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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

16. การละหมาดตะเฏาวุอฺ (ละหมาดสุนัต) 
 
เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดสุนัต 

เปนความเมตตาของอัลลอฮฺที่ในบทบัญญัติทุกๆประเภทที่พระองคไดบัญญัติส่ิงที่วาญิบ
ไวจะมีเสริมส่ิงที่เปนสุนัตในประเภทเดียวกันอยูดวยเสมอ เพื่อเปดโอกาสใหมุอฺมินเพิ่มอีมานดวย
การปฏิบัติส่ิงที่เปนตะเฏาวุอฺเหลานั้น และเพื่อเติมเต็มจุดที่บกพรองในบทบัญญัติที่วาญิบในวันกิ
ยามะฮฺ ทั้งนี้การปฏิบัติส่ิงที่วาญิบยอมไมพนความบกพรองแนนอน 

การละหมาดมีที่เปนวาญิบและที่เปนสุนัต การถือศีลอดมีที่เปนวาญิบและที่เปนสุนัต 
เชนเดียวกันกับการทําหัจฺ การเศาะดะเกาะฮฺ เปนตน ดังนั้นบาวคนหนึ่งจึงยังคงมีโอกาสจะหา
ความใกลชิดกับอัลลอฮฺดวยสิ่งที่เปนสุนัตไดทุกเวลาที่ตองการ จนกระทั่งเขาจะเปนที่ชอบ
ของอัลลอฮฺ 
 
ประเภทของการละหมาดสุนัต 

การละหมาดสุนัตมีหลายประเภท 
1- ประเภทที่ถูกบัญญัติใหละหมาดรวมกันเปนญะมาอะฮฺ เชนละหมาดตะรอวีหฺ อิสติ

สกออ(ขอฝน) กุสูฟ(เมื่อเกิดสุริยคราสและจันทรคราส) และอีดทั้งสอง 
2- ประเภทที่ไมไดบัญญัติใหละหมาดรวมกัน เชนละหมาดอิสติคอเราะฮฺ 
3- ประเภทที่ยึดติดกับการละหมาดวาญิบ เชนละหมาดเราะวาติบ 
4- ประเภทที่ไมไดยึดติดกับการละหมาดวาญิบ เชนละหมาดฎฮา 
5- ประเภทที่มีกําหนดเวลา เชนละหมาดตะฮัจุด 
6- ประเภทที่ไมไดมีกําหนดเวลา เชน ละหมาดสุนัตมุฏลัก 
7- ประเภทที่ เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุ เชนละหมาดตะหิยะตุลมัสญิด ละหมาดสอง

ร็อกอะฮฺวุฎอ 
8- ประเภทที่ไมไดเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุ เชนละหมาดสุนัตมุฏลัก 
9- ประเภทที่เนนใหกระทําเปนพิเศษ เชนละหมาดอีดทั้งสอง กุสูฟ และวิตรฺ 
10- ประเภทที่ไมเนนใหกระทําเปนพิเศษ เชนละหมาดกอนมัฆฺริบ เปนตน 
นี่คือความประเสริฐที่อัลลอฮฺมอบใหแกบาวของพระองค กลาวคือพระองคไดบัญญัติแก

พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกจะไดใชเพื่อเขาใกลกับพระองค เปดโอกาสหลายชองทางใหแกบาวเพื่อพวก
เขาจะไดขจัดความผิดตอพระองค เพิ่มพูนผลบุญและยกระดับความใกลของตัวเองกับพระองค 
ฉะนั้นจึงควรเปนอยางยิ่งที่บาวจะกลาวสรรเสริญและขอบคุณพระองค 
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1- การละหมาดสุนัตเราะวาติบ 
 

สุนัตเราะวาติบ คือการละหมาดสุนัตกอนหรือหลังละหมาดฟรฎ ซึ่งมีสองประเภทดวยกัน 
 
ประเภทของการละหมาดเราะวาติบ 

หนึ่ง สุนัตเราะวาติบมุอักกะดะฮฺ(เนนใหปฏิบัติ) ซึ่งมีทั้งหมด 12 ร็อกอะฮฺ 
1- ส่ีร็อกอะฮฺกอนละหมาดซุฮฺริ 
2- สองร็อกอะฮฺหลังจากละหมาดซุฮฺริ 
3- สองร็อกอะฮฺหลังจากละหมาดมัฆฺริบ 
4- สองร็อกอะฮฺหลังจากละหมาดอิชาอ 
5- สองร็อกอะฮฺกอนละหมาดฟจญรฺ (ศุบหฺ) 
มีรายงานจากทานหญิงอุมมุ หะบีบะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮา ภรรยาของทานนบีศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ةَ  ثِنيَْت  يَْومٍ  لُكَّ  � يَُصيلِّ  ُمْسِلـمٍ  َقبْدٍ  ِمنْ  َمـا«  فَِريَضةٍ  َلرْيَ  َيَطوُّخً  َرْكَعةً  َعرْشَ

وْ  اجلَنَِّة، يِف  بَيْتاً  لَـهُ  اهللا َنىَن  إالَّ 
َ
 »اجلَنَّةِ  يِف  َنيٌْت  لَـهُ  بيُِنَ  إالَّ  أ

ความวา “ไมมีบาวมุสลิมคนไหนที่ไดละหมาดสุนัตวันละ 12 ร็อกอะฮฺ นอก
จากอัลลอฮฺจะสรางบานใหเขาหลังหนึ่งในสวรรค หรือ บานหลังหนึ่งจะถูก
สรางใหเขา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 728) 
 
และบางครั้งอาจละหมาดเราะวาติบมุอักกะดะฮฺ เพียง 10 ร็อกอะฮฺ ซึ่งจะเหมือนที่กลาว

มาขางตนทุกอยางเพียงแตละหมาดกอนซุฮฺริแค 2 ร็อกอะฮฺ 
มีรายงานจากทานอิบนุอุมัรฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา 

ْهر َقبَْل  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسولِ  َمعَ  َصلَّيُْت  ، الظُّ  َسْجَدَينْيِ
، َوَبـْعَدَها ، الَمْغِرِب  َوَبـْعدَ  َسْجَدَينْيِ ، الِعَشاءِ  َوَبـْعدَ  َسْجَدَينْيِ  َسْجَدَينْيِ

، اجلُـُمَعةِ  َوَبـْعدَ  ا َسْجَدَينْيِ مَّ
َ
 َمعَ  فََصلَّيُْت  اجلُـُمَعةُ وَ  َوالِعَشاءُ  الَمْغرُِب  فَأ

  بَيِْتـهِ  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبِّ 
ความวา “ฉันไดละหมาดพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กอนซุฮฺริ 2 ร็อกอะฮฺ หลังซุฮฺริ 2 ร็อกอะฮฺ หลังมัฆฺริบ 2 ร็อกอะฮฺ 
หลังอิชาอ 2 ร็อกอะฮฺ กอนศุบฺหิ 2 ร็อกอะฮฺ และหลังจากุมุอะฮฺ 2 ร็อกอะฮฺ 
ซึ่งละหมาดหลังมั ฆฺ ริบ  อิชาอ  และุมุอะฮฺนั้น  ฉันละหมาดกับทานน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่บานของทาน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมี
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บันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 937 และมุสลิม เลขที่: 729 ซึ่งสํานวนนี้เปนของ
มุสลิม) 

 
สอง สุนัตเราะวาติบที่ไมมุอักกะดะฮฺ ซึ่งทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทํา แตไมได

ทําเปนประจํา ไดแก สองร็อกอะฮฺกอนละหมาดอัศฺริ สองร็อกอะฮฺกอนละหมาดมัฆฺริบ สองร็อกอะฮฺ
กอนละหมาดอิชาอ และมีสุนัตสี่ร็อกอะฮฺกอนละหมาดอัศฺริ 
 
หุกมการละหมาดสุนัตมุฏลัก 

การละหมาดสุนัตมุฏลัก(การละหมาดสุนัตทั่วไปที่ไมมีมูลเหตุเฉพาะเจาะจง)นั้นมีบัญญัติ
ใหละหมาดทั้งกลางวันและกลางคืน โดยละหมาดครั้งละสองร็อกอะฮฺและประเสริฐที่สุดคือ
ละหมาดกลางคืน 
 
สุนัตเราะวาติบที่เนนใหกระทํามากที่สุด 

สุนัตเราะวาติบที่เนนใหทํามากที่สุดคือ สองร็อกอะฮฺกอนศุบหฺ โดยมีสุนัตใหละหมาดเพียง
ส้ันๆ ซึ่งหลังจากสูเราะฮฺฟาติหะฮฺใหอานในร็อกอะฮฺแรกดวยสูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน และในร็อกอะฮฺที่
สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ หรือในร็อกอะฮฺแรกใหอานอายะฮฺในสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 
โองการที่ 136 จนจบ นั่นคือ 

IU T S...H ]١٣٦/اكقرة[ 
ในร็อกอะฮฺที่สองใหอานอายะฮฺที่ 64 จากสูเราะฮฺ อาล อิมรอน 

 I [ Z] \H ]٦٤/آل عمران[  
และบางครั้งใหอานดวยอายะฮฺที่ 52 จากสูเราะฮฺ อาล อิมรอน 

I Á À ¿ ¾H ]٥٢/آل عمران[.   
 
ผูใดที่ไมทันละหมาดสุนัตเราะวาติบเหลานี้ในเวลาของมันเนื่องจากเหตุจําเปน สุนัตใหเขา

ละหมาดชดในเวลาอื่น 
สมมุติวาหากมุสลิมคนหนึ่งไดอาบน้ําวุฎอ(อาบน้ําละหมาด)และไดเขามัสญิดหลังจากอะ

ซานซุฮฺริ แลวไดละหมาดสองร็อกอะฮฺโดยตั้งเจตนาวาไดละหมาดตะหิยะตุลมัสญิด สุนัตวุฎอและ
สุนัตกอนซุฮฺริพรอมๆ กันถือวาการละหมาดของเขาใชได 

สงเสริมใหทิ้งชวง ระหวางละหมาดวาญิบกับละหมาดสุนัตเราะวาติบทั้งกอนและหลังดวย
การยายที่หรือการพูดคุย 

จะละหมาดเราะวาติบที่บานหรือที่มัสญิดก็ได แตที่ดีที่สุดคือละหมาดที่บานเพราะทานน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาวไววา 
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َها فََصلُّوا... « فُّ
َ
  فَإنَّ  ُنيُوتُِكمْ  يِف  اجَّاُس  ك

َ
الةِ  فَْضَل أ  يِف  الَمرْءِ  َصالةُ  الصَّ

 »الَمْكتُوَبةَ  إالَّ  بَيِْتـهِ 
ความวา “พวกทานจงละหมาดสุนัตที่บานของพวกทานเถิด เพราะการ
ละหมาดที่ดีที่สุด คือการที่คนๆหนึ่งละหมาดที่บานของเขา ยกเวนละหมาดวา
ญิบ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 731 สํานวนนี้
เปนของอัล-บุคอรียและมุสลิม เลขที่: 781) 

 
ลักษณะการละหมาดสุนัต 

1- อนุญาตใหละหมาดสุนัตในทานั่งไดถึงแมวาสามารถที่จะยืนได แตหากผูใดละหมาด
ยืนนั้นจะดีกวา สวนละหมาดวาญิบนั้นการยืนถือวาเปนองคประกอบหนึ่งจะนั่งไมไดเวนแตสําหรับ
ผูที่ไมสามารถที่จะยืนได อนุโลมใหละหมาดนั่งหรือตามความสามารถที่เขาจะทําได 

2- ผูใดที่ละหมาดในทานั่งโดยไมมีความจําเปนใดๆเขาจะไดผลบุญครึ่งหนึ่งของผลบุญผูที่
ยืนละหมาด แตหากมีความจําเปนเขาก็จะไดผลบุญเต็มเหมือนผูละหมาดยืน และผูที่ละหมาด
สุนัตในทานอนเพราะเหตุจําเปนก็จะไดผลบุญเหมือนผูที่ละหมาดยืนแตหากไมมีความจําเปนเขาก็
จะไดคร่ึงหนึ่งจากผลบุญของผูที่ละหมาดในทานั่ง 
 
 

2- การละหมาดตะฮัจุด 
หุกมกิยามุลลัยลฺ 

กิยามุลลัยลฺ คือการละหมาดสุนัตมุฏลักซึ่งเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺไดใชใหเราะสูล
ของพระองคปฏิบัติเปนประจํา 

1- อัลลอฮฺไดตรัสวา 
IC B A H G F E D N M L K J I  T S R Q P O

UH  ] ٤- ١/ املزمل[ .  
ความวา “โอผูคลุมกายอยูนั้น จงยืนขึ้น(ละหมาด)ในเวลากลางคืนเวนแตเพียง
เล็กนอย(ไมใชตลอดคืน) คร่ึงหนึ่งของกลางคืน หรือลดนอยกวานั้นเพียง
เล็กนอย หรือมากกวานั้น และจงอานอัลกุรอานชาๆเปนจังหวะ” (อัล-มุซซัม
มิล : 1-4) 
 

2- และอัลลอฮฺไดตรัสวา 
Iw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m y xH  

  .]٧٩/اإلرساء[
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ความวา “และจากบางชวงของกลางคืน เจาจงตื่นขึ้นมาละหมาด เปนการ
สมัครใจสําหรับเจา หวังวาพระผูอภิบาลของเจาจะใหเจาไดรับตําแหนงที่ไดรับ
การสรรเสริญ” (อัล-อิสรออ :79) 

 
3- และอัลลอฮฺไดกลาวถึงลักษณะของผูที่เกรงกลัวอัลลอฮฺวา 

Ib a ` _ ~ } | f e d cH ]اريات   .]١٨ -١٧/ا
ความวา “พวกเขาไดหลับนอนเพียงนิดหนอยในเวลากลางคืน และในยามรุง
สาง พวกเขาไดขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ” (อัซ-ซาริยาต : 17-18) 

 
ความประเสริฐของการละหมาดกิยามุลลัยลฺ 

กิยามุลลัยลฺเปนอิบาดะฮฺที่ประเสริฐที่สุดอยางหนึ่ง และประเสริฐกวาการละหมาดสุนัตก
ลางวัน เพราะมันจะเกิดความอิคลาศเพื่ออัลลอฮฺมากกวาเนื่องจากเปนชวงที่ลับจากสายตาผูคน 
และเนื่องจากความลําบากอดนอนหรือต่ืนนอนเพื่อทําการละหมาดนั้นเปนสิ่งที่นอยคนจะทําได 
และเนื่องจากมันการละหมาดที่ไดรสชาติในการเขาพบอัลลอฮฺมากที่สุด และในชวงทายของ
กลางคืนนั้นเปนเวลากิยามุลลัยลฺที่ประเสริฐที่สุด 

1- อัลลอฮฺไดตรัสวา 
Id c b a ` _ ^ ] \ H ]٦/املزمل[. 

ความวา “แทจริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเปนเปนที่ประทับใจและการ
อานที่ชัดเจนยิ่ง” (อัล-มุซซัมมิล : 6) 
 

2- และมีรายงานจากทานอัมฺรุ อิบนุ อับสะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววาทานนบีศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา 

قَْرَب  إنَّ «
َ
 فَإنْ  اآلِخِر، اللَّيْلِ  وَْف جَ  الَعبْدِ  ِمنَ  وََجلَّ  َعزَّ  الرَّبُّ  يَُكونُ  َما أ

نْ  اْستََطْعَت 
َ
اَعةِ  تِلَْك  يِف  وََجلَّ  َعزَّ  اهللا يَْذُكرُ  ِمـمَّنْ  تَـُكونَ  أ  فَُكْن، السَّ

الةَ  فَإنَّ  ْمِس  ُطلُوِع  إىَل  َمْشُهوَدةٌ  َمـْحُضوَرةٌ  الصَّ  »..الشَّ
ความวา “แทจริงชวงที่อัลลอฮฺจะอยูใกลกับบาวของพระองคมากที่สุดคือชวง
ทายของกลางคืน ฉะนั้นหากทานทําจะทําตัวเปนคนที่ซิกฺรุระลึกถึงอัลลอฮฺ
ในชวงดังกลาวไดก็จงทํา เพราะการละหมาดในชวงนี้มะลาอิกะฮฺจะคอยเปน
สักขีพยานตลอดจนกระทั่งเชา” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย
3579 และอัน-นะสาอีย 572 ซึ่งสํานวนนี้เปนสํานวนของทาน) 
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3- และมีคนถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาการละหมาดใดที่ประเสริฐที่
รองลงมาจากละหมาดหาเวลา? ทานตอบวา 

فَْضُل «
َ
الةِ  أ الةِ  بَـْعدَ  الصَّ الةُ  الَمْكتُوَبِة، الصَّ  »اللَّيْلِ  َجوِْف  يِف  الصَّ

ความวา “การละหมาดที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาจากละหมาดหาเวลาคือการ
ละหมาดในชวงทายของกลางคืน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 1163) 

 
ชวงเวลากลางคืนที่ดุอาอจะถูกตอบรับ 

1- มีรายงานจากทานญาบิรฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
กลาววา 

ُل  ُمْسِلـمٌ  رَُجٌل  يَُوافُِقَها ال لََساَعةً  اللَّيِْل  يِف  إنَّ «
َ
ً  اهللا يَْسأ ْمرِ  ِمنْ  َخرْيا

َ
 أ

ْغيَا ُّ ْقَطاهُ  إالَّ  َواآلِخَرِة، ا
َ
ْلَةٍ  لُكَّ  وََذلَِك  إيَّاُه، أ َ« 

ความวา “แทจริงในเวลากลางคืนนั้นมีชวงหนึ่งที่ไมมีมุสลิมคนไหนที่ขอดุอา
ตออัลลอฮฺใหเขาไดส่ิงหนึ่งจากประการทางโลกหรืออาคิเราะฮฺซึ่งตรงกับชวง
ดังกลาวพอดี นอกจากอัลลอฮฺจะใหส่ิงที่เขาขอแนนอน และชวงที่วานี้จะมีอยู
ทุกคืน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 757) 

 
2- และมีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
ُل « ْلَةٍ  لُكَّ  َوَيَعاىَل  ـبَاَركَ تَ  َربُّنَا َفزْنِ غْيَا َسَماءِ  إىَل  َ ُّ  ثُلُُث  َفبىَْق  ِحنْيَ  ا

ْستَـِجيَب  يَْدُعوىِي  َمنْ : يَـُقوُل  اآلِخرُ  اللَّيْلِ 
َ
لُيِن  َمنْ  لَـُه؟ فَأ

َ
 يَْسأ

ْعِطيَـُه؟،
ُ
ْغِفرَ  يَْستَْغِفُرىِي  َمنْ  فَأ

َ
 »لَـُه؟ فَأ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะลงมาสูฟาชั้นที่หนึ่งในทุกๆคืนในชวงหนึ่งในสาม
สุดทายของคืน แลวพระองคจะกลาววา มีผูใดวิงวอนขออะไรจากขาไหม แลว
ขาตอบรับคําขอนั้น มีผูใดขออะไรจากขาไหม แลวขาจะใหเขาในสิ่งที่เขาขอ มี
ผูใดที่ขออภัยโทษตอขาไหม แลวขาจะอภัยใหแกเขา” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1145 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม 
เลขที่: 758) 

 
มีสุนัตใหมุสลิมนอนในสภาพที่สะอาดจากหะดัษและนอนแตเนิ่นๆ หลังจากละหมาดอิ

ชาอ เพื่อจะไดต่ืนละหมาดกลางคืนอยางกระฉับกระเฉง 
ทานเราะสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
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يَْطانُ  يَـْعِقدُ « ِس  قَاِفيَةِ  بَلَ  الشَّ
ْ
َحِدُكمْ  َرأ

َ
 ُقَقٍد، ثَالَث  نَامَ  ُهوَ  إَذا أ

ٌْل  َعلَيَْك : ُقْقَدةٍ  لُكِّ  ماكن بل يرَْضُِب   اْستَيَْقَظ  فَإنِ . فَاْرقُدْ  َطِويٌل  َ
  َفإنْ  ُقْقَدٌة، احْنَلَّْت  اهللا فََذَكرَ 

َ
أ  احْنَلَّْت  ىلَّ َص  فَإنْ  ُقْقَدٌة، احْنَلَّْت  تَوَضَّ

ْصبَـحَ  ُقْقَدٌة،
َ
ْصبَـحَ  َوإالَّ  اجَّْفِس، َطيَِّب  نَِشيْطاً  فَأ

َ
 اجَّْفِس  َخِبيَْث  أ

  »َكْسالنَ 
ความวา “ชัยฏอนจะสะกดจุดที่ตนคอคนหนึ่งคนใดเมื่อนอนหลับสามจุด
ดวยกัน แตละจุดจะมีการย้ําคํากลาววา ทานยังมีเวลาหลับอีกยาวนาน ฉะนั้น
จงหลับตอไป หากเขาตื่นในตอนนั้นแลวระลึกถึงอัลลอฮฺจุดหนึ่งก็จะถูกคลาย
ไป และหากเขาไปอาบน้ําละหมาดอีกจุดหนึ่งก็จะถูกคลายไปและเมื่อเขาไป
ละหมาดอีกจุดสุดทายก็จะถูกคลายไป ในที่สุดเขาก็จะมีความกระฉับกระเฉง 
รูสึกสบายกาย มิฉะนั้นแลวเขาจะรูสึกไมดี ข้ีเกียจ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดย
มีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1142 สํานวนนี้เปนทาน และมุสลิม เลขที่: 776) 

 
ความเขาใจเกี่ยวกับกิยามุลลัยลฺ 

มุสลิมควรที่จะขยันละหมาดกิยามุลลัยลฺใหมากเปนพิเศษอยาละเลยมัน เพราะทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดกิยามุลลัยลฺจนกระทั่งสนเทาทั้งสองของทานแตก แลวทาน
หญิงอาอิชะฮฺก็ถามทานวา ทําไมทานตองทําถึงขนาดนี้ ทั้งที่อัลลอฮฺไดอภัยโทษทุกอยางแกทาน
แลวทั้งบาปที่ผานมาและบาปที่ยังมาไมถึง ทานเลยตอบวา 

فَال«
َ
ِحبُّ  أ

ُ
نْ  أ

َ
ُكونَ  أ

َ
ً  أ ً  َقبْدا  »َشُكورا

ความวา “ฉันอยากเปนบาวที่รูจักชุกูรฺ(ขอบคุณ)ตออัลลอฮฺมากๆ ไมไดหรือ” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 4837 สํานวนนี้เปน
ของทาน และมุสลิม เลขที่: 2820) 

 
จํานวนร็อกอะฮฺในการละมาดตะฮัจุด 

สิบเอ็ดร็อกอะฮฺพรอมวิตรฺ หรือสิบสามร็อกอะฮฺพรอมวิตรฺ 
 
ชวงเวลาในการละมาดตะฮัจุด 

เวลาที่ประเสริฐที่สุดคือหนึ่งในสามชวงแรกในสวนที่สองของกลางคืน ทั้งนี้ใหแบงกลางคืน
ออกเปนสองสวนแลวลุกขึ้นละหมาดชวงหนึ่งในสามชวงแรกในสวนที่สองของกลางคืน แลวนอน
ในชวงทาย 

มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมฺริน อิบนุ อัลอาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วาทานเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 



8 
 

َحبُّ «
َ
الةِ  أ الم، َعلَيْـهِ  َداوُدَ  َصالةُ  اهللا إىَل  الصَّ َحبُّ  السَّ

َ
يَامِ  َوأ  إىَل  الصِّ

نَ  َداوَُد، ِصيَامُ  اهللا َ  ُسُدَسُه، َوَينَامُ  ثُلُثَُه، َوَيـُقومُ  اللَّيِْل، نِْصَف  َفنَامُ  َو
  »يَوماً  َوُيْفِطرُ  ماً،يَو َوَيُصومُ 

ความวา “การละหมาดที่อัลลอฮฺโปรดมากที่สุดคือการละหมาของดดาวุด อะ
ลัยฮิสลาม และการถือศีลอดที่อัลลอฮฺโปรดมากที่สุดก็คือการถือศีลอดของ
ดาวุดอาลัยฮิสลามเชนกัน ซึ่งทานจะนอนหนึ่งในสองสวนแรกของกลางคืน 
แลวลุกขึ้นมาละหมาดหนึ่งในสามชวงแรกของสวนที่สองของกลางคืน แลว
นอนอีกครั้งในหนึ่งในหกชวงทายของของสวนที่สองของกลางคืน และทานจะ
ถือศีลอดวันหนึ่ง แลวหยุดวันหนึ่งตลอด” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึก
ในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1131 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่: 1159) 

 
ลักษณะการละหมาดตะฮัจุด 

1- สุนัตใหต้ังเจตนากอนนอนวาจะลุกขึ้นละหมาดกิยามุลลัยลฺ ซึ่งถาหากเขาหลับโดยไม
ต่ืนเขาก็จะไดผลบุญในสิ่งที่ไดเจตนาไว ถือวาการหลับสนิทของเขาเปนเศาะดะเกาะฮฺจากอัลลอฮฺ
ที่ใหแกเขา และหากเขาตื่นขึ้นมาใหขจัดอาการงวงออกไปโดยเอามือลูบหนาแลวอานสิบอายะฮฺ
จากสวนทายของสูเราะฮฺอาละอิมรอน ต้ังแตอายะฮฺที่วา 

 I| { z y...H  
แลวใหเขาแปรงฟน แลวใหเขาอาบน้ําละหมาด หลังจากนั้นใหเขาเริ่มละหมาดตะฮัจุด ดวยสอง
ร็อกอะฮฺส้ันๆ ทั้งนี้เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َحُدُكمْ  قَامَ  إَذا«
َ
  »َخِفيَْفتنَْيِ  بَِرْكَعتنَيِ  َصالتَـهُ  فَلْيَْفتَِتـح اللَّيْلِ  نَ مِ  أ

ความวา “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานไดลุกขึ้นละหมาดในเวลากลางคืน 
ใหเขาเริ่มตนเปนปฐมละหมาดกอนสองร็อกอะฮฺส้ันๆ” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 768) 

 
2- หลังจากนั้นใหละหมาดทีละสองร็อกอะฮฺ โดยใหสลามในทุกๆ สองร็อกอะฮฺ ทั้งนี้เพราะ

มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา 
 فَإَذا َمثىَْن، َمثىَْن «: قال الليل؟ صالة كيف هللا،�ا رَسوَل  يا: قال رَُجالً  إن

بْـحَ  ِخْفَت  ْوتِرْ  الصُّ
َ
  »بَِواِحَدةٍ  فَأ

ความวา “มีชายคนหนึ่งไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวาโอทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การละหมาดกลางคืนนั้นละหมาด
อยางไร? ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ตอบวา ละหมาดครั้งละสอง
ร็อกอะฮฺ เมื่อกลัววาจะเขาศุบหฺแลวใหละหมาดวิตรฺหนึ่งร็อกอะฮฺ” (มุตตะฟะ
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กุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1137 สํานวนนี้เปนของทาน 
และมุสลิม เลขที่: 749) 

 
3- บางครั้งอาจละหมาดตะฮัจุดสี่ร็อกอะฮฺรวดดวยสลามเดียวก็ได 

 
4- และมีสุนัตใหผูละหมาดรูจํานวนร็อกอะฮฺที่ละหมาดประจําดวย หากนอนไมต่ืน ใหชด

ดวยจํานวนคู เนื่องจากมีรายงานวา 
صىل اهللا عليه  �اهللا رسولِ  َصالة عن عنها اهللا ر خئشة ُسئلت
ةَ  َوإْحَدى َوتِْسٌع، َسبٌْع،: فقالت بالليل وسلم   الَفْجرِ  َرْكَعيَت  ِسَوى َعرْشَ

ความวา “มีคนถามทานหญิงอาอิชะฮฺถึงการละหมาดกลางคืนของทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานหญิงตอบวา เจ็ด เกา สิบเอ็ด
ร็อกอะฮฺนอกเหนือจากสองร็อกอะฮฺสุนัตกอนศุบฺหิ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
หมายเลข 1139) 

 
5- และสุนัตใหละหมาดตะฮัจุดที่บาน ปลุกใหสมาชิกในลุกขึ้นมาละหมาดดวยและให

นําละหมาดพวกเขาเปนบางครั้ง และสุนัตสุูดใหนานจนเทากับอานอัลกุรอานไดหาสิบอายะฮฺ 
ถาหากงวงก็ใหงีบหลับสักพัก และมีสุนัตใหยืนกิยามใหนานและอานใหยาว โดยใหอานอัลกุร
อานุซอหนึ่งหรือมากกวา บางครั้งใหอานดวยเสียงดังและบางครั้งใหอานดวยเสียงคอย เมื่ออาน
ถึงอายะฮฺที่เกี่ยวกับความเมตตาก็ใหขอดุอาอใหไดรับมัน เมื่ออานถึงอายะฮฺเกี่ยวกับการลงโทษให
ขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหพนจากมัน และเมื่ออานถึงอายะฮฺที่สรรเสริญความบริสุทธิ์
ของอัลลอฮฺใหกลาวตัสบีหฺ 
 

6- หลังจากนั้นใหจบการละหมาดตะฮัจุดดวยละหมาดวิตรฺ เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ً  بِاللَّيْلِ  َصالتُِكمْ  رَ آخِ  اْجَعلُوا«   »ِوتْرا
ความวา “ทานจงจบทายละหมาดกลางคืนของทานดวยวิตรฺ” (มุตตะฟะกุน 
อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 998 และมุสลิม เลขที่: 751) 
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3- การละหมาดวิตรฺ 
หุกมการละหมาดวิตรฺ 

การละหมาดวิตรฺเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สงเสริมให
กระทํา ทั้งนี้ไดมีรายงานกลาววา 

  »ُمْسِلـمٍ  لُكِّ  بَلَ  َحقٌّ  الِوتْرُ «
ความวา “การละหมาดวิตรฺเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่
บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข1422 ซึ่งสํานวนนี้เปนสํานวนของทาน และ
บันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 1712) 

 
เวลาของการละหมาดวิตรฺ 

เวลาละหมาดวิตรฺคือหลังจากละหมาดอิชาอจนถึงออกฟจฺริที่สอง(คือถึงเวลาละหมาด
ศุบหฺ) และชวงทายของกลางคืนเปนเวลาที่ดีที่สุดสําหรับผูที่เชื่อใจตัวเองวาจะตื่นละหมาดได ทั้งนี้
มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา 

ْوتَرَ  قَدْ  اللَّيِْل  لُكِّ  ِمنْ 
َ
وَّلِ  ِمنْ  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  أ

َ
 اللَّيِْل، أ

وَْسِطِه،
َ
َحرِ  إىَل  ِوتُْرهُ  فَاْغتَـىَه  َوآِخِرهِ، َوأ   السَّ

ความวา “ในตลอดทั้งคืนเปนชวงเวลาที่ทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เคยละหมาดวิตรฺทั้งสิ้นบางครั้งในชวงแรก ในชวงกลาง และในชวง
ทาย จนกระทั่งจบวิตรฺในเวลาสุหูรฺ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุ
คอรีย เลขที่ : 996 และมุสลิม เลขที่: 745 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
ลักษณะการละหมาดวิตรฺ 

บางครั้งอาจมีร็อกอะฮฺเดียว บางครั้งสาม หา เจ็ด หรือเกา หากตอกันรวดเดียวดวยสลาม
เดียว (บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข 746 และอัน-นะสาอีย หมายเลข 1713) 
 
จํานวนร็อกอะฮฺของละหมาดวิตรฺอยางนอยที่สุดและมากที่สุด 

1- อยางนอยที่สุดของคือหนึ่งร็อกอะฮฺการละหมาดวิตรฺ และมากที่สุดคือไมเกินสิบสาม
ร็อกอะฮฺ ใหละหมาดครั้งละสองร็อกอะฮฺสองร็อกอะฮฺ แลวจบทายดวยหนึ่งร็อกอะฮฺ และวิตรฺที่
สมบูรณแบบนั้นอยางต่ําตองไมนอยกวาสามร็อกอะฮฺ โดยมีสลามสองครั้ง หรือมีสลามเดียวและ
ตะชะฮฺฮุดครั้งเดียวตอนทายก็ได และสุนัตใหอานสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลาในร็อกอะฮฺแรกหลังจากฟาติ
หะฮฺ ในร็อกอะฮฺที่สองอานสูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน และในร็อกอะฮฺที่สามอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ 

2- ถาหากละหมาดหาร็อกอะฮฺใหตะชะฮฺฮุดครั้งเดียวในตอนทายแลวใหสลาม และหาก
ละหมาดเจ็ดร็อกอะฮฺก็ใหทําเชนเดียวกัน แตหากจะตะชะฮฺฮุดในร็อกอะฮฺที่หก แลวเริ่มร็อกอะฮฺที่
เจ็ดอีกหนึ่งร็อกอะฮฺก็ทําได 
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มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 

 ِ َّ  أَدُقُهنَّ  ال بِثَالٍث، َخِلييِل  أوَْصا  لُكِّ  ِمنْ  كيَّامٍ  ثَالثَةِ  َصْومِ : أُموَت  َح
َ  وََصالةِ  َشْهٍر،   ِوتْرٍ  بَلَ  َونَْومٍ  الضُّ

ความวา “ผูเปนที่รักยิ่งของฉันไดส่ังเสียฉันสามอยางดวยกัน โดยไมใหฉัน
ละเลยสามอยางนี้จนกวาฉันจะตายไป คือการถือศีลอดสุนัตสามวันตอเดือน 
การละหมาดฎฮา และการละหมาดวิตรฺกอนนอน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมี
บันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1137 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่: 
749) 

 
หากละหมาดวิตรฺเการ็อกอะฮฺใหตะชะฮฺฮุดสองครั้ง คร้ังแรกในร็อกอะฮฺที่แปดแตอยาเพิ่ง

ใหสลาม ใหลุกขึ้นมาทําร็อกอะฮฺที่เกาแลวตะชะฮฺฮุดแลวจึงใหสลาม แตที่ดีคือใหจบทายดวยหนึ่ง
ร็อกอะฮฺที่เอกเทศเสมอ หลังจากนั้นใหกลาวหลังจากสลามวา 

ْ  انَ حَ بْ سُ (   )ِس وْ دُّ قُ الْ  ِك لِ مَ ال
สุบหานัล มะลิกลิ กุดดูส 

โดยใหกลาวสามครั้ง และใหยืดเสียงในครั้งที่สาม 
 
เวลาในการละหมาดวิตรฺ 

ใหมุสลิมละหมาดวิตรฺหลังจากละหมาดตะฮัจุด แตหากกลัววาไมต่ืน ก็ใหละหมาดกอน
นอน เพราะมีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

نْ  َخاَف  َمنْ «
َ
لَـُه، فَلْيُوتِرْ  اللَّيْلِ  آِخرِ  ِمنْ  يَـُقومَ  ال أ وَّ

َ
نْ  َطِمعَ  َوَمنْ  أ

َ
 أ

 وََذلَِك  َمْشُهوَدٌة، اللَّيْلِ  آِخرِ  َصالةَ  فَإنَّ  اللَّيِْل، آِخرَ  فَلْيُوتِرْ  آِخَرهُ  يَـُقومَ 
فَْضُل 

َ
 »أ

ความวา “ผูใดที่กลัววาตัวเองจะไมต่ืนในชวงทายของกลางคืน ใหเขาละหมาด
วิตรฺในชวงแรกๆและผูใดที่มั่นใจวาจะตื่นในชวงทายใหละหมาดวิตรฺในชวง
ทาย เพราะการละหมาดวิตรฺในชวงทายนั้นมลาอิกะฮฺจะดูเปนสักขีพยาน ดวย
เหตุนี้จึงเปนสิ่งที่ดีกวา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 755) 

 
ผูใดที่ไดละหมาดวิตรฺในชวงแรกของกลางคืนแลวตื่นขึ้นมาในชวงทายอีก ใหเขาละหมาด

คูโดยไมตองวิตรฺ ทั้งนี้มีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 
ْلَةٍ « َ   »ال ِوتَْراِن يِف 
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ความวา “ไมมีการละหมาดวิตรฺสองครั้งในคืนเดียว” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่
บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1439 และอัต-ติรมิซีย หมายเลข 470) 

 
หุกมการอานกุนูตในการละหมาดวิตรฺ 

การกุนูตในวิตรฺนั้นใหทําไดเปนบางครั้ง ผูใดชอบที่จะทําก็ใหเขาทํา สวนผูใดที่ไมอยากทํา
ก็ไมตองทํา และที่ดีที่สุดคือไมทํามากกวาทํา เพราะไมมีรายงานที่ยืนยันไดจากทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานอานกุนูตในวิตรฺ 
 
ลักษณะการดุอาอในกุนูตวิตรฺ 

ในกรณีที่ละหมาดวิตรฺสามร็อกอะฮฺ ใหยกมือดุอาอหลังจากยืนในร็อกอะฮฺที่สามหรือกอนรุ
กูอฺหลังจากอานสูเราะฮฺจบ โดยใหสรรเสริญ(ตะหฺมีด)อัลลอฮฺ(คือกลาว อัลหัมดุลิลลาฮฺ) และกลาว
ชมเชยอัลลอฮฺ แลวกลาวเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอจากนั้นใหขอดุ
อาอตามที่ใจปรารถนา จากบรรดาดุอาอที่มีรายงานมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เชน 

ِ  اللَُّهـمَّ «  ِفيْـَمنْ  َوتََولَّيِن  َخَفيَْت، ِفيْـَمنْ  وََخفيِِن  َهَديَْت، ِفيْـَمنْ  اْهِد
َْت، َّ ْقَطيَْت، ِفيْـَما يِل  َوَبارِكْ  تََو

َ
ِ  إنََّك  قََضيَْت، َما رَشَّ  َوقيِِن  أ  َوال َيْق

 َ َْت، َمنْ  يَِذلُّ  ال َوإنَّهُ  َعلَيَْك، يُـْق َ َْت  َربَّنَا تَـبَاَرْكَت  َوا َ   »َوَيَعا
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1425 และอัต-ติรมิซีย 
หมายเลข 464) 

 
และบางครั้งใหเร่ิมกุนูตดวยดุอาอที่ไดรับรายงานจากทานอุมัรฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ 

َْك  َونَْسُجُد، نَُصيلِّ  َولََك  َغْعبُُد، إيَّاكَ  اللَُّهـمَّ « َ  نَرُْجو َوحَنِْفُد، نَْسىَع  َوإ
َ  رَْحـَمتَـَك   إنَّا اللَُّهـمَّ  ُملْـِحٌق، بِالاَكفِِرينَ  َعَذابََك  إِنَّ  َعَذابََك، َوخَنْ
 بَِك  َونُْؤِمنُ  نَْكُفُرَك، َوال اخلرَْيَ  َعلَيَْك  َونُثيِْن  َونَْستَْغِفُرَك، نَْستَِعينَُك 

  »يَْكُفُركَ  َمنْ  َوخَنْلَعُ  لََك، َوخَنَْضعُ 
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอัล-บัยฮะกีย หมายเลข (3144 ดู อิรวาอ อัล-
เฆาะลีล หมายเลข 428) 

 
และผูละหมาดสามารถที่จะเพิ่มดุอาออะไรก็ไดที่มีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม โดยที่ไมควรใหยาวจนเกินไป เชน 
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ْصِلـحْ  اللَُّهـمَّ «
َ
ِي ِدييِْنَ  يِل  أ

َّ ْمِري، ِعْصَمةُ  ُهوَ  ا
َ
ْصِلـحْ  أ

َ
 الَّيِت  ُدْغيَايَ  يِل  َوأ

، ِفيَها ِ ْصِلـحْ  َمَعا
َ
 ِزَياَدةً  احلَيَاةَ  َواْجَعلِ  َمَعاِدي، يَهافِ  الَّيِت  آِخَريِتَ  يِل  َوأ

، لُكِّ  يِف  يِل    »رَشٍّ  لُكِّ  ِمنْ  يِل  َراَحةً  الَموَْت  َواْجَعلِ  َخرْيٍ
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2720) 
 

ِّ  اللَُّهـمَّ « ُعوذُ  إ
َ
 َوالَهَرمِ  َواُكـْخِل، َواجلنُْبِ  َوالَكَسِل، الَعْجزِ  ِمنَ  بَِك  أ

ِ  آِت  اللَُّهـمَّ  ،الَقرْبِ  وََعَذاِب  َها َيْقَواَها، َغْف نَْت  َوَزكِّ
َ
َها، َمنْ  َخرْيُ  أ َّ  َز

نَْت 
َ
َُّها أ ِ ِّ  اللَُّهـمَّ  َوَموالَها، َو ُعوذُ  إ

َ
 قَلٍْب  َوِمنْ  َفنَْفُع، ال ِعلْـمٍ  ِمنْ  بَِك  أ

  »لَـَها يُْستَـَجاُب  ال َدْعَوةٍ  َوِمنْ  تَْشبَـُع، ال َغْفٍس  َوِمنْ  يَـْخَشُع، ال
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2722) 

 
หลังจากนั้นกลาวในตอนทายวา 

ِّ  اللَُّهـمَّ « ُعوذُ  إ
َ
ُعوذُ  ُقُقوَبِتَك، ِمنْ  َوبُِمَعافَاتَِك  َسَخِطَك، ِمنْ  بِرَِضاكَ  أ

َ
 َوأ

ِ  ال ِمنَْك  بَِك  ْح
ُ
نَْت  َعلَيَْك، َعنَاءً  أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
  »َغْفِسَك  بَلَ  أ

(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1427  ซึ่งสํานวนนี้เปน
สํานวนของเขาและบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 3566) 

 
หลังจากนั้นใหจบกุนูตดวยการเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ

ไมตองเอามือลูบหนาหลังจบดุอาอทั้งในกุนูตวิตรฺและอื่นๆ 
มักรูฮฺที่จะอานกุนูตในละหมาดอื่นนอกเหนือจากวิตรฺ เวนแตจะมีเหตุรายหรืออุบัติภัยตอ

ชาวมุสลิมที่ใดที่หนึ่งก็อนุญาตใหอิมามกุนูตในละหมาดหาเวลาหลังจากร็อกอะฮฺสุดทาย หรือ
บางครั้งก็อาจจะกอนรุกูอฺก็ได 

กุนูตนะวาซิลหรือนาซิละฮฺ คือการดุอาอเพื่อใหชวยชาวมุสลิมที่ออนแอซึ่งถูกรังแกหรือดุ
อาอเพื่อใหลงโทษกาฟรฺที่อยุติธรรมหรือทั้งสองอยางพรอมๆกัน 

ละหมาดที่ประเสริฐที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งนั้นคือที่บานของเขา นอกจากละหมาดหาเวลา
และการละหมาดที่มีบัญญัติใหละหมาดเปนญะมาอะฮฺ เชน ละหมาดกุสูฟ ละหมาดตะรอวีหฺ เปน
ตน เหลานี้ใหละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด 
 
หุกมการละหมาดวิตฺรในขณะเดินทาง 

ผูใดที่อยูในระหวางเดินทางไมวาจะเปนโดยรถยนต รถไฟ เครื่องบิน หรือเรือนั้นมีสุนนะฮฺ
ใหเขาละหมาดวิตรฺบนพาหนะที่ขับข่ีอยู โดยใหหันหนาไปทางกิบละฮฺตอนตักบีเราะตุลอิหฺรอมหาก
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ทําได หากทําไมไดใหเขาละหมาดหันหนาไปทางไหนก็ไดตามแตพาหนะหันไป โดยใหละหมาดใน
ทายืน หากไมไดก็ใหละหมาดในทานั่งแลวใหเคลื่อนไหวดวยศีรษะของเขา 

ในบางครั้ง ผูที่ละหมาดวิตรฺแลวก็อนุญาตใหเขาละหมาดร็อกอะฮฺส้ันๆ หลังจากวิตรฺไดอีก 
โดยนั่งละหมาดเมื่อถึงที่รุกูอฺใหยืนขึ้นแลวรุกูอฺ 
 
ลักษณะการชดละหมาดวิตรฺ 

ผูใดนอนหลับไมต่ืนละหมาดวิตรฺ หรือลืมละหมาดวิตรฺ ใหเขาละหมาดชดเมื่อต่ืนขึ้นมา 
หรือนึกขึ้นได ในระหวางอะซานฟจญรฺกับอิกอมะฮฺดวยลักษณะปรกติของมัน และสามารถชดตอน
กลางวันในลักษณะจํานวนร็อกอะฮฺเปนเลขคูไมใชค่ี ซึ่งหากปรกติเขาละหมาดสิบเอ็ดร็อกอะฮฺก็ให
เขาชดสิบสองร็อกอะฮฺ คร้ังละสองเรื่อยไปจนครบ 

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา 
الةُ  فَاَيتْـهُ  إَذا اَكنَ  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوَل  أنَّ   ِمنْ  اللَّيْلِ  ِمنَ  الصَّ

وْ  وََجعٍ 
َ
ةَ  ثِنيَْتْ  اجََّهارِ  ِمنَ  َصىلَّ  َلرْيِهِ، أ   َرْكَعةً  َعرْشَ

ความวา “แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเมื่อทานไม
สามารถละหมาดวิตรฺในตอนกลางคืนเพราะเจ็บปวยหรืออ่ืนๆ ทานจะ
ละหมาดชดในตอนกลางวันสิบสองร็อกอะฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 
746) 

 
 

4- การละหมาดตะรอวีหฺ 
หุกมการละหมาดตะรอวีหฺ 

การละหมาดตะรอวีหฺเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ ซึ่งมีตัวบทวาเปนการกระทําของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และจัดอยูในจําพวกละหมาดสุนัตที่บัญญัติใหละหมาดเปนญะ
มาอะฮฺในเดือนเราะมะฎอน 

สาเหตุที่เรียกชื่อการละหมาดวาตะรอวีหฺเพราะผูละหมาดตางนั่งพักกันหลังจบสี่ร็อกอะฮฺ 
เนื่องจากมีการอานยาว และละหมาดนาน 
 
เวลาของการละหมาดตะรอวีหฺ 

ใหละหมาดตะรอวีหฺในเดือนเราะมะฎอนหลังจากละหมาดอิชาอจนกระทั่งออกฟจญรฺ 
เปนสิ่งที่สุนัตสําหรับทั้งชายและหญิง ซึ่งทานนบีไดเนนใหกระทําเปนพิเศษ มีรายงานจากทานวา 

مَ  َما لَـهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إيَماناً  َرَمَضانَ  امَ قَ  َمنْ «   »َذنِْبـهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
ความวา “ผูใดละหมาดในเดือนเราะมะฎอน ดวยใจที่ศรัทธาและหวังในความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิดของเขาที่ผาน
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มา” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1137 สํานวนนี้
เปนของอัล-บุคอรียและมุสลิม เลขที่: 749) 

 
ลักษณะของการละหมาดตะรอวีหฺ 

หนึ่ง ตามสุนนะฮฺแลว ในการละหมาดตะรอวีหฺใหอิมามนําละหมาดบรรดามุสลิมสิบเอ็ด
ร็อกอะฮฺ ซึ่งถือวาเปนจํานวนร็อกอะฮฺที่ดีที่สุด หรือบางครั้งอาจนําละหมาดถึงสิบสามร็อกอะฮฺก็ได 
โดยละหมาดครั้งละสองร็อกอะฮฺ ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่ดีที่สุด และบางครั้งอาจละหมาดครั้งละสี่
ร็อกอะฮฺก็ได ดังนั้นบางครั้งอาจละหมาดดวยวิธีหนึ่งบางครั้งอีกวิธีหนึ่งทั้งนี้เพื่อฟนฟูสุนนะฮฺ 

1- มีรายงานวา 
صىل اهللا  اهللا رسول صالة اكنت كيف عنها اهللا ر خئشة سئلت

 صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ  َما: فقالت رمضان؟ يف عليه وسلم
ةَ  إْحَدى بَلَ  َلرْيِهِ  يِف  َوال َرَمَضانَ  يِف  يَِزيْدُ  ْرَبـعاً  يَُصيلِّ  َرْكَعًة، َعرْشَ

َ
 فَال أ

ْل 
َ
، ُحْسِنـِهنَّ  َقنْ  تَْسأ ْرَبـعاً  يَُصيلِّ  ُعمّ  َوُطْوِلـِهنَّ

َ
ْل تَسْ  فَال أ

َ
 ُحْسِنـِهنَّ  َقنْ  أ

، ً  يَُصيلِّ  ُعمَّ  َوُطْوِلـِهنَّ  ...ثَالثا
ความวา “คร้ังหนึ่งมีคนถามทานหญิงอาอิชะฮฺวาลักษณะการละหมาดของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเดือนเราะมะฎอนเปนอยางไร? ทาน
ตอบวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยละหมาดเกิน
สิบเอ็ดร็อกอะฮฺเลยไมวาในเดือนเราะมะฎอนหรือเดือนอื่นๆ ทานละหมาดสี่
ร็อกอะฮฺซึ่งไมตองบอกถึงความสละสลวยและความยาวนานของมัน แลวทาน
ละหมาดอีกสี่ร็อกอะฮฺซึ่งไมตองบอกถึงความสละสลวยและความยาวนานของ
มันเชนกัน แลวทานก็ละหมาดอีกสามร็อกอะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
หมายเลข 1147) 
 

2- มีรายงานจากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา 
ةَ  ثَالَث  اللَّيْلِ  ِمنَ  يَُصيلِّ  صىل اهللا عليه  وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ   َعرْشَ

  َرْكعةً 
ความวา “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
ละหมาดในตอนกลางคืนสิบสามร็อกอะฮฺ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึก
ในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1138 และมุสลิม เลขที่: 764 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
3- มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา 
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نْ  َننْيَ  ِفيْـَما يَُصيلِّ  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ 
َ
 نْ مِ  َفْفُرغَ  أ

ةَ  إْحَدى الَفْجرِ  إىَل  الِعَشاءِ  َصالةِ  ، لُكِّ  َننْيَ  يَُسلِّمُ  َرْكَعًة، َعرْشَ  َرْكَعتنَْيِ
  بَِواِحَدةٍ  َوُيْوتِرُ 

ความวา “ปรากฎวาทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
ละหมาดหลังจากเสร็จละหมาดอิชาอจนกระทั่งออกฟจฺริสิบเอ็ดร็อกอะฮฺ 
ทานจะใหสลามในทุกๆสองร็อกอะฮฺแลวละหมาดวิตฺริหนึงร็อกอะฮฺ” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 736) 

 
สอง ตามสุนนะฮฺในการละหมาดตะรอวีหฺใหอิมามละหมาดสิบเอ็ดร็อกอะฮฺหรือสิบสาม

ร็อกอะฮฺ ไมวาจะเปนชวงตนหรือชวงทายเราะมะฎอน แตมีใหเนนเฉพาะในสิบวันสุดทายให
ละหมาดใหนาน ยืนนาน รุกูอฺและสุูดนาน ทั้งนี้เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น
ละหมาดตลอดทั้งคืน  ดังนั้น หากจะละหมาดนอยกวาหรือมากกวาที่กลาวมาก็ได 
 
เมื่อใดที่มะอมูมจะไดผลบุญเหมือนละหมาดตลอดทั้งคืน 

ที่ดีที่สุดสําหรับมะอมูมนั้นคือการละหมาดพรอมอิมามจนจบไมวาอิมามจะละหมาดสิบ
เอ็ด สิบสามหรือยี่สิบสาม หรือนอยกวาหรือมากกวานั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะไดผลบุญเหมือนละหมาด
ตลอดทั้งคืน มีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

َّ  اإلَمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ  إنَّهُ « ْلَةٍ  ِقيَامُ  لَـهُ  ُكِتَب  َفنرَْصَِف  َح َ«  
ความวา “แทจริงแลวผูที่ละหมาดพรอมอิมามจนจบ เขาจะไดไดผลบุญเหมือน
ละหมาดทั้งคืน” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1375  
และอัน-นะสาอีย หมายเลข 806 ซึ่งสํานวนนี้เปนของอัน-นะสาอีย) 

 
หากมีผูเปนอิมามสองคน ผูที่จะไดผลบุญเหมือนละหมาดตลอดทั้งคืนก็คือผูที่ละหมาด

พรอมอิมามทั้งสองคน เพราะคนที่สองก็คือตัวแทนของคนแรกในการเพิ่มการละหมาดใหสมบูรณ 
 
ผูใดที่ควรเปนอิมามนําละหมาดตะรอวีหฺ 

ผูที่สมควรจะเปนอิมามนําละหมาดในเดือนเราะมะฎอนคือผูที่อานอัลกุรอานไดดี รักษา
ตัจญวีดดีและทองจําอัลกุรอาน หากจําไมไดอนุญาตใหอิมามอานจากมุศหัฟ(อัลกุรอานเปนเลม)
ได และที่ดีที่สุดคือใหบรรดามะอมูมไดฟงอัลกุรอานทั้งเลมในเดือนเราะมะฎอน ถาไมไดหมดก็ให
ไดสวนหนึ่งก็ยังดี 
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หุกมการดุอาอเมื่อเคาะตัมอัลกุรอาน 
การดุอาอหลังจากเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนและเดือนอื่นๆ หากนอกการ

ละหมาดใครใครทําก็ทําได  แตการดุอาอเคาะตัมอัลกุรอานในละหมาดนั้นไมใชส่ิงที่มีบัญญัติไว 
เพราะไมปรากฎหลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทานแมแตคนเดียว 
 

ผูใดที่ละหมาดตะฮัจุดซึ่งปรกติเขาจะละหมาดชวงทายของกลางคืน แลวเขาละหมาด
วิตรฺหลังจากละหมาดตะฮัจุด หากเขาละหมาดพรอมอิมามหากอิมามละหมาดวิตรฺ ใหเขา
ละหมาดวิตรฺพรอมอิมาม และเมื่อเขาลุกขึ้นมาชวงทายของกลางคืนอีกครั้งก็ใหเขาละหมาดคู 

หากสตรีคนใดปรารถนาที่จะออกไปละหมาดที่มัสญิด ไมวาจะเปนละหมาดวาญิบหรือ
สุนัตใหเธอออกไปไดโดยไมแตงตัวสวยและไมใสเครื่องหอม 
 
 

5- การละหมาดอีดทั้งสอง 
จํานวนอีดในอิสลาม 

อีดในอิสลามมีสามอีดดวยกัน 
1- อีดุลฟฏรี คือวันที่หนึ่งเดือนเชาวาลของทุกป 
2- อีดุลอัฎหา คือวันที่สิบเดือนซุลหิจญะฮฺของทุกป 
3- อีดุลอุสบูอฺ (อีดประจําสัปดาห) คือวันศุกรของทุกสัปดาห ซึ่งไดกลาวไปแลว 

 
หิกมะฮฺที่ไดบัญญัติการละหมาดอีดทั้งสอง 

การละหมาดอีดุลฟฏรีเกิดขึ้นหลังจากถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนไดครบสมบูรณแลว 
สวนการละหมาดอีดุลอัฎหานั้นเกิดขึ้นหลังจากภารกิจหัจญและปดทายสิบวันแหงซุลหิจญะฮฺ 
ดังนั้นการละหมาดอีดทั้งสองจึงเปนความประเสริฐของอิสลามที่เปดโอกาสใหชาวมุสลิมไดมี
โอกาสฉลองหลังจากที่ไดปฏิบัติอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญทั้งสอง เพื่อเปนการชุกรฺูตออัลลอฮฺ 
 

มีรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 
َما «: لَْعبُوَن ِفيِهَما َفَقاَل الَمـِدينََة َولَـُهْم يَْوَماِن يَ  ملسو هيلع هللا ىلص �اهللاقَِدَم رَُسوُل 

َْوَماِن؟ ْ  �اهللاُكنَّا نَلَْعُب ِفيِهَما يِف الْـَجاِهِليَِّة، َفَقاَل رَُسوُل : قَالُوا» َهَذاِن ا
َ َوَيْوَم الِْفْطرِ «: ملسو هيلع هللا ىلص ْض

َ
بَْدلَُكْم بِِهَما َخرْياً ِمنُْهَما يَْوَم اْأل

َ
  »إِنَّ اَهللا قَْد أ

ความวา “ตอนที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เดินทางมาสู
มะดีนะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺสมัยนั้นมีวันสําคัญอยูสองวัน ที่พวกเขามีการละเลนร่ืน
เริงกัน ทานจึงถามวา สองวันนี้เปนวันอะไรกัน? พวกเขาตอบวา เปนสองวันที่
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พวกเราเลนละเริงกันมาตั้งแตสมัยญาฮิลิยะฮฺ ทานเราะสูลุลลอฮฺก็เลยกลาววา 
แทจริงอัลลอฮฺไดเปลี่ยนสองวันนี้ดวยสองวันที่ดีกวานั่นก็คือวันอีดุลอัฎหาและ
อีดุลฟฏรี” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1134  ซึ่ง
สํานวนนี้เปนของอบู ดาวูด และอัน-นะสาอีย หมายเลข 1556) 

 
หุกมการละหมาดอีดทั้งสอง 

การละหมาดอีดทั้งสองเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺสําหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคน 
 
เวลาการละหมาดอีดทั้งสอง 

หลังจากตะวันขึ้นเทากับดามหอกจนกระทั่งตะวันคลอย ซึ่งหากผูคนไมรูวาเปนวันอีด
จนถึงหลังตะวันคลอยแลว ใหละหมาดในวันรุงขึ้นในเวลาของมัน และไมอนุญาตใหเชือดอุฎหิยะฮฺ
นอกจากหลังจากละหมาดอีดุลอัฎหาแลว 
 
ลักษณะการออกไปละหมาดอีดทั้งสอง 

1- สุนัตใหผูที่จะออกไปละหมาดอีดทําความสะอาดรางกาย สวมใสเสื้อผาที่ดี เพื่อแสดง
ถีงความรื่นเริงดีใจในวันดังกลาว และไมอนุญาตใหสตรีแตงกายสวยงามหรือใสเครื่องหอม และให
พวกผูหญิงออกไปละหมาดพรอมผูคนทั่วไปและใหผูที่มีประจําเดือนเขารวมฟงคุฏบะฮฺดวยโดยให
พวกเธอแยกตัวตางหากจากมุศ็อลลา 

2- สุนัตใหบรรดามะอมูมออกไปยังที่ละหมาดแตเนิ่นๆ หลังจากศุบหฺดวยการเดินเทาไปถา
ทําได สวนอิมามนั้นใหออกไปตอนที่จะเริ่มละหมาดเลย และสุนัตใหออกไปทางหนึ่งและกลับอีก
ทางหนึ่งที่ไมใชทางมา เพื่อแสดงออกถึงความพิเศษของวันนี้และตามแบบอยางสุนนะฮฺ 

3- สุนัตใหผูที่ออกไปละหมาดอีดุลฟฏรีรับประทานอินทผลัมเปนจํานวนคี่กอนออกไป
ละหมาด สวนผูที่จะออกไปอีดุลอัฎหาใหอดจากการรับประทานอาหารจนกระทั่งไดรับประทาน
เนื้อกุรบานของเขาเอง ถาเขาทํากุรบาน  
 
สถานที่ละหมาดอีดทั้งสอง 

1- สุนัตใหออกไปละหมาดอีด ณ ที่โลงใกลๆ เมือง ซึ่งเมื่อผูละหมาดไปถึงมุศ็อลลาแลวให
ละหมาดตะหิยะตุลมัสญิดสองร็อกอะฮฺแลวนั่งซิกิรฺตออัลลอฮฺ ไมละหมาดอีดทั้งสองในมัสญิดนอก
จากมีเหตุจําเปน เชน ฝนตก หิมะ หรืออ่ืนๆ ยกเวนที่มักกะฮฺซึ่งตองละหมาดในมัสญิดอัลหะรอม 

2- อนุญาตใหผูที่เขาไปอยูในมุศ็อลลาแลวละหมาดสุนัตกอนหรือหลังละหมาดอีดทั้งสอง 
ตราบใดที่เวลานั้นไมใชเวลาที่หามละหมาด แตหากเปนเวลาที่ตองหามแลว ไมมีบัญญัติให
ละหมาดใดๆ นอกจากละหมาดตะหิยะตุลมัสญิดเทานั้น และใหใชเวลาไปกับการทําอิบาดะฮฺ คือ
การตักบีรฺจนกระทั่งอิมามเขามา 
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ลักษณะการละหมาดอีดทั้งสอง 

เมื่อถึงเวลาละหมาด ใหอิมามขึ้นไปนําบรรดามะอมูมละหมาดสองร็อกอะฮฺ โดยไมมี
การอะซานและไมมีการอิกอมะฮฺ ใหกลาวตักบีรฺในร็อกอะฮฺแรกเจ็ดครั้งหรือเกาครั้งพรอมตักบีเราะ
ตุลอิหฺรอมและในร็อกอะฮฺที่สองใหตักบีรฺหาครั้งหลังลุกขั้นมายืน 

หลังจากนั้นสุนัตใหอานเสียงดังโดยเมื่ออานฟาติหะฮฺแลวใหอานสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา และ
ในร็อกอะฮฺที่สองหลังจากอัล-ฟาติหะฮฺใหอานสูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ หรือในร็อกอะฮฺแรกสูเราะฮฺ
กอฟ  )ق (   และในร็อกอะฮฺที่สองใหอานสูเราะฮฺ อัล-เกาะมัรฺ  )الساعة  اقرتبت (  หรือจะสลับกัน
บางครั้งอานแบบที่หนึ่ง บางครั้งอานแบบที่สอง เพื่อรักษาไวซึ่งสุนนะฮฺทุกรูปแบบที่บัญญัติไว 

หลังจากใหสลามแลว ใหกลาวคุฏบะฮฺหนึ่งคุฏบะฮฺโดยหันหนาไปทางบรรดามมะอมูม ใน
คุฏบะฮฺใหกลาวตะหฺมีดฺ(อัลหัมดุลิลลาฮฺ) ชุกูรฺตออัลลอฮฺ และใหระลึกถึงความจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัตตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ และกลาวสงเสริมใหทํากุรบานเปนการเฉพาะในอีดอัฎหาและ
อธิบายหุกมตางๆ ของการกุรบาน 

 
เมื่อวันอีดและวันุมุอะฮฺเกิดตรงเปนวันเดียวกัน ถือวาผูที่ละหมาดอีดแลวจะไมไป

ละหมาดุมุอะฮฺก็ไดโดยใหละมาดซุฮฺริแทน แตสําหรับผูเปนอิมามและผูที่ไมไดละหมาดอีดยังคง
วาญิบตองไปละหมาดุมุอะฮฺอยู 

 
เมื่ออิมามลืมตักบีรฺหนึ่งตักบีรฺใดจากบรรดาตักบีรฺซะวาอิด โดยเริ่มอานอัล-ฟาติหะฮฺและสู

เราะฮฺแลว ถือวาตกไปไมเปนไร(คือไมตองกลาวตักบีรฺซะวาอิดชดใช) เพราะมันเปนสุนัตที่เวลาของ
มันไดผานพนไปแลว และใหผูละหมาดยกมือในขณะตักบีรฺทั่วไป ดังที่มีรายงานในการยกมือทั้งใน
ละหมาดฟรฎและสุนัต แตไมตองยกมือในขณะตักบีรฺซะวาอิดในสองร็อกอะฮฺของละหมาดอีดทั้ง
สองหรือการละหมาดอิสติสกออ 

 
มีสุนัตสําหรับอิมามใหมีการสอนสั่งผูหญิงโดยเฉพาะในคุฏบะฮฺของเขา กลาวเตือนถึงสิ่ง

พวกเธอจําเปนตองทําและสงเสริมใหพวกเธอเศาะดะเกาะฮฺใหมากๆ 
 
ผูใดที่ทันละหมาดอีดพรอมอิมามกอนที่อิมามจะใหสลาม หลังจากอิมามใหสลามแลวให

เขาลุกขึ้นละหมาดตอตามลักษณะของมนัจนจบ และผูใดที่ไมทันละหมาดเลยก็ไมจําเปนตองชด 
 
เมื่ออิมามละหมาดอีดเสร็จแลว ผูใดที่ปรารถนาจะกลับบานเลยก็กลับได และผูใดที่

ปรารถนาจะนั่งฟงคฏบะฮฺ (ซึ่งเปนสิ่งที่ดีกวา) ก็ใหเขานั่งฟง 
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หุกมการตักบีรฺในวันอีด 
สุนัตสําหรับมุสลิมทุกคนใหมีการตักบีรฺในวันอีดดวยเสียงอันดัง ไมวาจะเปนที่บาน ตลาด 

ถนนหนทาง มัสญิด เปนตน แตผูหญิงจะออกเสียงดังไมไดหากชายอื่นที่ไมใชมะหฺร็อมอยูดวย 
 
ชวงเวลาในการตักบีรฺ 

1- ชวงเวลาในการตักบีรฺของวันอีดุลฟฏรฺเร่ิมต้ังแตคืนวันอีดจนกระทั่งละหมาดอีด 
2- ชวงเวลาในการตักบีรฺของวันอีดุลอัฎหาเริ่มต้ังแตเร่ิมเขาวันที่สิบของเดือนซุลหิจญะฮฺ

จนกระทั่งตะวันตกดินวันที่สิบสามของเดือนเดียวกัน 
 
สํานวนการตักบีรฺ 

1- การกลาวตักบีรฺแบบคู คือ 
  » احلمد وهللا أكرب، اهللا أكرب، واهللا اهللا، إال هل ال أكرب، اهللا أكرب، اهللا« 

2- การกลาวตักบีรฺแบบคี่ คือ 
 اهللا أكرب، اهللا أكرب، واهللا اهللا، إال هل ال أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا«

  » احلمد وهللا أكرب،
3- การกลาวตักบีรฺแบบคี่คร้ังแรกและแบบคูคร้ังที่สอง 

 وهللا أكرب، اهللا أكرب، واهللا اهللا، إال هل ال أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا«
  » احلمد

บางครั้งใชสํานวนนี้บางและบางครั้งใชสํานวนนั้นบาง ซึ่งเปนสิ่งที่กระทําได 
 
หุกมอีดที่อุตริขึ้นมา 

งานฉลองวันเกิดสวนบุคคล  และงานอื่นๆ  เชนวันปใหมฮิจญเราะฮฺ ศักราชหรือ
คริสตศักราช คืนอิสรออ คืนนิศฟุชะอฺบาน วันเกิดทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วันแม และ
อ่ืนๆ ที่แพรหลายทามกลางชาวมุสลิมบางสวน ทุกสิ่งที่กลาวมาถือเปนบิดอะฮฺที่ถูกปฏิเสธ 
ผูกระทํามัน ยอมรับมัน เรียกไปสูมัน หรือลงทุนลงแรงเพื่อมัน ถือวาเปนคนบาป ตองรับบาปที่เกิด
จากมัน และตองรับบาปของผูที่ทํามัน 
 
 

6- การละหมาดกุสูฟและคุสูฟ 
 
คุสูฟ (จันทรุปราคา) คือ การที่แสงจันทรหายไปหมดหรือหายไปบางสวนในเวลากลางคืน 
กุสูฟ (สุริยุปราคา) คือ การที่แสงตะวันถูกบังไปหมดหรือหายไปบางสวนในเวลากลางวัน 
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หุกมการละหมาดคุสูฟและกุสูฟ 

การละหมาดคุสูฟและกุสูฟเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ สําหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคน ไมวา
จะเปนในยามเดินทางหรือไมก็ตาม 
 
การรูเวลากุสูฟและคุสูฟ 

คุสูฟและกุสูฟนั้นมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนเหมือนกับการขึ้นของดวงตะวันและดวงจันทร ซึ่ง
มีกําหนดเวลาที่ชัดเจน โดยปรกติแลวอัลลอฮฺจะกําหนดใหกุสูฟนั้นปรากฏในทายของเดือน และ
กําหนดใหคุสูฟนั้นปรากฎในระหวางที่มันเต็มเดือนอยูเรียกวาวันบีฎ 
 
สาเหตุของการกุสูฟและคุสูฟ 

เมื่อเกิดกุสูฟหรือคุสูฟใหมุสลิมรีบไปละหมาดที่มัสญิด หรือที่บานก็ได แตที่มัสญิดนั้น
ดีกวา ดวยการเกิดแผนดินไหวนั้นมีสาเหตุ ฟาแลบก็มีสาเหตุ ภูเขาไฟระเบิดก็มีสาเหตุ การกุสูฟ
และคุสูฟก็ยอมมีสาเหตุที่อัลลอฮฺกําหนดใหเชนกัน ซึ่งเคล็ดลับก็คือการเตือนบาวของอัลลอฮฺใหมี
ความกลัวในโทษของพระองคและมอบตัวเองและกลับคืนสูอัลลอฮฺ 
 
ชวงเวลาของการละหมาดกุสูฟและคุสูฟ 

เร่ิมละหมาดไดเมื่อเร่ิมมีปรากฏการณกุสูฟและคุสูฟจนกระทั่งกลับสูสภาพปรกติ 
 
ลักษณะการละหมาดกุสูฟและคุสูฟ 

การละหมาดกุสูฟและคุสูฟไมมีการอะซานและอิกอมะฮฺ แตวามีการเรียกใหมาละหมาด
ไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน โดยใชประโยควา (الصالة جامعة) จะกลาวครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได 

หลังจากนั้นใหอิมามตักบีรฺแลวอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺที่ยาวดวยเสียงดัง แลวจึงรุกูอฺ
ดวยการรุกูอฺที่นาน แลวเงยขึ้นจากรุกูอฺพรอมกับกลาว  

  )احلمد ولك ربنا محده، ملن اهللا سمع(
โดยไมตองลงไปสุูดกอน แตใหเร่ิมอานฟาติหะฮฺใหมอีกครั้ง ตามดวยสูเราะฮฺที่ส้ันกวา

คร้ังแรก แลวจึงรุกูอฺดวยการรุกูอฺที่ส้ันกวาครั้งแรก แลวเงยขึ้นจากรุกูอฺ แลวจึงสุูดดวยการสุูดที่
นานสองสุูด โดยสุูดครั้งแรกใหนานกวาครั้งที่สองและใหนั่งระหวางสองสุูดดวย หลังจากนั้น
ใหลุกขึ้นทําร็อกอะฮฺที่สองโดยทําเหมือนกับร็อกอะฮฺแรกทุกประการ เพียงแตใหส้ันกวานิดหนอย 
แลวจึงกลาวตะชะฮฺฮุด แลวจึงใหสลาม 
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ลักษณะคุฏบะฮฺในการละหมาดกุสูฟ 
สุนัตใหอิมามกลาวคุฏบะฮฺหลังจากละหมาด โดยมีเนื้อหาการสอนสั่งใหผูคนทําดี และ

กลาวตักเตือนใหนึกถึงปรากฎการณอันใหญหลวงที่เกิดขึ้นนี้เพื่อโนมนาวจิตใจ แลวใชใหผูคนดุอา
และอิสติฆฺฟารฺใหมากๆ 

มีรายจากทานหญิงอาอิชะฮฺวา 
مْ  ، َفَقاَم رَُسوُل  صىل اهللا عليه وسلمُس يِف َقْهِد رَُسوِل اهللا َخَسَفِت الشَّ

، فَأَطاَل الِقيَاَم ِجّداً، ُعمَّ َرَكَع فَأَطاَل  صىل اهللا عليه وسلماهللا  يَُصيلِّ
َسُه فَأَطاَل الِقيَاَم ِجّداً، َوُهوَ 

ْ
ُكوَع ِجّداً، ُعمَّ َرَفَع َرأ ِل،  الرُّ ُدوَن الِقيَاِم األوَّ

ِل، ُعمَّ َسَجدَ ُعمَّ رَ  ُكوِع األوَّ ُكوَع ِجّداً، َوُهَو ُدوَن الرُّ   .َكَع فَأَطاَل الرُّ
ُكوَع،  ِل، ُعمَّ َرَكَع فَأَطاَل الرُّ ُعمَّ قَاَم فَأَطاَل الِقيَاَم، وَُهَو ُدوَن الِقيَاِم األوَّ

َسُه َفَقاَم، فَأَطاَل ال
ْ
ِل، ُعمَّ َرَفَع َرأ ُكوِع األوَّ ِقيَاَم، وَُهَو ُدوَن َوُهَو ُدوَن الرُّ

ِل، ُعمَّ  ُكوِع األوَّ ُكوَع، َوُهَو ُدوَن الرُّ ِل، ُعمَّ َرَكَع فَأَطاَل الرُّ الِقيَاِم األوَّ
  .َسَجدَ 

ْمُس، تَـَجلَِّت  َوقَدْ  وسلم عليه اهللا صىل اهللا رَُسوُل  انرَْصََف  ُعمَّ   الشَّ
ْمَس  إنَّ «: قال مَّ عُ  َعلَيْـِه، َوأْعىَن  اهللا فََحـِمدَ  اجَّاَس  فََخَطَب   َوالَقَمـرَ  الشَّ

 فَإَذا ِلـَحيَاتِـِه، َوال أَحدٍ  ِلـَموِْت  َفنَْخِسَفانِ  ال َوإغَُّهـَما اهللا، آيَاِت  ِمنْ 
وا، َرأْفتُـُموُهـَما ُ قُوا، وََصلُّوا اهللا َواْدُعوا فََكربِّ ةَ  يَا َوتََصدَّ  إنْ ! ُمـَحـمَّدٍ  أمَّ

ةَ  يَا أَمتُـُه، تَْزىِيَ  أوْ  َقبُْدهُ  يَْزىِيَ  أنْ  اهللا ِمنَ  أْلرَيَ  أَحدٍ  ِمنْ  ! ُمـَحـمَّدٍ  أمَّ
 َهْل  أال قَِليال، َولََضِحْكتُـمْ  َكِثرًيا َكََكيْتُـمْ  أْعلَـمُ  َما َيْعلَـُمونَ  لَوْ ! َواهللا

  »بَلَّْغُت؟
ความวา  “ได เกิด(กุ สูฟ) สุ ริยุปราคาขึ้นในสมัยของทานเราะสู ลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานจึงไดออกไปละหมาดโดยยืนละหมาดนาน
มาก แลวทานจึงรุกูอฺเปนเวลานาน เสร็จแลวทานไดเงยศรีษะและไดยืนขึ้น 
แลวยืนละหมาดนานอีก แตนอยกวาการยืนในครั้งแรก หลังจากนั้นทานก็รุกูอฺ
นานอีก แตนอยกวาการรุกูอฺในครั้งแรก หลังจากนั้นทานก็สุูด แลวทานก็ลุก
ข้ึนยืนละหมาดในร็อกอะฮฺที่สองนานอีก แตนอยกวาการยืนในร็อกอะฮฺแรก 
หลังจากนั้นทานจึงรุกูอฺเปนเวลานาน เสร็จแลวทานไดเงยศรีษะและไดยืนขึ้น 
แลวยืนละหมาดนานอีก แตนอยกวาการยืนในครั้งแรก หลังจากนั้นทานก็รุกูอฺ
นานอีก แตนอยกวาการรุกูอฺในครั้งแรก หลังจากนั้นทานก็สุูด แลวทานจึง
เสร็จละหมาด เมื่อดวงอาทิตยเคลื่นออก หลังจากนั้นทานก็ไดยืนขึ้นกลาวตัหฺ



23 
 

มีดและชุกูรฺอัลลอฮฺ แลวกลาวแกผูคนวา แทจริงดวงอาทิตยและดวงจันทรนั้น
เปนสัญญานแหงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ฉะนั้นการเกิดสุริยุปราคาหรือ
จันทรุปราคาไมใชเกิดเพราะตายหรือการเกิดของผูใด เมื่อพวกทานเห็นมันก็จง
กลาวตักบีรฺ แลวดุอาตออัลลอฮฺ และจงละหมาดและเศาะดะเกาะฮฺ โอ
ประชาชาติมุหัมมัดเอยไมมีผูใดที่จะหวงเกินไปกวาอัลลอฮฺในการที่บาวชาย
ของพระองคจะซินาหรือบาวหญิงของพระองคจะซินา โอประชาชาติมุหัมมัด
เอย หากพวกทานรูในสิ่งที่ฉันรูแนนอนพวกทานยอมรองไหมากและยอม
หัวเราะนอย โอ ทานทั้งหลาย ฉันไดบอกจนประจักษแลวหรือไม ?” (มุตตะฟะ
กุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1044 และมุสลิม เลขที่: 901 ซึ่ง
สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
การชดละหมาดกุสูฟและคุสูฟ 

ถือวาไดหนึ่งร็อกอะฮฺละหมาดกุสูฟสําหรับผูที่ทันในรุกูอฺแรกของทุกร็อกอะฮฺ และไม
จําเปนตองชดละหมาดกุสูฟ หากไมทันละหมาดเพราะปรากฏการณนั้นๆสิ้นสุดแลว 

 
เมื่อการกุสูฟและคุสูฟสิ้นสุดลงในขณะที่ผูคนกําลังละหมาดอยู ใหรีบทําใหเสร็จโดย

ละหมาดสั้นๆ และเมื่อละหมาดเสร็จแลวแตการกุสูฟและคุสูฟยังไมส้ินสุด ใหกลาวดุอาอ ตักบีรฺ
และเศาะดะเกาะฮฺใหมากๆ จนกวาจะสิ้นสุดการกุสูฟและคุสูฟ 
 
ความเขาใจเกี่ยวกับกุสูฟ 

เปนสิ่งที่ประจักษวาการกุสูฟนั้นทําใหจิตใจของคนโนมเอียงไปสูการเตาฮีดที่บริสุทธิ์ 
ยอมรับที่จะทําอิบาดะฮฺ หางไกลจากอบายมุขและบาป ยําเกรงตออัลลอฮฺและกลับเขาหาอัลลอฮฺ 

1- อัลลอฮฺไดกลาววา 
 I X W V U T SH ]٥٩/اإلرساء[.  

ความวา “และเรามิไดสงสัญญานตางๆ เพื่ออ่ืนใด เวนแตเพื่อเปนเตือนสําทับ
เทานั้น” (อัล-อิสรออ : 59) 

 
2- มีรายงานจากทานอบู มัสอูด อัล-อันศอรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานเราะสูลุลลอ

ฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
ْمَس  إنَّ «  ِعبَاَدُه، بِـِهـَما اهللا يُـَخوُِّف  اهللا آيَاِت  ِمنْ  آَفتَانِ  َوالَقَمـرَ  الشَّ

َحدٍ  ِلـَموِت  َفنَْكِسَفانِ  ال َوإغَُّهـَما
َ
  فَإَذا اجَّاِس، ِمنَ  أ

َ
ً  ِمنْـُهـَما ْفتُـمْ َرأ  َشيْئا

َّ  اهللا َواْدُعوا فََصلُّوا   »بُِكمْ  َما يُْكَشَف  َح
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ความวา “แทจริงดวงอาทิตยและดวงจันทรนั้นเปนสัญญานแหงความยิ่งใหญ
ของอัลลอฮฺ เพื่อเปนการเตือนสําทับบรรดาบาวของพระองค ฉะนั้นการเกิด
สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาไมใชเกิดเพราะตายของผูใด เมื่อพวกทานเห็น
อยางใดอยางหนึ่ง ก็จงละหมาดและขอดุอาตออัลลอฮฺจนกวามันจะหายไป”
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1041 และมุสลิม 
เลขที่: 911 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
หุกมการละหมาดเมื่อเกิดปรากฏการณตางๆ 

มีบัญญัติวาการละหมาดเมื่อเกิดปรากฏการณตางๆ มีทั้งหมดหกร็อกอะฮฺและสี่สุูด ใน
ทุกๆ ร็อกอะฮฺมีสามรุกูอฺและสองสุูด สวนสัญญานตางๆ นั้นไดแก แผนดินไหว น้ําทวม ภูเขาไฟ
ระเบิด อุบัติภัย และอื่นๆ 
 

 
7- การละหมาดอิสติสกออ 

 
อิสติสกออ คือ การดุอาอเพื่อขอฝนจากอัลลอฮฺดวยลักษณะที่เฉพาะ  

 
หุกมการละหมาดอิสติสกออ 

การละหมาดอิสติสกออเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ  ละหมาดไดทุกเวลานอกจากเวลาหาม
ละหมาดและที่ดีที่สุดคือใหละหมาดหลังจากตะวันขึ้นเทาดามหอก 
 
เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดอิสติสกออ 

เมื่อฝนไมตก พื้นดินแหงแลงมีบัญญัติใหละหมาดอิสติสกออ โดยใหบรรดามุสลิมออกไปสู
ที่แจงดวยความออนนอม ใจสงบ ถอมตน ทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กและผูใหญ โดยใหอิมามนัด
บรรดามะอมูมออกมาละหมาดอิสติสกออกอนหนานั้นวันสองวัน 
 
ประเภทของอิสติสกออ 

อิสติสกอออาจทําได โดยการละหมาดอิสติสกออรวมกัน การดุอาอในคุฏบะฮฺุมุอะฮฺ 
การดุอาอหลังจากเสร็จละหมาดหาเวลา หรือในขณะที่นั่งสงบจิตอยูคนเดียวโดยไมมีการละหมาด
หรือคุฏบะฮฺ 
 
ลักษณะการละหมาดอิสติสกออ 

อิมามข้ึนไปนําละหมาดผูคนสองร็อกอะฮฺโดยไมตองมีการอะซานและอิกอมะฮฺ ใหตักบีรฺ
ในร็อกอะฮฺแรกเจ็ดตักบีรฺพรอมตักบีเราะตุลอิหฺรอม แลวใหอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺหนึ่งสูเราะฮฺ
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ใดก็ไดดวยเสียงดัง แลวรุกูอฺและสุูดตามลําดับ หลังจากนั้นลุกขึ้นทําในร็อกอะฮฺสองโดยใหตักบีรฺ
ในร็อกอะฮที่สองหาตักบีรฺที่นอกเหนือจากตักบีรฺลุกขึ้นกิยาม แลวใหอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺดวย
เสียงดัง เมื่อละหมาดไดสองร็อกอะฮฺแลวใหตะชะฮฺฮุด แลวใหสลาม 
 
ชวงเวลาการกลาวคุฏบะฮฺ 

ตามสุนนะฮฺแลวใหอิมามกลาวคุฏบะฮฺกอนการละหมาดอิสติสกออ 
1- มีรายงานจากทานอับบาด บิน ตะมีม จากอาของทานวา 

َل : قال يستسيق خرج يوم صىل اهللا عليه وسلم اجيب رأيت  إىَل  فََحوَّ
َل  ُعمَّ  يَْدُعو، الِقبْلَةَ  َواْستَْقبََل  َظْهَرهُ  اجَّاِس   َرْكَعتَنْيِ  َجَا َصىلَّ  ُعمَّ  رَِداَءهُ  َحوَّ

  بِالِقَراَءةِ  ِفيِهـَما َجَهرَ 
ความวา “ฉันเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวันที่ทานออกไป
ละหมาดอิสติสกออ  แลวทานก็หันหลังใหแกผูคนและหันหนาไปทางกิบละฮฺ
แลวขอดุอาอ แลวพลิกกลับดานผาคลุมรางของทาน แลวละหมาดนําพวกเรา
สองร็อกอะฮฺ โดยใหอานเสียงดังทั้งสองร็อกอะฮฺ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมี
บันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1025 ซึ่งสํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่: 
894) 

 
2- มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา 

 فقعد الشمس، حاجب بدا حني صىل اهللا عليه وسلم اهللا رسول خرج
: قال ثم وجل، عز اهللا ومحد صىل اهللا عليه وسلم فكرب املنرب، بل

ثم أقبل بل اجاس ونزل فصىل ... » ..ِديَاِرُكمْ  َجْدَب  َشَكْوتُـمْ  إنَُّكمْ «
  ركعتني

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกไปละหมาด
อิสติสกออเมื่อมีแสงตะวันขึ้น แลวทานก็นั่งบนมิมบัรฺแลวตักบีรฺ แลวตะหฺมีด 
หลังจากนั้นไดกลาวคุฏบะฮฺวา “แทจริงพวกทานตางมาฟองกับฉันเกี่ยวความ
แหงแลงบานเมืองพวกทาน” จนจบ .. แลวทานก็หันไปยังผูคน และเดินลงมา
จากมินบัรฺแลวก็ละหมาดสองร็อกอะฮฺ” (เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดา
วูด หมายเลข(1173) 

 
ลักษณะคุฏบะฮฺอิสติสกออ 

ใหอิมามกลาวคุฏบะฮฺแคคุฏบะฮฺเดียวโดยยืนคุฎบะฮฺ ตะหฺมีด ตักบีรฺ และอิสติฆฺฟารฺ แลว
กลาวดังที่มีตัวบทจากสุนนะฮฺ เชน 
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 َزَمانِـهِ  إبَّانِ  َقنْ  الَمَطرِ  َواْستِئَْخارَ  ِديَاِرُكْم، َجْدَب  َشَكْوتُـمْ  إنَُّكمْ «
َمـَرُكمُ  َوقَدْ  َقنُْكْم،

َ
نْ  وََجلَّ  َعزّ  اهللا أ

َ
نْ  َووََعَدُكمْ  تَْدُعوُه، أ

َ
 أ

 IJ I H G F M L K :يقول ثم ،»لَُكمْ  يَْستَـِجيَْب 

Q P O NH »نَْت  ُهـمَّ اللَّ  يُِريُْد، َما َفْفَعُل  اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال
َ
 ال اهللا أ

نَْت  إالَّ  إلَـهَ 
َ
، أ  َما َواْجَعْل  الَغيَْث، َعلَيْنَا أنِْزْل  الُفْقَراُء، َوحَنْنُ  الَغيِنُّ

نَْزلَْت 
َ
ةً  َجَا أ  »ِحنيٍ  إىَل  َوَبالذلً  قُوَّ

ความวา “แทจริง พวกทานตางมาฟองกับฉันเกี่ยวความแหงแลงบานเมืองพวก
ทานและความลาชาของฝนฟามาเปนเวลานานแลว จริงๆ แลวอัลลอฮฺไดใชให
พวกทานขอตอพระองค แลวสัญญาวาจะตอบรับดุอาอของทานโดยจะใหใน
ส่ิงที่พวกทานขอทุกประการ” แลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็กลาว
ดุอาอวา 

 :IF G H I J K L M N O P QH »إالَّ  إلَـهَ  ال 
نَْت  اللَُّهـمَّ  يُِريُْد، َما َفْفَعُل  اهللا

َ
نَْت  إالَّ  إلَـهَ  ال اهللا أ

َ
، أ  َوحَنْنُ  الَغيِنُّ

نَْزلَْت  َما َواْجَعْل  الَغيَْث، َعلَيْنَا أنِْزْل  الُفْقَراُء،
َ
ةً  َجَا أ   »ِحنيٍ  إىَل  َوَبالذلً  قُوَّ

(เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1173)  
 

หรือกลาวดุอาอวา 
، َلرْيَ  نَافِعاً  َمِريعاً، َمِريئاً، ُمِغيثاً، َليْثاً، اْسِقنَا لَُّهـمَّ ال«  َلرْيَ  َخِجالً  َضارٍّ

  »آِجلٍ 
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข1169) 

 
หรือกลาวดุอาวา 

ِ  رَْحـَمتَـَك، َوانرُْشْ  َوبِـَهائَِمَك  ِعبَاَدكَ  اْسِق  اللَُّهـمَّ «
ْ  »الَميَِّت  كَ بََتَ  َوأ

(เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยมาลิก ในอัล-มุวัฏเฏาะอ หมายเลข 449, อบู ดา
วูด หมายเลข 1176 ซึ่งสํานวนนี้เปนของอบู ดาวูด)  

 
หรือกลาวดุอาอวา 

ِغثْنَا، اللَُّهـمَّ «
َ
ِغثْنَا، اللَُّهـمَّ  أ

َ
ِغثْنَا اللَُّهـمَّ  أ

َ
 »أ

(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1014 และมุสลิม 
เลขที่: 987 ) 
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หรือกลาวดุอาอวา 

  »اْسِقنَا اللَُّهـمَّ  اْسِقنَا، اللَُّهـمَّ  اْسِقنَا، اللَُّهـمَّ «
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1013) 
 
เมื่อมีฝนตกหนักและรูสึกหวาดกลัวความลําบากที่จะตามมา สุนัตใหกลาวดุอาอวา 

ْنَا لَُّهـمَّ ال« َ َراِب  َواجِلبَالِ  اآلاَكمِ  بَلَ  اللَُّهـمَّ  َعلَيْنَا، َوال َحَوا  َوالظِّ
وِْديَِة،

َ
َجرِ  َوَمنَابِِت  َواأل   »الشَّ

(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกใน อัล-บุคอรีย เลขที่ : 1013 สํานวนนี้เปน
ของทาน และมุสลิม เลขที่: 897) 

 
ฝนที่เร่ิมแรกตก เมื่อยางเขาฤดูฝน เมื่อมันตกลงมามีสุนัตใหถลกผาเพื่อใหฝนถูกสวนหนึ่ง

ของรางกายพรอมๆ กับกลาวดุอาอวา 
  »نَافِعاً  َصيِّباً  امهلل«

         (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1032) 
 

และใหกลาวหลังจากฝนตกลงมาแลววา 
 »َورَْحـَمِتـهِ  اهللا بَِفْضلِ  ُمِطْرنَا«

(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1038 และมุสลิม 
เลขที่: 71) 

 
เมื่ออิมามกลาวดุอาออิสติสกออมีสุนนะฮฺใหเขายกมือทั้งสองขึ้น และบรรดามะอมูมก็ทํา

ตามดวย แลวกลาวอามีนในดุอาอของอิมามในระหวางที่คุฏบะฮฺอยู 
 
หลังจากคุฏบะฮฺอิมามจะทําอยางไร? 

เมื่ออิมามกลาวคุฏบะฮฺเสร็จแลวใหเขาหันหนาไปสูกิบละฮฺแลวใหขอดุอาอ หลังจากนั้นให
เขาพลิกกลับดานผาคลุมรางของเขาโดยใหเอาดานขวาไปเปนดานซาย ดานซายเปนดานขวา แลว
บรรดามะอมูมก็ยกมือขอดุอาอเชนกัน หลังจากนั้นใหเขาเริ่มนําบรรดามะอมูมละหมาดอิสติสกออ
สองร็อกอะฮฺตามลักษณะที่กลาวมา 
 
การรวมกันทําอิบาดาตและการเชื่อฟงอัลลอฮฺนั้นมีอยูสองประเภทคือ 
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ประเภทแรก ส่ิงที่เปนสุนนะฮฺ รอติบะฮฺ (เปนภารกิจที่ใหทําเปนประจํา) ไมวาจะเปนสิ่ง
วาญิบ เชน การรวมกันเพื่อละหมาดหาเวลา การรวมกันเพื่อละหมาดุมุอะฮฺ หรือส่ิงที่เปนสุนัต 
เชนการรวมกันเพื่อละหมาดอีดทั้งสอง การรวมกันเพื่อละหมาดตะรอวีหฺ การรวมกันเพื่อละหมาดกุ
สูฟ การรวมกันเพื่อละหมาดอิสติสกออ ซึ่งสุนนะฮฺรอติบะฮฺเหลานี้เปนสิ่งที่ตองรักษาไวให
ตลอดเวลาและใหสม่ําเสมอ 

ประเภทที่สอง ส่ิงที่ไมเปนสุนนะฮฺ รอติบะฮฺ เชน การรวมกันละหมาดสุนัตอยางกิยามุล
ลัยลฺ หรือการรวมกันเพื่อขอดุอาอ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้จะทําเปนบางครั้งไดแตอยาทําเปนประจํา 
 
 

8- การละหมาดฎฮา 
 
การละหมาดฎฮา เปนการละหมาดที่เปนสุนัต ซึ่งอยางนอยที่สุดตองมีสองร็อกอะฮฺ แตจะ

ละหมาดมากเทาใดก็ไดไมจํากัด  
 

เวลาในการละหมาดฎฮา คือหลังจากตะวันขึ้นเทาดามหอก(ประมาณหนึ่งเมตร) 
หมายความวาหลังจากตะวันขึ้นประมาณสิบหานาที จนกระทั่งตะวันคลอย และเวลาที่ดีที่สุดคือ
เมื่อแสงอาทิตยรอนจัดทําใหทรายรอน จนเทาของลูกอูฐรอนและอยูไมนิ่ง 
 
ความประเสริฐของการละหมาดฎฮา 

1- มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา 
 ِ وَْصا

َ
يَّامٍ  ثَالثَـةِ  ِصيَامِ : بِثَالٍث   اهللا عليه وسلمصىل َخِلييِل  أ

َ
 لُكِّ  ِمنْ  ك

َحـى، َوَرْكَعيَتِ  َشْهـٍر، نْ  الضُّ
َ
ْوتِـرَ  َوأ

ُ
نْ  َقبَْل  أ

َ
نَـامَ  أ

َ
 .أ

ความวา “ผูเปนที่รักยิ่งของฉัน(หมายถึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ไดสั่งเสียแกฉันสามอยางดวยกัน คือการถือศีลอดสุนัตสามวันตอเดือนทุก
เดือน การละหมาดสองร็อกอะฮฺในเวลาฎฮา และการละหมาดวิตรฺกอนที่ฉันจะ
นอนทุกครั้ง” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1981 
สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่: 721) 

 
2- มีรายงานจากทานอบูซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

วา 
ُّ  َصَدقٌَة، تَْسِبيَحةٍ  فلَُكُّ  َصَدقٌَة، أَحِدُكمْ  ِمنْ  ُسالىَم  لُكِّ  بَلَ  يُْصِبـحُ « ُ  َو

ُّ  َصَدقٌَة، تَـْحـِميَدةٍ  ُ ُّ  َصَدقٌَة، تَـْهِليلَةٍ  َو ُ  َوأْمرٌ  َصَدقٌَة، تَـْكِبرَيةٍ  َو
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 َذلَِك  ِمنْ  َوُيـْجِزئُ  َصَدقٌَة، الُمنَْكرِ  َعِن  َونَـيْهٌ  َصَدقٌَة، الَمْعُروِف بِ 
َ  ِمنَ  يَْرَكُعُهـَما َرْكَعتَانِ    »الضُّ

ความวา “ทุกๆ เชา พวกทานเริ่มเชาขึ้นมาดวยหนาที่ซึ่งตองรับผิดชอบบริจาค
เศาะดะเกาะฮฺตอ(พระคุณของอัลลอฮฺที่ทรงประทาน)กระดูกทุกขอของพวก
ทาน ทุกครั้งที่กลาว สุบหานัลลอฮฺ เปนเศาะดะเกาะฮฺหนึ่ง การกลาว อัลหัม
ดุลิลลาฮฺ ก็เปนเศาะดะเกาะฮฺ  การกลาว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ก็เปนเศาะดะ
เกาะฮฺ การกลาว อัลลอฮุอักบัรฺ ก็เปนเศาะดะเกาะฮฺ  การใชใหทําความดีเปน
เศาะดะเกาะฮฺ การหามปรามจากความชั่วเปนเศาะดะเกาะฮฺ และเปนการ
เพียงพอจากสิ่งตางๆ ที่กลาวมาดวยการละหมาดฎฮาเพียงสองร็อกอะฮฺ”  
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 720) 

 
 

9- การละหมาดอิสติคอเราะฮฺ 
 

อิสติคอเราะฮฺ คือ การขอทางเลือกจากอัลลอฮฺในการตัดสินใจเลือกเอาสิ่งหนึ่งจากหลายๆ 
ส่ิงที่เปนวาญิบหรือส่ิงที่เปนสุนัต เมื่อมันเปนสองสิ่งที่ตรงกันขามกัน หรือส่ิงที่เปนมุบาหฺ(อนุญาต
ใหทําไดทั้งสองอยาง)เมื่อไมรูวาอยางไหนมีประโยชนมากกวา 
  
หุกมการละหมาดอิสติคอเราะฮฺ 

การละหมาดอิสติคอเราะฮฺเปนการละหมาดสุนัตฺ ซึ่งมีสองร็อกอะฮฺ และการดุอาออิสติคอ
เราะฮฺนั้นใหทํากอนสลามหรือหลังก็ได แตกอนสลามนั้นดีกวา และอนุญาตใหละหมาดอิสติคอ
เราะฮฺไดมากกวาหนึ่งครั้ง ในเวลาที่หลากหลาย และใหเขาทําอะไรก็ไดที่จะทําใหใจของเขาบริสุทธิ์ 
สงบ สบายปราศจากอารมณใฝตํ่ากอนที่จะละหมาดอิสติคอเราะฮฺ 

การอิสติคอเราะฮฺและอิสติชาเราะฮฺ(ขอคําปรึกษา)นั้น เปนสิ่งที่ทําไดสําหรับผูที่ปรารถนา
จะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมใชส่ิงหะรอมและมักรูฮฺ ทั้งสองอยางนี้เปนสิ่งสุนัต ฉะนั้นจึงไมนาจะมีการ
เสียใจในภายหลังสําหรับคนที่ขออิสติคอเราะฮฺจากอัลลอฮฺและขอคําปรึกษาจากมนุษยแลว กอน
จะตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ดังที่อัลลอฮฺกลาววา 

I] ^ _ ` a b c d e f H ]١٥٩/آل عمران[  
ความวา “และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเมื่อเจาได
ตัดสินใจแลวก็จงมอบหมายแดอัลลอฮฺเถิด” (อาล อิมรอน : 159) 

 
ลักษณะการอิสติคอเราะฮฺ 

มีรายงานจากทานญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 
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ُموِر لُكَِّها  صىل اهللا عليه وسلماَكَن اجَّيِبُّ 
ُ
يُـَعلُِّمنَا االْسِتـَخاَرَة يِف األ

وَرِة ِمنَ  َكْع «: الُقْرآنِ  اَكلسُّ ْمِر، فَلرَْيْ
َ
َحُدُكْم بِاأل

َ
َرْكَعتنَْيِ ِمْن إَذا َهـمَّ أ

ْستَْقِدرَُك «: َلرْيِ الَفِريَضِة ُعمَّ يَـُقوُل 
َ
ْستَـِخرُيَك بِـِعلْـِمَك، َوأ

َ
ِّ أ اللَُّهـمَّ إ

قِْدُر، َوَيْعلَـُم 
َ
لَُك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم، فَإنََّك َيْقِدُر َوال أ

َ
ْسأ

َ
بُِقْدَرتَِك، َوأ

ُم الُغيُو نَْت َعالَّ
َ
ْعلَـُم، َوأ

َ
ْمَر َوال أ

َ
نَّ َهَذا األ

َ
ِب، اللَُّهـمَّ إْن ُكنَْت َيْعلَـُم أ

ْمِري 
َ
ِ وََخقِبَِة أ ْو قَاَل -َخرْيٌ يِل يِف ِدييِن َوَمَعا

َ
ْمِري : أ

َ
يِف َخِجِل أ

  .قَاقُْدرُْه يِل  - وآِجِلـهِ 
نَّ  َيْعلَـمُ  ُكنَْت  َوإنْ 

َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
، ِدييِن  يِف  يِل  رَشٌّ  األ ِ ْمِري بَةِ وََخقِ  َوَمَعا

َ
- أ

وْ 
َ
ْمِري َخِجلِ  يِف  قَاَل  أ

َ
فْهُ  - وآِجِلـهِ  أ فيِْن  َقينِّ  فَارْصِ  َواقُْدرْ  َقنْـُه، َوارْصِ

يِن  ُعمَّ  اَكَن، َحيُْث  اخلرَْيَ  يِلَ   »َحاَجتَـهُ  َويَُسيمِّ  بِـِه، رَضِّ
ความวา “ปรากฎวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสอนพวกเรา
เกี่ยวกับอิสติคอเราะฮฺในทุกๆ เร่ืองเหมือนสอนสูเราะฮฺหนึ่งในอัลกุรอาน (เมื่อ
ผูใดผูหนึ่งในหมูพวกทานปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลว เขาจงละหมาดสอง
ร็อกอะฮฺซึ่งไมใชละหมาดวาญิบแลวใหกลาววา  

ِّ  اللَُّهـمَّ « ْستَـِخرُيكَ  إ
َ
ْستَْقِدرُكَ  بِـِعلْـِمَك، أ

َ
لَُك وَ  بُِقْدَرتَِك، َوأ

َ
ْسأ

َ
 ِمنْ  أ

قِْدُر، َوال َيْقِدرُ  فَإنََّك  الَعِظيِم، فَْضِلَك 
َ
ْعلَـُم، َوال َوَيْعلَـمُ  أ

َ
نَْت  أ

َ
مُ  َوأ  َعالَّ

نَّ  َيْعلَـمُ  ُكنَْت  إنْ  اللَُّهـمَّ  الُغيُوِب،
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ِ  ِدييِن  يِف  يِل  َخرْيٌ  األ  َوَمَعا

ْمِري وََخقِبَةِ 
َ
ْو قَاَل -أ

َ
ْمِري وآِجِلـهِ  يِف َخِجلِ : أ

َ
 ُكنَْت  َوإنْ  .قَاقُْدرُْه يِل  -أ

نَّ  َيْعلَـمُ 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
، ِدييِن  يِف  يِل  رَشٌّ  األ ِ ْمِري وََخقِبَةِ  َوَمَعا

َ
وْ - أ

َ
 يِف  قَاَل  أ

ْمِري َخِجلِ 
َ
فْهُ  -وآِجِلـهِ  أ فيِْن  َقينِّ  فَارْصِ  اخلرَْيَ  يِلَ  َواقُْدرْ  َقنْـُه، َوارْصِ

يِن  ُعمَّ  اَكَن، َحيُْث    »بِـهِ  رَضِّ
คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี   อัสตะคีรุกะ บิอิลมิกะ, วะอัสตักดิรุกะ บิกุด
รอติกะ, วะอัสอะลุกะ มินฟฎลิกั๊ลอะซีม, ฟะอินนะกะ ตักดิร วะลา
อ๊ักดิร, วะตะอฺละมุ วะลาอะอฺลัม, วะอันตะ อ๊ัลลามุลฆุยูบ, อัลลอฮุมมะ 
อินกุนตะ ตะอฺละมุ อันนะฮาซัลอัมรอ ...(ระบุงานที่จะขอตรงนี้) ... คอย
รุน ลี , ฟดีนี วะมะอาชี วะอากิบะติ อัมรี, (หรือกลาววา ฟ อฺาญิลิ อัมรี 
วะ อาญิลิฮี), ฟกดุรฮุลี วะยัสสิรฺฮุ ลี ษุมมะบาริก ลีฟฮิ, วะอินกุนตะ 
ตะอฺละมุ อันนะฮาซัล อัมรอ ชัรรุน ลี, ฟดีนี วะมะอาชี วะอากิบะติอัมรี 
(หรือกลาววา ฟ อฺาญิลิ อัมรี วะ อาญิลิฮี), ฟศริฟฮุ อันนี วัศริฟนี อันฮุ, 
วักดุร ลิยัลค็อยรอ ฮัยษุกานะ, ษุมมัรฎินี  บิฮี 
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ความหมายดุอาอ  โออัลลอฮฺ ขาพระองคขอใหพระองคชวยเลือกสิ่งที่ดีดวย
ความรอบรูของพระองค  และขอใหพระองค บันดาลใหขาพระองคมี
ความสามารถที่จะลงมือทํา ดวยพระเดชานุภาพของพระองค และขาพระองค
วิงวอนตอพระองคจากพระมหากรุณาอันใหญหลวงของพระองค (ใหเปดใจ
เพื่อคุณธรรมความดีดวยเถิด) แนแทพระองคทรงมหาอํานาจ  ขาพระองคไมมี
อํานาจใดๆ เลย  พระองคทรงรอบรูยิ่ง สวนขาพระองคไมมีความรูอะไร
เลย   พระองคทรงไวซึ่งความรอบรูยิ่งในสิ่งเรนลับทั้งหลาย    โอ อัลลอฮฺ หาก
พระองคทรงทราบวานี้...(กลาวชื่อของงาน เปนภาษาใดก็ได) เปนสวนดีแกขา
พระองค ในการศาสนาของขาพระองค   และในการครองชีพ ของขาพระองค 
และในอวสานแหงงานของขาพระองคแลว (ทั้งในระยะใกลและระยะไกล) 
ดังนั้น ขอพระองคกําหนดงานนั้นใหขาพระองคและใหมันสะดวก งายดายแก
ขาพระองคแลวขอประทานความศิริมงคลในงานนี้ใหแกขาพระองคดวย แตถา
พระองคทรงรูวางานนี้เปนผลรายแกขาพระองค ในการศาสนาของขาพระองค 
และในการครองชีพของขาพระองค และในตอนสุดทายแหงงานของขา
พระองคแลว (ทั้งในระยะใกลและระยะไกล)  ขอพระองคไดทรงโปรดใหงานนี้
หลีกพนไปจากขาพระองคดวย และขอใหขาพระองครอดพนจากนี้ดวยเถิด 
และขอพระองคทรงบันดาลความดีใหแกขาพระองค ไมวาสถานใด แลวขอได
ทรงประทานความโปรดปรานใหแกขาพระองคในงานนั้นๆ ดวย 
โดยใหกลาวถึงสิ่งที่เขาปรารถนาจะเลือก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 
6382) 

 
 

การสุูดติลาวะฮฺ 
หุกมการสุูดติลาวะฮฺ 

การสุูดติลาวะฮฺเปนสุนัตทั้งในและนอกละหมาด และสุนัตใหสุูดไมวาจะเปนผูอาน
หรือผูฟงในทุกเวลา 
 
จํานวนอายะฮฺสัจญดะฮฺในอัลกุรอาน 

ในอัลกุรอานมีอายะฮฺสัจญดะฮฺ  15  อายะฮฺ คือในสูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ, สูเราะฮฺ อัร-
เราะอฺดุ, สูเราะฮฺ อัน-นะหฺลุ, สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ, สูเราะฮฺ มัรฺยัม, สองอายะฮฺในสูเราะฮฺ อัล-หัจญ, 
สูเราะฮฺ อัล-ฟุรฺกอน, สูเราะฮฺ อัน-นัมลฺ, สูเราะฮฺ อัส-สัจญดะฮฺ, สูเราะฮฺ ศอด, สูเราะฮฺ ฟุศฺศิลัต, สู
เราะฮฺ อัน-นัจญมุ, สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก และ สูเราะฮฺ อัล-อะลัก  
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อายะฮฺสัจญดะฮฺในอัลกุรอานมีอยูสองประเภท 
คือการบอกเลา และการสั่ง สําหรับการบอกเลานั้นคือการบอกเลาจากอัลลอฮฺเกี่ยวกับ

การสุูดของสิ่งถูกสรางตอพระองค ไมวาจะเปนโดยรวมหรือเปนการเฉพาะ ฉะนั้นจึงสุนัตให
ผูอานและผูฟงตองสุูดเลียนแบบพวกเขา 

สวนอายะฮฺที่เปนการสั่งใหสุูดตออัลลอฮฺ ฉะนั้นเขาจงนอมรับคําสั่งนั้นดวยการภักดีเชื่อ
ฟงตอพระเจาของเขาดวยการสุูดตามคําสั่งดังกลาว 
 
ลักษณะการสุูดติลาวะฮฺ 

การสุูดติลาวะฮฺคือการสุูดครั้งเดียวโดยใหกลาวตักบีรฺเมื่อจะสุูดและเมื่อเงยขึ้นจาก
สุูดถาอยูในละหมาด และถาอยูนอกละหมาดใหสุูดโดยไมตองยืน ไมตองตักบีรฺ ไมตองตะชะฮฺ
ฮุด และไมตองใหสลาม 
 
ความประเสริฐของสุูดติลาวะฮฺ 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

  إَذا«
َ
ْجَدةَ  آَدمَ  اْننُ  قََرأ َل  فََسَجَد، السَّ يَْطانُ  اْقزَتَ  يَا: يَـُقوُل  َفبيِْك، الشَّ
ِ -  َويْلَـُه، ِمرَ  َوييِْل  يَا - ِرَوايَةٍ  َو

ُ
ُجودِ  آَدمَ  اْننُ  أ  اجلَنَّة، فَلَـهُ  فََسَجدَ  بِالسُّ

ِمْرُت 
ُ
ُجودِ  َوأ َنيُْت  بِالسُّ

َ
  »اجَّارُ  فَيِل  فَأ

ความวา “เมื่อลูกอาดัมคนหนึ่งอานอายะฮฺสัจญดะฮฺแลวสุูด ชัยฏอนจะออก
หางแลวรองไห แลวกลาววา ความพินาจประสบแกขาแลว (และอีกสาย
รายงานหนึ่ง) ฉิบหายแลวขา ลูกอาดัมถูกสั่งใหสุูด เขาก็สุูด เขาจึงไดเขา
สวรรค แตขานั้นเมื่อถูกสั่งใหสุูด ขาไมยอมสุูด ขาเลยตองลงนรก” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 81) 
 
เมื่ออิมามสุูดจําเปนที่มะอมูมตองสุูดตามอิมามดวย และไมมักรูฮฺสําหรับอิมามหาก

เขาจะอานอายะฮฺหรือสูเราะฮฺที่มีสัจญดะฮฺในการละหมาดที่อานเสียงคอย 
 
สิ่งที่กลาวในสุูดติลาวะฮฺ 

ใหกลาวในสุูดติลาวะฮฺเหมือนที่กลาวในสุูดละหมาดปรกติไมวาจะเปนซิกิรฺหรือดุอา 
 
สุนัตใหสุูดติลาวะฮฺในสภาพที่สะอาดจากหะดัษและนะญิส และอนุญาตใหผูมีหะดัษ 

หัยฎและนิฟาสสุูดติลาวะฮฺหากผานหรือไดยินคนอานอายะฮฺสัจญดะฮฺ 
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การสุูดชุกูรฺ 

 
หุกมการสุูดชุกูรฺ(การสุูดเพื่อขอบคุณ) 

1- สุนัตใหสุูดชุกูรฺขอบคุณอัลลอฮฺเมื่อไดรับนิอฺมัตใหมๆ เชน ผูที่ไดรับขาวเกี่ยวกับการ
ไดรับทางนําหรือรับศาสนาอิสลามของบุคคลคนหนึ่งที่เขาพยายามดะอฺวะฮฺ หรือเกี่ยวกับชัยชนะ
ของชาวมุสลิม หรือไดบุตรคนใหม เปนตน 

2- สุนัตใหสุูดชุกูรฺเมื่อไดรับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ เชน ผูที่รอดตายจากการจมน้ํา 
ไฟไหม ถูกตามฆา หรือขโมยของ เปนตน 
 
ลักษณะการสุูดชุกูรฺ 

การสุูดชุกูรฺคือการสุูดครั้งเดียวโดยไมตองตักบีรฺ และไมตองใหสลาม และใหสุูด
นอกละหมาด จะสุูดในสภาพไหนก็ไดไมวาจะยืนหรือนั่ง มีหะดัษ หรือสะอาดไมมีหะดัษ แต
สุูดในสภาพที่สะอาดนั้นประเสริฐกวา 

มีรายงานจากทานอบู บักเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 
ه، أمر أتاه إذا اكن اجيب أن ً  َخرَّ  به يرَُسُّ  أو يرَُسُّ ً  ساجدا  تبارك � شكرا

  وتعاىل
ความวา “ปรากฏวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อมีเร่ืองที่ทําให
ทานพอใจ หรือถูกทําใหทานพอใจ ทานจะกมลงสุูดเปนการชุกูรฺขอบคุณ
ตออัลลอฮฺ” (เปนหะดีษหะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 2774  และอิบนุ 
มาญะฮฺ 1394 สํานวนนี้เปนของอิบนุ มาญะฮฺ) 

 
สิ่งที่กลาวในสุูดชุกูรฺ 

ใหกลาวในสุูดชุกูรฺเหมือนที่กลาวในสุูดละหมาดปรกติเชนกัน ไมวาจะเปนซิกิรฺหรือดุ
อาอ 
 
ชวงเวลาที่หามจากการละหมาด 

ชวงเวลาที่หามจากการละหมาดมีหาชวง คือ 
1- มีรายงานจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
َّ  الَعرْصِ  َصالةِ  بَـْعدَ  َصالةَ  ال« ْمُس، َيْغُرَب  َح  بَـْعدَ  َصالةَ  َوال الشَّ

َّ  الَفْجرِ  َصالةِ  ْمُس  َيْطلُعَ  َح   »الشَّ
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ความวา “ไมมีการละหมาดหลังจากละหมาดอัศรฺจนกวาตะวันจะตกดินและ
ไมมีการละหมาดหลังจากละหมาดฟจญรฺจนกวาตะวันจะขึ้น” (มุตตะฟะกุน 
อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 586 และมุสลิม เลขที่: 827 ซึ่ง
สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
2- มีรายงานจากทานอุกฺบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 

نْ  َفنْـَهانَا ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوُل  اَكنَ  َساَخٍت  ثَالُث 
َ
َ  أ  نَُصيلِّ

، وْ  ِفيِهنَّ
َ
نْ  أ

َ
ْمُس  َيْطلُعُ  ِحنيَ : َموتَانَا ِفيِهنَّ  َغْقرُبَ  أ َّ  بَازَِغةً  الشَّ  تَْرتَِفَع، َح

ِهرَيةِ  قَائِمُ  يَـُقومُ  وَِحنيَ  َّ  الظَّ ْمُس، تَـِميَل  َح ْمُس  تَضيَُّف  وَِحنيَ  الشَّ  الشَّ
َّ  لِلُْغُروِب    َيْغُرَب  َح

ความวา “มีอยูสามเวลาที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
หามไมใหพวกเราละหมาดหรือฝงคนตายลงกุบูรฺ คือ เมื่อตะวันกําลังจะขึ้น
จนกระทั่งตะวันขึ้นเรียบรอยแลว เมื่อตะวันอยูตรงศีรษะจนกระทั่งตะวันคลอย
เรียบรอยแลว และเมื่อตะวันกําลังจะตกดินจนกระทั่งตะวันตกดินเรียบรอย
แลว” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 831) 

     
อนุญาตใหละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดอัศฺริตราบใดที่ดวงตะวันยังสวางจาและเดน

ตระหงานอยู 
มีรายงานจากทานอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 

نَّ 
َ
الةِ  َعن نَـىَه  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبَّ  أ  إال الَعرْصِ  بَـْعدَ  الصَّ

ْمُس    ُمْرتَِفَعةٌ  َوالشَّ
ความวา “แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามไมใหละหมาด
สุนัตหลังจากละหมาดอัศรฺนอกจากในขณะที่ดวงตะวันยังเดนตระหงานอยู”
(เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่ บันทึกโดยอบู ดาวูด สํานวนนี้ เปนของอบู ดาวูด
หมายเลข 1274  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 573) 

 
หุกมการละหมาดในเวลาที่ตองหาม 

1- อนุญาตใหละหมาดชดละหมาดวาญิบในเวลาตองหามทั้งหาที่ไดกลาวมา และ
อนุญาตใหละหมาดสองร็อกอะฮฺเฏาะวาฟ และละหมาดสุนัตที่มีสาเหตุ เชนตะหิยะตุลมัสญิด สอง
ร็อกอะฮฺวุฎอ(หลังอาบน้ําละหมาด) ละหมาดกุสูฟ เปนตน 

2- มีบัญญัติสําหรับผูที่ไมไดละหมาดสุนัตกอนละหมาดศุบหฺเพราะมีเหตุจําเปน ใหเขา
ละหมาดชดสุนัตดังกลาวหลังละหมาดศุบหฺได และละหมาดสุนัตซุฮรฺใหชดหลังละหมาดอัศรฺได 
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3- อนุญาตใหละหมาดสุนัตในมัสญิดอัลหะรอมไดทุกเวลา 
มีรายงานจากทานุบัยฺร อิบนุ มุฏอิม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
ً  تَـْمنَُعوا ال َمنَاٍف  َقبْدِ  بيَِن  يَا« َحدا

َ
يّة وََصىلَّ  اَكيِْت  بِـَهَذا َطاَف  أ

َ
 َساَعةٍ  أ

ْلٍ  ِمنْ  َشاءَ  وْ  َ
َ
  »نَـَهارٍ  أ

ความวา “โอ ลูกหลานของอับดุมะนาฟ พวกทานอยาไดหามผูใดทําการเฏาะ
วาฟบัยตุลลอฮฺ และอยาไดหามขัดขวางเขาจากการละหมาด ไมวาเวลาใดก็
ตาม หากเขาตองการจะปฏิบัติไมวาในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม” (เปน
หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 868 และอิบนุ มาญะฮฺ
หมายเลข 1254) 

 
 


