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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บัญญัติตางๆ วาดวยอุฎหิยะฮ ฺ
 
1. ความหมายของอุฏหิยะฮฺ  

อุฎหิยะฮฺดานภาษา หมายถึงสัตวที่ถูกเชือดในเวลาฎหา (เวลาเชาหลังจากที่
ตะวันทอแสงแลว) หรือสัตวที่ถูกเชือดในวันอีดอัฎหา (ลิสานุลอะร็อบ, 8/29-30, อัลมิศ
บาหุลมุนีร, หนา 359, มุคตารฺ อัสศิหาหฺ, หนา 378)  

อุฏหิยะฮฺดานบัญญัติอิสลามหมายถึง ชื่อสัตวเลี้ยงที่ถูกเชือดในวันอีดอัฏหาและ
วันตัชรีก (วันที่ 11-13 เดือนซุลหิจญะฮฺ) เนื่องในโอกาสวันอีดอัฎหา ดวยเจตนาเพื่อหวัง
ความใกลชิดและความโปรดปรานจากเอกองคอัลลอฮฺ ตามขอแมและเงื่อนไขบาง
ประการ (อัตตะอฺรีฟาต, หนา 29, อัดดุรรุลมุฆตารฺ, 6/312, อะนีสอัลฟุเกาะฮาอฺ, หนา 279, 

มุฆนีลมุหฺตาจญ, 6/122, อัลอิกนาอฺ, 2/277)  
 

2. บัญญัติวาดวยอุฎหิยะฮฺ  
อุฎหิยะฮฺมีบัญญัติทั้งในอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และอิจญมาอฺ (มติเอกฉันทของอุ

ละมาออิสลาม)  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  ﴾فََصلِّ لَِربَِّك َواحْنَرْ ﴿
“ดังนั้นเจาจงละหมาดเพื่อพระเจาของเจา และจงเชือดสัตวอุฎ
หิยะฮ”ฺ (อัลเกาษัร, 2) 

  
ِ ِهللاِ ﴿ ِ َونُُسيِك َوحَمْيَاَي َوَمَما  رَبِّ الَْعالَِمنَي، َال قُْل إِنَّ َصَال

ِمْرُت وَ 
ُ
ُ َوبَِذلَِك أ َ يَك  ْ رَشِ نَا

َ
ُل الُْمْسِلِمنيَ  أ وَّ

َ
 ﴾أ

“จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา แทจริงการละหมาดของฉัน และ
การอิบาดะฮฺ (หัจญหรือการเชือด) ของฉัน การมีชีวิตของฉัน 
และการตายของฉัน ลวนเพื่ออัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล
โลกเทานั้น ไมมีการต้ังภาคีใดๆ แกพระองค และดวยการ
ปฏิบัติดังกลาวขาพระองคถูกสั่งใชใหปฏิบัติ และขาพระองคคือ
คนแรกในหมูผูสวามิภักด์ิ” (อัลอันอาม 162-163) 
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ْ اْسَم اِهللا بَلَ َما َرَزَقُهْم مِّن ﴿ َْذُكُروا ِّ ٍة َجَعلْنَا َمنَْساًك  مَّ
ُ
َوِللُكِّ أ

  ﴾بَِهيَمِة االْ�َْغَعـمِ 
“และสําหรับทุกๆ ประชาชาติเราไดกําหนดสถานที่และเวลา
สําหรับประกอบพิธีกรรม (หัจญและเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ) เพื่อ
พวกเขาจะไดกลาวพระนามของอัลลอฮฺ ตอสิ่งที่พระองคทรง
ประทานใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขาจากปศุสัตว (อูฐ วัว 
แพะ แกะ)” (อัลหัจญ, 34) 

  
อายะฮฺเหลานี้บงบอกวาการเชือดเพื่อความใกลชิดกับอัลลอฮฺเปนสิ่งที่ถูก

บัญญัติไวในทุกศาสนาและสําหรับทุกประชาชาติ และเปนหลักฐานที่ชัดเจนที่บงชี้วา
การเชือดเปนอิบาดะฮฺและผลประโยชนอยางหนึ่งในทุกสมัย ทุกสถานที่ และทุก
ประชาชาต ิ

สวนสุนนะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มีบัญญัติการ
เชือดอุฎหิยะฮฺทั้งจากคําพูดของทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การปฏิบัติของ
ทาน และการยอมรับ ดังนั้นบัญญัติการอุฎหิยะฮฺในสุนนะฮฺจึงครอบคลุมสุนนะฮฺทั้งสาม
ประเภท นั่นคือ คําพูด การปฏิบัติ และการยอมรับ 

อัลบัรรออ บิน อาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา 

  »من ذبح بعد الصالة فقد تم نسكه، وأصاب سنة املسلمني«
“ผูใดเชือดหลังจากเสร็จพิธีละหมาดอีด ถือวาการเชือดอุฎหิ
ยะฮฺของเขาสมบูรณแลว และถูกตองตามธรรมเนียมการปฏิบัติ
ของมุสลิม”  (อัลบุคอรีย, (5560), และมุสลิม, (1961)) 

 
อุกบะฮฺ บิน อามิร เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแบงสัตว

สําหรับอุฎหิยะฮฺในหมูเศาะหาบะฮฺของทาน และสวนของอุกบะฮฺไดรับญะ
ซะอะฮฺ (ช่ือเรียกลูกสัตวที่ฟนยังงอกไมเต็มและยังไมรวง ถาเปนลูกแพะก็จะมี
อายุระหวาง 6-9 เดือน - ลิสานุลอะร็อบ 2/219-220, อัสศิหาหฺ, 3/1194) ดังนั้นเขาจึง
กลาววา “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ฉันไดสวนแบงที่เปนญะซะอะฮฺ?” ทานจึงตอบวา 
“จงใชมันเชือดอุฎหิยะฮฺ” (อัลบุคอรีย, (5547), และมุสลิม, (1965)) 

อะนัส บิน มาลิก เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือดอุฎ
หิยะฮฺดวยแกะสีเทาสองตัว ทานเชือดดวยมือของทานเอง ทานกลาวพระนาม
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ของอัลลอฮฺ (บิสมิลลาฮฺ) และตักบีร (อัลลอฮุอักบัร) และทานวางเทาของทาน
ลงบนสีขางของมันทั้งสอง” (อัลบุคอรีย, (5565), และมุสลิม, (1966)) 

ุนดุบ บิน สุฟยาน อัลบะญะลีย เลาวา “ฉันไดรวมละหมาดอัฎหาพรอมกับทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังเสร็จละหมาดกับประชาชนเสร็จ
เรียบรอยแลว ทานไดมองไปยังแพะที่ถูกเชือด (ทิ้งไว) ดังนั้นทานจึงกลาววา 

َالِة فَلْيَْذبَْح َشاًة َماَكَغَها، َوَمْن لَْم يَُكْن َذبََح « َمْن َذبََح َقبَْل الصَّ
 »فَلْيَْذبَْح بَلَ اْسِم اهللاِ 

“ผูใดไดเชือดกอนละหมาด (หมายถึงละหมาดอีดยังไมเสร็จสิ้น) 
เขาจงเชือดแพะตัวอื่นแทน และผูใดยังไมไดเชือดก็จงเชือดบน
พระนามของอัลลอฮฺ” (อัลบุคอรีย, (5562), และมุสลิม, (1960) สํานวน
เปนของมุสลิม) 

 
สวนอิจญมาอฺหรือมติเอกฉันทของอุละมาอเกี่ยวกับบัญญัติการอุฎหิยะฮฺ ก็มีอุ

ละมาอหลายทานที่กลาวดังกลาว 

มีกลาวในหนังสือ (อัลมุฆนีย) วา “ชาวมุสลิมตางมีมติเปนเอกฉันทวาการอุฎหิ
ยะฮฺเปนบัญญัติศาสนาอยางหนึ่ง” (อัลมุฆนีย, 9/435) 

อิบนุ อัลมุลักกิน กลาววา “ไมมีการขัดแยงใดๆวาการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนหนึ่งในอิ
บาดะฮฺของศาสนา” (อัลอิอฺลาม, 10/182) 

อัชเชากานียกลาววา “หะดีษตางๆในบทที่เกี่ยวกับการเชือดอุฎหิยะฮฺบงบอกถึง
บัญญัติการเชือดอุฎหิยะฮฺ และไมมีการขัดแยงใดๆในเรื่องนี้ และการเชือดอุฎหิยะฮฺ
เปนอิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺทรงชื่นชอบที่สุดที่ถูกปฏิบัติในวันแหงการเชือด” (นัยลุลเอาฏอรฺ, 
5/112) 

 
3. ความประเสริฐของการสงเสริม  

ถึงแมวาจะไมพบหลักฐานที่นาเชื่อถือที่ระบุถึงความประเสริฐของมันเลย อิบนุ 
อัลอะเราะบีย กลาววา  

“ไมมีหะดีษที่เศาะฮีหฺแมแตบทเดียวเกี่ยวกับความประเสริฐของการ
อุฎหิยะฮฺ” (อาริเฎาะตุลอะหฺวะซีย, 6/228)           

แตอุฎหิยะฮฺก็เปนอิบาดะฮฺที่สําคัญยิ่งและเปนสัญญาณแหงความยิ่งใหญของ
อิสลามอยางหนึ่ง ที่สงเสริมใหชาวมุสลิมทุกคนยึดปฎิบัติอยางตอเนื่อง อยางนอยก็เปน
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การปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งทานไมเคยละทิ้ง
การเชือดอุฎหิยะฮฺเลยตลอดสิบปที่ทานพํานักอยู ณ มหานครมะดีนะฮฺ  

อาอิชะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َحبَّ إىَِل اِهللا ِمْن إِْهَراِق «
َ
َما َعِمَل آَديِمٌّ ِمْن َقَمٍل يَْوَم اجَّْحِر أ

ْ يَْوَم الِْقيَامَ  ِ
ْ
ِم، إِغََّها حَكَأ َّ ْظالَفَِها ، َوإِنَّ ا

َ
ْشَعارَِها َوأ

َ
ِة بُِقُرْونَِها َوأ

رِْض فَِطيْبُْوا بَِها 
َ
ْن َفَقَع ِمَن األ

َ
ََقُع ِمَن اِهللا بَِماَكٍن َقبَْل أ َ َم  َّ ا

 »َغْفًسا
“ไมมีอิบาดะฮฺอันใดที่ผูเปนบาวปฏิบัติในวันอีดอัฎหาจะเปนที่
โปรดปรานและชื่นชอบของอัลลอฮฺเปนพิเศษมากไปกวาการ
หลั่งเลือดดวยการเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ และแทจริงสัตวอุฎหิยะฮฺ
ดังกลาวจะปรากฏในวันกิยามะฮฺพรอมกับเขา(ที่สวยงาม), ปุย
ขน (ที่นุมและดกฟู) และกีบเทา(ที่แข็งแกรง), และหยดเลือด
ของสัตวกุรบานทุกๆ หยดจะหยดลงบนพื้นที่ของอัลลอฮฺ 
กอนที่จะหยดลงถึงพื้นดิน ดังนั้นพวกทานจงเต็มใจเชือดุฎหิ
ยะฮฺเถิด” (เฎาะอีฟ, อิตตริมิซีร, 4/80, อัลมุสตัดร็อก 4/246 (ดู สิลสิ
ละฮฺ อัลอะหาดีษ อัดเฎาะอีฟะฮฺ, 2/14 (526)) 

 
อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

  »َمْن وََجَد َسَعًة فَلَْم يَُضحِّ فََال َفْقِرَبنَّ ُمَصالَّنَا«
“ผูใดมีความสะดวก แตไมยอมเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นเขาจงอยา
เขาใกลสนามละหมาดของเราเปนอันขาด” (อะหมัด 2/321, อิบนุ
มาญะฮฺ, (3123), อัลหากิม 2/389 และกลาววาเศาะฮีหฺ จากหะดีษขอ
งอบูฮุร็อยเราะฮฺ)  

 
4. หุกมการเชือดอุฎหิยะฮฺ  

อุละมาอมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับหุกมของการเชือดอุฎหิยะฮฺ แตอุละมาอ
สวนใหญเห็นวาเปนสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺสําหรับผูที่มีความสามารถไมใชวาญิบ ดังนั้น 
สําหรับผูที่มีความสามารถจึงสงเสริมใหเชือดอุฎหิยะฮฺทุกป เพื่อออกจากพิสัยของการคิ
ลาฟ นั่นคือทัศนะของอุละมาอที่วาวาญิบสําหรับผูที่มีความสามารถ (อัลมุจญมูอฺ 8/385, 

อัลมุฆนีย 9/435, อัลหาวีย 15/71, อัลบะดาอิอฺ 4/192-193, บิดายะฮฺ อัลมุจญตะฮิด 1/348)  
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อิมามอัชชาฟอียกลาววา “การเชือดอุฎหิยะฮฺเปนสุนนะฮฺที่ฉันไมชอบละทิ้งมัน” 

(อัลอุมม, 2/221)  

อิบนุ อับดิลบัรร กลาววา “สรุปจากมัซฮับอิมามมาลิก การเชือดอุฎหิยะฮฺเปนสุน
นะฮฺหนึ่งที่ถูกสั่งกําชับใหชาวมุสลิมยึดปฏิบัติ และสงเสริมใหกระทํา และไมอนุญาตให
ละทิ้งมัน นอกจากผูที่กําลังทําหัจญอยู ณ ทุงมินาเทานั้น...” (อัลอิสติซการ, 15/156) 

ทานยังกลาวอีกวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือดอุฎหิยะฮฺ
ตลอดชีวิตของทาน และไมมีรายงานจากทานวาทานละทิ้งการเชือดอุฎหิยะฮฺเลย ทั้งยัง
สงเสริมให (ประชาชาชาติของทาน) เชือดอุฎหิยะฮฺอีกดวย ดังนั้นจึงไมเปนการควร
สําหรับมุสลิมที่มีความสะดวกดานทรัพยสินที่จะละทิ้งการเชือดอุฎหิยะฮ”ฺ (อัลอิสติซการ
, 15/163-164) 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن اَكَن يَرُْجو اهللاََّ ﴿
ُ
لََقْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوِل اِهللا أ

َْوَم اْآلِخَر وََذَكَر اهللاََّ َكِثرًيا ْ    ﴾َوا
“แนแท ในตัวของทานเราะสูลุลลอฮฺนั้นมีแบบอยางอันดีงาม
สําหรับพวกเจา สําหรับผูที่หวัง (ในความโปรดปรานของ) 
อัลลอฮฺและวันปรโลกและรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก” (อัลอะหฺ
ซาบ, 21) 

 
5. ทําไมจึงสงเสริมใหเชือดอุฎหิยะฮฺ 

1. เพื่อสรางความใกลชิดตอเอกองคอัลลอฮฺ 
2. เพื่อเปนการฟนฟูแบบฉบับของทานนบีอิบรอฮีม 

3. เพื่อเปนการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

4. เพื่อแสดงออกถึงความใจกวาง เอื้ออาทรตอบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน 
และบรรดาผูขัดสนในวันอีด 

5. เพื่อนําความสุขสําราญและมิตรภาพที่ดีสูสังคม โดยเฉพาะคนยากจนและ
อนาถา 

6. เพื่อแสดงถึงการขอบคุณตอความโปรดปรานและริซกี อันเปยมลนของอัลลอฮฺ 
7. เพื่อเปนสัญญาณที่บงบอกถึงการภักดีและยอมสิโรราบตออัลลอฮฺและศาสน

ทูตของพระองค 
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6. ระหวางการเชือดอุฎหิยะฮฺกับการบริจาคทานดวยราคาอุฎหิยะฮฺ อยางไหนประเสริฐ
กวากัน ? 

อุละมาอสวนใหญเห็นวาการเชือดอุฎหิยะฮฺประเสริฐกวาการใหบริจาคทานดวย
ราคาอุฎหิยะฮฺหรือมากกวานั้น เพราะการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนหนึ่งในสัญลักษณที่โดด
เดนของศาสนา และเปนสุนนะฮฺที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยึดปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง  พรอมทั้งสั่งกําชับและสงเสริมอยางหนักใหประชาชาติของทานที่มี
ความสามารถยึดปฏิบัติ และที่สําคัญการใหความสําคัญกับการบริจาคทานมากกวา
การเชือดอุฎหิยะฮฺจะกอใหเกิดการละเลยและละทิ้งสุนนะฮฺการเชือดอุฎหิยะฮฺในที่สุด 

หลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความประเสริฐของการเชือดอุฎหิยะฮฺมากกวาการ
บริจาคทานดวยราคาของมันคือ มีอยูปหนึ่งในสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ประชาชนตกอยูในความหิวโหยอยูซึ่งชวงนั้นตรงกับเทศกาลแหงการเชือดอุฎ
หิยะฮฺพอดี แตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไมไดสั่งใหบรรดาเศาะหาบะฮฺให
บริจาคเงินแกบรรดาผูที่ตกยาก แตทานกลับเห็นดวยกับการเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺของพวก
เขา และไดสั่งใหพวกเขาทําการแจกจายเนื้ออุฎหิยะฮฺเหลานั้นแกผูที่ขัดสน  

สะละมะฮฺ บิน อัลอักวะอฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ءٌ « ْ َ َّ ِمنُْكْم فََال يُْصِبَحنَّ َنْعَد ثَاخِكٍَة يِف بَيِْتِه   »َمْن َض
“ผูใดที่เชือดอุฎหิยะฮฺในหมูพวกเจา ดังนั้นหลังจากสามวันให
หลังแลวจะตอง (แจกจายเนื้ออุฎหิยะฮฺใหหมดและ) อยาใหมี
เหลืออยูที่บานแมแตนิดเดียว” 
ในปตอมา บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงถามวา “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ พวกเราไดปฏิบัติ 

(เชือดอุฎหิยะฮฺ) เหมือนกับที่เราไดปฏิบัติมาแลวเมื่อปที่ผานมา?”  

ทานตอบวา 

ِخُرْوا، فَإِنَّ َذلَِك الَْعاَم اَكَن يِف اجَّاِس َجْهٌد « ْطِعُمْوا َوادَّ
ُ
لُكُْوا ُوأ

ْن تُِعيْنُْوا ِفيَْها
َ
رَْدُت أ

َ
  »فَأ

“พวกเจาจงทาน จงจัดอาหารใหผูอื่นทาน และจงเก็บตุนไว 
เพราะแทจริงเมื่อปที่ผานมานั้นประชาชนอยู ในสภาพที่
แรนแคน ดังนั้นฉันจึงอยากใหพวกเจาชวยเหลือพวกเขาดวย
เนื้ออุฎหิยะฮฺนั้น” (อัลบุครีย, (5569), มุสลิม, (1974)) 
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มีคนถามอาอิชะฮฺวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หาม
ไมใหทานเนื้ออุฎหิยะฮฺเกินสามวันจริงหรือ?”  

อาอิชะฮฺตอบวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมได
ทําเชนนั้นนอกจากในปที่ (แหงแลงและ) ประชาชนหิวโหยเทานั้น ดังนั้นทานจึง
อยากใหผูที่ร่ํารวยใหทานอาหารแกผูที่ยากจน” (อัลบุคอรีย, (5423)) 

อิบนุ อับดิลบัรร กลาววา “ตามทัศนะของเรา (มัซฮับมาลิกีย ถือวา) การเชือดอุฎ
หิยะฮฺประเสริฐกวาการบริจาคทาน เพราะการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ 
(สุนนะฮฺที่เนนหนักใหปฏิบัติ) เชนเดียวกับละหมาดอีด และเปนที่ทราบดีวาละหมาดอีด
นั้นประเสริฐกวาละหมาดสุนัตอื่นๆ ทั้งหลาย” (ฟตหุลมาลิก, 7/18) 

อันนะวะวียกลาววา “มัซฮับของเรา (ชาฟอีย) ถือวาการเชือดอุฎหิยะฮฺประเสริฐ
กวาการบริจาคทานสุนัต เนื่องเพราะหะดีษเศาะฮีหฺมากมายที่บงบอกถึงความประเสริฐ
ของการเชือดอุฎหิยะฮฺ และเนื่องเพราะการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนสิ่งที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับ
การวาญิบของมันไมเหมือนกับการบริจาคทานสุนัต (ที่ไมความขัดแยงในหมูอุละมาอ
เกี่ยวกับมัน) และเนื่องจากวาการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนสัญลักษณที่โดดเดนและชัดเจน” 
(อัลมัจญมูอฺ, 8/425) 

อิบนุกุดามะฮฺกลาววา “การเชือดอุฎหิยะฮฺประเสริฐกวาการบริจาคทานดวย
ราคาของมัน” ทานยังกลาวอีกวา “เพราะการใหความสําคัญกับการบริจาคทานมากกวา
การเชือดอุฎหิยะฮฺจะนําไปสูการละทิ้งสุนนะฮฺที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
ปฏิบัติเปนแบบอยางไว และเนื่องเพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือด
อุฎหิยะฮฺและบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสี่หลังจากทานก็เชือดอุฎหิยะฮฺเชนกัน ดังนั้น ถาพวก
เขาทราบวาการบริจาคทานประเสริฐกวา พวกเขายอมตองเปลี่ยนจาการเชือดอุฎหิยะฮฺ
ไปบริจาคทานแทนอยางแนนอน” (อัลมุฆนีย, 9/436)  วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
7. ขอควรปฏิบัติสําหรับผูที่ประสงคจะเชือดอุฎหิยะฮฺ 

เมื่อยางเขาเดือนซุลหิจญะฮฺ (ตั้งแตวันที่ 1–10) ไมอนุญาตใหผูที่มีความประสงค
จะเชือดอุฎหิยะฮฺทําการตัดหรือโกนผม ขนรักแร ขนลับ และตัดเล็บ ทานหญิงอุมมุ สะ
ละมะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

إذا دخلت العرش، وأراد أحدكم أن يض فال يمس من شعره « 
 ً  »وبرشه شيئا
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“เมื่อยางเขาสิบวัน(แรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ) และใครคนใดคนหนึ่ง
ในหมูพวกทานประสงคที่จะเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้น เขาจงอยาแตะ
ตอง (ตัดหรือโกน) สวนใดๆของเสนผมหรือขนของเขาแตอยางใด” 

(มุสลิม, ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 4:119) 
 

และในอีกรายงานหนึ่งระบุวา 

من «  يأخذ  فال  احلجة  ذي  هالُل  أهلَّ  فإذا  يذحبه  ِذبح  اكن   من 
 »شعره وأظفاره شيئاً ح يض

“ผูใดที่มีสัตว (ที่เตรียมไว) สําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นเมื่อเขาเดือน
ซุลหิจญะฮฺ เขาก็จงอยาตัดเอาสวนใดสวนหนึ่งจากผมของเขา และ
เล็บของเขาจนกวาเขาจะเชือดอุฎหิยะฮฺเสร็จ” (มุสลิม 4:120) 

 
8. เงื่อนไขของสัตวอุฎหิยะฮฺ 
สัตวที่อนุมัติใหนํามาเชือดอุฎหิยะฮฺตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆดังนี้ 

1. ตองเปนปศุสัตวประเภทสัตวสี่เทาเทานั้น  
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 ﴿                     ةهِيمن بم مقَهزا رلَى ماِهللا ع مواْ اسذْكُركًا لِّيسنا ملْنعج ةكُلِّ أُملو
  ﴾االَْنعـمِ

“และสําหรับทุกๆ ประชาชาติเราไดกําหนดสถานที่และเวลา
สําหรับประกอบพิธีกรรม (หัจญและเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ) เพื่อ
พวกเขาจะไดกลาวพระนามของอัลลอฮฺ ตอสิ่งที่พระองคทรง
ประทานใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขาจากปศุสัตว (ไดแก อูฐ 
วัว แพะ และแกะ)” (อัลหัจญ, 34) 

 
ดังนั้น อุละมาอสวนใหญจึงระบุวา สัตวที่ใชสําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺตองเปนสัตว

เลี้ยงประเภท 4 ขาเทานั้น นั่นคือ อูฐ วัว/ควาย แพะและแกะ ทั้งเพศผูและเพศเมีย 
(อัลมัจญมูอฺ 8/394, อัลมุฆนีย 9/440, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/205, บิดายะฮฺอัลมุจญตะฮิด 
1/348, อัสสัยลุลญัรรอรฺ 4/78) และไมอนุญาตใหเชือดอุฎหิยะฮฺดวยสัตวอ่ืนจากที่กลาวมานี้ 
ไมวาจะเปน กวาง นก หรือไก ฯลฯ  

อิมามอัชชาฟอียกลาววา “มันคือสัตวทั้งแปดตัวที่เปนคูที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
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ْثننَْيِ ﴿ ا لَْمْعِز  ا َوِمَن  ْثننَْيِ  ا ِن 
ْ
أ الضَّ ِمَن  َواٍج  ْز

َ
أ ِغيََة  . َعَما . ِمَن . َو  ،

  ﴾اِإلبِِل اثْننَْيِ َوِمَن اْكََقِر اثْننَْيِ 
“(พระองคทรงใหมี) สัตวแปดตัวเปนคู ๆ คือจากแกะสองตัว 
และจากแพะสองตัว...และจากอูฐสองตัว และจากวัวสองตัว” 

(อัล-อันอาม 143)  
  

นั่นคือตัวผูและตัวเมีย พระองคทรงเจาะจงสัตวเลี้ยงทั้งแปดตัวที่เปนคูเหลานี้
ดวยบัญญัติสามประการ  

- ประการแรก เปนสัตวที่วาญิบตองออกซะกาต 

- ประการที่สอง เปนสัตวที่ใชสําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺเปนการเฉพาะ 

- ประการที่สาม เปนสัตวที่อนุญาตใหเชือด/ฆาในเขตหะรอมและในขณะที่อยู
ในอิหฺรอม”  (อัลหาวียอัลกะบีร 15/75-76)  

อัลกุรฏบียกลาววา “สัตวที่ใชเชือดอุฎหิยะฮฺที่มีมติอยางเปนเอกฉันทในหมูอุ
ละมาออิสลามคือสัตวทั้งแปดตัวที่เปนคู นั่นคือ แกะ (ตัวผูและตัวเมีย) แพะ(ตัวผูและตัว
เมีย) อูฐ (ตัวผูและตัวเมีย) และวัว (ตัวผูและตัวเมีย)” (ตัฟสีรอัลกุรฏบีย 15/109) 

อุฎหิยะฮฺเปนอิบาดะฮฺประเภทเดียวกับฮัดย ดังนั้นจึงไมมีอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ
นอกจากดวยสัตวที่มีระบุจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทานั้น และไม
ปรากฎวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยเชือดฮัดยและอุฎหิยะฮฺดวยสัตวอ่ืน
จาก อูฐ หรือวัว หรือ แพะ และแกะเทานั้น (ดูทัศนะของเชคอิบนุอุษัยมีนใน “อัลอุฎหิ
ยะฮฺ วะ อัซซะกาต”) 

 
2. ตองมีอายุครบสมบูรณ 
สัตวทั้งสี่ประเภทที่กลาวมาขางตนตองมีอายุครบสมบูรณตามเกณฑที่ศาสนา

ไดกําหนดไว นั่นคือ 

1. อูฐ ตองมีอายุครบหาปบริบูรณและยางเขาปที่หก 

2. วัว/ควาย ตองมีอายุครบสองปบริบูรณและยางเขาปที่สาม ตามทัศนะของอุ
ละมาอสวนใหญ สวนมาลิกียตองมีอายุครบสามปบริบูรณและยางเขาปทีสี ่

3. แพะ ตองมีอายุครบหนึ่งปบริบูรณและยางเขาปที่สอง ตามทัศนะของหะนะฟย
และหันบะลีย และตองมีอายุครบสองปบริบูรณตามทัศนะของมาลิกียและชาฟอีย 
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4. แกะ ตองมีอายุครบหกเดือนและยางเขาเดือนที่เจ็ด ตามทัศนะของหะนะฟย
และหันบะลีย และตองมีอายุครบหนึ่งปบริบูรณและยางเขาปที่สอง ตามทัศนะของมา
ลิกียและชาฟอีย (ตับยีนอัลหะกออิก 6/7, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/206, อัซซะคีเราะฮฺ 
4/154, ชัรหฺอัลค็อรชีย 3/33-34, อัลเกาะวานีนอัลฟกฮียะฮฺ หนา 126, อัลหาวีย 15/77, ฏ็อรหุ 
อัตตัษรีบ 5/194, อัลมุฆนีย 9/440, กัชชาฟอัลเกาะนาอฺ 2/220, มะนารุสสะบีล 1/272) หรือ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนฟนใหมแลว ถึงแมวาอายุยังไมครบหนึ่งปบริบูรณก็ตาม 
(อัลมัจญมูอฺ 8/293)  

สาเหตุที่อุละมาอขัดแยงในการกําหนดเกณฑอายุของสัตวอุฎหิยะฮฺเกิดจากการ
ตีความดานภาษา (ลิสานุลอะร็อบ 2/219-220, อัสศิหาหฺ 3/1194, ตาจญอัลอะรูส 11/58)ของคํา
วา (ษินย) และ (ญิซอฺ) ที่มีระบุในหะดีษ (ดู หะดีษญาบิร ใน เศาะฮีหฺมุสลิม, (1963), หะ
ดีษอุกบะฮฺ บิน อามิร ในอัลบุคอรีย(5547), มุสลิม, (1965))  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ال تذحبوا إال ُمسنة إال أن يَعرس عليكم فتذحبوا جذعًة من « 
 »الضأن

“พวกเจาจงอยาเชือด (สัตวสําหรับฮัดยและอุฎหิยะฮฺ) นอกจาก 
(สัตวที่มีอายุในระยะที่เรียกวา) มุสินนะฮฺ (หมายถึงชวงอายุของ
อูฐ วัว และแพะที่มีอายุตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน) นอกจาก
วาจะเปนการลําบากแกพวกเจา ดังนั้นจึงอนุญาตใหพวกเจา
เชือดแกะหนุม (ที่มีอายุในระหวาง 6-9 เดือน (ลิสานอัลอะร็อบ 
2/219-220, ตาจญอัลอะรูส 11/58, อัสศิหาหฺ 3/1194) ที่เรียกวา ญิซอะฮฺ” 
(มุสลิม, 1963) 

 
3. ตองปลอดจากตําหนิที่ทําใหอุฎหิยะฮฺเปนโมฆะ  
เนื่องจากการเชือดอุฎหิยะฮฺเปนการใกลชิดอัลลอฮฺอยางหนึ่งที่จําเปนตองสรรหา

สัตวที่สวยงาม และอวนทวมสมบูรณ เพราะอัลลอฮฺทรงเปนพระผูอภิบาลที่ดีและ
พระองคจะไมทรงรับนอกจากสิ่งที่ดีเทานั้น 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ْخرَْجنَا ﴿
َ
ا أ نِفُقواْ ِمن َطيِّبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممَّ

َ
يَن آَمنُواْ أ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
يَا ك

َلْستُم  َو َن  ُتنِفُقو ِمنُْه  ِبيَث  خْلَ ا ْا  ُمو َييَمَّ َال  َو ْرِض 
َ
أل ا َن  مِّ َلُكم 

نَّ 
َ
ن ُيْغِمُضواْ ِفيِه َواْعلَُمواْ أ

َ
يدٌ اهللاَ  بِآِخِذيِه إِالَّ أ   ﴾ َغيِنٌّ مَحِ
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“โอบรรดาผูมีศรัทธาทั้งหลาย จงบริจาคจากทรัพยที่ดี ที่พวก
เจาไดพากเพียรแสวงหาไว และจากสิ่งที่เราไดใหผลิออกมา
จากแผนดินสําหรับพวกเจา และพวกเจาจงอยาไดเจตนาเอาสิ่ง
ที่ เลวของมันมาบริจาคทั้ งๆ  ที่พวกเจาเองก็ไมสามารถ 

(รังเกียจ) ที่จะรับส่ิงนั้น นอกจากดวยการหลับตารับมัน และจง
ทราบไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺทรงรวยยิ่ง อีกทั้งทรงไดรับการ
สรรญเสริญ” (อัลบะเกาะเราะ, 267) 

  
ดังนั้นจึงจําเปนตองคัดเลือกสัตวที่จะเตรียมสําหรับทําอุฎหิยะฮฺที่มีองคประกอบ

ของรางกายที่สมบูรณที่สุด อวนทวม แข็งแรง และมีสีสันที่สวยงาม และตองปลอดจาก
ตําหนิที่มีผลตอความไมปกติของอวัยวะ หรือทําใหเนื้อของมันลดนอยลง 

อัลบัรรออฺ บิร อาซิบเลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

األضا«  واملريضة :  أربٌع ال جتوز يف  عورها  العوراء اكني 
  »جاء اكني عرجها والكسري اليت ال تنيقاكني مرضها والعر

“สัตวส่ีประเภทที่ไมอนุญาตใหใชสําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺ นั่นคือ 
สัตวที่ตาบอดขางอยางเห็นไดชัด สัตวที่ปวยอยางเห็นไดชัด 

สัตวที่ขาพิการอยางเห็นไดชัด และสัตวที่ผอมแหงจนไม
สามารถลุกขึ้นเดินได” (อบูดาวูด, (2802), อัตติรมิซีย, (1497), อันนะ
สาอีย, (4369), อิบนุมาญะฮฺ, (3144), อะหมัด 4/300, ดู อิรวาอุลเฆาะลีล 
4/361)  

 

นี่คือลักษณะขอตําหนิสี่ประเภทที่อุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวาไมอนุญาตใหนํา
สัตวที่มีตําหนิเหลานี้มาทําอุฎหิยะฮฺ นั่นคือ 

1. เอารออ (สัตวที่ขาดดวงตาขางหนึ่ง) อยางเห็นไดชัด  

2. มะรีฎ (สัตวที่ปวย) อยางเห็นไดชัด เชนมีอาการสั่นเปนไข ไมยอมขยับเขยื้อน
ไปไหน และไมยอมกินหญาจนผอมแหงเปนตน 

3. อัรญาอ (สัตวที่ขาพิการ) อยางชัดเจนจนไมสามารถเดินเหินไดตามปกติ 
4. กะสีร (สัตวที่ผอมแหง) จนไมมีไขในกระดูก และไมมีแรงที่พยุงตัวใหลุกขึ้นเดิน

ได 
อิบนุอับดิลบัรรกลาววา “นี่คือลักษณะของสี่ขอตําหนิที่มีระบุในหะดีษ ซึ่งบรรดา

อุละมาอตางมีมติเห็นพองกัน และขอตําหนิที่มีความหมายเดียวกันก็รวมอยูใน



12 

ความหมายของหะดีษนี้ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขอตําหนิดังกลาวมีความเดนชัด
กวา ทานไมสังเกตดอกหรือวา ในเมื่อสัตวที่ดวงตาบอดเพียงขางเดียวไมอนุญาตให
นํามาเปนสัตวอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นสัตวที่ดวงตาบอดทั้งสองขางยอมตองไมเปนที่อนุญาตยิ่ง
กวา และในเมื่อสัตวที่ขาพิการไมอนุญาตใหนํามาเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นสัตวที่ขาขาด 
(เพียงขางเดียว) หรือสัตวที่ไมมีขาอยูเลยก็ยอมตองไมเปนที่อนุญาตยิ่งกวา...”  
(ฟตหุลมาลิก 7/6, อัลมุฆนีย) 

สวนหะดีษอ่ืนๆ อีกจํานวนหนึ่งที่ระบุถึงขอตําหนิตางๆ ที่ไมอนุญาตใหใชทําอุฎ
หิยะฮฺ โดยรวมแลวเปนหะดีษที่ไมมีความชัดเจนหรือมีตําหนิดานสายรายงาน ดังนั้นจึง
พบวาอุละมาอมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับขอตําหนิตางๆ อ่ืนจากสี่ประเภทที่ไดกลาว
มาขางตน สวนหนึ่งของหะดีษเหลานั้นคือ 

1. อาลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลยฮิวะสัลลัม ไดสั่งให
พวกเราตราวจสอบอยางละเอียดตรงดวงตา และใบหูทั้งสองขาง และหามไมใหเรานํา
สัตวที่ดวงตาบอดขาง สัตวที่ถูกตัดที่ตนหู และปลายหู สัตวที่ใบหูฉีกขาด และสัตวที่ใบหู
ถูกเจาะเปนรูมาเชือดอุฎหิยะฮฺ” (เฎาะอีฟ : อบูดาวูด, (2422), อัตติรมิซีย, (1498), อันนะสา
อีย, อัลกุบรอว (4462), อิบนุมาญะฮฺ, (3142, 3143), อะหฺมัด 1/149, อัลหากิม 4/249, อัลบัยฮะกีย 
9/275, (อิรวาอฺอัลเฆาะลีล, (1149)) 

2. อาลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สั่งหาม
ไมใหเชือดอุฎหิยะฮฺดวยสัตวที่หูแหวงและเขาดวน” (เฎาะอีฟ : อัตติรมิซีย, (1504), (อิร
วาอฺอัลเฆาะลีล, (1149)) 

3. ยะซีด ซู มิศรฺ กลาววา “ฉันไดไปหาอัตบะฮฺ บิน อับดุน อัสสุละมีย ฉันไดกลาว
แกเขาวา  

“โอ อบูอัลวะลีด ฉันออกมาหาสัตวสําหรับทําอุฎหิยะฮฺ แตฉันยังไมพบสัตวแมแต
ตัวเดียวที่ฉันพอใจ นอกจากสัตวที่ฟนหัก ฉันจึงรังเกียจมัน แลวทานเห็นวาอยางไร?”  

ทานตอบวา “ทําไมทานจึงไมนํามันมาใหฉันละ?” 

ฉันตอบวา “มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺ (สัตวที่มีตําหนิแบบนี้) อนุญาตใหทานได แตไม
อนุญาตใหฉัน งั้นหรือ?” 

ทานตอบวา “ใช เพราะทานไมแนใจแตฉันแนใจ ที่จริงแลวทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมหามสัตวที่หูแหวงจนเห็นชองรูหู (มุศ็อฟฟะเราะฮฺ) สัตวที่ไม
มีเขาแตกําเนิด (มุสตะเศาะละฮฺ) สัตวที่ตาบอดขางแตมีลูกตาอยู หรือวงตาบอดขาง
หนึ่งอยางชัดเจน (บัคกออฺ) สัตวที่ถูกทอดทิ้งจากฝูง หรือตามฝูงไมทัน เนื่องเพราะความ
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ซูบผอมและออนแอ (มุชีอะฮฺ) และสัตวที่ผอมแหงจนไมสามรถพยุงตัวลุกขึ้นเดินได (กัส
ราอฺ)” (เฎาะอีฟ : อะหมัด 4/185, อบูดาวูด, 2803, อัลหากิม 4/250) 

 
ตอไปนี้เปนการลําดับขอตําหนิตางๆ ที่พบในสัตวที่จะใชเชือดอุฎหิยะฮฺ 

3.1 ตําหนิที่ดวงตา  
อัมยาอ หมายถึงสัตวที่ตาบอดสนิททั้งสองขาง หรือไมมีดวงตาทั้งสองขาง ขอ

ตําหนินี้ไมสามารถนํามาใชทําอุฎหิยะฮฺไดอยางเปนเอกฉันท เพราะในเมื่อสัตวที่ไมมี
ดวงตาเพียงขางเดียวยังไมได ดังนั้นสัตวที่ไมมีดวงตาทั้งสองขางยอมเปนตําหนิที่
ยิ่งใหญกวา (อัลมัจญมูอฺ 8/400, อัลหาวีย 15/81, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/214, กัชชาฟ อัล
เกาะนาอฺ 3/5, อัลเกาะวานีน อัลฟกฮียะฮฺ หนา 127) 

เอารออ หมายถึงสัตวที่ดวงตาบอดขางหนึ่ง หรือมีดวงตาอยูแตไมสามารถ
มองเห็น ขอตําหนินี้ก็ไมสามารถนํามาทําอุฎหิยะฮฺอยางเปนเอกฉันทเชนกัน ถาหากวา
ดวงตาขางที่บอดมีตําหนิที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เพราะตาบอดขางทําใหอวัยวะ
สวนหนึ่งขาดหายไป และทําใหบกพรองในการกินหญา จึงทําใหเนื้อลดนอยลง และ
เนื่องเพราะตาบอดขางทําใหราคาของมันลดต่ําลง (อางแลว) 

อัชวาอ หมายถึงสัตวที่เปนโรคตาฝาหรือสายตาออนแอ ไมสามารถมองเห็นใน
เวลากลางคืน และทัศนะที่ถูกตองอนุญาตใหนําสัตวประเภทนี้มาทําอุฎหิยะฮฺได เพราะ
มันสามารถมองเห็นในเวลาที่กินหญา และการเปนตาฝาไมมีผลใดๆ ตอรางกายของมัน 
(อัลหาวีย 15/81, อัลมัจญมูอฺ 8/400) 

เหาลาอ หมายถึงสัตวที่ตาเหล สัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตใหนํามาทําอุฎหิยะฮฺ
ได เพราะตาเหลไมมีผลกระทบใดๆ ตอการกินหญาและตอรางกายของมัน (อัลหาวีย 
15/81, หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/325, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) 

อัมชาอ หมายถึงสัตวที่มีสายตาสั้นและน้ําตาชอบไหล หมายถึงสัตวที่มีสายตา
สั้นและน้ําตาจะไหลออกมาเปนประจํา สัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตใหนํามาทําอุฎหิยะฮฺ
ได (อัลมัจญมูอฺ) 

สัตวที่นัยนตาเปนสีขาว สัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตใหนํามาทําอุฎหิยะฮฺได 
ตามทัศนะของมาลิกียและหันบะลีย เพราะไมไดทําใหสวนเนื้อบกพรองแตอยางใด (อัซ
ซะคีเราะฮฺ 4/146, ชัหรฺอัลค็อรชีย 3/35, อัลมุฆนีย, 9/441, กัชชาฟ อัลเกาะนาอฺ 3/6) 

 
3.2 ตําหนิที่ใบหู  
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สักกาอ หมายถึงสัตวที่มีใบหูเล็ก สัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตใหนํามาทําอุฎหิ
ยะฮฺได ตามทัศนะของุมฮูร เพราะไมไดทําใหสวนเนื้อบกพรองแตอยางใด (อัลฟะตา
วาอัลบัซซาซียะฮฺ 3/293, อัซซะคีเราะฮฺ 4/147, อัลหาวีย 15/83, อัลมัจญมูอฺ 8/401, อัลมุฆนีย 
9/442, กัชชาฟอัลเกาะนาอฺ 3/6, อัลอิสติซการ 15/128) 

สัตวที่ไมมีใบหูต้ังแตกําเนิดหรือมีเพียงขางเดียว สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ไม
อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของหะนะฟย มาลิกีย และชาฟอีย สวนหันบะลีถือวา
ใชได (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/324, ชัรหฺอัค็อรชีย 3/35, อัลมัจญมูอฺ 8/401, มะนารฺอัสสะบีล 
1/272) 

อัลมาวัรดียกลาววา “สัตวที่กําเนิดมาโดยปราศจากใบหูอิมามอัชชาฟอียกลาว
ในทัศนะใหมวาไมอนุญาตใหใชทําอุฎหิยะฮฺ เพราะมันขาดความสมบูรณของอวัยวะ
ดั้งเดิม” (อัลหาวีย 15/83) 

มุกอบะละฮฺ หมายถึงสัตวที่ตนหูถูกตัดแตไมขาด และหอยลงขางหู สัตวที่มี
ตําหนิเชนนี้อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺพรอมกับกะรอฮะฮฺ (เปนที่รังเกียจ) ตามทัศนะของ 
มาลิกีย และชาฟอีย และหันบะลี สวนหะนะฟยถือวาใชไดโดยปราศจากกะรอฮะฮฺแต
อยางใด (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลมัจญมูอฺ 8/402, อัลหาวีย 15/82, อัลมุฆนีย 
9/443, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) 

มุดาบะเราะฮฺ หมายถึงสัตวที่ปลายหูถูกตัดแตไมขาด และหอยลงมา สัตวที่มี
ตําหนิเชนนี้อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺพรอมกับกะรอฮะฮฺ (เปนที่รังเกียจ) ตามทัศนะของ 
มาลิกีย และชาฟอีย และหันบะลี สวนหะนะฟยถือวาใชไดโดยปราศจากกะรอฮะฮฺแต
อยางใด (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลมัจญมูอฺ 8/402, อัลหาวีย 15/82, อัลมุฆนีย 
9/443, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) 

ชัรกออ หมายถึงสัตวที่ใบหูฉีกขาดเปนทางยาว สัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตให
ทําอุฎหิยะฮฺพรอมกับกะรอฮะฮฺ (เปนที่รังเกียจ) ตามทัศนะของ มาลิกีย และชาฟอีย และ
หันบะลี สวนหะนะฟยถือวาใชไดโดยปราศจากกะรอฮะฮฺแตอยางใด (อัลเกาะวานีนอัล
ฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลมัจญมูอฺ 8/402, อัลหาวีย 15/82, อัลมุฆนีย 9/443, บะดาอิอฺ อัสเศาะ
นาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) 

ค็อรกออ หมายถึงสัตวที่มีรูที่ใบหูหรือใบหูถูกเจาะเปนรูกลมจนทะลุ สัตวที่มี
ตําหนิเชนนี้อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺพรอมกับกะรอฮะฮฺ (เปนที่รังเกียจ) ตามทัศนะของ 
มาลิกีย และชาฟอีย และหันบะลี สวนหะนะฟยถือวาใชไดโดยปราศจากกะรอฮะฮฺแต
อยางใด (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลมัจญมูอฺ 8/399, อัลหาวีย 15/82, อัลมุฆนีย 
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9/443, กัชชาฟอัลเกาะนาอฺ 3/6, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 
5/298) 

อัฎบาอ หมายถึงสัตวที่ใบหูดวนแหวงหรือถูกตัดมากกวาครึ่งจนถึงโคนหู ไมวา
จะเปนทั้งสองขางหรือขางเดียวก็ตาม สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺตาม
ทัศนะของมัซฮับทั้งสี่ (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลมัจญมูอฺ 8/402, อัลหาวีย 
15/82, อัลมุฆนีย 9/443, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) แตถา
ถูกตัดหรือดวนนอยกวานั้น ทัศนะของมัซอับมาลิกียระบุวา ถาถูกตัดตั้งแตหนึ่งในสาม
ลงไปถือวาใชได สวนมัซฮับชาฟอียระบุวา ถาถูกตัดหรือดวนเพียงบางสวนก็ถือวาใช
ไมได (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ หนา 127, อัลหาวีย 15/83, อัลมุฆนีย 9/441, กัชชาฟอัล
เกาะนาอฺ 3/5, บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/215, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/297) 

 
3.3 ตําหนิที่เขา  
ญัมมาอ/ญัลหาอ หมายถึงสัตวที่ไมมีเขาหรือเขาไมขึ้นโดยกําเนิด สัตวที่มี

ตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺอยางเปนเอกฉันทตามทัศนะของมัซฮับทั้งสี่ 
(บะดาอิอฺ อัสเศาะนาอิอฺ 4/216, มุลตะกออัลอับหัร 2/224, อัซซะคีเราะฮฺ 4/147, อัลหาวีย 15/84, 

อัลมุฆนีย 9/442, ญามิอฺอัลอุมมะฮาต หนา 229)  

อัฎบาอ หมายถึงสัตวที่เขาหัก หรือดวน ไมวาจะเปนทั้งสองขางหรือขางเดียวก็
ตาม  

- มัซฮับชาฟอียถือวาใชได พรอมกับรังเกียจ (มักรูฮฺ) ไมวาจะมีเลือดออกหรือไมก็
ตาม เพราะเขาไมใชอวัยวะทานได และการขาดหายไปของเขาไมไดกระทบตอเนื้อของ
มันแตอยางใด ซึ่งตรงขามกับใบหู เพราะใบหูเปนอวัยวะที่ทานได (อัลหาวีย 15/84, 

อัลมัจญมูอฺ 8/402) 

- มัซฮับหะนะฟยถือวาใชได นอกจากวามันจะแตกไปจนถึงหัว (อัลฟะตา
วาอัลบัซซาซียะฮฺ 3/293, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/216) 

- ทัศนะที่มัชฮูรของมัซฮับมาลิกียจะแยกประเด็นวา ถาเขาที่แตกมีเลือดออกมา
ถือวาใชไมได แตถาเขาที่แตกไมมีเลือดออกมาถือวาใชได (อัลเกาะวานีนอัลฟกฮิยะฮฺ 
หนา 127, อัซซะคีเราะฮฺ 4/146) 

- ทัศนะของหันบะลียถือวาสัตวที่เขาหักไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ เพราะมี
อวัยวะที่ไมครบสมบูรณ (กัชชาฟอัลเกาะนาอฺ 3/6, อัลฟุรูอฺ 3/542, อัลมุฆนีย9/441, มะนารุส
สะบีล 1/273) 
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อิบนุ อับดิลบัรรกลาววา “อุละมาอสวนใหญถือวาอนุญาตใหอุฎหิยะฮฺกับสัตวที่
เขาหัก ในกรณีที่ไมมีเลือดออก แตถามีเลือดออกอิมามมาลิกถือวามักรูฮฺ เสมือนกับวา
เปนอาการปวยที่ชัดเจนอยางหนึ่งในทัศนะของทาน” (อัลอิสติซการ 15/132-134) 

 
3.4 ตําหนิที่จมูก  
ญัดอาอ หมายถึงสัตวที่จมูกแหวง สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทําอุฎ

หิยะฮฺตามทัศนะของมัซฮับหะนะฟย (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/324, อัลฟะตาวาอัลฮินดี
ยะฮฺ 5/298) สวนมัซฮับอ่ืนๆ ผูเขียนยังไมพบการยืนยัน วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
3.5 ตําหนิที่ลิ้นและฟน 
ฮัตมาอ หมายถึงสัตวที่ฟนหนาหักถึงโคน สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาต

ใหทําอุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของมัซฮับมาลิกีย ชาฟอีย และอบูยูซุฟ สวนทัศนะของมัซฮับ
หะนะฟยและหันบาลียระบุวา ถาสัตวสามารถกินและเคี้ยวอาหารไดก็ถือวาใชได (หาชิ
ยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/324, อัลมัจญมูอฺ 8/401, อัลฟุรูอฺ 3/524, กัชชาฟอัลเกาะนาอฺ 3/6, อัซซะคี
เราะฮฺ 4/148, อิอฺลาอฺอัสสุนนะฮฺ 17/287) 

ษัรมาอ หมายถึงสัตวที่ฟนหนาครึ่งซี่ หรือหักไมถึงโคนและยังสามารถใชเคี้ยว
อาหารได สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺไดตามทัศนะของหะนะฟย 
ทัศนะหนึ่งของชาฟอีย และแนวทางที่ถูกตองที่สุดของหันบะลีย (อิอฺลาอฺ อัสสุนัน 17/287, 

และดูอางอิงที่ผานมา) 

ล้ินขาด ตามทัศนะของหะนะฟยระบุวา แพะหรือแกะที่ไมมีลิ้นตั้งแตกําเนิดถือ
วาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺได สวนวัว (และอูฐ) ไมอนุญาต เพราะวัวจะตองใชลิ้นชวยใน
การเคี้ยวอาหาร เชนเดียวกับวัวหรืออูฐที่ลิ้นขาดเกินหนึ่งในสาม สวนมัซฮับชาฟอียระบุ
วาไมอนุญาตใหนําสัตวที่ลิ้นขาดมาทําอุฎหิยะฮฺ ไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม (หาชิ
ยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/352, อัลมัจญมูอฺ 8/401, อัลเมาสูอะฮฺอัลฟกฮิยะฮฺ 5/183) เพราะถือวาขาด
อวัยวะบางสวนที่ทานได ซึ่งนาจะเปนทัศนะที่มีน้ําหนักกวา 

 
3.6 ตําหนิที่เตานม  
ญัดดาอ หมายถึงสัตวตัวเมียที่มีนมนอยและเตานมแฟบหรือเหี่ยวแหง หรือสัตว

ที่ถูกรีดนมจนแหง หรือสัตวที่หัวนมขาด หรือสัตวที่เตานมขาด หรือสัตวที่หัวนมเหี่ยว
แหง สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของอุละมาอ (หาชิ
ยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/324, ชัรหฺอัลค็อรชีย 3/36, อัลฟุรูอฺ 3/542, อัลมุฆนีย 9/442, กัชชาฟอัลเกาะ
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นาอฺ 3/6, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) เพราะถือวาอวัยวะไมสมบูรณ หรืออวัยวะ
บางสวนขาดหายไป 

สัตวที่ไมมีเตานม หรือมีเตานมเล็กตั้งแตกําเนิด หรือมีเตานม แตไมมีนมใหรีด 
สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺไดเชนกัน (อัลมัจญมูอฺ 8/401, หาชิยะฮฺ 
อิบนุอาบิดีน 6/324, อัลฟะตาวาอัลบัซซาซียะฮฺ 3/293) 

 
3.7 ตําหนิที่หาง  
บัตรออ หมายถึงสัตวจําพวกอูฐ วัว และแพะที่ไมมีหาง (ซัยลฺ) โดยกําเนิด 

หรือไมมีหางเนื่องจากถูกตัด ซึ่งสามารถแบงตําหนิตามทัศนะของอุละมาอไดดังนี้คือ 

- สัตวที่ไมมีหางโดยกําเนิด สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทํา
อุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของหะนะฟย มาลิกีย และชาฟอีย แตอนุญาตใหทําอุฎหิ
ยะฮฺตามทัศนะของหันบะลีย และทัศนะหลังนี้นาจะมีน้ําหนักกวา 

- สัตวที่หางถูกตัดจนถึงโคน สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทํา
อุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของหะนะฟย มาลิกีย และชาฟอีย แตอนุญาตใหทําอุฎหิ
ยะฮฺตามทัศนะของหันบะลีย 

- สัตวที่หางถูกตัดเพียงบางสวน สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตให
ทําอุฎหิยะฮฺ ตามทัศนะของหันบะลีย และไมอนุญาตตามทัศนะของชาฟอีย 
สวนหะนะฟยระบุวา ตองถูกตัดมากกวาครึ่งจึงจะถือวาไมอนุญาต และมาลิกีย
ระบุวาตองถูกตัดตั้งแตหนึ่งในสามขึ้นไป จึงจะถือวาไมอนุญาต (หาชิยะฮฺอิบนุ
อาบิดีน 6/323, 325, ชัรหฺค็อรชี 3/35, อัลหาวีย 15/83, อัลมุฆนีย 9/442, กัชชาฟอัลเกาะ
นาอฺ 3/6) 

ทัศนะของชาฟอียนาจะมีน้ําหนักกวา เพราะสัตวที่หางดวนถือวาเปนตําหนิ
อยางหนึ่ง เพราะมีอวัยวะที่ไมสมบูรณ หรือเพราะอวัยวะสวนที่ทานไดขาดหายไป วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 

 

 แกะที่ไมมีหาง (อิลยะฮฺ) 

- แกะทีไมมีหางโดยกําเนิด แกะที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตใหทําอุฎ
หิยะฮฺ ตามทัศนะของหะนะฟย ชาฟอีย และหันบาลีย และไมอนุญาตตาม
ทัศนะของมาลิกีย (อางแลว)  

- แกะที่หางถูกตัดถึงโคน แกะที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทําอุฎ
หิยะฮฺ ตามทัศนะของอุละมาอ เพราะอวัยวะสวนที่ทานไดขาดหายไป (อางแลว) 
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แกะที่หางถูกตัดเพียงบางสวน 

- หะนะฟย ระบุวา ถาถูกตัดเพียงนอยนิดถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ 
ตามทัศนะของ แตถาถูกตัดจํานวนมากถือวาไมอนุญาต  

- มาลิกีย ระบุวาถาถูกตัดมากกวาหนึ่งในสาม ถือวาไมอนุญาต เพราะ
อวัยวะสวนที่ทานไดขาดหายไป 

- หันบะลีย ระบุวา ถาถูกตัดนอยกวาครึ่งถือวาอนุญาต (อางแลว) 
 

3.8 ตําหนิอ่ืนๆ  
ฮัยมาอ เปนโรคชนิดหนึ่งที่เกิดกับอูฐซึ่งจะทําใหงวยงง และจะเดินไปเรื่อยๆ 

อยางขาดสติและไมยอมกินอาหาร บางคนกลาววาเปนโรคเหมือนไขตัวรอนที่เกิดกับ
สัตว เพราะดื่มน้ําที่เนาเสีย สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวา ไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ ตาม
แนวทางหนึ่ง(วัจฮฺ)ของชาฟอีย (อัลมัจญมูอฺ 8/400, อัลหาวีย 15/82) (ถาทําใหสัตวซูบผอม
จนไมมีเนื้อ แตถายังอวนทวมอยูก็ถือวาใชได อินชาอัลลอฮ,ฺ วัลลอฮุอะอฺลัม) 

เษาลาอ เปนโรคอยางหนึ่งที่เกิดกับแพะและแกะ (หรือวัว) ทําใหรางกายออน
เปลี้ยขาดกําลังที่จะเคลื่อนไหวไดตามปกติ บางคนกลาววาเปนโรคบาที่เกิดกับแพะหรือ
แกะ ทําใหเกิดอาการเฉื่อยและเชื่องชา อยูโดดเดี่ยวและตามฝูงไมทัน และไมยอมเล็ม
หญา (อาการที่กลาวมาขางตนจะคลายคลึงกับอาการของโรควัวบา (Bovine Spongiform 

Encephalopathy - BSE) หรือโรคสมองพรุนที่พบในสัตวเลี้ยง ทั้งแพะ แกะ และวัว ซึ่งเปนโรคที่
อันตรายอยางหนึ่งในปจจุบัน) และบางคนกลาววาเปนโรคที่เกิดตรงสันหลังและหัวของ
สัตวจนทําใหลมปวยลง  

สวนบรรดาฟุเกาะฮาอฺอธิบายวา เปนโรคบาที่ทําใหสัตวไมยอมเล็มหญา หรือ
เล็มแตเพียงนอยนิดจนทําใหซูบผอม ในกรณีเชนนี้จึงไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ แตถา
สัตวที่เปนโรคนี้ยังคงเล็มหญาไดตามปกติก็ถือวาใชไดถารางกายไมซูบผอมลง (บะ
ดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/216, ฟตหฺบาบอัลอินายะฮฺ 2/76, มุลตะกออัลอับหัร 2/224, อัลมัจญมูอฺ 
8/401, อัซซะคีเราะฮฺ 4/147) วัลลออุอะอฺลัม 

ญัรบาอ โรคเรื้อนที่เปนไดทั้งคนและสัตว สัตวที่เปนโรคเรื้อนไมอนุญาตใหทําอุฎ
หิยะฮฺตามทัศนะของอุละมาอสวนใหญ เพราะเปนโรคที่ทําใหเนื้อเนาเสีย และเปนที่นา
ขยะแขยง   

สวนหะนะฟยระบุวาถาเปนสัตวที่อวนทวมสมบูรณก็ถือวาอนุญาต นอกจากวา
จะผอมแหงจนไมมีเนื้อเทานั้นจึงจะถือวาใชไมได (อัซซะคีเราะฮฺ 4/147, อัลมัจญมูอฺ 8/400, 
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อัลหาวีย 15/81, อัลฟุรูอฺ 3/542, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/216, อัลฟะตาวาอัลบัซซาซิยะฮฺ 
3/293, มุลตะกออัลอับหัร 2/224) 

มุชีอะฮฺ หมายถึงสัตวที่ถูกทอดทิ้งจากฝูง หรือตามฝูงไมทัน เนื่องเพราะความ
ซูบผอมและออนแอ สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาไมอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺ (อัลมัจญมูอฺ 
8/402) 

เมาูอฺ/เคาะศีย, เมาูอฺหมายถึงสัตวที่ถูกตอนดวยการทุบลูกอันทะอยางแรง
จนทําใหสัตวไมอยากที่จะผสมพันธ สวนเคาะศียหมายถึงสัตวที่ถูกตอนดวยการผาเอา
ลูกอันฑะออก เพื่อทําใหสัตวเพศผูอวนทวนสมบูรณกวาปกติ ตามทัศนะของุมฮูรอุละ
มาอถือวาสัตวที่มีตําหนิเชนนี้อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺได (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/323, อัซ
ซะคีเราะฮฺ 4/147, อัลมัจญมูอฺ 8/401-402, อัลอัจญวิบะฮฺ อัลมัรฎียะฮฺ 2/816, อัลมุฆนีย 9/442, กัช
ชาฟอัลเกาะนาอฺ 3/6) เนื่องเพราะมีรายงานวาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิววะสัลลัมได
นําสัตวที่ถูกตอนมาทําอุฎหิยะฮ ฺ 

1. อาอิชะฮฺ และ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา 

يض«  ن  أ د  را أ ا  ذ إ ن  عظيمني سمينني  اك كبشني  اشرتى 
  »أقرنني أملحني موجوئني

“ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อทาน
ประสงคจะทําอุฎหิยะฮฺ ทานจะซื้อแกะสองตัวที่รูปรางใหญ 
อวนทวน มีเขา สีขาวเทา และถูกตอน” (อิบนุมาญะฮฺ, (3113), อะ
หมัด , อัลบัยฮะกีย 9/287, อัลหากิม 4/253, ดู อิรวาอฺอัลเฆาะลีล, 
1138) 

 
2. อบู รอฟอฺ เลาวา 

ملحني «  أ بكبشني  وسلم  عليه  هللا  ا هللا صىل  ا ل  رسو ض 
  »موجوئني خصيني

“ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือดอุฎหิ
ยะฮฺดวยแกะสองตัวที่สีขาวเทา และถูกตอน” (อะหมัด 6/8, ดู อิร
วาอฺอัลเฆาะลีล 4/351) 

 
3. ญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ เลาวา  
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قرنني «  أ كبشني  بح  ا يوم  وسلم  عليه  اهللا  اجيب صىل  ذبح 
  »موجوئني أملحني

“ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือดอุฎหิยะฮฺในวัน
เชือดดวยแกะสองตัวที่มีเขา อวนทวม และถูกตอน” (เฎาะอีฟ, 

อบูดาวูด, (2795), อิบนุมาญะฮฺ, (3121), อัลบัยฮะกีย 9/287, ดู อิร
วาอฺอัลเฆาะลีล 4/351) 

 
อัลค็อตฏอบียกลาววา “ในหะดีษนี้ (หมายถึงหะดีษญาบิร) เปรหลักฐานที่ระบุวา

สัตวที่ถูกตอนสามารถทําอุฎหิยะฮฺไดโดยปราศจากการรังเกียจ (มักรูฮฺ) แตอยางใด และ
แทจริงมีนักวิชาการบางทานเห็นวานารังเกียจ (มักรูฮฺ) เพราะอวัยวะบางสวนไมสมบูรณ 
แตสิ่งที่ขาดหายไปนั้นไมใชตําหนิ เพราะการตอนจะทําใหเนื้อดีขึ้น และจะขจัดกลิ่น
เหม็น” (มะอาลิม อัสสุนัน 2/197) 

อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “เพราะการตอนจะทําใหอวัยวะที่ไมดีหายไป ทําใหเนื้อดี
เพราะการขาดหายไปของมัน และยังทําใหเนื้อเพิ่มมากขึ้นและอวนทวนขึ้น อัชชะอฺบีย
กลาววา “เนื้อและมันที่เพิ่มขึ้นจะมีมากกวาสวนที่ขาดหายไป” (อัลมุฆนีย 9/442) 

  
สัตวที่กําลังต้ังทอง ตามทัศนะของุมฮูรถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺได แตอุ

ละมาอมัซฮับชาฟอียสวนใหญถือวาไมอนุญาต นอกจากอิบนุ อัรริฟอะฮฺเทานั้นที่ระบุวา
อนุญาตใหทําได (มัจญมูอฺ อัลฟาตาวี 26/307, กัชชาฟ อัลเกาะนาอฺ 3/6, อัลฟุรูอฺ 3/544, อัล
อิกนาอฺ 2/280) 

มัจญซูซะฮฺ หมายถึงสัตวที่ถูกตัดขนออก สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตให
ทําอุฎหิยะฮฺได (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/325, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/298) 

มักวียะฮฺ หมายถึงสัตวที่ถูกทาบดวยเหล็กรอนเพื่อตีตรา สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือ
วาอนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺได (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/325, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/297, 

อัลมัจญมูอฺ 8/401, อัลอิกนาอฺ 2/279) 

สาอิละฮฺ หมายถึงสัตวที่เปนโรคไอ สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตใหทําอุฎหิ
ยะฮฺได (หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน 6/325, อัลฟะตาวาอัลฮินดียะฮฺ 5/297) 

บักมาอ หมายถึงสัตวที่เปนใบ หรือเสียงขาดหายไป สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวา
อนุญาตใหทําอุฎหิยะฮฺไดตามทัศนะของุมฮูร เพราะไมกระทบตอความสมบูรณของ
เนื้อและมัน สวนมัซฮับมาลิกียถือวาใชไมได (ชัรหฺอัลค็อรชีย 3/36) 
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บัครออ หมายถึงสัตวที่ปากสงกลิ่นเหม็น สัตวที่มีตําหนิเชนนี้ถือวาอนุญาตให
ทําอุฎหิยะฮฺไดตามทัศนะของุมฮูร เพราะถือวาเปนสิ่งปกติ สวนมัซฮับมาลิกียถือวาใช
ไมได (ชัรหฺอัลค็อรชีย 3/36) 

 
โดยสรุปแลว ตําหนิใดๆก็ตามที่เปนอันตรายตอสัตว และมีผลทําใหเนื้อ มัน 

และราคาลดต่ําลง ถือวาไมอนุญาตใหนํามาทําอุฎหิยะฮฺ สวนอื่นจากนั้นถือวาใชได จะ
อยางไรก็ตามสัตวที่จะใชสําหรับเชือดอุฎหิยะฮฺควรจะเปนสัตวที่ปลอดจากตําหนิใดๆ 
ทั้งสิ้น จึงจะถือวาสัตวที่สมบูรณที่สุดและดีที่สุด วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
9. เวลาสําหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺ 

การเชือดอุฎหิยะฮฺเปนอิบาดะฮฺเฉพาะกาลที่มีกําหนดเวลาชัดเจน และการเชือดที่กระทํา
กอนถึงกําหนดเวลา หรือหลังจากกําหนดเวลาไดลวงเลยหรือผานไปแลว ถือวาการเชือดดังกลาว
เปนโมฆะ และไมสามารถเรียกการเชือดดังกลาววาเปนการเชือดอุฎหิยะฮฺ เพราะเปนการเชือด
นอกเวลาที่บัญญัติศาสนาไดกําหนดไว 

1. เวลาเริ่มตนสําหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺ  
จะอนุญาตใหเร่ิมทําการเชือดอุฏหิยะฮฺหลังจากเสร็จละหมาดอีดเรียบรอยแลว

สําหรับผูที่รวมละหมาดอีด หรือเวลาใกลเคียง (หมายถึง หลังจากที่เขาเวลาสําหรับ
ละหมาดฎหาแลว และผานไปประมาณการละหมาดสุนัตสองร็อกอัตกับการอาน
คุฏบะฮฺสั้นๆ อีกสองคุฏบะฮฺ (ดู ฟตหุลบารีย 12/117-118)) สําหรับผูที่ไมไดรวมละหมาดอีด 
เนื่องจากอยูในระหวางการเดินทาง หรืออยูในเขตชนบทที่ไมมีการละมาดอีด (อัลหาวีย 
อัลกะบีร 15/85, อัลมัจญมูอฺ 8/387, อัลมุฆนีย, 9/452, กัชชาฟุลเกาะนาอฺ 3/9, มุฆนีอัลมุหฺ
ตาจญ 6/129, อัลมุหัลลา 6/35, อัตตัมฮีด 10/272-276)  

อัลบัรรออ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

مَ «  غَّ َفإِ َالِة  الصَّ َقبَْل  َبَح  َذ ِمَن َمْن  َليَْس  َو ْهِلِه 
َ
أل َمُه  َقدَّ حَلٌْم  ُهَو  ا 

ءٍ  ْ َ   »النُُّسِك يِفْ 
“ ผูใดเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺกอนเสร็จพิธีละหมาด แทจริง (เนื้อที่ได
จากการเชือด) นั้นเปนเพียงเนื้อธรรมดาที่เขาทําใหแกคนใน
ครอบครัวของเขา หาไดเปนเนื้ออุฎหิยะฮฺแตประการใดไม” (อัล
บุคอรีย, (5545), มุสลิม, (1961)) 

 
อะนัส บิน มาลิกเลาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม กลาววา  
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َالِة « َما يَْذبَُح ِجَْفِسِه، َوَمْن َذبََح َنْعَد الصَّ إِغَّ
َالِة فَ َمْن َذبََح َقبَْل الصَّ

َصاَب ُسنََّة الُْمْسِلِمنْيَ 
َ
  »َفَقْد َيمَّ نُُسَكُه َوأ

“ผูใดที่ทําการเชือดกอนละหมาดแทจริงมันเปนการเชือด
สําหรับตัวเขาเอง และผูใดที่ทําการเชือดหลังละหมาดแทจริง
เขาไดทําใหอิบาดะฮฺของเขาสมบูรณและถูกตองตามสุนนะฮฺ
ของชนมุสลิมทั้งหลาย” (อัลบุคอรีย, 5546) 

 
ุนดุบ บิน สุฟยาน อัลบะญะลีย เลาวา “ฉันไดรวมละหมาดอัฎหาพรอมกับทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังเสร็จละหมาดกับประชาชนเสร็จ
เรียบรอยแลว ทานไดมองไปยังแพะที่ถูกเชือด (ทิ้งไว) ดังนั้นทานจึงกลาววา 

َالِة َفلْيَْذَبْح َشاًة َماَكَغَها، َوَمْن لَْم َيُكْن َذَبَح «  َمْن َذَبَح َقبَْل الصَّ
  »فَلْيَْذبَْح بَلَ اْسِم اهللاِ 

“ผูใดไดเชือดกอนละหมาด (อีดจะเสร็จสิ้น) เขาจงเชือดแพะตัว
อื่นแทน และผูใดยังไมไดเชือดก็จงเชือดบนพระนามของอัลลอ

ฮฺ” (อัลบุคอรีย, (5562), และมุสลิม, (1960) สํานวนเปนของมุสลิม) 
 

2. เวลาที่ประเสริฐสําหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺ  
สําหรับเวลาที่ประเสริฐที่สุดในการเชือดอุฎหิยะฮฺ คือการเชือดหลังจากที่อิมาม

อานคุฏบะฮฺอีดเสร็จเรียบรอยแลว ถึงแมวาอิมามยังไมไดเชือดก็ตาม (บิดายะฮฺอัลมุจญ
ตะฮิด 1/353, อัลมัจญมูอฺ 8/389, ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม 5/96, บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ 4/211, กัช
ชาฟ อัลเกาะนาอฺ 3/9, นัยลุลเอาฏอร 5/141) 

ุนดุบ บิน สุฟยาน อัลบะญะลีย เลาวา “ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
ละหมาดอีดในวันนะหัร (วันเชือดอุฎหิยะฮฺ) เสร็จแลวทานก็กลาวคุฏบะฮฺ หลังจากนั้น
ทานจึงเชือด (อุฎหิยะฮฺ)” (อัลบุคอรีย, (985)) 

แตถาจะใหประเสริฐกวานั้น ควรตองรอใหอิมามนําละหมาดเชือดเรียบรอย
เสียกอน –ในกรณีที่อิมามเชือดอุฎหิยะฮฺดวย- จึงคอยเชือดตาม 

อะนัส บิน มาลิก เลาวา “แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

หลังจากที่ทานไดกลาวคฏบะฮฺอีดอัฎหาแลว ทานก็ถอยออกไปยังแกะ (อุฎหิ
ยะฮฺ) สองตัว (และเชือดมัน) หลังจากนั้นประชาชนก็แยกยายไปยังสัตว (อุฎหิ
ยะฮฺของพวกเขา) และพวกเขาก็เชือดมัน” (อัลบุคอรีย, (5561)) 
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ญาบิร เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดละหมาด (อีดอัฎ
หา) กับพวกเราในวันนะหัร ที่มะดีนะฮฺ ดังนั้นมีชายกลุมหนึ่งไดกระทําการ
ลวงหนาไปกอน พวกเขาไดเชือดอุฎหิยะฮฺ (กอนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จะเชือดเสร็จ) โดยคิดวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเชือด
เรียบรอยแลว ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงส่ังวา “ผูใดที่ได
เชือดอุฎหิยะฮฺกอนการเชือดของทาน ขอใหเชือดใหมแทน และสั่งหามไมให
พวกเขาเชือดจนกวาทานจะเชือดเสร็จเสียกอน” (มุสลิม, 1964, อะหมัด 3/294) 

 
3. เวลาที่สิ้นสุดสําหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺ  
สําหรับเวลาสุดทายสําหรับการเชือดอุฎหิยะฮฺจะสิ้นสุดลงพรอมกับการลับขอบ

ฟาของดวงอาทิตยในวันสุดทายของวันตัชรีก นั่นคือเย็นวันที่สิบสามซุลหิจญะฮ ฺ 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาระยะเวลาของการเชือดอุฎหิยะฮฺมี 4 วันกับอีก 3 คืน เทานั้น 

นั่นคือ วันอีดและคืนที่ 11, วันที่ 11และคืนที่ 12, วันที่ 12 และคืนที่ 13 และวันที่ 13 ของเดือน
ซุลหิจญะฮฺจนไปสิ้นสุดลงพรอมกับการลับขอบฟาของดวงอาทิตยในวันเดียวกัน  
ุเบร บิน มุฏอิมเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

يِْق ِذبٌْح « رْشِ
يَّاِم التَّ

َ
ُّ ك ُ َة َمنَْحٌر، َو اِج َمكَّ   »لُكُّ فَجَّ

“ทุกๆ ชองทางของมักกะฮฺคือสถานที่สําหรับเชือด และทุกๆ 
วันตัชรีก (วันที่ 11-13) คือวันแหงการเชือด” (อะหมัด 4:82, บัย
ฮะกีย 9/256, อิบนุหิบบาน 9/166, เศาะฮีหฺอัลญามิอฺอัสเศาะฆีร 
2/834) 
 
อิหมามอัชชาฟอียกลาววา “เมื่อตะวันลับฟาในวันสุดทายของวันตัชรีก หลังจาก

นั้นหากผูใดเชือดอุฎหิยะฮฺ ดังนั้นการเชือดอุฎหิยะฮฺนั้นถือวาเปนโมฆะ” (อัลอุมม, 2/222)  

 
4. การเชือดอุฎหิยะฮฺในเวลากลางคืน  
ไมเปนที่ขัดแยงในหมูอุละมาอวาการเชือดเวลากลางวันนั้นประเสริฐกวาการ

เชือดเวลากลางคืน แตอุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงเกี่ยวกับการเชือดในเวลากลางคืน 

(หมายถึงคืนที่ 11-13) วาอนุญาตใหเชือดอุฎหิยะฮฺในคืนเหลานั้นดวยหรือไม? 

อุละมาอสวนใหญระบุวาอนุญาตใหเชือดอุฎหิยะฮฺในเวลากลางคืนได แตเปน
การกระทําที่ไมสงเสริม (มักรุฮ) (อัลมัจญมูอฺ 8/388,391, อัลมุฆนีย 9/454, บะดาอิอฺอัสเศาะ
นาอิอฺ 4/213-214, กัชชาฟ อัลเกาะนาอฺ 3/9-10, อัลฮิดายะฮฺ 8/432, บิดายะฮฺอัลมุจญตะฮิด 
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1/354) เพราะกลางวันเปนเวลาที่สะดวกกวาสําหรับการชําแหละและแจกจายเนื้อใหแกผู
ที่ตองการ 

อิมามอัชชาฟอียกลาววา “เหตุที่เราเห็นวาไมชอบ (มักรูฮฺ) ใหเชือดอุฎหิยะฮฺใน
เวลากลางคืน เพราะมีเหตุผลเหมือนกับที่เราไมชอบใหมีการเก็บเกี่ยวในเวลากลางคืน 

เพราะเวลากลางคืนเปนเวลาสําหรับการพักผอน สวนเวลากลางวันเปนเวลาที่ผูคนแยก
ยายกันออกไปทํามาหากิน ดังนั้นเราจึงชอบที่จะใหผูที่มีความตองการเนื้ออุฎหิยะฮฺมาดู
การเชือดและรอรับสวนแบงดวย... อีกทั้งเวลากลางวันเปนการสะดวกกวาสําหรับผูที่
เชือดและชําแหละเนื้ออุฎหิยะฮฺ และปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอเนื้ออุฎหิยะฮฺแมแตนอย” (อัลอุมม 2/222) 

ตามเหตุผลที่อิมามอัชชาฟอียกลาวมาขางตน ถาเราสะดวกที่จะเชือดอุฎหิยะฮฺ
ในเวลากลางคืน เนื่องเพราะมีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอม เชนมีไฟฟาหรือแสง
สวางที่เพียงพอ มีความปลอดภัยจากสัตวรายหรือมีดบาดมือ และไมกลัววาเนื้อจะ
เสียหาย เพราะมีตูเย็นหรือตูแชสําหรับเก็บเนื้อที่ไมทันแจกจาย ดังนั้นการเชือดในเวลา
กลางคืนที่มีความปลอดภัยเชนนี้จึงถือวาเปนที่อนุญาตโดยปราศจากมักรูฮฺแตอยางใด 

วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
10. วิธีการเชือด 

1. ตองครอบครองสัตวสําหรับเชือด (หนึ่งตัวหรือหนึ่งสวน) 

2. นิยัตหรือตั้งเจตนาเพื่อทําการเชือดอุฏหิยะฮฺ 
3. เชือดดวยตัวเองหรือใหผูอ่ืนเชือดแทน 

4.ปฏิบัติตามระเบียบการเชือด คือ 

4.1 ลับมีดใหคมกริบ 

4.2 กลาวบิสมิลลาฮฺและตักบีร (บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุ อักบัร) 

4.3 กลาวเศาะละวาตนบี (ตามทัศนะของอิมามอัช-ชาฟอีย) 

4.4 กลาวดุอาอ  
ٍد،  ٍد ، َوآِل حُمَمَّ ِة حُمَمَّدٍ بِاْسِم اِهللا، اَللَُّهمَّ َيَقبَّْل ِمْن حُمَمَّ مَّ

ُ
 َوِمْن أ

“บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุมมะ ตะก็อบบัล มิน มุหัมมัด วะอาลิ มุหัมมัด วะมิ
นอุมะติ มุหัมมัด” (มุสลิม  ใน ชัรหฺ อัน-นะวะวีย 4:106) 
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ความวา ดวยพระนามของอัลลฮฺ โอพระผูอภิบาลของขา ไดโปรดรับ 

(การภักดี) จาก มุหัมมัด และครอบครัวของมุหัมมัด และประชาชาติของ
มุหัมมัด 

4.5 หันไปทางกิบลัตทั้งสัตวเชือดและผูเชือด 

4.6 ทําใหสัตวเชือดนอนตะแคงซาย 

4.7 ทําการเชือดที่สนามละหมาดหรือมุศ็อลลา (อัล-มัจญมูอฺ 8:408, อัล-บะ
ดาอิอฺ 4:221, อัล-มุฆนีย 9:456-457, กัชชาฟุลเกาะนาอฺ 3:8) 

 
11. การใชประโยชนจากเนื้ออุฏหิยะฮฺ 

1. การใชประโยชนจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนสุนัต  

สงเสริมใหผูทําการเชือดแบงเนื้อออกเปนสองสวน สวนหนึ่งสําหรับครอบครัว 
สวนหนึ่งสําหรับบริจาคแกบรรดาคนจนและผูขัดสน และอนุญาตใหบริจาคแกบรรดา
มุสลิมที่รํ่ารวย และอนุญาตใหเก็บตุนไว 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ْطِعُموا ا®
َ
 )٣٦: احلج ( 〉لَْقانَِع َوالُْمْعرَتَّ فَلُكُوا ِمنَْها َوأ

“ดังนั้น พวกเจาก็จงบริโภคสวนหนึ่งของมัน และจงใหทานอาหารแก
คนที่ไมเอยขอ และคนที่เอยขอ” (อัล-หัจญ : 36) 

  
ْطِعُموا اْكَائَِس الَْفِقرْيَ ®

َ
 )٢٨: احلج ( 〉فَلُكُوا ِمنَْها َوأ

“ดังนั้น พวกเจาก็จงบริโภคสวนหนึ่งของมัน และจงใหทานอาหารแก
ผูที่ยากจนขัดสน” (อัล-หัจญ : 28) 

  
2. การใชประโยชนจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนวาญิบ (การเชือดเพราะนะซัร

หรือบนบาน) 
มัซฮับหะนะฟย ชาฟอีย และทัศนะหนึ่งของมัซฮับหันบะลีย ถือวาไมอนุญาตให

เจาของผูบนบานหรือนะซัรรับประทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่ทําการบนบานดังกลาว 

เพราะการนะซัรเปนสิ่งที่วาญิบและจําเปนตองบริจาคเปนทานใหหมดแกผูยากจน และ
ถานํามารับประทานแมเพียงนิดเดียวก็จําเปนตองถูกปรับดวยการหาเนื้ออ่ืนมาเชือด
แทนที่ (อัล-มัจญมูอฺ 8:417, มุฆนี อัล-มุหฺตาจญ 6:134, ตับยีน อัล-หะกออิก 6:8, อัล-มุฆนีย 
9:475) วัลลอฮุอะอฺลัม 
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3. ใหชาวซิมมีย(ผูไมใชมุสลิม)รับประทานเนื้ออุฎหิยะฮฺ 
อิมามอัน-นะวะวียอางคําพูดของอิบนุล มุนซิรวา “บรรดาอุละมาอมีทัศนะที่

ขัดแยงกันเกี่ยวกับการใหรับประทานอาหารแกบรรดาผูขัดสนในหมูซิมมีย โดยที่อัล-หะ
สัน อัล-บัศรีย, อบู หะนีฟะฮฺ และอบู เษาร ระบุวาอนุญาต สวนอิมามมาลิกกลาววา ให
ทานแกคนอื่นจากพวกเขาเปนที่นาพอใจแกเรากวา และทานยังไมชอบที่จะใหมอบหนัง
สัตวหรือเนื้ออุฎหิยะฮฺแกชาวนัศรอนีย เชนเดียวกับอัล-ลัยษที่ไมชอบใหกระทําเชนนั้น
เหมือนกัน ทานกลาววา ถาไดตมเนื้อสุกแลวก็ไมเปนไรที่จะเรียกซิมมียมาทานรวมกับ
ชาวมุสลิม” 

หลังจากนั้น อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “ตามมัซฮับ อัช-ชาฟอีย อนุญาตให
พวกเขารับประทานจากเนื้ออุฎหิยะฮฺที่เปนสุนัต แตไมอนุญาตใหรับประทานจากเนื้ออุฎ
หิยะฮฺที่เปนวาญิบ(เชน อุฎหิยะฮฺหรือกุรบานจากการนะซัรบนบาน)” (อัล-มัจญมูอฺ 8:425) 

อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “อนุญาตใหชาวกาฟรผูปฎิเสธศรัทธารับประทานอาหาร
จากเนื้ออุฎหิยะฮฺ นี่เปนทัศนะของอัล-หะสัน, และอบูเษาร...เพราะมันคืออาหารที่เขามี
สิทธิที่จะทาน ดังนั้นจึงอนุญาตใหชาวซิมมียรับประทานเชนเดียวกับอาหารทั่วๆไป และ
เนื่องจากวามันเปนการจายทานที่สุนัต ดังนั้นจึงอนุญาตใหซิมมียและเชลยรับประทาน
ได เชนเดียวกับการจายทานสุนัตอื่นๆ” (อัล-มุฆนีย 9:450) 

 
4. คาจางสําหรับผูชําแหละเนื้ออุฎหิยะฮ ฺ

อุละมาอสวนใหญระบุวาไมอนุญาตใหนําเนื้ออุฎหิยะฮฺเปนคาจางแกผูเชือดและ
ผูชําแหละเนื้ออุฎหิยะฮฺ เพราะมีรายงานจากอะลี บิน อบี ฎอลิบ เลาวา “ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสั่งใหฉันจัดการเกี่ยวกับอูฐอุฎหิยะฮฺของทาน และสั่งให
ฉันนําเนื้อและหนังของมันบริจาคทาน และหามไมใหฉันนํา (เนื้อและชิ้นสวนใดๆของ
มัน) มอบ (เปนคาตอบแทน) แกชางชําแหละเนื้อแมแตนอย” (อัล-บุคอรีย 4:303, มุสลิม 
3:435) 

สวนกรณีที่ชางชําแหละเนื้อเปนคนจนหรือมิตรสหาย ก็อนุญาตใหมอบเนื้ออุฎหิ
ยะฮฺแกพวกเขาไดในฐานะของคนจน หรือเปนการ    ฮะดิยะฮฺ ไมใชคาจาง สวน
คาตอบแทนหรือคาจาง เจาของอุฎหิยะฮฺจําเปนตองหาทรัพทสินสวนอื่นใหแทน (อัล-
มุฆนีย 9:450, ชัรหุสสุนนะฮฺ 7:188) 
  

5. การขายเนื้ออุฎหิยะฮฺและนําหนังของมันมาใชประโยชน 
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ทัศนะของมัซฮับ มาลิกีย ชาฟอีย และหันบะลีย ระบุวา ไมอนุญาตใหนําเนื้อ
หรือหนังของสัตวอุฏหิยะฮฺ หรือสวนใดสวนหนึ่งของมันไปขาย ไมวาจะเปนอุฎหิยะฮฺวา
ญิบหรืออุฎหิยะฮฺสุนัตก็ตาม (อัซ-ซะคีเราะฮฺ 4:156, อัล-มัจญมูอฺ 8:419-420, อัล-มุฆนีย 9/450) 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 »من باع جت أضحيته فال أضحية «
“ผูใดขายหนังสัตวอุฎหิยะฮฺของเขา ดังนั้นเขาจะไมไดผลบุญจากการ
อุฎหิยะฮฺนั้น” (สุนัน อัล-บัยฮะกีย 9/294, เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-
เศาะฆีร 2:1055) 

 
12. การเชือดอุฎหิยะฮฺสําหรับผูตาย 

เดิมที การเชือดอุฎหิยะฮฺนั้นถูกบัญญัติสําหรับผูที่ยังมีชีวิตอยู ไมใชมีบัญญัติสําหรับผูตาย 
ดังที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺไดเชือดใหแกตัวเองและ
ครอบครัว ดังนั้น บรรดาอุละมาอจึงมีทัศนะที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับหุกมการเชือดอุฎหิยะฮฺเพื่อสงผล
บุญใหแกผูตายดังนี้ 

- ทัศนะที่ 1 ทัศนะของมัซฮับหะนะฟย หันบะลียเห็นวา อนุญาตใหครอบครัว
หรือญาติเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่ลวงลับไปแลว เพราะการเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูตาย
เปรียบเสมือนการบริจาคทาน (เศาะดะเกาะฮฺ) อยางหนึ่ง (บะดาอิอฺอัสเศาะนาอิอฺ, 4/209, 

หาชิยะฮฺอิบนุอาบิดีน, 6/326, อัลฟุรูอฺ, 3/554, กัชชาฟ อัลเกาะนาอ,ฺ 3/21) 
อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “การเชือดอุฎหิยะฮฺแกผูตายประเสริฐกวาการบริจาค

ทานดวยราคาของมัน” (อิคติยารอต อัลฟกฮิยะฮฺ หนา 71, มัจญมูอฺอัลฟะตาวีย, 24/315, 

26/306) 

เชนเดียวกับอุละมาออัชชาฟอียบางทาน เชน อัลบะเฆาะวียและอัลอับบาดียที่
อนุญาตใหเชือดอุฎหิยะฮฺแกผูที่เสียชีวิตไปแลว (ชัรหุสสุนนะฮฺ, 4/358, อัลมัจญมูอฺ 8/406) 

และเชคอับดุลอะซีซ บินบาซ และเชคมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัลอุษัยมีน อุละมาอใหญแหง
ซาอุดีอาระเบีย (ฟะตาวาอิสลามิยะฮฺ, 2/6, ฟะตาวามะนารุลอิสลาม, 2/411-412) และอื่นๆ 

- ทัศนะที่ 2 ทัศนะของมัซฮับมาลิกียเห็นวา การเจาะจงเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่
ลวงลับไปแลวเปนการกระทําที่นารังเกียจ (มักรูฮฺ) เพราะไมมีหลักฐานใดๆ ที่สงเสริมให
กระทําเชนนั้น แตอนุญาตใหเชือดดวยการเนียต รวมกับผูเชือดหรือผูที่มีชีวิตอยู 
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- ทัศนะที่ 3 ทัศนะของมัซฮับอัชชาฟอียเห็นวา การเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่
ลวงลับไปแลวไมเศาะหฺ (เปนโมฆะ) นอกจากวาผูตายไดสั่งเสียไวแลวเทานั้นจึงจะถือวา
ใชได (อัลมัจญมูอฺ, 8/406, กิฟายะฮฺ อัลอัคยาร, 2/528, มุฆนีอัลมุหฺตาจญ, 6/137) 

เชคอับดุลลอฮฺ บิน เซด อาลมะหมูด ประธานศาลชะรีอะฮฺและกิจการศาสนา
ประเทศกาตาร กลาววา “ในสวนของการเชือดอุฎหิยะฮฺแกผูตาย ตามที่ไดติดตามและ
วิเคราะหหนังสือหะดีษตางๆ หนังสือตัฟสีร และชีวประวัติ เราไมพบวามีหลักฐานที่
ชัดเจนแมแตชิ้นเดียว ทั้งจากอัลกุรอาน และจากหะดีษที่นาเชื่อถือที่ระบุวาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยสั่งใหเชือดอุฎหิยะฮฺแกผูตาย หรือใหสัญญาณ
ถึงความประเสริฐของมัน และผลบุญของมันจะไปถึงยังผูที่เสียชีวิตไปแลว ทั้งยังไมมี
รายงานจากบรรดาเศาะหาบะฮฺและตาบิอีนวาพวกเขาเคยเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่
เสียชีวิตในหมูพวกเขา และไมเคยพูดถึงการปฏิบัติของพวกเขาแมแตคนเดียว...” (อัดดะ
ลาอิล อัลอักลียะฮฺ วันนักลียะฮฺ ฟตัฟฎีล อัสเศาะดะเกาะฮฺ อัน อัลมัยยิต อะลา อัดเฎาะ
หี หนา 51-52) 

 
เชคอุษัยมีนไดสรุปประเภทของการเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่ลวงลับไปแลว

ออกเปนสามกรณี คือ 
- กรณีที่ 1 การเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่ลวงลับไปแลวดวยการเนียต ผนวกเขากับ

การเชือดของผูเชือดเองหรือผูที่ยังมีชีวิตอยู ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไดเชือดใหกับตัวเอง ครอบครัว และประชาชาติของทานซึ่งครอบคลุมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู
และที่เสียชีวิตไปแลว ดังคําดุอาอ ของทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ขณะเชือด
อุฎหิยะฮฺวา 

دٍ « ِة حُمَمَّ مَّ
ُ
ٍد، َوِمْن أ ٍد، َوآِل حُمَمَّ   »اَللَُّهمَّ َيَقبَّْل ِمْن حُمَمَّ

“โอพระผูอภิบาลของขา ไดโปรดรับ (การเชือดอุฎหิยะฮฺนี้) จาก
มุหัมมัด และครอบครัวของมุหัมมัด และประชาชาติของมุหัม
มัด” (มุสลิม, (1961)) 
 

- กรณีที่ 2 การเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่ลวงลับไปแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตาม
คําสั่งเสียของผูตาย 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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لُونَُه ِإنَّ اَهللا ﴿ يَن ُفبَدِّ ِ
َّ َما ِإْعُمُه بَلَ ا ُ َنْعَد َما َسِمَعُه َفإِغَّ َ َفَمْن بَدَّ

 ﴾َسِميٌع َعِليمٌ 
“ดังนั้น ผูใดเปล่ียนแปลงพินัยกรรม หลังจากที่เขาไดยินมันแลว 

โทษแหงการเปลี่ยนแปลง พินัยกรรมนั้น ก็ตกอยูแกบรรดาผู
เปล่ียนแปลงพินัยกรรมนั้นเทานั้น แทจริงอัลลอฮฺทรงไดยิน 
ทรงรอบรู” 
 
อาลี บิน อบีฏอลิบ ไดเชือดแกะอุฎหิยะฮฺสองตัว แลวกลาววา “แทจริงทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม ไปสั่งเสียใหฉันเชือดอุฎหิยะฮฺใหทาน ดังนั้นฉันจึง
เชือดอุฎหิยะฮฺใหทาน” (เฎาะอีฟ, อบูดาวูด, (2790), อัตติรมิซีย, (1495), เฎาะอีฟสุนันอบีดา
วูด, (596)) แตถูกวิจารณดานสายรายงาน 

 
- กรณีที่ 3 การเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่ลวงลับไปแลว ดวยการเนียต เฉพาะอยาง

เปนเอกเทศวาจะเชือดใหแกผูตายโดยไมมีการผนวกเขากับผูที่ยังมีชีวิตอยู การกระทํา
เชนนี้เปนที่อนุญาต และอุละมาอมัซฮับหันบะลียตางระบุวาผลบุญของการอุฎหิยะฮฺ
ดังกลาวจะถึงแกผูตายและจะเปนประโยชนตอเขาดวยการกิยาส (เทียบเคียง) กับผล
บุญของการบริจาคทาน 

แตการเชือดอุฎหิยะฮฺที่เจาะจงเปนการเฉพาะสําหรับผูตายเชนนี้ ไมใชสุนนะฮ ฺ

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม ไมเคยเจาะจงเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกผูที่
เสียชีวิตไปแลวเปนการเฉพาะ ทานไมเคยเชือดใหกับลุงของทานฮัมซะฮฺ ซึ่งเปนผูที่ทาน
รัก และเทิดทูนที่สุดในบรรดาเครือญาติของทาน ทานไมเคยเชือดอุฎหิยะฮฺใหแกลูกๆ 
ของทานที่เสียชีวิตในสมัยที่ทานยังมีชีวิตอยูแมแตคนเดียว และไมเคยเชือดอุฎหิยะฮฺ
ใหแกเคาะดีญะฮฺภรรยาที่ทานรักมากที่สุด เชนเดียวกับไมมีระบุวาเศาะหาบะฮฺทานใด
เคยเชือดอุฎฮิยะฮฺใหแกพี่นองของพวกเขาที่เสียชีวิตไปแลวในสมัยที่ทานนบีศ็อลลัลลอ
อุ อ ะ ลั ย ฮิ ว ะ สั ล ลั ม ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู ” ( อ ะหฺ ก า ม อั ล อุ ฎ หิ ย ะ ฮฺ  ว ะ อั ซ ซ ะ ก า ต , 

(http://saaid.net/mktarat/hajj/58.htm)) วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
******* 
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