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คํานํา 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูทรงปรานียิ่งเสมอ 
 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล
โลก พรอันประเสริฐจงประสบแดมุหัมมัด นบีทานสุดทาย แบบอยางของ
บรรดาผูยําเกรงและผูนําของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนวงศวานและสหาย
ทั้งหลายของทาน 
  

หลังจากนั้น ขาพเจา(มุหัมมัด อิบนุ ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน)บาวผู  
ขัดสนตอพระผูอภิบาล ขอกลาววา : นี่คือสารเล็กๆ ที่วาดวยการอาบน้ํา
ละหมาด(วุฎอฺ) การอาบน้ํา(ฆุซลฺ) และการละหมาด(เศาะลาฮฺ) ตามที่ได
ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ  
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หนึ่ง : การอาบน้ําละหมาด(วุฎอฺ) 

 
 
การอาบน้ําละหมาด คือการทําความสะอาดที่จําเปน(วาญิบ) อัน

เนื่องมาจากหะดัษฺเล็ก เชน ปสสาวะ อุจจาระ ผายลม นอนหลับสนิท 
และรับประทานเนื้ออูฐ เปนตน 
 
วิธีอาบนํ้าละหมาด 

เมื่อตองการจะอาบน้ําละหมาดใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ตั้งเจตนาหรือเนียตในใจ โดยไมตองกลาวออกมาเปนถอยคํา 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยเปลงเปน
คําพูดออกมา ไมวาจะเปนการตั้งเจตนาเพื่ออาบน้ําละหมาด เพือ่
ละหมาด และอิบาดะฮฺอื่นๆ และเพราะวาอัลลอฮฺทรงทราบสิ่งที่
อยูในใจของแตละคน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองบอกกลาวเปน
คําพูดถึงสิ่งที่ไดตั้งเจตนาไวในใจ 

2. กลาวเริ่มตนดวยพระนามของอัลลอฮฺวา “บิสมิลลาฮฺ” 
3. ลางมือทั้งสองขาง 3 ครั้ง 
4. เอาน้ําบวนปาก พรอมๆ กับสูดน้ําเขาจมูกแลวสั่งออก 3 ครั้ง 
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5. ลางใบหนาใหทั่ว 3 ครั้ง โดยดานขวางเริ่มจากหูขางหนึ่งไปสุดที่
หูอีกขางหนึ่ง สวนดานยาวเริ่มจากโคนผมตรงหนาผากไปจรดที่
ใตคาง 

6. ลางแขนทั้งสองขาง เริ่มจากปลายนิ้วมือจนถึงขอศอก 3 ครั้งโดย
เริ่มลางจากขางขวากอนแลวตอดวยขางซาย 

7. ใชน้ําลูบศีรษะดวยมือทั้งสองเพียงครั้งเดียว โดยเริ่มลูบจากดาน
หนาผากไปยังทายทอยแลววกกลับมาที่เดิมอีกทีหนึ่ง 

8. ลูบใบหูทั้งสองขางหนึ่งครั้ง โดยนํานิ้วชี้ทั้งสองขางชอยเขาไปเช็ด
ใบหูสวนใน และใชหัวแมมือลูบเช็ดใบหูดานนอก 

9. ลางเทาทั้งสองขาง เริ่มจากปลายนิ้วเทาจนถึงขอเทาหรือตาตุม 3 
ครั้ง โดยเริ่มลางจากขางขวากอนแลวตอดวยขางซายอยางเปน
ลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
สอง : การอาบน้ํา(ฆุซลฺ) 

 
 
การอาบน้ํ า  คือการทํ าความสะอาดที่ จํ า เปน (วาญิบ )อัน

เนื่องมาจากหะดัษฺใหญ อาทิเชน การมีุนูบ (เชนการรวมประเวณี การ
หลั่งอสุจิ) หรือหลังมาประจําเดือน เปนตน 
 
วิธีอาบนํ้า 

เมื่อจําเปนตองอาบน้ําใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ตั้งเจตนาในใจวาจะอาบน้ํา(เพื่อยกหะดัษฺใหญ) โดยไมตองเปลง

ออกมาเปนคําพูด 
2. กลาว “บิสมิลลาฮฺ” 
3. อาบน้ําละหมาดใหสมบูรณ (ดังที่ไดอธิบายมาแลว) 
4. ชะโลมน้ําลงบนศีรษะและใชมือขยี้ไปมาจนน้ําเปยกทั่วหนัง

ศีรษะแลวราดน้ําใหเปยกชุม 3 ครั้ง 
5. อาบน้ําใหทั่วรางกาย 
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สาม : การตะยัมมุม 
 
 

การตะยัมมุม คือการทําความสะอาดที่จําเปน(วาญิบ)โดยใชดิน
ฝุนแทนการอาบน้ําละหมาดและการอาบน้ํา สําหรับผูที่ไมพบน้ําหรือมี
ความจําเปนไมสามารถใชน้ําชําระได  
 
วิธีตะยัมมุม 

เมื่อจําเปนตองตะยัมมุมใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ตั้งเจตนาในสิ่งที่ตองการจะตะยัมมุมวาจะใชแทนการอาบน้ํา

ละหมาด(เพื่อยกหะดัษฺเล็ก)หรือแทนการอาบน้ํา(เพื่อยกหะดัษฺ
ใหญ) 

2. เอามือทั้งสองทาบลงบนพื้นดิน หรือผนังที่มีดินฝุนติดอยู 
3. ลูบใบหนาและมือทั้งสองขาง 
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ส่ี : การละหมาด(เศาะลาฮฺ) 

 
 

การละหมาด คืออิบาดะฮฺที่ประกอบดวยคําพูดและการกระทํา 
เริ่มดวยการกลาวตักบีรฺและสิ้นสุดดวยการใหสลาม 

ทุกครั้งที่จะทําการละหมาดจําเปนตองอาบน้ําละหมาดเสียกอน ถา
หากวาอยูในหะดัษฺเล็ก หรืออาบน้ําวาญิบถาหากอยูในหะดัษฺใหญ หรือ
ทําการตะยัมมุมถาหากไมพบน้ําหรือไมสามารถใชน้ําชําระได และตองทํา
ความสะอาดรางกาย เส้ือผา สถานที่ละหมาดจากสิ่งนะญิสฺทั้งหลาย 

 
วิธีละหมาด 

เมื่อตองการละหมาดใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
หนึ่ง : การยืนตรงและตั้งเจตนา 

1. ยืนตรงหันทุกสวนของรางกายไปทางกิบลัตโดยไมเอนเอียง
หรือหันซายหันขวา 

2. ตั้งเจตนาในใจถึงละหมาดที่ตองการปฏิบัติโดยไมเปลงออกมา
เปนคําพูด 

3. กลาวตักบีเราะตลุอิหฺรอม “อัลลอฮุ อักบัรฺ” พรอมกับยกมือขึ้น
เสมอไหลขณะกลาวตักบีรฺ 
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4. วางฝามือขวาลงทาบบนหลังมือซายแลวตั้งไวบนหนาอก 
5. กลาวดุอาอฺอิสติฟตาหฺ  หรือ  อิฟติตาหฺ (ดุอาอฺกอนอ าน       

อัล-ฟาติหะฮฺ) วา 
 

 نيب   ت دع اْب   ْامكَ   ، ي اْي اْطَخ   نيب و   يِنيب   دعِ اْب   مهللَّ اَ 
 اْمكَ   ، ي اْي اْطَخ   نمِ   يِنقِّن   مهللَّ اَ   ، بِ ِرغمالْ  و   قِ ِرشمالْ  
 يالثَّ    ىقَّنو األَ    ب بيَنمِ   ض    الد للَّ اَ   ، ِسنهِنلِْساغْ    ممِ   ين 
اْطَخاْيالِْب يِءآم ِجلْالثَّو الْوبِدر 

ความวา “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงแยกใหหางระหวางขา
พระองคกับมวลความผิดของขาพระองค เชนที่
พระองคแยกระหวางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
โอ อัลลอฮฺ ขอทรงขัดขาพระองคใหสะอาด จากมวล
ความผิดของขาพระองค เหมือนการขัดผาสีขาวจาก
ความสกปรก โอ อัลลอฮฺ ขอทรงชําระลางขาพระองค
จากมวลความผิดของขาพระองค ดวยน้ําเย็น น้ําแข็ง 
และเห็บฝน” 

 
หรือกลาวดุอาอฺตอไปนี้  

ـسبح ن للَّ    َكا  ،كماس   ك ر اْبت و   ، ك ِدـمحبِ و   مها
وتىـٰلاْع جدك، غَ هـٰلإَ الَويرك 
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ความวา “มหาบริสุทธิ์แดพระองค โอ อัลลอฮฺเจา 
และดวยการสรรเสริญแดพระองค ประเสริฐยิ่งคือ
พระนามของพระองค สูงสงยิ่งคือความยิ่งใหญของ
พระองค และไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค” 

 
สอง : การอานอัล-ฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺ 

1. กลาวคํา “อิสติอาซะฮฺ”  
 

  ِميِج الرِناْطَي الشن ِماِهللا ِبذُوعأَ
ความวา “ขาขอตออัลลอฮฺใหพระองคปกปองจากชัยฏอน
ผูถูกสาปแชง” 
 

2. อาน “บิสมิลลาฮฺ” แลวอาน อัล-ฟาติหะฮฺ  
ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! $# 

∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪   $ tΡÏ‰÷δ $# 

xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t⎦⎪ Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹n= tã Îöxî 

ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ø‹n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫Ïj9!$ Ò9$# ∩∠∪     

ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาปรานีย่ิงเสมอ 
มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิแหงอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหง
สากลโลก ผูทรงเมตตาปรานีย่ิงเสมอ ผูทรงครองอํานาจในวัน
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แหงการตอบแทน ยังพระองคเทานั้นที่เราเคารพภักดีและยัง
พระองคเทานั้นที่เราขอความชวยเหลือ ขอพระองคช้ีทางพวก
เราสูเสนทางที่เที่ยงตรง เสนทางที่พระองคไดทรงชี้แกบรรดาผู
ที่พระองคประทานใหแกพวกเขา(เสนทางของเหลาศาสนทูต
และผูทรงคุณธรรม) ไมใชเสนทางของพวกที่ถูกโกรธกริ้ว
(พวกยิว)และไมใชเสนทางของบรรดาผูหลงทาง(พวกคริส
เตียน)” 
 

3. เสร็จแลวกลาว آِمني  “อามีน” แปลวา “ขออัลลอฮฺทรงตอบรับ” 
4. อานอายะฮฺอัลกุรอานเทาที่สะดวก และควรอานใหยาวใน

ละหมาดศุบหฺ 
 
สาม : การรุกูอฺ 

1. กลาวตักบีรฺ “อัลลอฮุ อักบัรฺ” พลางยกมือทั้งสองขั้นเสมอไหล
แลวกมลงรุกูอฺ เพื่อเชิดชูความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ดวยการ
โคงหรือโกงหลังลงไปขางหนา โดยใหศีรษะอยูในระดับ
เดียวกับหลัง แลวเอามือทั้งสองจับเขาคลายนิ้วมือออก 

2. กลาวดุอาอฺ 3 ครั้งขณะรุกูอฺวา 
 

 

سبانَح ربالْ يِظعِمي 
ความวา “มหาบริสุทธิ์ย่ิงแดพระผูเปนเจาแหงขา ผูทรง
ย่ิงใหญ” 
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จะเปนการดีถาหากจะอานเพิ่มวา 
 

سباْحناللَّ كهم ِبوحِدماللَّ ،كهِفاغْ مِل ري 
ความวา “มหาบริสุทธิ์ย่ิงแดพระผูอภิบาลแหงเรา และ
ดวยการสรรเสริญยังพระองค ขอพระองคทรงอภัยใหแก
ขาพระองคดวยเถิด” 

 
ส่ี : การเงยจากรุกูอฺและลงสุูด 

1. เงยขึ้นจากรุกูอฺ โดยใหยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหลขณะที่กําลัง
เงยขึ้นพรอมกลาว 

 

ِمسِل ُاهللا عمن ِمحده  
ความวา “อัลลอฮฺทรงไดยินผูที่สรรเสริญพระองค” 
 
สวนมะอฺมูม(ผูละหมาดตามอิหมาม)ไมตองกลาวถอยคํา
ขางตนแตใหกลาวแทนวา 

رباْن لَوالْ كحمد  
ความวา “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา สําหรับพระองคคือการ
สรรเสริญของพวกเรา 

2. เมื่อยืนตรงแลวใหกลาว 
 

 ر باْن   لَ والْ    كحمءَ لْمِ   ، د    ٰمالساتِ  و   األَ  و ضِ ر  ، ءَ لْمِ و   اْم 
  دعب ٍءيش نِم تئِْش
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ความวา “โอ พระผูอภิบาลแหงเรา สําหรับพระองคคือ
การสรรเสริญของพวกเรา (ดวยการสดุดีสรรเสริญ)ที่
เต็มฟากฟา เต็มพื้นแผนดิน และเต็มทุกส่ิงทุกอยางที่
พระองคทรงประสงคหลังจากนั้น” 
 

3. ยอตัวลงสุูดเพื่อถอมตนแกอัลลอฮฺในสุูดแรกพรอมกับ
กลาวขณะยอตัวลงวา “อัลลอฮุ อักบัรฺ” 

 
หา : การสุูด 

1. ทําการสุูดดวยอวัยวะทั้งเจ็ด นั่นคือ หนาผากพรอมกับปลาย
จมูก, ฝามือทั้งสอง, หัวเขาทั้งสอง, และปลายนิ้วเทาทั้งสอง 
และกางทอนแขนออกจากสีขาง และจงอยาวางขอศอกทั้งสอง
ลงราบขนาบกับพื้น และใหวางฝามือทั้งสองขางราบลงกับพื้น
พรอมกับชี้ปลายนิ้วทั้งหมดไปทางทิศกิบลัต 

2. กลาวดุอาอฺ 3 ครั้งในขณะสุูดวา 
سبنَاْح رباَأل يىـٰلع 

ความวา “มหาบริสุทธิ์ ย่ิงแดพระผูเปนเจาแหงขา ผู
สูงสงยิ่ง” 
 

และจะเปนการดีย่ิงถาเพิ่มคําวา 
 

 كاْنحبللَّاَسهم ربان ِبوحمداللَّ ،كهِفاغْ مِل ري  
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ความวา “มหาบริสุทธิ์ โอ อัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงพวก
เรา และดวยการสรรเสริญยังพระองค ขอพระองคทรง
อภัยใหแกขาพระองคดวยเถิด” 
 

3. เงยขึ้นจากสุูดแรก พรอมกลาว “อัลลอฮุ อักบัรฺ” 
 
หก : การนั่งระหวางสองสุูด 

1. นั่งระหวางสองสุูดบนเทาซายและยันปลายเทาขวาขึ้น และ
วางทาบมือขวาลงบนขาออนขางขวากอนถึงหัวเขาและกํา
นิ้วนางและนิ้วกอยไว พรอมกับยกนิ้วชี้ข้ึนและกระดิกเบาๆ 
ขณะกลาวดุอาอฺ และนําปลายน้ิวหัวแมมือไปประสานกับปลาย
นิ้วกลางใหเปนเสมือนวงกลม และวางมือขางซายดวยการกาง
นิ้วทั้งหมดลงบนขาออนกอนถึงหัวเขา 

2. กลาวดุอาอฺขณะนั่งระหวางสองสุูดวา 
 

 ر ِفاغْ    بلِ   ري   و  ار حِنمي ،   و  نِ ِداهي   و  ار ِنقْ زي ،   و  اجبنِ ري 
وِناِفعي  

ความวา “โอ พระผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยและ
เมตตาขาพระองค ขอทรงชี้ทางและประทานปจจัยแกขา
พระองค ขอทรงแกไขควบคุมและใหการปกปองแกขา
พระองค” 
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เจ็ด : การสุูดครั้งที่สองและลุกข้ึนในร็อกอัตตอไป 
1. แลวกมลงสุูดครั้งที่สองดวยความนอบนอมและปฏิบัติเฉก

เชนสุูดแรกทั้งคํากลาวและการกระทํา และกลาวตักบีรฺ 
“อัลลอฮุ อักบัรฺ” ขณะกมลงสุูด 

2. แลวก็ลุกข้ึนจากสุูดครั้งที่สองพรอมกับกลาววา “อัลลอฮุ 
อักบั รฺ ” และดํ า เนินการละหมาดสํ าหรับร็อกอัตที่ สอง
เชนเดียวกับในร็อกอัตแรก ทั้งคํากลาวและอิริยาบถ เพียงแต 
ในร็อกอัตที่สองนี้ไมมีการอานดุอาอฺอิฟติตาหฺ 

 
แปด : การนั่งตะชะฮฺฮุด(กรณีละหมาดมีสองร็อกอัต) 

1. หลังจากที่ส้ินสุดของร็อกอัตที่สอง ก็นั่งลงพรอมกับกลาววา 
“อัลลอฮุ อักบัรฺ” และนั่งลงในสภาพที่เหมือนกับการนั่งในชวง
ระหวางสองสุูด แลวกลาวดุอาอฺ “ตะชะฮฺฮุด” วา 

 

 اهي أَ   كيلَع   م الَلس اَ   ، ات بيالطَّ  و   ات  ٰولَالص  و   ِهلَّلِ   ات يِحلت اَ 
  ِبالني   و ر حِاهللا    ةُم   و باْكَ ر تاَ   ، ه الَلس م  لَعيان   و عِ   لٰىعاهللاِ   ادِ ب 

  ِحالِ الصيأَ   ، نشهـٰل إِ   الَّ   نْ أَ   داهللاُ    الَّ إِ   ه ،   أَ وشهنَّ أَ   د   محداًم 
 عبد ه  و رسلُ وللَّ اَ   ، ههم  لِّص   لٰىع   محٍدم   و آلِ    لٰىع   محٍدم، 
 ديِمح   كن إِ  ميهِ اْ رب إِ   آلِ    لٰىع و   ميهِ اْ رب إِ   لٰىع   تيلَّص  امكَ 
 ِجميد ،   و رِ اْب ك   لٰىع   محٍدم   و آلِ    لٰىع   محكَ   ، ٍدمام 
اْبكْرت إِ لٰىعبِهاْريم وإِ آِل لٰىعبِهاْريإِ منك ِمحيد ِجميد 
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ความวา “มวลการสดุดียกยองแดองคอัลลอฮฺ รวมทั้ง
การประสาทพรและสิ่งที่ดีทั้งหลาย ขอความศานติจง
ประสบแดทานนบี รวมทั้งความเมตตาของอัลลอฮฺและ
ความประเสริฐของพระองค ขอความศานติประสบแดเรา 
และปวงบาวของอัลลอฮฺผูทรงคุณธรรม ขาขอปฏิญาณวา
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญาณวา
มุหัมมัดนั้นเปนบาวของอัลลอฮฺและศาสนทูตของ
พระองค ขออัลลอฮฺทรงประสาทพรแกมุหัมมัดและวาศ
วานของทาน เชนที่พระองคประสาทพรแกอิบรอฮีมและ
วงศวานของทาน แทจริงพระองคนั้นเปนผูควรยิ่งแกการ
สดุดีและสรรเสริญ ขอพระองคประทานความประเสริฐ
แกมุหัมมัดและวงศวานของทาน เชนที่ไดประทานความ
ประเสริฐแกอิบรอฮีมและวงศวานของทาน แทจริง
พระองคนั้นเปนผูควรยิ่งแกการสดุดีและสรรเสริญ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตามดวยดุอาอฺ(เชน)  
 

 نمِ و   ، ِربقَالْ    بِ اْ ذَع   نمِ و   ، منهج   بِ اْ ذَع   نمِ   اهللاِ بِ   ذُ وع أَ 
لْ    ِةـنـتـِف  لْ  و   ايـحما  ِةـنـتـِف   نمِ و   ، تِ اْمما
  ِلاْجالد ِحيِسمالْ

ความวา “ขาขอตออัลลอฮฺใหพระองคปกปองจากการ
ทรมานในนรกญะฮันนัม จากการทรมานในหลุมฝงศพ 
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จากการทดสอบ(อันเลวราย)ขณะมีชีวิตและเมื่อเสียชีวิต 
และจากภัยการทดสอบของดัจญญาลผูตาบอดขาง” 
ตอจากนั้นก็ใหขอดุอาอฺตออัลลอฮฺตามที่ปรารถนา ทั้งความดี
ในโลกนี้และโลกหนา 

3. เสร็จแลวก็ใหสลามทั้งทางขวามือและซายมือวา  
 

  هتاْكَرب و اِهللاةُمحر ومكُيلَ عمالَلساَ
ความวา “ขอความศานติประสบแดทานทั้งหลาย รวมทั้ง
ความเมตตาแหงอัลลอฮฺและความประเสริฐของ
พระองค” 

เกา : กรณีละหมาดมีมากกวาสองร็อกอัต 
1. ถาหากละหมาดมีสามหรือสี่ร็อกอัต ก็ใหหยุดเพียงแคชวงที่

ส้ินสุดตะชะฮฺฮุดแรกเทานั้น นั่นคือ 
  هلُوسرو هدبع داًمحم نَّأَ دهشأَو ،اُهللا الَّإِ هـٰلإِ الَّ نْأَ دهشأَ

2. เสร็จแลวก็ลุกข้ึนยืนตรง พรอมกับกลาววา “อัลลอฮุ อักบัรฺ” 
และใหยกมือทั้งสองขางขึ้นจนเสมอกับหัวไหลทั้งสองขาง 

3. ตอจากนั้นก็ใหปฏิบัติการละหมาดเฉกเชนในร็อกอัตที่สอง แต
ใหอานเฉพาะ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ เทานั้น 

4. เสร็จแลวก็ใหนั่งลงแบบตะวัรฺรุก ดวยการยกเทาขางขวาขึ้น
และเสียบเทาซายเขาไปยังใตลําแขงของเทาขวาใหพนออกมา 
พรอมกับพาดกนใหแนบกับพื้น และวางมือทั้งสองขางลงบน 
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ขาออนทั้งสองขางในลักษณะที่เหมือนกับการวางขณะอาน        
ตะชะฮฺฮุดแรก 

5. และกลาวดุอาอฺตะชะฮฺฮุดใหจบ 
6. เสร็จแลวก็ใหสลามทั้งทางขวามือและซายมือวา  
 

 هتاْكَرب و اِهللاةُمحر ومكُيلَ عمالَلساَ
 

***** 
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การปฏิบัติท่ีนารังเกียจ(มักรูฮฺ)ขณะละหมาด 
1. เหลียวซายแลขวาขณะกําลังละหมาด ไมวาจะเปนดวยศรีษะ

ทั้งหมดหรือเฉพาะสายตา สวนการเพงสายตาขึ้นฟาเปนการ
กระทําที่ตองหาม(หะรอม) 

2. การกระดุกกระดิกและขยับเขยื้อนไปมาตลอดเวลาโดยไม
จําเปน 

3. พกพาสิ่งที่ทําใหเกิดความพะวาพะวงและไมเปนสุข เชนสิ่งที่
หนักและสิ่งของที่มีสีฉูดฉาดจนเปนที่สะดุดสายตา 

4. การวางมือเทาสะเอวทั้งสองขาง 
 

การปฏิบัติท่ีทําใหเสียละหมาด 
1. การพูดจาดวยเจตนา ถึงแมจะเพียงนอยนิด 
2. หันออกจากทิศทางของกิบลัตทั้งลําตัว 
3. การผายลม และทุกๆ ส่ิงที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
4. มีการเคลื่อนไหวจํานวนมากติดตอกันโดยปราศจากความ

จําเปน 
5. การสงเสียงหัวเราะ ถึงแมวาจะเพียงนอยนิด 
6. เมื่อมีการเพิ่มเติมการรุกูอฺ หรือสุูด หรือยืนตรง หรือนั่ง 

ดวยเจตนา 
7. เมื่อมีการปฏิบัติลํ้าหนากอนอิริยาบทของอิหมามโดยเจตนา 
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บัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสุูดสะฮฺวีย(สุูดเม่ือหลงลืม)ในละหมาด 
 

หน่ึง : กรณีท่ีเพ่ิมการกระทําในละหมาดหรือเพ่ิมร็อกอัต  
เมื่อเกิดหลงลืมในละหมาด และไดเพิ่มรุกูอฺหรือสุูด หรือยืน 

หรือนั่ง ก็จงใหสลามหลังจากที่เสร็จสิ้นการละหมาด และใหกมลงสุูด
สะฮฺวียจํานวนสองสุูด แลวใหสลามทางขวาและซายอีกครั้ง   

ตัวอยางเชน ในการละหมาดซุฮฺริ เขาไดลุกข้ึนยืนเพื่อจะ
ละหมาดร็อกอัตที่หา แลวก็นึกข้ึนไดหรือมีคนเตือน ก็ใหเขากลับลงนั่ง
อานตะชะฮฺฮุดสุดทายทันที โดยปราศจากการกลาวตักบีรฺ แลวก็ใหสลาม 
หลังจากนั้นใหเขาลงสุูดจํานวนสองสุูด แลวใหสลาม(ออกจาก
ละหมาด)อีกครั้ง(สุูดหลังใหสลาม) เชนเดียวกันนี้ถาหากเขานึกข้ึนได
หลังละหมาดเสร็จวาตนไดเพิ่มร็อกอัต ใหเขาสุูดสะฮฺวียสองครั้งแลว
ใหสลาม 

 
สอง : กรณีลืมร็อกอัตละหมาด(ละหมาดไมครบร็อกอัต) 

 เมื่อมีการใหสลามกอนที่ละหมาดจะเสร็จสมบูรณ แลวก็นึกข้ึน
ไดวาละหมาดของตนยังไมเสร็จสมบูรณหรือมีคนมาเตือนในเวลาที่
ไลเล่ียกัน ดังนั้นจงตอละหมาดที่ยังขาดอยูจนเสร็จสมบูรณแลวใหสลาม 
หลังจากนั้นก็กมลงสุูดจํานวนสองสุูดแลวใหสลามอีกครั้ง 

ตัวอยางเชน ในการละหมาดซุฮฺริ เขาเกิดหลงลืมและไดใหสลาม
ในร็อกอัตที่สาม ทันใดนั้นเขานึกข้ึนไดหรือมีคนมาเตือนวาเขายัง
ละหมาดไมเสร็จสมบูรณ ดังนั้นเขาก็จงเพิ่มละหมาดร็อกอัตที่ส่ีทันที 
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แลวก็ใหสลาม หลังจากนั้นใหเขากมลงสุูดจํานวนสองสุูด แลวให
สลาม(ออกจากละหมาด)อีกครั้ง(สุูดหลังใหสลาม) แตถาหากวาเขานึก
ข้ึนไดหลังจากที่ไดออกจากละหมาดเปนเวลานานพอควรแลว เขาตอง
เริ่มตนละหมาดใหมทั้งหมด 

 
สาม : ลืมการกระทําในละหมาด  

เมื่อมีการลืมนั่งและอานตะชะฮฺฮุดแรกหรืออื่นๆที่เปนสิ่งวาญิบ 
(หรือสิ่งที่เปนสุนัตมุอั๊กกะดะฮฺตามทัศนะของมัซฮับชาฟอีย) ก็ใหเขากม
ลงสุูดจํานวนสองสุูดกอนใหสลาม และไมจําเปนตองกระทําใดๆ อีก
(หมายถึง ไมตองยอนกลับไปทําส่ิงที่ลืม) และหากเขานึกไดกอนที่จะลุก
ข้ึนยืนตรงเพื่อละหมาดร็อกอัตที่สาม ก็ใหนั่งลงกับที่และกลาวตะชะฮฺฮุด
แรกและไมจําเปนตองกระทําการใดๆ อีก(คือไมตองสุูดสะฮฺวีย) และ
หากนึกข้ึนไดในขณะที่กําลังลุกข้ึนยืนเพื่อเขาละหมาดในร็อกอัตถัดไป
และยังไมไดยืนตรงก็ใหกลับลงนั่งและกลาวตะชะฮฺฮุดเหมือนเดิม(โดย
ไมจําเปนตองสุูดสะฮฺวีย) 

ตัวอยางเชน เมื่อเกิดลืมนั่งตะชะฮฺฮุดแรกและไดลุกข้ึนยืนตรง
เพื่อเขาละหมาดในร็อกอัตที่สาม ก็จงอยาหวนกลับไปนั่งอานตะชะฮฺฮุด
อีก (แตจงดําเนินละหมาดตอไปจนเสร็จสมบูรณ และหลังจากที่ไดอาน
ตะชะฮฺฮุดสุดทายแลว)ก็ใหกมลงสุูดจํานวนสองสุูด แลวใหสลาม 
ออกจากละหมาด (สุูดกอนใหสลาม) และถาหากวาเขาไดนั่งเพื่อกลาว
ตะชะฮฺฮุดแตเขากลับลืมกลาวตะชะฮฺฮุดแลวนึกข้ึนไดกอนที่จะลุกข้ึนยืน 
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ดังนั้นใหเขานั่งอยูกับที่และกลาวตะชะฮฺฮุด เชนเดียกันนี้ถาหากเขาไดลุก
แลวแตนึกข้ึนไดกอนที่จะยืนตรง ก็ใหเขาลงนั่งและกลาวตะชะฮฺฮุด แลว
ดํารงละหมาดตอไปจนเสร็จสมบูรณ โดยไมตองสุูดสะฮฺวีย แต        
อุละมาอฺบางทานระบุวาเขาตองสุูดสะฮฺวียจํานวนสองสุูด เพราะการ
ลุกข้ึนที่ไดเพิ่มอิริยาบถในการละหมาดของเขา 

 
ส่ี : กรณีไมแนใจในจํานวนร็อกอัตและไมสามารถตัดสินได 

เมื่อเกิดไมแนใจในจํานวนร็อกอัตละหมาด วาไดละหมาดไป
แลวจํานวนสองหรือสามร็อกอัตกันแน และไมสามารถจะตัดสินไดวา
สองหรือสาม ดังนั้นใหเขายึดในสิ่งที่แนนอนไวกอน นั่นคือจํานวน
ร็อกอัตที่นอยกวา (แลวใหละหมาดเพื่อตอร็อกอัตที่ไมแนใจใหครบ)
เสร็จแลวใหเขากมลงสุูดจํานวนสองสุูดกอนใหสลามออกจาก
ละหมาด  

ตัวอยางเชน เมื่อเขากําลังละหมาดซุฮฺริอยู พอถึงร็อกอัตที่สอง
เขาเกิดไมแนใจในจํานวนร็อกอัตละหมาดวาเขากําลังละหมาดในร็อกอัต
ที่สองหรือร็อกอัตที่สามกันแน และเขาไมสามารถตัดสินไดวาจํานวนไหน
มีน้ําหนักมากกวากัน ดังนั้นใหเขายึดจํานวนร็อกอัตที่นอยกวานั่นคือสอง
ร็อกอัตไวเปนหลัก แลวละหมาดตอไปจนเสร็จสมบูรณ แลวก็กมลง
สุูดกอนใหสลามสองสุูด แลวใหสลามออกจากละหมาด (สุูดกอน
ใหสลาม) 
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หา : กรณีไมแนใจในจํานวนร็อกอัตแตสามารถตัดสินไดในท่ีสุด 
เมื่อเกิดไมแนใจในจํานวนร็อกอัตละหมาด วาไดละหมาดไป

แลวจํานวนสองหรือสามร็อกอัตกันแน แตแลวเขาสามารถจะตัดสินไดวา
ระหวางทั้งสองอันไหนที่ตนแนใจมากกวากัน ดังนั้นก็ใหเขายึดในจํานวน
ร็อกอัตที่ตัวเองมีความมั่นใจเปนหลัก ไมวาจะนอยกวาหรือมากกวาก็
ตาม เสร็จแลวใหเขากมลงสุูดจํานวนสองสุูดหลังใหสลาม แลวให
สลามออกจากละหมาดอีกครั้ง (สุูดหลังใหสลาม)  

ตัวอยางเชน เมื่อเขากําลังละหมาดซุฮฺริอยู พอถึงร็อกอัตที่สอง
เขาเกิดไมแนใจในจํานวนร็อกอัตละหมาดวาเขากําลังละหมาดในร็อกอัต
ที่สองหรือร็อกอัตที่สามกันแน แตแลวเขาเกิดนึกไดวาเขากําลังละหมาด
ในร็อกอัตที่สามอยู ดังนั้นใหเขายึดจํานวนร็อกอัตตามที่เขานึกไดเปน
หลัก นั่นคือสาม และดํารงละหมาดตอไปจนเสร็จสมบูรณ และใหสลาม 
เสร็จแลวใหเขากมลงสุูดจํานวนสองสุูด แลวใหสลามอีกครั้ง (สุูด
หลังใหสลาม)  

 

หก : กรณีไมแนใจหลังละหมาดเสร็จแลว  
เมื่อมีความรูสึกไมแนใจเกิดขึ้นหลังจากเสร็จละหมาดแลว ก็จง

อยาไปสนใจกับมัน เวนแตเมื่อแนใจเทานั้น ถาหากเกิดความคลางแคลง
ใจอยางมากก็จงอยาไปสนใจกับมัน เพราะเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรม
กระซิบกระซาบที่รวนเร(วัสฺวาสฺ) วัลลอฮุอะอฺลัม 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصبحه


