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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

มารยาทในท่ีชุมนุม และการน่ังรวมกัน(๒) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ ءَاَمنُوٓ  � ُحواْ   َلُ�مۡ   �ِيَل   إَِذا  ا َّ ََ ُحواْ   �لَۡمَ�ٰلِِس   ِ�   ََ ََ حِ   َفٱۡف ََ َۡ َُ 
 ُ َّ  ]  ١١: ملجابلة[ ﴾ لَُ�مۖۡ  �

“โอบรรดาผูศรัทธาเอย เม่ือไดมีเสียงกลาวแกพวกเจาวา จงหลีก

ที่ใหในที่ชุมนุม พวกเจาก็จงหลีกที่ใหเขาเพราะอัลลอฮฺจะทรงให

ที่กวางขวางแกพวกเจา (ในวันกิยามะฮ)ฺ” อัล-มุญาดะละฮ:ฺ11  

 

ทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

تسوسّسُعوم « وم اس ُُ ّس لسْنن� فسسس ْسُ  ْيصْ  اس � ْس ّم  ْد ُْ َُ عس �َ صُم ملرُّجُ  ملرُّج س ْمن� مس َْ  يُ
س
 » ق

 ]سق بسص مب[
 “ชายคนใดจงอยางใหชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นจากที่นั่งของเขา 

แลวจากนั้นเขาก็นั่งลงไป(แทน) แต(จงพูดวา) พวกทานจง

เปดทาง จงขยายเถิด”  บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม 
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ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ّق اْ ْ  « حس
س
وس َ ُُ �ْ  يس

س
عس يْل ّم رسجس

�سْْسْ ُ َُ ن� قسامس ْمن� لس  ]مسسم َخرج [ » مس
“ผูใดลุกออกไปจากที่นั่งของเขา หลังจากนั้นเขาไดกลับเขา

มายังมัน(ที่นั่งเดิม) ฉะนั้น เขายอมมีสิทธิ์ชอบธรรมกับมันมาก

ที่สุด”  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานญาบริ บินสะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  

ص�ُث يسن�بسْ� « ُدنسا حس حس
س
سس س َ َّ ص� مهللا بسص  اسسم جس ا مب � س تَس

س
م َ  َخرج [ » ُاّ ا يْ س

 ]َاو بماب املتمذي
 “พวกเราเวลาที่มาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คน

ใดในหมูพวกเราก็จะนั่งตอทายไป”  บันทึกโดยอบูดาวูด และอัต

ติรมิซียฺ 

 

ทานญาบิร บินสะมุเราะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  

الس  « َس ْجدس اسُهم� ْحسسٌق يس س� مس
�
سّمس مل سسص�ْ  اسسس ّ� مهللاُ بس ْ صس ِّ  رسُسوُل م

رسمُ�م� «: بسخس س
س
اْل َ مس

 ]مسسم َخرج [ » »ْبْز�نس 
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“ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดเขามาที่

มัสยิด ในขณะที่พวกเขานั่งแยกกันหลายวง ทานก็กลาววา “อัน

ใดกันเลา ฉันเห็นพวกทานอยูอยางกระจัดกระจายกัน””  บันทึก

โดยมุสลิม 

 

คําอธิบาย 

มารยาทในการชุมนุมประการหนึ่งที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดชี้แนะใหรวมกันในที่ชุมนุม ไม

แตกแยกแบงกลุมกัน และไมใหคนใดใชใหอีกคนลุกขึ้นเพ่ือที่

เขาจะไดเขาไปนั่งแทน และใหผูชุมนุมชวยกันขยายวงใหกวาง

ขึ้น และเชนกันผูใดที่ไดลุกออกไปแลวกลับเขามายังที่เดิมของ

เขา เขาก็ยอมมีความชอบธรรมที่สุดที่จะนั่งตรงที่เดิมนั้น และผู

ที่มาใหมนั้นตามสุนนะฮฺคือใหนั่งตอทายที่ชุมนุม 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  สมควรรวมกลุมกันในที่ชุมนุม ไมแตกแยกเปนหลาย

กลุม 
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  หามใหผูที่กําลังนั่งอยูลุกขึ้นเพ่ือที่เขาจะเขาไปนั่งแทนที่ 

และใหพวกนั่งชุมนุมอยูขยับขยายที่ใหเขา 

  กําหนดใหผูที่มาที่หลังใหนั่งตอทายที่ชุมนุม 

  เม่ือคนใดไดลุกออกไปจากที่นั่งของเขา แลวจากนั้นได

กลับเขามาอีก เขาก็มีความชอบธรรมกับที่นั่งเดิมมาก

ที่สุด 

 


