
 

 

 
 
 

ควรมีการสั่งเสียให้ปิดท้ายปีเก่าด้วยการขออภัยโทษและการถือศีลอดหรือไม่ ? 

 ﴾ٌل يَىص خبتم العام ةاالستغفار والصيام﴿

]  ไทย – Thai – تايالىدي [  

 
 

เว็บไซต์อิสลาม ถามตอบ 

 
 
 

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน 

 

2009 - 1430 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 ﴾ٌل يَىص خبتم العام ةاالستغفار والصيام﴿

«ةاللغث اتلايالىديث »   

 
 

 
 مَقع اإلسالم سؤال وجَاب

 
 
 

 صايف عثهان: ترمجث

 

2009 - 1430 

 
 

 



1 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ควรมีการสั่งเสียให้ปิดท้ายปีเก่าด้วยการขออภัยโทษและการถือศีลอดหรือไม่ ? 
 
ถาม : ทุกครั้งเมื่อใกล้จะสิ้นปีฮิจญ์เราะฮฺศักราช  ได้มีข้อความที่ส่งแพร่กระจายทางโทรศัพท์ มือถือ
ว่า สมุดบันทึกการงานจะถูกปิดบัญชีเมื่อสิ้นปี  และสนับสนุนให้ปิดท้ายปีเก่าด้วยการอิสติฆฟาร
และถือศีลอด  ถามว่าอะไรคือหุก่มของการส่งข้อความเหล่านี้  ? และการถือศีลอดท้ายปีที่ตรงกับ
วันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีนั้น ถือว่าเป็นบิดอะฮฺหรือไม่ ? 
 
ตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ  
 
แท้จริง  ได้มีหลักฐานจากสุนนะฮฺว่า  การงานต่างๆ  ของบ่าวนั้นจะถูกน าไปเสนอต่ออัลลอฮฺอย่าง
ต่อเนือ่ง สองครั้งในแต่ละวัน คือ กลางคืนหนึ่งครั้ง และกลางวันอีกหนึ่งครั้ง  
 
ในเศาะฮีหฺ  มุสลิม (179) จากอบู มูซา อัล-อัชอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ยืนขึ้นให้โอวาทแก่เราด้วยห้าประโยค ท่านได้กล่าวว่า  

نْن  َ ُ  يَ ْنتَِ   َوال ، َ يَامُ  ال وََجلَّن  َع َّن  اَ   ِنَّن »
َ
َ   َ ْنِفُ   ، َ يَامَ     الْنِ  ْن

 ًُ َ ُع َ عُ  ، َوَ رْن ًِ  يُرْن اِر، َ َهلِ  َ تْنَل  اللَّنيْنلِ  َ َهُل   َِ ْن ٍَ ارِ  َوَ َهُل  اّنلَّن ٍَ  َ تْنَل  اّنلَّن
« اللَّنيْنلِ  َ َهلِ 

ความว่า  “แท้จริง  อัลลอฮฺ  วัซซะวะญัลลฺ  ไม่ทรงนอน  และ ไม่ใช่สิ่ งคู่ควรที่
พระองค์จะทรงนอน  พระองค์จะทรงน าความยุติธรรมลงมาและทรงยกขึ้นสู่
พระองค์  พระองค์จะทรงยกงานของกลางคืนก่อนงานของเวลากลางวัน  และ
ทรงยกงานของเวลากลางวันก่อนงานของเวลากลางคืน”  

 
อัน-นะวะวีย์ กล่าวอธิบายว่า   บรรดามะลาอิกะฮฺผู้จดบันทึกจะน าบันทึกการงานของช่ วงกลางคืน
ขึ้นไปสู่พระองค์หลังจากที่กลางคืนสิ้นสุดในช่วงเช้าตรู่  และจะน าบันทึกการงานของช่วงเวลา
กลางวันขึ้นสู่พระองค์หลังจากที่กลางวันสิ้นสุดในช่วงเย็น  
 
มีรายงานบันทึกโดย  อัล-บุคอรีย์ (555) และมุสลิม  (632) จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  
เล่าว่าท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  

ارِ  َوَمالالَِيثٌ  ةِاللَّنيْنلِ  َمالالَِيثٌ  ِ يُيمْن  َ تََعاَ تَُنَ » ٍَ  يِف  َوَ ْنتَِهُعَنَ  ، ةِاّنلَّن
رِ  َصالةِ  ِ  وََصالةِ  الْنَف ْن يوَ  َ عْنُر ُ  ُ مَّن  ، الْنَع ْن ِ مْن  ِ يُيمْن  ةَاتَُا ااَّن ٍُ ُ ل

َ
ََ   َ َ ْن  ٌُ  َو
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لَمُ  عْن
َ
مْن    ٍِ تُمْن  َ يْنَ  :  ةِ مْن :  َ يَُ َلَُنَ  ؟ ِعتَاِدي تََر ْن ٌُ يَا مْن  تََر ْن ٌُ  يَُصلُّلَنَ  َو

مْن  ٌُ تَ ْنيَا
َ
مْن  َو  ٌُ  «يَُصلُّلَنَ  َو

ความว่า “บรรดามะลาอิกะฮฺของช่วงกลางคืนและมะลาอิกะฮฺของช่วงกลางวัน
จะสับเปลี่ยนมาอยู่กับพวกท่าน พวกเขาจะพบเจอกันในช่วงละหมาดศุบหฺและ
ละหมาดอัศรฺ  แล้วมะลาอิกะฮฺที่อยู่ในช่วงกลางคืนกับพวกท่านก็จะขึ้นไปสู่
พระองค์อัลลอฮฺ  แล้วพระองค์ก็จะทรงถามพวกเขา  ทั้งๆ  ที่พระองค์นั้นรู้ดียิ่ง
กว่าพวกเขาแล้ว  ว่า พวกเจ้าจากปวงบ่าวของข้ามาในลักษณะ เช่นใด  ? พวก
เขาจะกล่าวตอบว่า  เราจากพวกเขามาในขณะที่พวกเขาก าลังละหมาด  และ
เราได้ไปหาพวกเขาในขณะที่พวกเขาก าลังละหมาดเช่นเดียวกัน” 

 
อัล-หาฟิซ อิบน ุหะญัร ได้กล่าวว่า  ในหะดีษมีบทเรียนว่า  การงานทั้งหลายจะถูกยกขึ้นในช่วงท้าย
ของกลางวัน  ใครที่อยู่ในภาวะการท าความดี ในขณะนั้นเขาก็จะได้รับความจ าเริญ ในริซกี
และอะมัลของเขา  วัลลอฮุอะอฺลัม  ซึ่งมัน น าไปสู่เหตุผลที่ว่าเราควรต้องหมั่นรักษาและให้
ความส าคัญกับละหมาดศุบหฺและละหมาดอัศรฺให้ดี (จบการอ้าง)  
 
หลักฐานจากสุนนะฮฺได้บ่งชี้ว่า  ในทุกสัปดาห์การงานจะถูกน าเสนอต่ออัลลอฮฺด้วยเช่นกัน  คือ
สัปดาห์ละสองครั้ง 
 
มุสลิม (2565) ได้บันทึกรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  จากท่านรอซูล  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านกล่าวว่า 

َهاُل  ُ عْنَرُ  »  ْن
َ
ِ  مُجَُعثٍ  ُ    يِف  اّنلَّناِا    َ  ْن مَ  َمرَّن َْن ِ  يَ مَ  ااِل ْن َ ْن َْن َِه ِي  َوَ   ااْن

َفرُ  ِنٍو  َ تْندٍ  ِلُ    َ يُغْن ًُ  َ تْنًدا  ِال ُمؤْن َ  ةَ ْنيَ ًِ  َوَ  ْن ِ ي
َ
يَااُ     اتْنُرُ َا:  ُ َ اُل َ   َ  ْن

َ يْنِو   «يَِفيئَا َ  َّن  ٌَ

ความว่า  “การงานทั้งหลายของมนุษย์จะถูกน าเสนอในทุกๆ  สัปดาห์สองครั้ง  
คือในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  แล้วพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวผู้
ศรัทธาทุกคน  ยกเว้นบ่าวที่มีความบาดหมางกับพี่น้องของเขา  ซึ่งจะถูกกล่าว
ว่า ปล่อยสองคนนี้ก่อนจนกว่าเขาทั้งสองจะไกล่เกลี่ยคืนดีกัน” 

 
และยังมีหลักฐานจากสุนนะฮฺที่ชี้ว่าทุกปีจะมีการยกอะมัลต่างๆ  ขึ้นสู่อัลลอฮฺโดยเหมารวมทั้งหมด
หนึ่งครั้งในเดือนชะอฺบาน 
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อัน-นะสาอีย์ (2357) บันทึกจากอุสามะฮฺ  บิน ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มา เล่าว่า ฉันได้ถามท่านรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ว่า ฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดเดือนไหนเหมือนที่ท่านถือศีลอด
ในเดือนชะอฺบาน ! ท่านรอซูลตอบว่า  

رٌ  َ لَِ  » ٍْن ُفُل  َ  ًُ  اّنلَّناُا  َ غْن َ  َ يْن ََ  ، َوَرَمَ انَ  رََجٍب  َ  ْن ٌُ رٌ  َو ٍْن َ عُ  َ  ًِ  تُرْن  ِ ي
َهاُل   ْن

َ
ِ بُّل  الْنَعالَِه َ  رَب    َِ   اا

ُ
نْن   َ 

َ
َ عَ    ىَا َ َهِ   يُرْن

َ
 «َصاالِمٌ  َو 

ความว่า  “นั่นเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืม  เป็นเดือนระหว่างเราะญับกับเราะ
มะฎอน เป็นเดือนที่การงานทั้งหลายจะถูกยกขึ้นสู่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก  
ดังนั้น ฉันชอบที่จะให้อะมัลของฉันถูกยกขึ้นไปในขณะที่ฉันถือศีลอด ” (อัล-อัล
บานีย ์วินิจฉัยว่าหะสัน ใน เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ) 

 
สรุปจากหลักฐานต่างๆ  เหล่านี้แล้ว  เราพบว่าการงานต่างๆ  ของบ่าวนั้นจะถูกน าเสนอต่ออัลลอฮฺ
แบ่งเป็นสามประเภทของการน าเสนอ คือ  

- การน าเสนอประจ าวัน คือสองครั้งในแต่ละวัน 
- การน าเสนอประจ าสัปดาห ์คือสองครั้งในแต่ละสัปดาห์ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 
- การน าเสนอประจ าปี คือหนึ่งครั้งในแต่ละป ีในเดือนชะอฺบาน  

 
อิบนุล  ก็อยยิม  กล่าวว่า  การงานของแต่ละปีจะถูก ยกข้ึนไปในเดือนชะอฺบาน  เช่นที่ท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้บอกไว้  และการงานแต่ล ะสัปดาห์จะถูก ยกข้ึนไปในวันจันทร์และ
วันพฤหัสบดี  ส่วนการงานของกลางวันจะถูก ยกขึ้นในช่วงท้ายของวันก่อนถึงเวลากลางคืน  และ
การงานของกลางคืนจะถูกยกขึ้นในช่วงท้ายของคืนก่อนถึงเวลากลางวัน  การยกขึ้นไปในแต่ละวัน
จะจ าเพาะเจาะจงกว่าการส่งข้ึนในแต่ละปี และเมื่อมนุษย์หมดอายุขัยแล้ว การงานในชีวิตของเขา
ทั้งหมดก็จะถูกยกขึ้นและสมุดบันทึกการงานของเขาก็จะถูกม้วนเก็บ  (จบการอ้างอย่างสรุปจาก  
หาชิยะฮฺ สุนัน อบ ีดาวูด)  
 
หะดีษต่างๆ ที่กล่าวถึงการยกการงานสู่อัลลอฮฺนี้ ได้บ่งชี้สนับสนุนให้เราเพิ่มการท าความดีในช่วงที่
มีการน าเสนออะมัลต่อพระองค ์เช่นที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่า “ดังนั้น ฉันชอบที่จะให้อะมัลของฉันถูก
ส่งขึ้นไปในขณะที่ฉันถือศีลอด” 
 
ในสุนัน  อัต-ติรมิซีย์  (747) บันทึกจากอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่าว่าท่านรอซูล  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  

َهاُل  ُ عْنَرُ  »  ْن
َ
مَ يَ  اا ِ  وْن َِه ِي  اال ْن َ ْن ِ بُّل  ؛ َوااْن

ُ
نْن   َ 

َ
ىَا َ َهِ   ُ عْنَرَ    

َ
 َو 

 «َصاالِمٌ 
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ความว่า  “การงานทั้งหลายจะถูกน าเสนอในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี  ดังนั้น 
ฉันชอบที่จะให้อะมัลของฉันถูกน าเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอด ” (อัล-อัลบานีย์ 
วินิจฉัยว่าเศาะฮีหฺ ใน อิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล 949) 

 
ตาบิอีนบางท่านถึงกับร้องไห้ต่อหน้าภรรยาและภรรยาของเขาก็ร้องไห้กับเขาในวันพฤหัสบดี  
พร้อมๆ กับกล่าวร าพึงร าพันว่า  วันนี้เป็นวันที่การงานของเราถูกน าเสนอต่ออัลลอฮฺ  วัซซะวะญัลลฺ  
!! (อิบน ุเราะญับได้กล่าวถึงใน ละฏอิฟุล มะอาริฟ) 
 
จากที่เราได้กล่าวมาทัง้หมดจึงเป็นที่ชัดเจนว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงปิดท้ายปีเก่าหรือขึ้นปีใหม่  
ว่าสมุดบันทึกการงานจะถูกปิดบัญชีและ มีการน าเสนอการงานต่ออัลลอฮฺในช่วงนี้แต่อย่างใด  แต่
การน าเสนอประเภทต่างๆ  จะเกิดขึ้นตามที่ได้อธิบายไปแล้ว  ซึ่งหลักฐานได้ระบุเจาะจงเวลาอ่ืน
(ไม่ใช่ช่วงปีใหม่ ) และได้ชี้ถึงแนวทางของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ในการประกอบ
ความดีให้มากในช่วงเวลาเหล่านั้น  
 
ท่านเชคศอลิหฺ  อัล-เฟาซาน  กล่าวถึงการสะกิดเตือนให้นึกถึงการสิ้นปีในแต่ละปีว่า  ไม่มีหลักฐาน
ในเรื่องนั้น  การเจาะจงท าอิบาดะฮฺเฉพาะเช่นการถือศีลอดใน ช่วงส่งท้ายปีเก่าถือเป็นบิดอะฮฺที่
มุงกัร (จบการอ้าง) 
 
ส่วนการถือศีลอดวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีนั้น  ถ้าหากคนผู้หนึ่งได้เคยท ามาอย่างเป็นกิจวัตร  หรือ
ถือศีลอดเพราะหลักฐานตามที่มีระบุถึงการสนับสนุนให้ถือศีลอดในสองวันนี้  ก็ไม่ห้ามแต่ประการ
ใดถ้าหากว่าเขา จะถือศีลอด สองวันนี้ ซึ่ง ไปตรงกับวันสิ้นปีหรือวันขึ้นปีใหม่ โดยบังเอิญ  โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องไม่มีเจตนาถือศีลอดเพราะมันตรงกับวันสิ้นปีหรือวันปีใหม่  หรือเป็นการคาดคิดของ
เขาว่าการถือศีลอดวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีในช่วงเทศกาลนี้มีความประเสริฐที่จ าเพาะเจาะจง  
 
วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
ค าตอบโดย เว็บไซต ์อิสลามถามตอบ 
ฟัตวาหมายเลข 44021 

 


