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ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

ค ำน ำ 

มวลการสรรเสรญิเป็นเอกสทิธแิห่งอลัลอฮฺ เราขอสรรเสรญิจงมแีด่พระองค ์

ขอความชว่ยเหลอื ขอลุแกโ่ทษ 

และขอกลบัเนือ้กลบัตวัไปยงัพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว 

และเราขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺใหร้อดพน้จากความช ัว่รา้ยของตนเอง 

และจากความผดิพลาดทีเ่กดิจากการงานทีเ่ราไดก้ระท า, 

ผูใ้ดก็ตามทีพ่ระองคท์รงใหท้างน าแกเ่ขา ก็ไม่มผีูใ้ดทีท่ าใหเ้ขาหลงทางได ้

และผูใ้ดก็ตามทีพ่ระองคท์รงใหเ้ขาหลงทาง 

ก็ไม่มใีครสามารถท าใหเ้ขาไดร้บัทางน า 

ฉันขอปฏญิาณว่าไม่มพีระเจา้อืน่ใดทีค่วรแกก่ารเคารพอบิาดะฮฺนอกจากอลัล

อฮฺพระองคเ์ดยีวโดยไม่มภีาคใีดๆ กบัพระองค ์

ฉันขอปฏญิาณว่ามุหมัมดัเป็นบ่าวของพระองคแ์ละเป็นศาสนทูตของพระองค ์

ขอการสดุดแีห่งอลัลอฮฺและความสนัตสิุขปลอดภยัจงมแีด่ท่าน 

และบรรดาเครอืญาตติลอดจนเศาะหาบะฮฺของทา่นทุกคน 

รวมถงึผูท้ีเ่จรญิรอยตามพวกเขาดว้ยกบัความดงีามตราบจนถงึวนัแห่งการตดั

สนิ 

ส่วนหน่ึงจากความงดงามของอสิลามคอืการธ ารงไวซ้ ึง่ความยุตธิรรมและใหส้ิ

ทธแิกผู่ท้ีส่มควรไดร้บัสทิธอิย่างเหมาะสมโดยปราศจาความเลยเถดิและหย่อน

หยาน อลัลอฮฺไดบ้ญัชาใหด้ ารงไวซ้ ึง่ความยุตธิรรม ท าดแีละรกัษาสทิธต่ิางๆ 

ของบรรดาญาตมิติร ดว้ยเหตุเพือ่ธ ารงความยุตธิรรมน่ีเอง 

ศาสนาทูตทัง้หลายจงึถูกแต่งตัง้ขึน้ คมัภรีต่์างๆ ถูกประทานลงมา 

และภารกจิทัง้โลกนีแ้ละอาคเิราะฮฺไดถู้กปฏบิตั ิ
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ความยุตธิรรมหมายถงึการมอบสทิธแิกผู่ท้ีส่มควรไดร้บัสทิธ ิ

ตลอดจนถงึการมอบสถานะอนัสมควรแกบุ่คคลใดบุคคลหน่ึง 

ซ ึง่สิง่นีจ้ะไม่เกดิความสมบูรณย์กเวน้เมือ่ไดรู้จ้กัสทิธต่ิางๆ 

ทีบุ่คคลเหล่าน้ันพงึไดร้บั 

ดงัน้ันขา้พเจา้จงึไดเ้รยีงรอ้ยถอ้ยค าเหล่านีเ้พือ่อธบิายถงึความส าคญัของสทิธิ

ต่างๆ 

เพือ่ทีบ่่าวคนหน่ึงจะตอ้งปฏบิตัติามภาระหนา้ทีเ่ท่าทีเ่ขามคีวามสามารถทีจ่ะกร

ะท าได ้โดยสามารถสรุปสทิธต่ิางๆ ไดด้งันี ้

1. สทิธขิองอลัลอฮฺ ซบุหานะฮุ วะตะอาลา 

2. สทิธขิองนบ ีศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั 

3. สทิธขิองบดิามารดา 

4. สทิธขิองบุตร 

5. สทิธขิองญาตพิีน่อ้ง 

6. สทิธขิองคู่สมรส 

7. สทิธขิองผูน้ าและผูอ้ยู่ภายใตก้ารปกครอง 

8. สทิธขิองเพือ่นบา้น 

9. สทิธขิองชาวมุสลมิทั่วไป 

10. สทิธขิองพีน่อ้งต่างศาสนิก 

สทิธต่ิางๆ เหล่านีค้อืประเด็นทีเ่ราตอ้งการอธบิายโดยสงัเขปในหนังสอืเล่มนี ้

* 
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หน่ึง สทิธขิองอลัลอฮฺ 

น่ีคอืสทิธทิีส่ าคญัอย่างยิง่อนัดบัแรก 

และจ าเป็นอย่างยิง่ทีบ่่าวจะตอ้งมอบใหแ้กพ่ระองค ์

เพราะเป็นสทิธทิีพ่งึมต่ีออลัลอฮฺ พระผูท้รงสรา้งสรรพสิง่ทัง้มวล 

ผูท้รงพลานุภาพ และบรหิารจดัการกจิการทัง้หมด 

พระองคค์อืผูท้รงครอบรองสจัธรรมและความชดัแจง้ ผูท้รงชวีนั ผูท้รงตืน่ 

ดว้ยอ านาจของพระองคช์ ัน้ฟ้าและแผ่นดนิถูกสรา้งขึน้ 

พระองคท์รงบนัดาลสรรพสิง่ อย่างมรีะบบและปราณีต 

อลัลอฮฺไดส้รา้งเจา้จากสิง่ทีไ่ม่มมีากอ่นและไม่เคยถูกกล่าวขานมากอ่น 

อลัลอฮฺไดพ้ทิกัษร์กัษาเจา้ดว้ยปัจจยัทัง้หลายยามทีเ่จา้ยงัอยู่ในครรภข์องมาร

ดาในสภาพทีม่ดืมดิสามช ัน้ 

ซ ึง่ขณะน้ันตวัเจา้เองยงัอยู่ในสภาพทีไ่ม่มผีูใ้ดสามารถใหอ้าหารหรอืสิง่ทีจ่ะท า

ใหเ้จา้เจรญิเตบิโตมชีวีติได ้

พระองคค์อืผูท้รงใหเ้จา้ไดอ้ิม่เอบิกบัน ้านมของมารดาและไดช้ ีแ้นะแนวทางชวีิ

ตแกเ่จา้ 

จากน้ันพระองคท์รงใหเ้จา้มบีดิามารดาทีค่อยเอ็นดูและห่วงใยเจา้อยู่เสมอ 

พระองคท์รงประทานปัจจยัยงัชพีแกเ่จา้มากมาย 

ประทานสตปัิญญาและความเขา้ใจ 

พระองคท์รงใหเ้จา้มคีวามพรอ้มทีจ่ะใชแ้ละรบัประโยชนจ์ากปัจจยัทัง้มวลทีพ่ระ

องคไ์ดป้ระทาน อลัลอฮฺไดต้รสัว่า ความว่า  

مَُوٱّلَلُه﴿ ۡخرََجكه
َ
ِّنُ ُأ ونُُِّم  مُُۡبهطه َمَهَٰتِّكه

ه
ونَُُلَاُأ ُاَُتۡعلَمه مُهُوََجَعَلَُُشۡيـ ٗٔ بَۡصَٰرَُُٱلَسۡمعَُُلَكه

َ
َُوٱلۡأ

فۡـ َِّدةَُ
َ
مَُُۡوٱلۡأ ونَُُلََعلَكه ره  [ 78: النحل]ُ﴾٧٨تَۡشكه

"และอลัลอฮฺทรงใหพ้วกเจา้ออกจากครรภม์ารดาของพวกเจา้ 

โดยพวกเจา้ไม่รูอ้ะไรเลย และพระองคท์รงท าใหพ้วกเจา้ไดย้นิ ไดเ้ห็น 

และมหีวัใจ (ส าหรบันึกและคดิ) เพือ่พวกเจา้จะไดข้อบคุณ" (อนั-นะหล์ ฺ: 78) 
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หากแมน้ว่าพระองคไ์ดร้ะงบัปัจจยัแกเ่จา้แมเ้พยีงพรบิตา 

แน่นอนเจา้คงพบกบัความหายนะ 

หากแมน้ว่าพระองคไ์ดร้ะงบัความเมตตาสกัระยะเวลาหน่ึง 

แน่แทเ้จา้คงไม่มโีอกาสไดม้ชีวีติอยู่บนโลกใบนี ้

หากทัง้หมดนีค้อืสิง่ทีพ่ระองคท์รงประทานใหแ้กเ่จา้แลว้ 

ดงัน้ันสทิธทิีพ่ระองคพ์งึไดร้บัจากเจา้น้ันตอ้งเป็นสทิธทิีใ่หญ่หลวงนัก 

เพราะพระองคค์อืผูส้รา้งเจา้ ผูใ้หเ้จา้มชีวีติพรอ้มมอบปัจจยัต่างๆ 

และความชว่ยเหลอืใหเ้จา้สามารถด ารงตนบนโลกใบนีไ้ด ้

และพระองคก็์มไิดห้วงัหรอืเรยีกรอ้งจากเจา้ใหต้อบแทนบุญคุณของพระองคด์ ้

วยการมอบปัจจยัหรอือาหารแต่อย่างใด พระองคต์รสัว่า ความว่า  

ا ُُنَۡسـ َلهَكُُلَاُ...﴿ قهَك َُُنحۡنُهُرِّۡزقٗٔ ِّلَتۡقَوىََُُٰوٱلَۡعَٰقَِّبةُهُنَۡرزه  [ 132: طه]ُ﴾١٣٢ل

"เรามไิดข้อเคร ือ่งยงัชพีจากเจา้ เราต่างหากเป็นผูใ้หเ้คร ือ่งยงัชพีแกเ่จา้ 

และบัน้ปลายทีด่น้ัีนย่อมมไีวส้ าหรบัผูท้ีม่คีวามย าแกรง" (ฏอฮา :132) 

พระองคต์อ้งการจากเจา้เพยีงหน่ึงประการเท่าน้ัน 

ซึง่ก็เป็นประโยชนท์ีจ่ะยอ้นกลบัไปสู่เจา้เอง 

พระองคท์รงประสงคใ์หเ้จา้เคารพภกัดต่ีอพระองคเ์พยีงองคเ์ดยีวเท่าน้ันโดยปร

าศจากการตัง้ภาคใีดๆ ต่อพระองค ์ความว่า 

ونُُِّإِّلَاَُوٱلۡإِّنَسُُٱلۡجِّنََُُخلَۡقتهَُُوَمُا﴿ َِّيۡعبهده رِّيدُهَُما ٥٦ُُل
ه
مُأ ِّنُمِّۡنهه ِّۡزقُ ُم  رِّيدُهَُوَما ُُر 

ه
نُأ

َ
ونُُِّأ ٥٧ُُيهۡطعِّمه

وَُُٱّلَلَُُإِّنَُ َوةُُِّذهوُٱلَرَزاقهُُهه ُ[ 58-56: الذاريات]ُ﴾٥٨ُُٱلَۡمتِّينُهُٱلۡقه

"และขา้มไิดส้รา้งญนิและมนุษยเ์พือ่อืน่ใด เวน้แต่เพือ่เคารพภกัดต่ีอขา้ 

ขา้ไม่ตอ้งการปัจจยัยงัชพีจากพวกเขา 

และขา้ก็ไม่ตอ้งการใหพ้วกเขาใหอ้าหารแกข่า้ แทจ้รงิอลัลอฮฺ 

คอืผูป้ระทานปัจจยัยงัชพีอนัมากหลาย ผูท้รงพลงั ผูท้รงมั่นคง"(อซั-

ซารยิาต:56-58) 
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พระองคเ์พยีงมคีวามประสงคใ์หเ้ราเป็นบา่วของพระองคอ์ย่างจรงิจงั 

ตามนิยามของความเป็นบ่าวอย่างแทจ้รงิ 

ดงัทีพ่ระองคเ์ป็นผูท้รงอภบิาลของเราตามนิยามของความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้อย่

างแทจ้รงิเชน่กนั อลัลอฮฺ ประสงคท์ีจ่ะใหเ้ราเป็นบ่าวทีเ่ช ือ่ฟัง 

เคารพภกัดต่ีอพระองคด์ว้ยการปฏบิตัใินสิง่ทีพ่ระองคท์รงใชแ้ละหลกีห่างจาก

สิง่ทีพ่ระองคท์รงหา้ม ศรทัธาในสิง่ทีพ่ระองคไ์ดแ้จง้ไว ้

ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจยัทีพ่ระองคป์ระทานใหแ้กเ่ราน้ันครอบคลุมตวัเราทัง้ระบบแล

ะต่อเน่ือง 

ดว้ยเหตุนีเ้ราจะตอบแทนพระกรุณาธคุิณของพระองคด์ว้ยการฝ่าฝืนและเนรคุ

ณพระองคก์ระน้ันหรอื 

หากแมน้ว่าท่านตดิหนีบุ้ญคุณกบัใครสกัคนแน่นอนท่านคงละอายทีจ่ะกระท าใ

นสิง่ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนหรอืขดัค าสัง่ของบุคคลน้ัน 

ฉะน้ันนับประสาอะไรกบัพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมพีระกรุณามหาธคุิณอนัลน้พน้ 

ผูท้รงเมตตาดว้ยการปกป้องและปัดเป่าตวัท่านจากภยนัตรายต่างๆ 

พระองคต์รสัว่า ความวา่  

مَُوَمُا﴿ ِّنُبِّكه ِّۡعَمة ُُم  مُهَمسَُُإَِّذاُُثهمَُُٱّلَلِّ ُُفَمِّنَُُن  رُُُّكه ونَُُفَإِّلَۡيهُُِّٱلضُّ  [ 53: النحل]ُ﴾٥٣َتجۡـ َره

"และไม่มคีวามโปรดปรานใด ๆ ทีพ่วกเจา้ไดร้บั 

นอกจากมนัย่อมมาจากอลัลอฮฺ ดงัน้ัน เมือ่ความทุกขร์า้ยประสบแกพ่วกเจา้ 

พวกเจา้ก็จะคร า่ครวญขอพรต่อพระองค"์ (อนั-นะหล์ ฺ: 53) 

แทจ้รงิสทิธนีิค้อืสิง่ทีอ่ลัลอฮไฺดก้ าหนดไวส้ าหรบัพระองคเ์อง 

ซ ึง่สิง่นีจ้ะเกดิความง่ายไดใ้นการปฏบิตัสิ าหรบัผูท้ีอ่ลัลอฮปฺระสงคจ์ะใหเ้กดิคว

ามง่ายดายแกต่วัเขา 

ทัง้นีเ้น่ืองจากพระองคม์ไิดท้ าใหส้ิง่น้ันเป็นสิง่ทีย่ากล าบาก พระองคต์รสัว่า 

ความว่า  
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وا ُ﴿ َُُِّوَجَٰهِّده َُُحقَُُٱّلَلُُِّيف ِّۦ  َهادِّه وَُُجِّ مُُۡهه مَُُۡجَعَلَُُوَمُاُٱۡجَتبَىَٰكه ِّيَُعلَۡيكه ِّينُُُِّف ُ ُمِّنُُۡٱلد  ِّلَةََُُحَرج  ُم 
مُۡ بِّيكه

َ
وَُُإِّبَۡرَٰهِّيَمُ ُأ مُهُهه ۡسلِّمِّينََُُسَمىَٰكه ِّيَُقۡبلهُُمِّنُٱلۡمه ونََُُهََٰذاَُوف َِّيكه ولهُُل مَُُۡشهِّيًداُٱلَرسه َُُعلَۡيكه

ونهوا ُ َهَدا ءََُُوتَكه ُ ُعَلَىُشه وا ُُٱلَناسِّ قِّيمه
َ
َةُُفَأ َةَُُوَءاتهوا ُُٱلَصلَوَٰ وا ُُٱلَزَكوَٰ مه ِّٱّلَلَُُِّوٱۡعَتصِّ وَُُب ۡم ُُهه ُفَنِّۡعمََُُمۡولَىَٰكه

ِّۡعمَُُٱلَۡمۡولَيَُٰ يرُهَُون  [78: الحج]ُ﴾٧٨ٱلَنصِّ

"และจงต่อสูเ้พือ่อลัลอฮฺ ซึง่เป็นการต่อสูท้ีแ่ทจ้รงิเพือ่พระองค ์

พระองคท์รงคดัเลอืกพวกเจา้ 

และพระองคม์ไิดท้รงท าใหเ้ป็นการล าบากแกพ่วกเจา้ในเร ือ่งของศาสนา 

ศาสนา (ทีไ่ม่ล าบาก) คอืศาสนาของอบิรอฮมี บรรพบรุุษของพวกเจา้ 

พระองคท์รงเรยีกชือ่พวกเจา้ว่า มุสลมินี (พหูพจนข์อง มสุลมิ) ในคมัภรีก์อ่นๆ 

และในอลักุรอานดว้ย เพือ่ศาสนทูตจะไดเ้ป็นพยานต่อพวกเจา้ 

และพวกเจา้จะไดเ้ป็นพยานต่อมนุษยท์ั่วไป ดงัน้ันพวกเจา้จงด ารงการละหมาด 

และบรจิาคซะกาต และจงยดึมั่นต่ออลัลอฮฺ พระองคเ์ป็นผูคุ้ม้ครองพวกเจา้ 

เพราะพระองคค์อืผูคุ้ม้ครองทีด่เีลศิ และผูท้รงชว่ยเหลอืทีด่เียีย่ม" (อลั-หจัญ ์: 

78) ประเด็นดงักล่าวถอืเป็นหลกัการศรทัธาทีย่ิง่ใหญ่ 

คอืการศรทัธาต่อสจัธรรมพรอ้มกบัการปฏบิตัอิะมลัทีด่ทีีเ่กดิผล 

หลกัศรทัธาทีม่ลี าตน้เป็นความรกัและความเชือ่มนั 

ในขณะทีผ่ลของมนัคอืความบรสิุทธิใ์จและความอดทน 

อะมลัทีด่อีนัเป็นสทิธขิองอลัลอฮฺน้ันก็มตีวัอย่าง เชน่ 

การด ารงการละหมาดวนักบัคนืหน่ึงหา้เวลา 

อลัลอฮฺจะทรงอภยัโทษบาปและยกระดบัความดใีหห้ลายขัน้ 

พรอ้งกบัไดข้ดัเกลาจติใจและความเป็นอยู่ใหด้ขีึน้ 

ซ ึง่บ่าวสามารถปฏบิตัศิาสนากจินีต้ามความสามารถทีต่นจะกระท าได ้

อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า  

وا ُ﴿ وا ُُٱۡسَتَطۡعتهمَُُُۡمُاُُٱّلَلَُُفَٱَتقه وا َُُوٱۡسَمعه يعه طِّ
َ
وا َُُوأ نفِّقه

َ
اَُوأ ۡم َُُخيۡرٗٔ كه سِّ نفه

َ
حَُُيهوَقَُُوَمنُل ِّأ هِۦُّشه َُُنۡفسِّ

َلَٰٓئَِّكُ و 
ه
مُهُفَأ ونَُُهه ۡفلِّحه  [ 16: التغابن]ُ﴾١٦ٱلۡمه
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"ดงัน้ันจงย าเกรงอลัลอฮฺเท่าทีพ่วกเจา้มคีวามสามารถ" (อตั-ตะฆอบุน : 16) 

และดงัทีน่บ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวแกอ่มิรอน บนิ หุศ็อยนฺ 

(ในขณะทีอ่มิรอนก าลงัเจ็บป่วย) ว่า ความว่า "เจา้จงละหมาดในสภาพทีย่นื 

แต่หากไม่สามารถทีจ่ะยนืไดก็้จงน่ังเสยี 

และหากไม่สามารถทีจ่ะน่ังก็จงละหมาดบนสขีา้ง(ตะแคงขวา)" (บนัทกึโดย 

อลั-บุคอรยี ์1066, อบู ดาวูด 952) ซะกาต 

คอืเศษเสีย้วหน่ึงของทรพัยส์นิทีผู่ค้รอบครองจา่ยไปเพือ่ชว่ยเหลอืพีน่อ้งมุสลมิ

ทีย่ากจนและขดัสน ตลอดจนชว่ยเหลอืผูข้าดเสบยีงในการเดนิทาง 

ผูม้ภีาระหนีส้นิลน้พน้ตวัและผูม้สีทิธิร์บัซะกาตประเภทอืน่ๆ 

(ซ ึง่เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชนต่์อผูท้ีย่ากไรแ้ละไม่ท าใหผู้ท้ีร่  า่รวยเดอืดรอ้นล าบากแ

ต่อย่างใด) อลัลอฮฺไดต้รสัว่า ความว่า  

وا ُُ...﴿ قِّيمه
َ
َةُُفَأ َةَُُوَءاتهوا ُُٱلَصلَوَٰ وا ُُٱلَزَكوَٰ مه ِّٱّلَلَُُِّوٱۡعَتصِّ وَُُب ۡم ُُهه ُُِّٱلَۡمۡولَيَُُٰفَنِّۡعمََُُمۡولَىَٰكه ُُۡعمََُون
يرُه  [ 78: الحج]ُ﴾٧٨ٱلَنصِّ

“ดงัน้ันพวกเจา้จงด ารงการละหมาด จงจา่ยซะกาต และจงยดึมั่นต่ออลัลอฮฺ 

พระองคเ์ป็นผูคุ้ม้ครองพวกเจา้ เพราะพระองคค์อืผูคุ้ม้ครองทีด่เีลศิ 

และผูท้รงชว่ยเหลอืทีด่เียีย่ม" (อลั-หจัญ ์: 78) 

การถอืศลีอดเป็นระยะเวลา 1 เดอืนในรอบปี 

และถา้ผูใ้ดป่วยหรอือยู่ในการเดนิทาง ก็จงถอืใชใ้นวนัอืน่แทน 

ส่วนผูใ้ดทีไ่ม่มคีวามสามารถทีจ่ะถอืศลีอดไดอ้ย่างถาวรก็ใหเ้ขาจา่ยเป็นอาหา

รแกค่นยากจน 

โดยจา่ยใหผู้ร้บัอาหารหน่ึงคนต่อจ านวนหน่ึงวนัทีล่ะศลีอดใหค้รบตามจ านวน

วนัทัง้หมดทีไ่ม่ไดถ้อืศลีอด 

การประกอบพธิหีจัญค์ร ัง้หน่ึงในชวีติส าหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถ 
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ทัง้หมดน้ันเป็นหลกัการสทิธขิองอลัลอฮฺ ส่วนบทบญัญตัอิืน่ๆ 

น้ันจะบงัคบัใหก้ระท าเมือ่มเีหตุจ าเป็น เชน่การต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺ 

หรอืเพราะเหตุแวดลอ้มกดดนัใหป้ฏบิตั ิเชน่ การชว่ยเหลอืผูท้ีถู่กอธรรม 

พงึรูเ้ถดิว่าสทิธเิหล่านีเ้ป็นการงานทีง่า่ยดายแต่ทว่าเต็มเป่ียมดว้ยผลบุญ 

หากท่านไดป้ฏบิตัหินา้ทีด่งักล่าวขา้งตน้ท่านจะเป็นผูท้ีม่คีวามสุขในโลกนีแ้ละ

ในโลกอาคเิราะฮฺ 

และจะรอดพน้จากการทรมานในไฟนรกและไดเ้ขา้พ านักในสวนสวรรคข์องพร

ะผูเ้ป็นเจา้ ดงัทีอ่ลัลอฮฺตรสัวา่ ความว่า  

َلُُٱلَنارَُُِّعنُُِّزهۡحزِّحََُُفَمنُُ...﴿ ۡدخِّ
ه
ةهَُُوَمُاُفَاَز َُُفَقدُُۡٱلۡجََنةََُُوأ ۡنَيا ُُٱلۡحََيوَٰ ورَُُِّمَتَٰعُهُإِّلَُاُٱلدُّ غهره

 آل]ُ﴾١٨٥ٱلۡ

 [ 185: عمران

"แลว้ผูใ้ดทีถู่กใหห้่างไกลจากไฟนรก และถูกใหเ้ขา้สวรรคแ์ลว้ไซร ้แน่นอน 

เขาก็ชนะแลว้ และชวีติความเป็นอยู่แห่งโลกนีม้ใิชอ่ะไรอืน่เลย 

นอกจากสิง่อ านวยประโยชนแ์ห่งมายาเท่าน้ัน"(อาล อมิรอน:185) 

* 
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สอง สทิธขิองท่ำนนบ ี

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

สทิธขิอ้นีเ้ป็นสทิธทิีย่ิง่ใหญ่ทีพ่งึมต่ีอมคัลูก(สรรพสิง่ทีถู่กสรา้ง)ดว้ยกนั 

ไม่มสีทิธขิองสรรพสิง่ใดๆ 

ทีจ่ะยิง่ใหญ่ไปกว่าสทิธทิีพ่งึมต่ีอศาสนทูตของอลัลอฮฺ (นบมุีหมัมดั) 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั พระองคอ์ลัลอฮฺไดต้รสัว่า ความวา่  

ۡرَسلَۡنََٰكُُإِّنَا ُ﴿
َ
اُأ اَُُشَٰهِّدٗٔ رٗٔ ِّ بَش  اَُومه يرٗٔ ۡؤمِّنهوا ٨َُُونَذِّ ِّته ِّٱّلَلُُِّل  ِّهِۦُّب ول وههَُُوَرسه ِّره وهه َُُوتهَعز  ِّره وههَُُوتهَوق  ِّحه هَسب  َُوت
يلًاُبهۡكَرةُٗٔ صِّ

َ
ُ[ 9-8: الفتح]ُ﴾٩َُوأ

“แทจ้รงิเราไดส้่งเจา้(มุหมัมดั)มาเพือ่เป็นพยานและผูแ้จง้ข่าวดแีละผูแ้จง้ข่าว

รา้ย เพือ่ใหพ้วกเจา้ศรทัธาต่ออลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองค ์

รวมทัง้เพือ่ใหพ้วกเจา้มอบความชว่ยเหลอืสนับสนุนเขา 

และเทดิทูนใหเ้กยีรตแิกเ่ขา” (อลั-ฟัตห ฺ: 9-8) ดงัน้ัน 

จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมอบความรกัแด่ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

เหนือกว่ามนุษยค์นอืน่ๆ แมก้ระทั่งตวัท่านเอง ลูกๆ หรอืบดิามารดาของท่าน 

ท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวว่า ความว่า 

"คนหน่ึงคนใดจากพวกท่าน จะยงัไม่ศรทัธาโดยสมบูรณ ์

จนกว่าฉัน(ท่านนบ)ีจะเป็นทีร่กัยิง่ส าหรบัเขา มากกว่าบดิาของเขา 

ลูกของเขา และมนุษยท์ัง้หมด" (บนัทกึโดย อลั-บุคอรยี ์15,มุสลมิ 44, อนั-

นะสาอยี ์5013, อบินุ มาญะฮฺ 67,อะหมฺดั 3/207,อดั-ดารมิยี2์741) 

ส่วนหน่ึงจากสทิธทิีพ่งึมต่ีอท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั คอื 

การใหเ้กยีรตแิกท่่าน 

การเทดิทูนและเชดิชทูีเ่หมาะสมกบัฐานะโดยไม่เลยเถดิจนเกนิไปและไม่ละเลย

จนเกนิควร รูปแบบการใหเ้กยีรตแิกท่่านในขณะทีท่่านยงัมชีวีติ คอื 

เคารพใหเ้กยีรตแินวทางและตวัท่านเอง 
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ส่วนการใหเ้กยีรตหิลงัจากทีท่่านไดส้ิน้ชวีติไปแลว้ คอื 

การเคารพและใหเ้กยีรตแินวทางและค าสอนของท่าน 

หากใครไดเ้ห็นถงึการใหเ้กยีรตแิละเทดิทูนของบรรดาเศาะหาบะฮฺต่อท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมัแลว้ 

เขาก็จะทราบดวี่าบรรดาเศาะหาบะฮฺผูท้รงเกยีรตเิหล่าน้ันไดท้ าหนา้ทีท่ีพ่งึมต่ีอ

ศาสนทูตของอลัลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไวอ้ย่างไรบา้ง รวะฮฺ บนิ 

มสัอูด ไดเ้ล่าแกช่าวกุรอ็ยช ฺคร ัง้ทีพ่วกเขาไดส้่งเขาไปเจรจากบัท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ในการท าสนธสิญัญา อลั-หุดยับยิะฮฺ เขากล่าวว่า 

ความว่า "ฉันเคยเขา้เฝ้าบรรดากษตัรยิห์ลายองคไ์ม่ว่าจะเป็น กสิรอ 

(คุสโรแห่งเปอรเ์ซยี), ก็อยศ็อร ฺ(ซซีารแ์ห่งโรมนั) หรอื อนั-นะญาชยี ์

(แห่งอบสิสเินียหรอืเอธโิอเปีย) 

แต่ฉันไม่เคยพบว่าบรรดาพสกนิกรของกษตัรยิเ์หล่าน้ันจะใหเ้กยีรตแิกก่ษตัรยิ ์

ของพวกเขา เฉกเชน่ทีบ่รรดาเศาะหาบะฮฺของมุหมัมดัไดก้ระท ากบัมุหมัมดั 

ทัง้นี ้เมือ่เขา (มุหมัมดั) บญัชาสิง่ใดพวกเขารบีสนองค าบญัชาทนัท ี

เมือ่เขาจะอาบน ้าละหมาดบรรดาเศาะหาบะฮฺต่างแย่งกนัทีจ่ะอ านวยความสะดว

กใหท้่านอาบน ้าละหมาด 

เมือ่เขาพูดจาสนทนาบรรดาเศาะหาบะฮฺจะพากนัลดเสยีงในขณะทีอ่ยู่ต่อหนา้เ

ขา 

และพวกเขาจะไม่จอ้งมองสายตาไปยงัเขาทัง้นีเ้พือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิกเ่ขา"(มุ

คตะศ็อร สเีราะฮฺ อรั-เราะสูล โดยชยัคฺ อบัดุลลอฮฺ บนิ มุหมัมดั บนิ 

อบัดุลวะฮฮ์าบ หนา้ที ่300) 

เชน่นีแ้หละทีบ่รรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎยิลัลอฮุอนัฮุม 

ไดใ้หเ้กยีรตแิละเทดิทูนท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

เน่ืองจากอลัลอฮฺไดป้ระทานใหท้่านนบมีนิีสยัและมารยาททีง่ดงาม 

มคีวามอ่อนนอ้ม และใชช้วีติทีเ่รยีบง่าย 

ซ ึง่หากท่านนบเีป็นบุคคลทีก่า้วรา้วแน่นอนคนรอบขา้งจะพากนัเตลดิหนีหายจ

ากท่านไป 
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และส่วนหน่ึงจากสทิธทิีพ่งึมต่ีอท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั คอื 

ศรทัธาและเชือ่ในสิง่ทีท่่านไดแ้จง้ใหเ้ราทราบทัง้ในเร ือ่งอดตีกาลและเร ือ่งทีจ่ะเ

กดิขึน้ภายภาคหนา้ การปฏบิตัติามค าบญัชาของท่าน 

การหลกีห่างจากสิง่ทีท่า่นไดห้า้มและเตอืนระวงั 

ตลอดจนศรทัธาว่าทางน าของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

คอืทางน าทีส่มบูรณท์ีสุ่ด 

บทบญัญตัขิองท่านน้ันคอืบทบญัญตัทิีส่มบูรณแ์บบทีสุ่ด 

และไม่เอาบทบญัญตั ิ

หรอืกฎระเบยีบใดๆมาอยู่เหนือบทบญัญตัหิรอืค าสอนของท่านไม่ว่าจะมาจาก

แหล่งใดก็ตาม อลัลอฮฺ ตรสัว่า ความวา่  

َِّكُُفَلَا﴿ وكََُُحَتىَُُٰيهۡؤمِّنهونَُُلَاَُوَرب  ِّمه حَك  مَُُۡشَجرَُُفِّيَمُاُيه وا ُُلَاُثهمَُُبَيَۡنهه ِّيُ َُيجِّده هِّمُُۡف سِّ نفه
َ
ُاُأ َِّمُاَُحرَجٗٔ ُُم 

وا ُُقََضۡيَتُ ِّمه ُاَُويهَسل   [65: النساء]ُ﴾٦٥ُتَۡسلِّيمٗٔ

"มใิชเ่ชน่น้ันดอก ขา้ขอสาบานดว้ยพระเจา้ของเจา้ว่า 

เขาเหลา่น้ันจะยงัไม่ศรทัธาจนกว่าพวกเขาจะใหเ้จา้ตดัสนิในสิง่ทีข่ดัแยง้กนัระ

หว่างพวกเขาแลว้พวกเขาไม่พบความคบัใจใดๆ 

ในจติใจของพวกเขาจากสิง่ทีเ่จา้ไดต้ดัสนิใจ และพวกเขายอมจ านนดว้ยด"ี 

(อนั-นิสาอ ์:65) ความว่า  

نتهمُُۡإِّنُقهۡلُ﴿ ُِّيُٱّلَلَُُحِّبُّونَُتُهُكه ون مُهُفَٱتَبِّعه حۡبِّۡبكه مَُُُۡويَۡغفِّرُُۡٱّلَلُهُيه ۡمُ ُلَكه ور َُُوٱّلَلُهُذهنهوبَكه َُُغفه
يمُ   [ 31: عمران  آل]ُ﴾٣١َرحِّ

"จงกล่าวเถดิ(มุหมัมดั) ว่า หากพวกท่านรกัอลัลอฮฺ ก็จงปฏบิตัติามฉัน 

อลัลอฮฺก็จะทรงรกัพวกท่าน 

และจะทรงอภยัใหแ้กพ่วกท่านซึง่โทษทัง้หลายของพวกทา่น 

และอลัลอฮฺน้ันเป็นผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงเมตตาเสมอ" (อาล อมิรอน : 31 ) 

และส่วนหน่ึงจากสทิธทิีพ่งึมต่ีอท่านนบคีอืปกป้องศาสนบญัญตั ิ
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และแนวทางของท่านเท่าทีเ่ขาคนน้ันจะมคีวามสามารถแมว้่าในบางกรณีจ าเป็

นทีจ่ะตอ้งใชก้ าลงัและอาวุธต่อสูก็้ตาม 

เมือ่ศตัรูโจมตดีว้ยปรชัญาและขอ้คลุมเครอืต่างๆ 

การปกป้องเกยีรตขิองท่านก็ตอ้งตอบโตด้ว้ยหลกัวชิาการและพยามยามหกัลา้

งขอ้กล่าวหาต่างๆ 

และอธบิายเปิดโปงการใส่รา้ยอนัมดเท็จ แต่หากว่าศตัรูโจมตดีว้ยอาวุธ 

การปกป้องก็ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมกบัเหตุการณ ์

และไม่บงัควรอย่างยิง่ทีผู่ศ้รทัธาคนหน่ึงเมือ่ไดย้นิคนมาดูหมิน่ท่านนบมุีหมัมดั 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั หรอืหลกัการค าสอนของท่าน 

เขาจะอยู่อย่างน่ิงเฉยไม่ไดแ้สดงกรยิาใดๆ ในการทีจ่ะปกป้องเกยีรตขิองท่าน 

ทัง้ทีส่ามารถจะปกป้องท่านได ้
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สำม สทิธขิองบดิำมำรดำ 

ไม่มผีูใ้ดทีส่ามารถปฏเิสธบญุคุณทีบ่ดิามารดามต่ีอบรรดาลูกๆ 

ของเขาทัง้สองได ้ทัง้นี ้เน่ืองจากทัง้สองเป็นสาเหตุทีใ่หม้บีุตรเกดิขึน้ ดงัน้ัน 

เขาทัง้สองจงึเป็นบุคคลทีพ่งึไดส้ทิธมิากทีสุ่ด 

ทัง้สองไดเ้ลีย้งดูบุตรตัง้แต่เยาวว์ยัอย่างเหน็ดเหน่ือย 

เพือ่ใหลู้กรกัไดน้อนอุ่นหลบัสบาย 

มารดาตอ้งอุม้ครรภเ์ป็นระยะเวลาประมาณเกา้เดอืน ดงัทีอ่ลัลอฮฺไดต้รสัว่า 

ความว่า  

ۥَُُحمَلَۡتهُهُ...﴿ هه مُّ
ه
ۥُُوَۡهنُ ُعَلَىَُُٰوَۡهًنُاُأ ههه ِّيَُوفَِّصَٰل نُُِّعَاَميۡنُُِّف

َ
رُُُۡأ ِّيُٱۡشكه َِّديَۡكُُل َٰل يرُهُإِّلَيََُُولَِّو ُُ﴾١٤ٱلَۡمصِّ

 [ 14: لقمان]

“มารดาของเขาไดอุ้ม้ครรภเ์ขาอย่างเหน่ือยลา้ช ัน้แลว้ช ัน้เล่า” (ลุกมาน : 

14) หลงัจากคลอดจากครรภม์ารดาแลว้ 

มารดาก็ตอ้งดูแลเลีย้งดูใหน้มเป็นระยะเวลาอกี 2 ปี 

ซ ึง่เต็มไปดว้ยความยากล าบากและเหน็ดเหน่ือยอย่างสาหสั 

ส่วนบดิาก็เชน่กนัตอ้งพยายามดิน้รนเพือ่หาปัจจยัมาเลีย้งชพีตัง้แต่เจา้ยงัแบเ

บาะจนถงึเป็นผูใ้หญ่สามารถชว่ยตวัเองได ้

นอกจากน้ันทัง้สองตอ้งพยายามอบรมเลีย้งดูและแนะแนวทางแกเ่จา้ 

ซ ึง่ตวัเจา้เองน้ันตอนน้ันยงัตอ้งอาศยัคนอืน่ 

ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะสรา้งประโยชนห์รอืโทษแกผู่ใ้ดเลย ดงัน้ัน 

อลัลอฮฺไดบ้ญัชาใหเ้ราท าดต่ีอบดิามารดาและแสดงความกตญัญูกตเวทตีอบแ

ทนบุญคุณของท่านทัง้สอง ดงัทีพ่ระองคต์รสัว่า ความว่า  

َِّديۡهُُِّٱلۡإِّنَسَٰنََُُوَوَصۡيَنُا﴿ َٰل َِّو ۥَُُحمَلَۡتهُهُب هه مُّ
ه
ۥُُوَۡهنُ ُعَلَىَُُٰوَۡهًنُاُأ ههه ِّيَُوفَِّصَٰل نُُِّعَاَميۡنُُِّف

َ
رُُۡأ ِّيُٱۡشكه َِّديَۡكُُل َٰل َُولَِّو

يرُهُإِّلَيَُ  [14: لقمان]ُ﴾١٤ٱلَۡمصِّ
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“และเราไดส้ ัง่การแกม่นุษยเ์กีย่วกบับดิา มารดาของเขา 

โดยทีม่ารดาของเขาไดอุ้ม้ครรภเ์ขาอย่างเหน่ือยลา้ช ัน้แลว้ช ัน้เล่า 

และการหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปี เจา้จงขอบคุณขา้ 

และบดิามารดาของเจา้ ยงัเราน้ัน คอืการกลบัไป” (ลุกมาน : 14) 

และพระองคต์รสัอกีว่า ความว่า  

لَاَُربَُّكَُُوَقَضىَُُٰ۞﴿
َ
ا ُُأ و  َِّديۡنُُِّاهُهإِّيَُُإِّلَاُ َُتۡعبهده َٰل َو

ِّٱلۡ ًنا َُُوب َما ُُٱلۡكِّبَرَُُعِّنَدكََُُيۡبلهَغنَُُإَِّمُاُإِّۡحَسَٰ هه َحده
َ
وُُۡأ

َ
ُأ

َمُا ِّلَاهه لُفَلَاُك َما َُُتقه ُُلَهه ف  
ه
َمُاَُولَاُأ َمُاَُوقهلَُتۡنَهۡرهه ٗٔاُلَهه ُاُُقَۡول َمُاَُوٱۡخفِّۡض٢٣َُُكرِّيمٗٔ َُُِّجَناحَُُلَهه ل  ُُمِّنَُُٱلذُّ

َُُِّوقهلُٱلَرۡحمَةِّ َمُاَُرب  ِّيَُكَمُاُُٱۡرَحمۡهه اَُرَبَيان ُ[24-23: اإلسراء]ُ﴾٢٤َصغِّيرٗٔ

“และพระเจา้ของเจา้บญัชาวา่ 

พวกเจา้อย่าเคารพภกัดผีูใ้ดนอกจากพระองคเ์ท่าน้ันและจงท าดต่ีอบดิามารดา 

เมือ่บุพการคีนใดคนหน่ึงหรอืทัง้สองคนไดบ้รรลุสู่วยัชราอยู่กบัเจา้ 

ก็จงอย่ากล่าวแกท่ัง้สองวา่ อฟุ ! และอย่าขู่เข็ญท่านทัง้สอง 

และจงพูดแกท่่านทัง้สองดว้ยถอ้ยค าทีอ่่อนโยน และจงนอบนอ้มแกท่่านทัง้สอง 

ซึง่การถ่อมตนเน่ืองจากความเมตตา และจงกล่าวว่า ขา้แต่พระเจา้ของฉัน 

ทรงโปรดเมตตาแกท่่านทัง้สองเชน่ทีท่ ัง้สองไดเ้ลีย้งดูฉันเมือ่เยาวว์ยั” (อลั-

อสิรออ ์: 23-24) แทจ้รงิ สทิธหินา้ทีท่ีพ่งึมต่ีอบดิามารดา 

คอืการท าดแีสดงความกตญัญูกตเวทต่ีอท่านทัง้สองดว้ยการท าดต่ีอท่านทัง้ด ้

วยวาจา การกระท า การมอบก าลงักายและทรพัยใ์หแ้ก่ท่าน 

การปฏบิตัติามค าสัง่ของท่านทัง้สองตราบใดทีไ่ม่เป็นการฝ่าฝืนอลัลอฮฺ 

และไม่เป็นอนัตรายต่อตวัท่านเอง การพูดจากบัท่านอย่างอ่อนนอ้ม 

การแสดงหนา้ตาทีย่ิม้แยม้ การใหค้วามชว่ยเหลอืทีเ่หมาะสมกบัท่าน 

การไม่พูดจาทีท่ าใหท้า่นทัง้สองกระทบกระเทอืนจติใจยามทีท่่านทัง้สองแกช่รา 

เจ็บป่วย หรอือ่อนแรง 

และตอ้งไม่ถอืว่าสิง่เหลา่น้ันเป็นภาระส าหรบัทา่นเพราะภายภาคหนา้ตวัท่านเอ

งก็จะอยู่ในสภาพเชน่น้ันเหมอืนกนั ท่านเองตอ้งกลายเป็นพ่อ หรอื 
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แม่ดงัทีท่่านทัง้สองไดเ้ป็นพ่อแม่ของท่านมาแลว้ 

และท่านเองก็ตอ้งแกช่ราในสายตาลูกหลานหากอลัลอฮทฺรงไวช้วีติท่านยาวน

าน 

เมือ่ถงึเวลาน้ันท่านเองคงตอ้งการความกตญัญูจากลูกหลานดงัทีพ่่อแม่ของท่

านเคยตอ้งการจากตวัท่านมาแลว้ 

หากเจา้เคยท าดต่ีอพ่อแม่ทัง้สองแลว้ก็จงภูมใิจในสิง่ทีท่่านจะไดร้บั 

น่ันคอืผลบุญอนัมากมายจากอลัลอฮฺ 

และท่านเองจะไดร้บัการปฏบิตัจิากลูกของท่านเหมอืนกบัทีท่่านไดเ้คยปฏบิตักิ ั

บพ่อแม่ของท่านเชน่กนั ผูใ้ดทีก่ตญัญูรูคุ้ณบดิามารดาของเขา 

เขาก็จะไดร้บัความกตญัญูจากลูกหลานภายภาคหนา้ 

ส่วนผูใ้ดทีอ่กตญัญูเนรคุณบดิามารดาในภายภาคหนา้ลูกหลานของเขาจะแส

ดงความอกตญัญูต่อเขาเชน่กนั 

ผลตอบแทนของคนเราน้ันจะไดร้บัเสมอืนทีเ่ขาไดเ้คยปฏบิตั ิ

อลัลอฮฺไดจ้ดัล าดบัการท าดต่ีอพ่อแม่อยู่ในระดบัทีสู่งส่ง 

พระองคไ์ดล้ าดบัสทิธขิองทัง้สองรองลงมาจากสทิธทิีพ่งึมต่ีอพระองคแ์ละศาสน

ทูตของพระองค ์ดงัทีอ่ลัลอฮฺไดต้รสัว่า ความว่า  

وا ُُ۞﴿ وا َُُولَاُٱّلَلََُُوٱۡعبهده هۡشرِّكه ِّهِۦُّت ا ُُب َِّديۡنَُُِّشۡيـ ٗٔ َٰل َو
ِّٱلۡ ُاَُوب  [36: النساء]ُ﴾...ُإِّۡحَسَٰنٗٔ

“และจงเคารพสกัการะอลัลอฮฺเถดิ 

และอย่าใหม้สีิง่หน่ึงสิง่ใดเป็นภาคกีบัพระองค ์

และจงท าดต่ีอพ่อแม่ผูบ้งัเกดิเกลา้ทัง้สอง” (อนั-นิสาอ ์: 36) ความว่า  

رُُۡ...﴿ ِّيُٱۡشكه َِّديَۡكُُل َٰل يرُهُإِّلَيََُُولَِّو  [ 14: لقمان]ُ﴾١٤ٱلَۡمصِّ

“เจา้จงขอบคุณขา้ และจงขอบคุณบดิามารดาของเจา้ 

ยงัเราน้ันคอืการกลบัไป” (ลุกมาน : 14) ท่านนบมีุหมัมดั 

ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

ไดว้างการท าดต่ีอพ่อแม่เหนือกว่าการต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺ 
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ดงัหะดษีทีร่ายงานโดยท่านอบินุ มสัอูด เราะฎยิลัลอฮุอนัฮฺ ว่า ฉันไดก้ล่าวว่า 

ความว่า โอ ้ศาสนทูตของอลัลอฮฺ การงานใดทีอ่ลัลอฮฺทรงรกัมากทีสุ่ด? 

ท่านนบตีอบว่า “การละหมาดในเวลาของมนั” และฉันไดถ้ามอกีว่า 

แลว้มกีารงานอะไรอกี(ทีพ่ระองคท์รงรกั)? ท่านนบตีอบว่า “การท าดต่ีอพ่อแม่” 

แลว้ฉันก็ถามท่านอกีว่า แลว้การงานอะไรอกี? ท่านนบตีอบว่า 

“การต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺ” (บนัทกึโดย อลั-บุคอรยี ์504, มุสลมิ 

85,อตั-ตริมซิยี ์1898, อนั-นะสาอยี ์610,อะหมฺดั 1/439, อดั-ดารมิยี ์

1225)หะดษีบทนีช้ ีถ้งึความส าคญัของสทิธทิีพ่งึมต่ีอพ่อแม่ 

ซ ึง่ผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมกัจะละเลยและไม่ใหค้วามส าคญัจนถงึขัน้แสดงค

วามอกตญัญูเนรคุณ และตดัขาดความสมัพนัธก์บัท่านทัง้สอง 

เราพบว่าบางคนน้ันไม่ใหค้วามส าคญักบัสทิธหินา้ทีท่ีพ่งึมต่ีอพ่อแม่ 

และมบีางคนถงึขัน้ดูถูกเหยยีดหยาม พูดจาขึน้เสยีงกบัพ่อแม่ของเขาเอง 

ซ ึง่พฤตกิรรมเหล่าน้ันเขาจะไดป้ระสบกบัตวัเองไม่ชา้ก็เรว็ 

* 
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สี ่สทิธขิองบุตร 

บรรดาบุตรหมายรวมถงึ บุตรชายและธดิา ซ ึง่สทิธต่ิางๆ 

ของบุตรน้ันมมีากมาย แต่ทีส่ าคญัอย่างยิง่คอืการใหก้ารอบรม ปลูกฝังศาสนา 

คุณธรรมและจรยิธรรมในหวัใจของพวกเขา ดงัทีอ่ลัลอฮตฺรสัว่า ความวา่  

َهُا﴿ يُّ
َ
أ ا َُُءاَمنهوا ُُٱلَذِّينََُُيَٰٓ مُُۡقهو  َسكه نفه

َ
مُُۡأ ۡهلِّيكه

َ
اَُوأ َُُوقهودهَهُاُنَارٗٔ :  التحريم]ُ﴾...َُوٱلۡحَِّجاَرةهُُٱلَناسه

6] 

“โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย 

จงคุม้ครองตวัของพวกเจา้และครอบครวัของพวกเจา้ใหพ้น้จากไฟนรก 

เพราะเชือ้เพลงิของมนัคอืมนุษยแ์ละกอ้นหนิ” (อตั-ตะหฺรมี : 6) และท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผูร้บัผดิชอบ 

และทุกคนในหมู่พวกท่านตอ้งถูกสอบสวนต่อความรบัผดิชอบของเขา 

ผูช้ายเป็นผูร้บัผดิชอบต่อครอบครวัของเขา 

และตอ้งถูกสอบสวนในความรบัผดิชอบของเขา” (บนัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์

853, อตั-ตริมซิยี ์1705, อบูดาวูด 2928, และอะหมฺดั 2/55) 

ลูกหลานคอือะมานะฮฺ(หนา้ทีต่อ้งรบัผดิชอบ)บนบ่าของบดิามารดาทุกคน 

ทัง้สองท่านจะถูกสอบสวนถงึภาระหนา้ทีต่่อลูกหลานในวนักยิามะฮฺ 

และดว้ยการอบรมปลูกฝังศาสนาและจรยิธรรมแกลู่กหลานจะท าใหพ้วกเขากล

ายเป็นแกว้ตาดวงใจแกพ่่อแม่ ท าใหม้คีวามสุขทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า  

مَُُۡءاَمنهوا َُُوٱلَذِّينَُ﴿ مَُوٱَتَبَعۡتهه َِّيتههه لۡحَۡقَنُاُبِّإِّيَمَٰنُ ُذهر 
َ
ِّهِّمُُُۡأ مُُۡب َِّيَتهه مَُوَما ُُذهر  لَۡتَنَٰهه

َ
ِّنُُۡأ ِّنَُعَملِّهِّمُم  َُُشۡىء  ُُم 

َِّمُاُٱۡمرِِّۭٕيُكهلُُّ  [21: الطور]ُ﴾٢١رَهِّينُ َُكَسَبُُُب
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“และผูศ้รทัธาทัง้หลาย 

ทีบ่รรดาลูกหลานของพวกเขาไดด้ าเนินตามพวกเขาดว้ยการศรทัธา 

เราจะใหลู้กหลานของพวกเขาอยู่รว่มกบัพวกเขา 

และเราจะไม่ใหผ้ลบุญจากการงานของพวกเขาลดหย่อนลงจากพวกเขาแต่อย่

างใด แต่ละคนน้ันย่อมไดร้บัการค า้ประกนัในสิง่ทีเ่ขาขวนขวายไว”้ (อฏั-ฏูร ฺ: 

21) เราทัง้คู่ต่างก็:เราขาดพวกเขา และท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

กล่าววา่ ความวา่ “เมือ่บา่วคนหน่ึง (มนุษย)์ ไดเ้สยีชวีติลง 

การงานของเขาจะถูกตดัขาด นอกจากการงานสาม ประการ 

คอืการบรจิาคทานทีถ่าวร หรอืความรูท้ีเ่ป็นประโยชน ์

หรอืลูกทีด่ซี ึง่ขอดุอาอใ์หก้บัเขา” (บนัทกึโดยมุสลมิ 1631,อตั-ตริมซิยี ์

1376, อนั-นะสาอยี ์3651,อะหมฺดั 2/327,อดั-ดารมิยี ์559) 

น่ีคอืผลของการอบรมเลีย้งดูบุตรหลานดว้ยกระบวนการอบรมขดัเกลาทีด่ซี ึง่จ

ะยงัประโยชนแ์กบ่ดิามารดาหลงัจากทีเ่ขาทัง้สองจากโลกนีไ้ป 

มบีรรดาพ่อแม่หลายคนทีม่องขา้มภาระหนา้ทีนี่จ้นท าใหลู้กหลานของเขาตอ้ง

สูญเสยีโอกาสและสทิธทิีพ่งึไดร้บั พวกเขาต่างหลงลมืภาระหนา้ทีต่่อลูกๆ 

พวกเขาไม่เคยทีจ่ะสอบถามว่าลูกหลานไปไหนกนั กลบัมาถงึบา้นตอนไหน 

พวกเขาไปคบหากบัเพือ่นคนไหนบา้ง 

พ่อแม่บางคนไม่เคยชีแ้นะแนวทางแกลู่กๆ 

ไม่เคยหา้มปรามพวกเขาจากการประพฤตชิ ัว่ 

แต่ทีน่่าแปลกใจยิง่นักพวกเขาพยายามอย่างยิง่ยวดทีจ่ะท างานเพือ่หาเงนิ 

เพือ่สะสมทรพัยอ์ย่างมากมาย และพฒันาสนิทรพัยเ์หล่าน้ันใหง้อกเงย 

ซึง่ส่วนใหญ่ผูท้ีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากทรพัยส์นิน้ันก็เป็นผูอ้ืน่ ส่วนบรรดาลูกๆ 

น้ัน 

พวกเขาไม่เคยสนใจทีจ่ะอบรมพฒันาพวกเขาใหเ้ป็นคนดทีัง้ทีพ่วกเขาสมควร

ไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษเพือ่ใหเ้กดิประโยชนท์ัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

และดงัทีจ่ าเป็นส าหรบับดิามารดาทีต่อ้งใหอ้าหารกายแกลู่กไม่ว่าจะเป็นอาหาร

หรอืเคร ือ่งดืม่ ใหเ้สือ้ผา้เป็นอาภรณห์่มกาย 
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เฉกเชน่น้ันแหล่ะทีเ่ขาทัง้สองตอ้งใหอ้าหารดา้นจติใจ 

ดว้ยความรูแ้ละศรทัธาและใหค้วามย าเกรงเป็นอาภรณส์ าหรบัวญิญาณของเข

า ซึง่สิง่ดงักล่าวน้ันย่อมประเสรฐิกว่า และส่วนหน่ึงจากสทิธทิีพ่งึมต่ีอบุตร คอื 

การใหค่้าใชจ้า่ยเลีย้งดูดว้ยความเหมาะสมเพยีงพอไม่ฟุ่ มเฟือยหรอืตระหน่ีเกนิ

ไป 

เพราะน่ันเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นทีบ่รรดาบุตรพงึไดร้บัและเป็นการส านึกในพระกรุณา

มหาธคุิณทีอ่ลัลอฮฺไดป้ระทานทรพัยส์นิใหแ้กเ่รา 

เราจะไปหวงแหนทรพัยส์นิจนเกนิเหตุท าไมจนตระหน่ีทีจ่ะใชจ้า่ยมนัไปแลว้ใน

ทีสุ่ดเมือ่เราเสยีชวีติไปทรพัยส์นิเหล่าน้ันย่อมถูกรบิไปหมด 

แมว้่าเมือ่บดิามารดายงัมชีวีติอยู่แต่มคีวามตระหน่ีไม่ยอมใหค่้าเลีย้งดู 

บรรดาลูกสามารถเอาทรพัยส์นิน้ันมาใชจ้า่ยใหเ้พยีงพอต่อการด ารงชพีดงัทีท่่

านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดต้อบค าถามแก ่ฮนิด ฺ

บุตรขีองอุตบะฮฺ (ดงัหะดษีทีบ่นัทกึโดยอลั-บุคอรยีแ์ละมุสลมิ) 

และส่วนหน่ึงของสทิธทิีพ่งึมต่ีอบุตร คอื 

การไม่แสดงความล าเอยีงระหว่างบุตรในการมอบของขวญัหรอืของก านัลใดๆ 

ไม่อนุญาตใหเ้รามอบสิง่หน่ึงสิง่ใดแกลู่กๆ บางคนในขณะทีลู่กๆ 

คนอืน่ไม่ไดร้บัสิง่น้ันดว้ยความล าเอยีง แทจ้รงิแลว้อลัลอฮฺไม่ทรงรกัผูท้ีอ่ธรรม 

เน่ืองจากพฤตกิรรมดงักล่าวจะท าใหเ้กดิความขอ้งใจและเกดิความบาดหมางใ

จระหว่างลูกๆ ผูท้ีไ่ดร้บัและผูท้ีไ่ม่มสีทิธ ิ

ซ า้รา้ยอาจจะท าใหเ้กดิความบาดหมางใจระหวา่งบดิามารดากบับุตรทีไ่ม่ไดร้บั

สทิธดิงักล่าวดว้ย 

มบีางคนทีจ่ าแนกระหว่างบุตรทีท่ าดแีละอ่อนนอ้มต่อบดิามารดากบับุตรทีไ่ม่ก

ระท าเชน่น้ัน ดว้ยการมอบของขวญัหรอืของก านัลแกบุ่ตรทีท่ าดต่ีอเขากอ่น 

อนัทีจ่รงิสิง่เหลา่นีไ้ม่ใชเ่หตุผลทีจ่ะอนุญาตใหเ้ราล าเอยีงหรอืไม่ยุตธิรรมแกพ่

วกเขาได ้

การมอบของขวญัตอบแทนบุตรโดยอาศยัการพจิารณาจากความดงีามทีเ่ขา

ปฏบิตัต่ิอบดิามารดาเป็นสิง่ทีไ่ม่อนุญาต 
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เน่ืองจากผลตอบแทนทีเ่ขาท าดต่ีอพ่อแม่น้ันอลัลอฮฺจะเป็นผูต้อบแทนใหเ้อง 

การใหร้างวลัเฉพาะแกลู่กทีท่ าดต่ีอบดิามารดาน้ันจะท าใหลู้กเกดิความล าพอง

ในการงานของตน และจะท าใหลู้กๆ คนอืน่ออกห่างจากบดิามารดา 

และจะอยู่ในความอกตญัญูหรอืเนรคุณต่อบดิามารดาตลอดไป อกีอย่าง 

เราเองก็ไม่สามารถลว่งรูไ้ดว้า่บางทภีายภาคหนา้สถานการณอ์าจจะพลกิผนั

ท าใหลู้กทีก่ตญัญูกลายเป็นลูกทีเ่นรคุณ 

หรอืลูกทีเ่นรคุณอาจจะกลายเป็นลูกทีก่ตญัญูก็เป็นได ้ทัง้นี ้

เน่ืองจากจติใจของมนุษยท์ุกคนลว้นอยู่ในพระหตัถข์องอลัลอฮฺ 

ซ ึง่พระองคส์ามารถพลกิผนัมนัไดต้ามทีพ่ระองคท์รงประสงค ์

ในต าราหะดษีเศาะฮหี ฺอลั-บคุอรยีแ์ละมุสลมิ บนัทกึว่า รายงานจากอนั-

นุอมฺาน บนิ บะชรีฺ ว่า บะชรี ฺบนิ สะอดั 

บดิาของเขาไดม้อบทรพัยส์นิบางอย่างใหแ้กลู่กชายของเขาคนหน่ึง 

แลว้มาหาทา่นนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

แลว้บอกกบัท่านนบถีงึเร ือ่งดงักล่าว ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

แลว้บอกกบัท่านนบถีงึเร ือ่งดงักล่าว ท่านบ ีจงึถามเขาวา่ความวา่ 

“เจา้ไดม้อบใหเ้ชน่นีแ้กลู่กๆ ของเจา้ทุกคนไหม?” เขาตอบว่า “ไม่” ท่านบ ี

กล่าววา่ “ดงัน้ันจงเอาสิง่น้ันกลบัคนืมา”ในบางสายรายงาน ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวว่า ความว่า “ พวกทา่นจงย าเกรงอลัลอฮฺ 

และจงใหค้วามยุตธิรรมระหว่างลูกๆ ของพวกท่าน”และในบางส านวน 

มดีงันีค้วามว่า “ใหค้นอืน่มาเป็นพยานแทนฉันเถดิ 

เพราะฉันไม่เป็นพยานต่อความอยุตธิรรม” ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดร้ะบุว่า 

การใหค้วามส าคญัแกบุ่ตรบางคนและละเลยอกีบางคนน้ัน 

ถอืเป็นการกระท าทีอ่ธรรม ซึง่เป็นการกระท าทีต่อ้งหา้มในอสิลาม 

แต่หากเรามอบสิง่หน่ึงสิง่ใดแกบ่รรดาบุตรตามความตอ้งการหรอืความจ าเป็น

ของเขาในขณะทีอ่กีบางคนมคีวามตอ้งการอย่างอืน่เชน่ 

คนหน่ึงตอ้งการอุปกรณเ์คร ือ่งเขยีน ในขณะทีอ่กีคนตอ้งการรกัษาโรค 



  

 

23 

หรอือกีคนตอ้งการทรพัยส์นิทีจ่ะแต่งงาน 

ถอืว่าสามารถใหเ้ป็นการเฉพาะไดแ้มว้่าจะมคีวามแตกต่างอยู่บา้ง ทัง้นี ้

อนัเน่ืองจากความตอ้งการและความจ าเป็น 

ซึง่ถอืว่าเป็นเสมอืนการจา่ยค่าเลีย้งดูน่ันเอง 

เมือ่บดิามารดาไดท้ าตามหนา้ทีใ่นการอบรมเลีย้งดูบุตรของตนตลอดจนการ

ใหค่้าเลีย้งดูแลว้ไซร ้

ก็สมควรแลว้ทีอ่ลัลอฮฺจะตอบแทนเขาดว้ยการใหม้ลีูกทีก่ตญัญูรูคุ้ณ 

คอยท าดแีละมอบสทิธต่ิางๆ ทีบ่ดิามารดาพงึไดร้บัเป็นการตอบแทน 

แต่หากเมือ่ใดทีพ่่อแม่ละเลยต่อหนา้ทีใ่นการอบรมดูแลลูก 

ก็สมควรแลว้เชน่กนัถา้อลัลอฮฺจะใหเ้ขาถูกทดสอบดว้ยการมลีูกทีเ่นรคุณและ

อกตญัญูต่อทัง้สองคน 

เพราะชนิดของผลตอบแทนน้ันขึน้อยู่กบัชนิดของการกระท าทีแ่ต่ละคนไดก้อ่ไ

วเ้ชน่กนั 

* 
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หำ้ สทิธขิองเครอืญำต ิ

ส าหรบัญาตพิีน่อ้งทีม่คีวามสมัพนัธเ์ครอืญาตกิบัท่าน เชน่ เป็นพีน่อ้ง ลุง 

ป้า นา้ อา ตลอดจนลูกพีลู่กนอ้ง 

หรอืบุคคลอืน่ทีเ่ป็นเครอืญาตกิบัเราน้ันพวกเขามสีทิธพิงึไดร้บั 

ดงัทีอ่ลัลอฮฺไดต้รสัว่าความวา่  

ا ُ﴿ هو  َنُاُإِّنَُاُقَال ِّيُ َُقۡبلهُُكه ۡهلَِّنُاُف
َ
ۡشفِّقِّينَُُُأ  [ 26: الطور]ُ﴾٢٦ُمه

“และจงใหส้ทิธแิกผู่ท้ีเ่ป็นเครอืญาต”ิ (อลั-อสิรออ ์: 26) 

และพระองคไ์ดต้รสัว่า ความว่า  

وا ُُ۞﴿ وا َُُولَاُٱّلَلََُُوٱۡعبهده هۡشرِّكه ِّهِۦُّت ا ُُب َِّديۡنَُُِّشۡيـ ٗٔ َٰل َو
ِّٱلۡ ُاَُوب ِّذِّيُإِّۡحَسَٰنٗٔ ۡربَيََُُٰوب  [ 36: النساء]ُ﴾...ُٱلۡقه

“และจงเคารพสกัการะอลัลอฮฺเถดิ 

และอย่าใหม้สีิง่หน่ึงสิง่ใดเป็นภาคกีบัพระองค ์

และจงท าดต่ีอผูบ้งัเกดิเกลา้ทัง้สอง และต่อผูเ้ป็นเครอืญาต”ิ (อนั-นิสาอ ์: 36) 

ดงัน้ัน จ าเป็นทีจ่ะตอ้งเช ือ่มสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่ป็นญาตดิว้ยกนั 

ดว้ยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ 

และเอือ้เฟ้ือทรพัยส์นิเงนิทองในยามทีญ่าตติอ้งการหรอืมคีวามจ าเป็น 

ซึง่เร ือ่งการชว่ยเหลอืกนัในหมู่เครอืญาตเิป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการยนืยนัโดยบทบญั

ญตัทิางศาสนา สตปัิญญา และกมลสนัดานอนัเป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์

มหีลกัฐานตวับทมากมายทีส่่งเสรมิใหม้กีารเชือ่มและสานสมัพนัธใ์นหมู่เครอื

ญาตทิีใ่กลช้ดิ ในต าราหะดษีเศาะฮีห้อฺลั-บุคอรยีแ์ละมุสลมิ 

ไดบ้นัทกึหะดษีทีร่ายงานจากท่าอบูฮุรอ็ยเราะฮฺ แทจ้รงิท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุ 

อะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ความว่า 

“อลัลอฮฺไดท้รงสรา้งสรรพสิง่ทัง้หลายจนเมือ่เสรจ็สิน้แลว้ อรั-เราะหมิ 

(ตวัเครอืญาต)ิ ก็ไดลุ้กขึน้มาและกล่าววา่ 

น่ีคอืการยนืของผูข้อความคุม้ครองใหพ้น้จากการถูกตดัขาด 
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พระองคอ์ลัลอฮฺก็ตรสัว่า ได ้เจา้จะพอพอใจหรอืไม่ 

หากฉันจะเชือ่มสมัพนัธก์บัผูท้ีเ่ช ือ่มสมัพนัธก์บัเจา้ 

และฉันจะตดัขาดกบัผูท้ีต่ดัขาดกบัเจา้? มนัไดต้อบว่า ใช ่ขา้พอใจแลว้” 

จากน้ันท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮวิะสลัลมั ก็ไดก้ล่าวว่า 

“พวกท่านจงอา่นอายะฮฺนีเ้ถดิหากพวกท่านประสงค ์ 

نُتََولَۡيتهمُُۡإِّنَُعَسيۡتهمَُُۡفَهۡلُ﴿
َ
وا ُُأ ده ِّيُتهۡفسِّ ُُف ۡرضِّ

َ
ا ُُٱلۡأ و  عه ِّ مَُُۡوتهَقط  ۡرَحاَمكه

َ
َلَٰٓئَِّك٢٢ُُأ و 

ه
مُهُٱلَذِّينَُُأ ُلََعَنهه

مُُۡٱّلَلُه َصَمهه
َ
ۡعَمىَُُٰٓفَأ

َ
مَُُۡوأ بَۡصَٰرَهه

َ
 [23-22: محمد]ُ﴾ ٢٣أ

“ดงัน้ัน พวกเจา้หวงักนัหรอืว่า 

หากพวกเจา้ผนิหลงัให(้กบัการศรทัธาแลว้)พวกเจา้ก็จะไดก้อ่ความเสยีหายใ

นแผ่นดนิ และตดัความสมัพนัธท์างเครอืญาตขิองพวกเจา้? ชนเหล่านีแ้หล่ะ 

คอืบรรดาผูท้ีอ่ลัลอฮฺทรงสาปแชง่พวกเขา ดงัน้ัน 

พระองคจ์งึทรงท าใหพ้วกเขาหูหนวกและทรงท าใหพ้วกเขาตาบอด(จากการไ

ดพ้บสจัธรรมและความดงีาม)” (มุหมัมดั : 22-23) (บนัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์

5987 และมุสลมิ 2554) และท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั กล่าววา่ 

ความว่า“ใครก็ตามทีม่คีวามศรทัธาต่ออลัลอฮฺและวนักยิามะฮฺ 

ก็จงเชือ่มสมัพนัธก์บัเครอืญาตขิองเขา”(บนัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์6138) 

ปัจจบุนัมผีูค้นส่วนใหญ่มกัจะละเลยสทิธทิีพ่งึมต่ีอเครอืญาต ิ

ซ ึง่เราจะพบวา่บางคนไม่รูจ้กัแมก้ระทัง้ญาตใิกลช้ดิของตนเอง 

ไม่เคยเชือ่มสมัพนัธก์บัพวกเขาไม่วา่จะดว้ยทรพัยส์นิ ต าแหน่งการงาน หรอื 

แสดงกริยิามารยาททีด่งีาม 

วนัเวลาผ่านไปพวกเขาไม่เคยนึกทีจ่ะไปเยีย่มญาตพิีน่อ้ง 

ไม่เคยหยบิยืน่ของขวญัสกัชิน้หน่ึง ไม่เคยชว่ยเหลอืพวกเขาในยามเดอืดรอ้น 

ซ า้รา้ยกว่าน้ัน มบีางคนถงึกบัท ารา้ยจติใจของผูเ้ป็นญาตไิม่ว่าจะเป็นค าพูด 

หรอืการกระท า หรอืทัง้ค าพดูและการกระท า 
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น่าแปลกยิง่นักทีพ่วกเขายอมผูกสมัพนัธก์บัคนอืน่คนไกลแต่ตดัขามความสมั

พนัธก์บัญาตสินิทใกลช้ดิ 

มบีางคนจะเลอืกเชือ่มสมัพนัธเ์ฉพาะกบัผูท้ีเ่ช ือ่มสมัพนัธก์บัเขาดว้ยเท่าน้ัน 

และจะตดัความสมัพนัธก์บัผูท้ีต่ดัสมัพนัธก์บัเขา 

เขาผูนี้ไ้ม่นับว่าเป็นบุคคลทีเ่ช ือ่มสมัพนัธก์บัญาตมิิตร 

แต่เป็นผูท้ีก่ระท าอย่างทดัเทยีมกนั (ท าดกีบัผูท้ีท่ าดกีบัเขากอ่น) 

ซ ึง่จะเขาอาจแสดงพฤตกิรรมนีก้บับรรดาญาตหิรอืคนอืน่ๆ 

ก็ไดเ้พราะการตอบแทนในความดไีม่ไดเ้จาะจงเฉพาะกบัผูท้ีเ่ป็นญาตใิกลช้ดิเ

ท่าน้ัน 

ผูท้ีเ่ช ือ่มสมัพนัธอ์ย่างแทจ้รงิคอืผูท้ีส่านสมัพนัธก์บัญาตมิติรเพือ่อลัลอฮเฺท่าน้ั

น โดยมไิดค้ านึงว่าเขาจะตอบรบัการเชือ่มสมัพนัธข์องเราหรอืไม่ 

ดงัทีห่ะดษีทีบ่นัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์รายงานจากอบัดุลลอฮฺ บนิ อมัร ฺบนิ อลั-

อาศ วา่ แทจ้รงิท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั ว่า ความว่า 

“ผูเ้ช ือ่มสมัพนัธ(์เครอืญาต)ิไม่ใชผู่ท้ีก่ระท าอย่างทดัเทยีมกนั (คอื 

หากใครเชือ่มสมัพนัธก์บัเขา เขาก็เชือ่มสมัพนัธก์บัคนๆ น้ัน) 

แต่ผูเ้ช ือ่มสมัพนัธ ์คอื ผูท้ีเ่มือ่สมัพนัธเ์ครอืญาตขิองเขาถูกตดัขาด 

เขาก็ต่อสมัพนัธก์บัมนั" (บนัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์5645, อตั-ตริมซิยี ์1908, 

อบู ดาวูด 1697,และอะหม์ดั 2/193) มชีายคนหน่ึงไดก้ล่าวต่อท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ว่า โอ ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉนัมญีาติๆ  

ทีฉ่ันเช ือ่มสมัพนัธก์บัพวกเขา ในขณะทีพ่วกเขาตดัขาดฉัน 

ฉันท าดกีบัพวกเขาขณะทีพ่วกเขาท าเลวกบัฉัน 

ฉันตอ้งคอยอดทนกบัพวกเขา แต่พวกเขาก็กา้วรา้วกบัฉัน” ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวตอบว่าความวา่ 

“หากท่านเป็นอย่างทีท่า่นพดู 

ก็เหมอืนว่าท่านไดท้ าใหพ้วกเขาลดเกยีรตขิองพวกเขาเองประหน่ึงว่าใหพ้วกเ

ขากนิขีเ้ถา้รอ้น และจะมผีูค้อยชว่ยเหลอืสนับสนุนจากอลัลอฮฺคงอยู่กบัท่าน 
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ตราบทีท่่านยงัคงรกัษาสิง่น้ันไว”้ (บนัทกึโดยมุสลมิ 2558, อะหม์ดั 2/412) 

(บนัทกึโดยมุสลมิ) 

หากแมน้ว่า ไม่มบีุญใดอกีส าหรบัผูท้ีเ่ช ือ่มสมัพนัธก์บัเครอืญาต ิ

นอกจากผลบุญทีอ่ลัลอฮฺจะทรงเชือ่มสมัพนัธก์บัเขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

ดว้ยการประทานความเมตตาของพระองค ์ทรงท าใหก้ารงานของเขางา่ยดาย 

ทรงปลดเปลือ้งทุกขโ์ศกจากเขา น่ันก็ย่อมมากมายเพยีงพอแลว้ 

แต่ทว่าในความเป็นจรงิ ยงัมคุีณค่าอืน่มากกว่าน้ันอกี 

เพราะการเชือ่มสมัพนัธญ์าตมิติรจะท าใหค้รอบครวัยิง่ใกลช้ดิ เกดิความรกั 

ความเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั 

มจีติใจทีจ่ะชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนัในยามตกทุกขไ์ดย้าก 

และรอยยิม้แห่งความสุขจะปรากฏขึน้ยามทีเ่ราไดไ้ดเ้ช ือ่มไมตร ี

ประโยชนท์ีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้จะกลายเป็นตาลปัตร 

หากเราแทนทีก่ารเชือ่มสมัพนัธใ์นหมู่เครอืญาตดิว้ยการตดัญาตขิาดมติร 

ซ ึง่จะส่งผลใหเ้ราเกดิความหา่งเหนิมากยิง่ขึน้ 

* 
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หก สทิธขิองสำมภีรรยำ 

การแต่งงานกอ่ใหเ้กดิผลพวงทีส่ าคญัและหนา้ทีอ่นัยิง่ใหญ่ 

เพราะการแต่งงานเป็นการผกูสายสมัพนัธร์ะหว่างสามกีบัภรรยา 

ซึง่แต่ละฝ่ายจ าเป็นตอ้งมอบสทิธแิกอ่กีฝ่ายหน่ึง ทัง้สทิธดิา้นรา่งกาย 

สทิธดิา้นสงัคม และสทิธดิา้นทรพัยส์นิ 

ดงัน้ัน ทัง้สามแีละภรรยาจงึจ าเป็นตอ้งใชช้วีติรว่มกนัดว้ยด ี

และตอ้งทุ่มเทในสทิธทิีจ่ าเป็นตอ้งมอบใหก้บัอกีฝ่ายดว้ยความเต็มใจและยนิด ี

โดยปราศจากการฝืนใจ ไม่จรงิจงั และฉาบฉวยในสิง่ทีไ่ดทุ้่มเทใหแ้กอ่กีฝ่าย 

อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า  

نَُُ...﴿ وهه ره ُ َُوعَاشِّ وفِّ ِّٱلَۡمۡعره  [19: النساء]ُ﴾...ُب

“และจงคลุกคลกีบับรรดาภรรยาของพวกเจา้ดว้ยด”ี (อนั-นิสาอ ์: 19) 

พระองคย์งัตรสัอกีว่า ความวา่  

نَُ...﴿ ُ َُعلَۡيهِّنَُُٱلَذِّيُمِّۡثلهَُُولَهه وفِّ ِّٱلَۡمۡعره َِّجالُُِّب ِّلر   [228: البقرة]ُ﴾...َُُدرََجة  َُُعلَۡيهِّنََُُول

“และบรรดาภรรยาก็ควรไดร้บัสทิธอินัชอบธรรม 

เชน่เดยีวกบัทีพ่วกนางตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่่อสามขีองพวกนาง 

และส าหรบับรรดาสามจีะมคีวามประเสรฐิเหนือกวา่บรรดาภรรยาหน่ึงขัน้ 

(น่ันคอืสทิธกิารเป็นผูป้กครองและตอ้งไดร้บัการเชือ่ฟังจากภรรยา)” (อลั-

บะเกาะเราะฮฺ:228) 

ขณะเดยีวกนัภรรยาก็จ าเป็นตอ้งทุ่มเทใหก้บัสามตีามเกณฑท์ีน่างจ าเป็นตอ้ง

ทุ่มเทใหก้บัเขา 

และเมือ่ใดก็ตามทีส่ามแีละภรรยาต่างปฏบิตัติามสิง่ทีแ่ต่ละฝ่ายจ าเป็นตอ้งป

ฏบิตัต่ิออกีฝ่ายหน่ึง 

ชวีติครอบครวัของทัง้สองก็จะพบกบัความผาสุกและการครองชวีติคู่ระหว่างทัง้
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สองก็จะยนืนาน แต่หากไม่เป็นเชน่น้ันก็จะเกดิความขดัแยง้และแตกแยก 

ท าใหช้วีติคู่ของทัง้สองฝ่ายตอ้งระส ่าระสายและไม่เป็นสุข 

มหีลกัฐานมากมายทีม่าในรูปของค าสัง่เสยีใหดู้แลสตร ี

และใหค้ านึงถงึสภาพโดยธรรมชาตขิองนาง 

และการทีจ่ะใหน้างอยู่ในสภาพเพยีบพรอ้มสมบูรณท์ุกอย่างน้ันเป็นสิง่ทีเ่ป็นไป

ไม่ได ้ดงัค ากล่าวของท่านนบ ีศ็อลลลัลออุอะลยัฮวิะสลัลมั ความว่า 

“ท่านทัง้หลายจงปฏบิตัดิต่ีอเหล่าสตรเีถดิ แทจ้รงิสตรถูีกสรา้งมาจากซีโ่ครง 

และซีโ่ครงส่วนทีค่ดงอทีสุ่ดคอืส่วนบนสุดของมนั 

(น่ันคอืสมองหรอืความคดิอ่าน) ดงัน้ัน 

หากท่านพยายามจะดดัมนัใหต้รงก็เท่ากบัว่าทา่นไดท้ าใหม้นัหกัสะบัน้ลง 

และหากท่านปล่อยมนัไปมนัก็จะยงัคงคดงออยู่เหมอืนเดมิดงัน้ัน 

จงึขอใหท้่านทัง้หลายปฏบิตัดิต่ีอบรรดาสตรเีถดิ” (โดยอลั-บุคอรยี ์3331, 

มุสลมิ 1468) ในรายงานอืน่ระบุว่า ความวา่ 

“แทจ้รงิสตรถูีกสรา้งมาจากซีโ่ครง 

นางจะไม่สามารถอยู่บนแนวทางใดแนวทางหน่ึงอย่างเทีย่งตรงส าหรบัท่านได ้

ดงัน้ันหากท่านประสงคจ์ะแสวงหาความสุขกบันาง 

ท่านก็จะไดร้บัความสุขกบันางขณะทีน่างอยู่ในสภาพทีค่ดงออยู่ 

และหากท่านพยายามจะดดันางใหต้รงก็เท่ากบัว่าทา่นไดท้ าใหน้างหกัสะบัน้ลง 

และการหกัของนางคอืการหย่ากบันาง” (มุสลมิ 1468) ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“สามผีูศ้รทัธาจงอย่าเกลยีดภรรยาผูศ้รทัธา 

หากเขาไม่ชอบนิสยัทีไ่ม่ดบีางประการในตวันาง เขาก็น่าจะพอใจนิสยัทีด่อีืน่ๆ 

ในตวันาง” (มุสลมิ 1469) และความหมาย:"อย่าถู" ไม่ไดเ้กลยีด หะดษีต่างๆ 

ขา้งตน้เป็นการชีแ้นะจากท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

แกป่ระชาชาตขิองท่านว่า ผูช้ายตอ้งปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิอย่างไร 

และชีแ้นะว่าผูช้ายควรจะรบัเอาสิง่ทีส่ะดวกและเรยีบง่ายจากผูห้ญงิ 

เน่ืองจากธรรมชาตแิห่งการสรา้งของผูห้ญงิถูกสรา้งขึน้มาในสภาพทีไ่ม่สมบูร



  

 

30 

ณแ์ละไม่ไดด้พีรอ้มเสยีทุกอย่าง โดยมีความบกพรอ่งและคดงออยู่ในตวั 

และผูช้ายไม่สามารถทีจ่ะแสวงหาความสุขกบันางไดอ้ย่างโล่งใจ 

นอกจากจะตอ้งยอมรบัธรรมชาตทิีอ่ลัลอฮฺสรา้งนางมาในแบบดงักล่าวดว้ยเท่า

น้ัน 

บทเรยีนทีไ่ดร้บัจากหะดษีต่างๆ ขา้งตน้ ก็คอื 

มนุษยค์วรท าการเปรยีบเทยีบและแยกแยะระหว่างความดงีามกบัความบกพรอ่ง

ทีม่อียู่ในตวัผูห้ญงิ 

เพราะยามใดทีเ่ขารูส้กึรงัเกยีจกบันิสยัทีไ่ม่ดบีางประการของนาง 

เขาก็ลองน านิสยัทีไ่ม่ดดีงักล่าวไปเปรยีบเทยีบกบัอกีนิสยัหน่ึงของนางทีเ่ขาพงึ

พอใจ 

โดยตอ้งไม่มองนางดว้ยสายตาทีเ่ออืมระอาและเกลยีดชงัเพยีงอย่างเดยีว 

มสีามจี านวนไม่นอ้ยอยากไดภ้รรยาทีอ่ยู่ในสภาพสมบูรณแ์ละดพีรอ้ม 

ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไม่ได ้ดงัน้ัน 

บรรดาสามเีหลา่น้ันจงึตกอยู่ในหว้งแห่งความทุกขแ์ละกระวนกระวาย 

และไม่สามารถทีจ่ะแสวงหาความสุขและอยู่รว่มกบัภรรยาของพวกเขาไดอ้ย่าง

สบายใจ และบางคร ัง้ก็อาจจะเป็นเหตุน าไปสู่การหย่ารา้งกนั 

ดงัค ากล่าวของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ทีว่า่ ความว่า 

“และหากท่านพยายามจะดดันางใหต้รง 

ก็เท่ากบัว่าทา่นไดท้ าใหน้างหกัสะบัน้ลง 

และการหกันางก็คอืการหย่ากบันางน่ันเอง” (มุสลมิ 1468)ดงัน้ัน 

สามจีงึควรมคีวามออมชอม อะลุ่มอล่วย 

ท าเป็นเพกิเฉยและปล่อยวางบา้งในทุกการกระท าของภรรยา 

หากว่าการกระท าเหล่าน้ันของพวกนางไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิความเสือ่มเสยีต่อศาส

นาหรอืเกยีรตศิกัดิศ์ร ีส่วนหน่ึงของสทิธทิีส่ามพีงึปฏบิตัต่ิอภรรยาคอื 

การแสวงหาปัจจยัยงัชพีแก่ภรรยา ทัง้อาหาร เคร ือ่งดืม่ เคร ือ่งนุ่งห่ม 

ทีอ่ยู่อาศยั และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เน่ืองจากค าตรสัของอลัลอฮฺทีว่่า ความว่า 
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“และหนา้ทีข่องสามผีูเ้ป็นพอ่เด็ก 

คอืการหาปัจจยัยงัชพีและเคร ือ่งนุ่งห่มใหแ้กบ่รรดาภรรยาอย่างชอบธรรม” 

(อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 233) ทา่นนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

กล่าววา่ความว่า 

“และหนา้ทีข่องพวกท่านทีพ่งึปฏบิตัต่ิอบรรดาภรรยาของพวกท่าน 

คอืการหาปัจจยัยงัชพี และเคร ือ่งนุ่งห่มใหแ้กพ่วกนางอย่างชอบธรรม” (มุสลมิ 

2137) ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ถูกถามว่า 

"อะไรคอืสทิธทิีภ่รรยาของคนใดคนหน่ึงในหมู่พวกเราพงึไดร้บั?" 

ท่านตอบว่าความว่า “ทา่นจะตอ้งใหอ้าหารแกน่างเมือ่ทา่นทานอาหาร 

ใหเ้คร ือ่งนุ่มห่มแกน่างเมือ่ท่านสวมใส่เคร ือ่งนุ่งห่ม จงอย่าตบหนา้นาง 

อย่าด่าทอหรอืพูดจาหยาบคายกบันาง 

และอย่าลงโทษดว้ยการปลกีตวัจากนางนอกจากใหท้ าแค่ในบา้นเท่าน้ัน 

(หมายถงึไม่ลงโทษดว้ยการหนีจากนางออกไปนอกบา้น)” (บนัทกึโดย 

อบูดาวูด) อกีส่วนหน่ึงของสทิธทิีส่ามพีงึปฏบิตัต่ิอภรรยาคอื 

สามตีอ้งปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมระหว่างบรรดาภรรยาทัง้หลายของเขา 

หากว่าเขามภีรรยามากกวา่หน่ึงคน 

โดยสามตีอ้งปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมในดา้นปัจจยัยงัชพี ทีอ่ยู่อาศยั 

การรว่มหลบันอน และทุกๆ 

สิง่ทีส่ามารถสรา้งความเป็นธรรมใหก้บับรรดาภรรยาทัง้สองคน 

เพราะการเอนเอยีงไปทางภรรยาคนใดคนหน่ึงถอืว่าเป็นบาปใหญ่ประการหน่ึง 

ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ความว่า “ผูใ้ดมภีรรยาสองคน 

แลว้เขาปฏบิตัดิว้ยการเอนเอยีงไปทางภรรยาคนใดคนหน่ึง 

เขาจะปรากฏในวนักยิามะฮฺในสภาพทีเ่อยีงขา้ง” (อบู ดาวูด 2133, อตั-

ตริมซิยี ์1141, อบินุ มาญะฮฺ 1969) อย่างไรก็ตาม 

ยงัมสีิง่ทีส่ามไีม่สามารถใหค้วามเทา่เทยีมกนัแกภ่รรยาทัง้สองได ้อาท ิ

ความรูส้กึรกั ความเอ็นดู และความสบายใจ เป็นตน้ 
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ก็ไม่ถอืว่าสามมีบีาปความผดิแต่ประการใด 

เพราะสิง่ดงักล่าวอยู่นอกเหนือความสามารถของเขา อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า  

ا َُُولَن﴿ و  يعه نُتَۡسَتطِّ
َ
هوا ُُأ ل َِّسا ءَُُُِّبيۡنََُُتۡعدِّ  [129: النساء]ُ﴾...َُحَرۡصتهۡم َُُولَوُُۡٱلن 

“และพวกเจา้จะไม่สามารถใหค้วามยุตธิรรม 

(ในดา้นความรกัและความรูส้กึเอนเอยีงของจติใจ) 

ระหว่างบรรดาภรรยาของพวกเจา้ไดเ้ลย 

ไม่ว่าพวกเจา้จะพยายามขนาดไหนก็ตาม” (อนั-นิสาอ ์:129) ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

จะแบ่งเวรระหวา่งบรรดาภรรยาของท่านดว้ยความยุตธิรรม 

แลว้ท่านจะก็ขอดุอาอต่์ออลัลอฮฺว่า ความว่า “โออ้ลัลอฮ ฺ

น่ีคอืการแบ่งเวรของฉันซึง่เป็นสิง่ทีฉ่ันครอบครองและสามารถควบคุมได ้

ดงัน้ัน 

ขอพระองคโ์ปรดอย่าไดต้ าหนิฉันในสิง่ทีพ่ระองคท์รงครอบครองแต่ฉันไม่ไดค้

รอบครองมนั (หมายถงึความรูส้กึรกัและเสน่หาระหว่างภรรยา)”( อบู ดาวูด 

2134, อตั-ตริมซิยี ์1140, อบินุ มาญะฮฺ 1971) 

แต่ถา้หากว่ามคีวามเหลือ่มล า้ในการไปอยู่กบัภรรยาคนใดคนหน่ึง 

โดยทีภ่รรยาคนอืน่ยนิยอม ก็ถอืว่าเป็นทีอ่นุญาต ดงัทีท่่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

ไดแ้บ่งเวรอยู่กบัท่านหญงิอาอชิะฮฺโดยผนวกรวมกบัเวรของท่านหญงิเสาดะฮฺ 

หลงัจากทีน่างไดม้อบเวรของนางใหแ้กอ่าอชิะฮฺ และในชว่งทีท่่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ป่วยคร ัง้สุดทา้ยกอ่นการเสยีชวีติ 

ท่านไดถ้ามบรรดาภรรยาของท่านว่า “พรุง่นีฉ้ันตอ้งไปอยู่บา้นใคร? 

พรุง่นีฉ้ันตอ้งไปอยู่บา้นใคร?” 

บรรดาภรรยาของท่านก็ยนิยอมใหท้่านเลอืกว่าจะอยู่บา้นใคร ซึง่ ณ 

ตอนน้ันท่านนอนรกัษาอาการป่วยอยู่ทีบ่า้นอาอชิะฮฺจนกระทั่งท่านเสยีชวีติ 

(อลั-บุคอรยี ์5217,มุสลมิ 2443) 
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ส่วนสทิธขิองสามทีีภ่รรยาจ าเป็นตอ้งปฏบิตัต่ิอเขาถอืวา่ยิง่ใหญ่กว่าสทิธขิอง

ภรรยาทีส่ามจี าเป็นตอ้งปฏบิตัต่ิอนาง เน่ืองจากค าตรสัของอลัลอฮฺทีว่่า 

ความว่า  

نَُُ...﴿ ُ َُعلَۡيهِّنَُُٱلَذِّيُمِّۡثلهَُُولَهه وفِّ ِّٱلَۡمۡعره َِّجالُُِّب ِّلر   [ 228: البقرة]ُ﴾...ُوَُدرََجة  َُُعلَۡيهِّنََُُول

“และบรรดาภรรยาก็ควรไดร้บัสทิธอินัชอบธรรม 

เชน่เดยีวกบัทีพ่วกนางตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่่อสามขีองพวกนาง 

และส าหรบับรรดาสามจีะมคีวามประเสรฐิเหนือกวา่บรรดาภรรยาหน่ึงขัน้ 

(น่ันคอืสทิธกิารเป็นผูป้กครองและตอ้งไดร้บัการเชือ่ฟังจากภรรยา)” (อลั-

บะเกาะเราะฮฺ 228) ผูช้ายคอืผูท้ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูป้กครอง ดูแล 

และเลีย้งดูผูห้ญงิ ดว้ยการแสวงหาสิง่ดีๆ  และคุณประโยชนต่์างๆ ใหแ้กน่าง 

ตอ้งคอยอบรมและชีน้ านาง ดงัค าตรสัของอลัลอฮฺทีว่่า ความวา่ 

َِّجالهُ﴿ ونَُُٱلر  َٰمه َِّسا ءُُِّعَلَىُقََو َِّمُاُُٱلن  مُُۡٱّلَلُهُفََضَلُُب ُُعَلَىََُُٰبۡعَضهه َِّما َُُُبۡعض  وا َُُوب نَفقه
َ
ِّهِّۡمُ ُمِّنُُۡأ َٰل ۡمَو

َ
ُُ﴾...ُأ

 [ 34: النساء]

“บรรดาบุรุษเพศคอืผูท้ีท่ าหนา้ทีเ่ป็นผูป้กครองและดูแลเลีย้งดูบรรดาสตรเีพ

ศ 

ดว้ยปัจจยัแห่งความสามารถทีอ่ลัลอฮฺทรงก าหนดใหบุ้รุษเพศมเีหนือกวา่สตรเี

พศ และเน่ืองจากบุรุษเพศตอ้งใชจ้า่ยในทรพัยข์องพวกเขา 

(เพือ่เป็นปัจจยัยงัชพีแกน่าง)”(อนั-นิสาอ:์34) 

ในจ านวนสทิธขิองสามทีีภ่รรยาจ าเป็นตอ้งปฏบิตัต่ิอเขาคอื 

ภรรยาตอ้งเชือ่ฟังค าสัง่ของสาม ี

ยกเวน้ในเร ือ่งทีเ่ป็นการฝ่าฝืนทรยศต่ออลัลอฮฺ 

(ซึง่ภรรยาไม่จ าเป็นตอ้งเชือ่ฟัง) ตอ้งปกป้องสามใีนยามลบัตาเขา 

รวมทัง้ตอ้งดูแลทรพัยส์นิของเขาดว้ย แทจ้รงิท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“หากฉันสามารถสัง่ใหค้นหน่ึงกราบสุญูดต่อคนหน่ึงได ้
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แน่นอนว่าฉันก็จะสัง่ใหภ้รรยาสุญูดต่อสามขีองนาง (แต่ท่านไม่ไดส้ ัง่เชน่น้ัน 

เพราะการสุญูดต่อสิง่อืน่นอกจากอลัลอฮฺเป็นเร ือ่งตอ้งหา้มในอสิลาม)” (อบู 

ดาวูด 2140, อตั-ตริมซิยี ์1159) ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

กล่าววา่ ความวา่ “เมือ่สามคีนหน่ึงชวนภรรยามายงัทีห่ลบันอนของเขา 

แต่ภรรยากลบัปฏเิสธไม่ยอมไป ท าใหเ้ขานอนทัง้คนืในสภาพทีโ่กรธเคอืง 

บรรดามะลาอกิะฮฺก็จะสาปแชง่นางจนถงึรุง่เชา้”(อลั-บุคอรยี ์5193,มุสลมิ 

1436) สทิธขิองสามอีกีส่วนหน่ึงทีภ่รรยาจ าเป็นตอ้งปฏบิตัต่ิอเขา ก็คอื 

ภรรยาตอ้งไม่ยุ่งอยู่กบังานใดๆ 

ทีท่ าใหบ้กพรอ่งต่อการปรนนิบตัแิละใหค้วามสุขกบัสามไีดอ้ย่างสมบูรณเ์ต็มที ่

ถงึแมว้่าจะเป็นการท าอบิาดะฮฺสุนัตก็ตาม เน่ืองจากค าสอนของท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ความว่า 

“ไม่อนุญาตใหส้ตรผีูเ้ป็นภรรยาถอืศลีอดสุนัต ในขณะทีส่ามอียู่กบับา้นนอก 

จากจะไดร้บัอนุญาตจากสาม ี

และตอ้งไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดเขา้บา้นนอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากสามกีอ่น” 

(อลั-บุคอรยี ์5195, มุสลมิ 1026) แทจ้รงิ ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดบ้อกว่า ความพอใจของสามทีีม่ต่ีอภรรยา 

เป็นสาเหตุหน่ึงทีจ่ะท าใหน้างไดเ้ขา้สวนสวรรค ์ดงัหะดษีทีบ่นัทกึโดยอตั-

ตริมซิยีจ์ากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎยิลัลอฮุอนัฮา นางเล่าวา่ ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“ผูห้ญงิท่านใดก็ตามทีเ่สยีชวีติลงในสภาพทีส่ามขีองนางพงึพอใจต่อนาง 

แน่นอนว่านางจะไดเ้ขา้สวนสวรรค”์ (อตั-ตริมซิยี ์1161, อบินุ มาญะฮฺ 1854) 

* 
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เจด็ สทิธขิองผูน้ ำและประชำชน 

ผูน้ าคอืผูท้ีป่กครองดูแลกจิการต่างๆ ของชาวมุสลมิ ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าทัว่ไป 

เชน่ผูน้ าสูงสุดของประเทศ หรอืผูน้ าเฉพาะดา้น 

เชน่ประธานหรอืผูอ้ านวยการขององคก์รหรอืการงานเฉพาะดา้น เป็นตน้ 

พวกเขาเหล่าน้ันลว้นมสีทิธทิีป่ระชาชนหรอืผูท้ีอ่ยู่ใตก้ารปกครองของพวกเขา

จ าเป็นตอ้งมอบให ้

ในทางกลบักนัประชาชนก็มีสทิธอินัชอบธรรมทีบ่รรดาผูน้ าหรอืผูบ้งัคบับญัชา

จ าเป็นตอ้งมอบใหเ้ชน่เดยีวกนั 

สทิธขิองพลเมอืงทีผู่น้ าจ าเป็นตอ้งมอบให ้คอืผูน้ าตอ้งปฏบิตัติามอะมานะฮฺ 

(หนา้ทีร่บัผดิชอบ) ทีอ่ลัลอฮฺทรงมอบใหแ้ละก าชบัใหป้ฏบิตั ิอาท ิ

ตกัเตอืนดว้ยความหวงัดอีย่างจรงิใจต่อประชาชน 

ปกครองดว้ยแนวทางทีเ่ทีย่งตรงและสามารถใหห้ลกัประกนัในผลประโยชนท์ีพ่

วกเขาจะไดร้บับนโลกนีแ้ละในวนัอาคเิราะฮฺ 

ดว้ยการด าเนินตามแนวทางของบรรดาผูศ้รทัธา น่ันคอืแนวทางทีท่่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดด้ าเนินไวเ้ป็นแบบอย่าง 

เพราะการด าเนินตามแนวทางดงักล่าวเท่าน้ันทีผู่น้ าจะไดร้บัความผาสุก 

เชน่เดยีวกบัประชาชนของเขาและทุกคนทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของเขา 

ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด 

เพราะดว้ยการปฏบิตัดิงักล่าวท าใหป้ระชาชนพงึพอใจต่อผูน้ าและเกดิความผู

กพนัระหว่างทัง้สองฝ่าย ท าใหป้ระชาชนยอมเชือ่ฟังต่อค าสัง่ต่างๆ ของผูน้ า 

และชว่ยรกัษาอะมานะฮฺภาระหนา้ทีใ่นสิง่ทีพ่วกเขาจ าเป็นตอ้งเชือ่ฟังและปกป้อ

งผูน้ แทจ้รงิ ผูใ้ดย าเกรงอลัลอฮฺ ผูค้นก็จะย าเกรงเขา 

และผูใ้ดท าใหอ้ลัลอฮฺทรงพงึพอใจ 

อลัลอฮฺจะทรงท าใหเ้ขาไดร้บัการชว่ยเหลอืจากผูค้นและท าใหพ้วกเขาพงึพอใ

จต่อเขา เพราะหวัใจของผูค้นอยู่ในพระหตัถข์องอลัลอฮฺ 

พระองคจ์ะทรงพลกิผนัอย่างไรก็ไดต้ามแต่พระองคท์รงประสงค ์
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ส่วนสทิธขิองผูน้ าทีพ่ลเมอืงจ าเป็นตอ้งมอบให ้

คอืใหค้ าตกัเตอืนนะศหีะฮฺหรอืหวงัดอีย่างบรสิุทธิใ์จแกเ่ขาในหนา้ทีก่ารปกคร

อง ชว่ยสะกดิเตอืนเขาเมือ่เกดิการหลงลมื 

ขอดุอาอใ์หแ้กเ่ขาเมือ่เห็นเขาเบีย่งเบนออกจากสจัธรรม 

ปฏบิตัแิละเชือ่ฟังตามค าสัง่ของผูน้ าในสิง่ทีไ่ม่เป็นการฝ่าฝืนหรอืทรยศต่ออลัล

อฮฺ 

เพราะการเชือ่ฟังดงักล่าวจะท าใหเ้กดิความเขม้แข็งและความเสถยีรของสงัคม 

และการไม่เช ือ่ฟังผูน้ าจะกอ่ใหเ้กดิความวุ่นวายและสรา้งความเสยีหายต่อระบ

บการปกครอง ดว้ยเหตุนีอ้ลัลอฮฺจงึทรงสัง่ใหเ้ช ือ่ฟังพระองค ์

เช ือ่ฟังท่านเราะสูลุลลอฮฺ และเชือ่ฟังผูน้ า พระองคต์รสัว่า ความว่า  

َهُا﴿ يُّ
َ
أ ا ُُٱلَذِّينََُُيَٰٓ وا َُُءاَمنهو  يعه طِّ

َ
وا ُُٱّلَلَُُأ يعه طِّ

َ
وَلَُُوأ ِّيُٱلَرسه ل و 

ه
ۡمرَُُِّوأ

َ
ۡمُ ُُٱلۡأ  [ 59: النساء] ُ﴾...ُمِّنكه

“โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย จงเชือ่ฟังอลัลอฮฺ เช ือ่ฟังเราะสูลของพระองค ์

และเชือ่ฟังผูน้ าของพวกเจา้” (อนั-นิสาอ ์: 59) ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“มุสลมิแต่ละคนจ าเป็นตอ้งเชือ่ฟังและปฏบิตัติามผูน้ าในสิง่ทีต่วัเองพอใจและไ

ม่พอใจ ยกเวน้เมือ่ถูกสัง่ใชใ้หก้ระท าในสิง่ทีเ่ป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ของอลัลอฮฺ 

ดงัน้ันเมือ่เขาถูกสัง่ใชใ้หก้ระท าการฝ่าฝืนอลัลอฮฺ 

เขาก็ไม่จ าเป็นตอ้งเชือ่ฟังและปฏบิตัติามค าสัง่น้ัน” (อลั-บุคอรยี ์7144, มุสลมิ 

1839) ท่านอบัดุลลอฮฺ อบินุ อุมรั ฺกล่าวว่า 

"คร ัง้หน่ึงเราเคยเดนิทางไกลพรอ้มกบัท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

แลว้เราก็ไดห้ยุดพกั ณ ทีพ่กัแห่งหน่ึง หลงัจากน้ัน ผูป่้าวประกาศของทา่นนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ก็ไดเ้รยีกพวกเราว่า อศั-เศาะลาตะ ญามอิะฮฺ 

(ไดเ้วลารวมตวักนัละหมาดแลว้) พวกเราจงึไปรวมตวักนัทีท่่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั แลว้ท่านก็ไดก้ล่าวว่า ความว่า 

“แทจ้รงิไม่มนีบที่านใดทีอ่ลัลอฮฺแต่งตัง้ขึน้ (กอ่นหนา้ฉัน) 

นอกจากตอ้งท าหนา้ทีช่ ีน้ าประชาชาตขิองเขาใหรู้จ้กัสิง่ทีด่ทีีสุ่ดตามทีเ่ขาไดรู้ ้
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มา และตอ้งเตอืนพวกเขาจากความช ัว่รา้ยทีเ่ลวทีสุ่ดตามทีเ่ขาไดรู้ม้า 

และแทจ้รงิ 

ประชาชาตขิองพวกเจา้นีถู้กก าหนดใหม้คีวามปลอดภยัอยู่ในชว่งแรกๆ 

ของประชาชาต ิและประชาชาตชิว่งสุดทา้ยจะประสบกบัภยัพบิตั ิและสิง่ต่างๆ 

อนัเลวรา้ยมากมายทีพ่วกเจา้ตอ้งปฏเิสธมนั และฟิตนะฮฺก็จะมา 

ซึง่ฟิตนะฮฺบางส่วนทีม่าภายหลงัจะรุนแรงกว่าจนท าใหผู้ค้นคดิว่าฟิตนะฮฺทีม่า

กอ่นหนา้มนัเบาบางเล็กนอ้ยเท่าน้ันเอง พอฟิตนะฮฺมา มุสลมิก็จะกล่าวว่า 

น่ีคอืหายนะทีเ่ป็นจดุจบของฉันแลว้กระมงั (แลว้ฟิตนะฮฺน้ันก็หายไป) 

พอฟิตนะฮฺใหม่มา มุสลมิก็จะกล่าวซ า้เหมอืนเดมิว่า คร ัง้นีแ้หละ 

คร ัง้นีแ้ลว้กระมงัทีจ่ะเป็นจดุจบของฉัน ดงัน้ัน 

ผูใ้ดปรารถนาจะหลกีห่างจากไฟนรกและอยากจะเขา้สวนสวรรค ์

เขาก็จงเตรยีมพรอ้มพยายามใหเ้สยีชวีติในสภาพทีศ่รทัธาต่ออลัลอฮฺและวนัอ

าคเิราะฮฺ 

และจงปฏบิตัต่ิอคนอืน่เฉกเชน่ทีเ่ขาชอบจะใหค้นอืน่ปฏบิตัต่ิอเขาดว้ย 

และผูใ้ดไดจ้บัมอืใหส้ตัยาบนักบัผูน้ าคนใดและมีความบรสิุทธิใ์จในสญัญา 

เขาก็จงเชือ่ฟังเขาเท่าทีส่ามารถจะท าได ้

และหากมผีูใ้ดขึน้ประกาศเป็นผูน้ าหรอืคดิแย่งชงิต าแหน่งจากผูน้ าทีไ่ดร้บัการ

ใหส้ตัยาบนัมา พวกเจา้ก็จงต่อสูป้ระหตัประหารคนทีม่าแย่งอ านาจน้ัน 

(บนัทกึโดยมุสลมิ) ชายคนหน่ึงไดถ้ามท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ว่า 

โอท้่านนบขีองอลัลอฮฺ ท่านเห็นเป็นอย่างไร 

หากบรรดาผูน้ าบงัคบัและขอใหเ้ราเตมิเต็มในสทิธขิองพวกเขา 

แต่พวกเขากลบัปิดกัน้ไม่ยอมมอบสทิธขิองพวกเรา 

ท่านจะสัง่ใหเ้ราท าอย่างไร? แต่ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไม่ตอบ 

หลงัจากน้ันเขาก็ถามท่านอกีคร ัง้ ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

จงึตอบว่า ความว่า “พวกเจา้จงเชือ่ฟังและปฏบิตัติามพวกเขา เพราะแทจ้รงิ 

บรรดาผูน้ าเหลา่น้ันตอ้งรบัผดิชอบหนา้ทีใ่นส่วนทีพ่วกเขาตอ้งปฏบิตั ิ
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ส่วนพวกเจา้ก็ตอ้งแบกรบัผดิชอบต่อหนา้ทีใ่นส่วนทีพ่วกเจา้ตอ้งปฏบิตั”ิ 

(มุสลมิ 1846) 

และส่วนหน่ึงของสทิธทิีผู่น้ าพงึไดร้บัจากประชาชน คอื 

ประชาชนตอ้งคอยใหค้วามชว่ยเหลอืสนับสนุนภารกจิและหนา้ทีข่องผูน้ า 

ดว้ยการชว่ยเหลอืผูน้ าในการด าเนินกจิการทีพ่วกเขาไดร้บัอะมานะฮฺมา 

และใหแ้ต่ละคนรูจ้กับทบาทและหนา้ทีร่บัผดิชอบในสงัคมของตวัเอง 

จนกระทั่งทุกๆ อย่างสามารถด าเนินไปตามแนวทางทีพ่งึประสงค ์

เพราะหากผูน้ าไม่ไดร้บัการชว่ยเหลอืจากประชาชนในภารกจิและหนา้ทีร่บัผดิ

ชอบของพวกเขา 

ภารกจิของพวกเขาก็จะไม่สามารถด าเนินไปตามแนวทางทีพ่งึประสงคไ์ด ้

* 
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แปด สทิธขิองเพือ่นบำ้น 

เพือ่นบา้นหมายถงึผูท้ีม่บีา้นเรอืนอยู่ใกลก้บับา้นของท่าน 

เพือ่นบา้นมสีทิธทิีค่วรจะไดร้บัจากท่านมากมาย 

ถา้เพือ่นบา้นของท่านมคีวามสมัพนัธท์างเครอืญาตกิบัท่านและเป็นมุสลมิ 

เขาก็ควรจะไดร้บัสทิธสิามประการดว้ยกนัคอื สทิธใินฐานะเพือ่นบา้น 

สทิธใินฐานะเครอืญาต ิและสทิธใินฐานะพีน่อ้งมุสลมิ 

ถา้เพือ่นบา้นของท่านเป็นมุสลมิแต่ไม่ไดม้ีความสมัพนัธท์างเครอืญาตกิบัท่าน 

เขาก็ควรจะไดร้บัสทิธสิองประการคอื สทิธใินฐานะเพือ่นบา้น 

และสทิธใินฐานะพีน่อ้งมุสลมิของท่าน 

เชน่เดยีวกบัเพือ่นบา้นทีม่คีวามสมัพนัธท์างเครอืญาตกิบัท่านแต่เขาไม่ใชมุ่ส

ลมิ เขาก็ควรจะไดร้บัสทิธสิองประการเหมอืนกนัคอื สทิธใินฐานะเพือ่นบา้น 

และสทิธใินฐานะเครอืญาต ิ

ส่วนเพือ่นบา้นทีไ่ม่ไดม้คีวามสมัพนัธท์างเครอืญาตกิบัท่านและไม่ใชมุ่สลมิ 

เขาก็ควรจะไดร้บัสทิธเิพยีงประการเดยีว น่ันคอื สทิธใินฐานะเพือ่นบา้น 

อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า  

َِّديۡنُِّ...﴿ َٰل َو
ِّٱلۡ ُاَُوب ِّذِّيُإِّۡحَسَٰنٗٔ ۡربَيََُُٰوب ۡربَيَُُٰذِّيَُوٱلۡجَارَُُِّوٱلَۡمَسَٰكِّينَُُِّوٱلَۡيَتََٰمىَُُٰٱلۡقه ُٱلۡجهنهبَُُِّوٱلۡجَارُُِّٱلۡقه
ِّٱلۡجَۢنبَُُِّوٱلَصاحِّبُِّ  [36: النساء]ُ﴾...ُب

“และจงท าดต่ีอบดิามารดา เครอืญาตทิีใ่กลช้ดิ เด็กก าพรา้และผูข้ดัสน 

และเพือ่นบา้นทีม่คีวามสมัพนัธท์างเครอืญาตแิละเพือ่นทีไ่ม่มสีมัพนัธท์างเครอื

ญาต”ิ (อนั-นิสาอ ์: 36) ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวว่า 

ความว่า“ญบิรลีคอยสัง่เสยีฉันอยู่เสมอใหท้ าดต่ีอเพือ่นบา้น 

จนฉันคาดคดิถงึขัน้ว่าเขาจะใหเ้พือ่นบา้นไดม้สีทิธริบัมรดกกนัเลยทเีดยีว”(อั

ล-บุคอรยี ์6014-6015,มุสลมิ 6424-6425) (บนัทกึโดยอลั-บุคอรยี ์

และมุสลมิ) ดงัน้ัน 

ส่วนหน่ึงของสทิธทิีเ่พือ่นบา้นคนหน่ึงพงึจะไดร้บัจากเพือ่นบา้นอกีคนหน่ึงคอื 
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การท าดต่ีอเขาดว้ยสิง่ต่างๆ ทีส่ามารถกระท าได ้

ไม่ว่าจะเป็นดว้ยทรพัยส์นิของเขา ชือ่เสยีงหรอืบารมใีนสงัคม 

และสิง่ทีเ่กดิประโยชน ์ท่านนบ ีศ็อลลลัอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าวว่า ความว่า 

“เพือ่นบา้นทีป่ระเสรฐิทีสุ่ดในทศันะของอลัลอฮฺ คอื 

เพือ่นบา้นทีป่ฏบิตัดิทีีสุ่ดต่อเพือ่นบา้นของเขา” (อตั-ตริมซิยี ์1944) ท่านนบ ี

ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดก้ล่าวอกีว่า ความวา่ 

“ผูใ้ดทีศ่รทัธาต่ออลัลอฮฺและวนัอาคเิราะฮฺ เขาก็จงท าดต่ีอเพือ่นบา้นของเขา” 

(อลั-บุคอรยี ์6019,มุสลมิ48) และท่านนบ ีศ็อลลลัอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดก้ล่าว 

(แก ่อบู ซรั)ฺ ว่า ความว่า “โอ ้อบู ซรั ฺเอ๋ย 

เมือ่ท่านตม้น ้าแกงท่านจงเตมิน ้าใหม้าก 

และจงแบ่งปันใหก้บัเพือ่นบา้นของท่านดว้ย”(มุสลมิ 2625) 

ในจ านวนวธิกีารท าดต่ีอเพือ่นบา้นคอื 

การมอบของขวญัใหแ้กเ่ขาตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ 

เพราะของขวญัเป็นการเสรมิสรา้งความรกัใครใ่หแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ 

และขจดัความรูส้กึบาดหมางและเป็นศตัรูกนั 

และส่วนหน่ึงของสทิธทิีเ่พือ่นบา้นพงึปฏบิตัต่ิอเพือ่นบา้นของเขาก็คอื 

การระงบัจากการสรา้งความเดอืดรอ้นแกเ่ขาทัง้ในแง่ค าพูดและการกระท า 

ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่ 

“ฉันขอสาบานต่ออลัลอฮวฺ่า เขายงัไม่เป็นผูศ้รทัธา เขายงัไม่เป็นผูศ้รทัธา 

เขายงัไม่เป็นผูศ้รทัธา”มคีนถามว่า 

ผูใ้ดหรอืโอท้่านเราะซลูุลลอฮฺ?ท่านตอบว่า“คนทีเ่พือ่นบา้นของเขาไม่ปลอดภั

ยจากการอธรรมและความเลวของเขา”(อลั-บุคอรยี ์6016) 

ในอกีรายงานหน่ึงท่านกล่าวว่า 

ความว่า“จะไม่ไดเ้ขา้สวรรคส์ าหรบัผูท้ีเ่พือ่นบา้นของเขาไม่ปลอดภยัจากการ

อธรรมและความเลวของเขา”(มุสลมิ 46) และคุณลกัษณะ: 

ช ัว่รา้ยดงัน้ันใครก็ตามทีไ่ม่เช ือ่ว่าเพือ่นบา้นของเขาไม่ดเีขาก็ไม่ใชผู่เ้ช ือ่และเ
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ขาไม่ไดเ้ขา้สวรรค ์

มผีูค้นจ านวนมากในปัจจบุนัทีไ่ม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองเพือ่นบา้น 

และเพือ่นบา้นของเขาไม่ปลอดภยัจากความเลวทรามของพวกเขา 

ท่านจะพบว่าพวกเขาชอบทีจ่ะโตเ้ถยีงกบัเพือ่นบา้นอยู่ตลอดเวลา ชอบทะเลาะ 

ล่วงละเมดิสทิธ ิและสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้กเ่พือ่นบา้น 

ทัง้ดว้ยค าพูดและการกระท า 

ทัง้หมดน้ันลว้นเป็นการปฏบิตัทิีค่า้นกบัค าสัง่ใชข้องอลัลอฮฺและศาสนทูตของ

พระองค ์และเป็นการกระท าทีก่อ่ใหเ้กดิความแตกแยกในหมู่ชาวมุสลมิ 

ท าใหจ้ติใจของพวกเขาเหนิห่างกนั และไม่ใหเ้กยีรตซิ ึง่กนัและกนั 

* 
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เกำ้ สทิธขิองมุสลมิท ัว่ไป 

มสีทิธจิ านวนมากมายทีมุ่สลมิแต่ละคนพงึปฏบิตัต่ิอพีน่อ้งมุสลมิของเขา 

ส่วนหน่ึงของสทิธเิหล่าน้ันคอื ค ากล่าวของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุ 

อะลยัฮวิะสลัลมั ตามทีม่รีะบุในหะดษีเศาะฮหีวฺ่า ความว่า 

“สทิธขิองมุสลมิทีพ่งึปฏบิตัต่ิอมุสลมิมหีกประการ คอื 

เมือ่ท่านพบเขาท่านจงใหส้ลามแกเ่ขา เมือ่เขาเชญิชวนท่าน 

ท่านก็จงตอบรบัค าเชญิของเขา เมือ่เขาขอค าชีแ้นะและตกัเตอืนจากท่าน 

ท่านก็จงใหค้ าชีแ้นะและตกัเตอืนเขา เมือ่เขาจามและกล่าวสรรเสรญิอลัลอฮฺ 

ท่านก็จงขอดุอาอใ์หแ้กเ่ขา เมือ่เขาเจ็บป่วยท่านก็จงไปเยีย่มเยยีนเขา 

และเมือ่เขาเสยีชวีติ ท่านก็จงตดิตามส่งศพ/ญะนาซะฮฺของเขา” (มุสลมิ 

2162, อลั-บุคอรยี ์1240 ดว้ยส านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยระบุว่ามหีา้ประการ) 

หะดษีขา้งตน้ไดช้ ีแ้จงถงึสทิธต่ิางๆ ทีมุ่สลมิคนหน่ึงพงึปฏบิตัต่ิอพีน่อ้งมุสลมิ 

ดงันี ้สทิธทิีห่น่ึง:การใหส้ลาม การใหส้ลามเป็น สุนนะฮฺ มุอกักะดะฮฺ 

(สุนนะฮฺทีเ่นน้ย า้ใหป้ฏบิตั)ิ 

เพราะสลามเป็นสาเหตุหน่ึงทีจ่ะท าใหช้าวมุสลมิรูส้กึรกัใครแ่ละห่วงใยกนั 

ดงัค ากล่าวของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ความว่า 

“พวกท่านจะไม่สามารถสวรรคไ์ด ้จนกว่าพวกท่านจะศรทัธา 

และพวกท่านจะไม่ศรทัธาอยา่งแทจ้รงิจนกว่าพวกท่านจะรกัใครก่นั เอาไหม 

ฉันจะบอกสิง่หน่ึงแกพ่วกท่าน 

เมือ่พวกท่านปฏบิตัแิลว้ก็จะเกดิความรกัใครใ่นหมู่ของพวกท่าน? น่ันคอื 

จงโปรยสลามใหแ้กก่นัระหว่างพวกทา่น” 

ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั จะใหส้ลามกอ่นแก่ผูท้ีท่่านพบเจอเสมอ 

และท่านจะใหส้ลามแกเ่ด็กๆ เมือ่ยามทีท่่านเดนิผ่านพวกเขาดว้ย 

สุนนะฮฺใหผู้น้อ้ยหรอืเด็กเร ิม่ใหส้ลามแกผู่ใ้หญ่หรอืผูอ้าวโุสกว่ากอ่น 

กลุ่มทีม่จี านวนนอ้ยกว่าใหส้ลามแกก่ลุ่มทีม่จี านวนมากกว่า 
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และผูท้ีอ่ยู่บนพาหนะใหส้ลามแกผู่ท้ีก่ าลงัเดนิ 

แต่หากว่าผูท้ีส่มควรใหส้ลามกอ่นตามสุนนะฮฺทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ไม่เร ิม่ใหส้ล

ามกอ่น ก็ใหอ้กีฝ่ายหน่ึงใหส้ลามกอ่นแทน เพือ่ไม่ใหข้าดการใหส้ลาม ดงัน้ัน 

เมือ่ผูน้อ้ยหรอืเด็กไม่เร ิม่ใหส้ลามแกผู่ใ้หญ่หรอืผูอ้าวุโสกว่า 

ก็ใหผู้ใ้หญ่หรอืผูอ้าวุโสกวา่เร ิม่ใหส้ลามแกเ่ด็กหรอืผูน้อ้ยแทน 

และเมือ่กลุ่มทีม่จี านวนนอ้ยกว่าไม่เร ิม่ใหส้ลามแกก่ลุ่มทีม่จี านวนมากกว่า 

ก็ใหก้ลุ่มทีม่จี านวนมากกว่าเร ิม่ใหส้ลามแกก่ลุ่มทีม่จี านวนนอ้ยกว่าแทน 

เพือ่ใหไ้ดร้บัผลบุญของการใหแ้ละรบัสลาม 

ท่านอมัมาร ฺบนิ ยาสริ ฺเราะฎยิลัลอฮุอนัฮุมา กล่าววา่ ความว่า 

“มสีามสิง่ทีผู่ใ้ดสามารถรวบรวมไวก้บัตวัแสดงว่าเขาไดร้วบรวมอมีานหรอืควา

มศรทัธาไวแ้ลว้ น่ันคอื มจีติใจทีเ่ทีย่งธรรมต่อผูอ้ืน่ โปรยสลามใหแ้กผู่ค้น 

(ทัง้ทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กั) และการใชจ้า่ยหรอืการบรจิาคทรพัยส์นิในชว่งทีข่ดัสน” 

(อลั-บุคอรยี ์8) การเร ิม่ใหส้ลามเป็นสุนนะฮฺทีถู่กส่งเสรมิ 

ในขณะทีก่ารตอบสลามน้ันเป็น ฟัรฎูกฟิายะฮฺ 

(จ าเป็นตอ้งปฏบิตัโิดยภาพรวม)เมือ่ผูค้นจ านวนหน่ึงในกลุ่มเดยีวกนัไดป้ฏบิตัิ

ก็ถอืว่าเพยีงพอแลว้ส าหรบัทุกคน ดงัน้ัน 

เมือ่มกีารใหส้ลามต่อกลุ่มชนจ านวนหน่ึงแลว้มคีนใดคนหน่ึงในจ านวนพวกเข

าไดต้อบสลามก็ถอืว่าเพยีงพอและใชไ้ดแ้ลว้ส าหรบัทุกคน อลัลอฮฺตรสัว่า 

ความว่า 

ِّيتهمَُوِإَذا﴿ ي  َية ُُحه َِّتحِّ ۡحَسنَُُفََحيُّوا ُُب
َ
ِّأ وُُۡمِّۡنَها ُُب

َ
وَها  ُُأ ُُِّعَلَىََُُٰكانَُُٱّلَلَُُإِّنَُُرهدُّ

يًبُاَُشۡىءُ ُكهل  ُُ﴾٨٦َحسِّ
 [ 86: النساء]

“และเมือ่มคีนกล่าวสลามแกพ่วกเจา้(อสัลามุอะลยักุม)พวกเจา้จงตอบสลาม

เขาดว้ยสลามทีด่กีว่า(วะอะลยักุมุส สลาม 

วะเราะหมฺะตุลลอฮฺ)หรอืตอบกลบัเท่ากบัสลามทีเ่ขากล่าวมา(วะอะลยักุมุสสลา

ม)”(อนั-นิสาอ:์86) ดงัน้ัน การตอบสลามดว้ยค าว่า ยนิดตีอ้นรบั(อะฮฺลนั วะ 
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สะฮฺลนั)เพยีงอย่างเดยีวจงึไม่เพยีงพอ 

เพราะค ากล่าวดงักล่าวไม่ใชก่ารตอบสลามทีด่กีว่าหรอืเท่าเทยีมกนั 

เพราะฉะน้ัน เมือ่มคีนใหส้ลามท่านว่า อสัลามุอะลยักุม ท่านก็จงตอบเขาว่า 

วะอะลยักุมุสสลาม และเมือ่มคีนทกัท่านว่า อะฮฺลนัท่านก็จงทกัตอบว่า อะฮฺลนั 

ใหเ้หมอืนกบัเขา และหากมกีารกล่าวส านวนเพิม่เตมิก็จะเป็นการประเสรฐิกวา่ 

สทิธทิีส่อง:เมือ่มุสลมิคนหน่ึงเชญิชวนท่าน ท่านก็จงรบัค าเชญิของเขา 

หมายความว่า 

เมือ่มพีีน่อ้งมุสลมิเชญิท่านไปยงับา้นของเขาเพือ่รบัประทานอาหารหรอืท าธรุะ

อืน่ๆ ท่านก็จงตอบรบัค าเชญิของเขา การตอบรบัค าเชญิเป็น สุนนะฮฺ 

มุอกักะดะฮฺ (เนน้ใหก้ระท า) 

เน่ืองจากการตอบรบัดงักล่าวจะชว่ยโอบอุม้หวัใจของผูเ้ชญิ 

(ไม่ใหเ้สยีความรูส้กึ) และท าใหเ้กดิความรกัใครส่นิทสนมกนั 

ในขณะทีก่ารตอบรบัการเชญิชวนสู่งานแต่งงาน (วะลมีะฮฺ) 

น้ันเป็นสิง่ทีว่าญบิ ดว้ยเงือ่นไขทีเ่ป็นทีท่ราบกนั เน่ืองจากท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั กล่าววา่ ความวา่“และผูใ้ดไม่ตอบรบัค าเชญิ 

แทจ้รงิ เขาไดฝ่้าฝืนต่ออลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองคแ์ลว้”(มุสลมิ 

1432,อลั-บุคอรยี ์5177 ดว้ยความหมายทีใ่กลเ้คยีง) เป็นไปไดว้่า 

ค ากล่าวของท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ทีว่า่ “เมือ่เขาเชญิชวนท่าน 

ท่านก็จงตอบรบัค าเชญิของเขา” น้ัน 

ครอบคลุมแมก้ระทั่งการเชญิเพือ่ใหไ้ปชว่ยเหลอืเขาดว้ย 

เพราะทา่นถูกสัง่ใหต้อบรบัค าเชญิของเขา ดงัน้ัน 

เมือ่มคีนเรยีกและเชญิชวนท่านใหไ้ปชว่ยเขาแบกหรอืยกสิง่ใดสิง่หน่ึง 

หรอืทิง้/วางสิง่ใดสิง่หน่ึง หรอือืน่ๆ ท่านก็จ าเป็นตอ้งไปชว่ยเหลอืเขา 

เพราะทา่นถูกสัง่ใหป้ฏบิตัเิชน่น้ัน ท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั 

กล่าววา่ ความวา่ 

“หนา้ทีข่องผูศ้รทัธาคนหน่ึงทีม่ต่ีอผูศ้รทัธาอกีคนหน่ึงเป็นดัง่อาคารหน่ึงทีแ่ต่ล
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ะส่วนของอาคารต่างยดึเหน่ียวซึง่กนัและกนั”(อลั-บุคอรยี ์2446,มุสลมิ 

2585) สทิธทิีส่าม : เมือ่มุสลมิคนหน่ึงขอค าชีแ้นะและตกัเตอืนจากท่าน 

ท่านก็จงใหค้ าชีแ้นะแกเ่ขา หมายความว่า 

เมือ่มุสลมิคนหน่ึงมาหาเพือ่ขอใหท้่านชว่ยตกัเตอืนและชีแ้นะแกเ่ขา 

ท่านก็จงชีแ้นะและใหค้ าตกัเตอืนแกเ่ขา 

เพราะการตกัเตอืนเป็นส่วนหน่ึงของศาสนา ดงัค ากล่าวของท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮวิะสลัลมั ความว่า“ศาสนาคอื นะศหีะฮฺ(การชีแ้นะ 

การปรารถนาด)ีต่ออลัลอฮฺ ต่อศาสนทูตของพระองค ์

ต่อบรรดาผูน้ าของชาวมุสลมิ และต่อชาวมุสลมิทุกคน”(อลั-บุคอรยี ์35,มุสลมิ 

55) แต่หากเขาไม่มาขอค าตกัเตอืนและค าชีแ้นะจากท่าน 

และท่านทราบว่าเขาจะตอ้งพบกบัอนัตรายหรอืเขาจะไปท าความผดิ 

ท่านก็จ าเป็น(วาญบิ) ตอ้งใหค้ าตกัเตอืนและชีแ้นะเขา 

และถอืว่าเป็นหนา้ทีร่บัของทา่นถงึแมว้่าเขาจะไม่ไดม้าขอค าตกัเตอืนจากท่าน

ก็ตาม 

เพราะการตกัเตอืนดงักล่าวเป็นการขจดัอนัตรายและสิง่ทีไ่ม่ดงีามอย่างหน่ึงจา

กพีน่อ้งชาวมุสลมิ 

แต่ถา้หากว่าสิง่ทีเ่ขาจะกระท าไม่ไดก้อ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืความผดิบาป 

และท่านเห็นว่าการกระท าดงักล่าวน่าจะเกดิประโยชนต่์อคนอืน่มากกว่าเขา 

ท่านก็ไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวนะศหีะฮฺใดๆ แกเ่ขา 

เวน้แต่ว่าเขาจะขอมาขอค าชีแ้นะจากท่าน 

เมือ่ถงึเวลาน้ันท่านจงึจ าเป็นตอ้งชีแ้นะและตกัเตอืนเขา 

สทิธทิีส่ี ่: เมือ่มุสลมิคนหน่ึงจามและกล่าวสรรเสรญิอลัลอฮฺ 

ท่านก็จงขอดุอาอใ์หแ้กเ่ขา หมายความว่า 

เมือ่มุสลมิคนหน่ึงจามและกล่าวสรรเสรญิอลัลอฮวฺ่า “ للهُ اْلَحْمدُ   อลัหมัดุลลิลาฮฺ” 

(หมายถงึ มวลการสรรเสรญิเป็นเอกสทิธิข์องอลัลอฮฺ) ทา่นก็จงกล่าวแกเ่ขาวา่ 

“ كَُ للاُ  يَْرَحم   ยรัหะมุกลัลอฮฺ” (หมายถงึ 

ขออลัลอฮฺโปรดประทานความเมตตาแกท่่าน) 
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เพือ่เป็นการขอบคุณแกเ่ขาทีไ่ดก้ล่าวสรรเสรญิพระผูอ้ภบิาลของเขาขณะจาม 

แต่หากเขาจามแลว้ไม่ไดก้ล่าวสรรเสรญิอลัลอฮฺ 

เขาไม่มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัดุอาอนี์ ้ดงัน้ันจงึไม่จ าเป็นตอ้งขอดุอาอใ์หแ้กเ่ขา 

เพราะในเมือ่เขาไม่ไดก้ล่าวค าสรรเสรญิต่ออลัลอฮฺ ผลตอบแทนของเขาก็คอื 

การไม่สมควรทีจ่ะไดร้บัดุอาอด์งักล่าว 

การขอดุอาอใ์หแ้กผู่จ้ามเมือ่เขาไดก้ล่าวสรรเสรญิอลัลอฮฺเป็นสิง่ทีว่าญบิ 

และผูจ้ามก็จ าเป็น (วาญบิ) ตอ้งตอบกลบัดว้ยค าว่า “ ْيك مُ  بَالَك مُْ َوي ْصلهحُ  للاُ  يَْهده  

ยะฮฺดกุีมุลลอฮฺ วะ ยุศลหิ ์บาละกุม” (หมายความว่า 

ขออลัลอฮฺโปรดประทานทางน าแกท่่าน 

และแกไ้ขสภาพความเป็นอยู่ของท่านใหป้ลอดภยัและเป่ียมดว้ยนิอมฺตั) 

และถา้หากผูจ้ามไดจ้ามอย่างต่อเน่ืองก็จงกล่าวขอดุอาอแ์กเ่ขาจนครบสาม

คร ัง้ และถา้ยงัจามอกี ก็ใหท้่านกล่าวขอดุอาอแ์กเ่ขาวา่ “ للا ُ َعافَاكَُ  – 

อาฟากลัลอฮฺ” (หมายถงึ 

ขออลัลอฮฺโปรดใหท้่านหายจากอาการป่วยดว้ยเถดิ) แทนการกล่าวค าว่า 

“ كَُ للا ُ يَْرَحم  ” 

สทิธทิีห่า้:เมือ่มุสลมิคนหน่ึงเจ็บป่วยท่านก็จงไปเยีย่มเขาการไปเยีย่มผูป่้วยเ

ป็นสทิธทิีพ่ีน่อ้งชาวมุสลมิพงึปฏบิตัต่ิอผูป่้วย ดงัน้ันมุสลมิทุกคนจงึจ าเป็น 

(วาญบิ) ตอ้งไปเยีย่มพีน่อ้งทีป่่วยไข ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้หากวา่ผูป่้วยเป็นเครอืญาตขิองท่าน หรอืมติรสหาย 

หรอืเพือ่นบา้น ก็ยิง่จ าเป็นตอ้งไปเยีย่มเยยีนพวกเขา 

การไปเยีย่มผูป่้วยใหป้ฏบิตัติามสภาพของผูป่้วยและตามสภาพของโรค 

บางคร ัง้อาจจ าเป็นตอ้งไปเยีย่มบ่อยคร ัง้ 

และบางคร ัง้อาจจะเพยีงพอเพยีงคร ัง้หรอืสองคร ัง้เท่าน้ัน 

ดงัน้ันทางทีด่ทีีสุ่ดคอืการค านึงถงึสภาพของผูป่้วยและโรคของเขาดว้ย 
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ส าหรบัผูท้ีไ่ปเยีย่มคนป่วยมีสุนนะฮฺใหส้อบถามถงึสภาพและอาการป่วยของเ

ขา ขอดุอาอใ์หก้บัเขา และพูดปลอบใจเขาใหห้ายวติกกงัวลและมคีวามหวงั 

เพราะสิง่เหล่าน้ันเป็นสาเหตุหน่ึงทีจ่ะท าใหผู้ป่้วยมอีาการดขีึน้และหายป่วยไวขึ ้

น 

ผูเ้ยีย่มควรจะกล่าวเตอืนสตใิหผู้ป่้วยเตาบะฮฺต่ออลัลอฮฺดว้ยส านวนทีไ่ม่ท าใหเ้

ขาตกใจ ตวัอย่างเชน่ 

การป่วยของท่านในคร ัง้นีเ้ท่ากบัว่าทา่นไดร้บัความดงีาม 

เพราะความป่วยเป็นสิง่ทีอ่ลัลอฮฺใชข้จดับาปต่างๆ และลบลา้งความผดิต่างๆ 

และหวงัว่าดว้ยการทีท่า่นตอ้งพ านักอยู่กบัที ่

จะท าใหท้่านไดร้บัผลบุญทีม่ากมาย ดว้ยการร าลกึถงึอลัลอฮฺ 

ขออภยัโทษจากพระองค ์และขอดุอาอต่์อพระองคใ์หม้าก สทิธทิีห่ก : 

เมือ่มุสลมิคนหน่ึงเสยีชวีติ ท่านก็จงตามส่งศพของเขา 

การตดิตามส่งญะนาซะฮฺหรอืการส่งศพ 

เป็นหน่ึงในบรรดาสทิธทิีมุ่สลมิพงึปฏบิตัต่ิอพีน่อ้งของเขา 

ขณะเดยีวกนัการตดิตามส่งญะนาซะฮฺก็ยงัไดร้บัผลบุญทีย่ิง่ใหญ่อกีดว้ย 

ดงัมรีายงานจากท่านนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ท่านกล่าวว่า 

ความว่า“ผูใ้ดตดิตามส่งญะนาซะฮฺจนกระทั่งเขาไดล้ะหมาดใหศ้พน้ัน 

เขาจะไดร้บัผลบุญเท่ากบัหน่ึง กรีอฏ 

และผูใ้ดตดิตามญะนาซะฮฺจนกระทั่งศพถูกฝัง 

เขาจะไดร้บัผลบุญเท่ากบัสองกรีอฏ”มคีนถามท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ว่า 

สองกรีอฏน้ันคอือะไร?ท่านตอบว่า“เหมอืนกบัภูเขาใหญ่สองลูก”(อลั-บุคอรยี ์

1325,มุสลมิ 945) 

และส่วนหน่ึงของสทิธทิีมุ่สลมิพงึปฏบิตัต่ิอพีน่อ้งมุสลมิคอืการไม่สรา้งความเดื

อดรอ้นแกเ่ขา เพราะการสรา้งความเดอืดรอ้นแกช่าวมุสลมิเป็นบาปหนัก 

อลัลอฮฺตรสัว่า ความว่า 
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ۡؤمِّنِّينَُُيهۡؤذهونََُُوٱلَذِّينَُ﴿ ۡؤمَِّنَٰتُُِّٱلۡمه َِّغيۡرَُُِّوٱلۡمه ُاُٱۡحَتَملهوا َُُفَقدُُِّٱۡكتََسبهوا َُُمُاُب ُاُبهۡهَتَٰنٗٔ ُاَُُوِإثۡمٗٔ بِّينٗٔ ُُمُّ
 [ 58: األحزاب]ُ﴾٥٨

“และบรรดาผูท้ีช่อบสรา้งความเดอืดรอ้นดว้ยการกล่าวไรต่้อบรรดาผูศ้รทัธา

ชายและหญงิในสิง่ทีพ่วกเขาไม่ไดก้ระท า 

แทจ้รงิพวกเขาไดแ้บกรบัความเท็จและบาปทีช่ดัแจง้แลว้”(อลั-อะหซ์าบ 58) 

ส่วนใหญ่แลว้ผูท้ีช่อบข่มพีน่อ้งดว้ยการสรา้งความเดอืดรอ้นแกเ่ขา 

อลัลอฮฺจะลงโทษเขาตัง้แต่ในโลกนีแ้ลว้ 

กอ่นทีพ่ระองคจ์ะลงโทษในวนัอาคเิราะฮฺดว้ยซ า้ ท่านนบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดก้ล่าวว่า ความว่า“พวกทา่นจงอย่ากร ิว้โกรธกนั 

อย่าอจิฉารษิยากนั อย่าหนัหลงัไม่พูดจากนั พวกเจา้จงเป็นพีน่อ้งกนัเถดิ 

โอบ้รรดาบ่าวของอลัลอฮฺ มุสลมิเป็นพีน่อ้งกบัมุสลมิ 

เขาจะไม่อธรรมต่อพีน่อ้งของเขา 

เขาจะไม่ปล่อยใหพ้ีน่อ้งของเขาถูกอธรรมโดยไม่ยืน่มอืไปชว่ยเหลอื 

และเขาจะไม่ดูถูกและเหยยีบหยามพีน่อ้งของเขา 

เป็นการเพยีงพอแลว้ส าหรบัผูใ้ดผูห้น่ึงทีจ่ะกลายเป็นคนเลวดว้ยการดูถูกเหยยี

ดหยามพีน่อ้งมุสลมิของเขา มุสลมิไม่อนุญาตใหล้ะเมดิต่อบรรดาพีน่อ้งมุสลมิ 

ทัง้ต่อเลอืดเนือ้ของเขา ทรพัยส์นิของเขา และเกยีรตขิองเขา”(อลั-บุคอรยี ์

6065,6076,มุสลมิ 2564) สทิธทิีมุ่สลมิจ าเป็นตอ้งปฏบิตัต่ิอมุสลมิมมีากมาย 

ซึง่สามารถใหค้วามหมายโดยรวมดว้ยค ากล่าวของท่าน นบ ี

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ทีว่่า “มุสลมิคอืพีน่อ้งของมุสลมิ” 

เพราะเมือ่ใดก็ตามทีมุ่สลมิคนหน่ึงปฏบิตัต่ิอมุสลมิอกีคนหน่ึงบนพืน้ฐานของค

วามเป็นพีน่อ้งกนั 

เขาย่อมตอ้งพยายามแสวงหาทุกความดงีามใหแ้กพ่ีน่อ้งของเขา 

และพยายามหลกีห่างทุกๆ สิง่ทีจ่ะน าอนัตรายมาสู่เขา 

* 
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สบิ สทิธขิองผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิ 

ผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิจะครอบคลุมทุกคนทีไ่ม่ศรทัธาต่ออลัลอฮฺ 

ซ ึง่มดีว้ยกนัสีจ่ าพวก น่ันคอื 1.หรับยี ์

หมายถงึผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีเ่ป็นศตัรูกบัชาวมุสลมิ 2.มุสตะมนั 

หมายถงึผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีอ่ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองดูแลของชาวมุสลมิ 3.มุอาฮดั 

หมายถงึผูท้ีไ่ม่มุสลมิทีม่พีนัธะสญัญากบัชาวมุสลมิ 4.ซมิมยี ์

หมายถงึผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีอ่าศยัอยู่ภายใตก้ารปกครองของรฐัอสิลาม 

ผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีเ่ป็นศตัรูกบัชาวมุสลมิ (หรับยี)์ 

พวกเราไม่จ าเป็นตอ้งมอบสทิธดิา้นการใหก้ารคุม้ครองหรอืการดูแลแกพ่วกเข

า 

ส่วนผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีอ่ยู่ภายใตก้ารคุม้ครองดูแลของชาวมุสลมิ(มุสตะมนั) 

พวกเราจ าเป็นตอ้งมอบสทิธดิา้นการใหก้ารคุม้ครองแก่พวกเขาตามเวลาและ

สถานทีท่ีไ่ดต้กลงไว ้เน่ืองจากอลัลอฮฺไดต้รสัไวว้า่ ความว่า 

َحدُ َُوِإنُۡ﴿
َ
ِّنَُُأ ۡشرِّكِّينَُُم  ۡرههُُٱۡسَتَجاَركَُُُٱلۡمه جِّ

َ
بۡلِّۡغهُهُثهمَُُٱّلَلَُُِّكَلَٰمَُُُيَۡسَمعََُُحَتىَُُٰفَأ

َ
ۥ ُُأ َمَنهه

ۡ
ُ﴾...َُمأ

 [ 6: التوبة]

“และหากมคีนใดในบรรดาผูต้ ัง้ภาคต่ีออลัลอฮฺไดข้อความคุม้ครองจากเจา้ 

เจา้ก็จงใหก้ารคุม้ครองแกเ่ขา จนกระทั่งเขาไดฟั้งพระด ารสัของอลัลอฮฺ 

หลงัจากน้ันเจา้ก็จงส่งเขายงัทีป่ลอดภยั”(อตั-เตาบะฮฺ:6) 

ส่วนผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีม่พีนัธะสญัญากบัชาวมุสลมิ (มุอาฮดั) 

เราชาวมุสลมิจ าเป็นตอ้งยดึมั่นในสญัญาทีไ่ดก้ระท าไวก้บัพวกเขาตลอดระยะเ

วลาสญัญาทีไ่ดต้กลงกนัไวร้ะหว่างทัง้สองฝ่าย 

ตราบใดทีพ่วกเขายงัซ ือ่สตัยใ์นค ามั่นสญัญาและไม่ไดท้ าลายสญัญาทีไ่ดท้ าไ

วก้บัเรา มไิดบ้กพรอ่งใดๆ ในสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัเรา 

ไม่ไดส้นับสนุนหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืผูใ้ดเพือ่ต่อตา้นหรอืท าลายเรา 
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และไม่ไดส้รา้งความเสือ่มเสยีหรอืท าลายศาสนาของเรา อลัลอฮฺไดต้รสัว่า 

ความว่า 

ََٰهدتُّمُٱلَذِّينَُُإِّلَا﴿ ِّنََُُع ۡشرِّكِّينَُُم  مُُۡلَمُُۡثهمَُُُٱلۡمه وكه صه ُاُيَنقه وا َُُولَمَُُۡشۡيـ ٗٔ مُُۡيهَظَٰهِّره اَُعلَۡيكه َحدٗٔ
َ
ا ُُأ و  ِّمُّ ت

َ
ُفَأ

مُُۡإِّلَۡيهِّمُۡ ِّهِّۡمُ ُإِّلَيََُُٰعۡهَدهه َدت ُُٱّلَلَُُإِّنَُُمه حِّبُّ َتقِّينَُُيه  [4: التوبة]ُ﴾٤ٱلۡمه

“นอกจากบรรดาผูท้ีต่ ัง้ภาคต่ีอพระองค ์(ผูท้ีป่ฏเิสธศรทัธา) บางกลุ่ม 

ทีพ่วกเจา้ไดท้ าสญัญาไว ้แลว้พวกเขามไิดบ้กพรอ่งใดๆ 

ในสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัแกพ่วกเจา้ และมไิดส้นับสนุนผูใ้ดต่อตา้นพวกเจา้ 

ดงัน้ัน จงรกัษาสญัญาของพวกเขาใหค้รบถว้น 

จนถงึก าหนดเวลาของพวกเขาเถดิ แทจ้รงิอลัลอฮฺน้ัน 

ทรงรกัผูท้ีย่ าเกรงทัง้หลาย” (อตั-เตาบะฮฺ : 4) ความว่า  

ا َُُوِإن﴿ مُُنََكثهو  يَۡمََٰنهه
َ
ِّنُ ُأ هِّمَُُۡبۡعدُُِّم  ِّيَُوَطَعنهوا َُُعۡهدِّ مُُۡف ا ُُدِّينِّكه َِّمةَُُفََقَٰتِّلهو  ئ

َ
ۡفرُُِّأ مُُۡٱلۡكه يَۡمَٰنَُُلَاُ ُإَِّنهه

َ
ُُأ

مُۡ مُُۡلَهه ونَُُلََعلَهه  [12: التوبة]ُ﴾١٢يَنَتهه

“และหากพวกเขาท าลายค ามั่นสญัญาทีพ่วกเขาไดท้ าไวก้บัพวกเจา้ 

และพวกเขาไดก้ล่าวหาและใส่รา้ยต่อศาสนาของพวกเจา้ 

พวกเจา้ก็จงต่อสูก้บับรรดาผูน้ าแห่งการปฏเิสธศรทัธาเหล่าน้ัน 

เพราะแทจ้รงิพวกเขาไม่ไดย้ดึมั่นในสญัญาทีไ่ดท้ าไวก้บัพวกเจา้” (อตั-

เตาบะฮฺ : 12) 

ส่วนผูท้ีไ่ม่ใชมุ่สลมิทีอ่าศยัอยู่ภายใตก้ารปกครองของรฐัอสิลาม(ซมิมยี)์ 

พวกเขาเหล่านีเ้ป็นผูท้ีเ่ราจ าเป็นตอ้งมอบสทิธแิกพ่วกเขามากทีสุ่ด 

และพวกเขาก็ตอ้งค านึงถงึสทิธขิองพวกเราชาวมุสลมิดว้ย 

เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มชนทีอ่าศยัอยู่ในรฐัอสิลาม 

ภายใตก้ารคุม้ครองดูแลของชาวมุสลมิโดยทีแ่ลกกบัการจา่ยค่า ญซิยะฮฺ 

เพือ่เป็นการคุม้ครองดูแลพวกเขา 
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ดงัน้ัน 

ผูน้ าของชาวมุสลมิจงึจ าเป็นตอ้งตดัสนิคดีของพวกเขาดว้ยกฎหมายอสิลามใ

นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัชวีติ ทรพัยส์นิและเกยีรตขิองพวกเขา 

และใหล้งโทษพวกเขาในความผดิทีพ่วกเขามคีวามเชือ่ว่ามนัเป็นสิง่ตอ้งหา้ม(

หะรอม) ส าหรบัพวกเขา 

และผูน้ าจ าเป็นตอ้งใหก้ารดูแลคุม้ครองและปกป้องไม่ใหผู้ใ้ดสรา้งความเดอืดร ้

อนหรอืท าอนัตรายต่อพวกเขา 

เสือ้ผา้และการแต่งกายของพวกเขาจ าเป็นตอ้งแตกต่างจากการเสือ้ผา้และแ

ต่งกายของชาวมุสลมิ (เพือ่ความสะดวกในการแยะแยะและการก ากบัดูแล) 

และพวกเขาจ าเป็นตอ้งไม่แสดงสิง่ใดทีไ่ม่ดงีามในอสิลามอย่างโจง่แจง้ 

หรอืสิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณใ์นศาสนาของพวกเขา เชน่ ระฆงัและไมก้างเขน 

ส่วนหุกม่ต่างๆ เกีย่วกบัชาวซมิมยีน้ั์น 

บรรดานักวชิาการอสิลามไดก้ล่าวถงึแลว้อย่างละเอยีดในหนังสอืต่างๆ 

ของพวกเขา ซึง่เราไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวถงึในหนังสอืเล่มนีอ้กี 

และมวลการสรรเสรญิเป็นเอกสทิธขิองอลัลอฮฺพระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก 

เศาะละวาตและสลามขอจงประสบแด่ท่านนบมีุหมัมดั 

ตลอดจนบรรดาวงศว์านและมติรสหายของท่านทัง้หลาย 

คนจนปล่อยใหพ้ระเจำ้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ ์

มุหมัมดั ศอลหิ ์อลั-อุษยัมนี  
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