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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ�งเสมอ 

 

สารว่าด้วยการสุ�ูดสะฮวีฺย์ 
 

มวลการสรรเสริญทั  งหลายเป็นกรรมสิทธิ$ของอลัลอฮฺ ผู้

ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ความเมตตาและสนัติจงประสบแด่

ท่านนบีของเรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที�ได้

เผยแพร่คําประกาศอนัแจ่มแจ้ง และจงประสบแด่วงศ์วานและ

บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน ตลอดจนผู้ เจริญรอยตามแนวทาง

ของชนเหลา่นั  นด้วยดีจวบจนวนัแหง่การตอบแทน 

แท้จริงแล้วผู้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี�ยวกับหุก่มการสุ3ูด

สะฮฺวีย์ในการละหมาด บางคนละทิ  งการสุ3ูดสะฮฺวีย์ในที�ที�

จําเป็นต้องส3ุดู บางคนส3ุดู(สะฮฺวีย์)ในที�ที�ไม่ใช่ตําแหน่งของ

มนั บางคนก็สุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้สลาม ถึงแม้ว่าตําแหน่ง
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ของมนันั  นคือ หลงัการให้สลาม และบางคนสุ3ูดสะฮฺวีย์หลัง

การให้สลาม ถึงแม้วา่ตําแหนง่ของมนันั  นคือ ก่อนการให้สลาม 

ด้วยเหตนีุ  การรับรู้หุก่มการสุ3ูดสะฮฺวีย์เป็นสิ�งสําคญั

อย่างยิ�ง  โดยเฉพาะบรรดาผู้ นําละหมาด(อิหม่าม)ที�ผู้ คน

ทั  งหลายตา่งปฏิบตัติามพวกเขา  และทําหน้าที�เป็นผู้ รับผิดชอบ

ในการปฏิบตัิตามสิ�งที�ถูกบญัญัติในเรื�องการละหมาดของพวก

เขาที�พวกเขาต้องนําละหมาดบรรดามุสลิมทั  งหลาย ดงันั  นฉัน

ยินดีที�จะนําเสนอให้กบัพี�น้องของฉันบางส่วนเกี�ยวกบัหกุ่มเรื�อง

นี   โดยหวงัจากอลัลอฮฺ ผู้ทรงสงูสง่ให้พระองค์ประทานประโยชน์

แด่บ่าวของพระองค์ที�เป็นมุอ์มิน และฉันเริ�มคําพูดด้วยการขอ

ความช่วยเหลือและขอคําแนะนําจากอัลลอฮฺเพื�อให้ได้รับ

ความสําเร็จที�ถกูต้อง 

การสุ�ูดสะฮฺวีย์ คือ การสุ3ูดสองครั  งที�โดยผู้ ที�ทํา

การละหมาด เพื�อเป็นการแก้ไขสิ�งบกพร่องที�เกิดขึ  นในการ
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ละหมาดของเขาอนัเนื�องมาจากการลืม ซึ�งสาเหตุของมันมี 3 

ประการ คือ การเพิ�มเตมิ การละทิ  งและการสงสยั 

ประการแรก: การเพิ+มเตมิ 

 หากผู้ ที�ทําการละหมาดเพิ�มการยืน หรือการนั�ง หรือ

การรุกูอฺ หรือการสุ3ูดในการละหมาดของเขาโดยตั  งใจ การ

ละหมาดของเขาก็จะเป็นโมฆะ และถ้าหากเขาลืมและนึกไม่ได้

ว่าเขาเพิ�มจนกระทั�งเขาละหมาดเสร็จ เขาจะต้องสุ3ูดสะฮฺวีย์ 

โดยที�การละหมาดของเขานั  นถือว่าใช้ได้(เศาะฮีหฺ) แต่ถ้าหาก

เขานกึขึ  นได้ในขณะที�กําลงัละหมาดอยู่ เขาจําเป็นต้องละทิ  งสิ�ง

ที�เขาเพิ�มและจําเป็นต้องสุ3ูดสะฮฺวีย์ โดยที�การละหมาดของ

เขานั  นถือวา่ใช้ได้(เศาะฮีหฺ) 

 ตวัอย่าง เช่น บคุคลหนึ�งละหมาดซุฮฺรีห้าร็อกอะฮฺ และ

นึกไม่ได้ว่าเขาเพิ�มนอกจากตอนที�เขานั�งกล่าวตะชะฮฺฮุด ใน

สภาพเช่นนี  ก็ให้เขานั�งกล่าวตะชะฮฺฮุดต่อไปให้เสร็จสิ  นและให้

สลาม หลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง 
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 แต่ถ้าหากเขานึกไม่ได้ว่าเขาเพิ�มนอกจากหลังการให้

สลาม ก็ให้เขาสุ3ูดสะฮฺวีย์และให้สลาม และถ้าหากเขานึกได้

วา่เขาเพิ�มในขณะที�เขาอยูใ่นร็อกอะฮฺที�ห้า เขาจะต้องนั�งลงทนัที

แล้วกล่าวตะชะฮฺฮุดและให้สลาม หลังจากนั  นก็สุ3ูดสะฮฺวีย์

และให้สลามอีกครั  ง 

 หลกัฐาน หะดีษของอบัดลุลอฮฺ บิน มสัอดู เราะฎิยลัลอ

ฮุอันฮุ รายงานว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้

ละหมาดซุฮรีห้าร็อกอะฮฺ แล้วท่านก็ถูกถามว่า การละหมาดได้

ถูกเพิ�มหรือ? ท่านก็ตอบว่า เกิดอะไรขึ  นหรือ? เศาะหาบะฮฺก็

ตอบว่า ท่านได้ละหมาดห้าร็อกอะฮฺ แล้วท่านก็เลยสุ3ูด(สะฮฺ

วีย์)สองครั  งหลังจากที�ท่านได้ให้สลาม และในอีกสายรายงาน

หนึ�งบอกวา่ ทา่นได้กลบัขาทั  งสองของท่านและหนัหน้าไปยงัทิศ
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กิบลตั แล้วท่านก็ซุ3ดู(สะฮฺวีย์)สองครั  ง หลงัจากนั  นก็ให้สลาม 

(บนัทกึโดยอลัญะมาอะฮฺ(1)) 

 การให้สลามก่อนที+การละหมาดจะสมบูรณ์ การให้

สลามก่อนที�การละหมาดจะสมบูรณ์นั  นถือว่าเป็นการเพิ�ม

อิริยาบทอย่างหนึ�งในการละหมาด ถ้าหากผู้ ที�ทําการละหมาด

ให้สลามก่อนที�การละหมาดของเขาจะเสร็จสิ  นสมบูรณ์โดย

ตั  งใจแล้ว การละหมาดของเขาก็จะเป็นโมฆะ 

 แต่ถ้าเขาลืมและนึกไม่ได้จนกระทั�งเวลาผ่านไปนาน 

เขาจะต้องละหมาดใหม ่

 และถ้าหากเขานึกขึ  นได้หลงัจากที�เวลาผ่านไปไม่นาน 

เช่น ประมาณ 2-3 นาที เขาจะต้องละหมาดต่อไปให้สมบูรณ์

และให้สลาม หลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง ดงั

                                                           
(1) คือ บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ (401,402,1227), มสุลิม (91,572), อบดูาวดู 

(2019,1020), อตัติรมิษี (392), อนันะสาอีย์(3/33,1242,1243), อิบนมุาญะฮฺ 
(1211) 
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หลกัฐานหะดีษของอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ รายงาน

ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้นําละหมาดซุฮฺรี

หรืออศัรีพวกเขา แล้วท่านก็ได้ให้สลามหลงัจากร็อกอะฮฺที�สอง 

บรรดาเศาะหาบะฮฺก็รีบออกจากมัสยิดพร้อมกล่าวว่า การ

ละหมาดได้ถกูย่อลงแล้ว ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั 

ก็ลกุขึ  นยืนไปยงัท่อนไม้ในมสัยิดแล้วก็พิงบนมนัดเูสมือนกับว่า

ท่านโกรธ แล้วก็มีชายคนหนึ�งลุกขึ  นยืนถามว่า โอ้ท่านเราะซู

ลุลลอฮฺ ท่านได้ลืมหรือว่าการละหมาดได้ถูกย่อลง? ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ตอบว่า "ฉันไม่ได้ลืมและการ

ละหมาดก็ไม่ได้ถกูย่อลงด้วย" ชายคนนั  นก็กล่าวว่า ไม่ ท่านลืม

แน่ๆเลย ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ถามบรรดา

เศาะหาบะฮฺว่า "สิ�งที�เขากล่าวมานั  นจริงไหม?" พวกเขาก็ตอบ

ว่า ใช่จริงแล้ว แล้วท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ก็ขยบั

ขึ  นข้างหน้าแล้วละหมาดให้ครบร็อกอะฮฺที�ยงัขาดอยู่ หลงัจาก
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นั  นทา่นก็ให้สลาม และหลงัจากนั  นท่านก็ส3ุดู(สะฮฺวีย์)สองครั  ง

แล้วก็ให้สลามอีกครั  ง (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์และมสุลิม(2)) 

 และในขณะเดียวกันเมื�ออิหม่ามให้สลามก่อนที�การ

ละหมาดของเขาจะเสร็จสิ  นสมบรูณ์ โดยที�ในบรรดามะอ์มมูนั  น

มีผู้ ที�ละหมาดไม่ทนับางร็อกอะฮฺ พวกเขาก็ลุกขึ  นยืนเพื�อชดใช้

ร็อกอะฮฺที�ยงัขาดอยู ่หลงัจากนั  นเขา(อิหมา่ม)เกิดนกึขึ  นมาได้ว่า

การละหมาดของเขายังขาดอยู่ ให้เขาลุกขึ  นยืนเพื�อละหมาด

ตอ่ไปให้สมบรูณ์ ในกรณีนี  สําหรับมะอ์มมูที�ลุกขึ  นยืนเพื�อชดใช้

ร็อกอะฮฺที�ยงัขาดอยู่นั  น ก็ให้เขาเลือกระหว่างการที�เขาจะชดใช้

ละหมาดที�ยงัขาดตอ่ไปและส3ุูดสะฮฺวีย์ หรือการที�เขาจะกลบั

หนัมาตามอิหมา่ม และเมื�ออิหมา่มให้สลาม เขาก็ชดใช้ร็อกอะฮฺ

ที�ยังขาดอยู่และสุ3ูดสะฮฺวีย์หลังการให้สลาม ซึ�งอันนี  ถือว่า

ดีกวา่และรอบคอบที�สดุ 

 

                                                           
(2) อลับคุอรีย์ (482,714,715,1226), มสุลิม (97,573) 
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ประการที+สอง: การละทิ /ง 

1- การละทิ  งรุก่นของการละหมาด 

เมื�อผู้ ที� ทําการละหมาดละทิ  งรุก่นใดรุก่นหนึ�งในการ

ละหมาดของเขา หากรุก่นนั  นเป็นตักบีเราะตุลอิหฺรอม การ

ละหมาดของเขาก็จะเป็นโมฆะทนัที ถึงแม้เขาจะละทิ  งมนัด้วย

ความตั  งใจหรือลืมก็ตาม เพราะว่าการละหมาดของเขายงัไม่ได้

เริ�ม 

 และหากรุก่นนั  นไม่ใช้ตักบีเราะตุลอิหฺรอม ถ้าเขาละ

ทิ  งมนัด้วยความตั  งใจ การละหมาดของเขาก็จะเป็นโมฆะ 

 และถ้าเขาละทิ  งมนัในสภาพที�ลืม ก็ให้ปฏิบตัิดงันี   คือ 

หากเขา(ลืมในร็อกอะฮฺแรกจนกระทั�ง)มาถึงที�ตําแหน่งที�เขาลืม

ในร็อกอะฮฺที�สอง ก็ยกเลิกร็อกอะฮฺแรกที�เขาละทิ  งรุก่นและให้

ร็อกอะฮฺที�ถดัจากมนั(หมายถึงร็อกอะฮฺที�สอง)เข้ามาแทนที�(เป็น
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ร็อกอะฮฺแรก) แต่ถ้าหากเขายังไม่มาถึงที�ตําแหน่งที�เขาลืมใน

ร็อกอะฮฺที�สอง จําเป็นสําหรับเขาจะต้องกลบัไปยงัรุก่นที�ถูกละ

ทิ  งแล้วปฏิบัติมันและสิ�งที�ถัดจากมัน ซึ�งทั  งสองกรณีนี  จําเป็น

สําหรับเขาจะต้องส3ุดูสะฮฺวีย์หลงัการให้สลาม 

 ตวัอย่าง เช่น บคุคลหนึ�งลืมส3ุูดครั  งที�สองในร็อกอะฮฺ

แรก แล้วเกิดนึกมาได้ในขณะที�นั�งระหว่างสองสุ3ดูในร็อกอะฮฺ

ที�สอง ก็ยกเลิกร็อกอะฮฺแรกและให้ร็อกอะฮฺที�สองมาแทนที� แล้ว

ให้ถือว่าร็อกอะฮฺที�สองเป็นร็อกอะฮฺแรกและละหมาดต่อไปให้

สมบูรณ์แล้วให้สลาม หลังจากนั  นก็สุ3ูดสะฮฺวีย์และให้สลาม

อีกครั  ง 

และอีกตวัอย่างหนึ�ง เช่น บคุคลหนึ�งลืมส3ุดูครั  งที�สอง

และลืมนั�งระหว่างสองสุ3ูดในร็อกอะฮฺแรก แล้วเกิดนึกมาได้

หลังจากที�เขาเงยหน้าขึ  นจากการรุกูอฺในร็อกอะฮฺที�สอง กรณี

เชน่นี  เขาจะต้องกลบัไปนั�งระหวา่งสองส3ุดูและส3ุดูครั  งที�สอง 
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ถัดจากนั  นก็ละหมาดต่อไปให้สมบูรณ์และให้สลาม แล้ว

หลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง 

 

2- การละทิ  งสิ�งที�เป็นวาญิบของการละหมาด(3) 

 ในเมื�อผู้ ที�ทําการละหมาดละทิ  งวาญิบใดวาญิบหนึ�ง

ของการละหมาดโดยตั  งใจ การละหมาดของเขาก็จะเป็นโมฆะ 

แต่ถ้าเขาลืม(วาญิบ)และเกิดนึกขึ  นมาได้ก่อนที�จะละจาก

ตําแหน่งของมัน ก็ให้เขาปฏิบัติในสิ�งที�เขาลืมนั  นโดยไม่ต้อง

ส3ุดูสะฮฺวีย์ในภายหลงั  

 และถ้าเขานึกมนัได้หลงัจากที�ละจากตําแหน่งของมัน

แล้ว ก่อนที�จะถึงรุก่นถดัไป ก็ให้เขาหวนกลบั(ยงัตําแหน่งที�เขา

ลืม)แล้วปฏิบัติสิ�งที� เขาลืม หลังจากนั  นก็ละหมาดต่อไปให้

                                                           
(3) ในมซัฮบั ชาฟิอีย์ หมายถึง สนุตั มอุกักะดะฮฺ (บก.) 
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สมบูรณ์และให้สลาม แล้วหลังจากนั  นก็สุ3ูดสะฮฺวีย์และให้

สลามอีกครั  ง 

 และถ้าหากเขานึกมันได้หลังจากที�มาถึงรุก่นที�อยู่ถัด

จากมันแล้ว ก็ไม่ต้องหวนกลับ แล้วก็ให้ละหมาดต่อไปและ

ส3ุดูสะฮฺวีย์ก่อนการให้สลาม 

 ตวัอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งเงยขึ  นจากสุ3ูดครั  งที�สองใน

ร็อกอะฮฺที�สองเพื�อยืนขึ  นยงัร็อกอะฮฺที�สามโดยที�ลืมกล่าวตะชะฮฺ

ฮุดครั  งแรก แล้วเกิดนึกมาได้ก่อนที�เขาจะลุกขึ  น ในกรณีนี  ก็ให้

เขานั�งลงแล้วก็กล่าวตะชะฮฺฮุด หลังจากนั  นก็ให้เขาละหมาด

ตอ่ไปโดยที�ไมต้่องส3ุดูสะฮฺวีย์ 

 และถ้าหากเขานึกได้หลงัจากที�ยืนขึ  นแล้วแต่ยงัยืนไม่

ตรง ก็ให้เขาหวนกลบัแล้วก็นั�งกล่าวตะชะฮฺฮดุ หลงัจากก็ให้เขา

ละหมาดต่อไปให้สมบรูณ์และให้สลาม แล้วหลงัจากนั  นก็ส3ุูด

สะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง 
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 แตถ้่าหากเขานึกได้หลงัจากที�ได้ยืนตรงแล้ว การกล่าว

ตะชะฮฺฮดุก็จะหลดุพ้นไปจากเขาโดยที�ไม่ต้องหวนกลบัไปนั�งตะ

ชะฮฺฮุด ให้เขาละหมาดต่อไปให้สมบูรณ์และสุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อน

การให้สลาม 

 หลักฐาน หะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และท่านอื�นๆ(4) 

รายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน บุหัยนะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ได้นําละหมาดซุฮฺรีพร้อม

พวกเขาแล้วท่านก็ยืนในสองร็อกอะฮฺแรก โดยที�ท่านไม่ได้นั�ง

กล่าวตะชะฮฺฮุดครั  งแรก ผู้คนทั  งหลายก็ยืนตามท่านจนกระทั�ง

เมื�อท่านละหมาดเสร็จ โดยที�ผู้คนท่านหลายได้รอการให้สลาม

ของท่าน แต่ท่านกลับกล่าวตกับีรในขณะที�ท่านนั�ง แล้วท่านก็

สุ3ูด(สะฮฺวีย์)สองครั  งก่อนที�ท่านจะให้สลามและหลังจากนั  น

ทา่นก็ให้สลาม 

 

                                                           
(4) อลับคุอรีย์ (829,1224,1225), มสุลิม (85,570) 
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ประการที+สาม: การสงสัย(ชักก์) 

การสงสยั คือ การลังเลใจระหว่างสองสิ�งว่า อนัไหนที�

เกิดขึ  น 

และจะไม่ถือว่าเป็นการสงสัยในเรื�องอิบาดะฮฺในสาม

กรณี คือ 

1- เมื�อการสงสัยนั  นเป็นการคาดคะเนทั�วไปที�ไม่เป็น

จริง เชน่ วสัวาส(มีความคดิฟุ้ งซา่น) 

2- เมื�อการสงสยันั  นเกิดขึ  นกบับคุคลหนึ�งบอ่ยครั  ง ชนิด

ที�วา่เขาจะไมก่ระทําอิบาดะฮฺใดๆ เว้นแตจ่ะมีการสงสยัเกิดขึ  น 

3- เมื�อการสงสยันั  นเกิดขึ  นภายหลงัจากการกระทําอิบา

ดะฮฺเสร็จแล้ว ดงันั  นก็อย่าไปมอง(อย่าไปสนใจ)สิ�งที�ไม่แน่นอน 

และให้ปฏิบตัติามความแนใ่จของเขา 
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ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งได้ละหมาดซุฮฺรี เมื�อเสร็จ

ละหมาดแล้วเขาสงสัยว่า เขาละหมาดสามร็อกอะฮฺหรือสี�

ร็อกอะฮฺ ในกรณีนี  ก็อย่าให้เขาไปสนใจกับการสงสัยดังกล่าว 

เว้นแตเ่ขาจะแน่ใจว่าเขาได้ละหมาดสามร็อกอะฮฺ ซึ�งหากเวลา

ผ่านไปเล็กน้อยเขาจะต้องละหมาดต่อไปให้สมบูรณ์แล้วให้

สลาม หลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง แตถ้่าหาก

เวลาผา่นไปนาน เขาจะต้องเริ�มละหมาดใหม ่

ส่วนการสงสัยที�นอกเหนือจากสามกรณีนี  แล้วก็จะถือ

วา่เป็นการสงสยั(ตามศาสนบญัญตั)ิ 

และการสงสยัในละหมาดจะไมป่ราศจากสองกรณีนี   

 

กรณีที+หนึ+ง เขาเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ�งที�มีนํ  าหนกั

มากกว่า ดงันั  นก็ให้เขาปฏิบตัิตามข้างที�มีนํ  าหนกัมากกว่า แล้ว

ก็ละหมาดตอ่ไปจนกระทั�งเสร็จและให้สลาม หลงัจากนั  นก็ส3ุดู

สะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง 
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ตวัอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งละหมาดซุฮฺรีย์แล้วเกิดสงสัย

ขึ  นมาในเรื�องของร็อกอะฮฺว่า มนัเป็นร็อกอะฮฺที�สองหรือที�สาม 

แตเ่ขาเอนเอียงให้นํ  าหนกักบัร็อกอะฮฺที�สามมากกว่า ดั  งนั  นเขา

จะต้องทําร็อกอะฮฺนั  นเป็นร็อกอะฮฺที�สาม แล้วละหมาดเพิ�มอีก

หนึ�งร็อกอะฮฺและให้สลาม หลังจากนั  นก็สุ3ูดสะฮฺวีย์และให้

สลามอีกครั  ง 

หลกัฐาน ดงัที�ปรากฎในเศาะฮีหฺอลับคุอรีย์ มสุลิมและ

บคุคลอื�นนอกจากทั  งสอง จากหะดีษของอบัดลุลอฮฺ บิน มสัอูด 

เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะซลัลัมได้

กล่าวว่า “เมื�อคนใดคนหนึ�งในหมู่พวกท่านเกิดสงสยัขึ  นมาใน

การละหมาดของเขา ก็ให้เขาหาที�ถกูต้องที�สดุ(คือให้เอนเอียงไป

ข้างใดข้างหนึ�งที� มีนํ  าหนักมากกว่า) แล้วก็ละหมาดต่อไป

จนกระทั�งเสร็จและให้สลาม หลังจากนั  นก็สุ3ูด(สะฮฺวีย์)สอง

ครั  ง” (นี�เป็นสํานวนบทหะดีษของอลับคุอรีย์(5)) 

                                                           
(5) อลับคุอรีย์ (401), มสุลิม (89,572) 
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กรณีที+สอง เขาไม่สามารถให้นํ  าหนกักับข้างหนึ�งข้าง

ใดได้ ดงันั  นก็ให้เขาปฏิบตัิตามสิ�งที�แน่นอน นั  นก็คือจํานวนที�

น้อยกว่า แล้วก็ละหมาดต่อไปจนกระทั�งเสร็จและสุ3ดูสะฮฺวีย์

ก่อนให้สลาม หลงัจากนั  นก็ให้สลาม 

ตวัอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งละหมาดอัศรีแล้วเกิดสงสัย

ขึ  นมาในเรื�องของร็อกอะฮฺว่า เป็นร็อกอะฮฺที�สองหรือที�สาม โดย

ที�เขาไม่อาจให้นํ  าหนักเอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ�งเลยว่าเป็น

ร็อกอะฮฺที�สองหรือที�สาม ดงันั  นเขาจะต้องทําร็อกอะฮฺนั  นเป็น

ร็อกอะฮฺที�สอง แล้วนั�งกล่าวตะชะฮฺฮุดครั  งแรกและละหมาดต่อ

อีกสองร็อกอะฮฺ และส3ุดูสะฮฺวีย์แล้วก็ให้สลาม 

หลกัฐาน หะดีษบนัทึกโดยมุสลิม(6) รายงานจากอบีสะ

อีด อลัคดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮวุ่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะซัลลัมได้กล่าวว่า “เมื�อบุคคลใดในหมู่พวกท่านเกิดสงสัย

                                                           
(6) มสุลิม (88,571) 
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ขึ  นมาในการละหมาดของเขา แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้ละหมาด

เท่าไรแล้ว สามร็อกอะฮฺหรือสี�ร็อกอะฮฺ ดงันั  นเขาจงละทิ  งการ

สงสัยและให้ยึดบนความแน่นอน(คือจํานวนที� น้อยกว่า) 

หลังจากนั  นก็สุ3ูด(สะฮฺวีย์)สองครั  งก่อนให้สลาม ซึ�งหากเขา

ละหมาดห้าร็อกอะฮฺ การส3ุดูซะวีย์นั  นก็จะทําให้การละหมาด

ของเขาเป็นคู ่และหากเขาละหมาดสมบรูณ์สี�ร็อกอะฮฺ การส3ุดู

ซะวีย์สองครั  งนั  นก็จะเป็นการลดเกียรตขิองชยัฏอน” 

และอีกตวัอย่างหนึ�งของการสงสัยคือ เมื�อบุคคลหนึ�ง

มาละหมาดในขณะที�อิหม่ามกําลงัรุกูอฺอยู่ แล้วเขาก็ตกับีเราะ

ตลุอิหฺรอมในสภาพที�ยืนตรง หลงัจากนั  นเขาก็รุกูอฺ ในตอนนั/น

เขาจะไม่พ้นจากสามกรณีต่อไปนี / 

กรณีที�หนึ�ง เขาแน่ใจวา่เขาทนัรุกอฺูพร้อมอิหม่ามก่อนที�

อิหม่ามจะเงยขึ  นจากการรุกูอฺ ในกรณีดังกล่าวถือว่า เขาทัน

ร็อกอะฮฺโดยที�การอา่นฟาตหิะฮฺจะตกไปจากเขา 
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กรณีที�สอง เขาแน่ใจว่าอิหม่ามเงยขึ  นจากการรุกูอฺ

ก่อนที�เขาจะทนัรุกอฺูพร้อมอิหม่าม ในกรณีดงักล่าวถือว่า เขาไม่

ทนัร็อกอะฮฺ 

กรณีที�สาม เขาสงสัยว่าเขาทนัรุกอฺูพร้อมอิหม่ามซึ�งถือ

วา่เขาทนัร็อกอะฮฺหรือไม่ทนัรุกวุะฮฺพร้อมอิหม่ามซึ�งถือว่าเขาไม่

ทันร็อกอะฮฺ ในกรณีดังกล่าวนี  หากเขาเอนเอียงไปข้างใดข้าง

หนึ�งก็ให้เขาปฏิบัติตามข้างที�เขาเอนเอียงนั  น แล้วก็ละหมาด

ต่อไปจนกระทั�งเสร็จครบสมบูรณ์และให้สลาม หลังจากนั  นก็

สุ3ูดสะฮฺวีย์(สองครั  ง)และให้สลามอีกครั  ง เว้นแต่เขาทันทุก

ร็อกอะฮฺพร้อมอิหมา่มซึ�งในกรณีนี  เขาไมต้่องส3ุดูสะฮฺวีย์ 

แต่ถ้าหากเขาไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนนึ�งก็ให้เขา

ปฏิบัติตามข้างที�แน่นอน นั�นก็คือให้ถือว่าเขาไม่ทันร็อกอะฮฺ 

ดงันั  นก็ให้เขาละหมาดต่อไปให้ครบด้วยการเพิ�มร็อกอะฮฺที�เขา

ไมท่นันั  นด้วย และต้องส3ุดูสะฮฺวีย์ก่อนให้สลาม หลงัจากนั  นก็

ให้สลาม 
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ประโยชน์ที+ได้รับ คือ เมื�อบคุคลหนึ�งเกิดสงสยัขึ  นมา

ในการละหมาดของเขา ก็ให้ปฏิบตัิตามสิ�งที�แน่นอนหรือปฏิบตัิ

ตามสิ�งที�เขาเอนเอียงตามที�ได้อธิบายมาแล้ว แต่หลังจากนั  น

ประจกัษ์ว่าสิ�งที�เขากระทํานั  นตรงกับความเป็นจริง คือไม่มีการ

เพิ�มเติมหรือละทิ  งใดๆเกิดขึ  นในการละหมาดของเขา ในกรณีนี  

ก็ไมมี่การส3ุดูสะฮฺวีย์สําหรับเขาตามทศันะสว่นใหญ่ของมซัฮบั

(หนับะลีย์) อนัเนื�องจากสิ�งที�ทําให้ต้องส3ุดูซะวีย์นั  นสญูไป นั�น

ก็คือ การสงสยั 

และบางทัศนะกล่าวว่า เขาต้องสุ3ูดสะฮฺวีย์เพื�อเป็น

การลดเกียรติของชัยฏอน ดงัคํากล่าวของท่านนบี ศ็อลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะซลัลมัที�วา่ “และหากเขาละหมาดสมบรูณ์สี�ร็อกอะฮฺ 

การส3ุดูซะวีย์สองครั  งนั  นก็จะเป็นการลดเกียรติของชยัฏอน”(7) 

                                                           
(7) จากหะดีษของอบีสะอีด อลัคดุรีย์ ตามที�ได้ระบมุาแล้ว 
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เนื�องจากเขาได้ปฏิบตัิบางส่วนในการละหมาดของเขาในสภาพ

ที�สงสยั และนี�เป็นทศันะที�มีนํ  าหนกัมากกวา่ 

ตวัอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งละหมาดแล้วเกิดสงสยัขึ  นมา

ในเรื�องของร็อกอะฮฺว่าเป็นร็อกอะฮฺที�สองหรือที�สามโดยที�เขา

ไม่ได้เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ�ง แล้วเขาก็ทําร็อกอะฮฺนั  น

(ร็อกอะฮฺที� เขาสงสัย)เป็นร็อกอะฮฺที�สองและละหมาดต่อ 

หลงัจากนั  นก็ประจกัษ์ว่ามนัเป็นร็อกอะฮฺที�สองจริง ในกรณีนี  ก็

ไม่มีการส3ุูดสะฮฺวีย์สําหรับเขาตามทศันะส่วนใหญ่ของมซัฮบั 

แต่ทศันะที�สองเห็นว่าสําหรับเขาจะต้องสุ3ดูซะวีย์ก่อนการให้

สลามซึ�งเราให้นํ  าหนกักบัทศันะนี  มากกวา่ 

 

การสุ�ูดซะวีย์สาํหรับมะอ์มูม 

 ในเมื�ออิหม่ามเกิดลืมขึ  นมาจําเป็นสําหรับมะอ์มูม

จะต้องส3ุดูสะฮฺวีย์ตามอิหมา่มไปด้วย  ดงัคํากล่าวของท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมัที�ว่า “อิหม่ามถกูแตง่ตั  งขึ  นมานั  นก็
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เพื�อให้เป็นผู้ นํา ดงันั  นพวกเจ้าจงอย่าขัดแย้งกับเขา...เมื�อเขา

สุ3ูดพวกเจ้าก็จงสุ3ูดตาม” บนัทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม 

จากหะดีษของอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ(8) 

 และอิหม่ามจะสุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้สลามหรือหลัง

การให้สลามก็ตามจําเป็นสําหรับมะอ์มูมจะต้องปฏิบัติตาม

อิหม่าม เว้นแตว่่าเขานั  นเป็นมะอ์มมูมซับกู คือ มะอ์มมูที�ไม่ทนั

บางร็อกอะฮฺ ก็ไมต้่องส3ุดูสะฮฺวีย์ตามอิหมา่มหลงัการให้สลาม 

เนื�องจากความยากลําบากในกรณีดงักล่าว คือ มะอ์มูมมซับูก

เป็นไปไมไ่ด้ที�เขาจะให้สลามพร้อมอิหมา่ม(และหมาดชดใช้ส่วน

ที�ไม่ทนัตอ่) ดงันั  นเขาจะต้องชดใช้ร็อกอะฮฺที�เขาไม่ทนัก่อนแล้ว

ให้สลาม หลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง 

 ตวัอย่าง เช่น บุคคลหนึ�งเข้าละหมาดพร้อมอิหม่ามใน

ร็อกอะฮฺสดุท้าย ในขณะที�อิหม่ามนั  นมีเหตจุะต้องส3ุูดสะฮฺวีย์

                                                           
(8) บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ (657), มสุลิม (412), อบดูาวดู (604), อนันาสาอีย์(920), อิบ
นมุาญะฮฺ (846), อิหมา่มอะหฺมดั (2/420) 
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หลังการให้สลาม ดังนั  นเมื�ออิหม่ามให้สลามเพื�อออกจาก

ละหมาดก็ให้บุคคลนั  นที�เป็นมะอ์มูมมัซบูกลุกยืนขึ  นเพื�อชดใช้

ร็อกอะฮฺที� เขาไม่ทันก่อนโดยที�ไม่ต้องสุ3ูด(สะฮฺวีย์)พร้อม

อิหม่าม และเมื�อเขาชดใช้ร็อกอะฮฺดังกล่าวพร้อมให้สลาม

เรียบร้อย ก็ให้เขาสุ3ูด(สะฮฺวีย์)หลังการให้สลาม(แล้วก็ให้

สลามอีกครั  ง) 

 แต่ถ้ามะอ์มูมเกิดลืมขึ  นมา อิหม่ามไม่ได้ลืม ซึ�งเขา

(มะอ์มูม)ละหมาดทันทุกร็อกอะฮฺ ก็ไม่มีการสุ3ูด(สะฮฺวีย์)

สําหรับเขา เนื�องจากการสุ3ูดสะฮฺวีย์ของเขานั  นจะนําไปสู่

ความขัดแย้งกับอิหม่ามและทําให้การตามอิหม่ามของเขานั  น

เสีย และเนื�องจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุม ได้

ละทิ  งตะชะฮฺฮุดครั  งแรกตอนที�ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซลัลมัได้ลืมมนั พวกเขาได้ลุกขึ  นยืนตามท่านนบี โดยที�ไม่ได้

นั�งตะชะฮฺฮดุ เพื�อเป็นการให้เกียรติในการตามและไม่ให้ขดัแย้ง

กบัทา่น 
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 แตถ้่าหากเขา(มะอ์มมู)ละหมาดไม่ท่านบางร็อกอะฮฺซึ�ง

อาจจะลืมพร้อมกับอิหม่ามของเขาหรือในช่วงที� เขาชดใช้

หลงัจากอิหม่าม(ละหมาดเสร็จ) เขาจะต้องสุ3ูด(สะฮฺวีย์) คือ 

เมื�อเขาชดใช้ร็อกอะฮฺที�เหลือเสร็จ ก็ให้เขาส3ุดูสะฮฺวีย์ก่อนการ

ให้สลามหรือหลงัการให้สลามตามรายละเอียดที�ผา่นมา 

 ดงัตวัอยา่ง เช่น มะอ์มมูคนหนึ�งลืมที�จะอ่าน “ซุบหานะ

เราะบิยลัอะซีม” ในขณะรุกอฺู โดยที�เขาละหมาดทนัทกุร็อกอะฮฺ 

กรณีนี  ก็ไม่มีการสุ3ูด(สะฮฺวีย์)สําหรับเขา แต่ถ้าหากเขา

ละหมาดไม่ทันหนึ�งร็อกอะฮฺหรือมากกว่านั  น เขาจะต้องชดใช้

มนัก่อนแล้วหลงัจากนั  นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์ก่อนการให้สลาม 

 อีกตวัอยา่งหนึ�ง เชน่ มะอ์มมูคนหนึ�งร่วมละหมาดซุฮฺรีย์

พร้อมกบัอิหม่าม ซึ�งพออิหม่ามลกุขึ  นยืนสู่ร็อกอะฮฺที�สี� มะอ์มมู

คนนั  นก็นั�งลงโดยคิดว่ามนัเป็นร็อกอะฮฺสดุท้าย และพอเขารู้ว่า

อิหมา่มยืนขึ  นเขาก็ลกุขึ  นยืนตาม ในกรณีนี  หากเขาละหมาดทนั

ทุกร็อกอะฮฺพร้อมอิหม่ามก็ไม่มีการสุ3ูด(สะฮฺวีย์)สําหรับเขา 
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และถ้าหากเขาไม่ทันอิหม่ามหนึ�งร็อกอะฮฺหรือมากกว่านั  นเขา

จะต้องชดใช้มันก่อนและให้สลาม หลังจากนั  นก็สุ3ูดสะฮฺวีย์

และให้สลามอีกครั  ง ซึ�งการสุ3ูด(สะฮฺวีย์)นี  ก็อันเนื�องมาจาก

การนั�งที�เขาเพิ�มในขณะที�อิหมา่มยืนขึ  นสูร็่อกอะฮฺที�สี� 

บทสรุป 

 จากสิ�งที�ผ่านมาทําให้เราประจกัษ์ว่าการสุ3ูดสะฮฺวีย์

นั  นบางทีต้องทําก่อนการให้สลามและบางทีต้องทําหลงัการให้

สลาม 

 ดังนั/นการสุ�ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้สลามมี 2 กรณี 

คือ 

กรณีที�หนึ�ง เมื�อเกิดจากการละทิ  ง ดังหะดีษของอับ

ดลุลอฮฺ บิน บหุยันะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ที�รายงานว่า ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั  นได้สุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้

สลามตอนที�ท่านละทิ  งตะชะฮฺฮุดครั  งแรก ซึ�งก็ได้กล่าวบทหะดี

ษมาแล้วข้างต้น 
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กรณีที�สอง เมื�อเกิดจากการสงสยัที�ไม่เอนเอียงไปข้าง

ใดข้างหนึ�ง ดงัหะดีษของอบีซะอีด อลัคดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ

ที�รายงานเกี�ยวกบัผู้ ที�สงสยัในการละหมาดของเขา แล้วเขาก็ไม่

รู้ว่าเขาได้ละหมาดเท่าไร สามร็อกอะฮฺหรือสี�ร็อกอะฮฺ? โดยที�

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะละฮิวะซัลลัมสั�งให้เขาสุ3ูด(สะฮฺวีย์)

สองครั  งก่อนการให้สลาม ดงัที�ได้กลา่วบทหะดีษมาแล้วข้างต้น 

และการสุ�ูดสะฮฺวีย์หลังการให้สลามก็มี 2 กรณี 

คือ 

กรณีที�หนึ�ง เมื�อเกิดจากการเพิ�มเติม ดงัหะดีษของอับ

ดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที�รายงานว่า ขณะที�

ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมัละหมาดซุฮฺรีย์ห้าร็อกอะฮฺ 

พวกเขา(บรรดาเศาะหาบะฮฺ)ก็เตือนท่านหลงัการให้สลาม ท่าน

ก็ส3ุดู(สะฮฺวีย์)สองครั  ง หลงัจากนั  นท่านก็ให้สลามอีกครั  ง โดย

ที�เขา(อบัดลุลอฮฺ บิน มสัอดู)ไม่ได้ระบวุ่าการส3ุดูของท่านหลงั

การให้สลามนั  นอันเนื�องมาจากการที�ท่านไม่ รู้ว่าเกิดการ

เพิ�มเติม เว้นแต่หลังการให้สลาม ดังนั  นหะดีษนี  บ่งบอกถึง
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โดยทั�วไปของหุก่มว่า การส3ุูด(สะฮฺวีย์)ที�เกิดจากการเพิ�มเติม

นั  น คือ หลงัการให้สลาม ถึงแม้จะรู้ว่าเกิดการเพิ�มเติมก่อนการ

ให้สลามหรือหลงัการให้สลามก็ตาม 

และในกรณีเดียวกันเมื�อบุคคลหนึ�งให้สลามก่อนที�

ละหมาดของเขาจะสมบรูณ์ในสภาพที�ลืม หลงัจากนั  นเขานึกได้

ก็เลยละหมาดต่อให้สมบูรณ์ ดงันั  นในกรณีนี  เขาได้เพิ�มการให้

สลามในการละหมาดของเขา ซึ�งเขาจะต้องส3ุูด(สะฮฺวีย์)หลงั

การให้สลาม ดงัหะดีษของอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุที�

รายงานว่า ขณะที�ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ละหมาดซุฮฺ รีหรืออัศรีสองร็อกอะฮฺ พวกเขา(บรรดาเศาะ

หาบะฮฺ)ก็เตือนท่าน ท่านก็ละหมาดต่อไปจนสมบูรณ์ หลงัจาก

นั  นทา่นก็ส3ุดูสะฮฺวีย์และให้สลามอีกครั  ง ดงัที�ได้กล่าวบทหะดี

ษมาแล้วข้างต้น 

กรณีที�สอง เมื�อเกิดจากการสงสัยที�เอนเอียงไปข้างใด

ข้างหนึ�ง ดงัหะดีษของอิบนิ มสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุที�รายงาน
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ว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมันั  นสั�งผู้ ที�สงสยัในการ

ละหมาดของเขาให้พิจารณาตามนํ  าหนักการเอนเอียงที�

มากกวา่ แล้วก็ละหมาดตอ่ไปให้สมบรูณ์ หลงัจากนั  นก็ให้สลาม

และสุ3ูด(สะฮฺวีย์แล้วให้สลามอีกครั  ง) ดงัที�ได้กล่าวบทหะดี

ษมาแล้วข้างต้น 

และเมื�อการลืมรวมกันสองอย่างเกิดขึ  นกับเขา(ผู้ ที�ทํา

การละหมาด)คือ ที�หนึ�งก่อนการให้สลามและอีกทีหนึ�งหลงัการ

ให้สลาม บรรดาอลุามาอ์มีทศันะว่า การลืมก่อนการให้สลามมี

นํ  าหนกัมากกวา่ ดงันั  นก็ให้ส3ุดู(สะฮฺวีย์)ก่อนการให้สลาม 

ตวัอยา่ง เช่น บคุคลหนึ�งละหมาดซุฮฺรีย์แล้วเขาก็ลกุขึ  น

ยืนสู่ร็อกอะฮฺที�สามโดยที�ไม่ได้นั�งตะซะฮฺฮุดครั  งแรก และนั�งตะ

ซะฮฺฮุดครั  งแรกในร็อกอะฮฺที�สามโดยคิดว่ามันเป็นร็อกอะฮฺที�

สอง และหลงัจากนั  นก็นึกได้ว่ามนัเป็นร็อกอะฮฺที�สาม ในกรณีนี  

เขาจะต้องลุกขึ  นยืนและเพิ�มอีกหนึ�งร็อกอะฮฺให้ครบและสุ3ูด

สะฮฺวีย์ หลงัจากนั  นก็ให้สลาม 
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เพราะว่าบุคคลนี  เขาได้ละทิ  งตะซะฮฺฮุดครั  งแรก ซึ�ง

ตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺวีย์ของมนัคือ ก่อนการให้สลาม และได้

เพิ�มการนั�งในร็อกอะฮฺที�สาม ซึ�งตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺวีย์ของ

มนัคือ หลังการให้สลาม ดงันั  นตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อน

การให้สลามมีนํ  าหนกัมากกวา่ วลัลอฮอุะอฺลมั 

สดุท้ายฉันขอดอุาอ์ให้พระองค์ประทานความสําเร็จแด่

พวกเราและพี�น้องมุสลิมของเราในการเข้าใจคมัภีร์อลักุรอาน

และซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และใน

การปฏิบตัิตามทั  งสองทั  งภาพลกัษณ์ภายนอกและภายใน ใน

เรื�องอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺและการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และ

ขอให้พระองค์ประทานผลตอบแทนที�ดีให้กับพวกเราทุกคน 

แท้จริงแล้วพระองค์นั  นเป็นผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตา 

และขอชุโกรต่ออัลลอฮฺ ผู้ ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก 

ขอให้พระองค์ประทานความเมตาและสนัติแด่ท่านนบีของเรา 
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มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และแด่วงศ์วานและ

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นทกุคน 

 

................................... 

เขียนโดยทา่นชยัคฺ มหุมัมดั ศอลิหฺ อลัอษัุยมีน  

เมื�อวนัที� 4/3/1400 (ฮ.ศ.) 

 


