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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

มารยาทในท่ีชุมนุม และการน่ังรวมกัน (1) 

 

ทานอบู สะอีด อัลคุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

اَْسُعَهاوَخْ�ُوو«
َ
َمَجالِِ وأ

ْ
و]أاووبمابوأخرجه[و»ومل

“ที่ชุมนุมที่ดีที่สุดคือ ที่ๆกวางขวางที่สุด”  บันทึกโดยอบูดาวูด 

 

ทานอบู สะอีด อัลคุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ُرقَاِتو« ُّ ومل ِِ و ُسُوَ 
ْ
وَامُ ْم ُْ وِّيُا وقَالُوم» او: وَ�َالِِسنَ وِمْن واُّد َا

َ
وَ وَما ومِ  ورَُسوَ  يَا

ومُ وَبسَصِْهواََسسُمَو ُّ وَ� ُدُ وِيصَهاقوقَاَ ورَُسوُ وم ِ ََ َمْجسَِ و«:وََبَ
ْ
ومل
ُ
َِّ اَْْبُْمو

َ
وأ يَََِِم

وم ُُ �ْ
َ
هُوويَأ َُ وَح ََ ِر� ُُ ُه؟قوقَاَ و:وقَالُوم»ومل َّ ََ،قوَارَّبو«:وَاَماوَح

َ ْ
ومح ّّ قوَاَف ِ

َِ َ َ ّبومرْ
ُمنَْكرِو

ْ
وَبِنومل ُ�ْ َُ َمْعُراِ،قوَام

ْ
ْمُرواِال

َ ْ
و]مسسموأخرجه[و»و»ملُسَالِموَامح

 “พวกทานทั้งหลายพึงระวังการไปนั่งอยูตามถนนหนทาง” พวก

เขากลาววา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เรา

ก็จะไมมีที่ชุมนุมที่เราจะมาพูดคุยได” แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กลาววา “หากพวกทานจะยืน
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กรานวาจะชุมนุม พวกทานก็จงใหสิทธิ์แกถนนหนทาง” พวกเขา

กลาววา “และอันใดคือสิทธิของมันหรือ?” ทานกลาวตอบวา 

“การลดสายตา การระงับการทําราย การตอบรับสลาม และการ

กําชับใชใหทําดีและการหามปรามความชั่ว”  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสลูลุลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ِكِ�قوو«
ْ
ِمْسِكقوَانَايِِخومل

ْ
اِمِ ومل ََ َسِِْ وملُسوِْءقوَا

ْ
َسِِْ وملُلالِِ،قوَامُ

ْ
ََُماوَم َُ ومُ ِّ
ِمْسِكو

ْ
اِمُ ومل ََ صّبًَةقو:ويَ ََ َدوِمنُْهوِرًًاو ِ

َ
ْ وَ

َ
اَموِمْنُهقوَاَُِماوأ

ْ وتََْبَ
َ
ِكيََكقوَاَُِماوأ

ْ ًُ ْ و
َ
ُِّماوأ

ِك�ِو
ْ
و:وَانَايُِخومل

َ
اوَخِبَْ ةًوُِّماوأ َدوِرًً ِ

َ
ْ وَ

َ
ااََكقوَاَُِماوأ

ِْرَ وِيصَ ًُ و]مبفَوبسصه[و»وْ و
“อันที่จริงอุปมาของเพ่ือนที่ดี และเพ่ือนที่ไมดีนั้น เหมือนด่ัง

คนขายน้ําหอม และชางตีเหล็ก สวนคนขายน้ําหอมนั้น บางที

เขาจะมอบ(มัน)ใหทาน หรือทานจะไดซื้อ(มัน)จากเขา หรือ

ไมเชนนั้นทานก็ไดกลิ่นหอมจากเขา แตชางตีเหล็กนั้น บางที

อาจทําใหเสื้อผาที่ไหมไฟ หรือไมงั้นทานก็จะพบกลิ่นเหม็น”  

บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม 

และจากทานอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เชนกัน ทานไดเลา

วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
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وَكَ وَبسَصِْهْمومَوو«
ُ
ّصِهْمقوَِّ ونََِ

وِيصِهقوَالَْمويَُلسّوموَ َ اوَجسََ وقَْومسوَ�ْسًِساولَْمويَْكُاُرامومُيَ
ِِْ وَشاَءوَبُك�َُهْموَاَِْ وَشاَءوَ�َفَرولَُهمْو

و]ملتمكيوأخرجه[و»وتَِرًًقويَ
“ไมมีชนกลุมใดนั่งชุมนุมกันโดยพวกเขาไมกลาวรําลึกถึงอัลลอ

ฮฺในนั้น และไมกลาวเศาะละวาตใหนบีของพวกเขา เวนแตเปน

การบกพรองสําหรับพวกเขา หากทรงประสงค(ลงโทษ)ก็จะทรง

ลงโทษพวกเขา และหากประสงค(ใหอภัย) ก็จะทรงใหอภัยพวก

เขา”  บันทึกโดยอัตติรมิซียฺ 

 

คําอธิบาย 

ที่ชุมนุมและการนั่งชุมนุมกันในอิสลามนั้นมีมารยาทและ

สุนนะฮฺตางๆ ที่มุสลิมทั้งหลายควรพยายามรักษาเอาไว ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดใหคําชี้แนะถึงมัน 

เพ่ือที่การชุมนุมของเรานั้นจะไดการเปนชุมนุมที่ดี มีความ

จําเริญ และอัลลอฮฺทรงพอพระทัย 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  ควรขยับขยายที่ชุมนุมใหกวางขวาง 
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  หามไมใหไปนั่งตามทางเดินทางสัญจร นอกจากกับผูที่

ใหสิทธิของทางสัญจร คือ ลดสายตา งดเวนการทําราย 

และการใชใหทําดีและหามปรามความชั่ว 

  เป น คําชี้ แ นะ ให ชุมนุม ใน ที่ ๆ มี เ พ่ือนที่ ดี  แล ะ ให

ระมัดระวังทางตรงขาม 

  เตือนใหระวังการชุมนุมที่ไมมีการรําลึกถึงพระนาม

ของอัลลอฮฺ 

 


