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ดว้ยพระนำมของอลัลอฮ ์ผูท้รงปรำนี ผูท้รงเมตตำเสมอ 

ค ำน ำ 

อน่ึง 

อลัลอฮไ์ดใ้หเ้กยีรตแิกลู่กหลำนของอำดมัเหนือสรรพสิง่อืน่ใดทีพ่ระองค ์

สรำ้งมำ พระองคท์รงตรสัไวว้ำ่ "และโดยแน่นอน เรำไดใ้หเ้กยีรตแิกลู่กหลำน

ของอำดมั" 

พระองคท์รงมพีระนำมอนัทรงเกยีรตแิละคุณลกัษณะทีสู่งส่ง ทีพ่ระองค ์
ยนืยนัดว้ยพระองคเ์อง และยนืยนัโดยนบมีุฮมัหมดั ศ็อลล็อลลอฮุ อะลยัฮ ิ
วะสลัลมั ชึง่ไดบ้รรลุถงึทีสุ่ดแห่งควำมสมบูรณแ์ละควำมงดงำม ไม่มสีิง่ใด
เหมอืนพระองค ์พระองคผ์ูท้รงไดย้นิ ผูท้รงเห็น 

ผูท้รงกรุณำปรำนี : ผูท้รงมคีวำมกรุณำปรำนีอนักวำ้งใหญ่ไพศำล ซึง่

ครอบคลุมเหนือทุกสิง่ 

ผูท้รงเดชำนุภำพ : พระองคเ์ป็นผูท้ีท่รงมคีวำมสำมำรถอย่ำงสมบูรณ ์ทีไ่ม่มี
ควำมบกพรอ่งหรอืควำมอ่อนแอไรค้วำมสำมำรถ 

ผูท้รงอภสิทิธิ ์: คอื ผูท้ีม่คุีณสมบตัแิห่งควำมยิง่ใหญ่ กำรควบคุม และกำร

บรหิำรจดักำร ผูค้รอบครองทุกสรรพสิง่ และผูจ้ดักำรทุกประกำร 

ผูท้รงไดย้นิ : ผูท้รงไดย้นิทุกกำรเปล่งเสยีงทัง้ค่อยและดงั 

ผูท้รงสนัต ิ(ศำนต)ิ: ผูท้รงบรสิุทธิจ์ำกทุกสิง่ทีแ่สดงถงึควำมบกพรอ่ง ควำม
เสือ่มเสยี และต ำหนิ 

ผูท้รงเห็น: ผูท้รงเห็นทีค่รอบคลุมทุกๆ สิง่ ถงึแมว้่ำสิง่น้ันจะละเอยีดและเล็ก

มำกก็ตำม ผูท้รงรอบรูทุ้กสิง่ ทรงเห็นสิง่ทีเ่ป็นเร ือ่งลบั 
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ผูท้รงอภริกัษ ์: ผูท้รงอุปกำระดูแลปัจจยัยงัชพีใหแ้กส่ิง่ทีพ่ระองคท์รงสรำ้ง 

และทรงรบัผดิชอบพวกเขำเพือ่ประโยชนต่์ำงๆของพวกเขำ และผูซ้ ึง่ปกครอง
บ่ำวทีจ่งรกัภกัดพีระองค ์โดยใหเ้กดิควำมง่ำยดำยในกำรงำนของพวกเขำและ
เป็นกำรงำนทีเ่พยีงพอส ำหรบัพวกเขำ 

ผูท้รงสรำ้งสรรค ์: ผูท้รงบงัเกดิสิง่ต่ำงๆ และผูท้รงสรำ้งสิง่ใหม่ๆ โดยไม่
ตน้แบบมำกอ่น 

ผูท้รงอ่อนโยน : ผูท้รงใหเ้กยีรตแิละเมตตำบ่ำวของพระองค ์และประทำนใน

สิง่ทีบ่่ำวรอ้งขอ 

ผูท้รงพอเพยีง: พระองคค์อืทรงใหค้วำมพอเพยีงแกป่วงบำ่วของพระองคใ์น

ทุกสิง่ทีพ่วกเขำตอ้งกำร ซึง่พอเพยีงดว้ยควำมชว่ยเหลอืจำกพระองคแ์ต่เพยีง
ผูเ้ดยีวปรำศจำกผูอ้ืน่ใด และเพยีงพอกบัพระองคโ์ดยไม่ตอ้งพงึผูใ้ดอืน่จำก
พระองคอ์กี 

ผูท้รงอภยัโทษ : พระองคค์อืผูท้ีท่รงปกป้องบ่ำวของพระองคจ์ำกบำปทีช่ ัว่
รำ้ยของพวกเขำ และไม่ทรงลงโทษพวกเขำจำกกำรท ำบำปดงักล่ำว 

มุสลมิจะตอ้งคดิใครค่รวญในควำมหศัจรรยท์ีอ่ลัลอฮท์รงสรำ้งสรรคแ์ละให ้

ควำมสะดวกสบำย และส่วนหน่ึงน้ันคอืกำรทีพ่ระองคดู์แลสิง่ทีเ่ป็นตวัเล็กตวั
นอ้ยดว้ยกำรใหอ้ำหำรและกำรดูแลจนกระทั่งสำมำรถพึง่ตวัเองได ้ดงัน้ันมหำ
บรสิุทธิแ์ด่อลัลอฮผ์ูท้รงสรำ้งสรรคส์ิง่เหล่ำน้ัน ผูท้รงออ่นโยนต่อสิง่น้ัน และส่วน
หน่ึงจำกควำมอ่อนโยนของพระองค ์คอื ทรงเตรยีมไวใ้หแ้กพ่วกเขำ ซึง่สิง่ที่

คอยใหค้วำมชว่ยเหลอื และทีเ่ป็นประโยชนแ์กพ่วกเขำ พรอ้มกบัควำมอ่อนแอ
ของพวกเขำ 

นบขีองฉันคอื มุฮมัมดั -ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- 

มุฮมัมดั -ศ็อลล็อลลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- เป็นผูเ้มตตำและผูช้ ีท้ำงน ำ 
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ท่ำนคอื มุฮมัหมดั บนิ อบัดุลลอฮ ์-ศ็อลล็อลลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- เป็น 

ศำสนทูตคนสุดทำ้ยทีอ่ลัลอฮไ์ดส้่งมำดว้ยศำสนำอสิลำมมำยงัมวลมนุษยท์ัง้

ปวง เพือ่ช ีน้ ำพวกเขำสู่ควำมด ีและทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด คอื กำรเตำฮดี (ศรทัธำใน

ควำมเป็นเอกภำพของอลัลฮฮ)์ และหำ้มปรำมควำมช ัว่ ซึง่ทีเ่ลวรำ้ยทีสุ่ด คอื ชี
รกิ (กำรตัง้ภำคกีบัอลัลอฮ)์ 

สำสน์ของมุฮมัมดัและสำสน์ของศำสนทูตทัง้หมดกอ่นหนำ้นีน้ั้นลว้นเป็น

กำรเชญิชวนสู่กำรจงรกัภกัดต่ีออลัลอฮเ์พยีงพระองคเ์ดยีว โดยไม่ตัง้ภำคกีบั
พระองค ์

อลักุรอำน คอื ด ำรสัของพระเจำ้ของ

ฉนั 

อลักุรอำน คอื ด ำรสัของอลัลอฮท์ีพ่ระองคท์รงประทำนใหแ้กน่บมุีฮมัหมดั -
ศ็อลล็อลลอฮ ุอะลยัฮ ิวะสลัลมั- เพือ่น ำพำมวลมนุษยอ์อกจำกควำมมดืมนสู่

รศัม ีและน ำทำงสู่หนทำงทีเ่ทีย่งตรง 

ผูใ้ดทีอ่่ำนอลักุรอำนเขำจะไดร้บัผลบุญอนัใหญ่หลวง ผูใ้ดปฏบิตัติำม
แนวทำงของอลักุรอำนเขำไดเ้ดนิบนเสน้ทำงทีเ่ทีย่งตรง 

ฉันเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกักำรของอสิลำม 

ท่ำนนบ ี-ศ็อลลลัลอฮ ุอะลยัฮ ิวะสลัลมั- กล่ำววำ่ “ศำสนำอสิลำมถูกวำงอยู่
บนหลกั 5 ประกำร คอื หน่ึง กำรปฏญิำณตนว่ำ ไม่มพีระเจำ้ทีต่อ้งเคำรพภกัดี

โดยแทจ้รงินอกจำกอลัลอฮเ์ท่ำน้ัน และมุฮมัหมดัเป็นศำสนทูตของอลัลอฮ ์สอง 
ด ำรงไวซ้ ึง่กำรละหมำด สำม จำ่ยซะกำต สี ่กำรถอืศลีอดในเดอืนรอมฎอน และ
หำ้ กำรท ำหจัญ ์ณ บยัตุล้ลอฮ ์” 

หลกัขอ้ทีห่น่ึง ปฏญิำณตนว่ำไม่มพีระเจำ้อืน่ใดนอกจำกอลัลอฮ ์และนบี
มุฮมัหมดัเป็นศำสนทูตของอลัลอฮ.์ 
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อลัลอฮต์รสัว่ำ:  

 َوَمثْ َواك مْْْْم تَ َقلََّبك مْْْيَ ْعَلمْ َْواَللَّْ َْواْلم ْؤِمَناتَِْْولِْلم ْؤِمِنيَِْْلَذنِْبكََْْواْستَ ْغِفرْْْاَللَّْ ِْإلَّْْإَِلهََْْلْْأَنَّهْ ْفَاْعَلمْْ

"ฉะน้ันพงึรูเ้ถดิว่ำ ไม่มพีระเจำ้อืน่ใด (ทีต่อ้งกรำบไหวโ้ดยเทีย่งแท)้ นอก

จำกอลัลอฮ"์ ( มุฮมัหมดั : 19 ) 

ควำมหมำยของกำรปฎญิำณตนว่ำ ไม่มพีระเจำ้อืน่ใดนอกจำกอลัลอฮ ์คอื 
ไม่มผีูใ้ดทีค่วรแกก่ำรอบิำดะฮ ์(กำรเคำรพสกักำระตำมศำสนบญัญตั)ิ เวน้แต่

พระองคอ์ลัลอฮเ์ทำ่น้ัน. 

กำรด ำรงไวซ้ ึง่กำรละหมำดน้ัน ตอ้งกระท ำมนัตำมทีอ่ลัลอฮไ์ดบ้ญัญตัแิละ
ตำมทีท่่ำนนบมุีหมัมดั -ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- ศำสนทูตของพระองคไ์ด ้

สอนไว ้
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หลกัขอ้ทีส่ำม จำ่ยซะกำต (บรจิำคทำน

ภำคบงัคบั) 

อลัลอฮต์รสัว่ำ:  

َْبِصيْرْتَ ْعَمل ونَِْْبَاْاَللََِّْْإنَّْْاَللَِِّْْعْندََْْتَِد وهْ َْخْيْرِْمنِِْْْلَنْ ف ِسك مْْْت  َقدِِّم واَْوَماْالزََّكاةََْْوآت واْالصَََّلةََْْوأَِقيم وا

"และพวกเจำ้จงจำ่ยซะกำต" (อลับำกอเรำะฮ ์: 110) 

ซะกำต เป็นหนำ้ทีภ่ำคบงัคบัทีเ่กีย่วกบัทรพัสนิทีต่อ้งจำ่ยเมือ่ครบจ ำนวนที่

ศำสนำก ำหนดไว ้โดยใหก้บับุคคลแปดจ ำพวก ทีอ่ลัลอฮท์รงกล่ำวไวใ้นอลักุ
รอำน ส่วนหน่ึงในน้ันคอื คนยำกจนและคนขดัสน. 

และในกำรจำ่ยซะกำตน้ัน เป็นกำรแสดงถงึควำมเมตตำและควำมเห็นอก
เห็นใจกนั และเป็นกำรช ำระศลีธรรมและควำมมั่งคัง่ของมุสลมิใหบ้รสิุทธิ ์และ
เป็นกำรเอำใจใส่ควำมรูส้กึของคนยำกจนและขดัสน เป็นกำรสรำ้งควำมรกัและ
มติรภำพใหแ้น่นแฟ้นยิง่ขึน้ระหว่ำงมุสลมิผูอ้ยู่รว่มสงัคมเดยีวกนั ดว้ยเหตุ
ดงักล่ำวน้ัน มุสลมิทีด่จีะมอบสิง่ทีด่ทีีต่วัเองมแีละมคีวำมสุขกบัมนัใหแ้กผู่อ้ืน่
เพือ่สรำ้งควำมสุขใหเ้กดิขึน้กบัผูอ้ืน่ดว้ย. 

และอตัรำกำรจำ่ยซะกำตทรพัยสนิคอื 2.5% จำกทรพัยส์นิทีไ่ดเ้ก็บออมไวท้ี่

เป็นทองค ำ เงนิ ธนบตัร และสนิคำ้เพือ่กำรคำ้ทีจ่ะน ำไปท ำกำรซือ้ขำยเพือ่ให ้
ไดม้ำซึง่ก ำไร เมือ่มทีรพัยส์นิตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดไวแ้ละครบรอบหน่ึงปี 

นอกจำกนี ้ผูท้ีค่รอบครองสตัว ์(อูฐ ววั และแพะ) ในจ ำนวนทีก่ ำหนดไว ้
จะตอ้งจำ่ยซะกำตเชน่กนั เมือ่สตัวด์งักล่ำวไดก้นิพชืทีอ่ยู่บนดนิไดเ้องเป็นเวลำ
มำกกว่ำหน่ึงปี โดยเจำ้ของไม่ไดเ้ป็นผูใ้หอ้ำหำรแกม่นั 

และเชน่เดยีวกนั จ ำเป็นตอ้งจำ่ยซะกำต สิง่ทีไ่ดม้ำจำกดนิ ทีเ่ป็นธญัพชื 
ผลไม ้แรธ่ำตุ และอืน่ๆ เมือ่ถงึพกิดัทีก่ ำหนดไว.้ 



 

 

คู่มอืฉบบัย่อทีเ่ป็นประโยชนส์ ำหรบัมุสลมิใหม่ 

 

9 

หลกัขอ้ทีส่ี ่ถอืศลีอดในเดอืนรอมฎอน 

อลัลอฮต์รสัว่ำ:  

َْبِصيْرْتَ ْعَمل ونَِْْبَاْاَللََِّْْإنَّْْاَللَِِّْْعْندََْْتَِد وهْ َْخْيْرِْمنِِْْْلَنْ ف ِسك مْْْت  َقدِِّم واَْوَماْالزََّكاةََْْوآت واْالصَََّلةََْْوأَِقيم وا

โอบ้รรดำผูศ้รทัธำ กำรถอืศลีอดไดถู้กบญัญตัแิกพ่วกเจำ้ดงัทีไ่ดถู้ก
บญัญตัแิกป่ระชำชำตกิอ่นหนำ้นี ้ทัง้นีเ้พือ่พวกเจำ้จะไดย้ ำเกรง. (อลับำกอ
เรำะฮ ์: 110) 

รอมฎอน คอื เดอืนทีเ่กำ้ตำมปฏทินิฮจิเรำะฮศ์กัรำช ซึง่เป็นเดอืนทีย่ิง่ใหญ่
ส ำหรบัชำวมุสลมิและเป็นเดอืนพเิศษกว่ำเดอืนอืน่ๆ และกำรถอืศลีอดทัง้เดอืน
ของเดอืนรอมฎอนเป็นหน่ึงในหำ้ของหลกักำรของศำสนำอสิลำม 

กำรถอืศลีอดในเดอืนรอมฎอน คอืกำรแสดงควำมจงรกัภกัดต่ีออลัลอฮผ์ู ้
ทรงสูงส่ง ดว้ยกำรอดอำหำร เคร ือ่งดืม่ กำรรว่มประเวณี และทุกสิง่ทีจ่ะท ำให ้
เสยีกำรถอืศลีอด ตัง้แต่แสงอรุณขึน้จนตะวนัลบัขอบฟ้ำตลอดทัง้วนัในเดอืน

รอมฎอนอนัประเสรฐิ 

หลกัขอ้ทีห่ำ้ กำรท ำฮจัญ ์

อลัลอฮต์รสัว่ำ:  

َْوَمنَْْْسِبيًَلْْإِلَْيهِْْاْسَتطَاعََْْمنِْْاْلبَ ْيتِِْْحجْ ْالنَّاسَِْْعَلىَْوَللًَِّْْناآمَِْْكانََْْدَخَلهْ َْوَمنِْْْإبْ رَاِهيمََْْمَقامْ ْبَيَِّناتْرْآََيتْرِْفيهِْ
ْاْلَعاَلِميََْْعنَِْْغِنْيْاَللََّْْفَِإنََّْْكَفرَْ

และสทิธขิองอลัลอฮท์ีม่แีกม่นุษยน้ั์น คอืกำรมุ่งสู่บำ้นหลงัน้ัน (เพือ่ประกอบ
พธิฮีจัญแ์ละอุมเรำะฮ)์ อนัไดแ้กผู่ท้ีส่ำมำรถหำทำงไปยงับำ้นหลงัน้ันได ้(อำ
ละอมิรอน : 97)  

กำรท ำฮจัญจ์ ำเป็นส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมสำมำรถเดนิทำง คร ัง้เดยีวในชวีติ คอื 
กำรเดนิทำงไปยงัมสัยดิอลัหะรอมและสถำนทีต่่ำงๆ อนัทรงเกยีรตทิีม่กักะฮ ์เพือ่
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ปฏบิตัศิำสนกจิต่ำงๆ ทีเ่จำะจงไว ้ณ เวลำทีเ่จำะจงไว ้ซึง่ท่ำนนบมุีฮมัมดั -

ศ็อลลลัลอฮ ุอะลยัฮ ิวะสลัลมั- เคยประกอบพธิฮีจัญเ์สมอืนบรรดำนบกีอ่นๆ 
อลัลอฮไ์ดท้รงสัง่ใชใ้หน้ะบอีบิรอฮมี ป่ำวประกำศแกม่วลมนุษยส์ู่กำรท ำฮจัญ ์
ดงัทีพ่ระองคท์รงตรสัในอลักุรอำนไวว้ำ่  

َْعِميقْرَْفجرِّْْك لِِِّْْمنََْْْيِْتيَْْرْرَضامِْْك لَِّْوَعَلىْرَِجاًلََْْيْت وكَِِْْبْلَْجِِّْْالنَّاسِِْْفَْْوأَذِّنْْ

(และจงประกำศแกม่นุษยท์ั่วไปเพือ่กำรท ำฮจัญ ์พวกเขำจะมำหำเจำ้โดย
ทำงเทำ้ และโดยทำงอูฐเพรยีวทุกตวั จะมำจำกทำงไกลทกุทศิทำง) (อลั-ฮจัญ ์: 
27) 

ฉันเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกักำรศรทัธำ 

และปฏบิตัดิว้ยกำรกระท ำของรำ่งกำย เชน่ กำรละหมำด กำรประกอบพธิี
ฮจัญ ์กำรถอืศลีอด...และปฎบิตัดิว้ยกำรกระท ำอวยัวะภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบั

จติใจ เชน่ กำรรกัต่ออลัลอฮ ์กำรเกรงกลวัพระองค ์กำรมอบหมำยต่อพระองค ์
และกำรบรสิุทธิใ์จเพือ่พระองค ์

ผูเ้ช ีย่วชำญไดใ้หนิ้ยำมของกำรศรทัธำอย่ำงกระชบั คอื กำรยดึมั่นดว้ยใจ 
เปล่งออกมำดว้ยวำจำ และปฏบิตัดิว้ยกำย ระดบัควำมศรทัธำจะเพิม่ขึน้ดว้ย
กำรเชือ่ฟัง และจะลดลงดว้ยกำรฝ่ำฝืน. 

กำรศรทัธำต่ออลัลอฮว์ำ่พระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวทีม่กีรรมสทิธใินดำ้นกำรสรำ้ง 
มกีรรมสทิธทิีจ่ะตอ้งไดร้บักำรเคำรพบูชำ และศรทัธำในพระนำมและ
คุณลกัษณะของพระองค ์ดงันี ้

ศรทัธำต่อกำรมอียู่จรงิของอลัลอฮผ์ูท้รงบรสิุทธิแ์ละสูงส่ง 

ศรทัธำต่อรุบูบยิะฮข์องพระองค ์คอื พระองคท์รงเป็นเจำ้กรรมสทิธเิหนือทุก
สิง่ ทรงเป็นผูส้รำ้ง ทรงเป็นผูม้อบปัจจยัยงัชพีและผูบ้รหิำรทุกสรรพสิง่ 
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ศรทัธำต่ออุลูฮยิะฮข์องพระองค ์คอื พระองคค์อืพระเจำ้ทีค่วรแกก่ำรเคำรพ
สกักำระเพยีงผูเ้ดยีว โดยปรำศจำกกำรตัง้ภำคใีดๆ ต่อพระองค ์เชน่กำร
ละหมำด กำรขอวงิวอน กำรบนบำน กำรเชอืด กำรขอควำมชว่ยเหลอื กำรขอ
ควำมคุม้ครอง และทุกสิง่ทีเ่ป็นกำรปฏบิตัศิำสนกจิ. 

ศรทัธำต่อพระนำมของอลัลอฮท์ีง่ดงำมและคุณลกัษณะของพระองคท์ีสู่งส่ง 
ซึง่เป็นพระนำมและคุณลกัษณะทีพ่ระองคไ์ดย้นืยนัดว้ยพระองคเ์อง และยนืยนั
โดยศำสนทูตมุฮมัหมดั -ศ็อลลอลลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- และปฏเิสธนำมและ

คุณลกัษณะทีพ่ระองคป์ฏเิสธต่อตนเอง หรอืศำสนทูตของพระองคป์ฏเิสธ โดย
พระนำมและคุณลกัษณะของอลัลอฮม์คีวำมสมบูรณแ์ละงดงำมทีสุ่ด ไม่มสีิง่ใด
เหมอืนพระองค ์พระองคเ์ป็นผูท้รงไดย้นิและมองเห็น. 

หลกัขอ้ทีส่อง ศรทัธำต่อมะลำอกิะฮ ์(เทวทูต) 

มลำอกิะฮเ์ป็นสิง่ทีถู่กสรำ้งทีย่ิง่ใหญ่ ซึง่ไม่สำมำรถทีจ่ะรบัรูจ้ ำนวนและพลงั
ของพวกเขำได ้ยกเวน้อลัลอฮเ์ท่ำน้ัน คุณลกัษณะ พระนำมและภำรกจิ
ของอลัลอฮ ์ตำมทีพ่ระองคท์รงเลอืก ซึง่มลำอกิะฮท์ุกคนจะมคุีณลกัษณะ ชือ่ 
และหนำ้ทีเ่ฉพำะ ในจ ำนวนน้ัน คอื ญบิรลี ซึง่ไดร้บัมอบหมำยน ำวะฮยู์ (สำสน์) 

จำกอลัลอฮน์ ำไปสง่ใหศ้ำสนทูตของพระองค.์ 

หลกัขอ้ทีส่ำม ศรทัธำต่อบรรดำคมัภรี ์

และคมัภรีแ์ห่งฟำกฟ้ำทีอ่ลัลอฮท์รงระบุไวใ้นคมัภรีข์องพระองค ์ไดแ้ก่ 

คมัภรีอ์ลักุรอำน อลัลอฮป์ระทำนใหแ้กน่บมีุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮอ์ะลยัฮิ
วะสลัลมั 

คมัภรีอ์ซัซำบูร อลัลอฮป์ระทำนใหแ้กน่บดีำวูด อะลยัฮสิสลำม 

หลกัขอ้ทีส่ี ่ศรทัธำต่อบรรดำศำสนทูต 
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เช ือ่มั่นอย่ำงหนักแน่นว่ำ อลัลอฮไ์ดส้่งศำสนทูตของพระองคม์ำยงั
ประชำชำตทิุกยุคทุกสมยั เพือ่เรยีกรอ้งสู่กำรจงรกัภกัดต่ีออลัลอฮ ์ไม่ตัง้ภำคี
กบัพระองค ์และเรยีกรอ้งใหป้ฏเิสธสิง่ทีก่รำบไหวบู้ชำนอกเหนือจำกพระองค ์

และศำสนำทูตของพระองคล์ว้นเป็นมนุษยท์ีเ่ป็นชำยทีเ่ป็นบ่ำวของพระองค ์
พวกเขำเชือ่มั่นศรทัธำ ย ำเกรงและซือ่สตัย ์เป็นผูน้ ำทำง ผูก้ลบัใจ อลัลอฮใ์ห ้
กำรสนับสนุนศำสนทูตของพระองคด์ว้ยสิง่มหศัจรรยน์อกเหนือธรรมชำต ิ(มุอ ์
ญซิำต) เพือ่เป็นขอ้บ่งช ีถ้งึควำมสจัจรงิของพวกเขำ ซึง่พวกเขำไดเ้ผยแพรทุ่ก
ประกำรทีอ่ลัลอฮส์่งมำยงัพวกเขำ พวกเขำทัง้หมดลว้นอยู่บนหนทำงสจัธรรมที่

ชดัแจง้และทำงน ำทีช่ดัเจน 

กำรเผยแพรข่องศำสนทูตของอลัลอฮต์ัง้แต่คนแรกถงึคนสุดทำ้ยลว้นเป็น

รำกฐำนแห่งศำสนำ น้ันคอื กำรศรทัธำควำมเป็นเอกภำพของอลัลอฮใ์นกำร
ปฏบิตัศิำสนกจิ (อบิำดะฮ)์ และไม่ตัง้ภำคกีบัพระองค ์

หลกัขอ้ทีห่ำ้ กำรศรทัธำตอ่วนัสิน้โลก 

อลัลอฮต์รสัว่ำ :  

َْحِديثًاْاَللَِِّْْمنََْْأْصَدقْ َْوَمنِْْْفيهَِْْرْيبََْْلْْاْلِقَياَمةِْْيَ ْومِِْْإَلْْلََيْجَمَعنَّك مْْْه وَِْْإلَّْْإَِلهََْْلْْاَللَّْ 

 (อลัลอฮน้ั์นคอืไม่มผีูใ้ดทีไ่ดร้บักำรเคำรพสกักำระโดยเทีย่งแท ้นอกจำก
พระองคเ์ท่ำน้ัน แน่นอน พระองคจ์ะทรงรวบรวมพวกเจำ้ทัง้หลำยสู่วนักยิำมะฮ ์
ซึง่ไม่มกีำรสงสยัใดๆ ในวนัน้ัน และใครเล่ำทีจ่ะมคี ำพูดจรงิยิง่กว่ำอลัลอฮ)์ 

[อนั-นิซำอ ์: 87] 

เช ือ่มั่นอย่ำงหนักแน่นว่ำทุกอย่ำงทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัสิน้โลกดงัทีพ่ระเจำ้ของ

เรำไดก้ล่ำวไวใ้นคมัภรีอ์ลักุรอำน หรอืในวจนะของนบมีุฮมัหมดั -ศ็อลล็อลลอฮุ 
อะลยัฮ ิวะสลัลมั- เชน่ กำรตำยของมนุษย ์กำรฟ้ืนคนืชพี กำรขอควำม
ชว่ยเหลอืดว้ยสทิธพิเิศษ กำรช ัง่ กำรคดิบญัช ีนรก สวรรค ์และเร ือ่งอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัวนัสิน้โลก 
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หลกัขอ้ทีห่ก : ศรทัธำต่อกฎสภำวกำรณท์ัง้ดแีละไม่ด ี

อลัลอฮต์รสัว่ำ:  

ْبَِقَدْرَْخَلْقَناهْ َْشْيءْرْك لَِّْإَنَّْ

 (แทจ้รงิทุกๆ สิง่น้ันเรำสรำ้งมนัตำมสดัส่วน) [อลักอมรั : 49] 

เช ือ่มั่นว่ำทุกเหตุกำรณท์ีเ่กดิขึน้ต่อสิง่ทีถู่กสรำ้งทุกสรรพสิง่ในโลกนี ้
พระองคอ์ลัลอฮท์รงรอบรูแ้ละทรงปรชีำญำณในกำรบรหิำรจดักำรเพยีง

พระองคเ์ดยีว ปรำศจำกภำคใีดๆ ซึง่กฎสภำวกำรณท์ีเ่กดิขึน้น้ันถูกก ำหนดไว ้

กอ่นสรำ้งมนุษย ์ซึง่มนุษยน้ั์นมคีวำมตอ้งกำรและควำมปรำรถนำ มนุษยจ์ะเป็น
ผูก้ระท ำกำรต่ำงๆ ใหเ้กดิขึน้จรงิ แต่ทัง้หมดน้ันไม่พน้จำกควำมรอบรู ้
ของอลัลอฮแ์ละควำมประสงคข์องพระองค ์

กำรศรทัธำต่อกฎสภำวกำรณม์ี 4 ระดบั คอื 

ระดบัทีส่อง: ศรทัธำต่อกฎก ำหนดของอลัลอฮท์ุกประกำรว่ำจะคงอยู่ 
(ด ำเนินกำร) จนกระทั่งวนัสิน้โลก 

ระดบัทีส่ำม: ศรทัธำต่อควำมประสงคข์องอลัลอฮแ์ละควำมปรชีำญำณที่

สมบูรณ ์สิง่ใดทีพ่ระองคท์รงประสงคส์ิง่น้ันจะเกดิขึน้ และสิง่ใดทีพ่ระองคไ์ม่ทรง
ประสงคส์ิง่น้ันจะไม่เกดิขึน้ 

ระดบัทีส่ี:่ ศรทัธำว่ำอลัลอฮเ์ป็นผูส้รำ้งทุกสรรพสิง่ ปรำศจำกภำคใีดๆ ทีม่ี

ส่วนรว่มในกำรสรำ้งของพระองค ์

ฉันเรยีนรูเ้ร ือ่งกำรอำบน ้ำละหมำด 

และท่ำนนบ ี-ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮ ิวะสลัลมั- กล่ำวว่ำ (ผูใ้ดทีอ่ำบน ้ำละหมำด 
แลว้เขำไดท้ ำกำรอำบน ้ำละหมำดเป็นอย่ำงด ีควำมผดิต่ำงๆ ของเขำจะหลุด
ออกไปจำกรำ่งกำยของเขำ) 



 

 

คู่มอืฉบบัย่อทีเ่ป็นประโยชนส์ ำหรบัมุสลมิใหม่ 

 

14 

บ่ำวตอ้งถวำยตนต่อพระเจำ้ดว้ยควำมสะอำดทีส่มัผสัไดค้อืกำรอำบน ้ำ

ละหมำด เพือ่ปฏบิตัศิำสนกจิดว้ยควำมบรสิุทธิเ์เพือ่อลัลอฮด์ว้ยกำรปฏบิตัติำม
ทำงน ำของท่ำนนบมีุฮมัมดั -ศ็อลลลัลอฮ ุอะลยัฮ ิวะสลัลมั- 

กำรปฏบิตัทิีจ่ ำเป็น (วำญบิ) จะตอ้งอำบน ้ำละหมำด 

1. กำรละหมำดทั่วไป ไม่วำ่จะเป็นกำรละหมำดฟัรฎูหรอืกำรละหมำดสุน

นะฮ ์

2. กำรฏอวำฟ (เดนิเวยีน) รอบกะอบ์ะฮ ์

ฉันท ำกำรอำบน ้ำละหมำดและช ำระรำ่งกำยดว้ยน ้ำทีส่ะอำด 

น ้ำสะอำด คอื น ้ำทีล่งมำจำกฟ้ำ หรอื ตำน ้ำจำกใตด้นิ ซึง่คงอยู่ในลกัษณะ

ดัง้เดมิ ซึง่มอีงคป์ระกอบ 3 ประกำรตอ้งไม่เปลีย่นแปลง คอื ส ีรส และกลิน่ จำก
สิง่แปลกปลอมทีไ่ปเปลีย่นแปลงน ้ำสะอำดน้ัน 

ล ำดบัที ่1 อนันียะฮ ์(กำรตัง้เจตนำ) ดว้ยใจ ควำมหมำยของกำรนียะฮ ์คอื 
เจตนำอย่ำงแน่วแน่ทีจ่ะกระท ำกำรอบิำดะฮ ์(ปฎบิตัศิำสนกจิ) เพือ่ใกลช้ดิ

อลัลอฮ ์

ล ำดบัที ่2 ลำ้งมอืทัง้สองขำ้ง 

ล ำดบัที ่3 บว้นปำก 

กำรบว้นปำก คอื กำรเอำน ้ำเขำ้ปำก แลว้กลัว้น ้ำใหท้ัว่ปำก และบว้นน ้ำออก 

ล ำดบัที ่4 สูดน ้ำเขำ้จมูก 

สูดน ้ำเขำ้จมูก คอื กำรสูดน ้ำเขำ้โพรง่จมูกใหไ้ดล้กึทีสุ่ด 

สัง่น ้ำออกจำกจมูก คอื กำรสัง่น ้ำในโพรง่จมูกทีสู่ดเขำ้ไปใหอ้อกมำ 

ขอบเขตของใบหน้ำ 
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และบรเิวณสขีำว คอื บรเิวณระหว่ำงจอนผมถงึติง่ห ู

จอนผม หมำยถงึ ขนทีอ่ยู่บนกระดูกหูซ ึง่คุ่ขนำนกบัใบหู โคง้มนไปในศรษีะ
ทีม่ลีกัษณะเหมอืนหู 

และเชน่เดยีวกนั กำรลำ้งใบหนำ้น้ัน จะรวมถงึเครำและขนทีง่อกมำบรเิวณ
ดงักล่ำว 

ล ำดบัที ่6 ลำ้งมอื เร ิม่จำกปลำยนิว้มอืทัง้สองขำ้งถงึขอ้ศอกของทัง้สองขำ้ง 

และจ ำเป็นตอ้งลำ้งขอ้ศอกทัง้สองขำ้งไปพรอ้มกำรลำ้งมอื 

ล ำดบัที ่7 ลูบศรีษะดว้ยสองมอืพรอ้มหูทัง้สองขำ้ง หน่ึงคร ัง้ 

เร ิม่ลูบดว้ยสองมอืจำกดำ้นหนำ้ของศรีษะไปยงัดำ้นหลงัแลว้วกกลบัมำ

ดำ้นหนำ้อกีคร ัง้ 

พรอ้มกบัเอำนิว้ช ีแ้หย่เขำ้ในหูทัง้สองขำ้ง 

และน ำนิว้โป้งไวด้ำ้นหลงัใบหู แลว้ท ำกำรลูบดำ้นหนำ้และหลงัใบหู 

ล ำดบัที ่8 ลำ้งเทำ้ตัง้แต่นิว้เทำ้ทัง้สองจนถงึตำตุ่ม และจ ำเป็นจะตอ้งลำ้ง

ตำตุ่มทัง้สองเขำ้รวมกบักำรลำ้งเทำ้ 

ตำตุ่ม คอื อวยัวะส่วนทีเ่ป็นปุ่ มกลมๆ ทีข่อ้เทำ้ 

สิง่ทีจ่ะท ำใหเ้สยีน ้ำละหมำด มดีงันี ้

1. มสีิง่ออกจำกทวำรทัง้สอง เชน่ ปัสสำวะ อุจจำระ กำรผำยลม มะนีย ์(อสุจ)ิ 

มะซยี ์(น ้ำเหนียวๆ) เป็นตน้ 

2. หมดสต ิหลบัลกึ หรอื เป็นลม หรอืเมำ หรอืบำ้ 

3. สิง่ทีว่ำญบิ (จ ำเป็น) ทีจ่ะตอ้งอำบน ้ำ (ยกหะดษัใหญ่) เชน่ กำรมี
เพศสมัพนัธ ์มปีระจ ำเดอืน และเลอืดหลงัคลอดบุตร 
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เมือ่มนุษยไ์ดป้ลดทุกขแ์ลว้ จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งช ำระลำ้งสิง่สกปรก ดว้ยกำร
ช ำระลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดซึง่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด หรอือำจจะช ำระดว้ยสิง่อืน่ทีม่ใิชน่ ้ำ 
เชน่ หนิ กระดำษ และผำ้ เป็นตน้ โดยท ำกำรเชด็ท ำควำมสะอำด 3 คร ัง้ขึน้ไป

กบัสิง่ทีส่ะอำดซึง่เป็นทีอ่นุญำตใหท้ ำควำมสะอำดได ้

กำรเชด็รองเทำ้คุฟฟ์และถุงเทำ้ 

ในกรณีทีม่กีำรสวมใส่รองเทำ้หนังทีป่กปิดตำตุ่มหรอืถุงเทำ้ สำมำรถท ำ
กำรลูบบนรองเทำ้และถุงเทำ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งลำ้งเทำ้ทัง้สองขำ้ง โดยมี
เงือ่นไข ดงันี ้

1. กำรสวมใส่รองเทำ้และถุงเทำ้ภำยหลงัจำกท ำควำมสะอำดอย่ำงสมบูรณ์

ทัง้หะดษัเล็กและหะดษัใหญ่ และไดล้ำ้งเทำ้ดว้ยแลว้ 

2. รองเทำ้หรอืถุงเทำ้จะตอ้งสะอำดปรำศจำกสิง่สกปรก (นะญสิ) 

3. กำรลูบรองเทำ้หรอืถุงเทำ้อยู่ในเวลำทีก่ ำหนด 

4. รองเทำ้หรอืถุงเทำ้จะตอ้งเป็นสิง่ทีฮ่ำลำล เชน่ มใิชข่องขโมยหรอืแย่งชงิ
ของคนอืน่มำ 

รองเทำ้คุฟ หมำยถงึ สิง่ทีส่วมใส่ทีเ่ทำ้ผลติจำกหนัง หรอืจำกสิง่อืน่ และเชน่
ดงัรองเทำ้คุฟ คอืรองเทำ้ทัว่ไปทีส่วมใส่ปกปิดเทำ้ 

ถุงเทำ้ หมำยถงึ สิง่ทีส่วมใสท่ีเ่ทำ้ทีผ่ลติจำกผำ้หรอืจำกสิง่อืน่ๆ ซึง่เป็นที่

รูจ้กัดว้ยค ำว่ำ ถุงเทำ้ 

วทิยปัญญำในกำรบญัญตัใิหม้กีำรลูบบนรองเทำ้: 

วทิยปัญญำของกำรลูบบนรองเทำ้ คอื เพือ่ใหเ้กดิควำมสะดวกและผ่อนปรน
แกมุ่สลมิทีม่คีวำมล ำบำกทีจ่ะตอ้งถอดรองเทำ้หรอืถุงเทำ้เพือ่ท ำควำมสะอำด

เทำ้ โดยเฉพำะชว่งฤดูหนำว ชว่งอำกำศหนำวมำก และชว่งเดนิทำง. 

ระยะเวลำส ำหรบักำรลูบบนรองเทำ้: 
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ส ำหรบัผูท้ีพ่ ำนักอยู่กบัที ่มรีะยะเวลำ 1 วนั กบั 1 คนื (24 ช ัว่โมง) 

ส ำหรบัผูท้ีเ่ดนิทำง มรีะยะเวลำ 3 วนั 3 คนื (72 ช ัว่โมง) 

เร ิม่นับระยะเวลำตัง้แต่กำรลูบบนรองเทำ้หรอืถุงเทำ้คร ัง้แรกภำยหลงัจำก

ช ำระท ำควำมสะอำดจำกหะดษัเรยีบรอ้ยแลว้ 

ลกัษณะของกำรลูบบนรองเทำ้หรอืถุงเทำ้ มดีงันี ้

1. ใหม้อืเปียกน ้ำ 

2. ลูบมอืบนเทำ้ (จำกนิว้เทำ้ขึน้ไปยงัขำ) 

3. ลูบเทำ้ขวำดว้ยมอืขวำ และเทำ้ซำ้ยดว้ยมอืซำ้ย 

สิง่ทีท่ ำใหเ้ป็นโมฆะ 

1. มสีิง่ทีจ่ ำเป็นจะตอ้งอำบน ำ้ 

2. สิน้สุดระยะเวลำของกำรลบูบนรองเทำ้ 
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กำรอำบน ้ำช ำระรำ่งกำย 

เมือ่ผูช้ำยหรอืผูห้ญงิมเีพศสมัพนัธ ์หรอืมกีำรหลัง่อสุจอิอกมำดว้ยอำรมณ์

ในขณะทีย่งัตืน่อยู่หรอืนอนหลบั จ ำเป็น (วำญบิ) ทีจ่ะตอ้งอำบน ้ำช ำระรำ่งกำย 
เพือ่ทีจ่ะสำมำรถท ำกำรละหมำดได ้เน่ืองจำกควำมสะอำดเป็นเงือ่นไขของกำร
ละหมำด เชน่เดยีวกบัผูห้ญงิ เมือ่สิน้สุดจำกกำรมปีระจ ำเดอืนหรอืเลอืดหลงั
คลอดบุตร จ ำเป็น (วำญบิ) ทีจ่ะตอ้งอำบน ้ำช ำระรำ่งกำย เพือ่ทีจ่ะสำมำรถท ำ

กำรละหมำดได ้เน่ืองจำกควำมสะอำดเป็นเงือ่นไขของกำรละหมำด 

ลกัษณะของกำรอำบน ้ำช ำระรำ่งกำย 

อำบน ้ำใหท้ั่วรำ่งกำย รวมทัง้กำรบว้นปำกและสูดน ้ำลำ้งโพรงจมูก เมือ่
อำบน ้ำทั่วรำ่งกำยกบัน ้ำสะอำดแลว้ ก็เป็นกำรยกหะดษัใหญ่ และถอืว่ำไดช้ ำระ
ท ำควำมสะอำดเรยีบรอ้ยแลว้ 

ขอ้หำ้มส ำหรบัผูท้ีอ่ยู่ในหะดษัใหญ่ จนกว่ำจะอำบน ้ำช ำระรำ่งกำย มดีงันี ้

01. กำรละหมำด 

02. กำรฏอวำฟ (เดนิเวยีน) รอบกะอบ์ะฮ ์

03. กำรอยู่ในมสัยดิ อนุญำตใหเ้ดนิผ่ำนเท่ำน้ันโดยไม่เขำ้ไปอยู่ดำ้นใน 

04. กำรสมัผสัอลักุรอำน 

05. อ่ำนอลักุรอำน 

กำรท ำตะยมัมุม 

หำกไม่มนี ้ำส ำหรบัท ำควำมสะอำด หรอื ไม่สำมำรถใชน้ ้ำได ้เน่ืองจำกป่วย 
เป็นตน้ และกลวัว่ำ จะไม่ทนัละหมำด ก็สำมำรถท ำกำรตะยมัมุมดว้ยดนิฝุ่ นได ้
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ลกัษณะของกำรตะยมัมุม คอื กำรใชม้อืทัง้สองขำ้งตบบนดนิฝุ่ นหน่ึงคร ัง้ 
แลว้ใชม้อืทัง้สองขำ้งลูบใบหนำ้แลว้ลูบมอืทัง้สองขำ้งเทำ่น้ัน มเีงือ่นไขว่ำ ดนิ
ฝุ่ นจะตอ้งสะอำด 

สิง่ทีจ่ะท ำใหเ้สยีตะยมัมุม มดีงันี ้

1. ตะยมัมุมจะเสยีเชน่เดยีวกบัสิง่ทีท่ ำใหเ้สยีน ้ำละหมำด 

2. เมือ่มกีำรเจอน ้ำกอ่นเร ิม่ปฏบิตัศิำสนกจิทีเ่ตรยีมกำรดว้ยกำรตะยมัมุม 

อลัลอฮไ์ดก้ ำหนดใหมุ้สลมิท ำกำรละหมำด 5 เวลำ ในวนัหน่ึงและคนืหน่ึง 
คอื ฟัจร ์ ซฮุร ีอสัร ีมฆัรบิ และอชีำ 

ฉันเตรยีมตวัเพือ่ท ำกำรละหมำด 

เมือ่เขำ้เวลำละหมำด ชำวมุสลมิจะช ำระท ำควำมสะอำดจำกหะดษัเล็กและ
หะดษัใหญ่ หำกอยู่ในหะดษัใหญ่ 

หะดษัใหญ่ คอื สิง่ท ำใหมุ้สลมิจ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยกำรช ำระ
รำ่งกำย 

หะดษัเล็ก คอื สิง่ทีใ่หมุ้สลมิจ ำเป็นตอ้งอำบน ้ำละหมำด 

มุสลมิจะตอ้งท ำกำรละหมำดดว้ยเสือ้ผำ้ทีส่ะอำด สถำนทีท่ีส่ะอำดปรำศจำก
สิง่สกปรก และตอ้งปกปิดรำ่งกำย (ตำมทีศ่ำสนำไดบ้ญัญตัไิว)้ 

มุสลมิจะตอ้งสวมเสือ้ผำ้ทีเ่หมำะสมส ำหรบัท ำกำรละหมำดและปกปิด

รำ่งกำย และส ำหรบัผูช้ำยไม่อนุญำตใหท้ ำกำรละหมำดทีไ่ม่มกีำรปกปิด
ระหว่ำงสะดอืถงึหวัเขำ่ 

ส ำหรบัผูห้ญงิจ ำเป็นจะตอ้งปกปิดทั่วรำ่งกำย ยกเวน้ใบหนำ้และฝ่ำมอื 

ในระหว่ำงทีป่ระกอบพธิลีะหมำด หำ้มพูดคุย ยกเวน้ค ำกล่ำวเฉพำะทีเ่จำะจง
ไวส้ ำหรบัท ำกำรละหมำดเทำ่น้ัน ตัง้ใจฟังอหิม่ำมในกำรน ำละหมำด หำ้มหนัไป
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มำในระหว่ำงกำรละหมำด หำกไม่สำมำรถท่องจ ำค ำกล่ำวเฉพำะเพือ่ท ำกำร
ละหมำดได ้ก็ใหก้ล่ำวร ำลกึถงึอลัลอฮแ์ละสรรเสรญิพระองคจ์นกว่ำจะเสรจ็สิน้
กำรละหมำด และจะตอ้งรบีเรยีนรูก้ำรละหมำดและค ำกล่ำวต่ำงๆ ส ำหรบัท ำกำร
ละหมำด 

ฉันเรยีนรูเ้ร ือ่งกำรละหมำด 

ล ำดบัที ่1:อนันียะฮ ์(กำรตัง้เจตนำ) ดว้ยหวัใจทีจ่ะปฏบิตัศิำสนบญัญตัิ

ตำมทีต่ ัง้ใจไว ้

ภำยหลงัจำกทีฉ่ันไดอ้ำบน ้ำละหมำดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ฉันก็หนัหนำ้ไป
ทำงกบิลตั และฉันก็ท ำกำรละหมำดดว้ยกำรยนื หำกมคีวำมสำมำรถทีจ่ะยนื
ละหมำดได ้

ล ำดบัที ่2: ฉันยกมอืทัง้สองขึน้สูงระดบัไหล่ และกล่ำวว่ำ "อลัลอฮุอกับรั" 

พรอ้มตัง้ใจทีเ่ร ิม่เขำ้กำรละหมำด 

ฉันจะอ่ำนอำยะฮอ์ลักุรอำนตำมทีส่ะดวก หลงัจำกอ่ำนซเูรำะฮอ์ลัฟำตหิะฮ ์
เสรจ็ในรอ็กอะฮแ์รกและรอ็กอะฮท์ีส่องของกำรละหมำดทกุเวลำ กำรปฏบิตัิ
เชน่นีม้ใิชเ่ป็นวำญบิ แต่กำรปฏบิตัเิชน่นีไ้ดซ้ ึง่ผลบุญอนัใหญ่หลวง 

ล ำดบัที ่6: กล่ำวว่ำ "อลัลอฮอุกับรั" ควำมวำ่ (อลัลอฮผ์ูท้รงยิง่ใหญ่) แลว้ก็

กม้รุกูอ ์จนกระทั่งหลงัตรงตัง้ฉำก มอืจบัหวัเข่ำ โดยแยกนิว้ออกห่ำงจำกกนั 
และกล่ำวในขณะรุกูอว์่ำ "ซบุฮำนะรอ็บบยิลัอะศมี" ควำมว่ำ (มหำบรสิุทธิ ์พระ
ผูอ้ภบิำลของขำ้ ผูท้รงยิง่ใหญ่) 

ล ำดบัที ่7: ฉันจะเงยศรษีะขึน้จำกกำรรุกูอ ์พรอ้มกล่ำววำ่ "ซะมอิลัลอฮุลมินั 
หะมดิะฮ"์ ควำมว่ำ (อลัลอฮท์รงไดย้นิส ำหรบัผูท้ีส่รรเสรญิพระองค)์ พรอ้มกบั

ยกมอืขึน้ในระดบัหวัไหล่ เมือ่รำ่งกำยของฉันไดย้นืตรงแลว้ ฉันก็จะกล่ำวว่ำ "ร็
อบบะนำ วะละกลัฮมัด"์ ควำมว่ำ (โอพ้ระผูอ้ภบิำลแห่งเรำ มวลกำรสรรเสรญิ

เป็นกรรมสทิธขิองพระองค)์ 
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ล ำดบัที ่8: กล่ำวว่ำ "อลัลอฮอุกับรั" ควำมวำ่ (อลัลอฮผ์ูท้รงยิง่ใหญ่) และลง

สุญูดโดยสองมอื สองหวัเข่ำ สองเทำ้ หนำ้ผำก และจมูก ตดิกบัพืน้ และกล่ำว
ในขณะสุญูดว่ำ "ซบุฮำนะรอ็บบยิลัอะอล์ำ" ควำมว่ำ (มหำบรสิุทธิแ์ด่พระผู ้

อภบิำลของขำ้ผูท้รงสูงส่ง) 

ล ำดบัที ่9 : ฉันจะกล่ำวว่ำ "อลัลอฮุอกับรั" ควำมว่ำ (อลัลอฮผ์ูท้รงยิง่ใหญ่) 

ฉันจะยกศรษีะขึน้จำกสุญูด และน่ังบนเทำ้ซำ้ยทีว่ำงพบับนพืน้ และเทำ้ขวำยนั
กบัพืน้ และกล่ำวว่ำ "รอ็บบฆิฟิรล"ี ควำมว่ำ (โอพ้ระผูอ้ภบิำลของขำ้พระองค ์
โปรดอภยัโทษแกข่ำ้พระองคด์ว้ยเถดิ) 

ล ำดบัที ่10: ฉันจะกล่ำวว่ำ "อลัลอฮุอกับรั" ควำมว่ำ (อลัลอฮผ์ูท้รงยิง่ใหญ่) 

และท ำกำรสุญูดอกีคร ัง้ เหมอืนสุญูดคร ัง้แรก 

ล ำดบัที ่11: ฉันจะลุกขึน้จำกสุญูด พรอ้มกล่ำวว่ำ "อลัลอฮุอกับรั" ควำมว่ำ 
(อลัลอฮผ์ูท้รงยิง่ใหญ่) จนกระทั่งยนืน่ิง และฉันจะปฏบิตัใินรอ็กอะฮท์ีเ่หลอื
เหมอืนกบักำรปฏบิตัใินรอ็กอะฮแ์รก 

ล ำดบัที ่12 : หลงัจำกน้ันแัันก็จะใหส้ลำมดว้ยกำรหนัขวำ พรอ้มกล่ำววำ่ 
"อสัสลำมุอะลยักุมวะเรำะหม์ะตุลลอฮ"์ ควำมวำ่ (ขอควำมสนัตแิละควำม
เมตตำจำกอลัลอฮจ์งมแีด่พวกท่ำน) และหนัซำ้ยพรอ้มกล่ำวว่ำ "อสัสลำมุอะ
ลยักุมวะเรำะหม์ะตุลลอฮ"์ ควำมวำ่ (ขอควำมสนัตแิละควำมเมตตำจำกอลัลอฮ ์
จงมแีด่พวกท่ำน) โดยตัง้ใจทีจ่ะออก (สิน้สุด) จำกกำรละหมำด และจำกกระท ำ
น้ัน จงึเป็นกำรเสรจ็สิน้กำรละหมำด. 

กำรสวมฮญิำบของสตรมีุสลมิ 

สตรมีุสลมิตอ้งค ำนึงในกำรแต่งตวั ดงัเงือ่นไขต่อไปนี ้

หน่ึง : ปกปิดมดิชดิทั่วเรอืนรำ่ง 

สอง : เสือ้ผำ้ทีส่วมใส่มใิชเ่พือ่ประดบัประดำ 

สำม : เสือ้ผำ้ทีส่วมใส่ตอ้งไม่บำงเห็นเรอืนรำ่ง 
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สี ่: เสื่ ้อผำ้ทีส่วมใส่ตอ้งไม่รดัรูปเห็นรูปทรงของเรอืนรำ่ง 

คุณลกัษณะของผูศ้รทัธำ 

มคีวำมสจัจรงิในค ำพูดและไม่โกหก 

ปฏบิตัติำมค ำมั่นสญัญำและพนัธสญัญำ 

ไม่ท ำรำ้ยคู่กรณี 

มคีวำมซือ่สตัย ์

รกัพีน่อ้งมุสลมิเสมอืนรกัตวัเอง 

เป็นคนใจกวำ้ง 

พงึพอใจในกฎก ำหนดแห่งอลัลอฮ ์แสดงควำมขอบคุณในยำมสุข และ
อดทนในยำมทุกข ์

มคีวำมละอำย 

จติใจปลอดภยัไม่อจิฉำรษิยำ และรำ่งกำยปลอดภยัไม่ท ำรำ้ยผูอ้ืน่ 

ใหอ้ภยัต่อผูค้นเสมอ 

ไม่ยุ่งกบัดอกเบีย้ 

ไม่ผดิประเวณี 

ไม่ดืม่สุรำ 

ประพฤตดิต่ีอเพือ่นบำ้น 

ไม่อธรรมและไม่คดโกง 

ไม่ขโมยและฉอ้ฉล 



 

 

คู่มอืฉบบัย่อทีเ่ป็นประโยชนส์ ำหรบัมุสลมิใหม่ 

 

23 

ท ำดต่ีอบดิำมำรดำ แมบ้ดิำมำรดำมไิดเ้ป็นมุสลมิก็ตำม และเชือ่ฟังทัง้สอง
ในเร ือ่งทีด่ ี

อบรมสัง่สอนบุตรใหอ้ยู่ในท ำนองคลองธรรม สัง่ใชใ้หป้ฏบิตัติำมศำสน
บญัญตั ิและหำ้มพวกเขำใหห้่ำงไกลสิง่ตอ้งหำ้มและอบำยมุข 

อย่ำไปเลยีนแบบกบักำรกระท ำของต่ำงศำสนิกในเรือ่งของกำรปฏบิตัศิำสนกจิ

หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณท์ำงศำสนำของพวกเขำ 

อลัลอฮไ์ดส้รำ้งเรำขึน้มำในจกัรวำลแห่งนี ้มวีทิยปัญญำทีย่ิง่ใหญ่ มไิดส้รำ้งเรำ
ขึน้มำดว้ยควำมไรส้ำระ น่ันคอืกำรจงรกัภกัดตีอ่พระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว โดยไมม่กีำรตัง้
ภำคใีดๆ และไดบ้ญัญตัศิำสนำของพระองคแ์กเ่รำซึง่เป็นศำสนำทีค่รบวงจรเกีย่วกบั
กำรใชช้วีติของเรำทัง้ในเร ือ่งสว่นตวัและส่วนรวม และศำสนบญัญตัทิียุ่ตธิรรมนี ้ได ้
รกัษำไวซ้ ึง่ควำมจ ำเป็นในชวีติมนุษย ์น้ันคอื ศำสนำของเรำ ชวีติของเรำ สทิธขิองเรำ 
สตปัิญญำของเรำ และทรพัยส์นิของเรำ ผูใ้ดทีด่ ำเนินชวีติดว้ยกำรปฏบิตัติำม
บทบญัญตัดิงักลำ่วดว้ยกำรห่ำงไกลจำกสิง่ตอ้งหำ้ม เขำผูน้ั้นไดร้กัษำไวซ้ ึง่ควำม
จ ำเป็นในชวีติ และเขำจะใชช้วีติอย่ำงมคีวำมสุขโดยไม่มขีอ้สงสยัใดๆ 

ควำมสมัพนัธอ์นัยิง่ใหญนี่ ้เป็นสภำวะทำงอำรมณค์วำมรูส้กึทีน่ ำไปสู่กำรมี

ควำมสุขในกำรประกอบอบิำดะฮต์่อพระองค ์และมคีวำมปรำรถนำทีจ่ะพบเจอกบั
พระองค ์หวัใจของเขำทะยำนสูท่อ้งฟ้ำแห่งควำมสุขดว้ยควำมรูส้กึทีส่มัผสัถงึควำม
หอมหวำนแห่งกำรศรทัธำ 

ใชแ่ลว้ เมือ่ใดทีค่นหน่ึงคนใดไดรู้ส้กึวำ่เขำอยู่ตรงหนำ้ผูท้รงสรำ้งเขำ และเขำรูจ้กั
พระนำมของพระองค ์คุณลกัษณะทีง่ดงำมของพระองค ์จงรกัภกัดตีอ่พระองคเ์สมอืน
เขำเห็นพระองค ์มคีวำมบรสิุทธิใ์จในกำรปฏบิตัศิำสนกจิตอ่พระองคแ์ละไม่หวงัจำก
กำรปฏบิตัศิำสนกจิน้ันซึง่สิง่อืน่ใด นอกจำกอลัลอฮผู์ท้รงยิง่ใหญ่เท่ำน้ัน เขำผูน้ั้นจะ
ใชช้วีติอย่ำงดแีละมคีวำมสุขในโลกนีแ้ละรบัผลตอบแทนทีด่ใีนโลกหนำ้ 

แมก้ระทั่งอุปสรรคตำ่งๆทีป่ระสบกบัผูศ้รทัธำในโลกนี ้แทจ้รงิควำมเจ็บปวดของ
อุปสรรคน้ัน จะหำยไปควำมมัน่ใจทีห่นักแน่น และพอใจในกฎก ำหนดแห่ง
สภำวะกำรณข์องอลัลอฮผ์ูท้รงสูงส่ง และสรรเสรญิพระองคใ์นทุกกำรก ำหนดทัง้ควำม
ดแีละควำมช ัว่ดว้ยควำมพอใจอย่ำงสมบูรณ ์
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ขออลัลอฮท์รงประทำนกำรสดดุ ีควำมศำนต ิและควำมจ ำเรญิแด่ท่ำนนะบมีุฮมั
หมดัของเรำ แด่ครอบครวัของท่ำน และมติรสหำยของท่ำนทัง้ปวง 

เสรจ็สมบูรณ ์

สำรบญั 

เลขที ่

เร ือ่ง 

หนำ้ 

กลบัไปยงัหนำ้ปก 

ไปยงัสำรบญั 

โปรดรว่มกบัเรำในกำรแสดงควำมคดิเห็นกบัหนังสอืเล่มนี ้

โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์

หนังสอืส ำหรบัมอืถอื 

คลกิเพือ่กลบัไปยงัเร ือ่ง 

คลกิบนรูปเพือ่กลบัไปยงัหนำ้ปก 

แสกน QR Code 

น ำเสนอในรูปแบบกำรเรยีนกำรสอน (PowerPoint) 

ผลผลติของโครงกำร 

หนังสอืทีไ่ดร้บักำรตพีมิพ ์

หนังสอืส ำหรบัโทรศพัทม์อืถอื 

เว็บไซต ์

น ำเสนอในรูปแบบพำวเวอรพ์อยต ์(PowerPoint) 

ฉบบัส ำหรบัสมำรท์โฟน (Smart Phone) 
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