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คํานําบรรณาธกิาร 
 

หนังสือ “อิสลามกับวันอีด” เปนหนึ่งในหนังสือชุดโครงการความรวมมือเพื่อ
จัดพิมพและเผยแพรหนังสือ โดยหองสมุดอิกเราะอฺ ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากสํานักงานความรวมมือเพื่อเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุง
ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย เจาของเว็บไซต www.islamhouse.com ใน
การดําเนินการจัดพิมพ 

เนื้อหาสาระสําคัญในหนังสือไดอธิบายถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวกับวัน
อีดในอิสลาม ตั้งแตประวัติความเปนมา บทบัญญัติตางๆ จากอัลกุรอาน และ
หะดีษฺ รวมทั้งการปฎิบัติตนในวันสําคัญนี้ตามแบบฉบับของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ซึ่งผูเขียนไดใชวิธีการนําเสนออยางเปนขอๆ 
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติจริง 

หนังสือเลมนี้จัดพิมพครั้งแรกเนื่องในโอกาสการจัดละหมาดอีดิล-
อัฎฮารวมกัน ครั้งที่ 5 ป ฮ.ศ 1426 ณ สนามศักดิ์เสนีย โรงเรียนเบญจมราชู
ทิศ จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นทุกปโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี  

ในการจัดพิมพครั้งนี้ เราไดตรวจแกไขและขัดเกลาเนื้อหาของ
หนังสือใหดีขึ้น อยางไรก็ตาม ยอมที่จะเลี่ยงไมพนจากขอผิดพลาดที่อาจจะ
เปนเหตุสุดวิสัยของมนุษยปุถุชน จึงใครขอรับฟงคําเสนอแนะจากผูอานทุก
ทานดวยความยินดียิ่ง 

ขอขอบคุณผูเรียบเรียงที่ไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ
ในการเขียนหนังสือเลมนี้ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงาม และขอทรง
อํานวยประโยชนจากหนังสือเลมนี้แกมุสลิมผูใฝหาการปฏิบัติตามแบบอยาง
อันดีงามของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทุกคน อามีน 

 

บรรณาธิการ 



คํานําผูเรยีบเรียง 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ความศานติจงประสบแดศาสนทูต
มุหัมมัด บรรดามิตรสหายของทาน ตลอดจนบรรดาผูที่ เจริญรอยตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตของทานตลอดไป และขออัลลอฮฺจงประทานความ
สันติ ความเมตตา และความจําเริญแดทุกทาน 

ความรูเกี่ยวกับวันอีด เปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่งที่มุสลิมทุกคนตอง
เรียนรูและทําความเขาใจใหลึกซึ้ง เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองตามแบบฉบับของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

แตเนื่องจากวายังไมมีคูมือวันอีดฉบับภาษาไทยที่มีความสมบูรณ
และครอบคลุมพอที่จะเปนแหลงอางอิงแกบรรดาผูสนใจที่ไมสามารถอาน
ภาษาอาหรับและภาษามลายูได ดังนั้นดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺทําให
หนังสือ "อิสลามกับวันอีด" เลมนี้อยูในมือทานได โดยผูเขียนพยายามเรียบ
เรียงดวยสํานวนภาษาที่อานเขาใจงายและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที 

ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา สาระของหนังสือเลมนี้จะมีคุณูปการ
อยางใหญหลวงในการเผยแผสัจธรรมของอิสลามแกสาธารณชนและผูที่รัก 
ซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ดวยขอจํากัดของเวลาจึงอาจทําใหเนื้อหาและความสมบูรณของ
หนังสือเลมนี้มีขอบกพรองอยูบาง จึงหวังวาคงจะไดรับคําแนะนําและติชมที่
เปนประโยชนจากทาน และขอรับฟงดวยความยินดียิ่ง เพื่อที่จะไดนําไป
ปรับปรุง และแกไขเพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นของหนังสือตอไป 

ขอขอบคุณทุกๆฝายที่รวมมือรวมใจเพื่อดําเนินการจัดพิมพหนังสือ
เลมนี้ และขอดุอาอฺตออัลลอฮฺตะอาลาทรงโปรดประทานเตาฟกและฮิดายะฮฺ
แกทุกทานดวยเทอญ อามีน 

อุษมาน  อิดรีส  
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1. ความหมายของวันอีด 

1.1 ความหมายดานภาษา 
อีด เปนภาษาอาหรับที่ผันมาจากกริยาของ “อาดะ ยะอูดุ      

เอาดัน” แปลวา เวียนมา วกกลับ หวนมาบรรจบ ครบรอบ 
อัล-อัซฮะรีย กลาววา “อีดในทัศนะของคนอาหรับจะหมายถึง 

เทศกาลความรื่นเริงหรือความโศกเศราที่หวนกลับมาบรรจบหรือ
ครบรอบอีกครั้งหนึ่ง” 

อิบนลุ-อะเราะบีย กลาววา “เหตุที่ถูกเรียกวา “อีด” เพราะมันจะ
เวียนกลับมาพรอมกับนําความรื่นเริงครั้งใหม(มาสูชุมชน)”(1) 

วันอีด จะถูกเรียกเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่
หวนมาบรรจบเปนประจําในรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และในวัน
เดือนปที่ชัดเจนจนเปนธรรมเนียมที่รูกัน ซึ่งอาจจะเปนเทศกาลรายป 
รายเดือน หรือรายสัปดาห โดยที่เทศกาลดังกลาวจะหวนกลับมาพรอม
กับการตอนรับของชุมชนดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนกิจกรรมดาน

                                                 
(1)  ลิซานุล อะร็อบ 9/491, ตาุล อะรูส 8/438 
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พิธีกรรมศาสนา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมประเพณี 
กิจกรรมการชุมนุมสังสรรค และกิจกรรมการละเลนหรือความรื่นเริง
ตางๆ(2) 

1.2 ความหมายดานนิติศาสตร 
วันอีดในดานนิติศาสตรจะหมายถึงวันแหงเทศกาลหรือโอกาส

ใดโอกาสหนึ่งที่หวนกลับมาบรรจบหรือครบรอบอีกครั้งอยางเปน
เนืองนิตยและเปนปกติวิสัย ไมวาจะเปนการหวนกลับมาในรอบป รอบ
สัปดาห หรือรอบเดือนก็ตาม(3) อาทิเชน อีดิลฟฏริ อีดิลอัฎฮา อีดุลมีลาด
(วันเกิด) อีดเราะสุสสะนะฮฺ(วันขึ้นปใหม) และอีดเมาลิด เปนตน 

และของขวัญวันอีด จะถูกเรียกวา “อีดิยฺยะฮฺ”  
อิบนุ อาบิดีน กลาววา "สาเหตุที่ถูกเรียกวันนี้วาวันอีด เพราะ

อัลลอฮฺทรงนําความเมตตาและความดีตางๆ ของพระองคกลับคืนสูบาว
ของพระองคอีกครั้ง อาทิเชนอนุญาตใหละจากการถือศีลอดหลังจากที่
พระองคทรงหาม(เปนเวลาหนึ่งเดือนเต็ม) การแจกจายซะกาตแกคนจน 
การแจกจายเนื้อสัตวอุฎหิยะฮฺ(สัตวกุรบาน) และอื่นๆ และเนื่องจากวา
โดยปกติแลวในวันนี้จะมีแตความสุข สนุกสนาน รื่นเริง กระฉับกระเฉง 
และมีสีสันสวยงาม"(4). 

ดังนั้น วันอีดจึงถูกเรียกตามโอกาสสําคัญและความรื่นเริงตางๆ
ที่แตกตางกันออกไป ดังนี้ 

หน่ึง วันเวลาท่ีสําคัญ อาทิเชน คําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม เกี่ยวกับความสําคัญของวันศุกรที่วา “แทจริง

                                                 
(2)   เฆาะรีบุลหะดีษฺ ของ อัล-ค็อฏฏอบีย 1/96, อัล-มุฟเราะดาต หนา 355 
(3)  อิกติฎออฺ อัศ-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม 1/241, วารสารอัล-มะนารฺ (7/97) 19/12/1316 ฮ.ศ. 
(4)  หาชิยะฮฺ อิบนุ อาบิดีน 2/165 
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วันนี้ เปนวันที่อัลลอฮฺทรงบันดาลใหเปนวันอีด(วันสําคัญประจํา
สัปดาห) สําหรับชาวมุสลิม” (5) 
สอง สถานท่ีชุมนุม เชนคําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมที่ว า “พวกเจาจงอยาเอาที่ฝงศพของฉันเปนอีด 
(สถานที่ชุมนุมเพื่อประกอบกิจกรรมศาสนา)ของพวกเจา” (6) 
สาม งานชุมนุมและกิจกรรมบันเทิงและรื่นเริง เชนคําพูดของ  
อิบนุ อับบาสที่วา “ฉันไดไปรวมในวันอีด (รวมชุมนุม ณ สนาม
ละหมาดและกิจกรรมหลังจากนั้น) กับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม” (7) 
ส่ี กิจกรรมและการละเลนเน่ืองในโอกาสครบรอบวันสําคัญ ซึ่ง
โอกาสนี้จะถูกเรียกวาเปนวันอีดมากที่สุด เชนคําพูดของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่อบูบักรฺหามไมใหเด็กหญิง
สองคนฟอนระบําอยูในบานของทานรอซูลในวันอีดโดยมีทาน
หญิงอาอิชะฮฺนั่งดูอยู “โอ อบูบักรฺ เจาจงปลอยนางทั้งสอง(ให
ฟอนรํา)ตอไปเถิด เพราะแทจริงสําหรับทุกประชาชาติจะมีวัน    
อีดของพวกเขา และนี่คือวันอีดของพวกเรา” (8) 

 
2. อีดในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ 
                                                 
(5)  อัล-บุคอรีย (952), มุสลิม (892) 
(6) อิบนุ มาญะฮฺ (1098) จากหะดีษฺของอิบนุ อับบาส และในความหมายเดียวกันนี้จากหะดีษฺ

ของ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ ในบันทึกของ อะหฺมัด 2/203, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (2161), อัล-หากิม 1/438, 
และอะหฺมัด ชากิรฺ กลาววาเปนหะดีษฺที่ถูกตอง (8016) 

(7) อะหฺมัด 2/367, อบู ดาวูด (2042), หะดีษฺหะสัน ดู ตะหฺซีรฺ อัส-สาญิด (96) 
(8) อัล-บุคอรีย (962), มุสลิม (884) และดูรายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสการเรียกวันอีดในหนังสือ 

อิกติฎออฺ อัศ-ศิรอฏิ อัล-มุสตะกีม 1/442 
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เราสามารถแบงประเภทของอีดที่มีระบุอยูในอัลกุรอานและ    
ซุนนะฮฺออกเปนสามประเภท ดังนี้คือ 

2.1 ระบุถึงการมีวันอีดท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของทุกประชาชาติ 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  ﴾اِهللا اْسَم ذْكُُرواْلَِّي َمنَسكًا ِجَعلَْنا أُمٍَّة َوِلكُلِّ﴿
ความวา “และสําหรับทุกๆประชาชาติ เราไดกําหนดพิธีกรรมทาง
ศาสนาเพื่อพวกเขาจะไดกลาวพระนามของอัลลอฮ ฺ” (9) 
คําวา “พิธีกรรมทางศาสนา”  ในที่นี้หมายถึง “วันอีด”(10)  

 

อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 
  ﴾َناِسكُوُه ُهْم َمنَسكًا َجَعلَْنا أُمٍَّة ِلكُلِّ﴿

ความวา “สําหรับทุกๆ ประชาชาติเราไดกําหนดพิธีกรรมทาง
ศาสนาแกพวกเขา เพื่อใหพวกเขาไดปฏิบัติ(กิจกรรมทางศาสนา) 
ในพิธีกรรมดังกลาว” (11) 
และคําวา “พิธีกรรมทางศาสนา”  ในที่นี้ก็หมายถึงวัน “อีด”

เชนเดียวกัน(12) 
 
2.2 ระบุถึงวันอีดของประชาชาติอิสลาม 

                                                 
(9)   อัล-หัจญ (34) 
(10)   ดูคําอธิบายของอิบนุ อับบาส, อัล-กัลบีย และอัล-ฟรรออฺ ในอัน-นุกัต วัลอุยูน ของ อัล-

มาวัรฺดี 4/25, ตัฟสีร อิบนุ กะษีรฺ 3/354, อัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ ของ อัส-สุยูฏีย 4/648 
(11)  อัล-หัจญ (67) 
(12)  ดูคําอธิบายของอิบนุ กุตัยบะฮฺ ในอัน-นุกัต วัลอุยูน ของ อัล-มาวัรดี 4/39 
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อะนัสเลาวา เมื่อครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เดินทางมายังนครมะดีนะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺมีวัน(สําคัญ)อยูสองวันซึ่งพวก
เขาจะจัดกิจกรรมการละเลนกันในสมัยกอนอิสลาม ดังนั้นทานจึงกลาว
วา “แทจริงอัลลอฮฺทรงเปล่ียนวันทั้งสองใหแกพวกเจาดวยสองวันอื่นที่
ดีกวานั้น นั่นคือวันฟฏริ(วันออกบวชจากเดือนเราะมะฎอน)และวันเชือด
(วันอีดิลอัฎฮา)” (13) 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ฉันถูกส่ังให
ยึดเอาวันอีดิลอัฎฮาเปนวันอีด ซึ่งอัลลอฮฺทรงทําใหมันเปนวันอีดสําหรับ
ประชาชาตินี้” (14) 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “แทจริงวันศุกร
เปนวันอีด ดังนั้นพวกเจาจงอยาทําใหวันอีดของพวกเจาเหมือนกับวันถือ
ศีลอดของพวกเจา(หมายความวาจงอยาถือศีลอดในวันศุกรเพียงวัน
เดียว) เวนแตวาพวกเจาจะถือศีลอดควบกับวันกอนหรือหลังวันศุกรหนึง่
วัน” (15) 

2.3 ระบุถึงวันอีดของประชาชาติอ่ืน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم الْلُّهمَّ َربََّنا أَْنِزلْ َعلَْيَنا َمآِئَدةً مَِّن السََّماِء                      ﴿ 

  ﴾َتكُونُ لََنا ِعيًدا لِّأَوَِّلَنا َوآِخِرَنا َوآَيةً ِمنَك
ความวา “อีซาบุตรของมัรฺยัม จึงกลาววา ‘ขาแตอัลลอฮฺ ผูเปน
องคอภิบาลของขาพระองค! โปรดไดทรงประทานสํารับอาหาร

                                                 
(13)  อะหฺมัด 3/103, อบู ดาวูด(1134), อัน-นะสาอีย(1556), เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย(1465) 
(14)  อัน-นะสาอีย 7/212-213, อิบนุ หิบบาน 13/235 (5914) 
(15)  อะหฺมัด 2/303, อัล-หากิม 1/437, อิบนุ คุซัยมะฮฺ 3/315 
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แกพวกขาพระองคลงมาจากฟากฟาดวยเถิด (พวกเรา)จะได(ยึด
เอาวันนั้น)เปนวันแหงการรื่นเริงแกพวกขาพระองค ทั้งแกชนรุน
แรกของพวกขาพระองคและแกชนรุนสุดทายของพวกขา
พระองค และเพื่อเปนสัญญาณ(แหงความเกรียงไกร)อยางหนึ่ง
จากพระองค’” (16) 
หมายความวา “เราจะยึดเอาวันที่พระองคทรงประทานสํารับนั้น 

เปนวันอีด(วันสําคัญ) ที่เราและลูกหลานของเราจะเทิดทูนมันตอไป” (17) 

 
อัลลอฮฺทรงเลาถึงวันนัดหมายของมูซากับบรรดานักมายากลวา  

  ﴾قَالَ َمْوِعُدكُْم َيْوُم اْلزِّيَنِة﴿
ความวา “มูซาไดกลาววา ‘แทจริงกําหนดวันนัดหมายของพวก
ทานคือวันแหงการประดับประดา’” (18)  
คําวา “วันแหงการประดับประดา” ในที่นี้ก็หมายถึงวันอีด ของ

พวกเขา(19) 
 
อัลลอฮฺไดตรัสระบุถึงคุณลักษณะอยางหนึ่งของบาวผูศรัทธาที่

แทจริงของพระองค(อิบาดุรเราะหมาน)วา 
  ﴾ْشَهُدونَ الزُّوَرَوالَِّذيَن لَا ِي﴿

                                                 
(16)  อัล-มาอิดะฮฺ (114) 
(17)  ดูคําอธิบายของอัส-สุดดีย และอัฏ-เฏาะบะรีย ใน ญะมิอุลบะยาน 7/132 และอัด-ดุรฺรุล

มันษูรฺ 2/610 
(18)  ฏอฮา (59) 
(19)  ดูคําอธิบายของมุญาฮิด ในอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 2/610 และเกาะตาดะฮฺ, อัส-สุดดีย และอิบนุ 

เซด ในตัฟซีรอิบนุ กะษีร 3/250 และอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 2/610 



20               อิสลามกับวันอีด 

ความวา “และบรรดาผูที่ ไมชอบมีสวนรวมในกิจกรรมที่
จอมปลอม” (20) 

คําวา “ส่ิงจอมปลอม” ในที่นี้หมายถึงวันอีดตางๆของบรรดาผู
ที่ตั้งภาคีตออัลลอฮฺ(21) 

 
3. ปรัชญาวันอีดในบัญญัติอิสลาม 

วันอีดเปนเอกลักษณแหงเทศกาลความสุขสันตและรื่นเริงเฉพาะ
ประการหนึ่งของอิสลาม ที่ประกอบดวยปรัชญาที่ย่ิงใหญ ความหมายที่
ลึกซึ้ง และความเรนลับที่นาอัศจรรย ซึ่งไมสามารถพบเจอในเทศกาล
ตางๆ เพราะอิสลามไดทําใหวันอีดมีความเชื่อมโยงกับความหมายตางๆที่
ทรงคุณคาอยางมหาศาล และมีความสัมพันธกับพิธีกรรมทางศาสนาที่
สามารถยกสถานภาพของมนุษยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  

วันอีด เปนสัญลักษณ สํ าคัญในการตอบสนองมนุษยซึ่ ง
สอดคลองกับความตองการดั้งเดิมของพวกเขา เปนการสงเสริม
ความสัมพันธดานมนุษยธรรม  

วันอีดเปนเทศกาลที่ทั้งผูใหญและเด็กๆ คนรวยและคนจน คน
มีเกียรติและประชาชนทั่วไป สามารถมาพบปะสังสรรคและสนกุสนานรื่น
เริงอยางเต็มอิ่มและพรอมเพรียงกันโดยปราศจากการแบงแยกชนชั้น
และฐานะ 

และดวยความประสงคของอัลลอฮฺเพื่อใหมนุษยไดบรรลุถึง
ปรัชญาอันทรงคุณคาดังกลาว พระองคทรงกําหนดใหวันอีดในอิสลามมี
                                                 
(20)  อัล-ฟุรกอน (72) 
(21)  ดูคําอธิบายของอิบนุ อับบาส ในอัด-ดุรฺรุลมันษูรฺ 5/148 และคําอธิบายของ อบู อัล-อาลิ

ยะฮฺ เฏาะวูส, อิบนุ ซีรีน, อัฎ-ฎ็อหฺหาก และอัรฺ-เราะบีอฺ ในตัฟซีรอิบนุ กะษีรฺ 3/354 
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ข้ึนหลังจากเหตุการณสําคัญชวงหนึ่งที่พระองคทรงทดสอบบาวของ
พระองคในชวงเดือนของการถือศีลอด เปนบททดสอบอันประเสริฐที่
เปยมดวยศาสตรแหงการเสียสละ การขจัดความทิฐิ และการยับยั้ง
อารมณและตัณหา ฯลฯ  

บททดสอบดังกลาวเปนการตอกย้ําถึงธรรมชาติแหงสัจธรรม
ของอิสลาม นั่นคือ เสรีภาพ ความตองการ และการเลือกทางเดินชีวิต  

วันอีดจึงเปนฤดูกาลแหงความรื่นเริงและสุขสันต เพราะมนุษย
สามารถมีชัยเหนือบททดสอบดังกลาว และสามารถยกสถานะของตนเอง
จากผูที่ชอบสนองตามอารมณและตัณหา สูผูที่สามารถควบคุมอารมณ 
ทั้งดานการกระทํา เกียรติ และเสรีภาพ ทั้งยังสามารถควบคุมความ
ตองการทางธรรมชาติที่มีอยูในจิตใจและในตัวเอง สามารถเอาชนะความ
หิวโหย ความยากลําบาก ความหมกมุนในทรัพยสิน ทิฐิและตัณหาดวย
จิตใจที่ยินดี  

ดังนั้นเมื่อมุสลิมมีชัยเหนือบททดสอบอันยากลําบากดังกลาว 
เขาจึงสมควรที่จะไดรับรางวัลและการชมเชย ดวยการจัดใหมีเทศกาลวัน
รื่นเริงหรือวันอีดขึ้น เพื่อชื่นชมและเฉลิมฉลองกับความสําเร็จของเขา
อยางเต็มอิ่ม 

ไมเพียงเทานั้น วันอีดยังเปนสัญญาณที่แสดงใหประชาชาติเห็น
วา พวกเขายังมีความสามารถและมีความแข็งแกรงที่จะเปลี่ยนแปลง 
แบกรับ อดทน และสรางความสําเร็จในชีวิต เพราะสิ่งตางๆเหลานี้ได
แสดงออกมาอยางชัดเจนในดานจิตวิญญาณของพวกเขาในวันอีด 

ใช นี่คือวันอีดที่สามารถตอกย้ําถึงความหมายที่แทจริงของ
ความเปนพี่นอง และความเห็นอกเห็นใจกัน จนกระทั่งทุกคนรูสึกไดถึง
ความรื่นเริงและสุขสันต ดวยเหตุนี้อิสลามจึงมีบัญญัติใหมีการแจกจาย
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ซะกาตฟฏเราะฮฺกอนวันอีด เพื่อที่จะขจัดความยากจนใหหมดสิ้นกอนถึง
วันอีด  

ในขณะเดียวกันอิสลามก็เรียกรองมุสลิมทุกคน แมกระทั่ง
บรรดาผูที่ขัดสนใหจายซะกาต เพื่อที่พวกเขาจะไดภูมิใจวา อยางนอยก็มี
หนึ่งวันในรอบปที่เขากลายเปนคนมือบนหรือผูใหบาง ทําใหวันอีดของ
เขาเต็มไปดวยความสุขสันตอันเต็มเปยม 

ที่สําคัญอิสลามสงเสริมใหมีการจัดพิธีกรรมการละหมาดอีด ณ 
ลานกวาง และสงเสริมใหมุสลิมทุกคน ทั้งชายหญิง เด็กๆ และคนแกชรา 
แมกระทั่งสตรีที่มีประจําเดือน ออกสูสนามดังกลาวอยางพรอมเพรยีงกนั 
ดวยการแตงกายดวยเส้ือผาที่สวยงาม และการกลาวตักบีรฺที่ดังกึกกอง
ตลอดระยะทางสูสนามละหมาด อันเปนสัญญาณแหงชัยชนะที่ถูกปาว
ประกาศไปทั่วทุกแหลงหลา 

ดังนั้นวันอีดจึงเปนสัญลักษณที่มีความหมายตางๆที่ทรงคุณคา
มหาศาลดังตอไปนี้ 

ความหมายดานศาสนา นั่นคือ เปนวันแหงการขอบคุณองคอภิบาล
เจาที่ทําใหสามารถฝกตนและอดทนอยูในระเบียบขอบังคับจนสิ้นสุด
วาระการทดสอบ 
ความหมายดานมนุษยธรรม นั่นคือ เปนวันแหงการพบปะกันบน
พื้นฐานแหงความรัก ความเมตตา และความโอบออมอารี ระหวาง
ความเขมแข็งของคนรวยและความออนแอของคนจน ภายใต
สัญลักษณของการจายซากาต การเอื้อเฟอเผื่อแผ และการเลี้ยง
อาหาร 
ความหมายดานจิตใจ นั่นคือ เปนวันแหงการประกาศชัยชนะของ
จิตใจเหนืออารมณตัณหาและความตองการที่ไรขอบเขต 
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ความหมายดานเวลา นั่นคือ เปนเสี้ยวหนึ่งของเวลาที่เจาะจงไว
สําหรับลบลางความเศราหมอง ความตรากตรําในชีวิต พรอมกับ
จุดชนวนและรวบรวมพลังการตอสูบนหนทางขางหนาใหเขมแขง็และ
พรอมที่จะฟนฝาอีกครั้งหนึ่ง 
ความหมายดานสังคม นั่นคือ เปนวันของเด็กๆที่เต็มเปยมดวยความ
สนุกสนานเฮฮา เปนวันของผูขัดสนที่ไดรับความสะดวกสบายและ
บรรเทาความแรนแคน เปนวันของเครือญาติที่มารวมสานสัมพันธให
แนนแฟนยิ่งขึ้น เปนวันแหงมิตรสหายที่มาพบเจอกันและถามไถ
ทุกขสุขหลังจากที่ไดพลัดพรากจากกัน เปนวันแหงสังคมที่ผลัดกัน
ใหอภัยและเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน 

 
4. วันอีดในอิสลาม 

4.1 ประวัติวันอีดในอิสลาม 
ตามธรรมเนียมของแตละประชาชาติมักจะยึดเอาวันตางๆที่มี

ความสําคัญดานประวัติศาสตร หรือมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันนั้น
มาตั้งเปนวันอีด แตวันอีดในอิสลามจะแตกตางอยางสิ้นเชิงกับวันอีด
เหลานั้น เพราะบัญญัติวันอีดในอิสลามจะมีความสัมพันธอยางแนบแนน
กับกิจกรรมศาสนา  

ดังนั้นเราจึงพบวาวันอีดิลฟฏรฺจะมีความเกี่ยวพันกับการสิ้นสุด
ของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน สวนอีดิลอัฎฮาจะมีความเกี่ยวพัน
กับเทศกาลหัจญและวันอะเราะฟะฮฺ  

เมื่อครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอพยพไปยัง
มหานครมะดีนะฮฺ ทานพบวามีอยูสองวันที่ชาวอันศอรฺจะจัดงานเฉลิม
ฉลองในวันนั้นมาตั้งแตสมัยกอนอิสลาม ดังนั้นทานจึงกลาว(แกชาว
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มุสลิม)วา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงเปลี่ยนและทดแทนใหกับพวกเจาดวย
วันที่ประเสริฐกวาวันทั้งสอง นั่นคือวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (22) 

อะหฺมัด อับดุรเราะหฺมาน อัลบันนา กลาวถึงเหตุผลของบัญยัติ
วันอีดทั้งสองวา "เพราะวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา เปนวันที่อีดที่อัลลอฮฺ
ทรงบัญญัติและเลือกไวสําหรับบาวของพระองค และเพราะวันอีดทั้งสอง
มีข้ันหลังจากการปฏิบัติหลักการอิสลามที่ย่ิงใหญ นั่นคือ การทําหัจญ
และการถือศีลอด ซึ่งเปนชวงเวลาที่อัลลอฮฺทรงสัญญาวาจะอภัยโทษแก
บรรดาผูทําหัจญและผูถือศีลอด และจะทรงโปรยความเมตตาของ
พระองคสูบาวของพระองคทุกๆคนที่มีความจงรักภักดีตอพระองค"(23) 

โดยวันอีดทั้งสองจะเริ่มดวยพิธีกรรมการละหมาดสองร็อกอัตที่
แตกตางจากวิธีการละหมาดทั่วไปเล็กนอย นั่นคือ 

1. จัดใหมีการละหมาดอยางพรอมเพรียงกันที่ลานกวางหรือ
สนาม(ไมใชมัสญิด ยกเวนในกรณีที่จําเปน) 

2. มีรูปแบบเพิ่มเติมเล็กนอย นั่นคือ การกลาวตักบีรฺกอน
อานอัล-ฟาติฮะฮฺ ซึ่งเปนที่รูจักในนามของตักบีรฺ ซะวาอิด 

3. มีการอานคุฏบะฮฺหลังละหมาด 
 

4.2 วันอีดในบัญญัติอิสลาม 
วันอีดเปนวันสําคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่เราไมสามารถกําหนด

ข้ึนเองไดนอกจากไดรับการถายทอดมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ

                                                 
(22)  อะหฺมัด 3/103, อบู ดาวูด (1124), อัน-นะสาอีย 3/277, อัล-หากิม 1/294, อัล-บะเฆาะวีย 

4/292 
(23) อัล-ฟตหุ อัรฺ-ร็อบบานีย 6/119 
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วะสัลลัม เทานั้น ทั้งดานวันเวลา พิธีกรรม และวิธีการตอนรับและเฉลิม
ฉลอง ซึ่งพอสังเขปไดดังนี้คือ 

1. อีดประจําสัปดาห 
วันศุกรถือไดวาเปนวันอีดประจําสัปดาหของชาวมุสลิม ซึ่ง

บรรดาชาวมุสลิมจะมีการรวมตัวกันอยางพรอมเพรียงกันเพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกวาละหมาดวันศุกร ซึ่งอัลลอฮฺทรงประทานให
เปนของขวัญแกประชาชาติอิสลามเปนการเฉพาะ หลังจากที่ชาวยิวและ
คริสตไดเลือกเอาวันเสารและวันอาทิตยเปนวันสําคัญประจําสัปดาหของ
พวกเขา  

ในวันนี้อิสลามหามไมใหมีการถือศีลอดเชนเดียวกับวันอีดอื่นๆ 
สงเสริมใหทําความสะอาดและอาบน้ําชําระรางกาย และแตงกายดวย
เส้ือผาที่สะอาด เพราะสัญลักษณประจําวันอีดคือการแตงกายดวยเส้ือผา
ที่สวยงาม การรวมตัวเพื่อถามไถทุกขสุขซึ่งกันและกัน และใหมีการกิน
ดื่มอยางสุขสําราญ 

อิบนุ คุซัยมะฮฺระบุวา “บทวาดวยหลักฐานที่บงชี้วาวันศุกรคือ
วันอีด และการหามไมใหถือศีลอดในวันนั้น เพราะเปนวันอีด” แลวทานก็
ยกหะดีษฺที่เลาโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เพื่อเปนหลักฐานสนับสนุนวา “ฉัน
ไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “แทจริงวันศุกร
คือวันอีด ดังนั้น พวกเจาจงอยาทําใหวันอีดของพวกเจาใหเหมือนกับวัน
ถือศีลอดของพวกเจา เวนแตวาพวกเจาไดถือศีลอดมาแลวหนึ่งวัน หรือ
จะถือศีลอดในวันถัดไปอีกหนึ่งวัน” (24) 

 

                                                 
(24)  อะหฺมัด 2/303, อัล-หากิม 1/437, อิบนุ คุซัยมะฮฺ 3/315 (3161) 
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2. อีดิลฟฏรฺ 
อีดิลฟฏรฺเปนวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลอดของชาว

มุสลิม (วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล) เปนวันแหงรางวัลและการตอบแทน
สําหรับผูที่ผานการทดสอบประจําปในเดือนเราะมะฎอน ดวยการบังคับ
ตัวเองดวยจิตศรัทธาที่มุงมั่น จากการกินดื่ม อยูในความสํารวมตน 
ลดละกิเลสตัณหา และยืนฟงการอานอัลกุรอานในละหมาดตะรอวีหฺเปน
เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มตลอดค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอน  

พรอมทั้งฝกฝนดานความโอบออมอารีและความมีจิตเมตตาและ
กรุณาตอผูที่ดอยโอกาสและออนแอกวา ในชวงเดือนเราะมะฎอนเปน
เวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อขัดเกลาตนเองทั้งกายใจ  

ดังนั้นหลังจากที่พวกเขาสําเร็จออกจากเบาหลอมแหงการ
ทดสอบพรอมกับจิตสํานึกแหงมนุษยธรรมที่เปยมลน อิสลามจึงประกาศ
ใหวันนี้เปนวันอีด(วันแหงเทศกาลการเฉลิมฉลอง)ที่ย่ิงใหญของพวกเขา
พรอมกับสั่งใหมีการบริจาคทานแกบรรดาผูที่ขัดสน ซึ่งเปนที่รูจักในนาม
ของ “ซะกาตฟฏเราะฮฺ” ควบคูไปกับการละหมาดอีด 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
  ﴾ْد أَفْلََح َمن َتَزكَّى َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّىقَ﴿

ความวา “แทจริง ยอมประสบความสําเร็จแลว นั่นคือผูที่ขัด
เกลาตัวเองใหบริสุทธิ์(ดวยการถือศีลอดและบริจาคทาน) และกลาว
(สรรเสริญ)พระนามของอัลลอฮฺ พรอมทั้งดํารงการละหมาด(อีดิลฟฏรฺ)” 

(25) 

                                                 
(25)  อัล-อะอฺลา (14-15) และดูคําอธิบายของอบู สะอี๊ด อัล-คุดรีย และ อิบนุ อุมัรฺ ใน ญามิอุล 

บะยาน 20/156-157, มะอาลิมุล ตันซีล 4/477 
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3. อีดิลอัฎฮาหรืออีดกุรบาน 
อีดิลอัฎฮาคือวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเปนวันที่ถัดจาก

วันอะเราะฟะฮฺหนึ่งวัน และเปนวันสงทายของสิบวันแรกของเดือน      
ซุลหิจญะฮฺที่การปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกลาวจะมีความประเสริฐที่สุด
และอัลลอฮฺจะพึงพอใจที่สุด เพราะเปนวันหัจญอักบัรฺ(หัจญใหญ) 

นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
“ไมมีวันใดๆที่การปฏิบัติ(ความดีและศาสนกิจ)จะเปนที่
ชอบใจของอัลลอฮฺมากกวาการปฏิบัติในสิบวัน(แรกของ
เดือนซุลหิจญะฮฺ)...” (26) 
“วันที่ประเสริฐที่สุด ณ อัลลอฮฺ คือวันนะหัรฺ(วันอีดิล-  
อัฎฮา)” (27) 
“วันนะหัรฺคือวันหัจญอักบัรฺ” (28) 
ถึงแมวาอีดิลอัฎฮาจะตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺก็ตาม 

แตดวยความยิ่งใหญของอีดิลอัฎฮา (ซึ่งเปนอีดที่ย่ิงใหญที่สุดในรอบป 
และยิ่ งใหญกวา วันอีดิลฟฏรฺ ( 29) )   อิสลามจึงไดผนวกเอาวันที่ 9          
ซุลหิจญะฮฺ หรือวันอะเราะฟะฮฺ และวันที่ 11-13 ซุลหิจญะฮฺ หรือวัน    
ตัชฺรีก(30)เขากับวันอีดิลอัฎฮาดวย ดังนั้นเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาจึงมี
ทั้งหมด 5 วัน ดวยกัน 

                                                 
(26)  อัล-บุคอรีย 1:246, อบู ดาวูด (2438), อัต-ติรฺมิซีย (757) 
(27)  อะหฺมัด 4/350, อบู ดาวูด (1765), อิบนุ คุซัยมะฮฺ 4/294, อิบนุ หิบบาน (2800) 
(28)  มุสลิม (1347) 
(29)  ดูคําพูดของอิบนุ รอญับ ใน ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ (482) 
(30)  ดวยเหตุนี้วันตัชฺรีกจึงเปนวันที่ไมอนุญาตใหถือศีลอด และเปนวันที่อนุญาตใหทําการเชือด

สัตวกุรบานตอเนื่องจากวันอีดหรือวันนะหัรฺอีกดวย (ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/184) 



28               อิสลามกับวันอีด 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “วันอะเราะฟะฮฺ 
วันเชือดกุรบาน(วันอีดิลอัฎฮา) และวันตัชฺรีกทั้งสามเปนวันอีดของเรา
ชาวมุสลิม เปนวันแหงการกินและดื่ม” (31) 

เพียงแตอิสลามสงเสริมใหชาวมุสลิมที่ไมไดทําหัจญถือศีลอดใน
วันอะเราะฟะฮฺ(32) นอกจากบรรดาฮุจญาตที่กําลังทําพิธีกรรมอยู ณ ทุง 
อะเราะฟะฮฺเทานั้นที่สงเสริมใหกินดื่มในวันนี้ เพื่อที่จะไดมีแรงในการ
ปฏิบัติศาสนกิจอันหนักหนวงในพิธีกรรมหัจญ(33) 

 
4. อีดอับรอรฺ (รายอหก) 
วันอีดอับรอรฺ(อีดของบรรดาผูกระทําดี)หรือรายอหกจะมีข้ึน

หลังจากที่ชาวมุสลิมบางกลุมเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดหกวันแรกของ
เดือนเชาวาล (เริ่มจากวันที่ 2 จนถึงวันที่ 7) และจะเฉลิมฉลองกันในวันที่
แปดของเดือนเชาวาล ดวยเหตุนี้จึงเปนที่รูจักกันในนามของ “รายอหก”  

โดยตามธรรมเนียมแลว ในวันนั้นจะมีการแตงกายอยาง
สวยงามเฉกเชนวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา และมีพิธีกรรมการละหมาด
ตัสบีหฺ มีการจัดเลี้ยงอาหารอยางเอิกเกริก และตอดวยการเยี่ยมกุโบรฺ
อยางครึกครื้น 

เนื่องจากวันอีดอับรอรฺหรือรายอหกเปนที่รูจักของชาวมุสลิม
โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการจัดงานเฉลิมฉลอง
อยางใหญโตกวาวันอีดิลฟฏรฺ ถึงแมจะวาไมมีหลักฐานและแบบอยางจาก

                                                 
(31)  อะหฺมัด 4/152, อบู ดาวูด (2419), อัต-ติรฺมิซีย (773), อัน-นะสาอีย 5/252 
(32)  ดู บทความของหองสมุดอิกเราะอฺเรื่อง “ซุลหิจญะฮฺเดือนแหงการแสวงหา” ใน 

www.iqraOnline.org และ www.muslimthai.com 
(33)  อัล-บุคอรีย 2/702, มุสลิม 2/791 จากหะดีษฺของอุมมุลฟฎลฺ บินตุ อัล-หาริษฺ 
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การปฏิบัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดา    
เศาะหาบะฮฺของทานตลอดจนบรรดาตาบิอีนและชนสะลัฟรุนแรกก็ตาม  

ดังนั้นผูเขียนจึงคิดวานาจะนําทัศนะของอุละมาอฺที่นาเชื่อถือ 
บางทาน โดยเฉพาะอุละมาอฺในสังกัดมัซฮับชาฟอีย เกี่ยวกับวันอีด
อับรอรฺมานําเสนอ เพื่อใหผูอานนําไปทบทวนถึงขอเท็จจริงของวันอีด
อับรอรฺนี้และตัดสินดวยตนเองวาสมควรจะเรียกวาเปนวันอีดในอิสลาม
อีกวันหนึ่งหรือไม 

อิบนุหะญัรฺ อัล-ฮัยตะมีย กลาววา  
“เปนที่ชัดเจนยิ่งวา ไมอนุญาตใหผูใดยึดมั่นและศรัทธา
วาวันที่แปดของเดือนเชาวาลเปนวันอีดที่มีถูกบัญญัติไว
ในอิสลาม ดั่งเชนวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา ย่ิงกวานั้น 
อุละมาอฺบางทานถึงกับระบุวา ไมอนุญาตใหเรียกวันนั้น
วาวันอีดที่ควรแกการแสดงออกดวยสัญลักษณตางๆของ
วันอีด เชนการสวมเสื้อผาที่สวยงาม การจัดเลี้ยงอาหารที่
หลากหลายชนิด และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เฉกเชนการปฏิบัติในวันอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (34) 
ทานเชคอิบนุ อุษัยมีน กลาววา "มุสลิมบางคนมีความเชื่อวาวันที่

แปดของเดือนเชาวาลเปนวันอีดและพวกเขาเรียกวันนี้วา "อีดอับรอรฺ" 
จนถึงกับมีบางคนในหมูพวกเขาถามวา "อนุญาตใหถือศีลอดในวันนี้ไหม 
เพราะวันนี้เปนวันอีดอับรอรฺ?" ความเชื่อที่วาวันนี้เปนวันอีดไมถูกตอง 
เพราะวันที่แปดของเดือนเชาวาลไมไดเปนวันอีดสําหรับผูปฏิบัติดี
(อับรอรฺ)หรือผูปฏิบัติไมดี(ฟุจญารฺ) แตมันเปนเพียงวันธรรมดาๆวันหนึ่ง 
                                                 
(34)  อัล-ฟะตาวี อัล-ฟกฮียะฮฺ อัล-กุบรอ 1/272 และดูคําพูดของอิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺใน มัจญมูอฺ 

อัล-ฟะตาวีย 25/298 และอัล-อิคติยารฺ อัล-ฟกฮิยะฮฺ หนา 199 
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ที่ไมอนุญาตใหมีการอุตริดวยพิธีกรรมตางๆที่เปนสัญลักษณของวันอีด
เปนอันขาด และจงอยาละทิ้งการถือศีลอดในวันนั้น และจงอยาอุตริดวย
การจัดเลี้ยงอาหารตางๆและการใหบริจาคทาน เพราะแทจริงบัญญัติวัน
อีดในอิสลามมีเพียงสามวันเทานั้น นั่นคือ อีดิลฟฏรฺ อีดิลอัฎฮา และอีด
วันศุกร และจะไมมีวันอีดในอิสลามอื่นจากนั้น"(35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(35)  ฟะตาวี อิบนุ อุษัยมีน www.binothaimeen.com 



 

 
ภาคที่สอง : การปฏบิัติตนในวันอีด 
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1. หามถือศีลอดในวันอีด 
อบู สะอี๊ด อัล-คุดรีย กลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ-

วะสัลลัม หามไมใหถือศีลอดในวันอีดิลฟฏรฺและวันนะหัรฺ(วันอีดิล-    
อัฎฮา)” (36) 

อุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ กลาวในคุฏบะฮฺอีดวา “โอ พวกทาน
ทั้งหลาย แทจริง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามพวก
ทานไมใหถือศีลอดในสองวันอีด วันแรกเปนวันที่พวกทานออกจากการ
ถือศีลอด และอีกวันหนึ่งเปนวันที่พวกทานกินเนื้อกุรบาน” (37) 

อิมาม อัน-นะวะวีย กลาววา “บรรดาอุละมาอฺตางมีมติเปนเอก
ฉันทวาหามถือศีลอดในวันอีดทั้งสองอยางเด็ดขาด ไมวาจะเปนการถือ
ศีลอดนะซัรฺ(การบนบานตอพระผู เปนเจา) หรือสุนัต หรือชดเชย      
(กัฟฺฟาเราะฮฺ) หรืออื่นๆ ก็ตาม ถึงแมวาเขาจะเจาะจงนะซัรฺถือศีลอดใน
สองวันนี้ก็ตาม ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอียและอุละมาอฺสวนใหญไมถือ
วาการนะซัรฺของเขามีผลบังคับใหเขาตองถือศีลอด และไมจําเปนตองถือ
ศีลอดชดเชยดวย” (38) 
                                                 
(36)  อัล-บุคอรีย (1991), มุสลิม (827) 
(37)  อัล-บุคอรีย (4519) 
(38)  ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 8/15 
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เชนเดียวกับวันตัชฺรีกทั้งสาม เพราะมันรวมอยูในบรรดาวัน  
อีดิลอัฎฮาดวย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “พวก
เจาจงอยาถือศีลอดในวันเหลานี้ (หมายถึงวันตัชฺรีก) เพราะแทจริงวัน
เหลานั้นเปนวันแหงการกินดื่มและวันกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” (39) 

 
2. กลาวตักบีรฺ 

ตักบีรฺเปนคํากลาวหลักของวันอีดทั้งสอง ดังนั้นจึงตองกลาว  
ตักบีรฺใหมากๆ ในคืนวันอีดทั้งสอง ทั้งที่บาน ในมัสญิด และตามถนน
หนทาง เพื่อเปนการปาวประกาศไปทั่วทุกซอกซอย ถึงชัยชนะและความ
ตอนรับการมาเยือนของวันอีด โดยเฉพาะในวันอีดิลฟฏรฺ(40)  เพราะ
อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

  ﴾َوِلُتكَبُِّرواْ اَهللا َعلَى َما َهَداكُْم﴿
ความวา “และเพื่อที่พวกเจาจะไดกลาวตักบีรฺ(ประกาศ
ความเกรียงไกร)แดอัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองคไดทรงชี้ทาง
แกพวกเจา” (41) 
 
2.1 ตักบีรฺในวันอีดิลฟฏรฺ 
การกลาวตักบีรฺในวันอีดิลฟฏรฺจะเริ่มตนเมื่อตะวันลับขอบฟา

ของวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และจะสิ้นสุดลงเมื่อเริ่มทําการ

                                                 
(39) อะหฺมัด (10286) และซิลซิละตุล อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ ของ อัล-อัลบานีย (3573) 
(40)  อัล-มุฆนีย 3/278, อิรวาอุลเฆาะลีลฺ 3/122 
(41)  อัล-บะเกาะเราะฮฺ (185) 
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ละหมาดอีด ซึ่งจะสงเสริมใหกลาวตักบีรฺในทุกๆสถานที่ โดยเฉพาะ
ในชวงเชาของวันอีด ตลอดระยะทางสูสนามละหมาด  

สวนการกลาวตักบีรฺหลังละหมาดฟรฎหรือตักบีรฺมุก็อยยัดนั้น
ไมสงเสริมใหกระทําในวันอีดิลฟฏรฺ ตามทัศนะของอุละมาอฺสวนใหญ
และมัซฮับชาฟอีย เพราะไมปรากฏหลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ-   
อะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาสะลัฟรุนแรกวามีการปฏิบัติกันเชนนั้น 

 
2.2 ตักบีรฺในวันอีดิลอัฎฮา 
การกลาวตักบีรฺเนื่องในโอกาสวันอีดิลอัฎฮา จะเริ่มตั้งแตวันแรก

ของเดือนซุลหิจญะฮฺตามทัศนะที่ถูกตอง และจะดําเนินไปจนถึงเย็นของ
วันที่ 13 ซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเปนวันสุดทายของวันตัชฺรีก  

มีหลักฐานจากพระดํารัสของอัลลอฮฺวา 
  ﴾َوَيذْكُُرواْ اْسَم اِهللا ِفي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت﴿

ความวา “และเพื่อพวกเขาจะไดรวมกลาวพระนาม
ของอัลลอฮฺในบรรดาวันที่เปนที่รูกัน” (42). 
คําวา “บรรดาวันที่เปนที่รูกัน” ในที่นี้หมายถึง 10 วันแรกของ

เดือนซุลหิจญะฮฺ ตามทัศนะของอิบนุ อับบาส ซึ่งปจจุบันเราแทบจะพูด
ไดวาซุนนะฮฺนี้ถูกลืมไปแลวและมีมุสลิมนอยคนที่ปฏิบัติกัน 

มีรายงานจากหะดีษฺมุอั๊ลลัก(หะดีษฺที่ไมระบุสายรายงาน)
ของอัล-บุคอรียวา “อิบนุ อุมัรฺและอบู ฮุร็อยเราะฮฺ ไดเดินออกไปยัง
ตลาดในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺพรอมกับกลาวตักบีรฺ และผูคน
ตางก็กลาวตักบีรฺตามทั้งสองคน” 

                                                 
(42)  อัล-หัจญ (28) 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
  ﴾َواذْكُُرواْ اَهللا ِفي أَيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت﴿

“และพวกเจาจงกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺในบรรดาวันที่ถูก
นับไว” (43) 
คําวา “บรรดาวันที่ถูกนับไว” ในที่นี้หมายถึง วันที่ 11-13 หรือ

วันตัชฺรีก ตามทัศนะของอุละมาอฺสวนใหญ(44). 
สวนการกลาวตักบีรฺมุก็อยยัดหรือตักบีรฺหลังละหมาดฟรฎในวัน

อีดิลอัฎฮานั้น จะเริ่มตนตั้งแตเชาของวันอะเราะฟะฮฺจนถึงเย็นของวันที่
13 ซุลหิจญะฮฺ (หลังละหมาดอัศริในวันสุดทายของวันตัชฺรีก) (45) 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความ
วา “บรรดาวันตัชฺรีก เปนวันของการกินดื่มและวันแหงการกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ” (46) 

 
2.3 การตักบีรฺของสตรี 
สวนสตรีก็สงเสริมใหกลาวตัรบีรเชนเดียวกับบุรุษ แตควรกลาว

ตักบีรฺดวยน้ําเสียงที่พอเหมาะกับพวกนาง(47) 
 
 

                                                 
(43)  อัล-บะเกาะเราะฮฺ (203) 
(44)  ดูทัศนะของอุละมาอฺใน ญามิอุล บะยาน 2/176-177, อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิลกุรอาน 1/3, 

อัล-บะหฺรุลมุหีฏ 2/109-110, อัหกามุลกุรอาน ของ อิบนุล-อะเราะบีย 1/125,315 
(45)  อัล-มัจญมูอฺ 5/39-43 
(46)  ดูหะดีษฺ อุมมุ อะฏิยะฮฺ ใน อัล-บุคอรีย (971), มุสลิม (890) 
(47)  ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 8/15 
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2.4 สํานวนของตักบีรฺ 
ยังไมพบรายงานที่นาเชื่อไดเกี่ยวกับสํานวนตักบีรฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวันอีด แตก็มีสํานวนตักบีรฺที่มีสาย
รายงานที่นาเชื่อถือไดจากเศาะหาบะฮฺบางทาน ดังนี้ คือ 

، ال إله إال اهللا واهللا           ] اهللا أكرب    [ اهللا أكرب، اهللا أكرب،           ( ( 
  ))أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد

ความวา “อัลลอฮฺคือผูย่ิงใหญ อัลลอฮฺคือผูย่ิงใหญ (อัลลอฮฺคือ
ผูย่ิงใหญ(48)) ไมมีพระเจาที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ
คือผู ย่ิงใหญ อัลลอฮฺคือผู ย่ิงใหญ และมวลการสรรเสริญ
ทั้งหลายเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ” (49) 

 

อิมาม อัช-ชาฟอียไดเสนอใหนําเอาสํานวนการตักบีรฺของทานนบ ี
ศ็อลลัลลฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม บนเขาซอฟาและมัรฺวะฮฺ(50) นั่นคือ 

ا، َوُسْبَحانَ اِهللا                   ( (  لَْحْمُد ِللِّه كَِثْيًر ا ا، َو اُهللا أَكَْبُر كَِبْيًر
ِإيَّاُه ُمْخِلِصَني      ِإالَّ   اُهللا َوالَ َنْعُبُد      ِإالَّ  ُبكَْرةً َوأَِصْيالً، الَ ِإلَه        
َه           ِإلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه،         الَ ُرونَ،    افِ الْكَ  لَُه الدِّْيَن َولَْو كَِر

 الَْحَزاُب َوْحَدُه،        األَ  َصَدَق َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَهَزَم              
  ))ِإلََه ِإالَّ اهللا، َواُهللا أَكَْبُر

                                                 
(48)  อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/165 (เปนสํานวนที่เพิ่มเติมจากรายงานอีกสายหนึ่ง) 
(49)  อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/165 เปนสํานวนรายงานที่เปนที่รูจักมากกวาสํานวนรายงานขางตน    

(อิรฺวาอุล เฆาะลีลฺ 3/125) 
(50)   อัล-อุมม 1/401 
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ความวา “อัลลอฮฺคือผูเปนที่สุดแหงความยิ่งใหญ และการ
สรรเสริญอยางมากมายเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์
แดอัลลอฮฺทั้งเชาและเย็น ไมมีองคอภิบาลใดๆ ที่ควรแกการ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และเราจะไมเคารพภักดีนอกจาก
พระองคแตเพียงผู เดียว ดวยความบริสุทธิ์ใจตอพระองค 
ถึงแมวาบรรดาผูปฏิเสธจะชิงชัง ไมมีองคอภิบาลใดๆ ที่ควรแก
การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว พระองค
ทรงเปนผูที่สัจในสัญญา และทรงชวยเหลือบาวของพระองค 
และทรงทําใหกลุมศัตรูพายแพดวยพระองคเพียงผูเดียว ไมมี
องคอภิบาลใดๆที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ 
และอัลลอฮฺคือผูย่ิงใหญ”(51) 

 
3. จายซะกาตฟฏเราะฮฺและเชือดสัตวกุรบาน 

3.1 หุกมซะกาตฟฏเราะฮฺ 
กอนที่จะละหมาดอีดิลฟฏรฺ  ทุกคนวาญิบตองชําระซะกาต     

ฟฏเราะฮฺเสียกอนไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ ทาสหรือไท หญิงหรือชาย
(52)  (สําหรับตนเอง ภรรยา ลูก และผูที่อยูใตการดูแล)(53) ดวยอาหาร
ประจําทองถิ่น(ขาวสาร)คนละ 4 ลิตร(54) หรือประมาณ 2.5 กิโล 

 
 

                                                 
(51)  อัล-อุมม 1/241, มุฆนิล มุหฺตาจญ 1/315 
(52)  อัล-บุคอรีย 1/382, มุสลิม 3/70 
(53)  อัด-ดาเราะกุฏนีย (220), อัล-บัยฮะกีย 4/161 
(54)  อัล-บุคอรีย (1503, 1510), มุสลิม (984,985), อิบนุ คุซัยมะฮฺ 4/80, อัล-หากิม 1/408,410 
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3.2 กําหนดเวลาจายซะกาต 
สําหรับการจายซะกาตฟฏเราะฮฺมีอยูสองเวลา 
1. เวลาท่ีวาญิบและประเสริฐท่ีสุด  
ซึ่งจะเริ่มตนหลังจากตะวันลับขอบฟาของวันสุดทายของเดือน

เราะมะฎอน จนกระทั่งเดินทางออกจากบานสูสนามละหมาด(55) แตถา
สามารถจายในเชาวันอีด กอนดําเนินการละหมาดถือวาประเสริฐที่สุด(56) 

2. เวลาท่ีอนุญาต 
หมายความวาอนุญาตใหจายซะกาตกอนถึงเวลาที่วาญิบได

ประมาณ 1 หรือสองวันตามแบบอยางที่บรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติกัน(57)   
 

3.3 ทําไมตองมีการจายซะกาต 
สวนหนึ่งของเหตผุลที่มบีัญญัตใิหมีการจายซะกาต คือ 
1. เพื่อเพิ่มความสมบูรณของศีลอดที่อาจจะมีความบกพรอง

เนื่องจากความสะเพรา และการพูดจาที่ไมดีเปนตน 
2. เพื่อเปนการชวยเหลือผูที่ขัดสนและชวยพวกเขาใหไมตอง

ขอทานในวันนั้น(58) 
3. เพื่อแสดงความขอบคุณตออัลลอฮฺที่ทําใหเราสามารถถือ    

ศีลอดดวยดีตลอดเดือนเราะมะฎอน 

                                                 
(55)  ตะฮฺซีบ อัล-บะเฆาะวีย 3/125, เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 2/153 
(56)  อัล-บุคอรีย 1/382, มุสลิม 3/70, ดู อัล-มัจญมูอฺ 6/88 
(57)  อัล-บุคอรีย (1511), มุสลิม (986) , สวนมัซฮับ ชาฟอีย อนุญาตใหจายซะกาตตั้งแตวันแรก

ของเดือนเราะมะฎอนหรือวันที่เริ่มถือศีลอด (เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 2/154 
(58)  อบู ดาวูด (1622), อัน-นะสาอีย 5/50 
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4. เพื่อเปนการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรและประสานความ
เปนมิตรไมตรีในสังคมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระหวางคนรวยกับ
คนจน 

 
3.4 การเชือดสัตวกุรบาน 
สงเสริมใหบรรดาผูที่มีความสามารถจัดเตรียมสัตวไวเชือด

กุรบานหลังเสร็จจากการละหมาดอีดแลว และอีกสามวันหลังจากนั้น(59) 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไววา “ผูใดที่มี

ความสามารถในการเชือดอุฎหิยะฮฺ(สัตวกุรบาน) แตเขาไมกระทํา ก็จง
อยาเขาใกลสนามละหมาดของฉัน” (60) 

โดยมีขอแมวา นับตั้งแตวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺไปจนเสร็จ
จากการเชือดกุรบาน ผูที่ประสงคจะเชือดจะตองไมแตะตองเสนผม ขน 
และผิวหนังแตอยางใด(61) หมายความวาไมอนุญาตใหตัดผม โกนขนลับ 
ถอนขนรักแร และตัดเล็บ เปนตน  

 
3.5 ทําไมตองมีการเชือดกุรบาน 
บางคนเขาใจวาการเชือดกุรบาน หรืออุฎหิยะฮฺเปนพิธีการ    

บูชายัญหรือการเซนไหวบวงสรวงตออัลลอฮฺประการหนึ่งในพิธีกรรมของ
ชาวมุสลิม ความเชื่อเชนนี้นับวาอันตรายมากถามีอยูในความคิดของชาว
มุสลิม เพราะอัลลอฮฺประกาศอยางชัดเจนถึงเปาหมายของการเชือดที่
แทจริงวา 
                                                 
(59)  อัล-บุคอรีย (5560), มุสลิม (1961) และ อะหฺมัด 4/8, อัล-บัยฮะกีย 5/295 
(60)  อะหฺมัด 2:321 และอิบนุ มาญะฮฺ 3123 
(61)  มุสลิม (1977), อบู ดาวูด (2791), อิบนุ มาญะฮฺ (3149) 
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  ﴾لَن َيَنالَ اَهللا لُُحوُمَها َوالَ ِدَمآُؤَها َولَِكنَّ َيَنالُُه الَْتقَْوى ِمْنكُْم﴿
ความวา “เนื้อและเลือดของมัน(หมายถึงสัตวเชือด)จะไม
สามารถไปถึงอัลลอฮฺได แตส่ิงที่จะไปถึงพระองคคือความ
ยํา เกรงของพวกเจ า (ดวยการปฏิบัติตามคํ า ส่ั งของ
พระองค)” (62) 
เหตุผลที่อัลลอฮฺไดตรัสเชนนี้ก็เพื่อจะลบลางความเชื่อของ

บรรดาผูที่ตั้งภาคีตอพระองคในสมัยกอนอิสลาม ซึ่งพวกเขามักจะเชือด
สัตวพลี และจะวางเนื้อสัตวดังกลาวไวรอบๆ กะอฺบะฮฺ เพื่อแสดงถึง
ความใกลชิดตออัลลอฮฺ ดังนั้นพระองคจึงปฏิเสธการกระทํานั้นและ
ช้ีแจงใหบาวผูภักดีของพระองคทราบวาเปาหมายของการเชือดอุฎหิยะฮฺ
หรือกุรบานที่แทจริง เพียงเพื่อเปนการแสดงออกถึงการยอมสิโรราบและ
นอมรับตอคําบัญชาของพระองคเทานั้นเอง 

และสวนหนึ่งของเหตุผลที่มีบัญญัติสงเสริมใหทําการเชือดสัตว
กุรบานสําหรับผูที่มีความสามารถในวันอีดิลอัฎฮา คือ 

1. เพื่อรําลึกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญของทานนบีอิบรอฮีม ที่
ตกลงยอมเชือดลูกชายอันเปนสมบัติที่ลํ้าคาและหวงแหนที่สุดและไม
สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนไดอีก เพียงเพื่อสนองคําบัญชาของอัลลอฮฺ 
ดังนั้นการเสียสละแพะเพียงหนึ่งตัวซึ่งราคาไมก่ีพันบาท หรือวัวหนึ่งตัว
ซึ่งราคาไมถึงสองหมื่นบาทจึงนับวาเปนการเสียสละที่นอยมาก ถาจะ
เทียบกับการเสียสละของทานนบีอิบรอฮีม 

3. เพื่อกระจายความเอื้ออาทรและความหวงใยตอพี่นองที่ขัดสน
ใหทั่วถึงทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติและสังคม ดวยเหตุนี้ อิสลาม

                                                 
(62)  อัลหัจญ (37) 



อุษมาน   อิดรีส 41 

จึงสงเสริมใหทําการแบงปนเนื้อกุรบานใหหมดภายในสามวัน และจัด
เล้ียงอาหารแกพี่นองในหมูบาน 

4. เพื่อเปนการขอบคุณตอความโปรดปรานและริซกีที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานแกเรา ในขณะที่มีพี่นองอีกจํานวนมากที่ไมมีโอกาสได
แสดงออกเชนนั้น 
 
4. อาบนํ้าชําระรางกาย 

ซุนนะฮฺใหอาบน้ําชําระรางกายชวงเชาตรูของวันอีด และขจดัสิง่ที่
ไมพึงประสงคออกจากรางกาย(เชน ขจัดขนลับ ตัดเล็บ ตกแตงหนวด
และทรงผม เปนตน(63)) ถึงแมจะไมมีรายงานที่ชัดเจนจากการปฏิบัติของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แตก็มีรายงานที่นาเชื่อถือไดจาก
การปฏิบัติของอิบนุ อุมัรฺ 

ทานนาฟอฺ ผูรับใชอิบนุ อุมัรฺเลาวา "อิบนุ อุมัรฺจะอาบน้ําชําระ
รางกายในวันอีดิลฟฏรฺกอนที่ทานจะเดินทางสูสนามละหมาด"(64) 

มีคนถามทานอะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ ถึงวันที่สงเสริม(สุนัต)ให
อาบน้ํา ทานตอบวา “วันศุกร วันอะเราะฟะฮฺ วันนะหัรฺ(อีดิลอัฎฮา) และ
วันอีดิลฟฏรฺ” (65)  

สะอี๊ด อิบนุ อัล-มุสัยยับ กลาววา "ซุนนะฮฺในวันอีดิลฟฏรฺมีสาม
ประการ คือ การเดินทางดวยเทาสูสนามละหมาด การกิน(เพียงเล็กนอย) 
กอนออกสูสนามละหมาด และการอาบน้ําชําระรางกาย"(66) 

                                                 
(63)  ดูคําพูดของอิมาม อัน-นะวะวีย ใน เราเฎาะตุฏฏอลิบีน 1/583 
(64)  มาลิก 1/177, อัช-ชาฟอีย 1/231, อับดุลร็อซซาก (4754)  
(65)  อัล-บัยฮะกีย 3/278, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ 1/176 
(66)  อัล-ฟรฺยาบีย 127/1,2 (ดู อิรวาอฺ อัล-เฆาะลีลฺ ของอัล-อัลบานีย 2/104) 
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สวนบรรดาผูที่ประสงคจะเชือดสัตวกุรบานในวันอีดิลอัฎฮา   
ซุนนะฮฺใหอาบน้ําชําระรางกายเพียงอยางเดียว และหามขจัดขนตางๆ 
และตัดเล็บ นับตั้งแตวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺเปนตนมาจนกระทั่ง
เขาไดเชือดสัตวกุรบานเรียบรอยแลวเทานั้น(67) ดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน 

 
5. พรมนํ้าหอม 

ควรพรมน้ําหอมใหมีกล่ินฟุงตามรางกาย ดังที่อิบนุ อุมัรฺได
ปฏิบัติไว(68)  

สวนสตรีไมสงเสริมใหพรมน้ําหอมที่มีกล่ินฟุงชวงที่เดินทางสู
สนามละหมาด เพื่อปองกันฟตนะฮฺหรือความเสื่อมเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ
นาง(69) 

 
6. แตงกายดวยอาภรณท่ีสวยงามและดูดีท่ีสุด 

แตงกายดวยอาภรณที่ดีที่สุด(70) และใหมที่สุดเทาที่จะหาได 
อิบนุ อุมัรฺเลาวา “อุมัรฺไดนําเอาเสื้อยาวที่ทํามาจากผาไหมหนา

(อิสตับร็อก)ที่วางขายอยูที่ตลาดมาเสนอแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ-   
อะลัยฮิ วะสัลลัม พลันกลาววา “โอ ทานผูเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ   

                                                 
(67)  ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของอัน-นะวะวีย 13/138-139 และอัล-มุฆนีย 2/228 
(68)  อัลดุรร็อซซาก 3/308 (5752), อัหกามุลอีดัยน ของ อัล-ฟรฺยาบีย หนา 83 
(69)  มุสลิม (996)  
(70)  อัต-เฏาะบะรอนีย ในอัล-เอาสัฏ (7609) สุนัน อัล-บัยฮะกีย 3/281 
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ทานจงซื้อเสื้อตัวนี้ไวแตงตัวใหสวยงามในวันอีดและวันที่มีแขก(สําคัญ)
มาหาทานเถิด...” (71) 

ทานเชค อัส-สินดีย กลาวขยายความหะดีษฺขางตนวา "หะดีษฺนี้
ทําใหทราบวาแทจริงแลวการแตงตัวใหสวยงามในวันอีดเปนประเพณีที่
ไดปฏิบัติกันมาในหมูเศาะหาบะฮฺ และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ-
วะสัลลัม ก็ไมไดคัดคานหรือปฏิเสธ(ตอการกระทําดังกลาว) ดังนั้นจึง
เปนที่ประจักษวาการกระทําดังกลาวยังคงมี(เปนซุนนะฮฺที่ถูกปฏิบัติกัน
มาอยางตอเนื่อง)สืบมา"(72) 

 
7. รับประทานกอนละหมาด 

ซุนนะฮฺใหรับประทานผลอินทผาลัมดวยจํานวนที่เปนคี่ ( 3 -5-7 
เม็ด(73)) กอนที่จะออกเดินทางสูสนามละหมาดสําหรับวันอีดิลฟฏรฺ(74) 
หากไมสามารถหาไดก็ใหรับประทานอะไรก็ไดแตเพียงเบาๆ(75) เพื่อเปน
การประกาศอยางถวนหนาวาหามถือศีลอดในวันนั้น และประกาศถึงการ
ส้ินสุดของวันถือศีลอดและเริ่มตนของวันแหงการกินดื่ม 

อัล-มะฮฺลับ กลาววา "เหตุผลที่ใหทานอาหารกอนละมาดอีด 
เพื่อไมใหบางคนเขาใจวาจําเปนตองถือศีลอดจนกวาจะเสร็จจาก 

                                                 
(71)  อัล-บุคอรีย (886, 948, 2104, 2619), มุสลิม (2068) (อยางไรก็ตาม ทานไมไดซื้อเสื้อตัวนั้น

เพราะมันทําจากไหมซึ่งเปนที่ตองหามสําหรับบุรุษ แตทานไมไดปฏิเสธการสวมเสื้อที่
สวยงามในวันอีด) 

(72)  หาชิยะฮฺ อัส-สินดีย อะลา อัน-นะสาอีย 3/181 
(73)  อิบนุ หิบบาน (2814), อัล-หากิม 1/294 
(74)  อัล-บุคอรีย (953) 
(75)  ฟตหุลบารีย 2/447 
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ละหมาดอีด เสมือนกับวาการปฏิบัติดังกลาวประสงคที่จะปองกันและ
ขจัดความเชื่อดังกลาวออกไปเสีย"(76) 

สวนในวันอีดิลอัฎฮา ซุนนะฮฺใหออกเดินทางสูสนามละหมาด
เลยโดยไมตองรับประทานสิ่งใดๆ รองทองกอนละหมาด เพราะซุนนะฮฺ
ในวันนี้ใหเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกหลังจากที่กลับจากละหมาดอีด
แลว และถาสามารถรอรับประทานเนื้ออุฎหิยะฮฺไดจะเปนการดีที่สุด(77) 

จากทานบุร็อยดะฮฺ เลาวา "ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
จะไมเดินทางสูสนามละหมาดในวันอีดิลฟฏรฺจนกวาทานจะรับประทาน
อาหารเสียกอน สวนในวันอีดิลอัฎฮา ทานจะไมรับประทานสิ่งใดๆ 
นอกจากเมื่อทานเดินทางกลับจากละหมาดแลว และรอรับประทาน
อาหารจากเนื้ออุฎหิยะฮฺของทาน"(78) 

อัช-เชากานีย กลาววา "เหตุผลที่ใหรับประทานอาหารชาในวัน
อีดิลอัฎฮา ก็เพราะเปนวันที่มีบัญญัติใหทําการเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ และ
รับประทานอาหารจากเนื้อดังกลาว ดังนั้นจึงมีบัญญัติ(สงเสริม)ใหเริ่ม
รับประทานอาหารเชาดวยเนื้อสวนหนึ่งจากอุฎหิยะฮฺดังกลาว"(79) 

อัซ-เซน อิบนุ อัล-มุนัยยิรฺ กลาววา "การรับประทานอาหารใน
วันอีดทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาที่ถูกบัญญัติไวเพื่อทําการจายทานที่มี
ลักษณะเฉพาะในวันทั้งสอง โดยมีบัญญัติใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺกอนที่

                                                 
(76)  ฟตหุลบารีย 2/447 
(77)  อะหฺมัด 5/352 
(78)  อัต-ติรฺมิซีย (542), อิบนุมาญะฮฺ (1756), เศาะฮีหฺ สุนันอัต-ติรฺมิซีย (447) 
(79)  นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/357 และดูคําพูดของอิบนุ กุดามะฮฺ ในอัล-มุฆฺนีย 2/371 
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จะเดินทางสูสนามละหมาด และบริจาคทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺหลังจากที่
ไดมีการเชือดมันแลว"(80) 

 
8. เดินทางสูสนามละหมาด 

8.1 เวลาออกสูสนามละหมาด 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวในคุฏบะฮฺวัน      

อีดิลอัฎฮาวา “แทจริงสิ่งแรกที่พวกเราตองปฏิบัติในวันนี้คือ ละหมาด
อีด” (81) 

อิบนุ หะญัรฺ กลาวขยายความวา “นี่แสดงใหเห็นวาไมสมควรไป
วุนวายกับสิ่งอื่นใดในวันอีด นอกจากการเตรียมตัวสําหรับการละหมาด
และเดินทางสูสนามตั้งแตเชา ซึ่งเทากับวาไมควรกระทําส่ิงใดๆทั้งสิ้น
กอนละหมาดอีดนอกจากการเตรียมตัวเพื่อการดังกลาวเทานั้น ดวยการ
ปฏิบัติดังกลาวทําใหเขาเดินทางไปยังสนามละหมาดตั้งแตเชาตรู” (82) 

ดังนั้นหลังจากละหมาดศุบฮิเสร็จแลว ทุกคนจึงควรรีบเตรียม
ตัวและเดินทางมุงสูสนามละหมาดทันที(83) ยกเวนอิมามนําละหมาดเขา
ควรจะไปถึงยังสนามละหมาดเมื่อไดเวลาจะทําการละหมาดอีดพอดี 
ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติไว(84) 

 
 

                                                 
(80)  ฟตหุลบารีย 2/448 
(81)  อัล-บุคอรีย (956, 968), มุสลิม (889) 
(82)  ฟตหุลบารีย 2/530 
(83)  อบู ดาวูด (1135), อิบนุ มาญะฮฺ (1317) 
(84)  อัล-บุคอรีย (956), มุสลิม (889) 
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8.2 กลาวตักบีรฺตลอดทางสูสนามละหมาด 
ดังที่กลาวมาแลววาสโลแกนวันอีดคือการกลาวตักบีรฺ ดังนั้น    

อิบาดะฮฺที่ดีที่สุดกอนการละหมาดอีดก็คือการยกเสียงตักบีรฺในดังระงม
ไปทั่วทุกซอกซอย แมกระทั่งเด็กและสตรี โดยเฉพาะเมื่อออกจากบาน
มุงสูยังสนามละหมาด 

อิบนุ อุมรัฺเลาวา “ทุกครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เดินทางออกจากบานในวันอีดทั้งสอง พรอมๆ กับ อัล-ฟฎลฺ อิบนุ      
อับบาส, อะลี, ญะอฺฟรฺ, หะซัน และหุเซน, อุสามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ อิบนุ    
หาริษะฮฺ และอัยมาน ทานจะรองตักบีรฺและตะฮฺลีลดวยเสียงที่ดัง” (85) 

เชนเดียวกับอิบนุ อุมัรฺ เมื่อทานเดินทางออกจากบานทานก็จะ
ยกเสียงตักบีรฺตลอดทางจนไปถึงยังสนามละหมาดและยังคงกลาวตักบีรฺ
ตอไปจนกระทั่งอิมามนําละหมาดเดินทางมาถึง(86) 

สวนสตรีควรกลาวตักบีรฺดวยน้ําเสียงที่พอควร (87) 
อัล-บุคอรียกลาวในเศาะฮีหฺของตนวา “ทานหญิงมัยมูนะฮฺได

กลาวตักบีรฺในวันนะหัรฺ และบรรดาสตรีตางกลาวตักบีรฺหลังอับบาน อบิน ุ
อุษมาน และอุมัรฺ อิบนุ อับดุลอะซีซ ในค่ําคืนของวันตัชฺรีกทั้งสาม
พรอมๆ กับบรรดาบุรุษในมัสญิด” 

อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “การกลาวตักบีรฺของสตรีเหลานั้น
พรอมๆกับคนอื่นๆเปนหลักฐานที่แสดงถึงการสงเสริมใหทุกคนกลาว 
ตักบีรฺในวันอีดทั้งสอง” (88) 

                                                 
(85)  อัล-บัยฮะกีย 3/279, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ 3/123 
(86)  อัด-ดาเราะกุฏนีย 2/44, อิรวาอุล เฆาะลีลฺ (650) 
(87)   อัล-บุคอรีย (971) , มุสลิม (890) 
(88)  ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 2/541 
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แตเปนที่นาสังเกตวา ซุนนะฮฺนี้กลับไมเปนที่นิยมกระทํากันใน
บานเรา จะเห็นไดวาบนถนนหนทางสูสนามละหมาดจะเงียบเชียบแทบจะ
ไมมีเสียงตักบีรฺเล็ดลอดใหไดยินเลย ทั้งจากบรรดาผูที่เดินถนน หรือ
เดินทางมากับรถ (สุบหานัลลอฮฺ!) 

 
8.3 การออกสูสนามละหมาดของสตรีและเด็กๆ 
1. สงเสริมใหสตรีทุกคนออกไปยังสนามละหมาด ไมวาจะเปน

สาวสวย(ถาปลอดจากฟตนะฮฺ) แมหมาย คนชรา ผูที่มีประจําเดือน ฯลฯ 
เพื่อที่จะไดรวมกันแบงปนความสุขสันตและกลาวตักบีรฺประกาศความ
เกรียงไกรของอัลลอฮฺในวันนั้น 

อุมมุ อะฏิยยะฮฺ เลาวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม ไดส่ังใหพวกเรานําบรรดาสตรีออกสูสนามละหมาดในวันอีดิล
ฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา พวกนางคือสตรีสาว สตรีที่มีประจําเดือน และสาว
สวย สวนสตรีที่มีประจําเดือนพวกนางจะไมรวมทําการละหมาด แตจะ
รวมกันเชยชมความดีงามและรับพรจากบรรดามุสลิมในวันนั้น” (89) 

อัล-ค็อฏฏอบีย กลาววา “คําส่ังใหสตรีทุกคนออกสูสนาม
ละหมาดในวันอีดก็เพื่อใหสตรีที่ไมมีประจําเดือนไดรวมละหมาด        
อีดอยางพรอมเพรียงกัน สวนสตรีที่มีประจําเดือนก็เพื่อใหพวกนางรวม
รับพรอันประเสริฐในวันนั้นดวย” (90) 

                                                 
(89)  อัล-บุคอรีย (324) , มุสลิม (890) 
(90)  เอานุล มะอฺบูด 3/344 
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2. สวนเด็กๆก็สงเสริมใหนําออกสูสนามละหมาดทุกคน ถึงแมจะ
ยังไมบรรลุศาสนภาวะก็ตาม เพื่อที่จะไดรับพรอันประเสริฐและรวมกัน
เปนสักขีพยานในวันอันยิ่งใหญนี้(91) 

 
8.4 เดินทางดวยการเดินเทา 
สงเสริมใหเดินทางสูสนามละหมาดดวยการเดินเทา สําหรับ

บรรดาผูที่มีบานอยูใกลกับสนามละหมาดและสามารถเดินทางไปได แต
หากวาบานอยูไกลหรือไมสะดวกที่จะเดินเทาก็ใหข้ึนรถแทน(92) 

อิบนุ อุมัรฺเลาวา "ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะ
เดินทางไปยังสนามละหมาดและเดินทางกลับดวยการเดินเทา"(93) 

อะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ กลาววา “สวนหนึ่งของซุนนะฮฺ(ในวันอีด)
คือการเดินทางสูสนามละหมาดดวยการเดินเทา” (94) 

อิมาม มาลิก กลาววา “พวกเราเดินเทา เพราะบานเราอยูใกล 
และหากวาบานอยูไกล นั่งพาหนะมาก็ไมเปนไร” (95) 

 

8.5 ไปและกลับดวยเสนทางท่ีตางกัน 
การเดินทางสูสนามละหมาดอีด สงเสริมใหใชเสนทางไปและ

กลับที่ตางกัน ไมวาจะเดินเทาหรือใชยานพาหนะ 

                                                 
(91)  อัล-บุคอรีย (975, 977) , มุสลิม (884) 
(92)  เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 1/583 
(93)  อิบนุ มาญะฮฺ (1295) 
(94)  อัต-ติรฺมิซีย (530), อิบนุ มาญะฮฺ (1296), อัล-บัยฮะกีย 3/281 
(95)  อัล-เอาสัฏ ของ อิบนุล มุนซิร 4/264 
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ทาน ญาบิรฺ เลาวา “ในวันอีด ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ-
วะสัลลัม จะใชเสนทาง(ไปและกลับจากสนามละหมาด)ที่ตางกัน” (96) 

อุละมาอฺไดให เหตุผลตอการปฏิบัติดังกลาวของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถึง 20 กวาเหตุผล(97) ที่สําคัญๆ คือ 

1. เพื่อแสดงออกถึงพิธีกรรมของอิสลาม 
2. เพื่อใหเสนทางทั้งสองเปนพยานใหกับตน 
3. เพื่อแสดงออกถึงการซิกรุลลอฮฺ(การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ) 
4. เพื่อใหสลามแกผูคนบนเสนทางทั้งสอง 
5. เพื่อทําทานและสานมิตรไมตรีระหวางทางทั้งสอง 
6. เพื่อประกาศใหผูอื่นรับรูถึงพิธีกรรมอันยิ่งใหญของอิสลาม 
และถึงแมวาเราจะไมทราบถึงเหตุผลที่แทจริงของการใชเสนทาง

เดินที่ตางกัน แตการเจริญรอยตามแนวทางการปฏิบัติของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นยอมเปนการกระทําที่ดีและนาสงเสริม
อยางไมตองสงสัย 

อิมาม อัน-นะวะวีย กลาววา "แมวาเราไมทราบถึงเหตุผล แต
การปฏิบัติตาม(ซุนนะฮฺของทานนบี) เปนสิ่งที่มุสตะหับ(สงเสริม) อยาง
แนนอน"(98) 

 
 
 
 

                                                 
(96)  อัล-บุคอรีย (986) 
(97)  ฟตหุลบารีย 2/548, ซาดุลมะอาด 1/449 
(98)  เราเฎาะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน 2/77 
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9. ละหมาดอีด 
9.1 หุกมการละหมาดอีด 
การละหมาดวันอีดเปนบทบัญญัติและเอกลักษณอยางหนึ่งใน

ศาสนาอิสลาม(99) ดังจะเห็นไดจากการปฏิบัติเปนประจําของทานนบี และ
ยังกําชับบรรดาเศาะฮาบะฮฺใหออกสูสนามละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน
(แมกระทั่งทาสหญิง สตรีสาวสวย สตรีที่มีประจําเดือน และเด็กๆก็ยัง
ถูกส่ังกําชับใหพาพวกเขาออกสูสนามละหมาด เพื่อรวมเปนสักขีพยาน
และตักตวงความสุขและสนุกสนานอยางพรอมหนากัน)(100)  

และตองมีการละหมาดแบบญะมาอะฮฺเทานั้น(101)  
ทั้งนี้และทั้งนั้นบรรดาอุลามะอฺตางมีทัศนะเกี่ยวกับหุกุมของการ

ละหมาดอีดออกเปน 3 ทัศนะ คือ  
1. วาญิบสําหรับทุกคน (ทัศนะอบู หะนีฟะฮฺ(102) ทัศนะนี้ไดรับ
การสนับสนุนจากอิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺ(103) และอัช-เชากานีย(104)) 

2. ซุนนะฮฺมุอั๊กกะดะฮฺ (ทัศนะของมาลิก(105) และอัช-ชาฟอีย(106))  
3. ฟรฺฎ กิฟายะฮฺ (ทัศนะของอะหฺมัด(107))  

                                                 
(99)  อะหฺมัด 3/103, 178, 235, อบู ดาวูด (1134), อัน-นะสาอีย 3/179 
(100)  ดูคําพูดของอัช-เชากานีย ใน สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315 
(101)  อัล-บุคอรีย (956), มุสลิม (889) 
(102)  อัล-มับสูฏ 2/37, บะดาอิอฺ อัศ-เศาะนาอิอฺ 1/274, ตุหฺฟะตุล ฟุเกาะฮาอฺ 1/275 
(103)  มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวีย 24/183 
(104)  นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/382, สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315 
(105)  อัช-ชัรหุศเศาะฆีรฺ 1/523 
(106)  อัล-อุมมฺ 1/240, อัล-มุฮัซซับ 1/163 
(107)  อัล-มุฆนีย 3/253, กัชชาฟุล เกาะนาอฺ 2/55 
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อิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺ กลาววา "เราเห็นดวยกับทัศนะที่วาละหมาดอีด
เปนบัญญัติที่วาญิบสําหรับทุกคน ดังทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ และอื่นๆ 
และเปนอีกทัศนะหนึ่งของ อัช-ชาฟอีย และอะหฺมัดดวย ... เพราะแทจริง
ละหมาดอีดเปนเอกลักษณที่ย่ิงใหญเอกลักษณหนึ่งของอิสลาม และ
ประชาชนมารวมชุมนุมเพื่อรวมกันละหมาดมากกวาและยิ่งใหญกวา
ละหมาดุมอัตเสียอีก"(108) 

อัช-เชากานีย กลาววา "พึงทราบเถิดวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ-  
อะลัยฮิวะสัลลัม ไดดํารงละหมาดนี้ในวันอีดทั้งสองอยางตอเนื่อง และ
ทานไมเคยละทิ้งละหมาดเลยแมแตครั้งเดียว ทั้งยังสั่งกําชับใหประชาชน
ออกไปรวมชุมนุมกัน ณ สนามละหมาด แมกระทั่งสาวสวย และสตรีที่มี
ประจําเดือน โดยสั่งไมใหพวกนางละหมาดและรวมกันเปนสักขีพยาน
แหงความดีงามและคําอวยพรของพี่นองชาวมุสลิม... ส่ิงตางๆเหลานี้บง
บอกวาแทจริงการละหมาดอีดนี้เปนสิ่งที่วาญิบสําหรับทุกๆคน (วาญิบ 
อัยนิ) ไมใชวาญิบกิฟายะฮฺ (ที่เมื่อกลุมหนึ่งไดปฏิบัติแลวคนอื่นๆไม
ปฏิบัติก็ได)" (109) 

ศิดดี๊ก หะสัน คาน กลาววา "และสวนหนึ่งของหลักฐานที่บงถึง
ความเปนวาญิบของละหมาดอีด คือ การที่ละหมาดอีดสามารถยกเลิก
ละหมาดุมอัตได เมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร และสิ่งที่ไมใชวาญิบยอมไม
สามารถยกเลิกส่ิงที่วาญิบ..." (110) 
 
 
                                                 
(108)  มัจญมูอฺ อัลฟะตาวีย 23/161 
(109)  สัยลุล ญัรรอรฺ 1/315 
(110)  อัร-เราเฎาะฮฺ อัน-นะดิยฺยะฮฺ 1/142 
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9.2 เวลาละหมาดอีด 
เวลาละหมาดอีดเริ่มจากตะวันขึ้นสูงประมาณ 1 ดามหอก 

จนกระทั่งตะวันคลอยในวันเดียวกัน(111) โดยควรทําการละหมาดอีดิล- 
อัฎฮาในเวลาแรก เพื่อที่จะไดมีเวลาไปจัดการเรื่องกุรบานในเวลาตอมา 
และควรรอใหสายสักหนอย สําหรับละหมาดวันอีดิลฟฏรฺ เพื่อเปนการ
เปดโอกาสแกผูที่ยังไมทันจายซะกาตฟฏเราะฮฺในเวลานั้น (112) 

อิบนุ บัฏฏอล ฺ กลาววา “ฟุเกาะฮาอฺ(นักนิติศาสตร)ในอิสลามมี
มติเห็นพองกันวาไมอนุญาตใหละหมาดอีดกอนตะวันขึ้น และขณะกําลัง
ข้ึน แตอนุญาตเมื่อถึงเวลาที่อนุญาตใหละหมาดสุนัตได” (113) (หมายถึง
หลังจากที่ตะวันขึ้นพนขอบฟาแลวประมาณ 1  ดามหอกนั่นเอง) 

อิบนุ กุดามะฮฺไดยกเหตุผลที่ตองรีบละหมาดในวันอีดิลอัฎฮา
และรอจนสายในละหมาดอีดิลฟฏรฺวา “เพราะแตละวันอีดจะมีภารกิจ
เฉพาะรออยู และภารกิจเฉพาะในวันอีดิลฟฏรฺคือการจายซะกาต       
ฟฏเราะฮฺ ซึ่งตองจัดการใหเสร็จกอนการละหมาด สวนภารกิจเฉพาะใน
วันอีดิลอัฎฮาคือการเชือดกุรบาน ซึ่งจะเชือดไดก็ตอเมื่อละหมาด
เรียบรอยแลวเทานั้น” (114) 

 

9.3 สถานท่ีละหมาดอีด 
การละหมาดอีดเปนการชุมนุมครั้งใหญที่สุดในรอบปของชาว

มุสลิม โดยมีบัญญัติใหระดมทุกคนที่มีอยูใหออกมาชุมนุม ณ สถานที่

                                                 
(111)  เราเฎาะฮฺ อัน-นะวะวีย 1/577, อัล-มุฮัซซับ 1/384 
(112)  ซาดุลมะอาด 1/442 
(113)  ฟตหุลบารีย 2/530 
(114)  อัล-มุฆนีย 3/267 
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ละหมาดอยางพรอมเพรียงกัน ไมวาจะเปนเด็กเล็ก สตรี คนชรา และ
สตรีที่มีรอบเดือน ก็ตาม  

ดังนั้นอิสลามจึงมีบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสถานที่สําหรับ
ละหมาดอีด โดยคํานึงถึงความสะดวกของประชาชนที่จะมารวมชุมนุม 
และความจุของสถานที่ โดยเปนที่รูจักกันในนามของมุศ็อลลาหรือสนาม
ละหมาด   

ดวยเหตุนี้อุละมาอฺสวนใหญจึงเห็นวาควรจัดเตรียมสถานที่
ละหมาดอีด ณ ลานกวางนอกหมูบาน เพราะสามารถรองรับประชากรทั้ง
หมูบานไดหมดทุกคน และนี่คือซุนนะฮฺที่นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ-    
อะลัยฮิสวะสัลลัม ไดยึดปฏิบัติมาตลอดอายุขัยของทาน และตามดวย
บรรดาเศาะหาบะฮฺ และตาบิอีนทั้งหลาย 

เวนแตเมื่อมีเหตุสุดวิสัย หรือจําเปนจริงๆที่ไมอาจทําการ
ละหมาดที่มุศ็อลลาหรือสนามละหมาดไดเทานั้น จึงคอยจัดละหมาดอีด
ข้ึนในมัสญิดญามิอฺ อาทิเชน เกิดฝนตก(115) สถานการณไมปลอดภัย 
เปนไขไมสบาย หรือไมสามารถเดินทางไปยังสนามละหมาด เปนตน 

จะอยางไรก็ตามอิมามประจํามัสญิดก็ควรจะจัดเตรียมบุคลากร
เฉพาะไวจัดการดานการละหมาดอีดในมัสญิดของตนสําหรับบรรดาผูที่
เจ็บปวย และไมสามารถเดินทางออกสูสนามละหมาดได(116) และแตงตั้ง
ใหคนใดคนหนึ่งเปนอิมามนําละหมาดและอานคุฏบะฮฺอีดแทน ดังที่ 

                                                 
(115)  อบู ดาวูด (1160), อิบนุมาญะฮฺ (1313) อัล-หากิม 1/295 ดวยสายรายงานที่ออน 
(116)  อัล-อุมม 1/383, อัลมุฮัซซับ 1/387, อัลมุฆนีย 3/267 
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เคาะลีฟะฮฺ อะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ ไดเคยปฏิบัติไวเปนแบบอยางแกเรา
(117) วัลลอฮุอะอฺลัม (118) 

 
9.4 จํานวนร็อกอัต 
ไมมีความขัดแยงในหมูอุละมาอฺวาจํานวนร็อกอัตของละหมาด

อีดทั้งสองนั้นมีเพียงสองร็อกอัตเทานั้น ตามคํากลาวของอุมัรฺ อิบนุ อัล-
ค็อฏฏอบ ที่วา “ละหมาดของผูเดินทางมีสองร็อกอัต ละหมาดอีดิลอัฎฮา
สองร็อกอัต ละหมาดอีดิลฟฏรฺสองร็อกอัต และละหมาดุมอัตสอง
ร็อกอัตที่สมบูรณโดยปราศจากการตัดทอน...” (119) 

 
9.5 การเรียกรองสูละหมาด 
เนื่องจากวันอีดเปนวันแหงการชุมนุมที่มีการเตรียมตัวเชิงนัด

หมายกันตั้งแตเนิ่นๆ ดังนั้นการละหมาดในวันนี้จึงไมจําเปนตองมีการ
เรียกรอง หรืออาซานเพื่อเชิญชวนพี่นองสูการละหมาดอีก หรืออาจจะ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไมมีซุนนะฮฺใหอาซาน อิกอมะฮฺ หรือกลาวคําใดๆ
กอนการละหมาดอีด โดยทันทีที่อิมามนําละหมาดมาถึงมะมูมก็จะลุกข้ึน
ยืนเปนแถวเสร็จแลวอิมามก็ยกมือขึ้นตักบีรฺเขาละหมาดทันที 

ญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล-อันศอรีย กลาววา "ไมมีอะซาน(การ
รองเรียก) สําหรับละหมาดในวันอีดิลฟฏรฺขณะที่อิมามเดินออกมา    

                                                 
(117)  รายงานโดย อัช-ชาฟอีย ดังปรากฏในมัจญมูอฺ 5/6 และอัน-นะวะวียกลาววา เปนรายงานที่

ถูกตอง 
(118)  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนะของอุละมาอฺวาดวยบัญญัติการละหมาดอีดที่สนาม ในภาคผนวก

ทายเลม 
(119)  อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (1425), อัล-อิรวาอฺ (638) 



อุษมาน   อิดรีส 55 

และหลังจากที่อิมามออกมาแลว และไมมีอิกอมะฮฺหรือคํารองเรียกใดๆ 
ไมมีการรองเรียกในวันนั้นและไมมีการอิกอมะฮฺ" 

อิบนุ อับบาส และญาบิรฺ เลาวา “ไมเคยมีการอะซานในวันอีดิล-
ฟฏรฺและอีดิลอัฎฮา” (120) 

ญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ กลาววา “ฉันไดละหมาดอีดทั้งสองกับ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมใชเพียงครั้งหรือสองครั้ง 
โดยปราศจากการอะซานและอิกอมะฮฺ” (121) 

อัน-นะวะวีย กลาววา "ตามเนื้อความแลว ส่ิงนี้คานกับที่บรรดา
สหาย(ในมัซฮับชาฟอีย)ของเราและทานอื่นๆ ที่กลาววา สงเสริมใหกลาว
คําวา "อัศ-เศาะลาตะ ญามิอะฮฺ" เพราะโดยนัยแลวจะหมายถึง ไมมี
การอะซาน อิกอมะฮฺ และการรองเรียกใดๆ ที่ส่ือถึงสิ่งทั้งสองนี้"(122) 

อัศ-ศ็อนอานีย กลาวขยายความรายงานขางตนวา "นี่ เปน
หลักฐานหนึ่งที่ระบุวาไมมีบัญญัติใหมีการอะซานและอิกอมะฮฺใน
ละหมาดอีด เพราะการกระทําทั้งสอง(ในวันอีด)เปนสิ่งบิดอะฮฺ"(123). 

อิมาม มาลิกกลาววา “นี่คือซุนนะฮฺที่ไมเปนที่ขัดแยงกันในหมู
พวกเรา” (124) 

และอิบนุ กุดามะฮฺเลาวา นี่เปนอิจญมาอฺ (มติเอกฉันท)ของ
บรรดาอุละมาอฺอิสลามวาไมมีการรองเรียกใดๆสูละหมาดอีด(125) 

                                                 
(120)  อัล-บุคอรีย (960), มุสลิม (886) 
(121)  มุสลิม (887), อบู ดาวูด (1148), อัต-ติรฺมิซีย (532) 
(122)  ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/416 
(123)  สุบุลุส สลาม 2/67 
(124)  อัล-อิสติซการฺ ของ อิบนุ อับดิลบัรฺ 7/10 
(125)  อัล-มุฆนีย 3/267 
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9.6 คุฏบะฮฺในวันอีด 
1. หุกมและเวลาคุฏบะฮฺวันอีด 
ซุนนะฮฺใหอิมามนําละหมาดอานคุฏบะฮฺวันอีดหลังละหมาดเสร็จ

เรียบรอยแลว ซึ่งกลับกันกับคุฏบะฮฺวันศุกรที่จะเริ่มกอนละหมาด  
อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัส-สาอิบ เลาวา “ฉันไดละหมาดอีดพรอมกับ

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และหลังจากที่ทานละหมาด
เสร็จ ทานก็กลาววา “ฉันจะกลาวคุฏบะฮฺ ดังนั้นผูใดที่จะนั่งฟงคุฏบะฮฺก็
จงนั่ง และผูใดที่ประสงคจะไปก็จงไป” (126) 

อิบนุ อุมัรฺ เลาวา "แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
อบู บักรฺ และอุมัรฺ จะละหมาดอีดทั้งสองกอนคุฏบะฮฺ"(127) 

อิบนุ อับบาส เลาวา "ฉันไดไปรวมละหมาดอีดกับทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อบู บักรฺ, อุมัรฺ และอุษมาน ทุกคนลวน
ละหมาดกอนคุฏบะฮฺ"(128) 

 
 2.จํานวนคุฏบะฮฺ 
ฟุเกาะฮาอฺสวนใหญระบุใหอานคุฏบะฮฺอีดสองคุฏบะฮฺโดยมีการ

นั่งพักช่ัวครูระหวางคุฏบะฮฺทั้งสอง เชนเดียวกับคุฏบะฮฺุมอัต(129) โดยมี
หลักฐานตอไปนี้เปนบรรทัดฐาน นั่นคือ หะดีษฺของญาบิรฺ ที่เลาวา “ทาน 
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ออก(ละหมาด)ในวันอีดิลฟฏรฺหรือ

                                                 
(126)  อบู ดาวูด (1155), อัน-นะสาอีย (1571), อิบนุ มาญะฮฺ (1290), อัล-อิรวาอฺ (629) 
(127)  อัล-บุคอรีย (963), มุสลิม (888) 
(128)  อัล-บุคอรีย (962), มุสลิม (884,), อะหฺมัด 1/331,346 
(129) ดู บะดาอิอฺ อัศ-เศาะนาอิอฺ1/276, อัล-มุเดาวะนะฮฺ1/231, อัล-อุมม 1/272, อัล-มุฆนีย 2/121 
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อีดิลอัฎฮา แลวทานก็ยืนอานคุฏบะฮฺ เสร็จแลวทานก็ลงนั่งพักช่ัวครู แลว
ทานก็ลุกข้ึนกลาวตอ” (130) แตเปนรายงานที่ออน วัลลอฮุอะอฺลัม  

ในขณะที่อุละมาอฺอีกหลายทานไดอางลักษณะคุฏบะฮฺของทาน 
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ “ปราศจากมินบัรฺ(131) เสร็จแลวทานก็
เดินไปหาเหลาสตรีพรอมกับกลาวตักเตือนพวกนาง ดวยการพิงบนมือ
ของบิลาล” (132) วาเปนลักษณะของคุฏบะฮฺเดี่ยว ไมใชสองคุฏบะฮฺ 

อิบนุ อุษัยมีน กลาววา “ถาผูใดสังเกตถึงซุนนะฮฺที่รายงาน
โดยอัล-บุคอรียและมุสลิมและทานอื่นๆแลว ตองเปนที่ประจักษแกเขา
วาแทจริงแลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไมไดกลาวคุฏบะฮฺ
นอกจากคุฏบะฮฺเดียวเทานั้น” (133) 

 
3. การกลาวตักบีรฺในคุฏบะฮฺ 
เคาะฏีบจะเริ่มคุตบะฮฺอีดดวยการกลาวตักบีรฺ “อัลลอฮุอักบัรฺ” 

จํานวนเกาครั้งติดตอกันในคุฏบะฮฺแรก และ เจ็ดครั้งติดตอกันใน
คุฏบะฮฺที่สอง โดยยึดหลักฐานที่รายงานมาจากคําพูดของอุบัยดิลลาฮฺ 
อบินุ อับดุลลอฮฺ อิยนุ อุตบะฮฺ วา “ซุนนะฮฺใหกลาวตักบีรฺบนมินบัรฺในวนั
อีด โดยเริ่มกลาวตักบีรฺจํานวนเกาครั้งกอนที่จะเริ่มกลาวคุฏบะฮฺใน
คุฏบะฮฺแรก และเจ็ดครั้งกอนกลาวคุฏบะฮฺในคุฏบะฮฺที่สอง” (134) 

                                                 
(130)   อิบนุ มาญะฮฺ (1289) 
(131)  มุสลิม (2050) 
(132)  อัล-บุคอรีย (987), มุสลิม (885) 
(133)  อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อิบนุ คุซัยมะฮฺ (1425), อัล-อิรวาอฺ (638) 
(134)  อับดุลร็อซซาก (5672), อัล-อุมม 1/397, อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/190, อัล-บัยฮะกีย 3/299 
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ขอสังเกตคือ ทานอุบัยดิลลาฮฺเปนตาบิอีน(หลังสมัยเศาะหาบะฮ)ฺ 
เราจึงไมสามารถนําคําพูดหรือคําวินิจฉัยของทานมาเปนบรรทัดฐานได 
อีกทั้งรายงานที่พาดพิงถึงทานก็เปนรายงานที่ออนมาก  

ดวยเหตุนี้อุละมาอฺบางทานจึงเห็นวาไมควรถือวาการกระทํา
ดังกลาวเปนซุนนะฮฺ เพราะนั่นเปนเพียงการอิจญติฮาดหรือวินิจฉัย
สวนตัวของอุบัยดิลลาฮฺ 

อัน-นะวะวีย กลาววา "นอกเหนือจากสายรายงานที่ออนแลว 
ตามทัศนะที่ถูกตอง คําพูดของตาบิอีนที่วา "เปนซุนนะฮฺอยางหน่ึง" ไม
สามารถนํามาเปนหลักฐานอางอิงได"(135) 

อัช-เชากานีย กลาววา "อุบัยดิลลาฮฺ บิน อับดุลลอฮฺ เปนตาบิอีน 
ดังที่ทานไดทราบแลว ดังนั้นคําพูดของเขาที่วา "เปนซุนนะฮฺอยางหนึ่ง" 
จึงไมสามารถใชเปนหลักฐานอางวาเปนซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุ- อะลัยฮิวะสัลลัม ได ดังที่มีระบุในอุศูลุลฟกฮฺ"(136) 

เชนเดียวกับการกลาวตักบีรฺซ้ําๆในชวงระหวางการอานคุฏบะฮฺ 
ซึ่งมีรายงานที่ออนระบุวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกลาว  
ตักบีรฺในชวงระหวางคุฏบะฮฺ และจะกลาวตักบีรฺเปนจํานวนมากใน     
คุฏบะฮฺอีดทั้งสอง” (137) 

 
 
 
 

                                                 
(135)  อัล-มัจญมูอฺ 5/27 
(136)  นัยลุลฺ เอาฏอรฺ 3/323 
(137)  อิบนุ มาญะฮฺ (1287) ดวยสายรายงานที่ออน 
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9.7 ละหมาดสุนัตกอนและหลังละหมาดอีด 
อิบนุ อับบาส เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ออกไปละหมาดอีดิลฟฏรฺ ทานไดละหมาดจํานวนสองร็อกอัต โดยไมได
ละหมาด(สุนัต)กอนหนานั้นและหลังจากนั้นเลย” (138) 

อัน-นะวะวีย กลาววา "ในหะดีษฺขางตนบงบอกวา ไมมีละหมาด
สุนัตสําหรับละหมาดอีดทั้งกอนและหลังละหมาด และอิมาม มาลิก ได
อางหะดีษฺนี้เปนหลักฐานในทัศนะของทานที่วา "มักรูฮฺ (ไมสงเสริม) ให
ละหมาดสุนัตทั้งกอนและหลังละหมาดอีด"(139) 

อิบนุ หะญัรฺ กลาววา “สรุปแลว ไมมีซุนนะฮฺใหละหมาดสุนัตกอน
และหลังในวันละหมาดอีด ซึ่ งคานกับการปฏิบัติของบรรดาผูที่
เทียบเคียงหรือกิยาสละหมาดอีดกับละหมาดุมอัต สวนละหมาดสุนัต
มุฏลักนั้นไมพบวามีหลักฐานเฉพาะที่หามไมใหปฏิบัติ นอกจากชวงเวลา
ที่กะรอฮะฮฺ(ชวงเวลาหามหรือไมสงเสริมใหละหมาด)” (140) 

 
9.8 ข้ันตอนและรูปแบบการละหมาดอีด 
1. ใหนําหอก หรือไมมาปกไวขางหนาอิมามละหมาด สําหรับเปน

หลักสุตเราะฮฺ(141) 
2. อิมามเขาประจําที่ พรอมกับสํารวจความพรอมของมะมูม 

พรอมกับจัดแถวพวกสตรีใหอยูหลังสุดของแถวบุรุษ(142) 

                                                 
(138)  อัล-บุคอรีย (989), มุสลิม (884) 
(139)  ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/421 
(140)  ฟตหุลบารีย 2/552 
(141)  อัล-บุคอรีย (972), มุสลิม (501) 
(142)  อัล-บุคอรีย (971), มุสลิม (890) 
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3. อิมามเริ่มตักบีเราะตุลอิหฺรอม พรอมกับตั้งเจตนา(เนียต)
ละหมาดอีดิลฟฏรฺหรืออีดิลอัฎฮา 2 ร็อกอัต เพื่ออัลลอฮฺ(143) แลวมะมูมก็
ตักบีรฺตาม 

4. อิมามและมะมูม อานดุอาอฺ อิฟติตาหฺ เหมือนกับการละหมาด
ทั่วๆ ไป(144) 

5. กลาวตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด(อัลลอฮุอักบัรฺ) (145) จํานวน 7 ครั้งใน
ร็อกอัตแรก(พรอมกับยกมือทั้งสองขึ้น)(146)  (ไมรวมตักบีเราะตุลอิหฺรอม
และตักบีรฺรุกูอฺ) และอาน 

))  اُهللا َواُهللا أَكَْبُرِإالَّ ُسْبَحانَ اِهللا َوالَْحْمُد ِللَِّه َوالَ ِإلََه((  (147) 

จํานวน 6 ครั้งระหวางตักบีรฺทั้งเจ็ด (หรือจะกลาวสํานวนตักบีรฺ ตะหฺลีล 
ตัสบีหฺ และตะหฺมีด(148) แบบใดก็ไดในระหวางตักบีรฺจํานวน 6 ครั้ง) 

 
 

                                                 
(143)  อะหฺมัด 1/37, อัน-นะสาอีย 3/183, อัล-บัยฮะกีย 3/200 
(144)  อัล-อุมม 1/236, อัร-เราเฎาะฮฺ 1/578 
(145)  ตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดเปนเพียงสุนัตใหปฏิบัติมิใชวาญิบ ดังนั้นหากเกิดผิดพลาด และหลงลืม 

ก็จะไมทําใหเสียละหมาด (อัล-มุฆนีย 3/275) 
(146)  อัล-บัยฮะกีย 3/293 จากการปฏิบัติของอุมัรฺ และ 3/292-293 จากการปฏิบัติของอิบนุ อุมัรฺ 

ดวยสายรายงานที่ออน และอัล-บัยฮะกียกลาววา "อิมาม อัช-ชาฟอียไดใชหลักฐานการ
เทียบเคียง(กิยาส) กับหลักฐานการยกมือตักบีรฺในตักบีเราะตุลอิหฺรอม ตักบีรฺขณะจะกมลง
รุกูอฺ และตักบีรฺขณะลุกข้ึนจากรุกูอฺ" (มะอฺริฟะตุส สุนัน วัล-อาษาร 3/42 และดู อัล-อุมม 
1/237) 

(147)  เนื่องจากไมมีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เก่ียวกับสํานวนของดุอาอฺ
ในชวงระหวางตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด ดังนั้นอุละมาอฺจึงไดเสนอคําอานตางๆและนี่คือสวนหนึ่ง
ของคําอานเหลานั้น (ดู อัร-เราเฎาะฮฺ 1/578) 

(148)  อัล-บัยฮะกีย 3/291, อัล-อิรวาอฺ 3/114-115 
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7. อิมามอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ(149) ดวยเสียงดังเหมือนกับ
ละหมาดุมอัต เสร็จแลวมะมูมก็อานตาม 

8. หลังจากนั้นอิมามจะเลือกอานสูเราะฮฺ (กอฟ)(150)หรือ (อัล-
อะอฺลา) (َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعلَى) ก็ได(151)สวนมะมูมก็ยืนฟง 

9. หลังจากนั้น อิริยาบทของอิมามและมะมูมใหปฎิบัติเหมือนกับ
การละหมาดทั่วๆ ไป(152) จนเสร็จร็อกอัตแรก 

10. หลังจากลุกข้ึนจากร็อกอัตแรกและยืนตรงแลว อิมามเริ่มยก
มือและกลาวตักบีรฺซะวาอิด (อัลลอฮุอักบัรฺ) จํานวน 5 ครั้ง (โดยไมรวม
ตักบีรฺขณะลุกข้ึนจากร็อกอัตแรกและตักบีรฺกอนรุกูอฺ) และมะมูมก็
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง พรอมกับอาน 

 )) اُهللا َواُهللا أَكَْبُرُسْبَحانَ اِهللا َوالَْحْمُد ِللَِّه َوالَ ِإلََه ِإالَّ((
จํานวน 4 ครั้งระหวางตักบีรฺทั้งหา 

11. อิมามอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ดวยเสียงดังเหมือนกับ
ละหมาดุมอัต เสร็จแลวมะมูมก็อานตาม 

12. หลังจากนั้นอิมามจะอานสูเราะฮฺ "อัล-ฆอชิยะฮฺ" (ถาอิมาม
อานสุเราะฮฺ "อัล-อะอฺลา" ในร็อกอัตแรก) หรือ สูเราะฮฺ "อัล-เกาะมัรฺ" 
(ถาอิมามอานสุเราะฮฺ "กอฟ" ในร็อกอัตแรก)  สวนมะมูมก็ยืนฟง 

13.หลังจากนั้น ทุกอิริยาบทของอิมามและมะมูมใหปฎิบัติ
เหมือนกับการละหมาดทั่วๆ ไปจนเสร็จจากร็อกอัตที่สอง 

14. อิมามใหสลามขวาและซาย และตามดวยมะมูม 
                                                 
(149)  อัล-บุคอรีย (756), มุสลิม (394,395) 
(150)  มุสลิม (891), อัน-นะสาอีย (8413) 
(151)  มุสลิม (878), อัต-ติรฺมิซีย (533) 
(152)  อัล-อุมม 1/396 
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15. อิมามลุกข้ึนใหคุฏบะฮฺอีด(153) บนพื้นโดยปราศจากมินบัรฺ(154) 
และอนุญาตใหถือไมเทา(155) หรือพิงยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได และมะมูมควร
นั่งฟงอยางสงบ หรือจะลุกออกไปก็เปนการอนุญาต(156) 

 
10. กลาวอวยพรใหแกกัน 

ุบัยรฺ อิบนุ นุฟยรฺ กลาววา “ทุกครั้งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มาเจอกันในวันอีด พวกเขาจะ
กลาวใหแกกันวา 

  َكْنِما َونَّ مِِ اُهللالَبَّقََت
“ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมินกะ” (ขออัลลอฮฺทรงรับทั้งจาก

เราและจากทาน) (157) 
มุหัมมัด อิบนุ ซิยาด อัล-อัลฮานีย กลาววา “ครั้งหนึ่งฉันเคยอยู

รวมกับอบู อุมามะฮฺ อัล-บาฮิลีย และเศาะหาบะฮฺนบีทานอื่นๆ และเมื่อ
พวกเขาเดินทางกลับ(จากละหมาดอีด) พวกเขาจะกลาวใหแกกันวา   
“ตะก็อบบะลัลลอฮุ มินนา วะมินกะ” (158) 
 
 
                                                 
(153)  อัล-บุคอรีย (962,963), มุสลิม (884,888) 
(154)  มุสลิม (2050) 
(155)  อบู ดาวูด (1145) 
(156)  อบู ดาวูด (1155), อัน-นะสาอีย 3/185, อิบนุ มาญะฮฺ (1290) 
(157)  ฟตหุลบารีย 2/517 อิบนุ หะญัรฺกลาววา “เราไดรายงานในอัล-มุหามิลิยฺยาต ดวยสาย

รายงานที่หะสัน” 
(158)  อัล-มุฆนีย 2/259, อัล-เญาฮะรุนนะกีย 3/320 และอิบนุ อัต-ตัรกะมานียระบุวา “อิมาม  

อะหฺมัดกลาววา เปนสายรายงานที่ดี” วัลลอฮุอะอฺลัม 
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11. บริจาคทาน 
วันนี้สงเสริมใหมีการบริจาคทานใหมากๆ โดยเฉพาะบรรดาสตรี 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับพวกนางเปนการ
เฉพาะและเรียกรองใหพวกนางชวยกันบริจาคทานคนละเล็กคนละนอย 
เพื่อเปนการปกปองพวกนางจากไฟนรก(159) 

 
12. จัดงานฉลองและการละเลนวันอีด 

ก. ในเมื่อวันนี้เปนวันแหงความสุขของเราชาวมุสลิม ดังนั้น เพื่อ
เปนการแสดงออกถึงความสุขดังกลาวใหผูคนไดเห็น ไดสัมผัส จึง
สงเสริมใหมีการจัดเลี้ยงอาหารกันเทาที่มีความสามารถ 

อิบนุ ตัยมิยฺยะฮฺกลาววา “การรวมคนเพื่อรวมรับประทานอาหาร
ในวันอีดทั้งสองและวันตัชฺรีก ถือวาเปนซุนนะฮฺอยางหนึ่ง และมันเปน
สัญลักษณหนึ่งของอิสลามที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
ปฏิบัติมาตลอด” (160) 

ข. สงเสริมใหมีการจัดการละเลนใหกับเด็กๆ ไมวาจะเปน
กิจกรรมบนเวทีหรือกิจกรรมภาคสนาม เพื่อเปนการเติมเต็มความสุขให
ทั่วถึงกันในวันนี้ 

ทานหญิง อาอิชะฮฺ เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม ไดเขามาหาฉัน ขณะนั้นฉันมีเด็กๆกําลังรองเพลงอยู ดังนั้น
ทานจึงเอนกายลงนอนตะแคงบนที่นอนพรอมกับผินหนาไปทางอื่น 
หลังจากนั้นอบูบักรฺ ก็เขามาและเตือนฉันวา “ปของชัยฏอนมาเลน(ใน
บานของ)นบีหรือ?” นบีจึงหันมากลาวแก อบู บักรฺวา “ใหพวกเขาเลนไป
                                                 
(159)  อัล-บุคอรีย (978), มุสลิม (885) 
(160)  มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวีย 25/298 
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เถิด เพราะทุกๆประชาชาติจะมีวันอีด และวันนี้เปนวันอีดของเรา” และ
หลังจากที่ทานเผลอฉันก็ใหเด็กทั้งสองรีบออกไป” (161) 

ทานหญิง อาอิชะฮฺ ยังเลาอีกวา “มีทาสชาวหะบะชี(เอธิโอเปย)มา
รายรําบริเวณมัสญิดในวันอีด ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
ชวนฉันไปดู ฉันไดพาดหัวของฉันลงบนไหลของทาน(และทานไดปกปด
ฉันดวยผาสไบของทานและฉันก็ชมการละเลนดังกลาว)” (162) 

อัน-นะวะวีย กลาววา "หะดีษฺนี้ไดสาธยายถึงบุคลิกความเปนมี
จิตเมตตา เอ็นดู กรุณา และการสังคมที่ดีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ-   
อะลัยฮิวะสัลลัม ที่มีตอครอบครัว ภริยา และคนอื่นๆ"(163) 

อิบนุ หะญัรฺกลาวเสริมวา “ในหะดีษฺขางตนสงเสริมใหมีการเปด
กวางแกครอบครัวในวันอีดดวยสิ่งตางๆที่ทําใหพวกเขารูสึกพอใจ และ
ผอนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยของอิบาดะฮฺ...และการประกาศความ 
รื่นเริงสุขสันตในวันอีดเปนเอกลักษณของอิสลามอยางหนึ่ง(164) 

 
ขอช้ีแจงบางประการเก่ียวกับละหมาดอีด 

 ตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดเปนเพียงสุนัตมิใชวาญิบ ดังนั้นหากไมได
ปฏิบัติ ไมวาจะดวยความหลงลืมหรือเจตนาก็ตาม ก็ไมทําให
ละหมาดอีดเปนโมฆะ หรือเสียหาย(165) 

                                                 
(161)  อัล-บุคอรีย (949), มุสลิม (892) 
(162)  อัล-บุคอรีย (443,949), มุสลิม (892) 
(163)  ชัรหุ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/424 
(164)  ฟตหุลบารีย 2/514 
(165)  อัล-อุมม 1/236, อัล-มุฆนีย 3/275 
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 หากลืมตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดและนึกข้ึนไดขณะที่กําลังอานอัล-  
ฟาติหะฮฺหรือหลังจากนั้น ตามทัศนะที่มีน้ําหนักกวาถือวาไม
จําเปนตองกลับไปทําตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิด อีก(166) 

 หากมะมูมเขาละหมาดอีด(ตักบีเราะตุลอิหฺรอม) ขณะที่อิมาม
กําลังกมรุ กูอฺ  ก็ให เขากมลงรุ กูอฺตามอิมามทันที  โดยไม
จําเปนตองอานฟาติหะฮฺและกลาวตักบีรฺ อัซ-ซะวาอิดใหเสร็จ
เสียกอน(167) 

 หากมะมูมเริ่มเขาละหมาดอีดในร็อกอัตที่สอง ก็ใหกลาวตักบีรฺ 
อัซ-ซะวาอิดตามจํานวน 5 ตักบีรฺ ตามจํานวนการตักบีรฺใน
ร็อกอัตที่สองของอิมาม และในร็อกอัตที่สองของเขา(หลังจากที่
เขาลุกข้ึนยืนเมื่ออิมามใหสลามแลว)ก็ใหกลาวตักบีรฺ อัซ-      
ซะวาอีดจํานวน 5 ครั้งเชนเดียวกัน(168) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(166)  อัล-อุมม 1/236, อัล-มุจญมูอฺ 5/18,21, เราเฎาะฮฺ 1/580, อัล-มุฆนีย 3/175 
(167)  เราเฎาะฮฺ 1/580 
(168)  เราเฎาะฮฺ 1/580 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ละหมาดอีดที่มศุ็อลลาคือซุนนะฮฺ 
(ทัศนะของอุละมาอฺวาดวยการละหมาดอีดที่สนาม) 
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1. ความหมายของมุศ็อลลา 

มุศ็อลลา หมายถึง ลานกวางที่จัดเตรียมไวสําหรับละหมาดอีด 
โดยจะมีการปกหอก ไม หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งไวเพื่อเปนสัญลักษณแสดงให
รูวาเปนบริเวณที่เตรียมไวสําหรับละหมาดอีด(169) 
 
2. ท่ีมาของการละหมาดที่มุศ็อลลา 

อุละมาอฺสวนใหญตางมีมติเห็นพองกันวาแบบอยางการละหมาด
อีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น
คือ ทานจะปฏิบัติที่มุศ็อลลาหรือสนามละหมาดเปนประจํา(170) ซึ่งก็มี
หลักฐานมากมายที่มาสนับสนุนและยืนยันทัศนะดังกลาว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

1. อบูสะอี๊ด อัล-คุดรียเลาวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม จะออกไปยังมุศ็อลลา (สนามละหมาด) ในวันอีดิลฟฏรฺและ
อีดิลอัฎฮาเปนประจํา และส่ิงแรกที่ทานกระทําคือละหมาดอีด เสร็จแลว
ทานก็ลุกข้ึนยืน(บนเทาของตัวเองโดยปราศจากมินบัรฺ)หันหนาไปยัง
มะมูมในขณะที่พวกเขายังคงนั่งอยูในแถว แลวทานก็ใหคุฏบะฮฺดวยการ
                                                 
(169)  ดู เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย (977) 
(170)  ดู ซฺาดุล มะอาด 1/172 และ ฟตหุลบารีย 2/361 
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ใหบทเรียนพรอมกับคําส่ังเสีย ... แลวทานก็เลิก(คือเสร็จพิธี)” อบู สะอี๊ด 
กลาวตอไปวา “และปจจุบันนี้ประชาชนก็ยังคงปฏิบัติอยูอยางนั้น” (171) 

อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “หะดีษฺนี้เปนหลักฐานสําหรับผูที่เห็น
วาซุนนะฮฺใหออกไปละหมาดอีดที่มุศ็อลลา และการละหมาดอีดที่  
มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวาการละหมาดอีดที่มัสญิด และชาวเมืองตางๆ
สวนใหญก็ยึดปฏิบัติตามซุนนะฮฺดังกลาว” (172) 

อิบนุ หะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานีย กลาววา “หะดีษฺนี้เปนหลักฐานที่
ระบุวาซุนนะฮฺใหออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลา และแทจริงการละหมาด
อีดที่มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวาการละหมาดอีดในมัสญิด เพราะทาน 
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปฏิบัติดังกลาวเปนกิจวัตร ในขณะที่
ความประเสริฐของการละหมาดในมัสญิดของทานนั้นมีมากมาย(แตทาน
ก็ยังละหมาดอีดที่มุศ็อลลาอยางตอเนื่อง)” (173) 

อัล-อัยนีย อัล-หะนะฟย กลาววา “และในหะดีษฺนี้แสดงใหเห็นวา
มีบัญญัติใหออกสูมุศ็อลลา และไมมีการละหมาดอีดในมัสญิด เวนแต
เมื่อมีเหตุจําเปน” (174) 

2. อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม จะออกสูมุศ็อลลาในเชาวันอีด และมีคนคอยถือหอกออกไป
พรอมกับทานดวย เมื่อถึงมุศ็อลลาก็ทําการปกหอกไวตรงหนาทาน แลว

                                                 
(171)  อัล-บุคอรีย 2/259-260, มุสลิม 3/20, อัน-นะสาอีย 1/234, อัล-บัยฮะกีย 3/280 
(172) ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย 6/417 
(173)  ดู ฟตหุลบารีย 2/450 
(174)  ดู อุมดะตุลกอรีย 6/280-281 
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ทานก็ละหมาดอีดโดยหันหนาไปยังมัน ที่ทําเชนนั้นเพราะมุศ็อลลานั้น
เปนลานกวางที่ไมมีส่ิงใดใชเปนกําแพงกั้นได” (175) 

3. อัล-บัรฺรฺออฺ  อิบนุ อฺาซิบ กลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ-      
อะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกไปยังบากิอฺ(สถานที่แหงหนึ่งในนครมะดีนะฮฺ)ใน
วันอีดิลอัฎฮา (ในบางรายงานระบุวา “ออกไปยังมุศ็อลลา”) แลวทานก็
ละหมาดอีดจํานวนสองร็อกอัต แลวทานก็หันหนามายังพวกเราแลว
กลาวคุฏบะฮฺ” (176) 

4. มีคนถามอิบนุ อับบาสวา “ทานเคยรวมละหมาดอีดพรอมกับ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหรือไม?” ทานตอบวา “เคย หากไม
เพราะที่ฉันมีความใกลชิดกับทาน ฉันคงไมไดรวมละหมาดกับทานเปน
แน(เพราะอิบนุ อับบาสยังเปนเด็กในขณะนั้น) ทานจะออกไปยังสถานที่ 
ที่มี สัญลักษณ บริเวณบานของกะษีรฺ อิบนุ อัศ-ศ็อลตแลวทานก็
ละหมาดและกลาวคุฏบะฮฺ...” (177) 

จากหลักฐานขางตน อุละมาอฺสวนใหญจึงเห็นวา “ละหมาดอีดที่
มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวา และนั่นคือซุนนะฮฺที่ทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮุ- 
อะลัยฮิ วะสัลลัมไดปฏิบัติไวอยางตอเนื่อง” (178) 

อิมาม อัล-บะฆอวียกลาววา “ซุนนะฮฺ(ในการละหมาดอีด) คือ    
อิมามตองออกไปละหมาดอีดทั้งสองยังมุศ็อลลา ยกเวนเมื่อมีเหตุจําเปน 
จึงใหละหมาดในมัสญิด” (179) 

                                                 
(175)  อัล-บุคอรีย 1/354, มุสลิม 2/55, อบู ดาวูด 1/109, อัน-นะสาอีย 1/232, อิบนุ มาญะฮฺ 
(176)  อัล-บุคอรีย 2/273, อะหฺมัด 4/282 
(177)  อัล-บุคอรีย 2/373, มุสลิม 2/18-19, อิบนุ อบี ชัยบะฮฺ 2/3/2 
(178)  ดู ซฺาดุล มะอาด ของอิบนุล ก็อยยิม 1/172 และ ฟตหุลบารีย 2/361 
(179)  ดู ชัรหุสฺ ซุนนะฮฺ 4:294 
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3. ทัศนะอุละมาอฺวาดวยการละหมาดอีดท่ีมุศ็อลลา 
3.1 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับหะนะฟย 
ในหนังสือมัซฮับหะนะฟยระบุวา “การออกสูสนามหรือทุงกวาง

เพื่อละหมาดอีดนั้นเปนซุนนะฮฺ ไมวามัสญิดญามิอฺจะกวางใหญ(และจุ
มะมูมทุกคน) ก็ตาม นี่คือทัศนะที่ถูกตองของมัซฮับหะนะฟย และจะไม
มีการละหมาดอีดในมัสญิด เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น” (180)   
 

3.2 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับมาลิกีย 
อิมามมาลิกกลาววา “พวกเขา(หมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ)ไมได

ละหมาดอีดทั้งสอง(ในเมืองเดียวกัน)สองแหง และไมละหมาดที่มัสญิด 
แตพวกเขาออกไปยังมุศ็อลลาตามซุนนะฮฺที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ-      
อะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติไวเปนแบบอยาง” และทานไดรายงานจาก   
อิบนุ วะฮฺบจาก ยูนุส จาก อิบนุ ชิฮาบ ทานกลาววา “ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ออกไปยังมุศ็อลลา และประชาชนทุก
ประเทศก็ปฏิบัติตามซุนนะฮฺดังกลาว” (181)  

อิบนุ อัล-หาจญ กลาววา “และซุนนะฮฺเกี่ยวกับละหมาดอีดทั้ง
สองคือละหมาดที่มุศ็อลลา เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กลาวไวความวา “ละหมาดในมัสญิดของฉันประเสริฐกวาละหมาด
ที่มัสญิดอื่น 1000 เทา ยกเวนมัสญิดหะรอม” (182) ในขณะที่การละหมาด
ในมัสญิดของทานมีความประเสริฐอยางใหญหลวงเชนนี้ เรากลับพบวา

                                                 
(180)  ดู อัลฟะตาวา อัล-ฮินดียะฮฺ 1/118, อุมดะตุล กอริอฺ 5/381 
(181)  ดู อัล-มุเดาวะนะฮฺ อัล-กุบรอ 1/171 
(182)  มุสลิม 2/102, อิบนุ มาญะฮฺ (1406) อะหฺมัด 3/343, 3/397 
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ทานยังคงออกไปละหมาดอีดที่มุศ็อลลา(พรอมๆกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทาน)อยางตอเนื่อง โดยยอมละทิ้งมัสญิดของทานไว  

การปฏิบัติของทานดังกลาวเปนหลักฐานที่ชัดแจงที่สุดที่ส่ังกําชับ
ให(ประชาชาติของทาน)ออกไปละหมาดอีดทั้งสองยังมุศ็อลลา เพราะนั่น
คือซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และตามทัศนะ
ของมัซฮับมาลิกีย ถือวาการละหมาดอีดทั้งสองในมัสญิดเปนสิ่งที่อุตริ
หรือบิดอะฮฺ เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปนตองละหมาดอีดในมัสญิด จึงจะไม
ถือวาเปนบิดอะฮฺ เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยทํา
การละหมาดอีดในมัสญิดของทาน เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรง
ธรรมหลังจากทาน(ก็ไมเคยละหมาดอีดในมัสญิดเชนกัน)” (183) 
 

3.3 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับชาฟอีย 
อิมาม อัช-ชาฟอียกลาววา “มีรายงานมาถึงเราวาทานรอซูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาในเขต 
มะดีนะฮฺเปนประจํา เชนเดียวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺและผูคนรุนหลังก็
ปฏิบัติเชนนั้น เวนแตเมื่อมีเหตุจําเปน อาทิเชนฝนตกเปนตน (พวกเขาจึง
ละหมาดอีดในมัสญิด) เชนนี้แหละที่ไดปฏิบัติทั่วทุกเมือง ยกเวน
ชาวเมืองมักกะฮฺเทานั้น ซึ่งฉันไมเคยไดรับขาววามีบรรดาสะลัฟรุนกอน
ทานใดเคยละหมาดอีดพรอมประชาชนนอกจากในมัสญิดหะรอมเทานั้น 
และฉันคิดวาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะมัสญิดหะรอมนั้นเปนสถานที่ที่
ประเสริฐที่สุดบนโลกนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงไมชอบที่จะละหมาด ณ สถานที่
อื่นเทาที่จะทําได (วัลลอฮุ อะอฺลัม) เหตุที่ฉันกลาวเชนนั้นเพราะวาในเขต

                                                 
(183)  อัล-มัดคอล 2/383 และ เมาฮิบุลฺ ญะลีลฺ 2/195 
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มักกะฮฺนั้นไมมีพื้นที่กวางพอและหากวามีการพัฒนาเมืองและมัสญิดก็จุ
สําหรับประชาชนทําการละหมาดอีด ฉันเห็นวาพวกเขาไมจําเปนตองออก
สูมุศ็อลลา และหากพวกเขาออกไปก็ไมเปนไร และหากแมนวามัสญิดใด
เกิดคับแคบและไมเพียงพอกับจํานวนมะมูมที่จะมาละหมาดอีด แต     
อิหมามยังคงยืนกรานที่จะละหมาดอีดในมัสญิด ดังนั้นฉันเห็นวาการ
กระทําดังกลาวเปนสิ่งที่มักรูฮฺ ถึงแมวาจะไม(ถึงกับเสียละหมาดและ)
จําเปนตองละหมาดอีดใหมก็ตาม...” (184) 

อิมาม อัช-ชาฟอีย ยังเสริมอีกวา “และฉันชอบที่จะใหมีการ
ละหมาดอีดิลฟฏรฺและอีดิลอัฎฮาและละหมาดสุริ ยุปราคาหรือ
จันทรุปราคาที่ชนบทที่ไมมีการละหมาดุมอัตที่นั่น” (185)  

บนพื้นฐานของหะดีษฺหลายๆบทที่ผานมาและคําพูดของอิมาม อัช-
ชาฟอียขางตน ทําใหอิมาม อัน-นะวะวีย ยืนยันอยางหนักแนนวา “และ
ถาหากวาไมมีเหตุจําเปนใดๆ (อาทิเชนฝนตก มีโคลน อากาศหนาวจัด 
หวาดกลัว เปนตน) อีกทั้งมัสญิดก็คับแคบไมสามารถรองรับจํานวน
ประชาชนทั่วหมูบาน ก็ไมมีการโตแยงระหวางบรรดาอุละมาอฺวา การออก
สูสนาม(มุศ็อลลา)หรือลานกวางเพื่อละหมาดอีดนั้นเปนสิ่งที่ประเสริฐกวา
(การละหมาดอีดในมัสญิด) และถาหากวามัสญิดนั้นกวางและไมมีเหตุ
จําเปนใดๆ ดังนั้นในมัซฮับชาฟอียมีที่ขัดแยงออกเปนสองทัศนะดวยกัน 
คือ 

ทัศนะท่ีหน่ึง เห็นวาละหมาดอีดในมัสญิดประเสริฐกวาละหมาดที่
มุศ็อลลา (นี่เปนทัศนะที่ถูกตองกวาของชาฟอียและชาวอิรักสวนใหญ) 

                                                 
(184)  ดู อัล-อุมม 1/234 และมะริฟะตุสสุนัน วัล-อาษารฺ 3/31 
(185)  ดู อัล-อุมม 1/240 และมะริฟะตุสสุนัน วัล-อาษารฺ 3/27 
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ทัศนะท่ีสอง เห็นวาละหมาดที่มุศ็อลลาประเสริฐกวา (นี่คือทัศนะที่
ถูกตองกวาของอุละมาอฺมัซฮับชาฟอียกลุมหนึ่งจากเมืองคุรอซาน เพราะ
ทานนบีไดออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาอยางเปนนิจ) 

ตามสภาพการณปจจุบัน  ความขัดแยงของทั้งสองทัศนะดังกลาว
เปนเพียงทฤษฎีที่สามารถมาบรรจบกันได กลาวคือทัศนะที่หนึ่งที่กลาว
วาละหมาดอีดที่มัสญิดประเสริฐกวาละหมาดที่มุศ็อลลานั้นมีขอแม
วามัสญิดดังกลาวตองจุมะมูมหรือผูละหมาดทั้งหมดทั้งหญิงและชาย ซึ่ง
ตามสภาพความเปนจริงแลวแทบจะไมมีมัสญิดในเมืองใดหรือหมูบานใด
เลยในปจจุบันที่มีคุณสมบัติดังกลาว หมายถึงสามารถจุมะมูมไดทั้งหมด 
แมกระทั่งมัสญิดหะรอมที่มักกะฮฺและมัสญิดนบีที่มะดีนะฮฺก็ตาม ดังนั้น
ทั้งสองทัศนะจึงมาบรรจบกันที่วา “ละหมาดอีดที่มุศ็อลลาประเสริฐกวา
ละหมาดที่มัสญิดตามทัศนะของอุละมาอฺอิสลามสวนใหญ”  

อิมาม อัน-นะวะวีย ไดยืนยันอีกครั้งวา “บนพื้นฐานดังกลาว หาก
วาอิมามคนใดสละมัสญิดที่กวางเพื่อออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลา
พรอมๆ กับประชาชนทุกคน ถือวาการกระทําดังกลาวคานกับสิ่งที่
ประเสริฐกวา แตไมถือวาเปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ) แตหากวา
เขายังคงยืนกรานที่จะละหมาดอีดในมัสญิดที่คับแคบโดยปราศจากเหตุ
จําเปนใดๆที่ทําใหไมสามารถออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาได ถือวา
เปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ)” (186)  

เนื่องจากวาอิสลามไดสงเสริมประชาชาติมุสลิมทุกคนใหออกไป
ละหมาดอีดพรอมๆ กัน และรวมเปนสักขีพยานและประกาศความ
ย่ิงใหญและชัยชนะเหนือชัยฏอน ไมวาจะเปนสตรีแก แมหมาย หรือสาว

                                                 
(186)  ดู อัล-มุจญมูอฺ 5/8-9 และ นิฮายะตุลฺ มุหฺตาจญ 2/384 
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สวย ทั้งที่มีประจําเดือนและไมมี และเด็กเล็กเด็กนอย ดังนั้นจะเห็นได
วา แทบจะไมมีมัสญิดหมูบานใดเลยที่จุมะมูมทั้งหมด สวนใหญแลวลน
ออกไปขางนอกมัสญิดและตองละหมาดอีดที่ลานนอกมัสญิด ซึ่ง
ตามมัซฮับชาฟอียแลวถือวาเหตุการณดังกลาวเปนสิ่งที่นารังเกียจหรือ 
มักรูฮฺอยางเปนเอกฉันท 

อยางไรก็ตามอิมาม อัช-ชาฟอียและบรรดาสหายของทานเห็นวา 
“หากอิมามจะออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลา เขาตองแตงตั้งตัวแทนไว
คนหนึ่งเพื่อเปนอิหมามนําละหมาดอีดและอานคุฏบะฮฺในมัสญิดพรอมๆ
กับบรรดาผูที่ออนแอหรือแกชราที่ไมสามารถออกสูสนามละหมาดได(187) 
 

3.4 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับหันบะลีย 
อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “ซุนนะฮฺของละหมาดคือละหมาดที่

มุศ็อลลา(ไมใชที่มัสญิด) เพราะเราถูกส่ังใหปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทาน 
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ... และไมเคยมีรายงานจากการปฏิบัติ
ของทานนบีวาเคยละหมาดในมัสญิด ยกเวนเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น” (188) 

ทานกลาวอีกวา “สวนเหตุผลของเรา(ที่เห็นวาละหมาดอีดที่
มุศ็อลลาประเสริฐกวาละหมาดในมัสญิดไมวามัสญิดนั้นจะกวางหรือ
แคบก็ตามนั้น) เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะ
ทิ้งมัสญิดของทานและออกไปละหมาดยังมุศ็อลลา เชนเดียวกับการ
กระทําของบรรดาเคาะลีฟะฮฺหลังจากทาน และแนนอนอยางยิ่งวา ทาน 
นบีจะไมสละหรือยอมทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกวา ในขณะที่ส่ิงนั้นอยูเพียงแค
เอื้อม และพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ไมสมบูรณหรือประเสริฐนอยกวา 
                                                 
(187)  ดู อัล-มัจญมูอฺ 5/9 
(188)  ดู อัล-มุฆนีย 2/382 
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ในขณะที่ส่ิงนั้นอยูไกลลิบ อีกทั้งทานก็ไมไดบัญญัติใหประชาชาติของ
ทานละทิ้งสิ่งที่ประเสริฐกวาดวย...” (189) 

 
3.5 ทัศนะของอุละมาอฺมัซฮับซอฮิรีย 
อิบนุ หัซฺม กลาววา “และซุนนะฮฺของการละหมาดอีดทั้งสองคือ

ใหประชาชนของทุกหมูบานหรือเมืองออกไปยังลานกวางใกลๆกับบาน
ของพวกเขาในชวงเชาของวันอีดหลังจากที่ดวงอาทิตยเริ่มทอแสงและ
เริ่มอนุญาตใหละหมาดสุนัต...” (190) และหากเกิดความลําบากที่จะออกไป
ยังมุศ็อลลาไดก็ใหละหมาดในมัสญิดญามิอฺ...และทานรอซูล ศ็อลลัลลอ
ฮุ- อะลัยฮิวะสัลลัม จะออกไปยังมุศ็อลลาเพื่อละหมาดอีดทั้งสองเปน
ประจํา ดังนั้นการละหมาดอีดที่มุศ็อลจึงประเสริฐกวา และละหมาดอีดที่
อื่น(ในมัสญิด)ก็ใชได เพราะมันเปนเพียงแบบอยางที่ทานรอซูลไดกระทํา
ไว ไมใชคําส่ัง” (191) 

 

4. สรุปความ 
  จากหลักฐานและทัศนะตางๆของบรรดาอุละมาอฺมัซฮับทั้งสี่

ขางตน ทําใหเปนที่ประจักษแกเราวาละหมาดอีดที่มุศ็อลลาหรือสนาม
ละหมาดนั้นเปนซุนนะฮฺและประเสริฐกวาละหมาดอีดในมัสญิด  

บางมัซฮับถือวาการละหมาดอีดในมัสญิดโดยปราศจากเหตุจําเปน
ใดๆ เปนการอุตริหรือบิดอะฮฺในศาสนา(ตามทัศนะของมัซฮับมาลิกีย)  

                                                 
(189)  ดู อัล-มุฆนีย 2/ 229-230 
(190)  ดู อัล-มุหัลลา 5/81 
(191)  ดู อัล-มุหัลลา 5/86-87 
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และบางมัซฮับถือวาการละหมาดอีดในมัสญิดที่คับแคบเปนการ
กระทําที่นารังเกียจหรือมักรูฮฺ(ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอีย)  

แนนอนอยางยิ่งวา ซุนนะฮฺละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นเปนซุนนะฮฺที่
บรรดาอิมามมัซฮับทั้งสี่ตางใหการสนับสนุนและยึดปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 
ความคลุมเครือและคําตอบ 

ถึงแมวาซุนนะฮฺละหมาดอีดที่มุศ็อลลาจะเพรียบพรอมดวย
หลักฐานที่มั่นคงและไดรับการสนับสนุนจากอุละมาอฺสวนใหญ แตก็ยัง
เกิดความคลุมเครือแกอุละมาอฺบางคน โดยที่พวกเขาเห็นวาการที่ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตองออกไปละหมาดที่มุศ็อลลานั้น 
เพราะมัสญิดของทานคับแคบไมจุสําหรับมะมูมที่ไปละหมาดอีดพรอม
กับทาน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นการละหมาดอีดในมัสญิดประเสริฐกวา
ละหมาดที่มุศ็อลลา ถาหากวามัสญิดนั้นกวางขวางและสามารถจุมะมูม
ทั้งหมด(192) 

ทัศนะดังกลาวเปนสิ่งที่ควรพิจารณาและทบทวนอยางยิ่ง เพราะ
หากเปนเชนนั้นจริง แนนอนวาทานรอซูลคงจะไมออกไปละหมาดอีดยัง
มุศ็อลลาอยางเปนนิจ เพราะทานจะไมปฏิบัติส่ิงใดอยางเปนนิจ เวนแต
วาส่ิงนั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาและประเสริฐกวา  

ที่นาแปลกก็คือมัซฮับชาฟอียไดยึดเอาการละหมาดุมอัตของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในมัสญิดของทานเพียงแหงเดียว
อยางสม่ําเสมอในเขตนครมะดีนะฮฺเปนหลักฐานสําหรับการไมอนุญาตให
มีการละหมาดุมอัต(ซึ่งเปนวันอีดประจําสัปดาห)เกินสองแหงในเมือง

                                                 
(192)  ดู คําพูดของ อิมาม อัน-นะวะวีย ใน ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/417 
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หนึ่งๆ และถือวาญะมาอะฮฺที่สองนั้นใชไมได(เปนโมฆะ) ในขณะเดียวกัน
กลับไมยึดเอาแบบอยางการละหมาดอีดที่มุศ็อลลาอยางสม่ําเสมอของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนอีดประจําป มาเปนหลักฐาน
ที่ช้ีชัดวาละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นประเสริฐกวาละหมาดอีดที่มัสญิด  
ญามิอฺ 

ในทางกลับกัน เรากลับพบวามีชาวมุสลิมในบานเราจํานวนไมนอย
ที่ยึดเอามัสญิดเล็กๆทั่วไป หรือบาลัยเปนสถานที่ละหมาดอีด ซึ่งจะ
พบวาในหมูบานหนึ่งๆจะมีการละหมาดอีดในมัสญิดหรือบาลัยมากกวา
หนึ่งแหง และอางวาสถานที่ละหมาดอีดของพวกเขาประเสริฐกวา   
มุศ็อลลาหรือสนามละหมาด ซึ่งขัดกับทัศนะของอุละมาอฺมากมายตามที่
ไดกลาวมาแลว และยังขัดกับเปาหมายหลักของเทศกาลวันอีดอีกดวย 
วัลลอฮุอะอฺลัม 

สวนคํ าอ า งที่ ว า  “ท านปฏิบัติ เชนนั้ น เพราะความคับแคบ
ของมัสญิด” เปนคําอางที่ไรซึ่งหลักฐาน เพราะหากเปนเชนนั้นทานก็คง
จะรีบขยับขยายมัสญิดของทานใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพราะความประเสริฐ
ของการละหมาดในมัสญิดของทานนั้นมีมาก แตทานก็ไมทําเชนนั้นและ
ยังคงออกไปละหมาดอีดพรอมๆ กับเศาะหาบะฮฺในละแวกมะดีนะฮฺที่
มุศ็อลลาจวบจนวาระสุดทายแหงชีวิต  

เชนเดียวกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ ถึงแมวาจะมีการตอเติมมัสญิด
แลวก็ตาม ก็ไมมีรายงานวาพวกเขาเคยละหมาดอีดในมัสญิดโดย
ปราศจากเหตุสุดวิสัยใดๆ 

เชนเดียวกับคําอางที่วา “เหตุที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม เลือกละหมาดอีดที่มุศ็อลลานั้นเพราะขณะนั้นมีเพียงมัสญิด
นะบะวียเพียงแหงเดียวเทานั้น ทําใหไมจุสําหรับมะมูมทั้งหมด” เปนคํา
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อางที่ขัดกับหลักฐานอันชัดแจง เพราะมัสญิดในมะดีนะฮฺสมัยทานรอซูล
นั้นมีมากมายและเปนที่รูจักกัน อาทิเชน มัสญิดกุบาอฺ ซึ่งเปนมัสญิดแหง
แรกที่ทานไดสรางไวกอนมัสญิดนะบะวีย มัสญิดกิบละตัยน และมัสญิด
อัลฟตหฺ ฯลฯ(193) 

อิมาม อัช-เชากานีย กลาววา “สําหรับคําอางที่วาสาเหตุที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตองออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลลาเพราะ
มัสญิดทานนบีคับแคบนั้น เปนเพียงการคาดเดาที่ไมมีน้ําหนักพอที่จะใช
เปนเหตุผลหรือขออางเพื่อหลีกเล่ียงจากการปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทาน
ในการออกไปละหมาดอีดยังมุศ็อลได หลังจากที่ยพวกเขายอมรับวามี
การออกไปละหมาดยังมุศ็อลลาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ- 
วะสัลลัม อยางเปนนิจ” (194) 
 
คําเรียกรองและเชิญชวน 

หวังวาดวยคําชี้แจงขางตนคงทําใหเกิดความกระจางชัดอยางแจม
แจงแกพี่นองมุสลิมทุกคนและไมคลุมเครืออีกตอไปเกี่ยวกับซุนนะฮฺการ
ละหมาดอีดที่มุศ็อลลาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
บรรดาเศาะหาบะฮฺหลังจากทาน  

และไมควรอยางยิ่งที่ปฏิเสธหรือตอตานการละหมาดอีดที่มุศ็อล
ลานั้น เพราะโดยแทจริงแลวนั่นคือการตอตานแบบอยางของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ทานไดถือปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกๆปจวบ
จนวาระสุดทายแหงชีวิตและตามดวยบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานและชน
รุนหลังจากนั้น 
                                                 
(193)  ดูช่ือมัสญิดตางๆที่อิบนุ หะญัรไดกลาวไวใน ฟตหุลบารีย 1/445 
(194)  ดู นัยลุลฺ เอาฏ็อรฺ 3/248 
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เปนสิ่ งที่ ไมควรสําหรับมุสลิมผูอางตนวารักอัลลอฮฺและรัก      
รอซูลของพระองค ที่จะปฏิบัติสวนทางกับคําส่ังและแนวทางการปฏิบัติ
ศาสนกิจของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเฉพาะถาหาก
เขาแสดงออกดวยการปฏิเสธหรือตอตานอยางสิ้นเชิง 

ในขณะที่พระองคอัลลอฮฺไดตรัสไวในสูเราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ      
อายะฮฺที่ 36 วา  

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً                      ﴿ 
أَنْ َيكُونَ لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه                     

  ﴾الالً ُمِبيناًفَقَْد َضلَّ َض
ความวา “ไมบังควรแกผูศรัทธาชายและหญิงเมื่ออัลลอฮฺและ  
รอซูลของพระองคไดทรงกําหนด(ใชใหปฏิบัติ)กิจการใดแลว ยังมี
ทางเลือกอื่นอีกในกิจการของพวกเขา และผูใดไมยอมเชื่อฟง (ไม
ปฏิบัติตาม)อัลลอฮฺและรอซูลของพระองคแลว แนนอนเขาไดหลง
ทางอยางชัดแจง” 

 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 
 
 
 
 
 


