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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ความเปนพ่ีนองรวมศาสนา 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ ของ อัลลอฮฺ   ผูทรง

กําหนดใหบรรดาผูศรัทธาเปนพี่นองกัน โดยภายใตบริบทของ

ความเปนพี่นองนี้ พระองคทรงบัญญัติหนาที่และขอพึงปฏิบัติ

ระหวางพวกเขา และทรงหามมิใหพูดหรือกระทําการใดๆ ที่

เปนการบ่ันทอนทําลายความเปนพี่นองรวมศาสนา ฉันขอ

สรรเสริญพระองคผูทรงประทานนิอฺมัตความโปรดปรานอัน

เหลือคณานับ 

ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใด (ที่ควรคูแกการ

เคารพสักการะ) นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ไมมีภาคี

ใดๆ เทียบเคียงพระองค และขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาว

และศาสนทูตของพระองค ทานไดชี้แจงสิ่งที่มุสลิมจําเปนตอง

ปฏิบัติตอพี่นองมุสลิมดวยกัน และไดกําชับใหยึดมั่นใน

แนวทางดังกลาว อันจะนํามาซึ่งผลดีท้ังในโลกดุนยาและอาคิ

เราะฮฺ ขออัลลอฮฺทรงเศาะละวาตและสลามแกทาน ตลอดจน



 

4 

บรรดาวงศวานและมิตรสหายของทาน ผูซึ่งเปนตัวอยางอัน

งดงามย่ิงของความเปนพี่นองอยางแทจริง โดยพวกทานเปน

ด่ังเรือนรางเดียวกัน และเปนเสมือนอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่งตาง

สวนตางเสริมความแข็งแกรงใหแกกัน    

ทานทั้งหลาย.. 

 จงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงตอบรับปฏิบัติตามคําสั่ง

ของพระผูอภิบาลของพวกทาน อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿  ْ ِ  َ�َ  َوَ�َعاَونُوا َّۡقَوٰىۖ  ٱۡلِ�ّ ْ  َوَ�  َوٱ ثۡمِ  َ�َ  َ�َعاَونُوا ْ  َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  ٱۡ�ِ ۖ  َوٱّ�ُقوا َ َّ  ِِنّ  ٱ
 َ َّ  ]  ٢: د  دلائ[ ﴾ ٱۡلعَِقاِب  َشِديدُ  ٱ

ความวา “และพวกจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรม  และ

ความยําเกรง  และจงอยาชวยกันในสิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรู

กัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด  แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรง

รุนแรงในการลงโทษ” (อัล-มาอิดะฮฺ: 2) 

 

 และพระองคตรัสวา 

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ُت َوالُْمْؤِمنٰ  َوالُْمْؤِمُنونَ  ﴿
َ
 ] ٧١: دلة�ة[ ﴾ َ�ْعُضُهْم أ
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ความวา “และบรรดามุอมินชาย  และบรรดามุอมินหญิงน้ัน 

บางสวนของพวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน” (อัต

เตาบะฮฺ: 71) 

 

 และพระองคตรัสอีกวา 

ََّما ﴿ ِ ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِ  ]  ١٠: دلجمدت[ ﴾ ِِۡخَوة

ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาน้ันเปนพี่นองกัน” (อัล-หุุ

รอต: 10) 

 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِ  نُ مِ ؤْ دلمُ «   ل
ْ
ُ كَ  ِن مِ ؤْ مُ غ

ْ
َ  انِ يَ نْ ل  ٢٤٤٦دلخاري امقم  روده[»  اًض عْ �َ  هُ ُض عْ �َ  دّ شُ �

  ] ٢٥٨٥ومسغم امقم 

ความวา “ความสัมพันธระหวางมุอมินผูศรัทธานั้น เปรียบได

ดังอาคารท่ีตางสวนตางเก้ือหนุนเสริมความแกรงใหแกกัน” 

แลวทานก็สอดประสานน้ิวมือเขาดวยกัน (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รีย หะดีษเลขท่ี 2446 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2585) 
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พี่นองที่รัก จากตัวบทหลักฐานเหลานี้เราไดทราบถึง

สิ่งที่มุสลิมพึงปฏิบัติตอมุสลิมดวยกัน ทั้งนี้ความเปนพี่นอง

รวมศาสนาน้ันถือเปนสายสัมพันธที่สําคัญและย่ิงใหญกวา

ความเปนพี่นองรวมสายเลือด เพราะความเปนพี่นองรวม

ศาสนาคือสิ่งยึดเหน่ียวระหวางมุสลิม แมวาตัวจะอยูหางไกล

กันเพียงใดก็ตาม เปนความสัมพันธฉันพี่นองที่วางอยูบน

พื้นฐานของการตักเตือนและชวยเหลือเก้ือกูลกัน พรอมทั้ง

กําชับแนะนําใหยืนหยัดในสิ่งท่ีเปนสัจธรรมความถูกตอง และ

เปนความสัมพันธท่ีหามมิใหมุสลิมคดโกงหลอกลวงหรือ

ทอดท้ิงพี่นองมุสลิมดวยกัน ตลอดจนกระทําการใดๆ ที่สงผล

กระทบตอชีวิต ทรัพยสิน หรือเกียรติศักด์ิศรีของพี่นองมุสลิม 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  َما بَِغۡ�ِ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  يُۡؤُذونَ  َوٱ ْ  َ�َقدِ  ٱۡ�تََسُبوا  ُ�ۡهَ�ٰٗنا ٱۡحَتَملُوا
 ]  ٥٨:  دخحزدب[ ﴾ ٥ ّمبِيٗنا �ثٗۡما

ความวา “และบรรดาผูกลาวรายแกบรรดาผูศรัทธาชายและ

บรรดาผูศรัทธาหญิงในส่ิงท่ีพวกเขามิไดกระทํา แนนอนพวกเขา

ไดแบกการกลาวรายและบาปอันชัดแจงไว” (อัล-อะหฺซาบ: 58) 
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 อัลลอฮฺตะอาลาไดทรงวางแนวทางอันเปนรากฐาน

สําคัญที่จะชวยฟูมฟกรักษาความเปนพี่นองในอิสลามและ

ขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคตอความสัมพันธฉันพี่นอง ซึ่งแนวทาง

ที่อัลลอฮฺทรงวางไวนี้ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในสูเราะฮฺอัล-

หุุรอต โดยพระองคไดทรงกําชับใหตรวจสอบขอมูลใหแน

ชัด เมื่อไดรับฟงสิ่งที่ไมดีเก่ียวกับบุคคลหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง

ซึ่งเปนพี่นองมุสลิม โดยไมปกใจเชื่อขาวดังกลาวจนกวาจะ

มั่นใจในความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล พระองคตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َجآَءُ�مۡ  ِِن َءاَمُنٓوا ُنٓوا َّ ن َ�َتََ
َ
ْ  أ  ِ�ََ�ٰلَةٖ  قَۡوَمۢ� تُِصَُبوا

 ْ ٰ  َ�ُتۡصبُِحوا   ]  ٦: دلجمدت[ ﴾ ٦ َ�ِٰدِم�َ  َ�َعۡلُتمۡ  َما َ�َ

ความวา “โอศรัทธาชนท้ังหลาย หากคนช่ัวนําขาวใดๆ  มาแจง

แกพวกเจา  พวกเจาก็จงสอบสวนใหแนชัด หาไมแลวพวกเจาก็

จะกอเคราะหกรรมแกพวกหน่ึงโดยไมรูตัว  แลวพวกเจาจะ

กลายเปนผูเสียใจในส่ิงท่ีพวกเจาไดกระทําไป” (อัล-หุุรอต: 6) 

 

 แลวพระองคก็ทรงใชใหหลีกเลี่ยงความแตกแยก

ราวฉานระหวางพี่นองมุสลิมท่ีมีความไมลงรอยกันโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเมื่อความขัดแยงน้ันนําไปสูการประหัตประหารกัน
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ดวยอาวุธ ทั้งนี้  เพื่อปกปองรักษาชีวิตผูบริสุทธิ์ไมใหตอง

สูญเสียไปโดยปราศจากความผิด พระองคทรงชี้แนะวาความ

ขัดแยงเชนนี้สามารถยุติสิ้นสุดลงไดดวยหนึ่งในสองวิธีคือ 

การไกลเกลี่ยสงบศึกดวยการขจัดส่ิงท่ีเปนตนตอและผล

ของความขัดแยง หรือดวยการลงโทษปองปรามฝายท่ี

อธรรมซึ่งไมยอมรับการไกลเกล่ียและไมยอมยืนอยูขาง

ฝายท่ีถูกอธรรม อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ِمنَ  َطآ�َِفَتانِ  �ن ﴿ ْ  ٱۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحوا
َ
ۖ  فَأ  َ�َ  ِِۡحَدٮُٰهَما َ�َغۡت  فَإِنۢ  بَۡيَنُهَما

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ءَ  َحّ�ٰ  َ�ۡبِ�  ٱلِّ�  فََ�ٰتِلُوا �  تَِ�ٓ ََ ۡمرِ  ِِ

َ
ِۚ  أ َّ ْ  فَآَءۡت  فَإِن ٱ ۡصلُِحوا

َ
 بَۡيَنُهَما فَأ

ْۖ  بِٱۡلَعۡدلِ  ۡقِسُطٓوا
َ
َ  ِِنّ  َوأ َّ ُّ  ٱ ِ ََّما ٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ  ُُ ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِِ ْ  ِِۡخَوة ۡصلُِحوا

َ
 َ�ۡ�َ  فَأ

َخَوۡ�ُ�مۚۡ 
َ
ْ  أ َ  َوٱّ�ُقوا َّ  ]  ١٠-٩: دلجمدت[ ﴾ ١ تُرَۡ�ُونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱ

ความวา “และหากมีสองฝายจากบรรดาผูศรัทธาทะเลาะ

วิวาทกัน  พวกเจาก็จงไกลเกลี่ยระหวางทั้งสองฝาย หากฝาย

หนึ่งในสองฝายนั้นละเมิดอีกฝายหนึ่ง พวกเจาก็จงปรามฝาย

ที่ละเมิดจนกวาฝายน้ันจะกลับสูพระบัญชาของอัลลอฮฺ  ฉะน้ัน

หากฝายน้ันกลับ  (สูพระบัญชาของอัลลอฮฺ)  แลว พวกเจาก็จง

ประนีประนอมระหวางทั้งสองฝายดวยความยุติธรรม  และ

พวกเจาจงใหความเท่ียงธรรมเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใคร
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บรรดาผูใหความเท่ียงธรรม แทจริงบรรดาผูศรัทธานั้นเปนพี่

นองกัน ดังนั้นพวกเจาจงไกลเกลี่ยประนีประนอมกันระหวางพี่

นองทั้งสองฝายของพวกเจา และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด  หวังวา

พวกเจาจะไดรับความเมตตา” (อัล-หุุรอต: 9-10) 

 

 และอัลลอฮฺทรงหามมิใหมุสลิมเยาะเยยถากถาง

และดูหมิ่นเกียรติพี่นองของเขา เนื่องจากมุสลิมน้ันมีสถานะ

อันสูงสง ณ อัลลอฮฺ ทั้งนี้ การเยาะเยยดูถูกน้ันเปนสาเหตุของ

ความบาดหมางผิดใจระหวางพี่นองมุสลิม ซึ่งคนที่คุณดูถูก

เหยียดหยามนั้นเขาอาจจะดีกวาคุณ ณ อัลลอฮฺก็ได ถาเปน

เชนน้ันก็เทากับวาคุณไดดูถูกสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใหความสําคัญ 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ �  قَۡو�ٍ  ّمِن قَۡومٞ  �َۡسَخرۡ  َ�  َءاَمُنوا ََ ن ََ
َ
ْ  أ � يَُ�ونُوا  ّمِۡنُهمۡ  َخۡ�ٗ

�  �َِّسآءٍ  ّمِن �َِسآءٞ  َوَ�  ََ ن ََ
َ
� يَُ�نّ  أ  ]  ١١: دلجمدت[ ﴾ ّمِۡنُهّنۖ  َخۡ�ٗ

ความวา “โอศรัทธาชนท้ังหลาย ชนกลุมหนึ่งอยาไดเยาะเยย

ชนอีกกลุมหนึ่ง บางทีชนกลุมท่ีถูกเยาะเยยนั้นอาจจะดีกวาชน

กลุมท่ีเยาะเยย และสตรีกลุมหน่ึงอยาไดเยาะเยยสตรีอีกกลุม
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หน่ึง บางทีกลุมที่ถูกเยาะเยยน้ันอาจจะดีกวากลุมท่ีเยาะเยยก็

ได” (อัล-หุุรอต: 11) 

 

 ซึ่งการเยาะเยยผูอ่ืนน้ัน มีเพียงผูที่หัวใจของเขาอัด

แนนไปดวยความชั่วรายเทาน้ันท่ีจะทําได ดวยเหตุนี้ ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา 

ّ  نَ مِ  ئٍ مِ دمْ  ِب سْ ِبَ  « ََ   دل
َ
  مَ قِ َ�ْ  نْ أ

َ
  ] ٢٥٦٤مسغم امقم  روده[ » مَ غِ سْ دلمُ  اهُ وَ أ

ความวา “ถือเปนความชั่วรายที่เพียงพอแลวสําหรับคนคน

หน่ึง กับการที่ เขาดูถูกเยาะเยยพี่นองมุสลิม” (บันทึกโดย

มุสลิม หะดีษเลขที่ 2564) 

 

 พระองคยังทรงหามมิใหเสาะแสวงหาขอบกพรอง

ของพ่ีนองมุสลิมเพื่อปาวประกาศใหผูอ่ืนรับรู และทรงหามมิ

ใหเรียกขานพ่ีนองมุสลิมดวยชื่อหรือฉายาท่ีเขาไมชอบ 

เพราะสิ่งเหลาน้ีถือเปนการสรางความเสียหายตอพี่นองมุสลิม

และนําไปสูความขัดแยงเปนศัตรูตอกัน ทั้งยังอาจเปนสาเหตุ

ของการตอบโตในลักษณะเดียวกัน หากเปนเชนน้ีนอกจากเรา
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จะอธรรมตอผูอ่ืนแลว ยังอธรรมตอตัวเองอีกดวย อัลลอฮฺตะ

อาลาตรัสวา 

ْ  َوَ�  ﴿ نُفَسُ�مۡ  تَۡلِمُزٓوا
َ
ْ  َوَ�  أ �  َ�َنابَُزوا ُِ ۡلَ�ٰ

َ
 ]  ١١: دلجمدت[ ﴾ بِٱۡ�

ความวา “และพวกเจาอยาไดตําหนิตัวของพวกเจาเอง (หมายถึงพี่

นองมุสลิมดวยกัน)  และอยาไดเรียกกันดวยฉายาที่ไมชอบ  " (อัล-

หุุรอต: 11) 

 

โดยทรงถือวาผูที่กระทําการดังกลาวแลวไมสํานึกผิดกลับตัว

กลับใจ เปนผูที่ชั่วรายและอธรรมตอผูอ่ืน พระองคตรัสวา 

يَ�ِٰن�  َ�ۡعدَ  ٱۡلُفُسوُق  ٱِ�ۡسمُ  بِۡئَس  ﴿ ُۡ  ّلمۡ  َوَمن ٱۡ�ِ ُت ��َِك  َُ ََ ْو
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ َّ  ﴾١ ٱل

 ]  ١١: دلجمدت[

ความวา "ชางเลวทรามจริง  ๆ  ที่บรรดาผูศรัทธาจะเรียกกันวา

เปนผูฝาฝนภายหลังจากที่ไดมีการศรัทธากันแลว และผูใดไม

สํานึกผิด ชนเหลานั้นคือบรรดาผูอธรรม” (อัล-หุุรอต: 11) 

 

 และพระองคก็ทรงหามมิใหมองพ่ีนองมุสลิมในแง

รายตราบใดที่ไมมีสิ่งบงชี้อยางชัดเจน เพราะโดยพื้นฐานแลว 
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ใหถือวามุสลิมเปนผูที่มีความนาเชื่อถือและเปนคนดี ท้ังน้ีการ

มองเขาในแงรายจะเปนเหตุใหเราออกหางจากเขา และเกิด

ความรูสึกชิงชังเปนอริศัตรูกัน ซึ่งสิ่งนี้คานกับความเปนพี่นอง

รวมศรัทธาอยางไมตองสงสัย อัลลอฮฺตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا نِّ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ٱۡجَتنُِبوا َّ نِّ  َ�ۡعَض  ِِنّ  ٱل َّ  ﴾ ِِثٞۡمۖ  ٱل
 ]  ١٢: دلجمدت[

ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจาจงปลีกตัวใหพนจาก

สวนใหญของการสงสัย แทจริงการสงสัยบางอยางนั้นเปน

บาป" (อัล-หุุรอต: 12) 

 

 และทรงหามมิใหสอดรูสอดเห็นสิ่งท่ีเปนความลับ

หรือขุดคุยเปดโปงขอผิดพลาดของพี่นองมุสลิมซึ่งอัลลอฮฺ

ไดทรงปกปดไว เพราะการขุดคุยความลับหรือขอผิดพลาดของ

มุสลิมทั้งที่อัลลอฮฺไดทรงชวยปกปดไวน้ัน ถือเปนการเผยแพร

สิ่งที่ไมดี และสรางความเสื่อมเสียแกสังคมมุสลิม ทั้งยังสงผล

ใหความไวเนื้อเชื่อใจระหวางพี่นองมุสลิมตองสั่นคลอน 

พระองคตรัสวา 
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ْ  َ�  وَ  ﴿ َّسُسوا  ]١٢: دلجمدت[ ﴾ ََ

ความวา "และพวกเจาอยาสอดแนม" (อัล-หุุรอต: 12) 

 

 นอกจากนี้พระองคยังทรงหามการนินทา ซึ่งก็คือ

การท่ีคุณกลาวถึงพี่นองของคุณลับหลังดวยสิ่งที่เขาไมชอบ 

ทั้งน้ี เนื่องจากการนินทาน้ันเปนการละเมิดตอพี่นองมุสลิม ทํา

ใหเกียรติศักด์ิศรีของเขาตองแปดเปอนหมนหมอง และเปน

การทรยศตอเขาลับหลัง พระองคไดทรงเปรียบผูที่นินทาพี่นอง

มุสลิมเหมือนผูที่กัดกินเน้ือพี่นองของเขาในสภาพที่ตายเปน

ศพไปแลว ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ทุกคนรังเกียจขยะแขยงและรับ

ไมไดอยางไมตองสงสัย อัลลอฮฺตรัสวา 

ۡغَتُ َوَ�  ﴿ ۚ  ّ�ۡعُضُ�م َُ ُّ  َ�ۡعًضا ِ ُُ
َ
َحُدُ�مۡ  َ

َ
ن أ

َ
ُ�َل  أ

ۡ
ِخَهِ  َ�ۡمَ  يَأ

َ
َۡٗتا أ  َم

 ۚ  ]  ١٢: دلجمدت[ ﴾ فََكرِۡهُتُموهُ

ความวา “และบางคนในหมูพวกเจาอยานินทาซึ่งกันและกัน 

คนหน่ึงในหมูพวกเจานั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่นองของเขาท่ีตาย

ไปแลวกระนั้นหรือ พวกเจายอมเกลียดมัน" (อัล-หุุรอต: 12) 
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ดังนั้น เหตุใดเลาคนคนหนึ่งจึงรังเกียจที่จะกินเนื้อพี่

นองของเขาในสภาพท่ีเปนศพ แตกลับกัดกินเนื้อของเขา

ขณะท่ีเขายังมีชีวิตอยูไดอยางไมแยแส? 

 บาวที่รักของอัลลอฮฺ..  

 ที่กลาวมาน้ีคือตัวอยางของแนวทางที่อัลลอฮฺไดทรง

วางไว เพื่อสานสัมพันธความเปนพี่นองรวมศาสนาระหวาง

มุสลิมดวยกันใหแนนแฟน และเปนแนวปฏิบัติสําหรับสังคม

ของเรา ท้ังนี้ ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของทานเราะสูลนั้น มี

คําสั่งใชและขอหามมากมายท่ีหากมุสลิมในยุคสมัยนี้ให

ความสําคัญและปฏิบัติตามแลว แนนอนวาพวกเขาจะกลับมา

ย่ิงใหญและเปนผูนําของโลกนี้ เฉกเชนท่ีบรรพบุรุษยุคแรกของ

ประชาชาตินี้เคยนํา ดังที่พระองคตรัสวา 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلّناِس  أ

ۡ
نِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ  ٱلُۡمنَكرِ  ََ

ِۗ  َوتُۡؤِمُنونَ  َّ  ]  ١١٠: رممدن آل[ ﴾  بِٱ

ความวา “พวกเจาน้ันเปนประชาชาติท่ีดียิ่งซ่ึงถูกใหอุบัติขึ้น

สําหรับมนุษยชาติ  โดยท่ีพวกเจาใชใหปฏิบัติส่ิงท่ีชอบ  หามมิให

ปฏิบัติส่ิงท่ีมิชอบ และศรัทธาตออัลลอฮฺ" (อาล อิมรอน: 110) 
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 พี่นองทั้งหลาย.. 

 ศรัทธาของคนหนึ่งคนใดหาสมบูรณไดไม จนกวาเขา

จะปรารถนาใหพี่นองของเขาไดรับในสิ่งที่ตัวเขาชอบดวย ซึ่ง

ขั้นตํ่าสุดของความเปนพี่นองรวมศาสนานั้น คือการที่คุณ

ปฏิบัติตอพี่นองของคุณในลักษณะเดียวกับที่คุณชอบใหเขา

ปฏิบัติตอคุณ แนนอนวาคุณยอมหวังท่ีจะใหพี่นองของคุณ

ปกปดความลับของคุณไว และหวังวาเขาจะไมปริปากพูดถึง

มุมที่ไมดีของคุณ  

อนึ่ง คุณหวังจะไดรับการปฏิบัติจากพี่นองของคุณ ใน

สิ่งที่ตัวคุณเองไมเคยปฏิบัติเชนนั้นตอเขากระนั้นหรือ?  

 คุณไมพอใจหากพี่นองของคุณทําไมดีตอคุณแมเพียง

เล็กนอย แตคุณกลับพอใจท่ีจะทําไมดีตอเขาอยางน้ันหรือ? 

 คุณคาดหวังวาพี่นองของคุณจะมีความซื่อสัตยตอ

คุณในการทําธุรกรรมใดๆ และหวังวาเขาจะไมหลอกไมโกง

คุณ แลวคุณจะปฏิบัติตอเขาในทางตรงกันขามไดอยางไรกัน?  

การที่คุณเรียกรองใหพี่นองของคุณมีความจริงใจและ

ปฏิบัติตอคุณดวยความเปนธรรม ในขณะท่ีตัวคุณเองกลับ



 

16 

ไมใหความเปนธรรมแกเขาน้ัน ถือวาเขาขายสิ่งท่ีอัลลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสไววา 

ِينَ  ١ ّلِۡلُمَطّفِفِ�َ  َوۡ�لٞ  ﴿ َّ ْ  َِِذا ٱ  َ�لُوُهمۡ  �َذا ٢ �َۡسَتۡوفُونَ  ٱَّاِس  َ�َ  ٱۡ�َتالُوا
و
َ
ونَ  ّوَزنُوُهمۡ  أ  ]  ٣-١: دلطفف�[ ﴾ ٣ ُ�ِۡ�ُ

ความวา "ความหายนะจงประสบแดบรรดาผูทําใหพรอง  (ใน

การตวงและการชั่ง)  คือบรรดาผูท่ีเมื่อพวกเขาตวงเอาจากคน

อ่ืนก็ตวงเอาเต็ม และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งใหคนอ่ืนก็ทําให

ขาด" (อัล-มุฏ็อฟฟฟน: 1-3) 

 

 ศาสนาอิสลามไดบัญญัติหามการกระทําใดๆ ที่สราง

ความเดือดรอนหรือเปนการละเมิดสิทธิ์ของพี่นองมุสลิม ใน

เรื่องการซื้อขายอิสลามไดหามการ “นะญัช” ซึ่งหมายถึงการ

ขอเพิ่มราคาสินคาในการประมูลแขงขันกับผูอ่ืนเพื่อเปนการ

เพิ่มมูลคาสินคา (เปนหนามาชวยผูขายปนราคา - ผูแปล) ทั้ง

ที่ในความเปนจริงไมไดตองการจะซื้อสินคาดังกลาว 

 และศาสนาหามมิใหขายตัดราคาผูอื่น กลาวคือหาก

พี่นองมุสลิมตกลงขายสินคาใดๆ ไปแลว ก็ไมอนุญาตใหผูอ่ืน
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ย่ืนขอเสนอแกผูท่ีซื้อสินคานั้นไปวา “อยาไปซื้อสินคานี้จาก

เขาเลย เด๋ียวฉันจะขายสินคาตัวเดียวกันนี้แกทาน ในราคาที่

ตํ่ากวา” 

 อิสลามยังหามมิใหสูขอสตรีแขงกับผูอื่น กลาวคือ

เมื่อมีพี่นองมุสลิมสูขอหมั้นหมายสตรีคนใดแลว ไมอนุญาตให

ผูอ่ืนสูขอสตรีคนดังกลาวอีก จนกวาชายคนแรกจะยกเลิกการ

สูขอหรือไดรับการปฏิเสธไป 

 นอกจากนี้ศาสนายังหามยุแยงสตรีใหแข็งขอตอ

สามีของนาง รูสึกรังเกียจเบ่ือหนายสามี และแสดงพฤติกรรม

หรือมารยาทที่ไมเหมาะสม จนนําไปสูการหยาราง 

 พวกทานลองฟงหะดีษตอไปน้ีใหดี.. 

 ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 َ�بَاَغُضْةد  « 
َ

 َ�نَاَجُشْةد، َوال
َ

َاَسُدْود، َوال
َ

 ت
َ

 تََدداَُمْود، ال
َ

 يَِبْع َ�ْعُضُ�ْم َوال
َ

، َوال
 ]٢٥٦٤مسغم امقم روده [» إِْوَةدنًا  ، َوُ�ْةنُْةد ِربَاَد دهللاِ ٍض َعَ َ�يِْع َ�عْ 

ความวา “พวกทานจงอยาอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน อยาเพิ่ม

ราคาสินคาโดยที่ทานเองไมตองการซื้อ (เพื่อเปนหนามาให
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ผูขายไดรับประโยชน) อยาไดโกรธเคืองซึ่งกันและกัน อยาได

ขัดแยงกันเอง อยาไดขายของตัดหนากัน และพวกทานจงเปน

บาวของอัลลอฮฺท่ีมีความรักใครกลมเกลียวกัน” (บันทึกโดย

มุสลิม หะดีษเลขที่ 2564) 

 

 และมีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ อีกเชนกันระบุวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

 مَ دمْ  َب بّ وَ  نْ ا مَ نّ مِ  َس يْ لَ  «
َ
 هَ جِ وْ  زَ َع   ً أ

َ
 روده أاة ددود [»  هِ دِ يّ  سَ د َعَ دً بْ �َ  وْ ا أ

 ] ٥٥٦٠امقم دان حبان  و ٢١٥٧امقم 

ความวา “ผูที่ยุแยงสงเสริมใหสตรีแข็งขอกับสามีของนาง หรือ

ใหทาสด้ือดึงตอนายของเขา ถือวาไมไดประพฤติตนอยูใน

แนวทางของเรา” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หะดีษเลขที่ 2157 

และอิบนุ หิบบาน หะดีษเลขที่ 5560) 

 

 ในรายงานอีกบทหน่ึงทานเษาบาน เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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»  
َ
 مَ ا دمْ مَ ُّ �

َ
 ا اَ مَ  ْ�ِ �ِ  نْ ا مِ هَ ال�َ ا َط هَ جَ وْ زَ  ْت ألَ سَ   ٍ أ

ْ
 » ةِ نّ دلَ  ةُ دِئَ ا رَ هَ يْ غَ رَ  دمٌ مَ حَ فَ  ٍس أ

 ]٨٠٦دلخاري امقم  روده [

ความวา “สตรีคนใดรองขอใหสามีของนางหยานาง โดยไมมี

เหตุผลเพียงพอ กลิ่นหอมหวนของสรวงสวรรคจะเปนที่

ตองหามสําหรับนาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หะดีษเลขท่ี 806) 

 

 และทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา 

“ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หามมิใหผูท่ีอยูใน

เมืองขายสินคาแกผูท่ีเดินทางเขามาจากชนบท (โดยไมรูราคา

สินคา – ผูแปล) หามการนะญัช หามมิใหขายของตัดราคา

ผูอ่ืน หามมิใหสูขอสตรีแขงกับผูอ่ืน และหามมิใหสตรีคนใด

เรียกรองใหสามีหยาขาดจากภรรยาซึ่งเปนพี่นองผูศรัทธา 

เพื่อท่ีนางจะไดครอบครองสิทธิการเปนภรรยาแตเพียงผูเดียว” 

(หะดีษ มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ) 

 

 ดังนั้นจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด โอ บาวของอัลลอฮฺ และ

จงระวังรักษาความสัมพันธกับพี่นองของพวกทาน และสิทธิที่

พวกเขาพึงไดรับใหดีที่สุด อัลลอฮฺตรัสวา 
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َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا َ  ٱّ�ُقوا َّ نُتم ِِّ�  َ�ُموُ�نّ  َوَ�  ُ�َقاتِهِۦ َحّق  ٱ
َ
 ١ ّمۡسلُِمونَ  َوأ

 ْ ِ  ِ�َۡبلِ  َوٱۡ�َتِصُموا َّ ْۚ  َوَ�  َ�َِٗعا ٱ ْ  َ�َفّرقُوا ِ  نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُروا َّ َُۡ�مۡ  ٱ لَ  ُكنُتمۡ  ِِذۡ  ََ
َدآءٗ  َۡ َ

ّلَف  أ
َ
ۡصَبۡحُتم قُلُو�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فََ

َ
ٰ  َوُ�نُتمۡ  ِِۡخَ�ٰٗنا بِنِۡعَمتِهِۦٓ  فَأ  ُحۡفَر�ٖ  َشَفا َ�َ

نَقَذُ�م ٱَّارِ  ّمِنَ 
َ
ۗ  فَأ ُ  َكَ�ٰلَِك  ّمِۡنَها ُ  يََُّ�ِ َّ  ١ َ�ۡهَتُدونَ  لََعّلُ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ لَُ�مۡ  ٱ

َُ�ن َۡ ّمةٞ  ّمِنُ�مۡ  َو
ُ
ونَ  أ َُ ََ  يَۡد ِ ُمُرونَ  ٱۡ�َۡ�ِ  ِ

ۡ
ۡ  َوَ�أ نِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  َمۡعُروِف بِٱل ََ 

��َِك  ٱلُۡمنَكرِ�  ََ ْو
ُ
ْ  َوَ�  ١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ ِينَ  تَُ�ونُوا َّ ْ  َكٱ ْ  َ�َفّرقُوا  ِمنۢ  َوٱۡخَتلَُفوا

ََِّ�ُٰتۚ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدِ  ��َِك  ٱۡ�َ ََ ْو
ُ
َذاٌب  لَُهمۡ  َوأ َمٞ  ََ َِ -١٠٢: رممدن آل[ ﴾١ ََ

١٠٥  [ 

ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย จงยําเกรงอัลลอฮฺอยางแทจริง

เถิด  และพวกเจาจงอยาตายเปนอันขาดนอกจากในฐานะท่ี

พวกเจาเปนผูนอบนอมเทานั้น และพวกเจาจงยึดสายเชือก

ของอัลลอฮโฺดยพรอมกันทั้งหมด และจงอยาแตกแยกกัน และ

จํารําลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีตอพวกเจา  ขณะที่พวก

เจาเปนศัตรูกัน  แลวพระองคไดทรงใหสนิทสนมกันระหวาง

หัวใจของพวกเจา แลวพวกเจาก็กลายเปนพี่นองกันดวยความ

เมตตาของพระองค  และพวกเจาเคยปรากฏอยูบนปากหลุม

แหงไฟนรก แลวพระองคก็ทรงชวยพวกเจาใหพนจากปาก

หลุมแหงนรกน้ัน  ในทํานองนั้นแหละ  อัลลอฮฺจะทรงแจกแจง
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แกพวกเจาซึ่งบรรดาโองการของพระองค เพื่อวาพวกเจาจะ

ไดรับแนวทางอันถูกตอง และจงใหมีขึ้นจากพวกเจาซึ่งคณะ

หนึ่งท่ีจะเชิญชวนไปสูความดีและใชใหกระทําสิ่งท่ีชอบ  และ

หามมิใหกระทําสิ่งที่มิชอบ และชนเหลาน้ีแหละพวกเขาคือผู

ไดรับความสําเร็จ และพวกเจาจงอยาเปนเชนบรรดาผูที่

แตกแยกกัน  และขัดแยงกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัด

แจงไดมายังพวกเขาแลว และชนเหลาน้ีแหละสําหรับพวกเขา 

คือการลงโทษอันใหญหลวง" (อาล อิมรอน: 102-105) 

 

แปลจาก : http://IslamHouse.com/295343 

  

 وصا دهللا وسغم ع نبينا �مد، ودلمد هللا رب دلعال�،
 .وع آ  وصحبه أجع�

 


