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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

15. การละหมาดวันศุกร (ุมุอะฮฺ) 
 
วิทยเหตุผลที่ไดบัญญัติการละหมาดวันศุกร(ุมุอะฮฺ) 

อัลลอฮฺไดบัญญัติการชุมนุมสําหรับบรรดามุสลิมหลายวาระดวยกัน ทั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ 
เสริมความผูกพัน รักใครปรองดองกันระหวางพวกเขา ซึ่งการชุมนุมนั้นมีทั้งระดับหมูบาน เชน
ประชุมเพื่อละหมาดหาเวลา ระดับจังหวัด เชนประชุมเพื่อละหมาดุมุอะฮฺและละหมาดอีด ระดับ
นานาชาติ เชนประชุมเพื่อทําหัจญที่มักกะฮฺ ซึ่งการประชุมเหลานี้ถือวาเปนการประชุมของบรรดา
มุสลิมในระดับ เล็ก ปานกลาง และใหญ 

 
ความประเสริฐของวันศุกร 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

ْمُس  َعلَيْـهِ  َطلََعْت  يَْومٍ  َخرْيُ «  َوِفيْـهِ  آَدُم، ُخِلَق  ِفيْـهِ  اجلُـُمَعِة، يَْومُ  الشَّ
ْدِخَل 

ُ
ْخِرجَ  َوِفيْـهِ  اجلَنََّة، أ

ُ
اَعةُ  َيُقومُ  َوال ِمنْـَها، أ   »اجلُـُمَعةِ  يَْومِ  يِف  إالَّ  السَّ

ความวา “วันที่ดีที่สุดในบรรดาวันที่มีอยูคือวันศุกร เพราะเปนวันที่อาดัมถูก
สราง เปนวันที่อาดัมเขาสวรรค เปนวันที่อาดัมถูกขับออกจากสวรรค และวันกิ
ยามะฮฺ(วันสิ้นโลก)จะไมเกิดขึ้นนอกจากในวันศุกร” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 854) 
 

หุกมการละหมาดุมุอะฮฺ 
1- การละหมาดุมุอะฮฺมีสองร็อกอะฮฺ วาญิบสําหรับชายมุสลิมทุกคน ที่บรรลุศาสนภาวะ 

มีสติสัมปชัญญะ เปนเจาของพื้นที่หรือชุมชน ฉะนั้นจึงไมวาญิบสําหรับผูหญิง ผูปวย เด็ก ผู
เดินทาง แตหากพวกเขาเหลาละหมาดุมุอะฮฺก็ถือวาใชได สวนผูเดินทางหากหยุดพักอยู และได
ยินเสียงอะซานก็ตองไปละหมาดุมุอะฮฺ 

2- การละหมาดุมุอะฮฺถือวาเปนการแทนละหมาดซุฮฺริ ฉะนั้นจึงไมอนุญาตใหผูที่
ละหมาดุมุอะฮฺละหมาดซุฮฺริอีกหลังุมุอะฮฺ และวาญิบตองรักษาการละหมาดุมุอะฮฺเปน
ประจํา ผูใดที่ขาดุมุอะฮฺติดตอกันสามครั้งโดยเจตนาดวยความมักงายอัลลอฮฺก็จะทรงผนึกหัวใจ
ของเขา 

 
เวลาละหมาดุมุอะฮฺ 
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เวลาละหมาดุมุอะฮฺชวงที่ประเสริฐที่สุดคือ หลังจากตะวันคลอยจนถึงชวงทายสุดของ
เวลาละหมาดซุฮฺริ และอนุญาตใหละมาดุมุอะฮฺกอนตะวันคลอยได 

 
การอะซานุมุอะฮฺ 

การอะซานที่ดีก็คือใหมีชวงระยะเวลาหางพอสมควรระหวางการอะซานครั้งแรกกับการอะ
ซานครั้งที่สอง เปนระยะที่มุสลิมบางคน โดยเฉพาะบางคนที่บานอยูไกล บางคนที่เพิ่งตื่นนอน หรือ
บางคนที่หลงลืมไดมีเวลาทันที่จะเตรียมตัวมาละหมาดได และทันที่จะรักษามารยาท ปฏิบัติส่ิงที่
สุนัตตางๆ ในวันศุกร และทันที่จะเดินมาสูมัสญิดได ทั้งนี้นาจะหางกันระหวางอะซานทั้งสองครั้ง
นั้นสักหนึ่งชั่วโมงเปนอยางนอย 
 
เงื่อนไขการดําเนินการละหมาดุมุอะฮฺ 

วาญิบตองละหมาดุมุอะฮฺในเวลาของมันและมีผูรวมละหมาดไมตํ่ากวาสามคนจาก
บรรดาเจาของพื้นที่และตองมีสองคุฏบะฮฺกอนละหมาด 
 
ความประเสริฐของการอาบน้ําในวันศุกรและการไปมัสญิดต้ังแตเนิ่นๆ 

1- มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺเราะ ฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َما َراحَ  ُعمَّ  اجلَنَابَِة، ُغْسَل  اجلُـُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسَل  َمنْ « غَّ
َ
 بََدنًَة، قَرََّب  فََكك

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  غََّما اخكَّاِغيَةِ  السَّ
َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َنَقَرًة، قَرََّب  فََكك  السَّ

غََّما خِكَةِ اخكَّا
َ
قَْرَن، َكبْشاً  قَرََّب  فََكك

َ
اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  أ ابِـَعةِ  السَّ غََّما الرَّ

َ
 فََكك

اَعةِ  يِف  َراحَ  َوَمنْ  َدَجاَجًة، قَرََّب  َما اخلَاِمَسةِ  السَّ غَّ
َ
 فَإَذا َنيَْضًة، قَرََّب  فََكك

ِّ  يَْستَـِمُعونَ  الَمالئَِكةُ  َحرَضَِت  اإلَمامُ  َخَرجَ   »ْكرَ ا
ความวา “ผูใดที่อาบน้ําในเชาวันศุกรเหมือนกับอาบน้ําุนุบ หลังจากนั้นก็
ไปมัสญิดตั้งแตเนิ่นๆ ผลบุญของเขาเสมือนวาเขาไดรับอูฐหนึ่งตัว และผูใดไป
ในหนึ่งชั่วโมงถัดไปเสมือนวาเขาไดรับวัวหนึ่งตัว และผูใดไปในหนึ่งชั่วโมง
ถัดไปเสมือนวาเขาไดรับแกะตัวผูที่มีเขาสวยงามหนึ่งตัว และผูใดไปในหนึ่ง
ชั่วโมงถัดไปก็เสมือนวาเขาไดรับไกหนึ่งตัว และผูใดไปในหนึ่งชั่วโมงถัดไปก็
เสมือนวาเขาไดรับไขหนึ่งใบ เมื่อใดที่อิมามออกมากลาวคุฏบะฮฺแลว บรรดา
มะลาอิกะฮฺก็จะมานั่งฟงคําตักเตือนของอิมามดวย” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 881 สํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย และ
มุสลิม เลขที่: 850) 

 



3 
 

2- มีรายงานจากทานเอาสฺ อิบนุ เอาสฺ อัษ-ษะเกาะฟยฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานไดยิน
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َل  َمنْ « رَ  ُعمّ  َواْغتََسَل، اجلُـُمَعةِ  يَومَ  َغسَّ َ  َواْنتَـَكَر، بَكَّ  َولَـمْ  َوَم
 َقَمُل  َخْطَوةٍ  بُِكلِّ  لَـهُ  اَكنَ  يَلُْغ، َولَـمْ  فَاْستَـَمعَ  اإلَمامِ  ِمنَ  وََدنَا يَْرَكْب،

ْجرُ  َسنَةٍ 
َ
 »َوِقيَاِمَها ِصيَاِمَها أ

ความวา “ผูใดตั้งใจที่จะอาบน้ําในวันศุกรและอาบน้ําแตเชาหลังจากนั้นตั้งใจ
ที่จะไปมัสญิดแตเชาแลวเขาก็ไปเชาโดยเดินเทาไปไมไดข่ีพาหนะ เมื่อไปถึง
เขาประชิดใกลอิมาม แลวตั้งใจฟงคุฏบะฮฺไมเผลอเลื่อนลอย เขาจะไดในแต
ละๆกาวที่เขากาวไปเทากับผลบุญการถือศีลอดและการละหมาดกิยามหนึ่งป” 
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 345 สํานวนนี้เปนของทาน 
และอิบนุ มาญะฮฺ 850) 

 
เวลาอาบน้ําในวันศุกร 

เวลาอาบน้ําในวันศุกรเร่ิมต้ังแตฟจญรฺ(แสงอรุณ)ข้ึนในวันศุกรจนถึงใกลจะละหมาดวัน
ศุกรเล็กนอย สุนัตใหผลัดเวลาการอาบน้ําออกไปจนกวาจะถึงเวลากอนออกไปละหมาดุมุอะฮฺ 

 
เวลาออกไปละหมาดุมุอะฮฺที่ดีที่สุด 

1- เวลาที่สุนัตออกละหมาดุมุอะฮฺเร่ิมต้ังแตตะวันขึ้น สวนเวลาที่วาญิบคือเวลาอะซาน
คร้ังที่สองกลาวคือเปนเวลาที่อิมามเขามาเพื่อกลาวคุฏบะฮฺ 

2- มุสลิมสามารถที่จะรูถึงชวงเวลาทั้งหาที่ระบุในหะดีษขางตน โดยการแบงเวลาตั้งแต
ตะวันขึ้นจนถึงอิมามมาออกเปนหาสวน ชึ่งก็จะไดทราบวาแตละชวงเวลานั้นมีระยะหางเทาใด 
 
หุกมการเดินทางในวันศุกร 

อนุญาตใหเดินทางในวันศุกรกอนที่จะอะซานครั้งที่สอง 
และไมอนุญาตใหออกเดินทางสําหรับผูที่วาญิบตองละหมาดวันศุกรหลังจากที่อะซานครั้ง

ที่สองแลว เวนแตจะมีเหตุสุดวิสัยเชน พลาดนัด หรือพลาดเวลาโดยสาร เชนรถยนต เรือ หรือ
เครื่องบิน เปนตน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

I M L K J I H G F E D C B A
 O NW V U T S R Q PH ] ٩/اجلمعة[. 
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ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย เมื่อไดมีเสียงอะซานรองเรียกเพื่อละหมาดใน
วันศุกร ก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงละทิ้งการคาขายเสีย นั่นเปน
การดีสําหรับพวกเจา ถาหากพวกเจารู” (อัล-ุมุอะฮฺ : 9) 
 

(อัลมัสบูก)ผูที่มาสายในการละหมาดุมุอะฮฺมาชวงไหนถึงจะเรียกวาไดุมุอะฮฺ 
ผูใดที่ทันละหมาดุมุอะฮฺพรอมอิมามไดหนึ่งร็อกอะฮฺ แลวเพิ่มอีกร็อกอะฮฺก็จะถือวา

ละหมาดุมุอะฮฺของเขาสมบูรณ 
แตหากทันละหมาดพรอมอิมามนอยกวาหนึ่งร็อกอะฮฺใหเขาเปลี่ยนเจตนาละหมาดใหเปน

ซุฮฺริแลวละหมาดสี่ร็อกอะฮฺแทน 
 
อิมามจะเขามาละหมาดุมุอะฮฺในเวลาใด? 

ตามสุนนะฮฺแลวมะอมูมนั้นตองออกไปละหมาดุอุอะฮฺ ละหมาดอีด และละหมาดอิสติ
สกออตั้งแตเนิ่นๆ  สวนอิมามนั้นใหออกมาละหมาดุมุอะฮฺ และอิสติสกออเมื่อจะกลาวคุฏบะฮฺ 
สําหรับละหมาดอีดนั้นใหอิมามเขามาเมื่อถึงเวลาละหมาด 

 
จะกลาวคุฏบะฮฺดวยภาษาอะไร? 

ตามสุนนะฮฺแลวในวันศุกรจะมีสองคุฏบะฮฺโดยใชภาษาอาหรับสําหรับผูที่ใชภาษาอาหรับ
คลอง และหากจะแปลใหผูฟงที่ไมเขาใจภาษาอาหรับรูเร่ืองดวยก็จะดี และหากไมสามารถทํา
เชนนั้นได ก็สามารถกลาวคุฏบะฮฺดวยภาษาของพวกเขาได สวนการละหมาดนั้นจะใชภาษาอื่น
ไมไดนอกจากภาษาอาหรับ 

 
การละหมาดุมุอะฮฺนั้นวาญิบหรือไมสําหรับผูเดินทาง? 

หากผูเดินทางผานไปยังเมืองที่จะละหมาดุมุอะฮฺ และไดยินเสียงอะซานซึ่งเขาตองการ
พักอยูเมืองนี้ชั่วคราว เขาตองละหมาดุมุอะฮฺ หรือหากเขาจะเปนผูกลาวคุฏบะฮฺแลวเปนอิมาม
นําละหมาดุมุอะฮฺของคนในที่นั้น ก็ถือวาการละหมาดของทุกคนใชได 
 
ลักษณะของผูที่กลาวคุฏบะฮฺ 
มีรายงานจากทานญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา 

 وََعال َقيْنَاُه، اْحـَمرَّْت  َخَطَب  إَذا  عليه وسلمصىل  اهللا  اهللا ُل رَُسو اَكنَ 
َّ  َغَضبُـُه، َواْشتَدَّ  َصْوتُـُه،  َصبََّحُكمْ : يَـُقوُل  َجيٍْش  ُمنِْذرُ  َككنَّهُ  َح

اُكمْ    َوَمسَّ
ความวา “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อทาน
กลาวคุฏบะฮฺสองตาทานจะแดง เสียงดังฟงชัด เสมือนวาโกรธอยางจริงจัง 
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เด็ดขาดจนคลายกับผูบัญชาการกองทหารที่กําลังเตือนวา ศัตรูจะเขามาแลว
ในตอนเชาและในตอนเย็น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 867) 
 

ผูอานคุฏบะฮฺจะทําสิ่งใดบางเมื่อเขามาในมัสญิดแลว 
1- มีสุนัตใหอิมามกลาวคุฏบะฮฺบนมิมบัรฺ(แทนเทศนา)ที่มีบันไดสามขั้น เมื่อเขามาใหเขา

ข้ึนบนมิมบัรฺ แลวหันหนาเขาหาผูคน แลวกลาวสะลาม หลังจากนั้นจึงนั่ง จากนั้นคอยจนกวาผูอะ
ซานจะอะซานเสร็จ แลวจึงเริ่มกลาวคุฏบะฮฺแรกในทายืน เมื่อเสร็จคุฏบะฮฺแลวใหนั่งสักครู 
หลังจากนั้นยืนกลาวคุฏบะฮฺที่สองอีก และอนุญาตใหหยุดชั่วครูในระหวางคุฏบะฮฺไดหากมีเหตุ
จําเปนใหทําเชนนั้น 

2- มีสุนนะฮฺใหอิมามกลาวคุฏบะฮฺส้ันๆ โดยไมดูหนังสือ แตหากไมสามารถทําไดก็ใหดู
หนังสือได 
 
ลักษณะของคุฏบะฮฺ 

บางครั้งคุฏบะฮฺอาจเริ่มตนดวยคุฏบะฮฺหาญะฮฺ(สํานวนอารัมภบทตามที่มีรายงานในหะ
ดีษ) แตบางครั้งก็อาจเริ่มดวยสิ่งอื่นได สําหรับคุฏบะฮฺหาญะฮฺนั้นมีเนื้อความดังนี้ 

وِر  �إّن احلَـْمَد « حَنْـَمُدُه َونَْستَِعينُـُه، َونَْستَْغِفُرُه، َوَغُعوُذ بِاهللا ِمْن رُشُ
ْقَماِجَا، َمْن يَـْهِدهِ اهللا فَال ُمِضلَّ لَـُه، َوَمنْ 

َ
ْغُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
يُْضِلْل  أ

ْن ال إلَـَه إالَّ اهللا وَحْ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْشَهُد فَال َهاِدَي لَـُه، َوأ

َ
يَك لَـُه، َوأ َدُه ال رَشِ

داً َقبُْدُه َورَُسولُـهُ  نَّ ُمـَحـمَّ
َ
  .أ

I_ ^ ] \ [ Z Y X W V U TH .  

I O N M L K J I H G F E D C B A

P ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R QH.  

Ix w v u   y  { z  | } ~   ¡ �
¤ £ ¢ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥H .  

แลวกลาววา  
َ
دُ عْ ا نَ مَّ أ  (อัมมา บะอฺดุ) 

ซึ่งบางครั้งก็ไมตองกลาวอายะฮฺสามอายะฮฺดังกลาว และมีสุนนะฮฺในบางครั้งใหกลาว
หลังจากคําวา (อัมมาบะอฺดุ) วา 

ٍد، ُهَدى الُهَدى وََخرْيُ  اهللا، ِكتَاُب  احلَِديِث  َخرْيَ  فَإنَّ «  َورَشُّ  ُمـَحـمَّ
ُمورِ 

ُ
ُّ  ُمـْحَدثَاتُـَها، األ ُ ُّ  بِْدَعٌة، ُمـْحَدثَةٍ  َو ُ ُّ  َضاللٌَة، بِْدَعةٍ  َو ُ  َو

 »اجَّارِ  يِف  َضاللَةٍ 
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(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 2118  และอัน-นะสาอีย 
หมายเลข 1578 และอิบนุ มาญะฮฺ 1892 และตัวบทรากฐานของรายงานนั้น
เดิมทีอยูในมุสลิม หมายเลข 867, 868) 
 

เนื้อหาของคุฏบะฮฺุมุอะฮฺ 
เนื้อหาที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานไดกลาว

คุฏบะฮฺไวจะครอบคลุมถึงการอธิบายเกี่ยวเตาฮีดและการศรัทธา มีกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอ
ฮฺ หลักการศรัทธา มีกลาวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มอบใหแกส่ิงถูกสรางของพระองค มี
กลาวถึงวันกิยามะฮฺเพื่อใหกลัวในอํานาจของอัลลอฮฺ มีการใชใหระลึกถึง และชุโกรฺตออัลลอฮฺ มี
การตําหนิเร่ืองดุนยา มีการคํานึงถึงความตาย สวรรค นรก มีการสงเสริมใหภักดีตออัลลอฮฺและ
เราะสูลของพระองค และมีการตักเตือนใหหางจากมะอฺศิยะฮฺและอื่นๆ 

ฉะนั้น ผูกลาวคุฏบะฮฺควรจะกลาวถึงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ นามและคุณลักษณะและ
บรรดานิอฺมะฮฺของพระองคที่มีตอบาว ใชใหมีการฏออะฮฺตออัลลอฮฺ ชุโกรฺและซิกิรฺตอพระองค และ
ส่ิงที่อัลลอฮฺชอบใหบาวปฏิบัติตอพระองค แลวหลังจากนั้นผูคนที่ฟงก็จะกลับบานดวยใจที่รูสึก
รักอัลลอฮฺและเปนที่รักของอัลลอฮฺ เต็มไปดวยอีมานและความกลัวซึ่งจะนําพวกเขาไปสูการระลึก
ถึงอัลลอฮฺ ภักดีและเต็มใจทําอิบาดะฮฺตอพระองค 
 
การใชเวลาในการกลาวคุฏบะฮฺ 

มีสุนนะฮฺสําหรับอิมามใหกลาวคุฏบะฮฺส้ันๆ และนําละหมาดนานๆ ตามที่มีรายงานในสุน
นะฮฺจากทานญาบิรฺ อิบนุ สะมุเราะฮฺ วา 

َصيلِّ  ُكنُْت 
ُ
 قَْصداً، َصالتُـهُ  فَاَكنَْت   صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسولِ  َمعَ  أ

ً  وَُخْطبَتُـهُ    قَْصدا
ความวา “ฉันไดละหมาดพรอมทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ปรากฏวาการละมาดของทานยาวปานกลาง คุฏบะฮฺของทานก็ยาวปานกลาง
เชนกัน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 866) 

 
มีสุนนะฮฺสําหรับผูกลาวคุฏบะฮฺใหอานอัลกุรอานในคุฏบะฮฺ บางครั้งใหคุฏบะฮฺดวยการ

อานสูเราะฮฺกอฟดวย 
 
ลักษณะการนั่งฟงคุฏบะฮฺ 

สุนัตสําหรับบรรดามะอมูมใหหันหนาไปทางอิมามในขณะที่อิมามกลาวคุฏบะฮฺอยูบน
มิมบัรฺ เพราะจะทําใหมีสมาธิในการฟงมากขึ้น ผูคุฏบะฮฺเองก็จะมีกําลังใจมากขึ้นและจะทําใหหาย
งวง 
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ลักษณะการละหมาดุมุอะฮฺ 

การละหมาดุมุอะฮฺมีสองร็อกอะฮฺ สุนัตใหอานดังโดยในร็อกอะฮฺแรกหลังจากฟาติหะฮฺ
ใหอานสูเราะฮฺ อัล-ุมุอะฮฺ และในร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-มุนาฟกูน หรือในร็อกอะฮฺแรก
ใหอานสูเราะฮฺ อัล-ุมุอะฮฺ และในร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ หรือในร็อกอะฮฺแรก
ใหสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลาและในร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ แตหากอานในทั้งสอง
ร็อกอะฮฺดวยสูเราะฮฺที่นอกจากที่กลาวมาก็เปนที่อนุญาต เมื่อละหมาดครบสองร็อกอะฮฺแลวก็ให
สะลาม 

 
ลักษณะการละหมาดสุนัตุมุอะฮฺ 

สุนัตใหละหมาดสุนัตหลังละหมาดุมุอะฮฺเสร็จโดยละหมาดที่บานสองร็อกอะฮฺ และ
บางครั้งอาจละหมาดสี่ร็อกอะฮฺสองสะลามก็ได แตหากละหมาดที่มัสญิดใหละหมาดสี่ร็อกอะฮฺ
สองสะลาม และไมมีสุนนะฮฺกอนุมุอะฮฺ แตอาจจะละหมาดสุนัตทั่วไปกี่ร็อกอะฮฺก็ไดตามตองการ 
 
หุกมการพูดคุยของบรรดามะอมูมในขณะอิมามกลาวคุฏบะฮฺ 

การพูดคุยในขณะคุฏบะฮฺนั้นทําใหผลบุญเสีย ซ้ํายังอาจทําใหมีบาป ฉะนั้นจึงไมอนุญาต
พูดคุยในขณะที่อิมามกลาวคุฏบะฮฺอยู นอกจากอิมามและผูที่อิมามใชใหเขาพูดเพื่อประโยชนบาง
ประการ และผูที่ตองตอบรับสะลาม ตอบรับการจาม และอนุญาตใหพูดกอนและหลังคุฏบะฮฺได 

 
หุกมการดําเนินการละหมาดุมุอะฮฺในเมืองใดเมืองหนึ่ง 

ใหมีการดําเนินการละหมาดุมุอะฮฺในเมืองหนึ่งไดหากครบเงื่อนไข โดยไมจําเปนตอง
ไดรับอนุญาตจากผูนํา ฉะนั้นจึงสามารถทําไดไมวาผูนําจะอนุญาตหรือไม แตการดําเนินการ
ละหมาดุมุอะฮฺในเมืองเดียวกันหลายๆ แหงนั้นเปนสิ่งไมอนุญาต นอกจากมีเหตุผลเพื่อความ
สะดวกหรือเพราะความจําเปนและไดรับอนุญาตจากผูนําแลว และการละหมาดุมุอะฮฺนี้จะทําได
เฉพาะในเมืองและหมูบานถาวรเทานั้น สวนที่อาศัยชั่วคราวนั้นไมอนุญาตใหทําละหมาดุมุอะฮฺ 

 
ผูที่เขามัสญิดในขณะที่อิมามกลาวคุฏบะฮฺอยูเขาจะปฏิบัติอยางไร? 

ผูใดที่เขามัสญิดในขณะที่อิมามคุฏบะฮฺอยูเขาจะนั่งไมไดจนกวาเขาจะละหมาดสอง
ร็อกอะฮฺกอน และสําหรับผูใดรูสึกงวงในขณะที่อยูในมัสญิดอนุญาตใหเขาเปลี่ยนที่นั่งจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งได 
 
หุกมการอาบน้ําในวันศุกร  
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1- การอาบน้ําสําหรับละหมาดุมุอะฮฺเปนสิ่งที่สุนัตมุอักกะดะฮฺ(สงเสริมอยางยิ่งใหทํา) 
และวาญิบตองอาบน้ําสําหรับผูที่มีกลิ่นตัวรบกวนบรรดามะลาอิกะฮฺและคนอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากหะ
ดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

  »ُمـْحتَِلـمٍ  لُكِّ  بَلَ  َواِجٌب  ـُمَعةِ اجلُ  يَومَ  الُغْسُل «
ความวา “การอาบน้ําในวันุมุอะฮฺนั้นเปนสิ่งสําหรับผูที่บรรลุศาสนภาวะทุก
คน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 858 และมุสลิม 
เลขที่: 846) 

 
2- หลังจากอาบน้ําแลวมีสุนัตใหทําความสะอาดรางกายสวนอื่นๆ และใหใสน้ําหอม และ

สวมใสเสื้อผาที่สวยงาม แลวออกไปมัสญิดตั้งแตเนิ่นๆ แลวใหเขาไปอยูในที่ที่ใกลอิมาม และ
ละหมาด ดุอาอและอานอัลกุรอานใหมากๆ 

 
- อิมามคือผูที่ทําหนาที่ในการกลาวคุฏบะฮฺและนําละหมาดพรอมกันดวย แตอนุญาตใหมี

ผูกลาวคุฏบะฮฺคนหนึ่ง และมีผูนําละหมาดอีกคนหนึ่งเพราะเหตุผลบางอยางได 
 
สิ่งที่สุนัตใหอานในวันศุกร 

มีสุนัตใหอานสูเราะฮฺ อัล-กะฮฟฺ ในคืนหรือวันศุกร ซึ่งผูอานสูเราะฮฺ อัล-กะฮฟฺในวันศุกร 
อัลลอฮฺจะใหความสวางจากรัศมีเฉพาะแกเขาในระหวางสองุมุอะฮฺ 

 
สิ่งที่สุนัตใหอานในละหมาดศุบหฺของวันศุกร 

มีสุนัตใหอิมามอานในร็อกอะฮฺแรกของละหมาดศุบหฺในเชาวันศุกรดวยสูเราะฮฺ อัส-สัจญ
ดะฮฺ 

IAB CH 
และในร็อกอะฮฺที่สองดวยสูเราะฮฺ อัล-อินซาน 

I° ¯ ® ¬H  
 
หุกมการดุอาอในขณะคุฏบะฮฺ 

ไมมีบัญญัติสําหรับอิมามและบรรดามะอมูมใหยกมือขณะดุอาอในคุฏบะฮฺ นอกจากใน
กรณีที่อิมามดุอาอขอฝน ซึ่งใหอิมามยกมือและมะอมูมยกมือตาม สวนการกลาวอามีนตอการดุ
อาอนั้นมีบัญญัติไวดวยการกลาวเสียงคอยๆ 

มีสุนัตสําหรับอิมามใหดุอาอในคุฏบะฮฺ ที่ดีที่สุดใหดุอาอเพื่อศาสนาอิสลามและบรรดา
มุสลิม ขอใหอัลลอฮฺคุมครอง ชวยเหลือพวกเขา ใหพวกรักใครปรองดองซึ่งกันและกัน และสุนัต
ใหอิมามชี้นิ้วชี้ในขณะดุอาอ ไมใชยกมือทั้งสองขาง 
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ชวงเวลาที่ดุอาอจะถูกตอบรับ 

ชวงเวลาที่จะถูกตอบรับนาจะเปนชวงทายของวันศุกร นั่นคือหลังจากละหมาดอัศรฺ ซึ่งมี
สุนัตใหซิกิรฺ ดุอาอใหมากๆ ในชวงดังกลาว ฉะนั้นการดุอาอในชวงนี้จึงเปนการดุอาอที่นาจะถูก
ตอบรับมากที่สุด ทั้งที่มันเปนชวงสั้นๆ 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงวันศุกรวา 

ُل  يَُصيلِّ  قَائِمٌ  وَُهوَ  ُمْسِلـمٌ  َقبْدٌ  َوافُِقَهايُ  ال َساَعةٌ  ِفيهِ «
َ
ً  َيَعاىَل  اهللا يَْسأ  َشيْئا

ْقَطاهُ  إالَّ 
َ
  »إيَّاهُ  أ

ความวา “ในวันศุกรมีชวงเวลาหนึ่ง บาวมุสลิมคนไหนที่ยืนละหมาดแลวขอดุ
อาอตออัลลอฮฺใหเขาไดส่ิงหนึ่งสิ่งใด โดยตรงกับชวงเวลาดังกลาวพอดี อัลลอ
ฮฺก็จะทรงใหแกเขาตามที่เขาไดวอนขอ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึก
ในอัล-บุคอรีย เลขที่ 935  ซึ่งสํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย และมุสลิม เลขที่: 
852) 

 
หุกมการละเลยการละหมาดุมุอะฮฺ 

ผูใดที่ไมไดละหมาดุมุอะฮฺใหเขาละหมาดชดดวยละหมาดซุฮฺริส่ีร็อกอะฮฺ ซึ่งหากขาด
ละหมาดุมุอะฮฺเพราะเหตุจําเปน ก็จะไมมีบาปใดๆ แตถาไมมีเหตุจําเปนใดๆ เขาจะมีบาปเพราะ
เขาไดละเลยการละหมาดุมุอะฮฺ 

มีรายงานจากทานอบู อัล-ญะอฺดิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา 

 .»ِبـهِ قَلْ  بَلَ  اهللا بَـعَ طَ  ابِـهَ  اُوناً تَـهَ  عٍ ُجـمَ  ثَالَث  تََركَ  َمنْ «
ความวา “ผูใดขาดละหมาดุมุอะฮฺสามครั้งติดๆ กันโดยเจตนา อัลลอฮฺจะตี
ตราบนหัวใจของเขา” (เปนหะดีษหะสันเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด 
หมายเลข 1052 และอัต-ติรมิซยี หมายเลข 500) 

 
หุกมการละหมาดเมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร 

หากวนัอีดตรงกับวนัศุกร อนโุลมสําหรับผูที่ละหมาดอีดแลวใหขาดละหมาดุมุอะฮไฺด  
โดยใหเขาละหมาดซุฮฺริแทน นอกจากผูทีเ่ปนอิมามซึ่งไมอนุโลมใหขาดได เชนเดียวกันกับผูที่ยงั
ไมไดละหมาดอีดก็ไมอนุโลมใหขาดละหมาดุมุอะฮฺ แตหากผูที่ละหมาดอีดแลวไปละหมาดุ
มุอะฮฺอีกกถ็ือวาการละหมาดของเขาใชไดโดยไมตองละหมาดซุฮฺริอีกแลว 


