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ซุนนะฮฺในเดอืนชะอฺบาน 
ริฎอ อะหมัด สมะดี 

 
 1. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน  

เปนสิ่งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ปฏิบัติและสนับสนุน โดยมีรายงานจากทานหญิงอาอิ
ชะฮฺกลาวไววา : "ทานนบีมักจะถือศีลอดจนกระทั่งเรานึกวาทานจะไมเวน และทานอาจจะงดการถือศีลอด
จนกระทั่งเรานึกวาทานจะไมถือศีลอด และฉันไมเคยเห็นทานนบีถือศีลอดครบเดือนหนึ่งเดือนใดเวนแตเดือน
รอมฎอน และไมเคยเห็นทานถือศีลอดมากมายเหมือนที่ทานถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน" (บันทึกโดยบุคอรียฺ
และมุสลิม)  

และมีรายงานจากทานอุซามะฮฺ อิบนุซัยดฺ กลาววา : ฉันไดพูดกับทานนบีวา โอรอซลูของอลัลอฮ ฺฉันไม
เคยเห็นทานขยันถือศีลอดในเดือนหนึ่งเดือนใดเหมือนที่ทานถือศีลอดใน เดือนชะอฺบาน (หมายถึงถือศีลอดซุน
นะฮฺ)?  ทานนบีจึงตอบวา 

   غت رهش انَ ،     ذِلكضمرٍب وجر نيب ، هنِفيِه ع اسالُ ِإلَى   فُلُ النمِه اَألعِفي فَعرت رهش وهو
، نالَِميالْع بِائم را صأَنِلي ومع فَعرأَنْ ي أُِحبو    

"นั่น(เดือนชะอฺบาน)เปนเดือนที่มนุษยมักจะเพิกเฉยระหวางเดือน รอญับและ
เดือนรอมฎอน และเปนเดือนที่บรรดาการงานจะถูกยกและถูกเสนอตอองคพระผู
อภิบาลแหงสากล โลก และฉันชอบใหการงานของฉันถูกยกและถูกเสนอขณะที่
ฉันถือศีลอด" (บันทึกโดยอิมามนะซาอียฺและอิมามอบีดาวูด; ดู ศอฮีฮุตตัรฆีบวัตตัรฮีบ) 

  
ทานอิมามอิบนุรอญับกลาววา การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานมีความประเสริฐยิ่งกวาการถือศีลอดใน

เดือนตอง หาม(อัลอัชฮุรุลหุรุม) และการถือศีลอดซุนนะฮฺที่ดีที่สุดคือการถือศีลอดในบรรดาวันใกลชิด(กอนหรือ 
หลัง)เดือนรอมฎอน ซึ่งมีตําแหนงเสมือนการละหมาดซุนนะฮฺกอนและหลังละหมาดฟรฎ เพื่อเปนการปรับปรุง
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติส่ิงที่เปนฟรฎ นับเปนการละหมาดซุนนะฮฺที่ประเสริฐยิ่งในบรรดาการ
ละหมาดซุนนะฮฺทั่วไป เชนเดียวกัน การถือศีลอดซุนนะฮฺกอนหรือหลังเดือนรอมฎอน ก็จะเปนการถือศีลอดซุน
นะฮฺอันประเสริฐยิ่งกวาการถือศีลอดซุนนะฮฺทั่วไป 

และในหะดีษที่พูดถึงการเพิกเฉยเดือนชะอฺบาน มีบทเรียนใหเราขยันทําอิบาดะฮฺในชวงเวลาหรือ
สถานที่ที่มนุษยมักจะลืมการระ ลึกถึงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อาทิเชน การละหมาดหรือทําอิบาดะฮฺ
ระหวางมัฆริบและอิชาอฺ เปนการทําอิบาดะฮฺที่มีความประเสริฐ และบรรดาอัสสะละฟุศศอและฮฺจะชอบทําอิ
บาดะฮฺในชวงเวลานี้ โดยมีเหตุผลวาเปนเวลาที่คนมักจะเพิกเฉยในการทําอิบาดะฮฺ และการซิกรุลลอฮฺใน
สถานที่ทําการคา(ตลาด)มีความประเสริฐมากเพราะเปนสถานที่ ที่มนุษยมักลืมซิกรุลลอฮฺ 

 
2. การอานอัลกุรอาน 
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ทานสะละมะฮฺ อิบนุ กุฮัยลฺ กลาววา เขา (ชาวสะลัฟ) จะเรียกเดือนชะอฺบานวา "เดือนแหงนัก
อานอัลกุรอาน" ทานอัมรฺ อิบนุ ก็อยสฺ เมื่อถึงเดือนชะอฺบานจะเลิกทําการคา และจะขยันอานกุรอาน และ
ทานอบูบักร อัลบัลคียฺ กลาววา เดือนรอยับเปนเดือนแหงการปลูก เดือนชะอฺบานเปนเดือนแหงการรด
น้ํา และเดือนรอมฎอนเปนเดือนแหงการเก็บเกี่ยว 

ความประเสริฐของการอานอัลกุรอานในเดือนชะอฺบานนั้นเหมือนการถือศีลอด คือ เพื่อใหมุอฺมินได
ฝกฝนและขัดเกลาตนเอง ใหมีความอยากและความเคยชินในการปฏิบัติ มิฉะนั้น มุอมิน จะเขาสูเดือน
รอมฎอนโดยมีสนิมเกาะอยูกับอีมานและความปรารถนา จึงตองขยันขัดเกลา เพื่อขจัดสนิมที่เกาะในหัวใจให
หมดเกลี้ยง เปนหัวใจที่มีความตั้งใจทําอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอน 
  
3. รักษาอีมานจากความโสมมแหงชิริกและรักษาความสัมพันธที่ดีจากความมุงรายตอพี่นอง 

ในบันทึกของอิมามอิบนุหิบบาน  มีรายงานจากทานมุอาซ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ  วาทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ไดกลาววา 

أَو   النصِف ِمن شعبانَ فَيغِفر ِلجِميِع خلِْقِه ِإال ِلمشِركٍ             خلِْقِه لَيلَةَ   يطَِّلع اُهللا ِإلَى جِميعِ      
  مشاِحٍن

"อัลลอฮฺทรงมองลงมายังบรรดาผูเปนบาวของพระองคในค่ําคืนกลาง เดือนชะอฺ
บาน และทรงใหอภัยโทษตอทุกคน ยกเวนผูที่ต้ังภาคีกับพระองค(ทําชิริก) และผูมี
ความโกรธกริ้วกับพี่นองของเขา" 

 
จากหะดีษบทนี้ เราจึงตองคนหาและตรวจสอบหัวใจของเรา เพื่อขจัดการทําชิริกหรือการศรัทธาตอ

ผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ   และขจัดความโกรธพี่นองมุสลิมโดยไรเหตุผลแหงหลักการ เพื่อใหหัวใจของเรานั้นเปน
หัวใจอันบริสุทธิ์ จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการอภัยโทษในเดือนชะอฺบาน   
สวนการทําชิริกนั้นอาจเปนเรื่องที่บรรดาผูศรัทธาประมาท และคิดวาเปนเรื่องไกลตัว เพราะมีอีมานในหัวใจอยู
แลว แตแทจริงชิริกนั้นเปนเรื่องใกลตัวซึ่งทุกคนมีโอกาสทําชิริกไดโดยไมรูสึกตัว แมกระทั่ง ทานนบีอิบรอฮีม อะ
ลัยฮิสสลาม  ซึ่งเปนมิตรกับอัลลอฮฺ(คอลีลุลลอฮฺ) ก็ยังวิงวอนดุอาอฺตออัลลอฮฺ ใหคุมครองจากการไหวรูปเจว็ด 
ทานอิบรอฮีม อัตตัยมียฺ กลาววา ใครเลาที่จะคิดวาตนเองปลอดภัยจากชิริก แมแตนบีอิบรอฮีมก็ยังกลัวชิริกเลย  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ยังเตือนประชาชาติของทานไววา  
رغاَألص كرالش كُملَيع افا أَخم فو؟  أخ هنِئلَ عاء:  فَقَالَ    فَسيالر  

"สิ่งที่ฉันเกรงมากวาพวกทานจะปฏิบัติคือ ชิริกเล็ก" ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม   ถูกถามวา : ชิริกเล็กนั้นคืออะไร? ทานจึงตอบวา "อัรริยาอฺ" 
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"อัรริยาอฺ" หมายถึง การโออวด ปฏิบัติอิบาดะฮฺอยางไมสุจริตใจ สวนการโกรธ อิจฉาริษยา ความ
เกลียดชัง ที่ปรากฏในหมูผูศรัทธาอยางมากมายนั้น ส่ิงเหลานี้จะขัดขวางความเมตตาและการอภัยโทษ
ของอัลลอฮฺ   มิใหปรากฏกับผูกระทําความดี แมวาเขาจะเปนมุอมินก็ตาม  

 อิมามมุสลิมไดรายงานหะดีษจากทาน อบีฮุรอยเราะฮฺ   จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม  กลาววา 

رجالً     ِإال    شيئَاًيِس ، فَيغِفر ِلكُلِّ عبدٍِ اليشِرك ِباهللاِ          ِ; تفْتح أَبواب الْجنِة يوم اِإلثْنيِن والْخم                
  أَنِظروا هاذَيِن حتى يصطَِلحا: فَيقُولُ   كَانت بينه وبين أَِخيِه شحناُء

"ประตูแหงสวรรคจะถูกเปด ทุกวันจันทรและวันพฤหัส การอภัยโทษจะประสบกับ
บาวทุกคนที่ไมทําชิริกทั้งสิ้น เวนแตบุคคลที่โกรธกับพี่นองของเขา จึงมีคําประกาศ
วา จงเลื่อนเวลาการอภัยโทษของสองคนนี้ จนกวาเขาจะคืนดีกัน" 

 
สําหรับคํ่าคืนกลางเดือนชะอฺบานที่เรียกกันวา นิสฟูชะอฺบาน นั้นไมมีอิบาดะฮฺพิเศษที่ควรจะปฏิบัติ

โดยเฉพาะ มีเพียงอิบาดะฮฺที่เราเคยกระทําทุกคืน และไมมีดุอาอฺเฉพาะค่ําคืนนี้ ดังที่ปรากฏกับบางกลุม 
การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนั้น ไมมีขอหาม นอกจากในสองวันสุดทายของเดือนชะอฺบาน ซึ่งทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  หามไว เพื่อจําแนกระหวางเดือนชะอฺบานกับเดือนรอมฎอน ยกเวนผูที่ถือศีล
อดซุนนะฮฺเปนประจํา เชน การถือศีลอดทุกวันจันทรหรือพฤหัส แลวไปตรงกับสองวันนี้ จึงจะอนุญาตใหถือศีล
อดเหมือนปกติ ซึ่งในบันทึกของอบูดาวูดและอันนะซาอียฺ มีรายงานจากทานฮุซัยฟะฮฺ   จากทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กลาววา  

   صوماً يصومه أَحدكُمِإال أَنْ يواِفق ذَِلك  ال تقَدِمواْ الشهر ِبيوٍم وال يوميِن 
"พวกทานอยาถือศีลอดลวงหนาเดือนรอมฎอน (กอนเขาเดือนรอมฎอน) หนึ่งวัน
หรือสองวัน เวนแตจะตรงกับการถือศีลอดที่พวกทานถือไวอยูแลว (คือปฏิบัติเปน
ประจํา)" 

 
จากขอมูลขางตน พี่นองผูศรัทธาจึงตองตระหนักในความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน อันเปนพื้นฐาน

แหงการปฏิบัติอิบาดะฮฺอยางมั่นคงเพราะการขาดความรูในความ ประเสริฐ ของการทําอิบาดะฮฺ จะสงผลใหผู
ศรัทธาไมกระตือรือรนในการปฏิบัติอิบาดะฮฺ จึงตองแสวงหาสิ่งที่จะปลุกจิตศรัทธา และความปรารถนาในการ
สะสมผลบุญ โดยเฉพาะในฤดูการทําอิบาดะฮฺ เชนเดือนชะอฺบานและเดือนรอมฎอน จึงขอฝากไวกับพี่นอง
ผูอานใหเปนบทเรียน ที่ควรจะนําไปเผยแผกับคนใกลชิดและพี่นองผูศรัทธาทั่วไป 

ขออัลลอฮฺทรงประทานเตาฟก การชวยเหลือ เพื่อยืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺอยางบริสุทธิ์ใจและ
สม่ําเสมอ และขอใหพี่นองทุกทานมีชีวิตยืนยาว ดวยสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ อันเปนเสบียงแหงการทําอิ
บาดะฮฺอยางเครงครัดเถิด 
http://www.islaminthailand.net/text.php?id=๑๗ 


