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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

สทิธิมุสลมิต่อมุสลมิ 
 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ََّما ﴿ � �ۡخَوةٞ  ٱلُۡمۡؤم�نُونَ  ِ  ]  ١٠: ملجرمت[ ﴾ِ

“อนัที่จริงผู้ ศรัทธานัน้ เป็นพ่ีน้องกัน” (ซูเราะฮฺอลั-หญุะ

รอต:10) 

ท่านฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  

ِّ ، وَ �ِض رِ ملمَ  ةُ ادَ صَ �ِ ، وَ ال ِ ملسّ  دّ رَ : ٌس م َخْ لِ سْ  ملمُ م َ َ لِ سْ ملمُ  ّل مَ « ، زِ ائِ نَ ملَ  اعُ بَ م
 اجَ �ِ وَ 

َ ة، وَ وَ بْ مرّ  ةُ اَ  ]مبفل بلصه[» ساطِ ملعَ  ُت صْ مِ شْ �
“สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม มี ๕ ประการ ตอบสลาม เย่ียมคน

ป่วย ตามไปส่งคนตาย ตอบรับคําเชิญ(ไปรับประทานอาหาร) 

และการตชัมีตคนจาม(คือ การกล่าว ยัรหะมุกัลลอฮฺ หลังจากที่

คนจามจามแล้วกล่าว อลัหมัดลุิลลาฮฺ -ผู้ แปล)” บันทึกโดยอัล-

บุคอรียฺ และมสุลิม 

ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  
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» َ
َ
 دوم وَ اسَ   ت

َ
 شوم وَ اجَ نَ  َِ  

َ
  َِ  ضوم وَ اغَ بَ  

َ
 روم وَ ماَ دَ  تَ  

َ
 عِ صْ  �َ  م َ  ُض عْ �َ  عْ بِ  يَ  

ً خْ إِ  مهللاِ  ادَ بَ وم بِ نُ وْ �ُ ض، وَ عْ �َ   لِ سْ ، ملمُ ومنا
َ
 : لمسْ و ملمُ خُ م أ

َ
 ه وَ مُ لِ ظْ  �َ  

َ
ُ ذِ  َ�ْ  

ُ
 وَ  ل

َ
  

 وَ  هُ اُ ذِ  ْ يَ 
َ
ُ  -نا ى ههُ وَ قْ ، ملّ هُ رُ قِ  َ�ْ    يءٍ رممْ  ِب سْ ِبَ  -مٍت رّ مَ  َث َال ه، ثَ رِ دْ ل َص إِ  ْ�ُ شِ �

 ملّش  نَ مِ 
َ
  رَ قِ ن َ�ْ  أ

َ
ُ مَ وَ  هُ مُ دَ  م ٌ رَ م مَ لِ سْ  ملمُ َ   مِ لِ سْ ملمُ  م ُكّ لِ سْ ملمُ  اهُ خَ أ

ُ
» هضُ رْ بِ وَ  ال

 ]أخرجه مسلم[
“พวกท่านจงอย่าอิจฉากัน จงอย่าล่อลวงกัน จงอย่าจงหันหลัง

ให้กัน และบางคนจงอย่าขายตดัหน้าของอีกบางคน และจงเป็น

บ่าวของอัลลอฮฺฉันท์พ่ีน้อง มุสลิมเป็นพ่ีน้องของมุสลิม ไม่

อธรรมเขา ไม่เหยียบย่ําเขา ไม่โกหกใส่เขา และไม่เหยียดหยาม

เขา และความยําเกรง(ตักวา)อยู่ตรงนี ้–ท่านได้ชีต้รงหน้าอก

ของท่าน ๓ ครัง้- คนๆหนึ่งทําบาปมากพอแล้วกับการดูแคลนพ่ี

น้องมสุลิมของเขา บรรดามสุลิมกับมุสลิมนัน้ที่เป็นต้องห้ามกัน 

ทัง้เลือดเนือ้ของเขา ทรัพย์สินของเขา และเกียรติของเขา” 

บันทกึโดยมสุลิม 

 

อธิบาย 

 มุสลิมเป็นพ่ีน้องกัน ความผูกพันฉันพ่ีน้องร่วมศรัทธามัด

รวมพวกเขาเอาไว้ และสําหรับพ่ีน้องมุสลิมของเขามีสิทธ์ิที่ พ่ี

น้องของเขาต้องทําให้ ตามที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮ ุ
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อลัยฮิวะสัลลัม ได้ชีแ้นะไว้ และได้เตือนถึงสิ่งที่จะมาทําลาย 

หรือทําให้ความเป็นพ่ีน้องนีเ้ปราะบางลงเพ่ือให้ระวังในเร่ือง

ดงักล่าว   

 

 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ผู้ศรัทธาเป็นพ่ีน้องกัน 

 มสุลิมมีสิทธิที่พ่ีน้องมุสลิมของเขาต้องมีให้ สมควรทํา

ให้ครบ และไม่บกพร่องในเร่ืองเหล่านัน้ 

 


