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คํานํา 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูปรานียิ่งเสมอ 
 
หนังสือ "คูมือ อิอฺติกาฟ" ซ่ึงเรียบเรียงโดย อบู อัชบาล เลมน้ี เปน
หนังสือเล็กๆ ที่อธิบายประเด็นตางๆ วาดวยอิอฺติกาฟในชวงสิบวัน
สุดทายของเราะมะฎอนไวอยางกระชับแตครอบคลุมเกือบทุก
ประเด็นหัวขอ 

ผู เรียบเรียงไดอางหลักฐานตางๆ จากอัลกุรอานและ 
อัลหะดีษไวไดอยางสมบูรณ โดยอาศัยทัศนะและความเห็นของ 
อุละมาอที่เชื่อถือไดเปนตัวอธิบาย  

จึงนับวาเปนหนังสือที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะใชคูมือสําหรับ
มุสลิมทุกคนที่ประสงคจะทําอิบาะฮฺอิอฺติกาฟในเดือนเราะมะฎอนอัน
มหาประเสริฐ เพ่ือการขวนขวายลัยละตุลก็อดรฺอันประเสริฐยิ่ง ตาม
แบบฉบับที่ถูกตองของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

สิ่งใดที่ปรากฏเปนขอผิดพลาด ขอความกรุณาผูอานทักทวง
และสงความเห็นมาไดทุกเม่ือ  

ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก 
 

อิสลามเฮาส.คอม 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

คูมืออิอฺติกาฟ 
 
 

1. นิยามของอิอฺติกาฟ 
1.1 นิยามดานภาษา 

อิอฺติกาฟ ผันมาจากคําวา “อะกะฟะ” แปลวา “กักตัว ประจํา
อยูกับที่ กักบริเวณ”1 เชนดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

 m  J       I     H     G     F     E    
   LKl )١٣٨: األعراف( 

ความวา “แลวพวกเขาก็ไดมาถึงยังชนกลุมหน่ึง 
ซ่ึงกักตนอยูกับบรรดาเจว็ดของพวกเขา” (อัลอะอฺ
รอฟ : 138) 

 
และดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

                                                 
1  มะกอยีส อัลลุเฆาะฮฺ ของ อิบนุ ฟาริส, เลม 4 หนา 108, ลิสาน อัลอะร็อบ ของ 
อิบนุ มันซูร, เลม 9 หนา 255 
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ความวา “น่ีมันรูปปนอะไรที่พวกทานไดกักตัว
บูชามัน (อยางไมลดละ)” (อัลอันบิยาอ : 52) 

 
อิบนุ ตัยมิยะฮฺ ไดกลาววา “ตาอ” ใน “อิอฺติกาฟ” สื่อความ

หมายถึงความเพียรพยายามประเภทหนึ่ง เพราะในการอิอฺติกาฟจะมี
ความยากลําบาก (ที่จําเปนตองใชความเพียรพยายาม)”2 

อิ อฺติกาฟ มีชื่ อเรียกอีกอยางหนึ่ งวา “ญิวาร” แปลวา 
“ใกลชิด” ดังมีระบุในหลายๆหะดีษดวยกัน3 เพราะผูที่ทําอิอฺติกาฟจะ
อยูใกลชิดมัสยิดตลอดเวลา และไมปลีกตัวออกจากมัสยิดหากไมมีธุระ
จําเปนและหลีกเลี่ยงไมได  

ดังนั้น อิบนุ หะญัรจึงไดกลาววา “ญิวารและอิอฺติกาฟเปน
สิ่งเดียวกัน”4 
                                                 
2  ชัรหฺ อุมดะตุล อะหฺกาม, เลม 2 หนา 707 
3  ดูหะดีษ อาอิชะฮฺ ในเศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2028, 2029, หะดีษอบู สะอีด 
ในเศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2018, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1167, คําพูดของอิบ
นุ อุมัร และอิบนุอับบาส ใน มุศ็อนนัฟอับดุรร็อซซาก, เลม 4 หนา 353, สุนัน 
อัลบัยฮะกีย,  เลม 4 หนา 318 

4  ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 273 



7 

1.2 นิยามดานนิติศาสตร 
บรรดาฟุเกาะฮาอ(นักนิติศาสตรอิสลาม)ตางมีมติเปนเอก

ฉันทวา นิยามของอิอฺติกาฟดานนิติบัญญัติน้ัน หมายถึง “การกักตัว
พํานักอยูในมัสยิดเพื่อการภักดีตออัลลอฮฺ” ถึงแมวาจะมีความ
แตกตางและเหลื่อมล้ํากันบางในดานสาระปลีกยอยอ่ืนๆ ระหวางคํา
นิยามของแตละฝาย ดังน้ี 

- มัซฮับ หะนะฟย นิยามวา “คือการพักอยูในมัสยิดพรอมกับถือศีล
อดและเนียต(ตั้งเจตนา)อิอฺติกาฟ”5 

- มัซฮับ มาลิกีย นิยามวา “คือการบังคับตัวเองของมุสลิมผูบรรลุศา
สนภาวะใหอยูในมัสยิดที่อนุมัติ พรอมกับการถือศีลอด และยับยั้ง
จากการมีเพศสัมพันธกับภรรยา รวมทั้งการคลุกคลี(เลาโลมโดยไม
มีเพศสัมพันธ)เปนเวลาหนึ่งวันกับหน่ึงคืนหรือมากกวานั้นเพ่ือทํา
การภักดีดวยการตั้งเจตนา”6 

- มัซฮับ ชาฟอีย นิยามวา “คือการพักอยูในมัสยิดของเฉพาะบุคคล
ดวยการตั้งเจตนา”7 

- มัซฮับ หันบะลีย นิยามวา “คือการบังคับตัวเองของมุสลิมผูมี
สติสัมปชัญญะ ถึงแมวาจะไมเปนผูที่บรรลุศาสนภาวะก็ตาม ให

                                                 
5  อัลฮิดายะฮฺ, เลม 2 หนา 390 (พิมพคูกับฟตหุลเกาะดีร) 
6  อัชชัรหุลกะบีร ของอัดดัรดีร พรอมเชิงอรรถ, เลม 1 หนา 541 
7 มุฆนิล มุหฺตาจญ, เลม 1 หนา 449 
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อยูในมัสยิด ถึงแมวาจะเปนเพียงชวงเวลาหนึ่ง เพ่ือการภักดี
ตออัลลอฮฺดวยลักษณะวิธีที่เปนการเฉพาะ”8 

- อิบนุ หัซม นิยามวา “คือการอยูในมัสยิดดวยเจตนาเพื่อสราง
ความใกลชิดตออัลลอฮฺในชวงเวลาหนึ่งหรือมากกวานั้น ไมวาจะ
เปนเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม”9 

 
2. หลักฐานดานศาสนบัญญัติที่ระบุถึงการอิอฺติกาฟ 
2.1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 m  z     y     x     w     v    
  |{l )١٨٧: البقرة (  

ความวา “และพวกเจาจงอยารวมหลับนอนกับ
พวกนางขณะที่พวกเจากําลังพํานักกักตัว 
(อิอฺติกาฟ)อยูในมัสยิด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 187) 

 
2.2 หลักฐานจากสุนนะฮ ฺ

จาก อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา 

                                                 
8 มุนตะฮา อัลอิรอดาต, เลม 1 หนา 167 
9 อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 175 
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َكـــان رســـول اهللاَِّ صـــىل اهللاَُّ عليـــه وســـلم  َ ْ ُ ََّ ََ َ َِ َّ ُ َ َ
َيعتكف العرش األواخر من رمضان َ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُ َ 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมไดทําการอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอน”10 

 
จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา 

ُأن النبي صىل اهللاَُّ عليه وسلم كان يعتكف  ِ َِ َّْ َ َ ََ َ َ ْ ََّ ََّ َّ َ َّ ِ َ
ُالعرش األواخر من رمضان حتى توفاه اهللاَُّ َ َ ْ َ ََّ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ ْ, 

ِثم اعتكف أزواجه من بعده ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْْ َ َ َ َ َّ ُ 
ความวา “แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดทําการอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอน จนกระทั่งทานเสียชีวิต จากนั้น
บรรดาภรรยาของทานก็ไดอิอฺติกาฟสืบตอจาก
ทานตลอดมา”11 

                                                 
10  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขท่ี 2025, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขท่ี 1171 
11 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขท่ี 2026, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขท่ี 2018 



10 

และมีรายจานอบู  สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ  อันฮุ  วาทาน 
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําการอิอฺติกาฟในสิบวัน
ชวงแรก สิบวันชวงกลางและสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน12 

 
อัลกอฎีย อิยาฎ ไดกลาววา “หะดีษตางๆเหลานี้แสดงถึงการ

อนุญาตใหทําการอิอฺติกาฟในเดือนเราะมะฎอน เชาวาล และสามารถ
อุปมาน(กิยาส) กับเดือนอ่ืนๆ และอนุญาตทั้งชวงแรกของเดือน ชวง
กลาง และชวงสุดทาย เพราะมีแบบอยางการปฏิบัติของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังกลาว”13 

อิบนุล มุลักกิน กลาววา “ในหะดีษนี้แสดงวาสงเสริม 
(อิสติหฺบาบ) ใหมีการอิอฺติกาฟ และเนนหนัก (ตะอกีด) เพราะทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนกระทั่งทาน
เสียชีวิต”14 
 
2.3 อิจญมาอฺ(มติเอกฉันท)ของอุละมาอ 

บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวาการอิ อฺติกาฟเปน 
สุนนะฮฺที่สงเสริมใหปฏิบัติ และไมเปนวาญิบเหนือผูใด นอกจากเขาผู

                                                 
12 เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขท่ี 1167 
13 อิกมาล อัลมุอฺลิม, เลม 4 หนา 151 
14 อัลอิอฺลาม บิฟะวาอิด อุมดะติล อะหฺกาม, เลม 5 หนา 428 
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น้ันจะนําตัวเองไปอยูในขายของผูที่วาญิบตองปฏิบัติ เชนการบนบาน
ตออัลลอฮฺ (นะซัร) เปนตน การอิอฺติกาฟจึงจะเปนวาญิบสําหรับเขา15 
 
3. เปาหมายของการอิอฺติกาฟ 

ดูเหมือนวาเปาหมายหลักที่สงเสริมใหมีการอิอฺติกาฟในชวง
สิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน คือเพ่ือปลีกตัวออกจากความ
ตรากตรําทางกายและจิตใจดวยการเก็บตัวอยูแตในมัสยิด ดวยการ
ประกอบอิบาดะฮฺตางๆ อยางเต็มรูปแบบและจริงจัง เพ่ือแสวงหาความ
ประเสริ ฐของค่ํ าคืนอัลก็ อดรฺ  และเตรี ยมพร อมเพ่ือทํ าการ 
อิบาดะฮฺในคืนดังกลาว ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
กลาววา 

ِإين اعتكفت العرش األول ألتمس هذه «  ِ َِ ُ َّ َ َْ ُ َْ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ ِ
لليلة َا َ األوسط,َّْ العرش  اعتكفت  ثم   َ َ َّْ َ َْ ْ َ ْ ُْ ُ َْ ثم,َ  َّ ُ 

ِأتيت فقيل يل  َ ِ َِ ُ ِإهنا يف العرش األواخر  :   ُ ِ َ َ ََّ ْ ِ ْ ْ ِ َ ِ, 

                                                 
15 อัลอิจญมาอฺ ของอิบนุล มุนซิร, หนา 53, มะรอติบ อัลอิจญมาอฺ ของ อิบนุ 
หัซม, หนา 41, อัลมัจญมูอฺ ของ อันนะวะวีย, เลม 6 หนา 407, อัลมุฆนีย 
ของอิบนุ กุดามะฮฺ, เลม 4 หนา 456, อัลอิฟศอหฺ ของ อิบนุ หุบัยเราะฮฺ, เลม 1 
หนา 255, บิดายะฮฺ อัลมุจญตะฮิด ของอิบนุ รุชด, เลม 1 หนา 312 



12 

فليعتكف يعتكف  أن  منكم  أحب  ْفمن  َِ ِ َِ َ ْْ ْ َّ َ َْ َ ْ َْ َ َْ َ َُ« 
ُفاعتكف الناس معه َ ُ َْ َّ ََ َ َ 

ความวา “แทจริงฉันไดอิอฺติกาฟในชวงสิบวันแรก 
(ของเดือนเราะมะฎอน) เพ่ือคนหาค่ํ าคืนน้ี 
(หมายถึงค่ําคืนอัลก็อดรฺ) ตอมาฉันก็อิอฺติกาฟ
ในชวงกลาง (ของเดือนเราะมะฎอน) ตอมาก็มีผู
มาหาฉันแลวแจงวาค่ําคืนอัลก็อดรฺจะอยูในชวง
สิบวันสุดทาย (ของเดือนเราะมะฎอน) ดังน้ันผูใด
ในหมูพวกเจาประสงคที่จะทําการอิอฺติกาฟก็
จงอิอฺติกาฟเถิด” ดังน้ัน ผูคนทั้งหลายจึงพา
กันอิอฺติกาฟพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม16 

 
อิบนุเราะญับกลาววา “แทจริง เหตุที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม อิอฺติกาฟในสิบวัน (สุดทายของเดือนเราะมะฎอน) น้ี ซ่ึง
เปนคืนตางๆที่ทานพยายามแสวงหาคืนอัลก็อดรฺ ก็เพ่ือตัดขาดจากการ
งานและภารกิจตางๆ เพ่ือทําจิตใจใหวางเปลาและปลอดโปรง (จาก

                                                 
16 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2018, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 215,1167 สํานวนเปน
ของมุสลิม 
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ความเหนื่อยลาและความวุนวายทั้งหลาย) และเพ่ือปลีกตัวสูการพักพิง
และใกลชิดอัลลอฮฺ กลาวรําลึกถึงพระองค และออนวอนรองขอ(ความ
คุมครอง) ตอพระองค”17 

อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “เน่ืองจากวาความเขมแข็งอยาง
ตอเน่ืองของจิตใจบนแนวทางสูอัลลอฮฺน้ัน ขึ้นอยูกับการทําความสนิท
สนมกับอัลลอฮฺ และรวบรวม (สมาธิและความฟุงซานตางๆ) ที่กระจัด
กระจายใหเปนหนึ่งเดียวเพื่อจะไดหันหนาเขาหาอัลลอฮฺอยางเต็ม
รูปแบบ เพราะความฟุงซานและกระจัดกระจายของจิตใจไมสามารถ
รวบรวมใหเปนหนึ่งไดนอกจากดวยการมุงหนาเขาหาอัลลอฮฺเทานั้น 
การหมกมุนอยูกับอาหารและเครื่องด่ืม การคลุกคลีกับผูคนมากเกินไป 
การพูดจาที่มากมายและการนอนอยางเต็มอ่ิม เปนสวนหนึ่งที่จะทําให
เกิดการสับสนและฟุงซานของจิตใจ ทําใหมันกระจัดกระจายไปทั่วทุก
หนแหง และทําใหเขาตัดขาดจาก(การภักดีตอ)อัลลอฮฺ หรือทําให
ออนแอลง หรือมาสกัดกั้น หรือสรางความยุงยากในการภักดี ดังนั้น
ดวยความเมตตากรุณาของพระผูทรงอํานาจที่ มีตอปวงบาวของ
พระองค จึงไดบัญญัติใหมีการถือศีลอดแกพวกเขา ทําใหความเลยเถิด
ของการกินด่ืมไดอันหายไป ... และไดบัญญัติใหพวกเขามีการ 
อิอฺติกาฟ ซ่ึงเปาหมายและจิตวิญญาณของมันคือ การทําใหจิตใจ
มุงม่ันอยูกับอัลลอฮฺตลอดเวลา และตัดขาดจากกิจกรรมตางๆ ดาน
สังคมโดยสิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็นึกคิดวาจะทําออยางไรใหไดมาซึ่ง
                                                 
17 ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ, หนา 288 
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ความโปรดปราน ความผูกพัน และความใกลชิดตอพระองค แทนความ
สนิทสนมที่มีตอเพ่ือนมนุษย น่ีคือเปาหมายและจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ
ของการอิอฺติกาฟ”18 
 
4. ความประเสริฐของการอิอฺติกาฟ 

ถึงแมจะมีหะดีษมากมายที่กลาวถึงการอิอฺติกาฟ แตกลับไมมี
หะดีษบทใดเลยที่เศาะฮีหฺและมีนํ้าหนักพอจะใชเปนบรรทัดฐานสําหรับ
อางอิงถึงความประเสริฐของการอิอฺติกาฟได 

อบู ดาวูด ไดถามอิมามอะหมัดวา “ทานรูหะดีษเกี่ยวกับความ
ประเสริฐของการอิอฺติกาฟบางไหม?” อิมามอะหมัดตอบวา “ไมเลย 
นอกจากนิดหนอยที่มีแตหะดีษออน”19 

สวนหนึ่งของหะดีษเหลานั้นไดแก 
1. อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกผูอิอฺติกาฟวา 

ــذنوب« ــو يعكــف ال َه ْ َ ُُ ُّ ُ ِ ــن ,َ ــه م ْ وجيــرى ل ُ َِ َ َ ْ ُ
َاحلسنات كعامل احلسنات كلها ِّ ُ َِ ِ َِ ََ ََْ ِ ََْ« 

                                                 
18 ซาดุล มะอาด, เลม 2 หนา 86-87 
19 มะสาอิล อบี ดาวูด, หนา 96 
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ความวา “เขาคือผูที่ยับยั้งบาปตางๆ และความดี
ตางๆไดถูกดําเนินการ(มอบให)สําหรับเขา 
เสมือนกับผูที่ปฏิบัติความดีตาง  ๆทั้งหมด”20 

 
2. อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

  اهللاَُلَعَ ج اِهللاِهْجَ وَاءَِغتْ ابًماْوَ يَفَكَتْ اعِنَم« 
 َْنيَ بَّاِ ممَدَعْبَ أَقِادَنَ خَثَالَ ثِارَّ النَْنيَبَ وَُهنْيَب

 »ِْنيَِقافَاخل
ความวา “ผูใดอิอฺติกาฟหนึ่งวันเพ่ือหวังความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺจะทรงกั้ น 
(กําแพง) ระหวางเขากับไฟนรกสามสนามเพลาะ
ซ่ึงมีระยะหางยิ่งกวาระหวางตะวันออกและ
ตะวันตก”21 

 

                                                 
20 เฎาะอีฟ: สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ, เลขที่ 1781, ชุอะบุล อีมาน ของ อัลบัยฮะกีย, 
เลม 3 หนา 523 (ดู มิชกาต อัซซุญาญะฮฺ ของ อัลบูศีรีย, เลม 2 หนา 45)  

21 เฎาะอีฟ: อัตเฏาะบะรอนีย, อัลหากิม, อัลบัยฮะกีย (อัลสัลสะละฮฺ อัดเฎาะอีฟะ, 
เลขท่ี 5345) 
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3. อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

اعِنَم«  إَفَكَتْ  وًنَامْيِ  بَِستْاحَا  غًا لَرِفُا  مُهَ  ا َ 
  »ِِهبْنَ ذْنِ مَمَّدَقَت

ความวา “ผูใดอิอฺติกาฟ (ในสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอน) ดวยเปยมศรัทธาและหวังในผล
บุญ เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิดบาปที่
ผานมาของเขา"22  

 
4. หุเสน บิน อะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْ يفًاْرشَ عـــَفَكـــَتْ اعِنـَمـــ«  ََن كـــاَانَضَمـــَ رِ
 »ِْنيَتَرْمُعَ وِْنيَتَّجَحَك

                                                 
22 เฎาะอีฟ: อัดดัยละมีย, (อัสสิลสิละฮฺ อัดเฎาะอีฟะฮฺ, เลขท่ี 5442) 
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ความว า  “ผู ใด อิ อฺ ติ กาฟสิ บวั นในเดื อน 
เราะมะฎอน เขาจะไดรับผลบุญเทากับทําหัจญ
สองครั้งละอุมเราะฮฺอีกสองครั้ง”23 

 
5. อบู อัดดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทาน นบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 ِنَمَ, و ٍةَرْمُ عِرْجَأَ كَُه لَانَ كًةَلَْي لَفَكَتْ اعِنَم«
 »ِْنيَتَرْمُ عِرْجَأَ كَُه لَناَ كِْنيَتَلَْي لَفَكَتْاع

ความวา “ผูใดอิอฺติกาฟหนึ่งคืน เขาจะไดรับผล
บุญเทากับทําอุมเราะฮฺหน่ึงครั้ง ผูใดอิอฺติกาฟ
สองคืน เขาจะไดรับผลบุญเทากับทําอุมเราะฮฺ
สองครั้ง...”24 

 
5.  บัญญัติ (หุกม) การอิอฺติกาฟ 
5.1 หุกมการอิอฺติกาฟสําหรับผูชาย 

                                                 
23 เมาฎอฺ: อัลบัยฮะกีย ใน ชุอะบุล อีมาน, (อัสสิลสิละฮฺ อัดเฎาะอีฟะฮฺ, เลขที่ 

518) 
24 เฎาะอีฟ: อิบนุ ตัยมิยะฮฺ ระบุในชัรหฺ กิตาบ อัศศิยาม มิน อุมดะติล อะหฺกาม, 
เลม 2 หนา 712 
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อุละมาอมีมติเห็นพองตองกันวา “อิอฺติกาฟ” เปนอิบาดะฮฺที่
สุนัตไมใชวาญิบ นอกจากในกรณีที่มีการนะซัร (บนบาน) ไววาจะทํา
การอิอฺติกาฟ จึงจะกลายเปนวาญิบเหนือผูบนบานคนนั้นที่จะตอง
ปฏิบัติ25  

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُمن نذر أن يطيع اهللاََّ فليطعـه« ْ َ ِْ ُِ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ ومـن نـذر أن ,َ َ َ ََ َ ْ َ
ِيعصيه فال يعصه ِ ِْ ُ َْ َ ََ َ« 

“ผูใดบนบานวาจะภักดีตออัลลอฮฺ เขาจงทําการ
ภักดีเสีย และผูใดบนบานวาจะฝาฝนตอระองค ก็
จงอยาฝาฝน”26 

 
และสงเสริมพรอมทั้งเนนหนัก (สุนัตมุอักกะดะฮฺ) ในสิบวัน

สุดทายของเดือนเราะมะฎอนเพื่อแสวงหาคืนอัลก็อดรฺ27 
อิมาม อะหมัด กลาววา “ฉันไมทราบวามีอุละมาอทานใดไม

เห็นดวยวาการอิอฺติกาฟเปนสิ่งสุนัต”28 
                                                 
25 อัลอิจญมาอฺ ของอิบนุล มุนซิร, หนา 47 
26 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 6696 
27 อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 501 
28 มะสาอิล อิมาม อะหมัด, หนา 97 
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5.1  หุกมการอิอฺติกาฟสําหรับผูหญิง 
อุละมาอสวนใหญมีทัศนะวาการอิอฺติกาฟเปนสุนัตสําหรับ

ผูหญิงเชนเดียวกับผูชาย29 เพราะหลักฐานที่สงเสริมให มีการ 
อิอฺติกาฟ ครอบคลุมความหมายทั้งชายและหญิง 

ผนวกกับหะดีษอาอิชะฮฺที่ระบุวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมไดอนุญาตใหนางและหัฟเศาะฮฺรวมอิอฺติกาฟ30 
  
6. เงื่อนไขสําหรับการอิอฺติกาฟ 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในองคประกอบของอิอฺติกาฟวา อุละมาอ
มีความขัดแยงเนื่องจากมุมมองที่แตกตางกันในดานของเงื่อนไข ดังน้ี 
 
6.1 เปนมุสลมิ 

ผูอิอฺติกาฟตองอยูในสภาพของความเปนมุสลิมเทานั้นจึงจะ
ถือวาการอิอฺติกาฟของเขาใชได เพราะอัลลอฮฺจะไมทรงรับการ 
อิบาดะฮฺของผูปฏิเสธศรัทธา(กาฟร) หรือผูที่ตกศาสนา (มุรตัด) 

พระองคไดตรสัวา 

                                                 
29 อัลมับสูฏ, เลม 3 หนา 119, อัลมุเดาวะนะฮฺ อัลกุบรอ, เลม 1 หนา 200 พิมพคู
กับมุก็อดดิมาต อิบนุ รุชด, มุฆนี อัลมุหฺตาจญ, เลม 1 หนา 451, อัลมุบดิอฺ, 
เลม 3 หนา 65, อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 175 

30 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2041, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1173 
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 )٥٤: التوبة(
ความวา “ไมมีสิ่งใดขัดขวางพวกเขา ไมใหสิ่ง
บริจาคตางๆของพวกเขาถูกรับ นอกเสียจากวา 
พวกเขาปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺ และตอเราะสูล
ของพระองคเทานั้น” (อัตเตาบะฮฺ : 54) 

 
6.2-3 มีสติสัมปชัญญะทีส่มบูรณและบรรลุศาสนภาวะ 

ผูอิอฺติกาฟตองอยูในสภาพที่มีสติสัมปชัญญะที่ครบสมบูรณ
เทานั้น จึงจะถือวาอิบาดะฮฺการอิอฺติกาฟของเขาใชได ไมใชผูที่อยูใน
สภาพที่วิกลจริต ไมรูสึกตัว มึนเมา หรือขาดสติ และเด็กที่ยังไม
บรรลุศาสนภาวะ เพราะพวกเขาเหลานี้ไมอยูในสภาพของผูที่สามารถ
ตั้งเจตนา (เนียต) สําหรับการประกอบอิบาดะฮฺ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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ٍرفــع القلــم عــن ثــالث « َِ َ َْ َ َُ َُ َّعــن النــائم حتــى : ْ ََّ ْ َِ ِ
َيستيقظ ِ ْ ْ َ وعن الصبي حتـى حيـتلم,ََ ِِّ َ َّْ َ َ َّ ْ َ ْ وعـن ,َِ َ َ

َاملجنون حتى يعقل ِ ْ َ َْ َّ ُِ َْ« 
ความวา “ถูกยกปากกา(จะไมมีการบันทึก)จาก
(การกระทําของ) คนสามประเภท คือ ผูที่นอน
หลับจนกวาเขาจะตื่นนอน เด็กนอยจนกวาเขาจะ
บรรลุศาสนภาวะ และผูที่ วิกลจริตจนกว า
สติสมัปชัญญะของเขาจะกลับคืนมา”31 

 
เง่ือนไขทั้งสามขอขางตนเปนเง่ือนไขที่อุละมาอมีมติเห็นพอง

อยางเปนเอกฉันทวา การอิอฺติกาฟจะไมถูกรับและใชไมไดถาหาก
ปราศจากเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงขางตน32 

                                                 
31 มุสนัด อะหมัด, เลม 6 หนา 101, สุนัน อบูดาวูด, เลขที่ 4398, สุนัน อันนะสา
อีย, เลขท่ี 3432, สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ, เลขท่ี 2041 

32 บะดาอิอฺ อัศเศาะนาอิอฺ, เลม 2 หนา 108, ตับยีน อัลหะกออิก, เลม 1 หนา 348, 
ญะวาฮิร อัลอิกลีล, เลม 1 หนา 156, อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 501, เราเฎาะฮฺ 
อัตฏอลิบีน, เลม 2 หนา 396, มุฆนี อัลมุหฺตาจญ, เลม 2 หนา 454, อัลมุบดิอฺ, 
เลม 3 หนา 63, ฆอยะฮฺ อัลมุนตะฮา, เลม 1 หนา 364, มานะรุส สะบีล, เลม 1 
หนา 232 
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6.4 ปลอดจากหะดัษใหญ 
อุละมาอสวนใหญมีทัศนะวาไมอนุญาต(หะรอม)ใหผูที่อยูใน

หะดัษใหญ (มีญะนาบะฮฺ มีประจําเดือน และนิฟาส) ทําการอิอฺติกาฟใน
มัสยิดและถือวาการอิอฺติกาฟของเขาใชไมได33 นอกจากมัซฮับซอฮิรีย
ที่มีทัศนะวาอนุญาตใหผูที่มีหะดัษใหญทําการอิอฺติกาฟในมัสยิด และ
ถือวาการอิอฺติกาฟของเขาใชได34 

อุละมาอสวนใหญอางหลักฐานจากดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

 m  w     v     u     t     s
  }     |     {     z     y         x
  ¥     ¤         £               ¢     ¡     �     ~

¦l )٤٣: النساء(  
ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย! พวกเจาจงอยาเขา
ใกลการละหมาด ขณะที่พวกเจากําลังมึนเมา 
จนกวาพวกเจาจะรูสึกตัวในสิ่งที่พวกเจาพูด

                                                 
33 หะชิยะฮฺ อิบนุ อาบิดีน, เลม 2 หนา 442, อัชชัรหฺ อัศเศาะฆีร, เลม 2 หนา 290, 
อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 519, อัชชัรหฺ อัลกะบีร, เลม 7 หนา 605 พิมพคูกับ 
อัลอินศอฟ, มัจญมูอฺ อัลฟะตาวยี ของอิบนุ ตัยมิยะฮฺ, เลม 26 หนา 123, 215 

34 อัลมุหัลลา, เลม 2 หนา 250, เลม 5 หนา 286 
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ออกมา และจงอยาเขาใกล (สถานที่ละหมาด) 
ขณะที่อยูในญะนาบะฮฺ นอกจากผูที่ผานทางไป
เทานั้น จนกวาพวกเจาจะอาบน้ํา” (อันนิสาอ : 
43) 

 
อิมาม อัชชาฟอีย กลาววา “อุละมาอดานอัลกุรอานบางทาน

กลาววา ความหมายของมันคือ พวกเจาจงอยาเขาใกลสถานที่ละหมาด
... เพราะในการละหมาดจะไมมีการเดินผานทาง แทจริงเสนทางนั้นอยู
ในสถานที่ของมันอยูแลว น่ันคือมัสยิด”35  

สวน มัซฮับ ซอฮิรีย อางหลักฐานจากหะดีษอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ที่เลาวา “สาวใชของเสาดะฮฺเปนทาสีของหมูบาน
ชาวอาหรับแหงหนึ่ง ตอมาพวกเขาไดปลอยนางใหเปนอิสระ แลวนางก็
เดินทางมาพบทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเขา
รับอิสลาม นางจะมีเต็นทเล็ก  ๆหรือหองเล็ก  ๆอยูในมัสยิด”36 

อิบนุ หัซมกลาววา “ผูหญิงทานนี้ไดอาศัยอยูในมัสยิดของ
ทานนบี และเปนที่รูกันวาสตรีน้ันยอมมีประจําเดือน ถึงกระนั้น ทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไมไดกีดกันและหามนางอาศัยอยูใน

                                                 
35 อัลอุมม, เลม 1 หนา 54 
36 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เรื่องการนอนของสตรีในมัสยิด, เลขท่ี 439 
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มัสยิด ดังนั้นทุกๆ สิ่งที่ทานไมไดหามยอมเปนสิ่งที่อนุมัติ (ใน
ศาสนา)”37 

สวนหะดัษเล็กนั้น อิบนุ ตัยมิยะฮฺ ระบุวา “ไมวาญิบตองอยูใน
สภาพที่ปลอดจากหะดัษเล็กสําหรับผูอิอฺติกาฟ ซ่ึงเปนมติอยางเอก
ฉันทในหมูชาวมุสลิม”38 
 
6.5 สตรีตองไดรับอนุญาตจากสามี 

อุละมาอมีมติเห็นพองกันวาการอิอฺติกาฟของสตรีใชได39 โดย
ยึดหลักฐานจากหะดีษอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ที่วา “นางไดขอ
อนุญาตอิอฺติกาฟจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังน้ัน
ทานนบีจึงอนุญาตใหแกนาง อาอิชะฮฺจึงนําเตนทของนางมาวาง จาก
น้ันหัฟเศาะหก็ไดยินขาว นางจึงวางเตนทของนางดวย ตอมาซัยนับก็
ไดยินขาวอีก นางก็วางเตนทของนางดวยเชนกัน จนกระทั่งเม่ือเสร็จ
ละหมาดศุบหทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมาเห็นเต็นท
ถึงสี่เตนท ทานถามวา 'น่ีมันอะไรกัน?' เม่ือทานไดยินคําตอบ ทานก็

                                                 
37 อัลมุหัลลา, เลม 2 หนา 253 
38 มัจญมูอฺอัลฟาตาวีย, เลม 26 หนา 126 
39 อัลมับสูฏ, เลม 3 หนา 119, มุก็อดดิมาต อิบนุ รุชด, เลม 1 หนา 200, อัลอุมม, 
เลม 2 หนา 108, อัลมุฆนีย, เลม 4 หนา 485 
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กลาววา 'สิ่งที่พวกนางทําไมไดมีเหตุผลเพราะประสงคจะทําอิบาดะฮฺ
แตอยางใด จงนํามันออกเสีย ฉันไมเห็นวาพวกนางควรทําเชนน้ี' ...”40  

และความหมายโดยรวมจากหลักฐานอื่นๆ ดังที่ไดกลาว
มาแลว 

เพียงแตวา ไมอนุญาตใหภรรยาทําการอิอฺติกาฟ นอกจาก
ดวยการยินยอมของสามีเทานั้น 

อิบนุล มุนซิรกลาววา “หะดีษอาอิชะฮฺขางตนเปนหลักฐานที่
บงบอกวา 

1. อนุญาตใหสตรีทําการอิอฺติกาฟ เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัมไดอนุญาตใหแกอาอิชะฮฺและหัฟเศาะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

2. เม่ือสตรีประสงคจะอิอฺติกาฟ นางไมควรอิอฺติกาฟจน 
กวาจะไดรับอนุญาตจากสามีเสียกอน  

3. และการปฏิบัติที่ประเสริฐกวาและสูงสงกวาสําหรับสตรี
คือการพํานักอยูในบานของนาง และละทิ้งการอิอฺติกาฟ 
ถึงแมวาจะเปนสิ่งที่อนุมัติสําหรับนาง เพราะการที่ทานน
บีสั่งหามพวกนางไมใหอิอฺติกาฟ บงบอกวาการพํานักอยู
ใ นบ านของพวกนางย อมประ เส ริ ฐกว าก า ร 
อิอฺติกาฟ”41 

                                                 
40 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2041, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1173 
41 ชัรหฺ อิบนุ บัตฏอล อะลา เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลม 4 หนา 170 
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โดยอุละมาออางหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ ที่เลาวา ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِال حيل للمرأة«  ِ َِ ْ َ ْ ُّ َ ٌ أن تصوم وزوجها شاهد َ َِ َ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َ
ِإال بإذنه ِ ْ ِ ِِ َّ« 

ความวา “ไมอนุญาตสําหรับสตรีใหถือศีลอดใน
ขณะที่สามีของนางอยูดวย นอกจากดวยการ
อนุญาตของเขา”42 

 
อัลกอฎี อิยาฎ กลาววา “น่ีเปนกรณีของอิบาดะฮฺสุนัต เพราะ

สิทธิของสามีบนตัวนางนั้นเปนสิ่งที่วาญิบ ดังน้ันจึงไมอนุญาตใหละทิ้ง
สิ่งที่เปนวาญิบเพ่ือไปปฏิบัติในสิ่งที่เปนสุนัต”43 

อิมาม อันนะวะวีย กลาววา “คําสั่งหามดังกลาวใหความหมาย
หะรอม เหตุผลเพราะเปนสิทธิของสามีที่จะรวมเสพสุขกับนางในทุก  ๆ
วันเวลา และสิทธิของสามีเปนสิ่งที่วาญิบทันที ดังน้ันจึงไมอนุญาตให
ละเลยดวยสิ่งที่เปนสุนัต”44 เชนเดียวกับการอิอฺติกาฟ 

                                                 
42 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 5195 สํานวนเปนของทาน, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 

1026 
43 อิกมาล อัลมุอฺลิม, เลม 3 หนา 553 
44 ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลม 7 หนา 115 
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ทานยังกลาวอีกวา “ไมอนุญาต (หะรอม) ใหสตรีอิอฺติกาฟโดย
ไมไดรับอนุญาตของสามีกอน แตถานางไปอิอฺติกาฟโดยไมไดขอ
อนุญาต การอิอฺติกาฟของนางถือวาใชได หากแตพรอมกับมีบาปติด
ตัวไปดวย”45 
 
6.6 ตั้งเจตนา (เนียต)  

บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวา การตั้งเจตนาหรือเนียต
เปนเง่ือนไขหลักอยางหนึ่งที่จะทําใหการอิอฺติกาฟถูกรับและไมเปน
โมฆะ46 เพราะทุกๆ อิบาดะฮฺจําเปนตองเริ่มตนดวยการตั้งเจตนาเสมอ 
และการงานใดที่ไมมีการการตั้งเจตนาเพื่อการอิบาดะฮฺ การงานนั้นก็
ไมถูกรับและถือวาเปนโมฆะ ดังที่ มีระบุในหะดีษของทานอุมัร 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา 

ِإنام األعامل بالنيات« َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ ِ« 
ความวา “แนแทวา ทุกๆ การงานนั้นตองขึ้นอยู
กับการตั้งเจตนา”47 

                                                 
45 อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 501 
46 บะดาอิอฺ อัศเศาะนาอิอฺ, เลม 2 หนา 108, สิรอุล มะสาลิก, เลม 1 หนา 203, 
บิดายะตุล มุจญตะฮิด, เลม 1 หนา 315, เราเฎาะฮฺ อัตฏอลิบีน, เลม 2 หนา 
396, มะฏอลิบ อุลินนุฮา, เลม 2 หนา 227, อัลอิฟศอหฺ, เลม 1 หนา 255 

47 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 1689, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1907 
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อิมาม อันนะวะวียกลาววา “ในหะดีษนี้เปนหลักฐานที่แสดงวา 
การทําความสะอาด น่ันคือ การอาบน้ําละหมาด การอาบน้ํา และ 
การตะยัมมุมจะไม เศาะหฺ (ถูกรับ)นอกจากดวยการตั้ งเจตนา 
เชนเดียวกับการละหมาด การจายซะกาต การอิอฺติกาฟ และการ
ปฏิบัติอิบาดะฮฺอ่ืน ”ๆ48 

และเนื่องเพราะการพํานักอยูในมัสยิดนั้น อาจจะมีเปาหมาย
เพ่ือการอิ อฺติกาฟ และอาจจะมีเปาหมายอื่นจากนั้น ดังน้ันจึง
จําเปนตองมีการตั้งเจตนาเพื่อแยกแยะระหวางเปาหมายดังกลาว”49 

น่ันคือ การตั้งเจตนาเมื่อเริ่มเขาสูชวงเวลาของการอิอฺติกาฟ 
เชนนึกในใจวา  

“ฉันตั้งใจจะอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอนดวยความบริสุทธ์ิใจเพื่อ
อัลลอฮฺ” 

เพียงแตวา มัซฮับ มาลิกีย50 ชาฟอีย51 และอิบนุ ตัยมิะฮฺ52 
ถือวาการตั้งเจตนาหรือเนียตสําหรับการอิอฺติกาฟอยูในสวนของ
องคประกอบ (รุกน) ของอิอฺติกาฟไมใชเง่ือนไข วัลลอฮุอะอฺลัม 

                                                 
48 ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลม 13 หนา 54 
49 ฟกฮุล อิอฺติกาฟ ของ คอลิด อัลมุชัยกิหฺ, หนา 70 
50 อัลคุลาเศาะฮฺ อัลฟกฮิยะฮฺ ของ อัลเกาะเราะวีย, หนา 257,  
51 เราเฎาะฮฺ อัตฏอลิบีน, เลม 2 หนา 395 
52 ชัรหฺ อุมดะติล อะหฺกาม, เลม 2 หนา 751 
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6.7  ถือศีลอด 
อุละมาออิสลามมีทัศนะที่แตกตางกันในเรื่องเง่ือนไขของ

การอิอฺติกาฟที่ถูกรับวา จําเปนตองอยูในสภาพที่ถือศีลอดดวยหรือไม 
สาเหตุของความขัดแยงเกิดขึ้น เน่ืองเพราะการอิอฺติกาฟของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน ดังนั้นผูที่มอง
วา การถือศีลอดของทานที่ควบคูกับการอิอฺติกาฟ คือเง่ือนไขในการอิอฺ
ติกาฟ ถึงแมวาการถือศีลอดไมไดเปนสิ่งเดียวกันกับการอิอฺติกาฟก็
ตาม ดังนั้นกลุมน้ีจึงกลาววา “จําเปนตองมีการถือศีลอดพรอมๆกับ
การอิอฺติกาฟดวย”  

สวนผูที่มองวา การถือศีลอดที่ควบคูไปกับการอิอฺติกาฟของ
ทานนบี เปนเพียงความสอดคลองที่บังเอิญเทานั้น ทานไมไดมี
เปาหมายที่จะเจาะจงวา จําเปนตองมีการถือศีลอดควบคูไปกับการ 
อิอฺติกาฟแตดวยจึงจะถือวาการอิอฺติกาฟนั้นถูกตอง ดังนั้นอุละมาอ
กลุมน้ีจึงกลาววา “การถือศีลอดไมไดอยูในเง่ือนไขของการอิอฺติกาฟ   

และสาเหตุตอมาคือ การตีความหมายของอายะฮฺอัลกุรอาน 
ซ่ึงจะพบวาอัลลอฮฺไดกลาวเกี่ยวกับการอิอฺติกาฟควบคูกับการถือศีล
อดในอายะฮฺเดียวกัน53 

จากจุดนี้ อุละมาอจึงมีทัศนะที่แตกตางกันออกเปนสามทัศนะ 
คือ 
 
                                                 
53 ดู บิดายะฮฺ อัลมุจญตะฮิด, เลม 1 หนา 317 
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ทัศนะที่ 1 การถือศีลอดไมใชเงื่อนไขสําหรับการอิอฺติกาฟ 
ผูที่ มีทัศนะเชนน้ีไดแก  อาลี , อิบนุมัสอูด, สะอีด บิน  

อัลมุสัยยิบ, อุมัร บิน อับดุลอะซีซ, อัลหะสัน, อะฏออ, และฏอวูส54, 
ทัศนะของอุละมาอสวนหนึ่งในมัซฮับมาลิกีย55, มัซฮับชาฟอีย56,  
ฮันบาลีย57 และอิบนุหัซม58, อัชเชากานีย59 และอิบนุ อุษัยมีน60 

สวนหนึ่งของหลักฐานที่กลุมน้ีใชพาดพิงคือ หะดีษที่เลา
โดยอิบนุ อุมัร  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา "อุมัรไดถามทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ  ศ็ อลลั ลลอฮุอะลั ยฮิ วะสั ลลั มว า ฉันเคยบนบานในสมั ย 
ญาฮิลิยะฮฺ (กอนอิสลาม) วาฉันจะทําการอิอฺติกาฟหนึ่งคืนในมัสยิดหะ
รอม ทานนบีตอบเขาวา "เจาจงปฏิบัติตามที่เจาไดบนบานไว"61 

อิมามอันนะวะวียกลาววา "นัยของหะดีษนี้เปนหลักฐาน
สําหรับมัซฮับชาฟอียและบรรดาผูที่ เห็นดวยวา การอิอฺติกาฟ 
สามารถกระทําโดยไมจําเปนตองถือศีลอด"62 
                                                 
54 อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 181, อัลมุฆนีย, เลม 4 หนา 459 
55 อัลญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 2 หนา 334 
56 อัลอุมม, เลม 2 หนา 107 
57 อัลมุสเตาอับ, เลม 3 หนา 478, อัลมุฆนีย, เลม 4 หนา 459 
58 อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 268 
59 อัสสัยลุล ญัรรอรฺ, เลม 2 หนา 134 
60 อัชชัรหฺ อัลมุมติอฺ, เลม 6 หนา 509 
61 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2032, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1656 
62 ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลม 11 หนา 124 



31 

อิบนุหะญัรกลาววา "ไดมีการนําหะดีษนี้มาใชเปนหลักฐานที่
ระบุวา อนุญาตใหมีการอิอฺติกาฟโดยไมจําเปนตองถือศีลอด เพราะ
กลางคืนไมใชเวลาสําหรับการถือศีลอด ดังน้ันหากแมนวาการถือ 
ศีลอดเปนเง่ือนไขสําหรับการอิอฺติกาฟ แนนอนวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยอมตองสั่งใหอุมัรถือศีลอดควบคูตามไปดวย"63 

และเนื่องจากวาทั้งสองประเภทเปนอิบาดะฮฺที่เปนเอกเทศตอ
กันและไมมีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้นจึงไมสามารถสรางเงื่อนไข
สําหรับอิบาดะฮฺประเภทหนึ่งวาตองมีอิบาดะฮฺอีกประเภทหนึ่งควบคู
ไปดวย"64 
 
ทัศนะที่ 2 การถือศีลอดเปนเงื่อนไขสําหรับการอิอฺติกาฟที่เปน
วาญิบ 

น่ีเปนทัศนะของมัซฮับหะนะฟย65 
 
ทัศนะที่ 3 การถือศีลอดเปนเงื่อนไขสําหรับการอิอฺติกาฟ ทั้งที่
เปนวาญิบ และสุนัต 

                                                 
63 ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 322 
64 อัชชัรหฺอัลมุมมติอฺ, เลม 6 หนา 509 
65 อัลมับสูฏ, เลม 3 หนา 115, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ, เลม 2 หนา 109 
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น่ีเปนทัศนะของมัซฮับมาลิกีย66 สวนหน่ึงของอุละมาอ 
ชาฟอีย67 และรายงานหนึ่งจากอิมามอะหมัด68 และเปนทัศนะที่ 
อิบนุตัยมิยะฮฺ และอิบนุก็อยยิมเลือก69 

สวนหนึ่งของหลักฐานที่กลุมน้ีใชพาดพิงคือ ดํารัสของ 
อัลลอฮฺที่วา 

 m s       r     q           p    v     u t    
  z   y   x w

|{l )١٨٧: البقرة( 
ความวา "แลวพวกเจาจงถือศีลอดใหครบสมบูรณ
จนถึงพลบค่ํา และพวกเจาจงอยาสมสูกับพวก
นาง ขณะที่พวกเจากําลังอิอฺติกาฟอยูในมัสยิด" 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 187) 

 

                                                 
66 อัลมุวัตเฏาะอฺ, เลม 1 หนา 27, อัลมุเดาวะนะฮฺ, เลม 1 หนา 195 พิมพคูกับมุก็
อดดิมาตอิบนุรุชด 

67 อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 485 
68 อัลอินศอฟ, เลม 3 หนา 360 
69 ซาดุลมะอาด, เลม 2 หนา 88 
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พวกเขากลาววา "อายะฮฺน้ีบงชี้วา การถือศีลอดน้ันเปน
เง่ือนไขสําหรับการอิอฺติกาฟ เพราะอัลลอฮฺไดกลาวถึงมันหลังจากที่
พระองคกลาวถึงการถือศีลอด ดังน้ันสรุปไดวา อิอฺติกาฟสามารถ
ปฏิบัติไดในทุกเวลา ยกเวนวันเวลาที่หามไมใหถือศีลอด"70 
 
คําวิพากษ   

1. ไมจําเปนเสมอไปวาทุกครั้งที่มีการกลาวถึงหุกมหน่ึง
หลังจากอีกหุกมหน่ึง ทําใหหุกมใดหุกมหน่ึงตองผูกพันกับอีกหุกม 
หน่ึง เพราะถาเปนเชนนั้น จําเปนตองกลาววา "การถือศีลอดจะไมถูก
รับนอกจากตองมีการอิอฺติกาฟควบคูกันไปดวย" ซ่ึงแนนอนวาไมมี 
อุละมาอทานใดกลาวเชนน้ี71 

2. ทัศนะนี้ยังอางอิงหลักฐานจากหะดีษที่เลาโดยอาอิชะฮฺวา 
ทาน นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 » ٍمْوَِص بَِّال إَافَِكتْ اعَال«
ความวา "ไมมีการอิอฺติกาฟนอกจากดวยการถือ
ศีลอด"72  

                                                 
70 อัลมุวัตเฏาะอ,  เลม 1 หนา 315 
71 อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 182 
72 สุนัน อัดดาเราะกุฏนีย, เลม 2 หนา 199, สุนัน อัลบัยอะกีย, เลม 4 หนา 317 
ในสายรายงานมีนักรายงานชื่อ สุวัยด เปนนักรายงานที่ออนมาก 
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แตหะดีษเปนหะดีษที่ เฎาะอีฟไมสามารถนํามาใชเปน
หลักฐานพาดพิงได 

3. ถาหากวาการถือศีลอดเปนสิ่ งที่ จําเปนสําหรับการ 
อิอฺติกาฟ ดังนั้นการอิอฺติกาฟชวงกลางคืนยอมเปนโมฆะและใชไมได 
เพราะไมมีการถือศีลอด 
 
ผลของความขัดแยง 

สําหรับทัศนะที่เห็นวาการถือศีลอดเปนเง่ือนไขสําหรับการอิอฺ
ติกาฟจะมีผลที่ตามมาดังน้ี คือ 

1. ไมอนุญาตใหอิอฺติกาฟในวันตางๆ ที่หามไมใหถือศีลอด 
อาทิ วันอีด และวันตัชรีก (วันที่ 11, 12, 13 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ) 73 

2. ไมอนุญาตใหอิอฺติกาฟเฉพาะเวลากลางคืนเทานั้น เพราะ
ไมมีการถือศีลอดในเวลาดังกลาว74 

3. การอิอฺติกาฟไมสามารถทําไดในเวลาที่นอยกวาหนึ่งวัน75 
 

6.8 ตองอิอฺติกาฟในมัสยิด โดยอาศัยหลักฐานตอไปนี้ 
6.8.1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 
                                                 
73 มุก็อดดิมาตอิบนุรุชด, เลม 1 หนา 200 
74 ฟกฮุล อิอฺติกาฟ, หนา 109 
75 เลมเดิม 
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 m  z     y     x     w     v
|{l )١٨٧: البقرة( 

ความวา " และพวกเจาจงอยาสมสูกับพวกนาง 
ขณะที่พวกเจากําลังอิอฺติกาฟอยู ในมัสยิด" 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 187) 

 
อัลกุรฏบียกลาววา "บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวา  

อิอฺติกาฟตองกระทําในมัสยิดเทานั้น"76 
อิบนุหะญัรกลาววา "ดังน้ันจึงไดทราบจากการกลาวถึงมัสยิด

วา แทจริงการอิอฺติกาฟไมสามารถกระทําไดนอกจากในมัสยิด"77 
อัชเชากานียกลาววา "ผูประสาทชะริอะฮฺ(คือทานนบี) 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซ่ึงไดนําบัญญัติการอิอฺติกกาฟมาประกาศ
ไมเคยปฏิบัตินอกจากในมัสยิด และไมเคยมีบัญญัติอิอฺติกาฟสําหรับ
ประชาชาติของทาน นอกจากในมัสยิด..."78 
 
 

                                                 
76 อัลญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 2 หนา 333 
77 ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 272 
78 อัสสัยลุลญัรรอร, เลม 2 หนา 136 



36 

6.8.2  หลักฐานจากสุนนะฮฺ 
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา 

َإن كان رسـول اهللاَِّ صـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم « َ ْ ُ ََّ ََ َ َِ َّ ُ َ َْ ِ
ِليــدخل عــيل رأســه وهــو يف املــسجد  ِِ ْ َ َ َُْ ِ َ ُ َ ُ َْ َّ َ ُ َْ

ُفأرجله ُِّ َ ُ ٍ وكان ال يدخل البيـت إال حلاجـة ,َ َِ َ ََ َّ َِ َ ُ ْْ َْ ُ َ َ
ًإذا كان معتكفا ِ َ ْ ُ َ َ َ ِ« 

ความวา "ทานเราะสูลุลลอฮฺ ขณะที่ทําอิอฺติกาฟ
อยูในมัสยิด ทานไดเอาศีรษะของทานเขามาใน
หองของฉัน แลวฉันก็ชวยหวีผมใหแกทาน และ
ทานจะไมเขาไปในบาน เวนแตเม่ือมีความจําเปน 
เม่ือยามที่ทานทําอิอฺติกาฟอยู”79 และหะดีษอ่ืน  ๆ

 
6.8.3  หลักฐานจากอิจญมาอฺ 

อิบนุ บัตฏอล กลาววา "บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวา 
อิอฺติกาฟไมสามารถกระทําไดนอกจากในมัสยิดเทานั้น"80  

                                                 
79 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2029, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 297 
80 ชัรหฺ อิบนุ บัตฏอล อะลา เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลม 4 หนา 161 
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และดูคําพูดของอิบนุ อับดิลบัร81 อัลกุรฏบีย82 อิบนุตัยมิ
ยะฮฺ83 อิบนุรุชด84 อิบนุ หะญัร85 และอัซซุรกอนีย86 ในความหมาย
เดียวกันน้ี 

 
• เงื่อนไขที่วาตองอิอฺติกาฟในมัสยิดทั้งสามเทาน้ัน 

ไมมีอุละมาอทานใดที่สรางเง่ือนไขวาการอิอฺติกาฟตองกระทํา
ในมัสยิดทั้งสามเทานั้น นอกจากสะอีด บิน มุสัยยิบ87 และเชค อัลอัล
บานีย88 อุละมาอสมัยปจจุบัน โดยอางหลักฐานจากหะดีษหุซัยฟะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ที่กลาวแกอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ วา "ประชาชนที่พากันอิอฺติกาฟระหวางบานของทานและบาน
ของอบีมูซา ไมมีปญหาหรือ? เพราะทานก็ทราบวา แทจริงทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไววา 

 »ِةَثَالَّ الثِدِاجََس املِ يفَِّال إَافَِك اعتَال«
                                                 
81 อัตตัมฮีด, เลม 8 หนา 235 
82 อัลญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 2 หนา 333 
83 มัจญมูอฺ อัลฟะตาวีย, เลม 26 หนา 123 
84 บิดายะฮฺ อัลมุจญตะฮิด, เลม 1 หนา 312 
85 ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 372 
86 ชัรหฺ อัซซุรกอนีย ลิลมุวัตเฏาะอฺ, เลม 2 หนา 206 
87 มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบีชัยบะฮฺ, เลม 3 หนา 91, อัลมุหัลลา, เลม 5 หนา 194 
88 กิยาม เราะมะฎอน, หนา 37 
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ความวา "ไมมีการอิอฺติกาฟใดๆนอกจากในมัสยิด
ทั้งสามเทานั้น (คือมัสยิด อัลหะรอม, มัสยิด
อันนะบะวีย และมัสยิดอัลอักศอ)" 

ดังน้ันอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด จึงกลาวแกเขาวา "บางทีทาน
อาจจะหลงลืมไป และพวกเขาจดจํา หรือ ทานผิดพลาดไป และพวกเขา
ถูกตอง"89 

แตทัศนะของบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหลายและตาบิอีน คือ
อนุญาตใหทําอิอฺติกาฟในทุกๆ มัสยิดที่มีการละหมาดญะมาอะฮฺ ตาม
ความหมายรวมของอายะฮฺอัลกุรอาน(ที่อางเปนหลักฐานขางตน) และ
ตอหะดีษของหุซัยฟะฮฺน้ัน ที่ถูกตองคือเปนหะดีษเมากูฟ(หะดีษที่สาว
ถึงเศาะหะบะฮฺเทานั้น ไมถึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) 
พรอมกับคําตอบอ่ืน  ๆที่พรอมมูลอยูแลว90  

อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา "น่ีเปนทัศนะของบรรดาตาบิอีน
ทั้งหลาย และไมมีรายงานจากเศาะหาบะฮฺที่คานเปนอ่ืนจากนี้ นอกจาก

                                                 
89 มุชกิล อัลอาษาร, เลม 7 หนา 201, สุนัน อัลบัยฮะกีย, เลม 4 หนา 316, อัลมุ
หัลลา, เลม 5 หนา 192 

90 ดูใน ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ ของอิบนุ ตัยมิยะฮฺ, เลม 2 หนา 724-726, อัชชัรหฺ อัลมุม
ติอฺของ อิบนุ อุษัยมีน, เลม 6 หนา 504-505, ฟกฮฺ อัลอิอฺติกาฟ ของ อัลมุชัย
กิหฺ, หนา 122 
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ทัศนะของผูที่เจาะจงสถานที่อิอฺติกาฟวาตองเปนมัสยิดทั้งสามเทานั้น
หรือมัสยิดนะบะวีย"91 

 
• มัสยิดที่ประเสริฐที่สุดสําหรับการอิอฺติกาฟ 

เปนที่แนนอนวามัสยิดที่ประเสริฐที่สุดสําหรับการอิอฺติกาฟ
คือ มัสยิดอัลหะรอมที่มหานครมักกะฮฺ มัสยิดอันนะบะวียที่นครมะดี
นะฮฺ และมัสยิดอัลอักศอที่อัลกุดส ตามลําดับ92 เพราะเปนมัสยิดที่
ประเสิรฐกวามัสยิดใด  ๆ

อบู  ฮุ ร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ  อันฮุ เลาวา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ــشد الرحــال إالَال« َّ ت ِ ُ َ ِّ ُّ َ إىل ثالَُ َ َ ــساجد ِ ــة م َث ِ َ َ ِ َ :
َمسجدي هذا َ ِ ِ ْ ِ ومسج,َ ْ َ ــِد اَ ِحرامْل َ ِ ومـسجد ,َ ِ ْ َ َ

َاألقىص ْ َ ْ« 
ความวา "จะไมมีการจัดเตรียมการเดินทาง(เพ่ือ
เยี่ยมเยียนมัสยิดใดเปนการเฉพาะ) นอกจากการ

                                                 
91 ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ ของอิบนุ ตัยมิยะฮฺ, เลม 2 หนา 734 
92 อัลมับสูฏ, เลม 3 หนา 115, หาชิยะฮฺ อัลอะดะวีย, เลม 1 หนา 410, อัลอุมม

,เลม 1 หนา 107, อัลมุสเตาอิบ, เลม 3 หนา 480 
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เดินทางไปยังสามมัสยิดเทานั้น น่ันคือมัสยิดของ
ฉันแหงน้ี มัสยิดอัลหะรอม และมัสยิดอัลอักศอ"93 
 

ِصــالة يف مــسجدي هــذا خــري مــ« ٌِ ْ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِن ألــف ٌ ْ َ ْ
َصالة فيام ِ ٍ َ ْ سواه إال الَ َّ ِ ُ َ َسجد اَـمِ ِ َرامَحلْ َ« 

ความวา “การละหมาดในมัสยิดของฉันนี้ยอม
ประเสริฐกวาการละหมาดในมัสยิดอ่ืน 1,000 ครั้ง 
นอกจากมัสยิดอัลหะรอม”94 

 
สวนมัสยิดอ่ืนๆ นอกจากมัสยิดทั้งสามขางตน ตามทัศนะของ

หะนะฟยระบุวา "สงเสริมใหทําอิอฺติกาฟในมัสยิดญามิอฺ(มัสยิดกลาง
ของแตละชุมชน) ตอมาก็เปนมัสยิดใหญที่มีสัปบุรุษจํานวนมากๆ"95 

สวนมัซฮับชาฟอียและหันบาลียระบุวา "ที่ประเสริฐที่สุดคือ 
การอิอฺติกาฟที่มัสยิดญามิอฺสําหรับผูที่วาญิบตองละหมาดวันศุกร เม่ือ

                                                 
93 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 1189, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1397 
94 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 1190, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 1394 
95 บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ, เลม 3 หนา 113 
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จําเปนตองทําละหมาดวันศุกรในชวงที่กําลังการอิอฺติกาฟอยู เพ่ือที่จะ
ไดไมตองออกจากมัสยิดเพื่อเดินทางไปละหมาดวันศุกร"96 

 
7. มารยาทในการอิอฺติกาฟ 

อะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา “ผู ใดก็ตามที่ทําการ 
อิอฺติกาฟ เขาก็จงอยาบริภาษดาทอ อยาพูดจาหยาบคาย และสั่ง
ครอบครัวของเขาใหนําสิ่งของจําเปนมาให และจงอยานั่งกับพวกเขา”97 

อิมาม อะหมัด กลาววา “ผูทําอิอฺติกาฟจําเปน (วาญิบ) ตอง
รักษา (มารยาท) การพูดจา ไมนอนพักสํารับอิอฺติกาฟนอกจากบน
หลังคา (ดาดฟา) มัสยิด และไมเปนการสมควรสําหรับเขาที่จะทําการ
เย็บปก หรือทํางานใดๆ ขณะที่กําลังทําอิอฺติกาฟอยู”98 

อิบนุ ตัยมิยะฮฺ กลาววา “สิ่งที่ผูทําอิอฺติกาฟสมควรที่จะ
ปฏิบัติในชวงการอิอฺติกาฟคือหมกมุนอยูกับการอิบาดะฮฺระหวางเขา
กับอัลลอฮฺเทานั้น เชน อานอัลกุรอาน กลาวซิกรุลลอฮฺ วิงวอนขอ 
ดุอาอ กลาวขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) ใครครวญ และอ่ืน ”ๆ 99 

                                                 
96 อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 481, ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ ของอิบนุตัยมิยะฮฺ, เลม 2 หนา 

749-750 
97 มุศ็อนนัฟ อับดุรร็อซซาก, เลม 4 หนา 356, มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบีชัยบะฮฺ, เลม 2 
หนา 334  

98 ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ ของอิบนุตัยมิยะฮฺ, เลม 2 หนา 792 
99 ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ ของอิบนุตัยมิยะฮฺ, เลม 2 หนา 787 
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อิบนุล ก็อยยิม ไดกลาวหลังจากที่ไดสาธยายถึงแบบอยาง
การอิอฺติกาฟของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “...อิบาดะฮฺ
ในประเภทตางๆ เหลานั้นลวนนํามาซึ่งเปาหมายของการอิอฺติกาฟและ
จิตวิญญาณของมัน ซ่ึงตรงขามกับสิ่งที่ผูไมประสาหลายๆ คนมักจะ
นําเอาสถานที่อิอฺติกาฟเปนแหลงจับกลุมสนทนากัน เปนแหลงชุมนุม
ของแขกที่มาเยี่ยมเยียน และพูดคุยกันในหมูพวกเขา การปฏิบัติแบบนี้
เปนสีสันอยางหนึ่ง สวนการอิอฺติกาฟของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เปนสสีันอีกอยางหนึ่ง (ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง)”100 
 
8. เวลาเขาสถานที่อิอฺติกาฟและเวลาออก 
8.1 เวลาเขาสถานที่อิอฺติกาฟ 

เริ่มเขาสถานที่อิอฺติกาฟกอนตะวันลับขอบฟาของบายวันที่ 
20 เราะมะฎอนตามทัศนะของอุละมาอสวนใหญ101 โดยยึดตามหะดีษที่
เลาโดยอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ที่วา 

َ األَْرشَْع الِْفكَتْعَيْلَف«  »َرِاخَوْ
ความว า “ดั งนั้ นเขาจงอิ อฺติกาฟในสิบคืน
สุดทาย”102 

                                                 
100 ซาดุลมะอาด, เลม 2 หนา 90 
101 หาชิยะฮฺ อิบนุอาบิดีน, เลม 2 หนา 452, อัลมุเดาวะนะฮฺ, เลม 2 หนา 238, 
ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลม 8 หนา 68, อัลฟุรูอฺ, เลม 3 หนา 170 
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หะดีษนี้บงชี้วา “เวลาสําหรับเขาอิอฺติกาฟคือ กอนตะวันลับ

ขอบฟาของค่ําที่ 21 เราะมะฎอน (เย็นวันที่ 20) เพราะคําวา  »العرش«  
(ไมมีฮาอขางหลัง) เปนจํานวนนับของกลางคืน และคืนแรกของสิบวัน
สุดทายก็คือ คืนที่ 21”103 

และเนื่องเพราะในค่ําคืนที่ 21 น้ีเปนหนึ่งในค่ําคืนคี่ของสิบวัน
สุดทายของเดือนเราะมะฎอนที่ เปนที่คาดหวังวาจะเปนค่ําคืน 
อัลก็อดรฺ ดังน้ันผูทําอิอฺติกาฟจึงควรเริ่มเขาสถานที่อิอฺติกาฟของเขา
หลังจากที่ตะวันลับขอบฟาของวันที่ 20 และยางเขาค่ําคืนที่ 21104 
 
8.2 เวลาออกจากสถานที่อิอฺติกาฟ 

มีอุละมาอจํานวนมากที่สงเสริมใหออกจากสถานที่อิอฺติกาฟ
หรือมัสยิดในชวงเชาของวันอีด พรอมๆกับการเดินทางสูสนาม

                                                                                                
102 อางแลว 
103 อัชชัรหุ อัลกะบีร, เลม 2 หนา 67 
104 อัลฟุรูอฺ, เลม 3 หนา 170 
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ละหมาดอีด105 และหากผูใดจะออกจากสถานที่อิอฺติกาฟกอนหนานั้นก็
ถือวาเปนที่อนุญาต106 

อิมาม มาลิก เลาวา “ทานพบเห็นผูรูบางทานเมื่อพวกเขา
ทําอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน พวกเขาจะไม
เดินทางกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาจนกวาพวกเขาจะรวมเปน
สักขีพยานในวันอีดพรอมๆกับชุมชน”107 

อิมาม อิบรอฮีม อันนะเคาะอีย กลาววา “พวกเขา (หมายถึง
บรรดาตาบิอีน) ชอบที่จะใหบรรดาผูทําอิอฺติกาฟนอนพักในมัสยิดใน
คืนวันอีด จนกวาเขาจะเดินทางออกจากสถานที่อิอฺติกาฟมุงสูการ
ละหมาดอีด (ที่มุศ็อลลา)” 108 

สวนอิมาม อัลเอาซาอีย กลาววา “ใหผูทําอิอฺติกาฟออกจาก
สถานที่อิอฺติกาฟเมื่อพบวาตะวันไดลับขอบฟาไปแลวในวันสุดทาย
ของสิบวันสุดทาย” 109 

                                                 
105 อัลอิสติซการ, เลม 10 หนา 296, อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 491, อัชชัรหฺ อัลกะ
บีร ของ อิบนุกุ ดามะฮฺ, เลม 2 หนา 67 

106 อัลมุวัตเฏาะอ, เลม 1 หนา 351, มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบีชัยบะฮฺ, เลม 3 หนา 92, 
อัลมุฆนีย, เลม 4 หนา 490 

107 อัลมุวัตเฏาะอ, เลม 1 หนา 315 
108 มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 338 
109 อัลอิสติซการ, เลม 10 หนา 297 
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และเนื่องเพราะสิบวันสุดทายจะสิ้นสุดลงดวยการสิ้นสุดของ
เดือน และเดือนจะสิ้นสุดลงดวยการลับขอบฟาของตะวันในค่ําของวัน
อีด” 110 
 
9. สิ่งที่ทําใหเสียการอิอฺติกาฟ 
9.1. การรวมประเวณ ี

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 m  z     y     x     w     v
|{l )١٨٧: البقرة( 

ความวา "และพวกเจาจงอยาสมสูกับพวกนาง 
ขณะที่พวกเจากําลังอิอฺติกาฟอยู ในมัสยิด" 
(อัลบะเกาะเราะฮฺ, อายะฮฺ 187) 

 
อัลกรุฏบีย กลาววา “อัลลอฮฺทรงชี้แจงวาการรวมประเวณีทํา

ใหเสียอิอฺติกาฟ และบรรดาอุละมาอตางมีมติเปนเอกฉันทวาผูใดรวม

                                                 
110 อัลญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 2 หนา 337 
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ประเวณีกับภรรยาขณะที่เขากําลังทําอิอฺติกาฟอยู โดยมีเจตนาที่จะทํา
เชนน้ัน การอิอฺติกาฟของเขาเสียทันที” 111 

อิบนุ ฮุบัยเราะฮฺ กลาววา “อุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวาผูใด
รวมประเวณีกับภรรยาของเขาโดยเจตนา การอิอฺติกาฟของเขาจะเปน
โมฆะทันที ทั้งการอิอฺติกาฟที่บนบาน(วาญิบ) และอิอฺติกาฟที่เปน
สุนัต”112 
 
9.2 ออกจากมัสยิดโดยปราศจากความจาํเปน 

อุละมาอมีมติเห็นพองกันวา ผูใดออกจากสถานที่อิอฺติกาฟ
หรือมัสยิดโดยเจตนาดวยทุกสวนของรางกาย การอิอฺติกาฟของเขาจะ
เสียทันที ถึงแมวาจะเปนเวลาเพียงชวงสั้นๆก็ตาม เพราะจะทําใหขาด
ความตอเนื่องของการเก็บตัว อันเปนเง่ือนไขหลักอยางหนึ่งของการอิอฺ
ติกาฟ113 

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา  

                                                 
111 อัลญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 2 หนา 332, ดูคําพูดของอิบนุล มุนซิร 
ในอัลอิจญมาอฺ, หนา 54, อิบนุ หัซม ในมะรอติบ อัลอิจญมาอฺ, หนา 41 

112 อัลอิฟศอหฺ, เลม 1 หนา 358 
113 ฟตหุลเกาะดีร, เลม 2 หนา 396, อัชชัรหฺ อัลกะบีร ของ อัดดัรดีร, เลม 1 หนา 

543, อัลอุมม, เลม 2 หนา 108, กัชชาฟ อัลเกาะนาอฺ, เลม 3 หนา 362, อัลมุหัล
ลา, เลม 5 หนา 188 
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َوكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان «  ََ ََ ِ ٍِ َِ َ ََ َّ ََ ُ ْْ َْ ُ
ًمعتكفا ِ َ ْ ُ«  

ความวา "และทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม จะไมเขาไปในบานเม่ือยามที่ทาน
ทําอิอฺติกาฟ เวนแตเม่ือมีความจําเปน”114 

 
อัลค็อตฏอบีย  กลาววา “ในหะดีษนี้ ไดชี้ แจงวา ผูทํ า 

อิอฺติกาฟจะไมเขาไปยังบานของเขานอกจากเพื่อการขับถาย ถาหาก
เขาเขาไปในบานเพื่อการอื่นจากทั้งสอง เชนทานอาหาร หรือด่ืมนํ้า 
การอิอฺติกาฟของเขาก็จะเสียทันที”115 

อิบนุ หัซมกลาววา “อุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวา ผูใดออก
จากสถานที่อิอฺติกาฟ (มัสยิด) โดยปราศจากความจําเปน หรืออันตราย 
หรื อการทํ าความดี ที่ ถู กสั่ งหรื อส ง เสริ ม ให ปฏิ บั ติ  การ 
อิอฺติกาฟของเขาก็จะเปนโมฆะ”116 

เชคอิบนุอุษัยมีนไดแบงประเภทของการออกจากสถานที่อิอฺติกาฟ
เปนสามกรณี คือ 

                                                 
114 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย, เลขท่ี 2029, เศาะฮีหฺ มุสลิม, เลขท่ี 297 
115 มะอาลิม อัสสุนัน, เลม 3 หนา 341 
116 มะรอติบ อัลอิจญมาอฺ, หนา 41  
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- กรณีที่หนึ่ง ออกจากสถานที่อิอฺติกาฟเนื่องเพราะมีธุระ
จําเปนทั้งทางธรรมชาติและทางศาสนบัญญัติ เชนออกเพ่ือไป
ถายทุกขและปสสาวะ อาบนํ้าละหมาดที่วาญิบ อาบน้ํายก
หะดัษใหญ หรือออกเพ่ือไปกินด่ืม การออกจากสถานที่อิอฺติ
กาฟในกรณีเชนน้ีเปนที่อนุญาตเมื่อไมสามารถกระทําใน
มัสยิด แตถาหากวาสามารถกระทําในมัสยิด สิ่งตางๆดังกลาว
ก็ไมเปนที่อนุมัติ เชน ในกรณีที่มีหองน้ําอยูดานในเขตของ
มัสยิด ซ่ึงเขาสามารถที่จะใชบริการหองนํ้าดังกลาวในการทํา
ธุระสวนตัวและอาบน้ํา หรือมีคนนําอาหารและเครื่องด่ืมมา
บริการให ดังน้ันจึงไมควรออกไป เน่ืองจากไมมีความจําเปนที่
จะตองออก 

- กรณีที่สอง ออกจากสถานที่อิอฺติกาฟเพื่อทําอิบาดะฮฺ/การทํา
ดีอยางใดอยางหนึ่ง เชนออกไปเยี่ยมคนปวย ออกไปสงญะนา
ซะฮฺถึงกุโบร ฯลฯ ดังนั้นเขาจงอยากระทํา นอกเสียจากวาเขา
ได ทํ า ข อ แม ใ ห กั บ ตั ว เ อ ง ไ ว เ ม่ื อ ค รั้ ง ที่ เ ริ่ ม เ ข า 
อิอฺติกาฟ 

- กรณีที่สาม ออกจากสถานที่อิอฺติกาฟเพื่อกิจการใดๆ ที่ออก
จากความหมายเดิมของอฺติกาฟ เชน ออกเพื่อทําการคาขาย 
รวมหลับนอนกับภรรยา ดังนั้นในกรณีน้ีหามเขากระทําเปน
อันขาด ไมวาเขาจะทําขอแมแลวตั้งแตตนหรือไมทําก็ตาม 
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เพราะเปนการกระทําที่ทําใหเสียการอิอฺติกาฟและคานกับ
เปาหมายหลักของมัน”117  

 
10. การจัดกิจกรรมในอิอฺติกาฟ 

ดังที่ไดทราบมาแลววา เปาหมายหลักของการอิอฺติกาฟ คือ
การพํานักอยูในมัสยิดเพื่อปลีกตัวจากสังคมสูการภักดีตออัลลอฮฺ 
อยางตอเน่ืองดวยอิบาดะฮฺตาง เชน การละหมาดสุนัต อานอัลกุรอาน 
ซิกิร การขออภัยโทษ และการวิงวอนขอดุอาอ แตเน่ืองจากวา
ความหมาย “การภักดีตออัลลอฮฺ” มีความหมายที่กวางขวางครอบคลุม
ทุก  ๆกิจกรรมการภักดีตางๆ เชนการศึกษาทบทวนบทเรียน การเรียน
อานอัลกุรอาน การนั่งฟงการบรรยายศาสนา ฯลฯ ดังน้ันอุละมาอจึงมี
ทัศนะที่ขัดแยงกันวา สงเสริมใหมีการกิจกรรมในชวงการอิอฺติกาฟ 
นอกเหนือการอิบาดะฮฺเฉพาะ (เชน ละหมาดสุนัต อานอัลกุรอาน ซิกิร 
การขออภัยโทษ และการวิงวอนขอดุอาอ ฯลฯ) ดวยหรือเปลา? 

- ทัศนะที่หนึ่ง ไมสงเสริมใหมีกิจกรรมอ่ืน เชนการอาน 
อัลกุรอานใหผูอ่ืนฟง การสอนและศึกษาความรู การถกปญหา
และการสนทนาดานนิติศาสตร การเขียนหะดีษ และอื่นที่เปน
ประโยชนตอผู อ่ืน ถึงแมจะเปนการภักดีอยางหนึ่งก็ตาม 
เพราะไมเคยมีรายงานจากทาน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม วาทานเคยปฏิบัติในสิ่งดังกลาว นอกจากกิจกรรมที่

                                                 
117 มะญาลิส  ชะฮฺริ เราะมะฎอน, หนา 245-246 
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เปนอิบาดะฮฺเฉพาะเทานั้น และจะทําใหเวลาทําการอิบาดะฮฺ
เฉพาะซ่ึงเปนเปาหมายหลักและหัวใจของการอิอฺติกาฟล
ดนอยลง118 

- ทัศนะที่สอง อนุญาตใหมีกิจกรรมการอานอัลกุรอานใหผูอ่ืน
ฟง ศึกษาหาความรูและสั่งสอนผูอ่ืน และไมเปนการมักรูหฺ 
(นารังเกียจ) แตอยางใด เน่ืองจากวากิจกรรมดังกลาวมีความ
ประเสริฐกวาการละหมาดสุนัต เพราะการใชเวลาใหหมดไปกับ
กิจกรรมการศึกษาหาความรูเปนฟรฎกิฟายะฮฺ ซ่ึงเปนสิ่งที่
ประเสริฐกวาการละหมาดสุนัต และเนื่องเพราะผูอ่ืนจะไดรับ
ประโยชนจากมันดวย119 
อิบนุ อุษัยมีน กลาววา “ไมเปนที่สงสัยวาการศึกษาหาความรู

น้ันเปนการภักดีตออัลลอฮฺอยางหนึ่ง เพียงแตวาการอิอฺติกาฟเปน
ประเภทของการภักดีที่มีรูปแบบเฉพาะ เชนการละหมาด การซิกิร การ
อานอัลกุรอาน และอ่ืนๆ แตถาจะมีการสอนหนังสือบางเพียงหนึ่งหรือ
สองเวลาตอวันหรือตอคืนก็ไมเปนไร ถึงแมวาทานจะเปนผูที่กําลัง
ทําอิอฺติกาฟอยู เพราะการกระทําดังกลาวไมทําใหอิอฺติกาฟเสื่อมเสีย 
แตถาหากวามีมัจลิส(ที่ น่ังเปนกลุม)สอนหนังสือจํานวนมากและ

                                                 
118 ดู อัลฟุรูอฺ ของอิบนุ มิฟละหฺ, เลม 3 หนา 196-197, อัลมุฆนีย ของอิบนุ กุดา
มะฮฺ, เลม 3 หนา 76 

119 ดู อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 559-560, ฏ็อรหุ อัตตัษรีบ ของ อัลอิรอกีย, เลม 4 
หนา 175 และอางอิงที่ผานมา 
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บอยครั้งจนทําใหเวลาสําหรับทําอิบาดะฮฺเฉพาะลดนอยลงหรือขาด
หายไป ยอมทําให(เปาหมายของ)การทําอิอฺติกาฟไมสมบูรณและ
สูญเสีย แตไมไดทําใหเสียอิอฺติกาฟ”120 วัลลอฮุอะอฺลัม 
 

                                                 
120 อัชชัรหุ อัลมุมติอฺ เลม 6 หนา 507 


