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ความเป็นพี่น้องในอิสลาม 

 

 ขอชุโกรต่ออัลลอฮฺ (ซุบหานะฮฺ) ท่ีทรงให้เรามีชีวิตมาจนได้ประสบกับวันอีดิลฟิฏริ         

ปี ฮ.ศ.1438 นี้ และขอชุโกรต่อพระองค์ท่ีทรงให้โอกาสแก่เราทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาแห่งรอมฎอน  

อันสูงค่า ท าความดีหลากหลายนานาประการ อันเป็นฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้เราได้รับการอภัยโทษ

จากอัลลอฮฺไปจนถึงปีหน้า 

 พ่ีน้องสังเกตหรือไม่ว่า ทุกอิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺทรงก าหนดให้เราปฏิบัตินั้น คือรากฐานส าคัญ

ท่ีจะช่วยให้เราด ารงตนบนโลกนี้อย่างมีคุณค่า มีสาระ และมีประโยชน์ ท่ีส าคัญคือมีความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ เพื่อท่ีจะได้เป็นชาวสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไป

แล้ว ตัวอย่างเช่น การถือศีลอดของเราในเดือนรอมฎอน เป็นศาสนกิจท่ีจะช่วยให้เกิดความรัก 

และความผูกพันกันมากขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธาท้ังหลาย ผ่านการแบ่งปัน และการงดเว้นท่ีจะท าร้ายกัน

และกันท้ังด้วยกาย วาจา และใจ กระท่ังท าให้รอมฎอนเป็นเดือนท่ีความดีของทุกคนเพิ่มพูนขึ้น 
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ขณะท่ีความชั่วต่าง ๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีเพียงผู้ท่ีมีจิตใจบาปหยาบช้าเท่านั้นท่ีไม่อาจสัมผัส

ความดีนั้นได้ 

 พอสิ้นสุดรอมฎอน อัลลอฮฺก็ทรงบัญญัติให้เราจ่ายซะกาตฟิฏรอฮฺ ซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจ

ของเรามิให้ตกเป็นทาสความเห็นแก่ตัว แล้วยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องท่ีขาดแคลนให้มีกินมีใช้

มากขึ้น อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนั่นเอง 

 ครั้นพอเรามามองการละหมาด เราก็จะพบว่าอัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์  กระตุ้น

และเร่งเร้าให้เราละหมาดร่วมกันเป็นญามาอะฮฺ ละหมาดญะมาอะฮฺนอกจากจะท าให้เราได้ผล

มากขึ้นถึง 27 เท่าแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะได้พบหน้าพบตากับคนในชุมชน จึงสามารถพูดคุย 

ปรึกษาหารือต่าง ๆ ร่วมกันได้ หากไม่มีละหมาดญามาอะฮฺ เราคงมีสภาพต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัว

มัน ไม่มีใครรู้ว่าใครประสบปัญหาอะไร และคงไม่มีการช่วยเหลือกัน ดังท่ีเราท ากันอยู่เวลานี้ 

 ผลอันส าคัญของอิบาดะฮฺทุกรูปแบบนอกจากจะตรึงเราให้อยู่กับการศรัทธาต่ออัลลอฮฺย่าง

มั่นคงแล้ว ยังช่วยให้เราได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนบนโลกนี้ด้วย สมดังค าของอัลลอฮฺท่ีทรง

ตรัสไว้ว่า 

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة   ۡصلُِحوا   إِنَّ
َ
َخَوۡيُكۡم   َبۡيَ  فَأ

َ
قُ  أ وَن َوٱتَّ َ لََعلَُّكۡم تُرََۡحُ  وا  ٱَّللَّ

 

“แท้จริงผู้ศรัทธาล้วนเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นจงสร้างความปรองดองในระหว่างพี่น้องของพวก

เจ้า และจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด เพื่อพวกเจ้าจักได้รับความเมตตา” 

  และสมดังค าของท่านนบีมุหัมมัด  ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 

“อุปมาผู้ศรัทธาในแง่ความรัก ความอาทร และความห่วงใยกันและกันนั้น อุปมัยดั่งเรือนร่าง   

หนึ่งเดียว เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บปวด ท่ัวร่างก็พลอยไม่หลับและปวดเจ็บไปด้วย” 
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พ่ีน้องท่ีรักของอัลลอฮฺ 

 เมื่อเราเข้าใจได้ว่า อิบาดะฮฺ คือรากฐานในการสร้างความเป็นพี่น้องแล้ว ก็ขอให้เข้าใจ

ต่อไปว่า อิสลามไม่อนุญาตให้คนท่ีอยู่ร่วมกันแยกกันท าอิบาดะฮฺ โดยไม่คิดรวม เพราะเมื่ออิบา

ดะฮฺถูกแยกกันท า ก็เท่ากับความเป็นพี่น้องและความสัมพันธ์ท่ีดีจะขาดสะบั้นไปด้วย ในทาง

ตรงกันข้ามไม่ว่าเราจะเห็นต่างกันอย่างไร ขัดแย้งกันมากแค่ไหน หากยังอยู่ในกรอบของความเป็น

มุสลิมกันอยู่ เราต้องท าอิบาดะฮฺร่วมกันได้ เพราะตราบท่ีเรายังท าอิบาดะฮฺร่วมกัน ความเป็นพี่

น้องก็ยังอยู่ แต่เมื่ออิบาดะฮฺร่วมกันไม่ได้ ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องจะขาดสะบั้นลงไป คนท่ี

ท าอิบาดะฮฺโดยแตกแยกกับพี่น้อง จึงเป็นคนท่ีอิบาดะฮฺของเขาไม่ถูกตอบรับ ดังหะดีษของท่ารอ

ซู้ล  ท่ีว่า 

“ผู้ใดท าความดีเพื่ออัลลอฮฺในกรอบญามาอะฮฺแล้วท าถูกต้อง อัลลอฮฺทรงรับความดีของเขา และ

แม้นหากเขาท าผิดพลาด พระองค์ก็ทรงอภัยให้แก่เขา ผู้ใดท าความดีถวายอัลลอฮฺในฐานะท่ี

แตกแยก แม้ว่าท าถูก แต่อัลลอฮฺไม่ทรงตอบรับ และแม้ท าผิดก็จงเตรียมท่ีในนรกไว้เถิด” 

 

พ่ีน้องท่ีรักของอัลลอฮฺ 

 มีความจ าเป็นท่ีเราจะต้องเข้าใจว่าอิบาดะฮฺนั้นเป็นสายเชือกจากอัลลอฮฺให้เราได้ยึดเหนี่ยว

ร่วมกัน ดังนั้นหากในหมู่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺมีความเข้าใจผิดต่อกัน และมีความขัดแย้งกันซึ่งเป็น

เรื่องปกติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ เราจะต้องช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ปรองดองแก่คู่ขัดแย้งนั้น ดังค า

ด ารัสของอัลลอฮฺท่ีบัญชาไว้ว่า 
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ۡخَرىٰ 
ُ
ۡصلُِحوا  بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما لََعَ ٱۡۡل

َ
 ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِي ٱۡقَتَتلُوا  فَأ

ۡصلُِحوا  بَۡيَنُهَما بِٱلَۡعۡدِل وَ 
َ
ِ  فَإِن فَآَءۡت فَأ ۡمرِ ٱَّللَّ

َ
َء إََِلٰٓ أ ٰ تَِِفٓ قۡسِ فََقٰتِلُوا  ٱلَِِّت َتۡبِِغ َحِتَّ

َ
ُطٓوا ۖ أ

َ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطَي     ٩إِنَّ ٱَّللَّ

“แม้นผู้ศรัทธาสองกลุ่มเกิดรบพุ่งกัน ก็จงหาทางปรองดองทั้งสองฝ่ายเสีย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ละเมิดสิทธิของอีกฝ่าย กจ็งท าสงครามกับฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าพวกเขาจะกลับสู่บัญญตัิ

แห่งอัลลอฮฺ หากฝ่ายที่ละเมิดกลับสูบ่ัญญัติแหง่อัลลอฮฺแล้ว ก็จงสร้างความปรองดองอย่าง

ยุติธรรม และจงมีความเป็นธรรมเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักผู้มีความเป็นธรรม” 

 อายะฮฺนี้ชี้ว่า ผู้ศรัทธานั้น จะต้องเคารพต่อสิทธิของบุคคลอื่น การละเมิดสิทธิของบุคคล

อื่นเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง อาจท าลายความสัมพันธ์ฉันพี่น้องได้อย่างย่อยยับ การเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน อาจท าให้คนเราลืมไปว่า พี่น้องเราซึ่งละหมาดและสุญูดต่ออัลลอฮฺเช่นเดียวกับ

เรา ถือศีลอดเหมือนท่ีเราถือ ท าหัจญ์เหมือนท่ีเราท า เราต้องรักษาน้ าใจของพี่น้องเอาไว้ตามค าสั่ง

ของอัลลอฮฺ แต่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนท าให้เราประกาศตัดญาติขาดมิตร และไม่คบหา

สมาคมกับพี่น้องได้ บางรายถึงขั้นไม่ละหมาดร่วมกัน จึงเท่ากับท าลายเจตนารมณ์ของอิบาดะฮฺท่ี

ต้องการสร้างความเป็นพี่น้อง แต่เป็นการใชอ้ิบาดะฮฺมาตอบสนองอารมณ์ กิเลส ตัณหาของตนเอง

แทน นั่นย่อมมิใช่วิสัยของผู้ศรัทธา แต่เป็นนิสัยของผู้ลุ่มหลงต่อโลกดุนยาจนไม่ค านึงถึงชีวิตใน 

อาคิรอฮฺมากกว่า 

 ยิ่งหากการตัดความสัมพันธ์เป็นการเปิดช่องว่างให้ศัตรูเข้ามาท าลายชีวิตและศาสนาของ

มุสลิมด้วยแล้ว การตัดความสัมพันธ์นั้นยิ่งถือเป็นบาปใหญ่มากขึ้น การตัดความสัมพันธ์จะมีขึ้นได้ 

ก็ด้วยเหตุผลท่ีอัลกุรอานสะท้อนไว้ในความหมายของค าว่า “ ” คือ การละเมิดสิทธิของบุคคล

อื่นโดยไร้ความชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิต หรือทรัพย์สินก็ตาม หรือเป็นไปตามท่ีบรม

ศาสดามุหัมมัด  ได้ปฏิบัติไว้ คือ การตัดสัมพันธ์เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีความเห็นแก่ตัวอย่าง

มาก จนไม่ยอมช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺเลย ยอมให้สังคมเสียหาย หรือถูกศัตรูท าลายได้ ขอให้

ตัวเองได้อยู่กับทรัพย์สินท่ีตนรักเท่านั้น 
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 คนแบบนี้จึงอนุญาตให้คว่ าบาตรตัดสัมพันธ์ได้ แต่นอกเหนือจากนี้เป็นท่ีต้องห้ามท่ีเราจะ

ตัดสัมพนัธ์กัน แต่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเหมือนท่ีรอซู้ล  สอนเราว่า  

“พวกเจ้าอย่าได้ริษยากันและกัน อย่าได้กระพือความขัดแย้ง อย่าโกรธเกลียดกัน อย่าได้ซื้อขายตัด

หน้ากัน แต่จงอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง” 

. 

 

 


