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ค าน าผู้จัดพมิพ์ 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺผู้ ทรงเมตตา ท่ีได้ให้การจัดพิมพ์หนังสือภายใต้
โครงการ e-daiyah ได้ด าเนินลุล่วงมาจนถึงปีท่ีห้า นับตัง้แต่มีการจัดพิมพ์หนังสือเล่มแรกตัง้แต่เดือน
เมษายน 2011  

ในครัง้นี ้เราได้รับมอบหมายให้จดัพิมพ์หนงัสือ “สิทธิโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่อิสลามยืนยัน
รับรอง” ท่ีเขียนโดยเชคมหุมัมดั บิน ศอลิห์ อลั-อษุัยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ โดยการกระตุ้นและสนบัสนนุจาก
ทา่นผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.รอชิด บนิ หะมดั อฏั-ฏ็อยยารฺ ท่ีปรึกษาด้านโครงการทางวิชาการและการบริหาร
ของมลูนิธิวิทยาทาน ซึ่งได้กรุณาเป็นผู้ประสานงานกบัผู้ดแูลลิขสิทธิผลงานของเชคมหุมัมดั บนิ ศอลิห์ อลั-
อษุัยมีน เพ่ือให้การแปลและจดัพิมพ์หนงัสือของทา่นเป็นไปอยา่งถกูต้องตามกระบวนการมากท่ีสดุ 

ขอขอบคณุผู้แปลทัง้สองทา่น อาจารย์อนัวาร์ อิสมาอีล และอาจารย์อษุมาน อิดรีส นกัวิชาการและ
นกัแปลของมลูนิธิวิทยาทาน ท่ีได้ทุ่มเทความพยายามอย่างท่ีสดุในการถ่ายทอดเนือ้หาของหนงัสือมาเ ป็น
ภาษาไทย และขอขอบคุณท่านผู้ ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รอชิด บิน หะมัด อัฏ -ฏ็อยยารฺ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  และท่ านผู้ ช่ วยศาสตรจารย์  ดร.อิสมาอีล  ลุตฟี  จะปะกียา อ ธิการบ ดี 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ท่ีได้กรุณาให้ค านิยมแก่ผลงานชิน้นี ้ 

ในนามผู้จดัพิมพ์ เราหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนร่วมน าเสนอเนือ้หาท่ีมีคณุคา่จากผลงานของ
นกัปราชญ์อย่างท่านเชคมุหมัมดั บิน ศอลิห์ อลั-อษุัยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ รวมถึงอลุะมาอ์และนกัวิชาการ
ทา่นอ่ืนๆ อย่างตอ่เน่ืองสืบไป เพ่ือให้เป็นต้นทนุทางวิชาการและมรดกทางปัญญาท่ีจะใช้การรังสรรค์ความดี
งามในสงัคมของเราอยา่งยัง่ยืน 

สิ่งใดท่ีปรากฏเป็นข้อผิดพลาดในหนงัสือเลม่นีห้รือเล่มอ่ืนๆ ของโครงการ เรายินดีอยา่งยิ่งท่ีจะน้อม
รับค าแนะน าเพ่ือเอาไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ อินชาอลัลอฮฺ 

ขอให้เอกองค์อัลลอฮฺได้ประทานเตาฟีกแก่ทุกท่าน และทรงรับความพยายามนีข้องเราให้เป็น
วิทยาทานท่ีส่งผลบุญอย่างไม่ขาดสายแก่ผู้ เขียน ผู้แปล และผู้ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หนงัสือเล่มนีทุ้กๆ 
คน อามีน 

 
 

ซุฟอมั อษุมาน 
บรรณาธิการ 
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ค านิยม 
ผศ.ดร.รอชิด บนิ หะมดั อฏั-ฏ็อยยารฺ 

อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัอิมาม บิน สะอดู กรุงริยาด  
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

 
 

 احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني، وبعد:
 
แท้จริง อลัลอฮฺตะอาลาได้บญัชาเหลา่ผู้ มีความรู้ให้เผยแพร่สิ่งท่ีพระองค์ประทานลงมายงัศาสนทตู

ของพระองค์ ท่านนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮ ุอะลยัฮิวะสลัลมั ไม่ว่าจะเป็นค าสัง่ใช้และค าสัง่ห้ามต่างๆ และ
ก่อนหน้าเร่ืองดงักล่าว พวกเขาต้องท าหน้าท่ีเผยแพร่สิ่งท่ีพระองค์ได้เล่าชีแ้จงเก่ียวกบัตวัพระองค์เอง หรือ
สิ่งท่ีศาสนทตูของพระองค์ได้บอกกลา่วเก่ียวกบัพระองค์ไว้ด้วย ทัง้สิ่งท่ีวาญิบส าหรับพระองค์ สิ่งท่ีเป็นไปได้ 
และสิ่งท่ีมิอาจจะเกิดขึน้กบัพระองค์โดยเดด็ขาด 

ในจ านวนค าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺท่ีได้บญัชาไว้ก็คือ การมีจรรยามารยาทท่ีดี ซึ่งบรรดานบีได้ประกอบ
ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง และท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของเราก็ได้แสดงให้เห็นเป็น
คณุลกัษณะนิสยัของท่าน ท่านเป็นบุคคลท่ีมีจรรยาอนัยิ่งใหญ่ในการคลุกคลีกับครอบครัวของท่าน ญาติ
ของทา่น และเศาะหาบะฮฺหรือมิตรสหายของทา่น รวมถึงบรรดาคณะผู้มาเยือนท่ีเดินทางมาหาทา่น ท่ีเหนือ
ไปกว่านัน้ก็คือ ท่านยงัมีมารยาทท่ีสูงส่งแม้กระทัง่กับบรรดาผู้คนท่ีไม่ใช่มุสลิมด้วยซ า้ เพ่ือสร้างความสนิท
สนมและท าให้พวกเขามีความรู้สกึดีกบัอิสลาม  

สารเล่มเล็กท่ีอยู่ในมือของท่านฉบับนี ้เป็นหนังสือท่ีกล่าวถึงประเด็นด้านมารยาทและจรรยาท่ี
ส าคญัมาก เป็นการเรียบเรียงของบุคคลหนึ่งในจ านวนผู้ รู้อนัเล่ืองช่ือของประชาชาติมุสลิมในปัจจบุนั ท่าน
คือเชคมหุมัมดั บนิ ศอลิห์ อลั-อษุัยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ 

สิ่งท่ีทา่นได้กลา่วถึงในหนงัสือเลม่นี ้เป็นประเดน็ส าคญัท่ีมสุลิมหลายคนอาจจะละเลย ซึ่งเนือ้หาใน
ภาพรวมนัน้ได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนานี ้ท่ีทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้
น ามาสอนมนษุยชาต ิประกอบด้วยเนือ้หาท่ีกลา่วถึงสิทธิของอลัลอฮฺเป็นล าดบัแรก ตอ่ด้วยสิทธิของท่านศา
สนทตู สิทธิของบพุการีทัง้สอง สิทธิของลกู สิทธิของญาติ สิทธิของคูส่ามีภรรยา และรวมถึงสิทธิของผู้ ไม่ใช่
มสุลิมท่ีเราใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมร่วมกบัพวกเขา 

เช่นท่ีเราท่านได้เห็น สารเล่มนีมี้ความส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะฉายให้เห็นถึงแก่นค าสอนบางด้านของ
ศาสนาอิสลาม เราจึงได้มุ่งมัน่แปลและจดัพิมพ์มนัออกมาเผยแพร่ ทัง้นีก็้มีเป้าหมายเพ่ือปลุกเร้ากระตุ้น
เตือนให้พ่ีน้องมุสลิมได้ยึดปฏิบตัิกับมารยาทอนังดงามนี ้และเพ่ือให้ผู้ ไม่ใช่มุสลิมได้เรียนรู้และเห็นข้อมูล
บางด้านของศาสนาอิสลามท่ีแฝงไว้ด้วยคณุคา่แก่มนษุย์ทัง้มวลไม่วา่เขาจะเป็นมสุลิมหรือไม่ก็ตาม อิสลาม
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อนัเป็นศาสนาท่ีเรียกร้องเชิญชวนสู่หลกัทางสายกลางอนัถกูต้อง และก าชบัให้หลีกห่างจากแนวคิดสดุโต่ง
และคลัง่ไคล้อนัตกขอบท่ีจะน าไปสูค่วามหายนะในท้ายท่ีสดุ  

ขอดอุาอ์ตอ่อลัลอฮฺให้ทรงอ านวยเตาฟีกแก่ทกุท่านได้ประสบกับสิ่งดีงามท่ีพระองค์ทรงพอพระทยั
ด้วยเทอญ อามีน  
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ค านิยม 
 ผศ.ดร.อิสมาอีลลตุฟี จะปะกียา 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

 
 

ُد هلله  َمح نَ  احَلح نحُفسه
َ
وحره أ نح رُشُ ، َوَنُعوحذُ بهاهلله مه يحهه َوَنتُوحُب إهيَلحهه ده تَهح ُرهُ َونَسح فه تَغح يحنُُه َونَسح تَعه هه ََنحَمُدهُ َونَسح ََهحده َا، َمنح  ِه َما ْح َ

ِه أ َا ا وََسَِّئ
 إههَلَ 

الَّ
َ
َهُد أ شح

َ
َي هَلُ، َوأ لهلحُه فَالَ َهاده لَّ هَلُ، َوَمنح يُضح هُلُ، اهلُل فَالَ ُمضه بحُدهُ َورَُسوح َْ ا  د  نَّ حُمَمَّ

َ
َهُد أ شح

َ
يحَ  هَلُ، َوأ َدهُ الَ رَشه  إهالَّ اهلُل وَحح

ُد: ا َبعح . أمَّ َ نيح َعه مجح
َ
بههه أ ه وََصحح ٍد وىلََعَ آهله  امهلل َصلئ وََسلئمح َوَبارهكح ىلَعَ نَبهيئنَا حُمَمَّ

 
หนงัสือ “สิทธิโดยธรรมชาตขิองมนุษย์ที่อิสลามยืนยันรับรอง” ท่ีเขียนโดยทา่นเชคมหุมัมดั บิน 

ศอลิห์ อลั-อษุัยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ หนึ่งในบรรดาผู้ เป็นวะลีย์ของอลัลอฮฺท่ีเป็นปราชญ์ อาลิม ร็อบบานีย์ 
จากเมืองเกาะศีม ประเทศซาอดีุอาระเบีย  

เป็นหนงัสืออีกเล่มหนึ่งท่ีได้กล่าวอธิบายถึงสิทธิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอลัลอฮฺ ศาสนทตูของพระองค์ 
และบา่วทกุคน ได้อยา่งชดัเจนยิ่งและครบถ้วน  

เนือ้หาของหนงัสือสอดคล้องอยา่งมากกบัหวัข้อ อนัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับมนษุย์ทกุคน ไม่
ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม เพราะมนัคือค าสอนของอลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์
ส าหรับทกุสรรพสิ่งบนโลกนี ้เพ่ือให้เกิดสภาพการด าเนินชีวิตของมนษุย์ท่ีเป่ียมด้วยสนัตภิาพบนพืน้ฐานของ
ความเข้าใจในสิทธิของแตฝ่่ายและหน้าท่ีอนัพงึปฏิบตัริะหวา่งกนั เพ่ือให้ได้รับสิทธิของตนและสง่มอบสิทธิท่ี
ผู้ อ่ืนพงึได้รับ พร้อมกบัการดแูลและให้ความส าคญักบัสิทธิเหลา่นัน้อย่างดีท่ีสดุ 

ขอวิงวอนตอ่เอกองค์อลัลอฮฺโปรดประทานมรรคผลอนัดีงามยิ่งแก่ผู้ เขียนหนงัสือเล่มนี ้เชคมหุมัมดั 
บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ ตลอดจนผู้ แปลและผู้ จัดพิมพ์หนังสือเล่มนีใ้นภาษาต่างๆ  
ขออลัลอฮฺโปรดตอบแทนพวกเขาด้วยความดีงามท่ีมากมาย อามีน 

 
 اهلل ىلع اِيب األيم حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.وصىل 

 
บา่วผู้แสวงหาความเมตตาของอลัลอฮฺ 

อิสมาอีล ลตุฟี ฟาฏอนี 
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ค าน าบรรณาธิการต้นฉบับภาษาอาหรับ 

 
 

عليه وىلع صىل اهلل  ،ورسوهلاحلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشي  هل، وأشهد أن حممدا عبده 
 وبعد:  ،آهل وأصحابه أمجعني

 
 แท้จริงการท่ีมนุษย์รู้จกัถึงสิทธิท่ีพึงมีต่อพระผู้ เป็นเจ้า สิทธิท่ีพึงมีต่อเพ่ือนมนุษย์และปฏิบตัิตาม
สิทธิหน้าท่ีดงักล่าวนัน้ถือเป็นสิ่งท่ีสมควรและจ าเป็นอย่างยิ่ง  สารเล่มเล็กฉบบันีถ้กูเขียนขึน้มาเพ่ืออธิบาย
ถึงสิทธิและหน้าท่ีตา่งๆของมุษย์ ขออลัลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามแก่ผู้แต่งสารเล่มนีแ้ละให้ความรู้ของ
ทา่นเกิดประโยชน์ด้วยเทอญ 

สิทธิท่ีส าคญัท่ีสดุคือสิทธิท่ีพึงมีต่ออลัลอฮฺ ด้วยการแสดงความรักตอ่พระองค์ ย าเกรง มีความหวงั 
และภักดีต่อพระองค์ด้วยการประพฤติตนตามค าบญัชาพร้อมกับหลีกห่างจากสิ่ง ท่ีพระองค์ทรงห้าม และ
ด้วยการแสดงความรักตอ่ผู้ ท่ีภกัดีตอ่อลัอฮฺพร้อมกบัรังเกียจผู้ ท่ีฝ่าฝืนพระองค์  

หลงัจากนัน้ก็คือสิทธิต่อศาสนทตูของอลัลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ วะสลัลมั ด้วยการมอบความรัก
แด่ท่าน ปฏิบตัิตามค าสอนของท่าน และหลีกห่างจากสิ่งท่ีท่านได้ห้าม ปกป้องจริยวตัรอนัดีงามของท่าน 
โดยปฏิบตัติามแนวทางของทา่น และหมัน่กลา่วเศาะลาวาตแก่ทา่นมากๆ 

ตอ่ไปก็คือสิทธิตอ่เครือญาติ ด้วยการท าดีตอ่พวกเขา ไม่ตดัความสมัพนัธ์กบัพวกเขา ซึ่งบคุคลแรก
ท่ีต้องท าดีด้วยคือบิดา มารดา ซึ่งเราจ าเป็นต้องท าดีตอ่ท่านทัง้สอง กตญัญกูตเวที เช่ือฟังในสิ่งท่านทัง้สอง
ได้สั่งและหลีกห่างจากสิ่งทัง้สองได้ห้ามตราบใดท่ีท่านทัง้สองมิได้สั่งให้กระท าในสิ่งท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ตอ่อลัลอฮฺ ตลอดจนถึงการขอดอุาอ์ให้แก่ท่านทัง้สองในยามท่ีท่านทัง้สองมีชีวิตอยูบ่นโลกนีห้รือยามท่ีท่าน
ได้จากโลกนีไ้ปแล้ว ส่วนสิทธิของบุตรนัน้คือการได้รับการเลีย้งดู การอบรมสั่งสอนในเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม จากนัน้สิทธิท่ีพึงมีซึ่งกนัและกนัระหว่างคูชี่วิตสามีภรรยา ท่ีต้องอาศยัอยูด้่วยกนัอยา่งดี ชว่ยเหลือ
ซึง่กนัและกนัในเร่ืองท่ีดีและย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ 

สิทธิตอ่เพ่ือนบ้านสามารถดแูลได้ด้วยการท าดีตอ่พวกเขาไม่วา่จะเป็นด้วยค าพดูหรือการกระท า ไม่
สร้างความเดือดร้อนแก่พวกเขาทัง้ค าพูดและการกระท า ส่วนสิทธิท่ีพึงมีต่อบรรดามุสลิมทัว่ไปนัน้คือการ
แพร่สลาม การเย่ียมเยียนผู้ ป่วย การกลา่วดอุาอ์แก่ผู้ ท่ีจาม การตอบรับค าเชิญชวน (เชน่ เชิญให้ไปร่วมงาน
สมรส) การกล่าวตักเตือน การท าตามในสิ่งท่ีได้บนบานไว้ การช่วยเหลือผู้ ท่ีถูกทารุณกรรมหรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม การร่วมสง่ศพของเขาไปยงัหลมุฝังศพ รักเขาเสมือนกบัท่ีท่านรักตวัทา่นเอง และสิ่งใดท่ีทา่น
รังเกียจท่ีจะให้เกิดขึน้กบัตวัท่านเอง ท่านก็รังเกียจท่ีจะให้เกิดขึน้กบัพวกเขาด้วย พร้อมกบัส่งเสริมก าชบัใน
เร่ืองความดีงามและห้ามปรามในสิ่งท่ีเป็นความชัว่ 

ข้าพเจ้าได้อา่น ตรวจทาน และระบหุมายเลขอายะฮฺอลักรุอานท่ีปรากฎในสารเล่มนี ้และท าการตคั
รีจญ์(ระบแุหลง่อ้างอิง)ตวับทหะดีษท่ียงัมิได้ท าการตคัรีจญ์จากต้นฉบบัเดมิ พบวา่เนือ้หาของสารเลม่นีล้้วน



 สทิธิโดยธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีอิสลามยืนยนัรับรอง 
 7  

อ้างอิงท่ีมาจากอัลกุรอานและวจนะต่างๆของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และข้าพเจ้า
วิงวอนขอจากอลัลอฮฺเพ่ือให้สารเล่มนีใ้ห้คณุประโยชน์แก่ผู้อ่าน ขอพระองค์ทรงประทานผลบุญอนัยิ่ งใหญ่
ให้แก่ผู้แตง่สารเลม่นีต้ลอดจนแก่บรรดาผู้ ท่ีปฏิบตัิตามค าสอนท่ีปรากฏในสารเลม่นีด้้วย 

 
 وصىل اّلله وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وأصحابه أمجعني.

 
อบัดลุลอฮฺ บนิ ญารุลลอฮฺ อลั-ญารุลลอฮฺ 

ขออัลลอฮฺทรงประทานความเมตตาแก่ท่านด้วยเทอญ 
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บทน า 

 
 

من يهده اهلل فال ، َنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إيله، ونعوذ باّلله من رشور أنفسنا ومن سَِّاِ أعماِاإن احلمد ّلله 
، صىل اهلل عليه مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشي  هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل

 وسلم تسليما.  ،ومن تبعهم بإحسان، وىلع آهل وأصحابه

 
สว่นหนึง่จากความงดงามของอิสลามคือการธ ารงไว้ซึง่ความยตุธิรรมและให้สิทธิแก่ผู้ ท่ีสมควรได้รับ

สิทธิอยา่งเหมาะสมโดยปราศจาความเลยเถิดและหย่อนหยาน อลัลอฮฺได้บญัชาให้ด ารงไว้ซึง่ความยตุิธรรม 
ท าดีและรักษาสิทธิต่างๆ ของบรรดาญาติมิตร ด้วยเหตเุพ่ือธ ารงความยตุิธรรมน่ีเอง ศาสนาทตูทัง้หลายจึง
ถกูแตง่ตัง้ขึน้ คมัภีร์ตา่งๆ ถกูประทานลงมา และภารกิจทัง้โลกนีแ้ละอาคเิราะฮฺได้ถกูปฏิบตัิ 

ความยตุิธรรมหมายถึงการมอบสิทธิแก่ผู้ ท่ีสมควรได้รับสิทธิ ตลอดจนถึงการมอบสถานะอนัสมควร
แก่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งสิ่งนีจ้ะไมเ่กิดความสมบรูณ์ยกเว้นเม่ือได้รู้จกัสิทธิตา่งๆ ท่ีบคุคลเหลา่นัน้พึงได้รับ 
ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงได้เรียงร้อยถ้อยค าเหล่านีเ้พ่ืออธิบายถึงความส าคัญของสิทธิต่างๆ  เพ่ือท่ีบ่าวคนหนึ่ง
จะต้องปฏิบตัติามภาระหน้าท่ีเทา่ท่ีเขามีความสามารถท่ีจะกระท าได้ โดยสามารถสรุปสิทธิตา่งๆ ได้ดงันี ้

1. สิทธิของอลัลอฮฺ ซุบหานะฮุ วะตะอาลา 
2. สิทธิของนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
3. สิทธิของบดิามารดา 
4. สิทธิของบตุร 
5. สิทธิของญาตพ่ีิน้อง 
6. สิทธิของคูส่มรส 
7. สิทธิของผู้น าและผู้อยูภ่ายใต้การปกครอง 
8. สิทธิของเพ่ือนบ้าน 
9. สิทธิของชาวมสุลิมทัว่ไป 
10. สิทธิของพี่น้องตา่งศาสนกิ 

สิทธิตา่งๆ เหลา่นีคื้อประเดน็ท่ีเราต้องการอธิบายโดยสงัเขปในหนงัสือเลม่นี ้
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หน่ึง สิทธขิองอัลลอฮ ฺ

 
 

 น่ีคือสิทธิท่ีส าคญัอย่างยิ่งอนัดบัแรก และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบ่าวจะต้องมอบให้แก่พระองค์ เพราะ
เป็นสิทธิท่ีพึงมีตอ่อลัลอฮฺ พระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทัง้มวล ผู้ทรงพลานภุาพ และบริหารจดัการกิจการทัง้หมด 
พระองค์คือผู้ทรงครอบรองสัจธรรมและความชัดแจ้ง ผู้ทรงชีวนั ผู้ทรงต่ืน ด้วยอ านาจของพระองค์ชัน้ฟ้า
และแผน่ดนิถกูสร้างขึน้ พระองค์ทรงบนัดาลสรรพสิ่ง อยา่งมีระบบและปราณีต  

อลัลอฮฺได้สร้างเจ้าจากสิ่งท่ีไม่มีมาก่อนและไม่เคยถกูกล่าวขานมาก่อน อลัลอฮฺได้พิทกัษ์รักษาเจ้า
ด้วยปัจจยัทัง้หลายยามท่ีเจ้ายงัอยู่ในครรภ์ของมารดาในสภาพท่ีมืดมิดสามชัน้ ซึ่งขณะนัน้ตวัเจ้าเองยงัอยู่
ในสภาพท่ีไม่มีผู้ ใดสามารถให้อาหารหรือสิ่งท่ีจะท าให้เจ้าเจริญเติบโตมีชีวิตได้ พระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าได้
อ่ิมเอิบกบัน า้นมของมารดาและได้ชีแ้นะแนวทางชีวิตแก่เจ้า จากนัน้พระองค์ทรงให้เจ้ามีบิดามารดาท่ีคอย
เอ็นดูและห่วงใยเจ้าอยู่เสมอ พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เจ้ามากมาย ประทานสติปัญญาและ
ความเข้าใจ พระองค์ทรงให้เจ้ามีความพร้อมท่ีจะใช้และรับประโยชน์จากปัจจัยทัง้มวลท่ีพระองค์ได้
ประทาน อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

خَ َّلَلَهٱوَ ﴿ 
 
مأ كه ِّنَ َر ج  ونََِّم  َمه  ََبهطه

ه
مَ أ ََتِّكه ونَ ت عَ َل  ََل مه ي  ع ل ََاش  مَهَو ج  َٱوَ َعَ لَسمَ ٱَل كه

َٱوَ َرَ ص  َب َل  
َل   ة َف  مَ َد  ونَ ت شَ َل ع َلكه ره َكه

 [  ٨٧: اِحل] ﴾٧٨

ความว่า "และอลัลอฮฺทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไร
เลย และพระองค์ทรงท าให้พวกเจ้าได้ยิน ได้เห็น และมีหวัใจ (ส าหรับนึกและคดิ) เพ่ือพวกเจ้า
จะได้ขอบคณุ" (อนั-นะห์ลฺ : 78) 

 
หากแม้นว่าพระองค์ได้ระงบัปัจจยัแก่เจ้าแม้เพียงพริบตา แน่นอนเจ้าคงพบกับความหายนะ หาก

แม้นว่าพระองค์ได้ระงบัความเมตตาสกัระยะเวลาหนึง่ แน่แท้เจ้าคงไมมี่โอกาสได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี ้หาก
ทัง้หมดนีคื้อสิ่งท่ีพระองค์ทรงประทานให้แก่เจ้าแล้ว ดงันัน้สิทธิท่ีพระองค์พึงได้รับจากเจ้านัน้ต้องเป็นสิทธิท่ี
ใหญ่หลวงนกั เพราะพระองค์คือผู้สร้างเจ้า ผู้ ให้เจ้ามีชีวิตพร้อมมอบปัจจยัตา่งๆ และความช่วยเหลือให้เจ้า
สามารถด ารงตนบนโลกใบนีไ้ด้ และพระองค์ก็มิได้หวังหรือเรียกร้องจากเจ้าให้ตอบแทนบุญคุณของ
พระองค์ด้วยการมอบปัจจยัหรืออาหารแตอ่ยา่งใด พระองค์ตรัสวา่ 

﴿َ ََل  هك َٔ ٔ ن س  ِّلَتقَ َقِّب ةَهع  َلَ ٱوَ َزهقهك  َن رَ َنَهَّنَ َا َقَ رِّزَ َل ىَ ل  [  ٢٣١: طه﴾ ]١٣٢ََو 

ความวา่ "เรามิได้ขอเคร่ืองยงัชีพจากเจ้า เราตา่งหากเป็นผู้ให้เคร่ืองยงัชีพแก่เจ้า และบัน้ปลาย
ท่ีดีนัน้ยอ่มมีไว้ส าหรับผู้ ท่ีมีความย าแกรง" (ฏอฮา :132) 
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พระองค์ต้องการจากเจ้าเพียงหนึ่งประการเท่านัน้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ท่ีจะย้อนกลับไปสู่เจ้าเอง 
พระองค์ทรงประสงค์ให้เจ้าเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านัน้โดยปราศจากการตัง้ภาคีใดๆ ต่อ
พระองค ์

اَ﴿ ل قَ َو م  َِّٱَتهَخ 
َِّٱوَ َنََل 

َل  ونَِِّلِّ عَ َإَِّلََنس  ا ٥٦َََبهده رِّيدَهَم 
ه
ممِّنَ َأ ِّنَهه ِّزَ َم  ا ََقَ ر  رِّيدَهَو م 

ه
نَأ

 
ط ََأ ونَِّيه وَ َّلَلَ ٱَإِّن٥٧َََََعِّمه َذهوَلَرَزاقهَٱَهه

َوةَِّلَ ٱ تِّيَهل َٱَقه  [  ٦8-٦٥: اذلارياِ] ﴾٥٨َم 

ความว่า "และข้ามิได้สร้างญินและมนษุย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแตเ่พ่ือเคารพภกัดีตอ่ข้า ข้าไมต้่องการ
ปัจจยัยงัชีพจากพวกเขา และข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า แท้จริงอลัลอฮฺ  คือผู้
ประทานปัจจยัยงัชีพอนัมากหลาย ผู้ทรงพลงั ผู้ทรงมัน่คง" (อซั-ซาริยาต : 56-58) 
 
พระองค์เพียงมีความประสงค์ให้เราเป็นบา่วของพระองค์อย่างจริงจงั ตามนิยามของความเป็นบา่ว

อย่างแท้จริง ดังท่ีพระองค์เป็นผู้ทรงอภิบาลของเราตามนิยามของความเป็นพระผู้ เป็นเจ้าอย่างแท้จริง
เชน่กนั 

อลัลอฮฺ ประสงค์ท่ีจะให้เราเป็นบา่วท่ีเช่ือฟัง เคารพภกัดีตอ่พระองค์ด้วยการปฏิบตัิในสิ่งท่ีพระองค์
ทรงใช้และหลีกห่างจากสิ่งท่ีพระองค์ทรงห้าม ศรัทธาในสิ่งท่ีพระองค์ได้แจ้งไว้ ทัง้นีเ้น่ืองจากปัจจัยท่ี
พระองค์ประทานให้แก่เรานัน้ครอบคลุมตัวเราทัง้ระบบและต่อเน่ือง ด้วยเหตุนีเ้ราจะตอบแทนพระ
กรุณาธิคณุของพระองค์ด้วยการฝ่าฝืนและเนรคณุพระองค์กระนัน้หรือ  

หากแม้นวา่ทา่นตดิหนีบ้ญุคณุกบัใครสกัคนแนน่อนท่านคงละอายท่ีจะกระท าในสิ่งท่ีเป็นการฝ่าฝืน
หรือขดัค าสัง่ของบุคคลนัน้ ฉะนัน้นบัประสาอะไรกับพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงมีพระกรุณามหาธิคณุอนัล้นพ้น ผู้
ทรงเมตตาด้วยการปกป้องและปัดเป่าตวัท่านจากภยนัตรายตา่งๆ ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

اَ﴿ مَو م  ِّنَبِّكه ِّعَ َم  ة َن  مَهَإِّذ اَثهمَََّلَلِّ َٱَف مِّنَ َم  َسكه َ َلُّضَُٱَم  ََهَِّف إِِّل  ونَ ت ج   [  ٦٣: اِحل] ﴾٥٣ََره

ความว่า "และไม่มีความโปรดปรานใด ๆ ท่ีพวกเจ้าได้รับ นอกจากมันย่อมมาจากอัลลอฮฺ 
ดงันัน้ เม่ือความทุกข์ร้ายประสบแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จะคร ่าครวญขอพรต่อพระองค์" (อนั-
นะห์ลฺ : 53) 
 
แท้จริงสิทธินีคื้อสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ส าหรับพระองค์เอง ซึ่งสิ่งนีจ้ะเกิดความง่ายได้ในการ

ปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีอลัลอฮฺประสงค์จะให้เกิดความง่ายดายแก่ตวัเขา ทัง้นีเ้น่ืองจากพระองค์มิได้ท าให้สิ่งนัน้
เป็นสิ่งท่ียากล าบาก ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

ج  ََ﴿ وا َو  ََهِّده َقََّلَلَِّٱَفِّ ََِّح  ادِّه ه  َجِّ وَ َۦ  مَ ت ب ى َجَ ٱَهه اَكه م  ل ََو  ع  ل يَ َج  مَ ع  ََكه ِّينَِّٱَفِّ َ َمِّنَ َل  ج  ر  َِّلةَ َح  مَ َم  بِّيكه
 
َ ر  َإِّب ََأ وَ َهِّيم  َهه

َمى َ مَهس  سَ ل َٱَكه بَ َمِّنَلِّمِّيَ مه ََلهَق  فِّ اه  ََو  ونَ َذ  ولهَٱَِلِّ كه هِّيًداَلَرسه ل يَ َش  مَ ع  ونهوا ََكه ت كه ا ََو  د  ه  ََءَ شه َ ٱََع   وا ََنلَاسِّ قِّيمه
 
َة َلَصل وَ ٱَف أ

وَ ٱَو ء اتهوا َ وا َعَ ٱوَ َة َلَزك  مه ََِّت صِّ وَ َّلَلَِّٱب وَ َهه َ ل ى َم  م  وَ ل َٱَمَ ف نِّعَ َكه َ م  ِّعَ َل  ن يَهٱَمَ و   [  ٨٧:  احلج] ﴾٧٨ََنلَصِّ

ความว่า "และจงต่อสู้ เพ่ืออลัลอฮฺ ซึ่งเป็นการต่อสู้ ท่ีแท้จริงเพ่ือพระองค์ พระองค์ทรงคดัเลือก
พวกเจ้า และพระองค์มิได้ทรงท าให้เป็นการล าบากแก่พวกเจ้าในเร่ืองของศาสนา ศาสนา (ท่ี
ไม่ล าบาก) คือศาสนาของอิบรอฮีม บรรพบุรุษของพวกเจ้า พระองค์ทรงเรียกช่ือพวกเจ้าว่า 
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มุสลิมีน (พหูพจน์ของ มุสลิม) ในคมัภีร์ก่อนๆ และในอัลกุรอานด้วย เพ่ือศาสนทูตจะได้เป็น
พยานต่อพวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้เป็นพยานต่อมนุษย์ทั่วไป ดังนัน้พวกเจ้าจงด ารงการ
ละหมาด และบริจาคซะกาต และจงยึดมัน่ต่ออลัลอฮฺ พระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้า เพราะ
พระองค์คือผู้คุ้มครองท่ีดีเลิศ และผู้ทรงชว่ยเหลือท่ีดีเย่ียม" (อลั-หจัญ์ : 78) 

 
ประเด็นดงักล่าวถือเป็นหลักการศรัทธาท่ียิ่งใหญ่ คือการศรัทธาต่อสัจธรรมพร้อมกับการปฏิบัติ

อะมลัท่ีดีท่ีเกิดผล หลกัศรัทธาท่ีมีล าต้นเป็นความรักและความเช่ือมนั ในขณะท่ีผลของมนัคือความบริสทุธ์ิ
ใจและความอดทน 

อะมลัท่ีดีอนัเป็นสิทธิของอลัลอฮฺนัน้ก็มีตวัอยา่ง เชน่ 
การด ารงการละหมาดวนักบัคืนหนึ่งห้าเวลา อลัลอฮฺจะทรงอภยัโทษบาปและยกระดบัความดีให้

หลายขัน้ พร้องกับได้ขัดเกลาจิตใจและความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ ซึ่งบ่าวสามารถปฏิบัติศาสนากิจนีต้าม
ความสามารถท่ีตนจะกระท าได้ ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

وا َٱف ََ﴿ اَّلَلَ ٱََتقه عَ سَ ٱَم   [  ٢٥:  اتلغابن] ﴾َتهمَ ت ط 

ความวา่ "ดงันัน้จงย าเกรงอลัลอฮฺเทา่ท่ีพวกเจ้ามีความสามารถ" (อตั-ตะฆอบนุ : 16) 
 
และดงัท่ีนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวแก่อิมรอน บิน หุศ็อยนฺ (ในขณะท่ีอิมรอนก าลัง

เจ็บป่วย) วา่  
َ  مح لَّ  نح إح ا، فَ م  ائه قَ  لئ َص » َ  مح لَّ  نح إه ا، فَ د  اعه قَ فَ  عح طه تَ سح ت   «ٍب نح جَ  ىَل عَ فَ  عح طه تَ سح ت

ความว่า "เจ้าจงละหมาดในสภาพท่ียืน แต่หากไม่สามารถท่ีจะยืนได้ก็จงนัง่เสีย และหากไม่
สามารถท่ีจะนัง่ก็จงละหมาดบนสีข้าง(ตะแคงขวา)" (บนัทึกโดย อลั-บุคอรีย์ 1066, อบู ดาวูด 
952) 

 
ซะกาต คือเศษเสีย้วหนึ่งของทรัพย์สินท่ีผู้ครอบครองจ่ายไปเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องมุสลิมท่ียากจน

และขดัสน ตลอดจนช่วยเหลือผู้ ขาดเสบียงในการเดินทาง ผู้ มีภาระหนีส้ินล้นพ้นตวัและผู้ มีสิทธ์ิรับซะกาตป
ระเภทอ่ืนๆ (ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ียากไร้และไมท่ าให้ผู้ ท่ีร ่ารวยเดือดร้อนล าบากแตอ่ยา่งใด) อลัลอฮฺ
ได้ตรัสวา่  

وا َ﴿ قِّيمه
 
وَ ٱَو ء اتهوا ََة َلَصل وَ ٱَف أ وا َعَ ٱوَ َة َلَزك  مه ََِّت صِّ وَ َّلَلَِّٱب وَ َهه َ ل ى َم  م  وَ ل َٱَمَ ف نِّعَ َكه َ م  ِّعَ َل  ن يَهٱَمَ و   [  ٨٧:  احلج] ﴾٧٨ََنلَصِّ

ความวา่ “ดงันัน้พวกเจ้าจงด ารงการละหมาด จงจ่ายซะกาต และจงยึดมัน่ตอ่อลัลอฮฺ พระองค์
เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้า เพราะพระองค์คือผู้คุ้มครองท่ีดีเลิศ และผู้ทรงช่วยเหลือท่ีดีเย่ียม " (อลั-
หจัญ์ : 78) 
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การถือศีลอดเป็นระยะเวลา 1 เดือนในรอบปี และถ้าผู้ ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง ก็จงถือใช้ใน
วนัอ่ืนแทน ส่วนผู้ ใดท่ีไม่มีความสามารถท่ีจะถือศีลอดได้อย่างถาวรก็ให้เขาจ่ายเป็นอาหารแก่คนยากจน 
โดยจา่ยให้ผู้ รับอาหารหนึง่คนตอ่จ านวนหนึง่วนัท่ีละศีลอดให้ครบตามจ านวนวนัทัง้หมดท่ีไมไ่ด้ถือศีลอด 

  การประกอบพธีิหัจญ์ครัง้หนึง่ในชีวิตส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถ  
ทัง้หมดนัน้เป็นหลักการสิทธิของอัลลอฮฺ ส่วนบทบัญญัติอ่ืนๆ นัน้จะบังคับให้กระท าเม่ือมีเหตุ

จ าเป็น เชน่การตอ่สู้ ในหนทางของอลัลอฮฺ หรือเพราะเหตแุวดล้อมกดดนัให้ปฏิบตัิ เชน่ การชว่ยเหลือผู้ ท่ีถกู
อธรรม  

พึงรู้เถิดว่าสิทธิเหล่านีเ้ป็นการงานท่ีง่ายดายแตท่วา่เต็มเป่ียมด้วยผลบุญ หากท่านได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
ดงักล่าวข้างต้นท่านจะเป็นผู้ ท่ีมีความสขุในโลกนีแ้ละในโลกอาคิเราะฮฺ และจะรอดพ้นจากการทรมานในไฟ
นรกและได้เข้าพ านกัในสวนสวรรค์ของพระผู้ เป็นเจ้า ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

م ن﴿ نََِّزِّحَ زهحَ َف  دَ َنلَارَِّٱَع 
ه
أ َ ٱَخِّل َو  دَ ََنةَ ل  ق  اَف از  ََف  َ ٱَو م  ت  ََإَِّلََي ا َُلنَ ٱَةهَي وَ ل  ورَِّلَ ٱَعَهم  ره  [  ٢٧٦: عمران لآ] ﴾١٨٥ََغه

ความว่า "แล้วผู้ ใดท่ีถกูให้ห่างไกลจากไฟนรก และถกูให้เข้าสวรรค์แล้วไซร้ แน่นอน เขาก็ชนะ
แล้ว  และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนีม้ิใช่อะไรอ่ืนเลย นอกจากสิ่งอ านวยประโยชน์แห่งมายา
เทา่นัน้" (อาล อิมรอน :185) 
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สอง สิทธขิองท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม 

 
 

สิทธิข้อนีเ้ป็นสิทธิท่ียิ่งใหญ่ท่ีพงึมีตอ่มคัลกู(สรรพสิ่งท่ีถกูสร้าง)ด้วยกนั ไม่มีสิทธิของสรรพสิ่งใดๆ ท่ี
จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสิทธิท่ีพึงมีต่อศาสนทูตของอลัลอฮฺ (นบีมุหมัมดั) ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั พระองค์
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

رَ َإَِّنا ََ﴿
 
لَ أ َ َك َن  َس  َ َاهِّدَ ش  ِّ ب ش  يرَ َاو مه ن ذِّ هؤَ ٨ََاو  ِّ ََِّمِّنهوا َّل  ََِّّلَلَِّٱب ولِّ ر سه وههََۦو  ِّره ز  تهع  وهه ََو  ِّره تهو ق   [  ٩-٧: الفتح] ﴾َو 

ความว่า “แท้จริงเราได้ส่งเจ้า(มุหัมมัด)มาเพ่ือเป็นพยานและผู้ แจ้งข่าวดีและผู้ แจ้งข่าวร้าย 
เพ่ือให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์ รวมทัง้เพ่ือให้พวกเจ้ามอบความ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุเขา และเทิดทนูให้เกียรตแิก่เขา” (อลั-ฟัตหฺ : 9-8) 

 
ดงันัน้ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมอบความรักแดท่่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เหนือกว่ามนษุย์คน

อ่ืนๆ แม้กระทั่งตวัท่านเอง ลูกๆ หรือบิดามารดาของท่าน ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่  

  نُ مه ؤح  يُ اَل »
َ
 ّتَّ حَ  مح كُ دُ حَ أ

َ
  نَ وح كُ  أ

َ
ه وَ وَ  هه َله وَ  نح مه  هه يَلح إه  بَّ حَ أ َِّ وَ  هه اله   اسه ا

َ
َ أ َ عه مجح  «نيح

ความว่า "คนหนึง่คนใดจากพวกทา่น จะยงัไมศ่รัทธาโดยสมบรูณ์ จนกวา่ฉนั(ทา่นนบี)จะเป็นท่ี
รักยิ่งส าหรับเขา มากกว่าบิดาของเขา ลูกของเขา และมนุษย์ทัง้หมด " (บันทึกโดย อัล- 
บุคอรีย์ 15, มุสลิม 44, อัน-นะสาอีย์ 5013, อิบนุ มาญะฮฺ 67, อะหฺมัด  3/207, อัด-ดาริมีย์ 
2741) 

 
ส่วนหนึ่งจากสิทธิท่ีพึงมีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือ การให้เกียรติแก่ท่าน การ

เทิดทนูและเชิดชท่ีูเหมาะสมกบัฐานะโดยไม่เลยเถิดจนเกินไปและไมล่ะเลยจนเกินควร รูปแบบการให้เกียรติ
แก่ท่านในขณะท่ีทา่นยงัมีชีวิต คือ เคารพให้เกียรตแินวทางและตวัทา่นเอง สว่นการให้เกียรตหิลงัจากท่ีทา่น
ได้สิน้ชีวิตไปแล้ว คือ การเคารพและให้เกียรตแินวทางและค าสอนของท่าน 

หากใครได้เห็นถึงการให้เกียรติและเทิดทนูของบรรดาเศาะหาบะฮฺตอ่ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลัมแล้ว เขาก็จะทราบดีว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ทรงเกียรติเหล่านัน้ได้ท าหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไว้อยา่งไรบ้าง 

อรุวะฮฺ บิน มสัอูด ได้เล่าแก่ชาวกร็ุอยชฺ ครัง้ท่ีพวกเขาได้ส่งเขาไปเจรจากับท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสัลลัม ในการท าสนธิสัญญา อัล-หุดัยบิยะฮฺ เขากล่าวว่า ความว่า "ฉันเคยเข้าเฝ้าบรรดากษัตริย์
หลายองค์ไม่ว่าจะเป็น กิสรอ (คสุโรแห่งเปอร์เซีย), ก็อยศอ็รฺ (ซีซาร์แห่งโรมนั) หรือ อนั-นะญาชีย์ (แห่งอบิส
สิเนียหรือเอธิโอเปีย) แตฉ่นัไมเ่คยพบว่าบรรดาพสกนิกรของกษัตริย์เหลา่นัน้จะให้เกียรติแก่กษัตริย์ของพวก
เขา เฉกเช่นท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺของมหุมัมดัได้กระท ากบัมหุมัมดั ทัง้นี ้เม่ือเขา (มหุมัมดั) บญัชาสิ่งใดพวก
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เขารีบสนองค าบัญชาทันที เม่ือเขาจะอาบน า้ละหมาดบรรดาเศาะหาบะฮฺต่างแย่งกันท่ีจะอ านวยความ
สะดวกให้ท่านอาบน า้ละหมาด เม่ือเขาพูดจาสนทนาบรรดาเศาะหาบะฮฺจะพากันลดเสียงในขณะท่ีอยู่ต่อ
หน้าเขา และพวกเขาจะไม่จ้องมองสายตาไปยงัเขาทัง้นีเ้พ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เขา "(มุคตะศ็อร สีเราะฮฺ 
อรั-เราะสลู โดยชยัคฺ อบัดลุลอฮฺ บนิ มหุมัมดั บนิ อบัดลุวะฮ์ฮาบ หน้าท่ี 300)  
 เช่นนีแ้หละท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุม ได้ให้เกียรติและเทิดทนูท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ประทานให้ท่านนบีมีนิสยัและมารยาทท่ีงดงาม มีความออ่นน้อม และ
ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย ซึง่หากทา่นนบีเป็นบคุคลท่ีก้าวร้าวแน่นอนคนรอบข้างจะพากนัเตลิดหนีหายจากทา่นไป 

และส่วนหนึ่งจากสิทธิท่ีพึงมีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือ ศรัทธาและเช่ือในสิ่งท่ี
ท่านได้แจ้งให้เราทราบทัง้ในเร่ืองอดีตกาลและเร่ืองท่ีจะเกิดขึน้ภายภาคหน้า การปฏิบตัิตามค าบญัชาของ
ทา่น การหลีกหา่งจากสิ่งท่ีทา่นได้ห้ามและเตือนระวงั ตลอดจนศรัทธาวา่ทางน าของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั คือทางน าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด บทบญัญัติของท่านนัน้คือบทบญัญัติท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด และไม่
เอาบทบญัญัติ หรือกฎระเบียบใดๆมาอยู่เหนือบทบญัญัติหรือค าสอนของท่านไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็
ตาม อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 

﴿ََ ِّك ََف ل  ب  ر  ََو  َّتَ َمِّنهونَ يهؤَ َل  وكَ َح  ِّمه اَُيه ك  رَ َفِّيم  ج  مَ ب يَ َش  ََثهمَََن هه وا ََل  ِّده َ ََي  هِّمَ َفِّ سِّ نفه
 
ر جَ َأ َِّماَاح  يَ َم  َق ض  وا ََت  ِّمه ل  هس  ي َالِّيمَ ت سَ َو 

 [  ٥٦:  النساء] ﴾٦٥َ

ความว่า "มิใช่เช่นนัน้ดอก ข้าขอสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้าว่า เขาเหล่านัน้จะยังไม่ศรัทธา
จนกวา่พวกเขาจะให้เจ้าตดัสินในสิ่งท่ีขดัแย้งกนัระหวา่งพวกเขาแล้วพวกเขาไม่พบความคบัใจ
ใดๆ ในจิตใจของพวกเขาจากสิ่งท่ีเจ้าได้ตดัสินใจ และพวกเขายอมจ านนด้วยดี" (อัน-นิสาอ์ 
:65) 
 

نتهمَ َإِّنَقهل ََ﴿ ُِّبونَ َكه َٱفَ َّلَلَ ٱَُته َ ََتبِّعهونِّ مَهبِّبَ ُيه ي غَ َّلَلَهٱَكه مَ َفِّرَ و  َ َل كه م  نهوب كه ورَ َّلَلَهٱوَ َذه فه يمَ َغ  : عمران لآ] ﴾٣١َََرحِّ
٣٢  ] 

ความว่า "จงกล่าวเถิด(มุหมัมัด) ว่า หากพวกท่านรักอลัลอฮฺ ก็จงปฏิบตัิตามฉัน อลัลอฮฺก็จะ
ทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทัง้หลายของพวกท่าน และอลัลอฮฺนัน้
เป็นผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ" (อาล อิมรอน : 31 ) 

  
และสว่นหนึ่งจากสิทธิท่ีพงึมีตอ่ท่านนบีคือปกป้องศาสนบญัญัติ และแนวทางของท่านเทา่ท่ีเขาคน

นัน้จะมีความสามารถแม้ว่าในบางกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ก าลังและอาวุธต่อสู้ ก็ตาม เม่ือศตัรูโจมตีด้วย
ปรัชญาและข้อคลุมเครือต่างๆ การปกป้องเกียรติของท่านก็ต้องตอบโต้ด้วยหลกัวิชาการและพยามยาม
หักล้างข้อกล่าวหาต่างๆ และอธิบายเปิดโปงการใส่ร้ายอันมดเท็จ แต่หากว่าศัตรูโจมตีด้วยอาวุธ การ
ปกป้องก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ และไมบ่งัควรอยา่งยิ่งท่ีผู้ศรัทธาคนหนึ่งเม่ือได้ยินคน
มาดหูมิ่นท่านนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หรือหลกัการค าสอนของทา่น เขาจะอยู่อย่างนิ่งเฉย
ไมไ่ด้แสดงกริยาใดๆ ในการท่ีจะปกป้องเกียรตขิองทา่น ทัง้ท่ีสามารถจะปกป้องทา่นได้ 
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สาม สิทธขิองบดิามารดา 

 
 

ไมมี่ผู้ใดท่ีสามารถปฏิเสธบญุคณุท่ีบดิามารดามีตอ่บรรดาลกูๆ ของเขาทัง้สองได้ ทัง้นี ้เน่ืองจากทัง้
สองเป็นสาเหตท่ีุให้มีบุตรเกิดขึน้ ดงันัน้ เขาทัง้สองจึงเป็นบคุคลท่ีพึงได้สิทธิมากท่ีสดุ ทัง้สองได้เลีย้งดบูตุร
ตัง้แต่เยาว์วัยอย่างเหน็ดเหน่ือย เพ่ือให้ลูกรักได้นอนอุ่นหลับสบาย มารดาต้องอุ้ มครรภ์เป็นระยะเวลา
ประมาณเก้าเดือน ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

ُمهَهَهَهَح  ل تَ ﴿
ه
َ ًَناو هَ َۥأ  [  ٢١: لقمان] ﴾َنَ و هَ ََع  

ความวา่ “มารดาของเขาได้อุ้มครรภ์เขาอยา่งเหน่ือยล้าชัน้แล้วชัน้เลา่” (ลกุมาน : 14) 
 
หลงัจากคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว มารดาก็ต้องดแูลเลีย้งดใูห้นมเป็นระยะเวลาอีก 2 ปี ซึ่งเตม็ไป

ด้วยความยากล าบากและเหน็ดเหน่ือยอย่างสาหสั  
สว่นบิดาก็เช่นกนัต้องพยายามดิน้รนเพ่ือหาปัจจยัมาเลีย้งชีพตัง้แตเ่จ้ายงัแบเบาะจนถึงเป็นผู้ ใหญ่

สามารถชว่ยตวัเองได้ นอกจากนัน้ทัง้สองต้องพยายามอบรมเลีย้งดแูละแนะแนวทางแก่เจ้า ซึง่ตวัเจ้าเองนัน้
ตอนนัน้ยังต้องอาศยัคนอ่ืน ไม่มีความสามารถท่ีจะสร้างประโยชน์หรือโทษแก่ผู้ ใดเลย ดงันัน้ อัลลอฮฺได้
บัญชาให้เราท าดีต่อบิดามารดาและแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณของท่านทัง้สอง  ดังท่ี
พระองค์ตรัสวา่  

و َصيَ َ﴿ َِّٱَن او 
َ ل   ٰ ِّو  ََنَ ن ي َب ُمهَهَهَهَح  ل تَ َهَِّلِّ 

ه
َ ًَناو هَ َۥأ فِّص  ََنَ و هَ ََع   ََۥلههَهو  ََِّفِّ ي  م  نَََِّع 

 
رَ شَ ٱَأ ََكه لِّو  ََلِّ ي َو  َََك َلِّ  يَهل َٱَإِّل  صِّ  ﴾١٤َم 

 [  ٢١: لقمان]

ความว่า “และเราได้สัง่การแก่มนุษย์เก่ียวกับบิดา มารดาของเขา โดยท่ีมารดาของเขาได้อุ้ม
ครรภ์เขาอย่างเหน่ือยล้าชัน้แล้วชัน้เล่า และการหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปี เจ้าจง
ขอบคณุข้า และบดิามารดาของเจ้า ยงัเรานัน้ คือการกลบัไป” (ลกุมาน : 14) 

 
และพระองค์ตรัสอีกวา่ 

﴿۞ َ ُبك ََو ق ض  َلََر 
 
وَ ت عَ َأ ََِّإِّيَاههََإَِّل ََا َبهده ب ٱو 

ي َو  َلَ  َ إِّحَ َنَِّلِّ  بَ َإَِّماًَنا َٰ  نََي  كَ َلهغ  َ لَ ٱَعِّند  ا ََكِّب  م  هه ده ح 
 
وَ َأ

 
اَأ م  هه ََلِكِّ  لَف ل  ا ََت قه م  ََلَهه ف  

ه
َأ

َ ل  رَ ت نَ َو  اه  م  اَو قهلَهه م  َق وَ َلَهه رِّيمَ َل 
َخَ ٱوَ ٢٣ََاك  اَفِّض  م  ن احَ َل هه َِّٱَج  َ ٱَمِّنَ َذُلل  ََِّو قهلَةِّلرََح  َ رَ ٱََرب  اَح  م  اَهه م  ََك  َبي انِّ غِّيَ َر   ﴾٢٤َاص 

 [١١-١٣: رساءاإل]

ความว่า “และพระเจ้าของเจ้าบญัชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ ใดนอกจากพระองค์เท่านัน้
และจงท าดีตอ่บิดามารดา เม่ือบพุการีคนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองคนได้บรรลสุู่วยัชราอยู่กบัเจ้า 
ก็จงอย่ากล่าวแก่ทัง้สองว่า อุฟ ! และอย่าขู่เข็ญท่านทัง้สอง และจงพูดแก่ท่านทัง้สองด้วย
ถ้อยค าท่ีอ่อนโยน และจงนอบน้อมแก่ท่านทัง้สอง ซึ่งการถ่อมตนเน่ืองจากความเมตตา และ
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จงกล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทัง้สองเช่นท่ีทัง้สองได้เลีย้งดฉูันเม่ือ
เยาว์วยั” (อลั-อิสรออ์ : 23-24) 

 
แท้จริง สิทธิหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อบิดามารดา คือการท าดีแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อท่านทัง้สองด้วย

การท าดีตอ่ท่านทัง้ด้วยวาจา การกระท า การมอบก าลงักายและทรัพย์ให้แก่ท่าน การปฏิบตัิตามค าสัง่ของ
ท่านทัง้สองตราบใดท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนอลัลอฮฺ และไม่เป็นอนัตรายต่อตวัท่านเอง การพูดจากับท่านอย่าง
ออ่นน้อม การแสดงหน้าตาท่ียิม้แย้ม การให้ความชว่ยเหลือท่ีเหมาะสมกบัท่าน การไม่พดูจาท่ีท าให้ท่านทัง้
สองกระทบกระเทือนจิตใจยามท่ีท่านทัง้สองแก่ชรา เจ็บป่วย หรืออ่อนแรง และต้องไม่ถือว่าสิ่งเหล่านัน้เป็น
ภาระส าหรับท่านเพราะภายภาคหน้าตวัท่านเองก็จะอยู่ในสภาพเช่นนัน้เหมือนกัน ท่านเองต้องกลายเป็น
พ่อ หรือ แม่ดังท่ีท่านทัง้สองได้เป็นพ่อแม่ของท่านมาแล้ว และท่านเองก็ต้องแก่ชราในสายตาลูกหลาน
หากอลัลอฮฺทรงไว้ชีวิตท่านยาวนาน เม่ือถึงเวลานัน้ท่านเองคงต้องการความกตญัญูจากลกูหลานดงัท่ีพ่อ
แม่ของท่านเคยต้องการจากตวัท่านมาแล้ว หากเจ้าเคยท าดีต่อพ่อแม่ทัง้สองแล้วก็จงภูมิใจในสิ่งท่ีท่านจะ
ได้รับ นัน่คือผลบุญอันมากมายจากอัลลอฮฺ และท่านเองจะได้รับการปฏิบตัิจากลูกของท่านเหมือนกับท่ี
ทา่นได้เคยปฏิบตักิบัพอ่แมข่องทา่นเชน่กนั 

ผู้ ใดท่ีกตญัญูรู้คณุบิดามารดาของเขา เขาก็จะได้รับความกตญัญูจากลกูหลานภายภาคหน้า ส่วน
ผู้ ใดท่ีอกตญัญูเนรคณุบิดามารดาในภายภาคหน้าลูกหลานของเขาจะแสดงความอกตญัญูต่อเขาเช่นกัน 
ผลตอบแทนของคนเรานัน้จะได้รับเสมือนท่ีเขาได้เคยปฏิบตั ิ 

อลัลอฮฺได้จดัล าดบัการท าดีตอ่พ่อแมอ่ยู่ในระดบัท่ีสงูสง่ พระองค์ได้ล าดบัสิทธิของทัง้สองรองลงมา
จากสิทธิท่ีพงึมีตอ่พระองค์และศาสนทตูของพระองค์ ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

وا َعَ ٱوَ ۞﴿ ََّلَلَ ٱَبهده ل  ََِّو  ش 
ه وا َت ِّهََِّوُكه ََۦب ي  ََِّا َش  ب ٱو 

ي َو  َلَ  َ إِّحَ َنَِّلِّ    [  ٣٥:  النساء] ﴾انَ ٰ 

ความว่า “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ 
และจงท าดีตอ่พอ่แมผู่้บงัเกิดเกล้าทัง้สอง” (อนั-นิสาอ์ : 36) 
 

نَِّ﴿
 
رَ شَ ٱَأ ََكه لِّو  ََلِّ ي َو  َََك َلِّ  يَهل َٱَإِّل   [  ٢١: لقمان] ﴾١٤ََم صِّ

ความว่า “เจ้าจงขอบคณุข้า และจงขอบคณุบิดามารดาของเจ้า ยงัเรานัน้คือการกลบัไป” (ลุก
มาน : 14) 
ท่านนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้วางการท าดีต่อพ่อแม่เหนือกว่าการตอ่สู้ ในหนทาง

ของอลัลอฮฺ ดงัหะดีษท่ีรายงานโดยทา่นอิบน ุมสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ วา่ ฉนัได้กลา่วว่า 
 اهلل وَل سُ ا رَ يَ  

َ
  له مَ العَ  ي  ، أ

َ
  مَّ ثُ  :ُت لح قُ  ،«اهَ ته قح  وَ ىلَعَ  ةُ اَل الصَّ » ؟ قال:  اهللَل إه  ب  حَ أ

َ
ح  ر  به »: اَل  ؟ قَ ي  أ َ وَ ال   «نه يح اله

  مَّ : ثُ ُت لح قُ
َ
: اَل  ؟ قَ ي  أ

 «  اهلله  له يح به  سَ يفه  ادُ هَ اله »
ความว่า  โอ้ ศาสนทตูของอลัลอฮฺ การงานใดท่ีอลัลอฮฺทรงรักมากท่ีสดุ? ท่านนบีตอบว่า “การ
ละหมาดในเวลาของมัน” และฉันได้ถามอีกว่า แล้วมีการงานอะไรอีก(ท่ีพระองค์ทรงรัก)? 
ท่านนบีตอบว่า “การท าดีต่อพ่อแม่” แล้วฉันก็ถามท่านอีกว่า แล้วการงานอะไรอีก? ท่านนบี
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ตอบว่า “การต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 504, มุสลิม 85, อัต- 
ตริมิซีย์ 1898, อนั-นะสาอีย์ 610, อะหฺมดั 1/439, อดั-ดาริมีย์  1225) 

 
หะดีษบทนีชี้ถ้ึงความส าคญัของสิทธิท่ีพึงมีต่อพ่อแม่ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจบุนัมกัจะละเลยและ

ไม่ให้ความส าคญัจนถึงขัน้แสดงความอกตญัญูเนรคณุ และตดัขาดความสมัพนัธ์กบัท่านทัง้สอง เราพบว่า
บางคนนัน้ไม่ให้ความส าคญักบัสิทธิหน้าท่ีท่ีพึงมีตอ่พ่อแม่ และมีบางคนถึงขัน้ดถูกูเหยียดหยาม พูดจาขึน้
เสียงกบัพอ่แมข่องเขาเอง ซึง่พฤตกิรรมเหลา่นัน้เขาจะได้ประสบกบัตวัเองไมช้่าก็เร็ว 
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ส่ี สิทธิของบุตร 

 
 

 บรรดาบตุรหมายรวมถึง บตุรชายและธิดา ซึง่สิทธิตา่งๆ ของบตุรนัน้มีมากมาย แตท่ี่ส าคญัอย่างยิ่ง
คือการให้การอบรม ปลกูฝังศาสนา คณุธรรมและจริยธรรมในหวัใจของพวกเขา ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่  

﴿َ َ اي  ُيه 
 
نهوا ََذَلِّينَ ٱَأ مَ َا َقهوَ َء ام  كه س  نفه

 
هَ َأ

 
أ مَ و  اَان ارَ َلِّيكه َٱَو قهودهه  َِّٱوَ َنلَاسه ار ةهَل   [  ٥: اتلحريم] ﴾ج 

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงคุ้มครองตวัของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้น
จากไฟนรก เพราะเชือ้เพลิงของมนัคือมนษุย์และก้อนหิน” (อตั-ตะหฺรีม : 6) 
 
และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 يفه  اٍع رَ  ُل جُ الرَّ ، وَ هه ته يَّ ْه رَّ  نح َْ  ل  وح ؤُ سح مَ  مح كُ ُك  وَ  اٍع رَ  مح كُ ُك  »
َ
 «هه ته يَّ ْه رَ  نح َْ  ول  ؤُ سح مَ وَ  هه له هح  أ

ความว่า “ทกุคนในหมู่พวกท่านเป็นผู้ รับผิดชอบ และทกุคนในหมูพ่วกทา่นต้องถกูสอบสวนตอ่
ความรับผิดชอบของเขา ผู้ ชายเป็นผู้ รับผิดชอบต่อครอบครัวของเขา และต้องถกูสอบสวนใน
ความรับผิดชอบของเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์  853, อัต-ติรมิซีย์ 1705, อบูดาวูด 2928, 
และอะหฺมดั 2/55) 
 
ลูกหลานคืออะมานะฮฺ(หน้าท่ีต้องรับผิดชอบ)บนบ่าของบิดามารดาทุกคน ทัง้สองท่านจะถูก

สอบสวนถึงภาระหน้าท่ีต่อลูกหลานในวันกิยามะฮฺ และด้วยการอบรมปลูกฝังศาสนาและจริยธรรมแก่
ลกูหลานจะท าให้พวกเขากลายเป็นแก้วตาดวงใจแก่พ่อแม ่ท าให้มีความสขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า อลัลอฮฺ
ตรัสวา่ 

نهوا ََذَلِّينَ ٱوَ َ﴿ تَ ٱوَ َء ام  مَ َتب ع  مَهه َِّيتههه َ َنَ بِّإِّيم  ََذهر  ل 
 
ِّهِّمَ َن اقَ أ مَ َب َِّيت هه ا ََذهر  َ َو م  ّل 

 
من  َأ ِّنَ َهه لِّهِّمَم  م  ِّنَع  َ َم  ََُء  َش  اَرِِّٕۢيمَ ٱَكه ِّم  ََب ب  س  َك 

 [  12: الطور] ﴾٢١ََر هِّيَ 

ความว่า “และผู้ศรัทธาทัง้หลาย ท่ีบรรดาลกูหลานของพวกเขาได้ด าเนินตามพวกเขาด้วยการ
ศรัทธา เราจะให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขา และเราจะไม่ให้ผลบุญจากการงาน
ของพวกเขาลดหย่อนลงจากพวกเขาแตอ่ย่างใด แตล่ะคนนัน้ย่อมได้รับการค า้ประกนัในสิ่งท่ี
เขาขวนขวายไว้” (อฏั-ฏรฺู : 21) 

 
และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َِ ا مَ ذَ إه »  ةٍ يَ اره جَ  ةٍ قَ دَ : َص  ٍث اَل ثَ  نح  مه الَّ إه  هُ لُ مَ َْ  عَ َط قَ انح  دُ بح العَ  ا
َ
 هه ده عح بَ  نح مه  هه به  عُ فَ تَ نح يُ  مٍ لح عه  وح ، أ

َ
  «هَلُ  وح عُ دح يَ  ٍح اله َص  َلٍ وَ  وح ، أ

ความว่า “เม่ือบา่วคนหนึ่ง (มนษุย์) ได้เสียชีวิตลง การงานของเขาจะถกูตดัขาด นอกจากการ
งานสาม ประการ คือการบริจาคทานท่ีถาวร หรือความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ หรือลกูท่ีดีซึง่ขอดอุาอ์
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ให้กับเขา” (บนัทึกโดยมุสลิม  1631, อตั-ติรมิซีย์ 1376, อนั-นะสาอีย์  3651, อะหฺมดั  2/327, 
อดั-ดาริมีย์ 559) 

 
น่ีคือผลของการอบรมเลีย้งดบูตุรหลานด้วยกระบวนการอบรมขดัเกลาท่ีดีซึ่งจะยงัประโยชน์แก่บิดา

มารดาหลงัจากท่ีเขาทัง้สองจากโลกนีไ้ป มีบรรดาพ่อแม่หลายคนท่ีมองข้ามภาระหน้าท่ีนีจ้นท าให้ลกูหลาน
ของเขาต้องสูญเสียโอกาสและสิทธิท่ีพึงได้รับ พวกเขาต่างหลงลืมภาระหน้าท่ีต่อลูกๆ พวกเขาไม่เคยท่ีจะ
สอบถามว่าลูกหลานไปไหนกัน กลบัมาถึงบ้านตอนไหน พวกเขาไปคบหากับเพ่ือนคนไหนบ้าง พ่อแม่บาง
คนไม่เคยชีแ้นะแนวทางแก่ลกูๆ ไม่เคยห้ามปรามพวกเขาจากการประพฤติชัว่ แต่ท่ีน่าแปลกใจยิ่งนกัพวก
เขาพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะท างานเพ่ือหาเงิน เพ่ือสะสมทรัพย์อย่างมากมาย และพัฒนาสินทรัพย์
เหล่านัน้ให้งอกเงย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ก็เป็นผู้ อ่ืน ส่วนบรรดาลกูๆ นัน้ พวกเขา
ไม่เคยสนใจท่ีจะอบรมพฒันาพวกเขาให้เป็นคนดีทัง้ท่ีพวกเขาสมควรได้รับการดแูลเป็นพิเศษเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า 

และดงัท่ีจ าเป็นส าหรับบิดามารดาท่ีต้องให้อาหารกายแก่ลกูไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ให้
เสือ้ผ้าเป็นอาภรณ์ห่มกาย เฉกเช่นนัน้แหล่ะท่ีเขาทัง้สองต้องให้อาหารด้านจิตใจ ด้วยความรู้และศรัทธา
และให้ความย าเกรงเป็นอาภรณ์ส าหรับวิญญาณของเขา ซึง่สิ่งดงักลา่วนัน้ยอ่มประเสริฐกวา่ 

และส่วนหนึ่งจากสิทธิท่ีพึงมีต่อบุตร คือ การให้ค่าใช้จ่ายเลีย้งดูด้วยความเหมาะสมเพียงพอไม่
ฟุ่ มเฟือยหรือตระหน่ีเกินไป เพราะนั่นเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีบรรดาบุตรพึงได้รับและเป็นการส านึกในพระกรุณา
มหาธิคณุท่ีอลัลอฮฺได้ประทานทรัพย์สินให้แก่เรา เราจะไปหวงแหนทรัพย์สินจนเกินเหตทุ าไมจนตระหน่ีท่ีจะ
ใช้จ่ายมนัไปแล้วในท่ีสุดเม่ือเราเสียชีวิตไปทรัพย์สินเหล่านัน้ย่อมถูกริบไปหมด แม้ว่าเม่ือบิดามารดายงัมี
ชีวิตอยู่แต่มีความตระหน่ีไม่ยอมให้ค่าเลีย้งด ูบรรดาลูกสามารถเอาทรัพย์สินนัน้มาใช้จ่ายให้เพียงพอต่อ
การด ารงชีพดงัท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ตอบค าถามแก่ ฮินดฺ บุตรีของอุตบะฮฺ 
(ดงัหะดีษท่ีบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

และสว่นหนึง่ของสิทธิท่ีพงึมีตอ่บตุร คือ การไมแ่สดงความล าเอียงระหวา่งบตุรในการมอบของขวญั
หรือของก านลัใดๆ ไม่อนุญาตให้เรามอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ลูกๆ บางคนในขณะท่ีลูกๆ คนอ่ืนไม่ได้รับสิ่งนัน้
ด้วยความล าเอียง แท้จริงแล้วอลัลอฮฺไมท่รงรักผู้ ท่ีอธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมดงักลา่วจะท าให้เกิดความข้อง
ใจและเกิดความบาดหมางใจระหวา่งลกูๆ ผู้ ท่ีได้รับและผู้ ท่ีไมมี่สิทธิ ซ า้ร้ายอาจจะท าให้เกิดความบาดหมาง
ใจระหวา่งบดิามารดากบับตุรท่ีไมไ่ด้รับสิทธิดงักลา่วด้วย 

มีบางคนท่ีจ าแนกระหว่างบุตรท่ีท าดีและอ่อนน้อมต่อบิดามารดากับบุตรท่ีไม่กระท าเช่นนัน้ ด้วย
การมอบของขวญัหรือของก านลัแก่บตุรท่ีท าดีตอ่เขาก่อน อนัท่ีจริงสิ่งเหล่านีไ้มใ่ช่เหตผุลท่ีจะอนญุาตให้เรา
ล าเอียงหรือไม่ยุติธรรมแก่พวกเขาได้ การมอบของขวญัตอบแทนบุตรโดยอาศยัการพิจารณาจากความดี
งามท่ีเขาปฏิบตัิต่อบิดามารดาเป็นสิ่งท่ีไม่อนญุาต เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีเขาท าดีต่อพ่อแม่นัน้อลัลอฮฺจะ
เป็นผู้ตอบแทนให้เอง การให้รางวลัเฉพาะแก่ลกูท่ีท าดีตอ่บิดามารดานัน้จะท าให้ลกูเกิดความล าพองในการ
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งานของตน และจะท าให้ลูกๆ คนอ่ืนออกห่างจากบิดามารดา และจะอยู่ในความอกตญัญูหรือเนรคณุต่อ
บดิามารดาตลอดไป อีกอย่าง เราเองก็ไมส่ามารถลว่งรู้ได้วา่บางทีภายภาคหน้าสถานการณ์อาจจะพลิกผนั
ท าให้ลูกท่ีกตัญญูกลายเป็นลูกท่ีเนรคุณ หรือลูกท่ีเนรคุณอาจจะกลายเป็นลูกท่ีกตัญญูก็เป็นได้ ทัง้นี ้
เน่ืองจากจิตใจของมนุษย์ทุกคนล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์สามารถพลิกผันมันได้ตามท่ี
พระองค์ทรงประสงค์  

ในต าราหะดีษเศาะฮีหฺ อลั-บุคอรีย์และมุสลิม บนัทึกว่า รายงานจากอนั-นอฺุมาน บิน บะชีรฺ ว่า บะ
ชีรฺ บิน สะอัด บิดาของเขาได้มอบทรัพย์สินบางอย่างให้แก่ลูกชายของเขาคนหนึ่ง แล้วมาหาท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แล้วบอกกบัทา่นนบีถึงเร่ืองดงักลา่ว ทา่นบี จงึถามเขาวา่ 

« 
َ
 فَ ». قال: قال: اَل  «ا ؟ذَ هَ  َل ثح مه  هُ تَ لح ََنَ  كَ َله وَ  ل  كُ أ

َ
 «هُ عح جه رح أ

ความว่า “เจ้าได้มอบให้เช่นนีแ้ก่ลูกๆ ของเจ้าทุกคนไหม?” เขาตอบว่า “ไม่” ท่านบี กล่าวว่า 
“ดงันัน้จงเอาสิ่งนัน้กลบัคืนมา” 
  
ในบางสายรายงาน ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُ ده اعح وَ  ا اهللَ وح قُ اتَّ » َ وا بَ ل   نيح
َ
 « مح كُ ده اَل وح أ

ความว่า “  พวกท่านจงย าเกรงอัลลอฮฺ และจงให้ความยุติธรรมระหว่างลูกๆ ของพวกท่าน ” 
(บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์  2447, มสุลิม 1623) 
 
และในบางส านวน มีดงันี ้

« 
َ
ه ا غَ ذَ هَ  ىلَعَ  دح هه شح أ ح إه فَ  يح يح  اَل  ّنئ

َ
  «رٍ وح  جَ ىلَعَ  دُ هَ شح  أ

ความว่า “ให้คนอ่ืนมาเป็นพยานแทนฉันเถิด เพราะฉันไม่เป็นพยานต่อความอยุติธรรม ” 
(บันทึกโดยมุสลิม  1623, อัน -นะสาอี ย์  3681, อบู  ดาวูด  3542, อิบนุ  มาญ ะฮฺ  2375,  
อะหฺมดั  4/270) 

 
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ระบุว่า การให้ความส าคญัแก่บุตรบางคนและละเลยอีก

บางคนนัน้ ถือเป็นการกระท าท่ีอธรรม ซึง่เป็นการกระท าท่ีต้องห้ามในอิสลาม 
แตห่ากเรามอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่บรรดาบตุรตามความต้องการหรือความจ าเป็นของเขาในขณะท่ีอีก

บางคนมีความต้องการอย่างอ่ืนเช่น คนหนึ่งต้องการอปุกรณ์เคร่ืองเขียน ในขณะท่ีอีกคนต้องการรักษาโรค 
หรืออีกคนต้องการทรัพย์สินท่ีจะแตง่งาน ถือวา่สามารถให้เป็นการเฉพาะได้แม้ว่าจะมีความแตกตา่งอยู่บ้าง 
ทัง้นี ้อนัเน่ืองจากความต้องการและความจ าเป็น ซึง่ถือวา่เป็นเสมือนการจา่ยคา่เลีย้งดนูัน่เอง 

เม่ือบิดามารดาได้ท าตามหน้าท่ีในการอบรมเลีย้งดบูตุรของตนตลอดจนการให้คา่เลีย้งดแูล้วไซร้ ก็
สมควรแล้วท่ีอัลลอฮฺจะตอบแทนเขาด้วยการให้มีลูกท่ีกตญัญูรู้คุณ คอยท าดีและมอบสิทธิต่างๆ ท่ีบิดา
มารดาพึงได้รับเป็นการตอบแทน แตห่ากเม่ือใดท่ีพ่อแม่ละเลยตอ่หน้าท่ีในการอบรมดแูลลกู ก็สมควรแล้ว
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เช่นกันถ้าอัลลอฮฺจะให้เขาถูกทดสอบด้วยการมีลูกท่ีเนรคุณและอกตัญญูต่อทัง้สองคน เพราะชนิดของ
ผลตอบแทนนัน้ขึน้อยูก่บัชนิดของการกระท าท่ีแตล่ะคนได้ก่อไว้เชน่กนั 
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ห้า สิทธิของเครือญาต ิ

 
 

ส าหรับญาติพ่ีน้องท่ีมีความสัมพันธ์เครือญาติกับท่าน เช่น เป็นพ่ีน้อง ลุง ป้า น้า อา ตลอดจน
ลกูพ่ีลกูน้อง หรือบคุคลอ่ืนท่ีเป็นเครือญาติกบัเรานัน้พวกเขามีสิทธิพงึได้รับ ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

رَ لَ ٱَذ اَو ء اتََِّ﴿ َ قه َقهَهَب   [  ١٥: رساءاإل] ﴾ۥح 

ความวา่ “และจงให้สิทธิแก่ผู้ ท่ีเป็นเครือญาต”ิ (อลั-อิสรออ์ : 26) 
 

และพระองค์ได้ตรัสวา่  
وا َعَ ٱوَ ۞َ﴿ ََّلَلَ ٱَبهده ل  ََِّو  ش 

ه وا َت ِّهََِّوُكه ََۦب ي  ََِّا َش  ب ٱو 
ي َو  َلَ  َ إِّحَ َنَِّلِّ  ِّذِّيَانَ ٰ  ب رَ لَ ٱَو  َ قه  [  ٣٥:  النساء] ﴾ب 

ความว่า “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ 
และจงท าดีตอ่ผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สอง และตอ่ผู้ เป็นเครือญาต”ิ (อนั-นิสาอ์ : 36) 

 
ดงันัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องเช่ือมสัมพันธ์กับผู้ ท่ีเป็นญาติด้วยกัน ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจ และ

เอือ้เฟือ้ทรัพย์สินเงินทองในยามท่ีญาตต้ิองการหรือมีความจ าเป็น ซึง่เร่ืองการช่วยเหลือกนัในหมูเ่ครือญาติ
เป็นสิ่งท่ีได้รับการยืนยนัโดยบทบญัญตัทิางศาสนา สตปัิญญา และกมลสนัดานอนัเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ 

มีหลักฐานตัวบทมากมายท่ีส่งเสริมให้มีการเช่ือมและสานสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติท่ีใกล้ชิด ใน
ต าราหะดีษเศาะฮีหฺ้อลั-บุคอรีย์และมุสลิม ได้บนัทึกหะดีษท่ีรายงานจากท่าอบูฮร็ุอยเราะฮฺ แท้จริงท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

مُ  إهنَّ اهللَ  » نحُهمح قَاَمته الرَّحه َلحَق ، َحّتَّ إهَذا فََرَغ مه يَعةه  بهَ   الحَعائهذه  َقامُ َفَقالَتح : َهَذا مَ  ،َخلََق اْلح َن الحَقطه َما ، مه
َ
قَاَل : َنَعمح ، أ

َطَع َمنح َقَطَع ه  ؟ قَالَتح : بىََل ، قَاَل : فََذاَك لَ ه ، ُثمَّ قَاَل رَُسوُل  قح
َ
َل َمنح وََصلَ ه ، َوأ صه

َ
نح أ

َ
َ أ ُ َعلَيحهه تَرحَضنيح ه َصىلَّ اّللَّ  اّللَّ

ئحتُمح   : وََسلََّم : اقحَرُءوا إهنح شه
ل ََ﴿ ه  يَ َف  س  َِلَ َإِّنَتهمَ ع  نَتهمَ ت و 

 
وا َتهفَ َأ ده ََسِّ َٱَفِّ

َۡرل   وَ َضِّ عه ِّ ط  تهق  رَ َا َو 
 
مَ أ ام كه َ ٢٢ََح  ل  و 

ه
مَهَذَلِّينَ ٱَئِّك َأ ن هه مَ َّلَلَهٱَل ع  َمهه ص 

 
عَ َف أ

 
أ َ و  َم 

ب َ
 
مَ ص  َأ ٢٣َََر هه ف ل 

 
ونَ َأ بَره ت د  رَ لَ ٱَي  مَ َء انَ قه

 
َ َأ َََع   وب 

قَ َقهله
 
ا َأ هه  ال  [  ١١-١١:  حممد] ﴾٢٤ََف 

ความว่า “อลัลอฮฺได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทัง้หลายจนเม่ือเสร็จสิน้แล้ว อัร-เราะหิม (ตวัเครือญาติ) 
ก็ได้ลุกขึน้มาและกล่าวว่า  น่ีคือการยืนของผู้ ขอความคุ้ มครองให้พ้นจากการถูกตัดขาด 
พระองค์อัลลอฮฺก็ตรัสว่า ได้ เจ้าจะพอพอใจหรือไม่ หากฉันจะเช่ือมสัมพันธ์กับผู้ ท่ีเช่ือม
สัมพันธ์กับเจ้า และฉันจะตัดขาดกับผู้ ท่ีตัดขาดกับเจ้า? มันได้ตอบว่า ใช่ ข้าพอใจแล้ว” 
จากนัน้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิวะสัลลมั  ก็ได้กล่าวว่า  “พวกท่านจงอ่านอา
ยะฮฺนีเ้ถิดหากพวกทา่นประสงค์   

ل ََ﴿ ه  يَ َف  س  َِلَ َإِّنَتهمَ ع  نَتهمَ ت و 
 
وا َتهفَ َأ ده ََسِّ َٱَفِّ

َۡرل   وَ َضِّ عه ِّ ط  تهق  رَ َا َو 
 
مَ أ ام كه َ ٢٢ََح  ل  و 

ه
مَهَذَلِّينَ ٱَئِّك َأ ن هه مَ َّلَلَهٱَل ع  َمهه ص 

 
عَ َف أ

 
أ َ و  َم 

ب َ
 
مَ ص  َأ  [  12-١١:  حممد] ﴾٢٣َر هه
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“ดงันัน้ พวกเจ้าหวงักันหรือว่า หากพวกเจ้าผินหลงัให้(กับการศรัทธาแล้ว)พวกเจ้าก็จะได้ก่อ
ความเสียหายในแผ่นดิน และตดัความสมัพนัธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้า? ชนเหล่านีแ้หล่ะ 
คือบรรดาผู้ ท่ีอลัลอฮฺทรงสาปแช่งพวกเขา ดงันัน้ พระองค์จึงทรงท าให้พวกเขาหหูนวกและทรง
ท าให้พวกเขาตาบอด(จากการได้พบสัจธรรมและความดีงาม)” (มุหัมมัด : 22-23) (บันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ 5987 และมสุลิม 2554) 

 
และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  กลา่ววา่  

َ وَ  اهلله به  نُ مه ؤح يُ  نَ كَ  نح مَ »   ره اآلخه  مه وح ايلح
َ رَ  لح صه يَ لح فَ  « هُ حه

ความว่า “ใครก็ตามท่ีมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันกิยามะฮฺ ก็จงเช่ือมสัมพันธ์กับเครือ
ญาตขิองเขา” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ 6138)   

 
ปัจจบุนัมีผู้คนส่วนใหญ่มกัจะละเลยสิทธิท่ีพึงมีตอ่เครือญาติ ซึ่งเราจะพบว่าบางคนไม่รู้จกัแม้กระ

ทัง้ญาติใกล้ชิดของตนเอง ไม่เคยเช่ือมสัมพันธ์กับพวกเขาไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สิน ต าแหน่งการงาน หรือ  
แสดงกิริยามารยาทท่ีดีงาม วันเวลาผ่านไปพวกเขาไม่เคยนึกท่ีจะไปเย่ียมญาติพ่ีน้อง ไม่เคยหยิบย่ืน
ของขวญัสกัชิน้หนึ่ง ไม่เคยช่วยเหลือพวกเขาในยามเดือดร้อน ซ า้ร้ายกว่านัน้ มีบางคนถึงกับท าร้ายจิตใจ
ของผู้ เป็นญาติไม่ว่าจะเป็นค าพูด หรือการกระท า หรือทัง้ค าพูดและการกระท า น่าแปลกยิ่งนกัท่ีพวกเขา
ยอมผกูสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนคนไกลแตต่ดัขามความสมัพนัธ์กบัญาตสินิทใกล้ชิด 

มีบางคนจะเลือกเช่ือมสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ ท่ี เช่ือมสัมพันธ์กับเขาด้วยเท่านัน้  และจะตัด
ความสมัพันธ์กับผู้ ท่ีตดัสมัพันธ์กับเขา เขาผู้ นีไ้ม่นับว่าเป็นบุคคลท่ีเช่ือมสมัพันธ์กับญาติมิตร แต่เป็นผู้ ท่ี
กระท าอย่างทดัเทียมกัน (ท าดีกับผู้ ท่ีท าดีกบัเขาก่อน) ซึ่งจะเขาอาจแสดงพฤติกรรมนีก้บับรรดาญาติหรือ
คนอ่ืนๆ ก็ได้เพราะการตอบแทนในความดีไมไ่ด้เจาะจงเฉพาะกบัผู้ ท่ีเป็นญาตใิกล้ชิดเทา่นัน้ 

ผู้ ท่ีเช่ือมสมัพันธ์อย่างแท้จริงคือผู้ ท่ีสานสมัพนัธ์กับญาติมิตรเพ่ืออลัลอฮฺเท่านัน้  โดยมิได้ค านึงว่า
เขาจะตอบรับการเช่ือมสัมพนัธ์ของเราหรือไม่ ดงัท่ีหะดีษท่ีบนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ รายงานจากอบัดลุลอฮฺ 
บนิ อมัรฺ บนิ อลั-อาศ วา่ แท้จริงทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั วา่ 

ه  َل اصه الوَ  نَّ كه لَ ، وَ ئه فه َك المُ به  ُل اصه الوَ  َس ِّح لَ » ُ رَ  تح عَ طه ا قُ ذَ إه  يح اذلَّ   «اهَ لَ َص وَ  هُ حه

ความว่า “ผู้ เช่ือมสัมพันธ์(เครือญาติ)ไม่ใช่ผู้ ท่ีกระท าอย่างทัดเทียมกัน (คือ หากใครเช่ือม
สัมพันธ์กับเขา เขาก็เช่ือมสัมพันธ์กับคนๆ นัน้) แต่ผู้ เช่ือมสัมพันธ์ คือ ผู้ ท่ีเม่ือสัมพันธ์เครือ
ญาติของเขาถูกตัดขาด เขาก็ต่อสัมพันธ์กับมัน" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 5645, อัต-ติรมิซีย์ 
1908, อบ ูดาวดู 1697,และอะห์มดั 2/193) 

 
มีชายคนหนึ่งได้กล่าวต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันมี

ญาติๆ ท่ีฉนัเช่ือมสมัพนัธ์กบัพวกเขา ในขณะท่ีพวกเขาตดัขาดฉนั ฉันท าดีกบัพวกเขาขณะท่ีพวกเขาท าเลว
กบัฉนั ฉนัต้องคอยอดทนกบัพวกเขา แตพ่วกเขาก็ก้าวร้าวกบัฉนั”  
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ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วตอบวา่ 
ح لَ »  كَ فَ  َت لح ا قُ مَ كَ  َت نح كُ  ئه

َ
ُ مَ نَّ أ ه  ذَ ىلَعَ  َت مح ا دُ مَ  مح هه يح لَ عَ  يح  هه َظ  اهلله  نَ مه  َ  عَ مَ  اُل زَ  يَ اَل ، وَ لَّ المَ  مُ هُ ف  سه ا ت   «َ  ل

ความว่า “หากท่านเป็นอย่างท่ีท่านพูด ก็เหมือนว่าท่านได้ท าให้พวกเขาลดเกียรติของพวกเขา
เองประหนึง่วา่ให้พวกเขากินขีเ้ถ้าร้อน และจะมีผู้คอยช่วยเหลือสนบัสนนุจากอลัลอฮฺคงอยู่กบั
ทา่น ตราบท่ีทา่นยงัคงรักษาสิ่งนัน้ไว้” (บนัทกึโดยมสุลิม 2558, อะห์มดั 2/412) 

 
หากแม้นว่า ไม่มีบุญใดอีกส าหรับผู้ ท่ีเช่ือมสมัพนัธ์กับเครือญาติ นอกจากผลบุญท่ีอลัลอฮฺจะทรง

เช่ือมสมัพนัธ์กบัเขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ด้วยการประทานความเมตตาของพระองค์ ทรงท าให้การงาน
ของเขาง่ายดาย ทรงปลดเปลือ้งทกุข์โศกจากเขา นัน่ก็ยอ่มมากมายเพียงพอแล้ว   

แต่ทว่าในความเป็นจริง ยงัมีคณุค่าอ่ืนมากกว่านัน้อีก เพราะการเช่ือมสัมพนัธ์ญาติมิตรจะท าให้
ครอบครัวยิ่งใกล้ชิด เกิดความรัก ความเอือ้อาทรซึ่งกันและกัน มีจิตใจท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กูลกันในยามตก
ทุกข์ได้ยาก และรอยยิม้แห่งความสุขจะปรากฏขึน้ยามท่ีเราได้ได้เช่ือมไมตรี ประโยชน์ท่ีกล่าวมาทัง้หมด
ข้างต้นจะกลายเป็นตาลปัตร หากเราแทนท่ีการเช่ือมสัมพนัธ์ในหมู่เครือญาติด้วยการตดัญาติขาดมิตร ซึ่ง
จะสง่ผลให้เราเกิดความหา่งเหินมากยิ่งขึน้ 
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หก สิทธิของสามีภรรยา 

 
 
การแต่งงานก่อให้เกิดผลพวงท่ีส าคญัและหน้าท่ีอันยิ่งใหญ่  เพราะการแต่งงานเป็นการผูกสาย

สมัพนัธ์ระหว่างสามีกับภรรยา ซึ่งแต่ละฝ่ายจ าเป็นต้องมอบสิทธิแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ทัง้สิทธิด้านร่างกาย สิทธิ
ด้านสงัคม และสิทธิด้านทรัพย์สิน 

ดงันัน้ ทัง้สามีและภรรยาจงึจ าเป็นต้องใช้ชีวิตร่วมกนัด้วยดี และต้องทุ่มเทในสิทธิท่ีจ าเป็นต้องมอบ
ให้กับอีกฝ่ายด้วยความเต็มใจและยินดี โดยปราศจากการฝืนใจ ไม่จริงจัง และฉาบฉวยในสิ่งท่ีได้ทุ่มเท
ให้แก่อีกฝ่าย อลัลอฮฺตรัสวา่ 

نََ﴿ وهه ه ِشِّ َ َو َع  وفِّ ره ع  ِّٱل م   [  ٢٩:  النساء] ﴾ب

ความวา่  “และจงคลกุคลีกบับรรดาภรรยาของพวกเจ้าด้วยดี” (อนั-นิสาอ์ : 19) 

 

พระองค์ยงัตรัสอีกวา่ 
نََ﴿ ل هه ي هِّنَََٱذَلِّيَمِّث لهََو 

ل  َ َع  وفِّ ره ع  ِّٱل م  الََِّب ِّج  ِّلر  ل ي هِّنَََو 
ل  ة  ََع  ر ج   [  ١١٧: ابلقرة] ﴾َد 

ความว่า  “ และบรรดาภรรยาก็ควรได้รับสิทธิอันชอบธรรม เช่นเดียวกับท่ีพวกนางต้องปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่สามีของพวกนาง และส าหรับบรรดาสามีจะมีความประเสริฐเหนือกวา่บรรดาภรรยา
หนึ่งขัน้ (นั่นคือสิทธิการเป็นผู้ปกครองและต้องได้รับการเช่ือฟังจากภรรยา)” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 228) 

 

ขณะเดียวกนัภรรยาก็จ าเป็นต้องทุ่มเทให้กับสามีตามเกณฑ์ท่ีนางจ าเป็นต้องทุ่มเทให้กับเขา และ
เม่ือใดก็ตามท่ีสามีและภรรยาตา่งปฏิบตัิตามสิ่งท่ีแตล่ะฝ่ายจ าเป็นต้องปฏิบตัติอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ชีวิตครอบครัว
ของทัง้สองก็จะพบกบัความผาสกุและการครองชีวิตคูร่ะหว่างทัง้สองก็จะยืนนาน แตห่ากไมเ่ป็นเช่นนัน้ก็จะ
เกิดความขดัแย้งและแตกแยก ท าให้ชีวิตคูข่องทัง้สองฝ่ายต้องระส ่าระสายและไมเ่ป็นสขุ 

มีหลกัฐานมากมายท่ีมาในรูปของค าสัง่เสียให้ดแูลสตรี และให้ค านงึถึงสภาพโดยธรรมชาตขิองนาง 
และการท่ีจะให้นางอยู่ในสภาพเพียบพร้อมสมบรูณ์ทกุอย่างนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ ดงัค ากล่าวของท่านน
บี ศอ็ลลลัลอออุะลยัฮิวะสลัลมั วา่ 

تَوحُصوا بهالنئَساءه » َوَج َخيح ا اسح عح
َ
لٍَع، َوإهنَّ أ نح ضه ةَ ُخلهَقتح مه

َ
أ تَُه، َوإهنح  َما، فَإهنَّ الَمرح يُمُه َكََسح اَلُه، فَإهنح َذَهبحَت تُقه عح

َ
لَعه أ يفه الضئ

تَوحُصوا بهالنئَساءه  َوَج، فَاسح عح
َ
تَُه لَمح يََزلح أ  «تََركح

ความว่า “ท่านทัง้หลายจงปฏิบตัิดีต่อเหล่าสตรีเถิด แท้จริงสตรีถูกสร้างมาจากซ่ีโครง และ
ซ่ีโครงส่วนท่ีคดงอท่ีสดุคือส่วนบนสดุของมนั (นัน่คือสมองหรือความคิดอ่าน) ดงันัน้ หากท่าน
พยายามจะดดัมนัให้ตรงก็เท่ากบัว่าท่านได้ท าให้มนัหกัสะบัน้ลง และหากทา่นปล่อยมนัไปมนั
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ก็จะยังคงคดงออยู่เหมือนเดิมดังนัน้ จึงขอให้ท่านทัง้หลายปฏิบัติดีต่อบรรดาสตรีเถิด”  
(โดยอลั-บคุอรีย์ 3331, มสุลิม 1468) 

 

ในรายงานอ่ืนระบวุา่ 
تَعحَت بهَها » تَمح تَعحَت بهَها اسح تَمح يَقٍة، فَإهنه اسح يَم لََ  ىلَعَ َطره تَقه لٍَع لَنح تَسح نح ضه َة ُخلهَقتح مه

َ
أ حَمرح ، َوإهنح َذَهبحَت إهنَّ ال َوج  َوبهَها عه

َها َطاَلُقَها ُ َتَها َوَكَسح يُمَها، َكََسح  «تُقه
ความว่า “แท้จริงสตรีถูกสร้างมาจากซ่ีโครง นางจะไม่สามารถอยู่บนแนวทางใดแนวทางหนึ่ง
อย่างเท่ียงตรงส าหรับท่านได้ ดงันัน้หากท่านประสงค์จะแสวงหาความสุขกับนาง ท่านก็จะ
ได้รับความสุขกับนางขณะท่ีนางอยู่ในสภาพท่ีคดงออยู่ และหากท่านพยายามจะดดันางให้
ตรงก็เท่ากบัว่าท่านได้ท าให้นางหกัสะบัน้ลง และการหกัของนางคือการหย่ากบันาง” (มสุลิม 
1468)  

 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

نحَها آَخرَ » َ مه ا رَِضه نحَها ُخلُق  ، إهنح َكرهَه مه نَة  مه ن  ُمؤح مه َركح ُمؤح فح ََ  «اَل 
ความวา่ “สามีผู้ศรัทธาจงอยา่เกลียดภรรยาผู้ศรัทธา หากเขาไม่ชอบนิสยัท่ีไมดี่บางประการใน
ตวันาง เขาก็นา่จะพอใจนิสยัท่ีดีอ่ืนๆ ในตวันาง” (มสุลิม 1469)  

 

หะดีษตา่งๆ ข้างต้นเป็นการชีแ้นะจากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แก่ประชาชาติของท่าน
วา่ ผู้ชายต้องปฏิบตัิตอ่ผู้หญิงอย่างไร และชีแ้นะวา่ผู้ชายควรจะรับเอาสิ่งท่ีสะดวกและเรียบง่ายจากผู้หญิง 
เน่ืองจากธรรมชาติแห่งการสร้างของผู้หญิงถูกสร้างขึน้มาในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์และไม่ได้ดีพร้อมเสียทุก
อย่าง โดยมีความบกพร่องและคดงออยู่ในตวั และผู้ชายไม่สามารถท่ีจะแสวงหาความสุขกับนางได้อย่าง
โลง่ใจ นอกจากจะต้องยอมรับธรรมชาตท่ีิอลัลอฮฺสร้างนางมาในแบบดงักล่าวด้วยเท่านัน้ 

บทเรียนท่ีได้รับจากหะดีษตา่งๆ ข้างต้น ก็คือ มนุษย์ควรท าการเปรียบเทียบและแยกแยะระหว่าง
ความดีงามกบัความบกพร่องท่ีมีอยู่ในตวัผู้หญิง เพราะยามใดท่ีเขารู้สึกรังเกียจกับนิสยัท่ีไม่ดีบางประการ
ของนาง เขาก็ลองน านิสยัท่ีไม่ดีดงักล่าวไปเปรียบเทียบกับอีกนิสยัหนึ่งของนางท่ีเขาพึงพอใจ โดยต้องไม่
มองนางด้วยสายตาท่ีเอือมระอาและเกลียดชงัเพียงอยา่งเดียว 

มีสามีจ านวนไม่น้อยอยากได้ภรรยาท่ีอยู่ในสภาพสมบรูณ์และดีพร้อม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเป็นไมไ่ด้ ดงันัน้ 
บรรดาสามีเหล่านัน้จงึตกอยูใ่นห้วงแหง่ความทกุข์และกระวนกระวาย และไม่สามารถท่ีจะแสวงหาความสขุ
และอยู่ร่วมกบัภรรยาของพวกเขาได้อย่างสบายใจ และบางครัง้ก็อาจจะเป็นเหตนุ าไปสู่การหย่าร้างกนั ดงั
ค ากลา่วของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

َها َطاَلُقَهاَوإهنح َذَهبحَت »... ُ َتَها َوَكَسح يُمَها، َكََسح  «تُقه
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ความว่า  “ และหากท่านพยายามจะดดันางให้ตรง ก็เท่ากับว่าท่านได้ท าให้นางหักสะบัน้ลง 
และการหกันางก็คือการหยา่กบันางนัน่เอง” (มสุลิม 1468) 

 

ดงันัน้ สามีจงึควรมีความออมชอม อะลุ่มอลว่ย ท าเป็นเพิกเฉยและปล่อยวางบ้างในทกุการกระท า
ของภรรยา หากว่าการกระท าเหล่านัน้ของพวกนางไม่ได้ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อศาสนาหรือเกียรติ
ศกัดิศ์รี 

ส่วนหนึ่งของสิทธิท่ีสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาคือ การแสวงหาปัจจัยยังชีพแก่ภรรยา ทัง้อาหาร 
เคร่ืองดื่ม เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

﴿َ هودََِّو َع   ل و  هۥَٱل م  نَََل  هه نَََرِّز قه تههه و  وُكِّس  َ َو  وفِّ ره ع  ِّٱل م   [  ١٣٣: ابلقرة] ﴾َب

ความว่า  “ และหน้าท่ีของสามีผู้ เป็นพอ่เดก็ คือการหาปัจจยัยงัชีพและเคร่ืองนุ่งห่มให้แก่บรรดา
ภรรยาอยา่งชอบธรรม” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 233) 

 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
حَمعحُروفه » َوُتُهنَّ بهال ُقُهنَّ َوكهسح  «َولَُهنَّ َعلَيحُكمح رهزح

ความว่า  “ และหน้าท่ีของพวกท่านท่ีพึงปฏิบตัิต่อบรรดาภรรยาของพวกท่าน คือการหาปัจจยั
ยงัชีพ และเคร่ืองนุง่หม่ให้แก่พวกนางอยา่งชอบธรรม” (มสุลิม 2137) 

 
ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ถกูถามวา่  " อะไรคือสิทธิท่ีภรรยาของคนใดคนหนึ่งในหมู่พวก

เราพงึได้รับ "?ทา่นตอบวา่ 
هبه » تََسيحَت، َواَل تَْضح ُسوََها إهَذا اكح َت، َوتَكح مح َمَها إهَذا َطعه عه نح ُتطح

َ
ُجرح أ ، َواَل َتهح َه، َواَل ُتَقبئحح حوَجح َيحته  ال  «إهالَّ يفه ابلح

ความว่า  “ ท่านจะต้องให้อาหารแก่นางเม่ือท่านทานอาหาร ให้เคร่ืองนุ่มห่มแก่นางเม่ือท่าน
สวมใส่เคร่ืองนุ่งห่ม จงอย่าตบหน้านาง อย่าด่าทอหรือพูดจาหยาบคายกับนาง และอย่า
ลงโทษด้วยการปลีกตวัจากนางนอกจากให้ท าแค่ในบ้านเท่านัน้ (หมายถึงไม่ลงโทษด้วยการ
หนีจากนางออกไปนอกบ้าน)” (อบ ูดาวดู 1850) 

 
อีกส่วนหนึ่งของสิทธิท่ีสามีพึงปฏิบตัิต่อภรรยาคือ สามีต้องปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมระหว่างบรรดา

ภรรยาทัง้หลายของเขา หากวา่เขามีภรรยามากกว่าหนึง่คน โดยสามีต้องปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมในด้านปัจจยั
ยงัชีพ ท่ีอยู่อาศยั การร่วมหลบันอน และทุกๆ สิ่งท่ีสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กบับรรดาภรรยาทัง้สอง
คน เพราะการเอนเอียงไปทางภรรยาคนใดคนหนึ่งถือว่าเป็นบาปใหญ่ประการหนึง่  ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُه َمائهل  َمنح َكنَتح هَلُ » ق  ، وَشه يَاَمةه َم الحقه َداُهَما، َجاَء يَوح تَانه َفَماَل إهَل إهحح
َ
َرأ  «امح
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ความว่า  “ ผู้ใดมีภรรยาสองคน แล้วเขาปฏิบตัด้ิวยการเอนเอียงไปทางภรรยาคนใดคนหนึง่ เขา
จะปรากฏในวันกิยามะฮฺในสภาพท่ีเอียงข้าง” (อบู ดาวูด 2133, อัต-ติรมิซีย์ 1141, อิบนุ 
มาญะฮฺ 1969) 

 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีสิ่งท่ีสามีไมส่ามารถให้ความเท่าเทียมกนัแก่ภรรยาทัง้สองได้ อาทิ ความรู้สกึรัก 
ความเอ็นด ูและความสบายใจ เป็นต้น ก็ไม่ถือว่าสามีมีบาปความผิดแต่ประการใด เพราะสิ่งดงักล่าวอยู่

นอกเหนือความสามารถของเขา อลัลอฮฺตรัสวา่   ٔ
ل نَ﴿ و ا ََو  يعه ت طِّ نَت س 

 
هوا ََأ ل دِّ َ َت ع  ا ءََِّب ي  ِّس  ل وَ َٱلن  َ َو  تهم  ر ص   [  ٢١٩:  النساء] ﴾َح 

ความวา่  “ และพวกเจ้าจะไมส่ามารถให้ความยตุธิรรม  ) ในด้านความรักและความรู้สกึเอนเอียง
ของจิตใจ (ระหว่างบรรดาภรรยาของพวกเจ้าได้เลย ไม่ว่าพวกเจ้าจะพยายามขนาดไหนก็
ตาม” (อนั-นิสาอ์ : 129)  

 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จะแบ่งเวรระหวา่งบรรดาภรรยาของท่านด้วยความยตุิธรรม 
แล้วทา่นจะก็ขอดอุาอ์ตอ่อลัลอฮฺวา่ 

لهُ  » مح
َ
لهُ ، َواَل أ لهُ ، فاََل تَلُمحِنه فهيَما َتمح مح

َ
يَما أ ِمه فه ا قَسح  «امهلل َهذه

ความวา่  “ โอ้อลัลอฮฺ น่ีคือการแบง่เวรของฉนัซึง่เป็นสิ่งท่ีฉนัครอบครองและสามารถควบคมุได้ 
ดงันัน้ ขอพระองค์โปรดอย่าได้ต าหนิฉันในสิ่งท่ีพระองค์ทรงครอบครองแตฉ่ันไม่ได้ครอบครอง
มนั (หมายถึงความรู้สึกรักและเสน่หาระหว่างภรรยา)” ( อบู ดาวูด 2134, อตั-ติรมิซีย์ 1140, 
อิบน ุมาญะฮฺ 1971) 

 

แตถ้่าหากวา่มีความเหล่ือมล า้ในการไปอยูก่บัภรรยาคนใดคนหนึ่ง โดยท่ีภรรยาคนอ่ืนยินยอม ก็ถือ
ว่าเป็นท่ีอนุญาต ดงัท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้แบ่งเวรอยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮฺโดยผนวก
รวมกับเวรของท่านหญิงเสาดะฮฺ หลังจากท่ีนางได้มอบเวรของนางให้แก่อาอิชะฮฺ และในช่วงท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ป่วยครัง้สดุท้ายก่อนการเสียชีวิต ท่านได้ถามบรรดาภรรยาของทา่นวา่  “พรุ่งนี ้
ฉนัต้องไปอยู่บ้านใคร? พรุ่งนีฉ้ันต้องไปอยู่บ้านใคร?” บรรดาภรรยาของท่านก็ยินยอมให้ท่านเลือกว่าจะอยู่
บ้านใคร ซึ่ง ณ ตอนนัน้ท่านนอนรักษาอาการป่วยอยู่ท่ีบ้านอาอิชะฮฺจนกระทั่งท่านเสียชีวิต (อลั-บุคอรีย์ 
5217, มสุลิม 2443) 

 

ส่วนสิทธิของสามีท่ีภรรยาจ าเป็นต้องปฏิบัติต่อเขาถือว่ายิ่งใหญ่กว่าสิทธิของภรรยาท่ีสามี
จ าเป็นต้องปฏิบตัติอ่นาง เน่ืองจากค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

نََ﴿ ل هه ي هِّنَََٱذَلِّيَمِّث لهََو 
ل  َ َع  وفِّ ره ع  ِّٱل م  الََِّب ِّج  ِّلر  ل ي هِّنَََو 

ل  ة  ََع  ر ج   [  ١١٧: ابلقرة] ﴾َد 
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ความว่า  “ และบรรดาภรรยาก็ควรได้รับสิทธิอันชอบธรรม เช่นเดียวกับท่ีพวกนางต้องปฏิบตัิ
หน้าท่ีตอ่สามีของพวกนาง และส าหรับบรรดาสามีจะมีความประเสริฐเหนือกวา่บรรดาภรรยา
หนึ่งขัน้ (นั่นคือสิทธิการเป็นผู้ปกครองและต้องได้รับการเช่ือฟังจากภรรยา)” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ 228) 
ผู้ ชายคือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ ปกครอง ดูแล และเลีย้งดูผู้ หญิ ง ด้วยการแสวงหาสิ่งดีๆ และ

คณุประโยชน์ตา่งๆ ให้แก่นาง ต้องคอยอบรมและชีน้ านาง ดงัค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 
الهََ﴿ ِّج  ونَ َٱلر  ََق َو مه ا ءَََِّع   ِّس  اَٱلن  ِّم  مَ َٱّلَلَهَف َضل ََب هه ض  َ َب ع  َََع   ا ََب ع ض  ِّم  ب وا ََو  قه نف 

 
َ َمِّنَ َأ ِّهِّم  و  ل م 

 
 [  ٣١:  النساء] ﴾َأ

ความว่า “บรรดาบุรุษเพศคือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ปกครองและดูแลเลีย้งดบูรรดาสตรีเพศ ด้วย
ปัจจยัแห่งความสามารถท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดให้บุรุษเพศมีเหนือกว่าสตรีเพศ  และเน่ืองจาก
บรุุษเพศต้องใช้จา่ยในทรัพย์ของพวกเขา (เพ่ือเป็นปัจจยัยงัชีพแก่นาง)” (อนั-นิสาอ์ : 34)  

 

ในจ านวนสิทธิของสามีท่ีภรรยาจ าเป็นต้องปฏิบตัติอ่เขาคือ ภรรยาต้องเช่ือฟังค าสัง่ของสามี ยกเว้น
ในเร่ืองท่ีเป็นการฝ่าฝืนทรยศตอ่อลัลอฮฺ  ) ซึ่งภรรยาไม่จ าเป็นต้องเช่ือฟัง (ต้องปกป้องสามีในยามลบัตาเขา 
รวมทัง้ต้องดแูลทรัพย์สินของเขาด้วย แท้จริงทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َحدٍ »
َ
ُجَد أله نح يَسح

َ
ا أ َحد 

َ
ا أ ر  َها ؛لَوح ُكنحُت آمه هَزوحجه ُجَد ل نح تَسح

َ
َة أ

َ
أ حَمرح ُِ ال َمرح

َ
 «أَل

ความว่า “หากฉันสามารถสั่งให้คนหนึ่งกราบสุญูดต่อคนหนึ่งได้ แน่นอนว่าฉันก็จะสั่งให้
ภรรยาสญุดูตอ่สามีของนาง (แตท่่านไมไ่ด้สัง่เช่นนัน้ เพราะการสญุดูตอ่สิ่งอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ
เป็นเร่ืองต้องห้ามในอิสลาม)” (อบ ูดาวดู 2140, อตั-ตริมิซีย์ 1159) 
 
 ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

تَهُ  الرَُّجُل  َدَع  إهَذا»
َ
َرأ هه  إهَل  امح بَتح  فهَراشه

َ
ءَ  فَأ ح نح تَِجه

َ
َِ  ،أ بَانَ  َفبَا حَماَلئهَكةُ  لََعنَتحَها َعلَيحَها، َغضح بهحَ  َحّتَّ  ال  «تُصح

ความวา่ “เม่ือสามีคนหนึง่ชวนภรรยามายงัท่ีหลบันอนของเขา แตภ่รรยากลบัปฏิเสธไมย่อมไป 
ท าให้เขานอนทัง้คืนในสภาพท่ีโกรธเคือง บรรดามะลาอิกะฮฺก็จะสาปแช่งนางจนถึงรุ่งเช้า” 
(อลั-บคุอรีย์ 5193, มสุลิม 1436) 

 

สิทธิของสามีอีกส่วนหนึ่งท่ีภรรยาจ าเป็นต้องปฏิบตัิตอ่เขา ก็คือ ภรรยาต้องไม่ยุ่งอยู่กับงานใดๆ ท่ี
ท าให้บกพร่องต่อการปรนนิบตัิและให้ความสุขกับสามีได้อย่างสมบูรณ์เต็มท่ี  ถึงแม้ว่าจะเป็นการท าอิบา
ดะฮฺสนุตัก็ตาม เน่ืองจากค าสอนของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

د  إهالَّ » نح تَُصوَم َوَزوحُجَها َشاهه
َ
ةه أ

َ
أ هلحَمرح ل  ل  بهإهذحنههه اَل ََيه

َذَن يفه بَِّحتههه إهالَّ
ح
، َواَل تَأ  «بهإهذحنههه

ความว่า “ไม่อนญุาตให้สตรีผู้ เป็นภรรยาถือศีลอดสนุตั ในขณะท่ีสามีอยู่กับบ้านนอก จากจะ
ได้รับอนญุาตจากสามี และต้องไม่อนุญาตให้ผู้ ใดเข้าบ้านนอกจากจะได้รับอนุญาตจากสามี
ก่อน” (อลั-บคุอรีย์ 5195, มสุลิม 1026) 
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แท้จริง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกว่า ความพอใจของสามีท่ีมีต่อภรรยา เป็น
สาเหตุหนึ่งท่ีจะท าให้นางได้เข้าสวนสวรรค์  ดังหะดีษท่ีบันทึกโดยอัต-ติรมิ ซีย์จากอุมมุ สะละมะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา นางเลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َنَّةَ » نحَها َراٍض َدَخلَته الح َْ ٍة َماتَتح َوَزوحُجَها 
َ
َرأ َما امح  َ  «أَ

ความว่า “ผู้หญิงท่านใดก็ตามท่ีเสียชีวิตลงในสภาพท่ีสามีของนางพึงพอใจตอ่นาง แน่นอนว่า
นางจะได้เข้าสวนสวรรค์” (อตั-ตริมิซีย์ 1161, อิบน ุมาญะฮฺ 1854)  
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เจด็ สิทธิของผู้น าและประชาชน 

 
 
ผู้น าคือผู้ ท่ีปกครองดูแลกิจการต่างๆ ของชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นผู้น าทั่วไป เช่นผู้น าสูงสุดของ

ประเทศ หรือผู้น าเฉพาะด้าน เชน่ประธานหรือผู้อ านวยการขององค์กรหรือการงานเฉพาะด้าน เป็นต้น พวก
เขาเหล่านัน้ล้วนมีสิทธิท่ีประชาชนหรือผู้ ท่ีอยู่ใต้การปกครองของพวกเขาจ าเป็นต้องมอบให้  ในทางกลบักนั
ประชาชนก็มีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีบรรดาผู้น าหรือผู้บงัคบับญัชาจ าเป็นต้องมอบให้เชน่เดียวกนั 

สิทธิของพลเมืองท่ี ผู้น าจ าเป็นต้องมอบให้  คือผู้ น าต้องปฏิบัติตามอะมานะฮฺ  (หน้าท่ี
รับผิดชอบ) ท่ีอลัลอฮฺทรงมอบให้และก าชบัให้ปฏิบตัิ อาท ิตกัเตือนด้วยความหวงัดีอยา่งจริงใจตอ่ประชาชน 
ปกครองด้วยแนวทางท่ีเท่ียงตรงและสามารถให้หลกัประกนัในผลประโยชน์ท่ีพวกเขาจะได้รับบนโลกนีแ้ละ
ในวนัอาคิเราะฮฺ ด้วยการด าเนินตามแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธา นัน่คือแนวทางท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้ด าเนินไว้เป็นแบบอย่าง เพราะการด าเนินตามแนวทางดงักล่าวเท่านัน้ท่ีผู้น าจะได้รับความ
ผาสุก เช่นเดียวกับประชาชนของเขาและทุกคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของเขา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะด้วยการปฏิบตัิดงักล่าวท าให้ประชาชนพึงพอใจตอ่ผู้น าและเกิดความผกูพนัระหว่างทัง้สองฝ่าย ท า
ให้ประชาชนยอมเช่ือฟังต่อค าสั่งต่างๆ ของผู้ น า และช่วยรักษาอะมานะฮฺภาระหน้าท่ีในสิ่งท่ีพวกเขา
จ าเป็นต้องเช่ือฟังและปกป้องผู้น า แท้จริง ผู้ ใดย าเกรงอลัลอฮฺ ผู้คนก็จะย าเกรงเขา และผู้ ใดท าให้อลัลอฮฺ
ทรงพึงพอใจ อลัลอฮฺจะทรงท าให้เขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนและท าให้พวกเขาพึงพอใจตอ่เขา  เพราะ
หวัใจของผู้คนอยูใ่นพระหตัถ์ของอลัลอฮฺ พระองค์จะทรงพลิกผนัอยา่งไรก็ได้ตามแตพ่ระองค์ทรงประสงค์   

ส่วนสิทธิของผู้น าท่ีพลเมืองจ าเป็นต้องมอบให้ คือให้ค าตกัเตือนนะศีหะฮฺหรือหวงัดีอย่าง
บริสทุธ์ิใจแก่เขาในหน้าท่ีการปกครอง ชว่ยสะกิดเตือนเขาเม่ือเกิดการหลงลืม ขอดอุาอ์ให้แก่เขาเม่ือเห็นเขา
เบี่ยงเบนออกจากสจัธรรม ปฏิบตัแิละเช่ือฟังตามค าสัง่ของผู้น าในสิ่งท่ีไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือทรยศตอ่อลัลอ
ฮฺ เพราะการเช่ือฟังดงักล่าวจะท าให้เกิดความเข้มแข็งและความเสถียรของสงัคม และการไม่เช่ือฟังผู้น าจะ
ก่อให้เกิดความวุ่นวายและสร้างความเสียหายต่อระบบการปกครอง ด้วยเหตนีุอ้ลัลอฮฺจึงทรงสัง่ให้เช่ือฟัง
พระองค ์เช่ือฟังทา่นเราะสลูลุลอฮฺ และเช่ือฟังผู้น า พระองค์ตรัสวา่ 

﴿َ َ اي  ُيه 
 
نهوَ َذَلِّينَ ٱَأ وا ََا َء ام  يعه طِّ

 
وا ََّلَلَ ٱَأ يعه طِّ

 
أ ول َٱَو  ََلَرسه لِّ و 

ه
أ َٱَو 

َ َرَِّمَ ل   م   [  ٦٩:  النساء] ﴾َمِّنكه

ความวา่ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงเช่ือฟังอลัลอฮฺ เช่ือฟังเราะสลูของพระองค์ และเช่ือฟังผู้น า
ของพวกเจ้า” (อนั-นิสาอ์ : 59) 

 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َر » مه
ُ
يٍَة، فَإهنح أ َمَر بهَمعحصه نح يُؤح

َ
َحبَّ َوَكرهَه، إهالَّ أ

َ
يَما أ اَعُة فه ُع َوالطَّ مح لهمه السَّ حُمسح حَمرحءه ال َع َواَل َطاَعةَ ىلَعَ ال يٍَة، فاََل َسمح  «بهَمعحصه

ความว่า “มุสลิมแต่ละคนจ าเป็นต้องเช่ือฟังและปฏิบตัิตามผู้ น าในสิ่งท่ีตวัเองพอใจและไม่
พอใจ ยกเว้นเม่ือถกูสัง่ใช้ให้กระท าในสิ่งท่ีเป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ของอลัลอฮฺ ดงันัน้เม่ือเขาถกูสัง่
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ใช้ให้กระท าการฝ่าฝืนอลัลอฮฺ เขาก็ไมจ่ าเป็นต้องเช่ือฟังและปฏิบตัติามค าสัง่นัน้” (อลั-บคุอรีย์ 
7144, มสุลิม 1839) 

 
ท่านอบัดลุลอฮฺ อิบนุ อมุรฺั กล่าวว่า  " ครัง้หนึ่งเราเคยเดินทางไกลพร้อมกับท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั แล้วเราก็ได้หยดุพกั ณ ท่ีพกัแห่งหนึ่ง หลงัจากนัน้ ผู้ ป่าวประกาศของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ก็ได้เรียกพวกเราว่า อัศ-เศาะลาตะ ญามิอะฮฺ (ได้เวลารวมตวักนัละหมาดแล้ว) พวกเราจงึไป
รวมตวักนัท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แล้วทา่นก็ได้กลา่ววา่ 

ٍّ َبَعثَُه اهللُ إهنَُّه » نح نيَبه َ  َما مه لَُمُه ل عح ََ رَُهمح رَشَّ َما  ، َوُينحذه لَُمُه لَُهمح عح ََ ه َما  تَُه ىلَعَ َخيح مَّ
ُ
نح يَُدلَّ أ

َ
ا َعلَيحهه أ ، َوإهنَّ إهالَّ َكَن َحقًّ ُهمح

هه جُ  تَُكمح َهذه مَّ
ُ
ُروَنَها، وَ  تح لَ عَ أ ُمور  ُتنحكه

ُ
، َوأ َرَها باََلء  يُب آخه هَها، وََسيُصه ل وَّ

َ
يَتَُها يفه أ ُء َعفه ا، تَِجه ُق َبعحُضَها بَعحض  ُء فهتحنَة  يَُرقئ تَِجه

 
َ
هه، َفَمنح أ هه َهذه ُن: َهذه مه حُمؤح تحنَُة، َفيَُقوُل ال ُء الحفه ، َوتَِجه لهَكِته هه ُمهح ُن: َهذه مه حُمؤح تحنَُة َفيَُقوُل ال َخَل الحفه َزَح َعنه اَِّاره َويُدح نح يُزَحح

َ
َحبَّ أ

تههه َمنهَِّّ 
ح
َنََّة، فَلحتَأ ، َوَمنح بَ الح ََت إهيَلحهه نح يُؤح

َ
هي َُيهب  أ َِّاسه اذلَّ ِه إهَل ا

ح
َأ ، َويلح ره خه

مه اآلح َوح ُن بهاهلله َوايلح مه َطاُه تُُه وَُهَو يُؤح ْح َ
ا فَأ َع إهَمام  ََ ا

نَازهُعُه فَا َُ تََطاَع، فَإهنح َجاَء آَخُر  ُه إهنه اسح عح ، فَلحيُطه بههه
هه، َوَثَمَرةَ قَلح َقَة يَده َخره َصفح نَُق اآلح ُْ ُبوا  ه  «ْضح

ความว่า “แท้จริงไม่มีนบีท่านใดท่ีอลัลอฮฺแตง่ตัง้ขึน้ (ก่อนหน้าฉัน) นอกจากต้องท าหน้าท่ีชีน้ า
ประชาชาติของเขาให้รู้จกัสิ่งท่ีดีท่ีสดุตามท่ีเขาได้รู้มา และต้องเตือนพวกเขาจากความชัว่ร้ายท่ี
เลวท่ีสดุตามท่ีเขาได้รู้มา และแท้จริง ประชาชาติของพวกเจ้านีถ้กูก าหนดให้มีความปลอดภัย
อยูใ่นชว่งแรกๆ ของประชาชาติ และประชาชาติชว่งสดุท้ายจะประสบกบัภยัพิบตัิ และสิ่งตา่งๆ 
อันเลวร้ายมากมายท่ีพวกเจ้าต้องปฏิเสธมัน และฟิตนะฮฺก็จะมา ซึ่งฟิตนะฮฺบางส่วนท่ีมา
ภายหลงัจะรุนแรงกว่าจนท าให้ผู้คนคิดวา่ฟิตนะฮฺท่ีมาก่อนหน้ามนัเบาบางเล็กน้อยเท่านัน้เอง 
พอฟิตนะฮฺมา มสุลิมก็จะกล่าววา่ น่ีคือหายนะท่ีเป็นจดุจบของฉนัแล้วกระมงั (แล้วฟิตนะฮฺนัน้
ก็หายไป) พอฟิตนะฮฺใหม่มา มสุลิมก็จะกล่าวซ า้เหมือนเดิมวา่ ครัง้นีแ้หละ ครัง้นีแ้ล้วกระมงัท่ี
จะเป็นจดุจบของฉัน ดงันัน้ ผู้ ใดปรารถนาจะหลีกห่างจากไฟนรกและอยากจะเข้าสวนสวรรค์ 
เขาก็จงเตรียมพร้อมพยายามให้เสียชีวิตในสภาพท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัอาคเิราะฮฺ และจง
ปฏิบตัิตอ่คนอ่ืนเฉกเช่นท่ีเขาชอบจะให้คนอ่ืนปฏิบตัิตอ่เขาด้วย และผู้ ใดได้จบัมือให้สตัยาบนั
กับผู้น าคนใดและมีความบริสุทธ์ิใจในสญัญา เขาก็จงเช่ือฟังเขาเท่าท่ีสามารถจะท าได้ และ
หากมีผู้ ใดขึน้ประกาศเป็นผู้น าหรือคิดแย่งชิงต าแหนง่จากผู้น าท่ีได้รับการให้สตัยาบนัมา พวก
เจ้าก็จงตอ่สู้ประหตัประหารคนท่ีมาแยง่อ านาจนัน้” (มสุลิม 1844)  

 
ชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ว่า โอ้ท่านนบีของอัลลอฮฺ ท่านเห็นเป็น

อย่างไร หากบรรดาผู้น าบงัคบัและขอให้เราเติมเต็มในสิทธิของพวกเขา แตพ่วกเขากลบัปิดกัน้ไม่ยอมมอบ
สิทธิของพวกเรา ท่านจะสัง่ให้เราท าอย่างไร ?แตท่่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไมต่อบ หลงัจากนัน้
เขาก็ถามทา่นอีกครัง้ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึตอบวา่ 

مح َما ُحئلُوا، وََعلَيحُكمح َما ُحئ » يُعوا، فإنََّما َعلَيحهه طه
َ
َمعحوا َوأ  «لحتُمح اسح
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ความว่า “พวกเจ้าจงเช่ือฟังและปฏิบตัิตามพวกเขา เพราะแท้จริง บรรดาผู้น าเหล่านัน้ต้อง
รับผิดชอบหน้าท่ีในส่วนท่ีพวกเขาต้องปฏิบตัิ ส่วนพวกเจ้าก็ต้องแบกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีใน
สว่นท่ีพวกเจ้าต้องปฏิบตัิ” (มสุลิม 1846)  
 
และส่วนหนึ่งของสิทธิท่ีผู้ น าพึงได้รับจากประชาชน คือ ประชาชนต้องคอยให้ความช่วยเหลือ

สนบัสนุนภารกิจและหน้าท่ีของผู้น า ด้วยการช่วยเหลือผู้น าในการด าเนินกิจการท่ีพวกเขาได้รับอะมานะฮฺ
มา และให้แต่ละคนรู้จักบทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบในสังคมของตวัเอง จนกระทั่งทุกๆ อย่างสามารถ
ด าเนินไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ เพราะหากผู้น าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประชาชนในภารกิจและ
หน้าท่ีรับผิดชอบของพวกเขา ภารกิจของพวกเขาก็จะไมส่ามารถด าเนินไปตามแนวทางท่ีพงึประสงค์ได้ 
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แปด สิทธิของเพื่อนบ้าน 

 
 
เพ่ือนบ้านหมายถึงผู้ ท่ีมีบ้านเรือนอยู่ใกล้กบับ้านของท่าน  เพ่ือนบ้านมีสิทธิท่ีควรจะได้รับจากท่าน

มากมาย ถ้าเพ่ือนบ้านของท่านมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัท่านและเป็นมสุลิม เขาก็ควรจะได้รับสิทธิ
สามประการด้วยกนัคือ สิทธิในฐานะเพื่อนบ้าน สิทธิในฐานะเครือญาต ิและสิทธิในฐานะพี่น้องมสุลิม 

ถ้าเพ่ือนบ้านของท่านเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกับท่าน เขาก็ควรจะได้รับ
สิทธิสองประการคือ สิทธิในฐานะเพื่อนบ้าน และสิทธิในฐานะพี่น้องมสุลิมของทา่น 

เช่นเดียวกบัเพ่ือนบ้านท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัท่านแตเ่ขาไม่ใช่มุสลิม เขาก็ควรจะได้รับ
สิทธิสองประการเหมือนกนัคือ สิทธิในฐานะเพื่อนบ้าน และสิทธิในฐานะเครือญาต ิ

ส่วนเพ่ือนบ้านท่ีไม่ได้มีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกบัท่านและไม่ใช่มสุลิม เขาก็ควรจะได้รับสิทธิ
เพียงประการเดียว นัน่คือ สิทธิในฐานะเพื่อนบ้าน อลัลอฮฺตรัสวา่ 

﴿َِّ ب ٱو 
ي َو  َلَ  َ إِّحَ َنَِّلِّ  ِّذِّيَانَ ٰ  ب رَ لَ ٱَو  َ قه َ ت  َِل  َٱوَ َب  َ ل َٱوَ َم   ٰ َ ٱوَ َكِّيَِّم  رَ ل َٱَذِّيَارَِّل  َ قه َ ٱوَ َب  َهٱَارَِّل 

 [  ٣٥:  النساء] ﴾َنهبَِّل 

ความว่า “และจงท าดีต่อบิดามารดา เครือญาติท่ีใกล้ชิด เด็กก าพร้าและผู้ ขัดสน และเพ่ือน
บ้านท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาตแิละเพ่ือนท่ีไมมี่สมัพนัธ์ทางเครือญาติ” (อนั-นิสาอ์ : 36) 

 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

يحِنه » يحُل يُوحصه ه ْبح ثُهُ  َما َزاَل جه نَُّه َسيَُورئ
َ
َاره َحّتَّ َظنَنحُت أ  «بهالح

ความว่า “ญิบรีลคอยสัง่เสียฉันอยู่เสมอให้ท าดีตอ่เพ่ือนบ้าน จนฉันคาดคิดถึงขัน้ว่าเขาจะให้
เพ่ือนบ้านได้มีสิทธิรับมรดกกนัเลยทีเดียว” (อลั-บคุอรีย์ 6014-6015, มสุลิม 6424-6425) 
 
ดงันัน้ สว่นหนึ่งของสิทธิท่ีเพ่ือนบ้านคนหนึ่งพงึจะได้รับจากเพ่ือนบ้านอีกคนหนึง่คือ การท าดีตอ่เขา

ด้วยสิ่งตา่งๆ ท่ีสามารถกระท าได้ ไมว่า่จะเป็นด้วยทรัพย์สินของเขา ช่ือเสียงหรือบารมีในสงัคม และสิ่งท่ีเกิด
ประโยชน์ ทา่นนบี ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

َارههه » ُُهمح له نحَد اهلله َخيح َيانه عه ُ اله  «َخيح
ความว่า “เพ่ือนบ้านท่ีประเสริฐท่ีสุดในทัศนะของอัลลอฮฺ คือ เพ่ือนบ้านท่ีปฏิบัติดีท่ีสุดต่อ
เพ่ือนบ้านของเขา” (อตั-ตริมิซีย์ 1944)  

 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วอีกวา่ 

نح إهَل َجارههه َمنح َكَن » سه ره فَلحيُحح خه
مه اآلح َوح ُن بهاهلله َوايلح مه  «يُؤح

ความว่า “ผู้ ใดท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัอาคิเราะฮฺ เขาก็จงท าดีตอ่เพ่ือนบ้านของเขา” (อลั-บุ
คอรีย์ 6019, มสุลิม 48)  
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และทา่นนบี ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ว (แก่ อบ ูซรฺั) วา่ 

َانَ إهَذا » يح ح َماَءَها َوَتَعاَهدح جه كحِثه
َ
َت َمَرقَة  فَأ  «َطبَخح

ความว่า  “โอ้ อบู ซรฺั เอ๋ย เม่ือท่านต้มน า้แกงท่านจงเตมิน า้ให้มาก และจงแบ่งปันให้กบัเพ่ือน
บ้านของทา่นด้วย” (มสุลิม 2625)  

 
ในจ านวนวิธีการท าดีต่อเพ่ือนบ้านคือ การมอบของขวญัให้แก่เขาตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ 

เพราะของขวญัเป็นการเสริมสร้างความรักใคร่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ และขจดัความรู้สึกบาดหมางและเป็นศตัรู
กนั 

และสว่นหนึง่ของสิทธิท่ีเพ่ือนบ้านพึงปฏิบตัิตอ่เพ่ือนบ้านของเขาก็คือ การระงบัจากการสร้างความ
เดือดร้อนแก่เขาทัง้ในแง่ค าพดูและการกระท า ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

نُ » مه ه اَل يُؤح ُن، َواّللَّ مه ه اَل يُؤح نُ  ،َواّللَّ مه ه اَل يُؤح يحَل  ،َواّللَّ ي  َمنح يَا :قه ه َل اهلله  ؟ قَاَل: اذلَّ َمُن َجارُهُ بََوائهَقهُ رَُسوح
ح
 «اَل يَأ

ความว่า “ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า เขายังไม่เป็นผู้ศรัทธา เขายงัไม่เป็นผู้ศรัทธา เขายงัไม่
เป็นผู้ศรัทธา” มีคนถามว่า  ผู้ ใดหรือโอ้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ? ท่านตอบว่า “คนท่ีเพ่ือนบ้านของ
เขาไมป่ลอดภยัจากการอธรรมและความเลวของเขา” (อลั-บคุอรีย์ 6016)  

 
ในอีกรายงานหนึง่ทา่นกลา่ววา่ 

َمُن َجارُهُ بََوائهَقهُ »
ح
َنََّة َمنح اَل يَأ ُخُل الح  «اَل يَدح

ความว่า “จะไมไ่ด้เข้าสวรรค์ส าหรับผู้ ท่ีเพ่ือนบ้านของเขาไมป่ลอดภยัจากการอธรรมและความ
เลวของเขา” (มสุลิม 46)  

 
มีผู้คนจ านวนมากในปัจจบุนัท่ีไม่คอ่ยให้ความส าคญักบัสิทธิของเพ่ือนบ้าน และเพ่ือนบ้านของเขา

ไม่ปลอดภัยจากความเลวทรามของพวกเขา ท่านจะพบว่าพวกเขาชอบท่ีจะโต้เถียงกับเพ่ือนบ้านอยู่
ตลอดเวลา ชอบทะเลาะ ล่วงละเมิดสิทธิ และสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพ่ือนบ้าน ทัง้ด้วยค าพูดและการ
กระท า ทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นการปฏิบตัิท่ีค้านกบัค าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์ และเป็นการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ชาวมสุลิม ท าให้จิตใจของพวกเขาเหินหา่งกนั และไม่ให้เกียรติซึง่กนั
และกนั 
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เก้า สิทธิของมุสลิมทั่วไป 

 
 
มีสิทธิจ านวนมากมายท่ีมสุลิมแตล่ะคนพึงปฏิบตัิตอ่พ่ีน้องมสุลิมของเขา ส่วนหนึง่ของสิทธิเหลา่นัน้

คือ ค ากลา่วของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิวะสลัลมั ตามท่ีมีระบใุนหะดีษเศาะฮีหฺวา่ 
تَنحَصحَ » بحُه، َوإهَذا اسح جه

َ
، َوإهَذا َدَعَك فَأ يتَُه فََسلئمح َعلَيحهه : إهَذا لَقه تٌّ لهمه سه حُمسح لهمه ىلَعَ ال حُمسح َطَس َ  فَانحَصحح هَلُ، َحق  ال َْ َوإهَذا 

َد اهلَل فَ  َِ فَاتَّبهعحهُ شَ فََحمه ُه َوإهَذا َما تحُه، َوإهَذا َمرهَض َفُعدح  «مئ
ความว่า “สิทธิของมุสลิมท่ีพึงปฏิบัติต่อมุสลิมมีหกประการ คือ เม่ือท่านพบเขาท่านจงให้
สลามแก่เขา เม่ือเขาเชิญชวนท่าน ท่านก็จงตอบรับค าเชิญของเขา เม่ือเขาขอค าชีแ้นะและ
ตกัเตือนจากท่าน ท่านก็จงให้ค าชีแ้นะและตกัเตือนเขา เม่ือเขาจามและกล่าวสรรเสริญอลัลอ
ฮฺ ท่านก็จงขอดอุาอ์ให้แก่เขา เม่ือเขาเจ็บป่วยท่านก็จงไปเย่ียมเยียนเขา และเม่ือเขาเสียชีวิต 
ท่านก็จงติดตามส่งศพ/ญะนาซะฮฺของเขา” (มุสลิม 2162, อัล-บุคอรีย์ 1240 ด้วยส านวนท่ี
ใกล้เคียงกนั โดยระบวุา่มีห้าประการ)  

 
หะดีษข้างต้นได้ชีแ้จงถึงสิทธิตา่งๆ ท่ีมสุลิมคนหนึง่พงึปฏิบตัติอ่พ่ีน้องมสุลิม ดงันี ้
 
สิทธิที่หน่ึง : การให้สลาม การให้สลามเป็น สุนนะฮฺ มุอักกะดะฮฺ  (สุนนะฮฺท่ีเน้นย า้ให้ปฏิบตัิ) 

เพราะสลามเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีจะท าให้ชาวมุสลิมรู้สึกรักใคร่และห่วงใยกัน  ดังค ากล่าวของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

ُخلُوح » ٍء إهَذا َفَعلحتُُموُه ََتَابَ  ااَل تَدح ُدل ُكمح ىلَعَ ََشح
َ
َواَل أ

َ
نُوا َحّتَّ ََتَاب وا، أ مه نُوا، َواَل تُؤح مه َنََّة َحّتَّ تُؤح اَلَم الح فحُشوا السَّ

َ
بحتُمح ؟ أ

 «بَِّحنَُكمح 
ความว่า “พวกท่านจะไม่สามารถสวรรค์ได้ จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา และพวกท่านจะไม่
ศรัทธาอย่างแท้จริงจนกว่าพวกท่านจะรักใคร่กัน เอาไหม ฉันจะบอกสิ่งหนึ่งแก่พวกท่าน เม่ือ
พวกท่านปฏิบตัิแล้วก็จะเกิดความรักใคร่ในหมู่ของพวกท่าน? นัน่คือ จงโปรยสลามให้แก่กัน
ระหวา่งพวกทา่น” (มสุลิม 54) 

 
ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จะให้สลามก่อนแก่ผู้ ท่ีทา่นพบเจอเสมอ และทา่นจะให้สลาม

แก่เดก็ๆ เม่ือยามท่ีทา่นเดนิผา่นพวกเขาด้วย 
สุนนะฮฺให้ผู้ น้อยหรือเด็กเร่ิมให้สลามแก่ผู้ ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่าก่อน กลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยกว่าให้

สลามแก่กลุ่มท่ีมีจ านวนมากกว่า และผู้ ท่ีอยู่บนพาหนะให้สลามแก่ผู้ ท่ีก าลงัเดิน แต่หากว่าผู้ ท่ีสมควรให้
สลามก่อนตามสนุนะฮฺท่ีได้กลา่วมาข้างต้นไมเ่ร่ิมให้สลามก่อน ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งให้สลามก่อนแทน เพ่ือไมใ่ห้
ขาดการให้สลาม ดงันัน้ เม่ือผู้ น้อยหรือเด็กไม่เร่ิมให้สลามแก่ผู้ ใหญ่หรือผู้อาวโุสกว่า ก็ให้ผู้ ใหญ่หรือผู้อาวโุส
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กว่าเร่ิมให้สลามแก่เด็กหรือผู้ น้อยแทน และเม่ือกลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยกว่าไม่เร่ิมให้สลามแก่กลุ่มท่ีมีจ านวน
มากกว่า ก็ให้กลุ่มท่ีมีจ านวนมากกว่าเร่ิมให้สลามแก่กลุ่มท่ีมีจ านวนน้อยกว่าแทน เพ่ือให้ได้รับผลบุญของ
การให้และรับสลาม 

ทา่นอมัมารฺ บนิ ยาสิรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา กลา่ววา่ 
َن اإله  ثاََلث  » نحَفاُق مه ، َواإله هلحَعالَمه اَلمه ل ُل السَّ َ ، َوَبذح نح َنفحسه نحَصاُف مه يَماَن: اإله تَاره َمنح مَجََعُهنَّ َفَقدح مَجََع اإله  «قح

ความว่า “มีสามสิ่งท่ีผู้ ใดสามารถรวบรวมไว้กับตัวแสดงว่าเขาได้รวบรวมอีมานหรือความ
ศรัทธาไว้แล้ว นัน่คือ มีจิตใจท่ีเท่ียงธรรมตอ่ผู้ อ่ืน โปรยสลามให้แก่ผู้คน (ทัง้ท่ีรู้จกัและไม่รู้จกั) 
และการใช้จา่ยหรือการบริจาคทรัพย์สินในชว่งท่ีขดัสน” (อลั-บคุอรีย์ 8)  

 
การเร่ิมให้สลามเป็นสุนนะฮฺท่ีถูกส่งเสริม  ในขณะท่ีการตอบสลามนัน้เป็น ฟัรฎูกิฟายะฮฺ  

(จ าเป็นต้องปฏิบตัิโดยภาพรวม) เม่ือผู้คนจ านวนหนึ่งในกลุ่มเดียวกนัได้ปฏิบตัิก็ถือว่าเพียงพอแล้วส าหรับ
ทกุคน ดงันัน้ เม่ือมีการให้สลามตอ่กลุม่ชนจ านวนหนึง่แล้วมีคนใดคนหนึ่งในจ านวนพวกเขาได้ตอบสลามก็
ถือวา่เพียงพอและใช้ได้แล้วส าหรับทกุคน อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِّيتهمَِإَوذ اَ﴿ ي  َية ََحه ِّت حِّ ُيوا ََب حَ َف ح 
 
ِّأ نَ ب ا َمِّنَ َس  وَ َه 

 
ا  ََأ  [  ٧٥:  النساء] ﴾َرهُدوه 

ความว่า “และเม่ือมีคนกล่าวสลามแก่พวกเจ้า (อสัลามุอะลยักุม) พวกเจ้าจงตอบสลามเขา
ด้วยสลามท่ีดีกว่า (วะอะลยักมุุส สลาม วะเราะหฺมะตลุลอฮฺ) หรือตอบกลบัเท่ากบัสลามท่ีเขา
กลา่วมา (วะอะลยักมุสุสลาม)”  (อนั-นิสาอ์ : 86)  

 
ดงันัน้ การตอบสลามด้วยค าว่า ยินดีต้อนรับ (อะฮฺลัน วะ สะฮฺลัน)เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ 

เพราะค ากล่าวดงักล่าวไม่ใช่การตอบสลามท่ีดีกว่าหรือเท่าเทียมกนั เพราะฉะนัน้ เม่ือมีคนให้สลามท่านว่า 
อสัลามอุะลยักุม ท่านก็จงตอบเขาว่า วะอะลยักมุสุสลาม และเม่ือมีคนทกัท่านว่า อะฮฺลนัท่านก็จงทกัตอบ
วา่ อะฮฺลนั ให้เหมือนกบัเขา และหากมีการกลา่วส านวนเพิ่มเตมิก็จะเป็นการประเสริฐกว่า 

 
สิทธิที่สอง : เม่ือมุสลิมคนหน่ึงเชิญชวนท่าน ท่านก็จงรับค าเชิญของเขา  
หมายความวา่ เม่ือมีพ่ีน้องมสุลิมเชิญทา่นไปยงับ้านของเขาเพ่ือรับประทานอาหารหรือท าธุระอ่ืนๆ 

ทา่นก็จงตอบรับค าเชิญของเขา  
การตอบรับค าเชิญเป็น สุนนะฮฺ มุอักกะดะฮฺ (เน้นให้กระท า) เน่ืองจากการตอบรับดงักล่าวจะช่วย

โอบอุ้มหวัใจของผู้ เชิญ (ไมใ่ห้เสียความรู้สกึ)  และท าให้เกิดความรักใคร่สนิทสนมกนั  
ในขณะท่ีการตอบรับการเชิญชวนสูง่านแตง่งาน (วะลีมะฮฺ) นัน้เป็นสิ่งท่ีวาญิบ  ด้วยเง่ือนไขท่ีเป็นท่ี

ทราบกนั เน่ืองจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
َوَة، َفَقدح َعََص اهلَل َورَُسوهَلُ » عح به الَّ  «َوَمنح لَمح ُُيه

ความว่า “และผู้ ใดไม่ตอบรับค าเชิญ แท้จริง เขาได้ฝ่าฝืนตอ่อลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์
แล้ว” (มสุลิม 1432, อลั-บคุอรีย์ 5177 ด้วยความหมายท่ีใกล้เคียง)  
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เป็นไปได้ว่า ค ากล่าวของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีว่า  “เม่ือเขาเชิญชวนท่าน ท่านก็

จงตอบรับค าเชิญของเขา” นัน้ ครอบคลมุแม้กระทัง่การเชิญเพ่ือให้ไปชว่ยเหลือเขาด้วย เพราะท่านถกูสัง่ให้
ตอบรับค าเชิญของเขา ดงันัน้ เม่ือมีคนเรียกและเชิญชวนท่านให้ไปชว่ยเขาแบกหรือยกสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือทิง้/
วางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออ่ืนๆ ท่านก็จ าเป็นต้องไปช่วยเหลือเขา เพราะท่านถูกสั่งให้ปฏิบตัิเช่นนัน้ ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ا» ُنحيَانه يَُشد  َبعحُضُه َبعحض  نه َكبلح مه هلحُمؤح ُن ل مه  «الُمؤح
ความว่า “หน้าท่ีของผู้ศรัทธาคนหนึ่งท่ีมีตอ่ผู้ศรัทธาอีกคนหนึ่งเป็นดัง่อาคารหนึ่งท่ีแต่ละส่วน
ของอาคารตา่งยดึเหน่ียวซึง่กนัและกนั” (อลั-บคุอรีย์ 2446, มสุลิม 2585)  

 
สิทธิที่สาม : เม่ือมุสลิมคนหน่ึงขอค าชีแ้นะและตักเตือนจากท่าน ท่านก็จงให้ค าชีแ้นะแก่

เขา  
หมายความว่า เม่ือมสุลิมคนหนึง่มาหาเพ่ือขอให้ทา่นช่วยตกัเตือนและชีแ้นะแก่เขา ท่านก็จงชีแ้นะ

และให้ค าตกัเตือนแก่เขา เพราะการตกัเตือนเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา ดงัค ากล่าวของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั 

ةه » ئهمَّ
َ
ه َوأله هَرُسوهله ه َول َّ يَحُة: ّلله يُن اَِّصه مح الئ تههه نَي وََعمَّ لهمه  «الُمسح

ความว่า “ศาสนาคือ นะศีหะฮฺ (การชีแ้นะ การปรารถนาดี) ต่ออัลลอฮฺ ต่อศาสนทูตของ
พระองค ์ตอ่บรรดาผู้น าของชาวมสุลิม และตอ่ชาวมสุลิมทกุคน” (อลั-บคุอรีย์ 35, มสุลิม 55)  

 
แต่หากเขาไม่มาขอค าตกัเตือนและค าชีแ้นะจากท่าน และท่านทราบว่าเขาจะต้องพบกบัอนัตราย

หรือเขาจะไปท าความผิด ท่านก็จ าเป็น (วาญิบ) ต้องให้ค าตกัเตือนและชีแ้นะเขา และถือว่าเป็นหน้าท่ีรับ
ของท่านถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาขอค าตักเตือนจากท่านก็ตาม เพราะการตักเตือนดังกล่าวเป็นการขจัด
อนัตรายและสิ่งท่ีไม่ดีงามอย่างหนึ่งจากพ่ีน้องชาวมุสลิม แต่ถ้าหากว่าสิ่งท่ีเขาจะกระท าไม่ได้ก่อให้เกิด
อนัตรายหรือความผิดบาป และท่านเห็นว่าการกระท าดงักล่าวน่าจะเกิดประโยชน์ต่อคนอ่ืนมากกว่าเขา 
ท่านก็ไม่จ าเป็นต้องกล่าวนะศีหะฮฺใดๆ แก่เขา เว้นแต่ว่าเขาจะขอมาขอค าชีแ้นะจากท่าน เม่ือถึงเวลานัน้
ทา่นจงึจ าเป็นต้องชีแ้นะและตกัเตือนเขา 

 
สิทธิที่ ส่ี : เม่ือมุสลิมคนหน่ึงจามและกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺ ท่านก็จงขอดุอาอ์ให้แก่เขา  
หมายความว่า เม่ือมุสลิมคนหนึ่งจามและกล่าวสรรเสริญอลัลอฮฺว่า “ ُد هلله َمح  ”อลัหมัดลุิลลาฮฺ  -  احلح

(หมายถึง มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮฺ) ทา่นก็จงกลา่วแก่เขาวา่ “ اهللُ  َ  َحُ رح يَ    – ยรัหะมกุลัลอฮฺ” 
(หมายถึง ขออลัลอฮฺโปรดประทานความเมตตาแก่ท่าน) เพ่ือเป็นการขอบคณุแก่เขาท่ีได้กลา่วสรรเสริญพระ
ผู้อภิบาลของเขาขณะจาม แตห่ากเขาจามแล้วไม่ได้กล่าวสรรเสริญอลัลอฮฺ เขาไม่มีสิทธิท่ีจะได้รับดอุาอ์นี ้
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ดงันัน้จึงไม่จ าเป็นต้องขอดอุาอ์ให้แก่เขา เพราะในเม่ือเขาไม่ได้กล่าวค าสรรเสริญต่ออลัลอฮฺ ผลตอบแทน
ของเขาก็คือ การไมส่มควรท่ีจะได้รับดอุาอ์ดงักลา่ว 

การขอดอุาอ์ให้แก่ผู้จามเม่ือเขาได้กล่าวสรรเสริญอลัลอฮฺเป็นสิ่งท่ีวาญิบ และผู้จามก็จ าเป็น (วา
ญิบ) ต้องตอบกลับด้วยค าว่า “ هلُل  مُ كُ يح ده هح ََ  مح كُ الَ بَ  حُ له صح يُ وَ  ا  – ยะฮฺดีกุมุลลอฮฺ วะ ยุศลิ ห์  บาละกุม ” 
(หมายความว่า ขออลัลอฮฺโปรดประทานทางน าแก่ท่าน และแก้ไขสภาพความเป็นอยู่ของท่านให้ปลอดภัย
และเป่ียมด้วยนิอฺมตั) และถ้าหากผู้จามได้จามอย่างตอ่เน่ืองก็จงกล่าวขอดอุาอ์แก่เขาจนครบสามครัง้  และ
ถ้ายงัจามอีก ก็ให้ทา่นกล่าวขอดอุาอ์แก่เขาว่า “ اهللُ  اكَ فَ َع   – อาฟากลัลอฮฺ” (หมายถึง ขออลัลอฮฺโปรดให้ท่าน
หายจากอาการป่วยด้วยเถิด) แทนการกลา่วค าวา่ “ اهللُ  َ  َحُ رح يَ  ”  

 
สิทธิที่ห้า : เม่ือมุสลิมคนหน่ึงเจ็บป่วยท่านก็จงไปเยี่ยมเขา  
การไปเย่ียมผู้ ป่วยเป็นสิทธิท่ีพ่ีน้องชาวมุสลิมพึงปฏิบตัิต่อผู้ ป่วย ดงันัน้มุสลิมทกุคนจึงจ าเป็น (วา

ญิบ) ต้องไปเย่ียมพี่น้องท่ีป่วยไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากวา่ผู้ ป่วยเป็นเครือญาติของท่าน หรือมิตรสหาย 
หรือเพ่ือนบ้าน ก็ยิ่งจ าเป็นต้องไปเย่ียมเยียนพวกเขา 

การไปเย่ียมผู้ ป่วยให้ปฏิบตัติามสภาพของผู้ ป่วยและตามสภาพของโรค บางครัง้อาจจ าเป็นต้องไป
เย่ียมบ่อยครัง้ และบางครัง้อาจจะเพียงพอเพียงครัง้หรือสองครัง้เท่านัน้ ดงันัน้ทางท่ีดีท่ีสดุคือการค านึงถึง
สภาพของผู้ ป่วยและโรคของเขาด้วย 

ส าหรับผู้ ท่ีไปเย่ียมคนป่วยมีสนุนะฮฺให้สอบถามถึงสภาพและอาการป่วยของเขา ขอดอุาอ์ให้กบัเขา 
และพูดปลอบใจเขาให้หายวิตกกังวลและมีความหวงั เพราะสิ่งเหล่านัน้เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ ป่วยมี
อาการดีขึน้และหายป่วยไวขึน้ ผู้ เย่ียมควรจะกล่าวเตือนสติให้ผู้ ป่วยเตาบะฮฺตอ่อลัลอฮฺด้วยส านวนท่ีไม่ท า
ให้เขาตกใจ ตวัอย่างเชน่ การป่วยของท่านในครัง้นีเ้ท่ากบัว่าท่านได้รับความดีงาม เพราะความป่วยเป็นสิ่ง
ท่ีอลัลอฮฺใช้ขจดับาปตา่งๆ และลบล้างความผิดตา่งๆ และหวงัว่าด้วยการท่ีท่านต้องพ านกัอยู่กบัท่ี จะท าให้
ท่านได้รับผลบญุท่ีมากมาย ด้วยการร าลึกถึงอลัลอฮฺ ขออภยัโทษจากพระองค์ และขอดอุาอ์ต่อพระองค์ให้
มาก 

 
สิทธิที่หก : เม่ือมุสลิมคนหน่ึงเสียชีวิต ท่านก็จงตามส่งศพของเขา 
การติดตามส่งญะนาซะฮฺหรือการส่งศพ เป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิท่ีมสุลิมพึงปฏิบตัิตอ่พ่ีน้องของเขา 

ขณะเดียวกันการติดตามส่งญะนาซะฮฺก็ยังได้รับผลบุญท่ียิ่งใหญ่อีกด้วย  ดังมีรายงานจากท่านนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นกลา่ววา่ 

« ، َياَطانه َفَن َكَن هَلُ قه ، َوَمنح تَبهَعَها َحّتَّ تُدح َياط  َ َعلَيحَها فَلَُه قه ثحُل َمنح تَبهَع الَنَاَزةَ َحّتَّ يَُصِّلئ َياَطانه ؟ قَاَل: مه يَل: َوَما القه قه
ه  يَمنيح ه الَعظه  «الَبَلنَيح

ความว่า “ผู้ ใดติดตามส่งญะนาซะฮฺจนกระทั่งเขาได้ละหมาดให้ศพนัน้  เขาจะได้รับผลบุญ
เท่ากับหนึ่ง กีรอฏ และผู้ ใดติดตามญะนาซะฮฺจนกระทั่งศพถูกฝัง เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับ
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สองกีรอฏ” มีคนถามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ว่า สองกีรอฏนัน้คืออะไร? ท่าน
ตอบวา่ “เหมือนกบัภเูขาใหญ่สองลกู” (อลั-บคุอรีย์ 1325, มสุลิม 945)  

 
และสว่นหนึง่ของสิทธิท่ีมสุลิมพงึปฏิบตัติอ่พ่ีน้องมสุลิมคือการไมส่ร้างความเดือดร้อนแก่เขา เพราะ

การสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวมสุลิมเป็นบาปหนกั อลัลอฮฺตรัสวา่ 
ؤَ ل َٱَذهونَ يهؤَ َذَلِّينَ ٱوَ ﴿ ؤَ ل َٱوَ َمِّنِّيَ مه ََِّتَِّمِّن  َمه ِّغ ي  اَب بهوا َكَ ٱَم  دََِّت س  ق  لهوا َحَ ٱَف   [  ٦٧:  حزاباأل] ﴾٥٨َاُمبِّينَ َامَ ِإَوث ََانَ ت  َبههَ َت م 

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีชอบสร้างความเดือดร้อนด้วยการกล่าวไร้ตอ่บรรดาผู้ศรัทธาชายและ
หญิงในสิ่งท่ีพวกเขาไม่ได้กระท า แท้จริงพวกเขาได้แบกรับความเท็จและบาปท่ีชดัแจ้งแล้ว” 
(อลั-อะห์ซาบ 58)  

 
ส่วนใหญ่แล้วผู้ ท่ีชอบข่มพ่ีน้องด้วยการสร้างความเดือดร้อนแก่เขา อลัลอฮฺจะลงโทษเขาตัง้แต่ใน

โลกนีแ้ล้ว ก่อนท่ีพระองค์จะลงโทษในวนัอาคิเราะฮฺด้วยซ า้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าว
วา่ 

َوان ا،» ه إهخح بَاَد اّللَّ لهُمُه َواَل  اَل َتبَاَغُضوا، َواَل ََتَاَسُدوا، َواَل تََدابَُروا، َوُكونُوا عه ظح ََ ، اَل  لهمه حُمسح ُخو ال
َ
لهُم أ حُمسح ََيحُذهُلُ، َواَل  ال

ُرهُ  لهمه َحَرام  ، ََيحقه حُمسح لهمه ىلَعَ ال حُمسح لهَم، ُُك  ال حُمسح َخاُه ال
َ
َر أ نح ََيحقه

َ
ئ أ َن الرشَّ رهٍئ مه

به امح َسح رحُضهُ  ؛ِبه  «َدُمُه، َوَماهُلُ، وَعه
ความว่า  “พวกท่านจงอย่ากริว้โกรธกนั อย่าอิจฉาริษยากนั อย่าหนัหลงัไม่พูดจากัน พวกเจ้า
จงเป็นพ่ีน้องกนัเถิด โอ้บรรดาบา่วของอลัลอฮฺ มสุลิมเป็นพ่ีน้องกบัมสุลิม เขาจะไม่อธรรมตอ่พ่ี
น้องของเขา เขาจะไมป่ล่อยให้พ่ีน้องของเขาถกูอธรรมโดยไมย่ื่นมือไปช่วยเหลือ และเขาจะไม่
ดถูกูและเหยียบหยามพ่ีน้องของเขา เป็นการเพียงพอแล้วส าหรับผู้ ใดผู้หนึ่งท่ีจะกลายเป็นคน
เลวด้วยการดถูกูเหยียดหยามพี่น้องมสุลิมของเขา  มสุลิมไม่อนญุาตให้ละเมิดตอ่บรรดาพ่ีน้อง
มสุลิม ทัง้ตอ่เลือดเนือ้ของเขา ทรัพย์สินของเขา และเกียรติของเขา” (อลั-บคุอรีย์ 6065, 6076, 
มสุลิม 2564)  

 
สิทธิท่ีมสุลิมจ าเป็นต้องปฏิบตัิตอ่มสุลิมมีมากมาย ซึ่งสามารถให้ความหมายโดยรวมด้วยค ากล่าว

ของท่าน นบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีว่า “มสุลิมคือพ่ีน้องของมสุลิม” เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีมสุลิมคน
หนึ่งปฏิบตัติอ่มสุลิมอีกคนหนึ่งบนพืน้ฐานของความเป็นพ่ีน้องกนั เขายอ่มต้องพยายามแสวงหาทกุความดี
งามให้แก่พ่ีน้องของเขา และพยายามหลีกหา่งทกุๆ สิ่งท่ีจะน าอนัตรายมาสูเ่ขา 
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สิบ สิทธิของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม 

 
 
ผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมจะครอบคลมุทกุคนท่ีไมศ่รัทธาตอ่อลัลอฮฺ ซึง่มีด้วยกนัส่ีจ าพวก นัน่คือ  
1. หัรบีย์ หมายถึงผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมท่ีเป็นศตัรูกบัชาวมสุลิม  
2. มุสตะมัน หมายถึงผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมท่ีอยูภ่ายใต้การคุ้มครองดแูลของชาวมสุลิม  
3. มุอาฮัด หมายถึงผู้ ท่ีไมม่สุลิมท่ีมีพนัธะสญัญากบัชาวมสุลิม 
4. ซิมมีย์ หมายถึงผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมท่ีอาศยัอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐอิสลาม 
ผู้ ท่ีไม่ใช่มุสลิมท่ีเป็นศัตรูกับชาวมุสลิม (หัรบีย์) พวกเราไม่จ าเป็นต้องมอบสิทธิด้านการให้การ

คุ้มครองหรือการดแูลแก่พวกเขา 
สว่นผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลิมท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองดแูลของชาวมสุลิม(มสุตะมนั) พวกเราจ าเป็นต้องมอบ

สิทธิด้านการให้การคุ้มครองแก่พวกเขาตามเวลาและสถานท่ีท่ีได้ตกลงไว้ เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 
﴿َ د  ح 

 
َأ ۥ َِإَون  ن هه م 

 
أ َم  هه ب لِّغ 

 
ثهَمَأ َٱّلَلَِّ ل  م  َك  ع  م  َي س  َّت  ههَح  ر  جِّ

 
َف أ ار ك  ت ج  َٱس  ِّوُكِّي  َٱل مهش  ِّن   [  6:  وبةاتل] ﴾م 

ความว่า “และหากมีคนใดในบรรดาผู้ตัง้ภาคีต่ออลัลอฮฺได้ขอความคุ้มครองจากเจ้า เจ้าก็จง
ให้การคุ้มครองแกเ่ขา จนกระทัง่เขาได้ฟังพระด ารัสของอลัลอฮฺ หลงัจากนัน้เจ้าก็จงสง่เขายงัท่ี
ปลอดภยั” (อตั-เตาบะฮฺ : 6)  

 
ส่วนผู้ ท่ีไม่ใช่มุสลิมท่ีมีพันธะสัญญากับชาวมุสลิม (มุอาฮัด) เราชาวมุสลิมจ าเป็นต้องยึดมั่นใน

สญัญาท่ีได้กระท าไว้กบัพวกเขาตลอดระยะเวลาสญัญาท่ีได้ตกลงกนัไว้ระหว่างทัง้สองฝ่าย ตราบใดท่ีพวก
เขายงัซ่ือสตัย์ในค ามัน่สญัญาและไม่ได้ท าลายสญัญาท่ีได้ท าไว้กบัเรา มิได้บกพร่องใดๆ ในสญัญาท่ีได้ท า
ไว้กับเรา ไม่ได้สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือผู้ ใดเพ่ือต่อต้านหรือท าลายเรา และไม่ได้สร้างความเส่ือม
เสียหรือท าลายศาสนาของเรา อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

﴿ََ ي  م َش  ووُكه صه َي نقه َثهَمَل م  ِّوُكِّي  َٱل مهش  ِّن  دتُمَم  َع  ه  دَ َاإَِّلَٱذَلِّين  ح 
 
َأ م  ل ي كه ع   َ وا َيهظ  هِّره م 

ل  َو   هِّم 
إِِّل   َ ُِّمو ا ت

 
ف أ هَهَا د  ه  ِّهِّم  َع  َدت َمه  

م َإِّل 
َتقِّيَ  ُِّبَٱل مه َُيه  [  4:  وبةاتل] ﴾٤َإَِّنَٱّلَل 

ความวา่ “นอกจากบรรดาผู้ ท่ีตัง้ภาคีตอ่พระองค์ (ผู้ ท่ีปฏิเสธศรัทธา) บางกลุม่ ท่ีพวกเจ้าได้ท า
สญัญาไว้ แล้วพวกเขามิได้บกพร่องใดๆ ในสญัญาท่ีได้ท าไว้กบัแก่พวกเจ้า และมิได้สนบัสนนุ
ผู้ ใดต่อต้านพวกเจ้า ดงันัน้ จงรักษาสญัญาของพวกเขาให้ครบถ้วน จนถึงก าหนดเวลาของ
พวกเขาเถิด แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ ทรงรักผู้ ท่ีย าเกรงทัง้หลาย” (อตั-เตาบะฮฺ : 4)  

 
พระองค์ได้ตรัสอีกวา่ 

ثهو ا ََِإَون﴿ مَنَك  ي م  ن هه
 
ِّنَ َأ دََِّم  هِّمَ َب ع  دِّ ه  نهوا ََع  ع  ََو ط  مَ َفِّ َِّمةَ َف ق  تِّلهو ا ََدِّينِّكه ئ

 
رَِّٱَأ ف  كه

مَ َل  ي م  نَ َل  ََإَِّنهه
 
مَ َأ  [  21:  وبةاتل] ﴾ل هه
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ความว่า “และหากพวกเขาท าลายค ามัน่สญัญาท่ีพวกเขาได้ท าไว้กบัพวกเจ้า และพวกเขาได้
กล่าวหาและใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้า พวกเจ้าก็จงต่อสู้ กับบรรดาผู้น าแห่งการปฏิเสธ
ศรัทธาเหล่านัน้ เพราะแท้จริงพวกเขาไม่ได้ยึดมั่นในสัญญาท่ีได้ท าไว้กับพวกเจ้า” (อัต-
เตาบะฮฺ : 12)  
  
สว่นผู้ ท่ีไม่ใช่มสุลิมท่ีอาศยัอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลาม(ซิมมีย์) พวกเขาเหล่านีเ้ป็นผู้ ท่ีเรา

จ าเป็นต้องมอบสิทธิแก่พวกเขามากท่ีสดุ และพวกเขาก็ต้องค านึงถึงสิทธิของพวกเราชาวมสุลิมด้วย เพราะ
พวกเขาเป็นกลุม่ชนท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐอิสลาม ภายใต้การคุ้มครองดแูลของชาวมสุลิมโดยท่ีแลกกบัการจา่ยคา่ 
ญิซยะฮฺ เพ่ือเป็นการคุ้มครองดแูลพวกเขา 

ดังนัน้ ผู้ น าของชาวมุสลิมจึงจ าเป็นต้องตัดสินคดีของพวกเขาด้วยกฎหมายอิสลามในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัชีวิต ทรัพย์สินและเกียรติของพวกเขา และให้ลงโทษพวกเขาในความผิดท่ีพวกเขามีความเช่ือวา่มนั
เป็นสิ่งต้องห้าม(หะรอม) ส าหรับพวกเขา และผู้น าจ าเป็นต้องให้การดูแลคุ้มครองและปกป้องไม่ให้ผู้ ใด
สร้างความเดือดร้อนหรือท าอนัตรายตอ่พวกเขา 

เสือ้ผ้าและการแตง่กายของพวกเขาจ าเป็นต้องแตกตา่งจากการเสือ้ผ้าและแตง่กายของชาวมสุลิม 
(เพ่ือความสะดวกในการแยะแยะและการก ากับดแูล) และพวกเขาจ าเป็นต้องไม่แสดงสิ่งใดท่ีไม่ดีงามใน
อิสลามอยา่งโจง่แจ้ง หรือสิ่งท่ีเป็นสญัลกัษณ์ในศาสนาของพวกเขา เชน่ ระฆงัและไม้กางเขน 

ส่วนหุก่มต่างๆ เก่ียวกับชาวซิมมีย์นัน้ บรรดานักวิชาการอิสลามได้กล่าวถึงแล้วอย่างละเอียดใน
หนงัสือตา่งๆ ของพวกเขา ซึง่เราไมจ่ าเป็นต้องกลา่วถึงในหนงัสือเลม่นีอี้ก 

และมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอลัลอฮฺพระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก เศาะละวาตและสลามขอ
จงประสบแดท่า่นนบีมหุมัมดั ตลอดจนบรรดาวงศ์วานและมิตรสหายของทา่นทัง้หลาย 

 
เขียนโดย 

มหุมัมดั ศอลิห์ อลั-อษุัยมีน 
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