1437

การทาความสะอาด
الطهارة
[ ไทย – Thai - ]تايالندي

ศอลิหฺ บิน ฆอนิม อัส-สัดลาน
صالح بن اغنم السدالن


ผู้แปล: อารี ฟีน ยาชะรัด
ผู้ตรวจทาน: ฟั ยซอล อับดุลฮาดี
 اعرفني ياجاراد:ترمجة
 فيصل عبد اهلادي:مراجعة

การทาความสะอาด

1

การทาความสะอาด
การทาความสะอาด
)(الطهارة
1. ความหมายของอัฏ-เฏาะหาเราะฮฺ
ตามหลักภาษา คือ ความสะอาดและบริ สทุ ธิ์
ตามหลักวิชาการ คือ ลักษณะที่เป็ นอุปสรรคต่อการละหมาดและอื่น ๆ ในทานองเดียวกันได้
หายไปจากร่างกาย
2. บทบัญญัตเิ กี่ยวกับนา้
นา้ มี 3 ประเภท
หนึ่ง เฏาะฮูร (นา้ สะอาดและสามารถนาไปใช้ ทาความสะอาดได้ )
คือ น ้าที่ยงั คงสภาพเดิม ซึง่ ใช้ ในการชาระร่างกายให้ สะอาดจากหะดัษ และชาระสิ่งโสโครกปฏิกลู
ได้
อัลลอฮฺตรัสว่า
َ ُ َ ز ُ َ َ ۡ ُ ز َ َّ ٓ ٓ ز
ُ
]١١ :ٱلس َماءِّ َماء ِّّلُ َط ز ِّه َركم بِّهِّۦ ﴾ [االنفال
نل عليكم مِّن
ِّ ﴿ وي

“และพระองค์ทรงหลัง่ น ้าสะอาดจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้ า เพื่อทรงชาระพวกเจ้ าให้ สะอาดด้ วยน ้านัน้ ”
[อัลอันฟาล : 11]
สอง ฏอฮิร (นา้ สะอาดแต่ ไม่ สามารถนาไปใช้ ทาความสะอาดได้ )
คือน ้าสะอาดที่ได้ เปลี่ยนสภาพของสี รส หรื อกลิ่น อันเนื่องจากสิ่งอื่นซึง่ มิใช่สิ่งปฏิกลู (นะญิส) น ้า
ประเภทนี ้สะอาด แต่ไม่สามารถใช้ ในการปลดเปลื ้องหะดัษได้ เพราะได้ เปลี่ยนจากสภาพเดิม
สาม นะญิส (นา้ สกปรก )
คือน ้าที่เปลี่ยนสภาพของสี กลิ่น หรื อรส อันเนื่องจากสิ่งปฏิกลู (นะญิส) ไม่วา่ น ้าจะมีปริมาณน้ อย
หรื อมากก็ตาม
น ้าที่สกปรก ( นะญิส ) จะเปลี่ยนสภาพเป็ นน ้าสะอาดเมื่อมันเปลี่ยนสภาพด้ วยตัวเอง หรื อมัน
เหือดแห้ ง หรื อโดยการเพิ่มปริมาณน ้าสะอาดลงไป ดังนันการเปลี
้
่ยนสภาพของน ้าจะทาให้ หายจากการ
เป็ นน ้าสกปรก
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เมื่อมีความสงสัยว่าน ้านันสกปรกหรื
้
อสะอาด ให้ ยดึ ที่มนั่ ใจ เนื่องจากมูลฐานเดิมของสิ่งที่
สะอาดนันคื
้ อมีความสะอาด
เมื่อน ้าสะอาดผสมกับน ้าที่สกปรก แล้ วไม่มนั่ ใจว่าน ้าสะอาดหรื อไม่ ให้ ทาการตะยามุม ( คือ
การทาความสะอาดโดยการใช้ ดนิ หรื อฝุ่ น )
เมื่อเสื ้อผ้ าที่สะอาดปะปนกับเสื ้อผ้ าที่สกปรก หรื อปะปนกับเสื ้อผ้ าที่ไม่อนุมตั ิ แล้ วเกิดความ
สงสัย ให้ ยึดถือความมัน่ ใจเป็ นหลัก และไม่ต้องละหมาดใหม่
3. ประเภทของการทาความสะอาด
การทาความสะอาดตามบทบัญญัติ มี 2 ประเภท
รู ปธรรม คือ การทาความสะอาดอวัยวะต่างๆ
นามธรรม คือการชาระจิตใจให้ สะอาดจากมลทินของบาปต่าง ๆ
การทาความสะอาดเชิงรูปธรรม คือการทาความสะอาดภายนอกเพื่อละหมาด ซึง่ มี 2 ประเภท คือ
1. การทาความสะอาดจากหะดัษ
2. การทาความสะอาดจากนะญิส (สิ่งสกปรก)
การทาความสะอาดจากหะดัษ มี 3 ประเภท
หะดัษใหญ่ คือการอาบน ้า
หะดัษเล็ก คือการอาบน ้าละหมาด
และการตะยามุม ( การใช้ ดนิ หรื อฝุ่ น) ในกรณีที่มีอปุ สรรคในการใช้ น ้า
การทาความสะอาดจากสิ่งปฏิกูล มี 3 ประเภท
การล้ าง การเช็ดถู และการพรมน ้า
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บทว่ าด้ วยภาชนะ
)(اآلنية
1. ความหมาย
ตามหลักภาษา คือ ภาชนะที่ใช้ สาหรับใส่อาหารและเครื่ องดื่ม เช่นถุงและเครื่ องใช้
ส่วนความหมายตามหลักวิชาการก็มีความหมายในทานองเดียวกัน
2. ประเภทของภาชนะ
เมื่อพิจารณาตามลักษณะของวัตถุที่ผลิต ภาชนะมีหลายประเภท
1. ภาชนะที่เป็ นทองคาและเงิน
2. ภาชนะที่ประดับ (หรื อชุบ) ด้ วยเงิน
3. ภาชนะที่ชบุ (หรื อเคลือบ) ด้ วยทองและเงิน
4. ภาชนะที่มีราคาแพง เนื่องจากวัตถุดิบหรื อกระบวนการผลิต
5. ภาชนะที่ทาจากหนังสัตว์
6. ภาชนะที่ทาจากกระดูก
7. และอื่น ๆ เช่นทาจากไม้ กระเบื ้อง ทองเหลือง และภาชนะทัว่ ไป
3. บทบัญญัตเิ กี่ยวกับภาชนะ
ภาชนะทุกชิ ้นเป็ นสิ่งที่สะอาดและเป็ นที่อนุมตั ิ ราคาแพงหรื อถูกก็ตาม ยกเว้ นภาชนะทองคาและ
เงิน และที่ เคลือบด้ วยทองหรื อเงิน เนื่ องจากมี รายงานจากหุซัยฟะฮฺ บิน อัล-ยะมาน กล่าวว่า ท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ِ الفض ِة و َل ََأْكلوا ِف ِصحافِها َف ِإّنا َلم ِف الدنْيا و َلكم ِف
ِ بو
ِ
َ ف آنِ َي ِة
))اآلخ َر ِة
َ َ ْ
َ
َ ِ الذ َه
َ ْ ََ (( َل
ْ ْ َ َ
ْ ْ َ
ْ شب ْوا

“แท้ จริ งท่านรอสูลกล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ ดื่มด้ วยภาชนะทองคาและเงิน และอย่าได้ รับประทานด้ วยจาน
ทองและเงิน เพราะแท้ จริ งทองและเงินนันพวกเขา
้
( ผู้ปฏิเสธศรัทธา) จะใช้ สอยในโลกนี ้ และพวกเจ้ าจะได้
ใช้ สอยในโลกหน้ า”
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 5110, มุสลิม 2067, อัตติรมิซีย์ 1878, อันนะสาอีย์ 5310, อบูดาวูด 2723 และ
ท่านอื่นๆ )
และสิ่งใดก็ตามที่ห้ามใช้ สอย ก็ห้ามครอบครองเป็ นเจ้ าของในลักษณะของการใช้ สอยเช่นกัน เช่น
เครื่ องดนตรี (ตีหรื อเป่ า) การห้ ามเช่นนี ้ครอบคลุมทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง เนื่องจากหะดีษนี ้มีความหมาย
ครอบคลุมทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง
และสิ่ง ๆ หนึง่ จะยังไม่ถกู ชี ้ขาดว่าสกปรก ( เป็ นนะญิส ) เนื่องจากความสงสัย ตราบใดที่ยงั ไม่ร้ ูแน่
ชัดว่าสกปรกหรื อไม่ เนื่องจากมูลฐานเดิมของมันนันเป็
้ นสิ่งที่สะอาด
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4. ภาชนะของต่ างศาสนิก
ประกอบด้ วย
1. ภาชนะของชาวคัมภีร์ (ชาวยิวและคริสต์)
2. ภาชนะของผู้ปฏิเสธศรัทธาอื่นๆ
ข้ อชี ้ขาดตามบทบัญญัตนิ นั ้ คืออนุมตั ใิ ห้ ใช้ สอยได้ ตราบใดที่ มนั่ ใจว่าสะอาด เนื่องจากมูลฐานเดิม
นันมั
้ นเป็ นสิ่งที่สะอาด
เสื ้อผ้ าของต่างศาสนิกนันสะอาด
้
ตราบใดที่ยงั มัน่ ใจว่าไม่สกปรก
หนังสัตว์ที่อนุมตั ใิ ห้ บริโภคเนื ้อซึง่ ตายโดยไม่ถกู เชือดตามบทบัญญัติ (ซาก) จะชาระให้ สะอาด
โดยการฟอก
สิ่งที่ขาดหรื อหลุดจากสิ่งมีชีวิต ก็เช่นเดียวกับซาก ส่วนขนนกหรื อผมเป็ นสิ่งที่สะอาด เมื่อถูกเอา
มาตอนมีชีวิต
ควรปิ ดภาชนะและถังน ้า เนื่องจากหะดีษจากญาบิร เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ เล่าว่า ท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ِ
ِ ِ
))رض َع َليْ ِه ع ْودا
َ  َو َل ْو َأ ْن ََ ْع،الل
ّ اسم
َ  َو ََخّر إ َنا َء َك َوا ْذك ِر،الل
َ (( َأ ْوك س َقا َء َك َوا ْذك ِر
َ ّ اسم

จากญะบิร กล่าวว่า แท้ จริงท่านรอสูลกล่าวว่า “ จงผูกถุงน ้าของเจ้ าและจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ และจง
ปิ ดภาชนะและกล่าวพระนามของอัลลอุ แม้ วา่ เจ้ าจะปิ ดทับด้ วยไม้ ก็ตาม
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 3106, มุสลิม 2012, อัตติรมิซีย์ 1812, อบูดาวูด 3731 และท่านอื่นๆ )
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บทว่ าด้ วยมารยาทในการขับถ่ ายและการทาความสะอาด
((الستنجاء وآداب التخيل

อัล-อิสตินญาอ์ คือการทาความสะอาดหรื อการชาระสิ่งที่ออกจากทวารหนักและทวารเบาด้ วยน ้า
อัล-อิสติจญ์ มารฺ คือการชาระสิ่งที่ออกจากทวารหนักและทวารเบาด้ วยก้ อนหิน ใบไม้ หรื ออื่น ๆ
ควรเข้ าส้ วมด้ วยเท้ าซ้ ายและกล่าวว่า “
ِ  َأعوذ بِاللِ ِمن الب،ِ((بِس ِم الل
))ث والَ َبائِث
َ ّ ْ
ّ ْ

ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้ พ้นจากความชัว่ ร้ ายของชัยฏอนมารร้ าย
ทังหลาย
้
ควรออกจากส้ วมด้ วยเท้ าขวา และกล่าวว่า
ِ ِ ِ
))ب َعني ال َ َذى َو َعا َف ِان
َ  الَ ْمد ّلل الذي َأ ْذ َه،((غ ْف َرا َن َك

ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ การสรรเสิญเป็ นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ซงึ่ ขจัดสิ่งไม่พงึ ประสงค์ออกจากตัวฉัน และ
ทรงคุ้มครองฉัน
ผู้ต้องการขับถ่ายควรเทน ้าหนักไปที่เท้ าซ้ าย และหากขับถ่ายในที่ โล่ง (ไม่ใช่ในอาคาร) ควรที่จะให้ ห่าง
จากสายตาผู้คน และปกปิ ด ให้ มิดชิด และหาสถานที่เหมาะเพื่อมิให้ เปื อ้ นปั สสาวะ
ไม่ควรนาสิ่งใดที่มีถ้อยคาราลึกถึง (กล่าวถึง )อัลลอฮฺเข้ าส้ วม นอกจากมีความจาเป็ น และไม่ควรรี บถลก
ผ้ าขึ ้น ไม่ควรพูด ไม่ควรปั สสาวะในรู และไม่ควรใช้ มือขวาจับและทาความสะอาดทวารเบา
ไม่อนุญาตให้ ผินหน้ าหรื อหลังไปทางกิบละฮฺ (ทิศที่ตงของกะบะฮฺ
ั้
) ขณะขับถ่ายในที่โล่ง ส่วนในอาคาร
นันเป็
้ นที่อนุญาต แต่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง
ห้ ามขับถ่ายบนทางสัญจร ใต้ ร่มเงาที่เป็ นที่พกั สารธารณะ ใต้ ต้นไม้ ที่รับประทานผลของมัน
เช็ดด้ วยก้ อนหินสะอาดสามก้ อน หากไม่สะอาดก็ให้ เพิ่ม และควรเพิ่มเป็ นจานวนคี่ สาม ห้ า หรื ออื่น ๆ
ห้ ามเช็ดด้ วยกระดูก มูลสัตว์แห้ ง อาหาร และสิ่งที่ควรให้ เกี ยติ และเพี ยงพอกับการล้ างชาระด้ วยนา้
กระดาษชาระ และใบไม้ การเช็ดด้ วยก้ อนหินแล้ วล้ างด้ วยน ้าย่อมดีกว่าการล้ างด้ วยน ้าเพียงอย่างเดียว
นะญิส (สิ่งสกปรก ) ที่เสื ้อผ้ านันจ
้ าเป็ นต้ องล้ างออกด้ วยน ้า หากไม่ร้ ูวา่ เปื อ้ นจุดใด ก็ให้ ล้างทังชิ
้ ้น
ผู้ชายควรนัง่ ปั สสาวะ และหากมัน่ ใจว่าไม่เปื อ้ น ก็ไม่เป็ นไรที่จะยืนปั สสาวะ
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บทว่ าด้ วยหลักปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นธรรมชาติ (ฟิ ฏเราะฮฺ)
)(سنن الفطرة
1. คานิยาม
ฟิ ฏเราะฮฺ คือหลักปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมชาติ และแบบอย่างที่สวยงาม คือ วิถีชิวิตที่มนุษย์ต้องปฏิบตั ิ
2. สิ่งที่เป็ นฟิ ฏเราะฮฺ
หนึ่ง การแปรงฟั น ส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิบอ่ ยๆ เป็ นการทาความสะอาดช่องปาก เป็ นความพอ
พระทัยของพระเจ้ า และเน้ นย ้าให้ ปฏิบตั เิ มื่ออาบน ้าละหมาด เมื่อต้ องการละหมาด อ่านอัลกุรอาน
เข้ ามัสญิด เข้ าบ้ าน ขณะตื่นนอน และขณะมีกลิ่นปาก
สอง
สาม

การขจัดขนลับและขนรักแร้ ตัดเล็บ และการล้ างข้ อพับของนิ ้วมือ
การขลิบหนวด และการไว้ เครา

สี่ การตกแต่งผมโดยทาน ้ามัน และหวีผม ไม่ควรโกนบางส่วน หรื อเว้ นไว้ บางส่วน (อัลกอซะฮฺ)
เพราะทาให้ ดไู ม่สภุ าพเรี ยบร้ อย
ห้ า

ย้ อมผมด้ วยเทียนสี

หก

การใช้ น ้าหอม

เจ็ ด คิต าน นั่น คื อ การขลิ บ หนัง หุ้ม อวัย วะเพศชาย เพื่ อมิ ให้ เป็ นแหล่ง รวมสิ่ ง สกปรกและ
ปั สสาวะ ส่วนเพศหญิงนัน้ คือการขลิบหนังที่อยู่ด้านบนสุดของอวัยวะเพศ บนช่องที่ใช้ ร่วมเพศ มีลกั ษณะ
คล้ ายเมล็ดอินผาลัมหรื อหงอนไก่ ซึ่งเป็ นที่ร้ ูกันของแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ การคิตานเป็ นการรัก ษาความ
สะอาด และมีประโยชน์หลายประการ เน้ นย ้าให้ กระทาสาหรับเพศชาย และเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับเพศหญิง
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การอาบนา้ ละหมาด
)(الوضوء
1. ความหมาย
คือการทาความสะอาดอวัยวะทังสี
้ ่ด้วยน ้า( ใบหน้ า มือทังสองจนถึ
้
งข้ อศอก ศรี ษะและเท้ า) ตาม
รูปแบบที่ศาสนาบัญญัติ
2. คุณค่ า (ความประเสริฐ) ของการอาบนา้ ละหมาด

ِ
ِ
ِ َ الل َو ْحدَ ه َل
َ ْي َك َله َو َأ ْش َهد َأ ْن َممدا عَ بْده َو َرس ْو َله ِإل
ّ  َأشْ َهد َأ ْن َل ِِ إل: (( َما من ْكم م ْن َأ َحد َي َت َوضأ َفي ْسبِغ الوض ْو َء ثم َيق ْو ل
))ت َله َأ ْبواب الَنة ال َث َمنِ َية َي ْدخل ِمن َأ َّيا َشا َء
ْ فتِ َح

ท่านรอสูลกล่าวว่า “ ไม่มีคนใดจากพวกท่านที่อาบน ้าละหมาดอย่างสมบูรณ์ แล้ วกล่าวว่า “ ฉันปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้ าที่แท้ จริ งนอกจากอัลลอฮฺ ไม่มีภาคีใดๆแก่พระองค์ และฉันปฏิญาณว่า แท้ จริ งมุหมั มัดเป็ นบ่าว
และเป็ นศาสนทูตของพระองค์ นอกจากประตูสวรรค์ทงแปดจะถู
ั้
กเปิ ดแก่เขา เขาจะเข้ าไปทางใดก็ได้ ตามที่
ประสงค์
(บันทึกโดย มุสลิม 234, อัต-ติรมิซีย์ 55, อัน-นะสาอีย์ 148, อิบนุมาญะฮฺ 470, และอะฮฺมดั 4/158 )
การอาบน ้าที่สมบูรณ์

โดยไม่ฟมเฟื
ุ่ อย

จะทาให้ อวัยวะต่าง ๆ มีรัศมีในวันปรโลก

ِ
ِ ((إِن أمتِي ي ْد َعو َن يوم
ِ ي ِم ْن
))اع ِمن ْك ْم َأ ْن يطِيْ َل غر ََه َفلْ َي ْف َع ْل
َ ْ ِالق َيا َم ِة غ ّرا مَجل
َ اس َت َط
ْ  َف َم ِن،آثار الوض ْوء
ََْ ْ

“ แท้ จริ งประชาชาติของฉันจะถูกเรี ยกในวันปรโลกในสภาพที่ใบหน้ าและอวัยวะต่างๆมี รัศมี เนื่ องจาก
ร่องรอยของการอาบน ้าละหมาด ดังนันบุ
้ คคลใดสามารถที่ทาให้ รัศมีของเขากว้ าง จงกระทาเถิด”
( บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 136 มุสลิม 246 อิบนุมาญะฮฺ 4306 อะฮฺมดั 2/400 และมาลิก 60
3. เงื่อนไขการอาบนา้ ละหมาด 10 ประการ
1. เป็ นมุสลิม
2. มีสติสมั ปชัญญะ
3. รู้เดียงสา
4. เจตนาอาบน ้าละหมาด และไม่ตงใจเลิ
ั ้ กอาบน ้าละหมาดจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
5. ยุติ (หรื อแห้ ง) จากหะดัษ
6. ชาระให้ สะอาดจากอุจจาระและปั สสาวะ
7. น ้าที่ใช้ ต้องสะอาด
8. น ้าที่ใช้ เป็ นที่อนุมตั ิ (ไม่ใช่หะรอม)
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9. ขจัดสิ่งที่กนมิ
ั ้ ให้ น ้าเข้ าถึงผิวหนัง
10. เข้ าเวลาละหมาด (สาหรับคนที่มีหะดัษเป็ นประจา)
4. สิ่งที่จาเป็ นต้ องอาบนา้ ละหมาด
คือ มีหะดัษ
5. องค์ ประกอบหลัก (รุ ก่น) ของการอาบนา้ ละหมาด 6 ประการ
หนึ่ง ล้ างหน้ า ปากและจมูกก็เป็ นส่วนหนึง่ ของใบหน้ า
สอง

ล้ างมือทังสองจนถึ
้
งข้ อศอก

สาม เช็ดศีรษะ หูทงสองก็
ั้
เป็ นส่วนหนึง่ ของศีรษะ
สี่ ล้ างเท้ าทังสอง
้
อัลลอฮฺตรัสว่า
َ َ
َّ
َ ُ َ َ ُ
َ
ُ َ
ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ ۡ َ ِّ ٰ َ َّ
ۡ ك ۡم إ َل ٱل ۡ َم َرا فِّق َو
ُ ٱم َس
َ ٱَّل
َٰٓ ﴿
حوا ب ِّ ُر ُء وسِّك ۡم َوأ ۡر ُجلك ۡم إِّل
ين َء َام ُن ٓوا إِّذا ق ۡم ُت ۡم إِّ ل ٱلصلوة فٱغسِّلوا وجوهكم وأيدِّي
ِّ يأ ُّي َها
ِّ
ِّ

َۡۡ َ ۡ
]٦ :ين ﴾ [املائدة
ِّ ٱلكعب

“โอ้ ผ้ ศู รัทธาทังหลาย
้
เมื่อพวกเจ้ าต้ องการละหมาด จงล้ างหน้ า มือทังสองจนถึ
้
งข้ อสอก จงเช็ดศรี ษะ และ
จงล้ างเท้ าทังสองจนถึ
้
งตาตุม่ ”
( อัลมาอิดะฮฺ 6 )
ห้ า เรี ยบเรี ยงตามลาดับ เนื่องจากอัลลอฮฺ ได้ ระบุไว้ อย่างเรี ยบเรี ยงและให้ การเช็ดอยู่ระหว่าง
สองอวัยวะที่ถกู ล้ าง
หก

กระทาโดยติดต่อกัน เพราะท่านเราะสูลปฏิบตั เิ ช่นนัน้

6. สิ่งที่ควรปฏิบัติในการอาบนา้ ละหมาด
ส่วนหนึง่ จากสิ่งที่ควรปฏิบตั ิ
1. แปรงฟั น
2. ล้ างมือทังสองสามครั
้
ง้
3. บ้ วนปาก สูดน ้าจมูกและสัง่ ออกมา
4. สางเคราที่หนา และสางระหว่างนิ ้วมือและนิ ้วเท้ า
5. เริ่มด้ วยอวัยวะด้ านขวา
6. ล้ างสองครัง้ และสามครัง้
7. น ้าที่เช็ดหูนนให้
ั ้ เอาใหม่ (ไม่ใช่ร่องรอยที่เหลือจากการเช็ดศรี ษะ)
8. อ่านดุอาอ์หลังอาบน ้าละหมาด
9. ละหมาดสองร็อกอะฮฺหลังอาบน ้าละหมาด

การทาความสะอาด

9

สิ่งไม่ ควรปฏิบัติ (มักรู ฮฺ) ได้ แก่
1. อาบน ้าละหมาดในที่สกปรก (ที่มีนะญิส) เนื่องจากเกรงว่าจะเปื อ้ น
2. ล้ างเกินสามครัง้ เนื่องจากมีรายงานว่าท่านเราะสูลล้ างสามครัง้ และกล่าวว่า
))(( َم ْن زَ ا َد َف َق ْد َأ َسا َء َو َظ َل َم

บุคคลใดเพิ่มมากกว่านี ้ เขาย่อมทาสิ่งไม่ดี ( ไม่รักษามารยาทการอาบน ้าละหมาด ) และอธรรม (ต่อตัวเอง
โดยบกพร่องในผลบุญ )
(บันทึกโดย อัน-นะสาอีย์ 140, และอบูดาวูด 135 )
3. ใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย เนื่องจาก ท่านเราะสูลอาบน ้าละหมาดด้ วยน ้าหนึง่ ลิตร และการฟุ่ มเฟื อย
นันเป็
้ นสิ่งต้ องห้ าม (หะรอม) ในทุกๆเรื่ อง
4. ละทิ ้ง (หรื อละเลย) สิ่งที่ควรปฏิบตั ใิ นการอาบน ้าละหมาด เมื่อเขาละทิ ้ง เขาย่อมเสียโอกาสใน
ผลบุญ ดังนันไม่
้ ควรที่จะละเลย
สิ่งที่ทาให้ เสียนา้ ละหมาด 7 ประการ
หนึ่ง สิ่งที่ออกมาจากทวารหนักและทวารเบา
สอง

สิ่งที่ออกมาจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

สาม

หมดสติ โดยเป็ นบ้ า เป็ นลม หรื อมึนเมา

สี่ สัมผัสอวัยวะเพศชาย หรื ออวัยวะเพศหญิง โดยไม่มีสิ่งขวางกัน้
ห้ า การสัมผัสกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงด้ วยอารมณ์ทางเพศ
หก

รับประทานเนื ้ออูฐ

เจ็ด มีหะดัษใหญ่ (สิ่งที่จาเป็ นต้ องชาระร่างกายโดยการอาบน ้า ) เช่น การเข้ ารับอิสลาม มีน ้า
อสุจิเคลื่อน และอื่นๆ ส่วนคนตายนันไม่
้ จาเป็ นต้ องอาบน ้าละหมาด แต่จาเป็ นต้ องอาบน ้าชาระร่างกาย
(ฆุสลฺ)
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การอาบนา้ ชาระร่ างกาย
)(الغسـل

1. ความหมาย
เชิงภาษา คือหากอ่านว่า อัล-ฆุซลุ และอัล-ฆอซลุ คือการชาระล้ าง หากอ่านว่า อัล-ฆิซลุ คือสิ่งที่
ใช้ ทาความสะอาด
เชิงวิชาการ คือ การรดน ้าให้ ทวั่ ทุกส่วนของร่างกาย ตังแต่
้ ศีรษะจนจรดเท้ า ตามรูปแบบที่กาหนด
ผู้ชายและผู้หญิงก็ปฏิบตั เิ หมือนกัน นอกจากการชาระร่างกายจากเลือดประจาเดือนหรื อเลือดหลังคลอด
บุตร ควรขัดถูด้วยสิ่งที่มีกลิ่นหอมให้ สะอาดหมดจดจากร่องรอยของเลือด
2. สิ่งที่จาเป็ นต้ องอาบนา้ 6 ประการ
1. มีน ้าอสุจิเคลื่อนเนื่องจากมีอารมณ์ทางเพศ (ทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง)
2. การมีเพศสัมพันธ์
3. การตาย ยกเว้ นการตายชะฮีด (สงครามศาสนา)
4. การเข้ ารับอิสลาม (จากต่างศาสนิกหรื อผู้ที่เคยสิ ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิม)
5. มีเลือดประจาเดือน
6. มีเลือดหลังคลอดบุตร
3. การอาบนา้ ที่ส่งเสริมให้ ปฏิบัติ
1. การอาบน ้าในวันศุกร์
2. อาบน ้าเพื่อเข้ าพิธีการทาหัจญ์และอุมเราะฮฺ
3. การอาบน ้าของผู้ที่อาบน ้าศพ
4. การอาบน ้าในวันอีดทังสอง
้
(อีดลิ ฟิ ฏรี ย์และอีดลิ อัฎฮา)
5. เมื่อฟื น้ จากการเป็ นลมหรื อหายจากการเป็ นบ้ า
6. การอาบน ้าเมื่อเข้ าเขตมักกะฮฺ
7. การอาบน ้าเพื่อละหมาดสุริยคราสหรื อจันทรุปราคาหรื อละหมาดขอฝน
8. การอาบน ้าของผู้หญิงที่มีเลือดเสีย (อิสติหาเฎาะฮฺ) สาหรับละหมาดทุกครัง้
9. ทุกๆการรวมตัวหรื อชุมนุมกัน
4. เงื่อนไขการอาบนา้ 7 ประการ
1. หมดหรื อยุตสิ ิ่งที่จาเป็ นต้ องอาบน ้า (หกประการที่กล่าวมาแล้ ว)
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2. การตังเจตนา
้
3. เป็ นมุสลิม
4. มีสติสมั ปชัญญะ
5. รู้เดียงสา
6. ใช้ น ้าที่สะอาดและเป็ นที่อนุมตั ิ
7. ขจัดสิ่งที่กนมิ
ั ้ ให้ น ้าเข้ าถึงผิวหนัง
5. สิ่งที่ต้องปฏิบัติ (วาญิบ)
สิ่งที่ต้องปฏิบตั ขิ องการอาบน ้า คือการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ หากลืมก็ไม่เป็ นไร
6. องค์ ประกอบ (รุก่น) ของการอาบนา้
คือการตังเจตนาและให้
้
น ้าโดนทุกส่วนของร่างกาย ในช่องปาก และในจมูก และเพียงพอด้ วยกับ
การมัน่ ใจว่าน ้าโดนทุกส่วนแล้ ว
ผู้ใดตังเจตนาอาบน
้
้าที่จาเป็ น (วาญิบ ) หรื อที่สง่ เสริมให้ ปฏิบตั ิ (สุนนะฮฺ) ก็สามารถทดแทนกันได้
และเพียงพอกับการตังเจตนาอาบน
้
้าครัง้ เดียวจากการมีเพศสัมพันธ์และประจาเดือน
7. ข้ อควรปฏิบัตขิ องการอาบนา้
1. เริ่มด้ วยการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ (บิสมิลลาฮฺ)
2. เริ่มด้ วยการขจัดสิ่งไม่พงึ ประสงค์ออกจากร่างกาย
3. ล้ างมือทังสองก่
้
อนที่จะนาลงไปในภาชนะที่บรรจุน ้า (ถังหรื ออ่าง)
4. อาบน ้าละหมาดก่อน
5. เริ่มด้ วยอวัยวะด้ านขวา
6. ปฏิบตั ิด้วยความต่อเนื่อง
7. ใช้ มือลูบให้ ทวั่ ร่างกาย
8. ล้ างเท้ าอีกครัง้ เมื่อออกจากที่อาบน ้า
8. สิ่งที่ไม่ ควรปฏิบัตขิ องการอาบนา้ ( มักรู ฮฺ )
1. ใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย
2. อาบน ้าในสถานที่สกปรก (นะญิส)
3. อาบน ้าโดยไม่มีสิ่งปิ ดบัง (เช่นผนังหรื อกาแพงหรื ออื่นๆ)
4. อาบในแหล่งน ้าที่นิ่ง (ไม่ไหลถ่ายเท)

การทาความสะอาด
9. ข้ อห้ ามสาหรั บผู้ท่ มี ีหะดัษใหญ่ (ผู้ท่ ตี ้ องอาบนา้ )
1. ละหมาด
2. ฏอวาฟรอบอัลกะบะฮฺ (เดินวน)
3. กระทบ ทูน ถืออัลกุรอานโดยไม่มีสิ่งห่อหุ้ม
4. นัง่ ในมัสญิด
5. อ่านอัลกุรอาน
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บทบัญญัตเิ กี่ยวกับนะญิส (สิ่งปฏิกูล)
)(النجاسات أحكامها إزالتها
1. นิยาม
เชิงภาษา คือ สิ่งสกปรก
เชิงวิชาการ คือ สิ่งสกปรกที่เป็ นอุปสรรคต่อการละหมาดเป็ นการเฉพาะ เช่น ปั สสาวะ เลือด และ
เหล้ า
2. ชนิดของนะญิส
นะญิส มี 2 ชนิด
1. นะญิสที่ติดอยูก่ บั ตัว
2. นะญิสตามบทบัญญัติ
นะญิสที่ตดิ อยู่กับตัว คือ เรื อนร่างที่เป็ นนะญิส (สิ่งสกปรก ) และไม่สามารถทาให้ สะอาดได้
เลย เช่น สุนขั และสุกร
นะญิสตามบทบัญญัต คือ นะญิสที่เกิดขึ ้นกับสิ่งที่สะอาด
3. ประเภทของนะญิส
นะญิสแบ่ งออก 3 ประเภท
หนึ่ง นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ูมีความเห็นพ้ องกัน
สอง

นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ูขดั แย้ งกันว่าเป็ นนะญิสหรื อไม่

สาม

นะญิสที่ได้ รับการยกเว้ นหริ ออนุโลม

ประเภที่หนึ่ง นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ู มีความเห็นพ้ องกัน
1. ซากสัตว์บก (ตายโดยมิได้ เชือดตามบทบัญญัติ) ส่วนซากสัตว์น ้าเป็ นสิ่งที่สะอาด
2. เลือดสัตว์บกที่ไหลขณะเชือด
3. เนื ้อสุกร
4. ปั สสาวะมนุษย์
5. อุจจาระมนุษย์
6. น ้ามะซีย์ (น ้าที่ออกจากอวัยวะเพศขณะที่มีกาหนัด)
7. น ้าวะดีย์ (น ้าใสที่ออกจากอวัยวะเพศขณะขับถ่าย)
8. เนื ้อของสัตว์ที่ห้ามบริ โภค
9. ชิ ้นส่วนที่ได้ มาจากสัตว์ที่ยงั มีชีวิต เช่นเท้ าของแพะที่ถกู ตัดขาด โดยที่ตวั แพะยังมีชีวิต

การทาความสะอาด
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10. เลือดประจาเดือน
11. เลือดนิฟาส (เลือดหลังการคลอดบุตร)
12. เลือดอิสติหาเฎาะฮฺ (เลือดเสียของผู้หญิง)
ประเภทที่สอง นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ู มีความเห็นขัดแย้ งกัน
1. ปั สสาวะของสัตว์ที่อนุญาตให้ บริ โภคเนื ้อ
2. มูลของสัตว์ที่อนุญาตให้ บริโภคเนื ้อ
3. น ้าอสุจิ
4. น ้าลายสุนขั
5. อาเจียน
6. ซากของสัตว์ที่ไม่มีเลือด เช่น ผึ ้ง แมลงสาบ เหา และอื่นๆ
ประเภทที่สาม สิ่งที่ได้ รับการยกเว้ นหรื ออนุโลม
1. ดินตามท้ องถนน
2. เลือดเพียงเล็กน้ อย
3. น ้าเหลือง และน ้าหนอง ของมนุษย์หรื อของสัตว์ที่อนุญาตให้ บริโภคเนื ้อ
4. การทาความสะอาดนะญิส
ทาความสะอาดด้ วยการล้ าง พรมน ้า การถู และการเช็ด
เสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นนะญิส ทาความสะอาดโดย :
หากนะญิสเป็ นก้ อน ก็ให้ ถแู ละขูดออก แล้ วก็ล้าง และหากนะญิสนันเปี
้ ยก ก็ให้ ล้าง
ปั สสาวะของเด็กผู้ชาย ทาความสะอาดโดย
เด็กที่ยงั ไม่บริโภคสิ่งใดนอกจากนม ก็ให้ โปรยน ้าลงไป
นะญิสบนพื ้นดินถ้ าแห้ งเป็ นก้ อน ก็ให้ ขดู ออก หากเป็ นของเหลว ก็ให้ เทน ้าลงไป
รองเท้ าที่เปื อ้ นนะญิส ก็ให้ ถหู รื อเดินบนสิ่งที่สะอาด
และสิ่งที่เป็ นเงาลื่น เช่นกระจก มีด พื ้นกระเบื ้อง และอื่นๆก็ให้ เช็ดถู
ภาชนะที่ถกู สุนขั เลีย ก็ให้ ล้างเจ็ดครัง้ โดยใช้ น ้าดินหนึง่ ครัง้

การทาความสะอาด
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การทาตะยัมมุม
)(التيمـم
1. นิยาม
เชิงภาษา คือ การเจตนา การค้ นหา และความตังใจ
้
เชิงวิชาการ คือ การใช้ ดินสะอาดเช็ดที่ใบหน้ าและมือ ตามรู ปแบบที่ถูกกาหนดซึ่งเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่อลั ลอฮฺให้ แก่ประชาชาตินี ้ คือการใช้ ดนิ ทดแทนน ้าในการทาความสะอาด
2. ผู้ท่ อี นุโลมให้ ทาตะยัมมุม
1. ผู้ที่ไม่มีน ้า (หาน ้าไม่ได้ หรื ออยู่หา่ งไกลจากแหล่งน ้า)
2. มีบาดแผลหรื อเจ็บป่ วยและเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการใช้ น ้า
3. อากาศหนาวจัดและไม่มีเครื่ องทาน ้าอุ่น
4. น ้ามีปริมาณน้ อยไม่พอเพียงต่อการบริโภค
3. เงื่อนไขที่ต้องทาตะยัมมุม
1. บรรลุศาสนะภาวะ
2. ไม่มีอปุ สรรคในการใช้ ดนิ
3. มีหะดัษเล็กหรื อหะดัษใหญ่ (คือมีมลู เหตุที่ต้องอาบน ้าละหมาดหรื ออาบน ้า)
4. เงื่อนไขที่ทาให้ การตะยัมมุมสมบูรณ์
1. เป็ นมุสลิม
2. สะอาดจากเลือดประจาเดือนหรื อเลือดหลังคลอดบุตร
3. มีสติสมั ปชัญญะ
4. ใช้ ดนิ หรื อฝุ่ นที่สะอาด
5. สิ่งที่ต้องปฏิบัตขิ องการทาตะยัมมุม (องค์ ประกอบ)
1. การตังเจตนา
้
2. ดินหรื อฝุ่ นที่สะอาด
3. การแตะดินครัง้ ที่หนึง่
4. ลูบหน้ าและมือทังสอง
้

การทาความสะอาด
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6. สิ่งที่ควรปฏิบัตขิ องการตะยัมมุม
1. กล่าวพระนามของอัลลอฮฺ (บิสมิลละฮฺ)
2. ผินหน้ าทางกิบละฮฺ
3. ตะยัมมุมเมื่อต้ องการละหมาด
4. ตบดินครัง้ ที่สอง
5. เรี ยบเรี ยงตามลาดับ
6. ปฏิบตั ิติดต่อกัน
7. สางนิ ้วมือ
7. สิ่งที่ทาให้ ตะยัมมุมเป็ นโมฆะ
1. มีน ้า
2. มีหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่ (มีมูลเหตที่ต้องอาบนา้ ละหมาดและอาบนา้ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น )
เนื่องจากการตะยัมมุมนันทดแทนการอาบน
้
้าหรื ออาบน ้าละหมาด
8. วิธีการตะยัมมุม
ตังเจตนาตะยั
้
มมุม แล้ วกล่าวบิสมิลละฮฺ ใช้ มือทังสองแตะดิ
้
น แล้ วนามาลูบหน้ าและมือทังสอง
้
โดยเรี ยงตามลาดับและติดต่อกัน
9. การตะยัมมุมบนเฝื อกและบาดแผล
ผู้ใดที่มีบาดแผลตามร่างกาย หรื อมีรอยฉีกขาด และเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากโดนน ้า หรื อมีความ
ลาบากที่จะเช็ดด้ วยน ้า ก็ให้ ตะยัมมุมที่บาดแผล และส่วนอื่นๆก็ใช้ น ้าล้ าง
ผู้ที่ไม่มีน ้าและดิน ก็ให้ ละหมาดตามสภาพ และไม่ต้องละหมาดใหม่
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การลูบรองเท้ าหนังและเฝื อก
)(املسح عىل الفي والبائر
1. อับดุลลอฮุ อิบนุ อัล-มุบาร็อก กล่ าวว่ า “การลูบบนรองเท้ าหนังนันไม่
้ มีความเห็นคัดค้ านหรื อขัดแย้ ง
กัน”
อิมามอะฮฺมดั กล่าวว่า “ ฉันปราศจากข้ อสงสัยในเรื่ องการลูบบนรองเท้ าหนัง ซึ่งมีรายงานถึงสี่สิบ
หะดีษจากท่านเราะสูล”
และยังกล่าวอีกว่า “การลูบดีกว่า (ประเสริ ฐกว่า ) การล้ าง อันเนื่ องจากรอสูลและบรรดาสาวก
แสวงหาสิ่งที่ดีกว่า”
2. ระยะเวลา
สาหรั บ ผู้ที่ ไม่เดิน ทาง คื อหนึ่งวัน และหนึ่งคื น และส าหรับ ผู้เดิน ทาง คื อ 3 วัน และ 3 คืน เริ่ ม
นับตังแต่
้ การเสียน ้าละหมาดครัง้ แรกหลังจากที่สวมใส่
3. เงื่อนไข
รองเท้ าหนังที่สวมใส่นนต้
ั ้ องสะอาด เป็ นที่อนุมตั ิ ปกปิ ดเท้ าในส่วนที่จาเป็ นต้ องล้ าง และผู้สวมใส่
ต้ องมีน ้าละหมาดอยูก่ ่อนหน้ า
4. ลักษณะการลูบบนรองเท้ าหนัง
เอามือจุ่ม นา้ แล้ วลูบบนหลังรองเท้ า จากปลายเท้ าจนถึงล าแข้ ง เพี ยงครัง้ เดียว โดยไม่ต้องลูบ
ด้ านล่างรองเท้ าและตาตุม่
5. สิ่งที่ทาให้ การลูบบนรองเท้ าหนังเป็ นโมฆะมี 4 ประการ
1. เมื่อถอดรองเท้ า
2. เมื่อมีญนุ บุ ( มูลเหตุที่ต้องอาบน ้ายกหะดัษใหญ่)
3. เมื่อรองเท้ าฉีกขาดเป็ นวงกว้ าง (โดยปกติวิสยั )
4. เมื่อครบกาหนดเวลา
และอนุญาตให้ ลูบบนเฝื อกทุกชนิด จนกว่าจะเอาออก แม้ ว่าจะเป็ นระยะเวลานานก็ตาม หรื อจะ
มีญนุ บุ ก็ตาม
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