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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

สังคมของเศาะหาบะฮฺ  

คือ สังคมแหงการรุกูอฺและสุูด 

 
มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธ์ิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแ

หงสากลโลก 

ขอความศานติและพรจากอัลลอฮฺจงประสบแดนบีมุฮัมมัดผูถูก

สงมาเพื่อแผความเมตตาสูสากลโลก 

ตอลดจนวงศวานและเศาะหาบะฮฺทั้งหลายของทาน 

สังคม เศาะหาบะฮฺในสมัย ของทานเราะซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เปนสังคมที่ไดรับการตั้งสมญาโดยอัลกุรอานวาเปน กลุมชนที่มี

ลักษณะ รุกกะอัน สุจญะดัน  “สังคมแหงการ รุกูอฺและสุูด ” 

หมายความวาเปนสังคมที่ชอบ  

รุกูอฺและสุูด (หมายถึงละหมาด) โดยพรอมเพรียงกัน 

นี่คือลักษณะการดํารงละหมาด 

โดยเฉพาะละหมาดฟรฎทั้งหาเวลา 
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ทั้งที่เปนการละหมาดในชวงกลางวันและชวงกลางคืน 

เพราะละหมาดฟรฎในรูปแบบญะมาอะฮฺจะไดรับการเปนสักขีพ

ยาน ดังคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 

ٗعا تََرٮُٰهمۡ ﴿ َّ ٗدا ُُ َّ ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَبَۡتُغونَ  ُُ َّ �  ۖ  ]  ٢٩: اطفتح [﴾ َوُِۡضَ�ٰٗنا

ความวา  “ทานจะเห็นพวกเขา อยูในสภาพที่ รุกูอฺ และ สุูด 

เพื่อแสวงหา ความดีและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ”  (อัล-

ฟตหฺ 48:29) 

 

หมายความวา 

ทานจะเห็นพวกเขาตั้งม่ันอยูในการอิบาดะฮฺทั้งรุกูอฺและสุูดโด

ยคาดหวังอยางเต็มเปยมในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ 

รวมทั้งความโปรดปรานจากพระองค 

สังคมเศาะหาบะฮฺในสมัยทานเราะซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะอยูในสภาพที่หม่ันละหมาด 

นั่นคือการไดรุกูอฺและสุูดโดยพรอมเพรียงกันอยูตลอดเวลา 

หลังจากนั้นพวกเขาก็จะแยกยายกันออกไปหาความประเสริฐข

องอัลลอฮฺและความโปรดปรานของพระองค(ออกไปทํางานหาป

จจัยยังชีพ)ดวยความขะมักเขมนและจริงจังตามภาระงานและห
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นาที่ตางๆ ของแตละคน เชน เรียน สอน คาขาย ดะอฺวะฮฺ 

และอ่ืนๆ 

สวนละหมาดสุนัต โดยเฉพาะละหมาดกลางคืน 

(กิยามุลลัยล) จะเปนการละหมาดในรูปแบบสวนบุคคล 

ยกเวนละหมาดตะรอวีหฺ 

ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลทั่วไปไมสามารถเปนสักขีพยานตอการละ

หมาดประเภทนี้ได  

อัลลอฮฺตรัสวา 

ّمنۡ  ﴿
َ
ۡلِ  َءانَآءَ  َ�ٰنٌِت  ُهوَ  َ َّ اِجٗدا � ُُ  َوقَآ�ِٗما َُ ْ  ��ِخَرةَ  َ�َۡذ ّ�ِهِۦۗ  َُۡ�َةَ  َوَ�رُۡجوا  قُۡل  َُ
ِينَ  �َۡسَتوِي َهۡل  َّ ِينَ  َ�ۡعلَُمونَ  � َّ َما َ�ۡعلَُموَنۗ  َ�  َو� َّ ِ رُ  ِ َّ ْ  َ�َتَذ ْولُوا

ُ
لَۡ�ٰبِ  َ

َ
�ۡ� ٩ 

 ]  ٩: الزمر [﴾

ความวา “ ผูที่ ทําการ ภักดีในยามค่ําคืน ในสภาพ ที่ สุูด 

และยืนละหมาด  โดยที่เขาหว่ันเกรงตอโลกอาคิเราะฮฺ 

และหวังความเมตตาของพระ ผูอภิบาล ของเขา 

(จะ มีเกียรติเทากับผูที่ไมไดปฏิบัติเชนนั้น กระนั้นหรือ ?) 

จงกลาวเถิดมุฮัมมัด วา  

บรรดาผูที่รู(ถึงแกนแทของอัลลอฮฺและแกนแทของตัวเอง)และบ

รรดาผูไมรูจะเทาเทียมกัน กระนั้น หรือ ? แทจริง  
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บรรดาผูมีสติปญญาอันบริสุทธ์ิเทานั้นที่จะรําลึกถึงอัลลอฮฺเสมอ

” (อัซ-ซุมัรฺ 39:9) 

 

เพื่อใหมุสลิมทุกคนแสดงออกถึงคุณลักษณะตางๆ 

ดังกลาว 

ขาพเจาขอเชิญชวนใหทุกคนยึดม่ันปฏิบัติกับการละหมาดฟรฎใ

นรูปของญะมาอะฮฺ 

พยายามใหทันมาอยูในมัสยิดอยางนอยขณะกําลังอิกอมะฮฺ 

และดํารงการละหมาดดวยความสํารวมตน 

พรอมกับยึดม่ันปฏิบัติกับละหมาดสุนัตตางๆ 

เพราะจุดยืนของคนตอการละหมาดนั้นมีดวยกัน 3 กลุม คือ 

(1) ผูปฏิเสธศรัทธา  (กาฟรฺ)  

พวกเขาจะไมดํารงละหมาด 

ดังคําตรัสของอัลลอฮฺเกี่ยวกับพวกเขาวา 

ّدَق  فََ�  ﴿ ٰ  َوَ�  ََ َّ  ]  ٣١: اطقيامة [﴾ ٣ ََ

ความวา “ผูปฏิเสธศรัทธาจะไมเชื่อและไมดํารงละหมาด” (อัล-

กิยามะฮฺ 75:31) 
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(2) ผูกลับกลอก (มุนาฟก)  

พวกเขาจะดํารงละหมาดดวยความเกียจคราน 

ดังคําตรัสของอัลลอฮฺเกี่ยวกับพวกเขาวา 

ْ  �َذا﴿ ِ  َِِ�  قَاُمٓوا لَٰوة َّ ْ  �ل َساَ�ٰ  قَاُموا ُرونَ  َوَ�  �َّاَس  يَُرآُءونَ  َُ َُ َ  يَۡذ َّ �  �ِِّ 
 ]  ١٤٢: اطنساء [﴾ ١ قَلِيٗ� 

ความวา “และเม่ือ บรรดาผูกลับกลอกลุกข้ึน ละหมาด 

พวกเขาจะลุกข้ึนละหมาดอยางคน เกียจคราน  เพื่อใหผูคนเห็น 

(วาพวกเขาละหมาด) 

และพวกเขาจะไมกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺนอกจากเพียงนอยนิดเท

านั้น” (อัน-นิสาอ 4:142) 

 

(3) ผูศรัทธา (มุอมิน) 

พวกเขาจะดํารงละหมาดดวยความคุชูอฺและสํารวมตน 

ไมข้ีเกียจและไมหลงลืม 

ดังคําตรัสของอัลลอฮฺเกี่ยวกับคุณลักษณะของพวกเขาวา 

فۡلَحَ  قَدۡ  ﴿
َ
ِينَ  ١ �لُۡمۡؤمُِنونَ  َ َّ َ�تِهِمۡ  ِ�  ُهمۡ  � -١: الؤمنون [﴾ ٢ َ�ِٰشُعونَ  ََ

٢  [ 
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ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จแลว 

ผูซึ่งมีความนอบนอมถอมตนในละหมาดของพวกเขา” (อัล -

มุอมินูน 23:1-2) 

 

การละหมาดท่ี คุชูอฺ  หมายถึง  

การละหมาดของคนใดคนหนึ่งที่จิตใจของเขามีความนอบนอม

และสิโรราบตอความยิ่งใหญของอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา 

โดยเขาจะรูสึกตัวอยูตลอดเวลาในทุกๆ 

อิริยาบทของการอานและการกระกระทําในละหมาดของเขา 

 

จํานวนร็อกอัตและสุูดของสังคมแหงการรุกอฺูและสุูด 

 ตามซุนนะฮฺของทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และซุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมเกี่ยวกับจํานวนร็อ

กอัตและสุูดละหมาดประจําวัน 

ทั้งกลางวันและกลางคืนของพวก เขาคือประมาณ  50 ร็อกอัต 

หรือ ประมาณ  100 สุูด เปนอยางนอย  

ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ละหมาดฟรฎจํานวน 17 ร็อกอัต คือ 
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- ศุบหฺ  2 ร็อกอัต 

- ซุฮรฺ  4 ร็อกอัต  

- อัศรฺ  4 ร็อกอัต 

- มัฆริบ 3 ร็อกอัต 

- อิชาอ 4 ร็อกอัต 

  รวม  17 ร็อกอัต (34 สุูด) 

(2) ละหมาดสุนัตเราะวาติบจํานวน 20 ร็อกอัต คือ 

- กอนศุบหฺ 2 ร็อกอัต 

- กอนซุฮรฺ 4 ร็อกอัต  

- หลังซุฮรฺ 4 ร็อกอัต  

- กอนอัศรฺ 4 ร็อกอัต 

- กอนมัฆริบ 2 ร็อกอัต 

- หลังมัฆริบ 2 ร็อกอัต 

- หลังอิชาอ 2 ร็อกอัต 

  รวม  20 ร็อกอัต (40 สุูด) 

(หรือ 22 ร็อกอัต 44 สุูด  

ดวยการเพิ่มละหมาดสุนัตกอนอิชาออีก 2 

ร็อกอัต) 
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(3) ละหมาดสุนัตกิยามุลลัลยล หรือตะฮัจุด 

หรือตะรอวีหฺ หรือวิติร จํานวน 11-13 ร็อกอัต (22-26 สุูด) 

(4) ยังมี ละหมาดสุนัต อ่ืนๆ 

อีกจํานวนหนึ่งที่มีระบุในหะดีษเศาะฮีหฺ เชน สุนัตฎฮา 

สุนัตเอาวาบีน สุนัตตะฮียะฮฺมัสยิด สุนัตวุฎอ และอ่ืนๆ 

 

ละหมาดตามซุนนะฮ ฺ

แบบอยางการละหมาดที่สมบูรณที่สุดคือการละหมาดขอ

งทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานกลาววา 

» ْ ِّ ا�
ص
ُ 
ْ
ْو ْ� تصاص ْْ

�
ا ر�ُ ا� غوْوا ك�  ]7246، 6008، 631» [الخاري ا�

ความวา “พวกทานจงดํารงละหมาดดัง (รูปแบบ) 

ที่พวกทานไดเห็นฉันดํารงละหมาด” (อัล-บุคอรีย 631, 6008, 

7246) 

 

สวนบรรดาอิหมามมัซฮับมีหนาที่เปนอาจารยคอยชี้แจงใ

หปวงชนทราบถึงรายละเอียดของวิธีการละหมาดที่ถูกตองตาม

ซุนนะฮฺของทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 

การละหมาดของผูท่ีจะจากลา 
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ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

و�ّدٍع « َ� مص ال� ّ  ا� اك� ،ا� ِ�نّهص ي�ر�
ُص ف� ا  ت�ر�

�
َ� ال نْ ِ�ْن كص

ُص ف� ا َ� ت�ر� نّ
�
ن » [سغسغة  ك�

] 1914احاادي  الحةيةة لبلاْ 
ความวา “จงดํารงละหมาดเสมือนกับการละหมาด 

(คร้ังสุดทาย)ของผูที่กําลังจะจากลามัน  จากลาโลกนี้ไป 

(นั่นคือ) การละหมาดที่เสมือนกับวาทานเห็นอัลลอฮฺ 

เพราะถึงวาทานจะไมเห็นอัลลอฮฺ 

แตอัลลอฮฺจะทรงมองเห็นทานเสมอ” 

(ในอีกรายงานหนึ่งระบุวา) 

“การละหมาดที่เสมือนกับวาทานจะไมมีโอกาสละหมาดอีกแลว

หลังจากนั้น” (สิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ ของอัล-

อัลบานีย 1914)  

 

ละหมาดตะรอวีหฺพรอมกับอิหมาม 

ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْغ�ةٍ «
�
ُص ل ي�ا �ِ ص 

�
ت� � َ

� � كص
�ِ نْ �ْ  �ّ ُ� ا� ا ِ� اإل�م�

ُ� م� ْا  �ا  ادي  806» [اطتمذي م�
 اسا]
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ความวา “ผูดํารงละหมาดกลางคืน (กิยามุลลัยล 

หรือละหมาดตะรอวีหฺ) พรอมกับอิหมามจนกระทั่งเสร็จส้ิน 

เขาจะไดรับผลบุญเทากับการดํารงละหมาดตลอดทั้งคืน”  (อัต-

ติรมิซีย 806 : หะดีษ หะสัน) 

 
�فقمم اى لا �به ��رضاُ. �اا اى ع نبينا �اد 
�ع هَ �اةبه �سغم. سبةان ر�َ رب اطعزَ ياا 
يحفون �سالُ ع الرسغ� �اماد ى رب اطعال�. 

 


