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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

7. หุกมตางๆ ในการละหมาด 
 
หุกมการอานสูเราะฮฺฟาติหะฮฺในละหมาด 

วาญิบสําหรับผูละหมาดใหอานสูเราะฮฺฟาติหะฮฺ ไมวาจะเปนอิมาม มะอมูมหรือละหมาด
คนเดียว ไมวาการละหมาดที่อานเสียงคอยหรือเสียงดัง ไมวาจะเปนการละหมาดฟรฎหรือ
ละหมาดสุนัต และวาญิบตองอานในทุกๆ ร็อกอะฮฺโดยไมมีการยกเวน นอกจากผูที่มาละหมาดชา
และทันอิมามตอนที่อิมามรุกูอฺแลวโดยไมทันอานฟาติหะฮฺ และผูละหมาดที่เปนมะอมูมใน
ละหมาดหรือร็อกอะฮฺที่อิมามอานเสียงดัง 
 

สําหรับผูที่อานฟาติหะฮฺในละหมาดไมได ใหอานสวนอื่นจากอัลกุรอานที่งายสําหรับเขา
แทน แตถาอานอัลกุรอานไมไดเลยใหเขาอาน 

، َواهللا اهللا، إالَّ  إلَـهَ  َوال هللا، َواحلَـْمدُ  اهللا، ُسبْـَحانَ « ْكرَبُ
َ
 َوَال  َحْوَل  َوَال  أ

ةَ   »بِاهللا إالَّ  قُوَّ
คําอาน สุบหานัลลอฮฺ, วัลหัมดุลิลลาฮฺ, วะ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, วัลลอฮุ 
อักบัรฺ, วะ ลาเหาละ วะลา กุววะตะ อิลลา บิลลาฮฺ 
ความหมาย “มหาบริสุทธิ์ยิ่งพระองคอัลลอฮฺ, มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺ,  ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ, อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ, และไม
มีความสามารถและอํานาจใดๆ เวนแตดวยอัลลอฮฺ” (เปนหะดีษหะสัน บันทึก
โดยอบู ดาวูด หมายเลข 832 และอัน-นะสาอีย 924) 

 
ถาหากผูละหมาดไมทันร็อกอะฮฺแรกของการละหมาด ถือวาร็อกอะฮฺตอมาที่เขาละหมาด

ทันพรอมอิมามเปนร็อกอะฮฺแรกสําหรับเขา หลังจากอิมามใหสลามแลวเขาตองลุกขึ้นทําตอใน
ร็อกอะฮฺที่ขาดไปใหครบสมบูรณ 
 
วิธีการเลิกละหมาดสําหรับผูที่มีหะดัษในระหวางที่กําลังละหมาดอยู 

หากผูละหมาดมีหะดัษในระหวางที่กําลังละหมาดอยูหรือนึกขึ้นไดวาตัวเองมีหะดัษ ใหเขา
เลิกละหมาดทั้งทางใจและกาย โดยไมจําเปนตองคอยใหสลามทางขวาและทางซายกอน 

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

َحُدُكمْ  َصىلَّ  إَذا«
َ
ْحَدَث، أ

َ
نِْفِه، بَلَ  فَلْيُـْمِسك فَأ

َ
َنرَْصَِف  ُعمَّ  أ ْ«  
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ความวา “ เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานกําลังละหมาดอยูแลวเกิดมีหะดัษ
ข้ึนมา ใหเขาเอามือจับจมูกแลวเลิกละหมาด” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึก
โดยอบู ดาวูด หมายเลข 1114 และอิบนุ มาญะฮฺ 1222)  

 
สิ่งที่มุสลิมตองอานในละหมาด 

1. มีสุนนะฮฺใหผูละหมาดอานหนึ่งสูเราะฮฺจบสมบูรณในทุกร็อกอะฮฺที่ตองอาน และใหอาน
ตามลําดับในมุศหัฟ(คัมภีรอัลกุรอาน) และอนุญาตใหแบงหนึ่งสูเราะฮฺใชอานในสองร็อกอะฮฺหรือ
อานหลายสูเราะฮฺในร็อกอะฮฺเดียว และอนุญาตใหอานสูเราะฮฺเดียวกันในทั้งสองร็อกอะฮฺ และ
อนุญาตใหอานสูเราะฮฺหนึ่งกอนอีกสูเราะฮฺได(โดยไมตามลําดับ)แตอยากระทําใหบอย ทั้งนี้
อนุญาตใหกระทําเชนนั้นเปนบางครั้ง 

2. อนุญาตใหผูละหมาดอานทั้งสวนแรก สวนทายและสวนกลางของสูเราะฮฺไมวาจะเปน
ในละหมาดฟรฎหรือละหมาดสุนัต 
 
ชวงเวลาที่ตองหยุดนิ่งในละหมาด 

ผูละหมาดไมวาจะเปนอิมาม มะอมูม หรือละหมาดคนเดียว มีชวงที่ตองหยุดนิ่งสองเวลา
ชวง 

ชวงแรกคือ หลังจากตักบีเราะตุลอิหฺรอม ทั้งนี้เพื่ออานดุอาออิสติฟตาหฺ 
ชวงที่สองคือ หลังจากเสร็จส้ินการอานสูเราะฮฺ กอนรุกูอฺใหหยุดนิ่งชั่วครูเปนระยะเวลาพอ

สบายตัว 
  ซึ่งนอกจากสองชวงนี้แลว ไมมีหลักฐานวาจะตองหยุดนิ่ง เชน การหยุดของอิมามหลังจาก
อานฟาติหะฮฺเพื่อเปดโอกาสใหมะอมูมอานฟาติหะฮฺ เปนตน 
 
ดุอาอตางๆ ที่ใชอิสติฟตาหฺนั้นแบงออกเปนสามระดับ 

ระดับดีที่สุดคือ ดุอาอที่มีการสรรเสริญอัลลอฮฺ เชน “สุบหานะกัลลอฮุมมะ ... จนจบ” 
 »...سبحانك امهلل«

ระดับรองลงมา คือ ดุอาอที่กลาวถึงการทําอิบาดะฮฺของบาวตออัลลอฮฺ เชน “วัจญญะฮฺตุ 
วัจญฮิยะ ... จนจบ” 

 »...يِهْ جْ وَ  ُت هْ جَّ وَ «
ระดับรองลงมาอีก คือ ดุอาอที่เปนการขอของบาวตออัลลอฮฺ เชน “อัลลอฮุมมะ บาอิดฺ ... 

จนจบ”  
 »...دامهلل باعِ « 

(ดูดุอาอดังกลาวทั้งหมดในบทวาดวยวิธีการละหมาด) 
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หุกมการจงใจลาชาในการละหมาด 
เปนสิ่งที่ตองหาม(หะรอม)หากจงใจลาชาในการทําละหมาดหาเวลาจนทําใหหมดเวลา

ของมัน นอกจากผูต้ังใจจะละหมาดรวม ผูที่มีความหวาดกลัว หรือผูปวย เปนตน  
และในระหวางละหมาดนั้นหามมิใหผูละหมาดทอดสายตาขึ้นสูฟา 

 
การกระทําที่ควรหลีกเลี่ยง(มักรูฮฺ)ในระหวางละหมาด 

ผูละหมาดไมควรที่จะมองซายมองขวาในระหวางละหมาด นอกจากวาจะมีความจําเปน 
เชน กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนตน และไมควรหลับตาและปดหนา ไมควรนั่งยองเหมือนการนั่งของสุนัข 
ไมควรแสดงอาการทีเลนทีจริง ไมควรเอามือเทาสะเอว ซึ่งหมายถึง การวางมือทั้งสองขางไวที่เอว 
ไมควรมองไปยังสิ่งที่ทําใหเคลิ้ม ไมควรเอาแขนตั้งราบกับพื้นตอนที่สุูด ไมควรกลั้นปสสาวะ 
อุจจาระหรือผายลม หรือไมควรละหมาดเวลาอาหารที่ตัวเองหิวอยากทานและชอบทั้งๆ ที่สามารถ
ที่จะกินกอน ไมควรใสเสื้อผายาวลากพื้น ไมควรใสหนากากปดปาก ปดจมูก ไมควรเสยผม หรือผา 
ไมควรอาปากหาวในเวลาละหมาด การถมน้ําลายในมัสญิดเปนสิ่งที่ผิด หากพลั้งทําไปแลวตอง
กลบดวยดิน(หากพื้นเปนดิน) ไมควรถุยน้ําลายไปทางกิบละฮฺไมวาจะเปนในละหมาดหรือนอก
ละหมาด 

สําหรับผูที่กลั้นปสสาวะ อุจจาระหรือผายลมนั้น ทางที่ดีควรปลอยใหมีหะดัษ แลวอาบน้ํา
ละหมาดและละหมาดใหม หากไมมีน้ําสําหรับอาบน้ําละหมาดใหตะยัมมุมแลวละหมาดใหม ซึ่ง
ทําเชนนี้จะละหมาดไดสงบ(คุชูอฺ)กวาสําหรับเขา 
 
หุกมการมองซายมองขวาในละหมาด 

การมองซายมองขวาในละหมาดเปนกลอุบายของชัยฏอนที่ทําอุบายเพื่อทําลายละหมาด
ของบาวคนหนึ่ง ซึ่งการมองซายมองขวานั้นมีสองชนิด คือที่เปนรูปธรรมคือการมองซายมองขวา
ดวยตา และที่เปนนามธรรมคือความรูสึกลังเลหรือไมนิ่งที่เกิดขึ้นในใจ วิธีแกสวนที่เปนนามธรรม
คือการพนน้ําลายไปทางซายสามครั้งแลวกลาวคําขอความคุมครองจากอัลลอฮฺวา  

 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
คําอาน อะอูซุบิลลาฮิ มินัช ชัยฏอนิร เราะญีม 
ความหมาย ฉันขอความคุมครองตออัลลอฮฺ จากชัยฏอนผูถูกสาปแชง 
 
และวิธีแกสําหรับการมองซายมองขวาที่เปนรูปธรรม คือการหันหนาและกายตรงไปยังกิบ

ละฮฺทันที 
 
 
 



4 
 

หุกมการทําสุตเราะฮฺ(ที่กั้น)ในระหวางละหมาด 
สุนัตสําหรับอิมามหรือผูละหมาดคนเดียวใหทําสุตเราะฮฺที่ชัดเจนในระหวางละหมาด เชน 

ผนัง เสา กอนหิน  ไมเทา หอก เปนตน ไมวาผูละหมาดจะเปนชายหรือหญิง ไมวาในเวลาปกติหรือ
เวลาเดินทาง ไมวาจะเปนการละหมาดฟรฎหรือสุนัต สวนผูที่เปนมะอมูมนั้น สุตเราะของอิมามถือ
วาเปนสุตเราะฮฺของผูที่อยูดานหลังเขาดวย หรือตัวอิมามเองก็เปนสุตเราะฮฺของมะอมูม 
 
หุกมการเดินตัดหนาผูละหมาด 

1. การเดินตัดหนาในเขตระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺของเขานั้นถือวาเปนที่ตองหาม 
ซึ่งผูละหมาดตองพยายามยับยั้งไวทั้งในเขตมักกะฮฺและที่ อ่ืน หากไมสามารถที่จะยับยั้งได 
ความผิดจะเปนของผูที่เดินตัดหนา สวนการละหมาดถือวาใชไดไมบกพรองแตอยางใด อิน
ชาอัลลอฮฺ 

2. การละหมาดของอิมามหรือผูละหมาดคนเดียวถือวาใชไมไดหากผูเดินตัดหนาเปน
ผูหญิง ลา หรือหมาดําในกรณีที่ไมมีสุตเราะฮฺ แตหากสิ่งตางๆ เหลานี้เดินตัดหนามะอมูมถือวาการ
ละหมาดของมะอมูมนั้นยังใชไดอยู ตางจากละหมาดของอิมาม ดังนั้นผูใดที่ละหมาดโดยทําสุต
เราะฮฺแลวใหเขาอยูใกลๆ กับสุตเราะฮฺ เพื่อปองกันไมใหผูใดจากชัยฏอนหรือส่ิงอื่นๆ เดินตัดหนาใน
เขตระหวางผูละหมาดกับสุตเราะฮฺของเขา 
 
ชวงเวลาการยกมือทั้งสองขางขึ้นในละหมาด 

1. มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 
يُْت 

َ
الةِ  يِف  احكَّْكِبريَ  اْفتَتَـحَ  صىل اهللا عليه وسلم اجَّيِبَّ  َرأ  يََديْـهِ  فََرَفعَ  الصَّ

ُ  ِحنيَ  َّ  يَُكربِّ َذا َمنِْكبَيْـِه، َحْذوَ  يَـْجَعلَـُهـَما َح َ  َو ُكوِع  َكربَّ  َفَعَل  لِلرُّ
ذا ِمثْلَـُه،  َولََك  َربَّنَا«: َوقَاَل  ِمثْلَـُه، َفَعَل » َحـِمَدهُ  ِلـَمنْ  اهللا َسِمعَ «: قال و
  »احلَـْمدُ 

ความวา ฉันเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เร่ิมการละหมาดดวย
การกลาวตักบีรฺแลวยกมือข้ึนขณะตักบีรฺจนถึงระดับบาทั้งสอง และกลาวตักบีรฺ
เพื่อรุกูอฺก็ยกมือเชนเดียวกัน และเมื่อกลาว สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ ก็ยกมือ
เชนเดียวกัน แลวกลาววา ร็อบบะนาวะละกัลหัมดฺ (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดย
มีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ 738 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่ 
390) 

 
2. มีรายงานจากทานนาฟอฺ วาทานอิบนุ อุมัรฺ นั้นเมื่อทานละหมาดทานจะกลาวตักบีรฺ

และยกมือทั้งสองขึ้น เมื่อทานจะรุกูอฺทานจะยกมือทั้งสองขึ้นเชนกัน เมื่อทานกลาว สะมิอัลลอฮุลิ
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มันหะมิดะฮฺ ทานจะยกมือทั้งสองขึ้นอีก และเมื่อทานลุกขึ้นจากสองร็อกอะฮฺแรกทานจะยกมือทั้ง
สองขึ้นอีก และอิบนุ อุมัรฺ อางอิงการกระทําเชนนั้นวาเปนการกระทําของทานนบี” (บันทึกโดยอัล-
บุคอรีย หมายเลข 739) 
 
การกระทําที่อนุญาตใหปฏิบัติไดในระหวางละหมาด 

1. อนุญาตใหผูละหมาดปฏิบัติไดหากอยากจะปฏิบัติในระหวางละหมาด เชน การพันผา
โพกหัวหรือฆุตเราะฮฺ หมผา เสยผาคลุมหรือฆุตเราะฮฺ เดินหนา ถอยหลัง เดินขึ้นหรือลงจากมินบัรฺ 
ถมน้ําลายดานซายแตหามกระทําดานขวาหรือดานหนาในสถานที่นอกเหนือจากมัสญิด หาก
ในมัสญิดใหถมน้ําลายในผา และอนุญาตใหฆางู แมงปองหรือสัตวรายอื่นๆ รวมทั้งอนุญาตใหอุม
เด็กเล็ก เปนตน 

2. ในระหวางละหมาดอนุญาตใหสุูดบนเสื้อผาของผูละหมาดเอง บนผาโพก บนผาคลุม 
ทั้งนี้หากมีความจําเปนตองทําเชนนั้น เชนที่สุูดรอนเกินไป เปนตน 

 
หากมีการขออนุญาตตอชายคนหนึ่งที่กําลังละหมาดอยู เขาจะใหการอนุญาตไดดวยการ

กลาวตัสบีหฺ(กลาว สุบหานัลลอฮฺ)ใหไดยิน หากมีการขออนุญาตตอหญิงคนหนึ่งที่กําลังละหมาด
อยู เธอจะใหการอนุญาตไดดวยการตบหลังมือ 

 
ในระหวางละหมาดสุนัตใหตะหมีด(กลาวอัลหัมดุลิลลาฮฺ)เมื่อจาม และเมื่อผูละหมาดรูตัว

วามีความโปรดรานจากอัลลอฮฺ(นิอฺมัต)ใหมเกิดขึ้นกับตัวเขา(ดวยการที่เขาจามอีกครั้ง)ใหเขายก
มือแลวกลาวตะหฺมีด 

 
ผูที่ละหมาดคนเดียวหากอานสูเราะฮฺเสียงดัง ก็ใหกลาว อามีน เสียงดังดวย และหากอาน

เสียงคอย ก็ใหกลาว อามีน เสียงคอยดวย 
 
หุกมการอานเสียงดังสําหรับผูที่ละหมาดคนเดียว 

สําหรับผูที่ละหมาดคนเดียวไมวาจะเปนชายหรือหญิงนั้นมีสิทธิเลือกที่จะไมอานเสียงดัง
ในละหมาดที่ตองอานเสียงดัง หรือจะอานเสียงดังก็ไดหากไมมีการสรางความเดือดรอนใหแกคน
อ่ืน เชน คนนอน คนปวย เปนตน  

หรือถาเปนผูหญิงก็สามารถอานเสียงดังไดหากไมมีคนนอกที่ไมใชญาติสนิทอยูดวย 
 
 


