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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความประเสริฐของสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ 

คําถาม: ฉันไดยินจากอาจารยสอนศาสนาทานหนึ่งที่โรงเรียน

ของฉันวาสวนหนึ่งของอิบาดะฮฺที่สงเสริมใหกระทําคือการถือ

ศีลอดในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ เพราะการปฏิบัติอะมัล

ศอลิหฺในชวงสิบวันดังกลาวเปนอะมัลที่อัลลอฮฺทรงโปรดปราน

ที่ สุด  ถาคําพูดบอกเลาของอาจารยทานนั้นถูกตอง  และ

โดยทั่วไปแลววันที่ สิบซุลหิจญะฮฺซึ่งเปนวันที่ถัดจากวันอะ

เราะฟะฮฺจะเปนวันแรกของวันตัชรีกซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาวันอีด

สําหรับชาวมุสลิมที่กําลังประกอบพิธีหัจญและอ่ืนๆ และเทาที่

ฉันทราบ จะไมอนุญาตใหถือศีลอดในบรรดาวันอีดเหลานั้น 

ดังนั้นไมทราบวาทานจะอธิบายอยางไรในเมื่อไมอนุญาตใหถือ

ศีลอดในวันที่สิบทั้งๆ ที่มันเปนหนึ่งในบรรดาสิบวันแรกของ

เดือนซุลหิจญะฮฺ? และถาไมอนุญาตใหถือศีลอดในวันนั้นไม

ทราบวาจะมีวันที่สิบอ่ืนแทนวันดังกลาวหรือไม? และถาฉันถือ

ศีลอดในบรรดาสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺดังกลาวฉัน
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จําเปนตองถือศีลอดครบสิบวันหรือไม? เพราะฉันเคยถือศีลอด

ในวันที่หก เจ็ด แปด และเกาเทานั้น ไมไดถือศีลอดวันที่สิบ? 

 

คําตอบ: คําวาสิบตรงนี้ถูกเรียกแบบเหมารวมเฉพาะเกาวันของ

ซุลหิจญะฮฺเทานั้น และวันอีดไมถือนับวาเปนหนึ่งในบรรดาสิบ

วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ(ตามสํานวนหะดีษ) ที่กลาววาสิบ

วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ก็หมายถึงเกาวันแรกที่อนุญาตให

ถือศีลอดเทานั้น สวนในวันอีด (ซึ่งเปนวันที่สิบ)นั้นอุละมาอมี

มติเปนเอกฉันทวาไมอนุญาตใหถือศีลอดในวันนั้น ดังนั้น เมื่อ

พูดวา ถือศีลอดสิบวัน จึงหมายถึงการถือศีลอดเพียงเกาวัน

จนถึงวันอะเราะฟะฮฺเปนวันสุดทาย และการถือศีลอดในบรรดา

วันดังกลาวเปนอิบาดะฮฺที่ถูกสงเสริมใหกระทําและยังเปนการ

ใกลชิดอัลลอฮฺอีกดวย มีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัมวาทานเคยถือศีลอดในบรรดาวันเหลานั้น และ

ทานไดกลาวเกี่ยวกับ (ความประเสริฐของการปฏิบัติอิบาดะฮฺ

ในบรรดา) วันดังกลาววา การปฏิบัติอะมัลในบรรดาวันเหลานั้น

จะเปนที่โปรดปรานของอัลลอฮฺกวาวันอ่ืนๆ ทานกลาววา 
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َعَمُع ح«
ْ
يّاٍم حل

َ
ْن َ ِن ا  ، َ�َقالُوح َِ َعْ ن

ْ
يّامن حل

َ ْ
ْن َذهن ن حَ ِن  حهللان 
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ِإ إن  َّ ّن بَ لّصالنُي �ني ن

َََسغّمَ  ّّ حُهللا َشغَيْهن  ن َا ِّ َ اُد فن َسلنيعن حهللان�، َ�َقاَا مَُسوُا ح ن
ْ
 حَ

َ
ل ََ : يَا مَُسوَا حهللان 

 مَُجٌع َخَمَج اننَ 
ّ
َ اُد فن َسلنيعن حهللان، إنل ن

ْ
 حَ

َ
ل ْن َيلنَك ََ ِن ْع  غَْم يَمْجن

ن لَ الن َِ ََ هن  ِن ْف
ءٍ  نَشْ  ]٩٦٩حلخامي امقم [ »ِ

ความวา “ไมมีวันใดๆ ที่การปฏิบัติอะมัลศอลิหฺในวันดังกลาวจะ

เปนที่โปรดปรานของอัลลอฮฺมากกวาการปฏิบัติอะมัลศอลิหฺใน

สิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงถามวา 

“โอทานเราะสูลุลลอฮฺ แมกระทั่งการออกไปญิฮาดในหนทาง

ของอัลลอฮฺ  (ก็ เทียบไม ได )  กระนั้นห รือ? ทานตอบวา 

“แมกระทั่งการออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็เทียบ

ไมได) นอกจากวาชายคนนั้นพาตัวเองไปญิฮาดในหนทาง

ของอัลลอฮฺพรอมกับทรัพยสินของตน แลวเขาก็ไมไดนําส่ิงใดๆ

กลับมาอีกเลย (หมายถึงเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ)” (อัล-บุ

คอรีย 969)  
 

ในสิบวันนี้สงเสริมใหกลาวซิกิรฺ ตักบีรฺ อานอัลกุรอาน 

บริจาคทาน ซ่ึงรวมถึงวันที่สิบดวย นอกจากศีลอดเพียงอยาง

เดียวเทานั้นที่ไมอนุญาตใหกระทําในวันที่สิบ เพราะการถือศีล
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อดจะเกี่ยวของกับวันอะเราะฟะฮฺเปนการเฉพาะและบรรดาวัน

กอนหนานั้น เพราะบรรดานักวิชาการทั้งหมดตางมีความเห็นวา

ไมอนุญาตใหถือศีลอดในวันอีด สวนอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

กับการซิกิรฺ การขอดุอาอ และการบริจาคทานสงเสริมใหปฏิบัติ

ในวันที่สิบซ่ึงเปนวันอีดดวย และบรรดาวันอีดที่นอกเหนือจาก

วันอีดอัฎฮานั้นมีดวยกันสามวัน คือวันที่สิบเอ็ด สิบสองและสิบ

สาม รวมทั้งหมดเปนส่ีวัน นั่นคือวันอีด และวันตัชรีกทั้งสามวัน

ถัดจากวันอีด นี่คือส่ิงที่ถูกตองตามทัศนะของบรรดานักวิชาการ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 
يّا«
َ
�قن  مُ َ يّامُ  حلّّْ ن

َ
عٍ  َ

ْ
�
َ
ُشٍْب  ب  ين ََ  ََ

ْ
  » -ّع جَ ََ  زّ شَ - هللان  مٍ ك

ความวา “วันตัชรีก คือบรรดาวันแหงการกินด่ืม และกลาวซิกิรฺ 

(รําลึกถึงอัลลอฮฺ)” (บันทึกโดยมุสลิม)   

 

บรรดาวันแหงการกินด่ืมในเดือนซุลหิจญะฮฺนั้นมี

ดวยกันส่ีวัน คือวันเชือด และวันตัชรีกทั้งสามวัน สวนในเดือน

เราะมะฎอนวันอีดมีเพียงวันเดียวเทานั้น นั่นคือวันแรกของ

เดือนเชาวาล วันนี้เทานั้นที่เปนวันอีด อ่ืนจากนั้นไมใชวันอีด 
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ดังนั้นเราจึงสามารถถือศีลอดในวันที่สองของเดือนเชาวาล 

เพราะวันอีดนั้นมีเฉพาะในวันแรกของเดือนเชาวาลเทานั้น  

ผูอานคําถามไดถามวา “แลวในสวนของอีดอัฎฮาละมีกี่

วัน?” เชคตอบวา มีส่ีวันดังที่กลาวมาแลวขางตน อีดอัฎฮามีส่ี

วัน นั่นคือวันที่สิบ สิบเอ็ด สิบสอง และสิบสาม ทั้งหมดลวนเปน

วันอีด ไมอนุญาตใหถือศีลอดในวันดังกลาว ยกเวนในวันตัชรีก

ทั้งสามวันซึ่งอนุโลมใหผูประกอบพิธีหัจญแบบตะมัตตุอฺ และกิ

รอนที่ไมมีความสามารถที่จะเชือดสัตวฮัดยถือศีลอดในวัน

ดังกลาวเปนการเฉพาะ โดยอนุญาตใหผูประกอบพิธีหัจญแบบ

กิรอนและตะมัตตุอฺที่ไมสามารถเชือดฮัดยถือศีลอดสามวัน

ในชวงวันตัชรีก  นั่นคือวันที่ สิบเอ็ด  สิบสอง  และสิบสาม 

หลังจากนั้นใหถือศีลอดอีกเจ็ดวันเม่ือเดินทางกลับถึงภูมิลําเนา

แลว สวนวันอีดบรรดาอุละมาอมีมติเปนเอฉันทวาไมอนุญาตให

ถือศีลอด ไมวาจะเปนการถือศีลอดเพื่อทดแทนการเชือดสัตว

ฮัดย หรืออ่ืนๆ  
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ผูอานคําถามไดถามข้ึนวา “การหามถือศีลอดในอีดอัฎ

ฮามีเพียงวันเดียวเทานั้นใชไหม”? เชคตอบวา “ใชวันเดียว

เทานั้น” 

ผูอานคําถามไดถามอีกวา “เชค...นางกลาววานางได

ถือศีลอดบางวันเทานั้นในบรรดาสิบวันแรกของเดือนซุล

หิจญะฮฺ เชนวันที่ เจ็ด แปด และเกา ไมทราบวาเชคจะให

คําแนะนําอยางไร?” เชคตอบวา “ไมเปนไร เมื่อนางไดถือศีลอด

วันที่เจ็ด แปล และเกา ก็สามารถทําได หรือนางจะถือศีลอด

มากกวานั้นก็ถือวาใชได  เปาหมายหลัก คือ (การทําอิบาดะฮฺ

ใน) บรรดาวันตางๆ เหลานั้น ซึ่งเปนวันแหงการกลาวรําลึก

ถึงอัลลอฮฺและวันแหงการถือศีลอด และถานางถือศีลอดทั้งเกา

วันก็ถือวาเปนการปฏิบัติที่ดี และถานางถือสีลอดเพียงบางวัน

เทานั้นก็ดีเหมือนกัน และถานางจะถือศีลอดเฉพาะวันอะ

เราะฟะฮฺเพียงวันเดียวเทานั้น ก็ถือวาการถือวันอะเราะฟะฮฺเปน

วันที่ประเสริฐที่ สุดสําหรับการถือศีลอด  เพราะทานนบ ี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

نْ إنّن يَْوَم َشَملََة «
َ
ُإ ب ِن َّ ّْ

َ
تن َ�بْغَُه،يُ 1T0T 0Tب

نََة حلَى َِى َم حل فنى ََ01T0T 1TT تن
نََة حلَى َِى حل ََ00T 1TT ُ ْعَد�َ« 
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ความวา “แทจริงวันอะเราะฟะฮฺนั้น ฉันคาดหวังวาอัลลอฮฺจะ

ทรงลบลางความผิดบาปตางๆสําหรับหนึ่งปที่ผานมาและหนึ่งป

หลังจากนี้” (บันทึกโดยมุสลิม) 

วันอะเราะฟะฮฺเปนวันที่ยิ่งใหญ สงเสริมใหชาวมุสลิม

ทุกคนถือศีลอดในวันนั้น ทั้งที่เปนชาวเมืองและชาวชนบท 

ยกเวนบรรดาผูที่กําลังประกอบพิธีหัจญอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ 

พวกเขาไมควรถือศีลอดในวันนั้น เชนเดียวกับวันอ่ืนๆ นับต้ังแต

วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺจนถึงวันอะเราะฟะฮฺลวนสงเสริมให

ชาวมุสลิมถือศีลอดทั้งเกาวันดังกลาว แตที่ประเสริฐที่สุดคือการ

ถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ซ่ึงมีซุนนะฮฺใหชาวมุสลิมที่เปน

ชาวเมืองและชนบทถือศีลอดในวันนั้น  ยกเวนวันอีดที่ ใม

อนุญาตผูใดถือศีลอดในวันนั้น สวนบรรดาผูประกอบพิธีหัจญ

ไมสงเสริมใหพวกเขาถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ แตใหพวกเขา

พํานักอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺในสภาพที่กินด่ืม ดังที่ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดละศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ 
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