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จรรยามารยาท 
 

จรรยามารยาท หมายถึง การนําสิ่งที่นายกยองสรรเสริญมาปฏิบัติ ทั้งในดานวาจา การกระทํา และ
มารยาทที่ดีงาม 

อิสลามเปนศาสนาที่สมบูรณ  จัดระบอบการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกสภาวการณ  กําชับใหปฏิบัติใน
ส่ิงที่เปนประโยชน และหามปรามจากสิ่งที่เกิดโทษ และไดกําหนดมารยาทตางๆ ตอตนเองและตอผูอ่ืน  มารยาท
ยามรับประทานอาหารและดื่ม มารยาทยามนอนและตื่น มารยาทยามอยูในพื้นที่และเดินทาง และมารยาทในทุก
อิริยาบทของชีวิตประจําวัน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา : 

!$tΒuρ  ãΝ ä39 s?# u™  ãΑθß™ §9 $#  çνρ ä‹ã‚sù  $tΒuρ  öΝ ä39 pκ tΞ  çµ ÷Ψ tã  (#θßγ tFΡ$$sù  4  (#θà) ¨?$# uρ  ©!$#  (  ¨βÎ)  ©!$#  ß‰ƒ Ï‰x©  É>$s) Ïèø9 $#  ∩∠∪   

  ) 7: احلشر (

ความวา “และสิ่งใดที่รอซูลไดนํามายังพวกเจา พวกเจาก็จงยึดมั่นเอาไว และสิ่งใดที่ทานหามปราม
ไมใหพวกเจากระทํา พวกเจาก็จงละเวนเสีย และพวกเจาจงเกรงกลัวตออัลลอฮฺเถิด แทจริง อัลลอฮฺ
นั้นเปนผูทรงเขมงวดในการลงโทษ” (อัล-หัชร : 7) 

 
ในบรรดามารยาทที่ไดมีระบุในอัลกุรอานและในหะดีษที่เศาะฮีหฺ มีดังตอไปนี้ : 
 

1- มารยาทการใหสลาม 
ความประเสริฐของการใหสลาม 

1. จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา :  
، َوَتقَْرأُ السَّالََم       ُتطِْعُم الطََّعامَ      « :  قَالَ  ؟،   اِإلْسالَِم َخْيرٌ     أَىُّ  :   أَنَّ َرُجالً َسأَلَ النَِّبىَّ صلى اهللا عليه وسلم           

   » َعلَى َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َتْعِرْف
 ความวา มีชายผูหนึ่งไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา (บทบัญญัติของ)อิสลามขอ
ไหนดีที่สุด? ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา “คือการที่ทานใหอาหารแกผูอ่ืน และ
การที่ทานใหสลามแกผูที่ทานรูจักและผูที่ทานไมรูจัก” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 12 สํานวนรายงาน
เปนของทาน, มุสลิม : 39) 
 

2. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
ِمُنوا          الَّذي َنفْسي ِبَيِدهِ      وَ   « : هللا عليه وسلم   قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى ا          َوالَ ،  الَ َتْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى ُتْؤ

  . » أَفُْشوا السَّالََم َبْيَنكُْم؛ أََوالَ أَُدلُّكُْم َعلَى َشْىٍء ِإذَا فََعلُْتُموُه َتَحاَبْبُتْم،ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا
ความวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ขอสาบานกับผูที่ชีวิตฉันอยูในพระ
หัตถของพระองควา พวกทานจะไมเขาสวรรคจนกวาพวกทานจะศรัทธา และพวกทานจะไมศรัทธา
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จนกวาพวกทานจะรักใครปรองดองกัน พวกทานจะเอาไหม ฉันจะบอกวิธีหนึ่งที่เมื่อพวกทานปฏิบัติ
แลว พวกทานก็จะรักใครซึ่งกันและกัน ? จงแพรสลามในหมูพวกทาน” (บันทึกโดยมุสลิม : 54) 
 

3. จากอับดุลลอฮฺ บิน สลาม เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
ـ    :      َيقُْولُ  صلى اهللا عليه وسلم       اللَّهِ  َرُسولَ    َسِمْعُت  َوأَطِْعُموا    ،  أَفُْشوا السَّالَمَ      ! أَيَُّها النَّاسُ     «   ـ وفيه 
   . »ْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ِبَسالٍَم َت؛َصلُّوا َوالنَّاُس ِنَياٌم َو،الطََّعاَم

ความวา ฉันไดยินทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “โอ มนุษยเอย ! พวกทานจง
แพรสลาม จงเลี้ยงอาหาร และทําละหมาดในยามที่คนอื่นตางหลับไหล แลวทานจะไดเขาสรวง
สวรรคดวยความสันติราบร่ืน” (เปนหะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย : 2485 สํานวนนี้เปนของ
ทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2019, อิบนุ มาญะฮฺ : 1334 ดูเศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 
1097) 

 
วิธีการใหสลาม 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา : 
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ความวา “และเมื่อพวกเจาไดรับการอวยพรดวยคําอวยพรหนึ่ง พวกเจาก็จงกลาวตอบ (แกผูที่อวย
พร)ดวยคําอวยพรที่ดีกวานั้น หรือดวยคําเชนเดียวกัน แทจริง อัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงคํานวณนับในทุก
ส่ิง” (อัน-นิสาอ : 86) 
 

2. จากอิมรอน บิน หุศ็อยน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
 فَقَالَ  .  ثُمَّ َجلَسَ  ، فََردَّ َعلَْيِه السَّالَمَ      .    السَّالَُم َعلَْيكُمْ    :  فَقَالَ  ، َجاَء َرُجلٌ ِإلَى النَِّبىِّ صلى اهللا عليه وسلم            

 ،فََردَّ َعلَْيهِ   .    السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَّهِ         :  فَقَالَ  ، ثُمَّ َجاَء آَخرُ     .   » َعْشرٌ   « : لى اهللا عليه وسلم    النَِّبىُّ ص  
 ،فََردَّ َعلَْيهِ   .    السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتهُ             :  فَقَالَ  ، ثُمَّ َجاَء آَخرُ     .   » ِعْشُرونَ     « :  فَقَالَ  . فََجلَسَ 
  .»ثَالَثُونَ «: فَقَالَ.َسفََجلَ

ความวา : มีชายคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวกลาววา “อัสสลามมุอะ
ลัยกุม” ทานจึงตอบสลาม แลวเขาก็นั่งลง แลวทานนบีก็บอกวา “ไดสิบ” ตอมามีคนอื่นมาหาอีก เขา
กลาววา “อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺ” ทานจึงตอบกลับ แลวเขาก็นั่งลง ทานบอกวา “ได
ยี่สิบ” ตอมาก็มีคนอื่นมาหาอีก เขากลาววา “ อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺ วะบะเราะกา
ตุฮฺ” ทานก็ตอบกลับ แลวเขาก็นั่งลง ทานบอกวา “ไดสามสิบ” (เปนหะดีษ เศาะฮีหฺ บันทกึโดย อบู ดา
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วูด : 5195 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4327, อัต-ติรมิซีย : 2689 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 
2163) 

 
ความประเสริฐของผูที่เริ่มใหสลามกอน 

1. มีรายงานจากอบู อัยยูบ อัล-อันศอรีย ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

 َوَخْيُرُهَما الَِّذى      ، لُّ ِلُمْسِلٍم أَنْ َيْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالَِث لََياٍل َيلَْتِقَياِن فَُيْعِرُض َهذَا َوُيْعِرُض َهذَا                        الَ َيحِ  « 
  .»َيْبَدأُ ِبالسَّالَِم

ความวา “ไมอนุมัติใหมุสลิมตัดสัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามคืน ซึ่งสองคนนั้นเจอกันแลว
ตางคนตางหนีหนา และผูที่ประเสริฐกวาในสองคนนั้นคือผูที่เร่ิมใหสลามกอน” (บันทึกโดย อัล-บุคอ
รีย : 6077, มุสลิม : 2560 สํานวนนี้เปนของทาน) 
 

2. จากอบู อุมามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา : 

  . »ْولَى النَّاِس ِباللَِّه َمْن َبَدأَُهْم ِبالسَّالَِمِإنَّ أَ«
 ความวา “แทจริงผูมีความพิเศษกับอัลลอฮฺมากที่สุด คือ คนที่เร่ิมใหสลามกอนคนอื่น” (เปนหะดีษ 
เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด : 5197 สํานวนเปนของทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4338, อัต-ติร
มิซีย : 2694 ดูเศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2167) 
 

ผูที่สมควรเริ่มใหสลามกอน 
1. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว

วา : 
  .»ِليلُ َعلَى الْكَِثِريُم الصَِّغُري َعلَى الْكَِبِري، َوالَْمارُّ َعلَى الْقَاِعِد، َوالْقَُيَسلِّ«

 ความวา “เด็กควรใหสลามแกผูใหญ คนเดินผาน(ควรใหสลาม)แกคนที่นั่งอยู และกลุมคนที่นอยกวา 
(ควรใหสลาม)แกกลุมคนที่มากกวา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 6231, มุสลิม : 2160) 
 

2. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา : 

 .»ُم الرَّاِكُب َعلَى الَْماِشى، َوالَْماِشى َعلَى الْقَاِعِد، َوالْقَِليلُ َعلَى الْكَِثِريُيَسلِّ«
ความวา  “ผูที่ขับข่ียานพาหนะควรใหสลามแกผูที่เดิน ผูที่เดิน(ควรใหสลาม)แกผูที่นั่ง และกลุมคนที่
นอยกวา(ควรใหสลาม)แกกลุมคนที่มากกวา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 6232, มุสลิม : 2160) 
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การใหสลามแกสตรีและเด็ก 
1. จากอัสมาอ บินตุ ยะซีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา : 

 .َمرَّ َعلَْيَنا النَِّبىُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفى ِنْسَوٍة فََسلََّم َعلَْيَنا
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดผานหนาพวกเราในหมูสตรีกลุมหนึ่ง แลวทานก็
ใหสลามแกพวกเรา (เปนหะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด : 5204 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 
4336, อิบนุ มาญะฮฺ : 3701 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 2986) 

 
2. มีรายงานจากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

   َيفَْعلُُه- صلى اهللا عليه وسلم - كَانَ النَِّبىُّ : َوقَالَ،أَنَُّه َمرَّ َعلَى ِصْبَياٍن فََسلََّم َعلَْيِهْم
ความวา ทาน(อะนัส)ไดผานพวกเด็กๆ กลุมหนึ่ง แลวทานก็ใหสลามแกพวกเขา และกลาววา “ทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยทําอยางนี้” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 6247 สํานวนเปนของทาน
, มุสลิม : 2168) 

 
การใหสลามของสตรีแกบุรุษเมื่อปลอดจากฟตนะฮฺ 

จากอุมมุฮานิ บินตุ อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา : 
للَِّه صلى اهللا علي             لَى َرُسوِل ا َهْبُت ِإ لْ     ذَ َم ا ُتُه َيْغَتِسلُ    ، فَْتِحه وسلم َعا َجْد ُه،       ، وَ   فََو ْبَنُتُه َتْسُتُر ِطَمةُ ا فَا

   . »َمْرَحبا ِبأُمِّ َهاِنٍئ «:فَقَالَ.  َهاِنٍئ ِبْنُت أَِبى طَاِلٍب أََنا أُمُّ: فَقُلُْت. ؟»َمْن َهِذِه«فََسلَّْمُت َعلَْيِه، فَقَالَ 
ความวา ฉันไดไปหาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในปอัล-ฟตหฺ(ปแหงการเปดเมืองมัก
กะฮฺ) ซึ่งฉันพบวาทานกําลังอาบน้ําอยู โดยมีฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของทานกําลังกั้นฉากใหทาน ฉันเลย
ใหสลามแกทาน และทานถามวา “ใครกันนี่ ?” ฉันตอบวา “ฉันคืออุมมุ ฮานิอ บินตุ อบีฏอลิบ” ทาน
จึงกลาววา “ยินดีตอนรับ อุมมุ ฮานิอ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 6158 สํานวนเปนของทาน, มุสลิม : 
336) 

 
การใหสลามขณะเขาบาน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา :  

# sŒ Î* sù Ο çFù=yzyŠ $Y?θã‹ ç/ (#θßϑÏk=|¡sù #’ n? tã öΝ ä3 Å¡àΡr& Zπ ¨Š Ït rB ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Zπ Ÿ2t≈ t7 ãΒ Zπ t6 ÍhŠ sÛ 4  

ความวา “ดังนั้น เมื่อพวกเจาจะเขาในบานหลังใดก็ตาม พวกเจาก็จงใหสลามแกพวกทานเอง
(หมายถึงใหสลามแกผูอยูในบานที่เปนมุสลิม ซึ่งเปรียบเสมือนเรือนรางเดียวกันกับทาน) เพื่อเปน
การอวยพรอันจําเริญพูนสุขจากอัลลอฮฺ”  (อัน-นูร : 61)   



 6

 
ไมใหสลามแกชาวซิมมีย(ผูไมใชมุสลิมที่อยูในชุมชนมุสลิม) 

1. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา : 

  » ...الَ َتْبَدُءوا الَْيُهوَد َوالَ النََّصاَرى ِبالسَّالَِم«
ความวา “พวกทานจงอยาเริ่มใหสลามแกชาวยะฮูดและนัศรอนียกอน ...” (มุสลิม : 2167) 
 

2. อะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 
  »ِإذَا َسلََّم َعلَْيكُْم أَْهلُ الِْكَتاِب فَقُولُوا َوَعلَْيكُْم«

ความวา “เมื่อชาวคัมภีรใหสลามแกพวกทาน ก็จงตอบวา “วะอะลัยกุม”” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 
6258, มุสลิม : 2163) 
 

ผูใดผานกลุมคนที่มีทั้งมุสลิมและกาเฟรก็จงใหสลามโดยมุงเจตนาตอคนมุสลิม 
มีรายงานจากอุสามะฮฺ บิน ซัยด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา : 

لنَِّبىَّ صلى اهللا عليه وسلم          ةَ    عادَ  أَنَّ ا َد رَّ ِبَمْجِلٍس ِفيِه أَْخالَطٌ ِمَن        َحتَّى مَ  : وفيه       . . .  َسْعَد ْبَن ُعَبا
 فََسلََّم َعلَْيِهُم النَِّبىُّ صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ َوقََف            . . . الُْمْسِلِمَني َوالُْمْشِرِكَني َعَبَدِة اَألْوثَاِن َوالَْيُهوِد                  

    .فََنَزلَ فََدَعاُهْم ِإلَى اللَِّه َوقََرأَ َعلَْيِهُم الْقُْرآنَ
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดไปเยี่ยมสะอัด บิน อุบาดะฮฺ  (ในระหวางทาง) 
ทานไดผานกลุมคนที่ปะปนกันซึ่งมีทั้งคนมุสลิม คนมุชริกผูกราบไหวรูบปน และคนยะฮูด... ทานจึง
ใหสลามแกพวกเขา แลวทานก็หยุดลงพัก ซึ่งทานไดเรียกรองพวกเขาสูอัลลอฮฺ และอานอัลกุรอานให
พวกเขาฟง (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 5663, มุสลิม : 1798 สํานวนเปนของทาน) 
 

การใหสลามในตอนเขา-ออก 
1. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

 فَِإذَا أََراَد أَنْ َيقُوَم           ، ُدكُْم ِإلَى الَْمْجِلِس فَلُْيَسلِّمْ      ِإذَا اْنَتَهى أَحَ         «   : قَالَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم          
  .» فَلَْيَسِت اُألولَى ِبأََحقَّ ِمَن اآلِخَرِة،فَلُْيَسلِّْم

ความวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “เมื่อผูใดไปถึงยังที่ชุมนุม ก็จงให
สลาม และเมื่อตองการจะปลีกตัวออกมาก็จงใหสลามเชนกัน เพราะไมใชวาการใหสลามครั้งแรกนั้น
จะมีความพิเศษ(ควรกระทํา)มากกวาการใหสลามครั้งหลัง” (หะดีษมีสายรายงานที่ดี บันทึกโดย อบู 
ดาวูด : 5208 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4340, อัต-ติรมิซีย : 2706 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 
2177, อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 183) 
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ไมตองโคงตัวเมื่อพบกัน 
จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

 أَفََيلَْتِزُمُه    : قَالَ  .   » الَ   « :  قَالَ  ؟،   الرَُّجلُ ِمنَّا َيلْقَى أََخاُه أَْو َصِديقَُه أََيْنَحِنى لَهُ              ،  َيا َرُسولَ اللَّهِ     : قَالَ َرُجلٌ    
   . »َنَعْم «: قَالَ؟، أَفََيأُْخذُ ِبَيِدِه َوُيَصاِفُحُه:قَالَ. »الَ «: قَالَ؟،ُيقَبِّلُُهَو

ความวา ชายคนหนึ่งไดกลาววา “โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! คนหนึ่งในหมูพวกเราที่เจอกับพี่นองเขา 
หรือเพื่อนของเขา เขาตองโคงตัวใหเขาดวยหรือไม ?” ทานตอบวา ”ไมตอง” เขาถามตอวา “แลวเขา
ตองโอบกอดและจุมพิตดวยหรือไม ?” ทานตอบวา “ไมตอง” เขาถามตอวา “แลวเขาตองจับมือเขา
หรือ ?” ทานจึงตอบวา “ใชแลว” (เปนหะดีษ หะสัน บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย : 2728 สํานวนนี้เปฯของ
ทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2195, อิบนุ มาญะฮฺ : 3702 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 
2987) 

 
คุณคาของการจับมือกัน 

จากอัล-บัรรออ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 
   .»لَ أَنْ َيفَْتِرقَاَما ِمْن ُمْسِلَمْيِن َيلَْتِقَياِن فََيَتَصافََحاِن ِإالَّ غُِفَر لَُهَما قَْب«

ความวา “ไมมีมุสลิมสองคนใดที่เจอกัน แลวตางยื่นมือจับระหวางกัน นอกจากทั้งสองนั้นจะไดรับ
การอภัยโทษกอนที่จะพรากจากกัน” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดย อบู ดาวูด : 5212 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี 
ดาวูด : 4343, อัต-ติรมิซีย : 2727 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2197) 

 
การจับมือพรอมกับการโอบกอดใหกระทํากันเมื่อใด ? 

ทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดกลาววา : 
  .ا ِمْن َسفٍَر َتعاَنقُواا قَِدُمْوا َوِإذَقُوا َتَصافَُحْوا َتالَ ِإذَ أْصحاُب النَِّبيِّ انَكَ

ความวา เหลาสหายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อพวกเขาเจอกัน พวกเขาก็จะ
จับมือกัน และเมื่อพวกเขากลับจากการเดินทางไกล พวกเขาก็จะโอบกอดกัน (เปนสายรายงานที่ดี 
บันทึกโดย อัต-เฏาะบะรอนีย ใน อัล-เอาส็อฏ : 97, ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2647) 

 
ลักษณะการตอบสลามแกผูที่ไมอยูตอหนา 

1. ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดรายงานวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
กับเธอวา : 

ى َما   َترَ .    َوَعلَْيِه السَّالَُم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه               :   فَقَالَتْ  .   »   َيا َعاِئَشةُ، َهذَا ِجْبِريلُ َيقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَمَ        «
    .الَ أََرى
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ความวา  “โอ อาอิชะฮฺ ! มลาอิกะฮฺญิบรีลนี่ไดใหสลามแกเธอ” เธอจึงตอบวา “วะอะลัยฮิสสะลาม วะ
เราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮฺ” ทานมองเห็นในสิ่งที่ฉันมองไมเห็น (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 
3217 สํานวนนี้เปนของทาน, มุสลิม : 2447) 
 

2. ชายคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวกลาววา : 
   »َعلَْيَك َوَعلَى أَِبيَك السَّالَُم «:فَقَالَ. ِإنَّ أَِبى ُيقِْرئَُك السَّالََم

ความวา “พอของฉันฝากสลามแกทานดวย” แลวทานก็ตอบวา “อะลัยกะ วะอะลา อบีกัส สะลาม 
(ขอความสันติประสบแดทานและพอของทาน)” (หะดีษ หะสัน, บันทึกโดย อะหมัด : 23492, อบู ดา
วูด : 5231 สํานวนนี้เปนของทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4358)   

 
หะดีษเกี่ยวกับการยืนตอนรับผูมาเยือนเพื่อชวยเหลือเขา หรือเพื่อใหเกียรติแกเขา 

1. มีรายงานจากอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 
 : فََجاَء فَقَالَ    ،  فَأَْرَسلَ النَِّبىُّ صلى اهللا عليه وسلم  ِإلَْيهِ          ،  بِن ُمَعاذٍ   أَنَّ أَْهلَ قَُرْيظَةَ َنَزلُوا َعلَى ُحكِْم َسْعدٍ           

   . »قُوُموا ِإلَى َسيِِّدكُْم أَْو قَالَ َخْيِركُْم«
ความวา ชาวเผากุร็อยเซาะฮฺไดตกลงจะยอมรับการติดสินคดีของสะอัด บิน มุอาซ ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงสงคนไปเชิญใหสะอัดมาพบ เมื่อสะอัดมาถึงทานนบีก็กลาววา 
“พวกทานจงลุกขึ้นไปหาหัวหนาของพวกทาน – หรือทานไดกลาววา - คนที่ดีที่สุดของพวกทาน” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6262 สํานวนเปนของทาน, มุสลิม : 1768) 
 

  .» فَأَْنِزلُوُهُموا ِإلَى َسيِِّدكُْمقُْو« : ٍظفْي لَِفَو
และในสํานวนอื่นรายงานวา “พวกทานจงลุกขึ้นไปยังหัวหนาของพวกทานแลวพยงุเขาลงมา” (หะดษี 
หะสัน บันทึกโดยอะหมัด : 25610 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 67) 
 

2. อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดกลาววา : 
صلى اهللا عليه وسلم ِمْن فَاِطَمةَ كَرََّم اللَُّه             َما َرأَْيُت أََحدا كَانَ أَْشَبَه َسْمتا َوَهْديا َوَدالًّ  ِبَرُسوِل اللَّهِ                    

 َوكَانَ ِإذَا َدَخلَ         ، ِسِه كَاَنْت ِإذَا َدَخلَْت َعلَْيِه قَاَم ِإلَْيَها فَأََخذَ ِبَيِدَها َوقَبَّلََها َوأَْجلََسَها ِفى َمْجلِ                       ، َوْجَهَها  
  .َعلَْيَها قَاَمْت ِإلَْيِه فَأََخذَْت ِبَيِدِه فَقَبَّلَْتُه َوأَْجلََسْتُه ِفى َمْجِلِسَها

ความวา ฉันไมเคยเห็นใครที่ละมายคลายคลึงกับทานรอซูลุลลอฮฺในดานบุคลิกความเปนผูดี การ
ดําเนินชีวิต และทาทางมากไปกวาฟาฏิมะฮฺ – ขออัลลอฮฺทรงใหเกียรติเธอ - ซึ่งเมื่อเธอเขาหาทาน 
ทานจะลุกขึ้นไปตอนรับเธอ แลวจูงมือและจุมพิตเธอ แลวใหเธอนั่งลงบนที่นั่งของทาน และเมื่อทาน
เขาหาเธอ เธอก็จะลุกขึ้นไปตอนรับทาน แลวจูงมือแลวจุมพิตทาน และพาทานนั่งลงบนที่นั่งของเธอ 
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(หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 5217 สํานวนนี้เปนของทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 
4347, อัต-ติรมิซีย : 3872 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 3039) 

 
ไมบังควรที่จะยืนเพื่อทําความเคารพตอผูหนึ่ง 

1. ทานมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดรายงานวาทานไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
กลาววา : 

  . . »َمْن َسرَُّه أَنْ َيَتَمثَّلَ لَُه الرَِّجالُ ِقَياما فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّاِر«
ความวา  “ผูใดที่ชื่นชอบใหคนอื่นๆ ยืนขึ้นเพื่อใหทําความเคารพเขา เขาจงเตรียมที่พํานักของเขาได
ในนรก” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 5229 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4357, อัต-ติรมิซีย
ตามสํานวนนี้ : 2755 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2212) 

 
การใหสลามสามครั้งเมื่อไมมีคนไดยิน 

ทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา : 
، َوِإذَا أََتى َعلَى قَْوٍم فََسلََّم َعلَْيِهْم َسلََّم َعلَْيِهْم              ثَالَثًا َحتَّى ُتفَْهَم َعْنهُ     نَُّه كَانَ ِإذَا َتكَلََّم ِبكَِلَمٍة أََعاَدَها             أَ 

   ثَالَثًا 
ความวา ทาน(นบี)นั้น เมื่อพูดคําใด ทานจะทวนซ้ําสามครั้งจนคนเขาใจ และเมื่อทานมาหาคนกลุม
ใด ทานก็จะใหสลามแกพวกเขา ทานจะใหสลามแกพวกเขาสามครั้ง (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 95) 

 
การใหสลามแกกลุมคน 

จากอะลี บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววาทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา : 

 . » َوُيْجِزُئ َعِن الُْجلُوِس أَنْ َيُردَّ أََحُدُهْم،نْ ُيَسلَِّم أََحُدُهْمُيْجِزُئ َعِن الَْجَماَعِة ِإذَا َمرُّوا أَ«
ความวา “เพียงพอสําหรับชนกลุมหนึ่งเมื่อพวกเขาผาน(กลุมคนอื่นๆ)ดวยการใหสลามของคนคน
เดียวในหมูพวกเขา และเพียงพอสําหรับชนกลุมหนึ่งที่นั่งอยูดวยการตอบสลามเพียงคนเดียวในหมู
พวกเขา” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด : 5210 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4342 ดู อัส-สิลสิ
ละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 1412 และ ดู อัล-อิรวาอ : 778) 

 
ไมกลาวหรือตอบสลามในขณะกําลังถายทุกข 

1. อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดรายงานวา :  
  . َوَرُسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َيُبولُ فََسلََّم فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِهأَنَّ َرُجالً َمرَّ

ความวา มีชายคนหนึ่งไดผานมาขณะที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังถายปสสาวะ
อยู แลวเขาก็ใหสลาม แตทานไมไดตอบสลามแกเขา (บันทึกโดยมุสลิม : 370) 
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2. จากอัล-มุฮาญิร บิน กุนฟุซ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  ไดรายงานวา : 
لَْيِه                                أَنَُّه أََتى النَِّبىَّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيُبولُ فََسلََّم َعلَْيِه فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه َحتَّى َتَوضَّأَ ثُمَّ اْعَتذََر ِإ

   . » ِإالَّ َعلَى طُْهٍرِإنِّى كَِرْهُت أَنْ أَذْكَُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ«فَقَالَ 
ความวา ทานไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่ทานกําลังถายปสสาวะอยู ทาน
ไดใหสลามแกทาน แตทานไมกลาวตอบจนกระทั่งไดทําวุฎอ(อาบน้ําละหมาด)เสร็จ แลวทานก็ขอ
โทษโดยกลาววา “ฉันไมอยากที่จะเอยนามของอัลลอฮฺที่สูงสงนอกจากในสภาพที่สะอาด” (หะดีษ 
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูดตามสํานวนนี้ : 17 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 13, อัน-นะสาอีย : 38 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 37) 

 
 
สงเสริม (อิสติหบาบ) ใหสรางความคุนเคยกับผูมาเยือนและสอบถามเกี่ยวกับตัวตนของคนแปลกหนา
เพื่อที่จะไดรูจักและใหการตอนรับไดถูกตองตามสถานะของเขา 

จากอบู ญัมเราะฮฺ กลาววา :  
ا النَِّبىَّ  صلى اهللا عليه وسلم          َوفَْد َعْبِد الْقَْيِس أََتوْ        ِإنَّ  :    فَقَالَ  ، كُْنُت أَُتْرِجُم َبْيَن اْبِن َعبَّاٍس َوَبْيَن النَّاسِ              

 غَْيَر َخَزاَيا     - أَْو ِبالَْوفِْد      -َمْرَحبا ِبالْقَْوِم        « : فَقَالَ  .    َرِبيَعةُ  : قَالُوا   .   »  أَْو َمِن الْقَْومُ      -  َوفْدُ َمِن الْ     « : فَقَالَ  
   .»َوالَ َنَداَمى

ความวา ฉันเคยเปนลามระหวางอิบนุอับบาสกับคนอ่ืนๆ โดยทานเลาวา เคยมีคณะของอับดุลก็อยส
มาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานจึงถามวา “คณะนี้เปนใครกัน หรือพวกเขาเปน
ใคร?” พวกเขาตอบวา คือ “(เผา)เราะบีอะฮฺ” ทานจึงกลาววา “ยินดีตอนรับชนเผา(เหลาคณะ) โดยไม
ตองเขินอาย(เกรงใจ)และเสียดาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 87 ตามสํานวนนี้, มุสลิม : 17) 
 
อิสติหบาบ คือ ระดับหนึ่งของมาตรการกวดขันใหกระทํา หมายถึงการสนับสนุนหรือการเรงเราใหกระทํา 

แตไมถึงขั้นบังคับ โดยผูที่กระทําจะไดผลบุญที่ลํ้าเลิศในขณะที่ผูที่ไมกระทําจะไมไดรับบาปแตอยางใด(ผูแปล) 
 
ไมสงเสริมใหเริ่มสลามดวยคําวา “อะลัยกัสสลาม” 

1.จากญาบิร บิน สุลัยม เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
 َولَِكْن قُِل    ، الَ َتقُلْ َعلَْيَك السَّالَمُ        « : فَقَالَ  .    َعلَْيَك السَّالَمُ    : أََتْيُت النَِّبىَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقُلْتُ         

  . »السَّالَُم َعلَْيَك
ความวา ฉันไดไปหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวฉันก็กลาววา “อะลัยกัสสลาม” ทาน
จึงตอบวา “ทานจงอยากลาววา อะลัยกัสสลาม แตจงกลาววา อัสสลามุอะลัยกะ” (หะดีษ เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอบู ดาวูด ตามสํานวนนี้ : 5209 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4341, อัต-ติรมีซีย : 2722 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2189) 
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2. และในสํานวนอื่น ระบุวา : 

 .»فَِإنَّ َعلَْيَك السَّالَُم َتِحيَّةُ الَْمْوَتى«
ความวา “เพราะแทจริงแลวคําวา อะลัยกัสสลาม เปนคําทักทายแกคนตาย” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึก
โดยอบู ดาวูด : 5209  ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4341) 

 


