
 ﴾ الشْهَر فـَْلَيُصْمُه ُكمُ َشْهُر َرَمَضاَن الِذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى للناِس َوبـَيـَناٍت مَن اهلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمن﴿ 

ความว�า  ““““เดอืนรอมฎอนนัน้เป�นเดอืนทีอ่ลักุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป�นข อแนะนาํสาํหรบัมนษุย( เดอืนรอมฎอนนัน้เป�นเดอืนทีอ่ลักุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป�นข อแนะนาํสาํหรบัมนษุย( เดอืนรอมฎอนนัน้เป�นเดอืนทีอ่ลักุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป�นข อแนะนาํสาํหรบัมนษุย( เดอืนรอมฎอนนัน้เป�นเดอืนทีอ่ลักุรอานถูกประทานลงมา ในฐานะเป�นข อแนะนาํสาํหรบัมนษุย(     
และเป�นหลกัฐานอนัชดัเจนเก่ียวกับข อแนะนาํนัน้ และเก่ียวกับสิง่ทีจ่าํแนกระหว�างความจรงิกับความเทจ็ และเป�นหลกัฐานอนัชดัเจนเก่ียวกับข อแนะนาํนัน้ และเก่ียวกับสิง่ทีจ่าํแนกระหว�างความจรงิกับความเทจ็ และเป�นหลกัฐานอนัชดัเจนเก่ียวกับข อแนะนาํนัน้ และเก่ียวกับสิง่ทีจ่าํแนกระหว�างความจรงิกับความเทจ็ และเป�นหลกัฐานอนัชดัเจนเก่ียวกับข อแนะนาํนัน้ และเก่ียวกับสิง่ทีจ่าํแนกระหว�างความจรงิกับความเทจ็     

ดงันัน้ ผู ใดในหมู�พวกเจ าเข าอยู�ในเดอืนนัน้แล ว ก็จงถือศลีอดในเดอืนนัน้เถิดดงันัน้ ผู ใดในหมู�พวกเจ าเข าอยู�ในเดอืนนัน้แล ว ก็จงถือศลีอดในเดอืนนัน้เถิดดงันัน้ ผู ใดในหมู�พวกเจ าเข าอยู�ในเดอืนนัน้แล ว ก็จงถือศลีอดในเดอืนนัน้เถิดดงันัน้ ผู ใดในหมู�พวกเจ าเข าอยู�ในเดอืนนัน้แล ว ก็จงถือศลีอดในเดอืนนัน้เถิด”””” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185) 

ปรับปรุงแก	ไข ชะอฺบาน 1434 / มิ.ย.56 

ความรู�เกี่ยวกบั 
เดือนรอมฎอน (ฉบับย�อ) 

เน้ือหาเน้ือหาเน้ือหาเน้ือหา    
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        หน	า 1หน	า 1หน	า 1หน	า 1 

        หน	า 2 หน	า 2 หน	า 2 หน	า 2  
        

        หน	า 3 หน	า 3 หน	า 3 หน	า 3  
            

        หน	า 4 หน	า 4 หน	า 4 หน	า 4  
             

        หน	า 5 หน	า 5 หน	า 5 หน	า 5  
             

        หน	า 7 หน	า 7 หน	า 7 หน	า 7  

        หน	า 8 หน	า 8 หน	า 8 หน	า 8  

        หน	า 6 หน	า 6 หน	า 6 หน	า 6  

วิธีต	อนรับเดือนรอมฎอน 

1. จําเป+นต	องถือศีลอดเดือนรอมฎอน 
3. การตั้งเจตนารมณ1 (เหนียต) 

5. การรับประทานสะฮูร  
7. สิ่งที่อนุญาตให	ผู	ถือศีลอดปฏิบัติได	 

9. การแก	ศีลอด 

12. การไถ>โทษ (อัลกั้ฟฟาเราะฮฺ) 

15. อัลเอี๊ยะอฺตกิCาฟ 

17. ละหมาดวิตร 

 

เดือนรอมฎอน..., 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด  
2. คุณประโยชน1ของการถือศีลอด    

4. เวลาของการถือศีลอด               
6. สิ่งจําเป+นที่ผู	ถอืศีลอดควรละเว	น    

8. อุปสรรคของการถือศีลอด         
10. การให	อาหารแก>ผู	ถือศีลอด  

11. สิ่งที่ทําให	เสียการถือศีลอด      
13. อัลฟGดยะฮฺ (การชดใช	) 

14. คืนอัลก็อดรฺ                        

16. ละหมาดตะรอวีหฺ                  

18. ซะกาตุลฟGฏรฺ 
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            เดือนรอมฎอน...เดือนรอมฎอน...เดือนรอมฎอน...เดือนรอมฎอน...    

1. เป�นเวลาท่ีประตูสวรรค�ถูกเป�ดและประตูนรกถูกป�ด บรรดาชัยฏอนจะถูกพันธนาการเป�นพิเศษ 
2. เป�นเวลาท่ีอัลลอฮฺทรงให,โอกาสอย.างกว,างขวางแก.ผู,ศรัทธาในอันท่ีจะได,รับความอภัยโทษจาก

พระองค� ซ่ึงผู,ใดท่ีจะแสวงหาความเมตตาในเวลาอื่น โอกาสท่ีจะได,รับการตอบรับก็จะน,อยลง 
3.3.3.3. เป�นเวลาท่ีอัลลอฮฺจะทรงให,อภัยโทษต.อความผิดท้ังหลาย    

 
 

วิธีต�อนรับเดือนรอมฎอนวิธีต�อนรับเดือนรอมฎอนวิธีต�อนรับเดือนรอมฎอนวิธีต�อนรับเดือนรอมฎอน    

วิธีที� 1 แสดงความปลื� มใจ เนื่องในโอกาสตอนรับเดือนรอมฎอน 

วิธีที� 2  การขอบคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค�อัลลอฮฺทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพท่ีดีจนมี
โอกาสเข,าสู.เดือนรอมฎอนและทําอิบาดะฮฺอีกป>หนึ่ง และตั้งใจทําความดีในเดือนรอมฎอน 

วธิทีี ่วธิทีี ่วธิทีี ่วธิทีี ่3 3 3 3 การวงิวอน(ดอุาอ)ฺการวงิวอน(ดอุาอ)ฺการวงิวอน(ดอุาอ)ฺการวงิวอน(ดอุาอ)ฺ ต�ออลัลอฮฺต�ออลัลอฮฺต�ออลัลอฮฺต�ออลัลอฮ ฺให,เรามีชีวิตอยู.เพ่ือปฏิบัติอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง ด,วย
สุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ� และเมื่อมุสลิมเห็นจันทร�เสี้ยวของเดือนรอมฎอน เป�นซุนนะฮฺให,กล.าวดุอาอฺว.า 

َنا بِاَألْمِن َواِإلْيَمانِ  اهللاُ     َوالسالَمِة َواِإلْسالِم  َأْكبَـُر . اللُهم َأِهلُه َعَليـْ
    . رَبْي َورَبَك اهللاُ  َوالتـْوِفْيِق ِلَما ُتِحب َوتـَْرَضى

[ อลัลอฮุอกับรั อลัลอฮุมมะอะฮิลละฮู อะลยันา บิลอมันิ วลัอีมานิ วสัสลามะติ วลัอสิลามิ     
วตัเตาฟีกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตรัฎอ ร็อบบี วะร็อบบุกลัลอฮุ  

ความว่า : อลัลอฮทฺรงเกรยีงไกร โออ้ลัลอฮ ฺขอให(้จนัทรเ์สี�ยวนี� )ปรากฏต่อเราดว้ยความสวสัดิภาพ 
ความศรทัธา ความปลอดภยั อสิลาม และทางนําในสิ,งที,พระองคท์รงโปรดและพอพระทยั 

พระผูอ้ภบิาลของฉนัและท่านคืออลัลอฮ ฺ (บนัทึกโดยติรมิซียฺและดาริมียฺ อิบนิฮิบบานกล่าววา่ศ่อเฮียะฮฺ) 

 

วิธีที� 4 การกลบัเนื� อกลบัตวั  เดือนรอมฎอนเป�นโอกาสดีท่ีจะเริ่มชีวิตใหม.อันขาวบริสุทธิ์และปราศจาก

มลทิน โดยตั้งใจคืนดีกับ  
• อลัลอฮฺอลัลอฮฺอลัลอฮฺอลัลอฮ ฺ    โดยปฏิบัติหน,าท่ีในฐานะเป�นบ.าวของพระองค� 
• ร.อซูลของอลัลอฮฺร.อซูลของอลัลอฮฺร.อซูลของอลัลอฮฺร.อซูลของอลัลอฮ ฺ โดยปฏิบัติหน,าท่ีในฐานะเป�นผู,ยืนหยัดในแนวทางของท.าน 
• ครอบครวั สงัคม และสิง่แวดล,อมครอบครวั สงัคม และสิง่แวดล,อมครอบครวั สงัคม และสิง่แวดล,อมครอบครวั สงัคม และสิง่แวดล,อม คือชีวิตท้ังปวงให,ขึ้นอยู.กับพระบัญชาของอัลลอฮ ฺ

วิธีที� 5 การศึกษาวิธีถือศีลอดตามบญัญตัอิิสลาม และปBญหาท่ีเกี่ยวข,องท่ีอาจเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน 
เพ่ือเป�นการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอย.างถูกต,อง เพราะเราถูกใช,ให,ถามผู,รู,ในสิ่งท่ีเราไม.รู, ดังนั้นจึง
เป�นหน,าท่ีของเราทุกๆคนท่ีต,องเอาใจใส.ความรู,ในเรื่องนี้ อย.าถือว.าเป�นเรื่องเล็ก เพราะผลกระทบ
จากการท่ีไม.รู,หลักการของการถือศีลอดนั้น อาจทําให,สูญเสียซ่ึงผลบุญท่ีเรามุ.งมั่นแสวงหาอย.าง
ขะมักเขม,น จึงทําให,พวกเราขาดทุนโดยไม.รู,สึกตัว 

วิธีที� 6 เผยแผ่ความดีงามและคุณธรรมแห่งเดือนรอมฎอน ให,คนใกล,เคียงมีส.วนร.วมในการทําความดี 
เช.น  เชิญชวนละหมาดมัสยิดทุกเวลา. ละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกคืน, บริจาคทานทุกวัน, อ.าน อัลกุ
รอานให,มากๆ, ระงับอารมณ�ให,หนักแน.น, จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ แบบสั้นๆเล็กๆน,อยๆ สําหรับ
ครอบครัว ญาติมิตร และเพ่ือนฝูง ซ่ึงจะสร,างบรรยากาศอนัสวยงามในสังคมของเรา  
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วิธีที� 7 ปลุกจติสาํนึกตอ่ความทุกขข์องประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย.างยิ่งเมื่อเห็นพ่ีน,องมุสลิมท่ี
กําลังประสบความทุกข� ให,เราร.วมความรู,สึกกับเขาในสิ่งท่ีเขากําลังประสบอยู. เฉกเช.นพ่ีน,องมุสลิม
ท่ีอัฟฆอนิสตาน   ฟ�ลิสฏีน อิรัก และอื่นๆ เพราะเดือนรอมฎอนเป�นเดือนแห.งการต.อสู,นัฟซู ต.อสู,
ชัยฏอน รวมท้ังต.อสู,ศัตรูด,วย 

 

บทบทบทบทบัญญัติเก่ียวกับการถือศีลอดบัญญัติเก่ียวกับการถือศีลอดบัญญัติเก่ียวกับการถือศีลอดบัญญัติเก่ียวกับการถือศีลอด    
 

อศัเศามฺ หรือ อศัศิยาม คือการระงบัจากการกิน การดื*ม การร่วมรสระหวา่งสามีภริยา และการพดูจาไร้
สาระตลอดจนการกระทาํที*ขดักบัคุณธรรม 
 

1. 1. 1. 1. การถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนเป�นสิง่จําเป�นการถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนเป�นสิง่จําเป�นการถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนเป�นสิง่จําเป�นการถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนเป�นสิง่จําเป�น  การถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็นเสา
หลกัของอิสลามและเป็นรุกุนหนึ*งของศาสนา ดงัคาํกล่าวของท่านร่อซลุูลลอฮฺ  ที*วา่ 

  ، الزَكاةِ  َوِإيـَْتاءِ  ، الَصالةِ  َوِإقَامِ   ، اهللاِ  َرُسولُ  ُمَحمَداً  َوَأن  اهللاَ  ِإال ِإَلهَ  ال َأنْ  َشَهاَدةِ :  َخْمسٍ  َعَلى اِإلْسالمُ  بُِنيَ 

  عمر ابن عن ومسلم البخاري رواه .  رََمَضان َوَصْومِ  البَـْيتِ  َوَحج 

ความวา่ "อสิลามตั�งอยู่บนหลกั 5 ประการคอื การปฏญิาณตนว่า แทจ้รงิไม่มีพระเจา้อื,นใดนอกจากอลัลอฮ ฺและ
แทจ้รงิมฮุมัมดัเป็นร่อซูลของอลัลอฮ ฺการธํารงไวซ้ึ,งการละหมาด การจา่ยซะกาต (ทานบงัคบั) การถอืศีลอดเดือน
รอมฎอน และการประกอบพธีิฮจั:ฺ" 

 

2. 2. 2. 2. คณุประโยชน*ของการคณุประโยชน*ของการคณุประโยชน*ของการคณุประโยชน*ของการถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนถอืศลีอดเดอืนรอมฎอนถอืศลีอดเดอืนรอมฎอน    
    

1.2 ไดร้บัการอภยัโทษ  ท่านรอ่ซลุูลลอฮฺ  กล่าววา่ 

  ومسلم البخاري رواه . َذنِْبهِ  ِمنْ  تَقّدمَ  ما لهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َضانَ َرمَ  َصامَ  َمنْ 

ความวา่ "ผูใ้ดถอืศีลอดรอมฎอนดว้ยความศรทัธาและหวงัการตอบแทนจากอลัลอฮ ฺเขาจะไดร้บัการอภยัโทษจาก
บาปของเขาในอดีต"  

1.1. ตอบรบัการวิงวอน (ดุอาอฺ) และปลดเปลื� องจากไฟนรก  ท่านรอ่ซลุูลลอฮฺ  กล่าววา่           

"แทจ้ริงอลัลอฮฺนั5น ในทุกวนัและทุกคืนของเดือนรอมฎอนนั5น อลัลอฮฺจะทรงปลดปล่อยจากไฟนรก 
และสาํหรบัมุสลิมทุกคน เมื*อเขาวิงวอนขอพร เขาจะไดร้บัการตอบรบั"  บนัทึกโดยอะหมดัและอลับซัซาร 

1.: จะอยูใ่นหมู่ผูมี้ธรรมะและผูต้ายชะฮีด 

    

3.3.3.3.    การตัง้เจตนารมณ* (เหนียต)การตัง้เจตนารมณ* (เหนียต)การตัง้เจตนารมณ* (เหนียต)การตัง้เจตนารมณ* (เหนียต)    
    

จาํเป็นตอ้งตั5งเจตนาในการถือศีลอดที*เป็นฟัรฎกู่อนเวลาฟัจรฺ เพราะ ท่านร่อซลุูลลอฮฺ    ได้
กล่าวไวว้า่ 

 زم وصححهحرواه النسائي والبيهقي وابن  . َمْن َلْم ُيْجِمْع الصَياَم ِمَن اللْيِل َفال ِصَياَم َلهُ 

ความวา่ “ผูใ้ดไม่ไดต้ั�งเจตนาถือศีลอดในเวลากลางคืน การถือศีลอดของเขาในวนันั�นใชไ้ม่ได”้     

ตามหลกัฐานดงักล่าวนี5  การตั5งเจตนาสาํหรบัการถือศีลอดที*เป็นฟัรฎเูป็นสิ*งที*จาํเป็น (วาญิบ) ส่วนการ
ถือศีลอดที*เป็นซุนนะฮฺไมจ่าํเป็นตอ้งตั5งเจตนาในเวลากลางคืน 
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4444. . . . เวลาของการถอืศลีอดเวลาของการถอืศลีอดเวลาของการถอืศลีอดเวลาของการถอืศลีอด    

4.1 เวลาเริ�มตน้ถือศีลอด  อลัฟัจรฺ (รุ่งอรุณ) มีสองชนิด  

- อลัฟัจรฺเทียม คือเวลาที*ไม่อนุญาตใหล้ะหมาดศุบฮฺ แต่อนุญาตใหผู้ถื้อศีลอดกินอาหารได ้

- อลัฟัจรฺแท ้คือเวลาที�หา้มมิใหผู้ถื้อศีลอดกินอาหาร แต่อนุญาตใหล้ะหมาดศุบฮฺได ้ดงันั5นจง
ระงบัการกิน การดื*ม และการร่วมเพศกบัภริยาของท่าน แต่ถา้ในมือของท่านกาํลงัถือแกว้นํ5าเพื*อจะดื*ม 
ก็จงดื*มเถิด เพราะเป็นการอนุญาตจากพระผูท้รงไวซึ้*งความเมตตาแด่ปวงบ่าวผูถื้อศีลอดของพระองค ์
ถึงแมว้า่ท่านจะไดย้ินเสียงอะซานก็ตาม 

 

4.2 จงถือศีลอดใหค้รบสมบูรณจ์นถึงพลบคํ �า เมื*อเวลาพลบคํ *าคืบคลานมาทางดา้นทิศตะวนัออกและ
เวลากลางวนัไดผ่้านพน้ไปทางทิศตะวนัตก และดวงอาทิตยไ์ดล้บัของฟ้าแลว้ ก็ใหแ้กศี้ลอดได ้

 

5555. . . . การรบัประทานการรบัประทานการรบัประทานการรบัประทานสะฮรูสะฮรูสะฮรูสะฮรู        
1. การกินสะฮูรมีความจาํเริญ (บะร่อกะฮฺ) 

=. เป็นสญัลกัษณแ์ห่งการถือศีลอดของมุสลิมีน และเป็นขอ้แตกต่างระหวา่งการถือศีลอดของ
มุสลิมีนกบัการถือศีลอดของบุคคลอื*น 

3. อลัลอฮฺประทานความเมตตา และมะลาอิกะฮฺจะขอพรใหผู้กิ้นสะฮูร 

4. กินสะฮูรใหล่้าออกไปจนกระทั *งก่อนเวลาฟัจรเล็กน้อย 

5. ใหกิ้นสะฮูร แมว้า่จะเป็นนํ5าสกัอึกหนึ*งก็ตาม 
@. อาหารสะฮูรที*โปรดปรานของมุอฺมินคือ อินทผลมั 

 

6666. . . . สิง่ทีผู่�ถอืศลีอดสิง่ทีผู่�ถอืศลีอดสิง่ทีผู่�ถอืศลีอดสิง่ทีผู่�ถอืศลีอดต�องต�องต�องต�องละเว�นละเว�นละเว�นละเว�น  ท่านร่อซลุูลลอฮฺ  กล่าววา่ 
 

فَِإْن َسابَك َأَحٌد َأْو َجِهَل َعَلْيَك فـَُقْل :   لَْيَس الصَياُم ِمْن اَألْكِل َوالشَراِب ، ِإنَما الصَياُم ِمَن اللْغِو َوالرَفِث ،
 رواه ابن خزمية واحلاكم وسنده حسن ( ِئٌم ِإني َصاِئمٌ ِإني َصا

ความวา่ “การถอืศีลอดมิใช่ (การละเวน้) จากการกนิการดื,มเท่านั�น แต่การถอืศีลอด (จะตอ้งละเวน้) จากการ
พดูจาหรอืการกระทาํที,ไรส้าระและการพดูจาหยาบคายดว้ย หากมีผูใ้ดมาสบประมาทหรอืเยาะเยย้ท่าน กจ็งกล่าว
แกเ่ขาว่าฉนัเป็นผูถ้อืศีลอด ฉนัเป็นผูถ้อืศีลอด”   

    

7777. . . . สิง่ทีอ่นุญาตให�ผู�ถอืศลีอดปฏบิตัไิด�สิง่ทีอ่นุญาตให�ผู�ถอืศลีอดปฏบิตัไิด�สิง่ทีอ่นุญาตให�ผู�ถอืศลีอดปฏบิตัไิด�สิง่ทีอ่นุญาตให�ผู�ถอืศลีอดปฏบิตัไิด�    
 

1. หากมีหะดษัใหญ่จนกระทั *งถึงเวลาฟัจร (เขา้เวลา
ละหมาดศุบฮิแลว้) ใหอ้าบนํ5าญะนาบะฮฺและถือ  
ศีลอด 

2. การแปรงฟัน 

3. การใชนํ้5ากลั5วปากและสดูนํ5าเขา้จมกู แต่มิให้
กระทาํมากเกินไป 

4.  การหยอกลอ้และการจบูขณะถือศีลอด แต่ไมช่อบ
ที*จะใหส้ามีภริยาที*อยูใ่นวยัหนุ่มกระทาํกนั 

 

5. การตรวจเลือดและฉีดยาที*มิใช่บาํรุงกาํลงั 

    การกระทาํดงักล่าวนี5 ไม่ทาํใหต้อ้งเสียศีลอด 

6. การกรอกเลือด 

7. ชิมอาหารโดยมีขอบเขตมิใหอ้าหารเขา้สู่ลาํคอ 

8. ใชผ้งทาตา, ยาหยอดตา-ห-ูจมกู และการใชย้า
พ่นทางปากเพื*อรกัษาโรคหอบหืด 

9. รดนํ5าเย็นบนศีรษะและการอาบนํ5า 
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8888. . . . อุปสรรคของการถอืศลีอดอุปสรรคของการถอืศลีอดอุปสรรคของการถอืศลีอดอุปสรรคของการถอืศลีอด    

1. การเดินทาง ใหผู้เ้ดินทางเลือกระหวา่งการถือศีลอดและไมถื่อศีลอด มีรายงานจากอะบีสะอีC ด อลั

คุดรีย ์แจง้วา่ “บรรดาศ่อฮาบะฮฺมีความเห็นวา่ ผูใ้ดพบว่าเขามีความแข็งแรงแลว้ถือศีลอดก็เป็นการดี 

และผูใ้ดพบวา่เขามีความอ่อนแอแลว้การละศีลอดก็เป็นการดี” 

2. การเจบ็ป่วย  คนป่วยที*อนุญาตใหล้ะศีลอดไดนั้5น คือผูป่้วยเมื*อถือศีลอดอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่
ชีวิต หรือทาํใหก้ารเจ็บป่วยเพิ*มขึ5 น หรือกลวัวา่การฟื5 นจากการป่วยจะล่าชา้ไป 

3. การมีประจาํเดือนและการมีเลือดหลงัคลอดบุตร ไมอ่นุญาตใหถื้อศีลอด และใหถื้อชดใช้
ภายหลงั 

4. ชายชราและหญิงชรา  ที*ไมส่ามารถจะถือศีลอดรอมฎอนได ้ใหเ้ขาจ่ายฟิดยะฮฺ (ดขูอ้ DE) 

5. หญิงมีครรภแ์ละหญิงใหน้มบุตร เป็นความเมตตาอนัยิ*งใหญ่ของอลัลอฮฺที*มีต่อปวงบ่าวที*อ่อนแอ 

โดยอนุญาตใหพ้วกเขาเหล่านั5นละศีลอดได ้เช่น หญิงมีครรภแ์ละหญิงใหน้มบุตร และใหจ้่ายฟิดยะฮฺ 

(ดขูอ้ DE) 
 

9999. . . . การแก�ศลีอดการแก�ศลีอดการแก�ศลีอดการแก�ศลีอด    

1. ท่านร่อซูลุลลอฮฺ  ไดอ้ธิบายถึงเวลาแกศี้ลอดไวว้า่ เมื*อเวลาพลบคํ *าไดคื้บคลานเขา้มา และ
เวลากลางวนัไดผ่้านพน้ไป และดวงอาทิตยไ์ดล้บัขอบฟ้าไปแลว้ 

2. ใหรี้บเร่งในการละศีลอด 

3. ใหแ้กศี้ลอดดว้ยอินทผลมั ถา้ไมมี่ก็แกด้ว้ยนํ5า ท่านนะบี  กล่าววา่ 

 اِئِم ِعْنَد ِفْطرِِه َلَدْعَوٌة َماتـَُردلِلص رواه ابن ماجة واحلاكم . ِإن 

ความวา่ “แทจ้รงิสาํหรบัผูถ้อืศีลอดขณะแกศี้ลอดของเขานั�น การวงิวอนขอดุอาอจฺะไดร้บัการตอบรบัอย่างแน่นอน  

และดุอาอฺที*ดียิ*งคือดุอาอฺที*สืบต่อเนื*องจากท่านร่อซลุูลลอฮฺ  ซึ*งท่านไดก้ล่าวขณะแกศี้ลอดวา่ 

اهللا َذَهَب الظَمأُ َوابـْتَـلِت الُعُرْوُق َوثـََبَت اَألْجُر ِإْن َشاءَ  )  ) 

 رواه أبوداود والبيهقي واحلاكم وحسن أسناده الدارقطين

[ ซะฮะบซัเซาะมะอ ุวบัตั �ลละติลอรูุ้ก วะษะบะตลัอจั�ฺรุ อินชาอลัลอฮฺ ] 

ความวา่ “ความกระหายนํ�าไดสู้ญสิ�นไป เสน้โลหติไดชุ่้มชื,น และไดร้บัการตอบแทนอย่างน่นอน อนิชาอลัลอฮ”ฺ 

 

10. 10. 10. 10.     การให�อาหารแก?ผู�ถอืศีการให�อาหารแก?ผู�ถอืศีการให�อาหารแก?ผู�ถอืศีการให�อาหารแก?ผู�ถอืศีลอดลอดลอดลอด  ท่านนะบี  กล่าววา่ 

َر أَنُه ال يـَنـُْقُص ِمْن َأْجِر الصاِئِم َشْيَئاً  )  ( َمْن َفطَر َصائَِماً َكاَن َلُه ِمْثَل َأْجرِِه َغيـْ

والرتمذي وابن ماجة وابن حبان وصححة الرتمذيرواه أمحد   

ความวา่ “ผูใ้ดใหอ้าหารแก่ผูถื้อศีลอด เขาจะไดผ้ลบุญเท่ากบัผูถื้อศีลอด โดยที�ผลบุญของ    
ผูถื้อศีลอดจะไม่ลดนอ้ยลงแตอ่ยา่งใด”   

 

และชอบที*จะใหผู้ที้*ไดร้บัเชิญใหไ้ปร่วมแกศี้ลอดวิงวอนขอดุอาอฺใหแ้ก่เจา้ภาพหลงัจากเสร็จสิ5 นจากการกิน
อาหารแลว้ เพราะท่านนะบี  เคยปฏิบติัเช่นนั5น ซึ*งคาํวิงวอนขอดุอาอฺมีอยูห่ลายชนิดเช่น 
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ِئَكُة َوأَْفَطَر ِعْنَد ُكُم الصاِئُمْونَ َمالَ ـَأَكَل طََعاَمُكُم األَبـْرَاُر َوَصلْت َعَلْيُكُم الْ  )  ) 

 رواه ابن أيب شيبة وأمحد والنسائي وسنده صحيح

ความวา่ “ขอใหค้นดี ๆ มาร่วมรบัประทานอาหารของพวกท่าน และขอใหบ้รรดามะลาอกิะฮขฺอพรใหแ้กพ่วกท่าน 

และขอใหบ้รรดาผูถ้อืศีลอดมาร่วมแกศี้ลอดกบัพวกท่าน“    
 

11111111. . . . สิง่ทีท่าํให�เสยีการถอืศลีอดสิง่ทีท่าํให�เสยีการถอืศลีอดสิง่ทีท่าํให�เสยีการถอืศลีอดสิง่ทีท่าํให�เสยีการถอืศลีอด    

1. การกินการดื�มโดยเจตนา  แน่นอนการถือศีลอดของเขาก็จะใชไ้มไ่ดแ้ละเจาะจงการกระทาํเช่นนั5น
ดว้ยการมีเจตนา เพราะผูถื้อศีลอดนั5น เมื*อการกระทาํโดยการหลงลืมหรือโดยทาํผิดหรือโดยการถูก
บงัคบัก็ไมเ่ป็นอะไรแก่ เขา 

2 . การอาเจยีนโดยตั�งใจ 

3.  การมีประจาํเดือนและการมีเลือดหลงัคลอดบุตร  ในส่วนหนึ*งของเวลากลางวนั ถึงแมว้า่จะ
ปรากฎขึ5 นในช่วงตน้หรือช่วงสุดทา้ยของเวลากลางวนั เธอจะตอ้งแกศี้ลอดและถือศีลอดใชใ้นวนัอื*น 

หากเธอถือศีลอดในวนันั5นก็จะใชไ้มไ่ด ้

4.  การฉีดยาบาํรุงกาํลงั 

5. การร่วมประเวณี  ผูใ้ดที*ทาํใหก้ารถือศีลอดของเขาเสียดว้ยการร่วมประเวณี เขาจะตอ้งถือศีลอดใช้

และเสียค่าไถ่บาป (กั5ฟฟาเราะฮฺ, ดขูอ้ D=) 

 

11112222. . . . การไถ?บาปหรอืไถ?โทษการไถ?บาปหรอืไถ?โทษการไถ?บาปหรอืไถ?โทษการไถ?บาปหรอืไถ?โทษ    ((((อัลกัฟ้ฟาเรอัลกัฟ้ฟาเรอัลกัฟ้ฟาเรอัลกัฟ้ฟาเราะฮฺาะฮฺาะฮฺาะฮฺ))))    

ในหะดีษซึ*งรายงานโดยอะบฮุูรอยเราะฮฺ กล่าวถึงชายคนหนึ*งไดส้มสู่กบัภรรยาของเขาในตอน
กลางวนัของเดือนรอมฎอน และวา่เขาจะตอ้งถือศีลอดใชแ้ละไถ่โทษหรือไถ่บาป คือจะตอ้งปล่อยทาสให้
อิสระ ถา้เขาไมส่ามารถกระทาํไดก็้ใหเ้ขาถือศีลอด 2 เดือนตดิตอ่กนั ถา้ไมส่ามารถกระทาํไดก็้ใหเ้ขา

แจกอาหารใหค้นยากจน 60 คน  หากไมส่ามารถ การไถ่บาปหรือกั5ฟฟาเราะฮฺก็ตกไปหรือถูกยกเลิกไป 

คือไมต่อ้งกระทาํการไถ่บาป เพราะไมเ่ป็นการบงัคบัหรือเป็นภาระหนา้ที*เวน้แต่เมื*อมีความสามารถ 

 

13.13.13.13.    อัลฟCดยะฮหฺรอืการชดใช�อัลฟCดยะฮหฺรอืการชดใช�อัลฟCดยะฮหฺรอืการชดใช�อัลฟCดยะฮหฺรอืการชดใช�    
 

2. ชายชราและหญิงชราที�ไม่สามารถจะถือศีลอดได ้และใหท้ั5งสองชดใชก้ารถือศีลอดดว้ยการ

ใหอ้าหาร D มุด (หรือเท่ากบัอาหารอย่างนอ้ย D มื5 อ) แก่คนยากจนขดัสนคนหนึ*งทุกวนั     

1. หญิงแม่ลกูออ่นและหญิงที�มีครรภ ์ มีจากรายงานของอิบนฺอุมรั เป็นหะดีษศ่อฮี5 ฮฺ กล่าววา่ 

“หญิงที*มีครรภแ์ละหญิงแม่ลกูอ่อนใหน้างละศีลอดและไมต่อ้งถือศีลอดใช”้ 

อิบนฺอุมรัถูกถามถึงหญิงที*มีครรภ ์เมื*อนางมีความกลวัต่อลกูของนางเขาตอบว่า “ใหน้างละศีลอด 
และใหอ้าหารเป็นขา้วโพดหรือขา้วโอด๊หนึ�งมุด (หรือเท่ากบัอาหารอยา่งนอ้ย D มื5 อ)  แก่คน
ยากจนขดัสนคนหนึ�งทุกวนั”  บนัทึกโดย : อลับยัฮะกีย ์
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11114444. . . . คนือัลกอ็ดรฺคนือัลกอ็ดรฺคนือัลกอ็ดรฺคนือัลกอ็ดรฺ    
    

َلةَ  َم َمْن َذنِْبهِ  َمْن قَاَم لَيـْ رواه البخاري ومسلم . الَقْدِر ِإْيَمانَاً َواْحِتَسابَاً ُغِفَرَلُه َما تـََقد 

ความวา่ “ผูใ้ดธํารงรกัษาคนือลักอ็ดรฺดว้ยความศรทัธามั ,นและดว้ยความหวงัในการตอบแทน เขาจะไดร้บั
การอภยัจากบาปกรรมในอดีต” 

 

มุสลิมนั5นจะตอ้งแสวงหาคืนอลัก็อดรฺในสิบคืนคี*สุดทา้ยของรอมฎอนคือ คืนที* 21, 23, 25, 27 และ 29 ถา้
หากเขาอ่อนเพลียหรือไมส่ามารถจะกระทาํไดก็้ใหเ้ขาแสวงหาในคืนคี*สุดทา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ*งในเจ็ด
คืนหลงัที*เหลืออยู ่คือคืนที* 25, 27, 29 อลัลอฮฺทรงรูดี้ยิ*ง และมีซุนนะฮฺใหมี้การวิงวอนขอดุอาอฺมาก ๆ ในคืนวนั
นั5น   มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺวา่ 

َلةٍ  َأي  َعِمْلتُ  ِإنْ  أَرَأَْيتَ .  اهللا َرُسولَ  يَا:  قـُْلتُ  َلةُ  لَيـْ َها أَقـُْولُ  َما ، الَقْدرِ  لَيـْ   : قـُْوِيلْ :  قَالَ   ؟ ِفيـْ

ความวา่ “ฉนั ไดก้ล่าวกบัท่านร่อซูลวา่ โอท่้านร่อซูลุลลอฮฺ ท่านจะเห็นเป็นอยา่งไรหากฉนัรูว้่าคืนไหน ๆ 

ก็ตามเป็นคืนอลัก็อดรฺ ฉนัจะวิงวอนกล่าววา่อยา่งไร ? ท่านร่อซลูกล่าวตอบวา่ “เธอจงกล่าววา่  
  

 ُهمكَ  اللِإن  َعُفو  ي فَاْعفُ  الَعْفوَ  ُتِحبَعن  

  صحيح بسند عائشة عن ماجة وابن الرتمذي رواه
 

คาํอ่าน อลัลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟูวุน ตฮิุบบุลอฟัวะ ฟะอฺฟุ อนันียฺ 

ความหมาย “โอพ้ระเจา้แห่งขา้พระองค ์แทจ้รงิพระองคท่์านเป็นผูท้รงอภยั  
พระองคท่์านชอบที,จะใหอ้ภยั ดงันั�นขอพระองคท์รงอภยัใหแ้ก่ขา้พระองค”์ 

 

11115555....    อัลเอ๊ียะอฺตกิFาฟอัลเอ๊ียะอฺตกิFาฟอัลเอ๊ียะอฺตกิFาฟอัลเอ๊ียะอฺตกิFาฟ    
    

2. ความหมาย คือการธาํรงไวเ้พื*อกระทาํสิ*งหนึ*ง กล่าวกนัวา่ผูที้*เก็บกกัตวัอยูก่บัมสัญิด และ
ขยนัหมั *นเพียรเพื*อทาํการอิบาดะฮฺในนั5น คือผูท้าํเอีC ยะอฺติกา๊ฟ 
 

1. ช่วงเวลา การทาํเอีC ยะอฺติกา๊ฟที*ประเสริฐสุดคือช่วงสุดทา้ยของเดือนรอมฎอน เพราะท่านนะบี 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั   ไดท้าํเอีC ยะอฺติก๊าฟในสิบคืนหลงัของรอมฎอน จนกระทั *งท่านไดถึ้งอะญลั

ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลั  บนัทึกโดย อลับุคอรียฺ และมุสลิม จากรายงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
 

:. เงื�อนไขของการทาํเอีAยะอฺตกิา๊ฟ ไมมี่บญัญติัใหท้าํเอีC ยะอฺติกา๊ฟในสถานที*อื*น ๆ นอกจากในมสัยิด
เท่านั5น  

B. สิ�งที�อนุญาตใหก้ระทาํไดข้ณะเอีAยะอฺตกิา๊ฟ คือ ออกไปนอกมสัยิดได ้เมื*อมีความจาํเป็น เช่น

ออกไปเพื*ออาบนํ5าชาํระร่างกาย, อาบนํ5าละหมาดในมสัยิด, ทาํกระโจมเล็ก ๆ ไวท้างดา้นหลงัของ
มสัยิด 

C. การทาํเอีAยะอฺตกิา๊ฟของผูห้ญิง อนุญาตใหผู้ห้ญิงทาํเอีC ยะอฺติกา๊ฟพรอ้มกบัสามีของนาง หรือนาง
จะทาํเอีC ยะอฺติกา๊ฟโดยลาํพงัก็ได ้
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11116666. . . . ละหมาดตะรอละหมาดตะรอละหมาดตะรอละหมาดตะรอวหีฺวหีฺวหีฺวหีฺ    

1. ความหมาย “ตะรอวีหฺ” حِويْ  تـَرَا    หมายถึงการละหมาดกิยามุลลยัลฺในเดือนรอมฎอน มาจาก

การพกัระหวา่งยืนละหมาด 4 ร็อกอตั ซึ*งเรียกวา่ “ตรัวีฮะหฺ”  
2. ความประเสริฐ  การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที*เป็นเอกลกัษณข์องประชาชาติอิสลาม 

มุสลิมคือผูที้*ฟื5 นฟชู่วงกลางคืนดว้ยการอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ต่างจากกลุ่ม
อื*นที*มกัใชช้่วงกลางคืนเพื*อความสนุกสนานหรือนอนหลบั อลักุรอานไดเ้รียกรอ้งใหบ้รรดาผู ้
ศรทัธา ฟื5 นฟชู่วงเวลากลางคืนบางส่วนดว้ยการลุกขึ5 นละหมาด อลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  สั *ง

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั  ตั5งแต่ไดร้บัวะฮียฺช่วงแรก ๆ ใหลุ้กขึ5 นละหมาดกลางคืนทั5ง
คืนหรือส่วนหนึ*ง 

  قَِليالً  ِإال  اللْيلَ  ُقمِ  . اْلُمزملُ  أَيـَها يَا

ความวา่ “โอผู้ค้ลุมกายเอ๋ย จงยืนขึ5 น (ละหมาด) เวลากลางคืน เวน้แต่เพียงเล็กนอ้ย” 
 

3. จาํนวนร็อกอะฮฺ  อุละมาอฺสรุปวา่ การละหมาดกิยามุลลยัลฺสงูสุด 13 หรือ 11 ร็อกอะฮฺ และตํ *าสุด 

1 ร็อกอตั  

การละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ ไมใ่ช่บิดอะฮฺ เพราะมีรายงานชดัเจนว่าท่านอุมรัแต่งตั5งอิมามนํา

ละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ ไมมี่รายงานว่าท่านนบี   ทาํ แต่ชดัเจนวา่ซอฮาบะฮฺทาํ และท่านนบี 

  อนุโลมตามหะดีษบนัทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม ท่านนบี   กล่าววา่ “การละหมาดกลางคืน
ทีละสองๆ” ไมไ่ดจ้าํกดัจาํนวน 

4. ระยะเวลา บางครั5งท่านนบี   ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางครั5งครึ*งคืน และบางครั5งละหมาด

ทั5งคืน ไมมี่เวลาตายตวั (แต่ส่วนมากจะละหมาด 1 ใน 3 ของคืน แลว้แต่ความเหมาะสม) บางครั5ง

หนึ*งร็อกอะฮฺเท่ากบัซเูราะฮฺอลัมุซซมัมิล (ประมาณ 20 อายะฮฺ) บางครั5งเท่ากบั 50 อายะฮฺ 

 

17. ละหม17. ละหม17. ละหม17. ละหมาดวติรฺาดวติรฺาดวติรฺาดวติรฺ    

• ดุอาอฺกุนูตในวิตรฺตลอดปีคือบทกุนูตของอลัหะซนั (“อลัลอฮุมมะฮฺดินี...”) เป็นที*ยอมรบัใน
ทุกมซัฮบั และจากหะดีษของท่านอบัดุรเราะหฺมาน อิบนุลกอรียฺ บอกวา่ เมื*อกุนูตในละหมาดวิตรฺ 

บรรดาซอฮาบะฮฺจะสาปแช่งบรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธาใน 15 คืนสุดทา้ยของเดือนรอมฎอน 

• อิมามสมควรขอดุอาอฺกวา้ง ๆ ใหแ้ก่พี*นอ้งมุสลิมทั *วไป เช่น พี*นอ้งมุสลิมะฮฺ บรรดาเยาวชนมุสลิม 
เป็นตน้ ไมใ่ช่ขอดุอาอฺในเรื*องส่วนตวั เช่น ครอบครวั เป็นตน้ และบรรดาอุละมาอฺไดติ้งวา่อยา่ขอ
ดุอาอฺใหน้านเกินไป (ประมาณ 10-20 นาทีเพียงพอ)    

• การยกมือในกุนูต   ไมมี่ตวับทจากท่านนบี yyyy เกี*ยวกบัเรื*องการยกมือในกุนูตเฉพาะ มีเพียง
หลกัฐานวา่ท่านนบี yyyy  ขอดุอาอฺแน่นอน แต่ไมมี่ตวับทวา่ยกมือหรือไม ่ส่วนจากซอฮาบะฮฺและ
ตาบิอีนมีบางท่านยกมือ ทรรศนะอุละมาอฺจึงบอกวา่ปฏิบติัไดท้ั5งยกมือและไมย่ก     
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17.1 17.1 17.1 17.1     ดอุาอฺกล?าวก?อนหรอืหลงัให�สลามในละหมาดอุาอฺกล?าวก?อนหรอืหลงัให�สลามในละหมาดอุาอฺกล?าวก?อนหรอืหลงัให�สลามในละหมาดอุาอฺกล?าวก?อนหรอืหลงัให�สลามในละหมาดวิตรฺดวิตรฺดวิตรฺดวิตรฺ    
 

 ُهمالل  ُْعُقْوبَِتكَ  ِمنْ  َوِمبَُعافَاِتكَ  ، َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبرَِضاكَ  أَُعْوذُ  ِإين ،  
 نـَْفِسكَ  َعَلي أَثـْنَـْيتَ  َكَما أَْنتَ  َعَلْيكَ  ثـََناءً  ُأْحِصيْ  الَ  ِمْنكَ  ِبكَ  َوأَُعْوذُ  

โออ้ลัลอฮ ฺฉนัขอความคุม้ครองดว้ยความโปรดปรานของพระองคท่์าน จากความโกรธกริ�วของพระองค,์ และดว้ยการประทาน
อภยัโทษของพระองค ์ใหฉ้นัปลอดภยัจากการลงโทษของพระองค,์ และฉนัขอความคุม้ครองต่อพระองคท่์านใหร้อดพน้จาก
การลงโทษ ซึ,งเป็นคณุลกัษณะของพระองค,์ ฉนัไม่อาจคาํนวณนบัการสดดีุต่อพระองคไ์ด ้ดงัที,พระองคท์รงสดดีุพระองคเ์อง 

 

17.2 17.2 17.2 17.2     หหหหลงัจากให�สลามละหมาดวิตรฺลงัจากให�สลามละหมาดวิตรฺลงัจากให�สลามละหมาดวิตรฺลงัจากให�สลามละหมาดวิตร ฺ ใหก้ล่าวประโยคต่อไปนี5  3 ครั5ง 

اْلُقدْوس اْلَمِلكِ  ُسْبَحانَ     [ซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูJส] 

“มหาบริสุทธิFแด่พระผูท้รงอาํนาจผูท้รงบริสุทธิFยิ�ง” 

ท่านนบี yyyy กล่าวดว้ยเสียงดงัในครั5งที*สาม แต่ไมมี่แบบฉบบัใหก้ล่าวซิกรฺนี5 โดยพรอ้มเพรียงกนั ที*ถูกตอ้ง
คือต่างคนต่างกล่าว 
 

11118888. . . . ซะกาตลุฟCฏรฺซะกาตลุฟCฏรฺซะกาตลุฟCฏรฺซะกาตลุฟCฏรฺ    

1. ซะกาตลุฟิฏริเป็นบญัญตัิบงัคบั ดงัฮะดีษของอิบนุอุมรัแจง้วา่ “ท่านร่อซลุูลลอฮฺ yyyy ไดบ้ญัญติั

ใหซ้ะกาตุลฟิฏริแก่ผูค้นในเดือนรอมฎอน” บนัทึกโดย : อลับุคอรีย ์และมุสลิม เพื*อเป็นการลา้ง
มลทินของบรรดาผูถื้อศีลอดจากการพดูจาที*ไรส้าระ และการกล่าวคาํหยาบคายแก่คนยากจน
อนาถา เป็นการพอเพียงแก่พวกเขาในวนัสาํคญันั5น 

2. ใครบา้งที�จะตอ้งออกซะกาตลุฟิฎริ ซะกาตุลฟิฏริไดบ้ญัญติับงัคบัแก่ทุกคนที*เป็นมุสลิม ทั5งเด็ก 
ผูใ้หญ่ ผูช้าย ผูห้ญิง ผูเ้ป็นอิสระ และทาสหรือคนรบัใชที้*เป็นมุสลิม 

3. ชนิดของซะกาตุลฟิฎริ  1.ขา้วบารเ์ล่ย ์หรือ 2. อินทผลมั หรือ 3. อิกฎ หรือ 4. ลกูเกด หรือ       

5. ซลัตฺ รวมถึงทุกสิ*งที*เป็นอาหารที*ตวงได ้เช่น ขา้วโพด ขา้วโอด๊ แป้งสาลี ขา้วสาร และแป้งชนิด
อื*น ๆ 

4. จาํนวนหรือปริมาณของซะกาตุลฟิฎริ สาํหรบัขา้วสาลีและขา้วสาร D ศออฺ หนักประมาณ =.J 
กก. (= กิโลกรมั J ขีด) แต่เนื*องจากขา้วสารแต่ละชนิด (เช่น ขา้วใหม ่เก่า ขา้วหอม ขา้วเคี*ยว) 
นํ5าหนักไมเ่ท่ากนั ดงันั5นควรออกใหเ้กินไวคื้อ E กิโลกรมั เพื*อที*จะใหก้ารออกซะกาตุล้ฟิฏรฺของ
เราครบถว้นตามคาํสั *งของท่านนบี yyyy  ส่วนที*เกินก็ถือเป็นเศาะดะเกาะฮฺ 

5. ซะกาตลุฟิฎริจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ใครบา้ง ซะกาตุลฟิฎริจะตอ้งไมจ่่ายใหแ้ก่ผูใ้ด นอกจากคน
ยากจนอนาถา 

6. เวลาจ่ายซะกาตลุฟิฏริ  จะตอ้งจ่ายซะกาตุลฟิฏริก่อนผูค้นจะออกไปละหมาดอีด และไมอ่นุญาต
ใหจ้่ายล่าไปหลงัละหมาดอีด   
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1. หนังสอืการถอืศลีอดตามบญัญัตอิสิหนังสอืการถอืศลีอดตามบญัญัตอิสิหนังสอืการถอืศลีอดตามบญัญัตอิสิหนังสอืการถอืศลีอดตามบญัญัตอิสิลามลามลามลาม, อาจารย0อะหมัด สมะดี ร�อหิมะฮุลลอฮ ฺ
2. การละหมาดตะรอวหี,ฺการละหมาดตะรอวหี,ฺการละหมาดตะรอวหี,ฺการละหมาดตะรอวหี,ฺ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=story/693 
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