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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เรื่องที่ 129 

ขอบกพรองในการอาบน้ําละหมาด 

 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺพระผู

อภิบาลแหงสากลจักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความ

สันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค 

การทําความสะอาดเปนหนึ่ งในเงื่อนไขของการ

ละหมาด การละหมาดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น จะไมถูก

ตอบรับหากปราศจากเงื่อนไขดังกลาว ทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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مسغم امقم [» لٍ وْ غُ غُ  نْ مِ   ٌ قَ دَ ال َص ، وَ  رٍ وْ هُ طُ  ْ�ِ ةَ اِ  ةٌ الَص  ُل بَ قْ �ُ  ال«
٢٢٤[ 

ความวา “การละหมาดที่ปราศจากความสะอาดจะไมถูก

ตอบรับ เชนเดียวกับทานเศาะดะเกาะฮฺที่ไดมาจากการ

ยักยอก” (มุสลิม หะดีษเลขที่ 224) 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

  نْ مَ  الةُ َص  ُل بَ قْ �ُ  ال«
َ
، ١٣٥الخاري امقم [» أَّ وَ اَ ت �َ حَ  َث دَ حْ خ

 ]٢٢٥ومسغم امقم 
ความวา “ การละหมาดของผูที่มีหะดัษจะไมถูกตอบรับ 

จนกวาเขาจะอาบน้ําละหมาด” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 135 

และมุสลิม หะดีษเลขที่ 225) 

 มีขอบกพรองบางประการเกี่ยวกับการทําความสะอาด

ที่พบเห็นไดบอย ซึ่งขาพเจาจะขอกลาวถึงในที่นี้เพื่อเปนการ

ตักเตือนซึ่งกันและกัน 
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 ประการแรก มีคนจํานวนไมนอยที่ทําอิบาดะฮฺโดย

ปราศจากความรู ทําใหเกิดขอบกพรองมากมายทั้งในเร่ืองการ

ทําความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การทําหัจฺ และอิ

บาดะฮฺอ่ืนๆ รวมไปถึงขอบกพรองในเร่ืองหลักเตาฮีดและการ

สบถสาบาน พวกเขาเหลานั้นบางคนเขาใจวาตนเองเปนผูที่มี

ความรูมีการศึกษา แตในความเปนจริงแลวความรูของพวกเขา

นั้นเปนเพียงส่ิงที่ไดมาจากหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือส่ือ

โทรทัศนเทานั้น ในขณะที่มุสลิมทุกคนจําเปนตองศึกษาหา

ความรูจากอัล-กุรอาน และสุนนะฮฺของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และหากพวกเขาสงสัยในส่ิงใดก็ใหถาม

บรรดาผูรูทั้งหลาย ดังที่อัลลอฮุตะอาลา ตรัสวา 

ْ  َٔ فَۡ� ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
ُ�رِ�  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت  ٤ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن ٱّ�ِۡكرِ  أ ُّ ٓ  ََٱز ۡ�َا َُ ن

َ
أ ََ 

َ  ٱّ�ِۡكرَ  إَِ�َۡك  َِل  َما زِلّناِس  ِ�ُبَّ�ِ ُّ َََعّلُهمۡ  إَِ�ِۡهمۡ  نُ ُرَنَ  ََ َّ ََ َت ََ٤﴾ 
 ]  ٤٣-٤٤: الحل[

ความวา “ดังนั้น  พวกเจาจงถามบรรดาผูรู  หากพวกเจาไม

รู ดวยหลักฐานทั้งหลายที่ชัดแจง  และคัมภีรตางๆ  ที่

ศักด์ิสิทธิ์ และเราไดใหอัลกุรอานแกเจาเพื่อเจาจะได



 

6 

ชี้แจงใหกระจางแกมนุษยซ่ึงสิ่งที่ไดถูกประทานมาแกพวก

เขา และเพื่อพวกเขาจะไดไตรตรอง” (อันนะหฺล : 43-44) 

ทานอนัส บิน มาลิก เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 العِ  ُب غَ طَ «
ْ
ّ َع   ٌ َض �ْ مِ فَ  مِ غ ُُ  ]٢٢٤اان ماجه امقم [» مٍ غِ سْ مُ   

ความวา “การแสวงหาความรูนั้นเปนหนาที่จําเปนสําหรับ

มุสลิมทุกคน”  (อิบนุมาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 224) 

ทานญาบิ รฺ  เลาวา  ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

ِّ  َ َاا َصغّوا« َص
ُ
ِِ خ ُاو

ْ�اُ
َ
 ]٦٣١الخاري امقم [» َرخ

ความวา “พวกทานจงละหมาดเสมือนดังที่พวกทานเห็น

ฉันละหมาด” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 631) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว

ขณะทําหัจฺวา  
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ِت « ّّ ُحّ  َعْعَد ح
َ
ِّ ال خ ْدرِْي لََع

َ
ُ،ْم ، فَ ِّ  ال خ َْ

ُِ ُطُموا َمقَا
ْ
ِلَأ
 ]١٢٩٧مسغم امقم [» هِمهِ 

ความวา "พวกทานจงรับเอาขั้นตอนการทําหัจฺของพวก

ทานจากฉัน เพราะแทจริงแลวฉันอาจจะไมไดทําหัจฺอีก

ตอไปหลังจากหัจฺในปนี้" (มุสลิม หะดีษเลขที่ 1297) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۡعَرَض  َََمنۡ ﴿
َ
هُۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�ُۥ فَِِنّ  ذِۡكِري َعن أ ُ�ُۡ�َ  يَۡومَ  ََ

َۡقَِ�َٰمةِ  ۡ�َ�ٰ  ٱ
َ
تَِ�ٓ  زِمَ  َرّبِ  قَاَل  ١ أ ۡ�َ�ٰ  َحَ�ۡ

َ
 ١ بَِصٗ�� ُكنُت  ََقَدۡ  أ

َ�ۡتَك  َكَ�ٰزَِك  قَاَل 
َ
ۖ  َءاَ�ُٰتَنا � َ�َ�ٰزَِك  فَنَِسيَتَها : طه[ ﴾ ١ تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ  ََ

١٢٦ -١٢٤ [ 
ความวา “และผูใดหันหลังใหการรําลึกถึงขา แทจริง

สําหรับเขาคือการมีชีวิตอยูอยางคับแคน และเราจะใหเขา

ฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด เขา

กลาววา  ขาแตพระเจาของขาพระองค ทําไมพระองคจึง

ทรงใหขาพระองคฟนคืนชีพขึ้นมาในสภาพของคนตา

บอดเลา ท้ังๆที่ขาพระองคเคยเปนคนตาดี  มองเห็น

พระองคตรัสวา  เชนนั้นแหละเม่ือโองการทั้งหลายของเรา
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ไดมีมายังเจา เจาก็ทําเปนลืมมัน  และในทํานองเดียวกัน 

วันนี้เจาก็จะถูกลืม” (ฏอฮา: 124-126) 

 ประการตอมา ขอบกพรองประการหนึ่งในการอาบน้ํา

ละหมาดคือการไมทําใหน้ําทั่วถึง กลาวคือจําเปนตองใหน้ํา

เขาถึงอวัยวะที่จําเปนสําหรับการอาบน้ําละหมาดทุกสวน และผู

ที่จะทําการละหมาดตองใหความสําคัญและพึงระวังขณะ

อาบน้ําละหมาด วาที่ขอมือหรือนิ้วของเขานั้นมีนาฬิกาหรือ

แหวนสวมอยูหรือไม เพราะในการอาบน้ําละหมาดนั้นจําเปนที่

น้ําจะตองเขาถึงอวัยวะสวนดังกลาวทั้งหมด 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِ  ٌل �ْ وَ «  ل
َ ْ
  ارِ الّ  نَ مِ  اِل قَ �ْ أل

َ
 ]٢٤١الخاري امقم [» و َ َُ الوُ  واةُ بِ ُْ ، خ

ความวา "ความหายนะจากนรกจงประสบแดสนเทา(ที่ไม

ลางใหท่ัวถึง) พวกทานจงอาบน้ําละหมาดใหท่ัวถึงเถิด" 

(อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 241) 
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ทานญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา: ทานอุมัร บิน 

ค็อฏฏอบ เลาใหฉันฟงวา มีชายคนหนึ่งอาบน้ําละหมาดแลว

ไมไดลางเล็บเทาบางสวน เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เห็น ทานจึงกลาวกับชายคนนั้นวา “จงกลับไป

อาบน้ําละหมาดใหดีอีกครั้ง” ชายผูนั้นจึงอาบน้ําละหมาด

ใหม หลังจากนั้นเขาจึงทําการละหมาด (มุสลิม หะดีษเลขที ่

243) 

นอกจากการลางมือใหทั่วแลว ก็จะตองลางแขนทั้งสอง

ขางไปจนถึงขอศอกดวย เพราะขอบเขตของการลางมือก็คือ 

ต้ังแตปลายนิ้วจนถึงขอศอก และฝามือก็ถือเปนสวนหนึ่งของ

มือดวย โดยนักวิชาการบางทานก็ไดเนนย้ําในเร่ืองดังกลาว 

เชคอิบนุอุษัยมีน ไดพูดถึงเร่ืองการอาบน้ําละหมาดวา: 

"การลางมือจนถึงขอศอกนั้นก็คือจากปลายนิ้วมือจนถึง

ขอศอกหน่ึงคร้ัง และผูที่อาบน้ําละหมาดนั้น ตองระวังวา

ขณะที่เขาลางแขนทั้งสองขางนั้นเขาไดลางฝามือของเขา

ดวยหรือไม เพราะบางคนมองขามเรื่องดังกลาว จึงลาง
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เฉพาะแขนเทานั้น ซ่ึงนั่นถือเปนสิ่งไมถูกตอง" (หนังสือ 

อัฎฎิยาอุลลามิอฺ เลม 2 หนา 52) 

และอีกหนึ่งขอผิดพลาดในการอาบน้ําละหมาด คือการ

ลางหนาไมทั่วทั้งใบหนา โดยทิ้งสวนใดสวนหนึ่ง เชน บริเวณ

ขางๆหูทั้งสองขาง ซึ่งในความจริงแลว ขอบเขตใบหนาทางดาน

แนวต้ังก็คือจากโคนผมดานบนจนถึงบริเวณคาง สวนแนวขวาง 

ก็จากหูขางหนึ่งไปจนถึงหูอีกดานหนึ่ง 

สวนการเช็ดศีรษะ ก็มีบางคนเช็ดแคสวนหนาของศีรษะ

เทานั้น หรือบางคนก็เช็ดเลยมาแคสวนกลางของศีรษะ ซึ่งที่

ถูกตองคือ ตองเช็ดใหทั่วศีรษะ ทานอับดุลลอฮฺ บิน เซด บิน 

อาศิม ไดกลาวถึงการอาบน้ําละหมาดของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “หลังจากนั้นทานก็ไดเช็ดศีรษะของ

ทาน โดยใชมือท้ังสองขางเริ่มเช็ดบริเวณศีรษะดานหนา 

และไลไปทางดานหลัง หลังจากนั้นก็เช็ดยอนกลับมา

ทางดานหนาอีกครั้ง และจึงลางเทาทั้งสองขาง” (อัล-บุคอ

รีย ฺหะดีษเลขที่ 185 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 235) 
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 อีกประการหนึ่งคือการไมลางตามซอกนิ้วมือและ

นิ้วเทา ทานอัล-มุสเตาริด บิน ชัดดาด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาว

วา “ฉันเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อทาน

อาบน้ําละหมาด ทานจะถูนิ้วเทาของทานดวยนิ้วกอย" 

(อบูดาวุด หะดีษเลขที่ 148) 

 และมีรายงานซึ่งบันทึกโดยอัต-ติรมีซียฺ จากอิบนิอับ

บาส รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 َّ وَ ا تَ ذَ إِ «
ْ
  ْ�َ عَ  ْل غّ خَ فَ  َ  أ

َ
 دَ يَ  عِ ااِ َص خ

التممي امقم [» َك يْ غَ جْ رِ وَ  َك يْ
٣٩[ 

ความวา “ เมื่อพวกทานอาบน้ําละหมาด ก็จงถูตามซอกนิ้ว

มือและน้ิวเทาท้ังสองขางของพวกทานดวย” (อัต-ติรมิซียฺ 

หะดีษเลขที่ 39) 

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองการใชน้ําอยางส้ินเปลืองฟุมเฟอย 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿  �َ ََ  ْۚ ُّ  َ�  إِنُّهۥ �ُۡ�ِفُٓوا ِ  ]٣١: عمافاأل[ ﴾ ٣ ٱزُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُُ
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ความวา “และจงอยาฟุมเฟอย แทจริงพระองคนั้นไมทรง

รักผูที่ฟุมเฟอย” (อัล-อันอาม : 141) 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา: 

"ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อาบน้ําโดยใชน้ํา

หนึ่งศออฺถึงหามุด และอาบน้ําละหมาดโดยใชน้ําเพียง

หนึ่งมุด" (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่  201 และมุสลิม หะดีษ

หมายเลข 325) (หมายเหตุ: หนึ่งศออฺ= 4 มุด และ 1 มุด= 2 

อุงมือ) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามให

อาบน้ําละหมาดโดยลางอวัยวะแตละสวนมากกวาสามคร้ัง มี

รายงานซึ่งบันทึกโดยอัน-นะซาอียฺ จากหะดีษอัมรฺ บิน ชุอัยบฺ: 

“มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ

ถามทานถึงการอาบน้ําละหมาด ทานนบีจึงทําการอาบน้ํา

ละหมาดใหเขาดูโดยทําสวนละสามคร้ัง หลังจากนั้น ทานกลาว

วา “และนี่คือวิธีการอาบน้ําละหมาด และใครที่เพิ่มสิ่งใดๆ

เกินไปกวาน้ีถือวาเขานั้นไดกระทําในสิ่งที่เกินเลยไม

ถูกตอง” (หะดีษเลขที่ 140) 
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มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาล

แหงสากลจักรวาล ขอความสุข ความจําเริญและความศานติจง

ประสบแดทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทานโดยทั่วกัน 


