
ดังนั้น ท่านจงระวังการขอดุอาอ์ของท่านทั้งสองที่อาจจะทําให้ท่านประสบกับความชั่ว
ร้าย  
 31. ท่านจงเป็นคนที่มีมารยาทกับผู้คนทั้งหลาย เพราะว่า ใครที่ด่าคนอ่ืน คน
เหล่านั้นก็จะด่าเขา  ท่านรอซูล �  ได้กล่าวไว้ว่า “ที่นับว่าจัดอยู่ในบรรดาบาปใหญ่ก็
คือ การด่าพ่อแม่ของคนเรา เขาด่าพ่อของคนอ่ืน คนอ่ืนก็ด่าพ่อของเขา และเขาด่า
แม่ของคนอ่ืน แล้วคนอ่ืนก็ด่าแม่ของเขา” (อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)  

32. จงเย่ียมเยียนพ่อแม่ของท่าน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ได้ตาย
ไปแล้ว และจงทําทานอุทิศให้แก่ท่านทั้งสอง และจงขอดุอาอ์ ให้แก่เขาทั้งสองมากๆ 
โดยกล่าวว่า  

ي� َولِو ِ�ْ  اْغِفرْ  رَب/ ﴿  ﴾اَِ�َ
“โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ และให้แก่พ่อแม่
ของข้าพระองค์ด้วยเถิด” (นูหฺ : 28) 

﴿Éb> §‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ # Z�� Éó|¹﴾  

“โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์  ขอพระองค์ทรงเอ็นดูเมตตาท่านทั้งสอง 
เหมือนกับที่ท่านทั้งสองได้เล้ียงดูข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ยังเล็กอยู่
ด้วย” (อัล-อิสรออ์ : 24) 

 
 

 
  
 
 
  




