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อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิแหงอัลลอฮฺ เศาะละวาตและสลามตอเราะซูล
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน ตลอดจนผูที่เจริญรอยตามแบบอยาง
ของทานจวบจนวันกิยามะฮฺ 

 
1. ความหมายของคําวา “ชะอฺบาน” 

คําวา ชะอฺบาน เปนคําเอกพจน คือชื่อหนึ่งในบรรดาชื่อเดือนของอิสลาม เปนเดือนลําดับที่ 8 ตาม
ปฏิทินอิสลาม อยูระหวางเดือนเราะญับกับเดือนเราะมะฎอน 

สวนสาเหตุที่เรียกเดือนนี้วา ชะอฺบาน เปนเพราะในเดือนนี้ชาวอาหรับจะกระจายกันออกไปหาน้ํา 
หรือกระจัดกระจายกันออกไปทําสงคราม (มาจากรากศัพทเดิมของคําวา     مالْقَو  بعشت  (อานวา ตะชะอะบะ 
อัลเกามุ)   تفرق    أي  หมายถึง แยกยาย หรือกระจัดกระจายออกไป) (ดู ฟตหุลบารีย เลม4 หนา 251 ) หลังจาก
ที่พวกเขาไดหยุดพักจากการทําสงครามในเดือนเราะญับเพราะเปนเดือนหะรอมหรือเดือนตองหามทําสงคราม  

อุละมาอบางทานระบุวา สาเหตุที่เรียกเชนนั้น เพราะเดือนนี้ปรากฏอยูชวงกลางระหวางเดอืนเราะญบั
กับเดือนเราะมะฎอน (มาจากรากศัพทเดิมของคําวา   بعالش  อานวา อัชชะอะบุ หมายถึง ชวงที่อยูระหวาง
สองไหล หรือสองเขาสัตว) 

 
2. การเตรียมพรอมในเดือนชะอฺบาน  

ชะอฺบานคือประตูสูเดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่ใกลเคียงกับเราะมะฎอนมากที่สุด จึงเปนโอกาส
เดียวจะเตรียมตัวเขาสูเดือนเราะมะฎอนในทุกๆ ดาน  

ทานซะละมะฮฺ อิบนุ สุฮัยล (บางวา อิบนุ กุฮัยล) “เดือนชะอฺบานคือเดือนแหงนักอานอัลกุรอาน“ 
ทานอัมร อิบนุ ก็อยส นั้น เมื่อชะอฺบานมาเยือนทานจะปดรานที่ใชคาขาย เพื่อใหเวลากับการอานอลักุ

รอาน 
จากคํากลาวของอุละมาอขางตน พอจะสรุปไดวา พวกเขาไดเตรียมตัวอยางจริงจังในการตอนรับ

เดือนเราะมะฎอนแมจะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก็ตาม 
 

3. ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน  
มีหะดีษมากมายที่รายงานถึงความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน มีทั้งที่เปนหะดีษเศาะฮีหฺ หะดีษหะสนั 

หะดีษเฎาะอีฟ (ออน) และหะดีษเมาฎอฺ (หะดีษปลอม) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
3.1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน 
รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา “ทานบีไดถือศีลอดในเดือนนี้จนกระทั่ง

พวกเรากลาววา ทานไมไดละศีลอดเลย และทานนบีไมไดถือศีลอดจนกระทั่งพวกเรากลาววาทานไมไดถือศีล
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อดเลย และฉันไมเคยเห็นทานนบีถือศีลอดเต็มเดือนนอกจากเดือนเราะมะฎอน และฉันไมเคยเห็นทานนบีถือ
ศีลอดอยางมากมายนอกจากเดือนนี้ชะอฺบาน” (อัลบุคอรีย 1833, มุสลิม 1956 )  

 
3.2 การอภัยโทษของอัลลอฮฺในค่ําคืนที่ 15 ของชะอฺบาน  
รายงานจากทานอบูมูซา อัลอัชอะรีย จากทานเราะซุลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวความ

วา “แทจริงอัลลอฮฺจะมองดูในค่ําคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน ดังนั้นพระองคจะทรงใหอภัยแกทุก
สรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางนอกจากผูที่ต้ังภาคี(มุชริก) หรือคนที่เปนศัตรูกัน” (รายงานโดยอิบนุ 
มาญะฮฺ, อัลอัลบานียกลาววาหะดีษนี้เปนหะดีษหะสัน ดู อัสสิลสิละฮฺ อัศเศาะฮีหะฮฺ หมายเลข 1144) 

อยางไรก็ตามหะดีษนี้และหะดีษอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันยังมีความขัดแยงระหวางบรรดาอุละมาอถึง
ระดับความถูกตองของมัน ตามที่อิบนุ เราะญับไดระบุไวใน ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ 

อิบนุ ดิหยะฮฺ ไดกลาววา "เหลาอุละมาอเกี่ยวกับสายรานไดระบุวา ไมมีหะดีษใดเกี่ยวกับคืนนิศฟู 
ชะอฺบาน ที่เปนหะดีษทถูกตองเลย" (อัลบาอิษ อะลา อินการ อัลบิดะอฺ ของ อิบนุ ชามะฮฺ หนา 127) 

 
4. การถือศีลอดในดือนชะอฺบาน 

4.1 สุนนะฮฺใหถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน  
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานถือวาเปนสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ควร

ปฏิบัติตามยิ่ง เนื่องจากมีหะดีษที่รายงานดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ที่รายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา “ทานนบีไดเคยถือศีลอดในเดือนนี้จนกระทั่งพวกเรากลาววา ทานไมไดละศีลอด
เลย และทานนบีเคยไมถือศีลอดในเดือนนี้จนกระทั่งพวกเรากลาววาทานไมไดถือศีลอดเลย และฉันไมเคยเห็น
ทานนบีถือศีลอดเต็มเดือนนอกจากเดือนเราะมะฎอน และฉันไมเคยเห็นทานนบีถือศีลอดอยางมากมาย
นอกจากเดือนนี้คือชะอฺบาน” (อัลบุคอรีย 1833, มสุลิม 1956 )  

ในอีกสายรายงานหนึ่งของมุสลิม 1957 “ทานนบีไดถือศีลอดทั้งเดือนชะอฺบาน และทานนบีไดถือศีล
อดทั้งเดือนนอกจากวันนอยนิด(ที่ทานไมไดถือศีลอด)” 

สวนวิธีการถือศีลอดของทานนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเดือนนี้ มีทัศนะที่แตกตางกันไป โดย
สรุปแลว ทานนบีไมไดถือศลอดตลอดทั้งเดือนชะอฺบาน แตทานนบีจะถือศีลอดในเดือนนี้มากกวาเดือนอื่นๆ 
(ทัศนะของอุละมาอสวนหนึ่ง อาทิ อับดุลลอฮฺ อิบนุ มุบาร็อก) 

ทานอิมาม อิบนุ เราะญับ ไดอธิบายถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนี้วา “การถือ
ศีลดอดในเดือนชะอฺบานนั้นดีกวาการถือศีลอดในเดือนที่ทรงหามการทําสงคราม (อัชฮุรฺ อัลหุรุม) และเปน
สุนัตที่ดีที่สุดเนื่องจากอิบาดะฮฺทุกอยางที่ใกลเคียงกับเดือนเราะมะฎอน จะกอนหรือหลังเราะมะฎอนก็ตามแต 
ระดับความประเสริฐของมันเหมือนกับระดับความประเสริฐของการละหมาดสุนัตเราะวาติบกับการละหมาด
ฟรฎจะกอนหรือหลังละหมาดก็ตามแต และมันจะชวยเติมเต็มในสวนที่ขาดหรือบกพรองไปในสวนที่เปนฟรฎ 
เชนเดียวกับการถือศีลอดกอนเราะมะฎอนและหลังเราะมะฎอน ในเมื่อการละหมาดสุนัตเราะวาติบเปนสุนัตที่
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ดีที่สุดที่เกี่ยวของกับการละหมาด ดังนั้นการถือศีลอดกอนเราะมะฎอนและหลังเราะมะฎอนก็เปนสุนัติที่ดีที่สุด
ที่เกี่ยวของกับการถือศีลอดเชนเดียวกัน” (ดู ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ) 

สวนสาเหตุที่วา ทําไมทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนี้มากกวา
เดือนอื่นๆ เกี่ยวกับเร่ืองนี้บรรดาอุละมาอไดมีทัศนะดังนี้ 

1. เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมสามารถถือศีลอด 3 วัน ประจําเดือนไดเนื่องจาก
ทานมีภารกิจและการเดินทางไกล(มุซาฟร) ดังนั้นทานจึงมารวบรวมทั้งหมดไวในเดือนนี้ เพราะทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นจะปฏิบัติส่ิงที่เปนสุนัตตางๆ ทั้งหมด เมื่อทานไดละทิ้งเพราะเหตุจําเปนทาน
ก็จะชดใชแทนในชวงเวลาอื่น 

2. เพราะภรรยาของทานสวนใหญจะถือศีลอดชดเชยในเดือนแหงนี้ ทานจึงถือศีลอดดวย แตเปน
ทัศนะที่ขัดแยงกับที่มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ที่ระบุวา นางเจตนายืดเวลาถือศีล
อดชดเชยมาไวในชวงทายของป เพื่อที่จะไดถือศีลอดพรอมๆ กับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใน
เดือนชะอฺบาน 

3. เพราะเปนเดือนที่คนทั่วไปมักจะหลงลืมจากการถือศีลอด และเปนเดือนที่อะมัลในรอบปจะถูก
ยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺ นี่เปนเหตุผลที่มีน้ําหนักที่สุด ดังมีรายงานจากหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จากอุสามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา “เดือนชะอฺบานแหงนี้เปนเดือนที่หลายคนหลงลืม
มัน ซ่ึงอยูระหวางเดือนเราะญับและเดือนเราะมะฎอน มันเปนเดือนที่อะมัลตางๆ จะถูกยกขึ้นไปยัง
องคอภิบาลแหงสากลโลก ดังนั้นฉันจึงพอใจที่จะใหอะมัลของฉันถูกยกขึ้นสูพระองคในสภาพที่ฉัน
กําลังถือศีลอดอยู” (อันนะสาอีย 2357) 

 
4.2  การเจตนาเริ่มถือศีลอดหลังครึ่งเดือนของชะอฺบาน  
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานถือวาเปนสุนนะฮฺของทานนบี แตประเด็นที่สําคัญประการหนึ่ง คือการ

เจตนาเริ่มถือศีลอดหลังจากครึ่งเดือนแรกของชะอฺบานผานไปแลว  
ทานอิหมาม อิบนุ มุลักกิน ซึ่งเปนอุละมาอในสังกัดมัซฮับชาฟอีย ไดอธิบายวา “แทจริงเมื่อคร่ึงหลัง

ของเดือนชะอฺบานมาถึง การเจตนาเริ่มถือศีลอดถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม ซึ่งเปนทัศนะของบรรดาอุละมาอมุหัก
กิกูน(อุละมาอผูตรวจสอบหลักฐานตางๆ) ในมัซฮับของเรา(มัซฮับชาฟอีย) ดังหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุร็อย
เราะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา “เมื่อถึงครึ่งเดือนของชะอฺบาน จง
อยาไดถือศีลอด“  (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย 738 และอบู ดาวูด 2337 ดู อิอฺลาม ฟะวาอิดอุมดะติลอะหกาม 
ของอิบนุ มุลักกิน  เลม 5  หนา 159-169) 

อยางไรก็ตาม การถือศีลอดที่ถูกหามในขางตนคือกรณีที่มีเจตนาและเจาะจงวาจะเริ่มการถือศีลอด
หลังจากวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเปนตนไป สวนกรณีที่ไมไดมีเจตนาที่จะเริ่มถือศีลอดหลังจากวันที่ 15 ของ
เดือนชะอฺบานดังกลาว ถือวาเปนสิ่งที่อนุมัติ 
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4.3  การถือศีลอดชดเชย (เกาะฎออ) ในเดือนชะอฺบาน  
การถือศีลอดชดเชย (เกาะฎออ) สําหรับผูที่ไดละทิ้งศีลอดในเดือนเราะมะฎอนถือวาเปนสิ่งที่จําเปน 

(วาญิบ) ซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานเปนป กลาวคือเดือนชะอฺบานคือเดือนสุดทายที่สามารถถือศีลอดชดเชยได 
หากพนเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุจําเปน อาทิ ปวยหรืออ่ืนๆจะตองถูกปรับและตองไดรับบาป และหากไม
ชดเชยจนถึงเดือนเราะมะฎอนปหนา เขาจะตองขออภัย (เตาบัต) ตออัลลอฮฺ และถือศีลอดชดเชยพรอมกับ
ตองใหอาหารแกผูยากไร (ฟากิรฺมิสกีน) ทุกวันตามที่จํานวนวันที่เขาไดละทิ้ง (ตามทัศนะของอิมามชาฟอีย อิ
มามมาลิก และอิมามอะหฺมัด) 

 
4.4  การถือศีลอดในชวงทายของเดือนชะอฺบาน (1-2 วัน กอนเขาเราะมะฎอน) 
การถือศีลอดในชวงทายนี้ แบงออกเปน 3 กรณี ดังนี้  
กรณีที่ 1  ถือศีลอดดวยการเนียตวา ขาพเจาถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน เพื่อเผื่อวาอาจจะเขา

เดือนเราะมะฎอน กรณีนี้ ถือวาเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) 
กรณีที่ 2  ถือศีลอดเพราะมีการนะซัรไว หรือเพื่อชดเชย (เกาะฎออ) ที่ขาดไป หรือเพื่อทดแทนกรณีที่

ผิด (กัฟฟาเราะฮฺ) กรณีนี้ ถือวาเปนสิ่งอนุญาต (ยะูซ) 
กรณีที่ 3  ถือศีลอดสุนัตทั่วๆไป (สุนัตมุฏลัก) กรณีนี้ มีทัศนะที่แตกตางกัน ดังนี้ 
1. ถือวาเปนสิ่งที่มักรูฮฺ เพราะมีคําสั่งใหเวนวางจากการถือศีลอดระหวางชะอฺบานกับเราะมะฎอน 

ถึงแมวาเขาจะปฏิบัติมาเปนประจําอยางตอเนื่องก็ตาม (ทัศนะของ อัลหะสัน) 
2. ถือวาเปนสิ่งที่อนุญาต (ทัศนะของอิมามมาลิก) 
3. สามารถทําได (อนุญาต) ถาเปนการถือศีลอดที่เขาเคยปฏิบัติมาเปนประจําอยางตอเนื่อง (ทัศนะ

ของอิมามชาฟอีย, เอาซาอีญ และอิมามอะหฺมัด )  
 

5. อุตริกรรม ( บิดอะฮฺ ) ในเดือนชะอฺบาน  
หากจะมองถึงกิจกรรมหรืออิบาดะฮฺที่มีการยึดปฏิบัติในบานเมืองเราในเดือนชะอฺบานนี้แลว เราพบวา 

มีการปฏิบัติอิบาดะฮฺมากมาย อาทิ มีการอานยาซีนในค่ําคืนที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน มีการละหมาดใน
รูปแบบเฉพาะ และมีการเลี้ยงอาหาร เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่ตองศึกษาอยางละเอียดวามีที่มาที่ไปอยางไร 

 
5.1 การปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ําคืนที่ 15 (คืนนิศฟุชะอฺบาน )  
การอานอัลกุรอานไมวาจะเปนสูเราะฮฺใดถือวาเปนอิบาดะฮฺที่ดีเลิศที่สุดในจํานวนบรรดาซิกิรฺทั้งหลาย 

ดังที่ทานอิหมาม อันนะวะวีย ไดกลาวไววา “การอานอัลกุรอานคือซิกิรที่ดีที่สุด”  
ถึงกระนั้นก็ตามแต การอานอัลกุรอานไมไดมีการกําหนดเจาะจงเวลาเปนการเฉพาะที่ชัดเจน และมี

การกําหนดสถานที่อานที่ชัดเจน เชนเดียวกับการกําหนดเจาะจงอานสูเราะฮฺยาซีนในค่ําคืนดังกลาวเปนการ
เฉพาะ เพราะการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ไมเคยปรากฏแบบอยางจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
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และเศาะหาบะฮฺ ถึงแมวาจะมีหะดีษบางสวนที่กลาวถึงความประเสริฐในคํ่าคืนดังกลาว แตหะดีษดังกลาว 
ลวนเปนหะดีษที่มีสายรายงานออน ไมสามารถนํามาเปนหลักฐานอางอิงและยืนยันถึงความประเสริฐและ
สงเสริมใหกระทําดังกลาวได อาทิ หะดีษที่รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ ที่มีความวา “เมือค่ําคืนวันที่ 15 ของ
เดือนชะอฺบานไดมาถึง พวกทานจงลุกขึ้น (ทําอิบาดะฮฺ) ในยามค่ําคืนนั้น และจงถือศีลอดในเวลา
กลางวันของมัน”  ซึ่งเปนหะดีษเฎาะอีฟอาจถึงขั้นเมาฎอฺ (ดู ละฎออิฟ อัลมะอาริฟ ของ อิบนุ เราะญับ และ 
อัสสิลสิละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ ของ อัลอัลบานีย 2132) 

 
5.2 การเจาะจงละหมาดกิยามุลลัยในค่ําคืนวันที่ 15 ชะอฺบาน 
การละหมาดกิยาลุมลัยหรือตะฮัจุด เปนอีกอิบาดะฮฺหนึ่งที่ควรสงเสริมและเปนหนึ่งในการละหมาด

ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยทอดทิ้ง และเปนสิ่งที่มุสลิมทุกคนสามารถทาํไดไมวาในคนืใดก็
ตาม โดยไมจําเปนตองมีการกําหนดเจาะจงค่ําคืนใดค่ําคืนหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือเจาะจงละหมาด ณ 
สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และการกระทําดังกลาวถือวาเปนมุสตะหับบะฮฺ  

อยางไรก็ตาม การเจาะจงทําอิบาดะฮฺในค่ําคืนของวันที่ 15 ชะอฺบานเปนการเฉพาะ เนื่องเพราะเชือ่วา
มีความประเสริฐเหล่ือมลํ้ากวาค่ําคืนอื่นๆ หรือมีความเชื่อวามีผลบุญมากมายมหาศาลนั้น เปนสิ่งที่ไมเคยมี
ปรากฏในแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ แตเพื่อความชัดเจนมากขึ้น 
จึงตองแบงประเด็นการละหมาดกิยามุลลัยหรือตะฮัจุดในเดือนนี้ออกเปน 3 กรณีดวยกัน 

กรณีที่ 1  กรณีที่ละหมาดเปนประจําอยูแลว ประจวบเหมาะกับการมาถึงของเดือนชะอฺบาน และ
ประจวบเหมาะกับการมาถึงค่ําคืนที่ 15 ของชะอฺบาน ในกรณีนี้ถือวาไมเปนไร เพราะเปนการละหมาดที่เคย
ปฏิบัติอยางเปนกิจวัตรอยูแลว และไมถือวาเปนการอุตริแตประการใด 

กรณีที่ 2  กรณีที่ไมไดละหมาดเปนประจําอยางเปนกิจวัตร แตมารอเจาะจงละหมาดเฉพาะในค่ําคืน
ของวันที่ 15 ชะอฺบานนี้ เพราะมีความเขาใจวาจะมีผลบุญมากมายมหาศาล กรณีนี้ถือวาเปนสิ่งที่ไมมี
แบบอยางที่ถูกตองจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แมวาจะมีหะดีษที่บงบอกถึงความประเสริฐใน
การลุกขึ้นทําอิบาดะฮในค่ําคืนแหงนี้ก็ตาม แตหะดีษเหลานั้นลวนเปนหะดีษที่เฎาะอีฟมากๆ ซึ่งไมสารามรถ
นําเปนหลักฐานอางอิงได 

กรณีที่ 3 กรณีที่มีการเจาะจงละหมาดดวยการกําหนดจํานวนร็อกอัตที่แนนอน อาทิ 1,000 หรือ 100 
ร็อกอัต และยอนกลับไปกลับมาจนถึงจํานวนที่กําหนดไว กรณีนี้ถือวาเปนการละหมาดที่อุตริที่ใหญหลวง 
เพราะไมมีในแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แมวามีการอางถึงหะดีษที่ระบุถึงการ
ละหมาดในลักษณะดังกลาว  

ทานอิมามอันนะวะวียกลาววา “การละหมาดที่เรียกวาละหมาดเราะฆออิบและการละหมาดอัลฟยะฮฺ
ในค่ําคืนวันที่ 15 ชะอฺบาน 100 ร็อกอัตนั้น ทั้งสองละหมาดนี้เปนสิ่งที่อุตริ(บิดอะฮฺ)และนารังเกียจ และอยาไป
หลงเชื่อกับการที่ละหมาดทั้งสองถูกกลาวถึงในหนังสือ “กูตุลกุลูบ และ อิหฺยาอฺอุลุมมิดดีน” และอยาไป
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หลงเชื่อกับหะดีษที่กลาวถึงเรื่องดังกลาว เพราะทั้งหมดนั้นเปนสิ่งที่จอมปลอม (บาฏิล)...” (ดู อัลมัจญมูอฺ เลม 
7 หนา 61) 

ทานอิมาม อัลอิรอกีย กลาววา “หะดีษตางๆ ที่กลาวถึงการละหมาดในค่ําคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺ
บาน ลวนแตเปนหะดีษปลอม (เมาฎอฺ) และเปนสิ่งที่โกหก (อุปโลกนข้ึนมา) ทั้งสิ้น”  

ทานอิมาม อบูชามะฮฺ กลาววา “แทจริงมีสายรายงานที่เกี่ยวกับการละหมาดในค่ําคืนวันที่ 15 ชะอฺ
บาน สองหะดีษซึ่งทั้งสองหะดีษนั้น ลวนแตเปนหะดีษปลอม”  

ทานอิมามอัชเชากานียกลาววา “หะดีษที่กลาวถึงในเรื่องดังกลาวเปนหะดีษเมาฎอฺ(หะดีษปลอม)”  
(อัลฟะอาวิด อัลมัจญมูอะฮฺ หนา 15) 

 
6. อะกีดะฮฺและความเชื่อเกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน 

หนึ่งในความเชื่อที่ไมถูกตองคือ ความเชื่อที่วาในเดือนนี้อัลลอฮฺจะทรงกําหนด (ตักดีร) ทุกสิ่งทุกอยาง
ที่จะเกิดขึ้นในรอบป ซึ่งความจริงค่ําคืนแหงการกําหนด (ตักดีร) นั้นคือคํ่าคืนแหงลัยละตุลก็อดรฺในเดือนเราะ
มะฎอนดังที่ปรากฏในอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลก็อดรฺ  

 
7. หะดีษเฎาะอีฟ (ออน) และเมาฎอฺ ( หะดีษปลอม ) เกี่ยวกับเดือนชะอฺบาน  

ในเดือนชะอฺบานแหงนี้มีรายงานหะดีษที่แสดงถึงความประเสริฐมากมายตางๆ นานา ซึ่งโดยสวน
ใหญแลวหรือเกือบทั้งหมดเปนหะดีษเฎาะอีฟ(ออน) และหะดีษเมาฎอฺ (หะดีษปลอม) และตอไปนี้คือหะดีษ
บางสวนที่จะนําเสนอใหไดรับทราบและไดพิจารณาพรอมๆกัน ดังนี้ 

 
7.1 หะดีษเฎาะอีฟ ( หะดีษออน )  
1.  การขอดุอาอดวยสํานวนดุอาอ  

 »مالَلّه اِركلَناَ ب ِفي بجانَ ربعشا ونلِّغبانَ وضمر«   
ความวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงประทานความเปนสิริมงคล(บะรอกะฮฺ)แกพวกเราในเดือน

เราะญับและชะอฺบาน และจงนําพาพวกเราใหถึงเดือนเราะมะฎอนดวยเทอญ” 
หะดีษนี้รายงานโดยอะนัส อิบนุ มาลิก บันทึกโดยอัลบัซฺซาร และอัตเฏาะบะรอนียในหนังสืออัลเอาสตั 

และอัลบัยฮะกียในหนังสือ ฟะฏออิล อัลเอากอต 
ทานอิหมามอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานียกลาววา “หะดีษดังกลาวเปนหะดีษเฎาะอีฟ เพราะมีหนึ่งใน

สายรายงานที่ชื่อ ซะอีด อิบนุ อบีย รุกอฏ เปนนักรายงานที่เฎาะอีฟ”  
อิหมามบุคอรียกลาววา บุคคลดังกลาวเปน “มุงกะรุลหะดีษ” เชนเดียวกับอันนะสาอียที่กลาววา 

บุคคลดังกลาวฉันไมรูจักวาเขาคือใคร  
อิบนุ หิบบานกลาววา “ไมมีการนํามาเปนหลักฐานกับการรายงานของบุคคลดังกลาว”  
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(ดู เพิ่มเติม อัลอัซการ ของ อันนะวาวีย, มีซาน อัลอิอฺติดาล ของ อัซซะฮะบีย เลม 3 หนา 96, เฎาะอฟี 
อัลญามิอฺ อัศเศาะฆีร ของ อัลอัลบานีย หมายเลข 4395) 

 
2. หะดีษที่มีใจความวา  
“แทจริงอัลลออลฮฺจะทรงลงมายังฟากฟาโลกในค่ําคืนที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน ดังนั้น

พระองคจะทรงอภัยโทษมากกวาจํานวนแพะที่มีอยูในเผาของกัลบ” (หะดีษเฎาะอีฟ รายงานโดยอิบนุ 
มาญะฮฺ 1389) 

 
7.2 หะดีษเมาฎอฺ (หะดีษปลอม)  
1. หะดีษที่มีใจความวา “เราะญับคือเดือนของอัลลอฮฺ ชะอฺบานคือเดือนของนบี และเราะ

มะฎอนคือเดือนของประชาชาติฉัน”  อิหมาม อิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานียกลาววา หะดีษดังกลาวเปนหะ
ดีษเมาฎอฺ (หะดีษปลอม) 

 
2. หะดีษที่มีใจความวา  
“เดือนที่ถูกคัดเลือกจากอัลลอฮฺคือ 1) เดือนของอัลลอฮฺ (เราะญับ) ผูใดเชิดชูเดือนเราะญับ 

แทจริง (เทากับวา) เขาไดเชิดชูอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนเขาดวยสวนสวรรคของพระองค 
และเขาจะเปนผูที่พระองคทรงพอพระทัยเปนอยางยิ่ง 2) ชะอฺบานคือเดือนของฉัน และผูใดที่เชิดชู
เดือนชะอฺบาน แทจริง (เทากับวา) เขาไดเชิดชูฉัน และอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนผูที่ใหการเชิดชูฉัน
ในวันกิยามะฮฺ ...” 

อิมาม อิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานียกลาววา หะดีษดังกลาวเปนหะดีษเมาฎอฺ (ปลอม) เชน
เดียวกับอัลบัยฮะกียที่กลาววา หะดีษขางตนคือหะดีษเมาฎอฺ 

 
 3. หะดีษที่มีใจความวา  
“อุปมาความประเสริฐของเดือนเราะญับกับเดือนอื่นๆ นั้นอุปมาความประเสริฐของอัลกุ

รอานที่มีเหนือบทซิกิรฺทั่วไป และอุปมาความประเสริฐของเดือนชะอฺบานกับเดือนอื่นๆ อุปมาความ
ประเสริฐของนบีมุหัมหมัดที่มีเหนือบรรดานบีทานอื่นๆ”  อิบนุ หะญัร ระบุใน ตับยีน อัลอุุบ วาเปน
เมาฎอฺ  

 
4. หะดีษที่มีใจความวา 
“เมื่อค่ําคืนครึ่งเดือนชะอฺบานไดมาถึง พวกทานจงลุกขึ้นในเวลากลางคืน (เพื่อทําอิบาบะฮฺ) 

และจงถือศีลอดในเวลากลางวัน“ (หะดีษเมาฎอฺ รายโดยอิบนุ มาญะฮฺ 1388)  
 
5. หะดีษที่มีใจความวา 



 ๙

 “ผูใดที่อานสูเราะฮ กุลฮุวัลลอฮฺ (อัลอิคลาศ) หนึ่งพันครั้งในการละหมาด 100 
ร็อกอัต ในค่ําคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเขาจะไมตายไปนอกจากวาอัลลอฮฺจะทรงยกใหมลาอิ
กะฮฺ 100 ตนมาแจงขาวดีแกเขา และอีก 30 มลาอิกะฮฺที่ทําใหเขาพนจากไฟนรก...” (หะดีษเมาฎอฺ 
บันทึกโดยอิหมามอัสสุยูฏีย ใน อัลละอาลีย อัลมัศนูอะฮฺ ฟ อัลอะหาดีษ อัลเมาวฎอะฮฺ เลม 2 หนา 59 ) 

 
6. หะดีษที่มีใจความวา 
“ผูใดที่ละหมาดในค่ําคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน จํานวน 2 ร็อกอัต โดยอานซูเราะฮฺ กุลฮุ

วะลอฮฺ(อัลอิคลาศ) จํานวน 30 ครั้ง ในทุกๆ ร็อกอัต เขาจะไมออกไป(ตาย)นอกจากวาจะไดเห็นที่
พํานักของเขาในสวนสวรรค” (หะดีษเมาฎอฺ บันทึกโดยอิหมามอัสสุยูฏีย ใน อัลละอาลีย อัลมัศนูอะฮฺ ฟ 
อัลอะหาดีษ อัลเมาวฎอะฮฺ เลม 2 หนา 59) 

 
8. บทสรุป 

การเตรียมความพรอมสูเดือนเราะมะฎอนดวยการถือศีลอดตั้งแตเนิ่นๆในเดือนชะอฺบานเปนสิ่งที่ควร
สงเสริม สวนอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการถือศีลอด ไมเปนที่ควรสงเสริม เนื่องจากไมมีบทบัญญัติที่
เศาะฮีหฺจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ อีกทั้งยังอาจเปนสิ่งที่อุตริข้ึนมาเพื่อ
ผลประโยชนสวนตนหรือพวกพอง วัลลอฮุอะลัม  

ขออัลลอฮฺทรงประทานความเขาใจที่ถูกตองแกฉันและพี่นองของฉันดวยเถิด อามีน 
***** 

 
หมายเหตุ  

ขอมูลในบทความนี้อางอิงและเรียบเรียงจากเว็บไซต www.saaid.net ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมได
จาก URL นี้ :  http://saaid.net/mktarat/12/8.htm 

 


