
 
 

บทที่ ๕ 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 

 
 ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย เม่ือ ค.ศ. ๕๙๐ โดยคิดตามปีเกิดของศาสดา 
นบีมูฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาของศาสนานี้ คาว่า  อิสลาม มาจากรากศัพท์ว่า อัสลมะ แปลว่า การเข้าไปใน
สันติ หรือ การยอมนอบน้อมตัวการแสวงหาสันติกับพระผู้เป็นเจ้า คือ การมอบตนเองโดยส้ินเชิง หรือ
การนอบน้อมถ่อมตนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยการปฏิบัติตามในส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรง
บัญญัติและงดการกระทาในส่ิงท่ีทรงห้าม ท้ังนี้เพื่อความสันติสุขในสังคม  

 

 ความทั่วไปของศาสนาอิสลาม 

 ศาสดามูฮัมมัด หรือ พระนบีมูฮัมมัด ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือนเราะบิอุลเอาวัล ซึ่ง
ตรงกับวันที่ ๒๒ เมษายน ค.ศ. ๕๗๑ หรือ พ.ศ.๑๑๑๔ ท่ีนครมักกะฮ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  

 คัมภีร์ในศาสนาอิสลามที่ส าคัญ ม ี๒ ประเภท คือ คัมภีร์อัลกุรอาน ถือว่าเป็นคัมภีร์หลัก และ
คัมภร์ีอัลฮะดิส ซึ่งเป็นโอวาทและจริยวัตรต่างๆ ของท่านนบีมูฮัมมัด ซึ่งสาวกของท่านเป็นผู้รวบรวมไว้  

 ศาสนาอิสลามมีหลักค าสอนที่ส าคัญ ประกอบด้วยหลักศรัทธาหรือความเช่ือในศาสนา หลัก
ปฏิบัติหรือหน้าท่ีในศาสนา และข้อห้ามในศาสนาอิสลาม  

 นิกายส าคัญของศาสนาอิสลาม มี ๔ นิกาย คือ  นิกายซุนนี  นิกายชีอะฮ์   นิกายคอวาริจ
และนิกายวาฮะบิ  

 พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ได้แก่ พิธีปฏิญาณตน    พิธีนมาซหรือละหมาด    พิธีบริจาค
ซะกาฮ    พิธีถือศีลอด  และพิธีฮัจญ์  
 ศาสนาอิสลามไม่นิยมการบูชารูปเคารพอื่น จึงไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ให้ศาสนิกเคารพบูชา รูป
พระจันทร์ครึ่งเส้ียวและมีดาวอยู่ข้างบน ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางศาสนาแต่เป็นเครื่องหมายของอาณาจักร
ออตโตมานเติร์ก แต่อาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามได้โดยอนุโลม หรือถ้าจะพูดว่ารูป
พระจันทร์และดาวนี้เป็นเครื่องหมายของศาสนาอิสลามก็น่าจะเหมาะสมกว่า  

 ฐานะปัจจุบันของศาสนาอิสลาม   มีผู้นับถือมากเป็นอันดับ ๒ รองจากศาสนาคริสต์   โดย
มีศาสนิกกว่า ๙๐๐ ล้านคน ผู้นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศต่างๆ แถบตะวันออกกลาง 
และในทวีปแอฟริกา ส่วนทวีปเอเชียก็มีมากในประเทศปากีสถาน  บังคลาเทศ  อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย  
 



 ๑๔๕ 

๑. เทศกาลส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
 

  เป็นท่ีรู้กันดีในหมู่ชาวมุสลิมท้ังหลายว่า เมื่อเดือนรอมฎอนเวียนมาถึง พวกเขาจะต้องประพฤติ
ตนตามหน้าท่ีของชาวมุสลิม  ดังหลักศาสนาได้บัญญัติเอาไว้ แต่ส าหรับหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยกันว่า 
เดือนรอมฎอนมีความส าคัญต่อชาวมุสลิมอย่างไร  เหตุใดชาวมุสลิมท าไมถึงต้องถือศีลอดในเดือนนี้  
          ค าว่า รอมฎอน หรือ รอมะฎอน หรือ เราะมะฏอน ก็คือเดือนที่ ๙ ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ 
หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน  
          โดยเดือนรอมฎอน นับได้ว่าเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่งของอิสลาม ซึ่งอัลกุรอานได้กล่าวถึง
ความยิ่งใหญ่ของเดือนรอมฎอนนี้ไว้ว่า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนท่ีอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนนี้ 
แต่ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งไปกว่านั้นอยู่ ท่ีเป้าหมายของการประทานต่างหาก  ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของการ
ประทานอัลกุรอานนี้ ก็เพื่อให้ใช้คัมภีร์นี้เป็นเคร่ืองน าทาง และเป็นข้อจ าแนกแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดแก่
มนุษยชาติ ให้มนุษย์มุ่งสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ และหากมนุษย์เดินตามหนทางเช่นนี้ ก็จะ
ได้รับความผาสุกท้ังโลกนี้และปรโลก  
          ดังนั้น เดือนรอมฎอน จึงถือเป็นเดือนท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และจูงใจให้ผู้ศรัทธาท าความดีมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่น ๆ และการถือศีลอดนี่เองก็เป็นหนทางหนึ่ง ท่ีจะท าให้ชาวมุสลิมสามารถมุ่งไปสู่
จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้แท้จริง 
 

 เทศกาลเมกกะ  
 ค าว่า เมกกะ เป็นช่ือท่ีชาวตะวันตกใช้เรียกนครแห่งนี้ ซึ่งส าหรับชาวมุสลิมท่ัวไป จะเรียกว่า 
มักกะห์ (Makkah) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า มักกะห์ อัล มูกัรรามะห์ (Makkah 
al-Mukarramah) แปลว่า เมกกะ เมืองอันทรงเกียรติ (Mecca the Honored) นอกจากนี้ หากย้อนไป
ในยุคก่อนการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลาม นครแห่งนี้ก็มีช่ือเรียกว่า บักกะห์ (Bakkah) ซึ่งยังสามารถพบ
ได้ในบางบทของคัมภีร์อัลกุรอ่าน  
 ตามความเช่ือของศาสนาอิสลามนั้น จุดแรกของนครเมกกะคือ วิหารกะบะห์ (Ka’bah) 
สร้างขึ้นโดยท่านนบีอะดัม (Adam) และพระนางเฮาวาอ์ (Hawwah) ซึ่งเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่คนแรก
ของโลก ตามเทวบัญชาขององค์อัลเลาะห์ เพื่อเป็นสถานท่ีแสดงความเคารพสักการะพระองค์ และต่อมา
ก็ได้รับการบูรณะโดยท่านนบีอิบรอฮีม ( Ibrahim) และท่านนบีอิสมาอิล (Isma’il)   โดยหลังจากท่ี
ท่านนบีท้ังสองได้บูรณะวิหารดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว เทวทูตได้ปรากฏกายข้ึน และน าหินด าอันศักด์ิสิทธิ์ท่ี
ประทานจากองค์อัลเลาะห์มาให้ท่านท้ังสอง ณ เนินเขาญะบัล กูบิส (Jabal Qubais) ท่านนบีมูฮัม
หมัดกล่าวว่า “เม่ือคร้ังอยู่ในสรวงสวรรค์ หินดังกล่าวเคยมีสีขาวบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้้านม แต่ต้องมา
กลายเป็นสีด้าในช่วงที่ตกลงมาสู่ภูมิของมนุษย์ เนื่องจากมลทินที่มนุษย์ได้กระท้าไว้” 



๑๔๖ 

 การประกอบพิธีท าฮัจญ์ หรือ  การท าฮัจญ์  คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีนครมักกะหฺ
ในเดือนซุลฮิจญะหฺ ตามวันเวลา และสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีทางศาสนาอิสลามก าหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็น
หน้าท่ีส าหรับมุสลิมท้ังชายและหญิง ทุกคนท่ีมีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง 
ท่ีจะต้องปฏิบัติ ในช่วงฮัจญ์ ชาวมุสลิมท่ัวโลกจะเดินทางเข้าสู่อารเบีย  โดยก่อนอื่นจะมีการท า อิฮฺรอม 
นั่นคือการตั้งใจว่าจะท าพิธีฮัจญ์ ก่อนการเข้าไปในแผ่นดินฮะรอม (แผ่นดินต้องห้าม) โดยจะปฏิบัติตาม
กฏของฮัจญ์ อาทิเช่น การไม่สมสู่  การไม่ล่าสัตว์ในแผ่นดินฮะรอม  การไม่ตัดเล็บหรือผม การไม่
เสริมสวยหรือใช้น้ าหอม ผู้ชายจะเปล่ียนเครื่องแต่งกาย มาสวมผ้าเพียงสองผืน แล้วต่างก็จะมาชุมนุม
กันท่ี ทุ่งอะร็อฟะหฺ ในตอนเช้าตรู่ของวันท่ีเก้าของเดือนซุลฮิจญะหฺแล้วพอตกค่ า ซึ่งตามปฏิทินฮิจญ์
เราะหฺจะเป็นคืนท่ีสิบ เหล่านักแสวงบุญจะเดินทางผ่าน ทุ่งมุซดะลิฟะหฺ พักช่ัวครู่หนึ่งก่อนท่ีจะมุ่งหน้าสู่ 
ทุ่งมีนา ก่อนเท่ียงของวันต่อไป 
 ส่วนชาวมุสลิมท่ัวโลกท่ีไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะเฉลิมฉลองท าบุญเล้ียงอาหารท่ีบ้าน 
เรียกวันนี้ว่าวันอีดุลอัฎฮา ทีเรียกว่าอัฎฮาเพราะมีการเชือดสัตว์พลีให้ผู้คนรับประทานในยามดุฮา คือ
ยามสายหลังตะวันขึ้น แต่ก่อนเท่ียง หรือชาวไทยเชื้อสายมลายูใน ๕ จังหวัดภาคใต้  เรียกว่าวันรายอ 
(รายาฮาญี) ซึ่งแปลเป็นไทยตามตรงก็คือ วันใหญ่ นั่นเอง 
 นักแสวงบุญจะพักอยู่ ท่ี ทุ่งมีนา เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อขอพรและบ าเพ็ญตนตามพิธีฮัจญ์ 
หลังจากนั้น    จึงเดินทางเข้ากรุงมักกะหฺ เพื่อฏอวาฟเวียนรอบ  กะอฺบะหฺ หรือท่ีเรียกว่า บัยตุลลอหฺ 
อันเป็นเสมือนเสาหลักของชุมทิศ ซึ่งต้ังอยู่ใน มัสญิด ฮะรอม (มัสยิดต้องห้าม) หลังจากนั้น ผู้แสวงบุญก็
จะเดินจากเนินเขาศอฟา สู่เนินเขามัรวะหฺ ซึ่งมีระยะทาง ๔๕๐ เมตร ไปมาจนครบเจ็ดเท่ียว ระหว่างท่ี
เดินก็จะกล่าวค าขอพรและค าวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วก็จะขริบผมหรือโกนหัว และผู้
แสวงบุญก็จะหลุดพ้นจากภาวะอิฮฺรอม 
 การท าฮัจญ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่ซ่ึงมีมาต้ังแต่สมัยศาสดาอิบรอฮีม การท าฮัจญ์
เริ่มต้นขึ้นเมื่ออัลลอฮได้บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีม   และศาสดาอิสมาอีล    ผู้เป็นลูกชายร่วมกันสร้าง 
บัยตุลลอหฺ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับการเคารพบูชาอัลลอฮ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว พระองค์ก็ทรง
บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีม   เรียกร้องให้มนุษย์ชาติมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ชนรุ่นหลังได้อุตริรูปแบบการท าฮัจญ์ จนมันได้เปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมท่ีอัลลอหฺ
ได้ทรงก าหนดไว้ เช่น มีการน า เทวรูปต่าง ๆ มาต้ังรอบ ๆ กะอฺบะหฺ เพื่อบูชาในระหว่างการท าฮัจญ์และ
มีการเปลือยกายในยามท าพิธีฏอวาฟ พร้อมกับกู่ร้องและปรบมือ 
 จนกระท่ัง มาถึงสมัยของศาสดามุฮัมมัด ส่ิงแรกท่ีท่านปฏิบัติก็คือการทุบท าลายเทวรูปและ
เจว็ดรอบข้างกะอฺบะหฺจนหมดส้ิน และท่านก็ได้แสดงแบบอย่างของการท าฮัจย์ท่ีถูกต้องให้บรรดาผู้
ศรัทธาได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้ 
 
 



 ๑๔๗ 

 เทศกาล  “วันอีด-ฮารีรายอ”  
 เทศกาลวันอีด-ฮารีราย วันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม ๑ ปี  มี ๒ ครั้ง เป็นวันท่ีชาวมุสลิม
รอคอยเพราะครอบครัวจะได้พบหน้ากัน 
 “วันตรุษอีดหรือวันอีด” เป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลาม ภาษามลายูปัตตานีเรียกวันนี้ว่า 
“ฮารีรายอ หรือ ฮารีรายา” (Hari Raya) ภาษามลายูกลาง แปลว่า “วันใหญ่ หรือวันอีด” ใน
อินโดนีเซียเรียกว่า “ฮารีเลอบาราน”  
 
 โดยในรอบ ๑ ปี จะมีวันฮารีรายอ ๒ คร้ัง คือ  
 ๑. อีดุลฟิฏริ หรือ อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น๑ค่ า เดือนเชาวาล ซึ่งเป็นเดือน๑๐ตามปฏิทิน
อิสลาม เป็นวันออกบวช  
 ๒. อีดุลอัฎหา หรือ อีดิลอัฎฮา ตรงกับวันท่ี ๑๐ เดือน ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน ๑๒ ของ
ปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นการฉลอง วันออกฮัจญ์ วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงประจ าปี ชาวมุสลิมจะเดินทาง
ไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่ออภัยต่อกันในส่ิงท่ีผ่านมา เป็นวันท่ีทุกคนมีความสุขมาก 
มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรมไทยพร้อมเพรียงกันท่ัวโลก ในวันอี ดีลฟิตรี (วันท่ี ๑) มุสลิมทุกคน
จะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ บริจาคทานแก่คนยากจนอนาถา ส่วนในวันอีดิลอัฏฮา (วันท่ี  ๒) จะมีการ
เชือดสัตว์พลี แล้วจะท า กุรบัน แจกจ่ายเนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร สัตว์ท่ีใช้ในการเชือดพลีได้แก่ อูฐ 
วัว แพะ เป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เป็นผู้บริจาค เป็นการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์  
 การประกอบศาสนกิจมีหลักการว่าพระราชพิธีตรุษอีด จะประกอบในประเทศมาเลเซีย บรูไน 
ซาอุดิอารเบีย กาตาร์ โอมาน และประเทศอื่นๆ ท่ีมีประชากรมุสลิมจ านวนมาก โดยมีพระมหากษัตริย์
ในประเทศนั้นจะเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง ส าหรับ อินโดนีเซีย ก็มีการเฉลิมฉลอง
เช่นเดียวกัน  
 

 การประกอบพิธีกรรมในวันฮารีรายอ  
 ๑.ในตอนเช้าของวันฮารีรายอ ชาวมุสลิมต้องต่ืนนอนแต่เช้าตรู ผู้หญิงจะเป็นผู้ตกแต่ง
บ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเป็นพิเศษ จัดเตรียมอาหาร ขนมต่าง ๆ ไว้ต้อนรับเพื่อน ญาติพี่น้อง และ
แขกท่ีมาเยี่ยมเยียน ทุกคนต้องปฏิบัติบริจาคซะกาตฟิตเราะห์ก่อนท่ีจะไปละหมาดในวันอีดิลฟิตรี 
ส่ิงของท่ีใช้ในการบริจาค โดย'ใช้ส่ิงของท่ีบริโภคเป็นอาหารหลัก  
 ๒. การอาบน้ าในวันฮารีรายอ เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จ จะอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาด 
เรียกว่า อาบน้ าสุนัต ก าหนดเวลาอาบต้ังแต่เท่ียงคืนเริ่มต้นวันฮารีรายอ จนถึงพระอาทิตย์ตก แต่เวลาท่ี
ดีท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมอาบน้ าสุนัต คือเมื่อแสงอรุณขึ้นขอบฟ้าในวันฮารีรายอ ในขณะอาบน้ าสุนัตทุกคน
จะต้องกล่าวดุอารีเป็นการขอพร  



๑๔๘ 

 ๓. การประกอบพิธีกรรม ชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีกรรมท่ีมัสยิดวันอีดิลฟิตรีจะไป
มัสยิด  เวลา ๐๘.๓๐ น.  วันอีดิลอัฏฮา จะไปมัสยิด   เวลา ๐๗.๓๐ น.  การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึง
มัสยิด ทุกคนจะอาบน้ าละหมาด จากนั้นจึงเข้าไปในมัสยิด   ท าการละหมาด   ตะฮีญะดุลมัสยิด ๒ รอ
กาอัต มีการแบ่งแยกหญิงชาย โดยใช้ม่านกั้นกลาง เสร็จแล้วจัดแถวนั่งรอฟังโต๊ะอิหม่าม ซึ่งเป็นผู้น าใน
การท าพิธีละหมาด     
 ๔. การละหมาด  จะมีโต๊ะอีหม่าม เป็นผู้น าละหมาดจ านวน ๒ รอกาอัต ตามประเพณีโบราณ 
ซึ่งมีข้ันตอนท่ีศักดิ์สิทธิ์ งดงาม และพร้อมเพรียงกัน  
 ๕. การปฏิบัติตนเม่ือละหมาดเสร็จ    หลังจากละหมาดเสร็จแล้ว มุสลิมทุกคนจะนั่งฟังอี
หม่ามกล่าวคุฏบะ (ค าอบรม) เพื่อแนะแนวทางชีวิตด้านความศรัทธาท่ีกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติแต่ความดี
ละเว้นความช่ัว     และปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    จากนั้น 
อีหม่ามจะขอพรจากพระองค์อัลลอฮเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบรรดามุสลิมท่ีมาร่วม
ประกอบพิธีกรรม  
 บรรยากาศในเทศกาลฮารีรายอ อบอวลไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขท่ีสุด บรรดาลูก จะขอ
อภัยต่อพ่อแม่ มีการแสดงออกด้วยการสวมกอด การจูบมือ  การหอมแก้มท้ังสองของพ่อแม่ เป็นการ
แสดงความรัก    ลูกหลานท่ีอยู่ต่างภูมิล าเนาต่างกลับบ้าน      เมื่อมาขออภัยและอ านวยพรให้พ่อแม่ 
ทุกครัวเรือนจะมีความอบอุ่นไปด้วยบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ กลับบ้านโดยพร้อมเพรียงกัน“ 
 

๒. พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม 
 

      ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาท่ีไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคน
เป็นท้ังฆราวาสและนักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการ
ด ารงชีวิต   หลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่ส าคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มีดังนี้ 
      ๑. การปฏิญาณตน   ผู้ ท่ีเป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า     “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์” 
       ๒. นมาซ (การละหมาด) เป็นการเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้าด้วยอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติทุกวัน วันละ ๕ เวลา คือ ก่อนฟ้าสาง  บ่าย  เย็น  หัวค่ า   และกลางคืน   การละหมาดวันละ 
๕ เวลา คือ ก่อนฟ้าสาง บ่าย เย็น หัวค่ า และกลางคืน การละหมาดวันละ ๕ เวลา จะช่วยสกัดกั้น
ความคิดและการกระท าท่ีไม่ดีงามต่าง ๆ อย่างเป็นระบบต่อเนื่องในรอบวัน 
      ๓. การถือศีลอด เป็นการละเว้นจากการกิน  การด่ืม  การเสพ  การร่วมเพศ การนินทา 
ตลอดจนการประพฤติท่ีผิดบาปทุกอย่าง จะกระท าในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา ๑ เดือน  ท้ังนี้  เพื่อเป็น
การช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ ฝึกความอดทนต่อการยั่วยวนของกิเลส 
      ๔. การจ่ายซะกาต หมายถึง การบริจาคทานให้แก่คนท่ีเหมาะสมตามศาสนบัญญัติ 



 ๑๔๙ 

      ๕. ประกอบพิธีฮัจญ์ หมายถึง การไปประกอบศาสนกิจ เมืองเมกกะ ประเทศซอุดีอาระเบีย 
โดยผู้ท่ีจะไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อม กล่าวคือ  บรรลุนิติภาวะ   มีสุขภาพดี  มีทุน
ทรัพย์เพียงพอ และมีความรู้ความเข้าใจในการท าฮัจญ์ 
 

หลักปฏิบัติพิธีกรรมส าคัญ 
 ศาสนาอิสลาม ถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการด ารงชีวิต  มีหลักปฏิบัติทาง
ศาสนกิจท่ีส าคัญ ๕ ประการ มีดังนี้ 
 ๑. การปฏิญาณตน    
     ค ากล่าวที่ว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนา
ทูตของอัลลอฮ์”  นั่นแหละคือการปฏิญาณตน   ในการปฏิญาณนี้คือ การยอมรับ ยอมจ านนทุกอย่างท่ี
เกี่ยวกับอิสลาม ทุกอย่างท่ีมาจากคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดิษ คือซุนนะฮ์ท่ีมาจากท่านนะบี   ซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญของการด าเนินชีวิต ศาสนาอิสลามมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ห้ามสักการะในสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นมาและห้ามก้มกราบมนุษย์ด้วยกันเอง เพราะมนุษย์นั้นมีฐานะเท่าเทียมกันถึงแม้จะต่างกันท่ี
สถานภาพ  ฐานะ ต าแหน่ง และหน้าท่ีเราสามารถให้ความเคารพได้แต่เป็นในแนวทางอื่น  เพราะมนุษย์
เกิดมาจากดินเหมือนกัน มิได้มีวิวัฒนาการมาจากลิง ลิงเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นมา 
 การปฏิญาณตนจึงเป็นความศรัทธาในข้อแรกท่ีส าคัญมาก เปรียบเสมือนกระโจมท่ีต้องมีเสาเอก
อยู่ตรงกลาง ส่วนอีก 4  เสานั้นเป็นหลักยึดเหนี่ยว ตามหลักปฏิบัติท้ัง ๕ ประการ บางคนก็ปฏิบัติได้
ครบถ้วน บางคนก็หย่อนยาน แต่ถ้าผู้ใดละท้ิงหลักเอกเมื่อใดก็เป็นอันหมดส้ินกัน เสมือนว่ากระโจมนั้น
ต้องยุบลงมาทันที ฉันนั้น 

 
รูปภาพที่ ๑๑   การปฏิญาณตนของชาวมุสลิม 

ที่มา : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=54&id=19046 
 

๒. นมาซ หรือ ละหมาด 
   ค าว่า นมาซ เป็นภาษาเปอร์เซีย ในภาษาอาหรับเรียกว่า อัศ-เศาะลาฮ์ ชาวไทยมุสลิม

เรียกว่า ละหมาด เป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นการปฏิบัติเพื่อแสดงความภักดีต่อพระเจ้า 
เป็นหลักการท่ีสร้างความมีระเบียบวินัย ขจัดกิเลสและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในประชาคม
มุสลิม 



๑๕๐ 

การนมาซในวันหนึ่งมี ๕ เวลา คือ เวลารุ่งเช้าก่อนตะวันทอแสง  เวลากลางสัน  เวลาคล้อยบ่าย 
เวลาพลบค าเมื่อพระอาทิตย์ตกลับดวงไปแล้ว   และเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาท่ีมนุษย์ก า ลังอยู่ใน
ความสุขสบายจากการนอนหลับ ในเวลาท่ีก าลังสาละวนกับธุรกิจ  กับการรื่นเริงหรรษาและกับการ
พักผ่อนนี่เองท่ีศาสนาอิสลามก าหนดให้มุสลิมฉุกคิดและเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยเข้าเฝ้าพระอัลลอฮ์
ด้วยการนมาซเพื่อการทาจิตให้เป็นสมาธิ  

การเข้าแถวในการนมาซนั้นแสดงถึงความมีระเบียบวินัย การก้มเป็น การคารวะ ละการกราบ
เป็นการนอบน้อมอย่างสูงสุดท่ีมนุษย์จะพึงกระท าได้ อิริยาบถต่างๆ ในการนมาซจึงเป็นการแสดงออกถึง
การเคล่ือนไหวท่ีนอบน้อมท่ีสุดอันมนุษย์พึงมีต่อพระเจ้า  ดังนั้น จึงห้ามการนมาซเพื่ออวดอ้าง หรือห้าม
การนมาซแบบเนือยๆ ไม่ต้ังใจ กระท าพอเป็นพิธีอย่างเสียไม่ได้ 

นมาซ ความหมายทางศาสนา  หมายถึง การกล่าวและการกระท า ซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบีร และ 
จบลงด้วยสะลาม การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม เม่ือละหมาดมุสลิมทั่วโลก 
หันหน้าไปทางกิบละฮฺ เพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ การละหมาด ฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความ
อดทน และขัดเกลาจิตใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางช่ัวร้าย ดังอัลกุรอานระบุไว้ 
ความว่า 

" จงละหมาด แท้จริงการละหมาดจะยับยั้งความลามกอนาจารและสิ่งต้องห้าม " 
อัล - อังกะบูต : ๔๕ 
 การละหมาดฟัรดู อัลลอฮฺทรงก าหนดให้มุสลิมท าการละหมาด วันละ ๕ เวลา คือ 
 ๑. ละหมาดศุบหฺ      มี ๒ ร็อกอะฮฺ   เวลา เริ่มต้ังแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ข้ึน 
 ๒. ละหมาด ซุฮฺร ิ     มี ๔ ร็อกอะฮฺ   เวลาเริ่มต้ังแต่ดวงตะวันคล้อยจนเงาของส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
    ทอดยาวออกไปเท่าตัว 
 ๓. ละหมาดอัศรฺ       มี ๔ ร็อกอะฮฺ    เวลา เริ่มต้ังแต่เมื่อเงาของส่ิงหนึ่งส่ิงใด ยาวกว่าเท่าตัว
ของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน 
 ๔. ละหมาดมักริบ     มี ๓ ร็อกอะฮฺ   เวลา เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนส้ินแสงอาทิตย์ 
    คือเวลาพลบค่ า 
 ๕. ละหมาดอิชาอฺ      มี ๔ ร็อกอะฮฺ   เวลา เริ่มต้ังแต่เวลาค่ าจนถึงก่อนฟ้าสาง 
 
 คุณสมบัติของผู้ที่ต้องละหมาด  
            ๑. เป็นมุสลิม 
            ๒. บรรลุศาสนภาวะ 
            ๓. มีสติสัมปชัญญะ 
            ๔. ปราศจากหัยฎฺ นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ 
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 ความส าคัญ 
          ชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดเพราะ การละหมาดเป็น
ศาสนกิจเพื่อเข้าเฝ้าต่อเบ้ืองพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ (ซุบฮาฯ) ด้วยความสงบ ส ารวม จึงเป็น
หน้าท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีจะต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน วันละ ๕ เวลาตลอดไป 
 
 พิธีกรรม 
          การละหมาดนั้นจะเริ่มปฏิบัติต้ังแต่อายุ ๗ ขวบ การละหมาดฟัรดูท้ัง ๕ เวลา คือ ซุบฮิ   ดุฮรี 
อัสริ  มักริบ และอีซา    ซึ่งมีจ านวนรอกาอัตท่ีแตกต่างกันคือ ๒, ๔, ๔, ๓  และ ๔ รอกาอัต ในรอกาอัต
หนึ่ง ๆ  ประกอบด้วยท่ายืน  ท่าก้มโค้ง (รูกูอ) ท่าก้มกราบ(สุญูด)  และท่านั่ง ด้วยความสงบส ารวม การ
ก้มกราบ  (สุญูด)  มุสลิมจะก้มกราบได้เฉพาะกับพระเจ้าอัลลอฮ (ซุบฮาฯ)   องค์เดียวเท่านั้น  เวลา
ละหมาดให้หันหน้าไปทางกิบละอ  ซึ่งกิบละอของไทยอยู่ทางทิศตะวันตก ส าหรับการละหมาดญุมอะฮ 
หรือชาวไทยมุสลิมเรียกว่า "ละหมาดวันศุกร์" เป็นละหมาดฟีรดูจ าเป็นหรือบังคับส าหรับผู้ชายท่ีจะต้อง
ไปละหมาดรวมกันโดยมีอิหม่ามเป็นผู้น าละหมาด ซึ่งมีจ านวน ๒ รอกาอัด หลังจากการกล่าวคุฎบะฮ 
(ค าอบรมของอิหม่าม) สถานท่ีควรเป็นมัสยิด    หากบริเวณนั้นไม่มีมัสยิดก็ให้รวมกันเพื่อการละหมาดใน
สถานท่ีท่ีสะอาด โดยให้มีผู้ท าหน้าท่ี มุอัซซิน กล่าวคุฎบะฮและน าละหมาด 
 
 เง่ือนไขของการละหมาด 
 นอกจากมีกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว   ผู้ละหมาดยังต้องค านึงถึงเงื่อนไขของการละหมาดอีก  ๘ 
ประการ คือ 
 ๑. ต้องปราศจากหะดัษใหญ่และหะดัษเล็ก คือ ต้องไม่มีญะนาบะฮฺ หัยฎู นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ 
และต้องมีน้ าละหมาด  
 ๒. ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม และสถานท่ีละหมาด ต้องสะอาด  
 ๓. ต้องปกปิดเอาเราะฮฺ กล่าวคือ ผู้ชายต้องปิดต้ังแต่สะดือถึงหัวหัวเข่า ผู้หญิงจะต้องปกปิดท่ัว
ร่างกาย ยกเว้นมือและใบหน้า  
 ๔. ต้องหันหน้าไปทางกิบละฮฺ  
 ๕. ต้องรู้ว่าได้เวลาละหมาดแล้ว 
 ๖. ต้องรับว่ามุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติการละหมาด  
 ๗. ต้องไม่ต้ังใจเปล่ียนการละหมาดเป็นอย่างอื่น  
 ๘. ต้องห่างไกลจากส่ิงท่ีท าให้เสียละหมาด 
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 ช่วงเวลา 
          การละหมาดเป็นการประกอบศาสนกิจท่ีส าคัญยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนท่ีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
และตามเวลาในแต่ละวัน โดยแบ่งประเภทของการละหมาดออกเป็น ๒ ประเภท คือ การละหมาดฟัรดู 
และการละหมาดสุหนัต การละหมาดฟัรดูเป็นการละหมาดท่ีบังคับหรือจ าเป็นต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติ
จะต้องได้รับการลงโทษ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือฟัรดูอิน เป็นละหมาดท่ีบังคับต้องปฏิบัติโดยไม่มีเงื่อนไข
หรือข้อยกเว้นเฉพาะตน   วันละ ๕ เวลา   ส าหรับผู้ชายจะต้องละหมาดญุมอะฮหรือละหมาดวันศุกร์ 
อีกส่วนหนึ่งคือ ฟัรดูกิฟายะฮู เป็นละหมาดท่ีบังคับต้องปฏิบัติแต่มีเงื่อนไขในการปฏิบัติตามสถานการณ์ 
คือหากมีผู้ปฏิบัติอยู่บ้างแล้วจะไม่เป็นบาปแก่คนท้ังหมด เช่น ละหมาดวันอีด (คือการละหมาดใน
วันอิดิลฟิตรี และอิดิลอัฎฮา) ละหมาดญะนาซะฮ (ละหมาดคนตาย) ส่วนการละหมาดสุหนัตเป็นการ
ละหมาดเนื่องในเวลาและโอกาสต่างๆนอกเหนือจากการละหมาดฟัรดู 
 

 ๓. การถือศีลอด  
   การถือศีลอด เรียกในภาษาอาหรับว่า อัศ-เศาม์ หรือ อัศ-ศิยาม   หมายถึง   การเว้นจาก
การกิน  ด่ืม  การร่วมประเวณี  ต้ังแต่รุ่งสางจนถึงพลบค า   ในทางปฏิบัติยังหมายถึง  การห้ามพูด
เท็จ นินทา คดโกง ดูส่ิงลามก  ให้อดกล้ันความโกรธ  ให้มีความอดทน  และพูดดี  ท าดี  มีจิตใจผ่องแผ้ว 
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การถือศีลอดตามหลักการของศาสนาอิสลามไม่ใช่เพื่ออดอาหารอย่างเดียว แต่ต้องงด
เว้นอีกหลายข้อพร้อมท้ังฝึกจิตให้เข้มแข็ง 
 มุสลิมชายหญิงทุกคนท่ีบรรลุนิติภาวะ คือ มีน้ าอสุจิหรือมีประจ าเดือนแล้วต้องถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอน   ตามปฏิทินทางจันทรคติอันเป็นเดือนท่ี ๙ ของ ฮิจญ์เราะฮ์ศักราช บางปีก็มี ๒๙ วัน 
บางปีก็มี ๓๐ วัน นอกจากเดือนเราะมะฎอนแล้ว มุสลิมจะถือศีลอดในวาระอื่นๆ  ตามสมัครใจก็ได้ 
 โดยการถือศีลอด เป็นหลักปฏิบัติในศาสนบัญญัติ ๑ ใน ๕ ประการ  (ประกอบไปด้วย ๑.นับถือ
พระเจ้า (อัลลอฮฺ) องค์เดียว และนบีมูฮ าหมัดเป็นศาสนฑูตคนสุดท้าย  ๒.ด ารงละหมาด  ๓.บริจาคทาน 
๔.ถือศีลอด   ๕.บ าเพ็ญฮัจย์ท่ี นครเมกกะ)  ซึ่งชาวมุสลิมจะประพฤติปฏิบัติตน โดยการ : 
            - งดอาหาร น้ า     เพื่อจะได้รับรู้ความยากล าบากคนท่ียากไร้ โดยจะเริ่มต้ังแต่แสง

พระอาทิตย์ขึ้น � แสงพระอาทิตย์เริ่มตกดิน จากการค านวนดูเวลาแสงพระอาทิตย์ ขึ้น -ตก ตามการ
ค านวณของหลักดาราศาสตร์อิสลาม  วัดตามพิกัดองศาแต่ละพื้นท่ี และเมื่อถึงเวลาละศีลอด มักจะ
รับประทานอินทผลัม โดยได้แบบอย่างมาจากท่านนบีมูฮ ามัด ท้ังนี้ ผลอินทผลัมนั้น ประกอบด้วย 
น้ าตาลฟรุกโตส กลูโคส น้ า วิตามิน และแร่ธาตุ โดยเฉพาะน้ าตาลฟรุกโตส จัดเป็นสารอาหารท่ีให้
พลังงานแก่ร่างกายเป็นอย่างมาก และเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว 
            - งด ละ เลิก จากส่ิงท่ีไม่ดีท้ังหมด ได้แก่ มือ (ท าร้ายหรือขโมย), เท้า(เดินไปสู่สถานท่ี
ต้องห้าม), ตา (ดูส่ิงลามก), หู (การฟังส่ิงไร้สาระ ,ฟังเรื่องชาวบ้านนินทากัน), ปาก (การนินทาว่าร้ายคน
อื่น โกหกโป้ปด) 
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            - ท าความดี บริจาคทานแก่คนยากจน 
            - อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เนื่องจากในเดือนนี้เป็นเดือนศักด์ิสิทธิ์ท่ีพระเจ้าประทาน
คัมภีร์อัลกรุอานมาให้แก่มนุษย์ ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงต้องอ่านอัลกุรอาน เพื่อศึกษาถึงส่ิงท่ีพระเจ้า
ต้องการให้มนุษย์รู้ว่าการเป็นอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นอย่างไร และจะต้องท าตัวอย่างไรบ้าง 
 
 ส าหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือศีลอด ได้แก่ 
           ๑. คนเจ็บป่วย  
           ๒. หญิงท่ีมีประจ าเดือน 
           ๓. หญิงท่ีให้นมบุตร แต่หากมีความสามารถ ก็จะถือได้ 
           ๔. หญิงท่ีต้ังครรภ์  
           ๕. คนแก่ชรา ท่ีไม่มีความสามารถเพียงพอ  
          อย่างไรก็ตาม บุคคลเหล่านี้ต้องจ่ายทาน เป็นข้าวสารวันละ ๑ มุด (๑ มุด ประมาณ ๖ ขีด) และ
ส าหรับคนเจ็บป่วย และสตรีที่มีประจ าเดือนนั้นให้ถือศีลอดในภายหลังให้ครบก่อนรอมฎอนในปีถัดไป  
 เราจะเห็นว่า การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ไม่ใช่แค่เรื่องของการงดอาหาร หรือเป็นเพียงแค่
การปฏิบัติตามหน้าท่ีทางศาสนาของชาวมุสลิมเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนเอง เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายท่ีส าคัญและยิ่งใหญ่ของการเดินทางสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณ
ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระองค์ท่ีได้ประทานอัลกุรอานมาให้แก่มนุษย์นั่นเอง 
 ผู้ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือสีลอด คือ กรรมกรผู้ท างานหนัก เช่น นักประดาน้ า กรรมกรใน
เหมืองถ่านหิน   ทหารท่ีออกสนามรบ  คนแก่ท่ีไม่สามารถถือศีลอดได้   คนป่วย   สตรีท่ีมีรอบเดือน 
หญิงพักฟื้นหลังจากการคลอดบุตร เป็นต้น ผู้ท่ีขาดการถือศีลอดท้ังๆ  ท่ีตนสามารถถือได้นั้นต้องถือ
ชดใช้ในเดือนอื่นของรอบ ๑๑ เดือนนั้น  ส่วนคนแก่ก็ให้ไถ่ภาระของตนโดยการให้อาหารแก่คนขัดสน
ยากจนคนละ ๑ มื้อในแต่ละวันท่ีขาดการถือศีลอด 
 ระหว่างการถือศีลอดต้ังแต่เช้าจนพลบค่ า    จะด่ืมน้ าไม่ได้    แต่ให้กลืนน้ าลายตนเองได้  พูด
เท็จไม่ได้ เพราะท าให้จิตใจมัวหมอง ลักขโมย ห้ามดูส่ิงลามกหรือพูดจาลามก ลวนลามทางชู้สาวด้วย 
เมื่อถือศีลอดครบเดือนเราะมะฎอนแล้วให้บริจาคทานเป็นข้าวหรือเงินแทน     สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวแก่คนยากจนขัดสน  ก่อนจะนมาซอีดซึ่งถือว่าเป็น   วันตรุษและให้กระท าได้ ๓ วันล่วงหน้า 
ถ้าบริจาคหลังจากนมาซอีดแล้ว ถือว่าเป็นทานอาสา (การบริจาคทานท่ัวๆไป) ไม่ใช่ทานตามบทบัญญัติ 
 เดือนเราะมะฎอน  มุสลิมท่ัวโลกจะอยู่ในภาวะเดียวกันแห่งการถือศีลอด กล่าวคือ การเว้น
ความช่ัว ส่งเสริมการท าความดีและเสริมสร้างพลังจิตขอตนให้ชนะอ านาจฝ่ายต่ า 
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 ๔. การจ่ายซะกาฮ์ 
    ซะกาฮ์ แปลว่า ท าให้งอกเงยขึ้น การขัดเกลากิเลสท าให้จิตใจผ่องแผ้ว เป็นการจ่ายทาน
ตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากการบริจาคทานท่ัวๆ ไปซึ่งเรียกว่า ทานอาสา 
    ซะกาฮ์ ต้องจ่ายจากเงิน ทรัพย์สิน ธัญญาหารท่ีมีเกินพิกัดและอยู่ในครอบครองครบหนึ่งปี
หรือตามฤดูกาลของธัญพืช 
   บุคคลท่ีมีสิทธิ์รับซะกาฮ์  มี ๘ ประเภท คือ  
  (๑) คนยากจน   
  (๒) คนขัดสน   ได้แก่ ผู้มีอาชีพ มีรายได้ แต่ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริง    
  (๓) เจ้าหน้าที่ในการเก็บจัดการและจ่ายซะกาฮ์ซึ่งไม่มีอาชีพอื่นและยากจนเช่นกัน   
  (๔) ผู้ที่โน้มมารับนับถืออิสลาม แต่ยากจนหรือถูกญาติตัดขาด  
  (๕) ทาสที่ต้องการทรัพย์ไปไถ่ตัวเองให้เป็นอิสระ มีสิทธิ์รับซะกาฮ์เพียงเท่าท่ีจะนาไป
ไถ่ตัวเอง  
  (๖) ผู้เป็นหนี้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต มีสิทธิ์รับซะกาฮ์เพียงเท่าท่ีเป็นหนี้  
  (๗) ในแนวทางพระเจ้า หมายถึง เพื่อส่วนรวมหรือแม้แต่ในการสงคราม รับซะกาฮ์
เพียงค่าใช้จ่ายระหว่างดาเนินการ และ  
  (๘) ผู้เดินทางซ่ึงตกค้างในต่างแดนและหมดความสามารถจะเดินทางต่อไปได้ มี
สิทธิ์รับซะกาฮ์ได้เพียงค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 
          ให้จ่ายซะกาตเมื่อถึงเวลาท่ีวาญิบต้องจ่าย และจ่ายด้วยความพึงพอใจ โดยจ่ายส่ิงท่ีดีและมี
คุณภาพมากท่ีสุดจากทรัพย์ท่ีต้องจ่าย เป็นส่ิงท่ีเขารักท่ีสุด ท่ีมีความเป็นหะลาลมากท่ีสุด ท าให้ผู้รับพึง
พอใจ ให้ผู้จ่ายมองว่าส่ิงท่ีให้ไปเป็นส่ิงท่ีเล็กน้อยเพื่อให้พ้นจากความล าพองใจ และพยายามปิดบัง
เพื่อให้พ้นจากการโอ้อวด    แต่เปิดเผยบ้างเป็นบางครั้ง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นส่ิงท่ีเป็นวาญิบนี้ 
(ซะกาต) และเป็นการกระตุ้นให้คนร่ ารวยได้ปฏิบัติตาม และต้องไม่ท าลาย (ผลบุญ) มันด้วยการล าเลิก
และการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้รับ 
 

 ผู้รับซะกาฮ์ท่ีดีท่ีสุด 
          ท่ีดีท่ีสุดก็คือให้ผู้จ่ายซะกาฮ์เลือกจ่ายแก่คนท่ีมีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺมากท่ีสุด คนท่ีเป็นญาติ
ใกล้ชิดท่ีสุด มีความจ าเป็นมากท่ีสุด และเลือกให้ทานของเขาแก่คนท่ีจะท าให้ทานนั้นเจริญงอกงามจาก
บรรดาญาติท่ีใกล้ชิด มีความย าเกรง เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ คนยากจนท่ีไม่ยอมขอ ครอบครัวใหญ่ท่ีมี
ความขัดสนเป็นต้น โดยท่ีเขาควรท่ีจะจ่ายซะกาฮ์หรือให้ทานก่อนท่ีจะมีส่ิงกีดขวางมา(ท าให้ไม่สามารถ
จ่ายหรือให้ได้) และเมื่อใดท่ีมีคุณสมบัติท่ีคู่ควรจะรับซะกาฮ์มากขึ้นในบุคคลหนึ่งๆ ก็จะยิ่งท าให้เขา
คู่ควรในการรับซะกาฮ์มากกว่า เช่นยากจนและเป็นญาติ ยากจนและเป็นผู้ก าลังศึกษา เป็นต้น 



 ๑๕๕ 

 บุคคลผู้มีรายได้ครบหนึ่งปีเมื่อมีเงินเหลือเกินจากการใช้จ่ายตามอัตภาพแล้ว ต้องจ่ายร้อยละ
สองครึ่งจากยอดเงินต้นแก่องค์การท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ เก็บและจ่ายซะกาฮ์ (บัยตุลมาล) เช่น นาย ก 
มีเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท นาย ก   มีครอบครัวใช้จ่ายเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท นาย ก ต้องจ่ายซะกาฮ์
จากเงินต้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินปีละ ๔,๕๐๐ บาทแก่บัยตุลมาล เป็นต้น 
 ผู้ใดไม่จ่ายซะกาฮ์ เมื่อมีรายได้ซึ่งจาต้องจ่าย ศาสนาอิสลามถือว่าทรัพย์สินท่ี ผู้นั้นหามาได้ยังไม่
สะอาด อย่างไรก็ตาม รายได้นั้นจะต้องได้มาโดยชอบธรรม ไม่ใช่จากการขโมยปล้นหรือคดโกง ไม่ใช่จาก
การพนันหรือการค้าขายท่ีต้องห้าม เช่น ค้าของมึนเมา ค้าประเวณี เป็นต้น 
 
 ความประสงค์หลักของการเก็บและจ่ายซะกาฮ์นั้นก็เพื่อเอาทรัพย์จากคนมั่งมีในจานวนน้อยท่ี
สมควรไปแจกจ่ายแก่คนยากจนขัดสนซึ่งรวมอยู่ใน ๘ ประเภท ดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 

 
 

“และจงบริจาคสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพและพวกท่านก่อนที่ความตาย 
จะมาเยือนคนใดคนคนหนึ่งในหมู่พวกท่าน แล้วเขาก็จะกล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้า 

หากพระองค์ทรงยืดเวลาให้กับข้าอีกสักระยะเวลาหนึ่งอันใกล ้
แล้วข้าก็จะจ่ายทานและข้าจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้มีคุณธรรม” 

 

 
รูปภาพที่  ๑๑   หินด าศูนย์ร่วมแห่งการประกอบพิธีฮัจญ ์

ที่มา : http://pantip.com/topic/30439046 
 

https://sites.google.com/site/sasnaxislam/phithikrrm/63_10.gif?attredirects=0
https://sites.google.com/site/sasnaxislam/phithikrrm/saudi-arabia_mecca_shutterstock_135190166_news.jpg?attredirects=0


๑๕๖ 

 ๕. การประกอบพิธีฮัจญ์ 
     การบ า เพ็ญฮั จญ์  คือ การเ ดินทางไปปฏิบั ติศาสน กิจที่นครมักกะฮ์  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ในเทศกาลฮัจญ์ เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๘ ถึงวันท่ี ๑๒ เดือนท่ี ๑๒ ของฮิจญ์เราะฮ์ศักราช 
โดยมาก  หลังจากนั้นผู้ไปบ าเพ็ญฮัจญ์จะเดินทางไปท่ีนครอัล-มดีนะฮ์ เพื่อเยี่ยมชมและนมาซท่ีมัสยิด
นะบะวีย์ด้วย 
    การบ าเพ็ญฮัจญ์ในสถานท่ีและช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้นั้นเป็นมหาสมาคมแห่งมนุษยชาติ ผู้มี
ความสามารถจะเดินทางไปถึงได้ คือ มีร่างกายแข็งแรง มีทรัพย์สาหรับการเดินทางไปกลับ ถ้าไม่ได้อยู่
ตามเงื่อนไขนี้ก็ไม่ต้องไปบ าเพ็ญฮัจญ์ 
    ผู้ชายนุ่งเพียงผ้านุ่งและสวมผ้าพันกายท่ีไม่มีรอยเย็บรวมเพียงสองผืนท่ีเป็นสีขาวเท่านั้น 
เรียกว่าชุด อิห์รอม ห้ามใช้ผ้าย้อมสีใดๆ ส่วนผู้หญิงให้นุ่งผ้านุ่งสวมเส้ือคลุมกาย คลุมศีรษะ เปิดได้
เฉพาะใบหน้า ฝ่ามือและข้อเท้า ใช้ได้เฉพาะผ้าสีขาวหรือสีด าเท่านั้น ท้ังชายและหญิงจะใช้ผ้าไหมแพร
พรรณไม่ได้ ต่างเวียนรอบหินอัล-กะอ์บะฮ์ จากซ้ายไปขวา  ๗ รอบ แล้วไปเดินบ้าง  วิ่งเหยาะๆ บ้าง
ระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัร์วะฮ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันอีก  ๗ รอบ ให้นมาซท่ีลานของอัล-กะอ์บะฮ์
แล้วกลับท่ีพัก ห้ามสวมหมวกหรือคลุมศีรษะ แต่ให้กางร่มกันร้อนได้ ห้ามสวมรองเท้าหุ้มส้น แต่สวม
รองเท้าแตะได้ ห้ามเกี้ยวพาราสีกัน ด่าทอ ขโมย ทะเลาะเบาะแว้งหรือท าร้ายร่างกายกัน คนแก่ท่ีวิ่ง
ไม่ได้จะนั่งแคร่หรือรถเข็นก็ได้  
 ดังนั้น การบ าเพ็ญฮัจญ์  จึงเป็นหลักสูตรส าหรับเสริมสร้างให้เป็นคนดีอย่างแท้จริง ท่ีสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวมุสลิม ๑,๐๐๐ ล้านคน 
 วันท่ีส าคัญท่ีสุดของการบ าเพ็ญฮัจญ์ คือ การชุมนุมกันท่ีทุ่งอะเราะฟะฮ์ในเวลากลางวันของ
วันท่ี ๙ เดือน ๑๒ ผู้ใดก็ตามท่ีได้ปฏิบัติข้อบัญญัติต่างๆของการบ าเพ็ญฮัจญ์ แต่ไม่ได้ไปชุมนุมในวัน
ดังกล่าว ณ ทุ่งอะเราะฟะฮ์ ถือว่าผู้นั้นไม่ได้บ าเพ็ญฮัจญ์ 
 ใกล้ๆ กับหินอัล-กะอ์บะฮ์มีบ่อน้ าซึมซับสาหรับดับกระหายซึ่งมีน้ าไหลตลอดมาหลายพันปีแล้ว 
ผู้ท่ีได้บ าเพ็ญฮัจญ์ครั้งแรกนั้นถือว่าได้กระท าตามศาสนาบัญญัติ ส่วนจะไปบ าเพ็ญอีกกี่ครั้งจากนี้นั้นถือ
ว่าเป็นการอาสา 
 หลักการท้ัง ๒ นี้ เป็นพื้นฐานอันจ าเป็นสาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนท้ังท่ีสืบทอดจาก
บิดามารดามาแต่เดิม หรือเพิ่งเข้ารับใหม่ก็ตาม จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยถ่องแท้และประพฤติปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 การประกอบพิธีฮัจญ์มี ๓ แบบ 
      ๑. ตะมัตตัวะอฺ คือผู้ครองอิหฺรอมต้ังเจตนาท าอุมเราะฮฺก่อนการท าฮัจย์ ขณะท่ีเข้าสู่เทศกาล
ฮัจญ์แล้ว 
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       ๒. อิฟร้อด คือ ผู้ครองอิหฺรอมหลังจากการท าการตอวาฟกุดูมแล้วเขาจะต้องสวมชุดอิหฺรอม
จนกระท้ังถึงวันท่ี ๑๐ ซุลฮิจญะฮฺหลังจากนั้นจึงท าอุมเราะฮฺ 
      ๓. กิรอน คือผู้ครองอิหฺรอมตั้งเจตนาท าอุมเราะฮฺและการท าฮัจย์พร้อมกัน หลังจากการท าอุม
เราะฮฺคือตอวาฟและสะแอแล้ว ไม่ต้องโกนศีรษะหรือตัดผม แต่ให้เขาครองอิหฺรอมกระท้ังถึงวันท่ี ๑๐ 
ซุลฮิจญะฮฺสถานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ คือ 
      ทุ่งอารอฟะห์, ต าบลมุซดะลิฟะห์, ต าบลมีนา, และอัล-กะบะฮฺ  (การตอวาฟรอบกะบะห์นี้ไม่ได้
กระท าพร้อมกันในเวลาเดียวกัน) 
 

 ตารางเวลาและเส้นทางการท าฮัจย์ (เป็นขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ) 
      ๑. ผู้ท าฮัจญ์แบบตะมัตตัวะอฺครองอิหฺรอมเพื่อเจตนาท าฮัจย์ ท่ีบ้านพักในมักกะฮฺเช้า 
วันท่ี ๘ 
      ๒. ออกเดินทางจากมักกะฮฺมุ่งสู่มีนา และพักค้างแรมท่ีนั่น (วันตัรวียะฮฺ วันท่ี ๘) 
      ๓. ออกเดินทางจากมีนามุ่งสู่อะระฟะฮฺเพื่อท าการวุกูฟ (ออกจากมีนา เช้าวันท่ี ๙) 
      ๔. หยุดอยู่ท่ีอะรอฟะฮฺเพื่อท าการวุกูฟ ต้ังแต่เวลาบ่ายจนถึงเวลามัฆริบ (วันอะรอฟะฮฺที่ ๙) 
      ๕. ออกจากอะรอฟะฮฺตั้งแต่เวลามัฆริบมุ่งสู่มุซดะลิฟะฮฺ และพักค้างแรมท่ีนั่น (คืนวันท่ี ๑๐) 
      ๖. ออกจากมุซดะลิฟะฮฺ มุ่งสู่มีนา เพื่อขว้างเสาหินหน้าเดียวต้นท่ี๓ ญัมเราะตุ้ลอะกอบะฮฺ 
    (เช้าวันท่ี ๑๐ วันอีด) 
      ๗. ตัดผมหรือโกนศีรษะ  เปล้ืองชุดอิหฺรอม (อยู่ในชุดอิหรอมเป็นเวลา ๓ วันคือวันท่ี ๘-๑๐) 
      ๘. พักแรมท่ีมีนา และขว้างเสาหินท้ัง ๓ ต้นโดยขว้างเรียงกันไป ๑-๓ เป็นเวลา ๓ วัน  
     (วันตัชรีก วันท่ี ๑๑ - ๑๒ - ๑๓) 
      ๙. ออกเดินทางจากมีนา มุ่งสู่เมืองมักกะฮฺ (ก่อนดวงอาทิตย์ตก) 
      ๑๐. การฏอวาฟบัยตุลลอฮฺ ๗ รอบ 
      ๑๑. การเดินสะแอระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะฮฺ ๗ เท่ียว 
      ๑๒. การฏอวาฟวิดาอฺ ( ฏอวาฟอ าลา คือการเวียนรอบกะบะฮฺเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจาก
ดินแดนเมืองมักกะฮฺเพื่อจะเดินทางกลับ) 
 

 พิธีฮัจย์ตามรุก่นและวาญิบ 
       - การครองอิหฺรอม คือการตั้งเจตนาเข้าสู่พิธีฮัจย์ (รุก่น) 
       - การวุกูฟท่ีทุ่งอะรอฟะฮฺ เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์คล้อยของวันท่ี ๙ ซุลฮิจญะฮฺ จน 
    กระท้ังดวงอาทิตย์ตก (รุก่น) 
       - การโกนศีรษะหรือการตัดผม (รุก่น) 
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       - การฏอวาฟบัยตุลลอฮฺ ๗ รอบ (รุก่น) 
       - การเดินสะแอระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะฮฺ ๗ เท่ียว (รุก่น) 
       - การค้างแรมท่ีมุซดะลิฟะฮฺ เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์ตกของคืนวันท่ี ๑๐ ซุลฮิจญะฮฺ  
    จนกระท้ังเวลาซุบฮฺ (วาญิบ) 
 
       - การขว้างเสาหิน ๗ ก้อนท่ีญัมรอตุลอะเกาะบะฮฺ ท่ีมีนา เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์ข้ึน 
ของวันท่ี ๑๐ ซุลฮิจญะฮฺ จนกระท้ังดวงอาทิตย์ตก (วาญิบ) 
       - การค้างแรมท่ีมีนา ในค่ าคืนของวันตัชรีก (วาญิบ) 
        - การขว้างเสาหินท้ัง ๓ ต้น ในวันท่ี ๑๑ ๑๒ ๑๓ ซุลฮิจญะฮฺ ต้นละ ๗ ก้อน (วาญิบ) 
        - การฏอวาฟวิดาอฺ (ฏอวาฟอ าลา คือการเวียนรอบกะบะฮฺเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากดินแดน
    เมืองมักกะฮฺเพื่อจะเดินทางกลับ) (วาญิบ) 
 

 ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามที่เป็นหลักใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ห้ามต้ังภาคีหรือน าส่ิงอื่นขึ้นเทียบเคียงพระเจ้า เช่น การยึดมั่นถือมั่นต่อเงินตรา 
ช่ือเสียง วงศ์ตระกูล เกียรติยศ ประเพณี เหนือการยึดมั่นต่อพระเจ้า 
  ๒) ห้ามกราบไหว้บูชา รูปปั้น วัตถุ ต้นไม้ ก้อนอิฐ ก้อนหิน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
แม่น้ า  ภูเขา ผีสางเทวดา เพราะในศาสนาอิสลามไม่มีเจ้าท่ีเจ้าทาง ดังนั้น จึงห้าม เซ่นไหว้ส่ิงใดๆ 
  ๓) ห้ามเช่ือดวง ห้ามผู้ดวง ห้ามดูหมอ ห้ามเช่ือโหร ห้ามการเส่ียงทาย ห้ามถือโชคลาง
และใช้เครื่องรางของขลัง  
  ๔) ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามเส่ียงทาย เส่ียงโชค ห้ามแทงม้า แทงหวย เป็นต้น 
  ๕) ห้ามกินสัตว์ท่ีตายเอง สัตว์ท่ีมีโรค เลือดสัตว์ทุกชนิด สุกร สุนัข ห้ามกินสัตว์ท่ีถูก
น าไปเซ่นไหว้ สัตว์ท่ีถูกรัดคอตายโดยท่ีไม่เชือดให้เลือดไหล สัตว์ท่ีเชือดโดยมิได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ 
ห้ามกินสัตว์ที่มีลักษณะอันน่ารังเกียจ สัตว์ที่มีเขี้ยวหรือท่ีดุร้าย เช่น เสือ จระเข้ สัตว์ท่ีตะปบสัตว์อื่นกิน
เป็นอาหาร เช่น เหยี่ยว กา 
  ๖) ห้ามเสพส่ิงมึนเมาทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ กระแช่ กัญชา ยาฝ่ิน อะไรก็ตามท่ีเสพ
เข้าไปแล้วมันท าอันตรายต่อร่างกาย เป็นส่ิงต้องห้ามท้ังส้ิน นักปราชญ์มุสลิมบางกลุ่มมีความเห็นว่า 
แม้กระท่ังบุหรี่ก็เป็นส่ิงต้องห้ามเหมือนกัน 
  ๗) ห้ามผิดประเวณีไม่ว่าจะด้วยความยินยอมหรือสมัครใจท้ังสองฝ่ายก็ตาม ข้อห้ามใน
เรื่องการผิดประเวณีนี้อิสลามไม่ได้ห้ามการผิดประเวณีอย่างเดียว แต่ยังห้ามการติดต่อสัมพันธ์ท่ีจะชัก
น าไปสู่การผิดประเวณีด้วย เช่น การคบหากันระหว่างเพศนั้นจะต้องมีขอบเขตจากัด ห้ามสุงสิงเกิน
ขอบเขตแม้ว่าจะเป็นเครือญาติก็ตาม 



 ๑๕๙ 

  ๘) ห้ามฆ่าส่ิงมีชีวิตทุกชนิด โดยไม่มีเหตุผลตามท่ีศาสนาก าหนดไว้ 
  ๙) ห้ามประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องด้วยศีลธรรมหรืออาชีพนั้นจะน าคนไปสู่หายนะ เช่น 
ต้ัง ซ่องโสเภณี ต้ังโรงเหล้า บาร์ อาบอบนวด ปล่อยเงินกู้โดยวิธีเก็บดอกเบี้ย รับซื้อของโจรและเปิ ด
สถานเริงรมย์ทุกชนิด 
  ๑๐) ห้ามบริโภคอาหารที่หามาได้โดยไม่ชอบธรรม 
  ๑๑) ห้ามกักตุนสินค้า จนราคาสินค้าขึ้นสูงแล้วน าสินค้าออกมาขาย 
  ๑๒) ห้ามใส่ร้ายป้ายสี นินทาหรือกระท าการใดๆ ท่ีจะสร้าง ความเดือดร้อนต่อตนเอง 
เพื่อนบ้าน สังคม และประเทศชาติ 
 ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อห้ามหลักใหญ่ๆในอิสลาม นอกจากนี้แล้วยังมีข้อห้ามอื่นๆ ท่ี
ไม่สามารถนารายละเอียดท้ังหมดมากล่าวได้ 

 
การแต่งงานแบบอิสลามหรือพิธีนิกะห์ 
 
 กฎหรือข้อบังคับของพิธีแต่งงานแบบอิสลาม 
 พิธีแต่งงานแบบอิสลาม จะเรียกว่า นิกะห์ จะเกิดขึ้นได้เมื่อฝ่ายชายและฝ่ายหญิงตกลงปลงใจ
ท่ีจะแต่งงานกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ท้ังฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ท้ังคู่ต้องเป็นอิสลามท้ังคู่ ซึ่งถ้าหากฝ่ายใด
ไม่ได้เป็นอิสลาม ต้องท าพิธีเข้ารับอิสลามก่อน ถึงจะท าพิธีนิกะห์ได้ ถ้าไม่ใช่อิสลามท้ังคู่หรือท าพิธีเข้า
รับอิสลาม พิธีนิกะห์จะถือว่าเป็นโมฆะ 
 
 พิธีเข้ารับอิสลาม 
 การเข้ารับอิสลามนั้น จะต้องมีพยานรู้เห็นในการรับอิสลามอย่างน้อย ๒ คน  และปฏิญานตน
โดยพูดว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกนมัสการกราบไหว้โดยเที่ยงแท้    นอกจากพระเจ้าอัลเลาะห์องค์
เดียวเท่านั้น   และมีนบีมูหมัดเป็นพระศาสนฑูตของพระองค์" แค่พูดปฏิญานเพียงเท่านี้ โดยท่ีมี
พยานรับรู้ก็ถือว่าคุณเข้ารับอิสลามเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นคุณต้องศึกษาถึงข้อห้าม ข้อใช้ต่างๆ 
ด้วย ซึ่งอาจจะไปศึกษากับสถานท่ีหรือสถาบันท่ีเปิดสอน เช่น มูลนิธิสันติชน รามค าแหง ๕๓ หรือ 
สถาบันศูนย์ศึกษาศาสนาอิสลาม บางกอกใหญ่ เป็นต้น โดยท่ีนั่นจะมีอาจารย์เป็นผู้สอนข้อห้าม และข้อ
ใช้ต่างๆ หลังจากเข้ารับอิสลามเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถเข้าพิธีแต่งงานอิสลามหรือพิธีนิกะห์ได้แล้ว 
 

 พิธีนิกะห์ 
 การท าพิธีนิกะห์ ไม่จ าเป็นต้องมีฤกษ์ คือถือฤกษ์สะดวก ซึ่งแตกต่างกับพิธีไทยท่ีมักจะต้องมี
ฤกษ์ยามเพื่อเป็นสิริมงคล แต่พิธีนิกะห์ ให้ความส าคัญกับพยานและตัวพิธีกรรม พิธีแต่งงานอิสลามจะ
เริ่มต้ังแต่ ๑ วันก่อนวันพิธีหรือเรียกว่าวันสุกดิบ โดยจะมีการจัดเล้ียงท่ีบ้านฝ่ายหญิง  



๑๖๐ 

 การจัดพิธีนิกกะห์มักนิยมจัดบ้านฝ่ายหญิง หรือถ้าไม่สะดวก ในกรุงเทพก็จะมีศูนย์กลางอิสลาม 
ซึ่งมีพื้นท่ีให้เช่าท าพิธีและห้องจัดเล้ียง     (แต่ต้องบอกว่าคิวค่อนข้างแน่น   ต้องจองล่วงหน้าประมาณ 
๖ เดือน) 
 ในการเตรียมพิธีนิกะห์นั้น พิธีก็จะเริ่มจากการแห่ขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวตามปกติ โดยพิธี
ต่างๆ แขกต่างศาสนาสามารถเข้าร่วมเป็นพยานในพิธีได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนศาสนาอิสลามเท่านั้นจึง
จะเข้าร่วมได้ พอขบวนขันหมากมาถึงบ้านเจ้าบ่าวก็จะต้องเข้ามาในท่ีประชุม โดยท่ีประชุมจะต้อง
ประกอบด้วย ดังนี้ 
  ๑. ตัวแทนท าพิธี จะเป็นอิหม่ามหรืออาจารย์ที่เป็นตัวแทนก็ได้ 
  ๒. เจ้าบ่าว 
  ๓. เจ้าสาว 
  ๔. พ่อเจ้าสาว หรือตัวแทนของพ่อเจ้าสาว โดยต้องมีการซักซ้อมบทสนทนา 
               ในพิธีร่วมกับเจ้าบ่าว 
  ๕. มีพยานรับรู้ ซึ่งต้องเป็นคนอิสลาม เป็นชายต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป และเป็นหญิง 
     ต้ังแต่ ๔ คนขึ้นไป 
  ๖. นักอ่านกุรอ่านหรืออิสลามท่ีสามารถอ่านกุลอ่านได้ 
 

 ขั้นตอนในพิธีนิกะห์ 
 ๑. องค์ประชุมครบก็สามารถเริ่มอ่านกุรอ่านได้ 
 ๒. ฟังคุตบะห์ หรือโอวาทสอนคู่บ่าวสาวจากผู้รู้ อาจจะเป็นคนเดียวกับคนอ่านกุรอ่านหรือเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีนับถือก็ได้ 
 ๓. เจ้าบ่าวและ พ่อเจ้าสาวหรือตัวแทน (ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากอนุญาโตตุลาการมาแทนพ่อ 
เพื่อมาเป็นผู้ปกครอง หรือ อิหม่าม/ผู้น าศาสนา) จะต้องท านิกกะห์  โดยจะมีบทสนทนาโต้ตอบกันซึ่ง
เปรียบเสมือนพิธีมอบลูกสาวให้ฝ่ายชาย ตรงนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อนวันงานสามารถท าเป็นภาษา
อาหรับก็ได้ 
 ๔. หลังจากนั้นก็จะมีการช้ีแจงสินสอดท่ีเรียกว่า มะฮัร ให้ท่ีประชุม ท่ีเป็นพยานรับทราบ 
 ๕. จบแล้วก็จะมีการขอดุอา คือการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าจากผู้รู้ 
 ๖. เจ้าบ่าวก็ไปรับตัวหรือเชิญเจ้าสาวออกมาได้ ก็จะมีบทสนทนาบ่าวสาวอีกนิดหน่อย 
เป็นอันจบพิธี 
 

 มุสลิมทุกคนต้องศรัทธาอิหม่าม 
 อิสลามได้บัญญัติหลักค าสอนไว้สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์  ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตน
เป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบง่าย โดยเริ่มต้นจากการศรัทธาต่ออัลลอร์ผู้สร้าง จนกระท่ังการปฏิบัติ



 ๑๖๑ 

ศาสนกิจ เพื่อการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด มีศีลธรรมและสามารถครองตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอัน
หลากหลายได้อย่างสันติ 
 “อิสลาม” แปลว่า การยอมจ านน การปฏิบัติตาม และการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า 
พร้อมกันนี้ พระองค์ได้แต่งต้ังมุฮัมมัด บุตรอับดุลลอฮ์เป็นศาสดาน าพามนุษย์สู่การให้ความเป็นเอกะแด่
พระองค์ในการเป็นพระผู้อภิบาลและการเป็นพระเจ้า พร้อมท้ังยอมจ านนต่อพระประสงค์ของพระองค์ 
ให้ถือปฏิบัติตามค าบัญชาใช้ของพระองค์และออกห่างจากค าส่ังห้ามของพระองค์ และพิพากษาความผิด
ตามท่ีพระองค์ได้ทรงก าหนดโทษไว้ พร้อมท้ังยึดมั่นในจริยธรรมอันสูงส่งแห่งอิสลาม โดยการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลักการอิสลาม ๕ ประการ  และหลักศรัทธาอีก ๖ ประการ เพื่อให้เกิด คุณธรรมใน
จิตส านึกอันจะน ามาซึ่งการเกื้อกูลกันในสังคม 
  “มุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม” หมายถึง  ผู้ท่ีนอบน้อมยอมปฏิบัติตามพระบัญชา
แห่งอัลลอฮ์โดยส้ินเชิง ค าสอนอิสลามท่ีอัลลอฮ์ได้ก าหนดแก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้ มิใช่เป็นค าสอนท่ี
ถูกก าหนดเฉพาะกลุ่มชนชาวอาหรับเท่านั้น  เพียงแต่ว่าท่านศาสดามุฮัมมัด เป็นชาวอาหรับจึงเริ่ม
เผยแพร่อิสลามจากถิ่นท่ีอยู่ของท่านและได้ขยายออกสู่ดินแดนต่าง  ๆ ของโลก ศาสนาอิสลามมี
จุดเริ่มต้นการเผยแพร่ในคาบสมุทรอาหรับและได้ขยายเข้าสู่ดินแดนต่าง  ๆ  ของโลก รวมท้ังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จากคาบสมุทรอาหรับผ่านเข้าสู่เปอร์เซีย และโดยพ่อค้าจากคาบสมุทรอาหรับและ
เปอร์เซียท่ีน าสินค้าเข้ามาขายยังแหลมมลายู  ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซียรวมถึงตอนใต้ของ
ประเทศไทย ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีเป็นมิตร และมีความเคร่งครัดในบัญญัติแห่งอิสลามของบรรดาพ่อค้า
เหล่านั้น จึงเป็นเหตุให้ผู้คนท่ีคบค้าด้วยเกิดความประทับใจและพอใจท่ีจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม 
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อิสลามได้ขยายเข้าสู่ภาคกลางและภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยโดยการ
อพยพและย้ายถิ่นฐานของมุสลิม นอกจากนี้ยังมีมุสลิมชาวต่างชาติท่ีได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ในดินแดน
ของไทยด้วย เช่น ชาวเปอร์เซีย เป็นต้น 
 

 หลักศรัทธาของมุสลิม  
 มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักศรัทธา ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้า โดยกล่าวยืนยันด้วยล้ิน เช่ือมั่นด้วยหัวใจ และแสดงออก
ถึงการศรัทธาด้วยการปฏิบัติความดี และละเว้นความช่ัวตามค าส่ังของอัลลอฮ์ และโอวาทท่านศาสดา
มุฮัมมัด 
 ๒. ต้องศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ (เทวทูต) บ่าวของอัลลอฮ์ท่ีพระองค์ทรงสร้างพวกเขาจาก
รัศมีพวกเขาไม่กิน ไม่ด่ืม ไม่หลับไม่นอน ไม่มีบุตร และจะปฏิบัติตามท่ีอัลลอฮ์ได้ทรงบัญชาใช้ 
 ๓. ต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ ท่ีถูกล่าวไว้ในกุรอาน อาทิเตาร๊อต อินญิ้ล (ไบเบิ้ล) และอัลกุ
รอาน เป็นต้น  อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานคัมภีร์เหล่านั้นมายังศาสนทูตของพระองค์เพื่อน าไปส่ังสอนแก่



๑๖๒ 

ประชาชาติของเขาและอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายท่ีพระองค์ทรงประทานแก่ท่านศาสดามุฮัมมัด
เพื่อเป็นธรรมนูญชีวิตแก่มวลมนุษยชาติ 
 ๔. ต้องศรัทธาต่อบรรดานบีและร่อซู้ล อัลลอฮ์ได้ส่งร่อซู้ล (ศาสนทูต) มาเพื่อเผยแพร่ศาสนา
ของพระองค์ บรรดาร่อซู้ลท้ังหลายจะท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับบัญชาโดยครบถ้วนไม่มีการปิดบังใด ๆ ท้ังส้ิน  
 

 จ านวนนบีและร่อซู้ล 
 จ านวนนบีและร่อซู้ลที่ปรากฏในอัลกุรอานมีทั้งหมด ๒๕ ท่าน ได้แก่ 
  ๑. อาดัม  
  ๒. อิดริส  
  ๓. นูห ์(โนอา) 
  ๔. ฮูด  
  ๕. ซอและห์ 
  ๖. อิบรอฮีม (อิบราฮาม)  
  ๗. ลูฏ 
  ๘. อิสมาอีล  
  ๙. อิสหาก  
  ๑๐. ยะอ์กู๊บ 
  ๑๑. ยูซุฟ  
  ๑๒. อัยยูบ  
  ๑๓. ชุอัยบ์ 
  ๑๔. มูซา (โมเซส)  
  ๑๕. ฮารูน  
  ๑๖. ซุลกิฟลี 
  ๑๗. ดาวู๊ด  
  ๑๘. สุลัยมาน  
  ๑๙. อิลยาส 
  ๒๐. อัลยะซะอ ์ 
  ๒๑. ยูนุส  
  ๒๒. ซาการียา 
  ๒๓. ยะห์ยา  
  ๒๔. อีซา (เยซ)ู  
  ๒๕. มุฮัมมัด 



 ๑๖๓ 

 
 
 บรรดานบี (ศาสดา) และร่อซู้ล (ศาสนทูต)  มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้ 
  ๑) มีสัจจะ  
  ๒) มีความซื่อสัตย์ 
  ๓) ท าการประกาศเผยแพร่  
  ๔) มีไหวพริบปฏิภาณ 
 
 ๕. ต้องศรัทธาต่อวันกิยามะห์ มนุษย์ทุกคนจะต้องฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งหลังจากท่ีเขาได้ตายไป
แล้ว เพื่ออัลลอฮ์จะทรงสอบสวน และพิพากษาการงานท่ีเขาได้ปฏิบัติในโลกนี้ พระองค์จะทรงสอบสวน 
และตัดสินพวกเขาด้วยความยุติธรรม ผู้ใดประกอบความดี เขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยความดีโดยให้
ความผาสุกในสรวงสวรรค์ และผู้ใดท่ีกระท าความช่ัว เขาก็จะถูกลงโทษในนรก 
 ๖. ต้องศรัทธาต่อกอฎออ์และกอฎัร (ก าหนดสภาวะท้ังดีและร้าย) เหตุการณ์ท้ังหมดท่ีเกิด
ขึ้นอยู่ในความรอบรู้ และเป็นไปตามพระประสงค์แห่งอัลลอฮ์หากว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ เหตุการณ์
นั้นก็จะไม่เกิดขึ้น แม้ว่ามนุษย์จะพยายามให้มันเกิดขึ้นอิสลามได้บังคับใช้ให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจอันจะ
ท าให้บุคคลสร้างเสริมและเพิ่มพูนความศรัทธาภายในจิตใจ  หลักการปฏิบัติศาสนกิจได้แก่หลักอิสลาม 
มีท้ังหมด ๕ ประการ คือ 
      ๖.๑ ต้องกล่าวค าปฏิญาณว่า “ลาอิลาฮะ อลิลัลลอฮ ์มุฮัมมัดร่อซูลุลลอฮ์” ไม่มีพระเจ้า
อื่นใด นอกจากอัลลอฮ ์มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ 
  ผู้ใดกล่าวค าปฏิญาณและยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า มุฮัมมัดเป็นศาสนทูของอัลลอฮ์ 
ถือว่าเขาได้เป็นมุสลิมแล้ว   และเขามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติในส่ิงท่ีอัลลอฮ์และร่อซู้ลใช้   และละเว้นในส่ิง
ท่ีอัลลอฮ์และร่อซู้ลห้าม 
 
      ๖.๒ ต้องด ารงการละหมาดฟัรฎู (บังคับใช้ให้ปฏิบัติ) ในวันหนึ่งกับคืนหนึง่ ๕ เวลา การ
ละหมาดคือโครงสร้างหลักของศาสนาอิสลาม ได้แก่ 
  ๑) ละหมาดดุฮ์รี  เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกจนกระท่ังเงา
เท่าตัวเอง 
  ๒) ละหมาดอัศรี  เริ่มต้ังแต่เงาเท่าตัวเองจนกระท่ังดวงอาทิตย์ตก 
  ๓) ละหมาดมัฆริบ  เริ่มต้ังแต่ดวงอาทิตย์ตกจนกระท่ังหมดแสงแดง 
  ๔) ละหมาดิอีซา  เริ่มต้ังแต่หมดแสงแดงท่ีขอบฟ้าจนกระท่ังแสงอรุณแท้จริง
ปรากฏขึ้น 
  ๕) ละหมาดซุบฮิ  เริ่มต้ังแต่แสงอรุณขึ้น จนกระท่ังดวงอาทิตย์ข้ึน 



๑๖๔ 

 ๓. ต้องจ่ายซะกาต    ส าหรับผู้ท่ีมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินท่ีครบจ านวนและครบรอบปี โดยการ
จ่ายซะกาตมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ียากจนขัดสน และผู้มีสิทธิ์ในการรับซะกาตท้ัง ๘ จ าพวก 
 ๔. ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อปลูกฝังความอดทนและความต้ักวา (ย าเกรง) อัลลอฮ์
ให้มีอยู่ในจิตใจของมุสลิม 
 ๕. ต้องประกอบพิธีฮัจย์ ณ บัยตุ้ลลอฮ์ แห่งนครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียส าหรับ
ผู้ท่ีมีความสามารถเดินทางไปได้ อันเป็นการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันของพี่น้องมุสลิมท่ัวโลก 
 หลักคุณธรรมหรือเอียะห์ซาน คือ แสดงออกด้วยการขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดผ่องแผ้ว
ปราศจากความโลภ โกรธ หลง และการมัวเมาในกิเลสตัณหามีจรรยามารยาทเรียบร้อยงดงาม มีความ
ส านึกอยู่เสมอว่า อัลลอฮ์ทรงตระหนักถึงส่ิงท่ีมีอยู่ในหัวใจของเขาและการกระท าของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ 
ณ ท่ีใด ดังท่ีท่านศาสดามุฮัมมัดได้สอนไว้ ความว่า “คุณธรรมคือ ท่านต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ 
ประหนึ่งว่าท่านมองเห็นพระองค์ ถ้าท่านมองไม่เห็นพระองค์แท้จริง พระองค์ทรงเห็นท่าน” 
 วันและเดือนที่ส าคัญทางศาสนาอิสลามก าหนดวันและเดือนโดยการดูดวงจันทร์ทาง
จันทรคติเป็นเกณฑ์ 
 

๓. วันส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
 
 ๑. วันอีด้ิลอัฎฮา  
     สิ่งที่ควรปฏิบัติในวันอีด 
  ๑. อาบน้ า พรมน้ าหอม และใส่เส้ือผ้าท่ีดีและสวยท่ีสุด 
  ๒. รับประทานอาหารเล็กน้อย ก่อนออกไปละหมาดอีด้ิลฟิตริ่ 
  ๓. ให้กล่าวสรรเสริญความเกรียงไกรแห่งอัลลอฮ์ 
  ๔. ให้ออกไปยังสถานท่ีละหมาดทางหนึ่ง และเดินกลับอีกทางหนึ่ง 
  ๕. ให้ละหมาดอีดท้ังสองกลางแจ้ง 
  ๖. ให้อวยพรและขอโทษซึ่งกันและกัน โดยกล่าวว่า “ตะก๊อบบะลัลลอฮุ่ มินนาวะ
มินกุม” 
  ๗. ให้มีการกิน การดื่ม และรื่นเริงได้ในกรอบของศาสนา 
 
 ๒. วันตัชรีกหรือตัซเรค  คือวันท่ี ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของเดือนซุลฮิจยะห์ เป็นช่วงวันท่ี ๒, ๓ 
และ ๔ ของอีด้ิลอัฎฮา 
 ๓. วันขึ้นศักราชใหม่อิสลาม  การก าหนดปีฮิจเราะห์ศักราชท่านศาสดามุฮัมมัดได้อพยพไปถึง
นครมะดีนะห์ในวันจันทร์ท่ี ๑๒  เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ตรงกับวันท่ี ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๖๒๒ 



 ๑๖๕ 

ขณะเดียวกันก็ได้มีการคัดเลือกให้เดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของศักราช โดยเหตุนี้จึงท าให้ปีฮิจเราะห์มี
มาก่อนการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัดท่ีแท้จริงเป็นเวลา ๑ เดือน ๑๒ วัน 
 ๔. วันอาชูรออ์  คือวันท่ี ๑๐ ของเดือนมุฮัรรอม เป็นวันท่ีท่านศาสดามุฮัมมัดได้ถือศีลอดและ
ส่งเสริมให้มุสลิมปฏิบัติตาม และให้ถือศีลอดในวันท่ี ๙ มุฮัรรอมอีกหนึ่งวัน 
 ๕. วันเมาลิดนบี (วันคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด) คือวันจันทร์ท่ี ๑๒ เดือนร่อบีอุ้ล
เอาวัล ตรงกับวันท่ี ๒๐ เมษายน ค.ศ. ๕๗๑ (พ.ศ. ๑๑๑๔) และท่านได้เสียชีวิตในวันจันทร์ท่ี ๑๒ เดือน
ร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ. ๑๑ ตรงกับวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ค.ศ. ๖๒๓ (พ.ศ. ๑๑๗๖)  รวมอายุได้ ๖๓ ปี 
 ๖. วันเม๊ียะราจ คือวันท่ี ๒๗ ของเดือนร่อญับ เป็นวันท่ีท่านศาสดามุฮัมมัดได้เดินทางจากนคร
มักกะห์ไปยังมัสยิดอัลอักซอ กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศปาเลสไตน์ หลังจากนั้นได้ขึ้นยังฟ้าช้ันท่ีเจ็ด เพื่อรับ
โองการการละหมาด ๕ เวลา จากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
 ๗. วันอีด้ิลฟิตริ ท่านศาสดามุฮัมมัดได้ส่งเสริมให้ล่าช้าในการละหมาดอีด้ิลฟิตริ 
(อีดเล็ก) เพื่อจะได้มีเวลาแจกจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ก่อนละหมาด (จ่ายข้าวสารหรืออาหารพื้นเมืองแก่คน
ยากจนตามท่ีศาสนาก าหนด) ให้คนยากจน และให้ปฏิบัติตนเหมือนเช่นการปฏิบัติตนให้อีด้ิลอัฎฮาทุก
ประการ 
 ๘. วันจันทร์และวันพฤหัสบดี      ท่านศาสดามุฮัมมัด   กล่าวว่า   “การงานจะถูกน าเสนอ 
ณ อัลลอฮ์ ในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ดังนั้น ฉันจึงชอบที่จะให้การงานของฉันถูกน าเสนอ โดย
ที่ฉันถือศีลอด” 
 ๙. วันศุกร์ ท่านศาสดามุฮัมมัด กล่าวว่า  “ผู้ใดที่อาบน้ าละหมาด โดยเขาอาบน้ าละหมาด
อย่างดี แล้วไปละหมาดญุมะอะห์  (วันศุกร์)  และฟังคุฎบะห์  (ธรรมกาถา)  โดยสงบนิ่ง เขาจะ
ได้รับการอภัยโทษระหว่างวันศุกร์นั้นและวันศุกร์ต่อไป  และเพิ่มอีก  ๓ วัน  และผู้ใดที่ลูบคล าเม็ด
หิน (ไม่สนใจฟังคุฎบะห์)  แท้จริง เขาท าให้ผลบุญในการละหมาดวันศุกร์เป็นโมฆะ”  เดือนใน
ปฏิทินอิสลามท้ัง ๑๒ เดือน ได้แก่ 
  ๑. มุฮัรรอม  
  ๒. ซอฟัร 
  ๓. ร่อบีอุลเอาวาล  
  ๔. ร่อบีอุลอาคิร 
  ๕. ญุมาดัลเอาวัล  
  ๖. ญุมาดัลอาคิร 
  ๗. รอญับ  
  ๘. ชะอ์บาน 
  ๙. รอมฎอน  
  ๑๐. เชาวาล 



๑๖๖ 

  ๑๑. ซุลเก๊าะดะห์  
  ๑๒. ซุลฮิจยะห์ 

สรุป 
 พิธีกรรมของศาสนาอิสลามเป็นการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นการแสดงความ
เคารพ ความภักดี และการยืนยันความศรัทธาของมุสลิมท่ีมีต่อพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ พิธีกรรมที่
ส าคัญของอิสลาม ได้แก่ หลักปฏิบัติในศาสนา  ได้แก่  
 พิธีฮัจญ ์  ชาวมุสลิมผู้มีฐานะดี มีสุขภาพดี บรรลุศาสนภาพ กล่าวคือ ชายมีอายุ ๑๕ ปี หญิงมี
อายุ ๑๙ ปีแล้วทุกคนควรหาโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ นครมักกะฮ์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย อย่างน้อย ๑ ครั้งในชีวิต จะเห็นได้ว่าในปีหนึ่งๆ มุสลิมท่ัวโลก จะเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์พร้อมกัน ๑ ครั้ง เริ่มต้ังแต่วันท่ี ๘ ถึงวันท่ี ๑๒ เดือนท่ี ๑๒ ของฮิจญ์เราะฮ์ศักราช ดังราย
รายละเอียดท่ีได้กล่าวไว้แล้วในหลักคาสอนส าคัญ  
 พิธีถือศีลอด   พิธีถือศีลอดเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งท่ีชาวมุสลิมปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน  
(เดือนท่ี ๙) ของฮิจญ์เราะฮ์ศักราช ตลอดท้ังเดือน โดยการอดอาหารการด่ืมกินและเว้น การร่วม
ประเวณี และการทาช่ัวต่างๆ อย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ ดังรายละเอียดท่ีกล่าวไว้แล้วในหลักค าสอน
ส าคัญ 
  พิธีนมาซหรือละหมาด  พิธีนมาซเป็นพิธีท่ีชาวมุสลิมแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นกิจวัตร
ท่ีส าคัญท่ีสุด ต้องประกอบพิธีนี้วันละ ๕ ครั้ง ดังรายละเอียดท่ีได้กล่าวไว้แล้วในหลักค าสอนส าคัญ 
  พิธีบริจาคซะกาฮ์  พิธีบริจาคซะกาฮ์เป็นพิธีท่ีชาวมุสลิมถือเป็นหน้าท่ีในการท่ีจะต้องสละ
ทรัพย์ของตนแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น โดยบริจาคแก่ผู้คนอนาถา เด็กก าพร้า คนขัดสน ผู้มีหนี้สิน ผู้เผยแผ่
ศาสนา ผู้เดินทางท่ีขัดสน  มีรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้ว  พิธีกรรมท้ัง ๔ ประการนี้ มุสลิมทุกคนต้องถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


