 אא
 א
EאF

อีดุลอัฎหาตามวันอะเราะฟะฮฺ
บัญญัติที่นําไปสูความเปนเอกภาพของประชาชาติ
เขียนโดย

ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา
ถอดความโดย

อบู อัชบาล
เผยแพรโดย
สํานักงานความรวมมือเพื่อเผยแพรและสอนอิสลาม
อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย
: ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

อนุญาตใหใชประโยชนในการอางอิงจากหนังสือ โดยไมบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาเดิม หากมีขอสงสัย คําแนะนําหรือแกขอผิดพลาดใดๆ กรุณาติดตอเราทาง
เว็บไซต : www.islamhouse.com

(5286)
ฮ.ศ.1427 - ค.ศ. 2006

สํานักงานความรวมมือเพื่อเผยแพรและสอนอิสลาม
อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย
โทร. +966-1-445 4900, 491 6065
www.islamhouse.com

 אאא

บทนํา
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วันอะเราะฟะฮฺ
วันอะเราะฟะฮฺหมายถึงวันที่บรรดาหุจญาจญตางพํานักอยู ณ
ทุง อะเราะฟะฮฺ ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา
@          A
ความวา “และวันอะเราะฟะฮฺคือวันที่พวกเจาตางชุมนุมกัน
ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ” (ดู อัล-อุมม ของ อัช-ชาฟอีย 1/230,
อัล-มัจญมูอฺ ของ อันนะวะวีย 5/35)
อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา
      
    א    א       א
 

  
  א 
 אא
   
ความวา “เชนเดียวกับวันอะเราะฟะฮฺ มันคือวันที่ประจักษ
แกผูคนวามันคือวันอะเราะฟะฮฺ (นั่นคือวันที่บรรดา
หุจญาจญกําลังชุมนุมกัน ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ) ไมวาจะตรง
กับวันที่เกาหรือวันที่สิบ(ของเดือนซุลหิจญะฮฺ ก็ตาม)” (อัลมัจญมูอฺ 5/35)

นั่นแหละคือวันอะเราะฟะฮฺ เพราะวันอะเราะฟะฮฺเปนวันที่
เกี่ยวเนื่องกับสถานที่เฉพาะที่มีชื่อวา “อะเราะฟาต” ซึ่งมีเพียงแหงเดียว
และวันเดียวเทานั้นในโลกนี้ และวันอะเราะฟะฮฺยังเกี่ยวเนื่องกับภารกิจ
การชุมนุมกันของบรรดาหุจญาจญ ซึ่งเสมือนกับเปนตัวแทนของ
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ประชาชนจากทั่วทุกมุมโลก ณ ทุงอะเราะฟาต พรอมๆ กับภารกิจการถือ
ศีลอดสุนนะฮฺสําหรับผูที่ไมไดปฏิบัติหัจญที่กระจัดกระจายอยูทั่วโลก
เพื่อจะใหทราบถึงวันอะเราะฟะฮฺ อะมีรุลหัจญที่พํานักอยู ณ
มหานครมักกะฮฺตองทําการดูเดือนของเดือนซุลหิจญะฮฺ ดั่งที่อิมามอัชชาฟอียไดกลาววา
          
   

 א
   
 א


  
   
   א  
         א   

 


ความวา “และการดูเดือนของเดือนซุลหิจญะฮฺเพื่อจะระบุ
เจาะจงวันอะเราะฟะฮฺ วันอีดอัฎหา และวันตางๆของมินา
นั้นเหมือนกับการดูเดือนของวันอีดุลฟฏรฺ ไมมีความ
แตกตางกันเลยแมแตนิด” (อัล-อุมม 1/230)
เนื่องจากไมมีตัวบทหะดีษที่ระบุอยางชัดเจนใหทําการดูเดือน
เพื่อกําหนดวันอีดุลอัฎหา ดังนั้นอิมามอัช-ชาฟอียจึงใชหลักการกิยาส
(เปรียบเทียบ) เพื่อกําหนดวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดอัฎหา กับการ
กําหนดวันอีดุลฟฏรฺ นั่นคือการดูเดือน
ในเชิงที่วา การกําหนดวันอะเราะฟะฮฺสําหรับอะมีรุลหัจญหรือ
เคาะลีฟะฮฺนั้น ตองขึ้นอยูกับการดูเดือนเทานั้น ไมเพียงพอกับความรู
ทางดาราศาสตรหรือการคํานวณของเครื่องอิเล็กทรอนิก(คอมพิวเตอร)
ถึงแมวาการคํานวณดังกลาวจะถูกตอง และถึงแมวาสุดทายจะพบวา
เกิดความผิดพลาดของการดูเดือนก็ตาม เพราะการดูเดือนนั้นเปนสิ่งที่
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พึงกระทํามากกวาเพื่อใหทราบถึงวันอะเราะฟะฮฺซึ่งตามดวยวันอีดุล
อัฎหาและตอดวยวันตัชรีกทั้งสาม

ความประเสริฐของวันอะเราะฟะฮฺ
วันอะเราะฟะฮฺมีวันเดียวเทานั้นในหนึ่งป มันเปนวันที่ประเสริฐ
ที่สุดในรอบป และเปนวันที่ประเสริฐยิ่งกวาวันอีดุลอัฎหา* เพราะมันมี
ความประเสริฐที่มากมาย อาทิเชน
1. ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา
@        א
   A
ความวา “ดุอาอที่ประเสริฐที่สุดคือดุอาอวันอะเราะฟะฮฺ”
(หะดีษหะสัน : อัล-มุวัฏเฏาะอ 1/422, อัต-ติรมิซีย : 3579,
อัล-มัจญมูอฺ 6/350, เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอุศเศาะฆีรฺ ของอัลอัลบานีย : 1102)
อั ล -บะเฆาะวี ย แ ละอุ ล ะมาอ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ท า นอื่ น ๆ กล า วว า
“วันอะเราะฟะฮฺคือวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบหนึ่งป” (อัล-มัจญมูอฺ ของ
อัน-นะวะวีย 5/350)
หมายความวา วันอะเราะฟะฮฺนั้นประเสริฐยิ่งกวาวันอีดุลอัฎหา
และอีดุลฟฏรฺ แตนาเสียดายที่สังคมเราสวนใหญกลับมองขามและเห็น
*

ตามความเห็นของอุละมาอบางทานเห็นวา วันอีดุลอัฎหาหรือวันอัน-นะหฺร ประเสริฐกวาวันอะ
เราะฟะฮฺ (ดูเพิ่มเติม ความประเสริฐของซุลหิจญะฮฺและบัญญัติวาดวยอุฎหิยะฮฺ ของ อุษมาน
อิดรีส, หนา 12) - บรรณาธิการ
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วาวันอะเราะฟะฮฺเปนวันธรรมดาๆ วันหนึ่งเทานั้น ดังนั้นการอิบาดะฮฺ
ตางๆ ในวันนี้ อาทิเชน การถือศีลอดและการขอดุอาอ จึงไมคอยมีใคร
ปฏิบัติกันอยางจริงจัง ... ขออัลลอฮฺโปรดชวยเหลือดวยเถิด
2. ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา
  א     א       
       A

@     א
ความวา “ไมมีวันใดที่อัลลอฮฺจะทรงปลดปลอยบาวของ
พระองค อ อกจากไฟนรกมากยิ่ง กว าการปลดปล อ ยของ
พระองคในวันอะเราะฟะฮฺ” (มุสลิม : 1348)
ดังนั้นจึงสงเสริม(สุนัต)ใหมุสลิมที่ไมไดปฏิบัติหัจญทําการถือ
ศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ เพื่อจะไดรับการตอบแทนอันยิ่งใหญที่พระองค
ทรงสัญญาไว
ไมเปนการสมควรอยางยิ่งที่เราจะหมกมุนและใหความสําคัญ
กับการกําหนดวันอีดุลอัฎหามากกวาการใหความสําคัญในการกําหนด
วันอะเราะฟะฮฺ และไมควรที่แสวงหาวันอะเราะฟะฮฺในวันอื่นจากวันที่
บรรดาหุจญาจญกําลังรวมตัวกัน ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ ... วัลลอฮุ อะอฺลัม
อบู เกาะตาดะฮฺ เลาวา มีคนถามทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ถึง(ความประเสริฐของ)การถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ทาน
ตอบวา
@    א 
  א 
 א 
  A
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ความว า “สามารถลบล า ง(บาป)ของป ที่ ผ า นมาและป
เหลืออยู” (มุสลิม 3/167)

อีดุลอัฎหาและการดูเดือน
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา
@א
    
  אA
ความวา “วันอีดุลอัฎหาคือวันที่ผูคนทําการเชือดสัตว
กุรบานกัน” (อัต-ติรมิซีย, หะสัน เฆาะรีบ เศาะฮีหฺ : 799)
อัต-ติรมิซียไดกลาวขยายความหะดีษนี้วา “บรรดาอุละมาอกลุม
หนึ่งไดอธิบายหะดีษวา การถือศีลอดและวันอีดนั้นตองปฏิบัติใหพรอมๆ
กับชุมชนและสังคมทั้งหลาย” (ตุหฺฟะตุล อะหฺวะซีย 3/515)
นั่นคือ อยาใหถึงกับพี่นองมุสลิมที่ทําหัจญอยู ณ มหานครมัก
กะฮฺกําลังเชือดสัตวกุรบานอยูตอหนาเราในจอโทรทัศน ในขณะที่เรา
กําลังถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺที่บาน เพราะเหตุผลที่วาเรามองไมเห็น
เดือน !!!
อิมาม อัช-ชาฟอียมีทัศนะเกี่ยวกับวันอีดวา “วันอีดุลอัฎหานั้น
คือวันที่ถัดจากวันอะเราะฟะฮฺ” (อัล-อุมม 1/230)
นั่นคือวันที่สิบของเดือนซุลฮิจญะฮฺ โดยทานไดเชื่อมโยงวัน
อีดุลอัฎหากับวันอะเราะฟะฮฺ ในขณะที่อิมามอัน-นะวะวียไดเชื่อมโยง
วันอะเราะฟะฮฺเขากับภารกิจการวุกูฟของบรรดาหุจญาจญ ณ ทุง
อะเราะฟะฮฺ
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และพึงตระหนักวา วันแหงภารกิจการวุกูฟ ณ ทุงอะ
เราะฟะฮฺนั้นมีเพียงวันเดียวเทานั้นของทุกๆ ป

อีดุลอัฎหาตามวันอะเราะฟะฮฺ
เพื่ อ ความเป น เอกภาพของประชาชาติ มุ ส ลิ ม และเพื่ อ ให
สอดคลองกับบัญญัติของอัลลอฮฺและซุนนะฮฺของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงขอเสนอใหยึดการกําหนดวันอีดุลอัฎหาตาม
ประกาศอยางเปนทางการของมหานครมักกะฮฺเกี่ยวกับวันอะเราะฟะฮฺ
หมายความวา วั น อีดุลอั ฎหานั้ นต องเปน วัน ที่ถัดจากวั นอะเราะฟะฮฺ
เทานั้น ดวยเหตุผลตางๆที่จะไดกลาวตอไปนี้
1. วันอะเราะฟะฮฺมีความเกี่ยวเนื่องกับสถานที่และภารกิจของ
บรรดาหุจญาจญที่กําลังวุกูฟอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ และทุงอะเราะฟะฮฺมี
เพียงแหงเดียวเทานั้นบนโลกนี้และการวุกูฟ ณ ทุงอะเราะฟะฮฺก็มีวัน
เดียวเทานั้นในรอบหนึ่งป
2. วันอะเราะฟะฮฺเปนวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบหนึ่งป ซึ่ง
ประชาชาติอิสลามไมควรมองขามและไมควรจะใหมีสองวัน
3. ตามคํายืนยันของอิมามอัช-ชาฟอียที่วา วันอีดุลอัฎหานัน้ เปน
วันที่ถัดจากวันอะเราะฟะฮฺ
4. บรรดาอุละมาออิสลามที่นาเชื่อถือมีทัศนะตรงกันวาอนุญาต
ใหประชากรประเทศใดประเทศหนึ่งถือศีลอดหรือออกอีดตามอีกประเทศ
หนึ่งที่มองเห็นเดือน ถึงแมวาจะอยูในเขตละติจูดที่ตางกันก็ตาม
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เพียงแตวาพวกเขามีความเห็นไมตรงกันวา เปนการวาญิบและจําเปน
หรือไมที่จะตองปฏิบัติตามประเทศที่มองเห็นเดือนดังกลาวเทานั้นเอง(ดู
อัล-มัจญมูอฺ 6/225-228) ถาหากวาทัศนะของอุละมาอที่เห็นวาวาญิบ
ตองถือศีลอดและออกอีดดวยการมองเห็นเดือน ณ ประเทศใดประเทศ
หนึ่งนั้นเปนทัศนะที่ถูกตอง ดังนั้นเราก็ตองเปนฝายที่ผิดพลาดเพราะไม
ยอมปฏิบัติตามการยืนยันถึงการมองเห็นเดือนดังกลาว และในทาง
กลับกัน ถาหากวาทัศนะของอุละมาอที่วาไมวาญิบหรือไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามการมองเห็นเดือนของประเทศอื่นนั้นเปนทัศนะถูกตอง เราก็
ไมเสียหายที่ไปปฏิบัติตามทัศนะแรก เพราะบรรดาอุละมาออิสลามมี
ความเห็นพองกันวาอนุญาต(ไมหาม)ใหปฏิบัติตามได ถึงแมวามันเปน
สิ่งที่ไมวาญิบและไมจําเปนตองปฏิบัติตามกันก็ตาม เพราะคําวา “ไมได
วาญิบหรือไมจําเปนตองปฏิบัติตาม” นั้นไมไดหมายความวาไมอนุญาต
ใหปฏิบัติตาม ... วัลลอฮุ อะอฺลัม
5. ประชาชาติอิสลามทั่วทุกมุมโลกนาจะมีจุดยืนในการกําหนด
ดว ยการยึดวันอะเราะฟะฮฺเ ปน หลั ก
วัน อีดุลอั ฎหาและวัน ตั ชรี ก
เนื่ อ งจากว า วั น อี ดุ ล อั ฎ หานั้ น มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ การกํ า หนดวั น
อะเราะฟะฮฺมากยิ่งกวาการดูเดือนตามประเทศตางๆ เพราะตาม
หลั ก ฐานจากหะดี ษ ทั้ ง หลายทํ า ใหเ ข า ใจว า การดูเ ดื อ นนั้ น มี ค วาม
เกี่ ย วพั น กั บ การถื อ ศี ล อดเราะมะฎอนและการออกอี ดุ ล ฟ ฏ รฺ
มากกวาการดูเดือนเพื่อกําหนดวันอีดุลอัฎหาของแตละประเทศ
ดังนั้นจึงไมควรเนนและยึดการดูเดือนเปนหลักเพื่อกําหนดวันอีดุลอัฎฮา
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ของแตละประเทศมากกวาการยึดวันอะเราะฟะฮฺเปนหลัก … วัลลอฮุ
อะอฺลัม
6. การกําหนดวันอีดุลอัฎหาตามวันอะเราะฟะฮฺ ของมหานคร
มักกะฮฺนั้น เปนพื้นฐานแหงการสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นในหมูประชาชาติ
อิสลามทั่วทุกมุมโลก อันเปนเปาหมายหลักของวันอีดนี้
7. ดวยความทันสมัยของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกและการสื่อสาร
ในยุคปจจุบันทําใหประชาชาติอิสลามทั่วทุกแหลงหลาสามารถรับทราบ
อยางชัดเจนและงายดายถึงวันวุกูฟของหุจญาจญที่ทุงอะเราะฟะฮฺ
8. การกําหนดวันอีดุลอัฎหาตามวันอะเราะฟะฮฺนั้นเปนสิ่งที่
ถูกตองและสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน เพราะบรรดาผูที่
ประสงคจะปฏิบัติตามซุนนะฮฺการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺสามารถถือ
ศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺจริงๆ โดยปราศจากการบิดเบือน เพราะทานนบี
ศ็ อลลัลลอฮุ อะลัย ฮิ วะสั ลลัม
ได ถู ก ถามถึง การถือศีล อดในวั น
อะเราะฟะฮฺ (หมายถึงวันที่บรรดาหุจญาจญกําลังวุกูฟอยู ณ ทุง
อะเราะฟะฮฺ) ทานมิไดถูกถามถึงวันที่เกาของเดือนซุลหิจญะฮฺ ดังที่ได
ประจักษจากหะดีษที่เลาโดยอบูเกาะตาดะฮฺตามที่ไดกลาวถึงแลว
9. สําหรับคํากลาวอางที่วา “แลวเราสามารถถือศีลอดในวัน
อะเราะฟะฮฺหรือออกอีดกอนมักกะฮฺตั้งหลายชั่วโมงไดหรือ?” คําตอบก็
คือ คําวา “วัน” ในที่นี้ไมไดหมายถึง “เวลา” แตหมายถึง “วัน” ที่
ประกอบดวยกลางวันและกลางคืน เพราะตามศัพทของหะดีษ ระบุวา
“วันอะเราะฟะฮฺ” ไมใช “เวลาอะเราะฟะฮฺ” หรือ “ชั่วโมงอะเราะฟะฮฺ”
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เชนเดียวกับคําวา “วันเชือดกุรบาน” หรือ “วันอีดุลอัฎฮา” โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนับวันตามเวลาจันทรคตินั้นจะเริ่มตนจากเวลากลางคืน
หลังจากที่ดวงอาทิตยเริ่มลับขอบฟา

ดวงเดือนของซุลหิจญะฮฺ
วัน อะเราะฟะฮฺคือวัน ที่บรรดาหุจญาจญกํา ลังวุกูฟ อยู ณ ทุง
อะเราะฟะฮฺ ซึ่งไดถูกกําหนดขึ้นดวยการมองเห็นดวงเดือนของตนเดือน
ซุลหิจญะฮฺ ไมใชดวยการคํานวณทางดาราศาสตร เพราะการคํานวณ
ทางดาราศาสตรเพียงอยางเดียวเพื่อกําหนดวันถือศีลอดและวันออกอีด
นั้ น ไม เ คยเป น ที่ ย อมรั บ และไม เ ป น ที่ อ นุ มั ติ ข องบรรดาเศาะหาบะฮฺ
บรรดาตาบิ อี น บรรดาแกนนํ า มั ซ ฮั บ ต า งๆ และบรรดาอุ ล ะมาอ ที่
นาเชื่อถือ เพียงแตวาการคํานวณดังกลาวสามารถใชประโยชนเพียงเพื่อ
เปนการสนับสนุน หรือใชยืนยันถึงความถูกตองของการดูเดือนเทานัน้ (ดู
อัล-มัจญมูอฺ 6/223, มุฆนีย อัล-มุหฺตาจญ 1/420-421) หรือเพื่อ
ประโยชนสวนตัวเทานั้น ไมใชประชาชาติทั้งหมดหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง

บทสรุป
วันอีดุลอัฎหา คือวันที่ถัดจากวันอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเปนวันที่บรรดา
หุจญาจญกําลังวุกูฟอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺนั้น เปนบัญญัติของอัลลอฮฺ
และซุนนะฮฺของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
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ทั้งยังสอดคลองกับการวินัจฉัย (อิจญติฮาด) ของบรรดาแกนนํา
มัซฮับตางๆ โดยเฉพาะ อิมามอัช-ชาฟอีย และบรรดาอุละมาออิสลามที่
เชื่อถือได ซึ่งผลที่ตามมาคือ ความเปนเอกภาพของประชาชาติและ
ความนาเกรงขามของอิสลาม พรอมกับความมีเกียรติของประชาชาติ
มุสลิม ... วัลลอฮุ อะอฺลัม
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