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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

2. การอะซานและการอิกอมะฮฺ 
 

การอะซาน: เปนการทําอิบาดะฮฺโดยการประกาศใหรูถึงการเขาสูเวลาละหมาดดวยคํา
กลาวที่เฉพาะ 

เร่ิมมีการบัญญัติการอะซานครั้งแรกนั้นในปแรกของการฮิจญเราะฮฺ 
 
วิทยปญญาการบัญญัติการอะซาน 

1 – การอะซานเปนการประกาศใหรูถึงเวลาทําละหมาดแลว และยังหมายถึงการเรียก การ
เชิญชวน ใหไปรวมทําละหมาดในสถานที่เดียวกัน หรือละหมาดญะมาอะฮฺ ซึ่งจะทําใหเกิด
ประโยชนอันมากมาย 

2 – การอะซานเปนการแจงเตือนตอผูที่เผลอจากการละหมาด และเปนการระวังเตือนตอผู
ที่หลงลืมละหมาดเพื่อใหทําการละหมาดเสีย ซึ่งเปนนิอฺมัตที่ยิ่งใหญ เปนสิ่งที่จะนํามาซึ่งความ
ใกลชิดระหวางบาวกับอัลลอฮฺ และการอะซานนั้นเปนการเรียกรองสําหรับมุสลิมเพื่อไมใหพลาด
นิอฺมัตอันนี้ 

 
การอิกอมะฮฺ เปนการทําอิบาดะฮฺโดยการประกาศใหรูถึงการทําละหมาดแลว ดวยคํา

กลาวที่เฉพาะ 
 
หุกมการอะซานและอิกอมะฮฺ 

การอะซานและอิกอมะฮฺ เปนฟรฎกิฟายะฮฺตอบรรดาผูชายเทานั้น ไมวาจะอยูในสภาพ
เดินทางหรือไม ซึ่งการอะซานและอิกอมะฮฺนี้บัญญัติไวเฉพาะสําหรับละหมาดหาเวลาและ
ละหมาดุมุอะฮฺ(วันศุกร)เทานั้น 
 
บรรดาผูอะซานของทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ทั้งสี่ทาน คือ 

ทานบิลาล อิบนุ  เราะบาหฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) และทานอัมรฺ อิบนุ  อุมมิ  มักตูม
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) เปนผูอะซานที่มัสญิดนะบี  ณ  มะดีนะฮฺ   สวนทานสะอัด  อัลก็อรฎ
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) เปนผูอะซานที่มัสญิดกุบาอ และทานอบู มะหฺซูเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ)
เปนผูอะซานที่มัสญิดอัลหะรอม ณ นครมักกะฮฺ 

และทานอบู มะหฺซูเราะฮฺ นั้น ไดตัรญีอฺในการอะซาน(การตัรญีอฺ หมายถึง การกลาวคํา
ปฏิญาณ อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และ อัชฮะดุอันนะ มุหัมมะดัร รอซูลุลลอฮฺ ดวยเสียง
คอย กอนที่จะกลาวออกมาดวยเสียงดังในการอะซาน – บรรณาธิการ) และมีการกลาวซ้ําสองครั้ง
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ในการอิกอมะฮฺ สวนทานบิลาลนั้น ไมไดตัรญีอฺในการอะซานและไมมีการกลาวซ้ําสองครั้งในการ
อิกอมะฮฺ 
 
ความประเสริฐของการอะซาน 

เปนสิ่งที่สุนัตสําหรับผูอะซานใหข้ึนเสียงใหดังเมื่อทําการอะซาน เพราะวาไมมีผูใดที่ไดยิน
เสียงอะซานของเขา ไมวาจะเปนญินหรือมนุษยหรือส่ิงใดก็ตาม เวนแตผูไดยินนั้นจะเปนพยานให
เขาในวันกิยามะฮฺ ผูอะซานจะไดรับการอภัยโทษเทากับระยะคลื่นเสียงของเขาไปถึง และเขาจะ
ไดรับการรับรองจากผูที่ไดยินเสียงของเขาไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต และเขาจะไดผลบุญ
เหมือนกับผลบุญของผูที่มาละหมาดพรอมกับเขา 

1. รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม)ไดกลาววา 

فِّ  اجَِّداءِ  يِف  َما اجَّاُس  يَـْعلَـمُ  لَوْ « ِل، َوالصَّ وَّ
َ
نْ  إالَّ  ُدوايَـجِ  لَـمْ  ُعمَّ  األ

َ
 أ

  » الْستَـَهـُموا َعلَيْـهِ  يَْستَـِهـُموا
ความวา “หากผูคนไดรับรูถึงผลบุญที่มีอยูในการอะซานและแถวแรกของการ
ละหมาด แตไมอาจไขวควาสิ่งนั้นไดนอกจากตองจับฉลากกอน พวกเขาตอง
แยงกันจับฉลากแนนอน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย 
เลขที่ : 615 และมุสลิม เลขที่: 437 สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 

 
2. รายงานจากมุอาวิยะฮฺ บิน อบู สุฟยาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววาฉันไดยินทาน เราะ

สูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)กลาววา 
ْطَوُل  الُمؤَذِّنُونَ «

َ
ْقنَاقاً  اجَّاِس  أ

َ
  »الِقيَاَمةِ  يَومَ  أ

ความวา “บรรดาผูอะซาน(มุอัซซิน)นั้น คือผูที่มีคอยาวกวาผูอ่ืนในวันกิยามะฮฺ
(หมายถึงเปนผูที่มีผลบุญมากที่สุดในวันกิยามะฮฺ – บรรณาธิการ)” (บันทึก
โดยมุสลิม  : 387) 

 
ลักษณะการอะซานที่มีรายงานและปรากฏอยูในสุนนะฮฺ 

ลักษณะแรก คือ คําอะซานของทานบิลาล(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) ซึ่งทานใชอะซานในสมัย
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) (เปนหะดีษหะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 499 
และอิบนุ มาญะฮฺ 706 )  ซึ่งมีทั้งหมด 15 ประโยค ดังนี้ 

อัลลอฮุอักบัรฺ (อัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ)  ُْكرَب
َ
اُهللا أ

อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
اُهللا أ
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อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
اُهللا أ

อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
اُهللا أ

อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 
(ขาปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ) 

ْن ال إلَـَه إالَّ اهللا
َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ْن ال إلَـَه إالَّ اهللا
َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

อัชฮะดุ อันนะ  มุหัมมะดัร  เราะซู
ลุลลอฮฺ 
(ขาปฏิญาณวา มุหัมมัดนั้นเปนศา
สนทูตของอัลลอฮฺ) 

داً رَُسوُل  نَّ ُمـَحـمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اهللا أ

อัชฮะดุ อันนะ  มุหัมมะดัร  เราะซู
ลุลลอฮฺ 

داً رَُسوُل  نَّ ُمـَحـمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اهللا أ

หัยยะ อะลัศ เศาะลาฮฺ (มาละหมาด
กันเถิด) 

َالةِ  َّ بَلَ الصَّ َ 

หัยยะ อะลัศ เศาะลาฮฺ  َِالة َّ بَلَ الصَّ َ 
หัยยะ อะลัล ฟะลาหฺ (มาสู
ความสําเร็จกันเถิด) 

َّ بَلَ الَفَالِح  َ 

หัยยะ อะลัล ฟะลาหฺ  بَلَ الَفَالِح َّ َ 
อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب

َ
 اُهللا أ

อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
 اُهللا أ

ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ) 

 إالَّ اهللا  هَ ـإلَ ال 

 
ลักษณะที่สอง คือคําอะซานของทานอบูมะหฺซูเราะฮฺ ซึ่งมีทั้งหมด 19 ประโยค คือนับตัก

บีรฺตอนตน 4 ประโยค พรอมเพิ่มการตัรญีอฺ คือ การกลาว อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และ อัช
ฮะดุอันนะ มุหัมมะดัร เราะซูลุลลอฮฺ ดวยเสียงคอยกอนที่จะกลาวอะซานสองประโยคนั้นดวยเสียง
ดังอีกครั้งหนึ่ง 

รายงานจากทานอบู มะหฺซูเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววา 
لىق

َ
: قُْل «: فقال بنفسه هو احكأذين صىل اهللا عليه وسلم اهللا رسول عيلَّ  أ

، اهللا ْكرَبُ
َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
ْشهَ  أ

َ
نْ  دُ أ

َ
ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
 أ

نْ 
َ
ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
نَّ  أ

َ
ً  أ دا ْشَهدُ  اهللا، رَُسوُل  ُمـَحـمَّ

َ
نَّ  أ

َ
ً  أ دا  ُمـَحـمَّ
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ْشَهدُ : َصْوتَِك  ِمنْ  َفُمدَّ  ارِْجعْ  ُعمَّ : قال] مرتني مرتني،[  اهللا رَُسوُل 
َ
نْ  أ

َ
 أ

ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال
َ
نْ  أ

َ
ْشَهدُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
نَّ  أ

َ
ً  أ دا  اهللا، رَُسوُل  ُمـَحـمَّ

ْشَهدُ 
َ
نَّ  أ

َ
ً  أ دا َّ  اهللا، رَُسوُل  ُمـَحـمَّ الِة، بَلَ  َ َّ  الصَّ الِة، بَلَ  َ َّ  الصَّ َ 

َّ  الَفالِح، بَلَ  ، اهللا الَفالِح، بَلَ  َ ْكرَبُ
َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
  . »اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال أ

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ไดสอนคําอะซาน
ใหแกฉัน ดวยตัวของทานเอง ทานสอนวา จงทานจงกลาววา  
อัลลอฮุอักบัรรุลลอฮุอักบัร   อัลลอฮุอักบัรรุลลอฮุอักบัร  
อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  
อัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัร เราะสูลุลลอฮฺ อัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัร เราะสูลุลลอฮฺ 
อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ   
อัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัร เราะสูลุลลอฮฺ อัชฮาดุอันนะมุหัมมะดัร เราะสูลุลลอฮฺ     
หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ   หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ    
หัยยะอะลัลฟะลาหฺ  หัยยะอะลัลฟะลาหฺ    
อัลลอฮุอักบัรรุลลอฮุอักบัร  
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 503 ซึ่งสํานวนนี้เปน
สํานวนของเขา และบันทึกโดยอัตติรมิซียฺ หมายเลข 192) 

 
 

ลักษณะที่สาม คือคําอะซานของทานอบู มะหฺซูเราะฮฺขางตน แตมีตักบีรฺตอนตนแคสอง  
ประโยค พรอมเพิ่มการตัรญีอฺ จึงมีทั้งหมด 17 ประโยค (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 379) 

 
ลักษณะที่สี่ คือคําอะซานทุกประโยคใหกลาวซ้ําสองครั้ง สองครั้ง เวนเพียงประโยค 

ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ในตอนทายใหกลาวเพียงครั้งเดียว จึงมีทั้งหมด 13 ประโยค ทั้งนี้เนื่องจาก
หะดีษที่รายงานจากอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 

َذانُ  اَكنَ 
َ
 َمثىَْن، َمثىَْن  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسولِ  َقْهدِ  بَلَ  األ
ةً  َواإلقَاَمةُ  ًة، َمرَّ نََّك  إالَّ  َمرَّ

َ
الُة، قَاَمِت  قَدْ : َيُقوُل  ك الةُ  قَاَمِت  قَدْ  الصَّ   الصَّ

ความวา “ลักษณะการอะซานในสมัยทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม)นั้นจะกลาวทีละสองครั้ง สองครั้ง และการอิกอมะฮฺนั้นจะกลาวเพียง
ทีละหนึ่งครั้ง หนึ่งครั้ง นอกจากเมื่อทานกลาว ก็อดกอมะติศเศาะลาฮฺ ก็อดกอ
มะติศเศาะลาฮฺ” (เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 510 และ
บันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 628 ซึ่งสํานวนนี้เปนสํานวนของเขา) 
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ตามสุนนะฮฺควรอะซานดวยลักษณะที่กลาวมาทั้งหมด บางครั้งใชลักษณะนี้ บางครั้งใช

ลักษณะนั้น หรือสถานที่หนึ่งใชลักษณะหนึ่ง อีกสถานที่หนึ่งใชอีกลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่ง
สุนนะฮฺทุกลักษณะ และเปนการฟนฟูสุนนะฮฺในทุกรูปแบบที่บัญญัติไว ตราบใดที่ไมกลัวเกิดฟต
นะฮฺความวุนวาย 

ใหผูอะซานเพิ่มประโยคในอะซานของละหมาดศุบฮฺ หลังจาก หัยยะอะลัลฟะลาหฺ วา   
"อัศเศาะลาตุค็อยรุมมินันเนาวมฺ อัศเศาะลาตุค็อยรุมมินันเนาวมฺ" ทั้งนี้ในทุกลักษณะที่กลาว
มาขางตน 
 
เงื่อนไขที่ทําใหการอะซานใชได 

คํากลาวอะซานตองตามลําดับและตอเนื่อง ตองอะซานหลังจากเขาเวลาแลว มุอัซซินตอง
เปนมุสลิม ตองเปนชาย ตองเปนผูที่ซื่อสัตยไวใจได ตองเปนผูที่มีสติปญญาสมบูรณ ตองเปนผูที่มี
คุณธรรม ตองเปนผูที่บรรลุศาสนภาวะหรือเด็กที่เร่ิมเขาสูวัยที่สามารถแยกแยะได(มุมัยยิซ) และ
ตองอะซานดวยคําภาษาอาหรับดังที่รายงานมาในสุนนะฮฺ และการอิกอมะฮฺก็เชนกัน 

 
สิ่งที่สุนัตในการอะซาน 

สุนัตใหกลาวอะซานดวยถอยคําที่ชัดเจน สุนัตใหเปลงเสียงใหดัง สุนัตใหผินหนาและไหล 
ไปทางขวาในขณะที่กลาวคําวา “หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ” และใหผินหนาและไหลไปทางซาย 
ในขณะที่กลาวคําวา “หัยยะอะลัลฟะลาหฺ” และบางครั้งในคําหนึ่งๆ ในสองคํานั้นมีการผินหนาไป
ทางขวาและซายรวมกัน แตลักษณะแรกนั้นเปนลักษณะที่ตามความหมายของสุนนะฮฺที่ชัดเจน
กวา และการผินหนานี้เปนสุนนะฮฺในการอะซาน ถึงแมวาจะใชไมคก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากเปนสิ่งที่ได
ถูกบัญญัติไว 

สุนัตสําหรับมุอัซซินนั้นควรเปนคนที่มีเสียงไพเราะ ควรเปนคนที่รูเวลา ควรยืนผินหนาไป
ทางกิบละฮฺควรอยูในสภาพที่รางกายสะอาดปราศจากซึ่งหะดัษเล็ก และหะดัษใหญ ควรเอานิ้วทั้ง
สองอุดหูทั้งสอง ในขณะที่กลาวอะซาน และควรอะซานในที่ที่สูง 
 
หุกมการอะซานกอนเขาเวลา 

ถือวาใชไมไดและไมอนุญาตใหมีการอะซานกอนเขาเวลาละหมาดในทุกเวลาของ
ละหมาดหาเวลา และสุนัตใหมีการอะซานกอนเวลาฟจญรฺ(ศุบหฺ)ชวงเวลาหนึ่งเพื่อกินสะหูรฺสําหรบั
ผูที่จะถือศีลอด เพื่อเตรียมหยุดสําหรับผูที่ละหมาดสุนัตยามค่ําคืน เพื่อเปนการปลุกใหต่ืนสําหรับผู
ที่นอนหลับ เพื่อเปนการเตือนสําหรับผูที่ละหมาดตะหัจุดใหยุติการละหมาดดวยการละหมาดวิ
ติรฺ แตเมื่อแสงอรุณปรากฏขึ้น ตองอะซานอีกครั้งสําหรับการละหมาดศุบหฺ 

 



6 
 

สิ่งที่ควรกลาวสําหรับผูที่ไดยินเสียงอะซาน 
สุนัตสําหรับผูที่ไดยินเสียงอะซานไมวาจะชายหรือหญิง ดังนี้ 
1. ใหกลาวเหมือนกับผูอะซานกลาวทุกประโยค ยกเวนเมื่อรับประโยค “หัยยะอะลัศเศาะ

ลาฮฺ” กับ “หัยยะอะลัลฟะลาหฺ” ใหกลาววา (َة إالَّ بِاهللا  อานวา ลาเหาละ วะลา) (َال َحْوَل َوَال ُقوَّ
กุววะตะ อิลลา บิลลาฮฺ) ทั้งนี้เพื่อที่จะไดรับผลบุญเหมือนกับผูอะซาน 

2. หลังจากเสร็จส้ินการอะซานแลว สุนัตใหผูอะซานและผูที่ไดยินคําอะซานกลาว เศาะละ
วาต แกทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดวยเสียงคอย 

3. สุนัตใหกลาวดุอาอดังที่มีรายงานโดยทานญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
มา) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 

عَوةِ  َهِذهِ  رَبَّ  اللَُّهـمَّ : اجَِّداءَ  يَْسَمعُ  ِحنيَ  قَاَل  َمنْ « َّ ِة، ا الةِ  احكَّامَّ  َوالصَّ
ً  آِت  الَقائَمِة، دا ً  َمَقاماً  َواْنَعثْهُ  َوالَفِضيلََة، الوَِسيلَةَ  ُمـَحـمَّ  َمـْحـُمودا

ِي
َّ   »الِقيَاَمةِ  يَومَ  َشَفاَعيِت  لَـهُ  ْت َحلَّ  وََعْدتَـُه، ا

ความวา “ผูใดกลาวเมื่อเขาไดยินเสียงอะซานวา “อัลลอฮุมมะ ร็อบบะ ฮาซิฮิด
ดะอฺวะติตตามะฮฺ วัศเศาะลาติล กออิมะฮฺ อาติ มุหัมมะดะนิลวะสีละฮฺ 
วัลฟะฎีละฮฺ วับอัษฮุ มะกอมัน มะหฺมูดะนิลละซี วะอัดตะฮฺ” (ความหมาย 
โออัลลอฮฺ พระเปนเจาแหงการเชิญชวนอันสมบูรณ และการละหมาดที่กําลัง
จะปฏิบัติอยูนี้ ขอพระองคทรงโปรดประทานความดี ประเสริฐ และขอพระองค
ทรงโปรดนํามุหัมมัดสูตําแหนงที่ไดรับการสรรเสริญ ซึ่งพระองคไดทรงสัญญา
ไวดวยเถิด) เขาจะไดรับการชะฟะอะฮฺจากฉันในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดย อัล-
บุคอรีย หมายเลข 614) 

 
4. ใหกลาวหลังจากมุอัซซินกลาวชะฮาดะตัยนฺ (ทอนกลาวปฏิญาณในอะซาน) ดังนี้ 
รายงานจากทานสะอัด บิน อบี อัล-วักกอศ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 
ْشَهدُ : الُمؤَذِّنَ  يَْسَمعُ  ِحنيَ  قَاَل  َمنْ «

َ
نْ  أ

َ
يَك  ال هُ وَْحدَ  اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال أ  رَشِ

نَّ  لَـُه،
َ
ً  َوأ دا  رَُسوالً  َوبُِمـَحـمَّدٍ  َرّباً  بِاهللا رَِضيُت  َورَُسولُـُه، َقبُْدهُ  ُمـَحـمَّ

  »َذْغبُـهُ  لَـهُ  ُغِفرَ  ِديناً، َوبِاإلْسالمِ 
ความวา ความวา “ผูใดกลาวเมื่อเขาไดยินเสียงอะซานวา “อัชฮะดุอัลลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดัน อับดุฮู วะ
เราะสูลุฮฺ เราะฎีตุ บิลลาฮิ ร็อบบัน วะบิมุฮัมมะดิน เราะสูลัน วะบิล อิสลามิ 
ดีนัน" (ความหมาย ฉันขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดที่ตองเคารพ
สักการะโดยแทจริงนอกจากอัลลอฮฺ เพียงหนึ่งเดียว ไมมีภาคีใดใดสําหรับ
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พระองค และฉันขอปฏิญาณตนวามุหัมมัดนั้นเปนบาวของอัลลอฮฺรวมทั้งเปน
เราะสูลของพระองคโดยแทจริง และฉันยอมรับนับถืออัลลอฮฺเปนพระเจา มุหัม
มัดเปนเราะสูล และอิสลามเปนศาสนา) เขาจะไดรับการอภัยโทษในความผิด
ที่ผานมา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 386) 

 
5. หลังจากนั้นใหขอดุอาอใหแกตนเอง แลวแตใจปราถนา 

 
ความประเสริฐของการกลาวตามมุอัซซิน 

มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) วาทานไดยิน
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 

، واَصلُّ  ُعمَّ  يَـُقوُل، َما ِمثَْل  َفُقولُوا الُمؤَذَِّن، َسِمْعتُـمُ  إَذا«  َمنْ  فَإنَّهُ  َعيَلَّ
 الوَِسيلََة، يِل  اهللا َسلُوا ُعمَّ  َعرْشاً، بِـَها َعلَيهِ  اهللا َصىَل  َصالةً  َعيَلَّ  َصىلَّ 
لَةٌ  فَإغََّها رُْجو اهللا، ِعبَادِ  ِمنْ  ِلَعبْدٍ  إالَّ  تَنْبَـيِغ  ال اجلَنَّةِ  يِف  َمزْنِ

َ
نْ  َوأ

َ
ُكونَ  أ

َ
 أ

نَا
َ
َل  َفَمنْ  ُهَو، أ

َ
َفاَعةُ  لَـهُ  َحلَّْت  الوَِسيلَةَ  يِل  َسأ   »الشَّ

ความวา ความวา “เมื่อพวกทานไดยินเสียงมุอัซซินอะซาน พวกจงกลาว
เหมือนกับที่มุอัซซินกลาว หลังจากนั้นพวกทานจงกลาวเศาะละวาตใหฉัน 
เพราะวาผูใดก็ตามที่เศาะละวาตใหแกฉันหนึ่งครั้ง อัลลอฮฺจะใหพรแกเขาสิบ
คร้ัง หลังจากนั้นพวกทานจงขอตออัลอฮฺใหนําฉันไปสูตําแหนง อัล-วะสีละฮฺ  
เพราะวาตําแหนงนี้ ถือวาเปนตําแหนงที่มีระดับมากในสวรรค เปนตําแหนงที่
ไมควรที่จะไดรับนอกจากบาวคนเดียวเพียงคนเดียวเทานั้นในจํานวนบาว
หลายๆ คน และฉันหวังเปนอยางยิ่งวาฉันคือบาวคนนั้น ฉะนั้นผูใดที่ขอใหฉัน
ไปสูตําแหนงนั้น เขาจะไดชะฟาอะฮฺจากฉัน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 
284) 

 
ผูใดที่ไดรวมละหมาดสองเวลาหรือชดละหมาดที่ขาดไปใหอะซานในละหมาดแรกเทานั้น 

แลวใหอิกอมะฮฺในทุกๆ ละหมาดที่เหลือ 
 
หากผูที่จะอะซานมีต้ังแตสองคนขึ้นไป ใหคนที่เสียงดีที่สุดเปนผูอะซาน มิฉะนั้น ก็ใหคนที่

มีความเครงศาสนาและมีสติปญญาดีที่สุดเปนผูอะซาน มิฉะนั้นก็ใหคนที่คนที่ถูกคัดเลือกโดย
เพื่อนบาน มิฉะนั้นก็ใหใชวิธีหยิบฉลาก และเปนที่อนุญาตหากจะมีผูอะซานสองคนในหนึ่งมัสญิด 
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พลังของการอะซาน 
มีรายงานจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กลาววา 
ِذيَن، فَإَذا «

ْ
َّ ال يَْسَمَع احكَّأ اٌط َح يَْطاُن لَـُه رُضَ ْدبََر الشَّ

َ
الِة أ إَذا نُوِدَي لِلْصَّ

 َ ِ َّ إَذا قُ ْدبََر، َح
َ
الِة أ َّ إَذا ثُوَِّب لِلصَّ ْقبََل، َح

َ
َ اجَِّداُء أ ِ  احكَّثِْويُب قُ

َّ يَـْخُطَر َننْيَ الَمرِْء َوَغْفِسه يَـُقوُل  ْقبََل، َح
َ
اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، : أ

َّ َفَظلَّ الرَُّجُل ال يَْدرِي َكْم َصىلَّ    »ِلـَما لَـْم يَُكْن يَْذُكُر، َح
ความวา “เมื่อเสียงอะซานถูกเปลงออกมาชัยฏอนจะหันหลังหนีไป พรอมๆ กับ
ปลอยเสียงผายลมเพื่อกลบเสียงอะซาน จนกระทั่งมันไมไดยินเสียงอะซาน 
และเมื่อเสร็จส้ินเสียงอะซานมันก็จะหันกลับมาอีก จนกระทั่งเมื่อเสียงอิกอ
มะฮฺถูกเปลงออกมามันจะหันหลังหนีอีกครั้ง และเมื่อเสร็จส้ินเสียงอิกอมะฮฺมัน
ก็จะหันกลับมาอีกครั้งจนกระทั่งมันสามารถเขาไปรบกวนสมาธิหรือจิตใจของ
ผูละหมาดแตละคน มันจะกลาววาจงนึกถึงสิ่งนั้น จงนึกถึงสิ่งนี้ในสิ่งที่พวกเขา
ไมเคยนึกถึงมากอนเลย จนกระทั่งคนคนหนึ่งไมรูวาตัวเองละหมาดไปกี่
ร็อกอะฮฺแลว” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 608 
สํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย และบันทึกโดยมุสลิม เลขที่: 389) 

 
การอะซานในวันุมุอะฮฺนั้นจะเริ่มกลาวเมื่ออิมามไดอยูบนมิมบัรเพื่อกลาวคุฏบะฮฺแลว  

แตตอมาเมื่อมีผูคนมากขึ้นในสมัยของทานอุษมาน ทานไดเพิ่มการอะซานอีกครั้งหนึ่งกอนหนานั้น
และบรรดาเศาะหาบะฮฺทานอื่นๆ ก็เห็นพองไปกับทานดวยในเรื่องนี้ 
 
หุกมการเอาคาจางในการอะซาน 

ไมอนุญาตใหอิมามเอาคาจางจากการเปนอิมามนําละหมาด และไมอนุญาตใหมุอัซซิน
เอาคาจางจากการอะซานของเขาเชนกัน แตอนุญาตใหทั้งอิมามและมุอัซซินรับเอารางวัลจากเงิน
สวนกลางหากเขาไดทําหนาที่ของเขาดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ 
 
หุกมสําหรับผูที่เขาไปในมัสญิดในขณะมุอัซซินกําลังอะซาน 

สําหรับผูที่ เขาไปในมัสญิดในขณะมุอัซซินกําลังอะซานนั้น สุนัตใหเขาฟงและตอบ
รับคําอะซาน หลังจากนั้นใหดุอาอหลังจากเสียงอะซานไดเสร็จส้ินลง และไมอนุญาตใหเขานั่ง
จนกระทั่งเขาละหมาดตะหิยะตุลมัสญิดกอน 

เมื่อมุอัซซินไดอะซานแลวหามมิใหผูใดออกจากมัสญิด นอกจากจะมีเหตุจําเปน เชนปวย
หรือเพื่อเอาวุฎอ(น้ําละหมาด)ใหม เปนตน 
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ลักษณะการอิกอมะฮฺที่มีรายงานและปรากฏอยูในสุนนะฮฺ 

ลักษณะที่หนึ่ง  มีทั้งหมดสิบเอ็ดประโยคคืออิกอมะฮฺของทานบิลาลที่ใชอิกอมะฮฺในขณะ
ละหมาดกับทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซึ่งมีคํากลาวดังนี้ 

อัลลอฮุอักบัรฺ (อัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ)  ُْكرَب
َ
اُهللا أ

อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
اُهللا أ

อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 
(ขาปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ) 

ْن ال إلَـَه إالَّ اهللا
َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

อัชฮะดุ อันนะ  มุหัมมะดัร  เราะซู
ลุลลอฮฺ 
(ขาปฏิญาณวา มุหัมมัดนั้นเปนศา
สนทูตของอัลลอฮฺ) 

داً رَُسوُل  نَّ ُمـَحـمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 اهللا أ

หัยยะ อะลัศ เศาะลาฮฺ (มาละหมาด
กันเถิด) 

َالةِ  َّ بَلَ الصَّ َ 

หัยยะ อะลัล ฟะลาหฺ (มาสู
ความสําเร็จกันเถิด) 

َّ بَلَ الَفَالِح  َ 

ก็ อดกอมะติ ศ  เ ศาะลาฮฺ  (การ
ละหมาดไดเร่ิมแลว) 

الةُ  قَاَمِت  قَدْ   الصَّ

ก็อดกอมะติศ เศาะลาฮฺ   ْالةُ  قَاَمِت  قَد  الصَّ
อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب

َ
 اُهللا أ

อัลลอฮุอักบัรฺ  ُْكرَب
َ
 اُهللا أ

ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ) 

 إالَّ اهللا  هَ ـإلَ ال 

(เปนหะดีษหะสันเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 499) 
 
ลักษณะที่สอง มีทั้งหมด สิบเจ็ดประโยคเปนอิกอมะฮฺของอะบี มะหฺซูเราะฮฺ ดังที่มี

รายงานดังนี้ 
 الصالة قامت وقد أربعاً، واحليعلتان أربعاً، والتشهدان أربعاً، احككبري
  مرة اهللا إال هل وال مرتني، واحككبري مرتني،
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ความวา “กลาวคําตักบีรฺส่ีคร้ัง กลาวคําสองชะฮาดะฮฺส่ีคร้ัง กลาวคําสอง
หัยอะละฮฺส่ีคร้ัง กลาวคําวา ก็อดกอมะติศเศาะลาฮฺ สองครั้ง กลาวคําตักบีรฺ
อีกสองครั้งและกลาวคําวา ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ หนึ่งครั้ง (เปนหะดีษหะ
สันเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบูดาวุด หมายเลข(502)และอัตติรมิซียฺ หมายเลข
(192) 

 
ลักษณะที่สาม มีทั้งหมดสิบประโยค (เหมือนกับลักษณะที่หนึ่ง แตตัดคําตักบีรฺใน

ตอนทายออกหนึ่งประโยค) มีคํากลาวดังนี้ 
 
َ
ْن َال إلَـَه إالَّ اهللا، أ

َ
ْشَهُد أ

َ
، أ ْكرَبُ

َ
، اهللا أ ْكرَبُ

َ
داً رَُسوُل اهللا أ نَّ ُمـَحـمَّ

َ
ْشَهُد أ

الُة، قَْد قَاَمِت  َّ بَلَ الَفَالِح، قَْد قَاَمِت الصَّ َ َالِة،  َّ بَلَ الصَّ َ اهللا، 
، َال إلَـَه إالَّ  اهللا ْكرَبُ

َ
الُة، اهللا أ   الصَّ

(เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 510 และบันทึกโดย อัน-นะ
สาอีย หมายเลข(๖๒๘) 

 
สุนัตใหอิกอมะฮฺดวยลักษณะที่กลาวมาทั้งหมด บางครั้งใชลักษณะนี้ บางครั้งใชลักษณะ

นั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุกลักษณะ และเปนการฟนฟูสุนนะฮฺในทุกรูปแบบที่บัญญัติไว 
ตราบใดที่ไมกลัวเกิดฟตนะฮฺ 

 
สุนัตใหกลาวดุอาอและละหมาดสุนัต ในระหวางอะซานและอิกอมะฮฺ 
 
อนุญาตใหใชเครื่องขยายเสียงในการอะซาน อิกอมะฮฺ ละหมาดและคุฏบะฮฺเมื่อเห็นควร

ใช แตถาหากวานํามาซึ่งความเดื่อดรอนและรบกวนจําเปนตองใช 
 
ผูที่อะซานคือผูที่อิกอมะฮฺ 

สุนัตใหผูที่อะซานและอิกอมะฮฺเปนบุคคลคนเดียวกัน และมุอัซซินนั้นมีอํานาจเหนือกวา
ผูอ่ืนในเรื่องการอะซาน สวนอิมามนั้นมีอํานาจเหนือกวาผูอ่ืนในเรื่องการอิกอมะฮฺ ฉะนั้นมุอัซซินจะ
อิกอมะฮฺไมได นอกจากอิมามจะใหสัญญานกอน หรือเห็นอิมามมา หรือวาเห็นอิมามลุกขึ้นยืนเพื่อ
นําละหมาด เปนตน 

สุนัตใหกลาวแตละประโยคของคําอะซานดวยลมหายใจเดียวตอหนึ่งประโยค นอกจากคํา
วา อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ สองประโยคนี้ใหกลาวติดตอกันดวยลมหายใจหนึ่งครั้ง แตบางครั้ง
ก็กลาวแตละประโยคตางหากได และผูที่ไดยินเสียงอะซานก็กลาวตอบรับในลักษณะเดียวกัน สวน
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อิกอมะฮฺใหกลาวแตละประโยคนั้นไมปรากฎหลักฐานจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)
วามีคํากลาวตอบรับสําหรับผูไดยินคําอิกอมะฮฺแตอยางใด 
 
ลักษณะการอาซานในยามฝนตกหรือในสภาพอากาศที่หนาวจัด 

สุนัตใหผูที่อะซานชวงที่มีสภาพอากาศที่หนาวจัดหรือในคํ่าคืนที่ฝนตก เปนตน กลาว
หลังจากคําสองหัยอะละฮฺหรือหลังจากอะซานเสร็จส้ินแลว ดวยคําที่ปรากฏในสุนนะฮฺดังนี้ 

َال َصلُّوا يِف الرَِّحالِ 
َ
 أ

คําอาน อะลา ศ็อลลู ฟรฺ ริหาล 
ความวา “แตทวาพวกทานจงละหมาดในที่อาศัยของพวกทานเถิด“(มุตตะฟะ
กุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 666 และมุสลิม เลขที่: 697) 
 

 َصلُّوا يِف ُنيُوتُِكمْ 
คําอาน ศ็อลลู ฟ บุยูติกุม 
ความวา “พวกทานจงละหมาดในที่บานของพวกทานเถิด“ (มุตตะฟะกุน อะ
ลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 901 และมุสลิม เลขที่: 699) 
 
บางครั้งใชลักษณะนี้บาง บางครั้งใชลักษณะนั้นบาง ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺในทุก

ลักษณะ 
สวนผูใดที่ตองการมาละหมาดที่มัสญิดในสภาพอาการดังกลาวก็ถือวาไดทําตาม

บทบัญญัติหนึ่งสําหรับเขาถึงแมวาจะลําบากก็ตาม  
 
หุกมการอะซานและอิกอมะฮฺในเวลาเดินทาง 

มีรายงานจากทานมาลิก บิน อัลหุวัยริษ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา มีชายสองคนมา
หาทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซึ่งชายสองคนนี้มาบอกวาจะเดินทางไกล ทานนบีก็ได
กลาวแกเขาสองคนวา 

ْغتُـَما خَ «
َ
ُكَماإَذا أ ْكرَبُ

َ
ُكَما أ َُؤمَّ ِ ِقيَما، ُعمَّ 

َ
ذِّنَا، ُعمَّ أ

َ
 »رَْجتُـَما فَأ

ความวา “เมื่อทานทั้งสองออกเดินทางแลว ก็จงอะซาน หลังจากนั้นก็จงอิกอ
มะฮฺ แลวใหผูที่อาวุโสกวาเปนอิมาม” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึก
ในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 630 สํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรียและมุสลิม เลขที่: 
674) 
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หุกมการอะซานและอิกอมะฮฺในการละหมาดตางๆ 
สําหรับการละหมาดตางๆนั้น หากพิจารณาในดานการบัญญัติการอะซานและอิกอมะฮฺมี 

4 สถานะ คือ 
หนึ่ง การละหมาดที่มีบัญญัติการอะซานและอิกอมะฮฺ ไดแกละหมาดหาเวลา และ

ละหมาดุมุอะฮฺ 
สอง การละหมาดที่มีบัญญัติการอิกอมะฮฺแตไมมีอะซาน ไดแก ละหมาดที่รวมกับ

ละหมาดกอนหนา และละหมาดชด 
สาม การละหมาดที่มีคําประกาศที่เฉพาะ ไดแก ละหมาดกุสูฟ(สุริยุปราคา) และละหมาด

คุสูฟ(จันทรุปราคา) 
สี่ การละหมาดที่ไมมีบัญญัติทั้งอะซานและอิกอมะฮฺ ไดแก ละหมาดสุนัต ละหมาดญะนา

ซะฮฺ ละหมาดอีดทั้งสองวัน และละหมาดขอฝน เปนตน 


