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การท าความสะอาด 
 

การท าความสะอาด 

 )الطهارة(

1. ความหมายของอัฏ-เฏาะหาเราะฮฺ 

  ตามหลักภาษา คือ ความสะอาดและบริสทุธ์ิ 
 ตามหลักวิชาการ  คือ ลกัษณะท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การละหมาดและอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนัได้
หายไปจากร่างกาย 
 

2. บทบัญญัตเิก่ียวกับน า้ 

 น า้มี 3 ประเภท 

 หน่ึง  เฏาะฮูร (น า้สะอาดและสามารถน าไปใช้ท าความสะอาดได้) 
     คือ น า้ท่ียงัคงสภาพเดมิ ซึง่ใช้ในการช าระร่างกายให้สะอาดจากหะดษั และช าระสิ่งโสโครกปฏิกลู
ได้ 

  อลัลอฮฺตรัสว่า  

ُِّل  ﴿ ِّنَ  َعلَۡيُكم َوُيَنز َمآءِّ  مز َِّرُكم َمآء   ٱلسَّ َُطهز ِّ ِّهِۦّ ّلز  [  ١١: االنفال] ﴾ ب

“และพระองค์ทรงหลัง่น า้สะอาดจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้า เพ่ือทรงช าระพวกเจ้าให้สะอาดด้วยน า้นัน้” 

 [อลัอนัฟาล : 11] 
 

 สอง   ฏอฮริ (น า้สะอาดแต่ไม่สามารถน าไปใช้ท าความสะอาดได้) 
  คือน า้สะอาดท่ีได้เปล่ียนสภาพของสี รส หรือกลิ่น อนัเน่ืองจากสิ่งอ่ืนซึง่มิใชส่ิ่งปฏิกลู(นะญิส) น า้
ประเภทนีส้ะอาด แตไ่มส่ามารถใช้ในการปลดเปลือ้งหะดษัได้ เพราะได้เปล่ียนจากสภาพเดมิ 

 สาม  นะญิส (น า้สกปรก ) 
 คือน า้ท่ีเปล่ียนสภาพของสี กลิ่น หรือรส อนัเน่ืองจากสิ่งปฏิกลู(นะญิส) ไมว่า่น า้จะมีปริมาณน้อย
หรือมากก็ตาม 

  น า้ท่ีสกปรก ( นะญิส ) จะเปล่ียนสภาพเป็นน า้สะอาดเม่ือมนัเปล่ียนสภาพด้วยตวัเอง หรือมนั
เหือดแห้ง หรือโดยการเพิ่มปริมาณน า้สะอาดลงไป  ดงันัน้การเปล่ียนสภาพของน า้จะท าให้หายจากการ
เป็นน า้สกปรก 
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  เม่ือมีความสงสยัวา่น า้นัน้สกปรกหรือสะอาด ให้ยดึท่ีมัน่ใจ เน่ืองจากมลูฐานเดมิของสิ่งท่ี
สะอาดนัน้คือมีความสะอาด 

  เม่ือน า้สะอาดผสมกบัน า้ท่ีสกปรก แล้วไมม่ัน่ใจวา่น า้สะอาดหรือไม ่ ให้ท าการตะย ามมุ ( คือ
การท าความสะอาดโดยการใช้ดนิหรือฝุ่ น ) 

  เม่ือเสือ้ผ้าท่ีสะอาดปะปนกบัเสือ้ผ้าท่ีสกปรก หรือปะปนกบัเสือ้ผ้าท่ีไม่อนมุตั ิแล้วเกิดความ
สงสยั ให้ยึดถือความมัน่ใจเป็นหลกั และไมต้่องละหมาดใหม ่ 
 

3. ประเภทของการท าความสะอาด 

 การท าความสะอาดตามบทบญัญตั ิมี  2 ประเภท  
 รูปธรรม  คือ การท าความสะอาดอวยัวะตา่งๆ 
 นามธรรม คือการช าระจิตใจให้สะอาดจากมลทินของบาปตา่ง ๆ 

 การท าความสะอาดเชิงรูปธรรม คือการท าความสะอาดภายนอกเพ่ือละหมาด ซึง่มี 2 ประเภท คือ 
 1. การท าความสะอาดจากหะดัษ 
 2. การท าความสะอาดจากนะญิส (สิ่งสกปรก) 
 
 การท าความสะอาดจากหะดัษ มี 3 ประเภท 
  หะดัษใหญ่ คือการอาบน า้ 
  หะดัษเล็ก คือการอาบน า้ละหมาด  
 และการตะย ามุม ( การใช้ดนิหรือฝุ่ น) ในกรณีท่ีมีอปุสรรคในการใช้น า้ 
 

 การท าความสะอาดจากส่ิงปฏิกูล มี 3 ประเภท  
 การล้าง การเช็ดถ ูและการพรมน า้ 
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บทว่าด้วยภาชนะ 

 (اآلنية)

1. ความหมาย 

 ตามหลักภาษา คือ ภาชนะท่ีใช้ส าหรับใส่อาหารและเคร่ืองดื่ม เชน่ถงุและเคร่ืองใช้  
 สว่นความหมายตามหลักวิชาการก็มีความหมายในท านองเดียวกนั 

2. ประเภทของภาชนะ  

   เม่ือพิจารณาตามลกัษณะของวตัถท่ีุผลิต ภาชนะมีหลายประเภท 
 1. ภาชนะท่ีเป็นทองค าและเงิน  
 2. ภาชนะท่ีประดบั (หรือชบุ) ด้วยเงิน 
 3. ภาชนะท่ีชบุ (หรือเคลือบ) ด้วยทองและเงิน  
 4. ภาชนะท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากวตัถดุิบหรือกระบวนการผลิต 
 5. ภาชนะท่ีท าจากหนงัสตัว์ 
 6. ภาชนะท่ีท าจากกระดกู  
 7. และอ่ืน ๆ เชน่ท าจากไม้ กระเบือ้ง ทองเหลือง และภาชนะทัว่ไป 

3. บทบัญญัตเิก่ียวกับภาชนะ 
 ภาชนะทุกชิน้เป็นสิ่งท่ีสะอาดและเป็นท่ีอนุมตัิ  ราคาแพงหรือถูกก็ตาม ยกเว้นภาชนะทองค าและ
เงิน และท่ีเคลือบด้วยทองหรือเงิน เน่ืองจากมีรายงานจากหุซัยฟะฮฺ บิน อัล-ยะมาน  กล่าวว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   

ََ َل )) ََ َل وَ  ةِ ض  الفِ وَ  ِب هَ الذَ  ةِ يَ آنِ  ا ِفْ وْ ب  ْشَ   َ إِ ا فَ هَ افِ حَ ِص  وا ِفْ ل  ك  أْ     ((ةِ رَ اآلخِ  ِفْ  مْ ك  لَ ا وَ يَ نْ الد   ِفْ  مْ ا َل  ّن 

“แท้จริงท่านรอสลูกล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ด่ืมด้วยภาชนะทองค าและเงิน และอย่าได้รับประทานด้วยจาน
ทองและเงิน เพราะแท้จริงทองและเงินนัน้พวกเขา ( ผู้ปฏิเสธศรัทธา) จะใช้สอยในโลกนี  ้และพวกเจ้าจะได้
ใช้สอยในโลกหน้า”  
(บนัทกึโดย อลับคุอรีย์ 5110,  มสุลิม  2067,  อตัตริมิซีย์ 1878,  อนันะสาอีย์  5310,  อบดูาวดู  2723  และ
ทา่นอ่ืนๆ ) 
 
 และสิ่งใดก็ตามท่ีห้ามใช้สอย  ก็ห้ามครอบครองเป็นเจ้าของในลกัษณะของการใช้สอยเชน่กนั เชน่ 
เคร่ืองดนตรี (ตีหรือเป่า)  การห้ามเชน่นีค้รอบคลมุทัง้ผู้ชายและผู้หญิง เน่ืองจากหะดีษนีมี้ความหมาย
ครอบคลมุทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 
 และสิ่ง ๆ หนึง่จะยงัไมถ่กูชีข้าดวา่สกปรก ( เป็นนะญิส ) เน่ืองจากความสงสยั ตราบใดท่ียงัไมรู้่แน่
ชดัวา่สกปรกหรือไม ่เน่ืองจากมลูฐานเดมิของมนันัน้เป็นสิ่งท่ีสะอาด 
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4. ภาชนะของต่างศาสนิก  

 ประกอบด้วย 

 1. ภาชนะของชาวคมัภีร์ (ชาวยิวและคริสต์)  
 2. ภาชนะของผู้ปฏิเสธศรัทธาอ่ืนๆ  
 ข้อชีข้าดตามบทบญัญตันิัน้ คืออนมุตัใิห้ใช้สอยได้ ตราบใดท่ีมัน่ใจว่าสะอาด เน่ืองจากมลูฐานเดมิ
นัน้มนัเป็นสิ่งท่ีสะอาด  

  เสือ้ผ้าของตา่งศาสนิกนัน้สะอาด ตราบใดท่ียงัมัน่ใจวา่ไมส่กปรก  

  หนงัสตัว์ท่ีอนมุตัใิห้บริโภคเนือ้ซึง่ตายโดยไมถ่กูเชือดตามบทบญัญัต ิ(ซาก)  จะช าระให้สะอาด
โดยการฟอก  

  สิ่งท่ีขาดหรือหลดุจากสิ่งมีชีวิต ก็เชน่เดียวกบัซาก สว่นขนนกหรือผมเป็นสิ่งท่ีสะอาด เม่ือถกูเอา
มาตอนมีชีวิต  

  ควรปิดภาชนะและถงัน า้ เน่ืองจากหะดีษจากญาบริ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

  اسمَ  رِ ك  اذْ وَ  كَ اءَ قَ ِس  كِ وْ أَ ))
ِ
  ا((دوْ ع   هِ يْ لَ عَ  رَض عْ ََ  نْ أَ  وْ لَ ، وَ الّلَ  اسمَ  رِ ك  اذْ وَ  كَ اءَ ََخّر إنَ ، وَ الّل

จากญะบริ กลา่วว่า แท้จริงท่านรอสลูกล่าววา่ “ จงผกูถงุน า้ของเจ้าและจงกลา่วพระนามของอลัลอฮฺ และจง
ปิดภาชนะและกลา่วพระนามของอลัลอ ุ แม้วา่เจ้าจะปิดทบัด้วยไม้ก็ตาม   
(บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 3106,  มสุลิม 2012,  อตัตริมิซีย์ 1812,  อบดูาวดู 3731  และท่านอ่ืนๆ ) 
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บทว่าด้วยมารยาทในการขับถ่ายและการท าความสะอาด 

 )الستنجاء وآداب التخيل)

 

 อัล-อิสตินญาอ์  คือการท าความสะอาดหรือการช าระสิ่งท่ีออกจากทวารหนกัและทวารเบาด้วยน า้  

 อัล-อิสตจิญ์มารฺ  คือการช าระสิ่งท่ีออกจากทวารหนกัและทวารเบาด้วยก้อนหิน ใบไม้ หรืออ่ืน ๆ  

 ควรเข้าส้วมด้วยเท้าซ้ายและกลา่ววา่ “ 

  مِ ْس بِ ))
ِ
 بِ  ذ  وْ ع  ، أَ الّل

ِ
  ((ثائِ بَ والَ  ِث ب  ال   نَ مِ  الّل

ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺให้พ้นจากความชัว่ร้ายของชยัฏอนมารร้าย
ทัง้หลาย 

 ควรออกจากส้วมด้วยเท้าขวา และกล่าววา่  

  د  مْ ، الَ َك انَ رَ فْ غ  ))
ِ
ّ
ِ

  ((اِن افَ عَ ى وَ ذَ ي الَ ن  عَ  َب هَ ذْ ي أَ الذِ  لل

ฉนัขออภยัโทษตอ่พระองค์ การสรรเสิญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ผู้ซึง่ขจดัสิ่งไมพ่งึประสงค์ออกจากตวัฉนั  และ
ทรงคุ้มครองฉนั  

 ผู้ ต้องการขบัถ่ายควรเทน า้หนกัไปท่ีเท้าซ้าย และหากขบัถ่ายในท่ีโล่ง (ไม่ใช่ในอาคาร) ควรท่ีจะให้ห่าง
จากสายตาผู้คน และปกปิด ให้มิดชิด และหาสถานท่ีเหมาะเพ่ือมิให้เปือ้นปัสสาวะ  

 ไมค่วรน าสิ่งใดท่ีมีถ้อยค าร าลึกถึง (กลา่วถึง )อลัลอฮฺเข้าส้วม นอกจากมีความจ าเป็น และไมค่วรรีบถลก
ผ้าขึน้ ไมค่วรพดู ไมค่วรปัสสาวะในรู  และไมค่วรใช้มือขวาจบัและท าความสะอาดทวารเบา  

 ไม่อนญุาตให้ผินหน้าหรือหลงัไปทางกิบละฮฺ (ทิศท่ีตัง้ของกะบะฮฺ ) ขณะขบัถ่ายในท่ีโล่ง ส่วนในอาคาร
นัน้เป็นท่ีอนญุาต แตท่างท่ีดีควรหลีกเล่ียง 

  ห้ามขบัถ่ายบนทางสญัจร ใต้ร่มเงาท่ีเป็นท่ีพกัสารธารณะ  ใต้ต้นไม้ท่ีรับประทานผลของมนั  

 เช็ดด้วยก้อนหินสะอาดสามก้อน หากไมส่ะอาดก็ให้เพิ่ม และควรเพิ่มเป็นจ านวนค่ี สาม ห้า หรืออ่ืน ๆ 

 ห้ามเช็ดด้วยกระดูก มูลสัตว์แห้ง อาหาร และสิ่งท่ีควรให้เกียติ และเพียงพอกับการล้างช าระด้วยน า้ 
กระดาษช าระ และใบไม้ การเช็ดด้วยก้อนหินแล้วล้างด้วยน า้ย่อมดีกวา่การล้างด้วยน า้เพียงอยา่งเดียว 

 นะญิส (สิ่งสกปรก ) ท่ีเสือ้ผ้านัน้จ าเป็นต้องล้างออกด้วยน า้ หากไมรู้่วา่เปือ้นจดุใด ก็ให้ล้างทัง้ชิน้ 
 ผู้ชายควรนัง่ปัสสาวะ   และหากมัน่ใจวา่ไมเ่ปือ้น ก็ไมเ่ป็นไรท่ีจะยืนปัสสาวะ 
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บทว่าด้วยหลักปฏบิัตทิี่เป็นธรรมชาต ิ(ฟิฏเราะฮ)ฺ 

 (سنن الفطرة)

 

1. ค านิยาม 
  ฟิฏเราะฮ ฺคือหลกัปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมชาต ิและแบบอยา่งท่ีสวยงาม  คือ วิถีชิวิตท่ีมนษุย์ต้องปฏิบตั ิ 

2. สิ่งท่ีเป็นฟิฏเราะฮฺ 

 หน่ึง  การแปรงฟัน สง่เสริมให้ปฏิบตัิบอ่ยๆ เป็นการท าความสะอาดช่องปาก เป็นความพอ
พระทยัของพระเจ้า และเน้นย า้ให้ปฏิบตัเิม่ืออาบน า้ละหมาด เม่ือต้องการละหมาด อ่านอลักรุอาน 
เข้ามสัญิด เข้าบ้าน ขณะตื่นนอน และขณะมีกลิ่นปาก 

 สอง  การขจดัขนลบัและขนรักแร้ ตดัเล็บ และการล้างข้อพบัของนิว้มือ 

 สาม  การขลิบหนวด และการไว้เครา   

 ส่ี  การตกแตง่ผมโดยทาน า้มนั และหวีผม ไม่ควรโกนบางสว่น หรือเว้นไว้บางสว่น (อลักอซะฮฺ) 
เพราะท าให้ดไูมส่ภุาพเรียบร้อย 

 ห้า   ย้อมผมด้วยเทียนสี  

 หก   การใช้น า้หอม 

 เจ็ด  คิตาน นั่นคือการขลิบหนังหุ้ มอวัยวะเพศชาย เพ่ือมิให้ เป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกและ
ปัสสาวะ ส่วนเพศหญิงนัน้ คือการขลิบหนงัท่ีอยู่ด้านบนสดุของอวยัวะเพศ บนช่องท่ีใช้ร่วมเพศ มีลกัษณะ
คล้ายเมล็ดอินผาลมัหรือหงอนไก่ ซึ่งเป็นท่ีรู้กันของแพทย์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ การคิตานเป็นการรักษาความ
สะอาด และมีประโยชน์หลายประการ เน้นย า้ให้กระท าส าหรับเพศชาย และเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับเพศหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การท าความสะอาด  7  

 

การอาบน า้ละหมาด 

 (الوضوء)

1. ความหมาย 
 คือการท าความสะอาดอวยัวะทัง้ส่ีด้วยน า้( ใบหน้า มือทัง้สองจนถึงข้อศอก ศรีษะและเท้า)  ตาม
รูปแบบท่ีศาสนาบญัญตั ิ 

2. คุณค่า (ความประเสริฐ) ของการอาบน า้ละหมาด   
ِِ َل  نْ أَ  د  هَ ْش أَ :  ل  وْ ق  يَ  م  ث   ءَ وْ ض  الو   غ  بِ ْس ي  فَ  أ  ض  وَ تَ يَ  د  َح أَ  نْ م مِ ك  نْ ا مِ مَ )) ِ َل  ه  دَ ْح  إل الّل َو   ََ َ  نْ أَ  د  هَ ْش أَ َو  ه  لَ  َك يْ    ل  ه إِ لَ وْ س  رَ ه َو د  بْ عَ  دا  م  م 

َ ن أَ مِ  ل  خ  دْ ة يَ يَ نِ َم ة الثَ ن  الَ  واب  بْ أَ  ه  لَ  ْت حَ تِ ف     ((اءَ ا َش ّي 

ทา่นรอสลูกล่าวว่า “ ไมมี่คนใดจากพวกทา่นท่ีอาบน า้ละหมาดอยา่งสมบรูณ์ แล้วกลา่ววา่ “ ฉันปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้าท่ีแท้จริงนอกจากอลัลอฮฺ ไม่มีภาคีใดๆแก่พระองค์ และฉนัปฏิญาณว่า แท้จริงมหุมัมดัเป็นบา่ว
และเป็นศาสนทตูของพระองค์ นอกจากประตสูวรรค์ทัง้แปดจะถกูเปิดแก่เขา เขาจะเข้าไปทางใดก็ได้ตามท่ี
ประสงค์   
(บนัทกึโดย มสุลิม 234,  อตั-ตริมิซีย์ 55,  อนั-นะสาอีย์ 148,  อิบนมุาญะฮฺ   470,  และอะฮฺมดั 4/158 ) 

การอาบน า้ท่ีสมบรูณ์  โดยไมฟุ่่ มเฟือย  จะท าให้อวยัวะตา่ง ๆ มีรัศมีในวนัปรโลก 

 

 م  أ   ن  إِ ))
َ  ا  رّ غ   ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  نَ وْ عَ دْ ي ي  تِ  ج  م 

 وْ ض  الو   آثارِ  نْ مِ  ْيَ لِ
ِ
 ي   نْ أَ  مْ ك  نْ مِ  اعَ طَ تَ اْس  نِ مَ ، فَ ء

  ((ْل عَ فْ يَ لْ فَ  ه  ََ ر  غ   َل يْ طِ

“ แท้จริงประชาชาติของฉันจะถูกเรียกในวันปรโลกในสภาพท่ีใบหน้าและอวัยวะต่างๆมีรัศมี เน่ืองจาก
ร่องรอยของการอาบน า้ละหมาด ดงันัน้บคุคลใดสามารถท่ีท าให้รัศมีของเขากว้าง จงกระท าเถิด”  
( บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 136  มสุลิม  246   อิบนมุาญะฮฺ  4306 อะฮฺมดั 2/400 และมาลิก 60 

3. เงื่อนไขการอาบน า้ละหมาด 10 ประการ 
 1. เป็นมสุลิม 
 2. มีสตสิมัปชญัญะ 
 3. รู้เดียงสา 
 4. เจตนาอาบน า้ละหมาด และไมต่ัง้ใจเลิกอาบน า้ละหมาดจนกวา่จะเสร็จสมบรูณ์  
 5. ยตุ ิ(หรือแห้ง) จากหะดษั  
 6. ช าระให้สะอาดจากอจุจาระและปัสสาวะ  
 7. น า้ท่ีใช้ต้องสะอาด  
 8. น า้ท่ีใช้เป็นท่ีอนมุตั ิ(ไมใ่ช่หะรอม)  
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 9. ขจดัสิ่งท่ีกัน้มิให้น า้เข้าถึงผิวหนงั 
 10. เข้าเวลาละหมาด (ส าหรับคนท่ีมีหะดษัเป็นประจ า) 

4. สิ่งท่ีจ าเป็นต้องอาบน า้ละหมาด  
 คือ มีหะดษั   

5. องค์ประกอบหลัก (รุก่น) ของการอาบน า้ละหมาด 6 ประการ 

 หน่ึง  ล้างหน้า  ปากและจมกูก็เป็นสว่นหนึง่ของใบหน้า  

 สอง   ล้างมือทัง้สองจนถึงข้อศอก 

 สาม  เช็ดศีรษะ  หทูัง้สองก็เป็นสว่นหนึง่ของศีรษะ 

 ส่ี  ล้างเท้าทัง้สอง 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ينَ  َيَٰٓ ِّ َل  ُقۡمُتمۡ  إَِّذا َءاَمُنٓوا   ٱَّلَّ لَٰوةِّ  إِّ لُوا   ٱلصَّ َيُكمۡ  ُوُجوَهُكمۡ  َفٱۡغسِّ ۡيدِّ

َ
َل  َوأ ُكمۡ  َوٱۡمَسُحوا   ٱلَۡمَرافِّقِّ  إِّ ۡرُجلَُكمۡ  بُِّرُءوسِّ

َ
 إَِّل  َوأ

ن   [  ٦: دةاملائ] ﴾ ٱۡلَكۡعَبۡيِّ

 “โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย เม่ือพวกเจ้าต้องการละหมาด จงล้างหน้า มือทัง้สองจนถึงข้อสอก จงเช็ดศรีษะ และ
จงล้างเท้าทัง้สองจนถึงตาตุม่”  

( อลัมาอิดะฮฺ  6 ) 
 

 ห้า   เรียบเรียงตามล าดบั เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ระบุไว้อย่างเรียบเรียงและให้การเช็ดอยู่ระหว่าง
สองอวยัวะท่ีถกูล้าง 

 หก  กระท าโดยติดตอ่กนั   เพราะทา่นเราะสลูปฏิบตัเิชน่นัน้  

6. สิ่งท่ีควรปฏิบัติในการอาบน า้ละหมาด 
 สว่นหนึง่จากสิ่งท่ีควรปฏิบตัิ  
 1. แปรงฟัน  
 2. ล้างมือทัง้สองสามครัง้  
 3. บ้วนปาก สดูน า้จมกูและสัง่ออกมา  
 4. สางเคราท่ีหนา และสางระหวา่งนิว้มือและนิว้เท้า 
 5. เร่ิมด้วยอวยัวะด้านขวา 
 6. ล้างสองครัง้และสามครัง้  
 7. น า้ท่ีเช็ดหนูัน้ให้เอาใหม ่(ไมใ่ชร่่องรอยท่ีเหลือจากการเช็ดศรีษะ) 
 8. อา่นดอุาอ์หลงัอาบน า้ละหมาด 
 9. ละหมาดสองร็อกอะฮฺหลงัอาบน า้ละหมาด  
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สิ่งไม่ควรปฏิบัต ิ(มักรูฮฺ) ได้แก่  
 1. อาบน า้ละหมาดในท่ีสกปรก (ท่ีมีนะญิส) เน่ืองจากเกรงวา่จะเปือ้น  
 2. ล้างเกินสามครัง้ เน่ืองจากมีรายงานว่าทา่นเราะสลูล้างสามครัง้ และกลา่ววา่ 

  ((مَ لَ ظَ وَ  اءَ َس أَ  دْ قَ فَ  ادَ زَ  نْ مَ ))

บคุคลใดเพิ่มมากกวา่นี ้เขายอ่มท าสิ่งไมดี่ ( ไมรั่กษามารยาทการอาบน า้ละหมาด  ) และอธรรม (ตอ่ตวัเอง 
โดยบกพร่องในผลบญุ )   

(บนัทกึโดย อนั-นะสาอีย์ 140,   และอบดูาวดู 135 ) 
 3. ใช้น า้อยา่งฟุ่ มเฟือย เน่ืองจาก ทา่นเราะสลูอาบน า้ละหมาดด้วยน า้หนึง่ลิตร และการฟุ่ มเฟือย
นัน้เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ในทกุๆเร่ือง 
 4. ละทิง้ (หรือละเลย) สิ่งท่ีควรปฏิบตัใินการอาบน า้ละหมาด เม่ือเขาละทิง้ เขาย่อมเสียโอกาสใน
ผลบญุ ดงันัน้ไมค่วรท่ีจะละเลย 
 
สิ่งท่ีท าให้เสียน า้ละหมาด  7 ประการ 

 หน่ึง   สิ่งท่ีออกมาจากทวารหนกัและทวารเบา 

 สอง   สิ่งท่ีออกมาจากสว่นอ่ืน ๆ ของร่างกาย 

 สาม   หมดสต ิโดยเป็นบ้า เป็นลม หรือมนึเมา  

 ส่ี  สมัผสัอวยัวะเพศชาย หรืออวยัวะเพศหญิง โดยไม่มีสิ่งขวางกัน้ 

 ห้า   การสมัผสักนัระหวา่งผู้ชายและผู้หญิงด้วยอารมณ์ทางเพศ 

 หก   รับประทานเนือ้อฐู  

 เจ็ด   มีหะดษัใหญ่ (สิ่งท่ีจ าเป็นต้องช าระร่างกายโดยการอาบน า้ ) เชน่ การเข้ารับอิสลาม  มีน า้
อสจุิเคล่ือน และอ่ืนๆ สว่นคนตายนัน้ไมจ่ าเป็นต้องอาบน า้ละหมาด แต่จ าเป็นต้องอาบน า้ช าระร่างกาย 
(ฆสุลฺ)    
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การอาบน า้ช าระร่างกาย 

(الغسـل)  

 
 
1. ความหมาย 
  เชิงภาษา คือหากอา่นว่า อลั-ฆซุล ุและอลั-ฆอซล ุคือการช าระล้าง หากอา่นวา่ อลั-ฆิซล ุคือสิ่งท่ี
ใช้ท าความสะอาด  
 เชิงวิชาการ คือ การรดน า้ให้ทัว่ทกุสว่นของร่างกาย ตัง้แตศี่รษะจนจรดเท้า ตามรูปแบบท่ีก าหนด 
ผู้ชายและผู้หญิงก็ปฏิบตัเิหมือนกนั นอกจากการช าระร่างกายจากเลือดประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอด
บตุร ควรขดัถดู้วยสิ่งท่ีมีกลิ่นหอมให้สะอาดหมดจดจากร่องรอยของเลือด  
 
2. สิ่งท่ีจ าเป็นต้องอาบน า้ 6 ประการ 
 1. มีน า้อสจุิเคล่ือนเน่ืองจากมีอารมณ์ทางเพศ (ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง) 
 2. การมีเพศสมัพนัธ์ 
 3. การตาย ยกเว้นการตายชะฮีด (สงครามศาสนา)  
 4. การเข้ารับอิสลาม (จากตา่งศาสนิกหรือผู้ ท่ีเคยสิน้สภาพจากการเป็นมสุลิม)  
 5. มีเลือดประจ าเดือน  
 6. มีเลือดหลงัคลอดบตุร 
 
3. การอาบน า้ที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติ 
 1. การอาบน า้ในวนัศกุร์ 
 2. อาบน า้เพ่ือเข้าพิธีการท าหจัญ์และอมุเราะฮฺ 
 3. การอาบน า้ของผู้ ท่ีอาบน า้ศพ 
 4. การอาบน า้ในวนัอีดทัง้สอง (อีดลิฟิฏรีย์และอีดลิอฎัฮา) 
 5. เม่ือฟืน้จากการเป็นลมหรือหายจากการเป็นบ้า 
 6. การอาบน า้เม่ือเข้าเขตมกักะฮฺ  
 7. การอาบน า้เพ่ือละหมาดสริุยคราสหรือจนัทรุปราคาหรือละหมาดขอฝน 
 8. การอาบน า้ของผู้หญิงท่ีมีเลือดเสีย (อิสตหิาเฎาะฮฺ) ส าหรับละหมาดทกุครัง้ 
 9. ทกุๆการรวมตวัหรือชมุนมุกนั 
 
4. เงื่อนไขการอาบน า้ 7 ประการ 
 1. หมดหรือยตุสิิ่งท่ีจ าเป็นต้องอาบน า้ (หกประการท่ีกลา่วมาแล้ว) 
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 2. การตัง้เจตนา  
 3. เป็นมสุลิม  
 4. มีสตสิมัปชญัญะ  
 5. รู้เดียงสา  
 6. ใช้น า้ท่ีสะอาดและเป็นท่ีอนมุตัิ 
 7. ขจดัสิ่งท่ีกัน้มิให้น า้เข้าถึงผิวหนงั 
 
5. สิ่งท่ีต้องปฏิบัต ิ(วาญิบ)  
 สิ่งท่ีต้องปฏิบตัขิองการอาบน า้ คือการกลา่วพระนามของอลัลอฮฺ หากลืมก็ไมเ่ป็นไร  
 
6. องค์ประกอบ (รุก่น) ของการอาบน า้ 
 คือการตัง้เจตนาและให้น า้โดนทกุสว่นของร่างกาย ในช่องปาก และในจมกู และเพียงพอด้วยกบั
การมัน่ใจวา่น า้โดนทกุสว่นแล้ว 
 ผู้ใดตัง้เจตนาอาบน า้ท่ีจ าเป็น (วาญิบ ) หรือท่ีสง่เสริมให้ปฏิบตัิ (สุนนะฮ)ฺ ก็สามารถทดแทนกนัได้  
และเพียงพอกบัการตัง้เจตนาอาบน า้ครัง้เดียวจากการมีเพศสมัพนัธ์และประจ าเดือน  
 
7. ข้อควรปฏิบัตขิองการอาบน า้  
 1. เร่ิมด้วยการกลา่วพระนามของอลัลอฮฺ (บสิมิลลาฮฺ) 
 2. เร่ิมด้วยการขจดัสิ่งไมพ่งึประสงค์ออกจากร่างกาย 
 3. ล้างมือทัง้สองก่อนท่ีจะน าลงไปในภาชนะท่ีบรรจนุ า้ (ถงัหรืออา่ง) 
 4. อาบน า้ละหมาดก่อน 
 5. เร่ิมด้วยอวยัวะด้านขวา  
 6. ปฏิบตัิด้วยความตอ่เน่ือง  
 7. ใช้มือลบูให้ทัว่ร่างกาย 
 8. ล้างเท้าอีกครัง้เม่ือออกจากท่ีอาบน า้ 
 
8. ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัตขิองการอาบน า้ ( มักรูฮ ฺ) 
 1. ใช้น า้อยา่งฟุ่ มเฟือย  
 2. อาบน า้ในสถานท่ีสกปรก (นะญิส) 
 3. อาบน า้โดยไมมี่สิ่งปิดบงั (เชน่ผนงัหรือก าแพงหรืออ่ืนๆ)  
 4. อาบในแหลง่น า้ท่ีนิ่ง (ไมไ่หลถ่ายเท)  
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9. ข้อห้ามส าหรับผู้ท่ีมีหะดัษใหญ่ (ผู้ท่ีต้องอาบน า้) 
 1. ละหมาด 
 2. ฏอวาฟรอบอลักะบะฮฺ (เดินวน) 
 3. กระทบ ทนู ถืออลักรุอานโดยไมมี่สิ่งหอ่หุ้ม  
 4. นัง่ในมสัญิด 
 5. อา่นอลักรุอาน  
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บทบัญญัตเิก่ียวกับนะญิส (สิ่งปฏกูิล) 

(النجاسات أحكامها إزالتها)  

 
1. นิยาม  
 เชิงภาษา คือ สิ่งสกปรก  
 เชิงวิชาการ คือ สิ่งสกปรกท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การละหมาดเป็นการเฉพาะ เชน่ ปัสสาวะ เลือด และ
เหล้า  
 
2. ชนิดของนะญิส  
 นะญิส มี 2 ชนิด 
 1. นะญิสท่ีติดอยูก่บัตวั 
 2. นะญิสตามบทบญัญัติ 
 นะญิสท่ีตดิอยู่กับตัว คือ เรือนร่างท่ีเป็นนะญิส (สิ่งสกปรก )  และไมส่ามารถท าให้สะอาดได้
เลย เชน่ สนุขัและสกุร 
 นะญิสตามบทบัญญัต คือ นะญิสท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งท่ีสะอาด 
 
3. ประเภทของนะญิส 
 นะญิสแบ่งออก 3 ประเภท 

 หน่ึง   นะญิสท่ีบรรดาผู้ รู้มีความเห็นพ้องกนั 

  สอง   นะญิสท่ีบรรดาผู้ รู้ขดัแย้งกนัวา่เป็นนะญิสหรือไม่ 

  สาม   นะญิสท่ีได้รับการยกเว้นหริออนโุลม 

 ประเภที่หน่ึง  นะญิสท่ีบรรดาผู้รู้มีความเหน็พ้องกัน 
 1. ซากสตัว์บก (ตายโดยมิได้เชือดตามบทบัญญัติ) สว่นซากสตัว์น า้เป็นสิ่งท่ีสะอาด 
 2. เลือดสตัว์บกท่ีไหลขณะเชือด   
 3. เนือ้สกุร  
 4. ปัสสาวะมนษุย์  
 5. อจุจาระมนษุย์ 
 6. น า้มะซีย์ (น า้ท่ีออกจากอวยัวะเพศขณะท่ีมีก าหนดั) 
 7. น า้วะดีย์ (น า้ใสท่ีออกจากอวยัวะเพศขณะขบัถ่าย) 
 8. เนือ้ของสตัว์ท่ีห้ามบริโภค 
 9. ชิน้สว่นท่ีได้มาจากสตัว์ท่ียงัมีชีวิต เชน่เท้าของแพะท่ีถกูตดัขาด โดยท่ีตวัแพะยงัมีชีวิต 
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 10. เลือดประจ าเดือน 
 11. เลือดนิฟาส (เลือดหลงัการคลอดบตุร) 
 12. เลือดอิสตหิาเฎาะฮฺ (เลือดเสียของผู้หญิง)  

 ประเภทท่ีสอง  นะญิสท่ีบรรดาผู้รู้มีความเหน็ขัดแย้งกัน 
 1. ปัสสาวะของสตัว์ท่ีอนญุาตให้บริโภคเนือ้ 
 2. มลูของสตัว์ท่ีอนญุาตให้บริโภคเนือ้ 
 3. น า้อสจุิ 
 4. น า้ลายสนุขั 
 5. อาเจียน 
 6. ซากของสตัว์ท่ีไมมี่เลือด เชน่ ผึง้ แมลงสาบ เหา และอ่ืนๆ 

 ประเภทท่ีสาม  สิ่งท่ีได้รับการยกเว้นหรืออนุโลม 
 1. ดนิตามท้องถนน 
 2. เลือดเพียงเล็กน้อย 
 3. น า้เหลือง และน า้หนอง ของมนษุย์หรือของสตัว์ท่ีอนญุาตให้บริโภคเนือ้ 
 
4. การท าความสะอาดนะญิส 

 ท าความสะอาดด้วยการล้าง พรมน า้  การถ ูและการเช็ด 

 เสือ้ผ้าท่ีเปือ้นนะญิส ท าความสะอาดโดย :  
  หากนะญิสเป็นก้อน ก็ให้ถแูละขดูออก แล้วก็ล้าง และหากนะญิสนัน้เปียก ก็ให้ล้าง 

 ปัสสาวะของเดก็ผู้ชาย ท าความสะอาดโดย  
   เดก็ท่ียงัไมบ่ริโภคสิ่งใดนอกจากนม ก็ให้โปรยน า้ลงไป  

 นะญิสบนพืน้ดินถ้าแห้งเป็นก้อน ก็ให้ขดูออก หากเป็นของเหลว ก็ให้เทน า้ลงไป 

 รองเท้าท่ีเปือ้นนะญิส ก็ให้ถหูรือเดินบนสิ่งท่ีสะอาด 

 และสิ่งท่ีเป็นเงาล่ืน  เชน่กระจก มีด พืน้กระเบือ้ง และอ่ืนๆก็ให้เช็ดถ ู 

 ภาชนะท่ีถกูสนุขัเลีย ก็ให้ล้างเจ็ดครัง้  โดยใช้น า้ดนิหนึง่ครัง้ 
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การท าตะยัมมุม 

 (التيمـم)

 
1. นิยาม  
 เชิงภาษา คือ การเจตนา การค้นหา และความตัง้ใจ  
 เชิงวิชาการ คือ การใช้ดินสะอาดเช็ดท่ีใบหน้าและมือ ตามรูปแบบท่ีถูกก าหนดซึ่งเป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีอลัลอฮฺให้แก่ประชาชาตนีิ ้คือการใช้ดนิทดแทนน า้ในการท าความสะอาด 

 
2. ผู้ท่ีอนุโลมให้ท าตะยัมมุม  
 1. ผู้ ท่ีไมมี่น า้ (หาน า้ไมไ่ด้หรืออยู่หา่งไกลจากแหลง่น า้) 
 2. มีบาดแผลหรือเจ็บป่วยและเกรงวา่จะเกิดอนัตรายจากการใช้น า้ 
 3. อากาศหนาวจดัและไมมี่เคร่ืองท าน า้อุ่น 
 4. น า้มีปริมาณน้อยไมพ่อเพียงตอ่การบริโภค 
 
3. เงื่อนไขที่ต้องท าตะยัมมุม 
 1. บรรลศุาสนะภาวะ 
 2. ไมมี่อปุสรรคในการใช้ดนิ 
 3. มีหะดษัเล็กหรือหะดษัใหญ่ (คือมีมลูเหตท่ีุต้องอาบน า้ละหมาดหรืออาบน า้) 
 
4. เงื่อนไขท่ีท าให้การตะยัมมุมสมบูรณ์ 
 1. เป็นมสุลิม 
 2. สะอาดจากเลือดประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอดบตุร 
 3. มีสตสิมัปชญัญะ 
 4. ใช้ดนิหรือฝุ่ นท่ีสะอาด 
 
5. สิ่งท่ีต้องปฏิบัตขิองการท าตะยัมมุม (องค์ประกอบ) 
 1. การตัง้เจตนา  
 2. ดนิหรือฝุ่ นท่ีสะอาด 
 3. การแตะดนิครัง้ท่ีหนึง่ 
 4. ลบูหน้าและมือทัง้สอง 
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6. สิ่งท่ีควรปฏิบัตขิองการตะยัมมุม 
 1. กลา่วพระนามของอลัลอฮฺ (บสิมิลละฮฺ) 
 2. ผินหน้าทางกิบละฮฺ 
 3. ตะยมัมมุเม่ือต้องการละหมาด 
 4. ตบดนิครัง้ท่ีสอง 
 5. เรียบเรียงตามล าดบั 
 6. ปฏิบตัิติดตอ่กนั  
 7. สางนิว้มือ 
 
7. สิ่งท่ีท าให้ตะยัมมุมเป็นโมฆะ 
 1. มีน า้ 
 2. มีหะดษัเล็กและหะดษัใหญ่ (มีมูลเหตท่ีต้องอาบน า้ละหมาดและอาบน า้ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น) 
เน่ืองจากการตะยมัมมุนัน้ทดแทนการอาบน า้หรืออาบน า้ละหมาด 
 
8. วิธีการตะยัมมุม 
 ตัง้เจตนาตะยมัมมุ แล้วกลา่วบสิมิลละฮฺ ใช้มือทัง้สองแตะดนิ แล้วน ามาลบูหน้าและมือทัง้สอง 
โดยเรียงตามล าดบัและติดตอ่กนั 
 
9. การตะยัมมุมบนเฝือกและบาดแผล 
    ผู้ใดท่ีมีบาดแผลตามร่างกาย หรือมีรอยฉีกขาด และเกรงว่าจะเกิดอนัตรายหากโดนน า้ หรือมีความ
ล าบากท่ีจะเช็ดด้วยน า้ ก็ให้ตะยมัมมุท่ีบาดแผล และสว่นอ่ืนๆก็ใช้น า้ล้าง  
     ผู้ ท่ีไมมี่น า้และดนิ ก็ให้ละหมาดตามสภาพ และไมต้่องละหมาดใหม่ 
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การลูบรองเท้าหนังและเฝือก 

(املسح عىل الفي والبائر)  

 
1. อับดุลลอฮุ อิบนุ อัล-มุบาร็อก กล่าวว่า “การลบูบนรองเท้าหนงันัน้ไม่มีความเห็นคดัค้านหรือขดัแย้ง
กนั”  
 อิมามอะฮฺมดั กล่าวว่า “ ฉันปราศจากข้อสงสยัในเร่ืองการลบูบนรองเท้าหนงั ซึ่งมีรายงานถึงส่ีสิบ
หะดีษจากทา่นเราะสลู”   
 และยังกล่าวอีกว่า “การลูบดีกว่า (ประเสริฐกว่า ) การล้าง อันเน่ืองจากรอสูลและบรรดาสาวก
แสวงหาสิ่งท่ีดีกวา่”  
 
2. ระยะเวลา  
   ส าหรับผู้ ท่ีไม่เดินทาง คือหนึ่งวันและหนึ่งคืน  และส าหรับผู้ เดินทาง  คือ 3 วันและ 3 คืน เร่ิม
นบัตัง้แตก่ารเสียน า้ละหมาดครัง้แรกหลงัจากท่ีสวมใส่ 
 
3. เงื่อนไข 
     รองเท้าหนงัท่ีสวมใส่นัน้ต้องสะอาด เป็นท่ีอนมุตัิ ปกปิดเท้าในส่วนท่ีจ าเป็นต้องล้าง  และผู้สวมใส่
ต้องมีน า้ละหมาดอยูก่่อนหน้า 
 
4. ลักษณะการลูบบนรองเท้าหนัง 
   เอามือจุ่มน า้ แล้วลูบบนหลังรองเท้า จากปลายเท้าจนถึงล าแข้ง เพียงครัง้เดียว โดยไม่ต้องลูบ
ด้านลา่งรองเท้าและตาตุม่  
 
5. ส่ิงท่ีท าให้การลูบบนรองเท้าหนังเป็นโมฆะมี  4  ประการ 
 1. เม่ือถอดรองเท้า 
 2. เม่ือมีญนุบุ ( มลูเหตท่ีุต้องอาบน า้ยกหะดษัใหญ่) 
 3. เม่ือรองเท้าฉีกขาดเป็นวงกว้าง (โดยปกตวิิสยั)    
 4. เม่ือครบก าหนดเวลา   
     และอนญุาตให้ลูบบนเฝือกทกุชนิด จนกว่าจะเอาออก แม้ว่าจะเป็นระยะเวลานานก็ตาม หรือจะ
มีญนุบุก็ตาม 
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