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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ
ทาไมบรรดาฟุเกาะฮาอ์จึงส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่ 11 (มุหัรร็อม) พร้อมกับวันที่ 10 (วัน
อาชูรออ์)
คาถาม : ผมได้อ่านหะดีษทั้งหมดเกี่ยวกับวันอาชูรอ อ์ไม่พบแม้หะดีษเดียวว่าท่านนบี ซ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แนะนาให้ถือศีลอดวันที่ 11 เพื่อทาให้แตกต่างกับพวก ยิว ท่านกล่าวเพียงแค่ว่า
“หากฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่นอนฉันจะถือศีลอดในวันที่ 9 และ 10” เป็นการทาให้แตกต่างกับพวก
ยะฮูด ขณะเดียวกันท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่เคยบอกให้บรรดา เศาะหาบะฮฺถือศีล
อดในวันที่ 11 แต่อย่างใด ดังกล่าวนี้จะไม่ถือเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮฺ ) ดอกหรือการที่เราจะปฏิ บัติ
ในสิ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านมิได้ปฏิบัติ ? เพียงพอ
หรือไม่สาหรับคนที่พลาดการถือศีลอดวันที่ 9 (วันตาสูอาอ์ ) จะถือศีลอดวันที่ 10 (อาชูรออ์ ) วัน
เดียว ?
คาตอบ : การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮฺ
บรรดานักวิชาการส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่ 11 เดือนมุหัรร็อม เพราะมีรายงานจากท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าท่านใช้ให้ถือศีลอดในวันนั้น ดังหะดีษที่อะหฺมัดรายงานไว้ (หะดีษ
ที่ 2155) จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กล่าวว่า :
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“พวกท่านจงถือศีลอดวันอาชูรออฺ และจงทาให้แตกต่างกับพวกยะฮูด (ยิว) จง
ถือศีลอดก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน หรือหลังจากนั้นหนึ่งวัน”
บรรดานักวิชาการขัดแย้งกันถึงความถูกต้องของหะดีษบทนี้ โดยเชคอะหฺมัด ชากิร บอกว่า
เป็นหะดีษหะสัน ส่วนผู้ตรวจสอบสายสืบรายงานหลายท่านบอกว่าเป็นหะดีษ เฎาะอีฟ
อิบนุคุซัยมะฮฺได้รายงาน (หะดีษที่ 2095) ด้วยสานวนนี้ เชค อัล-อัลบานียฺ กล่าวว่า : “สาย
รายงานนี้ เฏาะอีฟ เพราะอิบนุอบีลัยลาเป็นคนที่ความจาไม่ดี อะฏออ์ และท่านอื่นๆ ได้ขัดแย้งกับ
ท่าน (อิบนุ อบีลัยลา ) พวกเขาได้รายงานจากอิบนุ อับบาส ในฐานะที่ เป็นหะดีษ เมากูฟ (สาย
รายงานสิ้นสุดที่เศาะหาบะฮฺ) และเป็น สายรายงานที่ เศาะฮีฮฺตามทัศนะของอัฏ -ฏอหาวี ย์ และอัล บัยฮะกีย์” จบการอ้าง
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ดังนั้นหากเป็นหะดีษที่หะสันย่อมถือว่าดี แต่หากเป็นหะดีษเฎาะอีฟแล้ว หะดีษเฎาะอีฟใน
ลักษณะนี้นักวิชาการอนุโลมให้เพราะถือว่า อ่อนไม่มาก ไม่ได้เป็นหะดีษที่กุขึ้นหรือแต่งขึ้นมา และ
เนื่องด้วยมันอยู่ในการส่งเสริมให้กระทาความดี โดยเฉพาะได้มีหะดีษที่รายงานจากท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ส่งเสริมให้ถือศี ลอดในเดือนมุหัรร็ อมอยู่แล้ว ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า :

َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َيِّص
ُ»ان َش ْه ُر ا﵀ ال ْ ُه َح َّررم
اللامِ بعد رم
«أ
ِ

“การถือศีลอดที่ประเสริฐที่ สุดรองจากเดือน เราะมะ ฎอนคือเดือน
ของอัลลอฮฺ เดือนมุหัรร็อม” รายงานโดยมุสลิม หะดีษที่ 1163

อัล -บัยฮะกีย์ ได้รายงานหะดีษนี้ใน “อัส-สุนนั อัล -กุบรอ” ตามสานวนข้างต้น และมีสาย
รายงานอื่นด้วยสานวนที่ว่า :

ً
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»«صوموا قتله يونا ووعده يونا
“พวกท่านจงถือศีลอดก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน และหลังจากนั้นหนึ่งวัน”
โดยใช้ตัวเชื่อม “วะ” (และ) แทนคาว่า “เอาวฺ“ (หรือ)
อัล-หาฟิซ อิบนุหะญัร ได้นามารายงานไว้ใน “อิตหาฟุล มะฮะเราะฮฺ ” หะดีษที่ 2225 ด้วย
สานวนที่ว่า : “พวกท่านจงถือศีลอดก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน และหลังจากนั้นหนึ่งวัน ” โดยกล่าว
ว่า : “อะหฺมัด และอัลบัยฮะกียฺได้รายงานด้วยสายรายงานที่เฎาะอีฟ เพราะมุฮัมมัด อิบนุ อบีลัยลา
เป็นคน เฎาะอีฟ แต่ว่าเขาไม่ได้รายงานเพียงคนเดียว ทว่า ศอลิหฺ อิบนุ อบี ศอลิหฺ อิบนุ หัยยฺ ได้
รายงานเช่นกัน” จบการอ้าง
สายรายงานนี้ได้บ่งบอกว่าการถือศีลอดในวันที่ 9, 10 และ 11 นั้นส่งเสริมให้ปฏิบัติ
นักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึงสาเหตุอื่นของการส่งเสริมให้ถือศีลอดในวันที่ 11 ไว้ว่า เป็น
การเผื่อไว้สาหรับวันที่ 10 บางทีผู้คนอาจผิดพล าดด้านการเข้าเดือนมุหัรร็ อมจึงไม่ทราบว่าวันใด
กันแน่คือวันที่ 10 ดังนั้นหากมุสลิมได้ถือศีลอดวันที่ 9, 10 และ 11 ย่อมทาให้เกิดความแน่นอนว่า
ได้ถือศีลอดวันอาชูรออ์ แล้ว อิบนุ อบีชัยบะฮฺได้รายงานไว้ใน “อัลมุ ศ็อนนัฟ ” (เล่ม 2 หน้า 313)
จาก ฏอวูส (ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน) ว่าท่านได้ถือศีล อดก่อนและหลัง จากวันที่ 10 มุหัรร็ อมหนึ่งวัน
เพราะเกรงว่าจะถือศีลอดพลาดไม่ตรงกับวันที่ 10
อิหม่ามอะหฺมัด กล่าวว่ า ใครต้องการถือศีลอดวันอาชูรอ อ์ให้ถือวันที่ 9 และวันที่ 10 นอก
เสียจาก (การเข้า ) เดือนนั้นจะสับสนก็ให้ถือศีลอดทั้งสามวัน อิบนุ ซีรีนก็กล่าวเช่นเดียวกันนี้ (จบ
การอ้างจาก “อัลมุฆนียฺ” เล่มที่ 4 หน้า 441)
ด้วยเหตุดังกล่าวย่อมชัดเจนว่าไม่ถูกต้องสาหรับคากล่าวว่าการถือศีลอดสามวันเป็นอุตริ
กรรม (บิดอะฮฺ)
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ส่วนใครที่พลาดถือศีลอดวันที่ 9 หากเขาจะถือศีลอดวันที่ 10 เพียงวันเดียวก็ไม่เป็นที่
ต้องห้าม และไม่ถือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ ) ด้วย แต่หากจะถือศีลอดวันที่ 11 ด้วยย่อมมีความ
ประเสริฐกว่า
อัล-มัรดาวียฺ กล่าวไว้ใน “อัลอิน ศอฟ” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 346) ความว่า : “ตามทัศนะที่
ถูกต้องนั้นการถือศีลอดวันที่ 10 วันเดี ยวไม่เป็นที่น่ารังเกียจ (มักรูฮฺ ) เชคตะกียฺยุดดีน อิบนุ ตัยมียฺ
ยะฮฺ ก็เห็นด้วยว่าไม่น่ารังเกียจแต่อย่างใด” จบการอ้างแบบสรุป
วัลลอฮุอะอฺลัม
คาตอบโดย เว็บอิสลามถามตอบ
ฟัตวาหมายเลข 128423
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