เหตุใดผู้เชือดกุรบ่ านจึงห้ ามตัดผมและเล็บ
] ไทย – Thai – [ تايالندي

มุหมั มัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

แปลโดย : อับดุศศอมัด อัดนาน
ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

﴿احلكمة يف نيه املضيح عن أخذ شعره وأظفاره﴾
« باللغة اتلايالندية »

الشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل

ترمجة :عبد الصمد عدنان
مراجعة :صايف عثمان

ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

เหตุใดผู้เชือดกุรบ่ านจึงห้ ามตัดผมและเล็บ
คาถาม : การไว้ เล็บและผม (ไม่ ตัด) ในช่ วงสิบวันต้ นเดือน
ซุลฮิจญะฮฺจนกว่ าจะเชือดอุฎ หิยะฮฺเป็ นสุนนะฮฺหรื อไม่ ?
และหมายถึงรวมทุกคนในครอบครัวหรือไม่ ? อย่ างไร?
ตอบ มีหะดีษยืนยันจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ว่า “บุคคลใดประสงค์จะเชือดสัตว์กุรบาน เมื่อเข้ าสู่สิบวันแรก
ของเดือนซุลหิจญะฮฺเขาจงละเว้ นการตัดผมและตัดเล็บ” ในบาง
สายรายงานเพิ่มอีกว่า “และห้ ามตัดสิ่งที่ อยู่บนผิวหนังของเขา
แม้ แต่สิ่งใดก็ตาม"
คาสอนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในที่นี ้มาในรูป
ของการห้ าม และสิ่งที่ถูกห้ ามถือว่าเป็ นสิ่งที่หะรอม ตราบใดที่
ยัง ไม่มี หลักฐานมาลบล้ าง ดัง นัน้ ผู้ใดก็ แล้ วแต่ที่ประสงค์จะ
เชือดกุรบ่านเขาจะต้ องไม่ตดั เล็บและเส้ นขนทุกชนิดออกจาก
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ร่ างกาย ซึ่งเป็ นข้ อห้ ามเฉพาะผู้ที่จะเชือดกุรบ่ านเท่านัน้ มิได้
เกี่ยวข้ องกับภรรยาหรื อลูกๆ ของผู้เชือดแต่อย่างใด เพราะคนใน
ครอบครั ว เป็ นเพี ย งที่ ค นเขาเชื อ ดกุร บ่ า นให้ พวกเขาไม่ ใ ช่
เจ้ าของสัตว์ผ้ ทู ี่จะทาการเชือดกุรบ่านนัน้
หากมี ผ้ ูถามว่าแล้ วมี เ หตุผ ลอะไรที่ ห้ามมิ ให้ ตัดเล็ บตัดผมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว? ณ ที่นี ้ เราสามารถตอบได้ สองนัย คือ
นั ยที่ 1 คือว่าการที่ท่านนบีห้ามสิ่ง ใดก็ แล้ วแต่ย่อมมีหิ กมะฮฺ
หรื อเหตุผลอยู่เ บือ้ งหลังสิ่งนัน้ ๆ และการใช้ ให้ ทาสิ่งใดก็ ย่อม
มี หิกมะฮฺ เ ช่นเดียวกัน เมื่ อรู้ เช่นนี แ้ ล้ วก็ เ ป็ นการพอเพี ยงแล้ ว
สาหรับมุอ์มินที่จะต้ องยอมรับ คาสัง่ ดังกล่าว อัลลอฮฺได้ ตรัสไว้
ในอัลกุรอานว่า

ُ ُ َ
ُ
َّ َ ٓ ُ ُ َ َ ِ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ
ِ ٱّللِ َو َر ُس
وِلِۦ ِِلَ ۡحك َم بَ ۡي َن ُه ۡم أن َيقولوا
﴿ إِنما َكن قول ٱلمؤمن ِي إِذا دعوا إِل
َ
]٥١ :َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َنا ﴾ [انلور

ความว่า “แท้ จริ งแล้ ว ถ้ อยคาของบรรดาผู้ศรัทธา เมื่อพวกเขา
ถูกเชิญชวนสู่อลั ลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ เพื่อจะได้ ตดั สิน
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ระหว่างพวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่า เราได้ ยินแล้ ว เราเชื่อฟั ง
แล้ ว” (อัน-นูรฺ 51)
และมีหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า มีหญิงผู้หนึง่ ได้
ถามนางว่าทาไมที่สตรี ที่มีประจาเดือนต้ องชดใช้ การถือ ศีลอด
แต่ไ ม่ ต้ อ งชดใช้ ล ะหมาดล่ะ ? นางตอบว่า “เพราะท่ า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใช้ ให้ เราชดการถือศีลอด แต่ไม่ได้
ใช้ ให้ ชดละหมาด” เหตุผลข้ อนี ้ถือเป็ นเหตุผลเด็ดขาดที่ไม่มีใคร
สามารถโต้ แย้ งได้ อีก นัน่ ก็คือว่า บทบัญญัติต่างๆ นันมี
้ เหตุผล
หรื อหิกมะฮฺ อยู่ว่า เป็ นเพราะอัล ลอฮฺ และเราะสูล ได้ สั่ง ให้ ท า
เช่นนันเราจึ
้
งปฏิบตั ติ าม
นัยที่ 2 ก็เพื่อให้ มสุ ลิมทัว่ ทุกมุมโลกที่ประสงค์จะเชือดกุรบ่านมี
ความรู้ สึกร่ วมกัน ปฏิ บัติแบบเดียวกันกับบรรดาหุจ ญาจญ์ ที่
กาลังทาหัจญ์ซึ่งครองชุดอิหฺรอมอยู่ และถูกกาหนดเป็ นข้ อห้ าม
สาหรับพวกเขาไม่ให้ ตดั ผมและเล็บ วัลลอฮุอะอฺลมั
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