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บทบัญญัติเกี่ยวกับวนัอีดและซุนนะฮฺตางๆ ในวนัอีด 

 
ถาม : ผมตองการทราบเกี่ยวกับซุนนะฮฺตางๆ ที่สงเสริมใหกระทําและบทบัญญัติเกี่ยวกับวันอีด? 

 
ตอบ :  

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวาตะอาลา ไดกําหนดบัญญัติวาดวยการอีดในหลายๆ เร่ืองดังนี้ 
1. สงเสริมใหมีการตักบีร ในคืนอีด เร่ิมจากพระอาทิตยตกในคืนสุดทายของเราะมะฎอนไป

จนกระทั่งอีหมามมาพรอมเพื่อที่จะทําการละหมาดอีด โดยการกลาว  
 احلمد وهللا أكرب اهللا , أكرب اهللا , اهللا إال إله ال , أكرب اهللا أكرب اهللا

 
หรือ กลาวตักบีรสามครั้งโดยการกลาว 

 احلمد وهللا , أكرب اهللا , أكرب اهللا , اهللا إال إله ال , أكرب اهللا , أكرب اهللا , أكرب اهللا
และทั้งหมดนี้อนุญาตใหกลาวได 
และควรที่จะกลาวดวยน้ําเสียงที่ดังในทุกๆ ที่ ไมวาจะเปนที่ตลาด มัสยิด หรือที่บาน และไม

อนุญาตใหมุสลิมะฮฺกลาวตักบีรดวยเสียงที่ดัง  
 
2. รับประทานอินทผลัมดวยจํานวนคี่กอนออกไปละหมาดอีด เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม  จะไมออกไปในวันอีดกระทั่งทานจะรับประทานอินทผลัมในจํานวนที่เปนวิติรเสียกอน, และ
ขอใหรับประทานตามจํานวนที่เปนวิติรเทานั้น, ดังแบบอยางที่ทานนบีไดกระทํา 

 
3. แตงกายชุดที่ดีที่สุดสําหรับมุสลิม สวนมุสลิมะฮฺนั้นไมควรแตงกายชุดที่โดดเดนในขณะที่ออกไป

ทําการละหมาดอีด เนื่องจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  )ِوليخرجن تفالت َ(  
หมายความวา “ขอใหพวกนางออกไปโดยการแตงกายที่ธรรมดาปกปดเอารัตไมโดดเดน” และถือวาบาป
หากพวกนางออกไปโดยการแตงกายที่สวยงามและโดดเดน 

 
4. อุละมาอบางทานไดสงเสริมใหทําการอาบน้ําเพื่อออกไปละหมาดอีด เพราะไดมีการกลาวอาง

ถึงสะลัฟบางทาน และการอาบน้ําเพื่อไปละหมาดอีดนั้นเปนการสงเสริมใหกระทําอยางยิ่ง ดังเชนที่ได
กําหนดในการละหมาดุมอะฮฺเนื่องจากเปนรวมกลุมกัน ซึ่งหากผูหนึ่งไดทําการอาบน้ําจะเปนการดียิ่ง
สําหรับเขา 
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5. การละหมาดอีด อุละมาอมีความเห็นที่พองกันวามีบทบัญญัติใหละหมาดอีด แตมีความเห็น

ตางกันในหุกม บางทานกลาววา “เปนการสงเสริมใหกระทํา” บางทานกลาววา “การละหมาดนั้นเปนฟรฏ
กิฟายะฮฺ” และบางทานกลาววา “การละหมาดนั้นเปนฟรฏอีน ผูใดละทิ้งถือวาเปนบาป” โดยไดอาง
หลักฐานจากหะดีษซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดส่ังใหบรรดาภรรยาของทานและบรรดาผูที่
ไมเคยออกนั้นใหออกมาทําการละหมาดในวันดังกลาวที่สนามละหมาด ยกเวนมุสลิมะฮฺที่มาประจําเดือน
ซึ่งใหอยูหางจากสนามละหมาด(มุศ็อลลา) เพราะไมอนุญาตใหหญิงที่มีประจําเดือนนั่งอยูในมัสยิด 
ถึงแมวาจะเปนการอนุญาตใหพวกนางผานบนมัสยิดไดก็ตาม 

และที่ถูกตองที่สุดสําหรับฉันนั้นคือ การละหมาดอีดนั้นถือวาเปนฟรฏอีน และจําเปนสําหรับมุสลิม
ทุกคนที่จะตองออกไปละหมาดอีดนอกจากผูที่มีจําเปนเทานั้นจึงไดอนุโลมให และเปนทัศนะที่ ชัยคุล
อิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เห็นดวย 

และใหอีหมามอานในร็อกอัตแรกดวยซูเราะฮฺ อัลอะอฺลา และในร็อกอัตที่สองดวยซูเราะฮฺอัลฆอชิ
ยะฮฺ หรือ จะอานซูเราะฮฺ กอฟ ในร็อกอัตแรกและซูเราะฮฺ อัลเกาะมัร ในร็อกอัตที่สอง ซึ่งทั้งสองซูเราะฮฺนี้มี
หลักฐานอางจากหะดีษของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

 
6. กรณีที่วันอีดตรงกับวันศุกร ใหทําการละหมาดอีด หลังจากนั้นใหทําการละหมาดวันศุกรเชนกัน 

ดังหลักฐานจากหะดีษ อัลนุมาน บิน บะชีร ที่บันทึกโดยอีหมามมุสลิม หากแตผูใดที่ไดทําการละหมาดอีด
ในวันดังกลาวแลว เขาสามารถที่จะเลือกละหมาดระหวางละหมาดวันศุกรหรือละหมาดซุฮรีได 

 
7. และกรณีที่ผูที่มาละหมาดอีดนั้นมากอนที่อีหมามจะมาถึง ในทัศนะของอุลามาอสวนใหญนั้น 

ใหเขานั่งรอโดยที่ไมตองทําการละหมาดสุนัตใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทานนบีไดทําการละหมาดอีดสองร็อกอัต
โดยที่ทานมิไดทําการละหมาดสุนัตใดๆ กอนหรือหลังละหมาดอีด 

และมีบางทัศนะที่มองวาเมื่อใดที่เขาไดมาถึงสถานที่ละหมาดเขาไมควรที่จะนั่งลงนอกเสียจากได
ทําการละหมาดสุนัตแลวสองร็อกอัต เนื่องจากสถานที่ละหมาดอีดนั้นเปรียบเสมือนมัสยิดหนึ่ง ดังที่ไดหาม
สตรีที่มาประจําเดือนเขาไปอยูในบริเวณดังกลาว  ดวยเหตุนี้สถานที่ละหมาดอีดเปนดังมัสยิด เชนนี้แลวจึง
ครอบคลุมดวยหลักฐานที่ทานนบีหามไมใหผูที่เขามัสยิดนั่งกอนที่เขาจะทําการละหมาดสุนัตสองร็อกอัต
กอน สวนเหตุที่ทานไมไดละหมาดสุนัตเมื่อมาถึงนั้นเพราะทันทีที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
มาถึงก็เร่ิมทําการละหมาดอีดทันที 

ดังนั้นจึงเปนการบัญญัติใหมีการละหมาดสุนัตตะหิยะตุลมัสยิดในการละหมาดอีดดังเชนการเขา
ไปในมัสยิดเพื่อการละหมาดอื่นๆ เชนกัน และหากเราจะอางจากหะดีษวา สถานที่ละหมาดอีดนั้นไมใช
มัสยิดเราก็สามารถที่จะกลาวไดเหมือนกันวาจะไมมีการละหมาดตะหิยะตุลมัสยิดในการละหมาดวันศุกร
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เชนเดียวกัน เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อทานมาถึงมัสยิดทานเริ่มทําการอาน
คุฏบะฮฺทันทีหลังจากนั้นก็ละหมาดวันศุกรแลวทานก็เดินกลับโดยที่ทานไปละหมาดสุนัตุมอะฮฺที่บานของ
ทาน จะเห็นวาทานมิไดละหมาดสุนัตใดๆ กอนหรือหลังละหมาดวันศุกรเชนกัน 

และที่ถูกตองที่สุดสําหรับฉันนั้นคือใหมีการละหมาดสุนัตสองร็อกอัตกอนการละหมาดอีดถึง
กระนั้นก็ไมควรไปตําหนิอีกทัศนะหนึ่ง เนื่องจากเปนเรื่องของความขัดแยงในทัศนะ (คิลาฟยะฮฺ) และเปน
การไมควรอยางยิ่งที่จะไปตําหนิในเรื่องดังกลาวนอกเสียจากมีหลักฐานปรากฏชัดเจนเทานั้น ดังนั้นไมวา
ผูใดจะทําตามทัศนะใดก็ตามไมควรที่จะไปตําหนิอีกทัศนะหนึ่ง 

 
8. การจายซะกาตฟฏรฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมีคําสั่งใหทําการจายซะกาตอีด

กอนการละหมาดอีด และอนุญาตใหทําการจายซะกาตอีดกอนวันอีดหนึ่งหรือสองวัน ดังหะดีษรายงาน
โดยอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา บันทึกโดย อัลบุคอรี ความวา “และพวกเขาไดทําการจายซะกาตอีด
กอนวันอีดหนึ่งวันหรือสองวัน” และหากทําการจายซะกาตอีดหลังละหมาดแลวการศอดะเกาะของเขานั้น
จะไมเปนซะกาตอีด ดังหะดีษที่รายงานโดยอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “ผูใดที่ทําการ
จายซะกาตกอนการละหมาดดังนั้นซะกาตของเขาจะถูกรับ และผูใดทําการจายซะกาตหลังการละหมาด
เชนนี้แลวซะกาตของเขาจะเปนเสมือนกับการเศาะดะเกาะฮฺทั่วๆ ไป” ดังนั้นเปนการบาปสําหรับผูหนึ่งที่ทํา
การจายซะกาตอีดลาชาจนกระทั่งละหมาดอีด และหากเขาจงใจทําใหลาชาในการออกซะกาตเชนนี้แลวซะ
กาตของเขาจะไมถูกรับ และหากเขาออกซะกาตลาชาอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เชนอยูระหวางการ
เดินทาง และไมมีผูที่จะชวยออกซะกาตให หรือเขาไดมอบใหผูอ่ืนออกใหแลวเชนนี้ใหออกซะกาตไดตามที่
เขาสะดวก ถึงแมวาจะออกซะกาตหลังละหมาดอีดแลวก็ตามไมถือวาบาปเนื่องจากเปนเหตุสุดวิสัยนั่นเอง 

 
9. ใหทําการอวยพรแกกันและกัน ถึงกระนั้นก็เกิดสิ่งที่เปนตองหามในเรื่องดังกลาวนั่นคือ การที่

มุสลิมเขาไปในบานของมุสลิมะฮฺแลวจับมือกับมุสลิมะฮฺพรอมกับคําอวยพร  
และเราจะพบวามีคนกลุมหนึ่งที่รังเกียจผูที่ไมยอมจับมือกับคนที่ไมใชมะหฺร็อมของเขา ที่จริงพวก

เขา(ที่รังเกียจ)นั่นแหละที่อธรรม ไมใชเขา(ผูที่ไมยอมจับมือ)เปนผูอธรรม พวกเขานั่นแหละเปนคนตัดขาด
สัมพันธกับญาติ ไมใชเขา อยางไรก็ตามเราจําเปนตองชี้แนะพวกเขาใหสอบถามกับผูรู และอยาใหพวกเขา
โกรธเพียงเพราะตองการทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมาจากคนรุนกอน เพราะประเพณีนั้นไมสามารถทํา
ใหส่ิงหะรอมเปนหะลาลได และไมสามารถเปลี่ยนที่หะลาลใหเปนหะรอมไดเชนกัน และตองอธิบายวา ถา
พวกเขาทําเชนนั้น (จับมือกับคนที่ไมใชมะหฺร็อมตามประเพณีสืบทอด) พวกเขาก็ยอมเปนเสมือนกับคนที่
ถูกกลาวถึงในอัลกุรอานวา  



 5

َوكذلك« ِ َ َ َأرسلنا َمآ َ ْ َ ْ َقبلك ِمن َ ِ ْ ٍقرية ِىف َ َ ْ ٍنذير ِّمن َ ِ َّإال َّ َقال ِ َمرتفوهآ َ ُ َ َّإنا ُْ َوجدنآ ِ ْ َ َءابآءنا َ َ ََ 
َعىل ٍأمة َ َّ َّوإنا ُ ِ َعىل َ َءاث َ ِـارهمَ َمقتدون ِ ُْ َ   ]٢٣/الزخرف  [»ُّ

ความวา "และเชนนั้นแหละ เรามิไดสงผูตักเตือนคนใดกอนหนาเจาไปยังเมืองใด เวน
แตบรรดาผูฟุมเฟอยของมัน (เมืองนั้น) จะกลาววา แทจริงเราไดพบเห็นบรรพบุรุษของ
เราอยูในแนวทางนี้ ดังนั้นเราจึงดําเนินตามแนวทางของพวกเขา"  
ผูคนบางสวนไดออกไปยังกุโบรในวันอีดจนเปนความเคยชิน เพื่ออวยพรใหแกคนตายในกุโบร ซึ่งที่

จริงแลวคนตายในกุโบรไมไดตองการการอวยพรของคนเหลานั้นเลย เพราะพวกเขาไมไดศิยาม(ถือศีลอด)
และไมไดกิยาม(ละหมาดตะรอวีหฺในเดือนเราะมะฎอน) 

การเยี่ยมกุโบรไมไดเจาะจงวาตองทําในวันอีด หรือวันศุกร หรือวันใดวันหนึ่งแนนอน และไดมี
รายงานวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นเยี่ยมกุโบรในเวลากลางคืน เชนที่มีรายงานจากอาอิ
ชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ในบันทึกของมุสลิมวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา 
"จงเยี่ยมกุโบร เพราะมันสามารถทําใหระลึกถึงอาคิเราะฮฺได"  

การเยี่ยมกุโบรนั้นเปนอิบาดะฮฺ เมื่อเปนอิบาดะฮฺยอมจะทําไมไดเวนแตตองตรงกับหลักชะรีอะฮฺ
เทานั้น และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไมไดเจาะจงวันอีดเพื่อเยี่ยมกุโบร จึงไมควรอยางยิ่งที่
เราจะเจาะจงใชวันอีดเพื่อการนั้น 

 
10. การแสดงความมีไมตรีจติตอกันดวยการสวมกอดระหวางผูชายดวยกันซึง่เปนสิ่งที่กระทําได 
 
11. เปนการสงเสริมสําหรับผูที่ออกไปละหมาดอีด ใหออกไปทางเสนหนึง่และกลับไปอีกเสนทาง

หนึง่ซึ่งเปนแบบอยางทีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัม  ไดกระทํา และซุนนะฮฺนี้เจาะจงเฉพาะการ
ออกไปละหมาดอีดเทานัน้ ซึ่งไมรวมไปถงึการละหมาดุมอะฮฺและละหมาดอื่นๆ 
 

คัดอยางยอจาก มัจญมูอฺ ฟะตาวา ของ อิบนุ อุษยัมนี (เลม 16 หนา 216-223) 
ที่มา : www.islamqa.com หมายเลขฟตวา 49014 


