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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

14. การละหมาดของบุคคลที่ไดรับการผอนผัน 
 

บุคคลที่ไดรับการผอนผัน ในที่นี้ คือ ผูปวย ผูเดินทาง ผูที่กลัวบางอยางซึ่งไมสามารถที่
ละหมาดในลักษณะปรกติทั่วไปได ทั้งนี้ดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ พระองคไดใหความ
สะดวกตอพวกเขาเหลานั้น เพื่อขจัดความลําบากออกจากพวกเขาโดยที่พวกเขายังคงมีโอกาสตัก
ตวงผลบุญอยู อัลลอฮฺจึงบัญญัติใหพวกเขาละหมาดเทาความสามารถที่พวกเขาจะทําได บน
พื้นฐานแบบอยางที่มีอยูในสุนนะฮฺ ดังตอไปนี้ 

 
1- การละหมาดของผูปวย 

ลักษณะการละหมาดของผูปวย 
หนึ่ง สําหรับผูปวยนั้นเขาจําเปนตองละหมาดฟรฎในทายืนในสวนที่ตองยืน แตหากเขาไม

สามารถยืนได ก็อนุโลมใหเขาละหมาดในทานั่งขัดสมาธิหรือในทาตะชะฮฺฮุด(นั่งพับเพียบ)โดยโคง
หลังของเขาในขณะรุกูอฺและสุูดตามสภาพ  หากเขาไมสามารถทําลักษณะดังกลาวไดก็ใหเขารุ
กูอฺและสุูดดวยการทําสัญญาณดวยศรีษะของเขา หากเขาไมสามารถละหมาดในทานั่งดังกลาว
ได ก็ใหละหมาดในทานอนตะแคงขวา หันใบหนาไปทางกิบละฮฺ และหากลําบากที่จะทําเชนนั้น ก็
ใหนอนตะแคงซาย หากไมสามารถอีกก็ใหละหมาดในทานอนหงายโดยใหยื่นสองขามาทางกิบ
ละฮฺหากสะดวกที่จะทําเชนนั้น หากไมสะดวกก็ใหละหมาดตามสภาพที่เขาทําไดโดยใหสัญญาน
ดวยศรีษะของเขาไปยังหนาอกของเขาหากจะรุกูอฺและสุูด ซึ่งการสุูดนั้นใหทําสัญญาณหรือกม
ตํ่ากวารุกูอฺ ดังนั้นจึงถือวาผูปวยนั้นยังคงตองละหมาดอยูตราบใดที่เขายังมีสติ เพียงแตอนุโลมให
เขาละหมาดตามสภาพที่เขาจะทําไดตามที่มีรายงานมาจากตัวบทหลักฐาน 

สอง ผูปวยนั้นเหมือนกับคนอื่นๆ ซึ่งในการละหมาดแตละครั้งเขาจําเปนตองหันหนาไปสู
กิบละฮฺ แตหากเขาไมสามารถจะทําเชนนั้นได เขาก็สามารถที่ละหมาดตามสภาพที่เขาทําไดโดย
หันหนาไปทางไหนก็แลวแตเขาสะดวก การละหมาดของผูปวยจะใชไมไดหากละหมาดดวยการให
สัญญานดวยเปลือกตาหรือนิ้วมือของเขา แตการละหมาดของเขาจะใชไดดวยลักษณะที่มีรายงาน
มาในตัวบทหลักฐาน 

1- อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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ความวา “ดังนั้นจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิดเทาที่พวกเจามีความสามารถ และจง
เชื่อฟงและปฏิบัติตามและบริจาคเถิด เพราะเปนการดียิ่งสําหรับพวกเจาและ
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ผูใดถูกปกปองใหพนจากความตระหนี่แหงจิตใจของเขา ชนเหลานั้นคือผู
ประสบความสําเร็จ” (อัต-ตะฆอบุน : 16) 

 
2- มีรายงานจากทานอิมรอน อิบนุ อัล-หุศ็อยนฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววาฉันเปนโรค

ริดสีดวงทวาร ฉันถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาฉันจะละหมาดอยางไร? ทานก็ตอบ
ฉันวา 

 »َجنٍْب  َفَعىَل  تَْستَِطعْ  لَـمْ  فَإنْ  َفَقاِعداً، تَْستَِطعْ  لَـمْ  فَإنْ  قَائِماً، َصلِّ «
ความวา “ทานจงละหมาดในทายืน หากไมสามารถในทายืน ทานจงละหมาด
ในทานั่ง หากไมสามารถในทานั่ง ทานจงละหมาดในทานอนตะแคง” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 1117) 

 
3- มีอีกรายงานจากทานอิมรอน อิบนุ อัล-หุศ็อยนฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ซึ่งเขาเปนโรค

ริดสีดวงทวารอยู เขากลาววา ฉันถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับการที่คนคน
หนึ่งจะละหมาดในทานั่งทาน ก็ตอบฉันวา 

فَْضُل، َفُهوَ  قَائِماً  َصىلَّ  إنْ «
َ
ً  َصىلَّ  َوَمنْ  أ ْجرِ  نِْصُف  فَلَـهُ  قَاِعدا

َ
 الَقائِِم، أ

ْجرِ  نِْصُف  فَلَـهُ  نَائِماً  َصىلَّ  َوَمنْ 
َ
 »الَقاِعدِ  أ

ความวา “หากเขาจะละหมาดในทายืนนั้นดีกวา หากผูใดละหมาดในทานั่ง 
เขาจะไดผลบุญลดลงมาครึ่งหนึ่งจากผลบุญของผูที่ละหมาดในทายืน และ
หากผูใดละหมาดในทานอน เขาจะไดผลบุญลดลงมาครึ่งหนึ่งจากผลบุญของ
ผูที่ละหมาดในทานั่ง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 1115) 

 
การทําความสะอาดของผูปวย 

กอนการละหมาดวาญิบสําหรับผูปวยอาบน้ําละหมาดดวยน้ํา แตหากไมสามารถทํา
เชนนั้นได ก็ใหเขาทําการตะยัมมุม(การใชดินฝุนแทนน้ํา) และหากไมสามารถตะยัมมุมได การทํา
ความสะอาดของผูปวยก็เปนอันตกไป เขาสามารถละหมาดตามสภาพที่เขาเปนอยูไดเลย 
 
หุกมตางๆ ที่เกี่ยวกับการละหมาดของผูปวย 

1- เมื่อผูปวยไดละหมาดในทานั่งแลวหลังจากนั้นเขาสามารถที่จะยืนได หรือละหมาดใน
ทานอนอยูแลวเขาก็สามารถที่จะนั่งไดในขณะละหมาด ก็ใหเขาเปลี่ยนไปปฏิบัติในสิ่งที่เขา
สามารถทําไดเหมือนเดิม เพราะนั่นคือส่ิงที่วาญิบสําหรับเขาแตเดิมแลว 

2- อนุญาตใหผูปวยละหมาดในทานอนไดหากเปนไปเพื่อการรักษาตามคํายืนยันของ
แพทยที่เชื่อถือได ถึงแมวาเขาสามารถจะละหมาดในทายืนไดก็ตาม 
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3- หากผูปวยสามารถที่จะละหมาดยืนและนั่งไดแตไมสามารถรุกูอฺและสุูดได ใหเขา
ละหมาดในทายืนในอิริยาบทที่ตองยืน และใหรุกูอฺดวยการใหสัญญานกมหัวในขณะที่เขายืนอยู 
และใหนั่งละหมาดในอิริยาบทที่ตองนั่งและสุูดดวยการใหสัญญานกมหัวในขณะที่เขานั่งอยู 

4- ผูใดที่ไมสามารถลงสุูดกับพื้นได ใหเขารุกูอฺและสุูดในทานั่ง โดยทากมสุูดใหตํ่า
กวาทากมรุกูอฺ และวางมือทั้งสองบนหัวเขาทั้งสอง ซึ่งไมจําเปนตองรองหรือยกพื้นใหสูงจนถึง
หนาผากของเขาแตอยางใด ไมวาจะใชหมอนหรือส่ิงอื่นๆ  

 
เมื่อใดบางที่อนุญาตใหผูปวยละหมาดควบรวมได 

หากผูปวยประสบความลําบากหรือไมสามารถที่จะละหมาดในแตละครั้งในเวลาที่กําหนด
ได เขาสามารถที่จะละหมาดควบรวมระหวางซุฮฺริกับอัศฺริในเวลาหนึ่งเวลาใดของสองเวลา
ละหมาดนี้ได และเขาสามารถที่จะละหมาดรวมระหวางมัฆฺริบกับอิชาอในเวลาหนึ่งเวลาใดของ
สองเวลาละหมาดนี้ไดเชนกัน 

 
- ความลําบากในการละหมาดนั้น คือส่ิงที่อาจทําใหการคุชูอฺในละหมาดหมดไป การคุชูอฺ 

ก็คือการทําใจใหอยูกับเนื้อกับตัวและการสงบนิ่งมีสมาธิในขณะละหมาด 
 
ผูปวยจะละหมาดที่ไหน? 

สําหรับผูปวยที่สามารถไปมัสญิดได เขาจําเปนตองไปละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด และ
ใหละหมาดยืนหากเขาสามารถยืนได หรือถายืนไมไดก็ใหเขาละหมาดพรอมญะมาอะฮฺตามสภาพ
เทาที่เขาสามารถจะทําได 

แตหากไมสามารถไปมัสญิดไดใหละหมาดญะมาอะฮฺในสถานที่ที่เขาพักอยู หากไม
สามารถทําเชนนั้นได ใหเขาละหมาดคนเดียวตามสภาพของเขา 

 
ผลบุญที่ถูกกําหนดไวจากการงานอิบาดะฮฺสําหรับผูปวยและผูเดินทาง 

อัลลอฮฺจะบันทึกผลบุญจากการงานอิบาดะฮฺสําหรับผูปวยและผูเดินทางเหมือนกับที่
พระองคไดบันทึกไวสําหรับผูปวยคนนั้นในขณะที่เขามีสุขภาพดีและสําหรับผูเดินทางคนนั้นใน
ขณะที่เขาไมไดเดินทาง และยังจะมีการใหอภัยโทษ ลบลางบาปสําหรับผูปวยดวย 

มีรายงานจากทานอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

وْ  الَعبْدُ  َمرَِض  إَذا«
َ
ً  يَـْعَمُل  اَكنَ  َما ِمثُْل  لَـهُ  ُكِتَب  َسافََر، أ  ُمِقيْـما

 »َصِحيحاً 
ความวา “เมื่อบาวคนหนึ่งปวยหรือเดินทาง อัลลอฮฺจะบันทึกผลบุญจากการ
งานอิบาดะฮฺไวสําหรับผูปวยและผูเดินทางเหมือนกับที่ไดเคยบันทึกไวใน
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ขณะที่เขามีสุขภาพดีและในขณะที่เขาไมไดเดินทาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
หมายเลข 2996)  

 
 

2- การละหมาดของผูเดินทาง 
 
การเดินทาง คือการออกไปจากถิ่นที่อยูอาศัย 
สวนหนึ่งของคุณคาแหงอิสลามก็คือการบัญญัติใหมีการยอและควบรวมละหมาดไดใน

เวลาเดินทาง เพราะการเดินทางนั้น ปรกติแลวจะนํามาซึ่งความลําบาก และอิสลามเปนศาสนาที่มี
แตความเมตตาปรานี และสะดวกงายดาย 

มีรายงานจากทานยะอฺลา อิบนุ อุมัยยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ฉันไดอานอายะฮฺ
แกทานอุมัรฺวา 

Ià ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH 
  ]١٠١/النساء[

ความวา “และเมื่อพวกเจาเดินทางไปในพื้นแผนดิน ก็ไมมีบาปใดๆ แกพวกเจา
ในการที่จะลดจํานวนร็อกอะฮฺการละหมาด หากพวกเจากลัววาบรรดาผู
ปฏิเสธศรัทธาจะขมเหงรังแกพวกเจา” (อัน-นิสาอ : 101) 
ซึ่งความจริงมนุษยทุกคนไดศรัทธาแลว ทานอุมัรฺจึงกลาววา ฉันก็เคยสงสัย
ดังที่ทานสงสัยนี้แหละ แลวฉันก็ไปถามเราะสูลุลลอฮฺถึงขอสงสัยดังกลาว ทาน
ก็ตอบวา 

َق  َصَدقَةٌ «  »َصَدَقتَـهُ  فَاْقبَلُوا َعلَيُْكْم، بِـَها اهللا تََصدَّ
ความวา “มันเปนเศาะดะเกาะฮฺที่อัลลอฮฺเศาะดะเกาะฮฺใหแกพวกทาน ฉะนั้น
พวกจงรับเศาะดะเกาะฮฺดังกลาวเถิด” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 686) 
 

หุกมการยอ(ก็อศฺร)และการควบรวม(ญัมอฺ)ละหมาด 
1- การยอละหมาด(ก็อศฺร)ในขณะเดินทางนั้นเปนสุนนะฮฺที่ย้ําใหปฏิบัติเปนอยางยิ่ง ไมวา

จะเปนในเวลาปรกติหรือในเวลาหวาดกลัว สําหรับการก็อศฺรนั้นหมายถึงการลดหยอนละหมาดที่มี
ส่ีร็อกอะฮฺ(ซุฮฺริ อัศฺริ อิชาอ)ใหเปนสองร็อกอะฮฺ และไมอนุญาตใหกระทําไดเวนแตในเวลาเดินทาง
เทานั้น สวนละหมาดมัฆฺริบและศุบฺหินั้นจะทําการก็อศฺรไมไดเด็ดขาด 

สวนการควบรวมละหมาด(ญัมอฺ)นั้นสุนัตทั้งในขณะที่ไมไดเดินทางและในขณะเดินทาง 
หากมีเหตุผลที่ทําได ฉะนั้นใหญัมฺอุรวมละหมาดซุฮฺริกับอัศริได และรวมละหมาดมัฆฺริบกับอิชาอ
ในเวลาของแตละเวลาละหมาดได 
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2- เมื่อมุสลิมมีการเดินทางไมวาเดินเทาหรือดวยพาหนะ ทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ 
สุนัตใหเขายอละหมาดสี่ร็อกอะฮฺใหเปนสองร็อกอะฮฺ และสุนัตใหควบรวมสองเวลาละหมาดให
เปนหนึ่งในเวลาหนึ่งเวลาใดของเวลาละหมาดทั้งสอง หากเขาสะดวกจะทําเชนนั้นจนกวาจะสิ้นสดุ
การเดินทาง 

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา 
الةُ  ُل  الصَّ وَّ

َ
قِرَّْت  َرْكَعتنَْيِ  فُرَِضْت  َما أ

ُ
َفرِ  َصالةُ  فَأ ْت  السَّ تِـمَّ

ُ
 َصالةُ  َوأ

  احلرََض 
ความวา “การละหมาดนั้น เดิมทีถูกบัญญัติไวเพียงสองร็อกอะฮฺ หลังจากนั้น 
ก็มีบัญญัติใหคงไวซึ่งสภาพเดิม(สองร็อกอะฮฺ)ของละหมาดในขณะเดินทาง 
และไดเพิ่มจํานวนร็อกอะฮฺในละหมาดขณะที่ไมไดเดินทาง” (มุตตะฟะกุน อะ
ลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1090 สํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย 
และมุสลิม เลขที่: 685) 

 
- ทุกๆ การกระทําที่เรียกวาเปนการเดินทางตามความเขาใจที่ถือปฏิบัติของคนทั่วไป(อุรฺฟ) 

ก็จะถือใชตามหุกมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง อันไดแก การก็อศฺร การญัมอฺ การละศีลอด การ
เช็ดบนรองเทาคุฟฺ(หรือถุงเทา) เปนตน 

 
ผูเดินทางจะเริ่มตนใชหุกมตางๆ เกี่ยวกับการเดินทางไดเมื่อไร? 

ผูเดินทางจะเริ่มทําการก็อศฺรและญัมอฺไดก็ตอเมื่อเขาออกจากเขตเคหะสถานของหมูบาน
ของเขาแลว ไมมีกําหนดระยะหางของการเดินทางที่แนนอน ที่แนนอนคือจะใชจารีตประเพณีเปน
ตัวกําหนด ฉะนั้นตราบใดที่เขาอยูในระหวางการเดินทางและไมไดต้ังเจตนาชี้ชัดวาเขาจะอยูที่นั่น
ตลอดไป เขาก็คือผูเดินทางที่สามารถปฏิบัติใชหุกมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางได จนกวาเขาจะ
กลับไปสูภูมิลําเนาของเขา 

- การยอละหมาดในขณะเดินทางนั้นเปนสุนนะฮฺ และสามารถยอละหมาดไดในทุกๆ การ
กระทําที่สามารถเรียกไดวาเปนการเดินทาง แตหากจะละหมาดเต็มการละหมาดนั้นก็ถูกตองใชได 
 
ลักษณะการละหมาดของผูเดินทางที่ตามหลังคนที่ไมไดเดินทาง 

1- เมื่อผูเดินทางไดละหมาดตามหลังคนที่ไมไดเดินทาง เขาตองละหมาดเต็มตามอิมาม 
แตหากคนที่ไมไดเดินทางละหมาดตามหลังผูที่เดินทาง ตามสุนนนะฮฺแลวผูเดินทางที่เปนอิมามให
ยอละหมาด สวนมะอมูมที่ไมไดเดินทางใหเพิ่มจํานวนร็อกะฮฺใหเต็มหลังจากอิมามใหสะลามแลว 

2- ตามสุนนะฮฺแลวหากผูที่เดินทางเปนอิมามละหมาดนําคนที่ไมไดเดินทางในพื้นที่ของ
พวกเขา ใหผูเปนอิมามละหมาดเพียงสองร็อกอะฮฺ หลังจากนั้นใหเขากลาววา พวกทานจงเพิ่มการ
ละหมาดของพวกทานใหสมบูรณ แทจริงพวกเราคือหมูชนที่เดินทางอยู 
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หุกมการละหมาดสุนัตในระหวางเดินทาง 

ตามสุนนะฮฺแลวใหงดการละหมาดสุนัตเราะวาติบในระหวางเดินทาง ยกเวนละหมาด
ตะฮัจุด วิติรฺ และสุนัตกอนศุบหิ 

สวนสุนัตมุฏลัก(การละหมาดสุนัตโดยทั่วไปที่ปราศจากมูลเหตุเฉพาะ)นั้นไดบัญญัติใหทํา
ทั้งในเวลาเดินทางและไมเดินทาง เชนเดียวกันกับการละหมาดสุนัตที่มีสาเหตุ เชนสุนัตวุฎอ(หลัง
อาบน้ําละหมาด) สุนัตเฏาะวาฟ ตะหิยะตุลมัสญิด ละหมาดฎหา เปนตน 

 
- การกลาวซิกิรหลังละหมาดหาเวลานั้นเปนสิ่งสุนัตสําหรับชายและหญิง ไมวาจะเดินทาง

หรือไมเดินทาง 
 
หุกมสําหรับผูที่เดินทางตลอดทั้งป 

กัปตันเครื่องบิน  เรือ คนขับรถยนต รถไฟ และผูที่เดินทางตลอดเวลาอนุญาตใหเขาใช
สิทธิ์ผอนปรนไดไมวาจะเปนการยอละหมาด การควบรวมละหมาด การละศีอลด การเช็ดบน
รองเทาคุฟฺ 
 
สิ่งที่ผูเดินทางตองทําเมื่อกลับภูมิลําเนาของเขา 

สุนัตสําหรับผูเดินเมื่อกลับสูภูมิลําเนาใหแวะที่มัสญิดกอนเปนลําดับแรก แลวละหมาด
ที่มัสญิดสองร็อกอะฮฺ 
 
หุกมตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง 

1- ส่ิงที่ใชชี้ขาดในเรื่องการยอละหมาดคือการยึดเอาสถานที่เปนหลัก ไมใชการยึดเวลา
เปนหลัก ฉะนั้นเมื่อผูเดินทางลืมวาตัวเองยังไมไดละหมาดเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อตอนที่อยูบาน แลว
นึกขึ้นไดในขณะที่ตัวเองเดินทางอยูก็ใหเขาละหมาดชดเวลาที่เขาลืมนั้นดวยการยอได และหาก
ลืมวาตัวเองยังไมไดละหมาดเวลาใดเวลาหนึ่งตอนที่เดินทาง แลวนึกขึ้นไดเมื่อกลับถึงบานแลวก็
ใหเขาละหมาดชดเวลานั้นๆ ใหเต็มจํานวนร็อกอะฮฺโดยไมยอละหมาด 

2- เมื่อผูเดินทางจําเปนตองอาศัยอยูในที่หนึ่งแตไมไดมีเจตนาอยูอยางถาวร หรือคิดที่จะ
อยูจนกวาเสร็จธุระแตไมไดมีเจตนาจะอยูอยางถาวรใหเขาทําการก็อศฺรไดตลอดไมวาจะใช
เวลานานเทาใดก็ตาม 

3- เมื่อเขาเวลาละหมาดแลวเขาก็เร่ิมออกเดินทาง ใหเขาทําการยอและควบรวมใน
ระหวางทางได แตหากถึงเวลาละหมาดในขณะที่เขากําลังเดินทางอยู จากนั้นเขาไดกลับถึง
ภูมิลําเนา ก็ใหเขาละหมาดเวลานั้นเต็มจํานวนร็อกอะฮฺ จะควบรวมและยอไมไดอีก 
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ลักษณะการละหมาดบนเครื่องบิน 
หากอยูบนเครื่องบินและไมมีสถานที่ที่จะละหมาด ใหเขาละหมาดตรงที่นั่งของเขาในทา

ยืนหันหนาไปทางกิบละฮฺ ใหสัญญานในทารุกูอฺเทาที่จะทําได แลวนั่งบนที่นั่งแลวใหทําสัญญาน
ทาสุูดเทาที่เขาสามารถทําได 
 
หุกมของผูเดินเมื่อเดินทางถึงมักกะฮฺ 

ผูใดที่เดินทางไปมักกะฮฺหรือที่อ่ืนๆ ใหเขาละหมาดเต็มตามอิมาม แตถาไมทันละหมาด
พรอมอิมาม สุนัตใหเขาละหมาดก็อศฺร 

และผูใดที่เดินทางผานหมูบานหนึ่งโดยไดยินเสียงอะซานหรืออิกอมะฮฺและเขายังไมได
ละหมาด หากเขาประสงคที่จะหยุดละหมาดญะมาอะฮฺพรอมชาวบานเขาก็หยุดได และหาก
ประสงคที่จะผานไปละหมาดที่อ่ืน เขาก็เดินทางผานไปไดเชนกัน 
 
หุกมการอะซานและอิกอมะฮฺในขณะเดินทาง 

ผูใดประสงคจะทําการควบรวมระหวางละหมาดซุฮฺริกับอัศริ หรือมัฆฺริบกับอิชาอ ใหเขาอะ
ซานแลวอิกอมะฮฺหลังจากนั้นจึงละหมาดฟรฎแรกใหเสร็จ แลวใหอิกอมะฮฺอีกครั้งหลังจากนั้นจึง
ละหมาดฟรฎที่สองตอไป โดยใหละหมาดเปนญะมาอะฮฺทุกคน และหากมีเหตุอันสมควรควบรวม
ได เชน หนาวจัด ลมแรง หรือฝนตกหนักใหละหมาดรวมกันในที่พักอาศัยของพวกเขาได 

 
ลักษณะการควบรวมและยอละหมาดในระหวางเดินทาง 

สุนัตสําหรับผูเดินทางทําการควบรวมละหมาดซุฮฺริกับอัศริ และมัฆฺริบกับอิชาอเมื่อมี
เหตุผลที่อนุโลมใหทํา ในเวลาหนึ่งเวลาใดของเวลาละหมาดทั้งสองตามลําดับ หรือในเวลากลาง
ระหวางทั้งสอง ซึ่งหากเปนเวลาหยุดพักใหกระทําในเวลาที่สะดวกที่สุด   

และหากกําลังเดินทางอยูนั้นตามสุนนะฮฺแลว หากตะวันตกดินกอนที่เขาจะออกเดินทาง
ใหเขาทําการควบรวมระหวางมัฆฺริบกับอิชาอในเวลามัฆฺริบ(ญัมอฺ ตักดีม)  

หากเขาออกเดินทางกอนตะวันตกดินใหเขาทําการควบรวมระหวางมัฆฺริบกับอิชาอใน
เวลาของอิชาอ(ญัมอฺ ตะอคีรฺ) 

และเมื่อตะวันคลอยกอนที่เขาจะเดินทางใหเขาทําการควบรวมระหวางซุฮฺริกับอัศฺริในเวลา
ของซุฮฺริ(ญัมอฺ ตักดีม) 

หากเขาออกเดินทางกอนตะวันคลอยใหเขาทําการควบรวมระหวางซุฮฺริกับอัศฺริในเวลา
ของอัศฺริ(ญัมอฺ ตะอคีรฺ) 

1- มีรายงานจากทานอิบนุ อับบาสเราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 
ْهرِ  َصالةِ  َننْيَ  يَـْجـَمعُ  صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ   َوالَعرْصِ  الظُّ
، َظْهرِ  بَلَ  اَكنَ  إَذا   َوالِعَشاءِ  الَمْغِرِب  نْيَ نَ  َوَيـْجـَمعُ  َسرْيٍ
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ความวา “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําการ
ควบรวมละหมาดซุฮฺริกับอัศฺริหากทานออกเดินทางในเวลาซุฮฺริ และไดทําการ
ควบรวมละหมาดมัฆฺริบกับอิชาอ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 1107) 

 
2- มีรายงานจากทานอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา 

نْ  َقبَْل  اْرتَـَحَل  إَذا صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ 
َ
ْمُس  تَِزيغَ  أ  الشَّ

رَ  خَّ
َ
ْهرَ  أ ، َوقِْت  إىَل  الظُّ  َزاَغِت  فَإَذا بَيْنَـُهـَما، فََجـَمعَ  َزَل نَ  ُعمَّ  الَعرْصِ

ْمُس  نْ  َقبَْل  الشَّ
َ
ْهَر، َصىلَّ  يَْرتَـِحَل  أ   َرِكَب  ُعمّ  الظُّ

ความวา “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อทาน
ออกเดินทางกอนตะวันคลอยทานผลัดละหมาดซุฮฺริจนถึงเวลาอัศฺริ จากนั้น
ทานก็จะหยุดพักและทําการควบรวมระหวางละหมาดทั้งสอง และเมื่อตะวัน
คลอยกอนที่ทานจะเดินทางทานจะละหมาดซุฮฺริกอนแลวจึงออกเดินทาง” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 1112 สํานวนนี้เปน
ของอัล-บุคอรียและมุสลิม เลขที่: 704) 

 
3- มีรายงานจากทานมุอาซฺ อิบนุ ญะบัลเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา 

نَّ 
َ
نْ  َقبَْل  اْرتَـَحَل  إَِذا َيبُوكَ  َغْزَوةِ  يِف  اَكنَ  صىل اهللا عليه وسلم اجَّيِبَّ  أ

َ
 أ

ْمُس  تَِزيغَ  رَ  الشَّ خَّ
َ
ْهرَ  أ يًعا، َفيَُصلِّيَُهَما الَْعرْصِ  إِىَل  جَيَْمَعَها َّ حَ  الظُّ َِذا مَجِ  َو

ْمِس  َزيْغِ  َنْعدَ  اْرتَـَحَل  ْهرَ  َصىلَّ  الشَّ يًعا َوالَْعرْصَ  الظُّ نَ  َساَر، ُعمَّ  مَجِ َ  إَِذا َو
رَ  الَْمْغِرَب  َقبَْل  اْرتَـَحَل  خَّ

َ
َّ  الَْمْغرَِب  أ َِذا الِْعَشاِءـ َمعَ  يَُصلِّيََها َح  َو

َل  الَْمْغِرِب  َنْعدَ  اْرتَـَحَل  َها الِْعَشاءَ  َعجَّ   الَْمْغرِِب  َمعَ  فََصالَّ
ความวา  “ความจริงแลวในระหวางสงครามตะบูกปรากฏวาทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อทานออกเดินทางกอนตะวันคลอยทานจะ
ผลัดการละหมาดซุฮฺริจนกระทั่งไดละหมาดรวมกับอัศฺริในเวลาของอัศฺริ แตเมื่อ
ทานออกเดินทางหลังจากตะวันคลอยแลวทานจะทําการควบรวมละหมาดซุฮริฺ
กับอัศฺริในเวลาของซุฮฺริแลวจึงจะออกเดินทาง และเมื่อทานออกเดินทาง
หลังจากเขาเวลามัฆฺริบแลวทานจะทําการควบรวมระหวางมัฆฺริบกับอิชาอใน
เวลามัฆฺริบ” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1220 ซึ่ง
สํานวนนี้เปนสํานวนของเขาและบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 553) 
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หุกมการควบรวมและยอที่อะเราะฟะฮฺและมุซฺดะลิฟะฮฺ 
เปนสิ่งสุนัตในการทําหัจญสําหรับผูที่พักอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺใหทําการยอและควบรวม

ระหวางละหมาดซุฮฺริกับอัศริในเวลาของซุฮฺริ และที่มุซฺดะลิฟะฮฺใหทําการยอมและควบรวมระหวาง
ละหมาดมัฆฺริบกับอิชาอในเวลาอิชาอดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําเปนตัวอยาง
ไว 
 
หุกมการละหมาดญะมาอะฮฺในระหวางเดินทาง 

วาญิบสําหรับผูที่เดินทางใหละหมาดญะมาอะฮฺหากเขาสะดวกที่จะทํา หากไมสะดวกให
ตางคนตางทําตามลําพังเทาที่สามารถทําได ฉะนั้นเมื่ออยูเครื่องบิน เรือ รถไฟหรืออ่ืนๆ ใหเขา
ละหมาดในทายืน หากไมสามารถทําเชนนั้น ใหละหมาดในทานั่งและรุกูอฺ สุูดดวยการให
สัญญาน ใหเขาละหมาดฟรฎโดยหันหนาไปทางกิบละฮฺ และสุนัตใหอะซานและอิกอมะฮฺถึงแมจะ
ละหมาดคนดียวก็ตาม 

 
ลักษณะการละหมาดสุนัตบนพาหนะ 

สุนัตสําหรับผูเดินทางใหละหมาดสุนัตบนพาหนะ และสุนัตใหหันหนาไปทางกิบละฮฺใน
ระหวางตักบีเราะตุลอิหฺรอมหากสะดวกที่จะทํา หากไมสะดวกก็ใหละหมาดทางทิศที่พาหนะมุง
หนาไป ใหละหมาดในทายืนเทาที่ทําได ถาทําไมไดใหละหมาดในทานั่งโดยในอิริยาบทอื่นๆ ใหทํา
สัญญานดวยศรีษะ 

 
- สุนัตใหเร่ิมออกเดินในเวลาเชาตรู และสุนัตใหเปนวันพฤหัสบดีหากสะดวก ไมควร

เดินทางคนเดียว และหากเดินทางกันสามคนขึ้นไปใหต้ังคนหนึ่งคนใดเปนหัวหนาคณะในการ
เดินทาง 
 
หุกมการควบรวมละหมาดในระหวางที่ไมไดเดินทาง 

สุนัตใหทําการควบรวมละหมาดระหวางซุฮฺริกับอัศฺริ หรือมัฆฺริบกับอิชาอสําหรับผูปวย ซึ่ง
หากไมควบรวมแลวอาจจะเกิดความลําบากแกเขา หรือในคืนที่มีฝนตกหนัก หรือเย็นจัด หรือพายุ 
หรือลมหนาว หรือสําหรับผูหญิงที่มีเลือดเสีย(มุสตะหาเฎาะฮฺ) ผูที่ปสสาวะกะปริดกะปรอย ผูที่
กลัววาจะเกิดอันตรายกับตนเอง ครอบครัว หรือทรัพยสิน เปนตน 
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3- การละหมาดในกรณีหวาดกลัว 
 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เนนความสะดวกและงาย เปนหลัก แตเนื่องจากคํานึงถึง
ประโยชนและความสําคัญยิ่งของการละหมาดหาเวลา ความเปนวาญิบของมันจึงไมอาจตกไปไม
วาในกรณีใด ฉะนั้นในขณะที่มุสลิมอยูในสนามรบเพื่อญิฮาดและหวาดกลัวตอการโจมตีของฝาย
ตรงขาม พวกเขาก็ยังตองละหมาดในกรณีนี้ดวยวีธีการที่หลากหลาย และวิธีการที่นิยมแพรหลาย
คือ  
 
ลักษณะการละหมาดในกรณีหวาดกลัว 

หนึ่ง ในกรณีที่ศัตรูอยูทางดานกิบละฮฺ ก็ใหพวกเขาละหมาดดวยวิธีการตอไปนี้ 
เร่ิมตนดวยการตักบีรฺของอิมาม แลวมุสลิมกลุมหนึ่งตั้งแถวหนากระดานหลังอิมามสอง

แถวแลวพวกเขาทั้งหมดทั้งสองแถวก็ดําเนินการละหมาดโดยเริ่มตักบีรฺตามอิมาม แลวรุกูอฺ แลว
เงยขึ้นจากรุกูอฺ หลังจากนั้นเฉพาะแถวแรกที่ถัดจากอิมามใหลงสุูดพรอมอิมาม เมื่อพวกแถวแรก
ลุกขึ้นยืน แถวที่สองก็ลงสุูดตอ เสร็จแลวลุกขึ้นยืน แลวทําการเปลี่ยนแถวโดยผูที่อยูแถวหลังกาว
มาอยูแถวหนาและผูที่แถวหนาถอยไปอยูแถวหลัง แลวทั้งหมดก็ละหมาดตามอิมามตอไปใน
ลักษณะที่เหมือนในร็อกอะฮฺแรก จนถึงการเวลาใหสะลาม ก็ใหพวกเขาสะลามตามอิมามพรอมๆ 
กันทุกคน 

 
สอง ในกรณีที่ศัตรูไมไดอยูทางดานกิบละฮฺก็ใหพวกเขาละหมาดดวยวิธีการตอไปนี้ 

      1- เร่ิมตนดวยการตักบีรฺของอิมาม แลวมุสลิมกลุมก็มาหนึ่งตั้งแถวละหมาดพรอมอิมาม 
และมุสลิมอีกกลุมยืนประจําการเพื่อคอยระวังทางดานที่ศัตรูอยู ซึ่งเมื่ออิมามนําละหมาดกลุมแรก
ไดหนึ่งร็อกอะฮฺแลว อิมามก็หยุดยืนคอย ปลอยใหบรรดามะอมูมแตละคนละหมาดตอโดยลําพัง
จนเสร็จ แลวไปเปลี่ยนเวรยืนประจําการกับกลุมที่สองตอ หลังจากนั้นกลุมที่สองที่ยังไมได
ละหมาดก็ไปต้ังแถวละหมาดหลังอิมาม แลวอิมามก็เร่ิมละหมาดตอไปพรอมมะอมูมในอีกหนึ่ง
ร็อกอะฮฺที่เหลือจนถึงการนั่งตะชะฮฺฮุด แลวอิมามก็หยุดนั่งคอย ปลอยใหมะอมูมแตละคน
ละหมาดตอโดยลําพังอีกหนึ่งร็อกอะฮฺจนกระทั่งนั่งนั่งตะชะฮฺฮุด แลวอิมามก็ใหสะลามและมะอมูม
ก็ใหสะลามตามอิมามพรอมๆ กัน ทั้งนี้ในระหวางละหมาดอยูพวกเขาก็มีอาวุธเบาๆ เตรียมอยูและ
ระวังการจูโจมของศัตรูอยูเสมอ 
     2- หรือใหอิมามนําละหมาดกลุมแรกในสองกลุมกอนสองร็อกอะฮฺจนกระทั่งนั่งตะชะฮฺฮุด 
แลวอิมามหยุดนั่งคอย ปลอยมะอมูมกลุมแรกใหสะลามไปกอน แลวใหมะอมูมกลุมที่สองมา
ละหมาดพรอมอิมาม แลวอิมามก็ละหมาดนํามะอมูมกลุมที่สองอีกสองร็อกอะฮฺ จนกระทั่งใหสะ
ลาม ซึ่งในรูปแบบนี้อิมามจะละหมาดสี่ร็อกอะฮฺในขณะที่มะอมูมแตละกลุมละหมาดสองร็อกอะฮฺ 
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      3- หรือใหอิมามเริ่มนําละหมาดกลุมแรกในสองกลุมกอนสองร็อกอะฮฺจนเสร็จสมบูรณ
จนถึงสะลาม แลวเริ่มนําละหมาดใหมกับกลุมที่สองร็อกอะฮฺจนเสร็จสมบูรณจนถึงสะลามเชนกัน 
      4- หรือใหอิมามนําละหมาดแตละกลุมเพียงหนึ่งร็อกอะฮฺเทานั้น ซึ่งรูปแบบนี้อิมามละ
หมาดไดสองร็อกอะฮฺในขณะที่มะอมูมแตละกลุมละหมาดไดร็อกอะฮฺเดียวโดยไมตองเกาะฎออ
(ชดใช) เพราะทุกรูปแบบมีรายงานในสุนนะฮฺทั้งสิ้น 

 
สาม ในกรณีที่ฉุกเฉินหวาดกลัวมาก ถึงขั้นปะทะกันแลวใหพวกเขาละหมาดทั้งๆ ที่เดิน

หรืออยูบนพาหนะเพียงร็อกอะฮฺเดียวโดยรุกูอฺและสุูดดวยการใหสัญญาน ไมวาจะหันไปทางกิบ
ละฮฺหรือไม หากไมสามารถทําเชนนั้นไดใหละการละหมาดไวกอน จนกวาอัลลอฮฺจะใหรูแพชนะ
แลวจึงละหมาด 

1- อัลลอฮฺไดกลาววา 

IH G F E D C B AI J  
 K L   M  O N  P  Q  W V U T S R

Z Y XH    ]٢٣٩- ٢٣٨/ اكقرة[.  
ความวา “และพวกเจาจงรักษาบรรดาละหมาดไว และจงรักษาละหมาดที่อยู
กึ่งกลาง และจงยืนเพื่ออัลลอฮฺโดยนอบนอม ถาพวกเจากลัว ก็จงเดินละหมาด
หรือข่ีพาหนะ คร้ันเมื่อพวกเจาปลอดภัยแลว ก็จงรําลึกถึงอัลลอฮฺดังที่พระองค
สอนพวกเจาสิ่งซึ่งพวกเจาไมเคยรูมากอน” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 238-239) 
 

2- มีรายงานจากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 
الةَ  اهللا فََرَض   احلرََضِ  يِف صىل اهللا عليه وسلم  نَِبيُِّكمْ  لَِسانِ  بَلَ  الصَّ

ْرَبـعاً،
َ
ِ  أ َفرِ  َو ِ  َرْكَعتنَِي، السَّ   َرْكَعةً  اخلَوِْف  َو

ความวา “อัลลอฮฺไดบัญญัติไวซึ่งการละหมาดดวยถอยคําที่มาจากนบีของ
ทานในขณะปรกติไมไดเดินทางสี่ร็อกอะฮฺ ในขณะเดินทางสองร็อกอะฮฺ และ
ในขณะหวาดกลัวร็อกอะฮฺเดียว” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 687) 

 
- หากเปนการละหมาดมัฆฺริบซึ่งไมสามารถจะยอได ใหอิมามนําละหมาดกลุมแรกสอง

ร็อกอะฮฺ แลวนําละหมาดกลุมที่สองหนึ่งร็อกอะฮฺหรือกลับกัน 
 


