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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที่ 121 
การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาต ิ

 
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ  พระผู้อภิบาลแห่งสากล
จักรวาล  ขอการสรรเสริญจากอัลลอฮฺและความสันติจงมีแด่
ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนวงศ์วาน
และมิตรสหายของท่าน  ฉันขอปฏิญาณว่า  ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไม่มีภาคีใดๆ  ส าหรับพระองค์  
ฉันขอปฏิญาณว่า  มุหัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺและ
เป็นศาสนทูตของพระองค์ 

การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเป็นการงานที่ดีและการเชื่อ
ฟังที่สูงส่งที่สุด  และเป็นต าแหน่ง อันมี เกียรติมีความจ าเริญ
อย่างยิ่ง และก่อประโยชน์ครอบคลุมทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ ฺ 

เครือญาต ิคือผู้ใกล้ชิดกับคนๆหนึ่ง เช่น แม ่พ่อ ลูกชาย 
ลูกสาว  พี่สาว  พี่ชาย  และทุกๆคนที่มีความเกี่ยวพันกับเขา
ทางด้านพ่อ  แม่  ลูกสาว  หรือลูกชาย  แต่ไม่นับไปถึงญาติ ของ
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สามีหรือภรรยา พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ เราควรจะท าดีด้วยโดย
ที่ไม่นับว่าเป็น เครือญาติ ทว่าพวกเขามีฐานะเป็นญาติทางการ
แต่งงาน อัลลอฮ ฺตะอาลา ตรัสว่า 

ْا   َو ٱِذَّل  يَو ﴿ ْا   َو ۡع ُن  ا يۢن   َوواَو ُن و ْا   َو َو اَو ُن و  ْا َو    َو  اَو َو ُن ۡع   َو َو  َو ُن و
ُن
ْا  ا   ُن ۡع    َو  ُن و  ْا 

ُن
  َو 

 ۡع َو ا  
َو  ۡع َو    َو ۡع ُن ُن ۡع   ٱۡع

َو
َو     ِذَّل   ٱِذَّل       َو            َو ۡع ٖض        ٱِذَّل

ۡع ٍء     ُن ِّل ۢن   َو  ﴾٧٥  َو    ُن
 [75: األٍفال]

ความว่า  "และบรรดาผู้ที่ศรัทธาทีหลัง  และอพยพ  และต่อสู้
ร่วมกับพวกเจ้านั้น  ชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้า  
และบรรดาญาตินั้นบางส่วนของพวกเขาเป็นผู้สมควรต่ออีก
บางส่วนในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงรอบรู้ในทุก
สิ่งทุกอย่าง” (อัล-อันฟาล: 75) 

อัลลอฮฺทรงทรงแนะน าให้เชื่อมสัมพัน ธ์เครือญาติ  และ
ทรงโยงการเชื่อมสัมพันธ์เข้ากับความย าเกรง อัลลอฮ ฺตรัสว่า 

ْا ﴿ َو   َو ٱِذَّل ُن و ُن  َو   ٱِذَّل ي  ٱِذَّل ٓا َو  َو َو   ۡع َو اَو     هۦ   
َو َو     ِذَّل   َو ٱۡع  ﴾١ َوق  ٗ    َو َو ۡع ُن ۡع   َو َو   ٱِذَّل

 [1: اهنصاء]
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ความว่า “และจงย าเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจ้าต่างขอกันด้วย
พระองค์  และพึงรักษาเครือญาติ  แท้จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดู
พวกเจ้าอยู่เสมอ" (อัน-นิสาอ์: 1) 

คือ จงย าเกรงอัลลอฮฺด้วยการท าสิ่งที่เป็นการเชื่อฟัง
พระองค ์ละทิ้งการฝ่าฝืน และจงเกรงกลัวการตัดขาดเครือญาต ิ
จงเชื่อมสัมพันธ์และท าดีกับพวกเขา เช่นดังที่ท่านอิบนิ อับบาส 
และบรรพชนหลายท่านในรุ่นก่อนกล่าวไว้ 

อัลลอฮ ฺตรัสว่า  

ۥ  ٱۡع ُن ۡع َو   ذَوو  َو ٔاَو ا   ﴿ هُن ۡع   ۡع   َو   َو ِذَّل   ُن    ُن  َو  ٱِّل  ِذَّل  يَو   َو ۡع    َو    َو     ِذَّل         َو  ۡعيَو   َو  
هَو   ْا َو    َو   ٱِذَّل     َواۡع

ُن
ۡع ُن ۡع   ُن  َو   ُن ُن   َو   [  ٣٨: الروم ]﴾ ٣٨   

ความว่า“ จงบริจาคแก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขา  และแก่ผู้ขัดสน
และผู้เดินทาง  นั่นแหละเป็นการดียิ่งส าหรับบรรดาผู้ปรารถนา
พระพักตร์ของอัลลอฮฺ  และชนเหล่านั้นแหละพวกเขาเป็นผู้
ประสบชัยชนะ" (อัร-รูม: 38) 

อัลลอฮฺทรงอธิบายว่า  การเชื่อมสัมพันธ์เป็นสิทธิผูกมัด
ที่จ าเป็นต้องกระท า ไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านวัตถุหรือจิตใจ 
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 การเชิญชวนสู่การเชื่อมสัมพัน ธ์เครือญาติ  เป็นสิ่ง
แรกๆ  ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ สัลลัม  เชิญชวน ตั้งแต่
เริ่มแรกของการถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูต 

ดังมีรายงาน เรื่องของ  อบู สุฟยาน กับ ฮิร็อกกิล  เมื่อฮิ
ร็อกกิล ถามเขาว่า  "สิ่งใดที่เขาสั่งใช้พวกเจ้า ?“ หมายถึง  ท่าน 
นบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

อบู สุฟยานตอบว่า: เขากล่าวว่า: พวกท่านจงเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว  และอย่าตั้งภาคีใดต่อพระองค์  จง
ละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกท่านกล่าว  และเขาสั่งให้ละหมาด 
ให้มีความสัจจริง  ท าตนให้มีร่างกายและจิตใจที่บริสุทธิ์  และ
เชื่อมสัมพันธ์เครือญาต ิ(อัล-บุคอรียฺ: 7 และมุสลิม: 1773) 

การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเป็นสาเหตุของการเพิ่มพูน 
ริสกี (ปัจจัยยังชีพ ) และยืดชีวิตให้ยืนยาวในโลกนี้  และมีชัยใน
โลกหน้า คือได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นจากนรก 

รายงานจาก  อบี  อัยยูบ  อัล-อันศอรียฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุ
อันฮ ุเล่าว่า: ชาวอาหรับชนบทผู้หนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าท่านเราะ
สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ขณะที่ท่านอยู่ระหว่าง การ
เดินทาง แล้วเขาก็จับเชือกผูกอูฐของท่าน และกล่าวว่า: โอ้เราะ
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สูลุลลอฮฺ (หรือกล่าวว่า  โอ้ มุหัมมัด) ช่วยบอกฉันถึงสิ่งที่จะท า
ให้ฉันเข้าใกล้สวนสวรรค์ และสิ่งที่จะท าให้ฉันห่างไกลจากนรก? 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็หยุดและมองไป
ที่บรรดาสหายของท่านแล้วกล่าวว่า "เขากล่าวถูกต้องแล้ว (หรือ
กล่าวว่า เขาได้รับการชี้แนะแล้ว)" แล้วท่านก็กล่าวถามว่า "ท่าน
ว่าอย่างไรนะ ”? ชายคนนั้น จึงทวนค าถาม อีกครั้ง  แล้วท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า 

ُِ َشيْئا، َوحُِقيُى الّصاَلَة، َوحُْؤِِت الّزََكَة، َوحَِصُن الرِّحَى، َدِع » َتْعتُُد اَ اَل تُْْشُِك ةِ
 [13، ومصوى ةراى 1397ابلخاري ةراى ]« اّاااَثَ 

 ความว่า "ก็ด้วยก ารที่ท่านเคารพภั กดีต่ออัลลอฮฺ  และไม่ต้ังสิ่ง
ใดเป็นภาคีกับพระองค์  ด ารงการละหมาด  บริจาคทานบังคับ
ติดต่อเครือญาต ิเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็ปล่อยมือท่านจากอูฐ
เถิด (เพราะเขาก าลังจับอูฐของท่านอยู่) ) ” อัล-บุคอรียฺ: 1397 
และมุสลิม: 13) 

และในบางรายงานท่านกล่าวว่า "หากเขายึดมั่นในสิ่งที่
เขาถูกสั่งใช้เขาจะได้เข้าสวรรค"์ (มุสลิม: 13) 

ท่านอนัส บิน มาลิก เล่าว่า ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า  
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« ُُ ذَِرهِ فَوْيَِصْن رَِ َ
َ
 َ ُ ِ  أ

َ
ْو يُنَْص 

َ
ُِ أ ْن يُ َْصَ  َ ُ ِ  ِرْ اِ

َ
ُه أ   َ ٌْ ابلخاري ]« َي

[ 2557، ومصوى ةراى 2067ةراى 
ความว่า "ผู้ใดที่ประสงค์ที่จะได้รับปัจจัยยังชีพอันมากมาย หรือ
ร่นก าหนดความตายของเขาออกไปอีก  ก็ให้เขาจงเชื่อมสัมพันธ์
กับเครือญาติของเขา" (อัล-บุคอรียฺ  2067 และมุสลิม 2557) 

การตัดขาดเครือญาติเป็นหนึ่งในบาปใหญ่  ที่อัลลอฮฺ
ทรงสัญญาไว้กับผู้กระท าซึ่งการสัญญา ร้ายหลายแบบ  และ
บอกถึง การลงโทษทั้งในเวลาใกล้และไกล  ในโลกนี้  และโลก
หน้า อัลลอฮ ฺตรัสว่า 

ٓا   َو َو ۡع َو ُن  َو  ا  ثَو   هۦ   َو ۡع    ا يۢن   ٱِذَّل    َو ۡع َو   َو  ُن ُن  َو   َو ٱِذَّل  يَو ﴿  َو َو  اَو 
َو
ُن    ٓا   ٱِذَّل     هۦ 

َو
  

 ۡر        َو ُن ۡع   ُن  َو   ُن وَو َو 
َو  ْا َو    َو   ٱۡع

ُن
َو ُن ُن    َو ُن ۡع     ِذَّل ۡع َو ُن    و     ُن ٓا ُن   َو  : الرعد ] ﴾٢٥  ٱِذَّل

25] 

ความว่า "และบรรดาผู้ท าลายพันธะของอัลลอฮ ฺหลังจากที่ได้ให้
ค ามั่นสัญญาแก่พระองค์  และพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อัลลอฮฺทรง
ใช้ให้เขาต่อ  และบ่อนท าลายในแผ่นดิน  ชนเหล่านี้แหละพวก
เขาจะได้รับการสาปแช่ง  และจะได้ที่พ านักอันชั่วช้ า ” (อัร -
เราะอฺด:์ 25) 
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ท่านอบู  ฮุร็อย เราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

، اَاهَِج الر ِحىُ » ُِ ٌْ َ وِْق َ َ وََ  اْاَوَْ  َح   إَِ ا فََرَ  ِي َذا َيَقاُم اهَْعائِِذ  :إِن  اا  َِ  
ٌَ اهَْقِطيَعِث  ٌْ ، َ َعىْ :اَاَل . ةَِك ِي ْقَطَع َي

َ
ٌْ وََصوَِك َوأ ِصَن َي

َ
ْن أ

َ
َيا حَرَْضنْيَ أ

َ
 أ

َْ لَِك :اَاَل .  ةَََل يَا رَِّب :اَاهَْج . َقَطَعِك  ّْ ، اال رشْل ا صَّل ا عويُ «  َ 
ۡع ُن ۡع       َو َو ۡع ُن ۡع   َو َو ۡع ﴿  :فَااَْرُؤْوا إِْن ِشئْخُى »: وشوّى     َو َو ِذَّل

َو
ْا     ۡر       ٱُن ۡع   ُن و

َو   ٱۡع
ْا  ٱُن َو ِّل  ُن ٓاو  ۡع َو اَو ُن ۡع   َو

َو
، ومصوى ةراى 5987ابلخاري ةراى ]« [22: حمًد] ﴾٢٢  

2554] 
ความว่า "แท้จริง อัลลอฮฺทรงสร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหมดจนเสร็จสิ้น  
เมื่อนั้นเครือญาติกล่าวก็ขึ้นว่า: นี่เป็นการขอความคุ้มครองของ
ฉันต่อพระองค์เพื่อว่าฉันจะไม่ถูกตัดขาด พระองค์กล่าวว่า ได้,  
เจ้าจะพอใจไหมที่ข้าจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์เจ้า  
และตัดสัมพันธ์กับผู้ที่ตัดขาดกับเจ้า เครือญาติกล่าวว่า  ใช่แล้ว 
โอ้พระผู้อภิบาลของข้า  พระองค์กล่าวว่า ดังนั้น (ข้าจะท าให้)
มันเป็นสิทธิส าหรับเจ้า” และท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า   ”พวกท่านจงอ่านอายะฮฺนี้ หากพวก
ท่านปรารถนา 

ۡع ُن ۡع       َو َو ۡع ُن ۡع   َو َو ۡع ﴿    َو َو ِذَّل
َو
ْا     ۡر       ٱُن ۡع   ُن و

َو ْا   ٱۡع ٱُن َو ِّل  ُن ٓاو  ۡع َو اَو ُن ۡع   َو
َو
  ٢٢﴾ 

 [22: حمًد ]
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ความว่า "ดังนั้น หวังกันว่าหากพวกเจ้าผินหลังให้กับการศรัทธา
แล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและตัด
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือ ?“ (มุหัม
มัด :22) (อัล-บุคอรียฺ: 5987 และมุสลิม: 2554) 

  
รายงานโดยอบู  บักเราะ ฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺท่านนบี  

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ِ ُر َ ُ » ُِ اهُْعُقَْبَث ِ  اّدُلْ يَا ، َيَع َيا يَد  ُ لَِصاِحِت ْن ُيَعِّجَن اا 
َ
ْجَدُر أ

َ
ٌْ َ ٍٍْب أ َيا ِي

ٌَ ابْلَْ  َواَِطيَعِث الر ِحىِ   واال حديد 2511اهرتيذي ةراى ]« ِ  ااِ َرِة ، ِي
 [حصٌ صحيح

ความว่า "ไ ม่มีบาปใดเหมาะสมที่อัลลอฮฺจะเร่งรีบลงโทษผู้ท า
บาปนั้นในโลกนี้พร้อม  ๆ กับสะสมการลงโทษไว้ให้เขาในโลก
หน้า ยิ่งไปกว่า ความอยุติธรรม  และการตัดสัมพันธ์เครือญาติ” 
(อัต-ติรมีซียฺ : 2511 เขากล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน เศาะฮีหฺ) 

ผู้ที่ตัดขาดเครือญาติถูกขู่ขวัญด้วยกับการห้ามเข้าสวน
สวรรค์  รายงานจากท่านญุ เบรฺ  บิน  มุฏ อิม เล่าว่า ท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  
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 [2556، ومصوى ةراى 5984ابلخاري ةراى ]« ال يَْدُ ُن اْاََََّث اَاِاُع رَِحىٍ »

ความว่า " ผู้ที่ตัดขาดเครือญาติ จะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ " (อัล-บุ
คอรียฺ: 5984 และมุสลิม: 2556) 

และผู้ที่ติดต่อเครือญาติของเขา  คือผู้ที่เมื่อเขาถูกตัด
ขาดเครือญาติเขาก็เชื่อมสัมพันธ์ 

อับดุลลอฮฺ  บิน อัมรฺ  บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  
เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ُُ وََصوَُ» ي إَِ ا اُِطَعْج رَِ ُ ِ َْاِصُن اَّل  ْ ٌْ ال ََكفِِئ َوهَِل ًُ ْ َْاِصُن ةِال ْ « هَيَْس ال
 [5991ابلخاري ةراى ]

ความว่า "ผู้เชื่อมสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ตอบรับความสัมพันธ์
ที่ผู้อื่นยื่นมาให้ แต่ผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่แท้จริงคือผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์
เมื่อคนอื่นตัดขาดความสัมพันธ์กับเขา" (อัล-บุคอรีย ฺ:5991) 

ท่านอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เล่าว่า: ชายผู้
หนึ่งกล่าวว่า  "โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ แท้จริงฉันมีญาติที่ฉันเชื่อม
สัมพันธ์กับพวกเขา แต่เขาตัดขาดกับฉัน ฉันท าดีกับพวกเขา แต่
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พวกเขาท าร้ายฉัน ฉันสุขุมอดทนกับพวกเขา แต่พวกเขากลับไม่
เคยแยแส ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า 

 

رٌي » ِّ ِ َظ ٌْ اا  ، وال يََزاُل َيَعَك ِي ن  ًَ ْ ْى ال ُّ ا تُِصُف ًَ   
َ
ا اُوَْج؛ فََمأ ًَ هَِِئْ ُلََْج َل

ْى ، ِّ  [2558مصوى ةراى ]« َيا ُدْيَج َ َ َ لَِك  َعوَيْ
ความว่า "หากว่าท่านเป็นดังที่ท่านกล่าว  ก็เปรียบดั่งท่านได้ท า
ให้พวกเขากลืนขี้เถ้าร้อนๆ และท่านจะมีผู้ช่วยเหลือที่ท าให้ท่าน
อยู่เหนือพวกเขาเหล่า  ตราบใดที่ท่านยังด ารงอยู่ กับการเชื่อม
สัมพันธ ์" (มุสลิม: 2558) 
 

ผู้อธิบาย หะดีษกล่าวว่า  คือ  ประหนึ่งดังท่านให้ขี้เถ้า
ร้อนๆ  เป็นอาหารกับพวกเขา  นี่เป็นการเปรียบความบาปของ
พวกเขา  กับความเจ็ดปวดของการกินขี้เถ้าร้อน  และสิ่งนี้ไม่
เกิดผลดีอะไรกับพวกเขา  แต่ทว่าพวกเขาจะได้รับผลบาปอัน
ยิ่งใหญ ่จากความบกพร่องของพวกเขาในสิทธิของเขา  และการ
ท าร้ายของพวกเขา  

การเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติ  ด้วยกับการท าความดี
กับพวกเขา ด้วยแบบต่าง ๆ ของความดีตามที่เขาสะดวก 
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ท่านอิบนุ อบี ญุมเราะฮฺ กล่าวว่า "การเชื่อมสัมพันธ์กับ
เครือญาติ กระท าได้ ด้วยทรัพย์สิน  การช่วยเหลือเมื่อมีความ
ต้องการ  ช่วยก าจัดภัยอันตรายต่า งๆ  ด้วยรอยยิ้มที่อยู่บน
ใบหน้า และด้วยการขอดุอา” 

ท่าน อัล-กุรฏุบีย์กล่าวว่า   "จ าเป็นส าหรับผู้ที่เชื่อม
สัมพันธ์กับเครือญาติจะต้องมีความรักซึ่งกันและกัน ตักเตือนซึ่ง
กันและกัน  มีความยุติธรรม  ด ารงสิทธิที่จ าเป็น  และสิทธิที่พึง
กระท า ให้ค่าเลี้ยงดูกับญาติใกล้ชิด ติดตามสภาพของพวกเขา  
และมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขา” 

และความหมายโดยรวมของการเชื่อมสัมพันธ์  คือ การ
ท าดีกับพวกเขาเท่าที่สามารถจะท าได้  และปกป้องพวกเขาจาก
สิ่งที่ไม่ดี  เท่าที่ก าลังและความสามารถของคนๆ  หนึ่งจะมี ตาม
ฐานะสภาพ  ความเหมาะสมและความสะดวกของเขา  อัลลอฮฺ
ตะอาลาตรัสว่า 

ُن   ُن َو ِّل  ُن   َو ﴿ ً    ٱِذَّل [ ٢٨٦: ابلقرة]﴾  ُن ۡع َو َو       ِذَّل  نَو ۡع
ความว่า "อั ลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตใดนอกจากตาม
ความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 286) 
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อิหม่ามอัน -นะวะวีย์  กล่าวว่า  "อุละมาอ์มัซฮับชาฟิอียฺ
ของเรากล่าวว่า สมควรที่จะกระท าความดีกับแม่เป็นอันดับแรก 
หลังจากนั้นคือ พ่อ ต่อมาคือ ลูก ต่อมาคือปู่ย่าตายาย ต่อมาคือ
พี่น้องชาย  และพี่น้องหญิง  ต่อมาคือเครือญาติที่แต่งงานด้วย
ไม่ได้  เช่น พี่น้องของพ่อ  พี่น้องของแม่  และเริ่มจากผู้ที่ใกล้ชิด
และค่อย ๆ ถัดไป” (ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เล่ม 6 หน้า 103) 

รายงานจากอบี ริมษะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่าฉัน
ไปหาท่าน เราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และได้ยินท่าน
กล่าวว่า 

ةَاكَ »
َ
َك َوأ َيّ

ُ
ْ خََك ،أ

ُ
َ اكَ   َوأ

َ
ْدٍَاكَ ،َوأ

َ
ْدٍَاَك أ

َ
احلاكى   املصخدرك ]«  ُ َىّ أ

4/167] 
ความว่า "ให้เริ่มจาก แม่ของท่าน  พ่อของท่าน  พี่น้องหญิงของ
ท่าน พี่น้องชายของท่าน  และหลังจากนั้นก็ผู้ใกล้ชิด กับท่านลง
ไปตามล าดับ” (อัล-หากิม ในอัล-มุสตัดร็อก เล่ม 4 หน้า 167) 

และผู้ที่บริจาคให้กับเครือญาติ จะได้รับผลบุญเพิ่มเป็น
เท่าตัว ท่านสัลมาน บิน อามิรฺ  เล่าว่า ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  
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ْصَمنْيِ َصَداٌَث، َوِ َ » ًِ ْ َداَُث َ َ ال « وَِصوَثٌ  َصَداَثٌ  :ذِنْخَانِ   الرَِّحىِ  َ َ ِ ي الَصّ
 [حديد حصٌ: ، واال اهرتيذي 658اهرتيذي ةراى ]

ความว่า "ก ารบริจาคแก่ผู้ยากจนขัดสน นั้นถือเป็นการบริจาค  
แต่การบริจาคแก่เครือญาตินั้นได้รับสองผลบุญ  คือ ผลบุญของ
การบริจาคทาน และผลบุญของการเชื่อมสัมพันธ์” (อัต-ติรมีซีย์: 
658 โดยกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน) 

มัยมูนะฮฺ บินตุ  อัล-หาริษ เล่าว่านาง ปล่อยทาสหญิง  
โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เมื่อถึงวันของนาง นางกล่าวกับท่านว่า "ท่านรู้ไหม โอ้ท่านเราะ
สูลุลลอฮฺ ว่าฉันปล่อยทาสหญิงของฉันแล้ว ? ท่านกล่าวว่า "เธอ
ท าเช่นนั้นหรือ?“ นางกล่าวว่า  ”ค่ะ" ท่านกล่าวว่า 

ْجِركِ »
َ
ْ َ َى أِل

َ
الَِك ، ََكَن أ َْ  ْ

َ
ا أ َّ ْ َطيِْخ

َ
ْْ ُلَِْج أ َ َيا إٍِ ِك ل

َ
ابلخاري ةراى ]« أ

 (999، ومصوى ةراى 2592
ความว่า "ห ากว่าเธอมอบทาสหญิงคนนั้นให้ พี่น้องของแม่ของ
เธอ มันจะเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่า ส าหรับเธอ” (อัล-บุคอรียฺ: 
2592 และมุสลิม: 999) 

واحلًد  رّب اهعاملني، وصَل ا وشوى   ٍ يَا حمًد و  آ  وصحتُ 
 .أمجعني


