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การเชื่อมสัมพนัธ์เครือญาต ิ

 

   

 
 

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ได้กลา่ว
วา่ 

: َهَذا َمَقاُم الخَعائِِذ ِمَن الخَقطِ  » َلخَق َحَّتَّ إَِذا فََرَغ ِمنخُهمخ قَاَمِت الرَِّحُم، َفَقالَتخ ِصَل َمنخ إِنَّ اهلَل َخلََق اْلخ
َ
نخ أ

َ
َ أ َما تَرخَضنيخ

َ
، أ يَعِة، قَاَل: َنَعمخ

: بَََل، قَاَل: فََذاِك لَِك " ثُ  َطَع َمنخ َقَطَعِك؟ قَالَتخ قخ
َ
: وََصلَِك، َوأ  إِن َعَسي ُتم   َفَهل   ﴿مَّ قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَلَّ اهلُل َعلَيخِه وََسلََّم: اقخَرُءوا إِنخ ِشئختُمخ

ن تََوَّلي ُتم  
َ
ِسُدوا   أ ۡرِض  ِف  ُتف 

َ ُعٓوا   ٱۡل  ِ ر َحاَمُكم   َوُتَقط 
َ
َلَٰٓئَِك   ٢٣  أ و 

ُ
ِينَ  أ ُ  لََعَنُهمُ  ٱَّلي ُهم   ٱّللي َصمي

َ
َمَٰٓ  فَأ ع 

َ
ب َصََٰرُهم   َوأ

َ
فََل   ٢٤  أ

َ
 ٱل ُقر َءانَ  َيَتَدبيُرونَ  أ

م  
َ
َٰ  أ وب   ََعَ

ٓ  قُلُ َفالَُها ق 
َ
 [متفق عليه] « [ ٣٢ ،٣٢: حممد] ﴾ ٢٥  أ

 “อลัลอฮฺได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทัง้หลายจนเม่ือเสร็จสิน้แล้ว ตวัเครือญาตก็ิได้ลกุขึน้มาและกลา่ววา่ “นีคื้อการ
ยืนของผู้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการถกูตดัขาด” พระองค์ทรงตรัสว่า “ใช่แล้ว เจ้าไม่พอใจกระนัน้หรือท่ี
ฉันจะเช่ือมสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์กบัเจ้า และฉันจะตดัขาดกบัผู้ ท่ีตดัขาดกบัเจ้า?” จากนัน้ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลยัฮิวะสัลลัม  ก็ได้กล่าวว่า พวกท่านจงอ่าน(อายะห์นี)้เถิดหากพวกท่านประสงค์ 
“ดงันัน้ หวงักันว่า หากพวกเจ้าผินหลงัให้(กับการอีมานแล้ว)พวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและ
ตดัความสมัพนัธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนัน้หรือ? ชนเหล่านีคื้อบรรดาผู้ ท่ีอลัลอฮฺทรงสาปแช่งพวก
เขา ดังนัน้พระองค์จึงทรงท าให้พวกเขาหูหนวก และทรงท าให้พวกเขาตาบอด พวกเขามิได้พิจารณา
ใคร่ครวญอลักุรอานดอกหรือ? หรือว่าบนหวัใจของพวกเขามีกญุแจหลายดอกลัน่อยู่” ” บนัทึกโดยอลับคุอ
รียฺและมสุลิม 
 

และทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
ثَِرهِ، فَلخيَِصلخ رَِِحَهُ  »

َ
 ََلُ ِِف أ

َ
قِِه، َوُينخَسأ نخ يُبخَسَط ََلُ ِِف ِرزخ

َ
َحبَّ أ

َ
 [متفق عليه] « َمنخ أ

“ผู้ ใดอยากให้ริสกีของเขาเพิ่มพูน และให้ร่องรอย(อายุขยั)ของเขาได้ยืดยาวขึน้ เขาก็จงเช่ือมสมัพนัธ์เครือ
ญาตขิองเขาเถิด” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 

(และความหมายท่ีวา่ “ยนุสะอ์ ละฮ ูมิน อะญะริฮฺ” คือ ถกูยืดอายขุยั) 
 
และทา่นอบัดลุลอฮฺ บินอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่ว่า ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั 

ได้กลา่วว่า 
ي إَِذا قُِطَعتخ رَِِحُُه وََصلََها » ِ خُمََكفِِئ، َولَِكِن الَواِصُل اَّلَّ  [ابلخاري أخرجه] « لَيخَس الَواِصُل بِال
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“ผู้ เช่ือมสมัพนัธ์(เครือญาติ)ไม่ใช่ผู้ ท่ีกระท าอย่างทดัเทียมกัน(คือ หากใครเช่ือมสมัพนัธ์กบัเขา เขาก็เช่ือม
สมัพนัธ์กบัคนๆนัน้) แตผู่้ เช่ือมสมัพนัธ์คือผู้ ท่ีเม่ือสมัพนัธ์เครือญาติของเขาถกูตดัขาด เขาก็ตอ่สมัพนัธ์มนั ” 
บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ 
 

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
ِسُن إََِلخِهمخ َويُِسيئُوَن إَِِلَّ  » حخ

ُ
َطُعوِِن، َوأ ِصلُُهمخ َوَيقخ

َ
نَّ رَُجالا قَاَل: يَا رَُسوَل اهللِ إِنَّ ِِل قََرابَةا أ

َ
، َفَقاَل: أ َّ َ ََ خَهلُوَن  َْ نخُهمخ َو َْ لُُم  حخ

َ
لَِِئخ ُكنخَت »، َوأ

نََّما 
َ
َت لََعَ َذلَِك َكَما قُلخَت، فََكأ خَملَّ َوََل يََزاُل َمَعَك ِمَن اهلِل َظِهرٌي َعلَيخِهمخ َما ُدمخ ُهُم ال  [مسلم أخرجه] « «تُِسفُّ

“ชายคนหนึ่งได้กล่าวขึน้ว่า “โอ้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ฉันมีญาติๆท่ีฉันเช่ือมสมัพนัธ์กบัพวกเขาขณะท่ีพวกเขา
ตดัขาดฉัน ฉันท าดีกับพวกเขาขณะท่ีพวกเขาท าเลวกบัฉัน ฉันต้องอดทนกบัพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่สนใจ
ฉัน” ท่านก็กล่าวว่า “หากท่านเป็นอย่างท่ีท่านพูด ก็เหมือนว่าท่านท าให้พวกเขาเบื่อหน่าย แต่ความ
เหนือกวา่พวกเขา ท่ีมาจากอลัลอฮฺจะยงัคงอยูก่บัทา่นตราบท่ีทา่นยงัคงรักษาสิ่งนัน้ไว้”” บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ค าอธิบาย 

อิสลามส่งเสริมให้เช่ือมสมัพนัธ์เครือญาติ และให้สร้างความสนิทสนมตอ่กนั และห้ามการตดัขาดและ
การหนัหลงัให้กนั หรือสิ่งใดๆท่ีจะชกัน าผู้คนไปสู่สิ่งตา่งๆเหลา่นี ้และเพราะอย่างนีอ้ลัลอฮฺจงึทรงใช้ให้เช่ือม
สมัพนัธ์เครือญาติ และเตือนไม่ให้ตดัขาดมนั และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั เองก็ได้
ก าชบัใช้และสง่เสริมในเร่ืองนี ้และบอกวา่มนัคือสาเหตท่ีุท าให้อายยืุนและมีริสกีกว้างขวาง 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 จ าเป็นต้องเช่ือมสมัพนัธ์ตอ่เครือญาต ิและห้ามตดัขาดกนั 

 ผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์ท่ีแท้จริงไม่ใช่ผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์กับผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์กับเขา แต่คือผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์
กบัผู้ ท่ีตดัขาดเขา 

 การเช่ือมสมัพนัธ์เครือญาตเิป็นสาเหตเุพิ่มริสกี และยืดอายขุยั 

 ไมอ่นญุาตให้ตอบโต้การกระท าท่ีไมดี่และละเลยสิ่งท่ีเป็นวายิบด้วยการกระท าอย่างเดียวกนั 

 
 واحلمد هلل رب العاملني، وصَل اهلل وسلم لَع نبينا حممد، ولَع آَل وصحبه أمجعني.
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