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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

 
3. เวลาละหมาดหาเวลา 

 
อัลลอฮฺไดบัญญัติสําหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคนวาญบิตองละหมาดในวันหนึ่งๆหา

เวลา 
 
เวลาละหมาดที่วาญิบทั้งหาเวลา 

1. เวลาละหมาดอัซ-ซุฮรฺ (บาย)  เร่ิมต้ังแตตะวันคลอย จนถึงเวลาที่เงาของแตละสิ่งเสมอ
ตัว ซึ่งการละหมาดแตเนิ่นๆนั้นเปนสิ่งที่ดีกวา นอกจากในสภาพอากาศที่รอนจัดจะสุนัตใหยืดเวลา
ออกไปใหชาลงหรือใหเย็นลง ละหมาดนี้มีส่ีร็อกอะฮฺ 

2. เวลาละหมาดอัล-อัศรฺ (เย็น)เร่ิมต้ังแตหมดเวลาละหมาดซุฮรฺจนกระทั่งแสงตะวันมีสี
เหลือง แตถาจําเปนยังละหมาดไดจนกวาตะวันจะลับขอบฟาซึ่งการละหมาดนี้แตเนิ่นๆ นั้นเปนสิ่ง
ที่ดีกวา มีทั้งหมดสี่ร็อกอะฮฺ 

3.เวลาละหมาดอัล-มัฆริบ (หลังตะวันตกดิน) เร่ิมต้ังแตตะวันลับขอบฟา จนกระทั่งสิ้นแสง
สีแดง(แสงเงินแสงทอง)ซึ่งการละหมาดนี้แตเนิ่นๆ นั้นเปนสิ่งที่ดีกวา มีทั้งหมดสามร็อกอะฮฺ 

4.เวลาละหมาดอัล-อิชาอ (ดึก) เร่ิมต้ังแตเวลาสิ้นแสงเงินแสงทองจากขอบฟา จนกระทั่ง
ถึงครึ่งคืน แตถาจําเปนยังละหมาดไดจนกวาแสงอรุณจะขึ้น การยืดเวลาละหมาดนี้ใหชาถึง
ชวงแรกของหนึ่งในสามของคืนเปนสิ่งที่ดีกวา ละหมาดนี้มีส่ีร็อกอะฮฺ 

5.เวลาละหมาดอัล-ฟจญรฺ เร่ิมต้ังแตแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งตะวันขึ้น ซึ่งการละหมาดแต
เนิ่นๆ นั้นเปนสิ่งที่ดีกวา ละหมาดนี้มีสองร็อกอะฮฺ 

 
มีรายงานจากทาน บุร็อยดะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) จากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม) วา 
الِة؟ َفَقاَل لَـهُ  . »ا َهَذيِْن َصلِّ َمَعنَ «: أنَّ رَُجًال َسألَـُه َقْن َوقِْت الصَّ

َْوَمنْيِ ( ْمُس أَمـَر بِالًال فَأذََّن، ُعمَّ أَمـَرُه فَأقَاَم ) يَـْعيِن ا ا َزالَِت الشَّ فَلَـمَّ
ْمُس ُمْرتَِفَعٌة َنيَْضاُء نَِقيٌَّة، ُعمَّ أَمـَرُه  ، َوالشَّ ْهَر، ُعمَّ أَمـَرُه فَأقَاَم الَعرْصَ الظُّ

ْمُس، ُعمَّ أَمـَرُه فَأقَاَم الِعَشاَء ِحنَي ذَلَب فَأقَاَم الَمْغرَِب ِحنَي ذَلبَِت ال شَّ
َفُق، ُعمَّ أَمـَرُه فَأقَاَم الَفْجَر ِحنَي َطلََع الَفْجرُ    .الشَّ

ْهِر، فَأبَْرَد بِـَها، فَأْغَعَم أْن ُفرْبَِد  ِ أَمـَرُه فَأبَْرَد بِالظُّ َْوُم اخكَّا ا أْن اَكَن ا فَلَـمَّ
ِي اَكَن، وََصىلَّ بِـَها، وََصىلَّ الَعرْصَ 

َّ َرَها فَْوَق ا ْمُس ُمْرتَِفَعٌة، أخَّ  َوالشَّ
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َفُق، وََصىلَّ الِعَشاَء بَـْعَدَما َذَهَب ثُلُُث  الَمْغِرَب َقبَْل أْن يَـِغيَب الشَّ
  .اللَّيِْل، وََصىلَّ الَفْجَر فَأْسَفَر بِـَها

ائُِل  أْفنَ «: قال ُعمَّ  الِة؟ َوقِْت  َقنْ  السَّ  رَُسوَل  يَا أنَا: الرَُّجُل  َفَقاَل . »الصَّ
  »َرأْفتُـمْ  َما َننْيَ  َصالتُِكمْ  َوقُْت «: قال! اهللا

ความวา มีชายคนหนึ่งถามทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ถึงเวลา
ละหมาดแตละเวลา ทานไดตอบวา “ทานจงละหมาดพรอมฉันสองวัน” เมื่อ
ตะวันคลอย ทานไดส่ังใหทานบิลาลอะซาน ทานบิลาลจึงอะซาน หลังจากนั้น
ทานไดส่ังใหอิกอมะฮฺเพื่อละหมาดซุฮรฺ (เมื่อถึงเวลาอัศรฺ)แลวทานก็ไดส่ังใหอะ
ซานและอิกอมะฮฺเพื่อละหมาดอัศรฺในขณะที่ตะวันยังฉายแสงเจิดจาอยู 
หลังจากนั้นทานไดส่ังใหอะซานและอิกอมะฮฺเพื่อละหมาดมัฆริบเมื่อส้ินแสง
ตะวันจากขอบฟา หลังจากนั้นทานไดส่ังใหอะซานและอิกอมะฮฺเพื่อละหมาดอิ
ชาอเมื่อส้ินแสงเงินแสงทองจากขอบฟา หลังจากนั้นทานไดส่ังใหอะซานและ
อิกอมะฮฺเพื่อละหมาดอัลฟจญรฺเมื่อแสงอรุณขึ้น และเมื่อถึงวันที่สอง ทานได
ส่ังใหยืดเวลาซุฮรฺใหชาลงหรือใหอากาศเย็นลง แลวจึงละหมาดซุฮรฺตอนที่
ความรอนเบาบางลง ซึ่งเปนความปรานีและสบายขึ้นเมื่อไดละหมาดซุฮรฺตอน
ที่ความรอนเย็นลงแลว และไดส่ังใหละหมาดอัศรฺในขณะที่แสงตะวันยังเจิดจา 
และจะลาชาไดจนถึงตะวันลับฟา และไดส่ังใหละหมาดอัลมัฆริบกอนสิ้นแสง
เงินแสงทองจากขอบฟา และไดส่ังใหละหมาดอิชาอเมื่อคํ่าคืนผานไปหนึ่งใน
สามแลว และไดส่ังใหละหมาดอัลฟจญรฺเมื่อแสงอรุณยังมีอยู หลังจากนั้นทาน
ไดกลาววา “ไหนคนที่ถามเกี่ยวกับเวลาละหมาด” ผูถามก็ตอบวา ฉันเองโอ
ทานเราะสูลุลลอฮฺ แลวก็ไดกลาววา “เวลาละหมาดของพวกทานก็จะอยูราวๆ
ดังที่ทานเห็นนี่แหละ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 613) 

 
จะละหมาดตอนไหนหากอยูในสภาพอากาศที่รอนจัด 

หากอยูในสภาพอากาศที่รอนจัด มีสุนนะฮฺใหยืดเวลาละหมาดซุฮรฺจนเกือบถึงเวลา
ละหมาดอัศรฺ ทั้งนี้เนื่องจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 

بْرُِدوا احلَرُّ  اْشتَدَّ  إَذا«
َ
الِة، فَأ ةَ  فَإنَّ  بِالصَّ   »َجَهنَّمَ  َفيْـِح  ِمنْ  احلَرِّ  ِشدَّ

ความวา “ เมื่อใดที่อยูในสภาพอากาศที่รอนจัด ก็จงคอยใหเย็นแลวจึง
ละหมาด เพราะแทจริงความรอนนั้นเปนสวนหนึ่งจากเปลวนรกญะฮันนัม” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 536 สํานวนนี้เปนของ
ทาน และบันทึกโดยมุสลิม เลขที่: 616) 
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เวลาละหมาด หากอยูในสถานที่ที่ไมสามารถแยกแยะเวลาได 
ผูใดที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ดวงอาทิตยไมตกดินในฤดูรอน และไมโผลจากขอบฟาเลยในฤดู

หนาว หรือในพื้นที่ที่มีกลางวันยาวจนถึงหกเดือนและมีกลางคืนยาวหกเดือนเชนกัน พวกเขา
จะตองละหมาดทั้งหาเวลาในทุกๆ 24 ชั่งโมง และจะตองยึดเวลาละหมาดในแตละเวลาให
เหมือนกับพื้นที่ใกลเคียงที่สามารถแยกแยะเวลาของการละหมาดหาเวลาในแตละเวลาได 
 


