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การทักทายด้วยการกล่าวและรับสลาม 
 

دُ  مح للُه َاْلَح ن هُ  ََنحَمد هُ  ِه َتعهي ح تَ غحفهر هُ  َوَنسح َناَأُ ش ر وحرُه مهنُح بهاللُهَُونَ ع وحذُ  لَيحهُهإهُ َونَ ت  وحبُ  َوَنسح  ن حف سه

دههُه َمنُح.  عحَمالهَناَأُ َسيهَِّئاتُه َومهنُح.  لُ َُفلَُ للاُ  يَ هح َهدُ أَُ.  َلهُ  َهادهيََُُفلَُ ي ضحلهلحهُ  َوَمنُح.  َلهُ  م ضه  نُحَأُُشح
َدهُ  للاُ  لُ إهُ َلهَُإهُُلَُ دُ  َوَلهُ  الحم لحكُ  َلهُ .  َلهُ  َلَشرهيحكَُ َوحح مح ءُ  ك لهُِّ َعَلىَُوه وَُ َوُي هيحتُ  ُي حيهيُح اْلَح  َشيح

َهدُ أَُوَُ.  َقدهي حرُ  .  بهتَ َعالهيحمههُهََُتَسًُّكا صحَدق  ه مُحأَُوَُ بهَربهِّهُه الن اسُه عحَرفُ َأُ َوَرس وحل هُ  َعبحد هُ ُُم َم ًدا نُ َأُ شح

بههُه آلههُه َوَعَلىُُم َم دُ  َعَلى َوَسلهِّمُح َصلهُِّ اَلل ه مُ  َتَدى س ن َتهُ  تَبهعَُ َوَمنُح.  َوَصحح يههُه َواهح َدح  يَ وحمُه َلُإهُ ِبه

يحنُه  . الدهِّ

يحك مُحأُ .  الن اسُ ُي َُّهاَأُُفَ َيا بَ عحدُ ُم اَأُ  يُح وحصه ُفَ َقدُح.  َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوىُو لًَُأُ َونَ فحسه
ُح تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ يحمُه الش يحطَانُه مهنَُ بهاللُهُع وحذُ أَُ.  الحَكرهيحُه احلق رحآنُه فه  َلفهيُح نحَسانَُلُهاحُ نُ إهُ َواحلَعصحرُه.  الر جه

رُ  ل واُآَمن  وحا ال ذهيحنَُ لُ إهُ خ سح َاتُهَُوَعمه قهَُُِّوتَ َواَصوحا الص اْله  للا َصَدقَُ.   بهالص بحُهَُوتَ َواَصوحا بهاْلَح

احلَعظهيحمُ   ِ 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
เอกลักษณ์อันโดดเด่นประการหนึ่งของมุสลิมซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

คือการทักทายด้วยการกล่าวและรับสลาม ก่อนการสนทนาอ่ืนใด ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมของมุสลิมทั่วโลกกล่าวคือ คราใดที่พ่ีน้องมุสลิมพบปะกัน เขาจะให้เกียรติ
กันโดยกล่าวค าว่า 

 َوبَ رََكات هُ  للاُه َوَرْححَةُ  َعَليحك مُح اَلس َلمُ 

“ขอความสันติสุข ความเมตตาของอัลลอฮฺ และสิริมงคลของพระองค์
ประสบแด่ท่าน” 
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ส่วนผู้ที่ได้รับค าให้เกียรติเช่นนี้ ก็ต้องกล่าวตอบรับว่า 

 َوبَ رََكات هُ  للاُه َوَرْححَةُ  الس َلمُ  َوَعَليحك مُ 

  “และขอความสันติสุข ความเมตตาของอัลลอฮฺและสิริมงคลของพระองค์
ประสบแด่ท่านเช่นกัน” 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรฺอาน ซูเราะฮฺ
อันนิซาอฺ โองการที่ 86 ว่า 

ُر دُّوَهايُحَوإهَذاُح يهِّ َهاُأَوح ن ح َسَنُمه بهَأحح ي ة َُفَحيُّواُح  86اآليةُُُ:سورةُالنساءُ  ...ت مُبهَتحه

ความว่า   “และเม่ือพวกท่านได้รับการคารวะใดๆ พวกเจ้าก็จง (ตอบ) 
คารวะให้ดีงามกว่านั้น หรือมิฉะนั้น ก็จงตอบคารวะนั้น (ด้วยถ้อยค าที่เท่าเทียม
กัน) ...” 
 นักวิชาการได้ชี้แจงว่า การเริ่มให้สลามก่อนนั้นถือเป็นสุนัต (กล่าวคือ หาก
ปฏิบัติ ก็จะได้รับผลบุญ และหากละทิ้ง ก็จะมิได้รับโทษแต่อย่างใด) ส่วนผู้ถูกทักทาย
ด้วยการสลามนั้น มีอยู่ 2 ประเภท  
 ประเภทที่หนึ่ง ถือเป็น ฟัรฺดูอัยน์ (คือจ าเป็นต้องรับสลามหากละเลย มิ
ยอมรับสลามถือว่ามีโทษ) ทั้งนี้ ในกรณีที่เขาอยู่เพียงผู้เดียว ไม่มีผู้ถูกทักทายคนอ่ืนๆ 
อยู่ร่วมด้วย 
 ประเภทที่สอง ถือเป็น ฟัรดูกิฟายะฮฺ (คือถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดในกลุ่มตอบรับสลาม 
ก็ถือว่าบุคคลอ่ืนพ้นข้อบังคับของศาสนาในการตอบรับ) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถูกทักทาย
ด้วยค าสลามนั้นมีจ านวนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 

ท่านศาสดามูฮ าหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม ได้รับรองเอาไว้ว่า หาก
สังคมใดได้น าวัฒนธรรมในการทักทายกัน อันมีพ้ืนฐานมาจากซุนนะฮฺ (แบบฉบับของ
ท่านศาสดามูฮ าหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม) มาปฏิบัติอย่างจริงจังนั่นเท่ากับว่า 
สังคมนั้นได้กระท าสิ่งซึ่งเป็นสาเหตุน ามาซึ่งความรักและความสมานฉันท์ระหว่าง พ่ี
น้องมุสลิมด้วยกันในสังคมนั้นๆ 
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หากมุสลิมคนใดที่มิได้ให้ความส าคัญต่อการให้สลามและการรับสลามนั่นก็
หมายความว่า เขามิได้ให้ความส าคัญต่อเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมท่านศาสดามูฮ า
หมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า 

لهمُه مهنَُ تَ عحَجبُ  الحَملَئهَكةَُ إهنُ  لهمُه َعَلى َُي رُُّ الحم سح  َعَليحهُه مُ ي َسلهِّ َولَُ الحم سح

ความว่า  “แท้จริงมวลมาลาอิกะฮฺประหลาดใจเหลือเกินที่มุสลิมผู้หนึ่ง
ผ่านไปท่ีมุสลิมอีกผู้หนึ่ง โดยมิให้สลามแก่กัน” 
 ตัวบทอัลหะดีษข้างต้น ถือเป็นอนุสติแก่เราว่า แม้การเริ่มทักทายด้วยการ
สลามนั้นจะเป็นสุนัต มวลมาลาอิกะฮฺเอง ก็ยังประหลาดใจต่อการที่มุสลิมบางคนมิ
ยอมให้สลามและถ้าเป็นการตอบรับ สลามซึ่งถือเป็น วายิบ ด้วยเล่า ... จะเป็นเช่นไร 
 นอกจากนี้ เอกลักษณ์อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาชาวโลกคือ การที่บรรดามุสลิมต่างแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมของตนด้วย
การ มู่ซอฟะฮะฮ์ (การสัมผัสมือกันเมื่อทักทาย) วัฒนธรรมเช่นนี้สามารถพบเห็น
โดยทั่วไปในหมู่มุสลิม 
 มีรายงานที่บันทึกโดยท่าน อบู  ดาวุด ระบุว่า ท่านศาสดามู ฮ าหมัด 
ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 

ُه مهنُح َما لهَميح  يَ تَ َفر قَا أَنُح قَ بحلَُ ََل َما غ فهرَُ إهلُ  فَ َيَتَصاَفَحانُه يَ لحَتقهَيانُه م سح

ความว่า   “เมื่อมุสลิมสองคนได้พบปะกัน ต่อมาเขาทั้งสองได้ มู่ซอฟะฮะฮ์ (สัมผัส
มือกัน) แน่นอนอัลลอฮฺย่อมประทานอภัยโทษแก่บุคคลทั้งสอง ก่อนที่จะแยกจาก
กัน” 
 พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน บางทีอาจจะยังมีมุสลิมบางคนที่เขินอายต่อการ
กล่าวสลามและมู่ซอฟะฮะฮ์ กับบิดา มารดา บุตรหลาน เครือญาติและพ่ีน้องมุสลิม
ของตนเอง หรือบางครั้งอาจจะมีใครบางคนที่ยังมีทิฐิมานะ หรืออคติในใจต่อการตอบ
รับสลามและมู่ซอฟะฮะฮฺ จากบิดา มารดา บุตรหลาน เครือญาติและพ่ีน้องมุสลิมของ
เขาเอง 
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 เริ่มต้นเสียแต่วันนี้เถิด ก่อนที่จะมีใคร ฉวยโอกาสแย่งชิงวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์อันเป็นซุนนะฮฺของศาสดามูฮ าหมัด ศ๊อลลั่ลลอฮู่อะลัยฮิวะซัลลัม นี้ไป 

ُح ق  وحلُ أَُ تَ غحفهرُ أَُوَُ َهَذا قَ وحله لُح احلَعظهيحمَُ للاَُ سح َُ َولهَسائهرُه َوَلك مُح ِه لهمهيح لهَماتُه الحم سح  َوالحم سح

تَ غحفهر وحهُ  يحمُ  احلَغف وحرُ  ه وَُ ن هُ إهُ فَاسح          الر حه

 
 
 
 
 
 
 
 
 


