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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ส่ิงกั้นขณะละหมาด (สุตเราะฮฺ) 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮ ฺขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

การละหมาดคือเสาหลักของศาสนา และถือเปนรุกน

อิสลาม (หลักปฏิบัติ) ขอท่ีสองจากทั้งหมดหาขอ นอกจากนี้ 

การละหมาดก็ยังเปนสิ่งแรกท่ีบาวจะถูกถามถึงในวันกิยามะฮ ฺ

ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน ท่ีจะตองดํารงไว

ซึ่งการละหมาด ตามรูปแบบท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดเคยสั่งใชและทําไวเปนแบบอยางแกประชาชาติของ

ทาน 

ทานมาลิก บิน อัล-หุวัยริษ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َص�ِّ  «

ُ
ْ�تُُموِ� أ

َ
 ]٦٣١[ابلخاري برقم  » َصلُّوا َكَما َرأ

ความวา: "พวกทานจงละหมาด เหมือนดังท่ีพวกทานเห็นฉัน

ละหมาดเถิด" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 631) 

อัฏ-เฏาะบะรอนียฺไดบันทึกไวในหนังสืออัล-เอาสัฏ จาก

ทานอับดุลลอฮฺ บิน กุรฏ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา: 

ُل  «  وَّ
َ
َعبْدُ  بِهِ  ُ�َاَسُب  َما أ

ْ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ال

ْ
َالةُ  ال ُ َسائُِر  الصَّ

َ
، َفإِْن َصلََحْت َصلََح هل

، ١٨٥٩[الطربا� يف األوسط برقم  »  َ�َمِلِه ، َوِ�ْن َفَسَدْت َفَسَد َساِئُر َ�َمِلهِ 
 ]١٣٥٨وصححه األبلا� يف السلسلة الصحيحة 

ความวา: “สิ่งแรกท่ีบาวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ คือการ

ละหมาด หากวาการละหมาดของเขาถูกตองสมบูรณ การงาน

อ่ืนๆก็จะถูกตองสมบูรณดวย แตถาหากวาการละหมาดขาดตก

บกพรอง การงานอ่ืนๆ ก็จะขาดตกบกพรองไปดวย” (หะดีษ

เลขท่ี 1859 โดยชัยคฺอัลบานียฺวินิจฉัยในหนังสืออัส-สิลสิละฮฺ 

อัศ-เศาะฮีหะฮฺ เลขท่ี 1358 วาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ) 

ทั้งนี้ มีขอผิดพลาดบางประการในการละหมาดท่ีเรา

พบเห็นอยูบอยๆ จึงเปนหนาที่ของเราที่จะตองตักเตือนกันเพื่อ
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อัลลอฮฺ ขอผิดพลาดท่ีวาน้ีก็คือการไมใหความสําคัญกับสิ่งก้ัน

ขณะละหมาด (สุตเราะฮฺ) ซึ่งมีหลักฐานสั่งใชมากมายจาก

บทบัญญัติศาสนา ทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َحُدُ�ْم يَُص�ِّ « 
َ
َحًدا َ�ُمرُّ َ�ْ�َ يََديْهِ  ،إَِذا اَكَن أ

َ
ُه َما اْستََطاعَ  ،فََال يََدْع أ

ْ
َْدَرأ

ْ
 ؛َويل

هُ 
ْ
يَُقاتِل

ْ
ىَب فَل

َ
 ]٥٠٥[مسلم برقم  »فَإِ�ََّما ُهَو َشيَْطاٌن  ،فَإِْن أ

ความวา: "เมื่อคนใดในหมูทานทําการละหมาด ก็จงอยาได

ปลอยใหผูใดเดินตัดหนาเขาในระยะใกล และใหก้ันขวางเขา

เทาท่ีจะทําได ถาหากเขาผูน้ันยังคงด้ือดึง ก็ใหผลักเขาออกไป

ได เพราะแทจริงแลวเขาผูน้ันคือชัยฏอน" (บันทึกโดยมุสลิม หะ

ดีษเลขท่ี 505) 

 ทานสะฮฺล บิน อบี หัษมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

يَْطاُن َعلَيِْه َصَالتَهُ إَِذا َص�َّ  «  َ�ْقَطُع الشَّ
َ

يَْدُن ِمنَْها َما ال
ْ
ٍة فَل  ُسرْتَ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
 »أ

 ]١٦٠٩٠[رواه أمحد يف املسند برقم 

ความวา: "เมื่อคนใดในหมูทานยืนละหมาดโดยหันเขาหาสิ่งก้ัน 

เขาก็จงขยับเขาไปใกลสิ่งน้ันใหมากท่ีสุด เพื่อท่ีชัยฏอนจะไดไม
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สามารถทําลายสมาธิของเขาในการละหมาด" (บันทึกโดยอะหฺ

มัด หะดีษเลขท่ี 16090) 

 ตอไปน้ีคือประโยชนบางสวนของสิ่งกั้น: 

 ขอแรก: การมีสิ่งก้ันทําใหการละหมาดไมเสีย แมจะมี

สตรีผูบรรลุศาสนภาวะแลว ลา หรือสุนัขดําเดินตัดหนาก็ตาม 

ดังปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺ  

ขอท่ีสอง: เปนการก้ันขวางมิใหผูอ่ืนเดินตัดหนาผูที่

กําลังละหมาด อันเปนการทําใหเสียสมาธิ 

ขอท่ีสาม: สิ่งก้ันเปนการปองกันมิใหชัยฏอนเดินตัด

หนาผูละหมาด ดังปรากฏในหะดีษความวา "ชัยฏอนจะไมตัด

หนาการละหมาดของเขา" 

ขอท่ีสี่: สิ่งก้ันชวยใหสายตาผูละหมาดไมวอกแวกไป

กับสิ่งที่อยูขางหนา จนทําใหขาดสมาธิและความสงบน่ิง 

ตลอดจนประโยชนอ่ืนๆ มากมาย ทั้งนี้ บรรดาสะลัฟ

กัลยาณชนรุนแรกของอิสลามตางใหความสําคัญกับการวางสิ่ง
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ก้ันขณะละหมาด และตําหนิติเตียนผูท่ีทําการละหมาดโดยไมมี

สิ่งใดก้ันขางหนา 

มีรายงานบันทึกในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺวา ครั้งหนึ่งทาน

อุมัรฺเห็นชายคนหน่ึงยืนละหมาดระหวางเสาสองตน ทานจึงดึง

เขาไปอยูหลังเสาแลวกลาววา "ทานจงละหมาดหันเขาหาเสาน้ี

เถิด" ทานอิบนุหะญัรฺ กลาววา "ทานอุมัรฺหมายถึงวาใหเขา

ละหมาดโดยที่มีสิ่งก้ัน" (ฟตหุลบารีย เลม 1 หนา 577) 

ซึ่งการกระทําของทานอุมัรฺนี้แสดงใหเห็นวา การวางสิ่ง

ก้ันขณะละหมาดน้ันเปนเร่ืองท่ีเนนยํ้าใหกระทําเปนอยางย่ิง 

ทานอิบนุมัสอูด กลาววา "มีสี่ประการท่ีบงบอกถึงความหยาบ

กระดาง... (หน่ึงในนั้นคือ) การท่ีคนคนหน่ึงละหมาดโดยไมมีสิ่ง

ใดก้ันเปนสุตเราะฮฺ" 

ทานอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา "ฉันเห็นบรรดา

เศาะหาบะฮฺอาวุโสตางพากันละหมาดหันเขาหาเสามัสยิดใน

เวลาละหมาดมัฆริบ" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 503 

และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 837) ในอีกสายรายงานหนึ่งระบุวา: 
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เปนกรณีละหมาดสุนัตสองร็อกอัตกอนมัฆริบ (บันทึกโดยมุสลิม 

หะดีษเลขที่ 837) 

จะเห็นวาบรรดาเศาะหาบะฮฺไดใหความสําคัญกับการ

ละหมาดหันเขาหาสิ่งก้ันในมัสยิด นาฟอฺกลาววา "ทานอิบนุอุมัรฺ

น้ัน หากไมมีท่ีวางใหทานละหมาดหลังเสามัสยิด ทานก็จะ

กลาวแกฉันวา: 'ทานจงหันหลังใหฉัน' เพื่อเปนสิ่งก้ันแทนเสา" 

(บันทึกโดยอิบนุ อบี ชัยบะฮฺ หะดีษเลขที่ 2892) 

และมีรายงานจากทานสะละมะฮฺ บิน อัล-อักวะอฺ ระบุ

วา: "เมื่อทานประสงคจะทําการละหมาดขณะอยูในทะเลทราย 

ทานก็จะวางหินใหต้ังสูงขึ้น แลวทานก็ละหมาดหันเขาหาหิน

ดังกลาว" (บันทึกโดยอิบนุ อบี ชัยบะฮฺ หะดีษเลขท่ี 2877) ซึ่ง

จากหะดีษท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา ไมมีขอแตกตางในเร่ือง

ของการละหมาดเขาหาสิ่งก้ัน ไมวาจะเปนกรณีท่ีอยูในสิ่งปลูก

สรางหรืออยูกลางทะเลทราย 

อัส-สะฟารีนีย กลาววา "พึงทราบเถิด วาการละหมาด

หันหนาเขาหาสิ่ง ก้ันน้ัน ถือเปนสิ่งท่ีสงเสริมใหกระทําโดย

ความเห็นพองตองกันในหมูนักวิชาการ แมมิไดเกรงวาจะมีผูใด
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เดินผานตัดหนาก็ตาม" (ชัรหฺ ษุลาษิยาต อัล-มุสนัด เลม 2 หนา 

786) 

สวนความสูงของสิ่งก้ันท่ีถือวาอยูในระดับท่ีใชไดน้ัน 

คือประมาณสวนทายของอานสัตวพาหนะ ดังหะดีษซึ่งรายงาน

จากทานฏ็อลหะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เลาวา: เราเคยละหมาด

โดยท่ีมีสัตวเดินตัดหนาขณะละหมาด เราจึงเลาใหทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฟง ทานก็กลาววา: 

هُ َما َمرَّ َ�ْ�َ يََديِْه  ِمثُْل ُمؤِْخَرةِ «  َحِدُ�ْم ُ�مَّ َال يرَُضُّ
َ
 »الرَّْحِل تَُ�وُن َ�ْ�َ يََدْى أ

 ]٤٩٩[مسلم برقم 

ความวา: "จงใหมีสิ่ง ก้ันวางอยูดานหนาของพวกทาน สูง

ประมาณสวนทายของอานสัตวพาหนะ หลังจากนั้นหากจะมีสิ่ง

ใดเดินตัดหนาเขาก็ไมมีปญหาแตอยางใด" (บันทึกโดยมุสลิม 

หะดีษเลขที่ 499) 

 และมีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน

ฮา เลาวา: ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามถึง

สิ่ง ก้ันขณะละหมาด ทานตอบวา "ขนาดของมันประมาณ

สวนทายของอานสัตวพาหนะ" (บันทึกโดยมุสลิม 500) 
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 ทานอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َحُدُ�ْم يَُص�ِّ « 
َ
فَإَِذا  ،فَإِنَُّه �َْسرُتُُه إَِذا اَكَن َ�ْ�َ يََديِْه ِمثُْل آِخَرِة الرَّْحِل  ،إَِذا قَاَم أ

َِمارُ  :فَإِنَُّه َ�ْقَطُع َصَالتَهُ  ،لَْم يَُ�ْن َ�ْ�َ يََديِْه ِمثُْل آِخَرِة الرَّْحِل 
ْ
ةُ  ،احل

َ
َمْرأ

ْ
 ،َوال

ْسوَُد 
َ
ُب األ

ْ
لَك

ْ
 ]٥١٠[مسلم برقم  »َوال

ความวา: "เมื่อคนใดในหมูทานยืนละหมาด ถาหากวาดานหนา

เขามีสิ่งก้ันประมาณสวนปลายของอานสัตวพาหนะ ก็ถือวา

เพียงพอแลว แตถาหากวาไมมีสิ่งก้ันขนาดประมาณสวนปลาย

ของอานสัตวพาหนะ เชนน้ีแลวการละหมาดของเขาก็จะถูกตัด

ชวงดวยการเดินผานของลา สตรี และสุนัขดํา" (บันทึกโดย

มุสลิม หะดีษเลขที่ 510) 

 ซึ่งความยาวของปลายอานนั้นประมาณหนึ่งวา ดังท่ี

นักวิชาการสะลัฟบางทานเชนอะฏออ, เกาะตาดะฮฺ และอัษ-

เษารียระบุไว และยังเปนทัศนะของมาลิก, อัช-ชาฟอีย และอะหฺ

มัดดวย 

 อิบนุ กุดามะฮฺ กลาววา "เก่ียวกับเรื่องนี้ นาจะเปนการ

ระบุถึงความยาวโดยประมาณ ไมใชการกําหนดเจาะจง ท้ังน้ี 
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เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกะประมาณ

ความยาวของสิ่ง ก้ันโดยเทียบกับสวนปลายของอานสัตว

พาหนะ ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสั้นยาวแตกตางกัน บางอันยาววา

หนึ่ง บางอันยาวนอยกวาน้ัน จึงสรุปไดวาสิ่งก้ันที่ยาวใกลเคียง

กับหน่ึงวาก็ถือวาเปนอันใชได วัลลอฮุอะอฺลัม ในสวนของความ

หนาบางน้ัน เราไมพบวามีกําหนดไวแตอยางใด จึงอาจใชสิ่งท่ี

เพรียวบางอยางลูกธนูหรือหอกก็ได หรือจะเปนสิ่งที่มีความหนา

อยางผนังอาคารก็ได  ท้ั ง น้ี  มี รายงานบันทึกว าทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยละหมาดโดยใชหอกเล็กเปน

สิ่งก้ัน ทานอบู สะอีด กลาววา: 'ทานนบีเคยละหมาดโดยใชลูก

ธนูและกอนหินเปนสิ่งก้ัน' และมีรายงานหะดีษซึ่งบันทึก

โดยอะหฺมัด ระบุวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา: 'ลูกธนูถือเปนสิ่งก้ันในละหมาด ดังน้ัน เมื่อคนใดในหมูทาน

จะทําการละหมาด ก็ใหเขาใชลูกธนูเปนสิ่งก้ัน'" (อัล-มุฆนีย เลม 

3 หนา 82-83 โดยยอ) 

 ขอพึงสังเกต: 

 1) การขีดเสนเปนสิ่งก้ันเมื่ออยูกลางทะเลทรายอยางท่ี

บางคนกระทําน้ันถือวาใชไมได โดยหะดีษที่ระบุใหทําเชนนั้นอยู
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ในระดับท่ีออน (เฎาะอีฟ) ตามคําวินิจฉัยของนักวิชาการหลาย

ทาน เชน อิบนุศ เศาะลาหฺ, อัล-อิรอกีย และทานอ่ืนๆ 

 2) ผูเปนมะอมูมไมจําเปนตองวางสิ่งก้ัน ท้ังน้ี การวาง

สิ่ง ก้ันในละหมาดญะมาอะฮฺน้ันถือเปนหนาท่ีของอิหมาม 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา "ฉันขี่ลามาถึง 

ในขณะท่ีทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กําลังนํา

ละหมาดที่มินาโดยมิไดหันเขาหาผนัง แลวฉันก็เดินผานระหวาง

แถวละหมาดแลวปลอยใหลากินหญา จากน้ันจึงเขารวม

ละหมาดในแถว โดยท่ีไมมีผูใดตําหนิฉันเลยแมแตผูเดียว ซึ่งใน

ขณะน้ันฉันก็อยูในวัยที่บรรลุศาสนภาวะแลว"  (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรียฺ หะดีษเลขที่ 76 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 504) 

 3) การเดินตัดหนาผูท่ีกําลังละหมาดนั้น ถือเปนท่ี

ตองหาม (หะรอม) ดังปรากฏหลักฐานจากทานอบู ุฮัยม เลา

วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ُمَص�ِّ َماَذا َعلَيْهِ  «
ْ
َمارُّ َ�ْ�َ يََدْي ال

ْ
ُ  ،لَْو َ�ْعلَُم ال

َ
ْرَ�ِعَ� َخْ�ًا هل

َ
ْن يَِقَف أ

َ
لاََكَن أ

ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ يََديْهِ 
َ
 ]٥٠٧، ومسلم برقم ٥١٠[ابلخاري برقم  » ِمْن أ
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ความวา : "ถาหากผู เดินตัดหนาผู ท่ี กําลังละหมาดรู วาการ

กระทําของเขาเปนบาปความผิดเพียงไร แนนอนวาเขาจะยอม

หยุดและยืนรอสี่สิบ (ผูรายงานไมแนใจวาสี่สิบวันหรือเดือนหรือ

ป) ดีกวาการท่ีเขาจะเดินตัดหนาผูละหมาดไป" (บันทึกโดยอัล-

บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 510 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 507) 

สรุปสุดทาย 

การวางสิ่งก้ัน (สุตเราะฮฺ) ถือเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ (เปน

ที่สิ่งเสริมใหกระทําอยางย่ิง) และนักวิชาการบางทานมีทัศนะวา

เปนวาญิบ (จําเปนตองกระทํา) ซึ่งก็เปนทัศนะท่ีมีนํ้าหนัก 

ดังนั้น จึงจําเปนที่มุสลิมจะตองใหความสําคัญกับการวางสิ่งก้ัน

ขณะละหมาด ไมวาจะเปนที่มัสยิด ที่บาน หรือกลางทะเลทราย

ก็ตาม ตราบใดท่ีเขาละหมาดคนเดียว หรือทําหนาท่ีอิหมาม 

และจําเปนท่ีเขาจะตองหามและก้ันขวางมิใหผูใดเดินตัดหนา

เขาได ทั้งนี้ สิ่งก้ันท่ีใชไดน้ันตองมีขนาดใกลเคียงกับสวนปลาย

ของอานสัตวพาหนะ (จากหนังสือ อัล-เกาลุลมุบีน ฟ อัคฏออิล 

มุศ็อลลีน ของชัยคฺ มัชฮูรฺ หะสัน หนา 87-88) 

 هل وصحبه وسلموص� اهللا ىلع نبينا �مد وىلع آ
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