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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

1.  ความหมายและหุกมของการละหมาด 
 

การละหมาดเปนองคประกอบของอิสลามที่สําคัญที่สุดรองจากการกลาวชะฮาดะฮฺ และ
เปนขอบังคับสําหรับบรรดามุสลิมละมุสลิมะฮฺทุกคน ในทุกสถานการณ ไมวาจะอยูในภาวะที่
ปลอดภัยหรือหวาดกลัว จะอยูในภาวะที่รางกายสมบูรณหรือเจ็บปวย จะอยูในภาวะที่อยูกับบาน
หรือเดินทางไกล ซึ่งในแตละสถานการณดังกลาวนั้นการละหมาดจะมีรูปแบบที่แตกตางออกไป ที่
เหมาะสมกับสถานการณทั้งในดานอิริยาบทและจํานวนร็อกอะฮฺ 

 
การละหมาด หมายถึง อิบาดะฮฺที่มีคํากลาวและการปฏิบัติลักษณะเฉพาะซึ่งขึ้นตนดวย

การตักบีรฺและสิ้นสุดลงดวยการใหสลาม 
 
หิกมะฮฺ(เคล็ดลับ)ที่ไดบัญญัติการละหมาด 

1. การละหมาดเปนเสมือนแสงสวาง ดังนั้นฉันใดที่แสงสวางทําหนาที่นําพาซึ่งทางสวางแก
มนุษย ก็เชนเดียวกันกับการละหมาดที่ทําหนาที่นําพามนุษยไปสูทางนําที่ถูกตอง ปองกัน
อบายมุข หามปรามความชั่วรายและสิ่งไมพึงปรารถนาตางๆ 

2. การละหมาดเปนเสมือนตัวเชื่อมระหวางบาวคนหนึ่งกับพระเจาของเขา เปนเสาหลักของ
ศาสนา ซึ่งมุสลิมคนหนึ่งจะไดสัมผัสกับรสชาติที่แทจริงในการเขาหาพระเจาของเขาใน
ขณะที่เขาละหมาด ดังนั้นสายตาของเขาจะไมหลุกหลิก หัวใจสงบนิ่ง จิตใจผองแผว เขา
จึงบรรลุถึงสิ่งปรารถนาที่แทจริง และดวยการละหมาดอีกเชนกันที่เขาสามารถผอนคลาย
จากความเหนื่อยลาและความลําบากจากทางโลก  

3. การละหมาดมีทั้งลักษณะภายนอกที่เปนรูปธรรม กลาวคือทุกอิริยาบทที่เกี่ยวของกับ
รางกาย เชน การยืน การนั่ง การรุกูอฺ การสุูด ตลอดจนคํากลาวและการกระทําตางๆ 
และมีลักษณะภายในที่เปนนามธรรมกลาวคือส่ิงที่เกี่ยวของกับจิตใจ ซึ่งเกิดความรูสึก
ยอมรับและยกยองความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ความรูสึกเกรงกลัว ความรูสึกรักและภักดี 
ความรูสึกสรรเสริญและซึ้งในความกรุณาของอัลลอฮฺ ความออนนอมถอมตนของบาวตอ
พระเจาของเขา ซึ่งลักษณะภายนอกนั้นจะเพิ่มพูนไดดวยการตามแนวปฏิบัติที่มาจาก
ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ในการละหมาด สวนลักษณะภายในจะเพิ่มพูนได
ดวยการเพิ่มเตาฮีด เพิ่มอีหมาน  เพิ่มการอิคลาศและการคุชูอฺ 

4. การละหมาดมีทั้งสวนที่มาจากรางกายและสวนที่มาจากจิตใจ สําหรับสวนที่มาจาก
รางกายนั้น เชนการยืน การรุกูอฺ การสุูดและการอานอัลกุรอาน สวนที่มาจากจิตใจ เชน
การรูสึกยอมรับความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ การรูสึกเกรงกลัว การรูสึกสรรเสริญ การรองขอ 
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การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ  การยกยองอัลลอฮฺและการกลาวเศาะละวาตและสลามตอ
ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) รวมถึงบรรดาครอบครัวของทานและบรรดาบาว
ของอัลลอฮฺที่เปนกัลยาณชนทั้งหลาย 

5. อัลลอฮฺไดบัญญัติใหแกมุสลิมทุกคนหลังจากกลาวสองชะฮาดะฮฺแลว ใหใชชีวิตของเกี่ยว
อยูกับส่ีประการ(การละหมาด การจายซะกาต การถือศีลอด การทําหัจญ) ซึ่งทั้งหมดนี้ถือ
เปนองคประกอบของอิสลาม และองคประกอบในแตละประการนั้นมีการฝกฝนมนุษย
เพื่อใหคุนเคยกับการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ซึ่งอาจเปนดวยชีวิต ดวยทรัพยสิน ดวย
อารมณชอบ ดวยจิตใตสํานึก และเพื่อการใชชีวิตทั้งชีวิตใหสอดคลองกับคําสั่งของอัลลอฮฺ
และเราะสูลของพระองค และใหสอดคลองกับส่ิงที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองครักและ
พอใจ มิใชตามอารมณใฝตํ่าของตัวเอง 

6. เมื่อมุสลิมคนหนึ่งอยูในการละหมาด อวัยวะทุกสวนของรางกายของของเขาตองนอม
ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพื่อฝกฝนตัวเขาใหอยูในความภักดี และนอมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของอัลลอฮฺในการใชชีวิตของเขาทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานจริยธรรม ดานการ
คบคาสมาคม ดานอาหารการกิน ดานเครื่องนุมหม และเขายังคงปฏิบัติอยางนี้ จนใน
ที่สุดเขาก็จะเปนผูที่ภักดีตอพระเจาของเขาอยูตลอดทั้งในและนอกการละหมาด 

7. การละหมาดเปนสิ่งยับยั้งจากการกระทําที่ไมดีทั้งหลาย และยังเปนเหตุในการลบลาง
ความผิดทั้งปวง 
 
มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ)วาทานไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กลาววา 
َرأْفتُ «

َ
نَّ  لَو ـمْ أ

َ
ً  أ َحِدُكمْ  بِبَاِب  نَـهرا

َ
 َخـْمَس  يَومٍ  لُكَّ  ِمنْـهُ  يَـْغتَِسُل  أ

ٌء؟ َدَرنِـهِ  ِمنْ  َفبىَْق  َهْل  َمّراٍت  ْ ءٌ  َدَرنِـهِ  ِمنْ  َفبىَْق  ال: قَالُوا» َ ْ : قَاَل . َ
لََواِت  ِمثُْل  فََذلَِك «   . »اخلََطايَا بِـِهنَّ  اهللا يَـْمـُحو اخلَـْمِس، الصَّ

ความวา “พวกทานจะเห็นวาอยางไร หากมีลําธารไหลผานประตูหนาบานคน
ใดคนหนึ่งในหมูพวกทาน ซึ่งเขาไดลงอาบน้ําในลําธารดังกลาวทุกๆ วัน วันละ
หาครั้ง แลวจะเหลือข้ีไคลติดอยูบนรางกายเขาอีกหรือ?” บรรดาเศาะหาบะฮฺ
ไดกลาววา ไมแนนอนยอมไมเหลือข้ีไคลติดอยูบนรางกายเขาแนนอน แลว
ทาน (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก็กลาวตอไปวา “เฉกเชนลําธารนั้นแหละ  
คือการเปรียบละหมาดหาเวลา ที่อัลลอฮฺไดใชมันลบลางความผิดทั้งปวง” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 528 และมุสลิม เลขที่: 
667 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 
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ความมั่งคงของจิตใจ 
เมื่อมีความมั่งคงเกิดขึ้นในจิตใจของคนคนหนึ่งแลว ก็จะทําใหอวัยวะทุกสวนของรางกาย

เขามีความมั่งคงไปดวย ซึ่งการสรางความมั่งคงใหกับจิตใจนั้น มีอยูสองทางดวยกันคือ  
1. การใหความสําคัญและทําในสิ่งที่อัลลอฮฺชอบเปนอันดับแรก และทํากอนสิ่งที่ตัวเองชอบ 
2. การมีความรูสึกเชิดชูในคําสั่งและขอหาม นั่นก็คือชะรีอะฮฺ ทั้งนี้ความรูสึกดังกลาวนี้จะ

เกิดขึ้น หลังจากที่มีความรูสึกเชิดชูตอผูใหคําสั่ง อีกทั้งผูกําหนดขอหาม นั่นก็คืออัลลอฮฺ 
อัซซะวะญัลละ ดังนั้นหากมนุษยคนหนึ่งทําตามคําสั่งอยางหนึ่ง เพื่อใหมนุษยดวยกันดู
และชื่นชม เพียงเพราะตองการใหพวกเขายกยองและใหเกียรติ และบางคนอาจหลีกเลี่ยง
จากขอหามอยางหนึ่ง เพียงเพราะกลัวมนุษยไมยกยองหรือกลัวโทษทัณฑบนโลกนี้
ที่อัลลอฮฺกําหนดไวสําหรับผูกระทําในขอหาม เชนโทษอัลหุดูด ถือวาการกระทําและการ
งดเวนของเขามิไดออกมาจากความรูสึกเชิดชูในคําสั่งและขอหาม และมิไดมาจาก
ความรูสึกเชิดชูตอผูส่ัง อีกทั้งผูกําหนดขอหามอีกดวย 

 
สิ่งบงบอกถึงการเชิดชูในขอคําสั่งทุกอยางของอัลลอฮฺ 

การที่บาวคนหนึ่งรักษาไวซึ่งเวลาและขอบเขตของการทําตามขอคําสั่งหนึ่งๆ ดวยการทํา
ใหองคประกอบ ขอบังคับและขอสงเสริมตางๆ ของขอคําสั่งนั้นๆ ครบสมบูรณ รีบปฏิบัติตามและ
ทําดวยความอุนใจเมื่อขอคําสั่งนั้นเปนสิ่งวาญิบ และรูสึกเสียใจหากละเลยขอคําสั่งนั้นไป เชนผูที่
ละเลยการละหมาดญะมาอะฮฺและอื่นๆ รวมทั้งรูสึกโกรธหากมีการละเมิดขอหามของอัลลอฮฺและ
รูสึกเสียใจเมื่อมีการทรยศตอพระองค รูสึกดีใจเมื่อมีการภักดีตอพระองค ไมสบายใจเมื่อมีการ
ปฏิบัติในขอผอนปรน ไมมีนิสัยที่ชอบหาเหตุผลตางๆ ของหุกมทั้งหลาย ซึ่งหากหุกมใดปรากฏให
เขารูถึงเหตุผล ก็ใหถือเปนสิ่งที่ทําใหเพิ่มความรูสึกภักดีและเพิ่มความมุงมั่นที่จะทํามัน 
 
ความเขาใจเกี่ยวกับขอคําสั่งตามบทบัญญัติ 

ขอคําสั่งของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ นั่นมีอยูสองประเภท 
1. ขอคําสั่งซึ่งเปนที่ชอบแหงอารมณ เชน ขอคําสั่งใหกินในสิ่งที่ดี ใหแตงงานกับผูหญิงที่ชอบ

ไดถึงสี่คน และขอคําสั่งใหลาสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา และอื่นๆ  
2. ขอคําสั่งซึ่งเปนที่มิชอบแหงอารมณ ซึ่งแบงออกเปนสองประเภทดวยกันคือ 

1- ขอคําสั่งที่ถือวาเปนภาระเบาไมตองใชความพยายามมากเชน ขอคําสั่งใหขอ
ดุอาอ ใหซิกิร ใหมีมารยาท ใหทําในสิ่งที่นาสงเสริม ใหละหมาด ใหอาน 
อัลกุรอาน และอื่นๆ 

2- ขอคําสั่งที่ถือวาเปนภาระหนัก ตองใชความพยายามมากเชน ขอคําสั่งให
ดะอฺวะฮฺ(เชิญชวน)มนุษยไปสูอัลลอฮฺ ใหรณรงคในการทําความดี ใหหาม
ปรามตอการทําความชั่ว และใหทําการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ 
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ระดับของอีหมาน(ความศรัทธา)นั้นจะเพิ่มข้ึนดวยการปฏิบัติตามขอคําสั่ง ทั้งที่เปนภาระ
เบาและหนัก เมื่อมีอีหมานเพิ่มก็จะทําใหส่ิงที่มิชอบแหงอารมณกลายเปนสิ่งที่ชอบ และจะทําให
ส่ิงที่ภาระหนักกลายเปนสิ่งที่เปนภาระเบาได เปนการย้ําถึงเปาประสงคของอัลลอฮฺที่ตองการให
บาวของพระองคแสดงการภักดีดวยการดะอฺวะฮฺและทําอิบาดะฮฺ และขับเคลื่อนอวัยวะทุกสวนของ
เขาดวยสิ่งดังกลาว 
 
ลักษณะของอารมณ 

อัลลอฮฺสรางใหมนุษยทุกคนประกอบดวยอารมณสองสวนดวยกันคือ อารมณใฝตํ่าและ
อารมณที่ดีหรือสงบ ซึ่งอารมณทั้งสองสวนนี้ตรงกันขามกันเสมอ ทุกครั้งที่สวนหนึ่งรูสึกเบา โลง ก็
จะทําใหอีกสวนหนึ่งรูสึกหนัก กระวนกระวาย และทุกครั้งที่สวนหนึ่งรูสึกดีมีความสุข ก็จะทําใหอีก
สวนหนึ่งเจ็บ มีความทุกข เมื่อสวนหนึ่งอยูฝายเดียวกับมลาอิกะฮฺ อีกสวนหนึ่งก็จะอยูฝายเดียวกับ
ชัยฏอน ซึ่งความถูกตองทั้งหลายนั้นจะอยูฝายเดียวกับมลาอิกะฮฺและอารมณที่สงบ และความไม
ถูกตองทั้งหลายนั้นจะอยูฝายเดียวกับชัยฏอนและอารมณใฝตํ่า ซึ่งความขัดแยงนี้ถูกบันทึกไวแลว 
 
หุกมของการละหมาด 

การละหมาดหาเวลาของทุกวันคืนนั้นเปนสิ่งที่วาญิบ(ส่ิงจําเปนตองทํา)สําหรับมุสลิมที่
บรรลุศาสนภาวะ ทุกคน ทั้งชายและหญิง เวนแตหญิงที่มีประจําเดือนและมีน้ําคาวปลาจนกวาเธอ
ทั้งสองจะสะอาดจากเลือดดังกลาว อีกทั้งการละหมาดยังเปนองคประกอบหลักของอิสลามที่
สําคัญยิ่งรองจากคําปฏิญาณทั้งสองอีกดวย 

1. อัลลอฮฺตะอาลาไดกลาววา 

I z y x w v u t sH ]١٠٣ /النساء[  
ความวา “แทจริงการละหมาดนั้น เปนบัญญัติที่ถูกกําหนดเวลาไวแกบรรดาผู
ศรัทธา” (อันนิสาอ 103) 

 
2. อัลลอฮฺตะอาลาไดกลาววา 

IIH G F E D C B AH  
 ]٢٣٨/اكقرة[

ความวา “ทานทั้งหลายจงรักษาไวซึ่งบรรดาการละหมาดและการละหมาดที่
อยูกึ่งกลาง(หมายถึงละหมาดอัศร) และจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮฺโดยนอบ
นอม” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 238) 
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3. มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา)วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กลาววา 

نْ  َشَهاَدةِ : َخـْمٍس  بَلَ  اإلْسالمُ  بيُِنَ «
َ
نَّ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال أ

َ
ً  َوأ دا  ُمـَحـمَّ

ال َوإقَامِ  َورَُسولُـُه، َقبُْدهُ  اَكِة، َوإْفتَاءِ  ِة،الصَّ  وََصْومِ  اَكيِْت، وََحجِّ  الزَّ
 . »َرَمَضانَ 

ความวา “อิสลามนั้นประกอบดวยองคประกอบหลักหาองคประกอบคือการให
คําปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ การใหคําปฏิญาณวา  
มุหัมหมัดนั้นเปนบาวและเราะสูลของพระองค การดํารงไวซึ่งการละหมาด 
การจายซะกาต การทําหัญจที่บัยตุลลอฮ ฺและการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 8 และมุสลิม เลขที่: 16 
ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
4. มีรายงานจากทานอิบนุ อับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) วา ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม) ไดสงทานมุอาซ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ)ไปยังเมืองยะมัน ซึ่งกอนไปทาน
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ไดกลาวแกทานมุอาซฺวา 

نْ  َشَهاَدةِ  إىَل  اْدُقُهـمْ «
َ
ِّ  اهللا، إال إلَـهَ  ال أ

َ
 ُهـمْ  فَإنْ  اهللا، رَُسوُل  َوك

َطاُعوا
َ
لَِك  أ َ ْعِلـْمُهـمْ  ِ

َ
نَّ  فَأ

َ
 يِف  َصلََواٍت  َخـْمَس  َعلَيْـِهـمْ  اْفرَتََض  اهللا أ

ْلَةٍ  يَْومٍ  لَكِّ  َ  »...َو
ความวา “ทานจงเชิญชวนพวกเขามาสูการคําปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ และแทจริงฉันนี้เปนเราะสูลของพระองค หากพวกเขายอมรับ
ในคําเชิญชวนดังกลาวแลว จงสอนพวกเขาวาอัลลอฮฺไดบัญญัติไวสําหรับพวก
เขาใหดํารงไวซึ่งบรรดาการละหมาด ในทุกๆ วันและคืน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 1395 สํานวนนี้เปนของอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
เลขที่: 19) 
 

สิ่งบงบอกวาเขาสูสภาพบุลูฆฺ(บรรลุศาสนภาวะ) 
สําหรับมุสลิมที่ถือวาเปนผูที่ถูกใชใหปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นคือ(ผูที่บรรลุศาสนภาวะ

และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ)และส่ิงที่บงบอกไดวาคนๆ หนึ่งบรรลุศาสนภาวะนั้น สวนหนึ่งเปน
ส่ิงที่บงบอกรวมทั้งเพศชายและหญิง เชน มีอายุครบสิบหาปบริบูรณ มีขนอวัยวะเพศงอกขึ้นมา มี
น้ํากําหนัดเคลื่อนออกจากอวัยวะเพศ  

สวนหนึ่งเปนสิ่งที่บงบอกเฉพาะเพศชายเทานั้น เชน การมีเคราและหนวดงอกออกมา 
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และมีอีกสวนหนึ่งเปนสิ่งที่บงบอกเฉพาะเพศหญิงเทานั้น เชน การตั้งครรภ การมี
ประจําเดือน  

ดังนั้น ควรสอนสั่งใหเด็กปฏิบัติการละหมาดตั้งแตตอนอายุเจ็ดขวบ และควรตีเด็ก(เพียง
แคเบาๆ เปนการอบรมสั่งสอน)หากเด็กไมยอมปฏิบัติการละหมาดเมื่ออายุสิบขวบแลว 

 
ความสําคัญของการละหมาด 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม)ไดกลาววา 

َل  إنَّ « وَّ
َ
ةً  وُِجَدْت  فَإنْ  َصالتُـُه، الِقيَاَمةِ  يَْومَ  لَعبْدُ ا بِـهِ  يُـَحاَسُب  َما أ  تَامَّ

ًة، ُكِتبَْت  ٌء، ِمنْـَها اْغتََقَص  اَكنَ  َوإنْ  تَامَّ ْ  تَـِجُدْونَ  َهْل  اْغُظُروا: قَاَل  َ
ُل  َيَطوٍُّع  ِمنْ  لَـهُ   َسائِرُ  ُعمَّ  َيَطوُِّعِه، ِمنْ  فَِريَضةٍ  ِمنْ  َضيَّعَ  َما لَـهُ  يَُكمِّ

قْ 
َ
 »َذلَِك  َحَسِب  بَلَ  تَـْجِري َمالِ األ

ความวา “แทจริงสิ่งแรกที่มนุษยจะถูกสอบถามในวันกิยามะฮฺจากการงานของ
พวกเขา ก็คือ การละหมาด หากพบวาการละหมาดของเขาสมบูรณ เขาก็จะ
ถูกประทับตรารับรองวาสมบูรณ แตหากการละหมาดของเขาบกพรองสวน
หนึ่งสวนใด อัลลอฮฺจะตรัสแกมลาอิกะฮฺ ทั้ง ๆ ที่พระองคทรงรอบรูดียิ่งวา พวก
เจาจงดูซิวา บาวของขาคนนี้มีละหมาดสุนนะฮฺบางไหม? หากวาเขามี
ละหมาดสุนนะฮฺ ก็จงทําใหการละหมาดฟรฎของของบาวผูนี้สมบูรณดวยการ
ละหมาดสุนนะฮฺของเขา แลวกิจการงานอื่น ๆ ก็จะถูกสอบสวนในทํานองนี้" 
(เปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอันนะสาอียฺ เลขที่:564 และบันทึกโดยอิบนุ
มาญะฮฺ เลขที่: 1425) 

 
จํานวนเวลาละหมาดที่เปนวาญิบ(บังคับ) 

อัลลอฮฺไดบัญญัติการละหมาดแกทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)เมื่อ
คืนอัลอิสรออและอัลมิอฺรอจโดยไมมีส่ือกลาง กอนที่จะอพยพไปนครมะดีนะฮฺประมาณหนึ่งป ซึ่งที
แรกอัลลอฮฺไดบัญญัติใหมุสลิมทุกคนละหมาดถึงหาสิบเวลาในหนึ่งวันและหนึ่งคืน ซึ่งเปนการบง
บอกถึงความสําคัญของการละหมาดและเปนการยืนยันถึงการโปรดของอัลลอฮฺตอการละหมาด
เปนอยางยิ่ง แตตอมาอัลลอฮฺไดลดใหจนกระทั่งถึงหาเวลาที่ตองปฏิบัติ และยังคงผลบุญไวถึงหา
สิบผลบุญเนื่องดวยความใจกวางและความปรานีจากพระองค 

การละหมาดถูกบัญญัติใหมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคนปฏิบัติทุกวันๆ ละ 5 เวลาคือ 
ละหมาดอัซ-ซุฮรฺ (บาย) ละหมาดอัล-อัศรฺ (เย็น) ละหมาดอัล-มัฆฺริบฺ (หลังตะวันตก) ละหมาดอัล-
อิชาอฺ (ดึก) ละหมาดอัศ-ศุบหฺ(รุงอรุณ)  
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และละหมาดุมุอะฮฺในวันศุกร สัปดาหละครั้ง 
 
หุกมสําหรับผูที่ปฏิเสธการเปนวาญิบของการละหมาดหรือผูที่ละทิ้งการละหมาด 

สําหรับผูที่ปฏิเสธการเปนวาญิบของการละหมาดนั้นถือวาเปนการปฏิเสธ และมีหุกม
เดียวกันสําหรับผูที่ละทิ้งการละหมาดโดยไมแยแสหรือเกียจคราน หากมีการละทิ้งไปเพราะความ
ไมรูถึงการเปนวาญิบของการละหมาด จําตองมีการสอนใหรูและหากมีการละทิ้งไปทั้งๆ ที่รู จําตอง
ขอใหเตาบะฮฺ(สารภาพผิดและกลับตัว)ภายในสามวัน หากเขายอมเตาบะฮฺ มิเชนนั้นแลวตอง
ประหารเนื่องจากเปนผูปฏิเสธ 

1. อัลลอฮฺตะอาลาไดกลาววา 

Ip o n m l k j i hH   
  .]١١/احكوبة[

ความวา “แลวหากพวกเขาสํานึกผิดกลับตัว และดํารงไวซึ่งการละหมาด และ
ชําระซะกาตแลวไซร พวกเขาก็เปนพี่นองของพวกเจาในศาสนา และเราจะ
แจกแจงบรรดาโองการไวแกกลุมชนที่รู” (อัตเตาบะฮฺ 11) 

 
2. มีรายงานจากทานญาบิรฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววาแนไดยินทานนบี (ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กลาววา 
الةِ « ِْك َوالُكْفِر تَْرَك الصَّ   »إنَّ َننْيَ الرَُّجِل، َوَبنْيَ الرشِّ

ความวา “แทจริงสิ่งแยกแยะระหวางชายคนหนึ่งกับการตั้งภาคีและการปฏิเสธ
ตออัลลอฮฺนั้นคือการขาดละหมาด” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 82) 

 
3. และมีรายงานจากทานอิบนุอับบาส(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา)กลาววาทานนบี(ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ไดกลาววา 
َل  َمنْ «  »فَاْقتُلُوهُ  ِدْفنَـهُ  بَدَّ

ความวา “ผูใดเปลี่ยนจากศาสนาของเขา พวกทานจงดําเนินการประหารเขา” 
(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลข 3017) 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธการละหมาดหรือผูที่ละทิ้งการละหมาด 
1. ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู คนผูนี้ไมอนุญาตสมรสกับหญิงมุสลิม ไมมีสิทธิดูแลปกครอง

หญิงมุสลิม และไมมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร ไมมีสิทธิรับมรดก ไมเปนที่อนุมัติสําหรับสัตวเชือดของ
เขา และไมอนุญาตใหเขาเขามักกะฮฺและเขตหวงหามของมักกะฮฺ เพราะเขาเปนผูปฏิเสธ 
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2. เมื่อเขาตายไป ไมจําเปนตองอาบน้ําศพใหเขา ไมจําเปนตองหอศพใหเขา ไม
จําเปนตองละหมาดศพใหเขา และไมจําเปนตองฝงศพของเขาในกุโบรฺ(สถานที่ฝงศพ)ของชาว
มุสลิม เพราะวาตัวเขาไมจัดอยูในกลุมชาวมุสลิม และไมจําเปนตองดุอาอใหเขาไดรับความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺ ไมมีการสืบทอดมรดกจากเขา และเขาจะอยูในนรกอยางถาวร เพราะเขาคือผู
ปฏิเสธ 

สําหรับผูที่ละทิ้งการละหมาดอยางสิ้นเชิง โดยไมเคยละหมาดเลยในชีวิต จัดวาเปนผู
ปฏิเสธ ผูละทิ้งจากศาสนาอิสลาม(มุรตัด) สวนผูที่ละหมาดบางเวลาและละทิ้งการละหมาดบาง
เวลา จะไมจัดวาเปนผูปฏิเสธ แตเปนผูมีความผิด(ฟาสิก) มีบาปอันใหญหลวง ถือวาทํารายตัวเอง
อยางฉกรรจ เปนผูทรยศตออัลลอฮฺและเราะสูลุลลอฮฺ 
 
ความประเสริฐของการรอคอยที่จะละหมาด 

มีรายงานจากอทานบู ฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เคยกลาววา 

هُ  يِف  اَكنَ  َما َصالةٍ  يِف  الَعبْدُ  يََزاُل  ال« الَة، يَنْتَِظرُ  ُمَصالَّ  َوَيُقوُل  الصَّ
َّ  ارَْحـْمُه، امهلل لَـُه، اْغِفرْ  اللَُّهـمَّ : الَمالئَِكةُ  وْ  َفنرَْصَِف  َح

َ
  »يُـْحِدَث  أ

ความวา “ถือวาบาวคนหนึ่งยังคงละหมาดอยู ตราบใดที่ เขายังอยูในที่
ละหมาดของเขาเพื่อคอยที่จะละหมาดเวลาตอไป และมลาอิกะฮฺจะกลาววา 
โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหอภัยแกเขา โออัลลอฮฺไดโปรดใหความปรานีตอเขา 
จนกวาเขาจะลุกขึ้นไปหรือจนกวาเขาจะมีหะดัษ” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมี
บันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 176 และมุสลิม เลขที่: 649 ในบทวามัสญิดตางๆ
ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
 
ความประเสริฐของการเดินมุงสูการละหมาดที่มัสญิดในสภาพที่มีวุฎอ 

1. มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เคยกลาววา 

رَ  َمنْ « َ  ُعمَّ  بِيِْتـِه، يِف  َيَطهَّ ِ  اهللا، ُنيُوِت  ِمنْ  َنيٍْت  إىَل  َم َـْق  فَِريَضةً  ِ
ْخَرى َخِطيْئًَة، تَـُحطُّ  إْحَداُهـَما َخْطَوتاهُ  اَكنَْت  اهللا، فََرائِِض  ِمنْ 

ُ
 َواأل

  . »َدرََجةً  تَْرَفعُ 
ความวา “ผูใดที่ทําวุฎอฺที่บานของเขาหลังจากนั้น เดินออกจากบานเพื่อ
ไปมัสญิด เพื่อไปละหมาดหาเวลาที่อัลลอฮฺไดบัญญัติไว ในทุกๆยางกาวของ
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สองเทาเขานั้น กาวหนึ่งเขาจะไดรับการลดความผิดหนึ่งความผิด และอีกกาว
หนึ่งเขาจะไดรับการเพิ่มชั้นในสวรรค” (บันทึกโดยมุสลิม  : 666) 

 
2. มีรายงานจากทานอบู อุมามะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เคยกลาววา 
ً  بَيِْتـهِ  ِمنْ  َخَرجَ  َمنْ « را ْجُرهُ  َمْكتُوَبةٍ  َصالةٍ  إىَل  ُمتََطهِّ

َ
ْجرِ  فَأ

َ
 احلَاجِّ  َكأ

َ  تَْسِبيِح  إىَل  َخَرجَ  َوَمنْ  م،الُمـْحرِ  ْجُرهُ  إيَّاهُ  إال َفنِْصبُـهُ  ال الُض
َ
ْجرِ  فَأ

َ
 َكأ

ثَرِ  بَلَ  وََصالةٌ  املْعتَـِمِر،
َ
 »ِعلِّيِّنيَ  يف ِكتَاٌب  بَيْنَـُهـَما لَْغوَ  ال َصالةٍ  أ

ความวา “ผูใดที่ออกจากบานของเขาในสภาพที่มีวุฎอเพื่อไปละหมาดหาเวลา 
เขาจะไดผลบุญเสมือนผลบุญของผูที่ทําหัจญซึ่งอยูในชุดอิหฺรอม และผูใดที่
ออกจากบานของเขาเพื่อละหมาดฎหาโดยมุงมั่นจะทําจริงๆ เขาจะไดผลบุญ
เสมือนผลบุญของผูที่ทําอุมเราะฮฺ และสําหรับการคอยละหมาดหลังจากการ
ละหมาดที่ไมมีส่ิงที่เปลาประโยชนในระหวางนั้น จะถูกจารึกไวในสวรรค” 
(เปนหะดีษหะสันที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 558) 

 
สิ่งที่ทําใหเกิดการคุชูอฺ(นอบนอมสงบเสงี่ยม)ในละหมาด 

การคุชูอฺในละหมาดจะเกิดขึ้นไดดวยประการตางๆ เหลานี้ เชน 
1. ความเอาใสใจอยูตลอดเวลาการละหมาด 
2. ความเขาใจความหมายและรูสึกไดกับส่ิงที่ไดอาน ไดฟง 
3. ความรูสึก สํานึกถึงความยิ่งใหญตออัลลอฮฺ ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากมีสองสิ่งกอน นั่น

คือ ความรู ความเขาใจถึงความสูงสงและความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ความรู ความ
เขาใจถึงความออนแอของตัวเอง จึงจะเกิดการยอมรับ และคุชูอฺตออัลลอฮฺ 

4. ความรูสึกเกรงถึงความยิ่งใหญตออัลลอฮฺ ซึ่งจะมีระดับสูงกวาการสํานึกถึงความ
ยิ่งใหญ ซึ่งมักเกิดขึ้นจากความรู ความเขาใจในอํานาจและความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ  
และเกิดจากความรูสึกไมคอยจริงจังและไมเนนหนักเทาที่ควรจากบาวในการทาํหนาที่
ตออัลลอฮฺ 

5. ความหวัง คือความหวังที่อยากจะใหการละหมาด ที่กําลังละหมาดอยูไดรับผลบุญ
จากอัลลอฮฺ  

6. ความละอาย ซึ่งมักเกิดขึ้นจากความรู ความเขาใจในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  
และเกิดจากความรูสึกไมคอยจริงจังไมเนนหนักเทาที่ควรจากบาวในการทําหนาที่
ตออัลลอฮฺ 
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ลักษณะการรองไหที่สอดคลองกับบทบัญญัติ 
การรองไหของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไมมีเสียงโหยหวน ไมเสียงดัง แต

เปนเพียงแคมีน้ําตาไหลรินและมีเสียงสะอื้นจากทรวงอกคลายเสียงเดือดจากหมอตมน้ํา 
การรองไหของทานนบีบางครั้งเกิดจากความรูสึกเกรงกลัวตออัลลอฮฺ บางครั้งเกิดจาก

ความตระหนกในชะตากรรมและความสงสารตอประชาชาติของทาน บางครั้งเกิดจากความสงสาร
ตอศพ และบางครั้งเกิดจากการไดฟงเสียงอานอัลกุรอาน เมื่อไดฟงอายะฮฺที่เกี่ยวกับสัญญาดีและ
สัญญารายตางๆ 

การระวังรักษาความประเสริฐที่เกี่ยวของกันในตัวอิบาดะฮฺเดียวกัน ตัวอยางเชน การคุชูอฺ
ในละหมาดสําคัญกวาการระวังรักษาความประเสริฐที่เกี่ยวของสถานที่ละหมาด ฉะนั้นจึงไมควร
ละหมาดในสถานที่ที่ทําใหการการคุชูอฺหายไปเชน สถานที่แออัด วุนวาย เปนตน 
 
ชวงเวลาที่มีการเสนอผลการทําดีตออัลลอฮฺ 

1. รายงานจากทานอบู ฮุ ร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 

بَْواُب اجْلَنَِّة يَْوَم اْالثْننَْيِ َوَيْوَم اخْلَِميِس، َفيُْغَفُر ِللُكِّ َقبٍْد ُمْسِلٍم «
َ
ُيْفتَُح أ

ِخيِه َشْحنَاُء، َفيَُقاُل 
َ
: َال يرُْشُِك بِاهللا  َشيْئًا إِالَّ رَُجًال اَكنَْت بَيْنَُه َوَبنْيَ أ

نِْظُروا
َ
َّ يَْصَطِلَحا أ نِْظُروا َهَذيِْن َح

َ
َّ يَْصَطِلَحا أ   »َهَذيِْن َح

ความวา “บรรดาประตูสวรรคจะถูกเปดในวันจันทรและวันพฤหัสบดี ดังนั้นจึง
มีการใหอภัยตอบาวมุสลิมทุกคนที่ไมได ต้ังภาคีตออัลลอฮฺกับส่ิงอื่นใด 
นอกจากชายคนหนึ่งซึ่งมีขอพิพาทบางอยางระหวางเขาและพี่นองของเขา ก็
จะถูกกลาววา ใหดูทั้งสองกอน จนกวาจะปรองดองกัน” (บันทึกโดยมุสลิม  : 
2565) 

 
2. รายงานจากทานอบู  ฮุ ร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วาทานเราะสูลุลลอฮฺ 

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ไดกลาววา 
َوَمَالئَِكٌة بِاجََّهاِر َوجَيْتَِمُعوَن يِف  َفتََعاَقبُوَن ِفيُكْم َمَالئَِكٌة بِاللَّيْلِ «

لُـُهْم َوُهَو 
َ
يَن بَاتُوا ِفيُكْم فَيَْسأ ِ

َّ َصَالِة الَْعرْصِ وََصَالِة الَْفْجِر ُعمَّ َفْعُرُج ا
تُْم ِعبَاِدي؟ َفيَُقولُونَ  ْ ْعلَُم بِِهْم، َكيَْف تََر

َ
نَاُهْم َوُهْم يَُصلُّوَن : أ ْ تََر

تَيْنَاُهمْ 
َ
  »وَُهْم يَُصلُّونَ  َوأ

ความวา “ในหมูพวกทานนั้น จะมีบรรดามลาอิกะฮฺผลัดกันมาดูแลทั้งในเวลา
กลางคืนและในเวลากลางวัน โดยจะรวมตัวกันในเวลาละหมาดอัศรฺและ
ละหมาดฟจญรฺ ซึ่งมลาอิกะฮฺผูที่อยูในเวลากลางคืนกับพวกทานก็จะขึ้นไป
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หาอัลลอฮฺ แลวพระองคก็จะทรงถามพวกเขาทั้งๆ ที่พระองคทรงรูดีในสิ่งที่พวก
เขาทําไป วา พวกทานทิ้งบาวของฉันมาโดยที่พวกเขาอยูในสภาพใด ? พวก
เขาจะตอบวา พวกเราจากมาโดยที่พวกเขากําลังละหมาดและตอนที่พวกเรา
ไปหาพวกเขาพวกเขาก็กําลังละหมาดอยูเชนกัน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมี
บันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 555 และมุสลิม เลขที่: 632 สํานวนนี้เปนของ
มุสลิม) 


