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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัลฮัดย อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ 
 

อัลฮัดย คือ ปศุสัตวที่ถูกมอบพลีใหแกเขตหะร็อมมักกะฮฺ โดยหวังในผลบุญแหงอัลลอฮฺตะอาลา 
รวมไปถึงปศุสัตวที่เปนคาชดเชยอันเนื่องจากการประกอบพิธีหัจญแบบตะมัตตุอฺ หรือกิรอน หรือมี
อุปสรรคกีดกัน 

 
อัลอุฎหิยะฮฺ คือ อูฐ วัว หรือแพะ ที่เชือดในชวงอีดอัฎหา เพื่อหวังในผลบุญแหงอัลลอฮฺตะอาลา 
 
หุกมอุฏหิยะฮฺ : เปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ (สงเสริมอยางยิ่ง) สําหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถ 
 
อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

I} | { zH 
“ดังนัน้จงละหมาดเพื่อพระผูเปนเจาของเจา แลวจงเชือดสัตวพล”ี (อัลเกาษัร : 2) 

 
เวลาการเชือดอุฎหิยะฮฺ : ต้ังแตหลังละหมาดอีดอัฎหา จนถงึวนัตัชรีกวันสุดทาย (วันอีด และ
สามวนัหลงัจากนัน้) 
 

สงเสริมใหรับประทานสวนหนึ่งจากเนื้ออุฎหิยะฮฺ มอบฮะดิยะฮฺใหผูอ่ืนสวนหนึ่ง และ
บริจาคเปนกุศลทานแกผูยากไรอีกสวนหนึ่ง การเชือดอุฎหิยะฮฺนั้นเปนผลบุญมหาศาล เพราะเปน
การเขาหาอัลลอฮฺตะอาลาดวยการงานที่ดี ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุข เปนประโยชนตอผู
ยากไร และเปนการเชื่อมสัมพันธญาติพี่นองและเพื่อนบาน 
 
เงื่อนไขของอัลฮัดย อุฎหิยะฮฺ และอะกีเกาะฮ ฺ

1- ปศุสัตวที่อนุญาตใหใชเชือดอัลฮัดย อุฎหิยะฮฺ และอะกีเกาะฮฺ คือ อูฐที่มีอายุ 5 ปข้ึนไป 
วัวที่มีอายุ 2 ปข้ึนไป แกะที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และแพะที่มีอายุ 1 ปข้ึนไป เมื่อมีการเจาะจงสัตว
ตัวที่จะเชือดอุฎหิยะฮฺแลว ไมอนุญาตใหขาย หรือมอบมันใหผูอ่ืน นอกเสียจากวาจะเปนการ
เปลี่ยนเอาตัวที่ดีกวาเดิม 

2- ในการเชือดอุฎหิยะฮฺ อะกีเกาะฮฺ หรืออัลฮัดย จําเปนตองใชปศุสัตวประเภทสัตวส่ีเทา
จําพวกอูฐ วัว แกะ หรือแพะเทานั้น และตองมีอายุตามที่มีบัญญัติกําหนดไว และตองไมมีตําหนิ ที่
ดีที่สุดคือตัวที่อวนที่สุด มีราคามากที่สุด และมีคาตอเจาของมากที่สุด 

 



2 

- แพะนั้นสําหรับหนึ่งคน อูฐสําหรับ 7 คน สวนวัวก็สําหรับ 7 คน โดยสามารถเชือดแพะ 
หรือ อูฐ หรือ วัว สําหรับตัวเองและสําหรับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว ไมวาจะมีชีวิตอยูหรือตายไปแลวก็
ได และสงเสริมใหผูทําหัจญที่มีฐานะเชือดสัตวฮัดยใหมาก สวนอุฎหิยะฮฺนั้น ตามสุนนะฮฺแลวให
เชือดตัวเดียวสําหรับสมาชิกในครอบครัวก็เพียงพอแลว 
 

- สงเสริมใหเชือดอุฎหิยะฮฺสําหรับผูที่มีชีวิตอยู และอนุญาตใหเชือดสําหรับผูที่ตายไปแลว
ได แตตองเปนการเชือดรวมกับสวนของผูอ่ืน มิใชการเชือดสําหรับผูตายเปนการเฉพาะ เวนแต
ผูตายจะไดส่ังเสียไวเชนนั้น 

 
สิ่งตองหามสําหรับผูที่ประสงคจะเชือดอุฎหิยะฮฺ 

หามใหผูที่ตองการเชือดอุฎหิยะฮฺตัดหรือโกนขนตามรางกาย หรือตัดเล็บ เมื่อเขาสูสิบวัน
แรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ หากเขาไดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากขอหามเหลานั้นไป ก็ใหอิสติฆฟารฺขออภัย
โทษ และไมมีฟดยะฮฺชดเชยแตอยางใด 
 

ทานอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา  

َرادَ  الَعرْشُ  َدَخلَِت  إَذا«
َ
َحُدُكمْ  َوأ

َ
نْ  أ

َ
، أ َ ِّ  َشْعِرهِ  ِمنْ  يَـَمس  فَال يَُض

ً  َوبرََشِهِ   »َشيْئا
“เมื่อเร่ิมเขาสูสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ และคนหนึ่งคนใดในหมูทาน
ประสงคจะเชือดอุฎหิยะฮฺ เขาก็อยาไดตัดสวนหนึ่งสวนใดจากเสนผมหรือขน
ตามรางกายของเขา” (บันทึกโดยมุสลิม 1977) 

 
- ผูใดเชือดอุฎหิยะฮฺสําหรับตัวเขาเองและสมาชิกในครอบครัวของเขา สงเสริมใหเขากลาว

ขณะทําการเชือดวา 
  بييت أهل وعن عين هذا امهلل مين، تقبل امهلل أكرب، واهللا ،اهللا باسم

บิสมิลลาฮฺ, วัลลอฮุอักบัรฺ, อัลลอฮุมมะ ตะก็อบบัล มินนี, อัลลอฮุมมะ 
ฮาซา อันนี วะอัน อะฮฺลิ บัยตี 
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺคือผูยิ่งใหญเกรียงไกรที่สุด โออัลลอฮฺ
ขอพระองคทรงตอบรับจากฉันดวยเถิด โออัลลอฮฺ นี่คือการเชือดสําหรับฉัน 
และสมาชิกในครอบครัวของฉัน” 

 
วิธีการเชือดแบบนะหัรฺและแบบซับหฺ 
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การเชือดอูฐ มีสุนนะฮฺใหเชือดแบบนะหัรฺขณะที่อูฐกําลังยืนอยู ในสภาพที่มือขางซายของ
อูฐถูกมัดไว สวนปศุสัตวประเภทอื่นๆ ไมวาจะเปนวัว หรือแพะใหเชือดแบบซับหฺ และอนุญาตให
ทํากลับกัน ซึ่งการเชือดอูฐแบบนะหัรฺนั้น ใหทําตรงชวงลางสุดของคอกอนถึงหนาอก สวนการเชือด
แบบซับหสําหรับวัวหรือแพะนั้น ใหเชือดสวนบนสุดของคอที่ติดกับสวนหัว โดยใหมันนอนลง
ทางดานซาย แลวใหวางขาขวาบนคอของมัน แลวจับหัวของมัน และทําการเชือด โดยกลาวขณะ
ทําการเชือดวา บิสมิลลาฮฺ วัลลอฮุอักบัร (ดวยพระนามอัลลอฮฺ และพระองคคือผูทรงยิ่งใหญเกรียง
ไกรยิ่ง) 
 

ทานอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชือดอุฎหิ
ยะฮฺดวยแกะสองตัวที่อวนทวม และมีเขา โดยทานเชือดมันดวยมือของทานเอง ทานกลาว
บิสมิลลาฮฺและอัลลอฮุอักบัร และวางขาของทานบนคอของมันมันทั้งสอง” (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ บุ
คอรี 5565 และมุสลิม 1966) 
 

- สุนัตใหทําการเชือดฮัดยและอุฎหิยะฮฺดวยตัวเอง หากไมสามารถเชือดดวยตัวเองไดก็ให
อยูรวมขณะเชือด และหามมอบสวนใดสวนหนึ่งจากสัตวที่เชือดนั้นเปนคาจางแกผูชําแหละเนื้อ 
และขณะเชือดใหระบุวาเปนของผูใด หรือเชือดใหแกผูใด สัตวที่เชือดจะถือวาหะลาลก็ตอเมื่อได
ตัดหลอดลม หลอดอาหาร และหลอดเลือดใหญสองเสนหรือเสนเดียว และใหเลือดไหลออกมา 
 
ลักษณะของปศุสัตวที่ไมอนุญาตใหใชในการเชือดอุฎหิยะฮฺ 

ทานอัลบัรรออ บิน อาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานไดยินทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา  

ْرَبـَعةٌ «
َ
، يِف  يَـْجِزينَ  ال أ ِ َضا

َ
ُ  الَعوَراءُ  األ ُ  َوالَمِريَضةُ  َعَورَُها، اَكنيِّ  اَكنيِّ

ُ  َوالَعرَْجاءُ  َمـَرُضها،  »الُينيِْق  اليِت  ِسرَيةُ َوالكَ  َظلُْعَها، اَكنيِّ
“สัตวส่ีประเภทที่ไมอนุญาตใหใชในการเชือดอุฎหิยะฮฺ คือ สัตวที่ตาบอดอยาง
เห็นไดชัด สัตวที่ปวยอยางเห็นไดชัด สัตวที่ขาพิการอยางเห็นไดชัด และสัตวที่
ผอมแหงจนไมสามารถลุกขึ้นเดินได” (บันทึกโดยอบูดาวูด 2802 และอันนะสา
อีย 4370) 

 
- เมื่อมุสลิมเชือดฮัดยหรืออุฎหิยะฮฺ หรือการเชือดประเภทอื่นๆ ในทํานองเดียวกันที่เปน

การเชือดเพื่อแสวงหาผลบุญ โดยที่เขาไมรูวาสัตวที่จะเชือดนั้นเจ็บปวยเวนแตภายหลังการเชือด
เสร็จส้ินลงแลว เชนนี้ถือวาใชไมได เพราะไมตรงตามเปาหมายของการเชือด 
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- สัตวที่ไมมีหาง หรือหางขาดบางสวน อูฐไมมีโหนก สัตวตาบอด หรือขาขาด ทั้งหมดนี้
ลวนไมอนุญาตใหใชในการเชือดฮัดย อุฎหิยะฮฺ และการเชือดอื่นๆในทํานองเดียวกัน ที่เปนการ
เชือดเพื่อหวังในผลบุญ 
 
 
อะกีเกาะฮฺ : การเชือดสัตวใหทารกที่เกิดมา โดยหวังในผลบุญแหงอัลลอฮฺตะอาลา 
 
หุกมและเวลาเชือดอะกีเกาะฮฺ : 

มีบัญญัติใหเชือดอะกีเกาะฮฺเมื่อมีการคลอดบุตร ดังนั้น เมื่อใดที่บุตรเกิดมามีชีวิต ก็สุนัต
ใหเชือดอะกีเกาะฮฺให 
 

อะกีเกาะฮฺเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ โดยสําหรับเด็กผูชายใหเชือดแพะสองตัว สวนเด็กผูหญิง
ใหเชือดแพะตัวเดียว โดยใหเชือดในวันที่เจ็ดหลังคลอด ในวันนั้นใหต้ังชื่อและโกนผมเด็กดวย ถา
หากพลาดโอกาสดังกลาวไป ถาเกิดจากเหตุจําเปนก็ใหเชือดสัตวอะกีกะฮฺเมื่อใดก็ได แตถามิได
เกิดจากเหตุจําเปน ก็ไมตองเชือดอีก เนื่องจากไดพนเวลาที่กําหนดไปแลว นอกจากนี้ยังสุนัตให
ปายอินทผลัมหรือส่ิงที่ใกลเคียงดานในของปากเด็ก 
 

- มีบทบัญญัติหาประการที่สวนของผูหญิงเทากับคร่ึงหนึ่งของผูชาย นั่นคือ มรดก คา
สินไหมทดแทน การเปนพยาน การเชือดอะกีเกาะฮฺ และการปลอยทาส 
 

- การเชือดอะกีเกาะฮฺเปนการแสดงความขอบคุณในความโปรดปรานของอัลลอฮฺตะอาลา 
และเปนการเขาหาพระองคเพื่อหวังในผลบุญ  

 
หุกมการแจงขาวดีเมื่อมีบุตร 

สุนัตใหมุสลิมรีบเรงแจงขาวดีแกพี่นองของเขา และบอกใหเขาทราบถึงสิ่งที่ทําใหเขามี
ความปติยินดี และควรที่จะแสดงความยินดีกับบุตรที่เกิดมา และขอดุอาอใหเขา 

 
อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา : 

Iv w x y z { | } ~ _ ` a bH 
“โอซะการยีาเอย แทจริงเราจะแจงขาวดีแกเจา วาเจาจะไดลูกชายซึง่มีชื่อวายะหฺยา” (มัรยัม : 7) 

 
เวลาสาํหรับการตั้งชื่อบุตร 

1- สุนัตใหต้ังชื่อในวันที่เด็กเกิด 



5 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา 

» َ ِ ِ  بِاْسمِ  فََسميْتُهُ  ُغَالمٌ  الليْلَةَ  يِل  ُو
َ
 »إِبَْراِهيمَ  أ

“คืนนี้ไดลูกผูชาย แลวฉันก็ต้ังชื่อเขาดวยชื่อบิดาของฉันอิบรอฮีม” (บันทึกโดย
มุสลิม 2315) 

 
2- ที่ดีกวาคือไมควรตั้งชื่อเด็กลาชาไปกวาวันที่เจ็ดหลังคลอด แตทั้งนี้และทั้งนั้น เร่ืองนี้ก็

เปนเรื่องที่เปดกวาง หากจะตั้งชื่อกอนหรือหลังจากนั้นก็ไมผิดแตอยางใด 
ทานสะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 
ُسهُ  ْحلَُق ـَويُ  السابِعِ  مَ يَوْ  َقنْهُ  تُْذبَحُ  بَِعِقيَقِتهِ  رَِهنيٌ  ُغَالمٍ  لُكُّ «

ْ
 »َويَُسىم  َرأ

“จําเปนตองเชือดอะกีเกาะฮฺแกเด็กผูชายทุกคนในวันที่เจ็ดหลังคลอด พรอมทั้ง
โกนผม และตั้งชื่อ” (บันทึกโดยอะหฺมัด 20188 และอบูดาวุด 2838) 

 
การต้ังชื่อทารก 

- สุนัตใหเลือกชื่อที่ดีที่สุดและเปนที่โปรดปรานแกอัลลอฮฺมากที่สุด เชน อับดุลลอฮฺ หรือ
อับดุรเราะหฺมาน รวมไปถึงชื่ออ่ืนๆ ที่แสดงถึงความเปนบาว เชน อับดุลอะซีซ อับดุลมะลิก เปนตน 
ลําดับถัดมาก็เปนชื่อบรรดานบี บรรดาเราะสูล และชื่อบรรดาผูมีคุณธรรม และชื่อที่มีความหมายที่
เปนจริงไดสําหรับมนุษย เชน ยะซีด หรือหะสัน เปนตน และจําเปนตองเปลี่ยนชื่อที่ไมอนุญาตให
ต้ังไปสูชื่อที่ดี 
 

- ที่ประเสริฐที่สุดสําหรับการเชือดฮัดย และอุฎหิยะฮฺนั้น คือการเชือดอูฐหนึ่งตัวเต็มๆ 
รองลงมาคือการเชือดวัวหนึ่งตัว รองลงมาก็แพะหนึ่งตัว จากนั้นก็เปนหนึ่งสวนเจ็ดของอูฐหรือวัว 
สวนอะกีเกาะฮฺนั้นไมวาจะเปนอูฐ วัว หรือแพะ ตางถือวาใชไดสําหรับทารกคนเดียวเทานั้น และ
การเชือดแพะก็ดีกวาเชือดอูฐ เพราะเปนสัตวที่มีรายงานหลักฐานระบุไว ซึ่งแพะตัวผูก็ดีกวาตัวเมีย 
 

- อะกีเกาะฮฺเหมือนกับอุฎหิยะฮฺในสวนของบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุ และลักษณะ เพียง
แตอะกีเกาะฮฺนั้น ไมอนุญาตใหเชือดสําหรับหลายคนในตัวเดียว แตอนุญาตใหสําหรับเด็กคนเดียว
เทานั้น ไมวาจะเปนการเชือดแพะ วัว หรืออูฐก็ตาม 

 
 

 


