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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การอิอฺติกาฟ 
 

 การอิอฺติกาฟคือ การพํานักอยูในมัสญิดเพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺดวยวิธีการที่เฉพาะ ทั้ง
ผูชายและผูหญิง 
 
ความเขาใจของการอิอฺติกาฟ 
 การอิอฺติกาฟคือ การกักตัวเองเพื่ออิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ ตัดขาดความสัมพันธกับมนุษย 
และปลอยใจใหวางจากทุกสิ่งที่ทําใหหันเหออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 
 
หุกมของการอิอฺติกาฟ 
 การอิอฺติกาฟเปนสุนัตที่สามารถปฏิบัติไดในทุกชวงเวลา และถือวาใชไดโดยไมตองถือศีล
อด การอิอฺติกาฟถือเปนวาญิบหากมีการบนบาน สวนการอิอฺติกาฟในเดือนเราะมะฎอนนั้นถือเปน
สุนัต โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาคืน "อัล-
ก็อดฺรฺ" 
 การอิอฺติกาฟในมัสญิดหะรอม มัสญิดนะบะวีย และมัสญิดอัล-อักศอ ประเสริฐกวาการอิอฺ
ติกาฟในมัสญิดอื่นๆ  

หากเขาบนบานวาจะอิอฺติกาฟในมัสญิดที่มีความประเสริฐมากกวา ไมอนุญาตใหเขา
ไปอิอฺติกาฟในมัสญิดที่มีความประเสริฐนอยกวา แตถาหากเขาบนบานวาจะอิอฺติกาฟในมัสญิดที่
มีความประเสริฐนอยกวา อนุญาตใหเขาอิอฺติกาฟในมัสญิดที่มีความประเสริฐมากกวาได 
 
เงื่อนไขของการอิอฺติกาฟ 
 เงื่อนไขของการอิอฺติกาฟคือ เปนมุสลิม ต้ังเจตนาเพื่ออิอฺติกาฟ มัสญิดที่จะอิอฺติกาฟตอง
เปนมัสญิดที่มีการละหมาดญะมาอะฮฺ และหากอิอฺติกาฟพรอมๆ กับการถือศีลอดยอมประเสริฐ
กวา 
 
หุกมของการอิอฺกาฟสาํหรับสตรีที่มสัญิด 
 เปนที่บัญญัติใหผูหญิงทําการอิอฺติกาฟไดเสมือนกับผูชาย ถึงแมวานางจะสะอาดจาก
ประจําเดือน หรือมีประจําเดือน หรือมีเลือดเสีย (อิสติหาเฎาะฮฺ) ก็ตาม แตนางตองระวังอยา
ใหมัสญิดเลอะเปรอะเปอน 

เงื่อนไขสําหรับผูหญิงที่จะทาํการอิอฺติกาฟคือ ผูปกครองใหการอนุญาต และการอิอฺติกาฟ
ของนางนัน้ไมกอใหเกิดฟตนะฮฺกับตัวนางและคนอื่น ๆ และผูชายจาํเปนที่จะตองออกหางจาก
สถานที่อิอฺติกาฟที่เตรียมไวเฉพาะสาํหรับนาง 
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 มัสญิดที่ประเสริฐที่สุดคือ  
1. มัสญิดหะรอม การละหมาดในมัสญิดหะรอมมีความประเสริฐกวาการละหมาด

ในมัสญิดอื่น ๆ ถึงหนึ่งแสนเทา  
2. มัสญิดนบี การละหมาดในมัสญิดนบีมีความประเสริฐกวาการละหมาดในมัสญิดอื่น ๆ 

หนึ่งพันเทา  
3. มัสญิดอัล-อักศอ การละหมาดในมัสญิดอัล-อักศอมีความประเสริฐกวาการละหมาด

ในมัสญิดอื่น ๆ สองรอยหาสิบเทา 
 
หุกมของการบนบานวาจะอิอฺติกาฟ 
 ใครก็ตามที่บนบานวาจะละหมาดหรืออิอฺติกาฟในมัสญิดหนึ่งมัสญิดใดในสามมัสญิดนั้น 
จําเปนที่เขาจะตองทําตามที่ไดบนบานไวดังที่ไดกลาวขางตน  

และหากบนบานวาจะละหมาดหรืออิอฺติกาฟในที่อ่ืนนอกจากสามมัสญิดนั้น ไมจําเปนที่
เขาจะตองปฏิบัติตามที่ไดบนบาน นอกจากจะมีคุณลักษณะพิเศษทางบทบัญญัติ ดังนั้นกรณีนี้จึง
อนุญาตใหเขาละหมาดหรืออิอฺติกาฟในมัสญิดใดทดแทนได 
 
เวลาเริ่มเขาและสิ้นสุดอิอฺติกาฟ 
 1. ใครก็ตามที่บนบานวาจะอิอฺติกาฟในชวงเวลาหนึ่ง ๆ ใหเขาเขาอิอฺติกาฟกอนคืนของวัน
นั้น ๆ นั่นคือกอนตะวันตกดิน และใหออกจากอิอฺติกาฟหลังจากตะวันตกดินของวันสุดทายที่เขาได
บนบาน เชนการที่เขาบนบานวา จําเปนสําหรับฉันที่จะตองอิอฺติกาฟหนึ่งอาทิตยในเดือนเราะ
มะฎอน เปนตน 
 2. เมื่อมุสลิมคนหนึ่งมีความประสงคจะอิอฺติกาฟในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะ
มะฎอน ใหเขาเขาอิอฺติกาฟกอนตะวันตกดินของคืนวันที่ 21 และใหออกจากอิอฺติกาฟหลังจาก
ตะวันตกดินไปแลวของวันสุดทายในเดือนเราะมะฎอน 
 
ขอปฏิบัติของผูที่อิอฺติกาฟ 
 1. สงเสริมใหผูที่อิอฺติกาฟหมกมุนและมุมานะกับการปฏิบัติศาสนกิจตาง ๆ เชน อาน
คัมภีรอัลกุรอาน รําลึกถึงอัลลอฮฺ ดุอาอ ขออภัยโทษ ละหมาดสุนัตตาง ๆ ละหมาดตะฮัจุด 
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไรสาระไมวาคําพูดหรือการกระทํา 
 2. อนุญาตใหผูที่อิอฺติกาฟออกจากมัสญิดที่พํานักอยูเพื่อถายทุกข อาบน้ําละหมาด 
ละหมาดวันศุกร กิน ด่ืม และอื่นๆ เชน เยี่ยมคนปวย หรือเดินตามญะนาซะฮฺ (ศพ) ของผูที่มี
พระคุณหรือมีสิทธิตอเขา เชนพอแม ญาติใกลชิด เปนตน 
 3. อนุญาตใหสตรีเยี่ยมสามีของนางที่อิอฺติกาฟอยู และอนุญาตใหพูดคุยกับเขาได และผูที่
เปนสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนพองก็อนุญาติเชนเดียวกัน 
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ชวงเวลาที่ประเสรฐิทีสุ่ดเพื่อทําการอิอฺติกาฟ 
 ชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการอิอฺติกาฟคือ สิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และหากมี
การยกเลิกอิอฺติกาฟสิบวันสุดทายหรือยกเลิกบางสวน ถือวาไมเปนไร นอกจากจะเปนการอิอฺติกาฟ
ที่บนบานไว 
 สงเสริมใหทําการอิอฺติกาฟชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนไมวาจะเปนผูชายหรือ
ผูหญิงก็ตาม 
 จากทานหญงิอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา เลาวา: 

نَّ 
َ
َواِخرَ  الَعرْشَ  َفْعتَِكُف  اكَنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبَّ  أ

َ
َّ  َرَمَضانَ  ِمنْ  األ  ُعمَّ  ، َيَعاىَل  هللاُ ا تََوفَّاهُ  َح

ْزَواُجهُ  اْقتََكَف 
َ
  َنْعِدهِ  ِمنْ  أ

ความวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟชวงสิบวัน
สุดทายของเดือนเราะมะฎอนจนกระทั่งอัลลอฮฺไดเอาชีวิตทานไป 
หลังจากนั้นบรรดาภรรยาของทานก็ไดอิอฺติกาฟหลังจากทานตอ 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่: 2026 และมุสลิม เลขที่: 1172) 

 
สิ่งที่ทาํใหการอิอฺติกาฟเสยี 
 ส่ิงที่ทําใหการอิอฺติกาฟเสียคือ การออกจากมัสญิดโดยไมมีเหตุจําเปน การรวมหลับนอน
กับภรรยา การตกเปนมุรฺตัด และการเกิดอาการเมา 
 การนอนในมัสญิดในบางครั้งสําหรับผูที่มีเหตุจําเปน เชนคนเดินทาง คนยากจนที่ไมมีที่
พํานัก ถือวาอนุญาต สวนการยึดเอามัสญิดเปนที่หลับนอนเลย ถือวาไมอนุญาตนอกจากผูที่ทํา
การอิอฺติกาฟ และอื่น ๆ เชนเดียวกันนี้ 
 
ระยะเวลาของการอิอฺติกาฟ 
 อนุญาตใหทําการอิอฺติกาฟไมวาในชวงเวลาและระยะเวลานานเทาไรก็ตาม ไมวาจะหนึ่ง
คืน หรือหนึ่งวัน หรือหลาย ๆ วัน. 
 1. จากทานอมุัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ทานไดกลาววา: 

ْ  ، اهللاِ  يَارَُسْوَل  ِّ نْ  اجلَاِهِليَّةِ  يِفْ  نََذرُْت  إِ
َ
ْقتَِكَف  أ

َ
ْلَةً  أ  َفَقاَل  ، احلََرامِ  الَمْسِجدِ  يِفْ  َ

 ُ وِْف «: ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبِّ  َ
َ
ْلَ  فَاْقتََكَف  »نَْذرَكَ  أ   ةً َ

ความวา: โอทานเราะสูลุลลอฮฺ แทจริงฉันไดบนบานในสมัยญาฮิลียะฮฺ
วา ฉันจะอิอฺติกาฟคืนหนึ่งในมัสญิดหะรอม แลวทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดกลาวแกทานอุมัรฺวา "ทานจงทําใหสิ่งที่ทานบน
บานสมบูรณเถิด" แลวเขาก็ไดอิอฺติกาฟหนึ่งคืน. (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
เลขที่: 2042 และสํานวนหะดีษเปนของทาน และบันทึกโดยมุสลิม เลขที่: 
1656 ในภาคการศรัทธา) 
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 2. จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮอัฺนฮุ เลาวา: 

ةَ  َرَمَضانَ  لُكِّ  يِفْ  َفْعتَِكُف  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  اَكنَ  يَّامٍ  َعرْشَ
َ
ا ، ك ِيْ  الَعامُ  اَكنَ  فَلَمَّ

َّ  ِفيْهِ  ُقِبَض  ا
يْنَ  َكَف اْقتَ  ً  ِعرْشِ   يَْوما

ความวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟ ทุกๆ 
เดือนเราะมะฎอนเปนเวลา 10 วัน แตเมื่อครั้นปที่ทานไดเสียชีวิต ทาน
ไดอิอฺติกาฟ 20 วัน. (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่: 2044)  

 


