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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เรื่องที 79 

ความประเสริฐของการไปละหมาดแตเนิ่นๆ 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ
เมตตาจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติและ
บรรดาอัครสาวกของทาน ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่

ควรไดรับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณ
วาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

ความโปรดปรานและความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮฺที่มี

ตอปวงบาวของพระองคอีกประการหนึ่งคือ การที่พระองคไดให

พวกเขามีความสะดวกงายดายในการเชื่อฟงปฏิบัติตามและ

การเคารพภักดี เพื่อที่จะไดใกลชิดตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะ

อาลา และสวนหนึ่งจากการเคารพภักดี การใกลชิดตอพระองค

คือ การไปรวมละหมาดหาเวลาต้ังแตเนิ่นๆ โดยที่พระองคไดให
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การปฏิบัติละหมาดเพียงหาเวลา แตจะไดรับภาคผลบุญมาก

เทากับละหมาดหาสิบเวลา 
การไปรวมละหมาดหาเวลาต้ังแตเนิ่นๆ เปนภารกิจที่

สําคัญซึ่งบรรดาผูละหมาดสวนใหญในยุคสมัยปจจุบันหลงลืม 

ไมคอยมารอละหมาด สวนมากแลวจะมาในชวงอิกอมะฮฺ หรือ

หลังจากที่การละหมาดไดเร่ิมไปแลว 

บรรดาบรรพชนผูเครงครัดในครรลองแหงอิสลาม (สะ

ละฟุศศอลิห) เปนกลุมบุคคลตนแบบ และพวกเขาไดตระหนัก

ถึงการไปรวมละหมาดต้ังแตชวงเวลาเนิ่นๆ เปนตัวอยางใหชน

รุนหลังอยางพวกเราไดเปนอยางดี สวนหนึ่งจากพวกเขา อาทิ  
อะดียฺ บิน หาติม เราะฎิยัลลอฮุอันฮู กลาววา “ไมมี

เวลาละหมาดใดไดเขามานอกจากฉันจะคิดถึงคํานึงหามัน และ

นับต้ังแตฉันเขารับนับถืออิสลามไมมีการอิกอมะฮฺเพื่อละหมาด

ใดนอกจากฉันจะอยูในสภาพที่มีน้ําละหมาด” 

สะอีด บิน อัล-มุสัยยิบ กลาววา “ตลอดระยะเวลา

สามสิบป มุอัซซิน (ผูทําหนาที่อะซาน) ไมเคยอะซานนอกจาก

ฉันจะอยูในมัสยิด ฉันไมเคยทิ้งละหมาดญะมาอะฮฺตลอดชวง
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ระยะเวลาส่ีสิบป และฉันไมเคยมองไปยังตนคอของคนใดใน

ขณะที่ละหมาด” 
อิหมาม อัซ-ซะฮะบีย กลาววา “ลักษณะเชนนี้แหละที่

บรรพชนแหงคุณธรรม(ชาวสะลัฟ)มุงมั่นเอาใจใสในการ

แสวงหาคุณงามความดี” 
 

สวนหน่ึงจากความประเสริฐของการไปละหมาด

แตเนิ่นๆ 
ประการที่หนึ่ง..มลาอิกะฮฺจะขออภัยโทษ(อิสติฆฟาร)

ใหแกผูที่รอละหมาด และการที่เขาอยูในสภาพเดียวกับผูที่

ละหมาด ดังที่มีหะดีษรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮู ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
َمالئنَ� َ  ىننّ «

ْ
  ال

ّ
َصال ْ  َما َداَ  فن مص مص َددن

َ
َ أ ََ ثن تصَصلع  ْدن ّ  : هص ، َما لَْ  �ص ُص الغّ

هص ،  ْبنسص
َ
ْ  فن َاالة، ، َما َداَم ن الّصالةص ت مص َددص

َ
ّ  ارَْهْهص ، َ يََلاأص أ ُص ص ، الغّ

َ
ْم ا َن اْه

ْن َ�قْقَ 
َ
هص أ غنهن ىَن الّصالةص َ َ�ْمقَعص

ْْ  أَ
َ
، ومسغ  ٦٥٩رواه الخاري امق  [» غنَ  ىنل

 ]٦٤٩امق  
ความหมาย “แทจริงบรรดามะลาอิกะฮฺจะกลาวคําพร(ขออภัย

โทษใหแกเขา)ตราบใดที่เขาอยูในที่ละหมาดและมีน้ําละหมาด 

โดยกลาววา โออัลลอฮฺจงอภัยโทษใหแกเขา โออัลลอฮฺจง
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เมตตาตอเขา บุคคลหนึ่งจากพวกทานยังคงอยูในการละหมาด

ตราบใดที่การละหมาดยังผูกมัดเขาไว ไมมีอะไรมาหักหามเขา

ในการที่จะกลับไปหาสมาชิกในครอบครัวนอกจากการ

ละหมาด” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/219 หมายเลข 659 

และเศาะฮีหฺมุสลิม 1/459 หมายเลข 649) 

 
ประการที่สอง..จะไดเขารวมละหมาดแถวแรก ซึ่งมี

ความดีงามอยางยิ่งใหญและมีมรรคผลอยางมหาศาล ดังมีหะ

ดีษรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
َّاسص  َ�ْعغَ ص  لَوْ « ، َوالّصفع  اَعَداءن  فن  َما ا ّوأن

َ ْ
وا لَ ْ  ُص ّ  اْ دص   َ�ن

ّ
نْ  ىنَ

َ
مص  أ ُن

 وا�َْساَ
وا، َعغَيْهن  مص َُ ْساَ

َ
ونَ  َولَوْ  َ جن ن  فن  َما َ�ْعغَمص

ُْ وا اّب ْستََكقص
َ
َ ، ْهن

َ
ونَ  َولَوْ  ىنل  فن  َما َ�ْعغَمص

َعاََم ن 
ْ
َما َوالّصكْحن  ال ْص تَْو

َ َ
 ]٤٣٧، ومسغ  امق  ٦١٥الخاري امق  [» َدكًْوا َولَوْ  ْ

ความหมาย “หากมนุษยไดรูถึงความดีงามที่มีอยูในการอะซาน

และแถวแรก แตพวกเขาไมสามารถจะทําเชนนั้นไดนอกจาก

ดวยวิธีการจับฉลาก แนนอนวาพวกเขาจะตองจับฉลากกัน และ

หากพวกเขารูถึงส่ิงที่อยูในละหมาดซุฮฺรี(เวลารอนจัด)แนนอน

พวกเขาก็จะแขงขันกัน  และหากพวกเขารูถึง ส่ิงที่อยู ใน
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ละหมาดอิชาอและละหมาดศุบหฺแลวไซร แนนอนพวกเขาจะมา

ละหมาดถึงแมวาจะตองคลานมาก็ตาม” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 

1/208 หมายเลข 615 และเศาะฮีหฺ มุสลิม 1/325 หมายเลข 

437) 

 
ประการที่สาม..ทันเวลาที่จะกลาวตักบีเราะตุลอิหรฺอม 

ซึ่งเปนตักบีรฺที่มีความประเสริฐมากที่สุด เปนเสมือนกุญแจของ

การละหมาด  ดั งมีหะ ดีษรายงานจากอนัส  บิน  มาลิก 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา 
َّ  َمنْ «  ن  َا ّ ْرَ�عن�َ  ِن

َ
، فن  يَْوًما أ ْدرنكص  َجَاَع ،

، اّبْ�كنَ ةَ  يص
َ
و�

ص ْ
انكَْ   اْ

ص   ص
َ
 ا

، نْ  اََماَءةٌ  اََماَءتَانن ، من َّارن نْ  َوَ�َماَءةٌ  ا اقن  من
ََ  ]٢٤١التمذي امق  [» اَع

ความหมาย  “ผู ใดที่ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺจํานวนส่ีสิบวัน

รวมกับญะมาอะฮฺ โดยทันการตักบีรฺคร้ังแรก(ตักบีเราะตุลอิหฺ

รอม) เขาจะถูกบันทึกใหปลอดภัยจากสองประการ ปลอดภัย

จากไฟนรก และปลอดภัยจากนิฟาก(ลักษณะหนาไวหลัง

หลอก)” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย หนาที ่60 หมายเลข 241) 
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ประการที่สี่..การขอดุอาอระหวางอะซานกับอิกอมะฮฺ

เปนชวงเวลาที่ถูกตอบรับ ดังมีหะดีษรายงานจากอนัส บิน มา

ลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 
نقَامَ «

ْ
َذانن َواإل

َ ْ
 يصَمّد َ�ْ�َ اْ

َ
َء َ ََ  ]٥٢١أاو داود امق  [ » ن اّ 

ความหมาย “การขอดุอาอระหวางอะซานกับอิกอมะฮฺจะไมถูก

ปฏิเสธ” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หนาที ่81 หมายเลข 521) 

 
ประการที่หา..จะไดอยูใกลชิดกับอิหมามนําละหมาด 

ซึ่งถือวามีความประเสริฐอยางมหาศาล ดังที่มีหะดีษรายงาน

จากสะมุเราะฮฺ  บิน  ุนดุบ  เราะฎิยัลลอฮุ อันฮู  ทานนบ ี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
وا« ص مَ  اْدضص

ْ
ِع  نَ  َواْدنصوا ، ا نَما ن  من

ْ
ِننّ  ، اإل

َا  لَ   المّجص
َ
َّ  يَتَكَاَعدص  يََلاأص  َ مَ  َد َّ ََ  فن  يص

َّق ن 
ْ
ا َو�ننْ  اْ َُ غَ ََ  ]١١٠٨اوداود امق  أرواه [ »َد

ความหมาย “พวกทานทั้งหลายจงไปสูการรําลึก(ละหมาด) และ

จงเขาใกลอิหมาม แทจริงบุคคลใดที่เขายังคงอยูหางไกลจาก

อิหมาม จนกระทั่งอัลลอฮฺไดทําใหเขาเขาสวนสวรรคอยางลาชา 
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ถึงแมวาเขาจะไดเขาสวรรคก็ตาม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หนาที ่

136 หมายเลข 1108) 

 
ประการที่หก..ทันเวลาที่จะละหมาดสุนนะฮฺกอน

ละหมาดฟรฎ อาทิ สุนนะฮฺกอนศุบหฺ ดังมีหะดีษรายงานจาก

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 
َعاَا «

ْ
ْجمن  َر�

ََ ْ ٌ  الْ نَ  ََ ا َوَما اّ ْ�يَا من َُ ي  ]٧٢٥رواه مسغ  امق  [ » �ن
ความหมาย “สองร็อกอัตกอนละหมาดศุบหฺประเสริฐกวาโลก

ดุนยาและส่ิงที่อยูในโลกดุนยา” (บันทึกโดยมุสลิม หนาที่ 286 

หมายเลข 725) 

 
และมีปรากฏวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ละหมาดกอนซุฮฺรีส่ีร็อกอัตและหลังซุฮฺรีสองร็อกอัต” (บันทึกโดย

มุสลิม หนาที ่90 หมายเลข 424) 
ยังมีหะดีษรายงานจากอุมมุ หะบีบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮา ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َ  َداَ�َظ  َمنْ « ْرَ�عن  ََ
َ
من  َ�كَْا  َرَ�َعا ،  أ

ُْ ُّ ْرَ�ع،  ال
َ
ا َوأ َْ ص  َدّمَمهص  َ�ْعَد ِّ َ  ا َّارن  ََ » ا

 ]١٢٦٩أاو داود امق  [

ความหมาย “ผูใดที่พยายามรักษาละหมาดส่ีร็อกอัตกอนซุฮฺรี

และส่ีร็อกอัตหลังจากนั้น อัลลอฮฺจะใหเขารอดพนจากไฟนรก” 

(บันทึกโดยอบู ดาวูด หนาที ่154 หมายเลข 1269) 
และมีรายงานจากอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْرَ�ًعا« 
َ
َعْصن أ

ْ
َّ َ�كَْا ال  َا

ً
ص اْمَمأ ِّ َ  ا  ]٤٣٠مذي امق  رواه الت[» رَدن

ความหมาย  “ อัลลอฮฺจะทรงเมตตาบุคคลหนึ่ง  ซึ่ง เขาได

ละหมาดกอนอัศรีส่ีร็อกอัต” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หนาที่ 92 

หมายเลข 430) 

 
ประการท่ีเจ็ด..สามารถเดินไปมัสยิดดวยความสงบ

นิ่งและนอบนอม ซ่ึงบุคคลสวนใหญเมื่อรีบเรงเพื่อที่จะใหทัน

ละหมาด(เม่ือเวลาจวนเจียน)จะเสียโอกาสในเร่ืองของความ

สงบนิ่งและมีสมาธิ ดังที่มีหะดีษรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา 
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ْعاص ْ  ىنَذا« نقَاَم َ  َسمن
ْ
وا، اإل يقَ ن  وََعغَيْ�ص ْ  لَاْمشص ، الّس�ن ارن

َوقَ
ْ
  َوال

َ
وا، َوَ ْسنعص

ص  َ�َما ُ
اص ْ 
ْ
ْدَر�

َ
تنّموا لَاتَ�ص ْ  َوَما لََصغّوا، أ

َ
 ]٦٠٢٠، ومسغ  امق  ٦٣٦الخاري امق  [» لََ

ความหมาย  “เมื่อพวกทานไดยินการอิกอมะฮฺ  จงเดินไป

(ละหมาด) และจําเปนแกพวกทานตองมีความสงบนิ่งและมี

สมาธิอยางนอบนอม อยาไดรีบเรง สวนใดที่พวกทานตามทันก็

จงละหมาด และสวนใดที่ตามไมทันก็จงทําตอใหครบสมบูรณ” 

(เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย หนาที ่137-138 หมายเลข 636 และเศาะฮี

หฺมุสลิม หนาที ่239 หมายเลข 602) 

 
ประการที่แปด..มีเวลาไดอานอัซการ ขออภัยโทษ(อิส

ติฆฟาร) และไดรําลึกถึงอัลลอฮฺในระหวางอะซานกับอิกอมะฮ ฺ

ดังนั้นหากวาผูละหมาดมาถึงมัสยิดแตเนิ่นๆ อยางนอยเขาก็

สามารถที่จะอานอัลกุรอานไดประมาณ 20 อายะฮฺ เมื่อรวม

แลวในหนึ่งวันอานได 100 อายะฮฺ หนึ่งสัปดาห 700 อายะฮฺ 

และภายในหนึ่งเดือนสามารถอานไดถึง 3,000 อายะฮฺ อัลลอฮฺ
จะเพิ่มภาคผลบุญอยางทวีคูณแกผูที่พระองคทรงประสงค 

และอัลลอฮฺเปนผูทรงยิ่งในความโปรดปรานความเมตตา 
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ดังนั้น นับเปนความจําเปนอยางยิ่งแกบรรดาผูศรัทธาที่

ตองฝกฝนตัวเองใหคุนชินในการรีบมาละหมาดที่มัสยิดแตเนิ่นๆ 

จนกระทั่งเปนเร่ืองปกติงายดายในที่สุด แลวเขาจะพบวาเปน

การผอนคลาย และจะมีความเปยมสุขดวยกับการกระทํา

ดังกลาว ดังมีหะดีษรายงานจากอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮู 

ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ونَ  قَْو ٌ  يََلاأص  ََ « مص َّ

َ
َّ  َ�اََ ْص ص  َد َم َع ََ ص  يص ِّ  ]٤٣٨رواه مسغ  امق  [» ا

ความหมาย “กลุมชนหนึ่งจะยังคงลาชา(จากแถวแรก)อยูเร่ือย

เปนนิสัย จนกระทั่งอัลลอฮฺไดทําใหพวกเขาลาชา(ในการไดรับ

ผลตอบแทน ความโปรดปราน สถานะอันยิ่งใหญจากพระองค 

ฯลฯ)” (เศาะฮีหฺมุสลิม หนาที ่186 หมายเลข 438) 
 

 

 وا مد هللا رل العال� ، واَ اهللا وسغ  َ نبيقا �مد 
 .َو لا وابكه أجع� 


