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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

การหามไมใหถือศีลอดครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน
ถาม อนุญาตใหถือศีลอดสิบหาวันสุดทายของเดือนชะอฺบานหรือไม ? เพราะแทจริงฉัน
ไดฟงวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหา มไมใหถือศีลอดในชวงครึ่งหลังของ
เดือนชะอฺบาน ?
ตอบ อัลหัมดุลิลลาฮฺ
ไดมีบันทึกโดยอบู ดาวูด (หมายเลข 3237) อัต-ติรมิซีย (หมายเลข 738) อิบนุ มาญะฮฺ
(หมายเลข 1651) จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา
ُ َْ َ َ َ َْ َ
ُ ﺎن ﻓَﻼ ﺗَ ُﺼ
«ﻮﻣﻮا
» ِإذا اﻏﺘﺼﻒ ﺷﻌﺒ
ความวา “เมื่อชะอฺบานไดถึงครึ่งเดือน พวกเจาก็จงอยาถือศีลอด” (อัล-อัล
บานีย วินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ ใน เศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซีย 590)
หะดีษนี้ไดชี้ถึงการหามไมใหถือศีลอดในชวงครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน คือหามตั้งแตวันที่
สิบหกชะอฺบานเปนตนไป
แตวา ยังมีรายงานที่ชี้วาอนุญาตใหถือศีลอดในชวงนั้นไดดวยเชนกัน ในจํานวนรายงาน
เหลานั้นก็คือ
รายงานที่บันทึกโดยอัล-บุคอรีย (หมายเลข 1914) และมุสลิม (หมายเลข 1082) จากอบู
ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา
ّ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
ُ ﻻ َر ُﺟ ٌﻞ َﺎﻛ َن ﻳَ ُﺼ
ﻮم َﺻ ْﻮ ًﻣﺎ
ﻦﻴ ِإ
ِ »ﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮا رﻣﻀﺎن ﺑِﺼﻮمِ ﻳﻮمٍ وﻻ ﻳﻮﻣ
ُْ َْ
«ﻓﻠﻴَ ُﺼﻤﻪ
ความวา “อยาไดถือศีลอดกอนเดือนเราะมะฎอนหนึ่งหรือสองวัน ยกเวนคนที่
เคยถือศีลอดมากอนหนานั้น ก็ใหเขาถือศีลอดได”
หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวา การถือศีลอดในครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานเปนที่อนุญาตสําหรับคนที่
เคยถือศีลอดมาเปนปกติกอนหนานั้น เชนคนที่เคยถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดีเปนประจํา
หรือคนที่ถือศีลอดวันเวนวัน เปนตน
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และไดมีรายงานที่บันทึกโดยอัล-บุคอรีย (หมายเลข 1975) และมุสลิม (หมายเลข 1156)
จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา
“ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอดชะอฺบานทั้งเดือน ทานถือ
ศีลอดชะอฺบานทั้งเดือนนอกจากเล็กนอยเทานั้น(หมายถึงมีไมกี่วันเทานั้นที่
ทานไมไดถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน)” (สํานวนนี้เปนรายงานของมุสลิม)
อัน-นะวะวีย ไดอธิบายวา คําพูดของอาอิชะฮฺที่วา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ไดถือศีลอดชะอฺบานทั้งเดือน ทานถือศีลอดชะอฺบานทั้งเดือนนอกจากเล็กนอยเทานั้น” วรรคที่สอง
นั้นไดมาอธิบายวรรคแรก และอธิบายคําพูดของนางที่วา “ทั้งเดือน” ซึ่งหมายถึง สวนมากหรือสวน
ใหญของเดือนนั่นเอง
หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวาอนุญาตใหถือศีลอดครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานได แตอนุญาตใหเฉพาะ
คนที่ถือศีลอดตอเนื่องจากครึ่งแรกของเดือนชะอฺบานเทานั้น
อุละมาอในมัซฮับชาฟอียไดยึดปฏิบัติกับหะดีษทั้งหมดที่กลาวมา พวกเขาไดใหทัศนะวา
ไมอนุญาตใหถือศีลอดในครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานยกเวนสําหรับคนที่เคยถือศีลอดเปนปกติ หรือ
ถือศีลอดตอเนื่องมาจากครึ่งแรก ทัศนะนี้ถือวาถูกตองที่สุดในความเห็นสวนใหญของพวกเขา ซึ่ง
เห็นวาการหามในหะดีษนั้นเปนการหามเชิงตะหฺรีม(มีหุกมเปนหะรอม คือไมอนุญาตใหทํา)
แตบางสวนของพวกเขา เชน อัร-รูยานีย ก็เห็นวา การหามดังกลาวเปนการหามเชิงกะรอ
ฮะฮฺ(มีหุกมเปนมักรูฮฺ คือไมสนับสนุนใหทํา) ไมไดเปนการหามถึงขึ้นหะรอมแตประการใด (ดู อัลมัจญมูอฺ 6/399-400, ฟตหุลบารีย 4/129)
อัน-นะวะวีย ไดกลาวไวใน ริยาฎศศอลิฮีน (หนา 412) วา “บรรพวาดวยการหามถือศีลอด
กอนเดือนเราะมะฎอนในครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน ยกเวนผูที่ถือศีลอดตอเนื่องมาจากครึ่งแรก
หรือตรงกับที่เคยปฏิบัติมาโดยปกติ เชนการถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดี” (จบการอาง)
อุละมาอสวนมากมีทัศนะวาหะดีษที่หามไมใหถือศีลอดครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานเปนหะ
ดีษเฎาะอีฟ จากเหตุผลดังกลาวพวกเขาจึงเห็นวา ไมเปนการมักรูฮฺที่จะถือศีลอดในชวงครึ่งหลัง
ของเดือนชะอฺบาน
อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรฺ ไดกลาววา “บรรดาุมฮูรฺ อุละมาอ (อุละมาอสวนมาก) กลาววา
อนุญาตใหถือศีลอดสุนัตในครึ่ งหลังของเดือ นชะอฺบานได พวกเขาวินิจฉัย หะดี ษ ที่มีการหา ม
ดังกลาววาเปนหะดีษเฎาะอีฟ อิมามอะหมัดและอิบนุ มะอีน กลาววาแทจริงมันเปนหะดีษมุงกัรฺ”
จบการอางจากฟตหุลบารีย
ในบรรดาผูที่เห็นวาหะดีษนี้เฎาะอีฟ ก็มี อัล-บัยฮะกีย และ อัฏ-เฏาะหาวีย รวมอยูดวย
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อิบนุ กุดามะฮฺ ไดระบุไวในอัล-มุฆนียวา อิมามอะหมัด ไดกลาวถึงหะดีษนี้วา “ไมเปน
รายงานที่ถูกจดจํา และเราไดถามอับดุรเราะหมาน บิน มะฮฺดีย เกี่ยวกับมัน แตทานก็ไมเห็นวา
มันเศาะฮีหฺ ทานไมไดรายงานหะดีษนี้แกฉันดวย ซึ่งทานไดระแวดระวังจากมัน” อะหมัด ยังกลาว
ตอไปวา “อัล-อะลาอนั้นเปนผูที่เชื่อถือได ไมมีหะดีษใดของเขาที่ถูกปฏิเสธยกเวนอันนี้” จบการอาง
อัล-อะลาอที่วา คือ อัล-อะลาอ บิน อับดุรเราะหมาน ทานรายงานหะดีษจากบิดาของ
ทาน จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
ทวา อิบนุล ก็อยยิม ไดชี้แจงกลับตอผูที่มีทัศนะวาหะดีษนี้เฎาะอีฟ โดยระบุใน “ตะฮฺซีบ
อัส-สุนัน” สรุปใจความไดวา แทจริงแลว หะดีษนี้เปนหะดีษเศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของอิมามมุสลิม
และแทจริง การที่อัล-อะลาอไดรายงานหะดีษเพียงผูเดียวไมไดเปนเหตุผลทําใหมันมีขอตําหนิแต
อยางใด เพราะอัล-อะลาอนั้นเปนผูที่เชื่อถือได และอิมามมุสลิมเองก็ไดบันทึกหะดีษที่เขารายงาน
จากบิดา จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไวหลายหะดีษ และยังมีหะดีษอีกมากมายที่
รายงานโดยผูที่เชือถือเพียงคนเดียวจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยที่ประชาชาติ
มุสลิมตางยอมรับและถือปฏิบัติใชกันมา ...
จากนั้นทานก็กลาววา สวนการคาดเดาวาหะดีษนี้ไปคานกับหะดีษตางๆ ที่บงชี้ถึงการ
อนุญาตใหถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนั้น อันที่จริงไมมีการคานกันระหวางหะดีษเหลานี้ เพราะหะ
ดีษตางๆ ที่ระบุการอนุญาตนั้น หมายถึงอนุญาตใหถือศีลอดในชวงครึ่งหลังพรอมกับครึ่งแรกของ
เดือน และการถือศีลอดในชวงครึ่งหลังในแบบที่เคยปฏิบัติมาเปนปกติ สวนหะดีษของอัล-อะลาอ
นั้นชี้ถึงการหามเจตนาถือศีลอดเฉพาะครึ่งหลังเพียงอยางเดียว โดยไมไดเปนการถือศีลอดปกติ
ตามที่เคยปฏิบัติมา และไมใชการถือศีลอดตอเนื่องมาจากครึ่งแรกกอนหนานั้น (จบการอาง)
มีผูถามเชคบินบาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ เกี่ยวกับหะดีษหามถือศีลอดครึ่งหลังเดือนชะอฺบาน
ทานตอบวา มันเปนหะดีษเศาะฮีหฺ เชนที่สหายของเราทานเชคนาศิรุดดีน อัล-อัลบานียไดกลาวไว
ความหมายของมันก็คือ หามเริ่มถือศีลอดในครึ่งหลัง สวนใครที่ถือศีลอดในเดือนชะอฺบานเปนสวน
ใหญหรือถือทั้งเดือนนั้น ถือวาเขาไดปฏิบัติตรงกับสุนนะฮฺ (จบการอาง จากรวมฟตวาเชคบินบาซ
15/385)
ทานเชค อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวใน ชัรหฺ ริยาฎศศอลิฮีน (3/394) วา และ
แมกระทั่งหากแมนวาหะดีษนั้นเปนหะดีษเศาะฮีหฺ กระนั้น การหามดังกลาวไมไดเปนการหามแบบ
ตะหฺรีม(ไมอนุญาต) แตมันเปนการหามแบบกะรอฮะฮฺ(ไมสนับสนุนใหทํา) เชนที่ผูรูบางทานไดยึด
ใช ยกเวนคนที่ถือศีลอดเปนปกติ ดังนั้นเขาก็จงถือศีลอดตอไปไดแมวาจะอยูในครึ่งหลังของชะอฺ
บานก็ตาม (จบการอาง)
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ขอสรุปของคําตอบก็คือ
มีการหามไมใหถือศีลอดครึ่งหลังของเดือนชะอฺบาน ไมวาจะเปนการหามแบบกะรอฮะฮฺ
(ไมสนับสนุน) หรือแบบตะหฺรีม(ไมอนุญาต) ยกเวนเฉพาะคนที่เคยถือศีลอดเปนปกติ หรือถือศีล
อดตอเนื่องมาจากครึ่งแรก วัลลอฮุอะอฺลัม
เหตุผลจากการหามดังกลาวก็คือ เพราะวาการถือศีลอดตอเนื่องกันอาจจะทําใหเกิดความ
ออนแอในการที่จะถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนตอไป
และถ า หากมี ก ารแยง วา ถา เชน นั้ น การถือ ศีลอดตั้ ง แต ตน เดือ นชะอฺบ านก็ยอ มทํ า ให
ออนแอไดมากกวา !
เราก็ขอตอบวา แทจริงคนที่ถือศีลอดมาตั้งแตตนเดือนชะอฺบาน เขายอมตองชินกับการถือ
ศีลอดนั้นเสียแลว ความลําบากตางๆ ในการถือศีลอดก็ไมใชเรื่องที่หนักหนาอีกตอไปสําหรับเขา
อัล-กอรีย ไดกลาววา การหามดังกลาวเปนการหามเชิงตันซีฮฺ(คือหามเชิงไมสนับสนุนให
ทําเทานั้น) เพื่อเปนความเมตตาแกประชาชาติ กลัววาพวกเขาจะออนแอในการทําหนาที่ถือศีลอด
ในเดือนเราะมะฎอนดวยความกระปรี้กระเปรา สวนผูที่ถือศีลอดชะอฺบานทั้งเดือนนั้น เขาก็ยอม
เคยชินกับการถือศีลอดเสียแลว ดังนั้นความรูสึกลําบากยอมหมดไปจากเขา (จบการอาง)
วัลลอฮุอะอฺลัม
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