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คํานํา 
 
 
 
การเผยแพรศาสตรแหงอิสลามนั้น มีบทบาทอยางยิ่งในการอธิบายถึง
แกนแทจริงของอิสลามและความมั่นคงของศาสนา ตลอดจนความ
รุงโรจนของประชาคมมุสลิม  

นี่คือ วัตถุประสงคที่ สํ าคัญของมหาวิทยาลัยอิสลามนคร        
มะดีนะฮฺที่กําลังดําเนินใหเปนไปตามกระบวนการ เพื่อใหเกิดความ
สัมฤทธิผลบนเสนทางของการเผยแพรและการศึกษา  

เพื่อสงเสริมตองานดังกลาว สํานักวิจัยและคนควาไดวางแผน
และเตรียมการตางๆในเชิงวิชาการ สวนหนึ่งจากการเตรียมการดัง
กลาวคือ การศึกษาและคนควาถึงสารัตถะและคุณคาแหงอิสลาม รวมทั้ง
การเผยแพรผลสรุปทางการศึกษาที่นาเชื่อถือและถูกตองที่สุดที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม ไมวาจะเปนดานอะกีดะฮฺ(ความศรัทธา) และชะรีอะฮฺ
(ดานกฎหมาย) 

สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับหลักการอิสลาม ซึ่ง
ถือวาเปนโครงการหนึ่งของสํานักวิจัยและคนควา โดยการแนะนําจาก
คณะกรรมการฝายจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให
เขียนงานชิ้นนี้อยูภายใตหัวขอดังกลาว โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ
ของสํานักงานไดทําการศึกษาวิจัยและตรวจทานในงานชิ้นนี้ และคัดลอก



ออกมาตามความเหมาะสม ดวยการพยายามศึกษารูปแบบทางวิชาการ
ภายใตรากฐานที่นํามาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ  

ทางสํานักฯ ไดพยายามอยางยิ่งในการเตรียมงานวิจัยช้ินนี้ 
เพื่อใหประชาคมโลกมุสลิมไดรับสาระและแกนสารจากศาสตรแหง
อิสลาม ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ทางสํานักฯ ไดดําเนินการแปลเปนภาษา
ตางๆ ทั่วโลกและเผยแพรโดยผานเครือขายอินเตอรเนต 

ขอพระองคอัลลอฮฺทรงประทานคุณงามความดีแกรัฐบาล
ซาอุดิอาระเบียในความพยายามและทุมเทกับการรับใชเผยแพรและ
ปกปองอิสลาม และจากที่มหาวิทยาลัยไดรับความอนุเคราะหและ
สนับสนุนจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมาโดยตลอด 

เราขอวิงวอนจากอัลลอฮฺใหพระองคยังคุณประโยชนจาก
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ และขอพระองคทรงประทานความสําเร็จใน
การดําเนินภารกิจของสํานักฯ และขอใหเราไดรับความรักและความโปรด
ปรานจากพระองค และขอใหเราเปนหนึ่งในบรรดาผูนําสารแหงทางนํา
และผูชวยเหลือสัจธรรม 

 
สํานักวิจัยและคนควา มหาวทิยาลัยอิสลามนครมะดนีะฮฺ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักการอิสลามขอทีห่นึ่ง  

การปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ 
และมุหัมมัดเปนศาสนทูตของพระองค 

 
 
 
 
 



14 หลักการอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
การกลาวปฏิญาณทั้งสองนี้ คือหนทางเขาสูอิสลาม เปนหลัก

อิสลามที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะยังไมถือวาบุคคลหนึ่งเปนมุสลิม นอกจากเขา
จะตองกลาวและปฏิบัติตามขอบงชี้ของคําปฏิญานทั้งสองนี้ และดวยเหตุ
นี้เองที่ผูปฏิเสธจะกลับกลายเปนผูศรัทธาได 

 
หน่ึง : ความหมายของการปฏิญานวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ” 

การปฏิญานขางตน หมายถึง การกลาวโดยรูถึงความหมายและ
ปฏิบัติตามขอบงชี้ของคําปฏิญาน ทั้งในสวนการกระทําที่เปดเผยและใน
สวนลึกของจิตใจ 

สวนการกลาวเพียงอยางเดียวโดยไมรูถึงความหมายและไม
ปฏิบัติตามขอบงชี้ของคําปฏิญานนี้ จะไมยังประโยชนใดๆ แกผูที่ปฏิบัติ
เลย ย่ิงไปกวานั้นมันก็จะกลับมาเปนหลักฐานมัดตัวเขาเองเสียอีก 

ดังนั้น ความหมายโดยสรุปของคําวา  อานวา   ) ال إله إال اهللا       ( 
“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ก็คือ ไมมีพระเจาอ่ืนใดท่ีควรตองเคารพสักการะ
และภักดีอยางแทจริง นอกจากอัลลอฮฺ 
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คําปฏิญาณประกอบขึ้นมาจากสองสวนดวยกันคือ การปฏิเสธ
และการยืนยัน  

กลาวคือ ปฏิเสธคุณลักษณะความเปนเจาที่คูควรแกการเคารพ
สักการะออกจากสิ่งอื่นทั้งมวลนอกจากอัลลอฮฺ และยืนยันคุณลักษณะนี้
แดอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ไมมีการภาคีใดๆ สําหรับพระองคใน
คุณลักษณะนี้ ซึ่งรวมไปถึงการปฏิเสธพระเจาจอมปลอมทั้งหลายที่ถูก
กราบไหวบูชา ไมวาจะเปนมนุษย หิน ตนไม หรือแมกระทั่งอารมณความ
อยากของมนุษยก็ตาม พรอมทั้งตองแสดงความไมพอใจและปลีกตัวหาง
ส่ิงดังกลาวดวย เพราะผูใดก็ตามที่กลาวคําปฏิญาณนี้ โดยไมปฏิเสธตอ
ส่ิงที่ถูกสักการะอื่นๆ นอกจากอัลลอฮฺ ก็เหมือนกับวาเขาไมไดกลาวมัน
นั่นเอง 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
َوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َواِحٌد ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُن ﴿

  )163 : سورة البقرة( ﴾الرَِّحيُم

 ความวา : และผูที่คูควรแกการเคารพสักการะของพวกเจานั้นมี
เพียงองคเดียว ไมมีผูที่คูควรแกการสักการะใดๆนอกจากพระองค ผู
ทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอเทานั้น [อัล-บะเกาะเราะฮฺ  โองการที่ 
163] 
  

และพระองคไดตรัสอีกวา  
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ال ِإكَْراَه ِفي الديِن قَْد َتَبيََّن الرْشُد ِمَن الَْغي فََمْن ﴿
َيكْفُْر ِبالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك 

   ﴾ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقَى ال اْنِفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

  )256: سورة البقرة(
 ความวา  : ไมมีการบังคับใดๆ (ใหนับถือ) ในศาสนาอิสลาม
แนนอนความเที่ยงตรงถูกตองนั้นไดเปนที่กระจางแจงแลวจากความผิด
อันคดเคี้ยว ดังนั้นผูใดปฏิเสธศรัทธาตอ อัต-ตอฆูต (ทุกส่ิงที่ ถูก
สักการะนอกจากอัลลอฮฺ) และศรัทธาตออัลลอฮฺแลว แนนอนเขาไดยึด
หวงอันมั่นคงไวแลว โดยไมมีการขาดใดๆเกิดขึ้นกับมัน และอัลลอฮฺนั้น
เปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู  [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 256] 

ดังนั้น คําวา (  إله) “อิลาฮฺ” จึงหมายถึง พระเจาผูที่คูควรแกการ
สักการะอยางแทจริง   

สวนผูที่มีความเชื่อวา คําวา (  إله) “อิลาฮฺ” หมายถึงพระเจา
ผูสราง ผูทรงประทานปจจัยยังชีพ ผูทรงเดชานุภาพในการสรางสรรคส่ิง
ตางๆ และเขาใจวาการเช่ือมั่นเพียงเทานี้ถือเปนการเพียงพอแลวโดยไม
ตองมีการศรัทธาในเอกภาพของอัลลลอฮฺในการเคารพสักการะ บุคคลผู
นี้ การกลาวปฏิญาณ (       ال إله إال اهللا) “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ของเขานั้น
จะไมยังประโยชนใดๆ แกเขาเลย ในการที่จะทําใหเขาเขาสูอิสลาม หรือ
ทําใหเขาปลอดภัยจากการลงโทษอันถาวรในวันอาคิเราะฮฺ   อัลลอฮฺได
ตรัสวา   
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قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض أَمَّْن َيْمِلُك ﴿
َميِت السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الْ

َوُيْخِرُج الَْميَت ِمَن الَْحي َوَمْن ُيَدبُر الْأَْمَر 

  )31: سورة يونس (﴾فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَال َتتَّقُونَ
 ความวา : จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) ใครกันเลาที่เปนผูประทาน
ปจจัยยังชีพที่มาจากฟากฟา และแผนดินแกพวกทาน ใครกันเลาเปน
เจาของการไดยินและการมองเห็น และใครกันเลาเปนผูใหมีชีวิตหลังจาก
การตาย และเปนผูใหตายหลังจากมีชีวิตมา และใครกันเลาเปนผูบริหาร
กิจการ แลวพวกเขาจะกลาวตอบกันวา “คืออัลลอฮฺ” ดังนั้นจงกลาวเถิด
วา แลวพวกเจาจะไมยําเกรง(พระองค)ดอกหรือ? [ยูนุส โองการที่ 31]  
 และพระองคไดตรัสอีกวา 

أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوأَْنَزلَ لَكُْم ِمَن ﴿
السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق ذَاَت َبْهَجٍة َما كَانَ 
لَكُْم أَنْ ُتْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم 

  )60:سورة النمل( ﴾َيْعِدلُونَ
 ความวา  :  หรือผูใดเลาที่สรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน และ
ทรงประทานน้ําจากฟากฟาแกพวกเจา ซึ่งเราไดใหสวนตางๆ  อันสวยงาม
งอกเงยขึ้นมา ซึ่งพวกเจา ก็ไมสามารถที่จะทําใหตนไมของมันงอกเงย
ข้ึนมาได และจะมีพระเจาอื่นคูเคียงกับอัลลอฮฺอีกหรือ หากแตพวกเขา
เปนกลุมชนที่(นําส่ิงอื่นมา)เทียบเทา(อัลลอฮฺ)? [อัน-นัมลฺ โองการที่ 60] 
 และพระองคไดตรัสอีกวา  
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َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ﴿

   )87:سورة الزخرف( ﴾ُيْؤفَكُونَ

 ความวา  : และหากเจาถามพวกเขาวา ใครเปนผูสรางพวกเขา 
พวกเขาก็จะกลาววา “อัลลอฮฺ” แลวดวยเหตุอันใดพวกเขาจึงถูกหันเหไป
ทางอื่น? [อัซ-ซุครุฟฺ โองการที่ 87] 
  
สอง : เง่ือนไขของการปฏิญาณ 

การกลาวคําปฏิญาณขางตนนี้ มีเงื่อนไขดังตอไปนี้  
 1. การรูถึงความหมายของการปฏิญาณ ทั้งในแงการปฏิเสธการ
เคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ และในแงการยืนยันถึงสิทธิที่จะ
ไดรับการเคารพสักการะของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ซึ่งการรูถึง
ความหมายของคําปฏิญาณนี้ตรงขามกับการไมรู 
 2. การเช่ือม่ันอยางแนวแน โดยการกลาวคําปฏิญาณดวยความ
เชื่อมั่นอยางเด็ดเดี่ยวแนนอนในความหมายของมัน ซึ่งความเชื่อมั่นตรง
ขามกับความสงสัยเคลือบแคลง 
 3. การยอมรับในคําปฏิญาณ ซึ่งตรงขามกับคําปฏิเสธ หมายถึง 
การยอมรับในทุกส่ิงที่คําปฏิญานไดบงชี้เอาไว ทั้งใจและวาจา โดยเชื่อใน
คําบอกเลา ปฏิบัติตามคําส่ัง ออกหางขอหาม และไมขัดกับตัวบท
หลักฐาน โดยการไมยอมรับหรือตีความเบี่ยงเบน ซึ่งการยอมรับนี้ตรง
ขามกับการปฏิเสธไมยอมรับ 
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 4. การปฏิบัติตามส่ิงท่ีคําปฏิญาณไดระบุเอาไว ทั้งโดยเปดเผย
(โดยการปฏิบัติอยางเปดเผย และ/หรือ ในที่เปดเผย)  และซอนเรนของ
จิตใจ ซึ่งตรงขามกับความไมจริงใจ 
 5. ความสัตยและความจริงใจ ซึ่งตรงขามกับการโกหกทั้งนี้โดย
การกลาวคําปฏิญาณดวยความสัตยและจริงใจจากหัวใจ โดยที่จิตใจตอง
สอดคลองกับคําพูด และสวนลึกตองตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
 สวนผูที่กลาวคําปฏิญาณดวยลมปาก แตปฏิเสธในความหมาย
ของมันนั้น  การกล าวของเขาจะไม ยังประโยชน ใดๆแก เขา เลย 
เชนเดียวกับพวกมุนาฟก(พวกกลับกลอก สับปลับ) ที่พวกเขาจะพูดใน
ส่ิงที่ตรงกันขามกับจิตใจของพวกเขา 
 6. ความบริสุทธ์ิใจในการปฏิบัติตนเพ่ืออัลลอฮฺ  ซึ่งตรงขามกับ
การภาคีตอพระองค หมายถึงการทําใหการงานตางๆนั้นปราศจากซึ่ง
ส่ิงเจือปนที่เปนการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ  ทั้งนี้ดวยการมีเจตนาที่ดีบริสุทธิ์
ใจเพื่อพระองค ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

َوَما أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الديَن ﴿

  )5: سورة البينة( ﴾ُحَنفَاَء
  ความวา : และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอื่นใดนอกจาก
เพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ ดวยเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค 
และอยูในแนวทางที่เที่ยงตรง [อัล-บัยยินะฮฺ โองการที่ 5] 
 7. การมีความรักความพอใจ ซึ่งตรงขามกับความโกรธเกลียด
และไมพอใจ โดยตองมีความรักตอคําปฏิญาณ และรักตอสิ่งที่คํา
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ปฏิญาณไดบงชี้และระบุเอาไว รักในผูที่ยึดมั่นในเงื่อนไขของคําปฏิญาณ
นี้ และตองเกลียดชังตอสิ่งที่ตรงขามกับสิ่งดังกลาวนี้  

ซึ่งเครื่องหมายที่จะบงชี้ถึงสิ่งดังกลาวก็คือ การทําใหส่ิงทีอ่ลัลอฮฺ
ทรงรักนั้นอยูเหนือสิ่งอื่นทั้งปวง ถึงแมวาจะคานกับความรูสึกของตัวเอง 
และจะตองไมพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺไมพอใจ แมวาความรูสึกของตนเอง
จะเอนเอียงไปสู ส่ิงนั้นก็ตาม  พรอมทั้งตองใหการสนับสนุนตอผูที่
สนับสนุนชวยเหลืออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค และตองตอตานผูที่
ตอตานอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค  

ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา   
ي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِف﴿

َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ 
ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ 

   ﴾َوالَْبْغَضاُء أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه
  )4:متحنةسورة امل(

 ความวา : แนนอนไดมีแบบอยางอันดีงามสําหรับพวกเจาแลว
จากศาสนทูตอิบรอฮีม(อับราฮัม)และบรรดา(ผูศรัทธา)ที่อยูรวมกับเขา 
เมื่อพวกเขากลาวแกกลุมชนของพวกเขาวา “แทจริงพวกเราขอปลีกตัว
จากพวกทานและจากสิ่งที่พวกทานเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ เรา
ขอปฏิเสธ(ศาสนาของ)พวกทานและการเปนปฎิปกษและความเกลียดชัง
ระหวางพวกเรากับพวกทานไดปรากฎขึ้นแลว (และจะคงอยู)ตลอดไป 
จนกวาพวกทานจะศรัทธาตออัลลอฮฺพระองคเดียว” [อัล-มุมตะหะนะฮฺ 
โองการที่ 4] 
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 และพระองคไดตรัสอีกวา  
 اللَِّه أَْنَداداً َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن﴿

  ﴾ُيِحبوَنُهْم كَُحب اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشد ُحّباً ِللَِّه
  )165:سورة البقرة( 

 ความวา   : และในหมูมนุษยนั้นมีผู ยึดถือบรรดาภาคีอื่น
จากอัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขารักภาคีเหลานั้นเชนเดียวกับที่รักอัลลอฮฺ แต
บรรดาผูศรัทธานั้นเปนผูที่รักอัลลอฮฺมากยิ่งกวา [อัล-บะเกาะเราะฮฺ 
โองการที่ 165] 
 ใครก็ตามที่กลาว (       ال إله إال اهللا) “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ดวย
ความบริ สุทธิ์ ใจและมั่นใจอยางแนวแน ไรซึ่ งการชิริก (ตั้งภาคี ) 
ปราศจากบิดอะฮฺ (อุตริกรรม) และการฝาฝนแลว แนนอนเขายอมไดรับ
ทางนําใหรอดพนจากความหลงผิดในโลกนี้ และไดรับความปลอดภัย
จากการลงโทษในนรก 
 ดังนั้นจึงจําเปนสําหรับทุกคนที่จะตองปฏิบัติเงื่อนไขดังกลาว
อยางครบถวน หมายความวา เงื่อนไขดังกลาวตองรวมอยูในตัวของคน
คนนั้นและเขาจะตองยึดมันไวใหมั่น แตไมไดหมายความวาเพียงแคการ
ทองจํามันอยางเดียวเทานั้น 
 คําปฏิญาณวา (       ال إله إال اهللا) “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” นี้ คือการ
ศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺในความเปนพระเจาผูคูควรแกการเคารพ
สักการะโดยถือไดวาเปน เตาฮีด(การศรัทธาในเอกภาพของอัลลลอฮฺ) ที่
สําคัญที่สุด ซึ่งความขัดแยงระหวางบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺกับ
ประชาชาติของแตละทานนั้น มักจะดําเนินอยูตรงการศรัทธาในเอกภาพ
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ของอัลลลอฮฺทุกรูปแบบ และดวยเหตุนี้เองอัลลอฮฺจึงสงศาสนทูตตางๆ
ลงมา ดังที่พระองคไดตรัสวา 

َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا اللََّه ﴿

  )36:سورة النحل( ﴾الطَّاغُوَتَواْجَتِنُبوا 

 ความวา : และแนนอนเราไดสงรอซูล(ศาสนทูต)มาในทุกๆ 
ประชาชาติ (โดยมีบัญชาวา) “พวกทานจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ และจง
หลีกหางจากสิ่งที่ถูกสักการะตางๆ” [อัน-นะฮฺลิ โองการที่ 36] 

และพระองคไดตรัสวา  
َك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِل﴿

  )25:سورة األنبياء( ﴾أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن
 ความวา : และเรามิไดสงรอซูลคนใดมากอนหนาเจา(มุหัมมัด) 
นอกจากเราจะไดบัญชาแกเขาวา “แทจริงไมมีพระเจาอื่นใดที่เที่ยงแท
นอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอขาเถิด”  [  อัล- อันบิยาอฺ 
โองการที่ 25] 
 ดังนั้นเมื่อเอยถึงคําวา เตาฮีด  ก็จะหมายถึง การศรัทธาใน
เอกภาพของอัลลลอฮฺ 
 
เตาฮีด อุลูฮิยะฮฺ 

ความหมายของ (      توحيد األلوهية) “เตาฮีด อุลูฮิยะฮฺ” หรือการ
ศรัทธาในเอกภาพของอัลลลอฮฺในฐานะผูเปนพระเจาผูคูควรแกการถูก
เคารพสักการะ 
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 หมายถึง การยอมรับวาอัลอฮฺคือพระเจาผูคูควรแกการเคารพ
สักการะโดยแทจริงเหนือสิ่งอื่นใดทั้งมวล และใหการเอกสิทธิ์ในการ
สักการะพระองคเพียงพระองคเดียว ไมมีภาคีใดๆตอพระองค ซึ่งการ
ศรัทธาในเอกภาพของพระองคประเภทนี้มีช่ือเรียกหลายชื่อดวยกัน 
ดังตอไปนี้  

1. (  ”เตาฮีด อัล-อิลาฮิยะฮฺ“ ( توحيد األلوهية      أو  توحيد اإلهلية      
หรือ “เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ” ที่มีช่ือเชนนี้เพราะเกิดมาจากความรักอัน
บริสุทธิ์ในอัลลอฮฺนั่นเอง 

2. (  ”เตาฮีด อัล-อุบูดิยะฮฺ“ ( توحيد العبادة      أو    توحيد العبودية      
หรือ “เตาฮีด อิบาดะฮฺ” ทั้งนี้เพราะการศรัทธาในเอกภาพชนิดนี้ตั้งอยูบน
หลักแหงความบริสุทธิ์ใจ ในการสักการะตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

เตาฮีด อัล-อิรอดะฮฺ” หรือทั้งนี้เพราะตั้งอยู“ (توحيد اإلرادة      ) .3
บนหลักแหงความตั้งใจในการปฏิบัติส่ิงตางๆเพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองค
เดียว 

4. ( صدتوحيد الق     ) “เตาฮีด อัล-ก็อซฺด” ทั้งนี้เพราะตั้งอยูบน
หลักการทําเจตนาใหบริสุทธิ์ อันจะยังผลใหเกิดความบริสุทธิ์ใจในการ
กระทําเพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

เตาฮีด อัต-เฏาะลับ” ทั้งนี้เพราะตั้งอยูบน“ (توحيد الطلب    ) .5
หลักความบริสุทธิ์ใจในการวิงวอนขอตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

เตาฮีด อัล-อะมัล” ทั้งนี้เพราะตั้งอยูบนหลัก“ (توحيد العمل    ) .6
แหงความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติศาสนกิจตางๆเพื่ออัลลอฮฺเพียง
พระองคเดียว 
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บัญญัติการศรัทธาในเอกภาพของอัลลลอฮฺดานอุลูฮิยะฮฺ      
การศรัทธาในเอกภาพของอัลลลอฮฺในความเปนพระเจาผูคูควร

แกการเคารพสักการะนั้นเปนฟรฎ(หนาที่จําเปน)แกมนุษยทุกคน   
บุคคลหนึ่งจะยังไมเขาสูอิสลามได นอกจากวาเขาจะตองมี    

เตาฮีดชนิดนี้เสียกอน และเขาจะไมรอดพนจากไฟนรกได นอกจาก
จะตองเชื่อมั่นและปฏิบัติตามขอบงชี้ของเตาฮีดนี้ทุกประการ  

ซึ่งถือไดวาเปนหนาที่จําเปนอันดับแรกที่บุคคลหนึ่งตองเชื่อมั่น
และปฏิบัติ และจะตองเปนสิ่งแรกในการเรียกรองเชิญชวนสูอิสลาม ซึ่ง
คําส่ังใชของอัลลอฮฺที่ปรากฎอยูในอัลกุรอานและหะดีษฺยอมบงชี้ถึง
ความจําเปนไดเปนอยางดีเพราะอัลลอฮฺนั้นทรงสรางสิ่งตางๆและ
ประทานคัมภีรลงมาก็เพื่อการนี้นั่นเอง 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
 ِإلَْيِه ،قُلْ ِإنََّما أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه َوال أُْشِرَك ِبِه﴿

  )36:سورة الرعد( ﴾أَْدُعو َوِإلَْيِه َمآِب
 ความวา : จงกลาวเถิด(โอมุหัมมัด)วา แทจริงฉันถูกบัญชาให
เคารพภักดีตออัลลอฮฺ และจะไมตั้งภาคีเทียบเคียงพระองคและสู
พระองคที่ฉันจะเชิญชวน และสูพระองคเทานั้นคือการกลับไปของฉัน 
[อัร-เราะอฺด โองการที่ 36] 

และพระองคไดตรัสอีกวา  
  ﴾َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َوالِْأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن﴿

  )56:رياتاسورة الذ(
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 ความวา : และขา(อัลลอฮฺ)มิไดสรางญินและมนุษยเพื่อกิจอื่นใด 
เวนแตเพื่อพวกเขาจะเคารพภักดีตอขา [อัซ-ซาริยาต โองการที่ 56] 
 และดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวกับ
ทานมุอาซฺ เมื่อครั้งที่ทานไดสงทานมุอาซฺไปเมืองเยเมนวา มีความวา “(โอ
มุอาซฺ) เจาจะตองไปยังกลุมชนหนึ่งที่เปนอะฮฺลุลกิตาบ(บรรดาผูไดรับ
การประทานคัมภีรชาวยิวหรือคริสเตียน) ส่ิงแรกที่ทานจะตองเชิญชวน
พวกเขา คือการปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งหาก
พวกเขาเชื่อฟงเจาในสิ่งดังกลาว เจาก็จงสอนแกพวกเขาวาอัลลอฮฺไดทรง
กําหนดการละหมาดหาเวลาในหนึ่งวันและหนึ่งคืนใหเปนหนาที่สําหรับ
พวกเขา และหากวาพวกเขาเชื่อฟงเจา ก็จงบอกพวกเขาอีกวา อัลลอฮฺได
ทรงกําหนดใหเปนหนาที่สําหรับพวกเขาซึ่งการบริจาค ซึ่งจัดเก็บจากผูมี
ฐานะและแจกจายคืนกลับไปใหกับผูขัดสนในหมูพวกเขา”  (รายงานโดย 
อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 เตาฮีดชนิดนี้ถือไดวาเปนการกระทําที่ดีที่สุดและเปนการกระทํา
ที่สําคัญที่สุดในการลบลางความผิด  ดังที่ทานอัล-อัล-อัล-บุคอรียยและ
ทานมุสลิมไดบันทึกวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ตามรายงานของทานอิตบานมีความวา “อัลลอฮฺทรงทําใหผูที่กลาว
ปฏิญาณวา     )       ال إله إال اهللا ( “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” โดย
หวัง(เจตนา)ในการกระทําดังกลาวเพื่ออัลลอฮฺนั้น ใหเขาเปนที่ตองหาม
จากไฟนรก” 
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ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบรรดาศาสนทูตตอคําปฏิญาณน้ี 
บรรดารอซูล(ศาสนทูต)ทั้งหมดนั้นมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันในการเรียกรองเชิญชวนกลุมชนของพวกเขาสูการปฏิญาณวาไม
มีพระเจาอื่นใดที่คูควรแกการสักการะโดยแทจริงนอกจากอัลลอฮฺ และ
ในการสําทับกลุมชนเหลานั้นใหมีความเกรงกลัวตอการปฏิเสธคํา
ปฏิญาณอันนี้ ซึ่งอัลกุรอานไดระบุเอาไวในหลายจุดดวยกัน 

ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 
َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه َو﴿

  )25:سورة األنبياء( ﴾أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن
 ความวา : และเรามิไดสงรอซูลคนใดมากอนเจา(มุหัมมัด)
นอกจากเราไดบัญชาแกเขาวา แทจริงไมมีพระเจาอื่นใดที่ เที่ยงแท
นอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอขาเถิด  [อัล-อันบิยาอฺ 
โองการที่ 25] 
 และทานรอซูลมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมยังได
ยกตัวอยางเปรียบเทียบความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดา    
ศาสนทูตทั้งหลายในการเรียกรองเชิญชวนสูคําปฏิญาณนี้ โดยทานได
กลาวไวซึ่งมีความวา “นบีทั้งหลายนั้นเปนพี่นองกัน พอเดียวตางแม แม
ของพวกเขานั้นตางกัน แตศาสนานั้นเปนหนึ่งเดียว” ทั้งนี้เพราะแกนหลัก
ของศาสนาที่บรรดานบีทั้งหลายนํามานั้นมีเพียงหนึ่งเดียว คือ การเตาฮีด
ตออัลลอฮฺ  ถึงแมวารายละเอียดในขอบัญญัติจะตางกันก็ตาม ซึ่งก็
เหมือนกับลูกตางแมกันที่มีพอคนเดียวกัน 
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สาม : ความหมายของการปฏิญาณวา “มุหัมมัดเปนรอซูลของอัลลอฮฺ” 
 1. ความหมายของการปฏิญาณวา “มุหัมมัดคือรอซูล(ศาสนทูต)
ของอัลลอฮฺ” นั้น คือการเชื่อฟงทานในสิ่งที่ทานสั่งใช เชื่อมั่นในสิ่งที่ทาน
บอก ออกหางจากสิ่งที่ทานหามปรามและสําทับไว และจะตองไมปฏิบัติ
ศาสนกิจใดๆ นอกจากในสิ่งที่ทานไดบัญญัติเอาไวเปนแบบอยาง 
 2. การเขาถึงความหมายของการปฏิญาณวา “มุหัมมัดเปนรอซูล
ของอัลลอฮฺ”  นั่นคือการปฏิญาณดังกลาวจะเปนรูปธรรมขึ้นมาไดก็โดย
การศรัทธาและเชื่อมั่นอยางแนวแนที่สุดวา มุหัมมัดนั้นคือบาวและ 
ศาสนทูตที่อัลลอฮฺทรงสงมายังมนุษยและญินทั้งมวล   

ทานเปนนบีและรอซูลคนสุดทาย ทานเปนบาวที่ใกลชิดกับ 
อัลลอฮฺมากที่สุด แตในตัวทานนั้นไมมีคุณสมบัติแหงความเปนเจาใดๆ 
พรอมทั้งตองปฏิบัติตามและใหความสําคัญตอคําสั่งและขอหามรวมถึง
การยึดมั่นในแบบอยางของทาน ทั้งในการกระทํา การพูด หรือความเชื่อ
ก็ตาม ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  ﴾قُلْ َيا أَيَها النَّاُس ِإني َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم َجِميعاً﴿
  )158:سورة األعراف(

 ความวา : จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา โอมนุษยทั้งหลายแทจริงฉัน
คือรอซูลของอัลลอฮฺมายังพวกทานทั้งมวล [อัล-อะอฺรอฟฺ โองการที่ 158] 

และพระองคไดตรัสอีกวา 
  ﴾َوَما أَْرَسلَْناَك ِإلَّا كَافَّةً ِللنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً﴿

  )28:سورة سـبأ(

 ความวา : และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด เวนแตเปนผูแจงขาวดี
และเปนผูตักเตือนแกมนุษยทั้งหลาย  [สะบะอฺ โองการที่ 28] 
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และพระองคไดตรัสอีกวา 
َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ ﴿

  )40:سورة األحزاب( ﴾اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيَني

ความวา : มุหัมมัดมิไดเปนบิดาของผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา 
แตเปนรอซูลของอัลลอฮฺและเปนคนสุดทายแหงบรรดานบีของอัลลอฮฺ
[อัล-อะฮฺซาบ โองการที่ 40] 

และพระองคยังไดตรัสอีกวา 
 

  ﴾قُلْ ُسْبَحانَ َربي َهلْ كُْنُت ِإلَّا َبَشراً َرُسوالً﴿
  )93 :سورة اإلسراء(

 ความวา : จงกลาวเถิด (โอมุหัมมัด) มหาบริสุทธิ์แหงพระผู
อภิบาลของฉัน ฉันมิไดเปนอื่นใด นอกจากมนุษยผูเปนรอซูล(ศาสนทูต)
เทานั้น [อัล-อิสรออฺ โองการที่ 93] 
 การปฏิญาณดังกลาวนี้ ประมวลไวหลายประเด็นดวยกันคือ 

1. การเชื่อมั่นยอมรับดวยสวนลึกของหัวใจในการเปนรอซูลของ
ทาน 

2. การกลาวยืนยันและยอมรับดวยคําพูดอยางเปดเผยในความ
เปนรอซูลของทาน 
 

3. การปฏิบัติตามทานโดยการปฏิบัติตามสัจธรรมที่ทานนํามา 
และละเวนความไมถูกตองที่ทานไดหามไว  

ดังที่อัลลอฮฺไดไดตรัสไววา 
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للَِّه                       ﴿  ِبا ِمُن  ُيْؤ لَِّذي  ا  يم لْأُ ا  لنَِّبي ا ِلِه  َرُسو َو للَِّه  ِبا ِمُنوا  فَآ

   )158: سورة األعراف( ﴾ِبُعوُه لََعلَّكُْم َتْهَتُدونََوكَِلَماِتِه َواتَّ

 ความวา : ดังนั้นพวกทานทั้งหลายจงศรัทธาตออัลลอฮฺและ  
รอซูลของพระองค ผูเปนนบีที่เขียนและอานไมได ซึ่งเขาไดศรัทธา
ตออัลลอฮฺและคําดํารัสทั้งหลายของพระองค และพวกเจาจงปฏิบัติตาม
เขาเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับการชี้นํา  [อัล- อะอฺรอฟ โองการที่ 158] 

4. การเชื่อมั่นในทุกส่ิงที่ทานบอกไววาเปนความจริง 
 5. การมีความรักตอทานมากกวารักตนเอง  ทรัพยสิน  ลูกหลาน 
พอแม หรือมนุษยทั้งมวล เพราะวาทานคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ การรัก
ทานก็เปนสวนหนึ่งของการรักอัลลอฮฺและการรักเพื่ออัลลอฮฺ 
 ดังนั้นความหมายที่แทจริงของการรักอัลลอฮฺคือ การปฏิบัติตาม
ทานโดยการเชื่อฟงคําส่ัง และออกหางขอหามของทาน รวมทั้งการ
ชวยเหลือและสนับสนุนทาน ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ُم اللَُّه قُلْ ِإنْ كُْنُتْم ُتِحبونَ اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُ﴿

   )31: سورة آل عمران( ﴾َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم

 ความวา : จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)หากพวกทานรักอัลลอฮฺก็จง
ปฏิบัติตามฉัน แลวอัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกทาน และจะทรงอภัยใหแก
พวกทานซึ่งความผิดทั้งหลายของพวกทาน [ อาล อิมรอน โองการที่ 31] 

และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไดกลาวไว
ความวา “คนหนึ่งในพวกทานจะยังไมมีศรัทธาอยางสมบูรณจนกวา ฉัน
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จะเปนที่รักของเขายิ่งกวาพอของเขา ลูกของเขา และมนุษยทั้งหมด”
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
وُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النوَر فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّر﴿

   ﴾الَِّذي أُْنِزلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ
  )157: سورة األعراف(

 ความวา : ดังนั้นบรรดาผูที่ศรัทธาตอเขา และใหความสําคัญแก
เขา และชวยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสวางที่ถูกประทานลงมาแกเขา
แลวไซร ชนเหลานี้แหละคือบรรดาผูที่ประสบความสําเร็จ  [อัล-อะอฺรอฟ  
โองการที่ 157] 
 6. การเชื่อมั่นวา แบบฉบับของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม นั้นคือที่มาของหลักการอิสลาม มีฐานะเทียบเทาอัลกุรอาน ซึ่ง
ไมอาจคัดคานโตแยงไดดวยเหตุผลทางสติปญญาและความคิด 
 7. การเอาแบบฉบับของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม มาปฏิบัติและการยอมรับใหคําพูดของทานอยูเหนือคําพูดของ
บุคคลอื่นทั้งมวล ซึ่งรวมถึงการยอมรับพอใจและใหขอบัญญัติของทาน
เปนเครื่องตัดสินโดยเด็ดขาด ดังที่อัลลอฮฺ ไดตรัสวา 

ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر فَال َوَربَك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ﴿
َبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّا قََضْيَت 

  )65:سورة النساء( ﴾َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً
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 ความวา : ขอสาบานดวยพระเจาของเจาวา เขาเหลานั้นจะยังไม
ศรัทธาจนกวาพวกเขาจะใหเจาตัดสินในสิ่งที่ขัดแยงกันระหวางพวกเขา 
และพวกเขาก็ไมรูสึกถึงความคับใจใดๆในจิตใจของพวกเขาตอสิ่งที่เจา
ไดตัดสินไป และพวกเขาก็ยอมรับและจํานนโดยดี  [ อัน-นิสาอฺ  โองการ
ที่ 65] 
 
ส่ี : คุณคาและความประเสริฐของคําปฏิญาณท้ังสองน้ี 
 คําปฏิญาณทั้งสองนี้มีคุณคาและความประเสริฐอยางยิ่ง ดังที่ 
อัลกุรอานและหะดีษฺไดระบุเอาไวดังตอไปนี้. 
 1. คําปฏิญาณทั้งสองนี้เปนหลักการแรกของอิสลาม เปนพื้นฐาน
และตนตอของศาสนา เปนสิ่งแรกที่บุคคลหนึ่งจะเขาสูอิสลามได 
 2. การมีเตาฮีดตออัลลอฮฺและยึดเอาแบบฉบับของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มาเปนมาตรฐานในการตัดสินจะเกิดขึ้น
ไดก็โดยการทําใหการปฏิญาณทั้งสองนี้เปนรูปธรรม 
 3. คําปฏิญาณทั้งสองนี้นําไปสูความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสิน เพราะผูใดก็ตามที่กลาวคําปฏิญาณทั้งสองนี้ มันก็จะเปน
สาเหตุใหชีวิตและทรัพยสินของเขาปลอดภัย (หมายความวา)อิสลามได
ใหความคุมครองแกชีวิตและทรัพยสินของมุสลิมอยางเสมอภาค 
 4. การกลาว (       ال إله إال اهللا) “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” เปนการ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและเปนเหตุสําคัญในการลบลางความผิด ทั้งยังเปนเหตุ
ใหตาชั่งแหงความดีในวันกิยามะฮฺนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นอีก และเปน
สาเหตุในการเขาสวรรคและปลอดภัยจากไฟนรก โดยหากนําเอาชั้นฟา
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และแผนดินทั้งหมดมาวางในตาชั่งขางหนึ่งและนํา (       ال إله إال اهللا) มาวาง
ในตาชั่งอีกขางหนึ่ง คําวา  (ال إله إال اهللا) นั้นยอมหนักกวาแนนอน  
ทานอิมามมุสลิมไดรายงานจากทานอุบาดะฮฺซึ่งไดอางถึงทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา ทานไดกลาวไวความวา “ผูใดปฏิญาณ
วา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและมุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูต
ของพระองค อัลลอฮฺจะทรงทําใหนรกเปนที่ตองหามแกเขา” 
 5. คําปฏิญาณประกอบไปดวยการรําลึก วิงวอน และสรรเสริญ
ตออัลลอฮฺ ประมวลไวซึ่งการวิงวอนรองเรียกและวิงวอนขอ ซึ่งถือไดวา
เปนการรําลึกที่มากความหมายและมีผลตอบแทนมากที่สุด เปนคําพูดที่
ดีย่ิง เปนสายสัมพันธอันเหนียวแนน เปนคําพูดแหงความบริสุทธิ์ใจ 
และดวยเหตุแหงคํานี้เอง ส่ิงตางๆจึงถูกสราง ศาสนทูตจึงถูกสงมา และ
คัมภีรจึงถูกประทานลงมา 
 ฉะนั้นใครก็ตามที่กลาวและปฏิบัติตามขอบงชี้ของคําปฏิญาณนี้
ดวยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ  ยอมรับและมีความรักตอคําปฏิญาณนี้แลว 
อัลลอฮฺก็จะทรงใหเขาไดเขาสวรรคตามผลแหงการปฏิบัติของเขา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการอิสลามขอทีส่อง  

การละหมาด (อัศ-เศาะลาฮฺ) 
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การละหมาด จัดเปนการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญที่สุดในอิสลาม 

โดยมีหลักฐานและขออางอิงทางศาสนามากมาย ที่ช้ีถึงความสําคัญและ
ความประเสริฐของการละหมาด โดยไดระบุวา การละหมาดคือสายใย
สัมพันธระหวางบาวกับพระผูอภิบาลของเขา ซึ่งการละหมาดยังเปนสิ่งชี้
ชัดวา บาวผูนั้นเคารพภักดีตอพระผูอภิบาลของเขาหรือไม 
 
หน่ึง : นิยามของการละหมาด 

ความหมายตามรากศัพทในภาษาอาหรับ ( الة ـصَّـال   ) “อัศ-
เศาะลาฮฺ” หรือ การละหมาด หมายถึง (    الدعاء) “อัด-ดุอาอฺ” หรือ การ
ขอพร ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ﴾ُهْمَوَصلِّ َعلَْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسكٌَن لَ﴿
  )103: سورة التوبة(

 ความวา : และเจาจงขอพรใหแกพวกเขาเถิด เพราะแทจริงการ
ขอพรของเจานั้น ทําใหเกิดความสุขใจแกพวกเขา [ อัตเตาบะฮฺ โองการที่ 
103] 
 

ความหมายในแงศาสนบัญญัติ การละหมาด คือ การเคารพ
ภักดี ซึ่งประกอบดวยคํากลาวและอิริยาบถตางๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ 
เริ่มตนดวยการกลาวตักบีรฺ (อัลลอฮุอักบัรฺ) และสิ้นสุดดวยการใหสลาม      
(อัสสลามมูอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺ) 
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- คํากลาวในที่นี้หมายถึง : การกลาวตักบีรฺ  การอานอัลกุรอาน 
การกลาวตัสบีฮฺ(การสรรเสริญ) การกลาวดุอาอฺ(วิงวอนขอ) และ
ส่ิงอื่นๆ 

- อิริยาบทในที่นี้หมายถึง  : การยืนตรง การรุกูอฺ(การโคง)  การ
สุูด(การกราบ) การนั่งและสิ่งอื่นๆ 

 
สอง : ความสําคัญของการละหมาดตอบรรดานบีและรอซูล 

การละหมาดนับวาเปนหนึ่งในการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกบัญญัติ
ในศาสนาของอัลลอฮฺ กอนการแตงตั้งนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เปนศาสนทูต 

ทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ไดวิงวอนตออัลลอฮฺ ใหตัวเขา
และลูกหลานของเขาเปนผูดํารงการละหมาด  ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ   

  ﴾َرب اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ذُريَِّتي﴿
  )40 :سورة إبراهيم(

 ความวา : โอพระผูอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรงใหขา
พระองคและจากลูกหลานของขาพระองคเปนผูดํารงการละหมาดเถิด 
[อิบรอฮีม โองการที่ 40] 
 ทานนบีอิสมาอีล อะลัยฮิสลาม ไดส่ังใหครอบครัวของทาน ให
ดํารงไวซึ่งการละหมาด ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ﴾َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه ِبالصَّالِة َوالزَّكَاِة﴿
  )55: ورة مرميس(
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 ความวา : และเขาไดใชเครือญาติของเขาใหปฏิบัติละหมาดและ
จายซะกาต [มัรยัม โองการที่ 55] 

อัลลอฮฺไดตรัสแกทานนบีมูซา อะลัยฮิสลาม วา 
ِإنَِّني أََنا اللَُّه ال ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبْدِني َوأَِقِم الصَّالةَ ﴿

  )14 :سورة طـه( ﴾ِلِذكِْري

 ความวา : แทจริงขาคืออัลลอฮฺ  ไมมีพระเจาอื่นใดที่เที่ยงแท
นอกจากขา ดังนั้นเจาจงเคารพภักดีตอขา และจงดํารงไวซึ่งการละหมาด
เพื่อรําลึกถึงขา [ฏอฮา โองการที่ 14] 

และอัลลอฮฺ ไดส่ังเสียแกนบีอีซา อะลัยฮิสลาม ถึงเรื่องการ
ละหมาดวา 

َن َما كُْنُت َوأَْوَصاِني ِبالصَّالِة َوَجَعلَِني ُمَباَركاً أَْي﴿

  )31:سورة مرمي( ﴾َوالزَّكَاِة َما ُدْمُت َحّياً
 ความวา : และพระองคทรงใหฉันไดรับความจําเริญไมวาฉันจะ
อยู ณ ที่ใด และทรงสั่งเสียใหฉันทําการละหมาด และจายซะกาตตราบที่
ฉันมีชีวิตอยู [ มัรยัม โองการที่ 31] 
 อัลลอฮฺไดทรงบัญญัติการละหมาดแกนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ของเรา เหนือชั้นฟาในค่ําคืนแหงการอิสเราะอฺและ
เมียะร็อจญ(การเดินทางสูอัล-กุดสและขึ้นสูฟา) โดยครั้งแรกที่พระองค
ทรงบัญญัติคือตองทําการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหาสิบเวลา ตอ
มาอัลลอฮฺ  ไดลดหยอนเหลือเพียงหาเวลา สวนภาคผลนั้นก็จะไดรับ
เสมือนกับทําการละหมาดหาสิบเวลาเทาเดิม 
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 การละหมาดหาเวลานั้น ประกอบดวย ละหมาดฟจญริหรือศุบฮิ 
ละหมาดซุฮฺริ ละหมาดอัศริ ละหมาดมัฆริบและละหมาดอิชาอฺ  
 และในที่สุดการละหมาดนั้นก็ถูกบัญญัติใหดํารงอยูในหาเวลา
อยางที่เราถือปฏิบัติกันโดยมติเอกฉันทของบรรดามุสลิมีน 
 
สาม : หลักฐานในการบัญญัติละหมาด 

ไดมีหลักฐานมากมายที่ยืนยันถึงการบัญญัติละหมาด 
 
หลักฐานจากอัลกุรอาน 
1. พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ﴾َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ﴿
  )43: سورة البقرة(

 ความวา : พวกเจาจงดํารงไวซึ่งการละหมาดและจงจายซะกาต 
[อัล-บะเกาะเราะฮฺ  โองการที่ 43] 
 

2. พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
  ﴾ِإنَّ الصَّالةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمِنَني ِكَتاباً َمْوقُوتاً﴿

  )103: سورة النساء(

ความวา : แทจริงการละหมาดนั้นเปนบัญญัติที่ถูกกําหนดเวลา
ไวแกผูศรัทธาทั้งหลาย  [อันนิสาอฺ โองการที่ 103] 
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3. พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  
َوَما أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الديَن ﴿

   ﴾ُحَنفَاَء َوُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ
   )5 :سورة البينة( 

ความวา : และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอื่นใดนอกจาก
เพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ อยางผูมีเจตนาบริสุทธิ์(ในการภักดีตอ
พระองค) เปนผูอยูในแนวทางอันเที่ยงตรงและจายซะกาต  [ อัล-     
บัยยินะฮฺ โองการที่ 5] 

 
หลักฐานจากอัลหะดีษฺ 
1. หะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุ อุมัรเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ทาน

รอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “อิสลาม
นั้นยืนหยัดอยูบนหลักหาประการดวยกันคือ การกลาวปฏิญานตนวาไม
มีพระเจาอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และแทจริงมุหัมมดั
นั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ   การปฏิบัติละหมาด  การจายซะกาต   การ
บําเพ็ญหัจญ ณ บัยติลลาฮฺ(มหานครมักกะฮฺ) และการถือศีลอดในเดือน
เราะมะฎอน” (รายงานโดย  อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

 
2.  หะดี ษฺที่ ร าย ง าน โดยท านอุ มั รฺ  อิ บนุ  อั ล-ค็ อฏฏอบ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวไวความวา “อิสลามนั้นคือการที่ทานตองกลาวคําปฏิญาณตนวาไม
มีพระเจาอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และแทจริง       
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มุหัมมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ทานตองดํารงการละหมาด  ทาน
ตองจายซะกาต ทานตองถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน และทานตอง
บําเพ็ญหัจญ ณ บัยติลลาฮฺ หากทานมีความสามารถเดินทางไปได 
(รายงานโดย มุสลิม) 
  

3. หะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสงมุอาซฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ ไปยังเมืองเยเมน(เพื่อเผยแพรศาสนาอิสลาม)ทานไดกลาวแกมุอาซฺ
วา “เจาจงเชิญชวนพวกเขาสูการปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควร
เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และแทจริงมุหัมมัดคือศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ หากพวกเขาเชื่อฟงเจาแลว ก็จงแจงใหพวกเขาทราบวา 
อัลลอฮฺไดบัญญัติใหพวกเขาทําการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหาเวลา 
(รายงานโดย อัล- บุคอรีย และมุสลิม) 
    

หลักฐานมติเอกฉันท(อิจญมาอฺ)  
 บรรดามุสลิมีนมีมติเปนเอกฉันทวา การละหมาดหาเวลานั้น 
เปนบทบัญญัติและเปนฟรฎ(ขอบังคับ)หนึ่งในศาสนาอิสลาม 
 
ส่ี : เหตุผลและสาเหตุท่ีอัลลอฮฺทรงบัญญัติการละหมาด 
 การละหมาดถูกบัญญัติข้ึนดวยเหตุผลและสาเหตุ ซึ่งเราสามารถ
อธิบายถึงสิ่งดังกลาวบางสวนได ดังตอไปนี้  
 1.การละหมาดถูกบัญญัติ ข้ึนเพื่อการเคารพภักดีของบาว
ตออัลลอฮฺ เนื่องจากบาวนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพียงองคเดียว 



40 หลักการอิสลาม 

การละหมาดจะทําใหมนุษยสํานึกถึงความเปนบาวตออัลลอฮฺ ดวยเหตุนี้
เขาจะมีความสัมพันธกับพระผูอภิบาลอยางสม่ําเสมอ 
 2. การละหมาดนั้นจะทําใหผูที่ละหมาดรู สึกมีความใกลชิด
กับอัลลอฮฺ และรําลึกถึงพระองคอยางสม่ําเสมอ 
 3. การละหมาดสามารถยับยั้งผูที่ละหมาดจากสิ่งชั่วราย และยัง
เปนสาเหตุที่ทําใหบาวผูนั้นปลอดภัยจากบาปและมลทิน โดยหะดีษฺบท
หนึ่งไดกลาวถึงเรื่องนี้ คือหะดีษฺที่รายงานโดย ทานญาบิรฺ อิบนุ         
อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “อุปมาการละหมาดนั้นดังลําน้ําสายหนึ่ง
ไหลผานหนาประตูบานของคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทาน ซึ่งเขาจะอาบน้ํา
จากลําน้ํานั้นวันละหาเวลา” (รายงานโดย มุสลิม) 
 4. การละหมาดจะทําใหใจเกิดความสงบ สํารวมและหางจาก
ความทุกขตางๆที่ทําใหชีวิตมัวหมอง ดวยเหตุนี้การละหมาดเปนดัง
แกวตาดวงใจของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อทานมี
เรื่องกลุมใจทานจะมุงทําการละหมาดทันที กระทั่งทานไดกลาวแกบิลาล
ความวา “โอบิลาล  ! จงทําใหเราสงบดวยการละหมาด(คือสั่งใหบิลาลทํา
การอะซานเพื่อละหมาด)” (รายงานโดย อะหฺมัด) 
 
หา : ผูท่ีวาญิบ(จําเปน)ตองละหมาด  
 การละหมาดเปนวาญิบสําหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ
และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ทั้งชายและหญิง 
 การละหมาดไมเปนที่วาญิบสําหรับคนกาฟรฺ(ผูไมใชมุสลิม)เขา
ไมถูกเรียกรองใหปฏิบัติละหมาดในโลกดุนยานี้ เนื่องจากการละหมาด
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ของเขานั้นใชไมได เพราะการปฏิเสธศรัทธาของเขา แตทวาในวันปรโลก
เขาจะถูกลงโทษเนื่องจากเขาไดทิ้งละหมาดโดยเขาสามารถที่จะละหมาด
ได เมื่อเขาเขารับอิสลาม แตเขาก็ปฏิเสธอิสลาม  

ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ช้ีถึงเรื่องนี้วา 
. قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني. َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر﴿

َوكُنَّا َنُخوُض َمَع . َولَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني
أََتاَنا َحتَّى . َوكُنَّا ُنكَذُِّب ِبَيْوِم الديِن. الَْخاِئِضَني

  )47-42: سورة املدثر( ﴾الَْيِقُني
 ความวา : อะไรเลาที่นําพวกทานเขาสูกองไฟที่เผาไหม? พวกเขา
กลาววา เรามิไดอยูในหมูผูทําละหมาด เรามิไดใหอาหารแกบรรดาผูขัด
สน และพวกเราเคยมั่วสุมอยูกับพวกที่มั่วสุม และเราเคยปฏิเสธวันแหง
การตอบแทนจนกระทั่งความตายไดมาเยือนเรา  [อัล-มุดดั๊ซซิรฺ โองการ
ที่ 42-47] 
 การละหมาดไมวาญิบแกเด็ก เพราะเขายังไมบรรลุศาสนภาวะ 
ไมเปนที่วาญิบแกผูที่ขาดสติปญญา  ไมเปนวาญิบแกผูหญิงที่มา
ประจําเดือนหรือมีเลือดนิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) ผูหญิงสอง
ประเภทนี้มิไดถูกบัญญัติใหปฏิบัติละหมาดเนื่องจากพวกหลอนมีุนูบ
(ความจําเปนที่ไมตองละหมาด) 
 จําเปนที่ผูปกครองตองใชใหลูกหลานทําการละหมาดเมื่อพวก
เขามีวัยเจ็ดขวบ และเมื่อพวกเขาวัยสิบขวบแลว และยังไมละหมาด เปน
หนาที่ของผูปกครองที่จะตองเฆี่ยนตี เพื่อสั่งสอนพวกเขาดังที่ไดมีการ
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รายงานจากตัวบทหะดีษฺ ซึ่งการกระทําดังกลาวก็เพื่อใหบุตรหลานมี
ความเคยชินและใหความสําคัญกับการละหมาดเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมา 
 
หก : ขอตัดสินของผูท่ีท้ิงละหมาด 
 ผูใดที่ละทิ้งละหมาดโดยตั้งใจ เขาผูนั้นจะตกศาสนาและเปน
กาฟร(ผูปฏิเสธ) โดยถือวาเขาสิ้นสุดจากสภาพความเปนมุสลิม เนื่องจาก
เขาผูนั้นไดเนรคุณ ฝาฝนตออัลลอฮฺดวยการที่เขาละทิ้งสิ่งที่พระองคทรง
บัญญัติ และตามดวยการที่เขาจะถูกส่ังใหทําการเตาบัต(กลับตัว) ถาเขา
กลับตัวและทําการละหมาดเขาก็จะเปนมุสลิมเหมือนเดิมอีกครั้ง แตหาก
เขาไมยอมกลับตัวเขาก็จะตกศาสนาเปนมุรตัด และไมอนุญาตใหผูใด
อาบน้ําศพ กะฝน(หอศพ)และละหมาดญะนาซะฮฺเมื่อเขาเสียชีวิตไป 
ตลอดจนไมอนุญาตใหฝงศพของเขาในสุสานของมุสลิมีน  ทั้งนี้เนื่องจาก
เขาผูนั้นไดพนจากสภาพความเปนมุสลิมโดยสิ้นเชิง 
 
เจ็ด : เง่ือนไขของการละหมาด 
 1. ตองเปนมุสลิม 
 2. ตองเปนผูที่มีสติสัมปชัญญะ 
 3. ตองเปนมุมัยยิซ (บรรลุศาสนภาวะ) 
 4. เขาเวลาละหมาด 
 5. ตองตั้งเจตนา (เนียต) 
 6. ตองผินหนาสูกิบละฮฺ 
 7. ตองปกปดเอาเราะฮฺ( สวนของรางกายที่ศาสนากําหนดให
ปกปด) เอาเราะฮฺของผูชาย คือสวนที่อยูระหวางสะดือกับหัวเขา  สวน 
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เอาเราะฮฺของผูหญิง คือทุกสวนของรางกาย ยกเวนใบหนาและฝามือใน
เวลาละหมาด 
 8. จะตองชําระสิ่งโสโครก(นะญิส)ออกจากเสื้อผา รางกายของผู
ที่ละหมาดและสถานที่ที่ทําการละหมาด 
 9. จะตองปลอดจากหะดัษฺทั้งใหญและเล็ก โดยการอาบน้ํา
ละหมาดสําหรับหะดัษฺเล็ก และอาบน้ําญะนาบะฮฺสําหรับหะดัษใหญ 
 
แปด : เวลาของการละหมาด   
 1. ซุฮฺริ  : เริ่มตั้งแตตะวันคลอยหลังเที่ยงวัน(คือตะวันจะ
เคลื่อนที่จากจุดกลางบนฟากฟาไปยังทิศตะวันตก) เรื่อยไปจนกระทั่งเงา
ของวัตถุมีขนาดเทาตัวเอง 
 2. อัศริ  : เริ่มตั้งแตเมื่อเวลาของซุฮฺริส้ินสุดลง จนกระทั่งเงาของ
วัตถุเทากับตัวเองสองเทาตัว(คือระยะแรกของทองฟามีสีเหลือง) 
 3. มัฆริบ  : เริ่มตั้งแตตะวันตกดิน จนกระทั่งสิ้นแสงสีแดงที่ขอบ
ฟา(แสงสีแดงที่ปรากฎหลังจากตะวันตกดิน) 
 4. อิชาอฺ  : เริ่มตั้งแตเมื่อเวลาของมัฆริบสิ้นสุดลง จนกระทั่งถึง
เที่ยงคืน 
 5. ฟจญริ หรือ ศุบฮิ  : เริ่มตั้งแตแสงฟะญัรฺ(แสงอรุณ)ครั้งที่สอง
ปรากฎขึ้นที่ขอบฟา จนกระทั่งดวงอาทิตยข้ึน 
 หลักฐานที่อางอิงถึงเวลาละหมาดตางๆนั้น คือหะดีษฺที่รายงาน
โดย อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา แทจริงทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “เวลาละหมาดซุฮฺรินั้น
เมื่อตะวันคลอยจนเงาของคนคนหนึ่งจะเทาตัวเขาเอง(หรือ)กระทั่งเขา
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เวลาอัศริ สวนเวลาละหมาดอัศรินั้นจะสิ้นเมื่อตะวันเปนสีเหลือง และ
เวลาละหมาดมัฆริบจะสิ้นสุดเมื่อแสงสีแดงที่ขอบฟาหายไป  เวลาของ
ละหมาดอิชาอฺจะดําเนินไดถึงเที่ยงคืน  สวนเวลาละหมาดศุบฮินั้นเริ่ม
ตั้งแตฟะญัรฺ(แสงอรุณ)ปรากฎจนกระทั่งตะวันขึ้น เมื่อดวงตะวันปรากฎ
ก็จงหยุดการทําละหมาด” (รายงานโดย มุสลิม) 
 
เกา : จํานวนร็อกอัต  
 1. ละหมาดซุฮฺริ    4    ร็อกอัต 
 2. ละหมาดอัศริ    4    ร็อกอัต 
 3. ละหมาดมัฆริบ  3    ร็อกอัต 
 4. ละหมาด อิชาอฺ  4    ร็อกอัต 
 5. ละหมาดศุบฮิ    2    ร็อกอัต 

ผูใดที่เพิ่มเติมหรือตัดทอนจากจํานวนที่กําหนดไวโดยเจตนา  
ละหมาดของเขาจะเปนโมฆะ และถาหากวาเขาทําดวยความหลงลืม เขา
จะตองชดเชยดวยการสุูดสะฮฺวีย เพื่อใหละหมาดของเขาสมบูรณ 

กรณีดังกลาวนั้น จะไมรวมถึงการละหมาดของคนเดินทาง ซึ่ง
การละหมาดของคนเดินทางนั้นอนุญาตใหยอจํานวนร็อกอัต โดย
ละหมาดที่มีส่ีร็อกอัตใหยอเปนสองร็อกอัต 

มุสลิมจําเปนตองทําการละหมาดฟรฎหาเวลาในชวงเวลาที่
กําหนดไว ยกเวนผูที่มีความจําเปนตามที่ศาสนบัญญัติยอมรับ อยางเชน 
การนอนโดยไมรูสึกตัว หลงลืม การเดินทาง   

ถาหากผูใดนอนจนเลยเวลาละหมาดหรือลืมทําการละหมาด    
ก็จงละหมาดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหรือเขานึกได   
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สิบ : รุกนละหมาด (ขอพึงจําเปนตองปฏิบัติในละหมาด) 
 1. การยืนตรง หากมีความสามารถ 
 2. การกลาวตักบีเราะตุลอิหฺรอม (กลาว อัลลอฮฺ อักบัรฺ เริ่ม
ละหมาด) 
 3. การอาน อัล-ฟาติหะฮฺ 
 4. การรุกูอฺ 
 5. การเงยหนาขึ้นจากรุกูอฺ 
 6. การสุูด 
 7. การนั่งระหวางสองสุูด 
 8. การกลาวตะชะฮฺฮุด(ตะฮียาต) 
 9. การนั่งเพื่อกลาวตะชะฮฺฮุด 
 10. การปฏิบัติรุกนที่กลาวมาดวยสมาธิ(เฏาะมะนีนะฮฺ) 
 11. การปฏิบัติรุกนที่กลาวมาโดยเรียงตามลําดับ(ตัรตีบ) 
 12. การใหสลาม 

 
สิบเอ็ด : ส่ิงท่ีเปนวาญิบในการละหมาด 

ส่ิงที่เปนวาญิบในการละหมาดมี 8 อยางดวยกัน 
 1. การกลาวตักบีร อินติกอล (ตักบีรเพื่อเปลี่ยนอิริยาบท) สวน
ตักบีเราะตุลอิหฺรอม นั้นเปนรุกนดังที่ไดกลาวมาแลว 
 2. การกลาวคํา  )هُ َدِم حَ ْنَم لِ  اهللاُ  َعِمَس (  “สะมิอัลลอฮุ ลิมัน      
หะมิดะฮฺ” (ขออัลลอฮฺทรงรับฟงผูสรรเสริญพระองคดวยเถิด ) คํากลาว



46 หลักการอิสลาม 

นี้เปนสิ่งวาญิบสําหรับอิหมามและผูที่ละหมาดคนเดียว สวนผูที่เปน
มะมูมนั้นไมตองกลาวคําดังกลาว 
 3. การกลาวคําวา )ُدْمَح الَْكا لََنبََّر(  “ร็อบบะนา ละกัลหัมดุ” (โอ
พระผูอภิบาลของพวกเรา การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเปนของพระองค) 
คํากลาวนี้เปนสิ่งที่วาญิบสําหรับทุกคนจะตองกลาว ไมวาเขาจะเปน
อิหมาม  มะมูมหรือผูที่ละหมาดคนเดียว 
 4. การกลาวคําวา  )رَ انَ َحْبُس  ِمْيِظ العَ  َيب (   “สุบหานะ ร็อบบิยัล  
อะซีม” (มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลของฉันผูทรงเกรียงไกร) ในขณะที่ 
รุกูอฺ 
 5. การกลาวคําวา  )رَ انَ َحْبُس  لَىعْ  األَ  َيب (   “สุบหานะ ร็อบบิยัล 
อะอฺลา” (มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลของฉันผูทรงสูงสง) ในขณะที่สุูด 
 6. การกลาวคําวา  ) َر ْيلِ   ْرِف اغْ  ب (  “ร็อบบิฆฺฟรฺลี” (โอพระผู
อภิบาลแหงขา  ขอทรงโปรดอภัยแกขาพระองคดวยเถิด) ในขณะที่นั่ง
ระหวางสองสุูด  

 7. การกลาวตะชะฮฺฮุด (ตะฮียาด) ครั้งแรก โดยกลาวดังตอไปนี้ 
 

 اَهيأَ َكْيلََع ُمالَلّساَ ،اُتَبيالطََّو اُتٰولَالصََّو ِهلَّلِ اُتيَِّحلتَّاَ
 اِدَبِع لٰىَعَو اَنْيلََع ُمالَلسَّاَ ،ُهتُاْكََرَبَو ِاهللا ةَُمْحَرَو يِبالنَّ
 نَّأَ ُدَهْشأََو ،اُهللا الَّإِ َهـٰلإِ الَّ نْأَ ُدَهْشأَ ،َنْيِحاِلالصَّ اِهللا
  .ُهلُْوُسُرَو ُهُدْبَع داًمََّحُم

 ความวา : การเคารพภักดี การวิงวอน และสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น
เปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺองคเดียว ขอความสันติ ความเมตาปรานี 
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ความจําเริญจากอัลลอฮฺจงมีแดทานดวยเถิดโอ ผูเปนนบี ขอความสันติ
จงมีแดพวกขาพระองค และปวงบาวที่ศอลิฮฺ(ผูมีคุณธรรม)ของพระองค
ดวย ขาพระองคขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาที่ควรเคารพสักการะ
นอกจากอัลลอฮฺ และขาพระองคขอปฏิญาณตนวา มุหัมมัดนั้นเปนทั้ง
บาวและ ศาสนทูตของพระองค 

8. การนั่งเพื่อกลาวตะชะฮฺฮุดครั้งแรก 
 ผูใดที่ละทิ้งไมปฏิบัติ ส่ิงที่ เปนวาญิบที่กลาวมาโดยเจตนา 
ละหมาดของเขาจะเปนโมฆะ แตถาหากผูใดละทิ้งดวยความหลงลืม เขา
จะตองสุูดสะฮฺวียทดแทน 
 
สิบสอง : ละหมาดญะมาอะฮฺ(ละหมาดพรอมกันเปนหมูคณะ) 
 ชายมุสลิมจําเปนตองละหมาดฟรฎหาเวลาพรอมกับหมูคณะ 
(ญะมาอะฮฺ มุสลิมีน) ที่มัสญิดเพื่อหวังความโปรดปรานและผลบุญ
จากอัลลอฮฺ  
  ละหมาดแบบญะมาอะฮฺนั้น ประเสริฐกวาการละหมาดแบบ
รายบุคคลถึงยี่ สิบเจ็ดเท า  ดังในหะดี ษฺที่ รายงานโดยอิบนุ  อุมัรฺ
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาแทจริงทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ไดกลาวไวความวา “การละหมาดแบบญะมาอะฮฺนั้นประเสริฐกวาการ
ละหมาดคนเดียวถึงยี่สิบเจ็ดเทา” (รายงานโดย  อัล-บุคอรียและมุสลิม)  
 สวนสตรีมุสลิมะฮฺนั้นการละหมาดที่บานของนางจะประเสริฐกวา
การละหมาดแบบญะมาอะฮฺที่มัสญิด 
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สิบสาม : ส่ิงท่ีทําใหการละหมาดเปนโมฆะ 
การละหมาดจะถือวาเปนโมฆะถาหากกระทําส่ิงตอไปนี้ในขณะ

ละหมาด 
 1. กินหรือดื่มโดยเจตนา  บรรดานักวิชาการมุสลิมตางเห็นพอง
กันวา หากผูใดกินหรือดื่มในขณะละหมาดโดยเจตนา เขาผูนั้นจะตองทํา
การละหมาดใหม 

2. พูดคุยในสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับการละหมาดโดยเจตนา  ดังมีหะ
ดีษฺที่รายงานโดย ซัยดฺ อิบนุ อัรกอม เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “พวกเรา
เคยพูดคุยในขณะที่ทําการละหมาด โดยมีชายคนหนึ่งจากหมูพวกเรา
พูดคุยกับสหายของเขาที่อยูขางเขาในขณะทําการละหมาด จนกระทั่ง
อัลลอฮฺไดประทานโองการวา 

  )238: سورة البقرة( ﴾َوقُوُموا ِللَِّه قَاِنِتَني﴿
ความวา : และจงยืนหยัดละหมาดเพื่ออัลลอฮฺโดยนอบนอม 

[อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 238]  
“ดังนั้นพวกเราจึงถูกส่ังใหสงบเงียบและหามพูดคุยในเวลา

ละหมาด” 
 บรรดานักวิชาการตางเห็นพองกันวา ผูใดที่พูดคุยในเวลา
ละหมาดโดยเจตนา และไมไดแกไขละหมาดของเขา ละหมาดของเขานั้น
จะถือวาเปนโมฆะ (ใชไมได) 

3. การเคลื่อนไหว กระดิกตัวบอยครั้งในเวลาละหมาด คือ
เคลื่อนไหวบอยมากจนกระทั่งคนอื่นมองแลวคิดวาเขาไมไดอยูในขาย
ของการละหมาดแตอยางใด 
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 4. เจตนาละทิ้งรุกนหรือเงื่อนไขการละหมาดโดยไมมีความ
จําเปนใดๆ อยางเชน การละหมาดโดยไมมีน้ําละหมาด หรือไมผินหนา
ไปยังกิบละฮฺในเวลาละหมาด  

ดังที่มีหะดี ษฺซึ่ งบันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม  ท าน
รอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวแกชายอาหรับชนบทคนหนึ่ง
ซึ่งทําการละหมาดไมดีวา “จงกลับไปละหมาดใหม เพราะยังไมถือวาเจา
ทําการละหมาด” 
 5. การหัวเราะในเวลาละหมาด  ซึ่งบรรดานักวิชาการมุสลิมตาง
เห็นพองกันวา การหัวเราะทําใหละหมาดเปนโมฆะ 
 
สิบส่ี : เวลาท่ีหามทําการละหมาด ไดแก 
 1. หลังละหมาดฟจญริ (ศุบฮิ) จนกระทั่งดวงอาทิตยข้ึน 
 2. ขณะที่ดวงอาทิตยอยูก่ึงกลางทองฟา 
 3. หลังละหมาดอัศริ จนกระทั่งดวงอาทิตยลับขอบฟา 
 ไดมีหลักฐานระบุถึงการหามทําการละหมาดในเวลาดังกลาวจาก
หะดีษฺที่รายงานโดย อุกบะฮฺ อิบนุ อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “สาม
เวลาที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดหามไมใหพวกเราทํา
การละหมาด(ในชวงนั้น)และไมใหฝงศพคนตายในหมูพวกเรานั้นก็คือ 
เมื่อดวงอาทิตยกําลังฉายแสงจนกระทั่งเมื่อมันลอยเดนออกมา  เมื่อดวง
อาทิตยอยูก่ึงกลางทองฟาจนกระทั่งมันไดคลอยไป และเมื่อดวงอาทิตย
กําลังจะลับฟาจนกระทั่งหายลับไป” (รายงานโดย มุสลิม) 
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สิบหา : ลักษณะของการละหมาดโดยรวม 
 มุสลิมทุกคนจําเปนตองปฏิบัติตามซุนนะฮฺ( แบบอยาง )ของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการปฏิบัติศาสนกิจตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทําละหมาด   

ดังหะดีษฺของทานบทหนึ่งที่มีความวา “ทานทั้งหลายจงละหมาด
เสมือนกับที่พวกทานเห็นฉันละหมาด” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
 ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมเมื่อทานละหมาดนั้น 
ทานจะยืนตรงเสมือนกับทานกําลังยืนอยูตอหนาพระพักตรอัลลอฮฺ และ
ทานจะเนียต(ตั้งเจตนา)ในใจของทาน ไมเคยปรากฎหลักฐานวาทาน
กลาวเนียตดวยวาจา จากนั้นทานนบีก็จะตักบีรฺโดยกลาววา “อัลลอฮุ
อักบัรฺ” (อัลลอฮฺผูทรงเกรียงไกรยิ่ง) ขณะยกมือทั้งสองของทานขึ้นเสมอ
ไหล หรือบางครั้งทานจะยกมือทั้งสองขึ้นเสมอใบหูทั้งสองของทาน แลว
ทานจะลดมือทั้งสองลงมากอดอก ทาบมือขวาลงบนมือซาย แลวก็อาน  
ดุอาอฺ อิสติฟตาฮฺ เชน 

 ،َكُماْس َكَراَْبَتَو ،َكِدْمَحِبَو مَُّهاللَّ َكاَنَحْبُس
 َكُرْيغَ هـٰلإَ الََو ،َكدَج ىـٰلاَْعَتَو

“สุบหานะกัลลอฮุมมา วะบิหัมดิกะ, วะตะบาเราะกซั
มุกะ, วะตะอาลาญัดดุกะ, วะลาอิลาฮะ ฆ็อยรุกะ” 

ความวา : มหาบริสุทธิ์แดพระองค ขาแตอัลลอฮฺ และพรอมดวย
การสรรเสริญพระองค และพระนามของพระองคมิ่งมงคลยิ่งแลว และ
เกียรติของพระองคนั้นสูงยิ่งแลว และไมมีพระเจาอื่นใดที่ตองเคารพ
สักการะนอกจากพระองค 
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 ตอจากนั้น ทานก็จะอาน อัล-ฟาติหะฮฺและอื่นๆ เสร็จจากนั้น
ทานจะกลาวตักบีรฺพรอมกับยกมือทั้งสอง แลวรุกูอฺ(โนมตัวลงเอามือจับ
เขา) ทานจะยืดหลังของทานใหอยูในระดับเดียวกับศีรษะ จนกระทั่งหาก
มีใครคนหนึ่งไปวางแกวที่บรรจุน้ําบนหลังของทาน น้ําในแกวนั้นก็จะไม
หก ทานจะกลาวในขณะที่รุกูอฺวา 

 )ِمْيِظ الَعَيب َرانََحْبُس(
“สุบหานะ ร็อบบิยัล อะซีม” (จํานวนสามครั้ง) 

 ความวา : มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลของฉันผูทรงเกรียงไกร  
จากนั้นทานจะเงยศีรษะขึ้นจากรุกูอฺพลางกลาววา 

   )ُدْمَح الَْكا لََنبََّر  ،ُهَدِم َحْنَم ِل اُهللاَعِمَس(
“สะมิอัลลอฮุ ลิมัน หะมิดะฮฺ ร็อบบะนา ละกัลหัมดฺ” 

 ความวา : ขออัลลอฮฺทรงรับฟงผูสรรเสริญพระองคดวยเถิด  โอ
พระเจาของพวกขาพระองค การสรรเสริญทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์แด
พระองค  

พรอมกับยกมือทั้งสองดวย ทานจะยืนอิอฺติดาล(ยืนตรงนิ่ง
ช่ัวขณะ) จากนั้นทานจะกลาวตักบีรฺ  

พลางยอตัวลงสุูด ในขณะที่ทานสุูดทานกางขอศอกออกหาง
จากลําตัวของทาน จนกระทั่งเห็นใตรักแรของทาน ทานไดวางหนาผาก 
จมูก เขาทั้งสองขาง ปลายเทาทั้งสองขางของทานแนบกับพื้น พรอมกับ
กลาววา 

 )لَىْع اَألَيب َرانََحْبُس(
“สุบหานะ ร็อบบิยัล อะอฺลา” (จํานวนสามครั้ง) 
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 ความวา : มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลของฉันผูทรงสูงสง  
จากนั้นทานจะตักบีรฺพรอมเงยขึ้นจากสุูดครั้งแรก แลวนั่ง

แบบอิฟติรอชฺ คือนั่งบนเทาซาย ปลายเทาขวายันกับพื้น สวนนิ้วเทาของ
ทานชี้ไปทางกิบลัต  

ทานจะกลาวดุอาอฺในขณะนั่งระหวางสองสุูดวา 
  ْيِنقُْزاْر َوْيِناِفَع َوْيِنِداْه َوْيِنْعفَاْر َوْيِنْمَحاْر َوْيِل ْرِف اغْبَر

“ร็อบบิฆฟรฺลี วัรฺหัมนี วัรฺฟะอฺนี วะฮฺดินี วะอาฟนี วัรฺซุกนี” 
ความวา : โอพระผูอภิบาลของขา โปรดอภัยโทษแกขาพระองค

ดวย โปรดเมตตาปรานีแดขาพระองค โปรดทรงยกฐานะของขาพระองค 
โปรดทรงนําทางขาพระองค ทรงโปรดใหขาพระองคมีความสุขสบาย 
และทรงโปรดประทานริซกีปจจัยยังชีพแกขาพระองคดวยเถิด  
 จากนั้นทานจะตักบีรฺ แลวกมสุูดอีกครั้ง แลวก็เงยศีรษะลุกข้ึน
ยืนร็อกอัตที่สองตอ  

ทานจะปฏิบัติดังที่กลาวมาในทุกร็อกอัต เมื่อทานนั่งในร็อกอัตที่
สองเพื่อกลาวตะชะฮฺฮุด ทานก็จะกลาววา 

 
 اَهيأَ َكْيلََع ُمالَلّساَ ،اُتَبيالطََّو اُتٰولَالصََّو ِهلَّلِ اُتيَِّحلتَّاَ
 اِدَبِع لٰىَعَو اَنْيلََع ُمالَلسَّاَ ،ُهتُاْكََرَبَو ِاهللا ةَُمْحَرَو يِبالنَّ
 نَّأَ ُدَهْشأََو ،اُهللا الَّإِ َهـٰلإِ الَّ نْأَ ُدَهْشأَ ،َنْيِحاِلالصَّ اِهللا
  ُهلُْوُسُرَو ُهُدْبَع داًمََّحُم

“อัตตะฮิยาตุ ลิลลาฮฺ วัซเศาะละวาตุ วัตฏ็อยยิบาต, 
อัสลามุอะลัยกะ อัยยุฮันนะบิยฺยุ วะเราะหฺมะตุล- 
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ลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ, อัสลามุอะลัยนา วะอะลา     
อิบาดิลลาฮิซฺศอลิฮีน ,  อัชฮะดุ อัลลา อิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัน อับดุฮู วะ
เราะซูลุฮฺ” 

(โปรดดูความหมายจากสิ่งที่เปนวาญิบในการละหมาดขอที่ 7)  
 จากนั้นทานจะตักบีรฺลุกข้ึนยืนพรอมกับยกมือทั้งสองเมื่อยืนตรง 
ซึ่งเปนการยกมือครั้งที่ส่ีในการละหมาดของทาน 
 เมื่อทานนั่งเพื่อกลาวตะชะฮฺฮุดครั้งสุดทาย (ซึ่งเปนร็อกอัตที่
สามของละหมาดมัฆริบ หรือร็อกอัตที่ส่ีของละหมาด ซุฮฺริ อัศริและ     
อิชาอฺ) ทานก็จะนั่งในทา “ตะวั๊รรุก” คือการนั่งโดยสะโพกดานซายติดกับ
พื้น สอดเทาซายใตขาขวา สวนเทาขวาตั้งขึ้นใหปลายเทายันพื้น โดย
นิ้วเทาขวานั้นชี้ไปยังกิบลัต 
 และทานก็กํานิ้วมือทั้งหมดไว เหลือแตนิ้วชี้ เพื่อชี้หรือกระดิก
มัน และสายตาทั้งสองของทานจะมองยังนิ้วชี้ พลางกลาวตะชะฮฺฮุด
สุดทายวา 

 اَهيأَ َكْيلََع ُمالَلّساَ ،اُتَبيالطََّو اُتٰولَالصََّو ِهلَّلِ اُتيَِّحلتَّاَ
 اِدَبِع لٰىَعَو اَنْيلََع ُمالَلسَّاَ ،ُهتُاْكََرَبَو ِاهللا ةَُمْحَرَو يِبالنَّ
 نَّأَ ُدَهْشأََو ،اُهللا الَّإِ َهـٰلإِ الَّ نْأَ ُدَهْشأَ ،َنْيِحاِلالصَّ اِهللا
 لٰىَعَو ٍدمََّحُم لٰىَع لَِّص مَُّهللَّاَ ،ُهلُْوُسُرَو ُهُدْبَع داًمََّحُم
 ٌدْيِمَح َكنَّإِ َمْيِهاَْرْبإِ آِل لٰىَع َتْيلََّص اَمكَ ،ٍدمََّحُم آِل
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 اَمكَ ،ٍدمََّحُم آِل لٰىَعَو ٍدمََّحُم لٰىَع ْكِراَْبَو ،ٌدْيِجَم
 ٌدْيِجَم ٌدْيِمَح َكنَّإِ َمْيِهاَْرْبإِ آِل لٰىَع َتكَْراَْب

“อัตตะฮิยาตุ ลิลลาฮฺ วัซเศาะละวาตุ วัตฏ็อยยิบาต, 
อัสลามุอะลัยกะ อัยยุฮันนะบิยฺยุ วะเราะหฺมะตุล- 
ลอฮฺ วะบะเราะกาตุฮฺ, อัสลามุอะลัยนา วะอะลา        
อิบาดิลลาฮิซฺศอลิฮีน ,  อัชฮะดุ อัลลา อิลาฮะ  
อิลลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัน อับดุฮู  
วะเราะซูลุฮฺ,  อัลลอฮุมมา ศ็อลลิ อะลามุหัมมัด 
ว ะอะล า  อ า ลิ มุ หั ม มัด ,  กะม า  ศ็ อล ลั ยตะ            
อะลา อาลิอิบรอฮีม อินนะกะ หะมีดุมมะญีด ,       
วะบาริก อะลา มุหัมมัด วะอะลา อาลิมุหัมมัด กะ
มา บาร็อกตะ อะลา อาลิอิบรอฮีม อินนะกะ หะมี
ดุมมะญีด)  

(โปรดดูความหมายคํากลาวทอนบนจากสิ่งที่ เปนวาญิบใน
ละหมาดขอที่ 7)  

ความหมายของเศาะละวาต  : โออัลลอฮฺ ขอไดโปรดประทานพร
แดมุหัมมัดและวงศวานของมุหัมมัด เชนเดียวกับที่ไดทรงโปรดประทาน
พรแดวงศวานของอิบรอฮีมมาแลว  แนแทพระองคเปนผูทรงไดรับการ
สรรเสริญย่ิงและทรงไวซึ่งเกียรติอันสูงศักดิ์ และขอไดโปรดประทาน
ความสิริมงคลแดมุหัมมัดและวงศวานของมุหัมมัด  เชนเดียวกับที่
พระองคทรงประทานความสิริมงคลแดวงศวานของอิบรอฮีม แนแท
พระองคเปนผูทรงไดรับการสรรเสริญย่ิงและทรงไวซึ่งเกียรติอันสูงศักดิ์ 
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เมื่อทานเสร็จจากการกลาวตะชะฮฺฮุดแลวทานจะใหสลาม โดย
ผินหนาไปทางขวาและทางซาย พรอมกลาววา  

  اِهللاةَُمْحَر َوْمكُْيلَ َعُمالَالسَّ
“อัสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮฺ” 

ความวา : ขอความศานติจงประสบแดทาน รวมทั้งความเมตตา
จากอัลลอฮฺ 

จนกระทั่งคนที่อยูดานหลังเห็นพวงแกมขวาของทาน 
 ลักษณะของการละหมาดที่กลาวมานั้น มีกลาวอยูในตัวบท    
หะดีษฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หลายบทดวยกัน 
 ที่กลาวมานั้น คือกฎตางๆที่เกี่ยวกับการละหมาด ซึ่งการงาน
ทั้งหลายนั้นขึ้นอยูกับการละหมาด หากการละหมาดนั้นดีแลว การงาน
อื่นๆก็จะดีตามไปดวย และหากวาการละหมาดนั้นเสียหาย การงานอื่นๆ
ก็จะเสียหายไปดวย 
 การละหมาดคือสิ่งแรกที่บาวจะถูกสอบสวนในวันปรโลก หากวา
บาวผูนั้นทําการละหมาดอยางครบถวนสมบูรณ เขาก็จะประสบ
ความสําเร็จ โดยไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และหากมีการขาด
ตกบกพรองเกี่ยวกับการละหมาด เขาก็จะประสบกับความหายนะ 
 การละหมาดสามารถยับยั้งจากการทําส่ิงชั่วรายตางๆ 
 การละหมาด คือยาสําหรับรักษาจิตใจของมนุษยที่ต่ําทราม ให
กลับผองใสสะอาดปลอดจากสิ่งชั่วชาสามานยทั้งหลาย 
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หน่ึง : คํานิยามของซะกาต 

ความหมายตามรากศัพททางภาษาอาหรับ  
หมายถึง การงอกเงย หรือการเพิ่มพูน และยังไดใชคําวา ซะกาต 

ในการยกยองสรรเสริญ  การชําระลางทําความสะอาด หรือการปรับปรุง
แกไข 
 ทั้งนี้ไดเรียกอัตราที่จายซะกาตวา “ซะกาต” นั้น ก็เพราะสวน
ดังกล าวจะเพิ่มพูนความสิริมงคลแกทรัพย สินที่อยูภายใตการ
ครอบครอง และเปนการชําระเจาของทรัพยดวยการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ 
 

ความหมายทางศาสนบัญญัติ 
หมายถึง สวนที่ถูกกําหนดไว(วาญิบ)บนทรัพทสินที่ถูกเจาะจง

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในชวงระยะเวลาที่ถูกกําหนด 
 

สอง : ความสําคัญและเหตุผลในการจายซะกาต 
 ซะกาต คือหลักปฏิบัติ (รุกน) ประการหนึ่งจากรุกนอิสลามทัง้หา 
ซึ่งอัลลอฮฺไดทรงระบุซะกาตพรอมกับการกลาวถึง การละหมาดใน
ขณะเดียวกันในหลายๆโองการของอัลกุรอาน เชนพระดํารัสของพระองค
ที่วา 

  )43: سورة البقرة( ﴾َوأَِقيُموا الصَّالةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ﴿
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 ความวา : และพวกเจาจงยืนหยัดการละหมาดและจงจายซะกาต 
[อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 43] 

และพระดํารัสของพระองคที่วา 
  )5 :سورة البينة( ﴾ُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةََو﴿

ความวา : และ(พวกเจา)จงยืนหยัดการละหมาด และจงจาย   
ซะกาต [อัล-บัยยินะฮฺ โองการที่ 5] 

 
และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวตาม

รายงานของทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “อิสลามได
ถูกยืนหยดับนหลักหาประการ (โดยไดระบุหนึ่งในจํานวนนั้นวา) การจาย  
ซะกาต” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 อัลลอฮฺไดทรงบัญญัติซะกาตขึ้น เพื่อเปนการขัดเกลาจิตใจ
มนุษยจากความโลภ ตระหนี่ถ่ีเหนียว พรอมทั้งเปนการอนุเคราะหบุคคล
ที่ขัดสนและยากไร  

ในขณะเดียวกันยังเปนการชําระลางทรัพยสินใหหมดจากบาป 
และเปนการเพิ่มพูนทรัพยสินใหมีความจําเริญและสิริมงคลหางจาก
ความหายนะ ตลอดจนเปนการสรางสรรคสังคมใหเกิดความผาสุขและ
ปรีดา ในการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม  

พระองคไดตรัสวา  
  ﴾ َصَدقَةً ُتطَهُرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَهاُخذْ ِمْن أَْمَواِلِهْم﴿

   )103: سورة التوبة (
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ความวา : ทานจงเอาสวนหนึ่งจากทรัพยสมบัติของพวกเขาเปน
ทาน เพื่อทําใหพวกเขาบริสุทธิ์ และลางมลทินของพวกเขาดวยสวนที่เปน
ทานนั้น [อัต-เตาบะฮฺ โองการที่ 103] 
 
สาม : ขอตัดสิน(หุกม)ของการจายซะกาต 
 การจายซะกาต คือขอบังคับหรือฟรฎ ซึ่งมุสลิมทุกคนที่มี
ทรัพยสินครบตามจํานวนที่ศาสนากําหนด จะตองจายซะกาตตามเงือ่นไข
ที่ศาสนากําหนด ไมวาจะเปนทรัพยสินของผูเยาว หรือคนบา โดย
ผูปกครองของผูเยาวและคนบาจะเปนผูจัดการในการจายซะกาตแทน
บุคคลประเภทนี้   และผูใดปฏิเสธซะกาตโดยเจตนาแลวเขาผูนั้นถูก
จัดเปนผูปฏิเสธ(กาฟรฺ)ส้ินสุดการเปนมุสลิมในทันที 
 แตถาหากเขาปฏิเสธซะกาตดวยความตระหนี่ถ่ีเหนียวแลว เขาผู
นั้นถูกจัดใหเปนผูที่ทําบาปใหญชนิดหนึ่ง ซึ่งหากเขาเสียชีวิตในขณะนั้น
ชะตากรรมของเขาจะถูกกําหนดโดยพระประสงคของอัลลอฮฺระหวางเขา
สวรรคหรือลงนรก และจะตองถูกประจานใหผูอื่นไดรับทราบถึง
พฤติกรรมของเขา ดังพระดํารัสของพระองคที่วา 

ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ﴿

  )48: سورة النساء( ﴾ِلَمْن َيَشاُء
 ความวา : แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอภัยโทษ แกผูที่ตั้งภาคีกับ
พระองคโดยเด็ดขาด และพระองคจะทรงอภัยโทษในบาปอื่นตอผูที่
พระองคทรงประสงค  [อัน-นิสาอฺ โองการที่ 48] 
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 บุคคลที่ปฏิเสธการออกซะกาตนั้น อัลลอฮฺไดทรงกําหนด
บทลงโทษแกเขาไวแลว ดังพระดํารัสของพระองคที่วา 

يَن َيكِْنُزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َوال ُيْنِفقُوَنَها ِفي َوالَِّذ﴿
َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها . َسِبيِل اللَِّه فََبشْرُهْم ِبَعذَاٍب أَِليٍم

ِفي َناِر َجَهنََّم فَُتكَْوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم 
 َما كُْنُتْم َوظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم ألْنفُِسكُْم فَذُوقُوا

  )35-34:سورة التوبة،( ﴾َتكِْنُزونَ
 ความวา : และบรรดาผูสะสมทองคําและเงิน โดยไมยอมจายไป
ในวิถีทางของอัลลอฮฺ จงแจงขาวดีแกพวกเขาเถิดถึงการลงโทษอัน
เจ็บปวด ( เปนสํานวนเยยหยัน ) ในวันที่มันจะถูกนํามาเผาในไฟ
นรกญะฮันนัม แลวนํามันไปนาบหนาผาก สีขาง และหลังของพวกเขา นี่
คือสิ่งที่พวกเจาสะสมไว เพื่อตัวของพวกเจาเอง ดังนั้นพวกเจาจงลิ้มรส 
ส่ิงที่พวกเจาไดสะสมไวเถิด [อัต-เตาบะฮฺ โองการที่ 34-35] 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ รายงานวา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวความวา “ไมมีผูครอบครอง
ทรัพยสินใดที่ไมจายซะกาต นอกเสียจากทรัพยนั้นจะถูกนําไปเผาใน
นรกญะฮัมนัม จนเปนแทงแลวถูกนําไปทาบกับสีขางทั้งสองและหนาผาก
ของเขา จนถึงวันที่อัลลอฮฺจะทรงพิพากษาบาวของพระองค  ในวันซึ่ง
เวลาของมันนานเทากับหาหมื่นป (ของเวลาในโลกนี้)” (รายงานโดย อัล-
บุคอรีย และมุสลิม) 
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ส่ี : กฎเกณฑ เง่ือนไข ของผูท่ีตองจายซะกาต 
 กฎเกณฑ หรือเงื่อนไขดังกลาวมี 5 ขอดวยกันคือ  

1. ตองนับถือศาสนาอิสลาม จึงไมจําเปนตอผูที่ไมใชมุสลิมที่
จะตองจายซะกาต 

2. เปนไท หรือมีอิสรภาพ จึงไมจําเปนแกทาส ทั้งทาสทั่วไป หรือ
ทาสที่อนุมัตใหไถตัว เองได  เนื่ องจากทาสไมมีทรัพย สินในการ
ครอบครอง (ตามทัศนะของนักวิชาการสวนมาก)  

3. มีทรัพยสินครบตามอัตรา จึงไมจําเปนแกทรัพยสินที่มีจํานวน
นอยไมครบตามอัตรา 

4. ครอบครองทรัพยสินโดยเด็ดขาด จึงไมจําเปนแกทรัพยสินที่
พัวพันกับการเปนหนี้ หรือเงินกําไรจากการลงทุนรวมกอนการแบงปนผล 
หรือวงเงินที่ ถูกหยิบยืม หรือทรัพยสมบัติที่ ถูกอุทิศเพื่อประโยชน
สวนรวม (วากัฟ) เชน ทรัพยสินที่ถูกอุทิศแก นักรบ มัสญิด คนยากจน 
เปนตน.  

5. ครอบครองทรัพยสินตามอัตรา ครบรอบป(จันทรคติ)ยกเวน
ในกรณีของธัญญพืชและผลไมที่ไมถูกกําหนดใหครบรอบป โดยการจาย
นั้นจะกระทําตอเมื่อผลไมนั้นๆสุกดีแลว พรอมกับครบตามอัตราที่ถูก
กําหนดไว ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ ที่วา  

 )141: سورة األنعام( ﴾َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه﴿
ความวา : และจงจายสิทธิ์ของมันในวันที่เก็บเกี่ยวมัน  [อัล-   

อันอาม โองการที่ 141] 
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 สวนทรัพยสินที่เปนสินแรนั้น ถูกจัดอยูในกรณีซะกาตของ
ผลผลิตที่งอกเงยจากพื้นดิน เนื่องจากสินแรก็เปนผลผลิตที่ไดจาก
พื้นดินเชนกัน 
 สวนผลผลิตจากการปศุสัตวที่เล้ียงแบบปลอยกินหญาสาธารณะ
นั้น  อันไดแกลูกของสัตวดังกลาว หรือผลกําไรจากการขาย ใหนํา
ผลผลิตเหลานี้ รวมเขากับจํานวนเดิม(พอพันธุแมพันธุ) ซึ่งวาระของ
จํานวนหลังนั้นก็คือวาระของจํานวนแรก ซึ่งตองจายซะกาตเชนกัน 
 
หา : ทรัพยท่ีจําเปนตองจายซะกาต  

1. ทองคําและเงิน 
 ไมวาจะอยูในรูปเงินตรา เปนแทงหรือรูปพรรณ เนื่องจาก
เงินตรานั้น เดิมทีเปนทองคําหรือเงิน ดังนั้นเงินตราที่เปนพันธบัตรหรือ
เหรียญนั้น จึงถือวาเขาขายของทองคําและเงินดวย 
 อัตราที่ตองจายซะกาตจากทองและเงินนั้นคือ 2.5 % ของทองคํา
หรือเงินที่ครอบครองอยูโดย ครบวาระรอบปตามพิกัดที่ถูกกําหนดไว 
 ซึ่งพิกัดของทองคําที่ตองจายซะกาตนั้นคือ 20 มิซกอล (หนวย
การช่ังของอาหรับ) โดย 1 มิซกอล จะเทากับ 4.25 กรัม ดังนั้น พิกัดของ
ทองคําก็คือ 85 กรัมขึ้นไป 
 สวนพิกัดของเงินนั้น คือ 200 ดิรฮัม (หนวยเงินของอาหรับ) โดย 
1 ดิรฮัม จะเทากับ 2.995 กรัม ดังนั้นพิกัดของเงินก็คือ 595 กรัมขึ้นไป 
 สวนกรณีของเงินตราที่เปนพันธบัตรนั้น การจายซะกาตให
ดําเนินการเชนเดียวกับ พิกัดของทองคําหรือเงินก็ได โดยใหเปรียบเทียบ
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เงินตราเทากับคาของทอง 85 กรัม หรือเงิน 595 กรัมในขณะนั้นหรือชวง
ปจจุบัน เนื่องจากราคาทองคําและเงินนั้น มีการขึ้นลงอยูตลอดเวลา  

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผูใดมีเงินที่สามารถซึ้อทองคํา 85 กรัมขึ้น
ไป หรือสามารถซื้อเงิน 595 กรัมขึ้นไปในขณะนั้น เขาจะตองจายซะกาต 
เมื่อครบรอบปในทันที โดยจะไมคํานึงถึงคาเดิมของเงินตรานั้นวาจะมา
จากเงินหรือทองคํา เชน เงินเหรียญดีนาร ปอนด  ดอลลาร บาท เปนตน 
และไมคํานึงถึงลักษณะของมันไมวาจะเปนกระดาษ(พันธบัตร) หรือ
โลหะก็ตาม 
 และพึงจําไวเสมอวา เงินตราที่ตองจายซะกาตนั้นก็คือ เงินตราที่
สามารถซื้ อพิ กัดของทองคํ า  หรือ เงินในขณะครบวาระนั้น เอง  
ตัวอยางเชน ซะกาตจําเปนตองจายในวันที่ 1 เราะมะฎอน ดังนั้นให
เปรียบเทียบจํานวนเงินกับราคาของพิกัดทองคําและเงินในวันนี้เปนตน 
 สวนจํานวนทองคํา เงิน หรือเงินตราที่เกินจากพิกัด ก็จําตองจาย
ซะกาตในสวนที่เกินนี้ดวยการเฉลี่ยตามอัตราและพิกัดเดิม โดยมีขอ
อางอิงจากหะดีษฺบทหนึ่งซึ่งรายงานโดยทานอะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา “เมื่อทาน
ครอบครองไวสองรอยดิรฮัม และครบรอบป ตองจายซะกาตหาดิรฮัม 
และไมมีอะไรที่ทานจะตองจาย(หมายถึงทองคํา)  จนกวาทานจะ
ครอบครองมันไวย่ีสิบดีนารฺเมื่อทานครอบครองไวย่ีสิบดีนารฺและ
ครบรอบป ทานตองมีซะกาตครึ่งดีนารฺ และสวนที่เกินจากนั้นก็ใหใช
หลักคํานวณเชนกัน และไมพึงตองจายซะกาตในทรัพยสินจนกวา จะ
ครบรอบป” (รายงานโดย อบู ดาวูด และหะดีษฺนี้อยูในระดับหะซัน) 
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 สวนเครื่องประดับที่ประดิษฐจากทองคําหรือเงิน มีสองลักษณะ
ดวยกันคือ  

1.  เครื่ องประดับที่ ถูก เก็บไว เพื่ อการ เช า   ซึ่ ง ในกรณีนี้ 
นักวิชาการทั้งหมดเห็นพองกันวา พึงจําเปนตองจายซะกาต โดยไมมี
ขอยกเวนใดๆ 

2.  เครื่ องประดับที่ ถูกนํ ามาใชประดับ  ก็จํ า เปนตองจ าย          
ซะกาตเชนกันตามทัศนะของนักวิชาการที่หลักฐานในการอางอิงของพวก
เขาที่มีน้ําหนักกวาอีกกลุมหนึ่ง 

ซึ่งหลักฐานในการอางอิงของพวกเขาก็คือ ตัวบทอัลกุรอานที่
ระบุถึง ความจําเปนที่ตองจายซะกาตของทองคําและเงิน และอางอิงถึง
หะดีษฺหลายบทดวยกัน เชน หะดีษฺที่บันทึกโดย อบู ดาวูด อัน-นะสาอีย 
และอัต-ติรมีซีย ซึ่งรายงานโดย ทานอัมรฺ อิบนุ ชุอัยบฺ จากบิดาของทาน 
และบิดาของทานก็รายงานมาจากปูของทาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา 
: มีหญิงนางหนึ่งมาหาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พรอม
กับลูกสาวของนาง โดยที่ขอมือลูกสาวของนาง ไดสวมเครื่องประดับจาก
ทองคํา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมจึงถามนางวา “เธอจาย
ซะกาตของสิ่งนี้แลวหรือ?” นางจึงตอบวา “เปลาเลย”  ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวแกนางวา  “เธอยินดีกระนั้นหรือ 
ที่อัลลอฮฺจะประดับกําไลทั้งสองจากไฟนรก(อันมาจากสาเหตุไมจายซะ
กาตเครื่องประดับดังกลาว)?” นางจึงถอดเครื่องประดับทั้งสองตอหนา
ทานรอซูลพลางกลาววา “มันทั้งสองเปนสิทธิของอัลลอฮฺและรอซูลของ
พระองค” 



66 หลักการอิสลาม 

และจากหะดีษฺอีกบทหนึ่งที่ถูกบันทึกโดยอบู ดาวูดและคนอื่นๆ 
ซึ่งรายงานมาจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ความวา : ทาน
รอซูลไดเขามาหาฉัน และเห็นวงแหวนหลายอันที่ทําจากเงิน ทานจึงถาม
วา “นี่อะไรกัน อาอิชะฮฺ?” ฉันจึงตอบวา “ส่ิงนี้ฉันทํามันขึ้นมาเพื่อใหทาน
ไดเห็นฉันประดับมัน โอทานรอซูล”  ทานจึงกลาววา “เธอจายซะกาตของ
มันแลวหรือ?” ฉันตอบวา “เปลา” (ในรายงานหนึ่งนางตอบดวยความ
ประหลาดใจวา) “มาชาอฺ อัลลอฮฺ (เปนความประสงคของอัลลอฮฺ)”  ทาน
รอซูลจึงกลาววา “มันเปนสิ่งที่สามารถอยางเพียงพอแลวสําหรับจะนําเธอ
สูไฟนรก(ถาเธอไมจายซะกาต)” 

หลักฐานเหลานี้เปนเพียงบางสวนที่ใชในการอางอิงถึงความ
จําเปนที่ตองจายซะกาตของทองคําและเงินไมวาจะใชประดับหรือไมก็
ตาม 

ในสวนของสินแรและทรัพยากรธรณี ที่นอกเหนือจากทองคํา
และเงิน เชน พลอยเปนตน นักวิชาการกลุมหนึ่งเห็นวา ไมจําเปนตอง
จายซะกาต ยกเวนในกรณีที่ถูกนํามาเปนสินคาซื้อขาย ซึ่งตองจาย      
ซะกาต ตามลักษณะของสินคา 

 
2. ปศุสัตว 

 ไดแก อูฐ วัว แพะหรือแกะ การจายซะกาตของสัตวเหลานี้ มี
กฎเกณฑหรือเงื่อนไขวา ตองเปนสัตวที่ถูกเล้ียงใหหากินเองตามที่
สาธารณะเปนสวนใหญ ตามหลักฐานจากหะดีษฺที่มีความวา “อูฐที่เล้ียง
ตามทุงหญาสาธารณะนั้นตองจายซะกาต” (รายงานโดย อะหฺมัด, อบู    
ดาวูด และอัน-นะสาอีย) 
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และจากหะดีษฺอีกบทหนึ่งมีใจความวา “ซะกาตของแพะนั้น คือ
(แพะ)ที่เล้ียงตามทุงหญาสาธารณะ” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย)  
 การจายซะกาตของสัตวเหลานี้มีเงื่อนไขอยูวา ตองครอบครอง
ครบตามพิกัดในชวงครบรอบป 
 
พิกัดปศุสัตวและจํานวนท่ีตองจายซะกาต 
1. อูฐ   
 

พิกัด จาํนวนทีต่องจาย หมายเหต ุ
จาก 5 ถึง 9 แกะหนึ่งตัว 
จาก 10 ถึง 14 แกะสองตัว 
จาก 15 ถึง 19 แกะสามตัว 
จาก 20 ถึง 24 แกะสี่ตัว 

แกะในที่น้ี คือแกะที่พลัดพันหนา 
หรือมีอายุหนึ่งป  
หรือแพะอายุสองป 

จาก 25 ถึง 35 บินตุมะคอตหนึ่งตัว คืออูฐตัวเมียมีอายุยางเขาสองป 
จาก 36 ถึง 45 บินตุละบูน คืออูฐตัวเมียมีอายุยางเขาปที่สาม 
จาก 46 ถึง 60 ฮิกเกาะฮฺหนึ่งตัว คืออูฐตัวเมียมีอายุยางเขาปที่สี ่
จาก 61 ถึง 75 ญิชอะฮฺหนึ่งตัว คืออูฐตัวเมียมีอายุยางเขาปที่หา 
จาก 76 ถึง 90 บินตุละบูนสองตัว  
จาก 91 ถึง 120 ฮิกเกาะฮฺสองตัว  
เกิน 120 ตัวขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น 
ทุกๆ 40 ตัว 

-ใหจายบินตุละบูนหนึ่งตัว 

เพ่ิมขึ้น 
ทุกๆ 50 ตัว 

-ใหจายฮิกเกาะฮฺหนึ่งตัว (ตามทัศนะของนักวิชาการสวน
ใหญ) 
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2. วัวหรือควาย 
 

พิกัด จาํนวนทีต่องจาย 

จาก 30 ถึง 39 วัวที่มีอายุหนึ่งปเพศผูหรือเพศเมียก็ไดจํานวน 1 ตัว 

จาก 40 ถึง 59 วัวที่มีอายุสองปตองเปนเพศเมียหนึ่งตัว 

จาก 60 ถึง 69 วัวที่มีอายุหนึ่งปจํานวน 2 ตัว 

จาก 70 ถึง 79 วัวอายุหนึ่งป 1 ตัว และอายุสองปเพศเมีย 1 ตัว 
รวมเปน 2 ตัว 

เกิน 70 ขึ้นไป 

เพ่ิมขึ้นทุกๆ 30 ตัว วัวอายุหนึ่งป 1 ตัว 

เพ่ิมขึ้นทุกๆ 40 ตัว วัวอายุสองปเพศเมีย 1 ตัว 

 
3. แพะหรือแกะ 
 

พิกัด จาํนวนทีต่องจาย 
จาก 40 ถึง 120 แกะอายุหนึ่งป หรือแพะอายุสองป 1 ตัว 
จาก 121 ถึง 200 แกะหรือแพะดังกลาว จํานวน 2 ตัว 
จาก 201 ถึง 300 แกะหรือแพะดังกลาว จํานวน 3 ตัว 
เกิน 300 ข้ึนไป ทุกๆ 100 ตัวใหจายแกะหรือแพะดังกลาว 1 ตัว 
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 สวนหลักฐานที่ระบุถึงจํานวนสัตวที่ตองจายซะกาตนั้น คือ     
หะดีษฺที่รายงานโดยอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ที่มีการระบุวา ทานอบู
บักรฺเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดมอบขอความฉบับหนึ่งในขณะที่ทานอะนัส
ถูกสงตัวไปพํานัก ณ เมืองบะฮฺเรน ซึ่งเนื้อความฉบับนั้นมีใจความดังนี้  

“ดวยนามแหงอัลลอฮฺผูทรงกรุณายิ่งผูทรงปรานี ย่ิง นี่คือ
ขอบังคับเรื่องซะกาตที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได
กําหนดใหเปนหนาที่สําหรับมวลมุสลิม และคือขอบังคับที่อัลลอฮฺทรง
บัญชาแกศาสนทูตของพระองค มุสลิมคนใดถูกเรียกเก็บซะกาตอยาง
ถูกตอง ใหเขาจงจายเถิด และผูใดถูกเรียกเก็บเกินกวาที่กําหนด เขาไม
ตองจาย ในอูฐจํานวนยี่สิบตัวหรือที่นอยกวานั้นไดแก ทุกหาตัวตองจาย
แกะหนึ่งตัว เมื่อมีอูฐยี่สิบหาตัวจนถึงสามสิบหาตัว ตองจายบินตุมะคอต
หนึ่งตัว(อูฐตัวเมียที่ยางเขาปที่สอง) ถาไมมีบินตุมะคอตใหจายอิบนุ
ละบูนหนึ่งตัว (อูฐตัวผูที่ยางเขาปที่สาม) เมื่อมีอูฐสิบหกตัวจนถึงสี่สิบหา
ตัวใหจายบินตุละบูนหนึ่งตัว(อูฐตัวเมียที่ยางเขาปที่สาม) เมื่อมีอูฐส่ีสิบ
หกตัวจนถึงหกสิบตัว ใหจายฮิกเกาะฮฺ(อูฐตัวเมียยางเขาปที่ส่ี)ที่รับการ
ผสมพันธุไดแลวหนึ่งตัว เมื่อมีอูฐหาสิบเอ็ดตัวจนถึงเจ็ดสิบหาตัว ให
จายญิซอะฮฺ(อูฐตัวเมียยางเขาปที่หา)หนึ่งตัว เมื่อมีอูฐเจ็ดสิบหกตัวจนถึง
เกาสิบตัวจองจายบินตุละบูนสองตัว เมื่อมีอูฐเกาสิบเอ็ดตัวจนถึงหนึ่ง
รอยยี่สิบตัวตองจายฮิกเกาะฮฺที่รับการผสมพันธุแลวสองตัว  และเมื่อ
เกินหนึ่งรอยยี่สิบตัว ตองจายบินตุละบูนหนึ่งตัวตอทุกๆยี่สิบตัวที่
เพิ่มขึ้น และผูใดครอบครองอูฐส่ีตัวก็ไมจําเปนตองจายซะกาตเวนแต
เจาของอูฐจะตองการ  แตหากอูฐมีครบหาตัว ก็ตองจายซะกาตแพะ(หรือ
แกะ) หนึ่งตัว และในสวนซะกาตแพะนั้นตองเปนสัตวที่ปลอยเลี้ยงในทุง
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หญาสาธารณะ ถามีส่ีสิบตัวถึงหนึ่งรอยยี่สิบตัว ตองจายแกะหนึ่งตัว 
และเมื่อเกินจากหนึ่งรอยยี่สิบตัวถึงสองรอยตัวตองจายซะกาตแกะสอง
ตัว และเมื่อเกินจากสองรอยตัวถึงสามรอยตัว ตองจายซะกาตแกะสาม
ตัว และเมื่อเกินจากสามรอยตัวขึ้นไปใหจายแกะหนึ่งตัวตอทุกๆหนึ่ง
รอยตัวที่เกิน และถาหากแพะของชายคนหนึ่งขาดไปหนึ่งจึงจะครบสี่สิบ
ตัวก็ไมจําเปนตองจายซะกาต นอกจากเจาของแพะตองการ” (หะดีษฺ
บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 
 และยังมีหะดีษฺที่รายงานโดยมุอาซฺ อิบนุ ญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ ความวา : ทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสงเขา(มุ
อาซฺ) ไปยังเมืองเยเมน พรอมทั้งไดมีคําส่ังใหเก็บ (ซะกาต) ในวัวสามสิบ
ตัวใหจายตะบีอฺหรือตะบีอะฮฺ (คือวัวที่มีอายุหนึ่งปเพศผูหรือเมีย)หนึ่งตวั 
และในทุกๆ ส่ีสิบตัวนั้นใหจายมุซินนะฮฺ(คือวัวที่มีอายุเขาสองปเพศเมีย)
หนึ่งตัว” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย, อบู ดาวูด, อัน-นาสาอีย และอิบนุ 
มาญะฮฺ) 
 สําหรับลูกของสัตวจําพวกนี้ ที่คลอดใหมหลังจากนับรอบปพอ
พันธุแมพันธุแลว ใหถือเปนสัตวที่อยูในจํานวนเดิม กลาวคือ หากสัตว
ดังกลาวไมครบตามพิกัด เวนแตตองนับจํานวนลูกรวมเขาไปดวย ก็ให
ถือวา สัตวนั้นครบตามพิกัดแลวจําเปนตองจายซะกาตเมื่อครบรอบป 
ถาหากวาสัตวพวกนี้ถูกเล้ียงไวเพื่อเปนสินคา การจายซะกาตนั้นก็ให
ดําเนินตามขอกําหนดของซะกาตสินคา แตถาถูกเล้ียงไวเพื่อการใชงาน
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และขยายพันธุ ก็ไมจําเปนตองจายซะกาตแตอยางใด ดังหะดีษฺที่รายงาน
โดย ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาวความวา “ไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิม ในบาว
ไพร และพาหนะของเขา(สัตวที่ใชเปนพาหนะ) ที่จะตองจายซะกาต” 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
 

3. ธัญญพืช และผลไม  
 ตองจายซะกาตของธัญญพืชและผลไมทันทีเมื่อครบตามพิกัด 
ซึ่งพิกัดของธัญญพืชและผลไมนั้น คือหาวะสัก ดังคํากลาวของทาน
รอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมมีความวา “ในสิ่งที่ต่ํากวาหาวะสัก 
ไมตองจายซะกาต” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 
 โดย 1 วะสัก เทากับ 60 ศออฺ ดังนั้น 5 วะสัก จึงเทากับ 300 ศออฺ 
ซึ่ง 1 ศออฺเทากับ 3 ลิตร โดยถาคํานวณตามนี้  พิกัดธัญญพืชและผลไม
เทากับ 900 ลิตร (หากเปนขาวสารเทากับ 60 ถังโดยประมาณ) 
 และไมมีการกําหนดวาระของธัญญพืชและผลไม ดังพระดํารัส
ของอัลลอฮฺที่วา  

  )141: سورة األنعام( ﴾َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه﴿

 ความวา : และเจาทั้งหลายจงจายสิทธิของมันในวันที่เก็บเกี่ยว
มัน [อัล-อันอาม โองการที่ 141] 
  

สวนอัตราของซะกาตชนิดนี้ มี 2 ประเภท ดวยกันคือ 
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1. ผลผลิตจากแหลงเกษตรที่อาศัยน้ํา จากแหลงน้ําธรรมชาติ 
เชน ฝน  ลําคลอง เปนตน อัตราที่ตองจายคือ รอยละสิบ หรือ 10% ของ
ผลผลิตรวม 

2. ผลผลิตจากแหลงเกษตรที่ตองใชแรง หรือเครื่องทุนแรง เชน
ใชระหัดฉุดน้ํา หรือเครื่องยนตเปนตน อัตราที่ตองจายคือ รอยละหา 
หรือ 5% ของผลผลิตรวม 

ดังหลักฐานจากวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ที่มีความวา “สําหรับพืชที่ใชัน้ําฝนรด  ตาน้ํา หรือลําคลอง หรือ
อาศัยลําตนดูดน้ํา ตองจายซะกาต เศษหนึ่งสวนสิบ(รอยละสิบ) และพืช
ที่ อาศัยการฉุดน้ําดวยระหัด ตองจายซะกาต ครึ่งหนึ่งของเศษหนึ่งสวน
สิบ(รอยละหา)”  (รายงานโดยอัล-บุคอรีย) 
 

 4. ทรัพยท่ีเปนสินคา  
 คือทรัพยสินทุกประเภท ที่ถูกนํามาเปนสินคาซื้อขายโดยซะกาต 
ของทรัพยสินประเภทนี้นั้น ครอบคลุมทรัพยสินทุกชนิด ทั้งที่กลาว
มาแลว และยังไมไดนํามากลาว ณ ที่นี้   

การจายซะกาตทรัพยสินประเภทนี้ถูกกําหนดพิกัดโดยการ
คํานวณราคาของสินคาทั้งหมด เทียบกับราคาของพิกัดทอง 85 กรัม หรอื
ของเงิน 595 กรัม ซึ่งกําหนดใหคํานวณราคารวมของสินคาเทียบกับราคา
ปจจุบันโดยไมคํานึงถึงราคาในขณะซื้อหรือลงทุน และจําเปนตอง
ครอบครองครบตามพิกัดขึ้นไป เปนระยะเวลาครบรอบปเชนกัน        
ซะกาตของสินคานั้น เปนที่ตองการของคนยากจนยากไร ย่ิงกวาทองคํา
และเงินเสียอีก 
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 อัตราซะกาตของสินคาคือ เศษหนึ่งสวนสี่ หรือ 2.5 % (รอยละ2.5) 
ของราคารวมสินคาทั้งหมด และสวนของผลกําไรจากการซื้อขายสินคา ก็
ใหนับรวมเขากับจํานวนราคาสินคาเดิม โดยไมตองเริ่มนับวาระใหม แต
ถาหากวาราคาสินคาเดิมไมครบตามพิกัด นอกจากตองรวมผลกําไรเขา
ไปดวยก็ใหเริ่มวาระในขณะนั้น 
 

5. สินแรและทรัพยท่ีถูกฝงดินไว 
หน่ึง : สินแร หมายถึง ส่ิงที่ถูกขุดพบจากพื้นดินและมีคา ซึ่ง

ไมใชพืชพันธุ เชน แรทองคํา แรเงิน แรเหล็ก ทับทิม และนํ้ามันดิบ เปน
ตน 
 ทรัพยสินประเภทนี้จําเปนตองจายซะกาตเชนกัน ดังพระดํารัส
ของอัลลอฮฺที่วา 

َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَباِت َما كََسْبُتْم ﴿

  )267: سورة البقرة( ﴾ْرِضَوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَ
 ความวา : บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคสวนหนึ่งจาก
บรรดาสิ่งดีๆ ของส่ิงที่พวกเจาไดแสวงหาไว และจากสิ่งที่ เราไดให
ออกมาจากดินสําหรับพวกเจา [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 167] 
 และไมตองสงสัยเลยวา สินแรคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบันดาลให
ออกมาจากดินเพื่อมวลมนุษย 
 นักวิชาการสวนใหญ เห็นวาการกําหนดพิกัดของทรัพยสิน
ประเภทนี้ จําเปนเชนกันในการจายซะกาต โดยอัตราที่ตองจายเปน     
ซะกาตคือ รอยละ 2.5 หรือ 2.5 % ของทรัพยที่ขุดพบ เปรียบเทียบกับ
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อัตราของเงินและทองคํา และทรัพยสินประเภทนี้ไมมีการกําหนดวาระ 
โดยตองจายซะกาตในขณะที่ขุดพบตามพิกัดทันที 

 
สอง : ทรัพยท่ีถูกฝงดินไว หมายถึง ทรัพยสินที่ถูกขุดพบ ซึ่งถูก

ฝงไวในยุคกอนอิสลาม ไมวาจะขุดพบในรัฐอิสลามหรือไมก็ตาม 
ทรัพยสินประเภทนี้จะถูกจารึกสัญลักษณตางๆของชาวกาฟรฺ เชน ช่ือ
กษัตริย ช่ือเจาของ ภาพของคน หรือภาพของเทวรูปตางๆ  

แตถาส่ิงที่ถูกจารึกไวเปนสัญลักษณของมุสลิม เชน ช่ือนบี หรือ
ช่ือผูนํามุสลิมหรือโองการอัลกุรอาน หรือไมปรากฎสัญลักษณใดอยูเลย 
เชน ถวยจาน เครื่องประดับ  สรอยเปนตน  ทรัพยทั้งหมดที่กลาวมานี้ 
ถือวาเปนของสูญหาย ไมสามารถนํามาครอบครองได จนกวาจะประจกัษ
วาผูใดเปนเจาของ เนื่องจากทรัพยสินของมุสลิมเปนกรรมสิทธแก
เจาของตลอดไป 
 อัตราซะกาตของทรัพยสินประเภทแรกนั้น (ไมใชของมุสลิม) คือ 
หนึ่งสวนหา หรือรอยละ  20 ของสิ่งที่ถูกขุดพบ โดยไมจํากัดพิกัดจํานวน
ใดๆ ทั้งสิน จึงจําเปนตองจายซะกาต ไมวาจะขุดพบจํานวนมากหรือนอย
ก็ตาม ดังวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมจากการ
รายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ ที่มีความวา “และในสิ่งที่ขุดพบนั้น 
(ตองจายซะกาต)หนึ่งสวนหา” 
 ซะกาตของทรัพยชนิดนี้ จะถูกจายใหกับการบําเพ็ญบานเมือง
มุสลิม และสวนที่เหลือหลังจากซะกาตแลว  เปนกรรมสิทธของผูขุดพบ 
ดังที่ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดมอบสวนที่เหลือแกผูขุดพบมัน 
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หก : แหลงจายซะกาต 
ผูมีสิทธิรับซะกาตมีแปดจําพวกดวยกันคือ 
1. คนยากไร (ฟากิรฺ)  

 ไดแก คนที่ไมมีทรัพย ไมมีคาเลี้ยงชีพ หรือมีแตไมเพียงพอใน
การเลี้ยงชีพ คนประเภทนี้สามารถรับซะกาตไดตลอดป. 
 

2. คนขัดสน (มิสกีน) 
 ไดแก คนที่มีคาเลี้ยงชีพในแตละวันครึ่งหนึ่ง หรือมากกวา แต
ไมเพียงพอ คนประเภทนี้จะฐานะดีกวาคนยากไร และสามารถรับซะกาต
ไดตลอดปเชนกัน 
 

3. เจาหนาท่ีซะกาต 
 ไดแก เจาหนาที่ พนักงาน ที่ทําหนาที่ เก็บรวบรวมซะกาต และ
แจกจายซะกาตแกผูมีสิทธิรับซะกาต บุคคลประเภทนี้รับซะกาตได เพียง
อัตราคาจางของเขาเทานั้น 
 

4. ผูถูกดลใจใหเขารับอิสลาม 
 บุคคลประเภทนี้มี 2 จําพวก 

จําพวกแรก  : ผูที่ยังไมใชมุสลิม  คนจําพวกนี้สามารถมอบ     
ซะกาตแกเขาไดในกรณีที่เพื่อใหเขาเขารับอิสลาม หรือใหเพื่อยับยั้ง
ปองกันภัยในสังคมมุสลิมอันเกิดจากน้ํามือของเขา 

จําพวกที่สอง  : ผูที่เขาอิสลามแลว คนจําพวกนี้สามารถมอบ   
ซะกาตแกเขาเพื่อเปนการยึดเหนี่ยวเขาใหยืนหยัดในอิสลามไดอยาง
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มั่นคง หรือหวังในการเขารับอิสลามของคนใกลชิด และพวกพองของเขา
เปนตน 

 
5. ผูไรอิสรภาพ 

 ไดแก ทาสที่นายอนุมัติใหไถตัวเองได ทาสประเภทนี้ สามารถ
มอบซะกาตใหเขาได เพื่อใหเขาเปนอิสรภาพ ซึ่งเขาสามารถรับซะกาตได
เพียงจํานวนทรัพยที่ขาดในการไถตัวเองเทานั้น และไดมีนักวิชาการบาง
กลุมใหทัศนะวา สามารถใชทรัพยซะกาตซื้อตัวทาสผูนั้นเพื่อการ
ปลดปลอยไดเชนกัน 
 

6. คนมีหน้ีสิน  
มีสองลักษณะดวยกันคือ  

 ลักษณะแรก  : ผูเปนหนี้สินของตัวเอง  : ไดแก ผูที่หยิบยืม
ทรัพยสินจากผูอื่นเพื่อกิจการสวนตัวของเขา และไมมีลูทางที่จะใชหนี้สิน
นั้นได คนลักษณะนี้ สามารถรับซะกาตไดเพื่อใชชําระหนี้ดังกลาวเทานั้น 

ลักษณะที่สอง : ผูเปนหนี้สินใหผูอื่นไดแก : บุคคลที่กูยืมเพื่อ
ขจัดปญหาในสังคม คนลักษณะนี้ สามารถรับซะกาตได เพื่อใชชําระหนี้
ดังกลาวเทานั้น ถึงแมวาเขาจะมีฐานะร่ํารวยก็ตาม 

 
7. ในวิถีทางของอัลลอฮฺ 

 หมายถึง การรบในหนทางของอัลลอฮฺ ดังนั้นจึงสามารถจาย   
ซะกาตแกผูที่อยูในหนทางนี้ อันไดแก นักรบ ผูภักดีในแนวทางของ
อิสลาม ซึ่งพวกเขาไมไดรับคาเลี้ยงดูจากคลังของอิสลาม (บัยตุลมาลฺ) 
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8. คนเดินทาง 
 ไดแก ผูที่เดินทางออกจากถิ่นเดิมของเขา และขาดปจจัยในการ
เดินทาง จนไมสามารถกลับภูมิลําเนาเดิมได ดังนั้น คนประเภทนี้
สามารถมอบซะกาตแกเขาไดเพียงจํานวนที่ใชเปนปจจัยเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาเทานั้น 
 บุคคลทั้งแปดจําพวกนี้ ไดถูกกลาวเอาไวในอัลกุรอาน คือ  

فُقََراِء َوالَْمَساِكِني َوالَْعاِمِلَني ِإنََّما الصََّدقَاُت ِللْ﴿
َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرقَاِب َوالَْغاِرِمَني 
َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل فَِريَضةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه 

  )60:سورة التوبة( ﴾َعِليٌم َحِكيٌم
 ความวา : แทจริงทานทั้งหลายนั้น สําหรับผูที่ยากจน และ
บรรดาผูที่ขัดสน และบรรดาเจาหนาที่ในการรวบรวมมัน และบรรดาผูที่
หัวใจของพวกเขาโอนออน(กับอิสลาม) และในการไถทาส และบรรดาผูที่
หนี้สินลนตัว และในทางของอัลลอฮฺ และผูที่อยูในระหวางเดินทาง ทั้งนี้
เปนบัญญัติอันจําเปนซึ่งมาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรู ผู
ทรงปรีชาญาณ [อัต-เตาบะฮฺ โองการที่ 60] 
 
เจ็ด : ซะกาตฟฏรฺ(ฟฏเราะฮฺ) 

1. เหตุผลหรือวิทยปญญาในการบัญญัติซะกาตฟฏรฺ 
 ซะกาตฟฏรฺ ถูกตราเปนบัญญัติข้ึนเพื่อเปนสิ่งขัดเกลาและชําระ
ลางผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ใหปราศจากบาปอันเกิดจากคําพูด
ที่ไรสาระและหยาบคายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติศาสนกิจอันนี้  
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ทั้งยังเปนการเอื้อเฟอเผื่อแผ แกผูยากจนขัดสนในการบริจาค
อาหาร เพื่อพวกเขาจะไดอิ่มหน่ําสําราญ ไมตองขอวิงวอนจากผูใดในวัน
ตรุษ(วันอีด)นั่นเอง  

ดังที่ไดถูกระบุไวอยางชัดเจนในหะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุ 
อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมไดกําหนด ซะกาตฟฏรฺเพื่อชําระผูถือศีลอดใหสะอาดจากคําพูด
ที่ไรสาระและหยาบคาย และเพื่อเปนอาหารแกคนยากไร” (รายงานโดย 
อบู ดาวูด และอิบนุ มาญะฮฺ) 

 
2. ขอตัดสินหรือ หุกมของซะกาตฟฏรฺ 

 ซะกาตฟฏรฺ เปนฟรฎ และจําเปนเหนือมุสลิมทุกคน ทั้งชายและ
หญิง  เด็กและผูใหญ ผูเปนทาสและไมเปนทาส ซึ่งมีหลักฐานจากหะดีษฺ
ที่รายงานโดยทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ มีความวา “ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดซะกาตฟฏรฺของเราะมะฎอนไว
หนึ่งศออฺจากผลอินทผาลัม หรือหนึ่งศออฺจากขาวสาลี เหนือทุกคนที่เปน
เสรีชนหรือเปนทาส เปนเพศชายหรือเพศหญิง เปนผูเยาวหรือผูใหญ ที่
เปนมุสลิม และไดกําชับใหจายมันกอนที่ผูคนจะออกไปละหมาดอีด”
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

ทั้งนี้ยังสงเสริม(สุนัต)ใหจายซะกาตฟฏรฺในสวนของทารกที่อยู
ในครรภเชนกัน 
 การจายซะกาตฟฏรฺเปนสิ่งจําเปนที่มุสลิมจะตองจาย ในสวน
ของตนและสวนของผูอยูใตการอุปการะเลี้ยงดู เชน ภรรยา หรือญาติพี่
นองที่ตนเลี้ยงดูอยู  
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และไมจําเปนตองจายซะกาตฟฏรฺ ในกรณีที่อาหารไมเพียงพอ
สําหรับเขาและสมาชิกครอบครัวของเขาในการบริโภคสําหรับวันอีดและ
ค่ําคืนของวันอีด 

 
3. ปริมาณของซะกาตฟฏรฺ 

 ปริมาณที่ตองจายไดแก 1 ศออฺ ของอาหารหลักในถิ่นนั้นๆ เชน
ขาวสาร ขาวสาลี ขาวบาเลย  อิทผาลัม  องุนแหงเปนตน  

โดย 1 ศออฺ มีปริมาณเทากับ 2.176 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย 
 และไมอนุมัติใหจายเปนคาเงินแทนซะกาตฟฏรฺ ตามทัศนะของ
นักวิชาการสวนมาก เนื่องจากการกระทําดังกลาวนั้น ผิดวัตถุประสงคที่
ทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกําหนดไว ทั้งยังเปนการ
ขัดแยงกับแบบอยางของเหลาเศาะฮาบะฮฺของทานอีกดวย 
 

4. เวลาของซะกาตฟฏรฺ 
 การจายซะกาตฟฏรฺมีสองเวลาคือกอนคืนวันอีดหนึ่งหรือสองวัน 
หรือ เวลาอันประเสริฐ ไดแก ตั้งแตเริ่มรุงอรุณของวันอีดจนกระทั่งกอน
การละหมาดอีด  

เนื่องจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกําชับให
จายซะกาตกอนที่ผูคนจะออกไปสูการละหมาดอีด และหากผูใดลาชาใน
การจายซะกาตฟฏรฺ โดยปลอยใหเวลาลวงเลยไปจนละหมาดเสร็จ     
เขาผูนั้นจะมีความผิดและบาปในการลาชาของเขา โดยสิ่งที่เขาบริจาคนั้น
ก็ไมจัดวาเปน ซะกาตฟฏรฺแตอยางใด หากถือวาเปนเพียงการบริจาค
ธรรมดานั้นเอง 
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5. แหลงจายซะกาตฟฏรฺ 
 ซะกาตฟฏรฺถูกกําหนดใหจายหรือบริจาคแกผูขัดสนยากไร 
เนื่องจากบุคคลเหลานี้เหมาะสมกับสิ่งนี้กวาคนอื่นๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  

 
หลักการอิสลามขอทีส่ี ่

การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
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หน่ึง : คํานิยามของการถือศีลอด  
 การถือศีลอด(อัศ- ศิยาม) ทางดานภาษา หมายถึง การระงับ  

และทางดานศาสนบัญญัติหมายถึง การระงับจากภาวะที่นําไปสู
การละศีลอดตั้งแตแสงอรุณข้ึนจนกระทั่งดวงอาทิตยลับขอบฟา  

 
สอง : หุกมของการถือศีลอด  
 การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเปนหลักการประการหนึ่งของ
หลักการอิสลามหาประการดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَياُم كََما ﴿

   ﴾كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

  )183:سورة البقرة(

 ความวา : บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดนั้นไดถูก
กําหนดแกพวกเจา เชนเดียวกับที่ไดถูกกําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวก
เจามาแลว เผื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 183] 

และรายงานจากทานอิบนุ อุมัรฺ เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมีความวา “อิสลามนั้นตั้งอยูบนรากฐานหา
ประการคือ การกลาวปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ 
และมุหัมมัดเปนรอซูลของอัลลอฮฺ ดํารงละหมาด  จายซะกาต  ถือศีลอด
ในเดือนเราะมะฎอน และการประกอบพิธีหัจญ ณ บัยตุลลอฮฺ” (รายงาน
โดย อลั-บุคอรีย และมุสลิม)  
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สาม : ภาคผลและวิทยปญญาในบทบัญญัติการถือศีลอด 
 เดือนเราะมะฎอนเปนเทศกาลที่ย่ิงใหญสําหรับการทําอิบาดะฮฺ
และปฏิบัติตามคําส่ังอัลลอฮฺ การมาเยือนของเดือนเราะมะฎอนนั้นคือ
ความโปรดปรานอันกวางใหญไพศาล และเปนความประเสริฐที่มา
จากอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคจะทรงประทานใหแกผูที่พระองคทรงประสงคใน
บรรดาปวงบาวของพระองค  ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนคุณงาม
ความดีและยกฐานะของเขาใหสูงเกียรติย่ิงขึ้น รวมทั้งเปนการลบลาง
ความผิดตางๆ และเพื่อเสริมสรางความผูกพันระหวางปวงบาวกับพระ
ผูสรางใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  เพื่อเขาจักไดรับความพอพระทัยจากพระองค
และหัวใจที่เปยมลนไปดวยความยําเกรง 

ที่มาของความประเสริฐในการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนไดแก 
1. พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنِزلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهدًى ِللنَّاِس ﴿
َوَبيَناٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم 

 أَْو َعلَى َسفٍَر الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَانَ َمِريضاً
فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر ُيِريُد اللَُّه ِبكُُم الُْيْسَر َوال ُيِريُد 
ِبكُُم الُْعْسَر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َوِلُتكَبُروا اللََّه َعلَى َما 

  )185:سورة البقرة، اآلية( ﴾َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

 ความวา : เดือนเราะมะฎอนนั้นเปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูก
ประทานลงมาในฐานะเปนขอแนะนําสําหรับมนุษย และเปนหลักฐานอัน
ชัดเจนเกี่ยวกับขอแนะนํานั้น และเปนสิ่งที่จําแนกระหวางความจริงกับ
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ความเท็จ ดังนั้นผูใดในหมูพวกเจาเขาอยูในเดือนนั้นแลว  เขาก็จงถือ 
ศีลอดในเดือนนั้น และผูใดปวยหรืออยูในการเดินทาง ก็จงถือใชในวัน
อื่นแทน อัลลอฮฺทรงประสงคใหมีความสะดวกแกพวกเจา และไมทรงให
มีความลําบากแกพวกเจาและเพื่อที่พวกเจาจะได(ถือศีลอด)อยาง
ครบถวนซึ่งจํานวนวัน(ของเดือนเราะมะฎอน) และเพื่อพวกเจาจะไดเชิด
ชูความเกรียงไกรของอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองคทรงแนะนําแกพวกเจา และ
เพื่อพวกเจาจะขอบคุณ [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 185] 
 

2. ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ รายงานวา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมีความวา “ผูใดถือศีลอด
ในเดือนเราะมะฎอนดวยความศรัทธามั่นและหวังในการตอบแทนความ
ดี เขาจะไดรับการอภัยโทษในความผิดที่ผานมา” (รายงานโดย อัล-     
บุคอรีย และมุสลิม) 
 

3. ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดรายงานวา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมีความวา “ความดีจะถูก
เพิ่มพูนเปนสิบถึงเจ็ดรอยเทา(ผลตอบแทนการปฏิบัติความดีจะมี
กฎเกณฑเชนนี้ทั้งสิ้น) อัลลอฮฺไดตรัสวา ‘นอกจากการถือศีลอด แทจริง
มันเปนสิทธิ์ของขา ขาจะตอบแทนมันเอง(คือไมไดเปนไปตามกฎเกณฑ
ขางตนแตอยูที่อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนมากมายเทาใดก็ตามแตประสงค) 
เขาไดละทิ้งอารมณใคร  ละทิ้งอาหารเพื่อขา’ และสําหรับผูถือศีลอดนั้น
เขาจะดีใจสองวาระดวยกัน นั่นคือในขณะที่ละศีลอด และดีใจในขณะที่
เขาไดพบกับพระเจาของเขา และกลิ่นปากของผูถือศีลอดนั้น ณ อัลลอฮฺ
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แลวมีความหอมยิ่งกวากล่ินชะมดเชียงเสียอีก” รายงานโดย (อัล-       
บุคอรีย และมุสลิม) 

 
4. ดุอาอฺของผูถือศีลอดจะถูกตอบรับ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “สําหรับผูถือศีลอดนั้นในขณะที่เขา 
ละศีลอดนั้นการขอดุอาอฺของเขาจะไมถูกผลักไส” (รายงานโดย อิบนุ
มาญะฮฺ) 
 ดังนั้นสมควรอยางยิ่งที่มุสลิมจะรีบฉวยโอกาสในชวงเวลาแหง
การละศีลอด ดวยการขอดุอาอฺตอพระผูเปนเจาของเขาเผื่อวาเขาจะไดรับ
ของขวัญอันล้ําคาจากพระองค และเพื่อความผาสุกทั้งชีวิตในโลกดุนยา
และอาคิเราะฮฺ 

 
5. อัลลอฮฺทรงกําหนดประตูหนึ่งจากประตูแหงสรวงสวรรค เปน

การกําหนดเฉพาะแกผูที่ถือศีลอดซึ่งไมมีผูใดผานประตูดังกลาวนอกจาก
ผูถือศีลอด ทั้งนี้เพื่อเปนการใหเกียรติแกเขาและเพื่อจําแนกแยกแยะ
ระหวางเขากับบุคคลอื่นๆ... จากซะฮลฺ อิบนุ สะอฺด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“ในสวนสวรรคนั้นมีประตูหนึ่งซึ่งถูกกลาวขานวา อัร-ร็อยยาน เมื่อวัน   
กิยามะฮฺมาถึง จะมีเสียงกลาววา ‘ไหนผูถือศีลอด?’ ครั้นเมื่อพวกเขาได
เขาไปยังประตูนั้น มันก็จะถูกปดและจะไมมีใครไดเขาไปอีกภายหลัง
จากนั้นแมสักคนเดียว” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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6. การถือศีลอดนั้นจะทําการไถโทษ(ชะฟาอะฮฺ) แกผูถือศีลอด
ในวันกิยามะฮฺ จากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อาซ กลาววา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “การถือศีลอดและ      
อัลกุรอาน ทั้งสองนี้จะขอไถโทษ (ชะฟาอะฮฺ) แกผูเปนบาวในวันกิยามะฮฺ 
การถือศีลอดจะกลาววา ‘โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันไดยับยั้งเขาจากการ
รับประทานอาหาร และการปฏิบัติตามอารมณใฝต่ํา  ดังนั้นขอพระองค
ไดโปรดใหฉันขอไถโทษใหแกเขาเถิด’ อัลกุรอานกลาววา ‘ฉันไดยับยั้ง
เขาไมใหนอนหลับในยามค่ําคืนดังนั้นไดโปรดใหฉันขอไถโทษใหเขาเถิด’ 
แลวทั้งสองก็ไดรับอนุญาตใหขอไถโทษ(ชะฟาอะฮฺ)” (รายงานโดย     
อะหฺมัด) 

 
7. การถือศีลอดทําใหมุสลิมไดรูจักและเคยชินกับความอดทน

ตออุปสรรคและความทุกขยากทําใหเขาเลิกละจากความยั่วเยาและการ
ตกเปนทาสแหงตัณหา และฉุดกระชากเขาออกจากความใครในอารมณ
   
ส่ี : เง่ือนไขท่ีจําเปน(วาญิบ)ในการถือศีลอด 
 บรรดานักวิชาการมุสลิมตางเห็นฟองตองกันวา การถือศีลอด
เปนหนาที่จําเปน(วาญิบ)แกมุสลิมผูบรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะ 
มีสุขภาพดี  มิไดเปนผูเดินทางและจําเปนสําหรับสตรีที่สะอาดจาก(ไมมี) 
รอบเดือนหรือเลือดเสียหลังคลอดบุตร(นิฟาส) 
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หา : ขอควรปฏิบัติตางๆของผูถือศีลอด  
 1. หางไกลจากการนินทา กลาวใหราย และส่ิงที่อัลลอฮฺทรงหาม 
ดังนั้นมุสลิมจําเปนจะตองสํารวมคําพูด และตองระมัดระวังการสราง
ความเสียหายแกผูอื่น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไว
ความวา “บุคคลใดไมละทิ้งคําพูดโกหก พฤติกรรมเท็จและไรสาระ ทั้ง
ยังปฏิบัติมันอยูอีก(ในขณะที่ถือศีลอด) ดังนั้นไมมีความจําเปนใดๆ
สําหรับอัลลอฮฺที่เขาผูนั้นจะตองอดอาหารและเครื่องดื่มของเขา(เพราะไม
มีผลบุญใดๆ แกเขาเลย)” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย) 
 2. ไมละเลยตอการรับประทานอาหารสะฮูรฺ(อาหารชวงกอนรุง
สาง) เพราะจะชวยใหผูถือศีลอดมีความกระปรี้กระเปราและมีชีวิตชีวาใน
การถือศีลอดในแตละวัน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
สงเสริมในการดังกลาวโดยที่ทานปรารภไวความวา “การรับประทาน
อาหารสะฮูรฺนั้น เปนอาหารมื้อที่มีความสิริมงคล (บารอกัต) ดังนั้นทาน
จงอยาละเลยในการที่จะรับประทานอาหารสะฮูรฺ ถึงแมวาคนหนึ่งคนใด
จากพวกทานจะดื่มน้ําเพียงแคอึกเดียวก็ตาม แทจริงอัลลอฮฺและบรรดา 
มลาอิกะฮฺของพระองคทรงขอพรใหแกผูที่รับประทานอาหารสะฮูรฺ”
(รายงานโดย อะหฺมัด) 
 3. ใหรีบละศีลอดทันทีเมื่อแนใจวาดวงอาทิตยลับขอบฟา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “ประชาชาติของ
ฉันยังคงอยูในความดีตราบเทาที่พวกเขารีบละศีลอด(เมื่อถึงเวลา)” 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 4. ควร(เริ่ม)ละศีลอดดวยอินทผาลัมสดหรืออินทผาลัมแหง 
เพราะดังกลาวนี้ เปนแบบฉบับของทานรอซูล(ซุนนะฮฺ) ดังที่ทาน    
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อะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดกลาวไวความวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดละศีลอดดวยอินทผาลัมสดกอนที่ทานจะละหมาด 
(มัฆริบ) ถาหากวาไมมีอินทผาลัมสดทานก็จะละศีลอดดวยอินทผาลัม
แหง  หากวาไมมีอินทผาลัมแหงทานก็จะดื่มน้ํา” (รายงานโดย อบู ดาวูด) 

5. อานอัลกุรอานใหมากๆ รวมทั้งการซิกรุลเลาะฮฺ (การรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ) การสรรเสริญตอพระองค การบริจาคทาน ทําคุณงามความดี 
และละหมาดซุนนะฮฺตางๆใหมากๆ ตลอดจนการประกอบความดีอื่นๆ 
ดังที่ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดกลาวไวความวา “ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่ประเสริฐที่สุดในเรื่องของ
ความดี และเปนผูที่ประเสริฐที่สุดในชวงแหงเดือนเราะมะฎอน โดยที่ 
ญิบรีลไดมาพบกับทานรอซูลในทุกค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอนและ
ทบทวนอัลกุรอานแกทาน และทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ในขณะที่เจอกับญิบรีลนั้น ทานเอาใจใสในความดีย่ิงเสียกวาสายลมพัด
เสียอีก” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 
หก : ส่ิงท่ีทําใหเสียศีลอด 
 1. กินหรือดื่มโดยเจตนาในชวงกลางวันและรวมไปถึงสิ่งตางๆที่
นําไปสูการละศีลอด เชนการใหน้ําเกลือ การรับประทานยาทางปาก 
เพราะถือวาอยูในสถานะเดียวกับการกินและดื่ม  สวนการที่มีเลือดไหล
ซึมออกมาเพียงเล็กนอยนั้น เชน การเจาะเลือด เพื่อนํามาตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย  ดังกลาวนี้ถือวาไมมีผลกระทบใดๆตอการที่จะทําใหเสีย
ศีลอด 
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 2. การมีเพศสัมพันธในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน ใน
การนี้ทําใหการถือศีลอดของเขาตองโมฆะ เขาจะตองลุกะโทษ(เตาบะฮฺ)
ตออัลลอฮฺในฐานะที่เขาละเมิดตอสิ่งที่ตองหามแหงเดือนเราะมะฎอน เขา
จะตองถือศีลอดชดใชและเสียคาปรับดวยการปลอยทาสใหเปนอิสระ
หนึ่งคน หากวาไมมี(ทาส)ก็ใหถือศีลอดติดตอกันสองเดือน หากไมมี
ความสามารถก็ใหเขาใหอาหารแกคนยากจนหกสิบคน โดยจายใหแกละ
คนนั้นครึ่งศออฺ( 2 กิโลครึ่งโดยประมาณ) ไมวาอาหารนั้นจะเปนขาวสาลี
(ขาวบารเล)หรืออยางอื่นก็ไดที่ ถือวาอาหารทองถิ่นนิยมของแตละ
ประเทศ ดังหะดีษฺจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานกลาววา :
ในขณะที่เรานั่งอยูกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มี
ชายผูหนึ่งไดเขามาหาทานแลวพูดขึ้นวา “โอ ทานรอซูล! ฉันพินาศแลว!” 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงถามวา “เกิดอะไรขึ้นแก
ทานหรือ?”  เขาตอบวา “ฉันไดรวมหลับนอนกับภรรยาฉันในขณะที่ฉัน
ถือ ศีลอดอยู”  ทานรอซูลจึงกลาววา “ทานมีทาสเพื่อที่จะปลดปลอยให
เปนอิสระบางหรือไม?” เขาตอบวา “ไมมี” ทานจึงกลาวอีกวา “ทานมี
ความสามารถในการถือศีลอดติดตอกันสองเดือนหรือไม?” เขาตอบวา 
“ไม” ทานจึงกลาวอีกวา “ทานมีความสามารถใหอาหารแกคนยากจนหก
สิบคนไดหรือไม?” เขาตอบวา “ไม” อบู ฮุร็อยเราะฮฺ)เลาวา ดังนั้นทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงนิ่งอยูช่ัวขณะหนึ่ง ในขณะนั้นมี
ภาชนะที่บรรจุดวยอินทผาลัมถูกนํามายังทาน ทานจึงถามวา “ไหนผูถาม
เมื่อครู?” ชายผูนั้นตอบวา “ฉันเอง” ทานรอซูลกลาวแกชายผูนั้นวา “จง
นําภาชนะที่บรรจุอินทผาลัมนี้ไปบริจาคเสีย” เขากลาววา “มีผูยากจนกวา
ฉันอีกกระนั้นหรือ โอ รอซูลุลลอฮฺ ฉันขอสาบานตออัลลอฮฺวา ระหวาง
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ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไมมีครอบครัวใดที่ยากจนกวาฉันอีกแลว” 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หัวเราะจนเห็นซี่ฟนขาวของ
ทาน แลวกลาวแกชายผูนั้นวา “ถาเชนนั้นก็จงใหทานแกครอบครัวของ
เจาเถิด” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 
 3. การหลั่งน้ําอสุจิ ไมวาจะดวยสาเหตุจากการจูบ เลาโลม การ
สําเร็จความใคร หรือการเพงมอง(ดวยความใคร)ก็ตาม   เมื่อผูถือศีลอด
ไดทําการหลั่งน้ําอสุจิดวยสาเหตุดังกลาวนี้ การถือศีลอดของเขาก็ใช
ไมได เขาตองถือศีลอดชดใชในขณะเดียวกันเขาตองอดอาหารใน
ชวงเวลาที่เหลืออยูของวันนั้นโดยไมตองจายกัฟฟาเราะฮฺ(คาปรับ)ใดๆ
ทั้งสิ้น  แตเขาจะตองเตาบะฮฺ(ขอลุกะโทษ)ตออัลลอฮฺอยางจริงจัง  และ
ตองหลีกเล่ียงจากทุกส่ิงทุกอยางที่เปนเหตุใหเกิดอารมณทางเพศ  สวน
ในกรณีที่เมื่อเขานอนหลับแลวเกิดฝนโดยมีน้ําอสุจิเคลื่อนออกมานั้นไม
ทําใหเสียการถือศีลอด และไมตองเสียคาปรับใดๆทั้งสิ้นแตเขาจะตอง
อาบน้ําญานาบะฮฺ 
 4. การอาเจียนโดยเจตนา  ดวยการทําใหส่ิงที่อยูในทองออกมา
ทางปาก แตถาหากวาอาเจียนออกมาโดยไมตั้งใจก็ไมทําใหเสียศีลอด 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “ผูใดที่
อาเจียน(โดยไมตั้งใจ) ไมจําเปนที่เขาจะตองชดใช และผูใดที่ทําใหเกิด
การอาเจียนโดยเจตนาเขาก็จงถือศีลอด(ชดใช) (รายงานโดย อบู ดาวูด 
และ อัต-ติรมีซีย) 
 5. การมีรอบเดือนและเลือดหลังคลอดบุตร(นิฟาส)ไมวาจะเปน
ชวงกลางวันหรือทายของกลางวัน  หรือแมเพียงแคกอนดวงอาทิตยลับ
ขอบฟาก็ตาม 
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 ที่ดีที่ สุดสําหรับผู ถือศีลอดนั้น ตองงดจากการกรอกเลือด   
(หิญามะฮฺ) เพื่อหลีกเล่ียงจากความเสี่ยงที่ทําใหการถือศีลอดนั้นตอง
โมฆะไป 
 และที่ดีนั้นตองไมบริจาคเลือด  นอกจากในภาวะฉุกเฉินเทานั้น 
หากวามีเลือดกําเดาไหลออกมาจากจมูกหรือไอ(ที่มีเลือดออกมา) หรือทาํ
การถอนฟนนั้นไมทําใหเสียศีลอด 
 
เจ็ด : บทบัญญัติท่ัวไป 
 1. จําเปนตองถือศีลอดเมื่อเห็นจันทรเส้ียว อัลลอฮฺไดตรัสวา  

  ﴾فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه﴿

  )185: سورة البقرة(
 ความวา : ดังนั้น ผูใดในหมูพวกเจาอยูในเดือนนั้นแลวก็จงถือ
ศีลอดในเดือนนั้น [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 185] 
 การเปนพยานของมุสลิมที่ซื่อสัตยยุติธรรมคนหนึ่งในการเห็น
ดวงจันทรนั้นถือวาเปนการเพียงพอ ดังมีรายงานจากอิบนุอุมัร ทานได
กลาวไวความวา : ผูคนไดเห็นดวงจันทร   ฉันจึงนําเรื่องนี้ไปบอกแกทาน
รอซูลวาฉันไดเห็นดวงจันทร(เชนกัน)   ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จึงถือศีลอดและสั่งใหประชาชนถือศีลอดดังการถือศีลอดของ
ทาน” (รายงานโดย อบู ดาวูด, อัด-ดาริมีย และคนอื่นๆ) 
 การถือศีลอดของแตละประเทศนั้นขึ้นอยู กับคํ า ส่ั งของ
ผูปกครองมุสลิมในประเทศนั้นๆหากวาผูปกครองมุสลิมออกคําส่ังใหมี
การถือศีลอดหรือไมก็ตาม จําเปนที่จะตองเชื่อฟง(ฏออะฮฺ)ตอผูปกครอง
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มุสลิม หากไมมีผูปกครองมุสลิมก็ใหยึดถือปฏิบัติตามสภาศูนยกลาง
อิสลามของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อความเปนภารดรภาพแหงอิสลาม 
 อนุญาตใหใชกลองดูดาวในการดูดวงจันทร  แตไมอนุญาตใหใช
หลักการคํานวณทางดาราศาตร  หรือการเห็นดวงดาวเพื่อกําหนดวันเขา
บวชหรือออกบวช ใหยึดถือตามการเห็นเทานั้น ดังคําตรัสของอัลลอฮฺ
ที่วา  

  ﴾فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه﴿

  )185: سورة البقرة(
 ความวา : ดังนั้น ผูใดในหมูพวกเจาอยูในเดือนนั้นแลวก็จงถือ
ศีลอดในเดือนนั้น [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 185] 
 ผูใดไดเขาสู เดือนเราะมะฎอนโดยที่ เขาบรรลุศาสนภาวะ 
จําเปนตองถือศีลอดไมวาชวงเวลาของกลางวันนั้นจะยาวหรือสั้นก็ตาม  
 หลักการในการพิจารณาการเริ่มถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
ของแตละแควน/หรือประเทศนั้น  ข้ึนอยูกับการเห็นตามตําแหนงการขึ้น
ของดวงจันทร   ดังกลาวนี้เปนทรรศนะที่ถูกตองที่สุดจากสองทรรศนะ
ของนักวิชาการมุสลิม เนื่องจากบรรดาอุลามาอฺเห็นพองตองกันวา 
ตําแหนงการขึ้นของดวงจันทรแตละตําแหนงนั้นมีความแตกตางกัน และ
ดังกลาวนี้ถือวาเปนสิ่งที่รูเห็นเดนชัดกันโดยปริยาย เพราะทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาวไวความวา “ทานทั้งหลายจงถือ    
ศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร(เขาบวช) และทานทั้งหลายจงละศีลอด(ออก
บวช) เมื่อเห็นดวงจันทร   ดังนั้นถาหากวามีเมฆมาบดบังพวกทาน ก็จง
นับเดือนชะอฺบานใหครบ 30 วัน” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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 2. ผูถือศีลอดจะตองตั้งเจตนา (เนี๊ยต)ถือศีลอดในเวลากลางคืน 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “แทจริงทุกๆ
กิจการนั้นขึ้นอยูกับการตั้งเจตนา (เนี๊ยต)” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย 
และมุสลิม) 

และทานยังกลาวอีกความวา “ผูใดที่ไมไดตั้งเจตนากอนรุงอรุณ 
(ศุบฮฺ) นั้น ไมมีการถือศีลอดสําหรับเขา(คือใชไมได)” (บันทึกโดย       
อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อัต-ติรมิซีย และอัน-นะสาอีย จากหะดีษฺที่รายงาน
โดยทานหญิงหัฟเซาะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา)  

 
 3. ไมอนุญาตใหละทิ้งการถือศีลอดหรือละศีลอดในชวงกลางวัน
ของเดือนเราะมะฎอน ยกเวนผูที่มีอุปสรรคเทานั้น อันไดแก  ผูปวย  ผู
เดินทาง  สตรีที่มีรอบเดือน มีเลือดหลังการคลอดบุตร ตั้งครรภหรือให
นมบุตร ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن ﴿

 )184: سورة البقرة( ﴾أَيَّاٍم أَُخر

 ความวา :และผูใดในพวกเจาปวยหรืออยูในการเดินทางก็ใหถือ
ใชในวันอื่น [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 184] 
 สวนผูปวยที่ไมมีความสามารถถือศีลอด อนุญาตใหเขาไมตอง
ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน แตทวาหลังจากนั้นเขาตองถือศีลอดชดใช
ตามจํานวนวันที่เขาขาดถือศีลอด 
 สตรีที่ตั้งครรภหรือใหนมบุตรที่กลัววาจะเกิดอันตรายแกตนเอง
นั้น  ไมตองถือศีลอด แตเขาตองถือศีลอดใช ดังกลาวนี้เปนมติเอกฉันท
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ของบรรดานักวิชาการมุสลิม  เพราะถือวาเขาอยูในสถานะเดียวกับผูปวย
ที่เกรงวาจะเกิดอันตรายแกชีวิต 
 สวนในกรณีที่เมื่อกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิตของตนเอง 
รวมทั้งเด็กทารกหรือเด็กในครรภนั้น ก็ไมตองถือศีลอดเชนกัน แต
จําเปนตองถือศีลอดชดใชดังมีรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงลดหยอนผอนผันแกผูเดินทางครึ่งหนึ่งของ
การละหมาดและการถือศีลอด และทรงลดหยอนผอนผันแกสตรีที่มี
ครรภและสตรีผูใหนมบุตร” (รายงานโดย อัน-นะสาอีย และอิบนุ 
มาญะฮฺ เปนหะดีษฺ หะซัน) 
 สําหรับผูชราภาพและสตรีที่ออนแอนั้นไดรับการผอนผันโดยไม
ตองถือศีลอด หากวาการถือศีลอดนั้นกอใหเกิดความยากลําบากอันหนัก
หนวง และเขาตองจายอาหารใหคนยากจน(มิสกีน)ทุกวัน ดังที่อัลบุคอรยี
ไดบันทึกจากอะฏออฺ ซึ่งทานไดยิน อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ  อันฮุมา 
อานโองการ 

   ﴾َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكٍني﴿

  )184: سورة البقرة(
ความว า  :และหน าที่ ของบรรดาผูที่ ถือศีลอดดวยความ

ยากลําบากยิ่ง(โดยที่เขาไดงดเวนการถือ)นั้น คือการชดเชย อันไดแกการ
ใหอาหาร(มื้อหนึ่ง)แกคนยากจนมิสกีนคนหนึ่ง  [อัล-บะเกาะเราะฮฺ 
โองการที่ 184] 

ทานอิบนุ อับบาสไดกลาววา: โองการดังกลาวนี้ ไมใชโองการที่
ถูกยกเลิก ความในโองการนี้หมายถึง ผูชราภาพ และผูหญิงที่ออนแอที่
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ไมสามารถถือศีลอดได เขาตองจายอาหารใหแกคนยากจน (มิสกีน) ทุก
วัน 
 
 4. การเดินทางเปนอุปสรรคประการหนึ่งที่ไดรับการผอนผันไม
ตองถือศีลอด ดังหะดีษฺจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา “เรา
ไดเดินทางรวมไปกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูถือ   
ศีลอดไมตําหนิติเตียนผูไมถือศีลอด และผูไมถือศีลอดก็ไมตําหนิติ
เตียนผูถือศีลอด” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการอิสลามขอทีห่า  

การบําเพ็ญหจัญ 
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หน่ึง : คํานิยามของ หัจญ   
 หัจญ ในทางรากศัพทภาษาอาหรับ มีความหมายวา ตั้งใจ      
มุงหมาย  ดังประโยคที่วา  َنٌ الَا فُ َنْيلَ  إِ جَّح   หมายความวา เขาผูนั้น 
เจาะจงพวกเรา / มุงหมายหาพวกเรา 
 หัจญ ในทางศาสนบัญญัติ มีความหมายวา ตั้งเจตนามุงไปยัง
มักกะฮฺเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะในเวลาที่เฉพาะและ
เงื่อนไขเฉพาะ 
 
สอง : ขอตัดสิน(หุกม)ของหัจญ  
 ประชาชาติอิสลามไดลงมติเปนเอกฉันทวา  ผูที่มีความสามารถ
วาญิบ(จําเปน)ตองประกอบพิธีหัจญหนึ่งครั้งในชีวิต เพราะหัจญคือหนึ่ง
ในหลักการอิสลามทั้งหา ซึ่งอิสลามไดวางรากฐานอยูบนหลักการทั้งหา
ประการนี้ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحج الَْبْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه ﴿

  ﴾َسِبيالً َوَمْن كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعِن الَْعالَِمَني
 )97: آل عمران( 

 ความวา : สิทธิของอัลลอฮฺที่มีแกมนุษยนั้น คือ การมุงสูบาน
หลังนั้น(กะอฺบะฮฺ) อันไดแกผูที่สามารถหาทางไปยังบานหลังนั้นได และ
ผูใดปฏิเสธแทจริงอัลลอฮฺนั้นมั่งมีปจจัยเหนือทุกสรรพสิ่ง(คือไมทรง
พึ่งพิงหรือขัดสนตอสิ่งใดทั้งสิ้น) [ อาล อิมรอน โองการที่ 97]  

และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความ
วา “อิสลามไดวางรากฐานอยูบนหลักหาประการ คือ กลาวปฏิญาณตนวา
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ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือรอซูลของพระองค  
ทําการละหมาด จายซะกาต ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและประกอบ
พิธีหัจญ” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวในขณะ
ประกอบหัจญวิดาอฺ(เปนชื่อเรียกหัจญครั้งเดียวและครั้งสุดทายที่ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดปฏิบัติ)ความวา “โอมวลมนุษย
แทจริงอัลลอฮฺทรงกําหนดหัจญแกพวกเจา ดังนั้นจงประกอบพิธีหัจญ
เถิด” (รายงานโดย มุสลิม) 
 
สาม : ภาคผลและเหตุผลในการบัญญัติหัจญ 
 ไดมีบทบัญญัติมากมายที่กลาวถึงความประเสริฐของการปฏิบัติ
หัจญดังเชน พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

َوأَذِّنْ ِفي النَّاِس ِبالَْحج َيأُْتوَك ِرَجاالً َوَعلَى كُلِّ ﴿
َضاِمٍر َيأِْتَني ِمْن كُلِّ فَج َعِميٍق ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم 

ذْكُُروا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َوَي

  )28 - 27  :سورة احلج( ﴾َرَزقَُهْم ِمْن َبِهيَمِة الْأَْنَعاِم
 ความวา : และจงประกาศแกมนุษยทั่วไปเพื่อการทําหัจญ พวก
เขาจะมาหาเจาโดยทางเทาและโดยทางอูฐ มาจากทางไกลทุกทิศทาง  
เพื่อพวกเขาจะไดมารวมเปนพยานในผลประโยชนของพวกเขา และ
กลาวพระนามอัลลอฮฺในวันที่รู กันอยูแลว(คือวันเชือดสัตว) ตามที่
พระองคทรงประทานปจจัยยังชีพแกพวกเขาจากสัตวส่ีเทา [อัล-หัจญ 
โองการที่ 27-28] 
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การประกอบพิธีหัจญมีภาคผลมากมาย แกมวลมุสลิมทั้งโลกนี้
และโลกหนา ตัวอยางเชน ในการประกอบพิธีหัจญนั้น  ไดรวบรวมเอา   
อิบาดะฮฺหลายๆ อยางเขาดวยกัน ดังเชน การเฏาะวาฟฺ(การเดินเวียน
รอบกะอฺบะฮฺ) การสะแอ(การเดินวนรอบ)ระหวางเศาะฟาและมัรวะฮฺ 
การพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ มีนา มุซดะลิฟะฮฺ  การขวางเสาหิน การคาง
คืนที่มีนา การเชือดสัตวพลี การโกนผม  การรําลึกถึงอัลลอฮฺเพื่อ
แสวงหาความใกลชิด การนอบนอมตอพระองคและสํานึกผิดตอพระองค  

ดวยเหตุนี้ หัจญจึงเปนเหตุผลสําคัญในการลบลางความผิดและ
เขาสวนสวรรค 
 มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา ฉันได
ยินทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “ผูใดที่
ประกอบพิธีหัจญ ณ บานหลังนี้(บัยตุลลอฮฺ) และเขามิไดกลาววาจา
หยาบคายหรือกระทําความเหลวไหล ความผิดของเขาจะถูกลบลาง
เปรียบดัง(ทารก)ในวันที่แมเขาคลอดเขาออกมา” (รายงานโดย อัล-      
บุคอรีย และมุสลิม) 
 และจากการรายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุ
อีกเชนกัน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา 
“การประกอบอุมเราะฮฺหนึ่งไปยังอุมเราะฮฺหนึ่งคือการลบลางความผิด
ระหวางสองอุมเราะฮฺนั้น และหัจญมับรูรฺ(หัจญที่อัลลอฮฺทรงรับ)นั้น
ผลตอบแทนคือสวนสวรรค” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 
 และจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เชนกันความ
วา : มีชายผูหนึ่งถามรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา “กิจการใด
ที่ประเสริฐที่สุด?” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา  
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“คือการศรัทธาตออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค” ชายผูนั้นก็ถามอีกวา 
“แลวอะไรอีกเลา?” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมก็ตอบวา 
“การรบในหนทางของอัลลอฮฺ” ชายผูนั้นก็ถามอีกวา “แลวอะไรอีกเลา?” 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมตอบวา “หัจญมับรูรฺ” (รายงาน
โดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

และตามรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “จง
ปฏิบัติหัจญและอุมเราะฮฺอยางสม่ําเสมอ แทจริงสองสิ่งนี้จะลบลางความ
ขัดสนและความผิด เชนเครื่องหลอที่ลบลางเอาสิ่งสกปรกออกจากเหล็ก 
ทองคําและเงิน และหัจญมับรูรฺผลตอบแทนคือสวนสวรรค” (รายงาน
โดย อัต-ติรมีซีย)  
 ผลประโยชนจากการประกอบพิธีหัจญอีกเชนกันคือ การพบปะ
ระหวางมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกในสถานที่ๆ พระองคทรงโปรดที่สุด ทํา
ความรูจักกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งดีงาม ทัดเทียมกันทั้งใน
คําพูด การรําลึกถึงพระองค และการกระทําส่ิงเหลานี้จะชวยอบรมมุสลิม
ในการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวในดานความศรัทธา  อิบาดะฮฺ เปาหมายและ
แนวทาง  

ในการรวมตัวของมุสลิมจะนํามาซึ่งการทําความรูจัก ความ
ใกลชิด สนิทสนม ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ا النَّاُس ِإنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُْنثَى َيا أَيَه﴿
َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوباً َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا ِإنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد 

  )13سورة احلجرات( ﴾اللَِّه أَْتقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري
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 ความวา : โอมวลมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจา
จากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูล
เพื่อจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺคือผู
ที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยาง
ละเอียดถี่ถวน [ อัล-หุุรอต โองการที่ 13] 
 
ส่ี : กฎเกณฑ เง่ือนไขและส่ิงจําเปนในหัจญ(วาญิบ)  
 นักวิชาการอิสลามไดลงความเห็นเปนเอกฉันทวา เงื่อนไขของ
หัจญมีหาประการดวยกันคือ 

1. เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม  
2. มีสติสัมปชัญญะ  
3. บรรลุนิติภาวะ 
4. เปนไท 
5. มีความสามารถในการบาํเพ็ญหัจญ. 
และไดเพิ่มเงื่อนไขอีก 1 ประการคือ ตองมีมะหฺร็อมสําหรับ

ผูหญิง(ผูดูแลที่ไมสามารถแตงงานดวยกันได) ในการเดินทางเพื่อ
บําเพ็ญหัจญ ดังวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมตาม
รายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ซึ่งมีความวา “ไม
เปนการอนุมัติแกหญิงที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ ที่จะเดินทาง
ในระยะทางหนึ่งวันนอกจากจะมีมะหฺร็อมไปดวย” (รายงานโดย อัล-       
บุคอรีย และมุสลิม) 
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 นักวิชาการฟกฮฺไดจําแนกเงื่อนไขเหลานี้ออกเปนสามจําพวก 
ไดแก 

จําพวกแรก  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบและเพื่อสมบูรณไดแก การนับ
ถืออิสลามและการมีสติสัมปชัญญะ ดังนั้น ผูที่มิใชอิสลามิกชนและ
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณจึงไมจําเปนตองตองบําเพ็ญหัจญถึงแมบุคคล
สองจําพวกนี้จะปฏิบัติภารกิจหัจญ หัจญของเขาก็ใชไมได เพราะบุคคล
สองจําพวกนี้ไมพรอม(เหมาะสม)ในการทําอิบาดะฮฺ(ศาสนกิจ) 

จําพวกท่ีสอง  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบและ(ไดรับ)ภาคผล คือ บรรลุ
นิติภาวะ และเปนไท สองเงื่อนไขนี้ไมใชเงื่อนไขเพื่อหัจญสมบูรณ ดังที่
เขาใจกัน หากเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและทาสปฏิบัติภารกิจแลว หัจญ
ของบุคคลทั้งสอง จําพวกนี้ใชไดแตจะไมไดรับผลบุญจากการปฏิบัติ
ภารกิจหัจญอิสลามแตอยางใด 

จําพวกท่ีสาม  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบเพียงอยางเดียว คือ มี
ความสามารถ หากผูที่ไมมีความสามารถที่จะบําเพ็ญหัจญเนื่องดวย
ความยากลําบาก เดินทางโดยไมมีเสบียงหรือไมมีพาหนะ ถือวาหัจญ
ของเขาใชได(สมบูรณ)  
 
ขอตัดสินหรือหุกมของการบําเพ็ฺหัจญแทนผูอ่ืน 

นักวิชาการอิสลามไดลงความเห็นเปนเอกฉันทวา ผูใดเสียชีวิต
กอนที่จะมีความสามารถในการบําเพ็ญหัจญ  หัจญฟรฎของเขาก็ส้ินไป
(ถือวาไมจําเปน)  แตหากผูใดเสียชีวิตหลังจากที่มีความสามารถในการ
บําเพ็ญหัจญ  แตเขาไมไดปฏิบัติภารกิจหัจญฟรฎ หัจญของเขาจะสิ้นไป
เพราะการเสียชีวิตของเขาหรือไม ? 
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 ที่ถูกตองแลว(อินชาอัลลอฮฺ) ฟรฎหัจญจะไมส้ินสุดดวยการ
เสียชีวิต โดยญาติของผูตายจําเปนจะตองบําเพ็ญแทนผูตายดวย
ทรัพยสินของผูตาย ไมวาจะสั่งเสียหรือไมก็ตาม เพราะหัจญวาญิบอยู
บนตัวผูตาย เชนเดียวกับหนี้สินที่ตองชดใชเทาจํานวนที่ยืมมา ซึ่งมี
หลักฐานจากหะดีษฺอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา ไดมีหญิงผู
หนึ่ง     บนบานตออัลลอฮฺวา จะทําการบําเพ็ญหัจญ หลังจากนั้นไมนาน
นางก็เสียชีวิต พี่ชาย/นองชาย ของนางผูนั้นจึงไดมาหาทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และถามถึงสิ่งที่นางไดบนบานตออัลลอฮฺ
ไว ทานจึงกลาววา : “หากพี่/นองสาวของเจามีหนี้สินเจาจะชําระแทน
หรือไม?” ชายผูนั้นตอบวา “จะชําระแทน” ทานจึงกลาววา “ฉะนั้นจง
ชําระแดอัลลอฮฺ(คือการบําเพ็ญหัจญแทน)เพราะพระองคยอมควรแกการ
ชําระสัญญามากกวา” (รายงานโดย อัน-นะสาอีย)  
 
ผูท่ียังมิไดบําเพ็ฺหัจญใหตนเอง จะบําเพ็ญใหผูอ่ืนไดหรือไม? 
 ที่ถูกตองคือ เขาจงอยาบําเพ็ญหัจญใหผูอื่นตราบใดที่ยังไมได
ปฏิบัติใหตนเอง ดังหลักฐานในหะดีษฺที่เปนที่รูจักกันดีวา ครั้งหนึ่งทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยินชายผูหนึ่งกลาววา 

 ةََمُرْب ُشْن َعَكْيبَّلَ
 (ฉันไดตอบรับคําเรียกรองของพระองคแทนชุบรุมะฮฺ) 
ทานรอซูลจึงถามวา “ใครคือ ชุบรุมะฮฺ?” ชายผูนั้นตอบวา “พี่/

นอง หรือญาติของฉัน” ทานรอซูลถามตอวา  “ทานไดปฏิบัติภารกิจหัจญ
ใหตนเองหรือยัง?”  ชายผูนั้นตอบวา “ยังไมไดปฏิบัติ” ทานจึงกลาววา 
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“จงบําเพ็ญหัจญใหตนเองเสียกอน จากนั้นจงปฏิบัติให ชุบรุมะฮฺ” 
(รายงานโดย อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อิบนุ มาญะฮฺ และอัล-บัยฮะกีย) 
 และที่ถูกตองอีกเชนกันคือ สามารถปฏิบัติภารกิจหัจญแทนผูที่
ขาดความสามารถหรือออนแอได ดวยหลักฐานจาก ฟฏลฺ อิบนุ อับบาส 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาวถึงหญิงจากเผา ค็อซฺอัม นางกลาววา “โอ 
รอซูลุลลอฮฺ แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงกําหนดใหบาวของพระองคบําเพ็ญ
หัจญ ดวยพอของฉันชราภาพไมสามารถนั่งบนพาหนะได ฉันจะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจหัจญแทนทานไดหรือไม?” ทานรอซูลตอบวา “ยอมได” 
เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นในหัจญวิดาอฺ 
 
ควรบําเพ็ญหัจญเม่ือใด ? 
 จากคํากลาวของนักวิชาการอิสลามที่มีน้ําหนักคอนขางมาก   
(อินชาอัลลอฮฺ)วา การบําเพ็ญหัจญจําเปนตองปฏิบัติในทันทีที่เงื่อนไข
ของการวาญิบหัจญครบถวนสมบูรณ และไดอางอิงถึงพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ ที่วา 

َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحج الَْبْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه ﴿

  )97 : سورة آل عمران( ﴾َسِبيالً

 ความวา : สิทธิของอัลลอฮฺที่มีแกมนุษยนั้นคือ การมุงสูบานหลัง
นั้น อันไดแกผูที่สามารถหาทางไปยังบานหลังนั้นได  [ อาล อิมรอน 
โองการที่ 97] 

และพระดํารัสของอัลลอฮฺอีกบทหนึ่งที่วา  
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  )196: سورة البقرة( ﴾َوأَِتموا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه﴿
 ความวา : และพวกเจาจงปฏิบัติใหสมบูรณ ซึ่งการทําหัจญและ
การทําอุมเราะฮฺ เพื่ออัลลอฮฺเถิด [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 196] 

และจากหะดีษฺอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “จง
เรงรีบในการบําเพ็ญหัจญเถิด (หมายถึงหัจญฟรฎ) แทจริงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมิลวงรูถึงสิ่งที่จะบังเกิดแกเขา” (รายงานโดย อะหฺมัด, อบู  
ดาวูด และอัล-หากิม)  
 
หา : รุกนหัจญ 

รุกนหัจญมีส่ีประการคือ  
1. การอิหฺรอม (หมายถึง การเนียตเขาพิธีหัจญ)  
2. การวูกุฟ(พํานัก)ที่อะเราะฟะฮฺ 
3. การเฏาะวาฟฺอิฟาเฏาะฮฺ (ในวันที่ 10 หรือในวันตัชรีก)  
4. สะแอ ระหวางเศาะฟาและมัรวะฮฺ  

 รุกนทั้งสี่ประการนี้จําเปนตองปฏิบัติในการบําเพ็ญหัจญ ซึ่งหาก
ผูใดละทิ้งขอหนึ่งขอใดหัจญของเขาก็จะไมสมบูรณ 
 

ก. รุกนแรก การอิหฺรอม  
1. ความหมายของอิหฺรอม คือการเนียตเพื่อเขาในการปฏิบัติ

ภารกิจหัจญ 
2. มีกอต(กําหนดเวลาและสถานที่)ของการครองอิหฺรอม มีสอง 

ชนิดไดแก เวลา และสถานที่  
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มีกอตเวลา ไดแก : ชวงเดือนหัจญ ซึ่งอัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา 
﴿197:سورة البقرة( ﴾ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌتالَْحج(  

 ความวา : การบําเพ็ญหัจญ อยูในเดือนที่ถูกกําหนดไวแลว 
[อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 197] 

ซึ่ง ณ ที่นี้ คือเดือนเชาวาล  ซุลเกาะอฺดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ 
มีกอตสถานที่ ไดแก พรมแดนซึ่งไมอนุมัติใหผูที่ปฏิบัตภารกิจ

หัจญลวงล้ําเพื่อเดินทางไปยังมักกะฮฺโดยที่ยังมิไดทําการอิหฺรอมซึ่งมีหา 
สถานที่ดวยกัน  

1. ซุลหุลัยฟะฮฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “อับยารฺ อะลี” ซึ่งถูก
กําหนดใหเปนมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ มีระยะทางหางจากมักกะฮฺ 336 
กิโลเมตร หรือ 226 ไมล 

2. ุหฺฟะฮฺ คือ หมูบานซึ่งอยูหางจากทะเลแดง 10 กิโลเมตร 
และหางจากมักกะฮฺ 180 กิโลเมตร หรือ 120 ไมล มีกอตนี้กําหนดใหเปน
มีกอตของชาวอียิปต ชาม(แถบซีเรีย)  มัฆริบ(ประเทศทางโมร็อกโก) 
และประเทศซึ่งตั้งอยูแนวหลังประเทศเหลานี้และชาวสเปน โรม ตักโร
เปนตน แตผูคนในปจจุบันไดทําการอิหฺรอมจาก “รอบิฆฺ” ตั้งอยูแนว
เดียวกันกับ ุหฺฟะฮฺ 

3. ยะลัมลัม มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “สะอฺดิยะฮฺ” คือภูเขาจาก
เทือกเขาติฮามะฮฺ หางจากมักกะฮฺ 72 กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอต
ของชาว เยเมน  ชวา  อินเดียและจีน 
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4. ก็อรนุ อัล-มะนาซิลฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “ซัยลุลมีรฺ” หาง
จากมักกะฮฺ 72 กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอตของชาวเมืองนัจญดฺ
และชาวฏออิฟ 

5. ซาตุล อิรกฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “อัฏ-เฏาะรีบะฮฺ” ที่ไดมช่ืีอ
เรียกเชนนี้เพราะที่ซาตุล อิรกฺ มีเขาลูกเล็กที่ช่ือ อิรก ฺ หางจากมักกะฮฺ 72 
กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอตของผูที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออก คือ 
ชาวอิรักและอิหราน 

สถานที่ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ คือ มีกอตสถานที่ เปนพรมแดน
ซึ่งไมอนุมัติใหผูที่บําเพ็ญหัจญและอุมเราะฮฺลวงล้ําไปยังมักกะฮฺโดยที่ยัง
มิไดทําการอิหฺรอม  
 ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายถึงสถานที่
เหลานี้ ดังในหะดีษฺ จากการรายงานของทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา ความวา  “ทานรอซูลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กําหนดซุลหุลัยฟะฮฺเปนมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ ุหฺฟะฮฺเปนมีกอตของ
ชาวมักกะฮฺ(แถบซีเรีย) ก็อรนุ อัล-มะนาซิล เปนมีกอตของชาวนัจญดฺ
และยะลัมลัมเปนมีกอตของชาวเยเมน สถานที่เหลานี้กําหนดใหชาวเมือง
เหลานี้และผูที่เดินทางผานเมืองเหลานี้เพื่อบําเพ็ญหัจญและอุมเราะฮฺ 
สําหรับผูอื่นที่มิใชชาวเมืองดังกลาวใหทําการอิหฺรอมจากที่ใดก็ไดที่เขา
ประสงค ซึ่งชาวมักกะฮฺก็ใหทําการอิหฺรอมจากมักกะฮฺ” (บันทึกโดย อัล- 
บุคอรีย และมุสลิม) 
 และจากการบันทึกของมุสลิมตามรายงานหะดีษฺโดยญาบิรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  ความวา “มีกอตของชาวอิรักคือ ซาตุล อิรกฺ”  
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หากผูใดไมไดเดินทางผานมีกอตของเขาก็ใหใชมีกอตที่กําหนด
ไวแลว โดยทําการอิหฺรอมเมื่อรูวาไดอยูในแนวเดียวกันกับมีกอตที่ใกล
ที่สุดดังกลาว สําหรับผูที่เดินทางโดยเครื่องบินใหทําการอิหฺรอม เมื่อ
เครื่องบินบินอยูในแนวเดียวกันกับมีกอตเหลานี้ และไมอนุมัติให
ยืดเวลาการอิหฺรอมจนกระทั่งเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินญิดดะฮ  
ดังที่ผูบําเพ็ญหัจญบางกลุมไดกระทํากัน เพราะญิดดะฮฺมิใชมีกอตนอก
เสียจากวาเขาเปนชาวญิดดะฮฺเทานั้น และไมอนุมัติใหทําการเนียตหัจญ
หรือ   อุมเราะฮฺจากญิดดะฮฺ แทจริงเขาไดละทิ้งสิ่งวาญิบนั่นคือ การอิหฺ
รอม ซึ่งเขาจําเปนตองจายฟดยะฮฺ (การชดเชยที่ถูกกําหนดไว) 
 เชนกันผูใดที่ลวงล้ํามีกอตโดยมิไดทําการอิหฺรอมก็ใหยอนกลับ
ไปยังมีกอตใหม หากไมยอนกลับ แตทําการครองอิหฺรอมโดยที่ไมใชจาก
มีกอต จําเปนตองจายฟดยะฮฺ โดยการเชือดแพะ 1 ตัว หรือ อูฐ 1 ตัว
แบงเปน 7 สวน หรือ วัว 1 ตัว แบงเปน 7 สวน จากนั้นในการแจกจาย
แกคนยากจนในเขตหะร็อมมักกะฮฺ โดยที่ เขาไมไดรับอนุญาตให
รับประทานเนื้อสัตว เหลานี้แมแตนอย 

 
ลักษณะของการอิหฺรอม  

 สงเสริมใหมีการเตรียมตัวกอนการครองอิหฺรอมดวยการอาบน้ํา 
ทําความสะอาดรางกาย  ตัดหรือโกนขน ซึ่งเปนขนที่อิสลามไดกําหนดไว
ใหโกนได(เชน ขนในที่ลับ ขนใตรักแร)  และพรมน้ําหอมลงบนรางกาย 
สําหรับผูชายใหเปลื้องผาที่ทําการตัดเย็บออก แลวสวมผาที่ขาวสะอาดให
ปกปดสวนบนและสวนลาง 
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 ไมมีการละหมาดใดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการครองอิหฺรอม แต
หากเกิดบังเอิญตรงกับเวลาละหมาดฟรฎก็ใหทําการครองอิหฺรอม
หลังจากละหมาดฟรฎเสร็จ  เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เนียตอิหฺรอมหลังละหมาดเสร็จ หลังจากนั้นใหเลือกการ      
อิหฺรอมตามตองการจากหัจญสามประเภท คือ ตะมัตตุอฺ กีรอน อิฟรอด 
 - ตะมัตตุอฺ คือ การเนียตอิหฺรอมทําพิธีอุมเราะฮฺในเดือนหัจญ
จากน้ันเปล้ืองอิหฺรอมหลังจากปฏิบัติอุมเราะฮฺเสร็จ แลวจึงเนียตอิหฺรอม
หัจญในขณะที่ออกเดินทางประกอบพิธีหัจญในวันที่แปด 
 - กีรอน คือ การเนียตอิหฺรอม อุมเราะฮฺ และหัจญในคราว
เดียวกันหรือเนียตอิหฺรอมกอน จากนั้นก็นําหัจญเขาไปในการทํา       
อุมเราะฮฺ โดยเนียตกอนที่จะเริ่มการเฏาะวาฟอุมเราะฮฺ โดยตองทําการ
เนียตอุมเราะฮฺและหัจญมาจากมีกอต หรือเนียตหัจญกอนที่จะเริ่มการ     
เฏาะวาฟอุมเราะฮฺจากนั้นใหเฏาะวาฟอุมเราะฮฺและหัจญตอดวยการ    
สะแอของหัจญ 
 - อิฟรอด คือการเนียตอิหฺรอมหัจญมาจากมีกอตเพียงอยาง
เดียว จากนั้นใหครองอิหฺรอมจนกระทั่งเสร็จพิธีหัจญ 
 สําหรับผูที่ประกอบหัจญตะมัตตุอฺหรือหัจญกีรอน  หากมิใชชาว 
หะร็อมมักกะฮฺจะตองจายฟดยะฮฺ  
 ไดมีทรรศนะขัดแยงกันถึงการบําเพ็ญหัจญวาหัจญอยางใดดี
ที่สุด  ซึ่งนักวิชาการรุนกอนๆเห็นวา การบําเพ็ญหัจญตะมัดตุอฺดีที่สุด 
 เมื่อทําการอิหฺรอมหัจญชนิดใดชนิดหนึ่งดังที่ไดกลาวมาเสร็จ
เรียบรอยแลว ก็ใหกลาวตัลบิยะฮฺโดยกลาววา  
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 نَّ، ِإَكْيبَّلَ َك لََكْيِر َش الََكْيبَّلَ، َكْيبَّلَ مَُّه اللََّكْيبَّ لَ
  َك لََكْيِر َش الََكلَُمالْ َوَك لَةََمْعالن َوَدْمَحالْ

ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยก ลับบัยกะลา ชะรีกะ   
ละกะ ลับบัยก, อินนัลหัมดะ วันนิอฺมะตะ ละกะ  
วัลมุลก ลาชะรีกะลัก 

ความหมาย : ขอตอบรับการเชิญชวนของพระองค โอ พระผู
อภิบาลแหงเรา เราขอตอบรับการเชิญชวนของพระองค เราขอตอบรับ
โดยไมตั้งภาคีใดๆ กับพระองค เราขอตอบรับพระองคอีกครั้ง แทจริง
การสรรเสริญและคุณตางๆ นั้นเปนของพระองค อํานาจทั้งมวลก็เปน
ของพระองค โดยไมมีภาคีใดๆ กับพระองค 

พยายามกลาวใหบอยที่สุด หากเปนผูชายก็ใหกลาวดวยเสียงดัง 
และใหกลาวเบาๆสําหรับผูหญิง 
 

ส่ิงตองหามในการครองอิหฺรอม 
 คือ ส่ิงที่หามไมใหผูที่ครองอิหฺรอมกระทํา อันเนื่องจากการ
ครองอิหฺรอมมีเกาอยางดวยกันคือ  

1. การกําจัดขนจากรางกายดวยการโกนหรือวิธีอื่นๆ ดังดํารัส
ของอัลลอฮฺ  

   ﴾َوال َتْحِلقُوا ُرُؤوَسكُْم َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه﴿

  )196:سورة البقرة(
 ความวา : และจงอยาโกนศีรษะของพวกเจา จนกวาสัตวพลีนั้น
จะถึงที่ของมัน [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 196] 
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2. การตัดเล็บ เพราะการตัดเล็บจะนํามาซึ่งความเพลิดเพลิน 
ดังนั้นการตัดเล็บจึงเหมือนการกําจัดขน  ยกเวนในกรณีจําเปน  อนุมัติให
ตัดเล็บและกําจัดขนได 

 
3. การปกปดศีรษะสําหรับชาย เนื่องจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมทําการโพกศีรษะ    ดัง
วจนะของทานในรายงานของทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ซึ่ง
กลาวถึงชายที่ครองอิหฺรอมแลวตกพาหนะเสียชีวิตความวา “จงอยา
ปกปดศีรษะของเขา เพราะเขาจะฟนคืนชีพในวันกียามะฮในสภาพที่
กลาวตัลบิยะฮฺ (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 

และทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดกลาววา “การ
ครองอิหฺรอมของชายนั้นไดแกศีรษะของเขา(คือ หามปกปดศีรษะ)และ
การครองอิหฺรอมของหญิงคือใบหนาของหลอน(คือหามปกปดใบหนา)” 
(รายงานโดย อัล-บัยฮะกีย ดวยสายรายงานที่ดี) 

 
4. หามผูชายสวมใสส่ิงที่ตัดเย็บเปนรูปทรง หรือสวมคุฟ(ถุงเทา

หุมขอทํามาจากหนังสัตว)  ดังที่ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา รายงานวา ไดมีชายผูหนึ่งถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ถึงสิ่งที่ผูครองอิหฺรอมสามารถสวมใสได ทานรอซูลตอบวา “ผู
ที่ครองอิหฺรอมหามสวมเสื้อ โพกศีรษะ สวมเสื้อคลุม สวมกางเกง หรือ
สวมเสื้อผาที่พรมดวยซ็อฟรอน(ช่ือของพืชชนิดหนึ่งที่สกัดเปนน้ําหอม
หรือเครื่องแปง)หรือสวมถุงเทาหนัง ยกเวนผูที่ไมมีรองเทาแตะ เขาก็จง
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ตัดถุงเทาหนังดังกลาวใหต่ํากวาขอเทา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ
มุสลิม) 

 
5. การใชเครื่องหอม เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม เคยสั่งใหชายคนหนึ่งในรายงานของ ซ็อฟวาน อิบนุ ยะอฺลา  
อิบนุ คุมัยยะฮฺ ลางเครื่องหอมออก (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ
มุสลิม) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็เคยกลาวถึงชายที่
ครองอิหฺรอมแลวตกอูฐเสียชีวิตวา “จงอยาใชเครื่องหอมในการจัดการ
ศพของเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิมตามการรายงานของ
ทานอิบนุ อับบาส)    

สวนบทหะดีษฺที่บันทึกโดยมุสลิม มีความวา “จงอยาทาเครื่อง
หอมบนตัวเขา” 
 และหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมพรมน้ําหอมหรือสิ่งใดที่มีกล่ิน
หอมลงบนรางกาย หลังจากที่ครองอิหฺรอมเรียบรอยแลว เนื่องจาก     
หะดีษฺจาก อิบนุ อับบาส ที่ไดกลาวแลวขางตน 
 

6. การลาสัตวบก ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
  ﴾ُرٌمَيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُح﴿

 )95:سورة املائدة( 
 ความวา : โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยาฆาสัตวลาในขณะที่
พวกเจากําลังครองอิหฺรอมอยู [อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 95] 
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และหามลาถึงแมจะไมฆาหรือทําใหเกิดบาดแผลก็ตามดังพระ
ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

﴿َم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرَما ُدْمُتْم ُحُرماًَوُحر ﴾  

  )96:سورة املائدة(

  ความวา : และไดถูกหามแกพวกเจาซึ่งสัตวลาบนบกตราบใดที่
พวกเจาครองอิหฺรอมอยู  [อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 96] 
 

7. กระทําการแตงงาน (นิกาหฺ) โดยหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอม
แตงงานเปนจาวบาวหรือแตงใหผูอื่น  จะดวยการมอบอํานาจ  หรือดวย
ตัวแทนก็ตาม    ซึ่งมีหลักฐานจากหะดีษฺซึ่งรายงานโดยทานอุษมาน 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาว
ความวา “หามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมกระทําการแตงงานหรือแตงใหผูอื่น
และหามการหมั้นหมาย” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 
8. การรวมประเวณีกับหญิงทางอวัยวะเพศของนาง ดังดํารัส

ของอัลลอฮที่วา  
  ﴾فََمْن فََرَض ِفيِهنَّ الَْحجَّ فَال َرفَثَ﴿

  )197:سورة البقرة( 
 ความวา : ดังนั้นผูใดที่ไดตั้งมั่นทําหัจญในเดือนเหลานั้นแลว ก็
ตองไมมีการสนองกําหนัด  [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 197] 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววาในที่นี้หมายถึง
การมีเพศสัมพันธ ดังหลักฐานจากคําดํารัสของพระองคอัลลอฮฺที่วา 
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   ﴾ِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَياِم الرَّفَثُ ِإلَى ِنَساِئكُْمأُ﴿

  )187:سورة البقرة(
คําวา (  ในที่นี้ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ (  الرفث
 
9. การรวมหรือหลั่งโดยมิใชทางอวัยวะเพศหญิง อันเกิดจาก

อารมณทางเพศ จากการจูบ  จากการแตะเนื้อตองตัว หรือการมองดวย
อารมณทางเพศ  ก็ตองหามเชนกัน เพราะสิ่งเหลานี้เปนแนวทางอันจะ
นําไปสูการรวมเพศของผูที่ครองอิหฺรอม ดังนั้นสิ่งเหลานี้จึงเปนที่
ตองหาม 
 สําหรับผูหญิงก็เชนเดียวกับผูชายในขอหามเหลานี้ แตจะ
แตกตางกันในสิ่งอื่นคือ สําหรับผูหญิงการครองอิหฺรอมของพวกนางคือ 
ใบหนาของนาง(หามปกปดใบหนา) ดังนั้นจึงหามมิใหพวกนางปกปด
ใบหนาดวยบุรกุอฺ(ลักษณะคลายหนากากใชปดใบหนา) หรือนิกอบฺ(ผาที่
ใชปดใบหนา) หรือดวยสิ่งอื่นๆและหามมิใหสวมถุงมือ 

ดังหะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 
จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (สวนหนึ่งจากหะดีษฺ) 
ความวา “หามมิใหหญิงที่ครองอิหฺรอมปกปดใบหนาและสวมถุงมือ”  
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 

และอีกรายงานหนึ่งจากทาน อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา
เชนกันวา  “การครองอิหฺรอมของหญิงคือใบหนาของหลอน” (บันทึกโดย 
อัล-บัยฮะกีย ดวยสายรายงานที่ดี ) 
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และตามรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา “ได
มีกลุมผูที่ข่ีพาหนะเดินทางผานพวกเรา (เราในที่นี้หมายถึง กลุมผูหญิง
ดวยกัน) ซึ่งพวกเราในขณะนั้นอยูกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ในลักษณะครองอิหฺรอม เมื่อกลุมดังกลาวไดเขามาใกลพวกเรา 
หญิงผูหนึ่งในหมูพวกเราไดดึงผาปดหนาที่ยาวเลยทรวงอกของเธอลงมา
จากศีรษะปดใบหนาของเธอ  และเมื่อกลุมดังกลาวไดผานไป พวกเราจึง
เปดใบหนาเชนเดิม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด, อิบน ุ มาญะฮฺ และอะหฺมัด) 

และหามสําหรับผูหญิงในสิ่งที่หามสําหรับผูชาย ในเรื่องการ
กําจัดขน การตัดเล็บ การลาสัตวและอื่นๆ  เพราะผูหญิงรวมเขาในคําส่ัง
ใชโดยรวมเชนกัน ยกเวนการสวมสิ่งตัดเย็บ สวมถุงเทา และการปกปด
ศีรษะ ซึ่งไมเปนตองหามสําหรับนาง 

 
ข. รุกนท่ีสอง : คือการหยุดพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ  
 
ดังวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมที่มีความ

วา “หัจญคืออะเราะฟะฮฺ (หมายถึงการพํานักที่อะเราะฟะฮฺเปนเปาหมาย
หลักของหัจญ)” (บันทึกโดย อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อัน-นะสาอีย, อิบนุ 
มาญะฮฺ และอัต-ติรมีซีย) 

 
 
ค. รุกนขอท่ีสาม : การเฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ 
 

ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  
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  )29:سورة احلج( ﴾َولَْيطَّوَّفُوا ِبالَْبْيِت الَْعِتيِق﴿
 ความวา : และจงใหพวกเขาเฏาะวาฟรอบบานอันเกาแก(บัย
ตุลลอฮฺ) [ อัล-หัจญ โองการที่ 29] 

 
ง. รุกนท่ีส่ี : การสะแอ  
 
ดังมีหลักฐานจากวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ความวา “จงทําการสะแอเถิด แทจริงอัลลอฮฺไดกําหนดแกพวก
เจาซึ่งการสะแอ”  (บันทกึโดย อะหฺมัด และอัล-บัยฮะกีย) 
 
หก : ส่ิงวาญิบ(พึงจําเปน) 

ในการบําเพ็ญหัจญ มีเจ็ดประการคือ  
1. การอิหฺรอม จากมีกอตที่ถูกกําหนด 
2. หยุดพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ  จนกระทั่งตะวันตกดิน  สําหรับ

ผูที่หยุดในกลางวัน 
3. การคางคืนที่มุซดะลิฟะฮฺ 
4. การคางคืนที่มีนาในค่ําคืนของวันตัชรีก (วันที่ 10 ถึง 13) 
5. การขวางเสาหิน 
6. การโกนหรือตัดผม 
7. การเฏาะวาฟ วิดาอ(เฏาะวาฟอําลากอนการเดินทางกลับ

ภูมิลําเนา) 
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เจ็ด : การประกอบพิธีหัจญ 
 1. มีแบบฉบับสําหรับผูที่ตองการประกอบพิธีหัจญ ใหอาบน้ํา
สุนัตซึ่งกระทําเชนเดียวกับการอาบน้ําเนื่องจากุนุบ ใหใสน้ําหอมตาม
รางกาย  ศีรษะ  เครา และใหใสผาสีขาวสองผืน เพื่อใชหมและนุง สําหรับ
สตรีใหสวมใสเส้ือผาตามที่นางตองการ โดยมีเงื่อนไขวาตองไมเปดเผย
เครื่องประดับของนาง 

2. เมื่อเดินทางถึงมีกอต(สถานที่เพื่อเนียตครองอิหฺรอม)ให
ละหมาดฟรฎ หากวาเวลานั้นอยูในชวงฟรฎ(สําหรับผูที่ยังไมไดละหมาด) 
เพื่อเขาจะไดทําการเนียตครองอิหฺรอมหลังจากละหมาดเสร็จ แตถาหาก
วาเวลานั้นไมใชเวลาละหมาดฟรฎ ก็ใหละหมาดสุนัต 2 ร็อกอะฮฺโดย
เนียตวาเปนการละหมาดสุนัตวุฎอฺ(ละหมาดเนื่องจากอาบน้ําละหมาด)
และตองไมเนียตวาเปนการละหมาดครองอิหฺรอม เนื่องจากไมมีหลักฐาน
ยืนยันจากทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา การละหมาดสุนัต
เพื่อครองอิหฺรอมเปนแบบอยางของทาน 
 
 3. เมื่อเสร็จจากการละหมาดแลว ใหเนียตเขาสูพิธีกรรม  หากทํา
แบบตะมัตตุอฺใหกลาวตัลบิยะฮฺวา 
 

  ةًَرْم ُعمَُّه اللََّكْيبَّلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ อุมเราะตัน 
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หากประกอบพิธีหัจญแบบอิฟรอดใหกลาววา 
 

 اج َحمَُّه اللََّكْيبَّلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน 

 
หากประกอบพิธีหัจญแบบกิรอนใหกลาววา  
 

  ٍةَرْم ُعْي ِفجا َحمَُّه اللََّكْيبَّلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน ฟ อุมเราะฮฺ 

ซึ่งผูชายใหกลาวเสียงดัง สวนผูหญิงใหกลาวเสียงเบา และสุนัต
(สงเสริม) ใหทําการกลาวตัลบิยะฮฺมากๆ 

 
4. เมื่อถึงเมืองมักกะฮฺใหเริ่มเฏาะวาฟ(เวียนรอบกะอฺบะฮฺ)  โดย

เริ่มจากแนวหินดํา และใหวิหารกะอฺบะฮฺอยูทางดานซายของเขา หลังจาก
นั้นเมื่อครบรอบ  ใหทําการจูบหินดําหรือใชมือขวาสัมผัสหินดํา ในกรณีที่
สามารถทําไดและไมมีการแออัดของผูคน หากเกิดความลําบาก ใหยก
มือไปทางหินดําแทนพรอมกลาวตักบีรฺ “อัลลอฮุ อักบัรฺ” และใหกลาววา 

 ،َكِدْهَع ِباًءفََو َو،َكاِبَتِك ِبقاًْيِدْصَت َو،َك ِباناًَمْي ِإمَُّهللَّاَ
   َملََّس َوِهْيلَ َعى اُهللالَّ َصَكيِب َنِةنَُّسا ِلاًعَباتَو

คําอาน : อัลลอฮุมมะ อีมานัน บิกะ, วะตัศดีก็อน บิ 
กิตาบิกะ วา วะฟาอัน บิ อะฮฺดิกะ, วัตติบาอัน ลิ  
ซุนนะติ  นะบิยฺยิกะ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
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ความวา : ขาแตอัลลอฮฺ ขาพระองค(เฏาะวาฟ) ดวยความมีใจ
ศรัทธาตอพระองค และเชื่อในคัมภีรของพระองคและยอมปฏิบัตตินตาม
สัญญาของพระองค อีกทั้งยังปฏิบัติตามแนวทางของศาสนทูตแหง
พระองค ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 การเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺนั้นตองกระทําเจ็ดรอบ และเมื่อผาน
รุกนุลยะมานี(มุมหนึ่งของวิหารกะอฺบะฮฺกอนถึงตําแหนงของหินดํา) ให
สัมผัสโดยไมมีการจูบ (หากผูคนไมแออัด แตหากผูคนแออัดหรือเกิด
ความลําบากใหเขาละทิ้งโดยไมตองกระทําการใดๆ)  

สําหรับผูชายสุนัตใหเฏาะวาฟแบบร็อมลฺใน 3 รอบแรก(คือการ
ว่ิงเหยาะๆ)ในเฏาะวาฟกุดูม(เฏาะวาฟครั้งแรก)โดยมีรายงานจากทาน  
อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “เมื่อทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัมทําการเฏาะวาฟครั้งแรก ทานไดว่ิงเหยาะๆ สามรอบ 
และเดินสี่รอบ” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม)  
 และใหทําการครองอิหฺรอมแบบสไบเฉียง ตามแบบอยางของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (คือ การหมผาที่ใชหมสวนบน
โดยใหผาอยูใตรักแรดานขวาเพื่อเปดไหลขวาและปดไหลซายเอาไว) 
เนื่องจากมีหะดีษฺรายงานโดยอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความ
วา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทานไดหมแบบสไบเฉียงและวิ่งเหยาะๆ สามรอบ” 
 การหมแบบสไบเฉียงเปนแบบฉบับเฉพาะในขณะที่ทําการ   
เฏาะวาฟเทานั้น จึงไมมีแบบฉบับใหหมแบบสไบเฉียงกอนหรือหลังการ
เฏาะวาฟ 
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 ใหขอดุอาอฺในสิ่งที่ปรารถนาดวยความนอบนอมและใจที่แนวแน 
ขณะทําการเฏาะวาฟพรอมใหกลาวขณะเฏาะวาฟอยูระหวาง รุกนุล-     
ยะมานียกับหินดําวา 

َربََّنا آِتَنا ِفي الدْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا ﴿

  )201:سورة البقرة( ﴾َعذَاَب النَّاِر

 ความวา : พระผูอภิบาลของพระองคทรงประทานใหแกเราซึ่งสิ่ง
ที่ดีงามในโลกนี้และสิ่งที่ดีงามในโลกหนาและโปรดปกปองเราใหพนจาก
การลงโทษในไฟนรกดวยเถิด [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 201] 
 สวนการอานดุอาอฺที่เจาะจงแนนอนในแตละรอบนั้น  ไมใชแบบ
ฉบับจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แตหากถือวาการ
กระทําเชนนั้นเปนอุตริกรรม(บิดอะฮฺ) 
 การเฏาะวาฟมีสามประเภท คือ  

1. อิฟาเฏาะฮฺ( คือเฏาะวาฟ หนึ่งครั้งในวันที่สิบหรือหลังจากนั้น) 
2. กุดูม (คือเฏาะวาฟขณะเดินทางถึงมักกะฮฺหรือในการทํา    
อุมเราะฮฺ) 

3. วะดาอ(การเฏาะวาฟเพื่ออําลากอนเดินทางกลับภูมิลําเนา) ซึ่ง
เปนวาญิบตามทัศนะนักวิชาการสวนใหญ 

 
 5. เมื่อเสร็จจากการเฏาะวาฟแลวใหละหมาดสุนัตสองร็อกอัต
หลังมะกอมอิบรอฮีม แมวาจะยืนละหมาดอยูไกลจากมะกอมอิบรอฮีมก็
ตาม  โดยในขณะละหมาดใหอาน สูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน ในร็อกอัตแรก  
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และใหอาน สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ ในร็อกอัตที่สอง ซึ่งสุนัตใหอานดวย
เสียงเบาทั้งสองร็อกอัต  
 
 6. จากนั้นใหทําการสะแอ(การเดินระหวางภูเขาเศาะฟากับ      
มัรวะฮฺ)เจ็ดเที่ยว เริ่มจากภูเขาเศาะฟาและสิ้นสุดที่ภูเขามัรวะฮฺ เมื่อขึ้น
ภูเขาเศาะฟาใหกลาววา  

ِإنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه فََمْن َحجَّ ﴿
الَْبْيَت أَِو اْعَتَمَر فَال ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف ِبِهَما 

   ﴾ْيراً فَِإنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌمَوَمْن َتطَوََّع َخ

  )158: سورة البقرة(

 ความวา : แทจริงภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺนั้น เปนหนึ่งจาก
เครื่องหมายของอัลลอฮฺดังนั้นผูใดประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ ณ  
บัยตุลลอฮฺ ก็ไมมีบาปใดๆแกเขาที่จะเดินวนเวียนไปมา ณ ภูเขาทั้งสอง
นั้น และผูใดประกอบความดีโดยสมัครใจแลวแนนอนอัลลอฮฺนั้นผูทรง
ขอบใจและผูทรงรอบรู [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 158] 

และกลาววา 
  ِه ِب اُهللاأََدا َبَم ِبأَُدْبأَ

 คําอาน : อับดะอุ บิมา บะดะอัลลอฮุ บิฮฺ 
ความวา : ขาพเจาขอเริ่มดวยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเริ่ม 

 และเมื่อถึงภูเขาเศาะฟา ใหหันสูทางกิบลัตพรอมยกมือทั้ง 2 ขาง
พรอมกลาวตักบี้ร และทําการสรรเสริญอัลลอฮฺแลวกลาววา 
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ٰٰـ  إِ ، الَ  ُرَبكْ  أَ اهللاُ  ،  ُرَبكْ  أَ اهللاُ  ،  ُرَبكْ  أَ اهللاُ    ،هُ َدحْ  وَ  اهللاُ  الَّ  إِ َهل
لْ  ُه لَ ، ُه لَ َكيْ ِر َشالَ  لْ  ُهلَ  وَ ُكلُْم ا  ،ُتْيِميُ  وَ ْيِيْح يُ ، ُدْمَح ا
ٰٰـ  إِ الَ  ،  ٌريْ ِد قَ ءٍ ْي َشلِّ كُ لَى عَ َوهُ وَ   ،هُ َدحْ  وَ  اهللاُ  الَّ  إِ َهل
  ُهَدْح َواَبَزْح اَألَمَزَه َو،ُهَدْب َعَرَصَن َو،ُهَدْع َوَزَجْنأَ

คําอาน : อัลลอฮุ อักบัรฺ, อัลลอฮุ อักบัรฺ, อัลลอฮุ อักบัรฺ, 
ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮุ  วะหฺดะฮู  ลาชะ รีกะละฮฺ , 
ละฮุลมุลกุ วะ ละฮุลหัมดุ, ยุหฺยี วะ ยุมีต, วะฮุวะ อะลา 
กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ, ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลา
ชะรีกะละฮฺ, อันญะซะ วะหฺดะฮฺ, วะนะเศาะเราะ อับดะฮฺ
, วะ ฮะซะมัล อะหฺซาบ วะฮฺดะฮฺ 

 ความวา : อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ อัลลอฮฺทรง
ย่ิงใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดที่คูควรตอการสักการะอยางแทจริงนอกจาก
อัลลอฮฺ หามีภาคีใดๆกับพระองคไม อํานาจปกครองและการสรรเสริญ
ลวนเปนเอกสิทธิ์ของพระองค  ผูทรงทําใหเปนและทําใหตาย อีกทั้งยัง
ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสรรพส่ิงทั้งปวง ไมมีพระเจาอื่นใดควรตอง
เคารพสักการะนอกจากพระองคเพียงองคเดียว 
 จากน้ันจึงทําการขอดุอาอฺตามใจปรารถนา ที่เปนสิ่งที่ดีในโลกนี้
และโลกหนา โดยอานคํากลาวขางตนสามครั้งดวยกันระหวางการขอ     
ดุอาอฺของเขา 
 หลังจากนั้นจึงลงจากภูเขาเศาะฟาสูภูเขามัรวะฮฺ โดยมีสุนัต
สําหรับผูชายใหว่ิงระหวางสัญลักษณสีเขียว หากมีความสามารถและไม
สรางความเดือดรอนแกคนรอบขาง เมื่อถึงภูเขามัรวะฮฺใหหันไปทาง    



124 หลักการอิสลาม 

กิบละฮฺพรอมยกมือขอดุอาอฺ และกลาวเชนเดียวกันกับการกลาวที่ภูเขา
เศาะฟา 
 หากมีความประสงคที่จะขอดุอาอฺขณะสะแอใหกลาววา 

  ُمَركْ اَألزَع اَألَتْن أََكنَّ ِإ،ْمَحاْر َوْرِف اغْبَر
คําอาน : ร็อบบิฆฺฟรฺ วัรหัม, อินนะกะ อันตัล อะอัซซุลอักร็อม 
ความวา : ขาแดพระผูอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรง

อภัยโทษและทรงเมตตาแกขาพระองคดวย แนแทพระองคเปนผูทรง
เกรียงไกรและทรงเกียรติย่ิง 

 เนื่องจากมีตัวหลักฐานยืนยันซึ่งรายงานมาจากทานอิบนุ อุมัรฺ 
และทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ในการกระทําดังกลาว 
 การสะแอ สุนัตสงเสริมใหมีน้ําละหมาด โดยไมใชส่ิงจําเปนซึ่ง
หากสะแอโดยไมมีน้ําละหมาดก็ถือวาสมบูรณเชนเดียวกัน การสะแอของ
หญิงมีประจําเดือนก็ถือวาใชไดเพราะการมีน้ําละหมาดมิใชเงื่อนไขของ
การเดินสะแอ 
 
 7. เมื่อเสร็จจากการเดินสะแอ ใหตัดผมทั่วศีรษะ หากทําหัจญ
แบบตะมัตตุอฺ สวนผูหญิงใหตัดออกยาวประมาณเทาปลายนิ้ว และ  
หากวาทําหัจญแบบกิรอนหรืออิฟรอด ก็ใหอยูในชุดอิหฺรอมโดยไมตอง
ตัดผมจนกระทั่งเปลื้องอิหฺรอมในวันนะหฺริ(หรือวันอีด) หลังจากขวางเสา
หิน ุมรอตุล อะเกาะบะฮฺ ณ ทุงมีนา ตามเงื่อนไขการประกอบพิธีหจัญ 
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 8. ในวันที่ 8 ซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเรียกวา วันตัรวิยะฮฺ. ผูประกอบพิธี
หัจญแบบตะมัตตุอฺ ตองครองอิหฺรอมเพื่อทําหัจญในตอนสายจากที่พัก
ของตนเอง  ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงชาวมักกะฮฺที่ตองการประกอบพิธีหัจญ 
และขณะที่ครองอิหฺรอมใหถือปฏิบัติตามที่เคยทํามาเชนการอาบน้ําชําระ
กาย เปนตน สวนการไปมัสญิดหะร็อมเพื่อทําการครองอิหฺรอมไมใชแบบ
ฉบับจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เพราะการปฏิบัติ
แบบนี้ไมมีรายงานจากทานและทานมิเคยสั่งใชบรรดาเศาะหาบะฮฺใหถือ
ปฏิบัติ  

มีรายงานจากทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ
มา วา ทานนบีไดกลาวแกบรรดาเศาะหาบะฮฺความวา “พวกทานจงอยูใน
สภาพที่ปลดอิหฺรอมเถิด กระทั่งเมื่อถึงวันตัรวิยะฮฺ พวกทานก็จงกลาว 
ตัลบิยะฮฺเพื่อบําเพ็ญหัจญ” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม)  

และจากการรายงานของทานมุสลิม จากทานญาบิรฺ เราะฎิยัล-
ลอฮฺ อันฮุมา  กลาววา : ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดส่ัง
ใหพวกเราทําการอิหฺรอมเมื่อกลาวตัลบิยะฮฺ และเมื่อเรามุงสูมีนา เราก็
กลาว   ตัลบิยะฮฺที่อับเฏาะฮฺ(ช่ือสถานที่หนึ่ง) 
 สวนผูที่ทําหัจญตะมัตตุอฺใหกลาวตัลบิยะฮฺวา  

  اج َحمَُّه اللََّكْيبَّلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน 

 
 9. สงเสริมใหออกสูมีนาและทําการละหมาดซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ
และอีชาอฺ แบบยอ โดยไมนํามารวมกัน และยังสงเสริมใหคางคืนที่มีนา
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ในคืนของวันอะเราะฟะฮฺดวย เนื่องจากมีหะดีษฺที่รายงานจากทานญาบิรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ซึ่งบันทึกโดยมุสลิม 
 
 10. เดินทางสูทุงอะเราะฟะฮฺ ในยามตะวันทอแสงของวันที่ 9   
ซุลหิจญะฮฺ โดยสงเสริม(สุนัต)ใหลงพักที่มัสญิดนะมิเราะฮฺ ณ ทุง       
อะเราะฟะฮฺ จนกระทั่งตะวันคลอยหากเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ 
เนื่องจากเปนการปฏิบัติของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
หากไมเกิดความสะดวกก็ใหหยุดพัก ณ ที่ใดก็ไดในเขตอะเราะฟะฮฺ และ
เมื่อถึงเวลาละหมาดซุฮริใหละหมาดซุฮริกับอัศริโดยรวมและยอ จากนั้น
ใหลงพักที่อะเราะฟะฮฺ และที่ดีย่ิงในการพัก ใหเลือกตําแหนงหลังภูเขา
เราะฮฺมะฮฺ โดยเมื่อผินหนาไปยังกิบละฮฺแลว มีภูเขาอยูในแนวเดียวกัน 
แตถาไมสามารถทําได ก็ใหหันไปทางกิบละฮฺอยางเดียว โดยไมตองผิน
ไปทางภูเขาเราะฮฺมะฮฺแตอยางใด 
 สงเสริมใหใชเวลาวางขณะที่พํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ ทําการ
กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกรฺ) และคงความนอบนอม อานกุรอานและขอ 
ดุอาอฺ โดยยกมือทั้งสองขางขึ้น 

มีรายงานจากทานอุสามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา : “ฉัน
เคยอยูกับทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมที่ทุงอะเราะฟะฮฺ โดย
ทานไดยกมือทั้งสองขางขึ้นขอดุอาอฺ แลวอูฐของทานไดเอนตัวลงจน
ตะกรอครอบปากของอูฐไดตกลง ทานจึงไดใชมือขางหนึ่งลงหยิบตะกรอ
ครอบปากอูฐอันนั้น ในขณะที่มืออีกขางหนึ่งยังยกขอดุอาอฺอยู” (รายงาน
โดย อัน-นะสาอีย) 
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และในอีกรายงานหนึ่งมีวา : “ทานยังคงยืนขอดุอาอฺ จนกระทั่ง
ตะวันลับขอบฟาแลวแสงตะวันลับหายไป” 
 การขอดุอาอฺในวันอะเราะฟะฮฺ ถือวาประเสริฐกวาการขอดุอาอฺ
ใดๆ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา : “การ
ขอดุอาอฺที่ดีย่ิง คือการขอดุอาอฺในวันอะเราะฟะฮฺ และคํากลาวที่ดีที่สุดที่
ฉันและบรรดานบีกอนหนาฉันไดอานมาก็คือ 

ٰـٰ ِإالَ  ُهلَ َوُكلُْم الُْه لَ،ُه لََكْيِر َش الَ،ُهَدْح َو اُهللاالَّ ِإَهل
  ٌرْيِد قٍَءْي َشلِّ كُلَى َعَوُه َو،ُتْيِمُي َوْيِيْح ُي،ُدْمَحالْ

คําอาน : ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะ
ละฮฺ, ละฮุลมุลกุ วะ ละฮุลหัมดุ, ยุหฺยี วะ ยุมีต, 
วะฮุวะ อะลา กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ 

ความวา : ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
ไมมีภาคีใดๆสําหรับพระองค กรรมสิทธิ์และการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์
ของพระองค และพระองคทรงเดชานุภาพเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง” 
(รายงานโดย มุสลิม) 
 การแสดงออกถึงความยากไร ความปราถนา และขอที่พึ่งพิง
กับอัลลอฮฺเปนสิ่งที่จําเปนสมควรปฏิบัติ และจะตองไมปลอยใหโอกาส
อันยิ่งใหญนี้ผานไปอยางไรความหมาย 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา : 
“ไมมีวันใดอีกแลว ที่อัลลอฮฺจะทรงปลดปลอยบาวของพระองคจากไฟ 
นรก มากไปกวาวันอะเราะฟะฮฺ และแนแทอัลลอฮฺจะเสด็จใกลเขามา 
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แลวบรรดามะลาอิกะฮฺ จะนําพวกเขามาเขาเฝาแลวพระองคไดตรัสวา
พวกเขา(ปวงบาวของขา)ตองการอะไร?...” (รายงานโดยมุสลิม) 
 การวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ เปนรุกนของการทําหัจญ และจําเปน
จะตองวุกูฟจนกระทั่งตะวันลับขอบฟา โดยผูประกอบพิธีหัจญจะตองให
ความสําคัญกับเขตของทุงอะเราะฟะฮฺ เปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีผู
ประกอบพิธีหัจญจํานวนมากละเลยกับเขตของทุงอะเราะฟะฮฺ จนเปน
เหตุใหพวกเขาหยุดพักนอกเขตอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเปนเหตุใหการบําเพ็ญ
หัจญขาดตกบกพรองไมสมบูรณ 
 
 11. เมื่อตะวันลับขอบฟาใหเดินสูมุซดะลิฟะฮฺดวยความสงบ
เสงี่ยมและนอบนอม ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวไวความวา “ผูคนทั้งหลาย สงบเสงี่ยมเขาไว สงบเสงี่ยบเขาไว” 
(รายงานโดย มุสลิม) 
 เมื่อถึงมุซดะลิฟะฮฺแลวใหละหมาดมัฆริบและอีชาอฺที่นั้น โดย
ละหมาดมัฆริบ 3 ร็อกอัต และอีชาอฺ 2 ร็อกอัต รวมกันในเวลาอีชาอฺ
(ญัมอ ตะคีรฺ) 
 และแนวทางสําหรับผูประกอบพิธีหัจญนั้น เขาจะตองไม
ละหมาดมัฆริบและอีชาอฺที่ใด นอกจากที่มุซดะลิฟะฮฺ เพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เวนแตเมื่อเขากลัววาเวลา
อีชาอฺใกลจะหมด ก็ใหเขาละหมาดมัฆริบและอีชาอฺที่ใดก็ได 
 ใหคางคืนที่มุซดะลิฟะฮฺ โดยไมตองตื่นขึ้นมาเพื่อทําการ
ละหมาดใดๆ หรือทําอิบาดะฮฺในตอนกลางคืน เพราะทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยปฏิบัติ ดังมีรายงานจากทานญาบิรฺ 
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อิบนุ  อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “แทจริงทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อมาถึงมุซดะลิฟะฮฺ ทานก็ไดละหมาดที่
นั่นทั้งเวลามัฆริบและอีชาอฺดวยอาซานเพียงครั้งเดียวและอิกอมะฮฺสอง
ครั้ง โดยที่ทานมิไดกลาวตัสบีหฺใดๆ ระหวางละหมาดทั้งสอง หลังจาก
นั้นทานไดลมตัวลงนอนจนกระทั่งรุงอรุณ” (รายงานโดย มุสลิม) 
 ในกรณีของผูที่มีอุปสรรคหรือผูที่มีรางกายออนแอนั้นอนุญาต
ใหออกจากมุซดะลิฟะฮฺเขาสูมีนาหลังจากเที่ยงคืนเพื่อขวางเสาหิน    
(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ)  
 สวนผูที่รางกายแข็งแรงและมิใชผูคอยดูแลคนออนแอ เขา
จะตองอยูที่มุซดะลิฟะฮฺจนรุงอรุณ และการที่มีผูคนจํานวนมากแขงกัน
ไปขวางเสาหินตั้งแตชวงหัวค่ําเพื่อตองการพักผอนถือเปนการขัดกับทาง
นําของทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 เมื่อผูประกอบพิธีหัจญละหมาดซุบฮิที่มุซดะลิฟะฮฺแลว ใหเขาไป
หยุดยืนอยูบริเวณ อัลมัชอะริ้ลหะรอม(มัสญิด ณ มุซดะลิฟะฮฺ) แลวผิน
หนาไปทางกิบละฮฺพรอมยกมือขอดุอาอฺตออัลลอฮฺใหมากๆ จนกระทั่ง
ใกลเวลาตะวันขึ้นหรือเปนที่ใดก็ไดของมุซดะลิฟะฮฺที่เขาไดหยุดพํานัก 
ดังคํากลาวของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีความวา 
“ฉันไดหยุดพักอยูที่นี่ และทั้งหมดนั้น(มุซดะลิฟะฮฺ)ลวนเปนที่พํานัก”
(รายงานโดย มุสลิม) 
 
 12. จากนั้น ผูประกอบพิธีหัจญจะตองกลับสูมีนา กอนตะวันขึ้น
ของวันนะหฺริ  ( วันที่  10 ซุลหิจญะฮฺ )  เพื่อขวางเสาหิน ที่ เรียกวา         
(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) คือเสาหินหนาเดียว ซึ่งอยูใกลกับมักกะฮฺกวา
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ตนอื่นๆ ดวยลูกหิน 7 ลูก ซึ่งแตละลูกใหมีขนาดใหญกวาเมล็ดถั่ว
เล็กนอย(ประมาณเม็ดอินทผาลัม) 
 นักวิชาการไดมีมติเอกฉันทวา  อนุญาตใหขวางเสาหินทางดาน
ใดก็ไดแตที่ดีที่สุดคือใหกะอฺบะฮฺอยูทางซายมือของเขาและมีนาอยู
ทางดานขวา  ดังไดมีรายงานจากทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
ความวา : แทจริงเมื่อทานไดขวางเสาหินจนถึงเสาหินตนใหญ(เสาหนา
เดียว)ทานก็ไดใหบัยตุลลอฮฺอยูทางดานซายและใหมีนาอยูทางดานขวา 
แลวขวางเสาหินดวยกอนหิน 7 กอน (หลังจากนั้นจึงกลาววา) แบบ
เดียวกันนี้แหละที่ผูซึ่ง สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺถูกประทานใหแกเขา
เคยขวางเสาหิน (หมายถึงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 ไมอนุญาตใหใชกอนหินกอนใหญหรือรองเทาเพื่อขวางเสาหิน     

ผูที่ประกอบพิธีหัจญจะหยุดการกลาวตัลบิยะฮฺเมื่อเขาขวางเสา
หิน(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) 
   ตามแบบฉบับของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ใหทําการขวางเสาหินเปนลําดับแรก จากนั้นใหเชือดสัตว  หากทําหัจญ
แบบตะมัตตุอฺหรือแบบกิรอน หลังจากนั้นใหโกนศีรษะ หรือตัดผม  
สําหรับชาย การโกนศีรษะประเสริฐที่สุด เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดขอความเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺแกผู
โกนศีรษะถึงสามครั้ง  และขอพรใหกับผูที่ตัดผมเพียงครั้งเดียว ซึ่งมี
รายงานจากอัล-บุคอรียและมุสลิมในการอางอิงถึงเรื่องนี้  
 หลังจากนั้นใหไปยังบัยตุลลอฮฺเพื่อทําการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ  
การปฏิบัติตามกิจกรรมขางตนนี้เปนแบบฉบับที่ทานรอซูลเคยปฏิบัติ 
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ตามรายงานของทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  
ความวา : ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมาที่เสาหิน ซึ่ง
ใกลกับตนไม (หมายถึงญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) แลวทานไดขวางเสาหิน
ดวยลูกหินเจ็ดลูก โดยทานจะกลาวตักบีรฺขณะจะขวางลูกหินแตละกอน 
ซึ่งมีขนาดเทาลูกแกว  ทานไดขวางตรงกลางหลุม หลังจากนั้นทานไดไป
ที่เชือดสัตว แลวทานก็ไดเชือด จากนั้นทานไดข่ีอูฐไปทําการเฏาะวาฟ   
อิฟาเฎาะฮฺ ที่บัยตุลลอฮฺ แลวละหมาดซุฮริที่มักกะฮฺ” (รายงานโดย 
มุสลิม)  
 สวนผูใดสลับกิจกรรมทั้งสี่นี้ก็ถือวาใชได เนื่องจากมีรายงาน
จากทานอับดุลลอฮฺ  อิบนุ อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ในพิธีหัจญอําลา 
โดยเมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดยืนขึ้น ผูคนก็
ติดตามถามทาน อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ กลาวความวา : ในวันนั้นไมมี
ผูใดที่ถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถึงสิ่งใดที่ควร
ปฏิบัติกอนหรือสิ่งใดควรปฏิบัติหลัง นอกจากทานจะกลาววา “ทําไปเถิด 
ไมเปนไร”  (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม)  
 เมื่อเฏาะวาฟเสร็จแลว ใหเดินสะแอหลังจากเฏาะวาฟ หาก
ประกอบพิธีหัจญแบบตะมัตตุอฺ เพราะการเดินสะแอในครั้งแรก เปน   
สะแอของอมุเราะฮฺ  ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการเดินสะแอของพิธีหัจญอีก
ครั้งหนึ่ง และหากวาเปนการประกอบพิธีหัจญแบบอิฟรอดหรือกิรอน ซึ่ง
ไดเดินสะแอหลังจากเฏาะวาฟกุดูมไปแลว ก็ไมตองมาทําสะแอใหมอีก 
 ดังทานญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  กลาวความวา : ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานมิไดทํา
การเฏาะวาฟระหวางภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ(หมายถึงสะแอ)  นอกจาก
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เพียงครั้งเดียวซึ่งเปนเฏาะวาฟ(หมายถึงสะแอ) ในครั้งแรก(รายงานโดย 
มุสลิม)  
 
  13. วันตัชรีกทั้งสามวัน (คือ วันที่ 11, 12 และ 13 เดือน        
ซุลหิจญะฮฺ) นั้น ถือวาเปนวันของการขวางเสาหินสําหรับผูที่ยังคงพํานัก
ที่มีนา สวนผูที่รีบกลับใหขวางเสาหินเพียงสองวัน คือวันที่ 11 และ 12 
ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َواذْكُُروا اللََّه ِفي ﴿
َيْوَمْيِن فَال ِإثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَال ِإثَْم َعلَْيِه ِلَمِن 

 )203:سورة البقرة( ﴾اتَّقَى

 ความวา : และพวกเจาจงกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ ในบรรดาวันที่
ถูกกําหนดไวแลว(คือวันตัชรีก) สําหรับผูใดที่เรงรีบในสองวัน ก็ไมมี
ความผิดใดๆแกเขา และหากผูใดรั้งรอไปอีก ก็ไมมีความผิดใดๆแกเขา 
สําหรับผูที่มีความยําเกรง [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 203] 
 การขวางเสาหินนั้นใหเริ่มขวางจากตนแรก  (ญัมเราะตุลซุฆฺรอ)
คือเสาตนที่อยูใกลมัสญิด ค็อยฟฺ ดวยลูกหินเจ็ดกอน จากนั้นใหขวาง
เสาหินตนกลาง ดวยลูกหินเจ็ดกอน หลังจากนั้น ใหขวางเสาหิน      
(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ)  ดวยลูกหินเจ็ดลูก พรอมกลาวตักบีรฺในการ
ขวางลูกหินทุกลูก ซึ่งตามแบบฉบับของทานรอซูลนั้น ใหหยุดยืน
หลังจากขวางเสาตนแรกแลวผินหนาสูกิบละฮฺ โดยใหเสาตนแรกอยูใน
ตําแหนงซายมือของเขา   แลวทําการขอดุอาอฺนานๆ สวนตนที่สองก็
เชนกันใหยืนหลังจากที่ขวางเสาตนนี้แลว โดยผินหนาสูกิบละฮฺ  และให
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เสาตนที่สองอยูในตําแหนงขวามือของเขาและใหขอดุอาอฺนานๆ สวน 
ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ ไมตองหยุดยืนเพื่อกลาวหรือขอดุอาอฺใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 เวลาของการขวางเสาหินในวันตัชรีกนั้น จะเริ่มหลังจากตะวัน
คลอยตามรายงานจากทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  ความวา : 
เราไดคอยเวลา ซึ่งเมื่อตะวันคลอย เราจึงขวางเสาหิน (รายงานโดย อัล- 
บุคอรีย) 
 นักวิชาการมีมติเปนเอกฉันทแลววา เวลาสุดทายของการขวาง
เสาหินในวันตัชรีกนั้นคือ ตอนตะวันลับฟาของวันที่ 13 ซุลหิจญะฮฺ โดย
หากตะวันลับฟาในวันดังกลาวไปแลวและมีผูที่ยังมิไดขวางเสาหินก็ไม
จําเปนตองขวางเสาหินแลว แตจําเปนแกเขาตองเสียดัม(เชือดแพะ)  
 
 14. ตองขางคืนที่มีนาในวันตัชรีก คือ ( วันที่ 10, 11 และ 12) ซึ่ง
หากตะวันลับขอบฟาในวันที่ 12 แลวยังมิไดออกจากมีนา จําเปนตองคาง
คืนที่มีนาอีกหนึ่งคืน และขวางเสาหินทั้งสามตนในวันที่ 13 อีกเชนกัน  

 
15. เมื่อผูประกอบพิธีหัจญตองการออกจากมักกะฮฺ เพื่อกลับ

ภูมิลําเนา จะตองทําการเฏาะวาฟ วะดาอฺ (เฏาะวาฟอําลา) กอน เนื่องจาก
การเฏาะวาฟวะดาอฺ นั้นเปนวาญิบของพิธีหัจญตามทัศนะของนักวิชาการ
สวนใหญ ยกเวนหญิงที่มีประจําเดือน มีคําบอกเลาจากทานอิบนุ อับบาส  
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวความวา “คนหนึ่งคนใดอยาพึ่งแยกยายไปไหน จนกวาสัญญาของ
เขาจะสิ้นสุดที่บัยตุลลอฮฺ (หมายถึงการเฏาะวาฟวะดาอฺ)”  
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และมีรายงานหนึ่งไดกลาวเสริมมีใจความวา “เวนแตจะผอน
ปรนใหกับสตรีที่มีประจําเดือน(ไมตองเฏาะวาฟวะดาอฺ)”  (รายงานโดย  
อิมาม มาลิก) 

มีนักวิชาการจํานวนมากไดใหความเห็นวา ผูที่ เฏาะวาฟ       
อิฟาเฎาะฮฺ (เฏาะวาฟหัจญ) ลาชาจนถึงเวลาเดินทางกลับ การเฏาะวาฟ    
อิฟาเฎาะฮฺในขณะนั้นเพียงพอแลว โดยเขาไมตองเฏาะวาฟวะดาอฺอีก 

 
16. ผูที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาสงเสริมใหกลาวสิ่งที่ทาน        

อิมาม อัล-บุคอรียไดบันทึกเอาไว ตามรายงานจากทาน อิบนุ อุมัรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  ความวา : แทจริงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เมื่อทานเสร็จสิ้นจากสงคราม หรือการประกอบพิธีหัจญ หรือ
อุมเราะฮฺ ทานจะกลาวตักบีรฺบนเนินดินที่สูง จากนั้นทานจึงกลาววา  

 
 ُهلَ َوُكلُْم الُْه لَ،ُه لََكْيِر َش الَُهَدْح َو اُهللاالَّ ِإَهلَ ِإالَ
 ،نَْوُبِئ تاَنَْوُب، آِيٌرْيِد قٍَءْي َشلِّ كُلَى َعَوُه َو،ُدْمَحالْ
 َرَصَن، َوُهَدْع َو اُهللاَقَد، َصنَْوُداِما َحَنب لَرنَْوُدِباَع
 ُهَدَح َواَبَزْح اَألَمَزَه، َوُهَدْبَع

คําอาน : ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮฺ ลาชะรีกะ
ละฮฺ ละฮุลมุลกุ วาละฮุลหัมดุ วะฮุวา อะลากุลลิชัย
อิน กอดีรฺ, อายีบูน ตาอีบูน อาบีดูน ลีรอบบีนา    
หามิดูน, เศาะดะก็อลลอฮุวะหฺดะฮฺ วะนะเศาะรอ 
อับดะฮฺ วะฮะซะมัล อะหฺซาบะ วะหฺดะฮฺ 
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ความหมาย : ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค

เดียว โดยไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค ทรงครองอํานาจและสิทธิแหง
มวลการสรรเสริญ และทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง เราไดกลับ
ตัว ไดวอนขอลุแกโทษ ไดเคารพอิบาดะฮฺพระผูอภิบาลแหงเรา อัลลอฮฺ
ทรงสัจจริงในสัญญาแหงพระองค ทรงชวยเหลือบาวของพระองค และ
ทรงกําราบเหลากองทัพทั้งหลายดวยพระองคเพียงผูเดียว 
 

***** 


