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อิบาดะฮฺฮัจญ : สัญลักษณแหงเอกภาพ(เตาฮีด)อันโดด

เดนท่ีสุด 

ผูเขียนไดสาธยายถึงอะมัลตางๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺ 

เชนการทําหัจญ ความประเสริฐของการทําอิบาดะฮฺ

ในชวงสิบวันแรกของเดือน อะมัลในวันอีด การเชือด

กุรบานในวันตัชรีก ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนภาพที่แสดงถึงเตา

ฮีดอันเดนชัดย่ิง 

 

เดือนซุลฮิจญะฮฺเปนเดือนแหงฮัจญ และเปนเดือนท่ีประชาชาติอิสลาม

ประกอบพิธีฮัจญ 

อันเปนรุกน(หลักปฏิบัติพ้ืนฐาน)อิสลามขอท่ีหา ดังน้ัน บรรดาผูท่ีไดรับ

เลือกใหเปนอาคันตุกะของอัลลอฮฺในเดือนอันเปยมไปดวยศิริมงคลน้ีตาง

ก็รูสึกปล้ืมปติเปนอยางยิ่ง 

มีส่ิงประเสริฐมากมายท่ีถูกจัดเตรียมไวแกบรรดาผูท่ีสละ

ทรัพยสิน เงินทอง เวลา ตองจากครอบครัว ละท้ิงความสะดวกสบายท่ี
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บานเกิดเมืองนอน เพ่ือตอบสนองหรือนอมรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺ 

เดินทางไปยังแผนดินอันบริสุทธิ์ เพ่ือประกอบพิธีฮัจญ 

ดวยเหตุน้ี ฮัจญจึงถูกถือวา เปนจุดสุดยอดของการเคารพ

ภักดีและสัญลักษณแหงเอกภาพ(เตาฮีด)ท่ีโดดเดนและแจมชัดท่ีสุด 

ส่ิงประเสริฐท่ีสุดสําหรับการประกอบอิบาดะฮฺฮัจญ ก็คือ 

บาปท้ังหลายจะถูกลบลางหมด 

อัลบุคอรียและมุสลิม รายงานวา ทานศาสทูตมฮัมมัด 

ศ็อลล็อลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไว ความวา “ผูใดบําเพ็ญฮัจญ 

ณ บานแหงนี้ (บัยตุลลอฮฺ) ในระหวางประกอบพิธีฮัจญนั้นไม

พูดจาวารายผูอื่นหรือหยาบคาย ไมลามกอนาจาร ไมไดกระทําใน

สิ่งตองหาม บาปจะถูกลบลางออกไปจากตัวเขาจนบริสุทธิ์ 

เหมือนวันที่คลอดออกจากครรภมารดาของเขา” (ความหมายจาก

หะดีษ) 

นอกจากน้ัน ยังมีความประเสริฐอ่ืนๆ ในชวงท่ีพํานักอยู 

ณ ดินแดนอันบริสุทธิ์(นครมักกะฮฺและมาดีนะฮฺ) อาทิเชน การละหมาดท่ี
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มัสยิดะหะรอม จะไดรับผลบุญ ๑๐๐,๐๐๐ เทา และ การละหมาดท่ี

มัสยดิอันนะบะวียจะไดรับผลบุญ ๑,๐๐๐  เทา 

สําหรับผูท่ียังไมถูกเลือกใหเปนอาคันตุกะของอัลลอฮฺในป

น้ี เขาเองก็ยังไมเสียโอกาสท่ีจะไดล้ิมรสความประเสริฐของเดือนซุล

ฮิจญะฮ ฺ

อัลลอฮไดตรัสวา 

َفْج ِ «
ْ
ْشٍ  ،َوحل ََ  ٍٍ َا

ََ ْفِع َوحلَْوتْ ِ َوح ،َو َّ  »ل
ความหมาย “ขอสาบานดวยยามรุงอรุณ, และดวยค่ําคืนท้ัง

สิบ, และดวยส่ิงท่ีเปนคู และท่ีเปนคี่" (ซูเราะฮฺ อัล-ฟจญร :๑-

๓) 
 

คําอธิบายของอิบนุ อับบาส, อิบนุ อัซซุบัยรฺ, มุญาฮิด 

และบรรดามุฟซซีรีน(นักอธิบาย 

อัล-กุรอาน)ท้ังสะลัฟและเคาะลัฟหลายทาน เห็นวา สิบ

คื น ท่ี ร ะ บุ ไ ว ใ น อ า ย ะ ฮฺ น้ี  คื อ  สิ บ คื น แ ร ก ข อ ง เ ดื อ น 

ซุลฮิจญะฮฺ  
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ทัศนะน้ีไดรับการสนับสนุนจากหะดีษซึ่งรายงานโดยบุคอ

รีย จากอิบนุอับบาส ความวา   ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลล็อลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กลาวไว ความวา “อาม้ัลศอลิฮฺ (การงานที่ดี) ซึ่งอัลลอฮฺ

ทรงโปรดปรานที่สุด ก็คือ การงานที่ไดกระทําไววันตางๆเหลานี้

(ชวงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ) ศอฮาบะฮฺถามวา ยังมีสิ่งที่

พระองคทรงโปรดปรานย่ิงกวาการญิฮาด ฟสะบีลิลลาฮฺ(การตอสู

ในหนทางของอัลลอฮฺ) อีกหรือ? ทานนบีตอบวา ใชยังมีสิ่งที่

ประเสริฐย่ิงกวาการญิฮาดฟสะบีลิลลาฮฺ ยกเวน สําหรับชายที่

ออกไปญิฮาดฟสะบีลิลลาฮฺ ดวยชีวิตและทรัพยสิน แลวเขาไมได

นําทั้งสองสิ่งกลับมาแมแตนอย (คือสละทั้งชีวิตและทรัพยสินใน

หนทางของอัลลอฮฺ)" 

ความหมายของ วันคี่ คือวันอารอฟะฮฺ น่ันก็คือ วันท่ี ๙ 

ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ และวันคู ก็คือ วันนะหฺร(วันอีดิลอัฎฮา) ซึ่งก็คือ 

วันท่ี ๑๐ ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ น่ีคือทัศนะของอิบนุอับบาส อิกริมะฮฺ 

และอัฎ-เฎาะหหาก 

โองการอัล-กุรอานและหะดีษท่ียกมาขางตนไดชี้ใหเห็นถงึ

ความสูงสงหรือความประเสริฐของเดือนน้ีในทัศนะของอัลลอฮฺ 
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โดยเฉพาะในชวงสิบวันแรกของเดือน  ถึงขั้นมีผูท่ีมีความเห็นวา “อามั้ล

ของบาวซึ่งอัลลอฮฺทรงโปรดปรานท่ีสุด ก็คือ อามั้ลท่ีกระทําในวันเหลาน้ี 

เราลองพิจารณาดูเถิดวา มีอามั้ลท่ีประเสริฐอันใดบางท่ี

เราพึงกระทําในชวงน้ี 

๑. การถือศีลอดซุนนะฮฺ โดยเฉพาะในวันอารอฟะฮฺ(วันท่ี 

๙ ซุลฮิจญะฮฺ) เกี่ยวกับเร่ืองน้ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะลัลลัม 

กลาวความวา “การถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺ บาปของเขาจะไดรับ

การลบลางสองป คือ หนึ่งปที่ที่ผานและหนึ่งปขางหนา, และการ

ถือศีลอดในวันอาชูรออ( วันที่ ๑๐ มุฮัรรอม ) จะไดรับการลบลาง

บาปหนึ่งปผานมา" (ความหมายจากหะดีษ รายงานโดยมุสลิม) 

๒. การทําอิบาดะฮฺกุรบาน  มีสุนนะฮฺใหทํากุรบานในวันท่ี 

๑๐ ,๑๑,๑๒ และ ๑๓ ของเดือน 

ซุลฮิจญะฮฺ  การเชือดหรือกุรบานเปนสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ 

มี อุลามาอบางทานเ ห็นวา  เปนสุนนะฮฺวาญีบะฮฺ สําหรับคนท่ีมี

ความสามารถ หน่ึงกุรบานตอหน่ึงครอบครัวก็เพียงพอแลว 

หลักฐานเกี่ยวกับการสงเสริมใหทําอิบาดะฮฺกุรบาน ก็คือ 
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َكْوَثَ  « 
ْ
ْ�َطيْنَاَك حل

َ
ّنا أ َِّك وَ  ،ِِ ّّ لَِ  ْ  َصَل َ

ْ
َّ َشاِنئََك  ،ح� ِِ

َْْتُ 
َ ْ
 »ُرَو حْ

ความวา “แทจริง เราไดประทานเกาซัรแกเจาแลว ดังน้ัน เจา

จงละหมาดเพ่ือพระผูอภิบาลของเจาและจงเชือดสัตวพลี” (ซู

เราะฮฺ อัล-เกาซัร :๑-๒) 

 

ََ َوَظا ُتنفِ «  ُّو ِ
ُ
ّاا ُ َِ  

ْ
ّ َحّت ُتنِفُاوح َِ

ْ
ل ح  
ْ
لُوح  ِظ  َل  َونَا

ْ
ُاوح

ِغيمٌ  ََ َّ اِِه  َّ ح ٍ  صَنِ ْ
َْ«  

ความวา “พวกเจาจะไมไดคุณธรรมเลย จนกวาพวกเจาจะ

บริจาค จากส่ิงท่ีพวกเจาชอบ และส่ิงท่ีพวกเจาบริจาคไป 

แทจริง อัลลอฮฺทรงรูในส่ิงน้ันดี” (ซูเราะฮฺ อาลอิมรอน : ๙๒ 

) 
 

สวนหลักฐานจากหะดีษ มีดังตอไปน้ี 

  “ผูใดที่มีความสามารถที่จะซื้อสัตวสําหรับเชือด

หรือกุรบาน) แลวเขาไมไดทํา(ไมไดทํากุรบาน) ดังนั้น จงอยาเขา

ใกลที่ละหมาดของฉัน” (ความหมายของหะดีษรายงานโดยอะหฺมัด) 



 

9 

จากอุมมู สะลามะฮฺ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะลัลลัม กลาววา “เม่ือเห็นจันทรเสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะฮฺ

และทานใดจากหมูพวกทานซึ่งประสงคจะทํากุรบาน เขาจงอยา

ตัดผมและเล็บ“ (ความหมายของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ 

และอัต-ติรมีซีย) 

"อาม้ัลของลูกอาดัมซึ่งอัลลอฮฺทรงโปรดปรานที่สุด

สําหรับวันนะหฺร ก็คือ การเชือดสัตวเลี้ยง แทจริงบรรดาสัตวเลี้ยง

เหลานั้น จะฟนขึ้นในวันกียามะฮฺพรอมกับเขา เล็บและขนของมัน  

แทจริงเลือดของมันจะถึง ณ อัลลอฮฺกอนที่มันจะหยดลงถึงพื้นดิน 

ดังนั้น ทานจงเชือดกุรบานดวยความบริสุทธิ์ใจเถิด" (ความหมาย

ของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺและติรมีซีย) 

มีศอฮาบะฮฺถามวา อะไรคือความหมายของการทําอิบา

ดะฮฺกุรบาน?ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัมตอบวา “นี่คือ ซุนนะฮฺ

ของบิดาพวกเจา คือ อิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม  ศอฮาบะฮฺถามตอ

วา เราจะไดอะไรจากการกระทําดังกลาว ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัมตอบวา สําหรับขนเล็กๆ แตละเสนก็คือหนึ่งความดี 

ศอฮาบะฮฺถามวา ขนเสนเล็กๆ กระนั้นหรือ? ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะลัลลัมตอบวา ใช สําหรับขนเสนเล็กๆแตละเสนนั้น ก็
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คือ หนึ่งความดี” (ความหมายของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ 

และอัต-ติรมีซีย) 

นอกจากน้ัน อิสลามยังสนับสนุนใหประกอบอามั้ลท่ัวไป 

เชน การละหมาดอีดวันอีดิ้ลอัฎหา การอานและศึกษาอัล-กุรอาน การ

แสวงหาความรู การทําดีและกตัญูตอบิดามารดา เยี่ยมคนปวย การ

เรียกรองเชิญชวนใหกระทําความดี หามปรามมิใหกระทําความชั่ว เปน

ตน 

สิ่งที่สําคัญที่สุด ก็คือ ขอใหเราทั้งหลายมีความตั้งใจ 

และความมุงม่ันที่จะปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบีศ็อลลัลลอฮอุะ

ลัยฮิวะลัลลัม ในวาระตางๆ โดยเฉพาะในชวงสิบวันแรกของเดือน

ซุลฮิจญะฮฺ  เม่ือความตั้งใจและความมุงม่ันถูกฝงลึกและแนบแนน

อยูในหัวอกของเรา เม่ือนั้นใจของเราก็จะถูกเปด(ไดรับอิลฮาม) 

และอาม้ัลก็จะเกิดผล วัลลอฮฺ อะอฺลัม 


