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เดือนมุหัรร็อมเปนเดือนที่ยิ่งใหญและมีความประเสริฐ เปนเดือนแรกใน
รอบปฮิจญเราะฮฺศักราช และเปนเดือนหนึ่งของบรรดาเดือนที่ตองหาม
(อัชฮุรฺ อัล-หุรุม) อัลลอฮฺไดตรัสวา
ﺏ ﺍﻟ ﹼﻠ ِﻪ
ِ ﺸ َﺮ َﺷﻬْﺮﹰﺍ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
َ ﺸﻬُﻮ ِﺭ ﻋِﻨ َﺪ ﺍﻟ ﹼﻠ ِﻪ ﺍ ﹾﺛﻨَﺎ َﻋ
®ِﺇ ﱠﻥ ِﻋ ﱠﺪ ﹶﺓ ﺍﻟ ﱡ
ﻚ ﺍﻟﺪﱢﻳ ُﻦ
َ ﺽ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﹶﺃ ْﺭَﺑ َﻌﺔﹲ ُﺣ ُﺮﻡٌ ﹶﺫِﻟ
َ ﺴﻤَﺎﻭَﺍﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
َﻳ ْﻮ َﻡ َﺧ ﹶﻠ َﻖ ﺍﻟ ﱠ
[٣٦ : ﺴﻜﹸ ْﻢ〈 ]ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
َ ﻼ َﺗ ﹾﻈ ِﻠﻤُﻮﹾﺍ ﻓِﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﺃﹶﻧﻔﹸ
ﺍﹾﻟ ﹶﻘﱢﻴﻢُ ﹶﻓ ﹶ
ความวา “แทจริงจํานวนเดือนตางๆ ณ อัลลอฮฺนั้นมีสิบสอง
เดือนในคัมภีรของอัลลอฮฺ ตั้งแตวันที่พระองคทรงสราง
บรรดาชั้นฟาและแผนดิน ในจํานวนเดือนตางๆเหลานั้นมีสี่
เดือนที่ตองหาม นั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจา
จงอยาอธรรมตอตัวของพวกเจาเองในเดือนเหลานั้น” (อัต
เตาบะฮฺ : 36)
อบู บัก เราะฮฺ เ ล า ว า ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลออุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลัม ได
กลาววา
ﻼ ﹶﺛﺔﹲ
 ﹶﺛ ﹶ: ٌﺸ َﺮ َﺷﻬْﺮ ﹰﺍ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﹶﺃ ْﺭ َﺑ َﻌﺔﹲ ُﺣ ُﺮ ﻡ
َ ﺴَﻨﺔﹸ ﺍ ﹾﺛﻨَﺎ َﻋ
»… ﺍﻟ ﱠ
ﻀ َﺮ
َ ُ َﻭ َﺭ َﺟﺐُ ﻣ،ُﺤ ﱠﺮﻡ
َ ﺠ ِﺔ ﻭَﺍ ﹾﻟ ُﻤ
ﺤﱠ
ِ ُﻣَﺘﻮَﺍِﻟﻴَﺎﺕٌ ﹸﺫ ْﻭ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ْﻌ َﺪ ِﺓ َﻭﺫﹸﻭ ﺍ ﹾﻟ

«ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺑ ْﻴ َﻦ َﺟﻤَﺎﺩَﻯ َﻭ َﺷ ْﻌﺒَﺎ ﹶﻥ
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“... หนึ่งปมีสิบสองเดือน ในจํานวนเดือนเหลานั้นมีสี่เดือน
ที่ตองหาม สามเดือนอยูตอเนื่องกัน นั่นคือ ซุลเกาะดะฮฺ
ซุลหิจญะฮฺ และมุหัรร็อม และเดือนเราะญับของมุฏ็อรซึ่ง
อยูระหวางเดือนญะมาดา(อัล-อาคิเราะฮฺ) และชะอฺบาน”
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : ๒๙๕๘)
มุหัรร็อม ถูกเรียกเชนนี้เนื่องเพราะเปนเดือนที่ตองหามและเพื่อ
เปนการตอกย้ําถึงความเปนเดือนตองหามของมัน
สวนดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “ดังนั้นพวกเจาจงอยาอธรรมตอตัวของ
พวกเจาเองในเดือนเหลานั้น” หมายถึง หามอธรรมในเดือนที่ตองหาม
เหลานี้เพราะการกระทําบาปในเดือนเหลานี้จะมีโทษและบาปที่รายแรง
กวาการกระทําบาปในเดือนอื่นๆ
อิบนุ อับบาส ไดอธิบายดํารัสของอัลลอฮฺขางตนวา “ดังนั้นพวก
เจาจงอยาอธรรมในเดือนตางๆทั้งสิบสองเดือนเหลานั้น หลังจากนั้น
พระองคทรงเจาะจงเฉพาะสี่เดือน และทําใหการอธรรมในสี่เดือนนั้นเปน
บาปใหญและเปนการเชิดชูในเกียรติของมัน”
เกาะตาดะฮฺ กลาววาอธิบายอายะฮฺขางตนวา “แนแท การอธรรม
ในเดือนตองหามทั้งสี่เปนความผิดและบาปที่ยิ่งใหญกวาการอธรรมใน
เดือนอื่นๆ ถึงแมวาการอธรรมในทุกๆกรณีจะเปนบาปใหญอยูแลวก็ตาม
ทวา อัลลอฮฺทรงเชิดชูกิจการบางประการของพระองคตามที่พระองคทรง
ประสงค”
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ทานกลาวตอไปวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงเลือกเฟนบรรดาผูที่บริสุทธิ์
จากบาวของพระองค พระองคทรงเลือกเฟนผูแทนหรือทูตของพระองค
จากหมูมลาอิกะฮฺและมนุษย ทรงเลือกเฟนคํากลาวซิกิรฺตอพระองคจาก
คําพูดทั้งหลาย ทรงคัดเฟนสถานที่เคารพพระองค(มัสยิด)จากแผนดิน
ตางๆ ทรงเลือกเฟนเดือนเราะมะฎอนและเดือนตางๆที่ตองหามจาก
บรรดาเดือนทั้งหลาย ทรงเลือกเฟนวันศุกรจากบรรดาวันทั้งหลาย ทรง
เลือกเฟนค่ําคืนอัล-ก็อดรฺจากค่ําคืนทั้งหมด ดังนั้นพวกทานจงเชิดชูและ
ใหเกียรติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเชิดชูและใหเกียรติ เพราะแทจริงสิ่งตางๆที่
ควรคาแกการใหเกียรติและเชิดชูจะขึ้นอยูกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใหเกียรติ
และเชิดชูเทานั้น ตามทัศนะของผูที่เขาใจและมีสติปญญา” (คัดยอ
จากตัฟสีร อิบนุ กะษีร จากสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36)
ความประเสริฐของการถือศีลอดสุนัตใหมากๆในเดือนมุหัรร็อม
อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานรสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กลาววา
«ُﺤ ﱠﺮﻡ
َ ُﺼﻴَﺎ ِﻡ َﺑ ْﻌ َﺪ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﺷ ْﻬﺮُ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟﻤ
ﻀﻞﹸ ﺍﻟ ﱢ
َ »ﹶﺃ ﹾﻓ
“การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนเราะมะฎอน
คือการถือศีลอดในเดือนของอัลลอฮฺที่ชื่อวาอัล-มุหัรร็อม”
(บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๘๒)
คําวา “เดือนของอัลลอฮฺ” ซึ่งถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮฺ เปนการ
พาดพิงในรูปของการใหเกียรติและเชิดชู
7

อัล กอรีย กลาววา โดยผิวเผินแลว (ความประเสริฐของการถือศีล
อดสุนัต) ที่หมายถึงในที่นี้จะครอบคลุมเดือนมุหัรร็อมทั้งเดือน เพียงแต
วา มีรายงานที่ระบุวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยถือศีล
อดหนึ่งเดือนเต็มนอกจากเดือนเราะมะฎอนเทานั้น ดังนั้นจึงตองถือวา
หะดีษขางตนสงเสริมใหถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อมใหมากๆ ไมใชใหถือ
ศีลอดทั้งเดือน แทจริง ไดมีรายงานที่ถูกตองระบุวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะสัลลัม ชอบถือศีลอดในเดือนชะอฺบานเปนจํานวนมาก จึง
เปนไปไดวาในตอนนั้นทานยังไมไดรับวะหฺยูเกี่ยวกับความประเสิรฐของ
เดือนมุหัรร็อมนอกจากในชวงทายของชีวิตทานกอนที่ทานจะมีโอกาสได
ถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อม... (ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย)
อัลลอฮฺทรงเลือกเฟนเวลาและสถานที่ตามที่พระองคทรงประสงค
อัล-อิซฺ บิน อับดุสสลาม กลาววา “ความประเสริฐของสถานที่
และเวลามีอยูสองประเภท
ประเภทที่หนึ่ง เปนความประเสริฐทางโลก
ประเภทที่สอง เปนความประเสริฐทางศาสนา ซึ่งขึ้นอยูกับ
ความกรุณาของอัลลอฮฺตอบาวของพระองค ดวยการเพิ่มพูนการตอบ
แทนที่มากกวาแกบรรดาผูที่ปฏิบัติตนในเวลาและสถานที่ดังกลาว ดังที่
พระองคทรงเพิ่มพูนการตอบแทนของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
ที่มากกวาการถือศีลอดในเดือนอื่นๆ และวันอาชูรออก็(มีการเพิ่มพูนการ
ตอบแทนที่มากกวาวันอื่นๆ)เชนเดียวกัน... ดังนั้นความประเสริฐของวัน
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เวลาและสถานที่ ต า งๆจึ ง ขึ้ น อยู กั บ ความกรุ ณ าและความเมตตา
ของอัลลอฮฺตอบาวของพระองค” (เกาะวาอิด อัล-อะหฺกาม เลม ๑ หนา
38)
วันอาชูรออในประวัติศาสตร
อิบนุ อับบาสเลาวา
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍ ﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ﹶﺔ ﹶﻓ َﺮ ﺃﹶﻯ ﺍ ﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ » ﹶﻗ ِﺪ َﻡ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻲ

ٌ َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮﻡ: ﻗﹶﺎ ﻟﹸﻮﺍ. ﻣَﺎ َﻫﺬﹶﺍ؟: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ََﺗﺼُﻮ ُﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮ ﺭَﺍ ﺀ

ُ ﹶﻓﺼَﺎ َﻣﻪ،ْﷲ َﺑﻨِﻲ ِﺇ ْﺳﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ ِﻣ ْﻦ َﻋ ُﺪ ﱢﻭ ِﻫﻢ
ُ  َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮﻡٌ َﻧﺠﱠﻰ ﺍ،ٌﺻَﺎِﻟﺢ
 ﹶﻓﺼَﺎ َﻣﻪُ َﻭ ﹶﺃ َﻣ َﺮ. ﹶﻓﹶﺄ ﻧَﺎ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ ِﺑﻤُﻮﺳَﻰ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻣُﻮﺳَﻰ

«ﺼﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ
ِ ِﺑ
“เมื่อครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยอิวะสัลลัม เดินทางถึง
นครมะดีนะฮฺ ทานไดเห็นชาวยะฮูดีถือศีลอดในวันอาชูรออ
ทานจึงถามวา “วันนี้วันอะไร?” พวกเขาตอบวา “วันนี้เปน
วันที่ดี เปนวันที่อัลลอฮฺทรงทําใหชนเผาอิสรออีลรอดพน
จากศัตรูของพวกเขา ดังนั้นทานนบีมูซาจึงไดถือศีลอดใน
วันนี้(เพื่อเปนการชุโกรตอพระองค)” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น ฉันยอมมีสิทธิ
ในมูซามากกวาพวกเจา” แลวทานก็ถือศีลอด(ในวันนั้น)
และสั่งให(ชาวมุสลิม)ถือศีลอดในวันนั้นดวย” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๑๘๖๕)
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ในรายงานของอิบนุ อับบาสอีกสํานวนหนึ่งกลาววา
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻗ ِﺪ َﻡ ﺍ ﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ﹶﺔ ﹶﻓ َﻮ َﺟ َﺪ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ » ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ

ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﺻﻴَﺎﻣًﺎ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِ ﺍ ﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ
ٌَﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻣَﺎ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ ﹾﻟَﻴ ْﻮ ُﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺗﺼُﻮ ﻣُﻮ َﻧﻪُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﻟﹸﻮﺍ َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮﻡ
ُﻕ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻗ ْﻮ َﻣﻪ
َ ﷲ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣُﻮﺳَﻰ َﻭ ﹶﻗ ْﻮ َﻣﻪُ َﻭ ﹶﻏ ﱠﺮ
ُ َﻋﻈِﻴﻢٌ ﹶﺃ ْﻧﺠَﻰ ﺍ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﷲ
ِ ﺤﻦُ َﻧﺼُﻮ ُﻣ ُﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
ْ ﹶﻓﺼَﺎ َﻣﻪُ ﻣُﻮﺳَﻰ ُﺷ ﹾﻜﺮًﺍ ﹶﻓَﻨ
ُﺤﻦُ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ َﻭ ﹶﺃ ْﻭ ﻟﹶﻰ ِﺑﻤُﻮﺳَﻰ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﺼَﺎ َﻣﻪ
ْ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓَﻨ

«ﺼﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ
ِ ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ ِﺑ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
“เมื่อครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยอิวะสัลลัม เดินทางถึง
นครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาวยะฮูดีไดถือศีลอดในวัน
อาชูรออ ดังนั้นทานจึงถามพวกเขาวา “วันที่พวกเจาตางถือ
ศีลอดกันนั้นเปนวันอะไร?” พวกเขาตอบวา “วันนั้นเปน
วั น ที่ ยิ่ ง ใหญ เป น วั น ที่ อั ล ลอฮฺ ท รงทํ า ให น บี มู ซ าและ
ประชาชาติของทานรอดพน(จากศัตรูของพวกเขา) และเปน
วันที่พระองคทรงทําใหฟรเอานและประชาชาติของเขาจม
ทะเล ทานนบีมูซาจึงถือศีลอดในวันนั้น เพื่อเปนการ
ชุโกรตอพระองค ดังนั้นพวกเราจึงถือศีลอดในวันนั้นดวย”
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปน
เชนนั้น พวกเรา(ชาวมุสลิม)ก็ยอมมีสิทธิในมูซามากกวา
พวกเจา” แลวทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
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ก็ถือศีลอดในวันอาชูรออ และสั่งให(ชาวมุสลิม)ถือศีลอดใน
วันนั้นดวย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๓๑๔๕, มุสลิม
เลขที่ ๑๙๑๑ และสํานวนเปนของมุสลิม)
อิบนุอับบาสเลาไดเลาในอีกสํานวนหนึ่งวา
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍ ﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ﹶﺔ َﻭ َﺟ َﺪ ﺍ ﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ
َ »ﹶﻟﻤﱠﺎ ﹶﻗ ِﺪ َﻡ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻲ

َ َﻳﺼُﻮﻣُﻮ ﹶﻥ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ ﹶﻓﺴُِﺌﻠﹸﻮﺍ َﻋ ْﻦ ﹶﺫِﻟ
ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ُﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻱ
ُﺤﻦ
ْ ﹶﺃ ﹾﻇ ﹶﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣُﻮﺳَﻰ َﻭ َﺑﻨِﻲ ِﺇ ْﺳﺮَﺍ ﺋِﻴ ﹶﻞ َﻋﻠﹶﻰ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ﹶﻥ َﻭ َﻧ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ َﻧﺼُﻮ ُﻣ ُﻪ َﺗ ْﻌﻈِﻴﻤًﺎ ﹶﻟﻪُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
«ﺼ ْﻮ ِﻣ ِﻪ
َ ﺤﻦُ ﹶﺃ ْﻭﻟﹶﻰ ِﺑﻤُﻮﺳَﻰ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ِﺑ
ْ َﻧ
“หลั ง จากที่ ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลออุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม ได
เดินทางไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาวยะฮูดีไดถือศีล
อดในวันอาชูรออ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกถามเกี่ยวกับ(สาเหตุ
ของการถือศีลอด)ดังกลาว พวกเขาตอบวา “วันนั้นคือวันที่
อั ล ลอฮฺ ท รงทํ า ให น บี มู ซ าและเผ า อิ ส รออี ล ได รั บ ชั ย ชนะ
เหนือฟรเอาน ดังนั้นพวกเราจึงถือศีลอดในวันนี้ เพื่อเปน
การเชิดชูและใหเกียรติมัน” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น พวกเรา(ชาวมุสลิม)ก็
ยอมมีสิทธิในมูซามากกวาพวกเจา” แลวทานก็สั่งให (ชาว
มุสลิม)ถือศีลอดในวันนั้นดวย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย
เลขที่ ๓๖๔๙, มุสลิม เลขที่ 1910)
มีรายงานเพิ่มเติมจากอิบนุอับบาสในอีกสํานวนหนึ่งวา
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ﺻﺤَﺎِﺑ ِﻪ ﹶﺃ ْﻧُﺘ ْﻢ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻷ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻲ. . . »
«ِﺑﻤُﻮﺳَﻰ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﻓﺼُﻮﻣُﻮﺍ
“ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแก
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานวา “พวกเจามีสิทธิในนบีมูซา
มากกวาพวกเขา ดังนั้นพวกเจาจงถือศีลอดในวันนั้นดวย”
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๔๓๑๒)
อบู ฮุร็อยเราะฮฺไดรายงานเพิ่มเติมวา
ﻱ
ﺴﻔِﻴَﻨ ﹸﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﺠُﻮ ِﺩ ﱢ
ﺕ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ
ْ  َﻭ َﻫﺬﹶﺍ َﻳ ْﻮ ﻡُ ﺍ ْﺳَﺘ َﻮ. . . :» ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻲ.ﹶﻓﺼَﺎ َﻣﻪُ ﻧُﻮﺡٌ َﻭﻣُﻮﺳَﻰ ُﺷ ﹾﻜﺮًﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ

ﺼ ْﻮ ِﻡ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ ﹾﻟَﻴ ْﻮ ِﻡ ﹶﻓﹶﺄ َﻣ َﺮ
َ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ ِﺑﻤُﻮﺳَﻰ َﻭﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ ِﺑ
«ﺼ ْﻮ ِﻡ
ﺻﺤَﺎَﺑ ُﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ْ ﹶﺃ
“พวกเขาตอบวา “…และวันนี้เปนวันที่เรือ(ของนบีนูหฺ)ได
จอดยังภูเขาูดียดวย ดังนั้นนบีนูหฺและนบีมูซาจึงถือศีล
อดในวั น นี้ เ พื่ อ เป น การขอบคุ ณ อั ล ลอฮฺ ”
ท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น
ฉันยอมมีสิทธิในมูซามากกวาพวกเจา และมีสิทธิในการถือ
ศีลอดในวั น นี้ (มากกว าพวกเจา)”
แลว ท านก็ สั่ง ให
เศาะหาบะฮฺของทานถือศีลอดในวันนั้น” (บันทึกโดย
อะหฺมัด เลขที่ 8360)
การถือศีลอดในวันอาชูรออเปนที่รูจักกัน แมกระทั่งในยุค
ญาฮิลิยะฮฺกอนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะถูกแตงตั้งให
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เปนนบี ไดมีรายงานที่ถูกตองจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา
กลาววา
«ُ»ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻫ ِﻠﱠﻴ ِﺔ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ َﻳﺼُﻮﻣُﻮَﻧﻪ
“แทจริงชาวญาฮิลิยะฮฺ(กอนอิสลาม)เคยถือศีลอดในวัน
อาชู ร ออ ด ว ย”
(บั น ทึ ก ด ว ยสํ า นวนที่ ใ กล เ คี ย งโดย
อัล-บุคอรีย เลขที่ 1489, 1760, มุสลิม เลขที่ ๑๘๙๘,
๑๙๐๐, ๑๙๐๑, ๑๙๐๓, ๑๙๐๔ จากรายงานของอิบนุ
อุมัร)
อัล-กุรฏบียกลาววา “บางที ชาวกุเรชอาจจะพาดพิงที่มาของ
การถือศีลอดของพวกเขายังบัญญัติของชนรุนกอน อยางเชนบัญญัติ
ของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เปนตน และแทจริงไดมีรายงานที่
ถูกตองวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม เคยถือศีลอดวันอาชูรออ
ที่มักกะฮฺกอนที่ทานจะอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ
อาอิชะฮฺเลาวา
ﺖ ﹸﻗ َﺮ ْﻳﺶٌ َﺗﺼُﻮ ُﻡ ﻋَﺎﺷُﻮ ﺭَﺍ َﺀ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﺠَﺎ ِﻫ ِﻠﱠﻴ ِﺔ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ
ْ » ﻛﹶﺎَﻧ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳﺼُﻮ ُﻣ ُﻪ ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﻫَﺎ َﺟ َﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ِﺔ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
«ﺼﻴَﺎ ِﻣ ِﻪ
ِ ﺻَﺎ َﻣﻪُ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ ِﺑ
“ชาวกุเรชเคยถือศีลอดในวันอาชูรออในสมัยญาฮิลิยะฮฺ
และทานรสูลุลลอฮฺก็เคยถือศีลอดในวันนั้นเชนกัน หลังจาก
ที่ทานไดอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานก็ยังคงถือศีลอดใน
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วันนั้นและไดสั่งให (บรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน) ถือศีลอด
ในวันนั้นดวย” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๘๙)
หลังจากที่ทานเดินทางอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาว
ยะฮูดีไดจัดงานรื่นเริงและเฉลิมฉลองในวันนั้น ดังนั้นทานจึงถามพวกเขา
ถึงเหตุผลดังกลาว พวกเขาก็ตอบทานดังที่มีระบุในหะดีษที่ผานมา และ
ทานไดสั่งใหปฏิบัติที่คานกับพวกเขาในเรื่องของการยึดเอาวันนั้นเปนวัน
รื่นเริง ดังที่มีระบุในคํากลาวของอบูมูซาวา
«»ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ َﺗﻌُ ﱡﺪﻩُ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ ﻋِﻴﺪًﺍ
“เมื่อกอนชาวยะฮูดีถือวาวันอาชูรออเปนวันอีด (วันรื่นเริง
ของพวกเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๑๘๖๖)
ในสํานวนของมุสลิมระบุวา
«ﺨﺬﹸﻩُ ﻋِﻴﺪًﺍ
ِ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﺗُ َﻌ ﱢﻈﻤُﻪُ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ َﻭَﺗﱠﺘ
“เมื่อกอนวันอาชูรออเปนวันที่ชาวยะฮูดีเชิดชูและใหเกียรติ
และพวกเขายึ ด เอาวั น นั้ น เป น วั น อี ด (สํ า หรั บ พวกเขา)”
(บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ 1912)
และในอีกสํานวนหนึ่งระบุวา
ﺨﺬﹸﻭ َﻧﻪُ ﻋِﻴﺪًﺍ َﻭ ُﻳ ﹾﻠِﺒﺴُﻮ ﹶﻥ ِﻧﺴَﺎ َﺀ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴ ِﻪ
ِ » ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ َﺧ ْﻴَﺒ َﺮ َﻳﱠﺘ

«ﺣُ ِﻠﱠﻴﻬُ ْﻢ َﻭﺷَﺎ َﺭَﺗﻬُ ْﻢ
“เมื่อกอนชาวยิวค็อยบัรจะยึดเอาวันนั้นเปนวันอีด(สําหรับ
พวกเขา) พวกเขาจะใหบรรดาสตรีของพวกเขาแตงกาย
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ดวยเครื่องประดับที่สวยงาม”
๑๙๑๓)

(บันทึกโดยมุสลิม เลขที่

«ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﺼُﻮﻣُﻮﻩُ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ
َ » ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ดังนั้นทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาว
วา “พวกเจาก็จงถือศีลอด(อยางเดียวพอ)” (ดูอางอิงที่ผาน
มา)
ตามความหมายโดยผิวเผินของหะดีษนี้ (ทําใหเขาใจวา) เหตุผล
ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สั่งใหถือศีลอดในวันนั้น เพราะ
ทานชอบที่จะใหคานกับชาวยะฮูดี แมกระทั่งใหถือศีลอดในวันที่พวกเขา
ละศีลอด เพราะวันอีดเปนวันที่ไมมีการถือศีลอด” (ขอความโดยสรุปจาก
คําพูดของอัล-หาฟซ อิบนุ หะญัร ในฟตหุลบารีย)
ความประเสริฐของการถือศีลอดวันอาชูรออ
อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา
ﺻﻴَﺎ َﻡ َﻳ ْﻮ ٍﻡ
ِ ﺤﺮﱠﻯ
َ ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳَﺘ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ » ﻣَﺎ َﺭ ﹶﺃ ْﻳﺖُ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻲ
ﺸ ْﻬ َﺮ
 َﻭ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠ،َﻀ ﹶﻠﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ْﻴ ِﺮ ِﻩ ِﺇ ﱠﻻ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ ﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍﺀ
ﹶﻓ ﱠ

«َﻳ ْﻌﻨِﻲ َﺷ ْﻬ َﺮ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ
“ฉั น ไม เ คยเห็ น ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม
พยายามมุงมั่นเจาะจงเพื่อที่จะถือศีลอดในวันใดๆ ที่จริงจัง
มากกวาวันอื่นๆ นอกจากวันนี้ วันอาชูรออ และเดือนนี้
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หมายถึง เดือนเราะมะฎอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่
๑๘๖๗)
คําวา “ยะตะหัรรอ”(มุงมั่น) หมายถึง ตั้งใจและชอบที่จะถือศีล
อด เพื่อที่จะไดรับผลบุญจากการถือศีลอดในวันนั้น
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา
ِ »
ﺴَﻨ ﹶﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ
ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺴﺐُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ
ِ ﺻﻴَﺎ ُﻡ َﻳ ْﻮ ِﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ ﹶﺃ ْﺣَﺘ
«ُﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠﻪ
“การถือศีลอดในวันอาชูรออ ฉันหวังวาอัลลอฮฺจะทรงลบ
ลาง(บาปตางๆ)ที่(ไดกระทําไวเมื่อ)หนึ่งปที่ผานมา” (บันทึก
โดย มุสลิม หมายเลข 1976)
นี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺตอพวกเราที่พระองคทรงประทาน
การถือศีลอดเพียงวันเดียวใหแกพวกเราเพื่อเปนการลบลางบาปตางๆ
(ที่เราไดกระทําไว) เปนเวลาหนึ่งปเต็ม
วันอาชูรออคือวันไหน ?
อัน-นะวะวียกลาววา “...บรรดาสหายของเรา(อุละมาอมัซฮับ
อัชชาฟอีย) กลาววา อาชูรออคือวันที่ ๑๐ ของเดือนมุหัรร็อม และ
ตาสูอาอคือวันที่ ๙ ของเดือนนี้ ... และนี่คือทัศนะของุมฮูร (อุละมาอ
สวนใหญ)” (อัล-มัจญมูอฺ เลม ๖ หนา ๓๕๒)
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อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “อาชูรออคือวันที่ ๑๐ ของเดือนมุหัรร็อม
นี่คือทัศนะของสะอีด บิน อัล-มุสัยยิบ และอัล-หะสัน เนื่องเพราะมี
รายงานจากอิบนุ อับบาส ซึ่งทานกลาววา
ﺼ ْﻮ ِﻡ َﻳ ْﻮ ِﻡ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَﺍ َﺀ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﺑ
َ »ﹶﺃ َﻣ َﺮ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
«ﺤ ﱠﺮ ِﻡ
َ ُﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﺷ ِﺮ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤ
“ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสั่งใหถือ
ศีลอดในวันอาชูรออ วันที่สิบของเดือนมุหัรร็อม” (บันทึก
โดยอัต-ติรมิซีย เลขที่ ๖๘๖, และกลาววา หะดีษ หะสัน
เศาะฮีหฺ)
สงเสริมใหถือศีลอดวันตาสูอาอควบคูกับวันอาชูรออ
อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎﺷُﻮ ﺭَﺍ َﺀ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ ﲔ ﺻَﺎ َﻡ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
َ » ِﺣ
 ِﺇﱠﻧﻪُ َﻳ ْﻮ ﻡٌ ﺗُ َﻌ ﱢﻈﻤُﻪُ ﺍ ﹾﻟَﻴﻬُﻮ ُﺩ،ِ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ ﷲ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ِﺼﻴَﺎ ِﻣﻪ
ِ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ ِﺑ

 ﹶﻓِﺈ ﺫﹶﺍ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ.ﻭَﺍﻟﱠﻨﺼَﺎ ﺭَﻯ
 ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺻ ْﻤﻨَﺎ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﺍﻟﺘﱠﺎ ِﺳ َﻊ
ُ ﷲ
ُ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ُﻡ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻘِﺒﻞﹸ ِﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺕ ﺍ ﹾﻟﻌَﺎ ُﻡ ﺍ ﹾﻟﻤُ ﹾﻘِﺒﻞﹸ َﺣﺘﱠﻰ ﺗُﻮُ ﱢﻓ َﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِ َﻳ ﹾﺄ

«َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
“เมื่อครั้งที่ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือ
ศีลอดในวันอาชูรออและสั่งให(บรรดาเศาะหาบะฮฺ)ถือศีล
17

อดวันนั้นดวย พวกเขากลาววา “โอทานรสูลุลลอฮฺ แทจริง
มั น เป น วั น ที่ ช าวยะฮู ดี แ ละนะศอรอยกย อ งและเชิ ด ชู ! ”
ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ถา
เชนนั้น เมื่อถึงปหนา อินชาอัลลอฮฺ เราจะถือศีลอดวันที่เกา
ดวย” อิบนุ อับบาสเลาตอไปวา “แตปหนายังไมทันมาถึง
ทานรสูลุลลอฮฺก็เสียชีวิตเสียกอน” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่
๑๙๑๖)
อัช-ชาฟอีย, บรรดาสหายของทาน, อิมามอะหฺมัด, อิสหาก และ
ทานอื่นๆ กลาววา “สงเสริมใหถือศีลอดในวันที่เกาและวันที่สิบทั้งสองวัน
เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอดในวันที่สิบ และ
ตั้งใจจะถือศีลอดในวันที่เกาดวย”
ดังนั้น การถือศีลอดในวันอาชูรออจึงมีลําดับชั้นตางๆ คือลําดับ
ที่ต่ําสุดใหถือศีลอดในวันที่สิบเพียงวันเดียว ลําดับตอมาใหถือศีลอด
ควบกับวันที่เกาดวย และยิ่งถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อมมากเทาใดก็ยิ่ง
เพิ่มประเสริฐและความดีงาม
ทําไมจึงสงเสริมใหถือศีลอดวันตาสูอาอฺดวย ?
อัน-นะวะวียกลาววา “บรรดาอุละมาอในหมูสหายของเราและ
ทานอื่นๆไดกลาวถึงเหตุผลตางๆที่สงเสริมใหถือศีลอดในวันที่เกา ดังนี้
1. เพื่อใหคานกับการปฏิบัติของชาวยะฮูดีที่ถือศีลอดวันที่สิบ
เพียงวันเดียว
18

2. เพื่อใหมีการถือศีลอดที่ตอเนื่องกับวันที่สิบเสมือนกับที่หามมิ
ใหถือศีลอดในวันศุกรเพียงวันเดียว เหตุผลทั้งสองถูกระบุโดย อัลค็อตฏอบียและทานอื่นๆ
3. เปนการถือศีลอดที่เผื่อไวสําหรับวันที่สิบ เพราะกลัววาเดือน
จะไมครบและเกิดความผิดพลาดในการนับเดือน ดังนั้นการนับวันที่เกา
ในความเปนจริงอาจจะเปนวันที่สิบก็ได !”
เหตุ ผ ลที่ มี น้ํา หนั ก ที่ สุ ด คือ เพื่ อ ให ค า นกั บ การปฏิบั ติ ข องชาว
คัมภีร อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
ห า มไม ใ ห ป ฏิ บั ติ ที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ บรรดาชาวคั ม ภี ร ใ นหะดี ษ ต า งๆที่
มากมาย เชนคํากลาวของทานเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอาชูรออวา
«ﺖ ِﺇﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎِﺑ ٍﻞ َﻷﺻُﻮ َﻣ ﱠﻦ ﺍﻟﺘﱠﺎ ِﺳ َﻊ
ُ »ﹶﻟِﺌ ْﻦ َﺑﻘِﻴ
“หากแมนวาฉันยังมีชีวิตอยูจนถึงปหนา ฉันจะถือศีลอดใน
วันที่เกาอยางแนนอน” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๑๗
จากรายงานของอิบนุ อับบาส, ดู อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ
เลม ๖ เรื่องปดกั้นสิ่งที่นําไปสูการกระทําที่ตองหาม)
อิบนุ หะญัรไดกลาวขยายความหะดีษขางตนวา “การที่ทาน นบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปรารถนาที่จะถือศีลอดในวันที่เกาสามารถ
ตีความไดวา ทานไมคิดที่จะถือศีลอดเฉพาะในวันที่เกาเพียงวันเดีย ว
เทานั้น แตทานจะถือศีลอดในวันที่สิบเพิ่มอีกวันหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการ
ถือศีลอดที่เผื่อไวเพื่อกันการผิดพลาด หรือเพื่อใหคานกับการปฏิบัติของ
ชาวยะฮูดีและนะศอรอ ซึ่งทัศนะหลังนี้จะมีน้ําหนักกวา ดังที่สามารถ
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เขาใจในสํานวนของบางรายงานที่บันทึกโดยมุสลิม” (ฟตหุลบารีย เลม
๔ หนา ๒๔๕)
หุกมการถือศีลอดในวันอาชูรออเพียงวันเดียว
อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบ
ลางความผิดบาปหนึ่งป และไมถือวาการถือศีลอดในวันนั้นเพียงวันเดียว
เปนการปฏิบัติที่มักรูฮฺ(นารังเกียจ) แตอยางใด” (อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ
เลม ๕)
มีระบุในหนังสื อตุ หฺฟ ะฮฺ อั ล-มุ หต าจญ ของอิบนุ หะญัร อัลฮัยตะมียวา “อนุญาตใหถือศีลอดวันอาชูรออเพียงวันเดียว” (เลม ๓ เรือ่ ง
การถือศีลอดสุนัต)
ใหถือศีลอดวันอาชูรออถึงแมมันจะตรงกับวันเสารหรือวันศุกรก็
ตาม
มี ร ายงานที่ ห า มไม ใ ห ถื อ ศี ล อดวั น ศุ ก ร เ พี ย งวั น เดี ย ว
เช น เดี ย วกั บ ที่ มี รายงานห า มไม ใ ห ถื อ ศี ล อดในวั น เสาร เ พี ย งวั น เดี ย ว
นอกจากจะเปนการถือศีลอดวาญิบ แตคําสั่งหามดังกลาวจะสลายไป
เมื่อมีการถือศีลอดในวันทั้งสองควบคูกับอีกวันหนึ่ง (พฤหัส + ศุกร, ศุกร
+ เสาร, เสาร + อาทิตย) หรือเมื่อตรงกับธรรมเนียมปฏิบัติ เชนเคยถือ
ศีลอดวันเวนวันเปนประจํา หรือตรงกับวันที่ไดบนบาน(นะซัร)ไว หรือตรง
กับวันถือศีลอดชดเชย หรือตรงกับวันที่บัญญัติศาสนาไดสั่งใหถือศีลอด
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เชน วันอะเราะฟะฮฺ และวันอาชูรออ ที่ตรงกับวันศุกรหรือวันเสาร เปนตน
(ตุหฺฟะฮฺ อัล-มุหฺตาจญ เลม ๓ เรื่องการถือศีลอดสุนัต, มุชกิล อัลอาษาร เลม ๒ เรื่อง การถือศีลอดวันเสาร)
อัล-บุฮูตีย กลาววา “การจงใจถือศีลอดวันเสารเปนการกระทําที่
นารังเกียจ(มักรูฮฺ) เพราะมีรายงานจากหะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน บิชร วา
«ﺽ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﺖ ِﺇ ﱠﻻ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺍ ﹾﻓﺘُ ِﺮ
ِ ﺴ ْﺒ
» ﹶﻻ َﺗﺼُﻮﻣُﻮﺍ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﻟ ﱠ
“พวกเจาจงอยาถือศีลอดวันเสาร นอกจากวาตรงกับวันที่
พวกเจาถูกสั่งใหถือศีลอดในวันนั้น” (บันทึกโดยอะหฺมัด
ดวยสายรายงานที่หะสัน และอัล-หากิม และทานกลาววา
สายรายงานอยูบนเงื่อนไขของอัล-บุคอรีย)
เพราะวันเสารเปนวันที่ชาวยะฮูดีเชิดชูและใหเกียรติ ดังนั้นการ
ถือศีลอดในวันเสารโดดๆเพียงวันเดียวจึงเปนการปฏิบัติที่คลายคลึงกับ
พวกเขา นอกจากวาเปนการถือศีลอดที่ตรงกับวันศุกรหรือวันเสารโดย
ธรรมเนียมปฏิบัติ เชนวันศุกรหรือวันเสารไปตรงกับวันอะเราะฟะฮฺ หรือ
วันอาชูรออ คือโดยปกติแลวเขาจะถือศีลอดในวันนั้น ดังนั้นการถือศีลอด
ใน (วันศุกรหรือวันเสารที่ตรงกับ) วันดังกลาวจึงไมถือวาเปนการกระทําที่
นารังเกียจ (กัชชาฟ อัล-เกาะนาอฺ เลม ๒ เรื่องการถือศีลอดสุนัต)
จะทําอยางไรเมื่อไมแนใจวาเดือนมุหัรร็อมเขาวันไหน?
อะหฺมัดกลาววา “เมื่อเกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับวันแรกของ
เดือน(มุหัรร็อม)ก็ใหถือศีลอด(ติดตอกัน)สามวัน ที่ใหทําเชนนี้ เพื่อที่จะ
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ไดแนใจวาไดถือศีลอดตรงกับวันที่เกาและสิบจริง” (อัล-มุฆนีย ของอิบนุ
กุดามะฮฺ เลม ๓ เรื่องการถือศีลอด – การถือศีลอดวันอาชูรออ)
ดังนั้น ถาผูใดที่ไมทราบ(หรือไมแนใจ)วาเดือนมุหัรร็อมเขาวัน
ไหน และประสงคจะนับวันเผื่อไวเพื่อใหตรงกับวันที่สิบของเดือน
มุหัรร็อมจริง ก็ใหนับเดือนซุลหิจญะฮฺใหครบสามสิบวัน แลวก็ถือศีลอด
ในวันที่เกาและสิบของเดือน
และถาผูใดประสงคจะเผื่อไวเพื่อใหตรงกับวันที่เกาดวย ก็ใหถือ
ศีลอดวันที่แปด เกาและสิบ (เพราะถาหากวาเดือนซุลหิจญะฮฺในปนั้น
เปนเดือนที่ขาด -หมายถึงไมครบสามสิบวัน- เขาก็จะถือศีลอดไดตรงกับ
วันที่เกาและสิบอยางแนนอน)
เนื่องจากวา การถือศีลอดวันอาชูรออเปนเพียงการถือศีลอด
สุนัตเทานั้นไมใชวาญิบ ดังนั้นจึงไมมีคําสั่งใหมีการเสาะหาจันทรเสี้ยว
ของเดือนมุหัรร็อม เสมือนกับที่มีคําสั่งใหเสาะหาจันทรเสี้ยวของเดือน
เราะมะฎอน และเชาวาล
ถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบลางอะไรบาง ?
อิมามอัน-นะวะวียกลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถ
ลบลางบาปเล็กตางๆทั้งหมดนอกจากบาปใหญ” แลวทานก็กลาววา
“การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺสามารถลบลางบาปสองป และการถือศีล
อดวันอาชูรออสามารถลบลางบาปหนึ่งป และเมื่อการกลาวอามีนของ
เขาตรงกับการกลาวอามีนของมลาอิกะฮฺ เขาก็จะถูกประทานอภัยจาก
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บาปตางๆ ที่ผานมา...ทุกๆ ประเภทของสิ่งที่กลาวมานั้นสามารถทําการ
ลบลางบาปได ดังนั้นถาพบวามีบาปเล็กที่สามารถลบลางได มันก็จะถูก
ลบลางไป และถาหากไมพบวามี ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ เขาก็จะไดรบั
การบันทึกความดีแทน และจะถูกยกสถานะใหสูงยิ่งขึ้น และถาหากวามี
แตบาปใหญแตไมมีบาปเล็ก เราก็หวังวาเขาจะไดรับการลดหยอนโทษ
ใหเบาลง” (อัล-มัจญมูอฺ เลม ๖ เรื่องการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ)
ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺ กลาววา “การลบลางบาปจาก
การอาบน้ําละหมาด การละหมาด การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน การ
ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ และการถือศีลอดวันอาชูรออ จะเกิดขึ้นสําหรับ
บาปเล็กเทานั้น” (อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ เลม ๕)
ไมหลงประมาทกับผลบุญของการถือศีลอด
บางคนประมาทตนและโลดลํ า พองด ว ยการยึ ด มั่ น กั บ
ผลตอบแทนของการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ หรือวันอาชูรออ จนกระทั่ง
มีบางคนในหมูพวกเขากลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบ
ลางบาปทั้งหมดในรอบป และยังเหลือการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺอีก
สําหรับการเพิ่มพูนผลบุญ !!!”
อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “ผูที่โลดลําพองคนนี้ไมรูวา แทที่จริง
แลว การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน และการละหมาดหาเวลานั้นมีผล
บุญที่ยิ่งใหญและสูงสงกวาการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺและวันอาชูรออ
ซึ่งมันจะสามารถลบลางบาประหวางทั้งสองเมื่อมีการหลีกหางจากบาป
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ใหญตางๆ ดังนั้นจากเดือนเราะมะฎอนหนึ่งไปสูอีกเดือนเราะมะฎอน
หนึ่ง และจากุมอัตหนึ่งไปสูอีกุมอัตหนึ่งจะไมมีพลังพอที่จะลบลาง
เล็กตางๆ นอกจากวาตองผนวกเขากับการละทิ้งบาปใหญดวย และดวย
การประสานกันระหวางทั้งสองอยางจึงจะมีพลังในการลบลางบาปเล็กๆ
ทั้งหมด และผูที่ลําพองตนบางทานหลงคิดวาการภักดีของตนมีมากกวา
การฝาฝน ที่เปนเชนนั้นเพราะตนไมเคยคิดสอบสวนและทบทวนตัวเอง
ตอการกระทําที่เปนการฝาฝน ไมคิดที่จะติดตามและคนหาบาปตางๆ ที่
ตนเองไดกระทําไว แตพอตัวเองกระทําดีอะไรสักอยางก็จะจดจําและเก็บ
คํานวณไว ดังเชนผูที่กลาวอิสติฆฺฟาร(อัสตัฆฟรุลลอฮฺ)ดวยลิ้น หรือกลาว
ตัสบีหฺ(สุบหานัลลอฮฺ)วันละหนึ่งรอยครั้ง หลังจากนั้นเขาก็ไปนินทาวา
รายชาวมุสลิม ไปเชือดเฉือนเกียรติของพวกเขา และไปพูดจาในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺไมทรงพอใจตลอดทั้งวันของเขา เปนตน บุคคลเชนนี้จะพินิจ
พิจารณา(และคิดคํานวณ)ในความประเสริฐของการกลาวตัสบีหฺ(สุบ
หานัลลอฮฺ) การกลาวตะฮฺลีล(ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) แตเขากลับไมเคย
หันไปสนใจกับหลักฐานตางๆที่ระบุถึงโทษทัณฑหรือผลลัพธที่จะตามมา
ของผูที่ชอบนินทาวาราย ชอบยุแหยผูอื่น และชอบพูดโกหก และอื่นๆ ที่
เปนผลรายจากการกระทําของลิ้น...” (อัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม
๓๑ เรื่อง ฆุรูรฺ-การลอลวงและลําพองตน)
ถือศีลอดวันอาชูรออขณะที่ยังมีศีลอดเราะมะฎอนคางอยู
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บรรดาฟุเกาะฮาอฺมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับหุกมของการถือ
ศี ล อดสุ นั ต ก อ นที่ จ ะมี ก ารสะสางศี ล อดเราะมะฎอนให แ ล ว เสร็ จ
(เกาะฎออ) โดยที่มัซฮับหะนะฟยถือวาอนุญาตใหถือศีลอดสุนัตอยางไม
นารังเกียจ(มักรูฮฺ) แตอยางใด เพราะการสะสางหรือเกาะฎออศีลอด
เราะมะฎอนไมไดถูกบังคับใหกระทําโดยทันที ขณะที่มัซฮับมาลิกีย
และอัช-ชาฟอีย ถือวาอนุญาต แตเปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ)
เพราะเทากับวาเปนการทิ้งสิ่งที่เปนวาญิบไวเบื้องหลัง (แทนที่จะจัดการ
ใหแลวเสร็จกอนที่จะทําในสิ่งที่เปนสุนัต)
อัด-ดุสูกีย กลาววา “เปนการนารังเกียจที่จะถือศีลอดสุนัต
สําหรับผูที่ยังมีศีลอดวาญิบคางอยู เชนศีลอดเนื่องจากการบนบาน
(นะซัร) ศีลอดที่คางอยู(เกาะฎออ) และศีลอดชดเชย(กัฟฟาเราะฮฺ) ไมวา
การถือศีลอดสุนัตที่เขาจะถือปฏิบัติกอนที่จะมีการถือศีลอดวาญิบนั้นจะ
เปนสุนัตธรรมดา หรือสุนัตที่สงเสริมใหปฏิบัติ (สุนัตมุอักกะดะฮฺ) เชน
การถือศีลอดวันอาชูรออ และวันที่เกาของเดือนซุลฮิจญะฮฺก็ตาม ตาม
ทัศนะที่มีน้ําหนักกวา”
สวนมัซฮับหันบะลีย ถือวาเปนการบาปที่จะถือศีลอดสุนัตกอนที่
จะมีการสะสาง(กาะฎออ)ศีลอดเราะมะฎอนใหแลวเสร็จ และถือวาการ
ถือศีลอดสุนัตดังกลาวใชไมได ถึงแมวาระยะเวลาสําหรับการถือศีลอด
เกาะฎออยังมีอีกยาวไกลก็ตาม และจําเปนตองเริ่มตนดวยการสะสางศีล
อดที่เปนวาญิบใหแลวเสร็จกอนจึงจะอนุญาตใหถือศีลอดสุนัตได (อัลเมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม ๒๘ เรื่อง การถือศีลอดสุนัต)
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ดังนั้นมุสลิมจําเปนตองรีบถือศีลอดเกาะฎออที่คางอยูใหแลว
เสร็จทันทีหลังจากเดือนเราะมะฎอนไดผานพนไปแลว เพื่อที่จะสามารถ
ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ และวันอาชูรออโดยปราศจากความลําบากใจ
และหากวาเขาถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺและวันอาชูรออ ดวยการตั้ง
เจตนาในตอนกลางคืนวาจะถือศีลอดเกาะฎออ ก็ถือวาใชได และความ
กรุณาของอัลลอฮฺยิ่งใหญอยางลนเหลือ
อุตริกรรมวันอาชูรออ
มีผูถามชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺเกี่ยวกับสิ่งที่ผูคนไดยึด
ปฏิบัติในวันอาชูรออ ไมวาจะเปนการทาขอบตาใหดํา การอาบน้ํา(เนื่อง
ในโอกาสวันอาชูรออ) การลงเทียน(การทาฮินนา) การจับมือใหสลามกัน
การตมอาหาร และการแสดงออกถึงความรื่นเริงยินดี ฯลฯ วามีที่มา
หรือไม ?
คําตอบ มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู
อภิบาลแหงจักรวาล
ไมปรากฏมีรายงานที่เศาะฮีหฺจากทาน นบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม และจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน
เกี่ยวกับสิ่งดังกลาวเลย และบรรดาอิมามตางๆ ก็ไมมีใครเห็นวาสงเสริม
ใหกระทําเชนนั้นดวย ไมวาจะเปนอิมามมัซฮับทั้งสี่หรืออิมามทานอื่นๆ
บรรดาเจาของหนังสือตางๆ ที่เปนที่ยอมรับก็ไมไดเอยถึงสิ่งนี้แมแตนอย
ไมวาจะมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บรรดาเศาะหาบะฮฺ
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ของทาน และบรรดาตาบิอีนก็ตาม และไมวาจะเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ
และเฎาะอีฟก็ตาม
แตทวา ชนรุนหลังบางทานไดรายงานหะดีษบางบทเกี่ยวกับสิ่ง
ดังกลาว เชนรายงานที่ระบุวา
«ﻚ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﻡ
َ ﺤ ﹶﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎ ُﺷ ْﻮﺭَﺍ َﺀ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺮ َﻣ ْﺪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫِﻟ
َ » َﻣ ِﻦ ﺍ ﹾﻛَﺘ
“ผูใดทาขอบตาใหดําในวันอาชูรออ เขาจะไมประสบกับโรค
ตาแดงในปนั้น”
«ﻚ ﺍﹾﻟﻌَﺎ َﻡ
َ ﺽ ﹶﺫِﻟ
ْ ﺴ ﹶﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎ ُﺷ ْﻮﺭَﺍ َﺀ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﻤ َﺮ
َ » َﻣ ِﻦ ﺍ ﹾﻏَﺘ
“ผูใดอาบน้ําในวันอาชูรออ เขาจะไมประสบกับโรคภัยไข
เจ็บในปนั้น” และอื่นๆ
พวกเขายังรายงานหะดีษที่ถูกอุปโลกนขึ้นและโกหกตอทาน นบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺳَﺎ ِﺋ َﺮ
ُ » َﻣ ْﻦ َﻭ ﱠﺳ َﻊ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻋَﺎ ُﺷ ْﻮ ﺭَﺍ َﺀ َﻭ ﱠﺳ َﻊ ﺍ

«ﺴَﻨ ِﺔ
ﺍﻟ ﱠ
“ผูใดเพิ่มความบริบูรณใหแกสมาชิกในครอบครัวของเขา
ในวันอาชูรออ อัลลอฮฺจะทรงเพิ่มความบริบูรณใหแกเขา
ตลอดทั้งป”
รายงานเชนนี้ ลวนเปนการโกหกตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทั้งสิ้น (อัล-ฟะตาวา อัล กุบรอ)
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ทา นอิ บ นุ อั ล -หาจญ ก ล า วว า “ส ว นหนึ่ ง ของอุ ต ริ ก รรมในวั น
อาชูรออ คือ การจงใจออกซะกาตลวงหนาในวันอาชูรออ หรือเลื่อนไป
ออกซะกาตในวันนั้น การเจาะจงวันอาชูรออสําหรับการเชือดไก และการ
ใชเทียนแตงแตมตามมือของสตรี” (อัล-มัดค็อล เลม ๑ เรื่อง วันอาชูรออ)
ทานฟยรูซฺ อะบาดีย กลาววา “มีหะดีษ (ที่ถูกตอง) ที่ระบุวา
สุนนะฮฺใหถือศีลอดวันอาชูรออ สวนหะดีษอื่นๆที่เกี่ยวกับความประเสริฐ
ของการละหมาดในวันอาชูรออ การใหทาน การยอมสีเคราและมือ การ
ใสน้ําหอมบนหัว การทาขอบตาใหดํา การหุงตม (เชนการกวนซูรอเปน
ตน) และอื่นๆ ลวนเปนหะดีษที่เมาฎอฺและอุปโลกนขึ้นมาทั้งสิ้น” (ดู
สิฟรุอัส-สะอาดะฮฺ หนา ๑๕๐)
เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺ โปรดดลบันดาลใหพวกเราเปน
ส ว นหนึ่ ง ของชาวสุ น นะฮฺ ที่ ยึ ด ปฏิ บั ติ ต ามแบบอย า งของท า นบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยอิวะสัลลัม ขอพระองคโปรดใหเรามีชีวิตอยูบน
พื้นฐานแหงอิสลาม และจบชีวิตเราบนพื้นฐานแหงอีมาน โปรด
เห็ น ชอบให เ ราดํ า รงอยู ใ นแนวทางที่ พ ระองค ท รงชื่ น ชอบและ
พอใจ ... อามีน.
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