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บทนา
สถานะของมรดกทางวิชาการฟิ กฮฺ และปลุกจิตสานึกการให้ เกียรติมันในหัวใจของชาวมุสลิม
ความสาคัญของมรดกทางวิชาการฟิ กฮฺ (นิตศิ าสตร์ อิสลาม)
มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิทธิ์ ของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ขอพรอันประเสริ ฐและความศานติจงมีแด่
มุหมั มัด ผู้ซงึ่ ไม่มีศาสนทูตหลังจากท่าน
เป็ นที่ทราบกันดีว่า ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามหรื อฟิ กฮฺ เป็ นความรู้ที่มีส่วนสาคัญที่สุด เพราะ
มันคือหลักที่มุสลิมสามารถนามาใช้ ตรวจสอบการงานของเขาว่า เป็ นที่อนุมตั ิหรื อต้ องห้ าม? ถูกต้ องหรื อ
เป็ นโมฆะ? มุสลิมในทุกยุคทุกสมัยต่างอยากจะรู้วา่ การงานที่เขาได้ ปฏิบตั เิ ป็ นที่อนุมตั ิห รื อต้ องห้ าม ถูกต้ อง
หรื อเป็ นโมฆะ ไม่ว่าจะเป็ นการงานที่เกี่ยวข้ องระหว่างเขากับอัลลอฮฺหรื อระหว่างมนุษย์ด้วยกัน คนใกล้ ชิด
หรื อห่างไกล ศัตรูหรื อมิตร ผู้พิพากษาหรื อผู้ต้องหา มุสลิมหรื อต่างศาสนิก เราไม่อาจรู้คาตอบของประเด็น
ของประเด็นเหล่านี ้ นอกจากต้ องผ่านวิชาฟิ กฮฺ หรื อนิติศาสตร์ อิสลาม ซึ่งเป็ นศาสตร์ ที่ว่าด้ วยบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาของบ่าว ไม่ว่าจะเป็ นบทบัญญัติในเชิงการสัง่ ใช้ เลือกให้ ปฏิบตั ิ หรื อ
เป็ นข้ อกฎหมายที่ได้ บญ
ั ญัตขิ ึ ้นมา
นิติศาสตร์ อิสลามหรื อฟิ กฮฺก็เหมือนกับศาสตร์ อื่น ๆ ที่มีการเติบโตหากมี การนาไปใช้ และจะถดถอย
เมื่อถูกละเลย นิตศิ าสตร์ อิสลามได้ ผา่ นช่วงสมัยที่เจริญรุ่งเรื อง มีการนาไปใช้ ในทุก ๆ วิถีของการดาเนินชีวิต
และได้ ผ่านช่วงถดถอย ไม่มีความรุ่ งเรื องหรื อแทบจะไม่มี เพราะถูกสละทิ ้งไม่นามาใช้ ไม่ว่าจะด้ วยเพราะ
ความตังใจหรื
้
อละเลย เนื่องจากประเทศมุสลิมหลาย ๆ ประเทศได้ เปลี่ยนข้ อกฎหมายเป็ นกฎหมายอื่นที่
ไม่ใช่กฎหมายอิสลามซึ่งไม่มีรากฐานมาจากหลักความเชื่อ จารี ตประเพณี และสังคมของพวกเขาเลย พวก
เขารู้ สึกพอใจกับความศิวิไลซ์ของกฎหมายใหม่ แต่มันได้ บ่อนทาลายชีวิตของพวกเขาและทิง้ ปั ญ หาไว้
มากมาย ถึงแม้ ว่า ศาสตร์ นีไ้ ด้ เผชิญ กับนานาวิกฤติ แต่ก็ยังคงสามารถตังตระหง่
้
านสูงเด่นได้ เนื่องจากมี
รากฐานที่แข็งแกร่ งและโครงสร้ างที่ประณี ต และอัลลอฮฺได้ อนุมัติให้ ประชาชาตินีก้ ลับมาเฟื่ องฟูอีกครัง้
หลังจากที่ได้ หลับใหลและกลับมาเรี ยกร้ องให้ ใช้ กฎหมายอิสลามทังในด้
้ านการบัญญัตแิ ละนามาใช้
เราได้ เห็นประชาชาติอิสลามอันมากมายได้ เรี ยกร้ องให้ ใช้ กฎหมายของอัลลอฮฺ ไม่ติดพันกับกฎหมาย
อื่น เราพบว่าชีวิตของพวกเขาผูกพันอยู่กบั กฎหมายของพระองค์ มีปัจจัยยังชีพที่มากมาย และอัลลอฮฺจะ
ทรงให้ ศาสนาของพระองค์เป็ นที่ประจักษ์ถึงแม้ วา่ พวกตังภาคี
้ จะไม่ชอบก็ตาม
ฟิ กฮฺ (นิติศาสตร์ อิสลาม) เริ่ มขึ ้นเมื่อไร? อะไรคือสาเหตุของการกาเนิด? นิติศาสตร์ อิสลามมีข้อเด่น
อะไร? และอะไรคือสิ่งจาเป็ นของมุสลิมต่อศาสตร์ นี ้?
เราขอกล่าวรายละเอียดดังนี ้
นิติศาสตร์ อิสลามได้ ถือกาเนิดอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสั ลลัม
และสมัยของเศาะหาบะฮฺ สาเหตุที่ทาให้ ศาสตร์ นีถ้ ื อกาเนิดตังแต่
้ แรก ๆ เนื่ องจากผู้คนมี ความจาเป็ นที่
จะต้ องรู้ บทบัญ ญัติต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ความจาเป็ นนี ้ยังคงมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
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จัดระบบการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพื่อได้ ร้ ูสิทธิ ของแต่ละคน เพื่อธารงผลประโยชน์ และขจัดสิ่งที่
เป็ นอันตรายและไม่ดีตา่ ง ๆ ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วและเกิดขึ ้นใหม่
สถานะและข้ อพิเศษของมรดกนิตศิ าสตร์ อิสลาม
นิตศิ าสตร์ อิสลามมีข้อพิเศษมากมาย ที่สาคัญคือ
1. มีรากฐานมาจากวะห์ ยู (วิวรณ์ ) ของอัลลอฮฺ
นิตศิ าสตร์ อิสลามมีข้อพิเศษคือ มีแหล่งอ้ างอิงมาจากวะห์ยขู องอัลลอฮฺ ซึ่งถูกถ่ายทอดลงมาในนามอัล
กุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้ที่ทาการวินิจฉัยปั ญหาศาสนา จาเป็ นต้ อง
วิ เคราะห์ จ ากแหล่ ง อ้ างอิ ง ทัง้ สองนี แ้ ละจากข้ อ ปลี ก ย่ อ ยที่ ม าจากแหล่ ง อ้ า งอิ งทัง้ สองโดยตรง จาก
เจตนารมณ์ของนิตศิ าสตร์ อิสลาม จากกฎต่าง ๆ ทางนิติศาสตร์ เนื่องด้ วย สิ่งเหล่านี ้ทาให้ การถือกาเนิดของ
นิติศาสตร์ อิสลามเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ มีรากฐานที่หนักแน่น โครงสร้ างที่แข็งแกร่ง โดยที่รากฐานของมันได้
ถูกวางไว้ ในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
อัลลอฮฺตรัสว่า
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“วันนี ้ ข้ าได้ ทาให้ ศาสนาของพวกเจ้ าสมบูรณ์แล้ ว ข้ าได้ ให้ ความโปรดปรานของข้ าครบถ้ วน และข้ าได้ พอใจ
ให้ อิสลามเป็ นศาสนาของพวกเจ้ า” (อัล-มาอิดะฮฺ 3)
ดังนัน้ หลังจากนี ้ จึงไม่มี ขนตอนอะไรอี
ั้
ก นอกจากการปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม ตามผลประโยชน์ของ
มนุษย์ที่สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลาม

2. มีความครอบคลุมในทุกแง่ มุมของการดาเนินชีวิต
นิติศาสตร์ อิสลามมีความสัมพันธ์สามด้ าน ความสัมพันธ์กบั พระผู้อภิบาล ความสัมพันธ์กับตัวมนุษย์
เอง และความสัมพันธ์กบั สังคม เพราะนิตศิ าสตร์ อิสลามมีเกี่ยวข้ องทังกั
้ บโลกนี ้และโลกหน้ า คือศาสนาและ
ประเทศ ครอบคลุมมนุษย์ทุกคน และนิรันดรตราบจนวันกิยามะฮฺ บทบัญญัติต่าง ๆ มีความเกี่ ยวพันกับ
หลักความเชื่อ อิบาดะฮฺ มารยาท และการปฏิ สัมพันธ์ ต่าง ๆ ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการปลุกจิตสานึก ความรู้ สึก
รับผิ ดชอบ ตระหนักอยู่เสมอว่าอัล ลอฮฺ ท รงมองดูทัง้ ในที่ ลับ และที่ แ จ้ ง ให้ เกี ยรติต่อสิ ทธิ ของบุค คลอื่ น
จุดประสงค์คือความพึงพอใจ ความผาสุก การศรัทธา ความสงบสุข จัดระเบียบของชีวิต และมอบความสุข
ให้ กบั โลกนี ้
เนื่องด้ วยจุดประสงค์ดงั กล่าวนี ้ บทบัญญัติของนิติศาสตร์ อิสลามซึ่งเกี่ยวข้ องกับคาพูด การกระทา
สัญญาธุระกรรม และการกระทาต่าง ๆ ครอบคลุมประเด็นสองประการ
1. บทบัญญัติว่าด้ วยอิบาดะฮฺ เช่น การทาความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การทาหัจญ์
การจ่ายซะกาต การบนบาน หรื ออื่น ๆ ที่มีจดุ ประสงค์เพื่อจัดระเบียบระหว่างมนุษย์กับพระผู้อภิบาลของ
เขา
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2. บทบัญญัติวา่ ด้ วยการปฏิสมั พันธ์ เช่น สัญญาธุรกรรมต่าง ๆ การลงโทษ การปราบอาชญากรรม
การประกัน และอื่น ๆ ที่ มี จุดประสงค์เพื่ อ จัดระเบียบความสัม พันธ์ ระหว่างมนุษ ย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ปั จเจกบุคคลหรื อสังคม บทบัญญัตเิ หล่านี ้แบ่งออกเป็ น
2.1 บทบัญ ญั ติว่าด้ วยนิ ติบุค คล เช่น กฎหมายครอบครัว ที่ เริ่ ม ตัง้ แต่ก ารก่อ ร่ างสร้ าง
ครอบครัวจนถึงประเด็นสุดท้ าย เช่น การแต่งงาน การหย่าร้ าง การสืบเชื ้อสาย การจ่ายค่าเลี ้ยงดู
การแบ่งมรดก เป้าหมายของบทบัญญัตินี ้คือ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาและ
ระว่างเครื อญาติ
2.2 การท าธุ รกรรมต่า ง ๆ คื อ การงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ระกรรมของปั จ เจกบุ ค คล การ
แลกเปลี่ยน เช่น การซื ้อขาย การเช่า การจานาหรื อจานอง การร่วมหุ้น การให้ ยืม และการทาตาม
สัญ ญา จุดประสงค์ของบทบัญ ญัตินีค้ ือ เพื่อจัดระเบียบความสัม พันธ์ ของปั จเจกบุคคลในด้ าน
ทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิตา่ ง ๆ
2.3 บทบัญ ญัติว่าด้ วยอาชญากรรม คือบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้ องกับการกระทาต่อมนุษย์ที่
เป็ นการก่ออาชญากรรมและบทลงโทษต่าง ๆ บทบัญญัตินี ้ มีจดุ ประสงค์เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน
เกียรติ สิทธิตา่ ง ๆ และรักษาความสงบสุขของสังคม
2.4 บทบัญญัติว่าด้ วยการฟ้องร้ อง การดาเนินการ ในด้ านการปกครองและอาชญากรรม
คือ บทบัญ ญั ติที่ เกี่ ย วกับ การพิ พ ากษา การฟ้ องร้ อง วิธี ก ารให้ ก าร การเป็ นพยาน การสาบาน
หลักฐาน และอื่ น ๆ บทบัญ ญั ตินี ้ มี จุด ประสงค์ เพื่ อจัด ระเบี ย บการด าเนิ น การเพื่ อธ ารงความ
ยุตธิ รรมระหว่างมนุษย์
2.5 บทบัญญัติวา่ ด้ วยการปกครอง คือบทบัญญัติว่าด้ วยระบอบการปกครองและหลักการ
ปกครอง จุดประสงค์ของบทบัญญัตินี ้คือ เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน
และสิทธิของปั จเจกบุคคลและสังคม และข้ อบังคับสาหรับพวกเขา
2.6 และบัญญัติหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ คือข้ อกฎหมายหรื อบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดระเบียบความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศมุสลิมกับประเทศอื่น ไม่ว่าในช่วงที่สงบศึกหรื อ
ช่วงมีสงคราม ความสัมพันธ์กับประชาชนที่ไม่ใช่มสุ ลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศมุสลิม ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง การญิ ฮาดและพั น ธะสั ญ ญ าต่ า ง ๆ จุ ด ประสงค์ ข องบทบั ญ ญั ติ นี ค้ ื อ เพื่ อ จั ด ระเบี ย บ
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือช่วยเหลือ การให้ เกียรติระหว่างประเทศ
2.7 บทบัญ ญัติว่าด้ วยเศรษฐกิ จและการคลัง คือบทบัญ ญัติที่เกี่ ยวข้ องกั บ สิทธิ ปัจ เจก
บุคคลในด้ านทรัพย์สินและข้ อปฏิบตั ิในเรื่ องระบบการเงิน สิทธิและสิ่งจาเป็ นของประเทศในเรื่ อง
การคลัง จัดระเบียบรายได้ และรายจ่ายของกองคลัง จุดประสงค์ของบัญญัตินี ้คือ เพื่อจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ ของการเงินระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างพลเรื อนกับประเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงทรัพย์สินส่วนรวมและทรัพย์สินเฉพาะ เช่น ปศุสตั ว์ ทรัพย์เชลย ภาษี ทรัพย์สินจากสมบัติเก่าที่
ขุดค้ นพบใต้ ดิน ก๊ าซธรรมชาติ ทรัพย์สินเกี่ ยวกับสังคมเช่น ซะกาต การบริ จาค การบนบาน การ
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ให้ ยืม ทรัพย์ สินเกี่ ยวกับครอบครัว เช่น ค่าอุปการะ มรดก การสั่งเสีย ทรัพ ย์สินส่วนบุคคล เช่น
กาไรจากการค้ าขาย การจ้ าง หุ้นส่วน การลงทุน การผลิต และบทลงโทษทางทรัพย์สิน เช่น การ
จ่ายกัฟฟาเราะฮฺ ดิยะฮฺ และฟิ ดยะฮฺ
2.8 มารยาท คือบทบัญญัตทิ ี่ว่าด้ วยคุณธรรมของมนุษย์ เพื่อกระจายบรรยากาศของความ
ดีงาม ความช่วยเหลือและมีเมตตาต่อกัน
สาเหตุที่ทาให้ นิติศาสตร์ อิสลามครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ มากมายคือ เพราะมีตวั บทหลักฐานต่าง
ๆ มากมายในสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
3. มีความเป็ นศาสนาทัง้ ในด้ านการอนุมัตแิ ละข้ อห้ าม
ส่วนหนึ่งจากข้ อแตกต่างของกฎหมายอิสลามกับกฎหมายทัว่ ไปคือ ทุก ๆ การกระทาของประชาชน
ในด้ านธุรกรรมอยูใ่ นข่ายของกฎ “สิ่งที่หะล้ าลและสิ่งที่หะรอม” ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวมีสองลักษณะ
1. หุก่มทางโลก ตามผิวเผินของการกระทา และไม่มีความเกี่ยวข้ องใด ๆ กับความตังใจที
้ ่ซ่ อนเร้ น
เพราะผู้พิพากษาจะตัดสินตามที่เขามีความสามารถจะเข้ าถึงข้ อมูล และหุก่มของมันก็คือ ไม่ทาให้ สิ่งที่ไม่
ถูกต้ องเป็ นสิ่งที่ถกู ไม่ทาให้ สิ่งที่ถกู เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง ไม่เป็ นการอนุมตั ิสิ่งที่หะรอมและไม่เป็ นการห้ ามสิ่งที่
อนุมตั ิ ส่วนคาตัดสินของผู้พิพากษานันจ
้ าเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามซึง่ ต่างกับฟั ตวา
2. หุก่ม ทางโลกหน้ า ตัง้ อยู่บนหลักข้ อเท็จจริ ง ถึงแม้ ว่าอาจหลายๆ คนอาจไม่ร้ ู เป็ นการปฏิ บัติ
ระหว่างเขากับอัลลอฮฺ หรื อที่เรี ยกว่า หุก่มทางศาสนา และนี่คือเรื่ องที่มฟุ ตียดึ หลักในการให้ คาวินิจฉัย
4. มีความสัมพันธ์ กับคุณธรรม
นิตศิ าสตร์ อิสลามมีการซึมซับหลักคุณธรรม ซึ่งเป็ นข้ อแตกต่างกับกฎหมายทัว่ ไปที่มีเป้าหมายสูงสุดเพียง
ผลประโยชน์ นัน่ คือ การรักษาระเบียบและความสงบของสังคมโดยไม่ได้ ใส่ใจต่อหลักศาสนาและคุณธรรม
ส่วนนิตศิ าสตร์ อิสลามให้ ความสาคัญกับการรักษามารยาทที่ดีงาม
การบัญญัตอิ ิบาดะฮฺตา่ ง ๆ ก็เพื่อชะล้ างหัวใจให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์และห่างไกลจากความชัว่ ร้ ายต่าง ๆ
การห้ ามดอกเบี ้ยก็เพื่อปลูกฝั งการช่วยเหลือและเห็นใจซึ่งกันและกันและปกป้องผู้ที่ขดั สนจากความหิว
โหยของคนรวย
ห้ ามการคดโกงในการทาสัญญาธุรกรรมต่าง ๆ บริ โภคทรัพย์สินอย่างมิชอบ ทาลายสัญญาธุรกรรม
เนื่องจากการไม่ร้ ูในสินค้ าหรื อมีข้อบกพร่อง ทังนี
้ ้ ก็เพื่อให้ เกิดความรัก มีความไว้ เนื ้อเชื่อใจกัน ป้องกันการ
ทะเลาะเบาะแว้ ง มองข้ ามเรื่ องวัตถุ และให้ เกียรติตอ่ สิทธิของบุคคลอื่น
เมื่อมีศาสนาและคุณธรรมพร้ อมกับการปฏิสมั พันธ์ ที่ดี ปั จเจกบุคคลและสังคมก็จะดีและมีความสุข
และเป็ นการตระเตรี ยมเพื่อชีวิตอันนิรันดร์ ในสวนสวรรค์ ดังกล่าวนี ้คือ เป้าหมายของนิติศาสตร์ อิสลาม นัน่
คือ เพื่อสร้ างให้ เป็ นมนุษย์ที่ดีเลิศทังในปั
้ จจุบนั ในโลกนี ้และอนาคตในโลกหน้ า และสร้ างควรามสุขในโลกนี ้
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และโลกหน้ า ด้ วยเหตุนี ้ นิตศิ าสตร์ อิสลามจึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ โดยปริยาย นิตศิ าสตร์ อิสลาม
เชิงหลักการพืน้ ฐานนัน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ความยินยอมในการทาสัญญาธุรกรรม รับผิดชอบใน
ความเสียหาย กาจัดอาชญากรรม รักษาสิทธิ หน้ าที่ของพลเรื อน ส่วนนิตศิ าสตร์ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักการอนุมาน
(กิยาส) รักษาผลประโยชน์ และจารี ตนัน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามความต้ องการของกาลสมัย
และสังคมที่มีความแตกต่างกันในช่วงสมัยและสถานที่ ตราบใดที่บทบัญญัตยิ งั อยู่ในกรอบของเจตนารมณ์
อิสลามและหลักการที่ถูกต้ อง เรื่ องดังกล่าวนันเฉพาะในประเด็
้
นของการทาธุรกรรมหรื อมุอามะลาต ไม่ใช่
ประเด็นของหลักความเชื่ อและอิบาดะฮฺ และนี่ คือข้ อเท็จ จริ งหรื อจุดประสงค์ของกฎที่ ว่า “ข้ อชี ข้ าดนัน้
เปลี่ยนแปลงได้ ตามปั จจัยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย”
ดังนัน้ การนานิติศาสตร์ อิสลามมาใช้ ถือเป็ นสิ่งจาเป็ น เพราะผู้วินิจฉัยจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามที่เขาได้
วินิจ ฉัย สาหรับผู้วินิจัยแล้ วเขาเสมื อนบทบัญ ญั ติของอัลลอฮฺ ส าหรับ ผู้ที่ไม่มี เงื่ อนไขที่ สามารถทาการ
วินิจฉัย เขาจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของผู้วินิจฉัย เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นใดเพื่อให้ ได้ คาตอบ
ของศาสนานอกจากต้ องถาม อัลลอฮฺตรัสว่า

َيَ ذ ي
َ َ َ َ
َ ي
]7 :  ﴾ [األنبياء٧ ﴿ فسلو أهل ٱلِكرِ إِن كنت يم ل ت يعلمون

“ดังนัน้ พวกเจ้ าจงถามผู้ร้ ู หากพวกเจ้ าไม่ร้ ู” (อัล-อันบิยาอ์ 7)

ส่วนการปฏิเสธบทบัญญัติอิสลามที่มาจากหลักฐานที่ชดั เจน หรื ออ้ างว่าบทบัญญัติอิสลามมีความป่ า
เถือน เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับทาโทษ เป็ นต้ น หรื อกล่าวอ้ างว่า บทบัญญัติอิสลามไม่เหมาะที่จะนามาใช้
ถือว่าบุคลลนันเป็
้ นผู้ปฏิเสธและหลุดพ้ นออกจากอิสลาม ส่วนการปฏิเสธบทบัญญัตทิ ี่มาจากการวินิจฉัยถือ
เป็ นความผิดและอธรรม เพราะผู้วินิจฉัยได้ ใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ เพื่อจะได้ มาซึง่ สิ่งที่ถกู ต้ องและชี ้แจง
บทบัญญัตขิ องอัลลอฮฺ ห่างไกลจากอารมณ์ใฝ่ ต่า ผลประโยชน์ และชื่อเสียง ทว่า เขาได้ ใช้ แหล่งอ้ างอิงของ
เขามาจากหลักฐานของอิสลาม เป้าหมายเพื่อความถูกต้ อง โดยมีสญ
ั ลักษณ์คือความซื่อสัตย์ สัจจริ ง และ
บริ สทุ ธิ์ใจ
ผู้แต่ง
ดร.ศอลิหฺ บิน ฆอนิม อัส-สัดลาน

ฟิ กฮฺอย่างง่าย

6

หมวดที่ 1 อิบาดะฮฺ
 العبادات: القسم األول
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ตอนที่ 1
การทาความสะอาด
الطهارة
1. ความหมายของ อัฏ-เฏาะฮาเราะฮฺ
ตามหลักภาษา คือ ความสะอาดและบริ สทุ ธิ์
ตามหลักวิชาการ คือ การที่ลกั ษณะอันเป็ นอุปสรรคต่อการละหมาดและอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ได้ หายไปจากร่างกาย
2. บทบัญญัตเิ กี่ยวกับนา้
นา้ มี 3 ประเภท
หนึ่ง  เฏาะฮูร (นา้ สะอาดและสามารถนาไปใช้ ทาความสะอาดได้ )
คือ น ้าที่ยงั คงสภาพเดิม ซึ่งใช้ ในการชาระร่างกายให้ สะอาดจากหะดัษ และชาระสิ่งโสโครกปฏิกลู
ได้
อัลลอฮฺตรัสว่า

ذ
َّ نل َعلَ ييكم ذم َِن
َ َذ
]١١ :ٱلس َماءِ َما ٗء ِۡل َط ذ ِه َركم بِهِۦ ﴾ [األنفال
ِ ﴿ وي

“และพระองค์ทรงหลั่งน ้าสะอาดจากฟากฟ้าแก่พวกเจ้ า เพื่อทรงชาระพวกเจ้ าให้ สะอาดด้ วยน ้านั น้ ” (อัล
อันฟาล 11)
สอง  ฏอฮิร (นา้ สะอาดแต่ ไม่ สามารถนาไปใช้ ทาความสะอาดได้ )
คือน ้าสะอาดที่ได้ เปลี่ยนสภาพของสี รส หรื อกลิ่น อันเนื่องจากสิ่งอื่นซึ่งมิใช่สิ่งปฏิกูล(นะญิส) น ้า
ประเภทนี ้สะอาด แต่ไม่สามารถใช้ ในการปลดเปลื ้องหะดัษได้ เพราะได้ เปลี่ยนจากสภาพเดิม
สาม  นะญิส (นา้ สกปรก)
คือน ้าที่เปลี่ยนสภาพของสี กลิ่น หรื อรส อันเนื่องจากสิ่ งปฏิกลู (นะญิส) ไม่ว่าน ้าจะมีปริ มาณน้ อย
หรื อมากก็ตาม
 น ้าที่สกปรก (นะญิส) จะเปลี่ยนสภาพเป็ นนา้ สะอาดเมื่อมันเปลี่ยนสภาพด้ วยตัวเอง หรื อมัน
เหือดแห้ ง หรื อโดยการเพิ่มปริ มาณนา้ สะอาดลงไป ดังนันการเปลี
้
่ยนสภาพของนา้ จะทาให้ หายจากการ
เป็ นน ้าสกปรก
 เมื่อมีความสงสัยว่าน ้านันสกปรกหรื
้
อสะอาด ให้ ยดึ ที่มนั่ ใจ เนื่องจากมูลฐานเดิมของสิ่งที่สะอาด
นันคื
้ อมีความสะอาด
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 เมื่อน ้าสะอาดผสมกับน ้าที่สกปรก แล้ วไม่มนั่ ใจว่าน ้าสะอาดหรื อไม่ ให้ ทาการตะยัมมุม( คือการ
ทาความสะอาดโดยการใช้ ดินหรื อฝุ่ น )
 เมื่อเสือ้ ผ้ าที่ส ะอาดปะปนกับเสือ้ ผ้ าที่ สกปรก หรื อปะปนกับเสื อ้ ผ้ าที่ไม่อนุมัติ แล้ วเกิ ดความ
สงสัย ให้ ยดึ ถือความมัน่ 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
และการตะยัมมุม(การใช้ ดนิ หรื อฝุ่ น) ในกรณีที่มีอปุ สรรคในการใช้ น ้า
การทาความสะอาดจากสิ่งปฏิกูล มี 3 ประเภท
การล้ าง การเช็ดถู และการพรมน ้า

บทว่ าด้ วยภาชนะ
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 เนื่องจากวัตถุดบิ หรื อกระบวนการผลิต
5. ภาชนะที่ทาจากหนังสัตว์
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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
َْ َ
َ َ َ ْ ْ َ َْ َ
َ يف ص
يف د
ْ ِ ال ْنيَا َولَك ْم
ْ ِ حافِ َها فَإن َها ل َه ْم
»اآلخ َر ِة
ِ يف
ِ ْ ِ ب َوال ِفض ِة َوال َأكلوا
ِ
ِ «ال َشبوا ِيف آ ِني ِة اله

“แท้ จริ งท่านเราะสูลกล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ ดื่มด้ วยภาชนะทองคาและเงิน และอย่าได้ รับประทานด้ วย
จานทองและเงิน เพราะแท้ จริงทองและเงินนันพวกเขา
้
( ผู้ปฏิเสธศรัทธา) จะใช้ สอยในโลกนี ้ และพวกเจ้ าจะ
ได้ ใช้ ส อยในโลกหน้ า ” (บัน ทึ ก โดย อัล บุค อรี ย์ 5110, มุส ลิ ม 2067, อัต ติรมิ ซี ย์ 1878, อัน นะสาอี ย์
5310, อบูดาวูด 2723 และท่านอื่นๆ )
และสิ่งใดก็ตามที่ห้ามใช้ สอย ก็ห้ามครอบครองเป็ นเจ้ าของในลักษณะของการใช้ สอยเช่นกัน เช่น
เครื่ องดนตรี (ตีหรื อเป่ า) การห้ ามเช่นนีค้ รอบคลุม ทัง้ ผู้ชายและผู้หญิ ง เนื่ องจากหะดีษ นี ม้ ี ความหมาย
ครอบคลุมทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง
และสิ่ง ๆ หนึ่งจะยังไม่ถูกชี ้ขาดว่าสกปรก (เป็ นนะญิส) เนื่องจากความสงสัย ตราบใดที่ยงั ไม่ร้ ูแน่
ชัดว่าสกปรกหรื อไม่ เนื่องจากมูลฐานเดิมของมันนันเป็
้ นสิ่งที่สะอาด
4. ภาชนะของต่ างศาสนิก
ประกอบด้ วย
1. ภาชนะของชาวคัมภีร์ (ชาวยิวและคริสต์)
2. ภาชนะของผู้ปฏิเสธศรัทธาอื่นๆ
ข้ อชี ้ขาดตามบทบัญญัตินนั ้ คืออนุมตั ิให้ ใช้ สอยได้ ตราบใดที่ มนั่ ใจว่าสะอาด เนื่องจากมูลฐานเดิม
นันมั
้ นเป็ นสิ่งที่สะอาด
 เสื ้อผ้ าของต่างศาสนิกนันสะอาด
้
ตราบใดที่ยงั มัน่ ใจว่าไม่สกปรก
 หนังสัตว์ที่อนุมตั ิให้ บริ โภคเนื ้อซึ่งตายโดยไม่ถูกเชือดตามบทบัญญัติ (ซาก) จะชาระให้ สะอาด
โดยการฟอก
 สิ่งที่ขาดหรื อหลุดจากสิ่งมีชีวิต ก็เช่นเดียวกับซาก ส่วนขนนกหรื อผมเป็ นสิ่ งที่สะอาด เมื่อถูกเอา
มาตอนที่มนั ยังมีชีวิต

 ควรปิ ดภาชนะและถั ง น า้ เนื่ อ งจากหะดี ษ จากญาบิ ร เราะฎิ ยัล ลอฮุ อัน ฮุ เล่ า ว่า ท่ า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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َ
ْ َ َ َ َ ََّ َ ه
ْ َ َ َ َ
َ َْ َْ َ
َْ
َ اذكر
)) َول ْو أن تعرض َعليْ ِه ع ْودا،اسم اّلل
ِ  وَخر إناءك و،((أو ِك ِسقاءك واذك ِر اسم اّلل

จากญะบิร กล่าวว่า แท้ จริ งท่านเราะสูลกล่าวว่า “ จงผูกถุงน ้าของเจ้ าและจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ
และจงปิ ดภาชนะและกล่าวพระนามของอัลลอุ แม้ วา่ เจ้ าจะปิ ดทับด้ วยไม้ ก็ตาม
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 3106, มุสลิม 2012, อัตติรมิซีย์ 1812, อบูดาวูด 3731 และท่านอื่นๆ )

บทว่ าด้ วยมารยาทในการขับถ่ ายและการทาความสะอาด
 อัล-อิสตินญาอ์ คือการทาความสะอาดหรื อการชาระสิ่งที่ออกจากทวารหนักและทวารเบาด้ วยน ้า
 อัล-อิสติจญ์ มารฺ คือการชาระสิ่งที่ออกจากทวารหนักและทวารเบาด้ วยก้ อนหิน ใบไม้ หรื ออื่น ๆ
 ควรเข้ าส้ วมด้ วยเท้ าซ้ ายและกล่าวว่า
َ ه َ ْ ه
ث وال َبَائِث
ِ  أعوذ بِاّلل ِمن الب،ِمْسِب اّلل

ด้ วยพระนามของอัล ลอฮฺ ฉัน ขอความคุ้ม ครองต่อ อัลลอฮฺ ให้ พ้ น จากความชั่วร้ ายของชัย ฏอนมารร้ าย
ทังหลาย
้
 ควรออกจากส้ วมด้ วยเท้ าขวา และกล่าวว่า

ََ
َ
َ َ ْ
َ َ ََْ
ْ ه
ب ع هّن األذى َو َاعف ِان
لي أذه
ِ  ال َمد ِّلل ا،غف َرانك

ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ การสรรเสิญเป็ นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งขจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากตัวฉัน และ
ทรงคุ้มครองฉัน
 ผู้ต้องการขับถ่ายควรเทน ้าหนักไปที่เท้ าซ้ าย และหากขับถ่ายในที่ โล่ง (ไม่ใช่ในอาคาร) ควรที่จะให้
ห่างจากสายตาผู้คน และปกปิ ด ให้ มิดชิด และหาสถานที่เหมาะเพื่อมิให้ เปื อ้ นปั สสาวะ

 ไม่ควรนาสิ่งใดที่มีถ้อยคาราลึกถึง (กล่าวถึง )อัลลอฮฺเข้ าส้ วม นอกจากมีความจาเป็ น และไม่ควรรี บ
ถลกผ้ าขึ ้น ไม่ควรพูด ไม่ควรปั สสาวะในรู และไม่ควรใช้ มือขวาจับและทาความสะอาดทวารเบา
 ไม่อนุญ าตให้ ผินหน้ าหรื อหลังไปทางกิบละฮฺ (ทิศที่ตงของกะบะฮฺ
ั้
) ขณะขับถ่ายในที่โล่ง ส่วนใน
อาคารนันเป็
้ นที่อนุญาต แต่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง
 ห้ ามขับถ่ายบนทางสัญจร ใต้ ร่มเงาที่เป็ นที่พกั สารธารณะ ใต้ ต้นไม้ ที่รับประทานผลของมัน
 เช็ดด้ วยก้ อนหินสะอาดสามก้ อน หากไม่สะอาดก็ให้ เพิ่ม และควรเพิ่มเป็ นจานวนคี่ สาม ห้ า หรื อ
อื่นๆ
 ห้ ามเช็ดด้ วยกระดูก มูลสัตว์แห้ ง อาหาร และสิ่งที่ควรให้ เกียติ และเพียงพอกับการล้ างชาระด้ วยน ้า
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
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 ผู้ชายควรนัง่ ปั สสาวะ และหากมัน่ ใจว่าไม่เปื อ้ น ก็ไม่เป็ นไรที่จะยืนปั สสาวะ

ทว่ าด้ วยหลักปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นธรรมชาติ (ฟิ ฏเราะฮฺ)
1. คานิยาม
ฟิ ฏเราะฮฺ คือหลักปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรมชาติ และแบบอย่างที่สวยงาม คือ วิถีชิวิตที่มนุษย์ต้องปฏิบตั ิ
2. สิ่งที่เป็ นฟิ ฏเราะฮฺ
หนึ่ง  การแปรงฟั น ส่งเสริมให้ ปฏิบตั บิ อ่ ยๆ เป็ นการทาความสะอาดช่องปาก เป็ นความพอพระทัย
ของพระเจ้ า และเน้ นย ้าให้ ปฏิบตั ิเมื่ออาบน ้าละหมาด เมื่อต้ องการละหมาด อ่า นอัลกุรอาน เข้ ามัสญิด เข้ า
บ้ าน ขณะตื่นนอน และขณะมีกลิ่นปาก
สอง  การขจัดขนลับและขนรักแร้ ตัดเล็บ และการล้ างข้ อพับของนิ ้วมือ
สาม  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
เจ็ด  คิตาน นัน่ คือการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย เพื่อมิให้ เป็ นแหล่งรวมสิ่งสกปรกและปั สสาวะ
ส่วนเพศหญิงนัน้ คือการขลิบหนังที่อยู่ด้านบนสุดของอวัยวะเพศ บนช่องที่ใช้ ร่วมเพศ มีลกั ษณะคล้ ายเมล็ด
อินผาลัมหรื อหงอนไก่ ซึ่งเป็ นที่ร้ ูกนั ของแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ การคิตานเป็ นการรัก ษาความสะอาด และมี
ประโยชน์หลายประการ เน้ นย ้าให้ กระทาสาหรับเพศชาย และเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับเพศหญิง

การอาบนา้ ละหมาด
1. ความหมาย
คือการทาความสะอาดอวัยวะทังสี
้ ่ด้วยน ้า( ใบหน้ า มือทังสองจนถึ
้
งข้ อศอก ศรี ษะและเท้ า) ตาม
รูปแบบที่ศาสนาบัญญัติ
2. ความประเสริฐของการอาบนา้ ละหมาด

َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ
َ َْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ
َ
ْ « َما منْكم م ْن أَ َحد َيتَ َوضأ َفي
َيْك هل َوأش َهد أن ممدا عبْده َو َرس ْوهل ِإال
ال
ه
د
ح
و
اّلل
إال
هل
إ
ال
ن
أ
د
ه
ش
أ
:
ل
و
ق
ي
م
ث
ء
و
ض
الو
غ
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ه
ْ ح
َ فت
َ ت هل أب ْواب ال َنة الَ َما ِنيَة يَ ْدخل ِمن أي َها َش
»اء
ِ

ท่านเราะสูลกล่าวว่า “ไม่มีคนใดจากพวกท่านที่อาบน ้าละหมาดอย่างสมบูรณ์ แล้ วกล่าวว่า ฉันปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้ าที่แท้ จริงนอกจากอัลลอฮฺ ไม่มีภาคีใดๆ แก่พระองค์ และฉันปฏิญาณว่า แท้ จริ งมุหมั มัดเป็ นบ่าว
และเป็ นศาสนทูตของพระองค์ นอกจากประตูสวรรค์ทงแปดจะถู
ั้
กเปิ ดแก่เขา เขาจะเข้ าไปทางใดก็ได้ ตามที่
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ประสงค์” (บันทึกโดย มุสลิม 234, อัต-ติรมิซีย์ 55, อัน-นะสาอีย์ 148, อิบนุมาญะฮฺ 470, และอะหมัด
4/158)
และการอาบน ้าที่สมบูรณ์ โดยไม่ฟมเฟื
ุ่ อยจะทาให้ อวัยวะต่าง ๆ มีรัศมีในวันปรโลก
ْ ْ َْ َ
َ
َْ
ْ َ
ْ  َف َمن،ني م ْن آثار الوض ْوء
َ َ ََْ َ َْ ْ
َْ َ ه
»استَ َطاع ِمنك ْم أن ي ِطيْل غرَه فليَف َعل
ِ
ِ «إِن أم ِت يدعون يوم ال ِقيام ِة غ ّرا مج ِل
ِ
ِ

“แท้ จ ริ งประชาชาติของฉันจะถูกเรี ยกในวันปรโลกในสภาพที่ ใบหน้ าและอวัยวะต่างๆมี รัศ มี เนื่ องจาก
ร่องรอยของการอาบน ้าละหมาด ดังนันบุ
้ คคลใดสามารถที่ทาให้ รัศมีของเขากว้ าง จงกระทาเถิด ” (บันทึก
โดย 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)
9. ขจัดสิ่งที่กนมิ
ั ้ ให้ น ้าเข้ าถึงผิวหนัง
10. เข้ าเวลาละหมาด (สาหรับคนที่มีหะดัษเป็ นประจาต่อเนื่อง)
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
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َ َ
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َ ٱل
َٰٓ ﴿
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“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 การเช็ดอยูร่ ะหว่างสอง
อวัยวะที่ถกู ล้ าง
หก  กระทาโดยติดต่อกัน เพราะท่านเราะสูลปฏิบตั เิ ช่นนัน้
6. สิ่งที่ควรปฏิบัตใิ นการอาบนา้ 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
สิ่งไม่ ควรปฏิบัติ (มักรู ฮ)ฺ ได้ แก่
1. อาบน ้าละหมาดในที่สกปรก (ที่มีนะญิส) เนื่องจากเกรงว่าจะเปื อ้ น
2. ล้ างเกินสามครัง้ เนื่องจากมีรายงานว่าท่านเราะสูลล้ างสามครัง้ และกล่าวว่า

َ َ َ ََ ْ ََ َ َ ْ َ
»اء َوظل َم
«من زاد فقد أس

“บุคคลใดเพิ่มมากกว่านี ้ เขาย่อมทาสิ่งไม่ดี ( ไม่รักษามารยาทการอาบน ้าละหมาด ) และอธรรม (ต่อตัวเอง
โดยบกพร่องในผลบุญ)” (บันทึกโดย อัน-นะสาอีย์ 140, และอบูดาวูด 135 )
3. ใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย เนื่องจาก ท่านเราะสูลอาบน ้าละหมาดด้ วยน ้าหนึ่งลิตร และการฟุ่ มเฟื อย
นันเป็
้ นสิ่งต้ องห้ าม (หะรอม) ในทุกๆ เรื่ อง
4. ละทิ ้ง (หรื อละเลย) สิ่งที่ควรปฏิบตั ิในการอาบน ้าละหมาด เมื่อเขาละทิ ้ง เขาย่อมเสียโอกาสใน
ผลบุญ ดังนันไม่
้ ควรที่จะละเลย
สิ่งที่ทาให้ เสียนา้ ละหมาด 7 ประการ
หนึ่ง  สิ่งที่ออกมาจากทวารหนักและทวารเบา
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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 ส่วนคนตายนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องอาบนา้ ละหมาด แต่ จาเป็ นต้ องอาบน ้าชาระร่ างกาย
(ฆุสลฺ)

การอาบนา้ ชาระร่ างกาย
1. ความหมาย
เชิงภาษา คือหากอ่านว่า อัล-ฆุซลุ และอัล-ฆ็อซลุ คือการชาระล้ าง หากอ่านว่า อัล -ฆิซลุ คือสิ่งที่
ใช้ ทาความสะอาด
เชิงวิชาการ คือ การรดน ้าให้ ทวั่ ทุกส่วนของร่างกาย ตังแต่
้ ศีรษะจนจรดเท้ า ตามรูปแบบที่กาหนด
ผู้ชายและผู้หญิ งก็ปฏิบตั ิเหมือนกัน นอกจากการชาระร่ างกายจากเลือดประจาเดือนหรื 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
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7. การอาบน ้าเพื่อละหมาดสุริยคราสหรื อจันทรุปราคาหรื อละหมาดขอฝน
8. การอาบน ้าของผู้หญิงที่มีเลือดเสีย (อิสติหาเฎาะฮฺ) สาหรับละหมาดทุกครัง้
9. ทุกๆ การรวมตัวหรื อชุมนุมกัน
4. เงื่อนไขการอาบนา้ 7 ประการ
1. หมดหรื อยุตสิ ิ่งที่จาเป็ นต้ องอาบน ้า (หกประการที่กล่าวมาแล้ ว)
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 ้าโดนทุกส่วนของร่ างกาย ในช่องปาก และในจมูก และเพียงพอด้ วยกับ
การมัน่ ใจว่าน ้าโดนทุกส่วนแล้ ว
ผู้ใดตังเจตนาอาบน
้
้าที่จาเป็ น (วาญิบ ) หรื อที่ส่งเสริ มให้ 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 ดิ ้ วยความต่อเนื่อง
7. ใช้ มือลูบให้ ทวั่ ร่างกาย
8. ล้ างเท้ าอีกครัง้ เมื่อออกจากที่อาบน ้า
8. สิ่งที่ไม่ ควรปฏิบัตขิ องการอาบนา้ (มักรู ฮ)ฺ
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1. ใช้ น ้าอย่างฟุ่ มเฟื อย
2. อาบน ้าในสถานที่สกปรก (นะญิส)
3. อาบน ้าโดยไม่มีสิ่งปิ ดบัง (เช่นผนังหรื อกาแพงหรื ออื่นๆ)
4. อาบในแหล่งน ้าที่นิ่ง (ไม่ไหลถ่ายเท)
9. ข้ อห้ ามสาหรั บผู้ท่ มี ีหะดัษใหญ่ (ผู้ท่ ตี ้ องอาบนา้ )
1. ละหมาด
2. เฏาะวาฟ(เดินวน)รอบกะอฺบะฮฺ
3. กระทบ ทูน ถืออัลกุรอานโดยไม่มีสิ่งห่อหุ้ม
4. นัง่ ในมัสญิด
5. อ่านอัลกุรอาน

บทบัญญัตเิ กี่ยวกับนะญิส (สิ่งปฏิกูล)
1. นิยาม
เชิงภาษา คือ สิ่งสกปรก
เชิงวิชาการ คือ สิ่งสกปรกที่เป็ นอุปสรรคต่อการละหมาดเป็ นการเฉพาะ เช่น ปั สสาวะ เลือด และ
เหล้ า
2. ชนิดของนะญิส
นะญิส มี 2 ชนิด
1. นะญิสที่ตดิ อยูก่ บั ตัว
2. นะญิสตามบทบัญญัติ
นะญิสที่ตดิ อยู่กับตัว คือ เรื อนร่างที่เป็ นนะญิส (สิ่งสกปรก ) และไม่สามารถทาให้ สะอาดได้ เลย
เช่น สุนขั และสุกร
นะญิสตามบทบัญญัติ คือ นะญิสที่เกิดขึ ้นกับสิ่งที่สะอาด
3. ประเภทของนะญิส
นะญิสแบ่ งออก 3 ประเภท
หนึ่ง  นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ูมีความเห็นพ้ องกัน
สอง  นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ูขดั แย้ งกันว่าเป็ นนะญิสหรื อไม่
สาม  นะญิสที่ได้ รับการยกเว้ นหรื ออนุโลม
ประเภทที่หนึ่ง  นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ู มีความเห็นพ้ องกัน
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1. ซากสัตว์บก (ตายโดยมิได้ เชือดตามบทบัญญัต)ิ 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 ้อของสัตว์ที่ห้ามบริโภค
9. ชิ ้นส่วนที่ได้ มาจากสัตว์ที่ยงั มีชีวิต เช่นเท้ าของแพะที่ถกู ตัดขาด โดยที่ตวั แพะยังมีชีวิต
10. เลือดประจาเดือน
11. เลือดนิฟาส (เลือดหลังการคลอดบุตร)
12. เลือดอิสติหาเฎาะฮฺ (เลือดเสียของผู้หญิง)
ประเภทที่สอง  นะญิสที่บรรดาผู้ร้ ู มีความเห็นขัดแย้ งกัน
1. ปั สสาวะของสัตว์ที่อนุญาตให้ บริโภคเนื ้อ
2. มูลของสัตว์ที่อนุญาตให้ บริโภคเนื ้อ
3. น ้าอสุจิ
4. น ้าลายสุนขั
5. อาเจียน
6. ซากของสัตว์ที่ไม่มีเลือด เช่น ผึ ้ง แมลงสาบ เหา และอื่นๆ
ประเภทที่สาม  สิ่งที่ได้ รับการยกเว้ นหรืออนุโลม
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 พรมน ้าลงไป
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 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 และอื่นๆ ก็ให้ เช็ดถู
 ภาชนะที่ถกู สุนขั เลีย ก็ให้ ล้างเจ็ดครัง้ โดยใช้ น ้าดินหนึง่ ครัง้

การทาตะยัมมุม
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 ออยูห่ า่ งไกลจากแหล่งน ้า)
2. มีบาดแผลหรื อเจ็บป่ วยและเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการใช้ น ้า
3. อากาศหนาวจัดและไม่มีเครื่ องทาน ้าอุ่น
4. น ้ามีปริมาณน้ อยไม่พอเพียงต่อการบริโภค
3. เงื่อนไขที่ต้องทาตะยัมมุม
1. บรรลุศาสนภาวะ
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
้
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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 ติ ดิ ต่อกัน
7. การสอดกันระหว่างนิ ้วมือ
7. สิ่งที่ทาให้ ตะยัมมุมเป็ นโมฆะ
1. มีน ้า
2. มีหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่ (มีมูลเหตุที่ต้องอาบนา้ ละหมาดและอาบนา้ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น )
เนื่องจากการตะยัมมุมนันทดแทนการอาบน
้
้าหรื ออาบน ้าละหมาด
8. วิธีการตะยัมมุม
ตังเจตนาตะยั
้
มมุม แล้ วกล่าวบิสมิลละฮฺ ใช้ มือทัง้ สองแตะดิน แล้ วนามาลูบหน้ าและมือทัง้ สอง
โดยเรี ยงตามลาดับและติดต่อกัน
9. การตะยัมมุมบนเฝื อกและบาดแผล
ผู้ใดที่มีบาดแผลตามร่างกาย หรื อมีรอยฉีกขาด และเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากโดนน ้า หรื อมีความ
ลาบากที่จะเช็ดด้ วยน ้า ก็ให้ ตะยัมมุมที่บาดแผล และส่วนอื่นๆ ก็ใช้ น ้าล้ าง
ผู้ที่ไม่มีน ้าและดิน ก็ให้ ละหมาดตามสภาพ และไม่ต้องละหมาดใหม่

การลูบรองเท้ าหนังและเฝื อก
1. อั บ ดุ ล ลอฮุ อิ บ นุ อั ล -มุ บ าร็ อ ก กล่ าวว่ า “การลูบบนรองเท้ าหนัง นัน้ อนุญ าตให้ ทาโดยไม่มี
ความเห็นคัดค้ านหรื อขัดแย้ งกันระหว่างอุละมาอ์”
อิมามอะฮฺมัด กล่าวว่า “ฉันปราศจากข้ อสงสัยในเรื่ องการลูบบนรองเท้ าหนัง ซึ่ งมีรายงานถึงสี่สิบ
หะดีษจากท่านเราะสูล”
และยังกล่าวอีกว่า “การลูบดีกว่า (ประเสริ ฐกว่า) การล้ าง อันเนื่องจากเราะสูลและบรรดาสาวก
แสวงหาสิ่งที่ดีกว่า”
2. ระยะเวลา
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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
4. เมื่อครบกาหนดเวลา
และอนุญาตให้ ลูบบนเฝื อกทุกชนิด จนกว่าจะเอาออก แม้ ว่าจะเป็ นระยะเวลานานก็ตาม หรื อจะ
มีญนุ บุ ก็ตาม
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ตอนที่ 2
การละหมาด
الصالة

การละหมาดหลักการที่สองในอิสลาม
1. คานิยาม
เชิงหลักภาษา คือ การขอพร (ดุอาอ์)
ดังโองการที่วา่

ْ ْ ََْ ْ َ َ َ َ ه ْ َ َه
َ ه
]301 : يه ْم بِ َها َو َصل َعليْ ِه ْم﴾ [اتلوبة
ِ ﴿خذ ِمن أموال ِ ِهم صدقة تطهرهم وَزك

“เจ้ าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็ นทานบริ จาค เพื่อชาระพวกเขา ( จากความผิด) และขัด
เกลาพวกเขา และจงขอพรแก่พวกเขา (ให้ ได้ รับการอภัยโทษ)” (อัตเตาบะฮฺ 103)

เชิงวิชาการ
คือถ้ อยคาและการปฏิบตั ิที่ถกู กาหนดเฉพาะตามเงื่อนไขที่ถกู กาหนด ซึ่งเริ่ มด้ วยคาว่า “อัลลอฮุอกั บัร”
และเสร็จสิ ้นด้ วยคาว่า “อัสสะลามุอะลัยกุม”
2. การบัญญัตลิ ะหมาด
การละหมาดถูกบัญญัติขึ ้นในค่าคืน อิสรออ์มิอฺรอจญ์ (การเดินทางสู่ฟากฟ้าของท่านเราะสูล)ก่อนที่จะ
อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็ นหนึ่งจากองค์ประกอบหลักของอิสลาม หลังจากคาปฏิญาณตน เพราะอยู่
ภายใต้ เนื ้อหาของคาปฏิญาณ และเป็ นสิ่งแรกที่ถกู กาหนดหลังจากที่ปฏิญาณตน

َْ
َ ْ
َْ
َ َ
َ َ َْ َ َ
»ال َهاد
ِ  و ِذروة سنا ِم ِه، وعموده الصالة،اإلسالم
ِ «رأس األم ِر

“รากฐานของศาสนา คือการปฏิญาณตน เสาคือละหมาด และสัญลักษณ์ (โดมหรื อธง ) คื อการเสียสละ
ต่อสู้ (ญิ ฮ าด) ในหนทางแห่งอัล ลอฮฺ ” (บันทึกโดย อัตติรมิ ซีย์ เลขที่ 2616, อิบนุม าญะฮฺ เลขที่ 3973
และอะหมัด 231/5)
3. เหตุผลการบัญญัตลิ ะหมาด
การละหมาดเป็ นการขอบคุณ ในความโปรดปรานต่าง ๆ ที่ อัลลอฮฺ ทรงให้ แก่ปวงบ่าว และเป็ นการ
เคารพภักดีที่มีความหมายอันเด่นชัดที่สุด เนื่ องจากประจักษ์ ถึงการมุ่งหน้ าไปยังอัลลอฮฺ นอบน้ อมและ
คารวะต่อพระองค์ และใกล้ ชิดพระองค์ด้วยการอ่านบทราลึกและบทขอพร
อีกทังยั
้ งเป็ นการสื่อสาร ระหว่างบ่าวกับพระผู้อภิบาลของเขา และเป็ นการก้ า วผ่านจากโลกแห่งวัตถุสู่
ความสงบและความบริ สทุ ธิ์ของจิตใจ เพราะทุกครัง้ ที่บา่ วหมกมุน่ กับความวุ่นวายของชีวิตและสิ่งยัว่ ยวนใน
โลกนี ้ การละหมาดจะยังเขาไว้
้
ก่อนที่เขาจะจมลงไป และนาเขากลับสู่แก่นแท้ ของชีวิต ซึ่งเขาได้ เผลอไป
และขณะเดียวกันก็ร้ ูว่า แท้ จริ ง ณ โลกหน้ านัน้ มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ กว่านี ้ และแท้ จริ งเป็ นไปไม่ได้ ที่มนุษย์ จะใช้
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ชีวิตโดยไม่มีการตระเตรี ยมเสบียง

4. ข้ อชีข้ าดเกี่ยวกับการละหมาดและจานวน
การละหมาดมี 2 ประเภท ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ
ภาคบังคับมี 2 ประเภท คือ บังคับรายบุคคล และบังคับโดยรวม
ภาคบังคับรายบุคคล
คือ บังคับทุกคนที่เป็ นมุสลิม ทังชายและหญิ
้
ง ซึง่ บรรลุศาสนภาวะ นัน่ คือละหมาดห้ าเวลา 

ََ ْ َ َ َ َ
َ لَع الْم ْؤمن
]301 : ني ِكتَابا م ْوقوَا﴾ [النساء
﴿ إِن الصالة َكنت
ِِ

“แท้ จริงการละหมาดนัน้ เป็ นบัญญัตทิ ่ ถี ูกกาหนดเวลา ไว้ แก่ ผ้ ูศรั ทธาทัง้ หลาย” (อันนิสาอ์, 103)

ْ َ َ
َ َ
َ اّلل ُمْلص
َ ﴿ َو َما أمروا إال ِلَ ْعبدوا
ني َهل ه
َ ال
َ ين حنَ َف
]5 : اء َوي ِقيموا الصالة َويؤَوا الزَكة ﴾ [ابلينة
ِ ِ ِ
ِ ِ

“และพวกเขามิได้ ถูกบั ญชาให้ กระทาอื่ นใดนอกจากเพื่อ เคารพภักดีต่ออั ลลอฮฺ เป็ นผู้ มีเจตนา
บริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็ นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง และดารงการละหมาด และจ่ ายซะ
กาต” (อัลบัยยินะฮฺ, 5)

ّ
َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ َ
َ
َ
ََ ْ َّ َ ْ ه
َ «ب
» إلخ...  َو ِإيتَا ِء الزَكة،وإقامِ الصالة
،
اّلل
ل
و
س
ر
ا
د
م
م
ن
أ
و
اّلل
ال
إ
هل
إ
ال
 شهادة أن:اإل ْسالم َلَع َخْس
ِ
ِ
ِ ّن
ِ
ِ

“อิสลามถูกวางอยูบ่ นโครงสร้ าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้ าที่ถกู เคารพภักดีโดยแท้ จริ ง
นอกจากอัลลอฮฺเท่านัน้ และมุหมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ดารงไว้ ซึ่งการละหมาด และ จ่ายซะกาต ...
(จนจบหะดีษ)” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ 8, มุสลิม 16, อัตติรมิซีย์ 2609)



นาฟิ อ์ บิน อัซร็อก กล่าวแก่ อิบนิอบั บาส ว่า “ละหมาดห้ าเวลาถูกระบุไว้ ในอัลกุรอานหรื อไม่? อิบนุ อับ
บาสกล่าวว่า ใช่ถกู กล่าวไว้ แล้ วก็อา่ น 

َي
ََ ي
َ َ ٗذ َ َ ي
َ
َ
َّ َ َ َ ي
َ َّ ٱۡل يمد ف
َ ي َ َ َ ي
ِ ت َوٱۡل
]71-77 :  ﴾ [الروم١٨ ِي تظ ِهرون
ۡرض وعشِ يا وح
ِ َٰ ٱلسم َٰ َو
ِ َ  ول١٧ ﴿ فسبحَٰن ٱّللِ حِي تمسون وحِي تصبِحون

“จงสดุดีตอ่ อัลลอฮฺอย่างแท้ จริงเถิด โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา เมื่อเข้ าสู่ยามเช้ าและยามเย็น และสาหรับพระองค์
นัน้ คือการสรรเสริญในบรรดาชันฟ
้ ้ าและแผ่นดิน และจงสดุดีเมื่อยามพลบค่า และเมื่อยามบ่าย” (อัรรูม 1718)
และหะดีษอาหรับชนบทคนหนึ่งซึ่งมาหาท่านเราะสูล แล้ วกล่าวว่า “ละหมาดใดที่อลั ลอฮฺทรงบัญญัติ
แก่ฉัน ? ท่านเราะสูล ตอบว่า “ละหมาดห้ าเวลา เขาถามต่อว่า “ยังมี ละหมาดอื่น อีกไหม?” ท่านเราะสูล
กล่าวว่า “ไม่ นอกจากท่านจะสมัครใจเท่านัน”
้ (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 1792, และมุสลิม 17)

5. การละหมาดของผู้เยาว์
เมื่อเด็กอายุครบเจ็ดปี ต้ องสัง่ ใช้ ให้ ละหมาด และจะถูกลงโทษ (เนื่องจากการละเลย) โดยการตี (ตีไม่
แรง เพื่อเป็ นแค่การสาทับตักเตือน) เมื่ออายุครบสิบปี เนื่องจากหะดีษ
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“จงสัง่ ใช้ ลูกๆของพวกเจ้ าให้ ละหมาดเมื่ออายุครบเจ็ดปี และจงลงโทษโดยการเฆี่ยนตีเมื่ออายุครบสิบ

ปี และจงแยกที่นอนระหว่างพวกเขา” (บันทึกโดย อบูดาวูด 594, และอัตติรมิซีย์ และอะหมัด 2178)


6. ข้ อชีข้ าดเกี่ยวกับผู้ ท่ ีปฏิเสธว่ าการละหมาดเป็ นบั ญญั ติท่ ีบังคับ
บุค คลใดปฏิเ สธว่าการละหมาดไม่ใช่ข้ อบัง คับ จาเป็ น เขาย่อมเป็ นผู้ป ฏิเสธศรัท ธา แม้ ว่า เขาได้
ละหมาดก็ตาม หากว่าเขามิใช่ผ้ ูที่ขาดความรู้ (ญาฮิล) 
และจะเป็ นกาฟิ รเช่นเดียวกัน ผู้ที่ละทิง้ ละหมาดเพราะไม่เอาใจใส่ หรื อเกี ยจคร้ าน แม้ ว่าเขา
ยอมรับว่าการละหมาดเป็ นบัญญัติบงั คับก็ตาม

ََ
َ َ َ َ
َ َ َ
َ ْ َ
َ خلدوا َسبيلَه ْم إن
ٌ اّلل َغف
ٌ ور َرح
]5 : يم﴾ [اتلوبة
﴿ ف ِإن َابوا َوأقاموا الصالة َوآَوا الزَكة ف
ِ
ِ
ِ

“ต่อมาหากพวกเขาสานึกผิด (โดยกลับตัวจากการปฏิ เสธ) และดารงไว้ ซึ่งการละหมาดและบริ จาคทาน
พวกเจ้ าจงปล่อยพวกเขา ไป แท้ จริ ง อัลลอฮฺ ทรงอภัย ทรงเมตตายิ่ง ” (อัตเตาบะฮฺ 5)
และหะดีษ จากญาบิร

َ ْ
َََْ ه
َ ْ « َب
»ني الش ِك َوالكف ِر َرك الصالة
ني الرجل وب

“ระหว่างผู้ที่เป็ นมุสลิมและผู้ปฏิเสธศรัทธานัน้ คือการละทิ ้งละหมาด” (บันทึกโดย มุสลิม 82, อัตติรมิซีย์
2620, อบู ดาวูด 4678, อิบนุมาญะฮฺ 1078, อะหมัด 3/370, และอัดดาริ มีย์ 1233)


7. รุ ก่น (องค์ ประกอบหลัก) ของการละหมาด
มี 14 ประการ จะละเลยมิได้ ไม่ว่าเจตนา สะเพร่ า หรื อขาดความรู้ ก็ตาม 
1. ยืนตรง สาหรับผู้ที่มีความสามารถ (เฉพาะละหมาดฟั รฎ)
ู
2. ตักบีรฺอตุลอิหฺรอม (เข้ าพิธีละหมาดด้ วยการกล่าวว่า อัลลอฮุอกั บัรฺ) และจะใช้ ถ้อยคาอื่นมิได้ 
3. อ่านสูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ 
4. รุ กูอ์ (ก้ มศีรษะ)
5. เงยศีรษะจากการรุ กูฮฺ และยืนตรง
6. สุญูด (ก้ มกราบ)
7. ยกศีรษะขึ ้นจากการสุญดู 
8. การนัง่ ระหว่างสองสุญูด 
9. ฏุมะนีนะฮฺ (ทาอย่างสงบนิ่งมีจงั หวะไม่รีบร้ อนผลีผลาม) 
10. การอ่านตะชะฮุดครัง้ สุดท้ าย 
11. การนัง่ เพื่ออ่านตะชะฮุดครัง้ สุดท้ าย
12. เศาะลาวาต (การกล่าวคาขอพรแก่ท่านเราะสูลและวงศาคณาญาติ)
13. การกล่าวคาสลามสองครัง้ (คือ อัสสะลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮฺ ) และทางที่ดีไม่ควร
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เพิ่มคาว่า “วะบะรอกาตุฮฺ” 
เนื่องจากหะดีษ จากอิบนิมสั อูด 

َ
ّ َََْ
َْ َ
ْ َ ْ َ َ ه
ََ ْ َ َ َََْ ه
َ
» حة اّلل
ارهِ السالم َعليْكم ور
ِ  وعن يس، السالم عليكم ورحة اّلل:«أن ال ِب صىل اهلل عليه وسلم َكن يسلم عن ي ِمي ِنه

“แท้ จริ งท่านเราะสูล กล่าวสลามข้ างขวาและข้ างซ้ ายด้ วยคาว่า อัสสะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮุ ”
(บันทึกโดย มุสลิม อัตติรมิซีย์ 295, อบู ดาวูด 996, อิบนุมาญะฮฺ 914, และอะหมัด 1/409)
14. การเรี ยบเรี ยงตามลาดับระหว่างรุก่นต่างๆ
8. สิ่งที่เป็ นวาญิบของการละหมาด มี 8 ประการ 
วาญิบคือ สิ่งที่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิ หากละทิ ้งโดยเจตนา การละหมาดจะเป็ นโมฆะ และเป็ นที่อนุโลม
หากเกิดจากความสะเพร่าหรื อไม่ร้ ู 
1. การกล่าวคาตักบีรฺ อื่นจากตักบีรฺเข้ าพิธีละหมาด (ตักบีรฺในการเปลี่ยนอิริยาบท)
2. การกล่าวคาว่า สะมิอัลลอฮุลิมันหะมิดะฮฺ สาหรับผู้ที่เป็ นอิมาม และผู้ที่ละหมาดคนเดียว
3. การกล่าวคาว่า ร็อบบะนา วะละกัลหัมดุ 
4. กล่าวคาตัสบีห์หนึง่ ครัง้ ในขณะรุกอู ์ (สุบหานะร็อบบิยลั อะซีม) 
5. กล่าวตัสบีห์หนึง่ ครัง้ ในขณะสุญดู (สุบหานะร็ อบบิยลั อะลา)
6. กล่าวคาว่า “ร็อบบิฆฟิ รลี” ระหว่างสองสุญดู 
7. การอ่านตะชะฮุดครัง้ แรก 
8. การนัง่ เพื่ออ่านตะชะฮุดครัง้ แรก

9. เงื่อนไขของการละหมาด
เงื่อนไขตามหลักภาษา คือ เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
และในทางบทบัญญัติ คือ สิ่งที่มีผลผูกพันให้ สิ่งอื่นมีความถูกต้ องหรื อสมบูรณ์
1. การตังเจตนาละหมาด
้
2. เป็ นมุสลิม
3. มีสติสมั ปชัญญะ
4. รู้เดียงสา (บรรลุวยั ที่สามารถแยกแยะเรื่ องต่างๆ ได้ )
5. เข้ าเวลาละหมาด
6. มีน ้าละหมาด (ปราศจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่)
7. ผินหน้ าไปทางกิบละฮฺ (กะอฺบะฮฺ)
8. ปกปิ ดเอาเราะฮฺ (ส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิ ดตามบทบัญญัต)ิ
9. สะอาดจากสิ่งปฏิกลู (นะญิส)
10. เวลาละหมาด
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คือกรอบเวลา เพราะเวลานันเป็
้ นสาเหตุที่จาเป็ นต้ องละหมาด และเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ทาให้ ละหมาด
ถูกต้ องใช้ ได้
มีหะดีษหลายๆบท ซึง่ ท่านเราะสูลได้ กาหนดเวลาละหมาด เช่น จาก อิบนิอบั บาส กล่าวว่า
“ท่านเราะสูลกล่าวว่า “ญิบรี ลได้ นาละหมาดฉัน ณ กะอฺบะฮฺ สองครัง้ (ในสองวัน) และได้ กล่าว (ระบุ)
ถึงเวลาละหมาดต่างๆ หลังจากนันท่
้ านกล่าวว่า “แล้ วญิบรี ลได้ หนั มายังฉัน พลางกล่าวว่า โอ้ มหุ มั มัด เวลา
ละหมาดนี ้เหมือนเวลาละหมาดของบรรดาศาสนทูตก่อนหน้ าเจ้ า เวลาละหมาดนัน้ อยู่ระหว่างละหมาดทั ง้
สองนี ้” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์ 148, อบู ดาวูด 393, และอะหมัด 1/333)
เวลาละหมาดทังห้
้ านัน้ ถูกแบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืน เมื่อมนุษย์ได้ นอนพักผ่อน เขาย่อมมี
ความกระฉับกระเฉง และเมื่อถึงเวลาเช้ า คือเวลาทางาน ก็มีละหมาดศุบห์ (ยามรุ่งอรุณ) เพื่อให้ เขารู้สึกว่า
เขามีความแตกต่างกับสรรพสิ่งอื่นๆ และเพื่อต้ อนรับวันใหม่โดยที่เขาได้ เตรี ยมเสบียงแห่งความศรัทธา
และเมื่อเที่ยงวัน เขาจะหยุด พักจากการทางาน เพื่อเขาได้ ใช้ เวลาพิจารณา ใคร่ ครวญมุ่งหน้ าสู่ ผู้
อภิบาลของเขา โดยการละหมาดซุฮรฺ และได้ ปรับปรุงสิ่งที่เขาได้ ทาในช่วงเช้ า แล้ วเมื่อเข้ าสูย่ ามบ่ายของวัน
เขาจะละหมาดอัศริ จากนัน้ เมื่อเวลาพลบค่าและค่าคืน ก็ละหมาดมัฆริ บและอิชาอ์ ซึง่ ละหมาดทังสองนี
้
้
เป็ นแสงสว่างและทางนาจะนาพาเขาในยามค่าคืน ซึง่ เป็ นที่เงียบสงัดไปสูแ่ นวทางที่ถกู ต้ อง
เช่นกัน การละหมาดในเวลาต่างๆ เป็ นโอกาสในการใคร่ครวญในอานาจและความประณีตของอัลลอฮฺ
ที่มีตอ่ สรรพสิ่งที่อยูร่ อบตัวมนุษย์ ในยามกลางวันและกลางคืน
เวลาละหมาดซุฮริ 
เริ่ มเข้ าเวลาเมื่อตะวันคล้ อย (จากตรงกลางของฟ้า ซึ่งรับรู้ได้ โดยมันจะมีความยาว จากที่มนั สันก่
้ อน
นัน้ (เที่ยงวัน) และหมดเวลาเมื่อเงาของสิ่งต่างๆ มีความยาวเท่ากับตัวเอง ซึง่ ไม่ใช่เงาตอนที่ตะวันกาลังจะ
คล้ อ ย (หลัก การคื อ จะรับ รู้ ถึ งเงาของสิ่ ง ที่ ตะวันได้ คล้ อยผ่าน จากนัน้ ก็ สัง เกตปริ ม าณที่ เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ มี
ปริมาณเท่าตัว เวลาซุฮริก็หมด )
เวลาละหมาดอัศริ 
เริ่ มเข้ าเวลา เมื่อ เงาของสิ่งต่างๆ มีความยาวเท่ากับตัวเอง (ไม่นบั ตอนที่ตะวัน กาลังคล้ อย) และจะ
หมดเมื่อ เงาของสิ่งหนึง่ มีความยาวสองเท่าตัว (นี่คือเวลาปกติ) และเมื่อตะวันลับขอบฟ้า (เวลาคับขัน)
เวลาละหมาดมัฆริบ 
เริ่ มเข้ าเวลาเมื่อดวงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า จนกระทั่งดวงดาวเต็มท้ องฟ้า (ดาวประสานกัน เห็นได้ เพราะ
มืด) และเวลาสุดท้ าย แต่นา่ รังเกียจ เมื่อเมฆสีแดงหายหมดไป 
เวลาละหมาดอิชาอ์ เริ่มเมื่อเมฆสีแดงหมดไป จนกระทัง่ ถึงเที่ยงคืน
เวลาละหมาดศุบห์ หรือฟั จญ์ รฺ เริ่มเข้ าเวลาเมื่อแสงอรุณขึ ้น จนกระทัง่ ดวงอาทิตย์ขึ ้น
11. การกาหนดเวลาละหมาดในประเทศที่อยู่เหนือเส้ นศูนย์ สูตร (ขัว้ โลกเหนือ)
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ประเทศที่อยู่เหนือเส้ นศูนสูตรมี สูงแบ่ งออกเป็ น สามประเภท 
หนึ่ ง ประเทศที่อยู่ระหว่าง 45 และ 48 องศา เหนื อ และใต้ ประเทศเหล่านี ้ เครื่ องหมายบอกเวลา
ละหมาดจะปรากฏชัด ไม่วา่ กลางคืนและ กลางวันจะสันหรื
้ อยาว 
สอง ประเทศที่อยู่ระหว่างเส้ น 48 และ 66 องศาเหนือและใต้ ประเทศเหล่านี ้จะไม่มีสญ
ั ลักษณ์ บอก
เวลาละหมาดในบางช่วงของปี เช่น เมฆสีแดงจะไม่หายไปจนกว่าจะเข้ าเวลาละหมาดศุบห์
สาม ประเทศที่อยู่เหนือเส้ น 66 องศาเหนือและใต้ และสัญญาณเวลาละหมาดไม่ปรากฏเป็ นระยะ
เวลานานของปี ไม่วา่ จะเป็ นกลางคืนหรื อกลางวัน

ข้ อชีข้ าดเรื่ องเวลาละหมาดของแต่ ละประเภท
ประเภทที่หนึ่ง
ต้ องละหมาดตามเวลาที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น 
ประเภทที่สาม
ต้ องใช้ การคานวณ โดยไม่มีความเห็นขัดแย้ ง โดยใช้ การเปรี ยบเทียบการคานวณที่ถกู กล่าวถึงในหะดีษ
ที่เกี่ยวข้ องกับดัจญาล ซึง่ ในตอนหนึง่ คือ :

ْ
َ
َ ه
َ
َ
ْ ََ
َ َ
َ ّ َ
ّ َ
َ األرض؟ أَي
 هذا اِلَ ْوم الي ك َسنَة أَك ِفيْ َنا ِفيْ ِه َصالة، يَا َرسول اّلل: قلنَا،" "يَ ْوم ك َسنَة: قال.الجال
 َو َما ِبلثه ِيف، يَا َرسول اّلل:«قلنَا
ِ
ْ َ َ َ َ
َْ َ
»  اقدروا هل قد َره. "ال:يَ ْوم َوِلْلة؟ قال

“พวกเรากล่าวว่า โอ้ เราะสูลของอัลลอฮฺ ดัจญาลจะอยู่นานเท่าไร ? ท่านตอบว่า วันหนึ่ง ซึ่งเท่ากับหนึ่งปี พวก
เรากล่าวว่า โอ้ เราะสูลของอัลลอฮฺ วันที่เท่ากับหนึ่งปี นันเพี
้ ยงพอไหมที่ เราจะละหมาดแค่ห้าเวลา ท่านตอบว่า
ไม่ พวกท่านจงคานวณเวลาละหมาด” (บันทึกโดย มุสลิม 2937, อัตติรมิ ซี ย์ 2240, อบูดาวูด 4321, อิบนุ
มาญะฮฺ 4075, และอะหมัด 4/182)
ผู้ร้ ูมีความเห็นต่างกันในวิธีการคานวณเวลาละหมาด บางทัศนะเห็นว่าใช้ เวลาของประเทศที่ใกล้ เคียง
มากที่สุด ที่สามารถแยกแยะระหว่างกลางคืนกับกลางวันได้ และรับรู้ เวลาละหมาดได้ ตามสัญลักษณ์ ที่
ศาสนาบัญญัติ 
และหวังว่านี่คือทัศนะที่มีน ้าหนักมากที่สดุ และบางทัศนะเห็นว่า ใช้ เวลาสากลในการคานวณ โดยให้
นับกลางวันสิบสองชัว่ โมง และกลางคืนก็เช่นเดียวกัน และบางทัศนะเห็นว่าใช้ เวลาของเมืองมักกะฮฺ หรื อ
เมืองมะดีนะฮฺ
ส าหรั บ ประเภทที่ ส อง ก็ เ หมื อ นกั บ ประเภทที่ ห นึ่ ง นอกจากละหมาดอิ ช าอ์ กับ ศุ บ ห์ ส่ ว น
ละหมาดอิชาอ์และศุบห์นนั ้ ก็เหมือนกับประเภทที่สามในการใช้ วิธีคานวณ 
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การละหมาดญะมาอะฮฺ
1. เหตุผลการบัญญัตลิ ะหมาดญะมาอะฮฺ
การละหมาดแบบญะมาอะฮฺ เป็ นการเคารพภักดีที่ยิ่งใหญ่ และเป็ นการแสดงออกอันประจักษ์ถึงความ
รักและความเมตตาที่มีต่อกัน และความเสมอภาคระหว่างบรรดาผู้ศรัทธา เนื่องจากมีการรวมตัวกันเล็กๆ
จานวนห้ าครัง้ ในหนึ่งวัน (วันกับคืน) ซึ่งมีความหมายมาก และภายใต้ การนาหนึ่งเดียว ในทิศทางเดียวกัน
เป็ นเหตุให้ หวั ใจมีความสามัคคี บริสุทธิ์ และนามาซึง่ ความรักและความสัมพันธ์ที่มีตอ่ กัน และทาลายความ
แตกต่างระหว่างกัน
2. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดญะมาอะฮฺ
การละหมาดญะมาอะฮฺเป็ นข้ อบังคับ (วาญิบ) สาหรับผู้ชายที่เป็ นอิสระ(ไม่ใช่ทาส) ที่มีความสามารถ
ในยามที่เดินทางและไม่เดินทาง 
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“และเมื่อเจ้ าอยู่ในหมู่พวกเขา แล้ วเจ้ าได้ ให้ พวกเขาละหมาด ก็จงให้ มีกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาละหมาดพร้ อม
กับเจ้ า และให้ พวกเขามีอาวุธของพวกเขาไว้ พร้ อมด้ วย ต่อมาเมื่อพวกแรกได้ ละหมาดเสร็ จแล้ ว ก็ให้ พวก
เขาไปยืนป้องกันอยู่เบื ้องหลังของพวกเจ้ า และให้ อีกกลุ่มหนึ่งที่ยงั ไม่ละหมาดได้ มาละหมาดพร้ อมกับเจ้ า
ต่อ” (อันนิสาอ์ 102)


นี่คือการละหมาดญะมาอะฮฺ ในยามที่มี ความหวาดกลัว หรื อยามสงคราม ฉะนัน้ ในยามปกติและ
ปลอดภัยจึงเป็ นความจาเป็ นยิ่งกว่า ขณะเดียวกันคาสัง่ นันบ่
้ งชี ้ว่าต้ องปฏิบตั ิ
3. จานวนที่ละหมาดญะมาอะฮฺจะมีผล

ْ
َ ج
َ َ االثنَان َف َما فَ ْو َقه َما
»اعة
«
ِ

“สองคนขึ ้นไปคือญะมาอะฮฺ” (บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 972)
4. สถานที่ละหมาดญะมาอะฮฺ
ส่งเสริมให้ ละหมาดญะมาอะฮฺ ที่มสั ญิด และอนุโลมให้ ละหมาดที่อื่นได้ ในกรณีมีความจาเป็ นและ
ส่งเสริมให้ ผ้ หู ญิงละหมาดแยกจากผู้ชาย
เนื่องจากมีหลักฐานการจากการปฏิบตั ิของท่านหญิงอาอิชะฮฺและอุมมุ สะละมะฮฺ (ได้ กล่าวไว้ โดย อัด
ดาเราะกุฏนีย์) และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ สงั่ ให้ อุมมุ วะเราะเกาะฮฺ นาละหมาดแก่
คนในครอบครัวของนาง (บันทึกโดย อบู ดาวูด 591 และอะหมัด 6/405)
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การละหมาดย่ อ
1. ความหมาย
การละหมาดย่อเนื่องจากเดินทาง คือ การทาให้ ละหมาดสี่ร็อกอะฮฺเหลือสองร็ อกอะฮฺ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญ
ที่สื่อความหมายว่าบทบัญญัติอิสลามเอาใจใส่ตอ่ สภาพของมุสลิม และบรรลุถึงการให้ ความสะดวกอย่าง
แท้ จริง 
การละหมาดย่อ มีหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ และอนุมัติให้ กระทาได้ โดยมติเอกฉัน ท์ ของ
ประชาชาติมสุ ลิม

2. การละหมาดย่ อในยามปกติและอื่นๆ 
การละหมาดย่อทาได้ ในทุกสภาพ ในภาวะที่มีความปลอดภัย หรื อภาวะที่มีความหวาดกลัว ความ
หวาดกลัวที่ถกู กล่าวถึงในอัลกุรอานนัน้ คือ สภาพโดยมาก เนื่องจากโดยมากแล้ วการเดินทางย่อมมีความ
หวาดกลัว
ท่านอะลีได้ กล่าวแก่อุมรั ฺ ว่า ท่านจะละหมาดย่ออีกหรื อ ? เราอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ ว อุมรั ฺ ตอบว่า
“ฉันก็เคยแปลกใจเช่นเดียวกับท่าน ฉันเลยถามท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านเราะสูลก็
ตอบว่า “นั่นคือทานที่ อัลลอฮฺ ม อบแก่พวกท่าน จงรับไว้ เถิด ” (บันทึกโดย มุสลิม 686, อัตติรมิ ซีย์ 3034,
อันนะสาอีย์ 3511, อบู ดาวูด 1199, อิบนุมาญะฮฺ 1065, อะหมัด 1/36, และอัดดาริมีย์ 1505)
3. ระยะทางที่อนุโลมให้ ละหมาดย่ อ 
คือทุกระยะทางที่เรี ยกว่าการเดินทางโดยปกติวิสยั และมีการเตรี ยมเสบียงสัมภาระ
4. จุดที่เริ่มละหมาดย่ อ 
เริ่ มละหมาดย่อได้ เมื่อเดินทางออกจากอาคารบ้ านเรื อนในถิ่นที่เขาอยู่อาศัย โดยยึดตามจารี ต เนื่อง
จากอัล ลอฮฺให้ ล ะหมาดย่อ เกี่ย วพัน กับ การท่อ งไปในแผ่น ดิน และจะไม่ถ ูก เรี ย กว่า ท่อ งไปในแผ่น ดิน
จนกว่าจะแยกออกจากอาคารถิ่นที่อยู่อาศัยของเขา

การละหมาดรวม
การละหมาดรวมเป็ นการอนุโลมเฉพาะกรณี (บางครัง้ บางคราว) เนื่ องจากมี ความจาเป็ น และผู้ร้ ู
ส่วนมากเห็นว่าควรละทิ ้งการละหมาดรวม นอกจากกรณีที่มีความจาเป็ นที่เห็นได้ ชดั เท่านัน้ เนื่องจากท่าน
เราะสูลไม่ได้ ละหมาดรวม นอกจากเพียงไม่กี่ครัง้
และทุก คนที่ ได้ รับ การอนุโลมให้ ล ะหมาดย่อ ย่อ มได้ รับ การอนุโลมให้ ละหมาดรวมได้ แต่ไม่ไ ด้
หมายความว่า ทุกคนที่ได้ รับการอนุโลมให้ ละหมาดรวม จะได้ รับการอนุโลมให้ ละหมาดย่อ (ละหมาดย่อใน
กรณีเดินทางเท่านัน)
้
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การละหมาดรวมแบบตักดีมและตะคีร
 ทางที่ดีให้ ละหมาดรวมตามสภาพที่สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการรวมแบบตักดีมและตะคีร
เนื่องจากเป้าหมายหรื อเจตนารมณ์ ของการละหมาดรวมนัน้ คือการผ่อนปรนและให้ มีความ
สะดวก
 หากว่าการละหมาดรวมทังสองรู
้
ปแบบมีความสะดวกเท่ากันๆ ทางที่ดีควรละหมดรวมแบบ
ตะคีร
 เมื่อคนเดินทางหยุดอยูท่ ี่พกั ทางที่ดี( ตามสุนนะฮฺ ) ให้ ละหมาดตามเวลา ( ย่อโดยไม่รวม )

การสุญูดสะวีย์
คือการลืมในละหมาด การสุญูดสะวีย์เป็ นสิ่งที่ถกู บัญญัติไว้ สาหรับผู้ที่มีการลืมขณะละหมาด โดย
มติเอกฉันของประชาติอิสลาม เนื่องจากมีแบบอย่างและคาสัง่ จากท่านเราะสูล การสุญดู สะวีย์เนื่องในกรณี
ที่ มี การกระทาเพิ่ ม เติม หรื อบกพร่ อง หรื อในกรณี ที่ เกิ ดความลังเล การสุญูดสะวีย์นัน้ ก่อนสะลามหรื อ
หลังจากสะลาม นัน่ คือการสุญูดสองครัง้ โดยไม่มีการอ่านตะชะฮุด และให้ มีการกล่าวคาตักบีรฺ (อัลลอฮุ
อักบัรฺ)ในทุกๆ ครัง้ ที่สญ
ุ ดู และจากนันมี
้ การกล่าวสลาม (อัสสะลามุอะลัยกุม) เมื่อสุญดู เสร็จ

การละหมาดตะเฏาวุอฺ ( ภาคสมัครใจ )
1. เหตุผลการบัญญัติ
ส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีตอ่ ปวงบ่าวของพระองค์ นัน่ คือให้ บา่ วมีการเคารพภักดี
ที่สอดคล้ องกับ ธรรมชาติของการเป็ นมนุษย์ และการเคารพภักดีที่ทาให้ บรรลุเป้าหมายที่พระองค์ต้องการ
โดยการปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง เนื่องจากมนุษย์นนถู
ั ้ กชักนาสู่ความผิดพลาดและบกพร่อง พระองค์จึงบัญญัติสิ่ง
ที่มาเติมเต็มให้ สมบูรณ์และทดแทน
ส่วนหนึ่งจากนัน้ ก็ คือการละหมาดภาคสมัครใจ ดังที่ มี รายงานจากท่านเราะสูล ว่าการละหมาด
ตะเฏาวุอฺจะเติมเต็มให้ ละหมาดฟั รฎมีู ความสมบูรณ์ หากเขากระทาบกพร่อง
2. ตะเฏาวุอทฺ ่ ปี ระเสริฐที่สุด (การกระทาภาคสมัครใจที่ดีเลิศ)
การกระทาภาคสมัครใจที่ประเสริฐสุดคือ การเสียสละต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ต่อจากนันคื
้ อ
การศึกษาหาความรู้ และการสอน
แ
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“และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกท่านว่า จงลุกออกไป ( เพื่อกระทาสิ่งที่ดี) จงออกไปเถิด แน่นอนอัลลอฮฺจะยกย่อง
เทิดเกียรติแก่บรรดาผู้ศรัทธาและผู้ได้ รับความรู้ในหมูพ่ วกเจ้ าหลายระดับชัน”
้ (อัลมุญาดิละฮฺ 11)
ต่อ จากนัน้ คื อ การละหมาด และขณะเดี ย วกัน การละหมาดเป็ นการเคารพภัก ดี ข องร่ างกายที่
ประเสริฐสุด เนื่องจากท่านเราะสูลกล่าวว่า
ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ
ْ َ
»ي أع َما ِلكم الصالة
«استَ ِقيموا َول ْن تصوا واعلموا أن خ
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“พวกท่า นจงยื น หยัด เถิ ด และพวกท่านไม่ส ามารถท าได้ ค รบถ้ ว น และพึง ทราบเถิ ด แท้ จ ริ ง การงานที่
ประเสริ ฐสุดของพวกท่านคือการละหมาด” (บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 277 อะหมัด 5/282 และอัดดาริ มีย์
655)
หรื อ จงยืนหยัดเถิด หากพวกเจ้ าทาไม่สามารถทาได้ ครบถ้ วน จงยึดการละหมาดไว้ เพราะการงานที่
ประเสริฐยิ่งคือการละหมาด
ส่ วนหนึ่งจากการละหมาดตะเฏาวุอฺ
1. การละหมาดยามค่าคืน
การละหมาดยามค่าคืนประเสริฐกว่าการละหมาดตอนกลางวัน และส่วนหลังของยามค่าคืนนันดี
้ ที่สดุ
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»ال ن ي َا إِذ ا َم ض ش ْط ر الل ي ْل
ار َك َو ت َع اىل ك ِل ْل ة إىل الس َم ا ِء
ِ

“พระผู้อภิบาลของเราผู้ทรงจาเริ ญ ทรงสูง ส่ง จะลงมายัง ฟ้ าชัน้ ต่าในทุก ค่าคืน เมื่อเลยเที่ย งคืน แล้ ว ”
(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 1094, มุสลิม 758, อัตติรมิซีย์ 446, อบูดาวูด 1315)

การละหมาดตะฮัจญุด นันหมายถึ
้
งละหมาดที่ ปฏิบตั ิหลังจากการนอนหลับ ท่านหญิ งอาอิชะฮฺ
กล่าวว่า อันนาชิอะฮฺ(ที่ระบุให้ อายะฮฺท่ีเกี่ยวข้ องกับละหมาดกลางคืน) คือ การละหมาดหลังจากการ
นอนหลับ 
2. ละหมาดฎุหา
ส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิบางครัง้ บางคราว (ไม่กระทาสม่าเสมอ) เนื่องจากหะดีษจากอบีสะอีด

َ
ه
َ
َ  ي َص هّل الض َح َحّت َنقول َال يَ َد ََك َن الب
 َو َي َدعها َحّت نقول ال ي َصليها،عها
ِ

“ท่านนบีเคยละหมาดฎฮาอย่
างต่อเนื่อง จนกระทัง่ พวกเรากล่าวว่า ท่านจะไม่ละทิ ้งอีกแล้ ว และท่านละทิ ้ง
ุ
จนกระทัง่ พวกเรากล่าวว่า ท่านจะไม่กระทาอีกเลย” (บันทึกโดย อะหมัด 3/36, และอัตติรมิซีย์ 477 และ
กล่าวว่าเป็ นหะดีษหะสัน เฆาะรี บ )
จานวนน้ อยสุดคือสองร็ อกอะฮฺ และท่านเราะสูลเคยละหมาดสี่ หก และมากสุดคือ แปดร็ อกอะฮฺ และ
ไม่มีเงื่อนไขว่าต้ องทาแบบนันเป็
้ นประจา 

3. ละหมาดตะหิยะตุลมัสญิด (เคารพมัสญิด) 
ส่งเสริมให้ ปฏิบตั ิ เนื่องจากหะดีษ จากอบีเกาะตาดะฮฺ

»«إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حّت يصّل ركعتني

“เมื่อคนใดจากพวกเจ้ าได้ เข้ ามัสญิด เขาอย่านัง่ จนกว่าจะได้ ละหมาดสองร็อกอะฮฺ” (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์
1114, มุ ส ลิ ม 714, อัต ติ รมิ ซี ย์ 316, อัน นะสาอี ย์ 730, อบู ด าวูด 467, อิ บ นุ ม าญะฮฺ 1012, อะหมั ด
5/311)
4. สุญูดุตติลาวะ (สุญูดเนื่องจากการอ่ านอัลกุรอาน)
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ส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่อ่าน ผู้ที่ฟังหรื อได้ ยินอัลกุรอานทาการสุ ญูด โดยมีการตักบีรฺขณะลงสุญูด (กล่าวว่า
อัลลอฮุอกั บัรฺ) และกล่าวสะลามเมื่อเงยศีรษะขึ ้นมาแล้ ว คากล่าวขณะสุญดู
ْ َ َْ َ َ َ ه
ّب األلَع
سبحان ر

สุบหานะ ร็ อบบิยลั อะอฺลา

หรื ออื่นๆ ตามที่มีรายงาน

5. สุญูด ชุกูรฺ (ขอบคุณในความโปรดปราน)
ส่งเสริมให้ สญ
ุ ดู เมื่อได้ รับสิ่งใหม่ๆ และปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เนื่องจากมีหะดีษ จากอบีบกั
เราะฮฺ 

 َكن إذا أَاه أمر ي َ د أن الب
ّ رس به
خر ساجدا

“แท้ จริงแล้ ว เมื่อมีสิ่งที่ทาให้ สบายใจมายังท่านนบี ท่านก็จะลงสุญดู ขอบคุณ” (บันทึกโดย อบู ดาวูด 2774
อัตติรมิซีย์ 1578 และอิบนุ มาญะฮ 1374)
และท่านอะลี เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮฺ ก็ได้ สญ
ุ ดู เมื่อพบ ซุล ษะดียะฮฺ ถูกฆ่าตายในหมู่เคาะวาริ จญ์ (บันทึก
โดยอะหมัด) และท่านกะอับ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮฺ ก็ได้ สญ
ุ ดู เมื่อรู้ข่าวว่าอัลลอฮฺอภัยแก่เขาแล้ ว ( เรื่ องราวของ
ท่านเป็ นที่รับรู้กนั ) 

ลักษณะและรายละเอียดการสุญูด เหมือนกับสุญดู ตุ ติลาวะฮฺ


6. ละหมาดตะรอวีห์
เป็ นละหมาดที่ท่านเราะสูล เน้ นย ้าให้ ปฏิบัติ โดยละหมาดรวมกันในมัสญิ ด หลังละหมาดอิชาอ์ ใน
เดือนเราะมะฎอน ดังที่ทา่ นกระทาเป็ นแบบอย่างไว้ และเคาะลีฟะฮฺอมุ รั ฺ ได้ ฟืน้ ฟูอีกครัง้ ในสมัยของท่าน 
และทางที่ดีให้ ละหมาดสิบเอ็ดร็อกอะฮฺ และหากจะเพิ่มมากกว่านี ้ก็ไม่เป็ นไร และให้ เพิ่มการละหมาด
บทราลึก การขอพรให้ มากขึ ้น ในช่วงสิบวันสุดท้ าย
7. ละหมาดวิตริ ฺ 
เป็ นละหมาดที่เน้ นย ้าให้ ปฏิบตั ิ ซึ่งท่านเราะสูลได้ ปฏิบตั ิและได้ สั่งให้ ปฏิบตั ิ จานวนน้ อยสุดคือ หนึ่ง
ร็อกอะฮฺ และน้ อยที่สดุ ของความสมบูรณ์ คือสาม และมากสุดคือ สิบเอ็ด 
เวลาของละหมาดวิตร คือ หลังจากละหมาดอิชาอ์ จนถึงเวลาละหมาดศุบห์ และส่งเสริ มให้ อ่านดุอาอ์
กุนตู หลังจากรุกอู ์ 

รู ปแบบการละหมาด 
1. ละหมาดติดต่อกันโดยไม่นงั่ ตะชะฮุดเลย นอกจากร็อกอะฮฺสดุ ท้ าย 
2. ละหมาดติดต่อกันแล้ วนัง่ อ่านตะชะฮุดก่อนร็อกอะสุดท้ าย โดยไม่สลาม แล้ วยืนต่ออีกร็ อกอะฮฺ และ
อ่านตะชะฮุด และสะลาม
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3. สลามทุกสองร็อกอะฮฺ และปิ ดด้ วยร็ อกอะฮฺเดียว โดยมีการอ่านตะชะฮุด และสลาม และลักษณะนี ้ดี
ที่สดุ เพราะท่านเราะสูลได้ ปฏิบตั ิ และทาอย่างสม่าเสมอ

8. ละหมาดเราะวาติบ (ละหมาดที่ตดิ ต่ อกับละหมาดฟั รฎุห้ าเวลา)
ละหมาดเราะวาติบที่ประเสริฐสุดคือ สุนนะฮฺก่อนศุบห์ เนื่องจากหะดีษ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ จาก
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ْ َْ ََ َ ْ َ ٌْ َ د
»النيَا َو َما ِفيْ َها
«ركعتا الفج ِر خي ِمن

“สุนนะฮฺสองร็อกอะฮฺของละหมาดศุบห์นนั ้ ประเสริ ฐกว่าโลกนี ้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี ้” (บันทึกโดย มุสลิม 725
และอัตติรมิซีย์ 416 และให้ การรับรองว่าเป็ นหะดีษเศาะฮีหฺ)


ที่เน้ นย ้าให้ ปฏิบตั นิ นั ้ สิบสองร็อกอะฮฺ สี่ร็อกอะฮฺก่อนซุฮริ และหลังอีกสอง สองร็อกอะฮฺหลังมัฆริบ
สองร็อกอะฮฺหลังอิชาอ์ และสองร็อกอะฮฺก่อนศุบห์ 
ควรชดเชยละหมาดเราะวาติบเมื่อไม่ได้ ละหมาด และการชดเชยละหมาดวิติรฺนนให้
ั ้ ละหมาดจานวนคู่
นอกจากว่า ไม่ได้ ล ะหมาดรอวาติบ เป็ นจ านวนมากและพร้ อมกับ ละหมาดฟั ร ฎู ทางที่ ดี ไม่ ต้ องชดเชย
เนื่องจากเกิดความยากลาบาก นอกจากเราะวาติบก่อนศุบห์ ควรชดเชยในทุกกรณี เนื่องจากเน้ นย ้ามาก
การละหมาดเราะวาติบให้ กระทาที่บ้านดีที่สดุ ซึ่งต่างกับละหมาดฟั รฎู และละหมาดที่ศาสนาบัญญัติ
ให้ ละหมาดรวมกัน

ละหมาดวันศุกร์
1. ความประเสริฐของวันศุกร์
วันศุกร์ เป็ นวันที่ดีที่สุดจากวันต่างๆ ซึ่ง อัลลอฮฺคดั เลือกให้ เป็ นวันที่อมุ มะฮฺรวมตัวกัน และส่วนหนึ่ง
จากเหตุผลคือ ให้ มสุ ลิมได้ ทาความรู้จกั กัน คุ้นเคย ช่วยเหลือ ให้ ความเมตตาแก่กนั วันศุกร์ เป็ นวันตรุษของ
สัปดาห์ และดีที่สดุ ของทุกๆ วัน
2. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติของละหมาดวันศุกร์
การละหมาดวันศุกร์ เป็ นบัญญัตบิ งั คับ

َ َ
َي ي
ي
َ َّ َ
َ َّ َ ي
َ
ٱۡلم َعةِ فَ ي
َ يأ ُّي َها َّٱل
َٰٓ ﴿
]9 : ٱس َع يو إ ِ َٰل ذِك ِر ٱّللِ َوذرو ٱۡلَ يي َع ﴾ [المعة
ِلصل َٰوة ِ مِن يو ِم
ِين َء َمنو إِذ نودِي ل

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา เมื่อมีเสียงเรี ยกสูก่ ารละหมาดวันศุกร์ จงรี บเร่งสูก่ ารราลึกถึง อัลลอฮฺ และจงละทิ ้งการ
ค้ าขาย” (อัลญุมอุ ะฮฺ 9)
 ละหมาดสองร็ อกอะฮฺ
 ส่งเสริมให้ อาบน ้าเพื่อละหมาดวันศุกร์
 ไปมัสญิดตังแต่
้ เนิ่นๆ
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3. บุคคลที่ต้องละหมาดวันศุกร์
คือ มุสลิมชายทุกคน ที่บรรลุศาสนภาวะ เป็ นอิสระ ( มิใช่ทาส) ซึง่ ไม่มีอปุ สรรคที่ได้ รับการอนุโลม
4. เวลาละหมาด
ละหมาดวันศุกร์ ถือว่าใช้ ได้ ก่อนและหลังตะวันคล้ อย และหลังตะวันคล้ อยดีกว่า เนื่องจากเป็ นเวลาที่
ท่านเราะสูลละหมาดเป็ นส่วนมาก
5. จานวนที่ละหมาดจะมีผล
ละหมาดวันศุกร์ จะมีผลเมื่อมีคนจานวนมากรวมตัวกันตามจารี ต (ปกติวิสยั )
6. เงื่อนไขที่ทาให้ ละหมาดถูกต้ องใช้ ได้ 5 ประการ
1. เข้ าเวลา
2. การตังเจตนา
้
3. เป็ นการละหมาดของคนที่อยูใ่ นท้ องที่
4. มีผ้ รู ่วมละหมาดที่อยูใ่ นเกณฑ์มากตามจารี ต
5. เริ่มด้ วยสองคุฏบะฮฺ ที่ประกอบด้ วย
5.1 การสรรเสริญอัลลอฮฺ
5.2 การสดุดีและขอพรแก่ทา่ นเราะสูล
5.3 อ่านหนึง่ โองการจากอัลกุรอาน
5.4 และสัง่ เสียกันให้ มีความยาเกรงต่ออัลลอฮฺ
5.5 อ่านเสียงดังให้ จานวนผู้ที่อยูใ่ นเกณฑ์ได้ ยิน
5.6 ห้ ามพูดขณะอิมามอ่านคุฏบะฮฺ
5.7 และห้ ามข้ ามบ่าผู้คน และ
5.8 ละหมาดวันศุกร์ ทดแทนละหมาดซุฮริ
5.9 บุคคลใดทันอิมามหนึ่งร็ อกอะฮฺ ก็ทนั ละหมาดวันศุกร์ หากทันน้ อยกว่านัน้ ให้ เจตนา
ละหมาดซุฮริ และละหมาดสี่ร็อกอะฮฺ

ละหมาดอีดทัง้ สอง
เหตุผลการทางบทบัญญัติ
การละหมาดอีดเป็ นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของศาสนาอิสลาม และเป็ นลักษณะพิเศษของประชาชาตินี ้
เพื่ อบรรลุการขอบคุณ ต่อ อัลลอฮฺ ในการถื อศีลอดเดือนเราะมะฎอน และการปฏิบตั ิพิธีกรรมหัจญ์ และ
นอกจากนี ้ ในอีดนันมี
้ การเรี ยกร้ องสูค่ วามรัก ความเมตตาต่อกันระหว่างมุสลิม เรี ยกร้ องความสามัคคี และ
ให้ จิตใจบริ สทุ ธิ์แก่กนั
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ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ
การละหมาดอีดเป็ นการบังคับภาพรวม (ฟั รฎกีู ฟายะฮฺ มิใช่รายบุคคล)
ท่านเราะสูลและบรรดาเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่านได้ ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง เป็ นละหมาดที่เน้ นย ้าให้ มสุ ลิม
ทุกคนปฏิบตั ิ และบัญญัตใิ ห้ คนที่ไม่ได้ อยูใ่ นการเดินทางปฏิบตั ิ
เงื่อนไขของละหมาดอีด
มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับละหมาดวันศุกร์ เพียงแต่คฏุ บะฮฺทงสองอยู
ั้
ห่ ลังละหมาด และมิใช่เป็ นข้ อบังคับ
วาญิบ
เวลาละหมาด เริ่ มจากดวงอาทิตย์ขึ ้นประมาณเท่ากับความยาวของหอก จนถึงตะวันคล้ อย แต่หากรู้
ว่าเป็ นวันอีดหลังจากที่ตะวันคล้ อยแล้ ว ให้ ชดเชยในวันรุ่งขึ ้นในเวลาของละหมาดอีด
วิธีละหมาด
คือละหมาดสองร็อกอะฮฺ เนื่องจากคากล่าวของอุมรั ฺ

َ
َ
ْ َ َ َ ََ
َ
ْ َ َ
َ
َ  َر،واأل ْضح َر ْك َعتَان
َ َ اف
تى
 وقد خاب من، ت َمام غ ْي قص َلَع ل ِ َسان ن ِبيهكم،كعتَان
َصالة ال ِفطر

“ละหมาดอีดฟิ ตริ สองร็ อกอะฮฺ และอีดอัฎหา สองร็ อกอะฮฺ ละหมาดปกติมิใช่ละหมาดย่อ ซึ่งตามแบบอย่าง
ของท่านนบี และแท้ จริงบุคคลที่ใส่ร้ายย่อมขาดทุน” (บันทึกโดย อะหมัด 1/37, และอิบนุมาญะฮฺ 1064) 


และละหมาดก่อนคุฏบะฮฺ ในร็ อกอะฮฺแรกตักบีรฺหกครัง้ หลังจากตักบีรฺเข้ าพิ ธี (ตักบีเราะตุลอิห์รอม)
และก่อนที่จะอ่านอะฮุซุบลิ ลาฮฺ ในร็อกอะฮฺที่สองตักบีรฺห้าครัง้ ก่อนที่จะอ่านฟาติหะฮฺ 

สถานที่ละหมาด 
คือ มุศอ็ ลลา (สนามที่เตรี ยมไว้ เพื่อละหมาด)
สิ่งควรปฏิบัตใิ นอีดทัง้ สอง
ควรกล่าวตักบีรฺ มุฏลัก (ทัว่ ไปมิใช่กรณีหลังละหมาดห้ าเวลา) และกล่าวเสียงดัง ในคืนอีดทังสอง
้ และอิ
มามอะหมัดกล่าวว่า อิบนุ อุมรั ฺ เคยกล่าวตักบีรฺในอีดทังสอง
้ 
และในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺนนั ้ มีหลักฐานว่า 
َ
ي
َّ َ ي
]٨٢ : ٱّللِ ِف أيَّام َّم يعل َومَٰت﴾ [الج
﴿ َو َيذكرو ٱسم
“และเพื่อให้ พวกเขาราลึกถึงพระนามของอัลลอฮฺในวันต่างๆ ที่ร้ ูกนั ” (อัลหัจญ์ 28)
ส่วนการตักบีรฺ มุก็อยยัด (เฉพาะที่) คือ หลังละหมาดฟั รฎู ในอีดอัฎฮา สาหรับคนที่ไม่ได้ ทาหัจญ์ เริ่ ม
จากหลังละหมาดศุบห์ ในวันอะเราะฟะฮฺ จนถึงวันตัชรี กวันสุดท้ าย
 ส่งเสริ มให้ มะมูม ออกไปรอละหมาดตังแต่
้ เช้ าตรู่ ส่วนอิมามนัน้ ให้ ออกล่าช้ าจนถึงใกล้ เวลา
ละหมาด
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 และส่งเสริมให้ ผ้ จู ะที่ออกไปละหมาดชาระร่างกายให้ สะอาดและสวมเสื ้อผ้ าที่ ดที ี่สดุ ตามสภาพ
ที่เขามีอยู่ 
 และสตรี ไม่นนไม่
ั ้ อวดโฉมด้ วยเครื่ องแต่งกายหรื อเครื่ องประดับ 


สิ่งควรปฏิบัตเิ กี่ยวกับอีด 
ควรละหมาดอีดอัฎฮาตังแต่
้ เช้ าตรู่ ให้ ลา่ ช้ าในละหมาดอีดฟิ ฏรฺ
ควรรับประทานอินทผลัมก่อนออกไปละหมาดอีดฟิ ฏรฺ และไม่ควรรับประทานก่อนออกไปละหมาด
อีดอัฎฮา เพื่อที่จะรอรับประทานเนื ้อกุรบ่านเป็ นลาดับแรกก่อนจะทานอย่างอื่น

ละหมาดขอฝน
1. เหตุผลการบัญญัติ
อัล ลอฮฺ ได้ บังเกิ ดมนุษ ย์ และให้ มี สัญ ชาตญาณที่ ต้องหันหน้ าสู่พ ระองค์ เมื่ อเขาประสบกับความ
เดือดร้ อน และการขอฝนก็เป็ นสิ่งที่ประจักษ์ ชดั จากสัญชาตญาณ ซึ่งมุสลิมจะหันหน้ าสู่พระเจ้ าของเขาเพื่อ
ขอน ้า เมื่อเขาประสบกับความเดือดร้ อน
2. ความหมาย การอิสติสกออ์
คือการขอน ้าฝนจากอัลลอฮฺ ให้ กบั บ้ านเมืองและผู้คน โดยการละหมาด วิงวอน และขออภัยโทษ
3. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ
เป็ นสิ่งที่เน้ นหนักให้ ปฏิบตั ิ ดังที่ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยปฏิบตั ิ และประกาศให้
ผู้คนออกไปละหมาดที่มศุ อลลา (ที่เตรี ยมไว้ สาหรับการละหมาด)
4. เวลา รู ปแบบ และบัญญัตติ ่ างๆ ของการละหมาด
เช่นเดียวกับการละหมาดอีด
5. อิมามควรประกาศละหมาดล่ วงหน้ า
อิมามควรประกาศละหมาดล่วงหน้ าหลายๆ วัน และเรี ยกร้ องให้ มีการสานึกผิดจากบาปและการ
ละเมิดต่างๆ เชิญชวนให้ มีการถีอศีลอด บริ จาคทาน และละเลิกความบาดหมางกัน เพราะบาปต่างๆ เป็ น
สาเหตุของความแห้ งแล้ ง ดังที่การภักดีก็เป็ นเหตุของความดีและความจาเริญ
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ละหมาดสุริยะคราสและจันทรคราส
1. นิยาม เหตุผลแห่ งการบัญญัติ
กุสูฟ คือ การที่แสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หายไป เป็ นส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮฺ ซึ่ง
เรี ยกร้ องให้ มนุษย์ส่กู ารเตรี ยมตัว และพึงระวังการสอดส่องของอัลลอฮฺ และให้ พึ่งพาต่อพระองค์ในยามที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และให้ ใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่ในการที่พระองค์สร้ างโลกนี อ้ ย่างประณีต และ
พระองค์เท่านันที
้ ่ได้ รับการเคารพภักดี ดังนันเมื
้ ่อเกิดสุริยะคราสหรื อจันทรคราส จึงส่งเสริมให้ ละหมาดกุสูฟ
แบบญะมาอะฮฺ

َّ
َ َ َي
َّ
َّ
ََ َ
ََ ي
َ
َ
َّ ٱۡلل َو
﴿ َوم يِن َء َيَٰتِهِ َّ ي
ٱنل َهار َوٱلش يمس َوٱلق َمر ل ت يسجد و ل ِلش يم ِس َو ل ل ِلق َم ِر َو ْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱلِي خلقه َّن إ ِن كنت يم إِيَّاه ت يعبد ون
]37 : ﴾ [فصلت٣٧

“และส่วนหนึ่งจากสัญ ญาณของพระองค์ คือกลางคืนและกลางวัน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พวกเจ้ า
อย่าได้ กราบแก่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แต่จงกราบแด่อลั ลอฮฺผ้ ทู รงสร้ างพวกมัน ถ้ าหากพวกเจ้ านันเป็
้ นผู้
ที่เคารพภักดีพระองค์” (ฟุศศิลตั : 37)
2. รู ปแบบการละหมาด
คือ สองร็อกอะฮฺ ในร็อกอะฮฺแรกอ่านสูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ และสูเราะฮฺยาวๆ อ่าน เสียงดัง จากนันก็
้ ให้ รุ
กูอ์นานๆ แล้ วก็เงยศีรษะขึ ้น กล่าวสะมิอลั ลอฮู ลิ มนั หะมิดะฮฺ และอ่านตะห์มีด (ร็ อบบะนา วะละกัลหัมดฺ)
แล้ วอ่านฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺยาวๆ จากนันก็
้ รุกอู ์ แล้ วก็เงยศีรษะขึ ้น จากนันก็
้ สญ
ุ ดู สองครัง้ นานๆ ละหมาด
ในร็อกอะฮฺที่สองเหมือนกับร็อกอะฮฺที่หนึง่ แต่ให้ สนกว่
ั ้ าในทุกๆ การกระทา
และยังมีการละหมาดในรู ปแบบอื่นๆ แต่นี่คือรู ปแบบที่สมบูรณ์ ยิ่งกว่า และมีสายรายงานแข็งแรง
กว่า และหากจะละหมาดสามหรื อสี่หรื อห้ าร็อกอะฮฺ ก็ไม่เป็ นไร เมื่อจาเป็ นต้ องทาเช่นนัน้

บทบัญญัตเิ กี่ยวกับศพ
1. มนุษย์ ทุกคนต้ องตายแม้ อายุยืนยาวก็ตาม
และต้ องเคลื่อนย้ ายจากโลกแห่งการปฏิบตั สิ ่โู ลกแห่งการตอบแทน
ส่วนหนึง่ จากหน้ าที่ของมุสลิมที่มีตอ่ พี่น้องมุสลิมด้ วยกันคือ
 เยี่ยมเยียนเมื่อเขาเจ็บป่ วย
 ไปส่งศพเมื่อเขาตาย
 ส่งเสริมให้ เยี่ยมผู้ป่วย ตักเตือนให้ เขาสานึกผิด และให้ สงั่ เสีย
 ควรให้ ผ้ ทู ี่ใกล้ จะตายหันหน้ าสูก่ ิบลัต โดยให้ นอนตะแคงขวาและหันหน้ าสู่กิบลัต หากไม่ลาบาก
แต่ถ้ามี ความลาบากก็ให้ นอนหงาย และยื่นเท้ าไปทางกิบลัต และยกศีรษะสูงเล็กน้ อย เพื่ อให้ หันหน้ าสู่
กิบลัต จากนันก็
้ สอนให้ กล่าวคาปฏิญาณตน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และใช้ น ้าหรื อเครื่ องดื่มหยดที่กระเดือก
และให้ อา่ นสูเราะฮฺ ยาสีน ใกล้ ๆ เขา
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 เมื่อมุสลิมเสียชีวิต ควรปิ ดตาทังสองของเขา
้
และผูกขากรรไกรทังสองของเขาด้
้
วยผ้ า และขยับ
ข้ อพับต่างๆ เบาๆ และวางให้ สงู จากพื ้นดิน เปลื ้องเสื ้อผ้ าออก ปกปิ ดเอาเราะฮฺ และวางบนเตียงที่อาบน ้า
ศพเขาโดยหันไปทางกิบลัต ให้ ตะแคงขวา หากสะดวก ถ้ าไม่สะดวกก็ให้ นอนหงาย ยื่นเท้ าไปทางกิบลัต
2. การอาบนา้ ศพ
 ผู้ที่สมควรยิ่งในการอาบนา้ ศพ คือผู้เขาสั่งเสียไว้ จากนัน้ คือพ่อของเขา จากนัน้ ปู่ จากนัน้
บุคคลที่เป็ นญาติใกล้ ชิดที่สดุ 
 ส่วนผู้ที่สมควรยิ่งในการอาบน ้าศพแก่ผ้ หู ญิงคือ ผู้ที่เขาได้ สงั่ เสียไว้ จากนันคื
้ อมารดา ต่อมา
คือย่า จากนันญาติ
้
ใกล้ ชิดที่เป็ นผู้หญิง
 สามีและภรรยาที่เป็ นมุสลิมอาบน ้าศพแก่กนั ได้ 


เงื่อนไขผู้ท่ อี าบนา้ ศพ
 มีสติสมั ปชัญญะ
 รู้เดียงสา 
 รู้บทบัญญัตกิ ารอาบน ้าศพ
 ไม่อนุญาตให้ มสุ ลิมอาบน ้าศพ หรื อฝั งศพต่างศาสนิก แต่อนุญาตให้ ฝัง ศพต่างศาสนิกเมื่อไม่มี
ใครฝั งเขา


3. ลักษณะการอาบนา้ ศพ
เมื่อทาการเริ่ มอาบน ้าศพ ให้ ปิดเอาเราะฮฺของศพ จากนันยกศี
้
รษะของศพให้ สูงขึ ้น จนใกล้ เคียงกับ
การนัง่ และรี ดท้ องเบาๆ และรดน ้าเยอะๆ จากนันใช้
้ ผ้าชิ ้นเล็กพันมือถูทาความสะอาด จากนันควรอาบน
้
้า
ละหมาดให้ ศพ หลังจากที่ใช้ ผ้าชิ ้นอื่นพันมือ แล้ วก็เจตนาอาบน ้าศพ และกล่าวบิสมิลละฮฺ แล้ วล้ างด้ วย น ้า
ใบพุทรา หรื อสบู่ เริ่มจากศีรษะและเครา จากนันก็
้ ด้านขวา ต่อมาด้ านซ้ าย จากนันอาบซ
้
้าอีกเป็ นครัง้ ที่สอง
และสาม เหมือนกับครัง้ แรก 
 หากไม่สะอาดต้ องเพิ่ ม จ านวนครัง้ อีกจนสะอาด และครัง้ สุดท้ ายให้ ใช้ นา้ ผสมการบูรหรื อ
เครื่ องหอม 
 หากหนวดหรื อเล็บยาวให้ ตดั ออก แล้ วห่อด้ วยผ้ า 
 ผมของผู้หญิงให้ ผกู จัดทาเป็ นสามส่วนและปล่อยไปด้ านหลัง 
4. การห่ อศพ 
ผู้ชายควรห่อด้ วยผ้ าสามชัน้ สีขาว ผสมด้ วยเครื่ องหอม ทับซ้ อนกันระหว่างชัน้ จากนันน
้ าศพมาวาง
นอนหงายบนผ้ า
เอาสาลีปิดที่ทวารหนักและทวารเบา แล้ วผูกมัดด้ วยเศษผ้ า เหมือนกับกางเกงตัวเล็ก และใช้ เครื่ อง
หอมในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย จากนันก็
้ ให้ ดึงชายผ้ าส่วนบนด้ านซ้ ายไปทางด้ านขวา ด้ านขวาไปซ้ าย ชันที
้ ่
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สองและสามก็ทาเช่นเดียวกัน และให้ ผกู ชายผ้ าส่วนที่เหลือด้ านศีรษะ และจะแก้ ออกเมื่อตอนฝั ง
ศพเด็กผู้ชายห่อด้ วยผ้ าผืนเดียว (ชันเดี
้ ยว) และอนุญาตให้ หอ่ ด้ วยผ้ าสามผืน 
ศพผู้หญิงนันต้
้ องสวมเสื ้อ ผ้ านุง่ และใช้ ผ้าคลุม(คิมารฺ ) และผ้ าอีกสองชัน้ 
ศพเด็กผู้หญิงห่อด้ วยเสื ้อและผ้ าสองชันการอาบน
้
้าศพเพียงครัง้ เดียวซึ่งทัว่ ทุกส่วนของร่างกาย ถือ
ว่าใช้ ได้ จะเป็ นศพชายหรื อหญิงก็ตาม
การห่อศพด้ วยผ้ าผืนเดียวซึง่ ปกปิ ดทุกส่วนของร่างกาย ถือว่าใช้ ได้ จะเป็ นศพชายหรื อหญิงก็ตาม 
เด็กที่เสียชีวิตจากการแท้ ง เมื่อครบอายุครรภ์สี่เดือน จะต้ องตังชื
้ ่อ อาบน ้าศพ และละหมาดศพให้ 
5. การละหมาดศพ
 อิมามควรยืนตรงที่สว่ นอกของศพผู้ชาย และตรงส่วนกลางของศพหญิง
 กล่าวคาตักบีรฺสี่ครัง้ โดยยกมือทังสองในการตั
้
กบีรฺทกุ ครัง้ 
 ตักบีรฺครัง้ แรก แล้ วอ่านอะอูซุบิลลาฮฺ อ่านบิสมิลลาฮฺ และสูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ (อ่านเบา) โดย
ไม่อา่ นดุอาอ์อิสติฟตาห์ 
 ตักบีรฺครัง้ ที่สอง และอ่านเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ََ َ
ََ َ َ َْ ََ َ ْ َ َ َ
ََ َ
َ ََ ْ َ
َ
َ ََ َ ه
ٌ َ ٌ َ َ
َ لَع آل إبْ َراه
آل
 و، كما صليت لَع ِإبرا ِهيم،آل ممد
ِ  ِإنك،يم
ِ ِ ِ
ِ  ولَع،ارك لَع ممد
ِ  ولَع،«اللهم صل لَع ممد
ِ حيد
ِ  اللهم ب،َيد
ََ َ َ َْ ََ َ َْ َ َ َ
َ
ٌ َ ٌ َ َ
ْ
»َيد
ِ  إِنك،آل إِب َرا ِهي َم
ِ  ولَع، كما باركت لَع إِبرا ِهيم،ممد
ِ حيد

(บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 3190, มุสลิม 406, อัตติรมิซีย์ 483, อันนะสาอีย์ 1288, อบูดาวูด 976, อิบนุมาญะฮฺ
604, อะหมัด 4/244, และอัดดาริมีย์ 1324)
 ตักบีรฺครัง้ ที่สาม และอ่านดุอาอ์

َ
ََْ َ
َ َ
َ ه
ْ
َْ
ّ
ّ
َ
، وأنت َلَع ك شء ق ِدير، ِإنك تعلم منقلبنا َو َمثوانا، َوذك ِرنا وأنثانا،ينا
ينا وك ِب
ِ
ِ  وص ِغ، وشاهدنا واغئبنا،« امهلل اغفر لينا وميتنا
َْ َ ْ َ
ْ
ْ ْ
ْ َ  امهلل اغفر َهل، ومن ََ َوفيْتَه م ّنا فتوفه عليهما،والسنة
 وأك ِرم، َو َاع ِفه واعف عنه،وارحه
ِامهلل من أحيَيتَه ِمنا فأحيه لَع اإلسالم
ِ
َ
َ
َ
ْ
ََ
ّ
َ ْ
َ
َ ونقه من النوب وال َ َطايا
َ َ واغسله باملاء والَلْج
 َوأبْ ِدهل دارا خيا،النس
كما ينَّق الَ ْوب األ ْبيَض من
،والَبد
،وأوسع َمدخله
ِ نزهل
ِ ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ الق َْب
ّ  َوأَفْسح هل يف َق َْبه،وعذاب الار
َ  وأ ْد ِخله ال، َو َز ْوجا َخيا ِمن َزوجه،من داره
»ونور هل فيه
اب
ذ
ع
من
ذه
ع
وأ
،نة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

(บันทึกโดย อัตริ มิซีย์ 1042, อันนะสาอีย์ 1986, และอะหมัด5 / 412 )
 หากเป็ นศพของเด็กให้ กล่าวดุอาอ์หลังจากประโยค มันตะวัฟฟัยตะฮุมินนา ฟะตะวัฟฟะฮุอะ
ลัยฮิมา ว่า

ْ
ْ َ
ْ َ « ا مهلل اجعله ذخرا
َ وأعظ ْم به أ
َ َ
،جورهما وألقه بصالح سلف املؤمنني
از ْينَهما
ِ
ِ ِ
ِ  ا مهلل ثقل ِب ِه مو، وفرطا وش ِفيعا َابا، لوالي ِه
ْ ْ
َ
َ َْ َ
َ ك َعذ
»اب ال َ ِحيم
 و ِق ِه بِرح ِت،واج َعله يف كفالة إبراهيم

 จากนัน้ ตักบีรฺครัง้ ที่สี่ และหยุดครู่หนึง่ จากนันสลาม
้
ครัง้ เดียว ทางด้ านขวา

6. ความประเสริฐของการละหมาดศพ 
 ผู้ที่ละหมาดศพจะได้ ผลบุญ หนึ่งกีรอฏ (กีรอฏหนึ่งเท่ากับภูเขาอุหุด) และหากเขาตามไปส่ง
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จนกระทัง่ ฝั ง เขาจะได้ ผลบุญสองกีรอฏ 
 ส่งเสริมให้ ผ้ ชู ายสี่คนแบกศพ โดยจับคนละมุมของเตียงที่วางศพ และควรรี บนาศพไปฝั ง คนที่
เดินเท้ าให้ นาหน้ าศพ ส่วนคนที่ขบั ขี่พาหนะให้ ตามหลัง
7. การฝั ง และสิ่งที่ห้ามปฏิบัตใิ นสุสาน
 ต้ องขุดหลุมให้ ลกึ และให้ ขดุ ลูกหลุม (โพรง) เพื่อวางศพด้ านที่หนั ไปทางกิบลัต ซึง่ ดีกว่าขุดตรง
กลางหลุม
 ผู้ที่นาศพลงหลุมกล่าวว่า

ََ ه
َ ه
»هلل
ِ ول ا
ِ «ِمْسِب اّلل ولَع ِمل ِة رس

 และวางศพในลูกหลุม ตะแคงขวา หันหน้ าไปทางกิบลัต จากนันให้
้ วางก้ อนดิน (อิฐ หิน)แล้ ว
กลบดิน 
 ยกหลุมฝั งศพให้ สงู กว่าพื ้นประมาณหนึง่ คืบ แล้ วรดน ้า
 ไม่อนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคาร ประดับ เดินเหยียบย่า ละหมาด สร้ างมัสญิด บูชา ประดับไฟ
โปรยดอกไม้ และเดินวนรอบเพื่อทาพิธีกรรม
 ส่งเสริมให้ ปรุงอาหารแก่ครอบครัวของผู้ตาย
 ครอบครัวของผู้ตายปรุงอาหารแก่ผ้ คู นนันน่
้ ารังเกียจ
 ผู้ท่ีเยี่ยมสุสานควรกล่าวว่า

ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ
ْ ْ
د
ْ َ َ د
َ
 ن ْسأ ل اّلل َلا، يَ ْر َحم اّلل الم ْستَقد ِمني ِمنكم والم ْستَأ ِخ ِر ْي َن،اء اّلل ِبكم ال ِحقون
ؤمنني َو ِإنا ِإ ن ش
ار ق ْوم م
«السالم َعليْكم د
ِ
َ َ ْ
َْ
ْ َ
َْ
ْ
َ َولَكم
» واغ ِف ْر لَا َولهم، وال تف ِتنا َبع َدهم، امهلل ال ت ِرمنَا أج َرهم،العا ِفيَة

(บันทึกโดย มุสลิม 149, อันนะสาอีย์ 150, อบูดาวูด 3237, อิบนุมาญะฮฺ 4306, อะหมัด 2/300, และมา
ลิก 60)
 ส่งเสริ มให้ ปลอบโยนญาติผ้ ตู ายก่อนและหลังจากการฝั ง สามวันสามคืน นอกจากผู้ที่ไม่ได้ อยู่
ร่วมขณะจัดการศพ
 ผู้ที่ประสบความเดือดร้ อน หรื อมีทกุ ข์ ควรกล่าวว่า

ّ
» واخلف يل خيا منها، امهلل أجرين يف مصيبت،«إنا ّلل وإنا إِله راجعون

(บันทึกโดย มุสลิม 918, อัตติรมิซีย์ 977, อบูดาวูด 3119, อิบนุมาญะฮฺ 1667, อะหมัด 6/307, และมาลิก
558)
 อนุญ าตให้ ร้องไห้ เงี ยบๆ เนื่องจากอาลัยผู้ตาย และห้ ามฉี กผ้ า ตบแก้ ม พรรณนา โหยหวน
และอื่นๆ
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ตอนที่ 3
ซะกาต
الزاكة
1. เหตุผลบางประการของการบัญญัตซิ ะกาต
1. ชาระจิตใจให้ สะอาดจากความต่าช้ าของความตระหนี่ ความตะกละ และความละโมบ
2. เอาใจใส่คนยากจน แก้ ปัญหาความเดือดร้ อนของคนขัดสน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3. พิทักษ์ รักษาประโยชน์ ส่วนรวมซึ่งทาให้ ใช้ ชีวิตอย่างมี ความสุข ควบคุม มิ ให้ ทรัพ ย์ สินกระจุกอยู่
เฉพาะคนที่ร่ ารวย และพ่อค้ า หรื อหมุนเวียนอยูร่ ะหว่างคนร่ ารวย
2. นิยามซะกาต
คือปริ มาณของทรัพย์สินที่ต้องจ่ายแก่ผ้ มู ี สิทธิ์ เมื่อครบพิกัด โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ถูกบัญญัติไว้
เป็ นการชาระและขัดเกลาจิตใจให้ สะอาด

ْ ْ ََْ ْ َ َ َ َ ه ْ َ َه
]301 : يه ْم﴾ [اتلوبة
ك
ِ ﴿خذ ِمن أموال ِ ِهم صدقة تطهرهم وَز

“โอ้ มุหัมมัด เจ้ าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพ ย์สินของพวกเขาเป็ นทาน เพื่ อเจ้ าจะทาให้ พ วกเขาบริ สุทธิ์ จาก
มลทินบาปต่างๆ และเพื่อเพิ่มพูนคุณงามความดีแก่พวกเขาด้ วยทานนัน”
้ (อัตเตาบะฮ์ 103)
3. สถานะของซะกาตในอิสลาม
ซะกาตเป็ นองค์ประกอบหลัก (รุกน่ ) ของอิสลาม ซึง่ ถูกระบุพร้ อมกับการละหมาดในหลายๆ โองการ
4. บทบัญญัตเิ กี่ยวกับซะกาต
ซะกาตนันเป็
้ นภาคบังคับเหนือมุสลิมผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ครบพิกดั โดยมีเงื่อนไขต่างๆ
ซึ่งอัลลอฮฺได้ บญ
ั ญัติไว้ ในคัมภีร์ของพระองค์ และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ สงั่ ให้
ปฏิบตั ิ ไม่วา่ ผู้นนจะเป็
ั้
นผู้เยาว์หรื อผู้ใหญ่ ผู้ชายหรื อผู้หญิง สุขภาพดี พิการ หรื อวิกลจริต

ْ ْ ََْ ْ َ َ َ َ ه ْ َ َه
]301 : يه ْم﴾ [اتلوبة
ك
ِ ﴿خذ ِمن أموال ِ ِهم صدقة تطهرهم وَز

“โอ้ มุหัมมัด เจ้ าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพ ย์สินของพวกเขาเป็ นทาน เพื่ อเจ้ าจะทาให้ พ วกเขาบริ สุทธิ์ จาก
มลทินบาปต่างๆ และเพื่อเพิ่มพูนคุณงามความดีแก่พวกเขาด้ วยทานนัน”
้ (อัตเตาบะฮ์ 103)

َ َ
َي
َ
َ
َ
َ ي
َ يأ ُّي َها َّٱل
َٰٓ ﴿
ِ ت َما ك َس يبت يم َوم َِّما أخ َر يج َنا لكم ذم َِن ٱۡل
]167 : ۡرض ﴾ [ابلقرة
ِ َِٰين َء َمنو أنفِقو مِن َط ذي ِ َب

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาทังหลาย
้
จงบริ จาคจงส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่พวกเจ้ าแสวงหาไว้ และจากสิ่งที่เรา
ให้ แก่พวกเจ้ า ซึง่ เราให้ ออกมาจากดิน” (อัลบะเกาะเราะฮ์ 267)

َ
َ َّ
َ َّ
]10 : ٱلزك َٰوةَ ﴾ [املزمل
ٱلصل َٰوةَ َو َء تو
﴿ َوأقِيمو
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“และพวกเจ้ าจงดารงละหมาด และจงจ่ายซะกาต” (อัลมุซซัมมิล 20)
และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

»الزكِاة
َِ َِِِِِيِتِاء،الصالة
ِ َ َِِِِِقِام،اّل
ِّ ِل
ُِ ِسو
ُِ ِِاّلَِِأِنِِ ُِمحِ ِّمدِاِر
َِ ل
ِ ّ ِِِِشِهِادِةِأِنِِلِِِِله:ِالمِعِلِىِخِمِس
ُِ ِ« ُبنِيِِالِس

“อิสลามถูกวางอยูบ่ นโครงสร้ าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้ าที่ถกู เคารพภักดีโดยแท้ จริ ง
นอกจากอัลลอฮฺเท่านัน้ และมุหมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ สอง ดารงไว้ ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ 8, มุสลิม 16, อัตติรมิซีย์ 2609)
ทรัพย์ สินที่ต้องจ่ ายซะกาต
ทรัพย์สินที่ต้องจ่ายซะกาตมี 4 ประเภท คือ
เงินตรา ปศุสตั ว์ พืชผลที่งอกเงยจากดิน และซะกาตในการค้ าขาย
1. เงินตรา คือ ทองคา เงิน และธนบัตรต่ างๆ
ทองคา เมื่อครบพิกดั น ้าหนัก 20 มิษกอล อัตราการจ่าย 2.5%
โลหะเงิน เมื่อครบพิกดั 200 ดิรฮัม จ่าย 2.5% เช่นเดียวกับทองคา
ธนบัตรตระกูลต่างๆ ณ ปั จจุบนั เมื่อมีราคาเทียบเท่าพิกัดทองคาหรื อ โลหะเงิน จ่ายในอัตรา 2.5%
เมื่อครบรอบปี

2. ปศุสัตว์ คือ อูฐ วัว แพะหรือแกะ
ต้ องจ่ายซะกาตถ้ าปล่อยให้ เล็มหญ้ าตามท้ องทุง่ หรื อทะเลทราย เป็ นเวลาทังปี
้ หรื อส่วนมากของปี เมื่อ
ครบพิกดั และครบรอบปี เมื่อเลี ้ยงไว้ เพื่อนมและขยายพันธุ์ ตามพิกดั ดังนี ้
2.1 แพะและแกะ
เมื่อครบ 40-120 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะหนึง่ ตัว
เมื่อครบ 121-200 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะสองตัว
201 จ่ายซะกาตเป็ นแกะสามตัว จากนันในทุ
้ กหนึง่ ร้ อยตัว ให้ จา่ ยเป็ นแกะหนึง่ ตัว
2.2 วัว
วัว 30-39 ตัว ให้ จ่ายซะกาตเป็ น ตะบีอฺ หรื อตะบีอะฮ์ หนึ่งตัว (วัวตัวผู้หรื อตัวเมียที่มีอายุ
ครบหนึง่ ปี )
วัว 40-59 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น มุสินนะฮ์ หนึง่ ตัว (วัวตัวเมียที่อายุครบสองปี )
วัว 60 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นวัวที่มีอายุครบหนึง่ ปี สองตัว
จากนันในทุ
้
กสามสิบตัว ให้ จ่ายวัวที่มีอายุครบอายุหนึ่งปี หนึ่งตัว และในทุกสี่สิบตัว ให้ จ่ายวัวตัว
เมียที่มีอายุครบสองปี หนึง่ ตัว
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2.3 อูฐ
อูฐ 59 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว
อูฐ 10 14 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะ 2 ตัว
อูฐ 15  19 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะ 3 ตัว
อูฐ 20 24 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นแกะ 4 ตัว
อูฐ 25  35 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น บินตุมะคอฎ 1 ตัว (อูฐตัวเมียที่มีอายุครบหนึง่ ปี )
อูฐ 36 45 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น บินตุละบูน 1 ตัว (อูฐตัวเมียที่มีอายุครบสองปี )
อูฐ 46  60 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น หิกเกาะฮ์ 1 ตัว (อูฐตัวเมียที่มีอายุครบสามปี )
อูฐ 61  75 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น ญะซะอะฮ์ 1 ตัว (อูฐตัวเมียที่อายุครบสี่ปี)
อูฐ 76  90 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น อูฐตัวเมียที่มีอายุครบสองปี 2 ตัว
อูฐ 91 120 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ น อูฐตัวเมียที่มีอายุครบสามปี 2 ตัว
อูฐ 121 ตัว ให้ จา่ ยซะกาตเป็ นอูฐตัวเมียที่อายุครบสองปี 3 ตัว
จากนันในทุ
้ กสี่สิบตัว ให้ จ่ายซะกาตเป็ นอูฐตัวเมียที่มีอายุครบสองปี 1 ตัว และในทุกห้ าสิบตัว ให้
จ่ายซะกาตเป็ นอูฐตัวเมียที่มีอายุครบสามปี 1 ตัว
 ถ้ าหากปศุสตั ว์มีไว้ เพื่อการค้ าขาย และเพื่อหากาไร เมื่อครบรอบปี ให้ ประเมิ นราคา แล้ วจ่าย
ในอัตรา 2.5% และถ้ ามิใช่เพื่อการค้ าขาย ก็ไม่ต้องจ่ายซะกาตค้ าขาย
 ต้ องจ่ายซะกาตเป็ นตัวเมียเท่านัน้ ส่วนการจ่ายตัวผู้นนใช้
ั ้ ไม่ได้ นอกจากซะกาตวัว และอูฐที่
เป็ นตัวผู้สองปี สามปี หรื อสี่ปี ซึง่ ใช้ จา่ ยทดแทนอูฐตัวเมีย ในกรณีที่มีเฉพาะตัวผู้เท่านัน้
3. สิ่งที่งอกเงยจากดิน (พืชผล)
ต้ องจ่ายซะกาตพืชผลทุกชนิดที่เป็ นเม็ดและผลไม้ ลกู เล็กๆ ซึ่งใช้ การวัดตวงและเก็บไว้ ได้ นาน เช่น
อินทผลัม และองุ่นแห้ ง เมื่อครบพิกดั 300 ทะนาน เท่ากับ 624 กิโลกรัม โดยประมาณ
พืชผลในปี เดียวกัน ถ้ าเป็ นชนิดเดียวกันจะถูกเอามารวมกันเพื่อให้ ครบพิกัด เช่น อินทผลัมต่าง
พันธุ์ชนิดต่างๆ
อัตราที่ต้องจ่ าย
1. สาหรับพืชผลที่รดน ้าโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย เช่นใช้ น ้าฝน ให้ จา่ ยซะกาต 10%
2. พืชผลที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการให้ น ้า เช่น ใช้ น ้าจากบ่อ จ่ายซะกาต 5%
3. พืชที่ใช้ น ้าโดยมีคา่ ใช้ จา่ ยเป็ นบางครัง้ จ่ายซะกาต 7.5%
 จาเป็ นต้ องจ่ายเมื่อเม็ดเริ่มแข็ง และผลไม้ เริ่มสุก ) เช่นมีสีเหลืองหรื อแดง (
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 ผักและผลไม้ อื่นๆ ไม่ต้องจ่ายซะกาต นอกจากมีไว้ เพื่อทาการค้ าขาย หากเป็ นเช่นนัน้ ต้ องจ่าย
2.5% จากมูลค่า เมื่อครบพิกดั และครบรอบปี
 สิ่ งที่ ได้ ม าจากทะเล เช่น ไข่มุก หินปะการัง และปลา ไม่ต้องจ่ายซะกาต แต่หากมี ไว้ เพื่ อ
การค้ าขายก็ให้ จา่ ยซะกาตการค้ า 2.5% จากมูลค่า เมื่อครบรอบปี และครบพิกดั
 อัรริกาซ คือสมบัตทิ ี่เจอถูกฝั งอยูใ่ นดิน ต้ องจ่ายหนึง่ ส่วนห้ า หรื อ 20% มีคา่ มากหรื อน้ อยก็ตาม
และต้ องจ่ายเหมือนกับทรัพ ย์ที่ยึดได้ จากสงครามโดยไม่ต้องใช้ กาลัง (คือหนึ่งส่วนห้ าจ่ายเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เครื อญาติของท่านเราะสูล เด็กกาพร้ า คนขัดสน และคนเดินทางที่ขาดเสบียง) และอีกสี่สว่ นก็เป็ น
สิทธิ์ของผู้ค้นพบ
4. สินทรัพย์ ในการค้ าขาย
คือสิ่งที่มีไว้ เพื่อการค้ าขายและหากาไร ได้ แก่ อาคารที่อยู่อาศัย สัตว์ อาหาร เครื่ องดื่ม เครื่ องมือ
ต่างๆ และอื่นๆ
สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อการค้ า ต้ อ งจ่า ยซะกาตเมื่ อ ครบพิ กัด และครบรอบปี ในอัต รา 2.5% จากมูล ค่า
ทังหมด
้
และอนุญาตให้ ใช้ ตวั สินทรัพย์นนจ่
ั ้ ายเป็ นซะกาตได้ ซะกาตค้ าขายนัน้ ควรแจกจ่ายแก่คนขัดสน
หากสินทรัพย์มีไว้ เพื่อครอบครอง มิได้ มีเป้าหมายทาการค้ าขาย ก็ไม่ต้องจ่ายซะกาต
ผลผลิตจากปศุสตั ว์และกาไรจากการค้ าขายนัน้ ให้ นบั รอบปี พร้ อมกับส่วนที่เป็ นต้ นทุน เมื่อต้ นทุน
มีปริมาณครบพิกดั
เงื่อนไขที่ต้องจ่ ายซะกาต
1. เป็ นไท
2. เป็ นมุสลิม
3. ครบพิกดั
4. ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
5. ครบรอบปี นอกจาก ริ กาซ และสิ่งที่งอกเงยจากดิน คือ ริ กาซจะจ่ายเมื่อค้ นพบ และพืชผลจะจ่าย
เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยว
การจ่ ายซะกาต
1. เวลา
จาเป็ นต้ องจ่ายซะกาตโดยเร็ ว เช่นเดียวกับการบนบาน และกัฟฟาเราะฮ์ (สิ่งไถ่โทษ) เพราะสานวน
คาสัง่ โดยทัว่ ไปแล้ ว คือ ต้ องทาทันทีโดยเร็วเช่น
َ َّ َ َ َ
]177 : ٱلزك َٰوةَ ﴾ [ابلقرة
﴿ وء تو

“และพวกเจ้ าจงจ่ายซะกาต” (อัลบะเกาะเราะฮ์ 277)
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และอนุโลมให้ ลา่ ช้ าได้ เพื่อเก็บไว้ จ่ายในยามที่มีเหตุผลจาเป็ น หรื อเพื่อให้ แก่ญาติใกล้ ชิด หรื อแก่เพื่อน
บ้ าน
2. ข้ อชีข้ าดเกี่ยวกับการไม่ จ่ายซะกาต
บุคคลใดปฏิเสธบัญญัติซะกาต โดยมีความรู้และตังใจ
้ เขาย่อมเป็ นผู้ปฏิเสธศรัทธา แม้ วา่ เขาจ่าย
ซะกาตก็ตาม เนื่องจากเขาได้ ปฏิเสธอัลลอฮฺ เราะสูล และปฏิเสธมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ เขาต้ องกลับ
ตัวสานึกผิด หากไม่สานึกผิด เขาต้ องโทษประหารชีวิต
และบุคคลใดไม่จ่ายซะกาตเพราะความตระหนี่ และเลินเล่อ ต้ องเก็บซะกาตจากเขา และต้ องสั่ง
สอนและตักเตือน เนื่องจากเขากระทาสิ่งที่ต้องห้ าม
ผู้ปกครองโดยชอบธรรมต้ องจ่ายซะกาตแทนคนบ้ าและเด็ก
3. ข้ อควรปฏิบัตขิ ณะจ่ ายซะกาต
3.1 ควรจ่ายอย่างเปิ ดเผย เพื่อให้ พ้นจากข้ อกล่าวหา
3.2 ให้ แจกจ่ายด้ วยตัวเอง เพื่อให้ ถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้ จริ ง
3.3 กล่าวดุอาอ์ ขณะจ่ายซะกาต

ْ
َ اج َعلْها مغنما َو َال َتْ َعلْ َها
»مغرما
«امهلل

“โอ้ อลั ลอฮฺโปรดให้ ทานนี ้เป็ นกาไรและความสบายใจ อย่าให้ เป็ นค่าปรับ” (บันทึกโดย อิบนุ มาญะฮฺ จากอบู
ฮุร็อยเราะฮ์)
3.4 ผู้รับควรกล่าวว่า
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ د
»يما أ ْبقيْت َو َج َعله لك طهورا
 بارك لك ِف.«أجرك اّلل ِفيما أعطيت

“ขออัลลอฮฺตอบแทนผลบุญแก่ท่านในสิ่งที่ท่านให้ ขออัลลอฮฺให้ ท่านมีความจาเริ ญในสิ่งที่ท่านเก็บไว้ และ
ขอต่อพระองค์ให้ เป็ นการขัดเกลาแก่ทา่ น”
3.5 ควรจ่ายซะกาตแก่เครื อญาติที่ขดั สน ที่ไม่ได้ อยูใ่ นการอุปการะตามหน้ าที่
ผู้มีสิทธิรับซะกาต 8 จาพวก

ْ َ ني َو ِف َسبيل ا
َ الر َقاب َو ْال َغار م
َ ﴿ إ ن َما الص َد َقا ت للْف َق َراءِ َوال ْ َم َسا كني َو ْال َعامل
ني َعلَيْ َها َوالْم َؤل َف ِة قلوبه ْم َو ِف ه
يل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ّلل واب ِن الس ِب
ِ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
َ
َ
]00 : كيم ﴾ [اتلوبة
ِ اّلل واّلل ع ِليم ح
ِ ف ِريضة ِمن

“แท้ จริ ง ทานทัง้ หลาย (ซะกาต) นัน้ เป็ นสิทธิ สาหรับบรรดาผู้ที่ยากจน บรรดาผู้ขัดสน บรรดาเจ้ าหน้ าที่
จัดเก็บ บรรดาผู้ที่ต้องโน้ มน้ าวจิตใจของพวกเขา ใช้ ในการไถ่ทาส บรรดาผู้มีหนี ้สิน ใช้ ในหนทางของอัลลอฮฺ
และผู้เดินทางที่ขาดเสบียง นัน่ เป็ นบัญญัตจิ ากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงรอบรู้ ทรงปรี ชาญาณ” (อัตเตาบะฮฺ
60)
1. บรรดาผู้ที่ยากจน (ฟะกีรฺ) คือ ผู้ที่ไม่มีรายได้ แม้ สกั เล็กน้ อยของความจาเป็ น
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3. บรรดาผู้ที่ขดั สน (มิสกีน) คือ ผู้ที่มีรายได้ ครึ่งของความจาเป็ น หรื อมากกว่าครึ่ง
3. เจ้ าหน้ าที่ คือ ผู้จดั เก็บ ผู้ดแู ล เมื่อไม่มีคา่ ตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน
4. ผู้ที่ต้องโน้ มน้ าวจิตใจ คือ หัวหน้ าหรื อแกนนากลุ่ม ซึ่งคาดหวังว่าเขาจะรับอิสลาม หรื อยับยังความ
้
ชัว่ ร้ ายของเขา หรื อการศรัทธาของเขาจะมัน่ คง หรื อคนอื่นจะรับอิสลามเพราะเขา
5. การไถ่ทาส คือ ทาสที่ทาสัญญากับนายว่าจะไถ่ตวั ให้ เป็ นอิสระ
6. ผู้มีหนี ้สิน มี 2 ประเภท
- มีหนี ้สินเพราะไกล่เกลี่ยข้ อพิพาทระหว่างคูก่ รณี
- มีหนี ้สินเพราะตัวเอง โดยมีภาระหนี ้สินมาก และไม่มีทรัพย์สินที่จะใช้ หนี ้
7. ในหนทางของอัลลอฮฺ คือนักรบผู้เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ การเรี ยกร้ องเชิ ญ ชวนสู่ศาสนา
ของอัลลอฮฺ และสิ่งที่ชว่ ยหรื อส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา
8. คนเดินทาง คือ คนเดินทางที่ขาดปั จจัย ที่จะกลับสูภ่ มู ิลาเนา

ซะกาตตุลฟิ ฏรฺ
1. เหตุผลทางบทบัญญัติ
ส่วนหนึ่งจากเหตุผล คือการขัดเกลาจิตใจผู้ที่ถือศีลอด จากสิ่งไร้ สาระ และการพูดจาหยาบคาย ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ ้น และยังเป็ นอาหารแก่คนขัดสนและยากจน โดยที่พวกเขาไม่ต้องขอผู้อื่นในวันอีด
2. ปริมาณและชนิดอาหารที่เป็ นซะกาตุลฟิ ฏรฺ
1 ทะนาน คือ 4 ลิตร และเท่ากับ 3 กิโลกรัม โดยประมาณ โดยใช้ อาหารหลักของผู้คนในเมืองนันๆ
้
ไม่วา่ จะเป็ นข้ าวบาเล่ย์ อินทผลัม ข้ าว องุ่นแห้ ง หรื อเนยแห้ ง
3. เวลาที่ต้องจ่ าย
จาเป็ นต้ องจ่ายเมื่อเข้ าสูค่ ืนของวันอีดลิ ฟิ ฏรฺ เวลาจ่าย คือ
 เวลาที่ อนุญ าต คื อ หนึ่ง วัน หรื อสองวัน ก่อนวันอี ด เนื่ องจากอับดุลลอฮุ บิน อุมัรฺ ได้ ป ฏิ บัติ
เช่นนัน้
 เวลาที่ประเสริฐ คือ เริ่มจากรุ่งอรุณของวันอีด จนถึงเวลาใกล้ ละหมาดอีด เนื่องจากท่านเราะสูล
ได้ สงั่ ให้ จา่ ยก่อนที่ผ้ คู นจะออกไปละหมาด
4. ผู้ท่ ตี ้ องจ่ าย
คือ ทุกคนที่เป็ นมุสลิม เป็ นอิสระ หรื อทาสชายหญิง เด็กหรื อผู้ใหญ่ ซึ่งมีเหลือเพียงพอสาหรับเป็ น
อาหารของเขาในวันและคืนของวันอีด
และควรจ่ายแทนทารกที่อยูใ่ นครรภ์
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5. ผู้มีสิทธิรับซะกาตุลฟิ ฏรฺ
คือ ผู้มีสิทธิ์ รับซะกาตทัง้ 8 จาพวก เพียงแต่คนขัดสนและยากจนสมควรยิ่งกว่าจาพวกอื่นๆ เพราะ
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าว่า
َ َ ْ
َ
َ ْ
» ِيف هذا اِلَ ْوم
ِ ال
ِ «أغنوهم عن السؤ

“จงให้ พวกเขามีเพียงพอในวันนี ้โดยไม่ต้องขอจากผู้ใด”
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ตอนที่ 4
การถือศีลอด
الصيام
นิยามและประวัตกิ ารบัญญัตกิ ารถือศีลอด
1. นิยามการถือศีลอด
ทางภาษา คือการระงับ
ทางวิชาการ การตังเจตนาเพื
้
่ ออิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺโดยการละเว้ นจากการกิน ดื่ม มีเพศสัมพั นธ์
และทุกสิ่งที่ทาให้ การถือศีลอดเสีย นับตังแต่
้ แสงอรุณขึ ้นกระทัง่ ดวงอาทิตย์ตก
2. ประวัตกิ ารบัญญัตกิ ารถือศีลอด
อัลลอฮฺได้ บญ
ั ญัตกิ ารถือศีลอดดังที่พระองค์ได้ บญ
ั ญัตแิ ก่ประชาชาติก่อนหน้ านี ้
พระองค์ตรัสว่า

ََ َ
َّ َ
َ
ََ
َ
َ َ
ذ
َ َ ي َأ ُّي َها َّٱل
َ َع َّٱل
َٰٓ َ ﴿
]١٢١ : ﴾ [ابلقرة١٨٣ ِين مِن ق يبل ِك يم ل َعلك يم ت َّتقون
ٱلص َيام ك َما كت ِب
ِ ِين َء منو كت َِب عل ييكم

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา การถือศีลอดได้ ถูกบัญญัติแก่พวกเจ้ าดังที่ได้ ถกู บัญญัติแก่ประชาชาติก่อนหน้ านี ้ ทังนี
้ ้
เพื่อพวกเจ้ าจะได้ ยาเกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 183)
การบัญ ญั ติ ก ารถื อ ศี ล อดเกิ ด ขึ น้ ในเดื อ นชะอฺ บ าน ปี ที่ ส องหลัง จากฮิ จ ญ์ เราะฮฺ ข องท่ า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ประโยชน์ ของการถือศีลอด
การถือศีลอดศีลอดมีประโยชน์ทงในด้
ั ้ านจิตใจ สังคม และสุขภาพ
ประโยชน์ในด้ านจิตใจคือ เป็ นการฝึ กให้ ผ้ ถู ือศีลอดคุ้นชินกับความอดทนและยับยังชั
้ ง่ ใจ อีกทัง้ ยัง
เป็ นการเพิ่มความยาเกรงในกับตัวของเขาด้ วย
ประโยชน์ ในด้ านสังคมคือ เป็ นการฝึ กประชาชาติมุสลิมให้ มี ระบบระเบียบและร่ วมเป็ นหนึ่ง รัก
ความเสมอภาคและยุติธรรม มีความเมตตาและจริ ยธรรมที่ดี ซึ่งทัง้ หมด เป็ นช่องทางป้องกันสังคมจาก
ความชัว่ ต่าง ๆ ได้
ส่วนประโยชน์ในด้ านสุขภาพคือ เป็ นการช่วยชะล้ างกระเพาะให้ มีประสิทธิภ าพในการทางานดี
ยิ่งขึ ้น ชาระล้ างร่างกายจากสิ่งปฏิกลู และช่วยลดไขมันและพุง
การกาหนดเดือนเราะมะฎอน
การกาหนดเดือนเราะมะฎอนมีสองวิธี คือ
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1. นับเดือนชะอฺบานให้ ครบจานวนสามสิบวัน กล่าวคือ หากเดือนชะอฺบานมี จานวนสามสิบวัน
วันที่สามสิบเอ็ดก็คือวันที่หนึง่ ของเดือนเราะมะฎอน
2. การเห็นเดือน เมื่อมีการเห็นเดือนของเราะมะฎอนในคืนที่สามสิบของเดือนชะอฺบานแล้ ว จาเป็ น
ที่ต้องถือศีลอด ดังที่อลั ลอฮฺได้ ตรัสว่า

َّ َ ي
َ
َ
]715 : ﴿ ف َمن ش ِه َد مِنكم ٱلش يه َر فل َيص يمه ﴾ [ابلقرة

“ดังนัน้ ผู้ใดในหมูพ่ วกเจ้ าอยูใ่ นเดือนนันแล้
้ ว ก็จงถือศีลอด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 185)
และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

ْ ََ
ََ َ
َ
ْ َ
َْ َ
ََْ َ
َ
َ َ
»الهالل فصوموا َو ِإذا َرأيتموه فأف ِطروا ف ِإن غم َعليْكم فأك ِملوا العدة ثالثني يَوما
م
ت
ي
«إِذا رأ
ِ

“เมื่อพวกท่านเห็นเดือน (เราะมะฎอน) ก็จงถือศีลอด และเมื่อพวกท่านเห็นมันอีก (เดือนเชาวาล) พวกท่าน
ก็จงละศีลอด หากมีเมฆปกคลุม (จนไม่อาจเห็นเดือน) พวกท่านก็จงทาให้ เดือนนันมี
้ จานวนสามสิบวันเต็ ม”
(บันทึกโดยมุสลิม)
เมื่อมีการเห็นเดือนในประเทศหนึ่ง จาเป็ นสาหรับประชาชนในประเทศนันต้
้ องถือศีลอด กล่าวคือ
ในแต่ละพื ้นที่มีมฏั ละอฺ (เวลาการขึ ้นและตกของเดือน) ต่างกัน มัฏละอฺของทวีปเอเชียไม่ใช่มฏั ละอฺเดียวกัน
กับทวีปยุโรป มัฏละอฺของทวีปแอฟริกาไม่ใช่มฏั ละอฺเดียวกันกับทวีฟอเมริ กา เป็ นต้ น ดังนัน้ ในแต่ละพื ้นที่มี
บทบัญญัติเฉพาะสาหรับพวกเขา แต่ถ้าหากมุสลิมทัว่ โลกถือศีลอดพร้ อมเพรี ยงกันโดยยึดการดูเดือนเพียง
แห่งเดียวก็ถือว่าเป็ นเรื่ องดี และคือสัญลักษณ์ของความรวมใจเป็ นหนึง่ และภราดรภาพ
สาหรับ การดูเดื อนของเราะมะฎอน พยานเพี ยงคนเดียวหรื อสองคนก็ เป็ นที่ พ อเพี ย งแล้ ว ทัง้ นี ้
เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ อนุญาตให้ มีพยานเพียงคนเดียวในการกาหนดเดือนเราะ
มะฎอน (บันทึกโดยมุส ลิม ) ส่วนการกาหนดเดือนเชาวาลนัน้ จาเป็ นต้ องมีพ ยานสองคน เพราะท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่อนุญาตให้ มี ออกจากการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเพื่อจะเข้ าเดือนเชา
วาลนอกจากต้ องมีพยานสองคน (บันทึกโดยมุสลิม)
วาญิบต้ องถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเป็ นวาญิบ ดังที่มีหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดีษ และอิจญ์มาอฺ
ของประชาชาติ และเป็ นหนึง่ ในหลักการของศาสนาอิสลาม
อัลลอฮฺตรัสว่า

َّ َ ي
َ َ َ َ ذ َ َٰ ذ َ ي َ َٰ َ ي ي
َ
َ َ ََ َ ي
َّ ان َّٱلِي أنز َل فِيهِ يٱلق ير َء ن ه ٗدى ذل
ِ ِلن
: ان ف َمن ش ِه َد مِنكم ٱلش يه َر فل َيص يمه ﴾ [ابلقرة
﴿ شهر رمض
اس وبيِنت مِن ٱلهدى وٱلفرق ِ ن
ِ
]715

“เดือนเราะมะฎอน เป็ นเดือนที่ อัล กุรอานได้ ถูก ประทานลงมาในเดือนนัน้ เพื่ อเป็ นทางน าแก่มนุษยชาติ และ
หลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้ อแนะนานัน้ และเกี่ยวกับสิ่งที่จาแนกระหว่างความจริ งกับความเท็จ ดังนัน้ ผู้ใดในหมู่
พวกเจ้ าอยู่ในเดือนนันแล้
้ ว ก็จงถือศีลอด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 185)
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และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

»الزكِاة
َِ َِِِِِيِتِاء،الصالة
ِ َ َِِِِِقِام،اّل
ِّ ِل
ُِ ِسو
ُِ ِِاّلَِِأِنِِ ُِمحِ ِّمدِاِر
َِ ل
ِ ّ ِِِِشِهِادِةِأِنِِلِِِِله:ِالمِعِلِىِخِمِس
ُِ ِ« ُبنِيِِالِس

“อิสลามถูกวางอยูบ่ นโครงสร้ าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้ าที่ถกู เคารพภักดีโดยแท้ จริ ง
นอกจากอัลลอฮฺเท่านัน้ และมุหมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ สอง ดารงไว้ ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ 8, มุสลิม 16, อัตติรมิซีย์ 2609)
องค์ ประกอบ (รุก่น) ของการถือศีลอด
1. ตังเจตนาถื
้
อศีลอด เพื่อปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ใช้ ของอัลลอฮฺและสร้ างความใกล้ ชิดกับพระองค์
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ْ َ
»«إن َما األع َمال بَالهيات

“แท้ จริง การงานทังหลายนั
้
นขึ
้ ้นอยู่กบั เจตนา” (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ)
2. ละเว้ นจากสิ่งที่ทาให้ เสียการถือศีลอด เช่น การกิน ดื่ม และมีเพศสัมพันธ์
3. เวลา กล่าวคือ ถือศีลอดในช่วงเวลากลางวัน ตังแต่
้ แสงอรุณขึ ้นกระทัง่ ดวงอาทิตย์ตก
เงื่อนไขที่วาญิบต้ องถือศีลอด
1. เป็ นมุสลิม
2. บรรลุศาสนะภาวะ
3. มีสติสมั ปะชัญญะ
4. มีความสามารถ
ส่วนสตรี นนั ้ การถือศีลอดของนางจะถือว่าใช้ ได้ โดยต้ องไม่มีรอบเดื อนและเลือดนิฟาส
เงื่อนไขที่จะถือว่ าการถือศีลอดใช้ ได้
1. เป็ นมุสลิม
2. ตังเจตนาในตอนกลางคื
้
น
3. มีสติสมั ปะชัญญะ
4. รู้เดียงสา
5. ไม่มีรอบเดือน
6. ไม่มีเลือดนิฟาส
สิ่งที่เป็ นสุนัตขณะถือศีลอด
1. รี บเร่งในการละศีลอด นัน่ คือการละศีลอดโดยทันทีหลังจากดวงอาทิตย์ตก
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2. ละศีลอดด้ วยผลอินทผลัมสดหรื อแห้ ง หรื อละด้ วยน ้าเปล่า ที่ประเสริ ฐที่สดุ คือ การละศีลอดด้ วย
ผลอินทผลัมสด หลังจากนัน้ คือผลอิทผลัม แห้ ง และหลังจากนัน้ คือด้ วยนา้ เปล่า และส่งเสริ ม ให้ ละโดย
รับประทานในจานวนคี่ คือ สาม ห้ า หรื อเจ็ดผล
3. กล่าวดุอาอ์ละศีลอด ซึง่ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกล่าวขณะละศีลอดว่า
َ
َ َ َ َْ َ
َ َ
َ ت السميع
َ ْ ك أَن
»الع ِليْم
 فتَقبل منا إن،«امهلل لك ص ْمنَا َو َلَع ِر ْزقِك أف َط ْرنا
ِ

“ข้ าแด่อลั ลอฮฺ พวกเราได้ ถือศีลอดเพื่อพระองค์ และเราก็ได้ ละศีลอดด้ วยริ ซกีของพระองค์ ฉะนัน้ ได้ โปรดทรงตอบ
รับการถือศีลอดของพวกเรา แท้ จริ ง พระองค์ทรงเป็ นผู้ได้ ยิน ผู้ทรงรอบรู้ ” (บันทึกโดยอบูดาวูด 2358)
4. รับประทานสะหูรฺ คือการกินหรื อดื่มในช่วงท้ ายของเวลากลางคืนโดยมีเจตนาเพื่อถือศีลอด
5. ให้ ลา่ ช้ าในการรับประทานสะหูรฺกระทัง่ ช่วงท้ ายของกลางคืน

การกระทาที่น่ารังเกียจในขณะถือศีลอด
คือการกระทาสิ่งที่อาจทาให้ การถือศีลอดเสีย ถึงแม้ ว่าการกระทานันโดยตั
้
วของมันเองไม่ได้ ทาให้
การถือศีลอดเสีย นัน่ คือ
1. บ้ วนปากหรื อสูดนาเข้ าจมูกอย่างแรงจนเกินไป
2. การจูบที่อาจส่งผลให้ เกิดอารมณ์และเสียศีลอด โดยการมีมะซีย์เคลื่อนออกหรื ออาจมี
เพศสัมพันธ์ที่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ
3. การเพ่งมองภรรยาด้ วยอารมณ์ใคร่
4. คิดเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์
5. จับมือหรื อสัมผัสร่างกายของสตรี
ข้ อผ่ อนปรนในการละศีลอด
1. ผู้หญิงมีรอบเดือนและนิฟาสจาเป็ นต้ องละศีลอด
2. ผู้ที่จาเป็ นต้ องบริโภคอาหารเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนอื่น เช่น คนจมน ้า เป็ นต้ น
3. อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางละหมาดย่อและละศีลอดได้
4. ผู้ป่วยที่เกรงว่าจะเกิดอันตราย
5. ผู้ที่เริ่มออกเดินทางในเวลากลางวันของเดือนเราะมะฎอน ทางที่ดีแล้ วเขาไม่ควรละศีลอด ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการเลี่ยงจากพิสยั ของการคิลาฟ
6. สตรี ตงครรภ์
ั้
หรื อให้ นมบุตรที่เกรงว่าหากถือศีลอดแล้ วจะเกิดอันตรายต่อตัวนางและทารก หรื อ
ต่อทารกเพียงฝ่ ายเดียว ซึง่ หากเกรงว่าจะเกิดอันตรายเฉพาะกับทารก ผู้เป็ นวะลียฺของทารกจาเป็ นต้ องให้
อาหารแก่คนยากจนเท่ากับวันที่ขาดศีลอด แต่ในทังสองกรณี
้
นางจาเป็ นต้ องถือศีลอดชด
สิ่งที่ทาให้ การถือศีลอดเสียมีดังนี ้
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1. เป็ นมุรตัด
2. เสียชีวิต
3. ตังใจละศี
้
ลอด
4. ไม่แน่ใจในการจะถือศีลอดต่อ
5. อาเจียนโดยเจตนา
6. ใช้ ยาสวนทวารและฉีดยาบารุง
7. มีรอบเดือนหรื อเลือดนิฟาส
8. กลืนเสมหะที่ออกมาถึงปาก
9. กรอกเลือด ทังผู
้ ้ ถกู กรอกและผู้ทาการกรอก
10. มีอสุจิเคลื่อนออก โดยเกิดจากการตังใจเพ่
้
งมอง
11. มีอสุจิหรื อมะซีย์ออก โดยเกิดจากการสัมผัส ช่วยตัวเอง หรื อเล้ าโลม
12. มีวตั ถุตกถึงลาคอ หรื อซึมเข้ าถึงสมอง ไม่วา่ จะเป็ นของเหลวหรื อของแข็ง
หมายเหตุ
1. ผู้ที่เจตนามีเพศสัมพันธ์ ในเดือนเราะมะฎอนไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ กันด้ านหน้ าหรื อ ด้ านหลัง
จ าเป็ นต้ อ งถื อ ศี ล อดชดพร้ อมกับ จ่ายกัฟ ฟาเราะฮฺ ส่ว นผู้ที่ ไม่ มี เจตนา (ลื ม ) ไม่ ต้ อ งถื อ ศี ล อดชดและ
จ่ายกัฟฟาเราะฮฺแต่ประการใด
2. สตรี ที่ถกู บังคับให้ มีเพศสัมพันธ์ ในเดือนเราะมะฎอน หรื อไม่ร้ ูบทบัญญัติ หรื อลืม การถือศีลอด
ของนางใช้ ได้ ในกรณี ที่ถูกบังคับ นางจาเป็ นต้ องถื อศีลอดชดอย่างเดียว แต่ถ้าหากนางเจตนายินยอม ก็
จาเป็ นต้ องถือศีลอดชดพร้ อมกับจ่ายกัฟฟาเราะฮฺด้วย
3. กัฟ ฟาเราะฮฺ คือ การปล่อยทาสหนึ่งคนให้ เป็ นอิสระ หากไม่มีความสามารถ ให้ ถือศี ลอดสอง
เดือนติดต่อกัน หากไม่มีความสามารถ ให้ จ่ายอาหารแก่ยากจนจานวน 60 คน และหากไม่มีความสามารถ
อีก ก็ไม่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ
4. ผู้มีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยาโดยทางอื่นที่ไม่ใช่ทางอวัยวะเพศ จาเป็ นต้ องถือศีลอดชดและขออภัย
โทษต่ออัลลอฮฺ
5. ส่งเสริ มให้ รีบเร่ งในการถือศีลอดชดและถือติดต่อกัน หากประวิงเวลาจนเลยเดือนเราะมะฏอน
โดยใช่เหตุ จาเป็ นต้ องให้ อาหารแก่คนยากจนต่อหนึง่ วันที่ขาดศีลอดพร้ อมกับการถือศีลอดใช้
6. ผู้เสียชีวิตโดยยังไม่ได้ ถือศีลอดที่ได้ บนบานไว้ หรื อถือศีลอดในช่วงหัจญ์ ให้ ผ้ เู ป็ นวะลียฺถือศีลอด
แทน
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การถือศีลอดที่เป็ นสุนัต มักรู ฮฺ (น่ ารั งเกียจ) และหะรอม (ต้ องห้ าม)
การถือศีลอดที่สุนัต
ส่งเสริมให้ ถือศีลอดในวันต่อไปนี ้
- วันอะเราะฟะฮฺ (วันที่ 9 ซุลหิจญะฮฺ) นอกจากผู้ประกอบพิธีหจั ญ์
- วันที่ 9, 10, 11 ของเดือนมุหรั ร็อม
- หกวันในเดือนเชาวาล
- สิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ
- การถือศีลอดในเดือนมุหรั ร็ อม
- บรรดาวันสีขาว (วันที่ 13-15) ของทุกเดือน
- วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
- ถือศีลอดวันเว้ นวัน
- การถือศีลอดของคนโสดที่ไม่มีความสามารถจะแต่งงาน
การถือศีลอดที่มักรู ฮฺ (น่ ารั งเกียจ)
- การถือศีลอดของผู้ประกอบพิธีหจั ญ์ในวันอะเราะฮฺ
- การถือศีลอดเฉพาะวันศุกร์ วนั เดียวเป็ นเอกเทศ

-

การถือศีลอดวันสุดท้ ายของเดือนชะอฺบาน
ข้ างต้ น คือการถือศีลอดที่เป็ นมักรูฮฺในเชิงน่ารังเกียจ ส่วนการถือศีลอดที่เป็ นมักรูฮฺเชิงต้ องห้ ามคือ
- การถือศีลอดสองวันติดต่อกันหรื อมากกว่าโดยไม่ได้ ละศีลอด
- ถือศีลอดในวันสงสัย (30 ชะอฺบาน)
- ถือศีลอดตลอดทังปี
้
- การถือศีลอดสุนตั ของสตรี ที่ไม่ได้ รับอนุญาตจากสามีของนาง ในขณะที่สามีนนอยู
ั ้ ่กบั นาง
การถือศีลอดที่ต้องห้ ามคือ การถือศีลอดในวันต่อไปนี ้
1. ถือศีลอดในวันอีดทังสอง
้
2. ถือศีลอดในวันตัชรี ก (11-13 ซุลหิจญะฮฺ) นอกจากผู้ประกอบพิธีหจั ญ์ประเภทตะมัตตุอฺและไม่มี
ความสามารถในการครอบครองสัตว์เพื่อทาฟิ ดยะฮฺ
3. วันที่มีรอบเดือนหรื อเลือดนิฟาสสาหรับสตรี
4. การถือศีลอดของผู้ป่วยที่คาดว่าอาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้
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ตอนที่ 5
การอิอฺตกิ าฟ
االعتاكف وأحاكمه
นิยาม
ตามหลักภาษา
คือ การพานัก, การอยูป่ ระจา, การเก็บตัว, หรื อการยับยัง้
ตามหลักวิชาการ
คือ การตังเจตนาพ
้
านักอยูใ่ นมัสญิด เพื่อการเคารพภักดี โดยมีรูปแบบเฉพาะ
ประโยชน์ ของการบัญญัตกิ ารอิอฺตกิ าฟ
1. ทำให้ จิตใจปลอดโปร่ ง ปรำศจำกกำรหมกมุ่น อยู่กับกิจกำรโลกดุนยำ โดยมุ่งสู่กำรเคำรพภักดี
และรำลึกถึงอัลลอฮฺ
2. ถวำยใจให้ กับอัลลอฮฺ โดยกำรมอบหมำยและพำนัก อยู่ที่ประตูแห่งควำมโปรดปรำนและควำม
เมตตำของพระองค์
ประเภทของการอิอฺตกิ าฟ
การอิอฺตกิ าฟมี 2 ประเภท
1. ภาคบังคับ
คือ การอิอฺติกาฟที่บนบานไว้ เช่นกล่าวว่า หากฉันสาเร็ จในกิจการนัน้ ฉันจะอิอฺติกาฟสามวัน หรื อ
หากฉันได้ รับความสะดวกในกิจการนัน้ ฉันจะอิอฺตกิ าฟเท่านัน้ เท่านี ้
2. ภาคสมัครใจและส่งเสริม
ที่ดีที่สดุ คือ สิบวันสุดท้ ายของเดือนเราะมะฎอน


องค์ ประกอบ (รุก่น) ของการอิอฺตกิ าฟ
1. ผู้ที่อิอฺตกิ าฟ (มุอฺตะกิฟ)
2. การพานักอยูใ่ นมัสญิด เนื่องจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
ْ َ
َ ج
َ َ يف َم ْسجد
ْ اع ِت َك َف إ ّال
»اعة
«ال
ِ ِ
ِ ِ

“ไม่มีการอิอฺตกิ าฟ นอกจากในมัสญิดที่มีการละหมาดญะมาอะฮฺเท่านัน”
้
เนื่ องจาก การอิอฺติกาฟในมัส ญิ ดที่ มี ละหมาดญะมาอะฮฺ จะเป็ นการเตรี ยมตัวเพื่ อละหมาดใน
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ลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่ง และที่สมบูรณ์ยิ่งของการละหมาดนัน้ อยูท่ ี่การละหมาดญะมาอะฮฺ 
3. สถานที่อิอฺตกิ าฟ (มุอฺตะกัฟ)
เงื่อนไขที่ทาให้ การอิอฺตกิ าฟถูกต้ อง (ใช้ ได้ )
1. ผู้อิอฺตกิ าฟต้ องเป็ นมุสลิม
2. รู้เดียงสา ฉะนัน้ การอิอฺตกิ าฟของคนวิกลจริต และเด็กจึง ใช้ ไม่ได้
3. ผู้ชายต้ องอิอฺตกิ าฟในมัสญิดที่มีการละหมาดญะมาอะฮฺ
4. สะอาดจากมูลเหตุที่ต้องอาบน ้า (ญะนาบะฮฺ เลือดประจาเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร)

สิ่งที่ทาให้ การอิอฺตกิ าฟเป็ นโมฆะ
1. การร่วมประเวณี แม้ วา่ น ้าอสุจิไม่หลัง่ ก็ตาม

ي

َ

َ

َ
َ
َٰ َ ون ِف ٱل َم

]١٢١ :ج ِد ﴾ [ابلقرة
﴿ َول ت َبَٰ ِِشوه َّن َوأنت يم عَٰكِف
ِ س
“และพวกเจ้ าอย่ามีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยา ขณะที่พวกเจ้ าอิอฺตกิ าฟอยูใ่ นมัสญิด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 187)
2. การเล้ าโลมระหว่างสามีภรรยา
3. เป็ นลม และวิกลจริต เนื่องจากมึนเมา หรื ออื่นๆ
4. สิ ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิม
5. ออกจากมัสญิด โดยไม่มีเหตุที่ได้ รับการอนุโลม

เหตุท่ อี นุโลมให้ ออกจากมัสญิด (สถานที่อิอฺตกิ าฟ)
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท 
1. เหตุตามบทบัญญัติ
เช่น ออกไปละหมาดวันศุกร์ หรื อ ละหมาดอีดทังสอง
้
หากมัสญิดที่ อิอฺติกาฟไม่มีการละหมาดวัน
ศุกร์ และไม่มีละหมาดอีด 
เหตุผลที่อนุโลมให้ ออก เนื่องจากการอิอฺติกาฟนัน้ เป็ นการภักดีตอ่ อัลลอฮฺโดยการสมัครใจ และออก
ห่างจากการฝ่ าฝื น ขณะที่การละทิ ้งละหมาดวันศุกร์ หรื อละหมาดอีด เป็ นการฝ่ าฝื น
2. เหตุตามปกติวิสยั 
เช่น การขับถ่าย หรื อ มีญ ะนาบะฮฺ (เหตุที่ต้องอาบน ้า ) โดยการฝั นเปี ยก เมื่อไม่สามารถอาบนา้
ชาระร่างกายในมัสญิดได้ แต่มีข้อแม้ วา่ ไม่อยูน่ อกสถานที่อิอฺตกิ าฟ นอกจากเวลาที่ทาภารกิจเท่านัน
้
3. อุปสรรคเพราะเหตุจาเป็ นหรื อฉุกเฉิน
เช่น เกรงว่าทรัพย์สินหรื อเสบียงจะได้ รับความเสียหาย หรื อเกรงว่าตัวเขาจะได้ รับอันตราย หาก
เขายังคงอยูใ่ นสถานที่อิอฺตกิ าฟ
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ตอนที่ 6
การทาหัจญ์
احلج
เป็ นองค์ประกอบหลักของอิสลาม
1. ความหมายของหัจญ์
2. สถานภาพของหัจญ์ ในอิสลาม
หัจญ์
เป็ นองค์ประกอบหรื อโครงสร้ างหลักข้ อที่ห้าของอิสลาม ถูกบัญญัตใิ นปี ที่เก้ าฮิจญ์เราะฮฺศกั ราช

ََ
ٗ
َ َ
ت َمن ي
ُّ ي َ ي
ِ َّ﴿ َو ِ َّّللِ َع ٱنل
]97 : ٱس َت َطاع إ ِ يۡلهِ َسبِيل ﴾ [آل عمران
ِ ِ اس حِج ٱۡلي

“และหน้ าที่ของมนุษย์ต่อ อัล ลอฮฺ คือการทาหัจญ์ ณ บัยตุลลอฮุนัน้ สาหรับผู้ที่มี ความสามารถในการ
เดินทาง” (อาล อิมรอน 97)
และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
ّ
َ ْ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
ََ ْ َّ َ ْ ه
َْ ََ
ْ ّن
» َو ِإيتَا ِء الزَكة،وإقامِ الصالة
ِ َ ِ «ب
ِ ، شهادة أن ال ِإهل ِإال اّلل وأن ممدا رسول اّلل:اإلسالم لَع َخس

“อิสลามถูกวางอยูบ่ นโครงสร้ าง 5 ประการ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้ าที่ถกู เคารพภักดีโดยแท้ จริ ง
นอกจากอัลลอฮฺเท่านัน้ และมุหมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ สอง ดารงไว้ ซึ่งการละหมาด และสาม จ่าย
ซะกาต” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ 8, มุสลิม 16, อัตติรมิซีย์ 2609)

3. ข้ อชีข้ าด หรื อบทบัญญัติของหัจญ์ 
การทาหัจญ์ เป็ นข้ อบังคับ ครัง้ เดียวในชีวิต เนื่องจากท่านเราะสูลกล่าวว่า

َ
َ َ َ
» ف َمن َزاد فه َو ت َط دوع،«ال َ ّج َمرة

“การทาหัจญ์ที่บงั คับ คือหนึ่งครัง้ ในชีวิต หากผู้ใดทามากกว่าหนึ่งครัง้ ก็เป็ นการสมัครใจ” (บันทึกโดย อันนะ
สาอีย์ 2620, อบูดาวูด 1721, อิบนุมาญะฮฺ 2886, อะหมัด 1/291, อัดดาริมีย์ 1788) 

การทาหัจญ์ คือ การมุง่ สูม่ กั กะฮฺ เพื่อปฏิบตั สิ ิ่งต่างๆ ที่ถกู กาหนดไว้ ในเวลาที่ถกู บัญญัติ

4. การทาอุมเราะฮฺ
ตามหลักภาษา คือ การเยี่ยมเยียน การเยือน 
ตามบทบัญญัติ คือ การปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่ถกู บัญญัติ ในสถานที่ที่ถกู กาหนดไว้ 
อุมเราะฮฺ ต้ องปฏิบตั หิ นึง่ ครัง้ ในชีวิต
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5. เหตุผลเกี่ยวกับการบัญญัตหิ ัจญ์ และอุมเราะฮฺ 
ส่วนหนึง่ คือ การชาระจิตใจให้ สะอาดจากร่องรอยของบาป เพื่อให้ เขาเป็ นผู้ที่มีเกียรติ ณ ที่ อลั ลอฮฺ ใน
วันปรโลก

َ
ََ َ َْ
َْ َ
ْ َ
»ت فلم يَ ْرفث َولم يفسق َر َج َع كيَ ْومِ َو َلَه أ دمه
« َمن َحج هذا ابلي

“บุคคลใดได้ ทาหัจญ์ ณ วิหารแห่งนี ้ โดยที่เขาไม่ทาการร่ วมประเวณี หรื อทาอนาจาร และไม่ละเมิด เขา
กลับไปดัง่ วันที่เขาออกจากครรภ์ของมารดา” (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 1724, มุสลิม 1350, อัตติรมิซีย์ 811,
และท่านอื่นๆ)
6. เงื่อนไขที่จาเป็ นต้ องทาหัจญ์ และอุมเราะฮฺ
1. เป็ นมุสลิม
2. มีสติสมั ปชัญญะ
3. บรรลุนิตภิ าวะตามศาสนบัญญัติ
4. มีความสามารถ คือ มีเสบียงและพาหนะ
5. เป็ นไท ( อิสระ)
6. สาหรับผู้หญิง ต้ องมี มะห์รอม (ญาติที่แต่งงานกันมิได้ ) หากเขาทาหัจญ์โดยไม่มีมะห์รอม หัจญ์ก็ถือ
ว่าใช้ ได้
 การทาหัจญ์ ของเด็ก ถือว่าใช้ ได้ แต่ถือว่าเป็ นภาคสมัครใจ และต้ องทาอีกครัง้ เมื่อบรรลุนิติภาวะ
ตามศาสนบัญญัต
ิ
 เมื่อผู้ที่จาเป็ นต้ องทาหัจญ์เสียชีวิต โดยยังไม่ได้ ทาหัจญ์ ให้ เอาทรัพย์ของเขาที่เป็ นมรดก ให้ ผ้ อู ื่นทา
หัจญ์แทน
 ผู้ที่ยงั ไม่ทาหัจญ์ ไม่สามารถทาหัจ ญ์ แทนผู้อื่นได้ ส่วนหัจญ์ หรื ออุมเราะฮฺภาคสมัครใจสาหรับผู้ที่มี
ความสามารถและไม่มีความสามารถนันอนุ
้ ญาตให้ ผ้ อู ื่นทาแทนได้ 

ประเภทของหัจญ์ และอุมเราะฮฺ
1. อุมเราะฮฺอย่างเดียว
2. หัจญ์อย่างเดียว (อิฟรอด)
3. หัจญ์และอุมเราะฮฺควบคูก่ นั (กิรอน)
4. อุมเราะฮฺแล้ วต่อด้ วยหัจญ์ (ตะมัตตุอฺ)
 อุมเราะฮฺอย่างเดียว ทาได้ ตลอดทังปี
้ ที่ดีที่สดุ คือ ทาควบคูก่ บั หัจญ์ หรื อในเดือนเราะมะฎอน
 การทาหัจญ์อย่างเดียว (อิฟรอด) คือ การตังเจตนาท
้
าหัจญ์ โดยไม่ทาอุมเราะฮฺมาก่อน หรื อทาหัจญ์
โดยไม่ควบคูก่ บั อุมเราะฮฺ 
 หัจญ์ ควบคู่กับอุมเราะฮฺ (กิรอน) คือ การเข้ าพิธีหัจญ์ และอุม เราะฮฺ พร้ อมกัน การปฏิ บัติต่างๆ ก็
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ผนวกรวมกัน เพียงพอด้ วยกับการเฏาะวาฟเพียงครัง้ เดียว สะแอครัง้ เดียว 
 อุมเราะฮฺแล้ วต่อด้ วยหัจญ์ (ตะมัตตุอฺ) ซึ่งแบบนี ้ดีที่สดุ ในจานวนรูปแบบการทาหัจญ์ ทกุ ประเภท คือ
การเข้ าพิธีอมุ เราะฮฺในเดือนหัจญ์ เฏาะวาฟ สะแอ และตะหัลลุลออกจากอุมเราะฮฺ และต่อมา ในวันที่แปด
เดือนซุลหิจญะฮฺ ในปี เดียวกัน ให้ เข้ าพิธีหจั ญ์ตอ่ และปฏิบตั ภิ ารกิจทาพิธีหจั ญ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 จะต้ องเชือดสัตว์พลี (ดัม หรื อ ฮัดย์) สาหรับตะมัตตุอฺและกิรอน 


องค์ ประกอบหลัก (รุ ก่น) ของหัจญ์ และอุมเราะฮฺ
องค์ ประกอบหลักของหัจญ์ มี 4 ประการ
1. อิห์รอม (การตังเจตนาเข้
้
าพิธี)
2. เฏาะวาฟ (การเดินวนรอบอัลกะบะฮฺ)
3. สะแอ (การเดินไปมาระหว่างเศาะฟาและมัรวะฮฺ)
4. วุกุฟที่อะเราะฟะฮฺ (การไปอยูท่ ี่อะเราะฟะฮฺ)
หากขาดองค์ประกอบประการใด หัจญ์ก็เป็ นโมฆะ

องค์ ประกอบหลักของอุมเราะฮฺ มี 3 ประการ
1. อิห์รอม
2. เฏาะวาฟ
3. สะแอ

การทาอุมเราะฮฺจะไม่สมบูรณ์ หากขาดข้ อหนึง่ ข้ อใด
ประการที่หนึ่ง : อิห์รอม 
คือ การตังเจตนาเข้
้
าพิธีหจั ญ์ หรื อพิธีอมุ เราะฮฺ หลังจากที่มีการเปลี่ยนเสื ้อผ้ า แล้ วใส่ชดุ อิห์รอม
สิ่งที่วาญิบในการอิห์รอม (สิ่งที่ต้องปฏิบตั ิ หากละเลยต้ องมีการชดใช้ ) มี 3 ประการ คือ 
1. อิห์รอมจากเขตที่กาหนด (มีกอต)
คือ สถานที่ที่ถูกกาหนดเพื่อการอิห์รอม กล่าวคือ ไม่อนุญาตให้ ผ้ ูประกอบพิธีหัจญ์ หรื ออุมเราะฮฺ
ผ่านโดยไม่อิห์รอม
2. การเปลือ้ งเสือ้ ผ้ าที่ตัดเย็บเป็ นชุดออกจากร่ างกาย 
ผู้ชายจะไม่สวมใส่เสื ้อชุดยาว เสื ้อ เสื ้อคลุมศรี ษะ ไม่ใช้ ผ้าโพกศรี ษะ และไม่เอาสิ่งใดคลุมติดศรี ษะ
และไม่สวมรองเท้ าหุ้มส้ น นอกจากไม่มีรองเท้ าแตะ ส่วนผู้หญิงจะไม่สวมถุงมือ และจะไม่ปิดหน้ า
3. การกล่ าวตัลบียะฮฺ คือ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َََْْ َ َ ه
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
»َيْك لك
ِ  ال، ِإن المد والعمة لك والملك،َيك لك بليك
ِ  بليك ال،«بليك امهلل بليك

“ฉันตอบรับการเรี ยกร้ องของพระองค์ ไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค์ แท้ จริง การสรรเสริญ ความโปรดปราน และ
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อานาจ เป็ นสิทธิ์ของพระองค์ ไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค์”
จะกล่าวเมื่ อเริ่ มเข้ าพิธี ขณะอยู่ที่มีกอต โดยไม่เลยเขตมีกอต และส่งเสริ ม ให้ กล่าวซา้ หลายๆ ครัง้
ผู้ชายควรกล่าวเสียงดัง ควรกล่าวอยู่เสมอ เมื่อขึ ้นหรื อลงจากพาหนะ หรื อตอนจะละหมาด เสร็ จสิ ้นจาก
การละหมาด หรื อเมื่อพบกับกลุ่มผู้ อิห์รอม และคาตัลบียะฮฺ ของอุมเราะฮฺนนั ้ จะสิน้ สุดเมื่อเริ่ ม เฏาะวาฟ
ส่วนตัลบียะฮฺของหัจญ์ จะสิ ้นสุดเมื่อเริ่มขว้ างเสาหิน 

ประการที่สอง  การเฏาะวาฟ
เฏาะวาฟ คือ การเดินวนรอบกะบะฮฺเจ็ดรอบ และมีเงื่อนไข 7 ประการ
1. ตังเจตนาเมื
้
่อเริ่มเฏาะวาฟ
2. สะอาดจากสิ่งสกปรก (นะญิส) และสะอาดจากหะดัส (เหตุที่ต้องอาบน ้าและอาบน ้าละหมาด)
3. ปกปิ ดเอาเราะฮฺ (ส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิ ด) เนื่องจากการเฏาะวาฟนัน้ เหมือนกับการละหมาด
4. ต้ องเฏาะวาฟในมัสญิด แม้ วา่ จะห่างจากกะอฺบะฮฺก็ตาม
5. ให้ กะอฺบะฮฺอยู่ด้านซ้ ายมือ
6. เฏาะวาฟเจ็ดรอบ
7. ต่อเนื่องกันในแต่ละรอบ นอกจากจะมีเหตุจาเป็ น

ข้ อควรปฏิบัตขิ องการเฏาะวาฟ
1. วิ่งเหยาะๆ ส่งเสริ มเฉพาะผู้ชายเท่านัน้ นั่นคือการเดินเร็ ว พร้ อมกับยกย่างก้ าวเป็ นจังหวะ ดังมี
บันทึกของมุสลิม จากอิบนุ อุมรั ฺ ว่า แท้จริงท่านเราะสูลวิ่งเหยาะๆ รอบหินดา สามรอบ และเดินสี่รอบ และ
ส่งเสริ ม ให้ ปฏิ บตั ิในการเฏาะวาฟกุดูมเท่านัน้ (เฏาะวาฟแรกถึง ) และในสามรอบแรกของการเฏาะวาฟ
เท่านัน้
2. อิฎฏิ บ าอฺ คือ เปิ ดไหล่ หรื อบ่าข้ างขวา และส่งเสริ ม ให้ ปฏิบัติในการเฏาะวาฟกุดูมเท่านัน้ และ
ส่งเสริ มเฉพาะผู้ชาย และให้ ทาดังกล่าวทังเจ็
้ ดรอบ (ดังมีบนั ทึกของอะหมัด แท้จริงท่านเราะสูลและบรรดา
สาวกของท่าน ได้เข้าพิธีอุมเราะฮฺ จากอัลญะรอนะฮฺ โดยพาดสไบเฉียงให้อยู่ใต้รักแร้ แล้วชายผ้าอยู่บนบ่า
ด้านซ้าย)
3. การจูบหินดา ขณะเริ่มเฏาะวาฟในทุกๆรอบ หากมีความสามารถ และการจับมุมยะมานีย์
4. กล่ าวคาดุอาอ์ (เมื่อเริ่มรอบแรก)
َ
َ َ
ْ
ْ َ َ
ّ
ه
َْ

كتَابِك َو َوفاء بِ َعه ِدك َواَِبَااع ل ِسن ِة ن ِبيهك
ِ ِ امهلل ِإيمانا بِك َوَص ِديقا ب،ِمْسِب اّلل َواّلل أكَب

“ด้ วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ โอ้ อลั ลอฮฺ เพราะการศรัทธาต่อพระองค์ การเชื่อต่อคาภี ร์
ของพระองค์ รักษาพันธะสัญญาของพระองค์ และเพราะปฏิบตั ติ ามแบบอย่างนบีของพระองค์”
5. การขอพรขณะเฏาะวาฟ ซึ่งไม่มีบทขอพรเฉพาะ แต่ขอได้ ทกุ บทขอพร เพียงแต่ส่งเสริ มให้ กล่าว
ตอนจบทุกๆ รอบว่า 
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ٗ
ٗ
ُّ ي
]107 :  ﴾ [ابلقرة٢٠١ ِٱدلن َيا َح َس َنة َو ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ َح َس َنة َوق َِنا َعذ َب ٱنلَّار
﴿ َر َّب َنا َء ت َِنا ِف

“โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา โปรดให้ สิ่งดีแก่เรา ในโลกนี ้และปรโลก และโปรดปกป้องเราจากการลงโทษของไฟ
นรก” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 201)
6. การขอพรที่มุลตะซัมเมื่อเสร็จจากการเฏาะวาฟ (คือบริ เวณระหว่างประตูของกะบะฮฺ และหิน
ดา)
7. ละหมาดสองร็อกอะฮฺหลังจากเฏาะวาฟ ณ บริเวณหลังมะกอมอิบรอฮีม โดยอ่านซูเราะฮฺอลั
กาฟิ รูน ในร็อกอะฮฺที่หนึง่ และซูเราะฮฺอลั อิคลาศ ในร็อกอะฮฺที่สอง (หลังจากซูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ)
8. ดื่มนา้ ซัมซัม หลังจากละหมาดสองร็อกอะฮฺ และดื่มเยอะๆจนอิ่ม
9. กลับไปจับหินดาอีกครัง้ ก่ อนที่จะไปสะแอ


ประการที่สาม  การสะแอ 
การสะแอ คื อ การเดินไปมาระหว่างเนิน เขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ โดยตังเจตนาท
้
าการเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺ การสะแอนัน้ เป็ นองค์ประกอบหลักของการทาหัจญ์และอุมเราะฮฺ
เงื่อนไขของการสะแอ 
1. การตังเจตนา
้
เนื่องจากท่านเราะสูลกล่าวว่า

ْ َ
»«إِن َما األع َمال بِالهيَات

“แท้ จริงการปฏิบตั ิความดีทงหลายจะถู
ั้
กตอบรับ เพราะเจตนา” (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 3, มุสลิม 1907, อัต
ติรมิซีย์ 1607, อันนะสาอีย์ 75, อบูดาวูด 2201, อิบนุมาญะฮฺ 4227, และอะหมัด 1/43)
2. เรี ยบเรี ยงตามลาดับ โดยเฏาะวาฟก่อนสะแอ
3. ต่อเนื่องกันระหว่างรอบ แต่การเว้ นระยะเพียงเล็กน้ อยไม่เป็ นไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี มีเหตุ
จาเป็ น
4. ครบเจ็ดรอบ หากขาดรอบหนึง่ รอบใด หรื อขาดครึ่งรอบ ก็ใช้ ไม่ได้ เนื่องจากต้ องครบทุกรอบ
5. ต้ องสะแอหลังจากเฏาะวาฟที่ถกู ต้ อง (ใช้ ได้ ) ไม่ว่าจะเป็ นเฏาะวาฟวาญิ บ (บังคับ) หรื อเฏาะวาฟ
สมัครใจ

ข้ อควรปฏิบัตใิ นการสะแอ 
ข้ อควรปฏิบตั ิ คือ
1. การเดินเร็ว (อัลเคาะบับ) ระหว่างสัญลักษณ์ไฟสีเขียว ซึ่งอยู่ที่สองฝั่ งที่ราบลุ่มเดิม ซึ่งฮาญัรฺมารดา
ของอิสมาอีลได้ วิ่งไปมา ส่งเสริมให้ ผ้ ชู ายที่แข็งแรงปฏิบตั ิ แต่ไม่สง่ เสริมคนอ่อนแอและผู้หญิง
2. ยืนบนภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ เพื่อขอพร
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3. ขอพรบนเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ ในทุกๆ รอบของการสะแอ
4. กล่าว (สามครัง้ ) ว่า

َ
َ َ َ َ
ْ
َ ْ َ َْ َ َ َ ه
ّ
ّ
ّ
َ اّلل أَ ْك
َ َ َ َو ْح َده َص َد َق َو ْع َده َون،اّلل
ص
 ال هلإ َ ِإال.شء ق ِدير
 هل الملك َوهل المد وهو لَع ك،َيك هل
ال
وحده
اّلل
إال
هلإ
ال
َب
«
ِ
َ
ْ َ َْ َ َََ ََْ

»اب َوح َده
عبده وهزم األحز

“อัลลอฮฺผ้ ยู ิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้ าที่แท้ จริ งนอกจากพระองค์เท่านัน้ ไม่มีภาคีใดๆ ต่อพระองค์ การสรรเสริ ญ
เป็ นสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง ไม่มีพระเจ้ านอกจากพระองค์ ผู้ทรงรักษาสัญญา
ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ และทาให้ ศตั รูพา่ ยแพ้ แต่พระองค์เดียว” 
กล่าวสามจบทุกครัง้ ขณะขึ ้นภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺในทุกๆ รอบของการสะแอ 
5. ให้ ตอ่ เนื่องกันระหว่างสะแอและเฏาะวาฟ คือไม่เว้ นระยะเวลาระหว่างกัน โดยไม่มีอปุ สรรคที่อนุโลม
ตามบทบัญญัติ 
ประการที่ส่ ี  การวุกุฟที่อะเราะฟะฮฺ
วุกูฟ คือ การมาอยู่ ณ สถานที่หนึ่ง ซึง่ เรี ยกว่าอะรอฟาต เพียงครู่เดียวหรื อมากกว่า โดยตังเจตนาวุ
้
กฟู
เริ่มตังแต่
้ เวลาละหมาดซุฮริ ในวันที่ 9 เดือนซุลหิจญะฮฺ จนถึงรุ่งอรุณของวันที่ 10 
บุคคลใดพลาด โดยไม่ได้ ทาการวุกฟู เขาย่อมพลาดการทาหัจญ์ ให้ เขาออกจากพิธีหจั ญ์ (ตะหัลลุล)
เปลี่ยนเป็ นอุมเราะฮฺ และชดเชยในปี ต่อไป และต้ องเชือดสัตว์พลีถ้าหากเขาไม่ได้ ตงเงื
ั ้ ่อนไขไว้ ก่อนหน้ านี ้ 
และบุคคลใดถูกกีดกันไม่ให้ เขาไปถึงกะบะฮฺ ให้ เขาเชือดสัตว์พลี แล้ วให้ เขาออกจากพิธี (ตะหัลลุล)
และถ้ าเขาเจออุปสรรค โดยเจ็บป่ วย หรื อขาดเสบียง หากเขาตังเงื
้ ่อนไขว่า
َ
ْ َّل َحيْث َحبَ ْست
ْم ه

ّن
ِ َو
ِ

ความว่า “หากมีอปุ สรรคใดๆ มาขัดขวาง ก็ให้ ที่ปลดเปลื ้องของฉัน เป็ นสถานที่ที่พระองค์ทรงกักฉัน”
แล้ วให้ เขาออกจากพิธี และไม่ต้องชดใช้ ด้วยสิ่งใด และหากเขาไม่ได้ ตงเงื
ั ้ ่อนไขไว้ ให้ เขาออกจากพิธี
และชดใช้ ด้วยการเชือดสัตว์พลีตามที่เขามีความสะดวก 


ประการวาญิบของการทาหัจญ์ มี 7 ประการ
1. ตังเจตนาเข้
้
าพิธีตงแต่
ั ้ มีกอต (เขตที่ถกู กาหนดไว้ )
2. วุกฟู ที่อะเราะฟะฮฺจนตะวันตกดิน (สาหรับผู้ที่วกุ ฟู กลางวัน)
3. การค้ างคืน (มะบีต) ที่มซุ ดะลิฟะฮฺ จนถึงหลังเที่ยงคืน
4. การค้ างคืนที่มินา ในค่าคืนของวันตัชรี ก (11, 12 และ 13 ซุลหิจญะฮฺ)
5. การขว้ างเสาหินโดยเรี ยงตามลาดับ
6. การโกนศรี ษะหรื อตัดผม
7. การเฏาะวาฟวะดาอฺ (เฏาะวาฟอาลา)

ประการวาญิบของอุมเราะฮฺ 
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ตังเจตนาเข้
้
าพิธีจากมีกอต ส่วนชาวมักกะฮฺนนั ้ ให้ ตงเจตนาจากนอกเขตหะรอม
ั้

คาเตือน
 บุคคลใดละทิ ้งองค์ประกอบหลัก (รุก่น) การทาหัจญ์จะไม่สมบูรณ์ 
 บุคคลใดละทิ ้งสิ่งที่เป็ นวาญิบ ต้ องชดใช้ ด้วยดัม (เชือดสัตว์พลี)
 ผู้ใดละทิ ้งข้ อควรปฏิบตั ิ ไม่ต้องชดใช้ สิ่งใด
สิ่งต้ องห้ ามของการครองอิห์รอม
คือ การกระทาต่างๆ ที่ต้องห้ ามสาหรับบุคคลที่ทาหัจญ์ หรื ออุมเราะฮฺ หากกระทา ต้ องมีการชดใช้ โดย
การเชือดสัตว์พลี หรื อถือศีลอด หรื อเลี ้ยงอาหารแก่คนยากจน ซึ่ง สิ่งต้ องห้ ามสาหรับผู้ที่อยู่ในการครองอิห์
รอม ไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิง มีดงั ต่อไปนี ้
1. การกาจัดขนออกจากร่างกาย
2. การตัดเล็บ
3. การคลุมศรี ษะ (สาหรับผู้ชาย) การปิ ดหรื อคลุมหน้ า (สาหรับผู้หญิง) นอกจากในกรณีที่มีผ้ ชู ายที่
ไม่ใช่มะห์รอมผ่านมา
4. การสวมใส่อาภรณ์ที่ตดั เย็บเป็ นชุด (คือตัดเป็ นทรวดทรง เช่น เสื ้อยาว กางเกง และอื่นๆ)
5. การใช้ เครื่ องหอม
6. การล่าสัตว์บก (สัตว์ป่าที่อนุญาตให้ บริโภค)
7. ทาพิธีแต่งงาน
8. การมีเพศสัมพันธ์
 หากมีเพศสัม พันธ์ ก่อนเปลือ้ งจากการอิห์รอมครัง้ แรก (ตะหัลลุลเอาวัล) การทาหัจญ์ ก็เป็ น
โมฆะ จาเป็ นต้ องเชือดอูฐหนึ่งตัว และจะต้ องทาหัจญ์ตอ่ ไปให้ เสร็จสมบูรณ์ และชดเชยหัจญ์
ในปี ต่อไปด้ วย
 หากมีเพศสัมพันธ์หลังจากการเปลื ้องครัง้ แรก (ตะหัลลุลเอาวัล) การทาหัจญ์ ไม่เป็ นโมฆะ แต่
ต้ องเชือดแพะหนึง่ ตัว 
9. การเล้ าโลม การหยอกล้ อด้ วยอารมณ์ทางเพศ แต่ไม่ถึงขันมี
้ เพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ 
 หากการกระทาดังกล่าวนาไปสู่การหลั่งอสุจิ ต้ องเชือดอูฐหนึ่งตัว และการทาหัจญ์ ก็ไม่เป็ น
โมฆะ
 หากไม่มีการหลัง่ อสุจิ ต้ องเชือดแพะหนึ่งตัว และการทาหัจญ์ก็ไม่เป็ นโมฆะ
ผู้หญิงก็มีสิ่งต้ องห้ ามเช่นเดียวกับผู้ชาย นอกจากการสวมใส่เสื ้อผ้ าที่ตดั เย็บเป็ นชุด สวมใส่ได้ ตาม
ต้ องการ โดยไม่เผยโฉม และให้ คลุมศรี ษะ ให้ เปิ ดหน้ า นอกจากกรณีที่มีผ้ ชู ายที่ไม่ใช่มะห์รอมอยูด่ ้ วย
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การเปลือ้ งจากอิห์รอมครั ง้ แรก (ตะหัลลุลเอาวัล)
โดยการปฏิบตั ลิ ลุ ่วงสองในสามประการต่างๆ ดังนี ้
1. เฏาะวาฟ
2. ขว้ างเสาหิน
3. โกนศีรษะหรื อตัดผม
 หากผู้หญิงที่ทาหัจญ์แบบตะมัตตุอฺมีประจาเดือนก่อนจะเฏาะวาฟ (เฏาะวาฟอุมเราะฮฺ) และเกรงว่า
จะพลาดโอกาสในการทาหัจญ์ ให้ ตงเจตนาท
ั้
าหัจญ์ควบคูก่ บั อุมเราะฮฺ เป็ นการทาหัจญ์แบบกิรอน 
 ผู้หญิงที่มีประจาเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร อนุญาตให้ ทาได้ ทกุ พิธีกรรม นอกจากการเฏาะวาฟ
 อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่อยู่ในการอิห์รอม ทาการเชือดสัตว์ที่เลี ้ยง อูฐ วัว แกะ ไก่ และอื่นๆ และอนุญาตให้ ฆ่า
สัตว์ดรุ ้ าย เช่นสิงโต หมาป่ า เสือ หนู งู และสัตว์ดรุ ้ ายทุกชนิด 
 และอนุญาตให้ ลา่ สัตว์ทะเล และอาหารทะเล (สัตว์ทะเลที่ตาย)
 ไม่อ นุญ าตให้ ผ้ ูที่ อ ยู่ในอิ ห์ รอม หรื อ ไม่อ ยู่ในอิ ห์ รอม ตัด ต้ น ไม้ แ ละหญ้ า ในเขตหะรอมมักกะฮฺ
นอกจากต้ นอิซคิรฺ 
 และห้ ามล่าสัตว์ป่าในเขตหะรอมมักกะฮฺเช่นกัน หากผู้ใดกระทาเช่นนัน้ ต้ องจ่ายค่าชดใช้ 
 และห้ ามตัดต้ นไม้ ห้ ามล่าสัตว์ป่าในเขตหะรอมมะดีนะฮฺ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้

 ผู้ใดที่มีอุสรรค และจาเป็ นต้ องทาในสิ่งต้ องห้ าม (ยกเว้ นการมีเพศสัมพันธ์ ) เช่น การกาจัดขน สวม
ใส่เสื ้อผ้ าที่ตดั เย็บเป็ นชุด และอื่นๆ ก็สามารถทาได้ แต่ต้องจ่ายค่าชดใช้ ซึ่งสามารถเลือกระหว่าง จะถือศีล
อดสามวัน หรื อเลี ้ยงอาหารแก่คนยากจนหกคน คนละหนึ่งลิตร เป็ นข้ าวสาลี ข้ าวบาเล่ หรื ออื่นๆ หรื อเชือด
แพะหนึง่ ตัว
ผู้ใดกระทาสิ่งต้ องห้ ามเพราะขาดความรู้ ลืม หรื อถูกบังคับ จะไม่เป็ นบาป และไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้
แต่ต้องสลัดจากสิ่งนันโดยเร็
้
ว เนื่องจาก อัลลอฮฺกล่าวว่า
َ َّ َ َ َ ي ي
ََ َ َ ي
]116 : ينا أ يو أخ َطأنا ﴾ [ابلقرة
س
ِ ﴿ َر َّبنا ل تؤ خِذنا إِن ن

“โอ้ พระผู้อภิบาลของเราอย่าเอาโทษแก่เรา หากเราลืมหรื อผิดพลาด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 286)

 ผู้ใดฆ่าสัตว์บก (สัตว์ป่าที่อนุมตั ิให้ บริ โภค) ขณะที่อยู่ในการอิห์รอม หากเขามีปศุสัตว์ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกับสิ่งที่ถกู ฆ่า ให้ เขาเลือกระหว่างการเชือดสิ่งที่เหมือนกัน แล้ วแจกจ่ายเพื่อเป็ นอาหารแก่คนจนใน
เขตหะรอม หรื อจะประเมินเป็ นราคา แล้ วซื ้ออาหารแก่คนยากจนคนละหนึ่งลิตร หรื อจะถือศีลอดทดแทน
(ถือศีลอดหนึ่งวันทดแทนอาหารหนึ่งลิตร) หากเขาไม่มีปศุสตั ว์ที่มีลกั ษณะเหมือนกัน ให้ เขาเลือกระหว่าง
ประเมินราคา แล้ วซื ้อเป็ นอาหารแจกจ่ายแก่คนจนในเขตหะรอม หรื อจะถือศีลอดทดแทน (ถือศีลอดหนึ่งวัน
ทดแทนอาหารหนึง่ ลิตร) 
 ค่าชดใช้ ในการเล้ าโลมโดยไม่มีการหลั่งอสุจิ ก็เช่นเดียวกับค่าชดใช้ ในกรณี มีสิ่งราคาญบนศรี ษะ
(เช่นมีเหาแล้ วต้ องโกนศรี ษะ ) คือ ถือศีลอดสามวันหรื อแจกจ่ายอาหารแก่คนจนหกคน หรื อเชือดแพะหนึ่ง
ตัว
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 ค่าชดใช้ ในกรณีมีเพศสัมพันธ์ ในการทาหัจญ์ หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนการเปลื ้องครัง้ แรก (ตะหัลลุล
เอาวัล ) คือ เชือดอูฐหนึ่งตัว หากไม่มี ก็ให้ ถือศีลอดสามวัน ในระหว่างการทาหัจญ์ และอีก เจ็ดวันเมื่อกลับ
ภูมิลาเนา หากมีเพศสัมพันธ์หลังจากตะหัลลุลเอาวัล ก็ให้ ชดใช้ โดยการถือศีลอดสามวัน หรื อจ่ายอาหารแก่
คนจนหกคน หรื อเชือดแพะหนึง่ ตัว
 ผู้ที่ทาหัจญ์ แบบตะมัตตุอฺ และกิรอน (ยกเว้ นชาวมักกะฮฺ) ต้ องเชือดสัตว์พลี คือ แพะหนึ่งตัว หรื อ
หนึ่งจากเจ็ดส่วนของอูฐ หรื อหนึ่งจากเจ็ดส่วนของวัว หากผู้ใดไม่มีสตั ว์พลี ก็ให้ ถือศีลอดสามวันระหว่าง
การทาหัจญ์ และเจ็ดวันเมื่อกลับภูมิลาเนา 
 ผู้ที่ถูกกีดกันจนมิสามารถทาหัจญ์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากไม่มีสตั ว์พลี ก็ให้ ถือศีลอดสิบวัน จากนันก็
้
เปลื ้องจากการอิห์รอมได้ 
 ผู้ที่ทาในสิ่งต้ องห้ ามซ ้าหลายครัง้ 
- ทาสิ่งต้ องห้ ามชนิดเดียวกันหลายครัง้ แต่ยงั ไม่จ่ายค่าชดใช้ ให้ จ่ายครัง้ เดียว ซึ่งต่างกับค่า
ชดใช้ ในการล่าสัตว์ (ต้ องจ่ายตามจานวนครัง้ ที่ทา ) 
- ทาสิ่งต้ องห้ ามหลายครัง้ แต่ต่างชนิด เช่น โกนศรี ษะ แล้ วตัดเล็บ ก็ต้องจ่ายค่าชดใช้ ชนิด
ละหนึง่ ครัง้

มีกอต (เขตกาหนด)
มีกอต มีสองประเภท 
1. มีกอตเวลา
คือ เดือนแห่งการทาหัจญ์ เชาวาล ซุลเกาะอฺดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ 
2. มีกอตสถานที่
คือ สถานที่ที่ผ้ ทู าหัจญ์ หรื ออุมเราะฮฺตงเจตนาเข้
ั้
าพิธี ซึง่ มี 5 แห่ง 
1. ซุลหุลัยฟะฮฺ เป็ นมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ และผู้ที่ผ่านมาทางมะดีนะฮฺ ห่างจากมักกะฮฺ 435
กิโลเมตร ซึง่ ไกลที่สดุ จากบรรดามีกอต
2. อั ลญุ ห์ ฟ ะฮฺ เป็ นมี กอตของชาวชาม อี ยิป ต์ และผู้ที่อยู่ในบริ เวณหรื อผู้ที่ผ่านมาทางนัน้ คือ
หมูบ่ ้ านหนึง่ ใกล้ กบั รอบิฆฺ ห่างจากมักกะฮฺ 180 กิโลเมตร ณ ปั จจุบนั ผู้คนจะทาการอิห์รอมจาก รอบิฆฺ
3. ยะลัมลัม เป็ นมีกอตของชาวเยเมน และผู้ที่อยู่ในบริ เวณ หรื อผ่านมาทางนัน้ ยะลัมลัม คือ ที่
ราบลุม่ ห่างจากมักกะฮฺ ประมาณ 92 กิโลเมตร
4. ก็อรนุลมะนาซิล เป็ นมีกอตของชาวนัจญ์ดฺ ฏออิฟ และผู้ที่ผา่ นมาทางนัน้ ปั จจุบนั รู้จกั กันในชื่อ
อัสสัยลุลกะบีร ห่างจากมักกะฮฺ 75 กิโลเมตร และจุดที่อิห์รอมคือ สถานที่ที่อยูบ่ นสุดของก็อรนุลมะนาซิล
5. ซาตุ อิ รกฺ เป็ นมี กอตของชาวอิรั ก คุรอซาน ชาวนัจ ญ์ ดฺ ส่วนกลางและเหนื อ และผู้ที่อ ยู่ใน
บริเวณ และผู้ที่ผา่ นมาทางนัน้ เป็ นที่ราบลุม่ มีชื่อว่า ฎอรี บะฮฺ ห่างจากมักกะฮฺประมาณ 100 กิโลเมตร
 มีกอตเหล่านี ้ เป็ นมีกอตของชาวเมืองต่างๆ ตามที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น และเป็ นมีกอตของผู้ที่ผ่านมา
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ทางนัน้ สาหรับผู้ที่ต้องการทาหัจญ์หรื ออุมเราะฮฺ
 ผู้ที่ อาศัย อยู่ในระหว่างเขตมี กอตและมักกะฮฺ ก็ ให้ ยึด มี กอตของเขา ณ จุดที่ เขาต้ องการอิห์ รอม
สาหรับหัจญ์และอุมเราะฮฺ แม้ กระทัง่ ชาวมักกะฮฺให้ อิห์รอมหัจญ์จากมักกะฮฺ
 ชาวมักกะฮฺ เมื่อต้ องการทาหัจญ์ ก็ อิห์รอมจากมักกะฮฺ ส่วนอุมเราะฮฺนนั ้ ให้ อิห์รอมจากนอกเขตหะ
รอมมักกะฮฺจากทิศใดก็ได้
 หากเขาไม่ ผ่ า นไปทางมี ก อต ให้ เขาอิ ห์ ร อมจากจุด ที่ มี ร ะยะทางเท่ า มี ก อตที่ เขาอยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด
(ระยะทางระหว่างมักกะฮฺกบั มีกอต ) เมื่อเขาผ่านไปทางนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นทางอากาศ รถยนต์ หรื อทางเรื อ
 ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ทาหัจญ์ หรื ออุมเราะฮฺ ผ่านมีกอตโดยไม่ตงเจตนาเข้
ั้
าพิธี (อิห์รอม) และผู้ใดเลยมี
กอตโดยไม่มีการอิห์รอม จาเป็ นต้ องกลับไปอิห์รอมที่มีกอต หากเขาไม่กลับไป แต่อิห์รอมจากจุดนัน้ จาเป็ น
ที่เขาต้ องจ่ายดัม(สัตว์พลี) หัจญ์ และอุมเราะฮฺของเขาใช้ ได้ หรื อหากจะอิห์รอมก่อนถึงมีกอตก็ใช้ ได้ แต่ไม่
ควรปฏิบตั เิ ช่นนัน้
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ตอนที่ 7
การเชือดอุฎหิยะฮฺและอะกีเกาะฮฺ
األضحية والعقيقة
อัลอุฎหิยะฮฺ (กุรบาน)
คือ อูฐ วัว แพะหรื อแกะ ที่เชือดในวันนะหัรฺและวันตัชรี ก (10-13 เดือนซุลหิจญะฮฺ) เพื่อเป็ นทาน ซึง่
เป็ นสิ่งที่สง่ เสริ มให้ ปฏิบตั ิ 
เวลาเชือด คือ
หลังจากละหมาดอีด ในวันที่สิบ จนถึงสิบสาม เดือนซุลหิจญะฮฺ
ควรแบ่งเนื ้อเป็ นสามส่วน เพื่อรับประทานเองหนึ่งส่วน เพื่อเป็ นของมอบให้ (ฮะดียะฮฺ)หนึ่งส่วน และ
บริจาคแก่คนจนอีกหนึง่ ส่วน
การทาอุฎหิยะฮฺนนั ้ มีความประเสริ ฐอย่างยิ่ง เนื่องจากทาให้ เกิดความสะดวก ยังประโยชน์แก่คนจน
และขจัดความเดือดร้ อนของพวกเขา
การเชือดสัตว์พลีจะใช้ ไม่ได้ นอกจากอูฐที่ครบห้ าปี บริ บูรณ์ วัวครบสองปี บริ บูรณ์ แกะครบหกเดือน
และแพะครบหนึง่ ปี
แพะหนึง่ ตัวสาหรับหนึ่งคน อูฐหนึง่ ตัวได้ เจ็ดส่วน และวัวหนึง่ ตัวได้ เจ็ดส่วน และอนุญาตให้ แพะหนึง่ ตัว
หรื ออูฐ หรื อวัว เป็ นกุรบานของตัวเขาและคนในครอบครั ว และสัตว์ที่จ ะเชือด ควรเป็ นสัตว์ที่ปราศจาก
ตาหนิตา่ งๆ
อัลอะกีเกาะฮฺ
คือ สัตว์ที่เชือดในกรณี ที่คลอดบุตร ส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิ แพะสองตัวสาหรับทารกชาย หนึ่งตัวสาหรับ
ทารกหญิ ง จะเชือดในวันที่เจ็ด (นับจากวันคลอด) และให้ ตงชื
ั ้ ่อเด็กในวันที่เจ็ด และโกนศรี ษะทารก แล้ ว
บริ จาคเงินตามราคาทองที่มีน ้าหนักเท่ากับผมของทารก หากพลาด(เลยเวลา)วันที่เจ็ด ก็ ให้ ทาในวันที่สิบสี่
หากพลาดอีกก็ให้ ทาวันที่ยี่สิบเอ็ด หลังจากนันให้
้ ทาในเวลาใดก็ได้ และไม่ควรทาให้ กระดูกของมันหักหรื อ
แตก
อะกีเกาะฮฺ เป็ นการขอบคุณในความปรดปรานใหม่ๆ ของอัลลอฮฺ และในโอกาสที่มีบตุ ร
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ตอนที่ 8
การญิฮาด
اجلهاد
1. นิยาม
การญิฮาด คือ การทุม่ เทพละกาลังและความสามารถในการต่อสู้กบั บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา
2. เหตุผลทางบทบัญญัติ
การญิฮาดนัน้ คือจุดสูงสุดแห่งโดมของอิสลาม เป็ นการเสียสละอันประเสริ ฐยิ่ง ถูกบัญญัติเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายต่อไปนี ้
1. เพื่อเชิดชูดารัสของอัลลอฮฺให้ สงู ส่ง และให้ มีการเคารพภักดีตอ่ อัลลอฮฺเพียงองค์เดียว
2. เพื่อคืนความสุขแก่มนุษยชาติ และนาพวกเขาออกจากความมืดสูแ่ สงสว่าง
3. เพื่อดารงไว้ ซงึ่ ความยุตธิ รรมบนแผ่นดิน ให้ สจั ธรรมปรากฏและความเท็จต้ องเสื่อมสลาย อันจะเป็ นการ
ยับยังมิ
้ ให้ ความวิบตั เิ กิดขึ ้น
4. เพื่อเผยแพร่ศาสนา เพื่อปกป้องมุสลิม และตอบโต้ แผนการชัว่ ร้ ายของผู้ปฏิเสธศรัทธา
3. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการญิฮาด
การญิฮาด โดยทัว่ ไปนันเป็
้ นภาคบังคับส่วนรวม (ฟั รฎกิู ฟายะฮฺ) แต่จะเป็ นภาคบังคับรายบุคคล (ฟั รฎู
อัยน์) ในกรณีตอ่ ไปนี ้ สาหรับทุกคนที่มีความสามารถ 
1. เมื่ออยูใ่ นแถวทหารเพื่อทาสงคราม
2. เมื่อศัตรูบกุ ประชิดบ้ านเมือง
3. เมื่อผู้นาสัง่ เคลื่อนทัพ
4. เงื่อนไขที่จาเป็ นต้ องญิฮาด
 เป็ นมุสลิม
 มีสติสมั ปชัญญะ
 บรรลุนิตภิ าวะตามศาสนบัญญัติ 
 เพศชาย
 ปราศจากความอุปสรรคหรื อความลาบาก (เช่น เจ็บป่ วย ตาบอด และพิการ)
 มีเสบียง
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5. ประเภทของการญิฮาด
การญิฮาดมี 4 ประเภท
1. เสียสละกาลังกาย โดยการเรี ยนรู้บญ
ั ญัติศาสนา แล้ วปฏิบตั ิ และเผยแพร่ และการอดทนต่อความ
ลาบากในการเรี ยกร้ องเชิญชวน
2. ต่อสู้กบั ชัยฏอนมารร้ าย คือการขจัดความคลุมเครื อและอารมณ์ใฝ่ ต่า ซึง่ มาจากการยุยงของมารร้ าย
3. ต่อสู้กบั บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกลอก (มุนาฟิ ก) ด้ วยวาจา พละกาลัง และใจ
4. ต่อสู้กับเหล่าผู้อธรรม ผู้ทาอุตริ กรรม และความชัว่ ทังหลาย
้
ดีที่สดุ ต่อสู้ด้วยการใช้ มือหรื อกาลังกาย
หากมีความสามารถ หากไม่สามารถก็ด้วยวาจา หากไม่สามารถก็ด้วยใจ


6. ความประเสริฐของผู้ท่ เี สียชีวิตในสงคราม
สาหรับผู้เสียชีวิตในสงครามนัน้ ณ ที่อลั ลอฮฺมีผลบุญ 7 ประการ
1. ได้ รับการอภัยโทษตังแต่
้ เลือดหยดแรก
2. จะได้ เห็นที่พานักของเขาในสวรรค์
3. จะได้ รับการคุ้มครองจากการลงโทษ
4. เขาจะปลอดภัยจากการตื่นตระหนกครัง้ ยิ่งใหญ่ (ในปรโลก )
5. จะได้ สวมอาภรณ์แห่งศรัทธา
6. จะมีสาวสวรรค์เป็ นภรรยา
7. จะได้ รับการขออุทธรณ์ให้ แก่เครื อญาติถึงเจ็ดสิบคน
7. หลักปฏิบัตใิ นการทาสงคราม
ส่วนหนึ่งจากหลักปฏิบตั ใิ นการทาสงครามนันคื
้ อ ไม่ตีตลบหลังข้ าศึก ไม่ฆ่าเด็กและสตรี หากพวกเขา
ไม่ร่วมทาสงครามด้ วย ไม่ลาพองตน ไม่หลงตน ไม่คาดหวังอยากจะเจอศัตรู ต้ องขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺให้
พระองค์ชว่ ยเหลือ เช่น 

َ
ْ
ْ
ْ َ
ََ
»از َم ا ألحزاب اه ِزمهم َوانصنا َعليْ ِهم
ِ  وه، وَري السحاب،«امهلل منل الكتاب

“โอ้ อลั ลอฮฺ ผู้ทรงประทานคัมภีร์ ผู้ขบั เคลื่อนก้ อนเมฆ ผู้ทาให้ ศตั รูปราชัย โปรดให้ พวกเขาพ่ายแพ้ และโปรด
ให้ การช่วยเหลือแก่พวกเรา”
 ห้ ามหันหลังหนีขณะเผชิญหน้ ากับศัตรู นอกจากในสองกรณี 
1. ถอยหนีเพื่อการสู้รบ (ถอยเพื่อตังหลั
้ ก)
2. ถอยเพื่อไปรวมกับอีกกลุม่ 


8. เชลยสงคราม
1. สตรี และเด็กจะถูกจับเป็ นทาส
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2. ผู้ชายที่เป็ นนักรบ ผู้นามีสิทธิ์เลือกระหว่าง ปล่อยพวกเขาไป หรื อเอาค่าไถ่ หรื อประหารชีวิต
ผู้นา (แม่ทัพ) ต้ องตรวจตราทหารเมื่อออกรบ ห้ ามมิให้ ผ้ ูที่ชกั จูง ยุยงผู้อื่นให้ ละทิง้ สงครามออกไปกับ
กองทหาร และห้ ามผู้ที่ก่อกวนทาให้ ทหารเสียขวัญกาลังใจออกรบ และไม่อาศัยความช่วยเหลือจากต่างศา
สนิก (กาฟิ ร) นอกจากในภาวะคับขันเท่านัน้ ให้ จดั เตรี ยมเสบียง และสัง่ เคลื่อนทัพโดยสุภาพ และจัดหาที่
พานักที่ดีแก่ทหาร และหักห้ ามมิให้ ทหารกระทาการฝ่ าฝื นบทบัญญัติ สร้ างขวัญกาลังใจ กาชับให้ มีความ
อดทน แบ่งทหารเป็ นหมู่เหล่า อาศัยผู้มีประสบการณ์ ให้ จดั เวรยาม ส่งกองสอดแนมไปยังศัตรู ให้ ทรัพย์
เชลยเป็ นรางวัลแก่ทหาร ปรึกษาหารื อกับสภาที่ปรึกษาในการทาสงคราม


9. หน้ าที่ของทหารต่ อผู้นา(แม่ ทัพ)
ทหารต้ องเชื่อฟั งผู้นา มีความอดทน อดกลัน้ ไม่ทาสงครามโดยไม่ได้ รับอนุญาต เว้ นแต่ในกรณีที่ศตั รูจู่
โจม และเกรงว่าจะได้ รับอันตราย และหากศัตรูขอเจรจาพักรบหรื ออยู่ในเดือนต้ องห้ าม (เชาวาล ซุลเกาะอฺ
ดะฮฺ ซุลหิจญะฮฺ และเราะญับ) ก็สามารถทาได้
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หมวดที่ 2 การทาธุรกรรม
 املعامالت: القسم اثلاين
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ตอนที่ 1
การซือ้ ขาย
ابليع

1. คานิยาม
เชิงภาษา  มาจากคาว่า บาอา คือ การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกับทรัพย์สิน หรื อการให้ สิ่งแลกเปลี่ยนแก่
กัน
เชิ งบทบั ญ ญั ติ  คื อ การท านิ ติ กรรม (หรื อข้ อตกลง) แลกเปลี่ ยนทรั พ ย์ สิ น โดยให้ ถื อกรรมสิ ท ธิ์
ครอบครอง หรื อให้ ใช้ ประโยชน์อย่างถาวร และไม่ใช่เพื่อการกุศล
ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ 
การซื อ้ ขายเป็ นสิ่ งอนุมัติ โดยอิ งหลักฐานจากอัลกุรอาน หะดี ษ มติ เอกฉันของปวงปราชญ์ และ
สอดคล้ องกับสติปัญญา
2. เหตุผลจากการอนุมัตกิ ารซือ้ ขาย 
เนื่องจากเงินตราและสินค้ านัน้ อยู่กระจัดกระจายในหมู่ผ้ คู นทัว่ ไป ขณะที่ผ้ หู นึ่งมีความต้ องการสิ่งที่อยู่
ในการครอบครองของอีกผู้หนึง่ ซึง่ เขาจะไม่ได้ รับ เว้ นแต่จะต้ องมีสิ่งแลกเปลี่ยน
การซื ้อขายเป็ นการขจัดความเดือดร้ อน และบรรลุ ในสิ่งที่ต้องการ ดังนัน้ ศาสนาจึงอนุมัติการซือ้ ขาย
เพื่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวม
องค์ ประกอบหลักของการซือ้ ขาย
1. คาเสนอและสนอง
2. ผู้ซื ้อและผู้ขาย
3. สินค้ าและราคา


สานวนการซือ้ ขาย
คือ คาเสนอและคาสนองตอบรับ และทุกๆ สิ่งที่บง่ บอกถึงความพึงพอใจ เช่น ฉันขายแก่ท่าน ฉันมอบสิ่งนี ้
แก่ท่าน หรื อฉันให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของท่าน และผู้ซื ้อกล่าวว่า ฉันซื ้อ ฉันรับเป็ นกรรมสิทธิ์ ฉันตกลง หรื อคาอื่นๆ
ในทานองนี ้
และการซื ้อขายสมบูรณ์ ได้ เพียงการกระทาจากฝ่ ายเดียว (เช่น คาพูด หรื อการมอบให้ ) และจากทังสอง
้
ฝ่ าย (ผู้ซื ้อ ผู้ขาย)
การซือ้ ขายทางโทรศัพท์
การสนทนาทางโทรศัพท์นนั ้ ให้ ถือว่าเป็ นสถานที่ทาการซือ้ ขาย และการซือ้ ขายจะสิ ้นสุดลงเมื่อจบการ
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สนทนา เพราะสถานที่ในการซื ้อขาย ให้ ยดึ ธรรมเนียมปฏิบตั เิ ป็ นเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่ทาให้ การซือ้ ขายสมบูรณ์ 7 ประการ 
1. ความพึงพอใจจากทังสองฝ่
้
าย (ผู้ซื ้อ ผู้ขาย) หรื อความพึงพอใจของตัวแทน
2. ทังสองฝ่
้
ายอยู่ในวิสยั ที่จะดาเนินการได้ (คือ เป็ นไท บรรลุนิตภิ าวะและมีสติสมั ปชัญญะ)
3. สิ นค้ าต้ องเป็ นสิ่ งที่ อนุมัติ ให้ ใช้ ประโยชน์ ดังนัน้ ไม่ อนุ ญ าตให้ ซื อ้ ขายสิ่ งที่ ไม่ มี ประโยชน์ สิ่ งที่
ประโยชน์เป็ นที่ต้องห้ าม (หะรอม) เช่น เหล้ า และหมู และสิ่งที่ประโยชน์ของมันไม่เป็ นที่อนุมัติ นอกจากใน
ภาวะคับขัน เช่น ซากสัตว์
4. สินค้ าต้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย หรื อผู้ขายได้ รับอนุญาตให้ ขาย ขณะทาสัญญา
5. สินค้ าต้ องรู้ชดั เจนโดยการเห็น หรื อระบุลกั ษณะรูปพรรณ
6. ราคาเป็ นที่ทราบกันระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
7. สินค้ าและราคาสามารถส่งมอบแก่กนั ได้ ดังนัน้ การขายสิ่งที่เตลิด (เช่น สัตว์ หรื อทาส) ขายนกใน
อากาศ หรื อทานองเดียวกันนี ้ ใช้ ไม่ได้ 


เงื่อนในการซือ้ ขาย
เงื่อนไขในการซือ้ ขายมี 2 ประเภท
1. เงื่อนไขถูกต้ องซึง่ มีผลบังคับ
2. เงื่อนไขไม่ถกู ต้ องซึง่ ส่งผลให้ การทาสัญญาเป็ นโมฆะ
สาหรั บเงื่อนไขถูกต้ อง เช่น มีเงื่อนไขว่าให้ ผ่อน หรื อจ่ายก่อนเพียงบางส่วน หรื อให้ มีสิ่งค ้าประกัน หรื อ
มีหลักประกัน เพราะส่งผลดีต่อพันธะสัญญา หรื อมีเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของสินค้ า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
»«الم ْس ِلمون َلَع َ ْو ِط ِهم

“บรรดามุสลิมต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้ ตอ่ กัน” (บันทึกโดย อะหมัด และอบู ดาวูด 3594)

และการที่ผ้ ขู ายตังเงื
้ ่อนไขต่อผู้ซื ้อว่า จะใช้ ประโยชน์ของสินค้ าสักระยะ เช่น อาศัยในบ้ านหลังนันเป็
้ น
เวลาหนึง่ เดือน เงื่อนไขเช่นนี ้ก็ถกู ต้ อง
สาหรั บเงื่อนไขที่ไม่ ถูกต้ อง ได้ แก่
 เงื่อนไขไม่ ถูกต้ อง และการซื อ้ ขายเป็ นโมฆะ เช่น ฝ่ ายหนึ่งตังเงื
้ ่อนไขแก่อีกฝ่ ายโดยมีสัญญา
ซ้ อน เช่น ซื ้อขายพร้ อมกู้ยืม และให้ เช่าพร้ อมกับซื ้อขาย
 เงื่อนไขเป็ นโมฆะแต่ เพียงลาพัง แต่การซื ้อขายไม่เป็ นโมฆะ เช่น ผู้ซื ้อตังเงื
้ ่อนไขว่าหากซื ้อสินค้ า
ไปแล้ วเกิดขาดทุน ก็จะคืนสินค้ า หรื อตังเงื
้ ่อนไขว่าอย่าไปขายต่อหรื อมอบให้ แก่ผ้ ใู ด
แต่เมื่อเงื่อนไขนันส่
้ งผลดีตอ่ สัญญาซื ้อขาย เงื่อนไขนันก็
้ ถกู ต้ อง
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การค้ าขายที่ต้องห้ าม
อิสลามได้ อนุมัติการค้ าขายทุกประเภทที่จะนามาซึ่งความดีและความจาเริ ญ และห้ ามการซื ้อขาย
บางประเภท เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียด และมีความเสี่ยง หรื อเกิดผลเสียต่อวงการตลาด หรื อเกิดผล
ต่อความรู้สกึ เป็ นเหตุให้ มีการริษยาต่อกัน และพิพาทกัน ได้ แก่
1. บัยอุลมุลามะสะฮฺ (การซื ้อขายโดยการสัมผัส) เช่นผู้ขายกล่าวว่า ผ้ าชิ ้นใดที่ท่านสัมผัส ก็จะเป็ น
ของท่าน ด้ วยราคาเท่านันเท่
้ านี ้ การขายเช่นนี ้ เป็ นโมฆะ เนื่องจากมีความไม่ชดั เจนและมีความเสี่ยง
2. บัยอุนมุนาบะซะฮฺ (การโยนสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ) เช่นกล่าวว่า ผ้ าชิ ้นใดที่ท่านโยนมายังฉัน ก็จะเป็ น
ของฉัน ด้ วยราคาเท่านันเท่
้ านี ้ การซื ้อขายเช่นนี ้ก็เป็ นโมฆะ เนื่องจากมีความเสี่ยงและไม่ชดั เจน
3. บัยอุนหะศอต (โยนก้ อนหิน) เช่นผู้ขายกล่าวว่า จงโยนก้ อนหิน หากโดนชิ ้นใด ก็จะเป็ นของท่าน
ด้ วยราคาเท่านันเท่
้ านี ้ การซื ้อขายเช่นนี ้ก็ไม่ถกู ต้ อง เนื่องจากไม่มีความชัดเจนและมีความเสี่ยง
4. บัยอุนนั จญ์ ชฺ (แบบมีหน้ าม้ า) คือการเพิ่มราคาจากผู้ที่ไม่ต้องการซื ้อสินค้ า (เพื่อให้ ผ้ ซู ือ้ หลงกล
และซื ้อในราคาที่สงู ) เป็ นการซื ้อขายที่ต้องห้ าม เพราะเกิดผลเสียต่อผู้ซื ้อ และเป็ นการหลอกลวง
5. สองขายในหนึ่งขาย (ขายสองแบบ) เช่น ผู้ขายกล่าวว่า ฉันขายสิ่งนี ้แก่ท่าน โดยที่ท่านต้ องขาย
สิ่งนันแก่
้ ฉนั หรื อ ฉันขายสิ่งนี ้แก่ทา่ นด้ วยราคาสด 10 หรื อราคาผ่อน 20 แล้ วก็แยกย้ ายจากกันก่อนที่จะตก
ลงกันในราคาใด การกระทาเช่นนี ้ไม่ถูกต้ อง เนื่องจากการซื ้อขายยังผูกพันอยู่กบั เงื่อนไข (ในตัวอย่างแรก)
และเนื่องจากราคาไม่แน่นอน (ในตัวอย่างที่สอง)
6. ผู้ท่ ีอยู่ในเมืองขายแทนผู้มาจากชนบท นัน่ ก็คือ นายหน้ า (ตัวกลาง) ซึ่งจะขายสินค้ าด้ วยราคา
สูงกว่าราคาทัว่ ไป (ปกติ)
7. การขายตัดหน้ า เช่น เขากล่าวแก่คนที่จะซื ้อสินค้ าชิ ้นหนึ่งในราคา 10 เหรี ยญ โดยกล่าวว่า ณ ที่
ฉันก็มีสิ่งเหมือนกันแต่ขายแค่ 9 เหรี ยญ
8. ขายสินค้ าที่ยังมิได้ ครอบครอง
9. บัยอุลอีนะฮฺ คือ ขายสินค้ าในราคาผ่อน (หรื อเครดิต) แล้ วซื ้อคืนด้ วยราคาสด ในราคาที่น้อยกว่า
10. การซือ้ ขายหลังจากอะซานครั ง้ ที่สองในละหมาดวันศุกร์ (สาหรับคนที่วาญิบต้ องละหมาดวัน
ศุกร์ )
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ตอนที่ 2
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับดอกเบีย้ 
احاكم الربا

1. นิยามของดอกเบีย้ 
เชิงภาษา คือ การเพิ่มเติมและงอกเงย และจะถูกนามาใช้ กบั การซื ้อขายที่ต้องห้ ามทุกประเภท
เชิ งบทบั ญ ญั ติ คือ การเพิ่ม ในสิ่ งต่างๆ ที่ ถูกกาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ หรื อการทานิติกรรมในการ
แลกเปลี่ยน โดยที่ไม่มีความเท่าเทียมกันตามกรอบของศาสนา หรื อ สิ่งแลกเปลี่ยนของอีกฝ่ ายยังคงค้ าง
จ่าย หรื อค้ างจ่ายทังสองฝ่
้
าย
2. เหตุผลการห้ ามดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยเป็ นสิ่งต้ องห้ าม (หะรอม) เนื่องจาก
1. มีความไม่สมดุล (ไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนกัน) ระหว่างความเหน็ดเหนื่อยกับผลที่ได้ รับ เพราะเจ้ าหนีท้ ี่
เอาดอกเบี ้ยนันไม่
้ ต้องใช้ ความพยายาม ไม่ต้องทาอะไร และไม่ต้องรับภาระการขาดทุนในสิ่งที่จะเป็ นรายได้
ของเขา หรื อกาไรที่เขาจะได้ รับ
2. ระบบเศรษฐกิจจะพังทลาย เพราะเจ้ าหนี ้ ไม่ทางานและอยู่อย่างสบาย เกี ยจคร้ าน เพียงเพราะมี
ความละโมบในผลตอบแทนที่เป็ นกาไร และเพิ่มภาระแก่ลูกหนี ้ โดยที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของระบบ
ดอกเบี ้ย
3. ทาลายจริ ยธรรมของสังคม เพราะขาดการร่วมมือระหว่างกัน เป็ นเหตุนาพาสู่การเอารัดเอาเปรี ยบ
เห็นแก่ตวั แทนที่จะมีการเสียสละ ความรัก และเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
4. มี การแยกชนชัน้ ในสังคม ระหว่างคนทางาน คนจน กับกลุ่ม นายทุน ซึ่งแรงงานและความเหน็ด
เหนื่อยของพวกเขาถูกเอาเปรี ยบ


3. ประเภทของดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยตามทัศนะของผู้ร้ ูส่วนมาก มี 2 ประเภท
1. ดอกเบีย้ เชิงเวลา (ริบา อันนะสีอะฮฺ)
คือ การยืดระเวลาในการชาระหนี ้ นัน่ ก็คือ ฝ่ ายหนึ่งต้ องจ่ายเพิ่ม เพื่อทดแทนกับการยืดระยะเวลา
ในการจ่าย ซึง่ เรี ยกว่า ผ่อน (หรื อ เซ็น หรื อ เครดิต)
2. ดอกเบีย้ เชิงปริมาณ หรื อความเหลื่อมลา้ ( ริบา อัลฟั ฎลฺ )
คือ ความเหลื่อมล ้าไม่เท่าเทียมกันในสิ่งแลกเปลี่ยนชนิดเดียวกัน เช่น ทองคาแลกเปลี่ยนกับทองคา
ที่มีน ้าหนักไม่เท่ากัน ข้ าวบาเล่กับข้ าวบาเล่ที่มีปริ มาณไม่เท่ากัน หรื ออื่นๆ ในทานองนี ้ จากทรัพย์สินที่มี
มูลเหตุดอกเบี ้ยเชิงปริ มาณ (คือ ทองคา เงิน ข้ าวสาลี ข้ าวบาเล่ อินทผลัม และเกลือ) ดอกเบี ้ยประเภทนี ้ถูก
เรี ยกว่า “ดอกเบี ้ยการซื ้อขาย และดอกเบี ้ยที่ซอ่ นเร้ น (มองไม่เห็น)” 

ฟิ กฮฺอย่างง่าย

 74 

- ดอกเบี ย้ ประเภทที่ ส ามตามทัศ นะของอัช ชาฟิ อี ย ะฮฺ (ผู้ รู้ มั ซ ฮับ ชาฟิ อี ย์ ) คื อ ดอกเบี ย้ ในการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์ คือ การยืดระยะเวลาในการครอบครองสิ่งแลกเปลี่ยนจากทังสองฝ่
้
าย หรื อจากฝ่ าย
หนึง่ ฝ่ ายใด
- ดอกเบี ย้ ประเภทที่ สี่ (ตามทัศ นะของบางส่ว น) คื อ ดอกเบี ย้ ในการกู้ยื ม คื อ การกู้ยื ม ที่ เรี ย กร้ อง
ผลประโยชน์
แต่ในความเป็ นจริง การแบ่งประเภทของดอกเบี ้ยยังคงอยูใ่ นสองประเภทหลักข้ างต้ น
นักเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่แบ่งดอกเบี ้ยเป็ น 2 ประเภท 
1. ดอกเบีย้ เงินกู้ท่ นี ามาใช้ ในการบริโภค
คือ ส่วนเพิ่มที่ถกู เก็บจากการกู้ยืมที่นาไปซื ้อสิ่งจาเป็ นพื ้นฐาน เช่นอาหาร เครื่ องดื่ม และยารักษาโรค
และในทานองนี ้
2. ดอกเบีย้ เงินกู้ท่ นี ามาลงทุน
คือ เพื่อใช้ ในการผลิต เช่นสร้ างโรงงาน โรงเรื อน หรื อเพื่อเป้าหมายในการค้ า
และดอกเบี ้ยยังแบ่งได้ อีก 2 ประเภท
1. ดอกเบีย้ ทบเท่ าทวี คือ ดอกเบี ้ยที่คิดเพิ่มในอัตราหลายเท่า
2. ดอกเบีย้ ธรรมดา คือ ดอกเบี ้ยที่คิดเพิ่มเพียงเล็กน้ อย
ดอกเบี ้ยเป็ นสิ่งต้ องห้ ามในทุกๆ การทาธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็ นดอกเบี ้ยเชิงปริ มาณ ดอกเบี ้ยเชิงเวลา
ดอกเบี ้ยทบเท่าทวี หรื อดอกเบี ้ยธรรมดา ดอกเบี ้ยเพื่อการบริโภคหรื อลงทุน 
อัลลอฮฺตรัสว่า
َّ َّ َ َ َ
ٱّلل يٱۡلَ يي َع َو َح َّر َم ذ
 ]175 : ٱلر َب َٰو ﴾ [ابلقرة
﴿ وأحل
ِ
“อัลลอฮฺทรงอนุมตั ิการค้ าขาย และห้ ามดอกเบี ้ย” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 275)


3. แนวทางที่จะปลอดภัยจากดอกเบีย้ มีหลายประการ
อิสลามได้ วางหลายแนวทางเพื่อให้ บริ สทุ ธิ์จากดอกเบี ้ย ได้ แก่ 
1. อนุมตั ิให้ มีการหุ้นส่วน (ร่วมทุน) คือการหุ้นส่วนจากสองคน คนหนึ่งมีต้นทุน และอีกคนเป็ นผู้ลงมือ
ทา กาไรแบ่งตามที่ตกลงกัน การขาดทุนจะเกิดแก่เจ้ าของทุน ส่วนผู้ปฏิ บตั ิการไม่ต้องรับผิดชอบในการ
ขาดทุน แต่เขาขาดทุนในแรงงาน
2. อนุญาตให้ มีการซื ้อขายล่วงหน้ า คือ (สะลัม) คือจ่ายก่อนและจะส่งมอบสินค้ าภายหลัง
ผู้ใดมีความเดือดร้ อนต้ องการทรัพย์ ก็ให้ ขายผลผลิตตามฤดูกาล ด้ วยราคาที่เหมาะสม (ตามเงื่อนไขที่
ถูกกล่าวไว้ ในตาราฟิ กฮฺ)
3. อนุญ าตให้ มี การขายผ่อน (เซ็ น หรื อเครดิต ) คื อ ราคาจะสูง กว่าราคาสด ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ เ กิ ดความ
สะดวก และปราศจากดอกเบี ้ย
4. ส่งเสริ ม ให้ มี กองทุน เพื่ อการยื ม เป็ นรายบุคคล หรื อแบบกลุ่ม หรื อระดับ ชาติ ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ มี การ
ช่วยกันอย่างแท้ จริง
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5. อิสลามบัญญัติให้ ผ้ ทู ี่มีหนี ้สินซึง่ มีความเดือดร้ อน คนยากจน คนเดินทางที่ขาดปั จจัยเป็ นผู้มีสิทธิ์รับ
ซะกาต ทังนี
้ ้เพื่อขจัดความเดือดร้ อนของพวกเขา และเพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ องพวกเขาให้ ดีขึ ้น
เหล่านี ้คือช่องทางที่สาคัญเพื่อรักษาไว้ ซึ่งความดีงามและประโยชน์แก่มนุษยชาติ และบรรลุเป้าหมาย
ในการขจัดความเดือดร้ อนต่างๆ 


4. กาไรหรือรายได้ ท่ เี กิดจากธนาคาร
หมายถึง (ตามนักเศรษฐศาสตร์ ) คือ ส่วนเกินหรื อส่วนเพิ่มที่ธนาคารจ่ายให้ แก่ผ้ ทู ี่ฝากเงิน และเรี ยก
เก็บจากผู้ก้ ยู ืม นัน่ เป็ นส่วนหนึ่งจากดอกเบี ้ย ยิ่งกว่านัน้ มันคือตัวตนของดอกเบี ้ยโดยแท้ เลยทีเดียว แม้ จะมี
ชื่อเป็ นอย่างอื่นก็ตามแต่ ดังนันมิ
้ ต้องสงสัยเลยว่า นัน่ คือดอกเบี ้ยที่ต้องห้ าม (หะรอม) ตามอัลกุรอาน หะ
ดีษ และมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ 
และส่วนเพิ่มจากการกู้ยืมที่มีการตังเงื
้ ่อนไขไว้ นนั ้ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม โดยมติเอกฉัน ท์ ส่วนชื่อที่เรี ยกว่า
กู้ยืมนัน้ ไม่ใช่การกู้ยืมที่แท้ จริง ดังที่เชค มุหมั มัด บิน อิบรอฮีม มุฟตี ประเทศซาอุดิอาระเบียได้ กล่าวไว้ ว่ า
“ในความเป็ นจริงสิ่งที่ถกู เรี ยกว่าการกู้ยืมนัน้ ไม่ใช่การกู้ยืม เนื่องจากการกู้ยืมที่แท้ จริงคือ การทาทาน การ
ช่วยเหลือและให้ ความสะดวก แต่นี่คือการแลกเปลี่ยนที่ชดั เจน คือการซื ้อขายเงินตราด้ วยเงินตราในราคา
ผ่อน และมีกาไรตามที่ตงเงื
ั ้ ่อนไขไว้ ” 
ด้ วยเหตุนี ้ เป็ นที่ชดั เจนว่า กาไรที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากการกู้ยืม และที่ธนาคารจ่ายแก่ผ้ ฝู ากนัน้ มี
สถานะเท่าเทียมกับดอกเบี ้ยทุกประการ 
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ตอนที่ 3
การเช่ าและการจ้ าง
اإلجارة
1. ความหมาย อัลอิญาเราะฮฺ
คือ การทานิติกรรมให้ ใช้ ประโยชน์ หรื อให้ ทาประโยชน์ในสิ่งที่อนุมตั แิ ละเป็ นที่ทราบกันทังสองฝ่
้
าย
2. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ
การเช่าและการจ้ างเป็ นสิ่งที่อนุมัติ คือการทานิติ กรรมที่มีผลบังคับทังสองฝ่
้
าย (ผู้ว่าจ้ างและลูกจ้ าง/
ผู้ให้ เช่าและผู้ขอเช่า)
3. เหตุผลแห่ งบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจ้ างและการเช่ า
ในการเช่าและการว่าจ้ างเป็ นการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เพราะบางคนมีความต้ องการคนที่
ชานาญทางานแก่เขา สร้ างอาคารและโรงเรื อน รถยนต์ เครื่ องมือในการบรรทุก ขนส่ง และใช้ ประโยชน์
และในการว่าจ้ าง เช่า เป็ นการให้ ความสะดวกแก่ผ้ คู นที่จะจัดการกับความเดือดร้ อนต่างๆ
4. ประเภทของการเช่ าและการว่ าจ้ าง มี 2 ประเภท
 การเช่าสิ่งของ เช่น “ฉันให้ ทา่ นเช่าบ้ านหลังนี ้ หรื อรถยนต์คนั นี ้”
 การว่าจ้ างให้ ทางาน เช่น ว่าจ้ างให้ ก่อสร้ างกาแพง หรื อไถดิน หรื ออื่นๆ
5. เงื่อนไขการว่ าจ้ างและเช่ า
1. การว่าจ้ างและเช่าผู้ที่อยูใ่ นวิสยั ที่จะดาเนินการได้ (มีสติสมั ปชัญญะ ไม่เป็ นทาส และบรรลุนิตภิ าวะ
ตามศาสนบัญญัต)ิ
2. มีความชัดเจนในการใช้ ประโยชน์ หรื อให้ ทาประโยชน์ เช่น เช่าบ้ านเพื่ออยู่อาศัย ว่าจ้ างเพื่อเป็ นคน
รับใช้ หรื อเพื่องานสอน
3. ค่าเช่าหรื อค่าจ้ างมีต้องมีความชัดเจน
4. การใช้ หรื อทาประโยชน์ในสิ่งที่ศาสนาอนุมตั ิ เช่น บ้ านเพื่ออยูอ่ าศัย ดังนันไม่
้ อนุญาตให้ ว่าจ้ างในสิ่ง
ต้ องห้ าม เช่น การซินา (ผิดประเวณี ) ร้ องเพลง เช่าบ้ านเพื่อทาเป็ นโบสถ์ หรื อเพื่อเป็ นที่ขายเหล้ า เหล่านี ้
เป็ นต้ น
ประเด็น การโดยสารรถยนต์ เครื่ องบิน หรื อเรื อ หรื อจ้ างตัดเย็บผ้ า หรื อว่าจ้ างให้ แบกสัมภาระ โดยไม่
มีการทาการตกลงกัน (สัญญา) ก็เป็ นอันใช้ ได้ ด้ วยราคาเช่าหรื อจ้ างตามจารี ตประเพณี
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6. เงื่อนไขสิ่งที่ให้ เช่ า
มีเงื่อนไขว่าสิ่งที่ให้ เช่า ต้ องทราบชัดเจน โดยการเห็นหรื อการบ่งบอกลักษณะ และทาสัญญาตกลง
กันให้ ใช้ ประโยชน์ในสิ่งนัน้ โดยไม่ใช่ตวั ของมัน และสามารถส่งมอบแก่กนั ได้ และต้ องเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์
และเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับอนุญาตในสิ่งนัน้
7. ประเด็นต่ างๆ ในการให้ เช่ า
 สิ่งที่เป็ นวะกัฟสามารถให้ เช่าได้ หากผู้ให้ เช่าเสี ยชีวิต กรรมสิทธิ์ จะตกแก่ทายาท ค่าเช่าก็เป็ นของ
ทายาท การเช่าจะไม่ถกู ยกเลิก
 ไม่อนุญาตให้ เช่าในสิ่งที่ห้ามซื ้อขาย ยกเว้ นเช่าสิ่งที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ (วะกัฟ ) ว่าจ้ างคนที่เป็ น
อิสระ (ไม่ใช่ทาส) และจ้ างทาสที่เป็ นแม่ของลูก (สามประการนี ้ห้ ามขายแต่วา่ จ้ างหรื อเช่าได้ )
 การเช่าจะถูกยกเลิก เนื่องจากสิ่งที่ให้ เช่าเกิดชารุด เสียหาย หรื อหมดประโยชน์
 อนุญ าตให้ เอาค่าจ้ างในการสอน การก่อสร้ างมัสยิด และอื่นๆ ในทานองนี ้ ส่วนค่าจ้ างในการทา
หัจญ์ สามารถเอาได้ เมื่อจาเป็ น
 ผู้ทาหน้ าที่อิมาม ครูสอนอัลกุรอาน และ ผู้ทาหน้ าที่อะซาน สามารถเอาค่าจ้ างหรื อรับค่าตอบแทน
จากกองคลังได้ โดยไม่ต้องมีการตังเงื
้ ่อนไขไว้ ก่อน
 ลูกจ้ างหรื อผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหาย หากไม่เกิดจากการละเลย หรื อใช้ เกินขอบเขต
 จาเป็ นต้ องจ่ายค่าจ้ างหรื อค่าเช่า เมื่อมีการทาสัญญา และจาเป็ นต้ องจ่ายค่าเช่าเมื่อมีการส่งมอบสิ่ง
ที่ให้ เช่า และหากทังสองฝ่
้
ายยินยอมที่ให้ มีการยืดเวลา หรื อผ่อนชาระ ก็สามารถทาได้ ส่วนลูกจ้ างต้ องได้ รับ
ค่าจ้ างเมื่อทางานเสร็จ
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ตอนที่ 4
วะกัฟ
الوقف
1. คานิยาม
เชิงภาษา คือมาจากคาว่า วะ กอ ฟา แปลว่า สงวน ระงับ และบริจาค
เชิงวิชาการ คือ การสงวนทรัพย์สินหลักที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ไว้ และนาประโยชน์ไปบริ จาคเพื่อเป็ น
ทาน
2. หลักฐานการทาวะกัฟ
มีหลักฐานจากหะดีษ และมติเอกฉันของปวงปราชญ์
หลักฐานจากหะดีษ

َ
َ
َ َ
َ َ َ َ ْ
ّ َ
َ ْ «إ ن شئ: َف َما ََأ ْمرين فيه؟ َقال،نفس عندي منه
ت َحبست
 ِإ ن أ َصبْت َماال ِِيْ ََب ل ْم أ ِصب قط ماال أ، يَا َرسول اّلل:أن ع َمر قال
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ
ْ ّ َ َ َ
َ َ
َ وال ي
»ورث
ي أنه ال يبَاع أصلها َوال يوهب
 غ،أصلها َوَ َصدقت بِها

อุมรั ฺ บิน อัลค็อฏฏอบ กล่าวว่า “โอ้ ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ ฉันได้ ครอบครองทรัพย์สิน (ที่ดินได้ มาโดยการ
ซื ้อ) ที่เมืองค็อยบัรฺ ฉันไม่เคยได้ รับทรัพย์สินที่มีคา่ เช่นนี ้มาก่อน ท่านจะสัง่ ให้ ฉันทาสิ่งใด ท่านเราะสูลกล่าว
ว่า “หากท่านต้ องการก็จงระงับสิทธิ์ไว้ (ห้ ามถ่ายโอนกรรมสิทธิ์) โดยไม่ขายและไม่มอบให้ คนอื่น และไม่เป็ น
มรดก แล้ วนาผลประโยชน์มาบริจาคเป็ นทาน”
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ َ ه
َ
ْ َ
َ
ه
َ
َ اّلل َواب ْن
اح لَع َم ن َو ِِل َها أ ن
 َو ال ج ن،والض ي ْف
الس بِ يل
الر ق اب َو ِِف َس بِ يل
ف تَ َص د ق ب ِ َه ا ع َم ر لَع الف ق َراء َوذ ِوي الق رب و
َ َْ
ْ َ
َ
ْ َْ
َ
َ ْ ص د يق ا َغ
.ي متمول ِف يه
ِ ي أ ك ل ِم نه ا ب ِالم ع روف أ و يط عم

“แล้ วอุมรั ฺ ก็บริ จาคเป็ นทานแก่คนยากจน ญาติใกล้ ชิด ในการไถ่ทาส และแก่นกั รบในศาสนา คนเดินทาง
ที่ขาดเสบียง และผู้ที่เป็ นแขก และไม่เป็ นบาปแก่ผ้ ูที่ดแู ลที่จะบริ โภคตามปกติวิสยั (ธรรมเนียม )หรื อให้
ผู้อื่นบริ โภคโดยไม่ถือเอาเป็ นกรรมสิทธิ์ ” (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 2586, มุสลิม 1633, อัตติรมิซีย์ 1375,
อันนะสาอีย์ 3640, อบูดาวูด 2878, และท่านอื่น)


การทาวะกัฟเป็ นคุณสมบัติท่ ีโดดเด่ นของมุสลิม 
ญาบิรฺ กล่าวว่า “ไม่มีสาวกของเราะสูลคนใดที่มีความสามารถ นอกจากเขาจะทาการวะกัฟ
จากหะดีษบทนี ้ เป็ นที่ ประจักษ์ ว่า ผู้คนในปั จจุบันนี ้ มี ความแตกต่างกับยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เพราะโดยมากในปั จจุบนั จะไม่ร้ ูจกั สิ่งใด นอกจากการทาพินยั กรรม พวกเขาไม่ร้ ูจกั การทาวะกัฟ 

3. เหตุผลการบัญญัตกิ ารทาวะกัฟ 
1. ส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่มีฐานะดีเตรี ยมเสบียงเพื่อโลกหน้ า โดยการทาความดีให้ มากๆ โดยให้ ทาการบริจาค
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ทรัพย์สินเพื่อเป็ นทาน เพราะเกรงว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้ ว ทรัพย์สินของเขาจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ที่ไม่
รู้ จักรักษา แล้ วการงานของเขาจะถูกลบล้ าง และลูกหลานของเขาจะยากจน และเพื่ อป้องกันมิ ให้ เกิ ด
เช่นนัน้ และเพื่อให้ มีส่วนร่วมในการทาความดี ศาสนาจึงบัญญัติให้ มีการทาวะกัฟ เพื่อที่เขาจะทาความดี
ด้ วยตัวเอง และจัดการตามความประสงค์ และเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง เหมือนกับตอนที่เขามีชีวิต
2. การทาวะกัฟเป็ นสาเหตุหลัก (ปั จจัยหลัก) ที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ มัสญิด โรงเรี ยน และอื่นๆ ที่เป็ นการ
กุศ ล เพราะตามประวัติศ าสตร์ มัส ญิ ด โดยมากด ารงอยู่ด้ วยกับ สิ่ ง วะกัฟ ยิ่ ง กว่านัน้ สิ่ ง จ าเป็ นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวกับมัสญิด เช่น การทาความสะอาด เครื่ องปู และปั จจัยยังชีพของผู้ดแู ล ยังต้ องอาศัยสิ่งวะกัฟ 

4. ถ้ อยคาวะกัฟ
ถ้ อยคาที่ชดั เจน เช่น ฉันได้ สงวนสิทธิไว้ ฉันทาการวะกัฟ ฉันทาทานในหนทางแห่งอัลลอฮฺ
และถ้ อยคาที่เป็ นนัย เช่น ฉันทาทาน ฉันหวงห้ ามไว้ มิให้ มีการโอนกรรมสิทธิ์ ฉันให้ มนั อยู่ตลอดไปโดย
ไม่เป็ นสิทธิ์ของผู้ใด 
ถ้ อยคาที่เป็ นนัยจะบ่ งชีถ้ ึงการทาวะกัฟได้ โดยอย่ างหนึ่งอย่ างใดหนึ่งจากสามกรณี 
1. ถ้ อยคาเป็ นนัยและเจตนาทาวะกัฟ
2. ถ้ อยคาที่เป็ นนัยพร้ อมกับถ้ อยคาที่ชดั เจน หรื อพร้ อมกับถ้ อยคาที่เป็ นนัยเช่น ฉันสงวนสิ่งนี ้ไว้ หรื อสิ่ง
นี ้เพื่อหนทางแห่งอัลลอฮฺ หรื อให้ อยูต่ ลอดไปโดยไม่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
3. การระบุลักษณะของสิ่ ง ของ เช่น สิ่งนี ห้ ้ ามขายและห้ ามมอบให้ และเช่น เดียวกัน การวะกัฟ จะ
สมบูรณ์โดยการกระทา เช่น สร้ างมัสญิดในที่ดนิ ตนเองแล้ วอนุญาตให้ คนอื่นละหมาด

5. ประเภทของการทาวะกัฟ
การทาวะกัฟโดยแบ่ งตามผู้รับประโยชน์ มี 2 ประเภท 
 การกุศล 
 เพื่อส่วนตัวหรื อลูกหลาน
1. วะกัฟเพื่อการกุศล
คือ ในเบื ้องต้ นวะกัฟเพื่อการกุศล แม้ ว่าเพียงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม จากนันจะวะกั
้
ฟแก่คนใด หรื อกลุ่ม
ใดเป็ นการเฉพาะเจาะจง เช่น บริจาคที่ดนิ แก่โรงพยาบาล หรื อโรงเรี ยน ต่อจากนันจะเป็
้
นของลูกหลาน
2. วะกัฟเพื่อส่ วนตัวหรื อลูกหลาน
คือ สิ่งที่วะกัฟในเบื ้องต้ นแก่ตวั เอง หรื อคนใด หรื อกลุ่มใด เป็ นการเฉพาะ แล้ วต่อมาจะวะกัฟเพื่อการ
กุศล เช่น วะกัฟแก่ตวั เองเมื่อเขาเสียชีวิตจะเป็ นของลูกๆ และเมื่อพวกเขาเสียชีวิตจะวะกัฟเพื่อการกุศล

6. สิ่งที่ทาวะกัฟ
สิ่งที่ทาวะกัฟคือ ทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ (สิ่งปลูกสร้ าง) เช่น อาคาร ที่ดิน หรื อบ้ าน โดย
มติเอกฉันท์ หรื อสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์เคลื่อนย้ ายได้ ) เช่น หนังสือ เสื ้อผ้ า สัตว์เลี ้ยง และอาวุธ
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ดังหะดีษที่ทา่ นนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

َ
َ َ ََ
ْ َ ََْ ََْ
َْ
َ
ّ
َ أعتَ َده يف
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

“สาหรับคอลิดนัน้ แท้ จริ งพวกท่านอธรรมต่อคอลิด (โดยกล่าวหาว่าไม่จ่ายซะกาตเสื ้อเกราะ เพราะเข้ าใจ
ว่ามีไว้ เพื่อค้ าขาย) เนื่องจากเขาได้ บริจาคเสื ้อเกราะและอาวุธของเขาเพื่อ อัลลอฮฺแล้ ว” (บันทึกโดย อัลบุคอ
รี ย์ 1399, มุสลิม 983, อัตติรมิซีย์ 3761, อันนะสาอีย์ 2464, อบู ดาวูด 1623, และอะหมัด 2/323)
และมติเอกฉันท์ของประชาชาตินี ้ ในการวะกัฟเสื่อ และโคมไฟ แก่มสั ยิด โดยไม่มีการคัดค้ าน 
การวะกัฟเครื่ องประดับเพื่อการสวมใส่และยืม (เช่น ชุดเจ้ าสาวเพื่อให้ ยืม) ก็ใช้ ได้ เนื่องจากการวะกัฟ
คือถาวรวัตถุที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ก็เช่นเดียวกับอาคาร

7. เงื่อนไขผู้วะกัฟ 
ผู้ที่ทาวะกัฟต้ องประกอบด้ วยเงื่อนไขต่อไปนี ้ หากขาดข้ อหนึง่ ข้ อใด การทาวะกัฟใช้ ไม่ได้ 
1. ต้ องมีคุณสมบัติที่จะบริ จาคได้ การทาวะกัฟของทรัพย์ที่ปล้ น หรื อซื ้อแต่ยังไม่ได้ สิทธิ์ ครอบครอง
โดยสมบูรณ์ ก็ใช้ ไม่ได้
2. ผู้วะกัฟต้ องมีสติสมั ปชัญญะ ดังนันการท
้
าวะกัฟของคนวิกลจริ ต คนปั ญญาอ่อน และในทานองนี ้
ใช้ ไม่ได้
3. ต้ องบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ ดังนันการวะกั
้
ฟของเด็ก ใช้ ไม่ได้ ไม่ว่าจะรู้ เดียงสาหรื อไม่ก็
ตาม
4. เป็ นผู้มีความสามารถในการใช้ ทรัพย์ (เป็ นผู้ที่มีความปราดเปรื่ อง) ดังนันการวะกั
้
ฟของผู้ที่ถกู อายัด
ใช้ ไม่ได้ (อายัดเพราะสติไม่สมประกอบ หรื อล้ มละลาย)

8. เงื่อนไขสิ่งวะกัฟ
เพื่อให้ สิ่งวะกัฟดาเนินอย่างต่อเนื่อง ต้ องประกอบด้ วยเงื่อนไขต่อไปนี ้ 
1 ต้ องเป็ นทรัพย์สินอสังหาริ มทรัพย์ (สิ่งปลูกสร้ าง) เช่น อาคาร หรื ออื่นๆ
2. เป็ นทรัพย์สินที่ทราบตัวตน ปริมาณอย่างชัดเจน
3. เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้วะกัฟ ขณะที่วะกัฟ
4. จะต้ องเจาะจง ดังนันการวะกั
้
ฟสิ่งที่ไม่เจาะจงใช้ ไม่ได้
5. สิ่งที่วะกัฟจะต้ องไม่เกี่ยวพันกับกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
6. สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ตามปกติวิสยั
7. ใช้ ประโยชน์ในสิ่งที่ศาสนาอนุมตั ิ

9. การใช้ ประโยชน์ จากสิ่งวะกัฟ
การใช้ ประโยชน์จากสิ่งวะกัฟ เช่น บ้ านโดยการอยู่อาศัย พาหนะโดยการขับขี่ และสัตว์โดยการตัดเอา
ขน นม ไข่ หรื ออื่นๆ ไปใช้ ประโยชน์
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10. ความแตกต่ างระหว่ างวะกัฟและวะศียะฮฺ(พินัยกรรม)
1. วะกัฟ คื อการสงวนไว้ ซึ่งสิ ทธิ์ ของทรั พ ย์ สิน หลัก และบริ จาคผลประโยชน์ (ผลผลิต ) ไว้ เป็ นทาน
ขณะที่วะศียะฮฺ(พินยั กรรม) คือการโอนกรรมสิทธิ์ให้ โดยสมัครใจหลังจากที่เจ้ าของเสียชีวิต ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ
หรื อผลประโยชน์ตา่ งๆ
2. วะกัฟ มี ผลบังคับ จะกลับคาหรื อยกเลิกไม่ได้ (ตามทัศนะของผู้ร้ ู โดยรวม) เนื่ องจากท่านเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวแก่อมุ รั ฺ วา่
َ ْت أَ ْصلَ َها َوََ َصدق
َ ت َحب ْس
َ ْ«إ ْن شئ
»ت بِ َها
ِ ِ
ِ

“หากท่านต้ องการ (ประสงค์) ก็จงสงวนสิทธิ์ ไว้ และนาผลประโยชน์บริ จาคเป็ นทาน” (บันทึกโดย อัลบุคอ
รี ย์ 2586, มุสลิม 1633 และท่านอื่น ๆ)
ส่วนพินยั กรรมนัน้ จะมีผลบังคับ และอนุญาตให้ เจ้ าของพินยั กรรมกลับคาพูดได้ ไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน 
3. สิ่งที่วะกัฟจะไม่มีผ้ ใู ดถือสิทธิ์ครอบครอง ส่วนประโยชน์เป็ นสิทธิ์ของผู้รับวะกัฟ ขณะที่พินยั กรรมนัน้
สิทธิ์และประโยชน์ จะเป็ นของผู้รับพินยั กรรม
4. การให้ สิทธิ์ใช้ ประโยชน์ในสิ่งวะกัฟ จะเกิดขึ ้นขณะผู้วะกัฟมีชีวิตและหลังจากที่เสียชีวิต ส่วนสิทธิ์ใน
พินยั กรรมจะเกิดขึ ้นหลังจากเจ้ าของพินยั กรรมเสียชีวิตเท่านัน้
5. ในการวะกัฟจะไม่มีการจากัดปริ มาณ ส่วนพินยั กรรม จะต้ องไม่เกินหนึ่งในสาม เว้ นแต่ได้ รับความ
ยินยอมจากทายาท
6. อนุญ าตให้ วะกัฟ แก่ทายาท ส่วนพินัยกรรมนัน้ ไม่อนุญาต เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากบรรดา
ทายาท
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ตอนที่ 5
พินัยกรรม
الوصية

1. นิยาม
วะศียะฮฺ หรื อพินยั กรรม คือ คาสัง่ ให้ จดั การทรัพย์สินหลังจากที่เขาเสียชีวิต รวมถึงการคืนของฝาก การ
บริ จาคและภาระต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับทรัพ ย์สิ น การจัดงานแต่งให้ ลูกสาว การอาบนา้ และละหมาดศพ การ
จัดการหนึง่ ส่วนสามของทรัพย์สิน และอื่นๆ

2. หลักฐานทางบทบัญญัตกิ ารทาพินัยกรรม
อัลกุรอาน หะดีษ และมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ 

َ َ َ َ َ َ َي ي
َ َ ًّ َ
َ َ َ َ ي ً ي َ َّ ي َ َ ي َ ي َ ي َ َ ي
ي
َ َع ٱليم َّتق
َ ﴿ كت ِب عليكم إِذ ح
:  ﴾ [ابلقرة١٨٠ ِي
وف حقا
ض أ َح َدكم ٱل َم يوت إِن ترك خۡي ٱلوصِ ية ل ِلو َٰ ِدلي ِن وٱۡلقر ِب
ِ ي بِٱل َم يعر
]710

“การทาพินยั กรรมให้ แก่ผ้ บู งั เกิดเกล้ าทังสอง
้
และบรรดาญาติที่ใกล้ ชิดโดยชอบธรรมนันได้
้ ถูกาหนดขึ ้นแก่
พวกเจ้ าแล้ ว เมื่อความตายได้ มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้ า หากเขาได้ ทิ ้งทรัพย์สมบัติไว้ ทังนี
้ ้เป็ นหน้ าที่แก่
ผู้ยาเกรงทังหลาย”
้
(อัลบะเกาะเราะฮฺ 180)
และหะดีษ
َ َ

َ

َ
َ « َم ا

»ح ق امرئ م ْس لِ م هل ش ٌء ي ويص ب ِ ِه يبيت ِل ْل تني إ ِال َو َو ِص ي ته مكتوبة
“ไม่บงั ควรแก่มุสลิมคนใดที่เขามีภาระต้ องสั่งเสียโดยที่เขานอนโดยไม่เอาใจใส่ (เผอเรอ) เพียงสองคืน
นอกจากว่าต้ องมี พินัยกรรมของเขาถูกจารึ กไว้ ณ ที่เขา” (บัน ทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 2587, มุสลิม 1627,
อัตติรมิซี ย์ 974, อัน นะสาอีย์ 3616, อบูดาวูด 2862, อิบ นุม าญะฮฺ 2699, อะหมัด 2/80, และมาลิก
1492)

3. พินัยกรรมมีผลบังคับโดย
1. วาจา
2. ลายลักษณ์ อกั ษร
3. สัญญาณบ่งชีท้ ี่เข้ าใจได้

หนึ่ง  วาจา 
นักนิติศาสตร์ อิส ลามมีความเห็นพ้ องกันว่าพินัยกรรมมี ผลบังคับโดยคาพูดที่ชัดถ้ อยชัดคา เช่น
สิ่งนี จ้ ะเป็ นกรรมสิทธิ์ ของคนนัน้ หรื อคาพูดที่ เป็ นนัยแต่เข้ าใจได้ ว่าเป็ นพินัยกรรมโดยมี พยานแวดล้ อม
ประกอบ เช่น หลังจากฉันตายฉันให้ เขาสิ่งนัน้ สิ่งนี ้ หรื อจงเป็ นพยานด้ วยว่ าฉันสั่งเสียสิ่งนีแ้ ก่คนนัน้ 
สอง  ลายลักษณ์ อักษร
ลายลักษณ์อกั ษรจากคนที่ไม่สามารถพูดได้ เช่นเป็ นใบ้ หรื อผู้ที่ลิ ้นหนักพูดไม่ได้ หรื อผู้ที่หมดหวังที่จะ

ฟิ กฮฺอย่างง่าย

 83 

พูด
สาม  สัญญาณ 
คือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการสั่งเสีย และพินัยกรรมของคนเป็ นใบ้ และคนที่พูดไม่ได้ มีผลบังคับโดย
สัญญาณที่เข้ าใจได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาไม่สามารถพูด และหมดหวังที่จะพูดได้ 

4. ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ
พินยั กรรมเป็ นคาสัง่ ที่ถกู บัญญัตไิ ว้ ในอัลกุรอาน 

َ َ
َ ي
َ
َ َ َ َ ي
ي
ي َي
ِي ٱل ي َو َّيةِ يٱث َن َ َ َ ي ذ
َ يأ ُّي َها َّٱل
َ ِين َء َمنو َش َه َٰ َدة بَ يين ِكم إِذ ح
ََ َ ي ي
َٰٓ ﴿
ۡيك يم إِن أنت يم
ِض أ َح َدكم ٱل َم يوت ح َ ص
ِ
ِ ان ذو عدل مِنكم أو ء خر ِن مِن غ
َ
َ
ي
َ
َ
ُّ َ ي
َ َ َ َ
َ
َ يَي ي َي
َّ
ي
َض يبت يم ف ٱۡل ِ َ َ َ ي
َي
َ َّ َ َ ي
َ َ
َ َ
َتي بِهِۦ ث َم ٗنا َول يو َكن ذ
ۡرض فأصَٰبتكم م ِصيبة ٱل َم يو ِ ن
ِ
ِ ت َتبِسونهما مِن بع ِد ٱلصل َٰوة ِ فيقسِ م
ِ ان بِٱّللِ إ ِ ِن ٱرتبتم ل نش
َّ َ َ َٰ َ َ ي َ َٰ َ َ َ ي
َ ٱّللِ إ َّنا إ ٗذ لَّم َن ٱٓأۡلثِم
]706 :  ﴾ [املائدة١٠٦ ي
قرب ول نكتم شهدة
ِ
ِ ِ ِ

“โอ้ ผ้ ศู รัทธาทังหลาย!
้
การเป็ นพยานระหว่างพวกเจ้ า เมื่อความตายได้ มายังคนหนึง่ คนใดในพวกเจ้ า ขณะมี
การทาพินัยกรรมนัน้ คือสองคนที่ เป็ นผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้ า หรื อคนอื่นสองคนที่ มิใช่ในหมู่พวกเจ้ า
หากพวกเจ้ าได้ เดินทางไปในผืนแผ่นดิน แล้ วได้ มีเหตุภัยแห่งความตายประสบกับพวกเจ้ า โดยที่พวกเจ้ า
จะต้ องกักตัวเขาทังสองไว้
้
หลังจากละหมาด แล้ วทังสองนั
้
นก็
้ จะสาบานต่ออัลลอฮฺ หากพวกเจ้ าคลางแคลง
ใจ ด้ วยการให้ พวกเขากล่าวว่า เราจะไม่นาการสาบานนันไปแลกเปลี
้
่ยนกับราคาใด ๆ และแม้ วา่ เขาจะเป็ น
ญาติใกล้ ชิดก็ตาม และเราจะไม่ปกปิ ดหลักฐานของอัลลอฮฺ มิ เช่นนัน้ แล้ ว แน่นอน เราก็จะอยู่ในหมู่ผ้ ูที่
กระทาบาป” (อัลมาอิดะฮฺ 106)
5. ประเภทของพินัยกรรม
1. พินยั กรรมภาคบังคับ (วาญิบ)
2. พินยั กรรมภาคสมัครใจ (ส่งเสริมให้ ปฏิบตั )ิ
หนึ่ง  ภาคบังคับ
ผู้ที่มีหนี ้สิน ผู้ที่มีภาระต้ องรับผิดชอบและมีพันธะสัญญา จาเป็ นต้ องทาพินัยกรรมให้ ชดั เจน โดยทา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุหนี ้สิน จะเป็ นหนี ้ที่ดว่ น หรื อหนี ้ที่จ่ายตามระยะ และระบุให้ ชดั เจนเกี่ยวกับพันธะ
สัญญาต่างๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นที่ประจักษ์แก่ทายาทในการจัดการให้ ดาเนินตามพินยั กรรม
สอง  ภาคส่ งเสริม (สมัครใจ)
คือการทาพินยั กรรมแก่บคุ คลที่ไม่ใช่ทายาท โดยอัตราหนึ่งในสามของทรัพย์สิน หรื อน้ อยกว่านัน้ และ
ทาพินัยกรรมในด้ านการกุศล ไม่ว่าจะเป็ นการกุศลที่ จากัดเฉพาะ เช่น ให้ แก่ญ าติ หรื อคนอื่นๆ หรื อแก่
องค์กรใดเป็ นการเฉพาะ เช่น มัสญิ ดนัน้ ๆ หรื อแก่องค์กรการกุศลสาธารณะ เช่น มัสญิ ดต่างๆ โรงเรี ยน
หอสมุด ค่ายลี ้ภัย โรงพยาบาล และอื่นๆ
6. อัตราทรัพย์ สินในการทาพินัยกรรม
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ไม่อนุญาตให้ ทาพินยั กรรมเกินกว่าหนึ่งในสามของทรัพย์สิน เนื่องจากหะดีษ ของสะอัด บิน อบี วัก
กอศ ที่ได้ ถามท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า
» «اللث واللث كثي: باللث؟ قال: «ال» قال: بالشطر؟ قال: «ال» قال:أويص بمايل لكه؟ قال

“ได้ หรื อไม่ที่ฉันจะบริจาคทรัพย์สินทังหมด
้
? ท่านเราะสูลตอบว่า “ไม่” สะอัด ก็กล่าวว่า “ครึ่งหนึง่ ล่ะ?” ท่าน
เราะสูลตอบว่า “ไม่ได้ ” สะอัดก็กล่าวว่า “หนึ่งในสามล่ะ?” ท่านเราะสูลก็ตอบว่า “ได้ และหนึ่งในสามนันก็
้
มากแล้ ว” (บันทึกโดย อัลบุคอรี ย์ 2591, มุสลิม 1628, อัตติรมิ ซี ย์ 2116, อันนะสาอี ย์ 3628, อบูดาวูด
2864 และท่านอื่นๆ)
และไม่อนุญาตให้ ทาพินยั กรรมให้ กบั ผู้ที่ไม่ใช่ทายาท ในอัตรามากกว่าหนึ่งในสาม หรื อทาพินยั กรรม
แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ในมรดก เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากทายาทคนอื่นๆ
7. พินัยกรรมจะสมบูรณ์ โดย
1. พินยั กรรมต้ องมีความชอบธรรม คือมีความเป็ นธรรม
2. ต้ องสอดคล้ องกับบทบัญญัติ
3. เจ้ าของพินยั กรรมต้ องกระทาอย่างบริ สทุ ธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และตังใจว่
้ าพินยั กรรมดังกล่าวขอให้ เป็ น
การกระทาความดีและการกุศล


8. เงื่อนไขผู้ทาพินัยกรรม (เจ้ าของพินัยกรรม)
1. เป็ นผู้ที่อยูใ่ นวิสยั บริจาคได้ (มีสติสมั ปชัญญะ ไม่เป็ นทาส บรรลุนิตภิ าวะตามศาสนบัญญัติ)
2. เป็ นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์
3. ยินยอมและสมัครใจ (ไม่ถกู บังคับ)
9. เงื่อนไขผู้รับพินัยกรรม
1. รับพินยั กรรมไปใช้ ในสิ่งที่ดี หรื ออนุมตั ิ
2. ผู้รับพินยั กรรมต้ องมีชีวิตขณะทาพินยั กรรม มีอยู่จริ งหรื อโดยการคาดการณ์ (เช่นเด็กในครรภ์)
และตามเงื่อนไขนี ้ พินยั กรรมแก่ผ้ ทู ี่ยงั ไม่มีอยู่ จะสมบูรณ์ใช้ ได้
3. ระบุผ้ รู ับอย่างชัดเจน
4. เป็ นผู้ที่ครอบครองสิทธิ์ได้ (เช่น ไม่ใช่ญิน สัตว์ หรื อคนตาย)
5. จะต้ องไม่เป็ นฆาตกรฆ่าเจ้ าของพินยั กรรม
6. มิใช่ทายาท


10. เงื่อนไขสาระแห่ งพินัยกรรม (สิ่งที่เป็ นพินัยกรรม)
1. เป็ นทรัพย์สินที่เป็ นมรดกได้
2. ทรัพย์สินนันต้
้ องเป็ นสิ่งปลูกสร้ าง ตามนิยามของบทบัญญัติ

ฟิ กฮฺอย่างง่าย

 85 

3. เป็ นทรัพย์สินที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ แม้ วา่ ไม่มีอยูข่ ณะทาพินยั กรรมก็ตาม
4. เป็ นกรรมสิทธิ์ของเจ้ าของพินยั กรรมขณะที่ทาพินยั กรรม
5. จะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติ



11. การยืนยันพินัยกรรม
เป็ นประเด็นที่มีมติเอกฉันท์ว่า ควรเขียนพินัยกรรมโดยเริ่ มด้ วยบัสมะละฮฺ และการสรรเสริ ญ อัลลอฮฺ
และเศาะละวาตนบี และประกาศชื่อพยาน โดยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
12. ผู้รับผิดชอบพินัยกรรม (หรื อผู้จัดการพินัยกรรม)
ผู้รับผิดชอบพินยั กรรมมี 3 ประเภท
1. ผู้ปกครองรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่
2. ผู้พิพากษา
3. สามัญชน
13. สิ่งที่ทาให้ พนิ ัยกรรมเป็ นโมฆะ
1. การกลับคา หรื อ ยกเลิกพินยั กรรม โดยวาจา หรื อพยานแวดล้ อม
2. พินยั กรรมถูกวางเงื่อนไขไว้ กบั สิ่งที่ไม่เกิดขึ ้น
3. ไม่มีมรดกให้ ดาเนินตามพินยั กรรม
4. เจ้ าของพินยั กรรมไม่อยูใ่ นวิสยั ที่จะดาเนินการได้ (เช่น วิกลจริต ส่วนเด็กสามารถทาพินยั กรรมได้ )
5. เจ้ าของพินยั กรรมสิ ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิม (ตามทัศนะของบางส่วน)
6. ผู้รับพินยั กรรมปฏิเสธไม่ยอมรับพินยั กรรม (ส่งคืน)
7. ผู้รับพินยั กรรมเสียชีวิตก่อนเจ้ าของพินยั กรรม
8. ทรัพย์ที่ถกู ระบุในพินยั กรรมเกิดชารุด หรื อส่งสัญญาณว่าจะชารุด
9. ผู้รับพินยั กรรมเป็ นฆาตกรฆ่าเจ้ าของพินยั กรรม
10. ทาพินยั กรรมแก่ทายาทโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากทายาททุก ๆ คน
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หมวดที่ 3 กฎหมายครอบครั ว
 األحوال األرسية: القسم اثلالث
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การแต่ งงาน
เหตุผลบัญญัตกิ ารนิกาหฺ
การนิกาหฺ (การสมรส) เป็ นวิถีของอิสลาม เป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

َ َ َ ْ َََْ َ ََ َ
َ
ْ َ ََ ْ َ
ْ َ َ َْ
َ
ٌ  َو َمن ل َ ْم ي َ ْستَط ْع َف َعلَيْ ِه بالص ْومِ فَإنه َهل َو َج،للف ْر ِج
َ َ ْ َ َ
»اء
ص َوأح َصن
ِ
ِ
ِ «يا معش الشب
ِ
ِ  من استطاع ِمنكم ابلاءة فليتوج ف ِإنه أغض ل ِلب،اب

“โอ้ คนหนุ่ม ทัง้ หลาย คนใดในหมู่พ วกเจ้ ามี ความสามารถในค่าสินสอดและการอุปการะเลี ย้ งดู เขาจง
แต่งงานเถิด เพราะการแต่งงานนันจะช่
้ วยยับยัง้ (ลด) สายตาจากการมองสิ่งต้ องห้ าม (หะรอม) เป็ นอย่าง
ยิ่ง และช่วยรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ให้ บริ สทุ ธิ์ยิ่ง (จากการผิดประเวณี) หากคนใดไม่มีความสามารถ เขาจงถือ
ศีลอด เพราะการถื อศีลอดจะลดกาหนัดของเขา” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ย์ 4778, มุสลิม 1400, อัต-ติรมิซียฺ
1081, อันนะสาอียฺ 2240, อบู ดาวูด 2046, อิบนุมาญะฮฺ 1845, และอะหมัด 1/378)
ส่ วนหนึ่งจากเหตุผล
1. การแต่งงานเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ดี สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว มอบความรักแก่
กัน ทาให้ ชีวิตมีความบริ สทุ ธิ์ และป้องกันจากสิ่งที่ต้องห้ าม (เช่น มองสิ่งต้ องห้ ามหรื อผิดประเวณี)
2. การสมรสเป็ นปั จจัยในการกาเนิดบุตร และเพิ่มผู้สืบทายาท พร้ อมกับรักษาไว้ ซงึ่ วงศ์ตระกูล
3. การสมรสเป็ นปั จจัยที่ดียิ่งในการขจัดอารมณ์ทางเพศที่อาจนาไปสู่การกระทาที่ต้องห้ าม พร้ อม
กับปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
4. การมีบตุ รจะเติมเต็มความรักระหว่างสามีและภรรยา
5. ในการแต่งงานทาให้ จิตใจสงบและมีสมาธิ ปกป้องรักษาสามีและภรรยาให้ มีความบริ สุทธิ์ จาก
สิ่งต้ องห้ าม


ความหมายของการนิกาหฺ
ตามหลักภาษา คือ การมีเพศสัมพันธ์ และการรวมสองสิ่งไว้ ด้วยกัน และจะใช้ กบั การทาสัญญาหรื อ
ข้ อตกลง
ตามบทบัญญัติ คือ การทาข้ อตกลง ซึ่งยึดบรรทัดฐานคาว่า นิกาหฺ หรื อสมรส เป็ นเกณฑ์ ซึง่ ตกลงกัน
ในการหาประโยชน์ในการเสพสุข ในการใช้ ชีวิตคูห่ รื อยูร่ ่วมกัน
ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัต
ิ
 ส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิ (สุนนะฮฺ) สาหรับผู้ที่มีความรู้สึกในอารมณ์ทางเพศ และไม่กลัวว่าจะเกิดการผิด
ประเวณี
 เป็ นภาคบังคับ (วาญิบ) สาหรับผู้ที่เกรงว่าจะเกิดการผิดประเวณี (หากไม่แต่งงาน)
 และเป็ นที่อนุมตั ิ สาหรับผู้ที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศ เช่น คนชราและผู้ที่อวัยวะสืบพันธุ์ออ่ นแอ 
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 เป็ นสิ่งต้ องห้ าม (หะรอม) ขณะที่อยู่ในประเทศคู่สงคราม โดยไม่มีความจาเป็ น (ไม่อยู่ในภาวะคับ
ขัน)
ถ้ อยคาในการนิกาหฺ 
การนิกาหฺ จะมีผลโดยทุกถ้ อยคาที่บ่งบอกถึงการแต่งงาน จะเป็ นภาษาใดก็ได้ เช่น ฉันแต่งงาน ฉัน
สมรส ฉันตอบรับการสมรสนี ้ ฉันรับนางเป็ นภรรยา หรื อฉันพึงพอใจ และควรใช้ ภาษาอาหรับ ส่วนคนที่ไม่ร้ ู
ภาษาอาหรับ ก็ให้ ใช้ ภาษาของตัวเอง
องค์ ประกอบหลักของการนิกาหฺ 
1. อัลอีญาบ (คาเสนอ) คือ ถ้ อยคาของผู้ปกครองฝ่ ายหญิง หรื อผู้ทาหน้ าที่แทน โดยใช้ คาว่า อินกาหฺ
หรื อ ตัซวีจญ์ (แต่งงาน) สาหรับผู้ที่ร้ ูภาษาอาหรับ เพราะสองคานี ้มีระบุในอัลกุรอาน
َّ َ
َ َ َ َ
َ َ َٰ َ َ ي
ذ َ ذ
ي
َٰ ِإَون خ يِفت يم أل ت يقسِطو ِف ٱۡلت
]١ : ٱلن َِسا﴾ [النساء
اب لكم مِن
م فٱنكِحو ما ط
﴿
“และหากพวกเจ้ าเกรงว่าจะไม่ให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ูหญิ งที่กาพร้ า ( โดยไม่ให้ สินสอดแก่พวกนาง ) จง
ปล่อยพวกนางไป แล้ วจงแต่งงานกับผู้หญิงอื่นจากพวกนาง ที่ดีๆสาหรับพวกเจ้ า” (อันนิสาอ์ 3) 
َ

َ

َٰ َ َ﴿ فَل َّما ق
]١١ : ض َز ييد ذم يِن َها َو َط ٗرا َز َّو يج َنَٰك َها ﴾ [األحزاب
“ครัน้ เมื่อเขาได้ หย่ากับนาง เราได้ ให้ เจ้ าแต่งงานกับนางต่อ” (อัลอะห์ซาบ 37)

2. อั ลเกาะบู ล (คาสนอง) คือ ถ้ อยคาตอบรับของฝ่ ายชาย หรื อตัวแทน เช่น ฉันตอบรับ หรื อฉันพึง
พอใจการสมรสนี ้ หรื อจะใช้ เพียงคาว่า ฉันตอบรับ ก็ใช้ ได้ คาเสนอต้ องอยู่ก่อนคาสนอง นอกจากจะมีพยาน
แวดล้ อมที่บง่ ชี ้ให้ เข้ าใจ ก็สามารถเอาคาสนองขึ ้นก่อนได้ 

เงื่อนไขที่ทาให้ การนิกาหฺสมบูรณ์ 
1. ต้ องระบุค่ ูสมรสให้ ชัดเจน
2. ความพึงพอใจ (ยินยอม) จากคู่สมรส ดังนัน้ ไม่อนุญาตให้ มีการบังคับแก่ฝ่ายใด ต้ องขอความ
ยินยอมจากสาวพรหมจันทร์ และหญิงหม้ าย การยินยอมของสาวพรหมจันทร์ คือ การนิ่งเฉย ส่วนหญิงหม้ าย
นัน้ ต้ องมีการเปล่งวาจา
และเงื่อนไขนี ้จะไม่ใช้ กบั คนวิกลจริต และคนที่สติปัญญาไม่สมประกอบ
3. ผู้ปกครองของฝ่ ายหญิง โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
 เป็ นชาย
 ไม่เป็ นทาส 
 มีสติสมั ปชัญญะ ปราดเปรื่ อง
 บรรลุนิตภิ าวะตามศาสนบัญตั ิ
 เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม (คือ เป็ นมุสลิม บรรลุนิติภาวะ มีสติสมั ปชัญญะ ไม่ทาบาปใหญ่ หรื อบาปเล็ก
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เป็ นประจา ไม่กระทาสิ่งที่ทาให้ เสื่อมเสียบุคลิกภาพ) 
 ศาสนาเดียวกันกับเจ้ าสาว 
และผู้ที่มีสิทธิ์จะเป็ นผู้ปกครอง ให้ เรี ยงตามลาดับต่อไปนี ้
1. พ่อ
2. ผู้รับหน้ าที่ตามพินยั กรรม (ตามคาสัง่ เสียของพ่อ)
3. ปู่ (พ่อของพ่อ แม้ วา่ จะลาดับสูงขึ ้นไปก็ตาม)
4. ลูกชาย หลานชาย (แม้ วา่ จะต่าลงไปก็ตาม โดยสืบสายโลหิตทางฝ่ ายชาย)
5. พี่น้องชายที่ร่วมพ่อร่วมแม่
6. พี่น้องชายที่ร่วมพ่อเดียวกัน
7. ลูกชายของพี่น้องชายที่ร่วมพ่อร่วมแม่
8. ลูกชายของพี่น้องชายที่ร่วมพ่อ
9. พี่น้องชายของพ่อ ที่ร่วมพ่อร่วมแม่ (ลุงหรื ออา)
10. พี่น้องชายของพ่อ ที่ร่วมพ่อเดียวกัน
11. ลูกชายของพี่น้องชายของพ่อ ที่ร่วมพ่อร่วมแม่ (ลูกชายของลุงหรื ออา)
12. ลูกชายของพี่น้องชายของพ่อ ที่ร่วมพ่อ (ลูกชายของลุงหรื ออา)
13. เครื อญาติใกล้ ชิดที่รับมรดกส่วนเหลือของนาง
14. สุลต่านหรื ออัลหากิม (ผู้มีอานาจปกครองในรัฐหรื อตัวแทน)
4. พยานชายสองคนที่มีคุณธรรม (คือ เป็ นมุสลิม บรรลุศาสนภาวะ ไม่ทาบาปใหญ่ ไม่กระทาในสิ่ง
ที่ทาให้ เสื่อมเสียบุคลิกภาพ) และ
5. คู่สมรสต้ องปราศจากอุปสรรคที่ทาให้ การสมรสเป็ นโมฆะ ( เช่น ผู้หญิ งเป็ นภรรยาของผู้อื่น
หรื ออยู่ในอิดดะฮฺ หรื อฝ่ ายชายเป็ นต่างศาสนิก ขณะที่ฝ่ายหญิงเป็ นมุสลิม หรื อฝ่ ายชายมีภรรยาอยู่สี่คน
เหล่านี ้เป็ นต้ น )
สิ่งควรปฏิบัตแิ ละห้ ามปฏิบัติ
 ผู้ที่เกรงว่าจะไม่มีความยุติธรรมระหว่างภรรยา ควรมีภรรยาเพียงคนเดียว ควรหาผู้หญิงที่เคร่งครัด
ศาสนา ไม่เป็ นเครื อญาติ ควรแต่งกับสาวพรหมจันทร์ เผ่าพันธุ์ลกู ดก และหน้ าตาดี 
 ควรมองผู้หญิงที่จะสู่ขอ โดยมองส่วนที่ไม่ใช่เอาเราะฮฺ (ส่วนที่ต้องปกปิ ด) และมองในสิ่งที่ดงึ ดูดเขา
เพื่อการแต่งงาน โดยไม่อยู่กันตามลาพัง (ต้ องอยู่หน้ ามะห์รอม) เพื่อให้ ประจักษ์ ชดั และผู้หญิ งก็ควรมอง
ฝ่ ายชายเช่นกัน
 หากไม่สะดวกที่จะมองด้ วยตนเอง ก็ให้ สง่ ผู้หญิงที่มีความน่าเชื่อถือไปดูแทน
ไม่อนุญาตให้ สขู่ อ (หรื อทาบทาม) ผู้หญิงที่มีผ้ อู ื่นสูข่ อแล้ ว จนกว่าเขาจะบอกเลิก หรื อเขาอนุญาต
 อนุญ าตให้ ใช้ ถ้อยคาที่ ชัดเจน หรื อถ้ อยคาที่ เป็ นนัยยะ ในการสู่ขอผู้ที่อยู่ในอิดดะฮฺ ( อิดดะฮฺ คือ
ระยะเวลาที่ต้องรอเพื่อการคืนดีหรื อแต่งงานใหม่ ) สาหรับสามีที่หย่าขาดกับนาง แต่ยงั ไม่ครบสามครัง้ 
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 ห้ ามใช้ ถ้อยคาที่ชดั เจน หรื อถ้ อยคาที่เป็ นนัยยะในการทาบทามสู่ขอผู้หญิงที่ถูกหย่าที่มีการคืนดีได้
ซึง่ ยังอยูใ่ นอิดดะฮฺ
 ส่งเสริมให้ ทาพิธีนิกาหฺในบ่ายวันศุกร์ เนื่องจากช่วงนัน้ มีเวลาที่การวิงวอนขอจะถูกตอบรับ และหาก
สะดวกควรทาพิธีในมัสญิด
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ีหมวดที่ 4 บทบัญญัตเิ กี่ยวกับสตร
القسم الرابع  :أحاكم خاصة باملرأة املسلمة

ฟิ กฮฺอย่างง่าย

 92 

บทบัญญัตเิ ฉพาะสตรี 
คาสั่งแห่ งบทบัญญัติแก่ ผ้ ูปฏิบัตมิ ี สาม ประเภท
1. เฉพาะผู้ชาย
2. เฉพาะสตรี
3. เกี่ยวพันทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง
ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นส่วนมากเป็ นบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวพันทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง 
ต่อไปนี ้จะอธิบายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสตรี เป็ นการเฉพาะ
ประเด็นที่หนึ่ง  การลูบหรื อเช็ดบน (ขณะอาบนา้ ละหมาด) บนผมปลอม ที่อนุ โลมให้ สวมใส่ ใน
กรณีท่ มี ีความจาเป็ น
เมื่ อผู้ห ญิ งมี ความจ าเป็ นต้ องสวมใส่ผ มปลอม ไม่อนุโลมให้ ลูบ หรื อเช็ ดบนผมปลอมขณะอาบน า้
ละหมาด เพราะไม่ใช่ผ้าคลุม และไม่อยูใ่ นขอบข่ายหรื อข้ อบัญญัติของผ้ าคลุม และจาเป็ นต้ องเช็ดบนศีรษะ
โดยตรง หรื อบนผมแท้ เท่านัน้
ประเด็นที่สอง  ทาเล็บ ย้ อมเล็บ
ผู้หญิ งบางคนย้ อมเล็บด้ วยผลิตภัณฑ์ที่ห้ามมิให้ น ้าเข้ าถึงผิวหนัง ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่อนุญาต ยิ่งกว่านัน้
จาเป็ นต้ องขจัดออกขณะอาบน ้าละหมาด
ประเด็นที่สาม  อัลหัยฎุ (เลือดประจาเดือน)
คือ เลือดที่ออกจากมดลูกของสตรี ขณะที่มีสขุ ภาพดี ไม่เจ็บป่ วย และมิใช่เลือดที่ออกมาเนื่องจากการ
คลอดบุตรและบาดแผล
ผู้ร้ ู ส่วนมากมีความเห็นว่า เลือดประจาเดือนจะเริ่ มเมื่ออายุครบเก้ าขวบ ดังนันเมื
้ ่อเห็นเลือดก่อนเก้ า
ขวบ ก็ไม่ใช่เลือดประจาเดือน แต่เป็ นเลือดเนื่องจากเจ็บป่ วยหรื อเลือดเสีย และจะมีจนถึงวัยชรา โดยที่
ส่วนมากจะหมดเลือดประจาเดือนตอนอายุห้าสิบปี 
และเลือดประจาเดือนมี 6 ประเภท สีดา แดง เหลือง ขุน่ เขียว สีดนิ 
ระยะเวลาของเลือดประจาเดือน
 น้ อยสุด คือ วันกับคืน 
 ปานกลาง 5 วัน
 มากสุด 15 วัน 
แต่โดยส่วนใหญ่ แล้ ว คือหกถึงเจ็ดวัน ระยะเวลาระหว่างเลือดประจาเดือนสองครัง้ น้ อยที่สุด คือสิบ
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สามวัน (โดยส่วนมาก) และบางทีอาจจะน้ อยกว่านันหรื
้ อมากกว่า
ข้ อห้ ามสาหรั บผู้ท่ มี ีเลือดประจาเดือน 
 ละหมาด 
 ถือศีลอด
 เข้ ามัสญิด
 อ่านอัลกุรอานโดยสัมผัสคัมภีร์
 เฏาะวาฟ
 มีเพศสัมพันธ์ 
และเลือดประจาเดือนเป็ นเครื่ องหมายที่บง่ บอกการบรรลุนิตภิ าวะตามศาสนบัญญัติ


ประเด็นที่ส่ ี  นิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) 
คือ เลือดที่ออกจากมดลูก หลังจากการคลอด หรื อแท้ ง 
ระยะเวลาของนิฟาส โดยมาก 40 วัน ส่วนจานวนวันน้ อยที่สุดนันไม่
้ มีเวลาที่แน่นอน หากคลอดลูก
แฝด ให้ นบั ระยะจากการคลอดคนแรก 
ข้ อห้ ามสาหรับนิฟาส ก็เช่นเดียวกับข้ อห้ ามของเลือดประจาเดือน เช่นละหมาด การถือศีลอด และอื่นๆ


ประเด็นที่ห้า  อัลอิสติหาเฎาะฮฺ เลือดเสีย)
คือ เลือดที่ออกมาจากมดลูกในช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่เวลาของเลือดประจาเดือนและเลือดหลังการ
คลอดบุตร ดังนัน้ เลือดที่เลยระยะเวลา หรื อน้ อยกว่าระยะเวลาที่น้อยสุดของเลือดประจาเดือน หรื อนิฟาส
หรื อก่อนอายุเก้ าขวบ คือ เลือดเสีย 
ข้ อชีข้ าดทางบทบัญญัติ 
 ผู้ที่มีเลือดเสีย เป็ นผู้มีหะดัษประจาซึง่ ไม่เป็ นอุปสรรคหักห้ ามการละหมาดและการถือศีลอด
 ผู้ที่มีเลือดเสีย ต้ องอาบน ้าละหมาดทุกๆ ครัง้ ก่อนละหมาด 
 ผู้ที่มีเลือดเสีย สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ 
 เลือดของหญิงที่กาลังตังครรภ์
้
นบั ว่าเป็ นเลือดเสีย


ประเด็นที่หก  การโกนขนหรือผม
ไม่อนุญาตให้ สตรี โกนขนและผมของนาง เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ น และไม่อนุญาตให้ โกนหรื อวาดคิ ้ว สัก
ต่อผม ดัดฟั น เนื่องจากหะดีษ 

َ
َْ
َ
»والمفعول بها
«ل َع َن الفا ِعلة

“แท้ จริ งท่านเราะสูลสาปแช่งผู้ที่กระทาและผู้รับกระทา” (บันทึกโดยนักบันทึกทังเจ็
้ ด คือ อัลบุคอรี ย์, มุสลิม
, อัตติรมิซีย์, อบู ดาวูด, อันนะสาอีย์, อิบนุมาญะฮฺ และอะหมัด)
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และไม่อนุญาตให้ สตรี ใส่น ้าหอม นอกจากเพื่อสามี และระหว่างที่อยู่กบั ผู้หญิงด้ วยกัน 
ประเด็นที่เจ็ด  เอาเราะฮฺ ( สิ่งที่ต้องปกปิ ด )
เอาเราะฮฺของผู้หญิง คือ ทุกส่วนของร่างกาย ขณะที่อยู่พร้ อมกับผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอม ดังนันนางต้
้
อง
สวมใส่หิญาบ และเช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้ อยูต่ ามลาพังกับผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอม 
และจะต้ องไม่เดินทางโดยที่ไม่มีมะห์ รอม นัน่ คือ บุคคลที่ห้ามแต่งงานตลอดไป เนื่องจากเป็ นเครื อ
ญาติ การเกี่ยวดอง (แต่งงาน) และการร่วมแม่นม
และเวลาละหมาดจะต้ องปกปิ ดทุกส่วนของร่ างกาย นอกจากใบหน้ า มือทังสอง
้
และเท้ าทังสอง
้
แต่
จาเป็ นต้ องปกปิ ดทุกส่วน หากอยู่ต่อหน้ าผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอม และส่งเสริ มให้ ปกปิ ดมือและเท้ าทังสองใน
้
ทุกๆ กรณี 
อาภรณ์ที่สวมใส่จะต้ องหนา ไม่ลอกเลียนแบบบุรุษเพศ ไม่ดงึ ดูดสายตา ไม่เลียนแบบต่างศาสนิก และ
ไม่เป็ นที่โดดเด่น 

ประเด็นที่แปด  เครื่องประดับ 
เครื่ องประดับของผู้หญิงมีสองประเภท คือที่อนุญาตและต้ องห้ าม 
ที่อนุญาต น ้าหอม ทองคา เงิน ผ้ าไหม และผ้ าย้ อมสีเหลืองหรื อแสด
และที่ห้าม คืออาภรณ์ที่ใส่เพื่อให้ เป็ นที่โดดเด่นและโอ้ อวด และดึงดูดสายตาของผู้คน และน ้าหอมที่
กลิ่นฟุ้งกระจาย และเปิ ดเผยต่อหน้ าผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอม 

ประเด็นที่เก้ า  เสียง 
เสียงของผู้หญิงมิใช่เอาเราะฮฺ (สิ่งที่ต้องปกปิ ด) นอกจาก การพยายามพูดอ่อนโยน และยัว่ ยวนผู้คน
และเลยขอบเขตของการอ่อนโยน
ส่วนการขับร้ องเพลง เป็ นสิ่งต้ องห้ าม ผู้คนส่วนมากในสมัยนี ้ได้ หลงใหลในเสียงเพลง และยึดเอาเป็ น
ช่องทางในการดึงดูดและแสวงหาทรัพย์สิน 
การขับร้ องเพลง เป็ นสิ่งต้ องห้ ามสาหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิ งก็ต้องห้ ามมากยิ่งกว่า จะอนุโลมในโอกาส
งานรื่ นเริงต่างๆ และในวันอีด และอยูท่ า่ มกลางผู้หญิงเท่านัน
้
และด้ วยเนื ้อร้ องที่ไม่ขดั หลักศาสนา และปราศจากดนตรี 

ประเด็นที่สิบ  
 อนุญ าตให้ ผ้ ูหญิ งอาบน า้ ศพให้ ส ามี และลูกชายที่ ยังเล็ก และเช่น กัน อนุญ าตให้ ละหมาดศพ
เช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ไม่อนุญาตให้ ตามไปส่งศพที่สสุ าน
 และไม่อนุญ าตให้ เยี่ยมสุสาน และไม่อนุญาตให้ ร้องคร่ าครวญ ตบหน้ า ฉี กผ้ า ถอนผม เพราะนั่น
เป็ นวิถีปฏิบตั ขิ องยุคก่อนอิสลาม (ญาฮิลียะฮฺ) และเป็ นบาปใหญ่
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 และไม่อนุญาตให้ ไว้ ทุกข์ เกินสามวัน ในกรณี ที่ไม่ใช่สามี ส่วนในกรณีสามีเสียชีวิตนัน้ ต้ องไว้ ทุกข์สี่
เดือนกับสิบวัน และต้ องพานักอยู่ในบ้ านที่เคยอยู่กับสามี และต้ องเลี่ยงการใส่เครื่ องประดับและนา้ หอม
และการไว้ ทกุ ข์นนั ้ ไม่มีอาภรณ์เป็ นการเฉพาะ

ประเด็นที่สิบเอ็ด  
การใส่เครื่ องประดับทองคา และเงิน ตามปกติวิสยั นัน้ เป็ นที่อนุโลมแก่สตรี และจะต้ องหลีกเลี่ยงการ
ฟุ่ มเฟื อย และการโอ้ อวด
เครื่ องประดับทองและเงินที่ผ้ หู ญิงสวมใส่ตามปกติประจาวัน หรื อตามโอกาสต่างๆ ไม่ต้องจ่ายซะกาต

ประเด็นที่สิบสอง  
 อนุญ าตให้ ผ้ ูห ญิ งบริ จาคทานจากทรัพ ย์สินของสามีตามจารี ต (ปกติวิสัย) โดยไม่ต้องขออนุญ าต
หากรู้วา่ สามียินยอม
 และอนุญาตให้ นางจ่ายซะกาตของนาง (ทานบังคับ) แก่สามี หากเขาเป็ นผู้มีสิทธิ์รับซะกาต 
 หากสามีเป็ นคนตระหนี่ ไม่จ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดูที่จาเป็ น นางสามารถเอาจากทรัพย์สินของสามีได้
ตามจานวนที่เพียงพอกับการใช้ จา่ ยของนางและลูก โดยมิต้องขออนุญาต


ประเด็นที่สิบสาม  
 อนุโลมให้ ผ้ ทู ี่ตงครรภ์
ั้
และให้ นมบุตรละศีลอดได้ หากเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตวั เองและเด็ก หรื อ
เกรงจะเกิดอันตรายแก่ตวั เองเท่านัน้ ทังสองกรณี
้
นี ้ ให้ ชดใช้ โดยไม่ต้องจ่ายฟิ ดยะฮฺ แต่หากเกรงว่าจะเกิด
อันตรายแก่เด็กเท่านัน้ ต้ องชดเชยและจ่ายฟิ ดยะฮฺ นี่สาหรับคนตังครรภ์
้

 ส่วนผู้ที่ให้ นมบุตร หากเด็กดื่มนมของหญิงอื่นได้ และสามารถจ่ายค่าจ้ าง หรื อมีทรัพย์สินที่จะจ้ างได้
ก็ไม่อนุโลมให้ ละศีลอด 
 แม่นมก็ใช้ บทบัญญัตเิ ดียวกับผู้เป็ นแม่ ดังที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น
 ภรรยาไม่มีสิทธิ์ถือศีลอดภาคสมัครใจ (สุนนะฮฺ) โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากสามี หากสามีอยูบ่ ้ าน

ประเด็นที่สิบสี่  
 สามีไม่มีสิทธิ์ ที่จะหักห้ ามภรรยามิให้ ทาหัจญ์ ที่เป็ นภาคบังคับ และเมื่อนางขออนุญาต จาเป็ นต้ อง
อนุญาตแก่นาง และให้ การสนับสนุนตามความสามารถ
 ส่วนการทาหัจญ์ภาคสมัครใจ สามีมีสิทธิ์หกั ห้ าม เมื่อการทาหัจญ์นนั ้ มีผลเสียต่อสามีและลูกๆ

ประเด็นที่สิบห้ า  
ขณะอยูใ่ นพิธีหจั ญ์และอุมเราะฮฺ จะสวมใส่อาภรณ์ใดก็ได้ นอกจาก 
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1. เสื ้อผ้ าที่เปื อ้ นหรื อโดนน ้าหอม
2. ถุงมือ
3. ผ้ าคลุมหน้ า
4. ผ้ าที่ย้อมสีเหลืองหรื อสีแสด (ย้ อมด้ วยพืชชนิดหนึง่ ซึง่ มีกลิ่นหอม)


ประเด็นที่สิบหก 
ผู้ที่มีเลือดประจาเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร จะอาบน ้าชาระร่างกาย เข้ าพิธีหจั ญ์ และอุมเราะฮฺ
และปฏิบตั ทิ กุ พิธีกรรม นอกจากการเฏาะวาฟ ต้ องรอจนกว่าจะสะอาด

ประเด็นที่สิบเจ็ด  
 ผู้หญิงกล่าวคาตัลบียะฮฺด้วยเสียงเบา ๆ ขณะที่ผ้ ชู ายส่งเสริมให้ กล่าวเสียงดัง 
 สาหรับผู้หญิงไม่มีการวิ่งเหยาะๆ ในการเฏาะวาฟ และในการสะแอ 
 ไม่อา่ นดุอาอ์ด้วยเสียงดัง 
 ไม่แทรกเข้ าไปอยู่อย่างแออัดในมุมหินดา และที่อื่นๆ

ประเด็นที่สิบแปด  
การโกนศีรษะหรื อตัดผมเป็ นองค์ประกอบในพิธีกรรมหัจญ์ และอุมเราะฮฺ ซึ่งเฉพาะผู้หญิ งนันจะไม่
้
มี
การโกนศีรษะ แต่จะมีการตัดผมแทน ซึง่ อยูใ่ นสถานะเดียวกับการโกนสาหรับผู้ชาย 
และลักษณะการตัดของผู้หญิงนัน้ ให้ ตดั จากทุกเปี ยผมประมาณหนึง่ ข้ อนิ ้ว หรื อถ้ าไม่มีเปี ยก็ ให้ รวบผม
แล้ วตัดประมาณนันเช่
้ นเดียวกัน

ประเด็นที่สิบเก้ า  
 ผู้หญิ งควรรี บในการตอวาฟอิฟาเฎาะฮฺ (เฏาะวาฟหัจญ์ ) ในวันที่สิบซุลหิจญะฮฺ หากเกรงว่าเลือด
ประจาเดือนมาเร็ว ดังที่ทา่ นหญิงอาอิชะฮฺ ได้ สงั่ ให้ ทาเช่นนัน้ เพราะเกรงว่าเลือดประจาเดือนจะมาเสียก่อน
 เมื่อเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺแล้ ว ผู้ที่มีเลือดประจาเดือนไม่ต้องเฏาะวาฟอาลา หากออกจากมักกะฮฺใน
สภาพที่มีประจาเดือน 

ประเด็นที่ย่ สี ิบ  
ไม่อนุญาตให้ แต่งงานกับชายต่างศาสนิก ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม เนื่องจากสามีมีสิทธิ์เหนือภรรยาและ
ภรรยาต้ องเชื่อฟั ง นี่คือแก่นแท้ ของการปกครอง ดังนันผู
้ ้ ปฏิเสธศรัทธาไม่มีสิทธิ์ ที่จะเป็ นผู้ปกครอง และมี
อานาจเหนือผู้ศรัทธา


ประเด็นที่ย่ สี ิบเอ็ด 
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หน้ าที่ของแม่ต้องเลี ้ยงดูบตุ รที่ยงั เยาว์วยั หรื อสติไม่สมประกอบ ที่ยงั ไร้ เดียงสา หากนางปฏิเสธ ต้ องมี
การบังคับ จากนันเป็
้ นหน้ าที่ของบุคคลเหล่านี ้ตามลาดับ 
 แม่ของนาง
 แม่ของแม่ ตามลาดับความใกล้ ชิด
 พ่อ 
 แม่ของพ่อ (ตามลาดับความใกล้ ชิด)
 พ่อของพ่อ (ปู่ ) จากนันแม่
้ ของปู่ (ตามลาดับความใกล้ ชิดเช่นเดียวกัน)
 พี่น้องสาวร่วมพ่อร่วมแม่
 พี่น้องสาวร่วมแม่
 พี่น้องสาวร่วมพ่อ
 พี่น้องสาวของพ่อ
 พี่น้องสาวของแม่
 ป้าหรื อน้ าของแม่ 
 ป้าหรื อน้ าของพ่อ
 ลูกสาวของพี่น้อง
 ลูกสาวของลุงและป้า 
 ลูกสาวของลุงและป้าของพ่อ 
 ผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนเหลือตามเครื อญาติของเขา 
 เครื อญาติที่ไม่มีสิทธิ์ในมรดกของเขา
 อัลหากิม (ผู้มีอานาจการปกครองในรัฐ)
และผู้เป็ นพ่อต้ องจ่ายค่าจ้ างในการเลี ้ยงดูแก่ผ้ ทู ี่ขอค่าจ้ าง 

เงื่อนไขผู้ท่ เี ลีย้ งดู
 บรรลุนิตภิ าวะ 
 มีสติสมั ปชัญญะ
 มีความสามารถในการอบรมสัง่ สอน 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
 มารยาทดี
 เป็ นมุสลิม
 เป็ นโสด หากมีสามี หน้ าที่จะตกไป
 เมื่อเด็กมีอายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์ ให้ เขาเลือกว่าจะอยูก่ บั พ่อหรื อแม่ (ในกรณีหย่าร้ าง) ส่วนเด็กผู้หญิง
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นัน้ หลังจากเจ็ดปี พ่อจะมีสิทธิ์เลี ้ยงดูมากกว่า จนกว่านางจะแต่งงานมีครอบครัว
ประเด็นที่ย่ สี ิบสอง 
ปวงปราชญ์ ในทุกมัซฮับมีความเห็นพ้ องกันว่า จาเป็ นต้ องปกปิ ดทุกส่วนของร่ างกายจากชายที่ไม่ใช่
มะห์รอม แม้ กระทัง่ ผู้ที่มีทศั นะว่าใบหน้ าและฝ่ ามือทังสองของผู
้
้ หญิงไม่ใช่เอาเราะฮฺก็ตาม เนื่องจากยุคนี ้มี
ผู้คนส่วนมากมีความวิบตั ิ ไม่เคร่งครัด ไม่ยบั ยังการมองในสิ
้
่งที่ต้องห้ าม

นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ ามีความสามารถจะรวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้ ในโอกาสนี ้อย่างรี บเร่ง ซึง่ ขอพรต่ออัลลอ
ฮฺผ้ สู ูงส่งและปรี ชาสามารถให้ ทรงอานวยประโยชน์จากผลงานชิ ้นนีด้ ้ วยเถิด พระองค์นนอยู
ั ้ ่เบื ้องหลังทุก
เจตนา และทรงเป็ นผู้ชี ้ทางสูท่ างที่เที่ยงตรง 
ดร.ศอลิห์ บิน ฆอนิม อัสสัดลาน
อาจารย์สาขาฟิ กฮฺ คณะชะรี อะฮฺ กรุงริยาด
เสร็จสิ ้นจากการเรี ยบเรี ยงเมื่อต้ นเดือนซุลหิจญะฮฺ ปี ฮ.ศ.1413
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