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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ซาดุลมะอาดฉบับยอ (1) 
ต้ังแตบทแรกถึงเรื่องการละหมาด 

บทนํา 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู

อภิบาลแหงสากลโลกฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺไมมีภาคีใดเทียบเคียงพระองคและขอปฏิญาณ

วาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองคเดียวคือผูทรงสรางและผู

ทรงเลือกพระองคตรัสวา 

ُّكَ  ﴿ ََ لُقُ  ََ ۗ  �ََشآءُ  َما َ�ۡ َُ �َۡختَا ۚ  لَُهمُ  َ�نَ  َما ََ ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ٱۡ�َِ�َةُ َّ تََ�َٰ�ٰ  ٱ ا ََ َّ ََ 
 ]  ٦٨: ملقصص[ ﴾ ٦ �ُۡ�ُِ�ونَ 

ความวา“และพระเจาของเจาทรงสรางส่ิงท่ีพระองคทรงประสงคและ

ทรงเลือกพวกเขาไมมีสิทธ์ิในการเลือกมหาบริสุทธ์ิย่ิงแดอัลลอฮฺและ

พระองคทรงสูงสงเหนือส่ิงท่ีพวกเขาตั้งภาคี” (อัลเกาะศ็อศ: 68) 
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ซึ่งความหมายของการเลือกในที่นี้คือการคัดเลือกและ

คัดกรองสิ่งที่เหมาะสมสวนดํารัสของพระองคที่วา"พวกเขาไมมี

สิทธิ์ในการเลือก”นั้นหมายถึงการเลือกนั้นไมใชสิทธิ์ของผูถูก

สรางเหลานั้นเพราะเม่ือพระองคเปนผูสรางสรรพสิ่งแตเพียง

พระองคเดียวพระองคก็ยอมเปนผูมีสิทธิ์ในการเลือกแตเพียง

พระองคเดียวเชนกันเพราะพระองคคือผูซึ่งรูดีที่สุดเกี่ยวกับการ

เลือกของพระองคดังที่พระองคตรัสความวา"อัลลอฮฺทรงรูดียิ่งวา

พระองคจะประทานสารของพระองคแกผูใด” (อัลอันอาม: 124)

และดังที่พระองคตรัสวา 

﴿  ْ ٰ  ٱۡلُقۡرءَانُ  َ�َٰذا نُّزَِل  لَۡوَ�  ََقَالُوا ُهمۡ  ٣ َعِظي�ٍ  ٱۡلَقۡر�َتَۡ�ِ  ّمِنَ  ََُجلٖ  َ�َ
َ
ونَ  أ َُ  َ�ۡقِس

َِكۚ  ََۡ�ََت  ُّ نُ  ََ نَا َ�ۡ َۡ ِ  ِ�  ّمعِيَشتَُهمۡ  بَۡيَنُهم قََس ۡ�يَاۚ  ٱۡ�َيَٰوة ُّ َََ�ۡعنَا ٱ  فَۡوَق  �َۡعَضُهمۡ  ََ
َ�ٰتٖ  �َۡعٖض  ََ  ]  ٣٢  ،٣١: مكزخمف[ ﴾ َد

ความวา“และพวกเขากลาววาเหตุใดอัลกุรอานน้ีจึงไมถูกประทาน

ลงมาใหแกชายผูย่ิงใหญจากสองเมืองน้ี?พวกเขาเปนผูแบงปน

ความเมตตาแหงพระเจาของเจากระน้ันหรือ? เราตางหากท่ีเปนผู

จัดสรรปจจัยยังชีพของพวกเขาในระหวางพวกเขาในการมีชีวิตอยู

ในบนโลกน้ีและเราไดเชิดชูบางคนในหมูพวกเขาเหนือกวาบางคน

หลายช้ัน” (อัซซุครุฟ: 31-32) 
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จะเห็นวาอัลลอฮฺตะอาลาทรงปฏิเสธสิทธิ์ในการเลือก

ของพวกเขาและทรงย้ําวาเร่ืองดังกลาวเปนสิทธิ์ของพระองคผู

ทรงจัดสรรปจจัยยังชีพและกําหนดใหผูคนในสังคมมีความ

แตกตางกันหลายระดับชั้น 

ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งเปนผูทรงสรางสรรพสิ่งจึง

สมควรที่จะเปนผูมีสิทธิ์ในการเลือกผูหนึ่งผูใดเพ่ือการหนึ่งการ

ใดตามแตที่พระองค เห็นสมควรและดวยความรอบรูของ

พระองคโดยมิพักตองอาศัยคําแนะนําหรือขอเสนอแนะของผูใด 

ซึ่งการที่พระองคเปนผูทรงสิทธิ์ในการเลือกแตเพียง

พระองคเดียวนั้นถือเปนหลักฐานอันชัดแจงยิ่งถึงความเปนพระ

เจาและความเปนเอกะของพระองคทั้งยังเปนสิ่งยืนยันถึงความ

สมบูรณแบบของพระองคและความสัตยจริงของบรรดาศาสน

ทูตของพระองค 

สวนหนึ่งจากการเลือกของพระองคคือการที่พระองค

ทรงคัดเลือกมลาอิกะฮฺบางสวนใหมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะดาน

ดังที่ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 
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»  َّ  ملَةيِب  كمَ َع  ،ومألرِض  مِت اوَ مَ مكسَ  اطمَ فَ  يل،م�ِ رْس وَ  يلك�ِ يْ َونِ  �َل ِجْبِ  ّ  رَ  م
ُ�م أنَت  ومكشهادةِ،

َ
 هِ يْ �ِ  مْخصُغَِف  الِ  امْهِدنَ  صَغِفوَن،َ�ْ  فيه كنوم يما�ِ  ِعباِدكَ  �دَ  ت

ِّ   َ نِ  رومه مسغم دمقم [ » مٍ يْ قِ صَ سْ مُ  مٍط ِص  ىل �َشاءُ  َن ْ  يدِ هْ �َ  ىنّك دإذْنَك، مق
٧٧٠ [  

ความวา“โออัลลอฮฺผู เปนพระเจาของญิบรีลมีกาอีลและอิส

รอฟลผูทรงสรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินผูทรงรอบรูสิ่งที่อยู

ในที่ลับและที่แจงพระองคทรงตัดสินในสิ่งที่บรรดาบาวของ

พระองคขัดแยงกันขอพระองคทรงชี้นําทางแหงสัจธรรมจากสิ่ง

ที่มีการขัดแยงกันดวยประสงคของพระองคแทจริงพระองคทรง

ชี้นําทางผูที่พระองคประสงคสูหนทางที่ถูกตองเที่ยงตรง”(บันทึก

โดยมุสลิมหะดีษเลขที่770) 
 

เชนเดียวกับการที่พระองคทรงเลือกบรรดานบีจาก

ลูกหลานของอาดัมและทรงเลือกผูทําหนาที่ เ ราะสูลจาก

บรรดานบีเหลานั้นจากนั้นทรงเลือกเราะสูลหาทานจากบรรดา

เราะสูลทั้งหลายใหไดรับฉายา“อุลุลอัซมฺ”ที่มีเกียรติและมีความ

ป ระ เ ส ริฐ เ ห นื อ เ ราะ สู ล ท าน อ่ืน ๆ ดัง ที่ ถู ก ก ล าวถึ ง ใน สู

เราะฮฺอัลอะหฺซาบอายะฮฺที่8 และอัชชูรออายะฮฺที่13 และทรง
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เลือกทานนบีอิบรอฮีมและทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมจากบรรดาอุลุลอัซมฺเพ่ือดํารงฐานะ“เคาะลีล”(ผูเปนที่

รักของพระองค– ผูแปล)ขอความสันติจงประสบแดทุกทาน 

อีกตัวอยางหนึ่งของการเลือกของพระองคคือการที่

พระองคทรงเลือกลูกหลานนบีอิสมาอีลจากบรรดาลูกหลาน

อาดัมและทรงเลือกลูกหลานกินานะฮฺจากสายคุซัยมะฮฺและทรง

เลือกกุร็อยชฺจากลูกหลานกินานะฮฺและทรงเลือกบนีฮาชิมจาก

ลูกหลานกุร็อยชฺจากนั้นทรงเลือกทานนบีมุหัมมัดศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากบนีฮาชิมและทรงเลือกประชาชาติของ

ทานเหนือประชาชาติอ่ืนๆ 

ดังปรากฏรายงานจากมุอาวิยะฮฺบินหัยดะฮฺเลาจาก

ทานนบศ็ีอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา 

ّن ً  َسبع�َ  تُْوفُون أنصُم «
ُ
�َمُنها َخْ�ُها أنصم ، أ

َ
  ] ٢٠٠١٥رومه أحد دمقم [ » مهللا ع وأ

ความวา“พวกทานเปนผูที่ทําใหจํานวนประชาชาติทั้งหมดครบ

เจ็ดสิบประชาชาติซึ่งพวกทานเปนประชาชาติที่ ดีเลิศและมี

เกียรติที่สุดณอัลลอฮฺ"(มุสนัดอะหมัดหะดีษเลขที ่20015) 
อัลลอฮฺทรงเลือกแตส่ิงท่ีด ี
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กลาวคืออัลลอฮฺตะอาลาจะทรงเลือกรับแตสิ่งที่ดีที่สุด

จากทุกๆสิ่งเพราะพระองคทรงเพียบพรอมดวยคุณลักษณะที่ดี

ไมทรงโปรดนอกจากสิ่งที่ดีและจะไมทรงรับคําพูดการกระทํา 

หรือการบริจาคทานใดๆนอกจากสิ่งที่ดีงาม 

และดวยสิ่งนี้ทําใหเราเห็นถึงสัญญาณแหงความสําเร็จ

หรือความลมเหลวของบาวเพราะผูที่มีความดีงามในตัวนั้นยอม

เหมาะสมกับสิ่งที่ดีงามและยอมไมพอใจกับสิ่งอ่ืนใดนอกจาก

สิ่งที่ดีและไมขวนขวายแสวงหาหรือพึงพอใจสิ่งใดนอกจากวา

จะเปนสิ่งที่ดีงาม 

คําพูดของบาวผูนั้นก็ยอมเปนคําพูดที่ดีอันควรคาแก

การนํ าขึ้น ไป ยั ง อัลล อฮฺ เ พ่ือจ ดบันทึ ก ผล บุญ ความดีใน

ขณะเดียวกันเขาก็จะหลีกเลี่ยงหางไกลอยางที่สุดจากคําพูดที่

ไมดีการโกหกมดเท็จการยุแยงการติฉินนินทาการใสรายปายสี

และทุกคําพูดที่นารังเกียจ 

เขาจะไมพอใจในการงานใด ๆ นอกจากการงานที่ดีเลิศ

สมบูรณนั่นคือการงานที่ถูกตองตามแนวทางของทานศาสนทูต
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ศีลธรรมจรรยาตลอดจนกมลสันดานอันบริสุทธิ์เชนการเคารพ

ภักดีอัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองคโดยไมมีภาคีใดเทียบเคียง 

การใหความสําคัญตอความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺเหนือ

อารมณความรูสึกของตนเองการพยายามเขาหาพระองคเพ่ือให

พระองคทรงรักหรือการทําดีตอบรรดาสิ่งถูกสรางทั้งหลายเทาที่

สามารถจะทําได ดวยการปฏิบัติตอพวกเขาเหลานั้นในลักษณะ

ที่ตนชอบที่จะไดรับการปฏิบัติจากพวกเขา 

นอกจากนี้เขายอมเปนผูที่มีจรรยามารยาทอันงดงาม

สูงสงมีความออนโยนนุมนวลความสุขุมรอบคอบความอดทน

อดกลั้นมีความเมตตาปราณีรักษาสัจจะวาจามีความจริงใจ 

นอบนอมถอมตนและมีเกียรติศักด์ิศรีไมยอมศิโรราบตอผูใด

นอกจากอัลลอฮฺ 

เชนเดียวกับที่ไมยอมเลือกบริโภคอาหารเวนแตสิ่งที่ดี

ที่สุดซึ่งก็หมายถึงอาหารที่หะลาลถูกตองตามหลักการอันจะ

แปรสภาพเปนสิ่งหลอเลี้ยงรางกายและจิตวิญญาณอยางดีและ

ปลอดภัยที่สุด 
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และเขาก็จะไมเลือกแตงงานนอกจากกับผูที่มีความดี

งามไมคบหาสมาคมนอกจากกับผูที่เปนคนดีมีคุณธรรมบุคคล

เชนนี้คือผูที่อัลลอฮฺตรัสถึงพวกเขาวา 

ِينَ  ﴿ َّ �َِكةُ  ََتََوّفٮُٰهمُ  ٱ ٰ ََ ََ ۡ ْ  َعلَۡيُ�مُ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  ٱل َّنةَ  ٱۡدُخلُوا ۡۡ ا ٱ ََ ِ  ب
لُونَ  ُكنتُمۡ  ََ  ]  ٣٢: ملحل[ ﴾ ٣ ََۡع

ความวา“บรรดาผูที่มลาอิกะฮฺเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขา

เปนคนดีพลางกลาววาศานติจงมีแดพวกเจาจงเขาไปในสวน

สวรรคเนื่องจากสิ่งที่พวกเจาไดกระทําไว” (อันนะหฺล: 32) 
 

และเปนผูที่มลาอิกะฮฺซึ่งทําหนาที่ เฝาประตูสวรรค

กลาวแกเขาวา 

 ]٧٢:  مكزمم[ ﴾ ٧ َ�ِٰ�ِينَ  فَٱۡدُخلُوَها ِطۡبتُمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  ﴿

ความวา"ขอความสันติจงประสบแดพวกทานพวกทานไดทําดี

แลวดังนั้นจงเขาสูสรวงสวรรคและพํานักอยูในนั้นชั่วกาลนาน

เถิด” (อัซซุมัรฺ: 72) 
 

อัลลอฮฺตะอาลายังตรัสวา 
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ّيَِ�ُٰت  لِۡلَخبِيَ�ِٰت�  ََٱۡ�َبِيثُونَ  لِۡلَخبِيثِ�َ  ٱۡ�َبِيَ�ُٰت  ﴿ َّ ّيِبِ�َ  ََٱل َّ ّيِبُونَ  لِل َّ  ََٱل
ّيَِ�ِٰت�  َّ ٰ�ِكَ  لِل ََ َْ ّءَُنَ  أُ ََ ا ُم َّ ٞ  لَُهم َ�ُقولُونَۖ  ِِ َِۡزقٞ  ّمۡغفَِرة  ]  ٢٦:  ملور[ ﴾ ٢ َكرِ�مٞ  ََ

ความวา"หญิงชั่วยอมคูควรกับชายชั่วและชายชั่วยอมคูควรกับ

หญิงชั่วและหญิงดียอมคูควรกับชายดีและชายดียอมคูควรกับ

หญิงดีชนเหลานั้นเปนผูบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากลาวราย

สําหรับพวกเขา(ผูถูกกลาวราย) จะไดรับการอภัยโทษและเคร่ือง

ยังชีพอันมีเกียรติ” (อันนูร: 26) 
 

นักวิชาการไดใหความหมายอายะฮฺนี้วา คําพูดที่ไมดี

นั้นยอมคูควรกับคนไมดี สวนคําพูดที่ดีก็ยอมคูควรกับคนที่ดี 

ในขณะที่นักวิชาการบางสวนใหความหมายวาสตรีที่ดียอม

คูควรกับบุรุษที่ดี และในทางกลับกันก็เชนเดียวกันแตทั้งนี้ก็อาจ

กลาวไดวาอายะฮฺขางตนนั้นครอบคลุมความหมายดังกลาว

ทั้งหมด 

ทั้งนี้ อัลลอฮฺทรงใหสวรรคเปนสถานที่ซึ่งเต็มไปดวยสิ่ง

ดีงามทุกประการทรง ใหนรกเปนศูนยรวมความชั่วรายทั้งหมด

และทรงใหโลกดุนยาเปนสถานที่ซึ่งประกอบไปดวยสิ่งดีงาม

และความชั่วรายในเวลาเดียวกันกระทั่งเม่ือวันสิ้นโลกมาถึง
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พระองคก็จะทรงแยกความชั่วรายออกจากความดีงามเหลือไว

แตเพียงที่พํานักสองแหงเทานั้น 

ซึ่งมนุษยเรานั้นอาจมีทั้ งการงานดานดีอันนําไปสู

สวรรคและดานลบอันเปนกุญแจนําไปสูนรกอยูในตัวการงาน

ดานใดเหนือกวาเขาก็จะไดรับผลตอบแทนในดานนั้นผูใด

ที่อัลลอฮฺทรงประสงคใหเขาไดพบจุดจบที่ดีพระองคจะทรงลบ

ลางความผิดใหเขากอนที่ เขาจะสิ้นชี วิตโดยไมตองชดใช

ความผิดในขุมนรกอีก 

แนนอนวาอัลลอฮฺจะไมทรงใหบาวเขาพํานักในสรวง

สวรรคของพระองคในสภาพที่เนื้อตัวแปดเปอนดวยบาป

ความผิดพระองคจึงทรงใหเขาชดใชความผิดในนรกเสียกอน 

เพ่ือชําระลางตัวใหบริสุทธิ์ผุดผองซึ่งการชําระลางนี้จะใชระยะ

เวลานานเทาใดก็ขึ้นอยูกับความเร็วหรือชาของการขจัดบาป

ความผิดของแตละคน 

และในเม่ือมุชริกผูต้ังภาคีนั้นโดยเนื้อแทภายในแลวเปน

ผูที่สกปรกนารังเกียจไฟนรกจึงไมอาจชําระลางเขาใหบริสุทธิ์
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ไดเปรียบไดกับสุนัขที่แมจะลงไปแหวกวายในน้ําทะเลก็ไมอาจ

ทําใหตัวมันสะอาดในมุมมองของศาสนาได 

ในขณะเดียวกันผูศรัทธาที่ดํารงไวซึ่งความดีงามและ

หางไกลจากสิ่งชั่วรายตางๆนรกก็จะเปนที่ตองหามสําหรับเขา

เพราะไมมีเหตุใหตองชําระลางอีกตอไป 
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จําเปนตองศึกษาแบบฉบับของทานเราะสูล 

 

ไมเปนที่สงสัยเลยวาการศึกษาเรียนรูแบบอยางและ

แนวทางของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเปน

สิ่งจําเปนสําหรับบาวทุกคน เพราะทานคือผูนําทางสูแสงสวาง

อยางแทจริง ทั้งนี้มนุษยเรามิอาจแยกแยะสิ่งดีงามออกจากสิ่ง

ชั่วรายอยางละเอียดถี่ถวนและถูกตองโดยปราศจากการชี้นํา

ของทานได ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนใดเหนือไปกวาความจํา

เปนที่เราจะตองมีเราะสูลชี้นําทางโดยถือเปนความจําเปนที่อยู

เหนือความจําเปนอ่ืนใดทั้งปวง 

จะไมเปนเชนนั้นไดอยางไรในเม่ือเรามิอาจกาวออก

จากแบบอยางและแนวทางของทานไดแมแตพริบตาเดียว 

เพราะนั่นหมายถึงความเสื่อมทรามลงของจิตใจ แตผูที่จะลิ้มรส

รูสึกถึงสิ่งนี้ไดคือผูที่หัวใจของเขายังมีชีวิตอยูเทานั้น มิเชนนั้นก็

คงเปนเหมือนศพที่ไมรูสึกรูสาอะไรกับบาดแผลตามรางกาย 

เม่ือเปนที่ประจักษแลววาความสุขความปลอดภัยที่

แทจริงนั้นถูกผูกโยงไวกับแบบฉบับและแนวทางของทาน 
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นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงถือเปนเร่ืองจําเปนอยาง

หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับผูขวนขวายหาทางรอดอันปลอดภัยที่

จะตองศึกษาเรียนรูแบบอยางและแนวทางการดําเนินชีวิตของ

ทานเพ่ือที่เขาจะไดหลุดพนจากวังวนของความอวิชชา 

ซึ่งในเร่ืองนี้แตละคนก็แตกตางกันไป บางคนหยอน

ยาน บางคนปฏิบัติไดอยางสมบูรณครบถวน ในขณะที่บางคน

กลับไมสนใจใยดีที่จะศึกษาเรียนรูเลยแมแตนอย จึงถือเปน

ความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่จะทรงดลใจใหผูใด

เขาถึงสิ่งนี้ตามที่พระองคทรงประสงค 
 

(1) แบบฉบับของทานในการอาบนํ้าละหมาด 

โดยสวนใหญแลวทานนบศ็ีอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จะอาบน้ําละหมาดกอนละหมาดทุกเวลาแตในบางคร้ังทานก็

ละหมาดหลายเวลาโดยอาบน้ําละหมาดเพียงคร้ังเดียว 

 ทานอาบน้ําละหมาดดวยน้ําเพียงหน่ึงมุด (เทากับสอง

อุงมือโดยประมาณ– ผูแปล) บางคร้ังดวยน้ําสองสวนสามมุด 

และบางคร้ังก็มากกวานั้นโดยทานใชน้ําแตปริมาณนอยและยัง

หามประชาชาติของทานมิใหใชน้ําอยางสิ้นเปลืองเกินความ
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จําเปน ดวยมีรายงานที่ถูกตองระบุไววาทานลางอวัยวะแตละ

สวนเพียงคร้ังเดียวบาง สองคร้ังบาง และสามคร้ังบาง และมี

รายงานเชนกันวาบางคร้ังทานลางอวัยวะบางสวนสองคร้ังและ

บางสวนสามคร้ัง ในบางคร้ังทานบวนปากพรอมสูดนํ้าเขา

จมูกเพียงคร้ังเ ดียว บางคร้ังทานทําเชนนั้นสองคร้ัง  และ

บางคร้ังทานทําสามคร้ัง โดยทานบวนปากพรอมๆกับสูดน้ําเขา

จมูกดวยมือขวาแลวสั่งน้ําออกดวยมือซาย 

บางครั้งทานเช็ดศีรษะท้ังหมดหน่ึงครั้งแตบางครั้งทาน

เช็ดโดยใชสองมือเช็ดจากศีรษะสวนหนาไปยังสวนทายแลวเช็ด

ยอนกลับมายังสวนหนาในครั้งเดียว แตไมปรากฏรายงานท่ี

ถูกตองเลยวาทานเช็ดแตเพียงบางสวนของศีรษะยกเวนในกรณีท่ี

สวมใสผาโพกศีรษะกลาวคือเมื่อทานเช็ดสวนหนาของศีรษะแลว

ทานก็เช็ดผาโพกศีรษะไปดวย (โดยไมถอดผาโพกศีรษะ) 

และทุกคร้ังที่อาบน้ําละหมาดทานจะบวนปากและสูด

น้ําเขาจมูกเสมอ ทั้งนี้ไมมีบันทึกรายงานวาทานเคยละเวน

ขั้นตอนดังกลาวเลยแมแตคร้ังเดียว ทานอิบนุลก็อยยิมไดกลาว

ไวในหนังสือของทานหลายเลมวาการบวนปากและสูดน้ําเขา

จมูกนั้นถือเปนวาญิบ เชนเดียวกับการที่ทานอาบน้ําละหมาด
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ดวยการลางอวัยวะสวนตางๆตามลําดับและตอเนื่องทุกคร้ังไม

ผิดไปเลยแมแตคร้ังเดียว 

ในกรณีท่ีทานมิไดสวมใสคุฟ(ถุงเทาหนังท่ีหุมถึงขอเทา – 

ผูแปล) หรือถุงเทาทานจะลางเทาของทานเสมอและทานจะเช็ดหู

สองขางท้ังดานในและดานนอกพรอมๆกับการเช็ดศีรษะ 

หะดีษทุกบทที่ระบุถึงอัซการฺที่ใหกลาวขณะอาบน้ํา

ละหมาดนั้นลวนเปนเท็จทั้งสิ้นยกเวนการกลาวบิสมิลลาฮฺใน

ตอนตนและการกลาวดุอาอบทตอไปนี้ในตอนทาย 

ْشَهُد «
َ
، مكغُّهّم أ ُ

ُ
بُْدهُ َورَُسْوُ َْ ّن ُ�َّمدمً 

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوأ
َ
�َْك ُ ِ

ََ  
َ
 مهللاُ وَْالَدهُ ال

ّ
َُ ىِال  ىِ

َ
ْن ال

َ
أ

ّهِم�ْ َ  ََ ْ ِنَ  ملصَ ِْ
ْ
ْ ِنَ  ملَّومِ�ْ�َ َومْجَعغ ِْ

ْ
ومد   ١٤٨رومه ملتنذي دمقم [»مْجَعغ

 ] ٤٧٠ناجه دمقم 

ความวา"ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

เพียงพระองคเดียวไมมีภาคีใดเทียบเคียงเสมอพระองคและฉันขอ

ปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตของพระองคโออัลลอฮฺ

ของทรงใหฉันเปนหน่ึงในบรรดาผูเตาบะฮฺกลับตัวและขอทรงให

ฉันเปนหน่ึงในบรรดาผูท่ีรักษาความสะอาด” (บันทึกโดย อัตติรมิ

ซีย หะดีษเลขท่ี 148 และอิบนุมาญะฮฺ หะดีษเลขท่ี 470) 
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และหะดีษอีกบทหนึ่งซึ่งมีบันทึกไว ในหนังสือสุนัน

อันนะสาอียที่ใหกลาววา 

ْشَهدُ  َوِبَْمِدكَ  مكغُهمّ  ُسْبَحانََك «
َ
نْ  أ

َ
نَْت  الىَُِ  أ

َ
ْسصَْةِفُمكَ  ِىالأ

َ
تُوُ   أ

َ
َْك  َوأ

َ
 »ىِل

ความวา“มหาบริสุทธิ์แหงอัลลอฮฺและดวยการสรรเสริญตอ

พระองค ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค

ฉันขออภัยโทษตอพระองคและฉันขอกลับเขาหาพระองค" 
 

ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยกลาว"นะ

วัยตู"(แปลวาฉันเจตนาวา.. – ผูแปล) ขณะเร่ิมอาบน้ําละหมาด

เลยแมแตคร้ังเดียว และไมมีเศาะหาบะฮฺทานใดเคยกลาวดวย 

โดยทานมิไดกลาวมากไปกวาสามสิ่งดังกลาวขางตนเลย ใน

ทํานองเดียวกันไมปรากฏวามีรายงานที่ถูกตองระบุวาทานลาง

สวนที่สูงเหนือขอศอกหรือตาตุมเลย และทานก็มิไดเช็ดอวัยวะ

ตางๆภายหลังการอาบน้ําละหมาดอยางเปนประจํา 

ทานสางเคราบางเปนบางคร้ังแตมิไดทําเปนประจํา

เชนเดียวกับการสางน้ิวซึ่งทานมิไดทําอยางสมํ่าเสมอ สวนการ

ขยับแหวนขณะลางมือนั้น หะดีษที่ รายงานเกี่ยวกับเ ร่ือง

ดังกลาวเปนหะดีษเฎาะอีฟ 
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มีรายงานที่ถูกตองระบุวาทานเคยใชวิธีเช็ดบนคุฟและ

ถุงเทา ไมวาจะอยูระหวางการเดินทางหรือไมก็ตามโดยทานได

กําหนดใหการเช็ดแตละคร้ังใชไดนานหนึ่งวันกับหนึ่งคืนสําหรับ

ผูที่มิไดเดินทางและสามวันกับสามคืนสําหรับผูที่อยูระหวางการ

เดินทางโดยทานเช็ดสวนบนของคุฟและถุงเทา 

ทานยังเคยเช็ดบนผาโพกศีรษะเพียงอยางเดียวและ

เคยเช็ดบนผาโพกศีรษะพรอมกับศีรษะสวนหนาดวย ซึ่งการเช็ด

ลักษณะนี้อาจเปนวิธีการเช็ดในกรณีที่มีความจําเปนเทานั้นแตก็

อาจจะเปนการเช็ดที่อนุญาตใหกระทําไดในทุกสภาพก็ได ซึ่ง

อยางหลังดูจะมีน้ําหนักชัดเจนมากกวา ทั้งนี้ทานไมเคยกระทํา

สิ่งที่ตรงกันขามกับสภาพเทาของทาน กลาวคือหากวาเทาทั้ง

สองของทานสวมใสคุฟอยูทานก็จะเช็ดบนคุฟเชนเดียวกันหาก

วาเทาของทานมิไดสวมใสสิ่งใดทานก็จะใชวิธีลางเทา 
 

(2) การตะยัมมุม 

ทานทําตะยัมมุมโดยเช็ดใบหนาและมือทั้งสองดวยการ

ตบดินเพียงคร้ังเ ดียว ณ จุดที่ทานจะทําการละหมาดไมวา
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บริเวณดังกลาวจะเปนดินทะเลสาบแหงหรือทรายก็ตามมีบันทึก

รายงานที่ถูกตองจากทานวา 

ّنِت مكَصالُة فَِعنَْدُه َمْسِجُدُه وطُهورُه «
ُ
ْدَرَتْت رَُجًال ِنْ  أ

َ
رومه ملخاري دمقم [»َاليْثُما أ

 ] ٥٢١ومسغم دمقم  ٣٢٨

ความวา “เม่ือไดเวลาละหมาดไมวาผูหนึ่งผูใดจากประชาชาติ

ของฉันจะอยูแหงหนใดก็ตามเขาก็มีที่ละหมาดและมีสิ่งที่ใชทํา

ความสะอาดเสมอ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺหะดีษเลขที่ 328 

และมุสลิมหะดีษเลขที่ 521) 
 

เ ม่ือคร้ั งที่ ทานน บี  ศ็อลลั ลล อฮุ อะ ลัย ฮิวะสั ลลัม

และเศาะหาบะฮฺเดินทางไกลระหวางสงครามตะบูกพวกทานได

เดินผานผืนทรายอันกวางใหญไพศาลโดยพกพาน้ําติดตัวไป

เพียงนอยนิดแตถึงกระนั้นก็ไมปรากฏรายงานวาทานไดนําหรือ

ใชใหนําดินติดตัวไปดวยหรือมีเศาะหาบะฮฺทานใดทําเชนนั้น

เลยซึ่งหากผูใดพิจารณาเร่ืองนี้ยอมม่ันใจวาทานเคยทําตะยัม

มุมดวยทราย 

 และไมปรากฏรายงานที่ถูกตองวาทานทําหรือใชใหทํา

ตะยัมมุมทุกคร้ังที่จะละหมาดเวลาถัดไปแตที่ปรากฏคือทานได
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กลาวถึงตะยัมมุมโดยมิไดระบุรายละเอียดสวนนี้และใหการ

ตะยัมมุมแทนที่การอาบน้ําละหมาด 
 

(3) แบบฉบับของทานนบีในการละหมาด 

ทานเร่ิมละหมาดดวยการกลาว"อัลลอฮุอักบัร”โดย

มิไดกลาวคําอ่ืนใดกอนหนานั้น และมิไดเปลงคําเนียตออกมา

แตอยางใด ทั้งนี้การเปลงคําเนียตนั้นไมมีนักวิชาการทานใดไม

วาจากชั้นตาบิ อีนหรืออิมามสี่มัซฮับที่ มีทัศนะวาเปนสิ่ งที่

สนับสนุนใหกระทํา 

 ทานกลาวตักบีรฺวา"อัลลอฮุอักบัร”เสมอไมมีคํากลาวอ่ืน

ใดนอกจากคํานี้โดยทานกลาวพรอมกับยกสองมือขึ้นระดับ

ปลายต่ิงหูในลักษณะที่นิ้วมือทั้งหมดเหยียดตรงและหันฝามือ

ไปทางทิศกิบลัต 

แตก็มีระบุในบางรายงานวาทานยกมือขึ้นระดับไหล

หลังจากนั้นทานวางมือขวาทาบลงบนหลังมือซายบริเวณ

ระหวางขอมือและปลายแขน 

 บางคร้ังทานกลาวอิสติฟตาหฺดวยดุอาอบทนี้  
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ِِ ومكَمْةِمِ ، مكغهُهّم « ِ
ْْ ِْ َو�َْ�َ َخَاياَي ََما دَاَعْدَت �َْ�َ مكَم

مكغهُهم دَاِعْد دَ�ْ
ِْ ِن ْ 

ْ
ايا َما  مْغِسغ ََ نُوِ  وملَ ُُ ِْ ِنَ  م ّق

َِ ِا وملَبَِد، مكغهُهم 
ْ
َخَاياَي داكَماِء ومجَغ
ُُ ِنَ  مَل�َس َي  ] ٥٩٨ومسغم دمقم  ٧١١رومه ملخاري دمقم [ »ُىنَّ  مجَْوُ  مأل�ْ

ความวา “โออัลลอฮฺขอพระองคทรงใหขาพระองคหางไกลจาก

บาปความผิดตางๆของขาพระองคดังเชนท่ีพระองคทรงใหทิศ

ตะวันออกอยูไกลจากทิศตะวันตก โออัลลอฮฺขอพระองคทรงชําระ

ลางตัวขาพระองคจากบาปความผิดของขาพระองคดวยนํ้าหิมะ

และลูกเห็บ โออัลลอฮฺขอพระองคทรงทําใหขาพระองคบริสุทธ์ิผุด

ผองปราศจากบาปความผิดท้ังปวงดังเชนผาขาวท่ีไดรับการชําระ

ลางเพื่อขจัดส่ิงสกปรกดวยเถิด "(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี 711 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 598) 
 

และบางคร้ังทานกลาววา 

ْرَض َالِنيًْفا«
َ
َم مكَسمَومِت ومأل ََ ُمْسغًِما، َوَنا أنَا ِنَ   وَّجْهُت وَْجِ�َ كِ�ْي َ�

 ،ُ
َ
�َْك ُ ِ

ََ تَِ�، ىِّن َوالهللا َو�ُُسِوْ َوَ�ْيَاَي َوَمَماِهللا ِهللا رَّ  ملَعاكَِم�، ال 
ْْ مكُم

ّوُل مكُمْسغِِمْ�َ 
َ
نَا أ
َ
ِمْمُت َوأ

ُ
نَْت  مكغُّهمّ . َو�ِذكَِك أ

َ
َمغُِك  أ

ْ
  مك

َ
َ  ال

َ
  ىُِ

ّ
نَْت، ىِال
َ
نَْت  أ

َ
ِّ  أ  َر

نَا
َ
بُْدكَ  َوأ فُْت  َِْفِس، َظغَْمُت  َْ َتَ ْْ ِِ  فَاْغِفْمِ�  دَِذنِْب، َوم نُو

يًعا، ذُ ّنهُ  َجِ   ىِ
َ
 َىْةِفمُ  ال

نُوَ   ُّ   م
ّ
نَْت، ىِال

َ
ْالَسِ   َومْهِدِ�  أ

َ
ِِ  ِأل ْخَال

َ ْ
  مأل

َ
ْالَسنَِها َىْهِدي ال

َ
  ِأل

ّ
نَْت، ِىال

َ
 أ

ّْ  َومْصِْف    َس�ّئََها َْ
َ
  َس�ّئََها يَْ ُِف  ال

ّ
نَْت، ِىال
َ
ّيَْك  أ

َ
َْ�ُ  وََسْعَديَْك، ل

ْ
 ف َومل
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ّ  يََديَْك، ّْ َْك، لَ�َْس  َومك
َ
نَا ىِل

َ
َْك، دَِك  أ

َ
َت  َورِل

ْ
َْت، �َبَاَرت

َ
ْسصَْةِفُمكَ  َو�ََعال

َ
تُوُ   أ

َ
 َوأ

َْك 
َ
 ] ٧٧١رومه مسغم دمقم [ »ىِل

ความวา"ขาพระองคขอผินหนาของขาพระองคแดผูท่ีสรางบรรดา

ช้ันฟาและแผนดินในฐานะผูใฝหาความจริงผูสวามิภักดิ์ และขา

พระองคมิใชคนหน่ึงในหมูผูตั้งภาคี แทจริงการละหมาดของขา

พระองค อิบาดะฮฺของขาพระองค การมีชีวิตของขาพระองค และ

การตายของขาพระองคน้ันเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระเจาแหงสากล

โลกเทาน้ัน ไมมีภาคีใดๆเทียบเคียงพระองคและดวยส่ิงน้ันแหละ

ขาพระองคถูกใช และขาพระองคคือคนแรกในหมูผูสวามิภักดิ์

ท้ังหลาย โออัลลอฮฺพระองคคือผูทรงมีอํานาจเหนือทุกส่ิงไมมีพระ

เจาท่ีแทจริงอื่นใดนอกจากพระองค พระองคคือพระเจาของขา

พระองคและขาพระองคคือบาวของพระองค ขาพระองคไดอธรรม

ตอตัวขาพระองคเองและขาพระองคไดสํานึกในบาปความผิดของ

ขาพระองค ขอพระองคโปรดอภัยแกขาพระองคซ่ึงบาปความผิด

ท้ังปวงของขาพระองค แทจริงแลวไมมีผูใดสามารถอภัยบาป

ความผิดไดนอกจากพระองค  และขอพระองคทรงช้ีนําขาพระองค

ใหเปนผูท่ีมีจรรยามารยาทอันงดงาม  ไมมีผูใดสามารถช้ีนําสู

จรรยามารยาทอันงดงามไดนอกจากพระองค และขอพระองคทรง
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ใหมารยาทอันต่ําชาหางไกลจากขาพระองค ไมมีผูใดสามารถทํา

ใหมันหางไกลจากขาพระองคไดนอกจากพระองค ขาพระองคขอ

ยืนหยัดในคําส่ังใชและแนวทางศาสนาของพระองคตลอดไป ส่ิงดี

งาม ท้ังปว งอยู ในเ ง้ือมพระหัตถของพ ระองค  ข าพระองค

จําเปนตองพึ่งการช้ีนําจากพระองค และตองกลับไปหาพระองค  

พระองคคือผูท่ีคูควรแกการสรร เสริญความย่ิงใหญของพระองค

เปนท่ีประจักษชัด ขอพระองคโปรดอภัยใหแกขาพระองคดวยเถิด

และขาพระองคขอกลับเขาหาพระองค” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ

เลขท่ี 771) 
 

 แตตามรายงานหะดีษที่มีบันทึกไวนั้นคํากลาวนี้ทาน

กลาวในการละหมาดกิยามุลลัยลฺ และบางคร้ังทานก็กลาวดุ

อาอที่ขึ้นตนวา 

�َل  رَّ   مكغُّهمّ « مِ�يَل  َوِنيَك�ِيَل  ِجْبِ  »...َورِْسَ
 

หรือดุอาอที่ขึ้นตนวา 

رومه ملخاري دمقم [»... مكغُّهّم كََك مقَْمُد، أنَْت نُورُ مكسمَومِت ومألرِض َوَنْ  فيِهّ  «
 ] ٧٦٩ومسغم دمقم  ١٠٦٩
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ความวา"โออัลลอฮฺมวลการสรรเสริญเปนของพระองคพระองค

คือแสงรัศมีแหงบรรดาชั้นฟาและแผนดินตลอดจนทุกสรรพสิ่ง

ในชั้นฟาและแผนดินเหลานั้น "(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขที่ 1069 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 769) 
 

ซึ่งบทอิสติฟตาหฺเหลานี้ลวนมีรายงานถูกตองจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและมีรายงานเชนกันวา

ทานนบีกลาวอิสติฟตาหฺวา 

  ،مْسُمَك  َو�َبَارَكَ  ،َوِبَْمِدكَ  مكغُّهمّ  ُسْبَحانََك «
َ
  ،َجّدكَ  َو�ََعال

َ
َ  َوال

َ
رومه [ »َ�ْ�ُكَ  ىُِ

 ] ٣٩٩ومسغم دمقم  ٧١٠ملخاري دمقم 

ความวา “มหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮฺดวยการสรรเสริญตอพระองค

พระองคทรงคูควรแกการสรรเสริญ ความยิ่งใหญเกรียงไกรของ

พระองคเปนที่ประจักษชัด และไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก

พระองค" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 710 และมุสลิม 

หะดีษเลขที่ 399) 
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ทั้งนี้คํากลาวที่ปรากฏในรายงานกอนหนาบทนี้มีความ

ถูกตองมากกวาแตก็มีรายงานถูกตองระบุวาทานอุมัรเคยกลาว

อิสติฟตาหฺดวยบทดังกลาวโดยทานกลาวเสียงดังเพ่ือสอนผูอ่ืน 

อิมามอะหฺมัดกลาววา “ฉันใหน้ําหนัก คํากลาวที่ มี

รายงานจากทานอุมัร แตทั้งนี้หากใครจะกลาวอิสติฟตาหฺดวย

บทหนึ่งบทใดที่มีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมก็เปนสิ่งที่ดีทั้งสิ้น" 

 หลั ง จ ากนั้ น ท าน นบีก ล าว "อะอู ซุ บิลลาฮิมิ นัช

ชัยฏอนิรเราะญีม” แลวจึงอานฟาติหะฮฺโดยในบางคร้ังทาน

กลาว “บิสมิลลาฮิรฺเราะหฺมานิรฺเราะหีม” เสียงดังแตสวน

ใหญทานจะกลาวเพียงเบาๆ ทานอานฟาติหะฮฺชาๆทีละอายะฮฺ

อยางชัดถอยชัดคํา เม่ืออานจบแลวทานกลาว"อามีน” ซึ่งในการ

ละหมาดที่อานเสียงดังทานจะกลาวอามีนเสียงดัง แลวผูที่

ละหมาดขางหลังทานจึงกลาวตาม 

 ทานจะหยุดเงียบช่ัวครู (สักตะฮฺ) สองคร้ังระหวางตัก

บีรฺกับอานฟาติหะฮฺคร้ังหนึ่ง สวนคร้ังที่สองนั้นมีสองรายงาน 
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รายงานหนึ่งระบุวาคือชวงหลังจากอานฟาติหะฮฺ และอีก

รายงานหนึ่งระบุวาคือชวงกอนรุกูอฺ 

บางทัศนะเห็นวาทานหยุดเงียบสองคร้ังนอกเหนือจาก

การหยุดในคร้ังแรก แตที่มีน้ําหนักชัดกวาคือทานหยุดเพียงสอง

คร้ังเทานั้น สวนคร้ังที่สามเปนการหยุดเล็กนอยเพ่ือพักหายใจ 

ซึ่งรายงานที่มิไดระบุถึงการหยุดเงียบในจุดนี้ก็เพราะเปนเพียง

การหยุดเงียบที่สั้นมาก 

 เม่ืออานฟาติหะฮฺจบแลวทานก็อานสูเราะฮฺ อ่ืนซึ่ ง

บางคร้ังทานอานยาว แตบางคร้ัง เม่ือมีเหตุจําเปนเชนอยู

ระหวางการเดินทางหรือมีเหตุอ่ืนๆทานก็อานเพียงสั้นๆ แตโดย

สวนใหญแลวทานจะอานสูเราะฮฺที่มีความยาวปานกลาง 
 

(4) การอานในละหมาด 

ในละหมาดฟจญรฺทานอานราวๆหกสิบถึงหนึ่งรอย   

อายะฮฺ บางคร้ังทานอานสูเราะฮฺ"กอฟ” บางคร้ังอานสูเราะฮฺ 

“อัรรูม”หรือ“อัตตักวีร” และในบางคร้ังทานอาน“อัซซัลซะละฮฺ”

ซ้ํากันในสองร็อกอัต บางคร้ังทานอาน" อัลมุเอาวิซะตัยน”        

(สูเราะฮฺอัลฟะลักและอันนาส) ในละหมาดระหวางการเดินทาง
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และมีอยูคร้ังหนึ่งที่ทานอานสูเราะฮฺ“อัลมุอมินูน”กระทั่งถึง     

อายะฮฺที่กลาวถึงนบีมูซาและนบีฮารูนในร็อกอัตแรกทานก็ไอ

ทานจึงกมรุกูอ 

 ในละหมาดฟจญรฺวันศุกรทานอานสูเราะฮฺ“อัสสัจดะฮฺ” 

และสูเราะฮฺ“อัลอินสาน” เนื่องจากเปนสูเราะฮฺที่กลาวถึงการ

เร่ิมตนของชีวิตและการกลับฟนคืนชีพอีกคร้ัง การสรางอาดัม 

การเขาสวรรคและลงนรก ตลอดจนสิ่งตางๆที่เกิดขึ้น และจะ

เกิดขึ้นในวันศุกร ในลักษณะเดียวกับการที่ทานอานสูเราะฮฺ 

“กอฟ” "อัลเกาะมัรฺ " "อัลอะอฺลา”หรือ“อัลฆอชิยะฮฺ” ในกรณีที่มี

การรวมตัวคร้ังใหญๆ เชนในวันอีดทั้งสองหรือวันศุกร 

 สวนในละหมาดซุฮรฺทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมอานยาวเปนบางคร้ัง  อบูสะอีดเลาวา “บางคร้ัง

ละหมาดซุฮรฺเ ร่ิมขึ้นในขณะที่บางคนกําลังออกไปยังบะกีอฺ

(สถานที่แหงหนึ่งใกลมัสยิดนบี– ผูแปล) เพ่ือปลดทุกข หลังจาก

นั้นเขาก็กลับไปที่บานของเขาเพ่ืออาบน้ําละหมาด แตกระนั้น

เขาก็ยังทันรวมละหมาดพรอมกับทาน นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมในร็อกอัตแรกดวยความที่ทานอานยาว”หะดีษนี้บันทึก
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โดยอิมามมุสลิม ทั้งนี้ ทานอานยาวประมาณสูเราะฮฺ"อัสสัจญ

ดะฮ”ฺ บางคร้ังก็อานยาวประมาณสูเราะฮฺ  " อัลอะอฺลา " "อัลลัยลฺ” 

หรือ“อัลบุรูจญ" 

 ในละหมาดอัศรฺทานอานประมาณคร่ึงหนึ่งจากที่อาน

ในละหมาดซุฮ รฺกรณีที่อานยาว หรือใกลเคียงกับที่อานใน

ละหมาดซุฮรฺกรณีที่อานสั้น 

 สวนละหมาดมัฆริบแนวทางท่ีทานเคยปฏิ บัติไว น้ัน

แตกตางจากส่ิงท่ีผูคนในยุคน้ีกระทํากัน กลาวคือในบางครั้งทาน

อานสูเราะฮฺ"อัลอะอฺรอฟ” จบในสองร็อกอัต บางครั้งทานอาน     

สูเราะฮฺ“อัฏฏร” และบางครั้งทานอานสูเราะฮฺ“อัลมุรสะลาต " สวน

การอานแตเพียงสูเราะฮส้ันๆเปนประจําน้ัน มัรวาน(บิน           อัล

หะกัม) เปนผูริเริ่มข้ึน ซ่ึงการกระทําดังกลาวก็ถูกตําหนิวากลาว

จากทานซัยดฺ บินษาบิต 

ทานอิบนุอับดิลบัรฺกลาววา: มีรายงานหลายบทระบุวา

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเคยอานสูเราะฮฺ “อัลอะอฺรอฟ 

 "”อัศศอฟฟาต” “อัดดุคอน” “อัลอะอฺลา” “อัตตีน” “อัลฟะลัก    " ”อัน

นาส” และ“อัลมุรสะลาต” ในละหมาดมัฆริบ ซึ่งเปนรายงานที่เลื่อง



 

30 

ลือ และมีรายงานเชนเดียวกันวา ทานอานสูเราะฮฺสั้นๆ ทั้งนี้

รายงานที่กลาวมาขางตนทั้งหมดลวนแลวแตเปนรายงานที่มีความ

ถูกตองและเปนที่ทราบกันอยางกวางขวาง 

 สวนในละหมาดอิชาอทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมอานสูเราะฮฺ"อัตตีน” และทานไดกําชับใหทานมุอาซ

อานสูเราะฮฺ “อัชชัมสฺ" "อัลอะอฺลา " "อัลลัยลฺ” หรือสูเราะฮฺอ่ืนๆที่

มีความยาวใกลเคียงกับสูเราะฮฺเหลานี้ 

ทานไดตําหนิทานมุอาซท่ีนําละหมาดโดยอาน      สู

เราะฮฺ“อัลบะเกาะเราะฮฺ” โดยทานกลาวความวา:  "มุอาซทานเปน

ผูท่ีชอบสรางฟตนะฮฺความวุนวายอยางน้ันหรือ?”(บันทึกโดย อัล-

บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5755 และมุสลิมหะดีษเลขท่ี 465) 

ซึ่งผูที่ชื่นชอบการละหมาดเร็วๆ ก็มักจะอางคําพูดนี้โดย

ที่ไมพิจารณาดูบริบทกอนหลังใหดี 

 ในละหมาดวันศุกรทานอานสูเราะฮฺ“อัลุมุอะฮฺ” กับ

สูเราะฮฺ“อัลมุนาฟกูน” และสูเราะฮฺ“อัลอะอฺลา” กับสูเราะฮฺ 

"อัลฆอชิยะฮฺ” สวนการอานแตเพียงตอนทายของสูเราะฮฺทั้งสอง

นั้นไมปรากฏวาทานเคยปฏิบัติแตอยางใด 
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 ในละหมาดวันอีดทั้งสอง บางคร้ังทานอานสูเราะฮฺ 

“กอฟ” กับสูเราะฮฺ“อัลเกาะมัรฺ” จนจบสูเราะฮฺ และบางคร้ังทาน

อานสูเราะฮฺ“อัลอะอฺลา” กับสูเราะฮ“ฺอัลฆอชิยะฮฺ”  

ดังกลาวนี้คือแบบอยางที่ทานกระทําอยางตอเนื่อง

กระทั่งกลับคืนสูพระองคอัลลอฮฺ 

 จะเห็นวาบรรดาเคาะลีฟะฮฺก็ไดยึดถือปฏิบัติตามแบบ

ฉบับดังกลาวโดยทานอบูบักรฺอานสูเราะฮฺ"อัลบะเกาะเราะฮฺ” ใน

ละหมาดฟจญรฺ กวาทานจะใหสลามออกจากการละหมาดก็

เกือบสวางแลว ทานอุมัรซึ่งเปนผูนําหลังจากทานก็อานสูเราะฮฺ

“ยูสุฟ " "อันนะหฺล " "ฮูด ""อัลอิสรออ” หรือสูเราะฮฺอ่ืนๆที่มีความ

ยาวใกลเคียงกับสูเราะฮฺเหลานี้ 

 สวนคํากลาวของทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่วา"คนใดในหมูทานนําละหมาดก็จงละหมาดแตเพียงสั้นๆ” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺหะดีษเลขที่ 671 และมุสลิมหะดีษเลขที่

467) นั้น การจะทําความเขาใจความหมายของการละหมาด

สั้นๆในที่นี้จําเปนตองยอนกลับไปดูสิ่งที่ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ  
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อะลัยฮิวะสัลลัมไดเคยปฏิบัติไวมิใชขึ้นอยูกับอารมณความ

ตองการของบรรดามะอมูม 

ทั้งนี้แบบฉบับที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ปฏิบัติอยางเปนประจําเทานั้นที่เปนตัวตัดสินในทุกๆประเด็นที่

ผูคนขัดแยงเห็นตางกัน 

 ทานจะไมเจาะจงอานสูเราะฮฺใดสูเราะฮฺหนึ่งเปนประจํา

ยกเวนในวันศุกรและวันอีดทั้งสอง และตามแบบฉบับของทาน

นั้นทานจะอานจนจบทั้งสูเราะฮฺ หรือแบงอานสูเราะฮฺหนึ่งใน

สองร็อกอัต การอานแตตอนทายหรือตอนกลางของสูเราะฮฺนั้น

ไมปรากฏวามีบันทึกรายงานจากทานแตอยางใด 

สวนการอานสองสูเราะฮฺในร็อกอัตเดียวนั้นทานเคย

ปฏิบัติในละหมาดสุนัตในขณะที่การอานสูเราะฮฺเดียวซ้ํากันใน

สองร็อกอัตนั้นเปนสิ่งที่ทานไมคอยกระทํา ในการละหมาดทุก

คร้ังทานจะอานในร็อกอัตแรกยาวกวาร็อกอัตที่สอง ในบางคร้ัง

ทานอานยาวจนกวาจะไมไดยินเสียงกาวเดิน 
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(5) การรุกูอ ฺ

เม่ืออานเสร็จทานยกมือขึ้นกลาวตักบีรฺแลวกมรุกูอฺโดย

วางฝามือทั้งสองบนเขาประหนึ่งวาทานกํามันไว แขนหางจาก

ตัวเล็กนอยและหลังเหยียดตรงในลักษณะที่ศีรษะอยูในระนาบ

เดียวกับหลัง ไมแหงนขึ้นหรือกมลง 

ขณะรุกูอฺทานกลาว 

 »ميْ ظِ ملعَ  ِِّ رَ  انَ حَ بْ سُ «

ความวา “โอพระผูอภิบาลของฉันผูทรงยิ่ง ใหญเก รียงไกร

พระองคทรงบริสุทธิ์จากความดางพรอยใดๆทั้งสิ้น” 

บางคร้ังทานกลาวหลังจากนั้นวา 

 »ُسْبَحانََك مكغُهّم َرّ�نَا َوِبَْمِدهِ، مكغُهّم مْغِفْم ِل «

ความวา “โออัลลอฮฺพระผูอภิบาลของเรา พระองคทรงบริสุทธิ์

จากความดางพรอยใดๆทั้งสิ้น  ขอสรรเสริญพระองค  ขอ

พระองคทรงอภัยใหแกฉันดวยเถิด” 
 

บางคร้ังทานกลาวเฉพาะบทหลังแตเพียงบทเดียว 
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ทั้งนี้โดยปกติแลวการรุกูอฺและสุูดของทานจะยาว

เทากับการกลาวตัสบีหฺสิบคร้ังโดยประมาณ แตบางคร้ังทานก ็ 

รุกูอฺและสุูดนานใกลเคียงกับการยืนอาน แตนั่นเปนสิ่งที่ทาน

กระทําเปนคร้ังคราวเม่ือทานละหมาดคนเดียวในยามดึก ซึ่ง

โดยสวนใหญแลวทานจะละหมาดโดยที่อิริยาบถตางๆมีความ

ยาวสอดคลองใกลเคียงกัน 

และบางคร้ังทานกลาวขณะรุกูอฺวา 

ٌ  رَّ  «  »مكَمالئَِ�ِ  ومكُمْوِ  ُسّبْو   قُّدْو

ความวา “พระองคคือผูทรงปราศจากความบกพรอง ผูทรง

ปลอดจากลักษณะ ที่ ไม เหมาะสมกับ สถานะของผูสรา ง 

พระองค คือพระผูอภิบาลของบรรดามลาอิกะฮฺและชี วิต

ทั้งหลาย” (บันทึกโดยมุสลิมหะดีษเลขที่ 487) 
 

บางคร้ังทานกลาววา 

َّ كََك َرَتْعُت، « ، م ْ ِّ َ ِْي َوُن
، َو�َ ََ كََك َسْمِ،ْ ْسغَْمُت، َخَش

َ
َْننُْت، َوكََك أ َو�َِك 

ِِ وََعَصِب  ْظ
َْ  ] ٧٧١رومه مسغم دمقم [ »َو
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ความวา “โออัลลอฮฺ ขาพระองคขอกมรุกูอฺ ศรัทธา และนอบ

นอมตอพระองค เทานั้น ทั้งการไดยิน  การมองเห็น สมอง 

กระดูก และเสนประสาทของขาพระองค ตางนอบนอมและ

ศิโรราบตอพระองค” (บันทึกโดยมุสลิมหะดีษเลขที่ 771) 
 

ซึ่งมีรายงานวาเปนคํากลาวที่ทานกลาวในละหมาดยามดึก

หลังจากนั้นทานเงยศีรษะขึ้นแลวกลาววา 

َدهُ « ََ مُهللا كَِمْ  َحِ  »َسِم

ความวา “พระองคอัลลอฮฺทรงไดยินผูที่กลาวสรรเสริญพระองค” 
 

พรอมยกมือขึ้นโดยทานจะยืนเหยียดตัวตรงเสมอเม่ือทานเงย

ขึ้นจากรุกูอฺและระหวางสุูดทั้งสอง 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْوِع ومكُسُجوْدِ « َُ بَُه ِف مكُم
ْ
ْز  َوالة  ال يُِقيُْم مكمَُجُل ِ�ْيها ُوغ

ُ
رومه ملتنذي [ »ال ُ
 ] ٢٦٥دمقم 

ความวา “ละหมาดของผูท่ีไมเหยียดหลังใหอยูในระนาบเดียวกัน

ขณะรุกูอฺและสุูดน้ันถือวาใชไมได” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย     

หะดีษเลขท่ี 265) 
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เม่ือทานยืนตรงแลวทานกลาววา 

 »َرّ�نَا َوكََك مقَْمدُ «
  

บางคร้ังทานกลาววา 

 »كََك مقَْمدُ َرّ�نَا «
 

และบางคร้ังกลาววา 

 »كََك مقَْمدُ َرّ�نَا مَّ «
 

โดยปกติแลวหลังเงยขึ้นจากรุกูอฺทานจะยืนตรงชั่ ว

ขณะหนึ่ง มีรายงานที่ถูกตองระบุวาระหวางนี้ทานกลาววา 

رِْض، َوِمْلءَ  مكسَمَومِت  ِمْلءَ  مقَْمدُ  كَكَ  َر�ّنَا مكغُهمّ «
َ
 نِ ْ  ِشئَْت  َنا َوِمْلءَ  دَ�ْنَُهَما، َنا َوِمْلءَ  مأل

ءٍ  ْهَل  �َْعُد، َشْ
َ
َمْجِد، مجَنَاءِ  أ

ْ
ِّ  َومك َال

َ
نَا ملعَبُْد، قَاَل  َنا أ

ّ ُُ ، كََك  و بْد  ََ  ال َْ يَْت، كَِما َنانِ ََ ْْ
َ
 أ

َِيَ  َوال َُ  وال َننَعَْت، كَِما ُنْع َدّ  ذَم ىَنَْف  »مََدّ  ِننَْك  َم

ความวา “โออัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของพระองค 

เปนการสรรเสริญที่เต็มฟากฟาและแผนดินและระหวางทั้งสอง

นั้น รวมถึงทุกสิ่งที่พระองคทรงประสงคอ่ืนจากนั้น โอพระองคผู

ควรแกการสรรเสริญและใหเกียรติ นี่คือสิ่งที่บาวควรจะกลาว
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มากที่สุด ซึ่งพวกเราทุกคนลวนเปนบาวของพระองค ไมมีสิ่งใด

กีดขวางสิ่งที่พระองคประทานใหได และไมมีผูใดมอบสิ่งที่

พระองคมิไดประทานใหได และความม่ังมีมิอาจใหประโยชนแก

เจาของผูม่ังมีนั้น ณ พระองคไดเลย” 
 

และในรายงานที่ถูกตองอีกบทหนึ่งระบุวาทานกลาววา 

ِْ  مكغُهمّ «
ْ
ايَايَ  ِن ْ  مْغِسغ ََ ِا  دِاكَماءِ  َخ

ْ
ْ  َوملَبَِد، َومجَغ ِْ نُوِ   ِن َ  َوَِّق ُُ  َوملََايَا م

َما ُُ  مجَْوُ   ُىنَّ   ََ �ْيَ
َ
ِْ  َو�َاِعدْ  مَل�َِس، ِن َ  مأل

ْ َما َخَايايَ  َو�َ�َ  دَ�  دَاَعْدَت  ََ

ِِ  دَ�َ  ِ
ْْ  »ومكَمْةِمِ   مكَم

ความวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงชําระลางตัวขาพระองค

จากบาปความผิดของขาพระองคดวยน้ําหิมะและลูกเห็บ ขอ

พระองคทรงทําใหขาพระองคบริสุทธิ์ผุดผองปราศจากบาป

ความผิดทั้งปวง ดังเชนผาขาวที่ไดรับการชําระลางเพ่ือขจัดสิ่ง

สกปรกดวยเถิด  โอ อัลลอฮฺ  ขอพระองคทรงใหขาพระองค

หางไกลจากบาปความผิดตางๆของขาพระองค ดัง เชนที่

พระองคทรงใหทิศตะวันออกอยูไกลจากทิศตะวันตก  "  
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มีรายงานที่ถูกตองระบุวาทานกลาว َ مقَْمُد   ِّ كَِم ซ้ําๆนาน

ใกลเคียงกับความยาวของการรุกูอฺ 

และในรายงานซึ่งบันทึกโดยอิมามมุสลิมจากทานอนัส

เลาวาทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเม่ือ

ทานกลาววา  َُده ََ مُهللا كَِمْ  َحِ แลวทานจะยืนตรงนานกระทั่ง  َسِم

เราตางคิดวาทานหลงลืมไป หลังจากนั้นทานก็ลงสุูดและนั่ง

ระหวางสุูดทั้งสองนานกระทั่งเราตางคิดวาทานหลงลืมไป 

นี่ คือแบ บฉ บับ ของท าน นบี  ศ็อลลั ลล อฮุ อะ ลัย ฮิ

วะสัลลัมอันเปนที่ทราบกันดี สวนการปฏิบัติรุกนทั้งสองนี้อยาง

สั้นๆนั้นเปนสิ่งที่ริเร่ิมกระทําโดยบรรดาผูนําในสมัยบนีอุมัยยะฮฺ 

กระทั่งผูคนเขาใจวาเปนสุนนะฮฺ 

 

(6) การสุูด 

หลังจากนั้นทานกลาวตักบีรฺโดยมิไดยกมือทั้งสอง

ขางขึ้นแลวลดตัวลงสุูดโดยเร่ิมดวยการวางเขาทั้งสองตาม

ดวยมือแลวจึงวางหนาผากและจมูก  เชนนี้ คือทาที่ถูกตอง 

กลาวคือทานลดตัวลงสุูดโดยใหอวัยวะสวนที่อยูใกลพ้ืนมาก
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ที่สุดสัมผัสพ้ืนกอน  ตามดวยอวัยวะสวนอ่ืนที่อยูสูงขึ้นไป

ตามลําดับสวนการเงยขึ้นจากสุูดนั้นทานจะเร่ิมดวยอวัยวะ

สวนที่อยูสูงที่สุดกอน แลวจึงตามดวยอวัยวะสวนที่ ตํ่าลงไป

ตามลําดับ โดยการเงยศีรษะขึ้นกอน ตามดวยการผละมือขึ้น

จากพ้ืนแลวตอดวยหัวเขา 

ดังที่กลาวมานี้เปนทาทางการเปลี่ยนอิริยาบถที่ตรงกัน

ขามกับทาทางของอูฐ ทั้งนี้ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ไดหามมิใหเลียนแบบทาทางของสัตวขณะทําการละหมาดโดย

จะเห็นวา ทานหามลดตัวลงสูพ้ืนในลักษณะที่คลายคลึงกับอูฐ 

หามหันไปมาเหมือนเชนสุนัขจิ้งจอก หามมิใหวางแขนแนบพ้ืน

เหมือนทานอนของสัตวปาหรือสุนัข และหามกมเงยในลักษณะ

ที่รีบเรงคลายอีกาจิกกินอาหาร 

ทานสุูดโดยแนบหนาผากและจมูกชิดพ้ืน ทั้งนี้ไมมี

รายงานที่ถูกตองบทใดระบุวาทานสุูดโดยที่ผาโพกศีรษะของ

ทานคลุมปดหนาผากไว โดยปกติทั่วไปแลวทานจะสุูดลงบน

พ้ืนดินซึ่งบางคร้ังก็อาจมีน้ําเปยกแฉะหรือมีสภาพเปนดินโคลน 
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บางคร้ังก็สุูบนเสื่อที่สานจากใบอินทผลัม และบางคร้ังทาน

สุูดลงบนหนังสัตวที่ฟอกทําความสะอาดแลว 

ขณะสุูดหนาผากและจมูกของทานจะสัมผัสชิดกับ

พ้ืนในขณะที่แขนทั้งสองขางกางออกหางจากสีขางกระทั่งเผย

ใหเห็นความขาวนวลใตรักแรของทาน ทานวางมือทั้งสองใน

ระนาบเดียวกับไหลและหูของทานหลังเหยียดตรงปลายนิ้วเทา

ทั้งสองขางชี้ไปยังทิศกิบลัต ฝามือและนิ้วมือคลายตรงไมแยก

นิ้วออกหางจากกันและไมกํามือไว 

ขณะสุูดทานกลาวดุอาอหลายบทสลับหมุนเวียนกัน

ไปเชน 

ْع  ُسْبَحانَ «
َ
َ مأل ِّ  »َر

ความวา “โอพระผูอภิบาลของฉันผูทรงสูงสงเหนือสิ่ง อ่ืนใด 

พระองคทรงบริสุทธิ์จากความดางพรอยใด ๆ ทั้งสิ้น” 

 »ُسْبَحانََك مكغُهّم َرّ�نَا َوِبَْمِدَك، مكغُهّم مْغِفْم ِل «

ความวา “โอพระผูอภิบาลของพวกเรา พระองคทรงบริสุทธิ์จาก

ความดางพรอยใด ๆ ทั้งสิ้น และดวยการสรรเสริญตอพระองค 

ขอพระองคทรงอภัยใหแกฉันดวยเถิด” 
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ٌ  رَّ  مكَمالئَِ�ِ  َومكُمْوِ  «  »ُسّبْو   قُّدْو

ความวา “พระองคคือผูทรงปราศจากความบกพรอง ผูทรง

ปลอดจากลักษณะ ที่ ไม เหมาะสมกับ สถานะของผูสรา ง 

พระองค คือพระผูอภิบาลของบรรดามลาอิกะฮฺและชี วิต

ทั้งหลาย”  
 

ْسغَْمُت، َسَجَد وَْجِ�َ كِ�ي َخغََقهُ وََوّورَ «
َ
َْننُْت، َوكََك أ هُ، مكغَُهّم كََك َسَجْدُت، َو�َِك 

ْالَس  ملَاِلِقْ�َ 
َ
هُ، �َبَارََك مُهللا أ ِّ َسْمَعُه َو�ََ َ  »وََش

ความวา  “โอผูอภิบาลของขา ขาพระองคไดกราบสุูดแด

พระองค ศรัทธาตอพระองค และไดจํานนตอพระองค ใบหนา

ของขาพระองคไดกราบแดผูที่สรางมัน กําหนดรูปรางของมัน 

และสรางใหมีหูและตา พระองคอัลลอฮฺคือผูทรงสรางที่ดียิ่งและ

ประเสริฐที่สุด” 

وّ «
َ
نِْبْ ُهُّه ِدّقُه وَجغُّه، َوأ ُ مكغُهّم مْغِفْم ِلْ ذَ

َ
هُ ُ َصُه َوِسّ  »هُ َوِْخَمهُ، وََعالنِ�ّ

ความวา “โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงอภัยในบาปความผิด

ทั้งหมดของขาพระองค ไมวาจะนอยหรือมากเพียงใด ไมวาจะ



 

42 

เปนสิ่งที่ไดกระทําไปแลวหรือยังมิไดกระทํา และไมวาจะเปน

บาปที่กระทําในที่แจงหรือในที่ลับ” 
 

، مكغهُهمه « ّْ ْعغَُم دِه ِن
َ
نَْت أ

َ
ْمِمي، َوَنا أ

َ
مِف ف أ ، َورِْسَ ايَاَي وََجْهِ ْ ََ مكغُهّم مْغِفْم ِلْ َخ

ّ ذكَِك ِعنْدي، مكغُهّم مْغِفم ل نا مْغِفْم ِل  ُّ ْمِدْي َو َْ اياَي و ََ جّدي َوَهْزِ�، وََخ
نَْت 
َ
نَْت ىل� ال �َ ىال أ

َ
عغَنُت، أ

َ
ْرُت ونا أ ْسَ

َ
ّخْمُت، ونا أ

َ
 »قَّدْنُت ونا أ

ความวา “โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงอภัยในบาปความผิด 

ความเขลา ความบกพรองละเลย และความผิดของขาพระองค

ซึ่งพระองคทรงรูดียิ่งกวาขาพระองค โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรง

อภัยในความผิดของขาพระองคไมวาจะเกิดจากความจริงจัง

หรือเพียงแตหยอกลอ และไมวาจะกระทําไปโดยผิดพลาดหรือ

ต้ังใจก็ตาม ซึ่งทุกสิ่งที่กลาวมานั้นมีอยูในตัวขาพระองค โอ 

อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงอภัยในสิ่งที่ขาพระองคไดกระทําไปแลว

และสิ่งที่ยังมิไดกระทํา ไมวาจะเปนการกระทําในที่ลับหรือในที่

แจงก็ตาม พระองคคือพระเจาของขาพระองค ไมมีพระเจาอ่ืน

ใดควรคูแกการเคารพสักการะนอกจากพระองค” 

  

 และทานใชใหมุงม่ันขอดุอาอในขณะสุูดโดยทาน

กลาววา"เชื่อไดวาดุอาอของพวกทานจะไดรับการตอบรับ” 
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(7) การน่ังตะชะฮุด 

 หลังจากนั้นทานเงยศีรษะขึ้นพรอมกลาวตักบีรฺโดยมิได

ยกมือขึ้นแลวนั่งโดยใหเทาซายรองกนปลายนิ้วเทาขวายันพ้ืน 

และวางชวงขอศอกลงบนขาออนโดยใหสวนปลายนิ้วมือเสมอ

เขาแลวกลาว 

ِ�، ومْهِدِ�، ومْرُاقْْ ، ومْجُبْ ِْ
 مكغُهّم مْغِفْم ِلْ َومرَْحْ

ดังที่รายงานโดยทานอิบนุอับบาส 

หรือกลาว 

ِلْ  مْغِفمْ  رَّ    

ดังที่รายงานโดยทานหุซัยฟะฮฺ 

 หลังจากนั้นทานใชเทาและเขายันพ้ืนลุกขึ้นยืนโดยทิ้ง

น้ําหนักไวที่ขาออน เม่ือยืนตรงแลวทานก็เร่ิมอานทันทีโดยไมนิ่ง

เงียบเหมือนเม่ือคร้ังอานดุอาออิสติฟตาหฺในร็อกอัตแรก   ใน

ร็อกอัตที่สองนี้  ทานปฏิบัติเหมือนกับร็อกอัตแรกทุกประการ 

ยกเวนสี่จุดคือในร็อกอัตที่สองทานจะไมนิ่งเงียบแตจะเร่ิม
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อานฟาติหะฮฺทันทีโดยไมอานอิสติฟตาหฺ  ไมมีตักบีเราะตุลอิหฺ

รอม และอานสั้นกวาร็อกอัตแรก 

 สวนลักษณะการนั่งตะชะฮุดของทานนั้น   ทานจะ

วางมือซายบนขาออนขางซายและมือขวาบนขาออนขางขวา 

โดยหุบนิ้วนางและนิ้วกอยไวแลวใหนิ้วกลางแตะนิ้วโปงเปนวง

พรอมยกนิ้วชี้ขึ้นเล็กนอยในลักษณะที่ไมต้ังตรงหรือชี้ ตํ่าลง

จนเกินไป  สายตาของทานจะจับจองไปที่นิ้วชี้ และวางฝามือ

ซายแนบบนขาออนขางซาย ลักษณะการนั่งก็เหมือนกับการนั่ง

ระหวางสุูดทั้งสองดังที่ไดกลาวมาแลว 

 สวนหะดีษซึ่งรายงานโดยทานอับดุลลอ อิบนุ ซุเบรฺและ

บันทึกโดยมุสลิมที่ระบุถึงลักษณะการนั่งในละหมาดของทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวาทานนั่งโดยใหเทาซายสอดใต

ขาออนและนองของทานนั้น เปนลักษณะการนั่งในตะชะฮุด

สุดท าย  โ ดย ทานอิบ นุซุ เบ รฺระบุ วา เทาขวาข อง ทานน บี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแนบลงกับพ้ืน ในขณะที่ทานอบูหุ

มัยดระบุวาเทาขวาของทานต้ังยันพ้ืนซึ่งไมถือวาขัดแยงกันแต
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อยางใด โดยอาจกลาวไดวาทานเคยปฏิบัติทั้งสองแบบ บางคร้ัง

ทานใหเทาขวายันพ้ืน และในบางคร้ังทานก็ใหเทาขวาแนบพ้ืน 

 ในขณะนั่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะ

กลาวตะชะฮุดเสมอ โดยทานสอนใหเศาะหาบะฮฺกลาววา 

ّ  ملهِحيهاُت « غََومُت  ِِ يهبَاُت  َومكصه َه َالمُ  ،َومل َها َعغَيَْك  مكسه ىه
َ
ِّ  َورَْحَ ُ  ملهِبه  أ  م

َالمُ  َو�ََمَ�تُُه، ِّ  ِعبَادِ  وََعَ  َعغَيْنَا مكسه اِقَِ�، م ْشَهدُ  مكصه
َ
نْ  أ

َ
  أ

َ
َ  ال

َ
  ىُ

ه
، ىال ِّ ْشَهدُ  م

َ
 َوأ

نه 
َ
ًدم أ بُْدهُ  ُ�َمه َْ  ُ

ُ
 »َورَُسوُ

ความวา “มวลการสดุดีทั้งหลายมอบแดอัลลอฮฺ รวมทั้งการ

เศาะละวาตสรรเสริญและความดีงามตางๆ ขอความสันติสุขจง

ประสบแดทานโอผูเปนนบีรวมทั้งเมตตาแหงอัลลอฮฺ และความ

ประเสริฐทั้งหลายที่มาจากพระองค ขอความสันติสุขจงประสบ

แด เราและแดบรรดาบาวผูทรงคุณธรรมทั้ งหลาย  ขาขอ

ปฏิญาณวาไม มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และขาขอ

ปฏิญาณวามุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค” 
 

ทั้งนี้ไมมีรายงานหะดีษใดจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมระบุวาทานกลาวเศาะละวาตตอตัวทานและวงศ

วานของทานในตะชะฮุดแรกนี้ รวมถึงการดุอาอขอความ
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คุมครองจากการลงโทษในหลุมศพ การลงโทษในนรก ฟตนะฮฺ

ความ วุ น วาย ใน ขณ ะ ที่ มี ชี วิตอยู แ ล ะห ลั ง ตาย  ห รือฟต

นะฮฺดัจญาล โดยผูที่มีทัศนะวาสงเสริมใหกลาวสิ่งเหลานี้ในตะ

ชะฮุดแรกนั้นเปนเพียงความเขาใจจากหลักฐานโดยรวมๆ ซึ่งที่

ถูกตองแลวจํากัดใหกลาวเฉพาะในตะชะฮุดสุดทายเทานั้น 

หลังจากนั้นทานก็ลุกขึ้นยืนโดยใชปลายเทาและหัวเขา

ยันพ้ืนทิ้งน้ําหนักลงที่ขาออนพรอมกลาวตักบีรฺ และปรากฏใน

รายงานซึ่งบันทึกโดยมุสลิมและในบางกระแสซึ่งบันทึกโดยอัล-

บุคอรียฺวาทานยกมือทั้งสองขางขึ้นขณะตักบีรฺดวย 

หลังจากนั้นทานอานฟาติหะฮฺเพียงอยางเดียว และไม

ปรากฏรายงานที่ถูกตองระบุวาในสองร็อกอัตหลังทานอานสู

เราะฮฺอ่ืนใดนอกจากฟาติหะฮ ฺ

 อนึ่ง การผินหนาออกจากทิศกิบลัตระหวางละหมาดนั้น

ไมใชแบบฉบับของทาน ดังปรากฏบันทึกในเศาะฮีหฺบุคอรียฺวามี

ผูถามทานเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาวทานตอบวา“มันคือการที่

ชัยฏอนฉกเอาการละหมาดของบาวไป”แตทั้ งนี้ทานก็เคย

กระทําเชนนั้นบางในบางคร้ังเม่ือมีเหตุจําเปนดัง เชนเม่ือคราวที่
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ท าน หัน ไ ป มอง ท า ง หุบ เ ข า ที่ ท าน ส ง ก อง ท ห า รออก ไ ป

สังเกตการณวัลลอฮุอะอฺลัม 

หลังเสร็จสิ้นจากการตะชะฮุดกอนใหสลามทานจะขอ  

ดุอาอดังปรากฏคําสั่งใชของทานในหะดีษซึ่งรายงานโดยอบู

ฮุร็อยเราะฮฺและอีกบทหนึ่งซึ่งรายงานโดยฟะฎอละฮฺ 

 สวนการกลาวขอดุอาอหลังใหสลามโดยหันหนาไปทาง

กิบลัตหรือหันเขาหามะอมูมนั้นไมปรากฏวามีแบบอยางจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแตอยางใด ทั้งนี้ ดุอาอ

ตางๆที่ เกี่ยวกับการละหมาดนั้นทานกลาวหรือใชใหกลาว

ในขณะละหมาดเทานั้น ซึ่งเปนการเหมาะกับสภาพของผู

ละหมาดที่กําลังมุงม่ันเขาหาพระผูเปนเจาตางจากเม่ือใหสลาม

เสร็จสิ้นการละหมาดแลวเพราะสภาพดังกลาวยอมสิ้นสุดลง

ดวย 

หลังจากน้ันทานใหสลามทางดานขวาโดยกลาววา“อัส

สลามุอะลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮฺ”และทางดานซายก็

เชนเดียวกัน น่ีคือส่ิงท่ีทานทําเปนประจํา แตก็มีบางรายงานระบุ

วาทานใหสลามเพียงครั้งเดียว แตท้ังหมดลวนเปนรายงานท่ีไม
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ถูกตอง ท่ีมีนํ้าหนักหนอยก็คือหะดีษอาอิชะฮฺท่ีบันทึกในหนังสือ

สุนันตาง ๆแตน่ันเปนเรื่องของการละหมาดในยามดึกและก็เปน

หะดีษท่ีมีปญหา อีกท้ังยังมิไดเปนการระบุอยางชัดเจนวาทานให

สลามเพียงครั้งเดียว 

 สวนหนึ่งจากดุอาอที่ทานกลาวในละหมาดเชน 

ُعوذُ  ىِّ�  مكغُّهمّ «
َ
َقْبِ، َعَذمِ   ِن ْ  دَِك  أ

ْ
ُعوذُ  مل

َ
َمِسيِح  فِصْنَ ِ  ِن ْ  دَِك  َوأ

ْ
 مّلّجاِل، مك

ُعوذُ 
َ
َمْحيَا فِصْنَ ِ  ِن ْ  دَِك  َوأ

ْ
َمَماِت، َوفِصْنَ ِ  مك

ْ
ُعوذُ  ىِّ�  مكغُّهمّ  مك

َ
ثَمِ  ِن ْ  دَِك  أ

ْ
َمأ
ْ
 مك

َمْةَممِ 
ْ
 »َومك

ความวา"โออัลลอฮฺ ขาพระองคขอความคุมครองจากพระองค

ใหรอดพนจากโทษทัณฑในหลุมศพ ขาพระองคขอความ

คุมครองจากพระองคใหรอดพนจากฟตน ะฮฺการลอลวง

ของดัจญาล ขาพระองคขอความคุมครองจากพระองคใหรอด

พนจากทุกขภัยความวุนวายขณะมีชีวิตอยูและหลังสิ้นชีวิต 

โออัลลอฮฺขาพระองคขอความคุมครองจากพระองคใหรอดพน

จากบาปความผิดและหนี้สินดวยเถิด” 
 

، ِلْ  مْغِفمْ  مكغُّهمّ « نِْبْ َْ  ذَ ِْ  ِ�يَْما ِلْ  َو�َارِكْ  َدمِرْي، ِفْ  ِلْ  َووَّس
 »َرَاْ�صَ
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ความวา “โออัลลอฮฺขอพระองคทรงอภัยใหแกขาพระองคซึ่ง

บาปความผิดของขาพระองค ขอพระองคทรงใหบานของขา

พระองคมีความสุขความสงบ และขอพระองคทรงเพ่ิมพูนความ

จําเริญในสิ่งที่พระองคไดทรงประทานแกขาพระองคเปนปจจัย

ยังชีพ” 

كَُك  ىِّ�  مكغُّهمّ «
َ
ْسأ
َ
ْمِم، ِف  مجّبَاَت  أ

َ ْ
َعِز�َم َ  مأل

ْ
كَُك  مكّمْشِد، َعَ  َومل

َ
ْسأ
َ
 نِْعَمصَِك، ُشْتمَ  َوأ

كَُك  ِعبَاَدتَِك، وَُالْس َ 
َ
ْسأ
َ
بًا َوأ

ْ
كَُك  َواِدقًا، َوكَِسانًا َسغِيًما، قَغ

َ
ْسأ
َ
 �َعْغَمُ، َنا َخْ�ِ  ِن ْ  َوأ

ُعوذُ 
َ
ّ  ِن ْ  دَِك  َوأ ْسصَْةِفُمكَ  �َْعغَُم، َنا ََ

َ
 »�َعْغَمُ  كَِما َوأ

ความวา“โออัลลอฮฺขอพระองคทรงประทานความม่ันคงหนัก

แนนในศาสนาของพระองค ความมุงม่ันใฝหาความดีงามและ

หนทางแหงสัจธรรมขอพระองค ทรงดลใจใหขาพระองคได

ขอบคุณในความโปรดปรานอันยิ่งใหญของพระองค ไดเคารพ

ภักดีตอพระองคอยางครบถวนสมบูรณ ขอใหขาพระองคไดมี

หัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผองมีลิ้นที่ยึดม่ันในสัจจะวาจาขอพระองค

ทรงประทานความดีงามทั้งปวงแกขาพระองค ขาพระองคขอ

ความคุมครองจากพระองคใหรอดพนจากความชั่วรายทุก

ประการและขาพระองคขออภัยโทษในบาปความผิดของขา

พระองคซึ่งพระองคทรงรูดี” 
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 ทั้งนี้ดุอาอที่มีรายงานมาจากทานทั้งหมดปรากฏในรูป

เอกพจนทั้งสิ้น 

 และขณะยืนละหมาดทานจะกมศีรษะลงต่ําเล็กนอย เมื่อ

ทานน่ังตะชะฮุดสายตาของทานจะจับจองไปท่ีน้ิวช้ี ท้ังน้ีอัลลอฮฺ

ไดทรงใหการละหมาดเปนส่ือแหงความสงบสําหรับทาน ทานเคย

กลาววา“บิลาลเอย ทําใหเราไดพักผอนดวยการละหมาดเถิด” 

แตถึงกระนั้นทานก็ไมละเลยที่จะเอาใจใสมะอมูมดวย

เชนกัน ในบางคร้ังทานเร่ิมละหมาดโดยต้ังใจที่จะอานยาวๆแต

เม่ือทานไดยินเสียงรองงอแงของเด็กเล็กทานก็ละหมาดเพียง

สั้นๆดวยเกรงวามารดาของเด็กจะลําบากใจ 

และในบางคร้ังทานก็ละหมาดฟรฎโดยอุมหลานสาว

ของทานที่ชื่ออุมามะฮฺไวเม่ือทานยืนขึ้นทานก็อุมเธอไวเม่ือทาน

กมลงรุกูอฺและสุูดก็วางเธอลงและในบางคร้ังหุสัยนและหะสัน

ซึ่งเปนหลานของทานก็ขึ้นไปขี่หลังทานเลนขณะทานกําลังสุูด

ทานก็สุูดนานกวาปกติเพราะไมอยากใหหลานของทานหลน

ลงมาจากหลัง ในบางคร้ังทานหญิงอาอิชะฮฺมาเคาะประตู
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ขณะที่ทานกําลังละหมาดสุนัตทานก็เดินไปเปดประตูใหนาง

แลวกลับไปยังที่ละหมาดของทาน 

 ขณะละหมาดทานจะตอบรับสลามดวยการชี้นิ้ว สวน

หะดีษที่วา“ผูใดชี้นิ้วในละหมาดจําเปนที่เขาจะตองละหมาด

ใหม” นั้นเปนหะดีษที่ไมถูกตอง 

 ในบางคร้ังทานรองไหหรือกระแอมไอขณะละหมาดโดย

มิไดเจตนา บางคร้ังทานละหมาดเทาเปลาบางคร้ังทานสวม

รองเทาแตะซึ่งทานก็เคยใชใหละหมาดโดยสวมรองเทาแตะเพ่ือ

จะไดแตกตางจากพวกยิว บางคร้ังทานละหมาดโดยสวมใสผา

ผืนเดียวแตสวนใหญทานจะสวมใสผาสองผืน 

 ทานเคยอานกุนูตในละหมาดศุบหฺหลังเงยขึ้นจากรุกูอฺ

ในร็อกอัตที่สองเปนเวลาหนึ่งเดือนกอนที่จะหยุดไปเพราะทาน

อานเฉพาะเม่ือมีเหตุ ดังนั้นเม่ือเหตุนั้นสิ้นสุดลงทานก็เลิกอาน

กุนูต แตที่ทานทําเปนแบบอยางคือการกุนูตเม่ือเกิดเหตุการณที่

รุนแรงและยากลําบากโดยไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะในละหมาด

ศุบหฺเพียงเวลาเดียวเทานั้น 
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(8) การสุูดสะฮฺวีย 

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา“แทจริง

ฉันเปนเพียงมนุษยคนหนึ่งอาจหลงลืมเหมือนที่พวกทาน

หลงลืมดังนั้นเม่ือฉันหลงลืมสิ่งใด พวกทานก็จงเตือนความจํา

ฉันเถิด”(บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺหะดีษเลขที่392 และมุสลิมหะ

ดีษเลขที่572) 

ซึ่งการหลงลืมที่เกิดขึ้นกับทานในบางคร้ังถือเปนนิอฺมัต

ความโปรดปรานประการหนึ่งแกประชาชาติของทานทั้งนี้เพ่ือที่

พวกเขาจะไดปฏิบัติตามแบบฉบับของทาน 

คร้ังหนึ่งในการละหมาดที่มีสี่ ร็อกอัตทานลุกขึ้นยืน

ละหมาดตอในร็อกอัตที่สามโดยที่มิไดนั่งตะชะฮุดแรกทานจึง

สุูดสะฮฺวียกอนใหสลามเสร็จสิ้นจากการละหมาด ซึ่งจากตรง

นี้เขาใจไดวากรณีที่ผูละหมาดละทิ้งสวนหนึ่งสวนใดจากการ

ละหมาดที่มิใชองคประกอบหลัก(รุกน)ก็ใหสุูดกอนใหสลาม 

และเขาใจไดเชนกันวาในกรณีดังกลาวหากเขาไดขามไปในสวน

ของรุกนอ่ืนแลวก็ไมตองยอนกลับไปทําสิ่งที่ขามมาอีก 
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อีกเหตุการณหนึ่งทานใหสลามเม่ือเสร็จสิ้นร็อกอัตที่

สองในการละหมาดมักริบหรืออิชาอแลวทานก็พูดคุยกับผูอ่ืน

แลวจึงละหมาดเพ่ิมในร็อกอัตที่เหลือแลวจึงใหสลามจากนั้นจึง

สุูดสะฮฺวียแลวใหสลามอีกคร้ังหนึ่ง 

ในอีกเหตุการณหนึ่ งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมละหมาดแลวใหสลามในขณะที่ยังเหลืออีกหนึ่งร็อกอัต

จากนั้นทานก็ลุกออกไปทาน  ฏ็อลหะฮฺจึงกลาวแกทานวา“ทาน

ลืมไปหนึ่งร็อกอัตครับ” ทานจึงกลับเขามัสยิดสั่งใหทานบิลาล

ทําการอิกอมะฮฺแลวทานก็นําละหมาดอีกหนึ่งร็อกอัตที่เหลือ 

 อีกคร้ังหนึ่งทานละหมาดซุฮรฺหาร็อกอัตเม่ือเสร็จสิ้นการ

ละหมาดแลวบรรดาเศาะหาบะฮฺกลาวแกทานวา“ทานละหมาด

ไปหาร็อกอัตครับ”ทานจึงสุูดหลังจากใหสลาม 

 ในอีกเหตุการณหนึ่งทานละหมาดอัศรฺสามร็อกอัตแลว

ทานก็เดินเขาบานบรรดาเศาะหาบะฮฺจึงบอกใหทานทราบทาน

จึงออกมานําละหมาดตออีกหนึ่งร็อกอัตแลวใหสลามแลวจึง

สุูดสะฮฺวียตอดวยสลามอีกคร้ัง 
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 ทั้งหมดที่กลาวมานี้คือหะดีษที่มีการรายงานบันทึกจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งมีอยูทั้งหมดหากรณี

ดวยกัน 

 การหลับตาขณะละหมาดไมใชแบบฉบับของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งอิมามอะหฺมัดและอุละมาอบาง

ทานเห็นวาเปนสิ่งที่ มักรูฮฺ (นารังเกียจ) โดยใหเหตุผลวาการ

กระทําดังกลาวเปนพฤติกรรมของพวกยิว ในขณะที่อุละมาออีก

กลุมหนึ่งเห็นวาเปนสิ่งที่กระทําได ซึ่งที่ถูกตองนั้นควรกลาววา

หากการลืมตาไมทําใหเสียสมาธิและความสงบนิ่งเชนนี้การลืม

ตายอมดีกวาแตถาหากวาการลืมตาทําใหเสียสมาธิเชนในกรณี

ที่ขางหนามีลวดลายหรือสิ่งประดับรบกวนเชนนี้การหลับตาก็ไม

ถือวาเปนมักรูฮฺแตอยางใด 

 และเม่ือทานใหสลามแลวทานจะกลาวอิสติฆฟารฺ

(อัสตัฆฟรุลลอฮฺ)สามคร้ังแลวกลาววา 

نَْت  مكغُّهمّ «
َ
َت  مكّسالُم، َوِننَْك  مكّسالُم، أ

ْ
َمممِ  مََاللِ  ذَم يَا �َبَاَرت

ْ
 »َومِإلَ

 



 

55 

หลังจากนั้นทานก็จะหันหนาเขาหาบรรดามะอมูมซึ่งใน

บางคร้ังทานหมุนตัวทางดานขวา  และบางคร้ังก็จากทาง

ดานซายโดยทานหันใบหนาไปตรง ๆ ไมเจาะจงมะอมูมดานใด

ดานหนึ่งเปนการเฉพาะ หลังเสร็จสิ้นจากการละหมาดฟจญรฺ

แลวทานจะยังคงนั่งอยู ณ ที่ละหมาดของทานกระทั่งดวง

อาทิตยขึ้นเดน 

ภายหลังเสร็จสิ้นการละหมาดฟรฎทานจะกลาววา 

ٍء قَِديْم  « ّ َشْ ُِ ُ مقَْمُد، َوُهَو َع 
َ
ُك، َوُ

ْ
ُ ملغ

َ
ُ ، ُ

َ
�َْك ُ ِ

ََ  »ال ىَُِ ىِاله مُهللا وَْالَدهُ ال 

ความวา"ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ไมมีภาคีใดๆ

เทียบเคียงพระองค พระองคคือผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว

พระองคคือผูที่คูควรแกการสรรเสริญทั้งมวลและพระองคทรง 

เดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง” 

 

َُ ذَم مََّد ِنْنَك مََّد، « َي كَِما َننَْعَت، َوال َىنَْف َِ يَْت وال ُنْع ََ ْْ
َ
ََ كَِما أ ُهَم ال َنانِ

مكغه
ُ َوال َالْوَل َوال ُقّوةَ 

َ
ُ ملّْعَمُ ، َوُ

َ
َُ ىاله مُهللا، َوال َِْعبُُد ِىاله ىِيّاُه، ُ  دِاهللاِ، ال ىِ

ىاله
ِمهَ مككفُِمونَ 

ََ ُ مّلْىَ  َوكَْو 
َ
 مُهللا، ُرْغِِصْ�َ ُ

َُ ىاله ُ مّجنَاُء مقََسُ ، ال ىِ
َ
 »ملَفْلُل، َوُ
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ความวา"โออัลลอฮฺไมมีผูใดสามารถขัดขวางสิ่งที่พระองคทรง

กําหนดไวได และไมมีผูใดสามารถใหในสิ่งที่พระองคมิไดทรง

กําหนดไวได และความรํ่ารวยมิอาจทําใหผูใดหลีกหนีจาก

พระองคได ไมมีที่ พ่ึง ไมอํานาจใดจะคงอยูไดโดยปราศจาก

พระองค  เราจะไม เคารพภักดีสิ่ ง อ่ืนใดนอกจากพระองค 

พระองคคือผูทรงประทานความโปรดปรานทั้งปวง พระองคคือผู

ทรงเต็มเปยมดวยความกรุณา การขอบคุณสรรเสริญเปนสิ่งที่

คูควรแกพระองคยิ่ง ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองคอัลลอฮฺ

เราจะเคารพภักดีตอพระองคเพียงพระองคเดียวอยางแนวแน

ม่ันคงแมบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะรังเกียจก็ตาม" 

 ทานยังสอนใหเรากลาวหลังละหมาดฟรฎวา"สุบหานัลลอ

ฮฺ "จํานวน 33 คร้ัง“อัลหัมดุลิลลาฮฺ”33 คร้ังและ“อัลลอฮุอักบัรฺ”33 

คร้ังโดยกลาวเพ่ิมในคร้ังที่100 วา 

ُ مقَْمُد، َوُهَو َع «
َ
ُك، َوُ

ْ
ُ ملغ

َ
ُ ،ُ

َ
�َْك ُ ِ

ََ َُ ِىاله مُهللا وَْالَدهُ ال  ٍء قَِديْم   ال ىِ ّ َشْ ُِ« 
 อิบนุหิบบานบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺของทานจาก อัล-

หาริษบินมุสลิมเลาวา ทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
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กลาววา:  "เม่ือทานเสร็จสิ้นจากการละหมาดศุบหฺและกอนที่

ทานจะเอยปากพูดสิ่งใดทานจงกลาววา 

ِجْمِ�ْ ِنَ  «
َ
 »ملَارِ مكغهُهّم أ

ความวา “โออัลลอฮฺขอทรงคุมครองขาพระองคใหรอดพนจาก

ไฟนรกดวยเถิด” จํานวนเจ็ดคร้ัง ถาหากวาทานเสียชีวิตลงในวัน

ดังกลาวอัลลอฮฺก็จะทรงใหทานรอดพนจากไฟนรก  และเม่ือ

ทานเสร็จสิ้นจากการละหมาดมัฆริบกอนที่ทานจะเอยปากพูด

สิ่งใดทานจงกลาววา  ِِجْمِ�ْ ِنَ  مَلار
َ
จํานวนเจ็ดคร้ัง ถาหาก مكغهُهّم أ

วาทานเสียชีวิตลงในคืนดังกลาวอัลลอฮฺก็จะทรงใหทานรอดพน

จากไฟนรก" 

 ในกรณีที่ทานละหมาดหันหนาเขาหาผนังทานจะยืน

ใกลผนังโดยเวนระยะหางแคพอใหแกะเดินผานไดโดยประมาณ 

ทานจะไมยืนหางจากผนังมากทั้งนี้ทานกําชับใหยืนเขาใกล     

สุตเราะฮฺ(สิ่งที่วางขวางหนาผูละหมาดเปนเขตกั้น– ผูแปล) เม่ือ

ทานละหมาดหันเขาหาไมเทา เสา หรือตนไม ทานจะใหสิ่งนั้น

อยูคอนไปทางขวาหรือซายเล็กนอยจะไมหันตรงมุงเขาหาสิ่งนั้น

ในยามเดินทางหรืออยูกลางทะเลทราย 
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เม่ือจะทําการละหมาด ทานจะใชหอกปกเปนเขตกั้น

หรือบางคร้ังทานก็ละหมาดหันเขาหาสัตวพาหนะของทาน

บางคร้ังทานก็ใชอานที่วางอยูบนหลังสัตวพาหนะเปนเขตกั้น

โดยวางขึ้นในแนวต้ังทั้งนี้ทานกําชับใหผูละหมาดหันเขาหาสุต

เราะฮฺที่เปนเขตกั้น แมวาสิ่งนั้นจะเปนดอกธนูหรือไมเทาก็ตาม 
 

(9) การละหมาดสุนัต 

ในกรณีที่ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมิไดอยู

ระหวางการเดินทางทานจะละหมาดสุนัตจํานวนสิบร็อกอัตตอ

วันอยางสมํ่าเสมอดังที่ปรากฏในคําพูดของทานอิบนุอุมัรฺที่วา 

“ฉันจําไดวาทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได

ละหมาดสุนัตในแตละวันจํานวนสิบร็อกอัตกลาวคือสองร็อกอัต

กอนและหลังละหมาดซุฮรฺสองร็อกอัตหลังละหมาดมัฆริบสอง

ร็อกอัตที่บานของทานหลังละหมาดอิชาอและสองร็อกอัตกอน

ละหมาดฟจญรฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 1126 หะดีษเลขที่ และ

มุสลิม หะดีษเลขที่ 729) 

 วันใดท่ีทานไมมีโอกาสละหมาดสองร็อกอัตหลังซุฮรฺทาน

ก็จะละหมาดใชหลังละหมาดอัศรฺซ่ึงเปนเวลาท่ีหามละหมาดสุนัต
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ในกรณีท่ัวไปและในบางครั้งทานละหมาดสุนัตกอนซุฮรฺจํานวนส่ี

ร็อกอัตสวนสองร็อกอัตกอนมัฆริบน้ันมีบันทึกรายงานท่ีเศาะฮีหฺ

ระบุวาทานกําชับใชใหละหมาดสุนัตกอนมัฆริบจํานวนสอง

ร็อกอัต แตทานก็ขยายความในตอนทายวา “สําหรับผูท่ีประสงค

จะละหมาด”ท้ังน้ีเพราะทานเกรงวาผูคนจะยึดถือเปน   สุนนะฮฺท่ี

พึงปฏิบัติเปนประจํา 

และน่ีคือทัศนะท่ีถูกตองกลาวคือการละหมาดสอง

ร็อกอัตกอนมัฆริบเปนท่ีสงเสริมใหกระทํา (มุสตะหับบะฮฺ) แตไม

ถือเปนสุนัตท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกระทําเปน

ประจํา(สุนนะฮฺรอติบะฮฺ) 

 โดยสวนใหญแลวทานจะละหมาดสุนัตตางๆซ่ึงไมมี

สาเหตุเจาะจงท่ีบานของทานโดยเฉพาะสุนัตกอนมัฆริบซ่ึงไม

ปรากฏวามีบันทึกรายงานระบุวาทานเคยละหมาดสุนัตน้ีท่ีมัสยิด

เลย ท้ังน้ีทานละหมาดสุนัตกอนฟจญรฺอยางสม่ําเสมอมากกวา

สุนัตในเวลาอื่นๆ 

ละหมาดสุนัตอีกประเภทหนึ่งที่ทานไมเคยทิ้งเลยไมวา

จะอยูในชวงเดินทางหรือไมก็ตามคือละหมาดวิตรฺโดยไมมี
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บันทึกรายงานวาทานละหมาดสุนัตอ่ืนใดในขณะเดินทาง

นอกจากละหมาดสุนัตทั้งสอง 

 นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันวาระหวางสุนัตทั้ง

สองประเภทอยางใดดีกวากัน? ทั้งนี้เนื่องจากสุนัตกอนฟจญรฺ

นั้นเปนเสมือนการเร่ิมตนของการงานในแตละวันในขณะที่

ละหมาดวิตรฺเปนการปดทายการงาน ดวยเหตุนี้ทานจึงอาน       

สูเราะฮฺ “อัลอิคลาศ”และ“อัลกาฟรูน” ในละหมาดทั้งสองซึ่งทั้ง

สองสูเราะฮฺนี้ไดรวมเอาหลักเตาฮีดประเภทตางๆไวดวยกัน

เชนเดียวกับที่ทานอานสูเราะฮฺทั้งสองในละหมาดสุนัตหลังเฏาะ

วาฟเนื่องจากหัจญถือเปนสัญลักษณของเตาฮีด 

 หลังละหมาดสุนัตกอนฟจญรฺทานจะลมตัวลงนอน

ตะแคงหันไปทางขวาซึ่งในเ ร่ืองนี้มีความเห็นที่คอนขางจะ

สุดโตงจากนักวิชาการสองฝายฝายหนึ่งซึ่งก็คือกลุม“ซอฮิริยะฮฺ” 

เห็นวาการนอนดังกลาวนี้ถือเปนวาญิบจําเปนตองกระทํา 

ในขณะที่อีกฝายหนึ่งเห็นวาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่นา

รังเกียจและเปนบิดอะฮฺ สวนอิมามมาลิกและนักวิชาการอีก

สวนหนึ่งเลือกทัศนะที่อยูกลางระหวางทั้งสอง กลาวคือทานเห็น
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วาการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่กระทําไดสําหรับผูที่ มีเจตนา

เพียงแคจะพักเหนื่อยแตหากผูใดกระทําเชนนั้นโดยยึดวาเปน

สุนนะฮฺก็ถือวาเปนมักรูฮฺนารังเกียจ 
 

(10) กิยามุลลัยลฺ 

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไมเคยละทิ้งการ

ละหมาดในยามคํ่าคืน(กิยามุลลัยลฺ)ไมวาทานจะพํานักอยูใน

ถิ่นอาศัยหรืออยูระหวางการเดินทางคืนใดที่ทานเผลอหลับลึก

ไมทัน ต่ืนหรือเจ็บปวยไมสบายทานก็จะละหมาดในเวลา

กลางวันจํานวนสิบสองร็อกอัตเปนการทดแทน 

ขาพเจา (อิบนุลก็อยยิม ) ไดยินชัยคุลอิสลามอิบนุ         

ตัยมิยะฮฺกลาววา“ดังกลาวน้ีเปนหลักฐานวาหากพลาดละหมาด

วิตรฺไปก็ไมจําเปนตองละหมาดชดแตอยางใดเน่ืองจากเวลาท่ี

กําหนดไวสําหรับละหมาดวิตรฺน้ันไดผานพนไปแลวเชนเดียวกับ

กรณีของการละหมาดเมื่อแรกเขามัสยิด (ตะหิยะตุลมัสยิด )

ละหมาด เมื่อ เ กิดอุปราค าหรือละหมาดขอฝนท้ัง น้ีเพรา ะ

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของการละหมาดวิตรฺคือการปดทาย

ละหมาดยามค่ําคืนดวยละหมาดวิตรฺท่ีมีร็อกอัตเปนจํานวนคี”่ 



 

62 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมละหมาดยามคํ่า

คืนจํานวนสิบเอ็ดหรือสิบสามร็อกอัตโดยประเด็นเ ร่ือง

จํานวนร็อกอัตนี้นักวิชาการมีความเห็นตรงกันในสวนของการ

ละหมาดสิบเอ็ดร็อกอัตสวนอีกสองร็อกอัตที่ เพ่ิมขึ้นมานั้นมี

ความเห็นแตกตางกันวาเปนสุนัตสองร็อกอัตกอนละหมาด

ฟจญรฺหรือเปนละหมาดประเภทอ่ืน? 

ทั้งนี้ เ ม่ือนับเอาจํานวนร็อกอัตดังกลาวรวมเขากับ

จํานวนร็อกอัตของละหมาดฟรฺฎและละหมาดสุนัตตางๆที่ทาน

ปฏิบัติอยางเปนประจําทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนแลวก็จะ

ไดจํานวนสี่สิบร็อกอัต นอกเหนือจากจํานวนดังกลาวลวนเปน

การละหมาดที่ทานมิไดปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

 ดังนั้นจึงจําเปนที่ เราจะตองรักษาการงานที่ ดีนี้ ไว

ตลอดไปเพ่ือที่คําวิงวอนขอของเราจะไดรับการตอบรับเปรียบได

กับผูที่เคาะประตูเรียกสี่สิบคร้ังในแตละวันแตละคืนไมนานก็คง

มีผูเปดประตูตอนรับ 

 ตามแบบฉบับของทานนั้นเม่ือทานต่ืนขึ้นมาในยาม

วิกาลทานจะกลาววา 
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نَْت  ىال ىَُِ  الَ  «
َ
ْسصَْةِفُمكَ  مكغُهمّ  ُسبَْحانََك  أ

َ
نِْب، أ َ ْسأكَُك  ُِ

َ
 اِْدِ�  مَّ رَْحَصََك، َوأ

ماً،
ْ
  وال ِعغ

ْ
ب تُِزغ

ْ
، ىِذْ  �َْعدَ  قَغ ِْ

َ نَْك  ِن ْ  ِل  َوَهْب  َهَديْت ُ
َ
نَْت  ىِنَّك  رح ً  ل

َ
 أ

 »مكَوّهاُ  

ความวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค โออัลลอฮฺขา

พระองคขออภัยโทษตอพระองคสําหรับความผิดของขาพระองค

ขาพระองคหวังในความเมตตาของพระองค โออัลลอฮฺขอ

พระองคทรงเพ่ิมพูนความรูแกขาพระองค และขอทรงอยาให

หัวใจของขาพระองคไขวเขวภายหลังจากที่พระองคไดทรงชี้นํา

ทางแกขาพระองค ขอพระองคทรงประทานความเมตตาแกขา

พระองค พระองคเปนผูทรงมอบสิ่งทั้งหลายทั้งปวง" 
 

 เม่ือต่ืนจากการนอนทานยังกลาววา 

ْاليَانَا مُي هللاِ  مقَْمدُ «
َ
َنا�َنَا �َْعَدَنا أ

َ
 »ملنُُشورُ  َورلهِ  أ

ความวา “มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺผูทรงใหเราได

มีชีวิตขึ้นอีกคร้ังหลังจากที่ทรงใหเราสิ้นชีวิตและยังพระองค

เทานั้นที่ทุกสิ่งจะถูกนําไป" 
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 หลังจากนั้นทานแปรงฟน บางคร้ังทานก็อานสิบอายะฮฺ

สุดทายจากสูเราะฮฺอาลอิมรอนดวย  จากนั้นทานอาบน้ํ า

ละหมาดแลวละหมาดสั้นๆสองร็อกอัตดังปรากฏหลักฐานในหะ

ดีษซึ่งรายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ ทั้งนี้ทานเร่ิมละหมาดกิยามุล

ลัยลฺ เ ม่ือได เวลากึ่ งหนึ่ งของคืนหรืออาจจะกอนหนาหรือ

หลังจากนั้นเล็กนอย 

บางคร้ังทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยื น

ละหมาดยามคํ่าคืนแบบเวนชวง แตโดยสวนใหญแลวทานจะ

ละหมาดแบบตอเนื่อง การละหมาดแบบเวนชวงนั้นดังที่ทานอิบ

นุอับบาสกลาววา “เม่ือทานละหมาดสองร็อกอัตแลวทานจะ

กลับไปนอนทานทําสลับอยางนี้อยูสามคร้ังรวมเปนหกร็อกอัต

โดยทานแปรงฟนและอาบน้ําละหมาดทุกคร้ังที่ลุกขึ้นละหมาด 

หลังจากนั้นทานจึงละหมาดวิตรฺจํานวนสามร็อกอัตปดทาย” 

 ซึ่งการละหมาดวิตรฺของทานนั้นมีหลายลักษณะใน

บางครั้งทานยืนละหมาดแปดร็อกอัตโดยใหสลามทุกสองร็อกอัต

แลวจึงละหมาดวิตรฺหาร็อกอัตติดตอกันโดยน่ังตะชะฮุดในร็อกอัต

สุดทายกอนใหสลาม 
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บา งค รั้ งทา นละหมา ด เก าร็อก อัต โดยละหม า ด

ตอเน่ืองกันแปดร็อกอัตแลวน่ังตะชะฮุดในร็อกอัตสุดทาย กลาวซิ

กรุลลอฮฺสรรเสริญอัลลอฮฺและวิงวอนขอดุอาอ จากน้ันก็ลุกข้ึนยืน

ละหมาดตอในร็อกอัตท่ีเกา แลวจึงน่ังลงตะชะฮุดและใหสลาม 

หลังจากน้ันทานก็ละหมาดอีกสองร็อกอัตหลังใหสลาม 

บางคร้ังทานละหมาดเจ็ดร็อกอัตในลักษณะเดียวกัน

กับกรณีที่ทานละหมาดเการ็อกอัต หลังจากนั้นทานก็ละหมาด

ตออีกสองร็อกอัตในทานั่ง 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานวาทานเคยละหมาดทีละสอง

ร็อกอัตแลวจึงตอดวยวิตรฺจํานวนสามร็อกอัตตอเนื่องกัน ดัง

ปรากฏในรายงานที่บันทึกโดยอะหฺมัดจากทานหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่ง

เปนรายงานที่ไมนาจะถูกตอง เพราะปรากฏรายงานในเศาะฮี

หฺอิบนิหิบบานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวาทานนบีศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา"พวกทานอยาไดละหมาดวิตรฺจํานวน

สามร็อกอัตแตจงละหมาดหาหรือเจ็ดร็อกอัตอยาทําใหการ

ละหมาดวิตรฺคลายกับละหมาดมัฆริบ”อัดดาเราะกุฏนียกลาว

วา: สายรายงานหะดีษบทนี้เชื่อถือไดทุกคน 
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อิมามอะหฺมัดไดกลาวถึงการละหมาดวิตรฺวา“ควรจะให

สลามเม่ือจบสองร็อกอัต แตถายังไมใหสลามก็หวังวาจะไมผิด

แตประการใด เพียงแตรายงานที่ระบุวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมใหสลามเม่ือจบสองร็อกอัตนั้นมีความชัดเจน

ถูกตองมากกวา” ในอีกที่หนึ่งทานกลาววา“หะดีษสวนใหญและ

ที่มีน้ําหนักมากกวาระบุวาละหมาดวิตรฺมีเพียงร็อกอัตเดียวซึ่ง

ฉันเลือกทัศนะนี้” 

 มีรายงานจากทานหุซัยฟะฮฺวาทานไดเคยละหมาดใน

เดือนเราะมะฎอนพรอมกับทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ซึ่งเม่ือทานรุกู อฺทานกลาววาلَعِظيم ِّ م َر َن  และเม่ือทาน ُسبَْحا

ละหมาดไดเพียงสี่ร็อกอัตบิลาลก็มาแจงวาไดเวลาละหมาดศุบ

หฺแลว 

 สําหรับชวงเวลาของการละหมาดวิตรฺ บางคร้ังทาน

ละหมาดในชวงแรกของคืน บางคร้ังก็ชวงกลางๆ และบางคร้ัง

ทานละหมาดในชวงทายของคืน คร้ังหนึ่งทานเคยยืนละหมาด

ในยามดึกโดยอานซ้ําไปซ้ํามาเพียงอายะฮฺเดียวกระทั่งไดเวลา 

ศุบหฺนั่นคืออายะฮฺที่วา 
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ۡ�ُهمۡ  إِن﴿ نَت  فَِِنّكَ  لَُهمۡ  ََۡغفِرۡ  �ن عِبَاُدَكۖ  فَِِّ�ُهمۡ  ََُعّذِ
َ
 ﴾١ٱۡ�َكِيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ  أ

 ]  ١١٨: دة ملائ[

ความวา “หากพระองคทรงลงโทษพวกเขา แทจริงพวกเขาก็เปน

เพียงบาวของพระองค และถาพระองคทรงอภัยใหแกพวกเขา

แท จ ริ ง พระอง ค คือผู ท รง เ ดช านุภาพผูท รงป รีช าญาณ ”          

(อัลมาอิดะฮฺ: 118) 
 

 ในการละหมาดยามคํ่าคืนนั้นสวนใหญทานจะยืน

ละหมาด แตบางคร้ังทานก็ละหมาดในทานั่ง และก็มีบางคร้ังที่

ทานเ ร่ิมอานในทานั่ง เ ม่ืออานไปจนกระทั่ ง เหลืออีกเพียง

เล็กนอยทานก็ยืนขึ้น หลังจากนั้นก็กมรุกูอฺขณะที่อยูในทายืน 

และปรากฏรายงานจากทานระบุวาทานเคยละหมาด

ตออีกสองร็อกอัตหลัง เส ร็จสิ้นจากการละหมาดวิตรฺ  โดย

บางคร้ังทานละหมาดในทานั่ง และบางคร้ังทานเร่ิมละหมาดใน

ทานั่งเม่ือถึงชวงรุกูอฺทานก็ยืนขึ้นแลวรุกูอฺขณะที่อยูในทายืน ซึ่ง

ประเด็นนี้ไดสรางความสับสนแกคนจํานวนมากโดยพวกเขา

เขาใจวาหะดีษบทนี้ขัดแยงกับหะดีษที่ วา "พวกทานจงให
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ละหมาดวิตรฺ(ดวยจํานวนค่ี) เปนการปดทายละหมาดในยามคํ่า

คืน” 

อิมามอะหฺมัดกลาววา“โดยสวนตัวฉันไมยึดถือปฏิบัติ

แตก็ไมหามผูใดที่จะปฏิบัติเชนนั้นซึ่งทานมาลิกก็ไมสนับสนุนให

ปฏิบัติเชนเดียวกัน” 

ทั้งนี้ทัศนะที่นาจะถูกตองคือการละหมาดวิตรฺนั้นถือ

เปนอิบาดะฮฺเฉพาะจึงอาจตอดวยการละหมาดสองร็อกอัตเฉก

เชนการละหมาดสุนัตหลังมัฆริบโดยสองร็อกอัตนั้นถือเปนการ

เติมเต็มสําหรับละหมาดวิตรฺนั่นเอง 

และไมปรากฏรายงานวาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมอานกุนูตในละหมาดวิตรฺยกเวนหะดีษซึ่งบันทึกโดย 

อิบนุมาญะฮฺ  

อิมามอะหฺมัดกลาววา“ไมปรากฏวามีรายงานจากทาน 

นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในเร่ืองนี้แตอยางใดแตทานอุมัรฺ

ไดเคยกุนูตตลอดทั้งป” 

ทั้งนี้การกุนูตในละหมาดวิตรฺนั้นมีรายงานจากทานอุมัรฺ

ทานอุบัยยและทานอิบนุมัสอูด 
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และในหะดีษซึ่งบันทึกโดยอบูดาวูดจากอุบัยยบิน

กะอฺบกลาววา“ทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดอาน

สูเราะฮฺ  )سبهح مسم ر�ك مألع (  สูเราะฮฺ ) قل يا أيها مككفمون(   และสู

เราะฮฺ  ) مهللا أالدقل هو (  และหลังจากใหสลามทานกลาววา 

“ ٌِ ملُقّدو مكَمغِِك  َن  จํานวนสามคร้ังโดยในคร้ังที่สามทาน ”ُسبَْحا

กลาวเสียงดังและลากยาว" 

ทานจะอานแตละสูเราะฮฺชาๆอยางชัดถอยชัดคํา ทั้งนี้

เพราะเปาหมายที่แทจริงของการอานอัลกุรอานคือการคิด

ใครครวญ ทําความเขาใจในความหมายของสิ่งที่อาน และ

ปฏิบัติตามหลักคําสอนที่ปรากฏ 

ซึ่งการอานและการทองจํานั้นเปนเพียงสื่อกลางที่

นําไปสูความเขาใจอัลกุรอานดังที่ชาวสลัฟบางทานกลาวไววา

“อัลกุรอานถูกประทานลงมาเ พ่ือให เรายึดถือปฏิบั ติ เปน

ธรรมนูญชีวิต แตผูคนกลับยึดเอาการอานเปนสาระสําคัญ

มากกวา" 

อบูญัมเราะฮฺไดเคยปรารภกับทานอิบนุอับบาสวา “ฉัน

เปนคนอานเร็วบางครั้งฉันอานอัลกุรอานจบท้ังเลมหน่ึงหรือสอง



 

70 

ครั้งในคืนเดียว”ทานจึงกลาวแกเขาวา“ในความคิดของฉันใหฉัน

อานเพียงสูเราะฮฺเดียว(อยางใครครวญ) ยังจะดีกวาส่ิงท่ีทานทํา 

ถาทานอยากจะอานเร็วจริงๆก็ขอใหอานโดยท่ีหูของทานไดยิน

และหัวใจของทานไดคิดใครครวญในส่ิงท่ีอานเถิด” 

อิบรอฮีมกลาววา"อัลเกาะมะฮฺไดเคยอานอัลกุรอานให

ทานอับดุลลอฮฺฟงแลวทานก็กลาววาทานจงอานชาๆอยางชัดถอย

ชัดคําเถิด เพราะน่ันคือความสวยงามของอัลกุรอาน” 

อับดุลลอฮฺกลาวอีกวา"พวกทานอยาอานอัลกุรอานดวย

ทวงทํานองการอานบทกลอน และอยาไดอานอยางไรชีวิตชีวา

เหมือนดังผลอินทผลัมแหงท่ีรวงหลนจากตน แตพวกทานจงอาน

โดยคิดไตรตรองใครครวญไปดวยใหหัวใจของพวกทานไดตื่นตัว

และตอบสนองตอส่ิงท่ีอาน อยาใหเปาหมายของพวกทานอยูท่ีสู

เราะฮฺสุดทายเทาน้ัน(คือเอาแตเรงใหจบ)” 

ทานยังกลาวอีกวา“เม่ือใดที่ทานไดยินอัลลอฮฺตรัสวา 

يَ  َْننُوم) ُِ โอบรรดาผูศรัทธาเอย– ก็จงสดับฟงใหดี – (يَا ُّيها م

เพราะนั่นหมายความวาสิ่งที่พระองคจะตรัสบอกหลังจากนั้นคือ

ความดีที่ทานถูกสั่งใชใหปฏิบัติ หรือความชั่วที่ทานถูกสั่งใชให

ออกหาง" 
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อับดุรฺเราะหฺมานบินอบีลัยลากลาววา"สตรีนางหนึ่งเขา

มาหาฉันขณะที่ฉันกําลังอานสูเราะฮฺฮูด นางจึงกลาวแกฉันวาโอ

อับดุรฺเราะหฺมานทานอานสูเราะฮฺฮูดอยางนี้หรอกหรือ? ขอ

สาบานตออัลลอฮฺ แทจริงฉันไดเร่ิมอานสูเราะฮฺนี้มาต้ังแตเม่ือ

หกเดือนที่แลวกระทั่งทุกวันนี้ฉันก็ยังอานมันไมจบ(เพราะนาง

อานโดยครุนคิดและใครครวญความหมาย-ผูแปล)” 

ใ น ก า ร ล ะ ห ม า ด ย า ม ค่ํ า คื น น้ั น บ า ง ค รั้ ง ท า น                   

เราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อานเสียงคอย บางครั้งทาน

อานเสียงดัง บางครั้งทานยืนละหมาดนาน บางครั้งทานยืนส้ันๆ

โดยปกติแลวขณะท่ีอยูในระหวางการเดินทาง ไมวาจะเปนเวลา

กลางคืนหรือกลางวัน ทานจะน่ังละหมาดสุนัตบนสัตวพาหนะของ

ทานไมวามันจะเดินมุงหนาไปทิศทางใดก็ตาม ทานรุกูอฺและสุูด

ดวยการกมลงโดยใหการกมขณะสุูดน้ันลงต่ํากวาขณะรุกูอฺ 
 

(11) ละหมาดดุฮา 

มีรายงานบันทึกในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺจากทานหญิง

อาอิชะฮฺกลาววา “ฉันไมเคยเห็นทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมละหมาดดุฮา แตโดยสวนตัวแลวฉันละหมาด” 



 

72 

และมีบันทึกในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺและเศาะฮีหฺมุสลิม

จาก อบูฮุร็อยเราะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮฺกลาววา“ผูเปนท่ีรักย่ิงของ

ฉัน(ทานนบี) ไดกําชับใหฉันถือศีลอดสามวันในแตละเดือน ให

ละหมาดสองร็อกอัตในเวลาดุฮา และใหฉันละหมาดวิตรฺกอนท่ีฉัน

จะเขานอน” 

 มีรายงานหะดีษบันทึกโดยมุสลิมจากซัยดฺบินอัรฺก็อมเลา

วา ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

ُُ  ِالْ�َ  مألّوم�ِ�َ  َوالةُ «  »ملِفصاُل  تَْمَم

ความวา"ละหมาดของผูนอบนอมเชื่อฟงนั้นคือเม่ือถึงเวลาที่กีบ

เทาของลูกอูฐรอนระอุ” 
 

หมายถึงชวงเวลากลางวันที่แดดรอนจัดทําใหลูกอูฐ

รูสึกไดถึงความรอนของพ้ืนทะเลทรายซึ่งทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมไดกําชับและสงเสริมใหละหมาดดุฮา สวนตัวทาน

นั้นไดยืนละหมาดในยามคํ่าคืนเปนการทดแทน 

 มัสรูกกลาววา  “พวกเราเคยละหมาดท่ีมัสยิด  เมื่อ

ละหมาดเสร็จทานอิบนุมัสอูดก็ลุกออกไป แตพวกเรายังคงอยูตอ

เพื่อรอละหมาดดุฮา เมื่ออิบนุมัสอูดทราบทานก็กลาววา ทําไม
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พวกทานถึงใหบาวของอัลลอฮฺตองแบกรับภาระในส่ิงท่ีอัลลอฮฺ

มิไดบังคับใหพวกเขาแบกรับดวยเลา? ถาหากพวกทานจะทํา

(ละหมาดดุฮา) ก็จงทําท่ีบานของพวกทานเถิด " 

 สะอีดบินุบัยรฺกลาววา“ในบางครั้งฉันละเวนการ

ละหมาดดุฮาท้ังท่ีฉันอยากจะละหมาด เพราะเกรงวาวันหน่ึงฉัน

จะรูสึกวามันเปนวาญิบท่ีจําเปนตองปฏิบัติ” 
 

(12) สุูดขอบคุณและสุูดสัจญดะฮฺ 

 ตามแบบฉบับของทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และเศาะหาบะฮฺของทานน้ันทุกครั้งท่ีไดรับความโปรดปรานอัน

นํามาซ่ึงความยินดีหรือแคลวคลาดจากภัยอันตรายทานจะสุูด

ขอบคุณอัลลอฮฺ 

 และเมื่อทานอานถึงอายะฮฺ "สัจญดะฮฺ” ทานจะกลาวตัก

บีรฺแลวสุูดบางครั้งทานก็กลาวในสุูดวา 

ْي  وَْجِ�َ  َسَجدَ «  ِّ  وََوّورَهُ، َخغََقهَ  كّ�ِ هُ، َسْمعَهُ  وََش ِ  َو�ََ َ ُِ  »َوقُّوتِهِ  ِبَْو

ความวา"ใบหนาของฉันขอกมกราบตอพระผูทรงสรางมัน ทําให

มันมีรูปราง ไดยิน และไดมองเห็นดวยเดชานุภาพ และความ

เกรียงไกรของพระองค" 
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 และไมปรากฏหลักฐานวาทานไดกลาวตักบีรฺขณะเงย

ขึ้นจากสุูดขอบคุณและไมมีรายงานวาทานไดนั่งตะชะฮุดหรือ

ใหสลามหลังสุูดดังกลาวแตอยางใด 

 มีรายงานที่ถูกตองระบุวาทานสุูดสัจฺดะฮฺเม่ืออาน   

สูเราะฮฺ“อัสสัจฺดะฮฺ” “ศอด” “อัล-อะลัก”“อันนัจญม” และ 

“อัล-อินชิกอก” ในขณะที่รายงานซึ่งบันทึกโดยอบูดาวูดจากอัมรฺ

บินอัลอาศระบุวาทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได

สอนใหทานสุูดสัจฺดะฮฺสิบหาจุดดวยกันโดยมีสามจุดอยูใน

สูเราะฮฺสั้นๆ (อัล-มุฟศศ็อล) สวนในสูเราะฮ“ฺอัลหัจญ” นั้นมีสอง

จุด สวนรายงานจากอิบนุอับบาสที่ระบุวาทานนบีศ็อลลัลลอฮ ุ

อะลัยฮิวะสัลลัมไมเคยสุูดเม่ืออานสูเราะฮฺอัล-มุฟศศ็อลเลย

นับต้ังแตทานยายไปอยูมะดีนะฮฺนั้นเปนหะดีษเฎาะอีฟ 
  

(13) วันศุกร 

 ในหะดีษเศาะฮีหฺบทหนึ่งทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมกลาววา 

َيُهوِد يَْوُم مكّسبِْت، َوَ�َن كِغّنَصاَرى «
ْ
ُُمَعِ  َنْ  َكَن َ�بْغَنَا، فََكَن كِغ

ْ
ْ  مَ َْ  ُ ِّ َ�ّل م

َ
أ

ُُمَعِ ،
ْ
ُ ِلَْوِم مَ ِّ ا َ�َهَدمنَا م ُ دِنَ ِّ َالِد، فََجاَء م

َ
ُُمَعَ  َومكّسبَْت  يَْوُم مأل

ْ
َفَجَعَل مَ
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ّوكُوَن 
َ
ْهِل مّلِْيَا، َومأل

َ
ُْ  مرِخُموَن ِنْ  أ

َ
ِقيَاَنِ ، ن

ْ
ا يَْومَ مل َ

َ
َ  ل َالَد، َوَتَذكَِك ُهْم �َبَ

َ
َومأل

 ِِ َالئِ
ْ
َل مل ّ كَُهْم َ�بْ ُِ َمْق

ْ
ِقيَاَنِ ، مك

ْ
 »يَْوَم مل

ความวา"อัลลอฮฺทรงใหประชาชาติกอนหนาพวกทานหันเหออก

จากวันศุกร(ทรงช้ีแนะพวกเขาใหเลือกวันศุกรเปนวันสําคัญแต

พวกเขากลับเลือกวันอื่น– ผูแปล) โดยพวกยะฮูดเลือกวันเสารเปน

วันสําคัญสวนพวกนะศอรอเลือกวันอาทิตยแลวอัลลอฮฺก็ทรงนํา

ทางพวกเราจนไดถือเอาวันศุกรเปนวันสําคัญท้ังน้ีพระองคทรง

ประสงคใหวันศุกรเสาร และอาทิตยเปนวันสําคัญ และในวันกิยา

มะฮฺพวกเขาก็จะตามหลังเราเชนน้ี(เหมือนเชนท่ีวันเสารและ

อาทิตยตามหลังวันศุกร– ผูแปล) พวกเราเปนประชาชาติสุดทาย

ในโลกน้ีแตจะไดรับเกียรติเปนกลุมแรกในวันกิยามะฮฺโดยจะไดรับ

การสอบสวนพิพากษากอนประชาชาติใดๆ” 
 

 ในหะดีษอีกบทหน่ึงซ่ึงบันทึกโดยอัตติรมิซียจากทานอบู

ฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

َّنَ ، «
ْ
ْدِخَل مَ

ُ
َْدُم، َوِ�يِه أ  َِ ُُمَعِ ، ِ�يِه ُخغِ

ْ
َخْ�ُ يَْوٍم َطغََعْت َعغيِه مكّشْمُس يَْوُم مَ

ُُمَعِ  
ْ
ِِ يَْوِم مَ َِ ِننَْها، َوَال �َُقوُم مكّساَعُ  ِىّال  ْخِم

ُ
 »َوِ�يِه أ
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ความวา"วันที่ประเสริฐที่สุดคือวันศุกร ในวันดังกลาวอาดัมได

ถูกสรางใหมีชีวิต ไดเขาไปอยูในสวรรค และถูกขับออกจาก

สวรรค และวันกิยามะฮฺจะไมเกิดขึ้นนอกจากในวันศุกร” 
 

 ในอีกสํานวนหนึ่งซึ่งมีบันทึกในอัล-มุวัฏเฏาะอระบุวา 

ْهبَِط، َوِ�يِه �ِيَب «
ُ
َْدُم، َوِ�يِه أ  َِ َعغَْيِه، َخْ�ُ يَْوٍم َطغََعْت ِ�يِه مكّشْمُس، ِ�يِه ُخغِ

ُُمَعِ  ِنْ  
ْ
َ ُمِصيَخ  يَْوَم مَ ِِ  َو

ّ
َوِ�يِه َناَت، َوِ�يِه �َُقوُم مكّساَعُ ، وَنا ِنْ  َدمّدٍ  ِىال

َِ ه ومِإل�ْس، َوِ�يها   م
ّ
ََ مكّشْمُس َشَفًقا ِنْ  مكّساَعِ ، ِىال غُ َْ َ� َّ ِال� تُصِبُح َال

بْد  ُمْسغِم   َْ  يَُصاِدُ�َها 
َ
اهُ مُهللا ىِيّاهُ َساَع   ال ََ ْْ

َ
 أ
ّ
ا ِىال َ َش�ْئً ِّ ُل م

َ
 »َوُهَو يَُصّ  �َْسأ

ความวา"วันศุกรคือวันที่ประเสริฐที่สุด เปนวันที่อาดัมถูกสราง

ขึ้น ถูกขับออกจากสวรรค ไดรับอภัยโทษ และเปนวันที่ทาน

เสียชีวิต นอกจากนี้วันกิยามะฮฺก็จะเกิดขึ้นในวันศุกร และไมมี

สัตวโลกตัวใดเวนแตมันจะนิ่งฟงในตอนเชาของวันศุกรกระทั่ง

ตะวันขึ้นดวยเกรงวาวันดังกลาวจะเปนวันกิยามะฮฺยกเวนญิน 

และมนุษย และในวันศุกรนั้นจะมีอยูชวงเวลาหนึ่งซึ่งหากบาว

มุสลิมละหมาดวิงวอนขอสิ่งใดตออัลลอฮฺในเวลาดังกลาว

พระองคจะทรงประทานใหแกเขา” 
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ทานกะอับกลาววา ชวงเวลาดังกลาวจะมีเพียงหนึ่งวัน

ในหนึ่งป แตอบูฮุร็อยเราะฮฺกลับเห็นวา ชวงเวลาดังกลาวมีอยู

ทุกวันศุกร หลังจากนั้นกะอับไดอานคัมภีรเตารอตเขาจึงกลาว

วา“ทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาว

ถูกตองแลว” 

เม่ืออบูฮุ ร็อยเราะฮฺไดพบอับดุลลอฮฺบินสะลามทานก็

เลาเร่ืองที่ไดพูดคุยกับกะอับใหทานฟง ทานจึงกลาววา “ฉันรูวา

ชวงเวลาดังกลาวคือเวลาใด?มันคือชวงทายๆของเย็นของวัน

ศุกร” อบูฮุ ร็อยเราะฮฺจึงกลาวถามวา มันจะเปนเชนนั้นได

อยางไรในเม่ือทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาว

วา“หากบาวมุสลิมละหมาดวิงวอนขอสิ่งใดตออัลลอฮฺในเวลา

ดังกลาว...”แตชวงเวลาดังกลาวไมใชเวลาละหมาด? อิบนุสะ

ลามจึงกลาววา ทานไมทราบหรือวาทานเราะสูลกลาววา “ผูใด

นั่งรอเวลาละหมาดเทากับวาเขาอยูในการละหมาดกระทั่งเขา

ไดยืนละหมาด” 

ในรายงานอีกบทหนึ่งซึ่งบันทึกในมุสนัดอะหฺมัดทาน 

อบูฮุ ร็อยเราะฮฺเลาวา มีผูถามทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัมวาเหตุใดวันศุกร(อัลุมุอะฮฺ) จึงไดชื่อนี้? ทานกลาว

ตอบวา“เพราะในวันดังกลาวอาดัมบิดาของพวกทานถูกสราง

ขึ้นมาจากดิน เปนวันกิยามะฮฺ และวันฟนคืนชีพเพ่ือสอบสวน

พิพากษา และในชวงทายของวันดังกลาวมีชวงเวลาหนึ่งซึ่งผูใด

วิงวอนขอตออัลลอฮฺพระองคจะทรงตอบรับ” 

อิบนุอิสหากไดบันทึกรายงานจากอับดุรเราะหฺมานบิน

กะอับบินมาลิกเลาวา โดยปกติฉันจะเปนคนชวยพยุงนําทาง

คุณพอของฉันหลังจากที่ทานสูญเสียการมองเห็น เวลาที่ฉันพา

ทานออกไปละหมาดวันศุกรแลวทานไดยินเสียงอะซานทานก็จะ

กลาวอิสติฆฟารขออภัยโทษใหแกอบูอุมามะฮฺ อัสอัดบินซุรอ

เราะฮฺ ซึ่งฉันไดยินสิ่งนั้นอยูบอยคร้ังฉันจึงคิดในใจวาฉันจะตอง

ถามทาน ให ได วาแ ล วฉั น ก็ก ล าวถ ามท าน วา “พอจ าฉั น

สังเกตเห็นวาทานกลาวขออภัยโทษใหแกอัสอัดบินซุรอเราะฮฺทุก

คร้ังที่ทานไดยินเสียงอะซานละหมาดวันศุกรเปนเพราะเหตุใด

หรือครับ?”ทานกลาวตอบวา“ลูกรักอัสอัดคือคนแรกที่นําพวก

เ ร าล ะ ห ม าด วั น ศุ ก ร ที่ เ มื อง ม ะ ดี น ะ ฮฺ ก อ น ที่ ท าน เ ร า ะ

สูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะมาถึง”ฉันจึงถามตอวา“แลว

ในขณะนั้นพวกทานมีจํานวนเทาไรหรือครับ?” ทานตอบวา“สี่
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สิบคน” (อัลบัยฮะกียกลาววาสายรายงานของหะดีษบทนี้มี

ความถูกตอง) 

 หลังจากน้ันทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็

มาถึงมะดีนะฮฺโดยทานหยุดพักแรมท่ีหมูบานกุบาอตั้งแตวันจันทร

ถึงวันพฤหัสบดีระหวางน้ันทานไดสรางมัสยิดประจําหมูบานข้ึน

แลวทานก็ออกจากกุบาอในวันศุกรเดินทางตอจนไดเวลาละหมาด

วันศุกร ณ บนีสาลิมบินเอาฟฺทานจึงนําละหมาดกลางทุงระหวาง

หุบเขากอนท่ีจะสรางมัสยิดข้ึนในภายหลัง 

 อิบนุอิสหากกลาววาคุฏบะฮฺแรกที่ทานกลาวเทศนา

ตามที่ฉันไดรับการถายทอดตอมาจากอบูสะละมะฮฺบินอับดิร

เราะหฺมาน(ขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากการกลาวอางในสิ่ง

ที่ทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมิไดกลาว) มีอยูวา

ทานเร่ิมดวยการยืนหันหนาเขาหาบรรดาเศาะหาบะฮฺแลวกลาว

สรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺจากนั้นทานกลาววา 

» 
َ
ٌُ ها ملَ يّ أنا دعد، ُ  مُ دّ قَ ، �َ ا

َ
 مثُ  م،�ُ أالدُ   ّ لصعقَ  مهللاِ وَ  عغم �م، تَ ِس فُ ِْ وم أل

ُ   ّ لقولَ  مثُ  ،رمٍع  لا َس �ْ لَ  ،هُ مَ غنَ   ّ َْ دَ لَ 
َ
 وال تمجان، هنَ �ْ و�َ  هنَ د�ْ  ل�س هُ �ّ رَ  ُ

 َل وأفْ  ناال، َك صُ وْت�ْ  ،َك غةَ بَ �َ  و�سُ رَ  َك أتِ يَ  أكمْ  ،هُ دونَ  هُ �جبُ  َب اجِ الَ 
ْ
 عغيَك  ُت غ

 هُ منَ قدَ  لنظمنّ  ثم ئا،�ْ شَ  مىيَ  فال اال،مَ وشِ  ناميْ يَ  فغينظمنّ  ك؟سِ فْ ِلَ  نَت قدّ  امَ �َ 
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ِ  وكو ارِ ملّ  ن  هُ هَ جْ وَ  ِق يَ  أن َاعَ مسصَ  فم  م،نّ هَ جَ  غ�َ  يمى فال � ِّ  ممةتَ  ش

 ىل أنثالا دعْ  نَ سَ مقَ  ُزى دها فإنْ  ،طيب ٍ  فبكم ٍ  دْ َ�ِ  كمْ   نَ وَ  ،ْل عَ فْ فغيَ 

 »و�م�ته مهللا ورح  عغي�م ومكسالم �عف، سبعمائ 

ความวา“ทานทั้งหลายจงเตรียมเสบียงความดีไวสําหรับตัวทาน

เองเถิดขอสาบานตออัลลอฮฺพึงทราบเถิดวาบางคนในหมูทาน

อาจสิ้นชีวิตดวยความตะลึงงันแลวเขาก็จะทิ้งฝูงแกะของเขาไป

โดยไมมีผูใดชวยเลี้ยง หลังจากนั้นพระผูอภิบาลก็จะกลาวถาม

เขาโดยไมผานลามแปลและไมมีสิ่งใดกั้นกลางระหวางเขากับ

พระองควา: เราะสูลของขาไดถูกสงไปยังเจาและประกาศเผย

แผสารของขาใหเจารูและขาก็ไดเมตตาใหทรัพยสินเงินทองแก

เจาใชหรือไมแลวเจาไดทําอะไรเพ่ือเปนคุณแกตัวเจาบาง?เม่ือ

เขาหันมองซายมองขวาก็ไมพบสิ่งใดมองไปขางหนาก็เห็นแตไฟ

นรก ดังนั้นผูใดในหมูทานสามารถที่ จะปกปองใบหนาของเขา

ใหรอดพนจากไฟนรกแมจะดวยการบริจาคผลอินทผลัมเพียง

คร่ึงเม็ดก็จงทําเถิด แตถาผูใดไมมีสิ่งนั้นก็ใหพูดแตสิ่งที่ดี เพราะ

คําพูดที่ดีนั้นจะสงผลใหไดรับผลบุญสิบเทาและอาจเพ่ิมไป

จนถึงเจ็ดรอยเทา วัสลามุอะลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลลอฮฺวะบะ

เราะกาตุฮฺ” 
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 อิ บ นุ อิ ส ห า ก ก ล า ว ว า ห ลั ง จ า ก นั้ น ท า น เ ร า ะ

สูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาวคุฏบะฮฺอีกคร้ังหนึ่งโดย

ทานกลาววา 

ُِْفِسنَا، وََس�ّئَاِت «
َ
وِر أ ُ َُ ِّ ِنْ   ْسصَِعيُنُه، َُِعوذُ دا

َ
ْحَُدهُ َوأ

َ
، أ ِّ َْمَد 

ْ
َماِلَا، ىّن مق ْْ

َ
أ

 ُ ِّ  م
ّ
َ ىال

َ
 ىُ

َ
ّن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
، َوأ ُ

َ
، َوَنْ  يُْلغِْل فََال َهاِدَي ُ ُ

َ
ِ فََال ُمِلّل ُ ِّ َنْ  َىْهِدِه م

 ُ
َ
�َك ُ ِ

ََ  
َ
فْغََح َنْ  . وَْالَدهُ ال

َ
، قَْد أ

َ
ِ َ�بَارََك َو�ََعال ِّ َِديِ  َِصَاُ  م

ْ
ْالَسَ  مق

َ
ىّن أ

 ُ ِّ ُ�ْفِم، َومْخصَاَرُه َعَ َنا ِسَومُه ِنْ  َاّ�نَُه م
ْ
ِْسَالِم �َْعَد مل

ْ
ْدَخغَُه ِف مإل

َ
بِِه، َوأ

ْ
 ِف قَغ

َ ِنْ   ِّ ِالّبوم م
َ
، أ ُ ِّ َالّب م

َ
ِالّبوم َنا أ

َ
دْغَُةُه، أ

َ
َِديِ  َوأ

ْ
ْالَسُ  مق

َ
، ىّنُه أ ٌِ َالاِديِ  مّلا

َ
أ

 �ََمغّوم َكَ 
َ
ّ قُغُو�ُِ�ْم، َوال َمُه، وَ ُِ

ْ
ِ وَِذَ ِّ ْنُه قُغُو�ُُ�ْم،َم م َْ  �َْقُس 

َ
بُُدوم ...  ال ْْ فَا

َ َوالَِح َنا َ�ُقوكُوَن  ِّ ِّ �َُقاتِِه، َومْوُدقُوم م ا، َومّ�ُقوهُ َال ُتوم دِِه َش�ْئً ِ
ْْ ُ � 

َ
َ َوال ِّ م

 َ ِّ ِ دَ�َْنُ�ْم، ىّن م ِّ َادّوم دُِموِ  م
َ
فَْومِهُ�ْم، َوت

َ
ْهُدهُ، دِأ َْ ْن ُىنَْتَ  

َ
َىْةَلُب أ

 »هتُ �َ مَ �َ وَ مكغهِ  ُ ْحَ رَ وَ  َومكّسَالُم َعغَيُْ�مْ 

ความวา"มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ฉันขอสรรเสริญ

พระองค และขอความชวยเหลือจากพระองค  ขออัลลอฮฺทรง

คุมครองพวกเราใหรอดพนจากความช่ัวรายท่ีเกิดจากตัวเราและการ

งานของเรา ผูใดท่ีอัลลอฮฺทรงช้ีนําทางจะไมมีผูใดทําใหเขาหลงทาง

ได และผูใดท่ีพระองคทรงทําใหเขาหลงทางก็ไมมีผูใดช้ีนําทางเขา

ได ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค
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เดียว ไมมีภาคี ใดๆสําหรับพระองค แทจริงคําพูดท่ีดี ท่ีสุดคือ           

กิตาบุลลอฮฺ ซ่ึงผูท่ีอัลลอฮฺทรงใหอัลกุรอานอยูในใจเขา ใหเขาเขา

รับอิสลามภายหลังจากชวงชีวิตแหงการปฏิเสธศรัทธา แลวเขาก็

เลือกใหความสําคัญกับอัลกุรอานย่ิงกวาคําพูดใดๆของมนุษย

ยอมถือเปนผู ท่ีประสบความสําเร็จย่ิง อัลกุรอานเปนคําพูดท่ี

ประเสริฐและลุมลึกท่ีสุด พวกทานจงชอบในส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงชอบ

จงรักอัลลอฮฺจากใจจริงของพวกทาน อยาไดเบ่ือท่ีจะรับฟงพระ

ดํารัสของอัลลอฮฺ และอยาใหหัวใจของพวกทานเมินหางจาก      

อัลกุรอานเปนอันขาด  ..ดังน้ันพวกทานจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ

และอยาไดตั้งภาคีใดๆข้ึนเทียบพระองค พวกทานจงยําเกรง

พระองคอยางท่ีสุด และจงมีความจริงจังท่ีจะปฏิบัติส่ิงดีๆท่ีพวก

ทานไดพูดกลาวออกไป จงรักใครสมัครสมานสามัคคีดวยความ

ผูกพันในหนทางของอัลลอฮฺ แทจริงพระองคทรงเกลียดการถูก

ละเมิดสัญญาท่ีมีตอพระองค วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะหฺมะ

ตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ” 
 

 ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใหความสําคัญกับ

วันศุกรเปนอยางมากโดยทานไดสงเสริมใหปฏิบั ติกิจ วัตร

บางอยางที่พิเศษไปกวาวันอ่ืนดังตัวอยางตอไปนี้ 
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- ในละหมาดฟจญรฺเชาวันศุกรทานอานสูเราะฮฺ"อัส

สัจฺดะฮฺ” และ“อัล-อินสาน”ทั้งนี้เนื่องจากสูเราะฮฺทั้งสอง

กลาวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนไปในวันศุกรนั่นเอง 

 - สงเสริมใหกลาวเศาะลาวาตแกทานนบีศ็อลลัลลอฮุ  

อะลัยฮิวะสัลลัมใหมากในวันศุกรและคืนกอนวันศุกร เพราะทุก

ความดีงามที่ประชาชาติของทานไดรับทั้งในดุนยาและอาคิระฮฺ

ลวนมีทานเปนจุดเร่ิมตน นอกจากนี้การใหความสําคัญกับการ

ออกไปละหมาดวันศุกรแตเนิ่นๆ  และการไดอยูแถวหนาใกล

อิหมามก็เปนสิ่งบงชี้ประการหนึ่งถึงสถานะและความใกลชิด

ของบาว ณ อัลลอฮฺในอาคิเราะฮฺ 

 - การอาบนํ้าชําระลางรางกายซึ่งถือเปนสิ่งที่ควร

กระทําเปนอยางยิ่ง และอาจจําเปนยิ่งกวาการอาบน้ําละหมาด

ใหมในกรณีที่ไปสัมผัสอวัยวะเพศ หรือกรณีที่มีเลือดกําเดาไหล 

อาเจียน หรือแมแตการเศาะละวาตแกทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมขณะนั่งตะชะฮุดที่สองเสียอีก 

 - การใชเครื่องหอมและแปรงฟน 
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 - การเดินทางไปละหมาดแตเน่ินๆและใชเวลาไปกับ

การรําลึกถึงอัลลอฮฺและละหมาดสุนัตจนกระทั่งอิหมามขึ้น

คุฏบะฮฺ 

 - การน่ิงเงียบเพื่อรับฟงคุฏบะฮฺซึ่งถือเปนวาญิบ 

 - อานสูเราะฮฺ“อัล-ุมุอะฮฺ” กับ“อัล-มุนาฟกีน”หรือ

“อัล-อะอฺลา” กับ“อัล-ฆอชิยะฮฺ” 

 - แตงกายดวยเสื้อผาท่ีดีท่ีสุดเทาที่มีอยู 

 - ในวันศุกรจะมีชวงเวลาหนึ่งที่เปนชวงเวลาแหงการ

ตอบรับดุอาอ 

ขณะที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาว

คุฏบะฮฺตาของทานจะแดงก่ํา เสียงดังฟงชัด มีความขึงขังจริงจัง

ประหนึ่งวาทานกําลังแจงขาววาขาศึกศัตรูกําลังจะเขาจูโจม 

และทานมักจะกลาวในคุฏบะฮฺวา ”  أنا دعدُ “    (เปนคําค่ัน

ระหวางบทนํากับเนื้อหาคุฏบะฮฺ– ผูแปล) โดยทานจะกลาว

คุฏบะฮฺเพียงสั้นๆแตจะยืนละหมาดยาว 
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คุฏบะฮฺของทานเปนการอธิบายหลักคําสอนและ

บทบัญญัติศาสนา ในบางคร้ังทานก็สั่งใชหรือสั่งหามขณะกําลัง

คุฏบะฮฺ เชนการที่ทานบอกใหชายผูซึ่งเดินเขามัสยิดขณะที่ทาน

กําลังคุฏบะฮฺทําการละหมาดสุนัตสองร็อกอัตกอนที่จะนั่ง หรือ

เม่ือเห็นวามีคนยากจนทานก็จะเชิญชวนใหเศาะหาบะฮฺรวม

บริจาคเพ่ือชวยเหลือเขา 

และเม่ือกลาวถึงอัลลอฮฺหรือดุอาอวิงวอนพระองคใน

คุฏบะฮฺทานจะชูนิ้วชี้ขึ้นเม่ือเกิดสถานการณความแหงแลงและ

ฝนทิ้งชวงทานก็จะกลาวดุอาอขอฝนในคุฏบะฮฺดวย 

 ทานจะออกมาเม่ือผูคนมารวมตัวกันอยางพรอมเพรียง

แลว เม่ือเดินเขามัสยิดทานจะใหสลามแกพวกเขา และเม่ือเดิน

ขึ้นมินบัรฺ ทานจะหันหนาหาพวกเขา แลวกลาวใหสลามกอนจะ

นั่งลง จากนั้นบิลาลก็จะยกเสียงอะซาน เม่ืออะซานเสร็จ ทานก็

ยืนขึ้นแลวกลาวคุฏบะฮฺ โดยทานอาศัยคันธนูหรือไมเทายันพ้ืน 

มินบัรฺของทานมีสามขั้น ซึ่งในอดีตกอนที่ทานจะยืน

คุฏบะฮฺบนมินบัรฺนั้น ทานเคยพิงตัวยังลําตนอินทผลัม มินบัรฺ

ดังกลาวไมไดอยูตรงกลางมัสยิด แตอยูคอนไปทางทิศตะวันตก
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ของมัสยิด โดยระยะหางระหวางมินบัรฺกับผนังมัสยิดประมาณ

ชวงแกะเดินผานได 

เ ม่ือทานนั่ งบนมินบั รฺในวัน อ่ืนๆ ที่ ไม ใชกรณีของ

ละหมาดวันศุกร หรือเม่ือทานยืนคุฏบะฮฺในวันศุกร เศาะหาบะฮฺ

ก็จะหันจับจองไปยังทาน ทานจะยืนคุฏบะฮฺแลวก็นั่งพักสั้นๆ 

กอนที่จะยืนขึ้นกลาวคุฏบะฮฺที่สอง เม่ือเสร็จสิ้นแลว บิลาลก็จะ

ทําการอิกอมะฮฺ 

 ทานจะกําชับใหผูคนขยับเขาใกลทานและนิ่งเงียบ โดย

ทานบอกวาแมแตผูที่กลาวเตือนใหเพ่ือนของเขาเงียบนั้นก็ถือ

เปนการกระทําที่ไมสมควรและจะทําใหผลบุญของการละหมาด

วันศุกรของเขาขาดหายไป 

 เม่ือทานเสร็จสิ้นจากการละหมาดวันศุกรแลวทานจะ

เดินเขาบานแลวละหมาดสุนัตหลังละหมาดวันศุกรสองร็อกอัต

แตทานก็เคยใชใหละหมาดสี่ ร็อกอัตดวยซึ่งอาจารยของเรา

กลาวอธิบายวา "ในกรณีที่ละหมาดในมัสยิดใหละหมาดสี่

ร็อกอัตแตถาละหมาดที่บานใหละหมาดสองร็อกอัต” 
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(14) ขอปฏิบัติในวันอีด 

 ทานละหมาดอีดทั้งสอง ณ ลานกลางแจง (มุศ็อลลา) 

ซึ่งอยูทางดานประตูเมืองมะดีนะฮฺฝงตะวันออกโดยทานไมเคย

ละหมาดอีดในมัสยิดเลย ยกเวนเม่ือคร้ังที่มีฝนตกหากวาหะดีษ

ที่ระบุถึงเร่ืองนี้ซึ่งปรากฏในสุนันอบูดาวุดมีความถูกตอง 

ในวันอีดทานจะสวมใสเคร่ืองแตงกายที่สวยที่สุดใน

บรรดาชุดที่ทานมีอยู โดยในวันอีดฟฏรฺทานจะทานอินทผลัม

เล็กนอยเปนจํานวนค่ีกอนออกไปละหมาด สวนในวันอีดอัฎหา

ทานจะไมทานอะไรจนกวาจะกลับมาจากมุศ็อลลาแลวจึงทาน

อาหารซึ่งปรุงจากเนื้อที่ไดจากการเชือดกุรบาน 

เชาวันอีดทานจะอาบน้ํากอนออกไปละหมาด ทั้งนี้ มี 

หะดีษสองบทระบุถึงเ ร่ืองการอาบน้ําในวันอีด แตหะดีษ

ดังกลาวลวนเปนหะดีษที่เฎาะอีฟ อยางไรก็ตามมีปรากฏ

รายงานวาเปนสิ่งที่ทานอิบนุอุมัรฺปฏิบัติ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา

ทานนั้นเปนผูที่ยึดม่ันในแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมอยางเครงครัด 
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 ทานนบีเดินเทาออกไปละหมาดโดยมีผูถือหอกสั้นเดิน

ตามทานไป เม่ือไปถึงมุศ็อลลาก็จะนําหอกดังกลาวปกลงเพ่ือ

เปนสิ่งกั้นขณะทานนําละหมาด ทั้งนี้กลางลานมุศ็อลลานั้นไมมี

สิ่งปลูกสรางใดๆ กรณีละหมาดอีดฟฏรฺทานจะเร่ิมละหมาด

ลาชา ตางจากอีดอัฎหาซึ่งจะเร่ิมเร็ว 

แตทั้งนี้มีรายงานวาทานอิบนุอุมัรฺจะไมออกจากบาน

กระทั่งดวงอาทิตยขึ้นโดยทานจะกลาวตักบีรฺต้ังแตออกจากบาน

กระทั่งไปถึงมุศ็อลลา 

 เม่ือทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถึงมุศ็อลลา

ทานก็จะเร่ิมละหมาดทันทีโดยไมมีการอะซานหรืออิกอมะฮฺแต

อยางใดและไมมีการกลาววา مكصالة جانع  

นอกจากนี้เม่ือถึงมุศ็อลลาทานและเศาะหาบะฮฺก็ไม

เคยละหมาดสุนัตแตอยางใดไมวาจะกอนหรือหลังละหมาดอีด 

 ทานเร่ิมดวยการละหมาด แลวจึงตามดวยคุฏบะฮฺโดย

ทานละหมาดสองร็อกอัต ในร็อกอัตแรกหลังจากตักบีเราะตุลอิ

หฺรอมแลวทานตักบีรฺเจ็ดคร้ังติดตอกัน โดยเวนชวงเล็กนอย

ระหวางตักบีรฺแตละคร้ัง ทั้งนี้ไมปรากฏวาทานกลาวสิ่งใดเปน
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การเฉพาะระหวางตักบีรฺแตละคร้ัง แตก็มีรายงานวาทานอิบน ุ

มัสอูดไดกลาวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺและกลาวเศาะละวาตตอ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และมีรายงานวาทานอิบนุ

อุมัรยกมือขึ้นพรอมการกลาวตักบีรฺทุกคร้ัง 

 เม่ือเสร็จสิ้นจากการตักบีรฺในร็อกอัตแรกทานจะอาน 

ฟาติหะฮฺกับสู เราะฮฺ  “กอฟ” สวนในร็อกอัตที่สองหลังจาก

อานฟาติหะฮฺแลวทานจะอานสูเราะฮฺ “อัล-เกาะมัรฺ” ในบางคร้ัง

ทานจะอานสูเราะฮฺ “อัล-อะอฺลา” ในร็อกอัตแรก และสูเราะฮฺ 

“อัล-ฆอชิยะฮฺ” ในร็อกอัตที่สอง ทั้งนี้ไมมีหลักฐานที่ถูกตองระบุ

วาทานอานสูเราะฮฺอ่ืนใดนอกเหนือไปจากที่กลาวมานี้ เม่ืออาน

เสร็จทานกลาวตักบีรฺและกมรุกูอฺ ในร็อกอัตที่สองทานตักบีรฺ

จํานวนหาคร้ังติดตอกันแลวจึงเร่ิมอาน 

เม่ือทานเสร็จสิ้นจากการละหมาดทานยืนหันหนาเขา

หาบรรดามะอมูมซึ่งยังคงนั่งอยูในแถวละหมาด แลวทานก็

กลาวตักเตือนพวกเขาสั่งใชใหกระทําความดีและหามปรามมิให

กระทําความชั่ว 
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ถาหากทานประสงคจะสงทัพไปยังที่ใดทานก็จะสั่งใน

ระหวางนั้นหรือถาหากทานประสงคจะสั่งการในเร่ืองใดทานก็

จะสั่ง ทานยืนคุฏบะฮฺอีดบนพ้ืนดินมิไดยืนบนมินบัรฺ 

 สวนท่ีปรากฏในหะดีษซ่ึงบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺอัล-บุ

คอรียฺและเศาะฮีหฺมุสลิมวา “..จากน้ันทานก็ลงไปหากลุมสตรี” จน

จบหะดีษน้ันเปนไปไดวาขณะคุฏบะฮฺทานยืนอยูบนท่ีเนินซ่ึงสูงข้ึน

จากพื้นสวนมินบัรฺ ท่ีอยู ในมัสยิดมะดีนะฮฺน้ันบุคคลแรกท่ีนํา

ออกมาวาง(ในละหมาดอีด) คือมัรวานบินอัลหะกัมซ่ึงก็มีผูท่ีไม

เห็นดวยกับการกระทําดังกลาว สวนมินบัรฺท่ีทํามาจากอิฐและดิน

เหนียวน้ันคนแรกท่ีสรางข้ึนคือกะษีรฺบินอัศศ็อลตฺในสมัยท่ีมัรวาน

ปกครองมะดีนะฮฺ 

 ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดอนุโลมใหผูท่ีมา

ละหมาดอีดน่ังอยูตอเพื่อฟงคุฏบะฮฺ หรือจะกลับไปกอนโดยไมฟง

ก็ได นอกจากน้ีทานยังอนุโลมใหผู ท่ีละหมาดอีดแลวไมตอง

ละหมาดวันศุกรอีก และขากลับจากละหมาดอีดทานจะเดินกลับ

ทางอื่นซ่ึงเปนคนละทางกับขาไป 
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 และมีรายงานวาทานกลาวตักบีรฺตั้งแตหลังละหมาด

ฟจญรฺในเชาวันอะเราะฟะฮฺกระท่ังถึงเวลาอัศรฺของวันตัชรีกวัน

สุดทายโดยสํานวนตักบีรฺคือ 

  مهللاُ 
َ
 دُ مْ مقَ  هللاِ وَ  ،أ�بُ  مهللاُ  أ�ب، مهللاُ وَ  مهللا، ىال ال�َ  ،أ�بُ  مهللاُ  ،�َبُ أ

 
(15) เมื่อเกิดอุปราคา 

เม่ือคร้ังที่เกิดสุริยุปราคาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมเรงรุดไปยังมัสยิดดวยความหวาดวิตก  ในคร้ังนั้น

สุริยุปราคาเกิดขึ้นตอนเชาหลังดวงอาทิตยขึ้นไดสักพักหนึ่ง เม่ือ

ไปถึงทานนําละหมาดจํานวนสองร็อกอัตโดยทานอานฟาติหะฮฺ

ตอดวยสูเราะฮฺยาวๆในร็อกอัตแรก โดยอานเสียงดัง แลวจึงกมรุ

กูอฺยาวๆ จากนั้นเงยขึ้นยืนตรงเปนเวลานานแตสั้นกวาการยืน

ในคร้ังแรก ขณะที่ทานเงยขึ้นจาก รุกูอฺทานกลาววา 

َ ا وَ نَ �ّ ، رَ هُ دَ َحِ   ْ مَ كِ  مهللاُ  ََ مِ سَ «  »دُ مْ مقَ  َك ك
 

แลวทานก็อาน(ฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺ) อีกคร้ัง จากนั้น

จึงกมรุกูอฺยาวๆแตสั้นกวาการรุกูอฺในคร้ังแรก หลังจากนั้นทาน

ลงสุูดเปนเวลานาน ในอีกร็อกอัตหนึ่งทานก็ปฏิบัติเหมือนกับ
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ร็อกอัตแรก สรุปคือทานละหมาดสองร็อกอัตโดยรุกูอฺสี่คร้ังและ

สุูดสี่คร้ัง 

 ในการละหมาดคร้ังนั้นทานไดเห็นสวรรคและนรก โดย

ในตอนนั้นทานยังคิดจะเอ้ือมไปเด็ดผลไมสักชอหนึ่งในสวรรค 

เพ่ือใหบรรดาเศาะหาบะฮฺไดเชยชมดวยซ้ํา ในขณะเดียวกัน

ทานก็ไดเห็นผูคนถูกลงโทษในนรก ทานเห็นสตรีนางหนึ่งกําลัง

ถูกแมวขวนทํารายเปนแมวซึ่งเม่ือตอนที่มีชีวิตอยูนางเคยผูก

ลามมันไวกระทั่งมันตายเพราะความหิวโหยและกระหาย ทาน

ยังเห็นอัมรฺบินมาลิกผูซึ่งเปนคนแรกที่เปลี่ยนแปลงบิดเบือน

ศาสนาของนบี อิบรอฮีมกําลังฉุดลากลําไส ตัวเองในนรก 

นอกจากนี้ทานยังเห็นหัวขโมยซึ่งเคยขโมยทรัพยสินของผู

เดินทางไปประกอบพิธีหัจญกําลังถูกลงโทษ 

เม่ือเสร็จสิ้นการละหมาดทานก็ลุกขึ้นกลาวคุฏบะฮฺ

อันตราตรึง อิมามอะหฺมัดไดบันทึกรายงานหะดีษบทหนึ่งระบุวา

เม่ือทานใหสลามเสร็จสิ้นจากการละหมาดแลวทานก็กลาว

สรรเสริญอัลลอฮฺพรอมกลาวปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่
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ควรคาแกการเคารพอิบาดะฮฺนอกจากพระองคและตัวทานนั้น

เปนบาวและศาสนทูตของพระองค 

หลังจากนั้นทานกลาววา"ทานทั้งหลายฉันขอถามพวก

ทานตามตรงวาถาพวกทานพบวาฉันบกพรองในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งที่เกี่ยวกับการเผยแผบรรดาสาสนของพระผูอภิบาลของฉัน

พวกทานจะบอกกลาวใหฉันรูไหม?” 

วาแลวก็มีเศาะหาบะฮฺหลายทานยืนขึ้นกลาวตอบวา

“พวกเราขอเปนพยานยืนยันวาทันไดเผยแผสาสนของพระผู

อภิบาลของทานแลวทานไดตักเตือนประชาชาติของทานและได

ทําหนาที่อยางครบถวนสมบูรณแลว”ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ      

อะลัยฮิวะสัลลัมจึงกลาววา 

“ถาเปนเชนน้ันฉันขอกลาวแกพวกทานวามีบางคนกลาว

อางวาสุริยุปราคาจันทรุปราคาท่ีเกิดข้ึนและการท่ีดวงดาวเหลาน้ี

ถูกบดบังหายไปน้ันเปนเพราะการตายของมนุษยผูย่ิงใหญคน

หน่ึงคนใด จงทราบเถิดวาส่ิงท่ีผูคนเหลาน้ันกลาวอางลวนเปนเท็จ

ท้ังส้ิน ส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนน้ีเปนสวนหน่ึงจากบรรดาสัญญาณท่ี
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แสดงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺตะอาลาเพื่อใหปวงบาวของ

พระองคไดครุนคิดพิจารณาและกลับตัวกลับใจ 

ขอสาบานตออัลลอฮฺตั้งแตฉันเริ่มยืนละหมาดฉันไดเห็น

ส่ิงท่ีพวกทานจะไดพานพบตอไปในโลกดุนยาน้ีและในโลกอาคิ

เราะฮฺ และขอสาบานตออัลลอฮฺวาวันกิยามะฮฺจะยังไมเกิดข้ึน

จนกวาจะมีจอมโกหกปรากฏข้ึนจํานวนสามสิบคน คนสุดทาย

คือดัจญาลผูซ่ึงดวงตาขางซายพิการคลายกับตาของอบูตะหฺยา

(ชายชราชาวอันศอรฺซึ่งนั่งอยูระหวางทานกับหองของอาอิชะฮฺ) 

เมื่อดัจญาลปรากฏตัวข้ึนมันจะอางตัววาเปนอัลลอฮฺ

ดังน้ันผูใดศรัทธาและเช่ือฟงติดตามมันคุณความดีใดๆท่ีเขาเคย

ทํามาในอดีตจะไมยังประโยชนอีกตอไป แตถาผูใดปฏิเสธท่ีจะ

ศรัทธาตอมันและมั่นใจวามันคือจอมโกหกเขาก็จะไมถูกลงโทษใน

บาปความผิดใดๆท่ีเคยทํามาในอดีต 

ทั้งนี้ดัจญาลจะปรากฏตัวทุกหนทุกแหงบนโลกนี้ยกเวน

เขตหะร็อม (มักกะฮฺ) และบัยตุลมักดิสมันจะปดลอมผูศรัทธาไว

ในบัยตุลมักดิส แลวพวกเขาก็จะสั่นไหวดวยความหวาดกลัว 

แตแลวอัลลอฮฺก็ทรงทําใหมันและพลพรรคของมันประสบกับ
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ความพินาศยับเยิน แมกระทั่งตนไมยังปาวรองวาผูศรัทธาเอย

มุสลิมเอยมียะฮูดีย(หรือกาฟรฺ) หลบอยูตรงนี้จงมาฆาเขาเร็ว” 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาวตอวา"ซึ่ง

เหตุการณเหลานั้นจะยังไมเกิดขึ้นจนกวาพวกทานจะเห็นอะไร

ตอมิอะไรมากมายเกินกวาที่พวกทานจะรับไดจนพวกทานตอง

ถามไถระหวางกันวา‘นบีของพวกทานไดเคยบอกกลาวถึงสิ่ง

เหลานี้บางไหม?’ และจนกวาเทือกเขาเหลากาจะถลมลงจน

ราบเรียบ หลังจากนั้นก็จะมีการตายเกิดขึ้นอยางมากมาย” 

และมีรายงานเชนกันวาทานละหมาดโดยรุกูอฺสามคร้ัง

สี่คร้ังหรือหนึ่งคร้ังในแตละร็อกอัต แตบรรดาอุละมาอชั้นนําตาง

เห็นวารายงานเหลานั้นไมถูกตอง 

นอกจากนี้เม่ือเกิดอุปราคาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมยังใชใหรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก ใหละหมาดวิงวอนขอ 

ดุอาอ ขออภัยโทษ บริจาคทาน และปลอยทาส 
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(16) การขอฝน 

มีรายงานที่ถูกตองระบุวาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมทําการขอฝนหลายรูปแบบดวยกัน 

 รูปแบบแรก:ขณะกลาวคุฏบะฮฺวันศุกรบนมินบัรฺ 

 รูปแบบที่สอง:ทานกําหนดวันใหผูคนออกไปยังมุศ็อล

ลากลางแจงในวันใดวันหน่ึง เมื่อดวงอาทิตยข้ึนทานก็ออกไปใน

สภาพท่ีสงบเสง่ียมและนอบนอมถอมตน มุงแตขอดุอาอ และ

ความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ เมื่อไปถึงมุศ็อลลาทานก็ข้ึนมินบัรฺ(ถา

รายงานดังกลาวมีความถูกตองแตขาพเจายังมีความสงสัยอยู) 

แลวทานก็กลาวสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺและกลาวตักบีรฺ

ตัวอยางคุฏบะฮฺและดุอาอท่ีมีรายงานบันทึกก็เชน 

َعاكَِمَ� مكمّْحَِ  «
ْ
ِ رَّ  مل ّ ِِ َْمُد 

ْ
ُ َىْفَعُل َنا مق ِّ  م

ّ
َ ِىال

َ
 ىُِ

َ
مكمِّاليِم َناكِِك يَْوِم مّليِ  ال

نَْت، 
َ
 أ
ّ
َ ِىال

َ
 ىُِ

َ
ُ ال ِّ نَْت م

َ
 � ىال أنت تفعل نا تم�د، مكغُّهّم أ

َ
ُ ال ِّ نَْت م

َ
يُِم�ُد، مكغُّهّم أ

ةَ 
ْ
 َعغَيْنَا مل

ْ
نِْزل

َ
ُفَقَممُء، أ

ْ
ُْ  مل

َ
ّ َون ِْ َة

ْ
نَْت مل

َ
َا، أ

َ
َُه َعغَيْنَا ُقّوةً ل

ْ
نَْزل

َ
يَْ ، َومْجَعْل َنا أ

 ِال�ٍ 
َ
 ىِل

ًً  »َو�ََال

ความวา “มวลการสรรเสริญเปนสิทธ์ิของอัลลอฮฺ พระผูอภิบาล

แหงสากลโลก ผูทรงเมตตาปรานี ผูทรงเปนเจาแหงวันพิพากษา 
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ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระองคทรงทําในส่ิงท่ี

พระองคทรงประสงค โออัลลอฮฺ พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงไมมีพระ

เจาอื่นใดนอกจากพระองค พระองคทรงทําในส่ิงท่ีพระองคทรง

ประสงค โออัลลอฮฺ พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงไมมีพระเจาอื่นใด

นอกจากพระองค พระองคไมทรงจําเปนตองพึ่งพาผูใด สวนพวก

เราน้ันลวนหวังพึ่งพิงขอความชวยเหลือจากพระองค ขอพระองค

ทรงประทานฝนลงมาแกพวกเรา และขอทรงใหส่ิงท่ีพระองค

ประทานลงมาน้ันเปนประโยชนแกพวกเรา และชวยหลอเล้ียง

สรางความแข็งแกรงใหแกพวกเราตราบนานเทานาน” 
 

 หลังจากน้ันทานก็ยกมือท้ังสองขางข้ึน แลวกลาววิงวอน

ขอดุอาอ โดยทานยกมือข้ึนสูงกระท่ังเผยใหเห็นใตรักแรของทาน 

จากน้ันทานก็หันหลังใหผูคน หันหนาไปทางกิบลัต ขณะท่ีทานหัน

หนาเขาหาทิศกิบลัตน้ัน ทานกลับผาท่ีสวมใส โดยใหชายผาท่ีอยู

ขางซายกลับเปนขางขวา และกลับขางขวาเปนขางซาย ท้ังน้ี ทาน

สวมใสเส้ือคลุมผาสีดํา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และคนอื่น ๆ ตาง

มุงมั่นขอดุอาอโดยหันหนาไปทางกิบลัต โดยในร็อกอัตแรก หลัง



 

98 

อานฟาติหะฮฺ ทานอานสูเราะฮฺ “อัล-อะอฺลา”สวนร็อกอัตท่ีสอง

ทานอานสูเราะฮฺ “อัล-ฆอชิยะฮฺ” 

 รูปแบบที่สาม:ทานขอฝนบนมินบัรฺมะดีนะฮฺในวันอื่น

นอกจากวันศุกร โดยไมมีหลักฐานบันทึกไววากรณีเชนน้ีมีการ

ละหมาดดวยหรือไม 

 รูปแบบที่ส่ี: ทานยกมือขอฝนและวิงวอนขออัลลอฮฺ ตะอา

ลา ในขณะท่ีน่ังอยูในมัสยิด 

รูปแบบที่หา: ทานขอฝน ณ สถานท่ีแหงหน่ึงใกลประตู

ทางเขามัสยิด ซ่ึงทุกวันน้ีเปนท่ีรูจักกันในช่ือ “บาบุสสลาม” 

รูปแบบท่ีหก:ในสงครามคร้ังหนึ่งทานขอฝน เนื่องจาก

พวกมุชริกีนเขาถึงแหลงน้ําไดกอน ทําใหทัพมุสลิมกระหายน้ํา

เปนอยางมาก พวกเขาจึงรองทุกขตอทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮ ุ

อะลัยฮิวะสัลลัม ทําใหพวกมุนาฟกบางคนกลาวขึ้นมาวา ถาเขา

เปนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจริง ก็คงจะขอฝนใหพวก

พองของเขาได ดังเชนที่นบี    มูซาไดเคยขอฝนใหแกกลุมชน

ของทาน 
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เม่ือคําพูดดังกลาวไดทราบถึงหูทาน ทานกลาววา 

“พวกเขากลาวเชนนั้นหรือ? ก็หวังหวาพระผูอภิบาลของพวก

ทานจะทรงประทานน้ําใหแกพวกทาน” แลวทานก็ยกมือขึ้น

วิงวอนขอ ดุอาอ ยังไมทันที่ทานจะลดมือลงกอนเมฆก็เร่ิมกอตัว 

แลวฝนก็เทตกลงมา ทั้งนี้ ทุกคร้ังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม วิงวอนขอฝนอัลลอฮฺก็จะทรงประทานตามคําขอ 

ครั้งหน่ึงทานขอฝน แลวอบูลุบาบะฮฺก็ลุกข้ึนและกลาววา 

“ทานเราะสูลครับ พวกเราตากอินทผลัมไวครับ” ทานจึงกลาววา 

“โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงประทานฝนลงมาแกเรา จนกวาอบู    

ลุบาบะฮฺจะถอดชุดท่ีใส แลวนําไปคลุมอินทผลัมท่ีตากอยู”แลว

ฝนก็ตกลงมา จากน้ันผูคนก็พากันไปหาอบูลุบาบะฮฺ แลวกลาววา 

“ฝนจะไมหยุดตกจนกวาทานจะถอดชุดท่ีใสแลวนําไปคลุม

อินทผลัมท่ีทานตากไว” อบูลุบาบะฮฺก็ทําตาม ฝนจึงหยุดตก 

เม่ือฝนตกหนักไมหยุด ผูคนก็ขอใหทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดุอาอใหฝนหยุด ทานจึงกลาวขอใหพวกเขา

วา  

وِْديَِ ، «
َ ْ
وِن مأل َُ  َعغَيْنَا، مكغُّهّم ع ملظمم ، ومركم ومَبال، َو�ُ

َ
ْنَا َوال

َ
مكغُّهّم َالَومل

 »َوَننَادِِت مكّشَجمِ 
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ความวา “โออัลลอฮฺ ขอทรงใหฝนตกหางออกไปจากเขตที่อยู

อาศัยของเรา และไมตกใสเรา โออัลลอฮฺ ขอทรงใหฝนตกตาม

เทือกเขาและหุบเขาตาง ๆ และตามเรือกสวนไรนาดวยเถิด” 

 

 เม่ือฝนตกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะ

กลาววา 

 »َويّباً نَافِعا «

ความวา “(โออัลลอฮฺ) ขอทรงประทานเม็ดฝนอันนํามาซึ่ ง

ประโยชนดวยเถิด” 
 

แลวทานก็จะรวบชายผาของทานยื่นออกไปใหเปยกฝน 

เม่ือถูกถามถึงการกระทําดังกลาว ทานตอบวา “เพราะฝนนี้เพ่ิง

ลงมาจากพระผูอภิบาลของมัน” 
 

อัชชาฟอียฺ กลาววา มีคนหนึ่งซึ่งฉันไวใจเลาจากยะซีด 

บิน อัลฮาด วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น เม่ือฝน

ตกจนน้ําทวมไหล ทานจะกลาววา “พวกทานจงออกไปกับเรา

เถิด ไปรับสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหมีความสะอาด เพ่ือที่เรา
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จะไดใชชําระลางรางกาย และเราก็ขอบคุณอัลลอฮฺกับสิ่งที่

พระองคทรงประทานลงมาแกเรา” 
 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น เม่ือทาน

เห็นกอนเมฆกอตัวและลมพัดแรง ทานจะมีสีหนาเปลี่ยนไป 

และเดินไปเดินมาอยางกระวนกระวาย แตเม่ือฝนตกลงมาทาน

ก็จะรูสึกยินดี ทั้งนี้  เนื่องจากทานเกรงวาจะเปนการลงโทษ

ของอัลลอฮฺ 

 

-------- 
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