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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ความประเสริฐของเดือนซุลหิจญะฮฺ 

ซุลหิจญะฮฺเป็นเดือนแห่งการอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่อีกเดือนหนึ่ง และเป็นเดือนแห่งความ
สมบูรณ์ของหลักการอิสลาม นั่นคืออิบาดะฮฺหัจญ์ ณ มหานครมักกะฮฺ ในเดือนนี้มุสลิมจะท าการ
ทุ่มเทเพื่ออิบาดะฮฺในรูปแบบต่างๆมากมาย ทั้งร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ดังนั้นอุละมาอ์หลายท่าน
จึงถือว่า การท าอิบาดะฮฺในเดือนนี้ โดยเฉพาะในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺประเสริฐกว่าการอิ
บาดะฮฺในวันอ่ืนๆ ตลอดทั้งปี  

  

1. ความประเสริฐของสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ 

อิบนุ อับบาส เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

َما ِمْن َأَّياٍم اْلَعَمُل الَّصالُِح فِيِهَن َأَحُّب إََِل اهللِ ِمْن َهِذِه اْْلََّياِم »

َهاُا ِ  َ  ِيِل اهللِ ؟ َفَ اَو َ ُ  ُو  ؟ َفَ اُل ا َّيا َ ُ  َو اهللِ َوَ  اْاِ  اْلَعْ ِ

َهاُا ِ  َ  ِيِل اهللِ؟ إَِ  َ ُجٌل َخَرَج : اهللَِ َ َذ اهللُ َ َ ْيِ  َوَ َ  َ  َوَ  اْاِ

 « ِ َْ ِ ِ  َوَمالِِ  َفَ ْ  َّيْرِجْ  ِمْن َ لَِ   َِمْ ٍ 

“ไม่มีการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในวันใดที่อัลลอฮฺทรงชอบมากกว่าการปฏิบัติใน
สิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” บรรดาเศาะหาบะฮฺถามขึ้นมาว่า “แม้กระทั่ง
การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ไม่สามารถเทียบเท่า) กระนั้นหรือ ?” ท่านร
สูลตอบว่า “แน่นอน แม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ยังไม่เป็นท่ี
ชอบของอัลลอฮฺเท่ากับการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในสิบวันแรกนี้ )  เว้น แต่ผู้ที่
ออกญฮิาดด้วยตัวเขาเองและทรัพย์สินของเขาแล้วไม่กลับมาพร้อมกับ 
ทรัพย์สินดังกล่าว (เพราะเสียชีวิตในสงคราม และทรัพย์สินถูกศัตรูยึดไป)" (อัล
บุคอรีย์ 1:246, อัตติรมิซีย์ 1:145) 
  

ا ِمْن َخْرٍ »  َما ِمْن َ َمٍل َأْ كٰك  ِ  َْ  اهللَِ َ َز َوَجَل َوَ  َأْ َ َ  َأْجرًر

َهاُا ِ  َ  ِيِل اهلل: َتْعَمُ ُ  ِ  َ ْ ِ اْْلَْضحٰك ؟ ِقيَل  َ َز  َِوَ  اْاِ
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َهاُا ِ  َ  ِيِل اهلل: َوَجَل ؟ َقاَو  َ َز َوَجَل؟ إَِ  َ ُجٌل َخَرَج ِ َوَ  اْاِ

 « ِ َْ ِ ِ  َوَمالِِ  َفَ ْ  َّيْرِجْ  ِمْن َ لَِ   َِمْ ٍ 

“ไม่ มีการปฎิบัติอามัลศอลิ หฺใดๆ จะมีความบริสุทธิ์ (ประเสริฐ) ณ อัลลอฮฺ 
และมีผลบุญยิ่งใหญ่มากกว่าการปฏิบัติในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” มี
คนถามขึ้นมาว่า “แม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ไม่สามารถ
เทียบเท่า) กระนั้นหรือ ?” ท่านรสูลตอบว่า “แม้กระทั่งการญิฮาดในหนทาง
ของอัลลอฮฺ (ก็ยังไม่เป็นท่ีชอบของอัลลอฮฺเท่ากับการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในสิบ
วันแรกนี)้  เว้น แต่ผู้ที่ออกญิฮาดด้วยตัวเขาเองและทรัพย์สินของเขาแล้วไม่
กลับมาพร้อมกับ ทรัพย์สินดังกล่าว (เพราะเสียชีวิตในสงคราม และทรัพย์สิน
ถูกศัตรูยึดไป)" ( อัดดาริมีย์ 1:358 ด้วยสายรายงานที่หะสัน, อิรวาอุลเฆาะลีล 
3:398) 

  

อิบนุ เราะญับกล่าวว่า “หะ ดีษข้างต้นบ่งบอกว่าการปฏิบัตอามัลในวันดังกล่าวเป็นที่ชื่น
ชอบต่ออัลลอฮฺ มากกว่าการปฏิบัติอามัลในวันอื่นๆ โดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆ และในเมื่อการ
ปฏิบัติอามัลในวันดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบต่ออัลลอฮฺมากกว่าวัน อ่ืนๆ ดังนั้นการปฏิบัตอามัลในวัน
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการปฏิบัติอา มัลในวันอ่ืนๆ” (ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ, หน้า 471) 

อิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ กล่าวว่า “เหตุผล หน่ึงที่ท าให้สิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ
เต็มด้วยความประเสริฐ เพราะในวันดังกล่าวเป็นวันที่มาบรรจบของอิบาดะฮฺหลักต่างๆ นั่นคือเศาะ
ลาต ศิยาม เศาะดะเกาะฮฺและหัจญ์ ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่มีในวันอื่นจากสิบวันแรกของเดือนซุล
หิจญะฮฺ” (ฟัตหุลบารีย์ 2:460) 

  

2. ความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ 

วัน อะเราะฟะฮฺ คือ "วันที่บรรดาหุจญาจญ์ก าลังชุมนุมกัน ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ไม่ว่าวันนั้นจะ
ตรงกับวันท่ีเก้า หรือวันที่สิบของเดือนซุลหิจญะฮฺก็ตาม” (อัลมัจญ์มูอฺ 5/35) 

วัน อะเราะฟะฮฺมีวันเดียวเท่านั้นในรอบหน่ึงปี และเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดวันหนึ่งของปี 
เพราะในวันนี้จะมีความประเสริฐอันมากมาย อาทิเช่น 
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2.1 เป็นวันท่ีอัลลอฮฺได้ทรงลุกะโทษแก่บ่าวของท่านจากไฟนรกมากที่สุด 

อาอิชะฮฺ เล่าว่า ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า    

 «َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن َيْعتَِق اهللُ فِْيِه َعْبًدا ِمَن الّنَاِر ِمْن َيْوِم َعَرَفة»

“ไม่มีวันใดที่อัลลอฮฺจะทรงปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากไฟนรกมากย่ิง
กว่าการปลดปล่อยของพระองค์ในวันอะเราะฟะฮฺ” (มุสลิม, 1348) 

  

อันนะวะวีย์กล่าวว่า “หะดีษนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ” 
(ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม, 9:117) 

  

2.2 เป็นวันท่ีอัลลอฮฺทรงท าให้ศาสนาอิสลามสมบูรณ์ 

อุมัร บิน อัลค็อตฏอบ เล่าว่า “ชาวยิวคนหนึ่งได้กล่าวแก่เขาว่า “โอ้ ท่าน อามีรุลมุอ์มินีน มี
อายะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านอ่านมันอยู่เป็นประจ า ถ้าอายะฮฺนั้นได้ถูกประทาน
ลงมาแก่พวกเราชาวยิว เราย่อมยึดวันนั้นเป็นวันอีด ของเราอย่างแน่นอน” อุมัรจึงถามว่า “อายะฮฺ
ไหนที่เจ้าพูดถึง?” เขาตอบว่า 

ْلَيْ َم َأْكَمْ ُت َلُكْ  ِاّي َُكْ  َوَأْْتَْمُت َ َ ْيُكْ  نِْعَمتِ  َوَ ِضيُت َلُكُ  ٱ»

 [3: ادائ ة]« ِْلْ َ َم ِاّي اًر ٱ

“วันนี้ ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้
ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลาม
ให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว” (อัลมาอิดะฮฺ, 3) 

  

อุมัร กล่าวว่า “แท้ จริงพวกเราทราบดีถึงวันนั้นและสถานที่อายะฮฺนี้ถูกประทานแก่ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งขณะนั้น ท่านก าลังยืนอยู่ที่ทุ่งอาเราะฟะฮฺในวันศุกร์ ” (อับุคอรีย์, 
45, มุสลิม, 3017) 

  

2.3 เป็นวันอีดส าหรับหุจญาจญ์ที่อยู่ ณ ทุ่งอาเราะฟะฮฺ 
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อุกบะฮฺ บิร อามิร เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ْ َ ِم؟ َوِهَي  َّيْ ُم َ َرَفَ  َوَّيْ ُم ال َْحرِ »  ّيِق ِ يُ َنا َأْهَل اْْلِ َوَأَّياُم الَتْ ِ

  ٍ  «َأَّياُم َأْكٍل َوُ ْ

“วันอาเราะฟะฮฺ วันเชือด และวันตัชรีก เป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลาม มัน
เป็นวันแห่งการด่ืมและกิน” (อะหมัด 4:152, อัตติรมิซีย์, 773, เศาะฮีหฺ สุนัน 
อัตติรมิซีย์, 620) 

  

อิบนุ ก็อยยิมกล่าวว่า “วัน อาเราะฟะฮฺเป็นวันอีดส าหรับชาวอาเราะฟะฮฺ ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
การมักรูฮฺ (ไม่ชอบ) ให้ถือศีลอดส าหรับผู้ที่ (ก าลังประกอบพิธีหัจญ์) อยู่ ณ ทุ่งอาเราะฟะฮฺ” (ซาดุล
มะอาด 1:61) 

  

2.4 เป็นวันท่ีการถือศีลอดในวันนั้นจะได้รับการลบล้างบาปถึงสองปี 

อบู เกาะตาดะฮฺ เล่าว่า ท่านรสูล ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอด
ในวันอาเราะฟะฮฺ ดังนั้นท่านจึงตอบว่า  

ِ َياُم َّيْ ِم َ َرَفَ  َأْحَتِ ُّب َ َذ اهللَِ َأْن ُّيَكِ َر الَ  ََ  اَلتِي َقْ َ ُ  َوالَ  ََ  »

 «اَلتِي َ ْعَ هُ 

“การศิยามในวันอาเราะฟะฮฺ ฉันคาดหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงลบล้างบาปของ
หนึ่งปีที่ผ่านมา และหนึ่งปีที่จะมาถึง” (มุสลิม, 1162) 

  

อันนะวะวีย์กล่าวว่า “หมาย ความว่า (จะลบล้าง) บาปของผู้ที่ถือศีลอดในสองปี บรรดาอุ
ละมาอ์กล่าวว่า บาปที่หมายถึงในที่นี้คือบาปเล็ก ...และถ้าไม่ใช่บาปเล็กก็หวังว่าจะได้รับ การลด
โทษจากบาปใหญ่ให้เบาลง และหากว่าเขาไม่มีบาปเล็กอยู่เลย เขาก็จะได้รับการยกสถานะให้
สูงขึ้น” (ชัรหฺ เศาะฮีหฺมุสลิม 5:50-51) 

อัลมาวัรดีย์กล่าวว่า “ส าหรับการลบล้างบาปนั้นสามารถตีความหมายได้สองอย่าง คือ  

1. หมายถึงการอภัยโทษจากบาปที่ท ามา 
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2. หมายถึงการยับย้ังหรือป้องกันไม่ให้กระท าบาป 

ด้วย เหตุน้ี บรรดาอุละมาอ์จึงมีมติเห็นพ้องกันว่าเป็นการสุนนะฮฺส าหรับผู้ที่ไม่ได้ประ กอบอิ
บาดะฮฺหัจญ์ให้ท าการศิยามในวันนี้ (ดู มัจมูอฺ ของ อันนะวะวีย์ 6:349) 

  

2.5 เป็นวันแห่งการขอดุอาอ์ที่ประเสริฐท่ีสุด 

อับดุลลอฮฺ บิน อุมัร เล่าว่า ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

: َخْرُ الُ َ اِ  ُاَ اُ  َّيْ ِم َ َرَفَ ؟ َوَخْرُ َما ُقْ ُت َأَنا َوال َ ُِي َن ِمْن َقْ ِ  »

ّيَ  َلُ ؟ َلُ  اللُْمْ ُ  َوَلُ  اْللَح ْ  ُا َوُهَ  َ ذٰك َ  إِلٰكَ  إَِ  اهللُ َوْحَ ُه َ  َ ِ

ٍ  َقِ ّيرٌ   «ُكِل َ ْ

“ดุอาอ์ที่ประเสริฐที่สุดคือดุอาอ์ในวันอาเราะฟะฮฺ และค าดุอาอ์ที่ประเสริฐที่สุด
ที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันกล่าว (ในวันนั้น) คือ 

ّيَ  َلُ ؟ َلُ  اللُْمْ ُ  َوَلُ  اْللَحْمُ  َوُه َ »  َ  إِلٰكَ  إَِ  اهللُ َوْحَ ُه َ  َ ِ

ٍ  َقِ ّيرٌ   «َ ذٰك ُكِل َ ْ

“ไม่ มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคืเดียว โดยปราศจากการต้ัง
ภาคีใดๆพร้อมพระองค์ การปกครองดูแลเป็นของพระองค์ และมาลการ
สรรเสริญก็เป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงปรีชาสามารถบนทุกๆสิ่ง ” (อิ
มามมาลิก, 422 ด้วยสายรายงานที่มุรสัล, อัตติรมิซีย์, 3585, เศาะฮีหฺอัตติรมิ
ซีย,์ 2837) 
  

อิบนุ อับดิลบัร กล่าวว่า “ใน หะดีษนี้ให้บทเรียนว่า การขอดุอาอ์ในวันอาเราะฟะฮฺเป็นสิ่งที่
ประเสริฐกว่าการขอดุอาอ์ในวันอ่ืนๆ และในหะดีษน้ียังบ่งชี้ถึงความประเสริฐของวันอาเราะฟะฮฺ
กว่าวันอ่ืนๆ อีกด้วย ...และในหะดีษนี้อีกเช่นกันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าการขอดุอาอ์ในวัน อา
เราะฟะฮฺโดยรวมแล้วจะถูกตอบรับทั้งหมด” (อัตตัมฮีด 6:41) 

  

3. ความประเสริฐของวันนะหัร (วันอีด) 

อับดุลลอฮฺ บิน กุรฏ์ อัษษะมาลีย์ เล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  
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 «إَِن َأْ َ َ  اْْلََّياِم ِ  َْ  اهللِ َتَ اَ َ  َوَتَعاََل َّيْ ُم ال َْحِر؟ ُ َ  َّيْ ُم اْلَ رِ »

“บรรดาวันต่างๆที่ประเสริฐที่สุด ณ   อัล ลอฮฺ คือวันนะหัร หลังจากนั้นวันก็อร 
(วันที่พักอยู่กับที่ หมายถึงวันที่บรรดาหจญาจญ์พักอยู่ที่ทุ่งมีนาในวันที่ 11-13 
หลังจากวันนะหัร)” (อะหมัด 4:1350, อบูดาวูด, 1765) 

  

อิบนุ ตัยมิยะฮฺกล่าวว่า “วัน แห่งปีที่ประเสริฐที่สุดคือวันนะหัร และบางท่านกล่าวว่า วันที่
ประเสริฐที่สุดคือวันอาเราะฟะฮฺ แต่ทัศนะแรกคือทัศนะที่ถูกต้อง เพราะในวันนั้นจะเป็นวันแห่งการ
รวมอิบาดะฮฺอามัลหัจญ์ต่างๆที่ไม่มีปฏิบัติ ในวันอ่ืนๆ เช่นการพักที่ทุ่งมุซดาลิฟะฮฺ การขว้างเสา
หินอะเกาะบะฮฺเพียงเสาเดียว การเชือดนะหัร การโกนศีรษะ และการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ ..." 
(มัจญ์มูอฺ อัลฟะตาวีย์ 25:288) 

อิบนุ ก็อยยิมกล่าวว่า  “ดังนั้นบรรดาวันต่างๆที่ประเสริฐที่สุด ณ อัลลอฮฺ คือวันนะหัร เพราะ
เป็นวันหัจญ์ใหญ่” (ซาดุลมะอาด 1:54) 

 


