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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เร่ืองที่ 144 

ความประเสริฐของสิบวันแรกแห่งเดือนซุลหจิญะฮ ฺ

 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองค์อลัลอฮฺพระผู้

อภิบาลแหง่สากลจกัรวาล  ขอความสขุความจําเริญและความ

สนัตจิงประสบแดท่า่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของทา่น  ฉนัขอปฏิญาณวา่  ไม่

มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  ไมมี่ภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่  มหุมัมดัเป็นบา่ว

และศาสนทตูของพระองค์ 

แท้จริงอลัลอฮฺทรงให้ สิ่งหนึง่จากบรรดาสิ่งท่ีพระองค์

ทรงสร้างมี ความประเสริฐเหนือ อีกสิ่งหนึง่ และทรงเลือกเฟ้น

จากสิ่งนัน้ๆตามแตพ่ระองค์ทรงประสงค์ ดงัท่ีพระองค์ได้ตรัสวา่ 

َُّك  ﴿ ََ ۗ  �ََشآءُ  َما َ�ۡلُقُ  ََ َُ َ�ۡخَتا ۚ  لَُهمُ  َ�نَ  َما ََ ِ  ُسۡبَ�ٰنَ  ٱۡ�َِ�َةُ َّ تََ�َٰ�ٰ  ٱ ا ََ َّ ََ 
 ]  ٦٨: حلقصص [﴾ ٦ �ُۡ�ُِ�ونَ 
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ความวา่ “และพระเจ้าของเจ้าทรงสร้างสิ่งท่ีพระองค์ทรง

ประสงค์และทรงเลือก  สาํหรับพวกเขาไม่มีสิทธ์ิในการ

เลือก มหาบริสุทธ์ิยิ่งแด่อัลลอฮฺ  และพระองค์ทรงสูงส่ง

จากสิ่งท่ีพวกเขาตัง้ภาคี” (อลั-เกาะศอ็ศ: 68) 

และหนึง่ในชว่งเวลาท่ีอลัลอฮฺ ทรงให้ มีความประเสริฐ

เหนือชว่งเวลาใดๆ ก็คือชว่งสิบวนัแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ

พระองค์ตรัสวา่ 

َ�َالٍ  ١ ََٱۡلَفۡجرِ  ﴿  ]٢: حلفجم [﴾ ٢ َعۡ�ٖ  ََ

ความวา่ “ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณและด้วยคํ่าคืนทัง้สิบ”  

(อลั-ฟัจร: 1-2) 

ซึง่การท่ี พระองค์ทรงสาบานด้วย สิ่งใด ก็เป็นการบง่

บอกถึงความย่ิงใหญ่และความสําคญัของสิ่งนัน้ๆ 

ทา่น อิบนอุบับาส ทา่น ซุบยัรฺ  ทา่น มญุา ฮิด และ

บรรดา สลฟัทา่นอ่ืนๆกลา่ววา่ “ช่วงเวลาท่ีถูกกล่าว ถงึในอา

ยะฮ ฺ คือช่วงสิบวันแรกของเดือนซุล หิจญะฮ”ฺ  ทา่น อิบนุ



 

5 

กะษีร กลา่ววา่ “และน่ีคือทัศนะท่ีถูกต้อง"  (ตฟัสีรฺอิบนกุะษีรฺ 

เลม่ 4 หน้า 505) 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสอีกวา่ 

﴿  ْ ْ  لَُهمۡ  َمَ�ٰفِعَ  ّلِيَۡشَهُدَا َ�ۡذُكُرَا ِ  ٱۡسمَ  ََ َّ َّا�ٖ  ِ�ٓ  ٱ
َ
ٰ  ّمۡعلُوَ�ٍٰت  َ زََ�ُهم َما َ�َ  ّمِنۢ  ََ

ةِ ََ نَۡ�ِٰم�  بَِهي
َ
ْ  ٱۡ� ْ  ِمۡنَها فَُ�ُوا وا َُ ۡطعِ

َ
أ ]   ٢٨ : حلج [﴾ ٢ ٱۡلَفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس  ََ

ความวา่ “เพ่ือพวกเขาจะได้มาร่วมเป็นพยานใน

ผลประโยชน์ของพวกเขา  และกล่าวพระนามอัลลอฮใฺน

วันท่ีรู้กันอยู่แล้ว  ( คือวันเชือด ) ตามท่ีพระองค์ทรง

ประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์ส่ีเท้า  ดังนัน้พวก

เจ้าจงกินเนือ้มัน และจงให้อาหารแก่ผู้ยากจนขัดสน” (อลั-

หจัญ : 28) 

ทา่นอิบนอุบับาส กลา่ววา่ “วันท่ีรู้กันอยู่แล้ว คือสิบ

วันแรกของเดือนซุลหจิญะฮ”ฺ (อลั-บคุอรียฺ หน้า 193) 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  กลา่ววา่ 

ชว่งเวลาดงักลา่วคือชว่งเวลาท่ีประเสริฐท่ีสดุ และการปฏิบตัิ

คณุงามความดีใดๆในชว่งเวลานี ้จะได้รับผลบญุท่ีย่ิงใหญ่ กวา่
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ชว่งเวลาอ่ืนๆ มีรายงานซึง่บนัทกึโดยอิมามอลั -บคุอรียฺ และอัต

ตริมิซียฺ  จาก ทา่น อิบนอุบับาส  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา  เลา่ วา่ 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

» ِ ْ ياِع حلعر
ر
ِِ حَ ِِ َر  حِهللا ِمْن 

ر
حر إ ىَِ

ر
َن ا ِّ

ِي ِهيْ اِل أي حلصر ار يَاعع حلعر
ر
ا ِمْن ا  لقالوح  ،مر

ِبيِْأ حِهللا؟ ادي ِفْ سر ّر ِِ ْو ر حِهللا وا ح ِبيِْأ  : يار ررسي ادي ِفْ سر ّر ِِ  ح
ر
ا ْو ي حِهللا : ور ا ر ررسي قر  هر

ءع  ْ َر ِِشر ِ ل ْْ ِمْن ير ْم يرمِْج
ِ لرغر ِِ ا مر مر ر اِقرْفِسِ  ور أخ رر  ررجي

َ
 » [حلخاري امقم حِهللا ىِا
 ]757، وحلتمِي امقم 969

ความวา่ “ไม่มีวันใดๆ ท่ีการทาํคุณงามความดีนัน้จะเป็นท่ี

โปรดปรานของอัลลอฮ ฺมากกว่าการปฏิบัตใินสิบวันแรก

ของเดือนซุลหจิญะฮ”ฺ บรรดาเศาะหาบะฮฺจงึถามวา่ “โอ้ทา่น

เราะสลูลุลอฮฺ แม้กระทัง่การทําญิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺกระ

นัน้หรือ ?” ทา่นนบีตอบวา่  “แม้กระท่ังการทาํญิ ฮาดใน

หนทางของอัลลอฮ ฺเว้นแต่ ผู้ท่ีออกจากบ้านของเขาพร้อม

ด้วยชีวิตและ ทรัพย์สินของเขา โดยท่ีเขาไม่ได้สิ่งใด

กลับมาเลย” (หมายถึงเสียชีวิตในหนทางของอลัลอฮฺ)  (อลั-บุ

คอรียฺ หะดีษเลขท่ี 969 และอตัตริมิซียฺ หะดีษเลขท่ี 757) 
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ทา่น อิบนอุมุรั เลา่ วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่  

مي ِشقْدر حهللاِ « ْ�ظر
ر
ياعع ا

ر
ا ِمْن ا ن،مر ِّ

ِأ ِهيْ ار لعر
ْ
ِْ  ِمنر ح

ر
حر   ىِل

ر
 ا

ر
ا ياِع ، ور

ر
َ
ْ
ِِ ح ِِ َر  ِمْن 

 ِ ْ ِغيْأر وحلرْكِبْ�ر ، حلعر ّْ َن حلر ِّ
وح ِهيْ ِوي

ْ
ِ
ر
 ]5446» [احد امقم ورحلرْحِايْدر  لرر

ความวา่ “ ไม่มีช่วงเวลาใดท่ีการทาํความดีจะยิ่งใหญ่และ

เป็นท่ีรักยิ่ง ณ ท่ีอัลลอฮฺ  มากไปกว่าสิบวันแรกของเดือน

ซุลหจิญะฮ ฺ ดังนัน้ พวก ท่าน จงกล่าวตะฮลีฺล้ (ลาอิลา

ฮะอิลลัลอฮ)ฺ ตักบีรฺ (อัลลอฮุอักบัร) และตะหมีฺด (อัลหัม

ดุลิลลาฮ)ฺ ให้มากๆ ในวันเหล่านี ้ ” (อะหฺมดั หะดีษเลขท่ี 

5446) 

ซึง่ ชว่งเวลาดงักลา่ว นีไ้ด้รวมเอาวนัสําคญัตา่งๆไว้ 

ได้แก่ วนัอะเราะฟะฮฺ วนัเชือด และวนัท่ีสิบเอ็ดของซุล หิจญะฮฺ 

ซึง่เป็นชว่งเวลา ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุ ดชว่งเวลาหนึง่  ณ ท่ีอลัลอฮฺ  ทา่น

อบัดลุลอฮฺ บนิ กุ รฏฺ  เลา่ วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่  

 يرْوعي ححْحِم مم يرْوعي حلقمّ «
ر
اَ َرعر ياِع ِشقْدر حِهللا 

ر
َ
ْ
مر ح ْ�ظر

ر
» [ااو دحود امقم ىِن  ا
1765[ 
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ความวา่ “แท้จริงช่วงเวลาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด ณ ท่ีอัลลอฮ ฺตะ

อาลา คือวันเชือด และวันท่ีสิบเอ็ดของเดือนซุล หิจญะฮ”ฺ  

(อบดูาวดุ หะดีษเลขท่ี 1765) 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา เลา่ วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

لرةر « مر ح ِمنر ححاِر ِمْن يرْوِع شر بْدا َر حهللاي ِهيِْ  �ر ْعِا ُي ْن 
ر
ور ِمْن ا

ْ
ِ
ر
ا ِمْن يرْوعع ا �ِن ي ، مر ور

رْدنيوْ 
ر
ِء؟ ل

ر
ا ؤي َر ررحدر 

ر
ا ا ْو ي : مر يرقي ةر هر ئِ�ر الر م حلار ِّ براِ� اِ ُي  ]1848» [مسغم امقم ميم 

ความวา่ “ไม่มีวันใดท่ีอัลลอฮฺ จะทรงปลดปล่อยบ่าวของ

พระองค์จาก ไฟ นรกมาก ไป กว่าวันอ ะเ ราะฟะฮ ฺ และ

แท้จริงพระองค์จะทรง เข้าใกล้ และทรง กล่าวช่ืนชมพวก

เขาต่อหน้ามลาอิกะฮฺ  โดยพระองค์จะตรัสว่า คนเหล่านี ้

ประสงค์อะไรหรือ?" (มสุลิม หะดีษเลขท่ี 1848) 

วนัดงักลา่วคือวนัแหง่การอภยัโทษ และการปลดปลอ่ย

จากไฟนรก  ผู้ ท่ีถือศีลอดในวนันัน้จะได้ รับการลบล้างความผิด

ถึงสองปี  ทา่นอบูเกาะตาดะฮฺ  เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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ِي ورحلَسقرةر « َرْعدر  ْْ ّفمر حلَسقرةر حلّ ْن يي�ر
ر
ر حِهللا ا ْحىرِس ي هللار

ر
 ىِِت ا

لرةر مر ِصيراعي يرْوِع شر
بْغر ي   ]749، وحلتمِي امقم 1126» [مسغم امقم حلّْ �ر

ความวา่ “การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ นัน้ ฉันคาดหวัง

ว่าอัลลอฮจฺะทรงลบล้างความผิดบาปต่างๆ สาํหรับหน่ึง ปี

หลังจากนี ้และหน่ึงปีท่ีผ่านมา”  (มสุลิม  หะดีษเลขท่ี  1126 

และอตัตริมิซียฺ หะดีษเลขท่ี 749) 

อิบนหุะญรั กลา่ววา่ “เหตุผล สาํคัญ ท่ีทาํให้สิบวัน

แรกของเดือนซุล หิจญะฮเฺตม็ไปด้วยความประเสริฐ นัน้ ก็

เพราะ ช่วงเวลา ดังกล่าวเป็น ช่วงท่ีอิบาดะ ฮฺหลักต่างๆ มา

บรรจบอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็คือการละหมาด การถือศีลอด การ

บริจาคทาน และการทาํ หัจญ์  ซึ่ง สิ่งนี ้ ไม่มีในวันอ่ืน

นอกจากสิบวันแรกของซุลหจิญะฮ”ฺ (ฟัตหลุบารี 2/460) 

  อิบนุ เราะญบั กลา่ววา่ “อัลลอฮทฺรงทาํให้จิตใจของ

บรรดามุอ์มินผู้ศรัทธาถวิลหาการเยือนบัยตุลลอฮฺ แต่มิใช่

ทุกคนมีความสามารถท่ีจะไปได้ในทุกๆปี และการ

ประกอบพธีิหัจญ์เป็นฟัรฎฺ (สิ่งท่ีจาํเป็นต้องทาํ) สาํหรับ

มุสลิมท่ีมีความสามารถเพียงหน่ึงครัง้เท่านัน้ในชีวิตของ

เขา เพราะฉะนัน้ช่วงเวลาดังกล่าว (หมายถงึสิบวันแรก
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ของซุลหจิญะฮ)ฺ พระองค์จึงทรงทาํให้ผู้ท่ีสามารถ เดนิทาง

ไปประกอบพธีิหัจญ์ และผู้ท่ีไม่มีความสามารถ  ได้มี

โอกาสปฏิบัตคุิณงามความดีร่วมกัน ถงึแม้ว่าบุคคลๆนัน้

จะปฏิบัตศิาสนกิจอยู่ ท่ีบ้านของเขาก็ได้รับผลบุญท่ี

ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการออกไปญิ ฮาด” (ละฏออิฟลุมะอาริฟ หน้า 

310) 

 เป็นท่ีเห็นพ้องตรงกนัวา่ชว่งเวลากลางวนัใน สิบวนัแรก

ของเดือนซุลหิจญะฮฺนัน้เป็นชว่งเวลากลางวนัท่ีมีความประเสริฐ

ท่ีสดุ เพราะมีหลกัฐาน ระบุชดัเจน จะมีความเห็นแตกตา่งกนั

บ้างก็ในสว่นของ ชว่งเวลากลางคืน โดยบางทศันะเห็นวา่ค่ําคืน

ของเดือนเราะมะฎอนนัน้ประเสริฐ ท่ีสดุเหนือค่ําคืนอ่ืนๆ  หนึง่ใน

ผู้ ท่ียดึทศันะ ดงักลา่วคือ ทา่นอิบนกุอยยิม ทา่นกลา่ววา่ “การ

จาํแนกเช่นนีเ้ป็นการคลายข้อสงสัยในประเดน็ดังกล่าว  

สิ่งท่ีเป็นข้อบ่งชีใ้นเร่ืองนีก้็คือ ช่วงเวลากลางคืนของ สิบ

วันสุดท้าย ในเดือ นเราะมะฎอนนัน้ มีความประเสริฐ ก็

เพราะมีคืนอัล-ก็อดรฺซึ่งเป็นช่วงกลางคืน ส่วนท่ีสิบวันแรก

ของเดือนซุล หิจญะฮมีฺความประเสริฐ ก็ เพราะ เป็น

ช่วงเวลากลางวันท่ี มีวันสาํคัญต่างๆ น่ันก็คือวันเชือด 
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วันอะเราะฟะฮฺ  และวันตัรวิยะฮฺ” (ซาดลุมะอาด เลม่ 1 หน้า 

57)  

 สมควรเป็นอยา่งย่ิง สําหรับผู้ ท่ีอลัลอฮฺทรงให้ โอกาสเขา

ได้รับรู้ถึงความประเสริฐของวนัเหลา่นี ้และทรงให้ เขามีชีวิตอยู่

ในชว่งเวลาดงักลา่วจะต้องขะมกัเขม้นในการ ประกอบอิบาดะฮฺ

และคณุงามความดี ตา่งๆ  เพราะเป็น เพียงชว่ง เวลาสัน้ ๆเพียง

ไมก่ี่วนัก็จากไป บรรดาชาวสลฟัตา่งก็ขวนขวายทําความดีกนัใน

ชว่งเวลานี ้และหนึง่ในนัน้ก็คือทา่นสะอีด บนิ มุ สยัยิบ ซึง่เป็นผู้

ท่ีขะมกัเขม้นในการปฏิบตัคิวามดีอยา่งมากมาย ชนิดท่ีแทบจะ

ไมมี่ผู้ใดทําได้เชน่เขา 

 การงานท่ีดีท่ี ซึ่งสมควรกระทาํอย่างยิ่งในช่วงสิบ

วันแรกของเดือนซุลหจิญะฮกฺ็เช่น 

การประกอบพธีิหัจญ์ ณ บยัตลุลอฮฺ ซึง่ถือวา่เป็นการ

งานท่ีประเสริฐท่ีสดุ อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

﴿ َ َّ َََمن َفَفَر فَنِّن ٱ  ۚ  ۚ ّ  ٱۡ�َۡيِت َمِن ٱۡسَتَااَ  �َِ�ۡ ِ َسيِي ُِ ِ َ�َ ٱسّاِح  ّ َِ ََ  
 �ََِ ّ َعِن ٱۡلَ�ٰلَ ِِ

]   ٩٧﴾ [آ  شامحن:  ٩ََ
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ความวา่ “และสิทธิของอลัลอฮฺท่ีมี เหนือมนษุย์นัน้  คือการมุง่สู่

บ้านหลงันัน้  อนัได้แก่ผู้ ท่ีสามารถหาทางไปยงับ้านหลงันัน้ได้

และ หาก ผู้ใดปฏิเสธ  แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ไมท่รงพึง่ประชาชาติ

ทัง้หลาย” (อาล อิมรอน: 97) 

ทา่น อิบนอุมุรั เลา่ วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่  

�ِقراع « ح رسو  حهللا ور رَادا ُي ن 
ر
 حهللا ورا

َ
ر ىِا

ر
 ىِِ

ر
ْن ا

ر
ة ا ادر ّر َر ْسع :  ر خر ْسالرعي هللار ِْ

ْ
ايِ ر ح

ة انر  حلَصالر مر ر ْوع رر ِة وحلرج  ورصر َر َر اراء حل ُْ ِ� ، ومسغم امقم 8» [حلخاري امقم ور
16[  

ความวา่ “ศาสนา อิสลามวางอยู่บนรากฐานห้าประการ : 

การกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ ฺ

การดาํรงการละหมาด การจ่ายซะกาต การประกอบพธีิ

หัจญ์ และการถือศีลอด”  (อลั -บคุอรี ยฺ หะดีษเลขท่ี  8 และ

มสุลิม หะดีษเลขท่ี 16) 

ทา่นอบสูะอีด อลัคดุรีย์ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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ِاِ  «ىنَ  ِعيْشر غريِْ  ِفْ مر ُي شر ورَسْع ي ِجْسار ي ور
ر
ُي ِ ْح ْصحر

ر
ح ا بْدا ْو ي : ىَِن �ر قي ُر  

ر
اَ َرعر  حهللار 

وعخ  ْحمي رار ََ ل  يفدي ى
ر
ْشورحعع ا

ر
ة ا ْسر غريِْ  خر  ]3703» [حان حبان امقم َرْاِ ْ شر

ความวา่ "อัลลอฮตฺะอาลาตรัสว่า : บ่าวของข้าผู้ซึ่งข้าได้ให้

ร่างกายของเขามีสุขภาพท่ีดี และให้ชีวิตของเขามี

ความสุขความจาํเริญ แต่เขากลับปล่อยให้เวลาผ่านไปถงึ

ห้าปี โดยท่ีเขาไม่เดนิทางมาหาข้า ผู้ท่ีเป็นเช่นนีคื้อผู้ท่ีอับ

จนอย่างแน่แท้" (อิบนหุิบบาน หะดีษเลขท่ี 3703) 

การถือศีลอด อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ن  ﴿
َ
أ ََ  ْ ونَ  ُكنُتمۡ  �ِن ّلُ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصوُموا َُ  ]١٨٤: حلقمة [﴾ ١ َ�ۡعلَ

ความวา่ “และการท่ีพวกเจ้าจะถือศีลอดนัน้  ย่อมเป็นสิ่งท่ี

ดียิ่งกว่าพวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” (อลั บะเกาะเราะฮฺ: 184) 

 และพระองค์ได้ตรัสหลงัจากท่ีทรงกลา่วถึงบรรดาผู้ ท่ี

เร่งรีบสูก่ารกระทําความดีไมว่า่จะเป็นบรุุษหรือสตรีวา่ 

﴿  َ�َِ ِ� ٰ ّّ �َِ�ِٰت  ََٱل ٰ ّّ ََجُهمۡ  ََٱۡلَ�ٰفِِظ�َ  ََٱل ٰكِرِ�نَ  ََٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت  فُُر َّ َ  ََٱل َّ  ٱ
� ٰكَِ�ٰتِ  َكثِ�  َّ َعدّ  ََٱل

َ
ُ  أ َّ ۡجًرا ّمۡغفَِرة   لَُهم ٱ

َ
أ ا ََ  َ َحَحل [﴾ ٣ َعِظي ]   ٣٥ : ح
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ความวา่ “บรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิง  บรรดาผู้รักษา

อวัยวะเพศของพวกเขาท่ีเป็นชายและหญิง  บรรดาผู้รําลึก

ถงึอัลลอฮอฺย่างมากท่ีเป็นชายและหญิงนัน้  อัลลอฮทฺรง

เตรียมไว้แก่พวกเขาซึ่งการอภัยโทษและผลบุญอันใหญ่

หลวง” (อลั อะหฺซาบ : 35) 

ทา่น อบสูะอีด อลัคดุรียฺ เลา่ วา่  ฉนัได้ยินทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ا« ِم�ْفا بِْعْ�ر رر ّر ي ِمنر حَحاِر سر َرَعدر حهللاي ورْج ِبيِْأ حِهللا  ا ِفْ سر اعر يرْوما ْن صر » مر
 ]1153،  ومسغم امقم 1896[حلخاري امقم 

ความวา่ “ผู้ใดถือศีลอดวันหน่ึงในหนทางของอัลลอฮ ฺ

พระองค์จะทรงทาํให้ใบหน้าของเขาห่างไกลจากไฟนรก

ถงึเจ็ดสิบปี” (อลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี  1896 และมสุลิม หะดีษ

เลขท่ี 1153) 

ทา่นสะฮฺล์ บนิ สะอดั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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أي « ِة ار يرْدري ْونر يرْوع حلِقيرامر أي ِمقْ ي حلَصائِاي َ�ان يرْدري ي حلمر
ر
ا ي ِ قر ُي ىَِن ِف حِرَقِة اراااا 

دخ  حر
ر
أي ِمقْ ي احدخ غ�َم  ِمقْ ي ا  يرْدري

ر
ْونر ا ْومي يرقي ؟ هر ْونر ُْنر حلَصائِاي ا ي : ار قر ُي م  َي غر�

أ ِمقْ ي احد َر لرغرْم يرْدري غِغ
ي
غيْوح ا إِيرح دررر

، ومسغم امقم 1896» [حلخاري امقم لر
1152[ 

ความวา่ “แท้จริงในสวรรค์นัน้มีประตูอยู่บานหน่ึง

ช่ืออัรร็อยยาน บรรดาผู้ถือศีลอดจะเข้าทางประตูนีใ้นวันกิ

ยามะฮ ฺไม่มีผู้ใดเข้าทางประตูนีน้อกจากพวกเขา และจะมี

เสียงป่าวประกาศขึน้ ว่า บรรดาผู้ถือศีลอดอยู่ไหน ? แล้ว

พวกเขาก็จะลุกขึน้ โดยไม่มีใครอ่ืนใดสามารถเข้าประตูนี ้

ได้ เม่ือพวกเขาเข้าไปแล้วประตูนัน้ก็จะถูกปิด และไม่มี

คนใดเข้าทางประตูนีไ้ด้อีก”  (อลั -บคุอรียฺ  หะดีษเลขท่ี  1896 

และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 1152) 

 การบริจาคทาน อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َِنَ  ﴿ َّ ۡمَ�ٰلَُهم َُنفُِقونَ  ٱ
َ
� ََٱسَّهاَِ  بِ�ّ�ۡلِ  أ �َِية   ِ�ّ  َۚ ۡجُرُهمۡ  فَلَُهمۡ  َََع

َ
ُِِّهمۡ  ِعندَ  أ ََ 

 �َ َ�  َعلَۡيِهمۡ  َخۡوٌف  ََ  ]  ٢٧٤: حلقمة [﴾ ٢ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  ََ

ความวา่  “บรรดาผู้ท่ีบริจาคทรัพย์ของพวกเขาทัง้ในเวลา

กลางคืนและกลางวัน  ทัง้โดยปกปิดและเปิดเผยนัน้  พวก
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เขาจะได้รับรางวัลของพวกเขา  ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวก

เขา และไม่มีความกลัวอย่างหน่ึงอย่างใดเกิดขึน้แก่พวก

เขา และทัง้พวกเขาก็จะไม่เสียใจ” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ: 274) 

ทา่นอบูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่ วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ا ع ر» ة ِمْن مر
قر در ُْ صر صر  ]2588» [مسغم امقم ح �رقر

ความวา่ “การบริจาคทานจะไม่ทาํให้ทรัพย์สินของผู้ท่ี

บริจาคลดน้อยลงเลย” (มสุลิม หะดีษเลขท่ี 2588) 

ทา่นมอุาซ บนิ ญ ะบลั เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

اءي حَحارر « ا يئفا حلار ار قرةي تئفا حطرِئيْةرة  ر  ]2616» [حلتمِي امقم ورحلَصدر

ความวา่ “การบริจาคทานนัน้จะช่วยลบล้างความผิด 

เสมือนดังนํา้ท่ีช่วยดับเปลวไฟ” (อตัตริมิซียฺ หะดีษเลขท่ี 

2616) 

 ซิกรุลลอฮ ฺ(การรําลกึถึงอลัลอฮฺ) พระองค์ตรัสวา่ 
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َِنَ  ﴿ َّ َ  ََۡذُكُرَنَ  ٱ َّ ا ٱ  َ ا قَِ�ٰ ٰ  ََُ�ُعود  ُرَنَ  ُجُنوُِِهمۡ  َََ�َ َّ َ�َتَف  َخۡلقِ  ِ�  ََ
َ�َٰ�ٰتِ  َّ �ِض  ٱل

َ
َُّنا ََٱۡ� ۚ   َ�َٰذا َخلَۡقَت  َما ََ  ٱسّاَِ  َعَذاَب  فَقَِنا ُسۡبَ�َٰنَك  َ�ِٰا

 ] ١٩١: شامحن آ  [﴾١

ความวา่ “คือบรรดาผู้ท่ีรําลึกถงึอัลลอฮฺ  ทัง้ในสภาพยืน

และน่ัง  และในสภาพท่ีนอนตะแคง  และพวกเขาพนิิจ

พจิารณาการสร้างบรรดาชัน้ฟ้า และแผ่นดิน โดยกล่าวว่า: 

โอ้พระเจ้าของพวกเข้าพระองค์  พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ่ง

นีม้าโดยไร้สาระ  มหาบริสุทธ์ิพระองค์ท่าน  โปรดทรง

คุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก

ด้วยเถดิ” (อาล อิมรอน : 191) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

َِنَ  ﴿ َّ ْ  ٱ �ِنّ  َءاَمُنوا ََ َ�ۡا ُُُهم ََ ِۗ  بِِذۡ�رِ  قُلُو َّ َ�  ٱ
َ
ِ  بِِذۡ�رِ  َ َّ �ِنّ  ٱ ََ  ٱۡلُقلُوُب  َ�ۡا

 ]  ٢٨: حلمشد [﴾٢

ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธา  และจิตใจของพวกเขาสงบด้วย

การรําลึกถงึอัลลอฮ  พงึทราบเถดิ ! ด้วยการรําลึก

ถงึอัลลอฮเท่านัน้ทาํให้จิตใจสงบ” (อรั เราะอฺด์: 28)  
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ทา่นอบูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่ วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่  

بِْدْي ِبْ « ن  �ر َر نرا ِشقْدر 
ر
ِ�ْ و ،ا مي ِْ ي عر ي ِحْ�ر ير نرا مر

ر
ْمت ي ،ا ِ�ْ ِفْ �رْفِسِ  ير ر مر  لرإِْن ير ر

ألر ،ِفْ �رْفِسْ  ِ�ْ ِفْ مر مر �ِْن ير ر ْمتي ي ِفْ عر  ير  ور   ر
ر
مْ َ ّي ْ�خ ِمقْ ْم رر َي » [حلخاري امقم  

] 2675، ومسغم امقم 7405

ความวา่ "ข้าจะเป็นอย่างท่ีบ่าวของข้าคาดหวังต่อตัวข้า 

และข้าจะอยู่กับเขาเม่ือเขารําลึกถงึข้า เม่ือใดท่ีเขารําลึก

ถงึข้าเพียงลาํพัง ข้าก็จะนึกถงึเขาเพียงลาํพัง และเม่ือใดท่ี

เขากล่าวรําลึกถงึข้าต่อหน้าธารกาํนัล ข้าก็จะกล่าวถงึเขา

ต่อหน้าบรรดาผู้ท่ีมีความประเสริฐยิ่งกว่าคนเหล่านัน้"  

(อลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี 7405 และมสุลมิ หะดีษเลขท่ี 2675) 

 ทา่น อิบนุลกอยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่  "หาก

แม้นว่าการรําลึกถงึอัลลอฮนัฺน้ไม่มีความประเสริฐอ่ืนใด

นอกจากความประเสริฐข้อนี ้ก็เป็นการเพียงพอและเป็น

เกียรตอัินยิ่งใหญ่แล้ว" (หนงัสืออลัวาบลิ อศัศอ็ยยิบ หน้า 71) 

 ซึง่การซิกรุลลอฮฺรําลกึถึงอลัลอฮฺและการกลา่วตกับีรฺก็

เป็นสิ่งสําคญัท่ีสง่เสริมให้กระทําในวนัเหลา่นี ้อลัลอฮฺตรัสวา่ 
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﴿  ْ َ�ۡذُكُرَا ِ  ٱۡسمَ  ََ َّ َّا�ٖ  ِ�ٓ  ٱ
َ
 ]٢٨ : حلج [﴾ ٢  ّمۡعلُوَ�ٍٰت  َ

ความวา่ “และกล่าวพระนามอัลลอฮใฺนวันท่ีรู้กันอยู่แล้ว  

คือวันเชือด” (อลั-หจัญ : 28) 

และในหะดีษท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นระบวุา่  

ِغيْأر ورحلرْكِبْ�ر « ّْ َن حلر ِّ
ْوح ِهيْ ِوي

ْ
ِ
ر
 ]193» [حلخاري امقم وحلرْحِايْدر  لرر

ความวา่ “พวกเจ้าจงกล่าวตะฮลีฺล้ (ลาอิลาฮะอิลลัลอฮ)ฺ ตัก

บีรฺ (อัลลอฮุอักบัร) และตะหมีฺด  (อัลหัมดุลิลลาฮ)ฺ ให้

มากๆในวันเหล่านี”้ (อลั-บคุอรียฺ หน้า 193)  

ในสมยัของทา่นอิบนอุมุรั และอบู ฮุร็อยเราะฮฺ ทา่นทัง้

สองก็ได้ออกไปตลาด(ท่ีชมุชน) ในชว่งสิบวนันี ้แล้ วกลา่วตกับีร 

และผู้คนท่ีนัน่ก็กลา่วตกับีรไปกบั พวกทา่น (อลั -บคุอรี ยฺ หน้า 

193) 

บรรดาชาวสลฟั(ชนยคุแรก) ตา่งให้ความสําคญักบัการ

แสดงออกถึงความย่ิงใหญ่ของชว่งเวลาดงักลา่ว โดย คํากลา่ว
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ตกับีรคือ "อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร ลาอิลาฮะอิลลัลอฮ ฺ

อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร วะลิลลาฮลิหัมด"ฺ  

 และการงานอ่ืนๆท่ีเป็นคณุงามความดีท่ีอลัลอฮฺทรง

โปรดปราน 

وحلاد هللا رل حلعال�، وصا حهللا وسغم هللا نبيقا 
 ُاد وهللا آِ واصحاا  اجع�.


