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ศ็าสต่ราจำารย์ ดร.คำอลิด บนิ อะลีย์ อัลมุชัียกิห์ิ์

กุารัสรัรัเสริัญัที่ั �งมวลเป็นกุรัรัมสทิี่ธิิ์�ขอังอัลัลอัฮ์์ ความจำาเริัญัและความสนัตจิงมีแด้น่บี่ที่า่น

สดุ้ท้ี่าย์ทีี่�ไมมี่นบี่คนใด้อีักุหลงัจากุที่า่น 

อัน่�ง ข้าพเจ้าได้้อัา่นผลงานขอัง ชิยั์ค์อับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ ฮ์ะมด่้ อัลัฟุร็ุัอัย์ห์ ทีี่�ชืิ�อัวา่

”อัลัมินะห์ อัลัอัะลยิ์ะฮ์์ ฟีุ บ่ะย์าน อัซัซนุนั อัลัเย์ามีย์ะฮ์์“ (املنح العلية يف بيان السنن اليومية)

ซ่�งข้าพเจ้าพบ่วา่เป็นงานเขีย์นทีี่�ที่รังคณุคา่ยิ์�ง ในกุารัพย์าย์ามรัวบ่รัวมซนุนะฮ์์หรืัอัแบ่บ่อัย์า่ง

ด้้านตา่งๆ ในกุารัด้ำาเนินชีิวิตขอังที่า่นนบี่ ที่ั �งทีี่�เป็นคำาพด่้และกุารักุรัะที่ำาขอังที่า่น ตลอัด้กุลาง

วนัและกุลางคืน ที่ั �งทีี่�เป็นซุนนะฮ์์โด้ย์ตวัเอังหรืัอัเป็นซุนนะฮ์์เสริัมทีี่�ผกุ่โย์งกุบั่ซุนนะฮ์์อืั�น โด้ย์

ยื์นย์นัด้้วย์หลกัุฐานเป็นหลกัุ 

ขอัอัลัลอัฮ์์ที่รังตอับ่แที่นความดี้ให้แกุ่ผ่้ เขีย์น และขอัให้ผลงานชิิ �นนี �เป็นปรัะโย์ชิน์แกุ่ที่กุุที่า่น

ด้้วย์ อัามีน ขอัอัลัลอัฮ์์ที่รังอัำานวย์ความสำาเร็ัจอัย์า่งงา่ย์ด้าย์

เขียนโดย ดร.คำอลิด บนิ อะลีย์ อัลมุชัียกิห์ิ์

ศาตรัาจารัย์์ปรัะจำามหาวิที่ย์าลยั์อัลัเกุาะศีม

อัาจารัย์์ปรัะจำามสัยิ์ด้อัลัฮ์ะรัอัมเมือังมกัุกุะฮ์์และมะดี้นะฮ์์
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กุารัสรัรัเสริัญัที่ั �งมวลเป็นกุรัรัมสทิี่ธิิ์�ขอังอัลัลอัฮ์์ พรัะอังค์ตรััสวา่: 

]َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اللََّ َواْليـَْوَم اْلِخَر َوذََكَر اللََّ َكِثريًا{]األحزاب:21}:

ความวา่ “แนแ่ท้ี่ ในตวัศาสนที่ต่ขอังอัลัลอัฮ์์นั �นมีแบ่บ่ฉบ่บั่อันัดี้งามสำาหรัับ่พวกุเจ้าแล้ว สำาหรัับ่
ผ่้ทีี่�หวงัในอัลัลอัฮ์์และวนัปรัโลกุ และได้้รัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์อัย์า่งมากุมาย์” (อัลั-อัะห์ซาบ่ : 21)

พรัะอังค์ผ่้ที่รังบ่ญััญัตัใิห้ปฏิิบ่ตัติามแบ่บ่อัย์า่งขอังที่า่นเรัาะซล่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 ขอัความจำาเริัญัและความสนัติจงมีแด้่ผ่้ ทีี่�ดี้ทีี่�สดุ้ในกุารัแนะนำาปรัะชิาชิาติส่่กุารัเชืิ�อัฟัุงและ
ปฏิิบ่ตัติามซนุนะฮ์์

อัน่�ง สิ�งทีี่�อัย์่ต่อ่ัหน้าผ่้อัา่นที่กุุที่า่นตอันนี � คือั ซนุนะฮ์์ตา่งๆ ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์
ฮิ์วะซลัลมั ในชีิวิตปรัะจำาวนัขอังที่า่น ตั �งแตตื่�นนอันจนถึง่เข้านอันเรีัย์งตามลำาด้บั่เวลา  ตาม
ด้้วย์ซนุนะฮ์์อืั�นๆ ทีี่�ไมไ่ด้้เจาะจงเวลาเฉพาะ ซนุนะฮ์์ทีี่�ข้าพเจ้าหมาย์ถึง่ ณ ทีี่�นี �คือัศาสนกิุจทีี่�เป็น
 มสุตะฮ์บั่ หมาย์ถึง่สิ�งทีี่�บ่ญััญัตัทิี่างศาสนาสั�งใช้ิให้ปฏิิบ่ตัไิมถ่ึง่ขั �นบ่งัคบั่ แตเ่พื�อัเป็นกุารัเพิ�มพน่
ความดี้ให้ถึ่งรัะด้บั่ทีี่�สมบ่ร่ัณ์ในกุารัปฏิิบ่ตัิตนตามศาสนา หนงัสือัเล่มนี �เป็นกุารัสรุัปมาจากุ
ต้นฉบ่บั่เด้มิ (املنح العلية يف بيان السنن اليومية) ซ่�งข้าพเจ้าได้้ตดั้ปรัะเด้น็ตา่งๆ ที่างวิชิากุารั รัวม
ถึ่งข้อัคิด้ทีี่�ได้้รัับ่จากุซุนนะฮ์์เหล่านั �น แต่จะรัะบ่เุหลือัไว้เฉพาะซุนนะฮ์์ต่างๆ พร้ัอัมหลกัุฐาน
เที่า่นั �น ตามข้อัเสนอัแนะขอังพี�น้อังบ่างที่า่น และเพื�อัให้งา่ย์แกุ่ผ่้ไมมี่เวลาอัา่นจากุต้นฉบ่บั่เด้มิ
 รัวมถึง่ให้อังค์กุรัเผย์แพร่ัศาสนาจากุทีี่�ตา่ง ๆ สามารัถึตีพิมพ์แจกุจ่าย์ได้้จำานวนมากุข่ �น แรัง
ผลกัุด้นัสำาคญััในกุารัรัวบ่รัวมซนุนะฮ์์ตา่งๆ ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ในหนงัสอืั
เลม่นี �ก็ุคือั เพื�อัเผย์แพร่ัให้แบ่บ่อัย์่างขอังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ปรัากุฏิเป็นทีี่�
ปรัะจกัุษ์ตามทีี่�ค่ค่วรั เพรัาะทีี่�ผา่นมามนัถึกุ่บ่ดิ้เบื่อันโด้ย์ตะวนัตกุมาพอัสมควรั บ่วกุกุบั่ความ
บ่กุพร่ัอังขอังสงัคมมสุลมิเอังในกุารัปฏิิบ่ตัติามซนุนะฮ์์ โด้ย์อ้ัางวา่ผ่้ ทีี่�ละทิี่ �งสิ�งทีี่�เป็นซนุนะฮ์์จะ
ไมถ่ึกุ่ลงโที่ษ  เป็นเหตใุห้พวกุเขาพลาด้ทีี่�จะได้้รัับ่ความดี้งามทีี่�ยิ์�งใหญ่ั ข้าพเจ้าพย์าย์ามอัย์า่ง
มากุในกุารัคดั้กุรัอังซนุนะฮ์์ในชีิวิตปรัะจำาวนัทีี่�มีหลกัุฐานถึกุ่ต้อังปรัะกุอับ่ไว้ด้้วย์เที่า่นั �น

ขอัวิงวอันต่อัอััลลอัฮ์์โปรัด้ที่ำาให้พวกุเรัาเป็นผ่้ ทีี่�ปฏิิบ่ัติตามแบ่บ่อัย์่างขอังที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เป็นผ่้ เจริัญัรัอัย์ตามที่า่น และถึกุ่นำาไปรัวมอัย์่ใ่นกุลุม่ขอังที่า่นใน
วนัแหง่กุารัชิมุนมุ

เขีย์นโด้ย์ บ่า่วผ่้ปรัารัถึนากุารัอัภยั์โที่ษจากุพรัะเจ้า

ดร.อับดุลลอฮ์์ บนิ ฮ์ะม้ด อัลฟุุร็อยห์์

ติด้ตอ่ัที่างอีัเมล  eqtidaa@gmail.com
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อารัมภบท

คำวิามห์มายของ “อัซุซุุนนะฮ์์”

อัซัซนุนะฮ์์ คือั สิ�งทีี่�ชิอับ่ให้กุรัะที่ำา (มสุตะฮ์บั่) สิ�งทีี่�สง่เสริัมให้กุรัะที่ำา (มนัด้บ่่)

อัซัซนุนะฮ์์ คือั สิ�งทีี่�ผ่้บ่ญััญัตัศิาสนาได้้สั�งใช้ิให้ปฏิิบ่ตัแิตไ่มถ่ึง่ขั �นบ่งัคบั่

ผลขอังมนั คือั ผ่้ปฏิิบ่ตัจิะได้้รัับ่ผลบ่ญุั ผ่้ ทีี่�ละทิี่ �งจะไมถ่ึกุ่ลงโที่ษ
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กิารเอาใจำใส่ของชีาวิสะลัฟุต่่ออัซุซุุนนะฮ์์

1 อิัมามมสุลิมได้้บ่นัที่กุ่ไว้ในตำารัาเศาะฮี์ห์ขอังที่่าน เป็นฮ์ะดี้ษจากุอันันอฺุัมาน บ่ิน ซาลิม 
รัาย์งานจากุที่า่นอัมัร์ั บ่นิ เอัาส์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุล่าวว่า ที่่านอันับ่ะซะฮ์์ บ่ิน อับ่ ่
ซฟุุย์าน กุลา่ววา่: ฉนัได้้ยิ์นที่า่นหญิังอัมุม ุฮ์ะบี่บ่ะฮ์์ กุลา่ววา่ ฉนัได้้ยิ์นที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ใคำรที�ละห์มาดวัินห์น่�งกัิบค่ำนห์น่�งจำำานวินสบิสอง
ร็อกิอะฮ์์ บ�านห์น่�งห์ลังในสวิรรค์ำจำะถูก้ิสร�างให์�แก่ิเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อิัมามมสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 1727) ที่า่นหญิังอัมุม ุฮ์ะบี่บ่ะฮ์์ กุลา่ววา่:ฉนัไมเ่คย์ทิี่ �งกุารัละหมาด้นี �เลย์นบั่ตั �งแต่
ได้้ยิ์นจากุที่า่นเรัาะซล่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั และที่า่นอันับ่ะซะฮ์์กุลา่ววา่: ฉนัไมเ่คย์
ทิี่ �งกุารัละหมาด้นี �เลย์นบั่ตั �งแตไ่ด้้ยิ์นจากุที่า่นหญิังอัมุม ุฮ์ะบี่บ่ะฮ์์

ที่่านอัมัร์ั บ่ิน เอัาส์ กุล่าวว่า: ฉันไม่เคย์ทิี่ �งกุารัละหมาด้นี �เลย์นับ่ตั �งแต่ได้้ยิ์นจากุที่่าน 
อันับ่ะซะฮ์์

ที่่านอันันอฺุัมาน บ่ิน ซาลิม กุล่าวว่า: ฉันไม่เคย์ทิี่ �งกุารัละหมาด้นี �เลย์นบั่ตั �งแต่ได้้ยิ์นจากุ 
ที่า่นอัมัร์ั บ่นิ เอัาส์

2 ฮ์ะดี้ษจากุที่า่นอัะลย์ี์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: แท้ี่จริังที่า่นหญิังฟุาฏิิมะฮ์์มีอัากุารัปวด้
มือัเนื�อังจากุกุารัโมแ่ป้ง ขณะนั �นได้้มีเชิลย์ศกุ่ถึกุ่นำามาย์งัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะ
ซลัลมั นางจง่ไปหาที่า่นนบี่แตไ่มพ่บ่ พบ่แตท่ี่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์แล้วก็ุบ่อักุเรืั�อังนั �นแกุ่นาง เมื�อั
ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลบั่มา ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ก็ุได้้บ่อักุวา่ที่่านหญิัง 
ฟุาฏิิมะฮ์์มาหา ที่า่นอัะลีย์์กุลา่ววา่แล้วที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ก็ุมาหาพวกุเรัาซ่�ง
 ตอันนั �นพวกุเรัานอันแล้ว เรัาจะลกุุข่ �น แตท่ี่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั พด่้วา่ “ไม่
ต่�องลุกิ” จนที่า่นนบี่นั�งลงและสอัด้เท้ี่าเข้ามารัะหวา่งเรัาสอังคนจนพบ่วา่เท้ี่าทีี่�เย์น็ขอังที่า่น
อัย์่ร่ัะด้บั่อักุขอังฉนั แล้วกุลา่ววา่ “เอาไห์มฉัันจำะสอนถูง่สิ�งที�ดกีิว่ิาของที�เธีอทั �งสองได�
ขอ? เม่�อเธีอทั �งสองนอนกิจ็ำงกิล่าวิว่ิา อัลลอฮุ์อักิบรั สามสบิสี�คำรั�ง ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ 
สามสบิสามคำรั�ง อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ สามสบิสามคำรั�ง ดกีิว่ิาที�เธีอทั �งสองมีคำนใชี�เสียอีกิ
” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3705 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2727)

ในอีักุสาย์รัาย์งานหน่�ง ที่า่นอัะลีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ฉนัไมเ่คย์ทิี่ �งกุารักุลา่วบ่ที่
ซกิิุรันี �เลย์ นบั่ตั �งแตไ่ด้้ยิ์นมาจากุที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั มีคนถึามวา่: แม้แตคื่น
ทีี่�สงครัามศฟิุฟีุนด้้วย์หรืัอั? ที่า่นตอับ่วา่:ใชิ ่แม้แตคื่นทีี่�ศิฟุฟีุนด้้วย์ก็ุตาม (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�5362 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2727)
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เป็นทีี่�ที่รัาบ่โด้ย์ที่ั�วกุนัวา่ คืนทีี่�ศิฟุฟีุนคือัคืนทีี่�เกิุด้สงครัาม และที่า่นอัะลีย์์ก็ุเป็นแมท่ี่พั แตก็ุ่

ไมท่ี่ำาให้ที่า่นย์ุง่ย์ากุจนลืมทีี่�จะรัักุษาซนุนะฮ์์นี �

3 ครัั �งหน่�งเมื�อัที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ อิับ่น ุอัมุรัั  เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ละหมาด้ญัะนาซะฮ์์เสร็ัจ ที่า่น
ก็ุกุลบั่โด้ย์ไมต่ดิ้ตามญัะนาซะฮ์์ไปย์งักุบุ่ร่ั ที่า่นคดิ้วา่นั�นคือัซนุนะฮ์์ทีี่�สมบ่ร่ัณ์ ที่า่นไมร้่่ัถึง่
หลกัุฐานทีี่�บ่อักุถึง่ความปรัะเสริัฐขอังกุารัตดิ้ตามญัะนาซะฮ์์จนกุรัะที่ั�งฝัังเสร็ัจ เมื�อัที่า่นที่รัาบ่
ฮ์ะดี้ษจากุที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ที่า่นก็ุเสยี์ใจทีี่�ต้อังพลาด้ซนุนะฮ์์นี �ไป ลอัง
ไตร่ัตรัอังด้ว่า่ที่า่นจะที่ำาอัย์า่งไรั?!

ที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้เอัากุ้อันกุรัวด้ในมือัขว้างลงไปทีี่�พื �นแล้วพด่้วา่ : แท้ี่จริัง
 เรัาได้้พลาด้ความดี้ไปหลาย์กีุรัอัฏิแล้ว (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1324 บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 945)

อันันะวะวีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่: นี�ชีิ �ให้เหน็วา่บ่รัรัด้าเศาะฮ์าบ่ะฮ์์เมื�อัที่รัาบ่ถึง่ซนุนะฮ์์
ที่ั �งหลาย์พวกุเขาก็ุปรัารัถึนาทีี่�จะปฏิิบ่ตัใิห้ได้้ และเมื�อัพวกุเขาพลาด้จากุกุารัปฏิิบ่ตัิก็ุจะเสีย์ใจ
 ถึง่แม้วา่พวกุเขาจะไมร้่่ัถึง่เหตผุลอันัยิ์�งใหญ่ัขอังมนัก็ุตาม (ด้ใ่น อัลัมินฮ์าจญ์ั 7/15)

    ผู้ลที�ได�รับจำากิกิารปฏิบิตั่ติ่ามซุุนนะฮ์์

 พื่ี�น�องที�รักิคำรับ กิารปฏิบิตั่ติ่ามซุุนนะฮ์์มีผู้ลต่อบแทนมากิมาย เช่ีน:

1 ได้้รัับ่ความรัักุจากุอัลัลอัฮ์์ ด้งันั �นกุารัแสวงหาความใกุล้ชิิด้ตอ่ัอัลัลอัฮ์์ด้้วย์กุารัปฏิิบ่ตัซินุนะฮ์์
 มีผลที่ำาให้อัลัลอัฮ์์รัักุบ่า่วขอังพรัะอังค์

ที่า่นอิับ่นลุ ก็ุอัย์ยิ์ม เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่: อัลัลอัฮ์์จะไมรั่ักุที่า่น นอักุจากุเมื�อัที่า่นปฏิิบ่ตัิ
ตามที่า่นนบี่ที่ั �งในทีี่�เปิด้เผย์และทีี่�ลบั่ และเชืิ�อัในสิ�งทีี่�ที่า่นบ่อักุ ปฏิิบ่ตัติามสิ�งทีี่�ที่า่นสั�ง ตอับ่รัับ่
สิ�งทีี่�ที่า่นเรีัย์กุร้ัอัง ให้ความสำาคญัักุบั่ที่า่นเป็นลำาด้บั่แรักุโด้ย์ด้ษุฎีิ หนัอัอักุจากุที่กุุคำาตดั้สนิขอัง
คนอืั�นกุลบั่ไปส่ค่ำาตดั้สนิขอังที่า่น จากุรัักุคนอืั�นไปส่กุ่ารัรัักุที่า่น จากุกุารัเชืิ�อัฟัุงผ่้ อืั�นไปส่กุ่ารัเชืิ�อั
ฟัุงที่า่น ไมเ่ชิน่นั �นก็ุไมมี่ความหมาย์ จงกุลบั่ไปส่ส่ิ�งทีี่�ต้อังกุารัเอังเถิึด้ จงแสวงหาแสงสวา่งเอัา
เอังเถิึด้ เพรัาะที่า่นไมมี่อัะไรัเหลือัแล้ว” (ด้ใ่น มะด้าริัจญ์ั อัซัซาลกีิุน 3/37) 

2  อัลัลอัฮ์์ตะอัาลาจะอัย์่พ่ร้ัอัมกุบั่บ่า่ว จะอัำานวย์ความดี้แกุ่เขา จะไมมี่สิ�งใด้ปรัะพฤตอิัอักุมา
จากุอัวยั์วะขอังเขานอักุจากุสิ�งทีี่�อัลัลอัฮ์์พอัใจเที่า่นั �น เพรัาะเมื�อัเขาได้้รัับ่ความรัักุจากุอัลัลอัฮ์์
เขาก็ุจะได้้อัย์่กุ่บั่พรัะอังค์
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3  อัลัลอัฮ์์จะตอับ่รัับ่ด้อุัาอ์ัเพรัาะเขาได้้รัับ่ความรัักุจากุอัลัลอัฮ์์ เมื�อัอัลัลอัฮ์์รัักุเขาพรัะอังค์ก็ุจะ
ตอับ่รัับ่ด้อุัาอ์ัขอังเขา

 ห์ลักิฐานที�บ่งชีี �ถูง่ผู้ลต่อบแทนทั �งสามอย่างนี �

ฮ์ะดี้ษจากุที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า: ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แท�จำริงอัลลอฮ์์ได�กิล่าวิว่ิา ผู้้�ใดที�ต่ั �งต่วัิเป็นศั็ต่ร้ต่่อ
คำนรักิของข�า แท�จำริงข�าได�ประกิาศ็สงคำรามกิับเขาแล�วิ ไม่มีสิ�งใดที�ข�าจำะรักิมากิไปกิว่ิา
กิารปฏิบิตั่ฟัิุรฎู้ของบ่าวิ และบ่าวิของข�ากิย็ังคำงปฏิบิตั่สิิ�งที�เป็นซุุนนะฮ์์อย่้เร่�อยอีกิ จำน
กิระทั�งข�ารักิเขา และเม่�อข�ารักิเขา ข�ากิเ็ป็นห์ข้องเขาที�เขาใชี�ฟัุง เป็นต่าของเขาที�เขา
ใชี�มอง เป็นม่อของเขาที�เขาใชี�สัมผัู้ส เป็นเท�าของเขาที�เขาใชี�เดนิ เม่�อเขาขอสิ�งใดต่่อ
ข�า ข�ากิจ็ำะให์�แก่ิเขา เม่�อเขาขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อข�า ข�ากิจ็ำะคุำ�มคำรองเขา และไม่มีสิ�ง
ใดที�ข�าลังเลมากิไปกิว่ิาคำวิามลังเลที�จำะเอาชีีวิติ่ของผู้้�ศ็รัทธีาที�ไม่อยากิต่าย และข�ากิไ็ม่
ชีอบทำาร� ายเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6502)

4 ซนุนะฮ์์จะเสริัมเตมิเตม็ให้ความบ่กุพร่ัอังทีี่�เกิุด้ข่ �นกุบั่อัะมลัฟัุรัฎิมี่ความสมบ่ร่ัณ์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษจากุอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า: ฉันได้้ยิ์นที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “กิารงานแรกิที�บ่าวิจำะถู้กิสอบสวินในวัินกิิยามะฮ์์
ค่ำอกิารละห์มาด  ห์ากิกิารละห์มาดของเขาดเีขากิจ็ำะประสบคำวิามสำาเร็จำ และห์ากิกิาร
ละห์มาดของเขาเสียห์ายเขากิ็จำะล�มเห์ลวิและขาดทุน ห์ากิฟัุรฎู้ของเขาบกิพื่ร่อง 
อัลลอฮ์์ อัซุซุะวิะญัลล์ จำะต่รัสว่ิา จำงดว่้ิาบ่าวิของข�ามีละห์มาดซุุนนะฮ์์ห์ร่อเปล่า? ถู�ามี
กิจ็ำงเอาไปเต่มิละห์มาดฟัุรฎู้ให์�สมบร้ณ์ กิารงานอ่�นๆ กิ็ให์�ทำาอย่างนี �เช่ีนกัิน” (บ่นัที่่กุ 
โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9494 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ ่ด้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 864 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัตริัมิซีย์์
 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 413 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ด้ใ่น เศาะฮี์ห์ อัลัญัามิอฺั 1/405)





ซุุนนะฮ์์ที�กิำาห์นดเวิลา

ซนุนะฮ์์ทีี่�กุำาหนด้เวลาหมาย์ถึง่: กุารังานทีี่�มีกุำาหนด้เวลา

ชิดั้เจนที่ั �งชิ่วงกุลางวนัหรืัอักุลางคืน แบ่่งอัอักุเป็นเจ็ด้

ชิว่งเวลา ด้งันี � 1. เวลากุ่อันรุ่ังอัรุัณ(กุ่อันศบุ่ห์) 2. เวลา

รุ่ังอัรุัณ(ศบุ่ห์) 3. เวลาสาย์)ฎิฮุ์า) 4. เวลาหลงัเทีี่�ย์งตรัง

 (ซฮ์ุ์ริั) 5. เวลาบ่่าย์(อัศัริั) 6. เวลาตะวนัตกุ(มฆัริับ่) 

7. เวลาคำ�า (อิัชิาอ์ั)
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ห์น่�ง: เวิลาก่ิอนรุ่งอรุณ

นี�คือัเวลาแรักุหากุนบั่จากุกุารัตื�นนอัน ซนุนะฮ์์ในเวลานี �แบ่ง่อัอักุเป็นสอัง สว่น คือั:

 ส่วินที�ห์น่�ง:

กุารังานทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ปฏิิบ่ตัหิลงัจากุตื�นนอัน 

1 กิารแปรงฟัุนด�วิยไม�ซุวิิากิ

ฮ์ะดี้ษจากุที่า่นฮ์ซุยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ว

วา่: “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ลกุุข่ �น

มาในย์ามคำ�าคืนที่่านจะถึ่ปากุด้้วย์ไม้ซิวากุ” (บ่นัที่่กุ 

โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 245 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 255)  

และอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งในบ่นัที่่กุขอังมสุลิมมีว่า: 

“เมื�อัที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั 

ลกุุข่ �นมาละหมาด้ตะฮ์จัญุดุ้ ที่า่นจะถึป่ากุขอังที่า่นด้้วย์

ไม้ซวิากุ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 255)
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2 อ่านบทซุกิิริขณะต่่�นนอน

ฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นฮ์ซุยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เข้านอันที่า่นกุลา่ววา่:

َك اللَُّهمَّ َأُموُت َو َأْحَيا ِبسِْ
อัา่นวา่ “บสิมกัิิลลอฮุ์มมะ อะม้ตุ่ วิะ อะฮ์์ยา” 

ความวา่  “โอ�อัลลอฮ์์ ด�วิยพื่ระนามของพื่ระองค์ำที�ฉัันต่ายและฉัันเป็น” 

และเมื�อัที่า่นตื�นนอันที่า่นจะกุลา่ววา่: 

اْلَْمُد لِلَِّ الَِّذي َأْحَياَن بـَْعَد َما َأَماتـََنا َوِإلَْيِه النُُّشوُر

อัา่นวา่ “อัลฮั์มดุลิลลา ฮ์ลิละซีุ อะฮ์์ยานา บะอดฺะมา อะมาต่ะนา วิะอลัิยฮ์นินุช้ีร” 

ความว่า “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นกิรรมสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ผู้้�ซุ่�งให์�พื่วิกิเราเป็นห์ลัง

จำากิให์�พื่วิกิเราต่าย และยังท่านค่ำอกิารกิลับไป”

(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6324 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2711 จากุ 

อัลับ่ะรัอัอ์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 

3 เอาม่อล้บใบห์น�า

4 มองข่ �นไปยังท�องฟุ� า

5 อ่านสิบอายะฮ์์สุดท�ายของซุ้เราะฮ์์ อาละอมิรอน

หลกัุฐานสามข้อันี �อัย์่่ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ อิับ่น ุ อับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุ

อันัฮ์มุา คืนหน่�งที่า่นได้้นอันทีี่�บ้่านขอังที่า่นหญิังมยั์มน่ะฮ์์ภรัรัย์าขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั และนางมีฐานะเป็นป้าขอังอิับ่น ุอับั่บ่าส ที่า่นกุลา่ววา่ ฉนัได้้นอันบ่นด้้านกุว้างขอัง

หมอัน สว่นที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุบั่ภรัรัย์าขอังที่า่นนอันบ่นด้้านย์าว

ขอังมนั ที่า่นเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั นอันจนถึ่งคร่ั�งคืน หรืัอักุ่อันหน้านั �น 

หรืัอัหลงัจากุนั �นเลก็ุน้อัย์ แล้วที่า่นก็ุลกุุข่ �นนั�งและลบ่่หน้าด้้วย์มือัขอังที่า่น และอัา่นสบิ่อัาย์ะฮ์์

สดุ้ท้ี่าย์ขอังซเ่รัาะฮ์์ อัาละอัมิรัอัน แล้วที่า่นก็ุลกุุไปย์งัถึงุหนงัใสน่ำ �าทีี่�แขวนอัย์่ ่แล้วที่า่นก็ุอัาบ่นำ �า

ละหมาด้จากุนำ �านั �นอัย์า่งสมบ่ร่ัณ์ จากุนั �นที่า่นก็ุละหมาด้” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

ทีี่� 183 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 763)

และอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งในบ่นัที่่กุขอังมสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 256 “ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ลกุุข่ �นมาในชิ่วงท้ี่าย์ขอังกุลางคืน แล้วที่่านก็ุอัอักุมามอังท้ี่อังฟุ้าและอัา่น 

อัาย์ะฮ์์: 
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ُْوِل األْلَباِب...{]آل عمران190}: ] ِإنَّ ِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر لَيٍت ألِّ

ความวา่: “แท�จำริงในกิารสร�างบรรดาชัี �นฟุ� าและแผู่้นดนิ และกิารที�กิลางวัินและกิลาง

ค่ำนต่ามห์ลังกัินนั�น แน่นอนมีห์ลายสัญญาณสำาห์รับผู้้�มีปัญญา…” (ซเ่รัาะฮ์์ อัาละอิัมรัอัน 

: 190)

คำาวา่ “ลบ่่หน้าด้้วย์มือัขอังที่า่น” คือัขยี์ �ตาที่ั �งสอังด้้วย์มือัเพื�อัให้ขจดั้อัากุารังว่งนอัน 

สำานวนในสาย์รัาย์งานมสุลมิอัธิิ์บ่าย์สิ�งทีี่�ที่า่นอัา่นเพื�อัความชิดั้เจนในกุารันำาไปปฏิิบ่ตั ิคือัเริั�ม

จากุอัาย์ะฮ์์ทีี่� 190 ซเ่รัาะฮ์์อัาละอิัมรัอัน อัา่นจบ่จบ่ซเ่รัาะฮ์์

6 ล�างม่อสามคำรั�ง

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่:ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านต่่�นนอน อย่าจุ่ำมม่อลงในภาชีนะ

จำนกิว่ิาจำะล� างเสียก่ิอนเพื่ราะเขาไม่ร้� ว่ิาต่อนห์ลับม่อวิางอย่้ต่รงไห์น” (บ่ันที่่กุโด้ย์ 

อัลับ่คุอัรีัย์์ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 162 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 278)

7 ส้ดนำ �าเข�าจำม้กิแล�วิสั�งออกิ ทำาซุำ �าสามคำรั�ง

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า:แท้ี่จริังที่่านนบี่ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านต่่�นจำากินอน เขาจำง

ส้ดนำ �าเข�าจำม้กิแล�วิสั�งออกิสามคำรั�ง เพื่ราะแท�จำริงชัียฏิอนนอนในโพื่รงจำมก้ิของเขา” (บ่นัที่กุ่

โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3295 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 238)

และสำานวนในบ่นัที่กุ่ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านต่่�นนอนแล�วิ เขา

จำงอาบนำ �าละห์มาดและส้ดนำ �าเข�าจำม้กิแล�วิสั�งออกิสามคำรั�ง...” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 3295)

8 อาบนำ �าละห์มาด

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ทีี่�อ้ัางมาแล้วกุ่อันหน้านี � เมื�อั

ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ต้อังกุารัจะละหมาด้ที่่านลกุุข่ �นไปย์งัถึุงหนงัใส่นำ �าแล้ว 

อัาบ่นำ �าละหมาด้ด้้วย์นำ �านั �น
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ซุุนนะฮ์์ต่่างๆ ในกิารอาบนำ �าละห์มาด

ในกุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้ก็ุมีซุนนะฮ์์อีักุหลาย์ปรัะกุารั ในทีี่�นี �จะขอัอัธิิ์บ่าย์โด้ย์สรุัปเที่่านั �น 

เนื�อังจากุเรืั�อังนี �เป็นทีี่�ที่รัาบ่กุนัดี้แล้ว และเพื�อัเป็นกุารัสะกิุด้เตือันให้เตมิเตม็กุนัเที่า่นั �น

1 แปรงฟัุน ห์ร่อถู้ไม�ซุวิิากิ

ต้อังแปรังฟัุนกุ่อันกุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้หรืัอักุ่อันกุารั 

บ้่วนปากุ นี�คือักุารัแปรังฟัุนครัั �งทีี่�สอังขอังซนุนะฮ์์สำาหรัับ่กุารั

ซวิากุ (ครัั �งแรักุตอันตื�นนอัน) สำาหรัับ่ผ่้ทีี่�ต้อังกุารัจะอัาบ่นำ �า

 ละหมาด้มีซุนนะฮ์์ให้แปรังฟัุนกุ่อัน เนื�อังจากุฮ์ะดี้ษทีี่�

รัาย์งานจากุที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ว

วา่:แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

 กุลา่ววา่: “ห์ากิไม่เป็นกิารลำาบากิแก่ิประชีาชีาต่ขิอง

ฉัันแล�วิละกิ ็ฉัันจำะสั�งให์�พื่วิกิเขาแปรงฟัุนทกุิคำรั�งต่อนที�

อาบนำ �าละห์มาด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9928 บ่นัที่กุ่ 

โด้ย์อิับ่น ุคซุยั์มะฮ์์ 1/37/140 ที่า่นให้นำ �าหนกัุวา่เศาะฮี์ห์ บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลัฮ์ากิุม 1/245 อัลับ่คุอัรีัย์์บ่นัที่กุ่

 แบ่บ่ตะอฺัลกีุในสำานวนแบ่บ่เน้นหนกัุ บ่ที่ทีี่�วา่ด้้วย์ไม้ซวิากุสด้และแห้งสำาหรัับ่ผ่้ถืึอัถืึอัศีลอัด้
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และในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่: “เราได�จำดัเต่รียม
ซุวิิากิและนำ �าให์�แก่ิท่านนบ ีศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม แล�วิอัลลอฮ์์กิใ็ห์�ท่านต่่�นข่ �นมา
ในยามคำำ�าค่ำนต่ามที�พื่ระองค์ำทรงประสงค์ำ ท่านจำะถูฟัุ้น อาบนำ �าละห์มาดและละห์มาด…” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 746)

2 กิล่าวิ บสิมลิลาฮ์์

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า:ที่่านนบี่ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วว่า: “ไม่นับเป็นกิารอาบนำ �าละห์มาดที�สมบร้ณ์ห์ากิไม่
กิล่าวินามของอัลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 11371 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 101 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่นมุาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 397)

3 ล�างม่อทั �งสองสามคำรั�ง

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านอัษุมาน เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุ
อัันฮ์์ ว่าด้้วย์เรืั�อังวิธีิ์กุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้ขอังที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั รัะบ่วุา่: ที่า่นอัษุมานได้้ขอั
นำ �า แล้วที่่านอัาบ่นำ �าละหมาด้โด้ย์เริั�มล้างฝ่ัามือัที่ั �งสอัง
ข้างสามครัั �ง... เมื�อัแล้วเสร็ัจที่า่นก็ุกุลา่ววา่ ฉนัเหน็ที่า่น
นบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัอัาบ่นำ �าละหมาด้อัย์า่ง
นี � (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�164 บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 226)

4 ล�างม่อและเท�าจำากิข�างขวิาก่ิอน

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นหญิังอัาอัชิิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์า กุลา่ววา่:ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ชิอับ่ทีี่�
จะเริั�มข้างขวากุ่อัน อัาทิี่ ในกุารัสวมรัอังเท้ี่า กุารัหวีผม กุารั
อัาบ่นำ �าละหมาด้ และกุารังานที่ั �งหมด้ขอังที่่าน” (บ่นัที่่กุ 
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 168 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
 ลำาด้บั่ทีี่� 268)

5 บ�วินปากิและส้ดนำ �าเข�าจำม้กิ

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอัษุมาน เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ วา่ด้้วย์เรืั�อังวิธีิ์กุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้
ขอังที่า่นนบี่ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัวา่ “…แล้วที่า่นก็ุบ้่วนปากุและสด่้นำ �าเข้าจมกุ่ แล้วล้าง
หน้าสามครัั �ง…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 199 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 

226) หรืัอัถ้ึาหากุจะล้างหน้ากุ่อันบ้่วนปากุและสด่้นำ �าเข้าจมกุ่ก็ุเป็นทีี่�อันญุัาตให้ที่ำาได้้
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6 กิารกิลั �วิคำอและส้ดนำ �าเข�าจำม้กิล่กิๆ สำาห์รับผู้้�ไม่ถู่อศี็ลอด

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านละกีุฏิ บ่ิน ศ็อับ่เรัาะฮ์์ 
เรัาะ ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 
วะซัลลัม กุล่าวแกุ่ที่่านว่า: “จำงอาบนำ �าละห์มาดให์�
สมบ้รณ์ จำงถู้ระห์ว่ิางนิ �วิ จำงส้ดนำ �าเข� าจำม้กิให์�ล่กิ 
นอกิจำากิเวิลาที� ท่านถู่อศี็ลอด” (บ่ันที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�17846 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ ่ด้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�
 142 อิับ่น ุฮ์ะญัรัั กุลา่ววา่ เป็นฮ์ะดี้ษเศาะฮี์ห์ ด้ ่อัลัอิัศอับ่ะฮ์์
 9/15) กุารัสด่้นำ �าเข้าจมกุ่ลกุ่ๆ เอัามาจากุคำาทีี่�ที่า่นนบี่กุลา่ว
วา่: “จำงอาบนำ �าละห์มาดให์�สมบร้ณ์”

7 กิารบ�วินปากิกัิบกิารส้ดนำ �าเข�าจำม้กิจำากินำ �าฝ่่าม่อ
เดยีวิกัิน

ในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่ิน ซยั์ด์้ เรัาะ
ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ วา่ด้้วย์เรืั�อังวธีิิ์กุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้ขอังที่า่ นนบี่
 ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั รัะบ่วุา่: “…ท่านได�วัิกินำ �า
มาห์น่�งฝ่่าม่อ แล�วิบ�วินปากิและส้ดนำ �าเข�าจำม้กิพื่ร�อม
กัินด�วิยนำ �าห์น่�งฝ่่าม่อนั�น ท่านทำาอย่างนั �นสามคำรั�ง…” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 192 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 235)

8 วิธีิีกิารกิารเชีด็ศี็รษะต่ามซุุนนะฮ์์

กุารัเช็ิด้ศีรัษะเริั�มจากุวางฝ่ัามือัที่ั �งสอังบ่นสว่นหน้าสดุ้
ขอังศีรัษะแล้วเช็ิด้ไปจนถึง่สว่นท้ี่าย์สดุ้ขอังศีรัษะ แล้วเช็ิด้
ย้์อันกุลบั่มาที่างเด้ิม ผ่้หญิังก็ุมีซุนนะฮ์์ให้ที่ำาเชิ่นนี �ด้้วย์ 
สว่นเส้นผมทีี่�เลย์ต้นคอัไมต้่อังเช็ิด้ 

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ ซยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 
วา่ด้้วย์เรืั�อังวิธิิ์กุารัอัาบ่นำ �าละหมาด้ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั วา่: “ที่า่นนบี่เริั�ม
จากุสว่นหน้าขอังศีรัษะเช็ิด้ไปย์งัสว่นท้ี่าย์ขอังศีรัษะแล้วเช็ิด้ย้์อันกุลบั่ที่างเด้มิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลั
บ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 185 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 235)
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9  ล�างอวัิยวิะแต่่ละอย่างจำำานวินสามคำรั�ง

กุารัล้างครัั �งแรักุเป็นวาญิับ่ กุารัล้างครัั �งทีี่�สอังและสามเป็นซนุนะฮ์์ และจะต้อังไมเ่กิุนสาม
ครัั �ง

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษในบ่นัที่กุ่ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์ทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ว
วา่: “แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั อัาบ่นำ �าละหมาด้ด้้วย์กุารัล้างอัวยั์วะอัย์า่งละ
หน่�งครัั �ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 157) 

และในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานโด้ย์ที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ ซยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “แท้ี่จริัง
ที่า่นนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั อัาบ่นำ �าละหมาด้ด้้วย์กุารัล้างอัวยั์วะอัย์่างละสอังครัั �ง» 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 158)

และในเศาะฮี์ห์ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์และมสุลิม จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัษุมาน เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 
กุลา่ววา่: “แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั อัาบ่นำ �าละหมาด้ด้้วย์กุารัล้างอัวยั์วะ
อัย์า่งละสามครัั �ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 159)

ด้งันั �นทีี่�ดี้ทีี่�สดุ้คือัต้อังที่ำาที่ั �งสามแบ่บ่ อัย์า่งละหน่�งครัั �งบ้่าง อัย์า่งละสอังครัั �งบ้่าง อัย์า่งละ
สามครัั �งบ้่าน สบั่เปลี�ย์นกุนัไป หรืัอัล้างหน้าสามครัั �ง ล้างมือัสอังครัั �ง ล้างเท้ี่าหน่�งครัั �ง ก็ุสามารัถึ
ที่ำาได้้ ด้งัปรัากุฏิในฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ ซยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ในอีักุสาย์
รัาย์งานหน่�ง (ด้ใ่น ซาด้ลุมะอัาด้ 1/192) แตส่ว่นใหญ่ัแล้วให้ล้างอัย์า่งละสามครัั �งอัย์า่งสมบ่ร่ัณ์
 เพรัาะเป็นแนวที่างขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

10 อ่านดุอาอ์ห์ลังอาบนำ �าละห์มาดเสร็จำ

จากุที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ไม่มีคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านที�เม่�ออาบนำ �าละห์มาดเสร็จำสมบร้ณ์
อย่างด ีแล�วิเขากิล่าวิว่ิา:

َأْشَهُد َأنَّ اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ ، َوَأنَّ ُممَّداً َعْبُد اللِّ َوَرُسولُُه
(อ่านว่ิา อัชีฮ์ะดุุอันลา อลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วิะอัชีฮ์ะดุ อันนะ มุฮั์มมะดนั อับดุลลอฮ์ิ

 วิะเราะซุ้ลุฮุ์ คำวิามว่ิา ฉัันปฏิญิาณต่นว่ิาไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดที�ถูก้ิเคำารพื่ภกัิดอีย่างแท�จำริง
นอกิจำากิอัลลอฮ์์ และแท�จำริงท่านนบมุีฮั์มมัดเป็นบ่าวิและศ็าสนทต้่ของอัลลอฮ์์)

นอกิจำากิว่ิาประต่้สวิรรค์ำทั �งแปดจำะถู้กิเปิดสำาห์รับเขา เขาจำะเข�าประต่้ใดกิ็ได�ต่าม
ต่�องกิาร” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 234)

หรืัอัฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ วา่ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดที�อาบนำ �าละห์มาดเสร็จำแล�วิกิล่าวิว่ิา:
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ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه إالَّ أَْنَت، َأْستـَْغِفُرَك وأَُتوُب إلَْيَك
(อ่านว่ิา ซุุบฮ์านะกัิลลอฮุ์มมะ วิะบิฮั์มดิกิะ อัชีฮ์ะดุอันลาอิลาฮ์ะ อิลลา อันต่ะ 

อัซุต่ัฆฟิุรุกิะ วิะอะต่้บุอลัิยก์ิ คำวิามว่ิา โอ�อัลลอฮ์์ด�วิยคำวิามบริสุทธ์ีและกิารสรรเสริญ
ต่่อพื่ระองค์ำฉัันปฏิญิานต่นว่ิาไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิพื่ระองค์ำ ฉัันขออภยัโทษต่่อ
พื่ระองค์ำ ฉัันขอกิลับเน่ �อกิลับต่วัิต่่อพื่ระองค์ำ) อัลลอฮ์์จำะประทบัต่ราคำำาพื่ด้นี �ให์�แก่ิเขา 
แล�วิมันกิจ็ำะถูก้ิยกิข่ �นส่้เบ่ �องล่างของบัลลังก์ิและมันจำะไม่ถู้กิทำาลายจำนกิระทั�งถู่งวัิน กิิ
ยามะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ในอัะมัล อัลัเย์าม์ วะ อัลัลยั์ละฮ์์ หน้า 147 บ่นัที่่กุโด้ย์ อัลั
ฮ์ากิุม 1/752 อิับ่น ุฮ์ะญัรัักุลา่ววา่ สาย์รัาย์งานเศาะฮี์ห์ ด้ใ่น นะตาอิัจญ์ั อัลัอัฟัุกุารั 1/246 และ 
อัธิิ์บ่าย์วา่หากุสาย์รัาย์งานไมเ่ศาะฮี์ห์ถึง่ที่า่นนบี่แตก็ุ่ถึง่เศาะาบ่ะฮ์์ ซ่�งไมเ่สีย์หาย์อัะไรั เพรัาะ
ฮ์ะดี้ษนี �อัย์่ใ่นเกุณฑ์์ฮ์ะดี้ษมรััฟุอฺ่ัถึง่ที่า่นนบี่เนื�อังจากุเนื �อัหาเป็นปรัะเด้น็ทีี่�ไมอ่ัาจจะใช้ิความคดิ้
ตดั้สนิได้้เอัง
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        ส่วินที�สอง: กิารละห์มาดกิยิามุลลัยล์และละห์มาดวิติ่ร์ มีแบบอย่างของท่าน
นบ ีศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม อย่้ห์ลายประกิาร

1 ซุุนนะฮ์์ให์�ละห์มาดกิยิามุลลัยล์ในเวิลาที�ประเสริฐที�สุด

  ห์ากิมีใคำรถูามว่ิา แล�วิเวิลาไห์นค่ำอเวิลาที�ประเสริฐที�สุด?

คำาตอับ่คือั: เป็นทีี่�ที่รัาบ่กุนัดี้แล้ววา่เวลาขอังละหมาด้วิตร์ัเริั�มตั �งแตห่ลงัละหมาด้อัิชิาอ์ัจน
กุรัะที่ั�งรุ่ังอัรุัณ เวลาขอังละหมาด้วิตร์ัอัย์่ร่ัะหวา่งละหมาด้อิัชิาอ์ักุบั่ศบุ่ห์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านหญิังอัาอัิชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์า ทีี่�นางกุล่าวว่า: “ที่่าน 
เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้รัะหวา่งอิัชิาอ์ักุบั่ศบุ่ห์สบิ่เอัด็้ร็ัอักุอัะฮ์์ ที่า่นให้
 สลามที่กุุสอังร็ัอักุอัะฮ์์ และครัั �งสดุ้ท้ี่าย์ละหมาด้ร็ัอักุอัะฮ์์เดี้ย์ว” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 2031 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 736)
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 ส่วินเวิลาที�ประเสริฐที�สุดค่ำอ: ห์น่�งส่วินสามของค่ำนห์ลังจำากิเที�ยงค่ำนไปแล�วิ

หลกัุฐานคือั: ฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ที่า่นกุลา่ว
วา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “กิารถูอ่ศี็ลอดที�อัลลอฮ์์ชีอบ
มากิที� สุดค่ำอกิารถู่อศี็ลอดของนบีดาว้ิด (ท่านถู่อศี็ลอดวัินเวิ�นวัิน) และละห์มาดที�
อัลลอฮ์์ชีอบมากิที�สุดค่ำอกิารละห์มาดของท่านนบดีาว้ิด ท่านจำะนอนคำร่�งค่ำนและลุกิข่ �น
มาละห์มาดห์น่�งส่วินสามของค่ำน และนอนอีกิคำรั�งในห์น่�งส่วินห์กิสุดท�ายของค่ำน” (บ่นัที่กุ่
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�3420 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1159)

 ห์ากิต่�องกิารปฏิบิตั่ติ่ามซุุนนะฮ์์นี �จำะต่�องแบ่งกิลางค่ำนของเขาอย่างไร?

ต้อังนบั่รัวมเวลาตั �งแตด่้วงอัาทิี่ตย์์ตกุจนถึง่รุ่ังอัรุัณ แล้วแบ่ง่เป็นหกุสว่น สามสว่นแรักุอัย์่ใ่น
คร่ั�งคืนแรักุ แล้วลกุุข่ �นละหมาด้ในสว่นทีี่�สี�และห้า สอังสว่นนี �รัวมกุนัได้้เที่า่กุบั่หน่�งสว่นสามขอังที่ั �ง
คืน แล้วนอันอีักุทีี่ในสว่นทีี่�หกุ ด้้วย์เหตนีุ �ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า จง่กุลา่ววา่: “ชิว่ง
ซะฮ์รัั(กุ่อันรุ่ังอัรุัณเลก็ุน้อัย์)เวลาทีี่�ที่า่นนบี่อัย์่บ้่่านฉนั ฉนัไมเ่คย์เห็นที่า่นที่ำาอัย์า่งอืั�นนอักุจากุ
วา่ที่า่นจะต้อังนอันในชิว่งนั �น” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1133 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 742)

ด้้วย์แนวที่างนี �มสุลมิจะได้้ละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ในเวลาทีี่�ปรัะเสริัฐทีี่�สดุ้ ตามทีี่�ปรัากุฏิใน 
ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ข้างต้น

 สรุปค่ำอ เวิลาที�ประเสริฐสำาห์รับละห์มาดกิิยามุลลัยล์แบ่งออกิเป็นสามระดับ 

ดงันี �:

รัะด้บั่ทีี่�หน่�ง: นอันคร่ั�งคืนแรักุแล้วลกุุข่ �นละหมาด้หน่�งส่วนสามขอังคืนแล้วนอันอีักุหน่�ง 
สว่นหกุขอังคืน ด้งัทีี่�ได้้อัธิิ์บ่าย์มาแล้วกุ่อันหน้านี �

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ทีี่�กุลา่วไว้เมื�อัสกัุคร่่ั

ระดบัที�สอง: ลกุุข่ �นละหมาด้หน่�งสว่นสามสดุ้ท้ี่าย์ขอังคืน

ห์ลักิฐานค่ำอ: 

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ ทีี่�กุล่าวว่า: ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “พื่ระผู้้�อภิบาลของเรา จำะทรงลงมายังฟุากิฟุ� า 
ดุนยาเม่�อถูง่ห์น่�งส่วินสามสุดท�ายของค่ำน และพื่ระองค์ำจำะต่รัสว่ิา : ใคำรขอดุอาอ์ต่่อข�า
 ข�าจำะต่อบรับดุอาอ์ของเขา ใคำรขอสิ�งใดต่่อข�า ข�าจำะให์�สิ�งนั �นแก่ิเขา ใคำรขออภยัโทษ
ต่่อข�า ข�าจำะให์�อภัยแก่ิเขา”  (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1145 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม
 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 758) เชิน่เดี้ย์วกุบั่ในฮ์ะดี้ษญัาบ่ริั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�จะได้้กุลา่วถึง่ตอ่ัไป 
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หากุเกุรังวา่จะไมตื่�นในชิว่งสดุ้ท้ี่าย์ขอังกุลางคืน ก็ุจงละหมาด้ชิว่งแรักุขอังคืน หรืัอัชิว่งไหน
ขอังคืนก็ุได้้ทีี่�สะด้วกุจะละหมาด้ และนี�คือัรัะด้บั่ทีี่�สาม

ระดบัที�สาม: ละหมาด้ในชิว่งแรักุขอังคืนหรืัอัชิว่งอืั�นทีี่�สะด้วกุจะละหมาด้

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นญัาบ่ริั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่ววา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมักุลา่ววา่: “ใคำรที�เกิรงว่ิาจำะไม่ต่่�นในช่ีวิงสุดท�ายของค่ำนกิจ็ำงละห์มาดวิติ่ร์ในช่ีวิง
แรกิของค่ำน และใคำรปรารถูนาจำะละห์มาดช่ีวิงสุดท�ายของค่ำนกิจ็ำงละห์มาดวิติ่ร์ในช่ีวิง
สุดท�ายของค่ำน เพื่ราะกิารละห์มาดช่ีวิงสุดท�ายของค่ำนจำะมีพื่ยานย่นยัน และนั�นค่ำอสิ�ง
ที�ประเสริฐกิว่ิา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�755)

และคำาสั�งเสีย์ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัแกุ่ อับ่ ่ซรััร์ั ก็ุมาสนบั่สนนุรัะด้บั่ทีี่�
สามนี �ด้้วย์ (บ่นัที่่กุโด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2712 อัลัอัลับ่านีย์์กุล่าวว่า: เศาะฮี์ห์ ด้ ่
อัศัเศาะฮี์หะฮ์์ 2166 และที่่านก็ุสั�งเสีย์แกุ่ที่่านอับ่ ่ ด้รััด้าอ์ั บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
27481 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1433 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่: เศาะฮี์ห์ ใน เศาะฮี์ห์ อับี่
 ด้าวด่้ 5/177 และสั�งเสีย์แกุ่อับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 737 ที่ั �งสามคนกุลา่วเหมือันกุนัวา่: “นบี่ทีี่�รัักุขอังฉันได้้สั�งเสีย์ฉันสามอัย์่าง” หน่�งในนั �นคือั
 “จงละหมาด้วิตร์ักุ่อันนอัน”

2 ซุุนนะฮ์์ให์�ละห์มาดสิบเอด็ร็อกิอะฮ์์

นี�คือัทีี่�สมบ่ร่ัณ์ทีี่�สดุ้เพรัาะฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า  กุลา่ววา่: “ที่า่น
นบี่ไมเ่คย์ละหมาด้ซนุนะฮ์์เกิุนสบิ่เอัด็้ร็ัอักุอัะฮ์์ไมว่า่จะในเรัาะมะฎิอันหรืัอัเดื้อันอืั�นๆ» (บ่นัที่กุ่
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1147 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 734)

และมีสาย์รัาย์งานทีี่�บ่อักุว่าแท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัละหมาด้สิบ่สาม
 ร็ัอักุอัะฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิในเศาะฮี์ห์ขอังที่า่นจากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์า เชิน่กุนั

นี�ก็ุเพรัาะกุารัละหมาด้วิตร์ัมีหลาย์แบ่บ่ ส่วนใหญ่ัที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
ละหมาด้สบิ่เอัด็้ร็ัอักุอัะฮ์์ แตบ่่างครัั �งที่า่นก็ุละหมาด้สบิ่สามร็ัอักุอัะฮ์์ นี�คือัข้อัสรุัปขอังกุารัรัวม
ฮ์ะดี้ษในปรัะเด้น็นี �

3 ซุุนนะฮ์์ให์�เริ�มละห์มาดกิยิามุลลัยล์ด�วิยสองร็อกิอะฮ์์สั �นๆ

เนื�อังจากุฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์า ได้้รัาย์งานว่า: “เมื�อัที่่าน 
เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ลกุุข่ �นละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ ที่า่นเริั�มละหมาด้ด้้วย์สอัง
 ร็ัอักุอัะฮ์์สั �นๆ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 767)
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4 ซุุนนะฮ์์ให์�อ่านดุอาอ์อิสต่ฟิุต่าห์์ในละห์มาด 

กิยิามุลลัยล์ ต่ามที�มีห์ลักิฐานปรากิฏิดงัต่่อไปนี �:

1   ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า 
รัาย์งานวา่: เมื�อัที่่านนบี่ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์ 
วะซลัลมั ลกุุข่ �นละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ที่่านเริั�ม
ละหมาด้ขอังที่า่นด้้วย์ด้อุัาอ์ัวา่:

السََّماَواِت  فَاِطَر  َوِإْسَراِفيَل  َوِميَكائِيَل  َجبـَْرائِيَل  َربَّ   اللَُّهمَّ 
 َواأَلْرِض، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، أَْنَت َتُْكُم بـَْيَ ِعَباِدَك ِفيَما
 َكانُوا ِفيِه َيَْتِلُفوَن، اْهِدِن ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَقِّ بِِْذِنَك ِإنََّك

تـَْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيم
อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ ร็อบบะ ญิบรออีล วิะมีกิาอีล วิะอซิุรอฟีุล ฟุาฏิร็ิอส สะมา
วิาต่ ิวัิลอัรฎู ิอาลิมัลฆอ็ยบ ิวัิชีชีะฮ์าดะฮ์์ อันต่ะ ต่ะห์์กุิมุ บยันะ อบิาดกิิะ ฟีุมา 
กิาน้ ฟีุฮ์ ิยัคำต่ะลิฟุ้น อฮ์ิ์ดนีิ ลิมัคำตุ่ลิฟุะ ฟีุฮ์ ิมนัิลฮั์กิกิ ิบอิซิุนิกิ อนินะกิะ ต่ะฮ์์ด ี
มันต่ะชีาอุ อลิา ศ็ริอฏินิ มุสต่ะกีิม”

ความวา่ “โอ�อัลลอฮ์์พื่ระเจำ�าของญิบรีล มีกิาอีล และอสิรอฟีุล ผู้้�ทรงสร�างชัี �นฟุ� า
ทั �งห์ลายและแผู่้นดิน ผู้้�ทรงรอบร้� ในสิ�งที�ซุ่อนเร�นและเปิดเผู้ย พื่ระองค์ำเป็นผู้้�
ต่ดัสินระห์ว่ิางปวิงบ่าวิในสิ�งที�พื่วิกิเขาขัดแย�งกัิน โปรดชีี �ทางที�เที�ยงแท�ให์�แก่ิฉััน
ด�วิยอนุมัต่ิของพื่ระองค์ำ แท�จำริงพื่ระองค์ำค่ำอผู้้� ให์�ทางนำาแก่ิผู้้�ที�ทรงประสงค์ำส่้
ห์นทางที�เที�ยงต่รง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 770)

2     ที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ อิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่: เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ
 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้ตะฮ์จัญุดุ้ ที่า่นจะกุลา่ววา่:

 اللَُّهمَّ َلَك اْلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت َواأْلَْرِض، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت َربُّ 
 السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، أَْنَت اْلَقُّ، َوَوْعُدَك اْلَقُّ، َوقـَْوُلَك اْلَقُّ، َوِلَقاُؤَك اْلَقُّ، َواْلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ،
 َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت،

َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت، َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت ِإلَِي اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت
อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ ละกัิลฮั์มดุ อันต่ะ น้รุซุซุะมาวิาต่ ิวัิลอัรฎู ิวิะละกัิลฮั์มดุ อันต่ะ
 กิอ็ยยมุิซุ ซุะมาวิาต่ ิวัิลอัรฎู ิวิะละกัิลฮั์มดุ อันต่ะ ร็อบบุซุ ซุะมาวิาต่ ิวัิรอัรฎู ิวิะ
มัน ฟีุฮ์นินะ อันต่ลั ฮั์กิกุิ วิาวิะอฺดุกัิลป์ ฮั์กิกุิ วิะเกิาลุกัิลป์ ฮั์กิกุิ วิะลิกิออุกัิล 
ฮั์กิกุิ วัิลญันนะตุ่ ฮั์กิกุิน วัินนารุ ฮั์กิกุิน วัินนะบีย้นะ ฮั์กิกุิน วัิซุซุาอะตุ่ ฮั์กิกุิน 
อัลลอฮุ์มมะ ละกิะ อัซุลัมตุ่ วิะบิกิะ อามันตุ่ วิะอะลัยกิะ ต่ะวัิกิกัิลตุ่ วิะอิลัย 
กิะ อะนับตุ่ วิะบกิิะ คำอศ็อ็มตุ่ วิะอลัิยกิะ ฮ์ากัิมตุ่ ฟัุฆฟิุรลี มา กิอ็ดดมัตุ่ วิะมา 
อัคำคำอ็รตุ่ วิะมา อัซุร็อรตุ่ วิะมา อะอลัฺนตุ่ อันต่ะ อลิาฮี์ ลาอลิาฮ์ะ อลิลา อันต่ะ”
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ความวา่ “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นกิรรมสทิธิี�ของอัลลอฮ์์ พื่ระองค์ำเป็นแสงสว่ิาง
แห่์งชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายและแผู่้นดนิ กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นกิรรมสิทธิี�ของพื่ระองค์ำ
 พื่ระองค์ำเป็นผู้้�ทรงจำดักิารชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายและแผู่้นดนิ กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็น
กิรรมสิทธิี�ของพื่ระองค์ำ พื่ระองค์ำเป็นผู้้�ทรงอภบิาลแห่์งชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายและแผู่้น
ดนิและสิ�งที�อย่้ในนั�น พื่ระองค์ำค่ำอพื่ระเจำ�าที�แท�จำริง คำำาสัญญาของพื่ระองค์ำเป็น
จำริง คำำาพื่ด้ของพื่ระองค์ำสัจำจำริง กิารพื่บกัิบพื่ระองค์ำมีจำริง สวิรรค์ำมีจำริง นรกิมีจำริง
 บรรดานบมีีจำริง วัินกิยิามะฮ์์เป็นคำวิามจำริง โอ�อัลลอฮ์์ ข�ายอมจำำานนต่่อพื่ระองค์ำ
 ข�าศ็รัทธีาต่่อพื่ระองค์ำ ข�ามอบห์มายต่่อพื่ระองค์ำ ข�าสำาน่กิผิู้ดต่่อพื่ระองค์ำ ข�าขอ
คำำาต่ดัสนิจำากิพื่ระองค์ำ ข�าขอฟุ� องร�องต่่อพื่ระองค์ำ โปรดอภยัโทษให์�แก่ิข�าพื่ระองค์ำ
ในคำวิามผิู้ดในอดตี่และอนาคำต่ ในที�ลับและเปิดเผู้ย พื่ระองค์ำค่ำอพื่ระเจำ�าของข�า 
ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิพื่ระองค์ำ” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7499 
บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 768)

5 ซุุนนะฮ์์ให์�ย่นนานๆ รุก้ิอ์นานๆ ซุุญู้ดนานๆ และในทุกิๆอริิยาบถูให์�มีคำวิามนาน

เท่ากัิน

6 กิารอ่านอัลกุิรอานในละห์มาดมีซุุนนะฮ์์ดงันี �

1  อัา่นด้้วย์ความชิดั้ถ้ึอัย์ชิดั้คำา ตร่ักุตรัอัง คือัไมอ่ัา่นอัย์า่งรีับ่ร้ัอัน

2  อัา่นเว้นวรัรัคทีี่ละอัาย์ะฮ์์ ความหมาย์คอืัไมอ่ัา่นแบ่บ่รัวมสอังหรืัอัสามอัาย์ะฮ์์โด้ย์ไมห่ย์ดุ้
เว้นวรัรัคเลย์ แตใ่ห้เว้นทีี่ละอัาย์ะฮ์์

3  เมื�อัอัา่นผา่นอัาย์ะฮ์์ทีี่�มีกุารัตสับี่ห์ก็ุจงกุลา่ววา่ ซบุ่ฮ์านลัลอัฮ์์ เมื�อัอัา่นผา่นอัาย์ะฮ์์เกีุ�ย์ว
กุับ่กุารัขอัก็ุจงขอั เมื�อัอั่านผ่านอัาย์ะฮ์์เกีุ�ย์วกุับ่กุารัขอัความคุ้มครัอังก็ุจงขอัความ
คุ้มครัอัง

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นฮ์ซุยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “คืนหน่�งฉนัได้้ละหมาด้พร้ัอัมกุบั่ที่า่น
นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ที่า่นอัา่นซเ่รัาะฮ์์อัลับ่ะเกุาะเรัาะฮ์์ ฉนันกุ่วา่ที่า่นจะรุักุอ์่ัอัาย์ะฮ์์
ทีี่�หน่�งร้ัอัย์ แตท่ี่า่นอัา่นตอ่ั ฉนัน่กุต่อัไปอีักุว่าที่่านอัาจจะอั่านซ่เรัาะฮ์์อัลับ่ะเกุาะเรัาะฮ์์ในหน่�ง
 ร็ัอักุอัะฮ์์จบ่แล้วที่า่นก็ุคงจะรุักุอ์่ั แตท่ี่า่นก็ุอัา่นตอ่ั ที่า่นเริั�มซเ่รัาะฮ์์อัาละอิัมรัอัน อัา่นจบ่ก็ุตอ่ัด้้วย์
 ซเ่รัาะฮ์์อันันิซาอ์ั ที่า่นอัา่นอัย์า่งสขุมุ เมื�อัผา่นอัาย์ะฮ์์ตสับี่ห์ที่า่นก็ุกุลา่วซบุ่ฮ์านลัลอัฮ์์ เมื�อัผา่น
อัาย์ะฮ์์เกีุ�ย์วกุบั่กุารัวิงวอันขอัที่่านก็ุจะวิงวอันขอั เมื�อัผ่านอัาย์ะฮ์์ขอัความคุ้มครัอังที่่านก็ุจะ
กุลา่วขอัความคุ้มครัอัง แล้วที่า่นจง่รุักุอ์่ัโด้ย์กุลา่ววา่: “ซุุบฮ์านะร็อบบียัลอะซีุม” ความว่า “
มห์าบริสุทธิี�แด่พื่ระเจำ�าผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่” ที่่านได้้รุักุอ์่ันานเหมือันทีี่�ที่่านยื์น แล้วกุล่าว “ซุะมิ
อัลลอฮุ์ ลิมัน ฮ์ะมิดะฮ์์” ความว่า “อัลลอฮ์์ทรงได�ยินคำำาสรรเสริญของผู้้�สรรเสริญ” แล้ว
ที่่านก็ุยื์นนานใกุล้เคีย์งกุับ่ตอันรุักุ่อ์ั แล้วที่่านก็ุซุญุ่ด้และกุล่าวว่า “ซุุบฮ์านะร็อบบิยัล 
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อะอฺลา” ความวา่ “มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่ผู้้�ทรงอภบิาล ผู้้�ทรงส้งส่ง”ที่า่นได้้ซญุุด่้นานใกุล้เคีย์งกุบั่ 
ตอันยื์น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 772)

ที่า่นหญิังอัมุม ุซะละมะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์า กุล่าวว่า: นางเคย์ถึ่กุถึามถึ่งกุารัอั่าน 
อัลักุรุัอัานขอังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั นางตอับ่วา่ ที่า่นอัา่นเว้นวรัรัคทีี่ละ
 อัาย์ะฮ์์ทีี่ละอัาย์ะฮ์์ [บสิมลิลาฮ์ริเราะห์์มานิรเราะฮี์ม แล�วิห์ยุด อัลฮั์มดุลลิลาฮ์ร็ิอบบลิอา
 ละมีน แล�วิห์ยุด อัรเราะห์์มานิรเราะฮี์ม แล�วิห์ยุด มาลิกิเิยามดิดนี แล�วิห์ยุด] คำวิามว่ิา
 “ด�วิยพื่ระนามของอัลลอฮ์์ผู้้�ทรงเมต่ต่า ผู้้�ทรงปรานียิ�ง กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็น
กิรรมสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ผู้้�ทรงอภบิาลแห่์งสากิลโลกิ ผู้้�ทรงเมต่ต่า ผู้้�ทรงปรานียิ�ง ผู้้�ทรง
อำานาจำเด็ดขาดในวิันต่ัดสิน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 26583 อัดั้ด้าเรัาะกุฏุินีย์์
กุลา่ววา่ : สาย์รัาย์งานเศาะฮี์ห์ เชืิ�อัถืึอัได้้ที่กุุคน ด้ล่ำาด้บั่ทีี่� 118 อันันะวะวีย์์กุลา่ววา่:เศาะฮี์ห์ ด้่
 อัลัมจัญ์ัมอฺ่ั 3/333)

7 ซุุนนะฮ์์ให์�สลามทุกิๆ สองร็อกิอะฮ์์

ที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่: ชิาย์
คนหน่�งยื์นข่ �นและพ่ด้ว่า โอ้ัที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ละ
หมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์นั �นที่ำาอัย์่างไรั? ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์ 
ศอ็ัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะซัลลัม ตอับ่ว่า: “ละห์มาด กิิ
ยามุลลัยล์ ทำาทลีะสองร็อกิอะฮ์์ ห์ากิเกิรงว่ิาใกิล�
ถูง่เวิลาศุ็บห์์กิจ็ำงละห์มาดวิติ่ร์เสียก่ิอนห์น่�งร็อกิอะฮ์์ ” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 990 บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 749)

ความหมาย์ขอังคำาว่า (ทีี่ละสอัง ทีี่ละสอัง) คือั ละหมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์แล้วให้สลาม ไม่
ละหมาด้รัวมทีี่เดี้ย์วสี�ร็ัอักุอัะฮ์์

8 ซุุนนะฮ์์ให์�อ่านซุ้เราะฮ์์ที�กิำาห์นดในสามร็อกิอะฮ์์สุดท�าย

ในสามร็ัอักุอัะฮ์์สุด้ท้ี่าย์ ร็ัอักุอัะฮ์์แรักุให้อั่านซ่เรัาะฮ์์ อัลัอัะอฺัลา ร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอังให้อั่าน 
ซเ่รัาะฮ์์ อัลักุาฟิุร่ัน ร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สามให้อัา่นซเ่รัาะฮ์์ อัลัอิัคลาศ เที่า่นั �น

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัุบ่ัย์ย์์ บ่ิน กุะอฺับ์่ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า: “ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้วิตร์ัด้้วย์ซ่เรัาะฮ์์ อัลัอัะอฺัลา  ซ่เรัาะฮ์์ อัลักุาฟิุร่ัน และ
 ซเ่รัาะฮ์์ อัลัอิัคลาศ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1423 บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
 ทีี่� 1733 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่น ุมาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1171 อันันะวะวีย์์วินิจฉัย์ว่าเศาะฮี์ห์ ด้่ใน 
อัลัคลุาเศาะฮ์์ 1/556 และอัลัอัลับ่านีย์์ก็ุกุลา่ววา่เศาะฮี์ห์เชิน่กุนั ใน เศาะฮี์ห์ อันันะซาอีัย์์ 1/273)
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9 ซุุนนะฮ์์ให์�อ่านกุิน้ต่บางคำรั�งในละห์มาดวิติ่ร์

หมาย์ถึง่ให้อัา่นด้อุัาอ์ักุนุต่ในร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สามทีี่�อัา่น
ซเ่รัาะฮ์์อัลัอิัคลาศ

ด้อุัาอ์ักุนุต่ในละหมาด้วิตร์ัมีซนุนะฮ์์ให้อัา่นเป็นบ่าง
ครัั �ง ด้้วย์หลักุฐานทีี่�ชิัด้เจนจากุกุารัปฏิิบ่ัติขอัง บ่รั
รัด้าเศาะฮ์าบ่ะฮ์์ในบ่างครัั �งและละเว้นในบ่างครัั �ง  ชิยั์
คุลอิัสลามอิับ่นุตัย์มีย์ะฮ์์ได้้เลือักุที่ัศนะนี � และควรั
ละเว้นมากุกุวา่ปฏิิบ่ตัิ

 ต่�องยกิม่อห์ร่อไม่ขณะอ่านดุอาอ์กุิน้ต่ในละห์มาดวิติ่ร์?

ที่ัศนะทีี่�ถึ่กุต้อังคือั: นักุวิชิากุารัส่วนใหญ่ับ่อักุว่าต้อังย์กุมือั เพรัาะฮ์ะด้ีษขอังที่่านอัุมัรั 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ในบ่นัที่กุ่ขอังอัลับ่ยั์ฮ์ะกีุย์์และที่า่นกุลา่ววา่เศาะฮี์ห์

อัลับ่ยั์ฮ์ะกีุย์์กุลา่ววา่: “แท้ี่จริังเศาะฮ์าบ่ะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุ จำานวนมากุย์กุมือัในด้อุัาอ์ั
กุนุต่วิตร์ั” (ด้ใ่น อัสัซนุนั อัลักุบุ่รัอั 2/211)

 ประเดน็ : ดุอาอ์กุิน้ต่ในละห์มาดวิติ่ร์เริ�มด�วิยอะไร?

ที่ศันะทีี่�มีนำ �าหนกัุทีี่�สดุ้ คือั เริั�มด้้วย์กุารัสรัรัเสริัญัตอ่ัอัลัลอัฮ์์ แล้วกุลา่วเศาะละวาตแกุ่ที่า่น
นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั แล้วก็ุดุ้อัาอ์ั เพรัาะนี�คือัสิ�งทีี่�ใกุล้เคีย์งทีี่�สุด้กุับ่กุารัทีี่�ดุ้อัาอ์ั 
จะถึกุ่ตอับ่รัับ่มากุทีี่�สดุ้

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นฟุะฎิอัละฮ์์ บ่นิ อับุ่ยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะ
ลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ยิ์นชิาย์คนหน่�งขอัด้อุัาอ์ัในละหมาด้ขอังเขาโด้ย์ไม่ได้้กุลา่วเศาะละวาตแกุ่ที่า่น
นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ที่า่นจง่กุลา่ววา่: “เขาผู้้�นี �รีบร�อน” แล�วิท่านกิเ็รียกิเขา พื่ด้
กัิบเขาและคำนอ่�นๆ ว่ิา “เม่�อผู้้�ใดขอดุอาอ์ เขาจำงเริ�มด�วิยกิารสรรเสริญต่่ออัลลอฮ์์และ
เศ็าะละวิาต่ต่่อฉััน ห์ลังจำากินั�นเขากิ็จำงขอดุอาอ์ต่ามต่�องกิาร” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัตัติรัมีซีย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3477 และที่า่นกุลา่ววา่ เป็นฮ์ะดี้ษ ฮ์ะซนั เศาะฮี์ห์)

ที่า่นอิับ่นลุ ก็ุอัย์ยิ์ม เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่: “ซนุนะฮ์์ให้ผ่้ขอัด้อุัาอ์ัเริั�มด้้วย์กุารัสรัรัเสริัญั
ตอ่ัอัลัลอัฮ์์กุ่อันทีี่�เขาจะขอัตามความปรัารัถึนาขอังเขา ด้งัปรัากุฏิในฮ์ะดี้ษขอังที่า่นฟุะฎิอัละฮ์์ 
บ่นิ อับุ่ยั์ด์้” (ใน อัลัวาบ่ลิ อัศัศอ็ัย์ยิ์บ่ หน้า 110) 
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 ห์ลังดุอาอ์เสร็จำ ต่�องเอาม่อทั �งสองล้บห์น�าห์ร่อไม่?

ที�ถูก้ิต่�องค่ำอ: ไมมี่ซนุนะฮ์์ให้ลบ่่หน้าหลงัจากุด้อุัาอ์ัเสร็ัจ เพรัาะไมมี่หลกัุฐานทีี่�เศาะฮี์ห์ใด้ๆ
 ยื์นย์นัเลย์

อิัมามมาลิกุ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ เคย์ถึกุ่ถึามถ่ึงผ่้ชิาย์คนหน่�งทีี่�ลบ่่หน้าขอังเขาด้้วย์ฝ่ัามือัที่ั �ง
สอังขณะด้อุัาอ์ั ที่า่นไมเ่หน็ด้้วย์ แล้วกุลา่ววา่ “ฉนัไมเ่คย์ร้่ัเรืั�อังนี �มากุ่อัน” (ด้ใ่น กิุตาบ่ อัลัวิตร์ั 
ขอัง อัลัมิรัวะซีย์์ หน้า 236)

ชิยั์คลุอิัสลาม เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “สว่นปรัะเด้น็กุารัลบ่่หน้าด้้วย์มือัที่ั �งสอังนั �นไมมี่
หลกัุฐานใด้ๆ ยื์นย์นั นอักุจากุหน่�งฮ์ะดี้ษหรืัอัสอังฮ์ะด้ีษ ซ่�งที่ั �งสอังฮ์ะดี้ษไมอ่ัย์่ใ่นสถึานะทีี่�นำา
มาเป็นหลกัุฐานได้้” (ด้ ่อัลัฟุาตะวา 22/519) 

10 ขอดุอาอ์ในช่ีวิงห์น่�งส่วินสามสุดท�ายของค่ำน

ซุนนะฮ์์ทีี่�เน้นหนกัุในชิ่วงสดุ้ท้ี่าย์ขอังคืนคือักุารัขอั
ดุ้อัาอ์ั หากุเขาขอัดุ้อัาอ์ัในกุุน่ตชิ่วงสุด้ท้ี่าย์ขอังคืน
เรีัย์บ่ร้ัอัย์แล้ว ก็ุถืึอัเป็นกุารัเพีย์งพอัสำาหรัับ่เขา แตห่ากุ
ย์งัไมข่อัก็ุจงขอัด้อุัาอ์ัในเวลานี � เพรัาะเป็นเวลาทีี่�ถึกุ่เน้น
ถึง่กุารัตอับ่รัับ่ด้อุัาอ์ั เป็นเวลาทีี่�อัลัลอัฮ์์ อัซัซะวะญัลัล์ 
ลงมาส่ฟุ่ากุฟุ้าขอังโลกุด้นุย์า ด้งัทีี่�ถึกุ่บ่นัที่กุ่ในหนงัสือั
เศาะฮี์ห์ที่ั �งสอัง จากุที่า่นอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์์ กุลา่ววา่แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะ
ลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ในช่ีวิงห์น่�งส่วินสามสุดท�าย
ของทุกิๆ ค่ำน พื่ระผู้้�ทรงอภบิาลของเราจำะลงมาส่้
ฟุ� าดุนยา และต่รัสว่ิา: ใคำรขอดุอาอ์ต่่อข�า ข�าจำะต่อบรับเขา ใคำรขอสิ�งใดจำากิข�า ข�าจำะ
ให์�แก่ิเขา ใคำรขออภยัโทษต่่อข�า ข�าจำะให์�อภยัแก่ิเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 1145 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 758)

11 เม่�อให์�สลามออกิจำากิละห์มาดวิติ่ร์เสร็จำแล�วิ ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิว่ิา “ซุุบฮ์านัล มะลกิิลิ

 กุิดดซุ้” สามคำรั�ง และคำรั�งที�สามกิล่าวิดงักิว่ิาสองคำรั�งแรกิ

ห์ลักิฐานค่ำอ:

จากุที่า่นอับุ่ยั์ย์์ บ่นิ กุะอฺับ์่ กุลา่ววา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั อัา่น  
“ซบั่บ่ฮิิ์สมะ ร็ัอับ่บ่กิุลั อัะอฺัลา และกุลุย์า อัยั์ย์ฮุ์ลั กุาฟิุร่ัน และกุลุฮ์วุลัลอัฮ์ ุอัะฮ์ดั้ ในละหมาด้ 
วิตร์ั เมื�อัให้สลามเสร็ัจที่่านจ่งกุล่าวว่า: ซุบ่ฮ์านัล มะลิกิุล กุุด้ด้่ซ สามครัั �ง» (บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1702 อันันะวะวีย์์และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์) และในฮ์ะดี้ษขอังที่า่น
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 อับั่ด้รุัเรัาะห์มาน บ่นิ อับั่ซา เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “ที่า่นกุลา่ว ซบุ่ฮ์านลั มะลกิิุล กุดุ้ด้ซ่
 ด้้วย์เสีย์งด้งัมากุข่ �นในครัั �งทีี่�สาม” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 15354 บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�1734 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่:เศาะฮี์ห์ ใน ตะห์กีุกุ อัลัมะศอับี่ห์ 1/398) 

12 ซุุนนะฮ์์ให์�ปลุกิคำรอบคำรัวิมาละห์มาดกิยิามุลลัยล์

มีซนุนะฮ์์ให้ผ่้ชิาย์ปลกุุครัอับ่ครััวข่ �นมาละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ หากุผ่้หญิังตื�นกุ่อันก็ุมีซนุนะฮ์์
ให้เธิ์อัปลกุุสามีขอังเธิ์อัลกุุข่ �นมาละหมาด้ สมาชิิกุคนอืั�นๆ ในครัอับ่ครััวก็ุเชิน่กุนั นี�เป็นกุารัร่ัวม
มือัชิว่ย์เหลือักุนัในสิ�งทีี่�เป็นความดี้

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุล่าวว่า: “ที่กุุครัั �งทีี่�ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ ขณะทีี่�ฉนันอันอัย์่ร่ัะหวา่งที่า่นและกิุบ่ละฮ์์ เมื�อัที่า่นจะ
ละหมาด้วิตร์ัเสร็ัจที่า่นก็ุปลกุุฉนัแล้วฉนัก็ุละหมาด้วิตร์ั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 512 
บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 512)

ที่า่นหญิังอัมุม ุซะละมะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่:»เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมั ตื�นนอันที่า่นกุลา่ววา่ “มห์าบริสุทธิี�แด่อัลลอฮ์์ สิ�งมีค่ำาใดถู้กิประทานมาจำากิขุม
คำลังบ�าง กิารทดสอบใดถู้กิส่งมาบ�าง ใคำรจำะปลุกิเจำ�าของห์�องเห์ล่านี �(ท่านห์มายถู่ง
ภรรยาของท่าน)? เพื่่�อให์�พื่วิกินางได�ละห์มาด บางทผ้ีู้�ที�สวิมเส่ �อผู้�าในดุนยา อาจำจำะ
ต่�องเปล่อยกิายในอาคำเิราะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6218)

13 ซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�ละห์มาดกิยิามุลลัยล์ปฏิบิตั่อิย่างผู่้อนคำลาย เพื่่�อรักิษาคำวิามคุำช้ีอ(ฺกิาร

มีสมาธิี)ในละห์มาด

เม่�ออ่อนล�ากิใ็ห์�นั� งละห์มาด

จากุที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 ได้้เข้ามาย์งัมสัยิ์ด้ พบ่เชืิอักุถึกุ่ผกุ่ไว้กุบั่เสาสอังต้น ที่า่นกุลา่ววา่: “นี�อัะไรั?” พวกุเขาตอับ่วา่: 
มนัเป็นขอังซยั์นบั่นางใช้ิในตอันละหมาด้ เมื�อันางร้่ัสกุ่เหนื�อัย์หรืัอัอัอ่ันเพลีย์นางก็ุจะจบั่เชืิอักุ
ไว้ ที่่านนบี่จ่งกุล่าวว่า: “จำงแกิ� มันออกิ ให์� ทุกิคำนละห์มาดด� วิยกิารด้สภาพื่คำวิาม
กิระฉัับกิระเฉังของต่ัวิเอง เม่�อขี �เกีิยจำห์ร่ออ่อนเพื่ลียกิ็จำงนั� งละห์มาด” (บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1150 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 784)
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ห์ากิง่วิงกิจ็ำงไปนอน แล�วิค่ำอยต่่�นข่ �นมาละห์มาด 

ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่:แท้ี่จริังที่า่นนบี่ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
กุลา่ววา่: “เม่�อผู้้�ใดง่วิงนอนในละห์มาด จำงไปนอนให์�ห์ายง่วิงเสียก่ิอน เพื่ราะแท�จำริงผู้้�
ใดที�ละห์มาดต่อนง่วิง บางทีเขาอาจำจำะอยากิกิล่าวิขออภัยโทษแต่่กิลับด่าต่ัวิเองโดย
ไม่ร้�ต่วัิกิไ็ด�” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 212 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 786)

เช่ีนกัินห์ากิเขาอ่านอัลกุิรอานแล�วิเกิดิอากิารง่วิง มีซุุนนะฮ์์ให์�ไปนอนเสียก่ิอนเพื่่�อ
ให์�มีแรง

อ้ัางจากุฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์
 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อผู้้�ใดลุกิข่ �นมาละห์มาดกิยิามุลลัยล์ แล�วิเขา
อ่านอัลกุิรอานไม่เป็นภาษา และไม่ร้� ว่ิาอ่านอะไรไป กิจ็ำงไปนอนเสียก่ิอน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 787)

14 ผู้้� ใดพื่ลาดจำากิกิารละห์มาดกิิยามุลลัยล์ในต่อนกิลางค่ำน มีซุุนนะฮ์์ให์�ละห์มาด

ทดแทนในต่อนกิลางวัินเป็นจำำานวินค่้ำ

หากุปกุติเขาละหมาด้วิตร์ัสามร็ัอักุอัะฮ์์แตคื่นหน่�งเขาไมไ่ด้้ละหมาด้เนื�อังจากุงว่งนอันหรืัอั
ไมส่บ่าย์ ก็ุให้เขาละหมาด้ตอันกุลางวนัสี�ร็ัอักุอัะฮ์์ หากุปกุตเิขาละหมาด้วิตร์ัห้าร็ัอักุอัะฮ์์ก็ุต้อัง
ละหมาด้ที่ด้แที่นตอันกุลางวนัหกุร็ัอักุอัะฮ์์ เป็นต้น ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เคย์
ปฏิิบ่ตัเิชิน่นั �น และโด้ย์ปกุตแิล้ว ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั จะละหมาด้วิตร์ัสบิ่เอัด็้
ร็ัอักุอัะฮ์์ เพรัาะที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่: “เมื�อัที่า่นงว่งหรืัอัไมส่บ่าย์ที่า่น
จะละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์ในตอันกุลางวนัสบิ่สอังร็ัอักุอัะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 764)
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สอง: เวิลารุ่งอรุณ

แบบอย่างของท่านนบ ีศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม ในช่ีวิงเวิลานี �มีดงัต่่อไปนี �:

     กิารอะซุาน 
 มีซนุนะฮ์์ด้งัตอ่ัไปนี �:

1 กิล่าวิต่ามผู้้�อะซุาน

ال حول وال قوة إال بهلل

สำาหรัับ่ผ่้ ทีี่�ได้้ยิ์นเสีย์งอัะซานมีซนุนะฮ์์ให้กุลา่วตามผ่้ที่ำากุารัอัะซานที่กุุคำา นอักุจากุปรัะโย์ค
ทีี่�มีคำาวา่ “ฮ์ยั์ย์ะ อัะลา” ให้เขากุลา่วแที่นวา่ “ลาเฮ์าละ วิะลาก้ิวิะต่ะ อลิลาบลิลาฮ์์” คำวิาม
ว่ิา “ไม่มีพื่ลังอำานาจำใดนอกิจำากิพื่ลังอำานาจำของอัลลอฮ์์”

ที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมัร์ั บ่นิ อัลัอัาศ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่แท้ี่จริังเขาได้้ยิ์นที่า่น
นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อพื่วิกิท่านได�ยนิเสียงอะซุานกิจ็ำงกิล่าวิต่าม
ผู้้�อะซุาน…” (บ่ันที่่กุโด้ย์มุสลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 384) และที่่านอัุมัรั บ่ิน อััลค็อัฏิฏิอับ่ 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่:ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อใดที�ผู้้�  
อะซุานกิล่าวิว่ิา:อัลลอฮุ์อักิบรั อัลลอฮุ์อักิบรั ผู้้�ที�ฟัุงอย่้กิล่าวิว่ิา: อัลลอฮุ์อักิบรั อัลลอฮุ์
อักิบรั เม่�อผู้้�อะซุานกิล่าวิว่ิา: อัชีฮ์ะดุอัลลาอิลาฮ์ะอิลลัลลอฮุ์ ผู้้� ฟัุงกิล่าวิว่ิา: อัชีฮ์ะดุ 
อัลลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮุ์ เม่�อผู้้�อะซุานกิล่าวิว่ิา: อัชีฮ์ะดุอันนะมุฮั์มมะดรัเราะซุ้ลุลลอฮ์์ 
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ผู้้� ฟัุงกิล่าวิว่ิา: อัชีฮ์าดุอันนะมุฮั์มมะดัรเราะซุ้ลุลลอฮ์์ เม่�อผู้้�อะซุานกิล่าวิว่ิา: ฮั์ยยะ
อะลัศ็เศ็าะลาฮ์์ ผู้้�ฟัุงกิล่าวิว่ิา: ลาเฮ์าละวิะลาก้ิวิะต่ะ อลิลาบลิลาฮ์์ เม่�อผู้้�อะซุานกิล่าวิว่ิา: 
ฮั์ยยะอะลัลฟุะลาฮ์์ ผู้้�ฟัุงกิล่าวิว่ิา: ลาเฮ์าละวิะลากิว้ิะต่ะ อลิลาบลิลาฮ์์ เม่�อผู้้�อะซุานกิล่าวิ
ว่ิา: อัลลอฮุ์อักิบรั อัลลอฮุ์อักิบรั ผู้้�ฟัุงกิล่าวิว่ิา: อัลลอฮุ์อักิบรั อัลลอฮุ์อักิบรั เม่�อผู้้�อะซุาน
กิล่าวิว่ิา: ลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮ์์ ผู้้�ฟัุงกิล่าวิว่ิา: ลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮ์์ ห์ากิเขากิล่าวิออกิมา
จำากิห์วัิใจำที�บริสุทธิี� เขาจำะได�เข�าสวิรรค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 385)

الصالة خري من النوم

ในอัะซานละหมาด้ซบุ่ฮ์์เมื�อัผ่้อัะซานกุลา่ววา่: “อัศัเศาะลาต ุคอ็ัย์รุัม มินนัเนาม์” ให้ผ่้ ทีี่�ได้้ยิ์น
กุลา่วตามเชิน่นั �นด้้วย์

2 กิล่าวิบทซุกิิรินี �ห์ลังชีะฮ์าดะฮ์์ทั �งสองในอะซุาน

หลงัจากุทีี่�ผ่้อัะซานกุลา่ววา่: อัชัิฮ์ะด้ ุอันันะ มฮุ์มัมะด้รัั เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ครัั �งทีี่�สอัง มีซนุนะฮ์์
ให้กุลา่วซกิิุรัทีี่�ปรัากุฏิในฮ์ะดี้ษขอังที่า่นซะอฺัด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�รัาย์งานวา่ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์
 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดที�ได�ยนิเสียงอะซุาน แล�วิเขากิก็ิล่าวิว่ิา

ً، َوِبَُحمٍَّد َرُسواًل، َوِبإِلْساَلِم  َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ هللا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَمَّداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َرِضيُت ِبهلل َربَّ
ِدينًا

(อ่านว่ิา อัชีฮ์ะดุ อันลา อลิาฮ์า อลิลัลลอฮ์์ วิะห์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮุ์ วิะอันนะ มุฮั์ม
มะดนั อับดุฮ้์ วิะเราะซุ้ลุฮุ์ รอฎีูตุ่ บลิลาฮ์ ิร็อบบา วิะบ ิมุฮั์มมะดนิ เราะซุ้ลา วิะบลิอสิ
ลาม ิ ดนีา) คำวิามว่ิา  ฉัันขอปฏิญิาณต่นว่ิาไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ยีงผู้้�
เดยีวิโดยไม่มีภาคีำใดๆ และมุฮั์มมัดเป็นบ่าวิและเราะซุ้ลของอัลลอฮ์์ ฉัันพื่อใจำที�อัลลอฮ์์
เป็นผู้้�ทรงอภบิาล ฉัันพื่อใจำที�มุฮั์มมัดเป็นศ็าสนทต้่ ฉัันพื่อใจำที�อสิลามเป็นศ็าสนาของ
ฉััน  เม่�อกิล่าวิเช่ีนนี �คำวิามผู้ดิของเขาจำะถูก้ิอภยัโทษ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 386)

3 กิารกิล่าวิเศ็าะละวิาต่แก่ิท่านนบ ี ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม ห์ลังเสร็จำสิ �นกิาร 

อะซุาน

ที่่านอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่ิน อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุล่าวว่า: ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุ
 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อพื่วิกิท่านได�ยนิเสียงอะซุานกิจ็ำงกิล่าวิเช่ีนเดียวิกัิบเขา เสร็จำ
 แล�วิกิจ็ำงกิล่าวิเศ็าะละวิาต่แก่ิฉััน เพื่ราะผู้้�ใดที�เศ็าะละวิาต่แก่ิฉัันห์น่�งคำรั�ง อัลลอฮ์์จำะ
เศ็าะละวิาต่แก่ิเขาสิบคำรั�ง ห์ลังจำากินั�นกิ็จำงขอต่่ออัลลอฮ์์ให์�มอบต่ำาแห์น่งวิะซีุละฮ์์ให์�
แก่ิฉััน เพื่ราะมันค่ำอต่ำาแห์น่งในสวิรรค์ำที�บ่าวิคำนเดยีวิของอัลลอฮ์์เท่านั �นที�จำะได�รับ และ
ฉัันห์วัิงว่ิาบ่าวิคำนนั�นค่ำอฉััน และผู้้�ใดที�ขอต่ำาแห์น่งนี �ต่่ออัลลอฮ์์ให์�แก่ิฉัันเขาจำะได�รับ 
ชีะฟุาอะฮ์์(กิารช่ีวิยเห์ล่อ)จำากิฉัันในวัินกิยิามะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ  ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 384)
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 اللهم صلِّ على ممد وعلى آل ممد ، كما صليت على إبراهيم 

ร้ปแบบที�ดีที�สุดของกิารกิล่าวิเศ็าะละวิาต่ค่ำอ เศาะละวาต อิับ่รัอัฮี์มีย์ะฮ์์ ทีี่�มีสำานวน
ว่า: “อัลอฮุ์มมะ ศ็อ็ลลิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อาลิ มุฮั์มมัด กิะมา ศ็อ็ลลัยต่ะ อะลา 
อบิรอฮี์ม…” จนจบ่

4 อ่านดุอาอ์ห์ลังเสร็จำสิ �นกิารอะซุาน

ْعَوِة التَّامَِّة, َوالصَّاَلِة اْلَقاِئَمِة , آِت ُمَمًَّدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة , َوابـَْعْثُه َمَقاًما َمُْموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

ที่่านญัาบ่ิรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า: ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 กุล่าวว่า: “ผู้้� ใดที�กิล่าวิเม่�อได�ยินเสียงอะซุานว่ิา: 

(อ่านว่ิา อัลลอฮุ์มมะ ร็อบบะ ฮ์าซีุฮ์ิด ดะอฺวิะต่ิต่ ต่ามมะฮ์์ วัิศ็เศ็าะลาต่ิล กิออิมะฮ์์
 อาต่ิ มุฮั์มมะดะนิล วิะซีุละฮ์์ วัิลฟุะดีละฮ์์ วัิบอัซุฮุ์ มะกิอมัน มะฮ์์ม้ดะนิล ละซีุ วิะอัด
ต่ะฮ์์” คำวิามว่ิา โอ� อัลลอฮ์์พื่ระเจำ�าแห่์งเสียงกิารเรียกิร�องเชีิญชีวินที�สมบ้รณ์นี � และ
พื่ระเจำ�าแห่์งกิารละห์มาดที�ดำารงข่ �นมานี � โปรดมอบต่ำาแห์น่งอัลวิะซีุละฮ์์และอัลฟุะฎีู
ละฮ์์ให์�แก่ิท่านนบีมุฮั์มมัด และให์�ท่านฟุ่�นค่ำนชีีพื่ในต่ำาแห์น่งที�ถู้กิสรรเสริญต่ามที�
พื่ระองค์ำได�สัญญาไวิ�  เม่�อกิล่าวิเช่ีนนี �เขาจำะได� รับกิารชีะฟุาอะฮ์์(ช่ีวิยเห์ล่อ)จำากิฉััน
ในวัินกิิยามะฮ์์” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 614)

5 ดุอาอ์อ่�นๆ ห์ลังอะซุาน

ที่่านอัับ่ดุ้ลลอัฮ์์ บ่ิน อััมร์ั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์ุมา 
กุล่าวว่า: “มีชิาย์คนหน่�งกุล่าวว่า โอ้ัที่่านเรัาะซ่ ลุ
ลลอัฮ์์ แท้ี่จริังบ่รัรัด้าผ่้ อัะซานปรัะเสริัฐกุว่าพวกุเรัา 
ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์จ่งกุล่าวว่า :  “ ท่านจำงกิล่าวิ
เห์ม่อนที�พื่วิกิเขากิล่าวิ เม่�อกิล่าวิเสร็จำกิ็จำงขอ 
แล�วิท่านจำะได� รับสิ�งนั �น” (บ่ันที่่กุโด้ย์อับ่่ ด้าว่ด้ ฮ์ะ
ดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 524 อิับ่นฮุ์ะญัรัักุลา่ววา่ฮ์ะซนั ใน นะตา 
อิัจญ์ั อัลัอัฟัุกุารั 1/367 และอัลัอัลับ่านีย์์ใน เศาะฮี์ห์ 
อัลักุะลิม อัฏัิฏ็ิอัย์ยิ์บ่ หน้า 73)

และที่่านอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า:แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 กุล่าวว่า: “กิารขอดุอาอ์ระห์ว่ิางอะซุานกัิบอิกิอมะฮ์์จำะไม่ถู้กิต่ีกิลับ” (บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9895 และอิับ่น ุคซุยั์มะฮ์์ กุลา่วว่าเศาะฮี์ห์ 1/221/425)
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    ละห์มาดซุุนนะฮ์์ของละห์มาดศุ็บห์์ 
มีซนุนะฮ์์ด้งัตอ่ัไปนี �:

ซุนนะฮ์์ขอังละหมาด้ศุบ่ห์ คือั ละหมาด้ซุนนะฮ์์ขอังละหมาด้ฟัุรัฎิ่ครัั �งแรักุขอังวัน มี 
ซุนนะฮ์์มากุมาย์ทีี่�เกีุ�ย์วข้อังกุนั กุ่อันจะอัธิิ์บ่าย์เรืั�อังนี �ก็ุขอัอัธิิ์บ่าย์เรืั�อังซุนนะฮ์์รัอัติบ่ะฮ์์(หรืัอั
ซุนนะฮ์์เรัาะวาติบ่)กุ่อันเล็กุน้อัย์ ซุนนะฮ์์รัอัติบ่ะฮ์์ คือัละหมาด้ซุนนะฮ์์กุ่อันหรืัอัหลัง ละ
หมาด้ฟัุรัฎิ่ มีที่ั �งหมด้สิบ่สอังร็ัอักุอัะฮ์์

ที่่านหญิังอัุมมุ ฮ์ะบี่บ่ะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์า กุล่าวว่า: ฉันได้้ยิ์นที่่านเรัาะซ ่
ลลุลอัฮ์์ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมักุล่าวว่า: “ผู้้� ใดละห์มาดในแต่่ละวัินกัิบค่ำนสิบสอง 
ร็อกิอะฮ์์ บ�านห์น่�งห์ลังจำะถูก้ิสร�างให์�แก่ิเขาในสวิรรค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 728) 
และในบ่นัที่่กุขอังอััตติรัมิซีย์์ มีสำานวนเพิ�มเติมว่า “สี� ร็อกิอะฮ์์ก่ิอนละห์มาดซุุฮ์ร์ สอง 
ร็อกิอะฮ์์ห์ลังละห์มาดซุุฮ์ร์ สองร็อกิอะฮ์์ห์ลังละห์มาดมัฆริบ สองร็อกิอะฮ์์ห์ลังละห์มาด
อชิีาอ์ และสองร็อกิอะฮ์์ก่ิอนละห์มาดศุ็บห์์” (ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 415 และที่า่นกุลา่ววา่ ฮ์ะซนั 
เศาะฮี์ห์)

กิารละห์มาดซุุนนะฮ์์รอวิาต่บิที�บ�านประเสริฐที�สุด

จากุที่่านซยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 กุล่าวว่า: “โอ� ผู้้�คำนทั �งห์ลาย จำงละห์มาดที�บ�านของพื่วิกิท่าน เพื่ราะกิารละห์มาดที�
บ�านนั�นประเสริฐที�สุด ยกิเวิ�นละห์มาดฟัุรฎู้” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7290 
บ่นัที่่กุโด้ย์มุสลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 781)

   ซุุนนะฮ์์รอวิาต่บิที�เน�นห์นักิที�สุด

ซุนนะฮ์์รัอัวาติบ่ทีี่� เน้นหนักุทีี่�สุด้คือั ละหมาด้ 
ซุนนะฮ์์กุ่อันศุบ่ห์ หลกัุฐานคือั:

1  ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ ุ
อันัฮ์า กุล่าวว่า: “ไม่มีละห์มาดซุุนนะฮ์์ใดที�
ท่านนบี ศ็็อลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์ิวิะซัุลลัม 
รักิษามันอย่างเห์นียวิแน่นมากิไปกิว่ิาสอง
ร็อกิอะฮ์์ก่ิอนละห์มาดศุ็บห์์” (บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อััลบุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 1196 บ่ันที่่กุโด้ย์
มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 724)

2  ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมักุล่าวว่า “สองร็อกิอะฮ์์ก่ิอนละห์มาดศุ็บห์์ดีกิว่ิาดุนยาและสิ�งที�อย้่ ใน
นั�นทั �งห์มด” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 725)
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 ละห์มาดซุุนนะฮ์์ศุ็บห์์มีคำวิามพื่เิศ็ษห์ลายประกิาร:

1. มีบ่ที่บ่ญััญัตัิให้ละหมาด้ซุนนะฮ์์กุ่อันศบุ่ห์ที่ั �งตอันเด้ินที่างและไม่เด้ินที่าง ด้งัปรัากุฏิใน
หนงัสือัเศาะฮี์ห์ที่ั �งสอังเล่ม ส่วนละหมาด้ซุนนะฮ์์กุ่อันหรืัอัหลงัขอังละหมาด้ฟัุรัฎิเ่วลาอืั�นๆ มี
ซุนนะฮ์์ให้ไม่ต้อังละหมาด้เวลาเด้ินที่าง เชิ่น ละหมาด้ซุนนะฮ์์กุ่อันและหลงัละหมาด้ซุฮ์ร์ั หลงั
มฆัริับ่และอิัชิาอ์ั 

2. ดี้กุว่าด้นุย์าและสิ�งทีี่�อัย์่่ในนั �นที่ั �งหมด้ ด้งัทีี่�กุล่าวมาแล้วข้างต้น

3. ซุนนะฮ์์ให้ละหมาด้สั �นๆ ด้งัทีี่�เคย์กุล่าวมาแล้ว

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์
 ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้ซุนนะฮ์์ศบุ่ห์สอังร็ัอักุอัะฮ์์สั �นๆ จนกุรัะที่ั�งฉันน่กุอัย์่่ว่า
 ที่่านได้้อั่านซ่เรัาะฮ์์ฟุาติฮ์ะฮ์์หรืัอัเปล่า?” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1171 บ่นัที่่กุ
โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 724)

แต่่มีเง่�อนไขว่ิา: เพีย์งแตกุ่ารัละหมาด้แบ่บ่สั �นๆ นี �ต้อังรัะวงัไมต่ดั้สิ�งทีี่�เป็นวาญิับ่อัอักุ หรืัอั
เป็นเหตทุี่ำาให้ละหมาด้แบ่บ่ลวกุๆ เหมือันไกุ่จิกุ กุลาย์เป็นวา่เขากุรัะที่ำาสิ�งต้อังห้ามแที่น

4. ในละหมาด้ซนุนะฮ์์ศบุ่ห์มีซนุนะฮ์์ให้อัา่นซเ่รัาะฮ์์(กุลุ ย์าอัยั์ย์ฮุ์ลั กุาฟิุร่ัน(ในร็ัอักุอัะฮ์์แรักุ
 และอัา่นซเ่รัาะฮ์์(กุลุ ฮ์วุลัลอัฮ์ ุอัะฮ์ดั้)ในร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอัง หลงัจากุอัา่นซเ่รัาะฮ์์ฟุาตฮิ์ะฮ์์ ด้งัฮ์ะดี้ษ
ทีี่�าย์งานจากุที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิ 

หรืัอัอัา่นอัาย์ะฮ์์ทีี่� 136 ขอังซเ่รัาะฮ์์อัลับ่ะเกุาะเรัาะฮ์์ ในร็ัอักุอัะฮ์์แรักุ

}ُقوُلوْا آَمنَّا ِبللِّ َوَما أُنِزَل ِإلَيـَْنا َوَما أُنِزَل ِإَل ِإبـَْراِهيَم َوِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى 
نـُْهْم َوَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن{]البقرة :136[ َوَما ُأوِتَ النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّْم اَل نـَُفرُِّق بـَْيَ َأَحٍد مِّ

และในร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอังให้อัา่นอัาย์ะฮ์์ทีี่� 52 ขอังซเ่รัาะฮ์์อัาละอิัมรัอัน

}ُقْل َي َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ الّلَ َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َواَل يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً 
َأْرَببً مِّن ُدوِن اللِّ فَِإن تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا بَِنَّ ُمْسِلُموَن{]آل عمران: 52[ 

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าสในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิ

นี�คือัซนุนะฮ์์ทีี่�มีรัาย์งานหลากุหลาย์ บ่างครัั �งก็ุให้ปฏิิบ่ตัิอัย์า่งแรักุ และบ่างครัั �งก็ุให้ปฏิิบ่ตัิ
อัย์า่งทีี่�สอัง

5. มีซุนนะฮ์์ให้นอันพกัุเล็กุน้อัย์ด้้วย์กุารัตะแคงขวาหลงัละหมาด้ซุนนะฮ์์ศบุ่ห์
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ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านหญิังอัาอัิชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า ทีี่�กุล่าวว่า “เมื�อัที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้ซุนนะฮ์์ศบุ่ห์เสร็ัจ ที่่านจะนอันตะแคงขวา” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1160 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 736)

    กิารไปมัสญิด 
ซ่�งมีซนุนะฮ์์ด้งันี �:

กุารัละหมาด้ศุบ่ห์เป็นละหมาด้ฟัุรัฎิ่ครัั �งแรักุขอังวัน กุารัไปละหมาด้ทีี่�มัสญิัด้เป็นสิ�งทีี่�
จำาเป็นสำาหรัับ่ผ่้ชิาย์ และในกุารัไปมสัญิัด้ก็ุมีซุนนะฮ์์อัย์่่หลาย์ปรัะกุารั:

1 ซุุนนะฮ์์ให์�ไปมัสญิดต่ั �งแต่่เนิ�นๆ

ในฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ห์ากิพื่วิกิเขาร้�คำวิามดีที�ได�รับจำากิกิารไปละห์มาด
แต่่เนิ�นๆ พื่วิกิเขาย่อมจำะต่�องรีบเร่งไปก่ิอนอย่างแน่นอน” (บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 615 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 437)

2 ออกิจำากิบ�านโดยมีนำ �าละห์มาด เพื่่�อให์�ทุกิ

กิ�าวิเดนิถู้กิบนัทก่ิคำวิามดี

ที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า 
ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว
วา่: “กิารละห์มาดญะมาอะฮ์์ของคำนห์น่�งได�ผู้ลบุญ
มากิกิว่ิากิารละห์มาดคำนเดียวิที�บ�านและที�ร� าน
ของเขายี�สิบกิว่ิาเท่า นั� นกิ็ด�วิยกิารที�เขา อาบนำ �า
ละห์มาดอย่างสมบร้ณ์ แล�วิเขามายังมัสญิดมี เป� า
ห์มายเพื่่�อละห์มาด ทกุิกิ�าวิที�เขาเดนิจำะเพื่ิ�มระดบั
ให์�เขาห์น่�งระดับ และลบล�างคำวิามผู้ิดห์น่�งคำวิาม
ผิู้ด จำนกิระทั�งเขาเข�ามัสญิด เม่�อเข�ามัสญิดเขากิ็
จำะได�รับผู้ลบุญเปรียบเสม่อนอย่้ในกิารละห์มาด
ต่ลอดเวิลา ต่ราบที�เขารอคำอยจำะละห์มาดเสม่อนว่ิามันได� รั�งเขาไวิ�  มะลาอิกิะฮ์์จำะดุ
อาอ์ให์�แก่ิเขาต่ราบเท่าที�เขาอย้่ในที�ละห์มาดของเขาว่ิา :โอ�อัลลอฮ์์ฮ์์โปรดเมต่ต่าเขา
 โอ�อัลลอฮ์์โปรดอภยัโทษให์�แก่ิเขา โอ� อัลลอฮ์์โปรดรับกิารสำาน่กิผิู้ดของเขาเถูิด ต่ราบ
ใดที�เขาไม่เสียนำ �าละห์มาด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 649)
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3 จำะต่�องออกิไปส่้กิารละห์มาดด�วิยคำวิามสงบนิ�งและสุขุม

ที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั 
กุลา่วว่า: “เม่�อพื่วิกิท่านได�ยนิเสียงอิกิอมะฮ์์กิ็จำงเดนิไปละห์มาดด�วิยคำวิามสงบนิ�งและ
นอบน�อม ไม่ต่�องรีบร�อน ส่วินใดที�พื่วิกิท่านทันกิ็จำงละห์มาดต่าม และส่วินใดที�พื่วิกิ
ท่านไม่ทนักิจ็ำงเพื่ิ�มให์�สมบ้รณ์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 636 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม
 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 602)

อันันะวะวีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่วว่า “ซะกีุนะฮ์์ หรืัอัความสงบ่นิ�งคือักุารัเคลื�อันไหวช้ิาๆ
 และหลีกุห่างจากุสิ�งทีี่�ไร้ัปรัะโย์ชิน์ และ วะกุอัรั ความสขุมุคือักุารัมีที่่าที่างทีี่�นอับ่น้อัมเชิ่นพด่้
ค่อัย์ๆ ไม่หนัซ้าย์หนัขวาเกิุนความจำาเป็น เป็นต้น» (ด้ ่ชิรััห์ เศาะฮี์ห์ มสุลิม ขอังอันันะวะวีย์์
ฮ์ะดี้ษทีี่�602 บ่ที่ว่าด้้วย์เรืั�อังกุารัละหมาด้ด้้วย์ความสขุมุ สงบ่นิ�ง และห้ามวิ�งไปละหมาด้)

4 กิ�าวิเข�ามัสญิดด�วิยเท�าขวิา และออกิจำา

กิมัสญิดด�วิยเท�าซุ�าย

ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ซนุนะฮ์์ขณะ
ทีี่�ที่่านเข้ามสัญิัด้ให้เริั�มด้้วย์เท้ี่าข้างขวากุ่อัน และเมื�อั
ที่า่นอัอักุจากุมสัญิัด้จงเริั�มด้้วย์เท้ี่าข้างซ้าย์” (บ่นัที่่กุ
โด้ย์ อัลัฮ์ากิุม 1/338 ที่า่นกุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ตามเงื�อันไข
ขอังมสุลิม)

5  กิล่าวิดุอาอ์ต่อนเข�าและออกิจำากิมัสญิด

จากุที่่านอับ่ ่ฮ์ุมัย์ด์้ หรืัอัอับ่่ อัุซัย์ด์้ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์ 
วะซลัลมั กุล่าวว่า: “เม่�อผู้้�ใดเข�ามัสยิดเขาจำงกิล่าวิว่ิา 

الّلُهمَّ افـَْتْح ِل أَبـَْواَب َرْحَِتَك
(อ่านว่ิา อัลลอฮุ์มมัฟุต่ะฮ์์ลี อับวิาบะ เราะห์์มะต่กิิะ) คำวิามว่ิา โอ�อัลลอฮ์์ โปรดเปิด

ประต่แ้ห่์งคำวิามเมต่ต่าของท่านแก่ิฉัันด�วิยเถูดิ และเม่�อออกิจำากิมัสญิดเขาจำงกิล่าวิว่ิา

الّلُهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك
(อ่านว่ิา อัลลอฮุ์มมะ อินนี อัซุอะลุกิะมินฟัุฏิลิกิ) คำวิามว่ิา โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอ

คำวิามประเสริฐจำากิท่าน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 713)
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6 ละห์มาดสองร็อกิอะฮ์์ให์�เกีิยรต่ิมัสญิดก่ิอน

นั� ง

หากุเขามาถึ่งมัสญิัด้แต่เนิ�นๆ มีซุนนะฮ์์ให้ ละ
หมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์กุ่อันทีี่�จะนั�ง เรีัย์กุว่าละหมาด้ตะฮี์
ย์ะตุลมสัญิัด้ ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ เกุาะตาด้ะฮ์์ เรัาะ 
ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมั กุล่าวว่า: “เม่�อผู้้�ใดเข�ามัสญิด เขาจำงอย่า
นั� งจำนกิว่ิาจำะละห์มาดสองร็อกิอะฮ์์ก่ิอน” (บ่นัที่่กุ
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1163 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 714)

กุารัละหมาด้ซุนนะฮ์์กุ่อันฟัุรัฎิถื่ึอัว่าเพีย์งพอัทีี่�จะที่ด้แที่นละหมาด้ตะฮี์ย์ะตลุมสัญิัด้แล้ว 
เชิ่น ละหมาด้ซุนนะฮ์์ศุบ่ห์และซุฮ์ร์ั หรืัอัละหมาด้ฎิุฮ์าหรืัอัละหมาด้วิตร์ัถ้ึาเขาละหมาด้ใน
มสัญิัด้ หรืัอัละหมาด้ฟัุรัฎิ่ก็ุที่ด้แที่นได้้เชิ่นกุัน เนื�อังจากุเป้าหมาย์ขอังละหมาด้ ตะ
ฮี์ย์ะตลุมสัญิัด้คือัห้ามนั�งกุ่อันละหมาด้ เพรัาะนี�รัวมอัย์่ใ่นความหมาย์ขอังกุารัอัมิาเรัาะฮ์์มสัญิัด้ 
หรืัอักุารัฟืุ�นฟุบ่่ร่ัณะมสัญิัด้ด้้วย์กุารัละหมาด้ เพื�อัไม่ให้กุารัไปมสัญิัด้ขอังเรัาเป็นกุารัไปเฉย์ๆ
 โด้ย์ปรัาศจากุกุารัละหมาด้

7 ซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�ชีายรีบมาละห์มาดแถูวิแรกิ เพื่ราะแถูวิที�ประเสริฐที�สุดสำาห์รับผู้้�ชีาย

ค่ำอแถูวิแรกิ  และแถูวิที�ดทีี�สุดสำาห์รับผู้้�ห์ญิงค่ำอแถูวิสุดท�าย

เนื�อังจากุมีฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้รัาย์งานว่าแท้ี่จริังที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แถูวิที�ดทีี�สุดสำาห์รับผู้้�ชีายค่ำอแถูวิแรกิ และที�ดนี�อย
ที�สุดค่ำอแถูวิห์ลังสุด และแถูวิที�ดทีี�สุดสำาห์รับผู้้�ห์ญิงค่ำอแถูวิห์ลังสุดและที�ดนี�อยที�สุดค่ำอ
แถูวิแรกิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 440) คำาวา่ดี้ทีี่�สดุ้หมาย์ถึง่ปรัะเสริัฐและผลบ่ญุัมากุ
ทีี่�สดุ้

ฮ์ะดี้ษทีี่�รัะบ่นีุ �เป็นกุรัณีเมื�อัผ่้ชิาย์กุบั่ผ่้หญิังละหมาด้พร้ัอัมกุนัโด้ย์ไมมี่เขตกุั �น แถึวหลงัสดุ้จง่
เป็นแถึวทีี่�ดี้ทีี่�สดุ้สำาหรัับ่ผ่้หญิัง เพรัาะมนัปิด้กุั �นจากุสาย์ตาขอังผ่้ชิาย์ แตห่ากุมีผนงัหรืัอัมา่นกุั �น 
หรืัอัแย์กุทีี่�ละหมาด้เฉพาะสำาหรัับ่ผ่้หญิัง เชิน่ทีี่�เรัาเหน็ในหลาย์ๆ มสัญิัด้ขอังเรัาที่กุุวนันี � แถึวทีี่�ดี้
ทีี่�สดุ้ขอังผ่้หญิังคือัแถึวแรักุเชิน่กุนั เพรัาะความใกุล้ชิิด้รัะหวา่งชิาย์หญิังในกุรัณีนี �ได้้หมด้ไปแล้ว 
อัย์่ใ่นขา่ย์กุฎิที่างฟิุกุฮ์์ทีี่�วา่ข้อัตดั้สนิชีิ �ขาด้ตา่งๆ จะข่ �นอัย์่กุ่บั่มล่เหตแุละปัจจยั์ ถ้ึาไมมี่เหตก็ุุย์อ่ัม
ไมมี่ผล และเป็นกุารัอ้ัางโด้ย์ที่ั�วไปจากุฮ์ะดี้ษทีี่�กุลา่วถึง่ความปรัะเสริัฐขอังแถึวแรักุ อัาทิี่: 
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ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วว่า: “ห์ากิผู้้�คำนต่่างร้� ถู่งคำวิามดีในกิารอะซุานและแถูวิ
แรกิแล�วิพื่วิกิเขาไม่สามารถูตั่ดสินได�นอกิจำากิต่�องจำับสลากิ แน่นอนพื่วิกิเขากิ็จำะจำับ
สลากิ และห์ากิพื่วิกิเขาร้�ถูง่คำวิามดขีองกิารละห์มาดแต่่เนิ�นๆ พื่วิกิเขากิจ็ำะรีบมา และ
ห์ากิพื่วิกิเขาร้�ถู่งคำวิามดีในกิารละห์มาดอิชีาอ์กัิบศุ็บห์์ พื่วิกิเขากิ็จำะมาให์�ได�แม� ว่ิาจำะ
ต่�องคำลานมากิต็่าม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 615 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 437)

8 ซุุนนะฮ์์ให์�มะอ์ม้มใกิล�อมิามมากิที�สุด

แถึวทีี่�ปรัะเสริัฐทีี่�สดุ้สำาหรัับ่มะอ์ัมม่ก็ุคือัแถึวแรักุ ด้งัทีี่�กุล่าวมาแล้ว และมะอ์ัมม่ทีี่�ยื์นใกุล้ 
อิัมามทีี่�สดุ้ที่ั �งที่างขวาและที่างซ้าย์จะปรัะเสริัฐทีี่�สดุ้

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับั่ดุ้ลลอัฮ์์ บ่ิน มสัอั่ด้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “จำงให์�คำนที� มีคำวิามร้� และฉัลาดย่นถูัดจำากิฉััน” 
บ่นัที่่กุโด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 674 บ่นัที่่กุโด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 228) คำาว่า “ถึดั้
จากุฉนั” คือัใกุล้กุบั่ฉนั บ่ง่บ่อักุวา่กุารัอัย์่ใ่กุล้อิัมามนั �นเป็นสิ�งทีี่�ควรัที่ำาอัย์า่งยิ์�งไมว่า่จะเป็นที่าง
ขวาหรืัอัที่างซ้าย์ก็ุได้้
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ซุุนนะฮ์์ต่่างๆ ในละห์มาด

     ในกิารละห์มาดมีซุุนนะฮ์์อย่้ห์ลายประกิาร เช่ีน

1     เขต่กัิ �น มีซุุนนะฮ์์ดงัต่่อไปนี �:

1  มีซุุนนะฮ์์ให์�กัิ �นเขต่

มีซุนนะฮ์์ให้กุั �นเขตที่ั �งตอันละหมาด้เป็นอิัมามและตอันละหมาด้คนเดี้ย์ว ส่วนตอันเป็น
มะมม่เขตกุั �นขอังอิัมามก็ุคือัเขตกุั �นขอังเขาด้้วย์

ในฮ์ะดี้ษมัรัฟุ่อฺัทีี่�ที่่านอับ่่ ซะอีัด้ อััลคุด้รีัย์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่าที่่านนบี่ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “เม่�อผู้้� ใดจำะละห์มาดเขาจำงกัิ �นเขต่จำากิผู้้�คำน…” 
(บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 509 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 505) และฮ์ะดี้ษ
เกีุ�ย์วกุบั่ซุนนะฮ์์ขอังเขตกุั �นมีมากุมาย์ เชิ่น ที่่านนบี่กุั �นเขตด้้วย์เตีย์ง ฝัาผนงั ต้นไม้ ไม้ หอักุ 
ที่วน พาหนะทีี่�ที่่านขี� และอืั�นๆ

มีบ่ที่บ่ญััญััติให้กุั �นเขตละหมาด้ที่ั �งในอัาคารัและทีี่�โล่ง ตอันเด้ินที่างและตอันไม่เด้ินที่าง 
กุั �นเพรัาะเกุรังคนเด้ินผ่านตัด้หน้าหรืัอัไม่ก็ุตาม เพรัาะฮ์ะด้ีษไม่ได้้แย์กุเอัาไว้ ที่่านนบี่ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุั �นเขตละหมาด้ที่ั �งตอันทีี่�เด้ินที่างและไม่เดิ้นที่าง ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�
รัาย์งานจากุอับ่ ่ญุฮุ์ยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 501 บ่นัที่กุ่
โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 503)

 กุารัไมล่ะหมาด้ร่ัวมกุนัทีี่�มสัญิัด้จะที่ำาให้ที่า่นพลาด้ความดี้มากุมาย์  แม้แตกุ่ารัเด้นิไปย์งัมสัญิัด้อัลัลอัฮ์์จะ

ย์กุรัะด้บั่ให้แกุ่ที่า่นหลาย์ขั �น และย์งัลบ่ล้างความผิด้ตา่งๆ ให้แกุ่ที่า่นอีักุด้้วย์
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2 ซุุนนะฮ์์ต่�องย่นใกิล�เขต่กัิ �น

ซุนนะฮ์์ให้มีรัะย์ะห่างรัะหว่างจุด้ซุญุ่ด้กุับ่เขตกุั �น 
ชิ่วงปรัะมาณแพะเดิ้นผ่านได้้

ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านซะฮ์์ลฺ  บ่ิน สะอฺัด์้ อััซซาอิัดี้ย์์ 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่  “รัะหวา่งทีี่�ละหมาด้ขอังที่า่น
 เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุบั่ฝัาผนงั
ห่างปรัะมาณแพะเดิ้นผ่านได้้” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์
 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 496 บ่นัที่่กุโด้มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
508)  

คำาว่า “ทีี่�ละหมาด้” หมาย์ถึ่ง ทีี่�ซุญุด่้ขอังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั 

ในฮ์ะดี้ษทีี่�บ่นัที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้กุับ่อับ่่ด้าว่ด้รัะบุ่ว่า: รัะหว่างที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์ 
วะซลัลมั กุบั่เขตกุั �นหา่งกุนัปรัะมาณสามศอักุ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6231 บ่นัที่กุ่
โด้ย์อับ่ ่ด้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2024 อัลัอัลับ่านีย์์กุล่าวว่า:เศาะฮี์ห์ใน เศาะฮี์ห์อับี่ด้าวด่้ 6/263 
ต้นเด้ิมอัย์่่ในบ่นัที่กุ่ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 506 รัะย์ะห่างนี �วดั้ในกุรัณีทีี่�ยื์น)

3 ซุุนนะฮ์์ให์�ขวิางผู้้�ที�จำะเดนิผู่้านห์น�าผู้้�ละห์มาด

มีฮ์ะดี้ษจากุที่่านอับ่่ ซะอีัด้ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ 
กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์ 
วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อผู้้�ใดละห์มาดโดยกัิ �นเขต่ไวิ�
 แล�วิมีคำนห์น่�งต่�องกิารจำะเดินต่ัดห์น�ากิ็จำงผู้ลักิที�
คำอของเขา ห์ากิเขายังด่ �อกิ็จำงต่่อส้� กัิบเขา เพื่ราะ
แท�จำริงเขาค่ำอชัียฏิอน” (บ่ันที่่กุโด้ย์มุสลิม ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 505)

ถ้ึาหากุผ่้ ทีี่�เด้ินตัด้หน้าเป็นผ่้ หญิัง หรืัอัสุนัขสีด้ำา 
หรืัอัลา  ตามที่ศันะทีี่�ถึ่กุต้อังนั �นจำาเป็นต้อังกีุด้ขวาง 
เพรัาะจะที่ำาให้กุารัละหมาด้นั �นเสีย์ ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่่
 ซรััร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานไว้ในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิ
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 510 เป็นที่ศันะทีี่�อัาจารัย์์ขอังเรัาชิยั์ค์อิับ่น ุอัษัุย์มีน ได้้เลือักุที่ศันะนี � ซ่�งตา่งจากุ
สิ�งอืั�นๆ ทีี่�ถึ่งแม้จะตดั้หน้าก็ุไม่ที่ำาให้ละหมาด้เสีย์ 
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4 ซุุนนะฮ์์ให์�ถู้ฟัุนด�วิยซุวิิากิทุกิเวิลาละห์มาด

และนี�ก็ุเป็นทีี่�ทีี่�สามทีี่�เน้นให้ถึฟัุ่น

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ 
รัาย์งานว่า แท้ี่จริังที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะ
ลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “ห์ากิไม่เป็นคำวิามลำาบากิ
แก่ิประชีาชีาต่ิของฉัันแล�วิ ฉัันจำะสั� งให์�พื่วิกิเขา
แปรงฟัุนทุกิเวิลาละห์มาด” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 887)

2 ระห์ว่ิางย่นในละห์มาดมีซุุนนะฮ์์ต่่อไปนี �:

1  ยกิม่อทั �งสองข�างขณะต่กัิบเีราะตุ่ลอห์ิ์รอม

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอิับ่นุ อัุมัรั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์ุมา 
กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 ย์กุมือัที่ั �งสอังข้างขอังที่่านเสมอักุับ่บ่่าเมื�อัที่่านเริั�ม
ละหมาด้และขณะรุักุ่อ์ั และขณะเงย์ข่ �นมาจากุรุักุ่อ์ั 
พร้ัอัมกุล่าวว่า: 

(อ่านว่ิา สะมิอัลลอฮุ์ ลิมัน ฮ์ะมิดะฮ์์ ร็อบบะ
นาวิะ ละกัิลฮั์มด์) คำวิามว่ิา “อัลลอฮ์์ทรงได�ยนิกิาร
สรรเสริญของผู้้�สรรเสริญ โอ� ผู้้�ทรงอภิบาลของ
เรา กิารสรรเสริญเป็นกิรรมสิทธิี�ของท่าน” และ
ที่่านไม่ย์กุมือัในกุารัซุญุ่ด้ (บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 735 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 390)

ที่่านอิับ่น ุฮ์บุ่ยั์เรัาะฮ์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุล่าวว่า “นกัุวิชิากุารัเห็นตรังกุนัว่ากุารัย์กุมือัที่ั �ง
สอังข้างขณะตกัุบี่เรัาะตลุอิัห์รัอัมเป็นซุนนะฮ์์ไม่ใชิ่วาญิับ่» (ด้ใ่น อัลัอิัฟุศอัห์ 1/123) 
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ช่ีวิงเวิลาต่่างๆ ของกิารยกิม่อในละห์มาดที�มีต่ัวิบทห์ลักิฐานมีสี�ช่ีวิงเวิลา

ขณะกิล่าวิต่กัิบรีคำรั�งแรกิ

ขณะข่ �นจำากิกิ�มรุก้ิอฺขณะกิ�มรุก้ิอฺ

ในสามชิ่วงเวลานี �มีหลกัุฐานทีี่�ยื์นย์นัสาย์รัาย์งานในตำารัาเศาะฮี์ห์ที่ั �งสอังทีี่�รัาย์งานจากุ
ที่่านอิับ่น ุอัมุรัั  –เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา -  และชิ่วงเวลาทีี่�สี�:

ขณะย่นข่ �นจำากิกิารนั� งต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดคำรั�งแรกิ 

ชิ่วงเวลานี �ก็ุมีหลกัุฐานทีี่�ยื์นย์นัสาย์รัาย์งานจากุ ที่่านอัิบ่นอุัมุรัั- เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา- ใน
เศาะฮี์ห์ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์

2 ซุุนนะฮ์์ให์�ย่ดนิ �วิขณะยกิม่อทั �งสอง

ด้้วย์ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า “แท้ี่จริังเมื�อัที่่านนบี่ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้ ที่่านจะย์กุมือัที่ั �งสอังข่ �นพร้ัอัมยื์ด้นิ �ว” (บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 8875 และบ่นัที่่กุโด้ย์อับ่่ด้าว่ด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 753 และบ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 240 อัลัอัลับ่านีย์์กุล่าวว่าเศาะฮี์ห์ ใน เศาะฮี์ห์ อับี่ด้าวด่้ 3/341) 

3 ซุุนนะฮ์์ให์�ยกิม่อทั �งสองถูง่จุำดที�มีซุุนนะฮ์์ให์�ยกิ

มีตวับ่ที่หลกัุฐานในกุารัย์กุมือัที่ั �งสอังจากุที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั สอังแบ่บ่
ด้้วย์กุนั แบ่บ่ทีี่�หน่�ง คือั ย์กุมือัที่ั �งสอังเสมอักุบั่หวัไหล่ ด้งัทีี่�ปรัากุฏิในหนงัสือัเศาะฮี์ห์ที่ั �งสอัง
เป็นฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 735 และบ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 390) 
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สว่นแบ่บ่ทีี่�สอัง คือั ย์กุมือัที่ั �งสอังเสมอักุบั่หท่ี่ั �งสอัง คือัเสมอักุบั่สว่นข้างบ่นขอังหท่ี่ั �งสอังข้าง
 ฮ์ะดี้ษรัาย์งานจากุมาลิกุ บ่ิน อัลัฮ์วุยั์ริัษ (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 391) ด้ั �งนั �นให้ผ่้
ละหมาด้ปฏิิบ่ตัิที่ั �งสอังแบ่บ่สลบั่สบั่เปลี�ย์นกุนัไป

4 ซุุนนะฮ์์สำาห์รับผู้้�ละห์มาดที�จำะต่�องวิางม่อข�างขวิาบนม่อข�างซุ�ายห์ลังกิาร
ต่กัิบรีอัลอห์ิ์รอม

นักุวิชิากุารัเห็นตรังกุันในปรัะเด้็นนี � ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอิับ่นุฮ์ุบ่ัย์เรัาะฮ์์ได้้รัาย์งาน (ด้่ใน 
อัลัอิัฟุศอัห์ 1/124) 

5 ซุุนนะฮ์์ให์�เอาม่อข�างขวิาจำบัม่อข�างซุ�าย

วิิธีีที�ห์น่�ง: วางมือัขวาบ่นมือัซ้าย์ ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งานจากุที่่านวาอิัล บ่ิน ฮ์ุจญ์ัรั 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ฉนัเห็นที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้
 เอัามือัขวาจบั่มือัซ้าย์ขอังที่่าน” (บ่ันที่่กุโด้ย์อับ่่ด้าว่ด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่�  755 บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 888 อัลัอัลับ่านีย์์กุล่าวว่าเศาะฮี์ห์)

วิิธีีที�สอง: วางมือัขวาบ่นแขนข้างซ้าย์ ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านซะฮ์์ล บ่ิน ซะอฺัด์้ กุล่าวว่า “ผ่้คน
ต่างถึกุ่ใช้ิให้วางมือัข้างขวาบ่นแขนข้างซ้าย์ในกุารัละหมาด้” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 740)

คือั บ่างครัั �งวางบ่นมือัและบ่างครัั �งวางบ่นแขน เพื�อัให้มีความหลากุหลาย์ในกุารัที่ำาตาม
ร่ัปแบ่บ่ขอังซุนนะฮ์์นี �
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6 ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิดุอาอ์อสิต่ฟิุต่าฮ์์

ด้อุัาอ์ัอิัสติฟุตาฮ์์มีหลาย์สำานวน และมีซุนนะฮ์์ให้กุล่าวสลบั่สบั่เปลี�ย์นกุนัไป เชิ่น:

1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك ، تـََباَرَك اْسَُك َوتـََعاَل َجدَُّك ، َواَل ِإلَه َغيـُْرَك 
อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านะกัิลลอฮุ์มมะ วิะบฮัิ์มดกิิะ วิะต่ะบารอกัิสมุกิะ วิะต่ะอาลา ญัด
ดุกิะ วิะลาอลิาฮ์ะ ฆอ็ยรุกิะ”
คำวิามว่ิา: “มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่พื่ระองค์ำอัลลอฮ์์ และด�วิยกิารสรรเสริญต่่อ
พื่ระองค์ำ พื่ระนามของพื่ระองค์ำจำำาเริญยิ�ง และเกีิยรต่ิของพื่ระองค์ำนั �นส้งส่ง 
ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิพื่ระองค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 11473 
บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 776 บ่นัที่กุ่โด้ย์ตริัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 243 บ่นัที่กุ่
โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 900 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ ที่า่นอิับ่น ุฮ์ะญัรัั
กุลา่ววา่ ฮ์ะซนั ใน นะตาอิัจญ์ั อัลัอัฟัุกุารั 1/412) 

2 اْلَْمُد للِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيه 
อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ ิฮั์มดนั กิะซีุร็อน ฏิอ็ยยบินั มุบารอกัิน ฟีุฮ์”ิ

คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ ซุ่�งเป็นกิารสรรเสริญอย่าง

มากิมาย อย่างดงีาม และมากิด�วิยคำวิามจำำาเริญ”

ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้กุลา่วถึง่ความปรัะเสริัฐขอังด้อุัาอ์ั

นี �วา่ “แท�จำริงฉัันเห์น็มะลาอิกิะฮ์์สิบสองท่านแข่งขันกัินว่ิาใคำรจำะได�นำามันข่ �น

ไปยังอัลลอฮ์์” (บ่นัที่่กุโด้ย์มุสลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 600 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัะนัส 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์) 
3  اللَُّهمَّ َبِعْد بـَْيِن َوبـَْيَ َخطَاَيَي َكَما َبَعْدَت بـَْيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ نَقِِّن ِمْن َخطَاَيَي َكَما يـُنـَقَّى 

َنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلِن ِمْن َخطَاَيَي ِبلثَـّْلِج َواْلَماِء َواْلبـََرِد الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَّ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ บาอดิ บยันี วิะบยันะ คำอฏิอยายะ กิะมาบาอดัต่ะ บยันัล

 มัชีริกิ ิวัิลมัฆริบ ิอัลลอฮุ์มมะ นักิกินีิ มนิ คำอฏิอยายะ กิะมายุนักิกิอ็ษเษาบุล

 อับยะฎุุู มนัิดดะนะซุ ิ อัลลอฮุ์มมัฆซุลินี มนิ คำอฏิอยายะ บษิษัลญิ วัิลมาอ ิ

วัิลบะร็อด”  

ความว่า: “โอ� อัลลอฮ์์โปรดทำาให์�ระห์ว่ิางฉัันกัิบคำวิามผิู้ดห่์างไกิลกัินราวิทิศ็

ต่ะวัินออกิกัิบทศิ็ต่ะวัินต่กิ โอ�อัลลอฮ์์โปรดทำาให์�ฉัันสะอาดจำากิคำวิามผิู้ดของ

ฉัันเห์ม่อนผู้�าขาวิที�สะอาดจำากิสิ�งสกิปรกิ โออัลลอฮ์์โปรดชีำาระล�างคำวิามผู้ิด

ของฉัันด�วิยห์มิะ นำ �า และล้กิเห์บ็ด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 

744 บ่ันที่่กุโด้ย์มุสลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 598 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์) 
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4 الّلُ َأْكبـَُر َكِبرياً ، َواْلَْمُد للِّ َكِثرياً ، َوُسْبَحاَن اللِّ ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์อักิบรั กิะบรีอ วัิลฮั์มดุลิลลาฮ์ ิกิะษีรอ วิะซุุบฮ์านัลลอฮ์ ิบุกิ
รอต่นั วิะอะซีุลา” 
คำวิามว่ิา “อัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่ กิารสรรเสริญมากิมายเป็นกิรรมสิทธิี�  ขอ
งอัลลอฮ์์ มห์าบริสุทธิี�พื่ระองค์ำอัลลอฮ์์ทั �งยามเชี�าและยามเยน็” 
ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้กุลา่วถึง่ความปรัะเสริัฐขอังด้อุัาอ์ั
นี �วา่: “ฉัันแปลกิใจำที�ชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายถู้กิเปิดให์�แก่ิดุอาอ์นี �” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะ
ดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 601 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา) 

7 กิล่าวิ “อสิต่อิาซุะฮ์์”

กุารักุล่าว อิัสติอัาซะฮ์์ เป็นซุนนะฮ์์ซ่�งมีหลาย์สำานวนให้กุล่าวสลบั่กุนัด้งันี �:

1      “อะอ้ซุุ บิลลาฮ์ิ มินัชี ชัียฏิอนิร เราะญีม”

อัลุะมาอ์ัส่วนใหญ่ัเลือักุสำานวนนี � เนื�อังจากุพรัะด้ำารััสขอังอัลัลอัฮ์์ทีี่�ว่า
}فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ ِبللِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم{ ]النحل : 98[

คำวิามว่ิา “ดังนั �น เม่�อเจำ�าอ่านอัลกิรุอาน กิ็จำงขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่ออัลลอฮ์์ให์�พื่�น 
จำากิชัียฏิอนที�ถู้กิสาปแช่ีง” (ซ่เรัาะฮ์์ อัลันะฮ์์ลฺ : 98)

2      “อะอ้ซุุ บิลลาฮ์ิส สะมีอิล อะลีมิ มินัชี ชัียฏิอนิร เราะญีม”

เนื�อังจากุพรัะด้ำารััสขอังอัลัลอัฮ์์ทีี่�ว่า 
}َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَْزٌغ فَاْسَتِعْذ ِبللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم{ ]فصلت : 36[   

ความวา่ “และห์ากิว่ิากิารยุแห์ย่ใด ๆ จำากิชัียฏิอนมายั�วิยุเจำ�าเข�า กิจ็ำงขอคำวิามคุำ�ม
คำรองต่่ออัลลอฮ์์เถูดิ แท�จำริงพื่ระองค์ำเป็นผู้้�ทรงได�ยนิผู้้�ทรงรอบร้� ” (ซเ่รัาะฮ์์ ฟุศุศลิตั : 36)

8 กิล่าวิ “บสิมลิลาฮ์ริเราะห์์มานิรเราะฮี์ม”

ِبْسِم اللَِّ الرَّْحِن الرَِّحيِم

มีซุนนะฮ์์ให้กุล่าวว่า: “บิสมิลลาฮ์์เราะห์์มานิรเราะฮี์ม” หลงัจากุกุล่าว “อิัสติอัาซะฮ์์” 
ด้งัฮ์ะดี้ษจากุที่่านนอุัยั์ม์ อัลัมุจญ์ัมิรั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า “ฉันได้้ยื์นละหมาด้หลงั 
ที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์  ที่า่นได้้อัา่น “บ่สิมิลลาฮิ์รัเรัาะห์มานิรัเรัาะฮี์ม แล้วจง่ 
อั่านซ่เรัาะฮ์์ฟุาติฮ์ะฮ์์…” และที่่านกุล่าวว่า “ขอัสาบ่านต่อัผ่้ ทีี่�ชีิวิตขอังฉันอัย์่่ในมือัขอังเขา 
แท้ี่จริังฉนัเป็นผ่้ ทีี่�ละหมาด้คล้าย์กุบั่ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั มากุทีี่�สดุ้” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 906 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่น ุคซุยั์มะฮ์์ และที่า่นกุลา่ววา่เศาะฮี์ห์
 1/251 อัดั้ด้าเรัาะกุฏุินีย์์กุล่าวว่าฮ์ะดี้ษนี �เศาะฮี์ห์ และผ่้ รัาย์งานที่กุุคนเชืิ�อัถืึอัได้้ 2/46) 
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แต่กุารับ่ิสมิลลาฮ์์ไม่วาญิับ่ เพรัาะที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ไม่ได้้สอันให้ผ่้
ละหมาด้ผิด้คนนั �นอั่าน แต่ที่่านสอันให้อั่านซ่เรัาะฮ์์ฟุาติฮ์ะฮ์์เลย์ ด้ังฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่ ่
ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 757 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
 ลำาด้บั่ทีี่� 397)

9 กิล่าวิ “อามีน” พื่ร�อมกัิบอมิาม

เมื�อัอิัมามอั่านซ่เรัาะฮ์์ฟุาติฮ์ะฮ์์ในละหมาด้ทีี่�ต้อังอั่านด้งัเสร็ัจ มะอ์ัมม่ต้อังกุลา่ว “อัามีน” 
เมื�อัอิัมามกุล่าว เพรัาะฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่าน
นบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วว่า: “เม่�ออิมามกิล่าวิอามีน พื่วิกิท่านกิ็จำงกิล่าวิอา
มีน เพื่ราะผู้้�ใดที�กิารกิล่าวิอามีนของเขาต่รงกัิบกิารกิล่าวิอามีนของมะลาอกิิะฮ์์ คำวิาม
ผิู้ดของเขาก่ิอนห์น�านั �นจำะถู้กิอภัย” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 780 บ่นัที่่กุโด้ย์
มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 410)

10 อ่านซุ้เราะฮ์์อ่�นห์ลังจำากิอ่านซุ้เราะฮ์์ฟุาต่ฮิ์ะฮ์์

นกัุวิชิากุารัส่วนใหญ่ักุล่าวว่า ถืึอัเป็นซุนนะฮ์์ให้อั่านสเ่รัาะฮ์์อืั�นในร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�หน่�งและสอัง
 เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังอับ่่ เกุาะตาด้ะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์  กุล่าวว่า “ในสอังร็ัอักุอัะฮ์์แรักุขอัง 
ละหมาด้ซุฮ์์ริัที่่านนบี่ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะซัลลัม อั่านซ่เรัาะฮ์์ฟุาติฮ์ะฮ์์และสอังซ่เรัาะฮ์์
 ร็ัอักุอัะฮ์์แรักุอัา่นย์าวกุวา่ร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอัง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 759 บ่นัที่กุ่โด้ย์
 มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 451)

สว่นมะอ์ัมม่ในละหมาด้ทีี่�อั่านด้งั ให้อั่านฟุาติฮ์ะฮ์์ ซ่เรัาะฮ์์หลงัฟุาติฮ์ะฮ์์ให้ฟัุงอิัมาม

3 ขณะรุก้ิอ์มีซุุนนะฮ์์ดงันี �:

1 ซุุนนะฮ์์ให์�เอาม่อทั �งสองจำบัเข่าทั �งสองโดยกิางนิ �วิออกิด�วิย

เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุมัย์ด์้ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า “ฉันเป็นคนทีี่�จด้จำากุารั
ละหมาด้ขอังที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั มากุทีี่�ในหม่่พวกุเรัา ฉันเห็น
เมื�อัที่่านตกัุบี่รัที่่านย์กุมือัที่ั �งสอังข้างขอังที่่านเสมอับ่า่
ที่ั �งสอังขอังที่่าน เมื�อัที่่านรุักุอ์่ัที่่านก็ุจบั่เข่าที่ั �งสอังขอัง
ที่่านและหลงัตรัง…” (บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้ับ่ทีี่�  828 และในฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ มัสอั่ด้ 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “และที่า่นกุางนิ �วมือัขอังที่า่น
 จับ่หัวเข่า…” (บ่ันที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 
17081 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 863 บ่นัที่กุ่
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โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�1038 ด้้วย์สาย์รัาย์งานทีี่�ดี้ และมีฮ์ะดี้ษขอังที่่านวาอิัล บ่ิน 
ฮ์ญุัจ์รั ในบ่นัที่่กุขอังอิับ่น ุคซุยั์มะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 594 มาสนนัสนนุด้้วย์)

2 มีซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้� รุก้ิอ์ย่ดห์ลังต่รง

เนื�อังด้้วย์ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์มุยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุอันั
ฮ์์ รัาย์งานวา่ “แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เมื�อัที่า่นรุักุอ์่ัที่า่นจะใช้ิมือัที่ั �งสอังข้างจบั่
 เขา่ที่ั �งสอังขอังที่่าน และยื์ด้หลงัตรัง...” (บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 828) 

และมีซนุนะฮ์์ไมใ่ห้ย์กุศีรัษะสง่หรืัอักุ้มตำ�า ด้งัฮ์ะดี้ษ
จากุที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ในบ่นัที่กุ่
ขอังมสุลมิซ่�งนางกุลา่วถึง่ลกัุษณะกุารัรุักุอ์่ัขอังที่า่นนบี่
 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั วา่:

“เมื�อัที่า่นรุักุอ์่ัที่า่นจะไมช่ิศี่รัษะข่ �นและไมกุ้่มตำ�า แตจ่ะอัย์่กุ่ลาง ๆ รัะหวา่งนั �น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 498)

3 สำาห์รับผู้้�ละห์มาดขณะรุก้ิอ์มีซุุนนะฮ์์ให์�กิางข�อศ็อกิทั �งสองออกิจำากิลำาต่วัิ

เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่มสัอัด่้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์
 ด้งัทีี่�กุลา่วมาแล้ว: “จากุนั �นที่า่นก็ุรุักุอ์่ั เอัามือัที่ั �งสอัง
จบั่หวัเข่ากุางนิ �วและกุางข้อัศอักุให้ห่างลำาตวั... และ
กุลา่ววา่ ฉนัเหน็ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์
ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้อัย์า่งนี �” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 17081 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 863 
บ่ันที่่กุโด้ย์อัันนะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 1038 ด้่ใน
เชิิงอัรัรัถึทีี่� 2) 

อัลัมญุัาฟุาฮ์์ หรืัอักุารักุางแขน คือั ที่ำาให้หา่ง ให้ไกุล
 ภาย์ใต้เงื�อันไขวา่ต้อังไมร่ับ่กุวนคนข้างๆ

อันันะวะวีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่วถึง่คำาวา่อัลัมญุัาฟุาฮ์์วา่: “ไมมี่ความขดั้แย้์งกุนัรัะหวา่ง
นกัุวิชิากุารัเลย์ในซุนนะฮ์์กุารักุางแขนอัอักุจากุลำาตวัขณะรุักุอ์่ั” และอัตัติรัมิซีย์์กุลา่วว่า “นกัุ
วิชิากุารักุลา่ววา่ซนุนะฮ์์ให้กุางแขนอัอักุจากุลำาตวัที่ั �งในขณะรุักุอ์่ัและซญุุด่้” (ด้ใ่น อัลัมจัญ์ัมอ์่ั 
3/410) 
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4 ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิบทซุกิิริขณะรุก้ิอ์

ซนุนะฮ์์ให้ผ่้ รุักุอ์่ักุลา่วบ่ที่ซกิิุรัอืั�นๆ พร้ัอัมกุบั่กุารักุลา่ว “ซุุบฮ์านะร็อบบยิัลอะซีุม” อัาทิี่
1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 

อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านะกัิลลอฮุ์มมะ ร็อบบะนา วิะบฮัิ์มดกิิะ อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี”

คำวิามว่ิา: “มห์าบริสุทธิีแด่อัลลอฮ์์ พื่ระผู้้�อภบิาลของเรา และด�วิยกิารสรรเสริญ

พื่ระองค์ำ โอ� อัลลอฮ์์โปรดอภัยโทษให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูิด” (บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 794 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�484 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์

 เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า) 

2 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
อัา่นวา่ “ซุุบบฮุ้์น กุิดดซุุ้น ร็อบบุล มะลาอกิิะต่ ิวัิรร้ฮ์์” 

คำวิามว่ิา: “ผู้้�ทรงบริสุทธิี�ยิ�ง พื่ระผู้้�อภบิาลของมะลาอกิิะฮ์์และญิบรีล” (บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 487 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า)

3 اللَُّهمَّ َلَك رََكْعُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َخَشَع َلَك َسِْعي، َوَبَصِري ، َوُمِّي ، َوَعْظِمي ،  َوَعَصِب   
อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ เราะกิะอ์ตุ่ วิะบกิิะ อามันตุ่ วิะละกิะ อัสลัมตุ่ เคำาะชีะอะ 

ละกิะ ซัุมอี วิะบะเศ็าะรี วิะมุคำคีำ วิะอะซุอมี วิะอะเศ็าะบ”ี

คำวิามว่ิา: “โอ�อัลลอฮ์์ ฉัันได�รุก้ิอ์ต่่อพื่ระองค์ำ ฉัันได�ศ็รัทธีาต่่อพื่ระองค์ำ ฉัันได�

จำำานนต่่อพื่ระองค์ำ ห์ข้องฉััน ต่าของฉััน สมองของฉััน กิระดก้ิของฉััน และกิล�าม

เน่ �อของฉัันต่่างนอบน�อมต่่อพื่ระองค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 771 จากุ

ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอัะลีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์) 

4 سبحاَن ِذي الَبـَُروِت َواملََلكوِت َوالِكْبِيِء َوالَعَظَمة 
อัา่นวา่ “ซุุบฮ์านะ ซุลิญะบะร้ต่ ิวัิลมะละก้ิต่ ิวัิลกิบิริยาอ ิวัิลอะซุอมะฮ์์”

ควิามว่ิา: “มห์าบริสุทธิี�แด่อัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่ ผู้้�ทรงอำานาจำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 23411 บ่นัที่กุ่โด้อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 873 บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1050 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นเอัาฟ์ุ บ่นิ มาลกิุ อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์

 ใน เศาะฮี์ห์อับี่ด้าวด่้ 4/27)

4 กิารเงยข่ �นจำากิรุก้ิอ์ มีซุุนนะฮ์์ดงันี �:

1 ให์�ย่นนิ�งนานๆ

เพรัาะฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นษาบ่ติ อัลับ่นุานีย์์ รัาย์งานจากุที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ วา่ “ฉนัจะ

ไมท่ี่ำาให้กุารัละหมาด้ขอังฉนักุบั่พวกุที่า่นบ่กุพร่ัอังไปจากุทีี่�ฉนัเห็นที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
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วะซัลลัม ละหมาด้กุับ่พวกุเรัา ที่่านษาบ่ิตกุล่าวว่า 

ที่า่นอัะนสัละหมาด้ ไมเ่หมือันกุบั่ทีี่�พวกุที่า่นละหมาด้ เมื�อัที่า่น

 เงย์หน้าข่ �นจากุรุักุอ์่ั ที่า่นยื์นตรังนานจนมีคนคดิ้วา่ ที่า่นคง

ลืมแล้วแน่เลย์ และเมื�อัที่่านลกุุจากุซุญุด่้ที่่านนั�งนานจนมี

คนคิด้ว่า ที่่านคงลืมแล้วแน่เลย์” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 821 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 472)

2 กิล่าวิบทซุกิิริสำานวินต่่างๆ

1 اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمُد 
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ร็อบบะนา วิะ ละกัิลฮั์มด์”
คำวิามว่ิา: “โอ�อัลลอฮ์์ พื่ระผู้้�อภบิาลของเรา และกิารสรรเสริญเป็นของพื่ระองค์ำ”  
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่�  795 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

2 اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ร็อบบะนา ละกัิลฮั์มด์»
คำวิามว่ิา:  “โอ� อัลลอฮ์์ พื่ระผู้้�อภิบาลของเรา  กิารสรรเสริญเป็นของพื่ระองค์ำ” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 796 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 404 จากุ 
ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์) 

3 رَبَـَّنا َوَلَك اْلَْمد 
“ร็อบบะนา วิะละกัิลฮั์มด์”
คำวิามว่ิา: “โอ�พื่ระผู้้�อภบิาลของเรา และกิารสรรเสริญนั�นย่อมเป็นของพื่ระองค์ำ” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 799 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 411 จากุ 
ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า)

4 رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد 
“ร็อบบะนา ละกัิลฮั์มด”ฺ
คำวิามว่ิา: “โอ�พื่ระผู้้�อภิบาลของเรา  กิารสรรเสริญนั�นย่อมเป็นของพื่ระองค์ำ” 
(บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 722 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์  
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

ด้งันั �น จง่ให้อัา่นสลบั่สบั่เปลี�ย์นกุนัไป
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3 ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิบทซุกิิริต่่อไปนี �ห์ลังจำากิเงยข่ �นจำากิรุก้ิอ์

บ่ที่ซกิิุรัหลงัเงย์ข่ �นจากุรุักุอ์่ัตามทีี่�มีบ่ที่บ่ญััญัตัิมีด้งันี �:
1  رَبَـَّنا َلَك اْلَْمُد ، ِمْلُء السََّماَواِت َواأَلْرِض ، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بـَْعُد ، َأْهُل الثَـَّناِء َواْلَمْجِد، َأَحقُّ َما قَاَل  

اْلَعْبُد ، وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت ، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
อ่านว่ิา “ร็อบบะนา ละกัิลฮั์มด์ มลิอุสสะมาวิาต่ ิวัิลอัรฎ์ู วิะมลิอุ มาชีิต่ะ มนิชัีย
อนิ บะอ์ดุ อะฮ์์ลุษ ษะนาอ ิวัิลมัจำญะด ิอะฮั์กิกุิมา กิอลัลอับดุ วิะกุิลลุนา ละกิะ
 อับดุน อัลลอฮุ์มมะ ลามานิอะ ลมิาอะฏิอ็ยต่ะ วิะลามุอ์ฏิยิะ ลมิามะนะอ์ต่ะ วิะ
ลายันฟุะอุ ซัุลญัดด ิมนิกัิลญัดดุ”
คำวิามว่ิา: “โอ�พื่ระผู้้�อภบิาลของเรา กิารสรรเสริญเป็นสทิธิีของพื่ระองค์ำ โดยเต่ม็
ไปทั�วิชัี �นฟุ� าทั �งห์ลาย เต่ม็ไปทั�วิแผู่้นดนิ และเต่ม็ไปทั�วิสิ�งที�พื่ระองค์ำประสงค์ำห์ลัง
จำากินั�น โอ�ผู้้�ที�คำวิรแก่ิกิารสรรเสริญและให์�คำวิามส้งส่ง คำำาพื่้ดที�บ่าวิคำวิรกิล่าวิ
มากิที�สุด และพื่วิกิเราทั �งห์มดล�วินเป็นบ่าวิของพื่ระองค์ำ นั�นค่ำอคำำากิล่าวิว่ิา โอ�
อัลลอฮ์์ ไม่มีผู้้�ใดยับยั �งในสิ�งที�พื่ระองค์ำประทานได� และไม่มีผู้้�ใดประทานในสิ�ง
ที�พื่ระองค์ำยับยั �งได� และต่ำาแห์น่งของผู้้�มีเกีิยรต่นัิ�นจำะไม่เอ่ �ออำานวิยใดๆ ให์�แก่ิ
เขาต่่อห์น�าพื่ระองค์ำได�เลยแม�แต่่น�อย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 477 จากุ
ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

2 اْلَْمُد للِّ َحْداً َكِثرياً طَيِّباً ُمَبارَكاً ِفيِه 
อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ ิฮั์มดนักิะษีร็อน ฏิอ็ยยบินั มุบาเราะกัิน ฟีุฮ์”ิ
คำวิามว่ิา: “กิารสรรเสริญเป็นสทิธิีของอัลลอฮ์์ ซุ่�งเป็นกิารสรรเสริญอย่างมากิมาย
 อย่างดงีาม และอย่างมีคำวิามจำำาเริญในกิารสรรเสริญนั�น”
ที่่านนบี่ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะซัลลัมกุล่าวถึ่งบ่ที่ซิกิุรันี �ว่า  “แท� จำริงฉัันเห์็น 
มะลาอกิิะฮ์์สบิสองท่านแข่งกัินว่ิาใคำรจำะได�นำาข่ �นไป” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
600 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 799)

3 نُوِب َواْلَطَاَي َكَما يـُنـَقَّى الثَـّْوُب األَبـَْيُض ِمَن  ْرِن ِمَن الذُّ ْرِن ِبلثَـّْلِج َواْلبـََرِد َواْلَماِء اْلَباِرِد ، اللَُّهمَّ َطهِّ  اللَُّهمَّ َطهِّ
اْلَوَسِخ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ เฏิาะฮ์์ฮ์รินี บษิษัลญี วัิลบะรอด ิวัิลมาอลิ บาริด อัลลอฮุ์ม
มะ เฏิาะฮ์์ฮ์รินี มนัิซุซุุน้บ วัิลเคำาะฏิอยา กิะมา ยุนักิกิอ็ษ เษาบุล อับยะฎุู มนัิล
 วิะซัุคำ”  
คำวิามว่ิา: “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดชีำาระล�างฉัันให์�สะอาดด�วิยห์มิะ นำ �าล้กิเห์บ็ และ นำ �า
เย็น  โอ�อัลลอฮ์์ โปรดชีำาระล�างฉัันให์�สะอาดจำากิบาปและคำวิามผู้ิดทั �งห์ลาย 
เห์ม่อนกัิบผู้�าขาวิที�ถูก้ิทำาให์�สะอาดจำากิสิ�งสกิปรกิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 476)

เมื�อัเรัาอัา่นบ่ที่ซกิิุรัเหลา่นี �นั�นก็ุแสด้งวา่เรัายื์นได้้นานข่ �นในรุักุ่นข้อันี �
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5 กิารซุุญู้ด มีซุุนนะฮ์์ดงันี �:

1 มีซุุนนะฮ์์ให์� ผู้้� ซุุญู้ดกิางแขนให์�ห่์าง

จำากิสีข�างของเขา และให์�ห์น�าท�อง

ห่์างจำากิต่�นขาทั �งสองข�าง

อ้ัางจากุฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัับ่ดุ้ลลอัฮ์์ บ่ิน บุ่
ฮ์ยั์นะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “แท้ี่จริัง เมื�อั 
ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 ละหมาด้ ที่า่นจะกุางมือัขอังที่า่นอัอักุจนเหน็
สขีาวขอังใต้วงแขนขอังที่่าน” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 390 บ่นัที่่กุโด้ย์มุสลิม 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 495) และฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังมยั์มน่ะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่ “เมื�อัที่า่นนบี่
 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ซญุุด่้ ที่า่นจะที่ำาให้ข้อัศอักุอัอักุหา่งจากุลำาตวัจนกุรัะที่ั�งวา่ หากุ
ลกุ่แกุะต้อังกุารัเด้ินลอัด้ผา่นข้อัศอักุที่ั �งสอังนั �นมนัจะเด้ินผา่นไปได้้” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 496) จากุฮ์ะดี้ษนี �ชีิ �ให้เหน็วา่มีซนุนะฮ์์ให้กุางข้อัศอักุอัอักุกุว้าง ๆ  หากุไมเ่ป็นกุารัรับ่กุวน
คนข้างๆ เชิน่เดี้ย์วกุบั่กุารักุางข้อัศอักุขณะรุักุอ์่ั

และอีักุซนุนะฮ์์หน่�งเชิน่กุนัคือั เมื�อัผ่้ละหมาด้ซญุุด่้จะต้อังแย์กุขาที่ั �งสอังอัอักุจากุกุนั อัย์า่ให้
ชิิด้กุนั และอัย์่าให้ขาชิิด้กุบั่ท้ี่อัง ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่ ่  ฮ์มุยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวถึ่ง
ลกัุษณะกุารัละหมาด้ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั วา่ “เมื�อัที่า่นซญุุด่้ที่า่นจะแย์กุ
ขาที่ั �งสอังขอังที่่านอัอักุจากุกุนัโด้ย์ไม่ชิิด้กุบั่ท้ี่อัง” (บ่นัที่่กุโด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 735) 
อัชัิเชิากุานีย์์และคนอืั�น ๆ กุลา่ววา่ นกัุวิชิากุารัเหน็ตรังกุนัวา่สิ�งนี �เป็นซนุนะฮ์์

อัชัิเชิากุานีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “ฮ์ะดี้ษนี �บ่ง่ชีิ �ถึง่บ่ที่บ่ญััญัตัขิอังกุารัแย์กุสะโพกุที่ั �ง
สอังให้หา่ง และย์กุท้ี่อังให้หา่งจากุต้นขาในขณะซญุุด่้  และไมมี่กุารัขดั้แย้์งกุนัในเรืั�อังนี �” (ด้ใ่น
 นยั์ล์ อัลัเอัาฏิอัรั 2/257)

2 สำาห์รับผู้้�ซุุญู้ดมีซุุนนะฮ์์ให์�ปลายนิ �วิเท�าห์นัไปทางกิบิละฮ์์

อ้ัางจากุฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์มุยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ

อันัฮ์มุา กุลา่วว่า: “ฉนัเป็นผ่้ ทีี่�จำาวิธีิ์กุารัละหมาด้

ขอังที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะ

ซลัลมั มากุทีี่�สดุ้ เมื�อัที่า่นซญุุด่้ที่า่นวางมือัที่ั �งสอัง

โด้ย์ไมกุ่างและไมกุ่ำา และปลาย์นิ �วเท้ี่าที่ั �งสอังขอัง

ที่่านก็ุหนัไปที่างกิุบ่ละฮ์์” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 828)
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สว่นนิ �วมือั ขณะซญุุด่้มีซนุนะฮ์์จะต้อังให้ชิิด้กุนัและหนัไปที่างกิุบ่ละฮ์์ อ้ัางจากุฮ์ะดี้ษทีี่�รัาย์งาน
จากุที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ในหนงัสือั อัลัมวุฏัิเฏิาะอ์ั ขอังอิัมามมาลิกุ และใน  
อัลัมศุอ็ันนฟัุ ขอังอิับ่น ุอับี่ ชิยั์บ่ะฮ์์ จากุที่า่น ฮ์ฟัุศ์ บ่นิ อัาศมิ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ในจำานวน
 ซุนนะฮ์์ขอังกุารัละหมาด้จะต้อังแผ่ฝ่ัามือั และให้นิ �วมือัชิิด้กุนั และหนัไปที่างกิุบ่ละฮ์์” (ด้ใ่น 
มศุอ็ันนฟัุ อิับ่นิ อับี่ ชิยั์บ่ะฮ์์ 1/236) และย์งัมีฮ์ะดี้ษขอังที่า่นวาอิัล บ่นิ ฮ์จุญ์ัรั ทีี่�ยื์นย์นัสนบั่สนนุวา่
 “แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ที่ำาให้นิ �วมือัชิิด้กุนัขณะซญุุด่้” (อัลัฮ์ยั์ษะมีย์์กุลา่ว
วา่เป็นฮ์ะดี้ษฮ์ะซนั ใน มจัญ์ัมะอ์ั อัซัซะวาอิัด้ 2/135) 

3  ในขณะซุุญู้ดมีซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิบทซุกิิริต่่อไปนี �

นอักุจากุให้กุลา่ว “ซบุ่ฮ์านะ ร็ัอับ่บ่ยิ์ลั อัะอ์ัลา” แล้ว มีซนุนะฮ์์ให้ผ่้ซญุุด่้กุลา่วเสริัมเพิ�มเตมิด้้วย์
บ่ที่ซกิิุรัอืั�น ๆ ด้งัตอ่ัไปนี �

1 ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبَـَّنا َوِبَْمِدَك، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل 
อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านะกัิลลอฮุ์มมะ ร็อบบะนา วิะบฮัิ์มดกิิะ อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี”
คำวิามว่ิา: “มห์าบริสุทธิีแด่อัลลอฮ์์ พื่ระผู้้�อภบิาลของเรา และด�วิยกิารสรรเสริญ
พื่ระองค์ำ โอ�อัลลอฮ์์โปรดอภยัโทษให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 794 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�484 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์  
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า) 

2 ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ اْلَمالَِئَكِة َوالرُّوِح 
อ่านว่ิา “ซุุบบฮุ้์น กุิดดซุุ้น ร็อบบุล มะลาอกิิะต่ ิวัิรร้ฮ์์” 
คำวิามว่ิา: “ผู้้�ทรงบริสุทธิี�ยิ�ง พื่ระผู้้�อภบิาลของมะลาอกิิะฮ์์และญบิรีล” (บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 487 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า)

3  اللَُّهمَّ َلَك َسَجْدُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَلَك َأْسَلْمُت ، َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَصوَّرَُه، َوَشقَّ َسَْعُه َوَبَصَرُه،  
تـََباَرَك هللا َأْحَسُن اْلَاِلِقَي
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ  ละกิะสะญัดตุ่ วิะบกิิะ อามันตุ่ วิะละกิะ อัสลัมตุ่ สะญะ
ดะ วัิจำญะฮ์ยิะ ลิลละซีุ เคำาะละกิอฮุ์ วิะเศ็าวิะรอฮุ์ วิะชัีกิกิอ ซัุมอะฮุ์ วิะบะเศ็าะ
เราะฮุ์ ต่ะบาเราะกัิลลฮุ์ อะห์์ซุะนัล คำอลิกีิน”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ ฉัันซุุญู้ดต่่อพื่ระองค์ำ ฉัันศ็รัทธีาต่่อพื่ระองค์ำ และฉัันยอม
จำำานนต่่อพื่ระองค์ำ  ใบห์น�าของฉัันซุุญู้ดต่่อผู้้�ซุ่�งได�สร� างใบห์น�านั �นข่ �นมา และ
ทำาให์�เป็นร้ปร่าง มีกิารได�ยนิ และกิารเห์น็ อัลลอฮ์์ผู้้�ทรงจำำาเริญยิ�ง ผู้้�ทรงสร�าง
ที�ดเียี�ยมที�สุด” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 771 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัะลีย์์  เรัาะ
ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)
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4 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّه ِدقَُّه َوِجلَُّه ، َوَأوََّلُه َوآِخَرُه، َوَعالَنِيـََتُه َوِسرَُّه  
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี ซัุมบ ีกุิลละฮ้์ ดกิิเกิาะฮ้์ วิะญิลละฮ้์ วิะเอาวิะละฮ้์ วิะ
อาคำเิราะฮ้์ วิะอะลานิยะต่ะฮ้์ วิะซุริเราะฮ้์” 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดอภัยโทษให์�แก่ิฉััน ซุ่�งคำวิามผู้ิดทั �งห์มดของฉััน ทั �ง
คำวิามผิู้ดเล็กิน�อย คำวิามผิู้ดให์ญ่ห์ลวิง คำวิามผิู้ดก่ิอนห์น�านี � คำวิามผิู้ดห์ลังจำากินี �
 คำวิามผิู้ดที�เปิดเผู้ยและคำวิามผิู้ดที�ปกิปิด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 483 
จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

5  اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك ، اَل ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك ، أَْنَت 
َكَما أَثـْنـَْيَت َعَلى نـَْفِسَك
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อะอ้ซุุ บิริฎูอกิะ มิน ซุะเคำาะต่ิกิ วิะบิ มุอาฟุาต่ิกิะ มิน  
อุก้ิบะต่กิิ วิะอะอ้ซุุบกิิะ มนิกิะ ลา อุฮ์์ศี็ ษะนาอัน อะลัยกิะ อันต่ะ กิะมา อัษนัย
ต่ะ อะลา นัฟุซุกิิ”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองด�วิยคำวิามพื่อใจำของพื่ระองค์ำให์�พื่�น
จำากิคำวิามกิริ �วิโกิรธีของพื่ระองค์ำ  และด�วิยกิารอภยัโทษของพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิ
กิารลงโทษของพื่ระองค์ำ ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำจำากิพื่ระองค์ำ และฉััน
ไม่อาจำกิล่าวิสรรเสริญต่่อพื่ระองค์ำอย่างคำรบถู�วินสมบ้รณ์เห์ม่อนที�พื่ระองค์ำได�
สรรเสริญต่วัิพื่ระองค์ำเอง” จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า 
ด้งันั �น มีซนุนะฮ์์ให้กุลา่วตามความสามารัถึโด้ย์กุลา่วสลบั่กุนัไปรัะหวา่งบ่ที่ซกิิุรัเหลา่นี �
ตอันซญุุด่้ 
อัน่�ง กุารักุลา่ว “ซบุ่ฮ์านะ ร็ัอับ่บ่ยิ์ลั อัะซีม” ในขณะรุักุอ์่ัมีวาญิับ่ให้กุลา่วหน่�งครัั �ง สว่นอีักุ
สอังครัั �งทีี่�เหลือัถืึอัวา่เป็นซนุนะฮ์์ เชิน่เดี้ย์วกุบั่กุารักุลา่ว “ซบุ่ฮ์านะ ร็ัอับ่บ่ยิ์ลั อัะอ์ัลา” ใน
ขณะซญุุด่้ มีวาญิับ่ให้กุลา่วหน่�งครัั �ง สว่นครัั �งทีี่�สอัง และสามถืึอัวา่เป็นซนุนะฮ์์

4 ซุุนนะฮ์์ให์�ขอดุอาอ์เยอะๆ ในขณะซุุญู้ด

เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่า่น อิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุ
อันัฮ์มุา ทีี่�วา่ “ส่วินในซุุญูด้ พื่วิกิท่านจำงพื่ยายามขอ
ดุอาอ์ เพื่ราะมันเป็นที�ซุ่�งค่้ำคำวิรยิ�งในกิารถูก้ิต่อบรับ” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 479)
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6 ซุุนนะฮ์์ของกิารนั� งระห์ว่ิางสองซุุญู้ด:

1 ซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�ละห์มาดนั� งบนเท�าซุ�ายที�แบออกิ และเท�าขวิาชัีนข่ �น

เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุมัย์ด์้ อััซซาอัิดี้ย์์ เรัาะ
ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่: “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะ ลยั์
ฮิ์วะซลัลมั นั�งในสอังร็ัอักุอัะฮ์์ ที่า่นจะนั�งบ่นเท้ี่าซ้าย์ และ
ชินัเท้ี่าขวาข่ �น” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
828)

2 อย้่ในท่านั� งนี �นานๆ

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นษาบ่ติ อัลับ่นุานีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่วมาแล้ว

3 เม่�อจำะลุกิข่ �นส่้ร็อกิอะฮ์์ที�สอง ห์ร่อสี� จำะต่�องนั� งสงบนิ�งคำร่้ห์น่�งก่ิอน

เรัาเรีัย์กุกุารันั�งนี �วา่ “นั�งอิัซตริัอัฮ์ะฮ์์” โด้ย์ไมมี่บ่ที่ซกิิุรัใด้ๆ ในกุารันั�งนี � 

มีฮ์ะดี้ษทีี่�ยื์นย์นักุารันั�งนี �อัย์่ส่ามฮ์ะดี้ษ

ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นมาลกิุ บ่นิ อัลัฮ์วุยั์ริัษ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่ววา่ «เขาเห็นที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์
 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ที่ำากุารัละหมาด้ เมื�อัเหลือัร็ัอักุอัะฮ์์เดี้ย์วที่า่นจะไมล่กุุข่ �นยื์นจนกุวา่
จะนั�งอัย์า่งสมบ่ร่ัณ์กุ่อัน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 823) ที่า่นมาลกิุ บ่นิ อัลัฮ์วุยั์ริัษ
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ คนนี �คือัผ่้ทีี่�รัาย์งานคำาพด่้ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ทีี่�วา่ “พื่วิกิ
ท่านทั �งห์ลายจำงละห์มาดเห์ม่อนที�เห์น็ฉัันละห์มาด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
631)

มีที่ศันะความเหน็ขดั้แย้์งกุนัในเรืั�อังซุนนะฮ์์ขอังกุารันั�งอิัสติรัอัฮ์ะฮ์์  และทีี่�ถึกุ่ต้อังคือั เป็น 
ซนุนะฮ์์แนน่อัน ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่น มาลกิุ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ และผ่้ทีี่�ให้คำาชีิ �ขาด้นี �ได้้แกุ่ อันันะวะวีย์์
, อัชัิเชิากุานีย์์, อิับ่นบุ่าซ, อัลัอัลับ่านีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์มุลุลอัฮ์์ รัวมถึ่งลจัญ์ันะฮ์์ อัดั้ด้าอิัมะฮ์์ (ด้ใ่น
  ฟุะตาวา วะ มะกุอัลาต มตุะเนาวอิัะฮ์์ 11/99 และ ฟุะตาวา อัลัลจัญ์ันะฮ์์ อัดั้ด้าอิัมะฮ์์ 6/445-446)

อันันะวะวีย์์กุลา่ววา่: “และนี�คือัสิ�งทีี่�ถึกุ่ต้อังทีี่�ได้้รัับ่กุารัยื์นย์นัจากุฮ์ะดี้ษเศาะฮี์ห์หลาย์บ่ที่” 
(ด้ใ่น อัลัมจัญ์ัมอ์่ั 3/441) 
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7 ซุุนนะฮ์์ในกิารต่ะชีะฮ์์ฮุ์ด:

1 ซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�ละห์มาดนั� งต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดบนเท�าซุ�ายที�แบออกิ และเท�าขวิาชัีนข่ �น

และนี� คือัลักุษณะทีี่�ผ่้ ละหมาด้ต้อังปฏิิบ่ัติหลังจากุ 
ละหมาด้ร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอัง รุักุอ์่ั ซญุุด่้ ยื์น นั�งเสร็ัจเรีัย์บ่ร้ัอับ่แล้ว ไมว่า่
จะ เป็นละหมาด้ทีี่�มีจำานวนสี� หรืัอัสาม หรืัอัสอังร็ัอักุอัะฮ์์ 
ใน ร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอังต้อังนั�งแบ่บ่นี �

เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่า่น อับ่ ่ฮ์มุยั์ด์้ อัซัซาอิัดี้ย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์์ กุลา่ววา่: “เมื�อัที่า่นนั�งในร็ัอักุอัะฮ์์ทีี่�สอังที่า่นจะนั�งบ่นเท้ี่า
ซ้าย์ และชินัเท้ี่าขวาข่ �น”  (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�
 828) และฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า 
กุลา่ววา่: “ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เคย์พด่้ว่า 
ที่กุุ ๆ สอังร็ัอักุอัะฮ์์นั �นต้อังมีกุารันั�งตะฮี์ย์ะฮ์์(นั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้) และ
ที่า่น ได้้แบ่เท้ี่าซ้าย์ และชินัเท้ี่าขวาข่ �น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 498)

สว่นกุารันั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้ครัั �งสดุ้ท้ี่าย์ขอังละหมาด้ทีี่�มีสี�และสามร็ัอักุอัะฮ์์ จะขอัอัธิิ์บ่าย์ในภาย์
หลงั

2 ซุุนนะฮ์์ให์�วิางม่อทั �งสองข�างในขณะนั�งต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดด�วิยวิธีิีที�ห์ลากิห์ลาย

กุารัวางมือัที่ั �งสอังข้างในขณะนั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้มีสอังลกัุษณะคือั:

ห์น่�ง: วางมือัที่ั �งสอังข้างบ่นหน้าขาสว่นสะโพกุ

สอง: วางมือัที่ั �งสอังข้างบ่นหวัเขา่ โด้ย์มือัซ้าย์ขอังที่า่นครัอับ่หวัเขา่ซ้าย์ สว่นมือัขวาให้ใช้ิใน
กุารัชีิ � (จะขอัอัธิิ์บ่าย์ในลำาด้บั่ตอ่ัไป) และมือัซ้าย์แบ่ตลอัด้
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เพรัาะฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่  “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั นั�งในละหมาด้ที่า่นจะวางมือัข้างขวาไว้บ่นขา และกุำานิ �วที่ั �งหมด้และชีิ �ด้้วย์นิ �วทีี่�อัย์่่
 ถึดั้จากุนิ �วโป้ง และวางมือัข้างซ้าย์บ่นหน้าขาสะโพกุข้างซ้าย์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
580) และในอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งกุลา่ววา่: “มือัซ้าย์ขอังที่า่นกุมุหวัเขา่» (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 579) 

3 ซุุนนะฮ์์กิารวิางนิ �วิในขณะนั�งต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดด�วิยวิธีิีที�ห์ลากิห์ลาย

กุารัวางนิ �วในขณะนั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้มีสอังลกัุษณะ:

ห์น่�ง: ให้กุำานิ �วมือัขวาที่ั �งหมด้แล้วชีิ �ด้้วย์นิ �วชีิ � และนิ �วมือัซ้าย์ให้แบ่อัอักุที่ั �งหมด้

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุ่อันหน้านี � ทีี่�ที่า่นกุลา่ววา่: “…ที่า่นนบี่ได้้
กุำานิ �วมือัขวาที่ั �งหมด้ และชีิ �ด้้วย์นิ �วทีี่�อัย์่ถ่ึดั้จากุนิ �วโป้ง…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 580)

สอง: ให้กุำานิ �วกุ้อัย์กุบั่นิ �วนาง ส่วนนิ �วกุลางปรัะกุบ่กุบั่นิ �วโป้งเป็นวงกุลม และชีิ �ด้้วย์นิ �วชีิ � 
(ลกัุษณะด้ค่ล้าย์เลข 53 ในภาษาอัาหรัับ่) สว่นนิ �วมือัซ้าย์ให้แบ่อัอักุที่ั �งหมด้

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ทีี่�ที่า่นกุลา่ววา่: “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั นั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้ ที่า่นได้้วางมือัซ้าย์บ่นเขา่ซ้าย์ และวางมือัขวาบ่นเขา่ขวา และที่ำามือั
 แบ่บ่เลข 53 อัาหรัับ่ และชีิ �ด้้วย์นิ �วชีิ �” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 850)

4 ซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�ละห์มาดกิล่าวิบทซุกิิริในต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดด�วิยสำานวินที�ห์ลากิห์ลาย

ด้้วย์กุารักุลา่วบ่ที่ซกิิุรัตอ่ัไปนี �สลบั่กุนัในแตล่ะครัั �ง อัาทิี่:
1  التَِّحيَّاُت لِلَِّ ، َوالصََّلَواُت ، َوالطَّيَِّباُت ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ َوَرْحَُة اللَِّ َوبـَرََكاتُُه ، السَّاَلُم َعَليـَْنا َوَعَلى ِعَباِد 

ُ ، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه اللَِّ الصَّاِلَِي ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
อ่านว่ิา “อัต่ต่ะฮี์ยาตุ่ลิลลาฮ์ ิวัิศ็เศ็าละวิาตุ่ วัิฏิฏิอ็ยยบิาต่ร, อัสซุะลามุ อะลัยกิะ
 อัยยุฮั์น นะบยุี วิะเราะฮ์์มะตุ่ลลอฮ์ ิวิะบะเราะกิาตุ่ฮ์์, อัสสะลามุ อะลัยนา วิะ
อะลา อิบาดลิลาฮ์ศิ็ ศ็อลิฮี์น, อัชีฮ์ะดุ อัลลา อิลาฮ์ะ อิลลัลลอฮ์์, วิะอัชีฮ์ะดุ 
อันนะ มุฮั์มมะดนั อับบะดุฮุ์ วิะเราะซุ้ลุฮ์์”
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คำามว่ิา “กิารสรรเสริญ กิารสดุดี และสิ�งดีงามทั �งห์ลายนั�นล�วินเป็นกิรรมสิทธิี� 
ของอัลลอฮ์์ ขอคำวิามสันต่สุิข คำวิามเมต่ต่า และคำวิามจำำาเริญจำากิอัลลอฮ์์จำงประสบ
 แด่ท่าน โอ�ผู้้� เป็นนบ ีขอคำวิามสันต่สุิขจำงประสบแด่พื่วิกิเรา และแด่ปวิงบ่าวิที�
มีคุำณธีรรมทั �งห์ลายของอัลลอฮ์์ด�วิยเถูดิ ฉัันปฏิญิาณต่นว่ิา ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใด
ที�ถู้กิเคำารพื่ภกัิดอีย่างแท�จำริงนอกิจำากิอัลลอฮ์์ ฉัันปฏิญิาณต่นว่ิา ท่านนบมุีฮั์ม
มัดเป็นบ่าวิและเป็นศ็าสนท้ต่ของอัลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
1202 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 402จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุมสัอัด่้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์์)

2 التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت ، الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلَِّ ، السَّاَلُم َعَلْيَك أَيُـَّها النَِّبُّ  
อ่านว่ิา  “อัต่ต่ะฮี์ยาตุ่ล มุบาเราะกิาตุ่ศ็ เศ็าะละวิาตุ่ฏิ ฏิอ็ยยบิาตุ่ ลิลลาฮ์์ อัสซุะ
ลามุอะลัยกิะ อัยยุฮั์นนบยุี … จำนจำบ”
คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญอันจำำาเริญ กิารสดุดีอันดีงามทั �งห์ลายนั�นล�วินเป็น
กิรรมสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ ขอคำวิามสันต่ิสุข คำวิามเมต่ต่า และคำวิามจำำาเริญ 
จำากิอัลลอฮ์์จำงประสบแด่ท่าน โอ�ผู้้�เป็นนบ…ีจำนจำบ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 403 จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า) 

3 التَِّحيَّاُت الطَّيَِّباُت الصََّلَواُت هلل ، السَّاَلُم َعَلْيَك أيُـَّها النَِّبُّ   
อ่านว่ิา “อัต่ต่ะฮี์ยาตุ่ฏิ ฏิอ็ยยบิาตุ่ศ็ เศ็าะละวิาตุ่ ลลิลาฮ์์ อัสซุะลามุอะลัยกิะ อัย
ยุฮั์นนบ ี… จำนจำบ”
คำวิามว่ิา “กิารเคำารพื่ สิ�งดีงามทั �งห์ลาย กิารวิิงวิอนนั�นล�วินเป็นกิรรมสิทธิี� 
ของอัลลอฮ์์ ขอคำวิามสันต่สุิข คำวิามเมต่ต่า และคำวิามจำำาเริญจำากิอัลลอฮ์์จำงประสบ
 แด่ท่าน โอ�ผู้้� เป็นนบ…ีจำนจำบ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 404 จากุฮ์ะดี้ษขอัง
ที่า่นอับ่ ่มซ่า เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์) 

5 ซุุนนะฮ์์ให์�นั� งแบบต่ะวัิรรุกิในต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดคำรั�งสุดท�ายของละห์มาดที�มีสามและสี� 

ร็อกิอะฮ์์

คือั เมื�อันั�งตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้ครัั �งสดุ้ท้ี่าย์ขอังละหมาด้ทีี่�มีสามและสี�ร็ัอักุอัะฮ์์ ให้นั�งโด้ย์กุ้นซ้าย์แนบ่กุบั่
พื �น กุารันั�งลกัุษณะนี �มีร่ัปแบ่บ่มากุกุวา่หน่�งแบ่บ่ สนบั่สนนุให้ปฏิิบ่ตัสิลบั่กุนัไป

ร้ปแบบที�มีห์ลักิฐานรับรองมีดงันี �:

1  หน่�ง: ให้แบ่เท้ี่าซ้าย์แล้วสอัด้เข้าไปใต้เท้ี่าขวา
ทีี่�ย์กุชินัข่ �น จนโผลอ่ัอักุไปที่างขวา และให้กุ้น
ซ้าย์นั�งแนบ่พื �น

กุารันั�งแบ่บ่นี �มีรัะบุ่ในฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุมัย์ด์้ 
อัซัซาอิัดี้ย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 828)
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2  สอง: ให์�แบเท�าทั �งสอง กิ�นแนบกัิบพื่่ �น ให์�
ปลายเท�าทั �งสองชีี �ออกิไปทางข�างขวิา

ลกัุษณะนี �มีรัะบุ่ในฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุมยั์ด์้ อัซั
ซาอัดีิ้ย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษ 
ลำาด้บั่ทีี่� 731 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่น ุ ฮิ์บ่บ่าน ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
1867 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่ยั์ฮ์ะกีุย์์ 2/128 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เป็นฮ์ะดี้ษเศาะฮี์ห์)

ตามที่ศันะทีี่�ถึกุ่ต้อังนั �น กุารันั�งแบ่บ่ตะวรััรุักุให้นั�งเฉพาะในกุารัตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้ครัั �งสดุ้ท้ี่าย์ขอัง 
ละหมาด้ฟัุรัฎิที่ี่�มีสามและสี�ร็ัอักุอัะฮ์์เที่า่นั �น ไมร่ัวมตะชิะฮ์์ฮ์ดุ้ขอังละหมาด้ทีี่�มีสอังร็ัอักุอัะฮ์์

6 ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิเศ็าะละวิาต่แก่ิท่านนบ ีศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม ด�วิยสำานวิน

ที�ห์ลากิห์ลาย

มีคำากุลา่วเศาะละวาตแกุ่ที่า่นนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั หลาย์สำานวนด้้วย์กุนั ทีี่�มี 
หลกัุฐานรัับ่รัอัง และมีซนุนะฮ์์ให้กุลา่วสลบั่กุนั มีด้งันี �:

1 يٌد مَِيٌد ،   اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
يٌد مَِيٌد اللَُّهمَّ َبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد ، َكَما َبرَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم ، َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك حَِ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ศ็อ็ลลิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อาลิ มุฮั์มมัด กิะมา ศ็อ็ล
ลัยต่ะอะลา อบิรอฮี์ม วิะอะลา อาลิ อบิรอฮี์ม อนินะกิะฮ์ะมีดุน มะญีด อัลลอฮุ์ม
มะ บาริกิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อาลิมุฮั์มมัด กิะมาบาร็อกิต่ะ อะลา อบิรอฮี์ม
 วิะอะลา อาลิ อบิรอฮี์ม อนินะกิะฮ์ะมีดุน มะญีด” 
คำวิามว่ิา “โอ� อัลลอฮ์์ โปรดให์�พื่รแก่ินบีมุฮั์มมัด และวิงศ์็วิานของนบีมุฮั์มมัด 
เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�ให์�พื่รแก่ินบอีบิรอฮี์ม และวิงศ์็วิานของนบอีบิรอฮี์ม แท�จำริง
พื่ระองค์ำเป็นผู้้�ถูก้ิสรรเสริญที�มีเกีิยรต่ยิิ�ง โอ� อัลลอฮ์์ โปรดประทานคำวิามจำำาเริญ
ให์�แก่ินบีมุฮั์มมัด และวิงศ์็วิานของนบีมุฮั์มมัด เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�ประทาน
คำวิามจำำาเริญแก่ินบอีบิรอฮี์ม และวิงศ์็วิานของนบีอบิรอฮี์ม แท�จำริงพื่ระองค์ำเป็น
ผู้้�ถู้กิสรรเสริญที�มีเกีิยรต่ยิิ�ง”  (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3370 จากุฮ์ะดี้ษ
ขอังที่า่นกุะอับั่ บ่นิ อัจุญ์ัเรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

2  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَمٍَّد َكَما 
يٌد مَِيٌد َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِف اْلَعاَلِمَي ، ِإنََّك حَِ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ศ็อ็ลลิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อาลิ มุฮั์มมัด กิะมา ศ็อ็ล
ลัยต่ะ อะลา อาล ิอบิรอฮ์มี วิะบาริกิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อาล ิมุฮั์มมัด กิะมา
 บาร็อกิต่ะ อะลา อาลิ อบิรอฮี์ม ฟิุล อาละมีน อนินะกิะ ฮ์ะมีดุน มะญีด”
คำวิามว่ิา “โอ� อัลลอฮ์์ โปรดให์�พื่รแก่ินบีมุฮั์มมัด และวิงศ์็วิานของนบีมุฮั์มมัด 
เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�ให์�พื่รแก่ิวิงศ์็วิานของนบีอบิรอฮี์ม และโปรดประทานคำวิาม
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จำำาเริญให์�แก่ินบีมุฮั์มมัด และวิงศ์็วิานของนบีมุฮั์มมัด เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�
ประทานคำวิามจำำาเริญแก่ิวิงศ์็วิานของนบีอิบรอฮี์ม แท�จำริงพื่ระองค์ำเป็นผู้้�ถู้กิ
สรรเสริญที�มีเกีิยรต่ิยิ�งในสากิลโลกิ” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 405 จากุ 
ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่มสัอัด่้ อัลัอันัศอัรีัย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

3  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه ، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، َوَبِرْك َعَلى ُمَمٍَّد َوَعَلى َأْزَواِجِه 
يٌد مَِيٌد َوُذرِّيَِّتِه، َكَما َبرَْكَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم ، ِإنََّك حَِ
อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ ศ็อ็ลล ิอะลา มุฮั์มมัด วิะ อะลา อัซุวิาญิฮ์ ิวิะซุุรรียะต่ฮ์ิ์ กิะมา 
ศ็อ็ลลัยต่ะ อะลา อาล ิอบิรอฮี์ม  วิะบาริกิ อะลา มุฮั์มมัด วิะอะลา อัซุวิาญิฮ์ ิวิะซุุรรี
ยะต่ฮ์ิ์ กิะมาบาร็อกิต่ะ อะลา อาลอิบิรอฮี์ม อนินะกิะ ฮ์ะมีดุน  มะญีด” 
ความวา่ “โอ� อัลลอฮ์์ โปรดให์�พื่รแก่ินบมุีฮั์มมัด  แก่ิบรรดาภรรยา และล้กิห์ลาน
ของนบีมุฮั์มมัด เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�ให์�พื่รแก่ิวิงศ์็วิานของนบีอิบรอฮี์ม และ
โปรดประทานคำวิามจำำาเริญแก่ินบมุีฮั์มมัด แก่ิบรรดาภรรยา และล้กิห์ลานของ
นบีมุฮั์มมัด เสม่อนที�พื่ระองค์ำได�ประทานคำวิามจำำาเริญแก่ิวิงศ์็วิานของนบ ี
อบิรอฮี์ม แท�จำริงพื่ระองค์ำเป็นผู้้�ถูก้ิสรรเสริญที�มีเกีิยรต่ยิิ�ง” (จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่่
 ฮ์มุยั์ด์้ อัซัซาอิัดี้ย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3369 บ่นัที่กุ่
โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 407)

7 ซุุนนะฮ์์ให์�ขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่ออัลลอฮ์์จำากิสี�อย่างก่ิอนให์�สลามออกิจำากิละห์มาด

นี�คือัที่ศันะขอังนกัุวิชิากุารัสว่นใหญ่ั  ด้งัฮ์ะดี้ษขอังอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่ว
วา่ แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมักุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่าน
อ่านต่ะชีะฮ์์ฮุ์ดคำรั�งสุดท�ายเสร็จำ เขาจำงขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่ออัลลอฮ์์ให์�พื่�นจำากิสี�อย่าง 
ได�แก่ิ จำากิกิารลงโทษในนรกิญะฮั์นนัม จำากิกิารลงโทษในกุิบร้ จำากิฟิุต่นะฮ์์บททดสอบ
ของกิารมีชีีวิติ่และคำวิามต่าย และจำากิคำวิามชัี�วิของดจัำญาล” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 832 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 588)

และย์งัมีด้อุัาอ์ับ่ที่อืั�น ๆ อีักุทีี่�มีซนุนะฮ์์ให้อัา่นสลบั่กุนั ด้งันี �:
1 اللَُّهمَّ إِنّ َأُعوُذ ِبَك من املْأثَِ واملْغَرم 

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะอนินี อะอ้ซุุบกิิะ มนัิล มะอ์ษัม วัิลมัฆร็อม”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อท่านให์�พื่�นจำากิบาปและจำากิ
ห์นี �สินด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 832 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 589)

2 اللَُّهمَّ إِنّ َأْسأَُلَك الَنََّة َوَأَعْوَذ ِبَك ِمَن النَّار 
 อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัสอะลุกัิล ญันนะฮ์์ วิะอะอ้ซุุบกิิะ มนัินนารฺ” 
คำวิามว่ิา  “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอต่่อพื่ระองค์ำให์�ได�เข�าสวิรรค์ำ และฉัันขอคำวิาม



ซุน
น

ะฮ์
ต่า

งๆ
 ใ

น
เว

ลา
รุ่ง

อรุ่
ณ

/ฟั
จญ์

รุ่

ซุุนนะฮ์์ที่่�กำำาหนดเวลา

76

คุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิไฟุนรกิด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้  ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 792 และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่ สาย์รัาย์งานถึกุ่ต้อัง ด้ใ่น เศาะฮี์ห์ อับี่ ด้าวด่้ 3/377)

3  اللَُّهمَّ ِإّنِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َواَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحِْن ، ِإنَّك أَْنَت 
اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อนินี ซุอลัมตุ่ นัฟุซีุ ซุุลมัน กิะซีุร็อน วิะลา ยัฆฟิุรุซุ ซุุน้บะ
 อลิลา อันต่ะ ฟัุฆฟิุรลี มัฆฟิุเราะต่นั มนิอนิดกิิะ วัิรฮั์มนี อนินะกิะ อันต่ลั เฆาะ
ฟุ้รุร เราะฮี์ม”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันอธีรรมต่่อต่วัิฉัันเองอย่างมากิมาย และไม่มีผู้้�ใด
อภยัโทษให์�ได�นอกิจำากิพื่ระองค์ำเท่านั �น ดงันั �นโปรดอภยัโทษให์�แก่ิฉััน ด�วิยกิาร
อภยัโทษจำากิพื่ระองค์ำ และโปรดเมต่ต่าแก่ิฉััน แท�จำริงพื่ระองค์ำเป็นผู้้�ทรงอภยั
ยิ�ง ผู้้�ทรงเมต่ต่ายิ�ง” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6326 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2705)

4 اللَُّهمَّ َأِعنِّ َعَلى ِذْكِرَك ، َوُشْكِرَك ، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك  
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อะอนินี อะลา ซุกิิริกิะ วิะชุีกิริกิะ วิะฮุ์สนิ อบิาดะต่กิิะ” 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดช่ีวิยเห์ล่อฉัันให์�อย้่ในกิารรำาลก่ิถูง่ท่าน ขอบคุำณท่าน
 และเคำารพื่ภกัิดทีี�ดต่ี่อท่าน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 22119 บ่นัที่กุ่โด้ย์ 
อับ่ด่้าว่ด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1522 บ่นัที่่กุโด้ย์อัันนะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 1304 และ 
อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 2/1320)

5  اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُبْخِل ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُْبِ ، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأَردَّ ِإَل َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـَْنِة 
نـَْيا ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ الدُّ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อนินี อะอ้ซุุบกิิะ มนัิล บุคำลิ วิะอะอ้ซุุ บกิิะ มนัิล ญุูบนิ วิะ
อะอ้ซุุ บกิิะ อัน อุร็อดดะ อลิา อัรซุะลิล อุมุริ วิะอะอ้ซุุ บกิิะ มนิ ฟิุต่นะต่ดิ ดุน
ยา วิะอะอ้ซุุ บกิิะ มนิ อะซุาบลิ กิอ็บริ”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิาม
ต่ระห์นี� และฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามขี �ขลาด และฉััน
ขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิกิารกิลับไปส่้บั �นปลายชีีวิติ่ที�แก่ิเฒ่่าจำน
อ่อนแอ และฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามวุ่ินวิายของโลกินี �
 และฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิกิารลงโทษในกุิบ้ร” (บ่นัที่่กุ 
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6370)

6 اللَُّهمَّ َحاِسْبِن ِحَساًب َيِسريًا   
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ฮ์าซุบินี ฮ์ซิุาบนั ยะซีุร็อน”
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดสอบสวินฉััน ด�วิยกิารสอบสวินที�สะดวิกิรวิดเร็วิด�วิย
เถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 24215 และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ใน
ตะห์กีุกุ มิชิกุาต อัลัมะศอับี่ห์ 3/1544) 
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หลงัจากุนั �นก็ุผินหน้าให้สลาม และกุารัผินหน้านี �ถืึอัเป็นซนุนะฮ์์ และกุารัผินหน้าจนสดุ้ก็ุเป็น
ซนุนะฮ์์เชิน่กุนั เพรัาะที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ผินหน้าขอังที่า่น จนคนด้้านหลงั
สามารัถึเห็นแกุ้มสขีาวขอังที่า่นได้้ ที่า่นสะอัดั้ บ่นิ อับี่วกัุกุอัศ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ฉนัเคย์
เหน็ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ให้สลามหลงัละหมาด้ด้้วย์กุารัหนัไปที่างขวาและที่าง
ซ้าย์ จนกุรัะที่ั�งฉนัเหน็แกุ้มขาวขอังที่า่น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 582) 

8 บทซุกิิริห์ลังจำากิให์�สลามเสร็จำในละห์มาดฟัุรฎู้ถู่อเป็นซุุนนะฮ์์

อันันะวะวีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “นกัุวิชิากุารัเหน็พ้อังกุนัวา่บ่ที่ซกิิุรัหลงัละหมาด้เป็น
 ซนุนะฮ์์” (ด้ใ่น อัลัอัซักุารั หน้า 66)

มีซนุนะฮ์์ให้กุลา่วบ่ที่ซกิิุรัด้้วย์เสยี์งด้งัหลงัละหมาด้เสร็ัจ อ้ัางจากุฮ์ะด้ษีขอังที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส
 เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่: “แท้ี่จริัง กุารักุลา่วซกิิุรัด้้วย์เสยี์งด้งัเมื�อัละหมาด้ฟัุรัฎิเ่สร็ัจ เป็นสิ�ง
ทีี่�กุรัะที่ำากุนัในสมยั์ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 841 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 583)

บทซุกิิริห์ลังละห์มาดฟัุรฎู้มีดงันี �:

1     กุลา่ว “อัสต่ฆัฟิุรุลลอฮ์์” ความวา่ “ฉนัขอัอัภยั์โที่ษตอ่ัอัลัลอัฮ์์” สามครัั �ง แล้วกุลา่ววา่ 

اللَُّهمَّ أَْنَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم ، تـََبارَْكَت َذا الَْاَلِل َواإِلْكَراِم
อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ อันต่สัสลามุ วิะมนิกัิสสลามุ ต่ะบาร็อกิต่ะ ซัุลญะลาลิ วัิล
อกิิรอม” ความวา่ “โอ้ัอัลัลอัฮ์์ พรัะอังค์เป็นผ่้ ยิ์�งด้้วย์สนัติ ความสนัติมาจากุพรัะอังค์ 
จำาเริัญัยิ์�งแล้ว โอ้ัผ่้สง่สง่ ผ่้ มีเกีุย์รัติ” (จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นเษาบ่าน เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 
บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 591) 

2 َة ِإالَّ ِبللِّ،    اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ
يَن ، ُه، َلُه النِّْعَمُة َوَلُه اْلَفْضُل ، َوَلُه الثَـَّناُء الََْسُن ، اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ ُمِْلِصَي َلُه الدِّ  اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ، َواَل نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّ
َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن
อัา่นวา่ “ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮุ์ วิะฮ์์ดะฮุ์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ
 วิะฮุ์วิะ อะลา กุิลลิชัียอนิ เกิาะดรี ลา เฮ์าละ วิะลาก้ิวิะต่ะ อลิลาบลิลาฮ์ ิลาอิ
ลาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วิะลา นะอ์บุดุ อลิลาอียาฮุ์  ละฮุ์น นิอ์มะฮ์์ วิะละฮุ์ล ฟัุฎูลุ วิะ
ละฮุ์ษ ษะนาอุล ฮ์ะซัุน ลาอลิาฮ์ะ  อลิลัลลอฮุ์ มุคำลิซีุนะ ละฮุ์ดดนี วิะเลากิะริฮั์ล
 กิาฟิุร้น” 
คำวิามว่ิา “ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ียงผู้้� เดียวิ โดยไม่มีภาคีำใดๆ 
สำาห์รับอัลลอฮ์์ อำานาจำกิารปกิคำรอง และกิารสรรเสริญเป็นกิรรมสิทธิี�  ขอ
งอัลลอฮ์์  และอัลลอฮ์์ทรงเดชีานุภาพื่เห์น่อทกุิสิ�งทกุิอย่าง ไม่มีพื่ลังอำานาจำใดๆ 



ซุน
น

ะฮ์
ต่า

งๆ
 ใ

น
เว

ลา
รุ่ง

อรุ่
ณ

/ฟั
จญ์

รุ่

ซุุนนะฮ์์ที่่�กำำาหนดเวลา

78

นอกิจำากิพื่ลังอำานาจำของอัลลอฮ์์ ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์ และเราจำะ
ไม่เคำารพื่ภกัิดต่ี่อผู้้�ใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เท่านั �น คำวิามโปรดปราน คำวิามประเสริฐ
 และกิารสรรเสริญที�ดีเป็นของอัลลอฮ์์ ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิ จำากิอัลลอฮ์์
  เป็นกิารเคำารพื่ภักิดีต่่ออัลลอฮ์์ด�วิยคำวิามบริสุทธิี�ใจำ แม�บรรดาผู้้�ปฏิิเสธีจำะ
รังเกีิยจำกิต็่าม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 596)

3  اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت، 
َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنـَْعَت ، َواَل يـَنـَْفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ
อัา่นวา่ “ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮุ์ วิะฮ์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ
 วิะฮุ์วิะ อะลา กุิลลิ ชัียอนิ เกิาะดรี อัลลอฮุ์มมะ ลามานิอะ ลิมา อะอ์ฏิอ็ยต่ะ 
วิะลา มุอ์ฏิยิะ ลิมา มะนะอ์ต่ะ วิะลายัน ฟุะอุ ซัุลญัดด ิมนิกัิล ญัดดุ”
คำวิามว่ิา “ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ียงผู้้� เดียวิ โดยไม่มีภาคีำใด ๆ 
สำาห์รับอัลลอฮ์์ อำานาจำกิารปกิคำรอง และกิารสรรเสริญเป็นกิรรมสิทธิี� 
ของอัลลอฮ์์  และอัลลอฮ์์ทรงเดชีานุภาพื่เห์น่อทกุิสิ�งทกุิอย่าง โอ�อัลลอฮ์์ ไม่มีผู้้�ใด 
ยับยั �งในสิ�งที�พื่ระองค์ำประทาน และไม่มีผู้้� ใดประทานในสิ�งที�พื่ระองค์ำยับยั �ง 
ต่ำาแห์น่งของผู้้�มีเกีิยรต่จิำะไม่เอ่ �อประโยชีน์อันใดแก่ิเขาเลย ณ พื่ระองค์ำ” (บ่นัที่กุ่
โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 844 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 593)

4  ห์ลังจำากินั�นกิก็ิล่าวิคำำาต่สับฮ์ี์ ซุ่�งมีห์ลายสำานวินดงันี �:
ห์น่�ง:

سبحان هللا

อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านัลลอฮ์์” คำวิามว่ิา “มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์” 33 คำรั�ง  
المد هلل

อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์” 

คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นกิรรมสทิธิี�ของอัลลอฮ์์” 33 คำรั�ง
هللا أكب

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์อักิบรั” คำวิามว่ิา “อัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่” 33 คำรั�ง  

และคำรั�งที�ห์น่�งร�อยให์�กิล่าวิว่ิา 
اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه   َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

อ่านว่ิา “ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮุ์ วิะฮ์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮุ์ ละฮุ์ลมุลกุิ  วิะละฮุ์ลฮั์มดุ วิะ
ฮุ์วิะ อะลา กุิลลชัิียอนิ เกิาะดรี” คำวิามว่ิา “ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ยีงผู้้�เดยีวิ
โดยไม่มีภาคีำใดๆ อำานาจำกิารปกิคำรองและกิารสรรเสริญเป็นกิรรมสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ และ
และอัลลอฮ์์ทรงเดชีานุภาพื่เห์น่อทกุิสิ�งทกุิอย่าง”
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อ้ัางจากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่วว่า:ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดกิล่าวิว่ิา ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ 33 คำรั�ง อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ 
33 คำรั�ง อัลลอฮุ์อักิบรั 33 คำรั�ง และลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮ์์ วิะฮ์์ดะฮุ์ ลาชีะรีกิะละฮุ์ ละฮุ์ล
 มุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ วิะฮุ์วิะ อะลา กุิลล ิชัียอนิ เกิาะดรี เป็นคำรั�งที�ห์น่�งร�อย ห์ลังละห์มาดทกุิ
 เวิลา คำวิามผิู้ดของเขาจำะถูก้ิให์�อภยั ถูง่แม�จำะมีมากิเท่ากัิบฟุองนำ �าในทะเลกิต็่าม” (บ่นัที่กุ่
โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 597)

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب
สอง: “ซุุบฮ์านัลลอฮ์์”  33 คำรั�ง  “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์” 33 คำรั�ง “อัลลอฮุ์อักิบรั” 34 คำรั�ง ด้งั

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านกุะอัับ่ บ่ิน อัุจญ์ัเรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า:ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “บทซุิกิิรที�กิล่าวิห์ร่อปฏิิบัต่ิห์ลังทุกิละห์มาดฟัุรฎู้ 

ซุ่�งจำะไม่ทำาให์�ผู้้�กิล่าวิผิู้ดห์วัิงอย่างแน่นอน” นั�นค่ำอ

กิล่าวิ “ซุุบฮ์านัลลอฮ์์” 33 คำรั�ง อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ 33 คำรั�ง อัลลอฮุ์อักิบรั 34 คำรั�ง” (บ่นัที่กุ่
โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 596)

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب، وال إله إال هللا

สาม: “ซุุบฮ์านัลลอฮ์์” 25 คำรั�ง  “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์” 25 คำรั�ง ”อัลลอฮุ์อักิบัร» 25 คำรั�ง 
“ลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮ์์”  25 คำรั�ง

สำานวนนี � มาจากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ ซยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์

(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3413 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ใน ตะห์กีุกุ มิชิกุาต
 อัลัมะศอับี่ห์ 1/307)

سبحان هللا، والمد هلل، وهللا أكب
สี�: “ซุุบฮ์านัลลอฮ์์” 10 คำรั�ง  “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์” 10 คำรั�ง “อัลลอฮุ์อักิบรั” 10 คำรั�ง

สำานวนนี � มาจากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่ิน อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา (บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัตัตริัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3410 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ใน ตะห์กีุกุ มิชิกุาต อัลัมะศอับี่ห์ 2/743)

ด้งันั �น จง่มีซนุนะฮ์์ให้ปฏิิบ่ตัสิลบั่กุนัไป ตามกุฎิทีี่�เรัาเคย์อัธิิ์บ่าย์ไว้กุ่อันหน้านี �ในกุารัปฏิิบ่ตั ิ
ซนุนะฮ์์ด้้วย์วิธีิ์ทีี่�หลากุหลาย์ตามทีี่�มีรัาย์งาน

มีซุนนะฮ์์ให้กุล่าวตสับี่ฮ์์ด้้วย์กุารันบั่นิ �ว ด้งัทีี่�ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าว
ว่า: “จำงกิล่าวิต่ัสบีฮ์์ด�วิยกิารนับนิ �วิ เพื่ราะนิ �วิจำะถู้กิถูามและถู้กิสั� งให์�พื่้ด” (บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 27089 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3486 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่ฮ์ะซนั
  ใน เศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 2/753) 



ซุน
น

ะฮ์
ต่า

งๆ
 ใ

น
เว

ลา
รุ่ง

อรุ่
ณ

/ฟั
จญ์

รุ่

ซุุนนะฮ์์ที่่�กำำาหนดเวลา

80

5   อ่านอายะฮ์์กุิรซีุย์

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่น อับ่ ่อัมุามะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ
 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผ่้ใด้ทีี่�อัา่นอัาย์ะฮ์์กุรุัซีย์์ที่กุุ ๆ  หลงัละหมาด้ฟัุรัฎิ ่จะไมมี่สิ�งใด้กีุด้ขวาง
เขาจากุสวรัรัค์ได้้ ย์กุเว้นความตาย์เที่่านั �น” (บ่นัที่่กุโด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9928 
อัลัมนุซรีิัย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ในอัตัตรััฆีบ่ วะ อัตัตรััฮี์บ่ ลำาด้บั่ทีี่� 2373  อิับ่น ุอับั่ด้ิล ฮ์าดี้ย์์ ใน 
อัลัมฮุ์รััร็ัอัรั 1/198 และอิับ่นลุ ก็ุอัย์ยิ์ม ในซาด้ลุ มะอัาด้ 1/303) 

6  ห์กิ: อ่าน ซุ้เราะฮ์์อัลฟุะลักิ และซุ้เราะฮ์์อันนาส

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัุกุบ่ะฮ์์ บ่ิน อัามิรั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า “ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั สั�งฉนัให้อัา่นสอังซเ่รัาะฮ์์แหง่กุารัขอัความคุ้มครัอัง(อัลัฟุะลกัุและ
อันันาส)ที่กุุ ๆ หลงัละหมาด้ฟัุรัฎิ”่ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1525 และอัลัอัลับ่านีย์์
กุลา่ววา่: สาย์รัาย์งานเศาะฮี์ห์ และอิับ่น ุคซุยั์มะฮ์์ กุบั่อิับ่น ุฮิ์บ่บ่านกุลา่ววา่ เศาะฮี์ห์ ใน เศาะฮี์ห์
 อับี่ด้าวด่้ 5/254)  

และที่ั �งหมด้นี �คือัซนุนะฮ์์ตา่ง ๆ ในกุารัละหมาด้ทีี่�ผ่้ละหมาด้ต้อังปฏิิบ่ตั ิ

อันัทีี่�จริังเรัาย์งัคงพด่้ในเรืั�อังทีี่�เกีุ�ย์วข้อังกุบั่ชิว่งเวลาฟัุจญ์ัรั แตที่ี่�เรัาย์กุเนื �อัหาตา่ง ๆ  ไปกุ่อัน
เนื�อังจากุจำาเป็นต้อังอัธิิ์บ่าย์ปรัะเด้น็ทีี่�เกีุ�ย์วข้อังกุบั่กุารัละหมาด้ให้ที่รัาบ่กุ่อัน วลัลอัฮ์อุัะอ์ัลมั

9 ห์ลังละห์มาดศุ็บห์์ห์ร่อฟัุจำญ์รเสร็จำ กิารนั� งอย่้ในสถูานที�ละห์มาดจำนกิระทั�ง

ดวิงอาทติ่ย์ข่ �นถูอ่เป็นอีกิซุุนนะฮ์์ห์น่�ง

จากุที่า่นญัาบ่ริั บ่นิ ซะมเุรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เมื�อัที่า่นละหมาด้ศบุ่ห์เสร็ัจ ที่า่นจะนั�งอัย์่ใ่นทีี่�ละหมาด้ขอังที่า่นจนด้วงอัาทิี่ตย์์
ข่ �น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 670)
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 ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะสลัลมั  กุลา่ววา่: “บุคำคำลเจำด็จำำาพื่วิกิที�อัลลอฮ์์จำะให์�พื่วิกิเขาอย้่

ภายใต่�ร่มเงาของอัลลอฮ์์ในวัินที�ไม่มีร่มเงาใดๆ นอกิจำากิร่มเงาของอัลลอฮ์์… ห์น่�งในนั�นค่ำอ…

บุคำคำลที�ห์วัิใจำของเขาผู้้กิพื่นักัิบมัสญิด”
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 บทซุกิิริยามเชี�า

กุารักุล่าวบ่ที่ซิกิุรัย์ามเช้ิา เริั�มตั �งแต่รุ่ังอัรุัณเมื�อัอัะซานละหมาด้ศบุ่ห์เสร็ัจแล้วก็ุถืึอัว่าเป็น
เวลาทีี่�เริั�มอัา่นซกิิุรัย์ามเช้ิาได้้ และบ่ที่ซกิิุรันี �เป็นปรัะหน่�งเกุรัาะป้อังกุนัให้แกุ่บ่า่วในด้นุย์า และ
เป็นขมุความดี้ทีี่�ยิ์�งใหญ่ัในอัาคเิรัาะฮ์์

     บทซุกิิริในยามเชี�า และยามเยน็มีดงันี �:

1    ผู้้�ใดที�กิล่าวิว่ิา

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

อ่านว่ิา “ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วิะฮ์์ดะฮุ์ ลาชีะรีกิะ ละฮุ์ ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ 
วิะฮุ์วิะ อะลา กุิลลิชัียอนิ เกิาะดรี” คำวิามว่ิา “ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดที�ถู้กิเคำารพื่ภกัิดี
อย่างแท�จำริงนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ียงผู้้� เดียวิโดยไม่มีภาคีำใดๆ  อำานาจำและกิาร
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สรรเสริญทั �งห์ลายเป็นกิรรมสทิธิี�ของพื่ระองค์ำ และอัลลอฮ์์เป็นผู้้�ทรงเดชีานุภาพื่
เห์น่อทกุิสิ�งทุกิอย่าง” ผู้้�ใดกิล่าวิอย่างนี �สบิคำรั�งต่อนเชี�าจำะถูก้ิบนัทก่ิให์�แก่ิเขาห์น่�ง
ร�อยคำวิามด ีและจำะถูก้ิลบให์�แก่ิเขาห์น่�งร�อยคำวิามชัี�วิ และเขาจำะได�ผู้ลบุญเท่ากัิบ
กิารปล่อยทาสห์น่�งคำน และเขาจำะได�รับกิารปกิป� องจำนกิระทั�งถูง่ต่อนเยน็  และผู้้�

ใดกิล่าวิในต่อนเยน็เขาจำะได�รับอย่างนี �เช่ีนเดยีวิกัิน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

ทีี่� 8719 และอิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ฮ์ะดี้ษฮ์ะซนั

2 ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َهِذِه اللَّيـَْلِة   َأْمَسيـَْنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِلَِّ ، َواْلَْمُد لِلَِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
 َوَخرْيِ َما ِفيَها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرَِها َوَشرِّ َما ِفيَها ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل  َواْلََرِم ، َوُسوِء اْلِكَبِ، َوِفتـَْنِة
نـَْيا ، َوَعَذاِب اْلَقْبِ الدُّ
อ่านว่ิา “อัมซัุยนา วิะอัมซัุล มุลกุิ ลลิลาฮ์์ วัิลฮั์มดุลลิลาฮ์์ ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ 

วิะห์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัซุอะลุกิะ มนิคำอ็ยริ ฮ์าซุฮิ์ลิ ลัยละฮ์์ วิะ

คำอ็ยริ มา ฟีุฮ์า วิะอะอ้ซุุ บกิิะ มนิชัีรริฮ์า วิะชัีรริมา ฟีุฮ์า อัลลอฮุ์มมะ อนินี อะอ้

ซุุบกิิะ มนัิล กิะซัุล วัิลฮ์ะร็อม วิะซุ้อลิ กิบิรั วิะฟิุต่นะต่ดิ ดุนยา วิะอะซุาบลิกิอ็บร์” 

และในต่อนเชี�าให์�กิล่าวิว่ิา 

... أْسأَُلَك َخرْيِ َما ِف َهَذا اْلَيوم َوَخرْي   َما بعِده، َوَأُعوُذ ِبك ِمْن َشرِّ َما ِف َهذا    َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَِّ
الَيوم َوَشر َما بـَْعِده

“อัซุบะฮ์์นา วิะอัซุบะฮั์ล มุลกุิลิลลาฮ์์ ลิลลาฮ์์ วัิลฮั์มดุลิลลาฮ์์ ลาอิลาฮ์ะ 
อลิลัลลอฮ์์ วิะห์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัซุอะลุกิะคำอ็ยเราะ มาฟีุ
 ฮ์าซัุล เยาม์ วิะคำอ็ยเราะ มา บะอดฺะฮ์์ อัลลอฮุ์มมะ อนินี อะอ้ซุุบกิิะ มนัิล กิะ
ซัุล วัิลฮ์ะร็อม วิะซุ้อลิ กิบิรั วิะฟิุต่นะต่ดิ ดุนยา วิะอะซุาบลิกิอ็บร์” 
คำวิามว่ิา “ฉัันมีชีีวิิต่อย่้ในคำำ�าค่ำนนี �โดยที�อำานาจำกิารปกิคำรองเป็นกิรรมสิทธิี� ขอ
งอัลลอฮ์์ และมวิลกิารสรรเสริญเป็นสทิธิี�ของอัลลอฮ์์ โดยปราศ็จำากิภาคีำใด ๆ  กัิบ
อัลลอฮ์์ โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริง ฉัันขอวิงิวิอนต่่อพื่ระองค์ำ โปรดประทานคำวิามดขีอง
คำำ�าค่ำนนี � และคำวิามดทีี�อย่้ในนั�นแก่ิฉััน และฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�
พื่�นจำากิคำวิามชัี�วิร� ายของคำำ�าค่ำนนี �และคำวิามชัี�วิร� ายที�อย่้ในนั�น โอ�อัลลอฮ์์ ฉัันขอ
คำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามเกีิยจำคำร�าน คำวิามอ่อนแอด�วิยคำวิาม
ชีรา คำวิามชัี�วิร� ายของคำวิามแก่ิเฒ่่า คำวิามวุ่ินวิายของดุนยา และกิารลงโทษใน
ห์ลุมฝั่งศ็พื่” 

และในต่อนเชี�าเขากิล่าวิว่ิา “พื่วิกิเรามีชีีวิติ่อย้่ในเชี�านี �...จำนจำบ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2723)
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3        สำานวนแมบ่่ที่หรืัอันาย์แหง่กุารัอิัสตฆิฟุารั/ขอัอัภยั์โที่ษ

اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن,َوَأَن َعْبُدَك,َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت َما َصنـَْعُت ، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อันต่ะ ร็อบบ ีลาอลิาฮ์ะ อลิลา อันต่ะ เคำาะลักิต่ะนี วิะ
อะนา อับดุกิะ วิะอะนา อะลา อะฮ์์ดกิิะ วิะวิะอ์ดกิิะ มัซุต่ะเฏิาะอ์ตุ่ อะอ้ซุุบกิิะ 
มินชัีรริ มาเศ็าะนะอ์ตุ่ อะบ้อุ ละกิะ บนิิอ์มะต่กิิะ อะลัยยา วิะอะบ้อุ บซัิุมบ ี
ฟัุฆฟิุรลี ฟุะอนินะฮ้์ ลา ยัฆฟิุรุซุ ซุุน้บะ อลิลาอันต่ะ” 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์พื่ระองค์ำค่ำอผู้้�ทรงอภบิาลของฉััน ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิ
พื่ระองค์ำ พื่ระองค์ำได�สร� างฉัันและฉัันค่ำอบ่าวิของพื่ระองค์ำ ต่วัิฉัันกัิบสัญญาแห่์ง
ผู้ลต่อบแทนที�ด ีและสัญญาแห่์งกิารลงโทษของพื่ระองค์ำนั �น ฉัันทำาได�เท่าที�ฉััน
มีคำวิามสามารถูเท่านั�น ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามชัี�วิร�าย
ที�ฉัันได�กิระทำาไวิ� ฉัันกิลับไปห์าพื่ระองค์ำด�วิยกิารยอมรับในคำวิามโปรดปรานของ
พื่ระองค์ำที�มีต่่อต่วัิฉััน และฉัันขอกิลับไปห์าพื่ระองค์ำด�วิยกิารยอมรับในคำวิามผู้ดิ
บาปของฉััน ดงันั �น ขอได�โปรดประทานอภยัโทษแก่ิฉัันเถูดิ เพื่ราะแท�จำริงไม่มี
ผู้้�ใดสามารถูอภยัในบาปต่่างๆได�นอกิจำากิพื่ระองค์ำ” ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดกิล่าวิดุอาอ์นี �ต่อนกิลางวัินด�วิยคำวิามเช่ี�อมั�น ห์ากิเขาเสีย
ชีีวิิต่ก่ิอนคำำ�าเขาจำะได�เป็นชีาวิสวิรรค์ำ และห์ากิเขากิล่าวิต่อนคำำ�าด�วิยคำวิามเช่ี�อ
มั�น แล�วิเขาเสียชีีวิิต่ก่ิอนถู่งต่อนเชี�า เขาจำะได�เป็นชีาวิสวิรรค์ำ” (บ่นัที่่กุโด้ย์ อัลั
บ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6306)

4 เม่�อผู้้�ใดอย่้ในต่อนเชี�าเขาจำงกิล่าวิว่ิา 

اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسيـَْنا، َوِبَك َنَْيا، َوِبَك َنُوُت، َوِإلَْيَك النُُّشوُر 
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ บกิิะ อัศ็บะห์์นา วิะบกิิะ อัมซัุยนา วิะบกิิะ นะห์์ยา วิะบกิิะ

 นะม้ตุ่ วิะอลัิยกัิน นุช้ีร” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ พื่วิกิเรามีชีีวิติ่อย้่ในเชี�านี �ด�วิยพื่ระองค์ำ พื่วิกิเรามีชีีวิติ่อย้่ใน

ต่อนคำำ�าค่ำนด�วิยพื่ระองค์ำ พื่วิกิเรามีชีีวิติ่อย่้และต่ายด�วิยพื่ระองค์ำ และพื่วิกิเราจำะ

ฟุ่�นค่ำนชีีพื่ส่้พื่ระองค์ำ”

และผู้้�ใดอย่้ในต่อนเยน็เขาจำงกิล่าวิว่ิา 

اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسيـَْنا َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنَْيا َوِبَك َنُوُت َوِإلَْيَك اْلَمِصري
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ บกิิะ อัมซัุยนา วิะบกิิะ อัศ็บะฮ์์นา วิะบกิิะ นะห์์ยา วิะบกิิะ

 นะม้ตุ่ วิะอลัิยกัิลมะศี็ร” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ พื่วิกิเรามีชีีวิิต่อย่้ในคำำ�าค่ำนนี �ด�วิยพื่ระองค์ำ และพื่วิกิเรามี

ชีีวิติ่อย่้ในต่อนเชี�าด�วิยพื่ระองค์ำ พื่วิกิเราชีีวิติ่อย่้และต่ายด�วิยพื่ระองค์ำ และพื่วิกิ
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เราจำะกิลับค่ำนส่้พื่ระองค์ำ” (บ่นัที่่กุโด้ย์อับ่ด่้ด้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5068 บ่นัที่่กุโด้ย์ 

อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3391 บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9836 บ่นัที่กุ่โด้ย์

 อิับ่นมุาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3868 และอิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์)

5  اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض ، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
َشرِّ نـَْفِسي َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشرِْكِه ، َوَأْن َأقـَْتَِف َعَلى نـَْفِسي ُسوًءا ، َأْو َأُجرَُّه ِإَل ُمْسِلٍم
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ฟุาฏิร็ิอซุ ซุะมาวิาต่ ิวัิลอัรฎ์ู อาลิมัล ฆอ็ยบ ิวัิชีชีะฮ์าดะฮ์์
  ลาอลิาฮ์ะ อลิลา อันต่ะ ร็อบบะ กุิลลิชัียอนิ วิะมะลีกิะฮ์์ อะอ้ซุุ บกิิะ มนิชัีรริ 
นัฟุซีุ วิะมนิ ชัีรริชี ชัียฏิอนิ วิะชีริกิฮ์ิ์ วิะอันอักิต่ะริฟุะ อะลา นัฟุซีุ ซุ้อัน เอา อะ
ยุรเราะฮ้์ อลิา มุสลิม” 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ ผู้้�ทรงสร� างชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายและแผู่้นดนิ ผู้้�ทรงรอบร้� ในสิ�ง
ซุ่อนเร�นและเปิดเผู้ย โอ� ผู้้�ทรงอภิบาลและคำรอบคำรองสรรพื่สิ�งทั �งมวิล ไม่มี
พื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอลัลอฮ์์ ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิาม
ชัี�วิร� ายของต่วัิฉัันเอง และคำวิามชัี�วิร� ายของชัียฏิอนและสมุนของมัน และฉัันขอ
คำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิกิารทำาร�ายต่่อต่วัิเอง ห์ร่อทำาร�ายต่่อมุสลมิ
อ่�น” ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “จำงกิล่าวิดุอาอ์นี �ในต่อนเชี�า 
ต่อนเยน็และต่อนเข�านอน” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6597 บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5076 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3529 บ่นัที่กุ่โด้ย์
อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7699 และอิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์)

6  ผู้้�ใดที�กิล่าวิทกุิๆ ต่อนเชี�าและทุกิๆ ค่ำนว่ิา 

ِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِف السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُِ ْسِم اللَِّ الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اسِْ
อ่านว่ิา “บสิมลิลาฮ์ลิ ละซีุ ลายะฎุูรรุ มะอัซุ มฮีิ์ ชัียอุน ฟิุลอัรฎ์ู วิะลา ฟิุซุซุะมาอ์
 วิะฮุ์วัิซุ ซุะมีอุลอะลีม”  
คำวิามว่ิา “ด�วิยพื่ระนามของอัลลอฮ์์ ผู้้�ซุ่�งไม่มีสิ�งใดบนพื่่ �นแผู่้นดินและชัี �นฟุ� า
สามารถูให์�โทษพื่ร�อมกัิบพื่ระนามของอัลลอฮ์์ได� และอัลลอฮ์์เป็นผู้้�ทรงได�ยิน 
ผู้้�ทรงรอบร้�ยิ�ง” ให์�กิล่าวิสามคำรั�ง เขาจำะไม่ได�รับอันต่รายจำากิสิ�งใดๆ ในวัินนั�น
อีกิเลย (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 446 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
10179 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่นมุาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3869 อิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ว
วา่ อัตัติรัมิซีย์์กุลา่ววา่ฮ์ะดี้ษฮ์ะซนัเศาะฮี์ห์ ซ่�งเป็นด้งัทีี่�ที่า่นวา่ไว้ตามนั �น

7  ผู้้�ใดกิล่าวิในต่อนเชี�าและต่อนเยน็จำำานวินสามคำรั�งว่ิา 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيًّا ْساَلِم ِديًنا , َوِبَُحمٍَّد َصلَّى اللَّ َرِضيُت ِبللَِّ َربًّ , َوِبإْلِ
“รอฎีูตุ่ บลิลาฮ์ ิร็อบบา วิะบลิ อสิลาม ิดนีา วิะบมุิฮั์มมัด ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์ิ
วิะซัุลลัม นะบยีา” 
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คำวิามว่ิา  “ฉัันพื่อใจำด�วิยอัลลอฮ์์ผู้้�ทรงเป็นผู้้�อภบิาล พื่อใจำด�วิยอสิลามเป็นศ็าสนา
ของฉััน และพื่อใจำด�วิยท่านนบีมุฮั์มมัด ศ็็อลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์ิวิะซัุลลัม เป็น 
ศ็าสนทต้่ฉััน” ย่อมเป็นสทิธิีของเขาที�อัลลอฮ์์จำะพื่อใจำเขาในวินักิยิามะฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์
 อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 18967 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3389 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิั
บ่น ุมาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3870 และอิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่สาย์รัาย์งาน
 ฮ์ะดี้ษฮ์ะซนั)

 اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّنـَْيا َواْلِخَرِة ، اللَُّهمَّ ِإّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َوُدنـَْياَي ، َوَأْهِلي َوَماِل ، 
 اللَُّهمَّ اْستـُْر َعْورَاِت، َوآِمْن َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِن ِمْن بـَْيِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن َيِيِن َوَعْن ِشَاِل ، َوِمْن
فـَْوِقي ، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتِْت
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อินนี อัซุอะลุกัิลป์ อาฟิุยะต่ะ ฟิุดดุนยา วัิลอาคำิเราะฮ์์ 
อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัซุอะลุกัิลป์ อัฟุวิะ วัิลอาฟิุยะต่ะ ฟีุดนีี วิะดุนยายะ วิะอะฮ์์ลี
 วิะมาลี อัลลอฮุ์มมัซุตุ่ร เอารอต่ ีวิะอามนิ เราอาต่ ีอัลลอฮุ์มมะฮ์์ฟัุศ็นี มนิบยั
นิ ยะดยัยะ วิะมนิ คำอ็ลฟีุ วิะอัน ยะมีนี วิะอัน ชีมิาลี วิะมนิ เฟุากีิ วิะอะอ้ซุุ บอิะ
เซุาะมะต่กิิะ อันอุฆต่าละ มนิ ต่ะห์์ต่”ี 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอวิงิวิอนต่่อพื่ระองค์ำ ได�โปรดประทานอภยัและ
คำวิามปลอดภยัแก่ิฉัันทั �งในโลกิดุนยาและอาคำเิราะฮ์์ โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอ
วิงิวิอนต่่อพื่ระองค์ำ ได�โปรดประทานอภยัและคำวิามปลอดภยัในศ็าสนาของฉััน
 โลกิดุนยาของฉััน คำรอบคำรัวิของฉััน และทรัพื่ย์สินของฉััน โอ�อัลลอฮ์์ โปรด
ปกิปิดสิ�งสงวินของฉััน และโปรดประทานคำวิามสงบเย่อกิเยน็ในใจำของฉััน โอ�
อัลลอฮ์์ โปรดคุำ�มคำรองฉัันให์�พื่�นจำากิต่วิามชัี�วิร� ายที�อย่้เบ่ �องห์น�าของฉััน เบ่ �อง
ห์ลังของฉััน เบ่ �องขวิาของฉััน เบ่ �องซุ�ายของฉััน และเบ่ �องบนของฉััน และขอ
คำวิามคุำ�มคำรองด�วิยคำวิามยิ�งให์ญ่ของพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิกิารถู้กิจำ้่โจำมจำากิเบ่ �อง
ล่างของฉััน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 4785 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 5074 บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 10401 บ่นัที่กุ่โด้ย์อิับ่น ุมาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 3871 และอัลัฮ์ากิุมกุลา่ววา่เศาะฮี์ห์)

9 َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  
อ่านว่ิา “อะอ้ซุุ บกิิะลิมาต่ลิลาฮ์ติ่ ต่ามาต่ ิมนิ ชัีรริมา เคำาะลักิ” คำวิามว่ิา “ฉัันขอ
คำวิามคุำ�มคำรองด�วิยพื่ระพื่จำนารถูแห่์งอัลลอฮ์์ที�สมบร้ณ์ยิ�ง ให์�ปลอดภยัจำากิคำวิาม
ชัี�วิร� ายของสิ�งต่่างๆ ที�พื่ระองค์ำทรงสร� าง” (จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 
เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7898 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัตริัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ ทีี่� 3437 และอิับ่นบุ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่สาย์รัาย์งานฮ์ะดี้ษนี �ฮ์ะซนั)

8
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10 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َوِملَِّة أَبِيَنا ِإبـَْراِهيَم  ْخاَلِص، َوِديِن نَِبيَِّنا ُمَمٍَّد - َصلَّى اللَّ ْساَلِم ، وََكِلَمِة اإْلِ  َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
َحِنيًفا، َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكَي
อ่านว่ิา “อัศ็บะห์์นา อะลาฟิุฏิเราะต่ลิ อสิลาม วิะกิะลิมะต่ลิ อคิำลาศ็ วิะดนีี นะ
บยีนิา มุฮั์มมัด ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม วิะมลิละต่ ิอะบนีา อบิรอฮี์ม ฮ์ะนี
ฟัุน วิะมากิานะ มนัิล มุชีริกีิน” 
คำวิามว่ิา “เรามีชีีวิติ่อย้่ในเชี�านี �บนศ็าสนาอสิลาม และบนถู�อยคำำาที�บริสุทธิี� และ
บนศ็าสนาของนบขีองพื่วิกิเรา มุฮั์มมัด ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม และบน
ศ็าสนาของบดิาของพื่วิกิเรานบอีบิรอฮี์ม ผู้้�ยด่มั�นอย่้บนแนวิทางอันบริสุทธิี�และ
เป็นมุสลิมผู้้�ยอมจำำานนต่่ออัลลอฮ์์ และเขาไม่ใช่ีคำนห์น่�งจำากิบรรดาผู้้�ที�ต่ั �งภาคีำ” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 15367 และ 21144) และในตอันเย์น็ที่า่นกุลา่ววา่: 
“อัมัซยั์นา อัะลาฟิุฏิเรัาะติล อิัสลาม…”  “เรามีชีีวิติ่อย่้ในคำำ�าค่ำนนี �บนศ็าสนาอสิลาม
…จำนจำบ” และอิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่สาย์รัาย์งานะดี้ษนี �เศาะฮี์ห์
ที่ั �งหมด้นี �อัย์่ใ่นหนงัสือัขอังชิยั์ค์ อิับ่น ุบ่าซ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ ทีี่�ชืิ�อั

(حتفة األخيار ببيان مجلة انفعة مما ورد يف الكتاب والسنة من األدعية واألذكار)
ในบ่ที่วา่ด้้วย์เรืั�อังบ่ที่ซกิิุรัในตอันเช้ิาและตอันเย์็น

11  َي َحيُّ َي قـَيُّوُم ِبَرْحَِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِل َشْأِن ُكلَُّه ، َواَل َتِكْلِن ِإَل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْيٍ  
อ่านว่ิา “ยาฮั์ยยุ ยากิอ็ยย้ม บเิราะห์์มะต่กิิะ อัซุต่ะฆษุี อัศ็ลิห์์ลี ชีะอ์นี กุิลละฮ์์ 
วิะลาต่ะกิลินี อลิา นัฟุซีุ ฏิอ็รฟุะต่ะ อัยน์”  
คำวิามว่ิา “โอ�ผู้้�ทรงชีีวินิ ผู้้�ทรงดแ้ลบริห์ารกิจิำกิารของสรรพื่สิ�งทั �งห์ลาย ฉัันวิงิวิอน
ขอคำวิามช่ีวิยเห์ล่อต่่อพื่ระองค์ำ ดังนั �นโปรดปรับปรุงกิจิำกิารต่่างๆ ของฉัันให์�ดี
ข่ �นด�วิย และโปรดอย่าได�ทอดทิ �งห์ร่อปล่อยวิางให์�เป็นภาระแก่ิต่วัิฉัันเพื่ยีงลำาพื่งั
แม�เพื่ยีงพื่ริบต่าเดยีวิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่ซัซารั 2/282 อิับ่น ุฮ์ะญัรััและอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ว
วา่ฮ์ะซนั ด้ใ่น นะตาอิัจญ์ั อัลัอัฟัุกุารั หน้า 177 และใน ซลิซลิะฮ์์ อัศัเศาะฮี์ฮ์ะฮ์์ 1/449)  

12 َحْسِبَ هللا اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّلُت َوُهَو َربُّ اْلَعرِش اْلَعِظيِم 
อ่านว่ิา “ฮั์ซุบยิัลลอฮุ์ ลาอลิาฮ์ะ อลิลาฮ้์ วิะอะลัยฮ์ ิต่ะวัิกิกัิลตุ่ วิะฮุ์วิะร็อบบุล 
อัรชีลิอะซีุม” (อ่าน 7 คำรั�ง)
คำวิามว่ิา “อัลลอฮ์์ทรงพื่อเพื่ยีงแล�วิสำาห์รับฉััน ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์
 แด่พื่ระองค์ำเท่านั �นที�ฉัันมอบห์มายและพื่่�งพื่า และพื่ระองค์ำค่ำอผู้้�อภบิาลแห่์ง
บลัลังก์ิอันยิ�งให์ญ่” ผ่้ใด้อัา่นเจ็ด้ครัั �ง อัลัลอัฮ์์จะให้กุารัปกุป้อังแกุ่เขาอัย์า่งเพีย์งพอัแล้ว
จากุสิ�งทีี่�จะที่ำาให้เขาเสีย์ใจ (จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ด้รััด้าอ์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่
โด้ย์อับ่่ด้ด้าว่ด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5081 ผ่้ รัาย์งานที่ั �งหมด้เชืิ�อัถืึอัได้้ และอัย์่ในเงื�อันไข 
ฮ์ะดี้ษมรััฟุอ์่ั ด้งัทีี่�อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่วไว้ในอัซัซลิซลิะฮ์์ 11/449) 
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สาม: เวิลาสาย

ในเวลาสาย์มีซนุนะฮ์์ให้ละหมาด้ฎิฮุ์า

 ห์ลักิฐานค่ำอ:

1  ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า: “ผ่้ เป็นทีี่�รัักุขอังฉัน 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้สั�งเสยี์ฉนัไว้สามปรัะกุารัคอืั ถืึอัศีลอัด้สามวนัขอังที่กุุ ๆ
 เดื้อัน ละหมาด้ฎิฮุ์าสอังร็ัอักุอัะฮ์์  และละหมาด้วติร์ักุ่อันนอัน”และที่า่นนบี่ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะ
ลยั์ฮิ์วะซลัลมัก็ุได้้สั�งเสยี์ที่า่นอับ่ ่อัดั้ด้รััด้าอ์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ด้้วย์คำาสั�งเสยี์นี �เชิน่กุนั
 (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 722) และที่า่นก็ุได้้สั�งเสยี์ อับ่ ่ซรััร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์
 อัย์า่งนี �เชิ่นกุนั (บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2712 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่
เศาะฮี์ห์ใน อัศัเศาะฮี์หะฮ์์ 2166) 
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2  ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ซรััร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 กุลา่ววา่: “กิระดก้ิข�อต่่อทุกิชีิ �นของแต่่ละคำนจำะต่่�นข่ �นมาพื่ร�อมกัิบภาระที�ต่�อง
บริจำาคำทาน ดงันั �น ทกุิกิารกิล่าวิว่ิา ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ เท่ากัิบห์น่�งกิารบริจำาคำ และ
ทกุิกิารกิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์กิเ็ท่ากัิบห์น่�งกิารบริจำาคำ และทกุิกิารกิล่าวิว่ิา 
อัลลอฮุ์อักิบรักิเ็ท่ากัิบห์น่�งกิารบริจำาคำ และกิารสั�งใชี�ให์�ทำาคำวิามดค่ีำอกิารบริจำาคำ
 กิารห์�ามปรามจำากิคำวิามชัี�วิค่ำอกิารบริจำาคำ และที�กิล่าวิมานั�นทดแทนได�ด�วิย
กิารละห์มาดฎุูฮ์าสองร็อกิอะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 720)

และมีปรัากุฏิอัย์่ใ่นหนงัสอืัเศาะฮี์ห์ขอังมสุลมิจากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ
อันัฮ์า ทีี่�อัธิิ์บ่าย์วา่มนษุย์์ถึกุ่สร้ัางมาด้้วย์กุรัะด้กุ่สามร้ัอัย์หกุสิบ่ชิิ �น และผ่้ ใด้ได้้บ่ริัจาคเที่่ากุบั่
จำานวนนี �แสด้งวา่วนันั �นเขาได้้ที่ำาให้ตวัขอังเขาหา่งจากุนรักุญัะฮ์นันมัแล้ว

   เวิลาของละห์มาดฎุูฮ์า:

เริั�มตั �งแตด่้วงอัาทิี่ตย์์ข่ �นสง่ปรัะมาณหน่�งด้้ามหอักุคือัพ้นเวลาต้อังห้ามไปแล้ว

สิ �นสดุ้เวลา: กุ่อันเข้าเวลาละหมาด้ซฮุ์ร์ัปรัะมาณสบิ่นาทีี่

หลกัุฐานคือั: ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอัมัร์ั บ่นิ อัะบ่ะซะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ
 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ท่านจำงละห์มาดศุ็บห์์ และอย่าละห์มาดใดๆ ขณะดวิงอาทติ่ย์ข่ �น
จำนกิว่ิามันจำะข่ �นส้ง…แล�วิจำงละห์มาด เพื่ราะกิารละห์มาดนี �จำะถูก้ิให์�มาเป็นพื่ยาน จำน
กิระทั�งเงาของห์อกิสั �นกิว่ิาต่วัิเอง และอย่าละห์มาดใดๆ ในเวิลานี � เพื่ราะนรกิญะฮั์นนัม
กิำาลังถูก้ิสุมเผู้าอย่้ขณะนั�น…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 832)

    เวิลาละห์มาดฎุูฮ์าที�ประเสริฐที�สุด: 

ชิว่งท้ี่าย์ขอังเวลา คือัเวลาทีี่�ลกุ่อัฐ่หลบ่แด้ด้อัย์่ที่ี่�ท้ี่อังแมอ่ัฐ่

ห์ลักิฐานค่ำอ:ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นซยั์ด์้ บ่นิ อัรััก็ุอัม เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่:แท้ี่จริังที่า่นนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เวิลาละห์มาดเอาวิาบนี ค่ำอเวิลาที�ล้กิอ้ฐร้�สก่ิร�อนที�
เท�าของมัน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 748)

    จำำานวินร็อกิอะฮ์์:

จำานวนน้อัย์ทีี่�สุด้ขอังละหมาฎิุฮ์าคือั สอังร็ัอักุอัะฮ์์  ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “ทีี่�รัักุขอังฉนัได้้สั�งเสยี์ฉนัสามอัย์า่ง-หน่�งในนั �นคือั-ละหมาด้ฎิฮุ์าสอัง

 ร็ัอักุอัะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1981 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 721)
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และจำานวนมากุสดุ้คือั ไมจ่ำากุดั้จำานวน สามารัถึละหมาด้ได้้มากุกุว่าแปด้ร็ัอักุอัะฮ์์ ด้งัฮ์ะดี้ษ

ทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุล่าวว่า: “ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั ละหมาด้ฎิฮุ์าสี�ร็ัอักุอัะฮ์์ และที่่านละหมาด้เพิ�มอีักุตามความปรัะสงค์ขอังอัลัลอัฮ์์” (

บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 719)

 ความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�งใหญ่ัขอังกุารัละหมาด้ฎิฮุ์าคือั  มนัเป็นคำาสั�งเสีย์ขอังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะสลัลมั แกุ่บ่รัรัด้าเศาะหาบ่ะฮ์์
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สี�: เวิลาซุุฮ์ร์

ในเวิลานี �มีห์ลายซุุนนะฮ์์:

 ซุุนนะฮ์์ที�ห์น่�ง: ละห์มาดซุุนนะฮ์์ก่ิอนและห์ลังละห์มาดซุุฮ์ร์

ปรัะเด้็นนี �เรัาได้้อัธิิ์บ่าย์มาแล้วกุ่อันหน้านี �ในเรืั�อังซุนนะฮ์์เรัาะวาติบ่ว่า มีบ่ที่บ่ญััญััติให้

ละหมาด้ซนุนะฮ์์สี�ร็ัอักุอัะฮ์์กุ่อันละหมาด้ซฮุ์ร์ั และสอังร็ัอักุอัะฮ์์หลงัละหมาด้ซฮุ์ร์ั ด้งัฮ์ะดี้ษขอัง

ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ ที่า่นหญิังอัมุม ุฮ์ะบี่บ่ะฮ์์ และที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุ

 ซุุนนะฮ์์ที�สอง: ในละห์มาดซุุฮ์ร์ให์�ละห์มาดร็อกิอะฮ์์แรกิยาวิกิว่ิา

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ อัลัคดุ้รีัย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “แท้ี่จริังเมื�อัละหมาด้ซฮุ์ร์ั

ถึกุ่อิักุอัมะฮ์์ข่ �น มีบ่างคนไปที่ำาธิ์ุรัะส่วนตวัทีี่�บ่ะกีุอ์ั เสร็ัจแล้วก็ุอัาบ่นำ �าละหมาด้ แล้วเด้ินมา

ละหมาด้ ปรัากุฏิวา่ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ย์งัละหมาด้อัย์่ใ่นร็ัอักุอัะฮ์์

ทีี่�หน่�งเนื�อังจากุความย์าวในกุารัอัา่นขอังที่า่น”  (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 454)

ด้้วย์เหตนีุ � จง่มีซนุนะฮ์์ ให้อิัมามอัา่นย์าวในร็ัอักุอัะฮ์์แรักุขอังละหมาด้ซฮุ์ร์ั  ผ่้ ทีี่�ละหมาด้คน

เดี้ย์วก็ุเชิน่กุนั ผ่้หญิังก็ุเชิน่กุนั ขอัวิงวอันตอ่ัอัลัลอัฮ์์ได้้โปรัด้ที่ำาให้พวกุเรัาปฏิิบ่ตัติามซนุนะฮ์์ได้้

อัย์า่งสมบ่ร่ัณ์ด้้วย์เถิึด้ 
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 เร่�องที�สาม: ช่ีวิงที�มีอากิาศ็ร�อนจำดั มีซุุนนะฮ์์ให์�รอคำอยจำนคำวิามร�อนลดลงก่ิอน

 แล�วิจำง่ค่ำอยละห์มาดซุุฮ์ร์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษมรััฟุอ์่ัจากุที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะ

ซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�ออากิาศ็ร�อนจำดั พื่วิกิท่านจำงรอให์�แดดร่มก่ิอนแล�วิจำง่ค่ำอยละห์มาด

 เพื่ราะคำวิามร�อนจำดัมาจำากิกิารเดอ่ดของนรกิญะฮั์นนัม” คำำาว่ิา “ฟีุฮ์ญิะฮั์นนัม” คือักุารั

เดื้อัด้ขอังนรักุญัะฮ์นันมั และกุารักุรัะจาย์ตวัขอังเปลวเพลงินรักุ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 533-534 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 615)

ชิยั์ค์อิับ่น ุอัษัุย์มีน เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่: “ตวัอัย์า่งเชิน่เมื�อัเรัาคำานวนวา่ในฤด้ร้่ัอันด้วง

อัาทิี่ตย์์จะคล้อัย์เวลาสบิ่สอังนาฬิิกุา และละหมาด้อัศัร์ัเวลาปรัะมาณ 16.30 น. กุารัรัอัให้แด้ด้

ร่ัมลงคือัละหมาด้ซฮุ์ร์ัในเวลาปรัะมาณ 16.00 น. เป็นต้น” (ใน อัลัมมุติอ์ั 2/104)

วิธิิ์กุารันี �ใช้ิได้้ที่ั �งกุบั่ผ่้ละหมาด้ญัะมาอัะฮ์์ หรืัอัละหมาด้คนเดี้ย์ว และผ่้หญิังก็ุเชิน่กุนั ตาม

ความหมาย์โด้ย์ภาพรัวมในฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์
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  ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะสลัลมั กุลา่ววา่: “กุารัละหมาด้เป็นแสงสวา่ง”  คือัเป็นแสงสวา่ง

หรืัอัรััศมีให้แกุ่คณุที่ั �งในโลกุนี �และโลกุหน้า
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ห์�า: เวิลาอัศ็ร์

เรัาได้้อัธิิ์บ่าย์มาแล้ววา่ไมมี่ละหมาด้ซนุนะฮ์์กุ่อันละหมาอัศัร์ัแตอ่ัย์า่งใด้

ชิยั์คลุอิัสลาม อิับ่น ุตยั์มีย์ะฮ์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “กุ่อันละหมาด้อัศัร์ัไมมี่รัาย์งานใด้

กุลา่ววา่ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ละหมาด้ซนุนะฮ์์ เว้นแตเ่ป็นกุารัรัาย์งานทีี่�อัอ่ัน

หรืัอัหนำ �าซำ �าอัาจจะผิด้พลาด้” (ด้ใ่น อัลัฟุะตาวา 23/125) 

และที�ถู้กิต่�องกิค่็ำอ –วัิลลอฮุ์อะอ์ลัม - ไมมี่ละหมาด้ซนุะฮ์์กุ่อันละหมาด้อัศัร์ั แตห่ากุเขา

ต้อังกุารัละหมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์หรืัอัมากุกุว่านั �นแต่ไม่ใชิ่ซุนนะฮ์์เรัาะวาติบ่เขาก็ุย์่อัมที่ำาได้้ แต่

ต้อังไมอ่ัย์่ใ่นเวลาต้อังห้ามละหมาด้ 
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 บทซุกิิริในต่อนเชี�าและต่อนเยน็

เวลากุารักุลา่วบ่ที่ซกิิุรัตอันเช้ิา และตอันเย์น็เริั�มตั �งแตต่อันไหน?

   เวิลาของกิารกิล่าวิบทซุกิิริต่อนเชี�า:

เริั�มตั �งแต่แสงขอังรุ่ังอัรุัณข่ �น นั�นคือัเวลาละหมาด้ฟัุจญ์ัรัหรืัอัละหมาด้ศุบ่ห์ เมื�อัมีเสีย์ง 

อัะซานละหมาด้ศบุ่ห์ด้งัข่ �น เวลาขอังกุารักุลา่วบ่ที่ซกิิุรัก็ุเริั�มข่ �นตอันนั �น นี�คือัคำาพด่้ขอังนกัุวชิิากุารั

 สว่นใหญ่ั ถ้ึาจะเริั�มกุลา่วหลงัด้วงอัาทิี่ตย์์ข่ �นแล้วก็ุไมเ่ป็นไรัหากุมีเหตจุำาเป็น แตค่วามปรัะเสริัฐ

น้อัย์กุวา่กุารักุลา่วตอันรุ่ังอัรุัณ แตก็ุ่ย์งัดี้กุวา่กุารัไมกุ่ลา่วมนัเลย์

   เวิลาของกิารกิล่าวิบทซุกิิริต่อนเยน็:

ที�ชัีดเจำนที�สุด -วัิลลอฮุ์อะอ์ลัม- ค่ำอ เริั�มตั �งแตห่ลงัละหมาด้อัศัร์ัจนกุรัะที่ั�งด้วงอัาทิี่ตย์์ตกุ

 ถ้ึาจะเริั�มกุลา่วหลงัจากุนั �นก็ุไมเ่ป็นไรัหากุมีเหตจุำาเป็น แตค่วามปรัะเสริัฐน้อัย์กุวา่กุารักุลา่ว

ตอันหลงัละหมาด้อัศัร์ั แตก็ุ่ย์งัดี้กุวา่กุารัไมกุ่ลา่วมนัเลย์
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ห์กิ: เวิลามัฆริบ

ในเวิลานี �มีห์ลายซุุนนะฮ์์:

 ห์น่�ง: ให์�เดก็ิอย้่ในบ�านในช่ีวิงแรกิของเวิลามัฆริบ

 สอง: ปิดประต่บ้�านในช่ีวิงแรกิของมัฆริบและกิล่าวิ บสิมลิลาฮ์์

ซนุนะฮ์์สอังปรัะกุารันี �เป็นกุารัป้อังกุนัตวัจากุชิยั์ฏิอันและญิัน กุารักุกัุเด้ก็ุให้อัย์่ใ่นบ้่านในชิว่ง

เวลาแรักุขอังมฆัริับ่จะปกุป้อังด้แ่ลพวกุเขาจากุชิยั์ฏิอันทีี่�จะอัอักุมากุรัะจดั้กุรัะจาย์ในเวลานั �น  กุารั

ปิด้ปรัะตบ้่่านในเวลานั �นพร้ัอัมกุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ ก็ุเป็นกุารัปกุป้อังรัักุษาจากุชิยั์ฏิอันและญิันเชิน่

กุนั นี�คือัคำาสอันทีี่�ยิ์�งใหญ่ัทีี่�อิัสลามได้้สอันให้ใช้ิปกุป้อังเด้ก็ุๆ และบ้่านเรืัอันขอังพวกุเรัา

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านญัาบิ่รั บ่ิน อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุล่าวว่าที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อพื่วิกิท่านอย่้ในต่อนเยน็กิำาลังเข�าส่้กิลางค่ำน กิจ็ำง

กัิกิต่วัิเดก็ิๆ ของพื่วิกิท่านอย้่ในบ�าน เพื่ราะชัียฏิอนมันจำะออกิมากิระจำดักิระจำายในเวิลา
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นั �น เม่�อผู่้านไปชัี�วิโมงห์น่�งของกิลางค่ำนกิจ็ำงปล่อย

พื่วิกิเขา  และพื่วิกิท่านจำงปิดประต่้ และกิล่าวิ บิ

สมลิลาฮ์์ เพื่ราะชัียฏิอนจำะไม่เปิดประต่ท้ี�ถูก้ิปิด” (

บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3304 บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2012” คำาวา่ ญุนุฮ์ลุลยั์ล์ ในตวับ่ที่

หะดี้ษ คือัเวลาหลงัจากุด้วงอัาทิี่ตย์์ตกุ

กุารักุกัุตวัเด้ก็ุๆ อัย์่ใ่นบ้่าน กุบั่กุารัปิด้ปรัะตบ้่่านใน

ชิว่งแรักุขอังเวลามฆัริับ่ถืึอัเป็นสิ�งทีี่�สนบั่สนนุให้กุรัะที่ำา

แตไ่มถ่ึง่ขั �นบ่งัคบั่ (ด้ใ่น ฟุะตาวา อัลัลจัญ์ันะฮ์์ อัดั้ด้าอิัมะฮ์์ 26/317) 

 สาม: ละห์มาดสองร็อกิอะฮ์์ก่ิอนละห์มาดมัฆริบ

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ มฆุอ็ัฟุฟัุล อัลัมซุะนีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�รัาย์งานวา่ที่า่น

นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “พวกุที่า่นจงละหมาด้ซนุนะฮ์์กุ่อันละหมาด้มฆัริับ่” สอัง

ครัั �ง และในครัั �งทีี่�สามที่า่นกุลา่ววา่ “สำาหรัับ่ผ่้ทีี่�มีความปรัะสงค์” เพรัาะเกุรังวา่ผ่้คนจะคดิ้วา่เป็น

ละหมาด้ซนุนะฮ์์รัอัตบิ่ะฮ์์ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1183)

และมีซุุนนะฮ์์ให์�ละห์มาดสองร็อกิอะฮ์์ระห์ว่ิางทกุิ ๆ อะซุานกัิบอกิิอมะฮ์์

ถ้ึาได้้ละหมาด้ซนุนะฮ์์รัอัตบิ่ะฮ์์ขอังละหมาด้ศบุ่ห์และซฮุ์ร์ั ก็ุถืึอัวา่เป็นกุารัเพีย์งพอัแล้ว หรืัอั

ถ้ึาไมมี่ซนุนะฮ์์รัอัตบิ่ะฮ์์ในละหมาด้อืั�นๆ เชิน่ เมื�อัผ่้อัะซานที่ำากุารัอัะซานละหมาด้อัศัร์ัหรืัอัอิัชิาอ์ั 

มีซนุนะฮ์์ให้ลกุุข่ �นยื์นละหมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่ิน มฆุ็อัฟุฟัุล อัลัมซุะนีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุล่าวว่า ที่่าน 

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ระห์ว่ิางทุกิ  ๆสองอะซุานมีกิารละห์มาด” สอัง

 ครัั �ง และในครัั �งทีี่�สามที่า่นกุลา่ววา่  “สำาห์รับผู้้�ที�มีคำวิามประสงค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 624 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 838)

กุารัละหมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์กุ่อันมฆัริับ่ และรัะหวา่งอัะซานกุบั่อิักุอัมะฮ์์ไมใ่ชิซ่นุะฮ์์ มอุักัุกุะด้ะฮ์์

 (ไมใ่ชิส่ิ�งทีี่�ที่า่นนบี่ปฏิิบ่ตัเิป็นปรัะจำา) ที่า่นจะละทิี่ �งเป็นบ่างครัั �ง ด้้วย์เหตนีุ � ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั จง่กุลา่ววา่: “สำาห์รับผู้้�ที�มีคำวิามประสงค์ำ”
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 สี�: กิารนอนก่ิอนอชิีาอ์เป็นที�สิ�งน่ารังเกีิยจำ

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่บ่รััซะฮ์์ อัลัอัสัละมีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่ววา่ “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ

 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ชิอับ่ละหมาด้อิัชิาอ์ัลา่ช้ิา และที่า่นรัังเกีุย์จกุารันอันกุ่อันละหมาด้อิัชิาอ์ั และกุารั

พด่้ คยุ์หลงัละหมาด้อิัชิาอ์ั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 599 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 647)

เหตทีุี่�กุารันอันในเวลามฆัริับ่(กุ่อันละหมาด้อิัชิาอ์ั)เป็นทีี่�รัังเกีุย์จ เพรัาะกุารันอันในเวลานั �นอัาจ

จะเป็นสาเหตทุี่ำาให้พลาด้กุารัละหมาด้อิัชิาอ์ั

 กุารัสำานกุ่ผิด้ในกุลางวนัและกุลางคืนเป็นกุญุัแจสำาหรัับ่บ่า่ว  ในกุารัปรัับ่ปรุังกุารัเด้นิที่างขอังชีิวิตส่อ่ัลัลอัฮ์์
ให้ดี้ข่ �น  ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะสลัลมั กุลา่ววา่: “แท�จำริงอัลลอฮ์์ -อัซุซุะ วิะญัลล์- จำะ
ทรงย่�นพื่ระห์ตั่ถ์ูมาในต่อนกิลางค่ำนเพื่่�อรับกิารสำาน่กิผิู้ดของผู้้�ทำาผู้ิดในต่อนกิลางวัิน  และทรงย่�น
พื่ระห์ตั่ถ์ูมาในต่อนกิลางวัินเพื่่�อรับกิารสำาน่กิผิู้ดของผู้้�ทำาผู้ิดในต่อนกิลางค่ำน”
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เจำด็: เวิลาอชิีาอ์

ในเวิลาอชิีาอ์มีซุุนนะฮ์์ห์ลายอย่างดงันี �:

 ห์น่�ง: กิารพื่้ดคุำย และกิารจำับกิลุ่มสนทนาห์ลังละห์มาดอิชีาอ์เป็นเร่�องน่า

รังเกีิยจำ

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่บ่รััซะฮ์์ อัลัอัสัละมีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่วมาแล้ว ในฮ์ะดี้ษกุลา่ว

วา่: “ที่า่นนบี่รัังเกีุย์จกุารันอันกุ่อันละหมาด้อัชิิาอ์ั และกุารัพด่้คยุ์หลงัละหมาด้อิัชิาอ์ั” แตถ้่ึาหากุ

จำาเป็นต้อังพด่้คยุ์ก็ุไมเ่ป็นทีี่�นา่รัังเกีุย์จ

สาเหตขุอังกุารัรัังเกีุย์จนี � -วลัลอัฮ์อุัะอ์ัลมั-  คือั ที่ำาให้เข้านอันด้กุ่ จนเกุรังวา่จะพลาด้ละหมาด้

ศบุ่ห์ในเวลา หรืัอัชิว่งเวลาเนิ�นๆ ขอังศบุ่ห์ หรืัอัพลาด้ละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์สำาหรัับ่คนทีี่�ปฏิิบ่ตัิ

เป็นนิสยั์
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 สอง: เวิลาที�ประเสริฐที�สุดของกิารละห์มาดอิชีาอ์ค่ำอให์�ล่าชี�า ห์ากิไม่สร� าง

คำวิามลำาบากิให์�แก่ิบรรดามะอ์ม้ม

ห์ลักิฐานค่ำอ:
ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่:คืนหน่�งที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์

ฮิ์วะซลัลมั ได้้ปลอ่ัย์เวลาลว่งเลย์จนสว่นใหญ่ัขอังกุลางคืนเกืุอับ่จะหมด้ไป จนกุรัะที่ั�งผ่้คนใน
มสัยิ์ด้ก็ุหลบั่กุนัแล้ว จากุนั �นที่า่นก็ุอัอักุไปละหมาด้และที่า่นกุลา่ววา่:  “แท�จำริงนี�ค่ำอเวิลาของ
มัน(ละห์มาดอิชีาอ์)ห์ากิไม่เป็นคำวิามลำาบากิแก่ิประชีาชีาต่ิของฉััน” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 638)
สำาหรัับ่ผ่้หญิังหากุไมเ่ป็นความลำาบ่ากุแกุ่พวกุนาง ก็ุจงให้ลา่ช้ิาในกุารัละหมาด้อิัชิาอ์ัเพรัาะ

พวกุนางไม่ต้อังผ่กุมัด้อัย์่่กุับ่ญัะมาอัะฮ์์ สำาหรัับ่ผ่้ ชิาย์ทีี่�อัย์่่ในภาวะไม่วาญิับ่ต้อังละหมาด้ 
ญัะมาอัะฮ์์ เชิน่ อัย์่ใ่นกุารัเด้นิที่าง เป็นต้น ก็ุควรัจะละหมาด้อิัชิาอ์ัให้ลา่ช้ิาด้้วย์

 มีซุุนนะฮ์์ให์�อ่านซุ้เราะฮ์์อัลอิคำลาศ็ทุกิค่ำน

จากุที่า่นอับ่ ่ด้รััด้าอ์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ จากุที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่:  
“คำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านไม่มีคำวิามสามารถูที�จำะอ่านห์น่�งส่วินสามของอัลกุิรอาน
ในแต่่ละค่ำนห์ร่อ? พื่วิกิเขากิล่าวิว่ิา:เขาจำะอ่านห์น่�งส่วินสามของอัลกุิรอานได�อย่างไร? 
ท่านนบีกิล่าวิว่ิา: กุิลฮุ์วัิลลอฮุ์ อะฮั์ด เท่ากัิบห์น่�งส่วินสามของอัลกุิรอาน” (จากุฮ์ะดี้ษ
ขอังที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5015 บ่นัที่กุ่โด้ย์
มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 811)
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ซุุนนะฮ์์ของกิารนอน

ในกิารนอน มีซุุนนะฮ์์มากิมายดงันี �:

1 ปิดประต่ท้ั �งห์มดขณะเข�านอน

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นญัาบ่ริั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ 
ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว
วา่:  “เม่�อพื่วิกิท่านนอนกิจ็ำงดบัไฟุ และจำงปิดประต้่
ทั �งห์ลาย และจำงปิดฝ่าภาชีนะใส่นำ �า และจำงปิด
อาห์ารและเคำร่�องด่�ม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 5624 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2012)

สาเหตทีุี่�มีคำาสั�งเรืั�อังปิด้ปรัะตห่น้าต่าง ก็ุเพื�อัป้อัง
กุนัชิัย์ฏิอันไม่ให้เข้าในบ้่าน ด้งัทีี่�กุล่าวมาแล้วในฮ์ะดี้ษขอังที่่านญัาบ่ิรั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ 
ฮ์ะดี้ษอืั�นวา่:

“พื่วิกิท่านจำงปิดประต่ท้ั �งห์ลาย และกิล่าวิ บสิมลิลาฮ์์ เพื่ราะชัียฏิอนจำะไม่เปิดประต่้
ที�ถู้กิปิด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5623 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2012)

2 ดบัไฟุก่ิอนนอน

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่่านญัาบ่ิรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�ว่า  
“เม่�อพื่วิกิท่านนอนกิจ็ำงดบัไฟุ”

และในฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอิับ่นอุัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา
 รัาย์งานวา่ ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว
วา่: “เม่�อพื่วิกิท่านนอน อย่าปล่อยให์�ไฟุต่ดิอย่้ใน
บ�านของพื่วิกิท่าน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
2015)

จากุฮ์ะดี้ษข้างต้นเรัาสามารัถึเอัามาเปรีัย์บ่เทีี่ย์บ่ได้้วา่ที่กุุอัย์า่งทีี่�อัาจจะเป็นสาเหตกุุ่อัให้เกิุด้
เพลงิไหม้จำาเป็นต้อังให้สิ�งนั �นหย์ดุ้ที่ำางาน เชิน่อัปุกุรัณ์สร้ัางความอับ่อัุน่ เป็นต้น เพรัาะต้นเหตุ
แหง่กุารัห้ามคือัเรืั�อังเดี้ย์วกุนั คือั เกุรังวา่จะกุ่อัให้เกิุด้ไฟุไหม้ได้้ และไฟุก็ุย์งัเป็นศตัร่ักุบั่พวกุเรัา
อีักุด้้วย์ ด้งัทีี่� ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้บ่อักุเอัาไว้

บนพื่่ �นฐานนี � หากุผ่้ทีี่�นอันอัย์่ม่ั�นใจวา่จะไมเ่กิุด้เพลงิไหม้ ก็ุไมเ่ป็นไรัหากุจากุปลอ่ัย์อัปุกุรัณ์
ตา่งๆ ไว้อัย์า่งนั �น เพรัาะข้อัตดั้สนิทีี่�วา่ข่ �นอัย์่กุ่บั่ต้นเหตทีุี่�เกุรังวา่จะกุ่อัให้เกิุด้ปัญัหา
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3 อาบนำ �าละห์มาดก่ิอนนอน

اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك
ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่น อัลับ่ะรัอัอ์ั บ่นิ อัาซบิ่ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ

อันัฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์ วะ
ซัลลัม กุล่าวว่า: “เม่�อท่านจำะนอน กิ็จำงอาบนำ �า
ละห์มาดก่ิอน แล�วิจำงนอนบนสีข�าง/ลำาต่วัิด�านขวิา
 แล�วิกิล่าวิว่ิา: อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัสลัมตุ่ วัิจำญะฮี์
 อลัิยกิะ…จำนจำบ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
ทีี่� 247 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2710)

4 ปัดที�นอนก่ิอนนอน

َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب ِبسِْ
ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 

กุลา่ววา่ ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่
: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านจำะนอนบน
ที�นอนของเขา เขาจำงปัดที�นอนด�วิยส่วินด�านใน
ของผู้�านุ่งของเขา เพื่ราะแท�จำริงเขาไม่ร้� ว่ิาอะไรมา
อย้่บนที�นอนของเขาบ�าง แล�วิจำงกิล่าวิดุอาอ์ว่ิา  
บสิมกิิะ ร็อบบ ิวิะเฎูาะตุ่ ญันบ…ีจำนจำบ”  (บ่นัที่กุ่โด้
 ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6320 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2714)

จากุสิ�งทีี่�กุล่าวมาแล้วเป็นทีี่�ชิดั้เจนแล้วว่ากุารัปัด้ทีี่�นอันด้้วย์ด้้านในขอังผ้านุ่งเป็นซุนนะฮ์์ 
และมีซนุนะฮ์์ให้กุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ และให้ปัด้สามครัั �ง

สิ�งทีี่�ใช้ิปัด้ทีี่�ปรัะเสริัฐทีี่�สดุ้ คือัด้้านในขอังผ้านุง่ นกัุวิชิากุารับ่างที่า่นกุลา่ววา่:ปัด้ด้้วย์อัะไรั
ก็ุได้้ สำาคญััทีี่�สดุ้คือั ต้อังปัด้ทีี่�นอัน หน่�งในนกัุวิชิากุารัทีี่�มีที่ศันะเชิ่นนี �คือั ชิยั์ค์ อิับ่น ุ ญิับ่รีัน 
เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ โด้ย์ที่า่นกุลา่ววา่ “กุารัใช้ิด้้านในขอังผ้านุง่ไมใ่ชิเ่งื�อันไข แตเ่งื�อันไขคือักุารัปัด้ให้ที่ั�ว
 จะปัด้ด้้วย์ผ้าโพกุศีรัษะหรืัอัสิ�งอืั�นๆ ก็ุได้้ ถืึอัวา่ได้้ที่ำาตามเป้าหมาย์แล้ว” (ด้ใ่นฟัุตวาขอังที่า่น 
เลขทีี่� 2693)

5 นอนบนสีข�างด�านขวิา
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6 วิางม่อขวิาใต่�แกิ�มข�างขวิา

اللَُّهمَّ ان َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك

และฮ์ะดี้ษทีี่�บ่ง่ชีิ �ถึง่ซนุนะฮ์์สอังอัย์า่งนี �คือั ฮ์ะดี้ษทีี่�
ที่า่นอัลับ่ะรัอัอ์ั บ่นิ อัาซบิ่ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ 
แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั
 กุล่าวว่า: “เม่� อท่านจำะนอน ดังนั �นจำงอาบนำ �า
ละห์มาด แล�วินอนบนสีข�างด�านขวิา แล�วิกิล่าวิว่ิา  “อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัสลัมตุ่ วัิจำญะฮี์
 อลัิยกิะ…จำนจำบ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 247 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�
 2710)

และฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านฮ์ซุยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า “เมื�อัที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
 วะซลัลมั ต้อังกุารัจะนอันในตอันกุลางคืน ที่า่นได้้วางมือัขอังที่า่นใต้แกุ้มขอังที่า่น…” (บ่นัที่กุ่ 
โด้ ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6314)

7 กิล่าวิบทซุกิิริก่ิอนนอน

สำาหรัับ่กุารันอันนั �นมีบ่ที่ซกิิุรัทีี่�มาจากุอัลักุรุัอัานและ
ซนุนะฮ์์ด้งันี �:

1  จำากิอัลกุิรอาน:

1  อ่านอายะฮ์์กุิรซีุย์

เมื�อัจะนอันมีซนุนะฮ์์ให้อัา่นอัาย์ะฮ์์กุรุัซีย์์ เพรัาะจะ
ชิว่ย์ปกุป้อังเขาจากุชิยั์ฏิอันจนถึง่เช้ิา

ห์ลักิฐานค่ำอ: เรืั�อังรัาวขอังที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุบั่ผ่้ขโมย์ที่รััพย์์สิน 
ซะกุาต และในฮ์ะด้ีษที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า:ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 
ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วแกุ่ฉนัวา่ “เชีลยของท่านได�ทำาอะไรบ�างเม่�อค่ำน?” ฉนั
กุลา่ววา่ เขาอ้ัางวา่เขาสอันฉนัถึง่คำาพด่้ทีี่�อัลัลอัฮ์์จะให้เกิุด้ปรัะโย์ชิน์แกุ่ตวัฉนั ฉนัจง่ปลอ่ัย์ตวั
เขาไป ที่า่นนบี่กุลา่ววา่ “คำำาพื่้ดนั �นค่ำออะไร?”  ฉนักุลา่ววา่ “เขาบ่อักุวา่เมื�อัที่า่นจะนอันบ่น
ทีี่�นอันขอังที่่าน จงอั่านอัาย์ะฮ์์กุรุัซีย์์จากุเริั�มจนจบ่คือัอัาย์ะฮ์์ (อัลัลอัฮ์ลุาอิัลาฮ์ะ อิัลลาฮ์วุลั 
ฮ์ยั์ย์ลุ ก็ุอัย์ย์ม่…) และเขากุลา่วแกุ่ฉนัวา่ อัลัลอัฮ์์จะย์งัคงรัักุษาที่า่น และชิยั์ฏิอันจะไมเ่ข้าใกุล้
ที่า่น จนเช้ิา  ที่ั �งนี � บ่รัรัด้าเศาะหาบ่ะฮ์์เป็นผ่้ ทีี่�มุง่มั�นจริังจงัในกุารัที่ำาความดี้เป็นที่นุเด้ิมอัย์่แ่ล้ว 
ที่า่นนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ก็ุกุลา่วว่า: “เขาได�พื่้ดคำวิามจำริงแก่ิท่านทั �งที�เขาเป็น
 จำอมโกิห์กิ ท่านร้� ห์ร่อเปล่าว่ิาผู้้� ที� ท่านสนทนาด� วิยเม่�อสามค่ำนก่ิอนค่ำอใคำร โอ� 
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อบฮุ้์ร็อยเราะฮ์์?” ที่่านตอับ่ว่า ไม่ครัับ่ ที่่านนบี่กุล่าวว่า: “นั� นค่ำอชัียฏิอน” (บ่นัที่่กุโด้ย์ อัลั
บ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2311 และอันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 10795)

2  อ่านสองอายะฮ์์สุดท�ายของซุ้เราะฮ์์อัลบะเกิาะเราะฮ์์

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ มัสอั่ด้ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดอ่านสองอายะฮ์์สุดท�ายของซุ้เราะฮ์์ อัลบะเกิาะเราะฮ์์ในต่อน
 กิลางค่ำน เพื่ียงพื่อแล�วิที�มันจำะปกิป� องเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 4008 
บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 807) 

สอังอัาย์ะฮ์์สดุ้ท้ี่าย์ขอังซ่เรัาะฮ์์อัลับ่ะเกุาะเรัาะฮ์์ไม่ได้้เจาะจงว่าเป็นบ่ที่ซิกิุรักุ่อันนอัน แต่
เป็นสิ�งทีี่�อัา่นตอันกุลางคืน หากุเขานกุ่ข่ �นได้้ตอันจะนอันก็ุให้อัา่นตอันนั �น

คำาวา่ “กุะฟุะตาฮ์”ุ มีกุารัให้ความหมาย์ทีี่�แตกุตา่งกุนัด้งันี �:

หน่�ง: เพีย์งพอัทีี่�จะที่ด้แที่นจากุกุารัละหมาด้กิุย์ามลุลยั์ล์

สอัง: เพีย์งพอัทีี่�จะใช้ิปกุป้อังเขาจากุชิยั์ฏิอันได้้

สาม: เพีย์งพอัทีี่�จะปกุป้อังจากุโรัคภยั์และอับุ่ตัเิหตตุา่งๆ 

แตอ่ัาจเป็นได้้ที่ั �งสามข้อัด้งัทีี่�อันันะวะวีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ ได้้บ่อักุเอัาไว้ (ด้ใ่น ชิรััห์ เศาะฮี์ห์
 มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 808 เรืั�อังความปรัะเสริัฐขอังซ่เรัาะฮ์์อัลัฟุาติฮ์ะฮ์์ และท้ี่าย์ซ่เรัาะฮ์์ 
อัลับ่ะเกุาะเรัาะฮ์์…)

3  อ่านซุ้เราะฮ์์อัลอคิำลาศ็ อัลฟุะลักิ และอันนาส และเป่าในฝ่่าม่อทั �งสอง แล�วิ
ล้บทั�วิร่างกิายสามคำรั�ง

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่: “ที่กุุคืนเมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เข้าส่ที่ี่�นอันขอังที่า่น ที่า่นจะรัวมฝ่ัามือัที่ั �งสอังเข้าด้้วย์กุนั แล้วเป่าในมือัที่ั �งสอัง
 แล้วอัา่น “กุลุฮ์วุลัลอัฮ์ ุอัะฮ์ดั้ และกุลุอัะอัซ่ ุบ่ร็ิัอับ่บ่ลิ ฟุะลกัุ และกุลุอัะอัซ่ ุบ่ร็ิัอับ่บ่นินาส” แล้ว
ที่า่นเอัาฝ่ัามือัที่ั �งสอังลบ่่ที่ั�วร่ัางกุาย์เที่า่ทีี่�มีความสามารัถึจะลบ่่ถึง่ เริั�มจากุศีรัษะ ใบ่หน้า และ
ตามด้้วย์สว่นอืั�นๆ ขอังร่ัางกุาย์ ที่า่นที่ำาอัย์า่งนี �สามครัั �ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
5017)

ประโยชีน์ที�ได� รับจำากิฮ์ะดีษนี �: คือั แท้ี่จริังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ปฏิิบ่ตั ิ
ซนุนะฮ์์นี �เป็นปรัะจำาที่กุุคืน ด้งัทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่ “ที่กุุคืน” ด้งันั �นผ่้
ใด้ ต้อังกุารัจะปฏิิบ่ตัิซนุนะฮ์์นี � เขาจะต้อังรัวมฝ่ัามือัที่ั �งสอังเข้าด้้วย์กุนั แล้วเป่าในฝ่ัามือัที่ั �งสอัง
ด้้วย์กุารัอัา่นซเ่รัาะฮ์์อัลัอิัคลาศ ซเ่รัาะฮ์์อัลัฟุะลกัุ และซเ่รัาะฮ์์อันันาส แล้วลบ่่ให้ที่ั�วร่ัางกุาย์เที่า่ทีี่�
มีความสามารัถึจะลบ่่ถึง่ เริั�มจากุศีรัษะ ใบ่หน้า และสว่นอืั�นๆ ขอังร่ัางกุาย์ ที่ำาอัย์า่งนี �สามครัั �ง.
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4  อ่านซุ้เราะฮ์์อัลกิาฟิุร้น

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอัรุัวะฮ์์ บ่นิ เนาฟัุล รัาย์งานจากุพอ่ัขอังเขาวา่ “แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วแกุ่เนาฟัุลวา่: “จงอัา่น กุลุย์าอัยั์ย์ฮุ์ลักุาฟิุร่ัน จนจบ่ เพรัาะมนัจะปกุป้อังให้
 บ่ริัสทุี่ธิิ์�จากุกุารัตั �งภาคีต่อัอัลัลอัฮ์์” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 21934 บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อับ่ด่้าว่ด้ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่�  5055 บ่ันที่่กุโด้ย์อััตติรัมิ ซี ย์์  ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่�  3403 และ 
อััลอััลบ่านีย์์  เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ฮ์ะดี้ษฮ์ะซนั

2  ในซุุนนะฮ์์ มีดุอาอ์มากิมาย เช่ีน:
1 َك اللَُّهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا  ِبسِْ

อ่านว่ิา “บสิมกัิิลลอฮุ์มมะ อะม้ตุ่ วิะอะฮ์์ยา”
คำวิามว่ิา “โอ� อัลลอฮ์์ ด� วิยพื่ระนามของ
พื่ระองค์ำที�ฉัันต่ายและมีชีีวิติ่” (จากุฮ์ะดี้ษขอัง
ที่า่นฮ์ุซยั์ฟุะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์  บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6324)

2 ِإْن  َوَمَْياَها,  َمَاتـَُها  َلَك  تـََوفَّاَها،  َوأَْنَت  نـَْفِسي  َخَلْقَت   اللَُّهمَّ 
َأَمتَـَّها فَاْغِفْر َلَا، اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسأَُلَك  َأْحيـَيـْتـََها فَاْحَفْظَها، َوِإْن 
اْلَعاِفَيَة
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ เคำาะลักิต่ะ นัฟุซีุ วิะอันต่ะ ต่ะวัิฟุฟุาฮ์า ละกิะ มะมาตุ่ฮ์า 
วิะมะห์์ยาฮ์า อนิ อะห์์ยัยต่ะฮ์า ฟุะฮ์์ฟัุซุฮ์า วิะอนิ อะมัต่ต่ะฮ์า ฟัุฆฟิุร ละฮ์า 
อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัสอะลุกัิล อาฟิุยะฮ์์” 
คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์พื่ระองค์ำได�สร�างฉััน และพื่ระองค์ำกิท็ำาให์�มันต่าย กิารทำาให์�
มันต่ายและมีชีีวิติ่เป็นสทิธิีของพื่ระองค์ำ ห์ากิพื่ระองค์ำให์�ชีีวิติ่กัิบมัน โปรดรักิษา
มันด�วิยเถูดิ และห์ากิพื่ระองค์ำให์�มันต่าย โปรดอภยัโทษให์�มันด�วิยเถูดิ โอ�อัลลอฮ์์
 แท�จำริงฉัันขอคำวิามปลอดภยัจำากิพื่ระองค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2712)

3  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اأَلْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ، رَبَـَّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء, فَاِلَق الَْبِّ َوالنَـَّوى , َوُمْنِزَل  
 التَـّْورَاِة َواإِلْنِيِل َواْلُفْرقَاِن ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه  اللَُّهمَّ أَْنَت اأَلوَُّل فـََلْيَس قـَبـَْلَك
 َشْيٌء , َوأَْنَت الِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء , َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فـََلْيَس ُدوَنَك
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر َشْيٌء ، اْقِض َعنَّاالدَّ
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ ร็อบบสั สะมาวิาต่ ิวิะ ร็อบบลัอัรฎู ิวิะร็อบบลั อัรชีลิ อะซีุม
 ร็อบบะนา วิะ ร็อบบะ กุิลล ิชัียอนิ ฟุาลิกิอ็ล ฮั์บบ ิวัินนะวิา วิะมุนซุลัิต่ เต่ารอต่ิ
 วัิลอลิญีล วัิลฟุุรกิอน อะอ้ซุุ บกิิะ มนิชัีรริกุิลลชัิียอนิ อันต่ะ อาคำซุิุน บนิาศ็ยิะต่ฮิ์ิ
 อัลลอฮุ์มมะ อันต่ลัเอาวิะลุ ฟุะลัยซุะ กิอ็บบะละกิะ ชัียอุน วิะอันต่ลัอาคำรุิ ฟุะ
ลัยซุะ บะอ์ดะกิะ ชัียอุน วิะอันต่ซัุซุอฮ์รุิ ฟุะลัยซุะ เฟุากิอกิะ ชัียอุน วิะอันต่ลับาฏิิ

นุ ฟุะลัยซุะ ดน้ะกิะ ชัียอุน อกิิฎู ิอันนัดดยันะ วิะอัฆนินา มนัิล ฟัุกิริ”
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คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ ผู้้�ทรงอภบิาลแห่์งชัี �นฟุ� าทั �งห์ลายและแผู่้นดนิ และผู้้�ทรง
อภบิาลแห่์งบัลลังก์ิอันยิ�งให์ญ่ ผู้้�ทรงอภบิาลแห่์งพื่วิกิเราและทุกิสิ�งทุกิอย่าง 
ผู้้�ทรงให์�เมล็ดพื่ช่ีงอกิเงยข่ �นมา ผู้้�ทรงประทานคัำมภร์ีอัต่เต่ารอต่ อัลอลิญีล และ
อัลกุิรอาน ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามชัี� วิร� ายของทุกิ
สรรพื่สิ�งที�พื่ระองค์ำเป็นผู้้�กุิมขม่อมของมัน โอ�อัลลอฮ์์พื่ระองค์ำเป็นผู้้�แรกิ ซุ่�งไม่มี
สิ�งใดก่ิอนห์น�าพื่ระองค์ำ พื่ระองค์ำเป็นผู้้�สุดท�าย ซุ่�งไม่มีสิ�งใดห์ลังจำากิพื่ระองค์ำ
พื่ระองค์ำเป็นผู้้�ที� ชัีดเจำนเห์น่อทุกิสิ�งไม่มีสิ�งใดเห์น่อพื่ระองค์ำ พื่ระองค์ำเป็น ผู้้�
เร�นลับไม่มีสิ�งใดที�เร�นลับยิ�งกิว่ิาพื่ระองค์ำอีกิ โปรดอำานวิยให์�เราได�จ่ำายห์นี �ด�วิยเถูดิ
 และโปรดทำาให์�เรามั�งมีจำนรอดพื่�นจำากิคำวิามยากิจำนด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ
 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2713)

4 َك َربِّ َوَضْعُت َجْنِب َوِبَك َأْرفـَُعُه ِإْن َأْمَسْكَت نـَْفِسي فَاْرَحَْها َوِإْن َأْرَسْلتـََها فَاْحَفْظَها ِبَا َتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك    ِبسِْ
الصَّاِلَِي
อ่านว่ิา “บสิมกิิะ ร็อบบ ีวิะเฎูาะอ์ตุ่ ญันบ ีวิะบกิิะ อัรฟุะอุฮุ์ อนิอัมซัุกิต่ะ นัฟุซีุ 

ฟัุรฮั์มฮ์า วิะอนิ อัรซัุลต่ะฮ์า ฟุะฮ์์ฟัุซุฮ์า บมิา ต่ะฮ์์ฟุะซุุ บฮีิ์ อบิาดะกัิศ็ ศ็อลฮีิ์น” 

คำวิามว่ิา “โอ�ผู้้�ทรงอภบิาลของฉััน ด�วิยพื่ระนามของพื่ระองค์ำฉัันได�วิางสีข�างของ

ฉััน และด�วิยพื่ระองค์ำฉัันยกิมันข่ �น ห์ากิพื่ระองค์ำเอาชีีวิติ่ของฉัันไป โปรดเมต่ต่า

มันด�วิยเถูดิ และห์ากิพื่ระองค์ำไวิ�ชีีวิติ่มัน โปรดรักิษามันอย่างที�พื่ระองค์ำรักิษา

บ่าวิที�ดีทั �งห์ลายด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6302 บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2714)
5 اْلَْمُد للِّ الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَن، وََكَفاَن َوآَواَن، َفَكْم ِمَّْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُمْؤِوي 

อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ลิละซีุ อัฏิอะมะนา วิะซุะกิอนา วิะกิะฟุานา วิะอาวิานา

 ฟุะกัิม มมิมัน ลา กิาฟิุยะละฮ้์ วิะลา มุอ์วีิ”

คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นกิรรมสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ ผู้้�ซุ่�งให์�อาห์ารแก่ิ

พื่วิกิเรา ให์�เคำร่�องด่�มแก่ิพื่วิกิเรา ทรงปกิป� องเรา และทรงให์�ที�พื่ักิพื่ิงแก่ิเรา กีิ�

มากิน�อยแล�วิผู้้�ที�ไม่มีใคำรปกิป� อง ผู้้�ไม่มีใคำรให์�ที�พื่กัิพื่งิ”

จากุฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่วว่า: “แท้ี่จริังเมื�อัที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เข้านอันที่า่นกุลา่ววา่: “อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์…จนจบ่” (บ่นัที่กุ่

โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2715)
6 اللَُّهمَّ ِقِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث ِعَباَدك  

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ กินีิย์ อะซุาบะกิะ เยามะ ต่บัอะซุุ อบิาดะกิะ”

คำวิามว่ิา “โอ� อัลลอฮ์์ โปรดปกิป� องฉัันจำากิกิารลงโทษของพื่ระองค์ำ ในวัินที�
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พื่ระองค์ำให์�บ่าวิทั �งห์ลายฟุ่�นค่ำนชีีพื่” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 18660 และ

อัลัอัลับ่านีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 2/869) 

7  กิล่าวิ ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ อย่างละสามสิบสามคำรั�ง และอัลลอฮุ์ 

อักิบรั สามสิบสี�คำรั�ง

มีซนุนะฮ์์ให้กุลา่ว ซบุ่ฮ์านลัลอัฮ์์ สามสบิ่สามครัั �ง  อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์ สามสบิ่สามครัั �ง อัลัลอัฮ์ุ
อักัุบ่รัั สามสบิ่สี�ครัั �ง เมื�อัต้อังกุารัจะนอัน จะได้้รัับ่ความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�งใหญ่ั นั�นคือั จะได้้รัับ่พลงั
ความแข็งแกุร่ังให้แกุ่ร่ัางกุาย์ขอังเขาตลอัด้ที่ั �งวนั

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะลีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า มีเชิลย์ศ่กุมาย์งัที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั และที่า่นหญิังฟุาฏิิมะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า ก็ุได้้มาหาที่า่นเพื�อั
ร้ัอังเรีัย์นวา่นางปวด้มือัจากุกุารัโมแ่ป้งเพื�อัจะขอัเชิลย์ผ่้นั �นมาเป็นคนรัับ่ใช้ิ แตน่างไมไ่ด้้พบ่ที่า่น
นบี่ พบ่แตท่ี่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์จง่ได้้ฝัากุนางให้บ่อักุกุบั่ที่า่นนบี่ไว้ เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์
ฮิ์วะซลัลมั กุลบั่มา ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ก็ุบ่อักุเรืั�อังนั �นแกุ่ที่า่น แล้วที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์
วะซลัลมั ก็ุมาหาพวกุเรัา ซ่�งตอันนั �นเรัานอันกุนัแล้ว พวกุเรัาจะลกุุข่ �น แตท่ี่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะ ลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่  “ไม่ต่�องลุกิข่ �น” แล้วที่า่นก็ุนั�งสอัด้เท้ี่าเข้ามารัะหวา่งพวกุเรัาจนพบ่
วา่ เท้ี่าทีี่�เย์น็ขอังที่า่นอัย์่ร่ัะด้บั่หน้าอักุขอังฉนั แล้วที่า่นกุลา่ววา่  “เอาไห์มฉัันจำะสอนเธีอทั �ง
สองในสิ�งที�ดกีิว่ิาสิ�งที�เธีอขอ? เม่�อพื่วิกิเธีอนอน จำงกิล่าวิว่ิา อัลลอฮุ์อักิบรั สามสิบสี�
คำรั�ง  ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ สามสบิสามคำรั�ง  อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ สามสบิสามคำรั�ง ดกีิว่ิากิารมีคำนใชี�
ห์น่�งคำนเสียอีกิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3705 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 
2727)

ในอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งมีว่า ที่่านอัะลีย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า: “ฉันไม่เคย์ทิี่ �งกุารั 
กุลา่วนี �นบั่ตั �งแตไ่ด้้ยิ์นจากุที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั มีคนถึามวา่ แม้ในวนัสงครัาม
 ศฟิุฟีุนกุรัะนั �นหรืัอั? ที่า่นตอับ่วา่:ใชิ ่แม้กุรัะที่ั�งในคืนศฟิุฟีุนด้้วย์ก็ุตาม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะ
ดี้ษ ลำาด้บั่ทีี่� 5362 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ  ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2727)

8  اللَُّهمَّ ِإِنّ َأْسَلْمُت َوْجِهي ِإلَْيَك ، َوفـَوَّْضُت َأْمِري ِإلَْيَك ، َوَأْلَْأُت َظْهِري ِإلَْيَك ، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك. اَل َمْلَجَأ   
َواَل َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنـَْزْلَت، َوبَِنِبيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت
อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อนินี อัสลัมตุ่ วัิจำญ์ฮี์ อลัิยกิะ วิะเฟุาวัิฎูตุ่ อัมรีย์ อลัิยกิะ 
วิะอัลญะอ์ตุ่ เซุาะฮ์์รี อลัิยกิะ ร็อฆบะต่นั วิะเราะฮ์์บะต่นั อลัิยกิะ ลา มัลญะอะ
 วิะลา มันญา มนิกิะ อลิลา อลัิยกิะ อามันตุ่ บกิิติ่าบกัิิล ละซีุ อันซัุลต่ะ วิะบนิะ
บยีกัิิลป์ ละซีุ อัรซัุลต่ะ” 
คำวิามว่ิา “โอ� อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันได�ให์�ใบห์น�าของฉัันจำำานนต่่อพื่ระองค์ำ และ 
มอบห์มายกิารงานของฉัันต่่อพื่ระองค์ำ และให์�แผู่้นห์ลังของฉัันพื่่�งพื่งิพื่ระองค์ำ ด�วิย
 คำวิามห์วัิงและกิลัวิต่่อพื่ระองค์ำ ไม่มีที�พื่่�งพื่งิและไม่มีที�ปลอดภยัใดนอกิจำากิ ณ
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 ที�พื่ระองค์ำ ฉัันได�ศ็รัทธีาต่่อคัำมภร์ีที�ของพื่ระองค์ำที�ประทานลงมา และนบขีอง
พื่ระองค์ำที�ส่งมา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 247 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 2710) และในชิว่งท้ี่าย์ขอังฮ์ะดี้ษ ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว
วา่ “จำงทำาให์�มันเป็นคำำาพื่ด้สุดท�ายของท่าน เพื่ราะห์ากิท่านต่ายในค่ำนนั�น ท่าน
ได�ต่ายบนศ็าสนาที�บริสุทธิี�” และในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิที่า่นกุลา่ววา่: “ห์ากิท่านต่่�น
มา ท่านจำะต่่�นข่ �นมาบนคำวิามด”ี

และในฮ์ะด้ีษนี �ย์งัได้้อัธิิ์บ่าย์ถึง่ซนุนะฮ์์อืั�นอีักุ คือัจะต้อังให้บ่ที่ซิกิุรันี �เป็นคำาพด่้สดุ้ท้ี่าย์กุ่อัน
นอัน  และเขาจะได้้รัับ่ผลตอับ่แที่นทีี่�ยิ์�งใหญ่ั หากุเขาตาย์ในคืนนั �นเที่า่กุบั่ตาย์อัย์่บ่่นฟิุฏิเรัาะฮ์์
 หมาย์ถึ่งบ่นซุนนะฮ์์ หรืัอัอัย์่่ในศาสนาขอังอัิบ่รัอัฮี์มทีี่�บ่ริัสทุี่ธิิ์� หากุเขาตื�นเขาจะตื�นข่ �นมาบ่น
ความดี้ ที่ั �งในปัจจัย์ย์ังชีิพ และกุารังาน รัวมถึ่งความดี้อืั�นๆ ทีี่�ครัอับ่คลุมอัย์่่ในคำานี � -
วลัลอัฮ์อุัะอ์ัลมั

และสิ�งที�สมคำวิรจำะเต่อ่นในที�นี �ด�วิยค่ำอ: บ่ที่ซกิิุรัทีี่�ยิ์�งใหญ่ั ทีี่�เป็นสาเหตขุอังความปรัะเสริัฐ
ทีี่�ใหญ่ัยิ์�ง ทีี่�อัลัลอัฮ์์ผ่้ที่รังยิ์�งใหญ่ั ผ่้ที่รังสง่สง่ที่รังโปรัด้ปรัาน คือับ่ที่ซกิิุรัทีี่�อัย์่ใ่นฮ์ะดี้ษเศาะฮี์ห์ ทีี่�
ที่า่นชิดั้ด้าด้ บ่นิ เอัาซ์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว

กุารัรัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์เป็นป้อัมปรัากุารัทีี่�มั�นคง  และเป็นสาเหตทีุี่�ที่ำาให้หวัใจมีชีิวิต  ด้งันั �น จงเป็นคนทีี่�รัำาลกุ่

ถึง่อัลัลอัฮ์์เถิึด้  ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะสลัลมั กุลา่ววา่: “อุปมา ผู้้�ที�รำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์กัิบ

ผู้้�ที�ไม่รำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์  อุปมัยดงัผู้้�ที�มีชีีวิติ่กัิบผู้้�ที�ต่าย”
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วา่: “นายแห่์งกิารขออภยัโทษ ค่ำอกิารที�ท่านกิล่าวิว่ิา:

 اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِن َوَأَن َعْبُدَك َوَأَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنـَْعُت
أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغِفْر ِل فَِإنَُّه اَل يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อันต่ะ ร็อบบ ีลาอลิาฮ์ะ อลิลา อันต่ะ เคำาะลักิต่ะนี วิะอะนา 
อับดุกิะ วิะอะนา อะลา อะฮ์์ดกิิะ วิะวิะอ์ดกิิะ มัซุต่ะเฏิาะอ์ตุ่ อะอ้ซุุบกิิะ มนิชัีรริ มาเศ็าะ
นะอ์ตุ่ อะบอุ้ ละกิะ บนิิอ์มะต่กิิะ อะลัยยา วิะอะบอุ้ บซัิุมบ ี ฟัุฆฟิุรลี ฟุะอนินะฮ้์ ลา 
ยัฆฟิุรุซุ ซุุน้บะ อลิลา อันต่ะ” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์พื่ระองค์ำค่ำอผู้้�ทรงอภบิาลของฉััน ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิ
พื่ระองค์ำ พื่ระองค์ำได�สร� างฉัันและฉัันค่ำอบ่าวิของพื่ระองค์ำ ต่ัวิฉัันกัิบสัญญาแห่์งผู้ล
ต่อบแทนที�ดี และสัญญาแห่์งกิารลงโทษของพื่ระองค์ำนั �น ฉัันทำาได�เท่าที�ฉัันมีคำวิาม
สามารถูเท่านั �น ฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามชัี�วิร�ายที�ฉัันได�กิระทำา
ไวิ� ฉัันกิลับไปห์าพื่ระองค์ำด�วิยกิารยอมรับในคำวิามโปรดปรานของพื่ระองค์ำที�มีต่่อต่วัิฉััน
 และฉัันขอกิลับไปห์าพื่ระองค์ำด�วิยกิารยอมรับในคำวิามผู้ิดบาปของฉััน ดังนั �น ขอได�
โปรดประทานอภยัโทษแก่ิฉัันเถูดิ เพื่ราะแท�จำริงไม่มีผู้้�ใดสามารถูอภยัในบาปต่่างๆได�
นอกิจำากิพื่ระองค์ำ” ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดกิล่าวิดุอาอ์นี �ต่อน
กิลางวัินด�วิยคำวิามเช่ี�อมั�น ห์ากิเขาเสียชีีวิติ่ก่ิอนคำำ�าเขาจำะได�เป็นชีาวิสวิรรค์ำ และห์ากิ
เขากิล่าวิต่อนคำำ�าด�วิยคำวิามเช่ี�อมั�น แล�วิเขาเสียชีีวิติ่ก่ิอนถูง่ต่อนเชี�า เขาจำะได�เป็นชีาวิ
สวิรรค์ำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6306)

    ซุุนนะฮ์์เม่�อฝั่น

ความฝัันจะอัย์่่ในสามสภาพ ด้งัปรัากุฏิในฮ์ะด้ีษ
ขอังที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ในบ่นัที่กุ่
ขอังมสุลมิ

1 ฝัันดี้ คือัข่าวดี้จากุอัลัลอัฮ์์ มารัย์าที่เมื�อัฝัันดี้

จะอัธิิ์บ่าย์ลำาด้บั่ตอ่ัไป

2 ฝัันร้ัาย์ มาจากุชิยั์ฏิอัน มนัไมใ่ห้โที่ษใด้ๆ หากุปฏิิบ่ตัติามมารัย์าที่ทีี่�จะอัธิิ์บ่าย์ในลำาด้บั่

ตอ่ัไป

3 ฝัันเหน็สิ�งทีี่�เคย์พด่้ถึง่ไว้กุ่อันนอัน ซ่�งจะไมเ่ป็นผลใด้ๆ ที่ั �งสิ �น

   ซุุนนะฮ์์ที�จำะต่�องปฏิบิตั่เิม่�อเกิดิสิ�งเห์ล่านี �อย่้ในฮ์ะดษีห์ลายบทด�วิยกัิน เช่ีน:

ที่า่นอับ่ ่ ซะละมะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ฉนัเคย์ฝัันเห็นอัะไรับ่างอัย์า่งจนฉนัป่วย์ 
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แล้วฉนัก็ุได้้พบ่กุบั่อับ่ ่ เกุาะตาด้ะฮ์์ เขาได้้พด่้กุบั่ฉนัว่า ฉนัก็ุเคย์ฝัันและมนัที่ำาให้ฉนัป่วย์ จน
กุรัะที่ั�งฉนัได้้ยิ์นที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ฝั่นดมีาจำากิอัลลอฮ์์ เม่�อคำน
ห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านฝั่นเห์น็สิ�งที�ชีอบ จำงอย่าเล่ามันแก่ิผู้้�ใดนอกิจำากิผู้้�ที�เขารักิ และ
ห์ากิฝั่นเห์็นสิ�งที� เกิลียด จำงถู่มนำ �าลายไปทางซุ�ายสามคำรั�งแล�วิขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อ
อัลลอฮ์์ให์�พื่�นจำากิคำวิามชัี�วิร� ายของชัียฏิอนและคำวิามชัี�วิร� ายของคำวิามฝั่นนั�น และอย่า
เล่าให์�ใคำรฟัุง แท�จำริงมันจำะไม่ให์�โทษใดๆ แก่ิเขาเลย”

และที่่านอับ่ ่ ซะละมะฮ์์กุลา่ววา่ “แท้ี่จริัง ฉนัเคย์ฝัันร้ัาย์ทีี่�หนกัุยิ์�งกุวา่ภเ่ขาที่บั่ แตฉ่นัก็ุไม่
สนใจมนัอีักุเลย์ หลงัจากุทีี่�ฉนัได้้ยิ์นฮ์ะดี้ษนี �” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5747 บ่นัที่กุ่
โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2261) 

และในสาย์รัาย์งานอืั�นที่า่นกุลา่ววา่: “ฝัันดี้มาจากุอัลัลอัฮ์์ และฝัันร้ัาย์มาจากุชิยั์ฏิอัน เมื�อั
คนหน่�งคนใด้ในหม่พ่วกุที่า่นฝัันร้ัาย์ จงถ่ึมนำ �าลาย์ไปที่างซ้าย์ และขอัความคุ้มครัอังตอ่ัอัลัลอัฮ์์
ให้พ้นจากุความชิั�วร้ัาย์ขอังมนั แท้ี่จริังมันจะไม่ให้โที่ษใด้ๆ แกุ่เขา” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับุ่คอัรีัย์์ 
ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3292 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2261) 

และในฮ์ะด้ีษทีี่�ที่่านญัาบ่ิรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานว่าที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะ
ซลัลมั กุลา่ววา่: “ท่านจำงขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่ออัลลอฮ์์ให์�พื่�นจำากิชัียฏิอน สามคำรั�ง และ
จำงพื่ลิกิต่วัินอนอีกิข�าง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2262)

และในฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ซะอีัด้ อัลัคดุ้รีัย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ที่า่นนบี่กุลา่ววา่: “เม่�อ
คำนห์น่�งคำนใดฝั่นเห์็นสิ�งที�เขาชีอบ แท�จำริงมันมาจำากิอัลลอฮ์์ ดังนั �นจำงสรรเสริญต่่อ
อัลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7045)

 จำากิฮ์ะดษีเห์ล่านี �จำง่สรุปได�ดงันี �: ผู้้�ใดที�ห์ลับฝั่นเห์น็สิ�งดีๆ  มีซุุนนะฮ์์ให์�เขาปฏิบิตั่ิ

ดงันี �:

1    ห์น่�ง: ต้อังกุลา่วคำาสรัรัเสริัญัตอ่ัอัลัลอัฮ์์ เพรัาะสิ�งนั �นมาจากุอัลัลอัฮ์์ 

สอง: ให้เลา่ความฝัันนั �นแกุ่ผ่้ อืั�นได้้ แตต้่อังไมเ่ลา่ความฝัันนั �นนอักุจากุให้แกุ่คนทีี่�เขารัักุ
เที่า่นั �น

2    และผู้้�ใดห์ลับฝั่นเห์น็สิ�งที�น่ารังเกีิยจำ มีซุุนนะฮ์์ให์�เขาปฏิบิตั่ดิงันี �:

ห์น่�ง: ถ่ึมนำ �าลาย์หรืัอัพน่ไปที่างซ้าย์สามครัั �ง

สอง: ต้อังขอัความคุ้มครัอังตอ่ัอัลัลอัฮ์์ให้พ้นจากุชิยั์ฏิอัน และให้พ้นจากุความชิั�วขอังสิ�งทีี่�

เขาฝััน ด้้วย์กุารักุลา่ววา่ “อัะอัซ่บุ่ลิลาฮิ์ มินชัิ ชิยั์ฏิอันิรัเรัาะญีัม วะมิน ชิรััริัฮ์า” สามครัั �ง

สาม: ไมต้่อังเลา่ความฝัันให้ใครัฟัุง เพรัาะความฝัันไมไ่ด้้มีผลร้ัาย์อัะไรัตอ่ัเขาเลย์ ด้งัทีี่�ที่า่น

นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้บ่อักุไว้ แตถ้่ึาย์งัฝัันร้ัาย์อีักุให้ปฏิิบ่ตัเิพิ�มเตมิในข้อัตอ่ัไป

สี�: ให้พลกิุตวัไปนอันตะแคงอีักุข้าง หากุเขานอันหงาย์อัย์่ ่ก็ุจงนอันตะแคง เป็นต้น
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ห์�า: ให้ลกุุข่ �นละหมาด้สอังร็ัอักุอัะฮ์์

ปรัะโย์ชิน์ทีี่�ได้้รัับ่จากุฮ์ะดี้ษเหลา่นี �คือั: แท้ี่จริัง ความฝัันขอังมสุลมินั �นเป็นสว่นหน่�งจากุกุารั
บ่อักุเลา่ขอังอัลัลอัฮ์์ คนทีี่�มีความฝัันเป็นจริังทีี่�สดุ้คือัคนทีี่�มีความสตัย์์จริังมากุทีี่�สดุ้ตอันทีี่�เขา
ตื�น กุารัทีี่�ผ่้ ใด้เป็นคนมีสจัจะ เขาก็ุจะฝัันเห็นสิ�งทีี่�เป็นจริัง นี�คือัผลพวงจากุความสตัย์์จริังและ
บ่ะเรัาะกุะฮ์์ขอังคณุลกัุษณะด้งักุลา่วทีี่�สามารัถึเหน็ได้้แม้กุรัะที่ั�งตอันทีี่�เขาหลบั่ก็ุตามทีี่

    ผู้้�ใดต่่�นข่ �นมาในยามคำำ�าค่ำน มีซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิบทซุกิิริต่่อไปนี �:

นั�นคือั ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัุบ่าด้ะฮ์์ บ่ิน อััศศอัมิต เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ รัาย์งานว่าที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมักุลา่ววา่: “ผู้้�ใดที�ต่กิใจำต่่�นข่ �นมาในยามคำำ�าค่ำน เขาจำงกิล่าวิว่ิา

ُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ، اْلَْمُد لِلَِّ  َوُسْبَحاَن اللَِّ ، َواَل ِإَلَه  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
ُ َأْكبـَُر ، َواَل َحْوَل َواَل قـُوََّة ِإالَّ ِبللَِّ ُ ، َواللَّ ِإالَّ اللَّ

อ่านว่ิา “ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วิะฮ์์ดะฮ้์ ลาชีะรีกิะละฮุ์ ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ วิะ
ฮุ์วิะ อะลากุิลลชัิียอนิ เกิาะดรี อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ วิะลาอลิาฮ์ะอลิลัลลอฮุ์ 
วัิลลอฮุ์อักิบรั วิะลาเฮ์าละวิะ ลาก้ิวิะต่ะอลิลาบลิลาฮ์์” แล�วิกิล่าวิว่ิา: “อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี” 

คำวิามว่ิา “ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ียงผู้้� เดียวิ โดยไม่มีภาคีำใดๆ ต่่อ
พื่ระองค์ำ อำานาจำกิารปกิคำรองและกิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ อัลลอฮ์์
ค่ำอผู้้�ทรงเดชีานุภาพื่เห์น่อทุกิสิ�งทุกิอย่าง กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ 
มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์ และไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์ และอัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�ง
ให์ญ่ และไม่มีพื่ลังอำานาจำใด นอกิจำากิพื่ลังอำานาจำของ อัลลอฮ์์ โอ� อัลลอฮ์์ โปรด
อภัยโทษให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูิด ห์ร่อห์ากิเขาขอสิ�งใดกิ็จำะถู้กิต่อบรับ ห์ากิเขาอาบนำ �า
ละห์มาดแล�วิละห์มาด กิารละห์มาดของเขาจำะถู้กิต่อบรับ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ
ลำาด้บั่ทีี่� 1154)

ในฮ์ะดี้ษนี �มีกุารัแจ้งขา่วดี้ใหญ่ั ๆ สอังปรัะกุารั เมื�อัผ่้ ทีี่�ตื�นข่ �นมาในย์ามคำ�าคืนแล้วกุลา่ววา่ 

“ลาอิัลาฮ์ะ อิัลลลัลอัฮ์์ วะฮ์์ด้ะฮ์ ่ลาชิะรีักุะละฮ์ ุละฮ์ลุมลุกุ ุวะละฮ์ลุฮ์มัด้ ุวะฮ์วุะ อัะลากุลุลิ
ชิยั์อิัน เกุาะดี้รั อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์ ซบุ่ฮ์านลัลอัฮ์์ วะลาอิัลาฮ์ะอิัลลลัลอัฮ์ ุวลัลอัฮ์อุักัุบ่รัั วะลาเฮ์า
ละวะ ลากุว่ะตะอิัลลาบ่ลิลาฮ์์”

ผ่้ ทีี่�กุลา่วบ่ที่ซกิิุรันี �เขาได้้รัับ่ขา่วดี้สอังปรัะกุารัคือั:

ห์น่�ง: หากุเขากุกุลา่ววา่ “อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี” หรืัอัขอัด้อุัาอ์ัอืั�นๆ ด้อุัาอ์ัขอังเขาจะถึกุ่ตอับ่รัับ่

สอง: หากุเขาลุกุข่ �นอัาบ่นำ �าละหมาด้ แล้วละหมาด้ กุารัละหมาด้ขอังเขาก็ุจะถึ่กุตอับ่รัับ่ 
อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์ทีี่�อัลัลอัฮ์์ได้้ให้คณุงามความดี้อัย์า่งมากุมาย์แกุ่พวกุเรัา ขอัให้อัลัลอัฮ์์ปรัะที่านความสำาเร็ัจ

 แกุ่กุารังานขอังเรัาด้้วย์เถิึด้

ซุุนนะฮ์์ต่่างๆ ที�กิำาห์นดเวิลาปฏิบิตั่ ิ ก็ุจบ่ลงเพีย์งเที่า่นี � เรัาได้้นำาเสนอัมาแล้วเริั�มตั �งแต่
ตื�นนอัน กุารัแปรังฟัุน และอัา่นด้อุัาอ์ั “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ลิ ละซีุ อะห์์ยานา บะอ์ดะมา อะมา
ต่ะนา วิะอลัิยฮ์นิ นุช้ีร”





ซุุนนะฮ์์ที�ไม่กิำาห์นดเวิลา

นี�คือัสว่นทีี่�สอังขอังซนุนะฮ์์ในชีิวติปรัะจำาวนั ซ่�งสว่นนี �เป็นปรัะเด้น็

ทีี่�กุว้าง และมีมากุ ข่ �นอัย์่กุ่บั่สภาพ ตวับ่คุคล สถึานทีี่� และเวลา

ข้าพเจ้าจะพย์าย์ามนำาเสนอัซนุนะฮ์์ทีี่�เรัาปฏิิบ่ตัิกุนัเป็นปรัะจำาที่ั �ง

กุลางวนัและกุลางคนื ขอัด้อุัาอ์ัตอ่ัอัลัลอัฮ์์ ตะอัาลา โปรัด้ปรัะที่าน

ความสำาเร็ัจและกุารัความถึกุ่ต้อังแกุ่เรัาด้้วย์เถิึด้

ซุุนนะฮ์์แรกิในส่วินนี �ค่ำอ:
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ห์น่�ง: ซุุนนะฮ์์ในกิารรับประทานอาห์าร

1 กิล่าวิ บสิมลิลาฮ์์ ต่อนเริ�มรับประทานอาห์าร

ที่า่นอัมุรัั บ่นิ อับี่ ซะละมะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ตอันฉนัเป็นเด้ก็ุอัย์่ใ่นกุารัด้แ่ลขอัง

ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั มือัขอังฉนัจะหยิ์บ่โนน่หยิ์บ่นี�จากุภาชินะอัาหารั

 ที่า่นเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวกุับ่ฉันว่า: “โอ� เด็กิน�อย จำงกิล่าวิ 

บสิมลิลาฮ์์ และจำงรับประทานด�วิยม่อขวิา และจำงรับประทานสิ�งที�อย่้ถูดัจำากิเจำ�า” และ

ฉนัย์งัคงรัักุษาซนุนะฮ์์ในกุารัรัับ่ปรัะที่านอัาหารัแบ่บ่นี �มาตลอัด้ หลงัจากุนั �น (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5376 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2022)

بسم هللا أوله وآخره

หากุลืมกุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ เมื�อันกุ่ข่ �นได้้ก็ุจงกุลา่ววา่ “บ่สิมิลลาฮิ์ เอัาวะละฮ์ ุวะอัาคเิรัาะฮ์”ุ 

ความวา่ ด้้วย์พรัะนามขอังอัลัลอัฮ์์ ผ่้ที่รังเริั�มแรักุ และผ่้ที่รังสดุ้ท้ี่าย์

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์า กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เมื�อัคนหน่�งคนใด้ในหม่พ่วกุที่า่นรัับ่ปรัะที่านอัาหารั ก็ุ

จงกุลา่ววา่ บ่สิมิลลาฮ์์ และหากุลืมกุลา่วในตอันแรักุก็ุจงกุลา่ววา่ :  บ่สิมิลลาฮิ์ เอัาวะละฮ์ ุวะ

อัาคเิรัาะฮ์”ุ (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3767 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัตริัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1858 

อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์)
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ฮ์ะดี้ษนี �ย์งัได้้บ่ง่ชีิ �วา่จะต้อังรัับ่ปรัะที่านอัาหารัด้้วย์มือัขวา เพื�อัไมใ่ห้เหมือันกุบั่ชิยั์ฏิอัน ด้งั

นั �นหากุผ่้ใด้รัับ่ปรัะที่านอัาหารัโด้ย์ไมไ่ด้้กุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ ชิยั์ฏิอันจะรัวมรัับ่ปรัะที่านอัาหารักุบั่

เขาด้้วย์ และหากุเขารัับ่ปรัะที่านอัาหารัด้้วย์มือัซ้าย์ก็ุจะเหมือันกุบั่ชิยั์ฏิอัน เพรัาะชิยั์ฏิอันกิุน

และดื้�มด้้วย์มือัซ้าย์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ด้งัทีี่�ที่า่นอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่นิ อัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา รัาย์งานวา่ แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “คำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่าน อย่าได�กินิห์ร่อด่�ม

ด�วิยม่อซุ�ายเด็ดขาด เพื่ราะชัียฏิอนกิินและด่�มด�วิยม่อซุ�าย” ในรัาย์งานขอังนาฟิุอ์ัที่่าน

กุลา่วเพิ�มวา่ “และอย่ารับและย่�นให์�ด�วิยม่อซุ�าย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2020)

และชิยั์ฏิอันมีความกุรัะหาย์อัย์่างมากุทีี่�จะเข้าไปนอันในบ้่าน เพื�อัร่ัวมรัับ่ปรัะที่านอัาหารั

และเครืั�อังดื้�มขอังเจ้าขอังบ้่าน แท้ี่จริังที่า่นญัาบ่ริั บ่นิ อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ได้้ยิ์น

ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อชีายคำนห์น่�งได�เข�าบ�านของเขา แล�วิ

เขากิล่าวิช่ี�อของอลัลอฮ์์ต่อนเข�าบ�านและต่อนรับประทานอาห์าร ชัียฏิอนจำะพื่ด้ว่ิา ไม่มี

ที�นอนและอาห์ารสำาห์รับพื่วิกิเจำ�าแล�วิ และห์ากิเขาไม่ได�กิล่าวิช่ี�อของอัลลอฮ์์ต่อนเข�า

บ�าน ชัียฏิอนจำะพื่ด้ว่ิา พื่วิกิเจำ�ามีที�นอนแล�วิ และห์ากิเขาไม่กิล่าวิช่ี�อของอัลลอฮ์์ขณะ

รับประทานอาห์าร ชัียฏิอนจำะพื่ด้ว่ิา พื่วิกิเจำ�ามีที�นอนและอาห์ารแล�วิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2018)

2 รับประทานสิ�งที�อย่้ใกิล�ต่วัิก่ิอน

ในฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัุมัรั บ่ิน อับี่ ซะละมะฮ์์ เรัาะ

ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั 

กุลา่ววา่ “จำงรับประทานสิ�งที�อย่้ถูดัจำากิต่วัิเจำ�า”

3 ห์ยบิชีิ �นอาห์ารที�ต่กิพื่่ �น เชีด็ฝุ่่นออกิ และรับ

ประทานมัน

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านญัาบ่ิรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่าฉนัได้้ยิ์นที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แท�จำริงชัียฏิอนจำะมาร่วิมในทกุิๆ กิจิำกิารของคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิ

ท่าน แม�กิระทั�งในกิารรับประทานอาห์ารของเขา เม่�อมีอาห์ารคำำาใดต่กิลงบนพื่่ �น เขา

จำงห์ยบิข่ �นมาทำาคำวิามสะอาดสิ�งสกิปรกิที�ต่ดิอย่้ออกิ แล�วิจำงรับประทานมันอย่าทิ �งมัน

ให์�กัิบชัียฏิอน และเม่�อรับประทานเสร็จำกิ็จำงเลียนิ �วิของเขา เพื่ราะเขาไม่ร้� ว่ิาคำวิาม
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จำำาเริญของอาห์ารอย่้ที�ส่วินไห์นของมัน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2033)

หากุใคร่ัครัวญัฮ์ะดี้ษนี �ให้ดี้จะพบ่วา่ ชิยั์ฏิอันมีความกุรัะหาย์อัย์า่งมากุทีี่�จะมีสว่นร่ัวมในที่กุุ

กุารังานขอังมนษุย์์ เพื�อัปลด้ความจำาเริัญัอัอักุจากุชีิวติเขา และสร้ัางความเสยี์หาย์ให้กุบั่กิุจกุารั

ขอังเขา และสิ�งทีี่�บ่่งชีิ �ถึ่งความพย์าย์ามขอังชิยั์ฏิอันทีี่�ติด้ตามมนษุย์์ในที่กุุกิุจกุารัขอังเขาคือั 

คำาพด่้ขอัง

ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ทีี่�ที่า่นกุลา่ววา่: “แท�จำริงชัียฏิอนจำะมาร่วิมในทุกิๆ

 กิจิำกิารของคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่าน”

4  กิารเลียนิ �วิ

กุารัเลีย์นิ �วเมื�อัรัับ่ปรัะที่านอัาหารัหมด้แล้ว เป็น 

ซุนนะฮ์์ และมีซนุนะฮ์์ให้ด้ด่้นิ �วตวัเอัง หรืัอัด้ด่้นิ �วคนอืั�น

ด้้วย์ เชิน่ภรัรัย์าขอังเขา เป็นต้น และมีซนุนะฮ์์ไมใ่ห้เช็ิด้

มือัด้้วย์ผ้าหรืัอักุรัะด้าษ หรืัอัสิ�งอืั�นๆ จนกุวา่จะได้้เลีย์

ให้เกุลี �ย์งเสีย์กุ่อัน

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษขอังที่า่นญัาบ่ริั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุ

อันัฮ์์ ทีี่�กุลา่วมาแล้ว

และในฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ที่า่นนบี่- صلَّى هللا عليه وسلَّم 

กุลา่ววา่:  “เมื�อัคนหน่�งคนใด้ในหม่พ่วกุที่า่นรัับ่ปรัะที่านอัาหารัเสร็ัจแล้ว อัย์า่ได้้เช็ิด้มือัขอังเขา

 จนกุวา่เขาจะได้้เลีย์มนัเสีย์กุ่อัน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5456 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2033)

5  รับประทานอาห์ารจำนห์มดเกิลี �ยงภาชีนะ

ความหมาย์คือั ที่ำาความสะอัาด้ภาชินะใส่อัาหารั

ด้้วย์กุารัปาด้อัาหารัทีี่�เหลือัอัย์่ม่ากิุนจนสะอัาด้ เพรัาะ

ความจำาเริัญัอัาจจะอัย์่่ในอัาหารัทีี่�เหลือัอัย์่่ทีี่�ขอับ่จาน

ก็ุเป็นได้้ ตวัอัย์า่งเชิน่ เวลาที่านข้าว ก็ุให้ปาด้ข้าวทีี่�อัย์่่

ขอับ่จานหรืัอัภาชินะมากิุนให้หมด้ เพรัาะบ่ะเรัาะกุะฮ์์

ขอังอัาหารัอัาจจะอัย์่ที่ี่�อัาหารัจากุขอับ่จานนั�นเอัง

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะนัส เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า “ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ใช้ิให้พวกุเรัากุวาด้อัาหารัจนภาชินะใสอ่ัาหารัสะอัาด้” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่
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 ทีี่� 2034)

และในฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ที่า่นนบี่กุลา่ววา่: “คำน

ห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านจำงกิวิาดอาห์ารจำนภาชีนะสะอาด”  (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 2035)

ชิยั์ค์ อิับ่น ุอัษัุย์มีน เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “หมาย์ความวา่ เมื�อัรัับ่ปรัะที่านอัาหารัหมด้

ก็ุให้ใช้ินิ �วเช็ิด้ภาชินะใสอ่ัาหารันั �นแล้วเลยี์นิ �ว นี�เป็นซนุนะฮ์์ทีี่�ผ่้คนจำานวนมากุเพิกุเฉย์ทีี่�จะปฏิิบ่ตัิ

มนั และทีี่�นา่เสีย์ใจคือันกัุศกุ่ษาศาสนาก็ุเพิกุเฉย์เชิน่กุนั” (ด้ใ่น ชิรััห์ ริัย์าฎิ อัศัศอัลฮีิ์น 1/892)

6 รับประทานโดยใชี�นิ �วิสามนิ �วิ

มีซุนนะฮ์์ให้รัับ่ปรัะที่านอัาหารัด้้วย์นิ �วสามนิ �ว

สำาหรัับ่อัาหารัทีี่�รัับ่ปรัะที่านด้้วย์สามนิ �วได้้ เชิ่น ผล

อิันที่ผลมั เป็นต้น

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านกุะอัับ่ บ่ิน มาลิกุ 

เรัาะ ฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั รัับ่ปรัะที่านอัาหารัด้้วย์นิ �วสามนิ �ว และเลยี์นิ �ว

ขอังที่า่นกุ่อันจะเช็ิด้มนั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2032)

7  ห์ายใจำนอกิภาชีนะสามคำรั�ง

มีซนุนะฮ์์ให้ดื้�มนำ �าจากุภาชินะแบ่ง่เป็นสามครัั �ง และ

ให้หาย์ใจข้างนอักุหลงัจากุดื้�มเสร็ัจในแตล่ะครัั �ง

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุ

อันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ในกุารัดื้�มนำ �าที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั จะหาย์ใจสามครัั �ง และที่า่นกุลา่ววา่: “แท�จำริง

มันทำาให์�อิ�ม ทำาให์�เราสุขภาพื่ดี และได�รสชีาต่ิ”  ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: “

ฉนัก็ุหาย์ใจสามครัั �งในกุารัดื้�มนำ �า” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5631 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2028)

ความหมาย์ขอังกุารัหาย์ใจในกุารัดื้�มนำ �านี �คือั หาย์ใจนอักุภาชินะ ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่ ่

เกุาะตาด้ะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั 

กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านด่�ม จำงอย่าห์ายใจำรดลงไปในภาชีนะ” (บ่นัที่กุ่
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โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5630 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 267)

8 กิล่าวิ อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ ห์ลังจำากิรับประทาน

อาห์ารเสร็จำ

ห์ลักิฐานที�บ่งชีี �ถูง่ซุุนนะฮ์์นี �ค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะนสั บ่ิน มาลิกุ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ 
กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์ 
วะซลัลมั กุลา่ววา่:  “แท�จำริงอัลลอฮ์์ทรงพื่อใจำบ่าวิที�
เม่�อเขารับประทานอาห์ารและด่�มเสร็จำแล�วิเขากิ็
กิล่าวิคำำาสรรเสริญต่่ออัลลอฮ์์” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2743)

กิารกิล่าวิคำำาสรรเสริญต่่ออัลลอฮ์์มีห์ลายสำานวิน เช่ีน:
1 اْلَْمُد لِلَِّ َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َغيـَْر َمْكِفيٍّ ، َواَل ُمَودٍَّع ، َواَل ُمْستـَْغًن َعْنُه رَبَـَّنا 

อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ ิกิะษีร็อน ฏิอ็ยยบินั มุบาเราะกัิน ฟีุฮ์ ิฆอ็ยเราะ มักิฟีุ
ยนิ วิะลา มุวัิดดะอนิ วิะลา มุสต่ฆันัน อันฮุ์ ร็อบบะนา”

คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ เป็นกิารสรรเสริญที�
มากิมาย ดงีาม และจำำาเริญอย่้ในนั�น โดยที�เราไม่อาจำจำะขาดกิารพื่่�งพื่งิพื่ระองค์ำ
ได�ในขณะที�พื่ระองค์ำไม่ต่�องพื่่�งผู้้�ใดเลย เราไม่อาจำจำะทอดทิ �งพื่ระองค์ำ และไม่
อาจำพื่่�งต่วัิเองโดยปราศ็จำากิพื่ระองค์ำได� โอ�พื่ระผู้้�อภิบาลของเรา” (บ่นัที่่กุโด้ย์ 
อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5458)

2 ، َواَل َمْكُفوٍر  اْلَْمُد لِلَِّ الَِّذي َكَفاَن َوَأْرَواَن َغيـَْر َمْكِفيٍّ
อ่านว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ลิ ละซีุ กิะฟุานา วิะอัรวิานา ฆอ็ยรอ มักิฟีุยนิ วิะลา มักิ
ฟุ้ร”

คำวิามว่ิา “กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ ผู้้�ซุ่�งให์�คำวิามเพื่ยีงพื่อแก่ิ
เราและให์�คำวิามอิ�มแก่ิเรา โดยที�เรายังคำงต่�องกิารพื่่�งพื่ิงพื่ระองค์ำอย้่ เสมอใน
ขณะที�พื่ระองค์ำไม่ต่�องพื่่�งผู้้�ใด และคำวิามดี
ของพื่ระองค์ำจำะไม่ถู้กิปฏิิเสธี” (บ่นัที่่กุโด้
ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5459)

9 รับประทานอาห์ารพื่ร�อมห์น�ากัิน

มีซนุนะฮ์์ให้รัับ่ปรัะที่านอัาหารัพร้ัอัมกุนั โด้ย์ไมแ่ย์กุ

กุนัรัับ่ปรัะที่าน
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ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นญัาบ่ริั บ่นิ อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์ุมา กุล่าวว่า ฉัน

ได้้ยิ์นที่่าน เรัาะซล่ลุลอัฮ์์  ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “อาห์ารของห์น่�งคำนเพื่ยีง

พื่อสำาห์รับคำนสองคำน อาห์ารของสองคำนเพื่ยีงพื่อสำาห์รับคำนสี�คำน และ อาห์ารของสี�คำน

เพื่ยีงพื่อสำาห์รับคำนแปดคำน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2059)

10 ชีมอาห์ารเม่�อชีอบอาห์ารนั�น

กุารัชิมอัาหารัเมื�อัถึกุ่ใจอัาหารัถืึอัเป็นซุนนะฮ์์ แน่นอันว่า ไม่มีใครัชิมอัาหารัใด้นอักุจากุ
เพรัาะในอัาหารันั �นมีสิ�งทีี่�ควรัให้ชิม

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านญัาบิ่รั บ่ิน อับั่ด้ลุลอัฮ์์  เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ขอัอัาหารัจากุภรัรัย์าขอังที่า่น พวกุเขากุลา่ววา่ เรัามีแต ่คอ็ัล 
เที่า่นั �น ที่า่นจง่เรีัย์กุให้เอัามา แล้วที่า่นก็ุกิุนแล้วพด่้วา่ “อาห์ารรสเลิศ็ที�สุดค่ำอ คำอ็ล  อาห์าร
รสเลิศ็ที�สุดค่ำอ คำอ็ล” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2052) 

คอ็ัล คือัอัาหารัชินิด้หน่�งในสมยั์นั �นมีรัสชิาตหิวาน ไมใ่ชิมี่รัสเปรีั �ย์วเหมือันคอ็ัล (นำ �าส้ม) ขอัง
เรัาในปัจจบุ่นั

ชิัย์ค์อิับ่นุ อัุษัย์มีน เรัาะฮิ์มะฮ์ุลลอัฮ์์ กุล่าวว่า “และนี�ก็ุคือัแบ่บ่อัย์่างขอังที่่านนบี่ 
ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เชิน่กุนั เมื�อัที่า่นพอัใจในอัาหารัที่า่นก็ุจะชิม เชิน่หากุคณุต้อังกุารั
ชิมขนมปัง คณุก็ุพด่้ว่า ขนมปังทีี่�รัสชิาติดี้ทีี่�สดุ้คือัขนมปังขอังคนนั �นคนนี � เป็นต้น และนี�ก็ุคือั
 ซนุนะฮ์์ขอังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เชิน่กุนั (ด้ใ่น ชิรััห์ ริัย์าฎิ อัศัศอัลฮีิ์น 
2/1057)  

หากุเรัาสงัเกุตด้ส่งัคมขอังเรัาในปัจจบุ่นัจะพบ่วา่คนจำานวนมากุที่ำาตวัขดั้แย้์งกุบั่ซนุนะฮ์์ขอัง
ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ไมเ่พีย์งแคทิ่ี่ �งซนุนะฮ์์เที่า่นั �น แตท่ี่ำาตรังกุนัข้ามด้้วย์ซำ �าไป
 ที่ั �งตำาหนิ ที่ั �งด้ถ่ึกุ่อัาหารัซ่�งตรังข้ามกุบั่แบ่บ่อัย์า่งขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั โด้ย์
สิ �นเชิิง ในฮ์ะดี้ษที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้กุล่าวว่า “ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ
อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ไม่เคย์ตำาหนิอัาหารัเลย์ หากุที่่านชิอับ่ที่่านก็ุที่าน หากุไมช่ิอับ่ที่า่นก็ุไมท่ี่าน” 
(บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3563 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2064)

11 ขอดุอาอ์ให์�แก่ิเจำ�าของอาห์าร

اللَُّهمَّ َبِرْك َلُْم ِف َما َرزَقـْتـَُهْم ، َواْغِفْر َلُْم ، َواْرَحُْهْم
ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่าน อัับ่ดุ้ลลอัฮ์์ บ่ิน บุ่สร์ั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า “ที่่าน 

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้มาเป็นแขกุขอังพอ่ัฉนั พวกุเรัาก็ุได้้นำาอัาหารัและ วฏัิบ่ะฮ์์
 (ขนมชินิด้หน่�ง)มาต้อันรัับ่ที่า่น ที่า่นก็ุที่าน จากุนั �นลกุ่อิันที่ผลมัก็ุถึกุ่นำามา ที่า่นที่านอิันที่ผลมั
ด้้วย์กุารัเอัาเมลด็้ขอังมนัไว้รัะหวา่งสอังนิ �ว ด้้วย์กุารัรัวบ่นิ �วชีิ �กุบั่นิ �วกุลางเข้าด้้วย์กุนั แล้วเครืั�อัง
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ดื้�มก็ุถึกุ่นำามา ที่า่นก็ุดื้�ม แล้วที่า่นก็ุยื์�นให้กุบั่คนทีี่�อัย์่ข้่างขวาขอังที่า่น เขากุลา่ววา่ พอ่ัขอังฉนั
กุลา่วตอันทีี่�ที่า่นนบี่ถืึอับ่งัเหีย์นสตัว์พาหนะขอังที่า่นวา่ ขอัด้อุัาอ์ัให้แกุ่พวกุเรัาด้้วย์เถิึด้ ที่า่นจง่

กุลา่ววา่:

อัา่นวา่ “อัลลอฮุ์มมะ บาริกิ ละฮุ์ม ฟีุ มา รอซัุกิต่ะฮุ์ม วัิฆฟิุรละฮุ์ม วัิรฮั์มฮุ์ม” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดประทานคำวิามจำำาเริญแก่ิพื่วิกิเขาในสิ�งที�พื่ระองค์ำประทาน

ให์�เป็นปัจำจำัยยังชีีพื่แก่ิพื่วิกิเขา และโปรดอภัยโทษให์�แก่ิพื่วิกิเขา และโปรดเมต่ต่า 

พื่วิกิเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2042) “วฏัิบ่ะฮ์์” คือัขนมทีี่�มีสว่นผสมขอังผลอันิที่ผลมั

 แป้ง และนำ �ามนัเนย์

12 รินนำ �าให์�คำนที�อย่้ทางขวิาม่อก่ิอนคำนที�อย่้ทางซุ�ายม่อ

เมื�อัดื้�มนำ �ามีซนุนะฮ์์ให้คนทีี่�อัย์่ท่ี่างขวามือัดื้�มกุ่อันคนทีี่�อัย์่ท่ี่างซ้าย์มือั

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอัะนสั บ่นิ มาลกิุ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้มาหาพวกุเรัาทีี่�บ้่านและขอัเครืั�อังดื้�ม พวกุเรัาจง่รีัด้นมแพะให้

แกุ่ที่า่น และฉนัก็ุผสมนำ �าจากุบ่อ่ันำ �าขอังฉนัให้แกุ่ที่า่น ที่า่นก็ุดื้�ม ขณะนั �นที่า่นอับ่บ่่กัุรัอัย์่ข้่างซ้าย์

ขอังที่า่น ที่า่นอัมุรััอัย์่ต่รังหน้าที่า่น และชิาวอัาหรัับ่ชินบ่ที่คนหน่�งอัย์่ท่ี่างขวาขอังที่า่น เมื�อัที่า่น

เรัาะซ่ลลุอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ดื้�มเสร็ัจ ที่่านอัมุรััพด่้วา่ ที่่านอับ่บ่่กัุรัอัย์่่นี� โอ้ัที่่าน 

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ แตท่ี่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ยื์�นให้ชิาย์ชิาวชินบ่ที่คนนั �นดื้�มกุ่อันอับ่บ่่กัุรัและอัมุรัั ที่า่น

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่ “ผ่้ ทีี่�อัย์่ข้่างขวากุ่อัน ผ่้ ทีี่�อัย์่ข้่างขวากุ่อัน ผ่้

ทีี่�อัย์่ข้่างขวากุ่อัน” ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ว

ว่า: “นี�คือัซุนนะฮ์์ นี�คือัซุนนะฮ์์ นี�คือั ซนุนะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้

ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2571 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะ

ดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2029)

13 ผู้้� รินนำ �าต่�องเป็นคำนสุดท�ายที�ด่�ม

มีซนุนะฮ์์ให้คนทีี่�ริันนำ �าต้อังเป็นคนทีี่�ดื้�มคนสดุ้ท้ี่าย์

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษย์าวทีี่�ที่่านอับ่่ เกุาะตาด้ะฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “…ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์  ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ริันนำ �าให้

พวกุเขาดื้�ม ที่กุุคนจนเหลือัฉนัและตวัที่า่นเรัาะซล่เอัง จากุนั �นที่า่น เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะ

ลยั์ฮิ์วะซลัลมั ก็ุได้้ริันนำ �าให้แกุ่ ฉนัและกุลา่ววา่ “จำงด่�ม” ฉนักุลา่ววา่ “ฉนัไมดื่้�มจนกุวา่ที่า่นจะดื้�ม

กุ่อันโอ้ัที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์” ที่า่นจง่กุลา่ววา่ “ผู้้�ที�รินนำ �าต่�องเป็นคำนสุดท�ายที�ด่�ม” ฉนัจง่รัับ่มา

ดื้�ม แล้วที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์ก็ุดื้�มเป็นคนสดุ้ท้ี่าย์…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 681) 
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เกิร็ด: สำาหรัับ่ผ่้ ทีี่�ดื้�มนม หลงัจากุดื้�มนมเสร็ัจแล้วมีซุนนะฮ์์ให้กุลั �วปากุด้้วย์นำ �าเปล่าเพื�อั 

ล้างปากุให้ร่ัอังรัอัย์ทีี่�เหลือัขอังไขมนันมหาย์ไป 

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่  “แท้ี่จริังที่า่นนบี่ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ดื้�มนม และขอันำ �ามาบ้่วนปากุ และที่า่นกุลา่ววา่ “แท�จำริงมันมี

ไขมัน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 211 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 358)

14 ปิดฝ่าภาชีนะในต่อนกิลางค่ำน และกิล่าวิ บิ

สมลิลาฮ์์

เมื�อัตกุคำ�ามีซนุนะฮ์์ให้ปิด้ภาชินะใสอ่ัาหารัและนำ �าทีี่�

เปิด้อัย์่ ่และกุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ ขณะปิด้

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นญัาบ่ิรั บ่ิน อับั่ด้ลุลอัฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์ุมา  กุล่าวว่า  ฉันไ ด้้ ยิ์นที่่าน 

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “พื่วิกิ ท่านจำงปิดฝ่าภาชีนะใส่อาห์าร และ

ผู้้กิปากิถุูงนำ �า เพื่ราะในปีห์น่�งจำะมีค่ำนห์น่�งที�เช่ี �อโรคำลงมา มันจำะไม่ผู่้านภาชีนะใดที�ไม่มี

ฝ่าปิดห์ร่อไม่มีเช่ีอกิผู้้กินอกิจำากิมันจำะลงไปในนั�น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2014) 

และฮ์ะดี้ษจากุที่า่นญัาบ่ริั บ่นิ อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา เชิน่กุนัรัาย์งานวา่ที่า่นนบี่กุลา่ว

วา่: “และจงผกุ่ถึงุหนงัใสน่ำ �า และกุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ และจงปิด้ฝัาภาชินะใสอ่ัาหารั และกุลา่ว บ่ิ

สมิลลาฮ์์ แม้ด้้วย์กุารัวางสิ�งหน่�งที่บั่ไว้ข้างบ่นก็ุตาม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5623)
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สอง:ซุุนนะฮ์์ในกิารสลาม กิารพื่บกัิน และนั� งชุีมนุม

1 ซุุนนะฮ์์ในกิารให์�สลาม

หลกัุฐานในเรืั�อังนี �มีมากุมาย์ เชิน่ ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่

 แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “สิทธิีระห์ว่ิางมุสลิมด�วิย

กัินมีห์กิอย่าง” มีผ่้กุลา่ววา่ มีอัะไรับ้่างโอ้ัที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์? ที่า่นตอับ่วา่: “เม่�อท่านพื่บเจำอ

เขากิจ็ำงให์�สลามแก่ิเขา เม่�อเขาเชีิญท่านกิจ็ำงรับคำำาเชีิญเขา เม่�อเขาขอคำำาปร่กิษาจำากิ

ท่านกิจ็ำงให์�คำำาปร่กิษาแก่ิเขา เม่�อเขาจำามแล�วิกิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ ท่านกิจ็ำงกิล่าวิ

ว่ิา ยัรฮ์ะมุกัิลลอฮ์์ เม่�อเขาป่วิยท่านกิจ็ำงไปเยี�ยมเขา เม่�อเขาเสียชีีวิติ่ที�กิจ็ำงต่ามไปส่ง

ศ็พื่ของเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2162)

ส่วินกิารกิล่าวิต่อบสลามนั�นเป็นวิาญิบ ห์ลักิฐานค่ำอ:
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อัาย์ะฮ์์ทีี่�อัลัลอัฮ์์ ตะอัาลา ตรััสวา่: 

}َوِإَذا ُحيِّيـُْتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوْا بَِْحَسَن ِمنـَْها َأْو رُدُّوَها ِإنَّ الّلَ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيبًا{]النساء : 86[:
คำวิามว่ิา “และเม่�อพื่วิกิเจำ�าได�รับคำำาอวิยพื่รใด ๆ กิจ็ำงกิล่าวิต่อบด�วิยคำำาอวิยพื่รที�ดี

กิว่ิานั �น ห์ร่อไม่กิก็ิล่าวิคำำาอวิยพื่รนั�นต่อบกิลับไป แท�จำริงอัลลอฮ์์ทรงคำำานวินนับทกุิสิ�ง

ทุกิอย่าง” ]ซเ่รัาะฮ์์อันันิซาอ์ั: 86]

กุฎิที่างศาสนบ่ญััญััติกุำาหนด้ว่า โด้ย์รัากุฐานแล้วคำาสั�งย์่อัมต้อังมีนยั์ว่าเป็นวาญิับ่ นกัุ

วิชิากุารัมากุกุวา่หน่�งคนเหน็พ้อังกุนัวา่ กุารักุลา่วตอับ่รัับ่ สลามนั �นเป็นวาญิับ่ เชิน่ อิับ่น ุฮ์ซัม์, 

อิับ่นุ อัับ่ด้ิลบ่ัรั, ชิัย์ค์ ตะกีุย์ุด้ดี้น เป็นต้น (ด้่ใน อััลอัาด้าบ่ อััชิชิัรัอีัย์ะฮ์์ 1/356 ฉบ่ับ่พิมพ์ 

มอุัซัซะซะฮ์์ อัรััริัซาละฮ์์)  

السالم عليكم ورحة هللا وبركاته
สำานวินกิารให์�สลาม และต่อบสลามที�ประเสริฐที� สุดค่ำอ (อัสสะลามุอลัยกุิม วิะ

เราะห์์มะตุ่ลลอฮ์ ิวิะบะเราะกิาตุ่ฮ์์)

อิับ่นลุ ก็ุอัย์ยิ์ม เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุล่าวว่า: “แบ่บ่อัย์่างขอังที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั ในกุารัให้สลาม ที่า่นจะกุลา่วสดุ้ทีี่�คำาวา่ “วะบ่าเรัาะกุาตฮ์ุ์” (ด้ใ่น ซาด้ลุมะอัาด้ 2/417) 

กุารัให้สลาม เป็นซุนนะฮ์์หน่�งทีี่�ส่งเสริัมให้ปฏิิบ่ตัิ เนื�อังด้้วย์ความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�งใหญ่ั ด้งั 

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

 กุลา่วว่า: “ขอสาบานต่่อผู้้�ที�ชีีวิิต่ของฉัันอย้่ในม่อของพื่ระองค์ำ พื่วิกิท่านจำะไม่ได�เข�า

สวิรรค์ำจำนกิว่ิาพื่วิกิท่านจำะศ็รัทธีา และพื่วิกิท่านยังไม่ศ็รัทธีาอย่างสมบร้ณ์จำนกิว่ิาพื่วิกิ

ท่านจำะรักิใคำร่กัิน เอาไห์มฉัันจำะบอกิพื่วิกิท่านถูง่สิ�งห์น่�งที�เม่�อพื่วิกิท่านทำาสิ�งนั �นพื่วิกิ

ท่านจำะรักิกัิน? นั�นค่ำอ จำงให์�สลามแก่ิกัิน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 54)

2 ซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิสลามซุำ �าสามคำรั�ง ห์ากิมีคำวิามจำำาเป็น

เชิน่สงสยั์วา่กุารัให้สลามครัั �งแรักุไมไ่ด้้ยิ์น ก็ุสง่เสริัมให้กุลา่วสลามเป็นครัั �งทีี่�สอัง และสาม  

เชิน่กุนัหากุเขาเข้าไปย์งัทีี่�ปรัะชิมุใหญ่ัๆ มีคนมากุมาย์ และเกุรังวา่กุารักุลา่วสลามครัั �งเดี้ย์วจะ

ได้้ยิ์นไมท่ี่ั�วถึง่ก็ุให้กุลา่วจนถึง่สามครัั �งเพื�อัให้ได้้ยิ์นที่ั�วถึง่ที่ั �งหมด้
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ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ
 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั พด่้คำาหน่�งที่า่นจะพด่้ซำ �าสามครัั �ง จนเกิุด้ความเข้าใจ และเมื�อัที่า่นมาเดิ้นเข้ามาย์งั
 วงชิมุนมุใด้ที่า่นก็ุให้สลามพวกุเขาสามครัั �ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 95)

จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ เรัาได้้ร้่ัว่ามีซุนนะฮ์์ให้พด่้ซำ �าสามครัั �งหากุมี
ความจำาเป็น เชิน่ เมื�อัพด่้แล้วผ่้ ฟัุงไมเ่ข้าใจมีซนุนะฮ์์ให้พด่้ซำ �าจนถึง่สามครัั �ง

3  ให์�สลามทั �งคำนที�ร้� จำกัิและไม่ร้�จำกัิ

ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับั่ดุ้ลลอัฮ์์ บ่ิน อัมัร์ั เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์ุมา กุล่าวว่า: “แท้ี่จริังมีชิาย์ 
คนหน่�งมาถึามที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั วา่มีกุารัปฏิิบ่ตัใินอิัสลามอันัใด้
 บ้่างทีี่�ดี้เลิศ? ที่่านกุล่าวว่า “กิารที�ท่านเลี �ยงอาห์าร และให์�สลามแก่ิคำนที�ท่านร้� จำักิและ
ไม่ร้� จำักิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 12 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�39)

4 ให์�เริ�มกิล่าวิสลามแก่ิผู้้�ที�มีระบุในซุุนนะฮ์์ว่ิาให์�กิล่าวิแก่ิเขาก่ิอน

ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าวว่า:ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 
วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ที�ขี�พื่าห์นะต่�องให์�สลามแก่ิผู้้�ที�เดนิ ผู้้�ที�เดนิต่�องให์�สลามแก่ิผู้้�ที�นั� ง คำน
 จำำานวินน�อยต่�องให์�สลามแก่ิคำนจำำานวินมากิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6233 
บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2160) 

และในอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งที่า่นกุลา่ววา่: “เดก็ิต่�องให์�สลามแก่ิผู้้�ให์ญ่ คำนเดนิผู่้านต่�อง
ให์�สลามแก่ิคำนที� นั� ง คำนจำำานวินน�อยต่�องให์�สลามแก่ิคำนจำำานวินมากิ” (บ่ันที่่กุโด้ย์ 
อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6234)

และไม่ได้้หมาย์ความว่ากุารัเริั�มให้สลามกุ่อันสลบั่กุันจากุทีี่�รัะบุ่ในฮ์ะดี้ษจะเป็นสิ�งทีี่�น่า
รัังเกีุย์จแต่อัย์่างใด้ เชิ่น ผ่้ ใหญ่ัให้สลามแกุ่เด้็กุกุ่อัน หรืัอัคนเด้ินให้สลามแกุ่ผ่้ ทีี่�ขี�พาหนะ 
เป็นต้น

5 กิารให์�สลามแก่ิเดก็ิๆ

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอัะนสั บ่นิ มาลกิุเรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ว

ว่า “แท้ี่จริังเขาได้้เดิ้นกุับ่ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั และได้้เด้นิผา่นเด้ก็ุกุลุม่หน่�ง ที่า่นจง่ให้สลาม

 แกุ่พวกุเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6247 

บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2168) 

กุารัให้สลามแกุ่เด้ก็ุนั �น ชิ่วย์ฝ่ักุให้มีความถ่ึอันตน และ

เป็นกุารัฝ่ักุให้เด้ก็ุๆ เคย์ชิินกุบั่กุารัให้สลาม และปลกุ่ฝัังนิสยั์

นี �ในตวัขอังพวกุเขา
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6  ให์�สลามขณะเข�าบ�าน

คือักุารัให้สลามที่ั�วไป นั�นคือัหลงัจากุถึฟัุ่นด้้วย์ไม้สวิากุ

 เพรัาะกุารัถึฟัุ่นด้้วย์ไม้สวิากุขณะเข้าบ้่านเป็นซนุนะฮ์์ และ

นี�คือัชิ่วงทีี่�สี�ขอังกุารัถึฟัุ่นทีี่�ที่่านนบี่ที่ำาเป็นปรัะจำา คือัตอัน

เข้าบ้่าน  ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า

 กุลา่ววา่ “แท้ี่จริังเมื�อัที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

 เข้าบ้่านที่่านจะถึฟัุ่นกุ่อันเป็นอันัด้บั่แรักุ” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 253)  

เมื�อัที่่านถึ่ฟัุนเสร็ัจ ที่่านได้้เข้าบ้่านและให้สลามกุับ่คนทีี่�อัย์่่ในบ้่าน จนนักุวิชิากุารั 

บ่างที่่านกุลา่ววา่: เมื�อัเข้าบ้่านคณุต้อังให้สลาม ที่กุุบ้่านแม้แตบ้่่านทีี่�ไมมี่คนก็ุตาม  เพรัาะอัลัลอัฮ์์

 ตะอัาลา ตรััสว่า: 

ُ َلُكُم اْلَيِت  ُ اللَّ ْن ِعنِد اللَِّ ُمَبارََكًة طَيَِّبًة َكَذِلَك يـُبـَيِّ }فَِإَذا َدَخْلُتم بـُُيواتً َفَسلُِّموا َعَلى أَنُفِسُكْم تَِيًَّة مِّ
َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلون{ ]النور:61[:

คำวิามว่ิา “เม่�อพื่วิกิเจำ�าเข� าไปในบ�านกิ็จำงกิล่าวิสลามให์�แก่ิต่ัวิของพื่วิกิเจำ�าเอง 

เป็นกิารอวิยพื่รอันจำำาเริญยิ�งจำากิอัลลอฮ์์ เช่ีนนั�นแห์ละ อัลลอฮ์์ทรงชีี �แจำงโองกิาร 

ทั �งห์ลายให์�เป็นที�ชัีดแจำ�งแก่ิพื่วิกิเจำ�า เพื่่�อพื่วิกิเจำ�าจำะได�ใชี�สต่ปัิญญาพื่จิำารณา” [ซเ่รัาะฮ์์

 อันันร่ั: 61]

อิับ่นุ ฮ์ะญััรั เรัาะฮิ์มะฮ์ุลลอัฮ์์ กุล่าวว่า: “กุารักุล่าวให้สลามแกุ่ตัวเอังเมื�อัเข้าไปย์ัง 

สถึานทีี่�ทีี่�ไมมี่ใครัอัย์่ ่ถืึอัวา่เข้าขา่ย์อัย์่ใ่นบ่ที่นี �ด้้วย์ เพรัาะอัลัลอัฮ์์ ตะอัาลา กุลา่ววา่: “เม่�อพื่วิกิเจำ�า 

เข�าไปในบ�านกิ็จำงกิล่าวิสลามให์�แก่ิต่ัวิของพื่วิกิเจำ�าเอง…” (ด้ใ่น ฟัุตห์ อัลับ่ารีั ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 6235 เรืั�อังกุารัให้สลาม)

เกิร็ด: ประโยชีน์ที�ได�รับจำากิเร่�องนี �ค่ำอ สำาห์รับกิารเข�าไปในบ�านมีซุุนนะฮ์์สามอย่าง

ค่ำอ:

1  ห์น่�ง: กุารักุลา่ว บ่สิมิลลาฮ์์ โด้ย์เฉพาะตอันกุลางคืน.

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นญัาบ่ริั บ่นิ อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่ เขาได้้ยิ์นที่า่น

นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อชีายคำนห์น่�งเข�าไปในบ�านของเขา

 และเขากิล่าวิว่ิา บิสมิลลาฮ์์ ขณะเข�าบ�าน และขณะรับประทานอาห์าร ชัีย

ฏิอนจำะพื่้ดว่ิา ไม่มีที�นอนและอาห์ารสำาห์รับพื่วิกิเจำ�า และห์ากิเขาเข�าไปใน

บ�านโดยไม่กิล่าวิ บสิมลิลาฮ์์ ชัียฏิอนจำะพื่ด้ว่ิา  พื่วิกิเจำ�ามีที�นอนแล�วิ และห์ากิ

เขารับประทานอาห์ารโดยไม่กิล่าวิ บสิมิลลาฮ์์ ชัียฏิอนจำะพื่้ดว่ิา พื่วิกิเจำ�ามี

อาห์ารแล�วิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2018)
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2  สอง: กุารัถึฟัุ่นด้้วย์ไม้สวิากุ ด้งัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ทีี่�

กุลา่วมาแล้ว

3  สาม: กุารักุลา่วสลามแกุ่คนในบ้่าน

7 ให์�กิล่าวิสลามเสียงค่ำอยๆ ห์ากิมีคำนห์ลับอย่้ด�วิย

ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ก็ุปฏิิบ่ตัิอัย์่างนี � ด้งัทีี่�ที่่านอัลัมิกุด้าด้ บ่ิน อัลัอัสัวดั้ 

เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า: “...พวกุเรัารีัด้นมมา และทีุ่กุคนก็ุได้้ดื้�มส่วนขอังตวัเอัง และ 

พวกุเรัาก็ุเก็ุบ่สว่นขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ไว้ให้แกุ่ที่า่น แล้วที่า่นนบี่ก็ุกุลบั่มา

 ตอันกุลางคืน ที่่านให้สลามด้้วย์เสีย์งทีี่�ไม่ที่ำาให้คนทีี่�นอันหลบั่อัย์่่ต้อังตื�น แตค่นทีี่�ย์งัไม่นอันก็ุ

สามารัถึได้้ยิ์น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2055)

8 กิารฝ่ากิสลาม

กุารัฝัากุสลามเป็นซุนนะฮ์์ เชิ่น กุารัทีี่�คณุพด่้กุบั่คนๆ หน่�งว่า “จงกุล่าวสลามแกุ่คนนั �นให้

ฉันหน่อัย์” ด้งันั �น จ่งมีซุนนะฮ์์ให้นำาคำาสลามนั �นไปถึ่งคน ๆ นั �น

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า รัาย์งานว่า: แท้ี่จริังที่่านนบี่

 ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวแกุ่นางว่า: “แท�จำริง ญิบรีลกิล่าวิสลามแก่ิเธีอ” นาง

กุล่าวว่า “ฉันจ่งกุล่าวว่า ขอัความสนัติและความเมตตาขอังอัลัลอัฮ์์จงปรัะสบ่แด้่เขาด้้วย์

” (บ่นัที่่กุโด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3217 บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2447)

ในฮ์ะด้ีษนี �ชีิ �ให้เห็นว่า ให้นำาคำากุลา่วสลามไปถึ่งเจ้าขอังมนั เชิ่นทีี่�ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุอัะ

ลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้นำาคำากุล่าวสลามขอังญิับ่รีัลมาบ่อักุแกุ่ที่่านหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันั

ฮ์า และจากุฮ์ะดี้ษนี �ได้้บ่ที่เรีัย์นว่ามีซุนนะฮ์์ให้ฝัากุสลามไปพร้ัอัมกุบั่ใครับ่างคนได้้ด้้วย์

9 กิล่าวิสลามเม่�อเข�าไปยังสถูานที�ประชุีมและขณะเสร็จำสิ �นกิารประชุีม

ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์  

ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านไปถู่งที�ประชุีม

 เขากิ็จำงกิล่าวิสลาม และเม่�อเขาต่�องกิารจำะลุกิข่ �นออกิจำากิที�ประชุีม เขากิ็จำงกิล่าวิ

สลาม กิารกิล่าวิสลามคำรั�งแรกิกิ็ไม่ได�จำำาเป็นมากิกิว่ิาคำรั�งห์ลัง” (บ่ันที่่กุโด้ย์อัะห์มัด้ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 9664 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5208 บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

 ทีี่� 2706 และอัลัอัลับ่านีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่วว่าเศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 1/123) 
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10 ซุุนนะฮ์์ให์�จำบัม่อขณะสลามต่อนพื่บกัิน

ห์ลักิฐานค่ำอ:  ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ เกุาะตาด้ะฮ์์  

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้กุลา่ววา่ “ฉนัพด่้กุบั่ที่า่นอัะนสัวา่

 กุารัจับ่มือักุันเป็นกุารักุรัะที่ำาขอังบ่รัรัด้าสหาย์ขอัง

ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ใชิ่หรืัอัไม่? ที่่า

นอัะนัสตอับ่ว่า: ใชิ่” (บ่ันที่่กุโด้ย์อััลบุ่คอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 6263)

11 ซุุนนะฮ์์ให์�ยิ �ม และห์น�าต่าเบกิิบานขณะพื่บกัิน

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่ซรััร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุล่าว

ว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้กุล่าวแกุ่

ฉันว่า: “ท่านอย่าได�ด้ถู้กิคำวิามดีเด็ดขาด แม� ว่ิา

คำวิามดีนั�นค่ำอกิารพื่บพื่ี�น�องของท่านด�วิยใบห์น�า

ที�เบิกิบานกิ็ต่าม” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 

2626)  

และฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่ซรััร์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานว่า ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “กิารยิ �มของท่านให์�แก่ิพื่ี�น�องของท่านเป็นกิารบริจำาคำทาน” (

บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�1956 และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ใน อัศัเศาะฮี์ฮ์ะฮ์์ 572)

12 ซุุนนะฮ์์ให์�พื่ด้จำาด�วิยคำำาพื่ด้ที�ดี

ซนุนะฮ์์ให้พด่้จาด้้วย์คำาพด่้ทีี่�ดี้ สภุาพ ไม่ว่าจะตอันพบ่กุนั หรืัอัตอันปรัะชิมุ หรืัอัในกุารั 

พด่้คยุ์ตา่งๆ เพรัาะกุารัพด่้ดี้นั �นเป็นเศาะด้ะเกุาะฮ์์(กุารับ่ริัจาค)

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ที่าานเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “คำำาพื่ด้ที�ดนัี �นเป็นกิารบริจำาคำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2989 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1009)

ผ่้คนจำานวนมากุทีี่�ชิอับ่พ่ด้ด้้วย์คำาพ่ด้ทีี่�ดี้ หากุพวกุเขาตั �งใจเนีย์ตให้ถึ่กุต้อังก็ุจะพบ่ว่า 

พวกุเขาได้้รัับ่ความดี้อัย์า่งมากุมาย์ และได้้รัับ่ผลจากุกุารับ่ริัจาคนี �ไปอัย์า่งล้นเหลือั

ชิยั์ค์อิับ่น ุ อัษัุย์มีน เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่: “ คำาพด่้ทีี่�ดี้ คือักุารัทีี่�ที่่านพด่้วา่: คณุเป็น

อัย์า่งไรับ้่าง สบ่าย์ดี้ไหม แล้วพี�น้อังขอังคณุละ่ สบ่าย์ดี้นะ? เป็นต้น
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ครัอับ่ครััวขอังคณุละ่? เป็นต้น เพรัาะคำาพด่้ดี้ๆ เหลา่นี �ได้้สร้ัางความสขุให้แกุ่เพื�อันขอังคณุ 

ที่กุุๆ คำาพด่้ทีี่�ดี้ จง่เป็นกุารับ่ริัจาคขอังคณุ และเป็นผลบ่ญุั เป็นผลตอับ่แที่น ณ พรัะอังค์อัลัลอัฮ์์” 

(ด้ใ่น ชิรััห์ ริัย์าฎิ อัศัศอัลฮีิ์น 2/996) เรืั�อังซนุนะฮ์์ขอังคำาพด่้ดี้ ๆ และกุารัมีใบ่หน้าเบ่กิุบ่านขณะ

เจอักุนั

13 มีซุุนนะฮ์์ให์�รำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์ขณะนั�งชุีมนุมสนทนา

ฮ์ะดี้ษทีี่�กุลา่วถึง่ความปรัะเสริัฐขอังกุารันั�งรัำาลกุ่ถึง่

อััลลอัฮ์์ร่ัวมกุันมีมากุมาย์ เช่ิน ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่

ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แท้ี่จริังสำาหรัับ่

อัลัลอัฮ์์นั �นมีบ่รัรัด้ามะลาอิักุะฮ์์ทีี่�คอัย์ตรัะเวนไปตาม

ถึนนหนที่างตา่งๆ คอัย์หาผ่้ ทีี่�รัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์ เมื�อัเจอั

กุลุ่มชินใด้ทีี่�รัำาล่กุถึ่งอัลัลอัฮ์์ พวกุเขาก็ุจะเรีัย์กุกุนัว่า  

มาเถิึด้ รีับ่มาส่ส่ิ�งทีี่�พวกุที่า่นต้อังกุารักุนัเถิึด้ แล้วพวกุเขาก็ุห้อัมล้อัมด้้วย์ปีกุขอังพวกุเขาจนสง่ถึง่

 ฟุ้าด้นุย์า…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6408 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2689) 

14 ซุุนนะฮ์์ให์�ปิดกิารนั� งพื่ด้คุำยด�วิยกิารกิล่าวิดุอาอ์ลบล�างคำวิามผิู้ด

ด้ังฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดที�นั� งร่วิมกัิน และได�พื่้ดคุำยมากิมาย แล�วิก่ิอน

ลุกิข่ �นเขากิล่าวิว่ิา:

ُسْبَحاَنَك الّلُهمَّ َوِبَْمِدَك َأْشَهُد أن اَل إَلَه إالّ أْنَت، َأْستـَْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك

อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านะกัิลลอฮุ์มมะ วิะบิฮั์มดิกิะ อัชีฮ์ะดุ อันลา อิลาฮ์ะ อิลลาอันต่ะ 

อัสต่ฆัฟิุรุกิะ วิะอะต่บุ้อลัิยกิะ”

คำวิามว่ิา: “มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์ และด�วิยกิารสรรเสริญของอัลลอฮ์์ ฉัันปฏิญิาณ

ต่นว่ิาไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิพื่ระองค์ำ ฉัันขออภัยโทษต่่อพื่ระองค์ำ และฉััน สำาน่กิ

ผิู้ดกิลับเน่ �อกิลับต่วัิส่้พื่ระองค์ำ” 

ไม่มีใคำรที�กิล่าวิเช่ีนนี �นอกิจำากิคำวิามผิู้ดของเขาจำะถู้กิให์�อภยั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3433 และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 2/1065) 
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สาม:ซุุนนะฮ์์ในกิารสวิมใส่เส่ �อผู้�า และเคำร่�องประดบั

1 ซุุนนะฮ์์ให์�สวิมใส่รองเท�าข�างขวิาก่ิอน

เมื�อัมสุลมิคนใด้ต้อังกุารัสวมใสร่ัอังเท้ี่า ให้เขาสวม

ข้างขวากุ่อัน และเมื�อัจะถึอัด้มีซนุนะฮ์์ให้ถึอัด้ข้างซ้าย์

กุ่อัน

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุ ร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่  “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านสวิมรองเท�า จำง

เริ�มสวิมข�างขวิาก่ิอน และเม่�อถูอดให์�ถูอดข�างซุ�ายก่ิอน เพื่่�อให์�ข�างขวิาเป็นข�างแรกิใน

กิารสวิมและข�างสุดท�ายในกิารถูอด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5856)

และในอีักุสำานวนหน่�งที่า่นนบี่กุลา่ววา่: “คำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านอย่าเดนิด�วิยกิาร

สวิมรองเท�าข�างเดยีวิ แต่่จำงสวิมทั �งสองข�างห์ร่อไม่กิถ็ูอดทั �งสองข�าง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2097)
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   ในสองฮ์ะดษีนี �มีสามซุุนนะฮ์ด�วิยกัินค่ำอ:

1 ให้เริั�มสวมรัอังเท้ี่าจากุข้างขวากุ่อัน

2 ให้เริั�มถึอัด้รัอังเท้ี่าข้างซ้าย์กุ่อัน

3 ให้สวมรัอังเท้ี่าที่ั �งสอังข้าง หรืัอัถึอัด้ที่ั �งสอังข้าง และไม่เดิ้นด้้วย์กุารัสวมรัอังเท้ี่า ข้าง

เดี้ย์ว

2 ซุุนนะฮ์์ให์�สวิมเส่ �อผู้�าสีขาวิ

ความหมาย์คือัให้สวมเสื �อัผ้าสีขาว เพรัาะมันเป็น 

ซนุนะฮ์์ ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับิ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ว

 ว่า ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าว

ว่า: “พื่วิกิท่านจำงสวิมใส่เส่ �อผู้�าของพื่วิกิท่านที� สีขาวิ 

เพื่ราะมันเป็นเส่ �อผู้� าที�ดีที� สุดของพื่วิกิท่าน และจำง 

ห่์อศ็พื่ของพื่วิกิท่านด�วิยผู้�าสีขาวิด�วิย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2219 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3878 

บ่นัที่่กุโด้ย์อััตติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 994 และอััลอััลบ่านีย์์กุล่าวว่าเศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์ 

อัลัญัามิอ์ั 1/267) 

ชิยั์ค์อิับ่น ุ อัษัุย์มีน เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่ “กุารัสวมใสส่ีขาวครัอับ่คลมุที่ั �ง เสื �อั ผ้านุ่ง 

กุางเกุง หากุเป็นไปได้้ก็ุจะดี้ยิ์�ง แตถ้่ึาเขาจะสวมเสื �อัผ้าสีอืั�นก็ุไมเ่ป็นไรั โด้ย์มีเงื�อันไขวา่ ต้อังไม่

เป็นเสื �อัผ้าสำาหรัับ่เพศตรังข้าม” (ด้ใ่นชิรััห์ ริัย์าฎิ อัศัศอัลฮีิ์น 2/1087)

3 มีซุุนนะฮ์์ให์�ใชี�นำ �าห์อม

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่วว่าที่่าน

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “สิ�งที�

อย้่ในโลกินี �ที�ฉัันรักิค่ำอ ผู้้�ห์ญิงและนำ �าห์อม และในกิาร

ละห์มาดนั�นค่ำอที� แห่์งคำวิามสุขใจำของฉััน” (บ่ันที่่กุ 

โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 12293 บ่นัที่่กุโด้ย์อันันะซาอีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 3940 และอััลอััลบ่านีย์์กุล่าวในเศาะฮี์ห์ 

อันันะซาอีัย์์วา่ ฮ์ะซนัเศาะฮี์ห์)
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สว่นสำานวนอืั�นทีี่�วา่: (ห์บุบบิา อลัิยยะ มนิ ดุนยากุิม ษะลาษุน) “ถู้กิทำาให์�เป็นที�รักิแก่ิ

ฉัันจำากิดุนยาของพื่วิกิท่านมีสามอย่าง” เป็นสำานวนทีี่�เฎิาะอีัฟุ

 ท่านนบี ศ็็อลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์ิวิะซัุลลัม รังเกีิยจำที�จำะมีกิลิ�นเห์ม็นจำากิต่ัวิท่าน: ด้งั 

ฮ์ะ ดี้ษทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่ “ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ จะเน้นหนกัุมากุทีี่�

จะ ไมใ่ห้มีกุลิ�นไมดี่้อัอักุมาจากุตวัขอังที่า่น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6972) 

4 กิารปฏิเิสธีรับนำ �าห์อมเป็นสิ�งที�น่ารังเกีิยจำ

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอันสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่:  “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ไม่

ปฏิิเสธิ์ทีี่�จะรัับ่นำ �าหอัม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2582)

5 ซุุนนะฮ์์ให์�ห์วีิผู้มจำากิข�างขวิาก่ิอน

มีซนุนะฮ์์ให้หวีผมจากุซีกุขวากุ่อันแล้วจง่คอ่ัย์หวีซีกุซ้าย์

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านหญิังอัาชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุล่าวว่า

 “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ชิอับ่ทีี่�จะเริั�มข้างขวา

กุ่อันในกุารัสวมรัอังเท้ี่า หวีผม ที่ำาความสะอัาด้ และกุารั 

งานอืั�นๆ ที่ั �งหมด้ขอังที่า่น” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

 ทีี่� 168 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 268)
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สี�:ซุุนนะฮ์์ในกิารจำามและกิารห์าวิ

       ในกิารจำามมีซุุนนะฮ์์ดงันี �:

1 มีซุุนนะฮ์์ให์�ผู้้�จำามกิล่าวิคำำาว่ิา “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์”

اْلَْمُد لِلَِّ / يـَْرَحَُك اللَّ / يـَْهِديُكُم اللَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ ทีี่�รัาย์งานว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านจำาม เขาจำงกิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุ ลิ

ลลาฮ์์ (คำวิามว่ิา:กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์) และเพื่่�อนของเขาห์ร่อผู้้�ที�

ได�ยนิจำงกิล่าวิว่ิา: ยัรฮ์ะมุกัิลลอฮ์์ (คำวิามว่ิา:ขออัลลอฮ์์โปรดเมต่ต่าท่าน) แล�วิผู้้�ที�จำามกิ็

จำงกิล่าวิอีกิว่ิา: ยะฮ์์ดีกุิมุลลอฮุ์ วิะยุศ็ลิฮุ์ บาละกุิม (คำวิามว่ิา:ขออัลลอฮ์์ทรงโปรดให์� 

ทางนำาแก่ิพื่วิกิท่าน และปรับปรุงสภาพื่ของพื่วิกิท่านด�วิยเถูดิ)” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

 ลำาด้บั่ทีี่� 6224)

اْلَمُد هلل َعَلى كلِّ َحال

บ่างครัั �งที่า่นก็ุกุลา่ววา่ “อัลฮั์มดุลิลลาฮ์ ิอะลา กุิลลิฮ์าล”
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ในสาย์รัาย์งานฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใด

ในห์ม่้พื่วิกิท่านจำามเขาจำงกิล่าวิว่ิา: อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ อะลา กุิลลิฮ์าล (คำวิามว่ิา:กิาร

สรรเสริญทั �งมวิลเป็นสทิธิีของอัลลอฮ์์ ในทกุิๆ สภาพื่)” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

ทีี่� 5031)

อิับ่นลุก็ุอัย์ยิ์ม เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่วเกีุ�ย์วกุบั่ฮ์ะดี้ษนี �ในซาด้ลุมะอัาด้ 2/436 วา่สาย์รัาย์งาน

ถึกุ่ต้อัง)

يـَْرَحَُك اللَّ / يـَْهِديُكُم اللَُّ ، َوُيْصِلُح َبَلُكْم

ผ่้ทีี่�ได้้ยิ์นก็ุจะกุลา่วแกุ่เขาวา่: “ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์” และผ่้ ทีี่�จามก็ุตอับ่อีักุครัั �งวา่: “ย์ะฮ์ดี้กุมุลุลอัฮ์์

 วะย์ศุลฮิ์ ุบ่าละกุมุ” ที่ั �งหมด้นี �อัย์่ใ่นฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอับ่ ่ ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ทีี่�กุลา่ว

มาแล้ว

2 ห์ากิผู้้�ที�จำามไม่กิล่าวิ อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ ผู้้�ที�ได�ยนิกิไ็ม่ต่�องกิล่าวิ ยัรฮ์ะมุกัิลลอฮ์์

หากุผ่้จามไมกุ่ลา่ววา่ อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์ ไมมี่ซนุนะฮ์์ให้กุลา่ว ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์ แตมี่ซนุนะฮ์์ให้

ไมต้่อังกุลา่ว; ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์กุลา่ววา่: “มีชิาย์สอังคนจาม ณ ทีี่�นั�งขอัง

ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั แล้วที่า่นบี่ก็ุกุลา่ววา่: ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์ ให้แกุ่คนหน่�ง แตไ่ม่

กุลา่วให้อีักุคนหน่�ง ชิาย์คนนั �นกุลา่ววา่: โอ้ัที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ที่า่นกุลา่ววา่ ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์ให้

แกุ่เขา แตท่ี่า่นไมกุ่ลา่วให้แกุ่ฉนั  ที่า่นนบี่จง่กุลา่ววา่: “แท�จำริงเขากิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุลิลลาฮ์์ 

แต่่ท่านไม่ได�กิล่าวิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6225) 

นี�คือักุารัปฏิิบ่ตัิขอังที่า่นนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั และฮ์ะดี้ษทีี่�เป็นคำาพด่้ขอังที่า่น 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั คือัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่มซ่า เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ฉนัได้้ยิ์นที่า่น

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมักุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านจำาม

 แล�วิเขากิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ ท่านกิจ็ำงกิล่าวิว่ิา ยรัฮ์ะมุกัิลลอฮ์์ และห์ากิเขาไม่กิล่าวิ

 อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ ท่านกิไ็ม่ต่�องกิล่าวิ ยรัฮ์ะมุกัิลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2992)

แตห่ากุเป็นกุารัอับ่รัมฝ่ักุฝัน เชิน่ พอ่ัสอันลกุ่ หรืัอัคร่ัสอันลกุ่ศษิย์์ ให้เขากุลา่ววา่ “พด่้สวิา่ 

อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์” เมื�อัจาม ให้เขาร้่ัวา่นี�คือัซนุนะฮ์์ ก็ุถืึอัเป็นสิ�งทีี่�ควรักุรัะที่ำา

และผ่้ ทีี่�เป็นหวดั้ทีี่�ต้อังจามอัย์่่ตลอัด้เวลา เมื�อัเขาจามครัั �งทีี่�หน่�ง สอัง สาม ก็ุจงกุล่าว 

ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์ ให้แกุ่เขา และหลงัจากุครัั �งทีี่�สามแล้วก็ุไมต้่อังกุลา่วให้อีักุ

ห์ลักิฐานค่ำอ: ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ รัาย์งานว่า ที่่านนบี่ 

ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุล่าวว่า: “จำงกิล่าวิ ยัรฮ์ะมุกัิลลอฮ์์ ให์�แก่ิพื่ี�น�องของท่าน 
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สามคำรั�ง ห์ากิเขาจำามอีกิแสดงว่ิาเขาเป็นห์วัิด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5034 

อัลัอัลับ่านีย์์ เรัาะฮิ์มะฮ์ลุลอัฮ์์ กุลา่ววา่เป็นฮ์ะดี้ษฮ์ะซนัที่ั �งทีี่�เมากุฟุ่และมรััฟุอ์่ั ในเศาะฮี์ห์ อับี่ 

ด้าวด่้ 4/308) 

และฮ์ะดี้ษในบ่นัที่่กุขอังมสุลิมก็ุมาสนบั่สนนุ เป็นฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านซะละมะฮ์์ บ่ิน อัลัอักัุวะอฺั 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้ยิ์นที่า่นนบี่ - صلَّى هللا عليه وسلَّم -กุลา่ววา่ “ยัรฮ์ะมุกัิลลอฮ์์” เม่�อได�ยนิชีายคำน 

ห์น่�งจำาม และเมื�อัเขาจามอีักุที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัก็ุกุลา่ววา่: “ชีายคำนนี �เป็น

ห์วัิด”  บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่�2993.

ด้งัทีี่�กุลา่วมาแล้วสรุัปได้้วา่ผ่้จามทีี่�เรัาไมต้่อังกุลา่ววา่ ย์รััฮ์ะมกุุลัลอัฮ์์ ให้นั �นมีสอังสภาพคือั

1 เมื�อัเขาจาม เขาไมไ่ด้้กุลา่ววา่ อัลัฮ์มัด้ลุลิลาฮ์์

2 เมื�อัเขาจามเกิุนสามครัั �ง  เพรัาะเขาเป็นหวดั้

   ซุุนนะฮ์์ในกิารห์าวิ:

 มีซุุนนะฮ์์ให์�ระงบักิารห์าวิ ห์ร่อใชี�ม่อปิดปากิไวิ�

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานว่าที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แท�จำริงอัลลอฮ์์ทรงรักิบรรดาผู้้�ที�จำาม และทรงรังเกีิยจำกิารห์าวิ ดงันั �น

เม่�อเขาจำามแล�วิกิล่าวิว่ิา อัลฮั์มดุลลิลาฮ์์ เป็นห์น�าที�ของมุสลมิทกุิคำนที�ได�ยนิต่�องกิล่าวิ

ว่ิา ยรัฮ์ะมุกัิลลอฮ์์  ส่วินกิารห์าวินั�นมาจำากิชัียฏิอน ดงันั �นจำงต่�านมันให์�สุดคำวิามสามารถู

 เม่�อเขาห์าวิออกิมาชัียฏิอนจำะห์วัิเราะชีอบใจำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2663)

และฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ซะอีัด้ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านนบี่  ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั กุลา่ววา่: “เม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านห์าวิ เขาจำงเอาม่อปิดปากิ เพื่ราะ

แท�จำริงชัียฏิอนจำะพื่ยายามเข�าไป” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2995) 

กุารัรัะงบั่กุารัหาว อัาจที่ำาได้้ด้้วย์กุารัควบ่คมุปากุไม่ให้เปิด้ หรืัอักุารัใช้ิฟัุนกุดั้ริัมฝีัปากุไว้ 

หรืัอัใช้ิมือัปิด้ปากุ เป็นต้น

และเชิ่นกุัน สิ�งทีี่�ปรัะเสริัฐอีักุอัย์่างหน่�งสำาหรัับ่ผ่้ ทีี่�หาวคือั เขาจะต้อังไม่ให้มีเสีย์ง เชิ่น 

อ้ัาปากุหาวมีเสีย์งวา่ “ฮ์าอ์ั หรืัอั อัาฮ์์” เพรัาะจะที่ำาให้ชิยั์ฏิอันหวัเรัาะชิอับ่ใจ
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ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่: ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั กุลา่ววา่: “กิารห์าวิมาจำากิชัียฏิอน ดงันั �นเม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านห์าวิ

 เขาจำงต่�านมันให์�สุดคำวิามสามารถู เพื่ราะเม่�อคำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านห์าวิแล�วิมี

เสียง ฮ์าอ์  ชัียฏิอนจำะห์วัิเราะชีอบใจำ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3298 บ่นัที่กุ่

โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2994)

สะกิดิเต่อ่น: บ่างคนเคย์ชิินกุบั่กุารักุลา่ว อัะอัซ่ ุบ่ลิลาฮิ์ มินชัิ ชิยั์ฏิอัน นิรั เรัาะญีัม หลงั

จากุหาวเสร็ัจแล้ว นอักุจากุไมมี่หลกัุฐานแล้ว กุารัที่ำาอัย์า่งนั �นย์งัขดั้กุบั่แบ่บ่อัย์า่งขอังที่า่นนบี่ 

ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั อีักุ เพรัาะเป็นกุารักุล่าวในสิ�งทีี่�ที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั ไมไ่ด้้สอันไว้เชิน่นี �
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ห์�า:ซุุนนะฮ์์อ่�นๆ

     กิล่าวิดุอาอ์ขณะเข�าและออกิจำากิห์�องนำ �า

มีซุนนะฮ์์สำาหรัับ่ผ่้ ทีี่�เข้าห้อังนำ �าให้กุล่าวดุ้อัาอ์ัใน 

ฮ์ะดี้ษเศาะฮี์ห์ด้งันี �:

ที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ “เมื�อัที่า่น

นบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั เข้าห้อังนำ �า ที่า่นกุลา่ว

วา่:
اللَُّهمَّ ِإِنّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبِث َواْلََباِئِث

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมะ อินนี อะอ้ซุุบิกิะ มินัล 

คุำบุษิ วัิลเคำาะบาอษิ”

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขอคำวิามคุำ�มคำรองต่่อพื่ระองค์ำให์�พื่�นจำากิคำวิามชัี�วิร�าย

ของชัียฏิอนเพื่ศ็ผู้้� และชัียฏิอนเพื่ศ็เมีย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6322 บ่นัที่กุ่

โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 375)   
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ผู้้�ที�ออกิจำากิห์�องนำ �ามีซุุนนะฮ์์ให์�กิล่าวิว่ิา:

ُغْفَراَنَك
ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่ “เมื�อัที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

 อัอักุจากุห้อังนำ �าที่า่นกุลา่ววา่: “ฆุฟุรอนะกิะ” คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์โปรดอภยัโทษให่์แก่ิฉััน
ด�วิย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 25220 บ่นัที่กุ่โด้ย์อับ่ด่้าวด่้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 30 บ่นัที่กุ่
โด้ย์อััตติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้ับ่ทีี่� 7 และอััลอััลบ่านีย์์กุล่าวว่าเศาะฮี์ห์ ใน ตะห์กีุกุ มิชิกุาต 
อัลัมะศอับี่ห์ 1/116)

     ซุุนนะฮ์์ให์�เขียนพื่นัิยกิรรม

มีซุนนะฮ์์ให้มสุลิมที่กุุคนเขีย์นพินยั์กุรัรัมไม่ว่าเขา

จะป่วย์ หรืัอัสขุภาพดี้ ด้งัคำาสั�งเสีย์ขอังที่า่น เรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัทีี่�ที่า่นกุลา่ววา่:

“ไม่มีสิทธิีใดๆ ที�มุสลิมต่�องกิารจำะสั�งเสีย เวิ�นแต่่

เขาจำะต่�องเขียนพื่ินัยกิรรมนั�นเต่รียมไวิ�ภายใน

สองค่ำน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2783 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1626) 

จากุฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอัมุรัั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา และคำาวา่สอังคืนในฮ์ะดี้ษไมใ่ชิกุ่ารัจำากุดั้

เวลา แตเ่ป้าหมาย์คือัเพื�อับ่อักุวา่ไมค่วรัปลอ่ัย์เวลาให้ผา่นพ้นไป แม้จะเป็นรัะย์ะเวลาสั �นๆ ก็ุตาม

 นอักุจากุเขาจะต้อังเขีย์นพินยั์กุรัรัมเอัาไว้ เพรัาะเขาไมอ่ัาจร้่ัได้้วา่เขาจะตาย์เมื�อัใด้ และนี�เป็น

ซนุนะฮ์์สำาหรัับ่คนที่ั�วไปที่กุุคน

สว่นคำาสั�งเสีย์ทีี่�เป็นสทิี่ธิิ์ขอังอัลัลอัฮ์์ทีี่�เขาต้อังปฏิิบ่ตั ิเชิน่กุารัจา่ย์ซะกุาต กุารัที่ำาฮ์จัญ์ั กุารั

ชิด้ใช้ิความผิด้ หรืัอัสิ�งทีี่�เป็นสทิี่ธิิ์ขอังผ่้ อืั�น เชิน่ หนี �สนิ หน้าทีี่�ทีี่�ได้้รัับ่มอับ่หมาย์ สิ�งนี �ไมใ่ชิซ่นุนะฮ์์

 แตเ่ป็นวาญิับ่ จำาเป็นต้อังปฏิิบ่ตัเิพรัาะเกีุ�ย์วข้อังกุบั่สิ�งทีี่�เป็นวาญิับ่ โด้ย์เฉพาะสทิี่ธิิ์ตา่งๆ ทีี่�ไมมี่

ใครัร้่ันอักุจากุเขา ตามกุฎิทีี่�ว่า “ห์ากิสิ�งวิาญิบใดไม่อาจำสมบ้รณ์ได�ยกิเวิ�นต่�องมีบางสิ�ง

ประกิอบ สิ�งประกิอบที�ว่ิานั �นกิย่็อมต่�องวิาญิบด�วิย”

     ใชี�คำวิามเอ่ �อเฟุ่�อและอ่อนโยนต่่อกัินในกิารซุ่ �อขาย

รัะหว่างกุารัซื �อัขาย์ ที่ั �งสอังฝ่ัาย์จะต้อังมีความ

เอืั �อัเฟืุ�อัและความสภุาพอัอ่ันโย์น อัย์่าได้้ใช้ิความแข็ง

กุรัะด้้างต่อัค่่กุรัณีทีี่�ที่ำาธิ์ุรักุรัรัมด้้วย์กุนัในกุารัโต้เถีึย์ง

เพื�อัต่อัรัอังรัาคา แต่ให้พย์าย์ามใช้ิความอัะลุ่มอัล่วย์

และเอืั �อัเฟืุ�อัตอ่ักุนั
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ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นญัาบิ่รั บ่นิ อับั่ด้ลุลอัฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุลา่ววา่: แท้ี่จริังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “อัลลอฮ์์ได�เมต่ต่าต่่อชีายผู้้�ที�อะลุ่มอล่วิยเม่�อซุ่ �อ 

เม่�อขาย และเม่�อขอให์�ใชี�ห์นี �” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2076) 

เชิ่นเดี้ย์วกุนัเมื�อัเขาเรีัย์กุร้ัอังสิที่ธิิ์ขอังเขา มีซุนนะฮ์์ให้เขามีความอัะลุม่อัลว่ย์ ด้งัคำากุลา่ว

ขอังที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมัทีี่�วา่ “เมื�อัเขาขอัให้ใช้ิหนี �”

 ละห์มาดสองร็อกิอะฮ์์ห์ลังจำากิกิารอาบนำ �าละห์มาดทุกิคำรั�ง

ซนุนะฮ์์ในชีิวิตปรัะจำาวนัเหลา่นี �เมื�อัปฏิิบ่ตัิจะได้้รัับ่

ความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�งใหญ่ัคือั จะได้้เข้าสวรัรัค์  ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�

ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ แท้ี่จริัง

ที่า่นนบี่ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมักุลา่ววา่: “โอ�บลิาล

 จำงบอกิฉัันมาถูง่กิารงานในอสิลามที�ท่านทำาแล�วิ

ห์วัิงผู้ลต่อบแทนมากิที�สุด เพื่ราะฉัันได�ยินเสียง

รองเท�าของท่านอย้่ข�างห์น�าฉัันในสวิรรค์ำ”  บ่ลิาลกุลา่ววา่ “ไมมี่กุารังานใด้ทีี่�ฉนัมีความหวงั

มากุไปกุวา่กุารัทีี่�ฉนัอัาบ่นำ �าละหมาด้ในตอันกุลางคืนหรืัอักุลางวนัแล้วฉนัที่ำากุารัละหมาด้ด้้วย์

นำ �าละหมาด้นั �นเที่า่ทีี่�จะถึกุ่อัำานวย์แกุ่ฉนั” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษละด้บั่ทีี่� 1149 บ่นัที่กุ่

โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2458) 

 กิารรอละห์มาด

กุารัรัอัละหมาด้ก็ุเป็นซนุนะฮ์์ทีี่�มีความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�ง

ใหญ่ัอีักุอัย์า่งหน่�ง.

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ 

รัาย์งานว่า: ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุอัะลยั์ฮิ์ 

วะซลัลมั กุลา่ววา่: “คำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านยงัคำง

 อย้่ในกิารละห์มาดของเขา ต่ราบใดที�กิารละห์มาดรั�งเขาไวิ� ไม่มีอะไรห์�ามเขาไม่ให์�

กิลับไปห์าคำรอบคำรัวิของเขานอกิจำากิกิารละห์มาด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 

659 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 649) กุารัรัอัละหมาด้ก็ุได้้รัับ่ผลบ่ญุัขอังกุารัละหมาด้ด้้วย์
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และฮ์ะด้ีษทีี่�ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์  เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ รัาย์งานว่า: ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “บรรดามะลาอกิิะฮ์์ยังคำงอวิยพื่รให์�แก่ิคำนห์น่�ง คำน

ใดในห์ม่้พื่วิกิท่าน ต่ราบใดที� เขายังอย่้ในสถูานที�ละห์มาดของเขา และไม่เสียนำ �า

ละห์มาด พื่วิกิเขาจำะกิล่าวิว่ิา โอ�อัลลอฮ์์ โปรดอภยัโทษให์�แก่ิเขาด�วิยเถูดิ โอ�อัลลอฮ์์ 

โปรดเมต่ต่าเขาด�วิยเถูดิ คำนห์น่�งคำนใดในห์ม่้พื่วิกิท่านยงัคำงอย้่ในกิารละห์มาดของเขา

ต่ราบใดที�กิารละห์มาดรั�งเขาไวิ� ไม่มีอะไรห์�ามเขาไม่ให์�กิลับไปห์าคำรอบคำรัวิของเขา

นอกิจำากิรอที�จำะละห์มาดเวิลาต่่อไป” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 659 บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 649) คำาวา่ “มาลมั ย์ฮ์ุ์ด้ษิ” ในฮ์ะดี้ษ คือั ตรัาบ่ใด้ทีี่�ไมเ่กิุด้สิ�งทีี่�ที่ำาให้เสีย์

นำ �าละหมาด้ และในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิรัะบ่วุา่

“ต่ราบใดที�ยงัไม่ทำาสิ�งอันต่รายใด ต่ราบใดที�ยงัไม่เสียนำ �าละห์มาด” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ

 ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 649) กุลา่วคือั ผลบ่ญุันี �อัย์ภ่าย์ใต้เงื�อันไขวา่ จะต้อังไมส่ร้ัางความเดื้อัด้ร้ัอันแกุ่

คนอืั�นขณะทีี่�เขานั�งรัอัละหมาด้อัย์่ ่และต้อังไมเ่กิุด้สิ�งทีี่�ที่ำาให้เสีย์นำ �าละหมาด้

 กิารแปรงฟัุน

กุารัแปรังฟัุนเป็นซุนนะฮ์์ทีี่�กุรัะที่ำาได้้ทีุ่กุเวลาโด้ย์

ไม่มีข้อัย์กุเว้น และที่่านนบี่ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะ

ซลัลมั ก็ุสง่เสริัมให้กุรัะที่ำาเป็นอัย์า่งมากุจนที่า่นกุลา่ว

ว่า: “ฉัันได�สั� งให์�พื่วิกิท่านแปรงฟัุนบ่อยคำรั�งมากิ

แล�วิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 888 เป็น

รัาย์งานจากุที่า่นอัะนสั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์)

และฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นหญิังอัาอิัชิะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์า กุลา่ววา่ “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์

วะซลัลมั กุล่าวว่า: “กิารแปรงฟัุนทำาให์�ปากิสะอาด และทำาให์� อัลลอฮ์์พื่อใจำ” (บ่นัที่่กุ

 โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7 บ่นัที่กุ่โด้ย์อันันะซาอีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 5 และอัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่

เศาะฮี์ห์ ในอัลัอิัรัวาอ์ั 1/105)

ซุนนะฮ์์ขอังกุารัแปรังฟัุนจะเน้นหนกัุมากุข่ �นในชิ่วงเวลาตา่งๆ ทีี่�เรัากุลา่วมาแล้วตลอัด้ที่ั �ง

กุลางวนัและกุลางคืน เชิน่ เมื�อัตื�นนอันกุลางคืนกุ่อันกิุย์ามลุลยั์ล์ เมื�อัอัาบ่นำ �าละหมาด้ เมื�อัจะ

ละหมาด้ เมื�อัเข้าบ้่าน วลัลอัฮ์อุัะอ์ัลมั
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 อาบนำ �าละห์มาดให์ม่ทุกิคำรั�งที�ละห์มาด

มีซุนนะฮ์์ให้มุสลิมทีุ่กุคนอัาบ่นำ �าละหมาด้ใหม ่

ที่กุุครัั �งทีี่�จะละหมาด้ เช่ิน หากุเขาอัาบ่นำ �าละหมาด้เพื�อั

ละหมาด้มฆัริับ่ เมื�อัเวลาอิัชิาอ์ัมาถึ่งมีซุนนะฮ์์ให้เขา

อัาบ่นำ �าละหมาด้อีักุครัั �ง แม้วา่เขาย์งัไมเ่สีย์นำ �าละหมาด้

ก็ุตาม

ห์ลักิฐานค่ำอ:

ฮ์ะดี้ษทีี่�อัย์่ใ่นบ่นัที่กุ่ขอังอัลับ่คุอัรีัย์์ทีี่�วา่ “ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั จะอัาบ่นำ �า

ละหมาด้ใหมส่ำาหรัับ่ละหมาด้แตล่ะครัั �ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 214)

และมีซุนนะฮ์์ให้รัักุษานำ �าละหมาด้อัย์่่ตลอัด้เวลา ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านเษาบ่าน เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ ุ

อันัฮ์์ กุลา่ววา่: แท้ี่จริังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ไม่มีใคำรรักิษานำ �าละห์มาด

 ต่ลอดเวิลา นอกิจำากิว่ิาเขาย่อมเป็นผู้้�ศ็รัทธีา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัะห์มดั้ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 22434 

บ่นัที่่กุโด้ย์อิับ่นมุาญัะฮ์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 277 บ่นัที่่กุโด้ย์อัดั้ด้าริัมีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 655 และ 

อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ววา่เศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 1/225) 

 กิารขอดุอาอ์

เม่�อมุสลิมต่�องกิารจำะขอดุอาอ์มีซุุนนะฮ์์ให์�ปฏิบิตั่ดิงันี �:

1  ต่�องมีนำ �าละห์มาด

ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่่านอับ่่ ม่ซา เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ เล่าเรืั�อังตวัที่่านกุับ่ลุงขอังที่่าน อับ่่ อัามิรั 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ เมื�อัตอันทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั สง่ไปที่ำาสงครัามกุบั่ที่หารั

เอัาฏิอัส ในฮ์ะดี้ษกุลา่ววา่: อับ่อ่ัามิรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ถึกุ่สงัหารั และได้้สั�งเสยี์แกุ่ที่า่นอับ่ ่มซ่า 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ วา่ฝัากุสลามถึง่ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั และให้ที่า่นขอัด้อุัาอ์ั

ให้ด้้วย์ ที่า่นอับ่ ่มซ่ากุลา่ววา่: “ฉนัได้้เลา่เรืั�อังขอังฉนักุบั่เรืั�อังขอังอับ่ ่อัามิรัให้แกุ่ที่า่นนบี่ฟัุง และ

ฉนับ่อักุที่า่นวา่อับ่ ่อัามิรัขอัให้ที่า่นขอัอัภยั์โที่ษตอ่ัอัลัลอัฮ์์ให้กุบั่เขาด้้วย์ ที่า่นนบี่จง่ขอันำ �า และ

อัาบ่นำ �าละหมาด้ด้้วย์นำ �านั �น แล้วย์กุมือัที่ั �งสอังข่ �นสง่จนเหน็สขีาวใต้รัักุแร้ัขอังที่า่น แล้วที่า่นกุลา่ว

วา่: “โอัลลอฮ์์ โปรดอภยัโทษให์�แก่ิอุบยัด์ อบ ้อามริด�วิยเถูดิ” แล้วที่า่นกุลา่ววา่ “โอ�อัลลอฮ์์

โปรดทำาให์�เขาอย้่ เห์น่อมนุษย์จำำานวินมากิในวัินกิิยามะฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 4323 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2498)
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2  ห์นัห์น�าไปทางทศิ็กิบิละฮ์์ 

ที่่านอับั่ด้ลุลอัฮ์์ บ่ิน อับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา กุล่าวว่า ที่่านอัมุรัั บ่ิน อัลัค็อัฏิฏ็ิอับ่ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ เมื�อัวนัสงครัามบ่ดั้ร์ั ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้

 มอังไปย์ังพวกุมชุิริักีุนทีี่�มีจำานวนเป็นพนัคน และเศาะฮ์าบ่ะฮ์์ขอังที่่านทีี่�มีจำานวนสามร้ัอัย์ 

สบิ่เกุ้าคน ที่า่นนบี่ ก็ุได้้หนัหน้าไปที่างกิุบ่ละฮ์์แล้วย์กุมือัที่ั �งสอังข่ �น และเริั�มวิงวอันขอักุบั่พรัะอังค์

 อัลัลอัฮ์์วา่: “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดให์�คำวิามสำาเร็จำแก่ิฉัันในสิ�งที�พื่ระองค์ำสัญญาแก่ิฉัันด�วิยเถูดิ

 โอ�อัลลอฮ์์ โปรดนำาสิ�งที�พื่ระองค์ำได�สัญญามาให์�กัิบฉัันด�วิยเถูดิ โอ�อัลลอฮ์์ห์ากิมุสลิม

กิลุ่มนี �พื่นิาศ็ไปแล�วิพื่ระองค์ำจำะไม่ถูก้ิเคำารพื่ภกัิดใีนแผู่้นดนินี �อีกิเป็นแน่” และที่า่นย์งัคง

ย์กุมือั หนัหน้าไปที่างกิุบ่ละฮ์์ขอัด้อุัาอ์ัตอ่ัไปจนผ้าพาด้บ่า่ขอังที่า่นหลน่ลงจากุบ่า่ แล้วที่า่นอับ่่

บ่กัุร์ัก็ุหยิ์บ่ผ้าพาด้บ่า่วางไว้บ่นบ่า่ขอังที่า่นนบี่เชิ่นเด้ิม และเฝ้ัาอัย์่ข้่างหลงัที่า่นนบี่ และกุลา่ว

วา่ พอัเถิึด้ โอ้ันบี่ขอังอัลัลอัฮ์์ แท้ี่จริังอัลัลอัฮ์์จะที่ำาให้สิ�งทีี่�พรัะอังค์สญััญัากุบั่ที่า่นไว้สำาเร็ัจอัย์า่ง

แนน่อัน…” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1763)

3  ยกิม่อทั �งสอง

ฮ์ะดี้ษขอังที่่านอิับ่นุ อับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ 

กุ่อันหน้านี �ได้้บ่ง่ชีิ �ถึง่เรืั�อังนี �วา่ “แล้วนบี่ขอังอัลัลอัฮ์์ก็ุได้้

หนัหน้าไปที่างกิุบ่ละฮ์์และย์กุมือัที่ั �งสอังข่ �น” และฮ์ะดี้ษ

เกีุ�ย์วกุบั่ซนุนะฮ์์นี �มีอีักุมากุมาย์

4  เริ�มด�วิยกิารสรรเสริญต่่ออัลลอฮ์์ และกิารเศ็าะละวิาต่แก่ิท่านเราะซุ้ลุลลอฮ์์ 

ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม

ที่่านฟุะฎิอัละฮ์์ บ่ิน อัุบ่ยั์ด์้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า “รัะหว่างทีี่�ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั นั�งอัย์่ ่ก็ุมีชิาย์คนหน่�งเข้ามา และละหมาด้ แล้วกุลา่วขอัด้อุัาอ์ัวา่

 โอ้ัอัลัลอัฮ์์ โปรัด้อัภยั์โที่ษให้แกุ่ฉันด้้วย์ โปรัด้เมตตาฉันด้้วย์ ที่่านเรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ุ

 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่ “โอ�ผู้้�ละห์มาดท่านรีบเกินิไป เม่�อท่านละห์มาดแล�วิ ให์�ท่านนั�ง

ลง และจำงสรรเสริญต่่ออัลลอฮ์์ต่ามที�พื่ระองค์ำค่้ำคำวิรได�รับ และจำงเศ็าะละวิาต่แก่ิฉััน 

แล�วิจำง่ขอดุอาอ์ต่่ออัลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัตัติรัมิซีย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3476 อัลัอัลับ่านีย์์กุลา่ว

วา่เศาะฮี์ห์ ในเศาะฮี์ห์อัลัญัามิอ์ั 1/172)
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5  ขอดุอาอ์ต่่ออัลลอฮ์์ด�วิยพื่ระนามทั �งห์ลายอันสวิยงามของพื่ระองค์ำ

ให้เลือักุพรัะนามอันังด้งามขอังอัลัลอัฮ์์ทีี่�สอัด้คล้อังเหมาะสมกุบั่สิ�งทีี่�เขาจะขอั เชิน่ เมื�อัเขา

ขอัริัซกีุจากุอัลัลอัฮ์์ เขาต้อังกุลา่ววา่ “ย์า ร็ัอัซซากุ โอ้ัผ่้ที่รังปรัะที่านริัซกีุ” เมื�อัเขาขอัความเมตตา

จากุอัลัลอัฮ์์ เขาต้อังกุลา่ววา่ “ย์า เรัาะห์มาน ย์า เรัาะฮี์ม โอ้ัผ่้ที่รังเมตตา ผ่้ที่รังปรัานียิ์�ง” เมื�อั

เขาขอัชิยั์ชินะและเกีุย์รัตยิ์ศจากุอัลัลอัฮ์์ เขาต้อังกุลา่ววา่ “ย์า อัะซีซ โอ้ัผ่้ที่รังเกุรีัย์งไกุรั” เมื�อัเขา

ขอักุารัให้อัภยั์ เขาต้อังกุลา่ววา่ “ย์า เฆาะฟุร่ั โอ้ัผ่้ที่รังให้อัภยั์” เมื�อัเขาขอักุารัรัักุษาจากุอัลัลอัฮ์์

เขาต้อังกุลา่ววา่ “ย์า ชิาฟีุ โอ้ัผ่้ที่รังรัักุษา” เป็นต้น

เขาต้อังขอัด้อุัาอ์ัด้้วย์พรัะนามขอังอัลัลอัฮ์์ทีี่�เหมาะสมกุบั่สิ�งทีี่�เขาต้อังกุารัขอั อัลัลอัฮ์์ ตะ

อัาลาตรััสวา่:

}َولِلِّ اأَلْسَاء اْلُْسَن فَاْدُعوُه ِبَا{]األعراف:180[:

ความวา่ “อัลลอฮ์์ทรงมีพื่ระนามอันงดงามมากิมาย ดงันั �นจำงขอดุอาอ์ด�วิยพื่ระนาม

เห์ล่านั�น” [ซเ่รัาะฮ์์ อัลัอัะอ์ัรัอัฟุ: 180]

6  กิล่าวิดุอาอ์ซุำ �าๆ และอ�อนวิอนอย่างจำริงจำงั

หลกัุฐานคือัฮ์ะดี้ษขอังที่า่นอิับ่น ุอับั่บ่าส เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา ทีี่�ได้้กุลา่วมาแล้ว โด้ย์ทีี่�ที่า่น

นบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้ขอัด้อุัาอ์ัวา่: “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดทำาให์�สิ�งที�พื่ระองค์ำได�

สัญญากัิบฉัันประสบคำวิามสำาเร็จำด�วิยเถูดิ โอ�อัลลอฮ์์โปรดนำาสิ�งที�พื่ระองค์ำได�สัญญามา

ให์�กัิบฉัันด�วิยเถูิด” และที่่านย์ังคงขอัอัย์่่อัย์่างนั �นจนผ้าคลุมบ่่าขอังที่่านหล่นลงมา แล้ว 

ที่า่นอับ่บ่่กัุร์ัก็ุได้้หยิ์บ่มาวางไว้บ่นบ่่าเชิ่นเด้ิม แล้วกุล่าวว่า: “โอ้ันบี่ขอังอัลัลอัฮ์์ พอัเถิึด้…” 

(บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1763)

และฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ รัาย์งานวา่ ขณะทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์ุ

 อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ขอัด้อุัาอ์ัให้แกุ่เผา่เด้าส์ ที่า่นกุลา่ววา่: “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดให์�ทางนำาแก่ิเผู่้า

เดาส์ และโปรดนำาพื่วิกิเขามาด�วิยเถูดิ โอ�อัลลอฮ์์ โปรดให์�ทางนำาแก่ิเผู่้าเดาส์ และโปรด

นำาพื่วิกิเขามาด�วิยเถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2937 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 2524)

และในเศาะฮี์ห์มสุลมิที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ชีายคำนห์น่�งเดนิทาง

ไกิล ผู้มรุงรังและเป่�อนฝุ่่น ยกิม่อทั �งสองของเขาข่ �นส่้ท�องฟุ� า และกิล่าวิว่ิา โอ�พื่ระผู้้�

อภบิาลของฉััน โอ�พื่ระผู้้�อภิบาลของฉััน” (บ่นัที่่กุโด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 1015) นี�คือั 

หลกัุฐานบ่ง่บ่อักุถึง่กุารักุลา่วด้อุัาอ์ัซำ �าๆ ด้้วย์กุารัอ้ัอันวอันอัย์า่งจริังจงั
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มีซนุนะฮ์์ให้ขอัด้อุัาอ์ัซำ �าสามครัั �ง; ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอิับ่นมุสัอั่�ด้ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์กุลา่ววา่: “เมื�อั

ที่า่นนบี่ขอัด้อุัาอ์ั ที่า่นจะขอัสามครัั �ง ที่า่นขอัด้อุัาอ์ัวา่: “โอ�อัลลอฮ์์ ท่านจำงจำดักิารพื่วิกิกุิร็อยชีฺ

ด�วิยเถูดิ” สามคำรั�ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 240)

7  ขอดุอาอ์ลับๆ

อัลัลอัฮ์์ตะอัาลาตรััสวา่: 

َوُخْفَيًة{]األعراف:55[   َتَضرُّعًا  َربَُّكْم  }اْدُعوْا 
คำวิามว่ิา “พื่วิกิเจำ�าจำงขอดุอาอ์ต่่อผู้้�ทรงอภิบาลของพื่วิกิเจำ�าในสภาพื่ถู่อมต่นและ

ปกิปิด” [ซเ่รัาะฮ์์อัลัอัะอ์ัรัอัฟุ: 55] 

กุารัปกุปิด้ในกุารัขอัด้อุัาอ์ัย์่อัมแสด้งถึ่งความบ่ริัสทุี่ธิิ์�ใจมากุกุว่า ด้้วย์เหตนีุ �อัลัลอัฮ์์อัซัซะ 

วะญัลัล์จง่ได้้ชืิ�นชิมที่า่นนบี่ซะกุะรีัย์า อัะลยั์ฮิ์สสลาม วา่:

}ِإْذ َنَدى َربَُّه ِنَداء َخِفّيًا {] مرمي:3 [
ความว่า “เม่�อเขาวิิงวิอนต่่อผู้้�ทรงอภิบาลของเขา ด�วิยกิารวิิงวิอนอย่างลับๆ” 

[ซเ่รัาะฮ์์มรััย์มั: 3]

ที่ั �งนี �เพื�อัแสวงหาความบ่ริัสุที่ธิิ์�ใจในกุารัขอัดุ้อัาอ์ั ตามคำาอัธิิ์บ่าย์ขอังหน่�งในบ่รัรัด้า 

นกัุอัธิิ์บ่าย์อัลักุรุัอัาน

 เกิร็ด : บางคำนอาจำจำะถูามว่ิา ฉัันจำะขออะไรในดุอาอ์ของฉััน?

คำาตอับ่คือั: จงขอัในสิ�งทีี่�ที่า่นต้อังกุารัที่ั �งเรืั�อังในโลกุ

นี �และโลกุอัาคิเรัาะฮ์์ จงกุรัะตือัรืัอัร้ันในกุารัขอัด้อุัาอ์ั

ด้้วย์ ญัะวามิอ์ั อัลักุะลมิ คือั คำาสั �นๆ ทีี่�มีความหมาย์

ครัอับ่คลมุกุว้างๆ และลกุ่ซ่ �ง นั �นคือัด้อุัาอ์ัทีี่�ปรัากุฏิใน

อัลักุรุัอัานและซนุนะฮ์์ขอังที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์

วะซลัลมั มีที่ั �งกุารัขอัให้ได้้ความดี้ที่ั �งในโลกุนี �และโลกุ

อัาคิเรัาะฮ์์ จงใคร่ัครัวญัคำาถึามเดี้ย์วกุนันี �ตอันทีี่�ที่่าน

นบี่ถึกุ่ถึามเกีุ�ย์วกุบั่เรืั�อังนี � ที่า่นได้้ตอับ่ด้้วย์ถ้ึอัย์คำาทีี่�ยิ์�งใหญ่ัครัอับ่คลมุที่ั �งโลกุนี �และอัาคเิรัาะฮ์์ 

ชิา่งเป็นขา่วดี้ทีี่�ยิ์�งใหญ่ั และชิา่งเป็นกุารัให้ทีี่�มากุล้นจริังๆ ด้งันั �นที่า่นจงย์ด่้มนัไว้และจงใคร่ัครัวญั

ที่า่นอับ่ ่มาลกิุ อัลัอัชัิญัะอีัย์์ รัาย์งานจากุพอ่ัขอังเขา เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์มุา วา่ “เขาได้้ยิ์น

ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ตอับ่ชิาย์คนหน่�งทีี่�มาถึามที่า่นวา่: โอ้ัที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ 

ฉนัจะกุลา่ววา่อัย์า่งไรัเมื�อัฉนัขอัตอ่ัพรัะเจ้าขอังฉนั? ที่า่นตอับ่วา่: “จำงกิล่าวิว่ิา 
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اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل   َواْرَحِْن   َوَعاِفِن   َواْرُزْقِن

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี วัิรฮั์มนี วิะอาฟิุนี วัิรซุุกินี” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดอภยัโทษให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูดิ โปรดเมต่ต่าฉัันด�วิยเถูดิ โปรด

ประทานคำวิามปลอดภยั/สุขภาพื่ด ีและปัจำจำยัยังชีีพื่ให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูดิ” แล้วที่า่นก็ุกุำามือั

นอักุจากุนิ �วโป้ง และกุลา่ววา่ “ทั �งห์มดนี �ได�รวิมทุกิอย่างให์�แก่ิท่านแล�วิ ทั �งโลกินี �และโลกิ

อาคำเิราะฮ์์ของท่าน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2697)

และในอีักุสาย์รัาย์งานหน่�งกุล่าวว่า เมื�อัชิาย์คนหน่�งเข้ารัับ่อิัสลามที่่านนบี่ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ได้้สอันกุารัละหมาด้ให้แกุ่เขา และใช้ิเขาให้ขอัด้อุัาอ์ัด้้วย์คำาขอัเหลา่นี � 

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َواْرَحِْن َواْهِدِن َوَعاِفِن َواْرُزْقِن

อ่านว่ิา “อัลลอฮุ์มมัฆฟิุรลี วัิรฮั์มนี วิะฮ์์ดนีิ วิะอาฟิุนี วัิรซุุกินี” 

คำวิามว่ิา “โอ�อัลลอฮ์์ โปรดอภยัโทษให์�แก่ิฉัันด�วิยเถูดิ โปรดเมต่ต่าฉัันด�วิยเถูดิ โปรด

ให์�ทางนำาแก่ิฉััน โปรดประทานคำวิามปลอดภยั/สุขภาพื่ด ีและปัจำจำยัยงัชีีพื่ให์�แก่ิฉัันด�วิย

เถูดิ” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2697)

 มีซนุนะฮ์์ให้ขอัด้อุัาอ์ัให้แกุ่พี�น้อังขอังเขาลบั่หลงั และนั�นก็ุเป็นด้อุัาอ์ัทีี่�ถึกุ่ตอับ่รัับ่ด้้วย์

กุารัอันมุตัิขอังอัลัลอัฮ์์ และผ่้ ทีี่�ขอัก็ุจะได้้รัับ่ความปรัะเสริัฐทีี่�ยิ์�งใหญ่ัด้้วย์  ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�

ที่า่นอับ่ ่อัดั้ด้รััด้าอ์ั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์

ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “กิารขอดุอาอ์ของมุสลมิคำนห์น่�งให์�แก่ิพื่ี�น�องของเขาลับห์ลัง

 เป็นดุอาอ์ที�ถูก้ิต่อบรับ มะลาอกิิะฮ์์ผู้้�ได�รับมอบห์มายจำะอย้่ที�ศี็รษะของเขา ทกุิ

คำรั�งที�เขาขอดุอาอ์ดีๆ  ให์�แก่ิพื่ี�น�องของเขา มะลาอกิิะฮ์์ผู้้�นั �นกิจ็ำะกิล่าวิว่ิา ขอให์�

อัลลอฮ์์ทรงรับดุอาอ์นี �ด�วิยเถูดิ และขอให์�ท่านได�รับสิ�งนั �นเช่ีนกัิน” (บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2733)

 ซุุนนะฮ์์ในชีีวิติ่ประจำำาวัินอีกิอย่างห์น่�งค่ำอ กิารซุกิิรุลลอฮ์์ ห์ร่อกิารรำาล่กิถูง่

อัลลอฮ์์

กิารรำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์ที�ยิ�งให์ญ่ที�สุดค่ำอ: กุารัอัา่นคมัภีร์ัขอังอัลัลอัฮ์์ ซ่�งกุารัอิับ่าด้ะฮ์์ด้้วย์

กุารัอัา่นอัลักุรุัอัานเชิน่นี �ที่ำาให้ชิาวสะลฟัุถึง่กุบั่อัด้นอันกุลางคืน 

คำวิามว่ิา “พื่วิกิเขาห์ลับนอนแต่่เพื่ยีงส่วินน�อยของเวิลากิลางค่ำน  และในยามรุ่งสาง

พื่วิกิเขาขออภยัโทษต่่ออัลลอฮ์์” [ซเ่รัาะฮ์์อัซัซาริัย์าต: 17-18]
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พวกุเขาได้้รัวมรัะหว่างภารักิุจกุารัอั่านอัลักุรุัอัานและกุารัรัำาลกุ่ด้้วย์บ่ที่ซิกิุรัทีี่�มาจากุที่่าน

เรัาะซ่ลลุลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ชิ่างย์อัด้เยี์�ย์มอัะไรัเชิ่นนั �นสำาหรัับ่ผ่้ ทีี่�ให้กุลางคืน

ขอังเขามีชีิวิตชีิวาด้้วย์สิ�งนี � และชิ่างขาด้ที่นุยิ์�งผ่้ ทีี่�บ่กุพร่ัอัง ปล่อัย์ให้เวลากุลางคืน และเวลา

 รุ่ังสางผา่นพ้นไปโด้ย์ไมไ่ด้้อัา่นอัลักุรุัอัานและขอัอัภยั์โที่ษตอ่ัอัลัลอัฮ์์ และหวงัวา่เรัาที่า่นจะรัอัด้พ้น

 ปรัาศจากุกุารัฝ่ัาฝืันพรัะเจ้าขอังเรัาด้้วย์เถิึด้ ผ่้ ทีี่�ใช้ิเวลาเหลา่นี �อัย์า่งคุ้มคา่มีน้อัย์เหลือัเกิุนเว้น

แตผ่่้ ทีี่�พรัะเจ้าขอังเรัาที่รังเมตตาเขา

ที่่านฮ์ัมมาด้ บ่ิน ซัย์ด์้ รัาย์งานจากุที่่าน อัะฏิอัอ์ั บ่ิน อััสซาอิับ่ ว่า แท้ี่จริังที่่านอับ่่ อับั่

ด้รุัเรัาะห์มาน กุลา่วว่า “เรัาได้้เรีัย์นอัลักุรุัอัานจากุกุลุม่ชินหน่�งทีี่�พวกุเขาบ่อักุเรัาว่า พวกุเขา

ศ่กุษาอัลักุุรัอัานทีี่ละสิบ่อัาย์ะฮ์์ และจะไม่ศ่กุษาสิบ่อัาย์ะฮ์์ถึัด้ไปจนกุว่าจะร้่ัสิ�งทีี่�อัย์่่ในสิบ่ 

อัาย์ะ ฮ์์นั �น และปฏิิบ่ตัใิห้ได้้กุ่อัน ในขณะทีี่�กุลุม่ชินหลงัจากุพวกุเรัาจะรัำ�าเรีัย์นศกุ่ษาอัลักุรุัอัานเหมือันดื้�มนำ �า

 โด้ย์ทีี่�นำ �านั �นจะลงไปไมเ่กิุนกุรัะด้กุ่ไหปลาร้ัาเที่า่นั �น” (ใน สยิ์รัั อัะอ์ัลาม อันันบุ่ะลาอ์ั 4/269)

 จำาเป็นมากุทีี่�ที่า่นจะต้อังอัย์่โ่ด้ย์ลำาพงัเพื�อัที่บ่ที่วนตวัเอัง  และรัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์  โด้ย์เฉพาะชิว่งเวลาทีี่�มีแต่

ความวุน่วาย์ และเผอัเรัอั



ซุุนนะฮ์์ที่่�ไม่่กำำ�หนดเวล�

 ซุ
น

น
ะฮ์

อื่�น
ๆ

146

      กิารรำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์เป็นกิารให์�ชีีวิติ่แก่ิห์วัิใจำ

พวกุเรัาสว่นใหญ่ัในย์คุนี �ย์ุ่งอัย์่่กุบั่ภารัะทีี่�มากุมาย์

 จนร้่ัสกุ่ว่าหวัใจอัดุ้ตนัหรืัอัข่ �นสนิม อัย์่่อัย์่างเหลวไหล

เผอัเรัอั ด้งันั �น กุารัให้ชีิวิตแกุ่หวัใจนั �นต้อังให้ด้้วย์กุารั

รัำาล่กุถึ่งอััลลอัฮ์์ ที่่านอับ่่ ม่ซา เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ 

กุล่าวว่า ที่่านนบี่ ศ็อัลลัลลอัฮ์ุอัะลัย์ฮิ์วะซัลลัม ได้้

กุล่าวว่า: “อุปมาผู้้�ที�รำาล่กิถูง่พื่ระผู้้�อภบิาลของเขา 

กัิบผู้้�ที�ไม่ได�รำาลก่ิถูง่พื่ระผู้้�อภบิาลของเขา อุปมัยดั�งผู้้�ที�มีชีีวิติ่กัิบผู้้�ที�ต่าย” และในสำานวน

ขอังมสุลมิที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่ “อุปมาบ�านที�มีกิารรำาลก่ิถูง่อัลลอฮ์์

 กัิบบ�านที�ไม่มีกิารรำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์ อุปมัยดั�งผู้้� มีชีีวิติ่กัิบผู้้�ที�ต่าย” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6407 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 779)

  อัลลอฮ์์ส่งเสริมให์�มีกิารรำาล่กิถูง่พื่ระองค์ำในอัลกุิรอานไวิ�ห์ลายแห่์ง เช่ีน:

1	 อัลัลอัฮ์์ได้้สง่เสริัมให้ปวงบ่า่วรัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์มากุๆ พรัะอังค์ตรััสวา่:

}ي أَيُـَّها اّلذيَن ءَاَمُنوْا اذُْكُرْوا هللا ِذْكراً َكِثرياً َو َسبُِّحْوُه ُبْكَرة َوَأِصْياًل{ ] األحزاب:41-42[

ความว่า “โอ�บรรดาผู้้�ศ็รัทธีาเอ๋ย จำงรำาล่กิถู่งอัลลอฮ์์ โดยกิารรำาล่กิอย่าง

มากิมาย และจำงแซุ่ซุ�องสดุดีต่่ออัลลอฮ์์ทั �งยามเชี�าและยามเย็น” [ซ่เรัาะฮ์์ 

อัลัอัะฮ์์ซาบ่: 41-42]

2 อัลัลอัฮ์์ได้้ที่รังสญััญัาแกุ่บ่รัรัด้าผ่้รัำาลกุ่ถึ่งพรัะอังค์ที่ั �งชิาย์และหญิัง ว่าจะได้้รัับ่กุารั

อัภยั์โที่ษและรัางวลัตอับ่แที่นทีี่�ยิ์�งใหญ่ั อัลัลอัฮ์์ตรััสวา่:

ُ َلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً {]األحزاب : 35 [  اِكَراِت َأَعدَّ اللَّ }َوالذَّاِكرِيَن اللََّ َكِثرياً َوالذَّ

ความวา่ “และบรรดาผู้้�รำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์อย่างมากิมาย ทั �งที�เป็นชีายและห์ญิง 

อัลลอฮ์์ได�เต่รียมไวิ�สำาห์รับพื่วิกิเขาแล�วิ ซุ่�งกิารอภยัโทษและรางวิัลอันให์ญ่

ห์ลวิง” [ซเ่รัาะฮ์์ อัลัอัะฮ์์ซาบ่: 35]

3 และอัลัลอัฮ์์ได้้เตือันให้รัะวงัลกัุษณะขอังบ่รัรัด้ามนุาฟิุกุที่ั �งหลาย์ พวกุเขารัำาลกุ่ถึ่ง

อัลัลอัฮ์์ แตล่อังพิจารัณาด้ว่า่พวกุเขารัำาลกุ่แคไ่หน อัลัลอัฮ์์ตรััสวา่: 

}ِإنَّ اْلُمَناِفِقَي ُيَاِدُعوَن الّلَ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموْا ِإَل الصَّاَلِة قَاُموْا ُكَساَل يـَُرآُؤوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن 
الّلَ ِإالَّ َقِلياًل {] النِّساء:142[
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คำวิามว่ิา “แท� จำ ริงบรรดามุนาฟิุกินั�นกิำา ลังห์ลอกิอัลลอฮ์์อย้่  ขณะ 

เดยีวิกัินอัลลอฮ์์กิท็รงห์ลอกิพื่วิกิเขา และเม่�อพื่วิกิเขาลุกิข่ �นไปละห์มาดพื่วิกิเขา

 กิลุ็กิข่ �นในสภาพื่เกีิยจำคำร�าน โดยให์�ผู้้�คำนเห์น็เท่านั �น และพื่วิกิเขาจำะไม่กิล่าวิ

รำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์ นอกิจำากิเล็กิน�อยเท่านั �น” [ซเ่รัาะฮ์์ อันันิซาอ์ั: 142]

4 อัลัลอัฮ์์ได้้เตือันให้รัะวงักุารัย์ุ่งอัย์่่กุับ่ที่รััพย์์สินและล่กุๆ จนไม่ได้้รัำาล่กุถึ่งอัลัลอัฮ์์ 

อัลัลอัฮ์์ตรััสวา่: 

}َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـُْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم َعن ِذْكِر اللَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُْولَِئَك ُهُم اْلَاِسُروَن {
] املنافقون: 9[

คำวิามว่ิา “โอ�บรรดาผู้้�ศ็รัทธีาเอ๋ย อย่าให์�ทรัพื่ย์สินของพื่วิกิเจำ�าและล้กิห์ลาน

ของพื่วิกิเจำ�าห์ันเห์พื่วิกิเจำ�าจำากิกิารรำาล่กิถู่งอัลลอฮ์์ และผู้้�ใดกิระทำาเช่ีนนั�น 

ชีนเห์ล่านั�นค่ำอพื่วิกิที�ขาดทนุ” [ซเ่รัาะฮ์์ อัลัมนุาฟิุกุน่: 9]

5 เรัามาใคร่ัครัวญัถึง่ความปรัะเสริัฐและเกีุย์รัตทีิี่�สง่สง่นี � ทีี่�อัลัลอัฮ์์ตรััสวา่ “จำงรำาลก่ิถูง่

ข�า แล�วิข�าจำะน่กิถู่งเจำ�า” และในฮ์ะดี้ษกุดุ้ซีย์์ อัลัลอัฮ์์ตรััสว่า: “แท�จำริงข�าอย่้กัิบ

คำวิามน่กิคำดิของบ่าวิ และข�าจำะอย้่กัิบเขาเม่�อเขารำาลก่ิถูง่ข�า ห์ากิเขารำาลก่ิถูง่

ข�าในใจำของเขา ข�าจำะน่กิถูง่เขาในใจำของข�า ห์ากิเขาพื่ด้ถูง่ข�าต่่อห์น�าผู้้�คำน ข�า

จำะพื่้ดถู่งเขาต่่อห์น� าผู้้�ที�ดีกิว่ิาพื่วิกิเขา” (จากุฮ์ะดี้ษขอังที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 7405 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ

 ลำาด้บั่ทีี่� 2675)

  ในจำำานวินร้ปแบบกิารรำาล่กิถูง่อัลลอฮ์์ที�มีในซุุนนะฮ์์ของท่านนบ ี

ศ็อ็ลลัลลอฮุ์อะลัยฮ์วิิะซัุลลัม มีดงันี �:

1  اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ที่่านอับ่่ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผู้้�ใดกิล่าวิว่ิา (ลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วิะฮ์์

ดะฮุ์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ วิะฮุ์วิะอะลา กุิลลชัิียอนิ เกิาะดรี) 

คำวิามว่ิา ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ยีงผู้้�เดยีวิ โดยไม่มีภาคีำใดๆ ต่่อ

อัลลอฮ์์ อำานาจำกิารปกิคำรองและกิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ 

และอัลลอฮ์์เป็นผู้้�ทรงเดชีานุภาพื่เห์น่อทุกิสิ�งทุกิอย่าง”  ในห์น่�งวัินกิล่าวิ 

ห์น่�งร�อยคำรั�ง เขาจำะได�รับผู้ลบุญเท่ากัิบกิารปล่อยทาสสองคำน และถู้กิบนัทก่ิ
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คำวิามดีให์�แก่ิเขาห์น่�งร�อยคำวิามดี และถู้กิลบล�างให์�แก่ิเขาห์น่�งร�อยคำวิามผู้ิด 

และจำะถูก้ิปกิป� องจำากิชัียฏิอนต่ลอดทั �งวัินนั�นจำนคำำ�า และจำะไม่มีผู้้�ใดประเสริฐ

กิว่ิาเขานอกิจำากิผู้้�ที�ปฏิบิตั่มิากิกิว่ิาเขา” 

และผู้้�ใดกิล่าวิว่ิา (ซุุบฮ์านัลลอฮ์ ิวิะบฮัิ์มดฮ์ิ์) คำวิามว่ิา มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์

 และกิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสทิธิีของอัลลอฮ์์ ในห์น่�งวัินกิล่าวิห์น่�งร�อยคำรั�ง

 คำวิามผิู้ดทั �งห์มดของเขาจำะถู้กิลบล�าง แม� ว่ิามันจำะมีมากิเท่ากัิบฟุองนำ �าใน

ทะเลกิต็่าม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 3293 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 2691)

2  اَل ِإلَه ِإالَّ الّلُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

ที่า่นอับ่ ่ อัยั์ย์บ่่ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่: ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั

กุล่าวว่า: “ผู้้� ใดกิล่าวิว่ิา (ลาอิลาฮ์ะ อิลลัลลอฮุ์ วิะฮ์์ดะฮุ์ ลาชีะรีกิะละฮ์์ 

ละฮุ์ลมุลกุิ วิะละฮุ์ลฮั์มดุ วิะฮุ์วิะ อะลา กุิลลชัิียอนิ เกิาะดรี) คำวิามว่ิา: “ไม่มีพื่ระเจำ�า

 อ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์เพื่ยีงผู้้�เดยีวิ โดยไม่มีภาคีำใดๆ ต่่ออัลลอฮ์์  อำานาจำกิาร

ปกิคำรองและกิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสทิธิีของอัลลอฮ์์ และอัลลอฮ์์เป็นผู้้�ทรง

เดชีานุภาพื่เห์น่อทกุิสิ�งทกุิอย่าง” กิล่าวิสิบคำรั�งเท่ากัิบกิารปล่อยทาสสี�คำนจำากิ

ล้กิห์ลานของนบอีสิมาอีล” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6404 บ่นัที่กุ่โด้ย์

มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2693)

3 ที่า่นสะอัดั้ บ่ิน อับ่ ่ วกัุกุอัศ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ขณะทีี่�พวกุเรัาอัย์่กุ่บั่ที่า่น 

เรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ที่า่นกุลา่ววา่: “พื่วิกิท่านอ่อนแอห์ร่อที�

จำะ แสวิงห์าคำวิามดใีนทุกิๆ วัิน ห์น่�งพื่นัคำวิามด?ี” และคนหน่�งทีี่�นั�งอัย์่ต่รังนั �นก็ุ

ถึามวา่ คนหน่�งคนใด้ในหม่พ่วกุเรัาจะแสวงหาความด้หีน่�งพนัความด้ไีด้้อัย์า่งไรั? ที่า่น

จง่กุลา่ววา่: “กิล่าวิ ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ ห์น่�งร�อยคำรั�ง จำะถู้กิบนัทก่ิให์�แก่ิเขาห์น่�งพื่นั

คำวิามดี ห์ร่อลบล�างคำวิามผิู้ดให์�แก่ิเขาห์น่�งพื่ันคำวิามผิู้ด” (บ่นัที่่กุโด้ย์มุสลิม 

ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2698)

4 ُسْبَحاَن اللِّ َوِبَْمِدِه 

ที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า แท้ี่จริังที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “ผ่้ใด้กุลา่ววา่: “ซุุบฮ์านัลลอฮ์ ิวิะบฮัิ์มดฮ์ิ์” 

คำวิามว่ิา “มห์าบริสุทธิี�ยิ� งแด่อัลลอฮ์์ และกิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิี 

ของอัลลอฮ์์” ในห์น่�งวัินกิล่าวิห์น่�งร�อยคำรั�ง คำวิามผู้ดิทั �งห์มดของเขาจำะถูก้ิลบล�าง
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 แม�ว่ิาจำะมีมากิเท่ากัิบฟุองนำ �าในทะเลกิต็่าม” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่

ทีี่� 6405 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2692)

และในสาย์รัาย์งานในบ่นัที่กุ่ขอังมสุลมิที่า่นกุลา่ววา่: “ผู้้�ใดกิล่าวิในต่อนเชี�าและต่อนเยน็

ว่ิา “ซุุบฮ์านัลลอฮ์ ิวิะบฮัิ์มดฮ์ิ์” คำวิามว่ิา “มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์ และกิารสรรเสริญ

ทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์” ห์น่�งร�อยคำรั�งจำะไม่มีผู้้�ใดนำาพื่าสิ�งใดที�ประเสริฐกิว่ิาสิ�งที�

เขานำามา นอกิจำากิผู้้�ที�กิล่าวิเห์ม่อนกัิบเขาห์ร่อมากิกิว่ิาเขา” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลิม ฮ์ะดี้ษ

ลำาด้บั่ทีี่� 2692)
َة ِإالَّ ِبللِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ

และฮ์ะดี้ษทีี่�กุลา่วถึง่ความปรัะเสริัฐขอังกุารัรัำาลกุ่ถึง่อัลัลอัฮ์์มีอีักุมากุมาย์ และทีี่�ได้้นำาเสนอั

ไปคือั สิ�งปฏิิบ่ตัิกุนัแพร่ัหลาย์ทีี่�สดุ้ และเป็นฮ์ะดี้ษทีี่�มีความถึกุ่ต้อังมากุทีี่�สดุ้ในหมวด้นี � และมี

ฮ์ะดี้ษอืั�นๆ เชิน่ ฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่ ่มซ่า อัลัอัชัิอัะรีัย์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์

 ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่วแกุ่ฉนัวา่: “เอาไห์มฉัันจำะบอกิท่านถูง่ขุมทรัพื่ย์ห์น่�งจำากิ

บรรดาขุมทรัพื่ย์ของสวิรรค์ำ?” ฉนัจง่ตอับ่วา่: เอัาซคิรัับ่ ที่า่นจง่กุลา่ววา่: “เจำ�าจำงกิล่าวิว่ิา ลา

เฮ์าละ วิะลา ก้ิวิะต่ะ อลิลาบลิลาฮ์์ คำวิามว่ิา ไม่มีพื่ลังอำานาจำใดนอกิจำากิพื่ลังอำานาจำ 

ของอัลลอฮ์์” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษละด้บั่ทีี่� 4202 บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2704) 

และที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอันัฮ์์ กุล่าวว่า ที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ ศ็อัลลลัลอัฮ์ ุ

อัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “กิารที�ฉัันกิล่าวิว่ิา 

ُسْبَحاَن اللِّ   َواْلَْمُد للِّ   َواَل ِإلَـَه ِإالَّ الّلُ   َوالّلُ َأْكبـَُر

“ซุุบฮ์านัลลอฮ์์ วัิลฮั์มดุลิลลาฮ์์ วิะลาอลิาฮ์ะ อลิลัลลอฮ์์ วัิลลอฮุ์อักิบรั” 

คำวิามว่ิา “มห์าบริสุทธิียิ�งแด่อัลลอฮ์์ กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ และ

ไม่มีพื่ระเจำ�าอ่�นใดนอกิจำากิอัลลอฮ์์ และอัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่”  

กิารกิล่าวิเช่ีนนี �เป็นที�รักิแก่ิฉัันมากิกิว่ิาสิ�งที�ดวิงอาทติ่ย์ข่ �นมาส่องแสงให์�มันเสียอีกิ”   

(บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2695)

กุารัขอัอัภยั์โที่ษต่อัอัลัลอัฮ์์ก็ุเป็นกุารัรัำาลกุ่ถึ่งอัลัลอัฮ์์เชิ่นกุนั  ที่่านอัลัอัะฆ็อัรั อัลัมซุะนีย์์ 

เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่: “แท�จำริงฉัันขออภยั

โทษต่่ออัลลอฮ์์ในวัินห์น่�งเป็นจำำานวินห์น่�งร�อยคำรั�ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2702)

นี�คือัสิ�งทีี่�ที่า่นนบี่ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั ปฏิิบ่ตั ิและที่า่นก็ุสง่เสริัมให้ขอัอัภยั์โที่ษตอ่ั

อัลัลอัฮ์์มากุ ๆ  ด้งัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่น อัลัอัะฆอ็ัรั เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ ได้้กุลา่ววา่: ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ 
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ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่ “โอ�มนุษย์ทั �งห์ลาย จำงสำาน่กิผิู้ดกิลับเน่ �อกิลับต่วัิส่้

อัลลอฮ์์เถูิด แท�จำริงฉัันขออภัยโทษกิลับเน่ �อกิลับต่ัวิในแต่่ละวัินเป็นจำำานวินห์น่� ง 

ร�อยคำรั�ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2702)

และที่่านอับ่่ ฮ์ุร็ัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ัลลอัฮ์ุอัันฮ์์ กุล่าวว่า ฉันได้้ยิ์นที่่านเรัาะซ่ลุลลอัฮ์์ 

ศ็อัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ววา่ “ขอสาบานต่่ออัลลอฮ์์ แท�จำริงฉัันขออภยัโทษต่่อ

อัลลอฮ์์ และกิลับเน่ �อกิลับต่ัวิส่้อัลลอฮ์์ในแต่่ละวัินมากิกิว่ิาเจำด็สิบคำรั�ง” (บ่นัที่กุ่โด้ย์ อัลั

บ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6307) ด้งันั �นจำาเป็นสำาหรัับ่ปวงบ่า่วที่ั �งหลาย์อัย์า่ได้้เพิกุเฉย์ตอ่ักุารัขอัอัภยั์ 

โที่ษตอ่ัอัลัลอัฮ์์เลย์

และฉนัขอัปิด้ท้ี่าย์ด้้วย์บ่ที่ซิกิุรัทีี่�ยิ์�งใหญ่ัทีี่�อัย์่ใ่นบ่นัที่กุ่ขอังเศาะฮี์ห์ที่ั �งสอัง คือัฮ์ะดี้ษทีี่�ที่า่นอับ่่

 ฮ์ร็ุัอัย์เรัาะฮ์์ เรัาะฎิิย์ลัลอัฮ์อุันัฮ์์ กุลา่ววา่ ที่า่นเรัาะซล่ลุลอัฮ์์ ศอ็ัลลลัลอัฮ์อุัะลยั์ฮิ์วะซลัลมั กุลา่ว

วา่: “คำำารำาล่กิสองคำำา ที�เบาลิ �น แต่่ห์นักิบนต่าชัี�ง และเป็นที�รักิยิ�งสำาห์รับอัลลอฮ์์ นั�นค่ำอ

  

ُسْبَحاَن الّل َوِبَْمِدِه  ُسْبَحاَن اللِّ اْلَعِظيِم

อ่านว่ิา “ซุุบฮ์านัลลอฮ์ ิวิะบฮัิ์มดฮิ์ ิซุุบฮ์านัลลอฮ์ลิ อะซีุม” 

คำวิามว่ิา “มห์าบริสุทธิี�ยิ� งแด่อัลลอฮ์์ และกิารสรรเสริญเป็นสิทธิีของอัลลอฮ์์ 

มห์าบริสุทธิี�ยิ�งแด่อัลลอฮ์์ผู้้�ทรงยิ�งให์ญ่” (บ่นัที่กุ่โด้ย์อัลับ่คุอัรีัย์์ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 6406 บ่นัที่กุ่

โด้ย์ มสุลมิ ฮ์ะดี้ษลำาด้บั่ทีี่� 2694)

กิารสรรเสริญทั �งมวิลเป็นสิทธิี�ของอัลลอฮ์์ ที�สิ�งดีๆ  ทั �งห์ลายสมบร้ณ์ได� 

ด�วิยคำวิามโปรดปรานของพื่ระองค์ำ
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