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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

การสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ขอพรอันประเสริฐ

และความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 

มีเรื่องที่เปนความเขาใจผิดที่แพรหลายในหมูผูคนทั่วไป 

นั่นคือการคิดวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอพยพ 

(จากมะดีนะฮฺไปยังมักกะฮฺ) ในตนปของปฮิจญเราะฮฺศักราช 

แลวก็มีการเฉลิมฉลองในเดือนมุหัรร็อมเนื่องในโอกาสการ

อพยพของทาน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และเนื่องใน

โอกาสปใหม 

แต ท่ีถูกตองแลว  มันไมมีความเก่ียวของใดๆ  เลย

ระหวางตนปกับการอพยพของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  

และในเรื่องน้ี เราจะขออธิบาโดยสรุปสามหัวขอตอไปนี ้

- การอพยพเกิดขึ้นในเดือนมุหัรร็อม 

- ทําไมมุหัรร็อมถึงเปนตนเดือนของปฮิจญเราะฮฺศักราช 

- หุกมการเฉลิมฉลองปฮจญเราะฮฺศักราชใหม 

 

 



 

4 

การอพยพของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เกิดขึ้นในเดือนเราะบีอุลเอาวัลไมใชมุหัรร็อม 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเดินทางมาถึง

เมืองมะดีนะฮฺในวันจันทรชวงสายตอนแสงแดงรอนจัด วันท่ี 12 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล 

ทานอิบนุ ฮิชามกลาววา: “จนกระทั่งเขา(อับดุลลอฮฺ 

อิบนุ อัรก็อฏ)ไดเดินทางพรอมกับทานท้ังสอง(ทานนบีและอบู

บักรฺ)ถึง “บัฏนฺ ริอฺมฺ” หลังจากน้ัน เขาก็พาทานทั้งสองถึงกุบาอ 

ณ เผาอัมรฺ อิบนุ เอาฟฺ ในวันท่ี 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล วัน

จันทร ในตอนสายแดดจัดใกลเที่ยง” [สีเราะฮฺ อิบนิฮิชาม, 

1/490] 

ทานอิบนุสะอฺดฺกลาววา: “ทานมุหัมมัด อิบนุ อุมัรฺ เลา

ใหฉันฟง จากอบูบักรฺ อิบนุ อบีสับเราะฮฺและคนอ่ืนๆ พวกเขาได

เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

วิงวอนตออัลลอฮฺใหทานไดเห็นสวรรคและนรก และเมื่อถึงคืน

วันเสารที่17เดือนเราะมะฎอนกอนการฮิจญเราะฮฺ 18 เดือน...

(น่ันคือเดือนเราะบีอุลเอาวัล)” [อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ, 

1/213] 
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ทานอิบนุ กะษีรกลาววา: “อะหฺมัดกลาววา รูหฺ อิบนุ อุ

บาดะฮฺ กลาววา ซะกะรียา อิบนุ อิสหาก เลาวา อัมรฺ อิบนุ ดี

นารฺ กลาววา: แทจริงคนแรกที่บันทึกวันท่ีในสารคือยะอฺลา อิบนุ 

อุมัยยะฮฺ จากเยเมน และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เดินทางถึงมะดีนะฮฺในเดือนเราะบีอุลเอาวัล และผูคนก็ได

บันทึกปน้ันใหเปนปแรก” [อัส-สีเราะฮ ฺอัน-นะบะวียะฮฺ, 2/288] 

ทานอิบนุกะษีรกลาวอีกวา: “แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มาถึง (มะดีนะฮฺ) ในวันจันทรใน

ตอนสายแกใกลเวลาบาย” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 

2/290] 

อัล-วากิดียฺและคนอ่ืนๆ กลาววา: “และนั่นคือ(ทานนบี

เดินทางถึงมะดีนะฮฺ)วันที่สองเดือนเราะบีอุลเอาวัล” [อัส-สี

เราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/290] 

อิบนุอิสหากกลาววา: “และใหน้ําหนักวาเปนวันท่ีสิบ

สองเดือนเราะบีอุลเอาวัล ซึ่งเปนทัศนะของนักวิชาการสวน

ใหญ” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮ,ฺ 2/290] 
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การริเร่ิมปฏิทินอิสลาม 

มุหัมมัด อิบนุ สีรีนกลาววา: มีชายคนหน่ึงไปหาทาน

อุมัร แลวกลาววา จงทําบันทึกปศักราชเถิด ทานอุมัรถามวา ป

ศักราชอะไร? เขาตอบวา สิ่งหน่ึงท่ีชาวตางชาติทํากัน เดือนน้ัน 

ปนั้น อุมัรตอบกลับไปวา ดี ดังนั้นจงทําเถิด และพวกเขาก็เห็น

พองกันวา จะเอาปของการอพยพเปนปแรกของศักราช แลว

พวกเขาก็ถามกันวา จะเอาเดือนไหน ? พวกเขาตอบวา เดือนมุ

หัรร็อม เปนเดือนท่ีผูคนตางเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีหัจญ 

และเปนเดือนตองหาม และพวกเขาก็เห็นพองในเรื่องดังกลาว 

[อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮ,ฺ 2/288]   

เมื่อครั้งที่เศาะหาบะฮฺทําการบันทึกปฏิทินนั้น พวกเขา

ไดยึดปของการอพยพของทานนบีเปนปแรก ไมใชยึดเดือนหรือ

วันที่ทานนบีอพยพแตอยางใด ดังที่บางคนเขาใจ หลังจากนั้น 

พวกเขาก็เลือกเดือนมุหัรร็อมเปนเดือนตนป เพราะบรรดาผู

ประกอบพิธีหัจญไดเสร็จสิ้นจากการทําหัจญ และไมมีความ

เก่ียวของอยางใดระหวางเดือนท่ีทําการอพยพกับการกําหนด

เดือนมุหัรร็อมเปนเดือนตนป 
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ทานอิบนุกะษีรกลาววา: “อัส-สุฮัยลียฺและคนอ่ืนๆ ได

เลาจากอิมามมาลิกวาทานไดกลาววา ตนปแรกของอิสลามคือ 

เราะบีอุลเอาวัล เพราะเปนเดือนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดทําการอพยพ” 

อัส-สุฮัยลียฺไดอางหลักฐานจากคําตรัสของอัลลอฮฺท่ีวา 

ّسَس ﴿
س
د  ُ جد ْج مٍ  لََم ّولد يَوج

َ
نج ُ ِد َو   ْج  ]١٠٨: الو�  [﴾ َ َ اّل

ความวา: “แนนอน มัสญิดที่ถูกวางรากฐานบทความยําเกรง

ต้ังแตวันแรกนั้น” [อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 108] 

นั่นคือ วันแรกท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดยางกายสูมะดีนะฮฺ ซึ่งเปนวันแรกของประวัติศาสตร ดังท่ี

เศาะหาบะฮฺเห็นพองวาปนั้นเปนปแรกของปอิสลาม 

และไมตองสงสัยเลยวา คํากลาวของอิมามมาลิกนั้น

เหมาะสม แตที่ถูกนํามาปฏิบัติน้ันตรงกันขาม ทั้งนี้ เพราะเดือน

แรกของชาวอาหรับในสมัยนั้นคือมุหัรร็อม พวกเขาเลยเอาเดือน

นี้เปนเดือนแรกของปฮิจญเราะฮฺศักราช ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิด

ความสับสนระหวางผูคน –วัลลอฮุอะอฺลัม- 
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การเฉลิมฉลองตนปใหม 
ชัยคฺอิบนุบาซ ขออัลลอฮฺทรงเมตตาทาน ไดกลาววา

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิ

ของพระองค การเศาะละวาตและความศานติจนมีแดเราะสู

ลุลลอฮฺ ตลอดจนวงศวาน, เศาะหาบะฮฺ, และผูที่ตามแนวทาง

ของทาน 
ฉันไดดูสิ่งท่ีพี่นองฟะรีด อิบนุ อับดุลหะฟซ มิยาญาน 

ไดเขียนไวในหนังสือพิมพ “อัล-มะดีนะฮฺ” ฉบับวันที่ 15/2/1415 

ฮ.ศ.ซึ่งเปนบทความสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสตางๆ ของศาสนาท่ีเขียนโดยอับดุลลอฮฺ อบุลสัมหฺ 
  ฉันเห็นวา เปนสิ่งจําเปนท่ีฉันจะตองตักเตือนความ

คลาดเคลื่อนของเขาทั้งสอง ทั้งนี้ เพื่อเปนการตักเตือนเพื่อ

อัลลอฮฺและเพื่อบาวของพระองค อีกทั้งเพื่อเปนการปฏิบัติตาม

คําตรัสของอัลลอฮฺท่ีวา 
َّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ  ﴿ �َ�ٰنَ  ِِ َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ ِينَ  ِِ َّ ْ َءامَ  ٱ ْ  ُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا َّ  ٱل

 ْ ْ  بِٱۡ�َقِّ  َوتََواَصۡوا ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا َّ  ]  ٣-١: الدص[ ﴾ ٣ بِٱص

ความวา: “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยนั้นอยูใน

ความขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดี



 

9 

ทั้งหลาย และตักเตือนกันลักันในสิ่งท่ีเปนสัจธรรม และตักเตือน

กันและกันใหมีความอดทน” [อัล-อัศร,ฺ 103 : 1-3] 
และคําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

لن يا رسول اهللا ؟ : قي  . الين الصيح  ا الين الصيح  ا الين الصيح  «
 ]رواه مْغم وغ�ه[» هللا ولبتاال ولرسوو وألئم  الْغم  وعِتهم: قال 

ความวา: “ศาสนาคือการตักเตือน ศาสนาคือการตักเตือน ศา

นาคือการตักเตือน มีคนถามวา เพื่อใครโอทานเราะสูลุลลอฮ ฺ

ทานตอบวา เพื่ออัลลอฮฺ, เพื่อคัมภีรของพระองค, เพื่อเราะสูล

ของพระองค, เพื่อบรรดาผูนําของบรรดามุสลิม, และผูคนทั่วไป” 

[บันทึกโดยมุสลิมและคนอ่ืนๆ] 
และแทจริง อัลลอฮฺไดทรงหามการพูดถึงพระองคโดย

ไมมีความรู และไดทรงสําทับเตือนในเรื่องน้ีแกบาวของพระองค 

ดังที่พระองคไดตรัสวา 
َما  ُقۡل   ﴿ َّ مَ   ِِ َّ ََ   َ َش   َرّ�ِ َِ ٰ ََ   َما  ٱۡلَفَ� ۡ�مَ   َ�َطنَ   َوَما  ِمۡنَها  َظَه  بَِغۡ�ِ   َوٱۡ�َۡ�َ   َوٱۡ�ِ

قِّ  َ  ٱۡ�َ
َ
�ُ   َوأ ِ   واْ �ُۡ�ِ َّ ۡل   صَمۡ   َما  بِٱ ِ َ  ُسۡلَ�ٰٗنا  بِهِۦ  ُ�َ�ّ

َ
ِ   َ�َ   َ�ُقوصُواْ   َوأ َّ  ََ   َما  ٱ

 ََ  ]  ٣٣: األبراف[ ﴾ ٣ َ�ۡعلَُمو

ความวา: “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา แทจริงสิ่งที่พระเจาของ

ฉันทรงหามฉันนั้น คือบรรดาสิ่งที่ชั่วชานารังเกียจ ทั้งเปนสิ่งท่ี
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เปดเผยจากมันและสิ่งท่ีไมเปดเผย และสิ่งท่ีเปนบาป และการ

ขมเหงรังแกโดยไมเปนธรรม และการที่พวกเจาฝหเปนภาคี

แกอัลลอฮฺซึ่งสิ่งท่ีพระองคมิไดทรงประทานหลักฐานใดๆ ลงมา

แกสิ่งน้ัน และการที่พวกเจากลาวใสรายแกอัลลอฮฺในสิ่งที่พวก

เจาไมรู” [อัล-อะอฺรอฟ, 7 : 33] 
และพระองคไดตรัสอีกวา 

﴿  ََ َّ  ِعۡلمٌۚ  بِهِۦ صََك  لَۡيَس  َما َ�ۡقُف  َو ۡمعَ  ِِ َّ ّ   َوٱۡلُفَؤادَ  َوٱۡ�ََ�َ  ٱص ٰ�َِك   ُُ ََ ْو
ُ
ََ   أ �َ 

َٗ  ُٔ َمۡ�  َ�ۡنهُ   ]  ٣٦: ارساء[ ﴾ ٣ و

ความวา: “และอยาติดตามสิ่งท่ีเจาไมมีความรูในเรื่องนั้น 

แทจริงหู ตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหลานั้นจะถูกสอบสวน” [อัล-อิส

รออ, 17 : 36] 
และไมตองสงสัยเลยวา การเชิญชวนเพื่อการเฉลิม

ฉลองเน่ืองในวาระตางๆ ของอิสลามนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานไมเคย

ปฏิบัติไวเปนแบบอยาง ฉะนั้น ถือเปนสิ่งอุตริขึ้นมาใหมใน

ศาสนา และเปนสวนหนึ่งในสาเหตุของความสุดโตงในศาสนา

ของอัลลอฮฺ และเปนการบัญญัติอิบาดะฮฺในสิ่งท่ีอัลลอฮฺไมได

บัญญัติ และการงานบางอยางนอกจากจะเปนบิดอะฮฺแลว ยัง
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เปนสื่อท่ีจะนําไปสูชิริกใหญอีกดวย เชน การจัดเฉลิมฉลองเน่ือง

ดวยวันเกิดของทานนบี, วันเกิดของเศาะหาบะฮฺ, และวันเกิด

ของบรรดาผูรู เปนตน 
 อัลลอฮฺตรัสวา 

ََ   ُكنُتمۡ   َِِ  ُقۡل   ﴿ ُّو ِ ُُ   َ َّ ُُۡ�مُ   ََٱتُُِّعوِ�   ٱ ُِۡ�ُ   ُ َّ َۡ   ٱ  ﴾  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ   َلُ�مۡ   َوَ�ۡغفِ
 ]  ٣١: بمران آل[

ความวา: “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา หากพวกทานรักอัลลอฮฺ 

ก็จงปฏิยัติตตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกทาน และจะทรงให

อภัยแกพวกทานซึ่งโทษทั้งหลายของพวกทาน และอัลลอฮฺนั้น

เปนผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ” [อัล-อะอฺรอฟ : 3/31] 
พระองคตรัสอีกวา 

مۡ   ﴿
َ
ُٰؤاْ   صَُهمۡ   أ ََ َ ُعواْ   ُُ َ نَ   صَُهم  َُ ينِ   ّمِ َۢ   صَمۡ   َما  ٱّ�ِ َذ

ۡ
ُۚ   بِهِ   َيأ َّ ََ   ٱ  َ�َِمةُ   َوصَۡو

لِ  َۡ َّ  بَۡيَنُهۡمۗ  لَُقِ�َ  ٱۡلَف ٰلِِم�َ  ن َّ ِ�مٞ  َعَذاٌب  صَُهمۡ  ٱل
َ
 ]  ٢١: الشور [ ﴾ ٢ أ

ความวา: หรือวาพวกเขามีภาคีตางๆ ท่ีไดกําหนดศาสนาแก

พวกเขา ซึ่งอัลลอฮฺมิไดทรงอนุมัติ และหากมิใชลิขิตแหงการ

ตัดสิน (ที่ไดกําหนดไวกอนแลว) ก็คงไดมีการตัดสินในระหวาง

พวกเขา แทจริงบรรดาผูอธรรมสําหรับพวกเขาไดรับการลงโทษ

อันเจ็บปวด [อัช-ชูรอ, 42 : 21] 



 

12 

พระองคตรัสอีกวา: 

ٰ   َجَعۡلَ�َٰك   ُ�مّ   ﴿ �َعةٖ   َ�َ ِ نَ   َُ ۡمَِ   ّمِ
َ
�ۡ ّتُِۡعَها  ٱ ٱ ََ   ََ َُِّعۡ   َو ءَ   َت ۡهَوٓا

َ
ينَ   أ ِ َّ  ََ   ٱ

ََ َ�ۡعلَمُ   ]  ١٨: الاثي [ ﴾ ١ و

ความวา: แลวเราไดต้ังเจาใหอยูบนแนวทางหน่ึงในเรื่องของ

ศาสนาที่แทจริง ดังนั้น จงปฏิบัติตามแนวทางน้ัน และอยาได

ปฏิบัติตามอารมณตํ่าของบรรดาผูไมรู [อัล-ญาษิยะฮ,ฺ 45 : 18] 

 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

 ]ِتفق بغيل[» د  ف ُمرنا هذا ِا ليس ِنل فهو ردِن ُح«

 ความวา: ใครก็ตามท่ีอุตริในกิจการของเราน้ี ซึ่งสิ่งท่ีไมใชจาก

มัน ดังนั้น มันถูกปฏิเสธ [มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ] 

 

ทานไดกลาวอีกวา 

 ]رواه مْغم[» ِن بم  بمال ليس بغيل ُمرنا فهو رد«

ความวา: ใครก็ตามที่ปฏิบัติการงานหนึ่งโดยไมมีคําสั่งใชจาก

เรา ดังนั้น มันถูกปฏิเสธ [บันทึกโดยมุสลิมในเศาะหี้หฺของทาน] 

และทานไดกลาวในคุฏบะฮฺของทานครั้งหนึ่งวา 
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ُِا ادد ا ف ن �� اددي  تتا  اهللا و�� الدي هدي �مد ا� اهللا « 
 ]رواه مْغم[» بغيل وسغم وش األمور �دثاتها و� ادب  ضالل 

ความวา: แทจริง คําพูดที่ดีท่ีสุดคือคัภีรของอัลลอฮฺ และ

แนวทางที่ดีท่ีสุดคือแนวทางของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และการงานที่เลวทรามท่ีสุดคือสิ่งอุตริ และทุกๆ บิด

อะฮฺน้ันคือการหลงทาง [บันทึกโดยมุสลิมในหนังสืออัศ-เศาะห้ี

หฺ] 

และหะดีษในทํานองนี้มีมากมาย 

ดังน้ัน จําเปนสําหรับอุละมาอมุสลิม นักศึกษา และ

มุสลิมทุกๆ คนที่จะตองยําเกรงตออัลลอฮฺ และระแวดระวังจาก

การเชิญชวนสูสิ่งที่อัลลอฮฺไมไดบัญญัติ จากสิ่งที่เปนบิดอะฮฺ

และสิ่งอุตริขึ้นมาใหม และพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺ, เราะสูลของ

พระองค ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม , เศาะหาบะฮฺ, และผูท่ี

ปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาอยางดีพึงพอใจ และนั่นคือ

ความสุขและบ้ันปลายที่ดี และคือทางรอดทั้งในโลกนี้และโลก

หนา และหางไกลจากการเลียนแบบศัตรูของอัลลอฮฺ พวกยิว

และคริสตซึ่งพวกเขาไดอุตริในศาสนาของพวกเขาซึ่งอัลลอฮฺ
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ไมไดอนุญาต และพวกเขาก็หลงทางและทําใหคนอ่ืนหลงทาง

ไปดวย 

และสวนหน่ึงจากสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมคือการสั่งเสีย

ในเรื่ องสัจธรรมและการตักเ ตือนซึ่ ง กันและกัน  และให

ความสําคัญกับการใครครวญอัลกุรอานและหมั่นอานอัลกุรอาน

ใหมากและใหความสําคัญกับซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ถูกตอง และเชิญชวนสูเรื่องดังกลาวทั้งดวย

คําพูดและการปฏิบัติ และท้ังในมัสญิดและที่บาน และให

ความสําคัญกับหัลเกาะฮฺความรูและหมั่นศึกษาความรูใหมาก 

ทั้งนี้เพื่อคนไมรูจะไดรู คนที่ลืมจะไดรําลึก ความดีงามจะไดเพิ่ม

มากขึ้นและความชั่วจะลดนอยลง ดังท่ีบรรดาสลัฟไดยืนหยัดไว

และไดสั่งเสียกัน 

ขอใหอัลลอฮฺทรงดลใจพวกเราและมุสลิมทุกคนสู

ความรูท่ียังประโยชนและการปฏิบัติในความรูนั้น และขอทรง

ปรับปรุงหัวใจและการงานของพวกเราทุกคน และทรงใหพวก

เราเปนผูที่ตางตักเตือนกันและกันและเชิญชวนสูพระองคดวย

ความประจักษแจง และโปรดทรงชวยเหลือศาสนาของพระองค

และใหถอยคําของพระองคนั้นสูงสง และโปรดแกไขสภาพของ
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มุสลิมทุกคนทั้งปวง และโปรดใหผูที่ดีที่สุดในหมูพวกเขาเปน

ผูนําพวกเขา และโปรดปรับปรุงผูนําของพวกเขา และพระองค

คือที่พึ่งและทรงเดชานุภาพ 

ขอการเศาะละวาตและความศานติจงมีแดนบีของเรา

มุหัมมัด ตลอดจนวงศวานและเศาะหาบะฮฺของทาน [ฟะตาวา 

อัช-ชัยคฺ อิบนิบาซ, 5/328] 

และฟตวาในทํานองนี้มีมากมาย ดังนั้น ไมอนุญาตใหมี

การเฉลิมฉลองเนื่องในปใหมของปฮิจญเราะฮฺศักราชและอ่ืนๆ 

ที่เปนการเฉลิมฉลองที่อุตริขึ้นมา และแทจริง อัลลอฮฺไดใหอีด

ฟฏรฺและอีดอัฎหาเปนวันเฉลิมฉลองสําหรับชาวมุสลิมแลว 
 

ท่ีมา : http://www.saaid.net/mktarat/mohram/46.htm 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ขอพรอันประเสริฐและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ

มีเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดที่แพร่หลายในหมู่ผู้คนทั่วไป นั่นคือการคิดว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อพยพ (จากมะดีนะฮฺไปยังมักกะฮฺ) ในต้นปีของปีฮิจญ์เราะฮฺศักราช แล้วก็มีการเฉลิมฉลองในเดือนมุหัรร็อมเนื่องในโอกาสการอพยพของท่าน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเนื่องในโอกาสปีใหม่

แต่ที่ถูกต้องแล้ว มันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ เลยระหว่างต้นปีกับการอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และในเรื่องนี้ เราจะขออธิบาโดยสรุปสามหัวข้อต่อไปนี้

· การอพยพเกิดขึ้นในเดือนมุหัรร็อม

· ทำไมมุหัรร็อมถึงเป็นต้นเดือนของปีฮิจญ์เราะฮฺศักราช

· หุก่มการเฉลิมฉลองปีฮจญ์เราะฮฺศักราชใหม่

การอพยพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกิดขึ้นในเดือนเราะบีอุลเอาวัลไม่ใช่มุหัรร็อม

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เดินทางมาถึงเมืองมะดีนะฮฺในวันจันทร์ช่วงสายตอนแสงแดงร้อนจัด วันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล

ท่านอิบนุ ฮิชามกล่าวว่า: “จนกระทั่งเขา(อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัรก็อฏ)ได้เดินทางพร้อมกับท่านทั้งสอง(ท่านนบีและอบูบักรฺ)ถึง “บัฏนฺ ริอฺมฺ” หลังจากนั้น เขาก็พาท่านทั้งสองถึงกุบาอ์ ณ เผ่าอัมรฺ อิบนุ เอาฟฺ ในวันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล วันจันทร์ ในตอนสายแดดจัดใกล้เที่ยง” [สีเราะฮฺ อิบนิฮิชาม, 1/490]


ท่านอิบนุสะอฺดฺกล่าวว่า: “ท่านมุหัมมัด อิบนุ อุมัรฺ เล่าให้ฉันฟัง จากอบูบักรฺ อิบนุ อบีสับเราะฮฺและคนอื่นๆ พวกเขาได้เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้วิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ท่านได้เห็นสวรรค์และนรก และเมื่อถึงคืนวันเสาร์ที่17เดือนเราะมะฎอนก่อนการฮิจญ์เราะฮฺ 18 เดือน...(นั่นคือเดือนเราะบีอุลเอาวัล)” [อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ, 1/213]


ท่านอิบนุ กะษีรกล่าวว่า: “อะหฺมัดกล่าวว่า รูหฺ อิบนุ อุบาดะฮฺ กล่าวว่า ซะกะรียา อิบนุ อิสหาก เล่าว่า อัมรฺ อิบนุ ดีนารฺ กล่าวว่า: แท้จริงคนแรกที่บันทึกวันที่ในสารคือยะอฺลา อิบนุ อุมัยยะฮฺ จากเยเมน และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เดินทางถึงมะดีนะฮฺในเดือนเราะบีอุลเอาวัล และผู้คนก็ได้บันทึกปีนั้นให้เป็นปีแรก” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/288]


ท่านอิบนุกะษีรกล่าวอีกว่า: “แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มาถึง (มะดีนะฮฺ) ในวันจันทร์ในตอนสายแก่ใกล้เวลาบ่าย” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/290]


อัล-วากิดียฺและคนอื่นๆ กล่าวว่า: “และนั่นคือ(ท่านนบีเดินทางถึงมะดีนะฮฺ)วันที่สองเดือนเราะบีอุลเอาวัล” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/290]


อิบนุอิสหากกล่าวว่า: “และให้น้ำหนักว่าเป็นวันที่สิบสองเดือนเราะบีอุลเอาวัล ซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่” [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/290]

การริเริ่มปฏิทินอิสลาม

มุหัมมัด อิบนุ สีรีนกล่าวว่า: มีชายคนหนึ่งไปหาท่านอุมัร แล้วกล่าวว่า จงทำบันทึกปีศักราชเถิด ท่านอุมัรถามว่า ปีศักราชอะไร? เขาตอบว่า สิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติทำกัน เดือนนั้น ปีนั้น อุมัรตอบกลับไปว่า ดี ดังนั้นจงทำเถิด และพวกเขาก็เห็นพ้องกันว่า จะเอาปีของการอพยพเป็นปีแรกของศักราช แล้วพวกเขาก็ถามกันว่า จะเอาเดือนไหน ? พวกเขาตอบว่า เดือนมุหัรร็อม เป็นเดือนที่ผู้คนต่างเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีหัจญ์ และเป็นเดือนต้องห้าม และพวกเขาก็เห็นพ้องในเรื่องดังกล่าว [อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ, 2/288]  

เมื่อครั้งที่เศาะหาบะฮฺทำการบันทึกปฏิทินนั้น พวกเขาได้ยึดปีของการอพยพของท่านนบีเป็นปีแรก ไม่ใช่ยึดเดือนหรือวันที่ท่านนบีอพยพแต่อย่างใด ดังที่บางคนเข้าใจ หลังจากนั้น พวกเขาก็เลือกเดือนมุหัรร็อมเป็นเดือนต้นปี เพราะบรรดาผู้ประกอบพิธีหัจญ์ได้เสร็จสิ้นจากการทำหัจญ์ และไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใดระหว่างเดือนที่ทำการอพยพกับการกำหนดเดือนมุหัรร็อมเป็นเดือนต้นปี

ท่านอิบนุกะษีรกล่าวว่า: “อัส-สุฮัยลียฺและคนอื่นๆ ได้เล่าจากอิมามมาลิกว่าท่านได้กล่าวว่า ต้นปีแรกของอิสลามคือ เราะบีอุลเอาวัล เพราะเป็นเดือนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำการอพยพ”

อัส-สุฮัยลียฺได้อ้างหลักฐานจากคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة : 108]

ความว่า: “แน่นอน มัสญิดที่ถูกวางรากฐานบทความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้น” [อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 108]


นั่นคือ วันแรกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ย่างกายสู่มะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นวันแรกของประวัติศาสตร์ ดังที่เศาะหาบะฮฺเห็นพ้องว่าปีนั้นเป็นปีแรกของปีอิสลาม

และไม่ต้องสงสัยเลยว่า คำกล่าวของอิมามมาลิกนั้นเหมาะสม แต่ที่ถูกนำมาปฏิบัตินั้นตรงกันข้าม ทั้งนี้ เพราะเดือนแรกของชาวอาหรับในสมัยนั้นคือมุหัรร็อม พวกเขาเลยเอาเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีฮิจญ์เราะฮฺศักราช ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างผู้คน –วัลลอฮุอะอฺลัม-

การเฉลิมฉลองต้นปีใหม่

ชัยคฺอิบนุบาซ ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน ได้กล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ การเศาะละวาตและความศานติจนมีแด่เราะสูลุลลอฮฺ ตลอดจนวงศ์วาน, เศาะหาบะฮฺ, และผู้ที่ตามแนวทางของท่าน

ฉันได้ดูสิ่งที่พี่น้องฟะรีด อิบนุ อับดุลหะฟีซ มิยาญาน ได้เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ “อัล-มะดีนะฮฺ” ฉบับวันที่ 15/2/1415 ฮ.ศ.ซึ่งเป็นบทความสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ ของศาสนาที่เขียนโดยอับดุลลอฮฺ อบุลสัมหฺ

 
ฉันเห็นว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่ฉันจะต้องตักเตือนความคลาดเคลื่อนของเขาทั้งสอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺและเพื่อบ่าวของพระองค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ ﴾ [العصر: ١-٣]  

ความว่า: “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุน นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันลักันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน” [อัล-อัศรฺ, 103 : 1-3]

และคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า

«الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [رواه مسلم وغيره]

ความว่า: “ศาสนาคือการตักเตือน ศาสนาคือการตักเตือน ศานาคือการตักเตือน มีคนถามว่า เพื่อใครโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านตอบว่า เพื่ออัลลอฮฺ, เพื่อคัมภีร์ของพระองค์, เพื่อเราะสูลของพระองค์, เพื่อบรรดาผู้นำของบรรดามุสลิม, และผู้คนทั่วไป” [บันทึกโดยมุสลิมและคนอื่นๆ]

และแท้จริง อัลลอฮฺได้ทรงห้ามการพูดถึงพระองค์โดยไม่มีความรู้ และได้ทรงสำทับเตือนในเรื่องนี้แก่บ่าวของพระองค์ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣ ﴾ [الأعراف: ٣٣]  

ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า แท้จริงสิ่งที่พระเจ้าของฉันทรงห้ามฉันนั้น คือบรรดาสิ่งที่ชั่วช้าน่ารังเกียจ ทั้งเป็นสิ่งที่เปิดเผยจากมันและสิ่งที่ไม่เปิดเผย และสิ่งที่เป็นบาป และการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรม และการที่พวกเจ้าฝห้เป็นภาคีแก่อัลลอฮฺซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆ ลงมาแก่สิ่งนั้น และการที่พวกเจ้ากล่าวใส่ร้ายแก่อัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้” [อัล-อะอฺรอฟ, 7 : 33]

และพระองค์ได้ตรัสอีกว่า

﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولٗا ٣٦ ﴾ [الإسراء: ٣٦]  

ความว่า: “และอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แท้จริงหู ตา และหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน” [อัล-อิสรออ์, 17 : 36]

และไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเชิญชวนเพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระต่างๆ ของอิสลามนั้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านไม่เคยปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง ฉะนั้น ถือเป็นสิ่งอุตริขึ้นมาใหม่ในศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของความสุดโต่งในศาสนาของอัลลอฮฺ และเป็นการบัญญัติอิบาดะฮฺในสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ได้บัญญัติ และการงานบางอย่างนอกจากจะเป็นบิดอะฮฺแล้ว ยังเป็นสื่อที่จะนำไปสู่ชิริกใหญ่อีกด้วย เช่น การจัดเฉลิมฉลองเนื่องด้วยวันเกิดของท่านนบี, วันเกิดของเศาะหาบะฮฺ, และวันเกิดของบรรดาผู้รู้ เป็นต้น

 อัลลอฮฺตรัสว่า

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ ﴾ [آل عمران: ٣١]  

ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิยัติตตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงให้อภัยแก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” [อัล-อะอฺรอฟ : 3/31]

พระองค์ตรัสอีกว่า


﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٢١ ﴾ [الشورى: ٢١]  

ความว่า: หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆ ที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขา ซึ่งอัลลอฮฺมิได้ทรงอนุมัติ และหากมิใช่ลิขิตแห่งการตัดสิน (ที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว) ก็คงได้มีการตัดสินในระหว่างพวกเขา แท้จริงบรรดาผู้อธรรมสำหรับพวกเขาได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด [อัช-ชูรอ, 42 : 21]

พระองค์ตรัสอีกว่า:

﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨ ﴾ [الجاثية: ١٨]  

ความว่า: แล้วเราได้ตั้งเจ้าให้อยู่บนแนวทางหนึ่งในเรื่องของศาสนาที่แท้จริง ดังนั้น จงปฏิบัติตามแนวทางนั้น และอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของบรรดาผู้ไม่รู้ [อัล-ญาษิยะฮฺ, 45 : 18]

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [متفق عليه]

 ความว่า: ใครก็ตามที่อุตริในกิจการของเรานี้ ซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่จากมัน ดังนั้น มันถูกปฏิเสธ [มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ]

ท่านได้กล่าวอีกว่า

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم]

ความว่า: ใครก็ตามที่ปฏิบัติการงานหนึ่งโดยไม่มีคำสั่งใช้จากเรา ดังนั้น มันถูกปฏิเสธ [บันทึกโดยมุสลิมในเศาะหี้หฺของท่าน]

และท่านได้กล่าวในคุฏบะฮฺของท่านครั้งหนึ่งว่า

«أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» [رواه مسلم]

ความว่า: แท้จริง คำพูดที่ดีที่สุดคือคัภีร์ของอัลลอฮฺ และแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการงานที่เลวทรามที่สุดคือสิ่งอุตริ และทุกๆ บิดอะฮฺนั้นคือการหลงทาง [บันทึกโดยมุสลิมในหนังสืออัศ-เศาะหี้หฺ]

และหะดีษในทำนองนี้มีมากมาย

ดังนั้น จำเป็นสำหรับอุละมาอ์มุสลิม นักศึกษา และมุสลิมทุกๆ คนที่จะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺ และระแวดระวังจากการเชิญชวนสู่สิ่งที่อัลลอฮฺไม่ได้บัญญัติ จากสิ่งที่เป็นบิดอะฮฺและสิ่งอุตริขึ้นมาใหม่ และพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺ, เราะสูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม , เศาะหาบะฮฺ, และผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาอย่างดีพึงพอใจ และนั่นคือความสุขและบั้นปลายที่ดี และคือทางรอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และห่างไกลจากการเลียนแบบศัตรูของอัลลอฮฺ พวกยิวและคริสต์ซึ่งพวกเขาได้อุตริในศาสนาของพวกเขาซึ่งอัลลอฮฺไม่ได้อนุญาต และพวกเขาก็หลงทางและทำให้คนอื่นหลงทางไปด้วย

และส่วนหนึ่งจากสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมคือการสั่งเสียในเรื่องสัจธรรมและการตักเตือนซึ่งกันและกัน และให้ความสำคัญกับการใคร่ครวญอัลกุรอานและหมั่นอ่านอัลกุรอานให้มากและให้ความสำคัญกับซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ถูกต้อง และเชิญชวนสู่เรื่องดังกล่าวทั้งด้วยคำพูดและการปฏิบัติ และทั้งในมัสญิดและที่บ้าน และให้ความสำคัญกับหัลเกาะฮฺความรู้และหมั่นศึกษาความรู้ให้มาก ทั้งนี้เพื่อคนไม่รู้จะได้รู้ คนที่ลืมจะได้รำลึก ความดีงามจะได้เพิ่มมากขึ้นและความชั่วจะลดน้อยลง ดังที่บรรดาสลัฟได้ยืนหยัดไว้และได้สั่งเสียกัน

ขอให้อัลลอฮฺทรงดลใจพวกเราและมุสลิมทุกคนสู่ความรู้ที่ยังประโยชน์และการปฏิบัติในความรู้นั้น และขอทรงปรับปรุงหัวใจและการงานของพวกเราทุกคน และทรงให้พวกเราเป็นผู้ที่ต่างตักเตือนกันและกันและเชิญชวนสู่พระองค์ด้วยความประจักษ์แจ้ง และโปรดทรงช่วยเหลือศาสนาของพระองค์และให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นสูงส่ง และโปรดแก้ไขสภาพของมุสลิมทุกคนทั้งปวง และโปรดให้ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาเป็นผู้นำพวกเขา และโปรดปรับปรุงผู้นำของพวกเขา และพระองค์คือที่พึ่งและทรงเดชานุภาพ

ขอการเศาะละวาตและความศานติจงมีแด่นบีของเรามุหัมมัด ตลอดจนวงศ์วานและเศาะหาบะฮฺของท่าน [ฟะตาวา อัช-ชัยคฺ อิบนิบาซ, 5/328]

และฟัตวาในทำนองนี้มีมากมาย ดังนั้น ไม่อนุญาตให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในปีใหม่ของปีฮิจญ์เราะฮฺศักราชและอื่นๆ ที่เป็นการเฉลิมฉลองที่อุตริขึ้นมา และแท้จริง อัลลอฮฺได้ให้อีดฟิฏรฺและอีดอัฎหาเป็นวันเฉลิมฉลองสำหรับชาวมุสลิมแล้ว
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