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หนา 1 เดือนรอมฎอน...,

﴿

เดือนรอมฎอน...
1. เปนเวลาที่ประตูสวรรคถูกเปดและประตูนรกถูกปด บรรดาชัยฏอนจะถูกพันธนาการเปนพิเศษ
2. เปนเวลาทีอ่ ัลลอฮฺทรงให,โอกาสอย.างกว,างขวางแก.ผู,ศรัทธาในอันที่จะได,รับความอภัยโทษจาก
พระองค ซึ่งผู,ใดที่จะแสวงหาความเมตตาในเวลาอื่น โอกาสที่จะได,รับการตอบรับก็จะน,อยลง
3. เปนเวลาที่อัลลอฮฺจะทรงให,อภัยโทษต.อความผิดทั้งหลาย

วิธต
ี อนรับเดือนรอมฎอน
วิธีที 1 แสดงความปลืมใจ เนื่องในโอกาสตอนรับเดือนรอมฎอน
วิธีที 2 การขอบคุณ ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคอัลลอฮฺทรงโปรดประทานชีวิตและสุขภาพที่ดีจนมี
โอกาสเข,าสู.เดือนรอมฎอนและทําอิบาดะฮฺอีกป>หนึ่ง และตั้งใจทําความดีในเดือนรอมฎอน
วิธที ี่ 3 การวิงวอน(ดุอาอฺ) ตออัลลอฮฺ ให,เรามีชีวิตอยู.เพื่อปฏิบัติอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง ด,วย
สุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ และเมื่อมุสลิมเห็นจันทรเสี้ยวของเดือนรอมฎอน เปนซุนนะฮฺให,กล.าวดุอาอฺว.า
ِ ﻪُ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑِﺎﻷَﻣ ِﻦ وا ِﻹﻳﻤﻢ أ َِﻫﻠ ﻬ اﻟﻠ. اﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ
ِ ﻼﻣ ِﺔ َوا ِﻹ ْﺳ
ﻼم
 ﺎن َواﻟ
ُ
َ ﺴ
َْ َ ْ
َُ ُ
. ُﻚ اﷲ
 ﻮﻓِ ْﻴ ِﻖ ﻟِ َﻤﺎ ﺗُ ِﺤْ َواﻟﺘـ
َ  ْﻲ َوَرﺑﺿﻰ َرﺑ
َ ﺐ َوﺗَـ ْﺮ

[ อัลลอฮุอกั บัร อัลลอฮุ มมะอะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ วัสสลามะติ วัลอิสลามิ
วัตเตาฟี กิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะร็อบบุกลั ลอฮุ
ความว่า : อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อลั ลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสียวนี )ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ

ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนํ าในสิง, ที,พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย
พระผูอ้ ภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ (บันทึกโดยติรมิซียฺและดาริมียฺ อิบนิ ฮิบบานกล่าวว่าศ่อเฮียะฮฺ)

วิธีที 4 การกลับเนือกลับตัว เดือนรอมฎอนเปนโอกาสดีที่จะเริ่มชีวิตใหม.อันขาวบริสุทธิ์และปราศจาก
มลทิน โดยตั้งใจคืนดีกับ
• อัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน,าที่ในฐานะเปนบ.าวของพระองค
• ร.อซูลของอัลลอฮฺ โดยปฏิบัติหน,าที่ในฐานะเปนผู,ยืนหยัดในแนวทางของท.าน
• ครอบครัว สังคม และสิง่ แวดล,อม คือชีวิตทั้งปวงให,ขึ้นอยูก
. ับพระบัญชาของอัลลอฮฺ
วิธีที 5 การศึกษาวิธีถือศีลอดตามบัญญัตอิ ิสลาม และปBญหาที่เกี่ยวข,องที่อาจเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน
เพื่อเปนการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอย.างถูกต,อง เพราะเราถูกใช,ให,ถามผู,รู,ในสิ่งที่เราไม.รู, ดังนั้นจึง
เปนหน,าที่ของเราทุกๆคนที่ต,องเอาใจใส.ความรู,ในเรื่องนี้ อย.าถือว.าเปนเรื่องเล็ก เพราะผลกระทบ
จากการที่ไม.รู,หลักการของการถือศีลอดนั้น อาจทําให,สูญเสียซึ่งผลบุญที่เรามุ.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, ระงับอารมณให,หนักแน.น, จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ แบบสั้นๆเล็กๆน,อยๆ สําหรับ
ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนฝูง ซึ่งจะสร,างบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา
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วิธีที 7 ปลุกจิตสํานึกต่อความทุกข์ของประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะอย.างยิ่งเมื่อเห็นพี่น,องมุสลิมที่
กําลังประสบความทุกข ให,เราร.วมความรู,สึกกับเขาในสิ่งที่เขากําลังประสบอยู. เฉกเช.นพี่น,องมุสลิม
ที่อัฟฆอนิสตาน ฟลิสฏีน อิรัก และอื่นๆ เพราะเดือนรอมฎอนเปนเดือนแห.งการต.อสู,นัฟซู ต.อสู,
ชัยฏอน รวมทั้งต.อสู,ศัตรูด,วย

บทบั
่ วกับการถือศีลอด
บทบัญญัตเิ กีย
อัศเศามฺ หรือ อัศศิยาม คือการระงับจากการกิน การดื*ม การร่วมรสระหว่างสามีภริยา และการพูดจาไร้
สาระตลอดจนการกระทําที*ขดั กับคุณธรรม
1. การถือศีลอดเดือนรอมฎอนเปนสิง่ จําเปน การถือศีลอดเดือนรอมฎอนเป็ นเสา
หลักของอิสลามและเป็ นรุกุนหนึ* งของศาสนา ดังคํากล่าวของท่านร่อซูลุลลอฮฺ ที*วา่
ِ ُ ﻤ َﺪاً رﺳ ن ﻣﺤ َﺎدةِ أَ ْن ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اﷲ وأ
ِ
ٍ ﻼم َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻤ
، ِﺰَﻛﺎة  َوإِﻳْـﺘَ ِﺎء اﻟ، ِاﻟﺼﻼة
َ  َﺷ َﻬ: ﺲ
َ  َوإِﻗَ ِﺎم، ﻮل اﷲ
ُ ﺑُﻨ َﻲ ا ِﻹ ْﺳ
َُ َ ُ َ َ
ِ ﺖو
ِ
 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ. ﻀﺎن
َ ﺻ ْﻮم َرَﻣ
َ َ ﺞ اﻟﺒَـ ْﻴ َو َﺣ

ความว่า "อิสลามตังอยู่บนหลัก 5 ประการคือ การปฏิญาณตนว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอืน, ใดนอกจากอัลลอฮฺ และ
แท้จริงมุฮมั มัดเป็ นร่อซูลของอัลลอฮฺ การธํารงไว้ซ,ึงการละหมาด การจ่ายซะกาต (ทานบังคับ) การถือศีลอดเดือน
รอมฎอน และการประกอบพิธีฮจั :ฺ"
2. คุณประโยชน*ของการถื
องการถือศีลอดเดือนรอมฎอน
1.2 ได้รบั การอภัยโทษ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า
ِ ْ ﻀﺎ َن إِﻳﻤﺎﻧًﺎ و
 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ. ﺴﺎﺑًﺎ ﻏُ ِﻔ َﺮ ﻟﻪُ ﻣﺎ ﺗ َﻘ ّﺪ َم ِﻣ ْﻦ ذَﻧْﺒِ ِﻪ
َﺻ
َ َﻣ ْﻦ
َ َ َ ﺎم َرَﻣ
َ اﺣﺘ
ความว่า "ผูใ้ ดถือศีลอดรอมฎอนด้วยความศรัทธาและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺ เขาจะได้รบั การอภัยโทษจาก
บาปของเขาในอดีต"
1.1. ตอบรับการวิงวอน (ดุอาอฺ ) และปลดเปลืองจากไฟนรก ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า
"แท้จริงอัลลอฮฺ น5ัน ในทุกวันและทุกคืนของเดือนรอมฎอนนั5น อัลลอฮฺ จะทรงปลดปล่อยจากไฟนรก
และสําหรับมุสลิมทุกคน เมื*อเขาวิงวอนขอพร เขาจะได้รบั การตอบรับ" บันทึกโดยอะหมัดและอัลบัซซาร
1.: จะอยูใ่ นหมู่ผูม้ ีธรรมะและผูต้ ายชะฮีด
3. การตัง้ เจตนารมณ* (เหนียต)
จําเป็ นต้องตั5งเจตนาในการถือศีลอดที*เป็ นฟั รฎกู่ อนเวลาฟั จรฺ เพราะ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ
กล่าวไว้วา่
ِ ﺼﻴ
ِ
ِ
 رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ واﺑﻦ ﺣﺰم وﺻﺤﺤﻪ. ُﺎم ﻟَﻪ
َ َْﻴ ِﻞ ﻓَﻼ ﺻﻴﺎم ﻣ َﻦ اﻟﻠ
َ َ  َﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺠﻤ ْﻊ اﻟ

ได้

ความว่า “ผูใ้ ดไม่ได้ตงเจตนาถื
ั
อศีลอดในเวลากลางคืน การถือศีลอดของเขาในวันนันใช้ไม่ได้”
ตามหลักฐานดังกล่าวนี5 การตั5งเจตนาสําหรับการถือศีลอดที*เป็ นฟั รฎเป็
ู นสิ*งที*จาํ เป็ น (วาญิบ) ส่วนการ
ถือศีลอดที*เป็ นซุนนะฮฺ ไม่จาํ เป็ นต้องตั5งเจตนาในเวลากลางคืน
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4. เวลาของการถือศีลอด
4.1 เวลาเริมต้นถือศีลอด อัลฟั จรฺ (รุ่งอรุณ) มีสองชนิ ด
- อัลฟั จรฺ เทียม คือเวลาที*ไม่อนุ ญาตให้ละหมาดศุบฮฺ แต่อนุ ญาตให้ผูถ้ ือศีลอดกินอาหารได้
- อัลฟั จรฺ แท้ คือเวลาทีห้ามมิให้ผูถ้ ือศีลอดกินอาหาร แต่อนุ ญาตให้ละหมาดศุบฮฺ ได้ ดังนั5นจง
ระงับการกิน การดื*ม และการร่วมเพศกับภริยาของท่าน แต่ถา้ ในมือของท่านกําลังถือแก้วนํ5าเพื*อจะดื*ม
ก็จงดื*มเถิด เพราะเป็ นการอนุ ญาตจากพระผูท้ รงไว้ซึ*งความเมตตาแด่ปวงบ่าวผูถ้ ือศีลอดของพระองค์
ถึงแม้วา่ ท่านจะได้ยินเสียงอะซานก็ตาม
4.2 จงถือศีลอดให้ครบสมบูรณ์จนถึงพลบคํา เมื*อเวลาพลบคํา* คืบคลานมาทางด้านทิศตะวันออกและ
เวลากลางวันได้ผ่านพ้นไปทางทิศตะวันตก และดวงอาทิตย์ได้ลบั ของฟ้ าแล้ว ก็ให้แก้ศีลอดได้
5. การรับประทานสะฮู
ประทานสะฮูร
1. การกินสะฮูรมีความจําเริญ (บะร่อกะฮฺ )
=. เป็ นสัญลักษณ์แห่งการถือศีลอดของมุสลิมีน และเป็ นข้อแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของ
มุสลิมีนกับการถือศีลอดของบุคคลอื*น
3. อัลลอฮฺ ประทานความเมตตา และมะลาอิกะฮฺ จะขอพรให้ผูก้ ินสะฮูร
4. กินสะฮูรให้ล่าออกไปจนกระทัง* ก่อนเวลาฟั จรเล็กน้อย
5. ให้กินสะฮูร แม้วา่ จะเป็ นนํ5าสักอึกหนึ* งก็ตาม
@. อาหารสะฮูรที*โปรดปรานของมุอฺมินคือ อินทผลัม
6. สิง่ ทีผ
่ ถื
ู อศีลอดตอง
อดตองละเวน
ตองละเวน ท่านร่อซูลุลลอฮฺ

กล่าวว่า

ِ ﺼﻴ
ِ َﺮﻓ ﻠﻐْ ِﻮ واﻟﺼﻴﺎم ِﻣﻦ اﻟ
ِ ﺸﺮ
: ﻚ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ
َ َﺣ ٌﺪ أ َْو َﺟ ِﻬ َﻞ َﻋﻠَْﻴ
َ  ﻓَِﺈ ْن َﺳﺎﺑ، ﺚ
ُ َ  ﺲ اﻟ
َﻚأ
َ
َ ُ َ   َﻤﺎ اﻟ إِﻧ، اب
َ  ﺎم ﻣ ْﻦ اﻷَ ْﻛ ِﻞ َواﻟ
َ ﻟَْﻴ
ِ ﻲإِﻧ
ﺻﺎﺋِ ٌﻢ ) رواﻩ اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ واﳊﺎﻛﻢ وﺳﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ
َ ﻲﺻﺎﺋ ٌﻢ إِﻧ
َ

ความว่า “การถือศีลอดมิใช่ (การละเว้น) จากการกินการดื,มเท่านัน แต่การถือศีลอด (จะต้องละเว้น) จากการ
พูดจาหรือการกระทําที,ไร้สาระและการพูดจาหยาบคายด้วย หากมีผูใ้ ดมาสบประมาทหรือเยาะเย้ยท่าน ก็จงกล่าว
แก่เขาว่าฉันเป็ นผูถ้ อื ศีลอด ฉันเป็ นผูถ้ อื ศีลอด”
7. สิง่ ทีอ
่ นุญาตใหผูถือศีลอดปฏิบต
ั ไิ ด
1. หากมีหะดัษใหญ่จนกระทัง* ถึงเวลาฟั จร (เข้าเวลา
ละหมาดศุบฮิแล้ว) ให้อาบนํ5าญะนาบะฮฺ และถือ
ศีลอด
2. การแปรงฟั น
3. การใช้น5ํากลั5วปากและสูดนํ5าเข้าจมูก แต่มิให้
กระทํามากเกินไป
4. การหยอกล้อและการจูบขณะถือศีลอด แต่ไม่ชอบ
ที*จะให้สามีภริยาที*อยูใ่ นวัยหนุ่ มกระทํากัน

5. การตรวจเลือดและฉีดยาที*มิใช่บาํ รุงกําลัง
การกระทําดังกล่าวนี5 ไม่ทาํ ให้ตอ้ งเสียศีลอด
6. การกรอกเลือด
7. ชิมอาหารโดยมีขอบเขตมิให้อาหารเข้าสู่ลาํ คอ
8. ใช้ผงทาตา, ยาหยอดตา-หู-จมูก และการใช้ยา
พ่นทางปากเพื*อรักษาโรคหอบหืด
9. รดนํ5าเย็นบนศีรษะและการอาบนํ5า
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8. อุปสรรคของการถือศีลอด
1. การเดินทาง ให้ผูเ้ ดินทางเลือกระหว่างการถือศีลอดและไม่ถือศีลอด มีรายงานจากอะบีสะอีCด อัล
คุดรีย ์ แจ้งว่า “บรรดาศ่อฮาบะฮฺ มีความเห็นว่า ผูใ้ ดพบว่าเขามีความแข็งแรงแล้วถือศีลอดก็เป็ นการดี
และผูใ้ ดพบว่าเขามีความอ่อนแอแล้วการละศีลอดก็เป็ นการดี”
2. การเจ็บป่ วย คนป่ วยที*อนุ ญาตให้ละศีลอดได้น5ัน คือผูป้ ่ วยเมื*อถือศีลอดอาจทําให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต หรือทําให้การเจ็บป่ วยเพิ*มขึ5 น หรือกลัวว่าการฟื5 นจากการป่ วยจะล่าช้าไป
3. การมีประจําเดือนและการมีเลือดหลังคลอดบุตร ไม่อนุ ญาตให้ถือศีลอด และให้ถือชดใช้
ภายหลัง
4. ชายชราและหญิงชรา ที*ไม่สามารถจะถือศีลอดรอมฎอนได้ ให้เขาจ่ายฟิ ดยะฮฺ (ดูขอ้ DE)
5. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เป็ นความเมตตาอันยิ*งใหญ่ของอัลลอฮฺ ที*มีต่อปวงบ่าวที*อ่อนแอ
โดยอนุ ญาตให้พวกเขาเหล่านั5นละศีลอดได้ เช่น หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร และให้จ่ายฟิ ดยะฮฺ
(ดูขอ้ DE)

9. การแกศีลอด
1. ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้อธิบายถึงเวลาแก้ศีลอดไว้วา่ เมื*อเวลาพลบคํา* ได้คืบคลานเข้ามา และ
เวลากลางวันได้ผ่านพ้นไป และดวงอาทิตย์ได้ลบั ขอบฟ้ าไปแล้ว
2. ให้รีบเร่งในการละศีลอด
3. ให้แก้ศีลอดด้วยอินทผลัม ถ้าไม่มีก็แก้ดว้ ยนํ5า ท่านนะบี กล่าวว่า
 رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﳊﺎﻛﻢ. دﺼﺎﺋِ ِﻢ ِﻋْﻨ َﺪ ﻓِﻄْ ِﺮِﻩ ﻟَ َﺪ ْﻋ َﻮةٌ َﻣﺎﺗـَُﺮ
 ن ﻟِﻠ ِإ
ความว่า “แท้จริงสําหรับผูถ้ อื ศีลอดขณะแก้ศีลอดของเขานัน การวิงวอนขอดุอาอฺจะได้รบั การตอบรับอย่างแน่ นอน
และดุอาอฺ ที*ดียิ*งคือดุอาอฺ ที*สืบต่อเนื* องจากท่านร่อซูลุลลอฮฺ ซึ*งท่านได้กล่าวขณะแก้ศีลอดว่า
ِ ﻤﺄُ واﺑْـﺘَـﻠ) ذَ َﻫﺐ اﻟﻈ
ِ ْ ﺖ اﻷ
( ﺎء اﷲ
َ َﺖ اﻟﻌُ ُﺮْو ُق َوﺛَـﺒ
َ َ َ
َ َﺟ ُﺮ إ ْن َﺷ
رواﻩ أﺑﻮداود واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ واﳊﺎﻛﻢ وﺣﺴﻦ أﺳﻨﺎدﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ

[ ซะฮะบัซเซาะมะอุ วับตัลละติลอุร้ ู ก วะษะบะตัลอัจ

ฺรุ อินชาอัลลอฮฺ ]
ความว่า “ความกระหายนํ าได้สูญสินไป เส้นโลหิตได้ชุ่มชื,น และได้รบั การตอบแทนอย่างน่ นอน อินชาอัลลอฮฺ”

10. การใหอาหารแก?ผถื
ู อศีลอด
ลอด ท่านนะบี กล่าวว่า
ِ ﻪ ﻻ ﻳـْﻨـ ُﻘﺮ ﺻﺎﺋِﻤﺎً َﻛﺎ َن ﻟَﻪ ِﻣﺜْﻞ أَﺟ ِﺮِﻩ َﻏﻴـﺮ أَﻧ) ﻣﻦ ﻓَﻄ
( ًﺼﺎﺋِ ِﻢ َﺷْﻴﺌَﺎ
 َﺟ ِﺮ اﻟ
ْ ﺺ ﻣ ْﻦ أ
ُ َ ُ َْ ْ َ ُ
َ َ َ َْ
رواﻩ أﲪﺪ واﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﺻﺤﺤﺔ اﻟﱰﻣﺬي

ความว่า “ผูใ้ ดให้อาหารแก่ผูถ้ ือศีลอด เขาจะได้ผลบุญเท่ากับผูถ้ ือศีลอด โดยทีผลบุญของ
ผูถ้ ือศีลอดจะไม่ลดน้อยลงแต่อย่างใด”
และชอบที*จะให้ผูท้ ี*ได้รบั เชิญให้ไปร่วมแก้ศีลอดวิงวอนขอดุอาอฺ ให้แก่เจ้าภาพหลังจากเสร็จสิ5 นจากการกิน
อาหารแล้ว เพราะท่านนะบี เคยปฏิบตั ิเช่นนั5น ซึ*งคําวิงวอนขอดุอาอฺ มีอยูห่ ลายชนิ ดเช่น
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( ﺼﺎﺋِ ُﻤ ْﻮ َن
 ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟْـ َﻤﻼَﺋِ َﻜﺔُ َوأَﻓْﻄََﺮ ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ُﻢ اﻟ
ْ ﺻﻠ
َ ) أَ َﻛ َﻞ ﻃَ َﻌ َﺎﻣ ُﻜ ُﻢ اﻷَﺑْـَﺮ ُار َو
رواﻩ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ وأﲪﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ

ความว่า “ขอให้คนดี ๆ มาร่วมรับประทานอาหารของพวกท่าน และขอให้บรรดามะลาอิกะฮฺขอพรให้แก่พวกท่าน
และขอให้บรรดาผูถ้ อื ศีลอดมาร่วมแก้ศีลอดกับพวกท่าน“

11. สิง่ ทีท
่ าํ ใหเสียการถือศีลอด
1. การกินการดืมโดยเจตนา แน่ นอนการถือศีลอดของเขาก็จะใช้ไม่ได้และเจาะจงการกระทําเช่นนั5น
ด้วยการมีเจตนา เพราะผูถ้ ือศีลอดนั5น เมื*อการกระทําโดยการหลงลืมหรือโดยทําผิดหรือโดยการถูก
บังคับก็ไม่เป็ นอะไรแก่ เขา
2 . การอาเจียนโดยตังใจ
3. การมีประจําเดือนและการมีเลือดหลังคลอดบุตร ในส่วนหนึ* งของเวลากลางวัน ถึงแม้วา่ จะ
ปรากฎขึ5 นในช่วงต้นหรือช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน เธอจะต้องแก้ศีลอดและถือศีลอดใช้ในวันอื*น
หากเธอถือศีลอดในวันนั5นก็จะใช้ไม่ได้
4. การฉีดยาบํารุงกําลัง
5. การร่วมประเวณี ผูใ้ ดที*ทาํ ให้การถือศีลอดของเขาเสียด้วยการร่วมประเวณี เขาจะต้องถือศีลอดใช้
และเสียค่าไถ่บาป (กั5ฟฟาเราะฮฺ , ดูขอ้ D=)

12. การไถ?บาปหรือไถ?โทษ (อัลกัฟ
้ ฟาเราะฮฺ
ฟาเราะฮฺ)
ในหะดีษซึ*งรายงานโดยอะบูฮุรอยเราะฮฺ กล่าวถึงชายคนหนึ* งได้สมสู่กบั ภรรยาของเขาในตอน
กลางวันของเดือนรอมฎอน และว่าเขาจะต้องถือศีลอดใช้และไถ่โทษหรือไถ่บาป คือจะต้องปล่อยทาสให้
อิสระ ถ้าเขาไม่สามารถกระทําได้ก็ให้เขาถือศีลอด 2 เดือนติดต่อกัน ถ้าไม่สามารถกระทําได้ก็ให้เขา
แจกอาหารให้คนยากจน 60 คน หากไม่สามารถ การไถ่บาปหรือกั5ฟฟาเราะฮฺ ก็ตกไปหรือถูกยกเลิกไป
คือไม่ตอ้ งกระทําการไถ่บาป เพราะไม่เป็ นการบังคับหรือเป็ นภาระหน้าที*เว้นแต่เมื*อมีความสามารถ

13. อัลฟCดยะฮฺหรือการชดใช
2. ชายชราและหญิงชราทีไม่สามารถจะถือศีลอดได้ และให้ท5งั สองชดใช้การถือศีลอดด้วยการ
ให้อาหาร D มุด (หรือเท่ากับอาหารอย่างน้อย D มื5 อ) แก่คนยากจนขัดสนคนหนึ* งทุกวัน

1. หญิงแม่ลกู อ่อนและหญิงทีมีครรภ์ มีจากรายงานของอิบนฺ อุมรั เป็ นหะดีษศ่อฮี5 ฮฺ กล่าวว่า
“หญิงที*มีครรภ์และหญิงแม่ลกู อ่อนให้นางละศีลอดและไม่ตอ้ งถือศีลอดใช้”
อิบนฺ อุมรั ถูกถามถึงหญิงที*มีครรภ์ เมื*อนางมีความกลัวต่อลูกของนางเขาตอบว่า “ให้นางละศีลอด
และให้อาหารเป็ นข้าวโพดหรือข้าวโอ๊ดหนึงมุด (หรือเท่ากับอาหารอย่างน้อย D มื5 อ) แก่คน
ยากจนขัดสนคนหนึงทุกวัน” บันทึกโดย : อัลบัยฮะกีย ์
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14. คืนอัลก็อดรฺ
ِ ْ ﻣﻦ ﻗَﺎم ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟ َﻘ ْﺪ ِر إِﻳْﻤﺎﻧَﺎً و
 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ. ﺪ َم َﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ ِﻪ ﺴﺎﺑَﺎً ﻏُ ِﻔ َﺮﻟَﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ
َ َْ
َ َ
َ اﺣﺘ
ความว่า “ผูใ้ ดธํารงรักษาคืนอัลก็อดรฺดว้ ยความศรัทธามัน, และด้วยความหวังในการตอบแทน เขาจะได้รบั
การอภัยจากบาปกรรมในอดีต”
มุสลิมนั5นจะต้องแสวงหาคืนอัลก็อดรฺ ในสิบคืนคี*สุดท้ายของรอมฎอนคือ คืนที* 21, 23, 25, 27 และ 29 ถ้า
หากเขาอ่อนเพลียหรือไม่สามารถจะกระทําได้ก็ให้เขาแสวงหาในคืนคี*สุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ*งในเจ็ด
คืนหลังที*เหลืออยู่ คือคืนที* 25, 27, 29 อัลลอฮฺ ทรงรูด้ ียิ*ง และมีซุนนะฮฺ ให้มีการวิงวอนขอดุอาอฺ มาก ๆ ในคืนวัน
นั5น มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ วา่

ِ
:  ﻗُـ ْﻮِ ْﱄ:  َﻣﺎ أَﻗُـ ْﻮُل ﻓِْﻴـ َﻬﺎ ؟ ﻗَ َﺎل، ي ﻟَْﻴـﻠَ ٍﺔ ﻟَْﻴـﻠَﺔُ اﻟ َﻘ ْﺪ ِر َﺖ أ
َ  ﻳَﺎ َر ُﺳ: ﺖ
ُ ﺖ إِ ْن َﻋﻤ ْﻠ
َ ْ أ ََرأَﻳ. ﻮل اﷲ
ُ ﻗُـ ْﻠ
ความว่า “ฉัน ได้กล่าวกับท่านร่อซูลว่า โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ท่านจะเห็นเป็ นอย่างไรหากฉันรูว้ ่าคืนไหน ๆ
ก็ตามเป็ นคืนอัลก็อดรฺ ฉันจะวิงวอนกล่าวว่าอย่างไร ? ท่านร่อซูลกล่าวตอบว่า “เธอจงกล่าวว่า

ﻲﻒ َﻋﻨ
 ﻮ ﺗُ ِﺤ ﻚ َﻋ ُﻔ
ُ اﻟﻌ ْﻔ َﻮ ﻓَﺎ ْﻋ
َ ﻢ إِﻧ  ُﻬاﻟﻠ
َ ﺐ
رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ

คําอ่าน อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟูวุน ตุฮิบบุลอัฟวะ ฟะอฺ ฟุ อันนียฺ
ความหมาย “โอ้พระเจ้าแห่งข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์ท่านเป็ นผูท้ รงอภัย
พระองค์ท่านชอบที,จะให้อภัย ดังนันขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ขา้ พระองค์”

15. อัลเอีย
๊ ะอฺตก
ิ าF ฟ
2. ความหมาย คือการธํารงไว้เพื*อกระทําสิ*งหนึ* ง กล่าวกันว่าผูท้ ี*เก็บกักตัวอยูก่ บั มัสญิด และ
ขยันหมัน* เพียรเพื*อทําการอิบาดะฮฺ ในนั5น คือผูท้ าํ เอีCยะอฺ ติกา๊ ฟ
1. ช่วงเวลา การทําเอีCยะอฺ ติกา๊ ฟที*ประเสริฐสุดคือช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เพราะท่านนะบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ได้ทาํ เอีCยะอฺ ติก๊าฟในสิบคืนหลังของรอมฎอน จนกระทัง* ท่านได้ถึงอะญัล
ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ และมุสลิม จากรายงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
:. เงือนไขของการทําเอีAยะอฺ ตกิ า๊ ฟ ไม่มีบญ
ั ญัติให้ทาํ เอีCยะอฺ ติกา๊ ฟในสถานที*อื*น ๆ นอกจากในมัสยิด
เท่านั5น
B. สิงทีอนุ ญาตให้กระทําได้ขณะเอีAยะอฺ ติกา๊ ฟ คือ ออกไปนอกมัสยิดได้ เมื*อมีความจําเป็ น เช่น
ออกไปเพื*ออาบนํ5าชําระร่างกาย, อาบนํ5าละหมาดในมัสยิด, ทํากระโจมเล็ก ๆ ไว้ทางด้านหลังของ
มัสยิด
C. การทําเอีAยะอฺ ตกิ า๊ ฟของผูห้ ญิง อนุ ญาตให้ผูห้ ญิงทําเอีCยะอฺ ติกา๊ ฟพร้อมกับสามีของนาง หรือนาง
จะทําเอีCยะอฺ ติกา๊ ฟโดยลําพังก็ได้
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16. ละหมาดตะรอวี
ละหมาดตะรอวีหฺ
1. ความหมาย “ตะรอวีหฺ”  ﺗَـَﺮا ِوﻳْﺢหมายถึงการละหมาดกิยามุลลัยลฺ ในเดือนรอมฎอน มาจาก
การพักระหว่างยืนละหมาด 4 ร็อกอัต ซึ*งเรียกว่า “ตัรวีฮะหฺ ”
2. ความประเสริฐ การละหมาดกลางคืนเป็ นอิบาดะฮฺ ที*เป็ นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลาม
มุสลิมคือผูท้ ี*ฟื5นฟูช่วงกลางคืนด้วยการอิบาดะฮฺ ต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ต่างจากกลุ่ม
อื*นที*มกั ใช้ช่วงกลางคืนเพื*อความสนุ กสนานหรือนอนหลับ อัลกุรอานได้เรียกร้องให้บรรดาผู ้
ศรัทธา ฟื5 นฟูช่วงเวลากลางคืนบางส่วนด้วยการลุกขึ5 นละหมาด อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สัง*
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม ตั5งแต่ได้รบั วะฮียฺช่วงแรก ๆ ให้ลุกขึ5 นละหมาดกลางคืนทั5ง
คืนหรือส่วนหนึ* ง
ًﻻ ﻗَﻠِﻴﻼِْﻴ َﻞ إ ﻗُ ِﻢ اﻟﻠ. ﻣ ُﻞﺰ ـ َﻬﺎ اﻟ ُْﻤﻳَﺎ أَﻳ
ความว่า “โอ้ผูค้ ลุมกายเอ๋ย จงยืนขึ5 น (ละหมาด) เวลากลางคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อย”
3. จํานวนร็อกอะฮฺ อุละมาอฺ สรุปว่า การละหมาดกิยามุลลัยลฺ สงู สุด 13 หรือ 11 ร็อกอะฮฺ และตํา* สุด
1 ร็อกอัต
การละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ ไม่ใช่บิดอะฮฺ เพราะมีรายงานชัดเจนว่าท่านอุมรั แต่งตั5งอิมามนํา
ละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ ไม่มีรายงานว่าท่านนบี ทํา แต่ชดั เจนว่าซอฮาบะฮฺ ทาํ และท่านนบี
อนุ โลมตามหะดีษบันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม ท่านนบี กล่าวว่า “การละหมาดกลางคืน
ทีละสองๆ” ไม่ได้จาํ กัดจํานวน
4. ระยะเวลา บางครั5งท่านนบี ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางครั5งครึ*งคืน และบางครั5งละหมาด
ทั5งคืน ไม่มีเวลาตายตัว (แต่ส่วนมากจะละหมาด 1 ใน 3 ของคืน แล้วแต่ความเหมาะสม) บางครั5ง
หนึ* งร็อกอะฮฺ เท่ากับซูเราะฮฺ อลั มุซซัมมิล (ประมาณ 20 อายะฮฺ ) บางครั5งเท่ากับ 50 อายะฮฺ

17. ละหมาดวิ
ละหมาดวิตรฺ
• ดุอาอฺ กุนูตในวิตรฺ ตลอดปี คือบทกุนูตของอัลหะซัน (“อัลลอฮุ มมะฮฺ ดินี...”) เป็ นที*ยอมรับใน
ทุกมัซฮับ และจากหะดีษของท่านอับดุรเราะหฺ มาน อิบนุ ลกอรียฺ บอกว่า เมื*อกุนูตในละหมาดวิตรฺ
บรรดาซอฮาบะฮฺ จะสาปแช่งบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธาใน 15 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน
• อิมามสมควรขอดุอาอฺ กว้าง ๆ ให้แก่พี*นอ้ งมุสลิมทัว* ไป เช่น พี*นอ้ งมุสลิมะฮฺ บรรดาเยาวชนมุสลิม
เป็ นต้น ไม่ใช่ขอดุอาอฺ ในเรื*องส่วนตัว เช่น ครอบครัว เป็ นต้น และบรรดาอุละมาอฺ ได้ติงว่าอย่าขอ
ดุอาอฺ ให้นานเกินไป (ประมาณ 10-20 นาทีเพียงพอ)
• การยกมือในกุนูต ไม่มีตวั บทจากท่านนบี y เกี*ยวกับเรื*องการยกมือในกุนูตเฉพาะ มีเพียง
หลักฐานว่าท่านนบี y ขอดุอาอฺ แน่ นอน แต่ไม่มีตวั บทว่ายกมือหรือไม่ ส่วนจากซอฮาบะฮฺ และ
ตาบิอีนมีบางท่านยกมือ ทรรศนะอุละมาอฺ จึงบอกว่าปฏิบตั ิได้ท5งั ยกมือและไม่ยก
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17.1 ดุอาอฺกล?าวก?อนหรือหลังใหสลามในละหมาดวิ
ใหสลามในละหมาดวิตรฺ
ِ 
،ﻚ
َﺿ
َ ِﻚ ِﻣ ْﻦ ﻋُ ُﻘ ْﻮﺑَﺘ
َ ِ َوِﲟَُﻌﺎﻓَﺎﺗ، ﻚ
َ ﺎك ِﻣ ْﻦ َﺳ َﺨ ِﻄ
َ ﱐ أَﻋُ ْﻮذُ ﺑِ ِﺮ
ْ ﻢ إ اﻟﻠ ُﻬ
ِ َ ِوأَﻋﻮذُ ﺑ
ِ ﻚ ﻻَ أُﺣ
ﻚ
َ ﺖ َﻋﻠَﻲ ﻧـَ ْﻔ ِﺴ
َ ﺼ ْﻲ ﺛـَﻨَﺎءً َﻋﻠَْﻴ
َ ﺖ َﻛ َﻤﺎ أَﺛْـﻨَـْﻴ
َ ْﻚ أَﻧ
ْ َ ﻚ ﻣْﻨ
ُْ َ

โอ้อลั ลอฮฺ ฉันขอความคุม้ ครองด้วยความโปรดปรานของพระองค์ท่าน จากความโกรธกริวของพระองค์, และด้วยการประทาน
อภัยโทษของพระองค์ ให้ฉนั ปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์, และฉันขอความคุม้ ครองต่อพระองค์ท่านให้รอดพ้นจาก
การลงโทษ ซึ,งเป็ นคุณลักษณะของพระองค์, ฉันไม่อาจคํานวณนับการสดุดีต่อพระองค์ได้ ดังที,พระองค์ทรงสดุดีพระองค์เอง

17.2 หลังจากใหสลามละหมาดวิตรฺ ให้กล่าวประโยคต่อไปนี5 3 ครั5ง
ِ [ ﺳ ْﺒﺤﺎ َن اﻟْﻤ ِﻠซุบฮานัลมะลิกุลกุดดูJส]
ﺪ ْوس ﻚ اﻟْ ُﻘ
َ َ ُ
“มหาบริสุทธิFแด่พระผูท้ รงอํานาจผูท้ รงบริสุทธิFยง”
ิ
ท่านนบี y กล่าวด้วยเสียงดังในครั5งที*สาม แต่ไม่มีแบบฉบับให้กล่าวซิกรฺ นี5โดยพร้อมเพรียงกัน ที*ถูกต้อง
คือต่างคนต่างกล่าว

18. ซะกาตุลฟCฏรฺ
1. ซะกาตุลฟิ ฏริเป็ นบัญญัติบงั คับ ดังฮะดีษของอิบนุ อุมรั แจ้งว่า “ท่านร่อซูลุลลอฮฺ y ได้บญ
ั ญัติ

2.
3.

4.

5.
6.

ให้ซะกาตุลฟิ ฏริแก่ผูค้ นในเดือนรอมฎอน” บันทึกโดย : อัลบุคอรีย ์ และมุสลิม เพื*อเป็ นการล้าง
มลทินของบรรดาผูถ้ ือศีลอดจากการพูดจาที*ไร้สาระ และการกล่าวคําหยาบคายแก่คนยากจน
อนาถา เป็ นการพอเพียงแก่พวกเขาในวันสําคัญนั5น
ใครบ้างทีจะต้องออกซะกาตุลฟิ ฎริ ซะกาตุลฟิ ฏริได้บญ
ั ญัติบงั คับแก่ทุกคนที*เป็ นมุสลิม ทั5งเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูช้ าย ผูห้ ญิง ผูเ้ ป็ นอิสระ และทาสหรือคนรับใช้ที*เป็ นมุสลิม
ชนิดของซะกาตุลฟิ ฎริ 1.ข้าวบาร์เล่ย ์ หรือ 2. อินทผลัม หรือ 3. อิกฎ หรือ 4. ลูกเกด หรือ
5. ซัลตฺ รวมถึงทุกสิ*งที*เป็ นอาหารที*ตวงได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ด แป้งสาลี ข้าวสาร และแป้งชนิ ด
อื*น ๆ
จํานวนหรือปริมาณของซะกาตุลฟิ ฎริ สําหรับข้าวสาลีและข้าวสาร D ศออฺ หนักประมาณ =.J
กก. (= กิโลกรัม J ขีด) แต่เนื* องจากข้าวสารแต่ละชนิ ด (เช่น ข้าวใหม่ เก่า ข้าวหอม ข้าวเคี*ยว)
นํ5าหนักไม่เท่ากัน ดังนั5นควรออกให้เกินไว้คือ E กิโลกรัม เพื*อที*จะให้การออกซะกาตุล้ ฟิ ฏรฺ ของ
เราครบถ้วนตามคําสัง* ของท่านนบี y ส่วนที*เกินก็ถือเป็ นเศาะดะเกาะฮฺ
ซะกาตุลฟิ ฎริจะต้องจ่ายให้แก่ใครบ้าง ซะกาตุลฟิ ฎริจะต้องไม่จ่ายให้แก่ผใู ้ ด นอกจากคน
ยากจนอนาถา
เวลาจ่ายซะกาตุลฟิ ฏริ จะต้องจ่ายซะกาตุลฟิ ฏริก่อนผูค้ นจะออกไปละหมาดอีด และไม่อนุ ญาต
ให้จ่ายล่าไปหลังละหมาดอีด
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