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การทักทายด้วยการกล่าวและรับสลาม
الله هم حُن شرحوهُر ُأَنحف هسنَا
لله َحَن َمدهُ َونَ حستَعهحي نهُ َونَ حستَ حغ هفرهُ َونَت حوبُ ُإهلَحي هُه َونَع حوذُُبه ُ
اَ حْلَ حمدُ هِ ُ
لَُم ه
ي لَهُ ُ .أَ حش َهدُُُأَ حُن
لَُ َه هاد َُ
ضلهحلهُ فَ ُ
ات ُأَ حع َمالهنَا َ .م حُن يَ حه هدُهه للاُ فَ ُ
َ .وهم حُن َسيهِّئَ هُ
ضلُ لَهُ َ .وَم حُن ي ح
اْلَ حمدُ حُييه حُي َوُيهحيتُ َوه َُوُ َعلَى ك هُِّل َش حيءُ
ُلَُُإهلَُهَ ُإهلُ للاُ َو حح َدهُ لَ َش هريح َُ
ك لَهُ  .لَهُ الحم حلكُ َولَهُ ح
قَ هدي رُ ُ .وُأَ حشهدُ ُأَنُ ُمم ًداُعبدهُ ورسولهُ ُأَ حعرفُ الن هُ ه
ص َدق ه حُم َتََ ُّس ًكاُبهتَ َعالهحي هم هُه .
اس بهَربهُِّه َُوُأَ ح
ح َ َ
َ َح َ َ ح َ
ه
هه
ل يَ حوهُم
ص ححبههُه َ .وَم حُن تَبه َُع سنتَهُ َو حاهتَ َدى هِبَ حديههُه ُإه َُ
ص هُِّل َو َسلِّ حُم َعلَى ُمَمدُُ َو َعلَى آل ُه َو َ
اَللهمُ َ
ِّه
الديح هُن .
اعتههُه  .فَ َق حُدُ
للاه تَ َع َُ
ُأَماُبَ حعدُ فَيَاُُأَيُّ َهاُالناسُ  .أُ حو هصحيك حُم َونَ حف هس حُي ُأَو ُلًُبهتَ حق َوى ُ
ال َوطَ َ
الله هم ُن الشيطَ هُ ه
ص هُر ُإهنُ ُاح هُلنح َسا َُن لَهف حُي
ف احلق حر هُ
ال ه حُ
ال للاُ تَ َع َُ
قَ َُ
ان الرجحي هُم َ .واح َلع ح
آن الح َك هرحهُي ُ .أَع حوذُُبه ُ َ ح
ه
ه ه
ه
اْل هُِّق وتَو ه
ات وتَو ه
ق للا
ص َد َُ
اص حواُبالص حهُب َ .
اص حواُب حَ َ َ َ
خ حسرُ ُإهلُ الذيح َُن َآمن حواُ َو َعملواُالصاْلَ ُ َ َ َ
ِاح َلع هظحيمُ
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
เอกลักษณ์อันโดดเด่นประการหนึ่งของมุสลิม ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก
คื อ การทั ก ทายด้ ว ยการกล่ า วและรั บ สลาม ก่ อ นการสนทนาอื่ น ใด ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ิวัฒนธรรมของมุสลิมทั่วโลกกล่าวคือ คราใดที่พี่น้องมุสลิมพบปะกัน เขาจะให้เกียรต
กันโดยกล่าวคาว่า
للاه َوبََرَكاتهُ
اَلسلَمُ َعلَحيك حُم َوَر حْحَةُ ُ
์“ขอความสันติ สุข ความเมตตาของอัลลอฮฺ และสิริมงคลของพระองค
”ประสบแด่ท่าน
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ส่วนผู้ที่ได้รับคาให้เกียรติเช่นนี้ ก็ต้องกล่าวตอบรับว่า
ُللاه َوبََرَكاته
ُ َُو َعلَحيكمُ السلَمُ َوَر حْحَة
“และขอความสันติสุข ความเมตตาของอัลลอฮฺและสิริมงคลของพระองค์
ประสบแด่ท่านเช่นกัน”
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรฺอาน ซูเราะฮฺ
อันนิซาอฺ โองการที่ 86 ว่า
ه
ه
86ُُُاآلية:ُ سورةُالنساء...وها
َ َح َس َنُمحن َهاُأ حَوُرُّد
َوإه َذاُحُيهِّحُيتمُبهتَحيةُفَ َحيُّواحُبهأ ح
ความว่า “และเมื่อพวกท่านได้รับการคารวะใดๆ พวกเจ้ า ก็ จ ง (ตอบ)
คารวะให้ดีงามกว่านั้น หรือมิฉะนั้น ก็จงตอบคารวะนั้น (ด้วยถ้อยคาที่เท่าเทียม
กัน) ...”
นักวิชาการได้ชี้แจงว่า การเริ่มให้ สลามก่อนนั้นถือเป็นสุนัต (กล่าวคือ หาก
ปฏิบัติ ก็จะได้รับผลบุญ และหากละทิ้ง ก็จะมิได้รับโทษแต่อย่างใด) ส่วนผู้ถูกทักทาย
ด้วยการสลามนั้น มีอยู่ 2 ประเภท
ประเภทที่ หนึ่ ง ถือ เป็ น ฟั รฺดู อัย น์ (คื อจ าเป็น ต้อ งรับ สลามหากละเลย มิ
ยอมรับสลามถือว่ามีโทษ) ทั้งนี้ ในกรณีที่เขาอยู่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ถูกทักทายคนอื่นๆ
อยู่ร่วมด้วย
ประเภทที่สอง ถือเป็น ฟัรดูกิฟายะฮฺ (คือถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดในกลุ่มตอบรับสลาม
ก็ถือว่าบุคคลอื่นพ้นข้อบังคับของศาสนาในการตอบรับ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถูกทักทาย
ด้วยคาสลามนั้นมีจานวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ท่านศาสดามูฮาหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิ วะซัลลัม ได้รับรองเอาไว้ว่า หาก
สังคมใดได้นาวัฒนธรรมในการทักทายกัน อันมีพื้นฐานมาจากซุนนะฮฺ (แบบฉบับของ
ท่านศาสดามูฮาหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม) มาปฏิบัติอย่างจริงจังนั่นเท่ากับว่า
สังคมนั้นได้กระทาสิ่งซึ่งเป็นสาเหตุนามาซึ่งความรักและความสมานฉันท์ระหว่างพี่
น้องมุสลิมด้วยกันในสังคมนั้นๆ
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หากมุสลิมคนใดที่มิได้ให้ความสาคัญต่อการให้ สลามและการรับสลามนั่นก็
หมายความว่า เขามิได้ให้ความสาคัญต่อเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมท่านศาสดามูฮา
หมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
إهنُ الح َملَئه َك ُةَ تَ حع َجبُ هم َُن الحم حسله هُم َُيُُّر َعلَى الحم حسله هُم َو ُلَ ي َسُلهِّمُ َعلَحي هُه
ความว่า “แท้ จ ริงมวลมาลาอิกะฮฺ ประหลาดใจเหลือเกิน ที่ มุสลิมผู้หนึ่ ง
ผ่านไปที่มุสลิมอีกผู้หนึ่ง โดยมิให้สลามแก่กัน”
ตัวบทอัลหะดีษข้างต้น ถือเป็นอนุสติแก่เราว่า แม้การเริ่มทักทายด้วยการ
สลามนั้นจะเป็นสุนัต มวลมาลาอิกะฮฺเอง ก็ยังประหลาดใจต่อการที่มุสลิมบางคนมิ
ยอมให้สลามและถ้าเป็นการตอบรับ สลามซึ่งถือเป็น วายิบ ด้วยเล่า ... จะเป็นเช่นไร
นอกจากนี้ เอกลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น อี ก ประการหนึ่ งซึ่ งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่
สายตาชาวโลกคือ การที่บรรดามุสลิมต่างแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของตนด้วย
การ มู่ซอฟะฮะฮ์ (การสัมผั ส มือกัน เมื่อทักทาย) วัฒ นธรรมเช่นนี้ส ามารถพบเห็ น
โดยทั่วไปในหมู่มุสลิม
มี ร ายงานที่ บั น ทึ ก โดยท่ า น อบู ดาวุ ด ระบุ ว่ า ท่ า นศาสดามู ฮ าหมั ด
ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า
ان إهلُ غ هفَُر ََل َما قَ حب َُل أَ حُن يَتَ َفرقَا
ُصافَ َح ه
ُي يَحلتَ هقيَ ه
َُما هم حُن م حسله َم ح ه
َ َان فَيَت
ความว่า “เมื่อมุสลิมสองคนได้พบปะกัน ต่อมาเขาทั้งสองได้ มู่ซอฟะฮะฮ์ (สัมผัส
มือกัน) แน่นอนอัลลอฮฺย่อมประทานอภัยโทษแก่บุคคลทั้งสอง ก่อนที่จะแยกจาก
กัน”
พี่น้ องผู้ศ รัทธาทุ กท่ าน บางทีอาจจะยังมีมุส ลิ มบางคนที่เขินอายต่อการ
กล่าวสลามและมู่ซอฟะฮะฮ์ กับบิดา มารดา บุตรหลาน เครื อญาติและพี่น้องมุสลิม
ของตนเอง หรือบางครั้งอาจจะมีใครบางคนที่ยังมีทิฐิมานะ หรืออคติในใจต่อการตอบ
รับสลามและมู่ซอฟะฮะฮฺ จากบิดา มารดา บุตรหลาน เครือญาติและพี่น้องมุสลิมของ
เขาเอง
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เริ่ม ต้น เสี ย แต่วัน นี้ เถิ ด ก่ อนที่จ ะมี ใคร ฉวยโอกาสแย่งชิงวัฒ นธรรมและ
เอกลักษณ์อันเป็นซุนนะฮฺของศาสดามูฮาหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม นี้ไป
ي والحمسلهم ه
ه ه
هه
ُات
ُللاَ اح َلع هظحي َُم هِ ح
ُ ُل َه َذا َُوُأَ حستَ حغ هفر
ُُأَق حولُ قَ حوه ح
َ ل َولَك حُم َول َسائ هُر الحم حسلم ح َُ َ ح
ُاستَ حغ هفرحوهُ ُإهنهُ ه َُو احلغَف حورُ الرهححيم
فَ ح
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