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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

หุก่มของการอิอฺตกิาฟ 

ค ำถำม: อะไรคือหุก่มของกำรอิอฺติกำฟ? อนุญำตให้ผู้ ท่ีอิอฺติ
กำฟออกไปเพ่ือถ่ำยทุกข์ ทำนอำหำร และรักษำอำกำรป่วยไข้
ได้หรือไม?่ และวิธีกำรอิอฺตกิำฟท่ีถกูต้องจำกทำ่นนบี ศอ็ลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้เป็นอยำ่งไร?  

 

ค ำตอบ: กำรอิอฺติกำฟ หมำยถึงกำรประจ ำอยู่ในมสัยิดเพ่ือให้มี
เวลำว่ำงเฉพำะเพ่ือท ำกำรอิบำดะฮฺต่ออัลลอฮฺ เป็นภำรกิจท่ี
สนุตัให้ปฏิบตัเิพ่ือเป็นกำรแสวงหำคืนลยัละตลุก็อดรฺ ซึง่อลัลอฮฺ
ได้ชีถ้ึงภำรกิจนีใ้นพระด ำรัสของพระองค์ท่ีวำ่  

وُهن اتَُب ااَوَلا﴿ ُ نُتم ااِشر
َ
ااُفونَاكراَع ااَوأ در اَمَس ال اٱافر  [  ١٨٧: ابلقرة] ﴾اجر

ควำมว่ำ “และพวกเจ้ำอย่ำได้มีสัมพันธ์ทำงเพศกับพวกนำง
(เหล่ำภรรยำของท่ำน)ในขณะท่ีพวกทำ่นอิอฺติกำฟอยู่ในมสัยิด” 
(อลั-บะเกำะเรำะฮฺ 187) 

และมีปรำกฏในหะดีษเศำะฮีหฺว่ำ ท่ำนนบี ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้ท ำกำรอิอฺติกำฟและบรรดำเศำะหำบะฮฺ
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ของท่ำนก็ได้อิอฺติกำฟพร้อมๆ กบัท่ำนด้วย (บนัทึกโดยอลั-บคุอ
รีย์ 2036)  

กำรอิอฺติกำฟเป็นบทบญัญัติท่ีปรำกฏมำจนถึงทุกวนันี ้
โดยไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ประกำรใด เน่ืองด้วยมีหะดีษจำกท่ำน
หญิงอำอิชะฮฺ เรำะฎิยลัลอฮุอนัฮำ ว่ำ ท่ำนนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้อิอฺติกำฟในช่วงสิบวนัสดุท้ำยของเรำะมะฎอน 
จนกระทัง่ทำ่นได้เสียชีวิต จำกนัน้บรรดำภริยำของทำ่นก็ได้อิอฺติ
กำฟสืบเน่ืองตอ่มำ (อลั-บคุอรีย์ 2026 และมสุลิม 1172) 

ในเศำะฮีหฺมุสลิมมีรำยงำนของท่ำนอบู สะอีด อลั-คุด
รีย์ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่ำว่ำ ท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ได้อิอฺติกำฟช่วงสิบวนัแรกของเรำะมะฎอน แล้วก็อิอฺติ
กำฟชว่งสิบวนักลำงของเรำะมะฎอน แล้วทำ่นก็บอกวำ่  

ُثمَّ » لََة الَقْدِر(،  ََلْ ِمُس َهِذِه اللَّيْلََة )يعين  تْلَ
َ
أ َل  وَّ

َ
ْ اْعتََكْفُت الَعْْشَ األ ِإِّني

وَْسَط، ثُ 
َ
َواِخِر، َفَمْن اْعتََكْفُت الَعْْشَ اأْل

َ
َها يِف اْلَعْْشِ اأْل : ِإنَّ ِتيُْت َفِقيَْل ِِلْ

ُ
مَّ أ

ْن َيْعتَِكَف َفلْيَْعتَِكْف 
َ
َحبَّ ِمنُْكْم أ

َ
، ومسلم برقم 2027]ابلخاري برقم «. أ

2828] 
ควำมวำ่ “แท้จริง ฉนัได้อิอฺตกิำฟในชว่งสิบวนัแรกเพ่ือแสวงคืนนี ้
(คืนลยัละตลุก็อดรฺ) แล้วฉนัก็อิอฺตกิำฟชว่งสิบวนักลำง แล้วก็มีผู้



 

5 

ท่ีมำบอกแก่ฉันว่ำ แท้จริงแล้ว คืนนัน้อยู่ในช่วงสิบวันสุดท้ำย
ของเดือน ดงันัน้ ผู้ ใดในหมู่พวกท่ำนท่ีปรำรถนำจะอิอฺติกำฟก็
จงอิอฺติกำฟ(ในช่วงสิบวันสุดท้ำยนี)้” (อัล-บุคอรีย์ 2027 และ
มสุลิม 2828) ดงันัน้ เศำะหำบะฮฺของทำ่นจงึได้อิอฺตกิำฟพร้อมๆ 
กบัท่ำนด้วย อิมำมอะห์มดัได้กลำ่วว่ำ “ฉันไม่เคยรู้ว่ำมีอลุะมำอ์
คนไหนท่ีเห็นแย้งไปจำกควำมเห็นท่ีว่ำอิอฺติกำฟนัน้เป็นสิ่งท่ี
สนุตัให้ปฏิบตั”ิ 

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่ำอิอฺติกำฟนัน้สุนัตให้ปฏิบตัิ ทัง้โดย
หลกัฐำนและกำรเห็นพ้องกนัของอลุะมำอ์ 

สถำนท่ีของกำรอิอฺติกำฟก็คือมัสยิดท่ีมีกำรละหมำด
ญะมำอะฮฺ ไม่ว่ำจะในเมืองหรือประเทศใดก็ตำม โดยยึด
หลกัฐำนท่ีระบใุนลกัษณะรวมๆ ของอำยะฮฺท่ีวำ่  

نُتم ا﴿
َ
ااكرُفونَاَع ااَوأ در اَمَس ال اٱافر  [  ١٨٧: ابلقرة] ﴾اجر

ควำมวำ่ “ในขณะท่ีพวกเจ้ำก ำลงัอิอฺตกิำฟกนัอยู่ในมสัยิด” (อลั-
บะเกำะเรำะฮฺ  : 187) 

และท่ีดีท่ีสุดก็คือกำรอิอฺติกำฟในมัสยิดท่ีมีกำรท ำ
ละหมำดญุมอัต(ละหมำดวันศุกร์)ด้วย เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้อง



 

6 

ออกไปละหมำดวนัศกุร์ท่ีอ่ืน แตถ้่ำอิอฺติกำฟในมสัยิดทัว่ไปก็ถือ
วำ่ไมเ่ป็นไรถ้ำหำกจะออกตัง้แตเ่ช้ำเพ่ือไปรอละหมำดวนัศกุร์ใน
มสัยิดอ่ืน 

เป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่งท่ีผู้ อิอฺติกำฟจะต้องง่วนอยู่กับ
กำรอิบำดะฮฺแสดงควำมเคำรพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ละหมำด กำรอ่ำนอลักุรอำน กำรซิกิรฺร ำลึกถึงอลัลอฮฺ เพรำะน่ี
คือเป้ำประสงค์ของกำรอิอฺติกำฟ และถ้ำหำกว่ำจะมีกำรพูดคุย
กันเล็กๆ น้อยๆ กับเพ่ือนฝูงก็ถือว่ำไม่เสียหำยอะไร โดยเฉพำะ
ถ้ำหำกกำรพดูคยุดงักลำ่วเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ 

ไม่อนญุำตให้ผู้ อิอฺติกำฟมีเพศสมัพนัธ์ และรวมถึงกำร
เล้ำโลมเฉยๆ โดยไมมี่เพศสมัพนัธ์ 

สว่นกำรออกจำกมสัยิดนัน้จะมีอยูส่ำมลกัษณะ คือ 

หน่ึง อนญุำตให้ออกได้ คือ ออกเพรำะมีควำมจ ำเป็นท่ี
รับรองโดยบทบัญญัติศำสนำ หรือจ ำเป็นตำมธรรมชำติ เช่น 
ออกไปละหมำดญุมอตั ออกไปเพ่ือทำนอำหำรและด่ืมถ้ำหำก
ว่ำไม่มีใครน ำอำหำรมำให้ ออกไปเพ่ืออำบน ำ้ละหมำดหรือเพ่ือ
อำบน ำ้วำญิบ ออกเพ่ือถ่ำยหนกัถ่ำยเบำ 
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สอง กำรออกไปเพ่ือท ำอิบำดะฮฺท่ีไม่วำญิบ เช่น กำร
เย่ียมผู้ ป่วย กำรร่วมส่งศพเพ่ือน ำไปฝัง กรณีนีถ้้ำมีกำรตัง้
เง่ือนไขเอำไว้แต่แรกก็ถือว่ำอนุญำตให้ท ำได้ แต่ถ้ำไม่ได้ตัง้
เง่ือนไขไว้ก็ไมอ่นญุำตให้กระท ำ 

สาม กำรออกไปเน่ืองด้วยสำเหตุท่ีขัดกับเป้ำหมำย
ของอิอฺติกำฟ เช่น ออกเพ่ือกลับบ้ำน เ พ่ือซือ้ของ เ พ่ือมี
เพศสมัพนัธ์กับภรรยำ หรืออ่ืนๆ กรณีนีถื้อว่ำไม่อนุญำต แม้ว่ำ
จะตัง้เง่ือนไขไว้หรือไมก็่ตำม  

วลัลอฮลุ มวุฟัฟิก (ขออลัลอฮฺประทำนเตำฟีก) 

 

 


