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אאא 
  

ซุลหิจญะฮฺเปนเดือนแหงการอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญอีกเดือนหนึ่ง และเปน
เดือนแหงความสมบูรณของหลักการอิสลามขอที่หานั่นคืออิบาดะฮฺหัจญ 
ณ มหานครมักกะฮฺ  

ในเดือนนี้มุสลิมจะทุมเทเพื่อการอิบาดะฮฺในรูปแบบตางๆ 
มากมาย ทั้งรางกาย จิตใจ และทรัพยสิน ดังนั้นอุละมาอหลายทานจึง
ถือวาการอิบาดะฮฺในเดือนนี้ โดยเฉพาะในสิบวันแรกของเดือนซุล
หิจญะฮฺประเสริฐกวาการอิบาดะฮฺในวันอื่นๆ ตลอดทั้งป  
 
1. ความประเสริฐของสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ 

อิบนุ อับบาส  เลาวา  ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา  

Aא אא 
 אWאא،א

؟א>  ،W  ، א   א 
@ 

“ไมมีการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในวันใดที่อัลลอฮฺทรงชอบ
มากกวาการปฏิบัติในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” 
บรรดาเศาะหาบะฮฺถามขึ้นมาวา “แมกระทั่งการญิฮาดใน
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หนทางของอัลลอฮฺ (ก็ไมสามารถเทียบเทา) กระนั้นหรือ ?” 
ทานรสูลตอบวา “แนนอน แมกระทั่งการญิฮาดในหนทาง
ของอัลลอฮฺ (ก็ยังไมเปนที่ชอบของอัลลอฮฺเทากับการ
ปฎิบัติอามัลศอลิหฺในสิบวันแรกนี้) เวนแตผูที่ออกญิฮาด
ดวยตัวเขาเองและทรัพยสินของเขาแลวไมกลับมาพรอม
กับทรัพยสินดังกลาว (เพราะเสียชีวิตในสงคราม และ
ทรัพยสินถูกศัตรูยึดไป) (อัล-บุคอรีย 1:246, อัต-ติรมิซีย 
1:145) 
 

A ،א
א      א K  W

،<אא؟ Wא
א،

@ 
“ไมมีการปฎิ บั ติอามัลศอลิหฺ ใดๆจะมีความบริ สุทธิ์ 
(ประเสริฐ) ณ อัลลอฮฺ และมีผลบุญยิ่งใหญมากกวาการ
ปฏิบัติในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” มีคนถามขึ้นมา
วา “แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ไม
สามารถเทียบเทา)กระนั้นหรือ ?” ทานรสูลตอบวา 
“แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ยังไม
ประเสริฐเทากับการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในสิบวันแรกนี้) เวน
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แตผูที่ออกญิฮาดดวยตัวเขาเองและทรัพยสินของเขาแลว
ไมกลับมาพรอมกับทรัพยสินดังกลาว (เพราะเสียชีวิตใน
สงคราม และทรัพยสินถูกศัตรูยึดไป) (อัด-ดาริมีย 1:358 
ดวยสายรายงานที่หะสัน, อิรวาอุล เฆาะลีล 3:398) 
 
อิบนุ เราะญับกลาววา “หะดีษขางตนบงบอกวาการปฏิบัติอามัล

ในวันดังกลาวเปนที่ชื่นชอบตออัลลอฮฺมากกวาการปฏิบัติอามัลในวัน
อ่ืนๆ โดยปราศจากขอยกเวนใดๆ และในเมื่อการปฏิบัติอามัลในวัน
ดังกลาวเปนที่ชื่นชอบตออัลลอฮฺมากกวาวันอื่นๆ ดังนั้นการปฏิบัตอามัล
ในวันดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ประเสริฐกวาการปฏิบัติอามัลในวันอื่นๆ” 
(ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ, หนา 471) 

อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย กลาววา “เหตุผลหนึ่งที่ทําใหสิบ
วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺเต็มดวยความประเสริฐเพราะในวันดังกลาว
เปนวันที่มาบรรจบของอิบาดะฮฺหลักตางๆ นั่นคือเศาะลาต ศิยาม เศาะ
ดะเกาะฮฺและหัจญ ซึ่งทั้งหมดนั้นไมมีในวันอื่นจากสิบวันแรกของเดือน
ซุลหิจญะฮฺ” (ฟตหุลบารีย 2:460) 
 
2. ความประเสริฐของวันอะเราะฟะฮฺ 

วันอะเราะฟะฮฺคือวันที่ 9 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเปนวันที่
บรรดาหุจญาจญตางรวมตัวกัน ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเปนวันที่ประเสริฐ
ที่สุดของป เพราะความประเสริฐอันมากมายในวันนั้น อาทิเชน 
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2.1 เปนวันที่อัลลอฮฺทรงปลดปลอยบาวของพระองคจาก
ไฟนรกมากที่สุด ทานหญิงอาอิชะฮฺ เลาวา ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ       
อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

A  א א
אKKK@ 

“ไมมีวันใดที่อัลลอฮฺไดทรงลุกะโทษแกบาวของพระองค
จากไฟนรกมากกวาในวันอะเราะฟะฮฺ” (มุสลิม : 1348) 
อัน-นะวะวีย ไดอธิบายวา “หะดีษนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึง

ความประเสริฐของวันอะเราะฟะฮฺ” (ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 9:117) 
  

2.2 เปนวันที่อัลลอฮฺทรงทําใหศาสนาอิสลามสมบูรณ ทาน
อุมัร บิน อัล-ค็อตฏอบ เลาวา “ชาวยิวคนหนึ่งไดกลาวแกทานวา “โอทาน 
อะมีรุลมุอมินีน มีอายะฮฺหนึ่งในคัมภีรของพวกทาน ซึ่งพวกทานอานมัน
อยูเปนประจํา ถาอายะฮฺนั้นไดถูกประทานลงมาแกพวกเราชาวยิว เรา
ยอมยึดวันนั้นเปนวันอีดของเราอยางแนนอน” อุมัรจึงถามวา “อายะฮฺ
ไหนหรือ?” เขาตอบวา 

ٱ®     

ٱ〈FאW٣E  

“วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนาของพวก
เจาและขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลว ซึ่งความกรุณา
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เมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาแกพวก
เจาแลว” (อัล-มาอิดะฮฺ : 3) 
ทาน อุมัร กลาวตอบวา “แทจริงพวกเราทราบดีถึงวันนั้นและ

สถานที่ที่อายะฮฺนี้ถูกประทานแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ซึ่งขณะนั้นทานกําลังยืนอยูที่ทุงอะเราะฟะฮฺในวันศุกร” (อัล-บุคอรีย : 
45, มุสลิม : 3017) 
  

2.3 เปนวันอีดสําหรับหุจญาจญที่อยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ  
ทานอุกบะฮฺ บิน อามิร เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา  

Aא     א  
،א@ 

“วันอะเราะฟะฮฺ วันเชือด และวันตัชรีก เปนวันอีดของพวก
เราชาวอิสลาม มันเปนวันแหงการดื่มและกิน” (อะหมัด 
4:152, อัต-ติรมิซีย : 773, เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 620) 
อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “วันอะเราะฟะฮฺเปนวันอีดสําหรับชาว  

อะเราะฟะฮฺ ดวยเหตุนี้จึงเปนการมักรูฮฺ (ไมชอบ) ใหถือศีลอดสําหรับผูที่ 
(กําลังประกอบพิธีหัจญ) อยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ” (ซาดุลมะอาด 1:61) 

 



 

10 

2.4 เปนวันที่การถือศีลอดในวันนั้นจะไดรับการลบลางบาป
ถึงสองป อบู เกาะตาดะฮฺ เลาวา ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ดังนั้นทานจึงตอบวา  

Aאא،
אא،א@ 

“การศิยาม(การถือศีลอด)ในวันอะเราะฟะฮฺ ฉันคาดหวัง
วาอัลลอฮฺจะทรงลบลางบาปของหนึ่งปที่ผานมา และหนึ่ง
ปที่จะมาถึง” (มุสลิม : 1162) 
อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “หมายความวา (จะลบลาง) บาป

ของผูที่ถือศีลอดในสองป บรรดาอุละมาอกลาววา บาปที่หมายถึงในที่นี้
คือบาปเล็ก...และถาไมใชบาปเล็กก็หวังวาจะไดรับการลดโทษจากบาป
ใหญใหเบาลง และหากวาเขาไมมีบาปเล็กอยูเลย เขาก็จะไดรับการยก
สถานะใหสูงขึ้น” (ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 5:50-51)  

อิมาม  อัล-มาวัรดียกลาววา  “สําหรับการลบลางบาปนั้น
สามารถตีความหมายไดสองอยาง คือ 

1. หมายถึงการอภัยโทษจากบาปที่ทํามา 
2. หมายถึงการยับยั้งหรือปองกันไมใหกระทําบาป 

ดวยเหตุนี้ บรรดาอุละมาอจึงมีมติเห็นพองกันวาเปนการสุนัต
สําหรับผูที่ไมไดประกอบอิบาดะฮฺหัจญใหทําการศิยามในวันนี้” (ดู อัล-
มัจญมูอฺ ของอัน-นะวะวีย 6:349) 
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2.5 เปนวันแหงการขอดุอาอที่ประเสริฐที่สุด   ทาน          
อับดุลลอฮฺ บิน อุมัร เลาวา ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว
วา  

A    ،   א 
אW،א

،א،א@ 
“ดุอาอที่ประเสริฐที่สุดคือดุอาอในวันอะเราะฟะฮฺ และบท 
ดุอาอที่ประเสริฐที่สุดที่ฉันและบรรดานบีกอนหนาฉันกลาว 
(ในวันนั้น) คือ 

A ،א  ،    א   
،א@ 

ความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค
เดียว โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ พรอมพระองค การ
ปกครองดูแลเปนของพระองค และมวลการสรรเสริญก็เปน
ของพระองค และพระองคทรงปรีชาสามารถเหนือทุกๆ ส่ิง” 
(อิมาม มาลิก : 422 ดวยสายรายงานที่มุรสัล, อัต-ติรมิซีย : 
3585, เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2837) 
อิบนุ อับดิลบัร กลาววา “หะดีษนี้ใหบทเรียนวา การขอดุอาอใน

วันอะเราะฟะฮฺเปนสิ่งที่ประเสริฐกวาการขอดุอาอในวันอื่นๆ และใน    
หะดีษนี้ยังบงชี้ถึงความประเสริฐของวันอะเราะฟะฮฺกวาวันอื่นๆอีกดวย
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...และเชนเดียวกันนั้นหะดีษนี้เปนหลักฐานที่บงบอกวาการขอดุอาอใน
วันอะเราะฟะฮฺโดยรวมแลวจะถูกตอบรับทั้งหมด” (อัต-ตัมฮีด 6:41) 
  
3. ความประเสริฐของวัน อัน-นะหรฺ (วันอีดุลอัฎหา) 

วันอัน-นะหรฺ หมายถึงวันที่หุจญาจญเชือดสัตวในกระบวนการ
ข้ันตอนของการทําหัจญ ซึ่งก็คือวันอีดุลอัฎหา เปนวันที่ถัดจากวัน       
อะเราะฟะฮฺนั่นเอง 

อับดุลลอฮฺ บิน กุรฏ อัษ-ษะมาลีย เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

A  א   א  א  
א@ 

“แทจริง วันที่ยิ่งใหญที่สุด ณ อัลลอฮฺในบรรดาวันตางๆ คือ
วันนะหรฺ หลังจากนั้นก็คือวันก็อรฺ (วันที่พักอยูกับที่ 
หมายถึงวันที่บรรดาหุจญาจญพักอยูที่ทุงมีนาในวันที่ 11-
13 หลังจากวันนะหรฺ)” (อะหมัด 4:1350, อบู ดาวูด : 
1765) 
อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “วันแหงปที่ประเสริฐที่สุดคือวันอัน- 

นะหรฺ และบางทานกลาววา วันที่ประเสริฐที่สุดคือวันอะเราะฟะฮฺ แต
ทัศนะแรกคือทัศนะที่ถูกตอง เพราะในวันนั้นจะเปนวันแหงการรวม       
อิบาดะฮฺอามัลหัจญตางๆ ที่ไมมีปฏิบัติในวันอื่นๆ เชนการพักที่ทุง      
มุซดะลิฟะฮฺ การขวางเสาหินอะเกาะบะฮฺเพียงเสาเดียว การเชือดนะหรฺ



 

13 

(เชือดสัตว) การโกนศีรษะ และการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ...(มัจญมูอฺ อัล-
ฟะตาวีย 25:288) 

อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “ดังนั้นวันที่ประเสริฐที่สุด ณ อัลลอฮฺ 
คือวันนะหรฺ เพราะเปนวันหัจญใหญ(อัล-หัจญ อัล-อักบัร)” (ซาดุล      
มะอาด 1:54) 
  
4. การเชือดอุฏหิยะฮฺ 
4.1 ความหมายของอุฎหิยะฮฺ 

อุฎหิยะฮฺ หมายถึง ชื่อของสัตวเลี้ยงบางประเภทที่ถูกเชือดในวัน
อีดอัฎหาและวันตัชรีก (วันที่ 11-13 เดือนซุลหิจญะฮฺ) เพื่อหวังความ
ใกลชิดตอเอกองคอัลลอฮฺ (มุฆนี อัล-มุหฺตาจญ 6:122, อัล-อิกนาอฺ 
2:277) 
 
4.2 ขอกําหนดทางศาสนา 

อุละมาอมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับหุกมของการเชือด        
อุฎหิยะฮฺ แตสวนใหญเห็นวาเปนสุนัตมุอักกะดะฮฺ(สุนัตที่เนนและ
สนับสนุนใหทํา)สําหรับผูที่มีความสามารถและไมใชวาญิบ ดังนั้น 
สําหรับผูที่มคีวามสามารถจึงสงเสริมใหเชือดอุฎหิยะฮฺทุกป เพื่อออกจาก
พิสัยของการคิลาฟที่วาวาญิบสําหรับผูที่มีความสามารถ (อัล-มัจญมูอฺ 
8:385, อัล-มุฆนีย 9:435, อัล-หาวีย 15:71, อัล-บะดาอิอฺ 4:192-193, 
บิดายะฮฺ อัล-มุจญตะฮิด 1:348) เพราะตามรายงานหะดีษระบุวา ตลอด
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ระยะเวลา 10 ปที่ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พํานักอยูที่    
มะดีนะฮฺ ทานจะทําการเชือด อุฎหิยะฮฺทุกป และไมเคยละทิ้งมันเลย
แมแตปเดียว 
 
4.3 หิกมะฮฺ (เหตุผลทางปญญา) 

1.  เพื่อแสดงถึงความใกลชิดตอเอกองคอัลลอฮฺ 
2.  เพื่อเปนการฟนฟูแบบฉบับของทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิส

สลาม 
3. เพื่อแสดงออกถึงความใจกวาง เอื้ออาทรตอบุคคลใน

ครอบครัว เพื่อนบาน และบรรดาผูขัดสนในวันอีด 
4. เพื่อแสดงถึงการขอบคุณตอความโปรดปรานและริซกีอัน

เปยมลนของอัลลอฮฺ 
 
4.4 ขอควรปฏิบัติสําหรับผูที่ประสงคจะเชือดอุฎหิยะฮฺ 

เมื่อยางเขาเดือนซุลหิจญะฮฺ (ต้ังแตวันที่ 1–10) ไมอนุญาตใหผู
ที่มีความประสงคจะเชือดอุฎหิยะฮฺทําการตัดหรือโกนผม ขนรักแร ขนลับ 
และตัดเล็บ ทานหญิงอุมมุ สะละมะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ      
อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

A    א ،א  א
@ 
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“เมื่อยางเขาสิบวัน(แรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ) และใครคน
ใดคนหนึ่งในหมูพวกทานประสงคที่จะเชือดอุฎหิยะฮฺ 
ดังนั้น เขาจงอยาแตะตอง (ตัดหรือโกน) สวนใดๆของเสน
ผมหรือขนของเขาแตอยางใด” (มุสลิม, ชัรหฺ เศาะฮีหฺ 
มุสลิม 4:119) 

 
และในอีกรายงานหนึ่งระบุวา 

Aאא
@ 

“ผูใดที่มีสัตว (ที่เตรียมไว) สําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นเมื่อ
เขาเดือนซุลหิจญะฮฺ เขาก็จงอยาตัดเอาสวนใดสวนหนึ่ง
จากผมของเขา และเล็บของเขาจนกวาเขาจะเชือด        
อุฎหิยะฮฺเสร็จ” (มุสลิม 4:120) 

 
4.5 เวลาสําหรับเชือดอุฏหิยะฮฺ 

การเชือดอุฏหิยะฮฺจะเร่ิมต้ังแตเวลาหลังจากเสร็จละหมาดอีด 
และสิ้นสุดลงหลังจากดวงอาทิตยตกในเย็นวันที่สิบสามของเดือน       
ซุลหิจญะฮฺเทานั้น อนัส เลาวา ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม 
กลาววา  

A،  א
אא@ 
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“ผูใดที่ทําการเชือดกอนละหมาดแทจริงมันเปนการเชือด
สําหรับตัวเขาเอง และผูใดที่ทําการเชือดหลังละหมาด
แทจริงเขาไดทําใหอิบาดะฮฺของเขาสมบูรณและถูกตอง
ตามสุนนะฮฺของชนมุสลิมทั้งหลาย” (อัล-บุคอรีย 1:243) 

 
ุนดุบ บิน สุฟยาน เลาวา ฉันไดรวมละมหาดอีดุลอัฎหากับ

ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และทานไดกลาววา 
A       

،
א@ 

“ผูใดไดเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺของเขากอนที่เขาจะละหมาด
หรือกอนที่เราจะละหมาด ดังนั้นเขาจงเชือดตัวอื่นแทนตัว
นั้น และผูใดที่ยังไมไดเชือด ดังนั้นเขาจงเชือดดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺ” (มุสลิม 6:74) 

 
ุเบร บิน มุฏอิม เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

กลาววา 
Aא،@  

“ทุกๆ ซอกของมักกะฮฺคือสถานที่สําหรับเชือดสัตว และ
ทุกๆ วันตัชรีก(วันที่ 11-13) คือวันแหงการเชือด” (บันทึก
โดย อะหมัด 4:8, อัล-บัยฮะกีย 5:295) 



 

17 

 
อิมาม อัช-ชาฟอียกลาววา “เมื่อตะวันลับฟาในวันสุดทายของ

วันตัชรีก หลังจากนั้นหากผูใดเชือดอุฎหิยะฮฺอีกการเชือดนั้นถือวาเปน
โมฆะ” (อัล-อุมม 2:222) 
 
4.6 เงื่อนไขของสัตวอุฎหิยะฮฺ 

1. อูฐ ที่มีอายุครบหาปบริบูรณและยางเขาปที่หก 
2. วัว และแพะ ที่มีอายุครบสองปบริบูรณ และยางเขาปที่สาม 
3. แกะ ที่มีอายุครบหนึ่งปบริบูรณและยางเขาปที่สอง หรือ

หลังจากที่มีการเปลี่ยนฟนใหม ถึงแมวาอายุยังไมครบหนึ่งปบริบูรณก็
ตาม (ดู อัล-มัจญมูอฺ 8:293) 

และตองเปนสัตวเลี้ยงที่มีอวัยวะทุกสวนครบสมบูรณและไมมี
ตําหนิที่ชัดเจน จนกระทบตอเนื้อของสัตว หรือดูแลวนารังเกียจ 

อัล-บัรรออ บิน อาซิบ เลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา 

Aא  Wא אא،
 א א، א א،
אא@ 

“มีสัตวส่ีประเภทที่ไมอนุญาตสําหรับการอุฎหิยะฮฺ นั่นคือ 
สัตวที่ตาบอดขางที่เห็นชัด สัตวที่ปวยอยางเห็นไดชัด สัตว
ที่ขาพิการอยางเห็นไดชัด  และสัตวที่ผอมแหงจนไม
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สามารถลุกขึ้นเดินได” (อบู ดาวูด ในเอานุลมะอฺบูด 7:357-
358, อัต-ติรมิซีย ในตุหฺฟะตุล อะหฺวะซีย 5:67) 
 

4.7 วิธีการเชือด 
1. ตองครอบครองสัตวสําหรับเชือด (หนึ่งตัวหรือหนึ่งสวน) 
2. นิยัตหรือต้ังเจตนาเพื่อทําการเชือดอุฏหิยะฮฺ 
3. เชือดดวยตัวเองหรือใหผูอ่ืนเชือดแทน 
4.ปฏิบัติตามระเบียบการเชือด คือ 

4.1 ลับมีดใหคมกริบ 
4.2 กลาวบิสมิลลาฮฺและตักบีร (บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุ 

อักบัร) 
4.3 กลาวเศาะละวาตนบี (ตามทัศนะของอิมามอัช-

ชาฟอีย) 
4.4 กลาวดุอาอ  
،،   א،א

 
“บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุมมะ ตะก็อบบัล มนิ มุหัมมัด วะ
อาลิ มุหัมมัด วะมนิอุมะต ิมุหัมมัด” (มสุลิม  ใน ชัรหฺ 
อัน-นะวะวีย 4:106) 
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ความวา ดวยพระนามของอัลลฮฺ โอพระผูอภิบาลของ
ขา ไดโปรดรับ (การภักดี) จาก มุหัมมัด และครอบครัว
ของมุหัมมัด และประชาชาติของมุหัมมัด 
4.5 หันไปทางกิบลัตทั้งสัตวเชือดและผูเชือด 
4.6 ทําใหสัตวเชือดนอนตะแคงซาย 
4.7 ทําการเชือดที่สนามละหมาดหรือมุศ็อลลา (อัล-

มัจญมูอฺ 8:408, อัล-บะดาอิอฺ 4:221, อัล-มุฆนีย 
9:456-457, กัชชาฟุลเกาะนาอฺ 3:8) 

 
4.8 การใชประโยชนจากเนื้ออุฏหิยะฮฺ 

1. การใชประโยชนจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนสุนัต  
สงเสริมใหผูทําการเชือดแบงเนื้อออกเปนสองสวน สวนหนึ่ง

สําหรับครอบครัว สวนหนึ่งสําหรับบริจาคแกบรรดาคนจนและผูขัดสน 
และอนุญาตใหบริจาคแกบรรดามุสลิมที่รํ่ารวย และอนุญาตใหเก็บตุนไว 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

®אאאא〈FאW٣٦E 

“ดังนั้น พวกเจาก็จงบริโภคสวนหนึ่งของมัน และจงใหทาน
อาหารแกคนที่ไมเอยขอ และคนที่เอยขอ” (อัล-หัจญ : 36) 
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®א א א  〈Fא אW

٢٨E 
“ดังนั้น พวกเจาก็จงบริโภคสวนหนึ่งของมัน และจงใหทาน
อาหารแกผูที่ยากจนขัดสน” (อัล-หัจญ : 28) 

  
2. การใชประโยชนจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนวาญิบ (การ

เชือดเพราะนะซัรหรือบนบาน) 
มัซฮับหะนะฟย ชาฟอีย และทัศนะหนึ่งของมัซฮับหันบะลีย ถือ

วาไมอนุญาตใหเจาของผูบนบานหรือนะซัรรับประทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺ
ที่ทําการบนบานดังกลาว เพราะการนะซัรเปนสิ่งที่วาญิบและจําเปนตอง
บริจาคเปนทานใหหมดแกผูยากจน และถานํามารับประทานแมเพียงนิด
เดียวก็จําเปนตองถูกปรับดวยการหาเนื้ออ่ืนมาเชือดแทนที่ (อัล-มัจญมูอฺ 
8:417, มุฆนี อัล-มุหฺตาจญ 6:134, ตับยีน อัล-หะกออิก 6:8, อัล-มุฆนีย 
9:475) วัลลอฮุอะอฺลัม 
  

3. ใหชาวซิมมีย(ผูไมใชมุสลิม)รับประทานเนื้ออุฎหิยะฮฺ 
อิมามอัน-นะวะวียอางคําพูดของอิบนุล มุนซิรวา “บรรดา         

อุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับการใหรับประทานอาหารแกบรรดา
ผูขัดสนในหมูซิมมีย โดยที่อัล-หะสัน อัล-บัศรีย, อบู หะนีฟะฮฺ และอบู 
เษาร ระบุวาอนุญาต สวนอิมามมาลิกกลาววา ใหทานแกคนอืน่จากพวก
เขาเปนที่นาพอใจแกเรากวา และทานยังไมชอบที่จะใหมอบหนังสัตว
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หรือเนื้ออุฎหิยะฮฺแกชาวนัศรอนีย เชนเดียวกับอัล-ลัยษที่ไมชอบให
กระทําเชนนั้นเหมือนกัน ทานกลาววา ถาไดตมเนื้อสุกแลวก็ไมเปนไรที่
จะเรียกซิมมียมาทานรวมกับชาวมุสลิม” 

หลังจากนั้น อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “ตามมัซฮับ อัช-ชาฟ
อีย อนุญาตใหพวกเขารับประทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนสุนัต แตไม
อนุญาตใหรับประทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนวาญิบ” (อัล-มัจญมูอฺ 
8:425) 

อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “อนุญาตใหชาวกาฟรผูปฎิเสธศรัทธา
รับประทานอาหารจากเนื้ออุฎหิยะฮฺ นี่เปนทัศนะของอัล-หะสัน, และอบู
เษาร...เพราะมันคืออาหารที่เขามีสิทธิที่จะทาน ดังนั้นจึงอนุญาตใหชาว
ซิมมียรับประทานเชนเดียวกับอาหารทั่วๆไป และเนื่องจากวามันเปนการ
จายทานที่สุนัต ดังนั้นจึงอนุญาตใหซิมมียและเชลยรับประทานได 
เชนเดียวกับการจายทานสุนัตอื่นๆ” (อัล-มุฆนีย 9:450) 
 

4. คาจางสําหรับผูชําแหละเนื้ออุฎหิยะฮฺ 
อุละมาอสวนใหญระบุวาไมอนุญาตใหนําเนื้ออุฎหิยะฮฺเปน

คาจางแกผูเชือดและผูชําแหละเนื้ออุฎหิยะฮฺ เพราะมีรายงานจากอะลี 
บิน อบี ฎอลิบ เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังใหฉัน
จัดการเกี่ยวกับอูฐอุฎหิยะฮฺของทาน และสั่งใหฉันนําเนื้อและหนังของ
มันบริจาคทาน และหามไมใหฉันนํา (เนื้อและชิ้นสวนใดๆของมัน) มอบ 
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(เปนคาตอบแทน) แกชางชําแหละเนื้อแมแตนอย” (อัล-บุคอรีย 4:303, 
มุสลิม 3:435) 

สวนกรณีที่ชางชําแหละเนื้อเปนคนจนหรือมิตรสหาย ก็อนุญาต
ใหมอบเนื้ออุฎหิยะฮฺแกพวกเขาไดในฐานะของคนจน หรือเปนการ    
ฮะดิยะฮฺ ไมใชคาจาง สวนคาตอบแทนหรือคาจาง เจาของอุฎหิยะฮฺ
จําเปนตองหาทรัพทสินสวนอื่นใหแทน (อัล-มุฆนีย 9:450, ชัรหุสสุนนะฮฺ 
7:188) 
  

5. การขายเนื้ออุฎหิยะฮฺและนําหนังของมันมาใช
ประโยชน 

ทัศนะของมัซฮับ มาลิกีย ชาฟอีย และหันบะลีย ระบุวา ไม
อนุญาตใหนําเนื้อหรือหนังของสัตวอุฏหิยะฮฺ หรือสวนใดสวนหนึง่ของมนั
ไปขาย ไมวาจะเปนอุฎหิยะฮฺวาญิบหรืออุฎหิยะฮฺสุนัตก็ตาม (อัซ-      
ซะคีเราะฮฺ 4:156, อัล-มัจญมูอฺ 8:419-420, อัล-มุฆนีย 9/450) 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
A@ 

“ผูใดขายหนังสัตวอุฎหิยะฮฺของเขา ดังนั้นเขาจะไมไดผล
บุญจากการอุฎหิยะฮฺนั้น” (สุนัน อัล-บัยฮะกีย 9/294, 
เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีร 2:1055) 
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บทสงทาย 
เดือนซุลหิจญะฮฺมีความยิ่งใหญของวันตางๆ อยางมากมาย 

และจะเวียนมาเพียงปละครั้งเทานั้น จึงไมควรอยางยิ่งสําหรับมุสลิมที่จะ
เพิกเฉยและไมใสใจตอการปฏิบัติอามัลตางๆ ในสิบวันแรกของเดือนนี้ 
โดยเฉพาะการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ทั้งนี้ หากเปนไปไดควรมีการ
เตรียมตัวและวางแผนไวลวงหนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติอามัลที่ประเสริฐ
เชนการเชือดอุฎหิยะฮฺได เพราะเปนการเชิดชูและฟนฟูสัญลักษณของ
ศาสนาอิสลามที่สําคัญยิ่ง และเปนการฝกฝนใหมุสลิมเสียสละและใช
จายในหนทางของอัลลอฮฺอยางนอยเพียงแคปละครั้งเทานั้น วัลลอฮฺ 
อะอฺลัม 
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