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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิงเสมอ

สารว่ าด้ วยการสุ ูดสะฮฺวีย์
มวลการสรรเสริ ญทังหลายเป็ นกรรมสิทธิ$ของอัลลอฮฺ ผู้
ทรงอภิ บาลแห่งสากลโลก ความเมตตาและสันติจงประสบแด่
ท่ า นนบี ข องเรา มุหัม มัด ศ็ อ ลลัล ลอฮุ อ ะลัย ฮิ ว ะซัล ลัม ที ไ ด้
เผยแพร่ คําประกาศอันแจ่มแจ้ ง และจงประสบแด่วงศ์วานและ
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน ตลอดจนผู้เจริ ญรอยตามแนวทาง
ของชนเหล่านันด้ วยดีจวบจนวันแห่งการตอบแทน
แท้ จ ริ ง แล้ วผู้คนส่วนใหญ่ ไ ม่ร้ ู เกี ยวกับหุก่ม การสุ3ูด
สะฮฺ วีย์ ใ นการละหมาด บางคนละทิ งการสุ3ูดสะฮฺ วีย์ใ นที ที
จําเป็ นต้ องสุ3ดู บางคนสุ3ดู (สะฮฺวีย์)ในทีทีไม่ใช่ตําแหน่งของ
มัน บางคนก็สุ3ูดสะฮฺ วีย์ก่อนการให้ สลาม ถึงแม้ ว่าตําแหน่ง
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ของมันนันคือ หลังการให้ สลาม และบางคนสุ3ูดสะฮฺ วีย์หลัง
การให้ สลาม ถึงแม้ วา่ ตําแหน่งของมันนันคือ ก่อนการให้ สลาม
ด้ วยเหตุนีการรับรู้ หุก่มการสุ3ูดสะฮฺวีย์เป็ นสิงสําคัญ
อย่ า งยิ ง โดยเฉพาะบรรดาผู้ นํ า ละหมาด(อิ ห ม่ า ม)ที ผ้ ู คน
ทังหลายต่างปฏิบตั ติ ามพวกเขา และทําหน้ าทีเป็ นผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิตามสิงทีถูกบัญญัติในเรื องการละหมาดของพวก
เขาทีพวกเขาต้ องนําละหมาดบรรดามุสลิมทังหลาย ดังนันฉัน
ยินดีทีจะนําเสนอให้ กบั พีน้องของฉันบางส่วนเกียวกับหุก่มเรื อง
นี โดยหวังจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่งให้ พระองค์ประทานประโยชน์
แด่บ่าวของพระองค์ทีเป็ นมุอ์มิน และฉันเริ มคําพูดด้ วยการขอ
ความช่ ว ยเหลื อ และขอคํ า แนะนํ า จากอัล ลอฮฺ เ พื อ ให้ ไ ด้ รั บ
ความสําเร็ จทีถกู ต้ อง
การสุ ู ด สะฮฺวี ย์ คื อ การสุ3ูดสองครั งที โดยผู้ทีทํ า
การละหมาด เพื อ เป็ นการแก้ ไ ขสิ ง บกพร่ อ งที เ กิ ด ขึ นในการ
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ละหมาดของเขาอันเนื องมาจากการลื ม ซึงสาเหตุของมันมี 3
ประการ คือ การเพิมเติม การละทิงและการสงสัย
ประการแรก: การเพิ+มเติม
หากผู้ทีทําการละหมาดเพิ ม การยื น หรื อการนัง หรื อ
การรุ กูอฺ หรื อการสุ3ูดในการละหมาดของเขาโดยตังใจ การ
ละหมาดของเขาก็จะเป็ นโมฆะ และถ้ าหากเขาลืมและนึกไม่ได้
ว่าเขาเพิมจนกระทัง เขาละหมาดเสร็ จ เขาจะต้ องสุ3ูดสะฮฺวีย์
โดยทีการละหมาดของเขานันถื อว่าใช้ ได้ (เศาะฮีหฺ) แต่ถ้าหาก
เขานึกขึนได้ ในขณะทีกําลังละหมาดอยู่ เขาจําเป็ นต้ องละทิงสิง
ทีเขาเพิมและจํ าเป็ นต้ องสุ3ูดสะฮฺ วีย์ โดยทีการละหมาดของ
เขานันถือว่าใช้ ได้ (เศาะฮีหฺ)
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงละหมาดซุฮฺรีห้าร็ อกอะฮฺ และ
นึกไม่ได้ ว่าเขาเพิม นอกจากตอนที เ ขานัง กล่าวตะชะฮฺ ฮุด ใน
สภาพเช่นนีก็ให้ เขานัง กล่าวตะชะฮฺฮุดต่อไปให้ เสร็ จสินและให้
สลาม หลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง
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แต่ถ้าหากเขานึกไม่ได้ ว่าเขาเพิมนอกจากหลังการให้
สลาม ก็ให้ เขาสุ3ูดสะฮฺวีย์และให้ สลาม และถ้ าหากเขานึกได้
ว่าเขาเพิมในขณะทีเขาอยูใ่ นร็ อกอะฮฺทีห้า เขาจะต้ องนัง ลงทันที
แล้ วกล่าวตะชะฮฺ ฮุดและให้ ส ลาม หลังจากนันก็ สุ3ูดสะฮฺ วีย์
และให้ สลามอีกครัง
หลักฐาน หะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยลั ลอ
ฮุอัน ฮุ รายงานว่ า ท่ า นนบี ศ็ อ ลลัล ลอฮุอ ะลัย ฮิ ว ะซัล ลัม ได้
ละหมาดซุฮรี ห้าร็ อกอะฮฺ แล้ วท่านก็ถูกถามว่า การละหมาดได้
ถูกเพิ ม หรื อ? ท่านก็ ตอบว่า เกิ ดอะไรขึนหรื อ? เศาะหาบะฮฺ ก็
ตอบว่า ท่านได้ ละหมาดห้ าร็ อกอะฮฺ แล้ วท่านก็ เลยสุ3ูด(สะฮฺ
วีย์)สองครั งหลังจากที ท่านได้ ให้ สลาม และในอีกสายรายงาน
หนึง บอกว่า ท่านได้ กลับขาทังสองของท่านและหันหน้ าไปยังทิศ

6

กิบลัต แล้ วท่านก็ซุ3ดู (สะฮฺวีย์)สองครัง หลังจากนันก็ให้ สลาม
(บันทึกโดยอัลญะมาอะฮฺ(1))
การให้ สลามก่ อนที+การละหมาดจะสมบูรณ์ การให้
สลามก่ อ นที ก ารละหมาดจะสมบู ร ณ์ นันถื อ ว่ า เป็ นการเพิ ม
อิริยาบทอย่างหนึงในการละหมาด ถ้ าหากผู้ทีทําการละหมาด
ให้ ส ลามก่ อ นที การละหมาดของเขาจะเสร็ จ สิ นสมบูร ณ์ โ ดย
ตังใจแล้ ว การละหมาดของเขาก็จะเป็ นโมฆะ
แต่ถ้าเขาลื ม และนึกไม่ไ ด้ จนกระทังเวลาผ่านไปนาน
เขาจะต้ องละหมาดใหม่
และถ้ าหากเขานึกขึนได้ หลังจากทีเวลาผ่านไปไม่นาน
เช่น ประมาณ 2-3 นาที เขาจะต้ องละหมาดต่อไปให้ สมบูรณ์
และให้ สลาม หลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง ดัง

(1)

คือ บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ (401,402,1227), มุสลิม (91,572), อบูดาวูด
(2019,1020), อัตติรมิษี (392), อันนะสาอีย์(3/33,1242,1243), อิบนุมาญะฮฺ
(1211)
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หลักฐานหะดีษของอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ รายงาน
ว่า ท่านนบี ศ็อลลัล ลอฮุอะลัยฮิ วะซัลลัม ได้ นําละหมาดซุ ฮฺ รี
หรื ออัศรี พวกเขา แล้ วท่านก็ได้ ให้ สลามหลังจากร็ อกอะฮฺทีสอง
บรรดาเศาะหาบะฮฺ ก็ รี บ ออกจากมัส ยิ ด พร้ อมกล่ า วว่ า การ
ละหมาดได้ ถกู ย่อลงแล้ ว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ก็ลกุ ขึนยืนไปยังท่อนไม้ ในมัสยิดแล้ วก็พิงบนมันดูเสมือนกับว่า
ท่านโกรธ แล้ วก็ มีช ายคนหนึง ลุกขึนยื นถามว่า โอ้ ท่านเราะซู
ลุล ลอฮฺ ท่านได้ ลื มหรื อว่าการละหมาดได้ ถูกย่อลง? ท่านนบี
ศ็อลลัล ลอฮุอ ะลัยฮิ วะซัล ลัม ก็ ตอบว่ า "ฉันไม่ไ ด้ ลื ม และการ
ละหมาดก็ไม่ได้ ถกู ย่อลงด้ วย" ชายคนนันก็กล่าวว่า ไม่ ท่านลืม
แน่ๆเลย ท่านนบี ศ็อลลัล ลอฮุอะลัยฮิ วะซัล ลัม ก็ ถามบรรดา
เศาะหาบะฮฺว่า "สิงทีเขากล่าวมานันจริ งไหม?" พวกเขาก็ตอบ
ว่า ใช่จริ งแล้ ว แล้ วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ขยับ
ขึนข้ างหน้ าแล้ วละหมาดให้ ครบร็ อกอะฮฺทียงั ขาดอยู่ หลังจาก
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นันท่านก็ให้ สลาม และหลังจากนันท่านก็ส3
ุ ดู (สะฮฺวีย์)สองครัง
แล้ วก็ให้ สลามอีกครัง (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์และมุสลิม(2))
และในขณะเดี ย วกัน เมื อ อิ ห ม่า มให้ ส ลามก่ อนที ก าร
ละหมาดของเขาจะเสร็ จสินสมบูรณ์ โดยทีในบรรดามะอ์มมู นัน
มีผ้ ูทีละหมาดไม่ทนั บางร็ อกอะฮฺ พวกเขาก็ลุกขึนยืนเพือชดใช้
ร็ อกอะฮฺทียงั ขาดอยู่ หลังจากนันเขา(อิหม่าม)เกิดนึกขึนมาได้ ว่า
การละหมาดของเขายังขาดอยู่ ให้ เขาลุกขึนยื นเพื อละหมาด
ต่อไปให้ สมบูรณ์ ในกรณีนีสําหรับมะอ์มมู ทีลุกขึนยืนเพือชดใช้
ร็ อกอะฮฺทียงั ขาดอยู่นนั ก็ให้ เขาเลือกระหว่างการทีเขาจะชดใช้
ละหมาดทียงั ขาดต่อไปและสุ3ูดสะฮฺวีย์ หรื อการทีเขาจะกลับ
หันมาตามอิหม่าม และเมืออิหม่ามให้ สลาม เขาก็ชดใช้ ร็อกอะฮฺ
ที ยัง ขาดอยู่และสุ3ูดสะฮฺ วีย์ห ลัง การให้ ส ลาม ซึง อันนี ถื อว่ า
ดีกว่าและรอบคอบทีสดุ

(2)

อัลบุคอรี ย์ (482,714,715,1226), มุสลิม (97,573)
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ประการที+สอง: การละทิง/
1- การละทิงรุก่นของการละหมาด
เมื อ ผู้ที ทําการละหมาดละทิ งรุ ก่น ใดรุ ก่น หนึ ง ในการ
ละหมาดของเขา หากรุ ก่นนันเป็ นตักบี เ ราะตุ ลอิหฺรอม การ
ละหมาดของเขาก็จะเป็ นโมฆะทันที ถึงแม้ เขาจะละทิงมันด้ วย
ความตังใจหรื อลืมก็ตาม เพราะว่าการละหมาดของเขายังไม่ได้
เริ ม
และหากรุ ก่นนันไม่ใช้ ตักบีเราะตุลอิหฺรอม ถ้ าเขาละ
ทิงมันด้ วยความตังใจ การละหมาดของเขาก็จะเป็ นโมฆะ
และถ้ าเขาละทิงมันในสภาพทีลืม ก็ให้ ปฏิ บตั ิดงั นี คือ
หากเขา(ลืมในร็ อกอะฮฺแรกจนกระทัง )มาถึงทีตําแหน่งทีเขาลืม
ในร็ อกอะฮฺ ทีสอง ก็ยกเลิกร็ อกอะฮฺ แรกที เขาละทิงรุ ก่นและให้
ร็ อกอะฮฺทีถดั จากมัน(หมายถึงร็ อกอะฮฺทีสอง)เข้ ามาแทนที(เป็ น
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ร็ อกอะฮฺ แรก) แต่ถ้าหากเขายังไม่มาถึง ที ตําแหน่งที เขาลื มใน
ร็ อกอะฮฺทีสอง จําเป็ นสําหรับเขาจะต้ องกลับไปยังรุ ก่นทีถูกละ
ทิงแล้ วปฏิ บัติมันและสิง ที ถัดจากมัน ซึง ทังสองกรณี นีจํ าเป็ น
สําหรับเขาจะต้ องสุ3ดู สะฮฺวีย์หลังการให้ สลาม
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงลืมสุ3ูดครังทีสองในร็ อกอะฮฺ
แรก แล้ วเกิดนึกมาได้ ในขณะทีนงั ระหว่างสองสุ3ดู ในร็ อกอะฮฺ
ทีสอง ก็ยกเลิกร็ อกอะฮฺแรกและให้ ร็อกอะฮฺทีสองมาแทนที แล้ ว
ให้ ถือว่าร็ อกอะฮฺ ทีสองเป็ นร็ อกอะฮฺแรกและละหมาดต่อไปให้
สมบูรณ์ แล้ วให้ สลาม หลังจากนันก็ สุ3ูดสะฮฺ วีย์และให้ สลาม
อีกครัง
และอีกตัวอย่างหนึง เช่น บุคคลหนึงลืมสุ3ดู ครังทีสอง
และลื มนัง ระหว่างสองสุ3ูดในร็ อกอะฮฺแรก แล้ วเกิ ดนึกมาได้
หลัง จากที เขาเงยหน้ าขึนจากการรุ กูอฺในร็ อกอะฮฺ ทีสอง กรณี
เช่นนีเขาจะต้ องกลับไปนัง ระหว่างสองสุ3ดู และสุ3ดู ครังทีสอง
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ถั ด จากนั นก็ ล ะหมาดต่ อ ไปให้ สมบู ร ณ์ แ ละให้ สลาม แล้ ว
หลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง

2- การละทิงสิงทีเป็ นวาญิบของการละหมาด(3)
ในเมื อผู้ทีทําการละหมาดละทิ งวาญิ บใดวาญิ บหนึง
ของการละหมาดโดยตังใจ การละหมาดของเขาก็จะเป็ นโมฆะ
แต่ ถ้ าเขาลื ม (วาญิ บ )และเกิ ด นึ ก ขึ นมาได้ ก่ อ นที จ ะละจาก
ตํ าแหน่ ง ของมัน ก็ ใ ห้ เ ขาปฏิ บัติใ นสิ ง ที เ ขาลื ม นันโดยไม่ต้อ ง
สุ3ดู สะฮฺวีย์ในภายหลัง
และถ้ าเขานึกมันได้ หลังจากทีละจากตําแหน่งของมัน
แล้ ว ก่อนทีจะถึงรุ ก่นถัดไป ก็ให้ เขาหวนกลับ(ยังตําแหน่งทีเขา
ลื ม )แล้ ว ปฏิ บัติ สิ ง ที เ ขาลื ม หลัง จากนันก็ ล ะหมาดต่อ ไปให้

(3)

ในมัซฮับ ชาฟิ อีย์ หมายถึง สุนตั มุอกั กะดะฮฺ (บก.)
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สมบูรณ์ และให้ ส ลาม แล้ วหลัง จากนันก็ สุ3ูดสะฮฺ วีย์และให้
สลามอีกครัง
และถ้ าหากเขานึกมันได้ หลังจากที มาถึง รุ ก่นที อยู่ถัด
จากมัน แล้ ว ก็ ไ ม่ ต้ อ งหวนกลับ แล้ ว ก็ ใ ห้ ล ะหมาดต่อไปและ
สุ3ดู สะฮฺวีย์ก่อนการให้ สลาม
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงเงยขึนจากสุ3ูดครังที สองใน
ร็ อกอะฮฺทีสองเพือยืนขึนยังร็ อกอะฮฺทีสามโดยทีลืมกล่าวตะชะฮฺ
ฮุดครังแรก แล้ วเกิดนึกมาได้ ก่อนทีเขาจะลุกขึน ในกรณีนีก็ให้
เขานัง ลงแล้ วก็ กล่าวตะชะฮฺ ฮุด หลัง จากนันก็ ให้ เขาละหมาด
ต่อไปโดยทีไม่ต้องสุ3ดู สะฮฺวีย์
และถ้ าหากเขานึกได้ หลังจากทียืนขึนแล้ วแต่ยงั ยืนไม่
ตรง ก็ให้ เขาหวนกลับแล้ วก็นงั กล่าวตะชะฮฺฮดุ หลังจากก็ให้ เขา
ละหมาดต่อไปให้ สมบูรณ์และให้ สลาม แล้ วหลังจากนันก็ส3
ุ ูด
สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง
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แต่ถ้าหากเขานึกได้ หลังจากทีได้ ยืนตรงแล้ ว การกล่าว
ตะชะฮฺฮดุ ก็จะหลุดพ้ นไปจากเขาโดยทีไม่ต้องหวนกลับไปนัง ตะ
ชะฮฺฮุด ให้ เขาละหมาดต่อไปให้ สมบูรณ์ และสุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อน
การให้ สลาม
หลักฐาน หะดีษบันทึกโดยอัล บุคอรี ย์และท่านอื นๆ(4)
รายงานจากอับดุล ลอฮฺ บิน บุหัยนะฮฺ เราะฎิ ยัล ลอฮุอันฮุ ว่า
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ นําละหมาดซุฮฺรีพร้ อม
พวกเขาแล้ วท่านก็ ยืนในสองร็ อกอะฮฺ แรก โดยที ท่านไม่ไ ด้ นัง
กล่าวตะชะฮฺฮุดครังแรก ผู้คนทังหลายก็ยืนตามท่านจนกระทัง
เมือท่านละหมาดเสร็ จ โดยทีผ้ ูคนท่านหลายได้ รอการให้ สลาม
ของท่าน แต่ท่านกลับกล่าวตักบีรในขณะทีท่านนัง แล้ วท่านก็
สุ3ูด(สะฮฺ วีย์)สองครังก่อนทีท่านจะให้ สลามและหลังจากนัน
ท่านก็ให้ สลาม

(4)

อัลบุคอรี ย์ (829,1224,1225), มุสลิม (85,570)
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ประการที+สาม: การสงสัย(ชักก์ )
การสงสัย คือ การลังเลใจระหว่างสองสิงว่า อันไหนที
เกิดขึน
และจะไม่ถือว่าเป็ นการสงสัยในเรื องอิบาดะฮฺ ในสาม
กรณี คือ
1- เมื อการสงสัยนันเป็ นการคาดคะเนทัวไปที ไม่เ ป็ น
จริ ง เช่น วัสวาส(มีความคิดฟุ้งซ่าน)
2- เมือการสงสัยนันเกิดขึนกับบุคคลหนึงบ่อยครัง ชนิด
ทีวา่ เขาจะไม่กระทําอิบาดะฮฺใดๆ เว้ นแต่จะมีการสงสัยเกิดขึน
3- เมือการสงสัยนันเกิดขึนภายหลังจากการกระทําอิบา
ดะฮฺเสร็ จแล้ ว ดังนันก็อย่าไปมอง(อย่าไปสนใจ)สิงทีไม่แน่นอน
และให้ ปฏิบตั ติ ามความแน่ใจของเขา
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ตัว อย่ า ง เช่ น บุ ค คลหนึ ง ได้ ล ะหมาดซุ ฮฺ รี เมื อ เสร็ จ
ละหมาดแล้ ว เขาสงสัย ว่ า เขาละหมาดสามร็ อ กอะฮฺ ห รื อ สี
ร็ อกอะฮฺ ในกรณี นีก็ อย่าให้ เขาไปสนใจกับการสงสัยดังกล่าว
เว้ นแต่เขาจะแน่ใจว่าเขาได้ ละหมาดสามร็ อกอะฮฺ ซึงหากเวลา
ผ่านไปเล็ ก น้ อ ยเขาจะต้ องละหมาดต่อไปให้ ส มบูรณ์ แล้ วให้
สลาม หลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง แต่ถ้าหาก
เวลาผ่านไปนาน เขาจะต้ องเริ มละหมาดใหม่
ส่วนการสงสัยที นอกเหนื อจากสามกรณี นีแล้ วก็จะถื อ
ว่าเป็ นการสงสัย(ตามศาสนบัญญัต)ิ
และการสงสัยในละหมาดจะไม่ปราศจากสองกรณีนี

กรณี ท+ ีหนึ+ง เขาเอนเอียงไปข้ างใดข้ างหนึงทีมีนําหนัก
มากกว่า ดังนันก็ให้ เขาปฏิบตั ิตามข้ างทีมีนําหนักมากกว่า แล้ ว
ก็ละหมาดต่อไปจนกระทัง เสร็ จและให้ สลาม หลังจากนันก็ส3
ุ ดู
สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง
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ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงละหมาดซุฮฺรีย์แล้ วเกิดสงสัย
ขึนมาในเรื องของร็ อกอะฮฺว่า มันเป็ นร็ อกอะฮฺทีสองหรื อทีสาม
แต่เขาเอนเอียงให้ นําหนักกับร็ อกอะฮฺทีสามมากกว่า ดังนันเขา
จะต้ องทําร็ อกอะฮฺนนเป็
ั นร็ อกอะฮฺทีสาม แล้ วละหมาดเพิมอี ก
หนึง ร็ อกอะฮฺ และให้ ส ลาม หลัง จากนันก็ สุ3ูดสะฮฺ วีย์และให้
สลามอีกครัง
หลักฐาน ดังทีปรากฎในเศาะฮีหฺอลั บุคอรี ย์ มุสลิมและ
บุคคลอืนนอกจากทังสอง จากหะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด
เราะฎิยัลลอฮุอนั ฮุว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
กล่าวว่า “เมือคนใดคนหนึงในหมู่พวกท่านเกิ ดสงสัยขึนมาใน
การละหมาดของเขา ก็ให้ เขาหาทีถกู ต้ องทีสดุ (คือให้ เอนเอียงไป
ข้ า งใดข้ า งหนึ ง ที มี นํ าหนั ก มากกว่ า ) แล้ วก็ ล ะหมาดต่ อ ไป
จนกระทังเสร็ จและให้ สลาม หลังจากนันก็ สุ3ูด(สะฮฺ วีย์)สอง
ครัง” (นีเป็ นสํานวนบทหะดีษของอัลบุคอรี ย์(5))

(5)

อัลบุคอรี ย์ (401), มุสลิม (89,572)
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กรณี ท+ ีสอง เขาไม่สามารถให้ นําหนักกับข้ างหนึงข้ าง
ใดได้ ดังนันก็ ให้ เขาปฏิ บตั ิตามสิงที แน่นอน นันก็ คือจํ านวนที
น้ อยกว่า แล้ วก็ละหมาดต่อไปจนกระทัง เสร็ จและสุ3ดู สะฮฺวีย์
ก่อนให้ สลาม หลังจากนันก็ให้ สลาม
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึง ละหมาดอัศรี แล้ วเกิ ดสงสัย
ขึนมาในเรื องของร็ อกอะฮฺว่า เป็ นร็ อกอะฮฺทีสองหรื อทีสาม โดย
ที เ ขาไม่อาจให้ นําหนักเอนเอี ยงไปข้ างใดข้ างหนึงเลยว่าเป็ น
ร็ อกอะฮฺ ทีสองหรื อที สาม ดังนันเขาจะต้ องทํ าร็ อกอะฮฺนันเป็ น
ร็ อกอะฮฺทีสอง แล้ วนัง กล่าวตะชะฮฺฮุดครังแรกและละหมาดต่อ
อีกสองร็ อกอะฮฺ และสุ3ดู สะฮฺวีย์แล้ วก็ให้ สลาม
หลักฐาน หะดีษบันทึกโดยมุสลิม(6) รายงานจากอบีสะ
อีด อัลคุดรี ย์ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัล ลัม ได้ ก ล่าวว่ า “เมื อบุค คลใดในหมู่พ วกท่ านเกิ ดสงสัย
(6)

มุสลิม (88,571)
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ขึนมาในการละหมาดของเขา แล้ วเขาก็ไม่ร้ ู ว่าเขาได้ ละหมาด
เท่าไรแล้ ว สามร็ อกอะฮฺ หรื อสี ร็อกอะฮฺ ดังนันเขาจงละทิงการ
สงสั ย และให้ ยึ ด บนความแน่ น อน(คื อ จํ า นวนที น้ อยกว่ า )
หลังจากนันก็ สุ3ูด(สะฮฺ วีย์)สองครั งก่อนให้ สลาม ซึงหากเขา
ละหมาดห้ าร็ อกอะฮฺ การสุ3ดู ซะวีย์นนก็
ั จะทําให้ การละหมาด
ของเขาเป็ นคู่ และหากเขาละหมาดสมบูรณ์สีร็อกอะฮฺ การสุ3ดู
ซะวีย์สองครังนันก็จะเป็ นการลดเกียรติของชัยฏอน”
และอี กตัวอย่างหนึงของการสงสัยคือ เมื อบุคคลหนึง
มาละหมาดในขณะทีอิหม่ามกํ าลังรุ กูอฺอยู่ แล้ วเขาก็ ตกั บีเราะ
ตุลอิหฺรอมในสภาพทียืนตรง หลังจากนันเขาก็รุกูอฺ ในตอนนั น/
เขาจะไม่ พ้นจากสามกรณีต่อไปนี /
กรณีทีหนึง เขาแน่ ใจว่าเขาทันรุกอู ฺพร้ อมอิหม่ามก่อนที
อิหม่ามจะเงยขึนจากการรุ กูอฺ ในกรณี ดังกล่าวถื อว่า เขาทัน
ร็ อกอะฮฺโดยทีการอ่านฟาติหะฮฺจะตกไปจากเขา
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กรณี ที ส อง เขาแน่ ใ จว่ า อิ ห ม่ า มเงยขึ นจากการรุ กูอฺ
ก่อนทีเขาจะทันรุ กอู ฺพร้ อมอิหม่าม ในกรณีดงั กล่าวถือว่า เขาไม่
ทันร็ อกอะฮฺ
กรณีทีสาม เขาสงสัยว่าเขาทันรุ กอู ฺพร้ อมอิหม่ามซึงถือ
ว่าเขาทันร็ อกอะฮฺหรื อไม่ทนั รุ กวุ ะฮฺพร้ อมอิหม่ามซึงถือว่าเขาไม่
ทันร็ อกอะฮฺ ในกรณี ดังกล่าวนี หากเขาเอนเอี ยงไปข้ างใดข้ าง
หนึง ก็ ให้ เขาปฏิ บัติตามข้ างที เ ขาเอนเอี ยงนัน แล้ วก็ ละหมาด
ต่อไปจนกระทังเสร็ จครบสมบูรณ์ และให้ สลาม หลังจากนันก็
สุ3ูดสะฮฺ วีย์(สองครั ง)และให้ ส ลามอี กครั ง เว้ นแต่เขาทันทุก
ร็ อกอะฮฺพร้ อมอิหม่ามซึง ในกรณีนีเขาไม่ต้องสุ3ดู สะฮฺวีย์
แต่ถ้าหากเขาไม่เอนเอี ยงไปข้ างใดข้ างหนนึงก็ ให้ เขา
ปฏิ บัติ ตามข้ างที แ น่นอน นันก็ คือให้ ถือว่า เขาไม่ทันร็ อกอะฮฺ
ดังนันก็ให้ เขาละหมาดต่อไปให้ ครบด้ วยการเพิมร็ อกอะฮฺทีเขา
ไม่ทนั นันด้ วย และต้ องสุ3ดู สะฮฺวีย์ก่อนให้ สลาม หลังจากนันก็
ให้ สลาม
20

ประโยชน์ ท+ ีได้ รับ คือ เมือบุคคลหนึงเกิดสงสัยขึนมา
ในการละหมาดของเขา ก็ให้ ปฏิบตั ิตามสิงทีแน่นอนหรื อปฏิบตั ิ
ตามสิง ที เขาเอนเอี ยงตามที ได้ อธิ บายมาแล้ ว แต่หลัง จากนัน
ประจักษ์ ว่าสิงทีเขากระทํานันตรงกับความเป็ นจริ ง คือไม่มีการ
เพิมเติมหรื อละทิงใดๆเกิดขึนในการละหมาดของเขา ในกรณี นี
ก็ไม่มีการสุ3ดู สะฮฺวีย์สําหรับเขาตามทัศนะส่วนใหญ่ของมัซฮับ
(หันบะลีย์) อันเนืองจากสิงทีทําให้ ต้องสุ3ดู ซะวีย์นนสู
ั ญไป นัน
ก็คือ การสงสัย
และบางทัศนะกล่าวว่า เขาต้ องสุ3ูดสะฮฺ วีย์เพื อเป็ น
การลดเกี ยรติของชัยฏอน ดังคํากล่าวของท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีวา่ “และหากเขาละหมาดสมบูรณ์สีร็อกอะฮฺ
การสุ3ดู ซะวีย์สองครังนันก็จะเป็ นการลดเกียรติของชัยฏอน”(7)

(7)

จากหะดีษของอบีสะอีด อัลคุดรี ย์ ตามทีได้ ระบุมาแล้ ว
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เนืองจากเขาได้ ปฏิบตั ิบางส่วนในการละหมาดของเขาในสภาพ
ทีสงสัย และนีเป็ นทัศนะทีมีนําหนักมากกว่า
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงละหมาดแล้ วเกิดสงสัยขึนมา
ในเรื องของร็ อกอะฮฺ ว่าเป็ นร็ อกอะฮฺ ทีสองหรื อที สามโดยที เขา
ไม่ ไ ด้ เ อนเอี ย งไปข้ างใดข้ างหนึ ง แล้ ว เขาก็ ทํ า ร็ อ กอะฮฺ นั น
(ร็ อ กอะฮฺ ที เ ขาสงสั ย )เป็ นร็ อ กอะฮฺ ที ส องและละหมาดต่ อ
หลังจากนันก็ประจักษ์ ว่ามันเป็ นร็ อกอะฮฺทีสองจริ ง ในกรณี นีก็
ไม่มีการสุ3ูดสะฮฺวีย์สําหรับเขาตามทัศนะส่วนใหญ่ของมัซฮับ
แต่ทศั นะทีสองเห็นว่าสําหรับเขาจะต้ องสุ3ดู ซะวีย์ก่อนการให้
สลามซึง เราให้ นําหนักกับทัศนะนีมากกว่า

การสุ ูดซะวีย์สาํ หรั บมะอ์ มูม
ในเมื อ อิ ห ม่ า มเกิ ด ลื ม ขึ นมาจํ า เป็ นสํ า หรั บ มะอ์ มู ม
จะต้ องสุ3ดู สะฮฺวีย์ตามอิหม่ามไปด้ วย ดังคํากล่าวของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีว่า “อิหม่ามถูกแต่งตังขึนมานันก็
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เพื อให้ เป็ นผู้นํา ดังนันพวกเจ้ าจงอย่าขัดแย้ งกับเขา...เมื อเขา
สุ3ูดพวกเจ้ าก็ จงสุ3ูดตาม” บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์และมุสลิม
จากหะดีษของอบูฮรุ ็ อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ(8)
และอิหม่ามจะสุ3ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้ สลามหรื อหลัง
การให้ ส ลามก็ ต ามจํ า เป็ นสํ า หรั บมะอ์ มูม จะต้ อ งปฏิ บัติต าม
อิหม่าม เว้ นแต่ว่าเขานันเป็ นมะอ์มมู มัซบูก คือ มะอ์มมู ทีไม่ทนั
บางร็ อกอะฮฺ ก็ไม่ต้องสุ3ดู สะฮฺวีย์ตามอิหม่ามหลังการให้ สลาม
เนืองจากความยากลําบากในกรณี ดงั กล่าว คือ มะอ์มูมมัซบูก
เป็ นไปไม่ได้ ทีเขาจะให้ สลามพร้ อมอิหม่าม(และหมาดชดใช้ ส่วน
ทีไม่ทนั ต่อ) ดังนันเขาจะต้ องชดใช้ ร็อกอะฮฺทีเขาไม่ทนั ก่อนแล้ ว
ให้ สลาม หลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงเข้ าละหมาดพร้ อมอิหม่ามใน
ร็ อกอะฮฺสดุ ท้ าย ในขณะทีอิหม่ามนันมีเหตุจะต้ องสุ3ูดสะฮฺวีย์

(8)

บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ (657), มุสลิม (412), อบูดาวูด (604), อันนาสาอีย์(920), อิบ
นุมาญะฮฺ (846), อิหม่ามอะหฺมดั (2/420)
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หลัง การให้ สลาม ดัง นั นเมื อ อิ ห ม่ า มให้ ส ลามเพื อ ออกจาก
ละหมาดก็ให้ บุคคลนันทีเป็ นมะอ์มูมมัซบูกลุกยืนขึนเพือชดใช้
ร็ อ กอะฮฺ ที เ ขาไม่ ทัน ก่ อ นโดยที ไ ม่ ต้ อ งสุ 3ู ด (สะฮฺ วี ย์ ) พร้ อม
อิ ห ม่ า ม และเมื อ เขาชดใช้ ร็ อ กอะฮฺ ดัง กล่ า วพร้ อมให้ ส ลาม
เรี ย บร้ อย ก็ ใ ห้ เ ขาสุ3ูด (สะฮฺ วีย์ ) หลัง การให้ ส ลาม(แล้ ว ก็ ใ ห้
สลามอีกครัง)
แต่ถ้ า มะอ์ มูม เกิ ด ลื ม ขึ นมา อิ ห ม่ า มไม่ ไ ด้ ลื ม ซึ ง เขา
(มะอ์ มูม )ละหมาดทัน ทุก ร็ อ กอะฮฺ ก็ ไ ม่ มี ก ารสุ3ูด (สะฮฺ วี ย์ )
สํ า หรั บ เขา เนื อ งจากการสุ3ูด สะฮฺ วี ย์ ข องเขานันจะนํ า ไปสู่
ความขัดแย้ งกับอิหม่ามและทํ าให้ การตามอิหม่ามของเขานัน
เสีย และเนืองจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุม ได้
ละทิ งตะชะฮฺ ฮุ ด ครั งแรกตอนที ท่ า นนบี ศ็ อ ลลัล ลอฮุอ ะลัย ฮิ
วะซัลลัมได้ ลืมมัน พวกเขาได้ ลุกขึนยืนตามท่านนบี โดยทีไม่ได้
นัง ตะชะฮฺฮดุ เพือเป็ นการให้ เกียรติในการตามและไม่ให้ ขดั แย้ ง
กับท่าน
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แต่ถ้าหากเขา(มะอ์มมู )ละหมาดไม่ท่านบางร็ อกอะฮฺซึง
อาจจะลื ม พร้ อมกั บ อิ ห ม่ า มของเขาหรื อ ในช่ ว งที เ ขาชดใช้
หลังจากอิหม่าม(ละหมาดเสร็ จ) เขาจะต้ องสุ3ูด(สะฮฺ วีย์) คือ
เมือเขาชดใช้ ร็อกอะฮฺทีเหลือเสร็ จ ก็ให้ เขาสุ3ดู สะฮฺวีย์ก่อนการ
ให้ สลามหรื อหลังการให้ สลามตามรายละเอียดทีผา่ นมา
ดังตัวอย่าง เช่น มะอ์มมู คนหนึงลืมทีจะอ่าน “ซุบหานะ
เราะบิยลั อะซีม” ในขณะรุ กอู ฺ โดยทีเขาละหมาดทันทุกร็ อกอะฮฺ
กรณี นี ก็ ไ ม่ มี ก ารสุ 3ู ด (สะฮฺ วี ย์ ) สํ า หรั บ เขา แต่ ถ้ าหากเขา
ละหมาดไม่ทันหนึงร็ อกอะฮฺ หรื อมากกว่านัน เขาจะต้ องชดใช้
มันก่อนแล้ วหลังจากนันก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์ก่อนการให้ สลาม
อีกตัวอย่างหนึง เช่น มะอ์มมู คนหนึง ร่วมละหมาดซุฮฺรีย์
พร้ อมกับอิหม่าม ซึงพออิหม่ามลุกขึนยืนสู่ร็อกอะฮฺทีสี มะอ์มมู
คนนันก็นงั ลงโดยคิดว่ามันเป็ นร็ อกอะฮฺสดุ ท้ าย และพอเขารู้ ว่า
อิหม่ามยืนขึนเขาก็ลกุ ขึนยืนตาม ในกรณีนีหากเขาละหมาดทัน
ทุกร็ อกอะฮฺ พ ร้ อมอิ หม่ามก็ ไม่มี การสุ3ูด(สะฮฺ วีย์)สํ าหรั บเขา
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และถ้ าหากเขาไม่ทันอิหม่ามหนึงร็ อกอะฮฺหรื อมากกว่านันเขา
จะต้ องชดใช้ มันก่อนและให้ สลาม หลังจากนันก็ สุ3ูดสะฮฺ วีย์
และให้ สลามอี กครั ง ซึงการสุ3ูด(สะฮฺ วีย์)นี ก็ อันเนื องมาจาก
การนัง ทีเขาเพิมในขณะทีอิหม่ามยืนขึนสูร่ ็ อกอะฮฺทีสี
บทสรุ ป
จากสิงทีผ่านมาทําให้ เราประจักษ์ ว่าการสุ3ูดสะฮฺวีย์
นันบางทีต้องทําก่อนการให้ สลามและบางทีต้องทําหลังการให้
สลาม
ดังนัน/ การสุ ูดสะฮฺวีย์ก่อนการให้ สลามมี 2 กรณี
คือ
กรณี ที ห นึ ง เมื อ เกิ ด จากการละทิ ง ดัง หะดี ษ ของอับ
ดุลลอฮฺ บิน บุหยั นะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ทีรายงานว่า ท่านนบี
ศ็ อ ลลัล ลอฮุอ ะลัย ฮิ ว ะซัล ลัม นันได้ สุ 3ูด สะฮฺ วี ย์ ก่ อ นการให้
สลามตอนทีท่านละทิงตะชะฮฺฮุดครังแรก ซึงก็ได้ กล่าวบทหะดี
ษมาแล้ วข้ างต้ น
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กรณี ทีสอง เมือเกิ ดจากการสงสัยทีไม่เอนเอียงไปข้ าง
ใดข้ างหนึง ดังหะดีษของอบีซะอีด อัลคุดรี ย์ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ
ทีรายงานเกียวกับผู้ทีสงสัยในการละหมาดของเขา แล้ วเขาก็ไม่
รู้ ว่าเขาได้ ละหมาดเท่าไร สามร็ อกอะฮฺ หรื อสี ร็อกอะฮฺ ? โดยที
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะละฮิ วะซัล ลัมสังให้ เ ขาสุ3ูด(สะฮฺ วีย์)
สองครังก่อนการให้ สลาม ดังทีได้ กล่าวบทหะดีษมาแล้ วข้ างต้ น
และการสุ ูดสะฮฺวีย์หลังการให้ สลามก็มี 2 กรณี
คือ
กรณี ทีหนึง เมื อเกิ ดจากการเพิมเติม ดังหะดีษของอับ
ดุล ลอฮฺ บิ น มัส อูด เราะฎิ ยัล ลอฮุอัน ฮุ ที ร ายงานว่ า ขณะที
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุฮฺรีย์ห้าร็ อกอะฮฺ
พวกเขา(บรรดาเศาะหาบะฮฺ)ก็เตือนท่านหลังการให้ สลาม ท่าน
ก็ส3
ุ ดู (สะฮฺวีย์)สองครัง หลังจากนันท่านก็ให้ สลามอีกครัง โดย
ทีเขา(อับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด)ไม่ได้ ระบุว่าการสุ3ดู ของท่านหลัง
การให้ สลามนั นอั น เนื อ งมาจากการที ท่ า นไม่ ร้ ู ว่ า เกิ ด การ
เพิ ม เติ ม เว้ น แต่ ห ลัง การให้ ส ลาม ดัง นันหะดี ษ นี บ่ง บอกถึ ง
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โดยทัว ไปของหุก่มว่า การสุ3ูด(สะฮฺวีย์)ทีเกิดจากการเพิมเติม
นัน คือ หลังการให้ สลาม ถึงแม้ จะรู้ ว่าเกิดการเพิมเติมก่อนการ
ให้ สลามหรื อหลังการให้ สลามก็ตาม
และในกรณี เ ดี ย วกั น เมื อ บุ ค คลหนึ ง ให้ ส ลามก่ อ นที
ละหมาดของเขาจะสมบูรณ์ในสภาพทีลืม หลังจากนันเขานึกได้
ก็เลยละหมาดต่อให้ สมบูรณ์ ดังนันในกรณี นีเขาได้ เพิมการให้
สลามในการละหมาดของเขา ซึงเขาจะต้ องสุ3ูด(สะฮฺวีย์)หลัง
การให้ สลาม ดังหะดีษของอบีฮรุ ็ อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ที
รายงานว่ า ขณะที ท่ า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะซั ล ลั ม
ละหมาดซุ ฮฺ รี ห รื อ อั ศ รี ส องร็ อ กอะฮฺ พวกเขา(บรรดาเศาะ
หาบะฮฺ)ก็เตือนท่าน ท่านก็ละหมาดต่อไปจนสมบูรณ์ หลังจาก
นันท่านก็ส3
ุ ดู สะฮฺวีย์และให้ สลามอีกครัง ดังทีได้ กล่าวบทหะดี
ษมาแล้ วข้ างต้ น
กรณี ทีสอง เมือเกิดจากการสงสัยทีเอนเอียงไปข้ างใด
ข้ างหนึง ดังหะดีษของอิบนิ มัสอูด เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ทีรายงาน
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ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนันสัง ผู้ทีสงสัยในการ
ละหมาดของเขาให้ พิ จ ารณาตามนํ าหนั ก การเอนเอี ย งที
มากกว่า แล้ วก็ละหมาดต่อไปให้ สมบูรณ์ หลังจากนันก็ให้ สลาม
และสุ3ูด(สะฮฺ วีย์แล้ วให้ ส ลามอี กครั ง) ดัง ที ได้ กล่าวบทหะดี
ษมาแล้ วข้ างต้ น
และเมื อการลื มรวมกันสองอย่างเกิ ดขึนกับเขา(ผู้ทีทํา
การละหมาด)คือ ทีหนึงก่อนการให้ สลามและอีกทีหนึงหลังการ
ให้ สลาม บรรดาอุลามาอ์มีทศั นะว่า การลืมก่อนการให้ สลามมี
นําหนักมากกว่า ดังนันก็ให้ ส3
ุ ดู (สะฮฺวีย์)ก่อนการให้ สลาม
ตัวอย่าง เช่น บุคคลหนึงละหมาดซุฮฺรีย์แล้ วเขาก็ลกุ ขึน
ยืนสู่ร็อกอะฮฺทีสามโดยทีไม่ได้ นงั ตะซะฮฺฮุดครังแรก และนัง ตะ
ซะฮฺ ฮุดครั งแรกในร็ อกอะฮฺ ทีสามโดยคิดว่ามันเป็ นร็ อกอะฮฺ ที
สอง และหลังจากนันก็นึกได้ ว่ามันเป็ นร็ อกอะฮฺทีสาม ในกรณีนี
เขาจะต้ องลุกขึนยืนและเพิมอีกหนึงร็ อกอะฮฺให้ ครบและสุ3ูด
สะฮฺวีย์ หลังจากนันก็ให้ สลาม
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เพราะว่ า บุค คลนี เขาได้ ล ะทิ งตะซะฮฺ ฮุด ครั งแรก ซึ ง
ตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺวีย์ของมันคือ ก่อนการให้ สลาม และได้
เพิมการนัง ในร็ อกอะฮฺ ทีสาม ซึงตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺ วีย์ของ
มันคือ หลังการให้ สลาม ดังนันตําแหน่งการสุ3ูดสะฮฺ วีย์ก่อน
การให้ สลามมีนําหนักมากกว่า วัลลอฮุอะอฺลมั
สุดท้ ายฉันขอดุอาอ์ให้ พระองค์ประทานความสําเร็ จแด่
พวกเราและพี น้องมุสลิมของเราในการเข้ าใจคัมภี ร์อลั กุรอาน
และซุนนะฮฺ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และใน
การปฏิ บตั ิตามทังสองทังภาพลักษณ์ ภายนอกและภายใน ใน
เรื องอะกี ดะฮฺ อิ บาดะฮฺ และการใช้ ชี วิต ร่ วมกัน ในสัง คม และ
ขอให้ พ ระองค์ ป ระทานผลตอบแทนที ดี ใ ห้ กับ พวกเราทุก คน
แท้ จริ งแล้ วพระองค์นนเป็
ั นผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตา
และขอชุโ กรต่ออัล ลอฮฺ ผู้ทรงอภิ บ าลแห่ ง สากลโลก
ขอให้ พระองค์ประทานความเมตาและสันติแด่ท่านนบีของเรา
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มุหัม มัด ศ็ อ ลลัล ลอฮุอ ะลัย ฮิ ว ะซัล ลัม และแด่ ว งศ์ ว านและ
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทุกคน

...................................
เขียนโดยท่านชัยคฺ มุหมั มัด ศอลิหฺ อัลอุษัยมีน
เมือวันที 4/3/1400 (ฮ.ศ.)
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