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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

13. หุกมตางๆ เกีย่วกับการละหมาดโดยมีอิมาม 
 

ความประเสริฐของการละหมาดโดยมีอิมาม 
การเปนอิมามนําละหมาดนั้นเปนสิ่งที่ประเสริฐอยางใหญหลวง ดวยเหตุนี้ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดเปนอิมามนําละหมาดดวยตัวทานเอง และเคาะลีฟะฮฺทั้งหลาย
หลังจากทานนบีก็ไดเปนอิมามนําละหมาดดวยตัวของพวกเขาเองเชนกัน 

ดังนั้นอิมามจึงตองมีความรับผิดชอบที่ใหญเชนกัน เขาคือผูที่ตองรับประกันคุณภาพของ
การละหมาด เขาจะไดผลบุญอยางมากมายหากเขานําการละหมาดไดดี และเขายังจะไดผลบุญ
เพิ่มเติมเหมือนกับผลบุญของผูตามที่ละหมาดพรอมๆ กับเขา 
 
หุกมการตามอิมาม 

เปนสิ่งวาญิบที่มะอมูม(ผูละหมาดตามอิมาม)จะตองตามอิมามในการละหมาดของทุก
ข้ันตอน ทั้งนี้เนื่องจากตํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

َما« ُْؤتَـمَّ  اإلَمامُ  ُجِعَل  إغَّ َ  َذافَإ بِـِه، ِ ْوا، َكربَّ ُ  َوإَذا فَاْرَكُعوا، َرَكعَ  وإَذا فََكربِّ
 َصىلَّ  َوإَذا احلَـْمُد، لََك  َربَّنَا اللَُّهـمَّ : َفُقولُوا َحـِمَدُه، ِلـَمنْ  اهللا َسِمعَ : قَاَل 

ً  َصىلَّ  َوإَذا ِقيَاماً، فََصلُّوا قَائِماً  ً  فََصلُّوا قَاِعدا ْجـَمُعونَ  ُقُعودا
َ
  »أ

ความวา “แทจริงการตั้งใหมีอิมามนําละหมาดนั้น เพื่อใหเขาถูกตาม ดังนั้น
เมื่ออิมามรุกูอฺ พวกทานก็จงรุกูอฺตาม เมื่ออิมามเงยขึ้นพวกทานก็จงเงยขึ้น
ตาม และเมื่ออิมามกลาว สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ พวกทานจงกลาววา ร็
อบบะนาวะละกัลหัมดฺ เมื่ออิมามละหมาดในทานั่ง พวกทานทั้งหมดก็จงนั่ง
ละหมาดดวย” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 722 
และมุสลิม เลขที่: 417 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
ผูที่คูควรที่สุดในการเปนอิมาม 

ผูที่ทรงสิทธิหรือคูควรที่สุดในการเปนอิมามนําละหมาด คือผูที่อานกุรอานไดดีที่สุด 
หมายถึงผูที่จํากุรอานมากที่สุด รองลงมาคือผูที่เขาใจหุกมในการละหมาดมากที่สุด รองลงมาอีก
คือผูที่มีความรูในสุนนะฮฺมากที่สุด รองลงมาคือผูที่ฮิจญเราะฮฺกอน รองลงมาคือผูที่เขารับอิสลาม
กอน รองลงมาคือผูที่มีอายุมากกวา หากทุกคนเหมือนกันใหตัดสินดวยการหยิบฉลาก ทั้งนี้การ
กระทําดังกลาวนั้นในกรณีที่กลุมหนึ่งจะละหมาดโดยตองใหคนหนึ่งคนใดในกลุมข้ึนเปนอิมาม แต
หากในกรณีที่มัสญิดมีอิมามประจําอยูแลวนั้นจะตองยกใหอิมามตามตําแหนงเปนผูนําในการ
ละหมาด 
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มีรายงานจากอบู มัสอูด อัล-อันศอรีย ไดกลาววา ทานเราะสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

قَْرُؤُهـمْ  الَقْومَ  يَُؤمُّ «
َ
ْعلَـُمُهـمْ  َسَواءً  الِقَراَءةِ  يِف  اَكنُوا فَإنْ  اهللا، ِلِكتَاِب  أ

َ
 فَأ

نَِّة، نَّةِ  يِف  اَكنُوا فَإنْ  بِالسُّ قَْدُمُهـمْ  َسَواءً  السُّ
َ
 الِهْجَرةِ  يِف  اَكنُوا فَإنْ  ِهْجَرًة، فَأ

قَْدُمُهـمْ  َسَواءً 
َ
  »ِسلْـماً  فَأ

ความวา “ผูที่เหมาะที่จะนําการละหมาดที่สุดในกลุมคือผูที่อานอัลกุรอานไดดี
ที่สุด หากในเรื่องอานอัลกุรอานเทาเทียมกัน รองลงมาคือผูที่มีความรูในสุน
นะฮฺมากที่สุด หากในเรื่องความรูในสุนนะฮฺเทาเทียมกัน รองลงมาคือผูที่ฮิจญ
เราะฮฺกอน หากในเรื่องฮิจญเราะฮฺกอนหลังเทาเทียมกัน รองลงมาคือผูที่เขา
รับอิสลามกอน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 673) 

 
ผูเปนสมาชิกของบานใดบานหนึ่งและผูเปนอิมามของมัสญิดใดมัสญิดหนึ่งคือผูที่ทรงสิทธิ

ที่สุดที่จะเปนอิมามในการละหมาดในสถานที่ของเขา เวนแตจะมีผูปกครองที่มีอํานาจอยูดวย 
 

หุกมการละหมาดตามหลังผูเปนฟาสิก 
วาญิบตองมอบใหผูที่ประเสริฐที่สุดเปนอิมามในการละหมาด แตหากไมมีคนที่เหมาะ

เปนอิมามนอกจากผูเปนฟาสิก เชน ผูที่โกนเคราหรือผูที่สูบบุหร่ี เปนตน ก็ถือวาการละหมาดตามอิ
มามดังกลาวใชไดแตมักรูฮฺ ซึ่งความหมายของผูเปนฟาสิกนั้น คือ ผูที่ฝาผืนคําสั่งของอัลลอฮฺดวย
การกระทําบาปใหญ  

และจะถือวาการละหมาดนั้นใชไมได หากการละหมาดนั้นตามอิมามซึ่งการละหมาดของ
เขาบกพรองเสียหายดวยการมีหะดัษหรืออ่ืนๆ นอกจากวาผูตามไมรู ซึ่งในกรณีนี้สําหรับการ
ละหมาดของมะอมูมที่เปนผูตามนั้นใชได แตสําหรับอิมามจะตองละหมาดใหม   
 
หุกมการแซงหนาอิมามของมะอมูม  

หะรอมการ(มุสาบะเกาะฮฺ)แซงหนาอิมามในการละหมาด (คือการปฏิบัติอิริยาบทตางๆ 
ในละหมาดกอนที่อิมามจะทํา) สําหรับผูที่แซงหนาอิมามโดยรูและเจตนา การละหมาดของเขาจะ
ใชไมได 

สวนการ(ตะค็อลลุฟ)ตามอิมามไมทันนั้น หากตามไมทันเนื่องดวยเหตุสุดวิสัย เชน 
เนื่องจากการลืม เผลอหรือไมไดยินอิมามจนกระทั่งอิมามไดทิ้งหางไป เขาจะตองรีบปฏิบัติตามใน
ส่ิงที่ไมทันอิมามนั้นในทันท ีจนกระทั่งตามทันและตามตอไปจนจบ โดยไมเปนความผิดแตอยางใด
สําหรับเขา 
 
สภาพของมะอมูมกับอิมาม 
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สําหรับสภาพมะอมูมกับอิมามนั้นมี 4 กรณีดวยกัน คือ 
1- กรณี(มุสาบะเกาะฮฺ)การแซงหนา คือการที่มะอมูมนําหนาอิมามในการตักบีรฺ รุกูอฺ 

สุูด สะลามหรืออ่ืนๆ ซึ่งในกรณีนี้ไมเปนที่อนุญาต ผูใดที่กระทําเชนนี้ เขาจะตองยอนกลับไป
ตามอิมามใหม หากมิฉะนั้นการละหมาดของเขาจะใชไมได 

2- กรณี(มุวาฟะเกาะฮฺ)การพรอมเพรียงกัน คือความพรอมเพรียงในการเคลื่อนไหวของอิ
มามและมะอมูม ในสวนที่เปนองคประกอบหลัก เชน การตักบีรฺ หรือรุกูอฺ เปนตน ซึ่งการกระทํา
เชนนี้เปนมักรูฮฺ ยกเวนหากกลาวตักบีเราะตุลอิหฺรอมพรอมกันกับอิมามก็จะถือวาการละหมาดของ
มะอมูมนั้นใชไมได 

3- กรณี(มุตาบะอะฮฺ)การตามติด คือการกระทําของมะอมูมจะเกิดขึ้นหลังจากอิมามได
กระทําไปแลวติดๆ นี่คือการกระทําที่จําเปนสําหรับมะอมูม ซึ่งอันนี้แหละที่ถือวาเปนการตามอิมาม
ที่ถูกตองตามหลักชะรีอะฮฺ 

4- กรณี(มุคอละฟะฮฺ)การทิ้งหาง คือการที่มะอมูมตามอิมามชาเกินไปจนอิมามทิ้งหางไป
กระทําองคประกอบหลักองคประกอบอื่นไปแลว การกระทําอยางนี้ถือวาเปนสิ่งไมอนุญาต เพราะ
ไมถือวาเปนการตาม 

 
ผูใดที่เขาไปในมัสญิดหนึ่ง ปรากฏวาตัวเองไมทันละหมาดพรอมอิมามในญะมาอะฮฺชุด

แรก ก็วาญิบที่เขาและผูที่มาสายเหมือนกับเขาตองรวมกันละหมาดญะมาอะฮฺชุดที่สอง แตความ
ประเสริฐของญะมาอะฮฺคร้ังที่สองนี้ก็จะไมเทาความประเสริฐของญะมาอะฮฺคร้ังแรก 

 
สภาพของผูที่(มัสบูก)มาสายและเขามาละหมาดตามอิมามโดยที่อิมามละหมาดไปกอน
หนานั้นแลว 

1- ผูใดที่ทันร็อกอะฮฺแรกพรอมอิมามถือวาเขามาทันญะมาอะฮฺนั้นอยางสมบูรณ และผูใด
ทันรุกูอฺพรอมอิมามก็ถือวาเขามาทันร็อกอะฮฺนั้นอยางสมบูรณ โดยใหเขากลาวตักบีเราะตุลอิหฺรอม
ในสภาพยืนตรงแลวจึงกลาวตักบีรฺเพื่อรุกูอฺหากมีเวลาทําอยางนั้น แตถาไมมีเวลาใหต้ังเจตนาทํา
สองตักบีรฺรวมกันครั้งเดียว 

2- ผูใดเขามาละหมาดแลวพบวาอิมามอยูในสภาพยืน รุกูอฺ สุูด หรือนั่ง ใหเขาเขา
ละหมาดกับอิมามตามสภาพเหลานั้นเลย เขาจะไดผลบุญการญะมาอะฮฺตามสภาพที่ไดกระทําไป 
แตร็อกอะฮฺนั้นจะนับวาไดหนึ่งร็อกอะฮฺก็ตอเมื่อเขาทันรุกูอฺพรอมอิมาม สวนกรณีที่จะถือวาทันตัก
บีเราะตุลอิหฺรอมพรอมอิมามนั้น ก็คือตราบใดที่อิมามยังไมทันไดอานฟาติหะฮฺเทานั้น 
 
หุกมการใชเวลาสั้นๆ ในการละหมาด 
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สุนัตใหผูเปนอิมามใชเวลาละหมาดสั้นๆ แตใหสมบูรณ เพราะอาจมีมะอมูมบางคน
ออนแอ ปวย เปนคนแก มีธุระและอื่นๆ แตถาเขาละหมาดคนเดียวใหเขาทําใหยาวนานแคไหนก็ได
ตามตองการ 
 
ลักษณะการใชเวลาสั้นๆ ซ่ึงเปนสิ่งสุนัตในการละหมาด 

การใชเวลาสั้นๆ ซึ่งเปนสิ่งสุนัตในการละหมาดนั้นคือการกระทําที่จะตองคํานึงถึงความ
สมบูรณของการละหมาดดวยการกระทําสิ่งเปนรุกน ส่ิงที่เปนวาญิบ ส่ิงที่เปนสุนัต ใหครบถวน
เหมือนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยทําและทําเปนประจํา รวมทั้งสิ่งที่ทานใชใหทํา
ดวย ไมใชไปคํานึงถึงอารมณใฝตํ่าตามความตองการของบรรดามะอมูม และไมถือวาเปนการ
ละหมาดที่ใชไดสําหรับผูที่รุกูอฺและสุูดไมสมบูรณ และไมถือเปนการละหมาดเชนกันสําหรับผูที่รุ
กูอฺหรือสุูดเหมือนไกจิกอาหาร 
 
บรรดามะอมูมจะยืนที่จุดไหน? 

1- สุนัตใหบรรดามะอมูมอยูดานหลังอิมาม หากมะอมูมคนเดียวใหอยูขางขวาของอิมาม 
สวนการเปนอิมามของผูหญิงนั้นจะอยูตรงกลางแถวของพวกเธอ และบรรดามะอมูมหญิงจะตอง
อยูดานหลังของบรรดามะอมูมชาย 

2- อนุญาตใหบรรดามมะอมูมชายยืนขางขวาของอิมามไดหรือจะอยูทั้งสองขางของอิมาม
ก็ได แตไมอนุญาตใหลํ้าหนาอิมามและอยูขางซาย นอกจากในกรณีจําเปนเทานั้น 
 
ลักษณะการจัดแถวของชายและหญิงดานหลังอิมาม 

1- ถัดจากอิมามใหเปนแถวของผูชาย โดยจัดแถวเริ่มดวยบรรดาผูใหญแลวถัดไปก็เปน
เด็กตามลําดับ แลวถัดจากนั้นจึงจัดแถวของบรรดาผูหญิงทั้งหมดใหอยูหลังบรรดาผูชาย 
ขอกําหนดของแถวผูหญิงก็เหมือนกับขอกําหนดของแถวผูชายทุกอยาง ไมวาจะเปนการกําหนดให
เต็มสมบูรณแถวแรกกอน แลวจึงจัดแถวตอๆ ไป รวมถึงการชิดแถว การตรงของแถว เปนตน 

2- หากบรรรดาผูหญิงมีการละหมาดญะมาอะฮฺแยกตางหากเฉพาะพวกผูหญิง จะถือวา
แถวที่ดีสําหรับพวกเธอคือแถวแรก และแถวที่ไมดีคือแถวสุดทายเหมือนขอกําหนดของแถวบรรดา
ผูชาย  

ไมอนุญาตจัดแถวบรรดาผูหญิงใหอยูหนาแถวบรรดาผูชายหรือแถวบรรดาผูชายอยูหลัง
แถวบรรดาผูหญิง นอกจากมีความจําเปน เชน คนเบียดกันเพราะมากเกินไป เปนตน 

ถาหากมีผูหญิงไปยืนอยูในแถวผูชายเพราะความจําเปน เชน คนแนนหรืออ่ืนๆ แลว
ละหมาดในสภาพนั้น การละหมาดของเธอไมเปนโมฆะและยังใชได และการละหมาดของคน
ดานหลังเธอก็ใชไดเชนกัน 

มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานเราะสูลุลอฮฺไดกลาววา 
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لُـَها، الرَِّجالِ  ُصُفوِف  َخرْيُ « وَّ
َ
 النَِّساءِ  ُصُفوِف  وََخرْيُ  آِخُرَها، َورَشُّهاَ  أ

َها آِخُرَها، لُـَها َورَشُّ وَّ
َ
  »أ

ความวา “แถวที่ดีที่สุดของบรรดาผูชายคือแถวแรก และแถวที่ไมดีคือแถว
สุดทาย และที่ดีที่สุดสําหรับแถวของบรรดาผูหญิงคือแถวสุดทาย และแถวที่ไม
ดีคือแถวแรก” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 440) 
 

วิธีการจัดแถวใหตรง 
1- สุนัตใหอิมามหันหนาไปหามะอมูมแลวกลาววา 

ِقيْـ«
َ
وا ُصُفْوفَُكْم، ُمواأ   »َوتََراصُّ

ความวา “ทานทั้งหลายจงจัดแถวของทานใหตรงและใหชิด” (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรีย หมายเลข 719) 

  
2- หรือกลาววา 

وا« ُفوِف  تَْسِوَيةَ  فَإنّ  ُصُفوفَُكْم، َسوُّ الةِ  إقَاَمةِ  ِمنْ  الصُّ   »الصَّ
ความวา “ทานทั้งหลายจงจัดแถวของทานใหตรง เพราะแถวที่ตรงนั้นเปนสวน
หนึ่งของการดํารงการละหมาด” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอ
รีย เลขที่ : 723 สํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรียและมุสลิม เลขที่: 433) 

 
3- หรือกลาววา 

ُفوَف, َأِقيُموا« وا اَملنَاِكِب, َبْنيَ  َوَحاُذوا الصُّ  بَِأْيِدي ْينُواَولِ  اخلََلَل, َوُسدُّ
ْيَطاِن, ُفُرَجاٍت  َتَذُروا َوال إْخَوانُِكْم,  اهللا, َوَصَلـهُ  َصّفاً  َوَصَل  َوَمنْ  لِلشَّ

 »اهللا َقَطَعهُ  َصّفاً  َقَطعَ  َوَمنْ 
ความวา “ทานทั้งหลายจงจัดแถวของทานใหตรง จงจัดบาใหเสมอ จงอุด
ชองวาง จงออนไมออนมือกับพี่นองของทาน จงอยาเปดชองวางใหชัยฏอน 
และผูใดที่ชอบทําแถวใหตอกันอยางสมบูรณอัลลอฮฺก็จะตอผลบุญของเขาให
สมบูรณ และผูที่ชอบทําแถวใหบกพรองอัลลอฮฺก็จะทําใหผลบุญของเขา
บกพรองเชนกัน” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด สํานวนนี้เปนขอ
งอบู ดาวูดหมายเลข 666 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 819) 

 
4- หรือกลาววา 

  »اْستَُووا اْستَُووا، اْستَُووا،«
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ความวา “ทานทั้งหลายจงจัดแถวซึ่งกันและกันใหตรง จงจัดแถวแถวซึ่งกันและ
กันใหตรง จงจัดแถวแถวซึ่งกันและกันใหตรง” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่โดยอัน-นะ
สาอีย หมายเลข 813) 

 
หุกมการจัดแถวใหตรง 

วาญิบใหมีการจัดแถวในละหมาดใหตรงทั้งสนเทาและตาตุม อุดชองวาง เสริมแถวให
สมบูรณทีละแถว  

 »َدرََجةً  بِـَها َوَرَفَعهُ  اجلَنَِّة، يِف  بَيْتاً  لَـهُ  اهللا َنىَن  فُرَجةً  َسدَّ  َمنْ «
ความวา “ผูใดชอบอุดชองวางระหวางแถว อัลลอฮฺจะสรางบานใหเขาหนึ่งหลัง
และจะยกฐานะของเขาขึ้นหนึ่งขั้นในสวรรค” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยมุ
หามิลียฺ หมายเลข(2/36))และบันทึกโดยฏ็อบรอนียฺ หมายเลข (5797) 

 
การอะซานและการเปนอิมามของเด็กที่รูเดียงสาแลวถือวาใชไดทั้งในละหมาดฟรฎและ

สุนัต แตถามีวาจะบุคคลที่ดีกวาเขา วาญิบตองใหบุคคลนั้นเปนอิมาม 
 
ผูใดที่ละหมาดของเขาใชได การเปนอิมามของเขาก็ใชได ถึงแมวาเขาไมสามารถที่จะยืน

หรือรุกูอฺ เปนตน ยกเวนผูหญิง เพราะไมสามารถเปนอิมามของบรรดาผูชายได แตเธอจะอิมามระ
หวางพวกเธอดวยกันเองได 

การที่ผูที่ละหมาดฟรฎจะยึดเอาผูที่ละหมาดสุนัตเปนอิมามถือวาทําได รวมถึงการที่ผูที่
ละหมาดซุฮฺริจะยึดเอาผูที่ละหมาดอัศริเปนอิมามก็ไดเชนกัน หรือผูที่ละหมาดอิชาอหรือมัฆริบจะ
ยึดเอาผูที่ละหมาดตะรอวีหฺเปนอิมามก็สามารถทําได โดยเมื่ออิมามใหสะลามแลวใหมะอมูม
ละหมาดตอใหสมบูรณ 
 
หุกมความตางกันในการตั้งเจตนา 

อนุญาตใหมีความตางกันไดสําหรับการตั้งเจตนาในการละหมาดระหวางผูที่เปนอิมาม
และผูที่เปนมะอมูม  และไมอนุญาตใหมีความตางกันระหวางทั้งสองในเรื่องกริยาปฏิบัติเวนแตส่ิง
เล็กนอยเทานั้น ดังนั้นอนุญาตใหผูละหมาดอิชาอตามหลังผูละหมาดมัฆริบได เมื่อผูเปนอิมามให
สะลามแลว ผูเปนมะอมูมก็ลุกขึ้นทําตออีกหนึ่งร็อกอะฮฺ แลวนั่งตะชะฮฺฮุด แลวใหสะลาม และหาก
ผูละหมาดมัฆริบตามหลังผูละหมาดอิชาอนั้น เมื่ออิมามลุกขึ้นทําในร็อกอะฮฺที่ส่ี หากมะอมูมจะนั่ง
ตะชะฮฺฮุดเลยแลวใหสะลามหรือจะนั่งเฉยๆ เพื่อคอยใหสะลามพรอมอิมามก็ได ซึ่งแบบหลังจะ
ดีกวา 

แตหากกริยาปฏิบัติระหวางอิมามและมะอมูมตางกันมากก็ไมอนุญาตใหกระทําได เชนผูที่
ละหมาดศุบหตามหลังผูที่ละหมาดกุสูฟ(จันทรคราส) เปนตน 
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ลักษณะการเปนอิมามนําหนาบรรดาเด็กๆ และบรรดาผูหญิง 

หากอิมามคนหนึ่งไดนําละหมาดเด็กซึ่งมีอายุเจ็ดปข้ึนไปแลว ต้ังแตสองคนขึ้นไป ใหพวก
เขายืนดานหลังอิมาม ถาคนเดียวใหอยูดานขวาของอิมาม และใหบรรดาผูหญิงอยูดานหลังของ
เด็กๆ 

 
สําหรับมะอมูมนั้นหากเขาไมไดยินเสียงอานฟาติหะฮฺและอื่นๆ ของอิมามในละหมาด

(ญะฮฺริยะฮฺ)ใหเขาอานฟาติหะฮฺและอื่นๆ อยาอยูเฉย 
 
หุกมเมื่อผูเปนอิมามเกิดมีหะดัษระหวางละหมาดอยู 

เมื่อผูเปนอิมามเกิดมีหะดัษในระหวางละหมาดอยูใหเขายกเลิกการละหมาดของเขา และ
ใหคนอื่นขึ้นมาแทนที่เขาในการนําละหมาดบรรดามะอมูมใหเสร็จ ทั้งนี้หากมีคนหนึ่งในในบรรดา
มะอมูมข้ึนไปแทนที่หรือบรรดามะอมูมตางยกใหคนหนึ่งเปนอิมามแลว ผูที่มาแทนจะตองนํา
ละหมาดจนเสร็จ หรือถาไมอยางนั้นก็ใหตางคนตางละหมาดจนเสร็จตามลําพัง การละหมาดของ
พวกเขาก็ถือวาใชได อินชาอัลลอฮฺ 
 
ลักษณะการชดของมะอมูมในร็อกอะฮฺที่ขาดไป 

1- ผูใดที่ทันละหมาดพรอมอิมามไดหนึ่งร็อกอะฮฺจากการละหมาดซุฮฺริ อัศริ หรืออิชาอ 
หลังจากอิมามใหสะลามแลววาญิบใหเขาชดสามร็อกอะฮฺดวยกันโดยลุกขึ้นเพิ่มร็อกอะฮฺแรกดวย
การอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺอ่ืนๆ แลวนั่งตะชะฮฺฮุดครั้งแรก แลวตอจากนั้น เพิ่มอีกสองร็อกอะฮฺ
ดวยการอานเฉพาะฟาติหะฮฺเทานั้น แลวนั่งตะชะฮฺฮุดครั้งสุดทาย แลวใหสะลาม ฉะนั้นในทุกๆ 
ข้ันตอนที่มะอมูม(ที่มัสบูก)ไดทันละหมาดพรอมๆ อิมามจะถือวาเปนขั้นตอนแรกสําหรับการ
ละหมาดของเขา 

2- ผูใดที่ทันละหมาดพรอมอิมามหนึ่งร็อกอะฮฺจากการละหมาดมัฆฺริบ หลังจากอิมามให
สะลามแลวใหเขาลุกขึ้นเพิ่มร็อกอะฮฺแรกดวยการอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺอ่ืน แลวนั่งตะชะฮฺฮุด
คร้ังแรก แลวตอจากนั้น เพิ่มอีกหนึ่งร็อกอะฮฺดวยการอานเฉพาะฟาติหะฮฺเทานั้น แลวนั่งตะชะฮฺฮุด
คร้ังสุดทาย แลวใหสะลามเหมือนในกรณีที่แลว 

3- ผูใดที่ทันละหมาดพรอมอิมามหนึ่งร็อกอะฮฺจากการละหมาดศุบหหรือุมุอะฮฺ 
หลังจากอิมามใหสะลามแลวใหเขาลุกขึ้นเพิ่มหนึ่งร็อกอะฮฺ ดวยการอานฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺอ่ืน  
แลวนั่งตะชะฮฺฮุด แลวใหสะลามเหมือนในกรณีที่แลว 

4- หากผูใดผูหนึ่งเขามาในขณะที่อิมามกําลังนั่งตะชะฮฺฮุดครั้งสุดทาย ตามสุนนะฮฺแลวให
เขาเขาละหมาดพรอมอิมามเลย หลังจากอิมามใหสะลามแลว ใหลุกขึ้นทําการละหมาดของเขาให
เสร็จสมบูรณ 
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หุกมการละหมาดดานหลังแถวคนเดียว 

ไมอนุญาตใหคนใดคนหนึ่งละหมาดดานหลังแถวคนเดียว เวนแตจะมีเหตุจําเปน เชนผูที่
ไมสามารถแทรกตัวเขาไปในแถวจริงๆ เขาก็สามารถหลังแถวคนเดียวได และเขาไมจําเปนตองดึง
คนที่อยูในแถวลงมาเพื่ออยูแถวเดียวกับเขา สวนการละหมาดของผูหญิงคนเดียวหลังแถวนั้นถือ
วาถูกตองใชไดในกรณีที่เธอละหมาดพรอมญะมาอะฮฺผูชาย แตหากเธอละหมาดญะมาอะฮฺ
พรอมญะมาอะฮฺฉพาะผูหญิงเทานั้น ก็จะมีหุกมเหมือนผูชาย ดังในกรณีที่ผานมา 
 
หุกมการละหมาดสุนัตเปนญะมาอะฮฺ 

อนุญาตใหละหมาดสุนัตเปนญะมาอะฮฺในบางครั้งไมวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน ไม
วาจะเปนที่บานหรือที่อ่ืน 

 
- สุนัตสําหรับผูที่พบเห็นผูละหมาดวาญิบคนเดียวใหเขาเขาไปละหมาดพรอมคนผูนั้นเพือ

กลายเปนญะมาอะฮฺ 
มีรายงานจากอบู สะอีด อัล-คุดรีย วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

เห็นชายคนหนึ่งละหมาดคนเดียว แลวทานจึงกลาววา 
َال «

َ
ُق  رَُجٌل  أ َ  َهَذا بَلَ  َفتََصدَّ   »َمَعهُ  َفيَُصيلِّ

ความวา “ไมมีหรือคนที่คิดจะเศาะดะเกาะฮฺใหชายผูนี้ดวยการละหมาดพรอม
กับเขา” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 574 ซึ่งสํานวนนี้
เปนสํานวนของอบู ดาวูดและอัต-ติรมิซีย หมายเลข 220) 

 
- สุนัตสําหรับมะอมูมไมใหเขาลุกขึ้นออกไปจากแถว จนกวาอิมามจะลุกเดินออกจาก

บรรดามะอมูมแลว 
 
ลักษณะการตามอิมามของมะอมูม 

การตามอิมามของมะอมูมที่อยูในมัสญิดนั้นถือวาใชได หากไดยินเสียงตักบีรฺ ถึงแมวา
มะอมูมจะไมเห็นอิมามหรือไมเห็นผูที่อยูถัดจากอิมามก็ตาม และใชไดเชนเดียวกันถามะอมูมอยู
นอกมัสญิด หากยังคงไดยินเสียงตักบีรฺและยังคงตอแถวอยู 
 
ลักษณะการหันตัวของอิมามสูบรรดามะอมูม 

มีสุนนะฮฺใหอิมามหันตัวไปสูบรรดามะอมูมทันทีที่ใหสะลามเสร็จ แตถาหากมีมะอมูม
ผูหญิงอยูดวยใหหยุดชั่วครูหนึ่งเพื่อใหพวกผูหญิงแยกยายออกไปกอน  
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เปนที่มักรูฮฺหากอิมามจะละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดฟรฎในจุดที่ละหมาดฟรฎแลว
ทันที 

เปนที่อนุญาตใหกระทําไดหากสถานที่ละหมาดแคบ ซึ่งอิมามจะนําละหมาดโดยที่มะอมูม
จะยืนพรอมเขา ดานหลังเขา ดานบนเขา หรือดานลางเขาก็ตาม 

การจับมือสะลาม การกลาวดุอาอประสานเสียงดวยเสียงดังหลังจากละหมาดฟรฎนั้นเปน
บิดอะฮฺทั้งสิ้นแทจริงที่มีบัญญัติไวก็คือที่ไดการกลาวบทซิกิรฺตามที่มีรายงานดวยสํานวนและ
จํานวนที่ไดเคยกลาวมาแลวเทานั้น 
 
เมื่อใดที่อนุญาตใหสําหรับมะอมูมแยกตัวเปนเอกเทศจากการนําของอิมาม 

อนุญาตใหมะอมูมแยกตัวเองออกจากการนําของอิมาม เมื่ออิมามละหมาดยาวนานเกิน
ขอบเขตของสุนนะฮฺหรือละหมาดเร็วเกินไป หรืออาจเปนเพราะมะอมูมมีความจําเปนเชนตองกลั้น
ปสสาวะหรือกลั้นผายลม เปนตน ก็อนุญาตใหเขายกเลิกละหมาดของเขาพรอมอิมาม และเริ่ม
ละหมาดโดยลําพังคนเดียว 
 
กรณีตางๆ ในการละหมาดที่อิมามตองกลาวเสียงดัง 

อิมามตองกลาวเสียงดังเมื่อกลาวตักบีรฺ อานอัลกุรอานในละหมาดที่ตองอานเสียงดัง การ
กลาวอามีน การกลาวสะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ การกลาวสะลาม และใหหลีกเลี่ยงการลากเสียง
ในกรณีดังกลาว 
 
หุกมการละหมาดตามหลังผูที่ดุอาอขอความชวยจากสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

ผูที่ ดุอาอขอความชวยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺหรือเชือดสัตวพลีให ส่ิงอื่น
จากอัลลอฮฺ ณ ที่กุบูรฺหรือที่อ่ืน หรือขอดุอาอตอเจาของกุบูรฺนั้น ไมอนุญาตใหเราละหมาดตามหลัง
เขา เพราะเขาตกเปนกาฟรฺและการละหมาดก็ใชไมได 

 
ขอผอนผันที่สามารถขาดละหมาดุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได 

ถือวาเปนขอผอนผันใหขาดละหมาดุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺไดสําหรับ 
- คนปวยที่จะไปละหมาดญะมาอะฮฺลําบาก  
- ผูที่พยายามกลั้นถายปสสาวะหรืออุจจาระ 
- ผูที่กลัววาจะพลาดกลุมคณะในขบวนเดินทาง 
- ผูที่กลัววาจะอันตรายขึ้นกับตัวเขา ทรัพยสิน หรือสมาชิกครอบครัวของเขา 
- ผูที่ไดรับความไมสะดวกเนื่องดวยฝน ลม พายุที่รุนแรง 
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- ผูที่มีสํารับอาหารเตรียมอยูตรงหนาและเขามีความตองการที่จะกินอาหาร และ
สามารถกินอาหารไดนั้นสามารถผอนผันการละหมาดุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได แตตอง
ไมทําเปนประจําจนกลายเปนสันดาน  

- เชนเดียวกับหมอ ยาม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง หรือคน
อ่ืนๆ ที่หนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมที่จําเปน ซึ่งหากถึงเวลาละหมาดแลวเขาจําตองอยูใน
หนาที่ตอไป เขาสามารถละหมาดในจุดที่เขาอยูได  และเขาสามารถละหมาดซุฮฺริแทนุ
มุอะฮฺไดหากเขาประสงค 

 
ทุกสิ่งทุกอยางที่นําพาไปสูการเผลอลืมการละหมาด หรือเปนสิ่งที่ทําใหเสียเวลา หรือทํา

ใหเกิดโทษตอรางกายหรือระบบประสาท ถือส่ิงเหลานั้นเปนสิ่งที่หะรอมทั้งสิ้น เชนการเลนไพ การ
สูบบุหร่ี เสพกัญชา ส่ิงมึนเมา ส่ิงเสพติดและสิ่งอื่นๆ เชน นั่งเฝาหนาจอทีวี เปนตน ซึ่งลวนแตมีส่ิง
ที่นําไปสูความเปนกุฟรฺ ความเสื่อมเสียและความตกต่ํา 
 
หุกมการละหมาดของอิมามในขณะที่นะญิสติดตัว 

เมื่ออิมามนําละหมาดญะมาอะฮฺมีนะญิสติดตัวโดยที่เขาไมรูตัว แลวละหมาดจนเสร็จ 
การละหมาดของพวกเขาทั้งหมด(ทั้งอิมามและมะอมูม)ถือวาถูกตองใชได 

แตหากเขารูตัวในขณะที่กําลังละหมาดอยู ถาเขาสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนนะญิสหรือสา
มารถขจัดมันออกไปก็ใหเขาทําแลวละหมาดตอไปจนเสร็จ แตถาไมสามารถทําไดก็ใหเขาออกจาก
การละหมาดและตั้งใหคนอื่นเปนอิมามแทนเพื่อนําบรรดามะอมูมละหมาดจนเสร็จ 

 
ผูใดที่เปนแขกที่ไปเยี่ยมชนกลุมหนึ่งเขาไมสมควรเปนอิมามของชนกลุมนั้น แตใหคนหนึ่ง

คนใดในหมูพวกเขาเปนอิมามเอง นอกจากวาพวกเขาตางคนตางยกใหแขกดังกลาวเปนอิมาม 
 
จุดที่ประเสริฐในแถวละหมาด 

แถวแรกยอมประเสริฐกวาแถวที่สอง ซึ่งอัลลอฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองคตางยก
ยองผูที่อยูในแถวแรกเสมอ และแทจริง ทานทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวดุอาอ
แกผูที่อยูในแถวแรกสามครั้งในขณะที่ทานไดขอดุอาอใหแกผูที่อยูในแถวที่สองเพียงครั้งเดียว และ
ดานขวาของแถวยอมประเสริฐกวาดานซาย 
 
คุณสมบัติของผูที่สมควรอยูในแถวแรก 

ผูทรงสิทธที่จะอยูในแถวแรกและอยูใกลอิมามที่สุดคือบรรดาผูที่บรรลุศาสนภาวะ และมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ รวมทั้งเปนผูที่มีความรูและตักวาเปนเลิศ ซึ่งพวกเขาเหลานี้จะเปน
ตัวอยางแกผูอ่ืน ฉะนั้นทุกควรที่แขงขันกันเพื่อที่จะไปอยูในจุดดังกลาวใหได 
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มีรายงานจากอบู มัสอูด กลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแตะ
ไหลของพวกเราตอนที่จะเขาละหมาดพลางกลาววา 

َِليِن  قُلُوُبُكْم، َفتَـْختَِلَف  تَـْختَِلُفوا، َوال اْستَُووا«  أولُو ِمنُْكمْ  ِ
ينَ  ُعمَّ  َواجُّىَه، األْحالمِ  ِ

َّ ينَ  مَّ عُ  يَلُونَـُهـْم، ا ِ
َّ  »يَلُونَـُهـمْ  ا

ความวา “ทานทั้งหลายจงจัดแถวใหตรง อยาปลอยใหแตกแถว เพราะการ
แตกแถวนั้นจะทําใหใจของพวกทานแตกแยกไปดวย และจงใหผูจะอยูใกลๆ 
ฉันเปนบรรดาผูที่บรรลุศาสนภาวะ และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ จากนั้นก็
เปนบรรดาผูที่มีคุณสมบัติรองจากพวกเขา จากนั้นก็เปนบรรดาผูที่มีคุณสมบัติ
รองจากพวกเขาอีกทีหนึ่ง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 432) 

 
ลักษณะการละหมาดใหยาวนานและการละหมาดสั้นๆ 

สําหรับอิมามที่อานยาวๆ สุนัตใหเขาปฏิบัติในสวนที่เปนองคประกอบอื่นๆ ใหยาวนาน
ดวย และอิมามที่อานสั้นๆ สุนัตใหเขาปฏิบัติในองคประกอบอื่นๆ ใหส้ันดวย 

มีรายงานจากทานอัล-บัรรออ อิบนุ อาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา 
الةَ  َرَمْقُت  دٍ  َمعَ  الصَّ  ِقيَاَمهُ  فَوََجْدُت  ،صىل اهللا عليه وسلم ُمـَحـمَّ

 َننْيَ  فََجلَْستَـهُ  فََسْجَدتَـُه، ُرُكوِعِه، بَـْعدَ  فَاْعِتَدالَـهُ  فََرْكَعتَـُه،
، ْجَدَينْيِ ً  واالنرِْصاِف، التَّْسِليمِ  َننْيَ  َما فََجلَْستَـهُ  فََسْجَدتَـُه، السَّ  قَِريبا

َواءِ  ِمنَ    السَّ
ความวา “ฉันเฝาดูการละหมาดของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม แลวฉันพบวาชวงเวลาการยืนของทาน การรุกูอฺ การยืนหลังจากรุกูอฺ 
การสุูด การนั่งระหวางสองสุูด การสุูด และการนั่งระหวางหลังใหสะ
ลามกับการหันหนาไปสูบรรดามะอมูมของทาน เปนชวงเวลาที่เทาๆ กัน ” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 801 และมุสลิม 
เลขที่: 471 ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 


