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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

บทเรียนส าคัญส าหรับผู้คนท่ัวไป 
 
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
 
 

ค าน า 
 
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ  รางวัลผลตอบแทนที่ดีในปั้นปลายชีวิตเป็นของบรรดาผู้ย า
เกรง ขอค าสดุดีและความสันติสุขแห่งอัลลอฮฺจงมีแด่บ่าวและศาสนทูตของพระองค์  ท่านนบีของ
เรา  มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  และบรรดาวงศาคนาญาติของท่านตลอดจนสาวกของ
ท่านโดยทั่วหน้ากัน. 
                ต่อไปนี้เป็นค ากล่าวสรุปย่อของการอธิบายบางอย่างที่มุสลิมทั่วไป  จ าต้องรับทราบ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  ข้าพเจ้าให้ชื่อว่า “บทเรียนส าคัญส าหรับประชาชนท่ัวไป” 
               ข้าพเจ้าขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺตะอาลา  ทรงโปรดให้บรรดามุสลิมทั่วไปรับประโยชน์จาก
หนังสือเล่มนี้   และทรงได้โปรดรับผลงานชิ้นนี้จากข้าพเจ้าด้วยเทอญ     แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้
ทรงเมตตาที่ดีเลิศ. 
 
อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮ บิน บาซ. 
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ค าน าจากผู้แปล 
 
          การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล    ขอค าสดุดีและ
ความสันติสุข จงมีแด่ท่านศาสนทูตของพวกเรามุฮัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  และวงศาค
นาญาติของท่าน ตลอดจนสาวกของท่าน และผู้ที่ได้รับทางน าจากท่าน  ตราบจนกระทั่งวันสิ้นโลก 
           บทเรียนส าคัญส าหรับประชาชนทั่วไปเล่มนี้ เป็นผลงานเขียนของท่านอัล-อัลลามะฮฺ เชค
อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ อดีตท่านมุฟตีใหญ่ และประธานส านักงาน วินิฉัยปัญหา
ศาสนา, เผยแพร่และชักชวน ประจ ากรุงริยาด  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
          ท่านได้อธิบายหลักการอิสลามข้ันพื้นฐาน    ในรูปแบบกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ    
โดยเฉพาะมุสลิมใหม่และชนมุสลิมทั่วไปได้น าไปศึกษาค้น  คว้า เพื่อเป็นแนวทางการด ารงชีวิต
แบบอิสลามที่ถูกต้อง ตามเป้าหมายและจุดประสงค์แห่ง อัลอิสลามที่แท้จริง. 
          ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจาก ท่านเชคอับดุลลอฮฺ   ฎ็อยฟุลลอฮฺ  อัลมุฏอยรี  ที่ปรึกษา
ฝ่ายกิจการศาสนา ประจ าสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย 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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บทเรียนส าคัญส าหรับผู้คนท่ัวไป 
 
บทท่ีหน่ึง  อัล-ฟาติหะฮฺ และบทสูเราะฮฺสั้น 
 มุสลิมจ าต้องศึกษาเรียนรู้สูเราะฮฺอัล -ฟาติหะฮฺและบทสูเราะฮฺสั้นๆ  ซึ่งเขาพอจะมี
ความสามารถอ่านและท่องจ าได้อย่างถูกต้อง เช่นสูเราะฮฺ อัล-ซัลซะละฮฺ ถึง สูเราะฮฺ อัล-นาส และ
จ าต้องมีความเข้าใจในความหมายของมัน. 
 
บทท่ีสอง หลักการอิสลามห้าประการ 
              การอธิบายความหมายของหลักการอิสลามห้าประการ  ข้อแรกและเป็นข้อที่ส าคัญที่สุด
คือ อัช ชะฮาดะฮฺ คือ การปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่สมควรแก่การเคารพภักดีนอกจาก
อัลลอฮฺและมุฮัมมัด คือศาสนทูตของพระองค์   พร้อมทั้งอธิบายความหมาย กฏเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ของค าว่า   ลาอิลาฮะ อิลลัลอฮฺ   ความหมายของมันคือ  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด  นั่นเป็นการปฏิเสธ
สรรพส่ิงทั้งมวลที่ถูกเคารพบูชานอกจากอัลลอฮฺ  อิลลัลลอฮฺ  นอกจากอัลลอฮฺ  คือการยืนยันที่จะ
เคารพภักดีเพียงเฉพาะต่ออัลลอฮฺเท่านั้นโดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆ ต่อพระองค์.. 
             ส าหรับกฎเกณท์หรือเงื่อนไขของ   ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮฺ  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจาก
อัลลอฮฺ คือ การรับรู้ท่ีปฎิเสธความโง่เขลาเบาปัญญา,  การเชื่อมั่นจากใจจริงท่ีปฏิเสธการ
สงสัยคลางแคลงใจ, ความบริสุทธิ์ใจโดยปฏิเสธการตั้งภาคีซ่อนเร้น, การมีสัจจะท่ีปฏิเสธ
การมดเท็จ, มีความรักท่ีปฏิเสธการเกลียดชัง, ปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ซ่ึงปฏิเสธการละ
ท้ิง,  การยอมรับท่ีปฏิเสธการผลักไส, และการปฏิเสธการเคารพภักดีสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอ
ฮฺ ซ่ึงขา้พเจ้าได้รวบรวมมันไวใ้นโครงกาพย์สองบทดังนี้ 

อันความรู้ เช่ือม่ันจากจิตใจ เเละ ความบริสุทธิใ์จเเละ ความสัจจริงของท่าน 
พร้อมด้วยความรัก การยอมรับ เเละการปฎิบัติตามดังค าบัญชาใช้ 
เเละอันท่ีแปดท่ีเพ่ิมข้ึนมาคือการปฏิเสธพระเจ้าอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 

พร้อมทั้งให้ค าอ ธิบายในความหมายของค าปฏิ ญานวา่ มุฮัมมัดคือศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺตาม  
นัยยะแห่งความหมายของมัน  คือการเช่ือและยอมรับในส่ิงที่ท่านน ามาบอกกล่าว , 
เช่ือและปฏบิตัิตามค าแนะน าส่ังสอนของท่าน ,  ออกห่างจากขอ้ห้าม ,  ให้ค าตักเตือน  
และห้ามปราม , และต้องไม่เคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ เว้นแต่ตามรูปแบบ ที่พระองค์ทรงบญัญัติใช้  
และที่ท่านรอซูล ศ ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม น ามาบอกกล่าว 
 จากนั้นจ า เป็นต้องช้ีแจงอธิบายให  ้ผู้ศึกษาได้รับทราบถึงหลักการอิสลามห้าประการ  
ขอ้อ่ืนๆ  เปน็ต้นวา่  การละหมาด, การบริจาคซะกาต , การถือศีลอด ในเดือน รอมฎอน, 
การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บยัตุลลอฮฺ อัลหะรอม, ส าหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทาง. 
 
บทท่ีสาม   หลักการศรัทธา 
              หลักการศรัทธามีหกประการคือ  ศรัทธา เช่ือ ม่ันต่ออัลลอ ฮฺ , ศรัทธาต่อ
บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์,  ศรัทธาบรรดาคัมภร์ีของพระองค์ , ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของ
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พระองค์ , ศรัทธาต่อวนัสุดท้ายหรือวันสิ้นโลก ,  ศรัทธากฏก าหนดสภาวะ ทั้งดีและช่ัวของมัน  ว่า
ล้วนมากจากอัลลอฮฺ ตะอาลา. 
 
บทท่ีส่ี   ประเภทของเตาหีดและชิริิก 
          ค าอธิบายเกีย่วกับประเภทและเตาหีด ซ่ึงมีอยูส่ามประการดังนี้ 

1. เตาหีด อัร-รุบูบียะฮฺ 
2. เตาหีด อัล-อุลูฮิียะฮฺ 
3. เตาหีด อัล-อัสมาอ์ วะ อัศ-ศิฟาต 

 เตาหีด อัร-รุบบูยีะฮฺ คือ การเช่ือศรัทธาม่ันต่อเอกองค์อัลลอฮฺ  ตะอาลา ผู้ทรงสร้างสรรค์  
ส่ิงทั้งปวง,  ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งปวง, ปราศจากหุ้นส่วนใดๆ ทั้งส้ินในการนี้. 
 เตาหีด  อัล -อุลูฮียะฮฺ  คือ  การเช่ือศรัทธาม่ันต่อเอกองค์อัลลอฮฺตะ อาลา 
ว่าพระองค์คือพระเจ้าท่ีสมควรแก่ การเคารพภักดอีย่างแท้จริงโดยปราศจากหุ้นส่วนใดๆ  
ซึ่งมัน  คือความหมายของค าวา่  ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮฺ  หมายถึง  ไม่มีพระเจ้าที่สมควรแก่การ
เคารพภักดีอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้รูปแบบของ อิบาดะฮฺหรือ การท าความภกัดีทุกชนิดไม่วา่จะเปน็การ ละหมาด 
การถือศีลอด ฯลฯล้วนแล้วเราจ าต้องท าด้วยความบริสุทธิ์ใจเฉพาะเพ่ืออัลลอฮฺ  องค์เดียวเท่านั่น  
ไม่อนุมัติให้กระท าเพื่อใครอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ. 
           ส่วน เตาหีด  อัล –อัสมา อ ์ วัศศิ ฟาต คือการเช่ือศรัทธาม่ันต่อหลักฐานยืนยัน  
ที่ปรากฏอยูใ่นพระมหาคัมภร์ีอัลกุรอานหรือหะดีษเกีย่วกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์  
ด้วยการยืนหยัดม่ันคงเพ่ืออัลลอฮฺองค์เดียว  ในลักษณะที่เหมาะสม กับพระองค์ ที่สุด  
โดยปราศจากการ ตะหฺรีฟ, ตะอฺฏีล, ตักยีฟ , หรือตัมษีล  ใดๆ (ตะหฺรีฟ คือการเปล่ียนแปลง  
ดัดแปลงความหมาย ของตัวบท  ละเวน้ที่จะพยามยามท าความเขา้ใจ  หรือ  
เขา้ใจความหมายที่แท้จริง  ตะอฺฏีล  คือการละเวน้ที่จะเขา้ใจตัวบท  
หมายถึงการปฏเิสธในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตักยีฟ คือ การศรัทธาวา่ลักษณะและสถานภาพ
ของคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปน็เช่นนั้นเช่นนี้   หรือ  ตัง้ค าถามซักไซ ้้เกีย่วกั บ 
สถานภาพดังกล่าวของพระองค์  ส่วนตัมษีล  คือ  การเช่ือวา่คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
นั้นเปรียบเสมือนส่ิงถูกสร้างของพระองค์ - ผู้แปล) ตามพระบญัญัติของพระองค์ที่วา่ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٤ - ١/ اإلخالص ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ความวา่  จงกล่าวเถดิ  (มุฮัมมัด ) พระองค์คืออัลล อฮฺ  ผูท้รงเอกะ  
อัลลอฮฺน้ันทรงเป็นท่ีพึ่ง   พระองค์ไม่ประสูติ   และไม่ทรงถกูประสูติ   
และไม่มีผูใ้ดเสมอเหมือนพระองค์ (อัล-อิคลาศ 1-4) 

 
และพระด ารัสของพระองค์ที่วา่ 
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 ١١/ الشٌرى   ژ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ٺٺ ٺ ژ

ความวา่   “ไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผูท้รงได้ยิน  

ผูท้รงเห็น”  (อัช-ชูรอ 11) 
 
             นักปราญช์อิสลามบางท่านได้แบง่ เตาหีดประเภทนี้ออกเปน็สองชนิด   โดยได้รวม เตาหีด 
อัล-อัสมา อ์วัศศิฟาตเขา้ไวก้ับ เตาหีด อัร-รุบบูยีะฮฺ  โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆ ในเรื่องดังกล่าวนี้   
เพราะจุดประสงค์สองประเภทนี้เปน็ที่เขา้ใจอย่างแจ่มแจ้งปราศจากขอ้สงสัยและคลุมเครือใดๆทั้ง
ส้ิน. 
             ส าหรับประเภทของชิร ิก – การตัง้ภาคีต่ออัลลอฮฺ้- มีอยูส่ามประเภทเช่นเดียวกันคือ         

1. ชิริิกฺ  อักบัรฺ  -   การตั้งภาคีใหญ ่
2. ชิริก  อัศฆ็อร -  การตั้งภาคีย่อย 
3. ชิริก เคาะฟีย์  -  การตั้งภาคีซอ่นเร้น 

ชิริก- อักบัรฺ  คือ การตั้งภาคีท่ีส่งผลให้การงานท่ีเป็นกุศล สูญสิ้น ไร้ผล  และ
จ าต้ องตกอยูใ่นหลุมนรกช่ัวนิรันดร์ ส าหรับผู้ที่ ส้ินชีวติในสภาพเช่นนั้น  ดังพระด ารัส  
ของอัลลอฮฺตะอาลาที่วา่ 

 ٨٨/ األهعام  ژ ﮷﮶             ﮵  ﮳﮴  ﮲ ۓ ۓ ژ
ความวา่  “และหากพวกเขาได้ตั้งภาคีข้ึน  แน่นอน  

ส่ิงท่ีพวกเขาได้กระท ากัน ก็จะสูญส้ินไปจากพวกเขา”  อัล-อันอาม ๘๘ 

 
และพระองค์ได้ตรัสอีกวา่ 

 کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ژ

 ١٧/ اتلٌبة  ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ความวา่  “ไม่บังควรแก่บรรดามุชรีกีนท่ีจะบูรณะ  บรรดามั สยิดของ  
อัลลอฮฺในฐานะท่ีพวกเขา ได้ยืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองแล้ว  
ซึง่การปฏิเสธศรัทธา  ชนเหล่าน้ีแหละ  ท่ีบรรดาการงาน  
ของพวกเขาไร้ผล และในนรกน้ันพวกเขาจะอยู่ตลอดกาล” อัต-เตาบะฮฺ   
๑๗ 

 
          ผู้ใดตายในสภาพเช่นนี้  เขาผู้นั้นจะไม่ได้รับการอภยัโทษ  เขาจะไม่ได้เขา้สวนสวรรค์ 
ดังพระด ารัสของพระองค์ที่วา่ 

 ٤٨/ النصاء  ژ   ےے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ
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ความวา่  “แท้จริง  อัลลอฮฺไม่ทรงอภัย ให้กับผูท่ี้ได้ตั้งภาคีต่อพระองค์  

และทรงอภัยอ่ืนจากน้ัน แก่ผูท่ี้พระองค์ทรงประสงค์”  อัน-น ิสาอ์ ๔๘ 
 
  และอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสอีกวา่ 

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ژ

 ٧٢: المائدة ژ ژ ڈ

ความวา่  “แท้จริงผูใ้ดให้มีภาคีข้ึนแก่อัลลอฮฺ    แน่นอน  อัลลอฮฺ  
จะทรงให้สวรรค์เป็นท่ีต้องห้ามแก่เขา  และท่ีพ านักของเขาน้ันคือนรก   
และส าหรับบรรดาผูอ้ธรรมน้ันย่อมไม่มีผูช่้วยเหลือใดๆ ”  อัล-มาอิดะฮฺ  
๗๒ 

 
        ส่วนหนึ่งของ ช ิริก อักบรั  คือ การขอความช่วยเหลือจากคนตาย   รูปปัน้   การบนบาน 
การเชือดสัตว์พลีต่อส่ิงเหล่าน้ันเป็นต้น. 
    
            ส่วนชิริิก อัศฆ็อร หรือการตัง้ภาคีย่อย  ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏยืนยันจากตัวบทคัมภร์ี  
อัลกุรอานและสุนนะ ฮฺ ซึ่งได้ช่ือวา่  “ชิร ิก” เช่นกัน  แต่ทวา่มันไม่ใช่ ชนิดของ ช ิร ิก อักบรฺั  เช่น  
การโอ้อวดในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง , การสาบานด้วยนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ,   ค ากล่าวที่วา่  
“หากอัลลอฮฺทรงพระประสงค์และคนนั้นคนนี้ประสงค์ ” เปน็ต้น .  ดังค ากล่าวของท่าน นบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยกล่าววา่  “ส่ิงท่ีฉนักลัวมากท่ีสุดส าหรับพวกเจ้ าคือ ชิริิก 
อัศฆ็อร ทันใดน้ันมีผูห้น่ึงถามข้ึนว่ามันคืออะไร ? ท่านนบี ิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมิ  
ได้ตอบว่า อัร-ริยาอิ์ การกระท าเพื่อโอ้อวด” 
       รายงานโดยท่านอิมามอะหมัด , อัฏ-เฏาะบะ รอนี, อัล-บยัฮากี  จาก มะหฺมูด อัล-ละบดี  
อัล-อันศอรีด้วยสายสืบที่ดี  และรายงานโดยอัฏ-เฏาะบะ รอนีด้วยสายส บที่ดีเช่นกัน  จากมะหฺมูด 
บนิ ละบดี จาก รอฟิอฺ บนิ เคาะดีจญ ์ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม    
       ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าววา่  “ผูใ้ดได้สาบานต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  

ด้วยนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ   เขาผูน้ั้นได้ท ากา รชิร ิิกเสียแล้ว ” รายงานโดย 
อิมามอะหมัดด้วยสายสืบที่ เศาะฮีหฺจากท่านอุมัร  บนิ  อัล-ค๊อฎฎอบ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  และ 
รายงานโดย อบ ูดาวดู, อัต-ติรมีซีย์ ด้วยสายสืบเศาะฮีหฺจากหะดีษอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา   
จากท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าววา่  ความว่า“ ผูใ้ดก็ตามท่ีได้สาบาน  ด้วย
นามอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  เขาผูน้ั้นได้ตกเป็นกาฟิรฺเสียแล้ว  หรือ  ได้ตั้งภาคี  
ต่ออัลลอฮฺเสียแล้ว ”  และค ากล่าวของท่านบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อีกที่วา่  
“พวกเจ้าจงอย่ากล่าวว่าอัลลอฮฺทรงพระประสงค์   และผูน้ั้นทรงประสงค์  แต่ให้กล่าวว่า  
อัลลอฮฺทรง  พระประสงค์หลังจากน้ันผูน้ั้นได้ประสงค์ ” บันทึก โดย อบดูาวดู  ด้วยสายสืบ
เศาะฮีหฺ จากท่านหซัุยฟะฮ  บนิ  อัลยะมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
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              ชิร ิกชนิดนี้ไม่ ท าให้ตกศาลนา และไม่ท าให้ต้องตกนรกช่ัวนิรันดร์  แต่ทวา่มันเปน็การ  
แสดงถึงการขดัแย้งหรือการปฏเิสธต่อความสมบรูณ์แบบของหลักเตาหีดที่ถูกต้อง 
               ส่วนประเภทที่สาม  คือ ชิร ิิก เคาะ ฟีย์ิหรือิ การตั้งภาคีซอ่นเร้น  หลักฐาน  
จากค ากล่าวของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา่  “ฉนัจะบอกพวกท่าน  
ถงึส่ิงหน่ึงท่ีฉนักลัวยิ่งกว่ามะซี หฺ อัด-ดัญญาลเสียอีก  เอาไหม?  พวกเขาเหล่าน้ัน  
กล่าวตอบว่า ิได้สิิ ท่านรอซลูลุลลอฮ  ท่านจึงกล่าวต่อไปว่ามันคือ  ชิริิก เคาะฟีย์ เช่นท่ี
ชายคนหน่ีงท่ียืนขิึ้นละหมาดอย่างงดงาม เพื่อให้ผูค้นสนใจมองดูมาทางเขา ” รายงานโดย 
อิมามอะหฺมัดในมุสนัดของท่าน จากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย ์เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
 

และอนุญาติให้แบง่ชิริก หรือ การตัง้ภาคีต่ออัลลอฮฺ   ออกเปน็สองประเภท  คือ ชิร ิกใหญ่ 
และ ชิร ิกย่อย ส่วนชิริกเคาะฟีย์นั้นมันครอบคลุมชิริกทั้งชิริกใหญ่และชิริกเล็ก ซึ่งบางครั้งมันชิริก
ใหญ่ก็เกิดขึ้นอย่างซ่อนเร้นได้ เช่น  การตัง้ภาคีของบรรดาพวก มุนาฟิกีน ผู้กลับกลอก  เปน็ต้น  
เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้พยายามปดิบงัหลักความเช่ือถือที่หลงผิดของพวกเขาโดยได้แสดงให้เห็น
วา่พวกเขายอมรับและปฏบิตัิตามอิสลามอย่างโอ้อวด  และกลัววา่อันตรายจะเกิดขึน้แก่พวกเขา  
และบางที ชิริก เคาะฟีย์ ก็เกิดขึ้นได้กับ ชิริก อัศฆ๊อร  หรือ  ชิริก ย่อย  ซึ่ง เกิดขึน้ในกรณี  
แสดงความโอ้อวด ดังเช่นที่มีปรากฏในหะดีษที่รายงานโดยท่านมะหฺมูด บนิ ละบดี  อัล-อันศอรี ที่
ได้น ามากล่าวถึงขา้งต้น และหะดีษของ อบ ูสะอ ีด อัล-คุดรีย์   แท้จริง อัลลอฮฺ  เปน็ผู้ทรงประทาน  
ความส าเร็จ 
 
 
บทท่ีห้า อัล-อิหฺซาน 

ความหมาย ของอ ิหฺซาน คือ “การท าความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  เสมือนหน่ึง  
ท่านเห็นพระองค์ และหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ แท้จริง พระองค์ก็ทรงเห็นท่าน” 
 
 
บทท่ีหก เง่ือนไขของการละหมาด 
  ส าหรับเง่ือนไขของการปฎบิตัิละหมาดมีเก้าประการดังนี้ 

1. อัล-อิสลาม (นับถือศาสนาอิสลาม) 
2. อัล-อักลฺ (การมีสติสัมปชัญญะ) 
3. อัต-ตัมยีซ (พ้นวัยเด็กและอยู่ในวัยที่สามารถแยกแยะได้แล้ว) 
4. ร๊อฟอุลหะดัษ (การยกหะดัษ) 
5. อิซาละฮิฺ อัลนะญาซะฮฺ (การปลดเปล้ืองส่ิงโสโครกท่ีเป็นนะญิส) 
6. ซิตรุล เอาเราะฮฺ (การปกปิดอวัยวะพึงสงวนตามท่ีศาสนาก าหนด) 
7. ดุคูล อัลวักตฺ (การเข้าเวลา) 
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8. อิสติกฺบาล อัลกิบละฮฺ (การผินหน้าสู่กิบละฮฺ) 
9. การเนียต )การเจตนา( 

 
บทท่ีเจ็ด หลักการละหมาด 
  หลักของการปฏบิตั ิละหมาดมี  14  ประการดังนี้ 

1 . การยืน หากมีความสามารถ 
2. การตักบเีราะตุล อิหฺรอม 
3. การอ่านอัลฟาติหะฮฺ 
4. การโค้งรุกูอฺ 
5. อิอฺติดาล (การยืนตรงหลังรุกิูอฺ) 
6. การกราบสุญูด 
7. การเงยขึ้นจากสุญูด 
8. การน่ังระหว่างสุญูด 
9. การพักให้อวัยวะสงบน่ิงิ(ฏุมานีนะฮฺ) ในทุกๆิอิริยาบท 
10. การด าเนินตามข้ันตอน 
11. การกล่าวตะชะฮฺฮุดคร้ังสุดท้าย 
12. การน่ังเพื่อตะชะฮฺฮุดคร้ังสุดท้าย 
13 .  การกล่าวค าเศาะละวาตต่อท่านนบีิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมิ 
14 .  การให้สลามท้ังสองคริั้ง 

 
บทท่ีแปด  ข้อบังคับของการละหมาด 
        กฎขอ้บงัคับของการปฏบิตัิละหมาดมี ๘  ประการดังนี้ 

๑. การตักบีรฺ ท่ีนอกเหนือจากตักบีรเราะตุลอิหฺรอม 
๒. การกล่าว “สามิอัลลอฮ ุลิมันฮามิดะฮฺ” ไม่ว่าละหมาดตามหรือคนเดียว 
๓. การกล่าว “ร๊อบบะนา  วะละกัลฮัมดฺ” 
๔. การกล่าว “สบุหานะ ร๊อบบียัล อะซมฺี” ในขณะโค้งรุกูอฺ 
๕. การกล่าว “สุบหานะ ร๊อบบิยัล อะอฺลา” ในขณะกราบสุญูด 
๖. การกล่าว “ ร๊อบบิฆ ฟิรฺลี” ในขณะน่ังระหว่างสองสุญูด 
๗. การกล่าวตะชะฮฺฮุดคร้ังแรก 
๘. การน่ังเพื่อตะชะฮฮฺุดคร้ังแรก  

 
บทท่ีเก้า    การกล่าวตะชะฮฮฺุด 
          การกล่าวตะชะฮฺฮุดคือการกล่าวขอ้ความดังนี้ 

ٌَاُا  ِِ  اتلَّتلِ يَّتلاُا  لَ يِّيبَاُا  َوالصَّتل اَلمُ  ،َواللَّتل ا َعلَيْيَ   الصَّتل ًَ ُّي
َ
َةُ  ااَّتلِ ُ  أ  َورمَحْي

اَلمُ  ،َوَبَرَ ثُىُ  اِ  اِاِ َ  اِ  ِعبَااِ  َوَ َ  َعلَيْيوَا الصَّتل دُ  ،الصَّتل ًَ  ْي
َ
نْي  أ

َ
 إِ َّتل  إَِ َ  َ   أ

دُ  ،اُ  ًَ  ْي
َ
نَّتل  َوأ

َ
ًدا أ  َورَُشٌُ ُ  َ بْيُدهُ  ُُمَمَّتل
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ค าอ่าน  อัตตะฮียฺยาตุ ลิลลาฮ,ิ วัศ-ศอลาวาติุ วัฏ-ฏอยยิบาต , อัส-ละลา 
มุอะลัยกะ  อัยยุฮัล  นะบียุ  วะเราะมะตุลลอฮิ  วะบะเราะกาตุฮฺ ,  
อัสสะลามมุอะลัยนา  วะอะลา  อิบาดีลลาฮ ิิศ ศอลีฮีน   อัชฮะดุ  อัลลา 
อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, วะอัชฮะดุ  อันนะ  มุฮัมมะดัน อับดุฮู วะเราะซลุูฮ ฺ
ค าแปล  “ความเคารพ  ความภกัดี และคุณธรรมทั้งมวล  เปน็สิทธิ์ของอัลลอฮฺ  
(หรือความภกัดี  คืออิบาดะฮฺทางวาจา  ทางกิริยา  และทางทรัพย์สิน  
ทั้งมวลเปน็สิทธิ์ของอัลลอฮฺทั้งส้ิน ) ขอความสันติสุข  ความเมตตาแห่งอัลลอฮฺ   
และความจ าเริญแห่งพระอ งค์จงมีแด่ท่าน โอ้ท่านนบ  ี ขอความสันติสุข  
จงมีแด่พวกเราและแก่บรรดาบา่วผู้ทรงธรรมแห่งอัลลอฮฺ    ฉันขอปฎญิญานวา่   
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ  และมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของ
พระองค์”  

              
      หลังจากนั้นกล่าวสดุดีสรรเสริญท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนี้ 

دٍ  َ َ  َصلِّي امهلل  دٍ   آِ  َوَ َ  ُُمَمَّتل   آِ  َوَ َ  إِبْيَراِيييَ  َ َ  َصلَّتليْيَت  َكَما ُُمَمَّتل
يدٌ  إِهَّتلَ   إِبْيَراِيييَ  يدٌ  مَحِ دٍ  َ َ  بَارِ ْي وَ  ،َ ِ دٍ   آِ  َوَ َ  ُُمَمَّتل َت  َكَما ُُمَمَّتل  بَاَر ْي

يدٌ  إِهَّتلَ   إِبْيَراِيييَ   آِ  َوَ َ  إِبْيَراِيييَ  َ َ  يدٌ  مَحِ ِ َ
ค าอ่าน   อัลลอฮุมมะ  ศิ็อลลิ อะลา มุฮัมมัด   วะอะลา อาลิ มุฮัมมัด ,  
กะมาศิ็อลลัยตะ  อะลา อิบรอฮีม  วะ อะลา อาลิ อิบรอฮีม , อินนะกะ  
ฮะมีด ดุม มะญดี ,  วะบาริก  อะลา มุฮัมมัด   วะอะลา อาลิ มุฮัมมัด 
กะมา บาร๊อกตะ  อะลา อิบรอฮีม  วะอะลา อาลิ อิบรอฮีม , อินนะกะ  
ฮะมีดม มะญดี     
ค าแปล  โอ้ อัลลอฮฺ  ขอได้โปรดเมตตา  (หรือสดุดี )  มุฮัมมัด  และวงศ์วาน  
ของมุฮัมมัด  ดุจดังที่ได้โปรดเมตตา  (หรือสดุดี ) แก่อิบรอฮีม   และวงศ์วาน  
ของอิบรอฮีม  แน่แท้พระองค์ทรงเปน็ที่สดุดีสรรเสริญ   ทรงเปน็ที่สรรเสริญ  
พระเกียรติ ยิ่ง  โอ้  อัลลอฮฺ  ขอพระองค็ทรงความจ าเริญให้แก่มุฮัมมัด  
และแก่วงศ์วานของมุฮัมมัด  ดุจดังที่ประทานความจ าเริญให้แก่อิบรอฮีม   
และวงศ์วานของอิบรอฮีม   แน่แท้  พระองค์ทรงเปน็ที่สดุดีสรรเสริญยิง่   
ทรงเปน็ที่สรรเสริญพระเกียรติยิง่. 

 
ถัดจากนั้น  ให้ขอความคุม้ครองจากอัลลอ ฮฺในระหวา่งตะชะ ฮฺฮุดสุดท้าย  ให้พ้น  

จากการทรมานของหลุมนรก   การทรมานในหลุมฝังศพ   การทดสอบหรือฟิตนะฮฺใน การมีชีวิต
และการตาย   และให้พ้นจากการทดสอบหรือ ฟิตนะฮฺของดัจญา ล   แล้วให้เลือกอ่านดุอาอ  ์ที่ดี
ตามแต่ปรารถนาโดยเฉพาะดุอาอ์ที่มีแบบฉบับมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่น 
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ِع ِّي  امهلل
َ
رِ َ  َ َ  أ رِ َ  ِذكْي ِن  وَُ  ْي ُت  إِ ِّي  ، امهللِعبَاَاثَِ   وَُحصْي ِ   َ لَمْي  َ  ْي
ِ رُ  َوَ   َكِثرًيا ُ لْيًما هْيَت  إِ َّتل  اُاهٌَُو  َّيغْي

َ
ِ رْي  أ ِ َر ً  ِ    َااْي  ِعوْيِد َ  ِمنْي  َمغْي

هْيَت  إِهَّتل  َوارْيمَحْيِ  
َ
 الرَّتلِحييُ  الْيَغُ ٌرُ  أ

ค าอ่าน   อัลลอฮุมมะ  อะอินนี  อะลา ซกฺิริกะ   วะ-ชุกริกะ วะิหุสนิ  
อิบาดะติก, อัลลอฮุมะ  อินนี  ซอฺลัมตุ  นัซซี  ซลุมัน  กะษีรร็อน  วะ 
ลายัฆฺฟิรุซ  ซนููบะ  อิลลา  อันตะ   ฟัฆฺฟิรฺลี   มัฆฟิเราะตัม มิน อินดิก ,   
วัรฺหัมนี  อินนะกะ  อันตัล  เฆาะฟูรุร  เราะหีม 
ค าแปล โอ้ อัลลอฮฺ   ขอพระองค์ทรงได้โปรดช่วยให้ ข้าพระองค์ ได้มีการร าลึก  
ถึงพระองค์  ขอบคุณพระองค์  และความ งดงามในการภกัดีต่อพระองค์  โอ้ 
อัลลอฮฺ  แท้จริง  ข้าพระองค์ ได้กระท า  ความไม่เปน็ธรรม  ให้แก่ตัวของ ข้า
พระองค์อย่างมากมาย  และไม่มีใครจะอภยัโทษได้  นอกจากพระองค์   ดังนั้น  
ขอได้โปรดอภยัโทษให้แก่ ข้าพระองค์ด้วยการอภัยโทษ จากพระองค์    
และได้โปรดเมตตาต่อข้าพระองค์  แน่แท้พระองค์เปน็ผู้ทรงยิง่ด้วยการให้อภยั   
ผู้ทรงยิง่ด้วยความเมตตา   

 
ส าหรับในตะชะฮุดแรกนั้น หลังจากกล่าว ค าปฏิญาณหรือ ชะฮาดะตัยนฺแล้วให้ลุกขึน้ยืน 

เพื่อละหมาด ร็อกอะฮ  ฺที่สามต่อ ในละมาดซุฮร ฺ, ละมาดอัศริ, ละหมาดมัฆริบ  และละหมาดอิชาอ  ์ 
และหากท่านจะกล่าวเศาะละวาตให้แก่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังตะชะฮฺฮุดแรก  
ก็เปน็การดีกวา่ เนื่องจากมีหลักฐานยืนยันจากหะดีษทั่วไปเกีย่วกับเร่ืองนี้  จากนั้นท่านก็ลุกขึน้ยืน
ละหมาดร็อกอะฮฺที่สามต่อไป 
 
บทท่ีสิบ สุนนะฮฺของการละหมาด    
                สุนนะฮฺของการละหมาดมีดังนี้  

1. การกล่าวดุอาอ์ อัล-อิฟติตาหฺ 
2. วางมือขวาทับมือบนหน้าอกขณะอยูใ่นท่ายืน ก่อนและหลังรุกูอฺ 
3. ยกมือทั้งสอง โดย แบฝ่ามือ และให้นิ้วมือชิดกัน ยกให้สูงระดับ

หัวไหล่หรือใบหูทั้งสองขา้งในขณะตักบรฺีครั้งแรก ขณะตักบีรฺเพื่อท าการรุกูอฺ  และขณะเงยขึน้
จากรุกูอฺ และในขณะตักบีรฺเพื่อยืนขึน้จากตะชะฮฺฮุดแรกเพื่อละหมาดต่อในร็อกอะฮฺที่สาม 

4. กล่าวดุอาอ ์มากกว่าหนึ่งคร้ังในระหวา่งการรุกูอฺและขณะสุญ  ูด 
5. กล่าวดุอาอ์อ่ืนนอกจากค าวา่ ร๊อบบะนา  ละกัล หัมดฺ หลังจากที่ยืนขึน้จากรุกูอฺ  

และการขอดุอาอ ์อภยัโทษมากกว่าหนึ่งครั้งขณะนั่งระหวา่งสุญูดทั้งสอง 
6. การท าให้ศีรษะเสมอหลังขณะการรุกูอฺ 
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7. การให้ต้นแขนทั้งสองออกห่างจากสีข้าง และให้หน้าท้องห่างออกจากขาอ่อน 
และแยกขาอ่อนให้ห่างจากแข้งขณะที่สุญูด 

8. ยกแขนทั้งสองให้เหนือระดับพ้ืนขณะสุญ ูด 
9. นั่งบนเท้าซ้าย  และให้ เท้าขวาตัง้ยัน พื้นขณะนั่ง ตะชะฮฺฮุดแรก  และขณะนั่ง

ระหว่างสองสุญูด 
10 .  นั่งแบบตะวัรรุกในตะชะฮฺฮุดสุดท้ายของละหมาดที่มีส่ีและสามร็อกอะฮฺ คือนั่งให้

ก้นติดพื้น โดยให้เท้าข้างซ้ายอยู่ใต้เท้าขวา ปลายเท้าขา้งขวายันพ้ืนไว้ 
11. ช้ีด้วยนิ้วช้ีระหวา่งตะชะฮฺฮุดแรกและตะชะฮฺฮุดครั้งที่สอง ตั้งแต่เริ่มนั่งจนกระทั่ง

สิ้นสุด และให้กระดิกนิ้วช้ีในระหวา่งการกล่าวขอดุอาอ ์ 
12. กล่าว เศาะละวาต แก่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และวงศาค

นาญาติของท่าน และแก่ท่านนบอิีบรอฮีมและวงค์วานของท่านระหวา่งตะชะฮฺฮุดแรก 
13.  การขอดุอาอ ์หลังตะชะฮฺฮุดสุดท้าย 
14. การอ่านเสียงดังใน ละหมาดศุบหฺ ละหมาดญุมอะฮฺ ละหมาดอีด ละหมาดขอฝน 

และในสองร็อกอะฮฺแรกของละหมาดมัฆริบและอิชาอ ์ 
15. การอ่านเสียงค่อยใน ละหมาดซุฮรฺ  ละหมาดอัศรฺ  ร ็อกอะฮฺที่สามของมัฆริบ  

และสอง     ร ็อกอะฮฺสุดท้ายของละหมาดอิชาอ ์ 
16. อ่านสูเราะฮฺอ่ืนนอกเหนือจากอัลฟาต ิหะฮฺ 
พร้อมๆ กับเอาใจใส่ สุนนะฮฺอ่ืนๆ นอกจากที่เราได้กล่าวไวใ้นการ ละหมาด เช่น  ส่วนที่

เกินไปจากค ากล่าวว่า ร ็อบบะนา วะละกัลหมัดฺ ส าหรับผู้ที่เป็นอิมาม หรือมะมูม หรือผู้ที่ละหมาด
คนเดียว เมื่อเงยขึน้จากรุกูอฺเพราะมันเปน็สุนนะ ฮฺ และเช่นเดียวกันกับ การวางฝ่ามือไวบ้นหัวเขา่
โดยกางนิ้วมือออกในขณะที่รุกูอฺ 
 
บทท่ีสิบเอ็ด ส่ิงท่ีท าให้ละหมาดเสีย 
     การกระท าที่ส่งผลให้การละหมาดเสียมีแปดประการดังนี้ 

1. การตัง้ใจพูด  โดยที่เขาทราบดี  ส่วนผู้ที่หลงลืมหรือไม่ทราบ  การละหมาด ของเขา  
ถือวา่ใช้ได้ 

2. การหัวเราะ 
3. การกิน 
4. การดืม่ 
5. การเปดิเอาเราะฮฺ (อวัยวะที่พึงปกปิดและสงวน) 
6. การหันเหออกไปจากทิศของกิบละฮฺจนเกินไป 
7. การเล่นหรือเคล่ือนไหวมากๆ ติดต่อกัน 
8. การเสียน้ าละหมาด 
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บทท่ีสิบสอง  เง่ือนไขของการท าวุฎูอ์ 
             การท าวฎูุอ ์หรือการอาบน้ าละหมาด มีหลักเกณฑ์อยูสิ่บประการ 

1. ต้องเปน็ผู้นับถือศาสนาอิสลาม  
2. ต้องมีสติสัมปชัญญะ 
3. มุมัยยิซ คือ พ้นวัยเด็ก และสามารถจ าแนกแยกแยะความแตกต่างได้ 
4. การเนียตหรือตัง้เจตนา 
5. ต้องเนียตหรือตั้งใจ กระท าอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่มีการเจตนาว่าหยุดท าจนกว่าจะสิ้นสุด

วุฎูอ์ 
6. ต้องสิ้นสุดจากมูลเหตุที่ท าให้ต้องอาบน้ าละหมาด (เช่น ส้ินสุดจากการปัสสาวะแล้ว คือ

ไม่อนุญาตให้อาบน้ าละหมาดขณะที่ปัสสาวะยังไม่เสร็จ เป็นต้น – ผู้ตรวจทาน) 
7. ต้องช าระร่างกายให้สะอาดจากการถ่ายและหนักถ่ายเบาก่อนที่จะอาบน้ าละหมาด 
8. ต้องใช้น้ าที่สะอาดและได้รับการอนุมัติให้ใช้ 
9. ขจัดส่ิงที่กีดกัน้ไม่ให้น้ าสามารถเขา้ถึงผิวหนัง 
10. การเขา้เวลาละหมาด ส าหรับผู้ที่มีหะดัษประจ า 

 
บทท่ีสิบสาม ข้อบังคับของวุฎูอิ์ 
      ส าหรับกฎเกณท์ขอ้บงัคับของการท าวฎุอฺูมีหกประการดังนี้  

1. ล้างหน้า พร้อมกับการบ้วนปากและสูดน้ าเข้าจมูกด้วย 
2. ล้างมือทั้งสองถึงขอ้ศอกทั้งสองข้าง 
3. ลูบทั่วศีรษะพร้อมใบหูทั้งสอง 
4. ล้างเท้าถึงตาตุม่ทั้งสอง 
5. ปฏบิตัิตามล าดับก่อนหลัง 
6. ปฏบิตัิตามขัน้ตอนอย่างต่อเนื่อง 

 
และมีสุนนะฮฺให้ล้างใบหน้า มือและเท้าสามครั้ง ในส่วน ของการปว้นปาก และสูดน้ าเข้า จมูกก็ให้
ท าสามครั้ง เช่นเดียวกัน   แต่วา่กฎเกณ ฑ์และขอ้บงัคับทางศาสนบญัญัติให้ท าคร้ังเ ดียวเท่านั้น    
ส่วนการเช็ดศีรษะนั้นไม่มีสุนนะฮฺให้เช็ดหลายครั้ง ดังที่มีปรากฏอยู่ในหะดีษเศาะฮีหฺ 
 
บทท่ีสิบส่ี ส่ิงท่ีท าให้เสียวุฎิูอิ์ (น้ าละหมาด) 
       ส าหรับส่ิงที่ท าให้เสียวุฎูอ ์หรือน้ าละหมาดนั้นมีหกประการดังนี้ 

1. มีส่ิงที่ออกมาทางทวารทั้งสอง 
2. มีนะญิสที่สกปรกออกจากร่างกาย 
3. ขาดสติด้วยการนอน  หรืออ่ืนจากนั้น 
4. สัมผัสอวยัวะเพศด้วยมือไม่ว่าจะเป็นทวารเบาหรือทวารหนักโดยไม่มีส่ิงปิดกั้น 
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5. รับประทานเนื้ออูฐ 
6. การตกจากศาสนาหรือเป็นมุรตัด ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงปกปอ้งคุม้ครองบรรดามุสลิม  

โดยทั่วหน้ากันจากสิ่งนั้นด้วยเถิด 
 
ข้อสังเกตท่ีส าคัญ 

ส าหรับการอาบน้ า ให้ศพนั้น ตามทัศนะที่ถูกต้องนั้น ถือวา่ ไม่ท าให้ น้ าละหมาด เสีย  ซึ่ง
เปน็ความเห็นของบรรดาปราชญ์อุล ะมาอ ์ส่วนใหญ่   เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันถึงการเสียน้ า
ละหมาด แต่หากวา่มือของเขาไปถูกหรือสัมผัสอวยัวะเพศของ ศพ โดยตรง(ปราศจากผ้าก  ั้น) 
เขาจ าเป็นต้องอาบน้ าละหมาดใหม่ ที่จ าเป็นก็คือ เขาไม่ควรสัมผัสหรือแตะต้องอวยัวะเพศของศพ
นอกจากมีผ้ากัน้  

ในท านองเดียวกัน กับการแตะต้องหรือสัมผัสสตรีเพศ  ซึ่งไม่ท าให้เสียน้ าละหมาด ไม่วา่  
การกระท าเช่นนั้นจะท าด้วยอารมณ์ใคร่หรือไม่ก็ตาม ตามทัศนะที่ถูกต้องที่สุดระหว่างสองทัศนะ 
ตราบใดที่ไม่ม ีการหลั่งน้ าอสุจิออกจากอวยัะวะเพศ เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เคยจูบบรรดาภรรยาของท่านบางคน แล้วไปละหมาดโดยไม่ได้อาบน้ าละหมาดใหม่อีก 
      ส่วนพระด ารัสของอัลลอฮฺตะอาลาในสูเราะ ฮฺ อัน-นิสาอ์ โองการที่   43 และสูเราะ ฮฺ อัล-
มาอิดะฮฺ โองการที่ 6 ที่วา่ 

جُُي النِّيَصآء﴾ وْي َ َمصْي
َ
 ﴿أ

ความวา่ “หรือพวกเจ้าได้สัมผสักับหญงิ”  
ความหมาย ดังกล่าวคือ  การสมสู่ภรรยา  ตาม ทัศนะความคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุด  

ของนักปราช์ญอิสลาม เช่น ท่านอิบนุ อับบาส  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา และบรรดาคณะนักปราช์  ทั้ง
รุ่นก่อนและรุ่นหลัง ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย เหล่านั้น   แท้จริง  อัลลอฮฺเปน็ผู้ทรง  
ประทานความส าเร็จ 
 
บทท่ีสิบห้า การมีอุปนิสัยตามท่ีเป็นบทบัญญตัิส าหรับบรรดามุสลิมทุกคน 

การมี อุปนิสัย ที่งดงาม ตามที่ เปน็บทบญัญัติส าหรับมุสลิมทุก คน เช่น  การมีสัจจะ   
มีความซ่ือสัตย์สุจริต  การสงวนและปกปอ้งอวยัวะเพศ  การมีความละอาย  การเปน็คนกล้าหาญ   
การมีใจปรา นี เมตตากรุณา  รักษาค าม่ันสัญญา    การท าตนให้บริสุทธิ์จากบรรดาขอ้ห้ามต่างๆ  
ของอัลลอฮฺ  มีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดี  ช่วยเหลือเกือ้กูลคนยากคนจนตามส มรรถภาพของตน 
และคุณสมบตัิอ่ืนๆ ที่ปรากฏเปน็บทบญัญัติในกิตาบลุลอฮฺและสุนนะฮฺ 
 
บทท่ีสิบหก การมีมารยาทแบบอิสลาม 

ส่วนหนึ่งของการมีมารยาทที่ดีงามในอิสลามมีดังนี้  
1. การกล่าวสลาม 
2. การท าหน้ายิ้มเเย้ม  
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3. การกินและดืม่ด้วยมือขวา 
4. การกล่าว บิสมิลลาฮ ฺเม่ือเร่ิมต้น 
5. การกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ เม่ือเสร็จส้ิน 
6. การกล่าว อัลหัมดุลิลลาฮ ฺเม่ือจาม 
7. การกล่าววา่ ยัรหะมุุกัลลอฮฺ เม่ือได้ยินผู้จามกล่าวอัลหมัดุลิลลาฮฺ 
8. การเยีย่มเยือนผู้ปว่ยไข้ 
9. การร่วมละหมาดญะนาซะฮฺและติดตามศพไปฝัง 
10. บทบญัญัติที่เกีย่วกับมารยาทการเขา้มัสยิด 
11. เขา้ออกจากบา้น 
12. ขณะเดินทาง 
13. ความสัมพันธ์ต่อบดิามารดา 
14. ต่อญาติพ ี่น้อง 
15. ต่อเพ่ือนบา้น 
16. ต่อผู้ใหญ่และเด็ก 
17. การแสดงความยินดีเม่ือเด็กคลอด 
18. การอวยพรงานแต่งงาน 
19. การปลอบประโลมและแสดงความเสียใจต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน 
20. และมารยาทอ่ืนจากนั้น เปน็ต้น วา่การนุ่งห่ม  การถอดเส้ือผ้า และสวมใส่รองเท้า 

 
บทท่ีสิบเจ็ด ข้อตักเตือนให้ห่างจากการตั้งภาคีหรือชิริก และการฝา่ฝนืต่างๆิ 

มุสลิมพึงต้องระมัดระวงั  ตักเตือนซ่ึงกันและกันให้ออกห่างจากการตัง้ภาคีต่อเอกองค์  
อัลลอฮฺ หรือปฏบิตัิการฝ่าฝ ืนต่อบทบญัญัติและขอ้บงัคับของพระองค์ เปน็ต ้นวา่ การประพฤตผิดที่
เป็นเหตุแห่งหายนะทั้งเจ็ด ( อัส-สับอฺ อัล-มูบกิอต )คือการตัง้ภาคีต่ออัลลอฮฺ  การท าไสยศาสตร์    
การฆ่าเพ่ือนมนุษย์โดยไม่ชอบธรรม การกินดอกเบี้ย การยึดเอาสมบตัิเด็กก าพร้า การหนีออกจาก
สมรภูมิรบ และการกล่าวหาหญิงผู้ศรัทธาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ว่าผิดประเวณี  

และเช่นเดียวกันกับ การอกตัญญูต่อบดิารมารดา การตัดญาติขาดมิตร การเปน็พยานเท็จ 
การสร้างความเดือดร้อนแก่เพ่ือนบา้น สร้างความอธรรมให้เกิดขึน้ต่อเลือดเนื้อ  ทรัพย์สิน  ช่ือเสียง  
และเกีย รต ิยศของเพ่ือนมนุษย์  เสพสุรายาเมา  เล่นการพนัน  พูดจาเสียดสีนินทาปา้ยร้ายผู้อ่ืน  
และกฎขอ้ห้ามอ่ืนที่พระองค์อัลลอฮฺ  อัซวะวะญัล  และท่าน นบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ได้บญัญัติห้ามไว้ 
 
บทท่ีสิบแปด การจัดเตรียมศพ(มัยยิต)ิเเละการละหมาดญะนาซะฮ ฺ

รายละเอียดส าหรับเร่ืองจัดเตรียมมัยยิตมีดังนี้ 
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ประการแรก ศาสนบญัญัติได้ก าหนดให้มุสลิมสอน  ตัลกีน ให้แก่ผู้ที่ใกล้จะส้ินชีพ  นั่นคือ 
การสอนให้เขากล่าวว  ่า ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮฺ -ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีสมควรแก่การ  

เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ ฺดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยกล่าววา่ “พวกเจ้า 
จงสอนตัลกีนแก่ผูท่ี้ใกล้จะส้ินชีพระหว่างพวกเจ้าว่า  ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮฺ ” 
รายงานโดยท่านอิมามมุสลิม 

ส่วนความหมายของค า วา่ “เมาวต์า ” ในหะดีษนี้หมายถึง  “ผู้ที่ใกล้จะส้ินชีพ ” นั่นคือ  
บรรดาผู้ที่มีสัญญานส่อให้เห็นถึงการตายได้มาสู่พวกเขาแล้ว        
 

ประการท่ีสอง เม่ือแน่ใจว่าความตายได้มาถึงเขาแล้ว คือส้ินชีพลงแล้วอย่างแน่ใจ ให้รีด
เปลือกตาทั้งสองของเขา จนปิดสนิทและจัดเคราของเขา ตามที่ปรากฏหลักฐานในสุนนะฮฺ 
         

ประการท่ีสาม  จัดการอาบน้ าให้มัยยิ ตหรือ ศพที่เปน็มุสลิม  นอกจากวา่เขา ส้ินช  ีพ 
ในสภาพของชะฮีดเช่น การตายในสนามรบ ซึ่ง ไม่จ าเปน็ต้องอาบน้ าหรือ ละหมาด ให้แก่เขา   
แต่วา่ให้น าไปฝังพร้อมเส้ือผ้าที่เขาสวมใส่อยู่  โดยไม่ต้องเปล่ียน เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ไม่ได้อาบน้ าและละหมาดให้มัยยิตคนใดที่ตายในสนามรบอุหุด 
 

ประการท่ีส่ี ลักษณะของการอาบน้ าให้ศพ 
        การอาบน้ ามัยยิด  จะต้องมีการปกปดิเอาเราะ ฮฺของผู้ตาย แล้วให้ยกศรีษะเขา  
เล็กน้อยเพ่ือรีดท้องของเขาเบาๆ ด้วยความอ่อนโยน ผู้ที่ท าการอาบน้ ามัยยิ ตควรต้องใช้ผ้าพันมือ  
หรือใส่ถุง มือยางเพ่ือเปน็การปอ้งกันจากเช้ือโรค  แล้วจึงอาบน้ า ละหมาด ให้เขา  ล้างศีรษะ  
และเคราของเขาด้วยน้ าเปล่าและน้ าที่ผสมใบพุทรา หรืออะไรก็ได้ที่คล้ายคลึงกันซ่ึงใช้ได้  จากนั้น
ให้ล้างล าตัวด้านขวาตามด้วยด้านซ้ายท าเช่นนี้ สองหรือสามคร้ัง  ใช้มือรีดท้องเขาทุกคร้ังเสมอ  
หากปรากฏของเสียออกมาทางทวารก็ให้ช าระล้างให้สะอาด  และปดิด้วยส าลีหรืออะไร ก็ตามที่ใช้
แทน ได้ หากไม่สามารถปกปดิได้ก็ให้ใช้ผงดินหรืออุปกรณ์แพทย์สมัยใหม่เช่นผ้า ปลาสเตอร์  
เปน็ต้น 
  จากนั้นให้ท าวฎุอู ์แก่เขาใหม่อีกครั้ง และหากไม่สะอาดด้วยการล้างสามครั้งก็ให้ล้างจน
ครบห้าครั้ง หรือเจ็ดคร้ังได้  แล้วเช็ด ตัยมัยยิตด้วยผ้า  แล้ว จึงพรมหรือใส่น้ าหอมที่รักแร้  ขาหนีบ  
และที่หน้าผาก แต่การพรมน้ าหอมทั่วตัวจะเปน็การดีกวา่  แล้วจึงรมผ้า ที่จะใช้ห่อศพ ด้วยไม้หอม    
ในกรณีที่หนวดหรือเล็บยาวก็ให้ตัดทิ้งเสียและหากท ิ้งไวก้็ไม่เปน็ที่ต้องห้าม ไม่ต้องหวผีมให้มัยยิ ต  
ไม่ต้องโกนขนรักแร้หรือ ขนในที่ลับ และไม่ต้องขริบปลายหุ้มอวัยวะเพศ เพราะไม่มีหลักฐาน  
ให้กระท าเช่นนั้น ส าหรับมัยยิตหญิงให้ผูกมัดผมรวมกันสามจุด  แล้วจึงปล่อยละไวข้า้งหลัง 
 
 

ประการท่ีห้า การห่อศพ 
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ที่ประเสริฐที่สุดถ้าหากว่ามัยยิต เปน็ ผู้ชายคือ ให้ห่อด้วยผ้ากะฝ่ัน หรือผ้าห่อศพสี
ขาวสามผืน เปน็การดีกวา่ โดยไม่ต้องใส่เส้ือหรือโพกสะระบนั ดังเช่นที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้เคยปฏบิตัิมา  โดยให้ห่อด้วยผ้าสามผืนนั้นที่ละชั้น ส าหรับหญิงให้ท ากะฝ่ัน  
ด้วยผ้าห้าผืน คือเส้ือ ผ้าคลุมศีรษะ  ผ้านุ่ง ผ้าห่ออีกสองผืน ส าหรับเด็กชายให้ท ากะฝ่ันด้วยผ้า ห่อ
หนึ่งหรือสามผืน และเด็กหญิง ท ากะฝ่ันด้วยเส้ือและผ้าห่อสองผืน 
               บทบงัคับที่เปน็วาญบิหรือจ าเปน็ส าหรับศพทุกๆ คนซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วก็คือ ใช้เฉพาะผ้า  
ห่อเพียงผืนเดียวเท่านั้นปกปิดให้ทั่วร่างกาย แต่ว่าหากมัยยิตเสียชีวิตในขณะครองอิหฺรอมช่วงท า
ฮัจย์ ก็จะต้องอาบน้ า ให้เขา ด้วยน้ า เปล่าและน้ า ใบพุทรา  และห่อศพเขา ด้วยผ้า นุ่งและผ้า
คลุมของเขา หรือใช้อย่างอ่ืนก็ได้  ไม่ต้องปกปดิศีรษะและใบหน้าของมัยยิต   ไม่ต้องใช้เคร่ือง หอม  
เพราะเขาจะถูกฟ้ืนคืนชีพในวนักิยามะฮฺในสภาพที่กล่าวตัลบิยะฮฺ  ดังมีหลักฐานย ืนยันจากหะดีษ
เศาะฮีหฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเร่ืองดังกล่าวนี้    แต่หากคนที่มัยยิตที่ครองอิ
หฺรอมนั้นเปน็ผูห้ญิง ก็ให้ห่อศพนางเหมือนกับศพผู้หญิงทั่วๆ ไป แต่ว่าไม่ต้องใช้เคร่ืองหอมใดๆ กับ
นาง ไม่ต้องปดิใบหน้าของนางด้วยผ้าคลุม หน้า และไม่ต้อง ใส่ถุงมือให้นาง   แต่ให้ปกปดิใบหน้า  
และมือของนางด้วยผ้าที่ใช้ห่อศพนางเท่านั้นพอ ดังที่ได้อธิบายมาแล้วขา้งต้น 
 
          ประการท่ีหก ผู้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดในการอาบน้ า ให้มัยยิตชาย ละหมาดญะนาซะฮฺให้ และ
ท าการฝังเขามากกวา่ผู้อ่ืน คือ ผู้ที่ได้รับวะศียะฮฺคือการฝากส่ังโดยผู้ตายไวใ้นเร่ืองนี้  จากนั้นก็เป็น
บดิา  ปู่และตา  ต่อมาก็เปน็ญาติใกล้ชิด กับเขา ตามระดับความใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆ จากบรรดา 
ญาติของเขา 
               ส าหรับผู้ที่มีสิทธิ์มากกว่ าในการอาบน้ ามัยยิ ตหญิงคือ  ผู้ได้รับมอบหมาย  ส่ังเสีย  หรือ 
วะศียะฮฺไว้ จากนั้นก็เป็นมารดา  ย่าและยาย  จากนั้นก็เป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดกับนางมากที่สุด 
ตามระดับความใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆ ในบรรดาพรรคพวกญาติที่เป็นผู้หญิง  

ในกรณีเป็นสามีภรรยา  ให้สามีอาบน้ า ศพให้กับภรรยา และภรรยาอาบน้ า ศพให้สามีได้  
เพราะศพของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น ภรรยาของท่านอาบน้ าให้  และท่าน  
อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ได้อาบน้ าศพให้ภรรยาของท่าน คือ ท่านหญิงฟาติมะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา 
 

ประการท่ีเจ็ด  ลักษณะและวิธีการละหมาดญะนาซะฮฺแก่ผูต้าย 
กล่าวตักบรฺีส่ีคร้ัง โดยอ่านสูเราะ ฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ  หลังตักบรฺีแรก  หากจะอ่านสูเราะ ฮฺส้ันๆ

หรืออ่านอายะฮฺสองอายะฮฺตามไปด้วยก็ดี  ดังหลักฐานยืนยันจาก หะดีษเศาะฮีหฺในเร่ืองดังกล่าว  
ซ่ึงรายงานโด ยท่านอิบน  ุ อับบาส  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา แล้วให้ตักบรฺี ครั้งที่สอง  ตามด้วย  
การกล่าวสดุดีหรือเศาะละวาตแก่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่นเดียวกับ ที่ใช้อ่านใน
ตะชะฮฺฮุด จากนั้นก็ตักบรฺีคร้ังที่สามแล้วกล่าวดุอาอ์ว่า 
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ِ رْي  امهلل  وََذَكِرهَا ،َوَ ِبرِيهَا وََصِغرِيهَا ،وَََغئِِبوَا وََ اِيِدهَا ،َوَميِّيتِوَا ِاَيِّيوَا ااْي
 ْيثَاهَا

ُ
يَ ْيجَىُ  َمنْي  امهلل ،َوأ حْي

َ
ِيىِ  ِموَّتلا أ حْي

َ
اَلمِ  َ َ   َ  ِشْي يْيجَىُ  َوَمنْي  ،اإلْي ٌَ َّتل ٌَ َّتلىُ  ِموَّتلا ثَ  َ جَ

يَمانِ  َ َ  ِ
ِ رْي  ، امهللاإلْي ُ   وََ  ِىِ  ،َوارْيمَحْيىُ  َ ُ  ااْي ِرمْي  ،َ وْيىُ  َوا ْي  ْي

َ
 ،هُُزَ ُ  َوأ

َخلَىُ  َووَشِّي ْي  ِصلْيىُ  ،ُمدْي ْيَماءِ  َوااْي ىِ  ،َوالْيَ َاِ  َوااَّتللْيِ   بِال ََلايَا ِمنَ  َوَ  ِّي  َكَما اْلْي
ٌْيُو  ُّيوَ َّتل   ْييَُ   ااَّتل

َ
ُ  ،ادلَّتل َِس  ِمنَ  األ بْيِد ْي

َ
ًا َااًرا َوأ الً  ،َااِرهِ  ِمنْي  َخريْي يْي

َ
ًا َوأ  َخريْي

ِلىِ  ِمنْي  يْي
َ
ِخلْيىُ  ،أ اْي

َ
َوَّتلةَ  َوأ هُ  ،ااْي ِع ْي

َ
ِ  َعَ اِو  ِمنْي  َوأ  َوا ْيَص ْي ، ااَّتلارِ  َعَ اِو وَ  الْيَ  ْي

ِهِ  ِ   َ ُ  رْي  ،َ  ْي ٌِّي وَا َ   امهلل ، ِ يىِ  َ ُ  َوهَ َرهُ  ََتْيِرمْي جْي
َ
َدهُ  ثُِضلَّتلوَا َوَ   أ  .َ عْي

ค าอ่าน   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 วะอฺฟุอันฮุ , วะอักริม  นุซลุะฮู , 
วะวัสสิอฺ  มุดคอละฮู , วัฆสิลฮุ  บิลมาอ ิิ วัษษัล วัลบะร็อด,  วะ นักกิฮิี 
มินิัล คอฏอยา กะมา ยุนักก็อษ  เษาบิุล อับยะฎุ มิีนัดดะนัส , วะ 
อับดิลฮุ ดาริ็อน คิ็อยรอน มินดาริฮี, วะ อะฮฺลัน คิ็อยริ็อน มิน อะอฺลิฮี ,  
วะ อัดค ิิลฮุลิญนันะฮฺ, วะ อะอิซฮุ มิน อะซาบ บิิลก๊อบริ  วะ อะซาบิิน
นารฺ,  วัฟซะละฮู  ฟี กิ็อบริฮี , วะเนาวิร  ละฮู  ฟีฮิ , อัลลอฮุมมะ  ลา 
ตะหฺริมนา อัจญิ์เราะฮู  วะลา ตุฎิลละนา บะอฺดะฮู 
ค าแปล “โอ้  อัลลอฮฺ  ขอพระองค์ทรงโปรดอภยัโทษต่อผู้มีชีวติของเรา  
ต่อผู้ที่ตายของเรา  ผู้ที่อยู่  ณ ที่นี้  และผู้ที่ มิได้อยู่  ณ ที่นี้  เด็กๆ  ของเรา 
และผู้ใหญ่ของเรา บรรดาชายของเราและบรรดาหญิงของเรา  โอ้ อัลลอฮฺ  ผู้ใด 
ที่พระองค์ให้เขามี ชีวติอยูใ่นหมู่พวกเรา  ขอพระองค์ทรงให้เขามีชีวติอยู่  
ในอิสลาม และผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาตายไปจากพวกเรา  ก็ขอได้ทรงให้เขา  
ตายอยูใ่นอีมาน  โอ้  อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภยัโทษแก่เขา  และทรง 
เมตตาเขา และทรงให้เขา ปลอดภัย และทรงปกปอ้งเขา  ทรงให้เกียรติ แก่ 
ที่พ านักของเข า และทรงท าให้ ทางเข้า ของเขากวา้ง  และทรงได้โปรด  
ช าระล้างเขาด้วยน้ า  หิมะ  และลูกเห็บ  และช าระล้างความผิดของเขา  
เช่นเดียวกับที่ผ้าขาว ถูกช าระให้ สะอาดจากส่ิงเปรอะเปื้อน  ทรงเปล่ียน  
ให้แก่เขาซ่ึงที่อาศัยที่ดีกวา่บา้นของเขา  และครอบครัวที่ดีกวา่ครอบครัวของ  
เขา และทรงทำให้เขาได้เขา้สวนสวรรค์  และทรงปกปอ้งเขา  จากการทดสอบ 
ในหลุมศพ และการลงโทษแห่งไฟนรก และทรงท าให้หลุมศพของเขากวา้งขึน้  
และทรงท าให้เขาได้แสงสวา่งในนั้น  โอ้ อัลลอฮฺ  ขอพระองค์ทรงอย่าท า  
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ให้ผลรางวลัของเขาเปน็ที่หวงห้ามแก่เรา (คือทรงโปรดประทานผลบุญแก่เราที่
ได้ละหมาดศพให้เขา) และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผิดหลังจากเขา”  

 
จากนั้นก็ให้ตักบรฺีคร้ังที่ส่ี แล้วจึงให้สลามทางขวาคร้ังเดียว  เปน็อันส้ินสุดการละหมาดญะนาซะฮฺ  

และ เปน็การ ส่งเสริมให้ ยกมือขึน้ทุกคร้ังขณะตักบรฺี  กรณีมัยยิ ตหญิงให้กล่าว  
อัลลอฮุมมัฆฟิรฺ  ละฮา ... จนจบ และหากมัย ยิตสองคนให้กล่าว  อัลลอฮุมัฆฟิรฺ  ละฮูมา ... 
จนจบ หากมากกวา่นั้นให้กล่าว  อัลลอฮุมมัฆฟิรฺ  ละฮุม ... จนจบ (คือ เปล่ียนค าสรรพนาม  
ตามเพศและจ านวนของมัยยิ ต – ผู้แปล ) และหาก เปน็มัยยิตทารก เราจ าเปน็ต้องเปล่ียนดุอาอ  ์ 
อภยัโทษให้แก่เขาดังนี้ 

َعلْيىُ امهلل   ًرا ، ََرًطا َاَا اجْي يْيِى، وََ ِ يْيعاً ُ َاْيباً، امهلل وَُذخْي ٌَادِلَ ِ لْي  ل بِِى  َ  ِّي
َما ًُ ٌَاِزيوَ ِ يْي  ،َم عْي

َ
ُجٌريَما بِىِ  َوأ

ُ
ىُ  ،أ ِ ْي اْي

َ
ِمِو َ   َشلَِ  بَِصاِلِ   َوأ ْيُم ْي ، ال

َعلْيىُ َوا َِجَ  َعَ اَو إِبْيَراِييي َكَ الَة يِف  جْي اَلُم، َوقِِى بِرمَحْي الُ  َوالصَّتل  َعلَيْيِى الصَّتل
َِ يْييِ   .ااْي

ค าอ่าน  อัลลอฮุม  มัจญ ิ์อัลฮุ  ฟะเราะฏอ, วะิซุครอนิลิวาลิดัยฮิ , วะ 
ชะฟีอัน  มุญาบัน , อัลลอฮุมมะ  ษักกิล  บิฮี มะวาซนีะฮิุมา, วะ อะอฺซ ิิม 
บิฮี อุญูเราะฮิุมา, วะ อัลฮิกฮู บิศอลิหิิสะลัฟฟิล  มุมินีน, วัจญ์อัลฮู ฟี 
กะฟาละติ  อิบรอฮีม  อะลัยฮิศ ิเศาะลาตุิ วัสสะลาม, วะกิฮิี บิเราะ หฺ
มะติกะ อะซาบิัล ญะฮีม 
ค าแปล “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเปน็รางวลัล่วงหน้า เปน็สมบตัิ  
ส าหรับบดิามารดาของเขา  และทรงโปรดให้เขาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือที่ได้รับ
การสนอง โอ้ อัลลอฮฺ ทรงโปรดให้ตาช่ังของเขาทั้งสองหนัก เพราะเหตุแห่งเขา  
และประทานรางวลัอันยิง่ใหญ่แก่เขาทั้งสอง  และทรงโปรดให้เขา ได้อยู่พร้อม
กับบรรดากัลยานชนผู้ศรัทธาก่อนหน้านี้  และทรงโปรดท าให้เขาอยูภ่ายใต้  
การอนุเคราะห์ของท่านนบอิีบริฮีม  อะลัยฮิสลาม และขอโปรดปกปอ้งเขา  
ด้วยความเมตตาของพระองค์จากการลงโทษแห่งนรก”   

 
  สุนนะฮฺให้อิมามยืนตรงกับศีรษะของมัยยิตชาย และยืนตรงกลางส าหรับมัยยิ ตหญิง ใน
กรณีที่มีมัยยิตหลายคนให้วางมัยยิ ตชายถัดจากอิมาม  และวาง มัยยิตหญิงถัดจากมัยยิตชายไป
ทางด้านกิบละฮฺ และหากมีมัยยิตที่เปน็เด็กชายอยู่ด้วยก็ให้วางเขาก่อน หลังจากนั้นจึงเปน็มัยยิ ต
หญิง แล้วถัดไปก็เป็นมัยยิตที่เป็นเด็กผูห้ญิง ให้วางศีรษะมัยยิตเด็กชายเสมอเท่าศรีษะมัยยิ ตชาย 
และวางมัยยิตหญิงให้ตรงกลางล าตัวของมัยยิดหญิงเสมอศีรษะของมัยยิตชาย ในท านองเดียวกัน 
ให้วางศีรษะมัยยิดเด็กหญิงเสมอเท่าศีรษะมัยยิ ตหญิง  และตรงกลางล าตัว ของมัยยิ ตที่เป็น
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เด็กผู้หญิงอยู่เสมอ เท่าศีรษะของมัยยิตชาย  และให้มะมูมยืนหลังอิมาม  นอกจากวา่มะ มูมคนใด  
ไม่สามารถหาที่ยืนหลังอิมามได้   ก็ให้ยืนทางขา้งขวาของอิมามได้  
 

ประการท่ีแปด ลักษณะการฝงัศพ      
ศาสนบญัญัติได้ก าหนดให้ขดุหลุมลึกเท่าคร่ึงตัวของผู้ชาย ให้ท าละหัดหรือส่วนที่แซะดิน

เป็นช่องเพื่อเก็บมัยยิตนั้นอยู่ ด้านกิบละฮฺ  ต้องวาง ศพลงในช่องละหัดโดยให้ศพนอนบนสีข้าง
ด้าน ขวา แล้วจึงเปดิหรือคล่ีมัดผ้าออกโดยไม่ต้อง ดึงออกอมาแต่ ให้ปล่อยทิ้งไวเ้ช่นนั้น   
ไม่ต้องเปดิหน้า ไม่วา่เปน็ชายหรือหญิง แล้วจึงวางก้อนอิฐปิดช่องนั้นไว้และปิดซอกหลืบหรือช่อง
เล็กๆ ให้ดีเพื่อกันดินเข้าไป ในกรณีที่หาก้อนอิฐไม่ได้ให้เปล่ียน เป็นแผ่น ไม้หรือหินหรือไม้อ่ืนๆ ได้  
เพื่อกันดินไม่ให้เข้าไปในช่องนั้น แล้วจึงกลบด้วยดินเปน็อันเสร็จส้ินการฝัง  และส่งเสริม
ให้กล่าวดุอาอ ์ ในขณะวางศพลงหลุมวา่ 

ِآ اِ าاِ َوَ َ  ล่بِيِ  ٌْي  ِملَّتلِة رَُش
ค าอ่าน  บิสมิลลาฮ ฺวะอะลา มิลละติ เราะสูลิล ลาฮ ฺ
ค าแปล  ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ   และตามแบบฉบั บของท่าน ศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ ศ้อลฯ 

 
และให้ถมหลุมเปน็เนินสูงขึน้มาประมาณหนึ่งคืบ  แล้ววางก้อน หินบนกูบุรฺ

หากสามารถท าได้ แล้วจึงพรมด้วยน้ า 
อิสลามได้ก าหนดให้ผู้มาร่วมฝังยืนไวอ้าลัยที่ปากห ลุม  เพ่ือขอดุอาอ  ์ให้แก่ผู้ตาย  

เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยยืนที่ปากหลุมศพเม่ือท่านได้เสร็จส้ินจากการฝัง 
โดยท่านได้กล่าวไวว้า่  “พวกท่านจงขอต่ออัลลอฮฺ  ตะอาลาให้อภัยโทษแก่พี่น้องของท่าน  
จงขอดุอาอฺตัษบีต(ให้เขายืนหยัดมั่นคงในการผ่านการทดสอบในกุบูรฺ) ให้แก่เขา  แท้จริง 
ขณะน้ี เขาก าลังถกูสอบถาม” 

 
ประการท่ีเก้า  ศาสนบญัญัติยังได้ก าหนดให้ผู้ที่ยังไม่ได้ท าการ ละหมาดญะนาซะฮฺ  

เนื่องจากเขามาไม่ทัน ให้เขาได้ละหมาดแก่ผู้ตายหลังส้ินสุดการฝังที่หลุมศพเขาได้  เพราะท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยปฏบิตัิเช่นนั้น ส าหรับช่วงระยะเวลาของการท าละหมาดดังกล่าว  
ต้องอยูภ่ายในระยะเวลาหนึ่งเดือน หรือน้อยกว่านั้น   แต่หาก วา่เวลาล่วงเลย มามากกว่านั้น
ไม่จ าเปน็ต้อง ละหมาด ที่หลุม ศพ  เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันวา่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ปฏบิตัิเช่นนั้น. 
 

ประการท่ีสิบ ไม่เปน็ที่อนุมัติให้ครอบครัวของผู้ตายจัดเล้ียงอาหาร   ดังค ากล่าวของท่าน  
ญะรีรฺ บนิ อับดุลลอฮฺ  อัล-บะญะลีย์ เศาะหาบะฮฺ ผู้ทรงเกีย รติท่านหนึ่ง  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ที่วา่ 
“เราถือว่า การรวมตัวกันที่บ้านของครอบครัวผู้ตายและจัดท าอาหารหลังจากฝังเรียบร้อยแล้ว นั้น 
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เป็นส่วนหนึ่งของ นิยาหะฮฺ (การแสดงความอาลัยที่ไม่อนุญาตให้ท า)” รายงานโดย 
ท่านอิมามอะหมัด  ด้วยสายสืบที่ หะซัน  ส่วนการจัดท าอาหาร ให้ครอบครัวผู้ตาย 
หรือบรรดาแขกที่มาร่วมของพวกเขาถือวา่ ท า ได้  ศาสนบญัญัติใช้ให้จัดท าอาหารใ ห้ 
ญาติพ่ีน้องแล ะเพ่ือนบา้นของผู้ตาย  เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
เม่ือทราบถึงการตายของท่าน  ญะฟัรฺ  บนิ  อบี ฏอลิบ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ที่ประเทศซีเรีย  
ท่านได้ส่ังให้ครอบครัวของท่านจัดท าอาหารเล้ียงให้ครอบครัวท่านญะฟัรฺ  ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าววา่ “แท้ท่ีจริงิได้มีสิ่งท่ีท าให้พวกเขายุ่งเหยิงมาหาพวกเขา” 

ไม่ถือวา่เปน็ความผิดในกรณีที่ครอบครัวของผู้ตายจะได้เช้ือเชิญให้เพ่ือนบา้นและคนอ่ืนๆ
มาร่วมรั บประทานอาหารที่ ถูกจัดเตรียมและถูกมอบให้พวกเขา  และช่วงเวลาของการ กระท า
ดังกล่าวนี้ ไม่ได้ถูกจ ากัดไวอ้ย่างแน่นอน เท่าที่เราทราบจากบทบัญญัติทางชะรีอะฮฺ  
                  

ประการท่ีสิบเอ็ด  ไม่เปน็ที่อนุ มัติให้หญิงไวทุ้กขม์ากกวา่สามวนั  นอกจากนาง 
จ าต้องไวทุ้กขเ์พ่ือสามีของนางเท่านั้นเปน็เวลาส่ีเดือนกับสิบวนั  นอกจากเสียวา่  
นางตัง้ครรภจ์นกระทั่งคลอด   จากหลักฐานยืนยันเร่ืองดังกล่าวใน หะดีษเ ศาะฮีหฺ   ส่วนชาย  
ไม่เปน็ที่อนุมัติให้ไวทุ้กขไ์ม่วา่จะเปน็ญาติหรือผู้อ่ืน  
 

ประการท่ีสิบสอง  ศาสนบญัญัติได้ส่ งเสริมให้ ผู้ชายได้เยีย่มเย  ียนกุบูรฺสถานที่ฝังศพ  
เปน็คร้ังคราวเพ่ือขอดุอาอ  ์ให้แก่ผู้ตาย  และขอดุอาอ์แห่ง ความเมตตาต่อพวกเขา  เพ่ือร าลึก  
ถึงความตายและส่ิงที่จะเกิดขึน้แก่เขาหลังจากความตาย ดังที่ท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ได้กล่าววา่  “พวกท่านจงไปเยี่ยมกุโบร์  เพราะแท้จริง  มันท าให้พวกท่านได้ร าลึก  

ถงึอาคิเราะฮฺ”  บันทึกโดยอิมามมุสลิมในเศาะฮีหฺของท่าน ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ได้เคยสอนให้บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านกล่าวเม่ือไปเยีย่มกุบูรวฺา่ 

اَلمُ  َل  َعلَيْيُ يْي  الصَّتل يْي
َ
يَارِ  أ ِمِو َ  ِمنَ  ادلِّي ْيُم ْي ِلِم َ  ال ْيُمصْي  ดا ُ  َ اءَ  إِنْي  َوإِهَّتلا ،َوال

ُآ نَ  ، َِحُ ٌنَ 
َ
ِدِم َ  اُ  يَرْيَحيُ ، الْيَعاِ يَةَ  َولَُ يُ  َاَا اَ  شْي  جَ ْي ْيُمصْي  ِموَّتلا ال
ِخِرينَ 

ْي
جَ  ْيُمصْي    َوال

ค าอ่าน  อัสสะลามุ อะลัยกุม อะหฺลัด ดิ ยารฺ  มินัล มุอฺมินีน วัล มุสลิมีน
, วะอินนา อินชาอัลลอฮ ิุ บิกุม  ลาหิกูน, นัสอะลิุลลอฮะ ละนา วะ 
ละกุมิุล อาฟียะฮฺ, ยัรฮะมุลลอฮลุ มุสตักดิมีนะ มินนา วัลมุสตะอฺ คิรีน 
ค าแปล “ขอความสันติจงมีแด่ พวกท่าน เหล่า ชาวสุสานทั้งหลาย  จากบรรดา
มุอ์มินผู้ศรัทธา และมุสลิ มผู้มอบตน และหากอัลลอฮฺพึงประสงค์  
พวกเราก็จะเปน็ผู้ติดตาม พวกท่า น ขา้แต่อัลลอฮฺ  ได้โปรดประทาน ความ
ปลอดภัย แก่พวกเรา และพวกท่าน  ขอพระองค์  ทรงโปรดเมตตาบรรดาผู้  
(ได้ส้ินชีวติ) ก่อนหน้าและหลังจากพวกเรา” 
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ส าหรับหญิงไม่มีหลักฐานจากบทบญัญัติให้เยีย่ม กุบูรฺ   เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่งบรรดาหญิงที่ได้ไปเยีย่ม กุบ ูร ฺ และเพราะเกรงวา่จะเกิดฟิตนะ ฮฺแก่นาง  
และการ ที่นางมีความอดทนน้อย  ในท านองเดียวกัน  จึงไม่เปน็ที่อนุมัติส าหรับนางที่จะ  
ติดตามไปฝังศพ เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามพวกนาง เกีย่วกับเร่ืองนี้ไว้      
ส่วนก ารละหมาด ญะนาซะฮฺที่มั สยิดหรือวา่ที่มุศ  ็อลลานั้นเปน็บทบญัญัติส าหรับชายหญิง  
โดยทั่วหน้ากัน 
            นี่คือท้ายของสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถรวบรวมไว้ได้ 
            ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงโปรดประทานความสันติสุขแด่ท่านนบขีองเรา  นบี มุฮัมมัด  
ครอบครัวของท่าน และ บรรดาสาวกโดยทั่วหน้ากัน  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 


