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การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
 

   

 
การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺและการปฏิสัมพันธ์ฉันพ่ีน้องในกรอบศาสนาอิสลามถือเป็นอิบา

ดะฮฺท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ มีเง่ือนไขหลายประการท่ีคนรักเพ่ือนจะต้องปฏิบตัิกบัเพ่ือนเพ่ืออลัลอฮฺ ซึ่งการปฏิบตัิใน
สิ่งนีถื้อเป็นการเข้าหาอลัลอฮฺให้ใกล้มากยิ่งขึน้และได้รับขัน้อนัสงูสง่ ณ ท่ีพระองค ์

อลัลอฮฺตรัสวา่ 

لََّفَ﴿
َ
نَفۡقَتََلَوََۡقُلُوبِِهۡمَ ََبۡيََََوأ

َ
ۡرِضََِفَََماَأ

َ
ا ََََجِيٗعاَٱۡۡل لَّۡفَتََمَّ

َ
ََََوَلَِٰكنَََّقُلُوبِِهمَََۡبۡيَََأ لََّفََٱّللَّ

َ
َإِنَُّهۥَبَيۡنَُهۡمَ َأ

 [  ٣٦: األنفال﴾ ]٦٣َََحِكيمَ ََعزِيزَ 

ความว่า: และพระองค์ทรงสานหวัใจของพวกเขาให้รักใคร่กนั ซึ่งหากเจ้าทุ่มเทสิ่งท่ีมีในโลกนีท้ัง้หมดเจ้าก็
ไมส่ามารถท่ีจะเช่ือมโยงหวัใจของพวกเขาให้รักกนัได้ แตอ่ลัลอฮฺทรงสานใจพวกเขา (อลั-อนัฟาล:63) 

 
ท่านอิบนมุสัอดู กล่าวว่า อายะฮฺนีถ้กูประทานเก่ียวเน่ืองกบัผู้ ท่ีรักกนัเพ่ืออลัลอฮฺ (รายงานโดยอนั-

นะสาอีย์และอลั-หากิม ทา่นกลา่ววา่เป็นรายงานท่ีเศาะฮีหฺ) 
กวีบางคนได้กลา่ววา่ 

  وأحبب حلّب اهلل من اكن مؤمنــــا *** و أبغض بلغض اهلل أهل اتّلمّرد
 وما ادلين إال احلّب و ابلغض و الوال *** كذاك الربا من لك اغو و معتدى

จงรักคนท่ีศรัทธาเพ่ืออลัลอฮฺ  จงชงัผู้ ท่ีฝ่าฝืนเพ่ือพระองค์ 
ดีน(ศาสนา)มิใช่อ่ืนใดเว้นแตคื่อรักและชงั หรือผกูสมัพนัธ์(กบัผู้ศรัทธา)และไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ละเมิดฝ่าฝืน 

 
อิบน ุเราะญับกล่าวว่า การรักในหนทางของอลัลอฮฺจะสมบรูณ์ได้ด้วยการรักสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงชอบ

และเกลียดสิ่งท่ีพระองค์ทรงชัง ฉะนัน้ ผู้ ใดท่ีรักบางสิ่งท่ีอัลลอฮฺไม่โปรด หรือเกลียดบางสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรง
โปรดก็ถือว่าเตาฮีด(ค ามัน่ในการศรัทธาตอ่เอกภาพของอลัลอฮฺ)และค าปฏิญาณตนวา่ “ลาอิลาฮะอิลลลัลอ
ฮฺ” ของเขายังไม่สมบูรณ์และจริงใจ เขายังคงมีชิริกเคาะฟีย์  (การตัง้ภาคีแบบซ่อนเร้น) เพราะเกลียดสิ่ง
ท่ีอลัลอฮฺชอบและชอบสิ่งท่ีพระองค์ไมโ่ปรดปราน 

อิบนุล ก็อยยิมกล่าวว่า “ผู้ ใดรักสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากอัลลอฮฺโดยมิได้รักเพ่ือพระองค์ และมิใช่
เพราะสิ่งนัน้เป็นส่ือให้เขาได้กตญัญูต่ออลัลอฮฺ เขาจะต้องถูกลงโทษในดนุยาก่อนจะพบกับอลัลอฮฺในวนั
อาคเิราะฮฺ”  
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 تصطيف من اهلوى يف نلفسك فاخرت***  أحببته من بكل القتيل أنت
ทกุคนยอ่มตกเป็นเหย่ือของคนรัก  จะขอทกัหรือรักใครดใูห้ดี 

 
ผลและความดีของการรักกันเพื่ออัลลอฮ ฺ

ผู้ ท่ีรักกนัเพ่ืออลัลอฮฺจะได้ผลดีหลายประการจากพระองค์ทัง้ในโลกดนุยาและอาคเิราะฮฺ เชน่ 
 
1. อัลลอฮจฺะรักเขา 
มอุาซ เลา่วา่ ฉนัได้ยิน ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- กลา่ววา่ 

ىل : » هلل تبارك و تعا ل ا بَِّت  َوَجبَت  قا ِوِرينَ  ، يِفَّ  َوال ُمتََجالِِسيَ  ، يِفَّ  لِل ُمتََحابِّيَ  ََمَ ا  ، يِفَّ  َوال ُمََتَ
 [رواه مالك و غريه] «يِفَّ  َوال ُمتَبَاِذِليَ 

ความว่า: “อลัลอฮฺทรงกล่าวว่า ความรักของข้าจกัตกกบัผู้ ท่ีรักกนัเพ่ือข้า ผู้ ท่ีนัง่ร่วมกนัเพ่ือข้า ผู้ เย่ียมเยียน
กนัเพ่ือข้า และผู้ เสียสละกนัเพ่ือข้า” (บนัทกึโดยอิหมา่มมาลิกและคนอ่ืนๆ)  

 
เชน่เดียวกบัค าพดูของมลาอิกะฮฺท่ีจะกลา่วกบัผู้ ท่ีไปเย่ียมเพื่อนเพ่ืออลัลอฮฺวา่  

ِ  رَُسوُل  إِّنِّ » نَّ  ، إََِل َك  اّللَّ
َ
َ  بِأ َحبََّك  قَد   اّللَّ

َ
بَب تَهُ  َكَما أ ح 

َ
 «ِفيهِ  أ

ความว่า:  "ฉันนีคื้อทตูจากอลัลอฮฺมายงัท่าน เพ่ือจะบอกว่าอลัลอฮฺได้ทรงรักท่านเหมือนกบัท่ีท่านได้รักเขา
เพ่ือพระองค์" 

 
2. ฝ่ายใดรักเพื่ออัลลอฮมฺากกว่า ฝ่ายนัน้จะเป็นท่ีรักของเพื่อนมากกว่า 
อบีดรัดาอฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุอ้างค าพดูของทา่นนบีวา่ 

ِ لَ جُ رَ  ن  ا مِ مَ » ِحبَُّهَما اَكنَ  إِال  اهللِ ا يِف ابَّ َتَ  ي 
َ
ِ  إِىَل  أ ُهَما اّللَّ َشدُّ

َ
 ]رواه الطرباّن[« لَِصاِحِبهِ  ُحبًّا أ

ความว่า: "ทุกคู่สหายสองคนท่ีรักกันเพ่ืออลัลอฮฺนัน้ คนซึ่งเป็นท่ีรักของอลัลอฮฺมากกว่า ก็คือคนท่ีรักเพ่ือน
ของเขามากกวา่เสมอ" (บนัทกึโดย อฏั-เฏาะบะรอนีย์) 

 
3. ได้รับเกียรตจิากอัลลอฮ ฺ
อบี อมุามะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเล่าว่า ท่านนบีมหุมัมดั -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กล่าว

วา่  

  د  ب  عَ  ن  ا مِ مَ »
َ
 الَّ إِ  ا هللِ د  ب  عَ  بَّ حَ أ

َ
 [أخرجه أمحد بسند جّيد] «لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللُ  هُ مَ رَ ك   أ

ความว่า "บ่าวทุกคนท่ีรักเพ่ือนบ่าวด้วยกันเพ่ืออัลลอฮฺนัน้ พระองค์จะทรงให้เกียรติเขาเสมอ" (บันทึก
โดยอะห์มดัด้วยสายรายงานท่ีดี)  
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ทัง้นี ้การให้เกียรติของอัลลอฮฺต่อผู้ หนึ่งจะครอบคลุมการให้เขาได้มีอีมาน มีความรู้ท่ีเป็นคุณ 
ปฏิบตัอิะมลัท่ีดี ตลอดจนให้มีความสะดวกในรูปแบบตา่งๆ 

 
4. ได้อยู่ในร่มเงาบัลลังก์ของพระองค์  
อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่  

مَ  َيُقوُل  َتَعاىل اهللَ  نَّ إِ » نَ   ":ال ِقيَاَمةِ  يَو  ي 
َ
مُ  ؟ ِِبَالِل  ال ُمتََحابُّونَ  أ و  َ ِظلُُّهم   اَل 

ُ
مَ  ِظّلِّ  يِف  أ  ِإال ِظلَّ  ال يَو 

  [رواه مسلم« ] ِظّلِّ 
ความวา่  "อลัลอฮฺจะทรงกลา่วในวนักิยามะฮฺว่า ไหนล่ะผู้ ท่ีรักกนัเพ่ือเทิดเกียรตข้ิา? วนันีฉ้นัจะให้พวกเขาได้
หลบร้อนใต้ร่มเงาของข้า อนัเป็นวนัท่ีไมมี่ร่มเงาใด ๆ นอกจากร่มเงาของข้าเทา่นัน้” (บนัทกึโดยมสุลิม)  
 

ท่านชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมียะฮฺ ได้กล่าวอธิบายในหนงัสือ มจัญ์มอฺู ฟะตาวา ว่า “ส าหรับค าว่า 
ไหนล่ะผู้ ท่ีรักกันด้วยเกียรติของอลัลอฮฺนัน้ เป็นการฉายให้เห็นว่าในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึก
เทิดทูนและยกย่องพระองค์ พร้อมกบัการรักกนัเพ่ือพระองค์ ด้วยเหตนีุพ้วกเขาจึงเป็นผู้ ท่ีใช้ชีวิตในกรอบท่ี
พระองค์ทรงก าหนด ไมใ่ชผู่้ ท่ีไมใ่ห้ความส าคญัตอ่กรอบของพระองค์เพราะมีอีมานออ่นในหวัใจ" 

 
อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้เลา่เชน่เดียวกนัวา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ 

ُ  يُظلُُّهمُ  َسب َعة  » مَ  ِظلِّهِ  يِف  تعاىل اّللَّ   ِإَمام  اَعِدل  ، وَشاب  ُه : ِظلُّ  إالَّ  ِظلَّ  اَل  يَو 
َ
ِ  ِعبَاَدةِ  يِف  نََشأ  َورَُجل   ، اّللَّ

ِ  يِف  َتَابَّا َورَُجاَلنِ  بِال َمَساِجِد، ُمَعلَّق   قَل بُهُ  تََمَعا اّللَّ قَا َعلَي هِ  اج   [تفق عليه]م «إلخ.. َعلَي ِه، َوَتَفرَّ
ความวา่:  มนษุย์เจ็ดกลุม่ท่ีอลัลอฮฺจะทรงปกพวกเขาในวนัท่ีไมมี่ร่มเงาใด ๆ นอกจากร่มเงาของพระองค์ คือ 
ผู้น าท่ียตุิธรรม เยาวชนท่ีเติบใหญ่ด้วยการท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ ผู้ ท่ีหวัใจเฝ้านึกถึงมสัยิด คนสองคนท่ีรัก
กันเพ่ืออัลลอฮฺ ทัง้สองเจอกันและพรากกันเพ่ือพระองค์ .. . จนจบหะดีษ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ
มสุลิม)   

 
5. ได้ลิม้รสชาตแิห่งการศรัทธา 
ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่  

َحبَّ  َمن  »
َ
ن   أ

َ
دَ  أ يَماِن، َطع مَ  ََيِ ِ

بُّهُ  اَل  ال َمر ءَ  َفل يُِحبَّ  اْل  ِ  ِإالَّ  ُُيِ قال : صحيح رواه احلاكم و ] «ّلِلَّ
 [اْلسناد و لم خيرجاه و أقّره اذلهيب

ความว่า:  “ผู้ ใดใคร่อยากลิม้รสชาติแห่งการศรัทธา ก็จงรักผู้หนึ่งเพียงเพ่ืออลัลอฮฺดู” (บนัทึกโดยอลั-หากิม 
และท่านได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานถกูต้อง แตอ่ลั-บุคอรีย์และมุสลิมไม่บนัทึกไว้ ซึ่งอซั-ซะฮะบีย์ก็ยอมรับ
ตามนัน้) 
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6. ได้ชิมความหวานแห่งการศรัทธา 
อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเล่าวา่ ทา่นนบีมหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ว

วา่  

  هُ َسَّ  ن  مَ »
َ
بُّهُ  اَل  ال َمر ءَ  َفل يُِحبَّ ، انِ مَ ي  اْلِ  ةَ وَ اَل حَ  دَ ََيِ  ن  أ ِ  ِإالَّ  ُُيِ احلاكم و صححه رواه أمحد و ] «ّلِلَّ

  [اذلهيب
ความว่า: “ผู้ ใดอยากชิมความหวานแห่งอีมาน ก็จงรักเพ่ือนเพียงเพ่ืออลัลอฮฺเท่านัน้ ” (บนัทึกโดยอะห์มัด
และอลั-หากิม อซั-ซะฮะบีย์กลา่ววา่เศาะฮีหฺ)  

 
อนสั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่  

ن  :  اِْليَمانِ  َحالَوةَ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمن   ثاَلث   »
َ
ُ  يَُكونَ  أ َحبَّ  َورَُسوُلُ  اّللَّ

َ
ا ِإََل هِ  أ ن    ، ِسَواُهَما ِممَّ

َ
 َوأ

بَّ  بُّهُ  ال ال َمر ءَ  ُُيِ ِ  ِإال ُُيِ ن   ، - َوَجلَّ  َعزَّ  - ّلِلَّ
َ
َرهَ  َوأ ن   يَك 

َ
رِ  يِف  َيُعو دَ  أ َقَذهُ  ِإذ   َبع دَ  ال ُكف  ن 

َ
ُ  أ  ِمن هُ  اّللَّ

َرهُ  َكَما ن   يَك 
َ
 [متفق عليه]  «انلَّارِ  يِف  يُل َق  أ

ความว่า “สามคณุสมบตัท่ีิใครมี จกัต้องได้ลิม้รสหวานแห่งอีมาน คือ รักอลัลอฮฺและเราะสลูมากกว่าสิ่งใดๆ
ทัง้หมด ไม่รักผู้ ใดนอกจากอลัลอฮฺ และเกลียดกลวัการคืนสู่การกฟุรฺ(การปฏิเสธศรัทธา)หลงัจากท่ีอลัลอฮฺ
ทรงกู้ ให้เขารอดพ้น เสมือนกบัการเกลียดกลวัการท่ีต้องถกูจบัโยนเข้ากองไฟ” (บนัทึกโดย อลั-บคุอรีย์ และ
มสุลิม)  

 
ทา่นอิบน ุตยัมียะฮฺ ได้กลา่วในหนงัสือมจัญ์มอฺู อลั-ฟะตาวา วา่ “ท่านนบีมหุมัมดั -ศ็อลลลัลอฮฺ อะ

ลยัฮิ วะสลัลมั- ได้บอกว่าผู้ใดอยูใ่นความรู้สกึทัง้สามนีจ้ะได้รู้รสหวานแหง่อีมาน เพราะการได้รู้รสหวานของ
สิ่งใดขึน้อยู่กบัการรักใคร่ในสิ่งนัน้ เช่น ผู้ ใดรักชอบสิ่งใด หรือ อยากได้อะไร เม่ือเขาได้ตามความประสงค์
นัน้ เขาก็จะรู้รสหวานและความสขุสนกุกบัสิ่งนัน้ ซึ่งความสุขนัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้รับสิ่งท่ีชอบท่ี
อยาก ดงันัน้ ความหวานแห่งศรัทธาก็ย่อมขึน้อยู่กบัความสมบูรณ์ของความรักของบ่าวท่ีมีต่ออลัลอฮฺ อนั
ประกอบด้วยสามปัจจยั คือ เตมิเต็มความรัก ขยายผล และละเว้นสิ่งท่ีอยูต่า่งฝ่ังกบัมนั โดยการเตมิเต็มนัน้ 
จะกระท าได้ด้วยการต้องให้อลัลอฮฺและเราะสลูเป็นสิ่งสุดเทิดทนูและหวงแหน ไม่รักใครเท่าทัง้สอง เพราะ
การรักในอลัลอฮฺและเราะสลูจะรักโดยสมบรูณ์ในระดบัธรรมดาปกติไม่ได้ หากจะให้สมบรูณ์ก็คือต้องไม่รัก
ผู้ใดและสิ่งอ่ืนเท่ากบัความรักท่ีให้กบัทัง้สองอีกตอ่ไป สว่นขยายผลนัน้ จะท าได้ด้วยการไม่รักผู้ใดยกเว้นจะ
รักเพ่ือพระองค์ และสว่นการละเว้นสิ่งท่ีอยูต่รงกนัข้ามกบัมนันัน้ จะเกิดได้ก็ด้วยการชิงชงัไม่ยอมรับการกฟุรฺ
ซึ่งขัดแย้งกับอีหม่าน อย่างหนักและใหญ่หลวงกว่าการท่ีเขาชิงชังและไม่ยอมรับการถูกจับโยนเข้ากอง
เพลิง” 

 
7. ท าให้อีหม่านสมบูรณ์ 
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อบีอมุามะห์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่  

«  ِ َحبَّ ّلِلَّ
َ
ِ  ،َمن  أ ب َغَض ّلِلَّ

َ
يَمانو ،َوأ ِ

َمَل اْل  تَك  ِ ، ، َفَقِد اس  ِ ، َوَمنََع ّلِلَّ َطى ّلِلَّ ع 
َ
رواه أبو داود بسند ] «أ

 ن[حس

ความว่า:  “ผู้ ใดรักใครเพ่ืออลัลอฮฺ เกลียดเพ่ืออลัลอฮฺ ให้เพ่ืออลัลอฮฺ หกัห้ามเพ่ืออลัลอฮฺ ก็ถือวา่มีอีหม่านท่ี
สมบรูณ์แล้ว” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดูด้วยสายรายงานท่ีหะสนั)  

 
8. ได้เข้าสวรรค์ 
อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่  

ِمنُوا َحَّتَّ َتَابُّوا» ِمنُوا َواَل تُؤ  َنََّة َحَّتَّ تُؤ  ُخلُوَن اْل  ء  إَِذا َفَعل تُُموُه َتَابَب تُم   ،اَل تَد  ُدلُُّكم  لََعَ ََش 
َ
َواَل أ

َ
 ،أ

اَلَم بَي نَُكم   ف ُشوا السَّ
َ
 [رواه مسلم« ]أ

ความว่า:  “พวกทา่นจะไมไ่ด้เข้าสวรรค์จนกวา่จะศรัทธา และจะไมศ่รัทธาอยา่งสมบรูณ์จนกว่าจะรักกนั เอา
ไหมล่ะฉันจะบอกสิ่งหนึ่งท่ีเม่ือพวกท่านท าแล้วพวกท่านก็จะรักกัน คือ จงเผยแพร่การให้สลามในหมู่พวก
ทา่น” (บนัทกึโดยมสุลิม)  

 
9. ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮใฺนวันกิยามะฮ ฺ
 อบ ูมาลิก อลั-อชัอะรีย์ เลา่ว่า ฉันอยูพ่ร้อมกบัทา่นนบี -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-แล้วอายะฮฺ

นีก็้ถกูประทานให้แก่ทา่น 

َهاَ﴿ يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ۡشَيا ءََََعنََۡلُوا َتَۡسَََلَََءاَمُنوا ََٱَّلَّ

َ
 [  ١٠١: دةاملائ] ﴾تَُسۡؤُكمََۡلَُكمََُۡتۡبدَََإِنَأ

ความว่า:  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย สเูจ้าจงอย่าซกัไซ้สิ่งบางอย่างท่ีหากมนัถกูเปิดโปงแก่สเูจ้าแล้วจะท าให้สู
เจ้าต้องล าบาก” (อลั-มาอิดะฮฺ :101) 

แล้วเราก็ถามทา่นกรณีค าพดูของทา่นท่ีว่า 

ِ  ِإنَّ » ا ّلِلَّ ن ِبيَاءَ  لَي ُسوا ِعبَاد 
َ
ِبُطُهمُ ,  ُشَهَداءَ  َوال,  ِبأ ِبيُّونَ  َيغ  َهَداءُ  انلَّ ِبِهم   َوالشُّ َعِدِهم   ِبُقر  ِ  ِمنَ  َوَمق   اّللَّ

مَ    «الِقيَاَمةِ  يَو 
ความว่า: “ส าหรับอลัลอฮฺนัน้จะมีบ่าวท่ีไม่ใช่นบีและไม่ใช่เหล่าชะฮีด แต่บรรดานบีและเหล่าชะฮี

ดตา่งพากนัอิจฉาท่ีพวกเขาได้ใกล้ชิดและการได้มีท่ีนัง่ใกล้กบัอลัลอฮฺในวนักิยามะฮฺ” 
ซึง่ในนัน้มีคนอาหรับเบดอิูนอยู่คนหนึ่ง เขารีบกลีุกจุอเร่งฝีเท้าสะบดัมือเข้ามาพร้อมกบักล่าวว่า โอ้ 

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ กรุณาบอกพวกเราซิว่าพวกเขาคือใครกนั ซึง่ฉันได้เห็นท่านเราะสลูลุลอฮฺมีใบหน้าสดช่ืน 
แล้วทา่นก็ตอบวา่  

ِ  ِعبَادُ  ُهم  » ان   ِمن   اّللَّ َ ر َحام   بَي َنُهم   تَُكن   لَم   ال َقبَائِلِ  ُشُعوِب  ِمن   ، َشَّتَّ  َوَقبَائَِل  َشَّتَّ  بُْل 
َ
 ، بَِها َيتََواَصلُونَ  أ

، بُِروِح  َيتََحابُّونَ  ، بَِها يَتَبَاَذلُونَ  ُدن يَا َوال ِ ُ  ََي َعُل  اّللَّ لُؤ   ِمن   َمنَابِرَ  لَُهم   َوََي َعُل  نُور ا، وُُجوَهُهم   اّللَّ امَ  لُؤ   قُدَّ
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َِن  َزعُ  ، الرَّمح  زَُعونَ  َوال انلَّاُس  َيف  رواه أمحد و احلاكم و صححه « ]خَيَافُونَ  َوال انلَّاُس  َوخَيَاُف  ، َيف 
 [ اذلهيب

ความวา่:  “พวกเขาคือคณะบา่วของอลัลอฮฺคณะหนึ่ง ท่ีมาจากภูมิล าเนาและเชือ้สายท่ีตา่งกนั จากชนชาติ
ต่าง ๆ ท่ีไม่มีความผูกพันทางเครือญาติเช่ือมโยงกัน และไม่มีพันธะทางดุนยาร่วมกัน พวกเขารักกันด้วย
วิญญาณแห่งอลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะทรงท าให้ใบหน้าพวกเขามีสง่าราศี และสร้างแท่นสงูจากไข่มกุให้กับพวก
เขา ณ เบือ้งหน้าพระองค์ ผู้คนทัง้หลายจะวิตกกงัวลในวนักิยามะฮฺแต่พวกเขาจะไม่วิตกกังวลใด ๆ คนอ่ืน
จะหวาดกลวัแตพ่วกเขาไมห่วัน่ไหวเลย” (บนัทกึโดยอะห์มดั, อลั-หากิม และอซั-ซะฮะบีย์กลา่ววา่เศาะฮีหฺ)  

 
10. ใบหน้าพวกเขาจะมีสง่าราศีในวันกิยามัต 
ด้วยหลกัฐานหะดีษดงักลา่วข้างต้นท่ีระบวุา่ 

« ُ  «وُُجوَهُهم  نُور ا ََي َعُل اّللَّ
ความวา่:  อลัลอฮฺ จะทรงท าให้ใบหน้าของพวกเขามีแสงเจิดจ้า 
 
11. จะได้รับหอไข่มุก 
ด้วยหลกัฐานเดียวกนัท่ีระบวุา่ 

لُؤ  َوََي َعُل لَُهم  َمنَابَِر ِمن   »  «لُؤ 
ความวา่:  พระองค์จะสร้างแทน่จากไขม่กุให้พวกเขา 
 
12. จะได้รับแท่นไข่มุกที่สร้างจากแสง 
ในหะดีษท่ีเลา่โดยอิบน ุอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุท่ี ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ 

َ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اهللُ  عُ َض يَ »  «ر  و  نُ  ن  مِ  رَ ابِ نَ مَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ و  يَ  م  هُ ل
ความวา่: “อลัลอฮฺจะทรงแทน่สงูจากแสงแก่พวกเขาในวนักิยามะฮฺ” 
 
13. ได้รับค าช่ืนชมจากบรรดานบีและชุฮะดาอฺ 
ด้วยหะดีษสองหะดีษท่ีผา่นมานัน้คือหะดีษ อลั-อชัอะรีย์ และหะดีษอิบน ุอมุรั ท่ีระบวุา่ 

َهَداءُ » ِبُطُهُم الشُّ َم الِقيَاَمةِ انلَِّبيُّوَن و َيغ  بِِهم  لِ  يَو    «ن هُ مِ  ِهم  ِلسِ َوَم   ِمَن اهلِل تعاىل ُقر 
 
14. ได้รับช่ือเรียกว่าเป็นวะลีย์ของอัลลอฮ ฺ
จากหะดีษอิบน ุอมุรัท่ีระบวุา่ 

  م  هُ »
َ
 «لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اهللِ  اءُ َِلَ و  أ

ความวา่:  พวกเขาคือเขาสนิทของอลัลอฮฺ 
 



 

 

การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
 

 7  

15. ไม่มีความหวาดวิตกและเศร้าเสียใจในวันกิยามัต 
ด้วยสองหะดีษข้างต้นท่ีระบวุา่ 

نَ  ُهم   اَل  وَ  َعلَي ِهم   َخو ف   اَل » زَُعوَن ، َوخَيَاُف انلَّاُس َوال خَيَافُونَ »"  قول و «َُي َزنُو  َزُع انلَّاُس َوال َيف   «َيف 
ความว่า:  พวกเขาจะไม่มีหวาดกลวัและความวิตกกงัวลใดๆ " และค ากล่าวท่ีว่า "คนอ่ืนจะวิตก แตพ่วกเขา
จะไมว่ิตก แม้วา่คนอ่ืนจะหวาดกลวั แตพ่วกเขาก็ไมห่วาดกลวั " 

 
16. คนคนหน่ึงสามารถคว้าระดับคนดีเพราะความรักของเขาในความดีของคนเหล่านัน้ 

แม้ว่าการกระท าของเขาไม่ถงึขัน้เดียวกับพวกเขาก็ตาม 
อิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเลา่วา่  

َحبَّ  رَُجل   يِف  َتُقوُل  َكي َف   اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل ،جاء رجل إىل رسول اهلل صىل
َ
ا أ م   قَو 

  ن  مَ  عَ مَ  ءُ ر  المَ »؟ قال :  بِِهم   يَل َحق   َولَم  
َ
 [الصحيحان« ]بَّ حَ أ

ความวา่:  มีชายคนหนึ่งมาหา ท่านเราะสลูลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- แล้วกล่าวว่า โอ้ ทา่นเราะ
สลูลุลอฮฺ ทา่นเห็นอย่างไรกบัคนคนหนึ่งท่ีรักชอบพวกหนึ่งแตเ่ขาไม่อยู่ในระดบัเดียวกบัพวกเขา? ทา่นตอบ
วา่ “คนคนหนึง่ยอ่มจะได้อยูร่่วมกบัคนท่ีเขารัก” (หะดีษรายงานโดยอลั-บคุอรีย์มสุลิม) 

 
และในหะดีษอลั-บคุอรีย์มสุลิมยงัมีระบดุ้วยเชน่กนัวา่ทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้เลา่วา่ 

نَّ 
َ
اَعةُ  َمََّت   وسلم عليه اهلل صىل انليب سأل رَُجال أ َدد َت  َما»:  قَاَل  ؟ السَّ ع 

َ
َدد ُت  َما:  قَاَل  «؟ لََها أ ع 

َ
 لََها أ

م   َوال َصالة   َكِثريِ  ِمن   ، َوال َصو  ِحبُّ  َولَِكّنِّ  َصَدقَة 
ُ
َ  أ نت: » قَاَل . َورَُسوَلُ  اّللَّ

َ
بَب َت  َمن   َمعَ  أ ح 

َ
  «أ

ความว่า:  มีชายคนหนึ่งมาถาม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่าเม่ือไรจะถึงวันกิ
ยามัต? ท่านถามกลับว่า “แล้วท่านเตรียมอะไรเพ่ือรับมันล่ะ?” เขาตอบว่า ฉันไม่ได้เตรียมละหมาดท่ี
มากมาย ศีลอดก็ไม่มาก เศาะดะเกาะฮฺก็ไม่มาก แต่ฉันรักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ ท่านตอบว่า 
“ทา่นจะได้อยูก่บัคนท่ีทา่นรัก”  

อนัสเล่าว่า ได้ยินเช่นนัน้แล้ว พวกเรารู้สึกว่าไม่มีสิ่ งใดท่ีช่ืนชอบไปกว่าค าพูดของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่ีว่า ทา่นจะได้อยูร่่วมกบัคนท่ีท่านรัก ซึง่ฉันรักท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอ
ฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั รักอบ ูบกัรฺ และรักอมุรั และฉันหวงัวา่จะได้อยู่ร่วมกบัพวกเขา เพราะความรักของฉนัท่ีมี
ตอ่พวกเขาแม้วา่ฉนัจะมีอะมลัท่ีไมถ่ึงระดบัพวกเขาก็ตามที 

 
อีกทัง้มีรายงานจากอะลีย์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุท่ีอ้างวา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺได้กลา่ววา่ 

 [الطرباّن يف الصغري« ]م  هُ عَ مَ  ِشَ  حُ الَّ ا إِ م  و  قَ  ل  جُ رَ  بُّ ُُيِ  اَل »
ความว่า:  “ใครรักใคร ผู้นัน้ย่อมจะถกูต้อนชมุนุมรวมกบัพวกเขา(ในวนักิยามะฮฺ)” (บนัทึกโดยอฏั-เฏาะบะ
รอนีย์)  
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จะเลือกคบหาและมอบความสนิทสนมให้กับใครดี 

อลั-เกาะรอฟียฺ ได้กลา่ววา่ คนทกุคนหาใชว่า่เหมาะแก่การคบหา เป็นเพ่ือน หรือ บอกความลบัให้ 
อลัเกาะมะฮฺ ได้กล่าวว่า จงคบกับคนท่ีหากเป็นเพ่ือนกันแล้ว เขาจะท าให้ท่านดสูง่างาม เม่ือท่าน

ตกทุกข์เขาจะโอบอุ้ม เม่ือท่านพูดพลัง้ เขาจะแก้ตา่ง หากเขาพบความดีในตวัท่าน เขาจะเก็บมาพูด หาก
พบความไม่ดีของท่าน เขาจะแก้ไขปิดบงั เม่ือท่านขอ เขาจะให้ เม่ือท่านเกิดทกุข์ เขาจะปลอบใจ เป็นคนท่ี
รังควานทา่นน้อยท่ีสดุ และไมข่ดัแย้งกบัทา่นในทางใดๆ ก็ตาม  

เชคอะห์มัด บิน อะฏออ์ ได้กล่าวว่า การคบกับคนขัดขา จะท าให้จิตใจพังสลาย การคบกับคน
เหมือนตวัเองจะท าให้สติปัญญาเพิ่มพนู ทกุคนใชว่า่เหมาะแก่การคบหาและปรึกษาขอความเห็นใจ และใช่
ว่าทุกคนท่ีสามารถขอร้องได้นัน้จะสามารถเก็บความลับได้ มีเพียงผู้ มีอะมานะฮฺเท่านัน้ท่ีสามารถเก็บ
ความลับได้ ความส าคัญของการคัดเฟ้นเพ่ือนนัน้ดูหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสลัลมั ก็เป็นพอ ทา่นกลา่ววา่ 

َحُدُكم   فَل يَن ُظر   َخِليِلهِ  ِديِن  لََعَ  ال َمر ءُ »
َ
 غريه[ و داود أبو ]رواه« خُيَالُِل  َمن   أ

ความวา่: “คนเรานัน้มกัคล้อยตามนิสยัเพ่ือนสนิทแม้กระทัง่เร่ืองศาสนาด้วยก็เช่นกนั ดงันัน้ พวกท่านทกุคน
จงคดัเลือกเพ่ือนสนิทให้ดี"  (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู และคนอ่ืนๆ) 
 

อลั-เอาซาอียฺกลา่ววา่ เพ่ือนกบัเพ่ือนนัน้เป็นดัง่ผ้าปะท่ีอยู่บนผ้า หากมนัไมเ่ข้ากนั ก็จะท าให้ผ้าดไูม่
สวย 

มีคนบอก อิบน ุสมัม๊าก วา่ เพ่ือนคนไหนท่ีควรมอบความรักให้มากท่ีสดุ? เขาตอบวา่ คนท่ียดึมัน่ใน
ศาสนาอยา่งสมบรูณ์ คนท่ีมีสติปัญญาสมบรูณ์ คนทีไม่ประจบสอพลอตอ่หน้า ไม่ลืมเม่ือห่างไกล เม่ือท่าน
เข้าใกล้ เขาจะอุปถัมภ์ เม่ือท่านห่างเหิน เขาจะปกป้องรักษา เม่ือท่านขอช่วย เขาจะช่วย เม่ือท่านจ าเป็น 
เขาก็จะดแูล ความรักทางการกระท าของเขาจะมากกว่าความรักในทางค าพูด ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์ความ
จริง 

อุละมาอ์บางท่าน ได้กล่าวว่า จงคบกับเพ่ือนหนึ่งในสองประเภทนีเ้ท่านัน้ คือ คนท่ีท่านสามารถ
เรียนรู้และได้ประโยชน์ทางศาสนากบัเขา หรือไม่ก็คนท่ีท่านสามารถสอนและตอบรับเร่ืองศาสนาจากท่าน 
สว่นประเภทท่ีสามขึน้ไป ทา่นจงหลีกไกล 

ทา่น อะลีย์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้กลา่ววา่  

دق أخاك إنّ   َلنفعك نفسه يُضُّ  من و***  معك اكن من الصِّ
 َلجمعك نفسه شّتت***  صدعك الّزمان ريب إذا من و

เพ่ือนแท้คือคนท่ีอยูเ่คียงข้างทา่น และ พร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือความสขุของทา่น 
ตลอดจนคนท่ีเวลาเกิดภยัทกุข์ยาก เขาก็จะค า้ชทูา่น 
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นกักวีบางคน กล่าวว่า ท่านจงเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีสามารถปิดความลบัของท่าน ปิดความบกพร่อง
ของท่าน อยู่ร่วมกบัความทกุข์ของท่าน เผยแผ่ความดีของท่าน และเก็บซ่อนความชัว่ของท่านเท่านัน้ หาก
ทา่นหาไมพ่บ ก็จงเพ่ือนกบัตวัเองก็พอ     

อลุะมาอ์บางคน ได้กล่าวถึงคณุสมบตัิของเพ่ือนดีท่ีสามารถให้ประโยชน์จากการคบหาและการตี
สนิทว่ามีจะต้องมีคณุสมบตัิห้าประการ คือ มีสตปัิญญา มีนิสยัดี ไมเ่ป็นคนฟาสิก ไม่ใฝ่บิดอะฮฺ และไมเ่ป็น
ผู้หลงใหลโลกดนุยา 

 
1. สตปัิญญา  
คณุสมบตัิข้อนีถื้อเป็นเง่ือนไขหลกัดัง้เดิม ดงันัน้ จึงไม่มีประโยชน์ใด ๆ กับการเป็นเพ่ือนกับคนโง่

เขลา 
ทา่น อะลีย์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้กลา่ววา่ 

  إياه و إياك و***  اْلهل أخا تصحب فال
  آخاه حي حليما***  أردى جاهل من فكم
  ماشاه املرء ما إذا***  باملرء املرء يُقاس

  أشباه و مقاييس***  اليشء لَع لليشء و
 يلقاه حي دَلل***  القلب لَع للقلب و

เจ้าจงอยา่คบกบัเพ่ือนโฉดเขลา จงให้ไกลระหวา่งทา่นกบัเขา  
เพราะคนเถ่ือนหลายคน ได้เปล่ียนคนสขุมุให้เถ่ือนเหมือนเขามามากนกัตอ่นกัแล้ว 
ดคูนให้ดท่ีูเพ่ือน เม่ือเขาเดนิไปด้วยกนั  
สิ่งสองอยา่ง ตา่งมีมาตรวดัท่ีคล้ายและสิ่งเหมือนกนั  
ใจกบัใจนัน้จะรู้กนั ก็เม่ืออยูด้่วยกนั 
 
ผู้ มีปัญญา คือผู้ ท่ีเข้าใจสิ่งตา่งๆ อยา่งถกูต้องกบัความจริง ทัง้ด้วยตวัเองหรือผา่นการชีแ้จง 
 
2. นิสัยดี   
เป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องมี เพราะบ่อยครัง้ท่ีคนมีปัญญาและสามารถเข้าใจความได้อย่างถูกต้อง เม่ือ

เผชิญกับความโกรธหรือตณัหาหรือความตระหน่ีหรือความขลาดกลัว เขากลบัสยบต่ออารมณ์ และยอม
ปฏิบตัิสวนทางกบัความรู้ท่ีเป็นจริง เพราะไม่สามารถบงัคบัตวัเองและไม่สามารถปรับนิสยัตวัเอง จึงไม่มี
ประโยชน์ใด ๆ กบัการคบหากบัเขา 

ท่าน อบ ูหาติม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า จ าเป็นท่ีผู้ มีสติปัญญาต้องรับรู้ว่าไม่มีความสขุใดจะ
เท่ากบัการได้คบเพ่ือน และ ไม่มีความทกุข์ใดจะเท่ากบัการขาดเพ่ือนและการพยายามป้องกนัสิ่งไม่ดีไม่ให้
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เกิดกบัเพ่ือนท่ีพลอยทกุข์กบัสิ่งท่ีตนประสพ เพ่ือนท่ีดีคือ คนท่ีเม่ือเพ่ือนเกิดทกุข์เขาจะปกป้อง และไม่ต าหนิ
เพ่ือนในสิ่งท่ีพลาดพลัง้ เขาคือมิตรทางนิสยั ทว่าต้องให้อภยัและขจดัความอิจฉาตอ่เพ่ือน เพราะการอิจฉา
ริษยาตอ่เพ่ือนเป็นตวัท าลายความรัก เช่นเดียวกบัการมอบความรักอย่างเหลือล้นเป็นการเสียสละท่ียิ่งใหญ่ 
และจะไมป่รากฏความเสียสละจากจิตใจท่ีไมห่วงัดี 

 
3. ไม่ใช่ฟาสิก ผู้ฝักใฝ่การท าบาป 
คนไม่ดี ไมมี่ประโยชน์ใดๆ กบัการคบหากบัเขา เพราะคนท่ีไม่ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ ไม่ประกนัว่าจะไม่

ตดินิสยั ไมรั่บรองการคบค้า ทวา่มนัจะพลิกผนัแปรไปตามตวัแปร อลัลอฮฺ ได้ตรัสวา่ 

ۡغَفۡلَناََمنََۡتُِطعَََۡوَلَ﴿
َ
َٰهَََُوٱتََّبعَََذِۡكرِنَاََعنَقَۡلَبُهۥَأ  [  ٨٢: الكهف] ﴾َهَوى

ความว่า:  “และเจ้าจงอย่าตามคนท่ีเราได้ปิดหัวใจเขาจากการร าลึกถึงเราและตามตัณหาตัวเอง” (อัล-
กะฮฺฟ์ 28)  

 
และ พระองค์ ได้ตรัสวา่ 

ۡعرِۡضَ﴿
َ
نََعنَفَأ َََٰمَّ ََيُرِدَََۡولَمََۡذِۡكرِنَاََعنَتََوّلَّ ةَََإِلَّ ۡنَياَٱۡۡلََيوَٰ  [  ٨٢:  انلجم] ﴾٢٩َٱدلُّ

ความว่า: “เจ้าจงปลีกออกจากผู้ ท่ีหนัหลงัให้กบัการร าลึกถึงเราและไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากแตเ่พียงชีวิต
ดนุยา” (อนั-นจัญ์มฺ 29) 

 
ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

 يَ  اَل  وَ  ان  مَ ؤ  مُ  الَّ إِ  ب  احِ َص تُ  اَل »
 
 [داود أبو و الرتمذي رواه] «ِق  تَ  الَّ إِ  َك امَ عَ طَ  ل  كُ أ

ความว่า:   ท่านจงคบหาเพียงกบัคนมุอ์มิน และจงให้คนย าเกรงต่ออลัลอฮฺเท่านัน้ท่ีได้กินอาหารของท่าน” 
(บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย์ และ อบ ูดาวดู) 

 
อบ ูหาติม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือ "เราเฏาะตลุอเุกาะลาอ์" ว่า คนมีปัญญาต้องไม่คบ

กับคนเลว เพราะเพ่ือนไม่ดีเป็นเหมือนกับไฟคบหนึ่ง มันจะสานต่อความแค้น ซึ่งความหวงัดีของเขาไม่
แน่นอน สญัญาของเขาไม่จีรัง คนเราจะมีความสขุได้ด้วยส่ีประการ คือ มีภรรยาเป็นผู้ ร่วมงาน มีบุตรเป็น
คนดี มีเพ่ือนเป็นคนดี และมีเงินทองจากบ้านเมืองของตัวเอง ส่วนเพ่ือนท่ีไม่สามารถให้ประโยชน์จากการ
คบหานัน้ อนัตรายกวา่การคลกุคลีกบัสนุขั ผู้ใดคบเพ่ือนเลว จะไมป่ลอดภยั เหมือนกบัคนท่ีร่วมวงในสิ่งเลว
แล้วต้องถกูกลา่วหาตามไปด้วย 

 
4. ไม่ใช่มุบตะดอิฺ ผู้ฝักใฝ่บิดอะฮ ฺ 
คนท าบิดอะฮฺ การเป็นเพ่ือนกบัเขาจะท าให้เกิดอนัตรายและสิ่งเลวจากบิดอะฮฺอาจจะโยงมาถกูตวั

เขา กบัคนท่ีฝักใฝ่บดิอะฮฺจงึสมควรต้องหลีกเล่ียงและไมข้่องเก่ียว 
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.5. ไม่ใช่ผู้ท่ีฝักใฝ่หลงใหลดุนยา  

การคบกับพวกนีเ้ป็นยาพิษท่ีอนัตราย เพราะโดยปกติคนเรามกัชอบลอกเลียนและท าตาม อีกทัง้
อาจจะท าตามโดยไม่รู้ตวัด้วยซ า้ไป ในขณะท่ีการคบเพ่ือนกบัคนสมถะ จะท าให้ท่านสมถะกบัดนุยา ดงันัน้ 
จงึไมส่มควรคบเพ่ือนท่ีเป็นนกัใฝ่หาความสขุสบายในโลกดนุยา และควรยดึเพ่ือนท่ีหวงัในโลกอาคเิราะฮฺ 

  انلاس شَّّت إذا ما أنت ذقتهم *** ال يستوون كما ال يستوي الّشجر
 طعم و ال ثمر هذا ل ثمر حلو مذاقته *** و ذاك ليس ل

มนษุย์นัน้ มีหลากหลาย เม่ือเจ้าสมัผสัพวกเขา  
พวกเขาจะไมเ่ทา่กนั เฉกเชน่ความแตกตา่งกนัของต้นไม้ 
ต้นนีมี้ผลรสหวาน ต้นนัน้จืดชืด หรือไมมี่ผลเลย 

 
ลักษณะของผู้รักกันในหนทางของอัลลอฮ ฺ

1. ท าคุณไม่เพิ่ม ห่างเหนิไม่ลด 
ในบรรดา ลักษณะ ของ การรักในหนทางของอัลลอฮฺ คือมันจะไม่เพิ่มเพราะการท าดีและไม่ลด

เพราะความหา่งเหินตอ่กนั  
ยะฮฺยา บินมุอาซ อรัรอซียฺ ได้กล่าวว่า ลักษณะ ของรักแท้นัน้จะต้องไม่เพิ่มเพราะการท าดีต่อกัน 

และไมล่ดเพราะความหา่งเหินจากกนั 
 
2. เหน็ชอบด้วยกัน 
ในจ านวนลกัษณะของการรักในหนทางของอลัลอฮฺ เช่นกนัก็คือ การให้ความเห็นชอบร่วมกนัในสิ่ง

ตา่ง ๆ อลุะมาอ์บางท่านได้กล่าววา่ เพ่ือนจะกล่าว "ไม่" ในสิ่งท่ีท่านบอกวา่ "ไม"่ และ จะกล่าววา่ "ใช"่ ในสิ่ง
ท่ีทา่นบอกวา่ "ใช"่ 

 
3. ไม่ริษยาเพื่อน 
อีกหนึ่งลักษณะของการรักในหนทางของอัลลอฮฺ เช่นกัน ก็คือ คนท่ีรักเพ่ือนต้องไม่ริษยาเพ่ือน

ในทางศาสนาและทางโลกดนุยา 
อลัลอฮฺ ได้กลา่วถึงลกัษณะของคนรักแท้ ในอายะฮฺท่ีวา่ 

َلَ﴿ ُدونََََو ا َََحاَجةََُٗصُدورِِهمََِۡفََََيِ مَّ ِ وُتوا ََم 
ُ
ََََٰٓوُيۡؤثُِرونَََأ نُفِسِهمََََۡعَ

َ
 ﴾ََخَصاَصة  ََبِِهمََََۡكنََََولَوََۡأ

 [  ٢: احلش]

ความว่า: “และในใจของพวกเขาไม่มีความรู้สึกอยากได้ในสิ่งท่ีคนเหล่านัน้ได้รับ และพวกเขาจะให้
ความส าคญัและเห็นแก่คนเหล่านัน้มากกว่าตวัพวกเขาเอง แม้ว่าพวกเขาต้องล าบากทกุข์ยาก” (อลั-หะชรั 
9) 
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4. หวังดีต่อเพื่อนเหมือนกับหวังกับหวังดีต่อตัวเอง 
อีกหนึง่ ลกัษณะ ของ คนท่ีรักในหนทางของอลัลอฮฺก็คือ เขาอยากให้เพ่ือนได้ในสิ่งท่ีตวัเองอยากได้

หรือปรารถนา ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

ِمنُ  ال » َحُدُكم   يُؤ 
َ
ِخيهِ  ُُيِبَّ  َحَّتَّ  أ

َ
ِسهِ  ُُيِبُّ  َما أل  الشيخان[ ]رواه «نِلَف 

ความว่า:  “พวกท่านทกุคนจะไม่บรรลอีุหม่านท่ีสมบรูณ์จนกว่าจะนึกอยากให้เพ่ือนได้ในสิ่งท่ีตวัเองรักท่ีจะ
ได้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม)  

 
5. ใช้การภักดีต่ออัลลอฮ ฺเป็นเกณฑ์วัดความรักชอบต่อกัน 
ลกัษณะของการรักในหนทางของอลัลอฮฺ อีกเช่นกัน คือ ความรักชอบจะเพิ่มขึน้เม่ือเห็นเพ่ือนยิ่ง

ภกัดีตอ่ อลัลอฮฺ และลดลงเม่ือเห็นเพ่ือนท าบาปหรือมะอฺศยิะฮฺตอ่อลัลอฮฺผู้สงูสง่    
 

หน้าที่และเง่ือนไขของการคบเพื่อนและการรักกัน 
มุสลิมแต่ละคนต่างมีสิทธิและหน้าท่ีต่อกันหลายประการ สิทธิและหน้าท่ีเหล่านีถู้กก าหนดโดย

สญัญาแหง่อิสลาม มสุลิมทกุคนจงึจ าเป็นต้องเคารพสญัญานี ้ไมมี่ผู้ ใดสามารถลว่งละเมิดได้ บางสว่นของ
สิทธิและหน้าท่ีนีไ้ด้ถกูระบผุ่านพจนารถของ ท่านนบมีหุมัมดั -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- เชน่ ค ากล่าว
ของทา่น ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ท่ีวา่ 

ِلمِ  َحقُّ » ِلمِ  لََعَ  ال ُمس  َذا:  ِست   ال ُمس  َذا ، َعلَي هِ  َفَسلِّم   َلِقيتَهُ  ِإ َك  َوِإ اَع ِجب هُ  َد
َ
َذا ، َفأ تَن َصَحَك  َوِإ  اس 

َ  فََحِمدَ  َعَطَس  َوإَِذا ، َلُ  فَان َصح   ت هُ  اّللَّ ُه ، َوإَِذا َماَت فَات بِ  َمرَِض  َوإَِذا ، فََشمِّ  عليه[ ]متفق  «ع هُ َفُعد 
ความวา่: “หน้าท่ีมสุลิมตอ่มสุลิมนัน้มีหกประการ เม่ือท่านพบ ท่านจะต้องให้สลามแก่เขา เม่ือเขาเชิญชวน 
ท่านจะต้องตอบรับเขา เม่ือเขาขอค าปรึกษา ท่านต้องให้ค าชีแ้นะแก่เขา เม่ือเขาจามแล้วสดดีุอลัลอฮฺ ท่าน
จะต้องกล่าวดุอาอ์แก่เขา เม่ือเขาป่วย ท่านจะต้องเย่ียมเขา และเม่ือเขาสิน้ชีวิต ท่านจะต้องร่วมติดตาม
ขบวนสง่ศพเขา” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์ และมสุลิม) 

 
ต่อการอธิบายเกียรติศกัดิ์ศรีของมุสลิม ตลอดจนสิ่งท่ีมุสลิมไม่สามารถละเมิดต่อมุสลิมอ่ืนๆนัน้ 

ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

نَّ  ِإيَّاُكم  » نَّ  َفإِنَّ  َوالظَّ َذُب  الظَّ ك 
َ
َِديِث  أ ُسوا َوال ، احل  ُسوا َوال َتَسَّ  َتَاَسُدوا َوال َتنَاَفُسوا َوال ََتَسَّ

ال ، َو َغُضوا ُكوُنوا َتبَا دَ  َو ِ  ِعبَا ّللَّ ا، ا ن  َوا خ  ِلِم  ِإ ال ُمس  ُخو 
َ
أ ِلُم  َواَل ، ال ُمس  ُلُ  ُذ خَي  اَل  َو ِلُمُه  َيظ  اَل 

ِقُرهُ  ُهنَا ،َُي  َها َوى  ق  تلَّ ِرِه ـ  ا ىَل َصد  ِلمَ ـ َويُِشرُي ِإ َخاُه ال ُمس 
َ
ِقَر أ َُي  ن  

َ
ِّ أ ِمن  الشَّ ِرئ   م  ِب ا س  لُكُّ  ،ِِبَ

ِلِم َحَرام  َدمُ  ِلِم لََعَ ال ُمس   الشيخان[ ]رواه «وَِعر ُضهُ  ُه َوَماُلُ ال ُمس 
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ความว่า “พวกท่านจงหลีกเล่ียงการมองในแง่ร้าย เพราะการมองในแง่ร้ายคือวาจาท่ีเป็นเท็จมากท่ีสดุ พวก
ท่านจงอย่าสอดรู้สอดเห็น อย่าหาความลบั อย่าชิงดีชิงเด่น อย่าอิจฉาริษยา และอย่าโกรธแค้นกัน จงอยู่
อย่างบ่าวของอลัลอฮฺฉันมิตรสหาย มุสลิมนัน้เป็นพ่ีน้องของมุสลิม เขาจะต้องไม่รังแก ไม่ลบหลู่ และไม่ดู
หมิ่นเขา ความย าเกรงนัน้ อยูท่ี่น่ี (พร้อมกบัได้ชีไ้ปยงัท่ีหน้าอกของท่าน) เป็นการพอแล้วท่ีคนหนึง่จะถกูตรา
เป็นคนชัว่ด้วยการท่ีเขาดถูกูมิตรมุสลิมของตวัเอง มสุลิมต่อมุสลิมทกุคนนัน้เป็นเร่ืองต้องห้ามในเลือดเนือ้ 
เกียรตศิกัดิศ์รี และทรัพย์สมบตัขิองเขา” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

 
พันธะแห่งความเป็นพ่ีน้องกันนัน้มันผูกพันกันเหมือนกับสัญญาการแต่งงานระหว่างสองสามี

ภรรยา โดยพนัธะนีจ้ะผกูพนักบัสิทธิและหน้าท่ีด้านตา่งๆ เช่น สิทธิและหน้าท่ีด้านการเงิน กายภาพ วาจา 
และหวัใจ การรักษาไว้ซึ่งสิทธิและหน้าท่ีอนันีจ้ะท าให้ความรักมีความต่อเน่ืองถาวรและเพิ่มความเห็นอก
เห็นใจกัน ท าให้คู่สัญญาอยู่ในบัญชีประเภทคนท่ีรักกันเพ่ืออัลลอฮฺ และได้รับผลตอบแทนและผลบุญ
มากมายดงัท่ีเราได้กลา่วมา   

 
1. สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านการเงนิ 
หนึ่งในจ านวนสิทธิและหน้าท่ีทางการเงินท่ีจ าต้องปฏิบตัิก็คือการผ่อนปรนให้แก่พ่ีน้องท่ีติดหนี ้

จนถึงโอกาสท่ีเขาฟืน้ตวัหรือมีสภาพคลอ่ง พระองค์ อลัลอฮฺ ได้ตรัสวา่  

ة ََُذوَََكنَََِإَونَ﴿ ة  ََإَِلََََٰفَنِظَرة ََُعۡۡسَ  [  ٨٢٠: ابلقرة] ﴾ََمۡيَۡسَ

ความว่า: “และหากเขาเป็นคนมีความทกุข์ยากก็จงผ่อนปรนให้เขาไปจนกว่าเขาจะมีความคล่องตวั” (อลั-
บะเกาะเราะฮฺ 280)  

 
ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

« َ ِخَرةِ  َمن  يَّسَّ ن يَا َواْل  ُ َعلَي ِه يِف ادلُّ َ اّللَّ  غريه[ و ]مسلم «لََعَ ُمع ِّس  يَّسَّ
ความว่า:  ผู้ ใดผ่อนปรนแก่คนทุกข์ยาก อลัลอฮฺจะทรงผ่อนปรนแก่เขาในดนุยาและอาคิเราะฮฺ (บนัทึกโดย
มสุลิมและทา่นอ่ืนๆ)  

 
และในจ านวน สิทธิและหน้าท่ี ทางการเงินเช่นกันก็คือ จะต้องให้การเกือ้กูลทางการเงิน โดย

นกัวิชาการได้แบง่เป็นการชว่ยเหลือเป็นสามระดบั คือ  
ระดบัท่ีหนึ่ง ระดบัต ่าสุดคือ การท่ีท่านช่วยพ่ีน้องด้วยเงินท่ีเกินจากความจ าเป็นของท่าน กล่าวคือ 

เม่ือท่านสงัเกตเห็นพ่ีน้องมีความจ าเป็นและท่านมีทรัพย์สินเหลือพอ ท่านเป็นฝ่ายเข้าเสนอความช่วยเหลือ
โดยไม่รอให้เขาต้องขอ หากต้องให้เขาขอก่อนแล้วจึงจะให้ก็ถือว่ามนัเป็นการสะเพร่าท่ีสดุแล้วส าหรับสิทธิ
และหน้าท่ีของพี่น้อง 
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ระดบัท่ีสอง ท่านถือปัญหาของพ่ีน้องเป็นปัญหาของตวัท่านเองและพร้อมใจให้เขามีส่วนในทรัพย์
สมบตัขิองทา่น  

อลั-หะสนั ได้กลา่ววา่ มีบางคนถึงกบัตดัผ้าของตวัเองเป็นสองส่วนเพ่ือให้กบัเพ่ือนสวมใส ่มีชายคน
หนึ่งมาหาอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุพร้อมกบักล่าวว่า ฉันอยากจะเป็นเพ่ือนกับท่านเพ่ืออลัลอฮฺ 
ท่านตอบว่า ท่านทราบหรือเปล่าว่าการเป็นเพ่ือนกนันัน้มีสิทธิและหน้าท่ีอย่างไร? เขาตอบว่า ถ้าอย่างนัน้ 
ช่วยบอกฉันทีซิ เขาตอบว่า ท่านจะต้องไม่มีสิทธิในเงินทองของท่านเองพิเศษไปกว่าฉัน เขากล่าวว่า ฉันไม่
เคยท าสิ่งนีไ้ด้เลย เขาตอบวา่ ถ้าอยา่งงัน้ก็จงไปเสียจากฉนั 

ท่านอะลียฺ บิน อลั-หสุยัน์ ได้ถามชายคนหนึ่งวา่ คน ๆ หนึ่งสามารถจะล้วงมือในกระเป๋าเพ่ือนของ
เขาและเอาเงินตามใจอยากโดยไม่ขออนญุาตจากเขาก่อนได้ไหม เขาตอบว่า ไม่ได้ ท่านกล่าวว่า ถ้าอย่าง
งัน้ พวกทา่นก็ไมใ่ชเ่พ่ือนกนั 

 
ระดบัท่ีสาม คือ ระดบัสูง กล่าวคือ ต้องให้ค่าแก่เพ่ือนมากกว่าตวัเองและถือความจ าเป็นของเขา

ส าคญักวา่ความจ าเป็นของตวัเอง และน่ีคือ ระดบัศดิดีกีนและสดุยอดระดบัของผู้ ท่ีรักกนั 
ท่านอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมาได้กล่าวว่า มีคนมอบหวัแพะให้กับเศาะหาบะฮฺท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- คนหนึ่ง เขาจึงกล่าวว่า เพ่ือนของฉนัคนนัน้มีความจ าเป็นมากกว่า
ฉันอีก เขาจึงส่งไปให้เขา แล้วคนนัน้ก็ส่งให้คนอ่ืนอีก และมีการส่งไปส่งมาจนกระทัง่กลบัมาถึงคนเดิมคน
แรก หลงัจากท่ีเวียนวนไปถึงเจ็ดคน ซึ่งระดบันี ้ถือเป็นระดบัสงูสดุของการอีซารฺ(การสละความสุขส่วนตน
ให้ผู้ อ่ืน) คือระดบัของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮมุ 

ทา่นหมุยัด์ กลา่วว่า ฉันได้ยินท่านอะนสั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุกลา่วว่า เม่ือบรรดาเศาะหาบะฮฺมาถึง
มะดีนะฮฺ บรรดาเหล่าผู้อพยพได้อาศยัอยู่กับเหล่าอนัศอรฺ ซึ่งอบัดรุเราะฮฺมาน บิน เอาฟ ได้พกัอาศยักบัสะ
อดั บิน อรั-เราะบีอฺ เขากล่าวว่า ฉันจะแบ่งทรัพย์ของฉันให้ท่าน และจะเสียสละภรรยาคนหนึ่งของฉันให้
ท่าน เขาตอบว่า ขอให้อลัลอฮฺทรงให้ความบะเราะกะฮฺความจ าเริญต่อท่านในครอบครัวและทรัพย์สมบตัิ
ของทา่นเถิด แล้วเขาปฏิเสธสิ่งท่ีสะอดัมอบให้โดยท าทีเหมือนรับมอบแล้วคืนกลบัให้เขา 

อลัลอฮฺ ได้กลา่วช่ืนชมคนเหลา่นีว้า่  

ََََٰٓوُيۡؤثُِرونََ﴿ نُفِسِهمََََۡعَ
َ
 [  ٢: احلش] ﴾ََخَصاَصة  ََبِِهمََََۡكنََََولَوََۡأ

ความว่า “พวกเขาให้ความส าคญัต่อผู้ อ่ืนมากกว่าตวัเอง แม้ว่าพวกเขาเองก็มีความขดัสนจ าเป็นก็ตาม” 
(อลั-หะชรฺั 9) 

 
อบู สลัมาน อดั-ดารอนียฺ ได้กล่าวว่า ฉันมีเพ่ือนคนหนึ่งท่ีอิรักซึ่งฉันเคยไปหาเขาตอนท่ีก าลงัมัง่มี 

ฉันบอกเขาว่า ฉันอยากขอเงินท่านสกัหน่อย แล้วเขาก็โยนถงุเงินและฉันก็เก็บเอาเท่าท่ีต้องการ วนัหนึ่งฉัน
ได้มาหาเขาแล้วบอกว่า ฉันต้องการอะไรสกัอย่าง เขาตอบว่า ท่านต้องการเท่าไร? เม่ือนัน้ ความรู้สึกอบอุ่น
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แห่งมิตรภาพจากเขาก็หายออกไปจากหวัใจของฉัน มีบางคนกล่าวว่า เม่ือท่านขอทรัพย์จากเพ่ือน แล้วเขา
ถามวา่ ทา่นจะเอาไปท าอะไร ก็แสดงวา่เขาได้ละทิง้สิทธิแหง่ความเป็นพ่ีน้องไปแล้ว 

และน่ีคือระดบัการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หากท่านยังปฏิบตัิไม่ได้กับเพ่ื อนของท่านก็จง
ทราบเถิดว่าพนัธะแห่งความเป็นมิตรยงัไม่หยัง่ลึกลงในก้นบึง้หวัใจ การเป็นเพ่ือนยงัคงเป็นเพียงการคบหา
ระดบัเผินๆ ธรรมดา และไมห่ยัง่ลกึในความคดิและศาสนา  

มยัมนู บนิ มิฮฺรอน ได้กลา่ววา่ ผู้ใดยอมเสียเพ่ือนดีๆ ก็จงคบกบัคนตายในหลมุศพแทนเสีย 
 
2. สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านกายภาพ 
ในท่ีนีห้มายถึงการช่วยเหลือเพ่ือนด้วยพละก าลัง การลงมือปฏิบตัิก่อนท่ีเพ่ือนจะร้องขอ และให้

ความชว่ยเหลืออยา่งเป็นพิเศษ ซึง่ขัน้นีมี้หลายระดบัเชน่เดียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ระดบัท่ีหนึ่ง ระดบัต ่าสดุ คือ การช่วยเหลืออย่างเต็มใจและยินดีเม่ือมีความสามารถและได้รับการ

ร้องขอ 
ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

ِم ال ِقيَاَمِة » َبة  ِمن  ُكَرِب يَو  ُ َعن ُه ُكر  َس اّللَّ ن يَا ، َنفَّ َبة  ِمن  ُكَرِب ادلُّ ِمن  ُكر  َس َعن  ُمؤ  َ ، َمن  َنفَّ َوَمن  يَّسَّ
ن   ُ يِف ادلُّ ا ، َسرَتَهُ اّللَّ ِلم  ِخَرةِ ، َوَمن  َسرَتَ ُمس  ن يَا َواْل  ُ َعلَي ِه يِف ادلُّ َ اّللَّ ِّس  ، يَّسَّ ُ يِف لََعَ ُمع  ِخَرةِ ، َواّللَّ يَا َواْل 

ِن ال َعب ِد ، َما ِخيهِ  َعو 
َ
ِن أ   «اَكَن ال َعب ُد يِف َعو 

ความว่า: “ผู้ ใดปลดความทุกข์ยากดนุยาจากคนมุอ์มินผู้ศรัทธาหนึ่งอย่าง อลัลอฮฺจะทรงปลดความทุกข์
ยากของวนักิยามะฮฺหนึง่อยา่งแก่เขา และผู้ใดท่ีผอ่นปรนหนีแ้ก่คนท่ีล าบากจริงๆ อลัลอฮฺจะทรงผ่อนปรนให้
ความง่ายดายแก่เขาในดุนยาและอาคิเราะฮฺ และผู้ ใดปกปิดความลับของมุสลิมคนหนึ่ง อัลลอฮฺจะทรง
ปกปิดความลบัของเขาในดนุยาและในอาคิเราะฮฺ อลัลอฮฺนัน้จะทรงชว่ยเหลือบา่วของพระองค์เสมอ ตราบ
ใดท่ีบา่วให้ความชว่ยเหลือตอ่มิตรของเขา”  

 
อลั-หะสนั อลับศัรีย์ ได้ส่งเพ่ือนของเขากลุม่หนึง่เพ่ือให้มาช่วยเหลือความจ าเป็นของเพ่ือนของพวก

เขาคนหนึ่ง ท่านบอกว่า พวกท่านจงแวะเข้าพบ ษาบิต อลั-บนุานีย์ แล้วจงชวนเขาไปด้วย พวกเขาจึงแวะ
เข้าพบษาบิต แต่เขาอ้างว่า ฉันก าลงัอิอฺติกาฟอยู่ พวกเขาจึงกลบัมาบอกอลั-หะสัน ท่านจึงบอกว่า พวก
ท่านจงบอกเขาว่า โอ้ คนท่ีตาเป็นฝ้าฟางเอ๋ย ท่านไม่รู้หรือว่าการไปช่วยเพ่ือนคนหนึ่งของท่านนัน้มันดีต่อ
ท่านมากกว่าการไปท าหัจญ์สุนัต (หัจญ์ครัง้ท่ีสองขึน้ไป)เสียอีก พวกเขาจึงกลับไปบอกษาบิต เขาจึงละ
การอิอฺตกิาฟและออกไปพร้อมกบัพวกเขา 

 
ระดบัท่ีสอง จะต้องตระหนกัวา่ความจ าเป็นของเพ่ือนนัน้คือความจ าเป็นของตวัเอง 
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ชาวสะลฟับางคนพยายามดแูลจนุเจือความต้องการของครอบครัวเพ่ือนหลงัจากท่ีเขาเสียชีวิตแล้ว
เป็นเวลาถึงส่ีสิบปี เขาจะมาหาและออกค่าใช้จ่ายให้กับพวกเขาทุกวันด้วยเงินของตัวเอง ท าให้คน ใส
ครอบครัวเหลา่นัน้รู้สกึวา่พอ่ของพวกเขาเสียเพียงแตร่่างเทา่นัน้แตค่วามสะดวกอ่ืน ๆ ยงัคงอยู ่

 
ระดบัท่ีสาม ต้องให้ความส าคญัแก่ความจ าเป็นของเพ่ือนมากว่าความจ าเป็นของท่าน ต้องเร่ง

ชว่ยเหลือเขาแม้วา่ความจ าเป็นของทา่นต้องชะลอการตอบสนอง 
อิบนุ ชุบรุมะฮฺ ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อความจ าเป็นของเพ่ือนบางคน จากนัน้ก็มีของ

ฝากมาแดเ่ขา เขาถามว่า น่ีมนัอะไรกนั ? เขาตอบว่า เป็นรางวลัให้กบัสิ่งท่ีท่านได้ช่วยเหลือฉัน เขาตอบว่า 
ท่านเอาของของท่านกลบัไปเถอะ ขอให้อลัลอฮฺทรงประทานพลานามยัแดท่่าน เม่ือท่านขอความช่วยเหลือ
ใด ๆ จากเพ่ือน แล้วเพ่ือนของไม่ได้ทุ่มเทมอบความชว่ยเหลือแก่ท่าน ทา่นก็จงเอาน า้ละหมาดแล้วละหมาด
ญะนาซะฮฺส่ีตกับีรให้กบัเขา จงถือเขาเหมือนเป็นคนตายแล้วเสียดีกวา่ 

อลั-หะสนั กล่าวว่า เพ่ือนของเรา เป็นท่ีรักแก่เรามากกว่าภรรยาและลูก ๆ เพราะลูกเมียนัน้ได้แต่
พดูถึงเร่ืองโลกดนุยา แตเ่พ่ือนของเราคอยตกัเตือนเร่ืองอาคิเราะฮฺ  

นอกจากนี ้การไปเย่ียมเยือนเพ่ืออัลลอฮฺก็เป็นหนึ่งในภารกิจท่ีมุสลิมต้องปฏิบัติกับเพ่ือน ดังท่ี 
ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

ال»
َ
ُكم   أ رِبُ خ 

ُ
لِ  ِمن   بِرَِجاِلُكم   أ ه 

َ
َنَّةِ  أ َنَّةِ  يِف  انلَّيِبُّ  ؟ اْل  ِهيدُ  ، اْل  َنَّةِ  يِف  َوالشَّ يُق  ، اْل  دِّ َنَّةِ  يِف  َوالصِّ  ، اْل 

َخاهُ  يَُزورُ  َورَُجل  
َ
ِ  نَاِحيَةِ  يِف  أ َنَّةِ  يِف  ال ِمص   «اْل 

ความว่า:  “เอาไหมล่ะ ฉันจะบอกประเภทบุคคลท่ีจะได้เข้าสวรรค์ให้พวกท่านทราบ? นบีจะได้เข้าสวรรค์ 
ชะฮีดท่ีตายเพ่ือศาสนาจะได้เข้าสวรรค์ ศิดดีกหรือผู้สจัจริงก็จะได้เข้าสวรรค์ และคนท่ีไปเย่ียมเพ่ือนท่ีชาน
เมืองจะได้เข้าสวรรค์” 

 
มาดูตัวอย่างภาพท่ีน่าประทับใจของการเย่ียมเยือนเพ่ืออัลลอฮฺท่ีควรแก่ เอาอย่างส าหรับผู้ ท่ี

ต้องการมีจรรยามารยาทท่ีสมบูรณ์ นัน้คือ สัมพนัธภาพระหว่างอบู อุบยัด์ อลั-กอซิม บิน สลาม กับ ท่าน
อิหมา่มอะหมดั บิน หนับลั เราะฮิมะฮลุลอฮฺ  ท่านอบ ูอบุยัด์ ได้เล่าว่า ฉันได้เข้าพบท่านอิหม่ามอะหฺมดั บิน 
หนับลั ณ บ้านของท่าน แล้วท่านก็ให้ฉันนั่งท่ีตรงกลางบ้าน โดยเขานั่งลงก่อน ฉันเลยถามว่า โอ้ อบู  อับ
ดลุลอฮฺ มีคนบอกวา่ เจ้าบ้านนัน้พึงควรจะต้องนัง่ท่ีกลางบ้านมากกว่าคนอ่ืนมิใช่หรือ? ท่านตอบวา่ ใช่ เขา
จะนัง่หรือจะให้ใครนัง่ก็ได้ ฉันเลยนึกในใจว่า โอ้ อบูอบุยัด์ จงจ าเป็นบทเรียนให้ดีน่ะ จากนัน้ ฉันก็กล่าวว่า 
โอ้ อบ ูอบัดลุลอฮฺ หากฉันได้มาหาท่านในสภาพท่ีพึงควรแก่ฐานะท่าน ฉันก็อยากจะมาหาท่านทกุวนั ท่าน
ตอบว่า อย่าท าอย่างนัน้เลย ฉันมีเพ่ือนมากมายท่ีเจอกบัเขาแคปี่ละครัง้ แตมี่ความสนิทสนมมากกว่าคนท่ี
เจอกันทุกวนั ฉันนึกในใจว่า อ้า น่ีก็บทเรียนอีกอย่างแล้ว อบู อุบยัด์ เอ๋ย ครัน้เม่ือฉันต้องการผละจากไป 
ทา่นก็ยืนขึน้ ฉันเลยบอกว่า ไม่ต้อง ทา่นอบู อบัดลุลอฮฺ อย่าท าอย่างนี ้ท่านเลยบอกว่า อชั-ชะอฺบีย์ได้กล่าว
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วา่ การต้อนรับแขกท่ีสมบูรณ์ จะต้องเดินไปส่งเขาท่ีประตบู้านและสมัผสักบัพาหนะเขา ฉันเลยนึกใจใจอีก
วา่ อ้า น่ีก็อยา่งท่ีสามแล้วละ่ อบ ูอบุยัด์ เอย๋ จากนัน้ ทา่นก็เดนิมาสง่ฉนัท่ีประตแูละจบัสตัว์พาหนะของฉนั 

อีกหนึ่งภาพตวัอย่างท่ีน่าประทบัใจเก่ียวกบัการเย่ียมเยือนในหมู่ชาวสะลฟัและความยินดีท่ีได้เพิ่ม
อีมานและการรักกนัในหนทางของอลัลอฮฺก็คือเร่ืองท่ีรายงานโดยอลั -เคาะฏีบ อลั-บฆัดาดีย์ ในหนงัสือ ตา
รีคบฆัดาดของท่าน ท่ีรายงานจาก อนั-นักกอช ว่า "ฉันได้รับรายงานว่าเพ่ือนของมุหัมมัด บิน ฆอลิบ หรื
ออบ ูญะอฺฟัร อลั-มกุริอ์ บางคนได้มาหาเขาในวนัท่ีดินเต็มไปด้วยโคลนจนเปือ้นเท้าไปหมด แล้วทา่นก็บอก
เขาว่า เม่ือไรอีกเล่าท่ีฉันจะมีโอกาสตอบแทนขาทัง้สองข้างท่ีต้องเหน่ือยเดินมาหาฉันอย่างในวนันี ้เพ่ือมา
หาผลบญุจากการเย่ียมเยียน จากนัน้ ทา่นก็ลกุขึน้หาน า้ให้เขาด่ืมและล้างเท้าทัง้สองข้างให้เขา” 

 
3. สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านวาจา 
จะต้องพดูหรือเงียบเป็นบางโอกาส กลา่วคือ 
ก. เงียบกับส่ิงไม่ด ี 
โดย 
1) ไม่พูดถึงความบกพร่องของเขา 
สิทธิท่ีเพ่ือนพึงได้รับจากท่านก็คือ ท่านจะต้องปิดปากไม่พูดความบกพร่องของเขาทัง้ลบัหลงัและ

ตอ่หน้า แตจ่ะต้องท าเป็นไม่รู้ การพดูถึงความบกพร่องของเพ่ือนลบัหลงัถือเป็นการนินทาท่ีหะรอม มนัเป็น
สิ่งต้องห้ามส าหรับคนมสุลิมทกุคน มากกวา่นัน้ก็คือ นอกเหนือจากการห้ามปรามของกฎหมายอิสลามแล้ว 
มนัไม่ควรจะกระท าด้วยสองเหตผุลเพิ่มเติม คือ หนึ่ง ให้ท่านเช็คเร่ืองของท่านเอง หากพบสิ่งบกพร่องอย่าง
หนึ่งก็จงอย่าถือสาความบกพร่องของสหายเช่นกนั และจงถือวา่เขาไม่สามารถจะควบคมุตวัเองในตอนนัน้
เหมือนกบัท่ีท่านไม่สามารถจะควบคมุตวัเองในยามท่ีถกูทดสอบนัน้เช่นกนั สอง ท่านต้องตระหนกัว่า หาก
ท่านต้องการจะหามิตรท่ีไม่มีสิ่งบกพร่อง ท่านก็คงต้องแยกไปอยู่คนเดียวจนตาย เพราะไม่มีเพ่ือนแบบนัน้
ให้คบตัง้แตแ่รกแล้ว  

ทกุคนย่อมมีดีมีชัว่ หากมีดีมากกว่าชัว่ก็ถือว่าดีแล้ว คนมุอ์มินหรือผู้ศรัทธาจึงต้องนบัความดีของ
มิตรสหายอยูต่ลอดเวลาเพ่ือให้เขาเกิดความประทบัใจ ให้เกียรติ และรักเพ่ือนของเขา ส่วนคนมนุาฟิกท่ีถกู
สาปแชง่นัน้มกัจะค้นหาสิ่งบกพร่องของเพ่ือนอยูต่ลอดเวลา  

อิบนลุ มบุาร็อก กลา่ววา่ ผู้ศรัทธาจะหาข้อแก้ตา่งให้เพ่ือน สว่นคนมนุาฟิกนัน้จะหาข้อปรักปร า  
อลั-ฟฎ็ุอยล์กลา่ววา่ สภุาพบรุุษคือคนท่ีให้อภยัตอ่ความผิดพลาดของมิตรสหาย  
  
2) ไม่เปิดโปงความลับของเพื่อน 
เพ่ือนจะต้องปิดความลบัของเพ่ือน แม้กบัเพ่ือนสนิทก็ตาม หรือแม้กระทัง่ภายหลงัจากการเกิดการ

ทะเลาะตดัขาดหรือ บาดหมาง เพราะการกระท าเชน่นีเ้ป็นนิสยัท่ีชัว่และเป็นมารยาทท่ีเลวทราม 
มีคนถามนกัปราชญ์บางคนว่า ท่านเก็บความลบัคนอ่ืนได้อย่างไร เขาตอบว่า ฉันน่ีแหละคือสสุาน

ท่ีใช้ฝังความลบั 
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มีบางคนได้บอกความลับบางอย่างแก่เพ่ือนของเขา ต่อมาเขาก็มาถามว่า ท่านเก็บมันไว้ไม่บอก
ใครใชไ่หม? เพ่ือนของเขาตอบวา่ ฉนัลืมมนัไปแล้วตา่งหาก 

มีค าพดูของคนสมยัก่อนวา่ หวัใจของเสรีชน คือ สสุานฝังความลบัของคนอ่ืน 
อบู สะอีด อัษ-เษารีย์ กล่าวว่า เม่ือท่านต้องการจะเลือกคบกับใครสักคน ท่านก็จงยุให้เขาโกรธ 

แล้วสง่คนให้ไปถามเขาเก่ียวกบัตวัทา่น หากเขาตอบดีและปิดความลบัก็จงคบกบัเขาได้ 
 
3) ไม่โต้แย้ง ไม่ท้าทายเพื่อน  
ท่านจะต้องละการท้าทายและโต้แย้งกับเพ่ือน ชาวสะลัฟกล่าวว่า ผู้ ใดชอบทะเลาะและโต้เถียง

เพ่ือน เกียรติของเขาจะลดน้อยและความเล่ือมใสในตวัเขาจะหมดไป สรุปแล้ว ไมมี่เหตผุลอนัใดท่ีสนบัสนนุ
การโต้เถียงนอกจากการแสดงให้คนอ่ืนรู้วา่ตวัเองฉลาดและล า้เลิศ และแสดงให้เห็นว่าคนอ่ืนโง่ บางคนแนะ
ให้ละเว้นการโต้เถียงถึงกบักล่าวว่า “เม่ือท่านบอกเพ่ือนว่า จงยืนขึน้ แล้วเขาย้อนถามว่า แล้วจะให้ฉันไปท่ี
ไหน ก็จงอย่าคบกับเขา เพราะเขาสมควรต้องยืนและไม่ย้อนถามใดๆ” ซึ่งการโต้เถียงจะท าให้ใจเสีย
ความรู้สึก ท าให้เกิดความเกลียดชัง หัวใจแข็งกระด้าง จะท าให้การยึดมั่นในศาสนาทางค าพูดและการ
ปฏิบตัต้ิองกระด้างหยาบคาย 

อบ ูอมุามะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

َنَِّة، َرَبِض  َبي ت  يِف   َلُ  بُِّنَ  ُمب ِطل   َوُهوَ  ال ِمَراءَ  تََركَ  َمن  »  َوَمن   وََسِطَها، يِف  َلُ  بُِّنَ  َُمِق   َوُهوَ  تََرَكهُ  َوَمن   اْل 
نَ  اَلَها يِف  َلُ  بُِّنَ  ُخلَُقةُ  َحسَّ ع 

َ
 غريه[ و داود أبو ]رواه «أ

ความว่า:  “ผู้ ใดละเว้นการโต้เถียง ในฐานะท่ีเขาเป็นฝ่ายผิด เขาผู้นัน้ จะได้รับการปลกูสร้างบ้านหนึ่งหลงัท่ี
ด้านลา่งของสวรรค์ และผู้ใดละเว้นการโต้เถียงทัง้ๆ ท่ีเขาเป็นฝ่ายถกูและชอบธรรมมากกวา่ เขาจะได้รับการ
ปลกูบ้านตรงกลางสวรรค์ และผู้พยายามรักษามารยาทให้ดี เขาจะได้รับการปลกูสร้างบ้าน ณ จดุสงูสดุของ
สวรรค์” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดูและคนอ่ืนๆ)    

 
คอลิด บิน ยะซีด บิน มุอาวิยะฮฺ กล่าวว่า ถ้าคนผู้หนึ่งชอบโต้แย้ง เถียงค าไม่ตกฟาก ยึดติดกับ

ความคดิตวัเองฝ่ายเดียว นัน่คือความหายนะอยา่งสมบรูณ์ของเขาแล้ว 
อลั-หะสนั อลั-บศัรีย์ กล่าวว่า พวกท่านจงระวงัการโต้เถียงเอาเป็นเอาตาย เพราะมนัคือวินาทีท่ีผู้ รู้

จะกลายเป็นคนโง่ และชยัฏอนก็จะใช้โอกาสนีห้าความเพล่ียงพล า้ของเขา 
 
ข. การพูดแต่เร่ืองดีๆ ของเพ่ือน  
การคบเพ่ือนนัน้ไม่เพียงต้องปิดปากไม่พูดเร่ืองไม่ดี หากมันยงัต้องพูดเร่ืองท่ีเป็นมงคลกับเพ่ือน 

เพราะเพียงการเงียบไมป่ริปากพดูก็เหมือนกบัการคบกบัคนตาย โดยจะต้องปฏิบตัสิิ่งตอ่ไปนี ้
1. แสดงความเป็นมิตรผ่านวาจา  
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ต้องถามข่าวคราวท่ีสมควรแก่กาลเทศะ สรุปแล้วจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับเขาในทางค าพูด เพราะ
เพ่ือนแท้จะต้องแบกทกุข์และสขุร่วมกนั 

 
2. ต้องบอกรักกับเพื่อน 
นัน้คือต้องบอกกบัเพ่ือนวา่เรารักเขา อนสั บนิ มาลิก กลา่ววา่ 

ُ  َصىلَّ  ِبانلَّيِبِّ  رَُجل   َمرَّ  ن   رَُجل   َفَقاَل  ، نَاس   وَِعن َدهُ  ، وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ ِحبُّ  ِإّنِّ :  ِعن َدهُ  ِممَّ
ُ
ِ  َهَذا أل  ، ّلِلَّ

ُ  َصىلَّ  انلَّيِبُّ  َفَقاَل  تَهُ »:  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ لَم  ع 
َ
هُ  إََِل هِ  ُقم  »:  َقاَل .  ال:  َقاَل  «؟ أ ِلم  ع 

َ
لََمهُ  إََِل هِ  َفَقامَ  ، «فَأ ع 

َ
 فَأ

َحبََّك :  َفَقاَل  ،
َ
ي أ ِ بَب تَِّن  اذلَّ ح 

َ
َلُ  ، رََجعَ  ُثمَّ :  َقاَل  ُثمَّ  ، َلُ  أ

َ
ُ  َصىلَّ  انلَّيِبُّ  َفَسأ رَبَهُ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ خ 

َ
 بَِما َفأ

يِبُّ  َفَقاَل  ، َقاَل  ُ  َصىلَّ  انلَّ ن َت »:  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
َ
بَب َت  َمن   َمعَ  أ ح 

َ
تََسب َت  َما َولََك  ، أ  و أمحد رواه  «اح 

 اذلهيب[ صححه و احلاكم
ความว่า:   มีชายคนหนึ่งแวะผ่านหน้าท่านนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- แล้วก็มีคน ๆ หนึ่งท่ีอยู่
ร่วมกบัท่านเอ่ยบอกท่านวา่ ฉันรักชายคนนีเ้พ่ืออลัลอฮฺมาก ๆ เลย ท่านนบี -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- 
จงึถามว่า “แล้วท่านบอกให้เขารู้แล้วหรือยงั?” เขาตอบวา่ ยงัเลย ท่านสัง่วา่ “ถ้าอย่างนัน้ก็จงลกุขึน้ไปบอก
เขาสิ” แล้วเขาก็ลกุขึน้ไปบอกเขา เขาตอบกลบัวา่ ขอให้ผู้ ท่ีทา่นรักฉันเพ่ือเขา (หมายถึงพระองค์อลัลอฮฺ) จง
รักท่านรักเช่นกัน จากนัน้เขาจึงกลบัมาแล้วท่านนบีก็ถามเขา เขาก็บอกสิ่งท่ีเพ่ือนของเขาบอก ท่านนบี -
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม-จึงตอบว่า “ท่านจะได้อยู่ร่วมกับคนท่ีท่านรัก และจะได้รับสิ่งท่ีท่านหวัง ” 
(บนัทกึโดยอะห์มดัและอลั-หากิม ซึง่อซั-ซะฮะบีย์บอกวา่เศาะฮีหฺ)  

 
อลั-มิกดาม บนิ มะดีกะริบ เลา่วา่ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

َحبَّ  إَِذا»
َ
َخاهُ  الرَُّجُل  أ

َ
رِب هُ  أ نَّهُ  فَل يُخ 

َ
بُّهُ  أ  غريه[ و أمحد ]رواه «ُُيِ

ความว่า:  “เม่ือคน ๆ หนึ่งรักเพ่ือนของเขา ก็จงบอกให้เพ่ือนเขารู้ว่าตวัเองรักเพ่ือน” (บนัทกึโดยอะห์มดัและ
ทา่นอ่ืนๆ)  

 
ทัง้นี ้ท่ีทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั สัง่ให้บอกรักเขานัน้ก็เพราะว่าการกระท าดงักล่าวจะ

เพิ่มความรักกัน เพราะเม่ือเขารู้ว่าท่านรักเขา เขาก็ย่อมจะต้องรักท่านเช่นกันเป็นธรรมดา และเม่ือท่าน
ทราบวา่เขารักทา่น ท่านจะเพิ่มความรักตอ่เขาเชน่กนัเป็นธรรมดา ความรักจะเพิ่มพนูระหว่างสองฝ่ายและ
จะทวีคณูเร่ือย ๆ ทัง้นีค้วามรักในระหว่างชาวมุสลิมเป็นท่ีสนบัสนุนทัง้ในทางชะรีอะฮฺและศาสนา ท่านนบี
มหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

ِمنُوا َحَّتَّ » ِمنُوا َواَل تُؤ  َنََّة َحَّتَّ تُؤ  ُخلُوَن اْل  ء  ِإَذا َفَعل تُُموُه َتَابَب تُم   ،َتَابُّوااَل تَد  ُدلُُّكم  لََعَ ََش 
َ
َواَل أ

َ
 ،أ

اَلَم بَي نَُكم   ف ُشوا السَّ
َ
 [رواه مسلم« ]أ
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ความวา่: “พวกทา่นจะไมส่ามารถเข้าสวรรค์ได้จนกวา่ต้องมีศรัทธา พวกทา่นจะไม่มีศรัทธาจนกวา่จะรักกนั 
เอาไหมล่ะ ฉันจะบอกสิ่งหนึ่งเม่ือท่านปฏิบตัิแล้วจะท าให้พวกท่านรักกัน นัน้คือ จงกระจายสะลามให้ขจร
แพร่ในหมูพ่วกทา่น” (บนัทกึโดยมสุลิม)  

 
อิหมา่มอนั-นะวะวีย์ กล่าวอธิบายว่า ท่ีบอกวา่ ไม่ศรัทธาจนกวา่จะรักกนันัน้ หมายถึง ศรัทธาจะยงั

ไมส่มบรูณ์ และภาวะการศรัทธาของพวกทา่นจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือเกิดการรักกนัระหวา่งผู้ศรัทธาด้วยกนั 
 
3. เรียกชื่อที่เพื่อนโปรด 
อีกหนึ่งอย่างท่ีส าคญัก็คือ จะต้องเรียกช่ือเพ่ือนด้วยช่ือท่ีเขายินดีท่ีสดุ ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั ท่าน

อมุรั บนิ อลั-คอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้กล่าวว่า มีสามอย่างท่ีแสดงถึงการรักเพ่ือนของท่าน คือ การท่ี
ท่านเร่ิมให้สลามแก่เขาก่อนเม่ือเจอกัน การท่ีท่านขยับขยายท่ีนัง่แก่เขาในชุมนุม และการท่ีท่านเรียกเขา
ด้วยช่ือท่ีเขาชอบมากท่ีสดุ 

 
4. ต้องชื่นชมเพื่อน  
ทา่นจะต้องช่ืนชมเพ่ือนในความดีท่ีเขากระท า อีกทัง้ จะต้องยกค าช่ืนชมของคนอ่ืนตอ่เขาให้เขาฟัง

พร้อมกับแสดงความยินดีกับเขา เพราะการปิดบงัสิ่งนัน้ถือเป็นการอิจฉา ทัง้นี ้ต้องรายงานเท่าความเป็น
จริง ไมเ่พิ่มและไมล่ด ซึง่สิ่งนีเ้ป็นปัจจยัท่ีเพิ่มความเป็นมิตรท่ีส าคญัท่ีสดุ   

 
5. ปกป้องมิตรในที่ลับหลัง  
สิ่งท่ีมีผลตอ่การเกิดความแน่นเฟ้นแห่งมิตรภาพท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การปกป้องเพ่ือนในท่ี

ลบัหลงัไม่ว่าเพ่ือนจะถกูปองร้ายทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การปกป้องเพ่ือน การคดัค้านและยืนหยดัค าพูด
อนัหนกัแน่นเพ่ือเพ่ือนถือเป็นสิทธิท่ีเพ่ือนพึงควรจะได้รับ การเงียบเฉยไม่มีท่าทีในสิ่งนีถื้อเป็นสิ่งท่ีท าให้
หวัใจขุน่และกระด้าง และเป็นการละเลยในสิทธิของเพ่ือน 

ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

ِلِم  » ُخو ال ُمس 
َ
ِلُم أ ِلُمُه ، ال ُمس   مسلم[ ]رواه «َواَل خَي ُذُلُ  َواَل َُي ِرُمهُ اَل َيظ 

ความวา่: “มสุลิมนัน้เป็นพ่ีน้องของมสุลิม เขาจะต้องไมรั่งแก ไมปิ่ดกัน้ และไมเ่หยียดหยามเขา” (บนัทึกโดย
มสุลิม) 

 
6. ต้องสอนและให้ค าแนะน าอย่างบริสุทธิ์ใจ 
ทา่นนบมีหุมัมดั-ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

ينُ » ِ  رَُسوَل  يَا لَِمن  : قالوا  ، «انلَِّصيَحةُ  ادلِّ ِ »:  َقاَل  ؟ اّللَّ ةِ  ، َولِرَُسوِلِ  ، ّلِلَّ ئِمَّ
َ
ِلِميَ  َوأل ِتِهم   ، ال ُمس   «َواَعمَّ

 مسلم[ ]رواه
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ความว่า: “ศาสนาคือนะศีหะฮฺ(การแนะน าหรือหวงัดีด้วยความบริสุทธ์ิใจ)” พวกเขาถามว่า ต่อใครล่ะ โอ้ 
ท่านเราะสลูุลลอฮฺ? ท่านตอบว่า “ตอ่อลัลอฮฺ ต่อคมัภีร์ และเราะสลูของพระองค์ และต่อชาวมุสลิมทัว่ไป” 
(บนัทกึโดยมสุลิม)  

 
และโดยเฉพาะอย่างย่ิง เม่ือมิตรสหายมาขอค าแนะน า เขาจะต้องให้ค าแนะน าอย่างบริสุทธ์ิใจ

ให้กับเขา ดงัท่ีกล่าวมาแล้วในเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐานของชาวมุสลิม การให้ค าแนะน าจะต้องกระท าในท่ีลับ 
ไม่ให้คนอ่ืนทราบ เพราะการแนะน าในท่ีสาธารณะนัน้เป็นการเหยียดหยามและประจาน ในขณะ ท่ีหาก
กระท าในท่ีลบัจะเป็นการเอือ้ปรานีและการอบรมสัง่สอน  

ท่านอิหม่ามอชั-ชาฟิอียฺ ได้กล่าวว่า ผู้ ใดแนะเพ่ือนอย่างลบัๆ ก็ถือว่าเขาได้ตกัเตือนและให้เกียรติ
เขา และผู้ใดท่ีแนะเพื่อนอยา่งโจง่แจ้ง ก็ถือวา่เขาได้ประจานและดหูมิ่นเขา 

การแนะน าตกัเตือนนีจ้ะต้องท าอย่างรอบคอบท่ีสดุเม่ือเห็นเพ่ือนเปล่ียนแปลงทางด้านลบในเร่ือง
การปฏิบตัอิะมลัความดี  

อบ ูอดั-ดรัดาอ์ ได้กล่าวว่า เม่ือมิตรของท่านเปล่ียนแปลงไป และไม่ปฏิบตัิสิ่งท่ีเคยปฏิบตัิมา ท่าน
จะต้องไมป่ลอ่ยเขาให้เลยเถิดไปอยา่งนัน้ เพราะมิตรของทา่นจะคดและตรงสลบักนัไป  

มีเร่ืองเล่าเก่ียวกับสหายกลุ่มชาวสะลฟัสองคน ท่ีหนึ่งจากสองคนนัน้เปล่ียนในเชิงลบ แล้วก็มีคน
มาแนะเพ่ือนของเขาวา่ ท าไมไม่ตดัและปลีกตวัออกหา่งจากเขาล่ะ? เขาตอบวา่ สิ่งท่ีฉันจ าเป็นจะกระท าใน
ยามเช่นนีคื้อการจับมือเขาแล้วห้ามปรามอย่างนุ่มนวลและต้องชวนเขาให้หวนกลับปฏิบตัิ สิ่งท่ีเขาเคย
ปฏิบตัมิา 

การเป็นมิตรถือเป็นสญัญาประเภทหนึ่งท่ีท าให้คู่สญัญาตกอยู่ในสภาพเป็นญาติมิตรกัน เม่ือท า
สญัญาแล้วสิทธิตา่ง ๆ ก็จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามข้อสญัญา ซึ่งหนึ่งในข้อปฏิบตัท่ีิจ าเป็นต้องท าก็คือจะต้องไม่
ปล่อยปละมิตรในยามท่ีเขาล าบากแร้นแค้นหรือก าลงัจะเสียหาย โดยการล าบากหรือความเสียหายทาง
ศาสนานัน้มนัสาหสัยิ่งกวา่ความเสียหายทางการเงิน การเป็นมิตรดไูด้ท่ีตอนเกิดปัญหาและความทกุข์ยาก 
ซึง่ข้อนีถื้อวา่เป็นบททดสอบท่ียากท่ีสดุส าหรับการคบกนัเป็นมิตรสหาย 

และเพ่ือนสนิทนัน้ไม่สมควรปลีกตวัตดัขาดด้วยเหตุท่ีเพ่ือนเขาท าบาปหรือมะอฺศิยะฮฺ เพ่ือท่ีจะได้
ปฏิบัติหน้าท่ีการให้ค าแนะน าอันเน่ืองจากการเป็นมิตรกันได้ พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวถึงนบีของ
พระองค์ ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั กรณีเก่ียวกบัญาต ิๆ ของทา่นวา่  

َََفُقۡلَََعَصۡوكَََفَإِنََۡ﴿ ء ََإِن ِ اَبَرِي  ِمَّ  [  ٨١٣:  الشعراء] ﴾٢١٦َََتۡعَملُونَََم 

ความว่า:  “หากคนเหล่านัน้ไม่เช่ือฟังเจ้า ก็จงกล่าวว่า ฉันนีข้อถอนตวัจากพฤติกรรมท่ีพวกท่านได้กระท า“ 
(อชั-ชอุะรออ์ 216)   
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อลัลอฮฺบอกให้ท่านกล่าวว่า (ขอถอนตวัจากพฤติกรรมของพวกเขา) โดยท่ีพระองค์ไม่สั่งให้ท่าน
กล่าววา่ (ขอถอนตวัจากพวกเขาในฐานะตวับคุคล) ทัง้นีเ้พ่ือคุ้มครองสิทธิและหน้าท่ีแห่งญาติมิตรและวงศ์
ตระกลู  

ด้วยเหตนีุอ้บ ูอดั-ดรัดาอ์ เวลามีคนมาบอกว่า ท าไมท่านจึงไม่โกรธเพ่ือนของท่าน ทัง้ ๆ ท่ีเขาท าสิ่ง
นัน้สิ่งนีล้ะ่ ทา่นจะตอบวา่ ท่ีฉนัโกรธคือการกระท าของเขา สว่นเขาก็ยงัคงเป็นเพ่ือนของฉนัตามเดมิ  

นอกจากนี ้การยใุห้เพ่ือนแตกกันยงัเป็นของโปรดของชยัฎอน เช่นเดียวกบัการปลีกตวัออกจากคน
กระท ามะอฺศยิะฮฺก็เป็นของชอบของมนั ซึง่เม่ือชยัฏอนสามารถคว้าสิ่งใดสิ่งหนึง่แล้ว(หมายถึงยใุห้เพ่ือนของ
ทา่นผิด)ก็จงอยา่เพิ่มสิ่งท่ีสองให้กบัมนั(ด้วยการท่ีทา่นตีตวัออกจากเพ่ือน แทนท่ีจะเข้าไปชว่ยดงึเขากลบัมา
จากการท าผิดนัน้)  

 
7. การขอดุอาอ์ให้แก่เพื่อนทั้งในตอนมีชีวิตและหลังจากเสียชีวิตแล้ว 
หนึง่ในบรรดาปัจจยัท่ีชว่ยสง่เสริมและกระชบัการเป็นมิตรก็คือ การขอดอุาอ์ให้แก่เพ่ือนทัง้ในยามมี

ชีวิตและในยามเสียชีวิตแล้ว 
อบ ูอดั-ดรัดาอ์ ได้กลา่ววา่ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่ 

ِلم   َعب د   ِمن   َما» ُعو ُمس  ِخيهِ  يَد 
َ
رِ  أل ل   َولََك :  ال َملَُك  قَاَل  إِالَّ  ال َغي ِب، بَِظه 

 مسلم[ ]رواه «بِِمث 
ความว่า “มุสลิมทุกคนท่ีขอดุอาอ์ให้กับมิตรสหายในท่ีลบัหลงั จักได้รับการกล่าวตอบจากมะลาอิกะฮฺว่า 
ส าหรับทา่นก็ขอให้ได้เย่ียงนัน้เชน่กนั” (บนัทกึโดยมสุลิม)  

 
อิหมา่มอนั-นะวะวีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าววา่ หะดีษนี ้ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการขอดอุาอ์

แก่เพ่ือนในท่ีลับหลงั ซึ่งหากเขาขอดุอาอ์ให้กับกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ตามนยัของหะดีษนีแ้ล้ว 
และหากขอดอุาอ์ให้กบัชาวมสุลิมคณะหนึง่ก็ถือวา่ใช้ได้แล้วเชน่เดียวกนั  

ชาวสะลฟับางคนเม่ือต้องการจะขอดอุาอ์อะไรให้กบัตวัเอง เขาจะขอดอุาอ์นัน้ให้กบัเพ่ือนของเขา
ด้วย เพราะมนัเป็นดอุาอ์ท่ีมัน่ใจวา่จะได้รับการตอบรับและสง่ผลกลบัสูต่วัเขา  

ในหนงัสือตารีค บฆัดาด ของเชคอลั-บฆัดาดีย์ ว่าด้วยประวตัิของอฏั-ฏ็อยยิบ อิสมาอีล อบ ูหมัดนู 
นกัอ่านอลักรุอานท่ีลือช่ือนัน้ ท่านเขียนว่า "อบู หมัดนูมีสมดุเลม่หนึ่งท่ีบนัทึกรายช่ือเพ่ือน ๆ ถึงสามร้อยคน 
และท่านจะขอดอุาอ์ให้กบัคนเหลา่นัน้ทกุคืน คืนหนึง่ ทา่นหลบัไปโดยไม่ขอดอุาอ์ให้ ปรากฏว่าทา่นได้ฝันว่า
มีคนมาบอกว่า โอ้ อบู หัมดูน ท าไมท่านไม่จุดตะเกียงล่ะคืนนี ้ท่านจึงตกใจต่ืน ลุกขึน้มาจุดตะเกียง 
หลงัจากนัน้จงึเอาสมดุเลม่นัน้มาขอดอุาอ์ให้กบัแตล่ะคนจนครบหมด 

 
4. สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านจิตใจ 
หนึ่งในสิทธิท่ีคนมสุลิมพึงได้รับจากมิตรสหายเพ่ืออลัลอฮฺ ก็คือ การรักและการคบอย่างจริงใจ โดย

สังเกตได้จากการรักกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และการรู้สึกโศกเศร้าอันเน่ืองจากการพรากจาก  
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เชน่เดียวกบัการต้องมองเขาในแง่ดี ต้องแปลค าพดูและการกระท าของเขาในทางบวกมากท่ีสดุ นอกจากนัน้
จะต้องไมน่กึหรือบงัคบัให้เพ่ือนให้เกียรติตวัเอง และต้องคอยสอบถามเร่ืองราวและปฏิบตัิดีตอ่เขาเสมอๆ 

 
1. การท าตามสัญญาและให้ความบริสุทธิ์ใจ 
การท าตามสัญญาคือการให้การประกันในความรัก และท าอย่างต่อเน่ืองจนเขาเสียชีวิต เม่ือ

เสียชีวิตก็ท ากับครอบครัวและเพ่ือน ๆ ของเขาอีกต่อไป เพราะการรักกันในหนทางของอลัลอฮฺนัน้ท าไป
เพียงเพ่ือคอยความดีความชอบ ณ พระองค์อัลลอฮฺ มันจึงไม่สิน้สุดพร้อมกับการเสียชีวิตของเพ่ือนเขา 
นกัปราชญ์บางคนกลา่ววา่ "ท าดีน้อย ๆ หลงัจากเพ่ือนตาย ดีกวา่ท าดีมากมายตอนท่ีเขายงัมีชีวิต”  

ทัง้นีมี้รายงานว่าท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้ให้เกียรติตอ่สตรีชรานางหนึ่ง
(เพ่ือนของทา่นหญิงเคาะดีญะฮฺ)ท่ีถกูน าตวัมาเข้าพบทา่น เลยมีคนถามเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ทา่นตอบวา่  

ِتينَا إ»
 
اَكَنت  َتأ َها  يَّامَ نَّ

َ
ََيةَ  أ نَّ  َخِد ِن  ، َوِإ يَما ِ

ْل  ِد ِمَن ا َن ال َعه  كم صححه)« ]ُحس   اذلهيب و احلا
 [(الضعيفة يف األبلاّن وحسنه

ความว่า “เธอเคยมาหาเราเสมอในสมยัท่ีเคาะดีญะฮฺยงัมีชีวิต การท าตามสญัญาอย่างดีนัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของอีมาน” (อลั-หากิมและอซั-ซะฮะบียฺระบวุ่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และอลั-อลับานีย์ระบวุา่เป็นหะดีษหะสนั
ในหนงัสืออฎั-เฎาะอีฟะฮฺ)  

 
และส่วนหนึ่งของการท าตามสญัญาแห่งการเป็นเพ่ือนก็คือให้เกียรติและรักษาผลประโยชน์ของ

เพ่ือน และของญาติ ๆ และผู้ เก่ียวข้องทกุคน เช่นเดียวกบัการไม่เปล่ียนแปลงท่าทีกบัเพ่ือนเก่า แม้ว่าเขาจะ
มีหน้ามีตา มีบริวาร และมียศศกัดิส์งูสง่ นกักวีบางคนกลา่ววา่  

 اخلشن املزنل يف يألفهم اكن من***  ذكروا أيّسوا ما اإذ الكرام إنّ 
คนสงูศกัดิท่ี์แท้จริง คือคนท่ีเม่ือมัง่มีแล้ว จะนกึถึงเพ่ือนท่ีเคยหยอกเย้าในกระทอ่มเม่ือเก่าก่อน 
 
ชาวสะลฟับางคนกล่าวสัง่เสียบุตรว่า โอ้ ลกูเอ๋ย เจ้าจงเป็นคบเพ่ือนเฉพาะกับผู้ ท่ี เม่ือเจ้าต้องการ

เขาเขาจะเข้าใกล้ และเม่ือเจ้าไม่ประสงค์อะไรเขาก็ไม่อยากได้อะไรจากเจ้า เม่ือเขามียศสงูส่งเขาไม่โอ้อวด
กบัเจ้า  

และเม่ือใดท่ีขาดการท าดีตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ืองระหว่างคนท่ีรักกนั ชยัฏอนก็จะดีใจ เพราะไม่มีอะไรท่ี
มันอิจฉาความดีงาม มากไปกว่าท่ีมันอิจฉาคนสองคนท่ีเป็นพ่ีน้องและรักกันเพ่ืออัลลอฮฺ มันยอมทุ่มเท
แรงกายยอมล าบากทกุอยา่งเพื่อให้สองคนนัน้แตกแยกกนั อลัลอฮฺตรัสวา่  

ۡحَسُن ََِهَََٱلَِّتَََيُقولُوا ََل ِعَِبادِيََوقُلَ﴿
َ
ۡيَطَٰنَََإِنَََّأ  [  ٣٦: اْلساء] ﴾َبَۡيَنُهۡمَ َيزََنغََُٱلشَّ

ความว่า และ จงกล่าวแก่ปวงบา่วของฉัน(โอ้ มหุมัมดั) ว่าให้พวกเขาพดูแตส่ิ่งดี ๆ เพราะชยัฏอนนัน้จะคอบ
ยแุหยพ่วกเขาให้แตกแยกกนั(เพราะการไมร่ะวงัค าพดู)” (อลั-อิสรออ์  53) 
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อลุะมาอ์บางท่านกล่าวว่า “ไม่มีใครท่ีเป็นมิตรกนัในนามของอลัลอฮฺแล้วแตกแยกกนั นอกจากเป็น

เพราะบาปท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สร้างขึน้”  
ทา่นบิชร์ได้กลา่ววา่ เม่ือบา่วละเมิดหย่อนยานในการภกัดีตอ่อลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะยดึเพ่ือนแท้จากเขา

ไป เพราะเพื่อนแท้นัน้จะเป็นคนปลอบขวญัในยามทกุข์ใจและเป็นผู้ช่วยตกัเตือนในเร่ืองศาสนา  
ด้วยเหตุนี ้อิบนุล มุบาร็อก จึงกล่าวว่า สิ่งท่ีให้ความสุขท่ีสุดคือการคบเพ่ือน และการกลับไปสู่

ความพอเพียง 
ทัง้นี ้ผลสะท้อนจากการจริงใจ การบริสทุธ์ิใจ และการเท่ียงตรงตามสญัญาตอ่เพ่ือนนัน้คือ ท่านจะ

รู้สกึวิตกกบัการพรากจาก และจะไมอ่ยากให้เกิดเง่ือนไขแหง่การพรากจากกนัไปเลย  
กวีได้ร่ายไว้วา่ 

  ةِ قَ ر  فُ  ىوَ سِ ***  اهَ عَ ي  َجِ  انِ مَ الزَّ  اِت بَ ي  ِص مُ  ُت د  جَ وَ 
َ
ِب  ةَ نَ يِّ هَ  اِب بَ ح  األ  اخلَط 

ทกุข์อ่ืนใด ในโลกนี ้ไมห่นกัเทา่ ความโศกเศร้า เพราะต้องพราก มิตรสหาย 
 
นอกจากนัน้ การเป็นเพ่ือนแท้นัน้จะต้องไม่ฟังเร่ืองไม่ดีท่ีคนอ่ืนเอามาเล่าให้ฟังเก่ียวกับเพ่ือนของ

เรา 
จะต้องไม่เช่ือค าพูดของศตัรูของเพ่ือน อิหม่ามอชั-ชาฟีอีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า เม่ือเพ่ือน

ทา่นเช่ือค าพดูศตัรูของทา่น ก็แปลวา่เขาได้ร่วมกนัเป็นศตัรูกบัทา่น 
 
2. มีเจตคติที่ดี 
หนึง่ในจ านวนสิทธิและหน้าท่ีของการเป็นเพ่ือนก็คือต้องมีเจตคตท่ีิดีตอ่เพ่ือน 
อลัลอฮฺ ได้ตรัสวา่ 

َهاَ﴿ يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ِنََََكثرِٗياَٱۡجَتنُِبوا َََءاَمُنوا ََٱَّلَّ ن ََِم  ن َََِبۡعَضََإِنَََّٱلظَّ  [  ١٨: احلجرات] ﴾َإِثۡم َ َٱلظَّ

ความว่า: “โอ้ บรรดาผู้ ศรัทธาทัง้หลาย จงหลีกห่างจากการคาดเดาอคติให้มาก แท้จริง การคาดเดา
บางสว่นนัน้เป็นบาป” (อลั-หญุรุอต 12)  

 
และทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

نَّ  وَ  إِيَّاُكم  » نَّ  فَإِنَّ  الظَّ ك َذُب  الظَّ
َ
َِدي ِث  أ  الشيخان[ ]رواه« احل 

ความว่า: “พวกท่านจงหลีกเล่ียงจากการอคติ เพราะการอคติเป็นส านวนการนึกคิดท่ีมดเท็จท่ีสุด” (บนัทึก
โดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

 
หากสิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีมสุลิมทัว่ไปต้องหลีกเล่ียง ผู้ ท่ีรักกนัเพ่ืออลัลอฮฺก็ต้องหลีกเล่ียงมากกว่า  
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อรั-เราะบีอฺ บิน สุลยัมาน ศิษย์ของท่านอิหม่ามอชั-ชาฟีอีย์คนหนึ่งได้กล่าวเก่ียวกบัท่านอิหม่ามว่า 
"วันหนึ่ง ฉันเข้าหาท่านอิหม่ามอัช-ชาฟีอียฺ ในขณะท่ีท่านก าลังล้มป่วยอยู่ ฉันเลยขอดุอาอ์ให้ท่านว่า 
ขออลัลอฮฺทรงให้อาการป่วยของท่านแข็งแรงขึน้ ท่านตอบว่า หากอาการป่วยของฉันแข็งแรงมนัก็จะฆ่าฉัน
นะสิ ฉันตอบว่า ขอสาบานกับอัลลอฮฺ ค าพูดเม่ือกีเ้ป็นค าพูดท่ีหวงัดีกับท่านจริง ๆ (ไม่ได้ส่ือความหมาย
ตรงๆ ตามตวัอกัษรแบบนัน้) ท่านอิหม่ามตอบว่า ฉันทราบดีว่าเจ้าหมายถึงอะไร หากเจ้าจะพูดในท านอง
เพ่ือสะใจตอ่ฉนั ฉนัก็รู้วา่จริง ๆ แล้วเจ้าหวงัดี"  

ดังนัน้  จึงควรจะต้องแปรเจตนาค าพูดของเพ่ือนในทางดีเสมอ จะต้องมีเจตนาดีกับเพ่ือน
ตลอดเวลา เพราะการมีอคตคืิอการนินทาทางจิตใจ  

 
3. ต้องนอบน้อมถ่อมตน  
หนึ่งในจ านวน สิทธิและหน้าท่ี ทางจิตใจท่ีต้องปฏิบตัิกบัเพ่ือนฝูงก็คือ จะต้องถ่อมตวัให้กับเพ่ือน 

และต าหนติวัเองเม่ือเห็นตวัเองดีกวา่เพ่ือน  
อบ ูมอุาวิยะฮฺ อลั-อสัวดั ได้กลา่วว่า เพ่ือน ๆ ของฉนัทัง้หมด ดีกว่าฉันทกุคน มีคนถามวา่ ดีอยา่งไร

ละ่ ทา่นตอบวา่ ทกุคนเห็นฉนัมีบญุคณุตอ่เขา แล้วคนท่ีเชิดชฉูนัมากกวา่ตวัเองยอ่มต้องดีกวา่ฉนัแนน่อน  
ทัง้นี ้หากเราเห็นตวัเองเลอเลิศก็หมายถึงว่าเราได้ดหูมิ่นเพ่ือนของเรา ซึ่งสิ่งนีถื้อเป็นสิ่งน่าต าหนิ

แม้กระทั่งส าหรับมุสลิมทั่ว ๆ ไป นบัประสาอะไรกับคนท่ีมีความรู้ ท่านนบีมุหัมมดั -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮิ 
วะสลัลมั-ได้กลา่ววา่ 

ِّ  نَ مِ  ئ  رِ ام   ِب سَ ِِبَ »   الشَّ
َ
  رَ قِ َُي   ن  أ

َ
 [الشيخان رواه] «مَ لِ س  مُ ال   اهُ خَ أ

ความวา่: “พอแล้วท่ีคนหนึ่งจะเป็นคนชัว่ ด้วยการท่ีเขาเหยียดหยามพ่ีน้องมสุลิมของเขา” (บนัทึกโดยอลั-บุ
คอรีย์และมสุลิม)  
 
ตัวอย่างภาพแห่งมิตรภาพอันเข้มข้นจากหัวใจ 

1. นบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮ ิวะสัลลัม กับอบูบักรฺ อัศ-ศิกดีก เราะฎิยัลลอฮ ฺอันฮุ  
เป็นภาพความรักอย่างจริงใจในหนทางของอัลลอฮฺ ตะอาลา และเพ่ือพระองค์ ซึ่งบางตอนท่ี

สะท้อนความสัจจริงของความห่วงใยและความรักกัน ก็คือ รายงานท่ีอบู สะอีด อัล-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺ 
อนัฮ ุได้กลา่ววา่ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้ปราศรัยกบัผู้คนวา่ 

َ  إِنَّ » َ  َتَعاىَل  اّللَّ ا َخريَّ َ  َعب د  ن يَا َبي  َ  ادلُّ تَارَ  ، ِعن َدهُ  َما َوَبي  ِ  ِعن دَ  َما ال َعب دُ  َذلَِك  َفاخ  بُو َفبََك :  قال «اّللَّ
َ
 أ

ر  
ن   ، بِلََُكئِهِ  َفَعِجب نَا ، بَك 

َ
ِ  رَُسوُل  خُي رِبَ  أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ َ  َعب د   َعن   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ ِ  رَُسوُل  َفََكنَ  ، ُخريِّ  اّللَّ

ُ  َصىلَّ  ُ  ُهوَ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ بُو َوََكنَ  ، ال ُمَخريَّ
َ
ر   أ

لََمنَا بَك  ع 
َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  ، أ ُ  َصىلَّ  اّللَّ :  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

مَ »
َ
َّ  انلَّاِس  نَّ ِإنَّ أ بَِتهِ  يِف  ََعَ بُو َوَماِلِ  ُصح 

َ
ر   أ

ا ُكن ُت  َولَو   ، بَك  ُت  انلَّاِس  ِمنَ  َخِليال   ُمتَِّخذ  َذ  بَا اَلَّتَّ
َ
 أ



 

 

การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
 

 26  

 ، ر 
ةُ  َولَِكن   بَك  ُخوَّ

ُ
المِ  أ تُُه، اْلِس  َ  ال َوَموَدَّ ِجدِ  يِف  َيب َقيَّ ِب  بَاُب  ِإال ُسدَّ  إِال بَاب   ال َمس 

َ
ر   أ

 رواه]  «بَك 
 [الشيخان

ความว่า:   “แท้จริง พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงให้บ่าวคนหนึ่งเลือกระหว่างโลกดนุยากับสิ่งท่ีมีอยู่ ณ พระองค์ 
แล้วบ่าวคนนัน้ก็เลือกเอาสิ่งท่ีอยู่ ณ พระองค์” แล้วอบ ูบกัรฺ ก็ร้องไห้น า้ตาคลอ พวกเราจึงแปลกใจกบัการ
คลอน า้ตาของท่านเพียงแค่กับการท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บอกถึงบ่าวคนหนึ่งท่ี
พระองค์เปิดให้เลือก ซึ่งความหมายแท้จริงก็คือ บ่าวท่ีให้สิทธิได้เลือกคนนัน้เป็นท่านเราะสูลลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เอง และปรากฏว่า อบูบกัรฺนัน้เป็นคนท่ีรู้ เร่ืองนีดี้กว่าพวกเรา ท่านเราะสูล
ลลุลอฮฺ -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- จงึกล่าวว่า “แท้จริง คนท่ีฉันไว้วางใจในการคบหาเขาและในทรัพย์
สมบตัิของเขามากท่ีสดุคืออบู บกัรฺ หากฉันสามารถเลือกเคาะลีล (คนสดุรัก) นอกจากอลัลอฮฺได้ แน่แท้ ฉัน
ย่อมจะต้องเลือกอบู บักรฺ อย่างไรก็ตาม ท่านคือมิตรในอิสลามและเป็นคนรักคนห่วงใย ประตูบ้านใดท่ี
ประชิดมสัยิดจงปิดให้หมดสิน้ ยกเว้นประตบู้านของอบบูกัรฺ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

อิบนุ เราะญับ ได้กล่าวอธิบายหะดีษนีใ้นหนังสือ ละฏออิฟุลมะอาริฟ ว่า หลงัจากท่ีท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กล่าวว่าท่านเลือกจะไปใช้ชีวิตท่ีนิรันดรโดยท่ีไม่บอกตรง ๆ นัน้ หลายคน
ในนัน้ไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงยกเว้นเพ่ือนพิเศษของท่านท่ีเคยอยู่สองต่อสองในถ า้ ท่านเป็นคนท่ี
เข้าใจความหมายของค าพดูของท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั มากท่ีสดุ ทา่นจงึคลอน า้ตาเม่ือ
ได้ฟังข่าวนีพ้ร้อมกบักล่าวว่า เราขอไถ่ท่านกับทรัพย์สมบตัิของเรา ตวัเราเอง และลูกหลานเรา (ให้ท่านอยู่
กบัเราตลอดไปและไม่ให้ท่านไปได้ไหม) ท่านเราะสูลจึงปลอบท่านด้วยการกล่าวยกย่องและสรรเสริญท่า
นอบู บกัรฺ บนแท่นมินบรัท่ีใช้เทศนา เพ่ือให้ผู้คนทัง้หมดได้รับรู้ความประเสริฐของท่าน ท าให้พวกเขาไม่
ขดัแย้งกนัอีกวา่ ทา่นอบ ูบกัรฺเหมาะสมท่ีสดุในการสืบทอดการปกครองประชาชาติมสุลิมหลงัจากท่ีทา่นนบี 
ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่านนบี ได้กล่าวว่า “แท้จริง คนท่ีฉันวางใจในการคบหาและทรัพย์สมบตัิ
มากท่ีสดุคืออบบูกัรฺ” 

 
2. ชาวมุฮาญิรีนกับชาวอันศอรฺ  
มิตรภาพท่ีเกิดขึน้ระหว่างชาวมุสลิมฮาญิรีนและอนัศอรฺนัน้เป็นมิตรภาพท่ีแท้จริง โดยอลัลอฮฺได้

ตรัสช่ืนชมชาวอนัศอรฺวา่ 

ِينَََ﴿ ارََََتَبوَُّءوََوٱَّلَّ يَمَٰنَََٱدلَّ ََحاَجةََُٗصُدورِهِمََِۡفََََيُِدونََََوَلََإََِلِۡهمَََۡهاَجرََََمنََُُۡيِبُّونََََقۡبلِِهمََِۡمنََوٱۡۡلِ
ا َ مَّ ِ وُتوا ََم 
ُ
َنََأ و ََََٰٓوُيۡؤثُِر نُفِسِهمََََۡعَ

َ
َنَََولَوََۡأ َقَََوَمنََخَصاَصة  ََبِِهمََََۡك ۦَُشحَََُّيو ئَِكَََنۡفِسهِ َلَٰٓ و 

ُ
َُهمَََُفأ

 [  ٢: احلش] ﴾٩ََٱلُۡمۡفلُِحونََ

ความว่า : (และทรัพย์สินฟัยอ์)เป็นของบรรดาผู้ ท่ีจดัเตรียมบ้านเรือนและความศรัทธาก่อนท่ีพวกเขาจะ
อพยพมาถึง พวกเขาต่างรักใคร่ผู้ ท่ีอพยพมาหา โดยท่ีในหัวใจของพวกเขาไม่มีความต้องการหรือความ
อิจฉาใด ๆ ในสิ่งท่ีคนเหล่านัน้ได้รับ พวกเขายงัให้สิทธิแก่ผู้ อ่ืนก่อนตวัเองเสมอแม้ว่าตวัเองยังมีความจ า
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เป็นอยู่มากก็ตาม และผู้ ใดก็ตามท่ีสามารถปกป้องตวัเองจากความตระหน่ี ผู้นัน้คือผู้ ได้รับความส าเร็จ”  
(อลั-หชัรฺ : 9) 

 
อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้รายงานหะดีษท่ีแสดงถึงความเอือ้เฟือ้ของชาวอนัศอรวา่ 

  ِت الَ قَ 
َ
َ بَ  وَ  انَ نَ ي  بَ  م  سِ اق  :  ارُ َص ن  األ ُ قَ فَ  ، «اَل »:  اَل قَ  ، َل ي  خِ انلَّ  انَ انِ وَ خ  إِ  ي   :   او  ال

َ
ُ  وَ  ةَ نَ ؤ  مُ ال   انَ و  فُ ك  تَ أ ِ ن  م  كُ كُ ش 

ُ قَ  ؟، ةِ رَ مَ الَّ  يِف     وَ  انَ ع  مِ سَ :  واال
َ
 [ابلخاري. ]انَ ع  طَ أ

ความว่า  ชาวอนัศอรฺได้บอกกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ว่า ท่านจงแบ่งต้นอินทผลมัของพวก
เราให้กับสหายชาวมุฮาญิรีนของพวกเราเถิด ท่านนบีตอบว่า “ไม่ต้องหรอก” ดังนัน้ ชาวมุฮาญิรีนจึงได้
กล่าวถามว่า ได้ไหมถ้าหากพวกท่าน(ชาวอนัศอรฺ)จะดแูลสวนอินผลมัแทนเราและให้เราได้มีส่วนแบ่งจาก
ผลอินทผลมัของพวกท่านด้วย(โดยท่ีพวกท่านไม่จ าเป็นต้องแบ่งท่ีดินให้)? พวกเขาตอบว่า ได้ เราเช่ือฟัง
และยินดีท่ีจะท าตามนัน้ (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์)  

 
อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า ประโยคท่ีว่า "พวกเขาต่างรักใคร่ผู้ ท่ีอพยพมาหา” นัน้

หมายถึง เกียรติศกัดิ์และความสูงส่งทางจรรยาบรรณอีกอย่างหนึ่งของชาวอนัศอรฺก็คือ พวกเขาจะรักใคร่
เมตตาชาวมุฮาญิรีนและให้หลกัประกันแก่คนเหล่านัน้ด้วยทรัพย์สินของตวัเอง ส่วนค าว่า “โดยท่ีในหวัใจ
ของพวกเขาไมมี่ความต้องการหรือความอิจฉาใด ๆ ในสิ่งท่ีคนเหล่านัน้ได้รับ” นัน้หมายถึง พวกเขาไม่เคยมี
ความรู้สกึอิจฉาตอ่ชาวมฮุาญิรีนในสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ประทานเป็นพิเศษแก่คนเหล่านัน้แม้แตน้่อย ไม่ว่าจะเป็น
สถานะภาพ ความมีเกียรต ิการได้รับการระบช่ืุอก่อนคนอ่ืน และต าแหนง่ เป็นต้น  

ส่วนค าว่า “พวกเขายงัให้สิทธิแก่ผู้ อ่ืนก่อนตวัเองเสมอแม้ว่าตวัเองยงัมีความจ าเป็นอยู่มากก็ตาม” 
นัน้ อลั-กรุฏุบีย์ ได้กลา่วว่า การอีษารฺ หรือเสียสละเห็นแก่คนอ่ืนมากกว่า หมายถึง การให้คนอ่ืนได้รับปัจจยั
และสิ่งดี ๆ ทางวตัถโุลกและทางศาสนาก่อนตวัเอง ซึ่งสิ่งนี ้เกิดจากการมีความศรัทธาอนัแรงกล้า รักเพ่ือน
จริง และมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก หมายถึงให้คนอ่ืนได้ดีทัง้ทรัพย์สมบตัิและสถานะต าแหน่งก่อน
ตวัเอง ทัง้ ๆ ท่ีตวัเองก็มีจ าเป็นต่อสิ่งนัน้ ไม่ใช่ว่าพวกเขามีความอ่ิมตวัแล้วแต่ประการใด ท่านยงักล่าวว่า 
การอีษารฺด้วยแรงกายนัน้เหนือกวา่การอีษารฺด้วยทรัพย์สมบตั ิ 

มีสภุาษิตหนึง่ท่ีบอกวา่ การอทุิศตนด้วยหยาดเหง่ือแรงกายนัน้คือสดุยอดของการอทุิศ  
ดร.บาบิลลียฺ ได้เขียนในหนงัสือ “มะอานิลอุควุะฮฺ ฟิลอิสลาม วะมะกอซิดิฮา” ว่าความรักนี ้ไม่ใช่

เพราะเพ่ือชดใช้หนีบุ้ญคุณท่ีชาวมุฮาญิรีนเคยท าไว้กับพวกเขา หรือเพราะต้องการเอาอกเอาใจพวกเขา 
ทว่าเป็นการกระท าเพราะความศรัทธาแท้ ๆ ท่ีสานเช่ือมกันในหัวใจของพวกเขา นั่นคือการรักในหนทาง
ของอลัลอฮฺท่ีสานสมัพนัธ์ระหว่างพวกเขา พวกเขาจึงเปิดใจกว้างเพ่ือเพ่ือนร่วมศาสนา ก่อนท่ีจะเปิดประตู
บ้านเพ่ือพวกเขาเสียอีก 
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3. รักและเสียสละแม้ลมหายใจรวยริน 
ภาพแห่งความประทับใจส าหรับการรักกันท่ีจริงใจอีกภาพหนึ่งก็คือ บทรายงานของอัล-กุรฏุบีย์

ในตฟัสีรของท่าน จากหุซยัฟะฮฺ อลั-อดัวีย์ ว่า ในวนัสงครามตะบกูนัน้ ฉันเท่ียวตามหาลูกพ่ีลกูน้องของฉัน
คนหนึง่ ฉันพาน า้ด่ืมเพียงเล็กน้อยไปด้วย ซึง่ตัง้ใจว่า หากพบเขาถกูหอกแทง ฉันก็จะรินน า้ให้เขา แล้วฉันก็
ได้พบกับเขา ฉันบอกว่า ให้ฉันรินน า้ให้น่ะ เขาผงกศีรษะส่งสญัญาณให้ แตแ่ล้ว ฉันก็ได้ยินชายคนหนึ่งส่ง
เสียงร้องเจ็บปวด  ลกูพ่ีลกูน้องของฉนัเลยสง่สญัญาณให้ฉนัไปรินน า้ให้เขาคนนัน้ก่อน ซึง่ปรากฏวา่เขาคือฮิ
ชาม บิน อลั-อาศ ฉันบอกเขาว่า จะให้ฉันรินน า้ให้ไหม? เขาท าสญัญาณให้ริน แต ่ปรากฏว่า เขาได้ยินคน
อ่ืนอีกคนร้องครวญครางเจ็บปวดอยูอี่กแห่งหนึ่ง  ฮิชามสง่สญัญาณให้ฉันเอาน า้ไปให้คนนัน้ก่อน ฉันเลยมา
หาซึ่งพอมาถึงก็ปรากฏว่าเขาได้สิน้ชีวิตเสียแล้ว ฉันจึงกลับมาท่ีฮิชาม ก็ปรากฏว่าเขาได้เสียชีวิต แล้ว
กลบัไปหาลกูพ่ีลกูน้องซึง่ก็ปรากฏวา่เขาได้เสียชีวิตแล้วเชน่กนั 

 
ข้อพงึระวังในการคบเพื่อน 

หลังจากท่ีเราได้ทราบถึงผลดีของการรักกันเพ่ืออัลลอฮฺตะอาลาแล้ว เพ่ือความสมบูรณ์ของการ
แนะน าตกัเตือน เราสมควรระวงัสิ่งไมดี่บางอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. เยี่ยมบ่อยเกินไป 
การเย่ียมและการคบหาในท านองกระชบัมิตรและเฮฮาให้สบายใจบ่อยเกินไป มากกว่าการเย่ียม

เพ่ือร าลึกถึงอลัลอฮฺ หรือการตกัเตือน หรือการร่วมมือเพ่ือสนบัสนนุการท าดีและห้ามปรามความชัว่ ถือเป็น
สิ่งไม่ดีอีกประการหนึ่ง การเย่ียมในลกัษณะนีท้ าให้เสียเวลา เส่ือมความนับถือ และบางทีการพูดมากใน
งานนีอ้าจสร้างความไมพ่อใจแก่อลัลอฮฺ ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่  

َ ِفيهِ » ُكُروَن اّللَّ م  َيُقوُموَن ِمن  َم ِلس  اَل يَذ  ار   ،َما ِمن  َقو  َوََكَن َعلَي ِهم   ،إالَّ َقاُموا َعن  ِمث ِل ِجيَفِة مِحَ
ة  يَ  َ َمةِ َحّس  َم ال ِقيَا ل «و  كم ]قا ّن و اذلهيب ووافقه مسلم رشط لَع صحيح : احلا  يف األبلا

  الصحيحة[
ความวา่: “ชนใดท่ีผละตวัออกจากท่ีพบปะท่ีไม่มีการร าลกึถึงอลัลอฮฺ ก็เสมือนกบัได้ผละตวัออกจากซากศพ
ของลาเน่า และพวกเขาต้องเสียใจในวนักิยามตั” (อลั-หากิม ระบวุ่าหะดีษนีเ้ป็นหะดีษเศาะฮีหตามเง่ือนไข
ของอิหมา่มมสุลิม อซั-ซะฮะบีย์และอลั-อลับานีย์ก็เห็นด้วย) 

 
อิบนลุ ก็อยยิม เราะฮิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือ อลั-ฟะวาอิด วา่ การสงัสรรค์เข้าสงัคมกบัเพ่ือน

นัน้มีสองแบบด้วยกนั คือ  
หนึ่ง การร่วมสังสรรค์เพ่ือปล่อยอารมณ์และฆ่าเวลา อนันีโ้ทษของมนัมีมากกว่าประโยชน์ อย่าง

น้อยมนัจะท าให้หวัใจดา่งด า ท าให้ต้องหมดเวลาอยา่งไร้ประโยชน์  
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สอง การเข้าสงัคมเพ่ือหาทางรอดและพยายามตกัเตือนในสิ่งท่ีดีและให้ก าลงัใจเพ่ือให้อดทน อนันี ้
ถือเป็นลาภอนัประเสริฐท่ีมีคา่มหาศาล  

แตม่นัยงัแฝงด้วยข้อเสียสามประการ คือ  
หนึง่ การประดบัประดาตวัเองให้ดดีูและเอาหน้าระหว่างกนั  
สอง อาจท าให้เกิดค าพดูและการคลกุคลีเกินความจ าเป็น  
สาม อาจท าให้การพบปะกลายเป็นนิสัยความเคยชินและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีหันเหออกไป

จดุประสงค์ท่ีถกูต้อง 
กล่าวโดยสรุปแล้ว การพบปะและการคลกุคลีนัน้เปรียบเสมือนการผสมผสานกลมกลืนกนัเฉกเช่น

การผสมเกสร ซึ่งอาจจะเป็นไปเพ่ือสนองอารมณ์ใฝ่ต ่า(อันนัฟซุล อัมมาเราะฮฺ) หรือไม่ก็เพ่ือหัวใจและ
อารมณ์ท่ีสขุมุ (อนันฟัซุล มฏุมะอินนะฮฺ) โดยผลท่ีได้รับนัน้ย่อมมาจากการผสมผสานดงักล่าวนัน่เอง เกสร
ใดผสมกันได้ดีมันก็จะออกผลท่ีดีให้ จิตใจคนเราก็เหมือนกัน ถ้าเป็นจิตใจท่ีดีก็ถือว่าเป็นผลมาจากการ
ผสมผสานของมลาอิกะฮฺ แตถ้่าหากเป็นจิตใจไม่ดีก็ถือว่าเป็นผลมาจากการผสมผสานของชยัฏอน ซึ่งด้วย
หิกมะฮฺอนัลุม่ลกึของอลัลอฮฺ พระองค์ได้สร้างสิ่งดีๆ เพ่ือสิ่งดี ๆ และสิ่งท่ีไมดี่ก็คูค่วรกบัสิ่งไมดี่ 

 
2. อาจเลยเถดิในความรักและความชัง 
การเลยเถิดในความรู้สึกรักและชังถือเป็นข้อพึงระวังในการคบเพ่ือนอีกประการหนึ่ง ซัยด์  บิน 

อสัลมั ได้เล่าจากพ่อของเขาวา่ ท่านอมุรั บิน อลั-คอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้กล่าวกบัฉันว่า โอ้ อสัลมั 
เจ้าจงอย่าให้รักมาบีบคัน้ อย่าให้ชงัมาท าลาย ฉันถามว่า มนัเป็นอย่างไรน่ะ ท่านตอบว่า เม่ือท่านรักชอบ
ผู้ ใดก็จงอย่าฝืนตวัเองเหมือนกับเด็กท่ีหมกมุ่นในสิ่งท่ีเขาชอบ และเม่ือเกลียดชงัผู้ ใดก็จงอย่าเกลียดโกรธ
แบบขอให้เพ่ือนล้มละลายหายนะ  

ท่านอะลีย์ บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุได้กล่าวว่า จงรักคนรักของท่านเบา ๆ หน่อย เผ่ือว่า
เขาอาจจะเป็นคนชงัของท่านในสกัวนั และจงเกลียดคนชงัของท่านน้อย ๆ หน่อย เผ่ือว่าเขาอาจจะเป็นคน
รักของทา่นในสกัวนั   

อบลุ อสัวดั อดั-ดอุะลีย์ ได้กล่าวว่า รักเถอะเม่ือจะรัก แตเ่พียงพอประมาณ เพราะท่านไม่ทราบว่า
ทา่นจะถอนตวัเม่ือไร และเกลียดเถิดเม่ือจะเกลียด แตอ่ย่าให้ถึงกบัแตกหกั เพราะท่านไม่ทราบว่าอาจมีสกั
วนัท่ีทา่นต้องมาคืนดี 

ความหมายในท่ีนีก็้คือให้คงความปานกลางในการรักและชงั เพราะการเลยเถิดในความรักและ
ความชงัจะน าพาให้เกิดความบกพร่อง ซึ่งบางทีคู่รักอาจเปล่ียนเป็นคู่ชงั และคู่ชังอาจผันเป็นคู่รัก  ดงันัน้ 
อย่าเลยเถิดในการรักและโกรธเพราะอาจจะท าให้ท่านเสียใจในภายหลงัได้ หวัใจนัน้พลิกแพลงไปมาเสมอ 
มนัอาจจะเป็นเหตใุห้เสียดายและอบัอายได้ 

นกัปราชญ์บางท่านได้กล่าวว่า ท่านจะอย่าคบเพ่ือนมากเกินไปแล้วผละจาก จนท าให้คนรู้จกัท่าน
วา่เป็นคนนิสยัแบบนัน้ ด้วยการท่ีทา่นชอบทิง้เพ่ือน  
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นอกจากนัน้ การมีความเลยเถิดในความรักเพ่ือนอาจจะท าให้ต้องร่วมเห็นชอบในความชัว่ หรือละ
เว้นหน้าท่ีต้องตกัเตือนเพ่ืออลัลอฮฺกับตวัเขา หรือบางที ความรักดงักล่าวจากจะแปรเปล่ียนมาเป็นความ
ชิงชงัท่ีสดุ ๆ  จนอาจท าให้ความลบัต้องร่ัวไหล ไมมี่ความยตุธิรรมและเป็นกลาง  

อลั-หะสนั ได้กล่าวว่า จงรักเบาๆ จงชงัค่อยๆ เพราะเคยมีคนหลายพวกท่ีเลยเถิดในความรักแล้ว
ต้องพินาศ และเคยมีหลายกลุม่ท่ีเลยเถิดในความชงัแล้วต้องหายนะ 

 
3. การคบกับเพื่อนด้วยอารมณ์ตัณหา 
การเกิดอารมณ์ตณัหามาแทรกคัน่การคบเพ่ือนเพ่ืออัลลอฮฺก็เป็นข้อพึงระวงัอีกประการหนึ่ง ซึ่ง

แทนท่ีเขาจะรักเพ่ือนเพ่ือภกัดีตอ่ค าสัง่ของอลัลอฮฺตะอาลาและยดึมัน่ในบทบญัญัตขิองพระองค์ เขากลบัรัก
เขาด้วยความหลงใหลในรูปร่างหน้าตาของเพ่ือน หรือเพ่ือผลประโยชน์ทางโลก และแทนท่ีจะหวงัผลบุญ
และได้เข้าใกล้ชิดอลัลอฮฺในการคบหาเพ่ือน เขากลบัหวงัท่ีจะใช้เพ่ือนเป็นเพียงท่ีสนองความรู้สึกทางใจให้
หายเหงา หรือให้ได้ในสิ่งท่ีตวัเองต้องการ ซึง่ความรักเช่นนีม้กัจะอนัตรธานหายไปเม่ือไม่มีมลูเหตแุหง่ความ
ปรารถนา หรือเม่ือเกิดความเหินห่างระหว่างกนั เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งท่ีท าเพ่ืออลัลอฮฺจะคงอยู่ สิ่งท่ีท าเพ่ือ
อยา่งอ่ืนจะไมถ่าวร ดงัค าพดูท่ีวา่  

 وانفصل انقطع اهلل لغري اكن ما و***  واتّصل دام هلل اكن ما
สิ่งท่ีท าเพ่ืออลัลอฮฺจะยงัคงอยุย่ัง่ยืน  และสิ่งท่ีท าเพ่ืออ่ืนจากพระองค์จะขาดสะบัน้ 

 
อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِخَّلَّ ءََُ﴿
َ
َََبۡعُضُهمََۡيَۡوَمئِذ ََٱۡۡل َََعُدوَ َِِلَۡعض   [  ٣٦: الزخرف] ﴾٦٧ََٱلُۡمتَّقِيَََإِلَّ

ความว่า “คนท่ีเคยเป็นเพ่ือนสนิทกันมา ในวนันัน้จะกลายเป็นศตัรูกัน ยกเว้นบรรดาผู้ศรัทธา” (อซั-ซุครุฟ 
67)  

 
และพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเคาะลีลของพระองค์ (นบีอิบรอฮีม -ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั) ว่า

ทา่นได้กลา่วกบัพวกของทา่นวา่ 

َماََوَقاَلََ﴿ ۡذُتمَإِنَّ َ ِنَٱَّتَّ ََُِدونََِم  َثَٰٗناَٱّللَّ ۡو
َ
ةَََأ َودَّ ةََِِفَََبۡينُِكمََۡمَّ َيوَٰ ۡۡلَ ۡنَيا ََٱ ََيۡكُفرََُٱۡلقَِيََٰمةََِيَۡومَََُثمَََّٱدلُّ

َََبۡعُضُكم َيۡلَعنََُِبَبۡعض  ىَُٰكمَََُبۡعٗضاََبۡعُضُكمََو َو
ۡ
رَََُوَمأ ا نلَّ نََلُكمََوَماَٱ ِ ينَََم  ِِصِ َٰ  ﴾٢٥ََنَّ

 [  ٨٣: العنكبوت]

ความว่า “และอิบรอฮีมได้กล่าวว่า ท่ีพวกท่านยกรูปปัน้มาบูชานอกเหนือจากอลัลอฮฺนัน้ไซร้ เป็นเพียงส่ือ
เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในโลกนีเ้ท่านัน้ ในภายภาคหน้าในวนักิยามะฮฺ พวกท่านจะต้องหมดศรัทธา
ระหว่างกนัและจะต้องสาปแช่งกันไปมา และท่ีมัน่ของพวกท่านจะเป็นนรก และไม่มีผู้ ใดจะเป็นผู้ช่วยค า้ชู
ทา่นได้เลย” (อลั-อนักะบตู 25)  
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ขอให้อลัลอฮฺทรงให้ความรักของเราตอ่คนอ่ืนจงเป็นความรักเพ่ือพระองค์ ให้มนัเป็นส่ือสร้างความ

ใกล้ชิดกบัพระองค์และเป็นสะพานสูส่วรรค์อนัสขีุนิรันดร และให้เป็นสิ่งท่ีสนบัสนุนให้เราได้ท าความภกัดีตอ่
พระองค์และปกป้องเราจากการละเมิดค าสัง่ของพระองค์ด้วยเถิด 

 
4. ต้องการเพิ่มจ านวนเพื่อน 
ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการคบเพ่ือนก็คือท าให้เกิดความอยากเพิ่มจ านวนเพ่ือนจนท าให้ไม่

สามารถท าหน้าท่ีและชว่ยเหลือตอ่พวกเขาในยามจ าเป็น  
ในหนังสือ “ตนับีฮุลฆอฟิลีน” มีระบุว่า มารยาทของชาวสะลฟั เราะฎิยลัลอฮฺ อันฮุม อีกประการ

หนึ่งก็คือ พวกเขาจะคบเพ่ือนเฉพาะคนท่ีพวกเขาสามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีแห่งการเป็นเพ่ือนกับเขาได้
เทา่นัน้ เพราะเพื่อนของทา่นหากทา่นไมส่ามารถท าหน้าท่ีตอ่เขาได้ เขาก็จะหมดหวงัในตวัทา่น  

อิบนุ หัซม์ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวไว้ในหนังสือ “มุดาวาตุนนุฟูส” ว่า ไม่มีของดีใดๆ ท่ีถูกนับว่า
คล้ายกับของเสียน่าต าหนิ ท่ีหนักหนาเทียบเท่ากับการพยายามเพิ่มจ านวนเพ่ือนและคนสนิท เพราะไม่
สามารถท่ีจะมัดใจพวกเขาได้ นอกจากต้องใช้ความอ่อนโยน เอือ้เฟื้อ อดทน ท าจริง โอนอ่อน คบค้า ไม่
ละโมบ ปกป้องเพ่ือนด้วยวิธีการท่ีดีท่ีสุด ต้องหมั่นศึกษาความรู้และท าทุกสิ่งท่ีเป็นความดีน่ายกย่อง 
หากแตย่ามใดท่ีคิดแตจ่ะเพิ่มจ านวนเพ่ือน และยากท่ีจะเอาใจพวกเขา หลอกหลวงในการคบหากบัพวกเขา
หรือการให้สิทธิท่ีพึงควรตอ่พวกเขาเวลาพวกเขาตกทกุข์ ซึ่งวินาทีนัน้ หากท่านบิดพลิว้หรือปล่อยปะละเลย
พวกเขา ท่านก็จะถกูสาปแช่งและถกูต าหนิ และหากท่านท าหน้าท่ีตามสญัญา ท่านก็ต้องบีบคัน้จนอาจถึง
ขัน้ท าร้ายตวัเอง บางทีถึงขัน้ต้องล้มตายก็มี ดงันัน้ ความสุขนัน้เกิดขึน้เพราะมีพวกเขา ไม่ใช่ด้วยความ
โศกเศร้าเจ็บปวดเพราะพวกเขา  

อมัร์ บนิ อลั-อาศ กลา่ววา่ เพ่ือนเยอะก็เหมือนลกูหนีเ้ยอะ 
อิบน ุอรั-รูมีย์ ได้กลา่ววา่  

 ** فال تستكرثّن من الصحابعدّوك من صديقك مستفاد *

 فإن ادلاء أكرث ما تراه *** يكون من الطعام أو الشاب

ศตัรูของทา่นมกัจะใช้ประโยชน์จากเพ่ือนของทา่น ดงันัน้อยา่คบหาเพ่ือนเยอะจนเกินเลย 
เพราะโรคสว่นใหญ่ท่ีเราเห็น ก็มกัจะเกิดจากอาหารการกินท่ีเราชอบทานกนันัน่แหละ 

 
5. ความลับแตก 
ข้อเสียของการคบเพ่ือนอีกประการหนึ่งก็คืออาจท าให้คนอ่ืนรู้ความลบัเก่ียวกบัเร่ืองศาสนา นิสยั 

มารยาท ความยากจน และสิ่งท่ีควรปิดบงัอ่ืน เพราะมนุษย์เรานัน้ไม่มีใครท่ีบริสทุธ์ิผุดผ่องกนัทุกคน ทัง้ใน
เร่ืองศาสนาและเร่ืองชีวิตทัว่ไป ซึง่ควรท่ีจะต้องปกปิดไว้ดีกว่า ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ทรงช่ืนชมบรรดาผู้ ปิดความลบั
วา่  
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ۡغنَِيا ءَََٱۡۡلَاهُِلَََُيَۡسُبُهمَُ﴿
َ
ِفََِمنَََأ  [  ٨٦٦: ابلقرة] ﴾ٱتلََّعفُّ

ความวา่:  “คนไมรู้่จะคดิวา่พวกเขาเป็นคนรวย จากความไมม่กัมากของพวกเขา” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 273) 
 
อัล-หะสัน ได้กล่าวว่า ฉันตัง้ใจจะไปท าหัจญ์ แล้วษาบิต อัล-บุนานีย์ก็รู้ข่าว ซึ่งเขาเป็นวะลีย์ผู้

ใกล้ชิดอลัลอฮฺคนหนึ่ง เขาบอกว่า ฉันได้รับข่าวว่าท่านจะไปหจัญ์ปีนี ้เลยฉันอยากจะไปเป็นเพ่ือนด้วยกัน
กบัท่าน อลั-หะสนัเลยตอบว่า ไม่เอาน่ะ ปล่อยเราให้ได้อยู่ในแบบท่ีอลัลอฮฺปกปิดเร่ืองของเราดีกว่า เพราะ
ฉนักลวัวา่หากเราไปด้วยกนัแล้ว เราอาจจะเห็นสิ่งไมดี่ของกนัและกนัซึง่อาจจะน ามาสูก่ารโกรธเคืองกนัได้ 

ท่านอะหฺมดั ฟะรีดกล่าวว่า เร่ืองนีส้ าคญัมาก โดยเฉพาะกับคนท่ีต้องท าหน้าท่ีคอยตกัเตือนผู้คน 
เขาไม่ควรจะคบคนจนมากเกินไป หรือเข้าสงัคมกบัผู้คนจนเกินเขต แม้ในสิ่งท่ีเป็นสิ่งอนมุตัิ เพ่ือให้พวกเขา
เหล่านัน้ได้ใช้ประโยชน์จากค าตักเตือนอบรมของเขาอย่างเต็มท่ี และให้เขาใช้ประโยชน์จากการปิดบัง
ของอลัลอฮฺตอ่ตวัเขา ในบาปและความไมดี่ตา่ง ๆ ท่ีเขาพลาดพลัง้กระท าลงไป ซึง่ถ้าผู้ อ่ืนเห็นแล้วอาจจะไม่
ถกูใจเขา ขออลัลอฮฺทรงประทานอภยัโทษและความปลอดภยัในโลกดนุยาและอาคเิราะฮฺแก่เราด้วยเถิด   

 
6. อันนีคื้อโรคที่เกิดเฉพาะกับคนที่คบกับคนรวย 
ในหลาย ๆ โรคท่ีเกิดกับคนคบคนรวยก็คือมองข้ามนิ อฺมัตของอัลลอฮฺท่ีมีต่อตัวเขา การเกิด

ความคดิอยากได้ในหวัใจ บางทีไมไ่ด้ดัง่ใจหวงัจนท าให้เกิดความเศร้า ทัง้นี ้ผู้ ใดท่ีเพง่มองถึงความสขุสบาย
ของโลกดนุยาเขาก็จะเกิดความลุ่มหลงและความละโมบ และท้ายท่ีสุดจะผิดหวงัจนท าให้เกิดความทุกข์
เพราะสิ่งนัน้ มาตรว่าเขาปลีกตวัเขาก็จะไม่เห็น เม่ือไม่เห็นก็จะไม่อยากและไม่เกิดการคลกุคลี  ด้วยเหตนีุ ้
อลัลอฮฺจงึมีบญัชาวา่  

نََََّوَلَ﴿ ۡزَوَٰٗجاَبِهِۦ َََمتَّۡعَناََماَإَِلََََٰعۡينَۡيَكَََتُمدَّ
َ
ِۡنُهمََۡأ  [  ١٦١: طه﴾ ]م 

ความวา่: “เจ้าจงอยา่ทอดสองดวงตาเพง่มองสิ่งท่ีเราได้มอบให้แก่พวกเขาบางคู่” (ฏอฮา 131) 
 
ทา่นนบมีหุมัมดั -ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั- ได้กลา่ววา่  

َفُل  ُهوَ  َمن   إِىَل  ان ُظُروا» س 
َ
قَُكم   ُهوَ  َمن   إِىَل  َتن ُظُروا َواَل  ، ِمن ُكم   أ َدرُ  فَإِنَّهُ  ؛ فَو  ج 

َ
ن   أ

َ
َمةَ  تَز َدُروا اَل  أ ِ  نِع   اّللَّ

 [بمعناه ابلخاري و مسلم رواه] « َعلَي ُكم  
ความว่า: “พวกท่านจงดคูนท่ีต ่ากว่าพวกท่าน และอย่าดคูนท่ีสูงกว่า เพราะนัน่ดีกว่า ท่ีจะไม่ชกัพาให้พวก
ทา่นลืมส านกึในความกรุณาของอลัลอฮฺท่ีมีตอ่พวกท่าน” (อลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

 
เอาน์ บิน อบัดลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า ฉันเคยคบกบัคนร ่ารวย จนท าให้ฉันต้องเศร้าหมองตลอดเวลา ฉัน

เห็นเสือ้ผ้าท่ีดีกว่าเสือ้ผ้าของตวัเอง และเห็นพาหนะท่ีดีกว่าพาหนะของตวัเอง ต่อมาฉันได้คบกับคนจน 
ปรากฏวา่ฉนัโลง่ใจเป็นท่ีสดุ 
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7. การยุ่งกับคนอ่ืนเกินไป 
หนึ่งในข้อเสียของการคบคนก็คือ การต้องหมกมุ่นกับเพ่ือน ๆ จนไม่สามารถสละเวลาและหัวใจ

เพ่ือครุ่นคดิถึงอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีเป็นความปรารถนาอนัดบัหนึง่ของหวัใจ และเป็นมลูเหตแุห่งความสขุและ
ความรอดพ้นท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับหวัใจอีกด้วย จนเกิดส านวนว่า การหมกมุ่นกับมนุษย์คือสญัญาณแห่ง
ความล้มละลาย 

นกัปราชญ์บางคนกล่าวว่า ท่ีมนุษย์รู้สึกว้าเหว่ นัน่เพราะตวัเขาขาดปัจจยัแห่งความดีงาม เขาจึง
พยายามคบหาเพื่อนฝงูและสลดัความโดดเดี่ยวอ้างว้างด้วยการได้อยูร่่วมกบัพวกเขา ทว่า หากเขาเป็นผู้ ท่ีมี
สิ่งดีงามอยู่ในตวัแล้วไซร้ เขาก็จะโหยหาการอยู่คนเดียว เพราะจะได้ใช้ความเงียบสงบในการครุ่นคิด จน
สามารถตกผลกึความรู้และวิทยปัญญาตา่งๆ ออกมา 

 

  لَع نبينا َممد ولَع آل وصحبه وسلموصىل اهلل

 

ต้นฉบบัเดมิจาก http://www.saaid.net/Minute/m54.htm 
โดย อมุม ุอาอิช  เว็บไซต์ อะนามสุลิม 
 

  



 

 

การรักกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
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