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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

บทเรียนสาคัญสาหรับผู้คนทั่วไป
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

คานา
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ รางวัลผลตอบแทนที่ดีในปั้นปลายชีวิตเป็นของบรรดาผู้ยา
เกรง ขอคาสดุดีและความสันติสุขแห่งอัลลอฮฺจงมีแด่บ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ท่านนบีของ
เรา มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดาวงศาคนาญาติของท่านตลอดจนสาวกของ
ท่านโดยทั่วหน้ากัน.
ต่อไปนี้เป็นคากล่าวสรุปย่อของการอธิบายบางอย่างที่มุสลิมทั่วไป จาต้องรับทราบ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ข้าพเจ้าให้ชื่อว่า “บทเรียนสาคัญสาหรับประชาชนทั่วไป”
ข้าพเจ้าขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺตะอาลา ทรงโปรดให้บรรดามุสลิมทั่วไปรับประโยชน์จาก
หนังสือเล่มนี้ และทรงได้โปรดรับผลงานชิ้นนี้จากข้าพเจ้าด้วยเทอญ แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้
ทรงเมตตาที่ดีเลิศ.
อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮ บิน บาซ.
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คานาจากผู้แปล
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ขอคาสดุดีและ
ความสันติสุข จงมีแด่ท่านศาสนทูตของพวกเรามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และวงศาค
นาญาติของท่าน ตลอดจนสาวกของท่าน และผู้ที่ได้รับทางนาจากท่าน ตราบจนกระทั่งวันสิ้นโลก
บทเรียนสาคัญสาหรับประชาชนทั่วไปเล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของท่านอัล-อัลลามะฮฺ เชค
อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ อดีตท่านมุฟตีใหญ่ และประธานสานักงาน วินิฉัยปัญหา
ศาสนา, เผยแพร่และชักชวน ประจากรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ท่านได้อธิบายหลักการอิสลามขั้นพื้นฐาน
ในรูปแบบกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ
โดยเฉพาะมุสลิมใหม่และชนมุสลิมทั่วไปได้นาไปศึกษาค้น คว้า เพื่อเป็นแนวทางการดารงชีวิต
แบบอิสลามที่ถูกต้อง ตามเป้าหมายและจุดประสงค์แห่ง อัลอิสลามที่แท้จริง.
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก ท่านเชคอับดุลลอฮฺ ฎ็อยฟุลลอฮฺ อัลมุฏอยรี ที่ปรึกษา
ฝ่ายกิจการศาสนา ประจาสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย กรุงเทพฯ ให้แปลหนังสือเล่มนี้เพื่อ
จัดพิมพ์เป็นวิทยาทานแก่ผู้ใฝ่รู้ทั่วไป ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามต่อท่าน หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้
มหาบริสุทธิ์ยิ่งเป็นของอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ขอพระองค์ทรงได้โปรดอภัยโทษต่อบ่าวของพระองค์ แท้จริงพระองค์ทรง
เป็นผู้ทรงให้การอภัยและทรงเมตตาที่ดีเลิศยิ่ง.
วะบิลลาฮิต เตาฟีก วัลฮิดายะฮฺ
วัสลาม
อบู ยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด
กรุงเทพมหานคร ๔๕
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บทเรียนสาคัญสาหรับผู้คนทั่วไป
บทที่หนึ่ง อัล-ฟาติหะฮฺ และบทสูเราะฮฺสั้น
มุสลิมจาต้องศึกษาเรียนรู้สูเราะฮฺอัล -ฟาติหะฮฺและบทสูเราะฮฺสั้นๆ ซึ่งเขาพอจะมี
ความสามารถอ่านและท่องจาได้อย่างถูกต้อง เช่นสูเราะฮฺ อัล-ซัลซะละฮฺ ถึง สูเราะฮฺ อัล-นาส และ
จาต้องมีความเข้าใจในความหมายของมัน.
บทที่สอง หลักการอิสลามห้าประการ
การอธิบายความหมายของหลักการอิสลามห้าประการ ข้อแรกและเป็นข้อที่สาคัญที่สุด
คือ อัช ชะฮาดะฮฺ คือ การปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพภักดีนอกจาก
อัลลอฮฺและมุฮัมมัด คือศาสนทูตของพระองค์ พร้อมทั้งอธิบายความหมาย กฏเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ของคาว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลอฮฺ ความหมายของมันคือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นั่นเป็นการปฏิเสธ
สรรพสิ่งทั้งมวลที่ถูกเคารพบูชานอกจากอัลลอฮฺ อิลลัลลอฮฺ นอกจากอัลลอฮฺ คือการยืนยันที่จะ
เคารพภักดีเพียงเฉพาะต่ออัลลอฮฺเท่านั้นโดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์..
สาหรับกฎเกณท์หรือเงื่อนไขของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ คือ การรับรู้ที่ปฎิเสธความโง่เขลาเบาปัญญา, การเชื่อมั่นจากใจจริงที่ปฏิเสธการ
สงสัยคลางแคลงใจ, ความบริสุทธิ์ใจโดยปฏิเสธการตั้งภาคีซ่อนเร้น, การมีสัจจะที่ปฏิเสธ
การมดเท็จ, มีความรักที่ปฏิเสธการเกลียดชัง, ปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ซึ่งปฏิเสธการละ
ทิ้ง, การยอมรับที่ปฏิเสธการผลักไส, และการปฏิเสธการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ
ฮฺ ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมมันไว้ในโครงกาพย์สองบทดังนี้
อันความรู้ เชื่อมั่นจากจิตใจ เเละ ความบริสุทธิใ์ จเเละ ความสัจจริงของท่าน
พร้อมด้วยความรัก การยอมรับ เเละการปฎิบัติตามดังคาบัญชาใช้
เเละอันทีแ่ ปดทีเ่ พิ่มขึ้นมาคือการปฏิเสธพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
พร้อมทั้งให้คาอ ธิบายในความหมายของคาปฏิ ญานว่า มุ ฮัมมัดคือศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺตาม
นัยยะแห่งความหมายของมัน
คือการเชื่อและยอมรับในสิง่ ที่ท่านนามาบอกกล่าว
,
เชื่อและปฏิบตั ิตามคาแนะนาสัง่ สอนของท่าน , ออกห่างจากข้อห้าม , ให้คาตักเตือน
และห้ามปราม , และต้องไม่เคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ เว้นแต่ตามรูปแบบ ที่พระองค์ทรงบัญญัติใช้
และที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม นามาบอกกล่าว
จากนั้นจา เป็น ต้องชี้แจงอธิบายให ้ผู้ศึกษาได้รับทราบถึงหลักการอิสลามห้าประการ
ข้ออืน่ ๆ เป็นต้นว่า การละหมาด, การบริจาคซะกาต , การถือศีลอด ในเดือน รอมฎอน,
การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺ อัลหะรอม, สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถเดินทาง.
บททีส่ าม หลักการศรัทธา
หลักการศรัทธามีหกประการคือ
ศรัทธา เชื่อ มั่นต่ออัลลอ ฮฺ , ศรัทธาต่อ
บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์, ศรัทธาบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ , ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของ
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พระองค์ , ศรัทธาต่อ วันสุดท้าย หรือวันสิ้นโลก , ศรัทธากฏกาหนดสภาวะ ทั้งดีและชั่วของมัน ว่า
ล้วนมากจากอัลลอฮฺ ตะอาลา.
บททีส่ ี่ ประเภทของเตาหีดและชิรกิิ
คาอธิบายเกีย่ วกับประเภทและเตาหีด ซึ่งมีอยูส่ ามประการดังนี้
1. เตาหีด อัร-รุบูบียะฮฺ
2. เตาหีด อัล-อุลูฮยิี ะฮฺ
3. เตาหีด อัล-อัสมาอ์ วะ อัศ-ศิฟาต
เตาหีด อัร-รุบบู ยี ะฮฺ คือ การเชื่อศรัทธามั่นต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ ตะอาลา ผูท้ รงสร้างสรรค์
สิง่ ทั้งปวง, ผูท้ รงบริหารกิจการทั้งปวง, ปราศจากหุ้นส่วนใดๆ ทั้งสิน้ ในการนี้ .
เตาหีด อัล -อุลูฮียะฮฺ คือ การเชื่อศรัทธามั่นต่อเอกองค์อลั ลอฮฺตะ อาลา
ว่าพระองค์คอื พระเจ้าทีส่ มควรแก่ การเคารพภักดีอย่างแท้จริงโดยปราศจากหุน้ ส่วนใดๆ
ซึ่งมัน คือความหมายของคาว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ หมายถึง ไม่มี พระเจ้า ที่สมควรแก่การ
เคารพภักดีอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้รูปแบบของ อิบาดะฮฺหรือ การทาความภักดีทุกชนิดไม่วา่ จะเป็นการ ละหมาด
การถือศีลอด ฯลฯล้วนแล้วเราจาต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ใจเฉพาะเพื่ออัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั่น
ไม่อนุมัติให้กระทาเพื่อใครอืน่ ใดนอกจากอัลลอฮฺ.
ส่วน เตาหีด อัล –อัสมา อ์ วั ศศิ ฟาต คือการเชื่อศรัทธามั่นต่อหลักฐานยืนยัน
ที่ปรากฏอยูใ่ นพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานหรือหะดีษเกีย่ วกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์
ด้วยการยืนหยัดมั่นคงเพื่ออัลลอฮฺองค์เดียว
ในลักษณะที่เหมาะสม กับพระองค์ ที่สุด
โดยปราศจากการ ตะหฺรีฟ, ตะอฺฏี ล, ตักยีฟ , หรือตัมษีล ใดๆ (ตะหฺรีฟ คือการเปลีย่ นแปลง
ดัดแปลงความหมาย ของตัวบท
ละเว้นที่จะพยามยามทาความเข้าใจ
หรือ
เข้าใจความหมายที่แท้จริง
ตะอฺฏีล
คือการละเว้นที่จะเข้าใจตัวบท
หมายถึงการปฏิเสธในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ตักยีฟ คือ การศรัทธาว่าลักษณะและสถานภาพ
ของคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
เป็นเช่นนั้นเช่นนี้
หรือ ตัง้ คาถามซักไซ ้เ้กีย่ วกั บ
สถานภาพดังกล่าวของพระองค์
ส่วน ตัมษีล คือ การเชื่อว่าคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
นั้นเปรียบเสมือนสิง่ ถูกสร้างของพระองค์ - ผูแ้ ปล) ตามพระบัญญัติของพระองค์ที่วา่
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
٤ - ١ /ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﮊ اإلخالص

ความว่า จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด ) พระองค์คอื อัลล อฮฺ ผูท้ รงเอกะ
อัลลอฮฺนนั้ ทรงเป็นทีพ
่ ึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ
และไม่มีผใู้ ดเสมอเหมือนพระองค์ (อัล-อิคลาศ 1-4)
และพระดารัสของพระองค์ที่วา่
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١١ /ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﮊ الشٌرى

ความว่า “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผูท้ รงได้ยิน
ผูท้ รงเห็น” (อัช-ชูรอ 11)
นักปราญช์อสิ ลามบางท่านได้แบ่ง เตาหีดประเภทนี้ออกเป็นสองชนิด โดยได้รวม เตาหีด
อัล -อัสมาอ์วัศศิ ฟาตเข้าไว้กับ เตาหีด อัร -รุบบู ยี ะฮฺ โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในเรื่องดังกล่าวนี้
เพราะจุดประสงค์สองประเภทนี้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งปราศจากข้อสงสัยและคลุมเครือใดๆทั้ง
สิน้ .
สาหรับประเภทของชิริก – การตัง้ ภาคีต่ออัลลอฮฺ้- มีอยูส่ ามประเภทเช่นเดียวกันคือ
1. ชิรกิิ ฺ อักบัรฺ - การตั้งภาคีใหญ่
2. ชิริก อัศฆ็อร - การตั้งภาคีย่อย
3. ชิริก เคาะฟีย์ - การตั้งภาคีซอ่ นเร้น
ชิริก - อักบัรฺ คือ การตั้งภาคีทสี่ ่งผลให้การงานทีเ่ ป็นกุศล สูญสิ้น ไร้ผล และ
จาต้ องตกอยูใ่ นหลุมนรกชั่วนิรันดร์ สาหรับผู้ที่ สิน้ ชีวติ ในสภาพเช่นนั้น
ดังพระดารัส
ของอัลลอฮฺตะอาลาที่วา่
٨٨ /ﮋﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ﮊ األهعام

ความว่า
“และหากพวกเขาได้ตั้งภาคีขึ้น
แน่นอน
สิ่งทีพ
่ วกเขาได้กระทากัน ก็จะสูญสิ้นไปจากพวกเขา” อัล-อันอาม ๘๘
และพระองค์ได้ตรัสอีกว่า
ﮋ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
١٧ /ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮊ اتلٌبة

ความว่า “ไม่บังควรแก่บรรดามุชรีกีนทีจ่ ะบูรณะ บรรดามั สยิดของ
อัลลอฮฺในฐานะทีพ
่ วกเขา ได้ยืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว
ซึง่ การปฏิเสธศรัทธา
ชนเหล่านีแ้ หละ
ทีบ่ รรดาการงาน
ของพวกเขาไร้ผล และในนรกนัน้ พวกเขาจะอยู่ตลอดกาล” อัต -เตาบะฮฺ
๑๗
ผูใ้ ดตายในสภาพเช่นนี้ เขาผูน้ ั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษ เขาจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์
ดังพระดารัสของพระองค์ที่วา่
٤٨ /ﮋﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ النصاء
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ความว่า “แท้จริง อัลลอฮฺไม่ทรงอภัย ให้กับ ผูท้ ไี่ ด้ตั้งภาคีต่อพระองค์
และทรงอภัยอื่นจากนัน้ แก่ผทู้ พ
ี่ ระองค์ทรงประสงค์” อัน-นิสาอ์ ๔๘
และอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสอีกว่า
ﮋﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
٧٢ :ﮉﮊﮊ المائدة

ความว่า “แท้จริงผูใ้ ดให้มีภาคีขึ้นแก่อลั ลอฮฺ
แน่นอน อัลลอฮฺ
จะทรงให้สวรรค์เป็นทีต่ ้องห้ามแก่เขา และทีพ
่ านักของเขานัน้ คือนรก
และสาหรับบรรดาผูอ้ ธรรมนัน้ ย่อมไม่มีผชู้ ่วยเหลือใดๆ ” อัล -มาอิดะฮฺ
๗๒
ส่วนหนึ่งของ ชิรกิ อักบัร คือ การขอความช่วยเหลือจากคนตาย รูปปัน้ การบนบาน
การเชือดสัตว์พลีต่อสิ่งเหล่านัน้ เป็นต้น .
ส่วนชิ รกิิ อัศฆ็ อร หรือการตัง้ ภาคีย่อย ซึ่งมีหลักฐานปรากฏยืนยันจากตัวบทคัมภีร์
อัลกุรอานและสุนนะ ฮฺ ซึ่ง ได้ชื่อว่า “ชิร ิก” เช่นกัน แต่ทว่ามันไม่ใช่ ชนิด ของ ชิริก อักบัรฺ เช่น
การโอ้อวดในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง , การสาบานด้วยนามอืน่ จากอัลลอฮฺ , คากล่าวที่วา่
“หากอัลลอฮฺทรงพระประสงค์และคนนั้นคนนี้ประสงค์ ” เป็นต้น . ดังคากล่าวของท่าน นบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยกล่าวว่า “สิ่งทีฉ่ นั กลัวมากทีส่ ุดสาหรับพวกเจ้ าคือ ชิรกิิ
อัศ ฆ็อร ทันใดนัน้ มีผหู้ นึง่ ถามขึ้นว่ามันคืออะไร ? ท่านนบี ิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมิ
ได้ตอบว่า อัร-ริยาอิ์การกระทาเพื่อโอ้อวด”
รายงานโดยท่านอิมามอะหมัด , อัฏ-เฏาะบะ รอนี , อัล-บัย ฮากี จาก มะหฺมูด อัล -ละบีด
อัล -อัน ศอรีด้วยสายสืบที่ดี และรายงานโดยอัฏ-เฏาะบะ รอนี ด้วยสายส บที่ดีเช่นกัน จากมะหฺมูด
บิน ละบีด จาก รอฟิอฺ บิน เคาะดีจญ์ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ผูใ้ ดได้สาบานต่อสิ่งหนึง่ สิ่งใด
ด้วยนามอื่นจากอัลลอฮฺ
เขาผูน้ นั้ ได้ทากา รชิร กิิ เสียแล้ว ”
รายงานโดย
อิมามอะหมัดด้วยสายสืบที่ เศาะฮีหฺ จากท่านอุมัร บิน อัล -ค๊อฎฎอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ และ
รายงานโดย อบู ดาวูด, อัต-ติรมีซีย์ ด้วยสายสืบเศาะฮีหฺจากหะดีษอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา
จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ความว่า“ ผูใ้ ดก็ตามทีไ่ ด้สาบาน ด้ว ย
นามอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
เขาผูน้ นั้ ได้ตกเป็นกาฟิรฺเสียแล้ว
หรือ ได้ตั้งภาคี
ต่ออัลลอฮฺเสียแล้ว ” และคากล่าวของท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
อีกที่วา่
“พวกเจ้าจงอย่ากล่าวว่าอัลลอฮฺทรงพระประสงค์ และผูน้ นั้ ทรงประสงค์ แต่ให้ กล่าวว่า
อัลลอฮฺทรง พระประสงค์หลังจากนัน้ ผูน้ นั้ ได้ประสงค์ ” บันทึก โดย อบูดาวูด ด้วยสายสืบ
เศาะฮีหฺ จากท่านหุซัยฟะฮ บิน อัลยะมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
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ชิร ิกชนิดนี้ไม่ ทาให้ตกศาลนา และไม่ ทาให้ ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ แต่ทว่ามันเป็นการ
แสดงถึงการขัดแย้งหรือการปฏิเสธต่อความสมบูรณ์แบบของหลัก เตาหีดที่ถูกต้อง
ส่วนประเภทที่สาม คือ ชิร กิิ เคาะ ฟีย์ ิหรือิ การตั้งภาคีซอ่ นเร้น หลักฐาน
จากคากล่าวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ว่า “ฉันจะบอกพวกท่าน
ถึงสิ่งหนึง่ ทีฉ่ นั กลัวยิ่งกว่ามะซี หฺ อัด-ดัญญาลเสียอีก เอาไหม? พวกเขาเหล่านัน้
กล่าวตอบว่า ิได้สิิ ท่านรอซูลลุลลอฮ ท่านจึงกล่าวต่อไปว่ามันคือ ชิรกิิ เคาะฟีย์ เช่นที่
ชายคนหนีง่ ทีย่ ืนขิึ้นละหมาดอย่างงดงาม เพื่อให้ผคู้ นสนใจมองดูมาทางเขา ” รายงานโดย
อิมามอะหฺมัดในมุสนัดของท่าน จากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
และอนุญาติให้แบ่งชิริก หรือ การตัง้ ภาคีต่ออัลลอฮฺ ออกเป็นสองประเภท คือ ชิร ิกใหญ่
และ ชิริกย่อย ส่วนชิริกเคาะฟีย์นั้นมันครอบคลุมชิริกทั้งชิริกใหญ่และชิริกเล็ก ซึ่งบางครั้งมันชิริก
ใหญ่ก็เกิดขึ้นอย่างซ่อนเร้นได้ เช่น การตัง้ ภาคีของบรรดาพวก มุนาฟิกีน ผูก้ ลับกลอก เป็นต้น
เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้พยายามปิดบังหลักความเชื่อถือที่หลงผิดของพวกเขาโดยได้แสดงให้เห็น
ว่าพวกเขายอมรับและปฏิบตั ิตามอิสลามอย่างโอ้อวด และกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึน้ แก่พวกเขา
และบางที ชิริก เคาะฟีย์ ก็เกิดขึ้นได้กับ ชิริก
อัศฆ๊อร หรือ ชิริก ย่อย ซึ่ง เกิดขึน้ ในกรณี
แสดงความโอ้อวด ดังเช่นที่มีปรากฏในหะดีษที่รายงานโดยท่านมะหฺ มูด บิน ละบีด อัล -อัน ศอรี ที่
ได้นามากล่าวถึงข้างต้น และหะดีษของ อบู สะอีด อัล-คุดรีย์ แท้จริง อัลลอฮฺ เป็นผูท้ รงประทาน
ความสาเร็จ

บททีห่ ้า อัล-อิหฺซาน
ความหมาย ของอิหฺ ซาน คือ “การทาความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เสมือนหนึง่
ท่านเห็นพระองค์ และหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ แท้จริง พระองค์ก็ทรงเห็นท่าน”

บททีห่ ก เงือ่ นไขของการละหมาด
สาหรับเงือ่ นไขของการปฎิบตั ิ ละหมาดมีเก้าประการดังนี้
1. อัล-อิสลาม (นับถือศาสนาอิสลาม)
2. อัล-อักลฺ (การมีสติสัมปชัญญะ)
3. อัต-ตัมยีซ (พ้นวัยเด็กและอยู่ในวัยที่สามารถแยกแยะได้แล้ว)
4. ร๊อฟอุลหะดัษ (การยกหะดัษ)
5. อิซาละฮิฺอัลนะญาซะฮฺ (การปลดเปลื้องสิ่งโสโครกที่เป็นนะญิส)
6. ซิตรุล เอาเราะฮฺ (การปกปิดอวัยวะพึงสงวนตามที่ศาสนากาหนด)
7. ดุคลู อัลวักตฺ (การเข้าเวลา)
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8. อิสติกฺบาล อัลกิบละฮฺ (การผินหน้าสู่กิบละฮฺ)
9. การเนียต )การเจตนา(
บททีเ่ จ็ด หลักการละหมาด
หลักของการปฏิบตั ิละหมาดมี 14 ประการดังนี้
1. การยืน หากมีความสามารถ
2. การตักบีเราะตุล อิหฺรอม
3. การอ่านอัลฟาติหะฮฺ
4. การโค้งรุกูอฺ
5. อิอตฺ ิดาล (การยืนตรงหลังรุกอิู )ฺ
6. การกราบสุญูด
7. การเงยขึ้นจากสุญูด
8. การนัง่ ระหว่างสุญูด
9. การพักให้อวัยวะสงบนิ่งิ(ฏุมานีนะฮฺ) ในทุกๆิอิริยาบท
10. การดาเนินตามขั้นตอน
11. การกล่าวตะชะฮฺฮุดครั้งสุดท้าย
12. การนัง่ เพื่อตะชะฮฺฮุดครั้งสุดท้าย
13 . การกล่าวคาเศาะละวาตต่อท่านนบีิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมิ
14 . การให้สลามทัง้ สองคริั้ง
บททีแ่ ปด ข้อบังคับของการละหมาด
กฎข้อบังคับของการปฏิบตั ิละหมาดมี ๘ ประการดังนี้
๑. การตักบีรฺ ทีน่ อกเหนือจากตักบีรเราะตุลอิหฺรอม
๒. การกล่าว “สามิอลั ลอฮุ ลิมันฮามิดะฮฺ” ไม่ว่าละหมาดตามหรือคนเดียว
๓. การกล่าว “ร๊อบบะนา วะละกัลฮัมดฺ”
๔. การกล่าว “สุบหานะ ร๊อบบียัล อะซีมฺ” ในขณะโค้งรุกูอฺ
๕. การกล่าว “สุบหานะ ร๊อบบิยัล อะอฺลา” ในขณะกราบสุญูด
๖. การกล่าว “ ร๊อบบิฆ ฟิรฺลี” ในขณะนัง่ ระหว่างสองสุญูด
๗. การกล่าวตะชะฮฺฮุดครั้งแรก
๘. การนัง่ เพื่อตะชะฮฺฮุดครั้งแรก
บททีเ่ ก้า การกล่าวตะชะฮฺฮุด
การกล่าวตะชะฮฺฮุดคือการกล่าวข้อความดังนี้
ُ َ َّتل َ ُ َ َ ْي َ َ ُ َ َّتل ُ َ َ ْي
ُ
ُ َ َ َ َّتل
ُ َّتل َّتل
اا َو َّتل
 الصالم علي أّيًا اا ِ ورمحة،الليِّيبَاا
ٌ﵀ والصل
ِ ِ اتل ِ ياا
َ َ ْي َ ُ َ ْي َ َ َ َّتل
الص َال ُم َعلَيْيوَا َو َ َ عبَاا ا﵀ َّتل
 َّتل،ا﵀ َو َب َر َ ثُ ُى
 أ ًد أن ِإ ِإ، اا
الص
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ُُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْي َ ُ َ َّتل ُ َ َّتل ً َ ْي
ٌ وأ ًد أن ُممدا بده ورش،ا﵀
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คาอ่าน อัตตะฮียฺยาตุ ลิลลาฮิ, วัศ-ศอลาวาติุวัฏ-ฏอยยิบาต , อัส -ละลา
มุอะลัยกะ อัยยุฮัล นะบียุ วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮฺ ,
อัสสะลามมุอะลัยนา วะอะลา อิบาดีลลาฮิศิ ศอลีฮีน อัช ฮะดุ อัลลา
อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัน อับดุฮู วะเราะซูลุฮฺ
คาแปล “ความเคารพ ความภักดี และคุณธรรมทั้งมวล เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ
(หรือความภักดี คืออิบาดะฮฺทางวาจา ทางกิริยา และทางทรัพย์สิน
ทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺทั้งสิน้ ) ขอความสันติสุข ความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ
และความจาเริญแห่งพระอ งค์จงมีแด่ท่าน โอ้ท่านนบ ี ขอความสันติสุข
จงมีแด่พวกเราและแก่บรรดาบ่าวผูท้ รงธรรมแห่งอัลลอฮฺ ฉันขอปฎิญญานว่า
ไม่มีพระเจ้าอืน่ ใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของ
พระองค์”
หลังจากนั้นกล่าวสดุดีสรรเสริญท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนี้
َ َ َ َ َ ُ َ َّتل َ َ َ َّتل ْي َ َ َ ْي
َ َ َ َ ِّي َ َ ُ َ َّتل
ِآ
ِإبرا ِييي و
ِآ ُمم ٍد كما صليت
ُمم ٍد و
امهلل صل
ٌ َ ٌ َ َ ْي َ َ َّتل
َ ار ْي
َ َ َوبَار ْي َ َ ُُمَ َّتلمد َو َ َ آ ُُمَ َّتلمد َك َما ب،يد
ت
إِبرا ِييي إِه
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ محيد
ِ
َ
َ َ َ َ َ َ ْي
ٌ َ ٌ َ َ ْي َ َ َّتل
محيد ِ يد
ه
إ
يي
ي
ا
ر
ب
إ
آ
ِإبرا ِييي و
ِ
ِ ِ ِ ِ
คาอ่าน อัลลอฮุมมะ ศิอ็ ลลิ อะลา มุฮัมมัด วะอะลา อาลิ มุฮัมมัด ,
กะมาศิอ็ ลลัยตะ อะลา อิบรอฮีม วะ อะลา อาลิ อิบรอฮีม , อินนะกะ
ฮะมีด ดุม มะญีด , วะบาริก อะลา มุฮัมมัด วะอะลา อาลิ มุฮัมมัด
กะมา บาร๊อกตะ อะลา อิบรอฮีม วะอะลา อาลิ อิบรอฮีม , อินนะกะ
ฮะมีดม มะญีด
คาแปล โอ้ อัลลอฮฺ ขอได้โปรดเมตตา (หรือสดุดี ) มุฮัมมัด และวงศ์วาน
ของมุฮัมมัด ดุจดังที่ได้โปรดเมตตา (หรือสดุดี ) แก่อบิ รอฮีม และวงศ์วาน
ของอิบรอฮีม แน่แท้พระองค์ทรงเป็นที่สดุดีสรรเสริญ ทรงเป็นที่สรรเสริญ
พระเกียรติ ยิ่ ง โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค็ทรงความจาเริญให้แก่มุฮัมมัด
และแก่วงศ์วานของมุฮัมมัด ดุจดังที่ประทานความจาเริญให้แก่อบิ รอฮีม
และวงศ์วานของอิบรอฮีม
แน่แท้ พระองค์ทรงเป็นที่สดุดีสรรเสริญยิง่
ทรงเป็นที่สรรเสริญพระเกียรติยงิ่ .
ถัดจากนั้น ให้ขอความคุม้ ครองจากอัลลอ ฮฺในระหว่างตะชะ ฮฺ ฮุดสุดท้าย ให้พ้น
จากการทรมานของหลุมนรก การทรมานในหลุมฝังศพ การทดสอบหรือฟิตนะฮฺใน การมีชีวิต
และการตาย และให้พ้นจากการทดสอบหรือ ฟิตนะฮฺของดัจญา ล แล้วให้เลือกอ่านดุอาอ ์ที่ดี
ตามแต่ปรารถนาโดยเฉพาะดุอาอ์ที่มีแบบฉบับมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่น
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َ ِّي َ َ ْي َ َ ُ ْي
ِّي َ َ ْي ُ َ ْي
َ َ َ
ُ
َ
ْي
َ
امهلل أ ِع
ِ  امهلل ِإ لمت، ِِذك ِر و ِر وحص ِن ِعبااث
َ
َ َم ْيغ َر ً م ْين عوْيد
ُ ْي ً َ ً َ َ َ ْي ُ ُ ُ َ َّتل ْي َ َ ْي ْي
ِ ِ ِ ِ
ِ لما ك ِثريا و ّيغ ِ ر ااهٌو إِ أهت اا ِ ر
َ ار َمحْي إهَّتل أَهْي
َ ْي
ُ ُ ت الْي َغ
ُ الرح
ٌر َِّتل
يي
ِ ِ و
คาอ่าน อัลลอฮุมมะ อะอินนี อะลา ซิกฺริกะ วะ-ชุกริก ะ วะิหุ สนิ
อิบาดะติก, อัลลอฮุมะ อินนี ซฺอลัมตุ นัซซี ซุลมัน กะษีรร็อน วะ
ลายัฆฺฟิรุซ ซูนูบะ อิลลา อันตะ ฟัฆฺฟิรฺลี มัฆฟิเราะตั ม มิน อินดิก ,
วัรฺหมั นี อินนะกะ อันตัล เฆาะฟูรุร เราะหีม
คาแปล โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงได้โปรดช่วยให้ ข้าพระองค์ ได้มีการราลึก
ถึงพระองค์ ขอบคุณพระองค์ และความ งดงามในการภักดีต่อพระองค์ โอ้
อัลลอฮฺ แท้จริง ข้าพระองค์ ได้กระทา ความไม่เป็นธรรม ให้แก่ตัวของ ข้า
พระองค์อย่างมากมาย และไม่มีใครจะอภัยโทษได้ นอกจากพระองค์ ดังนั้ น
ขอได้โปรดอภัยโทษให้แก่ ข้าพระองค์ด้วยการอภัยโทษ จากพระองค์
และได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์ แน่แท้พระองค์เป็นผูท้ รงยิง่ ด้วยการให้อภัย
ผูท้ รงยิง่ ด้วยความเมตตา
สาหรับในตะชะฮุดแรกนั้น หลังจากกล่าว คาปฏิญาณหรือ ชะฮาดะตัย นฺแล้ว ให้ ลุก ขึน้ ยืน
เพื่อละหมาด ร็อกอะฮ ฺที่สามต่อ ในละมาดซุฮรฺ, ละมาดอัศริ , ละหมาดมัฆริบ และละหมาดอิชาอ ์
และหากท่านจะกล่าวเศาะละวาตให้แก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังตะชะฮฺฮุดแรก
ก็เป็นการดีกว่า เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันจากหะดีษทั่วไปเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ จากนั้นท่านก็ลุกขึน้ ยืน
ละหมาดร็อกอะฮฺที่สามต่อไป
บททีส่ ิบ สุนนะฮฺของการละหมาด
สุนนะฮฺของการละหมาดมีดังนี้
1. การกล่าวดุอาอ์ อัล-อิฟติตาหฺ
2. วางมือขวาทับมือบนหน้าอกขณะอยูใ่ นท่ายืน ก่อนและหลังรุกูอฺ
3. ยกมือทั้งสอง โดย แบฝ่ามือ และให้นิ้วมือชิดกัน ยกให้สูงระดับ
หัวไหล่หรือใบหูทั้งสองข้างในขณะตักบีรฺครั้งแรก ขณะตักบีรฺเพื่อ ทาการรุกูอฺ และขณะเงยขึน้
จากรุกูอฺ และในขณะตักบีรฺเพื่อยืนขึน้ จากตะชะฮฺฮุดแรกเพื่อละหมาดต่อในร็อกอะฮฺที่สาม
4. กล่าวดุอาอ์มากกว่าหนึ่งครัง้ ในระหว่างการรุกูอแฺ ละขณะสุญ ูด
5. กล่าวดุอาอ์อื่นนอกจากคาว่า ร๊อบบะนา ละกัล หัมดฺ หลังจาก ที่ยืนขึน้ จากรุกูอฺ
และการขอดุอาอ์อภัยโทษมากกว่าหนึ่งครั้งขณะนั่งระหว่างสุญูดทั้งสอง
6. การทาให้ศีรษะเสมอหลังขณะการรุกูอฺ
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7. การให้ต้นแขนทั้งสองออกห่างจากสีข้าง และให้หน้าท้องห่างออกจากขาอ่อน
และแยกขาอ่อนให้ห่างจากแข้งขณะที่สุญูด
8. ยกแขนทั้งสองให้เหนือระดับ พื้นขณะสุญูด
9. นั่งบนเท้าซ้าย และให้ เท้าขวาตัง้ ยัน พื้นขณะนั่ง ตะชะฮฺ ฮุดแรก และขณะนั่ง
ระหว่างสองสุญูด
10 . นั่งแบบตะวัรรุกในตะชะฮฺฮุดสุดท้ายของละหมาดที่มีสแี่ ละสามร็อกอะฮฺ คือนั่งให้
ก้นติดพื้น โดยให้เท้าข้างซ้ายอยู่ใต้เท้าขวา ปลายเท้าข้างขวายันพื้น ไว้
11. ชี้ด้วยนิ้วชี้ระหว่างตะชะฮฺฮุดแรกและตะชะฮฺฮุดครั้งที่ สอง ตั้งแต่เริ่ม นั่ง จนกระทั่ง
สิ้นสุด และให้กระดิกนิ้วชี้ในระหว่างการกล่าวขอดุอาอ์
12. กล่าว เศาะละวาต แก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
และวงศาค
นาญาติของท่าน และแก่ท่านนบีอบิ รอฮีมและวงค์วานของท่านระหว่างตะชะฮฺฮุดแรก
13.
การขอดุอาอ์หลังตะชะฮฺฮุดสุดท้าย
14. การอ่านเสียงดังใน ละหมาดศุบหฺ ละหมาดญุมอะฮฺ ละหมาดอีด ละหมาดขอฝน
และในสองร็อกอะฮฺแรกของละหมาดมัฆริบและอิชาอ์
15. การอ่านเสียงค่อยใน ละหมาดซุ ฮรฺ ละหมาดอัศรฺ ร็อกอะฮฺ ที่สามของมัฆริบ
และสอง ร็อกอะฮฺสุดท้ายของละหมาดอิชาอ์
16. อ่านสูเราะฮฺอื่นนอกเหนือจากอัลฟาติหะฮฺ
พร้อมๆ กับเอาใจใส่ สุนนะ ฮฺอนื่ ๆ นอกจากที่เราได้กล่าวไว้ในการ ละหมาด เช่น ส่วนที่
เกินไปจากคากล่าวว่า ร็อบบะนา วะละกัลหัมดฺ สาหรับผู้ที่เป็นอิมาม หรือ มะมูม หรือผู้ ที่ละหมาด
คนเดียว เมื่อเงยขึน้ จากรุกูอเฺ พราะมัน เป็นสุนนะ ฮฺ และเช่นเดียวกันกับ การวางฝ่ามือไว้บนหัวเข่า
โดยกางนิ้วมือออกในขณะที่รุกูอฺ
บททีส่ ิบเอ็ด สิ่งทีท่ าให้ละหมาดเสีย
การกระทาที่ส่งผลให้การละหมาดเสียมีแปดประการดังนี้
1. การตัง้ ใจพูด โดยที่เขาทราบดี ส่วนผูท้ ี่หลงลืมหรือไม่ทราบ การละหมาด ของเขา
ถือว่าใช้ได้
2. การหัวเราะ
3. การกิน
4. การดืม่
5. การเปิดเอาเราะฮฺ (อวัยวะที่พึงปกปิดและสงวน)
6. การหันเหออกไปจากทิศของกิบละฮฺจนเกินไป
7. การเล่นหรือเคลือ่ นไหวมากๆ ติดต่อกัน
8. การเสียน้าละหมาด
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บททีส่ ิบสอง เงือ่ นไขของการทาวุฎูอ์
การทาวุฎอู ์หรือการอาบน้าละหมาด มีหลักเกณฑ์อยูส่ ิบประการ
1. ต้องเป็นผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม
2. ต้องมีสติสัมปชัญญะ
3. มุมัยยิซ คือ พ้นวัยเด็ก และสามารถจาแนกแยกแยะความแตกต่างได้
4. การเนียตหรือตัง้ เจตนา
5. ต้องเนียตหรือตั้งใจ กระทาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการเจตนาว่าหยุดทาจนกว่าจะสิ้นสุด
วุฎูอ์
6. ต้องสิ้นสุดจากมูลเหตุที่ทาให้ต้องอาบน้าละหมาด (เช่น สิ้นสุดจากการปัสสาวะแล้ว คือ
ไม่อนุญาตให้อาบน้าละหมาดขณะที่ปัสสาวะยังไม่เสร็จ เป็นต้น – ผู้ตรวจทาน)
7. ต้องชาระร่างกายให้สะอาดจากการถ่ายและหนักถ่ายเบาก่อนที่จะอาบน้าละหมาด
8. ต้องใช้น้าที่สะอาดและได้รับการอนุมัติให้ใช้
9. ขจัดสิง่ ที่กีดกัน้ ไม่ให้น้าสามารถเข้าถึงผิวหนัง
10. การเข้าเวลาละหมาด สาหรับผู้ที่มีหะดัษประจา
บททีส่ ิบสาม ข้อบังคับของวุฎูอิ์
สาหรับกฎเกณท์ขอ้ บังคับของการทาวุฎอู มฺ ีหกประการดังนี้
1. ล้างหน้า พร้อมกับการบ้วนปากและสูดน้าเข้าจมูกด้วย
2. ล้างมือทั้งสองถึงข้อศอกทั้งสองข้าง
3. ลูบทั่วศีรษะพร้อมใบหูทั้งสอง
4. ล้างเท้าถึงตาตุม่ ทั้งสอง
5. ปฏิบตั ิตามลาดับก่อนหลัง
6. ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง
และมีสุนนะฮฺให้ล้างใบหน้า มือและเท้าสามครั้ง ในส่วน ของการป้วนปาก และสูดน้าเข้า จมูกก็ ให้
ทาสามครั้ง เช่นเดียวกัน แต่วา่ กฎเกณ ฑ์และข้อบังคับทางศาสนบัญญัติให้ทาครัง้ เ ดียวเท่านั้น
ส่วนการเช็ดศีรษะนั้นไม่มีสุนนะฮฺให้เช็ดหลายครั้ง ดังที่มีปรากฏอยู่ในหะดีษเศาะฮีหฺ
บททีส่ ิบสี่ สิ่งทีท่ าให้เสียวุฎอิู ิ์(น้าละหมาด)
สาหรับสิง่ ที่ทาให้เสียวุฎอู ์หรือน้าละหมาดนั้นมีหกประการดังนี้
1. มีสิ่งที่ออกมาทางทวารทั้งสอง
2. มีนะญิสที่สกปรกออกจากร่างกาย
3. ขาดสติด้วยการนอน หรืออืน่ จากนั้น
4. สัมผัสอวัยวะเพศด้วยมือไม่ว่าจะเป็นทวารเบาหรือทวารหนักโดยไม่มีสิ่งปิดกั้น
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5. รับประทานเนื้ออูฐ
6. การตกจากศาสนาหรือเป็นมุรตัด ขอพระองค์อลั ลอฮฺทรงปกป้องคุม้ ครองบรรดามุสลิม
โดยทั่วหน้ากันจากสิ่งนั้นด้วยเถิด
ข้อสังเกตที่สาคัญ
สาหรับการอาบน้า ให้ศพนั้น ตามทัศนะที่ถูกต้องนั้น ถือว่า ไม่ทาให้ น้าละหมาด เสีย ซึ่ง
เป็นความเห็นของบรรดาปราชญ์อลุ ะมาอ์ส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันถึงการเสียน้า
ละหมาด แต่หากว่ามือของเขาไปถูกหรือสัมผัสอวัยวะเพศของ ศพโดยตรง(ปราศจากผ้าก ั้น)
เขาจาเป็นต้องอาบน้าละหมาดใหม่ ที่จาเป็นก็คือ เขาไม่ควรสัมผัสหรือแตะต้องอวัยวะเพศของศพ
นอกจากมีผ้ากัน้
ในทานองเดียวกัน กับ การแตะต้องหรือสัมผัสสตรีเพศ ซึ่งไม่ทาให้เสียน้าละหมาด ไม่วา่
การกระทาเช่นนั้นจะทาด้วยอารมณ์ใคร่หรือไม่ก็ตาม ตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดระหว่างสองทัศนะ
ตราบใดที่ไม่มีการหลั่งน้าอสุจิออกจากอวัยะวะเพศ เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เคยจูบบรรดาภรรยาของท่านบางคน แล้วไปละหมาดโดยไม่ได้อาบน้าละหมาดใหม่อกี
ส่วนพระดารัสของอัลลอฮฺตะอาลาในสูเราะ ฮฺ อัน-นิสาอ์ โองการที่ 43 และสูเราะ ฮฺ อัล มาอิดะฮฺ โองการที่ 6 ที่วา่
َ ْي َ َ ْي ُ ُ ِّي
َ
﴾﴿أو مصجي النصآء
ความว่า “หรือพวกเจ้าได้สัมผัสกับหญิง”
ความหมาย ดังกล่าวคือ การสมสูภ่ รรยา ตาม ทัศนะความคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุด
ของนักปราช์ญอิสลาม เช่น ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา และบรรดาคณะนักปราช์ ทั้ง
รุ่นก่อนและรุ่นหลัง ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย เหล่านั้น แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผูท้ รง
ประทานความสาเร็จ
บททีส่ ิบห้า การมีอุปนิสัยตามที่เป็นบทบัญญัติสาหรับบรรดามุสลิมทุกคน
การมี อุปนิสัย ที่งดงาม ตามที่ เป็นบทบัญญัติสาหรับมุสลิมทุก คน เช่น การมีสัจจะ
มีความซื่อสัตย์สุจริต การสงวนและ ปกป้องอวัยวะเพศ การมีความละอาย การเป็นคนกล้าหาญ
การมีใจปรา นี เมตตากรุณา รักษาคามั่นสัญญา การทาตนให้บริสุทธิ์จากบรรดาข้อห้ามต่างๆ
ของอัลลอฮฺ มีอธั ยาศัยไมตรีจิตที่ดี ช่วยเหลือเกือ้ กูลคนยากคนจนตามส มรรถภาพของตน
และคุณสมบัติอนื่ ๆ ที่ปรากฏเป็นบทบัญญัติในกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ
บททีส่ ิบหก การมีมารยาทแบบอิสลาม
ส่วนหนึ่งของการมีมารยาทที่ดีงามในอิสลามมีดังนี้
1. การกล่าวสลาม
2. การทาหน้ายิ้มเเย้ม
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3. การกินและดืม่ ด้วยมือขวา
4. การกล่าว บิสมิลลาฮฺ เมื่อเริม่ ต้น
5. การกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ เมื่อเสร็จสิน้
6. การกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ เมื่อจาม
7. การกล่าวว่า ยัรหะมุุกัลลอฮฺ เมื่อได้ยินผูจ้ ามกล่าวอัล หัมดุลิลลาฮฺ
8. การเยีย่ มเยือนผูป้ ว่ ยไข้
9. การร่วมละหมาดญะนาซะฮฺและติดตามศพไปฝัง
10. บทบัญญัติที่เกีย่ วกับมารยาทการเข้ามั สยิด
11. เข้าออกจากบ้าน
12. ขณะเดินทาง
13. ความสัมพันธ์ต่อบิดามารดา
14. ต่อญาติพี่น้อง
15. ต่อเพื่อนบ้าน
16. ต่อผูใ้ หญ่และเด็ก
17. การแสดงความยินดีเมื่อเด็กคลอด
18. การอวยพรงานแต่งงาน
19. การปลอบประโลมและแสดงความเสียใจต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
20. และมารยาทอืน่ จากนั้น เป็นต้น ว่าการนุ่งห่ม การถอดเสือ้ ผ้า และสวมใส่รองเท้า
บททีส่ ิบเจ็ด ข้อตักเตือนให้ห่างจากการตั้งภาคีหรือชิริก และการฝ่าฝืนต่างๆิ
มุสลิม พึงต้องระมัดระวัง ตักเตือนซึ่งกันและกันให้ออกห่างจากการตัง้ ภาคีต่อเอกองค์
อัลลอฮฺ หรือปฏิบตั ิการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติและข้อบังคับของพระองค์ เป็นต้นว่า การประพฤตผิดที่
เป็นเหตุแห่งหายนะทั้งเจ็ด ( อัส-สับอฺ อัล -มูบกิ อต)คือการตัง้ ภาคีต่ออัลลอฮฺ การทาไสยศาสตร์
การฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยไม่ชอบธรรม การกินดอกเบี้ย การยึดเอาสมบัติเด็กกาพร้า การหนีออกจาก
สมรภูมิรบ และการกล่าวหาหญิงผู้ศรัทธาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ว่าผิดประเวณี
และเช่นเดียวกันกับ การอกตัญญูต่อบิดารมารดา การตัดญาติขาดมิตร การเป็นพยานเท็จ
การสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน สร้างความอธรรมให้เกิดขึน้ ต่อเลือดเนื้อ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง
และเกีย รติยศของเพื่อนมนุษย์ เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน พูดจาเสียดสีนินทาป้ายร้ายผูอ้ นื่
และกฎข้อห้ามอืน่ ที่พระองค์อลั ลอฮฺ อัซวะวะญัล และท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ได้บญ
ั ญัติห้ามไว้
บททีส่ ิบแปด การจัดเตรียมศพ(มัยยิต)ิเเละการละหมาดญะนาซะฮฺ
รายละเอียดสาหรับเรือ่ งจัดเตรียมมัยยิ ตมีดังนี้
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ประการแรก ศาสนบัญญัติได้กาหนดให้มุสลิมสอน ตัลกีน ให้แก่ผทู้ ี่ใกล้จะสิน้ ชีพ นั่นคือ
การสอนให้เขากล่าวว ่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ -ไม่มีพระเจ้าอื่นใดทีส่ มควรแก่การ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยกล่าวว่า “พวกเจ้า
จงสอนตัลกีนแก่ผทู้ ใี่ กล้จะสิ้นชีพระหว่างพวกเจ้าว่า
ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ”
รายงานโดยท่านอิมามมุสลิม
ส่วนความหมายของคา ว่า “เมาว์ตา ” ในหะดีษ นี้หมายถึง “ผูท้ ี่ใกล้จะสิน้ ชีพ ” นั่นคือ
บรรดาผูท้ ี่มีสัญญานส่อให้เห็นถึงการตายได้มาสูพ่ วกเขาแล้ว
ประการทีส่ อง เมื่อแน่ใจว่าความตายได้มาถึงเขาแล้ว คือสิน้ ชีพลงแล้วอย่างแน่ใจ ให้ รีด
เปลือกตาทั้งสองของเขา จนปิดสนิทและจัดเคราของเขา ตามที่ปรากฏหลักฐานในสุนนะฮฺ
ประการทีส่ าม จัดการอาบน้าให้มัยยิ ตหรือ ศพที่เป็นมุสลิม นอกจากว่าเขา สิน้ ช ีพ
ในสภาพของชะฮีดเช่น การ ตายในสนามรบ ซึ่ง ไม่จาเป็นต้องอาบน้าหรือ ละหมาด ให้แก่เขา
แต่วา่ ให้นาไปฝังพร้อมเสือ้ ผ้าที่เขาสวมใส่อยู่ โดยไม่ต้องเปลีย่ น เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไม่ได้อาบน้าและละหมาดให้มัยยิตคนใดที่ตายในสนามรบอุหุด
ประการทีส่ ี่ ลักษณะของการอาบน้าให้ศพ
การอาบน้ามัยยิด จะต้องมีการปกปิดเอาเราะ ฮฺ ของผู้ตาย แล้วให้ยกศรีษะเขา
เล็กน้อยเพื่อรีดท้องของเขาเบาๆ ด้วยความอ่อนโยน ผู้ที่ทาการอาบน้ามัยยิ ตควรต้องใช้ผ้าพันมือ
หรือใส่ถุง มือ ยางเพื่อเป็นการป้องกันจากเชื้อโรค แล้วจึงอาบน้า ละหมาด ให้เขา ล้างศีรษะ
และเคราของเขาด้วยน้าเปล่าและน้าที่ผสมใบพุทรา หรืออะไรก็ได้ที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ได้ จากนั้น
ให้ ล้างลาตัว ด้านขวาตามด้วยด้านซ้ายทาเช่นนี้ สองหรือสามครัง้ ใช้มือรีดท้องเขาทุกครัง้ เสมอ
หากปรากฏของเสียออกมาทางทวารก็ให้ชาระล้างให้สะอาด และปิดด้วยสาลีหรืออะไร ก็ตามที่ใช้
แทนได้ หากไม่สามารถปกปิดได้ก็ให้ใช้ผงดินหรืออุปกรณ์แพทย์สมัยใหม่เช่นผ้า ปลาสเตอร์
เป็นต้น
จากนั้นให้ทาวุฎอู ์แก่เขาใหม่อีกครั้ง และหากไม่สะอาดด้วยการล้างสามครั้งก็ให้ล้างจน
ครบห้าครั้ง หรือเจ็ดครัง้ ได้ แล้วเช็ด ตัย มัยยิ ต ด้วยผ้า แล้ว จึงพรมหรือใส่น้าหอมที่รักแร้ ขาหนีบ
และที่หน้าผาก แต่การพรมน้าหอมทั่วตัวจะเป็นการดีกว่า แล้วจึงรมผ้า ที่จะใช้ห่อศพ ด้วยไม้หอม
ในกรณีที่หนวดหรือเล็บยาวก็ให้ ตัดทิ้งเสียและหากทิ้งไว้ก็ไม่เป็นที่ต้องห้าม ไม่ต้องหวีผมให้มัยยิ ต
ไม่ต้องโกนขนรักแร้หรือ ขนในที่ลับ และไม่ต้องขริบปลายหุ้มอวัยวะเพศ เพราะไม่มีหลักฐาน
ให้กระทาเช่นนั้น สาหรับมัยยิตหญิงให้ผูกมัดผมรวมกันสามจุด แล้วจึงปล่อยละไว้ขา้ งหลัง

ประการทีห่ ้า การห่อศพ
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ที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากว่ามัยยิต เป็น ผู้ ชายคือ ให้ห่อด้วยผ้ากะฝัน่ หรือผ้าห่อศพสี
ขาวสามผืน เป็นการดีกว่า โดยไม่ต้องใส่เสือ้ หรือโพกสะระบัน ดังเช่นที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้เคยปฏิบตั ิมา โดยให้ห่อด้วยผ้าสามผืนนั้นที่ละชั้น
สาหรับหญิงให้ทากะฝัน่
ด้วยผ้าห้าผืน คือเสือ้ ผ้าคลุมศีรษะ ผ้านุ่ง ผ้าห่ออีกสองผืน สาหรับเด็กชายให้ทากะฝัน่ ด้วยผ้า ห่อ
หนึ่งหรือสามผืน และเด็กหญิง ทากะฝัน่ ด้วยเสือ้ และผ้าห่อสองผืน
บทบังคับที่เป็นวาญิบหรือจาเป็นสาหรับศพทุกๆ คนซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วก็คือ ใช้เฉพาะผ้า
ห่อเพียงผืนเดียวเท่านั้นปกปิดให้ทั่วร่างกาย แต่ว่าหากมัยยิตเสียชีวิตในขณะครองอิหฺรอมช่วงทา
ฮัจย์ ก็จะต้องอาบน้า ให้เขา ด้วยน้า เปล่าและน้า ใบพุทรา และห่อศพเขา ด้วยผ้า นุ่ง และผ้า
คลุมของเขา หรือใช้อย่างอืน่ ก็ได้ ไม่ต้องปกปิดศีรษะและใบหน้าของมัยยิต ไม่ต้องใช้เครือ่ ง หอม
เพราะเขาจะถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ ในสภาพที่กล่าวตัลบิยะฮฺ ดังมีหลักฐานย ืนยันจาก หะดีษ
เศาะฮีหฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเรือ่ งดังกล่าวนี้ แต่หากคนที่มัยยิตที่ครองอิ
หฺรอมนั้นเป็นผูห้ ญิง ก็ให้ห่อศพนางเหมือนกับศพผู้หญิงทั่วๆ ไป แต่ว่าไม่ต้องใช้เครือ่ งหอมใดๆ กับ
นาง ไม่ต้องปิดใบหน้าของนางด้วยผ้าคลุม หน้า และไม่ต้อง ใส่ถุงมือให้นาง แต่ ให้ ปกปิดใบหน้า
และมือของนางด้วยผ้าที่ใช้ห่อศพนางเท่านั้นพอ ดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น
ประการทีห่ ก ผูท้ ี่มีสิทธิ์มากที่สุดในการอาบน้า ให้ มัยยิ ตชาย ละหมาด ญะนาซะฮฺให้ และ
ทาการฝังเขามากกว่าผูอ้ นื่ คือ ผูท้ ี่ได้รับวะศียะฮฺคือการฝากสัง่ โดยผู้ตายไว้ในเรือ่ งนี้ จากนั้นก็เป็น
บิดา ปู่และตา ต่อมาก็เป็นญาติใกล้ชิด กับเขา ตามระดับความใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆ จากบรรดา
ญาติของเขา
สาหรับผูท้ ี่มีสิทธิ์มากกว่ าในการอาบน้ามัยยิ ตหญิงคือ ผูไ้ ด้รับมอบหมาย สัง่ เสีย หรือ
วะศียะฮฺไว้ จากนั้นก็เป็นมารดา ย่าและยาย จากนั้นก็เป็น ญาติ ผู้หญิงที่ ใกล้ชิด กับนางมากที่สุด
ตามระดับความใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆ ในบรรดาพรรคพวกญาติที่เป็นผู้หญิง
ในกรณี เป็น สามีภรรยา ให้สามีอาบน้า ศพให้ กับ ภรรยา และภรรยาอาบน้า ศพให้สามีได้
เพราะศพของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น ภรรยาของท่านอาบน้าให้ และท่าน
อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ได้อาบน้าศพให้ภรรยาของท่าน คือ ท่านหญิงฟาติมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา
ประการทีเ่ จ็ด ลักษณะและวิธีการละหมาดญะนาซะฮฺแก่ผตู้ าย
กล่าวตักบีรฺสคี่ รัง้ โดยอ่านสูเราะ ฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ หลังตักบีรฺแรก หากจะอ่านสูเราะ ฮฺสนั้ ๆ
หรืออ่านอายะฮฺสองอายะฮฺ ตามไปด้วยก็ดี ดังหลักฐานยืนยันจาก หะดีษเศาะฮีหฺ ในเรือ่ งดังกล่าว
ซึ่งรายงานโด ยท่านอิบน ุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา แล้วให้ตักบีรฺ ครั้ง ที่สอง ตามด้วย
การกล่าวสดุดีหรือ เศาะละวาตแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่นเดียวกับ ที่ใช้ อา่ นใน
ตะชะฮฺฮุด จากนั้นก็ตักบีรฺครัง้ ที่สามแล้วกล่าวดุอาอ์ว่า
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ْي
َ َ َ َ ََ َ
َ  َو، َو َ ايدهَا َو ََغئبوَا،اا ْير اَيِّيوَا َو َميِّيتوَا
 َوذك ِرها،ريها
ب
و
ا
ه
ري
غ
ص
امهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ َ ْي ْي َ ْي َ ُ َّتل َ ْي َ َ ْي ْي َ َ َ ْي َ َ َّتل ْي َ ُ َّتل َ َ َ َّتل
َ َ َ ُ ْي
 ومن ثٌ يجى ِموا جٌ ى، ِاإلشالم
 امهلل من أحي جى ِموا ح ِي ِى،وأ ثاها
ِ
َ
َ ُ ْي
ُ َ ْي ُ َ ْي
ُ َ ْي ْي َ ُ َ ْي
َ َ َ ْياإل
،ُ  َوأ ِر ْيم ه ُز،وى
 َو َ ِ ِى وا،ارمحْيى
 امهلل اا ِ ر و،ان
يم
ِ ِ
ْي
ْي
ْي
ْي
ََ َ َ َ َ ْي
َ
َ ِّي
ُ ْي
ُ َ ْي
 َو ِى ِمن اْللايا كما، َواا ِصلى ِبال َما ِء َوااَّتلل ِ َوال َ َ ِا،َو َو ِّيش ْي ُمدخلى
ً َ َ ْي
َ ُ َ َّتل َّتل ْي ُ َ ْي َ ُ َ َّتل
َ َ َ ْي ْي ُ َ ً َ ْي ً ْي
ًال َخ ْيريا
 وأي،ِاره
ِ  وأب ِد اارا خريا ِمن ا،ّيو ااٌو األ ي ِمن ادل ِس
َ َ ْي ْي ُ ْي
ْي َ ْي
 َوا ْي َص ْي، َوأَع ْي ُه م ْين َع َ او الْي َ ْي َو َع َ او ااَّتلار،ااَوَّتل َة
 وأا ِخلى،ِمن أي ِل ِى
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ْي ْي َ ْي
َ ُ َّتل َ ْي
. امهلل َت ِرموا أج َر ُه َو ث ِضلوا َ عد ُه، َوه ِّيٌ ْير ُ ِ ي ِى،ُ ِ ْي ِ ِه
คาอ่าน อัลลอฮุม มัฆฟิรฺ ลิฮัยยินา วะ มัยยิตินา , วะ ชาฮิดินา วะ
ฆออิบินา , วะ ศอฆีรินา วะ กะบีรินา , วะ ซะกะรินา วะ อุนซานา ,
อัลลอฮุมมะ มันิอะหฺยัยตะฮู มินนา ฟะอะหฺยิฮี อะลัลอิสลาม , วะ
มันตะวัฟฟัยตะฮู
มินนา ฟะตะวัฟฟะฮู
อะลัลอีมาน ,
อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮู วัรฮัมฮุ , วะ อาฟิฮิ วะอฺฟุอนั ฮุ , วะอักริม นุซลุ ะฮู ,
วะวัสสิอฺ มุดคอละฮู , วัฆสิลฮุ บิลมาอิิ วัษษั ล วัลบะร็อด, วะ นักกิฮิี
มินิัล คอฏอยา กะมา ยุ นักก็อษ เษาบิลุ อับยะฎุ มินี ัดดะนัส , วะ
อับดิลฮุ ดาริอ็ น คิอ็ ยรอน มินดาริฮี, วะ อะฮฺลั น คิอ็ ยริอ็ น มิน อะอฺลิฮี ,
วะ อัดคิลิ ฮุลิญันนะฮฺ, วะ อะอิซฮุ มิน อะซาบ บิลิ ก๊อบริ วะ อะซาบิิน
นารฺ, วัฟซะละฮู ฟี กิอ็ บริฮี , วะเนาวิร ละฮู ฟีฮิ , อัลลอฮุมมะ ลา
ตะหฺริมนา อัจญิเ์ ราะฮู วะลา ตุฎิลละนา บะอฺดะฮู
คาแปล “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษต่อผูม้ ีชีวติ ของเรา
ต่อผูท้ ี่ตายของเรา ผูท้ ี่อยู่ ณ ที่นี้ และผูท้ ี่ มิ ได้อยู่ ณ ที่นี้ เด็กๆ ของเรา
และผูใ้ หญ่ของเรา บรรดาชายของเราและบรรดาหญิงของเรา โอ้ อัลลอฮฺ ผูใ้ ด
ที่พระองค์ให้เขามี ชีวติ อยูใ่ นหมู่พวกเรา ขอพระองค์ทรงให้เขามีชีวติ อยู่
ในอิสลาม และผูใ้ ดที่พระองค์ทรงให้เขาตายไปจากพวกเรา ก็ขอได้ทรงให้เขา
ตายอยูใ่ นอีมาน โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่เขา
และทรง
เมตตาเขา และทรงให้เขา ปลอดภัย และทรงปกป้องเขา ทรงให้เกียรติ แก่
ที่พานักของเข า และทรงทาให้ ทางเข้า ของเขากว้าง และทรงได้โปรด
ชาระล้างเขาด้วยน้า หิมะ และลูกเห็บ และชาระล้างความผิดของเขา
เช่นเดียวกับที่ผ้าขาว ถูกชาระให้ สะอาดจากสิง่ เปรอะเปื้อน ทรงเปลีย่ น
ให้แก่เขาซึ่งที่อาศัยที่ดีกว่าบ้านของเขา และครอบครัวที่ดีกว่าครอบครัวของ
เขา และทรงทำให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ และทรงปกป้องเขา จากการทดสอบ
ในหลุมศพ และการลงโทษแห่งไฟนรก และทรงทาให้หลุมศพของเขากว้างขึน้
และทรงทาให้เขาได้แสงสว่างในนั้น โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอย่าทา
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ให้ผลรางวัลของเขาเป็นที่หวงห้ามแก่เรา (คือทรงโปรดประทานผลบุญแก่เราที่
ได้ละหมาดศพให้เขา) และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผิดหลังจากเขา”
จากนั้นก็ให้ตักบีรฺครัง้ ที่สี่ แล้วจึงให้สลามทางขวาครัง้ เดียว เป็นอันสิน้ สุดการละหมาดญะนาซะฮฺ
และ เป็นการ ส่งเสริมให้ ยกมือขึน้ ทุกครัง้ ขณะตักบีรฺ
กรณีมัยยิ ตหญิงให้กล่าว
อัลลอฮุมมัฆฟิรฺ ละฮา ... จนจบ และหากมัย ยิตสองคนให้กล่าว อัลลอฮุมัฆฟิรฺ ละฮูมา...
จนจบ หากมากกว่านั้นให้กล่าว อัลลอฮุมมัฆฟิรฺ ละฮุม ... จนจบ (คือ เปลีย่ นคาสรรพนาม
ตามเพศและจานวนของมัยยิ ต – ผูแ้ ปล) และหาก เป็นมัยยิ ตทารก เราจาเป็นต้องเปลีย่ นดุอาอ ์
อภัยโทษให้แก่เขาดังนี้
ً َ ً ُ َ ْي
َ ِّي ْي
ْي
َ ٌَ  َو ُذ ْيخ ًرا ل،اج َعلْي ُى َاَا َ َر ًطا
 امهلل ل ِب ِى، َو ِ يْيعا ابا،ادليْي ِى
امهلل
ِ ِ
َ
ُ
َ
ْي
َ
ْي ْي
ْي
ُ َ َ ْي
ُ
َ ُ َ ٌَ َم
، َ ا ى ِب َصا ِل ِ َشل ِ ال ُم ِم ِو
ِ  وأ، َوأع ِ ْيي ِب ِى أجٌريما،ازيوًما
ِ
ْي
َ
َ َ َ ْي َّتل ُ َ َّتل
َ
َ
ْي
ُ
َمحج َ َع َ او
ْي
َ
َ  َوقى ب َر ْي،ال ُم
َواجعلى ِيف ك الة ِإب َرا ِييي علي ِى الصال والص
ِ ِ ِِ
ْي
.ااَ ِ يْي ِي
คาอ่าน อัลลอฮุม มัจญิอ์ ลั ฮุ ฟะเราะฏอ, วะิซุ ครอนิลิ วาลิดัยฮิ , วะ
ชะฟีอนั มุญาบัน , อัลลอฮุมมะ ษักกิล บิฮี มะวาซีน ะฮิมุ า, วะ อะอฺซ มิิ
บิฮี อุญู เราะฮิมุ า, วะ อัลฮิ กฮู บิศอลิ หิิสะลัฟฟิล มุมินีน , วัจญ์อลั ฮู ฟี
กะฟาละติ อิบรอฮีม อะลัยฮิศ ิเศาะลาตุิ วัสสะลาม, วะกิ ฮิี บิเราะหฺ
มะติกะ อะซาบิลั ญะฮีม
คาแปล “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นรางวัลล่วงหน้า เป็นสมบัติ
สาหรับบิดามารดาของเขา และทรงโปรดให้เขาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือที่ได้รับ
การสนอง โอ้ อัลลอฮฺ ทรงโปรดให้ตาชั่งของเขาทั้งสองหนัก เพราะเหตุแห่งเขา
และประทานรางวัลอันยิง่ ใหญ่แก่เขาทั้งสอง และทรงโปรดให้เขา ได้อยู่พร้อม
กับ บรรดากัลยานชนผูศ้ รัทธาก่อนหน้านี้ และทรงโปรดทาให้เขาอยูภ่ ายใต้
การอนุเคราะห์ของท่านนบีอบิ ริฮีม อะลัยฮิสลาม และขอโปรดปกป้องเขา
ด้วยความเมตตาของพระองค์จากการลงโทษแห่งนรก”

สุนนะฮฺให้อมิ ามยืนตรงกับ ศีรษะของมัยยิ ตชาย และยืนตรงกลางสาหรับมัยยิ ตหญิง ใน
กรณีที่มีมัยยิตหลายคนให้วางมัยยิ ตชายถัดจากอิมาม และวาง มัยยิ ตหญิงถัด จากมัยยิตชายไป
ทางด้านกิบละฮฺ และหากมีมัยยิตที่เป็นเด็กชายอยู่ด้วยก็ให้วางเขาก่อน หลังจากนั้นจึงเป็นมัยยิ ต
หญิง แล้วถัดไปก็เป็นมัยยิตที่เป็นเด็กผูห้ ญิง ให้วางศีรษะมัยยิตเด็กชายเสมอเท่าศรีษะมัยยิ ตชาย
และวางมัยยิตหญิงให้ตรงกลางลาตัวของมัยยิดหญิงเสมอศีรษะของมัยยิตชาย ในทานองเดียวกัน
ให้ วางศีรษะมัยยิดเด็กหญิงเสมอเท่าศีรษะมัยยิ ตหญิง และตรงกลางลาตัว ของมัยยิ ตที่เป็น
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เด็กผู้หญิงอยู่เสมอ เท่าศีรษะของมัยยิตชาย และให้มะมูมยืนหลังอิมาม นอกจากว่ามะ มูมคนใด
ไม่สามารถหาที่ยืนหลังอิมามได้ ก็ให้ยืนทางข้างขวาของอิมามได้
ประการทีแ่ ปด ลักษณะการฝังศพ
ศาสนบัญญัติได้กาหนดให้ขดุ หลุมลึกเท่าครึง่ ตัว ของผูช้ าย ให้ ทาละหัดหรือส่วนที่แซะดิน
เป็นช่องเพื่อเก็บมัยยิตนั้นอยู่ ด้านกิบละฮฺ ต้องวาง ศพลงในช่องละหัดโดยให้ศพนอนบนสีข้าง
ด้าน ขวา แล้วจึงเปิดหรือคลีม่ ัดผ้าออกโดยไม่ต้อง
ดึงออกอมาแต่ ให้ปล่อยทิ้งไว้เช่นนั้น
ไม่ต้องเปิดหน้า ไม่วา่ เป็นชายหรือหญิง แล้วจึงวางก้อนอิฐปิดช่องนั้นไว้และปิดซอกหลืบหรือช่อง
เล็กๆ ให้ดีเพื่อกันดินเข้าไป ในกรณีที่หาก้อนอิฐ ไม่ได้ให้เปลีย่ น เป็นแผ่น ไม้ หรือหินหรือไม้อื่นๆ ได้
เพื่อกันดินไม่ให้เข้าไปในช่องนั้น แล้วจึงกลบด้วยดินเป็นอันเสร็จสิน้ การฝัง
และส่งเสริม
ให้กล่าวดุอาอ์ ในขณะวางศพลงหลุมว่า
َ
َّتل َ ُ ْي
﵀
ِ  ِمل ِة رشٌ ِآ اา َ ﵀ َو
ِ اลِ่ب ِي
คาอ่าน บิสมิลลาฮฺ วะอะลา มิลละติ เราะสูลิล ลาฮฺ
คาแปล ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ และตามแบบฉบั บของท่าน ศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ ศ้อลฯ
และให้ถมหลุมเป็นเนินสูงขึน้ มาประมาณหนึ่งคืบ
แล้ววางก้อน หินบนกูบุรฺ
หากสามารถทาได้ แล้วจึงพรมด้วยน้า
อิสลามได้กาหนดให้ผมู้ าร่วมฝังยืนไว้อาลัยที่ปากห
ลุม เพื่อขอดุอาอ ์ให้แก่ผตู้ าย
เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยยืนที่ปากหลุมศพเมื่อท่านได้เสร็จสิน้ จากการฝัง
โดยท่านได้กล่าวไว้วา่ “พวกท่านจงขอต่ออัลลอฮฺ ตะอาลาให้อภัยโทษแก่พี่น้องของท่าน
จงขอดุอาอฺตัษบีต(ให้เขายืนหยัดมั่นคงในการผ่านการทดสอบในกุบูรฺ) ให้แก่เขา แท้จริง
ขณะนี้ เขากาลังถูกสอบถาม”
ประการทีเ่ ก้า ศาสนบัญญัติยังได้กาหนดให้ผทู้ ี่ยังไม่ได้ทาการ ละหมาด ญะนาซะฮฺ
เนื่องจากเขามาไม่ทัน ให้เขาได้ละหมาดแก่ผตู้ ายหลังสิน้ สุดการฝัง ที่หลุมศพเขาได้ เพราะท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยปฏิบตั ิเช่นนั้น สาหรับช่วงระยะเวลาของการทาละหมาดดังกล่าว
ต้องอยูภ่ ายในระยะเวลาหนึ่งเดือน หรือน้อยกว่านั้น แต่หาก ว่าเวลาล่วงเลย มามากกว่านั้น
ไม่จาเป็นต้อง ละหมาด ที่หลุม ศพ เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ปฏิบตั ิเช่นนั้น.
ประการทีส่ ิบ ไม่เป็นที่อนุมัติให้ครอบครัวของผูต้ ายจัดเลีย้ งอาหาร ดังคากล่าวของท่าน
ญะรีรฺ บิน อับดุลลอฮฺ อัล -บะญะลีย์ เศาะหาบะฮฺ ผูท้ รงเกีย รติท่านหนึ่ง เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่วา่
“เราถือว่า การรวมตัวกันที่บ้านของครอบครัวผู้ตายและจัดทาอาหารหลังจากฝังเรียบร้อยแล้ว นั้น
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เป็นส่วนหนึ่งของ นิยาหะฮฺ (การแสดงความอาลัยที่ไม่อนุญาตให้ทา)”
รายงานโดย
ท่านอิมามอะหมัด ด้วยสายสืบที่ หะซัน ส่วนการจัดทาอาหาร ให้ครอบครัวผู้ตาย
หรือบรรดาแขกที่มาร่วมของพวกเขาถือว่า
ทา ได้ ศาสนบัญญัติใช้ให้จัดทาอาหารใ
ห้
ญาติพี่น้องแล ะเพื่อนบ้านของผูต้ าย
เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เมื่อทราบถึงการตายของท่าน ญะฟัรฺ บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่ประเทศซีเรีย
ท่านได้สงั่ ให้ครอบครัวของท่านจัดทาอาหารเลีย้ งให้ครอบครัวท่านญะฟัรฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “แท้ทจี่ ริงิได้มีสิ่งที่ทาให้พวกเขายุ่งเหยิงมาหาพวกเขา”
ไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่ครอบครัวของผูต้ ายจะได้เชื้อเชิญให้เพื่อนบ้านและคนอืน่ ๆ
มาร่วมรั บประทานอาหารที่ ถูก จัด เตรียมและถูกมอบให้พวกเขา และช่วงเวลาของการ กระทา
ดังกล่าวนี้ ไม่ได้ถูกจากัดไว้อย่างแน่นอน เท่าที่เราทราบจากบทบัญญัติทางชะรีอะฮฺ
ประการทีส่ ิบเอ็ด ไม่เป็นที่อนุ มัติให้หญิงไว้ทุกข์มากกว่าสามวัน
นอกจากนาง
จาต้องไว้ทุกข์เพื่อสามีของนางเท่านั้นเป็นเวลาสีเ่ ดือนกับสิบวัน
นอกจากเสียว่า
นางตัง้ ครรภ์จนกระทั่งคลอด จากหลักฐานยืนยันเรือ่ งดังกล่าวใน หะดีษเ ศาะฮีหฺ ส่วนชาย
ไม่เป็นที่อนุมัติให้ไว้ทุกข์ไม่วา่ จะเป็นญาติหรือผูอ้ นื่
ประการทีส่ ิบสอง ศาสนบัญญัติได้ส่ งเสริมให้ ผู้ชายได้เยีย่ มเย ียนกุบูรฺ สถานที่ฝังศพ
เป็นครัง้ คราวเพื่อขอดุอาอ ์ให้แก่ผตู้ าย และขอดุอาอ์แห่ง ความเมตตาต่อพวกเขา เพื่อราลึก
ถึงความตายและสิง่ ที่จะเกิดขึน้ แก่เขาหลัง จากความตาย ดังที่ท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ได้กล่าวว่า “พวกท่านจงไปเยี่ยมกุโบร์ เพราะแท้จริง มันทาให้พวกท่านได้ราลึก
ถึงอาคิเราะฮฺ” บันทึกโดยอิมามมุสลิมในเศาะฮีหฺของท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ได้เคยสอนให้บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านกล่าวเมื่อไปเยีย่ มกุ บูรวฺ า่
َ َّتل َ ُ َ َ ْي ُ ْي َ ْي
َ َ ْي ُ ْي َ َ ْي ُ ْي َ َ َّتل ْي
َ
ِّي
ُ
َ
ด  و ِإها ِإن اء ا، ار ِمن الم ِم ِو والمص ِل ِم
ِ الصالم علي َ ي أيل ادلي
َ َ َ َ َ ُ ُ ْي َ َ َ َ ْي َ ُ ُ ْي
ُ َ َ ُ َ
ْي
َّتل
ا﵀ ال ُم ْيصجَ ِد ِم َ ِموا
 يرحي، نْيش آ ا﵀ اا ول ي العا ِ ية،ِح ٌن
ْي
َ َوال ْي ُم ْيصجَ خر
ين
ِ ِ
คาอ่าน อัสสะลามุ อะลัยกุม อะหฺลัด ดิ ยารฺ มินัล มุอมฺ ินีน วัล มุสลิมีน
, วะอิน นา อิน ชาอัลลอฮิุ บิกุม ลาหิกู น, นัส อะลิุลลอฮะ ละนา วะ
ละกุมลิุ อาฟียะฮฺ, ยัรฮะมุลลอฮุล มุสตักดิมีนะ มินนา วัลมุสตะอฺ คิรีน
คาแปล “ขอความสันติจงมีแด่ พวกท่าน เหล่า ชาวสุสานทั้งหลาย จากบรรดา
มุอ์มินผู้ศรัทธา และมุสลิ มผู้มอบตน และหากอัลลอฮฺพึงประสงค์
พวกเราก็จะเป็นผูต้ ิดตาม พวกท่า น ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดประทาน ความ
ปลอดภัย แก่พวกเรา และพวกท่าน ขอพระองค์ ทรงโปรดเมตตาบรรดาผู้
(ได้สนิ้ ชีวติ ) ก่อนหน้าและหลังจากพวกเรา”
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สาหรับหญิงไม่มีหลักฐานจากบทบัญญัติให้เยีย่ ม กุบูรฺ เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่งบรรดาหญิงที่ได้ไปเยีย่ ม กุบูรฺ และเพราะเกรงว่าจะเกิดฟิตนะ ฮฺแก่นาง
และการ ที่นางมีความอดทนน้อย ในทานองเดียวกัน จึงไม่เป็นที่อนุมัติสาหรับนางที่จะ
ติดตามไปฝังศพ เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามพวกนางเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ไว้
ส่วนก ารละหมาด ญะนาซะฮฺที่มั สยิดหรือว่าที่มุศ ็อลลานั้นเป็นบทบัญญัติสาหรับชายหญิง
โดยทั่วหน้ากัน
นี่คือท้ายของสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถรวบรวมไว้ได้
ขอพระองค์อลั ลอฮฺทรงโปรดประทานความสันติสุขแด่ท่านนบีของเรา
นบี มุฮัมมัด
ครอบครัวของท่าน และ บรรดาสาวกโดยทั่วหน้ากัน
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