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บทน า 
สถานะของมรดกทางวิชาการฟิกฮ ฺและปลุกจิตส านึกการให้เกียรตมัินในหัวใจของชาวมุสลิม 

 

 
ความส าคัญของมรดกทางวิชาการฟิกฮฺ (นิตศิาสตร์อิสลาม) 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ขอพรอนัประเสริฐและความศานติจงมีแด่
มหุมัมดั ผู้ซึง่ไมมี่ศาสนทตูหลงัจากทา่น 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ความรู้เก่ียวกบับทบญัญัติอิสลามหรือฟิกฮฺ เป็นความรู้ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะ
มนัคือหลกัท่ีมุสลิมสามารถน ามาใช้ตรวจสอบการงานของเขาว่า เป็นท่ีอนุมตัิหรือต้องห้าม? ถูกต้องหรือ
เป็นโมฆะ? มสุลิมในทกุยคุทกุสมยัตา่งอยากจะรู้วา่การงานท่ีเขาได้ปฏิบตัเิป็นท่ีอนมุตัิหรือต้องห้าม ถกูต้อง
หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะเป็นการงานท่ีเก่ียวข้องระหว่างเขากบัอลัลอฮฺหรือระหว่างมนษุย์ด้วยกัน คนใกล้ชิด
หรือห่างไกล ศตัรูหรือมิตร ผู้พิพากษาหรือผู้ ต้องหา มสุลิมหรือต่างศาสนิก เราไม่อาจรู้ค าตอบของประเด็น
ของประเด็นเหล่านี ้นอกจากต้องผ่านวิชาฟิกฮฺหรือนิติศาสตร์อิสลาม ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยบทบญัญัติ
ของอลัลอฮฺท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าของบ่าว ไม่ว่าจะเป็นบทบญัญัติในเชิงการสัง่ใช้ เลือกให้ปฏิบตัิ หรือ
เป็นข้อกฎหมายท่ีได้บญัญตัขิึน้มา 

นิติศาสตร์อิสลามหรือฟิกฮฺก็เหมือนกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีมีการเติบโตหากมีการน าไปใช้ และจะถดถอย
เม่ือถกูละเลย นิตศิาสตร์อิสลามได้ผา่นชว่งสมยัท่ีเจริญรุ่งเรือง มีการน าไปใช้ในทกุ ๆ วิถีของการด าเนินชีวิต 
และได้ผ่านช่วงถดถอย ไม่มีความรุ่งเรืองหรือแทบจะไม่มี เพราะถกูสละทิง้ไม่น ามาใช้ ไม่ว่าจะด้วยเพราะ
ความตัง้ใจหรือละเลย เน่ืองจากประเทศมุสลิมหลาย ๆ ประเทศได้เปล่ียนข้อกฎหมายเป็นกฎหมายอ่ืนท่ี
ไม่ใช่กฎหมายอิสลามซึ่งไม่มีรากฐานมาจากหลกัความเช่ือ จารีตประเพณี และสงัคมของพวกเขาเลย พวก
เขารู้สึกพอใจกับความศิวิไลซ์ของกฎหมายใหม่ แต่มันได้บ่อนท าลายชีวิตของพวกเขาและทิง้ปัญหาไว้
มากมาย ถึงแม้ว่า ศาสตร์นีไ้ด้เผชิญกับนานาวิกฤติ แต่ก็ยังคงสามารถตัง้ตระหง่านสูงเด่นได้เน่ืองจากมี
รากฐานท่ีแข็งแกร่งและโครงสร้างท่ีประณีต และอัลลอฮฺได้อนุมัติให้ประชาชาตินีก้ลับมาเฟ่ืองฟูอีกครัง้
หลงัจากท่ีได้หลบัใหลและกลบัมาเรียกร้องให้ใช้กฎหมายอิสลามทัง้ในด้านการบญัญัตแิละน ามาใช้ 

เราได้เห็นประชาชาติอิสลามอนัมากมายได้เรียกร้องให้ใช้กฎหมายของอลัลอฮฺ ไม่ติดพนักบักฎหมาย
อ่ืน  เราพบว่าชีวิตของพวกเขาผูกพนัอยู่กบักฎหมายของพระองค์ มีปัจจยัยงัชีพท่ีมากมาย และอลัลอฮฺจะ
ทรงให้ศาสนาของพระองค์เป็นท่ีประจกัษ์ถึงแม้วา่พวกตัง้ภาคีจะไมช่อบก็ตาม  

ฟิกฮฺ (นิติศาสตร์อิสลาม) เร่ิมขึน้เม่ือไร? อะไรคือสาเหตุของการก าเนิด? นิติศาสตร์อิสลามมีข้อเด่น
อะไร? และอะไรคือสิ่งจ าเป็นของมสุลิมตอ่ศาสตร์นี?้  

เราขอกลา่วรายละเอียดดงันี ้
นิติศาสตร์อิสลามได้ถือก าเนิดอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปในสมยัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 

และสมัยของเศาะหาบะฮฺ สาเหตุท่ีท าให้ศาสตร์นีถื้อก าเนิดตัง้แต่แรก ๆ เน่ืองจากผู้คนมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องรู้บทบญัญัติต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ความจ าเป็นนีย้ังคงมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการ
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จดัระบบการด าเนินชีวิตของมนษุย์ในสงัคม เพ่ือได้รู้สิทธิของแตล่ะคน เพ่ือธ ารงผลประโยชน์ และขจดัสิ่งท่ี
เป็นอนัตรายและไมดี่ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีมีอยูแ่ล้วและเกิดขึน้ใหม่  

 
สถานะและข้อพเิศษของมรดกนิตศิาสตร์อิสลาม 

นิตศิาสตร์อิสลามมีข้อพิเศษมากมาย ท่ีส าคญัคือ 
1. มีรากฐานมาจากวะห์ยู (วิวรณ์) ของอัลลอฮ ฺ
นิตศิาสตร์อิสลามมีข้อพิเศษคือ มีแหลง่อ้างอิงมาจากวะห์ยขูองอลัลอฮฺ ซึ่งถกูถ่ายทอดลงมาในนามอลั

กรุอานและสนุนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ ท่ีท าการวินิจฉัยปัญหาศาสนา จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์จากแหล่งอ้างอิงทัง้สองนีแ้ละจากข้อปลีกย่อยท่ีมาจากแหล่งอ้างอิ งทัง้สองโดยตรง จาก
เจตนารมณ์ของนิตศิาสตร์อิสลาม จากกฎตา่ง ๆ ทางนิติศาสตร์ เน่ืองด้วย สิ่งเหล่านีท้ าให้การถือก าเนิดของ
นิติศาสตร์อิสลามเป็นไปอย่างสมบรูณ์ มีรากฐานท่ีหนกัแน่น โครงสร้างท่ีแข็งแกร่ง โดยท่ีรากฐานของมนัได้
ถกูวางไว้ในสมยัของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

อลัลอฮฺตรัสวา่ 
َويمَ  ﴿ َمليت   ٱۡلي كي

َ
مي  أ مي  لَك  ت   دِيَنك  تيَممي

َ
مي  َوأ َمِت  َعلَييك  م   َورَِضيت   نِعي َلَٰمَ  لَك  ِسي

  [3﴾ ]املائدة :  دِيٗنا   ٱۡلي

“วนันี ้ข้าได้ท าให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบรูณ์แล้ว ข้าได้ให้ความโปรดปรานของข้าครบถ้วน และข้าได้พอใจ
ให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้า” (อลั-มาอิดะฮฺ  3) 

ดงันัน้ หลังจากนี ้จึงไม่มีขัน้ตอนอะไรอีก นอกจากการปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม ตามผลประโยชน์ของ
มนษุย์ท่ีสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญัติอิสลาม 
 

2. มีความครอบคลุมในทุกแง่มุมของการด าเนินชีวิต 
นิติศาสตร์อิสลามมีความสมัพนัธ์สามด้าน ความสมัพนัธ์กบัพระผู้อภิบาล ความสมัพนัธ์กับตวัมนษุย์

เอง และความสมัพนัธ์กบัสงัคม เพราะนิตศิาสตร์อิสลามมีเก่ียวข้องทัง้กบัโลกนีแ้ละโลกหน้า คือศาสนาและ
ประเทศ ครอบคลุมมนุษย์ทุกคน และนิรันดรตราบจนวันกิยามะฮฺ บทบญัญัติต่าง ๆ มีความเก่ียวพันกับ
หลักความเช่ือ อิบาดะฮฺ มารยาท และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึก ความรู้สึก
รับผิดชอบ ตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺทรงมองดูทัง้ในท่ีลับและท่ีแจ้ง ให้เกียรติต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน 
จดุประสงค์คือความพึงพอใจ ความผาสกุ การศรัทธา ความสงบสขุ จดัระเบียบของชีวิต และมอบความสขุ
ให้กบัโลกนี ้

เน่ืองด้วยจุดประสงค์ดงักล่าวนี ้บทบญัญัติของนิติศาสตร์อิสลามซึ่งเก่ียวข้องกับค าพูด การกระท า 
สญัญาธุระกรรม และการกระท าตา่ง ๆ ครอบคลมุประเดน็สองประการ 
 1. บทบญัญัติว่าด้วยอิบาดะฮฺ เช่น การท าความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การท าหัจญ์ 
การจ่ายซะกาต การบนบาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีจดุประสงค์เพ่ือจดัระเบียบระหว่างมนุษย์กับพระผู้อภิบาลของ
เขา 
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 2. บทบญัญตัิวา่ด้วยการปฏิสมัพนัธ์ เชน่ สญัญาธุรกรรมตา่ง ๆ การลงโทษ การปราบอาชญากรรม 
การประกัน และอ่ืน ๆ ท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
ปัจเจกบคุคลหรือสงัคม บทบญัญตัเิหลา่นีแ้บง่ออกเป็น 

2.1 บทบัญญัติว่าด้วยนิติบุคคล เช่น กฎหมายครอบครัว ท่ีเร่ิมตัง้แต่การก่อร่างสร้าง
ครอบครัวจนถึงประเด็นสุดท้าย เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง การสืบเชือ้สาย การจ่ายค่าเลีย้งด ู
การแบง่มรดก เป้าหมายของบทบญัญัตินีคื้อ การจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาและ
ระวา่งเครือญาต ิ

2.2 การท าธุรกรรมต่าง ๆ คือการงานท่ีเก่ียวข้องกับธุระกรรมของปัจเจกบุคคล การ
แลกเปล่ียน เช่น การซือ้ขาย การเช่า การจ าน าหรือจ านอง การร่วมหุ้น การให้ยืม และการท าตาม
สัญญา จุดประสงค์ของบทบญัญัตินีคื้อ เพ่ือจัดระเบียบความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลในด้าน
ทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิตา่ง ๆ  

2.3 บทบญัญัติว่าด้วยอาชญากรรม คือบทบญัญัติท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าต่อมนุษย์ท่ี
เป็นการก่ออาชญากรรมและบทลงโทษตา่ง ๆ บทบญัญัตินี ้มีจดุประสงค์เพ่ือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน 
เกียรต ิสิทธิตา่ง ๆ และรักษาความสงบสขุของสงัคม 

2.4 บทบญัญัติว่าด้วยการฟ้องร้อง การด าเนินการ ในด้านการปกครองและอาชญากรรม 
คือบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการพิพากษา การฟ้องร้อง วิธีการให้การ การเป็นพยาน การสาบาน 
หลักฐาน และอ่ืน ๆ บทบัญญัตินี ้มีจุดประสงค์เพ่ือจัดระเบียบการด าเนินการเพ่ือธ ารงความ
ยตุธิรรมระหวา่งมนษุย์ 

2.5 บทบญัญัติวา่ด้วยการปกครอง คือบทบญัญัติว่าด้วยระบอบการปกครองและหลกัการ
ปกครอง จดุประสงค์ของบทบญัญตัินีคื้อ เพ่ือก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปกครองกบัประชาชน 
และสิทธิของปัจเจกบคุคลและสงัคม และข้อบงัคบัส าหรับพวกเขา  

2.6 และบญัญัติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ คือข้อกฎหมายหรือบทบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง
กับการจดัระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศอ่ืน ไม่ว่าในช่วงท่ีสงบศึกหรือ
ช่วงมีสงคราม ความสมัพนัธ์กับประชาชนท่ีไม่ใช่มสุลิมท่ีอาศยัอยู่ในประเทศมุสลิม ซึ่งครอบคลุม
ถึงการญิฮาดและพันธะสัญญาต่าง ๆ จุดประสงค์ของบทบัญญัติ นี คื้อ เพ่ือจัดระเบียบ
ความสมัพนัธ์ ความร่วมมือชว่ยเหลือ การให้เกียรตริะหวา่งประเทศ 

2.7 บทบัญญัติว่าด้วยเศรษฐกิจและการคลัง คือบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิปัจเจก
บุคคลในด้านทรัพย์สินและข้อปฏิบตัิในเร่ืองระบบการเงิน สิทธิและสิ่งจ าเป็นของประเทศในเร่ือง
การคลงั จดัระเบียบรายได้และรายจ่ายของกองคลงั จดุประสงค์ของบญัญัตินีคื้อ เพ่ือจดัระเบียบ
ความสมัพนัธ์ของการเงินระหว่างคนรวยกบัคนจน และระหว่างพลเรือนกับประเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงทรัพย์สินส่วนรวมและทรัพย์สินเฉพาะ เช่น ปศสุตัว์ ทรัพย์เชลย ภาษี ทรัพย์สินจากสมบตัิเก่าท่ี
ขุดค้นพบใต้ดิน ก๊าซธรรมชาติ ทรัพย์สินเก่ียวกับสังคมเช่น ซะกาต การบริจาค การบนบาน การ
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ให้ยืม ทรัพย์สินเก่ียวกับครอบครัว เช่น ค่าอุปการะ มรดก การสั่งเสีย ท รัพย์สินส่วนบุคคล เช่น 
ก าไรจากการค้าขาย การจ้าง หุ้นส่วน การลงทุน การผลิต และบทลงโทษทางทรัพย์สิน เช่น การ
จา่ยกฟัฟาเราะฮฺ ดยิะฮฺ และฟิดยะฮฺ 

2.8 มารยาท คือบทบญัญัตท่ีิว่าด้วยคณุธรรมของมนษุย์ เพ่ือกระจายบรรยากาศของความ
ดีงาม ความชว่ยเหลือและมีเมตตาตอ่กนั 

 
 สาเหตท่ีุท าให้นิติศาสตร์อิสลามครอบคลมุในเร่ืองต่าง ๆ มากมายคือ เพราะมีตวับทหลกัฐานตา่ง 
ๆ มากมายในสนุนะฮฺของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ในทกุประเดน็เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

 
3. มีความเป็นศาสนาทัง้ในด้านการอนุมัตแิละข้อห้าม 
 สว่นหนึ่งจากข้อแตกตา่งของกฎหมายอิสลามกบักฎหมายทัว่ไปคือ ทกุ ๆ การกระท าของประชาชน
ในด้านธุรกรรมอยูใ่นขา่ยของกฎ “สิ่งท่ีหะล้าลและสิ่งท่ีหะรอม” ซึง่บทบญัญตัดิงักลา่วมีสองลกัษณะ 
 1. หุก่มทางโลก ตามผิวเผินของการกระท า และไม่มีความเก่ียวข้องใด ๆ กับความตัง้ใจท่ีซ่อนเร้น 
เพราะผู้พิพากษาจะตดัสินตามท่ีเขามีความสามารถจะเข้าถึงข้อมูล และหุก่มของมนัก็คือ ไม่ท าให้สิ่งท่ีไม่
ถกูต้องเป็นสิ่งท่ีถกู ไม่ท าให้สิ่งท่ีถกูเป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง ไม่เป็นการอนมุตัิสิ่งท่ีหะรอมและไมเ่ป็นการห้ามสิ่งท่ี
อนมุตั ิสว่นค าตดัสินของผู้พิพากษานัน้จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามซึง่ตา่งกบัฟัตวา 
 2. หุก่มทางโลกหน้า ตัง้อยู่บนหลักข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าอาจหลายๆ คนอาจไม่รู้ เป็นการปฏิบัติ
ระหวา่งเขากบัอลัลอฮฺ หรือท่ีเรียกวา่ หกุ่มทางศาสนา และน่ีคือเร่ืองท่ีมฟุตียดึหลกัในการให้ค าวินิจฉยั 
 
4. มีความสัมพันธ์กับคุณธรรม 

นิตศิาสตร์อิสลามมีการซึมซบัหลกัคณุธรรม ซึ่งเป็นข้อแตกตา่งกบักฎหมายทัว่ไปท่ีมีเป้าหมายสงูสดุเพียง
ผลประโยชน์ นัน่คือ การรักษาระเบียบและความสงบของสงัคมโดยไมไ่ด้ใสใ่จตอ่หลกัศาสนาและคณุธรรม 

สว่นนิตศิาสตร์อิสลามให้ความส าคญักบัการรักษามารยาทท่ีดีงาม  
การบญัญตัอิิบาดะฮฺตา่ง ๆ ก็เพ่ือชะล้างหวัใจให้สะอาดบริสทุธ์ิและหา่งไกลจากความชัว่ร้ายตา่ง ๆ  
การห้ามดอกเบีย้ก็เพ่ือปลกูฝังการช่วยเหลือและเห็นใจซึ่งกนัและกนัและปกป้องผู้ ท่ีขดัสนจากความหิว

โหยของคนรวย 

ห้ามการคดโกงในการท าสญัญาธุรกรรมต่าง ๆ บริโภคทรัพย์สินอย่างมิชอบ ท าลายสญัญาธุรกรรม
เน่ืองจากการไม่รู้ในสินค้าหรือมีข้อบกพร่อง ทัง้นี ้ก็เพ่ือให้เกิดความรัก มีความไว้เนือ้เช่ือใจกนั ป้องกนัการ
ทะเลาะเบาะแว้ง มองข้ามเร่ืองวตัถ ุและให้เกียรตติอ่สิทธิของบคุคลอ่ืน 

เม่ือมีศาสนาและคณุธรรมพร้อมกับการปฏิสมัพันธ์ท่ีดี ปัจเจกบุคคลและสงัคมก็จะดีและมีความสุข 
และเป็นการตระเตรียมเพ่ือชีวิตอนันิรันดร์ในสวนสวรรค์ ดงักล่าวนีคื้อ เป้าหมายของนิติศาสตร์อิสลาม นัน่
คือ เพ่ือสร้างให้เป็นมนษุย์ท่ีดีเลิศทัง้ในปัจจบุนัในโลกนีแ้ละอนาคตในโลกหน้า และสร้างควรามสขุในโลกนี ้
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และโลกหน้า ด้วยเหตนีุ ้นิตศิาสตร์อิสลามจึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้โดยปริยาย นิตศิาสตร์อิสลาม
เชิงหลักการพืน้ฐานนัน้ไม่มีการเปล่ียนแปลง เช่น ความยินยอมในการท าสัญญาธุรกรรม  รับผิดชอบใน
ความเสียหาย ก าจดัอาชญากรรม รักษาสิทธิ หน้าท่ีของพลเรือน สว่นนิตศิาสตร์ท่ีตัง้อยูบ่นหลกัการอนมุาน 
(กิยาส) รักษาผลประโยชน์ และจารีตนัน้ อาจมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาตามความต้องการของกาลสมยั
และสงัคมท่ีมีความแตกตา่งกนัในช่วงสมยัและสถานท่ี ตราบใดท่ีบทบญัญัตยิงัอยู่ในกรอบของเจตนารมณ์
อิสลามและหลกัการท่ีถูกต้อง เร่ืองดงักล่าวนัน้เฉพาะในประเด็นของการท าธุรกรรมหรือมอุามะลาต ไม่ใช่
ประเด็นของหลักความเช่ือและอิบาดะฮฺ และน่ีคือข้อเท็จจริงหรือจุดประสงค์ของกฎท่ีว่า “ข้อชีข้าดนัน้
เปล่ียนแปลงได้ตามปัจจยัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั” 

ดงันัน้ การน านิติศาสตร์อิสลามมาใช้ถือเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะผู้ วินิจฉัยจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามท่ีเขาได้
วินิจฉัย ส าหรับผู้ วินิจัยแล้วเขาเสมือนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ส าหรับผู้ ท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีสามารถท าการ
วินิจฉัย เขาจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของผู้ วินิจฉัย เพราะเขาไม่มีทางเลือกอ่ืนใดเพ่ือให้ได้ค าตอบ
ของศาสนานอกจากต้องถาม อลัลอฮฺตรัสวา่ 

َل  ل و    فَسي  ﴿ هي
َ
رِ  أ

ِكي نت مي  إِن ٱلذ ونَ  َل  ك  لَم   [7﴾ ]األنبياء :  ٧ َتعي

“ดงันัน้ พวกเจ้าจงถามผู้ รู้ หากพวกเจ้าไมรู้่” (อลั-อนับยิาอ์ 7) 
 

สว่นการปฏิเสธบทบญัญัติอิสลามท่ีมาจากหลกัฐานท่ีชดัเจน หรืออ้างว่าบทบญัญัติอิสลามมีความป่า
เถือน เช่น บทบญัญัติเก่ียวกับท าโทษ เป็นต้น หรือกล่าวอ้างว่า บทบญัญัติอิสลามไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ 
ถือวา่บคุลลนัน้เป็นผู้ปฏิเสธและหลดุพ้นออกจากอิสลาม ส่วนการปฏิเสธบทบญัญตัท่ีิมาจากการวินิจฉยัถือ
เป็นความผิดและอธรรม เพราะผู้วินิจฉยัได้ใช้ความพยายามอยา่งท่ีสดุเพ่ือจะได้มาซึง่สิ่งท่ีถกูต้องและชีแ้จง
บทบญัญัตขิองอลัลอฮฺ หา่งไกลจากอารมณ์ใฝ่ต ่า ผลประโยชน์ และช่ือเสียง ทวา่ เขาได้ใช้แหล่งอ้างอิงของ
เขามาจากหลกัฐานของอิสลาม เป้าหมายเพ่ือความถกูต้อง โดยมีสญัลกัษณ์คือความซ่ือสตัย์ สจัจริง และ
บริสทุธ์ิใจ 
 

ผู้แตง่ 
ดร.ศอลิหฺ บนิ ฆอนิม อสั-สดัลาน 
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ตอนที่ 1 
การท าความสะอาด 

 

 الطهارة
1. ความหมายของ อัฏ-เฏาะฮาเราะฮ ฺ

  ตามหลักภาษา คือ ความสะอาดและบริสทุธ์ิ 
 ตามหลักวิชาการ  คือ การท่ีลกัษณะอนัเป็นอปุสรรคตอ่การละหมาดและอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั

ได้หายไปจากร่างกาย 
 

2. บทบัญญัตเิก่ียวกับน า้ 

 น า้มี 3 ประเภท 

 หน่ึง  เฏาะฮูร (น า้สะอาดและสามารถน าไปใช้ท าความสะอาดได้) 
     คือ น า้ท่ียงัคงสภาพเดิม ซึ่งใช้ในการช าระร่างกายให้สะอาดจากหะดษั และช าระสิ่งโสโครกปฏิกลู

ได้ 

  อลัลอฮฺตรัสวา่  
ِل   ﴿ م َوي َنذ ِنَ  َعلَييك  َما ءِ  مذ م َما ءٗ  ٱلسَّ َِرك  ِ َطهذ  [  ١١: نفالاأل] ﴾ بِهِۦ ۡلذ

“และพระองค์ทรงหลั่งน า้สะอาดจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้า เพ่ือทรงช าระพวกเจ้าให้สะอาดด้วยน า้นั น้” (อัล
อนัฟาล 11) 

 

 สอง   ฏอฮริ (น า้สะอาดแต่ไม่สามารถน าไปใช้ท าความสะอาดได้) 
  คือน า้สะอาดท่ีได้เปล่ียนสภาพของสี รส หรือกลิ่น อนัเน่ืองจากสิ่งอ่ืนซึ่งมิใช่สิ่งปฏิกูล(นะญิส) น า้

ประเภทนีส้ะอาด แตไ่มส่ามารถใช้ในการปลดเปลือ้งหะดษัได้ เพราะได้เปล่ียนจากสภาพเดมิ 

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

หรือมากก็ตาม 

  น า้ท่ีสกปรก (นะญิส) จะเปล่ียนสภาพเป็นน า้สะอาดเม่ือมันเปล่ียนสภาพด้วยตวัเอง หรือมัน
เหือดแห้ง หรือโดยการเพิ่มปริมาณน า้สะอาดลงไป  ดงันัน้การเปล่ียนสภาพของน า้จะท าให้หายจากการ
เป็นน า้สกปรก 

  เม่ือมีความสงสยัวา่น า้นัน้สกปรกหรือสะอาด ให้ยดึท่ีมัน่ใจ เน่ืองจากมลูฐานเดิมของสิ่งท่ีสะอาด
นัน้คือมีความสะอาด 
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  เม่ือน า้สะอาดผสมกบัน า้ท่ีสกปรก แล้วไม่มัน่ใจวา่น า้สะอาดหรือไม ่ ให้ท าการตะยมัมมุ( คือการ
ท าความสะอาดโดยการใช้ดินหรือฝุ่ น ) 

  เม่ือเสือ้ผ้าท่ีสะอาดปะปนกับเสือ้ผ้าท่ีสกปรก หรือปะปนกับเสือ้ผ้าท่ีไม่อนุมัติ แล้วเกิดความ
สงสยั ให้ยดึถือความมัน่ใจเป็นหลกั และไมต้่องละหมาดใหม ่ 

 

3. ประเภทของการท าความสะอาด 

 การท าความสะอาดตามบทบญัญัต ิ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  
 และการตะยัมมุม(การใช้ดนิหรือฝุ่ น) ในกรณีท่ีมีอปุสรรคในการใช้น า้ 
 

 การท าความสะอาดจากส่ิงปฏิกูล มี 3 ประเภท  
 การล้าง การเช็ดถ ูและการพรมน า้ 
 

บทว่าด้วยภาชนะ 
1. ความหมาย 
 ตามหลักภาษา คือ ภาชนะท่ีใช้ส าหรับใสอ่าหารและเคร่ืองดื่ม เชน่ถงุและเคร่ืองใช้  
 สว่นความหมายตามหลักวิชาการก็มีความหมายในท านองเดียวกนั 
2. ประเภทของภาชนะ  

   เม่ือพิจารณาตามลกัษณะของวตัถท่ีุผลิต ภาชนะมีหลายประเภท 
 1. ภาชนะท่ีเป็นทองค าและเงิน  
 2. ภาชนะท่ีประดบั (หรือชบุ) ด้วยเงิน 
 3. ภาชนะท่ีชบุ (หรือเคลือบ) ด้วยทองและเงิน  
 4. ภาชนะท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากวตัถดุบิหรือกระบวนการผลิต 
 5. ภาชนะท่ีท าจากหนงัสตัว์ 
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 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   

َ اَل »   ََ اَل وَ  ةِ ض  الفِ وَ  ِب هَ الَ  ةِ يَ آنِ  ا يِفْ وْ ب  ْشَ  َ
ْ
َ هَ ن  إِ ا فَ هَ افِ حَ ِص  وا يِفْ ل  ك  أ  «ةِ رَ اآلخِ  يِفْ  مْ ك  لَ ا وَ يَ نْ الد  يِفْ  مْ ه  ا ل

“แท้จริงท่านเราะสูลกล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ด่ืมด้วยภาชนะทองค าและเงิน และอย่าได้รับประทานด้วย
จานทองและเงิน เพราะแท้จริงทองและเงินนัน้พวกเขา ( ผู้ปฏิเสธศรัทธา) จะใช้สอยในโลกนี ้และพวกเจ้าจะ
ได้ใช้สอยในโลกหน้า”  (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ 5110,  มุสลิม  2067,  อัตติรมิซีย์ 1878,  อันนะสาอีย์  
5310,  อบดูาวดู  2723  และทา่นอ่ืนๆ ) 

 
 และสิ่งใดก็ตามท่ีห้ามใช้สอย  ก็ห้ามครอบครองเป็นเจ้าของในลกัษณะของการใช้สอยเช่นกนั เช่น 

เคร่ืองดนตรี (ตีหรือเป่า)  การห้ามเช่นนีค้รอบคลุมทัง้ผู้ ชายและผู้ หญิง เน่ืองจากหะดีษนีมี้ความหมาย
ครอบคลมุทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 

 และสิ่ง ๆ หนึ่งจะยงัไม่ถูกชีข้าดว่าสกปรก (เป็นนะญิส) เน่ืองจากความสงสยั ตราบใดท่ียงัไม่รู้แน่
ชดัวา่สกปรกหรือไม ่เน่ืองจากมลูฐานเดมิของมนันัน้เป็นสิ่งท่ีสะอาด 

 
4. ภาชนะของต่างศาสนิก  
 ประกอบด้วย 
 1. ภาชนะของชาวคมัภีร์ (ชาวยิวและคริสต)์  
 2. ภาชนะของผู้ปฏิเสธศรัทธาอ่ืนๆ  
 ข้อชีข้าดตามบทบญัญัตินัน้ คืออนมุตัิให้ใช้สอยได้ ตราบใดท่ีมัน่ใจว่าสะอาด เน่ืองจากมลูฐานเดิม

นัน้มนัเป็นสิ่งท่ีสะอาด  

  เสือ้ผ้าของตา่งศาสนิกนัน้สะอาด ตราบใดท่ียงัมัน่ใจวา่ไมส่กปรก  

  หนงัสตัว์ท่ีอนุมตัิให้บริโภคเนือ้ซึ่งตายโดยไม่ถูกเชือดตามบทบญัญัติ (ซาก)  จะช าระให้สะอาด
โดยการฟอก  

  สิ่งท่ีขาดหรือหลดุจากสิ่งมีชีวิต ก็เช่นเดียวกบัซาก ส่วนขนนกหรือผมเป็นสิ่ งท่ีสะอาด เม่ือถกูเอา
มาตอนท่ีมนัยงัมีชีวิต  

  ควรปิดภาชนะและถังน า้ เน่ืองจากหะดีษจากญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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(( 
َ
َ ، وَ اّلل   اسمَ  رِ ك  اذْ وَ  كَ اءَ ََخّر إنَ ، وَ اّلله  اسمَ  رِ ك  اذْ وَ  كَ اءَ قَ سِ  كِ وْ أ   وْ ل

َ
  ا((دوْ ع   هِ يْ لَ عَ  رَض عْ تَ  نْ أ

จากญะบิร กล่าวว่า แท้จริงท่านเราะสลูกล่าวว่า “ จงผกูถุงน า้ของเจ้าและจงกล่าวพระนามของอลัลอฮฺ 
และจงปิดภาชนะและกลา่วพระนามของอลัลอ ุ แม้วา่เจ้าจะปิดทบัด้วยไม้ก็ตาม   

(บนัทกึโดย อลับคุอรีย์ 3106,  มสุลิม 2012,  อตัตริมิซีย์ 1812,  อบดูาวดู 3731  และทา่นอ่ืนๆ ) 
 

บทว่าด้วยมารยาทในการขับถ่ายและการท าความสะอาด 

 อัล-อิสตนิญาอ์  คือการท าความสะอาดหรือการช าระสิ่งท่ีออกจากทวารหนกัและทวารเบาด้วยน า้  

 อัล-อิสตจิญ์มารฺ  คือการช าระสิ่งท่ีออกจากทวารหนกัและทวารเบาด้วยก้อนหิน ใบไม้ หรืออ่ืน ๆ  

 ควรเข้าส้วมด้วยเท้าซ้ายและกลา่ววา่ 

 اّلله  ِمْسِب
َ
 ث ائِ بَ والَ  ِث ب  ال   نَ مِ  اّلله بِ  ذ  وْ ع  ، أ

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากความชั่วร้ายของชัยฏอนมารร้าย
ทัง้หลาย 
 

 ควรออกจากส้วมด้วยเท้าขวา และกลา่ววา่  

 الِ  ّلِله  د  مْ ، الَ َك انَ رَ فْ غ  
َ
 ّنه عَ  َب هَ ذْ ي أ

َ
  اِن فَ اَع ى وَ ذَ  األ

ฉนัขออภยัโทษตอ่พระองค์ การสรรเสิญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ผู้ซึ่งขจดัสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากตวัฉนั  และ
ทรงคุ้มครองฉนั  
 

 ผู้ ต้องการขบัถ่ายควรเทน า้หนกัไปท่ีเท้าซ้าย และหากขบัถ่ายในท่ีโล่ง (ไม่ใช่ในอาคาร) ควรท่ีจะให้
หา่งจากสายตาผู้คน และปกปิด ให้มิดชิด และหาสถานท่ีเหมาะเพ่ือมิให้เปือ้นปัสสาวะ  

 ไม่ควรน าสิ่งใดท่ีมีถ้อยค าร าลึกถึง (กล่าวถึง )อลัลอฮฺเข้าส้วม นอกจากมีความจ าเป็น และไม่ควรรีบ
ถลกผ้าขึน้ ไมค่วรพดู ไมค่วรปัสสาวะในรู  และไมค่วรใช้มือขวาจบัและท าความสะอาดทวารเบา  

 ไม่อนุญาตให้ผินหน้าหรือหลังไปทางกิบละฮฺ (ทิศท่ีตัง้ของกะบะฮฺ ) ขณะขบัถ่ายในท่ีโล่ง ส่วนใน
อาคารนัน้เป็นท่ีอนญุาต แตท่างท่ีดีควรหลีกเล่ียง 

  ห้ามขบัถ่ายบนทางสญัจร ใต้ร่มเงาท่ีเป็นท่ีพกัสารธารณะ  ใต้ต้นไม้ท่ีรับประทานผลของมนั  

 เช็ดด้วยก้อนหินสะอาดสามก้อน หากไม่สะอาดก็ให้เพิ่ม และควรเพิ่มเป็นจ านวนค่ี สาม ห้า หรือ
อ่ืนๆ 

 ห้ามเช็ดด้วยกระดกู มลูสตัว์แห้ง อาหาร และสิ่งท่ีควรให้เกียติ และเพียงพอกบัการล้างช าระด้วยน า้ 
กระดาษช าระ และใบไม้ การเช็ดด้วยก้อนหินแล้วล้างด้วยน า้ย่อมดีกวา่การล้างด้วยน า้เพียงอยา่งเดียว 

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

ทว่าด้วยหลักปฏบิัตทิี่เป็นธรรมชาต ิ(ฟิฏเราะฮ)ฺ 

1. ค านิยาม 
  ฟิฏเราะฮ ฺคือหลกัปฏิบตัท่ีิเป็นธรรมชาต ิและแบบอยา่งท่ีสวยงาม  คือ วิถีชิวิตท่ีมนษุย์ต้องปฏิบตั ิ 

2. สิ่งท่ีเป็นฟิฏเราะฮ ฺ

 หน่ึง  การแปรงฟัน สง่เสริมให้ปฏิบตับิอ่ยๆ เป็นการท าความสะอาดชอ่งปาก เป็นความพอพระทยั
ของพระเจ้า และเน้นย า้ให้ปฏิบตัิเม่ืออาบน า้ละหมาด เม่ือต้องการละหมาด อ่านอลักรุอาน เข้ามสัญิด เข้า
บ้าน ขณะตื่นนอน และขณะมีกลิ่นปาก 

 สอง  การขจดัขนลบัและขนรักแร้ ตดัเล็บ และการล้างข้อพบัของนิว้มือ 

 สาม  การขลิบหนวด และการไว้เครา   

 ส่ี  การตกแต่งผมโดยทาน า้มัน และหวีผม ไม่ควรโกนบางส่วน หรือเว้นไว้บางส่วน (อลักอซะฮฺ) 
เพราะท าให้ดไูมส่ภุาพเรียบร้อย 

 ห้า   ย้อมผมด้วยเทียนสี  

 หก   การใช้น า้หอม 

 เจ็ด  คิตาน นัน่คือการขลิบหนงัหุ้มอวยัวะเพศชาย เพ่ือมิให้เป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกและปัสสาวะ 
สว่นเพศหญิงนัน้ คือการขลิบหนงัท่ีอยู่ด้านบนสดุของอวยัวะเพศ บนชอ่งท่ีใช้ร่วมเพศ มีลกัษณะคล้ายเมล็ด
อินผาลมัหรือหงอนไก่ ซึ่งเป็นท่ีรู้กนัของแพทย์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ การคิตานเป็นการรักษาความสะอาด และมี
ประโยชน์หลายประการ เน้นย า้ให้กระท าส าหรับเพศชาย และเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับเพศหญิง 

 
การอาบน า้ละหมาด 

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

รูปแบบท่ีศาสนาบญัญตั ิ 
 

2. ความประเสริฐของการอาบน า้ละหมาด   
  نْ م مِ ك  نْ ا مِ مَ »

َ
 ض  وَ تَ يَ  د  حَ أ

 
 :  ل  وْ ق  يَ  م  ث   ءَ وْ ض  الو   غ  بِ سْ ي  فَ  أ

َ
  د  هَ شْ أ

َ
ِ اَل  ه  دَ حْ هل إال اّلّل وَ  إِ اَل  نْ أ ََ  وَ  هَل   َك يْ  

َ
  د  هَ شْ أ

َ
َ  نْ أ  ال   إِ هَل وْ س  رَ ه وَ د  بْ عَ  دا  م  م 

  هَل   ْت حَ تِ ف  
َ
 مِ  ل  خ  دْ ة يَ يَ انِ مَ ة الَ ن  الَ  واب  بْ أ

َ
 «اءَ ا شَ هَ يه ن أ

ทา่นเราะสลูกล่าววา่ “ไมมี่คนใดจากพวกท่านท่ีอาบน า้ละหมาดอย่างสมบรูณ์ แล้วกลา่วว่า ฉนัปฏิญาณว่า
ไมมี่พระเจ้าท่ีแท้จริงนอกจากอลัลอฮฺ ไมมี่ภาคีใดๆ แก่พระองค์ และฉันปฏิญาณวา่ แท้จริงมหุมัมดัเป็นบา่ว
และเป็นศาสนทตูของพระองค์ นอกจากประตสูวรรค์ทัง้แปดจะถกูเปิดแก่เขา เขาจะเข้าไปทางใดก็ได้ตามท่ี
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ประสงค์” (บนัทึกโดย มุสลิม 234,  อตั-ติรมิซีย์ 55,  อนั-นะสาอีย์ 148,  อิบนุมาญะฮฺ   470,  และอะหมัด 
4/158) 

 
และการอาบน า้ท่ีสมบรูณ์ โดยไมฟุ่่ มเฟือยจะท าให้อวยัวะตา่ง ๆ มีรัศมีในวนัปรโลก 

  ن  إِ »
 
َ  ا  رّ غ   ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  نَ وْ عَ دْ  ي  ِت م  أ   مْ ك  نْ مِ  اعَ َط تَ اسْ  ِن مَ ، فَ ءِ وْ ض  الو   آثارِ  نْ مِ  نْيَ لِ جه م 

َ
 «ْل عَ فْ يَ لْ فَ  ه  ََ ر  غ   َل يْ طِ ي   نْ أ

“แท้จริงประชาชาติของฉันจะถูกเรียกในวันปรโลกในสภาพท่ีใบหน้าและอวัยวะต่างๆมีรัศมี เน่ืองจาก
ร่องรอยของการอาบน า้ละหมาด ดงันัน้บุคคลใดสามารถท่ีท าให้รัศมีของเขากว้าง จงกระท าเถิด” (บนัทึก
โดย 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 ิ(ไมใ่ชห่ะรอม)  
 9. ขจดัสิ่งท่ีกัน้มิให้น า้เข้าถึงผิวหนงั 
 10. เข้าเวลาละหมาด (ส าหรับคนท่ีมีหะดษัเป็นประจ าตอ่เน่ือง) 
 
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 ِ لَّ ت مي  إَِذ  َء َمن و     ٱ مي َل  ق  ةِ  إِ لَوَٰ ِسل و    ٱلصَّ غي مي  َفٱ وَهك  ج  مي  و  ييِدَيك 

َ
َل  َوأ و    ٱليَمَر فِقِ  إِ َسح  مي  َوٱمي وِسك  مي  بِر ء  لَك  ج  ري

َ
 إَِل  َوأ

ن  ِ َبيي  [  ٦: دةاملائ] ﴾ ٱليَكعي
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 “โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย เม่ือพวกเจ้าต้องการละหมาด จงล้างหน้า มือทัง้สองจนถึงข้อสอก จงเช็ดศรีษะ และ
จงล้างเท้าทัง้สองจนถึงตาตุม่”  (อลัมาอิดะฮฺ  6) 

 

 ห้า   เรียบเรียงตามล าดบั เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ระบไุว้อย่างเรียบเรียงและให้การเช็ดอยูร่ะหว่างสอง
อวยัวะท่ีถกูล้าง 

 หก  กระท าโดยตดิตอ่กนั เพราะทา่นเราะสลูปฏิบตัเิชน่นัน้  
 
 

6. สิ่งท่ีควรปฏิบัตใินการอาบน า้ละหมาด 
 สว่นหนึง่จากสิ่งท่ีควรปฏิบตั ิ 
 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  
 
สิ่งไม่ควรปฏิบัต ิ(มักรูฮ)ฺ ได้แก่  
 1. อาบน า้ละหมาดในท่ีสกปรก (ท่ีมีนะญิส) เน่ืองจากเกรงวา่จะเปือ้น  
 2. ล้างเกินสามครัง้ เน่ืองจากมีรายงานวา่ทา่นเราะสลูล้างสามครัง้ และกลา่ววา่ 

  دْ قَ فَ  ادَ زَ  نْ مَ »
َ
 «مَ لَ َظ وَ  اءَ سَ أ

“บคุคลใดเพิ่มมากกว่านี ้เขายอ่มท าสิ่งไมดี่ ( ไมรั่กษามารยาทการอาบน า้ละหมาด ) และอธรรม (ตอ่ตวัเอง 
โดยบกพร่องในผลบญุ)”  (บนัทกึโดย อนั-นะสาอีย์ 140,   และอบดูาวดู 135 ) 

 3. ใช้น า้อย่างฟุ่ มเฟือย เน่ืองจาก ท่านเราะสลูอาบน า้ละหมาดด้วยน า้หนึ่งลิตร และการฟุ่ มเฟือย
นัน้เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ในทกุๆ เร่ือง 

 4. ละทิง้ (หรือละเลย) สิ่งท่ีควรปฏิบตัิในการอาบน า้ละหมาด เม่ือเขาละทิง้ เขาย่อมเสียโอกาสใน
ผลบญุ ดงันัน้ไมค่วรท่ีจะละเลย 

 
สิ่งท่ีท าให้เสียน า้ละหมาด  7 ประการ 

 หน่ึง   สิ่งท่ีออกมาจากทวารหนกัและทวารเบา 
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 สอง   สิ่งท่ีออกมาจากสว่นอ่ืน ๆ ของร่างกาย 

 สาม   หมดสต ิโดยเป็นบ้า เป็นลม หรือมนึเมา  

 ส่ี  สมัผสัอวยัวะเพศชาย หรืออวยัวะเพศหญิง โดยไมมี่สิ่งขวางกัน้ 

 ห้า   การสมัผสักนัระหวา่งผู้ชายและผู้หญิงด้วยอารมณ์ทางเพศ 

 หก   รับประทานเนือ้อฐู  

 เจ็ด   มีหะดษัใหญ่ (สิ่งท่ีจ าเป็นต้องช าระร่างกายโดยการอาบน า้ ) เช่น การเข้ารับอิสลาม  มีน า้
อสุจิเคล่ือน และอ่ืนๆ ส่วนคนตายนัน้ไม่จ าเป็นต้องอาบน า้ละหมาด แต่จ าเป็นต้องอาบน า้ช าระร่างกาย 
(ฆสุลฺ)    

 
การอาบน า้ช าระร่างกาย 

1. ความหมาย 
  เชิงภาษา คือหากอ่านว่า อลั-ฆซุล ุและอลั-ฆ็อซล ุคือการช าระล้าง หากอ่านว่า อลั-ฆิซล ุคือสิ่งท่ี

ใช้ท าความสะอาด  
 เชิงวิชาการ คือ การรดน า้ให้ทัว่ทุกส่วนของร่างกาย ตัง้แตศี่รษะจนจรดเท้า ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

ผู้ชายและผู้หญิงก็ปฏิบตัิเหมือนกนั 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  
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 7. การอาบน า้เพ่ือละหมาดสริุยคราสหรือจนัทรุปราคาหรือละหมาดขอฝน 
 8. การอาบน า้ของผู้หญิงท่ีมีเลือดเสีย (อิสตหิาเฎาะฮฺ) ส าหรับละหมาดทกุครัง้ 
 9. ทกุๆ การรวมตวัหรือชมุนมุกนั 
 
4. เงื่อนไขการอาบน า้ 7 ประการ 
 1. หมดหรือยตุสิิ่งท่ีจ าเป็นต้องอาบน า้ (หกประการท่ีกลา่วมาแล้ว) 
 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 า้โดนทุกส่วนของร่างกาย ในช่องปาก และในจมูก และเพียงพอด้วยกับ

การมัน่ใจวา่น า้โดนทกุสว่นแล้ว 
 ผู้ใดตัง้เจตนาอาบน า้ท่ีจ าเป็น (วาญิบ ) หรือท่ีส่งเสริมให้ปฏิบตัิ (สุนนะฮฺ) ก็สามารถทดแทนกนัได้ 

และเพียงพอกบัการตัง้เจตนาอาบน า้ครัง้เดียวจากการมีเพศสมัพนัธ์และประจ าเดือน  
 
7. ข้อควรปฏิบัตขิองการอาบน า้  
 1. เร่ิมด้วยการกลา่วพระนามของอลัลอฮฺ (บสิมิลลาฮฺ) 
 2. เร่ิมด้วยการขจดัสิ่งไมพ่งึประสงค์ออกจากร่างกาย 
 3. ล้างมือทัง้สองก่อนท่ีจะน าลงไปในภาชนะท่ีบรรจนุ า้ (ถงัหรืออา่ง) 
 4. อาบน า้ละหมาดก่อน 
 5. เร่ิมด้วยอวยัวะด้านขวา  
 6. ปฏิบตัด้ิวยความตอ่เน่ือง  
 7. ใช้มือลบูให้ทัว่ร่างกาย 
 8. ล้างเท้าอีกครัง้เม่ือออกจากท่ีอาบน า้ 
 
8. สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัตขิองการอาบน า้ (มักรูฮ)ฺ 
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 1. ใช้น า้อยา่งฟุ่ มเฟือย  
 2. อาบน า้ในสถานท่ีสกปรก (นะญิส) 
 3. อาบน า้โดยไมมี่สิ่งปิดบงั (เชน่ผนงัหรือก าแพงหรืออ่ืนๆ)  
 4. อาบในแหลง่น า้ท่ีนิ่ง (ไมไ่หลถ่ายเท)  
 
9. ข้อห้ามส าหรับผู้ท่ีมีหะดัษใหญ่ (ผู้ท่ีต้องอาบน า้) 
 1. ละหมาด 
 2. เฏาะวาฟ(เดนิวน)รอบกะอฺบะฮฺ  
 3. กระทบ ทนู ถืออลักรุอานโดยไมมี่สิ่งหอ่หุ้ม  
 4. นัง่ในมสัญิด 
 5. อา่นอลักรุอาน  
 

บทบัญญัตเิก่ียวกับนะญิส (สิ่งปฏกูิล) 
1. นิยาม  

 เชิงภาษา คือ สิ่งสกปรก  
 เชิงวิชาการ คือ สิ่งสกปรกท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การละหมาดเป็นการเฉพาะ เช่น ปัสสาวะ เลือด และ

เหล้า  
 

2. ชนิดของนะญิส  
 นะญิส มี 2 ชนิด 
 1. นะญิสท่ีตดิอยูก่บัตวั 
 2. นะญิสตามบทบญัญตั ิ
 นะญิสท่ีตดิอยู่กับตัว คือ เรือนร่างท่ีเป็นนะญิส (สิ่งสกปรก ) และไม่สามารถท าให้สะอาดได้เลย 

เชน่ สนุขัและสกุร 
 นะญิสตามบทบัญญัต ิคือ นะญิสท่ีเกิดขึน้กบัสิ่งท่ีสะอาด 
 

3. ประเภทของนะญิส 
 นะญิสแบ่งออก 3 ประเภท 

 หน่ึง   นะญิสท่ีบรรดาผู้ รู้มีความเห็นพ้องกนั 

  สอง   นะญิสท่ีบรรดาผู้ รู้ขดัแย้งกนัวา่เป็นนะญิสหรือไม่ 

  สาม   นะญิสท่ีได้รับการยกเว้นหรืออนโุลม 
 

 ประเภทที่หน่ึง  นะญิสท่ีบรรดาผู้รู้มีความเหน็พ้องกัน 



 

 

ฟิกฮฺอยา่งง่าย   17  

 1. ซากสตัว์บก (ตายโดยมิได้เชือดตามบทบญัญัต)ิ 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 
 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 ก็ให้พรมน า้ลงไป  
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 นะญิสบนพืน้ดนิถ้าแห้งเป็นก้อน ก็ให้ขดูออก หากเป็นของเหลว ก็ให้เทน า้ลงไป 

 รองเท้าท่ีเปือ้นนะญิส ก็ให้ถหูรือเดนิบนสิ่งท่ีสะอาด 

 และสิ่งท่ีเป็นเงาล่ืน  เชน่กระจก มีด พืน้กระเบือ้ง และอ่ืนๆ ก็ให้เช็ดถ ู 

 ภาชนะท่ีถกูสนุขัเลีย ก็ให้ล้างเจ็ดครัง้  โดยใช้น า้ดนิหนึง่ครัง้ 
 

การท าตะยัมมุม 
1. นิยาม  

 เชิงภาษา คือ การเจตนา การค้นหา และความตัง้ใจ  
 เชิงวิชาการ คือ การใช้ดินสะอาดเช็ดท่ีใบหน้าและมือ ตามรูปแบบท่ีถูกก าหนดซึ่งเป็นลกัษณะ

เฉพาะท่ีอลัลอฮฺให้แก่ประชาชาตนีิ ้คือการใช้ดนิทดแทนน า้ในการท าความสะอาด 

 
2. ผู้ท่ีอนุโลมให้ท าตะยัมมุม  

 1. ผู้ ท่ีไมมี่น า้ (หาน า้ไมไ่ด้หรืออยูห่า่งไกลจากแหลง่น า้) 
 2. มีบาดแผลหรือเจ็บป่วยและเกรงวา่จะเกิดอนัตรายจากการใช้น า้ 
 3. อากาศหนาวจดัและไมมี่เคร่ืองท าน า้อุ่น 
 4. น า้มีปริมาณน้อยไมพ่อเพียงตอ่การบริโภค 
 

3. เงื่อนไขที่ต้องท าตะยัมมุม 
 1. บรรลศุาสนภาวะ 
 2. ไมมี่อปุสรรคในการใช้ดนิ 
 3. มีหะดษัเล็กหรือหะดษัใหญ่ (คือมีมลูเหตท่ีุต้องอาบน า้ละหมาดหรืออาบน า้) 
 

4. เง่ือนไขท่ีท 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. ปฏิบตัติดิตอ่กนั  
 7. การสอดกนัระหวา่งนิว้มือ 
 

7. สิ่งท่ีท าให้ตะยัมมุมเป็นโมฆะ 
 1. มีน า้ 
 2. มีหะดษัเล็กและหะดษัใหญ่ (มีมูลเหตท่ีุต้องอาบน า้ละหมาดและอาบน า้ดงัท่ีกล่าวไว้ข้างต้น) 

เน่ืองจากการตะยมัมมุนัน้ทดแทนการอาบน า้หรืออาบน า้ละหมาด 
 

8. วิธีการตะยัมมุม 
 ตัง้เจตนาตะยัมมุม แล้วกล่าวบิสมิลละฮฺ ใช้มือทัง้สองแตะดิน แล้วน ามาลูบหน้าและมือทัง้สอง 

โดยเรียงตามล าดบัและตดิตอ่กนั 
 

9. การตะยัมมุมบนเฝือกและบาดแผล 
    ผู้ใดท่ีมีบาดแผลตามร่างกาย หรือมีรอยฉีกขาด และเกรงว่าจะเกิดอนัตรายหากโดนน า้ หรือมีความ

ล าบากท่ีจะเช็ดด้วยน า้ ก็ให้ตะยมัมมุท่ีบาดแผล และสว่นอ่ืนๆ ก็ใช้น า้ล้าง  
     ผู้ ท่ีไมมี่น า้และดนิ ก็ให้ละหมาดตามสภาพ และไมต้่องละหมาดใหม่ 

 
การลูบรองเท้าหนังและเฝือก 

1. อับดุลลอฮุ อิบนุ อัล-มุบาร็อก กล่าวว่า “การลูบบนรองเท้าหนังนัน้ อนุญาตให้ท าโดยไม่มี
ความเห็นคดัค้านหรือขดัแย้งกนัระหว่างอลุะมาอ์”  

 อิมามอะฮฺมัด กล่าวว่า “ฉันปราศจากข้อสงสยัในเร่ืองการลูบบนรองเท้าหนงั ซึ่งมีรายงานถึงส่ีสิบ
หะดีษจากทา่นเราะสลู”   

 และยงักล่าวอีกว่า “การลูบดีกว่า (ประเสริฐกว่า) การล้าง อนัเน่ืองจากเราะสูลและบรรดาสาวก
แสวงหาสิ่งท่ีดีกวา่”  

 
2. ระยะเวลา  
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   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  
 4. เม่ือครบก าหนดเวลา   
     และอนญุาตให้ลูบบนเฝือกทกุชนิด จนกว่าจะเอาออก แม้ว่าจะเป็นระยะเวลานานก็ตาม หรือจะ

มีญนุบุก็ตาม 
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ตอนที่ 2 

การละหมาด 

 الصالة
 

การละหมาดหลักการที่สองในอิสลาม 
1. ค านิยาม  

 เชิงหลักภาษา คือ การขอพร (ดอุาอ์)  
ดงัโองการท่ีวา่     

يِهْم بَِها وََصله َعلَيِْهمْ ﴿ ْم َوَ َزكه ر ه  ْمَوالِِهْم َصَدقَة  ت َطهه
َ
ْذ ِمْن أ  [301]اتلوبة :  ﴾خ 

“เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานบริจาค เพ่ือช าระพวกเขา ( จากความผิด) และขัด
เกลาพวกเขา และจงขอพรแก่พวกเขา (ให้ได้รับการอภยัโทษ)”  (อตัเตาบะฮฺ  103) 

 
เชิงวิชาการ 
คือถ้อยค าและการปฏิบตัิท่ีถกูก าหนดเฉพาะตามเง่ือนไขท่ีถกูก าหนด ซึ่งเร่ิมด้วยค าว่า “อลัลอฮอุกับรั”

และเสร็จสิน้ด้วยค าวา่ “อสัสะลามอุะลยักมุ”  
 

2. การบัญญัตลิะหมาด 
การละหมาดถกูบญัญัติขึน้ในค ่าคืนอิสรออ์มิอฺรอจญ์ (การเดินทางสู่ฟากฟ้าของท่านเราะสลู)ก่อนท่ีจะ

อพยพไปยงัเมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งจากองค์ประกอบหลกัของอิสลาม หลงัจากค าปฏิญาณตน เพราะอยู่
ภายใต้เนือ้หาของค าปฏิญาณ และเป็นสิ่งแรกท่ีถกูก าหนดหลงัจากท่ีปฏิญาณตน   

اَلة ، وَِذْرَوة  َسنَاِمِه اِلَهاد  » ه  الص  ود  ، َوَعم  ْمِر اإلِْساَلم 
َ
س  األ

ْ
 «َرأ

“รากฐานของศาสนา คือการปฏิญาณตน เสาคือละหมาด และสัญลักษณ์ (โดมหรือธง ) คือการเสียสละ
ต่อสู้  (ญิฮาด) ในหนทางแห่งอัลลอฮฺ” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์  เลขท่ี 2616,  อิบนุมาญะฮฺ  เลขท่ี  3973 
และอะหมดั 231/5) 

 

3. เหตุผลการบัญญัตลิะหมาด
 การละหมาดเป็นการขอบคุณในความโปรดปรานต่าง ๆ ท่ีอัลลอฮฺทรงให้แก่ปวงบ่าว และเป็นการ

เคารพภักดีท่ีมีความหมายอันเด่นชัดท่ีสุด เน่ืองจากประจักษ์ถึงการมุ่งหน้าไปยังอัลลอฮฺ นอบน้อมและ
คารวะตอ่พระองค์ และใกล้ชิดพระองค์ด้วยการอา่นบทร าลกึและบทขอพร

อีกทัง้ยงัเป็นการส่ือสาร ระหว่างบา่วกบัพระผู้อภิบาลของเขา และเป็นการก้าวผ่านจากโลกแห่งวตัถุสู่
ความสงบและความบริสทุธ์ิของจิตใจ เพราะทกุครัง้ท่ีบา่วหมกมุน่กบัความวุ่นวายของชีวิตและสิ่งยัว่ยวนใน
โลกนี ้ การละหมาดจะยัง้เขาไว้ ก่อนท่ีเขาจะจมลงไป  และน าเขากลบัสู่แก่นแท้ของชีวิต ซึ่งเขาได้เผลอไป  
และขณะเดียวกันก็รู้ว่า แท้จริง ณ โลกหน้านัน้ มีสิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่านี ้และแท้จริงเป็นไปไม่ได้ท่ีมนุษย์จะใช้
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ชีวิตโดยไมมี่การตระเตรียมเสบียง


4. ข้อชีข้าดเก่ียวกับการละหมาดและจ านวน
 การละหมาดมี  2  ประเภท ภาคบงัคบั และภาคสมคัรใจ    
 ภาคบังคับมี 2 ประเภท  คือ บงัคบัรายบคุคล และบงัคบัโดยรวม  
 
ภาคบังคับรายบุคคล 
คือ บงัคบัทกุคนท่ีเป็นมสุลิม ทัง้ชายและหญิง ซึง่บรรลศุาสนภาวะ  นัน่คือละหมาดห้าเวลา 

ْوق وَ ا ﴿ ْؤِمِننَي ِكتَاب ا م  اَلَة ََكنَْت لََعَ الْم   [301]النساء :  ﴾إِن  الص 
“แท้จริงการละหมาดนัน้เป็นบัญญัตท่ีิถูกก าหนดเวลา ไว้แก่ผู้ศรัทธาทัง้หลาย” (อนันิสาอ์, 103) 

 

ََكَة ﴿ اَلَة َوي ْؤَ وا الز  وا الص  نََفاَء َوي ِقيم  يَن ح  ِْلِصنَي هَل  اله َ ُم  وا اّلل  وا إاِل  ِِلَْعب د  ِمر 
 
 [5]ابلينة :  ﴾َوَما أ

“และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนา
บริสุทธ์ิในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางท่ีเท่ียงตรง และด ารงการละหมาด และจ่ายซะ
กาต” (อลับยัยินะฮฺ, 5) 

 

 ادَ هَ : شَ س   ََخْ لََعَ  الم  سْ اإلِ  ب ِّنَ »
َ
  وَ  اّلل  اّل هل إِ  إِ اَل  نْ ة أ

َ
َ  نْ أ  «... إلخ ةَكَ الز   اءِ تَ يْ إِ الة، وَ الص   امِ قَ ، وإِ اّلله  ل  وْ س  ا رَ د  مّ م 

“อิสลามถกูวางอยูบ่นโครงสร้าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าท่ีถกูเคารพภกัดีโดยแท้จริง
นอกจากอลัลอฮฺเท่านัน้ และมุหมัมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และ จ่ายซะกาต ... 
(จนจบหะดีษ)” (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ 8, มสุลิม 16,  อตัตริมิซีย์ 2609) 

 


นาฟิอ์ บนิ อซัร็อก กลา่วแก่ อิบนิอบับาส วา่ “ละหมาดห้าเวลาถกูระบไุว้ในอลักรุอานหรือไม่? อิบนุ อบั
บาสกลา่ววา่ ใชถ่กูกลา่วไว้ แล้วก็อา่น  

بيَحَٰنَ  ﴿ ِ  فَس  ونَ  ِحيَ  ٱّللَّ س  ونَ  وَِحيَ  ت مي بِح  د   َوَل   ١٧ ت صي َمي َٰتِ  ِف  ٱۡلي َمََٰو ۡرِض  ٱلسَّ
َ ا َوٱۡلي ونَ  وَِحيَ  وََعِشيذٗ ِهر   [71-77]الروم :  ﴾ ١٨ ت ظي

“จงสดดีุตอ่อลัลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด  โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เม่ือเข้าสู่ยามเช้าและยามเย็น และส าหรับพระองค์
นัน้ คือการสรรเสริญในบรรดาชัน้ฟ้าและแผน่ดนิ และจงสดดีุเม่ือยามพลบค ่า และเม่ือยามบา่ย” (อรัรูม 17-
18)    

และหะดีษอาหรับชนบทคนหนึ่งซึ่งมาหาท่านเราะสลู แล้วกลา่ววา่   “ละหมาดใดท่ีอลัลอฮฺทรงบญัญัติ
แก่ฉัน ? ท่านเราะสูลตอบว่า “ละหมาดห้าเวลา เขาถามต่อว่า “ยังมีละหมาดอ่ืนอีกไหม?” ท่านเราะสูล 
กลา่ววา่ “ไม ่นอกจากทา่นจะสมคัรใจเทา่นัน้” (บนัทกึโดย อลับคุอรีย์ 1792, และมสุลิม 17)  

5. การละหมาดของผู้เยาว์  
  เม่ือเด็กอายคุรบเจ็ดปีต้องสัง่ใช้ให้ละหมาด และจะถกูลงโทษ (เน่ืองจากการละเลย) โดยการตี (ตีไม่

แรง เพ่ือเป็นแคก่ารส าทบัตกัเตือน) เม่ืออายคุรบสิบปี เน่ืองจากหะดีษ  
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 ر  م  »
َ
ِ  الةِ الص  م بِ ك  اءَ نَ بْ وا أ «عِ اجِ َض  المَ م يِف ه  نَ يْ وا بَ ق  ره فَ ، وَ نْيَ نِ سِ  ْشِ عَ ا لِ هَ يْ لَ عَ  مْ ه  وْ ب  اْضِ وَ  نْيَ نِ سِ  عِ بْ سَ ل

“จงสัง่ใช้ลูกๆของพวกเจ้าให้ละหมาดเม่ืออายุครบเจ็ดปี และจงลงโทษโดยการเฆ่ียนตีเม่ืออายุครบสิบ

ปี และจงแยกท่ีนอนระหว่างพวกเขา” (บนัทึกโดย อบูดาวูด 594,  และอัตติรมิซีย์ และอะหมัด 2178)


6. ข้อชีข้าดเก่ียวกับผู้ท่ีปฏิเสธว่าการละหมาดเป็นบัญญัติท่ีบังคับ  
บุคคลใดปฏิเสธว่าการละหมาดไม่ใช่ข้อบงัคบัจ าเป็น  เขาย่อมเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา แม้ว่าเขาได้

ละหมาดก็ตาม หากว่าเขามิใช่ผู้ ท่ีขาดความรู้ (ญาฮิล) 
     และจะเป็นกาฟิรเช่นเดียวกัน  ผู้ ท่ีละทิง้ละหมาดเพราะไม่เอาใจใส่ หรือเกียจคร้าน แม้ว่าเขา

ยอมรับว่าการละหมาดเป็นบญัญัติบงัคบัก็ตาม  
وٌر رَِحيمٌ  ﴿ َ َغف  ْم إِن  اّلل  ََكَة فََخلدوا َسِبيلَه  اَلَة َوآََو ا الز  وا الص  قَام 

َ
 [5]اتلوبة :  ﴾فَإِْن ََاب وا َوأ

“ต่อมาหากพวกเขาส านึกผิด (โดยกลับตวัจากการปฏิเสธ) และด ารงไว้ซึ่งการละหมาดและบริจาคทาน 
พวกเจ้าจงปลอ่ยพวกเขา ไป แท้จริงอัลลอฮฺทรงอภัย ทรงเมตตายิ่ง” (อัตเตาบะฮฺ 5)

และหะดีษ จากญาบิร
 «الةالص   رك  ََ  رِ فْ الك  وَ  كِ الشه  نْيَ بَ ل وَ ج  الر   نْيَ بَ »

“ระหว่างผู้ ท่ีเป็นมสุลิมและผู้ปฏิเสธศรัทธานัน้ คือการละทิง้ละหมาด” (บนัทึกโดย มุสลิม 82, อตัติรมิซีย์ 
2620,  อบู ดาวูด 4678, อิบนุมาญะฮฺ 1078, อะหมดั 3/370, และอดัดาริมีย์ 1233)



7. รุก่น (องค์ประกอบหลัก) ของการละหมาด
    มี 14 ประการ  จะละเลยมิได้ ไม่ว่าเจตนา สะเพร่า หรือขาดความรู้ก็ตาม 
1. ยืนตรง ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถ (เฉพาะละหมาดฟัรฎู)
2. ตกับีรฺอตลุอิหฺรอม (เข้าพิธีละหมาดด้วยการกล่าวว่า อลัลอฮุอกับรฺั) และจะใช้ถ้อยค าอ่ืนมิได้
3. อ่านสูเราะฮฺ อลัฟาติหะฮฺ 
4. รุกูอ์ (ก้มศีรษะ)
5. เงยศีรษะจากการรุกูฮฺ และยืนตรง
6. สุญูด  (ก้มกราบ)
7.  ยกศีรษะขึน้จากการสุญดู
8.  การนัง่ระหว่างสองสุญูด 
9.  ฏุมะนีนะฮฺ (ท าอย่างสงบนิ่งมีจงัหวะไม่รีบร้อนผลีผลาม) 
10.  การอ่านตะชะฮุดครัง้สดุท้าย 
11. การนัง่เพ่ืออ่านตะชะฮุดครัง้สุดท้าย
12.  เศาะลาวาต (การกล่าวค าขอพรแก่ท่านเราะสลูและวงศาคณาญาติ)
13. การกล่าวค าสลามสองครัง้ (คือ อสัสะลามุอะลยักมุ วะเราะมะตลุลอฮฺ) และทางท่ีดีไม่ควร
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เพิ่มค าว่า “วะบะรอกาตุฮฺ” 
เน่ืองจากหะดีษ จากอิบนิมสัอูด 

َ  نْ عَ ، وَ اّلله  ة  ْحَ رَ م وَ ك  يْ لَ عَ  الم  ه: الس  نِ يْ مِ يَ  نْ م عَ له سَ َكن ي  صىل اهلل عليه وسلم  ِب الَ   أن  »  «اّلّل  ة  ْحَ رَ م وَ ك  يْ لَ عَ  الم  الس   هِ ارِ سَ ي
“แท้จริงท่านเราะสูลกล่าวสลามข้างขวาและข้างซ้ายด้วยค าว่า อัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮุ ” 
(บนัทกึโดย มสุลิม  อตัตริมิซีย์ 295, อบ ูดาวดู 996,  อิบนมุาญะฮฺ 914, และอะหมดั 1/409)

14. การเรียบเรียงตามล าดบัระหวา่งรุก่นตา่งๆ
 

8. สิ่งท่ีเป็นวาญิบของการละหมาด มี 8 ประการ 
 วาญิบคือ สิ่งท่ีจ าเป็นต้องปฏิบตั ิหากละทิง้โดยเจตนา การละหมาดจะเป็นโมฆะ และเป็นท่ีอนโุลม 

หากเกิดจากความสะเพร่าหรือไมรู้่
1. การกลา่วค าตกับีรฺ อ่ืนจากตกับีรฺเข้าพิธีละหมาด (ตกับีรฺในการเปล่ียนอิริยาบท)  
2. การกลา่วค าวา่ สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ ส าหรับผู้ ท่ีเป็นอิมาม และผู้ ท่ีละหมาดคนเดียว
3. การกลา่วค าวา่ ร็อบบะนา วะละกัลหัมดุ 
4.  กลา่วค าตสับีห์หนึง่ครัง้ในขณะรุกอ์ู (สบุหานะร็อบบิยลัอะซีม) 
5. กลา่วตสับีห์หนึง่ครัง้ในขณะสญุดู (สบุหานะร็อบบยิลัอะลา)
6. กลา่วค าวา่ “ร็อบบฆิฟิรลี” ระหวา่งสองสญุดู
7. การอ่านตะชะฮดุครัง้แรก 
8.  การนัง่เพ่ืออา่นตะชะฮดุครัง้แรก


9. เงื่อนไขของการละหมาด 

เงื่อนไขตามหลักภาษา คือ เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์  
 และในทางบทบัญญัต ิคือ สิ่งท่ีมีผลผกูพนัให้สิ่งอ่ืนมีความถกูต้องหรือสมบรูณ์  
1.  การตัง้เจตนาละหมาด  
2. เป็นมสุลิม  
3. มีสตสิมัปชญัญะ  
4. รู้เดียงสา (บรรลวุยัท่ีสามารถแยกแยะเร่ืองตา่งๆ ได้)  
5. เข้าเวลาละหมาด 

6. มีน า้ละหมาด (ปราศจากหะดสัเล็กและหะดสัใหญ่) 
7. ผินหน้าไปทางกิบละฮฺ (กะอฺบะฮฺ) 
8. ปกปิดเอาเราะฮฺ (ส่วนของร่างกายท่ีต้องปกปิดตามบทบญัญตั)ิ 
9. สะอาดจากสิ่งปฏิกลู (นะญิส)  
 

10. เวลาละหมาด  
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 คือกรอบเวลา เพราะเวลานัน้เป็นสาเหตท่ีุจ าเป็นต้องละหมาด และเป็นเง่ือนไขหนึ่งท่ีท าให้ละหมาด
ถกูต้องใช้ได้  

  มีหะดีษหลายๆบท ซึง่ทา่นเราะสลูได้ก าหนดเวลาละหมาด เชน่ จาก อิบนิอบับาส กลา่ววา่ 
  “ท่านเราะสลูกล่าวว่า “ญิบรีลได้น าละหมาดฉัน ณ กะอฺบะฮฺ สองครัง้(ในสองวนั) และได้กลา่ว (ระบุ) 

ถึงเวลาละหมาดตา่งๆ หลงัจากนัน้ทา่นกล่าววา่ “แล้วญิบรีลได้หนัมายงัฉนั พลางกล่าวว่า โอ้มหุมัมดั เวลา
ละหมาดนีเ้หมือนเวลาละหมาดของบรรดาศาสนทตูก่อนหน้าเจ้า เวลาละหมาดนัน้ อยู่ระหว่างละหมาดทัง้
สองนี”้  (บนัทกึโดย อตัตริมิซีย์ 148, อบ ูดาวดู 393, และอะหมดั 1/333) 

 

  เวลาละหมาดทัง้ห้านัน้ถูกแบ่งระหว่างกลางวนัและกลางคืน เม่ือมนุษย์ได้นอนพักผ่อน เขาย่อมมี
ความกระฉับกระเฉง และเม่ือถึงเวลาเช้า คือเวลาท างาน ก็มีละหมาดศบุห์ (ยามรุ่งอรุณ) เพ่ือให้เขารู้สึกว่า
เขามีความแตกตา่งกบัสรรพสิ่งอ่ืนๆ  และเพ่ือต้อนรับวนัใหมโ่ดยท่ีเขาได้เตรียมเสบียงแหง่ความศรัทธา   

  และเม่ือเท่ียงวัน เขาจะหยุดพักจากการท างาน เพ่ือเขาได้ใช้เวลาพิจารณา ใคร่ครวญมุ่งหน้าสู่ ผู้
อภิบาลของเขา โดยการละหมาดซุฮรฺ  และได้ปรับปรุงสิ่งท่ีเขาได้ท าในช่วงเช้า แล้วเม่ือเข้าสูย่ามบา่ยของวนั 
เขาจะละหมาดอศัริ จากนัน้  เม่ือเวลาพลบค ่าและค ่าคืน   ก็ละหมาดมฆัริบและอิชาอ์ ซึง่ละหมาดทัง้สองนี ้
เป็นแสงสวา่งและทางน าจะน าพาเขาในยามค ่าคืน ซึง่เป็นท่ีเงียบสงดัไปสูแ่นวทางท่ีถกูต้อง  

 เชน่กนั การละหมาดในเวลาตา่งๆ เป็นโอกาสในการใคร่ครวญในอ านาจและความประณีตของอลัลอฮฺ 
ท่ีมีตอ่สรรพสิ่งท่ีอยูร่อบตวัมนษุย์ ในยามกลางวนัและกลางคืน   

เวลาละหมาดซุฮริ 
เร่ิมเข้าเวลาเม่ือตะวนัคล้อย (จากตรงกลางของฟ้า ซึ่งรับรู้ได้โดยมนัจะมีความยาว จากท่ีมนัสัน้ก่อน

นัน้ (เท่ียงวนั)   และหมดเวลาเม่ือเงาของสิ่งตา่งๆ มีความยาวเท่ากบัตวัเอง ซึง่ไม่ใชเ่งาตอนท่ีตะวนัก าลงัจะ
คล้อย (หลักการคือ จะรับรู้ถึงเงาของสิ่งท่ีตะวันได้คล้อยผ่าน จากนัน้ก็สังเกตปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ เม่ือมี
ปริมาณเทา่ตวั เวลาซุฮริก็หมด ) 

เวลาละหมาดอัศริ 
เร่ิมเข้าเวลา เม่ือ เงาของสิ่งต่างๆ มีความยาวเท่ากับตวัเอง (ไม่นบัตอนท่ีตะวันก าลงัคล้อย) และจะ

หมดเม่ือ เงาของสิ่งหนึง่มีความยาวสองเทา่ตวั (น่ีคือเวลาปกต)ิ และเม่ือตะวนัลบัขอบฟ้า  (เวลาคบัขนั)  

เวลาละหมาดมัฆริบ 
เร่ิมเข้าเวลาเม่ือดวงอาทิตย์ลบัขอบฟ้า  จนกระทั่งดวงดาวเต็มท้องฟ้า (ดาวประสานกนั เห็นได้เพราะ

มืด) และเวลาสดุท้าย แตน่า่รังเกียจ เม่ือเมฆสีแดงหายหมดไป 
เวลาละหมาดอิชาอ์ เร่ิมเม่ือเมฆสีแดงหมดไป จนกระทัง่ถึงเท่ียงคืน

เวลาละหมาดศุบห์ หรือฟัจญ์รฺ เร่ิมเข้าเวลาเม่ือแสงอรุณขึน้ จนกระทัง่ดวงอาทิตย์ขึน้

11.  การก าหนดเวลาละหมาดในประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร (ขัว้โลกเหนือ)  
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ประเทศท่ีอยู่เหนือเส้นศูนสูตรมี สูงแบ่งออกเป็น สามประเภท 
หน่ึง ประเทศท่ีอยู่ระหว่าง 45 และ 48 องศา เหนือ และใต้  ประเทศเหล่านี ้เคร่ืองหมายบอกเวลา

ละหมาดจะปรากฏชดั ไมว่า่กลางคืนและ กลางวนัจะสัน้หรือยาว 
สอง ประเทศท่ีอยู่ระหว่างเส้น 48 และ 66 องศาเหนือและใต้  ประเทศเหล่านีจ้ะไม่มีสญัลกัษณ์บอก

เวลาละหมาดในบางชว่งของปี เชน่ เมฆสีแดงจะไมห่ายไปจนกวา่จะเข้าเวลาละหมาดศบุห์  
สาม ประเทศท่ีอยู่เหนือเส้น 66 องศาเหนือและใต้ และสญัญาณเวลาละหมาดไม่ปรากฏเป็นระยะ

เวลานานของปี ไมว่า่จะเป็นกลางคืนหรือกลางวนั  


ข้อชีข้าดเร่ืองเวลาละหมาดของแต่ละประเภท
 ประเภทที่หน่ึง
 ต้องละหมาดตามเวลาท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น 
ประเภทที่สาม
 ต้องใช้การค านวณ โดยไม่มีความเห็นขดัแย้ง  โดยใช้การเปรียบเทียบการค านวณท่ีถกูกล่าวถึงในหะดีษ

ท่ีเก่ียวข้องกบัดจัญาล ซึง่ในตอนหนึง่คือ :
  األرِض ه يِف ثَ ا بَلِ مَ اّلّل، وَ  وَل س  ا رَ ا: يَ لنَ ق  »

َ
 نَ سَ ي كَ اله  م  وْ ذا اِلَ اّلّل، هَ  وَل س  ا رَ ا: يَ نَ لْ ة"، ق  نَ سَ م كَ وْ ال: "يَ ال. قَ ج  ي الَ ؟ أ

َ
ة اَل َص  هِ يْ ا فِ نَ يْ فِ كْ ََ ة أ

 «ه رَ دْ  قَ روا هَل د  . اقْ ال: "اَل ة؟ قَ لَ َِلْ م وَ وْ يَ 
“พวกเรากล่าวว่า โอ้เราะสลูของอลัลอฮฺ ดจัญาลจะอยู่นานเท่าไร ? ท่านตอบว่า วนัหนึ่ง ซึ่งเท่ากบัหนึ่งปี  พวก
เรากล่าวว่า โอ้เราะสลูของอลัลอฮฺ วนัท่ีเท่ากบัหนึ่งปีนัน้เพียงพอไหมท่ี เราจะละหมาดแคห้่าเวลา ท่านตอบว่า 
ไม่ พวกท่านจงค านวณเวลาละหมาด”  (บันทึกโดย มุสลิม 2937, อัตติรมิซีย์ 2240, อบูดาวูด 4321, อิบนุ
มาญะฮฺ  4075,  และอะหมดั  4/182) 

 

  ผู้ รู้มีความเห็นตา่งกนัในวิธีการค านวณเวลาละหมาด บางทศันะเห็นวา่ใช้เวลาของประเทศท่ีใกล้เคียง
มากท่ีสุด ท่ีสามารถแยกแยะระหว่างกลางคืนกับกลางวนัได้ และรับรู้เวลาละหมาดได้ตามสัญลักษณ์ท่ี
ศาสนาบญัญตั ิ 

 และหวงัว่าน่ีคือทศันะท่ีมีน า้หนกัมากท่ีสดุ และบางทศันะเห็นวา่ ใช้เวลาสากลในการค านวณ โดยให้
นบักลางวนัสิบสองชัว่โมง และกลางคืนก็เช่นเดียวกัน  และบางทศันะเห็นว่าใช้เวลาของเมืองมกักะฮฺ หรือ
เมืองมะดีนะฮฺ

ส าหรับประเภทที่ สอง ก็เหมือนกับประเภทที่ หน่ึง  นอกจากละหมาดอิชาอ์กับศุบห์ ส่วน
ละหมาดอิชาอ์และศบุห์นัน้ ก็เหมือนกบัประเภทท่ีสามในการใช้วิธีค านวณ  
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การละหมาดญะมาอะฮ ฺ
1. เหตุผลการบัญญัตลิะหมาดญะมาอะฮ ฺ 

การละหมาดแบบญะมาอะฮฺ เป็นการเคารพภกัดีท่ียิ่งใหญ่ และเป็นการแสดงออกอนัประจกัษ์ถึงความ
รักและความเมตตาท่ีมีต่อกัน และความเสมอภาคระหว่างบรรดาผู้ศรัทธา เน่ืองจากมีการรวมตวักนัเล็กๆ 
จ านวนห้าครัง้ ในหนึ่งวนั (วนักบัคืน)  ซึ่งมีความหมายมาก และภายใต้การน าหนึ่งเดียว ในทิศทางเดียวกนั 
เป็นเหตใุห้หวัใจมีความสามคัคี บริสุทธ์ิ และน ามาซึง่ความรักและความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนั และท าลายความ
แตกตา่งระหวา่งกนั 

2. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัติเก่ียวกับการละหมาดญะมาอะฮ ฺ 
การละหมาดญะมาอะฮฺเป็นข้อบงัคบั (วาญิบ) ส าหรับผู้ชายท่ีเป็นอิสระ(ไมใ่ชท่าส) ท่ีมีความสามารถ 

ในยามท่ีเดินทางและไมเ่ดนิทาง  
نَت  ِإَوَذ  ﴿ َت  فِيِهمي  ك  َقمي

َ
م   فَأ ةَ  لَه  لَوَٰ مي  ٱلصَّ م َطا ئَِفة   فَليَتق  ِنيه  َعَك  مذ و     مَّ ذ  خ 

ي
َأ مي   َوۡلي لَِحَته  سي

َ
و    فَإَِذ  أ ون و    َسَجد  مي  ِمن فَليَيك  تِ  َوَر  ئِك 

ي
َأ  َطا ئَِفة   َوۡلي

َرىَٰ  خي
 
 [701النساء : ] ﴾ َمَعَك  فَليي َصلُّو    ي َصلُّو    لَمي  أ

“และเม่ือเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขา แล้วเจ้าได้ให้พวกเขาละหมาด ก็จงให้มีกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาละหมาดพร้อม
กบัเจ้า และให้พวกเขามีอาวธุของพวกเขาไว้พร้อมด้วย ต่อมาเม่ือพวกแรกได้ละหมาดเสร็จแล้ว ก็ให้พวก
เขาไปยืนป้องกันอยู่เบือ้งหลงัของพวกเจ้า และให้อีกกลุ่มหนึ่งท่ียงัไม่ละหมาดได้มาละหมาดพร้อมกับเจ้า
ตอ่” (อนันิสาอ์ 102) 



   น่ีคือการละหมาดญะมาอะฮฺในยามท่ีมีความหวาดกลัวหรือยามสงคราม ฉะนัน้ในยามปกติและ
ปลอดภยัจงึเป็นความจ าเป็นยิ่งกวา่ ขณะเดียวกนัค าสัง่นัน้บง่ชีว้า่ต้องปฏิบตั ิ  

 
3. จ านวนท่ีละหมาดญะมาอะฮจฺะมีผล 

 «ةاعَ ا َجَ مَ ه  قَ وْ ا فَ مَ فَ  انِ نَ االثْ »
“สองคนขึน้ไปคือญะมาอะฮฺ” (บนัทึกโดย อิบนมุาญะฮฺ 972)

 

4. สถานที่ละหมาดญะมาอะฮ ฺ   
 สง่เสริมให้ละหมาดญะมาอะฮฺ ท่ีมสัญิด และอนโุลมให้ละหมาดท่ีอ่ืนได้ในกรณีมีความจ าเป็นและ

สง่เสริมให้ผู้หญิงละหมาดแยกจากผู้ชาย 
เน่ืองจากมีหลกัฐานการจากการปฏิบตัิของท่านหญิงอาอิชะฮฺและอมุม ุสะละมะฮฺ (ได้กล่าวไว้โดย อดั

ดาเราะกุฏนีย์) และท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้สัง่ให้อุมม ุวะเราะเกาะฮฺ น าละหมาดแก่
คนในครอบครัวของนาง (บนัทกึโดย อบ ูดาวดู 591 และอะหมดั 6/405) 
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การละหมาดย่อ

1. ความหมาย 
การละหมาดย่อเน่ืองจากเดินทาง คือ การท าให้ละหมาดส่ีร็อกอะฮฺเหลือสองร็อกอะฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งส าคญั

ท่ีส่ือความหมายว่าบทบญัญัติอิสลามเอาใจใส่ตอ่สภาพของมสุลิม และบรรลุถึงการให้ความสะดวกอย่าง
แท้จริง 

   การละหมาดย่อ มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ และอนุมัติให้กระท าได้โดยมติเอกฉันท์ของ
ประชาชาตมิสุลิม


2. การละหมาดย่อในยามปกตแิละอ่ืนๆ 
การละหมาดย่อท าได้ในทุกสภาพ ในภาวะท่ีมีความปลอดภัย หรือภาวะท่ีมีความหวาดกลวั  ความ

หวาดกลวัท่ีถกูกล่าวถึงในอลักรุอานนัน้ คือสภาพโดยมาก เน่ืองจากโดยมากแล้วการเดินทางย่อมมีความ
หวาดกลวั

  ท่านอะลีได้กล่าวแก่อุมรฺัว่า ท่านจะละหมาดย่ออีกหรือ ? เราอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว  อุมรฺัตอบว่า 
“ฉันก็เคยแปลกใจเช่นเดียวกับท่าน ฉันเลยถามท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ท่านเราะสูลก็
ตอบว่า “นั่นคือทานท่ีอัลลอฮฺมอบแก่พวกท่าน จงรับไว้เถิด” (บนัทึกโดย มุสลิม 686,  อัตติรมิซีย์ 3034, 
อนันะสาอีย์ 3511, อบ ูดาวดู 1199,  อิบนมุาญะฮฺ 1065, อะหมดั 1/36,  และอดัดาริมีย์ 1505)  

 

3. ระยะทางท่ีอนุโลมให้ละหมาดย่อ 
คือทกุระยะทางท่ีเรียกวา่การเดนิทางโดยปกตวิิสยั และมีการเตรียมเสบียงสมัภาระ  
 

4. จุดที่เร่ิมละหมาดย่อ 
เร่ิมละหมาดย่อได้เมื่อเดินทางออกจากอาคารบ้านเรือนในถ่ินท่ีเขาอยู่อาศยั โดยยึดตามจารีต เน่ือง

จากอลัลอฮฺให้ละหมาดย่อเกี่ยวพนักับการท่องไปในแผ่นดิน และจะไม่ถูกเรียกว่าท่องไปในแผ่นดิน 
จนกว่าจะแยกออกจากอาคารถ่ินท่ีอยู่อาศยัของเขา

 
การละหมาดรวม 

การละหมาดรวมเป็นการอนุโลมเฉพาะกรณี (บางครัง้บางคราว) เน่ืองจากมีความจ าเป็น และผู้ รู้
ส่วนมากเห็นว่าควรละทิง้การละหมาดรวม นอกจากกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีเห็นได้ชดัเท่านัน้ เน่ืองจากท่าน
เราะสลูไมไ่ด้ละหมาดรวม นอกจากเพียงไมก่ี่ครัง้  

   และทุกคนท่ีได้รับการอนุโลมให้ละหมาดย่อ ย่อมได้รับการอนุโลมให้ละหมาดรวมได้ แต่ไม่ได้
หมายความวา่ ทกุคนท่ีได้รับการอนโุลมให้ละหมาดรวม จะได้รับการอนโุลมให้ละหมาดย่อ (ละหมาดย่อใน
กรณีเดนิทางเทา่นัน้)  
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การละหมาดรวมแบบตักดีมและตะคีร 

 ทางท่ีดีให้ละหมาดรวมตามสภาพท่ีสะดวกท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการรวมแบบตกัดีมและตะคีร 
เน่ืองจากเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของการละหมาดรวมนัน้ คือการผ่อนปรนและให้มีความ
สะดวก  

 หากว่าการละหมาดรวมทัง้สองรูปแบบมีความสะดวกเท่ากันๆ ทางท่ีดีควรละหมดรวมแบบ
ตะคีร  

 เม่ือคนเดนิทางหยดุอยูท่ี่พกั ทางท่ีดี( ตามสนุนะฮฺ ) ให้ละหมาดตามเวลา ( ยอ่โดยไมร่วม )   
 

 
การสุญูดสะวีย์ 

คือการลืมในละหมาด การสญุูดสะวีย์เป็นสิ่งท่ีถกูบญัญัติไว้ส าหรับผู้ ท่ีมีการลืมขณะละหมาด โดย
มตเิอกฉนัของประชาตอิิสลาม เน่ืองจากมีแบบอยา่งและค าสัง่จากทา่นเราะสลู การสญุดูสะวีย์เน่ืองในกรณี
ท่ีมีการกระท าเพิ่มเติม หรือบกพร่อง หรือในกรณีท่ีเกิดความลังเล  การสุญูดสะวีย์นัน้ก่อนสะลามหรือ
หลงัจากสะลาม  นัน่คือการสุญูดสองครัง้ โดยไม่มีการอ่านตะชะฮุด และให้มีการกล่าวค าตกับีรฺ (อลัลอฮุ
อกับรฺั)ในทกุๆ ครัง้ท่ีสญุดู และจากนัน้มีการกลา่วสลาม (อสัสะลามอุะลยักมุ) เม่ือสญุดูเสร็จ 

 

การละหมาดตะเฏาวุอฺ ( ภาคสมัครใจ ) 
1. เหตุผลการบัญญัต ิ 

  สว่นหนึ่งจากความโปรดปรานของอลัลอฮฺท่ีมีตอ่ปวงบา่วของพระองค์ นัน่คือให้บา่วมีการเคารพภกัดี
ท่ีสอดคล้องกบั ธรรมชาติของการเป็นมนษุย์ และการเคารพภกัดีท่ีท าให้บรรลเุป้าหมายท่ีพระองค์ต้องการ 
โดยการปฏิบตัิท่ีถูกต้อง เน่ืองจากมนุษย์นัน้ถูกชกัน าสู่ความผิดพลาดและบกพร่อง พระองค์จึงบญัญัติสิ่ง
ท่ีมาเตมิเตม็ให้สมบรูณ์และทดแทน  

  ส่วนหนึ่งจากนัน้ก็คือการละหมาดภาคสมัครใจ ดังท่ีมีรายงานจากท่านเราะสูล ว่าการละหมาด
ตะเฏาวอฺุจะเตมิเตม็ให้ละหมาดฟัรฎมีูความสมบรูณ์ หากเขากระท าบกพร่อง  

 

2. ตะเฏาวุอฺที่ประเสริฐที่สุด (การกระท าภาคสมัครใจที่ดีเลิศ) 
   การกระท าภาคสมคัรใจท่ีประเสริฐสดุคือ การเสียสละตอ่สู้ในหนทางของอลัลอฮฺ ตอ่จากนัน้คือ 

การศกึษาหาความรู้ และการสอน  
و    قِيَل  ِإَوَذ  ﴿ و    ٱنُش   فَعِ  فَٱنُش   ِينَ  ٱّللَّ   يَري مي  َء َمن و    ٱلَّ ِينَ  ِمنك  وت و    َوٱلَّ

 
ن  ٱليعِليمَ  أ  [77]املجادلة :  ﴾ َدَرَجَٰت 

แ 
“และเม่ือถกูกลา่วแก่พวกท่านวา่ จงลกุออกไป ( เพ่ือกระท าสิ่งท่ีดี) จงออกไปเถิด แน่นอนอลัลอฮฺจะยกย่อง
เทิดเกียรตแิก่บรรดาผู้ศรัทธาและผู้ได้รับความรู้ในหมูพ่วกเจ้าหลายระดบัชัน้” (อลัมญุาดลิะฮฺ 11)  

  ต่อจากนัน้คือ  การละหมาด และขณะเดียวกันการละหมาดเป็นการเคารพภักดีของร่างกายท่ี
ประเสริฐสดุ เน่ืองจากทา่นเราะสลูกลา่ววา่   

ْ  نْ لَ وا وَ يم  قِ استَ »  م  لَ اعْ وا وَ ص  ت 
َ
  ْيَ خَ  نْ وا أ

َ
 «الةكم الص  الِ مَ عْ أ
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“พวกท่านจงยืนหยัดเถิด และพวกท่านไม่สามารถท าได้ครบถ้วน และพึงทราบเถิด แท้จริงการงานท่ี
ประเสริฐสุดของพวกท่านคือการละหมาด” (บนัทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 277 อะหมัด 5/282 และอดัดาริมีย์ 
655) 

 หรือ จงยืนหยดัเถิด หากพวกเจ้าท าไม่สามารถท าได้ครบถ้วน จงยึดการละหมาดไว้ เพราะการงานท่ี
ประเสริฐยิ่งคือการละหมาด    

  
ส่วนหน่ึงจากการละหมาดตะเฏาวุอฺ 
1. การละหมาดยามค ่าคืน  

  การละหมาดยามค ่าคืนประเสริฐกวา่การละหมาดตอนกลางวนั และสว่นหลงัของยามค ่าคืนนัน้ดีท่ีสดุ  
ْ  اىل ك   عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ ا تَ نَ بد رَ  ل  ْنِ يَ »  «ليْ الل   ر  طْ  شَ َض ا مَ ذَ إِ  ايَ نْ الد  اءِ مَ إىل الس   ة  لَ َِل

“พระผู้ อภิบาลของเราผู้ทรงจ าเริญ ทรงสูงส่ง จะลงมายังฟ้าชัน้ต ่าในทุกค ่าคืน เมื่อเลยเท่ียงคืนแล้ว ” 
(บนัทึกโดย อัลบุคอรีย์ 1094, มุสลิม 758, อัตติรมิซีย์ 446, อบูดาวูด 1315) 


การละหมาดตะฮัจญุด นัน้หมายถึงละหมาดท่ีปฏิบตัิหลังจากการนอนหลับ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
กล่าวว่า อันนาชิอะฮฺ(ท่ีระบุให้อายะฮฺท่ีเก่ียวข้องกับละหมาดกลางคืน) คือ การละหมาดหลงัจากการ
นอนหลับ 

2. ละหมาดฎุหา
  ส่งเสริมให้ปฏิบตัิบางครัง้บางคราว (ไม่กระท าสม ่าเสมอ) เน่ืองจากหะดีษจากอบีสะอีด     

 يهاله َص  ي  ول اَل ق   نَ ّت  عها حَ دَ يَ ا، وَ عهَ دَ  يَ ول اَل ق   نَ ّت   حَ َح  الض  ّله َص ي    ِب ال   نَ َكَ 
“ท่านนบีเคยละหมาดฎุฮาอย่างตอ่เน่ือง จนกระทัง่พวกเรากล่าวว่า ท่านจะไม่ละทิง้อีกแล้ว และท่านละทิง้ 
จนกระทัง่พวกเรากล่าวว่า ท่านจะไม่กระท าอีกเลย”  (บนัทึกโดย อะหมดั 3/36,  และอตัติรมิซีย์ 477 และ
กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั เฆาะรีบ )  

 

จ านวนน้อยสดุคือสองร็อกอะฮฺ และท่านเราะสลูเคยละหมาดส่ี หก และมากสดุคือ แปดร็อกอะฮฺ และ
ไมมี่เง่ือนไขวา่ต้องท าแบบนัน้เป็นประจ า 


3. ละหมาดตะหยิะตุลมัสญิด (เคารพมัสญิด) 
  สง่เสริมให้ปฏิบตั ิเน่ืองจากหะดีษ จากอบีเกาะตาดะฮฺ  

 «إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حّت يصّل ركعتني»
“เม่ือคนใดจากพวกเจ้าได้เข้ามสัญิด เขาอย่านัง่จนกว่าจะได้ละหมาดสองร็อกอะฮฺ”  (บนัทกึโดย อลับคุอรีย์
1114, มุสลิม 714,  อัตติรมิ ซีย์ 316,  อันนะสาอีย์ 730, อบูดาวูด 467, อิบนุมาญะฮฺ 1012,  อะหมัด 
5/311) 

 
4. สุญูดุตตลิาวะ (สุญูดเน่ืองจากการอ่านอัลกุรอาน) 
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   ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีอ่าน ผู้ ท่ีฟังหรือได้ยินอลักุรอานท าการสุญูด โดยมีการตกับีรฺขณะลงสุญูด  (กล่าวว่า 
อลัลอฮอุกับรฺั) และกลา่วสะลามเม่ือเงยศีรษะขึน้มาแล้ว ค ากลา่วขณะสญุดู   

َ رَ  انَ حَ بْ س      ّبه
َ
 لَْع األ

สบุหานะ ร็อบบิยลั อะอฺลา 

หรืออ่ืนๆ ตามท่ีมีรายงาน


5. สุญูด ชุกูรฺ (ขอบคุณในความโปรดปราน)
   สง่เสริมให้สญุดูเม่ือได้รับสิ่งใหม่ๆ  และปลอดภยัจากอนัตรายตา่งๆ เน่ืองจากมีหะดีษ จากอบีบกั

เราะฮฺ  
 ساجدا  َكن إذا أَاه أمر ي رَسد به خرّ  أن الب 

“แท้จริงแล้ว เม่ือมีสิ่งท่ีท าให้สบายใจมายงัท่านนบี ท่านก็จะลงสญุดูขอบคณุ” (บนัทึกโดย อบู ดาวดู 2774 
อตัตริมิซีย์ 1578 และอิบน ุมาญะฮ 1374)  

และท่านอะลี เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ ก็ได้สญุดู เม่ือพบ ซุล ษะดียะฮฺ ถกูฆ่าตายในหมู่เคาะวาริจญ์ (บนัทึก
โดยอะหมดั) และท่านกะอบั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ ก็ได้สญุดูเม่ือรู้ข่าววา่อลัลอฮฺอภยัแก่เขาแล้ว ( เร่ืองราวของ
ทา่นเป็นท่ีรับรู้กนั ) 


ลักษณะและรายละเอียดการสุญูด เหมือนกบัสญุดูตุติลาวะฮฺ


6. ละหมาดตะรอวีห์
เป็นละหมาดท่ีท่านเราะสูลเน้นย า้ให้ปฏิบัติ  โดยละหมาดรวมกันในมัสญิด หลังละหมาดอิชาอ์ ใน

เดือนเราะมะฎอน ดงัท่ีทา่นกระท าเป็นแบบอยา่งไว้ และเคาะลีฟะฮฺอมุรฺัได้ฟืน้ฟอีูกครัง้ในสมยัของทา่น 
  และทางท่ีดีให้ละหมาดสิบเอ็ดร็อกอะฮฺ และหากจะเพิ่มมากกวา่นีก็้ไมเ่ป็นไร และให้เพิ่มการละหมาด 

บทร าลกึ การขอพรให้มากขึน้ ในชว่งสิบวนัสดุท้าย

7. ละหมาดวิตรฺิ
เป็นละหมาดท่ีเน้นย า้ให้ปฏิบตัิ ซึ่งท่านเราะสูลได้ปฏิบตัิและได้สั่งให้ปฏิบตัิ จ านวนน้อยสุดคือ หนึ่ง

ร็อกอะฮฺ และน้อยท่ีสดุของความสมบรูณ์ คือสาม และมากสดุคือ สิบเอ็ด 
เวลาของละหมาดวิตร คือ หลงัจากละหมาดอิชาอ์ จนถึงเวลาละหมาดศบุห์ และส่งเสริมให้อ่านดอุาอ์

กนุตูหลงัจากรุกอ์ู 


รูปแบบการละหมาด 
1. ละหมาดตดิตอ่กนัโดยไมน่ัง่ตะชะฮดุเลย นอกจากร็อกอะฮฺสดุท้าย 
2. ละหมาดติดตอ่กนัแล้วนัง่อ่านตะชะฮดุก่อนร็อกอะสดุท้าย โดยไม่สลาม แล้วยืนตอ่อีกร็อกอะฮฺ และ

อา่นตะชะฮดุ และสะลาม 
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3. สลามทกุสองร็อกอะฮฺ และปิดด้วยร็อกอะฮฺเดียว โดยมีการอ่านตะชะฮดุ และสลาม และลกัษณะนีดี้
ท่ีสดุ เพราะทา่นเราะสลูได้ปฏิบตั ิและท าอยา่งสม ่าเสมอ  


8. ละหมาดเราะวาตบิ (ละหมาดที่ตดิต่อกับละหมาดฟัรฎุห้าเวลา)
  ละหมาดเราะวาตบิท่ีประเสริฐสดุคือ สนุนะฮฺก่อนศบุห์  เน่ืองจากหะดีษ จากทา่นหญิงอาอิชะฮฺ จาก

ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
 «اهَ يْ ا فِ مَ ا وَ يَ نْ الد  نَ مِ  ْيٌ خَ  رِ جْ ا الفَ تَ عَ كْ رَ »

“สนุนะฮฺสองร็อกอะฮฺของละหมาดศบุห์นัน้ ประเสริฐกวา่โลกนีแ้ละสิ่งท่ีอยู่ในโลกนี”้ (บนัทึกโดย มสุลิม 725  
และอตัตริมิซีย์ 416 และให้การรับรองวา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ)



ท่ีเน้นย า้ให้ปฏิบตันิัน้ สิบสองร็อกอะฮฺ  ส่ีร็อกอะฮฺก่อนซุฮริ  และหลงัอีกสอง สองร็อกอะฮฺหลงัมฆัริบ 
สองร็อกอะฮฺหลงัอิชาอ์ และสองร็อกอะฮฺก่อนศบุห์ 

ควรชดเชยละหมาดเราะวาติบเม่ือไม่ได้ละหมาด และการชดเชยละหมาดวิติรฺนัน้ให้ละหมาดจ านวนคู่ 
นอกจากว่าไม่ได้ละหมาดรอวาติบเป็นจ านวนมากและพร้อมกับละหมาดฟัรฎู ทางท่ีดีไม่ต้องชดเชย 
เน่ืองจากเกิดความยากล าบาก  นอกจากเราะวาตบิก่อนศบุห์ ควรชดเชยในทกุกรณี เน่ืองจากเน้นย า้มาก

การละหมาดเราะวาติบให้กระท าท่ีบ้านดีท่ีสดุ ซึ่งตา่งกบัละหมาดฟัรฎ ูและละหมาดท่ีศาสนาบญัญัติ
ให้ละหมาดรวมกนั  

 

ละหมาดวันศุกร์ 

1. ความประเสริฐของวันศุกร์  
    วนัศกุร์เป็นวนัท่ีดีท่ีสุดจากวนัต่างๆ ซึ่งอลัลอฮฺคดัเลือกให้เป็นวนัท่ีอมุมะฮฺรวมตวักัน และส่วนหนึ่ง

จากเหตผุลคือ ให้มสุลิมได้ท าความรู้จกักนั คุ้นเคย ช่วยเหลือ ให้ความเมตตาแก่กนั วนัศกุร์เป็นวนัตรุษของ
สปัดาห์ และดีท่ีสดุของทกุๆ วนั 

2. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัติของละหมาดวันศุกร์  
  การละหมาดวนัศกุร์เป็นบญัญตับิงัคบั  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ةِ  ن ودِيَ  إَِذ  َء َمن و     ٱلَّ لَوَٰ َعةِ يَويمِ  ِمن لِلصَّ َعوي    ٱۡلي م  رِ  إَِلَٰ  فَٱسي

ِ  ذِكي و    ٱّللَّ َييَع   َوَذر    [9]المعة :  ﴾ ٱۡلي

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เม่ือมีเสียงเรียกสูก่ารละหมาดวนัศกุร์ จงรีบเร่งสูก่ารร าลึกถึงอลัลอฮฺ และจงละทิง้การ
ค้าขาย” (อลัญมุอุะฮฺ 9)   

 

 ละหมาดสองร็อกอะฮฺ  

 สง่เสริมให้อาบน า้เพ่ือละหมาดวนัศกุร์  

 ไปมสัญิดตัง้แตเ่นิ่นๆ 
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3. บุคคลที่ต้องละหมาดวันศุกร์  

 คือ มสุลิมชายทกุคน ท่ีบรรลศุาสนภาวะ เป็นอิสระ ( มิใชท่าส) ซึง่ไมมี่อปุสรรคท่ีได้รับการอนโุลม 

 
4. เวลาละหมาด  

  ละหมาดวนัศกุร์ถือว่าใช้ได้ก่อนและหลงัตะวนัคล้อย และหลงัตะวนัคล้อยดีกวา่ เน่ืองจากเป็นเวลาท่ี
ทา่นเราะสลูละหมาดเป็นสว่นมาก 

  
5. จ านวนท่ีละหมาดจะมีผล  

 ละหมาดวนัศกุร์จะมีผลเม่ือมีคนจ านวนมากรวมตวักนัตามจารีต (ปกตวิิสยั)  
 

6. เง่ือนไขท่ีท าให้ละหมาดถูกต้องใช้ได้ 5 ประการ  
1. เข้าเวลา  

   2. การตัง้เจตนา  
   3.  เป็นการละหมาดของคนท่ีอยูใ่นท้องท่ี  
  4. มีผู้ ร่วมละหมาดท่ีอยูใ่นเกณฑ์มากตามจารีต  
   5. เร่ิมด้วยสองคฏุบะฮฺ ท่ีประกอบด้วย  
   5.1 การสรรเสริญอลัลอฮฺ 
  5.2 การสดดีุและขอพรแก่ทา่นเราะสลู 
  5.3 อ่านหนึง่โองการจากอลักรุอาน 
  5.4 และสัง่เสียกนัให้มีความย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ 
  5.5 อ่านเสียงดงัให้จ านวนผู้ ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ได้ยิน 
  5.6 ห้ามพดูขณะอิมามอา่นคฏุบะฮฺ 
  5.7 และห้ามข้ามบา่ผู้คน และ 
  5.8 ละหมาดวนัศกุร์ทดแทนละหมาดซุฮริ 
  5.9 บุคคลใดทนัอิมามหนึ่งร็อกอะฮฺ ก็ทนัละหมาดวนัศกุร์ หากทนัน้อยกว่านัน้ ให้เจตนา

ละหมาดซุฮริ และละหมาดส่ีร็อกอะฮฺ  

 
ละหมาดอีดทัง้สอง 

เหตุผลการทางบทบัญญัต ิ 
  การละหมาดอีดเป็นสญัลกัษณ์ท่ีเดน่ชดัของศาสนาอิสลาม และเป็นลกัษณะพิเศษของประชาชาตินี ้

เพ่ือบรรลุการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ในการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน และการปฏิบตัิพิธีกรรมหัจญ์  และ
นอกจากนี ้ในอีดนัน้มีการเรียกร้องสูค่วามรัก ความเมตตาตอ่กนัระหว่างมสุลิม เรียกร้องความสามคัคี และ
ให้จิตใจบริสทุธ์ิแก่กนั  
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ข้อชีข้าดทางบทบัญญัต ิ

 การละหมาดอีดเป็นการบงัคบัภาพรวม (ฟัรฎกีูฟายะฮฺ มิใชร่ายบคุคล)  
 ทา่นเราะสลูและบรรดาเคาะลีฟะฮฺหลงัจากทา่นได้ปฏิบตัอิย่างตอ่เน่ือง เป็นละหมาดท่ีเน้นย า้ให้มสุลิม

ทกุคนปฏิบตั ิและบญัญตัใิห้คนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นการเดนิทางปฏิบตั ิ 

 
เงื่อนไขของละหมาดอีด 

  มีเง่ือนไขเช่นเดียวกบัละหมาดวนัศกุร์ เพียงแตค่ฏุบะฮฺทัง้สองอยูห่ลงัละหมาด และมิใช่เป็นข้อบงัคบั 
วาญิบ  

เวลาละหมาด เร่ิมจากดวงอาทิตย์ขึน้ประมาณเท่ากบัความยาวของหอก  จนถึงตะวนัคล้อย แตห่ากรู้
วา่เป็นวนัอีดหลงัจากท่ีตะวนัคล้อยแล้ว ให้ชดเชยในวนัรุ่งขึน้ในเวลาของละหมาดอีด  

 
วิธีละหมาด  

 คือละหมาดสองร็อกอะฮฺ เน่ืองจากค ากลา่วของอมุรฺั  
 الفِ  ة  اَل َص 

َ
ِ  لََع ْص  قَ ْي ام غَ مَ ان، تَ تَ كعَ ان، رَ تَ عَ كْ ح رَ ْض طر واأل  ىَتَ ن افْ مَ  اَب د خَ قَ وَ م، ك  يه بِ ان نَ سَ  ل

“ละหมาดอีดฟิตริสองร็อกอะฮฺ และอีดอฎัหา สองร็อกอะฮฺ ละหมาดปกติมิใช่ละหมาดย่อ ซึ่งตามแบบอย่าง
ของทา่นนบ ีและแท้จริงบคุคลท่ีใสร้่ายย่อมขาดทนุ”  (บนัทกึโดย อะหมดั 1/37,  และอิบนมุาญะฮฺ 1064) 



  และละหมาดก่อนคุฏบะฮฺ  ในร็อกอะฮฺแรกตกับีรฺหกครัง้ หลังจากตกับีรฺเข้าพิธี (ตกับีเราะตุลอิห์รอม) 
และก่อนท่ีจะอา่นอะฮซุุบลิลาฮฺ ในร็อกอะฮฺท่ีสองตกับีรฺห้าครัง้ก่อนท่ีจะอ่านฟาติหะฮฺ 


สถานที่ละหมาด 
คือ มศุอ็ลลา (สนามท่ีเตรียมไว้เพ่ือละหมาด)
  

 สิ่งควรปฏิบัตใินอีดทัง้สอง
  ควรกล่าวตกับีรฺ มุฏลัก (ทัว่ไปมิใช่กรณีหลงัละหมาดห้าเวลา) และกล่าวเสียงดงั ในคืนอีดทัง้สอง และอิ

มามอะหมดักลา่ววา่ อิบน ุอมุรฺัเคยกลา่วตกับีรฺในอีดทัง้สอง 
และในสิบวนัแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺนัน้ มีหลกัฐานวา่ 

و   ﴿ ر  ك  مَ  َوَيذي ِ  ٱسي يَّام   ِف   ٱّللَّ
َ
ل وَمَٰت   أ عي [  ٨٢:  الج] ﴾مَّ

“และเพ่ือให้พวกเขาร าลกึถึงพระนามของอลัลอฮฺในวนัตา่งๆ ท่ีรู้กนั” (อลัหจัญ์ 28) 
    
ส่วนการตกับีรฺ มุก็อยยัด (เฉพาะท่ี) คือ หลงัละหมาดฟัรฎู ในอีดอฎัฮา ส าหรับคนท่ีไม่ได้ท าหจัญ์  เร่ิม

จากหลงัละหมาดศบุห์ ในวนัอะเราะฟะฮฺ จนถึงวนัตชัรีกวนัสดุท้าย 

 ส่งเสริมให้มะมูมออกไปรอละหมาดตัง้แต่เช้าตรู่ ส่วนอิมามนัน้ ให้ออกล่าช้าจนถึงใกล้เวลา
ละหมาด
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 และสง่เสริมให้ผู้จะท่ีออกไปละหมาดช าระร่างกายให้สะอาดและสวมเสือ้ผ้าท่ีดีท่ีสดุตามสภาพ
ท่ีเขามีอยู ่ 

 และสตรีไมน่ัน้ไมอ่วดโฉมด้วยเคร่ืองแตง่กายหรือเคร่ืองประดบั 


สิ่งควรปฏิบัตเิก่ียวกับอีด 
ควรละหมาดอีดอฎัฮาตัง้แตเ่ช้าตรู่ ให้ลา่ช้าในละหมาดอีดฟิฏรฺ 
ควรรับประทานอินทผลมัก่อนออกไปละหมาดอีดฟิฏรฺ  และไมค่วรรับประทานก่อนออกไปละหมาด

อีดอฎัฮา เพ่ือท่ีจะรอรับประทานเนือ้กรุบา่นเป็นล าดบัแรกก่อนจะทานอย่างอ่ืน  

 
ละหมาดขอฝน 

1. เหตุผลการบัญญัต ิ 
 อัลลอฮฺได้บังเกิดมนุษย์ และให้มีสัญชาตญาณท่ีต้องหันหน้าสู่พระองค์ เม่ือเขาประสบกับความ

เดือดร้อน และการขอฝนก็เป็นสิ่งท่ีประจกัษ์ชดัจากสญัชาตญาณ ซึ่งมสุลิมจะหนัหน้าสู่พระเจ้าของเขาเพ่ือ
ขอน า้ เม่ือเขาประสบกบัความเดือดร้อน  

 
2. ความหมาย การอิสตสิกออ์   

คือการขอน า้ฝนจากอลัลอฮฺ ให้กบับ้านเมืองและผู้คน โดยการละหมาด วิงวอน และขออภยัโทษ  
 

3. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัต ิ
 เป็นสิ่งท่ีเน้นหนกัให้ปฏิบตัิ ดงัท่ีท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เคยปฏิบตัิ และประกาศให้

ผู้คนออกไปละหมาดท่ีมศุอลลา (ท่ีเตรียมไว้ส าหรับการละหมาด) 

  
4. เวลา รูปแบบ และบัญญัตต่ิางๆ ของการละหมาด 

 เชน่เดียวกบัการละหมาดอีด 

 
5. อิมามควรประกาศละหมาดล่วงหน้า  

   อิมามควรประกาศละหมาดล่วงหน้าหลายๆ วัน และเรียกร้องให้มีการส านึกผิดจากบาปและการ
ละเมิดต่างๆ เชิญชวนให้มีการถีอศีลอด บริจาคทาน และละเลิกความบาดหมางกนั เพราะบาปต่างๆ เป็น
สาเหตขุองความแห้งแล้ง ดงัท่ีการภกัดีก็เป็นเหตขุองความดีและความจ าเริญ   
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ละหมาดสุริยะคราสและจันทรคราส 

 
1. นิยาม เหตุผลแห่งการบัญญัต ิ 

  กุสูฟ คือ การท่ีแสงของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์หายไป เป็นส่วนหนึ่งจากสญัญาณของอลัลอฮฺ ซึ่ง
เรียกร้องให้มนุษย์สู่การเตรียมตวั และพึงระวงัการสอดส่องของอลัลอฮฺ และให้พึ่งพาตอ่พระองค์ในยามท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงตา่งๆ และให้ใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ในการท่ีพระองค์สร้างโลกนีอ้ยา่งประณีต และ
พระองค์เทา่นัน้ท่ีได้รับการเคารพภกัดี  ดงันัน้เม่ือเกิดสริุยะคราสหรือจนัทรคราส จงึสง่เสริมให้ละหมาดกสุูฟ
แบบญะมาอะฮฺ   

يل   َء َيَٰتِهِ  َوِمني  ﴿ س   َوٱنلََّهار   ٱۡلَّ مي و    َل  َوٱليَقَمر    َوٱلشَّ د  ج  ِس  تَسي مي ْۤاوُدُجۡسٱ لِليَقَمرِ  َوَل  لِلشَّ ي ِۤهَّلِل َو ِ نَّ  ٱلَّ نت مي  إِن َخلََقه  ونَ  إِيَّاه   ك  ب د   َتعي
 [37]فصلت :  ﴾٣٧

“และส่วนหนึ่งจากสัญญาณของพระองค์ คือกลางคืนและกลางวัน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  พวกเจ้า
อยา่ได้กราบแก่ดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ แตจ่งกราบแดอ่ลัลอฮฺผู้ทรงสร้างพวกมนั ถ้าหากพวกเจ้านัน้เป็นผู้
ท่ีเคารพภกัดีพระองค์” (ฟศุศลิตั : 37) 

2. รูปแบบการละหมาด 
 คือ สองร็อกอะฮฺ ในร็อกอะฮฺแรกอา่นสเูราะฮฺอลัฟาตหิะฮฺ และสเูราะฮฺยาวๆ อา่น เสียงดงั จากนัน้ก็ให้รุ

กอ์ูนานๆ แล้วก็เงยศีรษะขึน้ กล่าวสะมิอลัลอฮ ูลิมนัหะมิดะฮฺ และอ่านตะห์มีด (ร็อบบะนา วะละกลัหมัดฺ)
แล้วอา่นฟาตหิะฮฺและสเูราะฮฺยาวๆ จากนัน้ก็รุกอ์ู แล้วก็เงยศีรษะขึน้ จากนัน้ก็สญุดูสองครัง้นานๆ ละหมาด
ในร็อกอะฮฺท่ีสองเหมือนกบัร็อกอะฮฺท่ีหนึง่ แตใ่ห้สัน้กวา่ในทกุๆ การกระท า

    และยงัมีการละหมาดในรูปแบบอ่ืนๆ แต่น่ีคือรูปแบบท่ีสมบูรณ์ยิ่งกว่า และมีสายรายงานแข็งแรง
กวา่  และหากจะละหมาดสามหรือส่ีหรือห้าร็อกอะฮฺ ก็ไมเ่ป็นไร เม่ือจ าเป็นต้องท าเชน่นัน้     

 
บทบัญญัตเิกี่ยวกับศพ 

1. มนุษย์ทุกคนต้องตายแม้อายุยืนยาวก็ตาม  
และต้องเคล่ือนย้ายจากโลกแหง่การปฏิบตัสิู่โลกแหง่การตอบแทน 

   สว่นหนึง่จากหน้าท่ีของมสุลิมท่ีมีตอ่พ่ีน้องมสุลิมด้วยกนัคือ 

 เย่ียมเยียนเม่ือเขาเจ็บป่วย 

 ไปสง่ศพเม่ือเขาตาย 

 สง่เสริมให้เย่ียมผู้ ป่วย ตกัเตือนให้เขาส านกึผิด และให้สัง่เสีย  

 ควรให้ผู้ ท่ีใกล้จะตายหนัหน้าสูกิ่บลตั โดยให้นอนตะแคงขวาและหนัหน้าสู่กิบลตั หากไม่ล าบาก 
แต่ถ้ามีความล าบากก็ให้นอนหงาย และย่ืนเท้าไปทางกิบลัต  และยกศีรษะสูงเล็กน้อย เพ่ือให้หันหน้าสู่
กิบลตั จากนัน้ก็สอนให้กล่าวค าปฏิญาณตน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และใช้น า้หรือเคร่ืองด่ืมหยดท่ีกระเดือก  
และให้อา่นสเูราะฮฺ ยาสีน ใกล้ๆ เขา  
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 เม่ือมสุลิมเสียชีวิต ควรปิดตาทัง้สองของเขา และผกูขากรรไกรทัง้สองของเขาด้วยผ้า และขยบั
ข้อพบัตา่งๆ เบาๆ  และวางให้สงูจากพืน้ดิน เปลือ้งเสือ้ผ้าออก ปกปิดเอาเราะฮฺ และวางบนเตียงท่ีอาบน า้
ศพเขาโดยหนัไปทางกิบลตั ให้ตะแคงขวา หากสะดวก ถ้าไมส่ะดวกก็ให้นอนหงาย ย่ืนเท้าไปทางกิบลตั

2. การอาบน า้ศพ

 ผู้ ท่ีสมควรยิ่งในการอาบน า้ศพ คือผู้ เขาสั่งเสียไว้ จากนัน้คือพ่อของเขา จากนัน้ปู่  จากนัน้
บคุคลท่ีเป็นญาตใิกล้ชิดท่ีสดุ 

 ส่วนผู้ ท่ีสมควรยิ่งในการอาบน า้ศพแก่ผู้หญิงคือ ผู้ ท่ีเขาได้สัง่เสียไว้ จากนัน้คือมารดา ตอ่มา
คือยา่ จากนัน้ญาตใิกล้ชิดท่ีเป็นผู้หญิง

 สามีและภรรยาท่ีเป็นมสุลิมอาบน า้ศพแก่กนัได้


เง่ือนไขผู้ท่ีอาบน า้ศพ

  มีสตสิมัปชญัญะ

 รู้เดียงสา 

 รู้บทบญัญตักิารอาบน า้ศพ

 ไม่อนญุาตให้มสุลิมอาบน า้ศพ หรือฝังศพตา่งศาสนิก แตอ่นญุาตให้ฝังศพตา่งศาสนิกเม่ือไม่มี
ใครฝังเขา


3. ลักษณะการอาบน า้ศพ
  เม่ือท าการเร่ิมอาบน า้ศพ ให้ปิดเอาเราะฮฺของศพ จากนัน้ยกศีรษะของศพให้สูงขึน้ จนใกล้เคียงกับ

การนัง่ และรีดท้องเบาๆ และรดน า้เยอะๆ จากนัน้ใช้ผ้าชิน้เล็กพนัมือถทู าความสะอาด จากนัน้ควรอาบน า้
ละหมาดให้ศพ หลงัจากท่ีใช้ผ้าชิน้อ่ืนพนัมือ แล้วก็เจตนาอาบน า้ศพ และกล่าวบสิมิลละฮฺ แล้วล้างด้วย น า้
ใบพทุรา หรือสบู ่เร่ิมจากศีรษะและเครา จากนัน้ก็ด้านขวา ตอ่มาด้านซ้าย จากนัน้อาบซ า้อีกเป็นครัง้ท่ีสอง
และสาม เหมือนกบัครัง้แรก 

 หากไม่สะอาดต้องเพิ่มจ านวนครัง้อีกจนสะอาด และครัง้สุดท้ายให้ใช้น า้ผสมการบูรหรือ
เคร่ืองหอม 

 หากหนวดหรือเล็บยาวให้ตดัออก แล้วหอ่ด้วยผ้า 

 ผมของผู้หญิงให้ผกูจดัท าเป็นสามสว่นและปลอ่ยไปด้านหลงั  
 

4. การห่อศพ 
 ผู้ชายควรหอ่ด้วยผ้าสามชัน้ สีขาว ผสมด้วยเคร่ืองหอม ทบัซ้อนกนัระหวา่งชัน้ จากนัน้น าศพมาวาง
นอนหงายบนผ้า

เอาส าลีปิดท่ีทวารหนกัและทวารเบา แล้วผกูมดัด้วยเศษผ้า เหมือนกบักางเกงตวัเล็ก และใช้เคร่ือง
หอมในส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย จากนัน้ก็ให้ดึงชายผ้าส่วนบนด้านซ้ายไปทางด้านขวา ด้านขวาไปซ้าย ชัน้ท่ี
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สองและสามก็ท าเชน่เดียวกนั และให้ผกูชายผ้าสว่นท่ีเหลือด้านศีรษะ และจะแก้ออกเม่ือตอนฝัง
ศพเดก็ผู้ชายหอ่ด้วยผ้าผืนเดียว (ชัน้เดียว) และอนญุาตให้หอ่ด้วยผ้าสามผืน 
ศพผู้หญิงนัน้ต้องสวมเสือ้ ผ้านุง่ และใช้ผ้าคลมุ(คมิารฺ) และผ้าอีกสองชัน้  
ศพเด็กผู้หญิงห่อด้วยเสือ้และผ้าสองชัน้การอาบน า้ศพเพียงครัง้เดียวซึ่งทัว่ทกุสว่นของร่างกาย ถือ

วา่ใช้ได้ จะเป็นศพชายหรือหญิงก็ตาม
การหอ่ศพด้วยผ้าผืนเดียวซึง่ปกปิดทกุสว่นของร่างกาย ถือวา่ใช้ได้ จะเป็นศพชายหรือหญิงก็ตาม 
เดก็ท่ีเสียชีวิตจากการแท้ง เม่ือครบอายคุรรภ์ส่ีเดือน จะต้องตัง้ช่ือ อาบน า้ศพ และละหมาดศพให้

 
5. การละหมาดศพ

 อิมามควรยืนตรงท่ีสว่นอกของศพผู้ชาย และตรงสว่นกลางของศพหญิง

 กลา่วค าตกับีรฺส่ีครัง้ โดยยกมือทัง้สองในการตกับีรฺทกุครัง้ 

 ตกับีรฺครัง้แรก แล้วอ่านอะอซูุบิลลาฮฺ อ่านบิสมิลลาฮฺ และสเูราะฮฺอลัฟาติหะฮฺ (อ่านเบา) โดย
ไมอ่า่นดอุาอ์อิสตฟิตาห์ 

 ตกับีรฺครัง้ท่ีสอง และอา่นเศาะละวาตตอ่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   
، َكَما َصل يَْت لََعَ ِإبَْراِهيَم، َولََعَ آِل ِإبَْراِهيَم، ِإن َك َحِ الل  » د  َم  ، َولََعَ آِل م  د  َم  م  َصله لََعَ م  ، َولََعَ آِل ه  د  َم  م  بَاِرْك لََعَ م  يٌد، الل ه  ِ ََ يٌد 

، َكَما بَاَرْكَت لََعَ إِبَْراِهيَم، ولَََعَ آِل إِبَْراِهي د  َم  يدٌ م  ِ ََ يٌد   «َم، إِن َك َحِ
(บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 3190, มสุลิม 406, อตัติรมิซีย์ 483, อนันะสาอีย์ 1288, อบดูาวดู 976, อิบนมุาญะฮฺ 
604, อะหมดั 4/244, และอดัดาริมีย์ 1324) 

 ตกับีรฺครัง้ท่ีสาม และอา่นดอุาอ์  
 رِ كَ ذَ نا، وَ يِ بِ نا وكَ يِ غِ امهلل اغفر لّينا ومّيتنا، وشاهدنا واغئبنا، وَص  »

 
ه وانا، وأنت لََع ثْ مَ م منقلبنا وَ لَ عْ تَ  نَك انا، إِ ثَ نْ نا وأ ير، دِ قَ  ء  َش   ك 

 ه، وَ نْ عَ  ف  ه واعْ فِ اَع ه، وَ  وارَحْ ا فتوفه عليهما، امهلل اغفر هَل نّ ه مِ تَ يْ ف  وَ ََ  نة، ومنوالس   نا فأحيه لَع اإلسالمِ ه مِ تَ يْ يَ امهلل من أحْ 
َ
م رِ كْ أ

 وْ  الَ ّق  نَ ا ي  ايا كمَ َط نوب والَ ج والََبَد، ونّقه من ال  لْ املاء والَ له بِ سِ له، واغْ خَ دْ ع مَ  وأوسِ هَل ز  ن  
َ
َ ض من الَ يَ بْ ب األ  س، وَ ن

َ
ا خيا ار  دَ  هل  دِ بْ أ

 ن زَ يا مِ ا خَ ج  وْ زَ ه، وَ من دارِ 
َ
 له الَ خِ دْ وجه، وأ

َ
 ار، وَ ال   ذاِب  وعَ َْب القَ  اِب ذَ ذه من عَ عِ نة، وأ

َ
 «ه ونّور هل فيهَْبِ ح هل يف قَ سِ فْ أ

(บนัทกึโดย อตัริมิซีย์ 1042, อนันะสาอีย์ 1986, และอะหมดั5 / 412 )

 หากเป็นศพของเด็กให้กล่าวดอุาอ์หลงัจากประโยค มันตะวัฟฟัยตะฮุมินนา ฟะตะวัฟฟะฮุอะ
ลัยฮิมา วา่  

مهلل اجعله ذخر  » ِلَ ا مهلل ثقل بِ ع  يْ فِ ا وشَ ط  ر  ، وف  هِ يْ ا لوا  بِ  مْ ظِ هما وأعْ نَ يْ ازِ وَ مَ  هِ ا َابا، ا
 
بصالح سلف املؤمنني،  ما وألقهه  جورَ ه أ

  «يمحِ الَ  اَب ذَ عَ  َك تِ ْحَ رَ بِ  هِ ه يف كفالة إبراهيم، وقِ لْ عَ واجْ 
 จากนัน้ ตกับีรฺครัง้ท่ีส่ี และหยดุครู่หนึง่ จากนัน้สลาม ครัง้เดียว ทางด้านขวา

 
6. ความประเสริฐของการละหมาดศพ 

 ผู้ ท่ีละหมาดศพจะได้ผลบญุ หนึ่งกีรอฏ (กีรอฏหนึ่งเท่ากบัภูเขาอหุุด) และหากเขาตามไปส่ง
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จนกระทัง่ฝัง เขาจะได้ผลบญุสองกีรอฏ 

 สง่เสริมให้ผู้ชายส่ีคนแบกศพ โดยจบัคนละมมุของเตียงท่ีวางศพ และควรรีบน าศพไปฝัง คนท่ี
เดนิเท้าให้น าหน้าศพ สว่นคนท่ีขบัข่ีพาหนะให้ตามหลงั 

7. การฝัง และสิ่งท่ีห้ามปฏิบัตใินสุสาน 

 ต้องขดุหลมุให้ลกึ และให้ขดุลกูหลมุ (โพรง) เพ่ือวางศพด้านท่ีหนัไปทางกิบลตั ซึง่ดีกวา่ขดุตรง
กลางหลมุ  

 ผู้ ท่ีน าศพลงหลมุกลา่ววา่  
 «اهللِ  ولِ س  رَ  ةِ له  مِ لََع وَ  اّلله  ِمْسِب»

 และวางศพในลกูหลุม ตะแคงขวา หนัหน้าไปทางกิบลตั จากนัน้ให้วางก้อนดิน (อิฐ หิน)แล้ว
กลบดนิ  

 ยกหลมุฝังศพให้สงูกวา่พืน้ประมาณหนึง่คืบ แล้วรดน า้  

 ไม่อนญุาตให้ปลกูสร้างอาคาร ประดบั   เดินเหยียบย ่า ละหมาด สร้างมสัญิด บชูา ประดบัไฟ 
โปรยดอกไม้ และเดนิวนรอบเพ่ือท าพิธีกรรม  

 สง่เสริมให้ปรุงอาหารแก่ครอบครัวของผู้ตาย   

 ครอบครัวของผู้ตายปรุงอาหารแก่ผู้คนนัน้นา่รังเกียจ  

 ผู้ ท่ีเย่ียมสสุานควรกลา่ววา่  
 تَ سْ نكم والم   مِ نْي دمِ قْ تَ سْ الم   اّللد  م  حَ رْ ون، يَ ق  حِ م اَل ك  بِ  اّللد  اءَ شَ  نْ ا إِ ن  إِ وَ  ؤمننيَ م م  وْ قَ  ارِ م دَ ك  يْ لَ الم عَ الس  »

ْ
َ نَ يْ رِ خِ أ  سْ ، ن

َ
ا َلَ  اّلل   ل  أ

 منَ رِ ة، امهلل ال َتْ يَ افِ العَ  م  ك  لَ وَ 
َ
َ ا وَ َلَ  رْ فِ م، واغْ ه  دَ عْ ا بَ ن  تِ فْ م، وال تَ ه  رَ جْ ا أ  «مه  ل

(บนัทึกโดย  มุสลิม 149, อันนะสาอีย์ 150,  อบูดาวูด 3237, อิบนุมาญะฮฺ 4306, อะหมัด 2/300, และมา
ลิก 60) 

 สง่เสริมให้ปลอบโยนญาตผิู้ตายก่อนและหลงัจากการฝัง สามวนัสามคืน นอกจากผู้ ท่ีไม่ได้อยู่
ร่วมขณะจดัการศพ

 ผู้ ท่ีประสบความเดือดร้อน หรือมีทกุข์ ควรกลา่ววา่ 
 «إنا ّلّل وإنا إِله راجعون، امهلل أجرين يف مصيبت، واخلف يل خيا منها»

(บนัทึกโดย มุสลิม 918, อตัติรมิซีย์ 977, อบูดาวูด 3119, อิบนุมาญะฮฺ 1667, อะหมัด 6/307, และมาลิก 
558) 

 อนุญาตให้ร้องไห้เงียบๆ เน่ืองจากอาลัยผู้ ตาย และห้ามฉีกผ้า ตบแก้ม พรรณนา โหยหวน 
และอ่ืนๆ 
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ตอนที่ 3 
ซะกาต 

 الزاكة
 
1. เหตุผลบางประการของการบัญญัตซิะกาต  

1. ช าระจิตใจให้สะอาดจากความต ่าช้าของความตระหน่ี ความตะกละ และความละโมบ 
2. เอาใจใสค่นยากจน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนขดัสน และชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส 
3. พิทักษ์รักษาประโยชน์ส่วนรวมซึ่งท าให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ควบคุมมิให้ทรัพย์สินกระจุกอยู่

เฉพาะคนท่ีร ่ารวย และพอ่ค้า หรือหมนุเวียนอยูร่ะหวา่งคนร ่ารวย 
 

2. นิยามซะกาต  
คือปริมาณของทรัพย์สินท่ีต้องจ่ายแก่ผู้ มีสิทธ์ิ เม่ือครบพิกัด โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีถูกบญัญัติไว้ 

เป็นการช าระและขดัเกลาจิตใจให้สะอาด 
يِهمْ ﴿ ْم َوَ َزكه ر ه  ْمَوالِِهْم َصَدقَة  ت َطهه

َ
ْذ ِمْن أ  [301]اتلوبة :  ﴾خ 

“โอ้มุหัมมัด เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทาน เพ่ือเจ้าจะท าให้พวกเขาบริสุทธ์ิจาก
มลทินบาปตา่งๆ และเพ่ือเพิ่มพนูคณุงามความดีแก่พวกเขาด้วยทานนัน้”  (อตัเตาบะฮ์ 103)  

  
3. สถานะของซะกาตในอิสลาม 

ซะกาตเป็นองค์ประกอบหลกั (รุก่น) ของอิสลาม ซึง่ถกูระบพุร้อมกบัการละหมาดในหลายๆ โองการ 
 

4. บทบัญญัตเิก่ียวกับซะกาต 
ซะกาตนัน้เป็นภาคบงัคบัเหนือมสุลิมผู้ครอบครองทรัพย์สินท่ีครบพิกดั โดยมีเง่ือนไขตา่งๆ   
ซึ่งอลัลอฮฺได้บญัญัติไว้ในคมัภีร์ของพระองค์ และท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้สัง่ให้

ปฏิบตั ิไมว่า่ผู้นัน้จะเป็นผู้ เยาว์หรือผู้ใหญ่ ผู้ชายหรือผู้หญิง สขุภาพดี พิการ หรือวิกลจริต  
يِهمْ ﴿ ْم َوَ َزكه ر ه  ْمَوالِِهْم َصَدقَة  ت َطهه

َ
ْذ ِمْن أ  [301]اتلوبة :  ﴾خ 

“โอ้มุหัมมัด เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทาน เพ่ือเจ้าจะท าให้พวกเขาบริสุทธ์ิจาก
มลทินบาปตา่งๆ และเพ่ือเพิ่มพนูคณุงามความดีแก่พวกเขาด้วยทานนัน้”  (อตัเตาบะฮ์ 103)  

 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ و    َء َمن و     ٱلَّ نفِق 

َ
ا   َكَسبيت مي  َما َطيذَِبَِٰت  ِمن أ َنا َوِممَّ رَجي خي

َ
م أ ِنَ  َلك  ۡرِض   مذ

َ   [167]ابلقرة :  ﴾ ٱۡلي

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงบริจาคจงส่วนหนึ่งจากสิ่งท่ีดีๆจากสิ่งท่ีพวกเจ้าแสวงหาไว้ และจากสิ่งท่ีเรา
ให้แก่พวกเจ้า ซึง่เราให้ออกมาจากดนิ” (อลับะเกาะเราะฮ์ 267) 

  
و    ﴿ قِيم 

َ
ةَ  َوأ لَوَٰ ةَ  َوَء ت و    ٱلصَّ َكوَٰ   [10]املزمل :  ﴾ ٱلزَّ
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“และพวกเจ้าจงด ารงละหมาด และจงจา่ยซะกาต” (อลัมซุซมัมิล 20) 
 
และทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ِبُنِ » ِمِ ىِخِ لِ عِ ِالمُِس ِالِ ِي  ِِنِ ةِأ ِادِ هِ :ِش ِس  ِِ ل  ِ ِِ َِ ِاّلَِّلِلهِ ِِ اّّلِ ِلُِوِ سُِاِرِ دِ مِّحِ مُِِنِ أ ِِ َِ الَصِِامِ قِ ،َِ «اةكِ الزَِِاءِ تِ يِ ِِ الة،ِ
“อิสลามถกูวางอยูบ่นโครงสร้าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าท่ีถกูเคารพภกัดีโดยแท้จริง
นอกจากอลัลอฮฺเท่านัน้ และมุหมัมดัเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ สอง ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ 8, มสุลิม 16,  อตัตริมิซีย์ 2609) 

 
ทรัพย์สินท่ีต้องจ่ายซะกาต 

ทรัพย์สินท่ีต้องจา่ยซะกาตมี 4 ประเภท คือ 
 เงินตรา  ปศสุตัว์ พืชผลท่ีงอกเงยจากดนิ และซะกาตในการค้าขาย 
1. เงนิตรา คือ ทองค า เงนิ และธนบัตรต่างๆ 
ทองค า เม่ือครบพิกดั น า้หนกั 20 มษิกอล อตัราการจา่ย  2.5%  
โลหะเงิน เม่ือครบพิกดั  200 ดริฮมั  จา่ย 2.5% เชน่เดียวกบัทองค า 
ธนบตัรตระกูลต่างๆ ณ ปัจจุบนั เม่ือมีราคาเทียบเท่าพิกัดทองค าหรือโลหะเงิน จ่ายในอัตรา 2.5%   

เม่ือครบรอบปี 
 
2. ปศุสัตว์ คือ อูฐ วัว แพะหรือแกะ  
ต้องจ่ายซะกาตถ้าปลอ่ยให้เล็มหญ้าตามท้องทุง่ หรือทะเลทราย เป็นเวลาทัง้ปีหรือส่วนมากของปี เม่ือ

ครบพิกดัและครบรอบปี เม่ือเลีย้งไว้เพ่ือนมและขยายพนัธุ์ ตามพิกดัดงันี ้ 
 2.1 แพะและแกะ 
  เม่ือครบ 40-120 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะหนึง่ตวั 
  เม่ือครบ 121-200  ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะสองตวั 
  201 จา่ยซะกาตเป็นแกะสามตวั   จากนัน้ในทกุหนึง่ร้อยตวั ให้จา่ยเป็นแกะหนึง่ตวั 
 
 2.2 ววั  
  ววั 30-39 ตวั ให้จ่ายซะกาตเป็น ตะบีอฺ หรือตะบีอะฮ์ หนึ่งตวั (ววัตวัผู้หรือตวัเมียท่ีมีอายุ

ครบหนึง่ปี) 
  ววั 40-59 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น มสุินนะฮ์ หนึง่ตวั (ววัตวัเมียท่ีอายคุรบสองปี) 
  ววั 60 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นววัท่ีมีอายคุรบหนึง่ปีสองตวั 

จากนัน้ในทกุสามสิบตวั ให้จ่ายววัท่ีมีอายคุรบอายุหนึ่งปีหนึ่งตวั  และในทุกส่ีสิบตวั ให้จ่ายววัตวั
เมียท่ีมีอายคุรบสองปีหนึง่ตวั 
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 2.3 อฐู 

  อฐู 59  ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะ 1 ตวั  

  อฐู 10 14 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะ 2 ตวั   

  อฐู 15  19 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะ 3 ตวั  

  อฐู 20 24 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นแกะ  4 ตวั  

  อฐู 25  35 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น บนิตมุะคอฎ 1 ตวั (อฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบหนึง่ปี) 

  อฐู 36 45  ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น บนิตลุะบนู  1 ตวั (อฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบสองปี) 

  อฐู 46   60 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น หิกเกาะฮ์  1 ตวั (อฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบสามปี) 

  อฐู 61  75 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น ญะซะอะฮ์  1 ตวั (อฐูตวัเมียท่ีอายคุรบส่ีปี) 

  อฐู 76  90 ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น อฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบสองปี  2 ตวั  

  อฐู 91 120  ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็น อฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบสามปี 2 ตวั 
  อฐู 121  ตวั ให้จา่ยซะกาตเป็นอฐูตวัเมียท่ีอายคุรบสองปี  3 ตวั  

จากนัน้ในทกุส่ีสิบตวั ให้จ่ายซะกาตเป็นอูฐตวัเมียท่ีมีอายคุรบสองปี  1 ตวั และในทุกห้าสิบตวั ให้
จา่ยซะกาตเป็นอฐูตวัเมียท่ีมีอายคุรบสามปี  1 ตวั  

 ถ้าหากปศสุตัว์มีไว้เพ่ือการค้าขาย และเพ่ือหาก าไร เม่ือครบรอบปีให้ประเมินราคา แล้วจ่าย
ในอตัรา 2.5% และถ้ามิใชเ่พ่ือการค้าขาย ก็ไมต้่องจา่ยซะกาตค้าขาย 

 ต้องจ่ายซะกาตเป็นตวัเมียเท่านัน้ ส่วนการจ่ายตวัผู้นัน้ใช้ไม่ได้ นอกจากซะกาตววั และอูฐท่ี
เป็นตวัผู้สองปี สามปี หรือส่ีปี ซึง่ใช้จา่ยทดแทนอฐูตวัเมีย ในกรณีท่ีมีเฉพาะตวัผู้ เทา่นัน้ 
 

3. สิ่งท่ีงอกเงยจากดนิ (พืชผล)  
  ต้องจ่ายซะกาตพืชผลทุกชนิดท่ีเป็นเม็ดและผลไม้ลกูเล็กๆ ซึ่งใช้การวดัตวงและเก็บไว้ได้นาน เช่น

อินทผลมั และองุ่นแห้ง  เม่ือครบพิกดั 300 ทะนาน เทา่กบั  624 กิโลกรัม โดยประมาณ 
  พืชผลในปีเดียวกัน  ถ้าเป็นชนิดเดียวกันจะถูกเอามารวมกันเพ่ือให้ครบพิกัด เช่น อินทผลมัต่าง

พนัธุ์ชนิดตา่งๆ 
 
อัตราที่ต้องจ่าย  
1. ส าหรับพืชผลท่ีรดน า้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย เชน่ใช้น า้ฝน ให้จา่ยซะกาต 10% 
2. พืชผลท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการให้น า้ เชน่ ใช้น า้จากบอ่ จา่ยซะกาต 5% 
3. พืชท่ีใช้น า้โดยมีคา่ใช้จา่ยเป็นบางครัง้ จา่ยซะกาต 7.5% 

 จ าเป็นต้องจา่ยเม่ือเม็ดเร่ิมแข็ง และผลไม้เร่ิมสกุ   ) เชน่มีสีเหลืองหรือแดง ( 
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 ผกัและผลไม้อ่ืนๆ ไม่ต้องจ่ายซะกาต นอกจากมีไว้เพ่ือท าการค้าขาย หากเป็นเชน่นัน้ ต้องจา่ย 
2.5% จากมลูคา่ เม่ือครบพิกดัและครบรอบปี  

 สิ่งท่ีได้มาจากทะเล เช่น ไข่มุก  หินปะการัง  และปลา ไม่ต้องจ่ายซะกาต  แต่หากมีไว้เพ่ือ
การค้าขายก็ให้จา่ยซะกาตการค้า   2.5% จากมลูคา่ เม่ือครบรอบปี และครบพิกดั 

 อรัริกาซ คือสมบตัท่ีิเจอถกูฝังอยูใ่นดนิ ต้องจา่ยหนึง่สว่นห้า หรือ 20%  มีคา่มากหรือน้อยก็ตาม 
และต้องจ่ายเหมือนกับทรัพย์ท่ียึดได้จากสงครามโดยไม่ต้องใช้ก าลัง  (คือหนึ่งส่วนห้าจ่ายเพ่ือประโยชน์
สว่นรวม เครือญาตขิองทา่นเราะสลู เด็กก าพร้า คนขดัสน และคนเดินทางท่ีขาดเสบียง) และอีกส่ีสว่นก็เป็น
สิทธ์ิของผู้ ค้นพบ 

 
4. สินทรัพย์ในการค้าขาย 
  คือสิ่งท่ีมีไว้เพ่ือการค้าขายและหาก าไร ได้แก่ อาคารท่ีอยู่อาศยั สตัว์ อาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองมือ

ตา่งๆ และอ่ืนๆ  
สินทรัพย์เพ่ือการค้า ต้องจ่ายซะกาตเม่ือครบพิกัด และครบรอบปี ในอัตรา 2.5% จากมูลค่า

ทัง้หมด และอนญุาตให้ใช้ตวัสินทรัพย์นัน้จา่ยเป็นซะกาตได้ ซะกาตค้าขายนัน้ ควรแจกจา่ยแก่คนขดัสน  
หากสินทรัพย์มีไว้เพ่ือครอบครอง มิได้มีเป้าหมายท าการค้าขาย ก็ไมต้่องจา่ยซะกาต  
ผลผลิตจากปศสุตัว์และก าไรจากการค้าขายนัน้ ให้นบัรอบปีพร้อมกบัส่วนท่ีเป็นต้นทนุ เม่ือต้นทุน

มีปริมาณครบพิกดั 
 
เงื่อนไขที่ต้องจ่ายซะกาต 
1. เป็นไท  
2. เป็นมสุลิม  
3. ครบพิกดั 
4. ถือกรรมสิทธ์ิโดยสมบรูณ์ 
5. ครบรอบปี นอกจาก ริกาซ และสิ่งท่ีงอกเงยจากดิน คือ ริกาซจะจ่ายเม่ือค้นพบ และพืชผลจะจ่าย

เม่ือฤดกูาลเก็บเก่ียว 
 

การจ่ายซะกาต 
1. เวลา 

จ าเป็นต้องจ่ายซะกาตโดยเร็ว เช่นเดียวกับการบนบาน และกัฟฟาเราะฮ์ (สิ่งไถ่โทษ) เพราะส านวน
ค าสัง่โดยทัว่ไปแล้ว คือ ต้องท าทนัทีโดยเร็วเชน่  

ةَ  َوَء تَو     ﴿ َكوَٰ   [177]ابلقرة :  ﴾ ٱلزَّ
“และพวกเจ้าจงจา่ยซะกาต”  (อลับะเกาะเราะฮ์  277) 

 



 

 

ฟิกฮฺอยา่งง่าย   44  

และอนโุลมให้ลา่ช้าได้เพ่ือเก็บไว้จ่ายในยามท่ีมีเหตผุลจ าเป็น หรือเพ่ือให้แก่ญาติใกล้ชิด หรือแก่เพ่ือน
บ้าน 

 
2. ข้อชีข้าดเก่ียวกับการไม่จ่ายซะกาต 

       บคุคลใดปฏิเสธบญัญัติซะกาต โดยมีความรู้และตัง้ใจ เขายอ่มเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา แม้วา่เขาจ่าย
ซะกาตก็ตาม เน่ืองจากเขาได้ปฏิเสธอลัลอฮฺ เราะสลู และปฏิเสธมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์  เขาต้องกลบั
ตวัส านกึผิด  หากไมส่ านกึผิด เขาต้องโทษประหารชีวิต  

     และบุคคลใดไม่จ่ายซะกาตเพราะความตระหน่ี และเลินเล่อ ต้องเก็บซะกาตจากเขา และต้องสั่ง
สอนและตกัเตือน  เน่ืองจากเขากระท าสิ่งท่ีต้องห้าม  

   ผู้ปกครองโดยชอบธรรมต้องจา่ยซะกาตแทนคนบ้าและเดก็ 
 

3. ข้อควรปฏิบัตขิณะจ่ายซะกาต 
3.1 ควรจา่ยอยา่งเปิดเผย เพ่ือให้พ้นจากข้อกลา่วหา 
3.2 ให้แจกจา่ยด้วยตวัเอง เพ่ือให้ถึงผู้ มีสิทธ์ิอยา่งแท้จริง 
3.3 กลา่วดอุาอ์ ขณะจา่ยซะกาต 

 «ام  مغرَ  اهَ لْ عَ َتْ  اَل وَ  امغنم   هالْ عَ اجْ  امهلل»
“โอ้อลัลอฮฺโปรดให้ทานนีเ้ป็นก าไรและความสบายใจ อย่าให้เป็นคา่ปรับ” (บนัทึกโดย อิบน ุมาญะฮฺ จากอบ ู
ฮร็ุอยเราะฮ์)   

3.4 ผู้ รับควรกลา่ววา่  
  امَ يْ فِ  اّللد  أجرك»

َ
َ  كَ ارَ بَ . تيْ َط عْ أ   ايمَ فِ  َك ل

َ
َ  ه  لَ عَ جَ وَ  تيْ قَ بْ أ  «اور  طه   َك ل

“ขออลัลอฮฺตอบแทนผลบญุแก่ท่านในสิ่งท่ีท่านให้ ขออลัลอฮฺให้ท่านมีความจ าเริญในสิ่งท่ีท่านเก็บไว้ และ
ขอตอ่พระองค์ให้เป็นการขดัเกลาแก่ทา่น” 

3.5 ควรจา่ยซะกาตแก่เครือญาตท่ีิขดัสน ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นการอปุการะตามหน้าท่ี 
 

ผู้มีสิทธิรับซะกาต  8 จ าพวก 
ِب وَ ﴿ َقا ِِف الره َو ْم  ه  ل وب  َؤل َفِة ق  َوالْم  َعلَيَْها  َواْلَعاِمِلنَي  َقَراِء َوالَْمَساِكنِي  ت  لِلْف  َدَقا َما الص  ِبيِل ِإن  ِ َوابِْن الس  ّلل  ِِف َسِبيِل ا اْلَغاِرِمنَي َو

ِ َواّلل   َعِليٌم َحِكيٌم   [00]اتلوبة :  ﴾فَِريَضة  ِمَن اّلل 
“แท้จริง ทานทัง้หลาย (ซะกาต) นัน้ เป็นสิทธิส าหรับบรรดาผู้ ท่ียากจน บรรดาผู้ ขัดสน บรรดาเจ้าหน้าท่ี
จดัเก็บ บรรดาผู้ ท่ีต้องโน้มน้าวจิตใจของพวกเขา ใช้ในการไถ่ทาส บรรดาผู้ มีหนีส้ิน ใช้ในหนทางของอลัลอฮฺ 
และผู้ เดนิทางท่ีขาดเสบียง นัน่เป็นบญัญัตจิากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงรอบรู้ ทรงปรีชาญาณ” (อตัเตาบะฮฺ 
60) 

 
1. บรรดาผู้ ท่ียากจน (ฟะกีรฺ) คือ ผู้ ท่ีไมมี่รายได้แม้สกัเล็กน้อยของความจ าเป็น 
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3. บรรดาผู้ ท่ีขดัสน (มิสกีน) คือ ผู้ ท่ีมีรายได้คร่ึงของความจ าเป็น หรือมากกวา่คร่ึง 
3. เจ้าหน้าท่ี คือ ผู้จดัเก็บ ผู้ดแูล เม่ือไมมี่คา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน  
4. ผู้ ท่ีต้องโน้มน้าวจิตใจ คือ หวัหน้าหรือแกนน ากลุ่ม ซึ่งคาดหวงัว่าเขาจะรับอิสลาม หรือยบัยัง้ความ

ชัว่ร้ายของเขา หรือการศรัทธาของเขาจะมัน่คง หรือคนอ่ืนจะรับอิสลามเพราะเขา 
5. การไถ่ทาส คือ ทาสท่ีท าสญัญากบันายวา่จะไถ่ตวัให้เป็นอิสระ 
6. ผู้ มีหนีส้ิน มี 2 ประเภท 

- มีหนีส้ินเพราะไกลเ่กล่ียข้อพิพาทระหวา่งคูก่รณี 
 - มีหนีส้ินเพราะตวัเอง โดยมีภาระหนีส้ินมาก และไมมี่ทรัพย์สินท่ีจะใช้หนี ้
7. ในหนทางของอัลลอฮฺ คือนักรบผู้ เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ การเรียกร้องเชิญชวนสู่ศาสนา

ของอลัลอฮฺ และสิ่งท่ีชว่ยหรือสง่เสริมการเผยแพร่ศาสนา 
8. คนเดนิทาง คือ คนเดนิทางท่ีขาดปัจจยั ท่ีจะกลบัสูภ่มูิล าเนา 
 

ซะกาตตุลฟิฏรฺ 
1. เหตุผลทางบทบัญญัต ิ

     สว่นหนึ่งจากเหตผุล คือการขดัเกลาจิตใจผู้ ท่ีถือศีลอด จากสิ่งไร้สาระ และการพดูจาหยาบคาย ซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้ และยงัเป็นอาหารแก่คนขดัสนและยากจน โดยท่ีพวกเขาไมต้่องขอผู้ อ่ืนในวนัอีด 

 
2. ปริมาณและชนิดอาหารท่ีเป็นซะกาตุลฟิฏรฺ 

    1 ทะนาน คือ 4 ลิตร และเทา่กบั  3  กิโลกรัม โดยประมาณ  โดยใช้อาหารหลกัของผู้คนในเมืองนัน้ๆ 
ไมว่า่จะเป็นข้าวบาเลย์่ อินทผลมั ข้าว องุ่นแห้ง หรือเนยแห้ง 

 
3. เวลาที่ต้องจ่าย 

   จ าเป็นต้องจา่ยเม่ือเข้าสูคื่นของวนัอีดลิฟิฏรฺ  เวลาจา่ย คือ 

  เวลาท่ีอนุญาต คือ หนึ่งวัน หรือสองวัน ก่อนวันอีด เน่ืองจากอับดุลลอฮุ บิน อุมัรฺ ได้ปฏิบัติ
เชน่นัน้  

  เวลาท่ีประเสริฐ คือ เร่ิมจากรุ่งอรุณของวนัอีด จนถึงเวลาใกล้ละหมาดอีด เน่ืองจากท่านเราะสลู
ได้สัง่ให้จา่ยก่อนท่ีผู้คนจะออกไปละหมาด 

 
4. ผู้ท่ีต้องจ่าย 

  คือ ทกุคนท่ีเป็นมุสลิม เป็นอิสระ หรือทาสชายหญิง เด็กหรือผู้ ใหญ่ ซึ่งมีเหลือเพียงพอส าหรับเป็น
อาหารของเขาในวนัและคืนของวนัอีด 

   และควรจา่ยแทนทารกท่ีอยูใ่นครรภ์  
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5. ผู้มีสิทธิรับซะกาตุลฟิฏรฺ  
คือ  ผู้ มีสิทธ์ิรับซะกาตทัง้ 8 จ าพวก เพียงแต่คนขัดสนและยากจนสมควรยิ่งกว่าจ าพวกอ่ืนๆ เพราะ

ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วา่ 
 «مِ وْ اِلَ  اذَ هَ  يِفْ  الِ ؤَ الس   نعَ  مْ أغنوه  »

“จงให้พวกเขามีเพียงพอในวนันีโ้ดยไมต้่องขอจากผู้ใด” 
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ตอนที่ 4 
การถือศีลอด 

 

 الصيام
 
นิยามและประวัตกิารบัญญัตกิารถือศีลอด 
 1. นิยามการถือศีลอด 
 ทางภาษา คือการระงบั 
 ทางวิชาการ การตัง้เจตนาเพ่ืออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺโดยการละเว้นจากการกิน ด่ืม มีเพศสัมพันธ์ 
และทกุสิ่งท่ีท าให้การถือศีลอดเสีย นบัตัง้แตแ่สงอรุณขึน้กระทัง่ดวงอาทิตย์ตก 
 
 2. ประวัตกิารบัญญัตกิารถือศีลอด 
 อลัลอฮฺได้บญัญัตกิารถือศีลอดดงัท่ีพระองค์ได้บญัญัตแิก่ประชาชาตกิ่อนหน้านี  ้
 พระองค์ตรัสวา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ تَِب  َء َمن و    ٱلَّ م   ك  َيام   َعَلييك  ِ تَِب  َكَما ٱلصذ ِينَ  ََعَ  ك  مي  ِمن ٱلَّ مي  َقبيلِك  ونَ  لََعلَّك   [  ١٢١: ابلقرة] ﴾ ١٨٣ َتتَّق 

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา การถือศีลอดได้ถูกบญัญัติแก่พวกเจ้าดงัท่ีได้ถกูบญัญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้านี ้ทัง้นี ้
เพ่ือพวกเจ้าจะได้ย าเกรง” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 183) 
  

การบัญญัติการถือศีลอดเกิดขึน้ในเดือนชะอฺบาน ปีท่ีสองหลังจากฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 
ประโยชน์ของการถือศีลอด 
 การถือศีลอดศีลอดมีประโยชน์ทัง้ในด้านจิตใจ สงัคม และสขุภาพ 
 ประโยชน์ในด้านจิตใจคือ เป็นการฝึกให้ผู้ ถือศีลอดคุ้นชินกบัความอดทนและยบัยัง้ชัง่ใจ อีกทัง้ ยงั
เป็นการเพิ่มความย าเกรงในกบัตวัของเขาด้วย 
 ประโยชน์ในด้านสังคมคือ เป็นการฝึกประชาชาติมุสลิมให้มีระบบระเบียบและร่วมเป็นหนึ่ง รัก
ความเสมอภาคและยุติธรรม มีความเมตตาและจริยธรรมท่ีดี ซึ่งทัง้หมด เป็นช่องทางป้องกันสังคมจาก
ความชัว่ตา่ง ๆ ได้ 
 ส่วนประโยชน์ในด้านสุขภาพคือ เป็นการช่วยชะล้างกระเพาะให้มีประสิทธิภาพในการท างานดี
ยิ่งขึน้ ช าระล้างร่างกายจากสิ่งปฏิกลู และชว่ยลดไขมนัและพงุ 
 
การก าหนดเดือนเราะมะฎอน 
 การก าหนดเดือนเราะมะฎอนมีสองวิธี คือ 
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 1. นับเดือนชะอฺบานให้ครบจ านวนสามสิบวนั กล่าวคือ หากเดือนชะอฺบานมีจ านวนสามสิบวัน 
วนัท่ีสามสิบเอ็ดก็คือวนัท่ีหนึง่ของเดือนเราะมะฎอน 
 2. การเห็นเดือน  เม่ือมีการเห็นเดือนของเราะมะฎอนในคืนท่ีสามสิบของเดือนชะอฺบานแล้ว จ าเป็น
ท่ีต้องถือศีลอด ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

م   َشِهدَ  َفَمن ﴿ رَ  ِمنك  هي ه    ٱلشَّ مي  [715]ابلقرة :  ﴾ فَليَيص 
“ดงันัน้ ผู้ใดในหมูพ่วกเจ้าอยูใ่นเดือนนัน้แล้ว ก็จงถือศีลอด” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 185) 
  

และท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
 ا رَ ذَ إِ »

َ
 ا رَ ذَ إِ وا وَ وم  ص  فَ  الَل م الهِ ت  يْ أ

َ
 م فَ ك  يْ لَ عَ  م  ن غ  إِ وا فَ ر  طِ أفْ وه فَ م  ت  يْ أ

َ
 «اوم  ثني يَ اَل ثَ  ةَ وا العد  ل  مِ كْ أ

“เม่ือพวกท่านเห็นเดือน (เราะมะฎอน) ก็จงถือศีลอด และเม่ือพวกท่านเห็นมนัอีก (เดือนเชาวาล) พวกท่าน
ก็จงละศีลอด หากมีเมฆปกคลมุ (จนไมอ่าจเห็นเดือน) พวกทา่นก็จงท าให้เดือนนัน้มีจ านวนสามสิบวนัเต็ม” 
(บนัทกึโดยมสุลิม) 
 เม่ือมีการเห็นเดือนในประเทศหนึ่ง จ าเป็นส าหรับประชาชนในประเทศนัน้ต้องถือศีลอด กล่าวคือ 
ในแตล่ะพืน้ท่ีมีมฏัละอฺ (เวลาการขึน้และตกของเดือน) ตา่งกนั มฏัละอฺของทวีปเอเชียไม่ใช่มฏัละอฺเดียวกนั
กบัทวีปยโุรป มฏัละอฺของทวีปแอฟริกาไม่ใช่มฏัละอฺเดียวกนักบัทวีฟอเมริกา เป็นต้น ดงันัน้ ในแตล่ะพืน้ท่ีมี
บทบญัญัติเฉพาะส าหรับพวกเขา แตถ้่าหากมสุลิมทัว่โลกถือศีลอดพร้อมเพรียงกนัโดยยึดการดเูดือนเพียง
แหง่เดียวก็ถือวา่เป็นเร่ืองดี และคือสญัลกัษณ์ของความรวมใจเป็นหนึง่และภราดรภาพ 
 ส าหรับการดูเดือนของเราะมะฎอน พยานเพียงคนเดียวหรือสองคนก็เป็นท่ีพอเพียงแล้ว ทัง้นี ้
เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ได้อนุญาตให้มีพยานเพียงคนเดียวในการก าหนดเดือนเราะ
มะฎอน (บันทึกโดยมุสลิม) ส่วนการก าหนดเดือนเชาวาลนัน้จ าเป็นต้องมีพยานสองคน เพราะท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไม่อนญุาตให้มีออกจากการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเพ่ือจะเข้าเดือนเชา
วาลนอกจากต้องมีพยานสองคน (บนัทกึโดยมสุลิม)  

 
วาญิบต้องถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
 การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเป็นวาญิบ ดงัท่ีมีหลกัฐานจากอลักรุอาน หะดีษ และอิจญ์มาอฺ
ของประชาชาต ิและเป็นหนึง่ในหลกัการของศาสนาอิสลาม 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ر   ﴿ ِي   َرَمَضانَ  َشهي نزَِل  ٱلَّ
 
ريَء ن   فِيهِ  أ ٗدى ٱليق  ِنَ  َوَبيذَِنَٰت   لذِلنَّاِس  ه  َدىَٰ  مذ يه  قَاِنن  ٱل ري م   َشِهدَ  َفَمن َوٱليف  رَ  ِمنك  هي ه    ٱلشَّ مي ]ابلقرة :  ﴾ فَليَيص 

715] 
“เดือนเราะมะฎอน เป็นเดือนท่ีอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในเดือนนัน้ เพ่ือเป็นทางน าแก่มนุษยชาติ และ
หลกัฐานอนัชดัเจนเก่ียวกบัข้อแนะน านัน้ และเก่ียวกบัสิ่งท่ีจ าแนกระหว่างความจริงกบัความเท็จ ดงันัน้ ผู้ ใดในหมู่

พวกเจ้าอยู่ในเดือนนัน้แล้ว ก็จงถือศีลอด” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 185) 
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 และท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ِبُنِ » ِمِ ىِخِ لِ عِ ِالمُِس ِالِ ِي  ِِنِ ةِأ ِادِ هِ :ِش ِس  ِِ ل  ِ ِِ َِ ِاّلَِّلِلهِ ِِ اّّلِ ِلُِوِ سُِاِرِ دِ مِّحِ مُِِنِ أ ِِ «اةكِ الزَِِاءِ تِ يِ ِِ َِ ِالة،الَصِِامِ قِ ،َِ
“อิสลามถกูวางอยูบ่นโครงสร้าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าท่ีถกูเคารพภกัดีโดยแท้จริง
นอกจากอลัลอฮฺเท่านัน้ และมุหมัมดัเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ สอง ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ 8, มสุลิม 16,  อตัตริมิซีย์ 2609)
 
องค์ประกอบ (รุก่น) ของการถือศีลอด 
 1. ตัง้เจตนาถือศีลอด เพ่ือปฏิบตัติามค าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺและสร้างความใกล้ชิดกบัพระองค์ 
 ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

 مَ إن  »
َ
 «ياتاله ال بَ مَ عْ ا األ

“แท้จริง การงานทัง้หลายนัน้ขึน้อยู่กบัเจตนา” (มตุตะฟะกนุอะลยัฮฺ) 
 2. ละเว้นจากสิ่งท่ีท าให้เสียการถือศีลอด เชน่ การกิน ด่ืม และมีเพศสมัพนัธ์ 
 3. เวลา กล่าวคือ ถือศีลอดในชว่งเวลากลางวนั ตัง้แตแ่สงอรุณขึน้กระทัง่ดวงอาทิตย์ตก 
 
เงื่อนไขที่วาญิบต้องถือศีลอด 
 1. เป็นมสุลิม 
 2. บรรลศุาสนะภาวะ 
 3. มีสตสิมัปะชญัญะ 
 4. มีความสามารถ 

 สว่นสตรีนัน้ การถือศีลอดของนางจะถือวา่ใช้ได้โดยต้องไมมี่รอบเดือนและเลือดนิฟาส 
 
เงื่อนไขที่จะถือว่าการถือศีลอดใช้ได้ 
 1. เป็นมสุลิม 
 2. ตัง้เจตนาในตอนกลางคืน 
 3. มีสตสิมัปะชญัญะ 
 4. รู้เดียงสา 
 5. ไมมี่รอบเดือน 
 6. ไมมี่เลือดนิฟาส 
 
สิ่งท่ีเป็นสุนัตขณะถือศีลอด 
 1. รีบเร่งในการละศีลอด นัน่คือการละศีลอดโดยทนัทีหลงัจากดวงอาทิตย์ตก 
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 2. ละศีลอดด้วยผลอินทผลมัสดหรือแห้ง หรือละด้วยน า้เปลา่ ท่ีประเสริฐท่ีสดุคือ การละศีลอดด้วย
ผลอินทผลัมสด หลังจากนัน้คือผลอิทผลัมแห้ง และหลังจากนัน้คือด้วยน า้เปล่า และส่งเสริมให้ละโดย
รับประทานในจ านวนค่ี คือ สาม ห้า หรือเจ็ดผล 
 3. กลา่วดอุาอ์ละศีลอด ซึง่ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จะกลา่วขณะละศีลอดว่า 

« َ   َك قِ زْ  رِ لََع ا وَ نَ مْ ص   َك امهلل ل
َ
  َك ا إن  ل من  ب  قَ تَ ا، فَ نَ رْ َط فْ أ

َ
 «م  يْ لِ العَ  يع  مِ الس   َت نْ أ

“ข้าแดอ่ลัลอฮฺ พวกเราได้ถือศีลอดเพ่ือพระองค์ และเราก็ได้ละศีลอดด้วยริซกีของพระองค์ ฉะนัน้ ได้โปรดทรงตอบ

รับการถือศีลอดของพวกเรา แท้จริง พระองค์ทรงเป็นผู้ ได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้” (บนัทกึโดยอบดูาวดู 2358)   
 4. รับประทานสะหรฺู คือการกินหรือด่ืมในช่วงท้ายของเวลากลางคืนโดยมีเจตนาเพ่ือถือศีลอด 
 5. ให้ลา่ช้าในการรับประทานสะหรฺูกระทัง่ช่วงท้ายของกลางคืน 

 
การกระท าที่น่ารังเกียจในขณะถือศีลอด 
 คือการกระท าสิ่งท่ีอาจท าให้การถือศีลอดเสีย ถึงแม้ว่าการกระท านัน้โดยตวัของมนัเองไม่ได้ท าให้
การถือศีลอดเสีย นัน่คือ 
 1. บ้วนปากหรือสดูน าเข้าจมกูอยา่งแรงจนเกินไป 
 2. การจบูท่ีอาจสง่ผลให้เกิดอารมณ์และเสียศีลอด โดยการมีมะซีย์เคล่ือนออกหรืออาจมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีต้องจา่ยกฟัฟาเราะฮฺ 
 3. การเพง่มองภรรยาด้วยอารมณ์ใคร่ 
 4. คดิเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์ 
 5. จบัมือหรือสมัผสัร่างกายของสตรี 

 
ข้อผ่อนปรนในการละศีลอด 
 1. ผู้หญิงมีรอบเดือนและนิฟาสจ าเป็นต้องละศีลอด 
 2. ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องบริโภคอาหารเพ่ือชว่ยเหลือชีวิตคนอ่ืน เชน่ คนจมน า้ เป็นต้น 
 3. อนญุาตให้ผู้ เดนิทางละหมาดย่อและละศีลอดได้ 
 4. ผู้ ป่วยท่ีเกรงวา่จะเกิดอนัตราย 
 5. ผู้ ท่ีเร่ิมออกเดนิทางในเวลากลางวนัของเดือนเราะมะฎอน ทางท่ีดีแล้วเขาไมค่วรละศีลอด ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการเล่ียงจากพิสยัของการคลิาฟ 
 6. สตรีตัง้ครรภ์หรือให้นมบตุรท่ีเกรงวา่หากถือศีลอดแล้วจะเกิดอนัตรายตอ่ตวันางและทารก หรือ
ตอ่ทารกเพียงฝ่ายเดียว ซึง่หากเกรงวา่จะเกิดอนัตรายเฉพาะกบัทารก ผู้ เป็นวะลียฺของทารกจ าเป็นต้องให้
อาหารแก่คนยากจนเทา่กบัวนัท่ีขาดศีลอด แตใ่นทัง้สองกรณี นางจ าเป็นต้องถือศีลอดชด 

 
สิ่งท่ีท าให้การถือศีลอดเสียมีดังนี ้
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 1. เป็นมรุตดั 
 2. เสียชีวิต 

 3. ตัง้ใจละศีลอด 
 4. ไมแ่นใ่จในการจะถือศีลอดตอ่ 
 5. อาเจียนโดยเจตนา 
 6. ใช้ยาสวนทวารและฉีดยาบ ารุง 
 7. มีรอบเดือนหรือเลือดนิฟาส 
 8. กลืนเสมหะท่ีออกมาถึงปาก 
 9. กรอกเลือด ทัง้ผู้ถกูกรอกและผู้ท าการกรอก 
 10. มีอสจุิเคล่ือนออก โดยเกิดจากการตัง้ใจเพง่มอง 
 11. มีอสจุิหรือมะซีย์ออก โดยเกิดจากการสมัผสั ชว่ยตวัเอง หรือเล้าโลม 
 12. มีวตัถตุกถึงล าคอ หรือซึมเข้าถึงสมอง ไมว่า่จะเป็นของเหลวหรือของแข็ง 

 
หมายเหตุ 
 1. ผู้ ท่ีเจตนามีเพศสมัพนัธ์ในเดือนเราะมะฎอนไม่ว่าจะมีความสมัพนัธ์กันด้านหน้าหรือด้านหลัง 
จ าเป็นต้องถือศีลอดชดพร้อมกับจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ ส่วนผู้ ท่ีไม่มีเจตนา (ลืม) ไม่ต้องถือศีลอดชดและ
จา่ยกฟัฟาเราะฮฺแตป่ระการใด 
 2. สตรีท่ีถกูบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ในเดือนเราะมะฎอน หรือไม่รู้บทบญัญัติ หรือลืม การถือศีลอด
ของนางใช้ได้ ในกรณีท่ีถูกบงัคบันางจ าเป็นต้องถือศีลอดชดอย่างเดียว แต่ถ้าหากนางเจตนายินยอม ก็
จ าเป็นต้องถือศีลอดชดพร้อมกบัจา่ยกฟัฟาเราะฮฺด้วย 
 3. กัฟฟาเราะฮฺคือ การปล่อยทาสหนึ่งคนให้เป็นอิสระ หากไม่มีความสามารถ ให้ถือศีลอดสอง
เดือนติดตอ่กนั หากไม่มีความสามารถ ให้จ่ายอาหารแก่ยากจนจ านวน 60 คน และหากไม่มีความสามารถ
อีก ก็ไมต้่องจา่ยกฟัฟาเราะฮฺ 
 4. ผู้ มีเพศสมัพนัธ์กบัภรรยาโดยทางอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางอวยัวะเพศ จ าเป็นต้องถือศีลอดชดและขออภัย
โทษตอ่อลัลอฮฺ 
 5. ส่งเสริมให้รีบเร่งในการถือศีลอดชดและถือติดตอ่กัน หากประวิงเวลาจนเลยเดือนเราะมะฏอน
โดยใชเ่หต ุจ าเป็นต้องให้อาหารแก่คนยากจนตอ่หนึง่วนัท่ีขาดศีลอดพร้อมกบัการถือศีลอดใช้ 
 6. ผู้ เสียชีวิตโดยยงัไม่ได้ถือศีลอดท่ีได้บนบานไว้หรือถือศีลอดในช่วงหจัญ์ ให้ผู้ เป็นวะลียฺถือศีลอด
แทน 
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การถือศีลอดท่ีเป็นสุนัต มักรูฮ ฺ(น่ารังเกียจ) และหะรอม (ต้องห้าม) 
การถือศีลอดที่สุนัต 
 สง่เสริมให้ถือศีลอดในวนัตอ่ไปนี ้

- วนัอะเราะฟะฮฺ (วนัท่ี 9 ซุลหิจญะฮฺ) นอกจากผู้ประกอบพิธีหจัญ์ 
- วนัท่ี 9, 10, 11 ของเดือนมหุรัร็อม 
- หกวนัในเดือนเชาวาล 
- สิบวนัแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ 
- การถือศีลอดในเดือนมหุรัร็อม 
- บรรดาวนัสีขาว (วนัท่ี 13-15) ของทกุเดือน 
- วนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี 
- ถือศีลอดวนัเว้นวนั 
- การถือศีลอดของคนโสดท่ีไมมี่ความสามารถจะแตง่งาน 

 
การถือศีลอดท่ีมักรูฮ ฺ(น่ารังเกียจ) 

- การถือศีลอดของผู้ประกอบพิธีหจัญ์ในวนัอะเราะฮฺ 
- การถือศีลอดเฉพาะวนัศกุร์วนัเดียวเป็นเอกเทศ 

- การถือศีลอดวนัสดุท้ายของเดือนชะอฺบาน 
ข้างต้น คือการถือศีลอดท่ีเป็นมกัรูฮฺในเชิงนา่รังเกียจ สว่นการถือศีลอดท่ีเป็นมกัรูฮฺเชิงต้องห้ามคือ 
- การถือศีลอดสองวนัตดิตอ่กนัหรือมากกวา่โดยไมไ่ด้ละศีลอด 
- ถือศีลอดในวนัสงสยั (30 ชะอฺบาน) 
- ถือศีลอดตลอดทัง้ปี 
- การถือศีลอดสนุตัของสตรีท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจากสามีของนาง ในขณะท่ีสามีนัน้อยู่กบันาง 

 
การถือศีลอดที่ต้องห้ามคือ การถือศีลอดในวนัตอ่ไปนี ้
 1. ถือศีลอดในวนัอีดทัง้สอง 
 2. ถือศีลอดในวนัตชัรีก (11-13 ซุลหิจญะฮฺ) นอกจากผู้ประกอบพิธีหจัญ์ประเภทตะมตัตอฺุและไม่มี
ความสามารถในการครอบครองสตัว์เพ่ือท าฟิดยะฮฺ 
 3. วนัท่ีมีรอบเดือนหรือเลือดนิฟาสส าหรับสตรี 
 4. การถือศีลอดของผู้ ป่วยท่ีคาดวา่อาจสง่ผลอนัตรายตอ่ชีวิตได้ 
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ตอนที่ 5 

การอิอฺตกิาฟ 

 

 االعتاكف وأحاكمه
 

นิยาม  
 ตามหลักภาษา  
 คือ การพ านกั, การอยูป่ระจ า, การเก็บตวั, หรือการยบัยัง้ 
 ตามหลักวิชาการ  
 คือ การตัง้เจตนาพ านกัอยูใ่นมสัญิด เพ่ือการเคารพภกัดี โดยมีรูปแบบเฉพาะ 
  

ประโยชน์ของการบัญญัตกิารอิอฺตกิาฟ   
 1. ท ำให้จิตใจปลอดโปร่ง ปรำศจำกกำรหมกมุ่นอยู่กับกิจกำรโลกดุนยำ โดยมุ่งสู่กำรเคำรพภักดี

และร ำลกึถึงอลัลอฮฺ  
 2. ถวำยใจให้กับอลัลอฮฺ โดยกำรมอบหมำยและพ ำนกัอยู่ท่ีประตแูห่งควำมโปรดปรำนและควำม

เมตตำของพระองค ์
 

ประเภทของการอิอฺตกิาฟ
 การอิอฺตกิาฟมี 2 ประเภท
 1. ภาคบงัคบั
  คือ การอิอฺติกาฟท่ีบนบานไว้ เช่นกล่าวว่า หากฉันส าเร็จในกิจการนัน้ ฉันจะอิอฺติกาฟสามวนั หรือ

หากฉนัได้รับความสะดวกในกิจการนัน้ ฉนัจะอิอฺตกิาฟเทา่นัน้ เทา่นี้
 2. ภาคสมคัรใจและสง่เสริม  
 ท่ีดีท่ีสดุคือ สิบวนัสดุท้ายของเดือนเราะมะฎอน 


องค์ประกอบ (รุก่น) ของการอิอฺตกิาฟ
 1. ผู้ ท่ีอิอฺตกิาฟ (มอฺุตะกิฟ) 
 2. การพ านกัอยูใ่นมสัญิด เน่ืองจากทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 «ة  اعَ َجَ  دِ جِ سْ مَ   يِفْ اّل إِ  َف َك تِ اعْ  الَ »
“ไมมี่การอิอฺตกิาฟ นอกจากในมสัญิดท่ีมีการละหมาดญะมาอะฮฺเทา่นัน้”

  เน่ืองจาก การอิอฺติกาฟในมัสญิดท่ีมีละหมาดญะมาอะฮฺ จะเป็นการเตรียมตัวเพ่ือละหมาดใน
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ลกัษณะท่ีสมบรูณ์ยิ่ง และท่ีสมบรูณ์ยิ่งของการละหมาดนัน้ อยูท่ี่การละหมาดญะมาอะฮฺ  
 3. สถานท่ีอิอฺตกิาฟ (มอฺุตะกฟั) 

เง่ือนไขท่ีท าให้การอิอฺตกิาฟถูกต้อง (ใช้ได้)
 1. ผู้ อิอฺตกิาฟต้องเป็นมสุลิม 
 2. รู้เดียงสา ฉะนัน้ การอิอฺตกิาฟของคนวิกลจริต และเดก็จงึ ใช้ไมไ่ด้ 
 3. ผู้ชายต้องอิอฺตกิาฟในมสัญิดท่ีมีการละหมาดญะมาอะฮฺ  
 4. สะอาดจากมลูเหตท่ีุต้องอาบน า้ (ญะนาบะฮฺ เลือดประจ าเดือน และเลือดหลงัคลอดบตุร) 



สิ่งท่ีท าให้การอิอฺตกิาฟเป็นโมฆะ
 1. การร่วมประเวณี แม้วา่น า้อสจุิไมห่ลัง่ก็ตาม 

نَّ  َوَل  ﴿ وه  نت مي  ت َبَِِٰش 
َ
ونَ  َوأ َِٰكف  يَمَسَِٰجِد   ِف  َع [١٢١: ابلقرة] ﴾ ٱل

“และพวกเจ้าอยา่มีเพศสมัพนัธ์กบัภรรยา ขณะท่ีพวกเจ้าอิอฺตกิาฟอยูใ่นมสัญิด”  (อลับะเกาะเราะฮฺ  187)
 2. การเล้าโลมระหวา่งสามีภรรยา 
 3. เป็นลม และวิกลจริต เน่ืองจากมนึเมา หรืออ่ืนๆ 
 4. สิน้สภาพจากการเป็นมสุลิม 
 5. ออกจากมสัญิด โดยไมมี่เหตท่ีุได้รับการอนโุลม   

เหตุที่อนุโลมให้ออกจากมัสญิด (สถานที่อิอฺตกิาฟ)
 แบง่ออกเป็น  3  ประเภท 
 1. เหตตุามบทบญัญตัิ
  เช่น ออกไปละหมาดวนัศกุร์ หรือ ละหมาดอีดทัง้สอง หากมสัญิดท่ีอิอฺติกาฟไม่มีการละหมาดวนั

ศกุร์ และไมมี่ละหมาดอีด  
   เหตผุลท่ีอนโุลมให้ออก เน่ืองจากการอิอฺติกาฟนัน้ เป็นการภกัดีตอ่อลัลอฮฺโดยการสมคัรใจ และออก

หา่งจากการฝ่าฝืน ขณะท่ีการละทิง้ละหมาดวนัศกุร์ หรือละหมาดอีด เป็นการฝ่าฝืน  
 2. เหตตุามปกตวิิสยั 
 เช่น การขบัถ่าย หรือ มีญะนาบะฮฺ (เหตท่ีุต้องอาบน า้ ) โดยการฝันเปียก เม่ือไม่สามารถอาบน า้

ช าระร่างกายในมสัญิดได้  แตมี่ข้อแม้วา่ ไมอ่ยูน่อกสถานท่ีอิอฺตกิาฟ นอกจากเวลาท่ีท าภารกิจเทา่นัน้
 3. อปุสรรคเพราะเหตจุ าเป็นหรือฉกุเฉิน
  เช่น เกรงว่าทรัพย์สินหรือเสบียงจะได้รับความเสียหาย  หรือเกรงว่าตวัเขาจะได้รับอนัตราย หาก

เขายงัคงอยูใ่นสถานท่ีอิอฺตกิาฟ 
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ตอนที่ 6 
การท าหจัญ์ 

 احلج
 

เป็นองค์ประกอบหลกัของอิสลาม 

1. ความหมายของหัจญ์  
2. สถานภาพของหัจญ์ในอิสลาม 

 
หัจญ์  
เป็นองค์ประกอบหรือโครงสร้างหลกัข้อท่ีห้าของอิสลาม ถกูบญัญัตใินปีท่ีเก้าฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

﴿  ِ َييِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  ََعَ  َوّلِلَّ َتَطاعَ  َمنِ  ٱۡلي   [97]آل عمران :  ﴾ َسبِيٗل   إَِۡليهِ  ٱسي

“และหน้าท่ีของมนุษย์ต่ออัลลอฮฺ คือการท าหัจญ์ ณ บยัตุลลอฮุนัน้ ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
เดินทาง” (อาล อิมรอน 97) 

และท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

 ادَ هَ : شَ س   ََخْ لََعَ  الم  سْ اإلِ  ب ِّنَ »
َ
  وَ  اّلل  اّل هل إِ  إِ اَل  نْ ة أ

َ
َ  نْ أ  «ةَكَ الز   اءِ تَ يْ إِ الة، وَ الص   امِ قَ ، وإِ اّلله  ل  وْ س  ا رَ د  مّ م 

“อิสลามถกูวางอยูบ่นโครงสร้าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าท่ีถกูเคารพภกัดีโดยแท้จริง
นอกจากอลัลอฮฺเท่านัน้ และมุหมัมดัเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ สอง ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ 8, มสุลิม 16, อตัตริมิซีย์ 2609)



3. ข้อชีข้าด หรือบทบัญญัติของหัจญ์
การท าหจัญ์เป็นข้อบงัคบัครัง้เดียวในชีวิต เน่ืองจากท่านเราะสูลกล่าวว่า  

 «عود َط تَ  وَ ه  فَ  ادَ ن زَ مَ ة، فَ ر  مَ  جّ الَ »
“การท าหจัญ์ท่ีบงัคบั คือหนึ่งครัง้ในชีวิต หากผู้ ใดท ามากกวา่หนึ่งครัง้ก็เป็นการสมคัรใจ” (บนัทึกโดย อนันะ
สาอีย์ 2620,  อบดูาวดู 1721,  อิบนมุาญะฮฺ 2886,  อะหมดั 1/291, อดัดาริมีย์ 1788) 


การท าหัจญ์ คือ การมุง่สูม่กักะฮฺ เพ่ือปฏิบตัสิิ่งตา่งๆ ท่ีถกูก าหนดไว้ ในเวลาท่ีถกูบญัญตัิ


4. การท าอุมเราะฮฺ
ตามหลักภาษา คือ การเย่ียมเยียน การเยือน 
ตามบทบัญญัต ิ คือ การปฏิบตัติา่งๆ ท่ีถกูบญัญัต ิในสถานท่ีท่ีถกูก าหนดไว้ 
อุมเราะฮ ฺ ต้องปฏิบตัหินึง่ครัง้ในชีวิต
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5. เหตุผลเก่ียวกับการบัญญัตหิัจญ์และอุมเราะฮ ฺ
สว่นหนึง่ คือ การช าระจิตใจให้สะอาดจากร่องรอยของบาป เพ่ือให้เขาเป็นผู้ ท่ีมีเกียรติ ณ ท่ีอลัลอฮฺ ใน

วนัปรโลก  
َ ث وَ ف  رْ م يَ لَ فَ  َت يْ هذا ابلَ  ج  ن حَ مَ »   ه  َْ َلَ وَ  مِ وْ يَ كَ  عَ جَ ق رَ س  فْ م يَ ل

 
 «همد أ

“บุคคลใดได้ท าหัจญ์ ณ วิหารแห่งนี ้โดยท่ีเขาไม่ท าการร่วมประเวณี หรือท าอนาจาร และไม่ละเมิด  เขา
กลบัไปดัง่วนัท่ีเขาออกจากครรภ์ของมารดา” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 1724, มสุลิม 1350,  อตัติรมิซีย์ 811, 
และทา่นอ่ืนๆ)

 

6. เงื่อนไขที่จ าเป็นต้องท าหัจญ์และอุมเราะฮฺ
1. เป็นมสุลิม
2. มีสตสิมัปชญัญะ  
3. บรรลนุิตภิาวะตามศาสนบญัญตัิ 
4. มีความสามารถ คือ มีเสบียงและพาหนะ 
5. เป็นไท ( อิสระ) 
6. ส าหรับผู้หญิง ต้องมี มะห์รอม (ญาตท่ีิแตง่งานกนัมิได้) หากเขาท าหจัญ์โดยไมมี่มะห์รอม หจัญ์ก็ถือ

วา่ใช้ได้  

 การท าหัจญ์ของเด็ก ถือว่าใช้ได้ แต่ถือว่าเป็นภาคสมัครใจ และต้องท าอีกครัง้ เม่ือบรรลุนิติภาวะ
ตามศาสนบญัญตัิ

 เม่ือผู้ ท่ีจ าเป็นต้องท าหจัญ์เสียชีวิต โดยยงัไม่ได้ท าหจัญ์  ให้เอาทรัพย์ของเขาท่ีเป็นมรดก ให้ผู้ อ่ืนท า
หจัญ์แทน

  ผู้ ท่ียงัไม่ท าหจัญ์ ไม่สามารถท าหจัญ์แทนผู้ อ่ืนได้ ส่วนหจัญ์หรืออมุเราะฮฺภาคสมคัรใจส าหรับผู้ ท่ีมี
ความสามารถและไมมี่ความสามารถนัน้อนญุาตให้ผู้ อ่ืนท าแทนได้ 


ประเภทของหัจญ์และอุมเราะฮฺ
1. อมุเราะฮฺอยา่งเดียว  
2. หจัญ์อย่างเดียว (อิฟรอด)  
3. หจัญ์และอมุเราะฮฺควบคูก่นั (กิรอน)  
4. อมุเราะฮฺแล้วตอ่ด้วยหจัญ์ (ตะมตัตอฺุ) 

  อมุเราะฮฺอย่างเดียว ท าได้ตลอดทัง้ปี  ท่ีดีท่ีสดุคือ ท าควบคูก่บัหจัญ์ หรือในเดือนเราะมะฎอน

  การท าหจัญ์อยา่งเดียว (อิฟรอด) คือ การตัง้เจตนาท าหจัญ์ โดยไมท่ าอมุเราะฮฺมาก่อน หรือท าหจัญ์
โดยไมค่วบคูก่บัอมุเราะฮฺ 

  หัจญ์ควบคู่กับอุมเราะฮฺ (กิรอน) คือ การเข้าพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺพร้อมกัน การปฏิบัติต่างๆ ก็
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ผนวกรวมกนั เพียงพอด้วยกบัการเฏาะวาฟเพียงครัง้เดียว สะแอครัง้เดียว 

 อมุเราะฮฺแล้วตอ่ด้วยหจัญ์ (ตะมตัตอฺุ) ซึ่งแบบนีดี้ท่ีสดุในจ านวนรูปแบบการท าหจัญ์ทกุประเภท คือ 
การเข้าพิธีอมุเราะฮฺในเดือนหจัญ์ เฏาะวาฟ สะแอ และตะหลัลลุออกจากอมุเราะฮฺ และตอ่มา ในวนัท่ีแปด
เดือนซุลหิจญะฮฺ ในปีเดียวกนั ให้เข้าพิธีหจัญ์ตอ่ และปฏิบตัภิารกิจท าพิธีหจัญ์จนเสร็จสมบรูณ์ 

 จะต้องเชือดสตัว์พลี (ดมั หรือ ฮดัย์) ส าหรับตะมตัตอฺุและกิรอน 


องค์ประกอบหลัก (รุก่น) ของหจัญ์และอุมเราะฮฺ

องค์ประกอบหลักของหัจญ์ มี 4 ประการ
1. อิห์รอม (การตัง้เจตนาเข้าพิธี) 
2. เฏาะวาฟ  (การเดินวนรอบอลักะบะฮฺ) 
3. สะแอ (การเดนิไปมาระหวา่งเศาะฟาและมรัวะฮฺ) 
4. วุกุฟที่อะเราะฟะฮ ฺ (การไปอยูท่ี่อะเราะฟะฮฺ) 
หากขาดองค์ประกอบประการใด หจัญ์ก็เป็นโมฆะ


องค์ประกอบหลักของอุมเราะฮ ฺมี 3 ประการ
1. อิห์รอม  
2. เฏาะวาฟ 
3. สะแอ  


การท าอมุเราะฮฺจะไมส่มบรูณ์ หากขาดข้อหนึง่ข้อใด
ประการที่หน่ึง : อิห์รอม 
คือ การตัง้เจตนาเข้าพิธีหจัญ์ หรือพิธีอมุเราะฮฺ หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนเสือ้ผ้า แล้วใสช่ดุอิห์รอม
สิ่งท่ีวาญิบในการอิห์รอม (สิ่งท่ีต้องปฏิบตั ิหากละเลยต้องมีการชดใช้) มี 3 ประการ คือ 
1. อิห์รอมจากเขตที่ก าหนด (มีกอต)
   คือ สถานท่ีท่ีถูกก าหนดเพ่ือการอิห์รอม กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบพิธีหัจญ์ หรืออุมเราะฮฺ 

ผา่นโดยไมอิ่ห์รอม

2. การเปลือ้งเสือ้ผ้าที่ตัดเยบ็เป็นชุดออกจากร่างกาย  
     ผู้ชายจะไม่สวมใส่เสือ้ชดุยาว เสือ้ เสือ้คลมุศรีษะ ไม่ใช้ผ้าโพกศรีษะ และไม่เอาสิ่งใดคลมุติดศรีษะ 

และไมส่วมรองเท้าหุ้มส้น นอกจากไมมี่รองเท้าแตะ  สว่นผู้หญิงจะไมส่วมถงุมือ และจะไมปิ่ดหน้า

3. การกล่าวตัลบียะฮ ฺ คือ 

ِ اَل  َك يْ ، بَل  َك يْ امهلل بَل   َك يْ بَل  » ََ َ  َك يْ   َ  ةَ مَ عْ اله وَ  دَ مْ الَ  ن  ، إِ َك يْ بَل   َك ل ِ ك، اَل لْ الم  وَ  َك ل ََ َ  َك يْ     «َك ل
“ฉนัตอบรับการเรียกร้องของพระองค์ ไมมี่ภาคีใดๆ ตอ่พระองค์ แท้จริง การสรรเสริญ ความโปรดปราน และ
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อ านาจ เป็นสิทธ์ิของพระองค์ ไมมี่ภาคีใดๆ ตอ่พระองค”์
 

จะกล่าวเม่ือเร่ิมเข้าพิธี ขณะอยู่ท่ีมีกอต โดยไม่เลยเขตมีกอต  และส่งเสริมให้กล่าวซ า้หลายๆ ครัง้ 
ผู้ชายควรกล่าวเสียงดงั ควรกล่าวอยู่เสมอ เม่ือขึน้หรือลงจากพาหนะ  หรือตอนจะละหมาด เสร็จสิน้จาก
การละหมาด หรือเม่ือพบกับกลุ่มผู้ อิห์รอม และค าตลับียะฮฺของอุมเราะฮฺนัน้ จะสิน้สุดเม่ือเร่ิมเฏาะวาฟ  
สว่นตลับียะฮฺของหจัญ์ จะสิน้สดุเม่ือเร่ิมขว้างเสาหิน 


ประการที่สอง  การเฏาะวาฟ
เฏาะวาฟ คือ การเดนิวนรอบกะบะฮฺเจ็ดรอบ และมีเง่ือนไข 7 ประการ
1. ตัง้เจตนาเม่ือเร่ิมเฏาะวาฟ 
2. สะอาดจากสิ่งสกปรก (นะญิส) และสะอาดจากหะดสั (เหตท่ีุต้องอาบน า้และอาบน า้ละหมาด) 
3. ปกปิดเอาเราะฮฺ (ส่วนของร่างกายท่ีต้องปกปิด) เน่ืองจากการเฏาะวาฟนัน้ เหมือนกบัการละหมาด 
4. ต้องเฏาะวาฟในมสัญิด แม้วา่จะหา่งจากกะอฺบะฮฺก็ตาม 
5. ให้กะอฺบะฮฺอยู่ด้านซ้ายมือ 
6. เฏาะวาฟเจ็ดรอบ 
7. ตอ่เน่ืองกนัในแตล่ะรอบ นอกจากจะมีเหตจุ าเป็น 


ข้อควรปฏิบัตขิองการเฏาะวาฟ 
1. วิ่งเหยาะๆ ส่งเสริมเฉพาะผู้ ชายเท่านัน้ นั่นคือการเดินเร็ว พร้อมกับยกย่างก้าวเป็นจงัหวะ ดงัมี

บนัทึกของมุสลิม จากอิบน ุอมุรฺัว่า แท้จริงท่านเราะสูลวิ่งเหยาะๆ รอบหินด า สามรอบ และเดินสี่รอบ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบตัิในการเฏาะวาฟกุดูมเท่านัน้ (เฏาะวาฟแรกถึง) และในสามรอบแรกของการเฏาะวาฟ
เทา่นัน้ 

 2. อิฎฏิบาอฺ คือ เปิดไหล่ หรือบ่าข้างขวา และส่งเสริมให้ปฏิบัติในการเฏาะวาฟกุดูมเท่านัน้ และ
ส่งเสริมเฉพาะผู้ชาย และให้ท าดงักล่าวทัง้เจ็ดรอบ (ดงัมีบนัทึกของอะหมดั แท้จริงท่านเราะสูลและบรรดา
สาวกของท่าน ได้เข้าพิธีอุมเราะฮ ฺจากอัลญะรอนะฮฺ โดยพาดสไบเฉียงให้อยู่ใต้รักแร้ แล้วชายผ้าอยู่บนบ่า
ด้านซ้าย) 

3. การจูบหนิด า ขณะเร่ิมเฏาะวาฟในทกุๆรอบ หากมีความสามารถ และการจบัมมุยะมานีย์  
4. กล่าวค าดุอาอ์ (เม่ือเร่ิมรอบแรก) 

ِ ااع  بَ اَِ ك وَ دِ هْ عَ اء  بِ فَ وَ ك وَ ابِ تَ كِ ا بِ يق  دِ ْص ََ وَ  َك ا بِ ان  مَ يْ امهلل إِ  ،اّلّل أكَبوَ  اّلله  ِمْسِب َك يه بِ نَ  ةِ ن  س   ل
“ด้วยพระนามแห่งอลัลอฮฺ  อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ โอ้อลัลอฮฺ เพราะการศรัทธาต่อพระองค์ การเช่ือต่อค าภีร์
ของพระองค์ รักษาพนัธะสญัญาของพระองค์  และเพราะปฏิบตัติามแบบอยา่งนบขีองพระองค์” 

5. การขอพรขณะเฏาะวาฟ ซึ่งไม่มีบทขอพรเฉพาะ แต่ขอได้ทกุบทขอพร เพียงแต่ส่งเสริมให้กล่าว
ตอนจบทกุๆ รอบวา่ 
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نيَيا ِف  َء تَِنا َربََّنا   ﴿   [107]ابلقرة :  ﴾ ٢٠١ ٱنلَّارِ  َعَذ َب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةٗ  ٱدلُّ
“โอ้พระผู้อภิบาลของเรา โปรดให้สิ่งดีแก่เรา ในโลกนีแ้ละปรโลก และโปรดปกป้องเราจากการลงโทษของไฟ
นรก”  (อลับะเกาะเราะฮฺ 201) 

  
6. การขอพรที่มุลตะซัมเม่ือเสร็จจากการเฏาะวาฟ (คือบริเวณระหว่างประตขูองกะบะฮฺ และหิน

ด า)  
7. ละหมาดสองร็อกอะฮฺหลังจากเฏาะวาฟ ณ บริเวณหลังมะกอมอิบรอฮีม โดยอ่านซูเราะฮฺอลั

กาฟิรูน ในร็อกอะฮฺท่ีหนึง่ และซูเราะฮฺอลัอิคลาศ ในร็อกอะฮฺท่ีสอง (หลงัจากซูเราะฮฺอลัฟาตหิะฮฺ) 
8. ดื่มน า้ซัมซัม หลังจากละหมาดสองร็อกอะฮ ฺและดื่มเยอะๆจนอิ่ม 
9. กลับไปจับหนิด าอีกครัง้ ก่อนท่ีจะไปสะแอ



ประการที่สาม  การสะแอ 
การสะแอ คือ การเดินไปมาระหว่างเนินเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ โดยตัง้เจตนาท าการเคารพภักดี

ตอ่อลัลอฮฺ การสะแอนัน้ เป็นองค์ประกอบหลกัของการท าหจัญ์และอมุเราะฮฺ
เงื่อนไขของการสะแอ 
1. การตัง้เจตนา เน่ืองจากท่านเราะสลูกลา่ววา่ 

 مَ ن  إِ »
َ
  «اتيَ اله بِ  ال  مَ عْ ا األ

“แท้จริงการปฏิบตัิความดีทัง้หลายจะถกูตอบรับ เพราะเจตนา” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 3, มสุลิม 1907, อตั
ตริมิซีย์ 1607,  อนันะสาอีย์ 75,  อบดูาวดู 2201, อิบนมุาญะฮฺ 4227, และอะหมดั 1/43) 

2. เรียบเรียงตามล าดบั โดยเฏาะวาฟก่อนสะแอ  
3. ต่อเน่ืองกันระหว่างรอบ แต่การเว้นระยะเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีเหตุ

จ าเป็น  
4. ครบเจ็ดรอบ หากขาดรอบหนึง่รอบใด หรือขาดคร่ึงรอบ ก็ใช้ไมไ่ด้ เน่ืองจากต้องครบทกุรอบ
5. ต้องสะแอหลงัจากเฏาะวาฟท่ีถกูต้อง (ใช้ได้) ไม่ว่าจะเป็นเฏาะวาฟวาญิบ (บงัคบั)  หรือเฏาะวาฟ

สมคัรใจ


ข้อควรปฏิบัตใินการสะแอ 
ข้อควรปฏิบตั ิคือ
1. การเดินเร็ว (อลัเคาะบบั) ระหว่างสญัลกัษณ์ไฟสีเขียว ซึ่งอยู่ท่ีสองฝ่ังท่ีราบลุ่มเดิม ซึ่งฮาญัรฺมารดา

ของอิสมาอีลได้วิ่งไปมา สง่เสริมให้ผู้ชายท่ีแข็งแรงปฏิบตั ิแตไ่มส่ง่เสริมคนออ่นแอและผู้หญิง 
2. ยืนบนภเูขาเศาะฟาและมรัวะฮฺ เพ่ือขอพร
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3. ขอพรบนเขาเศาะฟาและมรัวะฮฺ ในทกุๆ รอบของการสะแอ 
4. กลา่ว (สามครัง้) วา่ 

   اّلّل »
َ
ِ   ال هلإ إال اّلّل   ََب كْ أ ََ ه لََع  وَ ه  وَ  د  مْ هل الَ ك وَ لْ الم   ، هَل  هَل   يَك وحده ال   َصَ نَ ه وَ دَ عْ وَ  َق دَ ه َص دَ حْ ال اّلّل، وَ إِ   هلإَ ير. اَل دِ ء قَ َشْ   ك 

  مَ زَ هَ وَ  هدَ بْ عَ 
َ
«هدَ حْ وَ  اَب زَ حْ األ

“อลัลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าท่ีแท้จริงนอกจากพระองค์เท่านัน้  ไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค์ การสรรเสริญ
เป็นสิทธ์ิของพระองค์  พระองค์ทรงอานภุาพเหนือทกุสิ่ง ไม่มีพระเจ้านอกจากพระองค์  ผู้ทรงรักษาสญัญา 
ทรงชว่ยเหลือบา่วของพระองค์ และท าให้ศตัรูพา่ยแพ้ แตพ่ระองค์เดียว” 

กลา่วสามจบทกุครัง้ขณะขึน้ภเูขาเศาะฟาและมรัวะฮฺในทกุๆ รอบของการสะแอ 
5. ให้ตอ่เน่ืองกนัระหวา่งสะแอและเฏาะวาฟ คือไมเ่ว้นระยะเวลาระหวา่งกนั โดยไม่มีอปุสรรคท่ีอนโุลม

ตามบทบญัญตั ิ

ประการที่ส่ี  การวุกุฟที่อะเราะฟะฮฺ
วุกูฟ คือ การมาอยู่ ณ สถานท่ีหนึ่ง ซึง่เรียกวา่อะรอฟาต เพียงครู่เดียวหรือมากกว่า โดยตัง้เจตนาวกุฟู  

เร่ิมตัง้แตเ่วลาละหมาดซุฮริ  ในวนัท่ี 9 เดือนซุลหิจญะฮฺ จนถึงรุ่งอรุณของวนัท่ี 10 
  บคุคลใดพลาด โดยไม่ได้ท าการวกุฟู เขาย่อมพลาดการท าหจัญ์ ให้เขาออกจากพิธีหจัญ์ (ตะหลัลลุ) 

เปล่ียนเป็นอมุเราะฮฺ และชดเชยในปีตอ่ไป และต้องเชือดสตัว์พลีถ้าหากเขาไมไ่ด้ตัง้เง่ือนไขไว้ก่อนหน้านี ้ 
และบคุคลใดถกูกีดกนัไมใ่ห้เขาไปถึงกะบะฮฺ ให้เขาเชือดสตัว์พลี แล้วให้เขาออกจากพิธี (ตะหลัลลุ)
และถ้าเขาเจออปุสรรค โดยเจ็บป่วย หรือขาดเสบียง  หากเขาตัง้เง่ือนไขวา่   

ْ َمِ وَ  ِّنْ تَ سْ بَ حَ  ث  يْ حَ  ّله
ความว่า “หากมีอปุสรรคใดๆ มาขดัขวาง ก็ให้ท่ีปลดเปลือ้งของฉนั เป็นสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงกกัฉนั”
 แล้วให้เขาออกจากพิธี และไม่ต้องชดใช้ด้วยสิ่งใด และหากเขาไม่ได้ตัง้เง่ือนไขไว้ ให้เขาออกจากพิธี 

และชดใช้ด้วยการเชือดสตัว์พลีตามท่ีเขามีความสะดวก 


ประการวาญิบของการท าหัจญ์ มี 7 ประการ
1.  ตัง้เจตนาเข้าพิธีตัง้แตมี่กอต (เขตท่ีถกูก าหนดไว้)  
2. วกุฟูท่ีอะเราะฟะฮฺจนตะวนัตกดนิ (ส าหรับผู้ ท่ีวกุฟูกลางวนั) 
3. การค้างคืน (มะบีต) ท่ีมซุดะลิฟะฮฺ จนถึงหลงัเท่ียงคืน  
4. การค้างคืนท่ีมินา ในค ่าคืนของวนัตชัรีก (11, 12 และ 13 ซุลหิจญะฮฺ) 
5. การขว้างเสาหินโดยเรียงตามล าดบั 
6. การโกนศรีษะหรือตดัผม 

7. การเฏาะวาฟวะดาอฺ (เฏาะวาฟอ าลา) 
 

ประการวาญิบของอุมเราะฮ ฺ
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ตัง้เจตนาเข้าพิธีจากมีกอต ส่วนชาวมกักะฮฺนัน้ ให้ตัง้เจตนาจากนอกเขตหะรอม


ค าเตือน

  บคุคลใดละทิง้องค์ประกอบหลกั (รุก่น) การท าหจัญ์จะไมส่มบรูณ์ 

 บคุคลใดละทิง้สิ่งท่ีเป็นวาญิบ ต้องชดใช้ด้วยดมั (เชือดสตัว์พลี)

 ผู้ใดละทิง้ข้อควรปฏิบตั ิไมต้่องชดใช้สิ่งใด

  

สิ่งต้องห้ามของการครองอิห์รอม
คือ การกระท าตา่งๆ ท่ีต้องห้ามส าหรับบคุคลท่ีท าหจัญ์ หรืออมุเราะฮฺ  หากกระท า ต้องมีการชดใช้โดย

การเชือดสตัว์พลี หรือถือศีลอด หรือเลีย้งอาหารแก่คนยากจน ซึ่งสิ่งต้องห้ามส าหรับผู้ ท่ีอยู่ในการครองอิห์
รอม ไมว่า่จะเป็นชายหรือหญิง มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การก าจดัขนออกจากร่างกาย 
2. การตดัเล็บ 
3. การคลมุศรีษะ (ส าหรับผู้ชาย) การปิดหรือคลมุหน้า (ส าหรับผู้หญิง) นอกจากในกรณีท่ีมีผู้ชายท่ี

ไมใ่ชม่ะห์รอมผา่นมา  
4. การสวมใส่อาภรณ์ท่ีตดัเย็บเป็นชดุ (คือตดัเป็นทรวดทรง เชน่ เสือ้ยาว กางเกง และอ่ืนๆ) 
5. การใช้เคร่ืองหอม  
6. การลา่สตัว์บก (สตัว์ป่าท่ีอนญุาตให้บริโภค) 
7. ท าพิธีแตง่งาน 
8. การมีเพศสมัพนัธ์  

 หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนเปลือ้งจากการอิห์รอมครัง้แรก (ตะหัลลุลเอาวัล) การท าหัจญ์ก็เป็น
โมฆะ  จ าเป็นต้องเชือดอฐูหนึ่งตวั  และจะต้องท าหจัญ์ตอ่ไปให้เสร็จสมบรูณ์ และชดเชยหจัญ์
ในปีตอ่ไปด้วย

 หากมีเพศสมัพันธ์หลงัจากการเปลือ้งครัง้แรก (ตะหลัลลุเอาวลั) การท าหจัญ์ไม่เป็นโมฆะ แต่
ต้องเชือดแพะหนึง่ตวั 

9. การเล้าโลม การหยอกล้อด้วยอารมณ์ทางเพศ แตไ่มถ่ึงขัน้มีเพศสมัพนัธ์ทางอวยัวะเพศ 

 หากการกระท าดงักล่าวน าไปสู่การหลั่งอสุจิ ต้องเชือดอูฐหนึ่งตวั และการท าหัจญ์ก็ไม่เป็น
โมฆะ

 หากไมมี่การหลัง่อสจุิ ต้องเชือดแพะหนึ่งตวั และการท าหจัญ์ก็ไมเ่ป็นโมฆะ
    ผู้หญิงก็มีสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกบัผู้ชาย นอกจากการสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีตดัเย็บเป็นชดุ สวมใส่ได้ตาม

ต้องการ โดยไมเ่ผยโฉม และให้คลมุศรีษะ ให้เปิดหน้า นอกจากกรณีท่ีมีผู้ชายท่ีไมใ่ชม่ะห์รอมอยูด้่วย
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การเปลือ้งจากอิห์รอมครัง้แรก (ตะหัลลุลเอาวัล)
โดยการปฏิบตัลิลุ่วงสองในสามประการตา่งๆ ดงันี้
1. เฏาะวาฟ  
2. ขว้างเสาหิน  
3. โกนศีรษะหรือตดัผม 

  หากผู้หญิงท่ีท าหจัญ์แบบตะมตัตอฺุมีประจ าเดือนก่อนจะเฏาะวาฟ (เฏาะวาฟอมุเราะฮฺ) และเกรงว่า
จะพลาดโอกาสในการท าหจัญ์ ให้ตัง้เจตนาท าหจัญ์ควบคูก่บัอมุเราะฮฺ เป็นการท าหจัญ์แบบกิรอน 

 ผู้หญิงท่ีมีประจ าเดือน และเลือดหลงัคลอดบตุร อนญุาตให้ท าได้ทกุพิธีกรรม นอกจากการเฏาะวาฟ

  อนญุาตให้ผู้ ท่ีอยู่ในการอิห์รอม ท าการเชือดสตัว์ท่ีเลีย้ง อฐู ววั แกะ ไก่ และอ่ืนๆ และอนญุาตให้ฆ่า
สตัว์ดรุ้าย เชน่สิงโต หมาป่า เสือ หน ูง ู และสตัว์ดรุ้ายทกุชนิด 

  และอนญุาตให้ลา่สตัว์ทะเล และอาหารทะเล (สตัว์ทะเลท่ีตาย)

  ไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีอยู่ในอิห์รอม หรือไม่อยู่ในอิห์รอม ตัดต้นไม้และหญ้า ในเขตหะรอมมักกะฮฺ 
นอกจากต้นอิซครฺิ 

 และห้ามลา่สตัว์ป่าในเขตหะรอมมกักะฮฺเชน่กนั หากผู้ใดกระท าเชน่นัน้ ต้องจา่ยคา่ชดใช้

 และห้ามตดัต้นไม้ ห้ามลา่สตัว์ป่าในเขตหะรอมมะดีนะฮฺ  แตไ่มต้่องจา่ยคา่ชดใช้                          

 ผู้ ใดท่ีมีอุสรรค และจ าเป็นต้องท าในสิ่งต้องห้าม (ยกเว้นการมีเพศสมัพนัธ์) เช่น การก าจดัขน สวม
ใส่เสือ้ผ้าท่ีตดัเย็บเป็นชดุ และอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้ แตต้่องจ่ายคา่ชดใช้ ซึ่งสามารถเลือกระหวา่ง  จะถือศีล
อดสามวนั หรือเลีย้งอาหารแก่คนยากจนหกคน คนละหนึ่งลิตร เป็นข้าวสาลี ข้าวบาเล่ หรืออ่ืนๆ หรือเชือด
แพะหนึง่ตวั

ผู้ ใดกระท าสิ่งต้องห้ามเพราะขาดความรู้ ลืม หรือถูกบงัคบั จะไม่เป็นบาป และไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้ 
แตต้่องสลดัจากสิ่งนัน้โดยเร็ว เน่ืองจาก อลัลอฮฺกลา่ววา่

نَا   َل  َربََّنا ﴿ َِّسيَنا   إِن ت َؤ ِخذي وي  ن
َ
نَا   أ

ي
َطأ خي

َ
 [116]ابلقرة :  ﴾ أ

“โอ้พระผู้อภิบาลของเราอยา่เอาโทษแก่เรา หากเราลืมหรือผิดพลาด”  (อลับะเกาะเราะฮฺ 286)

 ผู้ ใดฆ่าสัตว์บก (สตัว์ป่าท่ีอนุมตัิให้บริโภค) ขณะท่ีอยู่ในการอิห์รอม หากเขามีปศสุัตว์ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกบัสิ่งท่ีถกูฆ่า ให้เขาเลือกระหว่างการเชือดสิ่งท่ีเหมือนกนั แล้วแจกจ่ายเพ่ือเป็นอาหารแก่คนจนใน
เขตหะรอม หรือจะประเมินเป็นราคา แล้วซือ้อาหารแก่คนยากจนคนละหนึ่งลิตร หรือจะถือศีลอดทดแทน 
(ถือศีลอดหนึ่งวนัทดแทนอาหารหนึ่งลิตร) หากเขาไม่มีปศสุตัว์ท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั ให้เขาเลือกระหว่าง
ประเมินราคา แล้วซือ้เป็นอาหารแจกจ่ายแก่คนจนในเขตหะรอม หรือจะถือศีลอดทดแทน (ถือศีลอดหนึ่งวนั
ทดแทนอาหารหนึง่ลิตร) 

 ค่าชดใช้ในการเล้าโลมโดยไม่มีการหลั่งอสุจิ ก็เช่นเดียวกับค่าชดใช้ในกรณีมีสิ่งร าคาญบนศรีษะ 
(เช่นมีเหาแล้วต้องโกนศรีษะ )  คือ ถือศีลอดสามวนัหรือแจกจา่ยอาหารแก่คนจนหกคน หรือเชือดแพะหนึ่ง
ตวั
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 คา่ชดใช้ในกรณีมีเพศสมัพนัธ์ ในการท าหจัญ์ หากมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการเปลือ้งครัง้แรก (ตะหลัลุล
เอาวลั ) คือ เชือดอฐูหนึ่งตวั หากไม่มี ก็ให้ถือศีลอดสามวนั ในระหว่างการท าหจัญ์ และอีกเจ็ดวนัเม่ือกลบั
ภมูิล าเนา หากมีเพศสมัพนัธ์หลงัจากตะหลัลลุเอาวลั ก็ให้ชดใช้โดยการถือศีลอดสามวนั หรือจา่ยอาหารแก่
คนจนหกคน หรือเชือดแพะหนึง่ตวั 

 ผู้ ท่ีท าหจัญ์แบบตะมัตตอฺุและกิรอน (ยกเว้นชาวมกักะฮฺ)  ต้องเชือดสัตว์พลี คือ แพะหนึ่งตวั หรือ 
หนึ่งจากเจ็ดส่วนของอูฐ หรือหนึ่งจากเจ็ดส่วนของววั หากผู้ ใดไม่มีสตัว์พลี ก็ให้ถือศีลอดสามวนัระหว่าง
การท าหจัญ์ และเจ็ดวนัเม่ือกลบัภมูิล าเนา 

 ผู้ ท่ีถูกกีดกันจนมิสามารถท าหัจญ์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากไม่มีสตัว์พลี ก็ให้ถือศีลอดสิบวนั จากนัน้ก็
เปลือ้งจากการอิห์รอมได้

 ผู้ ท่ีท าในสิ่งต้องห้ามซ า้หลายครัง้  
- ท าสิ่งต้องห้ามชนิดเดียวกนัหลายครัง้ แตย่งัไม่จ่ายคา่ชดใช้ ให้จ่ายครัง้เดียว ซึ่งตา่งกบัคา่

ชดใช้ในการลา่สตัว์ (ต้องจา่ยตามจ านวนครัง้ท่ีท า ) 
- ท าสิ่งต้องห้ามหลายครัง้ แต่ต่างชนิด เช่น โกนศรีษะ แล้วตดัเล็บ ก็ต้องจ่ายค่าชดใช้ชนิด

ละหนึง่ครัง้  
 

มีกอต (เขตก าหนด) 

มีกอต มีสองประเภท 
1. มีกอตเวลา
    คือ เดือนแหง่การท าหจัญ์ เชาวาล ซุลเกาะอฺดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ 
2. มีกอตสถานที่  

คือ สถานท่ีท่ีผู้ท าหจัญ์หรืออมุเราะฮฺตัง้เจตนาเข้าพิธี ซึง่มี 5 แหง่ 
 1. ซุลหุลัยฟะฮฺ เป็นมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ และผู้ ท่ีผ่านมาทางมะดีนะฮฺ ห่างจากมักกะฮฺ 435 

กิโลเมตร ซึง่ไกลท่ีสดุจากบรรดามีกอต  
 2. อัลญุห์ฟะฮฺ เป็นมีกอตของชาวชาม อียิปต์ และผู้ ท่ีอยู่ในบริเวณหรือผู้ ท่ีผ่านมาทางนัน้ คือ

หมูบ้่านหนึง่ใกล้กบั รอบฆฺิ หา่งจากมกักะฮฺ 180 กิโลเมตร ณ ปัจจบุนั ผู้คนจะท าการอิห์รอมจาก รอบฆฺิ  
 3. ยะลัมลัม เป็นมีกอตของชาวเยเมน และผู้ ท่ีอยู่ในบริเวณ หรือผ่านมาทางนัน้  ยะลมัลมั คือ ท่ี

ราบลุม่ หา่งจากมกักะฮฺ ประมาณ 92 กิโลเมตร  
 4. ก็อรนุลมะนาซิล เป็นมีกอตของชาวนจัญ์ดฺ ฏออิฟ และผู้ ท่ีผา่นมาทางนัน้ ปัจจบุนัรู้จกักนัในช่ือ 

อัสสัยลุลกะบีร หา่งจากมกักะฮฺ 75 กิโลเมตร  และจดุท่ีอิห์รอมคือ สถานท่ีท่ีอยูบ่นสดุของก็อรนลุมะนาซิล 
 5. ซาตุ อิรกฺ  เป็นมีกอตของชาวอิรัก คุรอซาน ชาวนัจญ์ดฺส่วนกลางและเหนือ และผู้ ท่ีอยู่ใน

บริเวณ และผู้ ท่ีผา่นมาทางนัน้ เป็นท่ีราบลุม่มีช่ือวา่ ฎอรีบะฮฺ หา่งจากมกักะฮฺประมาณ 100 กิโลเมตร  

 มีกอตเหล่านี ้เป็นมีกอตของชาวเมืองตา่งๆ ตามท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น และเป็นมีกอตของผู้ ท่ีผ่านมา
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ทางนัน้ ส าหรับผู้ ท่ีต้องการท าหจัญ์หรืออมุเราะฮฺ 

 ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในระหว่างเขตมีกอตและมักกะฮฺ ก็ให้ยึดมีกอตของเขา ณ จุดท่ีเขาต้องการอิห์รอม
ส าหรับหจัญ์และอมุเราะฮฺ  แม้กระทัง่ชาวมกักะฮฺให้อิห์รอมหจัญ์จากมกักะฮฺ  

 ชาวมกักะฮฺ เม่ือต้องการท าหจัญ์ ก็อิห์รอมจากมกักะฮฺ ส่วนอมุเราะฮฺนัน้ ให้อิห์รอมจากนอกเขตหะ
รอมมกักะฮฺจากทิศใดก็ได้  

 หากเขาไม่ผ่านไปทางมีกอต ให้เขาอิห์รอมจากจุดท่ีมีระยะทางเท่ามีกอตท่ีเขาอยู่ ใกล้ท่ีสุด 
(ระยะทางระหวา่งมกักะฮฺกบัมีกอต ) เม่ือเขาผา่นไปทางนัน้ ไมว่า่จะเป็นทางอากาศ รถยนต์ หรือทางเรือ 

 ไม่อนุญาตให้ผู้ ท่ีท าหจัญ์หรืออุมเราะฮฺ ผ่านมีกอตโดยไม่ตัง้เจตนาเข้าพิธี (อิห์รอม) และผู้ ใดเลยมี
กอตโดยไม่มีการอิห์รอม จ าเป็นต้องกลบัไปอิห์รอมท่ีมีกอต  หากเขาไมก่ลบัไป แตอิ่ห์รอมจากจดุนัน้ จ าเป็น
ท่ีเขาต้องจ่ายดมั(สตัว์พลี) หจัญ์และอุมเราะฮฺของเขาใช้ได้ หรือหากจะอิห์รอมก่อนถึงมีกอตก็ใช้ได้ แตไ่ม่
ควรปฏิบตัเิชน่นัน้ 
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ตอนที่ 7 
การเชือดอุฎหยิะฮแฺละอะกีเกาะฮ ฺ

 

 األضحية والعقيقة
 

อัลอุฎหยิะฮ ฺ(กุรบาน)   
  คือ อฐู ววั แพะหรือแกะ ท่ีเชือดในวนันะหรฺัและวนัตชัรีก (10-13 เดือนซุลหิจญะฮฺ) เพ่ือเป็นทาน ซึง่

เป็นสิ่งท่ีสง่เสริมให้ปฏิบตั ิ
 

เวลาเชือด คือ 
หลงัจากละหมาดอีด ในวนัท่ีสิบ จนถึงสิบสาม เดือนซุลหิจญะฮฺ 
ควรแบ่งเนือ้เป็นสามส่วน เพ่ือรับประทานเองหนึ่งส่วน เพ่ือเป็นของมอบให้(ฮะดียะฮฺ)หนึ่งส่วน และ

บริจาคแก่คนจนอีกหนึง่สว่น 
การท าอฎุหิยะฮฺนัน้  มีความประเสริฐอย่างยิ่ง เน่ืองจากท าให้เกิดความสะดวก ยงัประโยชน์แก่คนจน 

และขจดัความเดือดร้อนของพวกเขา 
การเชือดสัตว์พลีจะใช้ไม่ได้ นอกจากอูฐท่ีครบห้าปีบริบูรณ์  ววัครบสองปีบริบูรณ์ แกะครบหกเดือน 

และแพะครบหนึง่ปี  
แพะหนึง่ตวัส าหรับหนึ่งคน อฐูหนึง่ตวัได้เจ็ดสว่น และววัหนึง่ตวัได้เจ็ดส่วน และอนญุาตให้แพะหนึง่ตวั 

หรืออูฐ หรือวัว เป็นกุรบานของตัวเขาและคนในครอบครัว และสัตว์ท่ีจะเชือด ควรเป็นสัตว์ท่ีปราศจาก
ต าหนิตา่งๆ 

 
อัลอะกีเกาะฮ ฺ

 คือ สตัว์ท่ีเชือดในกรณีท่ีคลอดบุตร ส่งเสริมให้ปฏิบตัิ  แพะสองตวัส าหรับทารกชาย หนึ่งตวัส าหรับ
ทารกหญิง จะเชือดในวนัท่ีเจ็ด (นบัจากวนัคลอด) และให้ตัง้ช่ือเด็กในวนัท่ีเจ็ด และโกนศรีษะทารก แล้ว
บริจาคเงินตามราคาทองท่ีมีน า้หนกัเท่ากบัผมของทารก หากพลาด(เลยเวลา)วนัท่ีเจ็ด ก็ให้ท าในวนัท่ีสิบส่ี 
หากพลาดอีกก็ให้ท าวนัท่ีย่ีสิบเอ็ด หลงัจากนัน้ให้ท าในเวลาใดก็ได้ และไม่ควรท าให้กระดกูของมนัหกัหรือ
แตก  

   อะกีเกาะฮฺ เป็นการขอบคณุในความปรดปรานใหม่ๆ  ของอลัลอฮฺ และในโอกาสท่ีมีบตุร 
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ตอนที่ 8 
การญิฮาด 

 

 اجلهاد
 
1. นิยาม 

การญิฮาด คือ การทุม่เทพละก าลงัและความสามารถในการตอ่สู้กบับรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา 
 

2. เหตุผลทางบทบัญญัติ 
การญิฮาดนัน้ คือจดุสงูสดุแห่งโดมของอิสลาม เป็นการเสียสละอนัประเสริฐยิ่ง ถกูบญัญัติเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตอ่ไปนี ้
1. เพ่ือเชิดชดู ารัสของอลัลอฮฺให้สงูสง่ และให้มีการเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียงองค์เดียว 
2. เพ่ือคืนความสขุแก่มนษุยชาต ิและน าพวกเขาออกจากความมืดสูแ่สงสวา่ง  
3. เพ่ือด ารงไว้ซึง่ความยตุธิรรมบนแผน่ดนิ ให้สจัธรรมปรากฏและความเทจ็ต้องเส่ือมสลาย อนัจะเป็นการ

ยบัยัง้มิให้ความวิบตัเิกิดขึน้ 
4. เพ่ือเผยแพร่ศาสนา เพ่ือปกป้องมสุลิม และตอบโต้แผนการชัว่ร้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธา 
 

3. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัตเิก่ียวกับการญิฮาด 
การญิฮาด โดยทัว่ไปนัน้เป็นภาคบงัคบัส่วนรวม (ฟัรฎูกิฟายะฮฺ) แต่จะเป็นภาคบงัคบัรายบุคคล (ฟัรฎู

อยัน์) ในกรณีตอ่ไปนี ้ส าหรับทกุคนท่ีมีความสามารถ 
1. เม่ืออยูใ่นแถวทหารเพ่ือท าสงคราม 
2. เม่ือศตัรูบกุประชิดบ้านเมือง 
3. เม่ือผู้น าสัง่เคล่ือนทพั  
 

4. เงื่อนไขที่จ าเป็นต้องญิฮาด

 เป็นมสุลิม

 มีสตสิมัปชญัญะ

 บรรลนุิตภิาวะตามศาสนบญัญตั ิ

 เพศชาย

 ปราศจากความอปุสรรคหรือความล าบาก (เชน่ เจ็บป่วย ตาบอด และพิการ)

 มีเสบียง
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5. ประเภทของการญิฮาด 
 การญิฮาดมี 4 ประเภท
1. เสียสละก าลงักาย โดยการเรียนรู้บญัญัติศาสนา แล้วปฏิบตัิ และเผยแพร่ และการอดทนต่อความ

ล าบากในการเรียกร้องเชิญชวน 
2. ตอ่สู้กบัชยัฏอนมารร้าย คือการขจดัความคลมุเครือและอารมณ์ใฝ่ต ่า ซึง่มาจากการยยุงของมารร้าย 
3. ตอ่สู้กบับรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกกลบักลอก (มนุาฟิก) ด้วยวาจา  พละก าลงั และใจ  
4. ตอ่สู้กับเหล่าผู้ อธรรม ผู้ท าอุตริกรรม และความชัว่ทัง้หลาย ดีท่ีสดุตอ่สู้ ด้วยการใช้มือหรือก าลงักาย

หากมีความสามารถ หากไมส่ามารถก็ด้วยวาจา หากไมส่ามารถก็ด้วยใจ



6. ความประเสริฐของผู้ท่ีเสียชีวิตในสงคราม
ส าหรับผู้ เสียชีวิตในสงครามนัน้ ณ ท่ีอลัลอฮฺมีผลบญุ 7 ประการ

1. ได้รับการอภยัโทษตัง้แตเ่ลือดหยดแรก 
2. จะได้เห็นท่ีพ านกัของเขาในสวรรค์  
3. จะได้รับการคุ้มครองจากการลงโทษ  
4. เขาจะปลอดภยัจากการต่ืนตระหนกครัง้ยิ่งใหญ่ (ในปรโลก ) 
5. จะได้สวมอาภรณ์แหง่ศรัทธา 
6. จะมีสาวสวรรค์เป็นภรรยา 
7. จะได้รับการขออทุธรณ์ให้แก่เครือญาตถิึงเจ็ดสิบคน   

 

7. หลักปฏิบัตใินการท าสงคราม
  สว่นหนึ่งจากหลกัปฏิบตัใินการท าสงครามนัน้คือ ไม่ตีตลบหลงัข้าศกึ ไมฆ่่าเด็กและสตรี หากพวกเขา

ไม่ร่วมท าสงครามด้วย ไม่ล าพองตน ไม่หลงตน ไม่คาดหวงัอยากจะเจอศตัรู ต้องขอดอุาอ์จากอลัลอฮฺให้
พระองค์ชว่ยเหลือ เชน่ 

  ا مَ ازِ هَ السحاب، وَ امهلل منل الكتاب، وَري »
َ
 «مهِ يْ لَ نا عَ ص  انْ مهم وَ زِ زاب اهْ حْ أل

“โอ้อลัลอฮฺ ผู้ทรงประทานคมัภีร์ ผู้ขบัเคล่ือนก้อนเมฆ ผู้ท าให้ศตัรูปราชยั โปรดให้พวกเขาพา่ยแพ้ และโปรด
ให้การชว่ยเหลือแก่พวกเรา”  

 ห้ามหนัหลงัหนีขณะเผชิญหน้ากบัศตัรู นอกจากในสองกรณี 
1. ถอยหนีเพ่ือการสู้รบ (ถอยเพ่ือตัง้หลกั)  
2. ถอยเพ่ือไปรวมกบัอีกกลุม่



8. เชลยสงคราม 
1. สตรีและเด็กจะถกูจบัเป็นทาส 
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2. ผู้ชายท่ีเป็นนกัรบ ผู้น ามีสิทธ์ิเลือกระหว่าง ปล่อยพวกเขาไป หรือเอาคา่ไถ่ หรือประหารชีวิต
ผู้น า (แม่ทัพ) ต้องตรวจตราทหารเม่ือออกรบ ห้ามมิให้ผู้ ท่ีชกัจูงยุยงผู้ อ่ืนให้ละทิง้สงครามออกไปกับ

กองทหาร และห้ามผู้ ท่ีก่อกวนท าให้ทหารเสียขวญัก าลงัใจออกรบ  และไม่อาศยัความช่วยเหลือจากตา่งศา
สนิก (กาฟิร) นอกจากในภาวะคบัขนัเท่านัน้  ให้จดัเตรียมเสบียง และสัง่เคล่ือนทพัโดยสภุาพ และจดัหาท่ี
พ านกัท่ีดีแก่ทหาร และหกัห้ามมิให้ทหารกระท าการฝ่าฝืนบทบญัญัติ สร้างขวญัก าลงัใจ ก าชบัให้มีความ
อดทน  แบ่งทหารเป็นหมู่เหล่า อาศยัผู้ มีประสบการณ์ ให้จดัเวรยาม ส่งกองสอดแนมไปยงัศตัรู ให้ทรัพย์
เชลยเป็นรางวลัแก่ทหาร ปรึกษาหารือกบัสภาท่ีปรึกษาในการท าสงคราม



9. หน้าที่ของทหารต่อผู้น า(แม่ทัพ) 
ทหารต้องเช่ือฟังผู้น า มีความอดทน อดกลัน้ ไม่ท าสงครามโดยไมไ่ด้รับอนญุาต เว้นแตใ่นกรณีท่ีศตัรูจู่

โจม และเกรงว่าจะได้รับอนัตราย และหากศตัรูขอเจรจาพกัรบหรืออยู่ในเดือนต้องห้าม (เชาวาล ซุลเกาะ อฺ
ดะฮฺ ซุลหิจญะฮฺ และเราะญบั) ก็สามารถท าได้ 
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  หมวดที่ 2 การท าธุรกรรม 

املعامالت : القسم اثلاين  
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ตอนที่ 1 

การซือ้ขาย 

ابليع

1. ค านิยาม 

เชิงภาษา   มาจากค าว่า บาอา คือ การแลกเปล่ียนทรัพย์สินกับทรัพย์สิน หรือการให้สิ่งแลกเปล่ียนแก่
กนั

เชิงบทบัญญัติ  คือ การท านิติกรรม (หรือข้อตกลง) แลกเปล่ียนทรัพย์สิน โดยให้ถือกรรมสิทธ์ิ
ครอบครอง หรือให้ใช้ประโยชน์อย่างถาวร และไมใ่ชเ่พ่ือการกศุล

ข้อชีข้าดทางบทบัญญัต ิ
    การซือ้ขายเป็นสิ่งอนุมัติ โดยอิงหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ มติเอกฉันของปวงปราชญ์ และ

สอดคล้องกบัสติปัญญา
 

2. เหตุผลจากการอนุมัตกิารซือ้ขาย 
เน่ืองจากเงินตราและสินค้านัน้ อยู่กระจดักระจายในหมู่ผู้คนทัว่ไป  ขณะท่ีผู้หนึ่งมีความต้องการสิ่งท่ีอยู่

ในการครอบครองของอีกผู้หนึง่ ซึง่เขาจะไมไ่ด้รับ เว้นแตจ่ะต้องมีสิ่งแลกเปล่ียน
   การซือ้ขายเป็นการขจัดความเดือดร้อน และบรรลุในสิ่งท่ีต้องการ ดงันัน้ศาสนาจึงอนุมัติการซือ้ขาย 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยรวม
 
องค์ประกอบหลักของการซือ้ขาย 
1. ค าเสนอและสนอง 
2. ผู้ ซือ้และผู้ขาย 
3. สินค้าและราคา


ส านวนการซือ้ขาย
คือ ค าเสนอและค าสนองตอบรับ และทกุๆ สิ่งท่ีบง่บอกถึงความพึงพอใจ เช่น ฉนัขายแก่ท่าน ฉนัมอบสิ่งนี ้

แก่ท่าน หรือฉันให้เป็นกรรมสิทธ์ิของท่าน และผู้ ซือ้กล่าวว่า ฉันซือ้ ฉันรับเป็นกรรมสิทธ์ิ ฉันตกลง หรือค าอ่ืนๆ 
ในท านองนี้

และการซือ้ขายสมบูรณ์ได้เพียงการกระท าจากฝ่ายเดียว (เช่น ค าพูด หรือการมอบให้ ) และจากทัง้สอง
ฝ่าย (ผู้ ซือ้ ผู้ขาย) 

 
การซือ้ขายทางโทรศัพท์  
การสนทนาทางโทรศพัท์นัน้ ให้ถือว่าเป็นสถานท่ีท าการซือ้ขาย และการซือ้ขายจะสิน้สุดลงเม่ือจบการ
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สนทนา เพราะสถานท่ีในการซือ้ขาย ให้ยดึธรรมเนียมปฏิบตัเิป็นเกณฑ์ 

เง่ือนไขท่ีท าให้การซือ้ขายสมบูรณ์  7 ประการ 
1. ความพงึพอใจจากทัง้สองฝ่าย (ผู้ ซือ้ ผู้ขาย) หรือความพงึพอใจของตวัแทน 
2. ทัง้สองฝ่ายอยู่ในวิสยัท่ีจะด าเนินการได้ (คือ   เป็นไท บรรลนุิตภิาวะและมีสตสิมัปชญัญะ) 
3. สินค้าต้องเป็นสิ่งท่ีอนุมัติให้ใช้ประโยชน์  ดังนัน้ ไม่อนุญาตให้ซือ้ขายสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์  สิ่งท่ี

ประโยชน์เป็นท่ีต้องห้าม (หะรอม)  เช่น เหล้า และหมู และสิ่งท่ีประโยชน์ของมนัไม่เป็นท่ีอนุมัติ นอกจากใน
ภาวะคบัขนั เชน่ ซากสตัว์  

4. สินค้าต้องเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ขาย  หรือผู้ขายได้รับอนญุาตให้ขาย ขณะท าสญัญา 
5. สินค้าต้องรู้ชดัเจนโดยการเห็น หรือระบลุกัษณะรูปพรรณ 
6. ราคาเป็นท่ีทราบกนัระหว่างผู้ ซือ้และผู้ขาย 
7. สินค้าและราคาสามารถสง่มอบแก่กนัได้ ดงันัน้ การขายสิ่งท่ีเตลิด (เชน่ สตัว์ หรือทาส) ขายนกใน

อากาศ หรือท านองเดียวกนันี ้ใช้ไมไ่ด้



เงื่อนในการซือ้ขาย
เงื่อนไขในการซือ้ขายมี  2 ประเภท
1. เง่ือนไขถกูต้องซึง่มีผลบงัคบั 
2. เง่ือนไขไมถ่กูต้องซึง่ส่งผลให้การท าสญัญาเป็นโมฆะ 
ส าหรับเง่ือนไขถูกต้อง เช่น มีเง่ือนไขว่าให้ผ่อน หรือจ่ายก่อนเพียงบางส่วน หรือให้มีสิ่งค า้ประกนั หรือ

มีหลักประกัน เพราะส่งผลดีต่อพนัธะสญัญา  หรือมีเง่ือนไขเก่ียวกับลักษณะของสินค้า ท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َ   ون لََع م  لِ سْ الم  »  «مهِ طِ وْ  
“บรรดามสุลิมต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีให้ไว้ตอ่กนั” (บนัทกึโดย อะหมดั และอบ ูดาวดู 3594)

 
 และการท่ีผู้ขายตัง้เง่ือนไขตอ่ผู้ ซือ้ว่า จะใช้ประโยชน์ของสินค้าสกัระยะ เช่น อาศยัในบ้านหลงันัน้เป็น

เวลาหนึง่เดือน เง่ือนไขเชน่นีก็้ถกูต้อง 
 
ส าหรับเง่ือนไขท่ีไม่ถูกต้อง ได้แก่  

 เง่ือนไขไม่ถูกต้อง และการซือ้ขายเป็นโมฆะ เช่น ฝ่ายหนึ่งตัง้เง่ือนไขแก่อีกฝ่ายโดยมีสัญญา
ซ้อน เชน่ ซือ้ขายพร้อมกู้ ยืม และให้เชา่พร้อมกบัซือ้ขาย     

 เงื่อนไขเป็นโมฆะแต่เพียงล าพัง  แตก่ารซือ้ขายไม่เป็นโมฆะ เช่น ผู้ ซือ้ตัง้เง่ือนไขว่าหากซือ้สินค้า
ไปแล้วเกิดขาดทนุ ก็จะคืนสินค้า หรือตัง้เง่ือนไขวา่อยา่ไปขายตอ่หรือมอบให้แก่ผู้ใด  

      แตเ่ม่ือเง่ือนไขนัน้สง่ผลดีตอ่สญัญาซือ้ขาย เง่ือนไขนัน้ก็ถกูต้อง 
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การค้าขายที่ต้องห้าม 
   อิสลามได้อนุมัติการค้าขายทุกประเภทท่ีจะน ามาซึ่งความดีและความจ าเริญ และห้ามการซือ้ขาย

บางประเภท เน่ืองจากไม่ทราบรายละเอียด และมีความเส่ียง  หรือเกิดผลเสียตอ่วงการตลาด หรือเกิดผล
ตอ่ความรู้สกึ เป็นเหตใุห้มีการริษยาตอ่กนั และพิพาทกนั ได้แก่ 

1. บัยอุลมุลามะสะฮฺ (การซือ้ขายโดยการสมัผสั) เช่นผู้ขายกล่าวว่า ผ้าชิน้ใดท่ีท่านสมัผสั ก็จะเป็น
ของทา่น ด้วยราคาเทา่นัน้เทา่นี ้การขายเชน่นี ้เป็นโมฆะ เน่ืองจากมีความไมช่ดัเจนและมีความเส่ียง 

2. บัยอุนมุนาบะซะฮฺ (การโยนสินค้าให้แก่ผู้ ซือ้) เช่นกล่าวว่า ผ้าชิน้ใดท่ีท่านโยนมายงัฉัน ก็จะเป็น
ของฉนั ด้วยราคาเทา่นัน้เทา่นี ้ การซือ้ขายเชน่นีก็้เป็นโมฆะ เน่ืองจากมีความเส่ียงและไมช่ดัเจน  

3. บัยอุนหะศอต (โยนก้อนหิน) เช่นผู้ขายกล่าวว่า จงโยนก้อนหิน หากโดนชิน้ใด ก็จะเป็นของท่าน 
ด้วยราคาเทา่นัน้เทา่นี ้การซือ้ขายเชน่นีก็้ไมถ่กูต้อง เน่ืองจากไมมี่ความชดัเจนและมีความเส่ียง 

4. บัยอุนนัจญ์ชฺ (แบบมีหน้าม้า) คือการเพิ่มราคาจากผู้ ท่ีไม่ต้องการซือ้สินค้า (เพ่ือให้ผู้ ซือ้หลงกล 
และซือ้ในราคาท่ีสงู) เป็นการซือ้ขายท่ีต้องห้าม เพราะเกิดผลเสียตอ่ผู้ ซือ้ และเป็นการหลอกลวง  

5. สองขายในหน่ึงขาย (ขายสองแบบ)  เช่น ผู้ขายกล่าวว่า ฉันขายสิ่งนีแ้ก่ท่าน โดยท่ีท่านต้องขาย
สิ่งนัน้แก่ฉนั หรือ ฉนัขายสิ่งนีแ้ก่ทา่นด้วยราคาสด 10  หรือราคาผอ่น 20 แล้วก็แยกย้ายจากกนัก่อนท่ีจะตก
ลงกนัในราคาใด การกระท าเช่นนีไ้ม่ถูกต้อง เน่ืองจากการซือ้ขายยงัผูกพนัอยู่กบัเง่ือนไข (ในตวัอย่างแรก)  
และเน่ืองจากราคาไมแ่นน่อน (ในตวัอยา่งท่ีสอง) 

6. ผู้ท่ีอยู่ในเมืองขายแทนผู้มาจากชนบท  นัน่ก็คือ นายหน้า (ตวักลาง) ซึ่งจะขายสินค้าด้วยราคา
สงูกวา่ราคาทัว่ไป (ปกต)ิ 

7. การขายตัดหน้า เช่น เขากล่าวแก่คนท่ีจะซือ้สินค้าชิน้หนึ่งในราคา 10 เหรียญ โดยกล่าวว่า ณ ท่ี
ฉนัก็มีสิ่งเหมือนกนัแตข่ายแค ่9 เหรียญ  

8. ขายสินค้าที่ยังมิได้ครอบครอง 
9. บัยอุลอีนะฮ ฺคือ ขายสินค้าในราคาผอ่น (หรือเครดติ) แล้วซือ้คืนด้วยราคาสด ในราคาท่ีน้อยกวา่ 
10. การซือ้ขายหลังจากอะซานครัง้ท่ีสองในละหมาดวันศุกร์ (ส าหรับคนท่ีวาญิบต้องละหมาดวนั

ศกุร์)
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ตอนที่ 2 

บทบัญญัตเิกี่ยวกับดอกเบีย้

 احاكم الربا
1. นิยามของดอกเบีย้ 

เชิงภาษา คือ การเพิ่มเตมิและงอกเงย และจะถกูน ามาใช้กบัการซือ้ขายท่ีต้องห้ามทกุประเภท
เชิงบทบัญญัติ คือ การเพิ่มในสิ่งต่างๆ ท่ีถูกก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ หรือการท านิติกรรมในการ

แลกเปล่ียน โดยท่ีไม่มีความเท่าเทียมกันตามกรอบของศาสนา หรือ สิ่งแลกเปล่ียนของอีกฝ่ายยังคงค้าง
จา่ย หรือค้างจา่ยทัง้สองฝ่าย

 
2. เหตุผลการห้ามดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) เน่ืองจาก
1. มีความไม่สมดลุ (ไม่มีสิ่งแลกเปล่ียนกัน) ระหว่างความเหน็ดเหน่ือยกับผลท่ีได้รับ เพราะเจ้าหนีท่ี้

เอาดอกเบีย้นัน้ไมต้่องใช้ความพยายาม ไมต้่องท าอะไร และไมต้่องรับภาระการขาดทนุในสิ่งท่ีจะเป็นรายได้
ของเขา หรือก าไรท่ีเขาจะได้รับ 

2. ระบบเศรษฐกิจจะพังทลาย เพราะเจ้าหนี ้ไม่ท างานและอยู่อย่างสบาย เกียจคร้าน เพียงเพราะมี
ความละโมบในผลตอบแทนท่ีเป็นก าไร และเพิ่มภาระแก่ลูกหนี ้โดยท่ีต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของระบบ
ดอกเบีย้ 

3. ท าลายจริยธรรมของสงัคม เพราะขาดการร่วมมือระหว่างกัน เป็นเหตนุ าพาสู่การเอารัดเอาเปรียบ 
เห็นแก่ตวั แทนท่ีจะมีการเสียสละ ความรัก และเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่

4. มีการแยกชนชัน้ในสังคม ระหว่างคนท างาน คนจน กับกลุ่มนายทุน ซึ่งแรงงานและความเหน็ด
เหน่ือยของพวกเขาถกูเอาเปรียบ  



3. ประเภทของดอกเบีย้  
ดอกเบีย้ตามทศันะของผู้ รู้ส่วนมาก มี 2 ประเภท
1. ดอกเบีย้เชิงเวลา (ริบา อันนะสีอะฮ)ฺ 
    คือ การยืดระเวลาในการช าระหนี ้นัน่ก็คือ ฝ่ายหนึ่งต้องจ่ายเพิ่ม เพ่ือทดแทนกบัการยืดระยะเวลา

ในการจา่ย ซึง่เรียกวา่ ผอ่น (หรือ เซ็น หรือ เครดติ) 
2. ดอกเบีย้เชิงปริมาณ หรือความเหล่ือมล า้ ( ริบา อัลฟัฎลฺ ) 
     คือ ความเหล่ือมล า้ไม่เทา่เทียมกนัในสิ่งแลกเปล่ียนชนิดเดียวกนั เชน่ ทองค าแลกเปล่ียนกบัทองค า

ท่ีมีน า้หนักไม่เท่ากัน ข้าวบาเล่กับข้าวบาเล่ท่ีมีปริมาณไม่เท่ากัน หรืออ่ืนๆ ในท านองนี ้จากทรัพย์สินท่ีมี
มลูเหตดุอกเบีย้เชิงปริมาณ (คือ ทองค า เงิน ข้าวสาลี ข้าวบาเล่ อินทผลมั และเกลือ) ดอกเบีย้ประเภทนีถ้กู
เรียกวา่ “ดอกเบีย้การซือ้ขาย และดอกเบีย้ท่ีซอ่นเร้น (มองไมเ่ห็น)” 
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- ดอกเบีย้ประเภทท่ีสามตามทัศนะของอัชชาฟิอียะ ฮฺ (ผู้ รู้มัซฮับชาฟิอีย์)  คือ ดอกเบีย้ในการ
ครอบครองกรรมสิทธ์ิ  คือ การยืดระยะเวลาในการครอบครองสิ่งแลกเปล่ียนจากทัง้สองฝ่าย หรือจากฝ่าย
หนึง่ฝ่ายใด

- ดอกเบีย้ประเภทท่ีส่ี (ตามทัศนะของบางส่วน) คือดอกเบีย้ในการกู้ ยืม คือ การกู้ ยืมท่ีเรียกร้อง
ผลประโยชน์

แตใ่นความเป็นจริง การแบง่ประเภทของดอกเบีย้ยงัคงอยูใ่นสองประเภทหลกัข้างต้น 
นกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหมแ่บง่ดอกเบีย้เป็น 2 ประเภท 
1. ดอกเบีย้เงนิกู้ท่ีน ามาใช้ในการบริโภค 
 คือ ส่วนเพิ่มท่ีถกูเก็บจากการกู้ ยืมท่ีน าไปซือ้สิ่งจ าเป็นพืน้ฐาน  เช่นอาหาร เคร่ืองด่ืม และยารักษาโรค 

และในท านองนี ้
2. ดอกเบีย้เงนิกู้ที่น ามาลงทุน

คือ  เพ่ือใช้ในการผลิต เชน่สร้างโรงงาน โรงเรือน หรือเพ่ือเป้าหมายในการค้า 
และดอกเบีย้ยงัแบง่ได้อีก   2 ประเภท  
 1. ดอกเบีย้ทบเท่าทวี คือ ดอกเบีย้ท่ีคิดเพิ่มในอตัราหลายเทา่ 
 2. ดอกเบีย้ธรรมดา คือ ดอกเบีย้ท่ีคิดเพิ่มเพียงเล็กน้อย
     ดอกเบีย้เป็นสิ่งต้องห้ามในทุกๆ การท าธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้เชิงปริมาณ ดอกเบีย้เชิงเวลา  

ดอกเบีย้ทบเทา่ทวี  หรือดอกเบีย้ธรรมดา ดอกเบีย้เพ่ือการบริโภคหรือลงทนุ 
อลัลอฮฺตรัสวา่

َحلَّ  ﴿
َ
َييعَ  ٱّللَّ   َوأ مَ  ٱۡلي َِبوَٰ     وََحرَّ   [175]ابلقرة :  ﴾  ٱلرذ

“อลัลอฮฺทรงอนมุตัิการค้าขาย และห้ามดอกเบีย้”  (อลับะเกาะเราะฮฺ 275) 


3. แนวทางท่ีจะปลอดภัยจากดอกเบีย้  มีหลายประการ
อิสลามได้วางหลายแนวทางเพ่ือให้บริสทุธ์ิจากดอกเบีย้ ได้แก่ 
1. อนมุตัิให้มีการหุ้นส่วน (ร่วมทนุ) คือการหุ้นส่วนจากสองคน คนหนึ่งมีต้นทนุ และอีกคนเป็นผู้ลงมือ

ท า ก าไรแบ่งตามท่ีตกลงกัน การขาดทุนจะเกิดแก่เจ้าของทุน ส่วนผู้ปฏิบตัิการไม่ต้องรับผิดชอบในการ
ขาดทนุ แตเ่ขาขาดทนุในแรงงาน 

2. อนญุาตให้มีการซือ้ขายลว่งหน้า คือ (สะลมั) คือจา่ยก่อนและจะสง่มอบสินค้าภายหลงั 
ผู้ใดมีความเดือดร้อนต้องการทรัพย์ ก็ให้ขายผลผลิตตามฤดกูาล ด้วยราคาท่ีเหมาะสม (ตามเง่ือนไขท่ี

ถกูกลา่วไว้ในต าราฟิกฮฺ) 
3. อนุญาตให้มีการขายผ่อน (เซ็น หรือเครดิต) คือ ราคาจะสูงกว่าราคาสด ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความ

สะดวก และปราศจากดอกเบีย้ 
4. ส่งเสริมให้มีกองทุนเพ่ือการยืม เป็นรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม หรือระดับชาติ ทัง้นีเ้พ่ือให้มีการ

ชว่ยกนัอยา่งแท้จริง 
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5. อิสลามบญัญัติให้ผู้ ท่ีมีหนีส้ินซึง่มีความเดือดร้อน คนยากจน คนเดินทางท่ีขาดปัจจยัเป็นผู้ มีสิทธ์ิรับ
ซะกาต  ทัง้นีเ้พ่ือขจดัความเดือดร้อนของพวกเขา และเพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่องพวกเขาให้ดีขึน้ 

 เหล่านีคื้อชอ่งทางท่ีส าคญัเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความดีงามและประโยชน์แก่มนษุยชาติ และบรรลเุป้าหมาย
ในการขจดัความเดือดร้อนตา่งๆ 



4. ก าไรหรือรายได้ที่เกิดจากธนาคาร
หมายถึง (ตามนกัเศรษฐศาสตร์)  คือ  ส่วนเกินหรือส่วนเพิ่มท่ีธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ ท่ีฝากเงิน และเรียก

เก็บจากผู้กู้ ยืม นัน่เป็นส่วนหนึ่งจากดอกเบีย้ ยิ่งกว่านัน้ มนัคือตวัตนของดอกเบีย้โดยแท้เลยทีเดียว แม้จะมี
ช่ือเป็นอย่างอ่ืนก็ตามแต่ ดงันัน้มิต้องสงสยัเลยว่า นัน่คือดอกเบีย้ท่ีต้องห้าม (หะรอม) ตามอลักุรอาน หะ
ดีษ และมตเิอกฉนัท์ของปวงปราชญ์ 

และส่วนเพิ่มจากการกู้ ยืมท่ีมีการตัง้เง่ือนไขไว้นัน้ เป็นสิ่งต้องห้าม โดยมติเอกฉันท์ ส่วนช่ือท่ีเรียกว่า
กู้ ยืมนัน้ ไม่ใชก่ารกู้ ยืมท่ีแท้จริง   ดงัท่ีเชค มหุมัมดั บนิ อิบรอฮีม มฟุตี ประเทศซาอดุิอาระเบียได้กลา่วไว้ว่า  
“ในความเป็นจริงสิ่งท่ีถกูเรียกวา่การกู้ ยืมนัน้ ไม่ใชก่ารกู้ ยืม  เน่ืองจากการกู้ ยืมท่ีแท้จริงคือ การท าทาน การ
ช่วยเหลือและให้ความสะดวก แต่น่ีคือการแลกเปล่ียนท่ีชดัเจน คือการซือ้ขายเงินตราด้วยเงินตราในราคา
ผอ่น และมีก าไรตามท่ีตัง้เง่ือนไขไว้” 

    ด้วยเหตนีุ ้เป็นท่ีชดัเจนว่า ก าไรท่ีธนาคารเรียกเก็บจากการกู้ ยืม และท่ีธนาคารจ่ายแก่ผู้ฝากนัน้ มี
สถานะเทา่เทียมกบัดอกเบีย้ทกุประการ 
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ตอนที่ 3 
การเช่าและการจ้าง 

 اإلجارة
 
1. ความหมาย อัลอิญาเราะฮ ฺ 

คือ การท านิติกรรมให้ใช้ประโยชน์ หรือให้ท าประโยชน์ในสิ่งท่ีอนมุตัแิละเป็นท่ีทราบกนัทัง้สองฝ่าย 
 

2. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัติ  
การเช่าและการจ้างเป็นสิ่งท่ีอนุมัติ คือการท านิติกรรมท่ีมีผลบงัคบัทัง้สองฝ่าย (ผู้ ว่าจ้างและลูกจ้าง/

ผู้ให้เชา่และผู้ขอเชา่)  
 

3. เหตุผลแห่งบทบัญญัตเิก่ียวกับการจ้างและการเช่า  
ในการเช่าและการวา่จ้างเป็นการแลกเปล่ียนประโยชน์ซึง่กนัและกนั เพราะบางคนมีความต้องการคนท่ี

ช านาญท างานแก่เขา สร้างอาคารและโรงเรือน  รถยนต์ เคร่ืองมือในการบรรทุก ขนส่ง และใช้ประโยชน์ 
และในการวา่จ้าง เชา่ เป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้คนท่ีจะจดัการกบัความเดือดร้อนตา่งๆ 

 
4. ประเภทของการเช่าและการว่าจ้าง มี 2 ประเภท  

 การเชา่สิ่งของ เชน่ “ฉนัให้ทา่นเชา่บ้านหลงันี ้หรือรถยนต์คนันี”้ 

 การวา่จ้างให้ท างาน เชน่ วา่จ้างให้ก่อสร้างก าแพง หรือไถดนิ หรืออ่ืนๆ 
 

5. เงื่อนไขการว่าจ้างและเช่า  
1. การว่าจ้างและเชา่ผู้ ท่ีอยูใ่นวิสยัท่ีจะด าเนินการได้ (มีสติสมัปชญัญะ ไมเ่ป็นทาส และบรรลนุิตภิาวะ

ตามศาสนบญัญตั)ิ 
2. มีความชดัเจนในการใช้ประโยชน์ หรือให้ท าประโยชน์ เช่น เช่าบ้านเพ่ืออยู่อาศยั ว่าจ้างเพ่ือเป็นคน

รับใช้ หรือเพ่ืองานสอน 
3. คา่เชา่หรือคา่จ้างมีต้องมีความชดัเจน 
4. การใช้หรือท าประโยชน์ในสิ่งท่ีศาสนาอนมุตัิ เช่น บ้านเพ่ืออยูอ่าศยั ดงันัน้ไมอ่นญุาตให้ว่าจ้างในสิ่ง

ต้องห้าม เช่น การซินา (ผิดประเวณี) ร้องเพลง เช่าบ้านเพ่ือท าเป็นโบสถ์ หรือเพ่ือเป็นท่ีขายเหล้า เหล่านี ้
เป็นต้น  

ประเดน็ การโดยสารรถยนต์ เคร่ืองบิน หรือเรือ หรือจ้างตดัเย็บผ้า หรือวา่จ้างให้แบกสมัภาระ โดยไม่
มีการท าการตกลงกนั (สญัญา) ก็เป็นอนัใช้ได้ ด้วยราคาเชา่หรือจ้างตามจารีตประเพณี  
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6. เงื่อนไขสิ่งท่ีให้เช่า  
   มีเง่ือนไขว่าสิ่งท่ีให้เช่า ต้องทราบชดัเจน โดยการเห็นหรือการบ่งบอกลกัษณะ และท าสญัญาตกลง

กนัให้ใช้ประโยชน์ในสิ่งนัน้  โดยไม่ใชต่วัของมนั  และสามารถสง่มอบแก่กนัได้ และต้องเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ 
และเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้เชา่ หรือผู้ให้เชา่ได้รับอนญุาตในสิ่งนัน้ 

 
7. ประเดน็ต่างๆ ในการให้เช่า  

 สิ่งท่ีเป็นวะกัฟสามารถให้เช่าได้ หากผู้ ให้เช่าเสียชีวิต กรรมสิทธ์ิจะตกแก่ทายาท ค่าเช่าก็เป็นของ
ทายาท การเชา่จะไมถ่กูยกเลิก  

 ไมอ่นญุาตให้เชา่ในสิ่งท่ีห้ามซือ้ขาย ยกเว้นเชา่สิ่งท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ (วะกฟั) ว่าจ้างคนท่ีเป็น
อิสระ (ไมใ่ชท่าส) และจ้างทาสท่ีเป็นแมข่องลกู (สามประการนีห้้ามขายแตว่า่จ้างหรือเชา่ได้ ) 

 การเชา่จะถกูยกเลิก เน่ืองจากสิ่งท่ีให้เชา่เกิดช ารุด เสียหาย หรือหมดประโยชน์  

 อนุญาตให้เอาค่าจ้างในการสอน การก่อสร้างมัสยิด และอ่ืนๆ ในท านองนี ้ส่วนค่าจ้างในการท า
หจัญ์ สามารถเอาได้เม่ือจ าเป็น 

 ผู้ท าหน้าท่ีอิมาม ครูสอนอลักรุอาน และ ผู้ท าหน้าท่ีอะซาน สามารถเอาค่าจ้างหรือรับค่าตอบแทน
จากกองคลงัได้  โดยไมต้่องมีการตัง้เง่ือนไขไว้ก่อน  

 ลกูจ้างหรือผู้ เชา่ไมต้่องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหาย หากไมเ่กิดจากการละเลย หรือใช้เกินขอบเขต  

 จ าเป็นต้องจา่ยคา่จ้างหรือคา่เชา่ เม่ือมีการท าสญัญา และจ าเป็นต้องจา่ยคา่เชา่เม่ือมีการสง่มอบสิ่ง
ท่ีให้เช่า และหากทัง้สองฝ่ายยินยอมท่ีให้มีการยืดเวลา หรือผอ่นช าระ ก็สามารถท าได้ สว่นลกูจ้างต้องได้รับ
คา่จ้างเมื่อท างานเสร็จ 
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ตอนที่ 4 
วะกัฟ  

 

 الوقف
 

1. ค านิยาม 

เชิงภาษา คือมาจากค าว่า วะ กอ ฟา แปลว่า สงวน ระงบั และบริจาค  
เชิงวิชาการ คือ การสงวนทรัพย์สินหลกัท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ไว้  และน าประโยชน์ไปบริจาคเพ่ือเป็น

ทาน 
 

2. หลักฐานการท าวะกัฟ 
มีหลกัฐานจากหะดีษ และมตเิอกฉันของปวงปราชญ์  
หลกัฐานจากหะดีษ  

 
َ
 اّلّل، إِ  وَل س  ا رَ ر قال: يَ مَ ع   ن  أ

َ
َ اال  مَ  ت  بْ َص ن أ ِِ َ ََب يْ     مْ  ل

 
 اال  ط مَ قَ  ْب ِص أ

َ
 ا ََ مَ ، فَ نه  ندي مِ س عِ نفَ  أ

ْ
بست حَ  َت ئْ ن شِ إِ »ال: يه؟ قَ  فِ ريِن م  أ

 
َ
  يَ غَ  ،اهَ ت بِ قْ دّ َص ََ ها وَ صلَ أ

َ
 بَ  ي  ه اَل ن  أ

َ
 «ثورَ  ي  ب واَل وهَ  ي  اَل ها وَ صل  اع أ

อมุรฺั บิน อลัค็อฏฏอบ กล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสลูของอลัลอฮฺ ฉันได้ครอบครองทรัพย์สิน (ท่ีดินได้มาโดยการ
ซือ้) ท่ีเมืองคอ็ยบรฺั ฉนัไมเ่คยได้รับทรัพย์สินท่ีมีคา่เช่นนีม้าก่อน ทา่นจะสัง่ให้ฉันท าสิ่งใด  ทา่นเราะสลูกลา่ว
วา่ “หากทา่นต้องการก็จงระงบัสิทธ์ิไว้ (ห้ามถ่ายโอนกรรมสิทธ์ิ) โดยไม่ขายและไมม่อบให้คนอ่ืน และไมเ่ป็น
มรดก แล้วน าผลประโยชน์มาบริจาคเป็นทาน”  
  

 ِِلَ ن وَ  مَ لََع  احَ نَ  ج  اَل ف، وَ يْ يل والَض بِ ن السَ ابْ وَ  يل اّلله بِ  سَ ِِف اب وَ قَ الره  وَ رَب ي الق  وِ ذَ اء وَ رَ قَ  الف  ر لََع مَ ا ع  هَ ق بِ د  َص تَ فَ 
َ
 نْ ها أ

 يَ 
ْ
 ر  عْ المَ ا بِ نهَ مِ  َل ك  أ

َ
 .يهمتمول فِ  ْيَ ا غَ يق  دِ عم َص يطْ  وْ وف أ

“แล้วอุมรฺัก็บริจาคเป็นทานแก่คนยากจน ญาติใกล้ชิด ในการไถ่ทาส และแก่นกัรบในศาสนา คนเดินทาง
ท่ีขาดเสบียง และผู้ ท่ีเป็นแขก และไม่เป็นบาปแก่ผู้ ท่ีดแูลท่ีจะบริโภคตามปกติวิสยั (ธรรมเนียม )หรือให้
ผู้ อ่ืนบริโภคโดยไม่ถือเอาเป็นกรรมสิทธ์ิ” (บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ 2586,  มุสลิม 1633, อตัติรมิซีย์ 1375, 
อนันะสาอีย์ 3640, อบูดาวูด 2878, และท่านอ่ืน) 



การท าวะกัฟเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของมุสลิม
ญาบิรฺ กล่าวว่า “ไม่มีสาวกของเราะสูลคนใดท่ีมีความสามารถ นอกจากเขาจะท าการวะกัฟ   
จากหะดีษบทนี ้เป็นท่ีประจักษ์ว่า ผู้คนในปัจจุบันนี ้มีความแตกต่างกับยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เพราะโดยมากในปัจจบุนัจะไมรู้่จกัสิ่งใด นอกจากการท าพินยักรรม พวกเขาไมรู้่จกัการท าวะกฟั 


3. เหตุผลการบัญญัตกิารท าวะกัฟ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีมีฐานะดีเตรียมเสบียงเพ่ือโลกหน้า โดยการท าความดีให้มากๆ โดยให้ท าการบริจาค
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ทรัพย์สินเพ่ือเป็นทาน เพราะเกรงว่าหลงัจากท่ีเขาตายไปแล้ว ทรัพย์สินของเขาจะถูกถ่ายโอนไปยงัผู้ ท่ีไม่
รู้จักรักษา แล้วการงานของเขาจะถูกลบล้าง และลูกหลานของเขาจะยากจน และเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
เช่นนัน้ และเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการท าความดี ศาสนาจึงบญัญัติให้มีการท าวะกฟั เพ่ือท่ีเขาจะท าความดี
ด้วยตวัเอง และจดัการตามความประสงค์ และเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ือง เหมือนกบัตอนท่ีเขามีชีวิต  

2. การท าวะกฟัเป็นสาเหตหุลกั (ปัจจยัหลกั) ท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่มสัญิด โรงเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ
กุศล เพราะตามประวัติศาสตร์มัสญิดโดยมากด ารงอยู่ด้วยกับสิ่งวะกัฟ ยิ่งกว่านัน้ สิ่งจ าเป็นอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวกบัมสัญิด เชน่ การท าความสะอาด เคร่ืองป ูและปัจจยัยงัชีพของผู้ดแูล ยงัต้องอาศยัสิ่งวะกฟั 


4. ถ้อยค าวะกัฟ
ถ้อยค าท่ีชดัเจน เชน่ ฉนัได้สงวนสิทธิไว้  ฉนัท าการวะกฟั ฉนัท าทานในหนทางแหง่อลัลอฮฺ
และถ้อยค าท่ีเป็นนยั เช่น ฉันท าทาน ฉันหวงห้ามไว้มิให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ฉันให้มนัอยู่ตลอดไปโดย

ไมเ่ป็นสิทธ์ิของผู้ใด 
ถ้อยค าที่เป็นนัยจะบ่งชีถ้ึงการท าวะกัฟได้ โดยอย่างหน่ึงอย่างใดหน่ึงจากสามกรณี 
1. ถ้อยค าเป็นนยัและเจตนาท าวะกฟั  
2. ถ้อยค าท่ีเป็นนยัพร้อมกบัถ้อยค าท่ีชดัเจน หรือพร้อมกบัถ้อยค าท่ีเป็นนยัเชน่ ฉนัสงวนสิ่งนีไ้ว้ หรือสิ่ง

นีเ้พ่ือหนทางแหง่อลัลอฮฺ หรือให้อยูต่ลอดไปโดยไมเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ใด 
3. การระบุลักษณะของสิ่งของ เช่น สิ่งนีห้้ามขายและห้ามมอบให้ และเช่นเดียวกัน การวะกัฟจะ

สมบรูณ์โดยการกระท า เชน่ สร้างมสัญิดในท่ีดนิตนเองแล้วอนญุาตให้คนอ่ืนละหมาด  


5. ประเภทของการท าวะกัฟ  
การท าวะกัฟโดยแบ่งตามผู้รับประโยชน์ มี 2 ประเภท 

 การกศุล 

 เพ่ือสว่นตวัหรือลกูหลาน
1. วะกัฟเพื่อการกุศล  
คือ ในเบือ้งต้นวะกฟัเพ่ือการกศุล แม้ว่าเพียงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม จากนัน้จะวะกฟัแก่คนใด หรือกลุ่ม

ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เชน่ บริจาคท่ีดนิแก่โรงพยาบาล หรือโรงเรียน ตอ่จากนัน้จะเป็นของลกูหลาน
2. วะกัฟเพ่ือส่วนตัวหรือลูกหลาน 
คือ สิ่งท่ีวะกฟัในเบือ้งต้นแก่ตวัเอง หรือคนใด หรือกลุ่มใด เป็นการเฉพาะ แล้วต่อมาจะวะกฟัเพ่ือการ

กศุล เชน่ วะกฟัแก่ตวัเองเม่ือเขาเสียชีวิตจะเป็นของลกูๆ และเม่ือพวกเขาเสียชีวิตจะวะกฟัเพ่ือการกศุล


6. สิ่งท่ีท าวะกัฟ  
สิ่งท่ีท าวะกฟัคือ ทรัพย์สินท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่ (สิ่งปลกูสร้าง)  เช่น อาคาร ท่ีดิน หรือบ้าน โดย

มตเิอกฉนัท์ หรือสงัหาริมทรัพย์ (ทรัพย์เคล่ือนย้ายได้) เชน่ หนงัสือ เสือ้ผ้า สตัว์เลีย้ง และอาวธุ
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   ดงัหะดีษท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า
 وَ »

َ
 بَ تَ ه احْ ن  إِ ا فَ ل  اِ لمون خَ ظْ م تَ ك  ن  إِ  فَ اِل ا خَ م  أ

َ
«اّلّل  يِل بِ  سَ ه يِف دَ تَ أعْ عه وَ رَ دْ س أ

“ส าหรับคอลิดนัน้  แท้จริงพวกท่านอธรรมตอ่คอลิด (โดยกล่าวหาว่าไม่จ่ายซะกาตเสือ้เกราะ เพราะเข้าใจ
วา่มีไว้เพ่ือค้าขาย) เน่ืองจากเขาได้บริจาคเสือ้เกราะและอาวธุของเขาเพ่ืออลัลอฮฺแล้ว” (บนัทกึโดย อลับคุอ
รีย์ 1399,  มสุลิม 983,  อตัตริมิซีย์ 3761,  อนันะสาอีย์ 2464,  อบ ูดาวดู 1623, และอะหมดั 2/323) 

และมตเิอกฉนัท์ของประชาชาตนีิ ้ในการวะกฟัเส่ือ และโคมไฟ แก่มสัยิด โดยไมมี่การคดัค้าน 
การวะกฟัเคร่ืองประดบัเพ่ือการสวมใส่และยืม (เช่น ชดุเจ้าสาวเพ่ือให้ยืม)  ก็ใช้ได้ เน่ืองจากการวะกฟั 

คือถาวรวตัถท่ีุสามารถใช้ประโยชน์ได้ ก็เชน่เดียวกบัอาคาร
 

7. เง่ือนไขผู้วะกัฟ 
ผู้ ท่ีท าวะกฟัต้องประกอบด้วยเง่ือนไขตอ่ไปนี ้หากขาดข้อหนึง่ข้อใด การท าวะกฟัใช้ไม่ได้ 
1. ต้องมีคุณสมบตัิท่ีจะบริจาคได้ การท าวะกัฟของทรัพย์ท่ีปล้น  หรือซือ้แต่ยังไม่ได้สิทธ์ิครอบครอง

โดยสมบรูณ์ ก็ใช้ไมไ่ด้ 
2. ผู้ วะกัฟต้องมีสติสมัปชญัญะ ดงันัน้การท าวะกัฟของคนวิกลจริต คนปัญญาอ่อน และในท านองนี ้

ใช้ไมไ่ด้  
3. ต้องบรรลุนิติภาวะตามศาสนบญัญัติ ดงันัน้การวะกัฟของเด็ก ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะรู้เดียงสาหรือไม่ก็

ตาม 
4. เป็นผู้ มีความสามารถในการใช้ทรัพย์ (เป็นผู้ ท่ีมีความปราดเปร่ือง) ดงันัน้การวะกฟัของผู้ ท่ีถกูอายดั

ใช้ไมไ่ด้ (อายดัเพราะสตไิมส่มประกอบ หรือล้มละลาย)  


8. เงื่อนไขสิ่งวะกัฟ  
เพ่ือให้สิ่งวะกฟัด าเนินอย่างตอ่เน่ือง ต้องประกอบด้วยเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
1 ต้องเป็นทรัพย์สินอสงัหาริมทรัพย์ (สิ่งปลกูสร้าง)  เชน่ อาคาร หรืออ่ืนๆ   
2. เป็นทรัพย์สินท่ีทราบตวัตน ปริมาณอยา่งชดัเจน 
3. เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้วะกฟั ขณะท่ีวะกฟั 
4. จะต้องเจาะจง ดงันัน้การวะกฟัสิ่งท่ีไมเ่จาะจงใช้ไมไ่ด้ 
5.  สิ่งท่ีวะกฟัจะต้องไมเ่ก่ียวพนักบักรรมสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 
6. สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติวิสยั  
7. ใช้ประโยชน์ในสิ่งท่ีศาสนาอนมุตัิ  


9. การใช้ประโยชน์จากสิ่งวะกัฟ  
การใช้ประโยชน์จากสิ่งวะกฟั เช่น บ้านโดยการอยู่อาศยั พาหนะโดยการขบัข่ี และสตัว์โดยการตดัเอา

ขน นม ไข ่หรืออ่ืนๆ ไปใช้ประโยชน์
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10. ความแตกต่างระหว่างวะกัฟและวะศียะฮ(ฺพนัิยกรรม)
1. วะกัฟ คือการสงวนไว้ซึ่งสิทธ์ิของทรัพย์สินหลัก และบริจาคผลประโยชน์ (ผลผลิต) ไว้เป็นทาน 

ขณะท่ีวะศียะฮฺ(พินยักรรม) คือการโอนกรรมสิทธ์ิให้โดยสมคัรใจหลงัจากท่ีเจ้าของเสียชีวิต ไมว่า่จะเป็นวตัถุ
หรือผลประโยชน์ตา่งๆ  

2. วะกัฟมีผลบังคบั จะกลับค าหรือยกเลิกไม่ได้ (ตามทัศนะของผู้ รู้โดยรวม) เน่ืองจากท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วแก่อมุรฺัวา่  

  َت سْ بِ حَ  َت ئْ شِ  نْ إِ »
َ
  «اهَ بِ  َت قْ د  َص ََ ا وَ هَ لَ ْص أ

“หากท่านต้องการ (ประสงค์) ก็จงสงวนสิทธ์ิไว้ และน าผลประโยชน์บริจาคเป็นทาน”  (บนัทึกโดย อลับุคอ
รีย์ 2586, มสุลิม 1633  และทา่นอ่ืน ๆ)

ส่วนพินยักรรมนัน้ จะมีผลบงัคบั และอนญุาตให้เจ้าของพินยักรรมกลบัค าพดูได้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

3. สิ่งท่ีวะกฟัจะไมมี่ผู้ใดถือสิทธ์ิครอบครอง สว่นประโยชน์เป็นสิทธ์ิของผู้ รับวะกฟั ขณะท่ีพินยักรรมนัน้ 
สิทธ์ิและประโยชน์ จะเป็นของผู้ รับพินยักรรม  

4. การให้สิทธ์ิใช้ประโยชน์ในสิ่งวะกฟั จะเกิดขึน้ขณะผู้วะกฟัมีชีวิตและหลงัจากท่ีเสียชีวิต สว่นสิทธ์ิใน
พินยักรรมจะเกิดขึน้หลงัจากเจ้าของพินยักรรมเสียชีวิตเท่านัน้   

5. ในการวะกัฟจะไม่มีการจ ากดัปริมาณ ส่วนพินยักรรม จะต้องไม่เกินหนึ่งในสาม เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากทายาท 

6. อนุญาตให้วะกัฟแก่ทายาท ส่วนพินัยกรรมนัน้ ไม่อนุญาต เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบรรดา
ทายาท 
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ตอนที่ 5
พนัิยกรรม

 الوصية

1. นิยาม 
วะศียะฮฺ หรือพินยักรรม คือ ค าสัง่ให้จดัการทรัพย์สินหลงัจากท่ีเขาเสียชีวิต รวมถึงการคืนของฝาก การ

บริจาคและภาระต่างๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน การจัดงานแต่งให้ลูกสาว การอาบน า้และละหมาดศพ การ
จดัการหนึง่สว่นสามของทรัพย์สิน และอ่ืนๆ


2. หลักฐานทางบทบัญญัตกิารท าพนัิยกรรม 
อลักรุอาน หะดีษ และมตเิอกฉนัท์ของปวงปราชญ์ 

تَِب  ﴿ مي  ك  م   َحَضَ  إَِذ  َعلَييك  َحَدك 
َ
يَمويت   أ ً  تََركَ  إِن ٱل يوَِصيَّة   َخۡيي يينِ  ٱل َٰدِلَ قيَربِيَ  لِليَو

َ وِف   َوٱۡلي ر  يَمعي ا بِٱل تَّقِيَ  ََعَ  َحقًّ يم  ]ابلقرة :   ﴾ ١٨٠ ٱل
710]  

“การท าพินยักรรมให้แก่ผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สอง และบรรดาญาติท่ีใกล้ชิดโดยชอบธรรมนัน้ได้ถูก าหนดขึน้แก่
พวกเจ้าแล้ว เม่ือความตายได้มายงัคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้า หากเขาได้ทิง้ทรัพย์สมบตัิไว้ ทัง้นีเ้ป็นหน้าท่ีแก่
ผู้ย าเกรงทัง้หลาย”  (อลับะเกาะเราะฮฺ 180) 

 และหะดีษ   

ْ  هِ ويص بِ ي   ءٌ  َش م هَل لِ سْ ق امرئ م  ا حَ مَ » «ته مكتوبةي  ِص وَ  وَ ال  تني إِ لَ يبيت َِل
“ไม่บงัควรแก่มุสลิมคนใดท่ีเขามีภาระต้องสั่งเสียโดยท่ีเขานอนโดยไม่เอาใจใส่ ( เผอเรอ) เพียงสองคืน 
นอกจากว่าต้องมีพินัยกรรมของเขาถูกจารึกไว้ ณ ท่ีเขา” (บนัทึกโดย อัลบุคอรีย์ 2587, มุสลิม 1627,  
อัตติรมิซีย์ 974, อันนะสาอีย์ 3616, อบูดาวูด 2862, อิบนุมาญะฮฺ  2699,  อะหมัด 2/80, และมาลิก 
1492) 

 
3. พินัยกรรมมีผลบังคับโดย 

1. วาจา  
2. ลายลักษณ์อกัษร 
3. สัญญาณบ่งชีท่ี้เข้าใจได้ 
หน่ึง  วาจา 
    นักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็นพ้องกันว่าพินัยกรรมมีผลบงัคบัโดยค าพูดท่ีชัดถ้อยชัดค า เช่น 

สิ่งนีจ้ะเป็นกรรมสิทธ์ิของคนนัน้ หรือค าพูดท่ีเป็นนัยแต่เข้าใจได้ว่าเป็นพินัยกรรมโดยมีพยานแวดล้อม
ประกอบ เช่น หลังจากฉันตายฉันให้เขาสิ่งนัน้สิ่งนี ้หรือจงเป็นพยานด้วยว่าฉันสั่งเสียสิ่งนีแ้ก่คนนัน้ 

สอง  ลายลักษณ์อักษร 
ลายลกัษณ์อกัษรจากคนท่ีไม่สามารถพดูได้ เช่นเป็นใบ้ หรือผู้ ท่ีลิน้หนกัพดูไม่ได้ หรือผู้ ท่ีหมดหวงัท่ีจะ
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พดู 

สาม  สัญญาณ 
คือสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงการสั่งเสีย  และพินัยกรรมของคนเป็นใบ้ และคนท่ีพูดไม่ได้มีผลบงัคบัโดย

สญัญาณท่ีเข้าใจได้ โดยมีเง่ือนไขวา่เขาไมส่ามารถพดู และหมดหวงัท่ีจะพดูได้ 


4. ข้อชีข้าดทางบทบัญญัติ  

พินยักรรมเป็นค าสัง่ท่ีถกูบญัญตัไิว้ในอลักรุอาน 
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ مي  َشَهََٰدة   َء َمن و    ٱلَّ م   َحَضَ  إَِذ  بَيينِك  َحَدك 

َ
يَمويت   أ يوَِصيَّةِ ِحيَ  ٱل ل   َذَو  ٱثيَنانِ  ٱل مي  َعدي ِنك  وي  مذ

َ
مي  ِمني  َء َخَر نِ  أ ِك  نت مي  إِني  َغۡيي

َ
 أ

بيت مي  ۡرِض  ِف  ََضَ
َ م ٱۡلي َصََٰبتيك 

َ
ِصيَبة   َفأ يَمويِتن  مُّ َما ٱل وَنه  دِ  ِمن   ََتيبِس  ةِ  َبعي لَوَٰ ِسَمانِ  ٱلصَّ ِ  َفي قي تَبيت مي  إِنِ  بِٱّللَّ ََتِي َل  ٱري  َذ  ََكنَ  َولَوي  َثَمٗنا بِهِۦ نَشي

َبَٰ  ت م   َوَل  ق ري ِ  َشَهََٰدةَ  نَكي َِّمنَ  إِٗذ  إِنَّا   ٱّللَّ  [706]املائدة :  ﴾ ١٠٦ ٱٓأۡلثِِميَ  ل
“โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย! การเป็นพยานระหวา่งพวกเจ้า เม่ือความตายได้มายงัคนหนึง่คนใดในพวกเจ้า ขณะมี
การท าพินัยกรรมนัน้ คือสองคนท่ีเป็นผู้ เท่ียงธรรมในหมู่พวกเจ้า หรือคนอ่ืนสองคนท่ีมิใช่ในหมู่พวกเจ้า  
หากพวกเจ้าได้เดินทางไปในผืนแผ่นดิน แล้วได้มีเหตภุัยแห่งความตายประสบกับพวกเจ้า โดยท่ีพวกเจ้า
จะต้องกกัตวัเขาทัง้สองไว้หลงัจากละหมาด แล้วทัง้สองนัน้ก็จะสาบานต่ออลัลอฮฺ หากพวกเจ้าคลางแคลง
ใจ ด้วยการให้พวกเขากล่าวว่า เราจะไมน่ าการสาบานนัน้ไปแลกเปล่ียนกบัราคาใด ๆ และแม้วา่เขาจะเป็น
ญาติใกล้ชิดก็ตาม และเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอฮฺ มิเช่นนัน้แล้ว แน่นอน เราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ ท่ี
กระท าบาป”  (อลัมาอิดะฮฺ 106)  
 
5. ประเภทของพนัิยกรรม 

1. พินยักรรมภาคบงัคบั (วาญิบ)  
2. พินยักรรมภาคสมคัรใจ (สง่เสริมให้ปฏิบตั)ิ 

หน่ึง  ภาคบังคับ  
ผู้ ท่ีมีหนีส้ิน ผู้ ท่ีมีภาระต้องรับผิดชอบและมีพันธะสญัญา จ าเป็นต้องท าพินัยกรรมให้ชดัเจน โดยท า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบหุนีส้ิน จะเป็นหนีท่ี้ดว่น หรือหนีท่ี้จ่ายตามระยะ และระบใุห้ชดัเจนเก่ียวกบัพนัธะ
สญัญาตา่งๆ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นท่ีประจกัษ์แก่ทายาทในการจดัการให้ด าเนินตามพินยักรรม 

สอง  ภาคส่งเสริม (สมัครใจ) 
คือการท าพินยักรรมแก่บคุคลท่ีไม่ใช่ทายาท โดยอตัราหนึ่งในสามของทรัพย์สิน หรือน้อยกว่านัน้ และ

ท าพินัยกรรมในด้านการกุศล ไม่ว่าจะเป็นการกุศลท่ีจ ากัดเฉพาะ เช่น ให้แก่ญาติ หรือคนอ่ืนๆ หรือแก่
องค์กรใดเป็นการเฉพาะ  เช่น มัสญิดนัน้ๆ หรือแก่องค์กรการกุศลสาธารณะ เช่น มัสญิดต่างๆ โรงเรียน 
หอสมดุ คา่ยลีภ้ยั โรงพยาบาล และอ่ืนๆ 

 
6. อัตราทรัพย์สินในการท าพนัิยกรรม 
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    ไม่อนญุาตให้ท าพินยักรรมเกินกว่าหนึ่งในสามของทรัพย์สิน เน่ืองจากหะดีษของสะอดั บิน อบี วกั
กอศ ท่ีได้ถามทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่     

 «اللث واللث كثي»قال: باللث؟ قال:  «ال»قال: بالشطر؟ قال:  «ال»أويص بمايل لكه؟ قال: 
“ได้หรือไม่ท่ีฉันจะบริจาคทรัพย์สินทัง้หมด ? ทา่นเราะสลูตอบวา่ “ไม”่ สะอดั ก็กลา่ววา่ “คร่ึงหนึง่ละ่?” ทา่น
เราะสลูตอบว่า “ไม่ได้” สะอดัก็กล่าวว่า “หนึ่งในสามล่ะ?” ท่านเราะสูลก็ตอบว่า “ได้ และหนึ่งในสามนัน้ก็
มากแล้ว” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ 2591, มุสลิม 1628,  อัตติรมิซีย์ 2116,  อันนะสาอีย์ 3628,  อบูดาวูด 
2864 และทา่นอ่ืนๆ) 

  และไม่อนญุาตให้ท าพินยักรรมให้กบัผู้ ท่ีไม่ใช่ทายาท ในอตัรามากกวา่หนึ่งในสาม หรือท าพินยักรรม
แก่ทายาทผู้ มีสิทธ์ิในมรดก  เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจากทายาทคนอ่ืนๆ
 
7.  พนัิยกรรมจะสมบูรณ์โดย 

1. พินยักรรมต้องมีความชอบธรรม คือมีความเป็นธรรม 
2. ต้องสอดคล้องกบับทบญัญตัิ 
3. เจ้าของพินยักรรมต้องกระท าอย่างบริสทุธ์ิใจเพ่ืออลัลอฮฺ และตัง้ใจว่าพินยักรรมดงักล่าวขอให้เป็น

การกระท าความดีและการกศุล 



8. เง่ือนไขผู้ท าพนัิยกรรม (เจ้าของพนัิยกรรม) 
1. เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นวิสยับริจาคได้ (มีสตสิมัปชญัญะ ไมเ่ป็นทาส บรรลนุิตภิาวะตามศาสนบญัญตัิ) 
2. เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิโดยสมบรูณ์   
3. ยินยอมและสมคัรใจ (ไมถ่กูบงัคบั)  

 

9. เง่ือนไขผู้รับพนัิยกรรม  
1. รับพินยักรรมไปใช้ในสิ่งท่ีดี หรืออนมุตั ิ 
 2. ผู้ รับพินยักรรมต้องมีชีวิตขณะท าพินยักรรม มีอยู่จริงหรือโดยการคาดการณ์ (เช่นเด็กในครรภ์) 

และตามเง่ือนไขนี ้พินยักรรมแก่ผู้ ท่ียงัไมมี่อยู ่จะสมบรูณ์ใช้ได้  
 3. ระบผุู้ รับอยา่งชดัเจน 
 4. เป็นผู้ ท่ีครอบครองสิทธ์ิได้ (เชน่ ไมใ่ชญิ่น สตัว์ หรือคนตาย)  
 5. จะต้องไมเ่ป็นฆาตกรฆา่เจ้าของพินยักรรม  
 6. มิใชท่ายาท 



10. เงื่อนไขสาระแห่งพินัยกรรม (สิ่งที่เป็นพินัยกรรม)  
1. เป็นทรัพย์สินท่ีเป็นมรดกได้  
 2. ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็นสิ่งปลกูสร้าง ตามนิยามของบทบญัญตัิ 
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 3.  เป็นทรัพย์สินท่ีสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ แม้วา่ไมมี่อยูข่ณะท าพินยักรรมก็ตาม 
 4.  เป็นกรรมสิทธ์ิของเจ้าของพินยักรรมขณะท่ีท าพินยักรรม  
 5. จะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีฝ่าฝืนบทบญัญตัิ 




11. การยืนยันพินัยกรรม  
เป็นประเด็นท่ีมีมติเอกฉันท์ว่าควรเขียนพินัยกรรมโดยเร่ิมด้วยบสัมะละฮฺ และการสรรเสริญอัลลอฮฺ 

และเศาะละวาตนบ ีและประกาศช่ือพยาน โดยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร  
 

12. ผู้รับผิดชอบพนัิยกรรม (หรือผู้จัดการพนัิยกรรม)  
ผู้ รับผิดชอบพินยักรรมมี 3 ประเภท  
1. ผู้ปกครองรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ี 
2. ผู้พิพากษา  
3. สามญัชน  

13. สิ่งท่ีท าให้พนัิยกรรมเป็นโมฆะ 
1. การกลบัค า หรือ ยกเลิกพินยักรรม โดยวาจา หรือพยานแวดล้อม 
2. พินยักรรมถกูวางเง่ือนไขไว้กบัสิ่งท่ีไมเ่กิดขึน้  
3. ไมมี่มรดกให้ด าเนินตามพินยักรรม 
4. เจ้าของพินยักรรมไมอ่ยูใ่นวิสยัท่ีจะด าเนินการได้ (เชน่ วิกลจริต สว่นเดก็สามารถท าพินยักรรมได้)  
5. เจ้าของพินยักรรมสิน้สภาพจากการเป็นมสุลิม (ตามทศันะของบางสว่น)  
6. ผู้ รับพินยักรรมปฏิเสธไมย่อมรับพินยักรรม (สง่คืน)  
7. ผู้ รับพินยักรรมเสียชีวิตก่อนเจ้าของพินยักรรม  
8. ทรัพย์ท่ีถกูระบใุนพินยักรรมเกิดช ารุด หรือสง่สญัญาณวา่จะช ารุด 
9. ผู้ รับพินยักรรมเป็นฆาตกรฆา่เจ้าของพินยักรรม  
10. ท าพินยักรรมแก่ทายาทโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากทายาททกุ ๆ คน 
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หมวดที่ 3 กฎหมายครอบครัว 
ألحوال األرسيةالقسم اثلالث : ا  
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การแต่งงาน 

 
เหตุผลบัญญัตกิารนิกาห ฺ

   การนิกาหฺ (การสมรส) เป็นวิถีของอิสลาม เป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้ปฏิบตัิ ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

  ه  ن  إِ فَ  جْ و  َتَ يَ لْ فَ  ةَ اءَ م ابلَ ك  نْ مِ  اعَ َط تَ ن اسْ ، مَ اِب بَ الش   َشَ عْ ا مَ يَ »
َ
ِ غَ أ  وَ  َصِ بَ لْ ض ل

َ
َ مَ ، وَ ِج رْ ن للفَ َص حْ أ َ  مْ ن ل   «اءٌ جَ وَ  هَل   ه  ن  إِ فَ  مِ وْ الص  بِ  هِ يْ لَ عَ فَ  عْ طِ تَ سْ ي

“โอ้คนหนุ่มทัง้หลาย คนใดในหมู่พวกเจ้ามีความสามารถในค่าสินสอดและการอุปการะเลีย้งดู เขาจง
แตง่งานเถิด เพราะการแต่งงานนัน้จะช่วยยบัยัง้ (ลด) สายตาจากการมองสิ่งต้องห้าม (หะรอม) เป็นอย่าง
ยิ่ง และชว่ยรักษาอวยัวะสืบพนัธุ์ให้บริสทุธ์ิย่ิง (จากการผิดประเวณี) หากคนใดไมมี่ความสามารถ เขาจงถือ
ศีลอด เพราะการถือศีลอดจะลดก าหนดัของเขา” (บนัทึกโดยอลับุคอรีย์ 4778,  มุสลิม 1400, อตั-ติรมิซียฺ 
1081, อนันะสาอียฺ 2240, อบ ูดาวดู 2046, อิบนมุาญะฮฺ 1845, และอะหมดั 1/378) 

ส่วนหน่ึงจากเหตุผล  
 1. การแต่งงานเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดี สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัว มอบความรักแก่

กนั ท าให้ชีวิตมีความบริสทุธ์ิ และป้องกนัจากสิ่งท่ีต้องห้าม (เชน่ มองสิ่งต้องห้ามหรือผิดประเวณี) 
 2. การสมรสเป็นปัจจยัในการก าเนิดบตุร และเพิ่มผู้ สืบทายาท พร้อมกบัรักษาไว้ซึง่วงศ์ตระกลู 
 3. การสมรสเป็นปัจจยัท่ีดียิ่งในการขจดัอารมณ์ทางเพศท่ีอาจน าไปสู่การกระท าท่ีต้องห้าม พร้อม

กบัปลอดภยัจากโรคท่ีเกิดจากการมีเพศสมัพนัธ์ 
 4. การมีบตุรจะเตมิเตม็ความรักระหวา่งสามีและภรรยา 
 5. ในการแต่งงานท าให้จิตใจสงบและมีสมาธิ ปกป้องรักษาสามีและภรรยาให้มีความบริสุทธ์ิจาก

สิ่งต้องห้าม


ความหมายของการนิกาหฺ
ตามหลักภาษา คือ การมีเพศสมัพนัธ์ และการรวมสองสิ่งไว้ด้วยกนั และจะใช้กบัการท าสญัญาหรือ

ข้อตกลง
ตามบทบัญญัติ คือ การท าข้อตกลง ซึ่งยดึบรรทดัฐานค าวา่ นิกาหฺ หรือสมรส เป็นเกณฑ์ ซึง่ตกลงกนั

ในการหาประโยชน์ในการเสพสขุ ในการใช้ชีวิตคูห่รือยูร่่วมกนั
 

ข้อชีข้าดทางบทบัญญัติ

  ส่งเสริมให้ปฏิบตัิ (สุนนะฮฺ) ส าหรับผู้ ท่ีมีความรู้สึกในอารมณ์ทางเพศ และไม่กลวัว่าจะเกิดการผิด
ประเวณี

  เป็นภาคบงัคบั (วาญิบ) ส าหรับผู้ ท่ีเกรงวา่จะเกิดการผิดประเวณี (หากไมแ่ตง่งาน)

  และเป็นท่ีอนมุตั ิส าหรับผู้ ท่ีไมมี่อารมณ์ทางเพศ เชน่ คนชราและผู้ ท่ีอวยัวะสืบพนัธุ์ออ่นแอ 
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 เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ขณะท่ีอยู่ในประเทศคู่สงคราม โดยไม่มีความจ าเป็น (ไม่อยู่ในภาวะคบั
ขนั)

ถ้อยค าในการนิกาห ฺ
การนิกาหฺจะมีผลโดยทุกถ้อยค าท่ีบ่งบอกถึงการแต่งงาน จะเป็นภาษาใดก็ได้ เช่น ฉันแต่งงาน ฉัน

สมรส ฉันตอบรับการสมรสนี ้ฉันรับนางเป็นภรรยา หรือฉันพึงพอใจ และควรใช้ภาษาอาหรับ ส่วนคนท่ีไม่รู้
ภาษาอาหรับ ก็ให้ใช้ภาษาของตวัเอง

องค์ประกอบหลักของการนิกาห ฺ
1. อัลอีญาบ (ค าเสนอ) คือ ถ้อยค าของผู้ปกครองฝ่ายหญิง หรือผู้ท าหน้าท่ีแทน โดยใช้ค าว่า อินกาหฺ 

หรือ ตซัวีจญ์ (แตง่งาน) ส าหรับผู้ ท่ีรู้ภาษาอาหรับ เพราะสองค านีมี้ระบใุนอลักรุอาน  
ت مي  ِإَوني  ﴿ لَّ  ِخفي

َ
و    أ ِسط  ََتََٰمَٰ  ِف  ت قي و    ٱۡلي م َطاَب  َما فَٱنِكح  ِنَ  لَك  [  ١:  النساء] ﴾ٱلنذَِسا   مذ

“และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้หญิงท่ีก าพร้า ( โดยไม่ให้สินสอดแก่พวกนาง ) จง
ปลอ่ยพวกนางไป แล้วจงแตง่งานกบัผู้หญิงอ่ืนจากพวกนาง ท่ีดีๆส าหรับพวกเจ้า” (อนันิสาอ์ 3) 

 
ا ﴿ ِنيَها َزييد   قََضَٰ  فَلَمَّ َنََٰكَها َوَطٗرا مذ [  ١١:  حزاباأل] ﴾ َزوَّجي

“ครัน้เม่ือเขาได้หยา่กบันาง เราได้ให้เจ้าแตง่งานกบันางตอ่” (อลัอะห์ซาบ  37)
 

2. อัลเกาะบูล (ค าสนอง) คือ ถ้อยค าตอบรับของฝ่ายชาย หรือตวัแทน เช่น ฉันตอบรับ หรือฉันพึง
พอใจการสมรสนี ้หรือจะใช้เพียงค าวา่ ฉนัตอบรับ ก็ใช้ได้ ค าเสนอต้องอยู่ก่อนค าสนอง นอกจากจะมีพยาน
แวดล้อมท่ีบง่ชีใ้ห้เข้าใจ ก็สามารถเอาค าสนองขึน้ก่อนได้


เง่ือนไขท่ีท าให้การนิกาหสฺมบูรณ์ 
1. ต้องระบุคู่สมรสให้ชัดเจน  
2. ความพึงพอใจ (ยินยอม) จากคู่สมรส ดงันัน้ ไม่อนญุาตให้มีการบงัคบัแก่ฝ่ายใด ต้องขอความ

ยินยอมจากสาวพรหมจนัทร์และหญิงหม้าย การยินยอมของสาวพรหมจนัทร์คือ การนิ่งเฉย สว่นหญิงหม้าย
นัน้ ต้องมีการเปลง่วาจา 

และเง่ือนไขนีจ้ะไมใ่ช้กบัคนวิกลจริต และคนท่ีสตปัิญญาไมส่มประกอบ  
3. ผู้ปกครองของฝ่ายหญิง โดยมีเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

  เป็นชาย  

 ไมเ่ป็นทาส 

 มีสตสิมัปชญัญะ ปราดเปร่ือง

 บรรลนุิตภิาวะตามศาสนบญัตัิ

 เป็นผู้ มีคณุธรรม (คือ เป็นมสุลิม บรรลนุิติภาวะ มีสติสมัปชญัญะ ไม่ท าบาปใหญ่ หรือบาปเล็ก
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เป็นประจ า ไมก่ระท าสิ่งท่ีท าให้เส่ือมเสียบคุลิกภาพ) 

 ศาสนาเดียวกนักบัเจ้าสาว  
และผู้ ท่ีมีสิทธ์ิจะเป็นผู้ปกครอง ให้เรียงตามล าดบัตอ่ไปนี้
 1. พอ่  
 2. ผู้ รับหน้าท่ีตามพินยักรรม (ตามค าสัง่เสียของพอ่) 
 3. ปู่  (พอ่ของพอ่ แม้วา่จะล าดบัสงูขึน้ไปก็ตาม)  
 4. ลกูชาย หลานชาย (แม้วา่จะต ่าลงไปก็ตาม โดยสืบสายโลหิตทางฝ่ายชาย)  
 5. พ่ีน้องชายท่ีร่วมพอ่ร่วมแม ่ 
 6. พ่ีน้องชายท่ีร่วมพอ่เดียวกนั 
 7. ลกูชายของพี่น้องชายท่ีร่วมพอ่ร่วมแม ่ 
 8. ลกูชายของพี่น้องชายท่ีร่วมพอ่  
 9. พ่ีน้องชายของพอ่ ท่ีร่วมพอ่ร่วมแม ่(ลงุหรืออา) 
 10. พ่ีน้องชายของพอ่ ท่ีร่วมพอ่เดียวกนั 
 11. ลกูชายของพี่น้องชายของพอ่ ท่ีร่วมพอ่ร่วมแม ่(ลกูชายของลงุหรืออา) 
 12. ลกูชายของพี่น้องชายของพอ่ ท่ีร่วมพอ่ (ลกูชายของลงุหรืออา) 
 13. เครือญาตใิกล้ชิดท่ีรับมรดกสว่นเหลือของนาง  
 14. สลุตา่นหรืออลัหากิม (ผู้ มีอ านาจปกครองในรัฐหรือตวัแทน) 
4. พยานชายสองคนที่มีคุณธรรม (คือ เป็นมสุลิม บรรลศุาสนภาวะ ไมท่ าบาปใหญ่ ไม่กระท าในสิ่ง

ท่ีท าให้เส่ือมเสียบคุลิกภาพ) และ 
5. คู่สมรสต้องปราศจากอุปสรรคที่ท าให้การสมรสเป็นโมฆะ ( เช่น ผู้หญิงเป็นภรรยาของผู้ อ่ืน 

หรืออยู่ในอิดดะฮฺ หรือฝ่ายชายเป็นต่างศาสนิก ขณะท่ีฝ่ายหญิงเป็นมุสลิม  หรือฝ่ายชายมีภรรยาอยู่ส่ีคน  
เหลา่นีเ้ป็นต้น )

สิ่งควรปฏิบัตแิละห้ามปฏิบัติ

 ผู้ ท่ีเกรงว่าจะไม่มีความยตุิธรรมระหว่างภรรยา ควรมีภรรยาเพียงคนเดียว  ควรหาผู้หญิงท่ีเคร่งครัด
ศาสนา ไมเ่ป็นเครือญาต ิควรแตง่กบัสาวพรหมจนัทร์ เผา่พนัธุ์ลกูดก และหน้าตาดี 

 ควรมองผู้หญิงท่ีจะสู่ขอ โดยมองส่วนท่ีไม่ใช่เอาเราะฮฺ (ส่วนท่ีต้องปกปิด) และมองในสิ่งท่ีดงึดดูเขา
เพ่ือการแต่งงาน โดยไม่อยู่กันตามล าพงั (ต้องอยู่หน้ามะห์รอม) เพ่ือให้ประจกัษ์ชดั และผู้หญิงก็ควรมอง
ฝ่ายชายเชน่กนั

 หากไมส่ะดวกท่ีจะมองด้วยตนเอง ก็ให้สง่ผู้หญิงท่ีมีความนา่เช่ือถือไปดแูทน

ไมอ่นญุาตให้สูข่อ (หรือทาบทาม) ผู้หญิงท่ีมีผู้ อ่ืนสูข่อแล้ว จนกวา่เขาจะบอกเลิก หรือเขาอนญุาต

 อนุญาตให้ใช้ถ้อยค าท่ีชัดเจน หรือถ้อยค าท่ีเป็นนัยยะ ในการสู่ขอผู้ ท่ีอยู่ในอิดดะ ฮฺ( อิดดะฮฺ คือ
ระยะเวลาท่ีต้องรอเพ่ือการคืนดีหรือแตง่งานใหม ่) ส าหรับสามีท่ีหยา่ขาดกบันาง แตย่งัไมค่รบสามครัง้ 
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 ห้ามใช้ถ้อยค าท่ีชดัเจน หรือถ้อยค าท่ีเป็นนยัยะในการทาบทามสู่ขอผู้หญิงท่ีถูกหย่าท่ีมีการคืนดีได้ 
ซึง่ยงัอยูใ่นอิดดะฮฺ

 สง่เสริมให้ท าพิธีนิกาหฺในบา่ยวนัศกุร์ เน่ืองจากชว่งนัน้ มีเวลาท่ีการวิงวอนขอจะถกูตอบรับ และหาก
สะดวกควรท าพิธีในมสัญิด 
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หมวดที่ 4 บทบัญญัตเิก่ียวกับสตรี 
 القسم الرابع  : أحاكم خاصة باملرأة املسلمة
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บทบัญญัตเิฉพาะสตรี

 

ค าส่ังแห่งบทบัญญัติแก่ผู้ปฏิบัตมีิ สาม ประเภท
1. เฉพาะผู้ชาย 
2. เฉพาะสตรี 
3. เก่ียวพนัทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 
ท่ีกลา่วแล้วข้างต้นส่วนมากเป็นบทบญัญัตท่ีิเก่ียวพนัทัง้ผู้ชายและผู้หญิง 
ตอ่ไปนีจ้ะอธิบายบทบญัญัติท่ีเก่ียวกบัสตรีเป็นการเฉพาะ
 

ประเด็นที่หน่ึง  การลูบหรือเช็ดบน (ขณะอาบน า้ละหมาด) บนผมปลอม ท่ีอนุโลมให้สวมใส่ใน
กรณีที่มีความจ าเป็น  

เม่ือผู้ หญิงมีความจ าเป็นต้องสวมใส่ผมปลอม ไม่อนุโลมให้ลูบหรือเช็ดบนผมปลอมขณะอาบน า้
ละหมาด เพราะไมใ่ช่ผ้าคลมุ และไมอ่ยูใ่นขอบข่ายหรือข้อบญัญตัิของผ้าคลมุ และจ าเป็นต้องเช็ดบนศีรษะ
โดยตรง หรือบนผมแท้เทา่นัน้ 
 

ประเดน็ที่สอง  ทาเล็บ ย้อมเล็บ  
ผู้หญิงบางคนย้อมเล็บด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีห้ามมิให้น า้เข้าถึงผิวหนงั ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่อนุญาต  ยิ่งกว่านัน้

จ าเป็นต้องขจดัออกขณะอาบน า้ละหมาด 
 

ประเดน็ที่สาม   อัลหัยฎุ (เลือดประจ าเดือน)
  คือ เลือดท่ีออกจากมดลกูของสตรี ขณะท่ีมีสขุภาพดี ไมเ่จ็บป่วย และมิใชเ่ลือดท่ีออกมาเน่ืองจากการ

คลอดบตุรและบาดแผล
ผู้ รู้ส่วนมากมีความเห็นว่า เลือดประจ าเดือนจะเร่ิมเม่ืออายคุรบเก้าขวบ ดงันัน้เม่ือเห็นเลือดก่อนเก้า

ขวบ ก็ไม่ใช่เลือดประจ าเดือน แต่เป็นเลือดเน่ืองจากเจ็บป่วยหรือเลือดเสีย และจะมีจนถึงวัยชรา โดยท่ี
สว่นมากจะหมดเลือดประจ าเดือนตอนอายหุ้าสิบปี 

และเลือดประจ าเดือนมี 6 ประเภท สีด า แดง เหลือง ขุน่ เขียว สีดนิ 
 
ระยะเวลาของเลือดประจ าเดือน 

 น้อยสดุ คือ วนักบัคืน  

 ปานกลาง 5 วนั

 มากสดุ 15 วนั 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คือหกถึงเจ็ดวนั ระยะเวลาระหว่างเลือดประจ าเดือนสองครัง้ น้อยท่ีสุด คือสิบ
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สามวนั (โดยสว่นมาก) และบางทีอาจจะน้อยกวา่นัน้หรือมากกวา่
ข้อห้ามส าหรับผู้ท่ีมีเลือดประจ าเดือน 

 ละหมาด 

 ถือศีลอด

 เข้ามสัญิด

 อา่นอลักรุอานโดยสมัผสัคมัภีร์

 เฏาะวาฟ

 มีเพศสมัพนัธ์ 
 และเลือดประจ าเดือนเป็นเคร่ืองหมายท่ีบง่บอกการบรรลนุิตภิาวะตามศาสนบญัญัติ


ประเดน็ที่ส่ี  นิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร)      
คือ เลือดท่ีออกจากมดลกู หลงัจากการคลอด หรือแท้ง 
ระยะเวลาของนิฟาส โดยมาก 40 วนั ส่วนจ านวนวนัน้อยท่ีสุดนัน้ไม่มีเวลาท่ีแน่นอน หากคลอดลูก

แฝด ให้นบัระยะจากการคลอดคนแรก 
ข้อห้ามส าหรับนิฟาส ก็เชน่เดียวกบัข้อห้ามของเลือดประจ าเดือน เชน่ละหมาด การถือศีลอด และอ่ืนๆ


ประเดน็ที่ห้า  อัลอิสตหิาเฎาะฮ ฺเลือดเสีย)
   คือ เลือดท่ีออกมาจากมดลูกในช่วงระยะเวลาท่ีไม่ใช่เวลาของเลือดประจ าเดือนและเลือดหลงัการ

คลอดบตุร  ดงันัน้ เลือดท่ีเลยระยะเวลา หรือน้อยกว่าระยะเวลาท่ีน้อยสดุของเลือดประจ าเดือน หรือนิฟาส 
หรือก่อนอายเุก้าขวบ คือ เลือดเสีย 

ข้อชีข้าดทางบทบัญญัต ิ

 ผู้ ท่ีมีเลือดเสีย เป็นผู้ มีหะดษัประจ าซึง่ไมเ่ป็นอปุสรรคหกัห้ามการละหมาดและการถือศีลอด

 ผู้ ท่ีมีเลือดเสีย ต้องอาบน า้ละหมาดทกุๆ ครัง้ก่อนละหมาด 

 ผู้ ท่ีมีเลือดเสีย สามารถมีเพศสมัพนัธ์ได้

 เลือดของหญิงท่ีก าลงัตัง้ครรภ์นบัวา่เป็นเลือดเสีย


ประเดน็ที่หก  การโกนขนหรือผม
ไม่อนุญาตให้สตรีโกนขนและผมของนาง เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็น และไม่อนุญาตให้โกนหรือวาดคิว้ สกั 

ตอ่ผม ดดัฟัน เน่ืองจากหะดีษ 
 «عول بهافْ لة والمَ اعِ الفَ  نَ عَ لَ »

“แท้จริงท่านเราะสลูสาปแชง่ผู้ ท่ีกระท าและผู้ รับกระท า” (บนัทกึโดยนกับนัทึกทัง้เจ็ด  คือ อลับคุอรีย์, มสุลิม
, อตัตริมิซีย์, อบ ูดาวดู, อนันะสาอีย์, อิบนมุาญะฮฺ และอะหมดั)



 

 

ฟิกฮฺอยา่งง่าย   94  

 และไมอ่นญุาตให้สตรีใสน่ า้หอม นอกจากเพ่ือสามี และระหวา่งท่ีอยู่กบัผู้หญิงด้วยกนั

ประเดน็ที่เจ็ด  เอาเราะฮ ฺ( สิ่งท่ีต้องปกปิด )
 เอาเราะฮฺของผู้หญิง คือ ทกุสว่นของร่างกาย ขณะท่ีอยู่พร้อมกบัผู้ชายท่ีไม่ใชม่ะห์รอม  ดงันัน้นางต้อง

สวมใสห่ิญาบ และเชน่เดียวกนัไมอ่นญุาตให้อยูต่ามล าพงักบัผู้ชายท่ีไมใ่ชม่ะห์รอม 
และจะต้องไม่เดินทางโดยท่ีไม่มีมะห์รอม  นัน่คือ บุคคลท่ีห้ามแต่งงานตลอดไป เน่ืองจากเป็นเครือ

ญาต ิการเก่ียวดอง (แตง่งาน) และการร่วมแมน่ม
และเวลาละหมาดจะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย  นอกจากใบหน้า มือทัง้สอง และเท้าทัง้สอง แต่

จ าเป็นต้องปกปิดทุกส่วน หากอยู่ต่อหน้าผู้ชายท่ีไม่ใช่มะห์รอม และส่งเสริมให้ปกปิดมือและเท้าทัง้สองใน
ทกุๆ กรณี 

อาภรณ์ท่ีสวมใสจ่ะต้องหนา ไมล่อกเลียนแบบบรุุษเพศ  ไมด่งึดดูสายตา ไมเ่ลียนแบบตา่งศาสนิก และ
ไมเ่ป็นท่ีโดดเดน่   


ประเดน็ที่แปด  เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองประดบัของผู้หญิงมีสองประเภท คือท่ีอนญุาตและต้องห้าม 

ที่อนุญาต น า้หอม ทองค า เงิน ผ้าไหม และผ้าย้อมสีเหลืองหรือแสด
และที่ห้าม คืออาภรณ์ท่ีใส่เพ่ือให้เป็นท่ีโดดเด่นและโอ้อวด และดงึดดูสายตาของผู้คน และน า้หอมท่ี

กลิ่นฟุ้ งกระจาย และเปิดเผยตอ่หน้าผู้ชายท่ีไม่ใชม่ะห์รอม 


ประเดน็ที่เก้า  เสียง 
  เสียงของผู้หญิงมิใช่เอาเราะฮฺ (สิ่งท่ีต้องปกปิด) นอกจาก การพยายามพูดอ่อนโยน และยัว่ยวนผู้คน  

และเลยขอบเขตของการออ่นโยน
  สว่นการขบัร้องเพลง เป็นสิ่งต้องห้าม ผู้คนส่วนมากในสมยันีไ้ด้หลงใหลในเสียงเพลง  และยึดเอาเป็น

ชอ่งทางในการดงึดดูและแสวงหาทรัพย์สิน 
การขบัร้องเพลง เป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็ต้องห้ามมากยิ่งกว่า จะอนุโลมในโอกาส

งานร่ืนเริงตา่งๆ และในวนัอีด และอยูท่า่มกลางผู้หญิงเทา่นัน้
และด้วยเนือ้ร้องท่ีไมข่ดัหลกัศาสนา และปราศจากดนตรี 


ประเดน็ที่สิบ  

  อนุญาตให้ผู้ หญิงอาบน า้ศพให้สามี และลูกชายท่ียังเล็ก  และเช่นกัน อนุญาตให้ละหมาดศพ  
เชน่เดียวกบัผู้ชาย แตไ่มอ่นญุาตให้ตามไปสง่ศพท่ีสสุาน

  และไม่อนุญาตให้เย่ียมสุสาน และไม่อนุญาตให้ร้องคร ่าครวญ ตบหน้า ฉีกผ้า ถอนผม เพราะนั่น
เป็นวิถีปฏิบตัขิองยคุก่อนอิสลาม (ญาฮิลียะฮฺ) และเป็นบาปใหญ่
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 และไม่อนุญาตให้ไว้ทุกข์เกินสามวนั ในกรณีท่ีไม่ใช่สามี ส่วนในกรณีสามีเสียชีวิตนัน้ ต้องไว้ทุกข์ส่ี
เดือนกับสิบวนั และต้องพ านักอยู่ในบ้านท่ีเคยอยู่กับสามี และต้องเล่ียงการใส่เคร่ืองประดบัและน า้หอม 
และการไว้ทกุข์นัน้ ไมมี่อาภรณ์เป็นการเฉพาะ


ประเดน็ที่สิบเอ็ด  
การใส่เคร่ืองประดบัทองค า และเงิน ตามปกติวิสยันัน้ เป็นท่ีอนโุลมแก่สตรี และจะต้องหลีกเล่ียงการ

ฟุ่ มเฟือย และการโอ้อวด
เคร่ืองประดบัทองและเงินท่ีผู้หญิงสวมใสต่ามปกติประจ าวนั หรือตามโอกาสตา่งๆ ไมต้่องจา่ยซะกาต
 

ประเดน็ที่สิบสอง  

 อนุญาตให้ผู้หญิงบริจาคทานจากทรัพย์สินของสามีตามจารีต(ปกติวิสัย) โดยไม่ต้องขออนุญาต  
หากรู้วา่สามียินยอม

 และอนญุาตให้นางจา่ยซะกาตของนาง (ทานบงัคบั) แก่สามี หากเขาเป็นผู้ มีสิทธ์ิรับซะกาต 

 หากสามีเป็นคนตระหน่ี ไม่จ่ายคา่อปุการะเลีย้งดท่ีูจ าเป็น นางสามารถเอาจากทรัพย์สินของสามีได้
ตามจ านวนท่ีเพียงพอกบัการใช้จา่ยของนางและลกู โดยมิต้องขออนญุาต


ประเดน็ที่สิบสาม  

 อนโุลมให้ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์และให้นมบุตรละศีลอดได้  หากเกรงว่าจะเกิดอนัตรายแก่ตวัเองและเด็ก หรือ
เกรงจะเกิดอนัตรายแก่ตวัเองเท่านัน้ ทัง้สองกรณีนี ้ให้ชดใช้โดยไม่ต้องจ่ายฟิดยะฮฺ แต่หากเกรงว่าจะเกิด
อนัตรายแก่เดก็เทา่นัน้ ต้องชดเชยและจา่ยฟิดยะฮฺ น่ีส าหรับคนตัง้ครรภ์

 สว่นผู้ ท่ีให้นมบตุร หากเด็กด่ืมนมของหญิงอ่ืนได้ และสามารถจ่ายคา่จ้าง หรือมีทรัพย์สินท่ีจะจ้างได้ 
ก็ไมอ่นโุลมให้ละศีลอด 

 แมน่มก็ใช้บทบญัญตัเิดียวกบัผู้ เป็นแม ่ดงัท่ีกลา่วแล้วข้างต้น

 ภรรยาไมมี่สิทธ์ิถือศีลอดภาคสมคัรใจ (สนุนะฮฺ) โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากสามี หากสามีอยูบ้่าน


ประเดน็ที่สิบส่ี  

 สามีไม่มีสิทธ์ิท่ีจะหกัห้ามภรรยามิให้ท าหจัญ์ท่ีเป็นภาคบงัคบั และเม่ือนางขออนญุาต จ าเป็นต้อง
อนญุาตแก่นาง และให้การสนบัสนนุตามความสามารถ

 สว่นการท าหจัญ์ภาคสมคัรใจ สามีมีสิทธ์ิหกัห้าม เม่ือการท าหจัญ์นัน้ มีผลเสียตอ่สามีและลกูๆ


ประเดน็ที่สิบห้า  

   ขณะอยูใ่นพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺ จะสวมใสอ่าภรณ์ใดก็ได้ นอกจาก 
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 1. เสือ้ผ้าท่ีเปือ้นหรือโดนน า้หอม 
 2.  ถงุมือ 
 3. ผ้าคลมุหน้า 
 4. ผ้าท่ีย้อมสีเหลืองหรือสีแสด (ย้อมด้วยพืชชนิดหนึง่ซึง่มีกลิ่นหอม) 


ประเดน็ที่สิบหก 
  ผู้ ท่ีมีเลือดประจ าเดือน และเลือดหลงัคลอดบุตร จะอาบน า้ช าระร่างกาย เข้าพิธีหจัญ์และอุมเราะ ฮฺ 

และปฏิบตัทิกุพิธีกรรม นอกจากการเฏาะวาฟ ต้องรอจนกวา่จะสะอาด


ประเดน็ที่สิบเจ็ด  

 ผู้หญิงกลา่วค าตลับียะฮฺด้วยเสียงเบา ๆ ขณะท่ีผู้ชายส่งเสริมให้กลา่วเสียงดงั 

  ส าหรับผู้หญิงไมมี่การว่ิงเหยาะๆ ในการเฏาะวาฟ และในการสะแอ     

 ไมอ่า่นดอุาอ์ด้วยเสียงดงั 

 ไมแ่ทรกเข้าไปอยู่อยา่งแออดัในมมุหินด า และท่ีอ่ืนๆ


ประเดน็ที่สิบแปด  
การโกนศีรษะหรือตดัผมเป็นองค์ประกอบในพิธีกรรมหัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งเฉพาะผู้หญิงนัน้จะไม่มี

การโกนศีรษะ แตจ่ะมีการตดัผมแทน ซึง่อยูใ่นสถานะเดียวกบัการโกนส าหรับผู้ชาย 
และลกัษณะการตดัของผู้หญิงนัน้ ให้ตดัจากทกุเปียผมประมาณหนึง่ข้อนิว้ หรือถ้าไมมี่เปียก็ให้รวบผม

แล้วตดัประมาณนัน้เชน่เดียวกนั


ประเดน็ที่สิบเก้า  

  ผู้หญิงควรรีบในการตอวาฟอิฟาเฎาะฮฺ (เฏาะวาฟหจัญ์) ในวนัท่ีสิบซุลหิจญะฮฺ หากเกรงว่าเลือด
ประจ าเดือนมาเร็ว ดงัท่ีทา่นหญิงอาอิชะฮฺ ได้สัง่ให้ท าเชน่นัน้ เพราะเกรงวา่เลือดประจ าเดือนจะมาเสียก่อน

 เม่ือเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺแล้ว ผู้ ท่ีมีเลือดประจ าเดือนไม่ต้องเฏาะวาฟอ าลา หากออกจากมกักะฮฺใน
สภาพท่ีมีประจ าเดือน 


ประเดน็ที่ยี่สิบ  
ไม่อนุญาตให้แต่งงานกบัชายตา่งศาสนิก ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม เน่ืองจากสามีมีสิทธ์ิเหนือภรรยาและ

ภรรยาต้องเช่ือฟัง น่ีคือแก่นแท้ของการปกครอง ดงันัน้ผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่มีสิทธ์ิท่ีจะเป็นผู้ปกครอง และมี
อ านาจเหนือผู้ศรัทธา


ประเดน็ที่ยี่สิบเอ็ด 
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  หน้าท่ีของแม่ต้องเลีย้งดบูตุรท่ียงัเยาว์วยั หรือสตไิมส่มประกอบ ท่ียงัไร้เดียงสา หากนางปฏิเสธ ต้องมี
การบงัคบั จากนัน้เป็นหน้าท่ีของบคุคลเหลา่นีต้ามล าดบั 

 แมข่องนาง

 แมข่องแม ่ตามล าดบัความใกล้ชิด

 พอ่ 

 แมข่องพอ่ (ตามล าดบัความใกล้ชิด)

 พอ่ของพอ่ (ปู่ ) จากนัน้แม่ของปู่  (ตามล าดบัความใกล้ชิดเชน่เดียวกนั)

 พ่ีน้องสาวร่วมพอ่ร่วมแม่

 พ่ีน้องสาวร่วมแม่

 พ่ีน้องสาวร่วมพอ่

 พ่ีน้องสาวของพอ่

 พ่ีน้องสาวของแม่

 ป้าหรือน้าของแม ่

 ป้าหรือน้าของพอ่

 ลกูสาวของพี่น้อง

 ลกูสาวของลงุและป้า 

 ลกูสาวของลงุและป้าของพอ่ 

 ผู้ ท่ีมีสิทธ์ิรับมรดกในสว่นเหลือตามเครือญาตขิองเขา 

 เครือญาตท่ีิไมมี่สิทธ์ิในมรดกของเขา

 อลัหากิม (ผู้ มีอ านาจการปกครองในรัฐ)
และผู้ เป็นพอ่ต้องจา่ยคา่จ้างในการเลีย้งดแูก่ผู้ ท่ีขอคา่จ้าง 


เง่ือนไขผู้ท่ีเลีย้งดู

 บรรลนุิตภิาวะ 

 มีสตสิมัปชญัญะ

 มีความสามารถในการอบรมสัง่สอน 

 มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี

 มารยาทดี

 เป็นมสุลิม

 เป็นโสด หากมีสามี หน้าท่ีจะตกไป

 เม่ือเด็กมีอายคุรบเจ็ดปีบริบรูณ์ ให้เขาเลือกว่าจะอยูก่บัพ่อหรือแม ่(ในกรณีหยา่ร้าง) ส่วนเดก็ผู้หญิง
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นัน้ หลงัจากเจ็ดปี พอ่จะมีสิทธ์ิเลีย้งดมูากกวา่ จนกวา่นางจะแตง่งานมีครอบครัว

ประเดน็ที่ยี่สิบสอง 
ปวงปราชญ์ในทุกมัซฮบัมีความเห็นพ้องกันว่า จ าเป็นต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกายจากชายท่ีไม่ใช่

มะห์รอม แม้กระทัง่ผู้ ท่ีมีทศันะวา่ใบหน้าและฝ่ามือทัง้สองของผู้หญิงไม่ใชเ่อาเราะฮฺก็ตาม  เน่ืองจากยคุนีมี้
ผู้คนสว่นมากมีความวิบตั ิไมเ่คร่งครัด ไมย่บัยัง้การมองในสิ่งท่ีต้องห้าม


น่ีคือสิ่งท่ีข้าพเจ้ามีความสามารถจะรวบรวมและเรียบเรียงไว้ในโอกาสนีอ้ย่างรีบเร่ง ซึง่ขอพรตอ่อลัลอ
ฮฺผู้สูงส่งและปรีชาสามารถให้ทรงอ านวยประโยชน์จากผลงานชิน้นีด้้วยเถิด พระองค์นัน้อยู่เบือ้งหลังทุก
เจตนา และทรงเป็นผู้ ชีท้างสูท่างท่ีเท่ียงตรง 

 
ดร.ศอลิห์ บนิ ฆอนิม อสัสดัลาน 

อาจารย์สาขาฟิกฮฺ คณะชะรีอะฮฺ กรุงริยาด 
เสร็จสิน้จากการเรียบเรียงเม่ือต้นเดือนซุลหิจญะฮฺ ปี ฮ.ศ.1413 
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