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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและอะมัลตางๆ ในวันนั้น 
 

อัล-บุคอรีย ไดรายงานจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา จากทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 

يَّامٍ  ِمنْ  َما«
َ
اِلحُ  الَْعَمُل  ك َحبُّ  ِفيَها الصَّ

َ
يَّامِ  َهِذهِ  ِمنْ  اهللاِ  إِىَل  أ

َ
 َفْعيِن  ـ »اْأل

يَّامَ 
َ
َهادُ  َال وَ  اهللاِ  رَُسوَل  يَا :قَالُواـ  الَْعرْشِ  ك  َوَال « :قَاَل  ؟اهللاِ  َسِبيلِ  يِف  اجْلِ

َهادُ  ِ  بِنَْفِسهِ  َخَرجَ  رَُجٌل  إِالَّ  ،اهللاِ  َسِبيلِ  يِف  اجْلِ ِ  َذلَِك  ِمنْ  يَرِْجعْ  فَلَمْ  َوَما
ءٍ  ْ َ ِ   »ب

ความวา “ไมมีวันใดๆ ที่การงานที่ดีจะเปนที่ชื่นชอบขององคอัลลอฮฺมากกวา
ในวันเหลานี้(หมายถึงสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ)” เหลาเศาะหาบะฮฺได
ถามทานวา “แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ(ก็ยังไมสามารถ
ทัดเทียมการปฏิบัติอะมัลในวันเหลานี้)กระนั้นหรือ?” ทานตอบวา  “ใช 
แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ เวนแตบุรุษหนึ่งที่ออกไปรบดวยตัว
และทรัพยของเขาแลว(เสียชีวิตในสมรภูมิ)ไมกลับมาอีกเลย” (อัล-บุคอรีย 
หมายเลข 969  และอบูดาวูด หะดีษหมายเลข 2440 สํานวนนี้เปนของทาน) 
 
ทานอิมาม อะหฺมัด (หมายเลข 5446) ไดรายงานจากอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 
يَّامٍ  ِمنْ  َما«

َ
ْقَظمُ  ك

َ
َحبُّ  َوَال  اهللاِ  ِعنْدَ  أ

َ
ْهِ  أ َ

 َهِذهِ  ِمنْ  ِفيِهنَّ  الَْعَملِ  ِمنْ  إِ
يَّامِ 

َ
وا ،الَْعرْشِ  اْأل ْكرِثُ

َ
  »َواحكَّْحِميدِ  َواحكَّْكِبريِ  احكَّْهِليلِ  ِمنْ  ِفيِهنَّ  فَأ

ความวา “ไมมีวันใดๆ ที่ยิ่งใหญและเปนที่รักของอัลลอฮฺเพื่อปฏิบัติอะมัลในวัน
เหลานั้น มากไปกวาสิบวันเหลานี้ ดังนั้นพวกทานจงกลาวตะฮฺลีล(ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ) ตักบีรฺ(อัลลอฮุ อักบัรฺ) และตะหฺมีด(อัลฮัมดุลิลลาฮฺ) ใหเยอะๆ”  

 
อิบนุ หิบบาน ไดรายงานในหนังสือเศาะฮีหฺของทานจากญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาไมมีวันใดที่จะประเสริฐไปกวาวันอะเราะฟะฮฺ (ดู เศาะฮี
หฺ อิบนิ หิบบาน หมายเลข 3853) 
 
 
 



2 
 

อะมัลตางๆ ในสิบวันนี้ 
1. การทําหัจญและอุมเราะฮฺ ซึ่งเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับชวงเวลานี้ มีหะดีษมากมายที่

กลาวถึงเชน  
اَرةٌ  الُْعْمَرةِ  إىَِل  الُْعْمَرةُ « ُ  لَيَْس  الَْمرْبُورُ  َواحْلَجُّ  بَيْنَُهَما لَِما َكفَّ  إِالَّ  َجَزاءٌ  َ

  »اجْلَنَّةُ 
ความวา “ชวงระหวางการทําอุมเราะฮฺหนึ่งกับการทําอุมเราะฮฺคร้ังตอไปเปน
การขจัดความผิดบาป และหัจญที่ถูกตอบรับนั้นไมมีผลตอบแทนใดนอกจาก
สวรรค” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย 1773 และมุสลิม 3355) 

2. การถือศีลอดในชวงวันเหลานี้โดยเฉพาะในวันอะเราะฟะฮฺ ไมเปนที่สงสัยอีกวาการถือศีล
อดนั้นมีความประเสริฐโดยตัวเองมากกวาการงานอื่นๆอยูแลว ซึ่งเปนการงานที่อัลลอฮฺ
ทรงเลือกสรรดังที่มีในหะดีษกุดซียบทหนึ่งที่อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา  

ْومُ « نَا يِل  الصَّ
َ
ْجِزي َوأ

َ
ْكلَهُ  َشْهَوتَهُ  يََدعُ  ،بِهِ  أ

َ
َبهُ  َوأ ْجيِل  ِمنْ  َورُشْ

َ
 »أ

ความวา “การถือศีลอดเปนของฉัน และฉันจะเปนผูกําหนดผลตอบแทนดวย
ตัวเอง เพราะผูถือศีลอดไดละอาหารเครื่องดื่มและความปรารถนาของเขาเพื่อ
ฉัน” (ดูใน อะหฺมัด 9112) อัล-บุคอรีย 7492) มุสลิม 1151)  

 
และมีรายงานจากอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม วา  

َْومِ  بَِذلَِك  اهللاُ  بَاَعدَ  إِالَّ  ،اهللاِ  َسِبيلِ  ىِف  يَْوًما يَُصومُ  َقبْدٍ  ِمنْ  َما« ْ  وَْجَههُ  ا
 »َخِريًفا َسبِْعنيَ  ارِ اجَّ  َعِن 

ความวา “ไมมีบาวผูใดที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺเพียงวันเดียว เวนแตอัลลอฮฺจะ
ทําใหเขาหางไกลปลอดภัยจากนรกถึงเจ็ดสิบป” (ดูใน อัล-บุคอรีย 2840 
มุสลิม 1153)  

 
จากอบู เกาะตาดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 

ْحتَِسُب  َعَرفَةَ  يَْومِ  ِصيَامُ «
َ
نْ  اهللاِ  بَلَ  أ

َ
رَ  أ نَةَ  يَُكفِّ ِ  السَّ

نَةَ  َقبْلَهُ  الَّ  َوالسَّ
 ِ

 »َنْعَدهُ  الَّ
ความวา “ผลบุญของการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺนั้น ฉันหวังวาอัลลอฮฺจะ
ทรงใหอภัยโทษตอความผิดในปที่ผานมาและปที่จะมาถึง” (ดูใน มุสลิม 1162) 
 

3. การกลาวระลึกและตักบีรฺในวันเหลานี้ ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสไววา 



3 
 

ْعلُوَماٍت َوَيْذُكُروا اْسَم اهللاِ ﴿ يَّاٍم مَّ
َ
 ) ٢٨: احلج ( ﴾ يِف ك

ความวา “และ(เพื่อให)พวกเขาไดกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺในวันที่มีจํานวน
แนนอนเหลานั้น” (สูเราะฮฺ อัล-หัจญ 28)  

 
ไดมีการอธิบายวาวันเหลานั้นคือสิบวันของเดือนซุลหิจญะฮฺ เหลาอุละมาอมีความ
เห็นชอบใหกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺใหเยอะๆ ดวยมีหะดีษที่รายงานโดยอะหฺมัด จากอิบนุ 
อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ที่ไดกลาวถึงแลวขางตนวา “ดังนั้นพวกทานจงกลาวตะฮฺลีล
(ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) ตักบีรฺ(อัลลอฮุ อักบัรฺ) และตะหฺมีด(อัลฮัมดุลิลลาฮฺ) ใหเยอะๆ”  
อัล-บุคอรีย ไดรายงานจากอิบนุ อุมัรฺ และอบี ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม วาทั้งสอง
ไดออกไปยังตลาดในวันเหลานี้และกลาวตักบีรฺ แลวผูคนทั้งหลายก็กลาวตักบีรฺเชนกัน 
และมีรายงานโดยอิสหาก อิบนุ รอฮูยะฮฺ จากเหลาตะบิอีน วาพวกเขาไดกลาวคําซิกิรฺใน
วันเหลานี้วา “อัลลอฮุ อักบัรฺ อัลลอฮุ อักบัรฺ,ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, วัลลอฮฺ อักบัรฺ, 
อัลลอฮุ อักบัรฺ วะลิลลาฮิล หัมดฺ” สงเสริมใหกลาวตักบีรฺดวยเสียงที่สามารถไดยิน ไม
วาที่รานคา ที่บาน ตามถนน ในมัสยิด และที่อ่ืนๆ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

واْ اهللاَ ﴿ ُ  ) ١٨٥: اكقرة ( ﴾ بَلَ َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ َوحِكَُكربِّ
ความวา “และเพื่อใหพวกเจาไดกลาวตักบีรฺตออัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองคไดชี้
ทางพวกเจา” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 185)  

 
ไมอนุญาตใหกลาวตักบีรฺเปนกลุมหมูดวยการรวมกลุมและกลาวตักบีรฺดวยเสียงพรอม
เพรียงกัน เพราะไมมีหลักฐานจากสัปบุรุษรุนแรกวามีการทําเชนนั้น แตที่เปนซุนนะฮฺก็คือ
ใหกลาวแตละคนดวยตัวเอง ส่ิงนี้นับรวมถึงการกลาวดุอาออ่ืนๆ ทั้งหมดดวย ยกเวนถา
หากเขาไมรูที่จะกลาวก็ใหคนอื่นสอนแลวเขาอานตาม เขาสามารถที่จะระลึกดวยการ
กลาวตักบีรฺ ตะหฺมีด ตัซบีฮฺ หรือดุอาออ่ืนๆ เทาที่เขามีความสามารถ 

4. การเตาบะฮฺขออภัยโทษ และละเลิกจากการทําบาปและความผิดทั้งหมด เพื่อใหการงาน
ตางๆ เต็มเปยมดวยการอภัยโทษและความเมตตา เพราะบาปทั้งหลายเปนเหตุแหงการ
หางไกลและถูกกีดกันจากความเมตตาของอัลลอฮฺ การเชื่อฟงอัลลอฮฺคือเหตุแหงการ
ไดมาซึ่งความใกลชิดและความโปรดปราน มีรายงานจาก อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา  

ةُ  ،َفَغارُ  اهللاَ  إِنَّ « نْ  اهللاِ  َوَلرْيَ
َ
َ  أ ِ

ْ
مَ  َما الُْمْؤِمنُ  يَأ  »اهللاُ  َحرَّ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงหวง(บาวของพระองค) พระองคจะหวงวาผู
ศรัทธาจะกระทําสิ่งที่พระองคส่ังหาม” (ดูในอัล-บุคอรีย 5223 มุสลิม 2761)  
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5. การปฏิบัติอะมัลที่ดีตางๆ ใหมาก ไมวาการละหมาด การจายเศาะดะเกาะฮฺ การเสียสละ 
การอานอัลกุรอาน การสั่งเสียในความดียับยั้งความชั่ว เปนตน เพราะการงานเหลานี้มี
ผลตอบแทนทวีคูณในวันเหลานี้ งานตางๆ ที่ไดทําในวันเหลานี้ซึ่งอาจจะประเสริฐนอย
กวาแตก็เปนที่รักของอัลลอฮฺมากกวางานอื่นๆ ที่ไมไดทําในวันเหลานี้ถึงแมจะมีความ
ประเสริฐมากกวางานเล็กๆ เหลานั้น แมกระทั่งการออกญิฮาด ซึ่งเปนนับเปนอะมัลที่
ประเสริฐที่สุด ยกเวนถาหากเขาเสียชีวิตดวยการญิฮาดนั้น 

6. มีบัญญัติใหกลาวตักบีรฺโดยทั่วไปไมจํากัดในทุกเวลาทั้งกลางคืนหรือกลางวันจนกระทั่งถึง
เชาวันอีด และใหกลาวตักบีรฺหลังละหมาดหาเวลาที่ทําเปนญะมาอะฮฺ เฉพาะผูที่ไมไดทํา
หัจญใหเร่ิมต้ังแตเชาวันอะเราะฟะฮฺ และสําหรับผูที่ทําหัจญใหเร่ิมตั้งแตเชาวันที่สิบ จวบ
จนกระทั่งถึงละหมาดอัศริในวันตัชรีกวันสุดทาย 

7. มีบัญญัติใหเชือดสัตวในวันที่สิบและวันตัชรีก ซึ่งเปนแนวทางของทานนบีอิบรอฮีม อะ
ลัยฮิสลาม เมื่อคร้ังที่อัลลอฮฺไดทดแทนการเสียสละของทานดวยการเชือดที่ยิ่งใหญ มี
รายงานวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเชือดแกะตัวใหญสองตัวดวยมือของ
ทานเอง ทานไดกลาวพระนามของอัลลอฮฺและกลาวตักบีรฺ และไดวางเทาของทานบน
ดานขางของมันทั้งสองเวลาเชือด (ดูในอัล-บุคอรีย 5558 มุสลิม 1966) 

8. อิมาม มุสลิม (หะดีษ 1977) รายงานจากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา จากทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 

ْفتُمْ  إَِذا«
َ
ةِ  ِذى ِهَالَل  َرأ َرادَ  احْلِجَّ

َ
َحُدُكمْ  َوأ

َ
نْ  أ

َ
َ  أ ِّ  َقنْ  فَلْيُْمِسْك  يَُض

ْظَفارِهِ  َشْعِرهِ 
َ
 » َوأ

ความวา “เมื่อใดพวกทานเห็นจันทรเสี้ยวของเดือนซุลหิจญะฮฺและตองการจะ
เชือดสัตว ก็อยาไดตัดขนหรือเล็บ”  
ในอีกรายงานหนึ่งมีวา 

ُخَذنَّ  فَالَ «
ْ
ْظَفارِهِ  ِمنْ  َوالَ  َشْعِرهِ  ِمنْ  يَأ

َ
َّ  َشيْئًا أ َ يُ  َح ِّ  »َض

ความวา “ก็อยาใหเขาตัดขนหรือเล็บแมเพียงนิดเดียวจนกวาเขาจะเชือด” 
 
นี่อาจจะเหมือนกับผูที่เตรียมสัตวสําหรับเชือดในการทําหัจญที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

َّ َفبْلَُغ الَْهْدُي حَمِلَّهُ ﴿  ) ١٩٦: اكقرة ( ﴾َوَال حَتِْلُقواْ ُرُؤوَسُكْم َح
ความวา “และพวกเจาอยาไดโกนหัวของพวกเจาจนกวาสัตวเชือดเหลานั้นจะ
ถึงที่หมายของมัน” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 196)  
การหามเชนนี้แสดงวาเจาะจงเฉพาะเจาของสัตวเชือดเทานั้น ไมนับรวมภรรยาหรือ
ครอบครัวของเขายกเวนถาเขาเหลานั้นมีสัตวเชือดของตน และถือวาไมเปนไรถาหากลาง
หรือเกาหัวโดยปกติแลวมีเสนผมรวงหลนลงมา 
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9. มุสลิมควรตองตั้งใจอยางจริงจังเพื่อใหสามารถละหมาดอีดรวมกัน และฟงคุฏบะฮฺ และ
ควรตองรูถึงวิทยปญญาของการบัญญัติวันอีดวาเปนวันแหงการขอบคุณและการทําดี 
และอยาใหมันเปนวันที่ไมดีหรือเลวราย อยาไดทําใหมันเปนชวงเวลาของการทําอบายมุข
และเพลิดเพลินกับส่ิงตองหามเชนเสียงเพลงและของมึนเมา เพราะอาจจะเปนเหตุที่ทําให
การงานที่ไดทําไวกอนหนาในสิบวันที่ผานมาตองสูญเสีย 

10. เปนการสมควรที่มุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคนตองฉกฉวยโอกาสในวันเหลานี้ดวยการเชื่อ
ฟงอัลลอฮฺ การกลาวระลึก และขอบคุณพระองค และดํารงการปฏิบัติกิจตางๆ หางไกล
จากสิ่งที่พระองคหาม ฉกฉวยโอกาสเหลานี้เพื่อเปดรับบรรยากาศอันอบอวลดวยความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือและชี้นําสูเสนทางที่เที่ยงตรง  

 
คัดจาก http://www.saaid.net/mktarat/hajj/4.htm 
 


