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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เมื่อได้ยินเสียงอะซาน 

 

เมื่อได้ยินเสียงอะซานดังขึ้นจากมัสญิด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 
1. ตอบรับอะซาน 
    ท่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั กล่าววา่ 

 « َيُقوُل  َما ِمثَْل  َفُقولُوا الُْمؤَذَِّن، َسِمْعتُمُ  إَِذا» 
“เมื่อได้ยินเสียงมุอัซซินอะซาน พวกท่านก็จงกล่าวตอบเหมือนที่
เขากล่าวอะซาน” 

[บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่ 483] 
 
     กล่าวคือ เมื่อมุอัซซินกล่าว “อัลลอฮุ อักบัร อัลลอฮุ 
อักบัร” ก็ให้ตอบว่า “อัลลอฮุ อักบัร อัลลอฮุอักบัร” ดังค า
กล่าวอะซานของมุอัซซินจนจบสิ้นการอะซาน นอกจากประโยค  
“หัยอะละตัยนฺ” นั่นคือ الة ให้ตอบ ََحَّ لََعَ الَفاَلح กับ ََحَّ لََعَ الصَّ
ว่า 

 ِ َة إِالَّ بِاّللَّ  اَل َحْوَل َواَل قُوَّ
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“ ไม่มีอ านาจและพละก าลังใด ๆ นอกจากจากอัลลอฮ”ฺ 
[บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่ 779] 

      
หลังจากนั้นให้กล่าวเศาะละวาตแด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต่อด้วยการกล่าวดุอาอว์่า 
للَُّهمَّ  هِ   َربَّ   ا ةِ   َهِذ ْعَو ،  ادلَّ ِة مَّ ا تلَّ ةِ   ا اَل لصَّ ،  َوا ِئَمِة ْلَقا ِت   ا ا  آ ًد مَّ ْلوَِسيلََة،  ُُمَ  ا

ي َُمُْموًدا َمَقاًما اْبَعثْهُ وَ  َوالَْفِضيلََة، ِ  وََعْدتَهُ  اَّلَّ
“โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของการเชิญชวนนี้ที่สมบูรณ์และการ
ละหมาดที่ด ารงอยู่  ได้โปรดทรงประทานฐานะอันสูงส่งและมี
ความประเสริฐแด่ท่านนบีมุหัมมัด และได้โปรดทรงให้ท่านฟื้น
ขึ้นในวันกิยามะฮฺด้วยต าแหน่งที่ ได้รับการสรรเสริญดังที่
พระองค์ได้ทรงสัญญาด้วยเถิด” 

[บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่ 483] 
 
2. เตรียมความพร้อมเพื่อละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิดและ
ไปมัสญิดตั้งแต่เนิ่น ๆ 
    เมื่อได้ยินเสียงอะซานให้ เตรียมความพร้อมเพื่อ
ละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด ส าหรับผู้หญิงนั้นที่ดีที่สุดแล้วให้
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ละหมาดที่บ้านของนางตั้งแต่เนิ่น ๆ และไม่ควรประวิงจนเวลา
ใกล้จะหมด 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
 «اَل َتْمنَُعوا نَِساَءُكُم الَْمَساِجَد َوُبيُوُتُهنَّ َخْْيٌ لَُهنَّ » 

“พวกท่านอย่าได้ห้ามสตรีไปละหมาดที่มัสญิด แต่ทว่าหากนาง
ละหมาดที่บ้านของนางนั้นจะดีกว่า” 
                                                              [บันทึกโดยอบูดาวูด, เลขที ่567]  

  

และส าหรับผู้ชายควรเดินทางไปมัสญิดตั้งแต่เนิน ๆ 
ไม่ใช่รอเวลาอิกอมัตจึงจะเริ่มขยับตัว เพราะการไปรอละหมาด 
โดยนั่งอยู่ในมัสญิดนั้นมีความประเสริฐยิ่ง 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
إَِذا» 

اَلةُ  ََكنَْت  َما َصاَلٍة، يِف  ََكنَ  الَْمْسِجدَ  َدَخَل  فَ  « ََتِْبُسهُ  الصَّ
“เมื่อเขาได้เข้ามัสญิด เขาจะได้รับผลบุญของการละหมาด 
ตราบใดที่การละหมาดได้กักเขาไว้(ให้รอละหมาดจนเสร็จ)” 

[บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ, เลขที่ 774] 
 
3. อาบน้้าละหมาดจากที่บ้าน 
 ท่านนบ ี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลา่ววา่ 
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   إَِذا» 
َ
أ َحُدُكمْ   تَوَضَّ

َ
ْحَسنَ   أ

َ
َت   ُثمَّ   الْوُُضوَء،  َفأ

َ
اَلُة،  ِإالَّ   َينَْهُزهُ   اَل   الَْمْسِجدَ   أ  اَل   الصَّ

اَلَة،  ِإالَّ   ُيِريدُ  ُط   لَمْ   الصَّ ُ ا  َرَفَعهُ   ِإالَّ   َخْطَوةً   ََيْ  ِبَها  َعنْهُ   َوَحطَّ   َدَرَجًة،  ِبَها  ّللَّ
 « الَْمْسِجدَ  يَْدُخَل  َحّتَّ  َخِطيئًَة،

“เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้อาบน้ าละหมาดอย่างดี 
หลังจากนั้น เขาก็เดินทางไปยังมัสญิด ไม่มีสิ่งใดเป็นเหตุให้
ออกไปนอกจากเพื่อการละหมาด เขาไม่มีจุดประสงค์อื่นใดอีก
นอกจากเพื่อจะละหมาดเท่านั้น เขาจะไม่ก้าวออกไปหนึ่งก้าว 
นอกจากอัลลอฮฺจะยกระดับเขาหนึ่งขั้นและลบล้างหนึ่ ง
ความผิดให้เขา กระทั่งเขาได้เข้ามัสญิด” 

[บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ, เลขที่ 774] 
 

4. เดินทางไปละหมาดด้วยใจที่สงบนิงและไม่เร่งรีบ 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

تَيْتُمُ  إَِذا» 
َ
الةَ  أ تُوَْها فاََل  الصَّ

ْ
ِكيْنَة وََعلَيُْكمُ  َواْئتُوَْها ،نَ وْ تَْسعَ  تَأ   «  السَّ

“เมื่อพวกท่านไปละหมาด ก็อย่าได้ เดินไปอย่างฉุกละหุก
ผลีผลาม แต่จงเดินทางไปในสภาพที่พวกเจ้าสงบนิ่ง” 

[บันทึกโดยอิบนุหิบบาน, เลขที่ 2,145] 
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5. มารยาทเมื่อเข้ามัสญดิ 
 เมื่อเข้ามัสญิดให้ก้าวเท้าขวาก่อน พร้อมกับขอดุอาอ์ว่า 

بَْواَب  ِل  اْفتَحْ  اللَُّهمَّ 
َ
 رَْْحَِتَك  أ

“โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทรงเปิดบรรดาประตูแห่งความเมตตาของ
พระองค์แก่ข้าด้วยเถิด” 

                       [บันทึกโดยอบูดาวูด, เลขที ่713] 
 
6. ละหมาดสนุัตเราะวาตบิ 

คือละหมาดสนุัตก่อนและหลังละหมาดฟัรฎู 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ِ  يَُصّلِّ  ُمْسِلمٍ  َعبْدٍ  ِمنْ  َما»  ةَ  ثِنَْتْ  يَْومٍ  ُكَّ  ّلِلَّ  ، فَِريَضةٍ  َغْْيَ  ، َتَطوًُّع  َرْكَعةً  َعْْشَ
ُ  َبَن  إِالَّ   « اْْلَنَّةِ  يِف  بَيًْتا َلُ  اّللَّ

“ไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดละหมาดวันละสิบสองร็อกอัตที่เป็นสุนัต –
นอกเหนือจากที่เป็นฟัรฎู- เว้นแต่อัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่ง
ในสวรรคใ์ห้เขา” 

[บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่ 1,634] 
สิบสองร็อกอัตดังกล่าวคือ  

- 2 ร็อกอัตก่อนศุบฮ ี
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- 4 ร็อกอัตก่อนซุฮฺรี 
- 2 ร็อกอัตหลังซุฮฺร ี
- 2 ร็อกอัตหลังมัฆริบ 
- 2 ร็อกอัตหลังอิชาอ ์

 
7. เข้าแถวแรก 

เมื่อเข้ามัสญิดแล้ว ให้รอละหมาดอยู่แถวแรก 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวถึงความ

ประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺในแถวแรกว่า 
اُس   َيْعلَمُ   لَوْ »  َداءِ   يِف   َما  انلَّ فِّ   انلِّ ِل،  َوالصَّ وَّ

َ
ُدوا  مْ لَ   ُثمَّ   األ نْ   ِإالَّ   ََيِ

َ
 يَْستَِهُموا  أ

 «الَْستََهُموا َعلَيْهِ 
“หากผู้คนรู้ถึงผลบุญของการอะซานและการละหมาดในแถว
แรก แล้วพวกเขาก็ไม่อาจท าเช่นนั้นได้นอกจากจะต้องใช้วิธีการ
จับฉลากเท่านั้น แน่นอน พวกเขาย่อมต้องแย่งกันจับฉลากเป็น
แน่แท้” 

[บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ, เลขที่ 615 และมสุลิม, เลขที่ 344] 
  


