หมวดที 1 อิจ ฺติฮาด และ ตักลีด
อิสลามเป็ นศาสนาสุ ดท้ายและสมบูรณ์ทีสุ ด บัญญัติต่าง ๆ ล้วนแต่มี
ความเหมาะสมและตรงกับสัญชาติญาณดั'งเดิมของมนุษย์ท' งั สิ' น หากผูใ้ ด
นําเอาบทบัญญัติเหล่านี'มาเป็ นครรลองในการดําเนิ นชีวติ ความสมบูรณ์ก็จะ
ประสบกับเขาอย่างแน่นอน
ศาสนาอิสลามครอบคลุมอยู่บนหลัก 3 ประการ กล่ าวคือ
ประการทีหนึง หลักความศรัทธา (อุซุลุดดีน) หมายถึงหลักการที
เกียวข้องกับความเชื อศรัทธา มุสลิมจะต้องยอมรับด้วยเหตุและผลอันเป็ น
พื'นฐานสําคัญแห่งอิสลาม ซึ งจะต้องไม่เชื อหรื อคล้อยตามความเชื อของ
บุคคลอืน
ประการทีสอง หลักการปฏิบตั ิ (ฟุรูอุดดีน) หมายถึงหลักศาสนบัญญัติที
มุสลิมทั'งหลายต้องนํามาปฏิบตั ิหรื อละเว้นการกระทํา ซึ งเรี ยกอีกอย่างว่า
บทบัญญัติ สําหรับบุคคลทีไม่ได้เป็ นมุจ:ฺ ตะฮิด (ผูม้ ีความเชียวชาญด้าน
นิติศาสตร์ อิสลาม) ต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของมุจ:ฺ ตะฮิดขั'นสู งสุ ด
ประการทีสาม จริ ยศาสตร์ (อัคลาก) หมายถึงการปฏิบตั ิตวั เองให้
สอดคล้องกับหลักการศาสนา โดยเน้นไปทีการพัฒนาและยกระดับจิตใจ
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หลักความศรัทธา
หลักความศรัทธา คือ หลักการเกียวกับการสร้างความคิดและความเชือ
ของมนุษย์ให้มนคงแข็
ั
งแรง เป็ นหน้าทีของมุสลิมทุกคนทีต้องเชือมัน และ
ยอมรับสิ งเหล่านั'นด้วยเหตุผลหลักความศรัทธาถือเป็ นหลักศาสนา เป็ น
ภารกิจเกียวกับความเชือจึงต้องอาศัยความเชื อมัน ด้วยเหตุน' ี หลักความ
ศรัทธาจึงไม่อนุ ญาตให้ปฏิบตั ิตามผูใ้ ด

หลักการปฏิบัติ
หลักปฏิบตั ิ หมายถึง กฎบัญญัติต่าง ๆ อันเกียวข้องกับการกระทําของ
มนุษย์ ประกอบด้วยสิ งจําเป็ นและไม่จาํ เป็ น ซึ งการกระทําหรื อการละเว้น
ต้องอยูบ่ นพื'นฐานความเชื อทีถูกต้อง จึงจะถือว่าได้ปฏิบตั ิตามคําสังของ
พระองค์แล้ว
บุคคลทีมีหน้าทีปฏิบตั ิ ถ้าต้องการรู ้จกั คําสังห้ามและคําสังใช้สามารถ
กระทําได้ 3 วิธี กล่าวคือ ค้นคว้าและวิจยั จากแหล่งข้อมูลเกียวข้องเพือ
ตีความปั ญหาด้วยตัวเอง หรื อปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของมุจ:ฺ ตะฮิดทีค้นคว้า
มาแล้ว หรื อปฏิบตั ิหน้าทีด้วยการอิฮฺติยาฏ
ฉะนั'น หน้าทีของผูป้ ฏิบตั ิอาจเป็ น 1 ใน 3 ประเด็น กล่าวคือ อิจ:ฺ ติฮาด
ตักลีด หรื ออิฮฺติยาฏ
ก่อนทีจะอธิ บายหน้าทีสามประการข้างต้น ขอกล่าวถึงคําว่า มุกลั ลัฟ
เงือนไขของมุกลั ลัฟ และการแบ่งบทบัญญัติก่อนเพือความไม่สับสนในการ
ทําความเข้าใจ
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เงือนไขการปฏิบัติ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงมอบสิ งทีลํ'าค่าทีสุ ดแก่มนุษย์อนั ได้แก่ สติปัญญา
การเลือกสรร และเจตนารมณ์เสรี ซึ งสิ งเหล่านี'เองทีบ่งบอกว่ามนุษย์มีความ
พิเศษต่างไปจากสรรพสิ งอืน
และพระองค์ทรงมอบความรับผิดชอบใน
หน้าที ทีมีต่อพระเจ้าแก่มนุษย์ ดังนั'น ถ้าบุคคลใดปฏิบตั ิหน้าทีเหล่านั'นด้วย
ความเคร่ งครัดชี วติ ของเขาจะพบกับความสุ ขนิรันดร์
มุกลั ลัฟ หมายถึง บุคคลทีวาญิบ (จําเป็ น) ต้องปฏิบตั ิหน้าทีของตนให้
สอดคล้องตามศาสนบัญญัติโดยครบสมบูรณ์มิให้ขาดตกบกพร่ อง มุกลั ลัฟ
คือบุคคลทีมีเงือนไข 3 ประการ ดังต่อไปนี'
1. บาลิฆ หมายถึงบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ
2. ต้องมีสติสัมปชัญญะมิใช่คนวิกลจริ ต
3. ต้องมีความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจ
ดังนั'น บุคคลทีมีเงือนไขครบ 3 ประการ วาญิบต้องปฏิบตั ิหน้าทีของ
ตนให้สอดคล้องตามศาสนบัญญัติอย่างเคร่ งครัด ถ้าดื'อดึงไม่ปฏิบตั ิตามถือ
ว่าเป็ นผูฝ้ ่ าฝื นคําสังของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ต้องได้รับการลงโทษตามบทบัญญัติ
แต่ถา้ บุคคลนั'นยังไม่ถึงเกณฑ์บาลิฆ หรื อเป็ นคนวิกลจริ ต หรื อไม่มี
ความสามารถในการปฏิบตั ิ ถือว่าไม่มีหน้าทีต้องปฏิบตั ิ การกระทําของเขา
ไม่เป็ นวาญิบและไม่ฮะรอม ดังนั'น ถ้าคนวิกลจริ ตหรื อเด็กทียังไม่บาลิฆพูด
โกหก หรื อไม่นะมาซจะไม่ถูกลงโทษ แม้วา่ การกระทําดีบางอย่างจะมีผล
บุญมากก็ตาม เช่น ถ้าเด็กทียังไม่บาลิฆสามารถนะมาซได้อย่างถูกต้อง หรื อ
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สามารถบําเพ็ญฮัจ:ฺ ได้ ซึ งการกระทําเหล่านี'มีผลบุญตอบแทนมากมาย
แต่เขาไม่มีหน้าทีต้องกระทํา และถ้าละเว้นถือว่าไม่ถูกลงโทษ
อย่างไรก็ตามผูป้ กครองเด็ก หรื อคนวิกลจริ ต และรัฐอิสลามมีหน้าที
รับผิดชอบการกระทําทีไม่ถูกต้องของพวกเขา ด้วยเหตุน' ีเอง วาญิบสําหรับ
ผูป้ กครองเด็กต้องคอยระวังมิให้เด็กล่วงละเมิดสิ ทธิ ของคนอืน และวาญิบ
สําหรับผูป้ กครองรัฐอิสลาม (ฮากิม) ต้องทําทานบนเพือรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยและความยุติธรรมแก่สังคม
แต่สาํ หรับบุคคลทีไม่มีความสามารถ ในการปฏิบตั ิบทบัญญัติทีเป็ นวา
ญิบหรื อละเว้นสิ งฮะรอม บางกรณี เท่านั'นทีหน้าทีของเขาจะหมดไปโดย
ปริ ยาย เช่น คนป่ วยเรื' อรังไม่มีหน้าทีต้องถือศีลอด แม้วา่ บางกรณี ทีไร้
ความสามารถในการปฏิบตั ิ จะมีหน้าทีอืนตามมาก็ตาม เช่น กะฟาเราะฮฺ ศีล
อดสําหรับผูป้ ่ วยเป็ นต้น รายละเอียดอธิ บายไว้แล้วในหนังสื อริ ซาละฮฺต่าง ๆ
ใครคือผูบ้ รรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ
บุคคลทีมีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึงดังจะกล่าวต่อไปนี' ถือว่าบรรลุนิติ
ภาวะตามศาสนบัญญัติ ซึ งมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. อสุ จิเคลือนออกมาไม่วา่ จะหลับหรื อตืนมีเพศสัมพันธ์หรื อไม่ก็ตาม
2. มีขนขึ'นบริ เวณอวัยวะเพศ
3. มีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์สาํ หรับเด็กชาย และ 9 ปี บริ บูรณ์สาํ หรับ
เด็กหญิง
การบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติไม่จาํ เป็ นต้องมีสัญลักษณ์ครบทั'ง 3
ประการ อาจมีสัญลักษณ์อย่างหนึงอย่างใดก็ถือว่าเพียงพอแล้ว เช่น ถ้าชายมี
นํ'าอสุ จิเคลือนออกมาถึงแม้วา่ อายุจะยังไม่ถึงเกณฑ์กาํ หนดก็ตาม ถือว่าบา
ลิฆแล้ว จําเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามศาสนบัญญัติให้ครบสมบูรณ์

๔

หลักการคํานวณนับอายุบาลิฆ
ทุก ๆ ปี จันทรคติจะน้อยกว่าปี สุ ริยคติ 10 วัน กับ 18 ชัวโมง หมายถึงปี
ของจันทรคติจะมีแค่ 354 วัน กับ 6 ชัวโมง
ด้วยเหตุน' ี ถ้าเอาจํานวน 96 วัน กับ 18 ชัวโมง ลบจํานวน 9 ปี ของปี สุ ริ
ยคติ จะได้ 9 ปี บริ บูรณ์สาํ หรับปี จันทรคติ หรื อเอาจํานวน 161 วัน กับ 6
ชัวโมง ลบจํานวน 15 ปี ของปี สุ รยคติ จะได้ 15 ปี บริ บูรณ์สาํ หรับปี
จันทรคติ
ฉะนั'น บุคคลทีนับอายุตามปี สุ ริยคติจาํ เป็ นต้องชดใช้สิงทีมิได้ปฏิบตั ิ เช่น
ชายทีเริ มปฏิบตั ินมาซ เมืออายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์ตามปี สุ ริยคติ ดังนั'น เขา
ต้องชดใช้นะมาซจํานวน 161 วัน ศีลอดและบทบัญญัติอืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน
การแบ่ งบทบัญญัติ(บทบัญญัติ)
1. วาญิบ หมายถึง สิ งจําเป็ นต้องปฏิบตั ิหากละเว้นถือว่ามีความผิด ต้อง
ถูกลงโทษตามศาสนบัญญัติ เช่น นมาซ และศีลอด เป็ นต้น
2. ฮะรอม หมายถึง สิ งจําเป็ นต้องละเว้น ถ้าปฏิบตั ิถือว่ามีความผิดต้องถูก
ลงโทษ เช่น พูดโกหก หรื อลักขโมยเป็ นต้น
3. มุซตะฮับ หมายถึง สิ งทีสมควรปฏิบตั ิ หรื อสนับสนุ นให้ปฏิบตั ิมีผล
บุญตอบแทน แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ิถือว่าไม่มีความผิดและไม่ถูกลงโทษ เช่น
นมาซยามดึก (เศาะลาตุลลัยนฺ )
4. มักรู ฮฺ หมายถึง สิ งทีสมควรละเว้น แต่ถา้ ปฏิบตั ิจะไม่ถูกลงโทษ เช่น
การรับประทานของร้อนจัด
5. มุบาฮฺ หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิมีค่าเท่ากัน คือ ไม่มีผลบุญ
และไม่ถูกลงโทษ เช่น การเดิน การนังโดยปกติทวไป
ั
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การแบ่ งบทบัญญัติอกี ลักษณะหนึง
1. รู ้โดยทัวไป (บะดีฮียฺ) เช่น การเป็ นวาญิบของนมาซ หรื อการฮะรอม
สําหรับซิ นา (ผิดประเวณี ) ซึ งทุกคนทราบกฎเกณฑ์เป็ นอย่างดี
2. มิได้รู้โดยทัวไป (ฆอยรุ บะดีฮียฺ) ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ
- บทบัญญัติซึงเป็ นไปได้ทีจะอิฮฺติยาฏ
- บทบัญญัติซึงเป็ นไปไม่ได้ทีจะอิฮฺติยาฏ หรื อแนวทางของการอิฮฺติยาฎ
ไม่ชดั เจน
ประเด็นแรก ไม่จาํ เป็ นต้องตักลีด ส่ วนประเด็นทีสองเป็ นไปได้ทีจะอิฮฺติ
ยาฏ ถ้าหากเข้าใจและรู ้เรื องการอิฮฺติยาฏ ดังนั'น สามารถปฏิบตั ิหน้าทีโดย
การอิฮฺติยาฏได้ แม้วา่ อนุญาตให้ตกั ลีดได้ก็ตาม *
อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี กล่าวว่า การปฏิบตั หน้าทีโดยการอิฮฺติยาฏ ต้อง
รู ้จกั ประเด็นและวิธีการอิฮฺติยาฏ ซึ งมีชนส่ วนน้อยเท่านั'นทีรู ้ อีกด้านหนึง
การอิฮฺติยาฏ โดยทัวไปต้องใช้เวลามากกว่า
3. ประเด็นสุ ดท้ายของบทบัญญัติ คือ มิได้เป็ นบทบัญญัติทีรู ้โดยทัวไป
(บะดีฮียฺ) และมิสามารถปฏิบตั ิหน้าทีโดยการอิฮฺติยาฏได้ กล่าวคือ เป็ น
การอิจ:ฺ ติฮาดหรื อตักลีด หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิมีหน้าทีอิจ:ฺ ติฮาด หรื อตักลีด
ตามมุจ:ฺ ตะฮิดเท่านั'น
หลังจากอธิ บายบทนํา 2 ประการแล้ว (เงือนไขการปฏิบตั ิ การแบ่ง
บทบัญญัติ) ลําดับต่อไปจะอธิ บายปั ญหาการอิจ:ฺ ติฮาด ตักลีด และการอิฮฺติ
ยาฏ
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อิจ ฺติฮาด
อิจ:ฺ ติฮาด ตามหลักภาษาหมายถึง ความเพียรพยายามและความเหนือย
ยาก แต่ตามหลักศาสนิติศาสตร์ อิสลามหมายถึง การค้นคว้า วิเคราะห์ และ
วิจยั เพือวินิจฉัยและตีความบทบัญญัติจากแหล่งข้อมูลทีเกียวข้องบนพื'นฐาน
ของความรู ้ ความสามารถ และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั'น บุคคลทีมี
คุณสมบัติในการอิจ:ฺ ติฮาดได้เรี ยกว่า มุจ:ฺ ตะฮิด (หมายถึง ผูว้ นิ ิจฉัยปั ญหา
ศาสนาหรื อผูเ้ ชียวชาญพิเศษด้านนิคิศาสตร์ อิสลาม)
แหล่ งข้ อมูลของบทบัญญัติ
1. พระมหาคัมภีร์อลั -กรุ อาน
2. แบบฉบับของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) ผูบ้ ริ สุทธิX
(อาจเป็ นคําพูด การกระทํา หรื อการนิงเฉย)
3. สติปัญญา
4. การอิจมาอฺ หมายถึงเห็นพร้องต้องกันของเหล่าบรรดานักปราชญ์ผู ้
วินิจฉัยปั ญหาศาสนาขั'นสู งสุ ด (ฟุเกาะฮา) เกียวกับกฎเกณฑ์ของบทบัญญัติ

ปฐมบทการอิจ ฺติฮาด
ความรู ้อนั เป็ นพื'นฐานในฐานะของบทนําการอิจ:ฺ ติฮาด ซึ งต้องเรี ยนรู ้
ก่อนทีจะไปถึงขั'นการอิจ:ฺ ติฮาดได้แก่
1. ความรู ้ภาษาอาหรับ ซึ งประกอบด้วย
- อิลมุล ซะรอฟ วิชาทีกล่าวถึงการเปลียนแปลงคํา รู ปแบบหรื อ
โครงสร้างของลําดับคําในประโยคและวะลี
- อิลมุลนะฮฺวุ การศึกษาเกียวกับโครงสร้างของประโยคทีถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ของภาษา
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- อิลมุลมะอานี ศิลปะการใช้ถอ้ ยคําและสํานวนโวหารได้อย่างถูกต้อง
(วาทศาสตร์ ) หรื อบางครั'งก็เรี ยก วาทศิลป์ เหมือนกัน
-อิลมุลลุเฆาะฮฺ การเข้าใจความหมายของคําอย่างถูกต้อง
2. อิลมุลมันติก วิชาทีสอนให้รู้จกั คิดอย่างถูกต้อง (ตรรกศาสตร์ )
3. อิลมุลอุซูล หลักการ หรื อกฎทีใช้เป็ นมูลฐานในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ หรื อแนวคิด หรื อกฎทีใช้พิสูจน์บทบัญญัติ
4. อิลมุลริ ญาล วิชาทีสอนให้รู้จกั บุคคล ฮะดีซ สายสื บ และผูร้ ายงานฮะ
ดีซ
5.อิลมุลดิรอยะฮฺ วิชาทีสอนให้รู้จกั ความหมาย และความเข้าใจเกียวกับ
ฮะดีซ และการแยกแยะระหว่างฮะดีซแท้กบั ฮะดีซปลอม
6. อุลูมกุรอาน ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับอัลกุรอาน การอธิ บายอัล-กุราอน
(ตัฟซี ร) และสาเหตุของการประทานโองการ
7. นอกจากนั'นยังต้องมีความเข้าใจเกียวกับวิถีชีวติ ทางสังคม ภาษาของ
ประชาชนทีอัล-กุรอานและซุ นนะฮฺกล่าวถึง
8. ต้องเข้าใจทัศนะของนักปราชญ์รุ่นก่อน เพือมิให้เกิดความแตกต่างใน
สังคม
9. ต้องศึกษาและวิเคราะห์คาํ วินิจฉัยของนักปราชญ์ฝ่ายอะฮฺลิซซุ นนะฮฺ
โดยเฉพาะอย่างยิงในประเด็นทีมีความแตกต่างกัน
10. มีความเพียรพยายามสู งในการศีกษาค้นคว้าและพิสูจน์บทบัญญัติ จน
กลายเป็ นความสามารถพิเศษทีเคยชิน
การศึกษาวิชาการข้างต้นเป็ นเงือนไขทีจําเป็ นสําหรับบุคคลทีจะเป็ นมุจ:ฺ
ตะฮิด และบุคคลทีเป็ นมุจ:ฺ ตะฮิดแล้ว ต้องปฏิบตั ิตามการวินิจฉัยของตนไม่
อนุญาตให้ปฏิบตั ิตามทัศนะของบุคคลอืน แต่ถา้ หากว่ามุจ:ฺ ตะฮิดผิดพลาด
ในการพิสูจน์หลักฐาน หรื อการวินิจฉัยของตน ถือว่าตกการเป็ นมุจ:ฺ ตะฮิด
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ประเภทของการอิจ ฺติฮาด
การอิจ:ฺ ติฮาด
หรื อการวินิจฉัยปั ญหาศาสนาของมุจ:ฺ ตะฮิด แบ่ง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. การวินิจฉัยสมบูรณ์ หมายถึง บุคคลทีสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลของ
บทบัญญัติได้ท' งั หมด ซึ งเรี ยกว่า มุจ:ฺ ตะฮิดมุฏลัก
(ผูเ้ ชียวชาญครบ
สมบูรณ์)
2. การวินิจฉัยในระดับไม่สมบูรณ์ หมายถึง บุคคลทีสามารถวิเคราะห์
วิจยั บทบัญญัติได้เพียงบางส่ วน
ซึ งเรี ยกว่า
มุจ:ฺ ตะฮิดมุตะยัซซี ยฺ
(ผูเ้ ชียวชาญไม่ครบสมบูรณ์)
สองปั ญหาสําคัญ
1. การอิจ:ฺ ติฮาด เป็ นวาญิบกิฟายะฮฺ หมายถึง ถ้าหากมีบุคคลหนึงกระทํา
แล้ว หน้าทีนี'จะหมดไปจากคนอืนโดยปริ ยาย
2. บุคคลทีไม่มีสิทธิ ออกฟัตวา (คําวินิจฉัยปั ญหาศาสนา) หากเขาได้ออก
ฟัตวา ถือว่าฮะรอม

การตักลีด
การตักลีด ในความหมายของนักปราชญ์หมายถึง การปฏิบตั ิศาสนกิจ
ตามคําวินิจฉัยของมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงสุ ดในสมัยของตน
1. มุกลั ลัฟทุกคน ถ้าไม่ได้อยูใ่ นระดับของการอิจ:ฺ ติฮาด และไม่รู้แนว
การอิฮฺติยาฏ ดังนั'น เกียวกับบทบัญญัติ วาญิบต้องตักลีด (ปฏิบตั ิ) ตามมุจ:ฺ
ตะฮิด
2. การตักลีดในบทบัญญัติ มิได้เฉพาะเจาะจงแค่ปัญหาวาญิบหรื อฮะรอม
เท่านั'น ทว่าครอบคลุมไปถึงปั ญหาทีเป็ นมุซตะฮับ มักรู ฮฺ และมุบาฮฺดว้ ย
3. มุจ:ฺ ตะฮิด ทีมีผอู ้ ืนปฏิบตั ิตาม เรี ยกว่า มัรญิอฺตกั ลีด
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4. ผูท้ ีเป็ นมัรญิอฺตกั ลีดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี'
มีความยุติธรรม
มีสติสัมปะชัญญะทีสมบูรณ์
- ต้องเป็ นมุจ:ฺ ตะฮิด
- ต้องมีชีวติ
- ต้องเป็ นชาย
- ต้องบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ
- บิดามารแต่งงานถูกต้องตามหลักการของศาสนา
- ต้องเป็ นมุสลิมนิกายชีอะฮฺ อิมามียะฮฺ
- อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้สูงสุ ดสมัยของตนและต้องไม่หลง
โลก *
*อายะตุลลอฮฺอะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏวาญิบต้องสามารถควบคลุมอํานาจ
ใฝ่ ตํา และการละเมิดของตนได้ กรณี ทีฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงสุ ด
ขัดแย้งกับหลักการอิฮฺติยาฏวาญิบ แต่ฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีมิได้มีความรู ้
สู งสุ ดสอดคล้องกับหลักอิฮฺติยาฏ ในกรณี เช่นนี'ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
มุจณฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงสุ ด
5. อาดิล หมายถึงบุคคลทีพลังยุติธรรมในตัว ความยุติธรรม คือ พลังจิตที
ส่ งเสริ มให้บุคคลนั'นมีตกั วา (ยําเกรง) ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ระวังความประพฤติ
ของตน ปฏิบตั ิหน้าทีตามศาสนาบัญญัติดว้ ยความเคร่ งครัด และไม่ทาํ บาป
ทั'งบาปเล็กและบาปใหญ่ ทั'งในทีลับและทีแจ้ง
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อาดิล หมายถึงผูห้ ลีกเลียงตนถึงขั'นทีว่าไม่
กระทําบาปด้วยความตั'งใจ (อิซติฟตาอาต หน้า 1 คําถามที 2)
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6. อะอฺ ลมั หมายถึง ผูม้ ีความรู ้ข' นั สู งสุ ดหมายถึงผูท้ ีรอบรู ้ทีสุ ดในเรื อง
กฏเกณฑ์และแหล่งข้อมูล
รู ้ขอ้ มูลของปั ญหาและรายงานดีกว่าคนอืน
ตลอดจนเข้าใจฮะดีซ (รายงาน) ดีกว่าคนอืน สรุ ป อะอฺ ลมั หมายถึงผูท้ ีมี
ความสามารถในการวินิจฉัยปั ญหาศาสนาได้ดีกว่าบุคคลอืน *
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ผูม้ ีความรู ้สูงสุ ด (อะอฺ ลมั ) หมายถึงบุคคลที
รู ้จกั บัญญัติของพระเจ้า และวินิจฉัยหน้าที ๆ มีต่อพระเจ้าจากหลักฐานด้วย
เหตุผลทีดีกว่ามุจ:ฺ ตะฮิดท่านอืน สามารถนําเอาสถานการณ์ปัจจุบนั เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการวินิจฉัย
ถึงขั'นทีว่าสามารถแบ่งประเด็นปั ญหาของ
บทบัญญัติ และออกทัศนะในการอธิ บายหน้าทีเกียวกับบทบัญญัติได้อย่าง
ชัดเจน ในอีกความหมายหนึง คือ มีความรู ้ครอบคลุมทั'งทางโลกและทาง
ธรรม
7. ไม่อนุ ญาตให้เริ มตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดทีถึงแก่กรรมแล้ว* *(อายะตุลลอ
ฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฎวาญิบ ไม่อนุ ญาต) หมายถึงผูท้ ีเพิงเข้าสู่ วยั บาลิฆ
หรื อจนถึงปั จจุบนั ยังไม่เคยตักลีดมาก่อน ไม่สามารถตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดที
ถึงแก่กรรมไปแล้วได้ ทว่าต้องเริ มตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ อยู่
แต่ถา้ สําหรับผูท้ ีเคยปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัย (ฟั ตวา) บางส่ วนของมุจ:ฺ
ตะฮิดทีเสี ยชีวติ ไปแล้วมาก่อนหน้านี' สามารถคงสภาพการตักลีดต่อไปได้
แม้วา่ บางปั ญหาในช่วงทีท่านยังมีชีวติ อยูจ่ ะไม่เคยปฏิบตั ิก็ตาม ก็ยงั สามารถ
ตักลีดต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการคงสภาพการตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดทีเสี ยชีวติ
ไปแล้ว ต้องได้รับอนุ ญาตจากมุจ:ฺ ตะฮิดทียังมีชีวติ อยู่ หมายถึง ถ้ามุจ:ฺ
ตะฮิดทีมีชีวิตอนุญาต จึงจะสามารถคงสภาพการตักลีดกับผูต้ ายได้
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8. สําหรับบุคคลทีคงสภาพการตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดทีถึงแก่กรรมไปแล้ว
ในปั ญหาทีท่านไม่ได้ฟัตวาไว้ ปั ญหานั'นต้องตักลีดตามมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ
อยู่
9. เป็ นหน้าทีสําหรับมุกลั ลัฟ ต้องค้นหาเพือรู ้จกั มุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้
สู งสุ ดในสมัยตน
10. หน้าทีของบุคคลทัวไป (ทีมิใช่มุจ:ฺ ตะฮิด) ช่วงทีค้นหามุจ:ฺ ตะฮิดทีมี
ความรู ้สูงสุ ดนั'น
- ช่วงเวลาทีสื บหามุจ:ฺ ตะฮิดต้องปฏิบตั หน้าทีโดยการอิฮฺติยาฏ
- หลังจากรู ้จกั มุจ:ฺ ตะฮิดแล้ว ในช่วงทีสื บหาผูท้ ีมีความรู ้สูงสุ ด ต้อง
ปฏิบตั ิตามฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีใกล้เคียงกับหลักอิฮฺติยาฏมากทีสุ ด เช่น มี
มุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้ใกล้เคียงกันสองสามคน และหนึ งในนั'นต้องเป็ นผูม้ ี
ความรู ้สูงสุ ดแน่นอน ดังนั'น ให้เลือกปฏิบตั ิตามฟัตวาทีใกล้เคียงหลักอิฮฺติ
ยาฏมากทีสุ ด
11. หน้าทีของผูป้ ฏิบตั ิตาม กรณี ทีมีมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงสุ ด 2 คน
และไม่สามารถจําแนกได้วา่ ผูใ้ ดมีความรู ้มากกว่าให้ปฏิบตั ิดงั นี'
- ปฏิบตั ิหน้าทีโดยการอิฮฺติยาฏ หรื อคํากล่าวทีใกล้เคียงการอิฮฺติยาฏ หรื อ
กล่าวว่า อิฮฺติยาฏวาญิบต้องเป็ นเช่นนี'
- ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีโดยการอิฮฺติยาฏได้ ให้เลือกปฏิบตั ิตามคํา
วินิจฉัยของคนหนึงคนใดก็ได้
12. ถ้าหากมุจ:ฺ ตะฮิด 2 ท่าน ซึ งมีความรู ้เท่าเทียมกัน ผูม้ ีหน้าทีปฏิบตั ิ
ตามสามารถเลือกปฏิบตั ิตามท่านใดท่านหนึงได้ หรื อสามารถปฏิบตั ิตาม
บางเรื องกับท่านหนึง และในเรื องอืนสามารถปฏิบตั ิตามอีกท่านหนึงได้
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13. ถ้าหากมีมุจ:ฺ ตะฮิด 2 ท่าน ท่านหนึงเชียวชาญบทบัญญัติดา้ นการ
ปฏิบตั ิ (อิบาดาต) ส่ วนอีกท่านหนึงเชียวชาญด้านการค้าขาย อิฮฺติยาฏวาญิบ
ให้ปฏิบตั ิตามผูม้ ีความรู ้สูงสุ ดในแต่ละส่ วน *
อายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี เฉพาะในกรณี ทีมีความเห็นแตกต่างกัน (อิซติฟตา
อาต เล่ม 1 หน้า 10 คําถามที 7)
หรื อแม้แต่ในเรื องการค้าขาย ถ้ามุจ:ฺ ตะฮิดท่านหนึงมีความรู ้มากกว่าใน
บางเรื อง และอีกท่านหนึงก็มีความรู ้มากกว่าในบางเรื องเช่นกัน อิฮฺติยาฏวา
ญิบ ในเรื องนั'นให้ตกั ลีดกับผูท้ ีมีความรู ้สูงสุ ด
14. ทุกคนมีอิสระในการตักลีด ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามกัน ดังนั'น ใน
เรื องตักลีดภรรยาไม่จาํ เป็ นต้องกระทําตามสามี ผูใ้ ดเชื อมันว่ามุจ:ฺ ตะฮิดคน
ใดมีความรู ้สูงกว่า สามารถปฏิบตั ิตามได้ แม้วา่ จะเป็ นคนละคนกันก็ตาม
วิธีพสิ ู จน์ มุจ ฺตะฮิดทีมีความรู้ สูงสุ ด
มุจ:ฺ ตะฮิด ทีมีความรู ้สูงสุ ด สามารถพิสูจน์ได้ ดังนี'
1. การรู ้จกั ด้วยตัวเอง กรณี ทีบุคคลนั'นเป็ นผูร้ ู ้ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างมุจ:ฺ ตะฮิดและผูร้ ู ้ได้
2. ด้วยการยืนยันของผูร้ ู ้ทีอาดิล 2 ท่าน ซึ งสามารถแบ่งแยกแยะระหว่าง
การวินิจฉัยกับความรู ้สูงสุ ดได้ โดยมีขอ้ แม้วา่ ผูร้ ู ้ทีอาดิล 2 คน อืนต้องไม่มี
ความเห็นทีต่างไป
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี เพียงแค่มนใจว่
ั าบุคคลนั'นมีความรู ้สูงสุ ด
ถือว่าเพียงพอแล้ว (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 11)
3. การมีชือเสี ยงอันเป็ นประโยชน์ต่อความรู ้ หมายถึง เป็ นทีรู ้กนั ในผูร้ ู ้ถึง
เรื องการค้นคว้าและความรู ้ของเขา
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แนวทางการรู้ จักฟัตวา (คําวินิจฉัย) ของมุจ ฺตะฮิด
1. ได้ยนิ ฟัตวาจากมุจ:ฺ ตะฮิด
2.ได้ยนิ จากผูม้ ีความอาดิล 1 หรื อ 2 คน
3. ได้ยนิ จากผูท้ ีเชื อถือได้ในคําพูดของเขา 1 คน
4. เห็นฟัตวาในหนังสื อริ ซาละฮฺของมุจ:ฺ ตะฮิด
การเปลียนตักลีด (อุดูล) จากมุจ:ฺ ตะฮิดคนหนึงไปยังอีกคนหนึง
1. อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้เปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีมิได้เป็ นอะอฺ ลมั (ผูท้ ีมี
ความรู ้สูงสุ ด) ไปยังมุจ:ฺ ตะฮิดทีอะอฺ ลมั
2. ไม่อนุ ญาต ให้เปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีอะอฺ ลมั ไปยังมุจ:ฺ ตะฮิดที
ไม่อะอฺ ลมั
3.ไม่อนุญาต ให้เปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดท่านหนึงไปยังอีกท่านหนึง
ซึ งมีความรู ้เท่าเทียมกัน* และไม่อนุญาต กรณี ทีเคยปฏิบตั ิตามฟัตวาของ
มุจ:ฺ ตะฮิดท่านนั'นมาก่อนแล้ว
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฎวาญิบ ตราบทีมุจ:ฺ ตะฮิดทีตนตัก
ลีดยังมีชีวติ อยู่ ไม่อนุ ญาตให้เปลียนตักลีดไปยังท่านอืน เว้นเสี ยแต่วา่ ขาด
คุณสมบัติขอ้ หนึงข้อใดไป (อิซติฟตาอาต หน้า 1 คําถามที 1 / 47)
4. วาญิบ ต้องเปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีขาดคุณสมบัติการเป็ นมัรญิอฺ
เช่น เสี ยสติ หรื อความจําเสื อมไปสู่ มรั ญิอฺทีมีคุณสมบัติสมบูรณ์
5. อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องเปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิด จนถึงขณะนั'นเป็ นผูม้ ี
ความรู ้สูงสุ ด ไปสู่ มุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงกว่าในปั จจุบนั
6. อนุ ญาต ให้เปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีตักลีดอยู่ แต่ขณะนั'นถึงแก่
กรรมแล้ว ไปยังมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ ทว่าเป็ นอิฮฺติยาฏมุซตะฮับ*
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*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏมุซตะฮับ ให้คงสภาพการตักลีด
กับมุจ:ฺ ตะฮิดทีถึงแก่กรรมไปแล้วถ้าท่านมีความรู ้สูงกว่ามุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ
อยูใ่ นปั จจุบนั
7. อิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่อนุ ญาต ให้เปลียนตักลีดจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ ไป
ยังมุจ:ฺ ตะฮิดทีถึงแก่กรรมแล้ว ถึงแม้วา่ เคยตักลีดตามมุจ:ฺ ตะฮิดท่านนั'นอยู่
แต่หลังจากเสี ยชีวติ แล้วได้เปลียนไปสู่ มุจ:ฺ ตะฮิดทีมีชีวติ
สองสามประเด็นสําคัญ
1. อุดูล จากมุจ:ฺ ตะฮิดท่านหนึงไปยังอีกท่านหนึง หมายถึง ปฏิบตั ิตาม
ฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดคนใหม่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องขออนุ ญาตจากมุจ:ฺ ตะฮิดคน
เดิม
2. กรณี ทีมุจ:ฺ ตะฮิด ทีมีความรู ้สูงสุ ดมิได้ออกฟัตวาในปั ญหาข้อใดข้อ
หนึง อนุญาตให้ผตู ้ กั ลีดตามท่านปฏิบตั ิตามคําฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดท่านอืน
ได้ และอิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ปฏิบตั ิตามมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีความรู ้สูงกว่ามุจ:ฺ ตะฮิด
คนอืน
3. ถ้ามุจ:ฺ ตะฮิดเปลียนแปลงฟัตวา ผูป้ ฏิบตั ิตามต้องปฏิบตั ิตามฟัตวา
ใหม่ ไม่อนุญาตให้ปฏิบตั ิตามฟัตวาเดิม
4. ถ้าผูป้ ฏิบตั ิตามสงสัยในการเปลียนแปลงฟัตวา สามารถปฏิบตั ิฟัตวา
เดิมจนกว่าจะแน่ใจ
5. ถ้าผูป้ ฏิบตั ิตามสงสัยคุณสมบัติของมุจ:ฺ ตะฮิดทีตนตักลีด เช่น สงสัย
ว่าอาดิลหรื อไม่ กรณี ทีก่อนหน้านี'มีคุณสมบัติน' นั อยู่ แต่ปัจจุบนั สงสัยว่าขาด
คุณสมบัติดงั กล่าวหรื อไม่ ให้ถือว่ายังมีคุณสมบัติอยุ่ แต่ถา้ สงสัยว่ามี
คุณสมบัติน' นั ตั'งแต่แรกหรื อไม่ จําเป็ นต้องตรวจสอบ
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6. ต้องเรี ยนรู ้เรื องความสงสัยหรื อการลืม ซึ งโดยปกติเป็ นความจําเป็ น
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิตาม ถือว่าวาญิบ ยกเว้นกรณี ทีมันใจว่าปั ญหาเหล่านั'นจะไม่
เกิดกับตน
7. ขณะนมาซได้เกิดปั ญหาขึ'น แต่ตนไม่รู้เงือนไขและไม่อาจแก้ไขได้ใน
ตอนนั'น แต่ต' งั ใจว่าหลังจากนะมาซจะถามถ้าขัดแย้งกับฟัตวาตนจะนมาซ
ใหม่ ดังนั'น ให้นมาซต่อให้เสร็ จ หลังจากนั'นถ้ารู ้วา่ ตนปฏิบตั ิตามฟัตวาของ
มุจ:ฺ ตะฮิด ถือว่าถูกต้อง ถ้ามิใช่เช่นนั'นต้องทําใหม่อีกครั'ง
หน้ าทีของบุคคลทีปฏิบัติโดยปราศจากการตักลีดหรือตักลีดไม่ ถูกต้ อง
1. บุคคลทีปฏิบตั ิหน้าทีโดยปราศจากการตักลีดในระยะเวลาหนึง กรณี ที
มันใจว่า
- ตนได้ปฏิบตั ิหน้าทีอันแท้จริ งของตนแล้ว
- หรื อสิ งทีปฏิบตั ิตรงกับฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีตนต้องตักลีดตาม
- หรื อตรงกับฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดซึ งปั จจุบจั ต้องตักลีดตาม
- หรื อการปฏิบตั ิของตนใกล้เคียงกับหลักอิฮฺติยาฏ ดังนั'น สิ งทีกระทํา
ผ่านมาถือว่าถูกต้อง
2.
ถ้าระยะเวลาหนึงตักลีดตามมุจ:ฺ ตะฮิดทีไม่มีเงือนไขสมบูรณ์
เหมือนกับผูท้ ีไม่เคยตักลีดมาก่อนเลย
3. ถ้ามุกลั ลัฟเข้าใจว่าระยะเวลาหนึงตนปฏิบตั ิหน้าทีโดยปราศจากการ
ตักลีด และไม่รู้วา่ นานแค่ไหน แต่รู้วา่ ทีผ่านมาได้กระทําอย่างไร ตาม
เงือนไขทีกล่าวมาในข้อหนึง สิ งทีเคยปฏิบตั ิผา่ นมาถือว่าถูกต้อง มิเช่นนั'น
จํานวนทีมันใจว่านานแค่ไหนถือว่าบาฎิล และต้องชดเชยใหม่
4. ถ้าสงสัยความถูกต้องการตักลีดทีผ่านมา ให้ถือว่าถูกต้อง
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5. การบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติผา่ นพ้นไปแล้ว แต่สงสัยสิ งที
กระทําผ่านมาว่ากระทําบนการตักลีดทีถูกต้องหรื อไม่ ให้ถือว่าถูกต้อง
6. ถ้าคงสภาพการตักลีดกับผูต้ ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมุจ:ฺ ตะฮิดทีมี
ชีวติ เหมือนกับผูป้ ฎิบตั ิหน้าทีโดยปราศจากการตักลีด
หลักการอิฮฺติยาฏ
การอิฮฺติยาฏ ในความหมายของนักปราชญ์ หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที
โดยมันใจว่าได้ปฏิบตั ิหน้าทีของตนแล้ว
1. การปฏิบตั ิหน้าที โดยการอิฮฺติยาฏ อนุญาต สําหรับทุกคนทั'งมุจ:ฺ
ตะฮิดและมิใช่มุจ:ฺ ตะฮิด แต่ตอ้ งเข้าใจประเด็นทีจะอิฮฺติยาฏ ซึ งมีส่วนน้อย
เท่านั'นทีรู ้จกั เนืองจากการรู ้จกั ประเด็นเป็ นเรื องยุง่ ยากมาก
จําเป็ นต้องมี
ข้อมูลสมบูรณ์เกียวกับวิธีการปฏิบตั ิ
2. การปฏิบตั ิหน้าที โดยการอิฮฺติยาฏ บางครั'งเป็ นเหตุให้ทาํ ซํ'าและ
บางครั'งก็ไม่ใช่
ตัวอย่างทีหนึง ผูท้ ีไม่รู้วา่ ต้องนะมาซเต็มหรื อนะมาซย่อ ถ้าต้องการ
ปฏิบตั ิโดยการอิฮฺติยาฏ จําเป็ นต้องนะมาซทั'งเต็มและย่อ
ตัวอย่างทีสอง ผูท้ ีไม่รู้วา่ อะซาน และอิกอมะฮฺ เป็ นวาญิบหรื อมุซตะฮับ
ถ้าต้องการปฏิบตั ิโดยการอิฮฺติยาฏ ต้องอะซานและอิกอมะฮฺ
3. ถ้าผูป้ ฏิบตั ิ รู ้วา่ การกระทํานั'นไม่ฮะรอม แต่ไม่รู้วา่ เป็ นวาญิบ หรื อมุซ
ตะฮับ หรื อมักรู ฮฺ หรื อมุบาฮฺ สามารถปฏิบตั ิได้โดยเนียตเพือผลบุญ
เนืองจากการกระทํานั'นคาดว่ามีการยอมรับร่ วมอยูด่ ว้ ย
4. ถ้าผูป้ ฏิบตั ิ รู ้วา่ การกระทํานั'นไม่ฮะรอม แต่ไม่รู้วา่ เป็ นวาญิบ หรื อมุซ
ตะฮับ หรื อมักรู ฮฺ หรื อมุบาฮฺ สามารถละเว้นไม่ปฏิบตั ิได้ เนืองจากการ
กระทํานั'นมีความโกรธกริ' วแฝงอยูด่ ว้ ย
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5. ความแตกต่างระหว่าง อิฮฺติยาฏวาญิบกับอิฮฺติยาฏมุซตะฮับ
อิฮฺติยาฏ หมายถึงข้อพึงระวัง และทั'งหมดทีกล่าวในหนังสื อริ ซาละฮฺ
ทั'งหลาย อาจเป็ นวาญิบหรื อมุซตะฮับ แต่ท' งั สองมีความแตกต่างกันใน 2
ลักษณะ กล่าวคือ การรู ้จกั และการจําแนกว่าอิฮฺติยาฏมาจากส่ วนใด และอีก
ส่ วนหนึง คือ การปฏิบตั ิ หมายถึงหน้าทีของผูป้ ฏิบตั ิเกียวกับทั'งสองคืออะไร
ความแตกต่างแรก อิฮฺติยาฏวาญิบ หมายถึง การอิฮฺติยาฏทีปราศจากฟัตวา
ก่อนหน้านั'น ส่ วนอิฮฺติยาฏมุซตะฮับ คือ การอิฮฺติยาฏทีมาพร้อมกับฟัตวา
ถ้าปั ญหาดังกล่าวมุจ:ฺ ตะฮิดออกฟัตวาและสําทับให้อิฮฺติยาฏด้วย อิฮฺติ
ยาฏประเภทนี'เป็ นมุซตะฮับ ถ้ามุจ:ฺ ตะฮิด มิได้ออกฟัตวา แต่ให้อิฮฺติยาฏ
ตั'งแต่แรก อิฮฺติยาฏประเภทนี' เป็ นวาญิบ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า อิฮฺติยาฏมุฏลัก
ตัวอย่าง อิฮฺติยาฏมุซตะฮับ เช่น ฆุซลฺ อิรติมาซี ยฺ ถ้าเนียตทําฆุซลฺ อิรติมา
ซี ยฺ แต่ค่อย ๆ ดํานํ'าไปทีละน้อยจนกระทังร่ างกายทั'งหมดอยูใ่ ต้น' าํ ถือว่า
ฆุซลฺ ถูกต้อง ซึ งการอิฮฺยาฏคือ ให้ดาํ นํ'าเพียงครั'งเดียว
ตัวอย่างอิฮฺติยาฏวาญิบ เช่น สามารถใช้สิงทีเปื' อนนะญิซปกปิ ดอวัยวะได้
แต่ตอ้ งไม่ใส่ นมาซ
ความแตกต่างทีสอง อิฮฺติยาฏมุซตะฮับ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งทําตามอิฮฺติยาฏนั'น
หรื อทําตามฟัตวา ในปั ญหาดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิตามฟัตวาของมุจ:ฺ
ตะฮิดท่านอืนได้
ส่ วนอิฮฺติยาฏวาญิบ ผูป้ ฏิบตั ิสามารถทําตามอิฮฺติยาฏหรื อปฏิบตั ิตามฟัต
วาของมุจ:ฺ ตะฮิดท่านอืนได้

๑๘

หน้ าทีของผู้แจ้ งฟัตวา
1. ถ้าผูบ้ อกปั ญหา อธิ บายฟัตวาผิดหรื อปั ญหาผิด วาญิบ ต้องแจ้งให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ทราบและแก้ใขข้อผิดพลาดนั'น
2. ถ้าบุคคลหนึงได้บอกฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดกับคนอืน ต่อมาฟัตวาได้
เปลียนแปลง ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผทู ้ ีได้ยนิ ฟัตวาจากตนทราบ แม้วา่ จะ
เป็ นอิฮฺติยาฏมุซตะฮับก็ตาม
3. ถ้าคิดเองว่าฟั ตวาอาจเป็ นเช่นนี'หรื อเช่นนั'น ดังนั'น ถ้าจะปฏิบตั ิตาม
หรื อบอกฟัตวาแก่คนอืน ถือว่าไม่เพียงพอ ทว่าต้องมันใจในฟัตวานั'น ยกเว้น
สิ งทีตนคิดเดาได้นาํ มาจากคําพูดภายนอกของมุจ:ฺ ตะฮิด หรื อคําบอกกล่าว
ของผูบ้ อกปั ญหา หรื อเป็ นข้อเขียนทีปรากฏในหนังสื อริ ซาละฮฺ สรุ ปคือ การ
คาดเดาไม่ถือว่าเป็ นฮุจญัติ (เหตุผล) เว้นเสี ยแต่วา่ เป็ นคําพูดของมุจ:ฺ ตะฮิด
หรื อของผูบ้ อกเล่าฟัตวา
เงือนไขทีแตกต่างในการได้รับฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิด
1. ถ้าสองคนบอกฟัตวาขัดแย้งกันต้องไม่รับฟังทั'งสองคน
2. ถ้าได้ยนิ ปั ญหาจากมุจ:ฺ ตะฮิด แต่มีอีกคนอธิ บายต่างไปจากทีได้ยนิ
ให้ถือว่าสิ งทีได้ยนิ จากมุจ:ฺ ตะฮิดเชื อถือได้
3. สิ งทีบันทึกอยูใ่ นริ ซาละฮฺของมุจ:ฺ ตะฮิดขัดแย้งกับสิ งทีได้ยนิ จากมุจ:ฺ
ตะฮิด สิ งทีได้ยนิ จากมุจ:ฺ ตะฮิดเชื อถือได้
4. สิ งทีบันทึกอยูใ่ นริ ซาละฮฺ ของมุจ:ฺ ตะฮิดไม่ตรงกับสิ งทีผูบ้ อกกล่าวถึง
ถ้าริ ซาละฮฺไม่ผดิ พลาด สิ งทีบันทึกอยูใ่ นริ ซาละฮฺเชื อถือได้ เว้นเสี ยแต่วา่ ผู ้
บอกกล่าวว่า มุจ:ฺ ตะฮิดเปลียนแปลงทัศนะทีกล่าวไว้ในริ ซาละฮฺ

๑๙

5. ถ้าปั ญหาในริ ซาละฮฺเล่มหนึงกล่าวไว้อย่างหนึง และในริ ซาละฮฺอีก
เล่มหนึงกล่าวอีกอย่างหนึง ดังนั'น ให้ถือริ ซาละฮฺทีเป็ นหลัก เช่น ประเด็นที
แตกต่างกันในตะฮฺรีรุลวะซี ละฮฺ กับเตาฎีฮุลมะซาอิล ให้ถือสิ งทีเขียนไว้ใน
ตะฮฺรีรุลวะซี ละฮฺเป็ นหลัก
หน้าทีของผูป้ ฏิบตั ิกรณี ฟัตวาเก่าและใหม่ของมุจ:ฺ ตะฮิดแตกต่างกัน
ถ้ามัรญิอฺตกั ลีดอสัญกรรมหรื อด้วยสาเหตุอืนผูป้ ฏิบตั ิได้เปลียนตักลีดไป
ยังมัรญิอฺคนอืน
และฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิมกับมุจ:ฺ ตะฮิดคนใหม่
แตกต่างกัน บางเรื องตนปฏิบตั ิตามฟัตวาของมุจ:ฺ คนใหม่ และบางเรื องสิ งที
ปฏิบตั ิตามฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม ถือว่าถูกต้อง ดังจะกล่าวถึงตัวอย่าง
ของประเด็นแตกต่างและเงือนไข ดังต่อไปนี'
1. มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม กล่าวว่านะมาซเราะกะอัตที 3 และ 4 ให้กล่าวตัซบี
ฮาตเพียงครั'งเดียว ถือว่าเพียงพอ ซึ งผูป้ ฏิบตั ิตามได้ปฏิบตั ิเช่นนั'น แต่มุจ:ฺ
ตะฮิดคนปั จจุบนั กล่าวว่า ถือว่าไม่เพียงพอ นะมาซทีทําผ่านมาแล้วถือว่า
ถูกต้อง
2. มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม กล่าวว่าการตะยัมมุมให้ตบฝ่ ามือบนฝุ่ นดินเพียง
ครั'งเดียว ถือว่าเพียงพอ ซึ งผูป้ ฏิบตั ิตามได้ปฏิบตั ิเช่นนั'น แต่มุจ:ฺ ตะฮิดคน
ปั จจุบนั ถือว่าไม่เพียงพอ ดังนั'นให้ถือว่าถูกต้อง
3. อักดฺ หรื ออีกออียฺ มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิมถือว่าในลักษณะหนึ งถูกต้อง และผู ้
ปฏิบตั ิตามก็ปฏิบตั ิเช่นนั'น แต่มุจ:ฺ ตะฮิดคนปั จจุบนั ถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั'น
ให้ถือว่าถูกต้อง

๒๐

4. มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม ถือว่าสิ งหนึงสะอาด และผูป้ ฏิบตั ิตามไม่เคย
หลีกเลียงสิ งนั'นเลย แต่มุจ:ฺ ตะฮิดคนปั จจุบนั ถือว่าสิ งนั'นนะญิซ การกระทํา
ทีผ่านมาให้ถือว่าถูกต้อง
แต่ถา้ สิ งนั'นยังคงเหลืออยูจ่ นถึงปั จจุบนั ถือว่า
นะญิซ
5. มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม ถือว่าของสิ งหนึงอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิ แต่มุจ:ฺ
ตะฮิดคนปั จจุบนั ฟั ตวาต่างไปจากนั'น สิ งทีกระทําผ่านมาถือว่าไม่เป็ นไร แต่
ถ้าสิ งนั'นยังคงเหลือจนถึงปั จจุบนั ให้ถือปฏิบตั ิตามฟัตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดคน
ใหม่
ตัวอย่าง มุจ:ฺ ตะฮิดคนเดิม อนุญาตให้เชื อดสัตว์ดว้ ยสิ งทีนอกเหนือจาก
โลหะ แต่มุจ:ฺ ตะฮิดคนปั จจุบนั ไม่อนุ ญาต ดังนั'น ถ้าเคยเชือดสัตว์ดว้ ยสิ งที
ไม่ใช่โลหะและใช้ประโยชน์จากเนื'อสัตว์น' นั การซื' อขายเนื'อถูกต้องและการ
ใช้ประโยชน์จากเนื'ออนุ ญาต แต่ถา้ เนื' อยังคงเหลืออยูจ่ นถึงปั จจุบนั ถือว่าไม่
อนุญาต (ฮะรอม)
สองสามประเด็นสําคัญ
1. ถ้าการซื' อขาย ผูข้ ายตักลีดกับมุจ:ฺ ตะฮิดคนหนึง ส่ วนผูซ้ 'ื อตักลีดกับ
มุจ:ฺ ตะฮิดอีกคนหนึง
และในการซื' อขายนั'นทั'งสองออกฟัตวาที
เฉพาะเจาะจง ดังนั'น การซื' อขายทีกระทําบนพื'นฐานของฟัตวามุจ:ฺ ตะฮิดแต่
ละท่าน ถือว่าการค้าขายของผูต้ กั ลีดตามเท่านั'นถูกต้อง ส่ วนบุคคลอืนบาฏิล
(โมฆะ)
2. ถ้าบุคคลหนึงได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าทีแทน เช่น จ่ายคุมซฺ หรื อซะ
กาต หรื อกะฟาเราะฮฺ หรื ออ่านอักดฺ หรื อทําสิ งทีคล้ายคลึงกัน วาญิบสําหรับ
ตนต้องปฏิบตั ิตามฟั ตวาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีผูม้ อบหมายตักลีดตาม แต่ถา้ ตนใน
ฐานะผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิ เช่น รับจ้างนะมาซ หรื อบําเพ็ญฮัจ:ฺ ต้องปฏิบตั ิตามฟัต
วาของมุจ:ฺ ตะฮิดทีตนตักลีดตาม
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3. ไม่อนุญาต ให้การยกเลิกเงือนไขของฮากิมทีมีคุณสมบัติสมบูรณ์
แม้แต่มุจ:ฺ ตะฮิดท่านอืนจะเป็ นผูย้ กเลิกก็ตาม เว้นเสี ยแต่วา่ รู ้แน่นอนว่า
ฮากิมผิดพลาดในการออกเงือนไขนั'น

๒๒

หมวดที 2 ความสะอาด
เงือนไขเกียวกับความสะอาด
อัลลอฮฺ ไม่ทรงประสงค์ทีจะสร้างความยากลําบากและความคับแค้นใด
ๆ แก่สูเจ้า แต่ทว่าพระองค์ทรงประสงค์ทีจะทําความสะอาดแก่สูเจ้า และ
ประสงค์ให้ความโปรดปรานของพระองค์ทีประทานแก่สูเจ้า
เกิดความ
สมบูรณ์ เพือสู เจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ (อัล-มาอิดะฮฺ / 6)
ดังทีได้กล่าวมาแล้วว่า สิ งทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิเรี ยกว่า บทบัญญัติ
(อะฮฺกาม) ซึ งประกอบด้วยวาญิบต่าง ๆ (ข้อบังคับ) ซึ ง นมาซ เป็ นหนึงในวา
ญิบทีเป็ นพื'นฐานและมีความสําคัญมากทีสุ ด
บทบัญญัติเกียวกับนมาซ แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี'
1. ปฐมบทของนมาซ หมายถึง สิ งทีผูน้ มาซต้องกระทําก่อนนมาซ
2. สิ งทีเกียวข้องกับนมาซ หมายถึง ปั ญหาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการนมาซ
เริ มตั'งแต่ตกั บีเราะตุลอิฮฺรอมจนถึงสลาม
3. สิ งทีทําให้นมาซ บาฏิล (โมฆะ) หมายถึง ปั ญหาต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การกระทําบางอย่าง อันเป็ นสาเหตุให้นมาซเสี ย
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ปฐมบทของนมาซ
หนึงในนั'น คือ ความสะอาด ซึ งเป็ นปั ญหาสําคัญทีผูน้ มาซต้องให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษก่อนทีจะนมาซ ฉะนั'น ร่ างกายและเสื' อผ้าของผูน้ มาซทุกคน
ต้องสะอาดปราศจากสิ งโสโครก (นะญิซ) ใด ๆทั'งสิ' น จึงจําเป็ นอย่างยิงที
ต้องทําความเข้าใจเกียวกับนะญิซ (สิ งโสโครก) และวิธีทาํ ความสะอาด ด้วย
เหตุน' ี อันดับแรกจึงขอทําความเข้าใจกับสิ งเหล่านั'นก่อน
ก่อนทีจะทําความรู ้จกั กับสิ งไม่สะอาด
อิสลามมีกฎครอบคลุมทัวไป
ประการหนึง กล่าวคือ
สิ งของทุกอย่างบนโลกนี' ถือว่าสะอาด (สะอาดตามศาสนบัญญัติ) ยกเว้น
สิ งของ 11 ชนิด และสิ งทีได้สัมผัสกับสิ งเหล่านี'
นิญาซาต (สิ งโสโครกต่าง ๆ)
1-2.ปั สสาวะ และ อุจจาระ ของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภททีไม่อนุญาต
ให้บริ โภคเนื' อเป็ นอาหาร (ฮะรอม) และเป็ นสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่
3. นํ'าอสุ จิ ของคนและสัตว์ทุกประเภททีมีเลือดไหลพุง่ ถึงแม้จะเป็ นสัตว์
ทีอนุญาตให้บริ โภคเนื' อเป็ นอาหารก็ตาม
4. เลือด ของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภททีมีเลือดไหลพุง่
5. ซากศพ ของคนและสัตว์ทุกประเภททีมีเลือดไหลพุง่
6. สุ นขั ทีอาศัยอยูบ่ นบก ซึ งอวัยวะทุกส่ วนนะญิซ
7. สุ กร ทีอาศัยอยูบ่ นบก ซึ งอวัยวะทุกส่ วนนะญิซ
8. สุ รา และสิ งมึนเมา ของเหลวทุกชนิดทีทําให้เมา
9. เบียร์ (เครื องดืมชนิ ดหนึงทีสกัดมาจากข้าวบาร์ เลย์เป็ นส่ วนใหญ่)
10. กาฟิ ร ผูป้ ฏิเสธอัลลอฮฺ (ซบ.) เราะซูล และหลักคําสอนของอิสลาม
11. เหงือของอูฐ ทีกินนะญิซ
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เฎาฮาเราะฮฺ คือความสะอาดตามศาสนบัญญัติ ซึ งนอกเหนือไปจากความ
สะอาดทัวไป (นิซอฟั ต) และนะญิซ คือสิ งโสโครกหรื อความสกปรกตามศา
สนบัญญัติ ซึ งนอกเหนือไปจากความโสโครกและความสกปรกทัวไปทีคน
ส่ วนใหญ่รู้จกั กล่าวคือ สิ งหนึงอาจจะสะอาดแต่ในทัศนะของบัญญัติ
อิสลามสิ งนั'นอาจไม่สะอาด จุดประสงค์ของอิสลาม คือ ต้องการความ
สะอาดทั'งสองด้าน หมายถึง มนุษย์ตอ้ งคิดถึงความสะอาดของตนเองสังคม
และสภาพแวดล้อมตลอดเวลา

บทบัญญัติเกียวกับนะญิซ (สิ งโสโครก)
ปัสสาวะและอุจาระ
1. ปั สสาวะและอุจาระของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภททีเนื' อฮะรอม และ
เป็ นสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ นะญิซ
2. ปั สสาวะและอุจจาระของสัตว์ทีเนื' อฮะลาล (อนุญาตให้บริ โภค) เช่น
วัว แพะ แกะ และสัตว์อืน ๆ ทีไม่มีเลือดไหลพุง่ เช่น งู ปลา สะอาด
3. ปั สสาวะและอุจจาระของสัตว์ทีเนื' อมักรู ฮฺ ถือว่าสะอาด เช่น ม้า ลา ฬ่อ
เป็ นต้น
4. มูลของนก ทีเนื' อฮะรอม เช่น นกกา เหยียว นะญิซ *
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี มูลของนกทีเนื' อฮะรอมไม่เป็ นนะญิซ (อิซ
ติฟตาอาต คําถามที 4)
บทบัญญัติเกียวกับซากศพ
1. คนตาย แม้วา่ เพิงจะเสี ยชี วติ และร่ างยังไม่ทนั เย็นอวัยวะทัวร่ างนะญิซ
(ยกเว้นอวัยวะทีไม่มีชีวติ เช่น เล็บ ผม ฟัน) และร่ างของ
- ผูท้ ีถูกสังหารในสมรภูมิรบ (ชะฮีด)
- ร่ างทีฆุซุลครบ 3 นํ'าแล้ว (นํ'าพิมเสน ใบพุทรา และนํ'าเปล่า) ไม่นะญิซ
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2. เฉพาะชะฮีดทีเสี ยชีวติ ในสมรภูมิรบเท่านั'นร่ างสะอาด ด้วยเหตุน' ี
ชะฮีดทีเกิดจากการวางระเบิด หรื อถูกศัตรู ลอบสังหาร หรื อได้รับบาดเจ็บใน
สมรภูมิรบและเสี ยชีวติ นอกสมรภูมิ มิได้รวมอยูใ่ นกฎดังกล่าว
ขอบเขตของสมรภูมิ
ขอบเขตของสมรภูมิรบ คือ บริ เวณทีเผชิ ญหน้ากันทั'งสองฝ่ าย ซึ งบริ เวณ
นี'มิได้เจาะจงแค่แนวหน้าหรื อเวลาทีศัตรู จู่โจม

ซากสั ตว์
1. ซากสัตว์ทีไม่มีเลือดไหลพุง่ ถือว่าสะอาด เช่น ปลา เป็ นต้น
2. ซากสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ ยกเว้นอวัยวะส่ วนทีไม่มีชีวิต เช่น ขน เขา
เล็บและอืน ๆ สะอาด ส่ วนอวัยวะทีมีชีวติ เช่น เนื' อ หรื อหนัง นะญิซ
ตัวอย่างบทบัญญัติของซากสัตว์
1. ถ้าเป็ นสุ นขั สุ กร อวัยวะทุกส่ วนนะญิซ
2. นอกเหนือจากสุ นขั และสุ กร
- ถ้าเป็ นสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ อวัยวะส่ วนทีมีชีวติ นะยิช อวัยวะส่ วนทีไม่
มีชีวติ สะอาด
- ถ้าไม่ใช่สัตว์ทีมีเลือดไหลพุ่ง อวัยวะทุกส่ วนสะอาด
3. อวัยวะส่ วนทีขาดออกจากร่ างกายขณะทียังมีชีวติ ทั'งของคนและสัตว์
ทีมีเลือดไหลพุง่ อยูใ่ นเงือนไขเดียวกันกับอวัยวะทีตายแล้ว หมายถึง ถ้าเป็ น
อวัยวะส่ วนทีมีชีวติ นะญิซ ถ้าไม่มีชีวติ สะอาด ด้วยเหตุน' ี อวัยวะส่ วนขาด
จากร่ างกายเนื องจากการผ่าตัด นะญิซ
4. ถ้าอวัยวะส่ วนหนึงได้ขาดออกจากร่ างทียังมีชีวติ อยู่ แต่ยงั ไม่หลุดเสี ย
ทีเดียวเนื องจากมีหนังติดอยู่ แม้วา่ หนังจะบางมากตราบทียังติดอยูอ่ วัยวะ
ส่ วนนั'นไม่ นะญิซ และไม่อยูใ่ นกฎของซากศพ
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ประเด็นต่ อไปนีอ? ยู่ในเงือนไขของความสะอาด
1. ปั สสาวะและอุจจาระของสัตว์ทีไม่รู้วา่ เนื'อฮะรอมหรื อฮะลาล เช่น มูล
นกทีไม่รู้วา่ เป็ นของนกประเภทใด
2. ปั สสาวะและอุจจาระของสัตว์ทีไม่รู้วา่ มีเลือดไหลพุง่ หรื อไม่มี เช่น
พบมูลในอาหาร ซึ งไม่รู้วา่ เป็ นของมดหรื อแมงสาบ
3. พบกระดูกทีไม่มีเนื' อติดอยู่ และไม่รู้วา่ เป็ นของสัตว์ทีนะญิซ (สุ นขั
สุ กร) หรื อสัตว์อืน
4. พบกระดูกมนุษย์ทีไม่มีเนื'อติดอยู่ และไม่รู้วา่ เป็ นกระดูกของกาฟิ ร
หรื อมุสลิม
5. พบเนื'อหรื อหนังสัตว์ทีไม่รู้วา่ เป็ นของสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ หรื อไม่มี
บทบัญญัติของสิ งของทีทํามาจากหนังของสัตว์
1. สิ งของต่าง ๆ ทีทํามาจากอวัยวะสัตว์ส่วนทีไม่มีชีวิต ถือว่าสะอาด
ถึงแม้วา่ จะไม่ได้เชือดตามหลักการของศาสนา ดังนั'น เสื' อผ้าทีทํามาจากขน
หมี ถือว่าสะอาด แม้วา่ มุสลิมจะไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิต หรื อขายในตลาดทีไม่ใช่
มุสลิม แต่ถา้ ทํามาจากสัตว์ทีเนื'อฮะรอม นะมาซกับเสื' อผ้านั'น บาฏิล
2. สิ งของต่าง ๆ ทีทํามาจากอวัยวะส่ วนทีมีชีวติ จากซากสัตว์ทีมีเลือด
ไหลพุง่ นะญิซ เช่น สิ งของทีทําจากหนังสัตว์ คล้ายกระเป๋ า รองเท้า หมวก
เข็มขัด ถุงมือ สายนาฬิกา เป็ นต้น
3. สิ งของทีไม่รู้วา่ เป็ นหนังสัตว์หรื อไม่ ถือว่าอยูใ่ นกฎของความสะอาด
กล่าวคือไม่นะญิซ
4. สิ งของทีไม่รู้วา่ ทํามาจากอวัยวะของสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ หรื อไม่ ถือ
ว่าอยูใ่ นกฎของความสะอาด เช่น เข็มขัดทีไม่แน่ใจว่าทํามาจากหนังงู หรื อ
หนังสัตว์อืน
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5. สิ งของต่าง ๆ ทีทํามาจากหนังสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ เช่น รองเท้าทีรู ้วา่
ทํามาจากหนังวัว แต่ไม่รู้วา่ เชือดตามหลักศาสนาหรื อไม่ มีรายละเอียด
แตกต่างกันดังนี'
- ถ้าซื' อมาจากมุสลิม หรื อผลิตในประเทศมุสลิม ถือว่าสะอาด
- ถ้าซื' อมาจากมุสลิม แต่ผลิตในประเทศทีไม่ใช่มุสลิม เช่น ซื' อรองเท้า
หนังจากร้านมุสลิมแต่ผลิตในประเทศฝรังเศส ถือว่านะญิซ นอกเสี ยจากรู ้วา่
สัตว์น' นั ถูกเชือดตามหลักการของศาสนา และผูน้ าํ เข้าเป็ นมุสลิมซึ งเขาจะ
หลีกเลียงการนําเข้าของทีไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนา
- ถ้าซื' อจากผูท้ ีไม่ใช่มุสลิม แต่ผลิตในประเทศมุสลิม ถือว่าสะอาด เช่น
ซื' อรองเท้าในประเทศไทย แต่ผลิตในประเทศปากีสถาน
- ถ้าซื' อจากผูท้ ีไม่ใช่มุสลิม และผลิตในประเทศทีไม่ใช่มุสลิมนะญิซ *
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี ถ้าคาดว่าสัตว์น' นั ได้เชื อดตามหลักการ
ศาสนา ถือว่าสะอาด แต่ถา้ มันใจว่าไม่ได้เชื อดตามหลักการศาสนา นะญิซ
(อิซติฟตาอาต คําถามที 8)
- ซื' อมาจากมุสลิม แต่ไม่รู้วา่ ผลิตในประเทศใด ถือว่าสะอาด
- ซื' อมาจากผูท้ ีไม่ใช่มุสลิม แต่ไม่รู้วา่ ผลิตในประเทศใด นะญิซ
ผลิตภัณฑ์จากนม
ผลิตภัณฑ์นมทีทํามาจากสัตว์ทีเนื'อฮะลาลและมีชีวติ เช่น นม นมเปรี' ยว
เนย และสิ งทีคล้ายคลึงกัน ซึ งทํามาจากวัว แพะ หรื ออูฐ ถือว่าสะอาดและ
อนุมตั ิให้บริ โภค แม้วา่ กาฟิ รจะเป็ นผูผ้ ลิตก็ตาม หรื อขายในตลาดทีมิใช่
มุสลิม หรื อนําเข้าจากประเทศทีมิใช่อิสลาม นอกเสี ยจากมันใจว่าร่ างกาย
กาฟิ รโดนกับสิ งนั'น ถือว่านะญิซ แต่แค่สงสัยหรื อคาดว่า ถือว่าไม่เพียงพอ
และไม่จาํ เป็ นต้องตรวจสอบแต่อย่างใด
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อิซติฟตา(คําวินิจฉัย)
คําถาม หนังสัตว์ทีขายในประเทศฝรังเศส (รองเท้า กระเป๋ าเป็ นต้น) ซึ ง
คาดว่าสิ งเหล่านั'นนําเข้าจากประเทศแอลจีเรี ย ซึ งสะอาด ดังนั'น การสวมใส่
หรื อใช้ประโยชน์จากสิ งเหล่านั'น กฎเป็ นเช่นไร
คําตอบ ถือว่าอยูใ่ นกฎของซากสัตว์ (นะญิซ)
คําถาม หนังสัตว์ทีสังนําเข้าจากต่างประเทศ เพือผลิตรองเท้า หรื อสิ งที
คล้ายคลึงกัน ถือว่านะญิซ หรื อสะอาด
คําตอบ หนังสัตว์ทีสังนําเข้าจากประเทศมุสลิม สะอาด นอกเสี ยจาก
มันใจว่าไม่ได้เชื อดตามหลักการศาสนา หนังทีสังนําเข้าจากประเทศทีไม่ใช่
มุสลิม ถือว่านะญิซ นอกเสี ยจากมันใจว่าสัตว์น' นั เชือดตามหลักการศาสนา
หรื อคาดว่ามุสลิมผูน้ าํ เข้า จะหลีกเลียงสิ งทีไม่ถูกต้องตามหลักการและมอบ
หนังให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของมุสลิม

บทบัญญัติเกียวกับเลือด
1. เลือดของมนุษย์และสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ นะญิซ เช่น เลือดไก่ เลือด
แพะ วัวและอืนสัตว์ ๆ ทีคล้ายคลึงกัน
2. เลือดของสัตว์ทีไม่มีเลือดไหลพุง่ สะอาด เช่น เลือดปลา เลือดยุง เป็ น
ต้น
3. เลือดทีพบในไข่ไก่ไม่นะญิซ แต่อิฮฺติยาฏวาญิบไม่ให้รับประทาน แต่
ถ้าได้ตีไข่ให้เข้ากันและเลือดได้จางหายไป รับประทานได้ไม่เป็ นไร
4. เลือดทีออกตามไรฟัน หากผสมกับนํ'าลายในปากแล้วเลือดได้จาง
หายไปถือว่าสะอาด และถ้ากลืนนํ'าลายลงไป ถือว่าไม่เป็ นไร
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ประเด็นต่ อไปนีถ? ือว่ าอยู่ในกฎของความสะอาด
1. สิ งของสี แดง ซึ งไม่รู้วา่ เป็ นเลือด
2. เลือดทีไม่รู้วา่ เป็ นของสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ หรื อไม่ เช่น เลือดทีติดอยูท่ ี
เสื' อผ้าไม่รู้วา่ เป็ นเลือดยุง หรื อเลือดของตนเอง
3. เลือดทีไม่รู้วา่ เป็ นของสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ หรื อไม่ เช่น งู
4. สิ งทีไหลออกจากบาดแผล ไม่รู้วา่ เป็ นเลือดหรื อนํ'าเหลือง กรณี ที
บาดแผลสะอาด แต่ถา้ บาดแผลนะญิซ นํ'าเหลืองหรื อสิ งอืนทีไหลออกมา
โดนบริ เวณนะญิซ ถือว่านะญิซ
5. เนื องจากมีแผลบนร่ างกาย และมีสิงเปี ยกไหลออกมาไม่รู้วา่ เป็ นเลือด
หรื อไม่

สุ รา และสิ งมึนเมา
1. สุ ราและของเหลวทุกชนิ ดทีทําให้เมา นะญิซ
2. ของเหลวทุกชนิดทีทําให้เมา (จุดเริ มต้นเป็ นของเหลว) ถึงแม้จะ
แข็งตัวเป็ นก้อนถือว่า นะญิซ
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี อิฮฺติยาฏวาญิบ นะญิซ (อิซติฟตาอาต
คําถามที 5)
3. สิ งของทีมิใช่ของเหลวแต่ทาํ ให้เมา เช่น กัญชา ไม่นะญิซ ถึงแม้วา่ จะ
ผสมกับนํ'าจนกลายเป็ นของเหลวก็ตาม
4. นํ'าองุ่นทีต้มจนเดือดถ้าทําให้เมา ถือว่านะญิซ แต่ถา้ ไม่ทาํ ให้เมา
ถึงแม้วา่ กินจะฮะรอม ไม่ถือว่านะญิซ
5. อินทผลัมและองุ่นแห้ง ถ้าได้ปรุ งพร้อมกับอาหาร เช่น ข้าว ไม่ฮะรอม
แม้วา่ จะเดือดก็ตาม

๓๐

กาฟิ ร
กาฟิ ร และนะญิซ
1. บุคคลทีปฏิเสธพระเจ้า (หมายถึงผูท้ ีปฏิเสธการมีอยูข่ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า)
2. บุคคลทีปฏิเสธสภาวะการเป็ นนบีของท่านนบีมุฮมั มัด (ซ็อล ฯ)
3. บุคคลทีปฏิเสธความเป็ นเอกะของอัลลอฮฺ (ซบ.) หมายถึงตั'งภาคี
เทียบเคียงพระองค์
4. บุคคลทีปฏิเสธสิ งจําเป็ นของศาสนา ขณะทีรู ้ดีวา่ สิ งนั'นเป็ นสิ งจําเป็ น
ของศาสนา ซึ งการปฏิเสธของเขาเท่ากับเป็ นการปฏิเสธสาส์นของบี หรื อ
ปฏิเสธนบี หรื อยกเลิกคําสอนศาสนา
5. บุคคลทีทําตนเป็ นศัตรู ด่าว่า หรื อใส่ ร้ายบรรดาอิมามมะอฺ ซูม (อ.)
เพียงท่านเดียวหรื อทั'งหมด *
อายุตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ชาวคัมภีร์ถือว่าสะอาด (อิซติฟตาอาต เล่ม 1
หน้า 97 คําถามที 324) ชาวคัมภีร์หมายถึง พวกยะฮูดียฺ นะซอรอ โซโรอัส
เตอร์ และซอบิอีน (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 98คําถามที 327)
สองสามประเด็นสําคัญ
1. ร่ างกายของกาฟิ รทุกส่ วน ขน ผม เล็บ และความเปี ยกชื'นทั'งหลาย
นะญิซ
2. บุคคลทีไม่รู้วา่ เป็ นมุสลิมหรื อกาฟิ ร ถือว่าสะอาด แต่ไม่สามารถนํา
บทบัญญัติอืนของมุสลิมมาใช้กบั เขาได้ เช่น ไม่สามารถแต่งงานกับหญิง
มุสลิม และไม่สามารถฝังในสุ สานของมุสลิมได้

๓๑

สิ งทีสะอาดนะญิซได้ อย่ างไร?
ในบทก่อนกล่าวไปแล้วว่า ของทุกสิ งบนโลกนี'ถือว่าสะอาดยกเว้นบาง
สิ ง แต่ในบางครั'งสิ งทีสะอาดอาจเปลียนเป็ นนะญิซได้ถา้ หากสิ งนั'นไปโดน
นะญิซในขณะทีทั'งสองเปี ยก หรื ออย่างหนึงอย่างใดเปี ยก ซึ งความเปี ยกชื'น
ของสิ งหนึงซึ มไปยังอีกสิ งหนึง
1. ถ้าสิ งของสะอาดไปโดนสิ งนะญิซ และทั'งสองนั'นเปี ยกชื'นซึ งความ
เปี ยกชื'นของสิ งหนึงซึ มไปยังอีกสิ ง สิ งทีสะอาดจะนะญิซ
2. แต่ประเด็นต่อไปนี' อยูใ่ นกฎของสิ งทีสะอาด
- ไม่รู้วา่ สิ งทีสะอาดกับนะญิซโดนกันหรื อไม่
- ไม่รู้วา่ สิ งทีสะอาดกับนะญิซเปี ยกชื'นหรื อไม่
- ไม่รู้วา่ ความเปี ยกชื'นจากสิ งหนึงซึ มไปยังอีกสิ งหรื อไม่
สองสามประเด็นสําคัญ
1. การรับประทานหรื อดืมสิ งนะญิซ ฮะรอม
2. ถ้าเห็นว่าบุคคลหนึงกําลังรับประทานนะญิซ หรื อสวมเสื' อผ้าทีเปื' อน
นะญิซนะมาซ ไม่จาํ เป็ นต้องบอกให้รู้
3. สิ งทีสะอาดถ้าสงสัยว่านะญิซหรื อไม่ ถือว่าสะอาด และไม่จาํ เป็ นต้อง
ตรวจสอบแต่อย่างใด ถึงแม้จะสามารถเข้าใจถึงความสะอาดหรื อนะญิซได้ก็
ตาม ด้วยเหตุน' ี ตัวอย่างทีจะกล่าวต่อไปนี'อยูใ่ นกฎของความสะอาด ไม่
จําเป็ นต้องถามหรื อสอบสวนแต่อย่างใด ฉะนั'น
- นํ'าหอม ทีผูม้ ิใช่มุสลิมเป็ นผูผ้ ลิต แต่ไม่รู้วา่ ร่ างกายของเขาโดนนํ'าหอม
หรื อไม่

๓๒

- ข้าวของเครื องใช้ต่าง ๆ ในโรงแรมทีไม่ใช่ประเทศมุสลิม เช่น ภาชนะ
ผ้าเช็ดตัว ห้องนํ'า ห้องส้วมสบู่ เตียงนอน และอืน ๆ หรื อแม้แต่ทีจับ ถ้าหาก
ไม่มนใจว่
ั ากาฟิ รได้สัมผัสสิ งเหล่านั'นขณะร่ างกายเปี ยกชื'น หรื อไม่สามารถ
พิสูจน์นะญิซได้จากวิธีทางอืน ถือว่าสะอาด
- ข้าวของเครื องใช้ทีมีอยูใ่ นบ้านเช่าหรื อบ้านซื' อ ซึ งก่อนหน้านั'นกาฟิ ร
เคยอยูม่ าก่อน เช่น ของใช้ในครัว พรม ตูเ้ สื' อผ้า ทีจับประตู หรื อสิ งอืน หาก
ไม่มนใจว่
ั าสิ งนั'นนะญิซ ถือว่าสะอาด
- เบาะรถประจําทางหรื อแท็กซี ในประเทศทีไม่ใช่มุสลิม ขณะทีฝนตก
และร่ างกายเปี ยกชื'น ถ้าไม่มนใจว่
ั าเบาะนั'นเปื' อนนะญิช การนังลงบนเบาะ
ไม่ทาํ ให้ร่างกายและเสื' อผ้านะญิซ
- การใช้ชอ้ น ถ้วยจาน แก้วนํ'า และของใช้อืน ๆ ในร้านอาหาร ถ้าไม่
มันใจว่าสิ งเหล่านั'นเปื' อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
- นํ'าอัดลมและเครื องดืมต่าง ๆ โดยปกติเป็ นสิ งสะอาดและฮะลาล แต่ไม่
รู ้วา่ โดนร่ างกายกาฟิ รหรื อไม่ ถือว่าสะอาด แต่โดยเฉพาะอย่างยิงปั จจุบนั สิ ง
เหล่านี'บรรจุโดยใช้เครื องจักรกล
- เครื องอุปโภคและบริ โภคต่าง ๆ เช่น นํ'าตาล ช็อกโกแลต ขนมปั ง
หมากฝรัง และอืน ๆ ทีไม่ได้ผลิตในประเทศมุสลิม ถ้ามันใจว่าร่ างกายกาฟิ ร
ไม่ได้สัมผัสสิ งเหล่านั'น หรื อไม่มนใจว่
ั าสิ งเหล่านั'นนะญิซ ถือว่าสะอาด
- ถัว ผลไม้ และผักต่าง ๆ ทีบุคคลทีมิได้เป็ นมุสลิมเป็ นผูข้ าย แต่มนใจว่
ั า
สิ งเหล่านั'นไม่นะญิซ ถือว่าสะอาด แม้วา่ ผูท้ ีมิได้เป็ นมุสลิมจะเป็ นผูเ้ พราะ
ปลูก เก็บเกียว หรื อแบกหามก็ตาม

๓๓

- นํ'ามันทีใช้ปรุ งอาหารไม่วา่ จะเป็ นนํ'ามันทีทําจากไขมันสัตว์หรื อพืช
หากไม่มนใจว่
ั านะญิซ หรื อเปื' อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
- ของเหลวต่าง ๆ ทีใช้กบั รถยนต์ มอเตอร์ ไซค์ หรื อใช้ภายในบ้าน ไม่วา่
จะเป็ นเบนซิ น หรื อแก๊สโซลีน นํ'ามันก๊าด นํ'ามันโซล่า จาระบี หรื อสิ งอืนซึ ง
ผูก้ ลันนํ'ามัน หรื อจําหน่ายมิใช่มุสลิม แต่ไม่มนใจว่
ั านะญิซ ถือว่าสะอาด
- อุปกรณ์เครื องใช้สาํ หรับงานต่าง ๆ ถ้าให้บุคคลทีมิได้เป็ นมุสลิม เช่น
ผ้าทีใช้ตบั เย็บเสื' อผ้า หรื อรถยนต์ทีส่ งไปซ่อม หลังจากรับของคืนแล้วถ้าไม่
มันใจว่าสิ งนั'นนะญิซ ถือว่าสะอาด
- ขนมปั งหรื อสิ งทีคล้ายคลึงกันทีมุสลิมไม่ได้ปรุ ง แต่วตั ถุดิบเดิมเป็ นสิ ง
สะอาดและไม่มนใจว่
ั านะญิซ ถือว่าสะอาด
- การจับมือกับกาฟิ รขณะทีมือไม่เปี ยก หรื อเพียงแค่ช'ืนแต่ไม่สามารถซึ ม
ไปยังอีกฝ่ ายหนึงได้ หรื อมันใจว่าไม่ซึมแน่นอน ถือว่ามือมุสลิมไม่นะญิซ

มุเฏาะฮิรอต (สิ งทําความสะอาด)
อัลลอฮฺทรงประทานนํ'าฝนจากฟากฟ้ ามายังสู เจ้า เพือชําระสู เจ้าให้สะอาด
เพือจัดมลทิน และเพทุบายของมารร้ายออกจากสู เจ้า (อัล-อันฟาล / 11)
สิ งทีเปื? อนนะญิซจะสะอาดได้ อย่ างไร?
สิ งทั'งหลายทีเปื' อนนะญิซสามารถทําให้สะอาดได้
สะอาดนะญิซประกอบด้วย

๓๔

ซึ งสิ งทีใช้ทาํ ความ

1. นํ'า
2. พื'นดิน
3. แสงแดด
4. การแปรสภาพ
5. การโยกย้าย
6. การยอมรับอิสลาม
8. การตาม
8. การขจัดนะญิซให้หมดไป
9. การกักขังสัตว์ทีกินนะญิซ (อิสติบรออฺ )
10. การหายตัวไปของมุสลิม
1. นํ'า สามารถใช้ชาํ ระล้างสิ งโสโครก (นะญิซ) ให้สะอาดได้ ซึ งแบ่ง
ออกเป็ นหลายชนิด การเรี ยนรู ้ประเภทต่าง ๆ ของนํ'าจะช่วยทําให้เข้าใจ
ปั ญหาทีเกียวข้องกับนํ'าได้ดียิงขึ'น
ประเภทของนํา?
1. นํ'าผสม
2. นํ'าบริ สุทธิX ได้แก่น' าํ ฝน นํ'าไหล นํ'าบ่อ นํ'ามีปริ มาณกุร และนํ'าน้อย
นํ'าผสม (มุดอฟ) หมายถึงนํ'าทีสกัดออกจากสิ งอืน เช่น นํ'าผลไม้ต่าง ๆ
หรื อนํ'าทีผสมกับสิ งอืนซึ งไม่สามารถเรี ยกว่านํ'าได้อีก เช่น นํ'าหวาน เป็ นต้น
ส่ วนนํ'าบริ สุทธิX หมายถึงนํ'าทีไม่มีสิงอืนเจือปน

๓๕

บทบัญญัติเกียวกับนํา? ผสม
1. ไม่สามารถใช้ชาํ ระล้างสิ งทีเปื' อนนะญิซได้ (มิได้จดั ว่าเป็ นมุเฏาะฮิร)
2. เมือโดนนะญิซหรื อสิ งทีเปื' อนนะญิซจะกลายเป็ นนะญิซทันที ถึงแม้วา่
นะญิซจะมีจาํ นวนเล็กน้อยและสี กลิน หรื อรสมิได้เปลียนไปก็ตาม
3. วูฎูอฺ และฆุซลฺ กบั นํ'านั'นไม่ถูกต้อง
ประเภทของนํา? บริสุทธิC
นํ'าบริ สุทธิX ( มุฏลัก ) หมายถึงนํ'าทีมิได้มีสิงใดเจือปน
บางครั'งนํ'าอาจไหลออกจากพื'นดิน หรื อหลังลงมาจากฟากฟ้ า หรื อไม่ได้
ไหลออกจากดินและไม่ได้หลังลงมา
นํ'าทีหลังลงมาจากฟากฟ้ าเรี ยกว่า
นํ'าฝน
นํ'าทีไหลออกจากพื'นดิน เรี ยกว่านํ'าไหล นํ'าทีไม่ได้ไหลทีเรี ยกว่า นํ'าบ่อ
นํ'าทีไม่ได้ไหลนิงอยูก่ บั เรี ยกว่า นํ'านิง และนํ'านิงถ้ามีจาํ นวนมากเรี ยกว่า นํ'า
กุร ถ้ามีจาํ นวนน้อยเรี ยกวา นํ'าน้อย
ปริ มาณของนํ'ากุร ถ้าบรรจุอยูใ่ นภาชนะ ๆ ต้องมีขนาดความกว้าง ยาว
และสู ง 3.5 คืบ*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ภาชนะต้องมีขนาดปริ มาตรประมาณ 42/78คืบ หรื อประมาณ 384 ลิตร
ถ้าคิดเป็ นนํ'าหนักประมาณ 377 หรื อ 419 กิโลกรัม หรื อ 384 ลิตร
ปริ มาณของนํ'าน้อย หมายถึงนํ'าทีมีปริ มาณน้อยกว่า 1 กุร
เฉพาะนํ'าบริ สุทธิX เท่านั'นสามารถชําระล้างสิ งทีเปื' อนนะญิซได้ แม้วา่ นํ'า
ผสมบางครั'งสามารถล้างสิ งสกปรกให้สะอาดได้ แต่ไม่สามารถชําระล้างสิ ง
ทีเปื' อนนะญิซได้เด็ดขาด

๓๖

บทบัญญัติเกียวกับนํา? น้ อย
1. ถ้าสิ งนะญิซไปโดนนํ'าน้อยนํ'าจะเป็ นนะญิซทันที (โดยไม่มีความ
แตกต่างว่าเอานํ'าราดลงนะญิซหรื อนะญิซได้ตกลงในนํ'า)
2. ถ้าเทนํ'าน้อยจากด้านบนลงบนนะญิซ เฉพาะส่ วนทีโดนนะญิซเท่านั'น
นะญิซ แต่ส่วนบนทีอยูเ่ หนือขึ'นไปสะอาด เช่น ราดนํ'าจากกระป๋ องลงบนสิ ง
ทีเปื' อนนะญิซ
3. ถ้าฉี ดนํ'าน้อยจากข้างล่างขึ'นไปข้างบน ถ้านะญิชไปถึงข้างบนด้านล่าง
ไม่นะญิซ แต่ถา้ นะญิซตกลงมาข้างล่างข้างบนนะญิซด้วยเช่นกัน
4. ถ้านํ'ากุรหรื อนํ'าไหลเชื อมต่อกับนํ'าน้อยทีนะญิซและนํ'าได้ผสมกัน ถือ
ว่านํ'าน้อยสะอาด เช่น นําภาชนะใส่ น' าํ น้อยทีนะญิซไปวางไว้ใต้ก๊อกนํ'าที
เชือมต่อกับนํ'ากุร แล้วเปิ ดนํ'าลงไปในภาชนะให้น' าํ ผสมกัน
5. ถ้านํานํ'าน้อยไปล้างนะญิซโดยราดนํ'าลงบนสิ งทีเปื' อนนะญิซ นํ'าที
กระเด็นออกมา นะญิซ และนํ'าทีใช้ลา้ งนะญิซหลังจากขจัดนะญิซออกแล้ว
ได้ราดนํ'าลงบนสิ งนั'น นํ'าทีกระเด็นออกมาจําเป็ นต้องหลีกเลียง
บทบัญญัติของนํา? กุร นํา? ไหล และนํา? บ่ อ
1. นํ'าบริ สุทธิX ท' งั หลายยกเว้นนํ'าน้อยถ้า สี กลิน หรื อรสของนะญิซมิได้ทาํ
ให้น' าํ เปลียนไป ถือว่าสะอาด แต่ถา้ มีนะญิซไปโดนและอย่างใดอย่างหนึง
เปลียนไปถือว่า นะญิซ (ฉะนั'น นํ'ากุร นํ'าไหล นํ'าบ่อ แม้กระทั'งนํ'าฝนก็
รวมอยูใ่ นกฎเดียวกัน)
2. นํ'าประปาตามอาคารทีเชือมต่อกับนํ'ากุร ถือว่าอยูใ่ นกฎของนํ'ากุร
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คุณลักษณะบางอย่ างของนํา? ฝน
1. ถ้าฝนตกลงสิ งเปื' อนนะญิซ แต่ไม่มีนะญิซติดอยูเ่ พียงครั'งเดียวถือว่า
สะอาด
2. ถ้าฝนตกลงบนพรมหรื อเสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ ถือว่าสะอาด โดยไม่
จําเป็ นต้องบิด
3. ถ้าฝนตกลงบนพื'นทีเปื' อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
4. ถ้านํ'าฝนได้รวมกันในทีหนึง แม้วา่ จะมีปริ มาณน้อยกว่ากุร แต่ตราบที
ฝนยังตกอยูถ่ า้ นําสิ งทีเปื' อนนะยิซไปล้างในนั'นกลิน สี หรื อรสของนํ'ามิได้
เปลียนไป ถือว่าสะอาด
บทบัญญัติความสงสั ยเกียวกับนํา?
1. นํ'าจํานวนหนึงถ้าสงสัยว่ามีปริ มาณถึงกุรหรื อไม่ หากมีนะญิซไปโดน
ไม่ถือว่านะญิซ แต่ไม่มีเงือนไขอย่างอืนของนํ'ากุร
2. นํ'าจํานวนหนึงเคยเป็ นนํ'ากุร แต่สงสัยว่ากลายเป็ นนํ'าน้อยแล้วหรื อยัง
ถือว่ายังอยูใ่ นกฎนํ'ากุร
3. นํ'าทีไม่รู้วา่ สะอาดหรื อนะญิซ ถือว่าสะอาด
4. นํ'าสะอาดถ้าสงสัยว่าเป็ นนะญิซหรื อไม่ ถือว่ายังอยูใ่ นกฎนํ'าสะอาด
5. นํ'านะญิซ แต่ไม่รู้วา่ สะอาดหรื อยัง ถือว่ายังอยูใ่ นกฎนํ'านะญิซ
5. นํ'าบริ สุทธิX แต่ไม่รู้กลายเป็ นนํ'าผสมหรื อยัง ถือว่ายังอยูใ่ นกฎนํ'า
บริ สุทธิX

๓๘

นํา? สามารถชําระล้างสิงทีเป็ นนะญิซให้ สะอาดได้ อย่างไร?
นํ'าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีวติ ของมวลมนุษย์ และยังช่วยชําระล้าง
สิ งโสโครก (นะญิซ)
ให้สะอาดได้อีก หากทําไปตามบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี'
จะล้างสิ งของ ทีเปื' อนนะญิซด้วยนํ'าได้อย่างไร?
นํ'าเป็ นปั จจัยสําคัญสําหรับชี วติ และเป็ นตัวชําระล้างนะญิซได้มากทีสุ ด
ในแต่ละวันมนุษย์จะมีความผูกพันกับนํ'ามาก
การทําความสะอาดสิ งของทีเปื' อนนะญิซ (หน้าที52)
1. ถ้าภาชนะเปื' อนนะญิซให้ลา้ งด้วยนํ'ากุรเพียงครั'งเดียว แต่ถา้ เป็ นนํ'า
น้อยให้ลา้ ง 3 ครั'ง
2. ถ้าเป็ นสิ งอืนทีไม่ใช่ภาชนะเปื' อนนะญิซทีไม่ใช่ปัสสาวะ ให้ลา้ งด้วย
นํ'ากุรเพียงครั'งเดียว แต่ถา้ เป็ นนํ'าน้อยให้ลา้ ง1 ครั'ง
3. ถ้าเปื' อนปั สสาวะ (ไม่ใช่ภาชนะ) จําเป็ นต้องล้างด้วยนํ'ากุร 1 ครั'ง หรื อ
ถ้าเป็ นนํ'าน้อยให้ลา้ ง 2 ครั'ง
คําอธิ บาย
1. การล้างสิ งของเปื' อนนะญิซ อันดับแรกให้ขจัดนะญิซออกก่อน
หลังจากนั'นให้ลา้ งด้วยนํ'าตามจํานวนทีกล่าวข้างต้น เช่น ภาชนะทีเปื' อน
นะญิซหลังจากขจัดนะญิซออกแล้วให้ลา้ งด้วยนํ'ากุร 1 ครั'ง
2. พรมเสื' อผ้าและสิ งทีคล้ายคลึงกันปกติจะดูดซับนํ'าแต่สามารถบิดได้
ดังนั'น ถ้าล้างด้วยนํ'าน้อยหลังจากราดนํ'าทุกครั'งให้บิดหรื อบีบให้แห้ง หรื อ
ถ้าล้างด้วยวิธีอืนต้องให้น' าํ เปี ยกจนทัว แต่ถา้ เป็ นนํ'ากุร หรื อนํ'าไหล เป็ นอิฮฺติ
ยาฏวาญิบ ต้องให้น' าํ ซึ มผ่านเข้าไปอย่างทัวถึง*

๓๙

*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี การทําความสะอาดด้วยนํ'ากุร หรื อนํ'าไหล
ไม่จาํ เป็ นต้องบิดนํ'าออกแค่ทาํ ให้น' าํ ออกมาจะด้วยวิธีใดก็ตาม หรื ออาจใช้วธิ ี
สะบัดก็พอแล้ว
3. ถ้าใช้น' าํ ไหลหรื อนํ'าบ่อ ล้างสิ งทีเปื' อนนะญิซจะอยูใ่ นเงือนไขเดียวกัน
กับนํ'ากุร ดังทีอธิ บายผ่านมาแล้ว
ประเด็นสําคัญ
ภาชนะเปื' อนนะญิซสามารถล้างด้วยนํ'าได้ดงั นี'
- ถ้าเป็ นนํ'ากุร ให้นาํ ภาชนะจุ่มลงไปและนําขึ'นมาเพียงครั'งเดียว
- ถ้าเป็ นนํ'าน้อย ให้เทนํ'าใส่ ภาชนะจนเต็มแล้วเทออก ให้ทาํ 3 ครั'ง หรื อ
เทนํ'าจํานวนหนึงใส่ ภาชนะแล้วเขย่าให้ทวถึ
ั งบริ เวณทีเปื' อนนะญิซแล้วเท
ออก ให้ทาํ 3 ครั'ง

เงือนไขการทําความสะอาดภาชนะ
1. ภาชนะเปื' อนนะญิซเนืองจากสุ นขั เลีย หรื อกินนํ'าจากภาชนะนั'น
- ถ้าล้างด้วยนํ'าน้อย อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ลา้ ง 2 ครั'ง ก่อนล้างให้เอาฝุ่ นดิน
ทาก่อน
- ถ้าล้างด้วยนํ'ากุรหรื อนํ'าไหล อิฮฺติยาฏวาญิบให้ลา้ ง 2 ครั'ง ก่อนล้างให้
เอาฝุ่ นดินทาก่อน
2. ภาชนะเปื' อนนะญิซเนืองจากสุ กรกินอาหารหรื อนํ'าจากภาชนะนั'น
- ถ้าล้างด้วยนํ'าน้อยให้ลา้ ง 7 ครั'ง อิฮฺติยาฎมุซตะฮับก่อนล้างให้เอาฝุ่ น
ดินทาก่อน
- ถ้าล้างด้วยนํ'ากุรหรื อนํ'าไหล อิฮฺติยาฏวาญิบให้ลา้ ง 7 ครั'ง อิฮฺติยาฎมุซ
ตะฮับก่อนล้างให้เอาฝุ่ นดินทาก่อน
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3. ภาชนะเปื' อนสุ รา (สุ ราเป็ นนะญิซ)
- ถ้าล้างด้วยนํ'าน้อยให้ลา้ ง 3 ครั'ง แต่ดีกว่าให้ลา้ ง 7 ครั'ง
- ถ้าล้างด้วยนํ'ากุรหรื อนํ'าไหล ให้ลา้ งเพียงครั'งเดียว
สองประเด็นสําคัญ
1. ฝุ่ นดินทีใช้ทาภาชนะก่อนล้างด้วยนํ'าต้องสะอาด
2. ภาชนะทีสุ กรเลีย อิฮฺติยาฏวาญิบ ถือว่าอยูใ่ นกฎของภาชนะ
วิธีทาํ ความสะอาดพื'นเปื' อนนะญิซ
1. ถ้าล้างด้วยนํ'ากุร อันดับแรกต้องขจัดสิ งโสโครกออกก่อน หลังจาก
นั'นใช้น' าํ กุรหรื อนํ'าไหลเทลงไปโดยให้น' าํ ไหลทัวบริ เวณทีเปื' อนนะญิซ
2. ถ้าล้างด้วยนํ'าน้อย
- กรณี ทีเป็ นพื'นซึ งนํ'าไม่สามารถไหลผ่านได้ ไม่สามารถใช้น' าํ น้อยทํา
ความสะอาดได้
- ถ้านํ'าไหลผ่านไปบนพื'น บริ เวณที นํ'าไหลผ่านถือว่าสะอาด
3. ฝาผนังเปื' อนนะญิซ สามารถทําความสะอาดได้เหมือนกับพื'นทีเปื' อน
นะญิซ
4. ขณะทีทําความสะอาดพื'นดินนํ'าได้ไหลผ่านไปยังบ่อ หรื อไหลออกไป
จากบริ เวณนั'น ดังนั'น ทุกที ๆ นํ'าไหลผ่านถือว่าสะอาด
วิธีล้างเมล็ดและถัวต่ าง ๆ
1. ถ้าภายนอกเปื' อนนะญิซ ให้ลา้ งในนํ'ากุร หรื อนํ'าไหล หรื อราดด้วยนํ'า
น้อยให้ไหลผ่านไป ถือว่าสะอาด
2. ถ้าภายในนะญิซ ไม่สามารถทําความสะอาดด้วยนํ'าน้อยหรื อนํ'ากุรได้
3. ถ้าสงสัยว่าภายในเปื' อนนะญิซหรื อไม่ ให้ลา้ งเฉพาะข้างนอกถือว่า
เพียงพอ
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ประเด็นสํ าคัญ
- ถ้าสิ งของเปื' อนปั สสาวะเด็กทารกทีดืมนํ'านมมารดาเพียงอย่างเดียว ยัง
มิได้กินอาหารอย่างอืน หรื อมิได้ดืมนมสุ กร ให้เอานํ'าราดบริ เวณทีเปื' อน
ปั สสาวะให้ทวเพี
ั ยงครั'งเดียว ถือว่าสะอาด ถ้าเป็ นพรมหรื อเสื' อผ้าไม่
จําเป็ นต้องบิด
เงือนไขของนํา? ทีใช้ ทาํ ความสะอาดนะญิซมีดังนี?
1. ต้องเป็ นนํ'าบริ สุทธิX เนื องจากนํ'าผสมไม่สามารถทําความสะอาดนะญิซ
ได้
2.นํ'าต้องสะอาด เนื องจากนํ'านะญิซไม่สามารถทําความสะอาดนะญิซได้
3. ขณะทําความสะอาดสิ งของต้องไม่มีนะญิซเพิมเข้ามา
4.ขณะทําความสะอาดสิ งทีเปื' อนนะญิซสี กลิน หรื อรสของนะญิซต้อง
ไม่ทาํ ให้น' าํ เปลียน
5.หลังจากทําความสะอาดสิ งเปื' อนนะญิซแล้ว จะต้องไม่มีนะญิซ (อัยนุล
นะยาซะฮฺ) ติดค้างอยู่
พืน? ดิน
1. ถ้าฝ่ าเท้าหรื อพื'นรองเท้าเปื' อนนะญิซขณะเดิน และเนื องจากได้สัมผัส
กับพื'นดินและทําให้นะญิซได้หมดไป ถือว่าสะอาด ดังนั'น พื'นดินทําความ
สะอาดได้เฉพาะฝ่ าเท้าหรื อพื'นรองเท้าเท่านั'น ซึ งต้องมีเงือนไขต่อไปนี'
- พื'นดินต้องสะอาด
- พื'นดินต้องแห้ง (มิใช่เปี ยก)
- พื'นดินทีใช้ทาํ ความสะอาด หมายถึงฝุ่ นดิน ทราย อิฐ หิ น ดินเผาและสิ ง
ทีคล้ายกัน
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2. เนืองจากเดินฝ่ าเท้าหรื อพื'นรองเท้าได้สัมผัสกับพื'นดิน นะญิซทีติดอยู่
ถูกขจัดหมดไป ถือว่าสะอาด แต่ดีกว่าให้เดินอย่างน้อย 15 ก้าว *
*อายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี ให้กา้ วเดินประมาณ 10 ก้าวบนพื'นดินแห้ง
และสะอาด พื'นรองเท้าหรื อฝ่ าเท้าทีเปื' อนนะญิซ ถือว่าสะอาด
3. สิ งของต่อไปนี'ไม่ใช่สิงทําความสะอาดได้แก่ ยางมะตอย พรม พื'นดิน
ทีปูดว้ ยไม้ เสื อ ผักหญ้า เว้นเสี ยแต่วา่ มีจาํ นวนเล็กน้อย ซึ งไม่อาจกล่าวได้วา่
นั'นเป็ นพื'นหญ้า หรื อคนทัวไปกล่าวว่าเขาเดินบนพื'นดินมิใช่พ'ืนหญ้า
4. อิฮฺติยาฏวาญิบ ประเด็นต่อไปนี'พ'ืนดินไม่สามารถทําความสะอาดได้
1. มือหรื อเข่าของคนพิการทีใช้เดินต่างเท้า
2. ปลายไม้เท้า
3. เกือกม้าหรื อของสัตว์สีเท้า
4. ถุงเท้า ยกเว้นถุงเท้าทีพื'นเป็ นหนัง
5. ใต้ฝ่าเท้าปลอม
6. ล้อรถ
สองสามประเด็นสํ าคัญ
1. หลังจากพื'นรองเท้าหรื อฝ่ าเท้าสะอาดแล้ว บริ เวณรอบ ๆ นั'นปกติจะ
เปื' อนด้วย ถ้าดินหรื อฝุ่ นดินไปถึงบริ เวณรอบ ๆ ดังกล่าว ถือว่าสะอาด
2. ข้างในรองเท้าหรื อบริ เวณพื'นรองเท้าทีไม่ถึงพื'นดิน ไม่สามารถสะอาด
ได้ดว้ ยการเดินไปบนพื'นดิน
และไม่จาํ เป็ นว่าฝ่ าเท้าหรื อพื'นรองเท้าทีเปื' อนนะญิซต้องเปี ยก ทว่าถ้า
แห้งก็สามารถสะอาดได้ดว้ ยการเดิน
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3. แสงแดด
แสงแดดสามารถทําความสะอาดสิ งของทีเปื' อนนะญิซเหล่านี'ให้สะอาด
ได้
- พื'นดิน
- อาคารและอุปกรณ์ทีใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาคาร เช่น หน้าต่าง
ประตู
- ต้นไม้และพืชต่าง ๆ

เงือนไขการทําความสะอาดของแสงแดด
1. สิ งของทีเปื' อนนะญิซต้องเปี ยกในลักษณะทีว่าถ้ามีสิงอืนไปโดนจะ
เปี ยกไปด้วย
2. ต้องแห้งด้วยแสงแดดทีส่ องลงไปโดน ดังนั'น ถ้ายังชื'นอยูถ่ ือว่าไม่
สะอาด
3. จะต้องไม่มีสิงกีดขวางแสงแดดขณะส่ อง เช่น เมฆ หรื อผ้าม่าน นอก
เสี ยจากเป็ นกลุ่มเมฆทีไม่หนาทึบ หรื อผ้าม่านบาง ๆ ซึ งไม่สามารถกีดขวาง
แสงแดด
4. เฉพาะแสงแดดเท่านั'นทีทําให้แห้ง เช่น ลมไม่ได้ช่วยพัดให้แห้ง
5. ขณะแสงแดดส่ องต้องไม่มีนะญิซติดค้างอยู่ ดังนั'น ต้องขจัดนะญิ
ซก่อนทีแสงแดดจะส่ อง
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6. ด้านนอกกับด้านในของฝาผนังหรื อพื'นต้องแห้งพร้อม ๆ กัน ดังนั'น
ถ้าวันนี'ดา้ นนอกแห้ง และวันรุ่ งขึ'นด้านในเพิงจะแห้ง เฉพาะด้านนอก
เท่านั'นทีสะอาด
สองสามประเด็นสําคัญ
1. ถ้าพื'นดินและสิ งอืน ๆ ทีคล้ายกันเปื' อนนะญิซ แต่ไม่เปี ยกให้เอานํ'า
หรื อสิ งอืนราดเล็กน้อยให้พ'ืนเปี ยก หลังจากแสงแดดส่ องจนแห้งแล้ว ถือว่า
สะอาด
2. ก้อนกรวด ดิน โคลน และหิ นตราบทียังอยูบ่ นพื'นถือว่าเป็ นส่ วนหนึง
ของพื'นดิน แสงแดดสามารถสะอาดได้ แต่ถา้ แยกจากพื'นดินแล้วแสงแดดไม่
สามารถทําความสะอาดได้ เช่นเดียวกันตะปู ไม้ และสิ งทีคล้ายคลึงกัน
ตราบทียังอยูบ่ นฝาผนังถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของฝาผนัง และอยูใ่ นกฎของ
อาคาร แต่ถา้ แยกออกเมือใดกฎก็จะหมดสภาพลง และแสงแดดไม่สามารถ
ทําความสะอาดได้อีกต่อไป
4. การแปรสภาพ
1. ถ้าสิ งทีเปื' อนนะญิซ ได้เปลียนรู ปลักษณ์ออกมาในสภาพกลายที
สะอาด (ไม่เข้าใจ) ถือว่าสะอาด ซึ งเรี ยกว่า การแปรสภาพ เช่น
- ซากศพเปลียนสภาพเป็ นดิน
- เมล็ดทีเปื' อนนะญิซงอกกลายเป็ นต้นขึ'นมา
- ไม้ทีเปื' อนนะญิซกลายเป็ นถ่านหรื อขี'เถ้า
- เชื'อเพลิงทีเผาไหม้กลายเป็ นควัน
- ของเหลวทีนะญิซระเหยกลายเป็ นไอ
- เหล้ากลายเป็ นนํ'าส้มสายชู
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2. ถ้าสิ งทีนะญิซไม่ได้กลายสภาพ เพียงแค่เปลียนรู ปทรงอย่างเดียว ไม่
ถือว่าสะอาด เช่น
- เมล็ดข้าวสาลีทีเปื' อนนะญิซนํามาโม่เป็ นแป้ ง
- องุ่นทีเปื' อนนะญิซนํามาทําเป็ นนํ'าส้มสายชู
3. สิ งเปื' อนนะญิซ แต่ไม่รู้วา่ ได้กลายสภาพไปแล้วหรื อยัง เป็ นนะญิซ
5. การย้าย
1. การย้าย หมายถึงบางส่ วนจากร่ างกายของสัตว์ทีมีเลือดไหลพุง่ ย้ายไป
อยูใ่ นร่ างกายของสัตว์ทีไม่มีเลือดไหลพุง่ ซึ งถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของร่ างไป
แล้ว ถือว่าสะอาด ทํานองเดียวกันถ้าย้ายไปอยูใ่ นร่ างของสัตว์ทียังมีชีวติ และ
ไม่ได้เป็ นนะญิซแต่กาํ เนิ ด (นะยะซุ ลอัยนฺ ) ถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของร่ างไป
แล้ว เช่น
- หรื อเลือดของคนย้ายไปอยูใ่ นยุง ริ' น หรื อแมลงทีกินเลือด
- อวัยวะบางส่ วนของสัตว์ (เช่นดวงตา) ถูกตัดขาดและไปอยูใ่ นร่ างกาย
มนุษย์
- ตัดเนื'อบางส่ วนของร่ างกายไปเสริ มอีกทีหนึง
2. ถ้ายุงได้เกาะอยูบ่ นตัวและได้ตบยุงตายพร้อมกับมีเลือดออกมา แต่ที
ไม่รู้วา่ เป็ นเลือดของตนทียุงกินเข้าไป หรื อเป็ นเลือดของยุง ถือว่าสะอาด แต่
ถ้าไม่รู้วา่ เป็ นเลือดของยุงหรื อว่าเลือดของตน เป็ นนะญิซ
3. ถ้ารู ้วา่ เป็ นเลือดของยุง แต่ไม่รู้วา่ เป็ นเลือดทีกินไปจากตนหรื อว่ามีอยู่
ก่อนแล้ว ถือว่าสะอาด หรื อถ้ารู ้วา่ กินไปจากตนแต่ถือว่าเป็ นส่ วนหนึงของ
ยุงไปแล้ว แต่ถา้ สงสัยว่าเป็ นส่ วนหนึงของยุงหรื อไม่ ถือว่า เป็ นนะญิซ
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6. การเข้ารับอิสลาม
1. ถ้าผูป้ ฏิเสธกล่าว ชะฮะดะตัยนฺ ถือเป็ นมุสลิมและร่ างกายทั'งหมด
(ตลอดจนเหงือและนํ'าลาย) ถือว่าสะอาด คํากล่าว ชะฮะดะตัยนฺ คือ อัชฮะดุ
อันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอนั นะมุฮมั มะดัรเราะซูลุลลอฮฺ
2. ถ้ากาฟิ ร กล่าวชะฮะดะตัยนฺ โดยไม่รู้วา่ จิตใจของเขายอมรับอิสลาม
จริ งหรื อไม่ ถือว่าร่ างกายเขาสะอาด แต่ถา้ รู ้แน่ชดั ภายหลังว่าจิตใจของเขา
ไม่ได้ยอมรับ อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ออกห่างจากเขา
4. ถ้าร่ างกายของกาฟิ รนะญิซเพราะเปื' อนนะญิซอืน เช่น อาจเป็ นแผล
และมีเลือดไหลออกมา ฉะนั'น นะญิซดังกล่าวไม่สามารถใช้อิสลามทําความ
สะอาดได้
5. ถ้าเสื' อผ้าทีสวมใส่ ก่อนทีจะรับอิสลามเปี ยกชื'นเหงือของการฟิ ร ถือว่า
ไม่สะอาดเพราะการเข้ารับอิสลาม ทว่าเสื' อผ้าทีสวมใส่ ขณะเข้ารับอิสลาม
นะญิซเพราะเปี ยกเหงือบนร่ างกาย อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้หลีกเลียง
7. การตาม
1. การตาม หมายถึงสิ งทีเปื' อนนะญิซสะอาดเพราะความสะอาดของสิ ง
อืน
2. ประเด็นต่อไปนี'สิงทีเปื' อนนะญิซจะสะอาดเพราะการตาม
- ถ้าเหล้าเปลียนเป็ นนํ'าส้มภาชนะทีใส่ เหล้าต้มจะสะอาดตามไปด้วย
แม้แต่บริ เวณรอยเดือดขณะต้มเหล้า หรื อฝาด้านหลังทีเปื' อนนะญิซ
- หลังจากอาบนํ'ามัยยิตครบ 3 นํ'าแล้ว อุปกรณ์เครื องใช้ทีใช้ในการ
อาบนํ'ามัยยิต เตียงรอง มือของคนอาบนํ'า ผ้าทีใช้ปิดร่ างมัยยิต ถือว่าสะอาด
ตามไปด้วย
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- ผูท้ ีทําความสะอาดสิ งเปื' อนนะญิซ ถ้าได้ราดนํ'าไปบนของสิ งนั'นและ
มือพร้อมกัน ถือว่ามือของเขาสะอาดตามไปด้วย โดยไม่ตอ้ งล้างใหม่อีกครั'ง
- หลังจากบิดผ้าหรื อสิ งทีคล้ายคลึงกันแล้ว นํ'าทีตกค้างอยูใ่ นผ้าเล็กน้อย
ถือว่าสะอาด
- ถ้าล้างภาชนะหรื อสิ งทีคล้ายคลึงกันด้วยนํ'าน้อย หยดนํ'าทียังคงเหลืออยู่
บนภาชนะ ถือว่าสะอาด
8. การสลายตัวของนะญิซ
มีอยู่ 2 กรณี ถ้านะญิซถูกขจัดออกหมดแล้ว สิ งทีเปื' อนนะญิซ ถือว่า
สะอาดโดยไม่ตอ้ งใช้น' าํ ล้างอีก ได้แก่
1. ตัวสัตว์ เช่น ปากไก่ทีเปื' อนนะญิซ ถ้านะญิซสลายตัวไปปากไก่จะ
สะอาดโดยไม่ตอ้ งใช้น' าํ ล้างอีก
2. ภายในร่ างกายของมนุษย์ เช่น ภายในปาก จมูก และหู
ด้วยเหตุน' ี ถ้ามีเลือดออกตามไรฟัน หรื อรับประทานอาหารนะญิซเข้าไป
ถ้าในปากไม่มีอาหารนะญิซหรื อเลือดอยู่ หรื อมีเพียงเล็กน้อยเมือผสมกับ
นํ'าลายแล้วเจือจางหายไป ถือว่าไม่เป็ นนะยิส
9. การกักขังสัตว์ทีกินนะญิซ (อิสติบรออฺ )
การอิสติบรออฺ ฮยั วาน หมายถึงการกักขังสัตว์ทีกินนะญิซเข้าไป ในช่วง
เวลาหนึงเพือให้แน่ใจว่านะญิซได้กลายสภาพไปแล้ว และช่วงระหว่างการ
ทําอิสติบรออฺ น' นั เนื'อสัตว์ฮะรอม ไม่อนุญาตให้รับประทานจนกว่าจะครบ
กําหนด
1. ปั สสาวะและอุจจาระของสัตว์ทีเคยชินกับการกินนะญิซ เป็ นนะญิซ
ถึงแม้วา่ จะเป็ นสัตว์เนื' อฮะลาลก็ตาม
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2. ถ้าต้องการให้ปัสสาวะและอุจจาระของสัตว์ประเภทนี' สะอาด ต้องทํา
อิสติบรออฺ หมายถึงงดเว้นไม่ให้สัตว์กินนะญิซ โดยให้อาหารทีสะอาดแก่
สัตว์
3. สําหรับการอิสติบรออฺ สัตว์ อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องปฏิบตั ิตามกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี'
- ถ้าเป็ นอูฐ ต้องกักไว้ 40 วัน
- ถ้าเป็ นวัว ต้องกักไว้ 20 วัน
- ถ้าเป็ นแพะ แกะ ต้องกักไว้ 10 วัน
- ถ้าเป็ นนกเป็ ดนํ'า ต้องกักไว้ 5 วัน
- ถ้าเป็ นไก่บา้ น ต้องกักไว้ 3 วัน
10. การหายตัวไปของมุสลิม*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ถ้ามันใจว่าร่ างกายเสื' อผ้า หรื อของใช้อย่าง
ใดอย่างหนึงของมุสลิมนะญิซ และระยะเวลาหนึงไม่เห็นเขา มาพบเขาอีกที
หนึงเขาได้ใช้สิงของทีเคยเปื' อนนะญิซ เช่น นะมาซกับเสื' อตัวนั'น ดังนั'น
ของใช้ของเขาจะสะอาดขึ'นอยูก่ บั ว่า เจ้าของรู ้เรื องนะญิซก่อนหน้านั'น และรู ้
เรื องบทบัญญัติของสิ งทีเปื' อนนะญิซ
ถ้าร่ างกาย เสื' อผ้า และของใช้ส่วนตัวประเภทอืน ๆ เปื' อนนะญิซ (เช่น
ถ้วยจาน พรม เป็ นต้น) ต่อมามุสลิมคนนั'นได้หายตัวไป ถ้าคิดว่าเขาได้ทาํ
ความสะอาดสิ งเหล่านั'นเรี ยบแล้ว ถือว่าสะอาดและไม่จาํ เป็ นต้องหลีกเลียง
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บทบัญญัติเกียวกับการขับถ่ าย
หนึงในปั ญหาเรื องการขับถ่าย คือ การทําความสะอาดช่องทวารหนัก
และเบา ด้วยเหตุน' ี จะเห็นว่า เรื องการขับถ่ายทั'งหมดถูกนํามาวางไว้ใน
ตอนท้ายของเรื องการทําความสะอาด
และเรื องการขับถ่ายมีบญั ญัติที
เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ
วาญิบ ต้องปกปิ ดอวัยวะให้มิดชิดจากสายตาของบุคคลอืน แม้จะเป็ นเด็ก
ทีสามารถแยกแยะสิ งต่าง ๆ ได้ หรื อคนวิกลจริ ตก็ตาม (ยกเว้นสามีภรรยา)
ฮะรอม ถ้าหันหน้าหรื อหันหลังตรงกับกิบละฮฺ
มุซตะฮับ สิ งทีดีควรปฏิบัติในขณะขับถ่ ายได้ แก่
1- นังในสถานที ๆ ไม่มีใครเห็นได้
2- เวลาเข้าห้องนํ'าให้กา้ วเท้าซ้ายเข้า
3- เวลาออกจากห้องนํ'าให้กา้ วเท้าขวาออก
4- ขณะทีนังถ่ายควรมีสิงปิ ดศีรษะ
5. ให้นงทิ
ั 'งนํ'าหนักตัวไปทางเท้าข้างซ้าย
มักรู ฮฺ สิ งทีน่ ารังเกียจในขณะขับถ่ ายได้ แก่
1. นังถ่ายนาน ๆ
2. นังหันหน้าตรงกับดวงอาทิตย์ หรื อดวงจันทร์
3. นังหันโต้ลม
4. พูดคุย ยกเว้นในกรณี จาํ เป็ น หรื อกล่าวซิ กรฺ (สรรเสริ ญ)
5. ทําความสะอาดด้วยมือขวา
6. กินหรื อดืมในขณะขับถ่าย
7. ยืนปั สสาวะ
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สถานที ฮะรอมสํ าหรับการขับถ่ าย
1.ตามตรอกซอยทีเป็ นทางตัน ซึ งเจ้าของไม่อนุ ญาต
2.สถานทีส่ วนบุคคล ทีเจ้าของไม่อนุญาต
3. สถานที วะกัฟ (อุทิศ) ให้เฉพาะบางกลุ่มชน
4.บนหลุมฝังศพของมุอฺมิน (ผูศ้ รัทธา) โดยมีเจตนาลบหลู่
สถานทีมักรู ฮฺ (น่ าเกลียด) สํ าหรับการขับถ่ าย
1. ตามทางเดิน ถนนหนทาง ตรอกซอยและประตูทางเข้าบ้าน
2.ใต้ตน้ ไม้ทีให้ผล
3.ในแม่น' าํ ลําคลอง
4. บนพื'นแข็ง ๆ
5.ตามรังหรื อทีอยูอ่ าศัยของสัตว์ ๆ เช่น รังปลวก รังมดและอืน ๆ ที
คล้ายคลึงกัน
อิฮฺติยาฏวาญิบ ขณะขับถ่ายต้องไม่จบั เด็กนังหันหน้าหรื อหันหลังให้ตรง
กับกิบละฮฺ แต่ถา้ เด็กนังเอง ไม่เป็ นทีวาญิบต้องห้ามปรามหรื อขัดขวางแต่
อย่างใด
การทําความสะอาดช่ องทวารเบาและหนัก
1.ไม่สามารถใช้สิงอืน (ก้อนหิ น กรวด ผ้า หรื อกระดาษ) ทําความสะอาด
ช่องทวารเบาได้นอกจากนํ'าเท่านั'น
2. การทําความสะอาดช่องทวารเบา หลังจากขจัดปั สสาวะหมดแล้ว ให้
ล้างด้วยนํ'าครั'งเดียว ก็พอ*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ช่องทวารเบา อิฮฺติยาฎให้ลา้ งด้วยนํ'า 2 ครั'ง
จึงจะสะอาด (อิซติฟตาอาต คําถามที 10)
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3. การทําความสะอาดช่องทวารหนัก
- ทําความสะอาดด้วยนํ'า
- ทําความสะอาดด้วยสิ งอืนนอกจากนํ'ายังเป็ นทีสงสัยอยู่ (แต่อิฮฺติยาฏวา
ญิบ ถือว่าไม่สะอาด) แต่ในสภาพเช่นนั'น (หลังจากขจัดนะญิซออกไปแล้ว
และก่อนทําความสะอาดด้วยนํ'า) สามารถนมาซได้*
*อายะตุลลอ ฮะลี คอเมเนอี การทําความสะอาดช่องทวารหนักสามารถ
ทําได้ 2 วิธี กล่าวคือใช้น' าํ ล้างจนเกลี'ยงและหลังจากนั'นไม่จาํ เป็ นต้องใช้น' าํ
ล้างอีก หรื อใช้กอ้ นหิ น 3 ก้อน หรื อผ้าทีสะอาดหรื อสิ งทีคล้ายคลึงกันเช็ด
นะญิซออกไป แต่ถา้ ใช้หิน 3 ก้อนแล้วยังไม่สะอาด ให้ใช้กอ้ นต่อไปได้เช็ด
จนกว่าจะสะอาด

หมวดที 3 ปฐมบทของนมาซ
วุฎูอฺ
ผูท้ าํ นมาซก่อนทีจะนมาซต้องวุฏูอฺ เพือเตรี ยมตัวเข้าสู่ การเคารพภักดีที
ยิงใหญ่ และบางกรณี ตอ้ งฆุซุลด้วย หมายถึง การชําระล้างร่ างกายส่ วนต่างๆ
ตามหลักการของศาสนา และทุกครั'งถ้าไม่สามารถทําวุฎูอฺ หรื อฆุซุลได้ ต้อง
ทํา ตะยัมมุม เพือเป็ นการทดแทน ซึ งจะกล่าวรายละเอียดในโอกาสต่อไป
วุฏูอฺอย่ างไร
วุฏูอฺ อันดับแรกต้องล้างหน้า หลังจากนั'นให้ลา้ งแขนขวาและแขนซ้าย
และให้ใช้น' าํ ทีติดมืออยูน่ ' นั เช็ด (มัซฮฺ) ศีรษะและหลังเท้าขวาและซ้าย
ตามลําดับ เพือความกระจ่างโปรดพิจารณาขั'นตอนต่อไปนี'
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ขั'นตอนของวุฎูอฺ
1. การล้าง
- ล้างหน้า จากด้านบนลงสู่ ดา้ นล่างเริ มจากไรผมจนถึงปลายคาง (ตาม
ความยาวของหน้า)
ส่ วนความกว้างของใบหน้า
อยูร่ ะหว่างปลาย
นิ'วหัวแม่มือกับปลายนิ'วกลาง
- ล้างแขนขวา จากข้อศอกจนถึงปลายนิ'ว
- ล้างแขนซ้าย ทําเหมือนแขนขวา
2. เช็ด (มัซฮฺ )
- เช็ดศีรษะ ส่ วนบนของศีรษะจากไรผมจนถึงกระหม่อม
- เช็ดเท้าขวา
- เช็ดเท้าซ้าย จากปลายนิ'วเท้าจนถึงโหนกบนหลังเท้า*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี จากปลายนิ'วเท้าจนถึงข้อเท้า
คําอธิบายขั?นตอนวุฏูอฺ
การล้าง
1.ขอบเขตวาญิบทีต้องล้างหน้าและแขนทั'งสองดังทีได้กล่าวผ่านมาแล้ว
แต่เพือความมันใจว่าได้ลา้ งส่ วนทีเป็ นวาญิบทัวทั'งหมด ให้ลา้ งเกินขอบเขต
ทีกําหนดไว้เล็กน้อย (เช่นเวลาล้างแขนให้เริ มเหนื อข้อศอกเล็กน้อย)
2.อิฮฺติยาฏวาญิบ การล้างหน้าและแขนทั'งสองให้ลา้ งจากด้านบนลงสู่
ด้านล้าง ถ้าล้างจากด้านล่างสู่ ดา้ นบน วุฏูอฺ โมฆะ (บาฏิล)
3. ถ้าใบหน้าหรื อมือทั'งสองของบุคคลหนึงเล็กกว่าปกติทวไป
ั
หรื อเป็ น
คนศีรษะล้าน ให้ทาํ เหมือนกับคนปกติทวไป
ั
4. ถ้าหน้าและแขนทั'งสองผิดปกติจากคนทัวไป แต่มีความเหมาะสมกับ
ตนเอง ดังนั'น เวลาวุฎูอฺ ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจคนทัวไปให้ทาํ ดังทีได้อธิ บายไว้
ในขั'นตอนของวุฎูอฺ
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5. ถ้ามองเห็นผิวหน้าตามไรขน (หนวดเคราหรื อคิ'ว) ต้องให้น' าํ โดน
ผิวหน้าด้วย แต่ถา้ มองไม่เห็นผิวหน้าให้ลา้ งหนวดเคราก็เพียงพอ ไม่
จําเป็ นต้องให้น' าํ โดนผิวหน้า
6. ถ้าสงสัยว่ามองเห็นผิวหน้าจากไรขนหรื อไม่ อิฮฺติยาฏวาญิบให้ลา้ งขน
และต้องให้น' าํ ซึ มไปถึงผิวหน้าด้วย
7. การล้างในรู จมูก ปาก มุมปาก และขอบตา ซึ งเวลาปิ ดมันแล้วมองไม่
เห็น ไม่เป็ นวาญิบต้องล้าง แต่เพือความมันใจว่า ได้ลา้ งทุกส่ วนทัวตามที
กําหนดไว้ วาญิบต้องล้างบริ เวณดังกล่าวด้วย
8. ถ้าผิวหนังหรื อเนื'อส่ วนทีเป็ นอวัยวะต้องวุฎูอฺ ถูกตัดขาดไป ถ้าหากขาด
หมดสิ' นต้องล้างบริ เวณด้านล่างตรงรอยทีขาดหายไปด้วย แต่ถา้ ขาดไม่หมด
ต้องล้างด้วย และเหลือแค่ไหนก็ลา้ งเท่านั'น
9. รอยผุพองทีเกิดจากไฟหรื อนํ'าร้อนรวกถ้ายังติดอยูเ่ วลาวุฎูอฺ ต้องล้าง
ด้วย (เพียงแค่ลูบผ่านเท่านั'น) ถึงแม้วา่ หนังทีติดอยูจ่ ะเป็ นรู และบางส่ วน
หลุดแล้ว และบางส่ วนยังติดอยูใ่ ห้ลา้ งเฉพาะส่ วนทีหนังเปิ ดออกมาก็พอ ไม่
จําเป็ นต้องดึงหนังทีเหลือออกและราดนํ'าเข้าไปใต้ผิวหนัง แต่ถา้ ผิวหนังที
พองนั'นปิ ด ๆ เปิ ด ๆ จําเป็ นต้องราดนํ'าเข้าไปให้ถึงข้างใต้
10. การล้างซํ'าขณะวุฏูอฺ ล้างครั'งแรกเป็ นวาญิบ ล้างครั'งทีสองอนุ ญาต
ล้างครั'งทีสามบิดอะฮฺและฮะรอม*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี การล้างหน้าและมือทั'งสองครั'งแรกเป็ นวา
ญิบ ครั'งทีสอง อนุ ญาต มากกว่านี'ไม่อนุญาต ส่ วนการนับว่าเป็ นครั'งแรก
หรื อครั'งทีสองนั'นขึ'นอยูก่ บั เนียต (ตั'งเจตนา) ของผูท้ าํ วุฏูอฺ หมายถึงสามารถ
เนียตว่าเป็ นครั'งแรกแต่อาจจะรดนํ'าหลายครั'งได้
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11. การล้างอวัยวะวุฎูอฺ ถึง 3 ครั'ง โดยเนียตวุฏูอฺ นอกจากจะฮะรอมและ
บิดอะฮฺแล้ว บางครั'งยังเป็ นเหตุทาํ ให้วฏุ ูอฺ บาฏิล (โมฆะ) เนื องจากใช้น' าํ ที
เหลือจากการล้างครั'งทีสามเช็ดศีรษะ ซึ งการเช็ดต้องใช้น' าํ ทีเหลือจากวุฎูอฺ
เท่านั'น
การเช็ ดศีรษะ
1. บริ เวณทีเช็ดศีรษะคือ 1ใน 4 ส่ วนของศีรษะ หมายถึงส่ วนเหนื อของ
ศีรษะหรื อตรงบริ เวณกระหม่อมนันเอง
2.ขอบเขตของวาญิบในการเช็ด ไม่วา่ จํานวนเท่าใดถือว่าใช้ได้ แค่เพียง
คนเห็นแล้วกล่าวว่าเขาได้เช็ดศีรษะ
3. ขนาดมุซตะฮับในการเช็ด คือ ให้กว้างเท่ากับสามนิ'วมือเรี ยงติดกัน
ยาวเท่ากับหนึงนิ'ว
4. อนุ ญาตให้ใช้มือซ้ายเช็ดศีรษะด้วยได้*
*อายะตุลลอฮฺคอะลีคอเมเนอี การเช็ดศีรษะและเท้าให้ใช้น' าํ ทีมือทีเหลือ
จากการล้าง และอิฮฺติยาฏให้เช็ดศีรษะด้วยมือขวา แต่ไม่จาํ เป็ นต้องลูบจาก
ด้านบนลงสู่ ดา้ นล่าง
5.การเช็ดศีรษะไม่จาํ เป็ นต้องโดนหนังศีรษะ ทว่าเช็ดลงบนผมก็ถือว่า
ถูกต้อง เว้นเสี ยแต่วา่ มีผมยาวจนเกินไปหมายถึง เมือหวีผมจะยาวลงมาปิ ด
ใบหน้าลักษณะเช่นนี'เวลาเช็ดจําเป็ นต้องโดนหนังศีรษะด้วย
6.การเช็ดบนผมส่ วนอืนของศีรษะไม่ถูกต้อง
ถึงแม้วา่ ผมจะรวมกัน
บริ เวณทีต้องเช็ดก็ตาม*
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อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี การเช็ดลงบนผมเทียมทีไม่อาจถอดออกได้
ไม่เป็ นไร (อิสติฟตาอาต เล่มที 1 หน้าที 35 คําถามที 105, หน้ที 41 คําถามที
131)
การเช็ ดเท้ า
1.บริ เวณทีเช็ด คือหลังเท้า
2.ขอบเขตของวาญิบทีต้องเช็ด คือ ตั'งแต่ปลายนิ'วเท้าจนถึงโหนกหลัง
เท้า* ส่ วนความกว้างเท่าใดก็ได้ ถือว่าใช้ได้ แม้จะมีขนาดเท่ากับหนึงนิ'วมือก็
ตาม
*อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี ตั'งแต่ปลายนิ'วเท้าจนถึงข้อเท้า (อิสติฟตา
อาต คําถามที 13)
3. ขอบเขตทีเป็ นมุซตะฮับ คือ ทัวทั'งหลังเท้า
4.จําเป็ นต้องลูบเท้าขวาก่อนเท้าซ้าย แต่ไม่จาํ เป็ นว่าเท้าขวาต้องลูบด้วย
มือขวา และเท้าซ้ายต้องลูบด้วยมือซ้าย
ปัญหาร่ วมระหว่ างการเช็ ดศีรษะและเท้ า
1. การเช็ด ต้องลากมือเช็ดไปบนศีรษะหรื อหลังเท้า ไม่ใช่เอาศีรษะหรื อ
หลังเท้าเช็ดไปบนฝ่ ามือ วุฏูอฺ บาฏิล แต่ขณะทีเช็ด ศีรษะหรื อเท้าขยับ
เล็กน้อยไม่เป็ นไร
2. หากฝ่ ามือไม่มีความเปี ยกชื'นหลงเหลืออยู่ ไม่อนุ ญาตให้ใช้น' าํ ใหม่ แต่
ให้ลูบนํ'าจากอวัยวะส่ วนทีได้ลา้ งผ่านมา เพือเช็ดศีรษะหรื อเท้าทั'งสอง
3. ความเปี ยกของฝ่ ามือ ต้องมีปริ มาณพอทีจะมองเห็นร่ องรอยเมือเช็ด
ศีรษะหรื อหลังเท้า
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4.บริ เวณทีเช็ด (ศีรษะและหลังเท้าทั'งสอง) ต้องแห้ง ดังนั'น ถ้าบริ เวณ
ดังกล่าวเปี ยกต้องเช็ดให้แห้งก่อน หรื อถ้าชื'นเล็กน้อยโดยทีไม่มีผลต่อนํ'าที
ฝ่ ามือทีจะเช็ดลงไป ไม่เป็ นไร
5.จะต้องไม่มีสิงกีดขวางขณะเช็ด เช่น ถุงเท้า หมวกและอืน ๆ ถึงแม้สิง
นั'นจะบางมากและนํ'าสามารถผ่านไปถึงผิวหนังได้ก็ตาม (ยกเว้นในกรณี ที
หลีกเลียงไม่ได้)
6.บริ เวณทีจะเช็ดต้องสะอาด ฉะนั'น ถ้าเปื' อนนะญิซและไม่สามารถใช้น' าํ
ล้างได้ ต้องตะยัมมุม
วุฎูอฺอริ ติมาซียฺ
1. วุฎูอฺ อิรติมาซี ยฺ หมายถึงบุคคลนั'นได้เอาหน้าและมือจุ่มลงในนํ'า
โดยเนียติวฏุ ูอฺ
หรื อเอาอวัยวะเหล่านั'นจุ่มลงในนํ'าเมือเอาขึ'นมาแล้ว
เนียตวุฏูอฺ
2. อิฮฺติยาฏวาญิบ วุฎูอฺ อิรติมาซี ยฺขณะจุ่มอวัยวะลงในนํ'าต้องจุ่มจาก
ด้านบนลงสู่ ดา้ นล่าง ดังนั'น วุฏูอฺ อิรติมาซี ยฺตอ้ งทําตามขั'นตอนต่อไปนี'
- เนียตวุฎูอฺ แล้ว ให้เอาหน้าจุ่มลงในนํ'าโดยเอาหน้าผากลงก่อน และเอา
แขนขวาและซ้ายจุ่มลงในนํ'าให้เริ มจากข้อศอกโดยเนียตวุฎูอฺ เมือนําแขนขึ'น
จากนํ'าแล้วให้เนียตวุฎูอฺ อีก เนืองจากนํ'าทีติดอยูท่ ีฝ่ ามือต้องใช้เช็ดศีรษะและ
หลังเท้า ซึ งการเช็ดต้องใช้น' าํ ทีเหลือจากวุฎูอฺ เท่านั'น
- ไม่ได้เนียตวุฎูอฺ แล้วเอาหน้าและแขนทั'งสองข้างจุ่มลงในนํ'า แต่ได้
เนียตวุฏูอฺ ขณะทีจะเอาหน้าขึ'นจากนํ'า ซึ งต้องเอาหน้าผากขึ'นก่อน ส่ วนแขน
ให้เอาข้อศอกขึ'นก่อน
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3. ถ้าเอาอวัยวะบางส่ วนทําวุฎูอฺ แบบอิรติมาซี ยฺ และบางส่ วนวุฎูอฺ แบบตัร
ตีบี ไม่เป็ นไร
จําเป็ นต้องใส่ ใจต่อขั'นตอนของวุฎูอฺ อิรติมาซี ยฺ หมายถึง ไม่สามารถนํา
ใบหน้าและแขนทั'งสองจุ่มลงนํ'าพร้อมกันได้ ทว่าอันดับแรกให้เอาใบหน้า
จุ่มลงนํ'าก่อน หลังจากนั'นแขนขวาและแขนซ้ายตามลําดับ
เงือนไขของวุฎอฺ
เงือนไขทีจะกล่าวต่อไปนี' ถือว่าวุฎูอฺ ถูกต้อง ฉะนั'น ถ้าเงือนไขข้อหนึงข้อ
ใดขาดหายไป วุฏูอฺ บาฏิล
1. เงือนไขของนํ'าและภาชนะใส่ น' าํ วุฎูอฺ
- นํ'าต้องสะอาด (ไม่เป็ นนะญิซ)
- นํ'าต้องได้รับอนุ ญาต (ไม่ใช่น' าํ ขโมยมา)
- นํ'าต้องบริ สุทธิX (ไม่ใช่น' าํ ผสม)
- ภาชนะใส่ น' าํ ต้องได้รับอนุ ญาต
-ภาชนะใส่ น' าํ ต้องไม่ใช่เงินหรื อทองคํา
2. เงือนไขของอวัยวะวุฎูอฺ
- ต้องสะอาด
- ต้องไม่มีอุปสรรคกีดขวางนํ'า
3. เงือนไขการทําวุฏูอฺ
- ต้องทําตามขั'นตอนตามลําดับดังทีกล่าวไปแล้ว
- ต้องทําอย่างต่อเนื อง โดยไม่ทิ'งระยะให้ห่างจนเกินไประหว่างวุฎูอฺ
- ต้องปฏิบตั ิดว้ ยตัวเอง (โดยไม่พึงคนอืน)
4. เงือนไขผูว้ ฏุ ูอฺ
- การใช้น' าํ ไม่เป็ นอุปสรรคหรื อสร้างปั ญหาแก่เขา
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- ต้องเนียตเพือแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) ไม่ใช่เพือโอ้อวด
เงือนไขของนํ'าและภาชนะทีใช้วฏุ ูอฺ
1. การวุฏูอฺ ดว้ ยนํ'านะญิซหรื อนํ'าผสม วุฎูอฺ บาฏิล (โมฆะ) ถึงแม้จะรู ้วา่ นํ'า
นะญิซหรื อนํ'าผสมหรื อไม่รู้หรื อหลงลืมก็ตาม
2.นํ'าทีใช้วฎุ ูอฺ ตอ้ งได้รับอนุญาต ดังนั'น ประเด็นต่อไปนี' วุฏูอฺ บาฏิล
- วุฏูอฺ ดว้ ยนํ'าทีเจ้าของไม่อนุ ญาต (ซึ งการไม่อนุ ญาตเป็ นทีรู ้กนั )
- วุฏูอฺ ดว้ ยนํ'าทีไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุ ญาตหรื อไม่
- วุฏูอฺ ดว้ ยนํ'าทีถูกวะกัฟ (อุทิศ) ให้คนบางกลุ่มเท่านั'น เช่น สระนํ'าภายใน
โรงเรี ยน หรื อสถานทีทําวุฏูอฺ เฉพาะของโรงแรม หรื อสถานทีอืน ๆ ที
คล้ายกัน
3. วุฏูอฺ ดว้ ยนํ'าจากแม่น' าํ ทีไม่แน่ใจว่าเจ้าของอนุ ญาตหรื อไม่ ไม่เป็ นไร
แต่ถา้ เจ้าของขัดขวางไม่ให้วุฏูอฺ อิฮฺติยาฏวาญิบ ไม่ให้วฏุ อฺ
4. ถ้านํ'าทีใช้วฎุ ูอฺ อยูใ่ นภาชนะทีขโมยมา และได้วฎุ ูอฺ ดว้ ยนํ'านั'น วุฏูอฺ
บาฏิล

เงือนไขของอวัยวะวุฏูอฺ
1. อวัยวะวุฏูอฺ ขณะล้างหรื อเช็ดต้องสะอาด
2. ถ้ามีสิงกีดขวางบนอวัยวะทีต้องล้าง หรื อเช็ดขณะวุฏูอฺ ซึ งเป็ น
อุปสรรคขวางนํ'าไม่ให้ไปโดนผิวหนัง หรื ออยูบ่ นอวัยวะทีต้องเช็ด แม้วา่
ไม่ได้กีดขวางนํ'าเวลาเช็ดก็ตาม เวลาวุฏูอฺ ตอ้ งขจัดออก
3. ลายเส้นปากกา ดินสอ สี จาระบี หรื อครี ม ถ้าสี ไม่มีน' าํ มันผสมถือว่า
ไม่เป็ นอุปสรรคสําหรับวุฏูอฺ แต่ถา้ มีน' าํ มันผสมอยู่ (เมือเวลาใช้จะติดที
ผิวหนัง) ดังนั'น ต้องขจัดออก
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เงือนไขและวิธีทาํ วุฏูอฺ
1. ต้องทําเป็ นขั'นตอน หมายถึง วุฏูอฺ ตอ้ งทําไปตามลําดับต่อไปนี'
- ล้างหน้า
- ล้างแขนขวา
- ล้างแขนซ้าย
- เช็ดศีรษะ
- เช็ดหลังเท้าขวา
- เช็ดหลังเท้าซ้าย
ถ้าไม่วฏุ ูอฺ ไปตามขั'นตอนหรื อทําสลับกัน วุฏูอฺ บาฏิล
2. มุวาลาต
1. มุวาลาต หมายถึง การทําอย่างต่อเนื อง โดยต้องไม่ทิ'งระยะให้ห่าง
จนเกินไประหว่างการทําวุฏูอฺ
2. ขณะวุฏูอฺ ถ้าทิ'งระยะเวลาให้ห่างออกไปหมายถึงก่อนทีจะทําขั'นตอน
ต่อไป อวัยวะส่ วนทีล้างหรื อเช็ดแล้วก่อนหน้านี'แห้งลง วุฏูอฺ บาฏิล
3. ต้องไม่พึงคนอืน
1. ผูท้ ีสามารถวุฏูอฺ ได้ดว้ ยตัวเองต้องไม่พึงผูอ้ ืน ฉะนั'น ถ้ามีคนอืนล้าง
หน้าหรื อล้างมือ หรื อเช็ดศีรษะและเท้าให้เขา วุฏูอฺ บาฎิล
2. ถ้าไม่สามารถวุฏูอฺ ได้ดว้ ยตนเอง ต้องหาตัวแทนวุฏูอฺ ให้เขา ถ้าเขาเรี ยก
ค่าจ้างและสามารถจ่ายได้ตอ้ งจ่ายให้เขาแต่ตนต้องเนียตวุฏูอฺ เอง

๖๐

เงือนไขของผู้ทาํ วุฏูอฺ
1. ผูท้ าํ วุฏูอฺ รู้วา่ ถ้าเขาทําวุฎูอฺ จะไม่สบายหรื อกลัวว่าจะไม่สบายต้อง
ตะยัมมุมแทน ถ้าทําวุฏูอฺ ถือว่าบาฏิล แต่ถา้ ไม่รู้วา่ นํ'าเป็ นอันตรายต่อตัวเอง
และได้วฏุ ูอฺ หลังจากนั'นรู ้วา่ นํ'าเป็ นอันตราย วุฏูอฺ ถูกต้อง
2. วุฏูอฺ ตอ้ งเนียตเพือแสวงหาความใกล้ชิด (กุรบัต) หมายถึง เพือปฏิบตั ิ
ตามพระบัญชาของพระผูอ้ ภิบาลแห่งสากลโลกจึงได้วฏุ ูอฺ
3. การตั'งเจตนา (เนียต) ไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวออกมาเป็ นคําพูด หรื อตั'งมัน
อยูใ่ นใจตลอดเวลา เพียงแค่รู้วา่ กําลังวุฎูอฺ เท่านั'นก็พอ หมายถึงถ้ามีใครถาม
ว่ากําลังทําอะไร สามารถตอบได้ทนั ทีวา่ กําลังทําวุฏูอฺ
ประเด็นสําคัญ
กรณี ทีเวลานมาซเหลือน้อยมาก ถ้าเขาทําวุฎูอฺ จะทําให้นมาซทั'งหมดหรื อ
บางส่ วนต้องออกนอกเวลา ดังนั'น ต้องตะยัมมุมแทน
วุฎูอฺ ญะบีเราะฮฺ (วุฎูอฺ เมือมีบาดแผล)
ญะบีเราะฮฺ หมายถึงยาใส่ แผล หรื อสิ งทีใช้พนั แผล
1. ถ้าอวัยวะวุฎูอฺ เป็ นแผลหรื อหัก ถ้าสามารถวุฎูอฺ ได้เหมือนปกติธรรมดา
ให้วฎุ ูอฺ เช่นนั'น เช่น
- บาดแผลเปิ ดและนํ'าไม่เป็ นอันตรายต่อแผล
- แผลปิ ด แต่สามารถเปิ ดได้และนํ'าไม่เป็ นอันตรายต่อแผล
2.หากเป็ นแผลทีใบหน้าหรื อแขน ซึ งไม่ได้ปิดบาดแผลแต่ถา้ ราดนํ'าลง
ไปจะเป็ นอันตราย ดังนั'น ให้ลา้ งบริ เวณรอบ ๆ บาดแผลก็พอ*
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*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ ถ้าหากเอามือเปี ยกลูบลงไปแล้ว
ไม่เป็ นอันตราย ต้องลูบ
3. ถ้าบริ เวณหลังเท้าหรื อศีรษะเป็ นแผลหรื อแตก (บริ เวณทีเช็ด) แต่ไม่ได้
ปิ ดบาดแผล ถ้าไม่สามารถเช็ดลงบนนั'นได้ ให้หาผ้าทีสะอาดปิ ดบาดแผล
และเอามือทีเปี ยกนํ'าวุฎูอฺ เช็ดลงไป*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี บริ เวณบาดแผล ทีไม่สามารถเอามือเปี ยก
เช็ดลงไปได้ ต้องทําตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ แต่ถา้ สามารถเอาผ้าทีสะอาดปิ ดบน
แผลแล้วเอามือทีเปี ยกเช็ดลงบนนั'นได้ อิฮฺติยาฎ นอกจากทําตะยัมมุมแล้ว
ต้องทําวุฎูอฺ ในลักษณะดังกล่าวด้วย
วิธีการทําวุฎูอฺทมีี บาดแผล
การทําวุฎูอฺ ทีมีบาดแผล
บริ เวณทีต้องล้างหรื อเช็ดถ้าเป็ นไปได้ให้ทาํ
ตามปกติ แต่ถา้ เป็ นไปไม่ได้ให้เอามือทีเปี ยกลูบไปบนบาดแผล
สองสามประเด็นสําคัญ
1. ถ้าผ้าพันแผลใหญ่กว่าปกติและครอบคลุมบริ เวณรอบ ๆ บาดแผล ซึ ง
ไม่สามารถเปิ ดออกได้ ต้องทําวุฎูอฺ แบบมีบาดแผล และอิฮฺติยาฏวาญิบให้ทาํ
ตะยัมมุมด้วย
2.บุคคลทีไม่รู้หน้าทีของตนว่าต้องทําตะยัมมุม
หรื อต้องวุฏูอฺ แบบมี
บาดแผล อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ทาํ ทั'งสองอย่าง
3. ถ้าใบหน้าหรื อแขนข้างใดข้างหนึงมีบาดแผลทัวไปหมด ให้วฎุ ูอฺ แบบ
มีบาดแผ ถือว่าเพียงพอ
4. บุคคลทีมีบาดแผลทีฝ่ ามือหรื อนิ'วขณะวุฎูอฺ ให้เอามือทีเปี ยกลูบลงไป
บนบาดแผล และสามารถใช้มือทีเปี ยกนั'นเช็ดศีรษะและหลังเท้าได้ หรื อลูบ
นํ'าจากบริ เวณนั'นมาเช็ด
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5. ถ้าบนใบหน้าหรื อแขนมีบาดแผลอยูส่ องสามที เวลาวุฎูอฺ ตอ้ งล้าง
บริ เวณระหว่างบาดแผลด้วย หรื อมีบาดแผลบนศีรษะหรื อหลังเท้า ต้องเช็ด
บริ เวณระหว่างบาดแผล ส่ วนบริ เวณแผลให้ทาํ ตามเงือนทีกล่าวมาแล้ว
เงือนไข 2 ประการเกียวกับผ้าพันแผลกล่าวคือ
ประการแรก ต้องมีความสะอาด กล่าวคือถ้าเฝื อกหรื อผ้าพันแผลเปื' อน
นะญิซและไม่อาจเปลียนเฝื อกหรื อผ้าพันแผลใหม่ได้ ไม่เป็ นวาญิบต้องวุฏูอฺ
แต่เป็ นวาญิบให้ตะยัมมุมแทน หรื อบางครั'งต้องตะยัมมุมควบคู่กบั การวุฏูอฺ
แบบมีบาดแผล
ประการทีสอง เฝื อกหรื อผ้าพันแผลต้องได้รับอนุ ญาต กล่าวคือ ไม่
อนุญาตให้ใช้มือทีเปี ยกลูบบนเฝื อกหรื อผ้าพันแผล ถ้าเป็ นของทีไม่ได้รับ
อนุญาต ดังนั'น จําเป็ นต้องเปลียนเฝื อกหรื อผ้าพันแผลใหม่หรื อต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของเสี ยก่อน
ความสงสั ยเกียวกับวุฎูอฺ
1. ถ้าสงสัยว่าวุฎูอฺ แล้วหรื อยัง ให้วฎุ ูอฺ ใหม่
2.ระหว่างนมาซถ้าสงสัยว่าวุฎูอฺ หรื อไม่ นมาซบาฏิล ต้องวุฎูอฺ และเริ มนะ
มาซใหม่ต' งั แต่ตน้
3. หลังจากนะมาซเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สงสัยว่ามีวฎุ ูอฺ หรื อไม่ นะมาซทีทํา
แล้วถูกต้อง ส่ วนนะมาซทีจะทําต่อไปต้องวุฎูอฺ ใหม่
4. มันใจว่าวุฎูอฺ แล้ว แต่สงสัยว่าวุฎูอฺ บาฏิลแล้วหรื อยัง (เช่นไม่รู้วา่ ได้ผาย
ลมหรื อปั สสาวะออกมาหรื อไม่) ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจกับความสงสัย ถือ
ว่าวุฎูอฺ ถูกต้อง
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5. รู ้วา่ วุฎูอฺ แล้วและรู ้วา่ ได้ผายลมหรื อปั สสาวะแล้วด้วยเช่นกัน แต่ไม่รู้วา่
ทําสิ งใดก่อน ฉะนั'น ถ้าไม่รู้สถานภาพก่อนวุฏูอฺ และผายลมว่าเป็ นอย่างไร
ต้องวุฎูอฺ ใหม่ แม้จะรู ้วา่ ได้วุฎูอฺ เมือไหร่ แต่ไม่รู้วา่ ผายลมก่อนหรื อหลังวุฎูอฺ
แต่ถา้ รู ้สภาพก่อนวุฎูอฺ และผายลมว่าเป็ นอย่างไร ให้ปฏิบตั ิตรงกันข้าม
6. ระหว่างวุฎูอฺ สงสัยว่าอวัยวะก่อนหน้านี'ทาํ แล้วหรื อยัง สิ งใดทีสงสัย
ต้องย้อนกลับไปทําใหม่ เช่น ระหว่างทีเช็ดเท้าสงสัยว่าเช็ดศีรษะแล้วหรื อยัง
7. หลังจากวุฎูอฺ เสร็ จแล้ว สงสัยว่าได้ทาํ รายละเอียดปลีกย่อยหรื อวุฎูอฺ
ถูกต้องไหม ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจในความสงสัย ถือว่าวุฎูอฺ ถูกต้อง เช่น หลัง
จากวุฏูอฺ สงสัยว่าได้ลา้ งแขนขวาหรื อไม่
8. หลังจากวุฎูอฺ สงสัยว่ามีสิงกีดขวางนํ'าบนอวัยวะทีต้องวุฎูอฺ หรื อไม่ ไม่
จําเป็ นต้องสนใจ วุฎูอฺ ถูกต้อง
9.รู ้วา่ มีสิงหนึงติดอยูบ่ นอวัยวะส่ วนทีต้องวุฎูอฺ แต่สงสัยว่าสิ งนั'นเป็ น
อุปสรรคขวางนํ'าหรื อไม่ จําเป็ นต้องขจัดออก หรื อล้างให้ถึงข้างใต้ของสิ ง
นั'น
10. ก่อนวุฎูอฺ รู้วา่ มีสิงกีดขวางอยูบ่ นอวัยวะทีต้องวุฎูอฺ แต่หลังจากวุฎูอฺ
สงสัยว่าล้างไปถึงบริ เวณนั'นหรื อไม่
- รู ้วา่ ขณะวุฏูอฺ ได้ใส่ ใจต่อสิ งกีดขวางนั'น วุฎูอฺ ถูกต้อง
-ไม่รู้วา่ ขณะทําวุฎูอฺ ได้ใส่ ใจต่อสิ งกีดขวางหรื อไม่ วุฎูอฺ ถูกต้อง
- รู ้วา่ ขณะทําวุฎูอฺ ไม่ได้ใส่ ใจต่อสิ งกีดขวาง ต้องวุฎูอฺ ใหม่
11. ถ้ามีสิงกีดขวางนํ'าบนอวัยวะวุฎูอฺ บางครั'งนํ'าจะไปถึงบริ เวณดังกล่าว
เอง และบางไปไม่ถึง หลังวุฎูอฺ สงสัยว่า นํ'าไปถึงบริ เวณนั'นหรื อไม่ อยูใ่ นกฎ
เดียวกันกับข้อทีผ่านมา
12. หลังจากวุฎูอฺ ได้เห็นสิ งกีดขวางนํ'าอยูบ่ นอวัยวะวุฎูอฺ แต่ไม่รู้วา่ มีอยู่
ขณะวุฎูอฺ หรื อหลังวุฎูอฺ ถือว่าวุฎูอฺ ถูกต้อง แต่ถา้ รู ้วา่ ขณะทีวุฎูอฺ ไม่ได้ใส่ ใจต่อ
สิ งนั'น อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องวุฎูอฺ ใหม่
๖๔

13.บุคคลทีสงสัยอย่างมากเกียวกับการกระทําและเงือนไขของวุฎูอฺ เช่น
สงสัยว่าความสะอาดของนํ'า มีสิงกีดขวางนํ'าบนอวัยวะหรื อไม่ ต้องไม่ใส่ ใจ
ในความสงสัยนั'น
ภารกิจจําเป็ นต้องมีวฏุ ูอฺ
1. เพือนมาซต่าง ๆ ยกเว้น นมาซมัยยิต (คนตาย)
2. เพือการเฏาะวาฟวาญิบรอบกะอฺ บะฮฺ (การเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ)
3. เพือสัมผัส อักษรอัล-กุรอาน และพระนามอัลลอฮฺ (ซบ.)
สองสามประเด็นสํ าคัญ
1. ถ้านมาซและเฏาะวาฟวาญิบโดยปราศจากวุฎูอฺ บาฏิล
2. ผูท้ ีไม่มีวฎุ ูอฺ ต้องไม่ให้ส่วนใดส่ วนหนึงของร่ างกายสัมผัสกับข้อเขียน
ต่อไปนี'
- อักษรอัล-กุรอาน ยกเว้นคําแปลไม่เป็ นไร
- พระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่วา่ จะเขียนด้วยภาษาใดก็ตาม เช่น อัลลอ
ฮฺ โคดา ALLAH หรื อ اﷲ
- อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของท่านนะบี (ซ็อล ฯ)
- อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของบรรดาอิมามมะอฺ ซูม (อ.)
- อิฮฺติยาฏวาญิบ นามของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.)
3. ฮะรอมในการสัมผัสอักษรอัล-กุรอาน พระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) และ
อืน ๆ (โดยปราศจากวุฎูอฺ ) ไม่มีความแตกต่างกันในประเด็น เช่น
- สัมผัสด้วยมือหรื อส่ วนใดส่ วนหนึงของร่ างกาย (ยกเว้นผม)
- สัมผัสตั'งแต่ตน้ หรื อต่อเนือง หมายถึงถ้ามือได้สัมผัสอยูก่ บั อักษร
อัล-กุรอาน และนึกได้แต่ไม่ได้เอามือออก ฮะรอม
- เอามือลูบบนอักษร เหมือนกับการลบออก เช่น ลูบด้วยมือเปี ยกชื'น
- ลายอักษรธรรมดาเป็ นทีรู ้กนั หรื อไม่ก็ตาม เช่น อักษรแบบกูฟียฺ
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- เขียนด้วยปากกา หรื อพิมพ์ หรื อเขียนด้วยชอล์ก และอืน ๆ
- เขียนหรื อสลักไว้บนกําแพงหรื อหิ น เช่น บนหิ นอ่อนของหลุมศพ
- เป็ นคําทีอ่านได้หรื อไม่ได้ก็ตาม เช่น อลีฟ ทีเขียนไว้ในคําว่า กอลู ()ﻗَﺎﻟُْﻮا
- อัล-กุรอานถูกเขียนไว้ในอัล-กุรอาน หรื อทีอืน เช่น คํา หรื อโองการอัลกุรอาน เขียนไว้ในหนังสื ออืน หรื อเขียนไว้เพียงครึ งคํา
- สิ งทีใช้เขียนอัล-กุรอานไม่แตกต่างกันระหว่างบนกระดาษ ไม้ หิ น
เสื' อผ้า หรื อบนกําแพง
- อักษรภาษาอาหรับหรื อภาษาอืนเช่น ALLAH หรื อ MOHAMMAD แต่
คําแปลไม่เป็ นไร
- คําของอัล-กุรอาน ทีบ่งบอกความดีงาม เช่น มุอฺมิน หรื อ ซับรฺ หรื อคําที
ไม่ดี เช่น อิบลิซ ชัยฎอนกาฟิ ร และมุนาฟิ กเป็ นต้น
4. การสัมผัส อัล-กุรอานต่อไปนี'ไม่เป็ นฮะรอม
- สัมผัสลายเส้น อัล-กุรอานด้วยผม (แม้วา่ อิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้ละเว้น)
- สัมผัสการเขียนทีมองไม่ออกว่าเป็ นลายเส้น เช่น วิธีการเขียนด้วยนํ'าหัว
หอมซึ งจะอ่านได้ต่อเมือต้องนําไปแช่น' าํ หรื อรนกับความร้อน (สัมผัส
ก่อนทีจะนําไปรบกับความร้อน)
- สัมผัสผ่านกระจก หรื อพลาสติก ซึ งในความเป็ นจริ งไม่ได้โดน
ตัวอักษร
- สัมผัสช่องว่างระหว่าคํา หรื อตัวอักษร
- สัมผัสกระดาษ คําอธิ บาย ช่องว่างระหว่างบรรทัด หรื อปก อัล-กุรอาน
(แม้วา่ จะมักรู ฮฺ)
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- สัมผัสคําแปล อัล-กุรอานทุกภาษา ยกเว้นพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.)
ไม่วา่ จะเขียนด้วยภาษาใดก็ตามสําหรับผูท้ ีไม่มีวฎุ ูอฺ ฮะรอม เช่น เขียนว่า
อัลลอฮฺ โคดา หรื อ God
5. คําทีใช้ร่วมกันระหว่างอัล-กุรอานกับภาษาอืน ถ้าผูเ้ ขียนมีเจตนาเขียน
อัล-กุรอาน ไม่อนุ ญาตให้สัมผัส แต่ถา้ ไม่ได้มีเจตนาเขียนอัล-กุรอาน
อนุญาตให้สัมผัส
6. การสัมผัสสัญลักษณ์ของรัฐอิสลามแห่งอิหร่ านถ้าไม่มีวฎุ ูอฺ อิฮฺติยาฏวา
ญิบไม่อนุ ญาต
7. สร้อยคอ หรื อแหวนทีสลักพระนามอัลลอฮฺ (ซบ.)ถ้าสัมผัสโดย
ปราศจากวุฎูอฺ ฮะรอม
8. ภารกิจต่อไปนี' มุซตะฮับ ให้วฎุ ูอฺ
- เข้าไปในมัสยิดและฮะรัม (สถานทีฝังศพ) ของบรรดาอิมามมะอฺ ซูม (อ.)
- อัญเชิญ อัล-กุรอาน
- พกพา อัล-กุรอาน ติดตัว
- สัมผัสปก หรื อคําอธิ บายอัล-กุรอาน
- เข้าไปซิ ยาเราะฮฺ (เยียม) สุ สานคนตาย (กุบูร) *
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี มุซฮับให้มีวฎุ ูอฺ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิงเวลาเข้าไปในมัสญิด อ่านอัล-กุรอาน ก่อนนอนและเวลาอืน ๆ
วุฏูอฺ บาฎิล (เสี ย) ได้อย่างไร
สาเหตุทีทําให้วฎุ ูอฺ บาฏิลมี 7 ประการดังต่อไปนี'
1. ได้ปัสสาวะ อุจจาระ หรื อผายลมออกมา
2. นอนหลับสนิทหูไม่ได้ยนิ และตามองไม่เห็น
3.สิ งทีทําลายสติปัญญา เช่น สลบหมดสติ เป็ นลม เป็ นบ้า เมา และอืน ๆ
ทีคล้ายคลึงกัน
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4.ระดูเกินกําหนด (อิสติฮาเฏาะฮฺ)
5.สาเหตุทีทําให้ฆุซลฺ เช่น อสุ จิเคลือนออกมา หรื อสัมผัสศพ

สิ งทีเป็ นมุซตะฮับสํ าหรับวุฏูอฺ
1. ต้องใช้น' าํ ไม่เกิน 1 มุด ( 1 มุดเท่ากับ 750 กรัม)
2. แปรงฟันก่อนการวุฏูอฺ ถึงแม้วา่ จะแปรงด้วยนิ'วมือก็ตาม
3. ถ้าวุฎูอฺ ดว้ ยนํ'าจากภาชนะ ควรตั'งภาชนะไว้ทางด้านขวามือ
4. ล้างมือทั'งสองก่อนวุฏูอฺ
5. บ้วนปาก ก่อนการวุฏูอฺ
6. เอานํ'าล้างช่องจมูกก่อนวุฎูอฺ
7. กล่าว บิสมิลลาฮฺ ขณะทีเอื'อมมือไปยังนํ'า หรื อราดนํ'าใส่ มือ แต่เป็ น
การดีกว่าให้ กล่าวว่า บิสมิลลาฮฺ วะบิลลาฮฺ อัลลอฮุมมัจ:ฺ อลั นี มินตั เตาวา
บีน วัจ:ฺ อลั นีมินลั มุเฏาะฮิรีน (ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ และด้วยอัลลอฮฺ โอ้
ข้าฯแต่พระองค์ โปรดทําให้ขา้ ฯเป็ นหนึงในหมู่ผทู ้ ีกลับใจ และโปรดทําให้
ข้าฯ เป็ นหนึงในหมู่ผมู ้ ีความสะอาด)
8.ให้เทนํ'าใส่ มือขวาแม้วา่ จะเป็ นการล้างมือขวาก็ตาม หมายถึงตอนแรก
ให้เทนํ'าใส่ มือขวาก่อน หลังจากนั'นให้เทจากมือขวาใส่ มือซ้าย แล้วจึงเทจาก
มือซ้ายราดแขนขวา
9. อ่านดุอาอฺ ต่าง ๆ ตามทีได้ระบุไว้ขณะทําวุฏูอฺ
10. ถ้าเป็ นผูช้ ายขณะทีจะล้างแขนให้ราดนํ'าด้านนอกข้อศอก ส่ วนผูห้ ญิง
ให้ราดด้านในข้อศอก (ข้อพับแขน)
11. ขณะล้างให้ราดนํ'าจากด้านบนของอวัยวะ
12. ให้เอานํ'าราดบนอวัยวะ ไม่ใช่นาํ เอาอวัยวะจุ่มในนํ'า
13. ขณะล้างให้เอามือลูบบนอวัยวะ แม้วา่ ไม่เอามือลูบก็สามารถล้างได้
14.ทุกขั'นตอนของวุฏูอฺ จิตใจต้องมีสมาธิ ต' งั มันตลอดเวลา
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15. ขณะวุฏูอฺ ให้อ่าน ซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ (อินนาอันซัลนาฮุ)
16. หลังจากการวุฏูอฺ เสร็ จ ให้อ่าน อายะตุลกุรซี ยฺ
17. ขณะล้างหน้าให้ลืมตาทั'งสองข้าง
สิ งทีเป็ นมักรู ฮฺสําหรับวุฏูอฺ
1. ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในการจัดเตรี ยมปฐมบทของวุฎูอฺ
2.วุฏูอฺ ในสถานทีขับถ่าย เช่น ในห้องนํ'า
3. วุฏูอฺ กบั ภาชนะทีเครื อบทองคําหรื อเงิน หรื อมีลวดลายเป็ นรู ปภาพ
4.วุฏูอฺ ด้วยนํ'าดังต่อไปนี'
- นํ'าร้อนเพราะความร้อนของแสงแดด
- นํ'าทีใช้ฆุซลฺ วาญิบแล้ว
- นํ'าทีมีกลินเหม็น
- นํ'าบ่อทีมีสัตว์ตกลงไปตาย และก่อนทีจะตักนํ'าออกตามทีได้กาํ หนดไว้
- นํ'าทีมีงู แมลงป่ อง และกบตกลงไปตาย
- นํ'าทีเหลือจากการดืมของหญิงทีมีรอบเดือน
- นํ'าทีเหลือจากการกินของสัตว์บางชนิด เช่นหนู ม้า ลา ฬ่อ และสัตว์ที
กินนะญิซ หรื อซากศพเป็ นอาหาร ทว่าสัตว์ทีเนื' อฮะรอมทุกประเภท
ปั ญหาปลีกย่อย
1. ทําวุฏูอฺ ในห้องส้วมทีท่อนํ'าทิ'งได้ต่อติดกับส้วม ไม่เป็ นไร
2.ขณะทีวุฎูอฺ มองผูห้ ญิง (หรื อหญิงมองชาย) หรื อพูดโกหก นินทา แม้วา่
เป็ นการทําบาป แต่วฎุ ูอฺ ถูกต้อง
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3. บุคคลทีตั'งใจวุฎูอฺ เพือ อ่านอัล-กุรอาน แต่หลังจากวุฎูอฺ เสร็ จได้เปลียน
ใจ วุฎูอฺ ไม่บาฏิล
4. ถ้าวุฎูอฺ โดยเนียตว่า ต้องการครองวุฎูอฺ ตลอดเวลาสามารถนะมาซ
กับวุฎูอฺ น' นั ได้ ถือว่าถูกต้อง
5.วุฎูอฺ ทีถูกต้อง สามารถปฏิบตั ิอมัลทั'งทีเป็ นวาญิบและมุซตะฮับได้ หรื
ออมัลวาญิบหรื อมุซตะฮับทุกประเภททีมีความสะอาดเป็ นเงือนไข
6. วุฎูอฺ ก่อนเวลานมาซ โดยเนียตเพือนมาซ ไม่เป็ นไร เช่น ก่อนนมาซ
ซุ ฮรฺ ได้วฎุ ูอฺ โดยเนียตว่า ข้าฯวุจะนมาซซุ ฮรฺ ดว้ ยวุฎูอฺ น' ี

ฆุซุลฺ (การอาบนํา? ตามศาสนบัญญัติ)
บางครั'งสําหรับนมาซหรื อทุกภาระหน้าที ๆ มีวฎุ ูอฺ เป็ นเงือนไข ต้องฆุซลฺ
แทน หมายถึงเพือปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์ฉนั จึงทําการชําระล้าง
ร่ างกาย และลําดับต่อไปจะอธิ บายถึงประเด็นทีต้องฆุซุลฺ ประเภทและวิธี
ฆุซลฺ

ประเภทของฆุซุลฺวาญิบ ร่ วมระหว่ างชายกับหญิง
1.ฆุซุลฺญินาบะฮฺ (หลังการมีเพศสัมพันธ์)
2.ฆุซุลฺมยั ยิต (อาบนํ'าให้คนตาย)
3.ฆุซุล มัซฮฺมยั ยิต (สัมผัสคนตาย)
ฆุซุลฺวาญิบสําหรับผูห้ ญิง
4.ฆุซุลหลังหมดประจําเดือน (ฮัยฏฺ)
5.ฆุซุลฺอิสติฮาเฏาะฮฺ (ระดูเกินกําหนด)
6.ฆุซุลฺนิฟาส (โลหิ ตหลังการคลอดบุตร)
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หลังจากการตีความและการแบ่งประเภทของฆุซลฺ แล้วจะอธิ บายฆุซุลฺวา
ญิบแต่ละประเภท ดังนี'

ฆุซลฺญินาบะฮฺ
ฆุซลฺ ญินาบะฮฺ หมายถึงการอาบนํ'าชําระร่ างกาย ภายหลังจากการร่ วม
หลับนอนกับภรรยา หรื อการนอนหลับฝันจนอสุ จิได้เคลือนออกมา หรื ออีก
นัยหนึงการ อาบนํ'าตามศาสนบัญญัติภายหลังจากอสุ จิได้เคลือนออกมา
1. มนุษย์จะมี:ูนุบได้อย่างไร
- เนื องจากการหลังของอสุ จิ ไม่วา่ มากหรื อน้อย หลับหรื อตืนก็ตาม
- เนืองจากการร่ วมเพศ ด้วยวิธีฮะลาล (อนุมตั ิ) กับภรรยาตนเอง หรื อฮะ
รอม (ไม่อนุมตั ิ) เช่น ผิดประเวณี และไม่วา่ อสุ จิจะเคลือนออกมาหรื อไม่ก็
ตาม
ดังนั'น :ูนุบ จึงหมายถึงการหลังอสุ จิจะด้วยวิธีใดก็ตาม หลังจากอสุ จิ
หลังแล้วจึงเรี ยกบุคคลนั'นว่ามี:ูนุบ ถ้าต้องบุคคลนั'นต้องการนะมาซและอิ
บาดะฮฺอืน ๆ ต้องอาบนํ'าตามหลักศาสนบัญญัติ เรี ยกว่า ฆุซลฺ ญินาบะฮฺ
2.หากอสุ จิได้เคลือนจากที แต่ไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่เป็ นสาเหตุทาํ ให้
เขามี:ูนุบ (ไม่ตอ้ งฆุซลฺ )
3. บุคคลทีแน่ใจว่าอสุ จิได้เคลือนออกมา หรื อรู ้วา่ สิ งทีเคลือนออกมานั'น
เป็ นอสุ จิอย่างแน่นอน ถือว่ามี:ูนุบ ต้องฆุซลฺ ญินาบะฮฺ
4. บุคคลทีไม่แน่ใจว่าสิ งทีเคลือนออกมาเป็ นอสุ จิหรื อไม่ ถ้ามีสัญลักษณ์
ของอสุ จิถือว่ามี:ูนุบ แต่ถา้ ไม่มีสัญลักษณ์ไม่ถือว่าอยูใ่ นกฎของการมี:ูนุบ
5.สัญลักษณ์ทีบ่งว่าเป็ นอสุ จิ
- ออกมาด้วยความใคร่ (ชะฮฺ วตั )
- ไหลพุง่ และอุ่น
- หลังจากอสุ จิเคลือนออกมาร่ างกายจะอ่อนเพลียเล็กน้อย
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ด้วยเหตุน' ี หากมีน' าํ เคลือนออกมาแต่ไม่รู้วา่ เป็ นอสุ จิหรื อไม่ ถ้ามีลกั ษณะ
ตามทีกล่าวมา ถือว่าเป็ น:ูนุบ ถ้าไม่เช่นนั'นจะไม่ถือว่าเป็ น:ูนุบ หรื อ
บางครั'งอาจไม่มีสัญลักษณ์บางประการตามทีกล่าวมา นอกจากหญิงและ
อาการป่ วย ซึ งสัญลักษณ์กล่าวคือ อสุ จิได้หลังออกมาเพราะความต้องการ
ถือว่าพอเพียงแล้ว
6. มุซตะฮับหลังจากอสุ จิเคลือนออกมาให้ปัสสาวะ ถ้าไม่ปัสสาวะ
หลังจากฆุซลฺ แล้ว ถ้ามีน' าํ เคลือนออกมาโดยไม่รู้วา่ เป็ นอสุ จิหรื อเป็ นนํ'าอย่าง
อืน ถือว่าอยูใ่ นกฎของอสุ จิ
ภารกิจทีฮะรอมสําหรับผูม้ ี:ูนุบ
1. สัมผัสอักษร อัล-กุรอาน พระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.). และอิฮฺติยาฏวา
ญิบนามของบรรดาศาสดา (อ.) บรรดาอิมามมะอฺ ซูม (อ.) และนามของท่าน
หญิง ฟาติมะฮฺ (อ.)
2. เข้าไปในมัสญิด อัล-ฮะรอมและมัสญิดนบี (ซ็อลฯ) แม้จะว่าจะเดิน
ผ่านจากประตูหนึงและไปออกอีกประตูหนึงก็ตาม
3. หยุดในมัสยิด
4. นําสิ งของไปวางในมัสยิด หรื อแม้แต่จะอยูน่ อกมัสญิดก็ตาม
5. อ่านอัล-กุรอานซูเราะฮฺซจั :ฺ ดะฮฺวาญิบ (จําเป็ นต้องกราบเมือได้อ่าน)
แม้แต่คาํ เดียวก็ตาม*
อายุตุลลอฮฺ คอเมเนอี อ่านโองการซัจ:ฺ ดะฮฺ วาญิบ
6. เข้าไปหยุดในสถานทีฝังศพของบรรดาอิมาม (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
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ซูเราะฮฺซจั :ฺ ดะฮฺ วาญิบประกอบด้วย
1.ซูเราะฮฺ ที 32 (อัซ-ซะญะดะฮฺ) โองการที 15
2.ซูเราะฮฺ ที 41 (ฮามีม) โองการที 37
3. ซูเราะฮฺ ที 53 (อัล-นัจมุ) โองการสุ ดท้าย
4.ซูเราะฮฺ ที 96 (อัล-อะลัก) โองการสุ ดท้าย
ถ้าผูม้ ี:ูนุบได้เข้ามัสญิดทางประตูหนึงและออกอีประตูหนึง (เดินผ่าน
โดยไม่ได้หยุด) ไม่เป็ นไร ยกเว้นมัสญิด อัลฮะรอมและมัสญิดนบี แม้แต่เดิน
ผ่านก็ไม่อนุ ญาต
ถ้าจัดสถานทีหนึงภายในบ้าน สํานักงาน หรื อองค์กรเป็ นสถานทีนมาซ
โดยเฉพาะ ถือว่าไม่ได้อยูใ่ นเงือนไขของมัสญิด
การอาบนํ'าตามศาสนบัญญัติ (ฆุซลฺ )
ฆุซุลฺ จําเป็ นต้องล้างให้ทวร่
ั างกายตั'งแต่ศีรษะจรดเท้า ไม่วา่ จะเป็ นฆุซุลฺ
เป็ นวาญิบ เช่น ฆุซุลฺญินาบะฮฺ หรื อฆุซุลฺมุซตะฮับ เช่น ฆุซุลฺ:ุมุอะฮฺ อีกนัย
หนึงวิธีการฆุซุลฺท' งั หมดเหมือนกัน ยกเว้นเนียต (เจตนา)
การฆุซลฺ ตอ้ งทําตามขั'นตอนดังต่อไปนี'
1. ฆุซุลฺตรั ติบียฺ หมายถึงการทําไปตามลําดับขั'นตอนอย่างต่อเนือง โดย
ไม่มีการทําสลับกันและหลังจากเนียตฆุซลฺ แล้ว
- อันดับแรก ให้ลา้ งศีรษะและต้นคอ
- อันดับทีสอง ล้างซี กขวาของร่ างกายจนทัว*
อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอียฺ ฆุซุลฺตรั ตีบียฺลา้ งซี กขวาก่อนเนื องจาก
เป็ นอิฮฺติยาฏ (อิซติฟตาอาต คําถามที 16)
- อันดับทีสาม ล้างซี กซ้ายของร่ างกาย
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2.ฆุซุลฺอิรติมาซี ยฺ หมายถึงเนียตฆุซุลฺแล้วดําลงใต้น' าํ เพียงครั'งเดียว โดย
ให้น' าํ ผ่านร่ างกายทั'งหมด
- หรื อหลังจากเนียตฆุซลฺ แล้วค่อย ๆ ดําไปใต้น' าํ โดยให้ร่างกายทั'งหมด
อยูใ่ ต้น' าํ
- หรื อดําไปใต้น' าํ แล้ว จึงเนียตฆุซลฺ หลังจากนั'นให้ขยับตัวเล็กน้อย
คําอธิ บาย
การฆุซุลฺ สามารถทําได้ 2 วีธี กล่าวคือ ทําแบบตัรตีบียฺและแบบอิรติมา
ซี ยฺ
ฆุซุลฺตรั ตีบียฺ อันดับแรกให้ลา้ งศีรษะและลําคอ หนังจากนั'นให้ลา้ งซี ก
ขวาของร่ างกาย เมือล้างทัวแล้ว ให้ลา้ งซี กซ้ายมือต่อไป
ฆุซุลฺอิรติมาซี ยฺ คือ ให้ดาํ ลงนํ'าเพียงครั'งเดียว ดังนั'น ถ้าต้องการทําฆุซุลฺน' ี
ต้องมีน' าํ เพียงพอทีจะดําลงไปได้
เงือนไขเกียวกับฆุซุลฺ
1. เงือนไขทีถูกต้องทั'งหมดของวุฎูอฺ ถือเป็ นเงือนไขทีถูกต้องของฆุซุลฺ
ด้วย ยกเว้นความต่อเนือง และไม่จาํ เป็ นต้องล้างจากข้างบนลงสู่ ขา้ งล่าง
2.ถ้ามีฆุซุลฺหลายประเภทวาญิบสําหรับตน สามารถเนียตพร้อมกันหลาย
ฆุซุลฺและทําในคราวเดียวกัน
3. ผูท้ ีฆุซุลฺญินาบะฮฺแล้ว ถ้าต้องการนมาซต้องไม่ทาํ วุฎูอฺ อีก แต่สาํ หรับฆุ
ซุ ลฺอืน ๆ ไม่สามารถนมาซได้ตอ้ งวุฎูอฺ ก่อน
4. ก่อนฆุซุลฺอิรติมาซี ยฺ ร่ างกายต้องสะอาดแต่ฆุซุลฺตรั ตีบียฺไม่จาํ เป็ น
ดังนั'น ถ้าส่ วนใดของร่ างกายสกปรกให้ทาํ ความสะอาดส่ วนนั'นก่อนและฆุ
ซุ ลฺ ถือว่าเพียงพอ
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5.ฆุซุลฺแบบมีบาดแผลให้ทาํ เหมือนกับวุฎูอฺ มีบาดแผล แต่อิฮฺติยาฏวาญิบ
ต้องทําแบบตัรตีบียฺ
6.บุคคลทีถือศีลอดวาญิบ ไม่สามารถฆุซลฺ อิรติมาซี ยฺได้ เนืองจากผูถ้ ือศีล
อดต้องไม่ดาํ นํ'า แต่ถา้ ลืมและได้ฆุซุลอิรติมาซี ยฺ ถือว่าถูกต้อง
7. การฆุซุล ไม่จาํ เป็ นต้องเอามือลูบให้ทวตั
ั ว เพียงแค่เนียตฆุซุล แล้วนํ'า
ได้ไหลไปทัวทุกส่ วนของร่ างกาย ถือว่าเพียงพอ
8. ประเด็นต่อไปนี'ฆุซุลบาฏิล (เสี ย)
- บางทีต้องเช่าห้องนํ'าอาบนํ'า ซึ งตั'งใจว่าจะไม่จ่ายค่าเช่าห้องอาบนํ'า และ
หลังจากฆุซุลฺเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วแม้วา่ เจ้าของจะยินยอมก็ตาม
- ไม่รู้วา่ เจ้าของห้องอาบนํ'าจะยินยอมหรื อไม่ แต่ต' งั ใจว่าจะแบ่งจ่ายค่า
เช่าเป็ นงวด และหลังจากฆุซุลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วแม้วา่ เจ้าของจะยินยอมก็
ตาม
- ต้องการเอาเงินฮะรอมหรื อเงินทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ จ่ายเป็ นค่าเช่าห้อง
อาบนํ'า
9. ขณะฆุซุลฺอยูน่ ' นั ถ้าปั สสาวะหรื อผายลมออกมาฆุซุล ไม่เสี ย แต่ถา้
ต้องการนมาซต้องวุฏูอฺ แม้จะเป็ นฆุซลฺ ญินาบะฮฺก็ตาม
9.การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง (อิสติมนาอฺ ) เป็ นฮะรอม ถ้าหากอสุ จิได้
เคลือนออกมาต้องฆุซุลญินาบะฮฺดว้ ย
10. เป็ นไปได้ทีผูห้ ญิงอาจจะฝันเหมือนกับผูช้ าย ดังนั'น ถ้ามันใจว่ามีการ
หลังวาญิบต้องฆุซุลญินาบะฮฺ ดว้ ย แต่ถา้ สงสัยไม่มีสิงใดเป็ นวาญิบสําหรับ
เธอ
11. การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง (อิซติมนาอฺ ) เป็ นการกระทําทีฮะรอม
ถ้าอสุ จิหลังออกมาต้องฆุซุลด้วย
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12. หน้าทีของบุคคลหลังจากฆุซุลแล้วรู ้วา่ ฆุซุลไม่ทวตั
ั วมีบางส่ วนทีนํ'า
ไหลไปไม่ถึง
ก. ถ้าเป็ นฆุซุลฺอิรติมาซี ยฺ ต้องทําฆุซุลใหม่อีกครั'ง ไม่วา่ จะรู ้บริ เวณทีโดน
นํ'า หรื อไม่รู้ก็ตาม
ข. ถ้าเป็ นฆุซุลตัรตีบียฺ มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ
1. กรณี ไม่รู้วา่ บริ เวณใดทีนํ'าไปไม่ถึง ต้องฆุซุลใหม่อีกครั'ง
2. รู ้วา่ บริ เวณใดทีนํ'าไปไม่ถึง
- ถ้าเป็ นด้านซ้าย ให้ลา้ งส่ วนนั'นใหม่ ถือว่าเพียงพอ
- ถ้าเป็ นด้านขวา ให้ลา้ งส่ วนนั'นใหม่และหลังจากนั'นให้ลา้ งด้านซ้ายอีก
ครั'ง*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ถือว่าเป็ นอิฮฺติยาฏวาญิบ
- ถ้าเป็ นศีรษะและคอ ให้ลา้ งส่ วนนั'นหลังจากนั'นให้ลา้ งด้านขวา และ
ด้านซ้ายตามลําดับ
ความสงสั ยเกียวกับฆุซุลฺ
1. ถ้าสงสัยในการฆุซุล (ไม่รู้วา่ ฆุซุลแล้วหรื อยัง) ต้องฆุซุลใหม่ สําหรับ
นมาซทีผ่านมาแล้ว ถูกต้อง ส่ วนนมาซต่อไปต้องฆุซลใหม่อีกครั'ง
2. สงสัยในความถูกต้องของฆุซุล (ไม่รู้วา่ ทําถูกหรื อไม่)
2.1. หลังจากฆุซุลเสร็ จแล้วจึงสงสัย ไม่ตอ้ งใส่ ใจ และให้ถือว่าฆุซุลถูก
ต้อง
2.2. สงสัยระหว่างฆุซุล (ก่อนทีจะเสร็ จ)
3. กรณี ทีสงสัยการล้างบางส่ วนทางด้านขวา
- ขณะนั'นกําลังล้างด้านซ้ายอยู่ ไม่ตอ้ งสนใจในความสงสัย
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- ยังไม่ได้ลา้ งด้านซ้าย ดังนั'น ให้ลา้ งส่ วนทีสงสัยก่อน เมือเสร็ จแล้วจึง
ล้างด้านซ้าย
4. สงสัยการล้างบางส่ วนของศีรษะและคอ
- ถ้ากําลังล้างด้านขวาอยูไ่ ม่ตอ้ งสนใจในความสงสัยนั'น
- ยังไม่ได้ลา้ งด้านขวา ดังนั'น ให้ลา้ งส่ วนทีสงสัยก่อนเมือเสร็ จแล้วจึง
ล้างด้านขวา และด้านซ้ายตามลําดับ
5.
สงสัยบางส่ วนของร่ างกายว่าเป็ นบริ เวณภายนอกหรื อภายในของ
ร่ างกาย เช่น รู จมูก รู หู ไม่จาํ เป็ นต้องล้าง
6. ระหว่างฆุซุลสงสัยว่า มีบางสิ งกีดขวางนํ'าอยูบ่ นร่ างกายหรื อไม่ ถ้า
เป็ นความสงสัยทีคนส่ วนใหญ่ยอมรับ จําเป็ นต้องพิสูจน์ แต่ถา้ ไม่ก็ไม่
จําเป็ นต้องค้นหา
ฆุซุลมัซมัยยิต (สั มผัสผู้ตาย)
1. ถ้าได้สัมผัสร่ างคนตายขณะทีร่ างเย็นแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ฆุซุลมัยยิต
จําเป็ นต้องฆุซุลมัซมัยยิต
2.ประเด็นต่อไปนี'เมือสัมผัสมัยยิตแล้วไม่ตอ้ งฆุซุลมัซมัยยิต
- ถ้าผูต้ ายชะฮีดในสมรภูมิรบ
- สัมผัสผูต้ ายก่อนทีร่ างจะเย็น
- สัมผัสผูต้ ายหลังจากฆุซุลมัยยิตครบ 3 นํ'าแล้ว
3. ฆุซุลมัซมัยยิตเหมือนกับฆุซุลญินาบะฮฺ แต่ถา้ ต้องการนมาซต้อง
ทําวุฎูอฺ ดว้ ย
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ฆุซุลมัยยิต (การอาบนํา? คนตาย)
1. ทุกครั'งเมือผูศ้ รัทธาได้เสี ยชีวติ ลงวาญิบกิฟาอีย ์ สําหรับมุสลิมทุกคน
ต้องฆุซุล กะฟัน นมาซมัยยิต และฝังร่ างของผูต้ าย แต่ถา้ มีใครสักคนได้ทาํ
หน้าทีนี'แล้ว มุสลิมคนอืนจะหมดหน้าทีไปโดยปริ ยาย
2. วาญิบต้องฆุซุล 3 ครั'ง ให้แก่ผตู ้ าย
- ฆุซุลนํ'าใบพุทรา
-ฆุซุลนํ'าพิมเสน
-ฆุซุลนํ'าเปล่า
3. ฆุซุลมัยยิตเหมือนกับฆุซุลญินาบะฮฺ อิฮฺติยาฏวาญิบ ถ้าสามารถทําฆุ
ซุ ลตัรตีบียฺได้ (ทําไปตามขั'นตอน) อย่าทําฆุซุลอิรติมาซี ยฺ

ฆุซุลทีเฉพาะสํ าหรับผู้หญิง
ประจําเดือน ระดูเกินกําหนด และโลหิ ตหลังคลอดบุตร
1. เลือดทีไหลหลังการคลอดบุตรเรี ยกว่า นิฟาซ หรื อโลหิ ตหลังคลอด
บุตร มีจาํ นวนเท่ากับประจําเดือนอย่างน้อย 3 วัน อย่างมากไม่เกิน 10 วัน
2. เลือดทีมาเป็ นประจําทุกเดือนเรี ยกวา ฮัยฎฺ หรื อประจําเดือน มีอย่าง
น้อย 3 วัน และอย่างมากไม่เกิน 10 วัน
3. เลือดทีบางครั'งมาหลังประจําเดือนหมดแล้วเรี ยกว่า อิสติฮาเฏาะฮฺ
หมายถึงระดูเกินกําหนด มี 3 ชนิด กล่าวคือ
- ชนิดมาก หมายถึงเมือหญิงได้สอดสําลีเข้าไปทางช่องคลอดเพือพิสูจน์
เลือด เลือดต้องชุ่มสําลีจนเปี ยกถึงอีกด้านหนึง
- ชนิดปานกลาง หมายถึงเลือดแค่ชุ่มสําลี แต่ไม่เปี ยกไปถึงอีกด้านหนึง
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- ชนิดน้อย หมายถึงเลือดแค่เปื' อนสําลีเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับชุ่ม

เงือนไขสํ าหรับหญิงทีมีอสิ ติฮาเฎาะฮฺ
1. สําหรับอิสติฮาเฏาะฮฺชนิดมาก ต้องฆุซุลฺ 3 ครั'ง ครั'งแรกเพือนมาซซุ บ
ฮฺ ครั'งทีสองเพือนมาซซุ ฮริ และอัซริ (กรณี นมาซรวมกัน) และครั'งทีสามเพือ
นมาซมัฆริ บและอีชา (กรณี นมาซรวมกัน) แต่ถา้ นมาซคนละเวลากัน เช่น
ซุ ฮริ เวลาหนึง และอัซริ อีกเวลาหนึง ฉะนั'น ทุก ๆ นมาซต้องฆุซุลด้วย
2. อิสติฮาเฏาะฮฺชนิดปานกลาง ถ้าเห็นเลือดก่อนนมาซซุ บฮฺ ให้ทาํ วุฏูอฺ
หลังจากนั'นให้ฆุซุล แล้วจึงนมาซซุ ฮริ ส่ วนนมาซอืน ๆ ให้ทาํ วุฏูอฺ เพียง
อย่างเดียว ถ้าเห็นก่อนนมาซซุ ฮริ ให้ทาํ วุฏูอฺ และฆุซุลฺสาํ หรับนมาซซุ ฮริ
ส่ วนนมาซอืน ๆ ทําวุฏูอฺ เพียงอย่างเดียวและให้ทาํ อย่างนี' เสมอไป
3. อิสติฮาเฏาะฮฺชนิดน้อย ไม่ตอ้ งฆุซุล แค่ชาํ ระล้างบริ เวณดังกล่าวให้
สะอาด และวุฎูอฺ ทุกครั'งก่อนทีจะนมาซ

การทําตะยัมมุม
ตะยัมมุม คือ สิ งทดแทนฆุซุลหรื อวุฏูอฺ บางกรณี ตอ้ งตะยัมมุมแทนทั'ง
สองกรณี
1. ไม่มีน' าํ และไม่สามารถหานํ'าได้
2. นํ'าเป็ นอันตรายกับตน เช่น ถ้าใช้น' าํ แล้วอาจทําให้ไม่สบายได้
3. ถ้าใช้น' าํ ฆุซุลหรื อวุฏูอฺ แล้ว จะทําให้ตวั เอง หรื อครอบครัว หรื อเพือน
หรื อผูท้ ีร่ วมทางมาด้วยต้องพบกับความกระหายจนถึงขั'นเสี ยชีวติ หรื อไม่
สบายได้ เช่นเดียวกันผูท้ ีวาญิบต้องปกป้ องชีวิตเขา ซึ งเขากระหายนํ'าถึงขั'น
ทีว่าถ้าไม่ให้น' าํ ดืมต้องตายแน่นอน หรื อแม้กระทังสัตว์เลี'ยงของตน
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4.ร่ างกายและเสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ และมีน' าํ แค่ทาํ ความสะอาดร่ างกายกับ
เสื' อผ้าเท่านั'น ประกอบกับเสื' อผ้าตัวอืนก็ไม่มี
5.ไม่มีเวลาพอทีจะฆุซุลหรื อวุฏูอฺ
6. การใช้น' าํ หรื อภาชนะฮะรอมสําหรับตน เช่น เป็ นของขโมยมา

วิธีทาํ ตะยัมมุม
ขั?นตอนการทําตะยัมมุม มีดังต่ อไปนี?
1. ตั'งเจตนา (เนียต)
2.ใช้ฝ่ามือทั'งสองข้างตบลงบนพื'นดิน หรื อบนสิ งทีตะยัมมุมถูกต้อง
3.ใช้ฝ่ามือทั'งสองลูบหน้าผากจากไรผมขึ'นมาเหนือคิ'วและลงไปจนถึง
ปลายจมูก
4.ใช้มือซ้ายลูบหลังมือขวา จากข้อมือจนถึงปลายนิ'ว
5.ใช้มือขวาลูบหลังมือซ้าย ทําเหมือนกันกับมือขวา*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏวาญิบ หลังจากทําเสร็ จแล้ว (ลูบ
หน้า) ให้ตบฝ่ ามือทั'งสองลงบนฝุ่ นดินอีกครั'ง แล้วให้เอามือซ้ายลูบหลังมือ
ขวา และเอามือขวาลูบหลังมือซ้าย การตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ หรื อฆุซลฺ
เหมือนกัน (มุนตะคับอิซติฟตาอาต คําถามที 19)
ทุกขั'นตอนการตะยัมมุมต้องมีเจตนาเพือปฏิบตั ิตามพระบัญชาของ
พระองค์ และต้องรู ้วา่ ตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ หรื อฆุซลฺ
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สิ งทีอนุญาตให้ ตะยัมมุมได้ มีดังนี?
1. ฝุ่ นดิน
2. หิ นละเอียด
3. ชนิดของหิ นต่าง ๆ เช่น หิ นดํา หิ นอ่อน ปูนขาว (ก่อนการเผา) หิ นปูน
และอืน ๆ
อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ถูกต้องถ้าตะยัมมุมบนปูนขาวทีเผาแล้ว หรื อ
อิฐมอญ และอืน ๆ ทีคล้ายคลึงกัน (มุนตะคับอิซติฟตาอาต คําถามที 17)
4. ดินเผา เช่น อิฐ

สองสามประเด็นสํ าคัญ
1.ตะยัมมุมแทนวุฏูอฺ กบั ตะยัมมุมแทนฆุซุลไม่แตกต่างกัน ยกเว้น เนียต
(ตั'งเจตนา)เท่านั'น
2. ผูท้ ีตะยัมมุมแทนวุฏูอฺ ถ้าสิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้วุฏูอฺ เสี ยเกิดกับเขา
ตะยัมมุมของเขาก็จะเสี ยไปด้วย
3. ผูท้ ีทําตะยัมมุมแทนฆุซุล ถ้าสิ งทีเป็ นสาเหตุให้ฆุซุล เช่น การมี:ูนุบ
หรื อการสัมผัสคนคายได้เกิดขึ'น ตะยัมมุมของเขาจะเสี ยไปด้วย
4. ตะยัมมุมจะถูกต้องต่อเมือไม่สามารถวุฏูอฺ หรื อฆุซุลได้ ดังนั'น ถ้าไม่มี
อุปสรรคอันใดแต่ได้ตะยัมมุมถือว่าไม่ถูกต้อง
หรื อมีอุปสรรคแต่ต่อมา
อุปสรรคได้หมดไป เช่นไม่มีน' าํ และได้พบนํ'าในเวลาต่อมา ถือว่า ตะยัมมุม
บาฏิล
5.ถ้าตะยัมมุมแทนฆุซุลญินาบะฮฺ ถ้าต้องการนมาซไม่จาํ เป็ นต้องวุฏูอฺ อีก
แต่ถา้ ตะยัมมุมแทนฆุซลฺ อืน ๆ ถ้าต้องการนมาซต้องวุฎูอฺ ดว้ ย แต่ถา้ ไม่
สามารถวุฎูอฺ ได้ให้ตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ หลังจากนั'นจึงนมาซ
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6. ถ้าตะยัมมุมแทนฆุซุล หลังจากนั'นสิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้วฎุ ูอฺ เสี ยได้เกิด
กับเขา และสําหรับนมาซเวลาต่อมาไม่สามารถฆุซุลได้ ให้วฎุ ูอฺ ถ้าไม่
สามารถวุฎูอฺ ได้ ให้ทาํ ตะยัมมุมแทนวุฎูอฺ
เงือนไขทีถูกต้ องของตะยัมมุม
1. อวัยวะทีต้องตะยัมมุม หมายถึงหน้าผากและฝ่ ามือทั'งสอง ต้องสะอาด
อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ หน้าผากและหลังมือต้องสะอาด ถ้า
ไม่สามารถทําความสะอาดอวัยวะส่ วนทีจะตะยัมมุม
ให้ทาํ ตะยัมมุมไป
เช่นนั'น แม้วา่ ความสะอาดจะไม่ใช่เงือนไขก็ตาม
2. ต้องลูบหน้าผากและหลังมือทั'งสองจากด้านบนลงล่าง
3. สิ งทีจะตะยัมมุมลงบนนั'นต้องสะอาด และได้รับอนุญาต
4. ต้องทําไปตามขั'นตอน
5. ต้องทําอย่างต่อเนื อง
6. ต้องไม่มีสิงใดกีดขวางระหว่างมือกับหน้าผาก และระหว่างมือกับหลัง
มือขณะลูบ

คําถามท้ ายบท
1.ฆุซลฺ มยั ยิตมีน' าํ กีประเภท อะไรบ้าง
2.การสัมผัสมัยยิต ประเภทใดไม่ตอ้ งฆุซลฺ มซั มัยยิต
3.ผูท้ ีตายในสนามรบประเภทใดไม่ตอ้ งฆุซลฺ มยั ยิต
4.ฆุซลฺ สาํ หรับผูห้ ญิงมีกีชนิด อะไรบ้าง
5.อิสติฮาเฏาะฮฺหมายถึงอะไร มีกีประเภท และประเภทใดทีไม่
จําเป็ นต้องฆุซลฺ
6.ในกรณี ใดบ้างทีต้องทําตะยัมมุมแทนการวุฏูอฺ และฆุซลฺ
๘๒

7.อนุญาตให้ทาํ ตะยัมมุมบนสิ งใดบ้าง
8.ขั'นตอนในการทําตะยัมมุมมีอะไรบ้าง
9.เงือนไขของการทําตะยัมมุมมีอะไรบ้าง

บทเรียนที 9 นมาซ
และเจ้าจงดํารงการนมาซ ในสองช่วง กลางวัน และกลางคืน (ฮูด/116)
สิ งทีจะกล่าวต่อไปนี'เกียวกับนมาซและเงือนไข นมาซมีท' งั วาญิบและมุส
ตะฮับ นมาซวาญิบแบ่งออกเป็ นนมาซประจําวันมีเวลาทําทีเฉพาะเจาะจง
หรื อนมาซทีบางครั'งเป็ นวาญิบเนืองจากมีสาเหตุอืนเป็ นองค์ประกอบ มิได้
เป็ นวาญิบทุกวัน

ประเภทของนมาซ
นะมาซวาญิบ
1. วาญิบประจําวัน ได้แก่นมาซซุ บฮฺ ซุ ฮริ อัซริ มัฆริ บ และอิชาอฺ
2. วาญิบบางครั'ง ได้แก่
• นมาซอายาต
• นมาซเฏาะวาฟวาญิบ
• นมาซมัยยิต
• นมาซเกาะฎอแทนบิดา (อายะตุลลอฮฺคอเมเนอี : แทนทั'งบิดา
มารดา)
• นมาซนะซัรวาญิบ (บนบาน)
นมาซมุซตะฮับ นมาซต่าง ๆ ทีเป็ นมุซตะฮับมีจาํ นวนมากมาย
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เวลาของนมาซประจําวัน
นมาซวาญิบประจําวัน มี 3 ช่วง 5 เวลา ซึ งรวมทั'งหมดมี 17 เราะกะอัต
ได้แก่
1.นมาซซุ บฮฺ มี 2 เราะกะอัต ทําตอนเช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ข' ึน
2.นมาซช่วงกลางวันมี 2 เวลาได้แก่นะมาซซุ ฮริ กบั อัซริ อย่างละ 4 เราะ
กะอัต
3.นมาซช่วงกลางคืน (หลังพระอาทิตย์ตกดิน) มี 2 เวลาได้แก่ นมาซมัฆ
ริ บ 3 เราะกะอัตกับนมาซอิชาอฺ 4 เราะกะอัต
คําถามแรกทีถามเกียวกับนมาซคือ นมาซเหล่านี'จะทําเมือไหร่
1.เวลาของนมาซซุ บฮฺ เมือแสงสี เงินทีสองจับขอบฟ้ าถือว่าเข้าเวลานมาซ
ซุ บฮฺ เวลาของนมาซนับตั'งแต่อะซานซุ บฮฺจนถีงพระอาทิตย์ข' ึน
2.เวลาของนมาซซุ ฮริ และอัซริ ตั'งแต่อะซานซุ ฮฺริชรั อียฺจนถึงมัฆริ บ
อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี ตั'งแต่อะซานซุ ฮริ ชรั อียฺ และช่วงเวลาสุ ดท้าย
ของนะมาซอัซริ จนถึงพระอาทิตย์ตกดิน
ช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซซุ ฮริ นับตั'งแต่เริ มเข้าเวลาซุ ฮริ ชรั อียฺ ( บ่าย
ลงไป) ไปจนถึงช่วงเวลาทีได้ทาํ นมาซสี เราะกะอัตเสร็ จ ช่วงเวลานี'ได้ถูก
จํากัดไว้เฉพาะนมาซซุ ฮริ เท่านั'นทีสามารถทําได้
ช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซอัซริ
นับตั'งแต่ช่วงเวลาหนึงจนถึงพระ
อาทิตย์ตกดิน ซึ งเป็ นช่วงเวลาทีสามารถทําได้เฉพาะนมาซอัซริ เท่านั'น
ช่วงเวลาติดต่อกันระหว่างนมาซซุ ฮฺริกบั นมาซอัซริ นับตั'งแต่ช่วงสิ' นสุ ด
เวลาเฉพาะสําหรับนมาซซุ ฮริ เป็ นต้นไปจนถึงช่วงเริ มต้นเวลาเฉพาะสําหรับ
นมาซอัซริ
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ในช่วงเวลาติดต่อกันระหว่างนมาซซุ ฮริ กบั อัซริ น' นั
สามารถทํานมาซ
ติดต่อกันได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องทิ'งช่วงเวลาให้ห่างออกไป
แต่อะฮ์ลิซซุ นนะฮฺ เชือว่า นับตั'งแต่เริ มเวลาซุ ฮรฺ ชรั อีย ์ (บ่ายลงไป)
จนกระทังเงาของทุกสิ งได้ทอดเท่ากับตัวจริ งของมัน ช่วงเวลาดังกล่าวได้ถูก
จํากัดไว้เฉพาะสําหรับนมาซซุ ฮริ เพียงอย่างเดียว
จึงไม่อนุ ญาตให้ทาํ
นมาซอัซริ ในเวลานั'น และนับตั'งแต่ช่วงดังกล่าวไปจนถึงเวลามัฆริ บเป็ น
ช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซอัซริ ดังนั'นไม่สามารถทํานมาซซุ ฮริ ได้
โดยหลักการของชี อะฮฺหลังจากเข้าสู่ เวลาซุ ฮริ ชรั ฺ อียแ์ ล้วเมือทํานมาซซุ ฮริ
เสร็ จสามารถทํานมาซอัซริ ต่อได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทิ'งช่วงเวลาให้ล่าออกไป
หรื อสามารถปล่อยเวลานมาซซุ ฮริ ให้ล่าออกไป จนถึงช่วงเริ มต้นเวลาเฉพาะ
สําหรับนมาซอัซริ
หมายถึงนมาซซุ ฮริ ได้เสร็ จก่อนทีจะเข้าเวลาดังกล่าว
หลังจากนั'นจึงทํานมาซอัศริ
การทําเช่นนี'เท่ากับเป็ นการนมาซติดต่อกัน
ถึงแม้วา่ เป็ นมุซตะฮับให้ทาํ มาซซุ ฮริ หลังจากเวลาบ่าย และทํานมาซอัซริ เมือ
เงาของทุกสิ งได้ทอดเท่ากับตัวจริ งของมันก็ตาม
3.เวลาของนมาซมัฆริ บและอิชาอฺ จากมัฆริ บจนถึงครึ งคืนชัรอียฺ
ช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซมัฆริ บ นับตั'งแต่เริ มเข้าเวลามัฆริ บชัรอียฺ
จนกระทังทํานมาซสามเราะกะอัตเสร็ จ
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ถูกจํากัดไว้
สําหรับน นมาซมัฆริ บเท่านั'น
ช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซอิชาอฺ
นับตั'งแต่ช่วงเวลาหนึงจนถึงครึ ง
คืนชัรฺอียฺ ซึ งช่วงนั'นมีเวลาพอแค่ทาํ นมาซอิชาอฺ เพียงอย่างเดียว ในเวลาเพียง
เล็กน้อยนั'นสามารถทําได้เฉพาะนมาซอิชาอฺ ไม่อนุ ญาตให้ทาํ นมาซอืน
ช่วงเวลาร่ วมระหว่างนมาซมัฆริ บกับนมาซอิชาอฺ นับตั'งแต่ช่วงสิ' นสุ ด
เวลาเฉพาะสําหรับนมาซมัฆริ บไปจนถึงช่วงเริ มต้นเวลาเฉพาะสําหรับ
นมาซอิชาอฺ

๘๕

โดยหลักการของชี อะฮฺ เชือว่า ในช่วงเวลาร่ วมระหว่างนมาซมัฆริ บกับ
นมาซอิชาอฺ น' นั สามารถทํานมาซติดต่อกันได้โดยไม่ตอ้ งทิ'งช่วงเวลาให้ห่าง
ออกไป
แต่อะฮฺลิซซุ นนะฮฺ เชือว่า
นับตั'งแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึงช่วง
แสงอาทิตย์ทางทิศตะวันตกได้หมดลงเป็ นช่วงเวลาเฉพาะสําหรับนมาซมัฆ
ริ บ จึงไม่อนุ ญาตให้ทาํ นมาซอิชาอฺ ในช่วงเวลาดังกล่าว และตั'งแต่ช่วง
แสงอาทิตย์ทางทิศตะวันตกหมดลงไป จนถึงครึ งคืนชัรฺอียฺ เป็ นช่วงเวลา
เฉพาะสําหรับนมาซอิชาอฺ ไม่สามารถทํานมาซมัฆริ บได้
เมือเข้าเวลามัฆริ บชัรฺอีย ์ ได้เริ มนมาซเมือเสร็ จแล้วสามารถทํานมาซอิ
ชาอฺ ต่อได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งทิ'งช่วงเวลาล่าออกไป หรื อปล่อยเวลานมาซมัฆ
ริ บให้ล่าออกไป จนถึงช่วงเริ มต้นเวลาเฉพาะสําหรับนมาซอิชาอฺ หมายถึง
นมาซมัฆริ บได้เสร็ จก่อนทีจะเข้าเวลาดังกล่าว หลังจากนั'นจึงได้ทาํ นมาซอิ
ชาอฺ การทําเช่นนี' เท่ากับเป็ นการนมาซติดต่อกันระหว่างนมาซมัฆริ บกับนะ
มาซอิชาอฺ ถึงแม้วา่ เป็ นมุซตะฮับให้นมาซมัฆริ บหลังเวลามัฆริ บชัรฺอีย และ
นะมาซอิชาอฺ หลังจากแสงอาทิตย์ทางทิศตะวันตกได้หมดลงก็ตาม

เวลาอะซานซุบฮฺ
ใกล้เวลาอะซานซุ บฮฺ
จะสังเกตเห็นว่าแสงสี เงินทางทิศตะวันออกจะ
เคลือนสู่ ดา้ นบน ซึ งเรี ยกว่า ฟัจร์ เอาวัล และเมือแสงสี เงินได้กระจายออก
เรี ยกว่า ฟัจร์ ซานี ซึ งถือว่าเริ มต้นเวลานมาซซุ ฮบฮฺ
อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี การปรากฏแสงสี เงินทีสอง ซึ งเป็ นเวลา
เริ มต้นของนะมาซซุ บฮฺ และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคืนทีมีทอ้ งฟา
โปร่ งใสกับคืนทีท้องฟ้ ามืดครึ' ม
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เวลาซุฮรฺ
ถ้าเอาไม้หรื อสิ งทีคล้ายกันปั กลงพื'นให้ต' งั ฉาก 90 องศา เมือเงาไม้เหลือ
น้อยลง และด้านตรงข้ามเริ มทอดเงามากขึ'น ถือว่าเป็ นเวลาซุ ฮรฺ ชรั อียฺ เริ มเข้า
เวลานะมาซซุ ฮรฺ

เวลามัฆริบ
เวลามัฆริ บ จะสังเกตเห็นว่าแสงสี แดงทางทิศตะวันออก ซึ งได้ปรากฏขึ'น
หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เริ มหายไป
ครึ งคืนชัรอียฺ
ถ้าได้แบ่งช่วงห่างระหว่างพระอาทิตย์ตกดินกับอะซานซุ บฮฺออกเป็ นสอง
ครึ ง ช่วงระหว่างกึงกลางเรี ยกว่า ครึ งคืนชัรอียฺ เป็ นช่วงเวลาสุ ดท้ายของนะ
มาซอิชาอฺ และจนถึงเวลานั'นถ้าตั'งใจ หรื อมีอุปสรรคเช่น ลืมหรื อนอนหลับ
ไม่ได้นะมาซมัฆริ บและอิชา อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้นมาซมัฆริ บและอิชาอฺ โดย
ไม่ตอ้ งเนียตอะดา หรื อเกาะฎอ

เงือนไขเกียวกับเวลานะมาซ
1. นะมาซทีนอกเหนื อจากนมาซวาญิบประจําวันแล้ว นมาซวาญิบอืนไม่
มีเวลาเฉพาะเจาะจง ทว่าขึ'นอยูก่ บั เวลา ซึ งเวลาจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้นมาซเป็ น
วาญิบ เช่น นมาซอายาต ขึ'นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ น
การเกิดแผ่นดินไหว จันทรุ ปราคา สุ ริยปุ ราคาหรื อเหตุการณ์ทีไม่คาดฝันอืน
ๆ หรื อนมาซมัยยิตจะเป็ นวาญิบเมือมีมุอฺมินเสี ยชีวติ ลง และนมาซวาญิบอืน
ก็เช่นเดียวกัน
2. .ถ้านมาซทั'งหมดทําก่อนเวลา หรื อตั'งใจจะนมาซก่อนทีจะถึงเวลา
บาฏิล
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• ถ้านมาซในเวลา วิชาฟิ กฮฺเรี ยกว่า นมาซตรงเวลา
• ถ้านมาซหลังเวลาผ่านไปแล้ว วิชาฟิ กฮฺเรี ยกว่า เกาะฎอนมาซ
(ชดใช้)
3. เป็ นมุซตะฮับให้นมาซตรงเวลาในช่วงเริ มเข้าเวลา ยิงใกล้เวลาเริ มต้น
นมาซเท่าใดยิงเป็ นการดี
นอกเสี ยจากบางกรณี ถา้ ปล่อยเวลานมาซให้ล่า
ออกไปจะเป็ นการดีกว่า เช่น รอเวลาเพือจะนมาซญะมาอะฮฺ (นมาซรวมกัน)
4.กรณี ทีเวลานมาซเหลือน้อย ถ้าทําสิ งทีเป็ นมุซตะฮับจะเป็ นสาเหตุทาํ ให้
บางส่ วนของนมาซ ต้องทํานอกเวลา ดังนั'น ต้องไม่ทาํ สิ งทีเป็ นมุซตะฮับ
เช่น ถ้ากล่าวดุอาอฺ กุนูต จะทําให้เสี ยเวลา ต้องไม่กล่าว
5.ถ้าก่อนเดินทางได้นมาซซุ ฮริ และอัซริ ตรงเวลา เมือไปถึงยังจุดหมาย
ปลายทางปรากฏว่ายังไม่เข้าเวลาะมาซของทีนัน ไม่จาํ เป็ นต้องนมาซใหม่อีก
ครั'ง เช่นเดียวกันถ้าไปถึงแล้วเวลานมาซยังเหลืออยู่
6. หลังจากพระอาทิตย์ข' ึน ซึ งขณะนั'นยังไม่ได้นมาซซุ บฮฺ ได้ออกเดินทาง
และไปถึงยังจุดหมายปลายทางอีกทีหนึงก่อนทีพระอาทิตย์จะขึ'น จําเป็ นต้อง
นมาซซุ บฮฺโดยเนียตนมาซในเวลา
7. ถ้ายังไม่ได้นมาซซุ ฮริ และอัซริ หลังจากมัฆริ บได้ออกเดินทาง (นมาซ
ของเขาต้องเกาะฎอ) แต่เมือขึ'นเครื องบินขึ'นไปได้สักระยะหนึงได้เห็นพระ
อาทิตย์ ดังนั'น ต้องนมาซในเครื องบินก่อนทีเวลาจะหมด โดยเนียตนมาซใน
เวลา ถึงแม้วา่ เวลานมาซจะเหลือแค่เพียงเราะกะอัตเดียวก็ตาม
8.ขณะทีออกเดินทางยังไม่เข้าเวลานมาซ เช่น เครื องบินออกก่อนอะซาน
ซุ บฮฺเล็กน้อย แต่ขณะทีอยูใ่ นเครื องบินได้เวลานมาซพอดีและกําลังจะหมด
ไป หมายจะไปถึงจุดหมายปลายทางหลังพระอาทิตย์ข' ึน ดังนั'น ต้องนมาซ
ในเครื องบิน
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อัล-กิบละฮฺ
แน่นอนเราย่อมมองเห็นเจ้าแหงนหน้าขึ'นไปในฟากฟ้ า ขอยืนยันว่า เรา
จักผินเจ้ากลับมาสู่ กิบละฮฺเดิมทีเจ้าพึงพอใจอย่างแน่นอน ดังนั'น เจ้าจงผิน
หน้าของเจ้าไปทางมัสยิดอัลฮะรอม (กะอฺ บะฮฺ) เถิด และไม่วา่ สู เจ้าจะอยูแ่ ห่ง
หนใด สู เจ้าจงหันหน้าไปทางทิศนั'น (อัล-บะเกาะเราะฮฺ /144)
กิบละฮฺ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ
1. บัยตุลลอฮฺ เป็ นวิหารทีตั'งอยูใ่ นมัสญิด อัล-ฮะรอม ณ เมืองมัก-กะฮฺ
หรื อทีเรี ยกว่า กิบละฮฺ เป็ นวาญิบสําหรับบรรดามุสลิมทั'งหลายเวลานมาซ
ต้องหันหน้าไปสู่ นอกจากนั'นแล้วการฝังศพ และการเชือดสัตว์ก็ตอ้ งหัน
หน้าไปสู่ กิบละฮฺเช่นกัน
2.ผูท้ ีไม่ได้อยูใ่ นมักกะฮฺและอยูห่ ่างไกลออกไป ถ้านมาซโดยหันหน้าใน
ลักษณะทีสามารถกล่าวได้วา่ หันหน้าไปทางกิบละฮฺ ถือว่าเพียงพอ
แนวทางพิสูจน์กิบละฮฺ
1.มันใจตัวเอง หมายถึงรู ้แน่นอนว่ากิบละฮฺ อยูท่ างไหน
2.ผูอ้ าดิล 2 คนได้ยนื ยัน
3.บุคคลทีได้คน้ หากิบละฮฺโดยอาศัยหลักวิชาการ ได้บอกกล่าวด้วย
ความมันใจ
4.ดูจากช่องมิฮฺรอบในมัสญิด หรื อดูจากหลุมฝังศพของมุสลิม
หน้าทีของบุคคลทีไม่รู้ทิศกิบละฮฺ
ถ้าหลังจากได้พยายามค้นหากิบละฮฺแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็ จ ให้
นมาซโดยหันหน้าไปทางทิศใดก็ได้ทีคิดว่าหน้าจะเป็ นกิบละฮฺ แต่ถา้ ไม่พบ
อีก และยังพอมีเวลาเหลือ ให้นมาซโดยหันหน้าไปทั'งสี ทิศ แต่ถา้ ไม่มีเวลา
พอทีจะทําเช่นนั'น ให้นมาซแค่สามทิศ หรื อสองทิศ หรื อนึงทิศตามลําดับ
หลังจากนั'นเป็ นไปได้วา่ อาจจะเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี'
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1.เขาไม่อาจรับรู ้ได้วา่ กิบละฮฺอยู่ ณ ทิศใด นมาซทีทําแล้วถือว่าเพียงพอ
2.หลังจากนั'นรู ้วา่ ได้นมาซโดยหันหน้าไปทางกิบละฮฺ นะมาซถูกต้อง
3.หลังจากนนมาซรู ้วา่ ได้นมาซโดยหันหลัง หรื อหันไปทางขวา หรื อ
ทางซ้ายของกิบละฮฺ ถ้ารู ้ในขณะทียังมีเวลาเหลือ ต้องนมาซใหม่อีกครั'ง แต่
ถ้ารู ้หลังจากเวลานมาซได้ผา่ นไปแล้ว นมาซถูกต้อง แต่อิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้
เกาะฎอนมาซ
4.หลังจากนมาซรู ้วา่ ได้หนั ผิด แต่ไม่ถึงขั'นทีว่าได้หนั ออกไปทางขวา
หรื อทางซ้ายของกิบละฮฺ นมาซถูกต้อง
หมายเหตุ นมาซโดยหันทั'งสี ทิศนั'น แน่นอนต้องมีทิศหนึงทีหันตรงกิบ
ละฮฺ หรื อเบียงเบนออกจากกิบละฮฺเล็กน้อย
ถ้านมาซโดยหันไปสามหรื อสองทิศ ถ้าทิศหนึงตรงกับกิบละฮฺ หรื อ
เบียงเบนออกจากกิบละฮฺเล็นอ้ ย ถือว่าเพียงพอ

เสื?อผ้ าของผู้นะมาซ
หนึงในปั ญหาสําคัญก่อนเริ มนมาซ ทีจําเป็ นต้องกล่าวถึงคือ เสื' อผ้าและ
เงือนไข
ขนาดทีต้ องปกปิ ด
1.ถ้าเป็ นชายต้องปกปิ ดอวัยวะพึงสงวน และเป็ นการดีให้ปิดตั'งแต่สะดือ
จนถึงหัวเข่า
2.ถ้าเป็ นหญิงต้องปกปิ ดทั'งร่ างกาย ยกเว้นบางส่ วน เช่น
1. ใบหน้า เฉพาะส่ วนทีล้างทําวุฎูอฺ
2. มือทั'งสองจนถึงข้อมือ
3. เท้าทั'งสองจนถึงข้อเท้า
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3. การปกปิ ดมือ เท้า และใบหน้าของผูห้ ญิงให้มิดชิดนอกเวลานมาซดังที
กล่าวไปแล้ว ในนมาซไม่เป็ นวาญิบ ถึงแม้วา่ จะปิ ดให้มิดชิดเช่นนั'นไม่
เป็ นไรก็ตาม
4.เสื' อผ้าทีสวมใส่ นมาซต้องอยูม่ ีเงือนไขดังนี'
1. ต้องสะอาดปราศจากนะยิซ
2. ต้องได้รับอนุญาต ไม่ใช่ขโมยมา
3. ต้องไม่ทาํ มาจากซากสัตว์ทีตายโดยมิได้เชื อดตามศาสนบัญญติ
ถึงแม้วา่ จะเป็ นหมวกหรื อเข็มขัดก็ตาม
4. ต้องไม่ทาํ มาจากสัตว์ทีเนื' อฮะรอม เช่นทําจากหนังเสื อ งู หมู และ
อืน ๆ ทีอยูใ่ นประเภทเดียวกัน
5. ถ้าผูน้ มาซเป็ นชาย เสื' อผ้าต้องไม่ใช่ผา้ ตาดทอง หรื อผ้าไหมบริ สุทธิX
6. เสื' อผ้าของผูน้ มาซทํามาจากอวัยวะของสัตว์ทีเนื'อฮะรอม ถึงแม้วา่
จะเป็ นอวัยวะทีไม่มีชีวติ เช่น ขน ผม ถ้านมาซกับเสื' อผ้าดังกล่าวบาฏิล
7. นอกจากเสื' อผ้าของผูน้ มาซแล้ว ต้องไม่สวมใส่ ขา้ วของเครื องใช้อืน
ๆ ทีทํามาจากสัตว์ทีเนื'อฮะรอม ด้วยเหตุน' ี ถ้าสายนาฬิกาข้อมือ เข็มขัด
กระดุมและอืน ๆ ทํามาจากสัตว์ทีเนื' อฮะรอม นมาซบาฏิล
8. ถ้าใส่ เสื' อผ้าทีทํามาจากขน หรื อผมของสัตว์ทีเนื'อฮะลาล นมาซ
ถูกต้อง เนื องจากไม่เป็ นนะญิซ ไม่ใช่อวัยวะส่ วนทีมีชีวิตของซากสัตว์ และ
ไม่ใช่สัตว์ทีเนื'อฮะรอม
9. เสื' อผ้าทีนําเข้ามาจากประเทศทีไม่ใช่มุสลิม ถ้าทํามาจากอวัยวะส่ วน
ทีมีชีวติ ของสัตว์ และนมาซกับเสื' อผ้านั'นนมาซบาฏิล เว้นเสี ยแต่ได้เชือดตาม
หลักการอิสลาม
10. หากส่ วนหนึงของเสื' อผ้าแม้วา่ จะเป็ นส่ วนทีเล็กทีสุ ด ทํามาจากซาก
สัตว์ ถ้านมาซกับเสื' อนั'น นมาซบาฏิล
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11. .ข้าวของเครื องใช้ทีทํามาจากอวัยวะส่ วนทีมีชีวติ ของซากสัตว์ แม้วา่
จะไม่ใช่เสื' อผ้า อิฮฺติยาฏวาญิบต้องไม่ใส่ ทาํ นมาซ
12. ถ้าสงสัยว่าเสื' อผ้าทํามาจากสัตว์ทีเนื' อฮะลาลหรื อฮะรอม มาจาก
ประเทศมุสลิม หรื อไม่ใช่มุสลิม และนมาซกับเสื' อผ้านั'นไม่เป็ นไร
13. ถ้านมาซกับเสื' อผ้าทีทํามาจากอวัยวะของสัตว์ทีเนื'อฮะรอม เนืองลืม
หลังจากนั'นนึกได้ เป็ นอิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ทาํ นมาซใหม่อีกครั'ง
และนอกจากเสื' อผ้าแล้ว ร่ างกายของผูน้ มาซต้องสะอาดปราศจาก
นะญิซ
สภาพดังต่ อไปนีน? มาซด้ วยร่ างกาย และเสื?อผ้ าเปื? อนนะญิซ บาฏิล
1.ตั'งใจนมาซ ขณะทีร่ างกายและเสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ หมายถึงรู ้วา่ ทั'งสอง
เปื' นนะญิซแต่เจตานาทีจะทําเช่นนั'น
2.ไม่ศึกษาปั ญหา และด้วยเหตุทีไม่รู้จึงได้นมาซขณะทีร่ างกาย และ
เสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ
3.รู ้วา่ ร่ างกายและเสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ แต่ลืมและได้สวมใส่ เสื' อผ้าดังกล่าว
นมาซ
สภาพดังต่ อไปนีน? มาซด้ วยร่ างกาย และเสื?อผ้ าเปื? อนนะยิซ นะมาซถูก
ต้ อง
1.ถ้าไม่รู้วา่ ร่ างกายหรื อเสื' อผ้าเปื' นนะยิซ และได้รู้หลังจากนมาซเสร็ จ
แล้ว
2.เนืองจากบาดแผลบนร่ างกาย ได้ทาํ ร่ างกายและเสื' อผ้าเปื' อนนะญิซ ซึ ง
การทําความสะอาดหรื อการเปลียนเสื' อผ้าเป็ นเรื องยุง่ ยากและลําบาก
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3.ร่ างกายหรื อเสื' อผ้าของผูน้ มาซเปื' อนเลือด แต่มีขนาดเล็กกว่าเหรี ยญดิร
ฮัม (ขนาดเท่าเล็บหัวแม่มือโดยประมาณ)
4.มีความจําเป็ นต้องนมาซกับเสื' อผ้า หรื อ ร่ างกายทีเปื' อนนะญิซ เช่น ไม่
มีน' าํ ล้าง
หมายเหตุ 1.ถ้าผ้าชิ'นเล็ก ๆ ของผูน้ มาซ เช่น ถุงมือ ถุงเท้า และอืน ๆ
เปื' อนนะยิซ หรื อผ้าเช็ดหน้าเปื' อนนะญิซอยูใ่ นกระเป๋ า ถ้าไม่ได้ทาํ มาจาก
อวัยวะของสัตว์ทีเนื' อฮะรอมหรื อซากสัตว์ ไม่เป็ นไร
2. ให้สวมใส่ อะบา (เสื' อคลุม) เสื' อผ้าสี ขาว เสื' อผ้าทีสะอาดทีสุ ด ใส่
นํ'าหอม และสวมแหวนอะกีก (หิ นโมรา) เวลานมาซ เป็ นมุซตะฮับ
3.ใส่ เสื' อผ้าสี ดาํ เสื' อผ้าตัวเล็กและคับกว่าตัว เสื' อผ้าทีมีรูปภาพต่าง ๆ
ปลดกระดุมเสื' อขณะนมาซ เป็ นมักรู ฮฺ

คําถามท้ ายบท
1.นะมาซวาญิบมีกีประเภท อะไรบ้าง
2.เวลาของนะมาซซุ ฮริ และอัซริ เริ มนับจากช่วงใด และหมดช่วงใด
3.ครึ งคืนชัรอียฺหมายถึงอะไร
4.หลังจากนมาซเสร็ จแล้วรู ้วา่ ได้หนั หลังให้กิบละฮฺนมาซถูกต้อง
หรื อไม่
6.ถ้าการนุ่งกางเกงขาสั'นนมาซถูกต้องหรื อไม่
7.เงือนไขเสื' อผ้าของผูน้ มาซมีอะไรบ้าง
8.หากรู ้หลังจากนมาซว่าได้ใส่ เสื' อผ้าเปื' อนนะญิซนมาซ ฮุกุ่มเป็ น
อย่างไร
9.สภาพใดถ้านมาซด้วยร่ างกาย
ถูกต้อง
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และเสื' อผ้าเปื' อนนะยิซ

นมาซ

บทเรียนที 10 สถานทีนมาซ
สถานทีนมาซต้ องมีเงือนไข ดังต่ อไปนี?
1.ต้องได้รับอนุญาต (ไม่ใช่ขโมยมา)
2.ต้องไม่เคลือนไหว (เช่นรถโดยสารขณะทีแล่น)
3.ต้องไม่แคบหรื อมีหลังคาเตี'ย เพือจะได้ยนื รุ กุอฺ และซุ :ูดได้
สะดวกและถูกต้อง
4.บริ เวณทีลงซัจญ์ดะฮฺ ตอ้ งสะอาดปราศจากนะยิซ
5. บริ เวณทีลงซัจญ์ดะฮฺ ต้องไม่สูงหรื อตํากว่าพื'นที ๆ คุกเข่า เกิน
กว่า 4 นิ'วมือเรี ยงติดกัน และเป็ นอิฮฺติยาฏวาญิบ บริ เวณทีปลายนิ'วหัวแม่เท้า
จรดพื'นด้วย
6.สถานทีนะมาซถ้านะญิซ
ต้องไม่เปี ยกถึงขั'นทีว่าซึ มสู่ เสื' อผ้าหรื อ
ร่ างกายได้
เงือนไขสถานทีนมาซ
1.นมาซบนสถานทีขโมย เช่น ในบ้านทีเข้าไปโดยเจ้าของไม่ได้
อนุญาต บาฏิล
2.กรณี จาํ เป็ น ถ้านมาซบนสิ งทีเคลือน เช่น รถไฟ หรื อเครื องบิน ใน
สถานทีมีหลังคาเตี'ย สถานทีคับแคบ หรื อบนพื'นทีไม่เท่ากัน ไม่เป็ นไร
3.เงือนไขประการหนึงของสถานทีนมาซคือ ต้องไม่เคลือนไหว
ดังนั'น ถ้านมาซบนเครื องบิน บนเรื อ บนรถไป หรื อบนรถโดยสารขณะที
แล่นอยู่ ถ้าสันมากจนทําให้ร่างกายสันไปด้วย ไม่ถูกต้อง แต่ถา้ จําเป็ นต้อง
นมาซในสภาพเช่นนั'น เช่น ถ้ารอจนกว่ารถจะจอดแล้วค่อยนมาซ เวลา
นมาซจะหมดและต้องเกาะฎอ (ชดใช้) ดังนั'น ให้นมาซ แต่จาํ เป็ นต้องรักษา
เงือนไขอืน ๆ ของนมาซเท่าทีสามารถทําได้ หมายถึงให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี'
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- ต้องทําวุฏูอฺ แต่ถา้ ไม่สามารถทําได้ให้ตะยัมมุม และถ้าทําตะยัมมุมไม่ได้
เป็ นอิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้นมาซไปเช่นนั'น และให้เกาะฎอภายหลัง*
*ท่านอายะตุลลอฮฺ อะลีคอเมเนอี เป็ นอิฮฺติยาฏวาญิบ
-ถ้าเป็ นไปได้ให้ยนื นะมาซ ถ้ายืนไม่ได้ให้นงั
- ต้องรักษาทิศกิบละฮฺ ดังนั'น ถ้าพาหนะโดยสารได้หนั ออกจากกิบ
ละฮฺ ผูน้ มาซต้องหันกลับไปทางกิบละฮฺทนั ที
-การซัจญ์ดะฮฺบนกระดาษถูกต้อง กรณี ทีไม่มีดินหรื อหิ น เพือซัจญ์
ดะฮฺ
-ถ้าไม่สามารถรักษาเงือนไขบางส่ วนของนมาซไว้ได้ ให้นมาซด้วย
วิธีใดก็ได้ทีสามารถทําได้
4.ต้องเป็ นสถานที ๆ ได้รับอนุญาต ซึ งผูน้ มาซต้องรู ้วา่ สถานทีขโมย
นั'นเป็ นอย่างไร ดังนั'น สถานที ๆ ไม่รู้วา่ ขโมยหรื อเปล่า ถ้านะมาซบนนั'นไม่
เป็ นไร
5.ถ้านมาซบนสถานที ๆ ไม่รู้วา่ ขโมย แต่หลังจากนมาซได้รู้ นมาซ
ถูกต้อง
6.ถ้าจําเป็ นต้องนมาซบนสถานทีขโมย ไม่เป็ นไร
7.ต้องรักษามารยาทขณะนมาซ ดังนั'น ต้องไม่นมาซข้างหน้าหลุม
ฝังศพของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) และบรรดาอิมาม (อ.)
8.เป็ นมุสตะฮับ ให้นมาซในมัสญิด ซึ งอิสลามได้แนะนํา และกําชับ
ไว้อย่างมาก
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เงือนไขของมัสญิด
การกระทําเกียวกับมัสญิดต่ อไปนีเ? ป็ นฮะรอม
1.การประดับประดามัสยิดด้วยทองคํา (เป็ นอิฮฺติยาฏวาญิบ)
2.ขายมัสยิด ถึงแม้วา่ จะผุพงั แล้วก็ตาม
3.ทําให้มสั ยิดนะญิซ ดังนั'น ถ้านะยิซจําเป็ นต้องรี บทําความสะอาด
ทันที
4.การนําเอาดิน และทรายของมัสยิดออกไป เว้นเสี ยแต่วา่ ดินมีมาก
การกระทําเกียวกับมัสญิดต่อไปนี'เป็ นมุซตะฮับ
1.ไปมัสญิดก่อนคนอืนและออกจากมัสญิดเป็ นคนสุ ดท้าย
2.เปิ ดไฟในมัสยิด
3.ทําความสะอาดมัสยิด
4.ก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิด ส่ วนเวลาออกให้กา้ วเท้าซ้ายออกก่อน
5.นมาซ มุซตะฮับ ตะฮียะตุลมัสญิด 2 เราะกะอัต
6. สวมใส่ เสื' อผ้าทีดีทีสุ ด และใส่ น' าํ หอมเมือไปมัสญิด
การกระทําเกียวกับมัสญิดต่ อไปนีเ? ป็ นมักรู ฮฺ
1. สร้างหอสู งกว่าหลังคามัสญิด
2.ผ่านมัสญิด ในฐานะทีเป็ นทางผ่านโดยไม่ได้เข้าไปนมาซ
3.ถ่มนํ'าลาย หรื อสังนํ'ามูกในมัสญิด
4.นอนในมัสญิด เว้นเสี ยแต่วา่ จําเป็ น
5.ตะโกนส่ งเสี ยงดังในมัสญิด ยกเว้นอะซาน
6. ซื' อขายสิ งของในมัสญิด
7.พูดคุยเรื องทางโลกในมัสญิด
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8. ไปมัสญิด ทั'งทีปากมีกลินเหม็นหัวหอม และกระเทียมสร้างความ
รําคาญให้คนอืน
9. บ้านอยูต่ ิดกับมัสญิด และไม่มีอุปสรรคใด ๆ ทั'งสิ' น แต่นมาซที
อืนทีไม่ใช่มสั ญิด
10 เป็ นมุซตะฮับ ให้ปฏิบตั ิกบั คนทีไม่เข้ามัสญิด เช่น อย่า
รับประทานอาหารร่ วมกับเขา อย่าให้คาํ ปรึ กษา และอย่าปรึ กษาการงานกับ
เขา อย่าเป็ นเพือนบ้านกับเขา อย่างแต่งงานกับคนในตระกูลของเขา และอย่า
ยกลูกสาวให้แต่งงานกับเขา

การอะซานและอิกอมะฮฺ
1.เป็ นมุซตะฮับสําหรับผูน้ มาซทุกคนก่อนทีจะนมาซวาญิบ
ประจําวัน ให้อะซาน อิกอมะฮฺ และหลังจากนั'นจึงเริ มนมาซ
คํากล่ าวอะซานและอิกอมะฮฺดังนี?
อะซาน
ให้กล่าว อัลลอฮุอกั บัร 4 ครั'ง
อัชฮะดุอนั ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 2 ครั'ง
อัชฮะดุอนั นะมุอมั มะดัรเราะซูลุลลอฮฺ 2 ครั'ง
อัชฮะดุอนั นะอะลียนั วะลียลุ ลอฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลัซเซาะลาฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลัลฟะลาฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลาค็อยริ ลอะมัล 2 ครั'ง
อัลลอฮุอกั บัร 2 ครั'ง
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 2 ครั'ง
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คํากล่ าวอิกอมะฮ.
อัลลอฮุอกั บัร 2 ครั'ง
อัชฮะดุอนั ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 2 ครั'ง
อัชฮะดุอนั นะมุอมั มะดัรเราะซูลุลลอฮฺ 2 ครั'ง
อัชฮะดุอนั นะอะลียนั วะลียลุ ลอฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลัซเซาะลาฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลัลฟะลาฮฺ 2 ครั'ง
ฮัยยะอะลาค็อยริ ลอะมัล 2 ครั'ง
กัตกอมะติซเซาะลาฮฺ 2 ครั'ง
อัลลอฮุอกั บัร 2 ครั'ง
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 1 ครั'ง
2.ประโยค อัชฮะดุอนั นะอะลียนั วะลียลุ ลอฮฺ ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึง
ของอะซานและอิกอมะฮฺ แต่เป็ นสิ งมุซตะฮับหากได้กล่าวในอะซานและ
อิกอมะฮฺ
3.อะซานและอิกอมะฮฺตอ้ งกล่าวหลังจากได้เข้าเวลานะมาซแล้ว ถ้า
กล่าวก่อนเวลาถือว่าบาฏิล
4.อิกอมะฮฺ ตอ้ งกล่าวหลังจากอะซาน ถ้ากล่าวก่อนอะซานถือว่าไม่
ถูกต้อง
5.ถ้ามีผกู ้ ล่าวอะซานและอิกอมะฮฺในมาซญะมาอะฮฺแล้ว ผูท้ ีเข้า
ร่ วมญะมาอะฮฺไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวอีก
6.ระหว่างประโยคของอะซาน และอิกอมะฮฺตอ้ งไม่ทิ'งช่วงให้ห่าง
จนเกินไป มิเช่นนั'นต้องกล่าวใหม่ต' งั แต่ตน้
7.นมาซมุซตะฮับต่าง ๆ ไม่มีอะซานและอิกอมะฮฺ

๙๘

8.เป็ นมุซตะฮับให้อะซานทางหูขวา และกล่าวอิกอมะฮฺ ทางหูซา้ ย
แก่ทารกทีเพิงคลอดออกมา
9.เป็ นมุซตะฮับให้เลือกคนทีมีความยุติธรรม รู ้จกั เวลา และเสี ยงดัง
ทําหน้าที อะซาน

คําถามท้ ายบท
1.นมาซบนพื'นทีนะยิซมีฮฺกุมอย่างไร
2.นมาซบนรถไฟ หรื อ เครื องบิน มีฮุกุมอย่างงไร
3.นมาซบนสถานที ๆ ไม่รู้วา่ เจ้าของจะอนุ ญาตหรื อไม่มีฮุกุม
อย่างไร
4.การกระทําอะไรบ้างฮะรอมสําหรับมัสญิด
5.การกระทําอะไรบ้างเป็ นมุซตะฮับสําหรับมัสญิด
6.การอะซานและอิกอมะฮฺมีความแตกต่างกันหรื อไม่
7.การอะซานและอิกอมะฮฺ เป็ นวาญิบสําหรับนมาซวาญิหรื อไม่
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หมวดที 4 วาญิบต่ าง ๆ มุบฏิลลาตและความสงสั ยนมาซ
วาญิบต่ าง ๆ ของนมาซ
1. นมาซเริ มต้นด้วยการกล่าว อัลลอฮุอกั บัร และจบด้วยการกล่าวสลาม
2. สิ งทีต้องปฏิบตั ิในนมาซมีท' งั วาญิบและมุซตะฮับ
3. วาญิบต่าง ๆ ในนมาซมี 11 ชนิด ซึ งบางชนิดเป็ นรุ กนฺ และบางชนิด
ไม่ใช่รุกนฺ

สิ งทีเป็ นข้ อบังคับ (วาญิบ) ของนมาซ
สิ งทีเป็ น รุ กนฺ ของนมาซมี 5 ประการกล่ าวคือ
1.เนียต (การตั'งเจตนา)
2. กล่าว ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
3. กิยาม (การยืนตรง)
4. รุ กอู ฺ (การโค้ง)
5. ซัจ:ฺ ดะฮฺ (กราบเคารพ)
สิ งทีไม่ ได้ เป็ น รุ กนฺ ของนะมาซมี 6 ประการ กล่ าวคือ
1.กะรออะฮฺ (การอ่าน)
2.ซิ กรฺ (การกล่าว)
3. ตะชะฮุด (ปฏิญาณตน)
4. สลาม
5. การทําตามขั'นตอน
6. ความต่อเนื อง
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ความแตกต่ างระหว่ างสิ งทีเป็ นรุ กนฺกบั สิ งทีไม่ ใช่ รุกนฺ
รุ กนฺ ของนมาซ หมายถึง ส่ วนสําคัญทีเป็ นพื'นฐานของนมาซ ถ้าไม่ได้ทาํ
รุ กนฺ ขอ้ หนึงข้อใด หรื อเพิมหรื อลด ถึงแม้วา่ จะหลงลืม นมาซบาฏิล
ส่ วนวาญิบอืน แม้วา่ การปฏิบตั ิจะเป็ นสิ งจําเป็ น แต่ถา้ ลืมได้เพิมหรื อลด
นมาซไม่บาฏิล

เงือนไขและวาญิบต่ าง ๆ ของนมาซ
เนียต
1. ผูน้ มาซต้องรู ้ตลอดเวลาตั'งแต่เริ มนมาซ จนกระทังสิ' นสุ ดว่าตนกําลัง
นมาซอะไร ซึ งสิ งนั'นเป็ นการปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ง
สากลโลก
2. เนียตไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวออกมาเป็ นคําพูด แต่ถา้ กล่าวออกมาไม่
เป็ นไร
3. นมาซต้องห่างไกลจากการโอ้อวด และความเห็นแก่ตวั หมายถึง
นมาซเพราะต้องการปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์ ดังนั'น บางช่วงหรื อ
ตลอดทั'งนมาซถ้าได้ทาํ เพือสิ งอืนทีนอกเหนือจากอัลลอฮฺ (ซบ.) บาฏิล
ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
เมือกล่าวว่า อัลลอฮุอกั บัร ถือว่าเป็ นการเริ มต้นนะมาซ และการทีเรี ยกว่า
ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม เพราะว่าภารกิจต่าง ๆ ก่อนหน้านี'ทีเคยอนุ ญาตให้
กระทํา บัดนี' เป็ นฮะรอมสําหรับผูน้ ะมาซ เช่น การกิน การดืม การหัวเราะ
ร้องไห้เพราะความโศกเศร้าของโลก เป็ นต้น

๑๐๑

วาญิบต่ าง ๆ ของตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
1. ต้องกล่าวเป็ นภาษาอาหรับอย่างถูกต้อง
2.ขณะกล่าว ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม ร่ างกายต้องนิง
3. ถ้าไม่มีอุปสรรคอย่างอืน ผูน้ ะมาซต้องได้ยนิ เสี ยงกล่าวตักบีรของ
ตนเอง หมายถึง มิได้กล่าวค่อยจนเกินไป
4. อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องไม่นาํ ตักบีรไปเชือมต่อ กับประโยคอืนก่อนหน้านี'
มุซตะฮับ ขณะกล่าวตักบีเราะตุลอิฮฺรอมหรื อตักบีรอืนระหว่างนมาซให้
ยกมือทั'งสองข้างสู งเสมอกับติงหู
กิยาม
กิยาม หมายถึงการยืนตรงบางช่วงเป็ นรุ กนฺ ของนมาซ ถ้าไม่ทาํ นมาซ
บาฏิล ส่ วนผูท้ ีไม่สามารถยืนได้ให้ปฏิบตั ิในอีกลักษณะหนึง ซึ งจะกล่าว
อธิ บายในโอกาสต่อไป การยืนมี 2 ประเภทกล่าวคือ
1. การยืนตรงทีเป็ น รุ กนฺ ของนมาซได้แก่
- การยืนตรงขณะกล่าวตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
- การยืนตรงก่อนรุ กอู ฺ (ก้มโค้ง)
2. การยืนตรงทีไม่ใช่รุกนฺ ประกอบด้วย
- การยืนตรงขณะอ่าน
- การยืนตรงหลังจากรุ กอู ฺ (การโค้ง)
เงือนไขของการยืนตรง
1. วาญิบก่อนและหลังการกล่าว ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม ต้องยืนตรงเล็กน้อย
เพือให้มนใจว่
ั าตักบีรได้กล่าวขณะยืนตรง

๑๐๒

2. ยืนตรงก่อนรุ กอู ฺ หมายถึง ขณะยืนตรงอยูน่ ' นั ให้ลงรุ กูอฺ ด้วยเหตุน' ี ถ้า
ลืมรุ กอู ฺ โดยหลังจากกล่าวซูเราะฮฺจบได้ลงซัจ:ฺ ดะฮฺทนั ที แต่ก่อนทีจะซัจ:ฺ
ดะฮฺนึกขึ'นได้ตอ้ งลุกขึ'นยืนตรงอย่างสมบูรณ์ก่อน
หลังจากนั'นจึงรุ กอู ฺ
และซัจ:ฺ ดะฮฺตามลําดับ
3. สิ งทีต้องละเว้นไม่กระทําขณะทียืนตรง
- การขยับเขยื'อนร่ างกาย
- การโค้งไปด้านใดด้านหนึง
- การยืนพิงกับสิ งอืน
- ยืนเท้าห่างมากเกินไป
- ยกเท้าขึ'นจากพื'น
4. ผูน้ มาซขณะยืนต้องวางเท้าทั'งสองบนพื'น แต่ไม่จาํ เป็ นต้องทิ'งนํ'าหนัก
ตัวลงบนเท้าทั'งสอง ถ้าทิ'งนํ'าหนักตัวไว้ทีเท้าข้างหนึง ไม่เป็ นไร
5. ถ้าผูน้ มาซไม่สามารถยืนได้ ให้ปฏิบตั ิตามขั'นดังต่อไปนี'
- นังนมาซ โดยหันหน้าตรงกับกิบละฮฺ
- ถ้านังไม่ได้ให้นอนนมาซ
6. ถ้าผูน้ อนนมาซ ต้องนอนตะแคงขวานมาซโดยหันหน้าตรงกับกิบละฮฺ
ถ้าปฏิบตั ิไม่ได้ให้นอนตะแคงซ้ายนมาซโดยหันหน้าตรงกับกิบละฮฺ
ถ้า
ปฏิบตั ิไม่ได้ให้นอนหงายนมาซ โดยหันเท้าไปทางกิบละฮฺ
7. วาญิบ หลังรุ กูอฺตอ้ งยืนตรง หลังจากนั'นจึงลงซัจ:ฺ ดะฮฺ และถ้าตั'งใจไม่
ยืนตรงดังกล่าว นมาซบาฏิล
กะรออัต
กะรออัต หมายถึง การกล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ และซูเราะฮฺ ใดซูเราะฮฺหนึง
จนจบ ในเราะกะอัตที 1 และ 2 ของนมาซวาญิบประจําวัน

๑๐๓

ส่ วนเราะกะอัตที 3 และ 4 ต้องกล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ หรื อกล่าวตัสบี
ฮาตอัรบะอะฮฺ 3 ครั'ง หรื อกล่าว 1 ครั'ง ถือว่าเพียงพอ
ตัสบีฮาตอัรบะอะฮฺ คือ การกล่าวว่า ซุ บฮานัลลอฮิ วัลฮัมดุลิลลาฮิ วะ
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วัลลอฮุอกั บัร
เงือนไขของการอ่ าน
1. การกล่าวในเราะกะอัตที 3 และ 4 ต้องกล่าวเสี ยงเบา ส่ วนการกล่าวซู
เราะฮฺฟาติหะฮฺกบั ซูเราะฮฺ ในเราะกะอัตที 1 และ 2 มีรายละเอียด ดังนี'
- นมาซซุ ฮริ และอัซริ ทั'งชายและหญิงต้องอ่านเสี ยงค่อย
- นมาซมัฆริ บ อิชาอฺ และนมาซซุ บฮฺ ชายต้องอ่านเสี ยงดังพอประมาณ
ส่ วนหญิงถ้าบุคคลอืน (นามะฮฺรัม) ไม่ได้ยนิ เสี ยงสามารถอ่านเสี ยงดังได้ แต่
ถ้าได้ยนิ เสี ยง อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้อ่านเสี ยงเบา
2. ถ้าทีใดนมาซจําเป็ นต้องกล่าวเสี ยงดังแต่เจตนาอ่านเสี ยงเบา และทีใด
ต้องกล่าวเสี ยงเบาแต่เจตนากล่าวเสี ยงดัง นมาซบาฏิล แต่ถา้ ลืมหรื อไม่รู้
ปั ญหา นมาซถูกต้อง
3. ถ้าระหว่างกล่าวฟาติหะฮฺ หรื อซูเราะฮฺ รู ้วา่ ผิดพลาด เช่น จําเป็ นต้อง
กล่าวเสี ยงดัง แต่กลับกล่าวเสี ยงเบา ดังนั'น ส่ วนทีผ่านมาแล้วไม่จาํ เป็ นต้อง
ย้อนกลับไปกล่าวใหม่
4. มุสลิมทุกคนต้องเรี ยนรู ้นมาซ เพือจะได้นมาซถูกต้อง แต่ถา้ ไม่
สามารถเรี ยนรู ้อย่างถูกต้องได้ให้นมาซเท่าทีสามารถทําได้ และอิฮฺติยาฏมุซ
ตะฮับ ให้นมาซเป็ นญะมาอัต
5. ถ้าตั'งใจกล่าวหนึงในสี ซูเราะฮฺทีมีซจั :ฺ ดะฮฺ วาญิบในนมาซ นมาซ
บาฏิล

๑๐๔

6.หลังจากกล่าวซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺแล้ว ได้กล่าวซูเราะฮฺ เตาฮีด หรื อซู
เราะฮฺ อลั -กาฟิ รู น ไม่สามารถหยุดและไปกล่าวซูเราะฮฺอืนได้ แต่ถา้ เป็ น
นมาซ:ุมุอะฮฺ (วันศุกร์ ) หรื อนมาซซุ ฮรฺ ในวันศุกร์ ตั'งใจจะอ่านซูเราะฮฺ:ุ
มุอะฮฺและมุนาฟิ กูน แต่ลืมไปอ่านหนึงในสองซูเราะฮฺทีกล่าวมา ถ้ายังกล่าว
ไม่ถึงครึ งซูเราะฮฺสามารถเปลียนไปกล่าวซูเราะฮฺ:ุมุอะฮฺ หรื อมุนาฟิ กูนได้
7.ขณะนมาซ ถ้ากล่าวซูเราะฮฺอืนทีนอกเหนื อจาก ซูเราะฮฺเตาฮีด หรื อมุ
นาฟิ กูน ถ้ายังอ่านไม่ถึงครึ งซูเราะฮฺสามารถเปลียนไปกล่าวซูเราะฮฺ อืนได้
8. ถ้าลืมบางส่ วนของซูเราะฮฺ สามารถเปลียนไปกล่าวซูเราะฮฺ อืนได้
ถึงแม้วา่ จะอ่านเกินครึ งซูเราะฮฺ หรื อซูเราะฮฺทีกําลังอ่านเป็ นซูเราะฮฺเตาฮีด
หรื อกาฟิ รู นก็ตาม
9. ถ้ารู ้จกั คําทีถูกต้อง เช่น อับดุฮู ในตะชะฮุดนมาซคือ อับดะฮู และได้
กล่าวเช่นนั'น หลังจากนมาซรู ้วา่ อ่านผิด ไม่จาํ เป็ นต้องนมาซใหม่
10.กรณี ต่อไปนี' ในเราะกะอัตที 1 และ 2 ผูน้ มาซต้องไม่กล่าวซูเราะฮฺ ให้
กล่าวฟาติหะฮฺซูเราะฮฺ เดียว ถือว่าเพียงพอสอง เช่น
- เวลานมาซเหลือน้อยมาก
- มีความจําเป็ นต้องไม่กล่าวซูเราะฮฺ เช่น กลัวว่าถ้ากล่าวซูเราะฮฺแล้ว โจร
หรื อสัตว์ร้าย หรื ออืน ๆ อาจทําอันตรายตนได้
11. ถ้าเวลานมาซเหลือน้อยให้อ่านตัซบีฮาตอัรบะอะฮฺเพียงครั'งเดียว ก็
เพียงพอ

๑๐๕

มุซตะฮับบางประการของการอ่าน
1.เราะกะอัตแรกก่อนกล่าวฟาติหะฮฺ ให้กล่าว อะอูซุบิลลาฮิมินชั ชัยฏอน
นิรเราะญีม
2.ให้กล่าว บิสมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮฺฮีม เสี ยงดังในเราะกะอัตที 1
และ 2 ของนมาซุ ฮรฺ และอัศรฺ
3.ให้กล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ ช้า ๆ ทีละโองการ และหยุดเมือจบละ
โองการ หมายถึงต้องไม่อ่านหลายโองการติดต่อกัน
4. ขณะทีกล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ และซูเราะฮฺ ต้องพิจารณาถึงความหมาย
ด้วย
5. ทุกนมาซควรกล่าวซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ ในเราะกะอัตแรก และซู
เราะฮฺ อตั -เตาฮีด ในเราะกะอัตทีสอง
การกล่ าวซิกรฺ
หนึงในวาญิบของรุ กอู ฺ และซัจ:ฺ ดะฮฺคือ ซิ กรฺ หมายถึง การกล่าว ซุ บ
ฮานัลลอฮฺ หรื อ อัลลอฮุอกั บัร และสิ งทีคล้ายคลึงกันซึ งรายละเอียดจะกล่าว
ในบทต่อไป
การรุ กูอฺ
นมาซทุกเราะกะอัตหลังจากกล่าวซูเราะฮฺจบแล้วต้อง รุ กูอฺ หมายถึง การ
ก้มโค้งไปข้างหน้า จนฝ่ ามือทั'งสองกุมถึงหัวเข่า (ลําคอเหยียดตรง และหลัง
ราบขนานกับพื'น รุ กอู ฺ เป็ นรุ กนฺ หนึงของนมาซ

๑๐๖

วาญิบต่ าง ๆ ของรุกูอฺ
1. ต้องก้มโค้งตามทีกล่าวข้างต้น
2. ต้องกล่าวซิ กรฺ อย่างน้อย 3 ครั'งว่า ซุ บฮานัลลอฮฺ
3. ขณะรุ กอู ฺ และกล่าวซิ กรฺ ร่างกายต้องสงบนิง
4. ต้องยืนตรงหลังจากรุ กอู ฺ
5.ร่ างกายต้องนิงหลังจากรุ กูอฺ
คํากล่าว ซิ กรฺ รุกอู ฺ
ขณะรุ กอู ฺ สามารถกล่าวซิ กรฺ ใดก็ได้ ถือว่าเพียงพอแต่ อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้
กล่าว 3 ครั'งว่า ซุ บฮานัลลอฮฺ หรื อกล่าว 1 ครั'งว่า ซุ บฮานะร็ อบบิยลั อะซี มิ
วะบิฮมั ดิฮี ซึ งต้องไม่กล่าวน้อยกว่านี'
ร่ างกายต้องนิงในรุ กูอฺ
1. วาญิบในรุ กอู ฺ ร่างกายต้องนิงนานแค่เพียง กล่าวซิ กรฺ เท่านั'น
2. ก่อนทีจะก้มรุ กอู ฺ ตามทีกล่าวมาโดยทีร่ างกายยังไม่นิง ถ้าตั'งใจกล่าว
ซิ กรฺ รุกอู ฺ ออกมา นะมาซบาฏิล
3. ถ้าตั'งใจเงยศีรษะขึ'นก่อนทีจะกล่าวซิ กรฺ วาญิบจบ นะมาซบาฏิล
ต้องยืนตรงและนิงหลังจากรุ กอู ฺ
หลังจากกล่าวซิ กรฺ รุกอู ฺ จบให้เงยขึ'นและต้องยืนตรง หลังจากร่ างกายนิง
แล้วจึงลงซัจ:ฺ ดะฮฺ ถ้าตั'งใจลงซัจ:ฺ ดะฮฺก่อนทีจะยืนตรง หรื อก่อนทีร่ างกาย
จะนิง นมาซบาฏิล

๑๐๗

หน้าทีของผูท้ ีไม่สามารถรุ กอู ฺ ตามปกติได้
1. ผูท้ ีไม่สามารถรุ กอู ฺ ได้ในระดับทีกล่าวมา ให้ทาํ เท่าทีสามารถทําได้
2. ผูท้ ีไม่สามารถก้มได้เลย ให้นงรุ
ั กูอฺ
3. ถ้าหากไม่สามารถนังรุ กอู ฺ ได้ ให้ยนื นมาซ เมือถึงรุ กอู ฺ ให้กม้ ศีรษะ
เล็กน้อยเป็ นเครื องหมาย
ลืมรุ กอู ฺ
1.ถ้าลืมรุ กอู ฺ และก่อนทีจะซัจ:ฺ ดะฮฺ นึกขึ'นได้ตอ้ งยืนตรงก่อน หลังจาก
นั'นจึงรุ กอู ฺ ถ้าลงรุ กอู ฺ ทนั ทีโดยไม่ยนื ตรง นมาซบาฏิล
2. หลังจากหน้าผาก (จะตัดคําว่าจะทิ'ง) ถึงพื'นนึกได้วา่ ยังไม่ได้รุกอู ฺ อิฮฺติ
ยาฏวาญิบ ให้ยนื ตรงหลังจากนั'นให้ลงรุ กอู ฺ และนมาซต่อให้เสร็ จ และให้
นมาซใหม่อีกครั'ง
มุซตะฮับสําหรับรุ กูอฺ
1. มุซตะฮับ ให้กล่าวซิ กรฺ รุกูอฺ 3 ครั'ง หรื อ 5 ครั'ง หรื อ 7 ครั'ง ทว่าให้อ่าน
ให้มาก
2. มุซตะฮับ ก่อนรุ กอู ฺ ขณะยืนตรงให้ตกั บีร อัลลอฮุอกั บัร
3. มุซตะฮับ ขณะรุ กอู ฺ ให้มองระหว่างเท้าทั'งสอง
4. มุซตะฮับ ให้เซาะละวาต อัลลอฮุมมะซ็อลลิอะลามุฮมั มัดวะอาลิมุฮมั
มัด ก่อนและหลังซิ กรฺ รุกูฮฺ
5. มุซตะฮับ หลังจากเงยขึ'นจากรุ กอู ฺ เมือยืนตรงและร่ างกายนิงแล้วให้
กล่าวว่า ซะมิอลั ลอฮุลิมนั ฮะมิดะฮฺ

๑๐๘

ซู ูด
การซู:ูด หมายถึงการกราบเพือแสดงความความเคารพ
1. ผูน้ มาซ ต้องซัจ:ฺ ดะฮฺ 2 ครั'ง หลังจากรุ กอู ฺ ในทุกเราะกะอัตทั'งนมาซวา
ญิบ และนมาซมุซตะฮับ
2.ซัจ:ฺ ดะฮฺ คือ การนําอวัยวะทั'ง 7 ส่ วนได้แก่หน้าผาก ฝ่ ามือทั'งสอง หัว
เข่าทั'งสองและหัวแม่เท้าทั'งสองจรดกับพื'น
วาญิบต่ าง ๆ ซัจ ฺดะฮฺ
1. ต้องวางอวัยวะทั'ง 7 ส่ วนจรดกับพื'น
2. ต้องกล่าวซิ กรฺ วา่ ซุ บฮานะร็ อบบิยลั อะอฺ ลาวะบิฮมั ดิฮฺ อย่างน้อย 1 ครั'ง
3. ร่ างกายต้องสงบนิง ขณะกล่าวซิ กรซัจ:ฺ ดะฮฺ
4. เมือเงยศีรษะขึ'นต้องนังนิงระหว่างสองซัจ:ฺ ดะฮฺ
5.ขณะกล่าว ซิ กรฺ ซจั :ฺ ดะฮฺ อวัยวะทั'ง 7 ส่ วนต้องจรดพื'น
6. บริ เวณทีซัจ:ฺ ดะฮฺ ต้องราบเรี ยบเสมอกันไม่สูงหรื อตํา
7.หน้าผากต้องวางบนสิ งทีอนุญาตให้ซจั :ฺ ดะฮฺแล้วถูกต้อง
8. บริ เวณทีซัจ:ฺ ดะฮฺ ต้องสะอาดปราศจากนะญิซ
9.การซัจ:ฺ ดะฮฺท' งั สองต้องทําอย่างต่อเนื อง
การซิกรฺ
ซัจ:ฺ ดะฮฺ สามารถกล่าวซิ กรฺ ใดก็ได้ ถือว่าเพียงพอแต่ อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้
กล่าว 3 ครั'งว่า ซุ บฮานัลลอฮฺ หรื อกล่าวว่า ซุ บฮานะร็ อบบิยลั อะอฺ ลาวะบิ
ฮัมดิฮฺ 1 ครั'งเป็ นอย่างน้อย

๑๐๙

ความสงบนิง
1. วาญิบขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ ร่ างกายต้องนิงนานแค่เพียงแค่ กล่าวซิ กรฺ เท่านั'น
2.ก่อนทีหน้าผากจะแนบกับดินและก่อนทีร่ างกายจะนิง เจตนากล่าวซิ กรฺ
ซัจ:ฺ ดะฮฺอกมา นมาซบาฏิล แต่ถา้ พลั'งเผลอหรื อลืมเมือร่ างกายนิงแล้วให้
กล่าวใหม่อีกครั'ง
เงยศีรษะขึ'นจากซัจ:ฺ ดะฮฺ
1. หลังเสร็ จซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งแรกแล้ว เมือเงยศีรษะขึ'นต้องนังเมือร่ างกายนิง
แล้ว จึงค่อยลงซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งทีสอง
2. ถ้าตั'งใจเงยศีรษะขึ'นจากซัจ:ฺ ดะฮฺ ก่อนทีจะกล่าวซิ กรฺ จบ นมาซบาฏิล
การวางอวัยวะทั'ง 7 ส่ วนให้จรดพื'น
1.ขณะกล่าวซิ กรฺ ซจั :ฺ ดะฮฺ ถ้าเจตนายกอวัยวะส่ วนหนึงส่ วนใดจาก 7
ส่ วนขึ'นจากพื'น นมาซบาฏิล แต่ถา้ ไม่ช่วงของการกล่าวซิ กรฺ ซจั :ฺ ดะฮฺ หาก
ได้ยกอวัยวะใดอวัยวะหนึงขึ'นจากพื'นและวางลงอีกครั'ง
นอกเหนือจาก
หน้าผาก ไม่เป็ นไร
2. ถ้านอกจากนิ'วหัวแม่เท้าแล้ว นิ'วอืนได้จรดพื'นเช่นกัน ไม่เป็ นไร
บริ เวณซัจ:ฺ ดะฮฺตอ้ งเสมอราบ
1.บริ เวณทีลงซัจ:ฺ ดะฮฺ ต้องไม่สูงหรื อตํากว่าบริ เวณทีหัวเข่าจรดพื'นเกิน
4 นิ'วมือประชิดติดกัน
2. อิฮฺติยาฏวาญิบ บริ เวณทีลงซัจ:ฺ ดะฮฺ ต้องไม่สูงหรื อตํากว่าบริ เวณทีนิ'ว
หัวแม่เท้าจรดพื'นเกิน 4 นิ'วประชิดติดกัน
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ต้องวางหน้าผากลงบนสิ งทีอนุญาตให้ซจั :ฺ ดะฮฺ
1. การซัจ:ฺ ดะฮฺ ต้องวางหน้าผากลงบนพื'นดิน หรื อสิ งทีงอกเงยขึ'นจาก
ดิน แต่ตอ้ งไม่ใช่อาหารหรื อเครื องนุ่งห่ม *
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ซัจ:ฺ ดะฮฺบนพื'นปูนซิ เมนต์ ไม่เป็ นไร (อิซ
ติฟตาอาต หน้าที 148 คําถามที 498)
2. ตัวอย่างสิ งทีอนุ ญาตให้ซจั :ฺ ดะฮฺลงบนนั'นถูกต้อง กล่าวคือ
ดิน หิ น ดินเผา ปูนขาว ไม้ และพื'นหญ้า
3. สถานทีต้องตะกียะฮฺ สามารถซัจ:ฺ ดะฮฺบนพรหมหรื อสิ งทีคล้ายคลึง
กันได้ และไม่จาํ เป็ นต้องไปหาทีนะมาซใหม่
เงือนไขการซัจดะฮฺ
1.ซัจ:ฺ ดะฮฺ บนแร่ ธาตุ เช่น ทองคํา เงิน อะกีก (หิ นโมรา) ฟี รู เซะฮฺ
(คออซ์หินสี ฟ้า) ถือว่าไม่ถูกต้อง
2.ซัจ:ฺ ดะฮฺ สิ งอืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ฮะรอม
3. ซัจ:ฺ ดะฮฺ บนสิ งทีงอกเงยจากดินและเป็ นอาหารสัตว์ เช่น หญ้า
ถูกต้อง
4.อนุญาตให้ซจั :ฺ ดะฮฺบนกระดาษได้ แม้วา่ จะทํามาจากนุ่นหรื อสิ งที
คล้างคลึงกันก็ตาม ถูกต้อง
5. สิ งทีใช้ซจั :ฺ ดะฮฺ ทีดีทีสุ ด คือ ดินกัรบะลาอฺ รองลงมาคือ ดินทัวไป
หิ น และพืชตามลําดับ
6. ถ้าซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งแรก ดินได้ติดหน้าผากขึ'นมาแต่ไม่ได้เอาออก และลง
ซัจ:ฺ ดะฮฺอีกครั'งทันที นะมาซบาฏิล
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หน้ าทีของผู้ทไม่
ี สามารถซัจ ฺดะฮฺเหมือนปกติได้
1. บุคคลทีไม่สามารถก้มจนหน้าผากจรดพื'นได้ ให้กม้ เท่าทีสามารถก้ม
ได้และต้องหาสิ งของมาเสริ มเพือให้ดินนั'นอยูส่ ู งขึ'น เช่น ใช้หมอนรองดิน
แล้วซัจ:ฺ ดะฮฺบนนั'น แต่ฝ่ามือทั'งสอง เข่า และปลายนิ'วหัวแม่เท้าต้องจรด
พื'นตามปกติ
2.
ถ้าไม่สามารก้มได้
ให้นงซั
ั จ:ฺ ดะฮฺโดยก้มศีรษะเล็กน้อยเป็ น
เครื องหมาย และอิฮฺติยาฏวาญิบ ให้หยิบดินขึ'นมาแล้วเอาหน้าผากวางไปบน
นั'น
มุซตะฮับต่ าง ๆ ของซัจ ฺดะฮฺมีดังต่ อไปนี?
1.ขั'นตอนต่อไปนี' มุซตะฮับ ให้กล่าวตักบีร อัลลอฮุอกั บัร
-หลังจากรุ กอู ฺ ก่อนทีจะซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งแรก
- หลังจากเงยขึ'นจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งแรก ในท่านังร่ างกายสงบนิง
- ก่อนลงซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งทีสอง ในท่านังร่ างกายสงบนิง
- หลังจากเงยขึ'นจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งทีสอง
2. มุซตะฮับ ให้ซจั :ฺ ดะฮฺนาน ๆ
3. มุซตะฮับ ให้กล่าว อัสตัฆฟิ รุ ลลอฮะ ร็ อบบี วะอะตูบุอิลยั ฮิ ขณะนัง
สงบนิงระหว่างสองซัจ:ฺ ดะฮฺ
4. มุซตะฮับ ให้กล่าว เซาะละวาต ขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ
ซัจ ฺดะฮฺวาญิบกรุ อาน
1. อัล-กุรอาน 4 ซูเราะฮฺ มีโองการซัจ:ฺ ดะฮฺวาญิบหมายถึง ถ้าผูใ้ ดอ่าน
โองการเหล่านั'น หรื อบุคคลอืนอ่านแล้วตนได้ยนิ หลังจากอ่านโองการจบ
ต้องซัจ:ฺ ดะฮฺทนั ที
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2. ซูเราะฮฺทีมีโองการซัจดะฮฺ วาญิบได้แก่
- ซูเราะฮฺที 32 อัซ-ซัจ:ฺ ดะฮฺ โองการที 15
- ซูเราะฮฺที 41 ฟุซซิ ลตั โองการที 37
- ซูเราะฮฺที 53 อัล-นัจมุ โองการสุ ดท้าย
- ซูเราะฮฺที 96 อัล-อะลัก สองโองการสุ ดท้าย
3. ถ้าลืมซัจ:ฺ ดะฮฺ นึกได้เมือใดให้ซจั :ฺ ดะฮฺทนั ที
4. ถ้าได้ยนิ โองการวาญิบซัจ:ฺ ดะฮฺจากวิทยุ ไม่จาํ เป็ นต้องซัจ:ฺ ดะฮฺ
5.ถ้าได้ยนิ โองการวาญิบซัจ:ฺ ดะฮฺจากวิทยุ โทรทัศน์ หรื อเครื องขยาย
เสี ยง ซึ งเป็ นการอ่านสด ไม่ใช่เปิ ดจากเทปทีอัดไว้แล้วนํามาเปิ ด หมายถึง
ในขณะทีเปิ ดเครื องขยายเสี ยงมีคนนังอ่านอยู่ วาญิบต้องซัจดะฮฺ
6. การซัจ:ฺ ดฺสาํ หรับโองการวาญิบซัจ:ฺ ดะฮฺ เหล่านี' ไม่สามารถซัจ:ฺ ดะฮฺ
ลงบนอาหาร หรื อเครื องนุ่งห่ มแต่การใส่ ใจต่อเงือนไขอืนไม่จาํ เป็ น
7.ไม่วาญิบ ต้องกล่าวซิ กรฺ ในซัจ:ฺ ดะฮฺวาญิบเหล่านี' แต่เป็ นมุซตะฮับให้
กล่าว
การตะชะฮุด
1. นมาซเราะกะอัตทีสองและเราะกะอัตสุ ดท้าย เมือเงยศีรษะขึ'นจาก
ซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งทีสองและร่ างกายนิงแล้วให้กล่าวว่า
อัชฮะดุอนั ลาอิลา
ฮาอิลลัลลอฮุวะฮฺดะฮูลาชะรี กะละฮู วะอัชฮะดุอนั นะมุฮมั มะดันอับดุฮูวะ
เราะซูลุฮู อัลลอฮุมมะซ็อลลิอะลามุฮมั มัด วะอาลิมุฮมั มัด
2. ถ้าลืมกล่าวตะชะฮุดและได้ลุกขึ'นยืน ก่อนทีจะรุ กูอฺนึกขึ'นได้วา่ ยัง
ไม่ได้กล่าวตะชะฮุด ให้นงลงและกล่
ั
าวตะชะฮุด หลังจากนั'นให้ยนื ขึ'นเพือ
ทําเราะกะอัตต่อไปและนมาซต่อให้เสร็ จ
แต่ถา้ นึกขึ'นได้ขณะรุ กูอฺหรื อ
หลังจากนั'นต้องนมาซให้เสร็ จ
เมือกล่าวสลามแล้วให้เกาะฏอตะชะฮุด
และอิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ซจั :ฺ ดะฮฺซะฮฺวี 2 ครั'ง
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การกล่ าวสลาม
1. เราะกะอัตสุ ดท้ายของทุกนมาซ หลังจากกล่าวตะชะฮุดแล้วให้กล่าว
สลาม เป็ นอันว่านมาซเสร็ จสิ' น
2. วาญิบสําหรับสลาม คือ หนึงในสองประโยคดังต่อไปนี'
-อัสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิซซอลิฮีน
-อัสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮู
3. มุซตะฮับ ก่อนทีจะกล่าว 2 ประโยคข้างต้นใหกล่าวว่า อัสลามุอะลัย
กะอัยยุฮนั นะบียุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิวะบะรอกาตุฮู แต่เป็ นการดีให้กล่าวทั'ง
3 ประโยค
การทําตามขั?นตอน
1. นมาซต้องทําไปตามขั'นตอน กล่าวคือ ตักบีเราะตุลอิฮฺรอม กะรออัต รุ
กูอฺ ซัจ:ฺ ดะฮฺ ส่ วนเราะกอัตทีสองหลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งทีสองแล้ว ต้องกล่าว
ตะชุฮุด และเราะกะอัตสุ ดท้ายหลังจากตะชะฮุดแล้วให้กล่าวสลาม
2. ถ้าลืมทํารุ กนฺ หนึงและได้ขา้ มไปทําอีกรุ กนฺ หนึง เช่น ก่อนทีจะรุ กูอฺได้
ข้ามไปซัจ:ฺ ดะฮฺสองครั'ง นมาซบาฏิล
3. ถ้าลืมทํารุ กนฺ และได้ทาํ ขั'นตอนหลังจากนั'นซึ งไม่ใช่รุกนฺ เช่น ก่อนที
จะซัจ:ฺ ดะฮฺ 2 ครั'ง ได้กล่าวตะชฮุด ต้องย้อนกลับไปทํารุ กนฺ ใหม่ และสิ งที
ได้ผดิ พลาดต้องทําใหม่อีกครั'ง
4. ถ้าลืมทําสิ งทีไม่ใช่รุกนฺ และได้ทาํ รุ กนฺ ข' นั ตอนต่อไป เช่น ลืมกล่าวซู
เราะฮฺฟาติหะฮฺ และได้ลงรุ กูอฺ ถือว่านมาซถูกต้อง
การกระทําต่ อเนือง
1. การกระทําต่อเนือง หมายถึง การกระทําขั'นตอนต่าง ๆ ของนะมาซติด
ต่อกัน โดยไม่ได้ปล่อยให้เกิดช่องว่าง
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2. ถ้ามีช่วงว่างระหว่างขั'นตอนต่าง ๆ ของนมาซ จนไม่อาจกล่าวได้วา่
กําลังนะมาซอยู่ นะมาซบาฏิล
3. การกล่าวซูเราะฮฺยาว ๆ รุ กอู ฺ และซัจ:ฺ ดะฮฺนาน ๆ ไม่ถือว่าเป็ นการทํา
ให้เกิดช่องว่าง
การกล่ าวกุนูต
1. มุซตะฮับ เราะกะอัตทีสองหลังจากกล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ ก่อนรุ
กูอฺให้กล่าวกุนูต โดยให้ยกมือขึ'นเสมอหน้าและดุอาอฺ หรื อกล่าวซิ กรฺ
2. การกล่าวกุนูตไม่จาํ กัดว่าต้องเป็ นดุอาอฺ ประเภทใด สามารถกล่าวคํา
ซิ กรฺ ใดก็ได้ หรื อแม้กล่าวว่า ซุ บฮานัลลอฮฺ เพียงครั'งเดียวก็เพียงพอ หรื อดุ
อาอฺ เช่น นี'วา่ ร็ อบบะนา อาตินา ฟิ ดดุนยา ฮะซะนะฮฺ วะฟิ ลอาคิเราะติ ฮะซะ
นะฮฺ วะกินาอะซาบันนาร (โอ้พระผูอ้ ภิบาลของเรา โปรดประทานความดี
งามทั'งในโลกนี'และในโลกหน้าแก่พวกเรา และโปรดปกป้ องเราให้รอดพ้น
จากการลงทัณฑ์ของไฟนรกด้วยเถิด)
ดุอาอฺหลังนมาซ
ตะอฺ กีบนะมาซ หมายถึง การดุอาอฺ การกล่าวซิ กรฺ และอ่านอัล-กุรอาน
หลังจากนมาซ
1. ดีทีสุ ดขณะอ่านดุอาอฺ ให้หนั หน้าไปทางกิบละฮฺ
2. ไม่จาํ เป็ นต้องอ่านดุอาอฺ เป็ นภาษาอาหรับ แต่ดีกว่าให้ดุอาอฺ ตามทีเขียน
ไว้ในหนังสื อดุอาอฺ
3.ให้กล่าวตัสบีฮฺท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ โดยกล่าว อัลลอฮุอกั บัร 34 ครั'ง
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 33 ครั'ง และซุ บฮานัลลอฮฺ 33 ครั'ง

๑๑๕

สิ งทีทําให้ นะมาซบาฏิล (มุบฏิลลาต)
เมือผูน้ มาซกล่าว
ตักบีเราะตุลอิฮฺรอมแล้วเท่ากับได้เริ มต้นนมาซ
จนกระทังจบนมาซ มีการกระทําบางอย่างฮะรอม ถ้าผูน้ มาซปฏิบตั ิอย่างใด
อย่างหนึงถือว่า นมาซบาฏิล ซึ งสิ งทีทําให้นมาซบาฏิล (มุบฏิลลาต)ได้แก่
1. เงือนไขบางข้อของนมาซขาดหายไป
2.สาเหตุทีทําให้วฎุ ฺ และฆุซลฺ บาฏิลเกิดกับเขา
3. การกินและดืม
4.พูดในนมาซ
5.หัวเราะ
6.ร้องไห้
7. ผินหน้าออกจากกิบละฮฺ
8. เพิมหรื อลดรุ กนฺ นมาซ
9. ทําลายรู ปแบบนมาซ
10.กอดอกขณะนมาซ
11.กล่าวคําว่า อามีน หลังซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ
12. หนึงในความสงสัยอันเป็ นเหตุทาํ ให้นมาซบาฏิลเกิดกับเขา
เงือนไขสิ งทีทําให้ นมาซบาฏิล
1.ระหว่างนมาซ เงือนไขทีถูกต้องของนมาซขาดหาย เช่น ขณะนมาซรู ้วา่
สถานทีนมาซเป็ นทีขโมย นะมาซบาฏิล
2.ระหว่างนะมาซ วุฎูอฺ บาฏิล หรื อสิ งทีเป็ นสาเหตุตอ้ งฆุซลฺ ได้เกิดขึ'น นะ
มาซบาฏิล
3. ขณะนมาซ ได้เผลอหลับไป นมาซบาฏิล

๑๑๖

4. ได้ตืนขณะซัจดะฮฺ และสงสัยว่าเป็ นซัจดะฮฺสุดท้ายของนมาซ หรื อ
ซัจ:ฺ ดะฮฺชุกรฺ ต้องนมาซใหม่
การพูดในนะมาซ
1.ถ้าผูน้ มาซ ตั'งใจพูดคําใดออกมา และต้องการสื อความหมายด้วยคํานั'น
นมาซบาฏิล
2.ถ้าตั'งใจพูดคําใดออกมา อาจเป็ นสองคําหรื อมากกว่านั'น แม้วา่ ไม่
ต้องการสื อความหมายด้วยคํานั'น อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องนมาซใหม่อีกครั'ง
3. ขณะนมาซต้องไม่ให้สลามแก่ผอู ้ ืน แต่ถา้ ผูอ้ ืนได้ให้สลามแก่ผนู ้ มาซ
วาญิบต้องตอบรับสลาม แต่ตอ้ งเอาคําว่า สลาม ขี'นก่อน เช่น พูดว่า อัสลา
มุอะลัยกะ หรื อ อัสลามุอะลัยกุม ต้องไม่พดู ว่า อะลัยกุมุสสลาม
หัวเราะและร้ องไห้
1. ถ้าผูน้ มาซ ตั'งใจหัวเราะเสี ยงดัง นมาซบาฏิล
2. การยิม' เพียงอย่างเดียวไม่ทาํ ให้นมาซบาฏิล
3 ถ้าผูน้ มาซตั'งใจร้องไห้เพือภารกิจทางโลก โดยมีเสี ยงร้องออกมา
นมาซบาฏิล
4.ถ้าผูน้ มาซร้องไห้โดยไม่มีเสี ยงร้องร้องไห้เพราะความเกรงกลัว
ในอัลลอฮฺ (ซบ.) หรื อกลัวโลกหน้าแม้วา่ จะมีเสี ยงออกมา นมาซไม่บาฏิล
การผินหน้ าออกจากกิบละฮฺ
1.ขณะนมาซ ถ้าตั'งใจผินหน้าออกจากกิบละฮฺ โดยไม่สามารถกล่าวได้วา่
หันหน้าตรงกับกิบละฮฺ นมาซบาฏิล
2. ขณะนมาซ ถ้าเผอิญหันหน้าออกจากกิบละฮฺไปทางขวา หรื อซ้าย อิฮฺติ
ยาฏวาญิบต้องนมาซใหม่ แต่ถา้ หันไปไม่ถึงทางทิศขวาหรื อซ้ายของกิบละฮฺ
นมาซถูกต้อง

๑๑๗

ทําลายรู ปแบบนะมาซ
1.ขณะนมาซ ถ้าได้ทาํ บางอย่างอันเป็ นสาเหตุทาํ ให้รูปแบบของนมาซ
เสี ยไป เช่น แกว่งมือไปมา ปรบมือ หรื อการกระทําอย่างอืนทีคล้ายคลึงกัน
แม้วา่ จะลืมก็ตาม นมาซบาฏิล
2.ขณะนมาซ ถ้าได้นิงเงียบจนไม่สามารถกล่าวได้วา่ กําลังนมาซ นมาซ
บาฏิล
3. การยุตินมาซวาญิบ ฮะรอม เว้นเสี ยแต่วา่ ทีมีความจําเป็ น เช่น เพือ
ปกป้ องชีวติ ปกป้ องทรัพย์สิน หรื อเพือป้ องกันอันตรายทีจะเกิดขึ'นกับ
ทรัพย์สินหรื อร่ างกาย
4.ยุตินมาซ เพือจ่ายหนี'สินแก่เจ้าหนี' ด้วยเงือนไขดังต่อไปนี'ไม่เป็ นไร
- เจ้าหนี' ต้องการหนี'ตอนนั'น
- เวลานมาซมิได้เหลือน้อย กล่าวคือ หลังจากจ่ายหนี'แล้ว สามารถนมาซ
ในเวลาได้
- ระหว่างนมาซไม่สามารถจ่ายหนี'ได้
5.การยุตินมาซ เพือทรัพย์สินทีไม่มีความสําคัญ เป็ นมักรู ฮฺ
การกอดอกขณะนมาซ
เป็ นการกระทําของบางกลุ่มทีมิได้แป็ นชีอะฮฺ
นมาซบาฏิล

ขณะนมาซจะกอดอก

การกล่ าวอามีน
การตั'งใจกล่าวคํา อามีน หลังจากกล่าว ซูเราะฮฺฟาติหะฮฺจบ นะมาซ
บาฏิล แต่ถา้ กล่าวด้วยความพลั'งเผอ หรื อตะกียะฮฺ (อําพราง) ไม่บาฏิล

๑๑๘

การกระทําทีเป็ นมักรู ฮฺ (น่ าเกลียด) ในนมาซ
1. ปิ ดตาขณะนมาซ
2. เล่นนิ'วมือหรื อมือขณะนมาซ
3. หยุดขณะกล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ หรื อซูเราะฮฺ หรื อซิ กรฺ ขณะหนึงเพือ
ฟังคําพูดของคนอืน
4. การกระทําทีทําให้สูญเสี ยสมาธิ และความนอบน้อม
5.การผินหน้าอออกจากกิบละฮฺ
ไปทางขวาหรื อทางซ้ายเล็กน้อย
(เนื องจากมากจะทําให้นมาซบาฏิล)

ข้ อสงสั ยในนมาซ
บางครั'งผูน้ มาซ อาจเกิดความสงสัยในการกระทําทีเป็ นรายละเอียดของ
นมาซ เช่น ไม่รู้วา่ กล่าวตะชะฮุดหรื อยัง ไม่รู้วา่ ซัจ:ฺ ดะฮฺสองครั'งหรื อครั'ง
เดียว และบางครั'งสงสัยในเรื องจํานวนเราะกะอัตทีทําไปแล้ว เช่น ไม่รู้วา่
กําลังนมาซเราะกะอัตที 3 หรื อที 4
มีบทบัญญัติทีเฉพาะเจาะจงสําหรับความสงสัยต่าง ๆ ในนมาซ ซึ งไม่
สามารถกล่าวได้ท' งั หมด ณ ทีนี'ได้ แต่จะกล่าวเฉพาะประเภทของความ
สงสัย และเงือนไขบางประการเท่านั'น
ประเภทของความสงสั ยในนะมาซ
1. สงสัยในรายละเอียด ของนมาซ
ก. หากสงสัยการกระทําส่ วนต่าง ๆ อันเป็ นรายละเอียดของนมาซ
หมายถึงไม่รู้วา่ ได้ทาํ ส่ วนนั'นแล้วหรื อยัง
ถ้ายังไม่ได้ทาํ ในส่ วนถัดไป
กล่าวคือยังไม่ได้ผา่ นส่ วนทีสงสัยไป ดังนั'น ต้องทําใหม่ แต่ถา้ ได้ผา่ นและ
เริ มทําในส่ วนถัดไปแล้วเกิดสงสัยขึ'น ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจต่อความสงสัยนั'น
ให้นมาซต่อให้เสร็ จ นมาซถูกต้อง

๑๑๙

ข. ถ้าสงสัยความถูกต้องส่ วนต่าง ๆ ของนมาซ กล่าวคือไม่รู้วา่ ส่ วนทีทํา
มาแล้วว่าถูกต้องหรื อไม่ ไม่จาํ เป็ นต้องใส่ ใจต่อความสงสัย หมายถึงให้ถือว่า
ถูกต้อง และนมาซต่อให้เสร็ จ ถือว่านมาซถูกต้อง
2. สงสัยจํานวนเราะกะอัต
ความสงสั ยทีทําให้ นมาซบาฏิล
1. นมาซ 2 หรื อ 3 เราะกะอัต เช่น นมาซซุ บฮฺและนมาซมัฆริ บ ถ้าสงสัย
ในจํานวนเราะกะอัต นมาซบาฏิล
2. ถ้าสงสัยระหว่างหนึงเราะกะอัตหรื อมากกว่า หมายถึงสงสัยว่านมาซ
ไปแล้วหนึงเราะกะอัตหรื อมากกว่า นมาซบาฏิล
3. ถ้าไม่รู้วา่ นมาซแล้วกีเราะกะอัต นมาซบาฏิล
4. ถ้าสงสัยระหว่างเราะกะอัตทีสองหรื อมากกว่าสอง ก่อนการซัจ:ฺ ดะฮฺ
ทั'งสอง นมาซบาฏิล
5.สงสัยระหว่างเราะกะอัต 2 กับ 5 หรื อ 3 กับ 6 หรื อ 4 กับ 6 นมาซ
บาฏิล
ความสงสั ยทีไม่ ต้องใส่ ใจ
1. สงสัยจํานวนเราะกะอัตนมาซมุซตะฮับ
2. สงสัยในนมาซญะมาอัต (จะอธิ บายต่อไป)
3. สงสัยหลังจากสลามนมาซ เช่น ถ้านมาซเสร็ จแล้วสงสัยจํานวนเราะ
กะอัต หรื อส่ วนต่าง ๆ ของนมาซทียังไม่ได้ทาํ ไม่จาํ เป็ นต้องนมาซใหม่
4. หลังจากเวลานมาซผ่านไปแล้ว สงสัยว่าได้นมาซหรื อยัง ไม่
จําเป็ นต้องนมาซใหม่
5. ความสงสัยมากมาย หมายถึงสงสัยถึง 3 ครั'งในหนึงนมาซหรื อสงสัย 3
นมาซติดต่อกัน เช่น นมาซซุ ฮรฺ อัซริ และมัฆริ บ

๑๒๐

6.ในกรณี ทีอิมามสงสัย และมะอฺ มูมจําได้ หรื อในทางกลับกันกล่าวคือ
มะอฺ มูมสงสัยและอิมามจําได้
สงสั ยนมาซทีมีสีเราะกะอัต และนมาซบาฏิล
1. ถ้าสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 3 ขณะยืน หรื อขณะรุ กอู ฺ หรื อหลัง
รุ กอู ฺ และขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ นะมาซบาฏิล
2. ถ้าสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 4 ขณะยืน หรื อขณะรุ กอู ฺ หรื อหลัง
รุ กอู ฺ และขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ นมาซบาฏิล
3. ถ้าสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 4 กับ 5 ขณะรุ กอู ฺ หรื อหลังรุ กอู ฺ และ
ขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ นมาซบาฏิล

เงือนไขความสงสั ยจํานวนเราะกะอัต ของนมาซ 4 เราะกะอัต
และนมาซถูกต้ อง
1. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัต 2 กับ 3 หลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งที 2 ให้
ถือเป็ นเราะกะอัตที 3 และนมาซต่อให้เสร็ จ หลังจากนั'นให้ยนื นมาซอิฮฺติ
ยาฏ 1 เราะกะอัต หรื อนังทํา 2 เราะกะอัต
2. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 4 หลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งที 2
แล้ว ให้ถือเป็ น 4 เมือนมาซเสร็ จให้ยนื นมาซอิฮฺติยาฏ 2 เราะกะอัต
3. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 3 กับ 4 ไม่วา่ จะมีความสงสัยขณะ
ยืน หรื อขณะรุ กูอฺ หรื อหลังรุ กอู ฺ และขณะซัจ:ฺ ดะฮฺ ให้ให้ถือเป็ น 4 เมือนะ
มาซเสร็ จแล้ว ให้ยนื นมาซอิฮฺติยาฏ 1 เราะกะอัต หรื อนังทํา 2 เราะกะอัต
4. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 4 หลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺ ครั'งที 2
แล้ว ให้ถือเป็ น 4 เมือนมาซเสร็ จให้ยนื นะมาซอิฮฺติยาฏ 2 เราะกะอัต (ซํ'ากับ
ข้อที2)

๑๒๑

5. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 4 กับ 5 หลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งที 2
ขณะนังให้ถือเป็ น 4 เมือนมาซเสร็ จให้ซจั :ฺ ดะฮฺ ซะฮฺวี สอง ครั'ง
6. ผูน้ มาซสงสัยระหว่างเราะกะอัตที 4 กับ 5 ถ้าสงสัยในขณะยืนก่อนรุ
กูอฺให้นงทั
ั นที และนมาซต่อให้นมาซเสร็ จ เมือเสร็ จแล้ว ให้ยนื นมาซอิฮฺติ
ยาฏ 1 เราะกะอัต หรื อนังทํา 2 เราะกะอัต
ตัวอย่ างการสงสั ยจํานวนเราะกะอัตนมาซ
1. สงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 3 ขณะยืน หรื อรุ กุอฺ หรื อหลังรุ กูอฺ
ขณะสัจดะฮฺ นมาซบาฏิล (เสี ย) แต่ถา้ อยูร่ ะหว่างนังหลังสัจดะฮฺสองครั'ง
นมาซถูกต้อง
หน้าทีของผูน้ มาซทีต้องกระทําคือ ให้ถือว่าเป็ นนมาซเราะกะอัตทีสาม
เมือนมาซเสร็ จแล้วให้ยนื นมาซอิฮฺติยาฏ 1 เราะกะอัต หรื อนังทํา 2 เราะ
กะอัต
2. สงสัยระหว่างเราะกะอัตที 2 กับ 4 ขณะยืน หรื อรุ กุอฺ หรื อหลังรุ กูอฺ
ขณะสัจดะฮฺ นมาซบาฏิล (เสี ย) แต่ถา้ อยูร่ ะหว่างนังหลังสัจดะฮฺสองครั'ง
นมาซถูกต้อง
หน้าทีของผูน้ มาซทีต้องกระทําคือ ใหถือว่าเป็ นนมาซเราะกะอัตที 4 เมือ
นมาซเสร็ จแล้ว ให้ยนื นมาซอิฮฺติยาฏ 2 เราะกะอัต
3. สงสัยระหว่าง 3 กับ 4 ขณะยืน หรื อรุ กุอฺ หรื อหลังรุ กอู ฺ ขณะสัจดะฮฺ
หรื ออยูร่ ะหว่างนังหลังสัจดะฮฺสองครั'ง ถือว่านมาซถูกต้อง
หน้าทีของผูน้ มาซทีต้องกระทําคือ ให้ถือว่าเป็ นนมาซเราะกะอัตทีสี เมือ
นมาซเสร็ จแล้ว ให้ยนื นมาซอิฮฺติยาฏ 1 เราะกะอัต และนังทําอีด 2 เราะกะอัต
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4. สงสัยระหว่าง 4 กับ 5 ขณะยืน นมาซถูกต้อง ขณะรุ กอู ฺ หรื อหลังรุ กูอฺ
หรื อขณะสัจ:ฺ ดะฮฺนมาซบาฏิล
หรื ออยูร่ ะหว่างนังหลังสัจดะฮฺสองครั'ง
นมาซถูกต้อง
หน้าทีของผูน้ มาซทีต้องกระทําคือ สงสัยขณะยืนและก่อนรุ กูอฺให้นงลง
ั
ทันทีและนมาซให้เสร็ จเรี ยบร้อย เมือนมาซเสร็ จแล้วให้ยืนนมาซอิฮฺติยาฏ 1
เราะกะอัต และนังนมาซ 2 เราะกะอัต แต่ถา้ สงสัยระหว่างนังให้ถือเป็ นเราะ
กะอัตที 4 เมือนมาซเสร็ จแล้วให้สัจ:ฺ ดะฮฺซะฮฺวี 2 ครั'ง
ข้ อควรจํา
1.ทุกการกระทําในนมาซทีกระทําแล้ว หรื อกําลังจะทําเรี ยกว่า :ุซ หรื อ
ส่ วนต่าง ๆ ของนมาซ
2. ถ้าผูน้ มาซสงสัยได้ทาํ บางส่ วนของนมาซหรื อยัง เช่น สงสัยว่าซัจ:ฺ
ดะฮฺครั'งทีสองหรื อยัง ซึ งขณะนั'นยังไม่ได้ทาํ ส่ วนถัดไป จําเป็ นต้องทําส่ วน
ทีสงสัย แต่ถา้ ได้ทาํ ส่ วนทีถัดไปแล้ว ไม่ตอ้ งใส่ ใจต่อความสงสัย ด้วยเหตุน' ี
ขณะทีนังถ้ายังไม่ได้เริ มกล่าวตะชะฮุด และสงสัยว่าซัจ:ฺ ดะฮฺหนึงหรื อสอง
ครั'ง ให้ซจั :ฺ ดะฮฺ อีกครั'งแต่ถา้ สงสัยระหว่างตะชะฮุด หรื อสงสัยหลังจากยืน
แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องซัจ:ฺ ดะฮฺ ให้นมาซต่อไป ถือว่าถูกต้อง
3. ถ้าสงสัยส่ วนต่าง ๆ ของนมาซทีทําไปแล้ว เช่น สงสัยการกล่าวซูเระฮฺ
ฟาติหะฮฺ หรื อสงสัยบางคําของซูเราะฮฺ วา่ กล่าวถูกต้องหรื อไม่ ไม่ตอ้ งสนใจ
ในความสงสัยและไม่ตอ้ งกล่าวใหม่ ให้นมาซต่อไป ถือว่าถูกต้อง
4. ถ้าสงสัยจํานวนเราะกะอัต หมายถึงระหว่างนมาซสงสัยว่าจํานวนเราะ
กะอัตทีทําไปแล้ว เช่น ขณะทีกล่าวตัซบีฮาตสงสัยว่ากําลังทําเราะกะอัตทีสี
หรื อสาม

๑๒๓

5. ถ้าสงสัยจํานวนเราะกะอัตนมาซมุซตะฮับ ให้ถือเป็ นสอง เพราะนมาซ
มุซตะฮับทั'งหมดทําทีละ 2 เราะกะอัต ยกเว้นนมาซวิตรฺ ซึงมี 1 เราะกะอัต
ดังนั'น ถ้าสงสัยระหว่าง 1 กับ 2 หรื อ 2 กับมากกว่า ให้ถือเป็ นสอง นมาซ
ถูกต้อง
6. นมาซญะมาอัตถ้าอิมามสงสัย แต่มะอฺ มูม (ผูต้ าม) ไม่สงสัย เช่นได้
กล่าวอัลลอฮุอกั บัรเพือเป็ นการบอกอิมาม
แต่อิมามไม่ได้ใส่ ใจต่อความ
สงสัยของตน ทํานองเดียวกันถ้ามะอฺ มูมสงสัย แต่อิมามไม่ได้สงสัย ดังนั'น
ให้ถือปฏิบตั ิไปตามอิมาม นมาซถูกต้อง
7. ถ้าหนึงในความสงสัยทีทําให้นมาซบาฏิล หรื อความสงสัยทีถูกต้อง
เกิดขึ'น จําเป็ นต้องหยุดคิดเล็กน้อย ถ้านึกได้หรื อหนักไปทางความสงสัยให้
ปฏิบตั ิไปตามนั'น หรื อถ้าเป็ นความสงสัยทีถูกต้องให้ปฏิบตั ิตรงกับหน้าที
ของตน แต่ถา้ เป็ นความสงสัยทีทําให้นมาซบาฏิล สามารถยุตินมาซได้
เงือนไขอันเป็ นทียอมรับของคนทัวไป
1. ถ้าความสงสัยทีเกิดขึ'น เป็ นความสงสัยทีถูกต้อง ต้องไม่ยตุ ินมาซ ทว่า
ต้องปฏิบตั ิให้ตรงกับหน้าทีของตนตามทีกล่าวมาแล้ว ถ้ายุตินมาซ เท่ากับได้
ทําบาป
2. ถ้าความสงสัยทีถูกต้องได้เกิดขึ'นกับตนต้องหยุดคิดเล็กน้อย หลังจาก
นั'นถ้ามันใจด้านทีสงสัยให้ยดึ ด้านนั'น และนมาซให้เสร็ จ ถ้าไม่เช่นนั'นให้
ปฏิบตั ิตามทีได้กล่าวมาแล้ว
3. ความสงสัยทีถูกต้อง ให้ถือว่าเป็ นมากเสมอ นอกเสี ยจากว่าสงสัย
มากกว่า 4 เราะกะอัต

๑๒๔

4. นมาซอิฮฺติยาฏ ได้ถูกกําหนดมาเพือขจัดความน้อยนิ ดของนมาซ ด้วย
เหตุน' ี กรณี ทีสงสัยระหว่าง 3 กับ 4 หมายถึงนมาซได้นอ้ ยไป 1 เราะกะอัต
ดังนั'น นะมาซอิฮฺติยาฎ 1 เราะกะอัต ถือว่าจําเป็ น แต่ถา้ สงสัยระหว่าง 2 กับ 4
นมาซอิฮฺติยาฏ 2 เราะกะอัตถือว่าจําเป็ น
5. ซัจ:ฺ ดะฮฺซะฮฺวยี ฺ ได้ถูกวางไว้เพือการหลงลืมทีอาจเกิดขึ'นมากมาย
ดังนั'น ถ้าสงสัยระหว่าง 4 กับ 5 ขณะทีนัง หรื อสงสัย 5 กับ 6 ขณะทียืน ซัจ:ฺ
ดะฮฺซะฮฺวยี ฺ เป็ นสิ งจําเป็ น
6. กรณี ทีนมาซอิฮฺติยาฏ 1 เราะกะอัตวาญิบ สามารถนังนมาซอิฮฺติยาฏ 2
เราะกะอัตแทนได้
7. กรณี ทีนมาซอิฮฺติยาฏ 2 เราะกะอัตวิญิบ ไม่สามารถนังนมาซอิฮฺติยาฏ
4 เระกะอัตแทนได้
8.
ขณะยืนผูน้ มาซ
ความสงสัยทีถูกต้องได้เกิดกับเขา
ซึ ง
นอกเหนือไปจากความสงสัยระหว่าง 3 กับ 4 ส่ วนทีเหลือให้นงโดยไม่
ั
ตอ้ งรุ
กูอฺ หลังจากนังแล้วไม่วา่ ด้านใดก็ตามทีสงสัยจะทําให้นมาซหายไป 1 เระ
กะอัต เช่น ขณะทียืนสงสัยระหว่าง 4 กับ 5 แต่เมือนังลงแล้วจะกลายเป็ น
ความสงสัยระหว่าง 3 กับ 4 ทันที ดังนั'นให้ปฏิบตั ิไปตามเงือนไขทีกล่าวมา

นมาซอิฮฺติยาฏ
1. นมาซอิฮฺติยาฏจะวาญิบต่อเมือเกิดความสงสัยในนมาซ เช่น สงสัย
ระหว่างเราะกะอัตที 3 กับ 4 หลังจากกล่าวสลามนมาซแล้ว ให้ยนื ขึ'นทันที
โดยไม่ตอ้ งทําลายรู ปแบบของนมาซ หรื อทําในสิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้นมาซ
บาฏิล ให้เนียตนมาซอิฮฺติยาฏโดยไม่ตอ้ งกล่าวอะซาน และอิกอมะฮฺ

๑๒๕

ข้ อแตกต่ างระหว่ างนมาซอิฮฺติยาฏ กับนมาซอืน
1. เนียตนมาซ ไม่ตอ้ งกล่าวออกมาเป็ นคําพูด
2.ไม่มีการกล่าวซูเราะฮฺและกุนูต (ถึงแม้วา่ จะมีสองเราะกะอัตก็ตาม)
3. ให้กล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ ดว้ ยเสี ยงเบา (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
2. นมาซอิฮฺติยาฏ ถ้าวาญิบเพียงหนึงเราะกะอัต หลังจากซัจ:ฺ ดะฮฺครั'งที
สองแล้ว ให้กล่าวตะชะฮุดและสลาม
นมาซอิฮฺติยาฏ ถ้าวาญิบ 2 เราะกะอัต ต้องไม่กล่าวตะชะฮุดและสลามใน
เราะกะอัตแรก ทว่าต้องนมาซอีกหนึงเราะกะอัต และให้กล่าวตะชะฮุดและ
สลามในเราะกะอัตทีสอง
ซัจ ฺดะฮฺซะฮฺวยี ฺ
1. กรณี ทีซัจ:ฺ ซะฮฺวยี ฺ วาญิบซึ งต้องทําหลังจากสลามนมาซทันทีได้แก่
- สงสัยระหว่างเราะกะอัตที 4 กับ 5 ขณะทีนัง
- สงสัยระหว่างเราะกะอัตที 5 กับ 6 ขณะทียืน
- มีการเอ่ยคําพูดในนมาซโดยพลั'งเผลอ
- ลืมกล่าวตะชะฮุด (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
- กล่าวสลามผิดที (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
2. การซัจ:ฺ ดะฮฺซะฮฺวยี ฺ
ให้ซจั :ฺ ดะฮฺซะฮฺวยี ฺหลังจากสลามนมาซ
ฟัรฏูทันที ก่อนทีจะกระทําอย่างอืน โดยกล่าวว่า บิซมิลลาฮิ วะบิลลาฮิ อัล
ลอฮุมมะซ็อลลิอะลา มุฮมั มัด วะอาลิมุฮมั มัด
แต่ดีกว่าให้กล่าวว่า บิซมิลลาฮิ วะบิลลาฮิ อัสลามุ อะลัยกะ อัยยุฮนั นะบี
ยุ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบเราะกาตุฮู หลังจากเงยศีรษะขึ'นนังให้ซจั :ฺ ดะฮฺ อีก
ครั'งกล่าวเหมือนเดิม หลังจากนั'นให้เงยศีรษะขึ'นนัง กล่าวตะชะฮุด และ
สลาม

๑๒๖

3. ซัจ:ฺ ดะฮฺซะฮฺวยี ฺ ไม่ตอ้ งตักบีเราะตุลอิฮฺรอม

หมวดที 5 นมาซต่ าง ๆ
นมาซเดินทาง (มุซาเฟร )
ขณะเดินทางนมาซทีมี 4 เราะกะอัตให้ทาํ เพียง 2 เราะกะอัต (ลดจํานวน)
โดยมีเงือนไขว่าต้องเดินทางมีระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 8 ฟัรซัค หรื อประมาณ
45 กิโลเมตร
สองสามประเด็นสําคัญ
1. ถ้าผูเ้ ดินทาง ออกเดินทางจากสถานที ๆ ต้องนมาซเต็ม เช่น บ้านเกิด
โดยต้องเดินทางไป 4 ฟัรซัค และเดินกลับอีก 4 ฟัรซัค ฉะนั'น กรณี น' ีตอ้ ง
นมาซลดจํานวน
2. ผูท้ ีเดินทางช่วงทีสามารถนมาซย่อได้ อย่างน้อยสุ ดระยะทางต้องไกล
จากเมืองทีตนอยู่ เช่น มองไม่เห็นกําแพงเมือง ไม่ได้ยนิ เสี ยงอะซาน ดังนั'น
ถ้าระยะทางยังไม่ไกลตามทีกล่าวมาต้องนมาซเต็ม
3. ถ้าเดินทางออกจากสถานที ซึ งไม่มีกาํ แพงเมืองหรื อบ้านเรื อนไปถึงยัง
สถานทีหนึงซึ งมีกาํ แพงเมือง แต่มองไม่เห็นกําแพงจากบริ เวณ ต้องนมาซลด
จํานวน *
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิฮฺติยาฏ ให้สังเกตทั'งสองสัญลักษณ์ แม้วา่
การไม่ได้ยนิ เสี ยงอะซานเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ หมายถึงเมือออกเดินทาง
ไประยะหนึงไม่ได้ยนิ เสี ยงอะซานแต่ยงั มองเห็นกําแพงเมืองทีนั'นให้นะมา
ซลดจํานวน (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 203 คําถามที 69)

๑๒๗

4. ถ้าเดินทางไปยังสถานทีหนึงซึ งมี 2 เส้นทาง เส้นทางหนึงไกลกว่า 8
ฟัรซัค และอีกเส้นทางหนึงใกล้กว่า 8 ฟัรซัค ดังนั'น ถ้าไปทางเส้นทางทีไกล
กว่า ต้องนมาซลดจํานวน แต่ถา้ เดินทาง แต่ถา้ ไปทางเส้นทางทีใกล้กว่า
ต้องนมาซเต็ม
บางกรณี การเดินทางต้องนมาซเต็ม
1. เดินทางออกจากเมืองก่อนทีจะถึง 8 ฟัรซัค หรื อตั'งใจว่าจะพักอยูท่ ี
จุดหมายปลายทาง 10 วัน
2. ไม่ได้ต' งั ใจตั'งแต่แรกว่าจะเดินทางไปจนถึง 8 ฟัรซัค และเดินทาง
ต่อไปเรื อย ๆ โดยไม่ได้ต' งั ใจ เช่น ผูท้ ีตามหาคนหลงทาง เป็ นต้น
3. ระหว่างทางเปลียนใจเดินทางกลับ หมายถึงก่อนทีจะถึง 4 ฟัรซัต
ตัดสิ นใจกลับก่อน
4. ผูท้ ีมีอาชีพต้องเดินทาง เช่น คนขับรถไฟ ขับรถโดยสารประจําทาง
ต่างจังหวัด กัปตันเครื องบิน หรื อเรื อ การเดินทางเป็ นอาชี พ*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ผูท้ ีอาชีพของเขาอยูใ่ นการเดินทาง
เหมือนกับผูท้ ีมีอาชีพเดินทาง (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 185 คําถามที 651)
ผูท้ ีการเดินทางคือเบื'องต้นสําหรับอาชีพของตน ซึ งภายใน 10 วันต้อง
เดินทาง 1 ครั'งไปยังสถานทีทํางานของตน ดังนั'น ระหว่างทางต้องนะมาซ
เต็มและศีลอดถูกต้อง (หน้า 189 คําถามที 651) การเดินทางเพือไปศึกษาไม่
ถือว่าเป็ นการเดินทางเพืออาชีพ (อิสติฟตาอาต เล่มที 1 หน้าที 196 คําถามที
669)

๑๒๘

5. ผูท้ ีการเดินทางฮะรอม เช่น การเดินทางอันเหตุสร้างความยากลําบาก
แก่บิดา มารดา
สถานทีเหล่ านีต? ้ องนมาซเต็ม
1. บ้านเกิดเมืองนอน
2. สถานทีซึ งตั'งใจอยูท่ ีนันเป็ นเวลา 10 วัน
3. พักอยูใ่ นสถานทีหนึง 30 วัน แต่ยงั สงสัยว่าจะอยูต่ ่อไปหรื อไม่
หมายถึง ไม่รู้วา่ จะอยูห่ รื อจะไปจนกระทังถึง 30 วันผ่านไปก็ยงั ตัดสิ นใจ
ไม่ได้และยังไม่ได้ไปทีอืน กรณี น' ีหลังจาก 30 วันไปแล้ว ต้องนมาซเต็ม
บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงทีไหน
1. บ้านเกิดเมืองนอนหมายถึงสถานที (อาจเป็ นจังหวัดหรื อเมือง) ซึ ง
บุคคลหนึงได้เลือกเป็ นเป็ นทีอยูอ่ าศัย บางครั'งตนอาจเกิด ณ ทีนันเป็ นบ้าน
พ่อบ้านแม่ หรื อบางครั'งแค่เลือกเป็ นทีอยูอ่ าศัยเท่านั'น *
อายะตุลลอฮฺอะลีคอเมเนอี เงือนไขการเดินทาง การถือเป็ นบ้านเกิด หรื อ
การตั'งใจอยู่ ณ ทีนั'นเป็ นเวลา 10 วัน ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเมือง
ใหญ่และเมืองเล็ก (อิสติฟตาอาต เล่มที 1 หน้าที 215 คําถามที723)
2. ถ้าหากไม่ต' งั ใจทีจะอยูท่ ีอืนถาวรซึ งไม่ใช่บา้ นเกิดของตน ไม่ถือว่าที
นั'นเป็ นบ้านของตน
3. ถ้าตั'งใจจะอยูท่ ีอืนทีไม่ใช่บา้ นเกิดของตนสักระยะหนึง หลังจากนั'นจะ
ย้ายไปอยูท่ ีอืน ไม่ถือว่าทีนันเป็ นบ้านของตน เช่น นักศึกษาอาศัยอยูใ่ นเมือง
หนึงเพือทําศึกษา

๑๒๙

4.ถ้าไม่ต' งั ใจทีจะอาศัยอยู่ ณ ทีหนึงถาวร แต่ได้อยูท่ ีนันนานจนกระทัง
ชาวบ้านถือว่าเขาเป็ นคนทีนันไปแล้ว ทีนันอยูใ่ นกฎบ้านของตน
5.ถ้าเดินทางไปยังเมืองทีเคยเป็ นบ้านตนมาก่อนแต่ปัจจุบนั ได้ยา้ ยออกไป
แล้ว ต้องไม่นมาซเต็ม ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั ยังไม่ได้เลือกทีใดเป็ นทีอยูอ่ าศัยถาวร
สําหรับตนก็ตาม
6.ผูท้ ีเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตน หากได้ยนิ เสี ยงอะซานหรื อเห็น
กําแพงเมือง จําเป็ นต้องนมาซเต็ม
เจตนาทีจะพัก 10 วัน
1. ถ้าผูเ้ ดินทางตั'งใจทีจะพัก ณ ทีหนึงเป็ นเวลา 10 วัน ถ้าอยูม่ ากกว่านั'น
ตราบทียังไม่ได้เดินทาง ต้องนมาซเต็ม และไม่จาํ เป็ นต้องเนียตพักทีนัน 10
วัน ใหม่อีกครั'ง
2. ถ้าผูเ้ ดินทางเปลียนใจไม่อยูท่ ีนัน 10 วัน
- ก่อนทีจะนมาซเต็มสี เราะกะอัต ถ้าเปลียนใจ ต้องนมาซลดจํานวน
- หลังจากนมาซเต็มสี เราะกะอัต ถ้าเปลียนใจตราบทียังอยูท่ ีนันต้อง
นมาซเต็ม
สํ าหรับผู้เดินทางทีนมาซเต็ม
1. ผูเ้ ดินทางทีไม่รู้วา่ ต้องนมาซลดจํานวน ได้นมาซเต็ม ถือว่าถูกต้อง
2. ถ้ารู ้เงือนไขของการเดินทางแต่ไม่รู้รายละเอียด หรื อไม่รู้วา่ กําลัง
เดินทาง นมาซทีทําแล้วต้องทําใหม่
ไม่ใช่ผเู ้ ดินทางแต่นมาซลดจํานวน
บุคคลทีต้องนมาซเต็ม แต่ได้ได้นมาซลดจํานวน ทุกกรณี นมาซบาฏิล

๑๓๐

นมาซชดเชย (เกาะฏอ)
เป็ นหน้าทีสําหรับทุกคนทีต้องนมาซวาญิบในเวลา ถ้าไม่มีอุปสรรคอัน
ใดปล่อยให้นะมาซล่าออกไปจนต้องชดเชย ถือว่าได้ทาํ บาปต้องขอลุแก่
โทษและต้องชดเชย (เกาะฏอ) นมาซ
1. มี 2 กรณี วาญิบต้องชดเชยนมาซ
-ไม่ได้นมาซวาญิบในเวลา
- หลังจากเวลานมาซผ่านไปแล้ว รู ้วา่ นมาซทีทําแล้วบาฏิล
2. ผูท้ ีมีนมาซชดเชย ต้องไม่เพิกเฉยในการปฏิบตั ิ แต่ไม่วาญิบต้องรี บ
ชดเชย
3. สภาพทีแตกต่างของตนกับการชดเชย (เกาะฏอ) นมาซ
- ถ้ารู ้วา่ ตนไม่มีนมาซเกาะฏอ ไม่มีสิงใดวาญิบ
- ถ้าสงสัยว่าตนมีนมาซเกาะฏอหรื อไม่ ไม่มีสิงใดวาญิบ
- ถ้าคาดว่าตนอาจจะมีนมาซเกาะฎอ มุซตะฮับให้เกาะฎอ
- ถ้ารู ้แน่วา่ ตนมีนมาซเกาะฏอ แต่ไม่รู้จาํ นวนทีแน่นอนว่าเท่าไหร่ เช่น
ไม่รู้วา่ 4 หรื อว่า 5 เวลา ถ้าเกาะฎอจํานวนน้อยทีสุ ด ถือว่าเพียงพอ
- ถ้ารู ้จาํ นวนทีแน่นอน ต้องเกาะฎอไปตามนั'น
4. เกาะฎอนมาซวาญิบประจําวัน ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงตามลําดับ เช่น ถ้าวัน
หนึงไม่ได้นมาซอัซรฺ และอีกวันไม่ได้นมาซซุ ฮรฺ ดังนั'น ไม่จาํ เป็ นว่าต้อง
เกาะฏอนะมาซอัซรฺ ก่อน หลังจากนั'นจึงเกาะฎอซุ ฮรฺ
5. นมาซเกาะฎอ สามารถทําร่ วมกับญะมาอัตได้ ไม่จาํ เป็ นว่าอิมามจะ
นมาซในเวลาปกติ หรื อเกาะฎอ เพราะไม่จาํ เป็ นว่าสองคนต้องนมาซ
เหมือนกัน เช่น ถ้านํานมาซเกาะฏอซุ บฮฺ ไปร่ วมญะมาอัตซุ ฮริ หรื ออัซริ กบั อิ
มาม ไม่เป็ นไร

๑๓๑

6. ผูเ้ ดินทางทีต้องนมาซลดจํานวน ถ้าระหว่างเดินทางไม่ได้นมาซซุ ฮริ
อัซริ หรื ออิชาอฺ ฉะนั'น ต้องเกาะฎอ 2 เราะกะอัต แม้วา่ ต้องการเกาะฎอนะ
มาซในเวลาปกติก็ตาม
7. ระหว่างเดินทางไม่สามารถถือศีลอดได้ แม้แต่ศีลอดเกาะฎอก็ตาม แต่
นะมาซเกาะฎอ สามารถทําได้
8. ขณะเดินทางต้องการเกาะฎอนะมาซทีขาดไปในช่วงปกติ ถ้าเป็ น
นมาซซุ ฮริ อัซริ หรื ออิชาอฺ ต้องเกาะฎอเต็ม 4 เราะกะอัต
9. นมาซเกาะฏอ สามารถทําได้ทุกเวลากล่าวคือ สามารถเกาะฏอนมาซ
ซุ บฮฺในเวลาซุ ฮริ หรื อกลางคืนก็ได้

นะมาซเกาะฎอแทนบิดา
1. ตราบเท่าทียังมีชีวติ อยู่ ถึงแม้จะไม่สามารถนมาซได้ดว้ ยตัวเอง บุคคล
อืนไม่สามารถนมาซแทนได้
2. หลังจากบิดาเสี ยชีวติ * นะมาซและศีลอดทีไม่กระทํา วาญิบสําหรับ
บุตรชายคนโตทีต้องเกาะฏอนะมาซและศีลอดแทนบิดา และอิฮฺติยาฎมุซ
ตะฮับ ให้เกาะฎอนะมาซและศีลอดของมารดาทีขาดไปด้วย
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี หลังจากบิดาหรื อมารดาได้เสี ยชีวติ
3. สถานภาพ ของบุตรชายคนโตกับนมาซเกาะฎอของบิดา*
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี.....กับนะมาซเกาะฎอของบิดาหรื อมารดา
ก. ถ้ารู ้แน่นอนว่าบิดามีนะมาซเกาะฎอ และ
- รู ้จาํ นวนนมาซทีขาดไป ต้องเกาะฎอนะมาซเหล่านั'น
- ถ้าไม่รู้จาํ นวนนมาซทีขาดไป ให้เกาะฎอจํานวนน้อยทีสุ ดก็พอ
- ถ้าสงสัยว่าบิดาได้เกาะฏอแล้วหรื อยัง อิฮฺติยาฏวาญิบให้เกาะฎอ
ข. สงสัยว่าบิดามีนมาซเกาะฎอหรื อไม่ ไม่มีสิงใดวาญิบสําหรับตน

๑๓๒

4. ถ้าบุตรชายต้องการเกาะฎอนมาซแทนบิดาหรื อมารดา ต้องทําไปตาม
หน้าทีของตน เช่น ถ้าเป็ นนมาซซุ บฮฺ มัฆริ บ หรื ออิชาอฺ ตอ้ งอ่านเสี ยงดัง
5. ถ้าบุตรชายคนโตเสี ยชีวิตก่อนทีจะเกาะฎอศีลอดและนมาซแทนบิดา
ไม่มีสิงใดเป็ นวาญิบสําหรับบุตรชายคนถัดไป

นมาซญะมาอะฮฺ
ท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า นมาซรวมเป็ นหมู่คณะหนึงครั'ง
ย่อมประเสริ ฐกว่านมาซเพียงคนเดียวในบ้านถึง 40 ปี เศาะฮาบะฮฺ ถามว่า
นมาซหนึงวันหรื อ ท่าน (ซ็อล ฯ) ตอบว่า ไม่ใช่ นมาซเพียงเวลาเดียว (รวม
เป็ นหมู่คณะ)
ความเป็ นเอกภาพของประชาชาติ เป็ นปั ญหาสําคัญอย่างหนึงทีอิสลามได้
ให้ความสําคัญไว้อย่างมาก และเพือรักษาให้สิงนี'ธาํ รงต่อไป อิสลามจึงได้
กําหนดนโยบายพิเศษขึ'นมา และหนึงในนโยบายนั'นคือ นมาซญะมาอะฮฺ
นมาซญะมาอะฮฺ ต้องมีหนึงในผูน้ มาซทีมีบุคลิกและคุณสมบัติทีสมา
บูรณ์พร้อม ทําหน้าทีเป็ น อิมาม นํานมาซ ส่ วนทีเหลือยืนแถวให้เป็ น
ระเบียบข้างหลังอิมาม และนมาซไปพร้อมกัน
และะมาซทีทํารวมกัน บุคคลทียืนนํานมาซเรี ยกว่า อิมามญะมาอะฮฺ ส่ วน
ผูท้ ีนะมาซตามข้างหลังเรี ยกว่า มะอฺ มูม

๑๓๓

ความสํ าคัญ ของนมาซญะมาอะฮฺ
ริ วายะฮฺ(รายงาน)จํานวนมากกล่าวถึงมรรคผลของนมาซญะมาอะฮฺ
นอกจากนั'นแล้วจะเห็นว่าบางส่ วนของบทบัญญัติก็ให้ความสําคัญกับอิบา
ดะฮฺน' ีไว้เช่นกัน ซึ งจะขอนําเสนอบางประเด็นดังนี'
1. การเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺมุซตะฮับสําหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่าง
ยิงผูท้ ีอยูต่ ิดกับมัสญิด
2.มุซตะฮับให้ปล่อยเวลานมาซล่าออกไปเพือรอนมาซญะมาอะฮฺ
3. นมาซญะมาอะฮฺ ถึงแม้วา่ จะทําไม่ตรงเวลา แต่ดีกว่าการนมาซคนเดียว
(ฟุรอดา)) ทีตรงเวลา
4.นมาซญะมาอะฮฺส' ัน ๆ ดีกว่า การนมาซคนเดียวทียาวนาน
5. เป็ นการกระทําทีไม่เหมาะสม ถ้าละทิ'งนมาซญะมาอะฮฺโดยไม่มี
เหตุผลหรื อมีอุปสรรค
6.ไม่อนุญาต ให้ละทิ'งนมาซญะมาอะฮฺเพราะความไม่สนใจ
เงือนไขของนะมาซญะมาอะฮฺ
เมือต้องการกระทํานมาซญะมาอะฮฺตอ้ งให้ความสําคัญต่อเงือนไข
ต่อไปนี'
1. มะอฺ มูมต้องไม่ยนื หน้าอิมาม อิฮฺติยาฏวาญิบให้ยนื หลังอิมามเล็กน้อย
2. บริ เวณทีอิมามยืนต้องไม่สูงกว่า ทีของมะอฺ มูม
3. ระยะห่างระหว่างอิมามกับมะอฺ มูม และระหว่างแถวต้องไม่มาก
จนเกินไป
4.ระหว่างอิมามกับมะอฺ มูม และระหว่างแถว ต้องไม่มีสิงกีดขวางระหว่าง
แถว เช่น กําแพง ฝาพนัง หรื อผ้าม่าน และอืน ๆ แต่ถา้ กั'นม่านระหว่างแถว
ชายกับหญิง ไม่เป็ นไร

๑๓๔

เงือนไขของอิมามญะมาอะฮฺ
1.อิมามต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ (บาลิฆ)
2.มีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่คนวิกลจริ ต
3. ต้องมีความยุติธรรม
4. ต้องเป็ นชาย
5.มีการอ่านออกเสี ยงถูกต้อง
6. บิดามารดาแต่งงานถูกต้องตามหลักศาสนา (ไมใช่ลูกทีเกิดจากการผิด
ประเวณี )
การเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺ
สามารถเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺได้ทุกเราะกะอัต ขณะทีอิมามอยูร่ ะหว่าง
การอ่าน หรื อรู กอู ฺ ฉะนั'นถ้าไม่ทนั รุ กอู ฺ อิมามต้องรอเราะกะอัตต่อไป แต่ถา้
ทันเฉพาะรุ กอู ฺ อิมามให้นบั ว่าเป็ นหนึงเราะกะอัต
การเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺ
สามารถเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺได้ทุกเราะกะอัต ในช่วงทีอิมามกําลัง
กล่าวซูเราะฮฺ หรื อรุ กอู ฺ ดังนั'น ถ้าไม่ทนั รุ กอู ฺ ของอิมามต้องรอเราะกะอัต
ต่อไป หรื อทันช่วงอิมามรุ กอู ฺ พอดีให้นบั เป็ น 1 เราะกะอัต
ลักษณะต่าง ๆ ของการเข้าร่ วมนมาซญะมาอะฮฺ
เราะกะอัตที 1
1. ขณะทีอิมามกําลังกล่าวซูเราะฮฺ มะอฺ มูมไม่ตอ้ งกล่าวซูเราะฮฺฟาติหะฮฺ
และซูเราะฮฺ ส่ วนการกระทําอืน ๆ ให้ทาํ พร้อมกับอิมาม
2. อิมามกําลังรุ กอู ฺ ให้รุกอู ฺ และกระทําไปพร้อมกับอิมาม
เราะกะอัตที 2

๑๓๕

1.ขณะทีอิมามกําลังกล่าวซูเราะฮฺ มะอฺ มูมไม่ตอ้ งกล่าวฟาติหะฮฺและซู
เราะฮฺ ส่ วนการกล่าวกุนูต รุ กูอฺ และซู:ูดต้องทําพร้อมกับอิมาม
เมืออิมามกล่าวตะชะฮุด อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้มะอฺ มูมลุกขึ'นอยูใ่ นท่าครึ งนัง
ครึ งลุก ถ้าเป็ นนมาซ 2 เราะกะอัต ให้นมาซคนเดียวอีกหนึงเราะกะอัตและ
ทําต่อให้เสร็ จ
แต่ถา้ เป็ นนมาซทีมี 3 หรื อ 4 เราะกะอัต ตนอยูใ่ นเราะกะอัตทีสอง
ส่ วนอิมามอยูใ่ นเราะกะอัตทีสาม ดังนั'น ให้กล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ
ถึงแม้วา่ อิมามจะกล่าวตัสบีฮฺก็ตาม
เมืออิมามนะมาซเราะกะอัตที 3 เสร็ จลุกขึ'นยืนทําเราะกะอัตที 4 ส่ วน
มะอฺ มูมเมือซัจ:ฺ ดะฮฺสองครั'งแล้วให้กล่าวตะชะฮุด หลังจากนั'นให้ลุกขึ'น
นมาซเราะกะอัตที 3 และเมืออิมามนมาซเราะกะอัตสุ ดท้ายจบ มะอฺ มูมยัง
เหลือนมาซอีกหนึงเราะกะอัตทีต้องนะมาซต่อให้เสร็ จ
2. อิมามกําลังรุ กอู ฺ ให้รุกอู ฺ และกระทําไปพร้อมกับอิมามพร้อมกับอิมาม
ส่ วนการกระทําทีเหลือให้ปฎิบตั ิตามทีกล่าวมาแล้ว
เราะกะอัตที 3
1.ขณะทีอิมามกําลังกล่าวตัสบียฮฺ (ไม่ใช่ซูเราะฮฺ) ถ้าตามตอนนั'นมันใจว่า
มีเวลาพอทีจะกล่าวฟาติหะฮฺ และซูเราะฮฺ
หรื อฟาติหะฮฺเพียงอย่างเดียว
สามารถร่ วมญะมาอะฮฺได้และต้องกล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ หรื อฟาติหะฮฺ
เพียงอย่างเดียว แต่ถา้ รู ้วา่ ไม่มีเวลา อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้รอจนกว่าอิมามจะรุ กอู ฺ
หลังจากนั'นจึงเนียตตามอิมาม
2. อิมามกําลังรุ กอู ฺ ถ้าเนียตตามขณะอิมามรุ กอู ฺ ให้รุกอู ฺ ไปพร้อมกับอิมาม
โดยไม่ตอ้ งกล่าวฟาติหะฮฺหรื อซูเราะฮฺ ส่ วนนมาซทีเหลือให้ทาํ เหมือนที
กล่าวมาแล้ว

๑๓๖

เราะกะอัตที 4
1.ขณะทีอิมามกําลังกล่าวตัสบียฮฺไม่ใช่ซูเราะฮฺ อยูใ่ นเงือนไขเดียวกันกับ
เราะกะอัตทีสาม ดังนั'น เมืออิมาม นมาซเราะกะอัตสุ ดท้ายขณะกล่าวตะชะ
ฮุดและสลาม มะอฺ มูมสามารถลุกขึ'นยืนและนมาซคนเดียวให้เสร็ จ หรื อให้
ลุกขึ'นครึ งนังครึ งยืน เมืออิมามกล่าวตะชะฮุดและสลามจบ ให้ยนื ขึ'นนมาซ
2. อิมามกําลังรุ กอู ฺ ให้รุกูอฺและซัจ:ฺ ดะฮฺไปพร้อมกับอิมาม ซึ งอิมามอยู่
ในเราะกะอัตที 4 ส่ วนมะอฺ มูมอยูใ่ นเราะกะอัตที 1 ฉะนั'น นมาซทีเหลือให้
ทําตามทีกล่าวมาแล้ว
เงือนไขนะมาซญะมาอะฮฺ
1.ถ้าอิมามญะมาอะฮฺ นมาซวาญิบประจําวันเวลาใดเวลาหนึ ง มะอฺ มูม
สามารถเนียตนมาซวาญิบตามได้ทุกเวลา ด้วยเหตุน' ี สมมติวา่ อิมามกําลัง
นมาซอัซริ มะอฺ มูมสามารถเนียตนมาซซุ ฮริ ตามอิมามได้ หรื อตนนมาซซุ ฮรฺ
เสร็ จแล้ว หลังจากนั'นนมาซญะมาอะฮฺได้เริ มขึ'น ดังนั'น สามารถเนียตนะ
มาซอัซริ ตามอิมามทีกําลังนะมาซซุ ฮริ ได้
2.
มะอฺ มูมสามารถนมาซเกาะฏอตามอิมามทีกําลังนมาซในเวลาได้
ถึงแม้วา่ จะเป็ นการเกาะฏอนมาซวาญิบประจําวันเวลาอืนก็ตาม เช่น อิมาม
กําลังนมาซซุ ฮรฺ ส่ วนมะอฺ มูมเนียตเกาะฏอนมาซซุ บฮฺ ตามอิมาม
3. นมาซญะมาอะฮฺอย่างน้อยต้อง 2 คน คนหนึงเป็ นอิมามส่ วนอีกคนเป็ น
มะอฺ มูม เว้นเสี ยแต่วา่ เป็ นนมาซ:ุมุอะฮฺ (วันศุกร์ ) นมาซอีดุลฟิ ฏรฺ และนมาซ
อีดุลกุรบาน

๑๓๗

4 นมาซมุซตะฮับไม่สามารถทําเป็ นญะมาอะฮได้ นอกจากนมาซขอฝน
หน้ าทีของมะอฺมูมในนะมาซญะมาอะฮฺ
1. มะอฺ มูม ต้องไม่กล่าวตักบีเราะตุลอิฮฺรอมก่อนอิมาม ทว่าอิฮฺติยาฏวา
ญิบ ถ้าตักบีรฺอิมามยังกล่าวตักบีรไม่จบ ไม่ให้กล่าว
2. มะอฺ มูมต้องกล่าวทุกอย่างในนะมาซยกเว้นฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ แต่ถา้
เป็ นเราะกะอัตแรกหรื อ 2 สําหรับมะอฺ มูม และเป็ นเราะกะอัตที 3 หรื อที 4
สําหรับอิมาม มะอฺ มูมจําเป็ นต้องกล่าวฟาติหะฮฺ และซูเราะฮฺดว้ ย
มะอฺมูมจะตามอิมามได้ อย่ างไร
1. การกล่าวต่าง ๆ ในนมาซ เช่น ฟาติหะฮฺ ซูเราะฮฺ ซิ กรฺ ตะชะฮุด ถ้าได้
กล่าวนําหน้าหรื อหลังอิมามไม่เป็ นไร ยกเว้นตักบีเราะตุลอิฮฺรอม
2. การกระทําต่าง ๆ ในนมาซ เช่น รุ กอู ฺ การเงยศีรษะขึ'นจากรุ กอู ฺ
และซัจ:ฺ ดะฮฺ ไม่อนุญาตให้ทาํ ก่อนอิมาม หมายถึงต้องไม่รุกอู ฺ หรื อเงยศีรษะ
ขึ'นหรื อซัจ:ฺ ดะฮฺก่อนอิมาม แต่ถา้ หลังอิมามซึ งไม่มากจนเกินไป ไม่เป็ นไร
ประเด็นสํ าคัญ
ถ้าเนียตตามอิมามขณะทีอิมามกําลังรุ กอู ฺ อาจเป็ นไปได้ 2 กรณี กล่าวคือ
- ก่อนทีอิมามจะกล่าวซิ กรฺ รุกอู ฺ จบ ตนได้เนียตตามและทันรุ กอู ฺ นมาซญะ
มาอะฮฺถูกต้อง
- เมือทันรุ กอู ฺ อิมาม และอิมามกล่าวซิ กรฺ รุกอู ฺ จบพอดี แต่ยงั อยูใ่ นท่ารุ กูอฺ
นมาซญะมาอะฮฺถูกต้อง
- ลงรุ กอู ฺ แต่ไม่ทนั รุ กอู ฺ ของอิมาม ถือว่านมาซคนเดียวถูกต้อง และต้อง
นมาซต่อให้เสร็ จ

๑๓๘

กรณี ทีมะอฺ มูมลืม และได้ทาํ ก่อนอิมาม เช่น
1. รุ กอู ฺ ก่อนอิมาม วาญิบต้องเงยขึ'นและรุ กอู ฺ ไปพร้อมกับอิมาม
2. ถ้าเงยศีรษะขึ'นจากรุ กอู ฺ ก่อนอิมาม ต้องรุ กอู ฺ ใหม่ แล้วเงยศีรษะขึ'น
พร้อมกับอิมาม แม้วา่ รุ กูอฺจะเป็ นรุ กนฺ ของนมาซ กรณี น' ี แม้วา่ จะทํารุ กอู ฺ เพิม
แต่ไม่ทาํ ให้นมาซบาฏิล
3. ถ้าซัจ:ฺ ดะฮฺก่อนอิมาม วาญิบต้องเงยขึ'นแล้วซุ :ูดใหม่พร้อมกับอิมาม
4. ถ้าเงยศีรษะขึ'นจากซัจ:ฺ ดะฮฺก่อนอิมาม ต้องซัจ:ฺ ดะฮฺใหม่
ถ้าบริ เวณทีมะอฺ มูมยืนสู งกว่าอิมาม ซึ งส่ วนสู งนั'นเป็ นทีรู ้กนั โดยทัวไป
เหมือนในอดีต ไม่เป็ นไร เช่น อิมามยืนนมาซอยูใ่ นลานมัสญิด ส่ วนมะอฺ มูม
ตามอิมามอยูบ่ นหลังคา แต่ถา้ ตึกสู งหลายชั'นเหมือนในปั จจุบนั นมาซยังมี
ปั ญหาอยู่
มุซตะฮับและมักรู ฮฺนะมาซญะมาอะฮฺ
1. มุซตะฮับ ให้อิมามยืนตรงกลาง ส่ วนแถวแรกเป็ นนักปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูม้ ีอี
มานสมบูรณ์ และมีความยําเกรง
2. มุซตะฮับ ต้องจัดแถวนมาซให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และในแถว
เดียวกันต้องไม่ทิ'งช่องว่างให้ห่างกัน
3. ถ้าในแถวนมาซยังมีที แต่ปลีกตัวไปยืนคนเดียว เป็ นมักรู ฮฺ
4. มักรู ฮฺ ถ้ามะอฺ มูนกล่าวซิ กรฺ เสี ยงดังจนกระทังอิมามได้ยิน

นมาซ ุมุอะฮฺ (วันศุกร์ )
หนึงในการชุมนุมของมุสลิมประจําสัปดาห์ คือ นมาซ:ุมุอะฮฺ ซึ งในวัน
ศุกร์ ผนู ้ มาซสามารถแทนทีนมาซซุ ฮรฺ ได้ดว้ ยนมาซ:ุมอะฮฺ

๑๓๙

ความสํ าคัญของนะมาซ ุมุอะฮฺ
ท่านอิมามโคมัยนี (รฏ.)กล่าวถึงความสําคัญของนมาซ:ุมุอะฮฺวา่
นะมาซ:ุมุอะฮฺพร้อมกับ 2 คุฎบะฮฺ คล้ายกับฮัจ:ฺ นมาซฟิ ฎรฺ และอีดกุร
บาน เป็ นพิธีกรรมทียิงใหญ่ของมวลมุสลิม แต่น่าเสี ยดายว่ามุสลิมส่ วนใหญ่
หลงลืมและไม่ใส่ ใจต่อหน้าทีสําคัญแห่งอิบาดะฮฺการเมืองนี'
ขณะทีถ้า
พิจารณาสักเล็กน้อยเกียวกับบทบัญญัติ การเมือง สังคม และเศรษฐกิจจะ
พบว่าอิสลามก็คือ ศาสนาแห่งการเมือง ดังนั'น ผูใ้ ดแยกศาสนาออกจาก
การเมืองเขา คือ คนโง่เขลาเบาปั ญญาทีไม่รู้ท' งั ศาสนาและการเมือง
จะนมาซ ุมุอะฮฺอย่ างไร
สิ งทีเป็ นวาญิบ
นมาซ:ุมุอะฮฺมี 2 เราะกะอัต เหมือนกับนมาซซุ บฮฺ แต่นมาซ:ุมุอะฮฺมีคาํ
เทศนาเพิมอีก 2 คําเทศนาก่อนนมาซโดยอิมาม:ุมุอะฮฺ เป็ นผูก้ ล่าว
มุซตะฮับ
1. ให้กล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะเสี ยงดัง (โดยอิมาม)
2. เราะกะอัตที 1 ให้กล่าวซูเราะฮฺอลั :ุมุอะฮฺ หลังจากฟาติหะฮฺ
3. เราะกะอัตที 2 ให้กล่าวซูเราะอัลมุนาฟิ กูน หลังจากฟาติหะฮฺ
4. ให้กล่าว 2 กุนูต คือ เราะกะอัตแรก 1 ครั'งก่อนรุ กอู ฺ และเราะกะอัตที
สองอีก 1 ครั'งหลังจากรุ กอู ฺ แล้ว
เงือนไขของนมาซ ุมุอะฮฺ
1. เงือนไขทั'งหมดทีระบุในนมาซญะมาอะฮฺ สามารถใช้ได้กบั นมาซ:ุ
มุอะฮฺเช่นกัน
2. ต้องทําเป็ นญะมาอะฮฺ นมาซคนเดียว ถือว่าไม่ถูกต้อง

๑๔๐

3.จํานวนน้อย่ทีสุ ดของผูเ้ ข้าร่ วมนมาซ:ุมุอะฮฺตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 ซึ ง 1
คนเป็ นอิมามทีเหลือเป็ นมะอฺ มูม
4.ระหว่าง 2 นมาซ:ุมุอะฮฺ ต้องห่างกันอย่างน้อย 1 ฟัรซัค
หน้าทีของอิมามขณะกล่าวคุฏบะฮฺ
1. ต้องกล่าวสรรเสริ ญและสดุดีอลั ลอฮฺ
2. ต้องประสาทพรแด่ท่านนบีมุฮมั มัด (ซ็อล ฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) ผู ้
บริ สุทธิX
3. ต้องเชิญชวนประชาชนไปสู่ ความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ และออกห่างจาก
การทําบาป
4.ให้อ่านอัล-กุรอานซูเราะฮฺ ส' นั ๆ
5.ต้องขออภัยโทษให้บรรดาผูศ้ รัทธาทั'งชายและหญิง
และเป็ นการดีให้กล่าวสิ งต่อไปนี'ในคุฎบะฮฺ (คําเทศนา)
1.สิ งทีมวลมุสลิมต้องการ อันเป็ นปั จจัยยังชีพทั'งโลกนี'และโลกหน้า
2.ต้องแจ้งข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ'นบนโลกทั'งทีเป็ นคุณและเป็ น
โทษแก่มุสลิม
3.ต้องอธิ บายปั ญหาการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ และสังคมอันมี
ส่ วนเกียวข้องกับเสรี ภาพ และการเป็ นอยูข่ องมวลมุสลิมให้ทราบ
4.ต้องแจ้งให้บรรดามุสลิมทราบถึงการแทรกแซงทางการเมืองของ
รัฐบาลทีกดขี ทั'งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
หน้ าทีของผู้นมาซ ุมุอะฮฺ
1. อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้ต' งั ใจฟังคุฏบะฮฺของอิมาม
2. อิฮฺติยาฏมุซตะฮับ ให้หลีกเลียงการพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิงคําพูดที
ทําให้ประโยชน์ของคุฎบะฮฺ สูญเสี ยไป และถ้าเป็ นสาเหตุให้ไม่ฟังคุฎบะฮฺ
วาญิบต้องหลีกเลียง

๑๔๑

3. อิฮฺติยาฏมุซตะฮับ ให้มะอฺ มูมนังหันหน้าไปทางอิมาม ขณะทีกล่าว
คุฎบะฮฺ และไม่ควรหันไปทางอืนเกินขอบเขตทีอนุญาตไว้นนมาซ

นมาซอายาต
หนึงในนมาซวาญิบทั'งหลาย คือ นมาซอายาต ซึ งสาเหตุทีเป็ นวาญิบเป็ น
เพราะการเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั'งในฟากฟ้ าและแผ่นดิน เช่น
- แผ่นดินไหว
- เกิดจันทรุ ปราคา
- เกิดสุ ริยปุ ราคา
- เกิดฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่าหรื อพายุดาํ แดง หรื อเหลืองอันเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทีทําให้ประชาชน เกิดความหวาดกลัว

วิธีการนมาซอายาต
1.นมาซอายาต มี 2 เราะกะอัต แต่ละเราะกะอัต มี 5 รุ กอู ฺ
2.นมาซอายาตก่อนรุ กอู ฺ ให้กล่าวฟาติหะฮฺกบั ซูเราะฮฺ ดังนั'น 2 เราะกะอัต
เท่ากับได้กล่าวฟาติหะฮฺกบั ซูเราะฮฺ 10 ครั'ง
หรื อวิธีหนึง
คือหลังจากฟาติหะฮฺแล้วสามารถแบ่งซู เราะฮฺ ออกเป็ น
โองการ ซึ ง 1 รุ กอู ฺ เท่ากับกล่าวซูเราะฮฺ 1 โองการ ดังนั'น 2 เราะกะอัต เท่ากับ
ได้อ่านฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ 2 ครั'งเท่านั'น
วิธีการแบ่ งซู เราะฮฺอคิ ลาซในการนะมาซอายาต เช่ น เราะกะอัตที 1
-ให้อ่านฟาติหะฮฺ และบิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานิ รเราะฮีม แล้วรกูอฺ
- เงยศีรษะขึ'นให้อ่าน กุลฮุวลั ลอฮฺฮุอะฮัด แล้วรุ กอู ฺ
- เงยศีรษะขึ'นให้อ่าน อัลลอฮฮุซเซาะมัด แล้วรุ กอู ฺ
- เงยศีรษะขึ'นให้อ่าน ลัมยะลิดวะลัมยุลดั แล้วรุ กอู ฺ
- เงยศีรษะขึ'นให้อ่าน วะลัมยะกุนละฮูกุฟุวนั อะฮัด แล้วรุ กูอฺ

๑๔๒

หลังจากนั'นให้ซจั :ฺ ดะฮฺไปตามขั'นตอน และให้ลุกขึ'นยืนเพือทําเราะ
กะอัตทีสอง
เราะกะอัตที 2
เราะกะอัตที 2 ให้ทาํ เช่นเดียวกับเราะกะอตที 1 หลังจากนั'นให้กล่าวตะ
ชะฮุดและสลามตามลําดับ
เงือนไขของนมาซอายาต
1.นะมาซอายาต วาญิบเฉพาะประชาชนทีอยูใ่ นเมืองทีเกิดปรากฎการณ์
นั'น ไม่วาญิบสําหรับประชาชนทีอยูใ่ นเมืองอืน
2. ถ้าเราะกะอัตแรก ของนมาซอายาตกล่าวฟาติฮะฮฺและซูเราะฮฺ 5 ครั'ง
ส่ วนเราะกะอัตที 2 กล่าวฟาติหะฮฺและแบ่งซูเราะฮฺออกเป็ นโองการ ถือว่า
นมาซถูกต้อง
3. มุซตะฮับ ให้กุนูตก่อนรุ กูอฺครั'งที 2, 4, 6, 8, 10 หรื อกุนูตเพียงครั'งเดียว
ก่อนรุ กูอฺครั'งที 10 ถือว่าเพียงพอ
4. ทุก ๆ รุ กอู ฺ ของนมาซอายาตเป็ นรุ กนฺ ถ้าตั'งใจหรื อลืมได้เพิมหรื อลด
นะมาซบาฏิล
5.นมาซอายาต สามารถทําเป็ นญะมาอะฮฺได้โดยให้อิมามเป็ นผูอ้ ่านฟาติ
หะฮฺและซูเราะฮเพียงคนเดียว

นมาซมัยยิต (นมาซคนตาย)
นมาซมัยยิต วาญิบกิฟายะฮฺสาํ หรับมุสลิมทุกคน หมายถึงถ้ามีบุคคลหนึง
นะมาซแล้วบุคคลอืนไม่จาํ เป็ นต้องนมาซอีก

๑๔๓

วิธีการนมาซมัยยิต
นมาซมัยยิตมี 5 ตักบีร ดังนี'
1.หลังจากเนียต ให้ตกั บีร 1 ครั'ง แล้วกล่าวว่า อัชฮะดุอนั ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺวะอันนะมุฮมั มะดันเราะซูลุลลอฮฺ
2.หลังจากตักบีรที 2 ให้กล่าวว่า อัลลอฮุมมะซ็อลลิอะลา มุฮมั มัดวะอาลิ
มุฮมั มัด
3. หลังจากตักบีรครั'งที 3 ให้กล่าวว่า อัลลอฮุมมัฆฟิ ร ลิล มุอฺมินีนะวัลมุมิ
นาต
4.หลังจากตักบีรครั'งทีสี หากผูต้ ายเป็ นชายให้กล่าวว่า อัลลอฮุมมัฆฟิ รลิ
ฮาซัลมัยยิต (ใส่ ชือมัยยิต) หากผูต้ ายเป็ นหญิง ให้กล่าวว่า อัลลอฮุมมัฆฟิ รลิ
ฮาซิ ฮิลมัยยิต (ใส่ ชือผูต้ าย) หลังจากนั'นให้ตกั บีรครั'ง ที 5 ถือว่านะมาซเสร็ จ
สมบูรณ์
เงือนไขของนมาซ มัยยิต
1. ต้องนมาซหลังจากฆุซลฺ มยั ยิต 3 ครั'ง และกะฝัน (ห่ อศพ) เรี ยบร้อยแล้ว
มิฉะนั'น ถือว่าบาฏิล เว้นเสี ยแต่มยั ยิตทีไม่ตอ้ งทําตามเงือนไขเหล่านี' เช่น
บรรดาชะฮีด
2. ต้องเนียต
3. ต้องยืนขณะนมาซ
4. ต้องให้ศีรษะของผูต้ ายอยูท่ างด้านขวามือ ของผูน้ มาซ
5.ขณะนมาซ ต้องวางผูต้ ายให้ท่านอนหงายเหยียดตรง
6. ผูน้ มาซต้องหันหน้าไปทางกิบละฮฺ
7. ต้องวางผูต้ ายให้อยูด่ า้ นหน้าของผูน้ มาซ

๑๔๔

8. ต้องไม่มีสิงกีดขวางระหว่างผูต้ ายกับผูน้ มาซ
9. ต้องกระทําอย่างต่อเนื องระหว่างการตักบีรกับการกล่าวดุอาอฺ
10.ระหว่างผูต้ ายกับผูน้ มาซต้องไม่ห่างกันมากจนเกินไป
11.ต้องปกปิ ด เอาเราะฮฺ (อวัยวะเพศ) ของผูต้ าย

นมาซเฎาะวาฟ
รุ กนฺ ขอ้ หนึงของการบําเพ็ญฮัจ:ฺ กล่าวคือ ถ้าลืมหรื อเจตนาไม่นมาซ
ฮัจ:ฺ บาฏิล นมาซเฎาะวาฟมี 2 เราะกะอัต ให้นมาซหลังจากเฎาะวาฟเสร็ จ
เรี ยบร้อย รู ปแบบของนมาซเหมือนกับนมาซศุบฮฺ แต่ให้เลือกระหว่างการ
อ่านเสี ยงดังกับสี ยงค่อย และให้นมาซใกล้ ๆ กับ มะกอมอิบรอฮีม (ทียืน
ของอิบรอฮีม)

นะมาซนะซัร (นมาซบนบาน)
หมายถึงนมาซ ซึ งบุคคลหนึงได้เนียตหรื อบนบานว่า หากภารกิจหนึง
สําเร็ จจะนมาซ สมมติวา่ 2, 4, 6, 8, 10 เราะกะอัต เป็ นต้น

นมาซมุซตะฮับ
1. นมาซมุซตะฮับ หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า นาฟิ ละฮฺ
2.นมาซมุซตะฮับมีจาํ นวนมากมายไม่สามารถกล่าวทั'งหมดได้ จะกล่าว
เฉพาะนมาซทีมีความสําคัญมากกว่านมาซอืนเท่านั'น

การนมาซอีด
นมาซอีดทั'งสอง คือ อีดุลฟิ ฏริ และอีดุลอัฏฮา การนมาซอีดทั'งสอง
โดยเฉพาะในสมัยของอิมาม (อ.) เป็ นวาญิบ และต้องนมาซรวมกันเป็ นญะ
มาอะฮฺ ส่ วนในสมัยทีอิมามไม่ปรากฏกายเป็ นมุสตะฮับ

๑๔๕

ช่ วงเวลานมาซอีด
1.เวลาของนมาซอีด เริ มตั'งแต่พระอาทิตย์ข' ึน จนกระทังถึงกลางวัน
(ซุ ฮรฺ )
2. มุสตะฮับ ให้นมาซอีดอัล-อัฏฮาหลังจากพระอาทิตย์ข' ึน
3. มุสตะฮับ นมาซอีดุลฟิ ฏรฺ หลังจากพระอาทิตย์ข' ึนให้แจกจ่ายอาหาร
จ่ายซะกาตฟิ ฎเราะฮฺ แล้วจึงนมาซอีด
วิธีการนมาซอีด
นะมาซอีดฟิ ฎรฺ กบั อีดกุรบานมี 2 เราะกะอัตกับ 9 กุนูต โดยให้นมาซ
ดังนี'
เราะกะอัตที 1 หลังจากกล่าวฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺแล้ว ให้กล่าวตักบีร 5
ครั'ง ซึ งแต่ละครั'งมี 1 กุนูต และหลังจากกล่าวกุนูตแล้ว ให้ตกั บีรอีกครั'ง
หลังจากนั'นให้รุกูอฺ และซัจ:ฺ ดะฮฺตามลําดับ
เราะกะอัตที 2 หลังจากอ่านฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ ให้กล่าวตักบีร 4
ครั'ง ซึ งแต่ละครั'งมี 1 กุนูต และหลังจากกล่าวกุนูตแล้ว ให้ตกั บีรอีกครั'ง
หลังจากนั'นให้รุกูอฺ ซุ :ูด กล่าวตะชะฮุด และสลามตามลําดับ
กุนูตของนมาซอีดทั'งสองสามารถกล่าวดุอาอฺ และซิ กรฺ ใดก็ได้ แต่
ดีกว่าให้กล่าวกุนูตโดยหวังผลบุญดังนี'วา่

๑๔๖

“อัลลอฮุ มมะ อะฮฺ ลัลกิบริ ยาอิวัลอะเซาะมะฮฺ

วะอะฮฺ ลัล ูดิ
วัลญะบะรู ติ วะอะฮฺ ลัลอัฟวิ วัรเราะฮฺ มะติ วะอะฮฺ ลัลตักวา
วัลมัฆฟิ เราะติ อัซอะลุกะ บิฮักกิ ฮาซัลเยามิ อัลละซีญะอัลตะฮู
ลิลมุสลิมีนะอีดัน วะลิมุฮัมมะดิน ซ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะอาลิฮี
ซุ กรอน วะชะเราะฟัน วะกะรอมะตัน วะมะซีดัน อันตุซ็อลลิยะ
อะลา มุฮัมมะดิน วะอะลิมุฮัมมัด วะอันตุดคิละนี ฟี กุลลิคัยริ น
อัดดะคัลตะ ฟิ ฮิ มุฮัมมะดัน วะอาละมุฮัมมะดิน วะอันตุคริ ญะนี
มินกุลลิซูอิน อัครอจ ฺตะมินฮุ มุฮัมมะดัน วะอาละมุฮัมมะดิน
เซาะละวาตุกะอะลัยฮิ วะอะลัยฮิม อัลลอฮุมมะ อินนี อัซอะลุกะ
คัยเราะมาซะอะละกะ บิฮีอิบาดุกัซซอลิฮูน วะอะอูซุบิกะ
มิมมัซตะอาซะ มินฮุ อิบาดุกัลมุคละซู น”
นมาซนาฟิ ละฮฺประจําวัน
นมาซวาญิบประจําวันมีท' งั หมด 17 เราะกะอัต (ยกเว้นวันศุกร์ และช่วง
เดินทางไกล) และนมาซมุสตะฮับประจําวัน (นะวาฟิ ล) มี 23 เราะกะอัต
นอกจากนี'ยงั มีนมาซเศาะลาตุลลัยนฺ อีก 11 เราะกะอัต ซึ งรวมทั'งสิ' น 34 เราะ
กะอัต (สองเท่าของนมาซวาญิบ)
จํานวนเราะกะอัตและเวลาของนะมาซมุซตะฮับประจําวัน มีดังนี?
1. นาฟิ ละฮฺซุบฮฺ มี 2 เราะกะอัต อิฮฺติยาฎ ให้ะมาซก่อนนมาซซุ ฮบฺ
2.นมาซนาฟิ ละฮฺซุฮรฺ มี 8 เราะกะอัต (ทําทีละ 2 เราะกะอัต) ให้ทาํ ก่อน
นมาซซุ ฮริ ช่วงเวลาเริ มตั'งแต่ซุฮริ จนกระทังเงาไม้ทอดออกเป็ น 2/3 ส่ วน

๑๔๗

3. นมาซนาฟิ ละฮฺอซั ริ มี 8 เราะกะอัต (ทําทีละ 2 เราะกะอัต) ให้ทาํ ก่อน
นะมาซอัซริ ช่วงเวลาเริ มตั'งแต่อซั ริ จนกระทังเงาไม้ทอดออกเป็ น 7/4 ส่ วน
4.นมาซนาฟิ ละฮฺมฆั ริ บ มี 4 เระกะอัต (ทําทีละ 2 เราะกะอัต) ให้ทาํ
หลังจากนมาซมัฆริ บ เริ มหลังจากนมาซมัฆริ บจนกระทังแสงสี แดงด้านทิศ
ตะวันตก ซึ งได้เกิดขึ'นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเลือนหายไป
5.นมาซนาฟิ ละฮฺอิชาอฺ มี 2 เราะกะอัต ให้ทาํ หลังนมาซอิชาอฺ จนกระทัง
ถึงเทียงคืน และอิฮฺติยาฏวาญิบให้นงทํ
ั า

นมาซเศาะลาตุลลัยนฺ
นมาซเศาะลาตุลลัยนฺ มี 11 เราะกะอัต ให้ทาํ ตามขั'นตอนดังต่อไปนี'
1.ให้นมาซ 8 เราะกะอัตแรกก่อน (ทําทีละ 2 เราะกะอัต) เนียตนมาซเศาะ
ลาตุลลัยนฺ
2.ให้นมาซอีก 2 เราะกะอัต เนียตนมาซ เศาะลาตุชชะฟะอฺ
3.ให้นมาซอีก 1 เราะกะอัต เนียตนมาซ เศาะลาตุลวิตรฺ
เวลาของเศาะลาตุลลัยนฺ
1.ช่วงเวลาของเศาะลาตุลลัยนฺ เริ มจากเทียงคืนไปจนถึงอะซานซุ บฮฺ และ
ช่วงเวลาทีดีทีสุ ดให้ทาํ ก่อนอะซานซุ บฮฺประมาณ 1 ชังโมง
2. สําหรับบุคคลทีอยูร่ ะหว่างเดินทาง หรื อบุคคลทีมีความลําบากทีจะ
นมาซหลังจากเทียงคืนไปแล้ว อนุ ญาตให้นมาซตอนหัวคําได้

๑๔๘

นมาซฆุฟัยละฮฺ
ฆุฟัยละฮฺเป็ นอีกหนึงในนมาซมุสตะฮับทีได้รับการเน้นไว้อย่างมากให้
ปฏิบตั ิ และช่วงเวลาของนมาซเริ มหลังจากนมาซมัฆริ บ
วิธีการนมาซฆุฟัยละฮฺ
นมาซฆุฟัยละฮฺ มี 2 เราะกะอัต เราะกะอัตที 1 หลังจากฟาติหะฮฺให้กล่าว
โองการนี'แทนว่า
วะซันนูนิ อิซซะฮะบะ มุฆอฎิบนั ฟะซอนนะ อันลันนักดิเราะ อะลัยฮิ
ฟะนาดา ฟิ ซซุ ลุมาติ อันลาอิลาฮะ อิลลา อันตะ ซุ บฮานะกะ อินนี กุนตุ มินซั
ซอลิมีน ฟัซตะญับนา ละฮู วะ นัจญัยนาฮุ มินลั ฆอมมิ วะกะซาลิกะ
นุนญิลมุอฺมินีนะ.
ส่ วนเราะกะอัตที 2 หลังจากฟาติหะฮฺให้กล่าวโองการนี' แทนทีซูเราะฮฺ
วะอินดะฮู มะฟาติฮุลฆอยบิ ลายะอฺ ละมุฮา อิลลาฮุวะ วะยะละมุ มาฟิ ลบัร
ริ วัลบะฮฺริ วะมาตัซกุตุ มินวะเราะกะติน อิลลายะอฺ ละมุฮา วะลาฮับบะติน
ฟี ซุ ลุมาติลอัรฎิ วะลารอฎบิน วะลายาบิซิน อิลลาฟี กิตาบินมุบีน.
ส่ วนกุนูตให้กล่าวดุอาอฺ ดงั นี' วา่ อัลลอฮุมมะ อินนี อัซอะลุกะ บิมะฟาติ
ฮิลฆอยบิ อัลละตีลายะอฺ ละมุฮา อิลลาอันตะ อันตุซ็อลลิยะ อะลา มุฮมั มะดิน
วะอาลิมุฮมั มัด วะอันตัฆฟิ เราะลี ซุ นูบี อัลลอฮุมมะอันตะ วะลียนุ ิอฺมะตี วัล
กอดิรุ อะลา เฎาะลิบะตี ตะอฺ ละมุฮาญะตี ฟะอัซอะลุกะ บิฮกั กิมุฮมั มะดิน วะ
อาลิมุฮมั มัด อะลัยฮิวะอะลัยฮิมุซซะลาม ลัมมาเกาะฎอยตะฮาลี.

๑๔๙

หมวดที 6 การถือศีลอด
คําอธิบายการถือศีลอด
หนึงในข้อบังคับประจําปี
หรื อแนวทางการขัดเกลาจิตวิญญาณอีก
ประการหนึงของอิสลาม คือ การถือศีลอด หมายถึงการหลีกเลียงจากภารกิจ
บางประการ
ตลอดจนการละเว้นการกินและการดืมเพือปฏิบตั ิตามพระ
บัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ตั'งแต่อะซานซุ บฮฺจนถึงอะซานมัฆริ บ
และ
ก่อนทีจะสร้างความเข้าใจเกียวกับเงือนไขการถือศีลอด ควรทราบประเภท
ของศีลอดก่อน
ประเภทของศีลอด
1.ศีลอดวาญิบ
2.ศีลอดฮะรอม
3.ศีลอดมุสตะฮับ
4.ศีลอดมักรู ฮฺ
ศีลอดวาญิบ
ศีลอดต่าง ๆ ต่อไปนี'วาญิบ
1.ศีลอดในเดือนเราะมะฎอนอันจําเริ ญ
2.ศีลอดเกาะฎอ (ชดเชย)
3. ศีลอดกะฟาเราะฮฺ (การปรับโทษ)
4.ศีลอดนะซัร (บนบาน)
5.ศีลอดเกาะฎอแทนบิดา* สําหรับบุตรชายคนโต
อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ...แทนบิดามารดา

๑๕๐

ศีลอดบางประเภทฮะรอม (ต้องห้าม)
1.ศีลอดในวันอีดทั'งสอง (อีดฟิ ฏรฺ และอีดกุรบาน) วันแรกของเดือนเชา
วาลและวันที 10 ของเดือนซุ ลฮิจญะฮฺ
2.ศีลอดมุซตะฮับของบุตรทีเป็ นสาเหตุสร้างความยากลําบากให้ดามารดา
3. ศีลอดมุซตะฮับของบุตรทีพ่อแม่ไม่อนุ ญาตให้ถือ (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
4. ศีลอดวันสุ ดท้ายของเดือนชะอฺ บาน โดยเนียตว่าเป็ นวันแรกของเดือน
เราะมะฏอน
4.ศีลอดมุซตะฮับของภรรยาทีสามีไม่อนุญาต (อิฮฺติยาฏวาญิบ)
5.ศีลอดระหว่างวันตัชรี ก (11-13 ซุ ลฮิจญะฮฺ ) สําหรับผูท้ ีอยูใ่ นมีนา
ศีลอด มุซตะฮับ
ถือศีลอดตลอดทั'งปี (ยกเว้นวันทีต้องห้ามและวันทีเป็ นมักรู ฮฺ) มุซตะฮับ
แต่ศีลอดทีถูกแนะนําและถูกเน้นไว้อย่างมากว่าให้ถือได้แก่
1. ศีลอดทุก ๆ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
2. ศีลอดวันมับอัซ (27 ของเดือนเราะญับ)
3. ศีลอดวันอีดเฆาะดีรคุม (18 ซุ ลฮิจญะฮฺ)
4. ศีลอดวันประสู ติท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ็อลฯ) (17 เราะบิอุลเอาวัล)
5. ศีลอดวันอาเราะฟะฮฺ (9 ซุ ลฮิจญะฮฺ ) แต่มีเงือนไขว่าต้องไม่เป็ นสาเหตุ
ทําให้ละทิ'งดุอาอฺ ในวันนั'น
6. ศีลอดวันที 1-9 ซุ ลฮิจญะฮฺ
7.ศีลอดทุกวันของเดือน เราะญับและชะอฺ บาน
8. ศีลอดวันแรก และวันที 3 ของเดือนมุฮรั รอม
9. ศีลอดทุกวันที 13, 14 และ 15 ของทุกเดือน

๑๕๑

ศีลอด มักรู ฮฺ
1. ศีลอดมุสตะฮับ ของแขกทีมาเยือน โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของ
บ้าน
2. ศีลอดมุสตะฮับ ของแขกทีเจ้าของบ้านได้หา้ ม
3. ศีลอดมุสตะฮับ ของบุตรทีไม่ได้ขออนุญาตบิดา
4. ศีลอดวัน อาชูรอ (10 มุฮรั รอม)
5.ศีลอดวันอะเราะฟะฮฺทีเป็ นเหตุทาํ ให้ไม่ได้อ่านดุอาอฺ ในวันนั'น
6. ศีลอดทีไม่รู้แน่ชดั ว่าเป็ นวัน อะเราะฟะฮฺหรื ออีดกุรบาน
เงือนไขเกียวกับการถือศีลอด
เนียต (ตั'งเจตนา) ถือศีลอด
1. การถือศีลอด เป็ นอิบาดะฮฺประเภทหนึง ฉะนั'น ต้องปฏิบตั ิเพือปฏิบตั ิ
ไปตามพระบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
2.ผูถ้ ือศีลอด สามารถเนียตได้ทุกคืนของเดือนเราะมะฎอนเพือถือศีลอด
ในวันรุ่ งขึ'น แต่ดีกว่าให้เนียตตั'งแต่คืนแรกว่า จะถือศีลอดตลอดทั'งเดือน
เราะมะฎอน
3. ศีลอดวาญิบทีกําหนดไว้ชดั เจน ไม่ควรเนียตให้ล่าหลังอะซานซุ บฮฺ
โดยไม่มีสาเหตุ
4.ศีลอดวาญิบทีกําหนดไว้ชดั เจน หากมีอุปสรรค เช่น ลืม หรื อเดิน
ทางไกลโดยไม่ได้เนียต จนกระทังถึงซุ ฮรฺ ถ้ายังไม่ได้ทาํ สิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ
ให้ศีลอดบาฏิล สามารถเนียตถือศีลอดได้
5. เนียตถือศีลอด ไม่จาํ เป็ นต้องกล่าวออกมาเป็ นคําพูด เพียงแค่รู้วา่ กําลัง
ปฏิบตั ิตามคําบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ตั'งแต่อะซานซุ บฮฺจนถึงอะซานมัฆริ บ
โดยละเว้นสิ งทีเป็ นเหตุทาํ ให้ศีลอดเสี ย ถือว่าเพียงพอ

๑๕๒

สิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้ ศีลอดบาฏิล (มุบฏิลลาต)
ผูท้ ีถือศีลอด ดืมตั'งแต่อะซานซุ บฮฺจนถึงอะซานมัฆริ บ ต้องหลีกเลียงการ
กระทําบางประเภท ถ้าทําบางสิ งบางอย่างเหล่านั'น ศีลอดบาฏิล สาเหตุ
เหล่านี'เรี ยกว่า มุบฏิลลาต ได้แก่
1. การกินและดืม
2. การทําให้ฝนละออง
ุ่
เข้าไปในลําคอ
3. การดํานํ'า
4. การอาเจียน
5. การร่ วมประเวณี
6. อิซติมนาอฺ (การสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเอง)
7. คงสภาพการมี:ูนุบ ฮัยฎฺ และนิฟาซจนถึงอะซานซุ บฮฺ
8. การโกหกทีสัมพันธ์ไปยังอัลลอฮฺ เราะซูล และตัวแทนของท่าน
9.การสวรทวารด้วยของเหลว
บทบัญญัติสิงทีเป็ นเหตุทาํ ให้ ศีลอดบาฏิล
1-2. กินและดืม
1. ผูถ้ ือศีลอด ถ้าตั'งใจกินบางสิ งบางอย่างหรื อดืม ศีลอดบาฏิล
2.ถ้าตั'งใจกลืนเศษอาหารทีติดอยูต่ ามซอกฟันลงไป ศีลอดบาฏิล
3. การกลืนนํ'าลายในปาก ศีลอดไม่บาฏิล ไม่วา่ จะมากเพียงใด
3.ขณะถือศีลอด ได้ลืม (ไม่รู้วา่ กําลังถือศีลอด) กินบางอย่างหรื อดืม ศีล
อดไม่บาฏิล
4.ผูท้ ีถือศีลอดไม่สามารถกินหรื อดืมได้ เพราะความอ่อนเพลีย แต่ถา้ มี
ความอ่อนเพลียมากเกินปกติทวไป
ั
และไม่สามารถอดทน อนุญาตให้กิน
และดืมได้ ไม่เป็ นไร แต่ศีลอดบาฏิล

๑๕๓

5.การฉี ดยา ถ้าไม่ได้แทนทีอาหาร ศีลอดไม่บาฏิล ถึงแม้วา่ จะทําให้
อวัยวะบางส่ วนชาหมดความรู ้สึกก็ตาม
3. ทําให้ฝนละอองเข้
ุ่
าไปในลําคอ
1. ผูท้ ีถือศีลอด ถ้าตั'งใจทําให้ฝนละอองเข้
ุ่
าไปในลําคอ ศีลอดบาฏิล ไม่
ว่าฝุ่ นละอองนั'นจะเป็ นอาหาร เช่น แป้ ง หรื อ ไม่ใช่อาหาร เช่น ฝุ่ นดิน
2. แต่บางกรณี ศีลอดจะไม่บาฏิล เช่น
- ฝุ่ นละอองไม่หนาจนเกินไป
- ฝุ่ นละออง เข้าไปไม่ถึงลําคอ (เข้าไปแค่ช่องปาก)
- ถูกบังคับ ทําให้ฝนละอองเข้
ุ่
าไปในลําคอ
- ไม่รู้วา่ กําลังถือศีลอดอยู่ (ลืม)
- กรณี ทีสงสัยว่า ฝุ่ นละอองได้เข้าไปถึงลําคอหรื อไม่
4. การดํานํ'า
1. ถ้าผูถ้ ือศีลอดตั'งใจดํานํ'าโดยให้ศีรษะและอวัยวะทุกส่ วนอยูใ่ ต้น' าํ
ศีลอดบาฏิล
2. การดํานํ'าบางกรณี ศีลอดไม่บาฏิลได้แก่
- ลืมว่าถือศีลอดและได้ดาํ นํ'า
- ดํานํ'าโดยศีรษะบางส่ วนอยูใ่ ต้น' าํ
- ดํานํ'าทีละด้านของศีรษะ
- ถูกบังคับให้ดาํ นํ'า (หรื อตกนํ'าโดยไม่ได้ต' งั ใจ)
- ถูกจับกดนํ'าโดยผูอ้ ืน
- สงสัยว่าได้ดาํ ศีรษะทั'งหมดลงในนํ'าหรื อไม่
5. การอาเจียน
1. ถ้าผูถ้ ือศีลอด ตั'งใจอาเจียน แม้จะเป็ นเพราะไม่สบายก็ตาม
ศีลอดบาฏิล

๑๕๔

2.ถ้าผูถ้ ือศีลอด ไม่รู้วา่ กําลังถือศีลอด หรื อถูกบังคับให้อาเจียน
ศีลอดไม่บาฏิล
6. การอิซติมนาอฺ (สําเร็ จความใคร่ ด้วยตัวเอง)
1. ถ้าผูถ้ ือศีลอด ทําอิซติมนาอฺ หมายถึงสําเร็ จความใคร่ ดว้ ยตัวเองจน
มะนี (อสุ จิ) เคลือนออกมา ศีลอดบาฏิล
2.ถ้าไม่ต' งั ใจ และมะนีได้เคลือนออกมา เช่น นอนหลับและฝันจนกระทัง
มะนีได้เคลือนออกมา ศีลอดไม่บาฏิล
7. คงสภาพการมี:ูนุบจนถึงอะซานซุ บฮฺ
ถ้าบุคคลหนึงมี:ูนุบจนถึงอะซานซุ บฮฺ โดยไม่ฆุซลฺ หรื อหน้าทีต้อง
ตะยัมมุมแต่ไม่ทาํ บางกรณี ศีลอดบาฏิล ซึ งกรณี ได้แก่
1. ผูท้ ีตั'งใจคงสภาพการมี:ูนุบจนถึงอะซานซุ บฮฺ หรื อหน้าทีต้องตะยัม
มุม แต่ไม่ทาํ
- ถ้าเป็ นศีลอดเดือนเราะมะฎอน ศีลอดบาฏิล
- ถ้าเป็ นศีลอดเกาะฏอเดือนเราะมะฎอน ศีลอดบาฏิล
- ถ้าเป็ นศีลอดอืน ๆ ถือว่าถูกต้อง
2. ถ้าลืมฆุซลฺ หรื อตะยัมมุม หลังจากนั'นสองหรื อสามวันนึ กขึ'นได้
- ถ้าเป็ นศีอลอดเดือนเราะมะฎอน ต้องเกาะฎอทั'งหมด
- ถ้าเป็ นศีลอดเกาะฎอเดือนเราะมะฎอน อิฮฺติยาฏวาญิบ
ให้เกาะฎอทั'งหมด
-ถ้าเป็ นศีลอดอืนทีไม่ใช่ศีลอดศีอลอดเดือนเราะมะฎอน
หรื อศีลอด
เกาะฎอเดือนเราะมะฎอน เช่น ศีลอดนะซัร หรื อกะฟาเราะฮฺ ศีลอดถูกต้อง
3. ถ้าผูถ้ ือศีลอดนอนหลับและฝันจนกระทังมะนีได้เคลือนออกมา ไม่วา
ญิบต้องรี บฆุซลฺ ทนั ที ศีลอดถูกต้อง

๑๕๕

4.ถ้ามี:ูนุบตอนกลางคืนเดือนเราะมะฎอน
ซึ งรู ้ดีวา่ จะไม่ตืนฆุซลฺ
ก่อนอะซานซุ บฮฺแน่นอน ดังนั'นต้องไม่นอน ถ้านอนหลับและไม่ตืน
ศีลอดบาฏิล
การกระทําทีมักรู ฮฺสําหรับผู้ถือศีลอด
1. การกระทําทุกประเภททีเป็ นเหตุทาํ ให้ร่างกายอ่อนเพลีย เช่น บริ จาค
เลือด
2. การสู ดดมดอกไม้ทีมีกลินหอม (แต่การฉี ดนํ'าหอมไม่เป็ นมักรู ฮฺ)
3. การทําให้เสื' อผ้าทีสวมใส่ อยูเ่ ปี ยกชื'น
4.แปรงฝันด้วยไม้ทีมีเปี ยกชื'น

ศีลอดเกาะฎอและกะฟาเราะฮฺ
ศีลอดเกาะฎอ
ถ้าไม่ได้ถือศีลอดในเวลาทีถูกกําหนดไว้ จําเป็ นต้องถือชดเชยในวันอืน
ดังนั'น การถือศีลอดชดเชยหลังจากเวลาทีกําหนดได้ผา่ นไปเรี ยกว่า การ
เกาะฎอศีลอด
กะฟาเราะฮฺศีลอด
กัฟฟาเราะฮฺ หมายถึงการปรับโทษสําหรับผูท้ ีตั'งใจทําให้ศีลอด บาฏิล ซึ ง
กําหนดไว้แน่นอน ได้แก่
1. การปล่อยทาสหนึงคนให้เป็ นอิสระ
2. ถือศีลอดสองเดือน โดย 31 วันแรกต้องติดต่อกัน
3.ให้อาหารจนอิมแก่คนยากจน 60 คน หรื อจ่ายให้คนละ 1 มุด (ประมาณ
7.5 ขีด)

๑๕๖

ถ้าบุคคลใดวาญิบต้องจ่ายกะฟาเราะฮฺ ต้องจ่ายหนึงในสามตามทีกล่าวมา
แต่ปัจจุบนั ตามหลักการของฟิ กฮฺไม่อาจพบทาสได้ ดังนั'น ให้จ่ายกะฟา
เราะฮฺประเภททีสองและสาม แต่ถา้ ไม่สามารถทําอย่างหนึงอย่างใดได้ ให้
จ่ายอาหารแก่คนจนตามความสามารถ แต่ถา้ ทําไม่ได้อีกให้ขอลุแก่โทษต่อ
พระอัลลอฮฺ (ซบ.)
กรณีทวาญิ
ี บเกาะฎอศีลอดอย่ างเดียวไม่ ต้องจ่ ายกะฟาเราะฮฺ ได้ แก่
1. ตั'งใจอาเจียนขณะถือศีลอด
2. ลืมฆุซุลฺญินาบะฮฺเดือนเราะมะฎอน หรื อถือศีลอดในสภาพมี:ูนุบ
หลายวัน
3. เดือนรอมฎอนไม่ได้สอบถามว่าถึงเวลาซุ บฮฺหรื อยัง และได้ทาํ ในสิ งที
เป็ นสาเหตุทาํ ให้ศีลอดบาฏิล เช่น ดืมนํ'า ต่อมารู ้วา่ ถึงเวลาซุ บฮฺแล้ว
4. ถ้ามีผบู ้ อกกว่ายังไม่ถึงเวลาซุ บฮฺ ผูถ้ ือศีลอดได้ทาํ สิ งทีเป็ นสาเหตุทาํ ให้
ศีลอดบาฏิล หลังจากนั'นรู ้วา่ ถึงเวลาแล้ว
5.ถ้าตั'งใจไม่ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนหรื อตั'งใจทําให้ศีลอดบาฏิล วา
ญิบต้องเกาะฎอและจ่ายกะฟาเราะฮฺ
บทบัญญัติการเกาะฎอและจ่ ายกะฟาเราะฮฺ
1.ไม่จาํ เป็ นต้องรี บเกาะฎอศีลอดทีขาดไปทันที แต่อิฮฺติยาฏวาญิบ ให้
เกาะฎอก่อนทีจะถึงเราะมะฎอนปี หน้า
2. ถ้ามีศีลอดเกาะฎอเดือนเราะมะฎอนหลายเดือน จะเกาะฎอเดือนใด
ก่อนก็ได้ไม่เป็ นไร แต่ถา้ เวลาเกาะฎอของเดือนสุ ดท้ายกระชั'นชิดเกินไป
เช่น มีศีลอดเกาะฎอเดือนสุ ดท้ายอยู่ 10 วันและอีก 10 วันจะถึงเดือนเราะ
มะฎอน ดังนั'น ให้ถือศีลอดเกาะฎอเดือนสุ ดท้ายก่อน

๑๕๗

3. ต้องไม่ปล่อยกะฟาเราะฮฺ ให้ล่าออกไปหรื อเพิกเฉย แต่ไม่จาํ เป็ นต้อง
รี บทําทันทีทนั ใด
4. ถ้าการกะฟาเราะฮฺ วาญิบสําหรับบุคคลหนึง แต่เขาไม่ได้ทาํ และปล่อย
เวลาให้ผา่ นไปหลายปี ไม่มีสิงใดเพิมมากไปกว่านั'น
5. ถ้าไม่ได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน เพราะมีอุปสรรค์บางประการ เช่น
เดินทางไกล หรื อไม่สบาย เมือสิ' นเดือนเราะมะฎอนอุปสรรคก็หมดไปด้วย
แต่ต' งั ใจไม่เกาะฎอศีลอดจนกระทังถึงเดือนรอมฎอนปี หน้า
ดังนั'น
นอกจากต้องเกาะฎอแล้ว ต้องจ่ายอาหารแก่คนจนวันละ 1 มุดด้วย
6. ถ้าได้ทาํ ให้ศีลอดบาฏิลโดยการกระทําทีฮะรอม เช่น ทําอิซติมนาอฺ
อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องจ่ายกะฟาเราะฮฺ รวมทั'งสามประเภทกล่าวคือ ต้อง
ปล่อยทาสหนึงคนให้เป็ นอิสระ ถือศีลอดสองเดือนติดต่อกัน และต้องจ่าย
อาหารแก่คนยากจน 60 คน แต่ถา้ ไม่สามารถทําทั'งสามประเภทได้ ประเภท
ใดมีความสามารถต้องทําประเภทนั'น
7. ถ้าไม่ได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนเนื องจากไม่สบาย และอาการป่ วย
ได้ยาวนานจนถึงเราะมะฎอนปี หน้า การเกาะฎอศีลอดหมดไปจากเขาซึ งวา
ญิบ ต้องจ่ายอาหารแก่คนจนวันละ 1 มุด
กรณี ต่อไปนี'ไม่วาญิบต้องเกาะฎอและกะฟาเราะฮฺ
1. ก่อนเข้าสู่ วยั บรรลุนิติภาวะตามศาสนาบัญญัติ ไม่ได้ถือศีลอด
2. ไม่ได้ถือศีลอดช่วงทียังเป็ นกาฟิ รกล่าว คือ ถ้าหากกาฟิ รได้เป็ นมุสลิม
ไม่วาญิบต้องเกาะฎอศีลอดช่วงทีผ่านมา

๑๕๘

3. บุคคลทีไม่สามารถถือศีลอดเพราะความแก่ชรา และหลังจากเดือนเราะ
มะฎอนได้ผา่ นพ้นไปก็ไม่สามารถเกาะศีลอดได้อีก และถ้าการถือศีลอดเป็ น
เรื องยากลําบาก ดังนั'น ให้จ่ายอาหารแก่คนยากจนทุกวัน ๆ ละ 1 มุด
ศีลอดเกาะฎอของบิดาและมารดา
หลังจากบิดาได้เสี ยชีวติ * เป็ นหน้าทีของบุตรชายคนโตต้องเกาะฎอนะ
มาซและศีลอดของบิดาทีได้ขาดไป และอิฮฺติยาฏมุซตะฮับให้เกาะฎอถือศีล
อดและนะมาซของมารดาด้วย
*อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี ...บิดาและมารดาได้เสี ยชีวติ
ศีลอดของผู้เดินทางไกล
ผูเ้ ดินทางทีต้องลดจํานวนนะมาซ 4 เราะกะอัตให้เหลือ 2 เราะกะอัต
ขณะเดินทางต้องไม่ถือศีลอดแต่ตอ้ งเกาะฎอภายหลัง ส่ วนผูเ้ ดินทางทีต้อง
นะมาซเต็ม เช่น ผูท้ ีมีอาชีพเดินทาง ต้องถือศีลอดระหว่างการเดินทางด้วย
เงือนไขศีลอดเดินทาง
ขณะเดินทาง
1. ถ้าออกเดินทางก่อนซุ ฮรฺ เมือไปถึงเขตตะรัคคุซ ศีลอดบาฏิล และถ้า
ก่อนไปถึงเขตได้ทาํ สิ งทีเป็ นสาเหตุให้สิงบาฏิล อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องจ่าย
กะฟาเราะฮฺดว้ ย
2. ถ้าออกเดินทาง หลังซุ ฮรฺ ศีลอดถูกต้อง และต้องไม่ใช้เงือนไขการ
เดินทางทําให้ศีลอดบาฏิล กลับจากการเดินทาง
1. กลับมาถึงก่อนซุ ฮรฺ หมายถึง กลับถึงภูมิลาํ เนาของตนหรื อสถานทีซึ ง
ตั'งใจพํานักอยูท่ ีนันเป็ นเวลา 10 วัน

๑๕๙

- ถ้ายังไม่ได้กระทําสิ งทีเป็ นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล ต้องถือศีลอดในวัน
นั'น ศีลอดถูกต้อง
- ถ้าได้ทาํ ให้ศีลอดบาฏิลก่อนแล้ว ศีลอดวันนั'นไม่วาญิบ แต่ตอ้ งเกาะฎ
อภายหลัง
2. หลังซุ ฮรฺ ถือว่าศีลอดบาฏิล และต้องเกาะฎอภายหลัง
หมายเหตุ การเดินทางในเดือนเราะมะฎอนไม่เป็ นไร แต่เพือหนีการถือ
ศีลอดมักรู ฮฺ

ซะกาตฟิ ฏเราะฮฺ
หลังจากเดือนเราะมะฎอนอันจําเริ ญได้ผา่ นพ้นไป หมายถึงวันอีดฟิ ฏรฺ
จําเป็ นต้องบริ จาคทรัพย์สินส่ วนตัวเล็กน้อยในฐานะ ซะกาตฟิ ฏเราะฮฺ แก่คน
ยากจน
จํานวนซะกาตฟิ ฏเราะฮฺ
สําหรับตัวเองและผูท้ ีอยูอ่ ยูใ่ ต้ปกครอง เช่น ภรรยา หรื อบุตรเป็ นต้น คน
ละ 3 กิโลกรัม
ประเภทของซะกาตฟิ ฏเราะฮฺ
ประเภทของซะกาตฟิ ฏรฺ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์ เลย์ อินทผลัม องุ่นแห้ง
ข้าวสาร ข้าวโพดและอืน ๆ ทีคล้ายคลึงกัน หรื อใช้สตางค์จ่ายแทนสิ งหนึง
สิ งใดเหล่านี' ถือว่าเพียงพอ

๑๖๐

หมวดที 7 คุมซฺ และซะกาต
หนึงในหน้าที ๆ สําคัญทางเศรษฐกิจของสังคมมุสลลิม คือ การจ่ายคุมซฺ
หมายถึงจ่ายของบางประเภทหรื อรายรับสุ ทธิ ประจําปี ของตนต้องจ่าย 1/5
แก่ผปู ้ กครองอิสลาม ถ้าสมัยปรากฏกายของอิมามต้องจ่ายให้กบั อิมาม (อ.)
แต่ยคุ ปั จจุบนั ต้องจ่ายให้กบั ตัวแทนของอิมาม ได้แก่วลิ ายะตุลฟะกีฮฺ หรื อ
บรรดามัรญิอฺทีตนตักลีดอยู่
สิ งของ 7 ประเภทวาญิบต้ องจ่ ายคุมซฺ
- รายได้สุทธิ ทีเหลือประจําปี (ประโยชน์ทีได้จากการทํามาหากิน)
- แร่ ธาตุ
- ขุมทรัพย์
- ทรัพย์สงคราม
- เครื องประดับทีนําขึ'นมาจากท้องทะเล
- ทรัพย์สินฮะลาลทีผสมกับทรัพย์สินฮะรอม
- พื'นดินทีกาฟิ รซิ มมี ได้ซ'ื อจากมุสลิม
การจ่ายคุมซฺ วาญิบเหมือนกับนมาซและการถือศีลอด ซึ งบุคคลทีบาลิฆ
และมีสติสัมปชัญญะคนใดก็ตาม มีหนึงในทรัพย์สินตามกล่าวมา ต้อง
จ่ายค่มซฺ
ด้วยเหตุน' ี ใครก็ตามเมือถึงวัยบรรลุนิตะภาวะตามศาสนบัญญัติ ได้นึกถึง
นมาซ และการถือศีลอด จําเป็ นทีเขาต้องคิดถึงการจ่ายซะกาต คุมซฺ และวา
ญิบอืน ๆ ของศาสนาด้วย ฉะนั'น เป็ นความจําเป็ นทีต้องสร้างความเข้าใจ
เกียวกับเงือนไขและหลักการของวาญิบเหล่านั'น แต่สิงทีจะนําเสนอไม่ใช่
ทั'งหมดของสิ งของทีเป็ นวาญิบต้องจ่ายคุมซฺ

๑๖๑

จะนําเสนอบางอย่างทีเป็ นความต้องการของสังคมและเป็ นหน้าทีของทุก
คน ซึ งสิ งนั'น คือ รายได้สุทธิ ประจําปี ของบุคคลหรื อครอบครัว
และเพือความเข้าใจทีดียงขึ
ิ ' นควรศึกษาประเด็นต่อไปนี'
1. จุดประสงค์ของรายรับประจําปี หมายถึงอะไร
2. ปี นั'นให้นบั ตามปี ทาง สุ ริยะคติ หรื อจันทรคติ และการเริ มนับปี ควร
เริ มนับเมือใด
รายจ่ ายประจําปี
อิสลามให้เกียรติและเคารพอาชีพการงานทีสุ จริ ตทั'งหลาย และยังถือว่า
รายจ่ายส่ วนตัวมีความสําคัญมากกว่าการจ่ายคุมซฺ ด้วยเหตุน' ี ตลอดทั'งปี
สามารถนํารายรับทั'งหมดเป็ นค่าใช้จ่ายของตนได้ และเมือถึงสิ' นปี ถ้าไม่มีสิง
ใดเพิมขึ'นไม่วาญิบต้องจ่ายคุมซฺ แต่หลังจากได้หกั ค่าใช้จ่ายเรี ยบร้อยแล้วยัง
เหลือรายรับ ดังนั'น จําเป็ นต้องจ่าย 1/5 ในฐานะของคุมซฺ และส่ วนทีเหลือ
4/5 ถือเป็ นเงินสะสมของตน
ดังนั'นจุดประสงค์ของคําว่ารายจ่ายประจําปี หมายถึงของทุก
สิ งทีตน และครอบครัวมีความต้องการ ดังตัวอย่าง เช่น
- อาหารและเครื องนุ่งห่ม
- ของใช้ภายในครัวเรื อน เช่น หม้อ และภาชนะทีจําเป็ น
- พาหนะทีใช้ขนส่ งสิ งของ ทีไม่ได้ใช้เฉพาะการทํามาหากินหรื องาน
เท่านั'น
- ค่าใช้จ่ายสําหรับแขกทีมาเยียม
- ค่าใช้จ่ายเรื องแต่งงาน
- ตําราทีเป็ นความต้องการ
- และค่าใช้จ่ายทีใช้เพือซิ ยาเราะฮฺ
- รางวัลและของกํานัลทีได้จดั หาให้คนอืน

๑๖๒

- เงินบริ จาค บนบาน หรื อเงินเตรี ยมไว้เพือจ่ายกะฟาเราะฮฺ
ปี ของคุมซฺ
วันแรกทีถึงวัยบาลิฆต้องนมาซ เดือนรอมฎอนแรกมาถึงต้องถือศีลอด
และเมือเวลาผ่านไปหนึงปี เต็มเมือหักจากรายจ่ายของปี ทีแล้วมีรายได้เหลือ
ต้องจ่ายค่มซฺ ด้วยเหตุน' ี จะเห็นว่าการนับปี ของคุมซฺ ให้เริ มนับตั'งแต่เริ มต้นมี
รายได้เป็ นครั'งแรก จนกระทังสิ' นสุ ดปี ทางสุ ริยคติ
ฉะนั'นเริ มต้นปี ของ...
- เกษตรกร ให้เริ มนับตั'งแต่การเก็บเกียวผลผลิตเป็ นครั'งแรก
- พนักงาน ให้เริ มนับเมือได้รับเงินเดือน ๆ แรก
- คนงาน ให้เริ มนับเมือรับค่าจ้างงวดแรก
- เจ้าของร้านค้าและกิจการ ให้เริ มนับเมือขายของได้เป็ นครั'งแรก
ทรัพย์ สินบางประเภททีได้ รับดังต่ อไปนีไ? ม่ ต้องจ่ ายคุมซฺ
- มรดกทีได้รับมา
- สิ งของทีให้ในฐานะของกํานัลหรื อทีระลึก
- รางวัลทีได้รับ*
อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี รางวัลทีได้รับถ้าเป็ นสิ งของทีมีค่าต้องจ่าย
คุมซฺ แต่ถา้ เป็ นสิ งของทีไม่มีค่าไม่ตอ้ งจ่ายคุมซฺ (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า
261 คําถามที 870)
- สิ งทีได้รับในฐานะของอีด เช่น เงินบําเหน็ด
- ทรัพย์สินทีให้บุคคลอืนในฐานะของคุมซฺ หรื อซะกาต

๑๖๓

ผลทีตามมาของการไม่ จ่ายคุมซฺ
1. ทรัพย์สินทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ ไม่มีสิทธิXใช้จ่าย หมายถึงอาหารทียัง
ไม่ได้จ่ายคุมซฺ ไม่สามารถรับประทานได้ หรื อสตางค์ทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ ไม่
สามารถนําไปซื' อของใช้อย่างอืนได้
2. ถ้าใช้สตางค์ทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ ซื' อข้าวของเครื องใช้ (โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูป้ กครอง) 1 ใน 5 ของการซื' อขายนั'นบาฏิล
3. ถ้าใช้สตางค์ทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ เป็ นค่าเช่าห้องอาบนํ'าเพือฆุซลฺ
ฆุซุลฺบาฏิล หรื อเป็ นค่าทีพักอาศัย และนมาซในนั'น นมาซบาฏิล
4. ถ้าใช้สตางค์ทียังไม่ได้จ่ายคุมซฺ ซื' อบ้าน และนมาซในบ้านนั'น
นะมาซบาฏิล

บทบัญญัติของคุมซฺ
1. ถ้าออมทรัพย์ หลังจากหักค่าใช้จ่ายเมือสิ' นปี แล้ว ยังมีรายได้สุทธิ เหลือ
ต้องจ่ายคุมซฺ
2.ข้าวของเครื องใช้ภายในบ้านทีซื' อมาใช้แต่ปัจจุบนั ไม่ตอ้ งการแล้ว
(ความต้องการได้หมดไป) อิฮฺติยาฏวาญิบ ต้องจ่ายคุมซฺ * เช่น ซื' อตูเ้ ย็นเครื อง
ใหญ่มาใหม่ตูเ้ ย็นเครื องเก่าจึงไม่ได้ใช้ ดังนั'น ต้องจ่ายคุมซฺ
*อายะตุลลอฮฺ อะลี ตอเมเนอี การขายข้าวของเครื องใช้ทีจําเป็ นในชีวิต
หลังจากปี ของคุมซฺ ได้ผา่ นไป ไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายคุมซฺ (อิซติฟตาอาต คําถาม
ที 46 – 47)
3. การนําเงินทีหามาได้ซ'ื อข้าวของเครื องใช้ เช่น ข้าวสาร นํ'ามัน ใบชา
และอืน ๆ ถ้าสิ' นปี ใช้ไม่หมดส่ วนทีเหลือต้องจ่ายคุมซฺ
4. ถ้าเด็กทียังไม่บาลิฆได้ลงทุนด้วยเงินก้อนหนึง และมีกาํ ไรจากการ
ลงทุนนั'น อิฮฺติยาฎวาญิบ หลังจากบาลิฆแล้วต้องจ่ายคุมซฺ

๑๖๔

การใช้ จ่ายคุมซฺ
โดยหลักการแล้ว เงินคุมซฺ ต้องแบ่งออกเป็ นสองส่ วนครึ งหนึงเป็ นของอิ
มามมะฮฺดียฺ (อ.) ซึ งต้องจ่ายให้กบั มัรญิอฺตกั ลีด หรื อวิลายะตุลฟะกีฮฺ หรื อ
ตัวแทนของท่าน
ส่ วนอีกครึ งต้องจ่ายให้กบั มัรญิอฺหรื อวิลายะตุลฟะกีฮฺ หรื อขออนุ ญาต
ท่านจ่ายให้กบั บรรดาซัยยิดทีมีสิทธิX รับเงินคุมซฺ

เงือนไขของซัยยิดทีสามารถรับคุมซฺได้
1. ยากจนหรื ออนาถา ตกค้างจากการเดินทาง แม้วา่ เมืออยูใ่ นเมืองของ
ตนจะไม่ใช่คนจนก็ตาม
2. เป็ นชีอะฮฺ 12 อิมาม
3. ไม่ทาํ บาปอย่างเปิ ดเผย (อิฮฺติยาฎวาญิบ) การจ่ายคุมซฺ ต้องไม่เป็ น
การสนับสนุนการทําบาปของเขา
4. ต้องเป็ นผูท้ ีค่าใช้จ่ายของพวกเขาอยูใ่ นความรับผิดชอบของเขา เช่น
ต้องไม่ใช่ภรรยา และบุตร (อิฮฺติยาฏวาญิบ)

ซะกาต (ทานบังคับ)
หนึงในหน้าที ๆ สําคัญทางเศรษฐกิจอีกประการหนึงของสังคมมุสลลิม
คือ การจ่ายซะกาต ซึ งความสําคัญของซะกาตนั'นจะเห็นว่า อัล-กุรอาน กล่าว
ไว้เคียงคู่กบั นะมาซเสมอ อันเป็ นเครื องหมายทียืนยันถึงการมีอีมาน และเป็ น
ปั จจัยของความสัจจริ ง
ริ วายะฮฺมากมายจากอิมามมะอฺ ซูม (อ.) รายงานว่า บุคคลใดหลีกเลียงการ
จ่ายซะกาตเท่ากับได้ออกนอกศาสนา

๑๖๕

ซะกาตเหมือนกับคุมซฺ มีกาํ หนดแน่นอน ส่ วนหนึงเป็ นภาษีทีประกัน
ร่ างกายและชีวติ (ให้สะอาดบริ สุทธิX ) ซึ งทุกปี จะต้องบริ จาคหนึงครั'งในวัน
อีดฟิ ฎรฺ และวาญิบสําหรับผูท้ ีมีความสามารถในการบริ จาคทรัพย์เท่านั'น ซึ ง
ซะกาตประเภทนี'กล่าวไปแล้วตอนอธิ บายศีลอด
อีกประเภทหนึง คือ ซะกาตทรัพย์สินแต่ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินทุก
ประเภทของประชาชนต้องออกซะกาตหมด เฉพาะ 9 ประเภทเท่านั'น ทีต้อง
จ่ายซึ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี'
สิ งของวาญิบต้ องจ่ ายซะกาต (ทานบังคับ)
1. พืชผลเกษตรกรรม ได้แก่ขา้ วสาลี ข้าวบาร์ เลย์ อินทผลัม และผลองุ่น
แห้ง
2. สัตว์เลี'ยงได้แก่ อูฐ วัว และแกะ
3. แร่ ธาตุได้แก่ ทองคํา และเงิน
ปริ มาณทีจําเป็ น (ขั'นกําหนด)
ซะกาตสิ งของต่าง ๆ เหล่านี'จะวาญิบเมือถึงปริ มาณทีกําหนดไว้แน่นอน
ซึ งเรี ยกว่า ฮัดนิซอบ หมายถึง ถ้าปี นั'นผลผลิตได้ไม่ถึงขั'นทีกําหนดไว้ หรื อ
สัตว์เลี'ยงมีจาํ นวนน้อยกว่าปริ มาณ ไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายซะกาต
ขั?นกําหนดของพืชผล
พืชผลทั'ง 4 ประเภททีกล่าวมา มีปริ มาณกําหนดเพียงอย่างเดียวคือ
ประมาณ 850 กิโลกรัม ด้วยเหตุน' ี จะเห็นว่าถ้าผลผลิตได้นอ้ ยกว่าปริ มาณ
กําหนดไม่ตอ้ งจ่ายซะกาต

๑๖๖

ปริมาณซะกาตทีเป็ นพืชผล
ถ้าผลผลิตใดถึงขั'นกําหนด (ฮัดนิซอบ) จําเป็ นต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยใน
ฐานะของซะกาต แต่ซะกาตทีเป็ นพืชผลขึ'นอยูก่ บั การให้น' าํ แก่ไร่ นาและ
เรื อกสวนเหล่านั'น ฉะนั'น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี'
1. ปริ มาณซะกาตของผลผลิตทีใช้น' าํ ฝน และนํ'าจากลําธารหรื อลําคลอง
(ให้น' าํ แบบธรรมชาติโดยไม่ตอ้ งลงทุน) ปริ มาณซะกาต 1 / 10
2. ปริ มาณซะกาตของผลผลิตทีใช้เครื องทุ่นแรง เช่น ใช้เรื อหัดวิดนํ'า เอา
ถังตักนํ'า กังหันลม หรื อใช้เครื องสู บนํ'าไปล่อเลี'ยงพืชเป็ นต้น (มีการลงทุน
ลงแรง) ประมาณซะกาต 1 / 20
3. ปริ มาณซะกาตของผลผลิตทีใช้ท' งั สองประเภทข้างต้น (อาศัย
ธรรมชาติบวกกับการลงทุน) ปริ มาณซะกาตแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือครึ งหนึง
ต้องจ่าย 1 / 10 และอีกครึ งต้องจ่าย 1 / 20
ขั'นกําหนดของสัตว์เลี'ยง
1. แกะ ขั'นกําหนดแรกของแกะคือ 40 ตัว ต้องออกซะกาต 1 ตัว ถ้าแกะมี
จํานวนไม่ถึง 40 ตัวไม่ตอ้ งออกซะกาต
2. วัว ขั'นกําหนดแรกของวัวคือ 30 ตัว ต้องออกซะกาตเป็ นลูกวัวทีมีอายุ
ครบ 1 ขวบบริ บูรณ์อย่างเข้าขวบทีสอง 1 ตัว
3. อูฐ ขั'นกําหนดแรกของอูฐคือ 5 ตัว ต้องจ่ายซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว ถ้ามี
อูฐไม่ถึง 26 ตัว ทุก ๆ 5 ตัวต้องจ่ายซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว แต่ถา้ มีอูฐครบ 26
ตัว ต้องจ่ายซะกาตเป็ นอูฐ 1 ตัว
4. ขั'นกําหนดของทองคําและเงิน ขั'นกําหนดของทองคําคือ 15 มิซกอล
ส่ วนเงินคือ 105 มิซกอล และปริ มาณซะกาตของทั'งสองคือ 1 / 40

๑๖๗

หมายเหตุ 16 มิซกอล มีน' าํ หนักประมาณ 75 กรัม
ตัวอย่างขั'นกําหนดและประมาณของทีต้องจ่ายซะกาต
ลําดับที
ประเภท ขั'นกําหนด
ปริ มาณซะกาต
4 ข้าวสาลี
ข้าวบาร์ เลย์
อินทผลัม
ผลองุ่น
847 / 207 กิโลกรัม
1 / 10 ถ้าใช้น' าํ จากธรรมชาติ นํ'าฝน นํ'าคลอง ไม่ตอ้ งลงทุน
1 / 20 ถ้าใช้เครื องสู บนํ'า แบบไม่ธรรมชาติมีการลงทุน
3 / 40 ถ้าใช้ท' งั สองกรณี แบบธรรมชาติบวกกับลงทุน
5 อูฐ - ถ้าอูฐ 5 ตัว
- ถ้าอูฐ 25 ตัว
- ถ้าอูฐ 26 ตัวต้องจ่ายซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว
ทุก ๆ ห้าตัวต้องจ่ายซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว
ต้องจ่ายซะกาตเป็ นอูฐ 1 ตัว
6 วัว
ถ้ามีววั 30 ตัว ต้องจ่ายซะกาตเป็ นลูกวัวอายุ 1 ขวบ 1 ตัว
7 แกะ ถ้ามีแกะ 40 ตัว ต้องจ่ายซะกาตเป็ นแกะ 1 ตัว
8 ทองคํา ถ้ามีทองคํา 15 มิซกอล ต้องจ่ายซะกาต 1/40
9 เงิน ถ้ามีเงิน 105 มิซกอล ต้องจ่ายซะกาต 1/40

๑๖๘

บทบัญญัติของซะกาต
1. ค่าใช้จ่ายทีใช้ในการลงทุนปลูกข้าวสาลี ข้าวบาร์ เลย์ อินทผลัม และ
องุ่น เหมือนกับราคาของเมล็ดพันธุ์ ค่าจ้างคนงาน และรถไถ สามารถหักจาก
ผลผลิตทั'งหมดได้ ซึ งขั'นกําหนดของซะกาตพืชผลต้องคํานวณก่อนทีจะหัก
ค่าใช้จ่ายทั'งหมด ถ้าผลผลิตก่อนหักค่าใช้จ่ายถึงขั'นทีกําหนดไว้ วาญิบต้อง
จ่ายซะกาต แต่ให้จ่ายเฉพาะส่ วนทีเหลือจากหักแล้ว
2. ชะกาตทีเป็ นสัตว์เลี'ยงจะวาญิบเมือ
- เป็ นเจ้าของสัตว์เหล่านั'นนาน 1 ปี ด้วยเหตุน' ี ถ้าซื' อวัวมา 100 ตัวเลี'ยงไว้
นาน 9 เดือนหลังจากนั'นได้ขายไป ซะกาตไม่วาญิบ
- สัตว์ทีเลี'ยงไว้ตอ้ งว่างงาน 1 ปี เต็ม ดังนั'น ถ้าวัว หรื อ อูฐทีเลี'ยงไว้ใช้งาน
ในไร่ นา หรื อใช้ขนของไม่ตอ้ งจ่ายซะกาต
- สัตว์ทีเลี'ยงไว้หนึงปี เต็มกินหญ้าตามทุ่งหญ้า ดังนั'น ถ้าภายในหนึงปี
สัตว์ได้กินหญ้าทีเจ้าของซื' อมา หรื อเกียวหญ้าจากทีอืนมาให้สัตว์กิน หรื อ
กินหญ้าทีเจ้าของปลูกไว้ ไม่ตอ้ งจ่ายซะกาต
3. ซะกาตทองคําและเงิน จะวาญิบเมือเป็ นเหรี ยญทองทีนํามาเป็ นอัตรา
ซื' อแลกเปลียน ดังนั'น ทองคํารู ปพรรณทีผูห้ ญิงใช้เป็ นเครื องประดับอยูท่ ุก
วันนี' ไม่ตอ้ งจ่ายซะกาต
4. ซะกาตทองคําและเงิน เป็ นวาญิบต้องจ่ายเมือได้เป็ นเจ้าของนิซอบ
ประมาณ 11 เดือนเศษ ดังนั'นระหว่าง 11 เดือนนี' ถ้าหากจํานวนทองคําและ
เงินได้ลดตํากว่านิซอบ ไม่ตอ้ งจ่ายซะกาต
5. การจ่ายซะกาตเป็ นอิบาดะฮฺ ดังนั'น สิ งทีจ่ายออกไปต้องเนียตเป็ นซะ
กาตและกุรบะตันด้วย

๑๖๙

ผู้มสี ิ ทธิCรับซะกาต
ผูท้ ีมีสิทธิX รับซะกาตมี 8 จําพวก ซึ งสามารถรับได้ท' งั หมดหรื อบางส่ วน
1. คนยากจน หมายถึงผูท้ ีมีรายได้ประจําปี ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย หรื อ
ครอบครัวมีรายจ่ายมากกว่ารายได้
2. คนอนาถา
3. เจ้าหน้าที ๆ อิมาม (อ.) ได้แต่งตั'ง หรื อตัวแทนของท่านให้มีหน้าที
รวบรวมซะกาต ดูแล หรื อแจกจ่าย
4.เพือความใกล้ชิดและสมานฉันท์ และเพือหวังว่าจะเป็ นการโน้มน้าว
จิตใจให้เข้ารับอิสลาม เช่น ผูท้ ีไม่ใช่มุสลิมถ้าหากได้ช่วยเหลือพวกเขา จะ
เป็ นสาเหตุทาํ ให้พวกเขาเบียงเบนมาสู่ อิสลาม
หรื อช่วยเหลือมุสลิมทํา
สงคราม
5. เพือปลดปล่อยทาสมุสลิม
6.ผูท้ ีเป็ นหนี'สินทีไม่สามารถชําระหนี'สินของตนได้
7.จ่ายในวิถีทางของอัลลอฮฺ (ซบ.) หมายถึงภารกิจทีก่อให้เกิดประโยชน์
กับสังคมส่ วนรวม และเป็ นทีพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ เช่น การสร้างถนน
หนทาง สะพาน หรื อมัสญิด
8. ผูเ้ ดินทางทีตกค้าง ซึ งไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทางกลับบ้าน แม้วา่ เมืออยูท่ ี
บ้านจะไม่ใช่คนยากจนก็ตาม

๑๗๐

การกําชับความดีและห้ ามปรามความชัว
มนุษย์ทุกคนต่างมีหน้าทีรับผิดชอบ เมือเห็นผูค้ นในสังคมยอมรับการ
กระทําความชัว และละทิ'งการกระทําความดี ด้วยเหตุน' ี ถ้าผูค้ นละทิ'งภารกิจ
อันเป็ นวาญิบ หรื อกระทําสิ งฮะรอม ไม่อนุ ญาต ให้เฉยเมยหรื อมองไม่เห็น
ความแตกต่างเมือเผชิญกับสิ งเหล่านั'น ทุกต้องร่ วมมือกันในการรณรงค์วา
ญิบ และขัดขวางสิ งฮะรอม การกระทําดังกล่าวนี'เรี ยกว่า การกําชับความดี
และห้ามปรามความชัว
การให้ ความสํ าคัญต่ อการกําชั บความดีและห้ ามปรามความชั ว
รายงานจากอิมามผูบ้ ริ สุทธิX (อ.) กล่าวว่า
- การกําชับความดีและห้ามปรามความชัว เป็ นวาญิบทีมีความสําคัญทีสุ ด
และมีเกียรติอย่างยิงในหมู่วาญิบทั'งหลาย
- วาญิบต่าง ๆ ของศาสนา เนืองจากการยืนหยัดในการกําชับความดีและ
ห้ามปรามความชัว
- การกําชับความดีและห้ามปรามความชัว เป็ นความจําเป็ นของศาสนา
ถ้าบุคคลใดไม่ยอมรับถือว่าเป็ นผูป้ ฏิเสธ
- ถ้าทุกคนละเว้นการกําชับความดีและห้ามปรามความชัว ความจําเริ ญจะ
ถูกถอดถอนไปจากสังคม และดุอาอฺ จะไม่ถูกยอมรับ
คําจํากัดความของความดีและความชัว
บทบัญญัติของศาสนาเรี ยกวาญิบและมุซตะฮับทั'งหมด ว่าความดี (มะอฺ
รู ฟ) และเรี ยกฮะรอมทั'งหมดว่าความชัว (มุนกิร) ด้วยเหตุน' ี การสนับสนุน
ให้ผคู ้ นในสังคมกระทําภารกิจต่าง ๆ อันเป็ นวาญิบและมุสตะฮับ คือ การ
กําชับความดี ส่ วนการห้ามปรามพวกเขาให้ออกห่างจากสิ งฮะรอมและมักรู ฮฺ
เรี ยกว่า การห้ามปรามความชัว

๑๗๑

การกําชับความดีและห้ามปรามความชัว เป็ นวาญิบกิฟาอีย ์ ซึ งถ้ามีผู ้
ปฏิบตั ิพอเพียงแล้ว ถือว่าผูอ้ ืนหมดหน้า แต่ถา้ ทุกคนละเว้นทั'งหมดทั'งที
เงือนไขในการปฏิบตั ิยงั คงมีอยู่ ถือว่าทุกคนได้ละทิ'งวาญิบ
เงือนไขการกําชับความดีและห้ามปรามความชัว
การกําชับความดีและห้ามปรามความชัว จะวาญิบต่อเมือมีเงือนไขบาง
ประการ แต่ถา้ ไม่มีเงือนไขเหล่านี'หน้าทีจะหมดไป ได้แก่
1. ผูท้ ีทําหน้าทีกําชับความดีและห้ามปรามความชัว ต้องรู ้วา่ สิ งทีผูอ้ ืน
กําลังทําอยูน่ ' นั ฮะรอม และสิ งทีได้ละเว้นไป คือ วาญิบ* ดังนั'น บุคคลใดไม่
รู ้วา่ สิ งทีเขากําลังกระทําฮะรอมหรื อไม่ การห้ามปรามจึงไม่วาญิบ
* อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี... เช่นกันถ้ารู ้วา่ ผูก้ ระทํา รู ้เรื องการกําชับ
และห้ามปรามเป็ นอย่างดี (อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้า 334 คําถามที 1)
2. คิดว่าการกําชับความดีและห้ามปรามความชัวคงจะมีผลกับเขา ฉะนั'น
ถ้ารู ้วา่ ไม่มีผลอันใดกับเขา การกําชับและห้ามปราม ไม่วาญิบ
3. ผูก้ ระทําผิดยังคงทําความผิดอยู่ แต่ถา้ รู ้แน่ชดั ว่าผูก้ ระทําผิดตัดสิ นใจ
เลิกกระทํา และจะไม่ยอ้ นไปกระทําอีกเด็ดขาด หรื อไม่สบโอกาสในการ
ย้อนกับไปทําอีก ดังนั'น การกําชับและห้ามปรามความชัวไม่วาญิบ
4. การกําชับและห้ามปรามความชัว ต้องไม่กลายเป็ นสาเหตุนาํ อันตราย
มาสู่ ชีวติ หรื อเกียรติยศ หรื อเป็ นอันตรายต่อทรัพย์สิน ญาติพีน้อง คนใกล้ชิด
มิตรสหาย หรื อบรรดาผูศ้ รัทธาคนอืน

๑๗๒

ขั?นตอนของการกําชับความดีและห้ ามปรามความชัว
สําหรับการกําชับความดีและห้ามปรามความชัวนั'นมีข' นั ตอน ถ้าปฏิบตั ิ
ตามขั'นตอนทีตําทีสุ ดและประสบความสําเร็ จ
ไม่อนุญาตให้ปฏิบตั ิใน
ขั'นตอนต่อไป ซึ งขั'นตอนเหล่านั'นประกอบด้วย
1. ให้ปฏิบตั ิตวั กับผูก้ ระทําความผิดเพือให้รู้ตวั ว่าเพราะการกระทําผิด
นันเอง เขาจึงได้รับการปฏิบตั ิเช่นนี' เช่น หันหลังให้เมือเจอหน้ากัน หรื อทํา
หน้าบึ'งตึงเข้าใส่ หรื อไม่ไปมาหาสู่
2. กําชับหรื อห้ามปรามความชัวด้วยคําพูด หมายถึง สังให้ผทู ้ ีละทิ'งวาญิบ
ปฏิบตั ิในวาญิบนั'น และสังให้ผกู ้ ระทําบาปเลิกทําบาป
3. ใช้กาํ ลังห้ามปรามหรื อยุติการกระทําบาป และสนับสนุนวาญิบ
หมายถึงลงไม้ลงมือกับคนทําผิด*
* อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี หากเป็ นรัฐบาลอิสลาม วาญิบสําหรับผูม้ ี
หน้าทีกําชับความดีและห้ามปรามความชัว ต้องกระทําด้วยคําพูด ถือว่า
เพียงพอ
กรณี ทีต้องใช้กาํ ลังต้องรายงานให้หน่วยงานพิเศษทีมีหน้าที
รับผิดชอบโดยตรงทราบ ซึ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมตํารวจ (อิซติฟตา
อาต เล่ม 1 หน้า 338 คําถามที 1090)
บัญญัติของการกําชั บความดีและห้ ามปรามความชั ว
1. วาญิบ ต้องเรี ยนรู ้บญั ญัติของการกําชับความดีและห้ามปรามความชัว
และประเด็นต่าง ๆ เพือจะได้ไม่ผดิ พลาดในการปฏิบตั ิ
2. ถ้ารู ้วา่ การกําชับความดีและห้ามปรามความชัวจะไม่มีผล ถ้าปราศจาก
การขอร้อง คําแนะนําและการตักเตือน ดังนั'น วาญิบ ต้องปฏิบตั ิร่วมกับการ
ขอร้องและการตักเตือน และถ้ารู ้วา่ คําแนะนําและการตักเตือนเพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ตอ้ งกําชับหรื อห้ามปรามมีผล วาญิบ ให้ปฏิบตั ิเช่นนั'น

๑๗๓

3. ถ้ารู ้หรื อคาดว่าการกําชับความดีและห้ามปรามความชัวทําซํ'ากันบ่อย
ๆ จะเกิดผล วาญิบต้องทําซํ'ากัน
4. จุดประสงค์ของการกระทําความผิดเสมอ มิได้หมายถึงการกระทํา
ความผิดต่อเนื องเป็ นประจํา ทว่าหมายถึงการกระทําผิดแม้วา่ จะทําซํ'าไม่บ่อย
นัก ดังนั'น ถ้าละเว้นนะมาซเพียงครั'งเดียว และกําลังจะละเว้นอีก วาญิบต้อง
ทําการกําชับความดีและห้ามปรามความชัวทันที
5. การกําชับความดีและห้ามปรามความชัว ถ้าไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ผูป้ กครอง (ฮากิม) ไม่อนุญาตให้ทาํ ร้ายหรื อสังหารผูก้ ระทําผิด นอกเสี ยจาก
ว่าเขาปฏิเสธภารกิจหนึง ซึ งอิสลามให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับภารกิจนั'น
เช่น ถ้าผูน้ ' นั ต้องการสังหารผูบ้ ริ สุทธิX และการห้ามปรามโดยปราศจากการลง
ไม้ลงมือเป็ นไปไม่ได้
มารยาทของการกําชั บความดีและห้ ามปรามความชั ว
เป็ นการดีสาํ หรับผูท้ ีกําชับความดีและห้ามปรามความชัว ให้ปฏิบตั ิเช่นนี'
1. ให้ปฏิบตั ิเหมือนกับแพทย์ทีเป็ นห่วงเป็ นใยหรื อบิดาทีมีเมตตาธรรม
2. ตั'งใจบริ สุทธิX กระทําสิ งนั'นเพือความพึงพอพระทัยของพระเจ้า และ
การทําหน้าทีของตนให้ดีทีสุ ด
3. อย่าคิดว่าตนเป็ นผูส้ ะอาดบริ สุทธิX เพราะตั'งมากมายทีผูก้ ระทําผิดใน
ตอนนั'นมีความประเสริ ฐกว่าตน และมีคุณสมบัติอนั เป็ นทียอมรับของพระ
เจ้า ซึ งได้รับความเมตตาจากพระองค์ แม้วา่ ขณะนั'นการกระทําของเขาจะไม่
เป็ นทียอมรับ และได้รับความกริ' วจากพระเจ้าก็ตาม

๑๗๔

ญิฮาดและการป้ องกัน
เมืออิสลามได้เริ มทอแสงขึ'นศาสนา แนวทาง และนิ กายซึ งไม่เป็ นที
ยอมรับต่างเตรี ยมพร้อมเพือยอมรับอิสลาม แม้วา่ จะมีอิสรเสรี ในการยอมรับ
ก็ตาม อันดับแรกท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และตัวแทนของท่านได้อธิ บาย
อิสลามศาสนาแห่งการช่วยเหลือแก่ประชาชน และเชิ ญชวนประชาชนให้มา
ยอมรับคําเชิ ญของท่าน ถ้าผูใ้ ดดื'อรั'นจะได้รับความโกรธกริ' วจากพระองค์
ท่านได้พยายามฟันฝ่ าอุปสรรคเพือเผยแพร่ อิสลาม และต่อสู ้กบั ผูป้ ฏิเสธหรื อ
กีดขวางแนวทางซึ งเรี ยกว่า ญิฮาด
แม้วา่ วิธีการดังกล่าวจะเป็ นหนึงในวิธีทีทําให้อิสลามก้าวหน้าแต่ตอ้ ง
อาศัยเทคนิค และวิธีการพิเศษซึ งอยูใ่ นอํานาจของท่านศาสดาและตัวแทน
ของท่าน อีกนัยหนึงสามารถกล่าวได้วา่ การประกาศญิฮาดเป็ นหน้าทีของ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กับบรรดาอิมาม (อ.) เท่านั'น
และในยุคทีอิมามแห่งยุคเร้นกายการญิฮาดจึงไม่วาญิบสําหรับมุสลิม*
แต่มีการต่อสู ้กบั ศัตรู ดว้ ยวิธีอืนซึ งเรี ยกว่า การป้ องกัน ซึ งเป็ นสิ ทธิ ของ
มุสลิมทุกคนบนโลกนี'ไม่วา่ จะอยู่ ณ ทีใด เมือไหร่ และเวลาใดก็ตาม
สามารถปกป้ องตนเองจากการคุกคามและการโจมตีของศัตรู หรื อเมือใดที
ศาสนาของตนตกอยูใ่ นอันตรายเพือปกชีวิตและศาสนาของตน จําเป็ นต้อง
ต่อสู ้กบั ศัตรู และกําจัดพวกเขาให้สิ'นซาก
และลําดับต่อไปจะกล่าวถึง
ประเภทของบทบัญญัติการป้ องกันอันเป็ นวาญิบ กล่าวคือ

๑๗๕

* อายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี การออกคําสังญิฮาดอิบติดาอียฺ (เริ มญิฮาด)
ในสมัยทีอิมามเร้นกายนั'น สําหรับมุจ:ฺ ตะฮิดทีมีเงือนไขสมบูรณ์หรื อวิลายะ
ตุลฟะกีฮฺ ผูม้ ีอาํ นาจปกครองมุสลิม ถ้าเห็นว่าเงือนไขญิฮาดนั'นพร้อม ก็
สามารถประกาศญิฮาดได้ ซึ งทัศนะดังกล่าวเป็ นทัศนะทีแข็งแรงทีสุ ด (อิซ
ติฟตาฮาต เล่ม 1 หน้า 321 คําถามที 1074) มีหน้าที230-231 ยังไม่ได้แปล

หมวดที 8 การกินและการดืม
อัลลอฮฺ พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงยิงใหญ่ ทรงมอบธรรมชาติทีสวยงาม สรรพ
สัตว์ท' งั หลาย พืช ผัก และผลไม้ เพือให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ในการกิน ดืม
นํามาเป็ นเครื องนุ่งห่ม และทําเป็ นทีอยูอ่ าศัย และใช้ทาํ ประโยชน์ดา้ นอืน ๆ
ตามความต้องการของมนุษย์ แต่เพือให้เกียรติและเคารพในสิ ทธิ ของบุคคล
อืน และเพือปกป้ องชีวิตมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั'งร่ างกายและ
จิตใจ จึงวางบทบัญญัติในเรื องการกินและการดืม ดังนั'น จะขอกล่าวเฉพาะ
ประเด็นทีมีสาํ คัญเพือเป็ นประโยชน์ และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อไป
ประเภทอาหาร
กรณี ทีเป็ นพืช ซึ งมีท' งั ผลไม้และผักต่าง ๆ
กรณี ทีเป็ นสัตว์ยงั แบ่งออกเป็ น
- สัตว์สีเท้า มีท' งั สัตว์บา้ นหรื อสัตว์เลี'ยง และสัตว์ป่า
- สัตว์ปีก บางประเภทรับประทานได้และบางประเภทรับประทานไม่ได้
- สัตว์น' าํ บางประเภทรับประทานได้และบางประเภทรับประทานไม่ได้
บทบัญญัติของอาหาร
อาหารทีเป็ นพืช
ผลไม้และผักทั'งหมดฮะลาล
ร่ างกาย

ยกเว้นพืชผักทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

๑๗๖

อาหารทีเป็ นเนื'อสัตว์แบ่งเป็ นหลายประเภท
1. สัตว์สีเท้าทีเลี'ยงตามบ้าน (สัตว์บา้ น)
- เนื' อฮะลาล เช่น วัว แกะตระกูลต่าง ๆ และอูฐ
- เนื' อมักรู ฮฺ เช่น ม้า ฬ่อ ลา
- เนื'อฮะรอม เช่น สุ นขั สุ กร แมว และสัตว์อืน ๆ ที
คล้ายคลึงกัน
2. สัตว์ป่า
- เนื' อฮะลาล เช่น กวาง วัวประเภทต่าง ๆ ม้าลาย และ แพะภูเขา
- เนื'อฮะรอม สัตว์ดุร้ายทั'งหมด ตลอดจนสัตว์ทีมีเขี'ยวและกงเล็บ
เช่น เสื' อ สิ งโต หมี หมาป่ า และสัตว์อืน ๆ ทีอยูใ่ นประเภทเดียวกัน
1. สัตว์ดุร้ายทุกชนิดเนื' อฮะรอม แม้วา่ สภาพชีวติ เมือเทียบพละกําลังแล้ว
จะอ่อนแอกว่าสัตว์ดุร้ายอืน ๆ ก็ตาม เช่น สุ นขั จิ'งจอก
2. การกินเนื' อกระต่าย ฮะรอม
3. แมลงทุกชนิด ฮะรอม
3. สัตว์ปีก (นกต่างๆ)
นกและสัตว์ปีกทีต่อไปนี' เนื' อฮะลาล ได้แก่
- นกพิราบ และนกในตระกูลนกพิราบ
- นกกระจอก และนกทีอยูใ่ นตระกูลนกกระจอก
- ไก่
นกและสัตว์ปีกต่อไปนี' เนื'อฮะรอม ได้แก่
- ค้างคาว
- นกยูง
- นกกา (และนกประเภทเดียวกับกา)
- นกทั'งหมดทีมีกงเล็บ เช่น นกอินทรี ย ์ เหยียว เป็ นต้น
- นกทีเวลาบินแล้วกางปี กเล่นลม
๑๗๗

ประเด็นสํ าคัญ
1. การกินเนื' อนกนางแอ่น นกฮุดฮุด (หมายถึงนกหัวขวาน) (นกทีมี
หงอนขนตั'งตรง) เป็ นมักรู ฮฺ
2.ไข่ไก่และไข่นกทุกประเภทขึ'นอยูก่ บั เนื' อ ถ้าเนื' อฮะลาลไข่ก็ฮะ
ลาล ถ้านื'อฮะรอมไข่ก็ฮะรอมตามไปด้วย
3. ตักo แตน จัดอยูใ่ นประเภทของนก เนื' อฮะลาล
4. สัตว์น' าํ
1. สัตว์น' าํ เค็ม เฉพาะปลามีเกล็ดและนกทะเลบางประเภทเนื'อฮะ
ลาล สัตว์น' าํ จืดเช่นเดียวกันเฉพาะปลามีเกล็ดเท่านั'นทีฮะลาล ซึ งรวมไปถึง
นกเป็ ดนํ'า
2.กุง้ เนื'อฮะลาล
เงือนไขการกิน
สัตว์ทีเนื' อฮะลาลไม่ได้หมายความว่าสามารถกินได้ทวทั
ั ' งตัวมี 15
ชนิด ในตัวสัตว์ทีไม่สามารถรับประทานได้ถือว่า ฮะรอม ได้แก่เลือด
อุจจาระ ขี'เพลี'ย อวัยวะสัตว์ตวั ผู ้ อวัยวะสัตว์ตวั เมีย มดลูก อิฮฺติยาฎวาญิบ
ปลีกมดลูกทั'งสอง ต่อม (อวัยวะคัดหลัง) ไข่สัตว์สีเท้า (อัณฑะ) เม็ดเล็ก ๆ
คล้ายเม็ดถัวอยูใ่ นสมองสัตว์ ไขสันหลัง เส้นประสาท ถุงนํ'าดี ม้าม ถุง
ปั สสาวะ และแก้วตาดํา
1. กินดินฮะรอม
2. กินดินกัรบะลาอฺ เล็กน้อยเพือชิฟาอะฮ์ (รักษา)โรคภัยไข้เจ็บ ไม่เป็ นไร
3. กินหรื อดืมนะญิซฮะรอม
4. กินสิ งทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพฮะรอม เช่น กินอาหารทีมีใขมันมาก
สําหรับคนป่ วยเป็ นอันตราย ฮะรอม

๑๗๘

5.กินอัณฑะสัตว์สีเท้าทีเนื'อฮะลาล ฮะรอม
6.ดืมสุ ราและของเหลวทุกชนิดทีทําให้เมา ฮะรอม
7.เป็ นวาญิบสําหรับมุสลิมทุกคน ทีต้องให้อาหารและเครื องดืมแก่มุสลิม
คนอืนทีหิ วกระหาย หรื อต้องช่วยชีวิตเพือให้รอดพ้นจากความตายเพราะ
ความหิ วกระหาย
8. กินอาหารและทรัพย์สินของคนอืนทีเจ้าของไม่อนุ ญาต ฮะรอม
ถึงแม้วา่ จะเป็ นกาฟิ รก็ตาม ถือว่าทรัพย์สินของพวกเขามีเกียรติ และเป็ นที
เคารพสําหรับพวกเขา เช่น การฟิ รทีอาศัยอยูใ่ นประเทศมุสลิม
9. อาหารทีไม่ใช่เนื' อสัตว์ หมายถึงอาหารประเภทผัก ถัว ผลไม้ หรื อ
อาหารทีสกัดมาจากนมสัตว์ทีเนื'อฮะลาล เช่น เนยแข็ง นมเปรี' ยว เนย หรื อ
ครี ม หรื อไข่ไก่ ไข่นกทีเนื'อฮะลาล หรื อขนมปั ง บิสคิท ขนมปั งกรอบ ขนม
ปั งอ่อน ช็อกโกแลต หมากฝรัง ขนมหวาน และอืน ๆ ทีไม่ได้ทาํ มาจาก
เนื'อสัตว์ สะอาดและฮะลาล ถึงแม้วา่ ไม่ได้ทาํ มาจากประเทศมุสลิม หรื อ
ไม่ได้ซ'ื อมาจากมุสลิมก็ตาม เว้นเสี ยแต่วา่ มันใจว่าสิ งนั'นนะญิซ ดังนั'น
ปั ญหาดังกล่าวสามารถกล่าวได้เช่นนี'วา่
- มันใจว่าไม่ได้สัมผัสกาฟิ ร หรื อไม่ได้โดนความเปี ยกชื'น หรื อไม่เป็ น
นะญิซในลักษณะอืน ถือว่าสะอาดและฮะลาล
- สงสัยว่าเป็ นนะญิซหรื อไม่ ถือว่าสะอาดและฮะลาล
- คาดว่าเป็ นนะญิซ แต่ไม่มนใจ
ั ถือว่าสะอาดและฮะลาล
- รู ้วา่ ได้สัมผัสกับร่ างกายกาฟิ ร หรื อนะญิซในลักษณะอืน ถือว่านะญิซ
และฮะรอม

๑๗๙

กินและดืมสิ งฮะรอมเพือรักษาเยียวยา
ประเด็นต่ อไปนีก? นิ และดืมสิ งทีฮะรอมไม่ เป็ นไร
- การรักษาชีวติ ขึ'นอยูก่ บั สิ งฮะรอม เช่น อยูใ่ นสถานทีซึ งไม่มีอาหารอืน
อีกนอกจากอาหารฮะรอม ถ้าไม่รับประทานอาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
- การรักษาอาการป่ วยไข้ ซึ งการรักษาธรรมดาทัวไปไม่อาจเป็ นไปได้
ต้องอาศัยการกินหรื อดืมสิ งทีฮะรอม และวิธีรักษาต้องพึงยาประเภทนั'นเพียง
อย่างเดียว
- บีบบังคับให้กินหรื อดืมสิ งทีฮะรอม ในลักษณะทีว่าถ้าไม่กินอาจมี
อันตรายกับชีวติ หรื อทรัพย์สิน หรื อทําให้อายขายหน้า หรื อชีวติ หรื อ
เกียรติยศของผูศ้ รัทธาผูม้ ีความสําคัญต่อสังคมตกอยูใ่ นอันตราย
- ตะกียะฮฺเพราะเกรงว่าอันตรายอาจจะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน ดังที
กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี'
1. การกินหรื อดืมสิ งฮะรอม อนุญาตให้กินได้แค่เพียงจําเป็ นเท่านั'น มาก
ไปกว่านั'นไม่อนุ ญาต
2. การรักษาพยาบาลด้วยวิธีฮะรอม อนุ ญาตเมือแพทย์เฉพาะโรคผูม้ ีความ
เชียวชาญและมีชือเสี ยงได้ลงความเห็นว่าการรักษามีวธี ี น' นั วิธีเดียว

มารยาทการรับประทานอาหาร
มุสตะฮับ (สิ งทีดีควรปฏิบัติ)
1. ให้ลา้ งมือก่อนและหลังการรับประทานอาหาร
2. ให้กล่าว บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮีม ก่อนรับประทานอาหาร และ
เมืออิมแล้วให้กล่าวว่า อัลฮัมดุลิลลาฮฺ
3. ให้รับประทานด้วยมือขวา
4. ให้รับประทานคําเล็ก ๆ
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5.ให้เคี'ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
6. ก่อนรับประทานผลไม้ควรล้างให้สะอาดเสี ยก่อน
7.ถ้านังรับประทานร่ วมกันหลายคนควรตักอาหารทีวางอยูต่ รงหน้า
เท่านั'น
8. เจ้าของบ้าน หรื อเจ้าภาพควรเริ มรับประทานก่อนและอิมทีหลัง
มักรู ฮฺ (สิ งทีน่ าเกลียด)
1. รับประทานอาหารขณะอิม
2. รับประทานมาก
3. มองหน้าคนอืนขณะรับประทานอาหาร
4. รับประทานอาหารทีร้อนจัดเกินไป
5. เป่ าอาหารให้เย็นขณะรับประทาน
6. ตัดขนนปั งด้วยของมีด
7. นําขนมปั งวางไว้ใต้จานอาหาร
8. ขว้างผลไม้ทิ'งก่อนทีจะรับประทานให้หมด
มารยาทการดืม
มุซตะฮับขณะดืม (เฉพาะสิ งทีจําเป็ น)
1. ตอนกลางวันให้ยนื ดืมนํ'า
2. ก่อนทีจะดืมนํ'าให้กล่าวว่า บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานิรเราะฮีม เมืออิมแล้ว
ให้กล่าวว่า อัลฮัมดุลิลลาฮฺ
3. ให้ดืมนํ'าสามอึก (อย่าดืมนํ'าคราวเดียวจนอิม)
4. หลังจากดืมนํ'าให้ระลึกถึงท่านอิมามฮุซยั นฺ (อ.)และครอบครัวทีถูก
สังหารอย่างเหี' ยมโหด ณ แผ่นดินกัรบะลาอฺ และสาปแช่งผูท้ ีร่ วมกันสังหาร
ท่าน
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มักรู ฮฺขณะดืมนํา?
1. ดืมนํ'ามากเกินไป
2. ดืมนํ'าหลังจากรับประทานอาหารมัน
3. ดืมนํ'าด้วยมือซ้าย
4. ยืนดืมนํ'าเวลากลางคืน

การมอง
การมองเห็นเป็ นหนึงในความโปรดปรานทีมีความสําคัญอย่างยิง ดังนั'น
มนุษย์ควรใช้ความโปรดปรานดังกล่าวเพือสร้างความสมบูรณ์ และพัฒนา
ตนเองไปสู่ ความสมบูรณ์น' นั หรื ออย่างน้อยทีสุ ดควรใช้ให้เป็ นประโยชน์
ทีสุ ด
การมองธรรมชาติทีสวยงาม ถ้าไม่เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิ ของคนอืนไม่
เป็ นไร แต่การปกปิ ดตนเองไม่ให้คนอืนเห็น หรื อการมองเพศตรงข้ามที
แต่งงานกันได้มีเงือนไขทีเฉพาะเจาะจง ซึ งจะขอกล่าวบางประการเท่านั'น

มะฮ์ รอมกับนอมะฮ์ รอม (ฆ็อยรุมะฮ์ รอม)
มะฮ์รอม หมายถึงบุคคลทีแต่งงานกันไม่ได้ ฮะรอม ฉะนั'น การมองกัน
ของคนกลุ่มนี'ไม่มีขอบเขตเหมือนกับคนบางกลุ่ม
บุคคลทีสมรสด้ วยไม่ ได้ สําหรับเด็กชายและผู้ชาย
1. มารดา และย่าหรื อยาย
2. ลูกสาวหรื อลูกสาวของบรรดาบุตร (หลานสาว)
3. พีหรื อน้องสาว
4. ลูกสาวของน้องหรื อพีสาว (หลานสาว)
5. ลูกสาวของน้องหรื อพีชาย (หลานสาว)
6. อาสาว (อาของตน หรื อของบิดา หรื อมารดา)
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7. น้าสาว (น้าของตน หรื อของบิดา หรื อมารดา)
ฮะรอมโดยสาเหตุ
บุคคลกลุ่มดังกล่าวมามีความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงเป็ นญาติสนิททีไม่
สามารถแต่งงานกันได้
แต่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึงเนืองจากการแต่งงาน
จึงทําให้เป็ นฮะรอม
สําหรับเด็กผูช้ าย หรื อผูช้ าย ได้แก่
1. มารดาของภรรยา หรื อย่า ยายของเธอ
2. ลูกสาวภรรยา (ลูกติดมาจากสามีเก่า) แม้วา่ ไม่ใช่ลูกสาวตนเอง ถ้าได้
ใกล้ชิดกับภรรยาแล้ว ตลอดจนผูห้ ญิงทีไม่ใช่ภรรยาถ้าได้ใกล้ชิดกับเธอแล้ว
ไม่สามารถใกล้ชิดกับลูกสาวของเธอได้
3. ภรรยาของบิดา (ภรรยาน้อยแม้วา่ จะเลิกกันไปแล้ว)
4. ภรรยาของลูกชาย (ลูกสะใภ้)
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หญิงอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็ นนอมะฮ์รอม หมายถึงสามารถ
แต่งงานกันได้ ไม่วา่ จะเป็ นอดีตภรรยาของพีชาย หรื อน้องชาย น้องหรื อ
พีสาวภรรยาทีเลิกกันแล้ว (ตราบทียังเป็ นภรรยาอยูไ่ ม่สามารถแต่งงานกับ
น้องหรื อพีสาวของเธอได้) ฮะรอม หมายถึงไม่อนุญาตให้แต่งงานกับหญิงที
เป็ นพีน้องกัน นอกเสี ยจากว่าเลิกกันหรื อว่าเสี ยชีวติ
บุคคลทีสมรสด้ วยไม่ ได้ สําหรับเด็กหญิงหรือผู้หญิง
1. บิดาหรื อปู่ ตา
2. ลูกชาย หรื อลูกชายของบรรดาบุตร (หลานชาย)
3. พีหรื อน้องชาย
4. ลูกชายของน้องหรื อพีสาว (หลานชาย)
5. ลูกชายของน้องหรื อพีชาย (หลานชาย)
6. อา (อาของตน หรื อของบิดา หรื อมารดา)
7. น้า (น้าของตน หรื อของบิดา หรื อมารดา)
ฮะรอมโดยสาเหตุ
บุคคลกลุ่มดังกล่าวมามีความสัมพันธ์ทางสายเลือด จึงเป็ นญาติสนิททีไม่
สามารถแต่งงานกันได้ แต่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึงเนืองจากการแต่งงาน จึงทํา
ให้ฮะรอมสําหรับเด็กผูห้ ญิง หรื อผูห้ ญิง ได้แก่
1. สามี
2. บิดาสามี และปู่ ตา
3. ลูกชายสามี (ลูกติดภรรยาเก่า) ถึงแม้วา่ ไม่ใช่ลูกชายของตน และ
หลานชายของเขา
4. สามีใหม่ของมารดา (ถ้าได้ใกล้ชิดกับมารดาแล้ว)
5. สามีของลูกสาว (ลูกเขย)
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ถ้าหญิงได้ให้นมตามเงือนไขทีกล่าวไว้ในตําราฟิ กฮฺ เด็กชายคนนั'นไม่
สามารถแต่งงานกับนางและคนอืน ๆ (ญาติสนิทของนาง) ได้ อีกนัยหนึง
กล่าวได้วา่ แม่นม ฮะรอมไม่สามารถแต่งงานกันได้ (อยูใ่ นฐานะเดียวกันกับ
มารดาของตนเอง)
ชายอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ถือว่าเป็ นนามะฮฺ รัม หมายถึงสามารถ
แต่งงานกันได้ไม่วา่ จะเป็ นอดีตสามีของพีหรื อน้องสาว น้องหรื อพีสามีทีเลิก
กันแล้ว
การมองบุคคลอืน
1. สามีกบั ภรรยาสามารถมองกันได้ทวเรื
ั อนร่ าง แม้วา่ จะมองเพราะความ
เสน่หาก็ตาม
2. นอกจากสามีกบั ภรรยาแล้ว การมองบุคคลอืนถ้ามองด้วยความเสน่หา
หรื อมองด้วยความใคร่ ฮะรอม แม้วา่ จะเป็ นเพศเดียวกันก็ตาม เช่น การมอง
ของชายต่อชาย หรื อมองเพศตรงข้าม เช่น ชายมองหญิง ไม่วา่ หญิงนั'นจะ
แต่งงานด้วยได้หรื อไม่
และไม่วา่ จะมองส่ วนใดของร่ างกายก็ตามอยูใ่ น
เงือนไขเดียวกันทั'งหมด
3. ชายมองหญิงถึงแม้วา่ จะไม่ได้มองด้วยความใคร่ หรื อด้วยความเสน่หา
ก็ตาม มีเงือนไขทีเฉพาะเจาะจงให้ปฏิบตั ิ ซึ งจะขอนําเสนอบางประการ เช่น
ชายมองหญิง
1. ถ้าเป็ นมะฮฺรัม (แต่งงานกันไม่ได้)
- ถ้ามองอวัยวะสงวน ฮะรอม
- ถ้าไม่ใช่อวัยวะสงวน อนุ ญาต
2. นอมะฮ์รอม (สามารถแต่งงานกันได้)
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- อนุ ญาตให้มองใบหน้าและฝ่ ามือแค่ขอ้ มือ
- อวัยวะส่ วนอืน ๆ ของร่ างกาย ฮะรอม

การแต่ งงาน
1. บุคคลทีไม่มีภรรยาจึงได้ละเมิดทําสิ งทีฮะรอม เช่น มองหญิงอืนด้วย
ความเสน่หา ดังนั'น วาญิบ ต้องแต่งงาน
ภรรยาทีดี
เป็ นการดีสาํ หรับบุรุษและสตรี ควรพิจารณาบุคลิกลักษณะของคนทีจะ
แต่งงานด้วย ก่อนทีจะตัดสิ นใจแต่งงาน และไม่ควรมองทีฐานะหรื อความ
สวยงาม หรื อความหล่อแต่เพียงอย่างเดียว บุคลิกและคุณลักษณะภรรยาทีดี
ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวว่า
1. เป็ นหญิงมีความรักและเมตตา
2. เป็ นหญิงทีสะอาดบริ สุทธิX
3. เป็ นหญิงทีรักยิงของคนในครอบครัว
4. เป็ นหญิงทีเคารพ ให้เกียรติ และถ่อมตนต่อสามี
5. เป็ นหญิงทีรักนวลสงวนตัว และเสริ มสวยให้สามีของเธอดูเพียงคน
เดียว
6. เป็ นหญิงทีเชื อฟังปฏิบตั ิตามสามี
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ภรรยาทีไม่ ดี
คุณลักษณะของภรรยาทีไม่ดีตามรายงานของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)
1. เป็ นหญิงทีไม่มีเกียรติในครอบครัว
2. เป็ นหญิงทีมีความอิจฉาริ ษยาและมีอคติ
3. เป็ นหญิงทีไม่มีความยําเกรง
4. เป็ นหญิงทีชอบแต่งตัวโอ้อวดชายอืน
5. เป็ นหญิงทีไม่เชือฟังสามี

อักดฺแต่ งงาน (ข้ อผูกมัด)
1. การแต่งงานจําเป็ นต้องอ่านคําสัญญาทีเฉพาะเจาะจง อันเป็ นข้อผูกมัด
ระหว่างสามีกบั ภรรยา เพียงแค่ฝ่ายชายและฝ่ ายหญิงพึงพอใจกันและกันไม่
เพียงพอ ดังนั'น เพียงแค่การสู่ ขอตราบทียังไม่ได้อ่านอักดฺ ไม่สามารถเป็ น
มะฮฺรัมกันได้ ซึ งไม่ได้แตกต่างกับชายหญิงอืนแต่อย่างใด
2. ถ้าอ่านคําแต่งงาน (อักดฺ นิกาฮฺ) ผิดเพียงคําเดียว อันเป็ นเหตุทาํ ให้
ความหมายเปลียนไป อักดฺ นิกาฮฺบาฏิล
ตัวอย่ างการอ่ านอักดฺนิกาฮฺ
1. ถ้าฝ่ ายหญิงและชายต้องการอ่านอักดฺ (ข้อผูก้ มัด) ด้วยตัวเองให้กล่าว
ดังนี'วา่
ให้ฝ่ายหญิงเริ มก่อนว่า เซาวัจตุกะ นัฟซี อะลัซเซาะดากิลมะอฺ ลูม (ฉัน
แต่งงานกับท่านด้วยมะฮัรตามทีตกลง)
ฝ่ ายชายต้องตอบรับโดยไม่ทิ'งช่องว่างว่า เกาะบิลตุต ตัซวีญะ (ฉันยอมรับ
การแต่งงานนี')
หรื อฝ่ ายหญิงกล่าวว่า อันกะฮฺตุกะ นัฟซี อะลัซเซาะดากิลมะอฺ ลูม
(ความหมายเหมือนกัน)
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ฝ่ ายชายต้องตอบรับโดยไม่ทิ'งช่องว่างว่า เกาะบิลตุน นิกาฮะ
กรณี ทีฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงมอบให้ตวั แทน (วะกีล) เป็ นผูอ้ ่านอักดฺ แทน
สมมุติวา่ ฝ่ ายหญิงชื อว่า ฟาฏิมะฮฺ และฝ่ ายชายชือว่า มุฮมั มัด ตัวแทนต้อง
กล่าวเช่นนี'วา่
ตัวแทนฝ่ ายหญิง เซาวัจตุ มุวกั กิละตี ฟาฏิมะฮฺ มุวกั กิละกะ มุฮมั มัด
อะลัซเซาะดากิลมะอฺ ลูม (ฉันทําการแต่งงานผูม้ อบอํานาจของฉันฟาฏิมะฮฺ
กับผูม้ อบอํานาจของท่านมุฮมั มัด ด้วยมะฮัรตามทีตกลง)
ตัวแทนฝ่ ายชายต้องตอบรับโดยไม่ทิ'งช่องว่างว่า เกาะบินตุ ลิมุวกั กิลี
มุฮมั มัด อะลัซเซาะดากิลมะอฺ ลูม (ฉันยอมรับการแต่งงานเพือผูม้ อบอํานาจ
ของฉัน มุฮมั มัด ด้วยมะฮัรตามทีตกลง)

เงือนไขของอักดฺนิกาฮฺ
1. ต้องกล่าวเป็ นภาษาอาหรับอย่างถูกต้อง อิฮฺติยาฎวาญิบ ถ้าชายและ
หญิงไม่สามารถกล่าวเป็ นภาษาอาหรับได้ ให้กล่าวด้วยภาษาใดก็ได้ซึงให้
ความหมายของ (ฉันได้แต่งงานกับท่าน...ฉันยอมรับการแต่งงาน) ถือว่า
ถูกต้อง ไม่จาํ เป็ นต้องมอบให้ตวั แทนกล่าว
2. ชายหรื อหญิงหรื อตัวแทนของทั'งสองทีทําหน้าทีอ่านอักดฺ ตอ้ งเนียต
อินชาอฺ เวลาอ่านอักดฺ ดว้ ย หมายถึงถ้าชายกับหญิงอ่านเอง เวลาทีฝ่ ายหญิง
กล่าวอักดฺ เซาวัจตุกะ นัฟซี ต้องเนียตว่าฉันได้มอบตนเป็ นภรรยาของคุณ
แล้ว และฝ่ ายชายเมือตอบรับว่า เกาะบิลตุต ตัซวีญะ ต้องเนียตว่า ฉันยอมรับ
การเป็ นภรรยาของเธอสําหรับฉัน
ถ้าตัวแทนทั'งสองเป็ นผูอ้ ่านอักดฺ เมือกล่าวว่า เซาวัจตุ และ เกาะบินตุ
ต้องเนียตว่าชายและหญิงทีมอบให้ตนเป็ นตัวแทนได้เป็ นสามีภรรยากัน

๑๘๘

3. ผูท้ ีทําหน้าทีอ่านอักดฺ ตอ้ งมีสติสัมปชัญญะ และอิฮฺติยาฎวาญิบ ต้อง
บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ
4.ผูท้ ีเป็ นตัวแทนในการอ่านอักดฺ เวลากล่าวนั'นต้องเอ่ยชือของชายและ
หญิงด้วย หรื อเวลาอ่านต้องชี'ไปทีทั'งสองให้ชดั เจน สมมุติวา่ ครอบครัวหนึง
มีบุตรสาวหลายคน ตัวแทนฝ่ ายหญิงได้กล่าวกับฝ่ ายชายว่า ฉันแต่งงาน
บุตรสาวคนใดคนหนึงกับท่าน ฝ่ ายชายรับว่า ฉันยอมรับ ขณะทีกล่าวอักดฺ
ไม่ได้ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นคนไหน ดังนั'น อักดฺ บาฏิล
5. ชายและหญิงต้องยินยอมในการแต่งงาน มิใช่เกิดจากการขู่บงั คับ

๑๘๙
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