
บทท่ี 5 
เทศกาล และ พธีิกรรม 

ทางศาสนาอิสลาม  
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           ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อ 
ค.ศ. 590 โดยคดิตามปีเกิดของศาสดา   นบีมูฮมัมดั ผู้เป็น
ศาสดาของศาสนานี้ ค าว่า  อิสลาม มาจากรากศพัทว์่า อสัลมะ 
แปลว่า การเข้าไปในสนัติ หรือ การยอมนอบน้อมตัวการ
แสวงหาสนัติกบัพระผู้เป็นเจ้า คอื การมอบตนเองโดยสิน้เชงิ 
หรอืการนอบน้อมถ่อมตนต่อพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจ้า โดย
การปฏบิตัติามในสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัญตัแิละงดการกระทา
ในสิง่ทีท่รงหา้ม ทัง้นี้เพือ่ความสนัตสิขุในสงัคม  



เทศกาลส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
     เป็นที่รู้กนัดีในหมู่ชาวมุสลิมทัง้หลาย
วา่ เมื่อเดอืนรอมฎอนเวยีนมาถงึ พวกเขา
จะต้องประพฤติตนตามหน้าที่ของชาว
มุสลมิ  ดงัหลกัศาสนาไดบ้ญัญตัเิอาไว ้แต่
ส าหรับหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยกันว่า 
เดอืนรอมฎอนมคีวามส าคญัต่อชาวมุสลิม
อย่างไร  เหตุใดชาวมุสลมิท าไมถงึต้องถอื
ศลีอดในเดอืนนี้  
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     ค าว่า รอมฎอน หรอื รอ
มะฎอน หรอื เราะมะฎอน ก็
คอืเดือนท่ี 9 ของปฏิทินฮิจญ์

เราะฮ ฺหรอืปฏิทินอิสลาม 
เป็นเดือนท่ีชาวมสุลิมถือศีล

อดทัง้เดือน  

ความหมาย รอมฎอน 
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           เดือนรอมฎอน  จึงถือเป็น
เดือนท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และจูงใจ
ให้ผู ้ศรัทธาท าความดีมากยิ่ง ข้ึน
กว่าเดือนอ่ืน ๆ และการถือศีลอด
น่ีเองก็เป็นหนทางหน่ึง ท่ีจะท าให้
ชาวมุสลิมสามารถมุ่งไปสู่จุดสูงสุด
ของความเป็นมนุษยไ์ดแ้ทจ้ริง 
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เทศกาลเมกกะ  
      ค ำว่ำ เมกกะ เป็นชื่อที่ชำวตะวันตกใช้เรียกนครแห่งนี้ ซ่ึง
ส ำหรับชำวมุสลิมทั่วไป จะเรียกว่ำ มักกะห์ (Makkah) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของชื่อเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ มักกะห์ อัล มูกัรรำมะห ์
(Makkah al-Mukarramah) แปลว่ำ เมกกะ เมืองอันทรงเกียรติ 
(Mecca the Honored) นอกจำกนี้ หำกย้อนไปในยุคก่อนกำร
เกิดข้ึนของศำสนำอิสลำม นครแห่งนี้ก็มีชื่อเรียกว่ำ บักกะห์ 
(Bakkah) ซึ่งยังสำมำรถพบได้ในบำงบทของคัมภีร์อัลกรุอ่ำน  
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บริเวณประกอบพิธีเมกกะ 
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เทศกาล  “วันอีด-ฮารีรายอ”  
        เทศกาลวันอีด-ฮารีราย วันเฉลิมฉลองในศำสนำ
อิสลำม 1 ปี  มี 2 ครั้ง เป็นวันที่ชำวมุสลิมรอคอยเพรำะ
ครอบครัวจะได้พบหน้ำกัน “วันตรุษอีดหรือวันอีด” เป็นวัน
เฉลิมฉลองในศำสนำอิสลำม ภำษำมลำยูปัตตำนีเรียกวันนี้ว่ำ 
“ฮารีรายอ หรือ ฮารีรายา” (Hari Raya) ภำษำมลำยูกลำง 
แปลว่ำ “วันใหญ่ หรือวันอีด” ในอินโดนีเซียเรียกว่ำ “ฮารี
เลอบาราน”  
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วันอีด-ฮารีรายอ 
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ภายใน 1 ปี จะมีวันฮารีรายอ 2 ครั้ง คือ  
   1. อีดุลฟิฏริ หรือ อีดิลฟิตรี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ ำ เดือน 
เชำวำลซึ่งเป็นเดือน10  ตำมปฏิทินอิสลำม เป็นวันออกบวช  
   2. อีดุลอัฎหา หรือ อีดิลอัฎฮา ตรงกับวันที่ 10 เดือน  
ซุลฮิจญะ หรือตรงกับเดือน 12 ของปฏิทินอิสลำม ซึ่งเป็นกำร
ฉลอง วันออกฮัจญ์ วันฮำรีรำยอ เป็นวันรื่นเริงประจ ำปี ชำว
มุสลิมจะเดินทำงไปเยี่ยมเยือนพ่อแม่ ญำติพี่น้อง เพื่อนบ้ำน 
เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่ำนมำ เป็นวันที่ทุกคนมีควำมสุขมำก  
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อีดุลฟิฏริ หรือ อีดิลฟิตร ี 
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อีดุลอัฎหา หรือ อีดิลอัฎฮา 
ทาง ศาสนาอิสลาม 

เทศกาลและพธีิกรรม 



พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลาม เป็นศำสนำที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในกำร
ประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆรำวำสและนักบวชอยู่ในตัว
คนเดียวกัน และถือหลักกำรของศำสนำเป็นธรรมนูญสูงสุดในกำร
ด ำรงชีวิต   หลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่ส าคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ 5 
ประการ มีดังนี้ 
      1. การปฏิญาณตน   ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวำจำ
ว่ำ  “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัด
เป็นศาสนทูตของพระองค์” 
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พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม (ต่อ) 
     2. นมาซ (การละหมาด) เป็นกำรเคำรพกรำบไหว้ต่อพระ
เจ้ำด้วยอิริยำบถต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวัน วันละ 5 เวลา 
คือ ก่อนฟ้าสาง  บ่าย  เย็น  หัวค่ า   และกลางคืน  กำร
ละหมำดวันละ 5 เวลำ คือ ก่อนฟ้ำสำง บ่ำย เย็น หัวค่ ำ และ
กลำงคืน กำรละหมำดวันละ 5 เวลำ จะช่วยสกัดกั้นควำมคิด
และกำรกระท ำที่ไม่ดีงำมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องใน
รอบวัน 
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นมำซ (กำรละหมำด)  
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   3. การถือศีลอด  เป็นกำรละเว้นจำก การกิน การดื่ม  
การเสพ  การร่วมเพศ การนินทา ตลอดจนกำรประพฤติที่
ผิดบำปทุกอย่ำง จะกระท ำในเดือนรอมฎอนเป็นเวลำ 1 เดือน   
     ทั้งนี้  เพื่อเป็นกำรช ำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ฝึกควำมอดทน
ต่อกำรยั่วยวนของกิเลส 

พิธีกรรมส าคัญของศาสนาอิสลาม (ต่อ) 
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การถือศีลอด 
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        4. การจ่ายซะกาต หมำยถึง กำรบริจำคทำนให้แก่คนที่
เหมำะสมตำมศำสนบัญญัติ 
        5. ประกอบพิธีฮัจญ์ หมำยถึง การไปประกอบ
ศาสนกิจ เมืองเมกกะ ประเทศซอุดีอาระเบีย โดยผู้ที่จะไป
ประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องอยู่ในสภำพที่พร้อม กล่ำวคือ  บรรลุนิติ
ภาวะ   มีสุขภาพดี  มีทุนทรัพย์เพียงพอ และมีความรู้ความ
เข้าใจในการท าฮัจญ์ 
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การ 
ประกอบ 
พิธฮัีจญ์  
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สรปุ 
        พิธีกรรมของศำสนำอิสลำมเป็นกำรปฏิบัติตำมพระประสงค์ของ
พระเจ้ำ เป็นกำรแสดงควำมเคำรพ ควำมภักดี และกำรยืนยันควำม
ศรัทธำของมุสลิมที่มีต่อพระเจ้ำด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ พิธีกรรมที่ส าคัญ
ของอิสลาม ได้แก่ หลักปฏิบัติในศาสนา  ได้แก่  พิธีฮัจญ์   ชำวมุสลิมผู้
มีฐำนะดี มีสุขภำพดี บรรลุศำสนภำพ กล่ำวคือ ชำยมีอำยุ 15 ปี หญิงมี
อำยุ 19 ปี      แล้วทุกคนควรหำโอกำสเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ 
บัยตุลลอฮ์ นครมักกะฮ์ ประเทศซำอุดิอำระเบีย อย่ำงน้อย 1 ครั้งในชีวิต 
จะเห็นได้ว่ำในปีหน่ึงๆ มุสลิมทั่วโลก จะเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์พร้อม
กัน 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 12 เดือนที่ 12 ของฮิจญ์เรำะฮ์
ศักรำช ดังรำยรำยละเอียดที่ได้กล่ำวไว้แล้วในหลักคำสอนส ำคัญ  



สรปุ (ต่อ) 

         พิธีถือศีลอด   พิธีถือศีลอดเป็นพิธีกรรมอย่ำงหนึ่งที่ชำวมุสลิมปฏิบัติใน
เดือนเรำะมะฎอน (เดือนที่ 9) ของฮิจญ์เรำะฮ์ศักรำช ตลอดทั้งเดือน โดยกำรอด
อำหำรกำรดื่มกินและเว้น กำรร่วมประเวณี และกำรทำชั่วต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัดเป็น
พิเศษ ดังรำยละเอียดที่กล่ำวไว้แล้วในหลักค ำสอนส ำคัญ 
          พิธีนมาซหรือละหมาด  พิธีนมำซเป็นพิธีที่ชำวมุสลิมแสดงควำมเคำรพ
ต่อพระเจ้ำ เป็นกิจวัตรที่ส ำคัญที่สุด ต้องประกอบพิธีนี้วันละ 5 ครั้ ง ดัง
รำยละเอียดที่ได้กล่ำวไว้แล้วในหลักค ำสอนส ำคัญ 
          พิธีบริจาคซะกาฮ์  พิธีบริจำคซะกำฮ์เป็นพิธีที่ชำวมุสลิมถือเป็นหน้ำที่ใน
กำรที่จะต้องสละทรัพย์ของตนแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น โดยบริจำคแก่ผู้คนอนำถำ เด็ก
ก ำพร้ำ คนขัดสน ผู้มีหนี้สิน ผู้เผยแผ่ศำสนำ ผู้เดินทำงที่ขัดสน  มีรำยละเอียดได้
กล่ำวไว้แล้ว  พิธีกรรมทั้ง 4 ประกำรนี้ มุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



The End 


