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คํานําผูเรียบเรียง 
 

การสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูทรงเปดเผยหิกมะฮฺของการสรางสรรคสิ่งตางๆ และทรง

ใหมันเปนที่ประจักษ และทรงแฝงความลับแหงความเปนรุบูบียะฮฺของพระองคในสรรพสิ่งที่มีอยู ซึ่งใครที่

พยายามศรัทธาตอพระองคอยางสุดหัวใจเขาก็จะประจักษรับรู และใครที่ทุมเทคนหามูลเหตุของการแสดงถึง

ความเปนบาวเขาก็จะเขาใจอยางแจมแจง ขอการสดุดีและความสันติสุขปลอดภัยพึงมีแดผูที่นําพาประชาชาติ

ของเขาจนนําไปสูการไดรับความเมตตา และไดจัดสรรองคความรูแหงวะหฺยูของอัลลอฮฺแกทายาทของเขา 

(บรรดาอุละมาอ) จนทําใหความรูน้ีไดแผขยาย และแดเครือญาติของเขาที่ไดรับสิทธิพิเศษใหมีความบริสุทธ์ิ

และปราศจากความมุนหมอง รวมถึงแดบรรดามิตรสหาย (เศาะหาบะฮฺ) ของเขาที่ไดรับเกียรติใหเปนผูสืบทอด

จนทําใหพวกเขาเปนกลุมคนที่มีความใกลชิดที่สุด และแดผูที่ปฏิบัติตามพวกเขาในเรื่องหลักการสําคัญของ

ศาสนาและแนวทางตางๆ ของสุนนะฮฺดวยดี จนทําใหพวกเขามีความพึงพอใจตออัลลอฮฺและไดรับความพอ

พระทัยจากพระองค    

หลังจากเกิดการแพรระบาดของไวรัสผานระบบทางเดินหายใจ (ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโควิด 

19) ในชวงตนเดือนุมาดัลอูลา ป ฮ.ศ. 1441 ตรงกับชวงปลายของเดือนพฤศจิกายน ป คศ. 2019 ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่สวนใหญของโลกใบน้ี ซึ่งมันไดแพรกระจายไปทั่วทุกประเทศ จนกระทั่งอุละมาอสวนใหญไดฟตวาให

ปดมัสญิดและใหผูคนละหมาดที่บานของตัวเอง ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรคและเพ่ือปองกัน

ผูคนจากการแพรกระจายของโรคระบาด ทําใหการละหมาดญะมาอะฮฺและุมอะฮฺ (วันศุกร) รวมถึง

บรรยากาศของการทําอิบาดะฮฺในมัสญิดไดหยุดชะงักไป ซึ่งสงผลใหบานของอัลลอฮฺ (มัสญิดตางๆ) ไมมี

เสียงอะซานและเสียงแหงการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการอานอัลกุรอานไดเงียบสงัด ผูคนจึงไดรองเรียนตออัลลอฮฺ

ในสิ่งที่พวกเขาไดประสบ ซึ่งพวกเขารูดีวาการละหมาดญะมาอะฮฺน้ันมีความประเสริฐและมีผลบุญที่มหาศาล 

ดังน้ันผูคนตางเตาบัตตัวและรองไหเสียใจในสิ่งที่พวกเขาไดพลาดไป และการที่พวกเขาไดหางหายจากการไป

บานของอัลลอฮฺ ในขณะที่เดือนเราะมะฎอนไดใกลเขามาถึงในปน้ี แตผูคนก็ยังคงหวาดกลัวกับการ

แพรกระจายของโรคระบาด  และยังคงจําเปนที่จะตองกักตัวอยูแตในบาน ซึ่งสงผลใหพวกเขาถูกหามจากการ

ละหมาดญะมาอะฮฺทั้ง 5 เวลาและละหมาดตะรอวีหในเดือนแหงอัลกุรอานที่มัสญิด จึงมีความจําเปนที่บรรดา

อุละมาอจะตองคนหาตัวบทหลักฐานที่เก่ียวของกับเรื่องน้ีและทําใหวัตถุประสงคหลักของหลักการศาสนาได

บรรลุผล ทั้งน้ีเพ่ือใหผูคนสามารถปรับตัวใหเขาใกลกับพระผูอภิบาลและศาสนาของพวกเขาไดมากที่สุด  

ดวยเหตุน้ี ขาพเจาจึงไดคนควารายงานช้ินน้ีดวยการรวบรวมหลักฐาน รวมถึงทัศนะของบรรดาอุ

ละมาอในมัซฮับตางๆ ที่บงช้ีถึงการอนุญาตใหละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺโดยไมตองเดินไปยังมัสญิด เชน 

การที่ผูคนละหมาดในบานของตนเองโดยตามเสียงของอิมามที่ละหมาดในมัสญิด หรือผานชองทางสื่อออนไลน

ที่มีการไลฟสดทั้งภาพและเสียง ในขณะที่เกิดวิกฤตการณที่สงผลกระทบและมีความจําเปนที่ชัดเจน ซึ่งขาพเจา

พบวามันมีความเกี่ยวของโดยตรงกับตัวบทหลักฐานตางๆ ที่กลาวถึงวิกฤติการณเชนน้ี และสอดคลองกับทัศนะ

และหลักฐานตางๆ ที่บรรดาอุละมาอในมัซฮับตางๆ ไดระบุไว โดยขาพเจาไดรวบรวมประเด็นตางๆ ในราย
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งานวิจัยช้ินน้ีและไดช้ีแจงดวยหลักฐานตางๆ ตามคําอธิบายของบรรดาอุละมาอที่มีความนาเช่ือถือ นอกจากน้ี

ยังไดยึดมั่นตอหลักการวินิจฉัยและการทําความเขาใจในตัวบทหลักฐานของบรรดามุจตะฮิด พรอมกับพยายาม

รวบรวมมูลเหตุของหุกุมตางๆ ที่มีความสําคัญแลวนํามาตกผลึกมัน นอกจากน้ียังไดนําเสนอแนวทางเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคของหลักการศาสนา โดยพยายามหลีกหางจากการอุตริกรรม ดวยการเอาใจใสตอแนวทางปฏิบัติ

ตามสุนนะฮ ซึ่งขาพเจาไดแบงรายงานวิจัยฉบับน้ีออกเปนสวนของบทนํา บทตางๆ 3 บท และบทปดทาย   

ในสวนของบทนําไดกลาวถึงวิกฤติการณที่ทําใหชาวมุสลิมไดรับขอผอนปรน โดยไมตองไปรวม

ละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺที่มัสญิด   

สวนบทที่หน่ึงน้ันไดกลาวถึงหลักฐานตางๆ ที่อนุญาตในประเด็นน้ี  

บทที่สองไดกลาวถึงหลักฐานจากบรรดาอุละมาอในมัซฮับตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นน้ี   

บทที่สามไดกลาวถึงเง่ือนไขสําคัญที่ตองคํานึงในการปฏิบัติตามประเด็นน้ี  

และปดทายดวยการกลาวถึงขอควรปฏิบัติสําหรับผูนําและนักวิชาการตอวิกฤติการณน้ี ซึ่งขาพเจาได

เรียกรายงานวิจัยฉบับน้ีวา “ตักรีร อัฎเฎาะรูเราะฮฺ บิหุกุม อัลอิอติมาม บิมุญัรร็อด อัศเศาต วัศศูเราะฮฺ” หรือ 

รายงานวิจัยฉบับพิเศษ “หุกุมการละหมาดตามอิมามผานการไลฟสดหรือถายทอดเสียงตามสาย”  

ขอตออัลลอฮฺ ตะอาลา ใหการงานน้ีของขาพเจามีความบริสุทธ์ิเพ่ือแสวงหาพระพักตรที่มีเกียรติของ

พระองค และใหเปนไปเพ่ือการเชิดชูพระดํารัสของพระองค เทิดเกียรติศาสนาของพระองค รวมถึงเพ่ือทําให

วัตถุประสงคหลักของหลักการศาสนาไดบรรลุผล และขอใหอารมณใฝตํ่าของขาพเจาไมมีสวนเก่ียวของกับมัน 

และขอใหขาพเจาไดหลีกหางจากการโออวด การทําเพ่ือช่ือเสียง และรองหาคําพูดที่ช่ืนชมจากผูคน และขอให

ชาวมุสลิมทุกคนไดรับความพึงพระทัยจากพระองค แทจริงพระองคเปนผูทรงคุมครองและผูทรงสามารถ  
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บทนํา 

วิกฤติการณท่ีทําใหชาวมุสลิมไดรับขอผอนปรน 

โดยไมตองไปรวมละหมาดุมอะฮแฺละญะมาอะฮฺท่ีมัสญิด 

 

วิกฤติการณน้ีเกิดขึ้น เน่ืองจากโรคระบาด (โควิด 19) ไดสงผลใหคนที่ติดเช้ือมีโอกาสเสียชีวิต ถึงแมวา

สถิติของการสูญเสียน้ันยังอยูในจํานวนที่นอย แตความอันตรายของมันไดสงผลใหคนที่ติดเช้ือมีโอกาสเสียชีวิต

ตามการยืนยันของผูเช่ียวชาญและคณะแพทย และเน่ืองจากตัวเช้ือโรคและการแพรระบาดจากคนหน่ึงไปสูอีก

คนหน่ึงไดสงผลอันตรายอยางรายแรง เพราะมันสามารถแพรเช้ือแกคนที่อยูใกลชิดทางฝอยละอองจากระบบ

ทางเดินหายใจของผูปวยเมื่อผูปวยไอหรือจาม หรือจากการสัมผัสผูปวยโดยตรง  ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการติด

เช้ือ ประกอบกับความเช่ือมั่นที่วาทุกอยางมันเกิดขึ้นตามการกําหนดของอัลลอฮฺ  

ในเมื่อความอันตรายของมันเปนที่ประจักษชัด และมันเปนไปตามกฎที่นักอุศูลกลาววา “สิ่งที่คาดอยู

ในสถานะของความมั่นใจ” ดวยเหตุน้ีบรรดาอุละมาอสวนใหญในยุคปจจุบันจึงฟตวาถึงความจําเปนที่จะตอง

แยกกันอยูเพ่ือปองกันการติดเช้ือ และเปนการปฏิบัติตามขอเสนอทั่วไปที่สอดคลองกับหลักการศาสนาที่

กําหนดในเรื่องการปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

 األَسدِ  ِمنَ  تَِفرُّ  كما الَمْجُذومِ  ِمنَ  وفِرَّ 

“จงหนีโรคเรื้อน (และหมายรวมถึงโรคติดตออ่ืนๆ) เหมือนหนีสิงโต” (บันทึกโดยอัลบุคอ

รียในหนังสืออัศเศาะฮีหฺ หมวดวาดวยการแพทย บทโรคติดตอ)  

 

และมีระบุในหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม ในบทสุดทายของหมวดวาดวยการแพทย จากหะดีษที่รายงานโดย

ทานอัมร บินอัชชะรีด จากบิดาของทาน ไดเลาวา  “มีชายคนหน่ึงจากคณะทูตชาวษะกีฟเปนโรคเรื้อน (ไดมา

หาทานนบีเพ่ือทําการสัตยาบัน) ดังน้ันทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแกเขาวา  

 إنَّا قْد بَاَ�ْعنَاَك فَارِْجعْ 
“เราไดรับการทําสัตยาบันของทานแลว ดังนั้นทานจงกลับไปเถิด” (โดยไมจับมือ)  

 

และมีระบุในเศาะฮีหฺมุสลิมวา บทวาดวย  

 
َ

  ، َعْدَوى ال
َ

ةَ  َوال   ، ِطَ�َ
َ

  ، َهاَمةَ  َوال
َ

  ، َصَفرَ  َوال
َ

  ، نَوْءَ  َوال
َ

  ، ُغوَل  َوال
َ

 ُمِصحٍّ  ىلَعَ  ُمْمرٌِض  يُورِدُ  َوال

“ไมมีความเชื่อใดๆ เก่ียวกับโรคระบาด ลางราย นกฮูก เดือนเศาะฟร ดวงดาว ภูตผี

ปศาจ (เชื่อวาสิ่งเหลานี้จะกออันตราย แตทุกอยางที่มันเกิดขึ้นลวนเปนไปตามพระ

ประสงคของอัลลอฮฺ โดยที่มีสิ่งตางๆ เปนสาเหตุเทานั้น) และอยานําสัตวที่ปวยมารวม

กับสัตวที่สุขภาพดี (และหมายรวมถึงอยานําคนที่ปวยมารวมกับคนที่สุขภาพดี)” 
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มีรายงานจากทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

 
َ

 ُمِصحٍّ  ىلَعَ  ُمْمرٌِض  يُورِدُ  ال

“และอยานําสัตวที่ปวยมารวมกับสัตวที่สุขภาพดี (และหมายรวมถึงอยานําคนที่ปวยมา

รวมกับคนที่สุขภาพดี)”  

 

และมีระบุในหนังสือเศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย หมวดวาดวยการแพทย บทวาดวยเรื่องโรคระบาด วา “ทาน

อุมัรไดออกเดินทางมุงไปยังเมืองชาม แตขณะที่เดินทางไปถึงหมูบานสัรฆอ (หมูบานแหงหน่ึงใกลกับเมือง

ตะบูก ซึ่งใกลกับเมืองชาม) ก็มีขาวแจงไปยังทานอุมัรวาเกิดโรคระบาดที่เมืองชาม เมื่อรับรูเชนน้ันทานอับดุร

เราะหฺมาน บินเอาฟจึงบอกแกทานอุมัรวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

رٍْض  َوَ�عَ  و�َذا َعلَيِْه، َ�ْقدُموا فالَ  بِأرٍْض، بِهِ  مْ َسِمْعتُ  إَذا
َ
ْ�تُمْ  بِأ

َ
 هُ ِمنْ  فَِراًرا ختْرُُجوا فَال بَِها، َوأ

“เม่ือพวกทานไดยินถึงโรคระบาดในแผนดินใดก็ตาม พวกทานอยาไดไปยังแผนดินนั้น 

เเละเม่ือมันเกิดขึ้นที่แผนดินใดในขณะที่พวกทานอยู ณ ที่นั่น พวกทานก็อยาไดเดินทาง

ออกจากที่แหงนั้นเพื่อหนีจากมัน”     

 

หะดีษเหลาน้ีลวนบงช้ีวาการติดเช้ือจากโรคระบาดน้ันสามารถเกิดขึ้นได หากมันเปนไปตามที่อัลลอฮฺ

ทรงประสงค และถือเปนเหตุผลที่ศาสนาสั่งใชใหเฝาระวังและจํากัดวงการระบาดของมันใหไดแคบที่สุด และ

แนนอนวาการหาทางปกปองจากมันน้ันไมได เขาขายการต้ังภาคีในแงของการหวาดกลัวตอสิ่ง อ่ืน

รวมกับอัลลลอฮฺหรือการยึดมั่นตอความสามารถในการจัดการวิกฤติดวยตัวของเราเองเพียงอยางเดียว (โดยที่

ไมพ่ึงพาอัลลอฮฺ) แตทั้งหมดน้ีลวนเปนการทําในสิ่งที่เปนเหตุเปนผล เชนการอ่ิมที่เกิดจากการกิน และการเปน

ช้ินสวนที่เกิดจากการตัด เปนตน ดังน้ันการปกปองจากโรคระบาดน้ีจึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับทําในสิ่งที่เปน

เหตุผล โดยมีหลักการศาสนาและวัตถุประสงคของหลักการศาสนาเปนบรรทัดฐาน  

หลังจากที่ผูคนถูกสั่งหามไมใหรวมตัวที่มัสญิดเพ่ือละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺ ทําใหสงผลตอการ

ดํารงหน่ึงในวัตถุประสงคหลักของศาสนา น่ันคือ การดํารงรักษาศาสนาดวยการละหมาดและการแสดงอัต

ลักษณของการละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺ แตหลังจากที่ไดพินิจพิจารณาแลวไดเห็นวาการละหมาด

ุมอะฮฺและญะมาอะฮฺน้ันไมไดมีชุรูฏและรุกุนใดๆ ที่ไมสามารถทําไดนอกจากเรื่องสถานที่ น่ันคือมัสญิด ใน

ขณะเดียวกันก็ยังสามารถปฏิบัติตามรุกุนและชุรูฏอ่ืนๆ ไดอยางครบถวน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหวัตถุประสงคหลัก

ของการสรางมัสญิดน้ันยังคงบรรลุได น่ันคือ การซิกิรตออัลลอฮฺ และการแสดงอัตลักษณของหลักการศาสนา 

โดยไมทําใหการละหมาดฟรฎและอิบาดะฮฺตางๆ ถูกยกเลิกไปอยางสิ้นเชิง ขาพเจาจึงเห็นสมควรอยางย่ิงที่จะ

คนควางานวิจัยที่กลาวถึงการอนุญาตใหละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺโดยไมมีการรวมตัวที่มัสญิด เชนการที่

ผูคนไดละหมาดตามอิมามในขณะที่พวกเขาอยูในบาน พรอมกับการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่ถูกกําหนด

สําหรับการละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺ ซึ่งเน้ือหาน้ีเองที่ขาพเจาจะนําเสนอในบทตางๆ ภายหลังจากน้ี แต

กอนที่จะเขาถึงเน้ือหาของมันน้ันจําเปนที่จะตองทําความเขาใจในประเด็นที่มีความคิดเห็นที่ตางกันและการ
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นําเสนอประเด็นหลักของรายงานวิจัยฉบับน้ีเสียกอน ทั้งน้ีเพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใน

ประเด็นอ่ืนที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งประเด็นที่เรากําลังจะกลาวถึงคือ    

• หุกุมการละหมาดตามอิมามในบานของตนเองเพียงลําพังหรือหลายคน โดยตามอิมามที่กําลัง

ละหมาดในมัสญิดหรือสถานที่อ่ืนๆ  

• ซึ่งเขาสามารถที่จะฟงเสียงและเห็นการปฏิบัติของอิมาม และสามารถที่จะปฏิบัติตามอิมามในทุก

อิริยาบถของการละหมาด โดยไมวางเวนจากการรับรูอิริยาบถของอิมาม  

• ไมวาเขาจะละหมาดเปนมะอมูมในบานตนเองที่ใกลกับมัสญิดหรือไกลออกไป จะละหมาดโดยตอ

แถวจากมัสญิดหรือไมก็ตาม รวมทั้งในกรณีที่มีถนนหนทาง แมน้ํา หรือสะพานขวางก้ันระหวาง

เขากับอิมาม  

• เชนกรณีของคนที่ละหมาดเปนมะอมูมปฏิบัติตามเสียงตามสายหรือภาพวิดีโอไลฟสดที่ทําใหเขา

สามารถมองเห็นอิริยาบถและเสียงของอิมาม  

• โดยอิมามและมะอมูมไดละหมาดในเวลาเดียวกันไมวาจะในหมูบาน ในเมือง ในจังหวัด หรือ

สถานที่ใดก็ตาม  

• ไมวาจะเปนมะอมูมละหมาดุมอะฮฺหรือฟรฎทั้ง 5 เวลา หรือละหมาดสุนัต เชน ละหมาดตะรอ

วีหฺ หรือละหมาดอีด เปนตน  

• โดยเงื่อนไขสําคัญของการละหมาดเชนนี้คือ ตองเกิดเหตุวิกฤติการณเฉกเชนที่เราประสบนี้ ซ่ึงมี

โรคระบาดที่สงผลอันตรายตอผูคนจนตองละทิ้งจากการรวมตัวละหมาดที่มัสญิด  

• สวนกรณีใดก็ตามที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้หรือไมมีวิกฤติการณเชนที่เกิดขึ้นนี้ โดยยังคงสามารถ

เดินไปและรวมตัวที่มัสญิดไดเปนปกติ ก็ไมสามารถใชหุกุมนี้เปนแนวปฏิบัติได 

เฉพาะวิกฤติการณที่เกิดขึ้นเชนน้ีเทาน้ันที่จะเขาขายในขอเสนอของเรา และน่ีคือเน้ือหาที่เราต้ังใจจะ

กลาวถึงมัน  
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บทที่หน่ึง 

 หลักฐานตางๆ ท่ีอนุญาตในประเด็นนี้ 

 

1. หลักฐานจากอัลกุรอาน  

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในสูเราะฮฺอัลหัจญ อายะฮฺที่ 78 ความวา  

ِ ٱ ِ�  َوَ�ِٰهُدواْ  ﴿ ينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما َتبَٮُٰ�مۡ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهاِدهِ  َحقَّ  �َّ لَّةَ  َحَرٖج�  ِمنۡ  ّ�ِ  ّمِ
�ِيُ�مۡ 

َ
ٮُٰ�مُ  ُهوَ  َ�ِٰهيمَۚ إِبۡ  أ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َ�َٰذا َوِ�  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ لۡ ٱ َسمَّ

 ْ ْ  �َّاِس� ٱ َ�َ  ُشَهَدآءَ  َوتَُ�ونُوا �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱ فَأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  لزَّ ِ  َتِصُموا ِ ٱب  مَ نِعۡ فَ  لَٮُٰ�ۡمۖ َموۡ  ُهوَ  �َّ

ۡ ٱ    ]78 :ا�ج[ ﴾ 78 �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل
“และจงตอสูเพื่ออัลลอฮฺ ซ่ึงเปนการตอสูที่แทจริงเพื่อพระองค พระองคทรงคัดเลือกพวก

เจา และพระองคมิไดทรงทําใหเปนการลําบากแกพวกเจาในเรื่องของศาสนา ศาสนา (ที่

ไมลําบาก) คือศาสนาของอิบรอฮีม บรรพบุรุษของพวกเจา พระองคทรงเรียกชื่อพวกเจา

วามุสลิมีน ในคัมภีรกอนๆ และในอัลกุรอานเพื่อเราะสูลจะไดเปนพยานตอพวกเจา และ

พวกเจาจะไดเปนพยานตอมนุษยทั่วไป ดังนั้นพวกเจาจงดํารงการละหมาด และบริจาคซะ

กาต และจงยึดม่ันตออัลลอฮฺ พระองคเปนผูคุมครองพวกเจา เพราะพระองคคือผูคุมครอง

ที่ดีเลิศ และผูทรงชวยเหลือที่ดีเยี่ยม” 

 

ทานอิบนุกะษีร ไดอธิบายวา คําดํารัสที่วา “พระองคทรงคัดเลือกพวกเจา” หมายถึง โอประชาชาติ

ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือกใหมีความดีเลิศเหนือประชาชาติอ่ืนๆ และใหไดรับความประเสริฐ ไดรับเกียรติ รวมถึง

ไดรับความพิเศษดวยการใหมีเราะสูลที่ดีที่สุดพรอมกับการมีชะรีอะฮฺที่สมบูรณที่สุด และคําดํารัสที่วา “และ

พระองคมิไดทรงทําใหเปนการลําบากแกพวกเจาในเรื่องของศาสนา” หมายถึง พระองคไมไดบังคับพวกเจา

ในสิ่งที่พวกเจาไมสามารถที่จะปฏิบัติมันได และไมมีสิ่งใดที่พวกเจาตองปฏิบัติมันดวยความยากลําบาก

นอกจากพระองคจะใหมีขอผอนปรนและใหทางออกแกพวกเจาเสมอ ซึ่งการละหมาดถือเปนรุกุนที่สําคัญที่สุด

ของรุกุนอิสลามถัดจากการกลาวชะฮาดะฮฺทั้งสอง ซึ่งกําหนดใหละหมาด 4 ร็อกอะฮฺในขณะที่ไมไดเดินทาง 

และใหละหมาด 2 ร็อกอะฮฺในขณะที่เดินทาง และในชวงวิกฤติการณที่มีความหวาดกลัว (เชนในศึกสงคราม) ก็

ใหอิมามบางคนละหมาดเพียง 1 ร็อกอะฮฺ ตามที่มีระบุในหะดีษ นอกจากน้ียังมีการละหมาดในขณะเดินเทา

หรืออยูบนพาหนะทั้งที่ผินหนาไปยังทิศกิบลัตหรือไมก็ตาม เชนเดียวกันในการละหมาดสุนัตในขณะเดินทางที่

ใหละหมาดโดยหันไปยังทิศกิบลัตหรือไมก็ได สวนการยืนละหมาดน้ันก็เปนทีอ่นุโลมในกรณีที่มีอาการเจ็บปวย 

ดังน้ันคนที่เจ็บปวยจึงสามารถที่จะน่ังละหมาดได และถาหากไมสามารถอีกก็ใหละหมาดดวยการนอนตะแคง 
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นอกจากน้ียังมีขอผอนปรนและขออนุโลมอีกมากมายในการปฏิบัติขอสั่งใชที่เปนฟรฎและวาญิบ และดวยเหตุ

น้ีทานนบี อะลัยฮิสลาม จึงกลาววา  

ْمَحةِ  بِاْ�َنِيفِيَّةِ  بُعِثُْت   السَّ
“ฉันถูกสงมาดวยกับหะนีฟยะฮฺ (หลักการที่สอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย) และสัม

หะฮฺ (มีความเรียบงาย)” 

 

และทานนบีไดกลาวแกทานมุอาซและทานอบีมูซา ในครั้งที่ทานนบีไดสงทั้งสองไปปฏิบัติภารกิจยัง

เยเมนวา  

ا َ ا ُ�َنّفَِرا َوَ�  �َّ�ِ َ ا َوَ�  َو�َّ�ِ َ  ُ�َعّ�ِ
“จงแจงขาวดีและอยาทําใหเตลิดหนี และจงทําใหเรียบงายและอยาทําใหยากลําบาก”  

 

ซึ่งหะดีษที่กลาวถึงเรื่องน้ีมีอยูอยางมากมาย ดวยเหตุน้ีเองทานอิบนุอับบาสจึงอธิบายคําดํารัส “และ

พระองคมิไดทรงทําใหเปนการลําบากแกพวกเจาในเรื่องของศาสนา” ไววา “ไมไดทําใหศาสนาเปนเรื่องที่

ยุงยาก”  

 

ในสวนน้ีขาพเจาขอกลาววา ขอบงช้ีจากอายะฮฺขางตนคือ ความยากลําบากของการเดินทางไป

ละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺที่มัสญิดไดเกิดขึ้นแลว และหากความยากลําบากเปนสิ่งที่ศาสนาผอนปรน ก็

อนุญาตใหปรับเปลี่ยนสถานที่สําหรับใชละหมาดุมอะฮฺและญะมาอะฮฺ น่ันคือมัสญิดได และดวยรูปแบบใดก็

ตามที่สามารถทําใหอัตลักษณของศาสนาประการน้ีบรรลุผล ก็สมควรที่จะดํารงมันขึ้นมา ทั้งน้ีเพ่ือไมให

หลักการศาสนาถูกยกเลิกและเพ่ือไมใหผูคนวางเวนจากการดํารงคําสั่งใชน้ี   

ทานจงใครครวญดูวา ในอายะฮฺขางตน อัลลอฮฺไดตรัสถึงการดํารงการละหมาด การจายซะกาต และ

การยึดมั่นในคําสั่งใชของพระองคไวทายสุดหลังจากไดตรัสถึงประการตางๆ หน่ึงในน้ันคือ การละเวนความ

ยากลําบากในศาสนา น่ันเปนสิ่งที่บงช้ีวา จําเปนตองรักษาการดํารงละหมาดเทาที่สามารถทําได เพราะมัน

คืออัตลักษณของศาสนาที่ไมอนุญาตใหละทิ้งเลย และสวนหน่ึงจากการดํารงการละหมาดคือ การละหมาด

ุมอะฮฺและญะมาอะฮฺ ซึ่งรูปแบบใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลไดก็จําเปนที่จะตองพยายามปฏิบัติมัน 

ทั้งน้ีเพ่ือการดํารงอัตลักษณน้ันใหบรรลุผล – อัลลอฮฺทรงรูดียิ่ง   

 

 นอกจากน้ียังมีคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 286 ไดกลาวถึง

เรื่องน้ีเชนกัน พระองคไดดํารัสวา  

ُ  يَُ�ّلُِف  َ�  ﴿ ۚ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ َنا ٱۡ�تََسَبۡتۗ  َما َوَعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها ٓ  َ�  َر�َّ  إِن تَُؤاِخۡذنَا
 ٓ َِّسيَنا وۡ  �

َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَط�

َ
ٓ  َ�ِۡمۡل  َوَ�  َر�ََّنا أ � َعلَۡيَنا ِينَ  َ�َ  َ�َۡلَتُهۥ َكَما إِۡ�ٗ ۚ  ِمن ٱ�َّ ۡلَنا َوَ�  َر�ََّنا َ�ۡبلَِنا  ُ�َّمِ
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ٓۚ َوٱ َ�َا َوٱۡغفِرۡ  َ�نَّا َوٱۡ�ُف  بِهۦِۖ  َ�َا َطاَقةَ  َ�  َما َنا نَت  ۡرَ�ۡ
َ
نَا َمۡوَلٮَٰنا أ  نَ ٱۡلَ�ٰفِرِ� ٱۡلَقۡومِ  َ�َ  َفٱنُ�ۡ

   ]286 :ا�قرة[ ﴾ 286

“อัลลอฮฺจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเทานั้น 

ชีวิตนั้นจะไดรับการตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไว และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษ

ในสิ่งชั่วที่เขาไดแสวงหาไว โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หาก

พวกเราลืม หรือผิดพลาดไป โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาไดบรรทุกภาระหนักใด ๆ 

แกพวกเรา เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบรรทุกมัน แกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรา

มาแลว โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมีกําลังใด ๆ แกพวกเรา

ที่จะแบกมันได และโปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแก

พวกเราดวยเถิด พระองคนั้น คือ ผูปกครองของพวกเรา ดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือ

พวกเราใหไดรับชัยชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิด”  

 

ชัยคฺอับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดอธิบายอายะฮฺน้ีในหนังสือตัฟสีร “ตัยสีร อัลกะ

รีม อัรเราะหฺมาน” ไววา เมื่อคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา น้ีไดถูกประทานลงมา “และถาหากพวกเจา

เปดเผยสิ่งที่อยูในใจของพวกเจา หรือปกปดมันไวก็ตาม อัลลอฮฺจะทรงนําสิ่งนั้นมาชําระสอบสวนแกพวก

เจา (สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 284)” ชาวมุสลิมตางรูสึกวิตกกังวลเพราะเขาใจวาสิ่งตางๆ ที่พวก

เขานึกคิดในจิตใจน้ันจะตองถูกนํามาชําระสอบสวน ดังน้ันอัลลอฮฺจึงบอกพวกเขาในอายะฮฺน้ีวา “พระองคจะ

ไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเทานั้น” หมายถึงพระองคจะทรงสั่งใช

ใหปฏิบัติตามที่เขามีความสามารถเทาน้ัน และพระองคจะไมทรงบังคับใหทําสิ่งที่เหนือความสามารถและสิ่งที่

ทําใหพวกเขาตองวิตกกังวล ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา “และพระองคมิไดทรงทําใหเปนการลําบากแก

พวกเจาในเรื่องของศาสนา” ดังน้ันพ้ืนฐานของคําสั่งใชและคําสั่งหามน้ันไมใชเปนสิ่งสรางความลําบากแก

จิตใจอยางแนนอน ในทางกลับกันมันไดเปนอาหารแกจิตวิญญาณและยาบํารุงรักษาแกรางกาย และเปนสิ่งที่

คอยปกปองจากสิ่งอันตรายทั้งหลาย ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสั่งใชปวงบาวของพระองคในสิ่งที่เปนความเมตตา

และความกรุณาธิคุณ อยางไรก็ตามหากการปฏิบัติตามคําสั่งใชน้ันไดประสบกับอุปสรรคบางประการที่ทําให

เกิดความยากลําบากก็จะมีขอผอนปรนและขออนุโลมตามมา ซึ่งบางทีอาจจะดวยการยกเลิกขอบังคับน้ันหรือ

ยกเลิกขอบังคับบางขอ เชนขออนุโลมสําหรับคนปวยและคนเดินทาง เปนตน       
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2. หลักฐานจากหะดีษ 

 

 2.1 หะดีษที่หนึ่ง  

มีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺอัลบุคอรีย ในหมวดวาดวยการยืนละหมาดเปนแถวคือสวนหน่ึงของการ

ละหมาดที่สมบูรณ และมีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิมและอ่ืนจากน้ี ทานอัลบุคอรียไดเลาวา ทานอับดุลลอฮฺ 

บินมุฮัมมัด เลาแกเราวา ทานอับดุรร็อซซาก เลาแกเราวา  ทานมะอมัร เลาแกเราวา จากทานฮัมมาม บินมุนับ

บิฮฺ จากทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
َما ْؤَ�مَّ  اِإلَمامُ  ُجِعَل  ِإ�َّ تَِلُفوا َفالَ  ِبِه، يِلُ ْ َذا َعلَيِْه، ختَ ُ  َسِمعَ : َقاَل  َوِ�َذا َفاْرَكُعوا، َرَ�َع، َفإِ  َمنْ لِ  ا�َّ

َدُه، مْجَُعو ُجلُوًسا َفَصلُّوا َجالًِسا، َص�َّ  َو�َِذا َفاْسُجُدوا، َسَجدَ  َو�َِذا احلَْمُد، لََك  َر�َّنَا: َ�ُقولُوا مَحِ
َ
 َن،أ

ِ�يُموا
َ
فَّ  َوأ َالِة، يِف  الصَّ إِنَّ  الصَّ

فِّ  إِقَاَمةَ  فَ َالةِ  ُحْسِن  ِمنْ  الصَّ  الصَّ
“แทจริงอิมามถูกแตงต้ังมาเพื่อใหปฏิบัติตาม ดังนั้นพวกทานอยาไดขัดแยงกับอิมาม และ

เม่ืออิมามรุกูอฺ พวกทานก็รุกูอฺตาม และเม่ืออิมามกลาววา “สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ” 

พวกทานจงกลาววา “ร็อบบะนาละกัลหัมดุ” และเม่ืออิมามสุูด พวกทานก็สุูดตาม 

และเม่ืออิมามละหมาดดวยการนั่ง พวกทานก็จงละหมาดดวยการนั่ง และจงต้ังแถว

ละหมาดใหตรง เพราะการต้ังแถวละหมาดใหตรงนั้นคือสวนหนึ่งของความสวยงามของ

การละหมาด”  

 

ขอบงช้ีของหะดีษบทน้ีคือ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําหนดเปาหมายหลัก

ของการมีอิมาม คือการปฏิบัติตามเขาและไมขัดแยงกับเขา ดังน้ัน ตราบใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามอิมาม ก็

ถือวาสามารถบรรลุถึงเปาหมายของการปฏิบัติตามอิมามและการเปนอิมามในละหมาด 

 

2.2. หะดีษที่สอง  

มีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺอัลบุคอรีและมุสลิม ซึ่งอัลบุคอรียไดกลาววา “หมวดวาดวยเม่ือระหวางอิ

มามและผูที่ปฏิบัติตามอิมาม มีผนังหรือสิ่งกีดขวางก้ันอยู” และมีรายงานวาทานอัลหะสัน อัลบัศรียไดกลาว

วา “อนุญาตใหละหมาดตามอิมาม ถึงแมวาระหวางตัวทานและอิมามนั้นมีแมน้ําขวางก้ันอยู” และทานอบู

มิจญลัซไดกลาววา “อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ถึงแมวาระหวางทั้งสองนั้นจะมีถนนหรือกําแพงขวาง

ก้ันอยู ถาหากเขาไดยินการกลาวตักบีรของอิมาม”  

ทานมุฮัมมัด บินสะลาม เลาแกเราวา ทานอับดะฮฺ เลาแกเราวา จากทานยะหฺยา บินสะอีด อัลอันศอ

รีย จากทานอัมเราะฮฺ จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เลาวา  

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  ى َقِصٌ�، احلُْجَرةِ  وَِجَدارُ  ُحْجَرتِِه، يِف  اللَّيْلِ  ِمنَ  يَُص�ِّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ
َ
 َفَرأ

َناٌس  َ�َقامَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  َشْخَص  انلَّاُس 
ُ
ْصبَُحوا ِبَصَالِتِه، ُيَصلُّونَ  أ

َ
ُثوا�َ  َفأ   تََحدَّ
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نَاٌس  َمَعهُ  َ�َقامَ  اثلَّاِ�يََة، اللَّيْلَةَ  َ�َقامَ  ِبَذلَِك،
ُ
ْلَتَْ�ِ  َذلَِك  َصنَُعوا ِبَصَالِتِه، يَُصلُّونَ  أ وْ  - يلَ

َ
 - ثََالثًا أ

ِ  رَُسوُل  َجلََس  َذلَِك، َ�ْعدَ  اَكنَ  ِإَذا َحىتَّ  ا َ�ُْرْج، َفلَمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا�َّ ْصبَحَ  َفلَمَّ
َ
 َكرَ ذَ  أ

نْ  َخِشيُت  إِ�ِّ «: َ�َقاَل  انلَّاُس  َذلَِك 
َ
 »اللَّيْلِ  َصَالةُ  َعلَيُْ�مْ  تُْ�تََب  أ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กําลังละหมาดในค่ําคืนหนึ่งในหองนอน

ของทาน ซ่ึงผนังหองมันตํ่า ทําใหผูคนไดเห็นอิริยาบถตางๆ ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้นผูคนจึงรวมละหมาดตามทาน แลวผูคนก็เริ่มมีการบอกตอกันในเรื่อง

นี้ เม่ือมาถึงค่ําคืนที่สองทานนบีก็ไดละหมาดอีกครั้ง ผูคนจึงไดรวมละหมาดตามทานดวย 

ซ่ึงเหตุการณเชนนี้ไดเกิดขึ้นสองหรือสามคืน แตหลังจากค่ําคืนนั้นทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดพักผอนโดยไมออกมาละหมาดตามเชนเคย ซ่ึงเม่ือถึง

เวลารุงสาง ทานนบีก็ไดกลาวแกผูคนวา“อันที่จริง ฉันเกรงวาการละหมาดกิยามุลลัยล

จะถูกกําหนดบังคับสําหรับพวกเจา”  

 

ขอบงช้ีจากหะดีษขางตนคือ ผูคนไดละหมาดตามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยเพียงการ

มองเห็นอิริยาบถของทานนบีเทาน้ัน ในขณะเดียวกันทานนบีก็ไมไดละหมาดในตําแหนงอิมามที่มัสญิด และ

ทานอัลบุคอรียก็ไดต้ังช่ือหมวดน้ีวา “เม่ือระหวางอิมามและผูที่ปฏิบัติตามอิมาม มีสิ่งกีดขวางก้ันอยู” และ

ทานไดรายงานคําพูดของทานอัลหะสันที่ “อนุญาตใหละหมาดตามอิมาม ถึงแมวาระหวางอิมามกับมะอมูม

นั้นจะมีแมน้ําขวางก้ันก็ตาม” น่ันเปนการบงช้ีวาเง่ือนไขที่สําคัญที่สุดของการละหมาดตามอิมามคือการรับรู

อิริยาบถของอิมาม ถึงแมวาระหวางทั้งสองจะอยูหางไกลออกไปก็ตาม ซึ่งน่ีคือในสภาวการณปกติ แลวใน

วิกฤติการณที่มีความยุงยากลําบากก็ย่ิงแลวใหญ  

 

2.3 หะดีษที่สาม  

หะดีษทั้งหมดที่เก่ียวของกับการละหมาดเคาฟ (คือการละหมาดยามคับขันเมื่อตองประจันหนากับ

ศัตรูในสงคราม) ที่มีบันทึกในอัลบุคอรียและมุสลิม และอ่ืนจากน้ัน มีการนําเสนอรูปแบบของการละหมาด

อยางหลากหลาย ซึ่งอุละมาอบางคนไดระบุวามีรูปแบบการละหมาดมากกวา 10 รูปแบบ โดยในแตละรูปแบบ

ทําใหเง่ือนไข (ชุรูฏ) หลายประการไมถูกปฏิบัติ แตศาสนาก็ยังเนนยํ้าใหละหมาดเชนน้ันเพ่ือใหการละหมาด

ญะมาอะฮฺไดบรรลุผล ซึ่งการละหมาดเคาฟน้ันไดสวนทางกับรูปแบบของการละหมาดตามอิมามโดยปกติอยาง

สิ้นเชิง เชนการต้ังแถวใหตอเน่ืองกัน เน่ืองจากพ้ืนที่ของสมรภูมิรบน้ันครอบคลุมบริเวณกวาง นอกจากน้ีบาง

ชวงบางตอนของแถวละหมาดอาจมีพวกศัตรูก้ันระหวางน้ัน น่ันทําใหระหวางมะอมูมกับอิมามน้ันมีระยะหางที่

ไกลมาก ในกรณีเชนน้ีเองที่สอดคลองกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันน่ันคือความหวาดกลัวที่จะรวมตัว

ละหมาดที่มัสญิดเฉกเชนรูปแบบปกติ และความจําเปนที่แตละคนจะตองกักตัวอยูแตในบานของตนเองเพ่ือ

ปองกันการแพรของโรคระบาดและทําใหการติดเช้ือมีอัตราที่ลดนอยลง    
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2.4 คําอธิบายหะดีษ 

ในสวนน้ีขาพเจาขอนําเสนอคําอธิบายหะดีษเพ่ือทําความเขาใจในความหมายของมัน  

2.4.1 ในหนังสือฟตหุลบารีย อธิบายหนังสือเศาะฮีหฺอัลบุคอรีย โดยทานอิบนุเราะญับ อัลหัมบะลยี 

เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 790  

มีคําอธิบายในหมวดที่ทานอิมามอัลบุคอรียไดกลาววา “หมวดวาดวยเม่ือระหวางอิมามและผูที่

ปฏิบัติตามอิมาม มีผนังหรือสิ่งกีดขวางก้ันอยู” ทานอัลหะสัน อัลบัศรียไดกลาววา “อนุญาตใหละหมาด

ตามอิมาม ถึงแมวาระหวางตัวทานและอิมามนั้นมีแมน้ําขวางก้ันอยู” และทานอบูมิจญลัซไดกลาววา 

“อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ถึงแมวาระหวางทั้งสองนั้นจะมีถนนหรือกําแพงขวางก้ันอยู ถาหากเขา

ไดยินการกลาวตักบีรของอิมาม” 

ทานอิมามอัลบุคอรียตองการสื่อในหมวดน้ีวา “อนุญาตใหมะอมูมละหมาดตามอิมามได ถึงแมวา

ระหวางทั้งสองนั้นจะมีแมน้ําขวางก้ันอยู หรือแมวาระหวางทั้งสองจะมีกําแพงที่ปดก้ันไมใหมะอมูม

สามารถมองเห็นอิริยาบถของอิมาม ถาหากเขาไดยินการกลาวตักบีรของอิมาม” 

 

ซึ่งในสวนน้ีมี 2 ประเด็น  

ประเด็นแรก ในกรณีที่ระหวางอิมามและมะอมูมมีถนนหรือแมนํ้าขวางก้ันอยู ซึ่งอนุญาตใหละหมาด

ตามอิมามในกรณีที่มีแมนํ้าขวางก้ันอยูตามทัศนะของทานอัลหะสัน อัลบัศรีย และอนุญาตใหละหมาดตามอิ

มามในกรณีที่มีถนนขวางกั้นอยูตามทัศนะของอบีมิจญลัซ 

สวนทานอัล-เอาซาอีย “ไดยกกรณีที่มีเรือสองลําติดกัน มะอมูมอยูบนเรือลํานึง สวนอิมามก็อยูอีก

ลํานึง ก็ถือวาการละหมาดตามอิมามนั้นใชได ถึงแมวาระหวางทั้งสองนั้นจะมีชองที่หางกันก็ตาม ถาเรือ

ของอิมามอยูขางหนาของมะอมูม” ซึ่งในเรื่องน้ีทานอัษเษารียก็เห็นดวย โดยการรายงานของทานอิบนุลมุน

ซิร  

และมีรายงานจากทานอัลอัษร็อม ดวยสายรายงานของเขา จากทานฮิชาม บินอุรวะฮฺ เลาวา “ฉันได

เห็นบิดาของฉันและทานหุมัยด บินอับดุรเราะหฺมาน ซึ่งทั้งสองละหมาดุมอะฮฺตามอิมามในขณะที่ทั้งสอง

อยูในบานของทานหุมัยดฺ โดยระหวางทั้งสองกับมัสญิดมีกําแพงปดก้ันอยู”  

อยางไรก็ตามมีนักวิชาการสวนหน่ึงที่ไมเห็นดวยในประเด็นน้ี 

มีรายงานจากทานลัยษฺ บินอบีสุลัยม จากทานนุอัยม บินอบีฮินด กลาววา ทานอุมัร บินอัลค็อฏฏอบ 

กลาววา “ใครที่ละหมาดโดยที่ระหวางเขากับอิมามมีแมน้ําหรือกําแพงหรือถนนขวางก้ันอยู ไมถือวาเขา

ละหมาดตามอิมาม” (บันทึกโดยทานอบูบักรฺ อับดุลอะซีซ บินญะอฺฟร ในหนังสือ “อัชชาฟย”)  

นอกจากน้ีทานอบูหะนีฟะฮฺและทานอิมามอะฮฺมัดก็ไมเห็นดวยที่จะใหมะอมูมละหมาดตามอิมามใน

ขณะที่ระหวางเขากับอิมามน้ันมีถนนขวางก้ัน ซึ่งทําใหแถวละหมาดไมตอเน่ืองกัน แตหากมีการละหมาด

เชนน้ัน ทานอบูหะนีฟะฮฺไดกลาววา “การละหมาดของเขาจะใชไมได” 
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ในเรื่องน้ีมีรายงานจากทานอิมามอะหฺมัดสองสายรายงานดวยกัน ซึ่งอีกหน่ึงสายรายงานระบุวา “การ

ละหมาดโดยมีแมน้ําที่เรือสามารถแลนผานได เฉกเชนถนนนั้น อนุญาตใหทําได โดยอางการปฏิบัติของ

ทานอนัส บินมาลิก ที่ไดละหมาดุมอะฮฺในหอง ซ่ึงสวนหนึ่งของนักวิชาการในมัซฮับอิมามอะหฺมัด

อนุญาตเฉพาะการละหมาดุมอะฮฺในกรณีที่มัสญิดมีความแออัด และนักวิชาการสวนใหญในมัซฮับนี้

อนุญาตใหไดทํา โดยไมเจาะจงเฉพาะการละหมาดุมอะฮฺ”  

เชนเดียวกันในมัซฮับทานอิสหาก 

ทานหัรบ เลาวา “ฉันไดถามทานอิสหากวา การที่คนๆ หนึ่งละหมาดที่บานของเขา โดยที่ระหวาง

เขากับมัสญิดมีถนนที่มีผูคนสัญจรไปมาไดหรือไม ? ทานอิสหากตอบวา “ฉันไมเห็นดวย และไมมีขอ

อนุโลมในเรื่องนี้” ฉันจึงถามทานอิสหากอีกวา “แลวละหมาดนั้นใชไดหรือไม ?” ทานอิสหากตอบวา “ถา

มันใชได ฉันคงไมกลาววา ฉันไมเห็นดวย” ทานอิสหากไดกลาวเสริมวา “ยกเวนบนถนนนั้นมีผูคนตอแถว

ละหมาดกันอยู” ฉันจึงถามวา “แลวถาในขณะที่เราละหมาดนั้นไมมีใครเดินสัญจรไปมาเลย ?” ทานอิส

หากไดใหความเห็นวาการละหมาดนั้นใชได”  

ฉันไดถามทานอิสหากอีกกรณีหน่ึงวา “การที่คนๆ หนึ่งละหมาดตามอิมาม โดยเบื้องหนาของเขา

นั้นมีแมน้ําขวางก้ันอยูไดหรือไม ?” ทานอิสหากตอบวา “ถาแมน้ํานั้นมีเรือแลนสัญจรไปมา ก็ไมอนุญาต

ใหละหมาดตามอิมามได แตถาในกรณีที่ไมมีเรือสัญจรไปมาก็ถือวาเปนเรื่องที่อนุโลมใหทําได ” 

 นอกจากน้ีมีนักวิชาการบางคนที่ไมเห็นดวยกับการละหมาดตามหลังอิมามในขณะที่เขาอยูนอกมัสญิด  

 มีรายงานจากทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ และจากทานก็อยส บินอุบาดะฮฺ ทั้งสองเลาวา “ไมมีการละหมาด

ุมอะฮฺสําหรับคนที่ไมละหมาดในมัสญิด”  

 แตมีนักวิชาการบางคนที่อนุโลมใหละหมาดบนลานที่เปนพ้ืนที่เช่ือมตอกับมัสญิด เชนทานอันนะเคาะ

อียและทานอัชชาฟอีย เชนเดียวกันกับทานอิมามมาลิกที่ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา “อนุญาตใหละหมาดในพื้นที่

อ่ืนๆ ที่สามารถเชื่อมตอกับมัสญิด” 

 มีระบุในหนังสือ “อัลมุวัฏเฏาะอ” จากการรายงานของนักรายงานที่มีความนาเช่ือถือของทานอิมาม

มาลิก วา “บรรดาเศาะหาบะฮฺตางเขาไปในหองสวนตัวของบรรดาภรรยา ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม หลังจากที่ทานนบ ีศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ไดเสียชีวิต เพื่อรวมละหมาดมุอะฮ”ฺ ทานอิมาม

มาลิกไดกลาววา “มัสญิดในชวงเวลานั้นมีความคับแคบจนไมสามารถรองรับจํานวนคนที่มาละหมาด ซ่ึง

หองตางๆ ของบรรดาภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นไมไดเปนสวนหนึ่งของมัสญิด แต

ประตูของหองนั้นอยูติดกับมัสญิด” 

 ทานอิมามมาลิก กลาววา “ใครก็ตามที่ละหมาดบนพื้นที่สวนหนึ่งของมัสญิดหรือบนลาน

ของมัสญิด ก็ถือวาการละหมาดตามอิมามนั้นใชได ซ่ึงผูคนไดละหมาดตามอิมามเชนนั้นเสมอมา โดยไมมี

นักวิชาการคนใดออกมาตําหนิในเรื่องนี้” 
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 ทานอิมามมาลิก กลาววา “ในกรณีที่เปนบานที่มีประตูปด โดยไมอนุญาตใหผูใดเขาไปนอกจาก

จะตองไดรับอนุญาตนั้น ไมสมควรที่คนๆ หนึ่งจะเขาไปในบานหลังนั้นเพื่อละหมาดุมอะฮฺตามอิมาม 

ถึงแมวาบานหลังนั้นจะอยูใกลกับมัสญิดก็ตาม เพราะถือวามันไมไดเปนสวนหนึ่งของมัสญิด”  

 ในหนังสือ “ตะฮฺซีบ อัลมุเดาวะนะฮฺ” ไดระบุวา หลักเกณฑสําคัญในประเด็นน้ีคือ “บานหรือรานคา

หลังใดที่สามารถเขาไปโดยไมตองขออนุญาต ก็อนุญาตใหละหมาดในนั้นได สวนบานหรือรานคาใดที่

จะตองขออนุญาตที่จะเขาไปในนั้นเสียกอน ก็ไมอนุญาตใหละหมาดในนั้นได ในประเด็นนี้หมายรวมถึงการ

ละหมาดอ่ืนๆ ดวยเชนกันที่ตองใชหลักเกณฑเดียวกับการละหมาดุมอะฮฺ” 

 มีรายงานจากทานอัลอัษร็อม ดวยสายรายงานของเขา จากทานมุฮัมมัด บินอัมรฺ บินอะฏออ เลาวา 

“ฉันไดรวมละหมาดุมอะฮฺตามอิมามพรอมกับทานอิบนุอับบาสในหองสวนตัวของทานหญิงมัยมูนะฮฺ ซ่ึง

เปนภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” 

 และดวยสายรายงานเดียวกัน จากทานอะฏออ บินอบีมัยมูนะฮฺ เลาวา “ฉันไดอยูกับทานอนัส บินมา

ลิกในวันุมอะฮฺ ซ่ึงทานอนัสไมสามารถที่จะเบียดเสียดเขาไปมัสญิดได” ทานอนัสจึงกลาววา “จงไปหา 

อับดุนร็อบบิฮิ อิบนุมุคอริกฺ แลวถามเขาวา “อบูฮัมซะฮฺไดถามทานวา ทานจะอนุญาตใหเราเขาไป

ละหมาดในบานของทานไดหรือไม ?” เขาไดตอบวา “ไดเลย” ทานอนัส บินมาลิกจึงเขาไปในบานหลังนั้น

แลวละหมาดตามอิมาม โดยบานหลังนั้นอยูทางดานขวาของอิมาม 

 น่ีคือทานอนัส บินมาลิก ที่ไดเขาไปละหมาดในบานที่ตองขออนุญาตกอนที่จะเขาไปได และหองของ

บรรดาภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กอนที่จะถูกรื้อถอนและใหเปนสวนหน่ึงของมัสญิดก็ไม

สามารถเขาไปไดยกเวนจะตองขออนุญาตเสียกอนเชนกัน  

 ในประเด็นน้ีทานอิมามอะหฺมัด ไดอางการปฏิบัติของทานอนัส จากการรายงานของทานหัรบฺ แลวได

ใหความเห็นวา “อนุโลมใหละหมาดตามอิมามในขณะที่อยูในบานซึ่งอยูนอกมัสญิด ถึงแมวาระหวางเขา

และมัสญิดน้ันจะมีถนน ซึ่งทานอิมามอะหฺมัดไมไดกําหนดเง่ือนไขวาคนที่เปนมะอมูมจะตองมองเห็นอิริยาบถ

ของอิมามหรือมองเห็นอิริยาบถของคนที่ละหมาดตามหลังอิมาม โดยสรุปแลวเพียงพอกับการไดยินเสียงตัก

บีร” 

 แตมีนักวิชาการบางคนในมัซฮัมอิมามอะหฺมัดที่กําหนดเง่ือนไขวาตองมองเห็นอิริยาบถของอิมาม 

นอกจากน้ีนักวิชาการกลุมแรกๆ ที่อยูในมัซฮับเดียวกันยังไดกําหนดเง่ือนไขวาแถวละหมาดบนถนนน้ันจะตอง

มีความตอเน่ืองกัน 

 สวนทัศนะของอิมามอัชชาฟอีย ไดกําหนดเง่ือนไขเชนเดียวกัน ซึ่งมีรายงานของทานอัรเราะบีอฺ

กลาวถึงคนที่มีบานใกลหรือไกลจากมัสญิดวา “ไมอนุญาตใหคนๆ หนึ่งละหมาดในบาน ยกเวนแถวละหมาด

จากมัสญิดนั้นจะมีความตอเนื่อง โดยที่บานของเขานั้นอยูในแถวทายสุด และระหวางเขากับแถวละหมาด

ที่มีอยูนั้นจะตองไมมีสิ่งใดขวางก้ัน”  

และมีการอางถึงคํากลาวของทานหญิงอาอิชะฮฺ -แตไมมีสายรายงาน- จึงไมสามารถระบุถึงความ

ถูกตองของสายรายงานน้ีได 
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 แตอิมามอัชชาฟอียไดกลาวถึงเรื่องน้ีดวยสายรายงานของเขา ในการรายงานของทานอัซซะอฺฟะรอนีย 

กลาววา ทานอิบรอฮีม บินมุฮัมมัด เลาแกเราวา จากทานลัยษ จากทานอะฏออ จากทานหญิงอาอิชะฮฺ กลาว

วา “บรรดาผูหญิงตางละหมาดตามอิมามในหองของนาง” ทานหญิงอาอิชะฮฺจึงกลาววา “พวกทานเธอ

อยาละหมาดตามอิมามในขณะมีสิ่งปดก้ันระหวางพวกเธอ” แตเปนสายรายงานที่ออน ดวยเหตุน้ีทานอิ

มามอัชชาฟอียจึงไมสามารถระบุถึงความถูกตองของมันได  

 

 ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ระหวางมะอมูมกับอิมามมีสิ่งปดก้ันจึงไมสามารถมองเห็นอิริยาบถของอิมาม

ได ในเรื่องน้ี อิมามอัลบุคอรียไดรายงานจากทานอบีมิจญลัซ ซึ่งไดอนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ถาหากได

ยินเสียงตักบีรของอิมาม นอกจากน้ีทานอิมามอบูหะนีฟะฮฺและทานอิสหากก็อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได

เชนเดียวกัน ทานอิสหาก กลาววา “เม่ือไดยินเสียงการอานของอิมาม ก็ใหละหมาดตามเขาได”   

 กอนหนาน้ีเราไดนําเสนอทัศนะของอิมามอัชชาฟอียในเรื่องน้ีแลววาทานไมอนุญาตใหละหมาดตามอิ

มามได โดยอางอิงหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่งทานอิมามอัชชาฟอียไดกลาววา “มันไมเหมือนกับกรณีของ

มักศูเราะฮฺ (หองที่มุอัซซินอะซานในมัสยิดนบี) เพราะมักศูเราะฮเปนสวนหนึ่งของมัสยิด (แตสิ่งปดก้ันที่ทํา

ใหละหมาดไมไดคือที่ไมใชสิ่งที่เปนอาคารของมัสยิด) ซ่ึงถึงแมวามันจะปดก้ันระหวางอิมามกับคนที่

ละหมาดตามหลังเขาก็ตาม แตมันก็เหมือนการละหมาดหลังเสาของมัสญิด หรือหลังตูวางอัลกุรอาน เปน

ตน” 

 สรุปตามทัศนะน้ีคือ ในกรณีที่ละหมาดในมัสญิดตามหลังอิมาม ไมมีเง่ือนไขวาตองเห็นอิริยาบถของอิ

มาม ซึ่งไมเหมือนกับการละหมาดนอกมัสญิด 

 และมีนักวิชาการในมัซฮับอิมามอะหฺมัดไดอางถึงสองสายรายงานจากทานอิมามอะหฺมัดที่กลาวถึงการ

ละหมาดของคนๆ หน่ึงในมัสญิดดวยการไดยินเสียงตักบีร แตไมเห็นอิริยาบถของอิมามและไมเห็นอิริยาบถของ

คนที่ละหมาดตามหลังอิมาม ซึ่งการละหมาดตามอิมามน้ันใชไดหรือไม ?  

 และมีการอางสายรายงานที่สามที่ระบุวา “การละหมาดตามอิมามนั้นใชได ไมวาเขาจะละหมาด

ตามอิมามในมัสญิดหรือขณะที่อยูนอกมัสญิดก็ตาม”  

 ทานอิมามอะหฺมัด ไดกลาวถึงการรายงานของทานหัมบัลวา “ถาคนๆ หนึ่งละหมาดในขณะที่เขาได

ยินเสียงการอานของอิมามในบานของเขาหรือบนดาดฟาบานของเขา ก็ถือวาการละหมาดตามอิมามนั้น

ใชได ” 

 ในกรณีการละหมาดในลานกวาง ทานอบูบักรฺ อับดุลอะซีซ บินญะอฺฟร ไดกลาวในหนังสือ “อัช

ชาฟย” วา “อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ถาแถวละหมาดไดตอเนื่องกัน และสามารถรับรูการตักบีร 

การรุกูอฺ และการสุูด และบานหรือดาดฟาที่เขาใชละหมาดนั้นจะตองไมล้ําหนากิบลัตของอิมาม และ

จะตองไมอยูดานบนของอิมาม เพราะกรณีเชนนี้ยอมไมสามารถที่จะปฏิบัติตามอิริยาบถของอิมามได 

เพราะเขาจะไมรูวาอิมามรุกูอฺและสุูดเม่ือใด เชนเดียวกันกับกรณีการละหมาดในลานกวางหรือบนถนน 

ซึ่งอนุญาตใหละหมาดได ถาแถวมีความตอเนื่องกัน และสามารถเห็นคนที่ละหมาดดวยกันได แตในกรณีที่
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คนที่อยูในมัสญิดปดทั้งประตูและประตูหนาตางทุกบาน หรือในกรณีที่ประตูของมัสญิดปดอยูแลว จึงไม

สามารถมองเห็นแถวและการละหมาดของผูคนดานในมัสญิดได ในกรณีเชนนี้ไมอนุญาตใหพวกเขา

ละหมาดตามอิมาม” ซึ่งทานอบูบักรฺไดกลาววา “น่ีคือทัศนะตามมัซฮับอบีอับดุลลอฮฺ” จบคํากลาว  

 จากการกําหนดเง่ือนไขที่จะตองมองเห็นอิริยาบถของอิมามสําหรับคนที่ละหมาดนอกมัสญิดน้ัน ทําให

นักวิชาการมีความคิดเห็นที่ตางกัน  

 และมีการอางถึงการรายงานจากทานอิมามอะหฺมัดวา ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่ปดก้ันการมองเห็น

อิริยาบถของอิมาม และมีถนนที่ทําใหแถวละหมาดขาดตอน  ในกรณีน้ีไมอนุญาตใหละหมาดฟรฎตามอิมาม 

แตอนุญาตในกรณีละหมาดสุนัต  

 และมีการอางถึงอิมามอะหฺมัดอีกวา “อนุญาตใหละหมาดุมอะฮฺตามอิมามในกรณีขางตนได ถา

มันมีความจําเปนจริงๆ” 

 และมีการอางถึงอิมามอะหฺมัดอีกวา “ในกรณีที่สิ่งปดก้ันนั้นลอมรอบมัสญิดทั้งหลัง อนุญาตให

ละหมาดตามอิมามได แตกรณีที่ปดก้ันแคบางสวน ไมสามารถละหมาดตามอิมามได และในกรณีที่สิ่งปด

ก้ันนั้นเพียงปดก้ันไมใหสามารถเดินเขาไปละหมาดได แตยังสามารถมองเห็นอิริยาบถของอิมามได ก็ถือวา

สามารถละหมาดตามอิมามได” แตมีการอางถึงบางรายงานจากอิมามอะหฺมัดที่ระบุวาไมอนุญาตตามอิมามใน

กรณีขางตนได  

 จบคํากลาวของอิบนุเราะญับ   

 

 2.4.2  ในหนังสือ “เกาษัร อัลมะอานีย ฟกัชฟ เคาะบายา เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย” โดยมุฮัมมัด 

อัลคิฎรฺ อัชชันกิฏีย เสียชีวิตในป 1354  

 “บทสรุปของประเด็นนี้ตามทัศนะของบรรดาอุละมาอคือ ระยะหางของมะอมูมกับแถวที่อยูดาน

หนาที่เกิดจากการมีแมน้ําเล็กๆ หรือมีถนนมาขวางก้ันนั้นเปนที่อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ตาม

ทัศนะของมัซฮับมาลิกีย ซ่ึงแมน้ําเล็กๆ ในที่นี้หมายถึง ระยะที่ยังคงไดยินเสียงของมะอมูมหรือเห็นฝาย

หนึ่งฝายใด เชนเดียวกับกรณีของเรือที่อยูติดกัน ถาอิมามนําละหมาดอยูบนเรือลํานึง สวนมะอมูมอยูบน

เรืออีกลํา ก็ถือวาการละหมาดตามอิมามนั้นใชได แตตามทัศนะของอิมามอบีหะนีฟะฮนั้นการละหมาดนั้น

ใชไมได ยกเวนแถวละหมาดจะตองมีความตอเนื่องกันบนถนน ซ่ึงทานอัลลัยษ, ทานอัลเอาซาอีย และ

ทานอัชฮับ ก็เห็นดวยกับทัศนะนี้” 

 ตามทัศนะที่ถูกตองของนักวิชาการในมัซฮับอัชชาฟอีย “อนุญาตใหละหมาดตามอิมาม ถึงแมวาจะมี

แมน้ําขวางก้ัน ไมวาความกวางของแมน้ําจะตองวายน้ําขามไปหรือไมก็ตาม” 

 ทานอัลก็อสเฏาะลานีย กลาววา “ถามีการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด และเขารับรูอิริยาบถตางๆ 

ในการละหมาดของอิมามดวยการไดยินเสียงตักบีรของเขา หรือเสียงตับลีฆฺ (เสียงที่ถายทอดการตักบีร

ของอิมามเพื่อใหมะอมูมที่อยูในระยะไกลไดยิน) ก็อนุญาตใหละหมาดตามอิมามได สวนในกรณีที่มีแมน้ํา

เล็กๆ มาขวางก้ัน โดยที่แมน้ํานั้นสามารถที่จะขามไปมาไดระหวางทั้งสองฝงโดยไมตองวายน้ํา ก็ไมมี
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ปญหาใดๆ อยางแนนอน สวนในกรณีของลานที่ติดกับมัสญิด และสวนตางๆ ที่ติดกับมัสญิดก็ถือวา

เปนมัสญิดตามทัศนะที่ถูกตองที่สุด และกรณีที่คนๆ หนึ่งละหมาดนอกมัสญิด โดยที่แถวละหมาดมีความ

ตอเนื่องกัน ก็ถือวาละหมาดนั้นใชได เพราะถือวาเขาไดรวมละหมาดญะมาอะฮฺ และถึงแมวาจะมีชวง

ระยะหางของแถว แตตองไมมีสิ่งใดมาปดก้ันก็ถือวาการละหมาดนั้นใชได หากมันไมหางเกิน 300 ศอก

โดยประมาณ”  

 และในกรณีที่อิมามและมะอมูมละหมาดคนละสถานที่กัน เชนคนหน่ึงละหมาดตรงลานตรงกลาง

ของมัสญิด สวนอีกคนละหมาดในอาคาร หรือในบาน ซึ่งสามารถแจกแจกออกมาเปน 2 รูปแบบ ไดแก   

รูปแบบที่หนึ่ง ในกรณีที่มะอมูมละหมาดอยูในสถานที่ทางดานขวาหรือดานซาย ซึ่งจําเปนที่จะตองทํา

ใหแถวของทั้งสองสถานที่ตอเน่ืองกัน เพราะการละหมาดคนละสถานที่กันน้ันยอมทําใหทั้งสองแยกออกจาก

กัน จึงจําเปนที่จะตองทําใหมันตอเน่ืองกัน แตไมมีปญหาถาจะมีชองวางเพียงเล็กนอยในกรณีที่มะอมูม

ละหมาดในสถานที่ที่อยูดานหลังสถานที่ที่อิมามละหมาด ซึ่งตามทัศนะที่ถูกตองน้ันคือการละหมาดตามอิมาม

น้ันใชได โดยมีเง่ือนไขวาระหวางทั้งสองแถวน้ันจะตองหางกันไมเกิน 3 ศอกโดยประมาณ  

รูปแบบที่สอง ซึ่งเปนทัศนะที่ทานอิมามอันนะวะวียไดเห็นชอบ และสอดคลองกับทัศนะของ

นักวิชาการชาวอิรักสวนใหญ น่ันคือไมมีเง่ือนไขใดๆ นอกจากตองอยูใกลกัน เชนในพ้ืนที่กวาง และเห็นชอบใน

กรณีที่ระหวางแถวน้ันมีระยะหางกันไมเกิน 300 ศอก แตตองไมมีสิ่งใดมาปดกั้น  

สวนในกรณีที่มีสิ่งใดมาปดก้ันทําใหไมสามารถเดินผานเขาไปและไมสามารถมองเห็น (อิมามหรือคนที่

ละหมาดตามอิมาม) ได เชน มีผนังปดลอมรอบ บรรดานักวิชาการตางเห็นพอง (อิตติฟากฺ) วาการละหมาด

ตามอิมามน้ันใชไมได เพราะผนังทําใหทั้งสองสถานที่น้ันถูกแยกออกจากกัน   

แตในกรณีที่ผนังน้ัน ทําใหไมสามารถเดินผานเขาไปได แตยังสามารถมองเห็น ((อิมามหรือคนที่

ละหมาดตามอิมาม) ได ซึ่งเปนเพราะมีประตูหนาตางเปดอยู ก็ถือวาละหมาดน้ันใชไมไดตามทัศนะที่ถูกตอง

ที่สุด ดังที่มีระบุในหนังสือ “อัรเราเฎาะฮฺ”  

นักวิชาการอัลหะนาบิละฮฺ (ในมัซฮับอัลหัมบะลีย) กลาววา “ในกรณีที่มะอมูมสามารถปฏิบัติตามอิ

มามได ถึงแมวาระหวางทั้งสองจะอยูหางกันมากกวา 300 ศอก ก็ถือวาละหมาดใชไดถาเขามองเห็น

อิริยาบถของอิมาม หรือเห็นคนที่ละหมาดตามหลังอิมาม แตในกรณีที่อิมามและมะอมูมละหมาดในมัสญิด

เดียวกันจะไมมีเงื่อนไจวามะอมูมตองมองเห็น แตเพียงพอกับการไดยินเสียงตักบีร สวนกรณีที่ระหวางมะอ

มูมกับอิมามมีแมน้ําที่มีเรือแลนผานหรือมีถนนขวางก้ัน และแถวละหมาดก็ไมไดมีความตอเนื่องกัน การ

ละหมาดตามอิมามในกรณีเชนนี้ถือวาใชไมได” และทานอัล-อามิดียไดเสริมจากกรณีของแมนํ้า คือกรณีของ

ไฟ บอนํ้า และมีรายงานวากรณีของสัตวดุราย 
 เน้ือหาที่บรรดาอุละมาอทั้งจากสะลัฟและเคาะลัฟอธิบายหะดีษตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องน้ี ทําใหเรา

รับรูวาพวกเขาไดพิจารณาวิกฤติการณที่มีความจําเปนและสภาพการณที่เกิดความหวาดกลัวในการยกเลิก

เง่ือนไขปกติบางประการของการละหมาดตามอิมาม ซึ่งพวกเขาไดอางถึงการที่บรรดาเศาะหาบะฮฺไดละหมาด

ตามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในขณะที่ทานนบีอยูในหองของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
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ฮา ในการอนุญาตใหละหมาดตามอิมามถึงแมวาจะไมเห็นอิริยาบถทั้งหมดของอิมามก็ตาม แตตองสามารถที่จะ

ปฏิบัติตามอิริยาบถตางๆ ของอิมามในทุกขั้นตอนไดโดยไมเกิดความสับสน  

 

3. หลักฐานจากอิจญมาอ 

 

 ในสวนของอิจญมาอ ทานชัยคฺอับดุรเราะหฺมาน บินอัลกอสิม ไดระบุในหนังสือ “หาชิยะติฮิ อะลา อัร

เราฎ อัลมุรบิอฺ ชัรหุ ซาดิ อัลมุสตักฺนิอฺ” วา “มีการอางถึงอิจญมาอวา ไมมีปญหาใดๆ การที่มะอมูมจะยืน

ละหมาดไกลจากอิมามในมัสญิด หรือมีสิ่งปดก้ันขวางอยู หรืออยูที่สูงกวาอิมาม ตราบใดที่เขาสามารถรับรู

อิริยาบถตางๆ ของอิมามได” และผูแตงไดระบุในชะเราะหฺน้ีและหนังสือเลมอ่ืนถึงเกณฑกําหนดความไกลน้ัน 

“คือไมใหไกลเกินเหตุที่ไมอาจปฏิบัติตามอิมามได เพราะในเรื่องนี้ไมมีตัวบทหลักฐานและอิจญมาอมาชี้ชัด 

แตใหขึ้นอยูกับบริบทนั้นๆ ไป” จบคํากลาว 

 เน้ือหาที่ไดนําเสนอมีความชัดเจนวาบรรดาอุละมาอใหพิจารณาถึงความเปนไปไดที่มะอมูมสามารถ

ปฏิบัติตามอิมามในทุกขั้นตอน ซึ่งมันคือจุดหลักที่ทําใหเกิดการละหมาดญะมาอะฮฺ และในขณะที่มีอุปสรรค

และความจําเปนบางประการในวิกฤติการณที่เรากําลังเผชิญอยูน้ัน ถามันไมสามารถปฏิบัติในเง่ือนไข (ชุรูฏ) 

บางประการของการละหมาดได เชน การละหมาดที่มัสญิด เปนตน แตยังสามารถทําใหวัตถุประสงคหลักของ

ศาสนา (อัลมะกอศิด อัชชัรอียะฮฺ) เชนการละหมาดในรูปแบบที่ไดนําเสนอ แนนอนมันไดอยูในขอบขายของ

เน้ือหาตามอิจญมาอขางตนน้ีแลว ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานมาระบุเฉพาะก็ตาม แตมันก็ยังอยูในขอบขายใน

ทัศนะของบรรดาอุละมาอทั้งรุนกอนและรุนใหม ดังที่เราจะนําเสนอภายหลังจากน้ี  
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บทที่สอง  

หลักฐานจากบรรดาอุละมาอในมัซฮับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นนี้   
 

 ** ผูแปลไดยอจากตนฉบับของผูเขียน เพ่ือตองการใหเน้ือหาในสวนน้ีมีความกระชับและงายตอ

การศึกษา ซึ่งผูใดที่ตองการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดสวนน้ี สามารถศึกษาไดในตนฉบับภาษาอาหรับของ

ผูเขียน **   

 

1. มัซฮับอัลหะนะฟย 

 

ทานอิบนุนุญัยม อัลหะนะฟย เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 970 ไดกลาวในหนังสือ “อัลอัชบาฮฺ วันนะซออิร” วา 

“พื้นที่ดานนอกมัสญิดก็เหมือนกับพื้นที่ดานในมัสญิด ซึ่งสามารถละหมาดตามอิมามในพื้นที่นั้นได 

ถึงแมวาแถวละหมาดจะไมตอเนื่องก็ตาม แตที่ไมอนุญาตใหละหมาดตามอิมามไดคือสวนพื้นที่ที่เปนถนนที่

มีการสัญจรไปมาอยางรวดเร็ว หรือมีแมน้ําที่มีเรือแลนผานไปมา และอนุญาตละหมาดตามอิมามในพื้นที่

วางในมัสญิด ถึงแมวาแตละแถวจะเวนระยะหางกวางเพียงใดก็ตาม เพราะมันถือวาอยูในบริเวณเดียวกัน 

แตนักวิชาการไดเห็นตางในกรณีที่มีสิ่งปดก้ันระหวางแถว ซ่ึงทัศนะที่ถูกตองที่สุดคือละหมาดนั้นใชได ถา

มันไมไดทําใหการละหมาดตามอิมามเกิดความสับสน”  

  

ในหนังสือ “ฆ็อมซุ อุยูนุ อัลบะศออิร ชัรหุ อัลอัชบาฮุ วันนะซออิร” โดยอัลหะมะวีย อัลหะนะฟย 

เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 1098  

(เรื่อง : ทัศนะที่ตางกันในกรณีที่มีสิ่งปดกั้นระหวางมะอมูมและอิมาม) 

“ในกรณีที่มีผนังขนาดใหญ และมีประตูเปดอยู หรือมีชองเปดอยู แตไมสามารถเดินผานเขาไปได 

อยางไรก็ตามมะอมูมยังสามารถที่จะละหมาดตามอิมามโดยไมมีความสับสนในการตาม เพราะไดยินหรือ

เห็นอิริยาบถของอิมาม ในกรณีนี้นักวิชาการไดใหความเห็นวาการละหมาดตามอิมามนั้นใชได แตในกรณีที่

ประตูถูกปด แตมีเพียงรูเล็กๆ ซ่ึงไมสามารถเดินผานเขาไปได แตมันไมไดทําใหเกิดความสับสนในการ

ตามอิมาม ในเรื่องนี้นักวิชาการมีทัศนะที่ตางกัน ซ่ึงทานชัมสุลอะอิมมะฮฺ อัลหะละวานีย ไดระบุวา “ให

พิจารณาในประเด็นของการทําใหเกิดความสับสนในการตามอิริยาบถของอิมามหรือไม โดยไมตองมุง

พิจารณาไปยังความสามารถในการเดินเขาไปถึงอิมาม เพราะการตามคือการทําใหเหมือนในทุกขั้นตอน 

สวนการเกิดความสับสนนั้นจะทําใหไมไดทําเหมือนในทุกขั้นตอนได ซ่ึงในหนังสือ “อัลมุฆนีย” ทัศนะของ

ทานชัมสุลอะอิมมะฮฺมีความถูกตอง” 

 

คํากลาวของนักวิชาการในมัซฮับหะนะฟยะฮฺมีความชัดเจนวานักวิชาการรุนหลังในมัซฮับน้ีไดให

นํ้าหนักกับการอนุญาตใหละหมาดตามอิมาม ถึงแมวาจะมีสิ่งปดก้ันระหวางกันก็ตาม ถาหากมันไมไดทําใหเกิด
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ความสับสนในการตามอิมาม ซึ่งบงช้ีวามูลเหตุหลักของการละหมาดตามอิมามคือการรับรูอิริยาบถของอิมาม 

ดังน้ัน ในวิกฤติการณที่เรากําลังเผชิญอยูน้ี ถาเราสามารถบรรลุมูลเหตุหลักน้ันได ก็ไมมีปญหาแตอยางใดที่จะ

ดํารงละหมาดญะมะฮฺดวยรูปแบบที่ไดนําเสนอ  

 

2. มัซฮับอัชชาฟอีย  

 

 ชยัคฺซะการียา อลัอนัศอรีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 926 ได้กลา่วในหนงัสือ “อสันา อลัมะฏอลบิ ชรัหฺ 

เราฎิ อฏัฏอลบิ” ไว้วา่  
 เง่ือนไขท่ีสาม อิมามและมะอ์มมูต้องละหมาดในสถานท่ีเดียวกนั  
 (ดงันัน้ ในกรณีท่ีอิมามและมะอ์มมูละหมาดอยูใ่นมสัญิดเดียวกนั การละหมาดตามอิมามนัน้ถือวา่

ใช้ได้ ถึงแม้วา่ระยะห่างระหวา่งแถวจะไกลและอยู่คนละอาคารก็ตาม) เช่นมะอ์มมูละหมาดบนดาดฟา้หรือ

บนหออะซาน (โดยมัสญิดนัน้ต้องมีประตู ถึงแม้ว่ามันจะปิดก็ตาม) เพราะพืน้ท่ีทัง้หมดสร้างมาเพ่ือ

ละหมาด (และมสัญิด) ท่ีอยู่ติดกัน (ซึ่งมีประตเูช่ือมต่อกนั ก็จะเป็นประหนึ่งมสัญิด) หลงัเดียวกัน ท่ีการ

ละหมาดตามอิมามถือว่าใช้ได้ (ยกเว้นสิ่งปิดกัน้) ระหว่างมะอ์มมูและอิมาม (เป็นแม่นํา้เดิม) ท่ีเคยมีมา

ก่อนสร้างมสัญิด ซึง่ไม่นบัว่าเป็นประหนึง่มสัญิดหลงัเดียวกนั (ไม่ใช่) แม่นํา้ (ท่ีเพิ่งมีมาใหม)่ เพราะจะเป็น

ประหนึ่งมัสญิดหลงัเดียวกัน (และชัน้บนของมัสญิดก็ประหนึ่งชัน้ใต้ดินของมัสญิด) ซึ่งพืน้ท่ีทัง้สองถือ

เป็นมสัญิดเดียวกนั (เช่นเดียวกนักบัลานของมสัญิด) นัน่คือพืน้ท่ีด้านนอกมสัญิดท่ีถกูจดัสรรเพ่ือมนั ไม่ว่า

มนัจะมีถนนตดัผ่านหรือไม่ก็ตาม แตอิ่บนกุจัญ์ญิกลา่วว่า ถ้ามนัทําให้แยกออกจากกนั ก็จะถือว่าเป็นสว่น

หนึง่ของมสัญิด  
  (และในกรณีท่ีทัง้อิมามและมะอ์มูมละหมาดคนละมัสญิดกัน จะมีเง่ือนไขในเร่ืองพืน้ท่ีห่าง

ระหว่างอิมามกบัคนท่ีละหมาดตามหลงั หรือคนละหมาดจากทัง้สองข้างของอิมาม รวมถึงระหว่างแตล่ะ

แถวของมะอฺมูม ท่ีจะต้องไม่เกิน 300 ศอก โดยประมาณ) หรืออาจจะมากกว่านัน้ 3 ศอกก็ยังได้ แต่

ระหว่างอิมามกบัแถวสดุท้ายหรือคนสดุท้ายจะต้องไม่เกินกว่านี ้(นอกจากนีย้งัมีเง่ือนไขเร่ืองสถานท่ี) ใน

กรณีท่ีอิมามและมะอ์มมูละหมาดคนละสถานท่ีกนั (ซึง่ในกรณีท่ีสถานท่ีละหมาดเป็นโรงเรียนท่ีมีสิง่ปิดกัน้) 

ระหว่างอิมามและมะอ์มมู (มนัจะต้องไม่ปิดกัน้จนไม่สามารถเดินผ่านไปมาหรือมองเห็นอิมาม หรือคนท่ี

ละหมาดตามหลงัอิมาม เช่นประตบูานเกลด็ หรือประตบูานผลกั เป็นต้น)  

(เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีคนใดคนหนึง่ละหมาดด้านนอกมสัญิด) สว่นอีกคนละหมาดในมสัญิด (โดย

ระหว่างทัง้สองนัน้มีประต ูหรือทัง้สองละหมาดอยู่คนละบ้านกนัท่ีไม่ได้เป็นมสัญิด) แต่ระหว่างบ้านนัน้มี

ประตเูช่ือมตอ่กนั (ก็มีเง่ือนไขให้มะอ์มมูคนหนึง่) จากมะอ์มมูท่ีละหมาดด้วยกนั (ยืนละหมาดระหวา่งประตู

เพ่ือมองด)ู อิริยาบถของอิมาม หรือคนท่ีละหมาดตามหลงัเขาท่ีอยูใ่นสถานท่ีเดียวกนักบัอิมาม (ก็ถือวา่การ

ละหมาดตามอิมามของทุกคนท่ีอยู่ในบ้านหลงันัน้ใช้ได้) คนท่ีเข้าข่ายมากท่ีสุดคือคนท่ีละหมาดในบ้าน
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เดียวกนักบัอิมาม (รวมถึงคนท่ีละหมาดตามเขา) หมายถึงตามคนท่ีมองเห็นอิริยาบถของอิมาม ซึ่งสิ่งปิด

กัน้ระหว่างพวกเขากบัอิมามจะไม่มีผลใดๆ (จึงทําให้) คนท่ีละหมาดในบ้านเดียวกนักบัอิมาม (มีสถานะ

เดียวกนักบัอิมาม แต่คนท่ีละหมาดคนละท่ีกบัอิมามจะต้องไม่ตกับีรก่อนอิมาม ส่วนการการลํา้หน้าอิมาม

ในบางอิริยาบถหลงัจากนัน้ การละหมาดของเขาจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะมีข้อยกเว้นในการลํา้

หน้าอิมามในบางอิริยาบถขณะท่ีกําลงัละหมาด แต่ไม่มีข้อยกเว้นในการเร่ิมต้นละหมาด ซึ่งจะต้องตกับีร

หลงัจากอิมามตกับีรเท่านัน้  

(และสิง่ปิดกัน้ท่ีเป็นถนน) แม้วา่มนัจะมีหลายสายก็ตาม (ก็จะไมส่ง่ผลใดๆ) ตอ่การละหมาดตามอิ

มาม (และรวมถึงแม่นํา้ท่ีจําเป็นต้องวา่ยข้ามไป) เพราะทัง้สองไม่ถือว่าเป็นสิ่งท่ีปิดกัน้ แตใ่นกรณีท่ีมะอ์มมู

ละหมาดบนดาดฟ้าของมสัญิด ส่วนอิมามละหมาดบนดาดฟ้าของบ้านหรือบนดาดฟ้ามสัญิดอีกหลงั ซึ่ง

มนัเป็นสถานท่ีท่ีแยกออกจากกนั ทัง้ๆ ท่ีมีระยะใกล้กนั และระหว่างทัง้สองก็ไม่มีสิ่งปิดกัน้ใดๆ อุละมาอ์

บางท่านมีทศันะว่าการละหมาดตามอิมามนัน้ใช้ไม่ได้ เพราะเป็นการละหมาดคนละสถานท่ีกนัและแถว

ละหมาดไม่ได้ตอ่เน่ือง เพราะอากาศมนัเป็นสิ่งท่ีควบคมุไมไ่ด้ แตก่รณีท่ีถือว่าละหมาดนัน้ใช้ได้คือ เฉกเช่น

ท่ีทัง้สองได้ละหมาดคนละสถานท่ีกนับนพืน้ดิน แม้ว่าระหว่างทัง้สองมีถนนหรือแมนํ่า้ขวางกัน้ก็ตาม  (และ

ในกรณีท่ีอิมามหรือคนท่ีละหมาดในแนวเดียวกันหรือมะอ์มูมละหมาดชัน้บนของมัสญิด ส่วนอีกคน

ละหมาดชัน้ลา่งของมสัญิด โดยท่ีเท้าของคนท่ีละหมาดชัน้บนอยู่ในแนวเดียวกนักบัศีรษะของคนละหมาด

ชัน้ล่าง) ซึ่งหากละหมาดข้างอีกคน ระหว่างทัง้สองจะต้องไม่มีพืน้ท่ียืนห่างกันมากนกั และหากคนหนึ่ง

ละหมาดตามหลงัอีกคน จะต้องไมห่่างเกิน 3 ศอก (ก็ไมส่ง่ผลตอ่การละหมาดตามอิมามนัน้ แตถ้่ามนัไมอ่ยู่

ใกล้กัน) ตามรูปแบบท่ีได้ระบุไว้ (ก็ถือว่าการละหมาดตามอิมามนัน้เป็นโมฆะ) เพราะไม่ถือว่าทัง้สองได้

ละหมาดในสถานท่ีเดียวกนั (ซึง่ตา่งจากกรณีของการละหมาดในมสัญิดเดียวกนั)  

และในกรณีของภเูขาท่ีสามารถเดนิลงไปได้ จะเข้าขา่ยกรณีของพืน้ท่ีกว้าง เพราะปกตขิองพืน้ดนิท่ี

จะต้องมีระดบัสงูและเสมอกนั จึงถือว่ามนัเป็นพืน้ท่ีใกล้กนั ทําให้การละหมาดบนเนินเขาเศาะฟาหรือมรั

วะฮฺ หรือภูเขาอบีกุบยัส์ตามการละหมาดของอิมามมสัญิดอลัหะรอมถือว่าใช้ได้ ถึงแม้ว่ามนัจะสูงกว่า

ตําแหน่งของอิมามก็ตาม ซึง่ในเร่ืองนีท้่านอลั�วุยันีย์, ท่านอลัอิมรอนีย์ และท่านอ่ืนๆ  ได้แจกแจงไว้  

ซึง่ท่านอิมามอชัชาฟิอีย์ได้อ้างถึงทศันะนี ้และยงัได้อ้างถึงอีกทศันะหนึ่งท่ีห้ามละหมาดบนภเูขาอ

บีกุบยัส์ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินตรงไปยงัอิมามได้ นอกจากจะต้องเดินเลีย้วไปทางทิศอ่ืนก่อน หรือใน

กรณีท่ีอยูไ่กลกนั หรือมีสิง่ปิดกัน้ระหวา่งสถานท่ีท่ีทําให้ไมส่ามารถมองเห็นอิมามได้  
(และในกรณีท่ีอิมามและมะอ์มมูอยู่บนเรือคนละลํา) ท่ีมีหลงัคาเปิด (ในทะเล ซึ่งเป็นประหนึ่งได้

ยืนละหมาดในพืน้ท่ีกว้าง) ก็ถือว่าการละหมาดนัน้ใช้ได้ โดยมีเง่ือนไขในเร่ืองระยะห่างระหว่างทัง้สองท่ี

จะต้องไม่เกิน 300 ศอก (ถึงแม้ว่าเรือทัง้สองลําจะไม่ติดกันก็ตาม) ซึ่งเหมือนกรณีของระยะห่างในการ

ละหมาดบนพืน้ท่ีกว้าง (และในกรณีท่ีเรือทัง้สองมีหลงัคา) หรือหนึ่งในสองลํานัน้ (ก็เป็นประหนึ่งบ้านสอง

หลงัท่ีมีเง่ือนไขในเร่ืองระยะห่างและจะไม่ต้องไม่มีสิ่งปิดกัน้) และจะต้องมี (คนหนึ่งท่ียืนละหมาดระหว่าง
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ทัง้สอง) ถ้าระหว่างเรือนัน้มีท่ียืนระหว่างกนั (และในกรณีท่ีอิมามละหมาดในมสัญิด สว่นมะอ์มมูละหมาด

ด้านนอกมสัญิด ก็ให้นบัระยะห่างจากท้ายของมสัญิด) ไม่ใช่นบัจากคนหลงัสดุท่ีละหมาดในมสัญิดนัน้ แต่

ในกรณีท่ีมะอ์มมูละหมาดในมสัญิด สว่นอิมามละหมาดด้านนอกมสัญิด ก็ให้นบัระยะห่างจากคนสดุท้ายท่ี

ละหมาดตามหลงัอิมาม – จบคํากลา่วของทา่นอลัอนัศอรีย์    

 

3. มัซฮับอัลมาลิกีย  

 

ทานอัลกอฎี อับดุลวะฮฺฮาบ อัลมาลิกีย เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 422 ไดกลาวไววา 

 (เรื่องการละหมาดของมะอมูมในหองปด)  

 ประเด็นที่ 357 “อนุญาตละหมาดตามอิมามในการละหมาดอ่ืนจากุมอะฮฺในหองปด หากมะอมูม

ยังคงเห็นหรือไดยินเสียงตักบีรของอิมาม ไมวาจะมาจากประตูหรือชองเหล็กดัดหรืออ่ืนจากนี้ ซ่ึงตางจาก

ทัศนะของอิมามอัชชาฟอียที่ไมอนุญาตในเรื่องนี้ ยกเวนดวยเงื่อนไขที่แถวละหมาดตองเชื่อมตอจากมัสญิด

ไปถึงสถานที่นั้น (หลักฐานของการอนุญาตนี้) เพราะทานนบี อะลัยฮิสลาม ไดกลาววา “แทจริงอิมามถูก

แตงต้ังมาเพื่อใหปฏิบัติตาม” ซึ่งการละหมาดตามอิมามคือ การปฏิบัติตามอิมามในอิริยาบถตางๆ ไมวามัน

จะมีสิ่งปดก้ันก็ตาม แตถาสามารถมองเห็นและไดยินเสียงก็ถือวาใชได เพราะสิ่งปดก้ันที่ไมสงผลตอการ

ละหมาดตามอิมามนั้นก็เหมือนกรณีของแถวที่มีความตอเนื่องกัน”  

 

 (เรื่องการละหมาดตามอิมาม โดยอยูอีกฝงของแมนํ้า) 

ประเด็นที่ 358 “หากมีการละหมาดตามอิมามโดยที่ระหวางพวกเขานั้นมีแมน้ําหรือถนนที่ไมกวาง 

ที่ยังสามารถมองเห็นแถวละหมาดและการไดยินเสียงตักบีรได ก็ถือวาอนุญาตใหละหมาดตามอิมามนั้น 

ตางจากทัศนะของทานอบูหะนีฟะฮฺที่ไมอนุญาตในเรื่องนี ้นอกจากแถวละหมาดจะเชื่อมตอกัน ซึ่งหลักฐาน

ที่เราขอเห็นตางกับทัศนะของทานอบีหะนีฟะฮฺคือ คํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

“แทจริงอิมามถูกแตงต้ังมาเพื่อใหปฏิบัติตาม ดังนั้นพวกทานอยาไดขัดแยงกับอิมาม” ดังนั้นในรูปแบบใด

ก็ตามที่สามารถละหมาดตามอิมามก็ถือวาอนุญาตใหทําได เพราะมัสญิดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มีความคับแคบจนไมสามารถรองรับทุกคนใหสามารถละหมาดใกลกับทานนบีได ซ่ึงตราบใดที่

พวกเขายังสามารถรับรูอิริยาบถของอิมามได ก็ไมมีอุละมาอทานใดที่คัดคานในเรื่องนี้”   

 

4. มัซฮับอัลหัมบะลีย 

 

 ในหนังสือ “อัลมุฆฺนีย” โดยอิบนุกุดามะฮฺ เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 620 ไดระบุวา  

 “ (ประเด็นการละหมาดตามอิมามของคนที่ยืนละหมาดช้ันบนมัสญิดหรืออ่ืนจากมัสญิด หากแถว

ละหมาดไดตอเน่ืองกัน) ซึ่งในกรณีน้ีไมตองพิจารณาในเรื่องความตอเน่ืองของแถวละหมาด ถามะอมูมและอิมา
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มอยูในมัสญิดเดียวกัน ซึ่งทานอัลอามิดียไดกลาววา “ไมมีทัศนะที่เห็นตางกันในมัซฮับนี้ในกรณีที่มะอมูมยืน

ละหมาดชั้นบนของมัสญิด ทั้งๆ ที่ระหวางมะอมูมและอิมามนั้นไมสามารถที่จะเดินผานไปมาหรือมองเห็น

กัน วา การละหมาดตามอิมามนั้นใชได แมวาแถวละหมาดจะไมตอเนื่องกันก็ตาม”  

 และในกรณีที่มะอมูมยืนละหมาดนอกมัสญิด หรือทั้งมะอมูมและอิมามละหมาดนอกมัสญิด การ

ละหมาดตามอิมามน้ันถือวาใชได ไมวามะอมูมจะยืนตรงกับอิมามหรือยืนอยูสูงกวาอิมาม จะสูงมากหรือนอย 

แตมีเง่ือนไขวาแถวละหมาดตองตอเน่ืองกันและตองเห็นคนที่ละหมาดตามหลังอิมาม และไมวามะอมูมจะ

ละหมาดในลานของมัสญิดหรือในบานหรือบนดาดฟาของบาน สวนอิมามไดละหมาดบนดาดฟาของบานอีก

หลัง หรือทั้งมะอมูมและอิมามละหมาดในพ้ืนที่กวาง หรือมะอมูมละหมาดบนเรือลํานึงสวนอิมามละหมาดบน

เรืออีกลํา ซึ่งน่ีคือทัศนะของมัซฮับอัชชาฟอีย นอกจากน้ีหน่ึงในสองทัศนะของมัซฮับอัชชาฟอียยังมีเง่ือนไขวา

ระหวางมะอมูมกับอิมามน้ันจะตองไมมีสิ่งใดมาปดก้ันจนทําใหไมสามารถเดินผานไปมาได แตสําหรับมัซฮับ

ของเรา (อัลหัมบะลีย) ไมมีกําหนดเงื่อนไขขางตนสําหรับการละหมาดตามอิมาม และไมมีรายงานใดวามัน

เปนขอหาม และไมมีรายงานใดที่สื่อเชนนั้น ดังนั้นเงื่อนไขขางตนไมไดทําใหการละหมาดตามอิมามใชไมได 

เฉกเชน การมีระยะหางเพียงเล็กนอย กระนั้นก็ตามถายังยืนยันวามันเปนเงื่อนไข ความตอเนื่องของแถว

ละหมาดก็ยังหมายถึง ระหวางมะอมูมกับอิมามนั้นจะตองไมหางจนเกินไปและจะตองไมทําใหการปฏิบัติ

ตามอิมามนั้นมีความเปนไปไมได  

 ทานอิมามอะหฺมัดไดกลาวถึงชายคนหน่ึงที่ละหมาดวันศุกรดานนอกมัสญิด โดยที่ประตูของมัสญิดถูก

ปด ไววา “ฉันหวังวามันจะไมมีปญหาใดๆ” และทานอิมามอะหฺมัดถูกถามถึงชายคนหน่ึงที่ละหมาดวันศุกร 

โดยที่ระหวางเขากับอิมามมีสิ่งปดกั้นขวางอยู ทานไดกลาววา “ถาเขาไมสามารถละหมาดในที่อ่ืนจากนั้นก็ไม

มีปญหาแตอยางใด เพราะเขายังสามารถปฏิบัติตามอิมามได ดังนั้น ถือวาการละหมาดตามอิมามของเขา

นั้นใชได แมวาเขาจะไมสามารถมองเห็นอิมาม เฉกเชนคนตาบอด เพราะการมองเห็นหมายรวมถึงการรับรู

อิริยาบถของอิมาม ซ่ึงการรับรูทําไดดวยการฟงเสียงตักบีร โดยเปนประหนึ่งการมองเห็น และไมมีความ

แตกตางระหวางการที่มะอมูมจะอยูในมัสญิดหรืออ่ืนจากมัสญิด” แตทานอัลกอฎีถือวา “ละหมาดน้ันใชได 

ถาทั้งมะอมูมและอิมามอยูในมัสญิดเดียวกัน และละหมาดน้ันจะใชไมได ถามะอมูมละหมาดที่อ่ืนจากมัสญิด 

เพราะมัสญิดคือสถานที่ของการรวมตัวละหมาดญะมาอะฮฺ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ละแวกใกลเคียงกับมัสญิด แตการ

ละหมาดตามอิมามจะใชไมไดถามะอมูมละหมาดที่อ่ืน เพราะไมไดอยูในนัยของการละหมาดญะมาอะฮฺ และ

เขาขายการรายงานของทานหญิงอาอิชะฮฺ (ที่ไมอนุญาตใหละหมาดดานนอกมัสญิด)”  

 แตในมัซฮับของเรา (ฮัมบะลีย) นัยของการสามารถเดินผานไปมา (ระหวางแถว) หรือมีสิ่งปดก้ัน

นั้นไมมีความแตกตางใดๆ ทําใหหุกุมของมันจึงเหมือนกัน (ไมไดนํามาเปนเงื่อนไข) แตจําเปนสําหรับคนที่

ไมสามารถมองเห็นอิริยาบถของอิมามที่เขาจะตองไดยินเสียงตักบีร ทั้งนี้เพื่อที่เขาจะไดปฏิบัติตามอิมาม 

แตถาเขาไมไดยินเสียงตักบีรของอิมาม การละหมาดตามอิมามของเขาก็ถือวาใชไมได เพราะเขาไม

สามารถที่จะปฏิบัติตามอิมามได   
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และในหนังสือ “มัจญมูอฺ อัลฟะตาวา” โดยชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺ เสียชีวิตในป ฮ.ศ. 728 ระบุวา 

“ในกรณีการละหมาดตามหลังอิมามของมะอมูม ไมวามะอมูมจะละหมาดอยูดานนอกหรือดานใน

ของมัสญิด  โดยระหวางทั้งสองมีสิ่งปดก้ันอยู ในกรณีเชนนี้ถาแถวระหวางทั้งสองไดตอเนื่องกัน ก็ถือวา

การละหมาดตามอิมามนั้นใชได ตามที่บรรดาอุละมาอ  (อิตติฟากฺ) เห็นพองกัน แตในกรณีที่ระหวางทั้ง

สองมีถนนหรือแมน้ําที่มีเรือสัญจรไปมา บรรดาอุละมาอไดแบงออกเปน 2 ทัศนะ ซึ่งทั้งสองไดรายงานจาก

ทานอิมามอะหฺมัด 1. ไมอนุญาตใหละหมาดตามอิมามได ซ่ึงเปนทัศนะของอิมามอบีหะนีฟะฮฺ 2. อนุญาต

ใหละหมาดตามอิมามได ซ่ึงเปนทัศนะของอิมามอัชชาฟอีย  และในกรณีที่ระหวางทั้งสองมีสิ่งปดก้ันที่ทํา

ใหไมสามารถมองเห็นหรือเดินผานเขาไปได บรรดาอุละมาอไดมีทัศนะที่หลากหลายดวยกัน ซ่ึงในทัศนะ

ของอิมามอะหฺมัดและอ่ืนจากทานอนุญาตใหละหมาดได และบางทัศนะไมอนุญาตใหละหมาดตาม และ

บางทัศนะอนุญาตเฉพาะในมัสญิดเทานั้น และบางทัศนะอนุญาตในกรณีที่มีความจําเปนและไมอนุญาตใน

กรณีที่ไมมีความจําเปน และไมขอสงสัยวามันเปนที่อนุญาตในกรณีที่มีความจําเปนจริงๆ เชนกรณีที่ประตู

ของมัสญิดถูกปด หรือหองสําหรับอิมามนําละหมาดถูกปด เปนตน ซ่ึงในที่นี้ถาการมองเห็นอิมามเปนสิ่งที่

วาญิบ มันก็จะถูกอนุโลมในกรณีที่มีความจําเปนตามที่ไดนําเสนอกอนหนานี้ และสิ่งที่เปนขอวาญิบในการ

ละหมาดและการละหมาดญะมาอะฮฺจะไดรับการอนุโลมดวยความจําเปนที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่การละหมาดญะ

มาอะฮฺดีกวาการละหมาดตามลําพังในทุกสถานการณ”   

 ทานอิบนุตัยมียะฮฺไดกลาวถึงประเด็นการยืนละหมาดตามลําพังหลังแถวละหมาดที่มีอยู ไววา “เชน

ในกรณีที่คนๆ หนึ่งไมมีที่ยืนละหมาดนอกจากจะตองละหมาดตามลําพังหลังแถวละหมาดที่มีอยู ซ่ึงอุ

ละมาอมีทัศนะที่ตางกันในเรื่องของการละหมาดตามลําพังเชนนี้ แตที่ถูกตองที่สุดคือการละหมาดนั้นใชได 

เพราะขอวาญิบทั้งหมดในละหมาดจะไดรับการอนุโลมในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติมันได ดวยเหตุนี้การ

ละหมาดของมะอมูมที่ยืนล้ําหนาอิมามดวยความจําเปนถือวาการละหมาดนั้นใชได ตามทัศนะของบรรดาอุ

ละมาอในมัซฮับอิมามอะหฺมัด” 

 ขาพเจาขอกลาววา ทัศนะตางๆ ของอุละมาอในมัซฮับขางตน ลวนเห็นพองวามูลเหตุหลักของการ

ละหมาดตามอิมามคือการรับรูอิริยาบถของอิมาม การไดยินเสียงตักบีร รวมถึงการรับรูขั้นตอนตางๆ ในการ

ละหมาดของอิมาม ดังน้ันเมื่อใดก็ตามที่สามารถบรรลุมูลเหตุหลักน้ีได ก็ถือวาการละหมาดตามอิมามน้ันได

บรรลุผลไปดวย แมวาในระหวางพวกเขาจะเห็นตางในเรื่องตองครบเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่มีอยูในยามปกติหรือไม แต

ในวิกฤติการณที่ไมเปนปกติพวกเขาตางเห็นพองในเรื่องการมีขออนุโลมและขอผอนปรนตางๆ ซึ่งมันสอดคลอง

กับวิกฤติการณที่เรากําลังเผชิญในปจจุบัน – อัลลอฮฺเทาน้ันทรงรูดียิ่ง  

 
 

 

 

 



 

25 
 

บทที่สาม  

เง่ือนไขสําคญัท่ีตองคํานึงในการปฏบิตัิตามประเดน็นี้  

 

1. จําเปนที่จะตองเกิดวิกฤติการณที่สรางความหวาดกลัว จนถึงขั้นจําเปนที่จะตองยุติการรวมตัว

ละหมาดในมัสญิด เฉกเชนวิกฤติการณ (ไวรัสโควิด 19) ที่กําลังเกิดขึ้นน้ี  

2. ตองละหมาดตามอิมามที่ครบคุณสมบัติที่อนุญาตใหตามได ซึ่งไมใชเพียงแคการพิจารณาถึงการ

รวมตัวละหมาดเปนญะมาอะฮฺเทาน้ัน เพราะเพียงแคการรวมตัวกันละหมาด ทั้งๆ ที่อิมามขาด

คุณสมบัติเหมือนในยามปกติ (เชน การอานอัลกุรอานไดถูกตอง เปนตน) ก็ไมถือวาเปนขออนุโลม  

3. การละหมาดตามอิมามตองเปนไปเพ่ือการทําใหวัตถุประสงคหลักของศาสนา (มะกอศิด อัชชะรีอะฮฺ) 

ไดบรรลุผล น่ันคือการฟนฟูหลักการศาสนาและอัตลักษณของมันโดยไมตองระงับโดยสิ้นเชิง และตอง

ไมมีความต้ังใจที่จะกอใหเกิดขอพิพาทและความบาดหมางระหวางมุสลิมดวยกัน  

4. มะอมูมจะตองมองเห็นอิริยาบถหรือไดยินเสียงของอิมาม รวมถึงตองรับรูวาอิมามกําลังละหมาดอยูใน

ขั้นตอนใด ทั้งน้ีเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติตาม   

5. สามารถปฏิบัติตามอิมามในขั้นตอนตางๆ โดยสวนใหญ ต้ังแตเริ่มแรกจนถึงสิ้นสุดของการละหมาด 

6. เวลาละหมาดของอิมามกับมะอมูมตองสอดคลองกัน 

7. จะตองไมเกิดปญหาติดขัดในขณะที่ละหมาดตาม เชน เสียงหรือภาพขาดหาย หรือมีเสียงแทรกที่ทํา

ใหการปฏิบัติตามอิมามไดขาดตอนหรือมีความยุงยาก  

8. ตองมีการประสานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน มัสญิดหรือสื่อออนไลน ในการจัดสรรอิมามที่

ผูคนสามารถละหมาดตามได ซึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่อยูในบานคือการละหมาดตามอิมามที่อยู

ใกลกับพวกเขามากที่สุดเทาที่พวกเขาจะทําได และอยาทําในสิ่งที่มันเกินเลยจากขอบเขตที่ศาสนาได

อนุญาตไว  

9. ตองยํ้าเตือนกันถึงความสําคัญของการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิดเพราะมันคือหลักเดิม สวนการ

อนุญาตใหพวกเขาปฏิบัติเชนน้ีไดน้ันเฉพาะชวงที่เกิดวิกฤติการณที่ยังคงมีความจําเปนเทาน้ัน แต

หลังจากที่วิกฤติการณของโรคระบาดไดคลี่คลายไปแลว การละหมาดตามอิมามในรูปแบบน้ีถือวาใช

ไมได   

10.  ตองตักเตือนใหตระหนักถึงวิกฤติการณที่เกิดขึ้นน้ี และทําใหพวกเขาสํานึกในความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺที่ไดบัญญัติการละหมาดญะมาอะฮฺและทําใหมันมีความประเสริฐ และใหพวกเขาเตาบัตตัว

ตออัลลอฮฺจากการละทิ้งมัน และอยาละเลยจากการไปรวมละหมาดที่มัสญิดหลังจากที่วิกฤตการณได

คลี่คลายไปแลว และใหพวกเขาสัญญาตออัลลอฮฺวาจะฟนฟูบานของอัลลอฮฺดวยการเขาไปละหมาดใน

น้ันเทาที่สามารถจะทําได   
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คําถามเสริมของผูแปลจากการใหคําตอบของผูเขยีน 

 

1. กรณีใดบางที่เปนการปฏิบัติที่เกินเลยจากขอบเขตที่ศาสนาไดอนุญาตไว ?  

คําตอบ เชน การละหมาดตามอิมามขามมัสญิดไกลบาน ในขณะที่มัสญิดที่เราละหมาดเปน

ประจําหรือละแวกน้ันมีการไลฟสดถายทอดการละหมาดหรือสงเสียงตามสาย นอกจากจะมี

เหตุผลที่ถูกยอมรับตามบทบัญญัติอิสลาม  

 

2. กรณีมัสญิดที่เราละหมาดเปนประจําหรือละแวกน้ันไมมีการไลฟสดถายทอดการละหมาดหรือสง

เสียงตามสาย เราสามารถละหมาดตามการไลฟสดของมัสญิดที่อยูในจังหวัดอ่ืนไดหรือไม ? 

คําตอบ อนุญาตใหทําได  

 

3. กรณีมัสญิดที่เราละหมาดเปนประจําหรือละแวกน้ันมีการไลฟสดถายทอดการละหมาดหรือสง

เสียงตามสาย แตอิมามมีคุณสมบัติบางประการที่ไมเปนที่ยอมรับตามหลักการศาสนา เราสามารถ

เลือกละหมาดตามการไลฟสดจากมัสญิดอ่ืนไดหรือไม ? 

คําตอบ อนุญาตใหทําได 
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บทปดทาย 

ขอควรปฏบิตัิสําหรับผูนาํและนักวชิาการตอวิกฤติการณนี ้
 

 คนที่เปนแกนนําในสังคมทั้งเปนเจาหนาที่ นักวิชาการ ผูนํา และผูที่มีอํานาจทุกคน จะตองเขามามี

บทบาทและเอาใจใสตอการดํารงอัตลักษณตางๆ ของศาสนาอัลลอฮฺ และเอาใจใสตอการดําเนินชีวิตและ

สุขภาพของผูคน พวกเขาจะตองทุมเทและพยายามอยางย่ิงในการจัดการวิกฤติการณที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการ

เขามาดูแลสภาพจิตใจและจิตวิญญาณของผูคนที่ตองเผชิญกับโรคระบาดที่รายแรงน้ี แนนอนการระงับจาก

การปฏิบัติตามชะรีอะฮฺและอัตลักษณที่สําคัญของมันน้ันยอมสงผลอันตรายและกอฟตนะฮฺตอผูคนย่ิงกวาการ

เสียชีวิตและการเจ็บปวยเสียอีก  

อันที่จริงประชาคมโลกไดเผชิญกับโรคระบาดที่รายแรงมาหลายครั้งแลว ซึ่งทั้งหมดลวนทําใหเกิด

ความสูญเสียอยางมากมาย แตสําหรับชาวมุสลิมแลวพวกเขาตางย้ําเตือนใหยึดมั่นตอหลักการศาสนาที่ถูกสั่งใช 

และปฏิบัติตามพระประสงคของอัลลอฮฺที่กําหนดใหบาวของพระองคเผชิญหนากับบททดสอบที่เกิดขึ้น และสิ่ง

น้ันยอมเกิดขึ้นไมไดยกเวนการเอาใจใสตอการปฏิบัติตามชะรีอะฮฺของพระองค และดํารงอัตลักษณที่สําคัญ

ตางๆ รวมถึงการเปลงเสียงแหงการรําลึกถึงพระองค และการเชิดชูพระดํารัสของพระองค และใหพวกเขาให

ความสําคัญกับวัตถุประสงคหลักของศาสนา (มะกอศิด อัชชะรีอะฮฺ) และนัยที่สูงสงขอมันมากกวาการให

ความสําคัญกับขั้นตอนและวิธีการประกอบศาสนกิจ เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดทําใหทุกคําสั่งใชของพระองค

ลวนมีหิกมะฮฺ ซึ่งพระองคไดบัญญัติการละหมาดและการสรางมัสญิดเพ่ือใหมีการรําลึกถึงพระองค ดังที่อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ไดดํารัสวา  

قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  َوأ    ]14 :طه[ ﴾ 14 ِ�ِۡ�رِيٓ  ٱلصَّ

“และจงดํารงไวซึ่งการละหมาดเพื่อรําลึกถึงขา”  

 

และพระองคไดดํารัสวา  

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ�  ﴿
َ
ُ  أ ن ٱ�َّ

َ
   ]36 :ا�ور[ ﴾ 36 ٱۡسُمُهۥ �ِيَها َوُ�ۡذَكرَ  تُۡرَ�عَ  أ

“ในบรรดาบาน (หมายถึงมัสญดิ) อัลลอฮฺทรงอนุญาตใหเทิดพระเกียรติ และใหพระนาม

ของพระองคถูกรําลึกอยูเสมอ”  

 

แนนอนวาหากเราไดระงับจากการละหมาดญะมาอะฮฺทั้ง 5 เวลา เพียงเพราะความหวาดกลัวตอโรค

ระบาด ก็เทากับวาเราไดระงับวัตถุประสงคหลักของมันไปดวย น่ันคือการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ตะอาลา และเชิดชู

พระนามของพระองค แตถาเรายังคงดํารงการละหมาดญะมาอะฮฺทั้ง 5 เวลาเทาที่เราสามารถทําได และไมได

ทําใหเกิดขอบกพรองของหลักการสําคัญในการทําอิบาดะฮฺในวิกฤติการณที่มีความจําเปน ก็ถือวาเราไดดํารง

รักษาคําสั่งใชและวัตถุประสงคหลักของศาสนาเอาไว รวมถึงสามารถที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ที่

สอดคลองกับหลักการของศาสนา  
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ขอวิงวอนตออัลลอฮฺ ตะอาลา ไดโปรดใหพวกเราทุกคนไดดํารงมั่นในการรักษาวัตถุประสงคหลักของ

ศาสนาและบทบัญญัติตางๆ และขอใหพวกเราทุกคนเปนหน่ึงในคนที่ไดทุมเทความสามารถเพ่ือใหบรรลุถึงสัจ

ธรรมที่สอดคลองกับตัวบทหลักฐานของวะหฺยูที่มีความบริสุทธ์ิ และยึดมั่นในแนวทางการวินิจฉัยของกลุมชน

คนรุนแรกโดยไมหลุดออกจากการอิจญมาอของพวกเขา พรอมกับการเอาใจใสตอสภาพความจําเปนของผูคน 

และขออัลลอฮฺทรงทําใหวิกฤติการณเชนน้ีไดคลี่คลายลง และขอใหโรคระบาดไดหมดหายไป และขอใหความ

ชวยเหลือที่มาจากพระองคมีมาอยางเรงดวนที่สุด แทจริงพระองคเปนผูทรงคุมครองและผูทรงสามารถ 

 

การสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก 

 

 

โดย 

อบูมุฮัมมัด อัลมุอฺตัซซุบิลลาฮฺ ริฎอ อะหฺมัด สมะดี 

กอนละหมาดซุฮฺริในวันอังคาร ที่ 21 เดือนชะอฺบาน ป ฮ.ศ. 1441  

ตรงกับ วันที่ 14 เดือนเมษายน ป ค.ศ. 2020 

 

แปลโดย 

อบูอิบานะฮฺ ฟตยะตุลฮัก 

ในวันอังคารที่ 28 เดือนชะอฺบาน ป ฮ.ศ. 1441  

ตรงกับ วันที่ 21 เดือนเมษายน ป ค.ศ. 2020 


