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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

5. วิธีการละหมาด 
 

อัลลอฮฺไดบัญญัติหาเวลาละหมาดในหนึ่งวันและหนึ่งคืนสําหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุก
คน นั่นคืออัซ-ซุฮรฺ อัล-อัศรฺ อัล-มัฆริบฺ อัล-อิชาอ และอัล-ฟจญรฺ 

สําหรับผูที่จะละหมาดใหอาบน้ําละหมาดกอน แลวยืนหันหนาไปทางกิบละฮฺ ใหใกลกับ
สุตเราะฮฺ(ที่กั้นดานหนาคนละหมาด)ซึ่งใหเวนระยะหางระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺนั้น
ประมาณสามศอก และหางระหวางจุดสุูดกับสุตเราะฮฺประมาณพอใหแพะตัวหนึ่งผานได โดย
อยาปลอยใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งผานชวงระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺเปนอันขาด หากผูใดเดินผาน
ระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺจะถือวาเขามีบาป 

มีรายงานจากอบี ุฮัยมฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กลาววา 

  لاََكنَ  َعلَيْـِه، َماَذا الُمَصيلِّ  يََدِي  َننْيَ  الَمارُّ  يَـْعلَـمُ  لَوْ «
َ
ْرَبـِعنيَ  يَـِقَف  نْ أ

َ
 أ

 ً نْ  ِمنْ  لَـهُ  َخرْيا
َ
  »يََديْـهِ  َننْيَ  يَـُمرَّ  أ

ความวา “หากผูที่ชอบเดินผานระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺรูวามันมีโทษ
อยางไร เขายอมตัดสินใจหยุดไมยอมเดินผานผูละหมาด แมจะตองรอนานถึง
ส่ีสิบ (อาจเปนนาที ชั่วโมง วัน เดือน ป) ดีกวาการตัดสินใจเดินผานผู
ละหมาด” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 510 และ
มุสลิม เลขที่ : 507) 

 
 
เริ่มตักบีรฺ 

ใหผูที่จะละหมาดตั้งเจตนาในใจของเขาวาจะทําการละหมาด แลวตักบีรฺดวยการกลาววา 
อัลลอฮุ อักบัรฺ (اهللا أكرب) และยกมือทั้งสองขาง ซึ่งบางครั้งใหยกพรอมๆ กับคํากลาวตักบีรฺ แต
บางครั้งใหยกหลังจากนั้นหรือกอนหนานั้นได โดยใหยกในสภาพที่แบมือ ฝามือหันเขาหากิบละฮฺ
และใหยกทั้งสองจนถึงระดับบา หรือบางครั้งใหยกจนถึงระดับต่ิงหูทั้งสอง บางครั้งใชลักษณะนี้
บาง บางครั้งใชลักษณะนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุกลักษณะที่ไดบัญญัติมา 

หลังจากนั้นใหเอามือขวาวางบนหลังมือ หรือขอมือ หรือแขนดานซาย โดยเอามือทั้งสอง
ทาบบนหนาอก และบางครั้งใหเอามือขวากํามือซายโดยเอามือทั้งสองวางบนหนาอกเชนกัน และ
บางครั้งใหเอามือขวาวางบนแขนซายโดยไมไดกํา และใหสายตาจองไปที่จุดสุูด 
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ดุอาออิสติฟตาหฺ 

หลังจากนั้นใหอานดุอาออิสติฟตาหฺดวยดุอาอและบทซิกิรที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. ใหดุอาอวา 
 َوالَمْغِرِب، الَمرْشِقِ  َننْيَ  َت بَاَعدْ  َكَما َخَطايَايَ  َوَبنْيَ  بَييِْنْ  بَاِعدْ  اللَُّهـمَّ «

يِن  اللَُّهـمَّ  ْنيَُض  اخكَّوُْب  ُفنىَقَّ  َكَما َخَطايَايَ  ِمنْ  َغقِّ
َ
نَِس، من األ َّ  اللَُّهـمَّ  ا

  »َوالرَبَدِ  َوالَماءِ  بِاخكَّلْـِج  َخَطايَايَ  ِمنْ  اْغِسليْن
คําอาน อัลลอฮุมมะ บาอิด บัยนี วะ บัยนะ เคาะฏอยายา กะมา บาอัดตะ 
บัยนัล มัชริกิ วัล มัฆริบ, อัลลอฮุมมะ นักกินี มิน ัล เคาะฏอยาpk กะมา ยุนัก
ก็อษ เษาบ ุล อับยะฎ ม ินัดดะนัส, อัลลอฮุมมัฆสิลนี มิน เคาะฏอยายา บิษ 
ษัลญิ วัลมาอ ิ วัลบะร็อด 
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺขอทรงแยกระหวางขาพระองคและบาปของขา
พระองคใหหาง เหมือนที่ทรงแยกทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ขอทรงชําระ
ขาพระองคใหบริสุทธิ์จากความผิดของขาพระองคเหมือนผาขาวที่ถูกชําระจน
บริสุทธิ์จากความสกปรก ขอพระองคทรงลางขาพระองคจากความผิดทั้งหลาย
ของขาพระองคดวยหิมะ น้ํา และลูกเห็บ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึก
ในอัล-บุคอรียเลขที่ : 744 และมุสลิม เลขที่ : 598) 
 

2. ใหดุอาอวา 
َك، َوتَعاىَل  اْسُمَك، َوتَـبَارَكَ  َوبِـَحـْمِدَك، اللَُّهـمَّ  ُسبْـَحانََك «  إلَـهَ  َوال َجدُّ

  »َلرْيُكَ 
คําอาน สุบหานะกัลลอฮุมมะ วะบิหัมดิกา วะตะบาเราะกัสมุกะ วะตะอา
ลาญัดดุกะ วะลาอิลาฮะฆัยรุก   
ความวา “มหาบริสุทธยิ่งพระผูอภิบาลแหงเรา เราขอสรรเสริญพระองค จําเริญ
ยิ่งแลวพระนามของพระองค สูงสงยิ่งแลวบารมีของพระองค และไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากพระองค” (เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 
775 และอัต-ติรมิซียหมายเลข  242 ดู อัล-อิรฺวาอ  341) 

 
3. ใหดุอาอวา 

اِثيَل  رَبَّ  اللَُّهـمَّ « اِفيَل، َوِمياَكِثيَل  ِجرْبَ َماَواِت  فَاِطرَ  َوإرْسَ رِْض، السَّ
َ
 َواأل

َهاَدِة، الَغيِْب  َخِلـمَ  نَْت  َوالشَّ
َ
 ِفيهِ  اَكنُوا ِفيْـَما ِعبَاِدكَ  َننْيَ  تَـْحُكمُ  أ
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ِ  يَـْختَِلُفوَن،  َمنْ  تَـْهِدي إنََّك  إْذنَِك،بِ  احلَقِّ  ِمنَ  ِفيْـهِ  اْختُِلَف  ِلـَما اْهِد
اٍط  إىَل  تََشاءُ   »ُمْستَِقيمٍ  رِصَ

คําอาน อัลลอฮุมมะ ร็อบบะ ญิบรีล วะ มีกาอีล วะ อิสรอฟล, ฟาฏิร็อส สะมา
วาติ วัลอัรฎิ, อาลิมัล ฆ็อยบิ วัช ชะฮาดะฮฺ, อันตะ ตะหกุมุ บัยนะ อิบาดิกะ ฟ
มา กานู ฟฮิ ยัคตะลิฟูน, อิฮดินี ลิมัคตุลิฟะฟฮิ มินัลฮักกิ บิอิซนิก, อินนะกะ 
ตะฮฺดี มัน ตะชาอุ อิลา ศิรอฏิม มุสตะกีม”  
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงญิบรีล มิกาอีล และอิสรอฟล ผูทรง
สรางชั้นฟาและแผนดิน ผูทรงรอบรูส่ิงที่เรนลับและเปดเผย พระองคคือผู
ตัดสินระหวางบาวทั้งหลายของพระองคในเร่ืองที่พวกเขาขัดแยงกัน ขอทรงชี้
ทางขาพระองคสูความถูกตองในเรื่องที่มีการขัดแยงนั้นดวยการอนุญาตแหง
พระองคดวยเถิด แทจริง พระองคทรงชี้ทางผูที่ทรงประสงคสูทางอันเที่ยงตรง” 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 770) 
 

4. ใหดุอาอวา 
ْكرَبُ  اهللا«

َ
ِصيالً  بُْكَرةً  اهللا وَُسبْـَحانَ  َكِثرياً، هللا  دُ َواحلَـمْ  َكِبرياً، أ

َ
  »َوأ

คําอาน อัลลอฮุ อักบะรุ กะบีรอ, วัลหัมดุลิลลาฮิ กะษีรอ, วะ สุบหานัลลอฮิ 
บุกเราะตัน วะ อะศีลา 
ความหมาย “อัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญที่สุด มวลการสรรเสริญอันมากมายเปน
สิทธิแหงพระองค และทรงบริสุทธิ์ยิ่งทั้งในยามเชาและยามเย็น” (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข(601) 
 

5. ใหดุอาอวา 
ً  هللا احلَـْمدُ « ً  َحـْمدا ً  َطيَّباً  َكِثريا   »ِفيْـه ُمبَاَر

คําอาน อัลหัมดุลิลลาฮิ หัมดัน กะษีร็อน ฏ็อยยิบัน มุบาเราะกัน ฟฮฺ 
ความหมาย “ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ดวยการสรรเสริญที่มากมาย ดียิ่ง และ
ประเสริฐยิ่ง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข  600) 

 
บางครั้งใชดุอาอนี้บาง บางครั้งใชดุอาอนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุกสํานวนที่

ไดบัญญัติมา 
 
อานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺ 

หลังจากนั้น ใหกลาวคอยๆ วา  
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 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
คําอาน อะอูซุบิลลาฮิ มินัช ชัยฏอนิร เราะญีม 
ความหมาย “ขาขอความคุมครองตออัลลอฮฺ จากชัยฏอน ผูถูกสาปแชง”  
 
หรือกลาววา 

ُعوْذُ «
َ
ِميْـعِ  بِاهللا أ يَْطانِ  ِمنَ  الَعِليمِ  السَّ  َوَغْفِخهِ  َهـْمِزهِ، ِمنْ  الرَِّجيمِ  الشَّ

  »َوَغْفِثهِ 
คําอาน อะอูซุบิลลาฮิส สะมีอิล อะลีม, มินัช ชัยฏอนิร เราะญีม, มิน ฮัมซิฮ ี
วะ นัฟคิฮี วะ นัฟษิฮฺ 
ความหมาย “ขาขอความคุมครองตอพระองคผูทรงไดยินและรอบรูยิ่ง จาก
ชัยฏอนผูถูกสาปแชง จากจากกระซิบของมัน การพนและเปามนตรของมัน”  
(เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 775 และ อัต-ติรมิซีย 
หมายเลข 242  ดู อัล-อิรวาอ  341) 

 
หลังจากนั้น ใหกลาวคอยๆ วา 

 »ِۢ اهللا الرَّْحـمِن الرَِّحيْـمِ «
คําอาน บิสมิลลาฮิร เราะหมานิร เราะหีม 
ความหมาย “ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 743 และมุสลิม เลขที่ 
: 399)  

 
หลังจากนั้นใหอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ โดยหยุดวะกัฟในทุกๆ การเริ่มตนของอายะฮฺ  

และไมถือวาเปนการละหมาดสําหรับคนที่ไมอานฟาติหะฮฺในละหมาด ฉะนั้นวาญิบใหอานฟาติ
หะฮฺคอยๆ ในทุกร็อกอะฮฺของการละหมาด นอกจากในกรณีการละหมาดหรือร็อกอะฮฺที่อิมามตอง
อานเสียงดัง จึงตองเงียบเพื่อสดับฟงการอานของอิมาม 

หลังจากเสร็จส้ินจากการอานฟาติหะฮฺแลว ใหกลาววา อามีน (آمني) ทั้งอิมาม มะอมูม
หรือผูที่ละหมาดคนเดียว ทั้งนี้ใหกลาวโดยลากเสียง และออกเสียงใหดังพรอมๆ กันทั้งอิมามและ
มะอมูมสําหรับการละหมาดที่อิมามตองอานเสียงดัง 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) ไดกลาววา 

نَ  إَذا« مَّ
َ
نُوا اإلَمامُ  أ مِّ

َ
ِميْنُـهُ  َواَفَق  َمنْ  فَإنَّهُ  فَأ

ْ
ِمنيَ  تَأ

ْ
 لَـهُ  ُغِفرَ  الَمالئَِكةِ  تَأ

مَ  َما   »ـهِ َذنْبِ  ِمنْ  َيَقدَّ
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ن: شهاب ابن قال   »آِمنيَ «: يقول صىل اهللا عليه وسلم اهللا رسول و
ความวา “ เมื่ออิมามกลาววา อามีน พวกทานก็จงกลาววา อามีน เพราะวา
ผูใดที่กลาวอามีนพรอมๆ กับการกลาวอามีนของมลาอิกะฮฺ เขาจะไดรับอภัย
โทษจากความผิดที่ผานมา” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย
เลขที่ : 780 และมุสลิม เลขที่ : 410)  
ทานอิบนุ ชิฮาบไดกลาววา “ทานเราะสูลุลลอฮฺไดกลาววา อามีน”  

 
หลังจากอานฟาติหะฮฺแลวใหอานสูเราะฮฺหรือสวนหนึ่งจากสูเราะฮฺที่งายๆ จากอัลกุรอาน 

ในทุกๆ สองร็อกอะฮฺแรกของการละหมาดซึ่งบางครั้งใหอานยาวและบางครั้งใหอานสั้น เชน ใน
กรณีที่อยูในการเดินทางเปนหวัด ปวย หรือเด็กรองไห โดยปกติแลวในร็อกอะฮฺหนึ่งๆ ใหอานสู
เราะฮฺใหจบสมบูรณ แตบางครั้งสูเราะฮฺหนึ่งใหแบงเปนสองร็อกอะฮฺ และบางครั้งใหอานซ้ําสูเราะฮฺ
เดียวกันในสูเราะฮฺที่สอง และมีบางครั้งอานรวมสองสูเราะฮฺหรือหลายสูเราะฮฺในสูเราะฮฺเดียว ทั้งนี้
ใหอานแบบชาๆ ดวยถอยคําที่ชัดเจน(ตัรฺตีล)และดวยน้ําเสียงที่ไพเราะ  

 
ใหอานเสียงดังในละหมาดศุบหฺ สองร็อกอะฮฺแรกของละหมาดมัฆริบและอิชาอ และให

อานคอยในละหมาดซุฮรฺ อัศรฺ ในร็อกอะฮฺที่สามของละหมาดมัฆริบและสองร็อกอะฮฺหลังของ
ละหมาดอิชาอ ใหอานโดยหยุด(วะกัฟ)ในทุกๆ การเริ่มตนของอายะฮฺ 
 
แบบอยางจากสุนนะฮฺในการอานสูเราะฮฺในการละหมาดทั้งหา 

1. การละหมาดฟจญรฺ(ศุบหฺ) ในร็อกอะฮฺแรกไดอานหลังจากอานฟาติหะฮฺ ดวยสูเราะฮฺ ฏิ
วาล อัล-มุฟศศ็อล (อัล-มุฟศศ็อล ขนาดยาว)  เชนสูเราะฮฺ  กอฟฺ  เปนตน แตบางครั้งก็อาน ดวยสู
เราะฮฺปานกลาง (เอาสาฏ อัล-มุฟศศ็อล) หรือส้ันๆ (กิศอรฺ อัล-มุฟศศ็อล) เชน สูเราะฮฺ อัต-ตักวีรฺ 
และ สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ เปนตน และบางครั้งอานสูเราะฮฺที่ยาวกวาที่กลาวมา ซึ่งใหอานยาวใน
ร็อกอะฮฺแรกและใหส้ันลงในร็อกอะฮฺที่สอง หากละหมาดฟจรฺในวันศุกรใหอาน สูเราะฮฺ อัส-สัจญ
ดะฮฺ ในร็อกอะฮฺแรก และร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-อินซาน  

2. การละหมาดซุฮรฺ ในสองร็อกอะฮฺแรกหลังจากฟาติหะฮฺใหอานสูเราะฮฺทุกๆ ร็อกอะฮฺ 
โดยร็อกอะฮฺแรกใหอานสูเราะฮฺยาวๆ และร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺที่ส้ันกวาร็อกอะฮฺแรก  ให
อานในทุกๆ ร็อกอะฮฺประมาณ 30 อายะฮฺ บางครั้งใหอานสูเราะฮฺยาว และบางครั้งใหอานสูเราะฮฺ
ส้ัน และใหอานฟาติหะฮฺในสองร็อกอะฮฺหลังทุกครั้ง และบางครั้งอิมามก็อาจจะอานเสียงดังใหมะอ
มูมไดยินดวยก็ได 

3. การละหมาดอัศรฺ ในสองร็อกอะฮฺแรกหลังจากฟาติหะฮฺใหอานสูเราะฮฺทุกๆ ร็อกอะฮฺ 
โดยร็อกอะฮฺแรกใหอานสูเราะฮฺยาวๆ และร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺที่ส้ันกวาร็อกอะฮฺแรก ให
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อานในทุกๆ ร็อกอะฮฺประมาณ 15 อายะฮฺ และใหอานฟาติหะฮฺในสองร็อกอะฮฺหลัง  และบางครั้งอิ
มามอาจจะอานอายะฮฺเสียงดังใหมะอมูมไดยินดวยก็ได 

4. การละหมาดมัฆฺริบ บางครั้งใหอานหลังจากอานฟาติหะฮฺ ดวยสูเราะฮฺส้ันๆ (กิศอรฺ อัล-
มุฟศศ็อล) แตบางครั้งก็ไดอานสูเราะฮฺยาวๆ (ฏิวาล อัล-มุฟศศ็อล) หรือสูเราะฮฺปานกลาง(เอาสาฏ 
อัล-มุฟศศ็อล) ซึ่งบางครั้งในสองร็อกอะฮฺแรกใหอานสูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ และบางครั้งในสอง
ร็อกอะฮฺแรกใหอานสูเราะฮฺอัล-อันฟาล สวนร็อกอะฮฺที่สามใหอานเพียงสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺเพียง
สูเราะฮฺเดียว 

5. การละหมาดอิชาอ ในสองร็อกอะฮฺแรกหลังจากฟาติหะฮฺใหอานสูเราะฮฺมุฟศศ็อลที่มี
ความยาวปานกลาง (เอาสาฏ อัล-มุฟศศ็อล)  

อัล-มุฟศศ็อล เร่ิมนับต้ังแตสูเราะฮฺกอฟ จนจบอัลกุรอาน กลาวคือ อัล-มุฟศศ็อล ขนาด
ยาว (ฏิวาล อัล-มุฟศศ็อล) เร่ิมจากสูเราะฮฺกอฟ จนถึงสูเราะฮฺอัมมา และสูเราะฮฺอัล-มุฟศศ็อล 
ขนาดปานกลาง (เอาสาฏ อัล-มุฟศศ็อล) เร่ิมจาก สูเราะฮฺอัมมา จนถึงสูเราะฮฺ อัฎ-ฎหา และสู
เราะฮฺ อัล-มุฟศศ็อลขนาดสั้น(กิศอรฺ อัล-มุฟศศ็อล)เร่ิมจาก สูเราะฮฺ อัฎ-ฎหา จนถึงสูเราะฮฺ อัน-
นาส  ซึ่งรวมๆ แลวมีประมาณสีุ่ซอกวาๆ  
 
การรุกูอฺ 

หลังเสร็จส้ินจากการอานอัลกุรอานแลว ใหหยุดพักชั่วครูหนึ่งแลวยกมือทั้งสองจนถึงระดับ
บา หรือระดับต่ิงหูทั้งสอง พรอมๆ กับกลาววา อัลลอฮุ อักบัรฺ แลวจึงรุกูอฺ โดยวางมือทั้งสองตั้งบน
หัวเขาเสมือนจับกําไว กางแตละนิ้วออก ใหขอศอกแยกหางจากลําตัว ใหแผนหลังราบมีระดับ
เสมอกัน ศรีษะอยูในระดับเดียวกับหลัง ใหสงบนิ่งในรุกูอฺ ใหแสดงถึงความรูสึกในความยิ่งใหญ
ของอัลลอฮฺ 
 
บทดุอาอในรุกูอฺ 

หลังจากนั้นใหกลาวในขณะรุกูอฺดวยดุอาอและบทซิกิรที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. ใหกลาววา 
َ الَعِظيمِ « ِّ   »ُسبْـَحاَن َر

คําอาน สุบหานะ ร็อบบิยัลอะซีม 
ความหมาย “มหาบริสุทธิ์เถิดพระผูอภิบาลผูยิ่งใหญแหงขาพระองค” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 772) 

 
2. หรือใหกลาววา 

  »يل اْغِفرْ  اللَُّهـمَّ  َوبِـَحـْمِدكَ  َربَّنَا اللَُّهـمَّ  ُسبْـَحانََك «
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คําอาน สุบหานะกัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะบิหัมดิกะ อัลลอฮุมมัฆฟรฺลี  
ความหมาย “มหาบริสุทธิ์ยิ่ง โอ พระผูอภิบาลแหงเรา และดวยการสรรเสริญ
พระองค ไดโปรดประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเถิด” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 794 และมุสลิม เลขที่ : 484) 
โดยใหกลาวมากๆ ทั้งในรุกูอฺและในสุูด 

 
3. หรือใหกลาววา 

وٌس  ُسبُّوحٌ « وِح  الَمالئَِكةِ  رَبُّ  قُدُّ   »َوالرُّ
คําอาน สุบบูหุน กุดดูซุน ร็อบบุล มะลาอิกะติ วัรรูหฺ 
ความหมาย “ผูทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ผูทรงศักดสิทธิ์ยิ่ง พระผูอภิบาลแหงมลาอิกะฮฺ
ทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 487) 

 
4. ใหกลาววา 

ْسلَـْمُت، َولََك  آَمنُْت، َوبَِك  َرَكْعُت، لََك  ـمَّ اللَّهُ «
َ
 َسْميِع، لََك  َخَشعَ  أ

، َوَبرَصِي، ِّ   »وََعَصيِب  َوَقْظيِم، َوُمـ
คําอาน อัลลอฮุมมะ ละกะ เราะกะอฺตุ, วะบิกะ อามันตุ, วะละกะ อัสลัมตุ, 
เคาะชะอะ ละกะ ซัมอี, วะ บะเศาะรี, วะมุคคี, วะอัซมี, วะ อะเศาะบี 
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ แดพระองคขาไดรุกูอฺ กับพระองคขาไดศรัทธา แด
พระองคขาไดยอมสยบมอบตน หูของขา ตาของขา สมองของขา กระดูกของ
ขา และเสนประสาทของขา ไดสงบตอพระองคแลว” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 771) 

 
5. หรือใหกลาววา 

َياِء، الَملَُكوِت،وَ  اجلرََبُوِت، ِذي ُسبْـَحانَ «   »َوالَعَظَمةِ  َوالِكرْبِ
คําอาน สุบหานะ ซิล วะบะรูต วัล มะละกูต วัล กิบริยาอ วัล อะเซาะมะฮฺ 
ความหมาย “ทรงบริสุทธิ์เถิด พระองคผูทรงยิ่งดวยความเกรียงไกร อํานาจ 
ความทะนง และความยิ่งใหญ” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด 
หมายเลข 873 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 1049) 
โดยใหกลาวทั้งในรุกูอฺและในสุูด 
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บางครั้งใชตัสบีหฺสํานวนนี้บาง บางครั้งใชตัสบีหฺสํานวนนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุน
นะฮฺในทุกสํานวนที่ไดบัญญัติมา 
 
เงยขึ้นจากรุกูอฺ 

หลังจากนั้นใหเงยขึ้นจากรุกูอฺ จนกระทั่งยืนตรงโดยใหเสนสาย ขอ กระดูกตางๆ ของ
รางกายอยูในสภาพที่เปนธรรมชาติเดิมของมัน แลวยกมือทั้งสองจนถึงระดับบา หรือระดับต่ิงหูทั้ง
สองเหมือนกับที่ผานมา แลวปลอยมือทั้งสองลงหรือวางบนหนาอกดังที่กลาวมา หากเปนอิมาม
หรือละหมาดคนเดียวใหกลาววา 

 »ِلـَمْن َحـِمَدهَسِمَع اهللا «
คําอาน สะมิอัลลอฮุ ลิมันหะมิดะฮฺ 
ความหมาย “อัลลอฮฺทรงไดยินผูที่สรรเสริญพระองค” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกใน อัล-บุคอรียเลขที่ : 732 และมุสลิม เลขที่ : 411) 

 
ดุอาอขณะยืนตรงเมื่อเงยขึ้นจากรุกูอฺ 

ในขณะยืนตรงอิอฺติดาลใหอิมาม มะอมูม หรือ ผูละหมาดคนเดียวกลาวดังตอไปนี้ 
1. ใหกลาววา 

 »َربَّنَا َولََك احلَـْمدُ «
คําอาน ร็อบบะนา วะละกัล หัมด 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา  และสําหรับพระองคนั้นคือการ
สรรเสริญทั้งหลาย” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 
732 และมุสลิม เลขที่ : 411) 
 

2. หรือใหกลาววา 
  »َربَّنَا لََك احلَـْمدُ «

คําอาน ร็อบบะนา  ละกัล หัมด 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา  สําหรับพระองคนั้นคือการสรรเสริญ
ทั้งหลาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียหมายเลข 789) 
 

3. หรือใหกลาววา 
  »اللَُّهـمَّ َربَّنَا لََك احلَـْمدُ «

คําอาน อัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา ละกัล หัมด 
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ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงเรา สําหรับพระองคนั้นคือการ
สรรเสริญทั้งหลาย” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 
796 และมุสลิม เลขที่ : 407) 

 
4. หรือใหกลาววา 

 »اللَُّهـمَّ َربَّنَا َولََك احلَـْمدُ «
คําอาน อัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะละกัล หัมด 
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงเรา และสําหรับพระองคนั้นคือการ
สรรเสริญทั้งหลาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียหมายเลข 795) 

 
บางครั้งใชสํานวนนี้บาง บางครั้งใชสํานวนนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุก

สํานวนที่ไดบัญญัติมา 
 
บางครั้งอาจเพิ่มข้ึนมาอีกวา 

ً  َحـْمًدا« ً  َطيِّباً  َكِثريا  »ِفيْـهِ  ُمبَاَر
คําอาน หัมดัน กะษีร็อน ฏ็อยยิบัน มุบาเราะกัน ฟฮฺ 
ความหมาย “ดวยการสรรเสริญที่มากมาย ดียิ่ง และประเสริฐยิ่ง” คําอาน 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรียหมายเลข 799) 

 
บางครั้งอาจเพิ่มดวยอีกวา 

َماَواِت، ِمْلءُ « رْض َوِمْلءُ  السَّ
َ
ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءُ  بَيْنَـُهـَما، َوَما األ ْ َ 

ْهَل  بَـْعُد،
َ
ْقَطيَْت، ِلـَما َمانِعَ  ال َوالَمـْجِد، اخكَّنَاءِ  أ

َ
 ِلـَما ُمْعِطيَ  َوال أ

  »اجلَدُّ  ِمنَْك  اجلَدِّ  َذا َفنَْفعُ  َوال َمنَْعَت،
คําอาน มิลอุส สะมาวาต, วะ มิลอุล อัรฎ, วะ มาบัยนะฮุมา, วะ มิลอุ มา ชิอตะ 
มินชัยอิน บะอฺดุ, อะฮฺลัษ ษะนาอิ วัล มัจญดฺ, ลา มานิอะ ลิมา อะอฺฏ็อยตะ, วะลา 
มุอฺฏิยะ ลิมา มะนะอฺตะ, วะลา ยันฟะอุ ซัลญัดดิ มินกัล ญัดดุ  
ความหมาย “การสรรเสริญที่เต็มฟากฟาและแผนดิน และระหวางทั้งสองนั้น รวมท้ัง
ทุกส่ิงที่พระองคทรงประสงคนอกจากนั้น โอ พระองคผูควรแกการสรรเสริญและให
เกียรติ ไมมีส่ิงใดกั้นขวางสิ่งที่พระองคประทานให และไมมีส่ิงใดมอบในสิ่งที่
พระองคกั้นขวางได และความมั่งมีมิอาจใหประโยชนแกเจาของผูมั่งมีนั้น ณ 
พระองคไดเลย”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 478) 
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บางครั้งอาจเพิ่มดวยคํากลาววา 
ماََواِت  ِمْلءُ « رِْض، السَّ

َ
ءٍ  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءُ  َواأل ْ ْهَل  بَـْعُد، َ

َ
 اخكَّنَاءِ  أ

َحقُّ  َوالَمـْجِد،
َ
ُّنَا الَعبُْد، قَاَل  َما أ ُ  ـَمالِ  َمانِعَ  ال اللَُّهـمَّ  َقبٌْد، لََك  َو

ْقَطيَْت،
َ
 »اجلَدُّ  ِمنَْك  اجلَدِّ  َذا َفنَْفعُ  َوال َمنَْعَت، ِلـَما ُمْعِطيَ  َوال أ

คําอาน มิลอุส สะมาวาต, วะ มิลอุล อัรฎ, วะ มาบัยนะฮุมา, วะ มิลอุ มา ชิอตะ 
มินชัยอิน บะอฺดุ, อะฮฺลัษ ษะนาอิ วัล มัจญดฺ, อะหักกุ มา กอลัล อับดุ, วะกุลลุนา 
ละกะ อับดุน, อัลลอฮุมมะ ลา มานิอะ ลิมา อะอฺฏ็อยตะ, วะลา มุอฺฏิยะ ลิมา มะ
นะอฺตะ, วะลา ยันฟะอุ ซัลญัดดิ มินกัล ญัดดุ  
ความหมาย “การสรรเสริญที่เต็มฟากฟาและแผนดิน และระหวางทั้งสองนั้น รวมท้ัง
ทุกส่ิงที่พระองคทรงประสงคนอกจากนั้น โอ พระองคผูควรแกการสรรเสริญและให
เกียรติ ส่ิงที่บาวคูควรจะกลาวมากที่สุด ซึ่งพวกเราทุกคนลวนเปนบาวของพระองค 
นั่นคือ โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไมมีส่ิงใดกั้นขวางสิ่งที่พระองคประทานให และไมมี
ส่ิงใดมอบในสิ่งที่พระองคกั้นขวางได และความมั่งมีมิอาจใหประโยชนแกเจาของผู
มั่งมีนั้น ณ พระองคไดเลย” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 477) 

 
ตามแบบอยางจากสุนนะฮฺใหยืนและสงบนิ่งใหนานๆ ในขณะอิอฺติดาล 

 
การสุูด 

หลังจากนั้นใหยอตัวลงสุูด พลางกลาวตักบีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ แลวสุูดดวยอวัยวะทั้งเจ็ด 
คือ สองมือ สองเขา สองปลายเทา และหนาผากรวมถึงจมูก โดยลงสุูดดวยการเอาฝามือทั้งสอง
วางลงกอนหัวเขาทั้งสอง หลังจากนั้นตามดวยหนาผากรวมถึงจมูก ยันดวยฝามือทั้งสองโดยแบมือ
และใหนิ้วชิดกันและหันไปทางกิบละฮฺ ต้ังมือทั้งสองเสมอบาหรือบางครั้งใหเสมอหู 

พยายามใหจมูกและหนาผากกระทบพื้น ใหยกแขนใหหางจากลําตัว ใหทองหางจากขา
และใหยกแขนรวมทั้งขอศอกออกจากพื้น 

ใหหัวเขาทั้งสองและปลายเทาทั้งสองยันพื้นโดยใหนิ้วเทาชี้ไปทางกิบละฮฺ ใหเทาทั้งสองตั้ง
ชันและระหวางขาทั้งสองขางใหหางกัน เชนเดียวกันกับระหวางขากับนอง และใหสํารวม สงบนิ่ง
ในขณะสุูด และใหอานดุอาอใหมากๆ แตหามอานอัลกุรอานทั้งในรุกูอฺและสุูด 
 
ดุอาอในสุูด 

หลังจากนั้นใหกลาวในขณะสุูดดวยดุอาและอัซการฺที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. ใหกลาววา 
بْلَ «

َ
َ األ ِّ   »ُسبْـَحاَن َر
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คําอาน สุบหานะ ร็อบบิยัล อะอฺลา  
ความวา “มหาบริสุทธิ์ยิ่ง พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ผูทรงสูงสงยิ่ง” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 772) 

 
2. หรือใหกลาววา 

  »يل اْغِفرْ  اللَُّهـمَّ  َوبِـَحـْمِدكَ  َربَّنَا اللَُّهـمَّ  ُسبْـَحانََك «
คําอาน สุบหานะกัลลอฮุมมะ ร็อบบะนา วะบิหัมดิกะ อัลลอฮุมมัฆฟรฺลี  
ความหมาย “มหาบริสุทธิ์ยิ่ง โอ พระผูอภิบาลแหงเรา และดวยการสรรเสริญ
พระองค ไดโปรดประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเถิด” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 794 และมุสลิม เลขที่ : 484) 

 
3. หรือใหกลาววา 

وٌس  ُسبُّوحٌ « وِح  الَمالئَِكةِ  رَبُّ  قُدُّ   »َوالرُّ
คําอาน สุบบูหุน กุดดูซุน ร็อบบุล มะลาอิกะติ วัรรูหฺ 
ความหมาย “ผูทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ผูทรงศักดสิทธิ์ยิ่ง พระผูอภิบาลแหงมลาอิกะฮฺ
ทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 487) 

 
4. ใหกลาววา 

ْسلَـْمُت، َولََك  آَمنُْت، َوبَِك  َسَجْدُت، لََك  اللَُّهـمَّ «
َ
ِي وَْجيِهَ  َسَجدَ  أ

 لِثَّ
رَُه، َخلََقهُ  ُه، َسْمَعهُ  وََشقَّ  وََصوَّ ْحَسنُ  اهللا تَـبَارَكَ  َوَبرَصَ

َ
 »اخلَاِلِقنيَ  أ

คําอาน อัลลอฮุมมะ ละกะ สะญัดตุ, วะบิกะ อามันตุ, วะละกะ อัสลัมตุ, 
สะญะดะ วัจญฮิยะ ลิลละซี เคาะละเกาะฮุ วะ เศาวะเราะฮุ, วะ ชั๊กเกาะ 
สัมอะฮุ วะ บะเศาะเราะฮุ, ตะบาเราะกัลลอฮุ อะหสะนุล คอลิกีน 
ความหมาย “โอ ผูอภิบาลแหงขา ขาพระองคไดกราบสุูดแดพระองค ไดศรัทธา
ตอพระองค และไดจํานนตอพระองค ใบหนาของขาไดกราบแดผูที่สรางมัน วาด
ตกแตงมัน และสรางใหมีหูและตากับมัน ดังนั้น มหาประเสริฐเถิดองคอัลลอฮฺผูทรง
สรางที่ดียิ่ง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 771) 

 
5. หรือใหกลาววา 

لَـهُ  وَِجلَُّه، ِدقَّهُ  لُكَُّه، َذنيِْب  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهـمَّ « وَّ
َ
هُ  وََعالنِيَتَـهُ  آِخَرُه، وَ  َوأ   »َورِسَّ

คําอาน อัลลอฮุมมัฆฟรฺลี ซันบี กุลละฮุ, ด๊ิกเกาะฮู วะ ญิลละฮุ, วะเอาวะละฮู 
วะ อาคิเราะฮุ, วะ อะลานิยะตะฮู วะ สิรเราะฮุ 
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ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยแกขาพระองคซึ่งบาปทั้งหลายของขา
พระองค ทั้งที่เล็กและใหญ ทั้งเกาและใหม ทั้งที่เปดเผยและซอนเรน” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 483) 

 
6. หรือใหกลาววา 

ُعوذُ  اللَُّهـمَّ «
َ
ُعوذُ  ُقُقوَبِتَك، ِمنْ  َوبُِمَعافَاتَِك  َسَخِطَك، ِمنْ  بِرَِضاكَ  أ

َ
 بَِك  َوأ

ِ  ال ِمنَْك، ْح
ُ
نَْت  َعلَيَْك، َعنَاءً  أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
  »َغْفِسَك  بَلَ  أ

คําอาน อัลลอฮุมมะ อะอูซุบิริฎอกะ มิน สะเคาะฏิก, วะ บิมุอาฟาติกะ มิน 
อุกูบะติก, วะอะอูซุบิกะ มินกะ, ลา อุหศี ษะนาอัน อะลัยกะ, อันตะ กะมา 
อัษนัยตะ อะลา นัฟซิก 
ความหมาย “โอ ผูอภิบาลแหงขา แทจริงขาพระองคขอความคุมครองดวยความ
โปรดปรานของพระองคจากความโกรธกริ้วของพระองค ขอความคุมครองดวยการ
ใหความปลอดภัยของพระองคจากการลงโทษของพระองค ขอความคุมครองดวย
พระองคจากพระองคเอง ขาพระองคมิอาจจะนับการสดุดีสรรเสริญพระองคได 
พระองคนั้นเปนเชนที่พระองคไดสรรเสริญแกตัวพระองคเอง” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 486) 

 
7. หรือใหกลาววา 

نَْت  إالَّ  إلَـهَ  ال َوبِـَحـْمِدكَ  ُسبْـَحانََك «
َ
 »أ

คําอาน สุบหานะกะ วะ บิหัมดิกะ ลาอิลาฮะ อิลลา อันตะ 
ความหมาย “มหาบริสุทธิ์ยิ่งเถิดพระองค และดวยการสรรเสริญพระองค ไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากพระองค” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 485) 

 
บางครั้งใชสํานวนนี้บาง บางครั้งใชสํานวนนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺและขอดุ

อาอตามสํานวนที่มีรายงานจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ใหมากๆ และควรสุูดให
นานๆ และสํารวม สงบนิ่งในขณะสุูด 
 
เงยขึ้นสุูด 

หลังจากนั้นใหเงยขึ้นจากสุูด พลางกลาวตักบีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ แลวนั่งแบบ อิฟติรอช  นั่น
คือนั่งบนเทาซาย ปลายเทาขวายันพื้น นิ้วเทาชี้ไปยังกิบละฮฺ วางฝามือขวาทาบลงบนหนาขาออน
หรือหัวเขาขวา สวนฝามือซายก็วางทาบทางซายเชนกัน ซึ่งนิ้วมือทั้งสองแผวางบนหนาขาออนหรือ
หัวเขา บางครั้งนั่งในลักษณะนี้บาง บางครั้งนั่งในลักษณะนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺ 
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และบางครั้งอาจนั่งแบบ อิกอาอ คือนั่งโดยเทาทั้งสองตั้งชันยันพื้นแลวนั่งบนสนเทาและ
ฝาเทาทั้งสองขาง ใหสํารวม สงบนิ่งในขณะนั่ง จนกระทั่งนั่งสนิทโดยใหเสนสาย ขอ กระดูกตางๆ 
ของรางกายอยูในสภาพที่เปนธรรมชาติเดิมของมัน  
 
ดุอาอขณะนั่งระหวางสุูด 

หลังจากนั้นใหกลาวในขณะสุูดดวยดุอาอและซิกิรฺที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. ใหกลาววาd 
ىِي [ َوارَْحـْميِن  يِل، اْغِفرْ ) رَبِّ : لفظ و( اللَُّهـمَّ « ] َواْرَفْعيِن ]  [َواْجرُبْ

، ِ  »َواْرُزقيِْن  وََخفيَِن، َواْهِد
คําอาน อัลลอฮุมมัฆฟรลี (หรือ ร็อบบิฆฟรฺลี) วัรหัมนี, วัจญบุรนี, วัรฟะอฺนี, วะฮฺดีนี
, วะอาฟนี, วัรซุกนี 
ความหมาย “โอ ผูอภิบาลแหงขา ไดโปรดประทานอภัยแกขาพระองค เมตตาขา
พระองค ดูแลแกไขขาพระองค ยกฐานะขาพระองค ชี้นําขาพระองค ใหความ
ปลอดภัยแกขาพระองค ประทานปจจัยยังชีพแกขาพระองค” (เปนหะดีษหะสัน 
บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 850 และอิบนุ มาญะฮฺ 898) 

 
2. หรือใหกลาววา 

 »يِل  اْغِفرْ  رَبِّ  يِل، اْغِفرْ  رَبِّ «
คําอาน ร็อบบิฆฟรลี ร็อบบิฆฟรลี 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยใหขาพระองคดวยเถิด โอ 
พระผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยใหขาพระองคดวยเถิด” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ 897) 

 
หลังจากนั้นใหตักบีรฺ แลวยอตัวลงสุูดครั้งที่สอง พลางกลาวตักบีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ แลว

ปฏิบัติเหมือนกับที่ปฏิบัติในตักบีรฺแรกดังที่กลาวมาแลว หลังจากนั้นใหเงยขึ้นจากสุูดครั้งที่สอง 
พลางกลาวตักบีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ แลวนั่งใหสนิทโดยใหเสนสาย ขอ กระดูกตางๆ ของรางกายอยูใน
สภาพที่เปนธรรมชาติเดิมของมัน การนั่งนี้เรียกวา(ญัลสะฮฺ อัล-อิสติรอหะฮฺ)ซึ่งไมมีคําซิกิรฺและดุ
อาอในขณะการนั่งนี้แตอยางใด 

 
หลังจากใหลุกขึ้นยืนเพื่อละหมาดในร็อกอะฮฺที่สองโดยใชมือทั้งสองยันพื้น แลวปฏิบัติ

เหมือนกับที่ปฏิบัติในร็อกอะฮฺแรกดังที่กลาวมาแลวขางตน เพียงแตใชเวลาใหส้ันกวาร็อกอะฮฺแรก
และไมมีการกลาวดุอาออิสติฟตาหฺอีก 
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การนั่งตะชะฮฺฮุด 

หลังจากนั้นใหนั่งเพื่ออาน ตะชะฮฺฮุด คร้ังแรก หลังจากเสร็จส้ินร็อกอะฮฺที่สอง หากเปน
การละหมาดที่มีทั้งหมดสามหรือส่ีร็อกอะฮฺใหนั่งแบบ อิฟติรอช คือนั่งบนเทาซาย ปลายเทาขวายัน
พื้น นิ้วเทาและฝามือใหเหมือนกับที่ปฏิบัติในการนั่งระหวางสองสุูด เพียงแตใหกํานิ้วมือขวาทุก
นิ้วแลวชี้นิ้วชี้ไปยังกิบละฮฺ ใหยกและกระดิกนิ้วชี้เพื่อดุอาอ หรือ อาจยกนิ้วชี้โดยไมกระดิก และให
สายตาจองไปที่นิ้วชี้ ซึ่งในขณะที่ยกนิ้วชี้อยูใหเอานิ้วหัวแมมือขวาไปแนบนิ้วกลาง บางครั้งก็จรด
ปลายนิ้วทั้งสองเปนวงกลม สวนฝามือซายใหแผวางไวดังกลาวมาขางตน 
 
สํานวนตะชะฮฺฮุด 

หลังจากนั้นใหอานตะชะฮฺฮุดตามสํานวนที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. ตะชะฮฺฮุดที่รายงานโดยทานอิบนุ มัสอูด(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ซึ่งทานเราะสูลุลลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดสอนทานอิบนุมัสอูดดวยตัวเอง กลาวคือ 

لََواُت، ،هللا يَّاُت احكَّحِ « يِّبَاُت، َوالصَّ المُ  َوالطَّ َها َعلَيَْك  السَّ فُّ
َ
 اجَّيِبُّ  ك

تُـُه، اهللا َورَْحـَمةُ  َ المُ  َوَبَر اِلـِحنَي، اهللا ِعبَادِ  وبََلَ  َعلَيْنَا، السَّ ْشَهدُ  الصَّ
َ
 أ

نْ 
َ
ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
نَّ  َوأ

َ
ً  أ دا   »ولُـهُ َورَسُ  َقبُْدهُ  ُمـَحـمَّ

คําอาน อัตตะหิยฺยาตุ ลิลลาฮฺ, วัศฺศอละวาตุ วัฏฏ็อยยิบาตฺ, อัสลามุอะลัยกะ 
อัยฺยุฮัน นะบิยฺยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ, อัสลามุอะลัยนา วะอะ
ลา อีบาดิลลาฮิศฺ ศอลิหีน, อัชฮะดุ อัลฺลาอิลาฮะ อิลฺลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุ 
อันนะมุหัมมะดัน อับดุฮู วะรอซูลุฮฺ 
ความหมาย “มวลการสดุดีทั้งหลายมอบแดอัลลอฮฺ รวมทั้งการสรรเสริญดวย
พรและความดีงามตางๆ ขอความสันติสุขจงประสบแดทานโอผูเปนนบี รวมทั้ง
เมตตาแหงอัลลอฮฺและความประเสริฐทั้งหลายของพระองค ขอความสันติสุข
จงประสบแดเราและแดบรรดาบาวผูทรงคุณธรรมทั้งหลาย ขาขอปฏิญาณวา
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขาขอปฏิญาณวามุหัมมัดนั้นเปนบาว
และศาสนทูตของพระองค” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย
เลขที่ : 831 และมุสลิม เลขที่ : 402) 
 

2. หรือตะชะฮฺฮุดที่รายงานโดยทานอิบนุ อับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) ซึ่งทานเราะสู
ลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดสอนทานอิบนุ อับบาสดวยตัวเอง กลาวคือ 
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ُت  احكَِّحيَّاُت « َ لََواُت  الُمبَاَر يِّبَاُت  الصَّ المُ  ،هللا الطَّ َها َعلَيَْك  السَّ فُّ
َ
 اجَّيِبُّ  ك

تُـُه، اهللا َورَْحـَمةُ  َ المُ  َوَبَر اِلـِحنَي، اهللا ِعبَادِ  وبََلَ  َعلَيْنَا السَّ ْشَهدُ  الصَّ
َ
 أ

نْ 
َ
ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
نَّ  َوأ

َ
ً  أ دا   »اهللا رَُسوُل  ُمـَحـمَّ

คําอาน อัตตะหิยฺยาตุล มุบาเราะกาตุศ เศาะลาวาตุต ฏ็อยยิบาตุ ลิลลาฮฺ, อัส
ลามุอะลัยกะ อัยฺยุฮัน นะบิยฺยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะรอกาตุฮฺ, อัสลามุอะ
ลัยนา วะอะลา อีบาดิลลาฮิศฺ ศอลิหีน, อัชฮะดุ อัลฺลาอิลาฮะ อิลฺลัลลอฮฺ, 
วะอัชฮะดุ อันนะมุหัมมะดัน เราะสูลุลลอฮฺ 
ความหมาย “มวลการสดุดีทั้งหลายที่ประเสริฐ การสรรเสริญดวยพรและความ
ดีงามตางๆ ทั้งหลาย ขอมอบแดอัลลอฮฺ ขอความสันติสุขจงประสบแดทานโอ
ผูเปนนบี รวมทั้งเมตตาแหงอัลลอฮฺและความประเสริฐทั้งหลายของพระองค 
ขอความสันติสุขจงประสบแดเราและแดบรรดาบาวผูทรงคุณธรรมทั้งหลาย ขา
ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขาขอปฏิญาณวามุหัม
มัดนั้นเปนบาวของอัลลอฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 403) 

 
บางครั้งอานตะชะฮฺฮุดดวยสํานวนนี้บาง ดวยสํานวนนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺ

ในทุกสํานวนที่ไดบัญญัติมา 
 
สํานวนการเศาะละวาต 

หลังจากนั้นบางครั้งใหอานเศาะละวาตใหกับทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เบาๆ
ดวยสํานวนที่ไดรับรายงานมาจากทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดังตอไปนี้ 

1. สํานวนที่หนึ่ง คือ 
ٍد، بَلَ  َصلِّ  اللَُّهـمَّ « ٍد، آلِ  وبََلَ  ُمـَحـمَّ  إبَْراِهيَم، بَلَ  َصلَّيَْت  َكَما ُمـَحـمَّ

ٍد، بَلَ  بَارِكْ  اللَُّهـمَّ  َمـِجيٌد، َحـِميدٌ  إنََّك  إبَْراِهيَم، آلِ  وبََلَ   وبََلَ  ُمـَحـمَّ
ٍد، آلِ   َحـِميدٌ  إنََّك  إبَْراِهيَم، آلِ  وبََلَ  إبَْراِهيَم، بَلَ  بَاَرْكَت  َكَما ُمـَحـمَّ

 »َمـِجيدٌ 
คําอาน อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุหัมมัด วะอะลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาศ็อล
ลัยตะ อะลาอิบรอฮีมะ วะอะลา อาลิอิบรอฮีม อินนะกะ หะมีดุมมะญีด, อัล
ลอฮุมมะบาริกอะลา มุหัมมัด วะอะลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาบาร็อกตะ อะ
ลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม อินนะกะ หะมีดดุม มะญีด 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความจําเริญแดมุหัมมัดและ
ครอบครัวของมุหัมมัด เชนที่พระองคประทานความจําเริญแดอิบรอฮีมและ
ครอบครัวของอิบรอฮีม แทจริงพระองคนั้นทรงยิ่งดวยการสรรเสริญและบารมีอัน
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สูงสง โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความประเสริฐแดมุหัมมัดและ
ครอบครัวของมุหัมมัด เชนที่พระองคประทานความประเสริฐแดอิบรอฮีมและ
ครอบครัวของอิบรอฮีม แทจริงพระองคนั้นทรงยิ่งดวยการสรรเสริญและบารมีอัน
สูงสง” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 3370 สํานวนนี้
เปนของอัลบุคอรียฺและมุสลิม เลขที่ : 406) 

 
2. หรือสํานวนที่สอง คือ 

ٍد، بَلَ  َصلِّ  اللَُّهـمَّ « ْزَواِجهِ  وبََلَ  ُمـَحـمَّ
َ
يَِّتـِه، أ  آلِ  بَلَ  َصلَّيَْت  َكَما وَُذرِّ

ٍد، بَلَ  َوَبارِكْ  إبَْراِهيَم، ْزَواِجهِ  وبََلَ  ُمـَحـمَّ
َ
يَِّتـِه، أ  بَلَ  بَاَرْكَت  َكَما وَُذرِّ

 »َمـِجيدٌ  َحـِميدٌ  إنََّك  إبَْراِهيَم، آلِ 
คําอาน อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุหัมมัด วะอะลา อัซวาญิฮี วะ ซุรริยะติฮฺ, 
กะมาศ็อลลัยตะ อะลา อาลิอิบรอฮีม, วะบาริก อะลา มุหัมมัด วะอะลา อัซ
วาญิฮี วะ ซุรริยะติฮฺ, กะมาบาร็อกตะ อะลา อาลิอิบรอฮีม, อินนะกะ หะมีด
ดุม มะญีด 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความจําเริญแดมุหัมมัด 
บรรดาภริยาและลูกหลานของทาน เชนที่พระองคประทานความจําเริญแด
ครอบครัวของอิบรอฮีม และขอทรงประทานความประเสริฐแดมุหัมมัด บรรดา
ภรรยาและลูกหลานของทาน เชนที่พระองคประทานความประเสริฐแด
ครอบครัวของอิบรอฮีม แทจริงพระองคนั้นทรงยิ่งดวยการสรรเสริญและบารมี
อันสูงสง” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 6360 และ
มุสลิม เลขที่ : 407สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
บางครั้งอานเศาะละวาตดวยสํานวนนี้บาง ดวยสํานวนนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺ

ในทุกสํานวนที่หลากหลาย 
 

หลังจากนั้น หากเปนการละหมาด ๓ ร็อกอะฮฺเชนมัฆฺริบ หรือ การละหมาด ๔ ร็อกอะฮฺ 
เชน ซุฮรฺ อัศรฺ และอิชาอ ใหอาน ตะชะฮฺฮุด คร้ังที่หนึ่ง หลังเสร็จส้ินสองร็อกอะฮฺแรก และเศาะละ
วาตใหกับทานนบี ดังกอนหนานี้ หลังจากนั้นใหลุกขึ้นละหมาดในร็อกอะฮฺที่สามโดยกลาวตักบีรฺ 
อัลลอฮุอักบัรฺ ขณะลุกขึ้นใหใชมือทั้งสองยันพื้น หลังจากนั้นใหยกมือทั้งสองจนถึงระดับบา หรือ
ระดับต่ิงหูทั้งสอง แลววางมือทั้งสองบนหนาอกดังกลาวมาขางตน แลวอานอัลฟาติหะฮฺ หลังจาก
นั้นใหรุกูอฺ แลวสุูดเชนที่กระทํามาขางตน หลังจากนั้นเมื่อเสร็จส้ินร็อกอะฮฺที่สามแลวหากเปน
การละหมาดมัฆริบใหนั่งเพื่ออาน ตะชะฮฺฮุด คร้ังสุดทาย 
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แตถาเปนการละหมาดสี่ ร็อกอะฮฺ หากตองการลุกขึ้นละหมาดในร็อกอะฮฺที่ส่ีใหกลาวตัก
บีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ แลวนั่งใหสนิทซึ่งเปนการนั่งอิสติรอหะฮฺ นั่นคือนั่งตรงบนเทาซายโดยใหเสนสาย 
ขอ กระดูกตางๆ ของรางกายอยูในสภาพที่เปนธรรมชาติเดิมของมัน 
 

หลังจากนั้นใหนั่งอาน อัตตะชะฮฺฮุด คร้ังสุดทาย ทั้งนี้หลังจากร็อกอะฮฺที่ ส่ีของการ
ละหมาด ซุฮรฺ อัศรฺ และอิชาอ หรือหลังจากร็อกอะฮฺที่สามของการละหมาดมัฆฺริบโดยใหนั่งแบบ  
ตะวัรฺรุก ซึ่งโดยมีวิธีการตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. โดยการตั้งเทาขวายันพื้น แลวแผเทาซายราบพื้นยื่นออกมาทางขวา ลอดใตขาและ
นองขวา แลวนั่งบนพื้น (บันทึกโดยอัล-บุคอรียหมายเลข 828) 

2. โดยการวางสะโพกซายบนพื้น ซึ่งเทาทั้งสองพับไปในทิศทางเดียวกัน (เปนหะดีษ
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 831) 

3. โดยการนั่งบนเทาขวา แลวเอาเทาซายลอดใตขาและนองขวา (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 579) 

บางครั้งปฏิบัติดวยลักษณะนี้บาง ดวยลักษณะนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุก
ลักษณะที่หลากหลาย 

 
หลังจากนั้นใหอาน ตะชะฮฺฮุด  ดังที่กลาวมาขางตน แลวจึงกลาววาเศาะละวาตใหกับ

ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เหมือนกับที่กลาวมาแลวใน ตะชะฮฮุด แรก 
 
ดุอาอกอนใหสลาม 

หลังจากนั้นใหกลาววา 
ِّ  اللَُّهـمَّ « ُعوذُ  إ

َ
، َعَذاِب  َوِمنْ  َجَهنََّم، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ  فِتْنَةِ  َوِمنْ  الَقرْبِ

الِ  الَمِسيِح  فِتْنَةِ  رَشِّ  َوِمنْ  َوالَمـَماِت، الَمـْحيَا جَّ َّ  »ا
คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มิน อะซาบิ ญะฮันนัม, วะมิน อะซาบิล 
ก็อบริ, วะมิน ฟตนะติล มะหยา วัล มะมาติ, วะมิน ชัรริ ฟตนะติล มะสีหิด 
ดัจญาล 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค แทจริงขาพระองคขอความ
คุมครองตอพระองคจากการทรมานในนรกญะฮันนัม จากการทรมานในหลุม
ฝงศพ จากการทดสอบของชีวิตและความตาย จากความชั่วรายที่เปนบท
ทดสอบของดัจญาล” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 588) 

 
หลังจากนั้นใหเลือกอานดุอาใดดุอาหนึ่งที่ชอบซึ่งไดรับรายงานมาจากทานนบี(ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
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บางครั้งอาจอานดุอาบทนี้ และบางครั้งอาจอานดุอาบทนั้นก็ได ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
1. ใหอาน 

ِّ  اللَُّهـمَّ « ِ  َظلَـْمُت  إ نُوَب  يَـْغِفرُ  َوال ِثرياً،كَ  ُظلْـماً  َغْف ُّ نَْت، إالَّ  ا
َ
 أ

نَْت  إنََّك  َوارَْحـْميِن  ِعنِْدكَ  ِمنْ  َمْغِفَرةً  يِل  فَاْغِفرْ 
َ
  »الرَِّحيمُ  الَغُفورُ  أ

คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี เซาะลัมตุ นัฟซี ซุลมัน กะษีรอ, วะลา ยัฆฟรุซ
ซุนูบะ อิลลา อันตะ, ฟฆฟรลี มัฆฟเราะตัม มิน อินดิกะ, วัรหัมนี อินนะกะ 
อันตัล เฆาะฟูรุรเราะหีม 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขา แทจริงขาพระองคไดกอความอยุติธรรม
อยางมากมายแกตัวขาเอง และไมมีผูใดที่อภัยโทษไดเวนแตพระองคเทานั้น 
ไดโปรดอภัยแกขาพระองคดวยการประทานอภัยจากพระองค ขอทรงเมตตตา
ขาพระองคดวยเถิด แทจริงพระองคนั้นทรงเปนผูที่เปยมยิ่งดวยการอภัยและ
ความเมตตา” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 834 
สํานวนนี้เปนของอัลบุคอรียฺและมุสลิม เลขที่ : 2705) 

 
2. ใหอาน 

ْمُت  َما يِل  اْغِفرْ  اللَُّهـمَّ « ْرُت، َوَما قَدَّ خَّ
َ
رُْت  َماوَ  أ رْسَ

َ
ْعلَنُْت، َوَما أ

َ
 َوَما أ

فُْت، رْسَ
َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَـمُ  أ

َ
، بِـهِ  أ نَْت  ِمينِّ

َ
ُم، أ نَْت  الُمَقدِّ

َ
ُر، َوأ  إلَـهَ  ال الُمؤَخِّ

نَْت  إالَّ 
َ
  »أ

คําอาน อัลลอฮุมมัฆฟรลี มา ก็อดดัมตุ วะมา อัคค็อรฺตุ, วะมา อัสร็อรฺตุ, วะ
มา อะอฺลันตุ, วะมา อัสร็อฟตุ, วะมา อันตะ อะอฺละมุ บิฮี มินนี, อันตัล มุก็
อดดิมุ, วะอันตัล มุอัคคิรุ, ลาอิลาฮะ อิลลา อันตะ 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ไดโปรดอภัยในสิ่งที่ขาพระองคทํา
กอนหนานี้และทําหลังจากนี้ ส่ิงที่ขาพระองคปดบังและสิ่งที่ขาพระองคเปดเผย ส่ิง
ที่ขาพระองคทําเกินเลยและสิ่งที่พระองครูดีกวาตัวขาพระองค แทจริงพระองคเปนผู
อยูกอนหนาและเปนผูอยูภายหลัง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคเทานั้น” 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข  771) 
 

3. ใหอาน 
  »َك ِعبَاَدتِ  وَُحْسِن  وَُشْكِركَ  ِذْكِركَ  بَلَ  أِعينِّ  اللَُّهـمَّ «

คําอาน อัลลอฮุมมะ อะอินนี อะลา ซิกริกะ วะ ชุกริกะ วะ หุสนิ อิบาดะติกะ 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ขอทรงชวยขาพระองคในการกลาว
รําลึกถึงพระองค การขอบคุณแดพระองค และการปฏิบัติอิบาดะฮฺใหดีเลิศแด
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พระองค” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ใน อัล-อะดะบุลมุฟร็อด 
771 และอบู ดาวูด หมายเลข 1522) 

 
4. ใหอาน 

ِّ  اللَُّهـمَّ « ُعوذُ  إ
َ
، ِمنْ  بَِك  أ رَدَّ  أنْ  بَِك  َوأُعوذُ  اجلنُْبِ

ُ
 الُعُمِر، أرَْذلِ  إىَل  أ

ْغيَا، فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأُعوذُ  ُّ   »الَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َوأُعوذُ  ا
คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มินัล ุบนิ, วะ อะอูซุบิกะ อัน อุร็อดดะ 
อิลา อัรซะลิล อุมริ, วะ อะอูซุบิกะ มิน ฟตนะติด ดุนยา, วะ อะอูซุบิกะ มิน 
อะซาบิล ก็อบรฺ 
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ ขาขอความคุมครองตอพระองคจากความขี้ขลาด 
และขาขอความคุมครองตอพระองคจากความแกเฒาที่ทําใหออนแอ และขา
ขอความคุมครองตอพระองคจากการทดสอบในดุนยา และขาขอความ
คุมครองตอพระองคจากการทรมานในหลุมฝงศพ ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย
หมายเลข 2822) 

 
ใหสลาม 

หลังจากนั้นใหสลามพรอมกลาวดวยเสียงดังวา 
الُم َعلَيُْكْم َورَْحـَمُة اهللا«   » السَّ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหมะตุลลอฮฺ  โดยหันไปทางขวาจนกระทั่งเห็นแกมดานขวา 
แลวใหสลามทางซายวา 

الُم َعلَيُْكْم َورَْحـَمُة اهللا«   » السَّ
อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหมะตุลลอฮฺ  โดยหันไปทางซายจนกระทั่งเห็นแกมดานซาย 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 582 อบู ดาวูด หมายเลข 996 และอิบนุ มาญะฮฺ 914) 

 
บางครั้งบางคราว เมื่อกลาวทางขวาวา อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหมะตุลลอฮฺ จะกลาว

ทางซายสั้นๆ วา อัสสลามุอะลัยกุม (เปนหะดีษที่หะสัน เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสาอีย  1321) 
 

หากเปนการละหมาดที่มีทั้งหมดเพียงสองร็อกอะฮฺ ไมวาจะเปนละหมาดฟรฎหรือสุนัต ให
นั่งเพื่ออานตะชะฮฺฮุด หลังจากร็อกอะฮฺสุดทาย ดังในหะดีษวา 

ُـْمىَن  َونََصَب  اليرُْسَى، رِْجِلـهِ  بَلَ  َجلََس «   »ا
ความวา “ทานนั่งบนเทาซายของทานแลวยันดวยเทาขวา”  (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรียหมายเลข 828) 
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หลังจากนั้นใหปฏิบัติเหมือนที่กลาวมาแลว(อานตะชะฮฺฮุด แลวเศาะละวาตใหกับทานนบี

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แลวขอความคุมครองจากอัลลอฮฺ แลวอานดุอาอ แลวจึงใหสลาม) 
มีรายงานจากทานอัล-บัรฺรออ อิบนุ อาซิบ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ไดกลาววา  

، َوإَذا  وسلمصىل اهللا عليه اَكَن ُرُكوُع اجَّيِبِّ  ْجَدَينْيِ وَُسُجوُدُه، َوَبنْيَ السَّ
َواءِ  ُكوِع، َما َخال الِقيَاَم َوالُقُعوَد، قَِريباً ِمَن السَّ َسُه ِمَن الرُّ

ْ
 َرَفَع َرأ

ความวา “ปรากฎวาการรุกูอฺ การสุูด การลุกขึ้นจากรุกูอฺ และชวงหาง
ระหวางการยืนกับการนั่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น ใชเวลา
เกือบเทาๆกัน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรียเลขที่ : 792 
สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่ : 471) 

 
และสําหรับการปฏิบัติของผูหญิงมุสลิมะฮฺในละหมาดนั้นใหปฏิบัติเหมือนที่ผูชายปฏิบัติ  

ทั้งนี้เนื่องจากความเขาใจโดยรวมจากคํากลาวของทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)วา 
َصيلِّ « 

ُ
ْفتُـُمْوىِي أ

َ
 »َصلُّْوا َكَما َرأ

ความวา “ทานทั้งหลายจงละหมาด ดังที่พวกทานเห็นฉันละหมาด” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรียหมายเลข 631) 

 
เมื่ออิมามเสร็จส้ินจากละหมาดแลว จะหันไปหาบรรดามะอมูมทางขวา หรือทางซายของ

เขาก็ได เพราะทั้งสองแบบเปนสุนนะฮฺทั้งสิ้น 
มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) วา 

: يقول ما مقدار إال يقعد لم سلم إذاصىل اهللا عليه وسلم  اجيب اكن
نَْت  اللَُّهـمَّ «

َ
الُم، أ الُم، َوِمنَْك  السَّ  »اإلْكَرامِ وَ  اجلَالآلِ  َذا يَا تَـبَاَرْكَت  السَّ

ความวา “เมื่อทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ใหสลามแลว ทานจะไม
นั่งในที่ละหมาดนอกจากเพียงแคชวงระยะคํากลาวของทานวา อัลลอฮุมมะ 
อันตัส สะลาม วะ มินกัส สะลาม, ตะบาร็อกตะ ยา ซัลญะลาลิ วัล อิกรอม 
ความหมาย โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค พระองคคืออัส-สลาม(ผูเปยม
ดวยสันติ) จากพระองคนั้นคือที่มาของสันติ ประเสริฐยิ่งเถิด โอผูเปยมดวย
ความยิ่งใหญและบุญคุณอันลนเหลือ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 592) 

 
มีรายงานจากทาน ฮัลบฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววา 

ً  جانبيه بل فينرصف ايؤمن صىل اهللا عليه وسلم اهللا رسول اكن  : مجيعا
  شما وبل يمينه بل
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ความวา  “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
เปนอิมามละหมาดกับพวกเรา เมื่อเสร็จส้ินการละหมาดแลว ทานหันมาทาง
พวกเราทั้งสองดาน ทางขวาของทานบาง ทางซายของทานบาง” (เปนหะดีษ
หะสันเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 301 และอัต-ติรมิซีย 1041 
สํานวนนี้เปนของทาน) 

 
บางครั้งปฏิบัติดวยลักษณะนี้บาง ดวยลักษณะนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุก

ลักษณะที่หลากหลาย 


