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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

4. เง่ือนไขของการละหมาด 
 
เงื่อนไขของการละหมาด 

มีการวางเงื่อนไขในการละหมาดดังตอไปนี้ 
1. ผูละหมาดตองเปนมุสลิมที่สะอาดปราศจากหะดัษเล็ก และหะดัษใหญ 
2. รางกาย เครื่องแตงกายและสถานที่ละหมาดตองสะอาดปราศจากนะญิสทั้งหลาย 
3. ตองเขาเวลาละหมาดแลว 
4. ตองสวมใสเสื้อผาที่ปกปดมิดชิด 
5. ตองหันหนาไปทางกิบละฮฺ 
6. ตองตั้งเจตนา(เนียต)โดยการตั้งเจตนาในใจวาจะละหมาดเวลาใด กอนตักบีเราะตุลอิหฺ

รอม โดยไมจําเปนตองกลาวออกมาดวยลิ้น  
 
เครื่องแตงกายในการละหมาด 

สุนัตสําหรับมุสลิมที่จะละหมาดใหละหมาดดวยเครื่องแตงการที่ดูดี สะอาด เพราะอัลลอฮฺ
นั้นคือผูที่สมควรที่สุดที่จะตองเขาหาพระองคในสภาพที่ดูดีและสะอาด สําหรับผาที่ใชใส ปลายผา
ขางลางใหยาวอยูในชวงกลางระหวางแขงกับขอพับ หรือไมก็ใหเหนือตาตุม แตอยาใหพนตาตุมลง
มา เพราะเปนสิ่งตองหาม(หะรอม)ในการที่จะสวมใสเสื้อผาหรืออ่ืนๆ ดวยการปลอยใหยาวพน
ตาตุมลงมา(อิสบาล)ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด 
 
ขอบเขตเอาเราะฮฺของผูชายและผูหญิง 

(เอาเราะฮฺ)ของผูชายนั้นอยูในระหวางสะดือและหัวเขา สวนของผูหญิงนั้นทั่วทั้งรางเปน
(เอาเราะฮฺ)นอกจากใบหนา สองฝามือ และสองเทา แตหากอยูรวมกับชายอื่นที่ไมใชมะหฺรอมตอง
ปดใหทั่วทั้งรางกาย 
 
วิธีการชดละหมาดสําหรับผูเดินทางที่ไมทันต่ืนละหมาดอัลฟจญรฺ 

สําหรับผูที่กําลังอยูในการเดินทาง ดวยความเหนื่อยทําใหนอนหลับสนิท ไมต่ืนขึ้นมา
ละหมาดนอกจากหลังจากดวงอาทิตยข้ึนมาแลว สุนนะฮฺใหพวกเขารีบลุกจากที่นอน แลวไป
อาบน้ําละหมาด แลวใหคนหนึ่งคนใดอะซาน แลวละหมาดสุนัตสองเราะกะอะฮฺ แลวอิกอมะฮฺ 
แลวละหมาดอัลฟจญรฺ 
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หุกมการเปลี่ยนเจตนาในระหวางละหมาดอยู 
1. ในแตละการกระทําที่เปนอิบาดะฮฺนั้นจําเปนตองมีเจตนาเจาะจงไว และไมสามารถ

อนุญาตใหเปลี่ยนเจตนาไปมาจากการอิบาดะฮฺหนึ่งสูอิบาดะฮฺหนึ่งได เชนเปลี่ยนจากการ
ละหมาดอัศรฺเปนการละหมาดซุฮรฺ และไมอนุญาตเชนกันที่จะเปลี่ยนจากอิบาดะฮฺที่ไมเจาะจงไป
เปนอิบาดะฮฺที่เจาะจง เชนเปลี่ยนจากการละหมาดสุนัตเปนการละหมาดฟจญรฺ แตอนุญาตให
เปลี่ยนจากอิบาดะฮฺที่เจาะจงไปเปนอิบาดะฮฺที่ไมเจาะจง เชนผูที่กําลังละหมาดใดละหมาดหนึ่ง
ของละหมาดหาเวลาอยูคนเดียว หลังจากนั้นเขาเปลี่ยนละหมาดเปนละหมาดสุนัต เพราะจะไป
เขาละหมาดพรอมญะมาอะฮฺเปนตน 

2. อนุญาตใหผูละหมาดเปลี่ยนเจตนาของเขาในขณะที่ละหมาดอยู จากการเปนมะอมูม 
หรือวาจากการละหมาดคนเดียวไปเปนการละหมาดญะมาอะฮฺ หรือเปลี่ยนจากการเปนมะอมูมไป
เปนการละหมาดคนเดียว หรือ จากการละหมาดวาญิบไปเปนละหมาดสุนัต แตไมอนุญาตในทาง
กลับกัน 

3. หากผูละหมาดยกเลิกเจตนาของเขาในขณะที่ละหมาดอยู ถือวาการละหมาดของเขา
เปนโมฆะ จะตองเริ่มละหมาดใหมจากจุดแรก 
  

ใหผูละหมาดหันหนาหรือกายตัวเองสูสิ่งที่มีเกียรติยิ่งใหญตามที่อัลลอฮฺกําหนด นั่นคือ 
หันไปทางอัล-กะอฺบะฮฺ สวนจิตใจนั้นใหมุงสูอัลลอฮฺ  
 
ลักษณะการแตงกายในละหมาด 

มุสลิมผูละหมาดจะแตงกายดวยชุดใดก็ไดที่ตนเองชอบ โดยไมมีขอหามใดๆ จากการแตง
กาย นอกจากดวยสาเหตุที่มีขอหามในตัวของเครื่องแตงกายเอง เชน หามสวมใสผาไหมสําหรับ
ผูชาย หรือหามสวมใสเสื้อผาที่มีรูปภาพของสิ่งที่มีชีวิตทั้งผูชายและผูหญิง หรือดวยสาเหตุที่มีขอ
หามในลักษณะของเครื่องแตงกาย เชน การละหมาดของชายคนหนึ่งดวยการสวมใสเสื้อผาของ
ผูหญิง หรือการสวมใสเสื้อผาที่ตํ่ากวาตาตุม(อิสบาล)หรือดวยสาเหตุที่มีขอหามในการไดมาของ
เครื่องแตงกาย เชน สวมใสเสื้อผาที่ปลนหรือขโมยมาเปนตน 
 
สถานที่ละหมาด 

1. พื้นแผนดินทุกแหงนั้น อนุญาตใหทําเปนสถานที่ละหมาดไดนอกจาก หองน้ํา ที่เผา
ขยะ สถานที่มีส่ิงปฎิกูล(นะญิส) คอกอูฐ และในสุสาน เวนแตจะละหมาดญะนาซะฮฺ ก็อนุญาตให
ละหมาดในสุสานได 

2. สุนนะฮฺใหผูละหมาดทําการละหมาดบนพื้นดิน และอนุญาตใหละหมาดบนผาปู ผา
รอง หรือเสื่อได 
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3. อนุญาตใหละหมาดบนถนนไดหากมีความจําเปน เชน เนื่องจากความคับแคบ
ของมัสญิด ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความตอเนื่องของแถวละหมาดดวย 

4. ที่ดีที่สุดสําหรับบุคคลคนหนึ่งนั้นใหเขาละหมาดในมัสญิดที่ใกลบานของเขาโดยไม
จําเปนตองกระจายใหทั่วทุกๆ มัสญิดนอกจากดวยเหตุผลที่อนุญาตโดยศาสนา 
 

เมื่อคนบาหายจากอาการบา คนกาฟรฺเขารับอิสลาม หรือคนที่หมดประจําเดือน หลังจาก
เขาเวลาละหมาดหนึ่งละหมาดใดแลว พวกเขาจําเปนตองละหมาดในเวลานั้นๆ 
 
ผูที่มีประจําเดือนและผูที่มีุนุบจะชดละหมาดอยางไร 

สําหรับผูที่มีประจําเดือนนั้น หากหมดเลือดในเวลาละหมาดหนึ่งละหมาดใดแลวเธอไมทัน
ที่จะอาบน้ํานอกจากเวลานั้นๆ จะผานพนไป เธอจําเปนจะตองอาบน้ํากอนแลวละหมาดถึงแมวา
จะหมดเวลาแลวก็ตาม เชนเดียวกันกับผูที่มีุนุบ ซึ่งตื่นนอนสายหากเขาใชเวลาอาบน้ํายกหะดัษ 
ดวงอาทิตยก็ข้ึนมาแลว(หมดเวลาละหมาดอัลฟจญรฺ) ฉะนั้น ตามสุนนะฮฺแลวเขาจะตองอาบน้ํา
กอนแลวจึงละหมาดหลังจากดวงอาทิตยข้ึนแลว ทั้งนี้เพราะวาเวลาละหมาดของผูที่นอนหลับนั้น
เร่ิมต้ังแตตอนที่เขาตื่น 
 
วิธีการละหมาดสําหรับคนที่ไมรูทิศทางกิบละฮฺ 

วาญิบสําหรับมุสลิมใหละหมาดโดยหันหนาไปทางกิบละฮฺ แตหากเขาไมรูวากิบละฮฺอยู
ทางไหนและไมมีคนที่จะใหถามเขาจะตองใชวิจารณญานตัดสินใจเองวาทางไหน แลวละหมาดหัน
ไปทางที่เขามั่นใจวาเปนกิบละฮฺโดยที่เขาไมจําเปนตองละหมาดใหมหากรูทีหลังวาทางที่เขาหันไป
นั้นไมใชกิบละฮฺ 
 
ผูที่ขาดสติจะชดใชละหมาดอยางไร 

สําหรับผูที่ขาดสติอันเนื่องจากการนอนหลับ หรือเมา เขาจําเปนจะตองชดละหมาดเมื่อมี
สติเชนเดียวกันกับผูที่ขาดสติอันเปนผลมาจากการกระทําที่อนุญาต เชน กินพืชหรือกินยา เขา
จําเปนจะตองชดละหมาด แตหากเขาขาดสติโดยเหตุสุดวิสัย เชน เปนลมหมดสติไป เขาไม
จําเปนตองชดละหมาด 
 
วิธีการชดละหมาดตางๆ 

มีละหมาดบางประเภทซึ่งเมื่อมีเหตุสุดวิสัยไมทันละหมาดในเวลาที่กําหนดก็จําเปนตอง
ชดเมื่อเหตุสุดวิสัยเหลานั้นหมดไป เชนการละหมาดหาเวลา และมีละหมาดอีกบางประเภทซึ่งไม
จําเปนตองชดเมื่อไมทันละหมาดในเวลาที่กําหนด เชนการละหมาดุมุอะฮฺ เมื่อไมทันก็ให
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เปลี่ยนไปละหมาดซุฮรฺแทน และมีละหมาดอีกบางประเภทซึ่งไมจําเปนตองชดเมื่อไมทันละหมาด
นอกจากในเวลาของมัน เชน การละหมาดอีด 

วาญิบตองชดละหมาดที่ขาดไปในทันทีและชดตามลําดับ แตหากลืม ไมรู หรือกลัววาเวลา
ของการละหมาดปจจุบันจะหมดไป หรือกลัววาจะไมทันละหมาดุมุอะฮฺ ก็ไมจําเปนคํานึงถึงการ
เรียงลําดับอีก 

ผูใดที่กําลังละหมาดฟรฎหนึ่งอยู แลวนึกขึ้นไดวาตังเองยังไมไดละหมาดฟรฎกอนหนานั้น 
ใหเขาละหมาดตอไปใหเสร็จ แลวจึงชดละหมาดที่ยังไมไดละหมาดหลังจากนั้น เชนผูที่ไมได
ละหมาดอัศรฺ เมื่อเขาไปที่มัสญิดปรากฏวามีการอิกอมะฮฺละหมาดอัลมัฆริบแลว ใหเขาละหมาด
อัลมัฆริบพรอมอิมามกอน แลวจึงละหมาดอัศรฺตอไป 
 
หุกมสําหรับผูที่เผลอหลับโดยไมทันละหมาด หรือลืมละหมาด 

ผูใดที่เผลอหลับหรือลืมละหมาดใหเขาละหมาดชดเมื่อนึกขึ้นได ทั้งนี้เพราะทานนบี 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกลาววา 

َ  َمنْ « ِ َ وْ  َصالًة، ن
َ
اَرتُـَها َقنْـَها، نَامَ  أ نْ  فََكفَّ

َ
  »َذَكَرَها إَذا يَُصلِّيَـَها أ

ความวา “ผูใดที่ลืมละหมาดหรือเผลอหลับไปจนเลยเวลาละหมาดใหเขา
ละหมาดชดเมื่อนึกขึ้นได” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย 
เลขที่ : 597 และมุสลิม เลขที่: 684 สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
หุกมการละหมาดดวยการสวมใสรองเทา 

1. มีสุนนะฮฺใหมุสลิมละหมาดดวยการสวมใสรองเทาหรือคุฟฺ(รองเทาหนังหุมถึงขอเทา)ได 
หากเปนรองเทาหรือคุฟฺที่สะอาดปราศจากนะญิส และใหละหมาดโดยไมสวมใสรองเทาในบาง
เวลา แตหากผูกลัววาใสรองเทาแลวจะทําใหเปรอะเปอนมัสญิดหรือสรางความเดือดรอนใหผู
ละหมาดอื่น ก็ใหถอดรองเทาละหมาด 

2. เมื่อผูละหมาดถอดคุฟฺหรือรองเทาทั้งสองของเขาแลว ไมอนุญาตใหต้ังรองเทาดานขวา 
แตใหต้ังไวระหวางขาทั้งสองหรือไมก็ต้ังไวดานซายหากไมมีคนละหมาด และมีสุนนะฮฺเวลาสวมใส
รองเทาใหใสทางขวากอน และเวลาถอดใหถอดทางซายกอน และไมอนุญาตใหใชรองเทาขางเดียว
เวลาเดิน 
 
วิธีละหมาดของผูที่ไมมีเสื้อผาใส 

สําหรับบรรดาผูละหมาดที่ไมมีเสื้อผาใสและอยูในทามกลางความมืดไมมีผูใดเห็นพวกเขา
นั้น ใหพวกเขายืนละหมาดโดยใหอิมามนําละหมาดอยูแถวหนา แตหากมีแสงและอยูในทามกลาง
ผูคน ใหพวกเขานั่งละหมาดโดยใหอิมามนั่งในแถวตรงกลาง ซึ่งหากพวกเขามีทั้งหญิงชายรวมกัน
ใหพวกละหมาดชายตางหากและหญิงตางหาก 
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การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดนั้นไมใชส่ิงที่อนุโลมไดเพราะความไมรู
หรือหลงลืม ดังนั้นผูที่ละหมาดโดยไมมีวุฎอเพราะความไมรูหรือลืมนั้นจะไมมีบาป แตวาญิบ
จะตองอาบน้ําวุฎอและละหมาดใหมเมื่อรูหรือรูสึกตัว เปนตน  ผิดกับการกระทําในสิ่งที่ตองหามซึ่ง
เปนสิ่งที่อนุโลมไดเพราะความไมรูหรือหลงลืม ดังนั้นผูที่ละหมาดโดยใสเสื้อผาที่นะญิส เพราะ
ความไมรูหรือหลงลืมนั้นละหมาดของเขาใชไดและไมตองละหมาดใหม 
 
มารยาทในการไปมัสญิด 

สุนัตใหมุสลิมออกไปมัสญิดดวยความสงบเสงี่ยม ไมรีบเรง มีรายงานจากอะบูฮุร็อยเราะฮฺ
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ)วาทานเราะสูลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)กลาววา 

الةِ  ثُوَِّب  إَذا« تُوَها فَال لِلصَّ
ْ
ْغتُـمْ  تَأ

َ
 وََعلَيُْكمُ  َواْثتُوَها تَْسَعوَن، َوأ

ِكينََة، ْدَرْكتُـمْ  َفَما السَّ
َ
وا، فَاتَـُكمْ  َوَما فََصلُّوا، أ تِـمُّ

َ
  فَإنَّ  فَأ

َ
 إَذا َحَدُكمْ أ

الةِ  إىَل  يَـْعِمدُ  اَكنَ    »َصالةٍ  يِف  َفُهوَ  الصَّ
ความวา “เมื่อเตรียมออกไปละหมาดทานอยาออกไปดวยความรีบเรง แตจง
ออกไปดวยความสงบเสงี่ยม ดังนั้น หากทานทันไดละหมาดพรอมอิมามกี่
ร็อกอะฮฺก็จงละหมาด สวนที่ทานไมทันนั้นก็จงเพิ่มใหสมบูรณ เพราะคนหนึ่ง
คนใดในหมูพวกทานนั้น เมื่อต้ังใจหรือมุงมั่นจะไปละหมาดแลว ก็ถือวาเขา
กําลังละหมาดอยู” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 
908 และมุสลิม เลขที่: 620 สํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
1. สุนัตใหมุสลิมเมื่อเขาออกไปมัสญิดใหกาวเทาขวากอนเขามัสญิดพรอมกับบกลาววา 

ُعوذُ «
َ
يَْطانِ  ِمنَ  الَقِديِم، وَُسلَْطانِـهِ  الَكِريِم، َوبِوَْجِههِ  الَعِظيِم، بِاهللا أ  الشَّ

 »الرَِّجيمِ 
คําอาน อะอูซุบิลลาฮิล อะซีม วะ บิวัจญฮิฮิล กะรีม วะ สุลฏอนิฮิล เกาะดีม 
มินัช ชัยฏอนิร เราะญีม 
ความหมาย “ขาขอความคุมครองตออัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ และดวยพระพักตร
อันทรงเกียรติของพระองค และดวยอํานาจอันดั้งเดิมแหงพระองค จากชัยฏอน
ผูถูกสาปแชง” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข  466) 

 
หรือกลาววา 

بَْواَب  يِل  اْفتَـحْ  اللَُّهـمَّ «
َ
 »رَْحـَمِتَك  أ

คําอาน อัลลอฮุมมัฟตะหฺ ลี อับวาบะ เราะหมะติก 
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ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงเปดประตูแหงความเมตตาของพระองคใหกับ
ขาพระองคดวยเถิด” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข  713) 

 
2. เมื่อออกจากมัสญิดสุนัตใหกาวเทาซายพรอมกลาววา 

ِّ  اللَُّهـمَّ « لَُك  إ
َ
ْسأ

َ
 »فَْضِلَك  ِمنْ  أ

คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลุกะ มิน ฟฎลิก 
ความหมาย “โอ อัลลอฮฺ แทจริงขาพระองคขอจากพระองค ซึ่งความประเสริฐ
แหงพระองค” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 713) 

 
เมื่อเขาไปในมัสญิดมุสลิมควรทําสิ่งใด 

เมื่อเขาไปในมัสญิดมุสลิมแลวควรใหสลามแกคนที่อยูในมัสญิดกอนหนานั้น แลว
ละหมาดตะหัยยะตุลมัสญิดสองร็อกอะฮฺ และควรใชเวลาในมัสญิดดวยการซิกรฺระลึกถึงอัลลอฮฺ 
อานอัลกุรอาน และละหมาดสุนัตจนกวาจะอิกอมะฮฺ ใหพยายามจนสุดความสามารถเพื่อที่จะอยู
ในแถวแรกดานขวาของอิมาม 
 
หุกมการนอนหลับในมัสญิด 

การนอนหลับในมัสญิดเปนบางครั้งบางคราวของผูเดินทางหรือผูยากไรไมมีที่พักถือวา
เปนที่อนุญาต แตหากจะเอามัสญิดเปนที่พักถาวรนั้นถือวาเปนที่ตองหามนอกจากจะเปนผูที่อิอฺติ
กาฟฺอยูหรือผูที่จําเปนตองพักผอน เปนตน 
 
หุกมการใหสลามแกผูที่กําลังละหมาดอยู 

สุนัตใหผูที่ผานคนที่กําลังละหมาดอยูใหสลามแกผูที่กําลังละหมาดอยู และสุนัตผู
ละหมาดรับสลามโดยการใหสัญญานดวยนิ้ว มือ หรือศรีษะของเขาไมอนุญาตใหใชคําพูด 

มีรายงานจากทาน ศุฮัยบฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาววา 
، وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهللا برسول مررت  َعلَيْـِه، فََسلَّْمُت  يَُصيلِّ

  إَشاَرةً  إيَلَّ  فََردَّ 
ความวา “ฉันไดผานทานเราะสูลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ในขณะที่
ทานกําลังละหมาดอยู แลวฉันไดใหสลามแกทาน แลวทานไดตอบรับสลามฉัน
ดวยการใหสัญญานบางอยาง” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด 
หมายเลข 925 และอัต-ติรมิซีย หมายเลข 367) 
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หุกมการจองที่ในมัสญิด 
สุนนะฮฺใหผูที่จะไปนั่งที่ใดที่หนึ่งในมัสญิดนั้นไปดวยตัวเขาเอง ซึ่งหากเขาไปตั้งเสื่อ ผาปู

หรืออ่ืนๆ กอนเพื่อจองที่แลวตัวเองไปทีหลังนั้น ถือวาเขาทําผิดเจตนารมณของชะรีอะฮฺสองแงดังนี้ 
คือ ผิดที่เขามาสายทั้งๆ เขาตองมาตั้งแตเนิ่นๆ  
ผิดที่เขาถือวิสาสะยึดที่ใดที่หนึ่งในมัสญิดใหเปนของพวกพองของตัวเองโดยหามผูอ่ืน

นอกเหนือจากพวกเขาใหละหมาดในที่แหงนั่น ทั้งๆ ที่เขามากอน ฉะนั้น สําหรับผูที่ไปต้ังเสื่อ ผาปู
หรืออ่ืนๆ กอนเพื่อจองที่แลวตัวเองไปทีหลังนั้น ใหผูมากอนใชสิทธิของตัวเองยกเสื่อหรือผาปูออก 
แลวละหมาดในที่นั้นๆ โดยไมมีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น 
    


