
 1436 

 

 

ข้อปฏบิัตบิางประการในสุนัตฟัจญ์รฺ 
 

 من أحاكم سنة الفجر
 

 < تايالندية> 
 

   
ดร.รอชิด บนิ หุเสน อัล-อับดุลกะรีม 

 

 الكريم العبد حسني بن راشد. د
 

 

 
 

 

 ผู้แปล: สะอดั วารีย์ 
ผู้ตรวจทาน: ซุฟอมั อษุมาน 

  

 سعد واريترمجة: 
صايف عثمان: مراجعة



 

 

ข้อปฏิบัตบิางประการในสุนัตฟัจญ์รฺ 
 1  

 

ข้อปฏบิัตบิางประการในสุนัตฟัจญ์รฺ 
 

   
 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่ว่า 

َّتَّ إيّنِّ  » بْحي حا الاةي الصُّ بْلا صا تانْيي اللَّتانْيي قا ْكعا ُف الرَّ لَّما ُُيافِّ لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ُّ صا نا انلَِّبي   َكا
ا
أ ْل قارا قُوُل: ها

ا َلا
؟ تاابي مِّ الكي

ُ
 [ابلخاري أخرجه] « بيأ

“ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ท าละหมาดแบบเบาๆ ในสองร็อกอะฮฺก่อนละหมาดศุบหฺ 

จนกระทั่งฉันได้พูดกับตวัเองว่า “ท่านได้อ่านอุมมุลกิตาบ(อ่านฟาติหะฮฺ)ด้วยหรือเปล่า?  ”บนัทึกโดยอลั-

บคุอรียฺ 

 
ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่ว่า 

ي »
ْكعاتا ِّلِّ را لَّما يُصا لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا نا راُسوُل اهللي صا ا َكا ُفُهما ُُيافِّ ، وا ذاانا

ا
عا اَْل مي ْجري إيذاا سا  أخرجه] « الْفا

 [مسلم
“ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ละหมาดสองร็อกอะฮฺก่อนฟัจญ์รฺเม่ือได้ยินเสียงอะซานแล้ว 

และทา่นได้ท ามนัอยา่งเบาๆ(คือ ไมอ่า่นนาน)  ”บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

«  : ْجري ي الْفا
ْكعاتا  ِفي را

ا
أ لَّما قارا لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا نَّ راُسولا اهللي صا

ا
َها قُل   ﴿أ يُّ

َ
أ َٰفُِرونَ  َيَٰٓ  ﴾ ١ ٱل َك

َحد   ٱّلَلُ  ُهوَ  قُل   ﴿ ، وا [  ١: الاكفرون]
َ
 [مسلم أخرجه] «[  ١: االخالص] ﴾ ١ أ

“ท่ าน เราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ วะสัลลัม  อ่ าน ในสองร็อกอะฮฺสุนัตก่ อน ฟั จญ์ รฺ  ด้ วย 

[กลุยาอยัยฮุลักาฟิรูน] และ[กลุฮวุลัลอฮอุะหดั]  ”บนัทกึโดยมสุลิม 

 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่ว่า 

نا  » لَّما َكا لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ي صا نَّ راُسولا اَّللَّ
ا
ْجري بي  أ ي الْفا

ْكعاتا  ِفي را
ُ
أ ْقرا َها قُل   ﴿ـ يا يُّ

َ
أ َٰفُِرونَ  َيَٰٓ  ﴾ ١ ٱل َك

َحد   ٱّلَلُ  ُهوَ  قُل   ﴿ وا [  ١: الاكفرون]
َ
 [أمحد أخرجه] «[  ١: االخالص] ﴾ ١ أ
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“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อ่านในสองร็อกอะฮฺฟัจญ์รฺ ด้วย [กุลยาอัยยุฮลักาฟิรูน] 

และ[กลุฮวุลัลอฮอุะหดั]  ”บนัทกึโดยอะห์มดั 

 
ทา่นอิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่ว่า 

ا:  » نُْهما وَلا مي
ُ
ْجري ِفي اَْل ي الْفا

ْكعاتا  ِفي را
ُ
أ ْقرا نا يا ٓ  بِٱّلَلِ  َءاَمَنا قُولُٓوا   ﴿َكا نزَِل  َوَما

ُ
اْْلياةا [  ١٣١: ابلقرة] ﴾ إََِل َنا أ

ا:  نُْهما ةي مي را ِفي اْْلخي ةي، وا را َهد   بِٱّلَلِ  َءاَمَنا ﴿الَّتي ِفي ابْلاقا نَا َوٱش 
َ
لُِمونَ  بِأ  « [  ٢٥: عمران ال] ﴾ ٥٢ ُمس 

 [مسلم أخرجه]
“ท่านได้อ่านในสองร็อกอะฮฺฟัจญ์รฺ  โดยในร็อกอะฮฺแรกจากทัง้สองว่า [กลู ูอามนันา บิลลาฮิ วะมา อนุซิละ 

อิลัยนา] เป็นอายะฮฺท่ีอยู่ในบะเกาะเราะฮฺ (อัล -บะเกาะเราะฮฺ 136) และใน(ร็อกอะฮฺ)สุดท้ายของมัน 

[อามนันา บลิลาฮิ วชัฮดั บอินันะนา มสุลิมนู] (อาล อิมรอน 52)  บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ค าอธิบาย 

สนุนะฮฺประการหนึง่ของทา่นเราะสลุลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั คือให้ละหมาดสนุตัฟัจญ์รฺเบาๆ  

ไมย่าว และทา่นก็อา่นสเูราะฮฺสัน้ ๆ บางบทเป็นการเฉพาะ หรือเพียงไมก่ี่อายะฮฺสัน้ ๆ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ควรละหมาดสนุตัเบาๆ ไมย่าว 

 ควรอ่าน สูเราะฮฺ อลักาฟิรูน และกุลฮุวัลลอฮุอะหดั หรือสองอายะฮฺนี ้คือ [กูลู อามนันา บิลลาฮิ 
วะมา อนุซิละ อิลยันา] (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 136) และ[อามนันา บิลลาฮิ วชัฮดั บิอนันะนา มสุลิมนู]  

(อาล อิมรอน 52) หลงัจากท่ีอา่นฟาตหิะฮฺแล้ว 

 

   .واحلمد هلل رب العاملني ،وصَّل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني
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