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ค าน าผู้เขียน 

 

 
การสรรเสริญทัง้มวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ เราใคร่ขอสรรเสริญ ขอความช่วยเหลือ และขออภยั

โทษต่อพระองค์ และเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดพ้นจากความเลวร้ายของตวัเราเองและจาก
พฤติกรรมท่ีไม่ดีของเรา ผู้ ใดท่ีพระองค์ทรงชีน้ าทางเขา จะไม่มีใครท าให้เขาหลงทางไปได้ ส่วนผู้ ใดท่ี
พระองค์ทรงให้เขาหลง ก็จะไมมี่ผู้ใดให้ทางน าแก่เขาได้  
 ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรได้รับการเคารพภักดีอย่างเท่ียงแท้นอกจากอลัลอฮฺ
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณตนว่ามุหัมมดัเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและ
เป็นศาสนทตูของพระองค ์

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱتذُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ نُتم إِلذ  َتُموُتنذ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ َحقذ  ٱّللذ

َ
ۡسلُِمونَ  َوأ  [  ٢٠١: عمران آل] ﴾ ١٠٢ مُّ

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาทัง้หลาย จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าอย่าเพิ่งตาย 
นอกจากในฐานะท่ีพวกเจ้าเป็นมสุลิมผู้นอบน้อมเทา่นัน้” (อาล อิมรอน :102) 
 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ُقوا   ٱنلذاُس  َيَٰٓ ي َربذُكمُ  ٱتذ ِ ِن َخلََقُكم ٱَّلذ ۡفس   م  ِحَدة   نذ ُقوا   َونَِساٗٓء   َكثرِٗيا رَِجاٗل  ِمۡنُهَما َوَبثذ  َزۡوَجَها ِمۡنَها َوَخلَقَ  َوَٰ َ  َوٱتذ  ٱّللذ

ِي رَۡحاَم   بِهِۦ تََسآَءلُونَ  ٱَّلذ
َ
َ  إِنذ  َوٱۡۡل  [  ٢:  النساء] ﴾ ١ َرقِيٗبا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ٱّللذ

ความวา่ “มนษุยชาติทัง้หลาย จงย าเกรงพระเจ้าของพวกเจ้า ผู้ทรงบงัเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง และทรง
บงัเกิดคู่ครองของเขาจากชีวิตนัน้ และทรงให้บรรดาชายและหญิงแพร่สะพดัจากทัง้สองชีวิตนัน้ และจงย า
เกรงอลัลอฮฺท่ีพวกเจ้าตา่งขอกนัด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอลัลอฮฺทรงสอดสอ่งดพูวกเจ้า
อยูเ่สมอ”(อนั-นิสาอ์ :1) 
 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ينَ  َيَٰٓ ِ ُقوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ َ  ٱتذ ۡعَمَٰلَُكمۡ  َلُكمۡ  يُۡصلِحۡ  ٧٠ َسِديٗدا َقۡوٗل  َوُقولُوا   ٱّللذ

َ
َ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكۡم   َلُكمۡ  َوَيۡغفِرۡ  أ ۥ ٱّللذ  َوَرُسوََلُ

 [  ٠٢-٠٠:  األحزاب] ﴾ ٧١ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َفَقدۡ 

ความว่า “โอ้ศรัทธาชนทัง้หลาย จงย าเกรงอัลลอฮฺ และจงกล่าวถ้อยค าท่ีเท่ียงธรรมเถิด พระองค์จะทรง
ปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึน้ และจะทรงอภยัโทษในความผิดของพวกเจ้า และผู้ ใดท่ีเช่ือฟังปฏิบตัิ
ตามอลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ แนน่อน เขาจะได้รับความส าเร็จอนัใหญ่หลวง” (อลั-อะหฺซาบ:70-71 )  

 

ครัง้หนึ่ง เม่ือฉันได้อ่านหนงัสือ “อดั-ดรูุส อลั-มุฮิมมะฮฺ ลิ อามมะฮฺ อลั-อุมมะฮฺ” (แปลเป็นไทยว่า 
บทเรียนส าคญัส าหรับบคุคลทัว่ไป) ของท่านเชคอบัดลุอะซีซ บิน บาซ – ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านด้วยเถิด 
– ทันใดนัน้ ได้เกิดประกายความคิดขึน้มาว่า ฉันน่าจะขยายความหนังสือเล่มนี ้อันเน่ืองจากเล็งเห็นว่า
เนือ้หาสาระมีความส าคญัตอ่มสุลิมทกุคนเป็นอย่างยิ่ง เสมือนกบัวา่เป็นสารท่ีจะสง่ไปยงัทกุคน ทกุเพศ ทกุ
วยั ทัง้ผู้ รู้และผู้ เรียน ฉันจึงได้วิงวอนขอตอ่อลัลอฮฺให้ทรงชีน้ าฉันในสิ่งท่ีดีกว่า และฉันได้ปรึกษากบัเหล่าผู้ รู้ 
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ซึง่ทกุคนล้วนสนบัสนนุ ฉนัจงึตัง้มัน่ท่ีจะด าเนินโครงการนีใ้ห้ลลุว่งไปด้วยดี จึงได้ขออนญุาตจากท่านเชคอบั
ดลุอะซีซท่ีจะขยายความหนงัสือเลม่นี ้ ซึง่ทา่นก็อนญุาตให้ จงึขอขอบคณุไว้เป็นอยา่งสงู 

 แม้ว่าหนังสือเล่มนีจ้ะดูเหมือนว่าเล็กน้อย แต่เนือ้หาสาระท่ีบรรจุไว้นัน้ได้ครอบคลุมรวบรวมถึง
หลักการยึดมั่นและหลักปฏิบัติ ทัง้ยังได้กล่าวถึงหลักคุณธรรม และจริยธรรมท่ีมุสลิมควรถือปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั และช่วงท้ายเล่มจะเตือนให้ระวงัถึงพิษภยัของการตัง้ภาคีและพฤติกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นการฝ่า
ฝืน จึงถือได้ว่าเป็นสารท่ีมีเนือ้หาสาระเหมาะสมอย่างยิ่ง ตรงกบัช่ือของมนัท่ีว่าเป็นบทเรียนส าคญัส าหรับ
คนทัว่ไป  

 รูปแบบการอธิบายขยายความท่ีฉันเลือกถือปฏิบตัิ คือจะไม่อธิบายจนยาวเหยียดถึงกบัเบื่อหน่าย 
และมิได้สัน้จนจับใจความไม่ได้ ฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนีจ้ะเกิดประโยชน์แก่บรรดา อิมาม
ประจ ามัสยิดท่ีจะน าไปอ่านให้มะอ์มูมฟังหลังละหมาด หรือหัวหน้าครอบครัวท่ีจะอ่านให้สมาชิกใน
ครอบครัวฟัง หรือนกัเรียนนักศึกษาก็สามารถน าไปสอนท่ีหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งฉันเองได้ตระหนกัท่ีจะน า
หลกัฐานมาประกอบแตล่ะหวัข้อเทา่ท่ีสามารถหามาได้ และฉนัได้ตัง้ช่ือหนงัสือเลม่นีว้า่ 

 «األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة»
และท่านเชคอบัดลุอะซีซ บิน บาซ เองได้ตรวจทานและเสริมองค์ความรู้ในส่วนท่ีควรเสริม ซึง่ฉนัได้

ขีดเส้นใต้ค าท่ีทา่นเสริมไว้เป็นเคร่ืองหมาย 
 สดุท้ายนี ้หากท่านผู้อ่านท่านใดพบข้อผิดพลาด และความบกพร่องประการใด กรุณาให้ค าแนะน า

และท้วงตงิได้ เพราะคนเราจะมีคา่น้อยด้วยตวัคนเดียว แตจ่ะมีคา่มากด้วยพวกพ้องของเขา 
 ขอวิงวอนด้วยพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺและด้วยคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์โปรดให้

หนงัสือเล่มนีมี้คณุประโยชน์มหาศาล และทรงให้การงานของฉนัมีความบริสทุธ์ิตอ่พระองค์ และขอพระองค์
ทรงให้ภาคผลท่ีดีแดผู่้ เขียนและผู้อธิบายหนงัสือเล่มนี  ้ และขอพระองค์ทรงให้เราและท่านได้เข้าสวรรค์ชัน้
ฟิรดาวส์พร้อมกบับรรดาศาสนทตู บรรดาผู้สจัจริง และบรรดาผู้พลีชีพในหนทางของพระองค์ด้วยเถิด 

 
 وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.

 
อบัดลุอะซีซ บนิ ดาวดู อลั-ฟายิซ 

อซั-ซลุฟี  21/5/1415 
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อธิบายหนังสือ 
บทเรียนต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับคนทั่วไป 

 
 
 

บทที่ 1 อัล-ฟาตหิะฮ ฺและบทสูเราะฮสัฺน้ 

สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และบทสูเราะฮฺสัน้ๆ เช่น สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ ถึง สูเราะฮฺ อัน-นาส                           
ด้วยการฝึกอ่านให้ถูกต้อง ท่องจ า และอธิบายในส่วนท่ีจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ 

 
ทา่นเชคอบัดลุอะซีซ บิน บาซ เราะหิมาฮลุลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในบทท่ีหนึ่งวา่ มสุลิมทกุคนจะต้องหมัน่

ศกึษาเรียนรู้สเูราะฮฺอลั-ฟาติหะฮฺและบทสเูราะฮฺสัน้ๆ - ตามขีดความสามารถของแตล่ะคน – เน่ืองจากการ
เรียนรู้สูเราะฮฺอลั-ฟาติหะฮฺถือเป็นภาคบงัคบัรายบุคคล เพราะว่าละหมาดใดท่ีไม่ได้อ่านสูเราะฮฺอลั-ฟาติ
หะฮฺยอ่มจะใช้ไมไ่ด้ ดงัท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เคยกลา่วไว้ 

 
ขัน้ตอนปฏิบัตขิองผู้ท่ีจะสอนสูเราะฮอัฺล-ฟาตหิะฮใฺห้แก่บุคคลอ่ืน มีดังนี ้

ขัน้ตอนที่  1  สอนให้อ่าน หากผู้ เรียนยังอ่านไม่ได้ แต่หากผู้ เรียนอ่านได้แล้ว ก็ให้เข้าสู่ขัน้ตอน
ตอ่ไป นัน่คือ  

ขัน้ตอนท่ี 2  สอนให้อา่นอยา่งถกูต้องตามหลกัการอา่น  
ขัน้ตอนท่ี 3  ให้ทอ่งจ าสเูราะฮฺ ซึง่สามารถท าได้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ 
- ผู้สอนอา่นน าอยา่งช้าๆ ผู้ เรียนอา่นตามไปจนกระทัง่จ าได้ทัง้สเูราะฮฺ 
- อธิบายความหมายสเูราะฮฺ 
- วินิจฉยักฎเกณฑ์ และบทเรียนตา่งๆ ท่ีได้รับจากโองการท่ีอา่น 

 
ตัวอย่างบทเรียนท่ีได้รับจากสูเราะฮอัฺล-ฟาตหิะฮ ฺคือ 

- การอ่านสเูราะฮฺอลั-ฟาติหะฮฺนัน้เป็นรุก่นหนึ่งของการละหมาด ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

َ  ن  مَ ل   ةَ اَل َص  َل »  رَ ق  يَ  م  ل
 
َ فَ ب   أ   «اب  تَ ك  ال   ة  ات 

ความว่า “ การละหมาดของผู้ ท่ีไม่ได้อ่านอลั-ฟาติหะฮฺจะใช้ไม่ได้” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ 327  และมุสลิม
393) 

 
- บรรดาสะลฟัและปวงปราชญ์ทัง้หลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีความศรัทธามั่นต่อพระ

นามอันวิจิตรและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ โดยท่ีจะต้องยอมรับต่อคุณลักษณะท่ีอัลลอฮฺทรงยืนยันแก่
พระองค์เอง หรือท่ีท่านศาสนทตูได้ยืนยนัไว้ส าหรับพระองค์ และปฏิเสธคณุลกัษณะท่ีอลัลอฮฺไมท่รงยอมรับ
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แก่พระองค์ หรือท่ีท่านเราะสลูได้ปฏิเสธไว้ โดยไม่มีการบิดเบือน ไม่มีการเปรียบเทียบ ไม่มีการเทียบเคียง 
และไมมี่การแสดงรูปแบบ 

- ค าว่า “อิบาดะฮฺ” มีนัยท่ีกว้างขวางมาก ซึ่งหมายรวมถึงทุกวาจาท่ีเปล่งออกมาและทุกๆ 
พฤตกิรรมทัง้ภายนอกและภายในท่ีอลัลอฮฺทรงพอพระทยั 

- การอิบาดะฮฺใดก็แล้วแตท่ี่ได้ปนเปือ้นกบัการตัง้ภาคี อิบาดะฮฺนัน้จะเป็นโมฆะ 
- มุสลิมทุกคนจะต้องร าลึกถึงวันแห่งการตอบแทน และการท่ีคนเราไม่ลืมเลือนท่ีจะนึกถึงวันท่ี

ยิ่งใหญ่นี ้จะชว่ยผลกัดนัให้เราได้กระท าการภกัดีและละเว้นจากพฤตกิรรมท่ีต้องห้ามได้เป็นอยา่งดี 
และให้ถือปฏิบตัิในการศึกษาสูเราะฮฺอ่ืนเช่นเดียวกับสเูราะฮฺอลั-ฟาติหะฮฺ คือทัง้อ่าน ท่องจ า และ

อธิบายความหมาย วลัลอฮอุะอฺลมั 
  
 

บทที่ 2 ค าปฏญิาณแห่งอิสลาม 

คือกล่าวค าปฏิญาณตนว่า “แท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีอย่างเท่ียงแท้
นอกจากอัลลอฮ ฺและแท้จริงท่านนบีมุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ”ฺ 
 
ประการที่ 1  สถานะของค าปฏิญาณตน 
 ค าปฏิญาณตนทัง้สองประโยค เป็นรุก่นอิสลามข้อท่ีหนึ่ง ท่านอิบนุ อมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เล่า
วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

« َ اَلمُ  بُن  ن   َشَهاَدة   ، ََخ س   ىلَعَ  اإل س 
َ
نَ  اّلَلُ  إ َل  إ هَلَ  َل  أ

َ
، َوأ ، َوإ يتَاء   ، الَصاَلة   َوإ َقام   حُمََمًدا رَُسوُل اهلل  م   الَزََكة   ت  ي  بَ  َرَمَضاَن، وََحج   وََصو 

  «اًل ي  ب  سَ  ه  َل  إ   اعَ َط تَ اس   ن  مَ ل   ام  رَ الَ  اهلل  
ความว่า “อิสลามนัน้วางอยู่บนหลกัการพืน้ฐานห้าประการ นัน่คือ การปฏิญานตนว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ี
ควรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอฮฺ และมหุมัมดันัน้คือศาสนทตูของอลัลอฮฺ การด ารงไว้ซึ่งการละหมาด 
การจ่ายซะกาต การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน และการประกอบพิธีหัจญ์ ณ บยัตุลลอฮฺ ส าหรับผู้ ท่ีมี
ปัจจยัสามารถเดนิทางไปได้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ 8 และมสุลิม 16)  

 
ดังนัน้ ค าปฏิญาณตนจึงเป็นรากฐานของศาสนา เป็นป้อมปราการท่ีมั่นคง และเป็นสิ่งจ าเป็น

ประการแรกของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งการกระท าทุกอย่างจะได้รับภาคผลก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้ได้กล่าวค า
ปฏิญาณตนและน้อมปฏิบตัติามเนือ้หาสาระของค าค านี ้
 
ประการที่ 2 ความหมายของค าปฏิญาณตน 

หมายถึง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีอย่างเท่ียงแท้นอกจากอัลลอฮฺ เราจะให้
ความหมายเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้เลย เช่น จะให้ความหมายว่า “ไม่มีผู้สร้างใดนอกจากอัลลอฮฺ” หรือ “ไม่มี
พระเจ้า” หรือ “ไม่มีผู้ให้ปัจจัยนอกจากอัลลอฮฺ” ด้วยเหตผุลหลายประการ ส่วนหนึ่งก็คือ เน่ืองจากว่า
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บรรดาผู้ ปฏิเสธชาวกุเรชมิได้ปฏิเสธเลยว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ สร้างสรรพสิ่งต่างๆ แต่ความเช่ือนีห้าได้เกิด
ประโยชน์แก่พวกเขาแตอ่ยา่งใด พวกเขาเข้าใจความหมายของค านีอ้ย่างลึกซึง้ พวกเขาจึงไม่ยอมท่ีจะกลา่ว
ค านีเ้ม่ือท่านเราะสูลเรียกร้องพวกเขาให้กล่าวว่า  “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ - ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควร
ได้รับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ” 

เรารู้สึกฉงนยิ่งนกัท่ีในปัจจบุนันีผู้้คนกล่าวค าปฏิญาณตนว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ - ไม่มีพระ
เจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีอย่างเที่ ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺ” โดยท่ีพวกเขามิได้เข้าใจ
ความหมายอย่างแท้จริง พวกเขาจึงวิงวอนขอตอ่พระเจ้าอ่ืนๆ ร่วมกบัอลัลอฮฺ ไม่ว่าจากผู้ ท่ีถกูฝังในหลมุศพ 
หรือผู้วิเศษ เป็นต้น แล้วอ้างตนวา่พวกเขาให้เอกภาพตอ่อลัลอฮฺ อลัลอฮฺลมสุตะอาน  
 
ประการที่ 3 กฎเกณฑ์ของค าปฏิญาณตนมีสองประเดน็ 

ประเดน็ท่ีหน่ึง การปฏิเสธ ด้วยการกลา่ววา่ “ลาอิลาฮะ - ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด” 
ประเดน็ท่ีสอง การยอมรับ และยืนยนั ด้วยกลา่ววา่ “อิลลัลลอฮ ฺ- นอกจากอัลลอฮ”ฺ  
ดงันัน้เม่ือกล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด” เท่ากับว่าได้ปฏิเสธพระเจ้าทัง้หมดท่ีมีอยู่อ่ืนจากอลัลอฮฺ 

และเม่ือกล่าวว่า “นอกจากอัลลอฮฺ” เท่ากับเป็นการยืนยนัการเป็นพระเจ้าแด่อลัลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มี
ภาคีใดๆ ร่วมกบัพระองค์ 
 
ประการที่ 4 ความประเสริฐของการกล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ”ฺ 

ค าปฏิญาณตนมีความประเสริฐท่ีสูงส่งมาก ณ อลัลอฮฺ ผู้ ใดท่ีกล่าวค านีอ้ลัลอฮฺจะให้เขาเข้าสวน
สวรรค์ของพระองค์ ส่วนผู้ ใดท่ีกล่าวแค่ลมปาก ไม่มีความจริงใจเขาก็ยงัได้รับความคุ้มครองในชีวิตและ
ทรัพย์สินในโลกนี ้ส่วนในปรโลกก็สดุแล้วแต่อลัลอฮฺจะคิดบญัชีกบัเขาอย่างไร และเขาผู้นัน้จะถกูจดัอยู่ใน
กลุม่ของผู้กลบักลอก  

อนึ่ง ค าปฏิญาณตนเป็นวลีท่ีสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีอักษร กล่าวได้ไม่ยาก แต่มีน า้หนักยิ่งนักในตาชั่ง 
ท่านอิบนุ เราะญับได้รวบรวมความประเสริฐของค าค านีไ้ว้ในหนังสือท่ีช่ือว่า “กะลิมะฮฺ อัล-อิคลาศ” ไว้
หลายประการพร้อมน าหลกัฐานประกอบ เชน่ 

1) ค าปฏิญาณตนเป็นค่าของสวนสวรรค์ ซึ่งผู้ ใดท่ีกล่าวค านีก้่อนสิน้ชีวิตเขาจะได้เข้า
สวรรค์ 

2) เป็นค ากลา่วท่ีจะท าให้รอดพ้นจากขมุนรก 
3) เป็นค ากลา่วท่ีเป็นเหตใุห้ได้รับการอภยัโทษ 
4) เป็นค ากลา่วท่ีเป็นความดีงามสงูสดุ 
5) เป็นค ากลา่วท่ีลบล้างความผิด 
6) เป็นค ากลา่วท่ีจะเปิดมา่นท่ีปิดกัน้เส้นทางสูอ่ลัลอฮฺ 
7) ผู้ใดท่ีกลา่วค านีอ้ลัลอฮฺจะทรงเช่ือในตวัเขา 
8) เป็นค าท่ีประเสริฐท่ีสดุท่ีบรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺได้กลา่วไว้ 



 อธิบายหนังสือบทเรียนต่างๆ ที่
ส าคัญส าหรับคนท่ัวไป 

 6  

9) เป็นค ากลา่วร าลกึถึงอลัลอฮฺท่ีดีท่ีสดุ 
10) เป็นการกระท าท่ีประเสริฐท่ีสดุ 
11) เป็นค ากลา่วท่ีมีภาคผลเพิ่มเป็นทวีคณู เทา่กบัการปลดปลอ่ยทาสให้เป็นไท 
12) เป็นค ากลา่วท่ีเป็นเกราะป้องกนัชยัฏอนมารร้าย 
13) เป็นค ากลา่วท่ีท าให้ได้รับความปลอดภยัจากความโดดเด่ียวในหลมุฝังศพ 
14) เป็นค ากลา่วท่ีท าให้ได้รับความสะดวกในวนัฟืน้คืนชีพ 
15) เป็นสญัลกัษณ์ของผู้ศรัทธาเม่ือฟืน้ขึน้มาจากหลมุศพ 
16) เป็นค ากลา่วท่ีจะเปิดประตสูวรรค์ทัง้แปด ซึง่เขาจะเลือกเข้าทางประตใูดก็ได้ 
17) เป็นค ากล่าวท่ีจะน าเจ้าของ/ผู้ ท่ีเอ่ยมันออกจากนรก แม้ว่าเขาต้องตกนรกด้วยความ

บกพร่องในหน้าท่ีตอ่ค าปฏิญาณนีร้ะหว่างท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกดนุยาก็ตาม แตส่ดุท้ายเขา
ก็จะได้ออกจากนรก (ดเูพิ่มเติมในหนงัสือของเชคศอลิหฺ บิน เฟาซาน หวัข้อ “ลาอิละฮะ  
อิลลลัลอฮฺ”) 

 
ประการที่ 5 ความหมายของค าปฏิญาณตนว่า “มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ”ฺ  
 หมายถึง จะต้องเช่ือมัน่และยอมรับในสิ่งท่ีทา่นน ามาบอก เช่ือฟังปฏิบตัติามค าสัง่สอนของทา่น ละ
เว้นจากข้อห้ามต่างๆ ท่ีท่านห้ามปราม และให้ความส าคญักับข้อใช้และข้อห้ามของท่าน อย่าได้น าเอา
ความคดิ ทศันะและค าพดูผู้ใดน าหน้าก่อนค าพดูของทา่น 
 
ประการที่  6 พึงทราบเถิดว่าผู้ใดท่ีปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีอย่าง
เท่ียงแท้นอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้ เดียว และแท้จริงมุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของ
พระองค์ และแท้จริงอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์  เป็นประกาศิตท่ีอัลลอฮฺ
ประทานให้แก่มรัยมั และเป็นวิญญาณท่ีประทานมาจากพระองค์ และเช่ือวา่เร่ืองนรกและสวรรค์เป็นความ
จริง อลัลอฮฺจะให้เขาเข้าสวรรค์ตามการงานท่ีเขาได้ประพฤติไว้ ซึ่งท่านอบุาดะฮฺ บิน อศั-ศอมิต ได้เล่าเร่ือง
นีจ้ากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

 
เงื่อนไขของการกล่าวค าปฏิญาณตน มีดังนี ้คือ 

1- อัล-อิลมฺ รู้ความหมายของค าปฏิญาณตนอย่างลึกซึง้  มิใช่กล่าวโดยท่ีไม่เข้าใจใน
ความหมาย (ตรงกนัข้ามกบั อลั-ญะฮ์ลฺ) 

2- อัล-ยะกีน มีความมั่นใจกับการกล่าวค าปฏิญาณตน  ต้องไม่มีความสงสัย ลังเลใจ 
(ตรงกนัข้ามกบั อชั-ชกัก์) 

3- อัล-อิคลาศ มีความบริสุทธ์ิใจต่อค าปฏิญาณตน ต้องไม่มีการตัง้ภาคีกับพระองค์ 
(ตรงกนัข้ามกบั อชั-ชิรกฺ) 

4- อศั-ศดิกฺ มีความสจัจริงตอ่ค าปฏิญาณตน (ตรงกนัข้ามกบั อลั-กะซิบ) 
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5- อลั-มะหบับะฮฺ มีความรักต่อค าปฏิญาณตน ต้องไม่มีความรู้สึกเกลียดชงั (ตรงกนัข้าม
กบั อลั-บฆุฎฺ) 

6- อลั-อินกิยาด การยอมจ านน โดยไมล่ะทิง้หรือไมแ่ยแส (ตรงกนัข้ามกบั อตั-ตรักฺ) 
7- อลั-เกาะบลู ยอมรับปฏิบตัติาม โดยไมมี่การคดัค้านปฏิเสธ (ตรงกนัข้ามกบั อรั-ร็อดด์) 
8- ต้องปฏิเสธตอ่พระเจ้าทัง้หมดท่ีได้รับการภกัดีอ่ืนจากอลัลอฮฺ 

นกัวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเง่ือนไขของค าปฏิญาณตนมีเจ็ดประการ แตมี่ผู้ รู้บางท่านอย่าง
เชคบนิบาซผู้ เขียนหนงัสือเลม่นี ้ทา่นเพิ่มเง่ือนไขข้อท่ีแปด ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้
 
เงื่อนไขข้อที่ 1 รู้ความหมายของค าปฏิญาณตน 

เม่ือบา่วรู้ว่าอลัลอฮฺเป็นพระเจ้าองค์เดียวซึง่คูค่วรท่ีจะได้รับการภกัดี การภกัดีพระเจ้าอ่ืนๆ ทัง้หมด
ถือเป็นโมฆะ และเขาถือปฏิบัติตามความรู้อันนี ้แสดงว่าเขารู้ความหมายท่ีแท้จริงของค าปฏิญาณตน 
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

نذُهۥ فَٱۡعلَمۡ  ﴿
َ
ُ  إِلذ  إَِلَٰهَ  َلٓ  أ  [  ٢١:  حممد] ﴾ٱّللذ

ความวา่ “ พงึทราบเถิดวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดท่ีคูค่วรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอฮฺ” (มหุมัมดั:19) 
 

และพระองคไ์ด้ตรัสอีกวา่ 
 [  ٦٨: الزخرف] ﴾ ٨٦ َيۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  بِٱۡۡلَق ِ  َشِهدَ  َمن إِلذ  ﴿

ความวา่ “เว้นแตผู่้ ยืนยนัเป็นพยานด้วยความจริงและพวกเขารู้ดี” (อซั-ซุครุฟ:86 ) 
 
และทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

  مُ لَ ع  يَ  وَ هُ وَ  اَت مَ  ن  مَ »
َ
َ  َل خَ دَ   اهللُ َل إ    لَ َل  هُ نَ أ   «ةَ نَ ال 

ความวา่ “ผู้ใดท่ีสิน้ชีวิตลงในขณะท่ีเขารู้วา่ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคูค่วรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอฮฺ เขา
ยอ่มจะได้เข้าสวรรค์” (บนัทกึโดยมสุลิม 26 และอะห์มดั 1/69) 
 
 
เงื่อนไขข้อที่ 2 จะต้องมีความม่ันใจ 
 นัน่คือเขาต้องกล่าวด้วยความมั่นใจและเช่ือมั่นว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้ ส่วนพระเจ้าอ่ืน
ทัง้หมดเป็นพระเจ้าจอมปลอม อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ِينَ  ﴿ ٓ  يُۡؤِمُنونَ  َوٱَّلذ نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  إََِلَۡك  أ نزَِل  َوَما

ُ
 [  ٤: ابلقرة] ﴾ ٤ يُوقُِنونَ  ُهمۡ  َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  َقۡبلَِك  ِمن أ

ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาตอ่คมัภีร์ท่ีเจ้าได้รับ และตอ่คมัภีร์ท่ีถกูประทานลงมาก่อนหน้าเจ้า และพวกเขามี
ความศรัทธามัน่ตอ่วนัปรโลก” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 4) 

 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่   
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يَت  َمن  » َائ ط   َهَذا َخل َف  لَق 
َهدُ  ال  ن   يَش 

َ
نًا اّلَلُ  إ ل إ هَلَ  ل أ تَي ق  ن   ب َها ُمس  ب ه   م 

هُ  قَل  ََنة   فَبَِّش     «ب ال 
ความว่า “ผู้ ใดท่ีเจ้าได้พบเจอเขาด้านหลังก าแพงนี ้ท่ีเขาปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การ
เคารพภักดีท่ีเท่ียงแท้นอกจากอลัลอฮฺ ด้วยหวัใจท่ีเช่ือมั่น พึงแจ้งข่าวดีแก่เขาเถิดว่า เขาจะได้เข้าสวรรค์” 
(บนัทกึโดยมสุลิม 31) 
 
เงื่อนไขข้อที่ 3 การยอมรับ 

หมายถึงต้องยอมรับทกุสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัค าปฏิญาณตนทัง้ด้วยจิตใจและวาจา อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
ِ  َءاَمنذا قُولُٓوا   ﴿ ٓ  بِٱّللذ نزَِل  َوَما

ُ
 [  ٢٣٨: ابلقرة] ﴾ إََِلَۡنا أ

ความว่า “พวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺ และต่อคมัภีร์ท่ีพระองค์ประทานลงแก่เรา”(อลั-บะ
เกาะเราะฮฺ : 163)  
 
เงื่อนไขข้อที่ 4 การยอมจ านน 
 หมายถึงจะต้องจ านนอยา่งศโิรราบตอ่สิ่งท่ีค าปฏิญาณตนได้ยืนยนั อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
نۡ  دِيٗنا أ ِمذ ۡسلَمَ  م 

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ  [  ٢١١:  النساء] ﴾ ُُمِۡسن   َوُهوَ  ّلِلذ

ความว่า “และผู้ ใดจะยึดมัน่ในศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ ท่ียอมจ านนตวัของเขาแดอ่ลัลอฮฺ ในขณะเดียวกนัเขาก็
เป็นผู้กระท าดี” (อนั-นิสาอ์ : 125) 
 

และพระองคไ์ด้ตรัสอีกวา่ 
ۥٓ  يُۡسلِمۡ  ۞َوَمن ﴿ ِ  إَِل  وَۡجَهُه ى  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َفَقدِ  ُُمِۡسن   َوُهوَ  ٱّللذ  [  ١١: لقمان] ﴾ ٱلُۡوۡثَقَٰ

ความว่า “และผู้ ใดยอมจ านนใบหน้า(มอบตวั)ของเขาแด่อลัลอฮฺ โดยท่ีเขาเป็นผู้กระท าดี แน่นอนเขาได้ยึด
มัน่แนวทางท่ีถกูต้องแล้ว” (ลกุมาน : 22) 
 
เงื่อนไขข้อที่ 5 มีความสัจจริง 
 หมายถึงจะต้องมีอีมานหรือความศรัทธาท่ีแท้จริง เช่ือจริง พูดจริง และสจัจริงในการเรียกร้องเชิญ
ชวน อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

َِٰدقِيَ ﴿  َ َوُكونُوا  َمَع ٱلصذ ِيَن َءاَمُنوا  ٱتذُقوا  ٱّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ  [  111: اتلوبة] ﴾َيَٰٓ

ความวา่ “โอ้ศรัทธาชนเอย๋ พงึย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ และจงอยูร่่วมกบับรรดาผู้สจัจริงเถิด” (อตั-เตาบะฮฺ : 119) 
 
เงื่อนไขข้อที่ 6 มีความบริสุทธ์ิใจ 
 นัน่คือทุกวาจาและพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมาต้องกระท าไปเพ่ืออลัลอฮฺแต่เพียงผู้ เดียว หวงัใน
ความพอพระทยัของพระองค์ ไมป่ะปนกบัสิ่งอ่ืนใด อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

﴿  ٓ ِمُرٓوا   َوَما
ُ
َ  َِلَۡعُبُدوا   إِلذ  أ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللذ  [  ١: ابلينة] ﴾ٱل 

ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบญัชาให้กระท าอ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือให้พวกเขาเป็นผู้ ท่ีมีเจตนาบริสุทธ์ิในการ
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ภกัดีตอ่อลัลอฮฺ” (อลั-บยัยินะฮฺ : 5) 
 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺเลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

َعدُ » س 
َ
ن   َخال ًصا اّلَلُ  إَل  لَ  َل :  قَاَل  َمن   ب َشَفاَعت   انَلاس   أ   «ه  ب  ل  قَ  م 

ความว่า “มนุษย์ท่ีมีความสุขท่ีสุดจากการได้รับการช่วยเหลือจากฉัน คือผู้ ท่ีกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ี
คู่ควรแก่การเคารพภักดีท่ีเท่ียงแท้นอกจากอัลลอฮฺ ด้วยความบริสุทธ์ิจากก้นเบือ้งของหัวใจเขา” (บนัทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ 99 และอะหมดั 2/373) 
 
เงื่อนไขข้อที่ 7 มีความรัก 
 นัน่คือ จะต้องรักตอ่ค าค านี ้และสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ฉะนัน้เขาจะต้องรักอลัลอฮฺ รักเราะสลู และ
ต้องรักทัง้สองมากกวา่สิ่งอ่ืนใดทัง้หมด อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ِ  ُدونِ  ِمن َيتذِخذُ  َمن ٱنلذاِس  َوِمنَ  ﴿ نَداٗدا ٱّللذ
َ
ِ  ُُيِبُّوَنُهمۡ  أ ِه  َكُحب  ِينَ  ٱّللذ َشدُّ  َءاَمُنٓوا   َوٱَّلذ

َ
ا أ ِ   ُحب ٗ ذ ِ  [  ٢٨١: ابلقرة] ﴾ ّلل 

ความว่า “และในหมู่มนุษย์นัน้ มีผู้ยึดถือเอาภาคีอ่ืนจากอลัลอฮฺ โดยท่ีพวกเขาให้ความรักตอ่ภาคีเหล่านัน้
เช่นเดียวกบัรักอลัลอฮฺ แตบ่รรดาผู้ศรัทธานัน้เป็นผู้ ท่ีรักอลัลอฮฺยิ่งกว่ามากกวา่สิ่งอ่ืนใดทัง้สิน้” (อลั-บะเกาะ
เราะฮฺ : 165) 
 
เงื่อนไขข้อที่ 8 ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมอ่ืนจากอัลลอฮฺ 
 ทา่นนบี ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

  « اهلل  ىلَعَ  هُ ابُ سَ ح  وَ  هُ مُ دَ وَ  اهُلُ مَ  مَ رُ حَ  اهلل   ن  و  دُ  ن  م   دُ بَ ع  ا يُ مَ ب   رَ فَ كَ وَ اّلَلُ  إَل  لَ  َمن  قَاَل َل  »
ความว่า “ผู้ ใดท่ีกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีโดยเท่ียงแท้นอกจากอัลลอฮฺ และ
ปฏิเสธพระเจ้าทัง้หลายท่ีได้รับการภกัดีอ่ืนจากอลัลอฮฺ เขาจะได้รับการคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่วน
ในปรโลกจะเป็นเชน่ไรอลัลอฮฺจะทรงคดิบญัชีกบัเขาเอง” (บนัทกึโดยมสุลิม 23) 
 
 

บทที่ 3 หลักการศรัทธา 

หมายถึง ท่านต้องศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺ ต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ ต่อบรรดาคมัภีร์ ต่อบรรดาเราะสูล 
ต่อวันอาคิเราะฮฺ และต่อการลิขิตของอัลลอฮฺทัง้ชั่วดี ดงัปรากฏในหะดีษญิบรีลเม่ือท่านได้ถามท่านนบี 
ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เก่ียวกบัหลกัการอีมาน ทา่นตอบวา่ 

يَمانُ »  
ن   اإل 

َ
نَ  أ م  ر   َوُكتُب ه   َوَماَلئ َكت ه   ب اّلَل   تُؤ  م  اآلخ  َو   «ه  َش  وَ  ه  ي   خَ  ر  دَ قَ ال  ب  وَ  َورُُسل ه  َوال 

ความว่า “การศรัทธา คือการท่ีท่านต้องศรัทธามั่นต่ออลัลอฮฺ ต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ ต่อบรรดาคมัภีร์ ต่อ
บรรดาเราะสลู ตอ่วนัอาคเิราะฮฺ และตอ่การก าหนดความดีและความชัว่” (บนัทกึโดยมสุลิม 8)  
 
1. การศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺ 
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หมายถึงต้องมีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺในหลกัพืน้ฐาน  4  ประการ 
 
ประการที่หน่ึง ต้องเช่ือม่ันว่าอัลลอฮทฺรงมี  

ซึง่ได้ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีของอลัลอฮฺในหลายๆ แง่ ไม่ว่าโดยกมลสนัดานโดยธรรมชาติ
สตปัิญญา ตวับทหลกัฐาน และประสาทสมัผสั 

1. หลักฐานในแง่กมลสันดานโดยธรรมชาติท่ีแสดงถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺ เน่ืองจากว่า
สรรพสิ่งถกูสร้างทัง้หลายได้ถกูก าหนดโดยธรรมชาติให้มีความศรัทธาตอ่ผู้สร้างเขา โดยไม่ต้องแสร้งคดิและ
เหน่ือยหาเหตผุลหรือต้องเรียนรู้มาก่อน ดงัท่ีทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ن   َما » لُود   م  َرة   ىلَعَ  يُودَلُ  إ َل  َمو  ط  بََواهُ  ، ال ف 
َ
ان ه   ، ُيَهو َدان ه   فَأ َ و  ُينَِّص 

َ
َسان ه   ، أ و  ُيَمج 

َ
  «أ

ความว่า “ทารกทกุคนเกิดมาด้วยกมลสนัดานธรรมชาติท่ีบริสทุธ์ิ แล้วบิดามารดาของเขาเป็นเหตทุ าให้เขา
กลายเป็นยิว หรือเป็นคริสต์ หรือเป็นผู้บชูาไฟ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ 1292 และมสุลิม 2658) 
 

2. หลักฐานด้านสติปัญญา อันเน่ืองจากว่าสรรพสิ่งถูกสร้างทัง้ปวงตัง้แต่กาลก่อน และท่ีจะมี
ตอ่ไปข้างหน้า ย่อมมีผู้สร้างให้บงัเกิดขึน้ เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีสรรพสิ่งจะสร้างตวัของมนัขึน้มาเองได้ และ
เป็นไปไมไ่ด้ท่ีสิ่งหนึง่จะเกิดขึน้โดยบงัเอิญปราศจากผู้สร้าง   

 
3. ตัวบทหลักฐานท่ีแสดงถงึการมีของอัลลอฮฺ 
นัน่คือ เน่ืองจากวา่บรรดาคมัภีร์ทกุเลม่ท่ีถกูประทานลงมาจากฟากฟ้าตา่งยืนยนั และบอกกลา่วถึง

การมีของอัลลอฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคมัภีร์ท่ีประเสริฐสุด คือคมัภีร์อลักุรอาน ซึ่งได้ยืนยันไว้ชดัเจน และ
บรรดาศาสนทตูทัง้หลายตา่งชีน้ าและอธิบายถึงเร่ืองนีอ้ยา่งถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมหุมัมดัศา
สนทตูทา่นสดุท้าย 
 

4. หลักฐานด้านประสาทสัมผัสที่แสดงถงึการมีของอัลลอฮนัฺน้  แบง่ออกเป็นสองแง่มมุ คือ 
หน่ึง ตามท่ีเราได้รับทราบและได้เห็นการตอบสนองของอลัลอฮฺแก่ผู้วิงวอนร้องขอความช่วยเหลือ  

และการท่ีพระองค์ทรงชว่ยเหลือผู้ตกอยูใ่นภาวะนาทีชีวิต หรือภาวะคบัขนั ถือเป็นหลกัฐานยืนยนัท่ีแสดงถึง
การมีอยูข่องอลัลอฮฺ 

สอง สัญญาณต่างๆ ท่ีบรรดาศาสนทูตน ามาแสดงให้ผู้คนได้เห็น ได้สัมผัส หรือท่ีพวกเขาได้รับ
ทราบ นัน้คือ สิ่งปาฏิหารย์ท่ีเกิดขึน้เกินความสามารถของมนุษย์ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีของ
ผู้สร้าง ผู้ครอบครองและผู้บริหารสงูสดุแหง่จกัรวาลนี ้นัน่คือ อลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่ 
 
ประการท่ีสอง การศรัทธาต่อการเป็นผู้อภบิาลของอัลลอฮ ฺ 
 คือ ต้องเช่ือมัน่ว่าอลัลอฮฺองค์เดียวเท่านัน้เป็นองค์อภิบาล ไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์ ไม่มีใคร
เป็นหุ้นสว่นกบัพระองค์ และองค์อภิบาลนัน้คือผู้ ท่ีทรงสร้าง ทรงครอบครอง และทรงบริหารกิจการทัง้หลาย 
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ดงันัน้จงึไมมี่ผู้สร้างใดนอกจากอลัลอฮฺ ไมมี่ใครครอบครองจกัรวาลนีน้อกจากพระองค์ อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
َل ﴿

َ
ۡمُر   ٱۡۡلَۡلقُ  ََلُ  أ

َ
 [  ١٣: األعراف] ﴾ َوٱۡۡل

ความวา่ “พงึทราบเถิดวา่การสร้างและกิจการทัง้หลายนัน้เป็นสิทธ์ิของพระองค์เท่านัน้” (อลั-อะอฺรอฟ : 54) 
 

และพระองคไ์ด้ตรัสอีกวา่ 
َٰلُِكمُ ﴿ ُ  َذ ِينَ  ٱلُۡمۡلُك   ََلُ  َربُُّكمۡ  ٱّللذ  [  ٢٣: فاطر] ﴾ ١٣ قِۡطِمرير  ِمن َيۡملُِكونَ  َما ُدونِهِۦ ِمن تَۡدُعونَ  َوٱَّلذ

ความว่า “นั่นคืออัลลอฮฺพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า อ านาจการปกครองทัง้มวลเป็นสิทธ์ิของพระองค์ และ
พระเจ้าอ่ืนๆ ท่ีพวกเจ้าวิงวอนขออ่ืนจากพระองค์นัน้ มิได้ครอบครองสิ่งใด แม้แต่เพียงเย่ือบางหุ้มเมล็ด
อินทผลมั” (ฟาฏิรฺ : 13) 
 
ประการที่สาม การศรัทธาต่อการเป็นพระเจ้าท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีแต่เพียงผู้เดียวของอัลลอฮ ฺ
 หมายถึงการเช่ือมัน่วา่อลัลอฮฺเพียงผู้ เดียวเทา่นัน้ท่ีจะได้รับการเคาพภกัดีอยา่งแท้จริง ไมมี่ภาคีใดๆ 
ร่วมกบัพระองค์  
 อนึ่ง ความหมายของค าว่า “อิลาฮฺ” คือผู้ ท่ีได้รับการเคารพสักการะด้วยความรักและด้วยการ
เทิดทนู อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

ه  إَِلَٰه   ِإَوَلَُٰهُكمۡ  ﴿ ٓ  َوَِٰحد   [  ٢٨٣: ابلقرة] ﴾ ١٦٣ ٱلرذِحيمُ  ٱلرذۡحَمَٰنُ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَٰهَ  لذ

ความว่า “และผู้ ท่ีควรแก่การเคารพสกัการะของพวกเจ้านัน้มีเพียงองค์เดียว ไม่มีผู้ ใดท่ีควรแก่การเคารพ
ภกัดีนอกจากพระองค์เทา่นัน้ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ :163) 

 
และอลัลอฮฺได้ตรัสอีกวา่ 

ۡرَسۡلَنا َلَقدۡ  ﴿
َ
َلَٰ  نُوًحا أ َ  ٱۡعُبُدوا   َيََٰقۡومِ  َفَقاَل  َقۡوِمهِۦ إِ ِنۡ  َلُكم َما ٱّللذ ۥٓ  إَِلَٰهر  م  ُه ٓ  َغرۡيُ َخاُف  إِن ِ

َ
َب  َعلَۡيُكمۡ  أ  ﴾ ٥٩ َعِظيم   يَۡومر  َعَذا

 [  ١٦: األعراف]

ความว่า “แท้จริง เราได้ส่งนูหฺไปยงักลุ่มชนของเขา แล้วเขาได้เรียกร้องว่า โอ้หมู่ชนของฉันจงให้การภักดี
ตอ่อลัลอฮฺเถิด ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดท่ีพวกท่านควรจะให้การเคารพภกัดีอีกแล้วอ่ืนจากพระองค์” (อลั-อะอฺรอฟ 
: 59) 
 
ประการท่ีส่ี การศรัทธาม่ันต่อพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ ฺ

กล่าวคือ การยืนยนั การยอมรับตอ่พระนามและคณุลกัษณะท่ีอลัลอฮฺทรงยืนยนัแก่พระองค์เองใน
คัมภีร์ของพระองค์ และท่ีปรากฏในวจนะของท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตามสภาพท่ี
เหมาะสมกับพระองค์ โดยไม่มีการบิดเบือน ไม่ปฏิเสธ ไม่อธิบายวิธีหรือรูปแบบ และไม่มีการเปรียบเทียบ 
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ه  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس ﴿ ء  ِميعُ  َوُهوَ  ََشۡ  [  ٢٢: الشورى] ﴾١١ ٱۡۡلَِصريُ  ٱلسذ

ความวา่ “ไมมี่สิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์นัน้เป็นผู้ทรงได้ยิน ทรงเห็นยิ่ง” (อชั-ชรูอ : 11) 
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ผลที่ได้รับจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺ
1- บรรลุถึงแก่นแท้ของการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ กล่าวคือ จิตใจจะไม่ผูกพันกับสิ่งอ่ืนนอกจาก

พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการหวงัในความเมตตาและผลบุญ หรือเกรงกลวัการลงโทษ และจะไม่
เคารพภกัดีตอ่สิ่งอ่ืนนอกจากพระองค์เทา่นัน้ 

2- รักอลัลอฮฺและเทิดทนูเกียรติพระองค์อย่างสมบรูณ์แบบ ตามเจตนารมณ์ของพระนามอนัวิจิตร 
และคณุลกัษณะอนัสงูสง่ของพระองค์ 

3- บรรลถุึงแก่นแท้ของการเคารพภกัดีต่อพระองค์ ด้วยการปฏิบตัิในสิ่งท่ีพระองค์ทรงบญัชา และ
ออกหา่งจากสิ่งท่ีพระองค์ทรงห้าม 

 
สอง การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ ฺ

ก. นิยาม 
     มะลาอิกะฮฺ คือสรรพสิ่งท่ีเร้นลบั ถูกสร้างมาจากรัศมี มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามบญัชาของอลัลอฮฺ ไม่มี

ลกัษณะพิเศษของการเป็นพระเจ้าหรือการเป็นผู้สร้างแต่อย่างใด อัลลอฮฺสร้างพวกเขามาจากรัศมี และ
พระองค์ให้พวกเขามีลกัษณะของการน้อมรับค าบญัชาของพระองค์อยา่งสมบรูณ์แบบ และให้มีพละก าลงัท่ี
จะด าเนินการให้ค าบญัชาของพระองค์ส าเร็จลลุ่วง พวกเขามีจ านวนมหาศาล ไมมี่ผู้ใดรู้จ านวนของพวกเขา 
นอกจากอลัลอฮฺเทา่นัน้ 

 
ข. การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮคฺรอบคลุมส่ีประการ 
หน่ึง ศรัทธาตอ่การมีอยูข่องมะลาอิกะฮฺ 
สอง ศรัทธาตอ่มะลาอิกะฮฺท่ีเราทราบช่ืออย่างเจาะจง เช่น ญิบรีล ส่วนผู้ ท่ีเราไม่ทราบช่ือนัน้ให้เรา

ศรัทธาโดยภาพรวม 
สาม ศรัทธาในคณุลกัษณะของพวกเขาตามท่ีเราได้รับรู้จากหลกัฐาน  
ส่ี ศรัทธาในหน้าท่ีของพวกเขาตามท่ีเราได้รับรู้ เช่น มะละกุลเมาต์ มีหน้าท่ีดึงวิญญาณออกจาก

ร่าง เป็นต้น 
 
สาม การศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆ 

คือ การศรัทธาต่อคมัภีร์ต่างๆ ท่ีอลัลอฮฺได้ประทานแก่บรรดาศาสนทตูของพระองค์ เพ่ือเป็นความ
เมตตาตอ่สรรพสิ่ง และเป็นทางน าแก่พวกเขา เพ่ือน าไปสูค่วามสขุในโลกนีแ้ละโลกหน้า 

การศรัทธาต่อคัมภีร์ประกอบด้วย  
หน่ึง ศรัทธาวา่แท้จริงคมัภีร์เหลา่นัน้ถกูประทานมาจากอลัลอฮฺ 
สอง ศรัทธาในคมัภีร์ท่ีเราทราบช่ือ เช่น อลักรุอาน ถกูประทานแก่มหุมัมดั อตั-เตารอต ถกูประทาน

แก่มซูา เป็นต้น 
สาม เช่ือในค าบอกเล่าหรือเร่ืองราวท่ีอยู่ในคัมภีร์ เช่น  เร่ืองราวต่างๆ ท่ีอยู่ในอัลกุรอาน และ
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เร่ืองราวท่ีอยูใ่นคมัภีร์ก่อนๆ ท่ียงัไมถ่กูบดิเบือนหรือแก้ไข 
ส่ี ปฏิบตัิตามบทบญัญัติท่ียงัไม่ถกูยกเลิก ยอมรับอย่างจริงใจและจ านนตอ่บทบญัญัติของมนัโดย

ดษุฎี แม้ว่าเราจะรู้และเข้าใจในวิทยปัญญาของมนัหรือไมก็่ตาม ส่วนบทบญัญัตใินคมัภีร์ก่อนๆ นัน้ล้วนถกู
ยกเลิกโดยอลักรุอานแล้วทัง้สิน้ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

﴿  ٓ نَزنۡلَا
َ
ٗقا بِٱۡۡلَق ِ  ٱۡلِكَتََٰب  إََِلَۡك  َوأ ِ  [  ٤٦: دةاملائ] ﴾ َعلَۡيهِ   َوُمَهۡيِمًنا ٱۡلِكَتَٰبِ  ِمنَ  يََديۡهِ  َبۡيَ  ل َِما ُمَصد 

ความวา่ “และเราได้ประทานคมัภีร์อลักรุอานลงมายงัเจ้าด้วยความจริง เพ่ือยืนยนัในความสจัจริงของคมัภีร์
ท่ีมาก่อนหน้า และควบคุมเหนือคัมภีร์เหล่านัน้ (เป็นคัมภีร์ท่ีจ าแนกว่าสิ่งใดคือความจริงและสิ่งใดถูก
บดิเบือนในคมัภีร์ก่อนหน้านี)้” (อลั-มาอิดะฮฺ : 48) 
 
ผลที่ได้รับจากการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

1- ได้รับรู้ว่าอลัลอฮฺให้ความส าคญักับปวงบา่วของพระองค์ โดยพระองค์ได้ประทานคมัภีร์แก่ทกุๆ 
ชนชาต ิเพ่ือชีแ้นะแนวทางแก่พวกเขา

2- รู้ถึงวิทยปัญญาอนัลึกซึง้ท่ีอลัลอฮฺได้บญัญัติศาสนาของพระองค์ โดยทรงก าหนดให้บทบญัญัต ิ
ของคนแตล่ะยคุสมยัมีความเหมาะสมกบัสภาพของพวกเขา อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 ﴿  
 [  ٤٦: دةاملائ] ﴾ َوِمۡنَهاٗجا   ِِشَۡعةٗ  ِمنُكمۡ  َجَعۡلَنا لُِك 

 ความว่า “ส าหรับทกุประชาชาติจากหมู่พวกเจ้านัน้ เราได้ก าหนดให้มีบทบญัญัติและแนวทางของพวกเขา
เอง” (อลั-มาอิดะฮฺ : 48)  



ส่ี การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต
เราะสลู หรือศาสนทูต คือบุคคลท่ีอลัลอฮฺให้โองการแก่เขาด้วยการประทานบทบญัญัติลงมา และ

บญัชาสั่งให้เขาท าการเผยแพร่มัน เราะสูลคนแรกคือ นูหฺ และคนสุดท้ายคือ มุหัมมัด (ความจ าเริญและ
ความสนัตมีิแดพ่วกเขาทัง้มวล)  

ไมมี่ประชาชาติใดท่ีวา่งเว้นจากศาสนทตูเลย อลัลอฮฺจะแตง่ตัง้ศาสนทตูไปยงัหมูช่นของเขา โดยให้
มีบทบญัญัติเป็นเอกเทศ หรือพระองค์อาจจะมีโองการไปยงันบีในยคุหนึ่งๆ ให้น าบทบญัญัติของศาสนทูต
ก่อนๆ มาใช้ เพ่ือเป็นการฟืน้ฟ ูอลัลอฮฺตรัสวา่ 

ة   ُك ِ  ِف  َبَعۡثَنا َولََقدۡ  ﴿ مذ
ُ
نِ  رذُسوًل  أ

َ
َ  ٱۡعُبُدوا   أ َُٰغوَته  َوٱۡجَتنُِبوا   ٱّللذ  [  ٣٨: انلحل] ﴾ ٱلطذ

ความว่า “ขอสาบาน แท้จริงเราได้ส่งศาสนทูตมาในทุกประชาชาติ โดยให้ประกาศแก่พวกเขาว่า 
พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และออกห่างจากการบูชาสิ่งอ่ืนทัง้หมด” (อัน-นะห์ลฺ : 36) 



และพระองค์ได้ตรัสว่า  
﴿  ٓ رَۡسۡلَنََٰك  إِنذا

َ
ِنۡ  ِإَون َونَِذيٗرا   بَِشرٗيا بِٱۡۡلَق ِ  أ ةر  م  مذ

ُ
 [  ١٤: فاطر] ﴾ ٢٤ نَِذير   فِيَها َخَل  إِلذ  أ
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ความว่า “แท้จริง  เราได้ส่ง เจ้ามาเป็นศาสนทูตด้วยส ัจธรรม ในฐานะผู้ แ จ้งข่าวดีและผู้ ส าท ับ
ตักเตือน และทุกๆ ประชาชาติล้วนจะต้องมีผู้ ตักเตือนมายังพวกเขา” (ฟาฏิรฺ : 24) 

บรรดาศาสนทูต ล้วนเป็นสาม ัญชนคนธรรมดา ต ่างก็มาจากล ูกหลานของอาด ัม  ไม ่มี
คุณสมบัติพิเศษของการเป็นผู้ สร้างและการเป็นพระเจ้าแต่ประการใด พวกเขามีคุณสมบัติของการ
เป็นมนุษย์ มีความเมตตา จะต้องเสียชีวิต ต้องการอาหารและเคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ



การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตครอบคลุมส่ิงต่อไปนี ้
หน่ึง ศรัทธาว่าพวกเขาเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺอย่างแท้จริง ดังนัน้ บุคคลใดปฏิเสธศาสน

ทูตคนหนึ่งคนใดจากพวกเขา เท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธศาสนทูตคนอ่ืนๆ ทุกคน อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 
بَۡت  ﴿  [  ٢٠١:  الشعراء] ﴾ ١٠٥ ٱلُۡمۡرَسلِيَ  نُوحر  قَۡومُ  َكذذ

ความวา่ “กลุม่ชนของนหฺูได้ปฏิเสธตอ่บรรดาศาสนทตูแล้ว” (อชั-ชอุะรออ์ : 105) 



สอง ศรัทธาต่อผู้ ท่ีเราทราบช่ือของพวกเขา เช่น มุหัมมัด อิบรอฮีม มูซา อีซา และนูหฺ (ขอความ
จ าเริญมีแดพ่วกเขา) ทัง้ห้าคนนีไ้ด้ช่ือวา่ “อลุลุ อซัมิ” ผู้ มีความมัน่คงหนกัแนน่ในหมู่ศาสนทตูทัง้ปวง  

สว่นผู้ ท่ีเราไมท่ราบช่ือนัน้ เราศรัทธาตอ่พวกเขาโดยสงัเขปในภาพรวม อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
رَۡسۡلَنا َولََقدۡ  ﴿

َ
ِن رُُسٗل  أ ن ِمۡنُهم َقۡبلَِك  م  ن َوِمۡنُهم َعلَۡيَك  قََصۡصَنا مذ  [  ٠٦: اغفر] ﴾ َعلَۡيَك   َنۡقُصۡص  لذمۡ  مذ

ความว่า “ขอสาบาน แท้จริงเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตก่อนหน้าเจ้า บางคนจากพวกเขามีผู้ ท่ีเราบอกเล่าแก่
เจ้า และบางคนจากพวกเขา มีผู้ ท่ีเรามิได้บอกเลา่แก่เจ้า” (ฆอฟิรฺ : 78) 



สาม เช่ือในค าบอกเลา่เก่ียวกบัพวกเขา ตามท่ีมีหลกัฐานในสายรายงานท่ีเช่ือถือได้อยา่งถกูต้อง 
ส่ี ปฏิบตัิตามบทบญัญัติท่ีถูกประทานแก่ท่านนบีมุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งเป็นศา

สนทตูคนสดุท้ายท่ีถกูสง่มายงัพวกเรา



ผลท่ีได้รับจากการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต
1- ได้รู้ถึงความเมตตาและการให้ความส าคญัของอัลลอฮฺท่ีมีต่อปวงบ่าวของพระองค์ โดยการ

ส่งศาสนทูตเพ่ือชีน้ าพวกเขาสู่แนวทางอนัเท่ียงตรง และเพ่ือชีแ้จงรูปแบบของการเคารพภักดี
ตอ่อลัลอฮฺแก่พวกเขา

2- ขอบคณุในความโปรดปรานอนัใหญ่หลวงของพระองค์ท่ีให้มีบรรดาศาสนทตู
3- มีความรัก ให้เกียรติ และเทิดทูนยกย่องบรรดาศาสนทูต ตามสถานะท่ีเหมาะสมกับพวกเขา 
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เน่ืองจากพวกเขาเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ ท่ียืนหยัดในการเคารพภักดีต่อพระองค์ เผยแพร่
สารของพระองค์ และหวงัดีตอ่ปวงบา่วของพระองค์

 
ห้า การศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮ ฺ

วนัอาคเิราะฮฺ หรือวนัปรโลก คือวนัสดุท้าย เป็นวนัท่ีอลัลอฮฺให้มนษุย์ฟืน้คืนชีพอีกครัง้ เพ่ือคดิบญัชี
และตอบแทนรางวลั สาเหตท่ีุเรียกวา่วนัสดุท้ายเน่ืองจากจะไมมี่วนัใดหลงัจากนัน้อีกแล้ว 

 
การศรัทธาต่อวันปรโลกประกอบด้วย  
หน่ึง การศรัทธาในเร่ืองการฟืน้คืนชีพ การฟืน้คืนชีพเป็นเร่ืองจริงซึง่มีหลกัฐานยืนยนัจากอลักรุอาน 

หะดีษ และมตเิอกฉนัท์ของบรรดาปราชญ์มสุลิม   
 สอง ศรัทธาตอ่การคิดบญัชีสอบสวนและการตอบแทน บา่วจะถกูคิดบญัชีและได้รับการตอบแทน

ในผลงานของเขา ดงัท่ีมีหลกัฐานยืนยนัจากอลักรุอาน หะดีษ และมตเิอกฉนัท์ของบรรดาปราชญ์มสุลิม  
สาม ศรัทธาตอ่สวรรค์และนรก ซึง่ทัง้สองจะเป็นท่ีพ านกัตลอดกาลส าหรับมนษุย์ 
การศรัทธาต่อวนัปรโลกนัน้ ยงัรวมถึงการศรัทธาต่อทุกสิ่งท่ีจะเกิดขึน้หลงัจากความตาย เช่น การ

สอบสวนในหลมุศพ การลงโทษและความสขุในโลกสสุาน 
   

ผลที่ได้รับจากการศรัทธาต่อวันปรโลก 
1- ยบัยัง้ตนจากการกระท าท่ีฝ่าฝืน เน่ืองจากเกรงกลวัการลงโทษของอลัลอฮฺในวนัปรโลก 
2- ปรารถนาและมุง่มัน่ท่ีจะกระท าความดี เพราะหวงัในผลบญุและการตอบแทน 
3- เป็นการปลอบโยนผู้ศรัทธาในสิ่งท่ีพลาดไปจากเขาในโลกนี ้เพราะหวงัผลบุญและความสุข ท่ี

จะได้รับทดแทนในโลกหน้า 
 
หก การศรัทธาต่ออัล-เกาะดัรฺ  

อลั-เกาะดรฺั คือ กฎสภาวการณ์ การลิขิต การก าหนดของอลัลอฮฺท่ีมีตอ่สรรพสิ่งทัง้หลาย ตามความ
รอบรู้ของพระองค์ท่ีมีอยูก่่อนหน้าแล้ว และเป็นไปตามวิทยความปรีชาญาณแหง่พระองค์ 

การศรัทธาต่อการก าหนดของอัลลอฮคฺรอบคลุมประการต่างๆ ต่อไปนี:้ 
หน่ึง ศรัทธาว่าอัลลอฮฺมีความรอบรู้ในทุกสิ่งทัง้ในภาพรวมและรายละเอียด รู้อย่างดัง้เดิมและ

ตลอดไป ไมว่า่จะเป็นสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัการกระท าของพระองค์หรือการกระท าของปวงบา่ว 
สอง ศรัทธาวา่อลัลอฮฺได้บนัทกึทกุสิ่งไว้ในแผน่จารึกท่ีถกูเก็บรักษาไว้ (อลั-เลาห์ อลั-มะห์ฟซฺู) 
สาม ศรัทธาว่าแท้จริงทุกสรรพสิ่งจะเกิดขึน้ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺเท่านัน้ ไม่ว่าสิ่งนัน้จะ

เก่ียวกบัการกระท าของพระองค์หรือการกระท าของสรรพสิ่งตา่งๆ  
อลัลอฮฺตรัสวา่   

 [  ٨٦: القصص] ﴾ َوَيۡخَتاُر   يََشآءُ  َما ََيۡلُقُ  َوَربَُّك  ﴿
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ความวา่ “และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงสร้างสิ่งท่ีพระองค์ทรงประสงค์และทรงเลือก” (อลั-เกาะศอ็ศ : 68) 
 
ส่ี ศรัทธาว่าสรรพสิ่งทัง้หลายท่ีบงัเกิดขึน้ล้วนเป็นสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงสร้างทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นตวัตน 

ลกัษณะ และการเคล่ือนไหวตา่งๆ ทัง้หมด 
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

﴿  ُ ء    ُك ِ  َخَٰلِقُ  ٱّللذ َٰ  َوُهوَ  ََشۡ ء   ُك ِ  ََعَ  [  ٨٢: الزمر] ﴾ ٦٢ َوكِيل   ََشۡ

ความวา่ “อลัลอฮฺเป็นผู้สร้างทกุสิ่ง อีกทัง้พระองค์เป็นผู้ดแูลทกุสิ่ง” (อซั-ซุมรฺั : 62)  
ผลที่ได้รับจากการศรัทธาต่อการก าหนดของอัลลอฮมีฺหลายประการ เชน่ 

1- ยึดอัลลอฮฺเป็นท่ีพึ่ง เม่ือได้กระท าตามเหตุและปัจจัยแล้ว โดยไม่ยึดเหตุและปัจจัยเป็นท่ีพึ่ง 
เน่ืองจากทกุสิ่งจะเป็นไปตามก าหนดของอลัลอฮฺ 

2- เม่ือได้รับในสิ่งท่ีพึงปรารถนาก็จะไม่หลงล าพองตน เพราะการได้รับสิ่งใดจากความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺนัน้ ก็ด้วยจากสาเหตุของความดีและความส าเร็จท่ีอัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ให้เขา
เชน่กนั และการล าพองตนนัน้จะท าให้ลืมการขอบคณุในความโปรดปรานอลัลอฮฺ

3- มีความสงบและผ่อนคลายทางอารมณ์ รู้สึกสบายใจต่อสิ่งต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้จากการก าหนด
ของอัลลอฮฺ ผู้ ทรงอ านาจในชัน้ฟ้าและแผ่นดิน ซึ่งมันต้องเกิดขึน้อย่างแน่นอน ไม่มีทาง
หลีกเล่ียงได้ 

َصاَب  َمآ  ﴿
َ
ِصيَبة   ِمن أ ۡرِض  ِف  مُّ

َ
نُفِسُكمۡ  ِفٓ  َوَل  ٱۡۡل

َ
ِن كَِتَٰب   ِف  إِلذ  أ ن َقۡبلِ  م 

َ
َهآ   أ

َ
أ ۡۡبَ َٰلَِك  إِنذ  نذ ِ  ََعَ  َذ َسۡوا   ل َِكۡيَل  ٢٢ يَِسري   ٱّللذ

ۡ
َٰ  تَأ  َما ََعَ

ٓ  َتۡفرَُحوا   َوَل  فَاتَُكمۡ  َُٰكۡم   بَِما ُ  َءاتَى  [  ١٣ -١١: الديد] ﴾ ٢٣ فَُخورر  ُُمَۡتال   ُكذ  ُُيِبُّ  َل  َوٱّللذ
ความว่า “ไม่มีเคราะห์กรรมอนัใดเกิดขึน้ในแผน่ดินนี ้และในตวัของพวกเจ้าเอง นอกจากถกูบนัทึกไว้ก่อนท่ี
เราจะบงัเกิดมนัขึน้มา แท้จริงนัน่เป็นความง่ายดายส าหรับอลัลอฮฺ เพ่ือพวกเจ้าจะไม่เสียใจในสิ่งท่ีสญูเสีย
ไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจอย่างยโสโอ้อวดในสิ่งท่ีพระองค์ประทานแก่พวกเจ้า และอลัลอฮฺไม่ทรงรักผู้ ท่ี
หยิ่งจองหอง ผู้ ท่ีโอ้อวดทกุคน” (อลั-หะดีด : 22-23) 
 

สองกลุ่มที่มีความเช่ือผิดพลาดในเร่ืองอัล-เกาะดัรฺ 
กลุ่มที่หน่ึง: อัล-ญะบะรียะฮฺ ซึ่งพวกเขากลา่วว่า “แท้จริงบา่วไมมี่สิทธ์ิเลือกในการกระท า ในการ

ตดัสินใจ และไมมี่ความสามารถในการลงมือท า” 
กลุ่มที่สอง: อัล-เกาะดะรียะฮฺ กลุ่มท่ีกล่าวว่า “แท้จริงบ่าวมีสิทธ์ิอย่างเป็นเอกเทศในการกระท า

ของเขาเอง ในการตัดสินใจและมีความสามารถในการกระท า เอง โดยไม่มีผลมาจากความประสงค์
ของอลัลอฮฺหรืออ านาจของพระองค์แตอ่ย่างใด” (ดเูพิ่มเติมในต ารา ชรัห์ อศุลู อลั-อีมาน ของเชคอิบน ุอษุัย
มีน)  

พวกเขากล่าวปฏิเสธความเช่ือท่ีว่าอลัลอฮฺได้ก าหนดสรรพสิ่งตา่งๆ และผลงานหรือการกระท าของ
มนัล่วงหน้าก่อนท่ีมันจะเกิดขึน้ ค ากล่าวของทัง้สองกลุ่มนีเ้ป็นความเท็จท่ีห่างไกลจากความถูกต้องมาก
ท่ีสดุแล้ว 
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บทที่ 4 ประเภทของเตาฮีด 

ประเภทของเตาฮีด(การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ)ฺ 
1- เตาฮีด อลั-อลุฮีูยะฮฺ 
2- เตาฮีด อรั-รุบบูยีะฮฺ 
3- เตาฮีด อลั-อสัมาอ์ วะ อศั-ศฟิาต 
 
ค านิยาม เตาฮีด คือการจ ากดัอิบาดะฮฺ/การเคารพภกัดีมอบให้กบัอลัลอฮฺอยา่งเอกะเพียงพระองค์

เดียว 
เตาฮีดมีสามประเภท 
หน่ึง เตาฮีด อัร-รุบูบียะฮ ฺคือรู้และศรัทธา(เช่ือ)วา่อลัลอฮฺเพียงผู้ เดียวท่ีเป็นผู้สร้าง ให้ปัจจยัยงัชีพ 

ผู้ทรงบริหารจดัการ 
และบรรดาผู้ ตัง้ภาคี(ในยุคของท่านเราะสูล)ต่างก็ยอมรับในเตาฮีดอัร-รุบูบียะฮฺ แต่อัลลอฮฺก็ไม่

นบัวา่พวกเขาอยูใ่นอิสลาม ดงัหลกัฐานท่ีวา่  
ۡۡلَُهم َولَئِن ﴿

َ
نۡ  َسأ ه  ََلَُقولُنذ  َخلََقُهمۡ  مذ ُ َٰ  ٱّللذ نذ

َ
 [  ٦٠: الزخرف] ﴾ ٨٧ يُۡؤفَُكونَ  فَأ

ความว่า “และขอสาบาน หากเจ้า -โอ้มุหัมมดั- ถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขา แน่นอนพวกเขาจะตอบ
วา่อลัลอฮฺ แล้วเป็นไปได้อยา่งไรเลา่ท่ีพวกเขาหนัเหออกจากการเคารพภกัดีตอ่พระองค์” (อซั-ซุครุฟ : 87) 

 

สอง เตาฮีด อัล-อัสมาอ์ วะ อัศ-ศิฟาต คือการเช่ือในคณุลกัษณะของอลัลอฮฺ ตามท่ีพระองค์ได้
บอกไว้ในอัลกุรอาน หรือตามค าบอกเล่าของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมคูค่วรกบัความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และการให้เอกภาพตอ่อลัลอฮฺในด้านนี ้ได้รับการยอมรับจาก
บรรดาผู้ตัง้ภาคีบางสว่น แตอี่กบางสว่นก็ปฏิเสธเน่ืองจากขาดความรู้หรือไมก็่ดือ้ดงึ  

สาม เตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ คือการเคารพภักดีด้วยหวัใจบริสทุธ์ิอย่างแท้จริง ไม่มีการตัง้ภาคีใดๆ 
กบัพระองค์ ในรูปแบบของการเคารพภกัดีทกุประเภท เช่น ความรัก ความกลวั ความหวงั การมอบหมายท่ี
พึง่ การวิงวอนขอ และอ่ืนๆ 

ซึง่เตาฮีดประเภทนีเ้ป็นสิ่งท่ีบรรดาผู้ตัง้ภาคีปฏิเสธและไมย่อมรับ (ดใูน อลั-ญามิอฺ อลั-ฟะรีด ลิ อลั-
อสัอิละฮฺ วะ อลั-อจัญ์วิบะฮฺ อะลา กิตาบ อตั-เตาฮีด หน้า 9) 

 

ชิริก หรือการตัง้ภาคีมีสามประเภท 

1- การตัง้ภาคีประเภทร้ายแรง (ชิริกใหญ่) 
2- การตัง้ภาคีประเภทเล็ก (ชิริกเล็ก) 
3- การตัง้ภาคีท่ีซอ่นเร้น (ชิริกอ าพราง) 
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การตัง้ภาคีประเภทร้ายแรง (ชิริกใหญ่) มีผลท าให้การงานทัง้หลายต้องเป็นโมฆะ และต้องอยูใ่น
นรกตลอดกาล อลัลอฮฺตรัสวา่ 

َٰلَِك  ﴿ ِ  ُهَدى َذ ِۦ   ِمنۡ  يََشآءُ  َمن بِهِۦ َيۡهِدي ٱّللذ ُكوا   َولَوۡ  ِعَبادِه ِۡشَ
َ
ا َعۡنُهم َۡلَبَِط  أ  [  ٦٦: نعاماأل] ﴾ ٨٨ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   مذ

ความว่า “นัน่คือทางน าของอลัลอฮฺ ซึ่งพระองค์จะทรงชีน้ าทางแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าว
ของพระองค์ และหากพวกเขาได้ตัง้ภาคีแล้ว แน่นอนสิ่งท่ีพวกเขาเคยกระท าไว้ก็สูญสิน้ไปจากพวกเขา ” 
(อลั-อนัอาม : 88)  

 
ئَِك َحبَِطۡت  ﴿ َلَٰٓ و 

ُ
نُفِسِهم بِٱۡلُكۡفرِِۚ أ

َ
َٰٓ أ ِ َشَِٰهِديَن ََعَ ن َيۡعُمُروا  َمَسَِٰجَد ٱّللذ

َ
وَن َما ََكَن لِۡلُمۡۡشِكَِي أ ۡعَمَٰلُُهۡم َوِِف ٱنلذاِر ُهۡم َخَِِٰلُ

َ
 ﴾ ١٧أ

 [  11: اتلوبة ]
ความว่า “ไม่บงัควรแก่บรรดาผู้ตัง้ภาคีท่ีจะบูรณะมสัญิดของอลัลอฮฺ ในฐานะท่ีพวกเขายืนยนัการปฏิเสธ
ศรัทธาแก่ตวัของพวกเขาเอง ชนเหล่านัน้แหละ การงานทัง้หลายของพวกเขาจะไร้ผล และพวกเขาจะอยู่ใน
นรกตลอดกาล” (อตั-เตาบะฮฺ : 17)  
       

และบุคคลใดท่ีเสียชีวิตในสภาพท่ีตัง้ภาคีต่ออลัลอฮฺ พระองค์จะไม่อภัยแก่เขา และสวรรค์เป็นสิ่ง
ต้องห้ามส าหรับเขา อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

َ  إِنذ  ﴿ ن َيۡغفِرُ  َل  ٱّللذ
َ
َٰلَِك  ُدونَ  َما َوَيۡغفِرُ  بِهِۦ يُۡۡشَكَ  أ  [  ٤٦:  النساء] ﴾ يََشآُء   لَِمن َذ

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษในความผิดท่ีมีการตัง้ภาคีแก่พระองค์ (ในกรณีท่ีไม่ เตาบะฮฺ) 
และพระองค์จะอภยัให้ความผิดอ่ืนนอกเหนือจากนัน้ ส าหรับผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์” (อนั-นิสาอ์ : 48) 
 

ِ  يُۡۡشِكۡ  َمن إِنذُهۥ﴿ مَ  َفَقدۡ  بِٱّللذ ُ  َحرذ َٰهُ  ٱۡۡلَنذةَ  َعلَۡيهِ  ٱّللذ َوى
ۡ
ه  َوَمأ  [  ٠١: دةاملائ] ﴾ ٱنلذاُر

ความวา่ “แท้จริงผู้ ใดตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ แน่นอนพระองค์ท าให้สวรรค์เป็นท่ีต้องห้ามแก่เขา และท่ีพ านกัของ
เขาคือนรก” (อลั-มาอดิะฮฺ : 72) 

 
และส่วนหนึง่จากตวัอย่างของการตัง้ภาคี ก็คือ การวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว 

และจากรูปปัน้ การบนบานกับสิ่งเหล่านัน้ และการเชือดสตัว์เพ่ือถวายแก่รูปปัน้และแก่ผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว 
หรืออ่ืนๆ ในท านองนี ้
    

สว่นการตัง้ภาคีประเภทเล็ก (ชิริกเล็ก) คือทกุสิ่งท่ีมีหลกัฐานยืนยนัในอลักรุอาน และในหะดีษว่า
เป็นการตัง้ภาคี แต่ไม่ถึงขัน้ของการตัง้ภาคีประเภทใหญ่ เช่น การโอ้อวดขณะกระท าความดี การสาบาน
ด้วยสิ่งอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ การพดูวา่น่ีคือความประสงค์ของอลัลอฮฺและคนนัน้คนนี ้และอ่ืนๆ ในท านองนี ้ 

ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
« 

َ
 مَ  ُف وَ خ  أ

َ
  كُ الِّش    م  كُ ي  لَ عَ  اُف خَ ا أ

َ  «.الرياء»: اَل قَ فَ  هُ ن  عَ  َل ئ  سُ فَ  ، «رُ غَ ص  األ 
ความว่า “สิ่งท่ีฉันกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านมากท่ีสุด คือการตัง้ภาคีเล็ก” แล้วท่านถูกถามว่า คือสิ่งใด? 
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ท่านตอบว่า “คือการโอ้อวด” (บันทึกโดยอะห์มัด 5/428, อัฏ-เฏาะบะรอนีย์ และอัล-บัยฮะกีย์ ด้วยสาย
รายงานท่ีดี)
 

  د  قَ فَ  اهلل   نَ و  دُ  ء  َش  ب   َف لَ حَ  ن  مَ »
َ
َ أ   «كَ ش 

ความว่า “บุคคลใดสาบานด้วยสิ่งใดอ่ืนจากอลัลอฮฺ แน่แท้เขาได้ตัง้ภาคีแล้ว” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ 6271 
และมสุลิม 1646) 

 
  رَ فَ كَ  د  قَ فَ  اهلل   ي   غَ ب   َف لَ حَ  ن  مَ »

َ
  و  أ

َ
َ أ  «كَ ش 

ความว่า “บุคคลใดสาบานด้วยสิ่งอ่ืนจากอลัลอฮฺ แน่แท้เขาได้ปฏิสธศรัทธาหรือตัง้ภาคี” (บนัทึกโดยอลั-บุ
คอรีย์ 5757 และมสุลิม 1646) 
 

ََ َل » ُ و  قُ   ُ و  قُ  ن  ك  لَ ، وَ ن  اَل فُ  اءَ شَ وَ  اهللُ  اءَ ا شَ ا مَ و  ل  «ن  اَل فُ  اءَ شَ  مَ ثُ  اهللُ  اءَ ا شَ ا مَ و  ل
ความว่า “พวกท่านอย่ากล่าวว่า น่ีเป็นความประสงค์ของอลัลอฮฺและความประสงค์ของคนนัน้คนนี ้แต่จง
พดูว่า เป็นความประสงค์ของอลัลอฮฺ หลงัจากนัน้แล้วก็เป็นความประสงค์ของคนนัน้คนนี”้ (บนัทึกโดยอบ ู
ดาวดู 4980 ด้วยสายรายงานท่ีถกูต้องจากหซุยัฟะฮฺ บนิ อลั-ยะมาน) 

 
การตัง้ภาคีประเภทนีไ้ม่มีผลถึงขัน้สิน้สภาพจากการเป็นมสุลิม และไม่อยู่ในนรกตลอดกาล แตท่ า

ให้เตาฮีดมีความบกพร่อง 
   

สว่นประเภทท่ีสาม คือการตัง้ภาคีชนิดอ าพราง (ชิริกซอ่นเร้น) ดงัมีหลกัฐานจากหะดีษวา่ 
« 

َ
 َل أ

ُ
ُ خ   أ   وَ ا هُ مَ ب   م  ُك ب 

َ
ُ ؟ قَ ال  جَ ادلَ  ح  ي  س  مَ ال   نَ م   ي  د  ن  ع   م  كُ ي  لَ عَ  ُف وَ خ  أ ي ال َ  كُ : الِّش   اَل . قَ ىَل ا: بَ و  ال  نُ ي  ُيَ فَ  ّل   َص يُ فَ  ُل جُ الرَ  مُ و  قُ ... يَ ف 

  «.ه  َل  إ   ل  جُ الرَ  ر  َظ نَ  ن  ى م  رَ ا يَ مَ ، ل  هُ تَ اَل َص 
ความว่า “เอาไหม ฉันจะบอกกับพวกท่าน ถึงสิ่งท่ีฉันกลัวเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดกับพวกท่าน ซึ่งน่ากลัว
มากกว่าดจัญาลเสียอีก” พวกเขากล่าวว่า โปรดบอกพวกเราเถิด  ท่านเราะสูลกล่าวว่า “คือการตัง้ภาคีท่ี
ซ่อนเร้น ... เช่น การท่ีคนผู้หนึ่งยืนขึน้ละหมาด และแสร้งท าอย่างสวยงาม เน่ืองจากเห็นวา่มีคนอ่ืนมองเขา
อยู”่ (บนัทกึโดยอะห์มดั 3/30  จากอบ ูสะอีด อลั-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ) 

 
และอาจจะแบ่งการตัง้ภาคีเป็นสองประเภทคือใหญ่กับเล็กก็ได้ เพราะการตัง้ภาคีท่ีซ่อนเร้นจะ

ครอบคลมุการตัง้ภาคีทัง้สองประเภท มนัอาจจะอยู่ในการตัง้ภาคีใหญ่ เชน่ การตัง้ภาคีของคนหน้าไหว้หลงั
หลอกหรือพวกมนุาฟิก เพราะพวกเขาซอ่นหลกัความเช่ือท่ีไม่ดีไว้ในใจ แตจ่ะแสดงออกว่าเป็นมสุลิมโดยผิว
เผิน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้เห็นวา่ตวัเองเป็นมสุลิม และกลวัวา่จะได้รับอนัตรายหากพวกเขาไม่แสดงตวัเป็นมสุลิม  

และการตัง้ภาคีท่ีซ่อนเร้นก็อาจจะอยู่ในการตัง้ภาคีชนิดเล็ก เช่น การโอ้อวด ดงัท่ีได้น าเสนอในหะ
ดีษของอบ ูสะอีด ก่อนหน้านีไ้ปแล้ว 
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บทที่ 5 หลักการอิสลาม 

หลกัการอิสลามมี 5 ประการ 
1- การปฏิญาณตนว่า “แท้จริงไม่มีพระเจ้าท่ีถูกเคารพภักดีโดยเท่ียงแท้นอกจากอัลลอฮฺ และ

แท้จริงมหุมัมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ” 
2- การละหมาด 
3- การจา่ยซะกาต 
4- การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
5- การท าหจัญ์ ณ บยัตลุลอฮฺ ส าหรับบคุคลท่ีมีความสามารถในการเดนิทาง 
 
ดงัหลกัฐานในหะดีษจากอิบน ุอมุรฺั ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

« َ اَلمُ  بُن  ن   َشَهاَدة   ، ََخ س   ىلَعَ  اإل س 
َ
نَ  اّلَلُ  إ َل  إ هَلَ  َل  أ

َ
م   ت  ي  ابلَ  وََحج   الَزََكة ، َوإ يتَاء   ، الَصاَلة   َوإ قَام   حُمََمًدا رَُسوُل اهلل ، َوأ   «َرَمَضانَ  وََصو 

ความวา่ “อิสลามได้วางอยู่ (หรือ ถกูวาง) บนโครงสร้างหลกัห้าประการ คือ 1) การปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่
มีพระเจ้าท่ีถกูเคารพภกัดีโดยเท่ียงแท้นอกจากอลัลอฮฺเท่านัน้ และแท้จริงมหุมัมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ 
2) การด ารงไว้ซึ่งการละหมาด 3) การจ่ายซะกาต 4) การท าหัจญ์ และ 5) การถือศีลอดในเดือนเราะ
มะฎอน” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ 8 และมสุลิม 16)  



ในส านวนของหะดีษท่ีว่า “อิสลามได้วางอยู่บนโครงสร้างหลักห้าประการ” เป็นส านวนการ
เปรียบเทียบ คือเปรียบอิสลามกบัอาคารปลกูสร้าง ซึง่อิสลามจะไม่มัน่คง เว้นแตจ่ะต้องตัง้อยู่บนโครงสร้าง
หลกัห้าประการ เพราะไมมี่อาคารปลกูสร้างใดท่ีปราศจากโครงสร้างหลกั และสว่นอ่ืนๆ ของอิสลามก็เปรียบ
ได้กบัสว่นอ่ืนๆ ท่ีท าให้อาคารสมบรูณ์แบบ หรือเสมือนกบัสว่นตกแตง่อ่ืนๆ ของอาคาร 

สว่นค าท่ีว่า “ปฏิญาณตน” คือการศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและเราะสลู ดงัท่ีมีรายงานของอิมามมสุลิมว่า 
“คือการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ” และในอีกสายรายงาน คือ “การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ และปฏิเสธสิ่งอ่ืนๆ
นอกจากพระองค”์ 

ค าวา่ “ด ารงไว้ซึง่การละหมาด” ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่                
َ بَ » َ بَ وَ  ل  جُ الرَ  ني   «ة  اَل الَص  كُ ر  تَ  ك  الِّش   وَ  ر  ف  كُ ال   ني 

ความว่า “สิ่งท่ีท่ีจะน ามุสลิมไปสู่การปฏิเสธศรัทธาและการตัง้ภาคี คือการละทิง้ละหมาด” (บนัทึกโดย
มสุลิม 82 และอตั-ตริมิซีย์ 2620 และทา่นอ่ืนๆ) 



และหะดีษจากมอุาซฺ ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่   
 رَ »

 
  ُس أ

َ
 «ةُ اَل الَص  هُ دُ و  مُ عَ وَ  ،مُ اَل س  اإل   ر  م  األ

ความว่า “หัวหลกัของเร่ืองคืออิสลาม และเสาของมนัคือการละหมาด” (อตั-ติรมิซีย์ 2616, อิบนุ มาญะฮฺ
3973, อะห์มดั 5/231) 
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อบัดลุลอฮฺ บิน ชะฟีก กล่าวว่า “บรรดาสาวกของท่านเราะสลูเห็นว่าไม่มีความดีใดท่ีละเลยแล้วจะ
เป็นการปฏิเสธศรัทธา นอกจากการละเลยละหมาด” 

 
ค าวา่ “จา่ยซะกาต” การจา่ยซะกาตเป็นโครงสร้างหลกัท่ีสามของอิสลาม อลัลอฮฺตรัสวา่ 

قِيُموا   ﴿
َ
ةَ  َوأ لَوَٰ ةَ  َوَءاتُوا   ٱلصذ َكوَٰ  [  ٤٣: ابلقرة] ﴾ ٱلزذ

ความวา่ “และพวกเจ้าจงด ารงรักษาละหมาด และจงจา่ยซะกาต” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 43) 
 
﴿  ٓ ِمُرٓوا   َوَما

ُ
َ  َِلَۡعُبُدوا   إِلذ  أ ِينَ  ََلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللذ ةَ  َوُيقِيُموا   ُحَنَفآءَ  ٱل  لَوَٰ ةَ   َوُيۡؤتُوا   ٱلصذ َكوَٰ  [  ١: ابلينة] ﴾ ٱلزذ

ความว่า “และพวกเขามิถูกบญัชาให้กระท าอ่ืนใด นอกจากเพ่ือเคารพภักดีต่ออลัลอฮฺโดยบริสุทธ์ิใจอย่าง
แท้จริง และอยูใ่นแนวทางอนัเท่ียงตรง ให้ด ารงรักษาละหมาดและจา่ยซะกาต” (อลั-บยัยินะฮฺ : 5) 

 

ค าวา่ “ถือศีลอด” การถือศีลอดเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส่ีของอิสลาม อลัลอฮฺตรัสวา่ 
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّلذ ِ ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلص   [  ٢٦٣: ابلقرة] ﴾ ١٨٣ َتتذُقونَ  لََعلذُكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱَّلذ

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย การถือศีลอดถกูบญัญัติแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับท่ีถกูบญัญัติแก่
บรรดาผู้ ท่ีมาก่อนหน้าพวกเจ้า เพ่ือพวกเจ้าจะได้ย าเกรง” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 183) 
 

ค าวา่ “ท าหจัญ์” การท าหจัญ์เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีห้าของอิสลาม อลัลอฮฺตรัสวา่ 
﴿  ِ  [  ١٠: عمران آل] ﴾ َسبِيٗل   إََِلۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلذاِس  ََعَ  َوّلِلذ

ความวา่ “และเป็นหน้าท่ีของมนษุย์ท่ีมีตอ่อลัลอฮฺ คือการท าหจัญ์ ณ บยัตลุลอฮฺ ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถ
ในการเดนิทาง” (อาล อิมรอน : 97) 

 
และหะดีษบทดงักลา่วนี ้เป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการรู้จกัศาสนาอิสลาม วลัลอฮอุะอฺลมั 

 

 
บทที่ 6 เงื่อนไขของการละหมาด  

มี 9 ประการ  
1- นบัถือศาสนาอิสลาม (เป็นมสุลิม)  
2- มีสตสิมัปชญัญะ  
3- บรรลศุาสนภาวะ  
4- สะอาดปราศจากหะดษั (ทัง้เล็กและใหญ่)  
5- สะอาดปราศจากนะญิสทัง้หลาย  
6- สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีปกปิดมิดชิด (ปกปิดเอาเราะฮฺ)  
7- เข้าเวลาละหมาด  
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8- หนัหน้าไปทางกิบละฮฺ  
9- ตัง้เจตนา (เนียต)  

 หลังจากท่ีผู้ ประพันธ์ (เชคบินบาซ) ได้กล่าวถึงรุก่นอิสลามทัง้ 5 ประการในบทเรียนท่ีแล้ว จึง
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะกล่าวถึงในท่ีนีเ้ก่ียวกบัเง่ือนไขของการละหมาด เพราะการละหมาดเป็นเร่ืองท่ีต้องมี
การเน้นย า้อย่างมากท่ีสดุหลงัจากการกล่าวชะฮาดะฮฺปฏิญาณตนทัง้สองประโยค และการละหมาดจะไม่
ถกูต้องนอกจากต้องท าตามเง่ือนไข ดงันัน้ จงึเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะกลา่วถึงเร่ืองนีใ้นท่ีนี ้ 
 เงื่อนไข 1-3 นับถือศาสนาอิสลาม (เป็นมุสลิม), มีสติสัมปชัญญะ, บรรลุศาสนภาวะ ซึ่งการ
ละหมาดของคนปฏิเสธศรัทธา(กาฟิรฺ)จะใช้ไม่ได้เพราะการงานของเขาเป็นโมฆะ ส่วนคนบ้าเสียสตินัน้อยู่
นอกกลุ่มคนท่ีบทบญัญัติบงัคบัใช้ เช่นเดียวกบัเด็กท่ียงัไม่บรรลวุยัตามศาสนภาวะ ซึ่งเข้าใจตามความของ
หะดีษบทท่ีวา่ 

ب نَاَءُكم   ُمُروا»
َ
 «ل َسب ع   ب الَصاَلة   أ

ความวา่ “จงสัง่ให้ลกูๆ ของพวกทา่นละหมาดเม่ืออายไุด้เจ็ดขวบ” (อบ ูดาวดู 495, อะห์มดั 2/187)  
 
 เงื่อนไขที่  4 สะอาด (ปราศจากหะดัษทัง้เล็กและใหญ่) หากมีความสามารถ เพราะท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

بَُل  َل »  «ُطُهور   ب َغي    َصاَلة   َُق 

ความวา่ “การละหมาดท่ีปราศจากความสะอาดจะไมถ่กูตอบรับ” (มสุลิม 224)  
 
 เงื่อนไขที่ 5 เข้าเวลาละหมาด อลัลอฮฺตะอาลาได้ตรัสวา่  

قِمِ  ﴿
َ
لَوَٰ ٱ أ لُوكِ  ةَ لصذ مۡ ٱ ِلُ  [  ٠٦: رساءإلا] ﴾ ٧٨ ِس لشذ

ความวา่ “จงด ารงการละหมาดไว้ตัง้แตต่ะวนัคล้อย” (อลั-อิสรออ์ : 78)  
 
 และมีรายงานจากทา่นอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่  

َ  ةُ اَل الَص »  «ه   ب  َل إ   حي ص   تَ َل  اهللُ  هُ َط َشَ  ت  ق  ا وَ هَ ل

ความว่า “การละหมาดนัน้มีเวลาของมัน ซึ่งอัลลอฮฺได้ท าให้เป็นเง่ือนไข การละหมาดจะใช้ไม่ได้หาก
ปราศจากเวลาของมนั” 
 
 เวลาละหมาดแต่ละช่วงก็คือ ตามหะดีษท่ีท่านญิบรีลได้น าละหมาดทัง้ห้าเวลาแก่ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั โดยวนัแรกท่านมาละหมาดในช่วงต้นของวกัต ูพอวนัถดัไปทา่นจะมาละหมาด
ฟัรฎเูดียวกนันัน้ในชว่งสดุท้ายของของวกัต ูหลงัจากนัน้ทา่นได้กลา่ววา่  

َ  َما»   «َوق ت   َهَذي ن   َبني 
ความว่า “เวลาละหมาดของแต่ละวกัต ูอยู่ระหว่างเวลาสองช่วง(ท่ีญิบรีลมาละหมาดแตล่ะวกัตใูห้ท่านนบี
ด)ู” (บนัทกึโดยอะห์มดั และ อนั-นะสาอีย์)  
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 เงื่อนไขที่ 6 ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด (ปกปิดเอาเราะฮฺ) หากมีความสามารถ ด้วยสิ่งท่ีไม่ท า
ให้มองเห็นผิวกาย เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

 [  ٣٢: عرافاأل] ﴾ ٣١ ِجد  َمسۡ  ُك ِ  ِعندَ  زِينََتُكمۡ  ُخُذوا   َءاَدمَ  َبِنٓ َيَٰ ۞ ﴿
ความวา่ “ลกูหลานของอาดมัเอ๋ย ! จงเอาเสือ้ผ้าท่ีประดบักายของพวกเจ้ามาปกปิดทกุครัง้ท่ีละหมาด” (อลั-
อะอฺรอฟ : 31)  
 
 และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

بَُل  َل » َمار   إ َل  َحائ ض   َصاَلةَ  اّلَلُ  َيق   «ِب  

ความว่า “อลัลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของหญิงท่ีมีประจ าเดือน (หมายถึง บรรลศุาสนภาวะแล้ว) 
เว้นแตใ่ห้มีผ้าปกปิดศีรษะ” (อตั-ตริมิซี 377, อบ ูดาวดู 641) 
 
 และหะดีษท่ีรายงานโดยทา่นสะละมะฮฺ บนิ อลั-อกัวะอฺ เลา่วา่ ฉนัได้กลา่ววา่  

، رَُسوَل  يَا يدُ  رَُجل   إ ّن   اّلَل  ص 
َ
َصّل   أ

ُ
فَأ

َ
يص   يف   أ ؟ ال َقم  د  َكة   َولَو   َواز ُرر هُ  َنَعم  »: قَاَل  ال َواح   «ب َشو 

ความว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันเป็นชาวประมง แล้วฉันจะละหมาดด้วยการสวมผ้าผืนเดียวได้หรือไม่?
ท่านนบีตอบว่า “ได้ แต่ใส่กระดมุให้มันแน่นด้วย แม้จะใช้หนามอนัเดียวมาเสียบไว้ก็ตาม” (อนั-นะสาอีย์ 
765, อบ ูดาวดู 632)  
  
 หะดีษทัง้สองเศาะฮีหฺตามความคดิเห็นของท่านอตั-ตริมิซีย์ และทา่นอิบน ุอบัดลิบรัร์ ได้อ้างเป็นมติ
เอกฉันท์ (อิจญฺมาอ์) ว่าการละหมาดของคนท่ีเผยเอาเราะฮฺ(เรือนร่างสว่นท่ีต้องปกปิด)จะใช้ไมไ่ด้ หากเขามี
ความสามารถท่ีจะปกปิด  
 
 เงื่อนไขที่ 7 สะอาดปราศจากนะญิส (สิ่งสกปรก) ทัง้ร่างกาย เสือ้ผ้า และสถานท่ี เพราะอลัลอฮฺ 
ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

ِرۡ  َوثَِيابََك  ﴿  [  ٤: املدثر] ﴾ ٤ َفَطه 
ความวา่ “และเสือ้ผ้าของเจ้า จงท าให้สะอาด” (อลั-มดุดษัษิรฺ : 4) 
 
 และท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวแก่ท่านหญิงอัสมาอ์ ในเร่ืองเลือด
ประจ าเดือนวา่  

ُرُصهُ  ُثمَ  َتُتيُه،» ، ََق  يه   تَُصّل   ُثمَ  ََن َضُحُه، ُثمَ  ب ال َماء   «ف 
ความว่า “ให้นางแคะมนัออก(เวลาซกัเสือ้ผ้าท่ีเปือ้นสกปรก) แล้วใช้นิว้ขยีม้นัด้วยน า้ หลงัจากนัน้ก็ล้างมนั 
แล้วน ามนัมาใสล่ะหมาดได้” (อลั-บคุอรีย์ 225, มสุลิม 291) 
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 เงื่อนไขที่ 8 หนัหน้าไปทางกิบละฮฺ เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  
﴿  ِ ۡ ٱ رَ َشۡط  َهَك وَجۡ  فََول   [  ٢٤٤: ابلقرة] ﴾ ١٤٤ َراِمِۚ ۡلَۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

ความวา่ “ดงันัน้เจ้าจงผินใบหน้าของเจ้าไปทางมสัยิดอลั-หะรอมเถิด” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 144) 
 
 เงื่อนไขที่ 9 การตัง้เจตนา (เนียต) เพราะทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َماُل  إ َنَما» ع 
َ
 «ب انل َيات   األ

ความวา่ “แท้จริงการงานทัง้หลายขึน้อยูก่บัการเจตนา” (อลั-บคุอรีย์ 1, มสุลิม 1907) 
 
 และด้วยประการนีเ้องท่ีเง่ือนไขของการละหมาดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ วลัลอฮุอะอฺลมั (ดใูน มะ
นารฺ อสั-สะบีล หน้า 1/70-79)  
 
 

 บทที่ 7 รุก่นต่างๆ ของการละหมาด  

มี 14 ประการ 
1- ยืนตรง หากมีความสามารถ  
2- ตกับีเราะตลุอิห์รอม  
3- อา่นสเูราะฮฺ อลั-ฟาตหิะฮฺ  
4- รุกอฺู  
5- เงยศีรษะจากรุกอฺูมายืนตรง (อิอฺตดิาล)  
6- สญุดูบนอวยัวะทัง้เจ็ด  
7- นัง่ระหวา่งสองสญุดู  
8- เงยจากสญุดู   
9- ฏมุะอ์นีนะฮฺ หรือการหยดุน่ิงครู่หนึง่ในแตล่ะขัน้ตอน  
10- เรียงล าดบัในการปฏิบตัติามขัน้ตอนขององค์ประกอบของการละหมาด   
11- อา่นตะชะฮฺฮดุครัง้สดุท้าย  
12- การนัง่เพ่ืออา่นตะชะฮฺฮดุครัง้สดุท้าย  
13- อา่นเศาะละวาตตอ่ทา่นนบีในตะชะฮฺฮดุครัง้สดุท้าย   
14- กลา่วสลามสองครัง้ 

 
 หลงัจากท่ีท่านเชคของเรา เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวถึงเง่ือนไขของการละหมาดในบทเรียนก่อน
หน้านี ้เพราะเง่ือนไขของการละหมาดนัน้คือสิ่งแรกท่ีต้องมี จึงเหมาะสมท่ีจะกล่าวถึงรุก่นตา่งๆ ของมนัใน
ล าดบัตอ่ไปนี ้เพราะมนัเป็นสิ่งท่ีควบคูก่ารละหมาดอยูแ่ล้ว  
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 ดงันัน้ รุก่นแรกของการละหมาด คือ การยืนตรงหากมีความสามารถ เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้
ด ารัสว่า  

ِ  َوقُوُموا   ﴿ َٰ  ّلِلذ  [  ١٣٦: ابلقرة] ﴾ ٢٣٨ نِتِيَ َق
ความว่า “และจงยืนละหมาดเพ่ืออลัลอฮฺโดยนอบน้อม” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 238) 
 
 และทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วในหะดีษของทา่นอิมรอนวา่  

 «قَائ ًما َصل  »
ความว่า “จงละหมาดในทา่ยืน” (อลั-บคุอรีย์ 1066) 
 
 ซึง่บรรดานกัวิชาการก็เห็นพ้องกนัในเร่ืองนี ้
 
 รุก่นที่สอง  ตกับีเราะตลุอิห์รอม เพราะทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

تَاحُ » ف  ُهوُر، الَصالة   م  يُمَها الطي ر 
ب ُي، َوَت 

ل يمُ  َوَت ل يلَُها اتَلك   «التَس 

ความวา่ “กญุแจของการละหมาดคือความสะอาดด้วยวฎุอ์ู และเข้าสูภ่าวะต้องห้าม(ในละหมาด)ด้วยการกลา่ว
ตกับีรฺ และปลดเปลือ้งสูภ่าวะอนญุาต(ออกจากละหมาด)ด้วยการให้สลาม” (อตั-ตริมิซีย์ 3, อบ ูดาวดู  61)  
  
 ท่านอตั-ติรมิซีย์ได้กล่าวว่า ถือเป็นหะดีษท่ีถูกต้องท่ีสุดในเร่ืองนี ้และเพราะท่านนบี ศ็อลลัลลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เคยกลา่วสอนแก่คนท่ีละหมาดรีบๆ วา่  

َت  إ َذا» ب غ   الَصاَلة   إ َل  ُقم  س 
َ
ب ل   ُثمَ  الوُُضوَء، فَأ تَق  ب لَةَ  اس   «فََكب    الق 

ความว่า “หากท่านจะละหมาดก็จงอาบน า้ละหมาดอย่างดี หลงัจากนัน้ให้ผินหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ แล้วให้
กลา่วตกับีรฺ” (อลั-บคุอรีย์ 5897, มสุลิม 397)  
 
 รุก่นที่สาม อ่านสเูราะฮฺฟาติหะฮฺ เพราะมีหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอบุาดะฮฺ บินอศั-ศอมิต ซึ่งท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

  لَم   ل َمن   َصاَلةَ  َل »
 
َرأ َة   َيق  تَاب   ب َفات   «ال ك 

ความวา่ “ไมมี่การละหมาด ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้อา่นสเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ” (อลั-บคุอรีย์ 723, มสุลิม 394) 
 
 รุก่นที่ส่ี รุกอฺู เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสว่า  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ  [  ٠٠:  الج] ﴾ ٧٧ ٱۡرَكُعوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย สเูจ้าจงรุกอฺูเถิด” (อลั-หจัญ์ : 77) 
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ดังท่ีมีบันทึกในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์และมุสลิมจากหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุในหะดีษท่ีกล่าวถึงคนท่ีละหมาดชุย่ๆ ซึ่งทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้กลา่ววา่ 

َ  َحَّت  ار َكع   ُثمَ  » َمئ   «َراك ًعا  ََط 

ความว่า “หลงัจากนัน้ให้ทา่นรุกอฺู จนกระทัง่การรุกอฺูนัน้อยู่ในสภาพท่ีหยดุนิ่งครู่หนึง่ (มีฏุมะอ์นีนะฮฺ)” (อลั-
บคุอรีย์ 724, มสุลิม 397) 
 
 รุก่นที่ห้า  เงยศีรษะจากรุกอฺูมายืนตรง (อิอฺติดาล) เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้
กลา่วแก่คนท่ีละหมาดชุย่ๆ วา่  

َفع   ُثمَ » َل  َحَّت  ار  د   «قَائ ًما ََع 

ความวา่ “หลงัจากนัน้ให้เงยศีรษะขึน้มายืนตรง” (อลั-บคุอรีย์ 760, มสุลิม 397) 
 
 และเพราะมีบนัทกึโดยนกับนัทึกทัง้ห้า จากการรายงานของท่านอบู มสัอดู อลั-อนัศอรีย์ ซึง่ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วววา่  

ي ها ُصل بَُه يف  الُرُكو ع  والُسُجو د  ل » ي ُم الرَُجُل ف   «ُُت زئ َصالة  ل يُق 
ความว่า “ละหมาดของผู้ ท่ีไม่เหยียดหลงัขณะรุกอฺูและสญุูดนัน้ถือว่าใช้ไม่ได้” (อตั-ติรมิซีย์ 265, อนั-นะสา
อีย์ 1027) 
 

รุก่นที่หก สญุดูบนอวยัวะทัง้เจ็ด เพราะทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
ر ُت » م 

ُ
ن   أ

َ
ُجدَ  أ س 

َ
ُظم   َسب َعة   ىلَعَ  أ ع 

َ
َراف  الَقَدَمني    الَب َهة   ىلَعَ  :أ ط 

َ
بَتنَي   ، َوأ ك  ه  ، َوالََدي ن  ، َوالري ن ف 

َ
ه  ىلَعَ أ َشاَر ب يَد 

َ
 «، َوأ

ความว่า “ฉันถกูสัง่ใช้ให้สญุูดด้วย 7 กระดกู (อวยัวะ) อนัได้แก่ หน้าผาก และท่านก็ได้ชีไ้ปท่ีจมูกของท่าน
ด้วย, มือทัง้สอง, เขา่ทัง้สอง, และปลายเท้าทัง้สอง” (อลั-บคุอรีย์ 779, มสุลิม 490) 
 

รุก่นที่ เจ็ด นั่งระหว่างสองสุญูด เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวแก่คนท่ี
ละหมาดชุย่ๆ วา่ 

َفع   ُثمَ  » َل  ار  تَد  ََع   «َجال ًسا  َحَّت 
ความว่า “หลงัจากนัน้ให้ลกุขึน้มานัง่ตวัตรง” (อลั-บคุอรีย์ 760, มสุลิม 397) 
 
 และเพราะทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เล่าว่า 

َ ََكَن  » َسهُ  َرَفعَ  إ َذا  وََسلَمَ  َعلَي ه   اهللُ  َصىَل  نلَب 
 
نَ  َرأ ُجود   م  ُجد   لَم   السي تَو َي  َحَّت  يَس  ًدا  يَس   «قَاع 

ความว่า “เม่ือท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เงยศีรษะจากสญุดู ทา่นจะไมส่ญุดู (ครัง้ท่ีสอง) จนกว่า
จะนัง่ตวัตรงเสียก่อน” (มสุลิม 498, อบ ูดาวดู 783)  
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รุก่นที่แปด เงยจากสุญูด เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวแก่คนท่ีละหมาด
ชุย่ๆ วา่  

َفع   ُثمَ  » َ  َحَّت  ار  َمئ   «َجال ًسا  ََط 
ความวา่ “หลงัจากนัน้ให้ลกุขึน้มานัง่พร้อมกบัหยดุนิ่งครู่หนึง่” (อลั-บคุอรีย์ 724, มสุลิม 397) 
 

รุก่นที่เก้า ฏมุะอ์นีนะฮฺ หรือการหยดุนิ่งครู่หนึง่ในแตล่ะขัน้ตอน เพราะทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ได้กลา่วแก่คนท่ีละหมาดชุย่ๆ วา่  

َ  َحَّت  ار َكع   ُثمَ  » َمئ   «َراك ًعا ََط 

ความวา่ “หลงัจากนัน้ให้รุกอฺูแล้วหยดุนิ่งครู่หนึง่” (อลั-บคุอรีย์ 724, มสุลิม 397) 
 
 ซึ่งการละหมาดของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จะมีความฏุมะอ์นีนะฮฺ และท่านนบีได้
กลา่ววา่  

تُُمون   َكَما َصليوا»  ي 
َ
َصّل   َرأ

ُ
 «أ

ความวา่ “พวกทา่นจงละหมาด ตามท่ีพวกทา่นเห็นฉนัละหมาด” (อลั-บคุอรีย์ 605) 
 

รุก่นที่สิบ เรียงล าดบัในการปฏิบตัติามขัน้ตอนขององค์ประกอบของการละหมาด  
 
รุก่นที่สิบเอ็ดและสิบสอง นั่งอ่านตะชะฮฺฮุดครัง้สุดท้าย เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ได้กลา่ววา่ เม่ือคนหนึง่คนใดในหมูพ่วกทา่นได้นัง่ (ตะชะฮฺฮดุ) ในละหมาด ก็จงกลา่ววา่  
َياُت » ـَمُة اهلل َوَبَرََكتُـُه، الَسالمُ َعلَي نَ هللاتَلح  ي َورَح  َها انلَب  يي

َ
َهُد ، َوالَصلََواُت، َوالَطي بَاُت، الَسالمُ َعلَي َك أ ش 

َ
نَي، أ ح  بَاد  اهلل الَصالـ  ا، وىلََعَ ع 

َن ُمـَحـَمداً َعب ُدُه َورَُسولُـهُ 
َ
َهُد أ ش 

َ
ن  ل إلَـَه إَل اهلل، َوأ

َ
 «أ

ความวา่  “ มวลการสดดีุทัง้หลายมอบแดอ่ลัลอฮฺ รวมทัง้การสรรเสริญด้วยพรและความดีงามตา่งๆ ขอความ
สันติสุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้ เป็นนบี รวมทัง้ความเมตตาแห่งอัลลอฮฺและความประเสริฐทัง้หลายของ
พระองค์ ขอความสนัติสขุจงประสบแดเ่ราและแดบ่รรดาบา่วผู้ทรงคณุธรรมทัง้หลาย ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และข้าขอปฏิญาณว่ามหุมัมดันัน้เป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์” (อลั-บุ
คอรีย์ 5876, มสุลิม 402) 

 
รุก่นที่สิบสาม อ่านเศาะละวาตต่อท่านนบีในตะชะฮฺฮดุครัง้สุดท้าย เพราะมีหะดีษท่ีรายงานจาก

ทา่นกะอฺบ์ บินอจุญ์เราะฮฺ ในครัง้ท่ีทา่นได้ถามท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เก่ียวกบัวิธีการเศาะละ
วาต ซึง่ทา่นนบีได้กลา่ววา่พวกทา่นจงกลา่ววา่  

يَم، إنَ » يَم، َوىلَعَ آل  إب َراه  ىلَعَ إب َراه  َكَما َصلَي َت   ، ، َوىلَعَ آل  ُمـَحـَمد  ىلَعَ ُمـَحـَمد  َحـم  اللَُهـَم َصل   ك  ىلَعَ َك  ، اللَُهـَم َبار  يد  يد  َمـج 
يد   يد  َمـج  يَم، إنََك َحـم  يَم، وىلََعَ آل  إب َراه  َت ىلَعَ إب َراه  ، َكَما بَاَرك  ، وىلََعَ آل  ُمـَحـَمد   «ُمـَحـَمد 
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ความวา่  “ โอ้ พระผู้อภิบาลแหง่เรา ขอทรงประทานความจ าเริญแดม่หุมัมดัและครอบครัวของมหุมัมดั เชน่ท่ี
พระองค์ประทานความจ าเริญแด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการ
สรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง โอ้ พระผู้ อภิบาลแห่งเรา ขอทรงประทานความประเสริฐแด่มุหัมมัดและ
ครอบครัวของมหุมัมดั เช่นท่ีพระองค์ประทานความประเสริฐแดอิ่บรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริง
พระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสงูสง่” (อลั-บคุอรีย์ 3190, มสุลิม 406) 
 

รุก่นที่สิบส่ี กลา่วสลามทัง้สองครัง้ เพราะทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
ل يمُ  َوَت ل يلَُها »  «التَس 

ความว่า “และอนญุาต (ออกจากละหมาด) ด้วยการให้สลาม” (อตั-ตริมิซีย์ 3, อบ ูดาวดู 61) 
 
 และค ากลา่วของทา่นหญิงอาอิชะฮฺท่ีกลา่วถึงลกัษณะการละหมาดของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ไว้วา่ “ทา่นนบีได้ปิดท้ายการละหมาดด้วยการให้สลาม ดงันัน้การให้สลามจึงเป็นบญัญัตท่ีิท าให้มี
การอนุญาตออกจากละหมาดได้ ซึ่งมันเป็นการปิดท้ายและเป็นสญัญาณของการสิน้สุดละหมาด” (ดูใน 
อสั-สลัสะบีล ฟี มะอฺริฟะฮฺ อดั-ดะลีล หน้า 1/146, 148) 

 

 

 

บทที่ 8 สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด  

มี 8 ประการ 
1- การตกับีรทัง้หมดท่ีนอกเหนือจากตกับีเราะตลุอิหฺรอม  
2- การกลา่ววา่ สะมิอัลลอฮฺ ลิมัน หะมิดะฮฺ ส าหรับอิมามและผู้ละหมาดคนเดียว  
3- การกลา่ววา่ ร็อบบะนา วะละกัล หัมดฺ ส าหรับอิมาม มะอ์มมู และผู้ละหมาดคนเดียว  
4- การกลา่ว สุบหานะ ร็อบบิยัลอะซีม ในขณะท่ีรุกอฺู  
5- การกลา่ว สุบหานะ ร็อบบิยัลอะอฺลา ในขณะท่ีสญุดู  
6- การกลา่ว ร็อบบิฆฺฟิรลี ในการนัง่ระหวา่งสองสญุดู  
7- การอา่นตะชะฮฺฮดุครัง้แรก   
8- การนัง่เพ่ือตะชะฮฺฮดุครัง้แรก 
 
ผู้ประพนัธ์ได้ด าเนินบทเรียนมากล่าวถึงสิ่งท่ีเป็นวาญิบในละหมาด หลงัจากท่ีได้น าเสนอรุก่นตา่งๆ 

ของการละหมาดไปแล้ว ซึ่งการท่ีได้น าเสนอรุก่นต่างๆ ของการละหมาดก่อนสิ่งท่ีเป็นวาญิบในละหมาด 
เพราะรุก่นต่างๆ นัน้มีความส าคญัมากกว่าสิ่งท่ีเป็นวาญิบ กล่าวคือสิ่งท่ีเป็นวาญิบนัน้ ถ้าหากได้ละทิง้มนั
ด้วยความหลงลืมก็ยงัมีข้อก าหนดให้สญุดูสะฮฺวีชดใช้แทนกนัได้ แตส่ าหรับรุก่นตา่งๆ นัน้ ถ้ามีการละทิง้มนั 
ไมว่า่จะเป็นเพราะความหลงลืมหรือความตัง้ใจก็ตาม ก็จะท าให้การละหมาดใช้ไมไ่ด้  
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ซึ่งสิ่งที่ เป็นวาญิบแรกของการละหมาด คือ การตกับีรทัง้หมดท่ีนอกเหนือจากตกับีเราะตลุอิหฺ
รอม เพราะ (การตกับีเราะตุลอิหฺรอม) เป็นรุก่นหนึ่ง ดงัท่ีได้น าเสนอก่อนหน้านีแ้ล้ว เพราะมีรายงานจาก
ทา่นอิบน ุมสัอดูวา่  

ُ  وََسلَمَ  َعلَي ه   اهللُ  َصىَل  اّلَل   رَُسوُل  ََكنَ » ، ُك   يف   يَُكب  ع   َرف ع  يَام   َووَض   «َوُقُعود   َوق 
ความวา่ “ฉนัได้เห็นท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตกับีรในทกุการเงยขึน้, การก้มลง, การ
ยืนขึน้ และการนัง่” (อตั-ตริมิซีย์ 253, อนั-นะสาอีย์ 1319) 
 
 สิ่งที่ เป็นวาญิบที่สอง การกล่าวว่า สะมิอัลลอฮฺ ลิมัน หะมิดะฮฺ ส าหรับอิมามและผู้ละหมาดคน
เดียว เพราะมีหะดีษท่ีรายงานโดยทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่  

ُ  الَصاَلة   إ َل  َقامَ  إ َذا وََسلَمَ  َعلَي ه   اهللُ  َصىَل  اّلَل   رَُسوُل  ََكنَ  نيَ  يَُكب  ُ  ُثمَ  َيُقوُم، ح  نيَ  يَُكب  َكُع، ح  عَ »: َيُقوُل  ُثمَ  يَر  َدهُ  ل َمن   اّلَلُ  َسم   «ََح 
نيَ  َفعُ  ح  نَ  ُصل بَهُ  يَر  ، م  َعة  دُ ا لََك وَ  َرَبنَا»: قَائ م   وَُهوَ  َيُقوُل  ُثمَ  الَرك  َم   «ل 

ความว่า “เม่ือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาด ท่านจะกล่าวตักบีรขณะท่ียืน 
หลงัจากนัน้จะกล่าวตกับีรขณะท่ีรุกูอฺ แล้วท่านจะกล่าว สะมิอัลลอฮฺ ลิมันหะมิดะฮฺ ขณะท่ีเงยขึน้มาจากรุ
กอฺู หลงัจากนัน้ทา่นก็จะกลา่วขณะยืนตรงวา่ ร็อบบะนา วะละกัลหัมด”ุ (อลั-บคุอรีย์ 770, มสุลิม 392) 
 

สิ่ งที่ เป็นวาญิบที่สาม การกล่าวว่า ร็อบบะนา วะละกัล หัมดฺ ส าหรับอิมาม มะอ์มูม และผู้
ละหมาดคนเดียว ดงัท่ีได้น าเสนอแล้ว  

สิ่งที่ เป็นวาญิบที่สีและห้า การกล่าว สุบหานะ ร็อบบิยัลอะซีม ในขณะท่ีรุกูอฺ และการกล่าว สุบ
หานะ ร็อบบิยัลอะอฺลา ในขณะท่ีสุญูดเพียงครัง้เดียว เพราะมีหะดีษท่ีรายงานโดยท่านหุซยัฟะฮฺ เล่าว่า 
“ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวในรุกอฺูว่า สุบหานะ ร็อบบิยัลอะซีม และท่านนบีได้กล่าวใน
สญุดูวา่ สุบหานะ ร็อบบิยัลอะอฺลา” (มสุลิม 772, อตั-ตริมิซีย์ 262) 
 

สิ่งท่ีเป็นวาญบิที่หก การกลา่ว รอ็บบฆิฟฺริล ีในการนัง่ระหวา่งสองสญุดู เพราะมีหะดีษท่ีรายงานโดย
ทา่นหซุยัฟะฮฺ วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วในระหวา่งสองสญุดูวา่ “รอ็บบิฆฟฺริล ีรอ็บบฆิฺ
ฟิรลี” (อนั-นะสาอีย์ 1145, อิบน ุมาญะฮฺ 897)   

 
สิ่งที่เป็นวาญบิที่เจด็ การอา่นตะชะฮฺฮดุครัง้แรก เพราะทา่นนบ ีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั ได้กลา่ว

วา่  
ن َت  إ َذا»

َ
َت  أ   ُثمَ  فََكب    َصاَلت َك، يف   ُقم 

 
نَ  تَيََّسَ  َما اق َرأ آن   م  َت  فَإ َذا ال ُقر  ، الَصاَلة   وََسط   يف   َجلَس  َ َمئ  ََت ش   فَاط 

َذكَ  َواف  َى فَخ  تََشَهد   ُثمَ  ال يُّس 
» 

ความว่า “เม่ือท่านยืนขึน้เพ่ือละหมาดแล้ว ก็จงกล่าวตกับีร (อลัลอฮฺอกับรฺั) หลงัจากนัน้ก็จงอ่านสิ่งท่ีท่าน
สามารถอ่านได้จากอลักรุอาน ซึ่งเม่ือท่านได้นัง่ในระหว่างละหมาด ก็จงให้มีฏุมะอ์นีนะฮฺ (สงบน่ิง) และให้
นัง่บนขาข้างซ้ายของทา่น แล้วให้อา่นตะชะฮฺฮดุ” (อตั-ตริมิซีย์ 302, อนั-นะสาอีย์ 1136, อบ ูดาวดู 856)  
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สิ่งท่ีเป็นวาญิบที่แปด การนัง่เพ่ือตะชะฮฺฮดุครัง้แรก เพราะมีหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอิบนมุสัอดู 
ซึง่เป็นหะดีษมรัฟอฺูวา่  

َُم   إ َذا» ، ُك   يف   َقَعد  َعتَني   َياُت : َفُقولُوا َرك  َ   اتَلح   «ّلل 
ความว่า “เม่ือพวกท่านได้นัง่ในทกุสองร็อกอะฮฺ ก็ให้กล่าววา่ อัตตะหิยาตุลิลลาฮฺ...” (อตั-ติรมิซีย์ 289, อนั-
นะสาอีย์ 1163)  
 
 และเช่นเดียวกัน ในครัง้ท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ลืมอ่านตะชะฮฺฮุดครัง้แรกใน
ละหมาดซุฮริ ท่านก็ได้สุญูดสองครัง้ก่อนท่ีจะให้สลาม เพ่ือชดเชยการท่ีท่านลืมนัง่ตะชะฮฺฮุดนัน้ (ดใูน มะ
นารฺ อสั-สะบีล หน้า 1/97-89) 

  
 

บทที่ 9 การตะชะฮฮฺุด  

 การอ่านตะชะฮฺฮดุ “อตัตะหิยาต” นัน้คือ   
َياُت » ـَمُة اهلل َوَبَرََكتُـُه، الَسالمُ َعلَي نَا،، هللاتَلح  ي َورَح  َها انلَب  يي

َ
َهُد  َوالَصلََواُت، َوالَطي بَاُت، الَسالمُ َعلَي َك أ ش 

َ
نَي، أ ح  بَاد  اهلل الَصالـ  وىلََعَ ع 

َن ُمـَحـَمداً َعب ُدهُ َورَُسولُـهُ 
َ
َهُد أ ش 

َ
ن  ل إلَـَه إَل اهلل، َوأ

َ
يَم، وىلََعَ آل  اللَ  أ ، َكَما َصلَي َت ىلَعَ إب َراه  ، وىلََعَ آل  ُمـَحـَمد  ُهـَم َصل  ىلَعَ ُمـَحـَمد 

 ، يد  يد  َمـج  يَم، إنََك َحـم  يَم،وَ إب َراه  يَم، وىلََعَ آل  إب َراه  َت ىلَعَ إب َراه  ، َكَما بَاَرك  ، وىلََعَ آل  ُمـَحـَمد  يد   بَار ك  ىلَعَ ُمـَحـَمد  يد  َمـج   «إنََك َحـم 

ความวา่  “ มวลการสดดีุทัง้หลายมอบแดอ่ลัลอฮฺ รวมทัง้การสรรเสริญด้วยพรและความดีงามตา่งๆ ขอความ
สนัติสขุจงประสบแดท่า่นโอ้ผู้ เป็นนบี รวมทัง้เมตตาแห่งอลัลอฮฺและความประเสริฐทัง้หลายของพระองค์ ขอ
ความสนัติสขุจงประสบแดเ่ราและแด่บรรดาบา่วผู้ทรงคณุธรรมทัง้หลาย ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากอลัลอฮฺ และข้าขอปฏิญาณว่ามหุมัมดันัน้เป็นบา่วและศาสนทูตของพระองค์ โอ้อลัลอฮฺ ขอทรง
ประทานความจ าเริญแดม่หุมัมดัและครอบครัวของมหุมัมดั เช่นท่ีพระองค์ประทานความจ าเริญแดอิ่บรอฮีม
และครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง  และขอทรง
ประทานความประเสริฐแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นท่ีพระองค์ประทานความประเสริฐ
แดอิ่บรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสงูสง่” 
 หลังจากนัน้ให้ขอความคุ้ มครองต่ออัลลอฮฺในตะชะฮฺฮุสุดท้ายให้รอดพ้นจากการลงโทษใน
นรกญะฮนันมั และจากการลงโทษในหลมุฝังศพ และจากฟิตนะฮฺในขณะมีชีวิตและขณะท่ีเสียชีวิต และจาก
ฟิตนะฮฺของอลั-มะสีหฺ อัด-ดจัญาล หลงัจากนัน้ให้เลือกอ่านดุอาอ์ตามท่ีต้องการ โดยเฉพาะบทดอุาอ์ ท่ีมี
รายงานจากทา่นนบี เชน่  

ن   اللَُهمَ » ع 
َ
ر كَ  ىلَعَ  أ

ر كَ  ذ ك 
ن   وَُشك  بَاَدت َك  وَُحس   «.ع 

ความว่า “โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดช่วยเหลือฉัน ให้ได้ร าลึกถึงพระองค์ และได้แสดงถึงการขอบคณุต่อพระองค์ 
และท าอิบาดะฮฺแดพ่ระองค์อยา่งงดงาม”  
 

ُت  إّن   اللَُهـمَ » ماً  َنف س   َظلَـم  رُ  َوَل  َكث ياً  ُظلـ  ف  نُوَب  يَـغ  ن َت  إَل  اذلي
َ
ر   أ ف  َرةً  ل   فَاغ  ف  ن   َمغ  كَ  م  ن د  ن َت  إنََك  َوار َحـم ن   ،ع 

َ
يمُ  ال َغُفورُ  أ  «. الَرح 
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ความว่า “โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันได้อธรรมต่อตวัเองซึ่งเป็นการอธรรมอย่างมากมาย และไม่มีผู้ ใดท่ีจะอภัย
โทษทัง้หลายได้นอกจากพระองค์เท่านัน้ ดงันัน้ ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยการอภัยจากพระองค์ด้วยเถิด ได้
โปรดเมตตาฉนั แท้จริงแล้วพระองค์นัน้เป็นผู้ ท่ีทรงอภยัและทรงเมตตายิ่ง” 
 และมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่าน เราะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้หนัมายงัพวกเรา แล้วทา่นก็กลา่ววา่  

 ىَل ا َص ذَ إ  »
َ
َياُت : ل  قُ يَ ل  فَ  م  كُ دُ حَ  أ ـَمُة اهلل َوَبَرََكتُـُه، الَسالُم هللاتَلح  ي َورَح  َها انَلب  يي

َ
َعلَي نَا، وىلََعَ ، َوالَصلََواُت، َوالَطي بَاُت، الَسالُم َعلَي َك أ

َن ُمـَحـَمداً َعب ُدُه َورَُسولُـهُ 
َ
َهُد أ ش 

َ
ن  ل إلَـَه إَل اهلل، َوأ

َ
َهُد أ ش 

َ
نَي، أ بَاد  اهلل الَصال ـح  َتََخَي   ُثمَ  ع  نَ  ل  ََعء   أم  َجبَهُ  ادلي ع 

َ
ُعو إ َل ه   أ   «َفيَد 

ความว่า “เม่ือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านละหมาด ก็จงกล่าวว่า มวลการสดุดีทัง้หลายมอบแด่อลัลอฮฺ 
รวมทัง้การสรรเสริญด้วยพรและความดีงามต่างๆ ขอความสนัติสุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้ เป็นนบี  รวมทัง้
เมตตาแห่งอลัลอฮฺและความประเสริฐทัง้หลายของพระองค์ ขอความสนัติสขุจงประสบแดเ่ราและแดบ่รรดา
บ่าวผู้ทรงคณุธรรมทัง้หลาย ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และข้าขอปฏิญาณว่า
มหุมัมดันัน้เป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์ หลงัจากนัน้ให้เลือกดอุาอ์ท่ีเขาช่ืนชอบแล้วให้ขอมนั” (อลั-บุ
คอรีย์ 5876, มสุลิม 402)  
 

ซึ่งหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอิบนมุสัอูดนัน้เป็นหะดีษท่ีถกูต้องท่ีสุดท่ีมีการรายงานเก่ียวกบัส านวน
การอา่นตะชะฮฺฮดุ    
 และมีรายงานจากท่านอบู มัสอูด อัล-บดัรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านบะชีรฺ บิน สะอฺด์ ได้
กลา่ววา่ 

َمَرنَا اّلَل   رَُسوَل  يَا»
َ
ن   اّلَلُ  أ

َ
َ  أ ، ىلَعَ  َصل   اللَُهمَ : ُقولُوا: " َقاَل  ُثمَ  َفَسَكَت  َعلَي َك؟ نَُصل   َفَكي َف  َعلَي َك  نَُصّل  ، آل   َوىلَعَ  حُمََمد   َكَما حُمََمد 

يَم، آل   ىلَعَ  َصلَي َت  ، ىلَعَ  َوَبار ك   إ ب َراه  ، آل   َوىلَعَ  حُمََمد  َت  َكَما حُمََمد  يمَ  آل   ىلَعَ  بَاَرك  نيَ  يف   إ ب َراه  يد   إ نََك  ال َعالَم  ، ََح  يد   َكَما َوالَساَلمُ  ََم 
تُم    «َعل م 

ความว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ อลัลอฮฺได้สั่งใช้เราให้เศาะละวาตต่อท่าน แล้วเราจะเศาะละวาตต่อท่าน
อย่างไร ? ท่านนบีจึงนิ่งเงียบ หลังจากนัน้ท่านนบีจึงกล่าวว่า พวกท่านจงกล่า วว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอทรง
ประทานความจ าเริญแดม่หุมัมดัและครอบครัวของมหุมัมดั เช่นท่ีพระองค์ประทานความจ าเริญแดอิ่บรอฮีม
และครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง  และขอทรง
ประทานความประเสริฐแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นท่ีพระองค์ประทานความประเสริฐ
แดอิ่บรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสงูส่ง สว่น
การให้สลามนัน้ก็เป็นไปตามท่ีได้สอนพวกทา่นแล้ว” (มสุลิม 405, อตั-ตริมิซีย์ 3220, อนั-นะสาอีย์ 1285) 
 
 และมีรายงานจากทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าวา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َذا» َحُدُكم   تََشَهدَ  إ 
َ
ذ   أ تَع  ن   ب اهلل   َفل يَس  َبع   م  ر 

َ
ّن   اللُهمَ : َيُقوُل  أ ُعوذُ  إ 

َ
ن   ب َك  أ ن   َجَهَنَم، َعَذاب   م  ، َعَذاب   َوم  ن   ال َقب   يَا ف ت نَة   َوم   ال َمح 

، ن   َوال َمَمات  يح   ف ت نَة   َوم   «ادَلَجال   ال َمس 
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ความวา่ “เม่ือคนหนึ่งคนใดได้กลา่วตะชะฮฺฮดุแล้ว ก็จงขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจาก 4 ประการนี ้โดยให้
กล่าวว่า โอ้อลัลอฮฺแท้จริง ฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากการลงโทษของนรกญะฮนันมั และจากการ
ลงโทษในหลมุฝังศพ และจากฟิตนะฮฺในขณะมีชีวิตและขณะท่ีเสียชีวิต และจากฟิตนะฮฺของอลั-มะสีหฺ อดั-
ดจัญาล” (อลั-บคุอรีย์ 1311, มสุลิม 588)  
 
 หะดีษบทนีเ้ป็นหลกัฐานท่ีบง่ชีว้่าศาสนาได้ก าหนดให้ขอความคุ้มครองจากสิ่งเหล่านัน้ในขณะท่ีนัง่
อยูห่ลงัจากท่ีได้กลา่วเศาะละวาตตอ่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และก่อนให้สลาม 
 และจากท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านได้กล่าวแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่ 

ُعو ُدََعءً  َعل م ن  » د 
َ
، يف   ب ه   أ ُت  إ ّن   اللَُهمَ : ُقل  : " َقاَل  َصاَلِت  رُ  َولَ  َكث ًيا، ُظل ًما َنف س   َظلَم  ف  نُوَب  َيغ  ن َت، إ َل  اذلي

َ
ر   أ ف  َرةً  ل   َفاغ  ف  ن   َمغ   م 

َك، ن د  ن َت  إ نََك  َوار ََح ن   ع 
َ
يمُ  الَغُفورُ  أ   «الَرح 

ความว่า “ได้โปรดสอนดุอาอ์ท่ีฉันจะขอมันในการละหมาดของฉันเถิด ท่านนบีจึงกล่าวว่า จงกล่าวว่า 
โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉนัได้อธรรมตอ่ตวัเองซึ่งเป็นการอธรรมอย่างมากมาย และไมมี่ผู้ใดท่ีจะอภยัโทษทัง้หลาย
ได้นอกจากพระองค์เท่านัน้ ดงันัน้ ได้โปรดอภยัให้ฉันด้วยการอภัยจากพระองค์ด้วยเถิด ได้โปรดเมตตาฉัน 
แท้จริงแล้วพระองค์นัน้เป็นผู้ ท่ีทรงอภยัและทรงเมตตายิ่ง” (อลั-บคุอรีย์ 799, มสุลิม 2705) 
 ส่วนหะดีษบทนีเ้ป็นหลกัฐานท่ีบง่ชีว้่าศาสนาได้ก าหนดให้ขอดอุาอ์ในละหมาดได้ตลอด ซึ่งหนึ่งใน
ช่วงเวลาท่ีให้ขอก็คือ หลงัจากท่ีอ่านตะชะฮฺฮุด อ่านเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม  
และขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮฺให้พ้นจาก 4 ประการนัน้เสร็จแล้ว จึงขอดอุาอ์อ่ืนๆ ต่อ เพราะท่านนบีได้
กลา่วในหะดีษของอิบน ุมสัอดูวา่  

َتََخَي   ُثمَ  » نَ  ل  ََعء   م  َجبَهُ  ادلي ع 
َ
ُعو إ َل ه   أ   « َفيَد 

ความว่า “หลงัจากนัน้ให้เลือกดอุาอ์ท่ีเขาช่ืนชอบท่ีสุด แล้วให้ขออุอาอ์กับมัน” (อลั-บุคอรีย์ 5876, มุสลิม 
402) 
 และเนือ้หาของหะดีษเป็นหลกัฐานท่ีอนุญาตให้ขอดอุาอ์ในละหมาด ด้วยส านวนท่ีมีรายงานจาก
ท่านนบี หรือส านวนท่ีอาจจะไม่มีในรายงานก็ได้ ตราบใดท่ีมนัไม่ได้เป็นส านวนท่ีศาสนาได้ห้ามไว้ และใน
บางส านวนหะดีษได้กลา่ววา่ 

َتََخَي   ُثمَ » نَ  ل  لَة   م 
َ
أ   « َشاءَ  َما ال َمس 

ความว่า “หลงัจากนัน้ให้เลือกขอดอุาอ์ตามท่ีต้องการ” (มุสลิม 402, อนั-นะสาอีย์ 1298 และดใูนอลั-มจัญ์
มอูะฮฺ อลั-ญะลีละฮฺ หน้า 79-80)  
 

บทที่ 10 สิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆ ในละหมาด 
 

การดอุาอ์อิสตฟิตาหฺ การวางมือขวาทบับนมือซ้ายบนหน้าอกในขณะท่ียืน การยกมือทัง้สองโดยให้
นิว้ทัง้หมดอยู่ระหวา่งบา่หรือหใูนขณะท่ีกล่าวตกับีรฺแรก, ในขณะท่ีรุกอฺู, ในขณะท่ีเงยจากรุกอฺู, และในขณะ
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ท่ียืนขึน้มาจากการอ่านตะชะฮฺฮุดแรกเพ่ือขึน้มาร็อกอะฮฺท่ีสาม การอ่านดุอาอ์ตัสบีหฺในรุกูอฺและสุญูด
มากกว่าหนึ่งครัง้ การอ่านดอุาอ์หลงัจากเงยขึน้จากรุกอฺูอ่ืนจาก ร็อบบะนา วะละกลัหมัด ุการอ่านดอุาอ์ขอ
อภยัโทษในขณะนัง่ระหวา่งสองสญุดูมากกวา่หนึง่ครัง้ การท าให้ศีรษะเสมอกบัหลงัในขณะรุกอฺู การยกแขน
ทัง้สองห่างจากล าตวั และให้ท้องห่างจากขาทัง้สองในสุญูด การยกข้อศอกทัง้สองให้อยู่เหนือพืน้ขณะท่ี
สุญูด การท่ีคนละหมาดนัง่บนเท้าซ้ายและปลายเท้าขวายนัพืน้ ในตะชะฮฺฮุดแรกและการนัง่ระหว่างสอง
สญุดู  การนัง่แบบตะวรฺัรุก (ให้แผ่เท้าซ้ายราบพืน้ย่ืนออกมาทางขวา ลอดใต้ขาและน่องขวา แล้วนัง่บนพืน้) 
ในตะชะฮฺฮดุสดุท้ายพร้อมกบัให้ปลายเท้าขวายนัพืน้ การกล่าวเศาะละวาตและความบะเราะกตัแดท่่านนบี
มหุมัมดั และวงศ์วานของทา่น รวมถึงแดท่่านนบีอิบรอฮีมและวงศ์วานของทา่นในตะชะฮฺฮดุแรก  การอ่านดุ
อาอ์ในตะชะฮฺฮุดสุดท้าย การอ่านด้วยเสียงดงัในละหมาดฟัจญ์รฺ/ศุบห์ และในสองร็อกอะฮฺแรกของการ
ละหมาดมัฆฺริบและอิชาอ์ การอ่านด้วยเสียงค่อยในละหมาดซุฮฺริและอศัริ และในร็อกอะฮฺท่ีสามของการ
ละหมาดมฆฺัริบ และในสองร็อกอะฮฺสดุท้ายของการละหมาดอิชาอ์ การอ่านสเูราะฮฺอ่ืนจากสูเราะฮฺอลั-ฟาติ
หะฮฺ พร้อมกบัการเอาใจใสใ่นสิ่งท่ีเป็นสนุตัตา่งๆ ในละหมาดนอกเหนือจากท่ีเราได้น าเสนอ  
 สิ่งท่ีเป็นสนุตัตา่งๆ ในละหมาดแบง่ออกเป็นสองประเภท  
 หน่ึง สิ่งท่ีเป็นสนุตัส าหรับค ากลา่วตา่งๆ  
 สอง สิ่งท่ีเป็นสนุตัส าหรับการกระท าตา่งๆ  
 ซึ่งผู้ประพนัธ์ได้ระบุในต้นฉบบั (มะตนั) ไว้ว่า สิ่งท่ีเป็นสุนัตต่างๆ นัน้ไม่จ าเป็นท่ีคนละหมาดต้อง
กระท ามนั แตห่ากเขาได้กระท ามนัทัง้หมดหรือท าเพียงบางส่วน เขาก็จะได้รับผลบุญ แตใ่ครก็ตามท่ีละทิง้
มันทัง้หมดหรือละทิง้เพียงบางส่วน เขาก็จะไม่มีปัญหาใดๆ เฉกเช่นสิ่ง ท่ีสุนัตอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามสมควร
อยา่งยิ่งท่ีมสุลิมต้องกระท ามนั และให้ร าลกึถึงค าพดูของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่  

، َعلَي ُكم  » ُلََفاء   وَُسَنة   ب ُسنَت  ينَ  ال  د  ي نَي، الَراش  د  وا ال َمه  ذ   َعلَي َها َعضي  «ب انَلَواج 
ความวา่ “พวกท่านจงยึดมัน่กบัสนุนะฮฺของฉัน และสนุนะฮฺของบรรดาคลุะฟาอ์รอชิดีนท่ีอยู่ในทางน า ท่าน
ทัง้หลายจงยดึแนวทางนัน้ให้มัน่คงเถิด” (อตั-ตริมิซีย์ 2676, อิบน ุมาญะฮฺ 44) 
 วลัลอฮอุะอฺลมั อลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงรู้ดียิ่ง    

 
บทที่ 11 สิ่งที่ท าให้การละหมาดใช้ไม่ได้ 

มี 8 ประการ 
1- การพดูโดยเจตนา พร้อมกบัรู้ตวัและรู้เร่ือง สว่นคนท่ีหลงลืมหรือไมรู้่เร่ืองนัน้การละหมาดของเขา

จะไมเ่สีย  
2- การหวัเราะ  
3- การกิน  
4- การด่ืม  
5- การเปิดเผยเอาเราะฮฺ  
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6- การหนัไปยงัทิศอ่ืนจากกิบละฮฺมากจนเกินไป  
7- การเคล่ือนไหวโยกย้ายในละหมาดมากจนเกินไป  
8- การเสียน า้ละหมาด  

 หลงัจากท่ีผู้ประพันธ์ได้น าเสนอเง่ือนไขและรุก่นของการละหมาด รวมถึงสิ่งท่ีเป็นวาญิบและสิ่งท่ี
เป็นสนุตัตา่งๆ ของการละหมาดทัง้เป็นค ากล่าวและการกระท า ท่านก็ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีท าให้การละหมาดใช้
ไม่ได้ ทัง้นีเ้พ่ือให้มสุลิมได้ระมดัระวงัจากการท าให้การละหมาดของเขาใช้ไม่ได้ ด้วยการท าสิ่งหนึ่งใดท่ีเป็น
สิ่งท่ีท าให้การละหมาดใช้ไมไ่ด้ทัง้ 8 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 หน่ึง การพดูโดยเจตนา พร้อมกบัรู้ตวัและรู้เร่ือง ส่วนคนท่ีหลงลืมหรือไม่รู้เร่ืองนัน้การละหมาดของ
เขาจะไมเ่สีย เพราะมีรายงานจากทา่นซยัดฺ บนิ อลั-อรัก็อม ไว้วา่ 

نَا» ر  م 
ُ
، فَأ ُكوت  ينَا ب السي م   َعن   َونُه   «ال لََكَ

ความว่า “ซึ่งพวกเราถูกสัง่ให้นิ่งเงียบ และถูกสัง่ห้ามไม่ให้พูด” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์และมุสลิม และอ่ืน
จากทัง้สอง)  
 สอง การหวัเราะ ท่านอิบนุ อลั-มุนซิร ได้กล่าวว่า “บรรดานกัวิชาการมีมติเอกฉันท์ว่าการหวัเราะ
นัน้ท าให้การละหมาดเสีย”  
 สาม และ ส่ี การกินและการด่ืม ท่านอิบนุ อัล-มุนซิรฺ ได้กล่าวว่า “บรรดานักวิชาการท่ีสันทัดใน
เร่ืองนีมี้มตเิอกฉนัท์วา่คนท่ีกินหรือด่ืมในละหมาดฟัรฎโูดยเจตนานัน้ จ าเป็นท่ีเขาต้องละหมาดใหม”่ 
 ห้า การเปิดเผยเอาเราะฮฺ เพราะหนึ่งในเง่ือนไขของการละหมาดคือการปกปิดเอาเราะฮฺ ดงันัน้ถ้า
ไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขนีก้ารละหมาดก็จะใช้ไมไ่ด้  
 หก การหนัไปยงัทิศอ่ืนจากกิบละฮฺมากจนเกินไป เพราะหนึง่ในเง่ือนไขของการละหมาดคือ การหนั
หน้าไปยงัทิศกิบละฮฺ ดงัท่ีได้น าเสนอมาแล้ว  
 เจ็ด การเคล่ือนไหวโยกย้ายในละหมาดมากจนเกินไป ซึ่งการเคล่ือนไหวโยกย้ายในละหมาดมาก
จนเกินไปนัน้จะท าให้การละหมาดเสีย โดยเป็นมตเิอกฉันท์ของบรรดานกัวิชาการ และในหนงัสือ “อลั-กาฟี” 
ได้ระบุไว้ว่า “ในกรณีท่ีเคล่ือนไหวเพียงเล็กน้อยนัน้ ไม่เป็นเหตุให้การละหมาดใช้ไม่ได้ เน่ืองจากท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เคยอุ้มอุมามะฮฺในละหมาด ซึ่งเม่ือท่านยืนท่านก็จะอุ้มเธอ และเม่ือท่านลง
สญุดูทา่นก็จะวางเธอลง และทา่นนบีเคยก้าวเท้าไปข้างหน้าและถอยหลงัในละหมาดกสุฟู” 
 แปด การเสียน า้ละหมาด เพราะมันเป็นเง่ือนไขท่ีจะท าให้การละหมาดใช้ได้ ดังนัน้เม่ือเสียน า้
ละหมาด การละหมาดก็จะเสียไปด้วย  

วลัลอฮอุะอฺลมั อลัลอฮฺเทา่นัน้ท่ีรู้ดียิ่ง  
 

บทที่ 12 เงื่อนไขวุฎูอ์ 
 

เง่ือนไขวฎุอ์ูหรือน า้ละหมาดมี 10 ประการ คือ 
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1- อิสลาม  
2- สตปัิญญา  
3- ตมัยีซ(อยูใ่นวยัท่ีสามารถแยกแยะได้แล้ว)  
4- เนียต  
5- การระลกึหรือรู้ตวัวา่ท าวฎุอ์ูอยู่ตัง้แตต้่นจนจบ โดยท่ีไม่ตัง้เจตนาเพ่ือให้การอาบน า้วฏุอูนัน้ขาด

ตอนชว่งใดชว่งหนึง่  
6- การหยดุหรือสิน้สดุของมลูเหตท่ีุต้องให้ท าวฎุอ์ู  
7- และการอิสตินญาอ์ (การใช้น า้ล้างนะญิส) หรือ อิสติจญ์มารฺ (การใช้ของแข็ง เช่น หิน ใบไม้

กระดาษ ช าระนะญิส) ก่อนอาบน า้วฎุอ์ู  
8- น า้ต้องสะอาดและอนญุาตให้ใช้อาบน า้วฎุูอ์  
9- ช าระล้างสิ่งท่ีกีดกนัไมใ่ห้น า้สมัผสัถึงผิวหนงัได้  
10- และการเข้าเวลาละหมาดส าหรับผู้ ท่ีมีหะดษฺับอ่ยๆ สม ่าเสมอ 
เง่ือนไขของวฎุูอ์ อิสลาม มีสต ิ มีความสามารถในการแยกแยะ(ส าหรับเด็ก) เนียต ดงันัน้ วฎุอ์ูของผู้

เป็นกาฟิรฺ(ผู้ปฏิเสธ)ถือว่าเป็นโมฆะ เพราะวุฎอ์ูจะไมถ่กูตอบรับจนกวา่เขาจะรับอิสลาม  เชน่เดียวกนักบัคน
บ้าเพราะเขาไม่ได้เป็นมกุัลลฟั และเด็กน้อยท่ีไม่สามารถแยกแยะเป็น และผู้ ท่ีไม่ได้เนียตว่าจะอาบน า้ วฎุูอ์ 
ประมาณวา่เขาเนียตเพ่ือท าให้ตวัเย็น หรือเพ่ือช าระล้างสิ่งสกปรกท่ีตดิตวัแทน 

และหนึง่ในเง่ือนไขส าหรับการท าวฎุอ์ู คือ น า้ต้องสะอาด หากน า้สกปรกไม่สามารถท าวฎุอ์ูได้  และ
น า้ดงักล่าวจะต้องเป็นน า้ท่ีได้รับอนญุาตให้ท าวฎุอ์ูได้ หากเป็นน า้ท่ีขโมยหรือได้รับมาโดยวิธีท่ีผิดหลกัการ
เช่นนีก้ารท าวฎุูอ์ด้วยน า้ดงักล่าวเป็นโมฆะ และเช่นเดียวกนักบัการอิสตินญาอ์หรืออิสตจิญ์มารฺหลงัจากท า
ภาระกิจสว่นตวั และจะต้องช าระสิ่งท่ีเป็นตวัขวางไมใ่ห้น า้สมัผสัผิวออกไป ดงันัน้ จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับผู้ ท่ี
จะท าวุฎู อ์ต้องช าระสิ่งต่างๆ ท่ีติดกับวอัยวะส่วนท่ีจะท าวุฎูอ์ให้สะอาดไม่ว่าจะเป็น ดิน แป้ง ขีผ้ึ ง้ 
เคร่ืองส าอางท่ีใช้แต้มผิว เพ่ือให้น า้ได้สมัผสักับผิวของอวยัวะส่วนท่ีต้องท าวฎุูอ์โดยตรงไม่มีสิ่งกีดขวาง (ดู
ใน อลั-มลุคัคอ็ศ อลั-ฟิกฮีย์ เลม่ 1 หน้า 31)  

เชน่เดียวกนักบัเง่ือนไขการเข้าเวลาละหมาดส าหรับผู้ ท่ีมีหะดษับอ่ยอยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากทา่นนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้สัง่ใช้ให้ผู้หญิงท่ีมีเลือดอิสติฮาเฎาะฮฺ ให้นางท าวุฎูอ์ทุกครัง้ท่ีจะละหมาด 
วลัลอฮอุะอฺลมั 

 
 

 
บทที่ 13 ฟัรฎูของวุฎูอ์ 

มี 6 ประการ คือ  
1- ล้างใบหน้า รวมถึงการบ้วนปากและน า้เข้าจมกูแล้วขบัออก  
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2- ล้างมือจนถึงข้อศอก  
3- เช็ดศีรษะทัง้หมด รวมถึงหทูัง้สองข้าง  
4- ล้างเท้าจนถึงตาตุม่  
5- เรียงล าดบั  
6- อลั-มวุาลาต(การท าตอ่เน่ืองไมข่าดตอน) 
เก่ียวกบัฟัรฎกูารท าวฎุอ์ูนัน้ อลัลอฮฺ สบุฮานะฮวุะตะอาลา ตรัสวา่  

َهاَيَٰٓ  ﴿ يُّ
َ
ينَ ٱ أ ِ َل  ُتمۡ ُقمۡ  إَِذا ا  َءاَمُنوٓ  َّلذ لَوَٰ ٱ إِ يۡ  ُوُجوَهُكمۡ  ِسلُوا  غۡ ٱفَ  ةِ لصذ

َ
َل  ِدَيُكمۡ َوأ رۡ  بُِرُءوِسُكمۡ  َسُحوا  مۡ ٱوَ  َمَرافِقِ لۡ ٱ إِ

َ
 إَِل  ُجلَُكمۡ َوأ

ِۚ َكعۡ لۡ ٱ  [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ َبۡيِ

ความว่า  “ผู้ศรัทธาทัง้หลาย! เม่ือพวกเจ้ายืนขึน้จะไปละหมาด ก็จงล้างหน้าของพวกเจ้า และมือของพวก
เจ้าถึงข้อศอก และจงลบูศีรษะของพวกเจ้า และล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุม่ทัง้สอง” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
 

หน่ึง ล้างใบหน้า ปากและจมกู อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
 [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ وُُجوَهُكمۡ  ِسلُوا  غۡ ٱفَ  ﴿ 

ความวา่ “ก็จงล้างหน้าของพวกเจ้า” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
 

สว่นหลกัฐานท่ีบง่บอกวา่จ าเป็นท่ีจะต้องบ้วนปากและอิสตนิชาก(น า้เข้าจมกู)นัน้ เพราะทัง้สองเป็น
ส่วนหนึ่งของใบหน้า และรายงานทัง้หมดท่ีพูดถึงเร่ืองราวการท าวุฎูอ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั นัน้ ล้วนแล้วกล่าวถึงการบ้วนปากและอิสตินชาก(น า้เข้าจมกูแล้วขบัออก) โดยมีหะดีษท่ีรายงาน
โดย อบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ จากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

 َض وَ ا تَ ذَ إ  »
َ
  أ

َ
 يف   ل  عَ ج  يَ ل  فَ  م  كُ دُ حَ أ

َ
َ  مَ ثُ  اءً مَ  ه  ف  ن   أ  «هُ ُث  ن  ل 

ความว่า “เม่ือคนหนึ่งในหมู่พวกท่านท าวุฎูอ์ให้เขาท าให้น า้เข้าไปในจมูกของเขาหลังจากนัน้ให้พ้นมัน
ออกมา” (บนัทกึโดยมสุลิม, อนั-นะสาอีย์, อบ ูดาวดู และอิมามอะห์มดั) 
 

สอง ล้างสองมือ อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
يۡ  ﴿

َ
ۡ ٱ إَِل  ِديَُكمۡ َوأ  [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ َمَرافِقِ ل

ความวา่ “และมือของพวกเจ้าถึงข้อศอก” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
 
หมายความว่า รวมไปถึงข้อศอก ดงันัน้จ าเป็นท่ีจะต้องล้างข้อศอกด้วย เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นได้ท าการล้างข้อศอกของทา่นในการท าวฎุอ์ู 
 
สาม  เช็ดศีรษะทัง้หมดรวมถึงหทูัง้สองข้าง อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
                     

 [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ بُِرُءوِسُكمۡ  َسُحوا  مۡ ٱوَ  ﴿
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ความวา่ “และจงลบูศีรษะของพวกเจ้า” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
 

และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
« 

ُ
 الرَ  نَ م   ان  نَ ذُ األ

 
 «س  أ

ความวา่ “หทูัง้สองข้างนัน้เป็นสว่นหนึง่ของศีรษะ” (อตั-ตริมีซีย์ 37, อบ ูดาวดู 134)  
 

และเพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นจะท าการเช็ดศีรษะและหทูัง้สองข้างของท่าน
ในการท าวฎุอ์ู 

 
  ส่ี ล้างสองเท้าพร้อมกบัตาตุม่ อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

رۡ  ﴿
َ
ِۚ َكعۡ لۡ ٱ إَِل  ُجلَُكمۡ َوأ   [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ َبۡيِ

ความวา่ “และล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุม่ทัง้สอง” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
  

ห้า การท าตามล าดบั  
เพราะอลัลอฮฺได้กล่าววิธีท าไว้ตามล าดบั โดยได้น าเอาส่วนท่ีต้องเช็ดแทรกระหว่างส่วนท่ีต้องล้าง 

เป็นการตดัส่วนท่ีเหมือนกนั(หมายถึงส่วนท่ีต้องล้าง)ให้แยกจากกัน  ประโยชน์ท่ีได้จากสิ่งนี ้คือ การล าดบั
ตามขัน้ตอน และท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮะวะสลัลมั ได้ล าดบัการท าวฎุอ์ูตามวิธีการนี ้ด้วยการบอกกบั
ปากและการปฏิบตัิจริงของท่าน เป็นการอธิบายถึงสิ่งท่ีอลักรุอานต้องการจะส่ือถึงให้ประชาชาติของท่าน
เข้าใจ 
  

หก : อลั-มวุาลาต (ความตอ่เน่ือง) คือ การท่ีไมเ่ว้นช่วงการล้างอวยัวะใดๆ กระทัง่อวยัวะท่ีล้างก่อน
แล้วนัน้แห้งจากการเปียกน า้วฎุอ์ู หลกัฐานคือ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือผู้ ท่ีก าหนดกฎเกณท์
และให้ความกระจา่งแก่ประชาชาตขิองท่านในเร่ืองหกุ่มตา่งๆ ของศาสนา และในทกุรายงานท่ีกล่าวถึงเวลา
ท่านนบีได้ท าวุฎูอ์ ก็จะระบุว่าท่านได้กระท ามันอย่างต่อเน่ือง (ดใูนอสั-สัลสะบีล เล่ม 1 หน้า 51-53 และ 
อลั-มลุคัคอ็ศ อลั-ฟิกฮีย์ เลม่ 1 หน้า 32-33) 
 
 

 
 
 

บทที่ 14 สิ่งที่ท าให้วุฎูอ์เสีย 

มี  6 ประการ  
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1- การหลัง่ของออกมาจากสองทวาร  
2- สิ่งสกปรกท่ีเป็นนะญิสท่ีขบัออกจากร่างกาย  
3- หมดสตด้ิวยการนอนหรืออ่ืนๆ  
4- การสมัผสัอวยัวะเพศและทวารหนกัด้วยมือโดยปราศจากผ้ากัน้  
5- การทานเนือ้อฐู  
6- การออกจากอิสลาม(ริดดะฮฺ) ขออลัลอฮฺทรงให้เราและบรรดามสุลิมหา่งไกลจากสิ่งนี ้
บทเรียนก่อนหน้านีผู้้ เขียนได้กล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวกับวุฎูอ์ ในบทนีท้่านต้องการท่ีจะให้ความ

กระจ่างในเร่ืองราวท่ีจะท าให้เสียวฎุูอ์ เพ่ือให้มสุลิมได้รับรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวศาสนาของเขา จึงได้บอกให้เรา
ทราบในท่ีนีว้า่ สิ่งท่ีท าให้วฎุอ์ูเสียนัน้ก็คือ 

หน่ึง การหลัง่สิ่งของออกมาจากทัง้สองทวาร ไมว่า่จะน้อยหรือมาก ซึง่มีสองประเภท 
1. แบบปกติ เช่น ปัสสาวะหรืออจุจาระ เช่นนีแ้ล้วจะท าให้เสียวฎุูอ์โดยความเห็นเป็นเอกฉันท์ของ

เหลา่ผู้ รู้ ตามท่ีอิบน ุอบัดลิบรั ได้กลา่วยืนยนัไว้ อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
وۡ  ﴿

َ
ٓ  أ َحد   ءَ َجا

َ
ِنُكم أ ِنَ  م  ٓ لۡ ٱ م   [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ ئِِط َغا

ความวา่ “หรือคนหนึง่คนใดในพวกเจ้ามาจากท่ีถ่ายทกุข์” (อลั-มาอิดะฮฺ 6) 
2. แบบไม่ปกติ เช่นพยาธิ เส้นผม และกรวด ซึ่งจะท าให้วุฎูอ์เสียเช่นเดียวกัน เพราะท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วแก่ หญิงท่ีมีเลือดอิสติหาเฎาะฮฺวา่ 
 «َصاَلة   ُك  ل   ئ   َض وَ تَ »

ความวา่ “เธอจงอาบน า้วฎุอ์ูในทกุๆ ครัง้ท่ีต้องการจะละหมาด” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ 266, มสุลิม 333)  
เน่ืองจากเลือดอิสติหาเฎาะฮฺไม่ได้ออกเป็นประจ า ไม่เหมือนกรณีเลือดประจ าเดือนปกติ แตเ่พราะ

มนัออกมาจากทวารจงึนบัวา่เป็นกรณีเดียวกนักบัเลือดปกตนิัน่เอง 
 

สอง สิ่งสกปรกท่ีเป็นนะญิสท่ีขบัออกจากร่างกาย  
กรณีเช่นนีวุ้ฎูอ์จะเสียก็ต่อเม่ือมีการออกมาในจ านวนมาก แต่ถ้าออกมาเพียงเล็กน้อยก็ไม่ท า

ให้วุฎูอ์เสียแต่อย่างใด เช่น เลือด ถ้ามันออกมาในปริมาณมากก็จะท าให้วุฎูอ์เสียและถ้าออกมาเพียง
เล็กน้อยไม่ท าให้เสียวุฎูอ์ ท่านอิบนุ อบับาส ได้กล่าวเก่ียวกับเลือดไว้ว่า ถ้าหากว่ามีการหลั่งออกมามาก
เชน่นีแ้ล้วเขาต้องอาบน า้วฎุูอ์ใหม ่ครัง้หนึ่ง อิบน ุอมุรฺั มีสิวเกิดขึน้ท่ีใบหน้าและมีเลือดออกมาเล็กน้อย ท่าน
ท าการละหมาดโดยไม่ได้อาบน า้วุฎูอ์ใหม่ และทัง้สองกรณีนีไ้ม่ปรากฏความขัดแย้งในหมู่ เศาะหาบะฮฺ 
ดงันัน้ มนัจงึกลายเป็นประเดน็อิจญ์มาอฺท่ีเห็นพ้องต้องกนั 

 
สาม หมดสติ ด้วยการนอนหลบัหรืออ่ืนๆ เช่น เป็นบ้า มึนเมา เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะสลัลมักลา่ววา่ 
« ُ ََكءُ  ال َعني    نَامَ  َفَمن   ، الَسه   و 

 
 «فَل يَتَوََضأ
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ความว่า “ดวงตาคือสิ่งท่ีผูกสติ ดงันัน้ ผู้ ใดท่ีนอนหลบัก็ให้เขาอาบน า้วุฎูอ์เสียใหม่” (บนัทึกโดยอบู ดาวูด 
203, อิบน ุมาญะฮฺ 477)  

 
แน่นอนว่า อาการเป็นลม เป็นบ้า หรือการมึนเมานัน้มีผลท าให้หมดสติมากกว่าการนอนหลบัเสีย

อีก เพราะฉะนัน้มนัจงึควรเป็นเหตใุห้เสียวฎุอ์ูมากกวา่ด้วยซ า้ 
 
ส่ี สัมผัสอวัยวะเพศทัง้ทวารเบาและทวารหนักด้วยมือเปล่า เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมักลา่ววา่ 
 َض وَ تَ يَ ل  فَ  هُ جَ ر  فَ  َس مَ  ن  مَ »

 
 «أ

ความว่า “ผู้ ใดท่ีสมัผสัอวยัวะของเขาให้เขาอาบน า้วุฎูอ์เสียใหม่” (บนัทึกโดยอตั-ติรมีซีย์ 82, อนั-นะสาอีย์ 
444) 
 

ห้า ทานเนือ้อฐู มีรายงานจาก ญาบรฺิ บนิ สะมเุราะฮฺ ชายผู้หนึง่ได้ถามท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั วา่ ฉนัต้องอาบน า้วฏฺุอจากท่ีทานเนือ้อฐูหรือไม?่ ทา่นตอบวา่ 

 َض وَ تَ  ،م  عَ نَ »
 
   م  و  ُلُ  ن  م   أ

 «ل  ب  اإل 
ความวา่ “ใช ่ทา่นจงอาบน า้วฎุอ์ูจาก(การทาน)เนือ้อฐู” (บนัทกึโดยมสุลิม 360, อิบน ุมาญะฮฺ 495) 
 

หก การออกจากอิสลาม (ริดดะฮฺ) ขออลัลอฮฺทรงท าให้เราออกหา่งจากสิ่งนีด้้วยเถิด อลัลอฮฺได้ตรัส
วา่ 

ِۡشَ  لَئِنۡ  ﴿ 
َ
 [  ٨٤: الزمر] ﴾ ٦٥ َعَملَُك  َبَطنذ ََلَحۡ  َت كۡ أ

ความว่า “หากแม้นว่าเจ้าได้ตัง้ภาคีเช่นนีแ้ล้ว การงานของเจ้า(ทัง้หมด)ก็จะสูญสลาย” (อซั-ซุมรฺั 65 และดู
ใน อลั-อดุดะฮฺ ชรัหฺ อลั-อมุดะฮฺ หน้า 53-57) 
 
หมายเหตุ: 

ส่วนการอาบน า้ให้มยัยิต ทศันะท่ีถูกต้องคือ ไม่เป็นเหตทุ าให้เสียน า้วุฎูอ์ ตามทศันะของอลุะมาอ์
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากไม่มีหลกัฐานในเร่ืองดงักล่าว ทว่า ถ้ามือของผู้ท าการอาบไปสมัผสักบัอวยัวะเพศของ
มยัยิตโดยปราศจากผ้ากัน้เช่นนีแ้ล้วจ าเป็นท่ีเขาจะต้องอาบน า้วฎุูอ์ใหม่ และวาญิบส าหรับเขาท่ีจะต้องไม่
สมัผสัอวยัวะเพศของมยัยิตเว้นแตต้่องมีผ้ากัน้เทา่นัน้ 
 และในท านองเดียวกนันีก้ารสมัผสัถกูผู้หญิง(หรือการสมัผสัเพศตรงข้าม)ก็ไมไ่ด้ท าให้น า้วฎุอ์ูเสียใน
ทกุกรณี ไม่ว่าจะมีชะฮฺวะฮฺ(อารมณ์)หรือไม่ก็ตาม อนัเป็นทศันะท่ีถูกต้องท่ีสุดในทศันะตา่งๆ ของอลุะมาอ์
ตราบท่ีไมมี่การหลัง่ใดๆ ออกมา เพราะท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นได้จบูภรรยาของทา่นบาง
คน หลงัจากนัน้ทา่นท าการละหมาดโดยท่ีทา่นไมไ่ด้อาบน า้วฎุูอ์ใหมแ่ตอ่ย่างใด 

สว่นอายะฮฺท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
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وۡ  ﴿
َ
ٓ ٱ ُتمُ َمسۡ َلَٰ  أ  [  ٨: دةاملائ] ﴾ ٦ ءَ لن َِسا

ความวา่ “หรือเม่ือพวกทา่นได้สมัผสักบัสตรี” (อลั-มาอิดะฮฺ 6)  
 
อายะฮฺดงักล่าวหมายความถึงการญิมาอฺ(ร่วมหลบันอน) ซึ่งเป็นทศันะท่ีถูกต้องท่ีสุดในสองทศันะ

ของอลุะมาอ์ มนัเป็นทศันะของอิบน ุอบับาส และคนอ่ืนๆ 
ในส่วนของรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นอาบน า้มยัยิตและสมัผสัผู้หญิง ท่านเชคของเราได้ท าการ

อธิบายทศันะตา่งๆ ของนกัวิชาการในบทเดมิของต้นฉบบั พร้อมกบัได้ตรัญีห์แล้วด้วย 
 

บทที่ 15 อัคลาก(มารยาท)ที่ถูกบัญญัตใิช้ต่อมุสลิมทกุคน 

อคัลาก(มารยาท)ท่ีถูกบญัญัติใช้ต่อมุสลิมทุกคน คือ ซ่ือสตัย์ อะมานะฮฺ รักนวลสงวนตวั มีความ
ละอาย กล้าหาญ เอือ้อาทร มีสจัจะ หลีกหา่งจากทกุๆ สิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ห้ามไว้ มีไมตรีกบัเพ่ือนบ้าน ช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ตามความสามารถ และอ่ืนๆ จากอคัลากท่ีมีปรากฏอยูใ่นอลักรุอานและซุนนะฮฺซึง่ได้ถกูบญัญัตไิว้ 
 

บทที่ 16 มารยาทตามค าสอนของอสิลาม 

มารยาทท่ีดีงามในอิสลามมีดงันี ้ให้สลาม ยิม้แย้มกบัผู้ อ่ืน รับประทานอาหารด้วยมือขวา และด่ืม
ด้วยมือขวา มารยาทขณะเข้าออกมสัยิด และเข้าออกบ้านเรือน ยามเดินทาง ท าความดีต่อพ่อแม่ ญาติพ่ี
น้อง เพ่ือนบ้าน ผู้ ใหญ่ เด็กเล็ก ให้อวยพรแด่เด็กแรกเกิด เย่ียมเยียนผู้ เจ็บป่วย และอ่ืนๆ  จากมารยาทท่ี
อิสลามได้ก าหนดไว้ 
 หลงัจากท่ีผู้ เขียนได้อธิบายถึงหลกัการศาสนาทัง้ท่ีเป็นหลกัและปลีกย่อยในบทเรียนท่ีผ่านมา ใน
บทนีผู้้ เรียนประสงค์ท่ีจะอธิบายให้ผู้คนทัว่ไปได้ทราบถึงมารยาทท่ีดีงามในอิสลามส่วนหนึ่งท่ีถกูบญัญัติไว้
ให้มุสลิมทุกคนต้องปฏิบตัิ ดงันัน้ เป็นหน้าท่ีของท่าน โอ้พ่ีน้องมุสลิม (ขออลัลอฮฺทรงท าให้ท่านและเราได้
บรรลถุึงทกุๆ การงานท่ีดีงาม) ท่ีจะต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัตินีเ้พ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีเลิศและสวยงามท่ีสดุ
ด้วยอคัลากอนัสงูส่งและมารยาทอนัดีงามท่ีอิสลามได้ก าหนดไว้ ได้ปรากฏบทบญัญัติมากมายจากทัง้อลักุ
รอานและซุนนะฮฺเรียกร้องเชิญชวนให้ยึดมั่นกับมารยาทท่ีดีงามเหล่านี ้และถ้าเพราะไม่กลัวว่าเนือ้หา
เก่ียวกับเร่ืองเหล่านีจ้ะยืดยาวก็คงจะน ามาเสนอ ณ ท่ีนี ้ดงันัน้  ท่านจงน าเอาแบบอย่างจากผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิ
เร่ืองเหล่านี ไ้ว้แก่เรา นั่นคือท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งได้มีผู้ ถามท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ถึงมารยาทของทา่นนบ ีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นหญิงอาอิชะฮฺตอบวา่ 

 «آن  ر  القُ  هُ قُ لُ خُ  نَ َكَ »
ความวา่ “แท้จริงมารยาทของทา่น(นบี)คืออลักรุอาน”  
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เป็นท่ีรับรู้กันว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั เป็นผู้ ซ่ือสัตย์ มีอะมานะฮฺ กล้าหาญ โอบ
อ้อมอารี หลีกห่างจากทกุสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ห้ามไว้ และบรรดาเศาะหาบะฮฺตา่งก็ได้เดินตามแบบอย่างของท่าน
อยา่งด ีเราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ อจัญ์มะอีน 
 ในช่วงเร่ิมต้นของการขยายอิสลามสู่ทั่วสารทิศนัน้ เกิดมาจากการสนทนาแลกเปล่ียนของเหล่า
พ่อค้ามุสลิมกับผู้คนต่างๆ โดยพวกเขามีความซ่ือสัตย์สุจริตและซ่ือตรง ดงันัน้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอวิงวอน
ตอ่อลัลอฮฺ หลงัจากนัน้ก็ขอความร่วมมือจากท่าน โอ้พ่ีน้องมสุลิม ให้ท่านจงเป็นบุคคลท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดี
งามเหล่านีเ้ถิด จงเป็นบคุคลท่ีซ่ือสตัย์ในค าพูดและการกระท า มีอะมานะฮฺในสิ่งท่ีได้รับมาและถ่ายทอดไป 
มีความบริสทุธ์ใจและพอเพียงกบัสิ่งท่ีมีอยู่ในครอบครอง และจงเป็นคนท่ีความละอาย มารยาทดี กล้าหาญ 
ให้เกียรตแิละมีความเอือ้อาทร ไม่ปองร้ายตอ่คนอ่ืน มีเมตตา ปฏิบตัิตอ่เพ่ือนบ้านของท่านด้วยดีเพราะสิทธิ
ของเขานัน้ยิ่งใหญ่นกั และจงให้ความชว่ยเหลือตอ่ผู้ยากไร้แท้จริงอลัลอฮฺจะทรงช่วยเหลือบา่วของพระองค์
ตราบท่ีบา่วของพระองค์คอยช่วยเหลือพ่ีน้องของเขา จงให้สลามต่อผู้ ใดก็ตามไม่ว่าท่านจะรู้จกัเขาหรือไม่
รู้จัก เพราะสิ่งเหล่านีคื้อแบบอย่างของท่านนบี  ท่านได้ถ่ายทอดซึ่งความรักและผลักไสความเกลียดชัง 
ก้าวร้าวและการแบ่งพรรคแบง่พวก จงยิม้ให้กบัพ่ีน้องของท่านอย่างสม ่าเสมอเพราะสิ่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ
การให้ทาน จงปฏิบตัิตามสิ่งท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ชีน้ า ไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน
อาหารอาหารและด่ืมน า้ด้วยมือขวา และจงปฏิบตัิตามซุนนะฮฺด้วยการก้าวด้วยเท้าขวาทุกครัง้ท่ีเข้ามสัยิด 
อา่นดอุาอ์มะษูรฺ (ดอุาอ์ท่ีปรากฏจากหะดีษของท่านนบี) และออกจากมสัยิดด้วยเท้าซ้าย จงหมัน่รักษาอ่าน
ดอุาอ์เวลาเข้าและออกจากบ้าน เช่นนีแ้ล้วท่านจะถูกปกป้องด้วยการปกป้องของอลัลอฮฺและจะได้รับการ
ดแูลจากพระองค์ ทา่นอย่าได้ลืมดอุาอ์ทกุครัง้ท่ีท่านจะเดนิทาง และจงท าดีตอ่บิดามารดาของทา่น โดยการ
ปฏิบตัิกบัท่านทัง้สองด้วยสิ่งทีดีงาม จงรู้ไว้เถิดวา่สิทธิของทัง้สองท่ีมีตอ่ทา่นยิ่งใหญ่ซึง่อลักรุอานและหะดีษ
ของท่านนบีได้ชีน้ าไว้ ท่านอย่าได้ปลอ่ยปะละเลยตอ่สิ่งนี ้ไม่เช่นนัน้แล้วท่านจะเสียใจ และท่านอย่าได้ลืมท่ี
จะท าดีตอ่ญาตพ่ีิน้องและเพ่ือนบ้าน ผู้หลกัผู้ใหญ่และผู้ น้อยเพราะมนัเป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺและทา่นนบีได้ชีน้ าไว้ 
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

حۡ  ﴿ 
َ
َ ٱ إِنذ  ا   ِسُنوٓ َوأ ۡ ٱ ُُيِبُّ  ّللذ  [  ٢١١: ابلقرة] ﴾ ١٩٥ ِسنِيَ ُمحۡ ل

ความวา่ “และจงท าดีเถิด แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงรักผู้ท าความดีทัง้หลาย” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 195) 
 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َ  َل  م  كُ نَ إ  »  ب   اَس انلَ  نَ و  عُ سَ ت
َ
َ  م  كُ ن  م   م  هُ ع  سَ يَ ل   ن  ك  لَ وَ  م  كُ ال  وَ م  أ ُ  نُ س  حُ وُ  ه  ج  وَ ال   ُط س  ب  «ق  لُ ال 

ความว่า “แท้จริง พวกท่านไม่สามารถท่ีจะท าให้ผู้คนพอใจด้วยทรัพย์สินของพวกท่านดอก ทว่า พวกท่าน
สามารถท่ีจะท าให้ผู้คนพอใจทา่นได้ด้วยใบหน้าท่ียิม้แย้มและนิสยัท่ีดีงาม” 
 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วแก่ทา่นมอุาซวา่ 
 وَ  ،َت ن  كُ  امَ ثُ ي  حَ  اهللَ  ق  تَ ا»

َ
ُ  اس  انلَ  ق  ال  خَ وَ  ،اهَ حُ م  ََ  ةَ نَ سَ الَ  ةَ ئَ ي  السَ  ع  ب  ت  أ  «ن  سَ حَ  ق  لُ ِب 
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ความว่า “จงย าเกรงต่ออลัลอฮฺ ณ ท่ีใดก็ตามท่ีท่านอยู่ และจงลบล้างความชัว่ด้วยความดี และจงคลุกคลี
กบัผู้คนด้วยมารยาทท่ีดีงาม” (อลั-ตริมีซีย์ 1987, อะห์มดั 5/153) 
 

นกักวีทา่นหนึง่ได้กลา่ววา่ 

إل انلـــــاس تســـــتعبد قلـــــوبهم  أحســـــن  

 


ــــــا ــــــان  فطامل ــــــان إحس ــــــتعبد اإلحس اس  

 
ความว่า “จงท าดีตอ่ผู้คนเถิด แล้วทา่นก็จะผกูมดัหวัใจของพวกเขาได้ เพราะหลายครัง้แล้ว ท่ีความดีงามได้
ผกูมดัหวัใจผู้คนไว้”  
 
 จงแสดงความยินดีต่อทารกท่ีเกิดใหม่ และขอดอุาอ์ให้เด็กน้อยด้วยกบัดุอาอ์ท่ีปรากฏจากท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงเย่ียมเยียนพ่ีน้องของท่านท่ีได้รับความทุกข์ยากท่านจะได้ผลบุญในสิ่งนัน้ 
และจะได้รับดังเช่นท่ีพวกเขาได้รับในผลบุญ และจงยึดมั่นด้วยกับอัคลาคท่ีถูกบัญญัติไว้และมารยาท
อิสลามและออกห่างจากมารยาทท่ีไม่ดีงามทัง้หลาย ขออลัลอฮฺทรงท าให้เราและท่านเป็นหนึ่งในผู้ ท่ียึดมัน่
กบัอคัลากท่ีศาสนาได้บญัญัติไว้ และออกห่างจากมารยาทท่ีไม่ดีงามทัง้หลาย แท้จริงพระองค์ทรงมีความ
ปรีชาสามารถในทกุๆ สิ่ง และทรงคูค่วรยิ่งในการตอบรับดอุาอ์ของปวงบา่ว 

ขอพระองค์ประทานเศาะละวาตแก่ท่านนบีของเรา และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทุกคนด้วย
เทอญ 

 
บทที่ 17 เตือนให้ระวังจากการตัง้ภาคีและความช่ัวต่างๆ 

การระวงัจากการตัง้ภาคีหรือชิริก และความชัว่ตา่งๆ ดงันี ้
ความหายนะทัง้ 7 ประการ คือ การตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ ไสยศาตร์ การฆา่ชีวิตท่ีอลัลอฮฺได้ทรงห้ามไว้

เว้นแตด้่วยความชอบธรรม รับประทานทรัพย์สินดอกเบีย้ รีดทรัพย์เดก็ก าพร้า การหนีทพัในยามท าสงคราม 
การใสร้่ายมสุลิมะฮฺท่ีบริสทุธ์ิและเป็นผู้ศรัทธา  

และในจ านวนความผิดอ่ืนๆ อาทิ อกตญัญตูอ่บิดามารดา ตดัขาดความสมัพนัธ์กบัญาติพี่น้อง เป็น
พยานเท็จ สาบานด้วยกับสิ่งมดเท็จ ท าร้ายเพ่ือนบ้าน อธรรมต่อคน อ่ืนและละเมิดในเร่ืองเลือดเนือ้ 
ทรัพย์สิน เกียรต ิและอ่ืนๆ จากท่ีกลา่วมา ซึง่อลัลอฮฺและทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ห้ามไว้ 

หลงัจากท่ีผู้ เขียนได้กล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวคณุลกัษณะนิสยัท่ีอิสลามได้บญัญัติไว้ให้กับมุสลิมทุก
คนและจรรยามารยาทในอิสลามไปแล้ว ในบทนีผู้้ เขียนต้องการท่ีจะกล่าวถึงอนัตรายของการตัง้ภาคี และ
เตือนให้รับรู้ถึงพิษภัยของมัน รวมถึงความชั่วอ่ืนๆ ทัง้หมด ส่วนหนึ่งก็คือความหายนะทัง้เจ็ดประการ 
เพ่ือท่ีจะได้เตือนประชาชาติมสุลิมมิให้ล้วงล า้เข้าไป หรืออาจจะไปกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจากท่ีกล่าวไป
ทัง้หมด จากทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เลา่วา่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

تَن بُوا» يَل  ، «ال ُموب َقات   الَسب عَ  اج  َ  َما اّلَل   رَُسوَل  يَا:  ق  ُر، الِّش  كُ »:  قَاَل  ؟ ه  ح  ، َوالس  ، إ َل  اّلَلُ  َحَرمَ  الَت   انَلف س   َوَقت ُل  ب اّلَل  َق  ُل  ب ال  ك 
َ
 َوأ

َبا، ُل  الر  ك 
َ
، َمال   َوأ َت يم 

، يَو مَ  َواتَلَوّل   ال  ف  ُف  الَزح  َصنَات   َوقَذ  نَات   ال َغاف اَلت   ال ُمح  م   «ال ُمؤ 
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ความวา่ “พวกทา่นจงออกหา่งจาก อลั-มบูิกอต(ความหายนะ) ทัง้เจ็ด” พวกเขากล่าวว่า โอ้ รอซูลลุลอฮฺ มนั
มีอะไรบ้าง? ท่านกล่าวว่า “การตัง้ภาคีต่ออลัลอฮฺ ไสยศาตร์ การฆ่าชีวิตท่ีอลัลอฮฺได้ทรงห้ามไว้เว้นแต่ด้วย
ความชอบธรรม กินดอกเบีย้ รีดทรัพย์เดก็ก าพร้า การหนีทพัในยามท าสงคราม ใส่ร้ายมสุลิมะฮฺท่ีบริสทุธ์ิ ไร้
เดียงสา และมีศรัทธา” (อลั-บคุอรีย์ 2615, มสุลิม 89) 

 
ท่ีได้ช่ือว่า อลั-มบูิกอต(ความหายนะ) เพราะมนัจะน ามาซึง่ความหายนะให้กบัผู้ ท่ีกระท ามนัในโลก

นี ้และในวนัอาคเิราะฮฺก็จะมีบทลงโทษอีกรอบ  
สว่นประเดน็เก่ียวกบัชิริกนัน้ เราได้กลา่วอธิบายไปแล้วในบทท่ีส่ี ซึง่ผู้อา่นสามารถย้อนกลบัไปดไูด้ 
ในส่วนของไสยศาสตร์นัน้ คือ การท าของและปลุกเสก ซึ่งการกระท าดงักล่าวนีส้่งผลตอ่จิตใจและ

ร่างกาย บางอย่างท าให้ป่วยและถึงชีวิต และท าให้สามีภรรยาหย่าร้าง และส่วนหนึ่งเป็นไปในลกัษณะการ
สร้างภาพลวงตาให้คนเช่ือโดยไมไ่ด้มีอยูจ่ริง ดงัเชน่ท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสในสเูราะฮฺ ฏอฮา วา่ 

ٓ  ُموَسَٰٓ َيَٰ  قَالُوا   ﴿ ا ن إِمذ
َ
ٓ  ِقَ تُلۡ  أ ا ن ِإَومذ

َ
َل  نذُكونَ  أ وذ

َ
لۡ  َمنۡ  أ

َ
لۡ  بَۡل  قَاَل  ٦٥ َقَٰ أ

َ
نذَها رِهِمۡ ِسحۡ  ِمن هِ إََِلۡ  َُيَيذُل  وَِعِصيُُّهمۡ  ِحَبالُُهمۡ  فَإَِذا ُقوا ه أ

َ
 َعَٰ تَسۡ  أ

 [  ٨٨  ،٨١: طه] ﴾ ٦٦
ความว่า “พวกเขากล่าวว่า โอ้มซูาเอ๋ย ท่านจะเป็นผู้ โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้ โยนก่อน มซูากล่าวว่า พวก
ท่านจงโยนก่อนเถิด ณ บดันัน้ เชือกและไม้เท้าของพวกเขาดปูระหนึ่งว่ามนัเลือ้ยคลานไปมาเพราะเล่ห์กล
ของพวกเขา” (ฏอฮา 65-66) 

 
การท าไสยศาสตร์หรือมายากลนีถื้อเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะเป็นการกฟุรุตอ่อลัลอฮฺ และเป็นสิ่งท่ีตรง

ข้ามกบัการศรัทธาและการเช่ือในเอกภาพของอลัลอฮฺ  
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

َحدر  ِمنۡ  ُيَعل َِمانِ  َوَما ﴿
َ
َٰ  أ ه تَكۡ  فََل  َنة  فِتۡ  نُ َنۡ  إِنذَما َيُقوَلٓ  َحّتذ  [  ٢٠١: ابلقرة] ﴾ ١٠٢ ُفۡر

ความว่า “และเขาทัง้สองจะไมส่อนให้แก่ผู้ใด จนกวา่ทัง้สองจะกลา่วว่า แท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเทา่นัน้ 
ดงันัน้ เจ้าจงอยา่ได้ปฏิเสธศรัทธา” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 102) 
 

และบทลงโทษของผู้กระท าไสยศาตร์ ก็คือ ประหารชีวิต  
และทกุสิ่งท่ีมีกลา่วไว้ในหะดีษนีแ้ละสิ่งท่ีเชคได้กลา่วเพิ่มเตมิจากเนือ้หาในหะดีษ ล้วนแล้วเป็นสิ่งท่ี

ต้องห้ามด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีมุสลิมทุกคนจะต้องออกห่างอย่าง
เดด็ขาด และหากได้เข้าไปเก่ียวข้องแม้เพียงเล็กน้อยก็จงละทิง้และส านึกเสียใจพร้อมกบัตัง้มัน่ว่าจะไม่กลบั
ไปสู่สิ่งเหล่านีอี้กเป็นครัง้ท่ีสอง หรือกลับไปท าทุกๆ สิ่งท่ีเป็นสิ่งต้องห้ามและชั่วร้าย ผู้ ปกครองหรือผู้ ท่ีมี
อ านาจก็จะต้องห้ามปรามผู้ ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของตน และตกัเตือนพ่ีน้องมุสลิมของเขาไม่ให้เข้าไป
เก่ียวข้อง โดยการบอกให้รู้ถึงภัยสิ่งเหล่านีว้่ามีอนัตรายตอ่ศาสนาอย่างไร เพราะสิ่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองความดีและความย าเกรง และการส่งเสริมในเร่ืองการท าดีและห้ามปราม
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ความชัว่ และเป็นการเชิญชวนสูแ่นวทางของอลัลอฮฺ เป็นแบบอยา่งแนวทางของบรรดานบี อะลยัฮิมสุสลาม 
อลัลอฮฺได้ประกาศผา่นทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่  

ِ َهَٰ  قُۡل  ﴿ دۡ  َسبِيِلٓ  ۦِذه
َ
ِ  ٱ إَِل  ا  ُعوٓ أ َٰ  ّللذ نَا   بَِصرَيةر  ََعَ

َ
 [  ٢٠٠: يوسف] ﴾ ١٠٨ تذَبَعِن  ٱ َوَمنِ  أ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหมัมัด น่ีคือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่อลัลอฮฺบนแนวทางอนัประจกัษ์แจ้ง 
ทัง้ตวัฉนัและผู้ปฏิบตัติามฉนั” (ยสูฟุ 108) 
 

ขออัลลอฮฺทรงท าให้เราและท่าน รวมไปถึงมุสลิมทุกคนออกห่างจากความผิดบาปและสิ่งไม่ดี
ทัง้หลาย และท าให้เรายืนหยดัด้วยถ้อยค าแห่งพระองค์อลัลอฮฺด้วยความยัง่ยืนในการใช้ชีวิตทัง้บนโลกดนุ
ยาและในวนัอาคเิราะฮฺ แท้จริง พระเจ้าของฉนันัน้ทรงได้ยินและตอบรับดอุาอ์ทัง้หลาย  

ขอพระองค์ประทานเศาะละวาตแก่ท่านนบีของเรา และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทุกคนด้วย
เทอญ 

 
บทที่ 18 การจัดการญะนาซะฮแฺละละหมาดให้กับญะนาซะฮ ฺ

มีรายละเอียดดงันี ้
การจัดการกับญะนาซะฮ ฺ 
1. เม่ือมัน่ใจว่าบุคคลหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ให้ท าการปิดดวงตาทัง้สองข้างของผู้ตาย และใช้ผ้ามดัเพ่ือ

ดงึกรามทัง้สองเข้ากบัศรีษะ 
2. ขณะอาบน า้ให้ศพ ให้ปกปิดร่างกายของเขา หลงัจากนัน้ให้ยกขึน้เล็กน้อย แล้วลูบกดหน้าท้อง

ของเขาเบาๆ หลงัจากนัน้ให้ผู้อาบน าเศษผ้าหรืออ่ืนๆ ท่ีท าจากผ้าไว้ในมือของตน เพ่ือเช็ดท าความสะอาด
นะญิสให้เรียบร้อย  หลงัจากนัน้ก็อาบน า้ละหมาดให้กับศพ แล้วจึงล้างศีรษะและเคราด้วยน า้สะอาดและ
น า้พุทรา หรือน า้ยาท าความสะอาดเช่น สบู่ เป็นต้น หลงัจากนัน้ให้ล้างแขนขวา แขนซ้าย หลังจากนัน้ให้
อาบเช่นนัน้อีก สอง สามครัง้ โดยในทกุๆ ครัง้ให้ใช้มือกดและลบูหน้าท้องของผู้ตายเบาๆ หากมีสิ่งสกปรก
ออกจากทวารให้ล้างออกแล้วท าการอดุปิดด้วยส าลี และหากส าลีไม่สามารถปิดกัน้ได้ให้ใช้ดิน หรืออปุกรณ์
ทางการแพทย์ปัจจบุนัเชน่เทปกาวปิดเอาไว้ เป็นต้น 

เสร็จแล้ว ให้อาบน า้ละหมาดให้ศพใหม่อีกครัง้ ถ้าหากยังไม่สะอาดด้วยการอาบสามครัง้ ให้เพิ่ม
เป็นห้า หรือเจ็ดครัง้ หลงัจากนัน้ให้เช็ดตวัด้วยผ้า และใสน่ า้หอมตรงต าแหน่งท่ีสง่กลิ่น(ใต้รักแร้ ข้อพบัตา่งๆ 
เป็นต้น) และต าแหน่งสญูดุ และหากสามารถใสท่ัว่ทัง้ร่างได้ก็เป็นการดี ให้อบผ้าห่อศพของเขาด้วยธูปหอม 
และหากหนวดหรือเล็บของเขายาวก็ให้ตดัเล็ม และไม่ต้องปิดผมของเขา แตถ้่าเป็นผู้หญิงให้รวบมดัผมเป็น
สามสว่น แล้วก็ปลอ่ยไว้ด้านหลงัของนาง 

3. การห่อศพ ส าหรับผู้ชาย ดีท่ีสุดควรห่อด้วยผ้าสามผืนสีขาวโดยปราศจากการสวมเสือ้หรือแต่ง
กายใดๆ ทัง้สิน้ โดยการพบัเข้าหาศพทีละผืน และหากห่อศพด้วยผ้าท่ีตดัเป็นเสือ้ กบัผ้าถงุ และผ้าหอ่อีกชิน้ 
ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนผู้หญิงให้ท าการห่อศพด้วยผ้าห้าชิน้ ประกอบด้วย เสือ้ ผ้าคลุมหวั ผ้าถงุ และผ้าห่อ
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ศพอีกสองผืน ถ้าเป็นเดก็ผู้ชายให้ห่อศพด้วยผ้าหนึ่งผืนถึงสามผืน และห่อทารกหญิงด้วยเสือ้หนึ่งชิน้และผ้า
สองผืน 

4. บุคคลท่ีคู่ควรท่ีสดุ ในการอาบน า้และน าละหมาดศพให้กับผู้ตายท่ีเป็นผู้ชาย คือบุคคลท่ีผู้ตาย
ได้สัง่เสียไว้ หลงัจากนัน้ก็เป็นบดิา ปู่  และญาตท่ีิมีสิทธิรับมรดกแบบอะเศาะบะฮฺตามล าดบั  

และบคุคลท่ีคูค่วรท่ีสดุท่ีจะท าการอาบน า้ให้กบัศพผู้หญิง ก็คือ ผู้ ท่ีนางได้สัง่เสียไว้ หลงัจากนัน้ ก็
เป็นมารดา ยาย และญาติๆ  ท่ีใกล้ชิดตามล าดบัของฝ่ังหญิง 

และส าหรับสามีภรรยา แต่ละคนสามารถอาบน า้ให้กับอีกฝ่ายได้ เพราะตอนท่ีท่านอบ ูบกัรฺ อศั-ศิ
ดดีก เสียชีวิต ภรรยาของท่านเป็นผู้ อาบน า้ญะนาซะฮฺให้กับท่าน และท่านอะลีย์ก็ได้อาบน า้ญะนาซะฮฺ
ให้กบัทา่นหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา 

5. การละหมาดญะนาซะฮฺ ให้เร่ิมด้วยการตกับีรฺและให้อ่านหลงัจากตกับีรฺครัง้แรกด้วยสเูราะฮฺอลั-
ฟาติหะฮฺ และหากตามด้วยสเูราะฮฺสัน้ๆ หรืออายะฮฺสองอายะฮฺก็เป็นการดี เน่ืองจากมีหะดีษได้ระบุเอาไว้
จากอิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ หลงัจากนัน้ ให้ท าการตกับีรฺครัง้ท่ีสองและกล่าวเศาะละวาตตอ่ท่านน
บี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ดงัเช่นท่ีเขากล่าวเศาะละวาตในตะชะฮุดเวลาละหมาด หลงัจากนัน้ให้ตกั
บีรฺครัง้ท่ีสาม และกลา่วดอุาอ์  

ر   اللَُهمَ  ف  َي نَا اغ  نَا َوَمي ت نَا، ل  د  نَا َواَغئ ب نَا، وََشاه  ي  نَا، وََصغ  نَا َوَكب ي  ن ثَانَا، َوَذَكر 
ُ
نَا َوأ د  يَي تَهُ  َمن   اللَُهمَ  واََغئ ب نَا، وََشاه  ح 

َ
نَا أ  م 

ي ه   ح 
َ
نَا تََوَفي تَهُ  َوَمن  ,  اإل سالم ىلَعَ  َفأ يمان، ىلَعَ  َفتََوَفهُ  م  ر   اللَُهمَ  اإل  ف  هُ  هَلُ  اغ  ُف  َوََعف ه   َوار ََح  م   ، َعن هُ  َواع  ر 

ك 
َ
 ، نُُزهَلُ  َوأ

ع   َخلَهُ  َوَوس  ل هُ  ، ُمد  س  ج   ب ال َماء   َواغ 
ه   ، َوال َبَد   َواثَلل  نَ  َوَنق  نُوب   م  ََطايَا اذلي يَُض  اثَلو ُب  ُينََّق  َكَما وال  ب 

َ نَ  األ   ، ادَلحَس   م 
 ُ هل  ب د 

َ
ا َداًرا َوأ ً ن   َخي  اًل  ، َدار ه   م  ه 

َ
ا َوأ ً ن   َخي  ل ه   م  ه 

َ
ل هُ  ،أ د خ 

َ
َنَةَ  َوأ ه  وَ  ،ال  ذ  ع 

َ
ن   أ ، وََعَذاب   ،ال َقب    َعَذاَب  م   يف   هَلُ  َواف َسح   انَلار 

ر   َقب  ه   ، هَلُ  َونَو  يه  نَا ل اللَُهمَ  ف  م  َرهُ  َت ر  ج 
َ
لَنَا َول أ َدهُ  تُض    .َبع 

 หลงัจากนัน้ให้ตกับีรครัง้ท่ีส่ี และให้สลามหนึง่ครัง้โดยหนัไปทางขวา 
   ส่งเสริมให้ยกมือทัง้สองข้างขณะตกับีรฺทุกครัง้ และหากญะนาซะฮฺเป็นผู้หญิงให้กล่าวดอุาอ์ด้วย
การปรับเปล่ียนเฎาะมีรฺหรือสรรพนามเป็น 

َ  ر  ف  امهلل اغ  (   ) اهَ ل

และหากญะนาซะฮฺมีสองคน ให้กลา่ว 
َ  ر  ف  امهلل اغ  (   ) امَ هُ ل

และให้กลา่วแบบรวมหากญะนาซะฮฺมีหลายศพ 
 

กรณีท่ีผู้ตายเป็นเดก็ (เสียชีวิตก่อนบดิามารดา) ให้กลา่วแทนจากการขออภยัโทษเป็นดอุาอ์ท่ีวา่ 
 ب ه  

ل  يعاً َُمَاباً، اللَُهَم َثق  ، وَشف  ي ه  َ راً ل َوادل  َعل ُه فََرَطاً وَُذخ  َعل ُه يف  اللَُهَم اج  ننَي، واج  م  ُه ب َصال ح  الـُمؤ 
ُجورَُهَما، وأل  ق 

ُ
م  به  أ ي نَُهَما، وأع ظ  َمَواز 

يم   َت َك َعَذاَب الَح  يَم، عليه السالم، َوق ه  ب رََح   .َكَفالَة  إ ب َراه 
 

ตามแบบอย่างสุนนะฮฺนัน้ ให้อิมามยืนอยู่ ณ ต าแหน่งตรงกับศีรษะของญะนาซะฮฺท่ีเป็นชาย และ
ตรงกลางญะนาซะฮฺท่ีเป็นหญิง และให้วางญะนาซะฮฺชายต่อจากอิมามในกรณีท่ีมีญะนาซะฮฺหลายๆ ศพ 
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ส่วนญะนาซะฮฺหญิงให้วางถัดจากศพแรกไปทางกิบลัต และหากกรณีท่ีมีญะนาซะฮฺท่ีเป็นเด็กผู้ ชายให้
วางญะนาซะฮฺศพเด็กก่อนแล้วตามด้วยศพผู้หญิงและเด็กผู้หญิงตามล าดบั โดยศีรษะของเด็กชายอยู่ใน
ระดบัเดียวกับศีรษะของญะนาซะฮฺผู้ ชาย และส่วนกลางของญะนาซะฮฺผู้หญิงให้อยู่ในต าแหน่งเดียวกับ
ศีรษะของญะนาซะฮฺชาย ให้ศีรษะของเด็กหญิงให้อยู่ในระดบัเดียวกับศีรษะของญะนาซะฮฺท่ีเป็นผู้หญิง 
และส่วนกลางของเธอให้อยู่ในระดบัเดียวกบัศีรษะของญะนาซะฮฺผู้ชาย แล้วผู้ ท่ีมาร่วมละหมาดทัง้หมดให้
อยูด้่านหลงัของอิมาม เว้นเสียแตว่า่ในกรณีท่ีคนคนหนึง่ไมมี่ท่ีให้ละหมาด ก็ให้ไปยืนอยูฝ่ั่งขวาของอิมาม 
 

 والمد هلل وحده والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه
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