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אאא 
 
เดือนมุหัรร็อมเปนเดือนที่ยิ่งใหญและมีความประเสริฐ เปนเดือนแรกใน
รอบปฮิจญเราะฮฺศักราช และเปนเดือนหนึ่งของบรรดาเดือนที่ตองหาม
(อัชฮุรฺ อัล-หุรุม) อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِإنَّ ِعدَّةَ الشُُّهوِر ِعنَد اللِّه اثَْنا َعَشَر َشْهراً ِفي ِكَتاِب اللِّه                    ®

َها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذَِلَك الدِّيُن           َيْوَم َخلََق السََّماَوات َواَألْرَض ِمنْ              

 ]٣٦: التوبة  [〉الْقَيُِّم فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيِهنَّ أَنفَُسكُْم

ความวา “แทจริงจํานวนเดือนตางๆ ณ อัลลอฮฺนั้นมีสิบสอง
เดือนในคัมภีรของอัลลอฮฺ ต้ังแตวันที่พระองคทรงสราง
บรรดาชั้นฟาและแผนดิน ในจํานวนเดือนตางๆเหลานั้นมีส่ี
เดือนที่ตองหาม นั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจา
จงอยาอธรรมตอตัวของพวกเจาเองในเดือนเหลานั้น” (อัต
เตาบะฮฺ : 36) 
อบู บักเราะฮฺเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา 
ُحرُ            …   «  َبَعةٌ  ْر أَ ِمْنَها  اً  َعَشَر َشْهر ثَْنا  ا لسََّنةُ  ثَةٌ   :   ٌم  ا ثَالَ

  ُمَضرَ ُمَتَواِلَياٌت ذُْو الْقَْعَدِة َوذُو الِْحجَِّة َوالُْمَحرَُّم، َوَرَجبُ                      
  »الَِّذي َبْيَن َجَماَدى َوَشْعَبانَ
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“... หนึ่งปมีสิบสองเดือน ในจํานวนเดือนเหลานั้นมีส่ีเดือน
ที่ตองหาม สามเดือนอยูตอเนื่องกัน นั่นคือ ซุลเกาะดะฮฺ 
ซุลหิจญะฮฺ และมุหัรร็อม และเดือนเราะญับของมุฏ็อรซึ่ง
อยูระหวางเดือนญะมาดา(อัล-อาคิเราะฮฺ) และชะอฺบาน” 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : ๒๙๕๘) 
มุหัรร็อม ถูกเรียกเชนนี้เนื่องเพราะเปนเดือนที่ตองหามและเพื่อ

เปนการตอกย้ําถึงความเปนเดือนตองหามของมัน 
สวนดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “ดังนั้นพวกเจาจงอยาอธรรมตอตัวของ

พวกเจาเองในเดือนเหลานั้น” หมายถึง หามอธรรมในเดือนที่ตองหาม
เหลานี้เพราะการกระทําบาปในเดือนเหลานี้จะมีโทษและบาปที่รายแรง
กวาการกระทําบาปในเดือนอื่นๆ 

อิบนุ อับบาส ไดอธิบายดํารัสของอัลลอฮฺขางตนวา “ดังนั้นพวก
เจาจงอยาอธรรมในเดือนตางๆทั้งสิบสองเดือนเหลานั้น หลังจากนั้น
พระองคทรงเจาะจงเฉพาะสี่เดือน และทําใหการอธรรมในสี่เดือนนั้นเปน
บาปใหญและเปนการเชิดชูในเกียรติของมัน” 

เกาะตาดะฮฺ กลาววาอธิบายอายะฮฺขางตนวา “แนแท การอธรรม
ในเดือนตองหามทั้งสี่เปนความผิดและบาปที่ยิ่งใหญกวาการอธรรมใน
เดือนอื่นๆ ถึงแมวาการอธรรมในทุกๆกรณีจะเปนบาปใหญอยูแลวก็ตาม 
ทวา อัลลอฮฺทรงเชิดชูกิจการบางประการของพระองคตามที่พระองคทรง
ประสงค”  
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ทานกลาวตอไปวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงเลือกเฟนบรรดาผูที่บริสุทธิ์
จากบาวของพระองค พระองคทรงเลือกเฟนผูแทนหรือทูตของพระองค
จากหมูมลาอิกะฮฺและมนุษย ทรงเลือกเฟนคํากลาวซิกิรฺตอพระองคจาก
คําพูดทั้งหลาย ทรงคัดเฟนสถานที่เคารพพระองค(มัสยิด)จากแผนดิน
ตางๆ ทรงเลือกเฟนเดือนเราะมะฎอนและเดือนตางๆที่ตองหามจาก
บรรดาเดือนทั้งหลาย ทรงเลือกเฟนวันศุกรจากบรรดาวันทั้งหลาย ทรง
เลือกเฟนค่ําคืนอัล-ก็อดรฺจากค่ําคืนทั้งหมด ดังนั้นพวกทานจงเชิดชูและ
ใหเกียรติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเชิดชูและใหเกียรติ เพราะแทจริงสิ่งตางๆที่
ควรคาแกการใหเกียรติและเชิดชูจะขึ้นอยูกับส่ิงที่อัลลอฮฺทรงใหเกียรติ
และเชิดชูเทานั้น ตามทัศนะของผูที่เขาใจและมีสติปญญา” (คัดยอ
จากตัฟสีร อิบนุ กะษีร จากสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36) 
 
ความประเสริฐของการถือศีลอดสุนัตใหมากๆในเดือนมุหัรร็อม  

อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานรสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กลาววา 

  »ْعَد َرَمَضانَ َشْهُر اللَِّه الُْمَحرَُّمأَفَْضلُ الصَِّياِم َب«
“การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนเราะมะฎอน
คือการถือศีลอดในเดือนของอัลลอฮฺที่ชื่อวาอัล-มุหัรร็อม” 
(บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๘๒) 
คําวา “เดือนของอัลลอฮฺ” ซึ่งถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮฺ เปนการ

พาดพิงในรูปของการใหเกียรติและเชิดชู 
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อัล กอรีย กลาววา โดยผิวเผินแลว (ความประเสริฐของการถือศีล
อดสุนัต) ที่หมายถึงในที่นี้จะครอบคลุมเดือนมุหัรร็อมทั้งเดือน เพียงแต
วา มีรายงานที่ระบุวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยถือศีล
อดหนึ่งเดือนเต็มนอกจากเดือนเราะมะฎอนเทานั้น ดังนั้นจึงตองถือวา
หะดีษขางตนสงเสริมใหถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อมใหมากๆ ไมใชใหถือ
ศีลอดทั้งเดือน แทจริง ไดมีรายงานที่ถูกตองระบุวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ชอบถือศีลอดในเดือนชะอฺบานเปนจํานวนมาก จึง
เปนไปไดวาในตอนนั้นทานยังไมไดรับวะหฺยูเกี่ยวกับความประเสิรฐของ
เดือนมุหัรร็อมนอกจากในชวงทายของชีวิตทานกอนที่ทานจะมีโอกาสได
ถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อม... (ดู ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย) 
 
อัลลอฮฺทรงเลือกเฟนเวลาและสถานที่ตามที่พระองคทรงประสงค  

อัล-อิซฺ บิน อับดุสสลาม กลาววา “ความประเสริฐของสถานที่
และเวลามีอยูสองประเภท 

ประเภทที่หนึ่ง เปนความประเสริฐทางโลก 
ประเภทที่สอง เปนความประเสริฐทางศาสนา ซึ่งขึ้นอยูกับ

ความกรุณาของอัลลอฮฺตอบาวของพระองค ดวยการเพิ่มพูนการตอบ
แทนที่มากกวาแกบรรดาผูที่ปฏิบัติตนในเวลาและสถานที่ดังกลาว ดังที่
พระองคทรงเพิ่มพูนการตอบแทนของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
ที่มากกวาการถือศีลอดในเดือนอื่นๆ และวันอาชูรออก็(มีการเพิ่มพูนการ
ตอบแทนที่มากกวาวันอื่นๆ)เชนเดียวกัน... ดังนั้นความประเสริฐของวัน
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เวลาและสถานที่ตางๆจึงขึ้นอยูกับความกรุณาและความเมตตา
ของอัลลอฮฺตอบาวของพระองค” (เกาะวาอิด อัล-อะหฺกาม เลม ๑ หนา 
38) 
 
วันอาชูรออในประวัติศาสตร  

อิบนุ อับบาสเลาวา  
لَْيُهوَد                   «  ا أَى  فََر يَنةَ  لَْمِد ا َوَسلََّم  َعلَْيِه  ُهللا  ا لنَِّبيُّ َصلَّى  ا َم  قَِد

، فَقَالَ             َء ا َم َعاُشوَر َهذَا؟    :   َتُصوُم َيْو لُوا   .   َما  ا َيْوٌم    :   قَا َهذَ
َصاِلٌح، َهذَا َيْوٌم َنجَّى اُهللا َبِني ِإْسَراِئيلَ ِمْن َعُدوِِّهْم، فََصاَمُه                     

لَ  .   ُموَسى  ِمْنكُمْ       :   قَا ِبُموَسى  َحقُّ  أَ َنا  َمَر      .   فَأَ أَ َو َمُه  فََصا
 »ِبِصَياِمِه

“เมื่อคร้ังที่ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยอิวะสัลลัม เดินทางถึง
นครมะดีนะฮฺ ทานไดเห็นชาวยะฮูดีถือศีลอดในวันอาชูรออ 
ทานจึงถามวา “วันนี้วันอะไร?” พวกเขาตอบวา “วันนี้เปน
วันที่ดี เปนวันที่อัลลอฮฺทรงทําใหชนเผาอิสรออีลรอดพน
จากศัตรูของพวกเขา ดังนั้นทานนบีมูซาจึงไดถือศีลอดใน
วันนี้(เพื่อเปนการชุโกรตอพระองค)” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น ฉันยอมมีสิทธิ
ในมูซามากกวาพวกเจา” แลวทานก็ถือศีลอด(ในวันนั้น)
และสั่งให(ชาวมุสลิม)ถือศีลอดในวันนั้นดวย” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๑๘๖๕) 
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ในรายงานของอิบนุ อับบาสอีกสํานวนหนึ่งกลาววา 
لَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم قَِدَم الَْمِديَنةَ فََوَجَد            أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَ      « 

الَْيُهوَد ِصَياًما َيْوَم َعاُشوَراَء فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اُهللا                   
ُم الَِّذي َتُصوُموَنُه فَقَالُوا َهذَا َيْوٌم                       َعلَْيِه َوَسلََّم َما َهذَا الَْيْو

َمُه              َعِظيٌم أَْنَجى اُهللا ِفيِه ُمو        َمُه َوغَرََّق ِفْرَعْونَ َوقَْو َسى َوقَْو
فََصاَمُه ُموَسى ُشكًْرا فََنْحُن َنُصوُمُه فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى               
َمُه                  ْولَى ِبُموَسى ِمْنكُْم فََصا أَ للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم فََنْحُن أََحقُّ َو ا

 » ِبِصَياِمِهَرُسولُ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َوأََمَر
“เมื่อคร้ังที่ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยอิวะสัลลัม เดินทางถึง
นครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาวยะฮูดีไดถือศีลอดในวัน        
อาชูรออ ดังนั้นทานจึงถามพวกเขาวา “วันที่พวกเจาตางถือ
ศีลอดกันนั้นเปนวันอะไร?” พวกเขาตอบวา “วันนั้นเปน
วันที่ยิ่ งใหญ  เปนวันที่ อัลลอฮฺทรงทําใหนบีมูซาและ
ประชาชาติของทานรอดพน(จากศัตรูของพวกเขา) และเปน
วันที่พระองคทรงทําใหฟรเอานและประชาชาติของเขาจม
ทะเล ทานนบีมูซาจึงถือศีลอดในวันนั้น เพื่อเปนการ          
ชุโกรตอพระองค ดังนั้นพวกเราจึงถือศีลอดในวันนั้นดวย” 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปน
เชนนั้น พวกเรา(ชาวมุสลิม)ก็ยอมมีสิทธิในมูซามากกวา
พวกเจา” แลวทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
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ก็ถือศีลอดในวันอาชูรออ และสั่งให(ชาวมุสลิม)ถือศีลอดใน
วันนั้นดวย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๓๑๔๕, มุสลิม 
เลขที่ ๑๙๑๑ และสํานวนเปนของมุสลิม) 
อิบนุอับบาสเลาไดเลาในอีกสํานวนหนึ่งวา 

لَمَّا قَِدَم النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم الَْمِديَنةَ َوَجَد الَْيُهوَد                 « 
َيُصوُمونَ َعاُشوَراَء فَُسِئلُوا َعْن ذَِلَك فَقَالُوا َهذَا الَْيْوُم الَِّذي                       

ظْفَرَ   َنْحُن                 أَ َو نَ  َعْو ِفْر َعلَى  ِئيلَ  ا ِإْسَر َبِني  َو ُموَسى  ِفيِه  للَُّه  ا  
َنُصوُمُه َتْعِظيًما لَُه فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم                

 »َنْحُن أَْولَى ِبُموَسى ِمْنكُْم ثُمَّ أََمَر ِبَصْوِمِه
“หลังจากที่ทานนบี  ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได
เดินทางไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาวยะฮูดีไดถือศีล
อดในวันอาชูรออ ดังนั้นพวกเขาจึงถูกถามเกี่ยวกับ(สาเหตุ
ของการถือศีลอด)ดังกลาว พวกเขาตอบวา “วันนั้นคือวันที่
อัลลอฮฺทรงทําใหนบีมูซาและเผาอิสรออีลไดรับชัยชนะ
เหนือฟรเอาน ดังนั้นพวกเราจึงถือศีลอดในวันนี้ เพื่อเปน
การเชิดชูและใหเกียรติมัน” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น พวกเรา(ชาวมุสลิม)ก็
ยอมมีสิทธิในมูซามากกวาพวกเจา” แลวทานก็ส่ังให (ชาว
มุสลิม)ถือศีลอดในวันนั้นดวย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
เลขที่ ๓๖๔๙, มุสลิม เลขที่ 1910) 
มีรายงานเพิ่มเติมจากอิบนุอับบาสในอีกสํานวนหนึ่งวา 
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فَقَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َألْصَحاِبِه أَْنُتْم أََحقُّ               . . . « 
 »ِبُموَسى ِمْنُهْم فَُصوُموا

“ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแก
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานวา “พวกเจามีสิทธิในนบีมูซา
มากกวาพวกเขา ดังนั้นพวกเจาจงถือศีลอดในวันนั้นดวย” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๔๓๑๒) 
อบู ฮุร็อยเราะฮฺไดรายงานเพิ่มเติมวา 

ُم اْسَتَوْت ِفيِه السَِّفيَنةُ َعلَى الُْجوِديِّ                : . . . قالوا   «  ا َيْو َوَهذَ
فَقَالَ النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه       .   ِه َتَعالَى  فََصاَمُه ُنوٌح َوُموَسى ُشكًْرا ِللَّ  

َعلَْيِه َوَسلََّم أََنا أََحقُّ ِبُموَسى َوأََحقُّ ِبَصْوِم َهذَا الَْيْوِم فَأََمَر                     
 »أَْصَحاَبُه ِبالصَّْوِم

“พวกเขาตอบวา “…และวันนี้เปนวันที่เรือ(ของนบีนูหฺ)ได
จอดยังภูเขาูดียดวย ดังนั้นนบีนูหฺและนบีมูซาจึงถือศีล
อดในวันนี้เพื่อเปนการขอบคุณอัลลอฮฺ” ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ถาเปนเชนนั้น 
ฉันยอมมีสิทธิในมูซามากกวาพวกเจา และมีสิทธิในการถือ
ศีลอดในวันนี้ (มากกวาพวกเจา)” แลวทานก็ส่ังให       
เศาะหาบะฮฺของทานถือศีลอดในวันนั้น” (บันทึกโดย    
อะหฺมัด เลขที่ 8360) 
การถือศีลอดในวันอาชูรออเปนที่รูจักกัน แมกระทั่งในยุค       

ญาฮิลิยะฮฺกอนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะถูกแตงตั้งให
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เปนนบี ไดมีรายงานที่ถูกตองจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา
กลาววา 

  »لَ الَْجاِهِليَِّة كَاُنوا َيُصوُموَنُهِإنَّ أَْه«
“แทจริงชาวญาฮิลิยะฮฺ(กอนอิสลาม)เคยถือศีลอดในวัน  
อาชูรออดวย” (บันทึกดวยสํานวนที่ใกลเคียงโดย           
อัล-บุคอรีย เลขที่ 1489, 1760, มุสลิม เลขที่ ๑๘๙๘, 
๑๙๐๐, ๑๙๐๑, ๑๙๐๓, ๑๙๐๔ จากรายงานของอิบนุ 
อุมัร) 
อัล-กุรฏบียกลาววา “บางที ชาวกุเรชอาจจะพาดพิงที่มาของ

การถือศีลอดของพวกเขายังบัญญัติของชนรุนกอน อยางเชนบัญญัติ
ของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เปนตน และแทจริงไดมีรายงานที่
ถูกตองวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม เคยถือศีลอดวันอาชูรออ
ที่มักกะฮฺกอนที่ทานจะอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ 

อาอิชะฮฺเลาวา 
كَاَنْت قَُرْيٌش َتُصوُم َعاُشوَراَء ِفي الَْجاِهِليَِّة َوكَانَ َرُسولُ                   « 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َيُصوُمُه فَلَمَّا َهاَجَر ِإلَى الَْمِديَنِة                  
  »َصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمِه

“ชาวกุเรชเคยถือศีลอดในวันอาชูรออในสมัยญาฮิลิยะฮฺ 
และทานรสูลุลลอฮฺก็เคยถือศีลอดในวันนั้นเชนกัน หลังจาก
ที่ทานไดอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานก็ยังคงถือศีลอดใน
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วันนั้นและไดส่ังให (บรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน) ถือศีลอด
ในวันนั้นดวย” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๘๙) 
หลังจากที่ทานเดินทางอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานพบวาชาว

ยะฮูดีไดจัดงานรื่นเริงและเฉลิมฉลองในวันนั้น ดังนั้นทานจึงถามพวกเขา
ถึงเหตุผลดังกลาว พวกเขาก็ตอบทานดังที่มีระบุในหะดีษที่ผานมา และ
ทานไดส่ังใหปฏิบัติที่คานกับพวกเขาในเรื่องของการยึดเอาวันนั้นเปนวัน
ร่ืนเริง ดังที่มีระบุในคํากลาวของอบูมูซาวา 

  »كَانَ َيْوُم َعاُشوَراَء َتُعدُُّه الَْيُهوُد ِعيًدا«
“เมื่อกอนชาวยะฮูดีถือวาวันอาชูรออเปนวันอีด (วันร่ืนเริง
ของพวกเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ ๑๘๖๖) 
ในสํานวนของมุสลิมระบุวา 

 »ُهوُد َوَتتَِّخذُُه ِعيًداكَانَ َيْوُم َعاُشوَراَء َيْوًما ُتَعظُِّمُه الَْي«
“เมื่อกอนวันอาชูรออเปนวันที่ชาวยะฮูดีเชิดชูและใหเกียรติ 
และพวกเขายึดเอาวันนั้นเปนวันอีด(สําหรับพวกเขา)” 
(บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ 1912) 
และในอีกสํานวนหนึ่งระบุวา 

ِنَسا               «  ُيلِْبُسونَ  َو ا  ِعيًد َنُه  و َيتَِّخذُ َخْيَبَر  ْهلُ  أَ نَ  ِفيِه    كَا ُهْم  َء
 »ُحِليَُّهْم َوَشاَرَتُهْم

“เมื่อกอนชาวยิวค็อยบัรจะยึดเอาวันนั้นเปนวันอีด(สําหรับ
พวกเขา) พวกเขาจะใหบรรดาสตรีของพวกเขาแตงกาย
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ดวยเครื่องประดับที่สวยงาม” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ 
๑๙๑๓) 

 »فَُصوُموُه أَْنُتْمفَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم «
ดังนั้นทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาว
วา “พวกเจาก็จงถือศีลอด(อยางเดียวพอ)” (ดูอางอิงที่ผาน
มา) 
 ตามความหมายโดยผิวเผินของหะดีษนี้ (ทําใหเขาใจวา) เหตุผล

ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่ังใหถือศีลอดในวันนั้น เพราะ
ทานชอบที่จะใหคานกับชาวยะฮูดี แมกระทั่งใหถือศีลอดในวันที่พวกเขา
ละศีลอด เพราะวันอีดเปนวันที่ไมมีการถือศีลอด” (ขอความโดยสรุปจาก
คําพูดของอัล-หาฟซ อิบนุ หะญัร ในฟตหุลบารีย) 
 
ความประเสริฐของการถือศีลอดวันอาชูรออ 

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 
َم َيْوٍم                «  َوَسلََّم َيَتَحرَّى ِصَيا ُهللا َعلَْيِه  لنَِّبيَّ َصلَّى ا ْيُت ا أَ َر َما 

فَضَّلَُه َعلَى غَْيِرِه ِإالَّ َهذَا الَْيْوَم َيْوَم َعاُشوَراَء، َوَهذَا الشَّْهَر                        
 »َيْعِني َشْهَر َرَمَضانَ

“ฉันไมเคยเห็นทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
พยายามมุงมั่นเจาะจงเพื่อที่จะถือศีลอดในวันใดๆ ที่จริงจัง
มากกวาวันอื่นๆ นอกจากวันนี้ วันอาชูรออ และเดือนนี้ 
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หมายถึง เดือนเราะมะฎอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่ 
๑๘๖๗) 
คําวา “ยะตะหัรรอ”(มุงมั่น) หมายถึง ต้ังใจและชอบที่จะถือศีล

อด เพื่อที่จะไดรับผลบุญจากการถือศีลอดในวันนั้น 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء أَْحَتِسُب َعلَى اِهللا أَنْ ُيكَفَِّر السََّنةَ الَِّتي                    « 
 »قَْبلَُه

“การถือศีลอดในวันอาชูรออ ฉันหวังวาอัลลอฮฺจะทรงลบ
ลาง(บาปตางๆ)ที่(ไดกระทําไวเมื่อ)หนึ่งปที่ผานมา” (บันทกึ
โดย มุสลิม หมายเลข 1976) 
นี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺตอพวกเราที่พระองคทรงประทาน

การถือศีลอดเพียงวันเดียวใหแกพวกเราเพื่อเปนการลบลางบาปตางๆ 
(ที่เราไดกระทําไว) เปนเวลาหนึ่งปเต็ม  

 
วันอาชูรออคือวันไหน ? 

อัน-นะวะวียกลาววา “...บรรดาสหายของเรา(อุละมาอมัซฮับ 
อัชชาฟอีย) กลาววา อาชูรออคือวันที่ ๑๐ ของเดือนมุหัรร็อม และ        
ตาสูอาอคือวันที่ ๙ ของเดือนนี้ ... และนี่คือทัศนะของุมฮูร (อุละมาอ
สวนใหญ)”  (อัล-มัจญมูอฺ เลม ๖ หนา ๓๕๒) 
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อิบนุ กุดามะฮฺกลาววา “อาชูรออคือวันที่ ๑๐ ของเดือนมุหัรร็อม 
นี่คือทัศนะของสะอีด บิน อัล-มุสัยยิบ และอัล-หะสัน เนื่องเพราะมี
รายงานจากอิบนุ อับบาส ซึ่งทานกลาววา 

أََمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَصْوِم َيْوِم َعاُشوَراَء                «
 »الَْعاِشِر ِمَن الُْمَحرَِّم

“ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังใหถือ
ศีลอดในวันอาชูรออ วันที่สิบของเดือนมุหัรร็อม” (บันทึก
โดยอัต-ติรมิซีย เลขที่ ๖๘๖, และกลาววา หะดีษ หะสัน 
เศาะฮีหฺ) 

 
สงเสริมใหถือศีลอดวันตาสูอาอควบคูกับวันอาชูรออ  

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 
ِحَني َصاَم َرُسولُ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم َعاُشوَراَء                « 

َيا َرُسولَ اِهللا، ِإنَُّه َيْوٌم ُتَعظُِّمُه الَْيُهوُد              :   َوأََمَر ِبِصَياِمِه، قَالُوا         
فَِإذَا   :   فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ          .   َوالنََّصاَرى     

فَلَْم  :   قَالَ  .   الَْعاُم الُْمقِْبلُ ِإنْ َشاَء اُهللا ُصْمَنا الَْيْوَم التَّاِسعَ           كَانَ 
للَُّه َعلَْيِه                    ُم الُْمقِْبلُ َحتَّى ُتُوفَِّي َرُسولُ اللَِّه َصلَّى ا لَْعا َيأِْت ا

 »َوَسلََّم
“เมื่อคร้ังที่ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือ
ศีลอดในวันอาชูรออและสั่งให(บรรดาเศาะหาบะฮฺ)ถือศีล
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อดวันนั้นดวย พวกเขากลาววา “โอทานรสูลุลลอฮฺ แทจริง
มันเปนวันที่ชาวยะฮูดีและนะศอรอยกยองและเชิดชู!” 
ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ถา
เชนนั้น เมื่อถึงปหนา อินชาอัลลอฮฺ เราจะถือศีลอดวันที่เกา
ดวย” อิบนุ อับบาสเลาตอไปวา “แตปหนายังไมทันมาถึง
ทานรสูลุลลอฮฺก็เสียชีวิตเสียกอน” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ 
๑๙๑๖) 
อัช-ชาฟอีย, บรรดาสหายของทาน, อิมามอะหฺมัด, อิสหาก และ

ทานอื่นๆ กลาววา “สงเสริมใหถือศีลอดในวันที่เกาและวันที่สิบทั้งสองวนั 
เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอดในวันที่สิบ และ
ต้ังใจจะถือศีลอดในวันที่เกาดวย” 

ดังนั้น การถือศีลอดในวันอาชูรออจึงมีลําดับชั้นตางๆ คือลําดับ
ที่ตํ่าสุดใหถือศีลอดในวันที่สิบเพียงวันเดียว ลําดับตอมาใหถือศีลอด
ควบกับวันที่เกาดวย และยิ่งถือศีลอดในเดือนมุหัรร็อมมากเทาใดก็ยิ่ง
เพิ่มประเสริฐและความดีงาม 
 
ทําไมจึงสงเสริมใหถือศีลอดวันตาสูอาอฺดวย ?  

อัน-นะวะวียกลาววา “บรรดาอุละมาอในหมูสหายของเราและ
ทานอื่นๆไดกลาวถึงเหตุผลตางๆที่สงเสริมใหถือศีลอดในวันที่เกา ดังนี้ 

1. เพื่อใหคานกับการปฏิบัติของชาวยะฮูดีที่ถือศีลอดวันที่สิบ
เพียงวันเดียว 
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2. เพื่อใหมีการถือศีลอดที่ตอเนื่องกับวันที่สิบเสมือนกับที่หามมิ
ใหถือศีลอดในวันศุกรเพียงวันเดียว เหตุผลทั้งสองถูกระบุโดย อัล-      
ค็อตฏอบียและทานอื่นๆ 

3. เปนการถือศีลอดที่เผื่อไวสําหรับวันที่สิบ เพราะกลัววาเดือน
จะไมครบและเกิดความผิดพลาดในการนับเดือน ดังนั้นการนับวันที่เกา
ในความเปนจริงอาจจะเปนวันที่สิบก็ได !” 

เหตุผลที่มีน้ําหนักที่สุดคือเพื่อใหคานกับการปฏิบัติของชาว
คัมภีร อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
หามไมใหปฏิบัติที่คลายคลึงกับบรรดาชาวคัมภีรในหะดีษตางๆที่
มากมาย เชนคํากลาวของทานเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอาชูรออวา 

  »لَِئْن َبِقيُت ِإلَى قَاِبٍل َألُصوَمنَّ التَّاِسَع«
“หากแมนวาฉันยังมีชีวิตอยูจนถึงปหนา ฉันจะถือศีลอดใน
วันที่เกาอยางแนนอน” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่ ๑๙๑๗ 
จากรายงานของอิบนุ อับบาส, ดู อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ 
เลม ๖ เร่ืองปดกั้นสิ่งที่นําไปสูการกระทําที่ตองหาม) 
อิบนุ หะญัรไดกลาวขยายความหะดีษขางตนวา “การที่ทาน นบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปรารถนาที่จะถือศีลอดในวันที่เกาสามารถ
ตีความไดวาทานไมคิดที่จะถือศีลอดเฉพาะในวันที่เกาเพียงวันเดียว
เทานั้น แตทานจะถือศีลอดในวันที่สิบเพิ่มอีกวันหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการ
ถือศีลอดที่เผื่อไวเพื่อกันการผิดพลาด หรือเพื่อใหคานกับการปฏิบัติของ
ชาวยะฮูดีและนะศอรอ ซึ่งทัศนะหลังนี้จะมีน้ําหนักกวา ดังที่สามารถ
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เขาใจในสํานวนของบางรายงานที่บันทึกโดยมุสลิม” (ฟตหุลบารีย เลม 
๔ หนา ๒๔๕) 
 
หุกมการถือศีลอดในวันอาชูรออเพียงวันเดียว  

อิบนุ ตัยมิยะฮฺกลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบ
ลางความผิดบาปหนึ่งป และไมถือวาการถือศีลอดในวันนั้นเพยีงวนัเดยีว
เปนการปฏิบัติที่มักรูฮฺ(นารังเกียจ) แตอยางใด” (อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ 
เลม ๕) 

มีระบุในหนังสือตุหฺฟะฮฺ อัล-มุหตาจญ ของอิบนุ หะญัร อัล-   
ฮัยตะมียวา “อนุญาตใหถือศีลอดวันอาชูรออเพียงวันเดียว” (เลม ๓ เร่ือง
การถือศีลอดสุนัต) 

 
ใหถือศีลอดวันอาชูรออถึงแมมันจะตรงกับวันเสารหรือวันศุกรก็
ตาม  

มี ร ายงานที่ ห าม ไม ให ถื อ ศี ลอดวั นศุ ก ร เ พี ย ง วั น เดี ย ว 
เชนเดียวกับที่มีรายงานหามไมใหถือศีลอดในวันเสารเพียงวันเดียว 
นอกจากจะเปนการถือศีลอดวาญิบ แตคําสั่งหามดังกลาวจะสลายไป
เมื่อมีการถือศีลอดในวันทั้งสองควบคูกับอีกวันหนึ่ง (พฤหัส + ศุกร, ศุกร 
+ เสาร, เสาร + อาทิตย) หรือเมื่อตรงกับธรรมเนียมปฏิบัติ เชนเคยถือ
ศีลอดวันเวนวันเปนประจํา หรือตรงกับวันที่ไดบนบาน(นะซัร)ไว หรือตรง
กับวันถือศีลอดชดเชย หรือตรงกับวันที่บัญญัติศาสนาไดส่ังใหถือศีลอด 
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เชน วันอะเราะฟะฮฺ และวันอาชูรออ ที่ตรงกับวันศุกรหรือวันเสาร เปนตน 
(ตุหฺฟะฮฺ อัล-มุหฺตาจญ เลม ๓ เร่ืองการถือศีลอดสุนัต, มุชกิล อัล-
อาษาร เลม ๒ เร่ือง การถือศีลอดวันเสาร) 

อัล-บุฮูตีย กลาววา “การจงใจถือศีลอดวันเสารเปนการกระทําที่
นารังเกียจ(มักรูฮฺ) เพราะมีรายงานจากหะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน บิชร วา 

  »الَ َتُصوُموا َيْوَم السَّْبِت ِإالَّ ِفيَما افُْتِرَض َعلَْيكُْم«
“พวกเจาจงอยาถือศีลอดวันเสาร นอกจากวาตรงกับวันที่
พวกเจาถูกสั่งใหถือศีลอดในวันนั้น” (บันทึกโดยอะหฺมัด
ดวยสายรายงานที่หะสัน และอัล-หากิม และทานกลาววา 
สายรายงานอยูบนเงื่อนไขของอัล-บุคอรีย) 
เพราะวันเสารเปนวันที่ชาวยะฮูดีเชิดชูและใหเกียรติ ดังนั้นการ

ถือศีลอดในวันเสารโดดๆเพียงวันเดียวจึงเปนการปฏิบัติที่คลายคลึงกับ
พวกเขา นอกจากวาเปนการถือศีลอดที่ตรงกับวันศุกรหรือวันเสารโดย
ธรรมเนียมปฏิบัติ เชนวันศุกรหรือวันเสารไปตรงกับวันอะเราะฟะฮฺ หรือ
วันอาชูรออ คือโดยปกติแลวเขาจะถือศีลอดในวันนั้น ดังนั้นการถือศีลอด
ใน (วันศุกรหรือวันเสารที่ตรงกับ) วันดังกลาวจึงไมถือวาเปนการกระทาํที่
นารังเกียจ (กัชชาฟ อัล-เกาะนาอฺ เลม ๒ เร่ืองการถือศีลอดสุนัต) 
 
จะทําอยางไรเมื่อไมแนใจวาเดือนมุหัรร็อมเขาวันไหน?  

อะหฺมัดกลาววา “เมื่อเกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับวันแรกของ
เดือน(มุหัรร็อม)ก็ใหถือศีลอด(ติดตอกัน)สามวัน ที่ใหทําเชนนี้ เพื่อที่จะ
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ไดแนใจวาไดถือศีลอดตรงกับวันที่เกาและสิบจริง” (อัล-มุฆนีย ของอิบนุ
กุดามะฮฺ เลม ๓ เร่ืองการถือศีลอด – การถือศีลอดวันอาชูรออ) 

ดังนั้น ถาผูใดที่ไมทราบ(หรือไมแนใจ)วาเดือนมุหัรร็อมเขาวัน
ไหน และประสงคจะนับวันเผื่อไวเพื่อใหตรงกับวันที่สิบของเดือน          
มุหัรร็อมจริง ก็ใหนับเดือนซุลหิจญะฮฺใหครบสามสิบวัน แลวก็ถือศีลอด
ในวันที่เกาและสิบของเดือน  

และถาผูใดประสงคจะเผื่อไวเพื่อใหตรงกับวันที่เกาดวย ก็ใหถือ
ศีลอดวันที่แปด เกาและสิบ (เพราะถาหากวาเดือนซุลหิจญะฮฺในปนั้น
เปนเดือนที่ขาด -หมายถึงไมครบสามสิบวัน- เขาก็จะถือศีลอดไดตรงกับ
วันที่เกาและสิบอยางแนนอน) 

เนื่องจากวา การถือศีลอดวันอาชูรออเปนเพียงการถือศีลอด
สุนัตเทานั้นไมใชวาญิบ ดังนั้นจึงไมมีคําสั่งใหมีการเสาะหาจันทรเสี้ยว
ของเดือนมุหัรร็อม เสมือนกับที่มีคําสั่งใหเสาะหาจันทรเสี้ยวของเดือน
เราะมะฎอน และเชาวาล 
 
ถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบลางอะไรบาง ?  

อิมามอัน-นะวะวียกลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถ
ลบลางบาปเล็กตางๆทั้งหมดนอกจากบาปใหญ” แลวทานก็กลาววา 
“การถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺสามารถลบลางบาปสองป และการถือศีล
อดวันอาชูรออสามารถลบลางบาปหนึ่งป และเมื่อการกลาวอามีนของ
เขาตรงกับการกลาวอามีนของมลาอิกะฮฺ เขาก็จะถูกประทานอภัยจาก
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บาปตางๆ ที่ผานมา...ทุกๆ ประเภทของสิ่งที่กลาวมานั้นสามารถทําการ
ลบลางบาปได ดังนั้นถาพบวามีบาปเล็กที่สามารถลบลางได มันก็จะถูก
ลบลางไป และถาหากไมพบวามี ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ เขากจ็ะไดรับ
การบันทึกความดีแทน และจะถูกยกสถานะใหสูงยิ่งขึ้น และถาหากวามี
แตบาปใหญแตไมมีบาปเล็ก เราก็หวังวาเขาจะไดรับการลดหยอนโทษ
ใหเบาลง” (อัล-มัจญมูอฺ เลม ๖ เร่ืองการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ) 

ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺ กลาววา “การลบลางบาปจาก
การอาบน้ําละหมาด การละหมาด การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน การ
ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ และการถือศีลอดวันอาชูรออ จะเกิดขึ้นสําหรับ
บาปเล็กเทานั้น” (อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ เลม ๕)  
 
ไมหลงประมาทกับผลบุญของการถือศีลอด  

บางคนประมาทตนและโลดลํ าพองด วยการยึดมั่ นกับ
ผลตอบแทนของการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ หรือวันอาชูรออ จนกระทั่ง
มีบางคนในหมูพวกเขากลาววา “การถือศีลอดวันอาชูรออสามารถลบ
ลางบาปทั้งหมดในรอบป และยังเหลือการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺอีก
สําหรับการเพิ่มพูนผลบุญ !!!” 

อิบนุล ก็อยยิม กลาววา “ผูที่โลดลําพองคนนี้ไมรูวา แทที่จริง
แลว การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน และการละหมาดหาเวลานั้นมีผล
บุญที่ยิ่งใหญและสูงสงกวาการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺและวันอาชูรออ 
ซึ่งมันจะสามารถลบลางบาประหวางทั้งสองเมื่อมีการหลีกหางจากบาป
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ใหญตางๆ ดังนั้นจากเดือนเราะมะฎอนหนึ่งไปสูอีกเดือนเราะมะฎอน
หนึ่ง และจากุมอัตหนึ่งไปสูอีกุมอัตหนึ่งจะไมมีพลังพอที่จะลบลาง
เล็กตางๆ นอกจากวาตองผนวกเขากับการละทิ้งบาปใหญดวย และดวย
การประสานกันระหวางทั้งสองอยางจึงจะมีพลังในการลบลางบาปเล็กๆ
ทั้งหมด และผูที่ลําพองตนบางทานหลงคิดวาการภักดีของตนมีมากกวา
การฝาฝน ที่เปนเชนนั้นเพราะตนไมเคยคิดสอบสวนและทบทวนตัวเอง
ตอการกระทําที่เปนการฝาฝน ไมคิดที่จะติดตามและคนหาบาปตางๆ ที่
ตนเองไดกระทําไว แตพอตัวเองกระทําดีอะไรสักอยางก็จะจดจําและเก็บ
คํานวณไว ดังเชนผูที่กลาวอิสติฆฺฟาร(อัสตัฆฟรุลลอฮฺ)ดวยลิ้น หรือกลาว
ตัสบีหฺ(สุบหานัลลอฮฺ)วันละหนึ่งรอยครั้ง หลังจากนั้นเขาก็ไปนินทาวา
รายชาวมุสลิม ไปเชือดเฉือนเกียรติของพวกเขา และไปพูดจาในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺไมทรงพอใจตลอดทั้งวันของเขา เปนตน บุคคลเชนนี้จะพินิจ
พิจารณา(และคิดคํานวณ)ในความประเสริฐของการกลาวตัสบีหฺ(สุบ
หานัลลอฮฺ) การกลาวตะฮฺลีล(ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) แตเขากลับไมเคย
หันไปสนใจกับหลักฐานตางๆที่ระบุถึงโทษทัณฑหรือผลลัพธที่จะตามมา
ของผูที่ชอบนินทาวาราย ชอบยุแหยผูอ่ืน และชอบพูดโกหก และอื่นๆ ที่
เปนผลรายจากการกระทําของลิ้น...” (อัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม 
๓๑ เร่ือง ฆุรูรฺ-การลอลวงและลําพองตน) 
 
ถือศีลอดวันอาชูรออขณะที่ยังมีศีลอดเราะมะฎอนคางอยู  
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บรรดาฟุเกาะฮาอฺมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับหุกมของการถือ
ศีลอดสุนัตกอนที่จะมีการสะสางศีลอดเราะมะฎอนใหแลวเสร็จ 
(เกาะฎออ) โดยที่มัซฮับหะนะฟยถือวาอนุญาตใหถือศีลอดสุนัตอยางไม
นารังเกียจ(มักรูฮฺ) แตอยางใด เพราะการสะสางหรือเกาะฎออศีลอด 
เราะมะฎอนไมไดถูกบังคับใหกระทําโดยทันที ขณะที่มัซฮับมาลิกีย 
และอัช-ชาฟอีย ถือวาอนุญาต แตเปนการกระทําที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ) 
เพราะเทากับวาเปนการทิ้งสิ่งที่เปนวาญิบไวเบื้องหลัง (แทนที่จะจัดการ
ใหแลวเสร็จกอนที่จะทําในสิ่งที่เปนสุนัต)  

อัด-ดุสูกีย กลาววา “เปนการนารังเกียจที่จะถือศีลอดสุนัต
สําหรับผูที่ยังมีศีลอดวาญิบคางอยู เชนศีลอดเนื่องจากการบนบาน 
(นะซัร) ศีลอดที่คางอยู(เกาะฎออ) และศีลอดชดเชย(กัฟฟาเราะฮฺ) ไมวา
การถือศีลอดสุนัตที่เขาจะถือปฏิบัติกอนที่จะมีการถือศีลอดวาญิบนั้นจะ
เปนสุนัตธรรมดา หรือสุนัตที่สงเสริมใหปฏิบัติ (สุนัตมุอักกะดะฮฺ) เชน
การถือศีลอดวันอาชูรออ และวันที่เกาของเดือนซุลฮิจญะฮฺก็ตาม ตาม
ทัศนะที่มีน้ําหนักกวา” 

สวนมัซฮับหันบะลีย ถือวาเปนการบาปที่จะถือศีลอดสุนัตกอนที่
จะมีการสะสาง(กาะฎออ)ศีลอดเราะมะฎอนใหแลวเสร็จ และถือวาการ
ถือศีลอดสุนัตดังกลาวใชไมได ถึงแมวาระยะเวลาสําหรับการถือศีลอด
เกาะฎออยังมีอีกยาวไกลก็ตาม และจําเปนตองเริ่มตนดวยการสะสางศลี
อดที่เปนวาญิบใหแลวเสร็จกอนจึงจะอนุญาตใหถือศีลอดสุนัตได (อัล-
เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม ๒๘ เร่ือง การถือศีลอดสุนัต) 



26 

ดังนั้นมุสลิมจําเปนตองรีบถือศีลอดเกาะฎออที่คางอยูใหแลว
เสร็จทันทีหลังจากเดือนเราะมะฎอนไดผานพนไปแลว เพื่อที่จะสามารถ
ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ และวันอาชูรออโดยปราศจากความลําบากใจ 
และหากวาเขาถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺและวันอาชูรออ ดวยการตั้ง
เจตนาในตอนกลางคืนวาจะถือศีลอดเกาะฎออ ก็ถือวาใชได และความ
กรุณาของอัลลอฮฺยิ่งใหญอยางลนเหลือ 
 
อุตริกรรมวันอาชูรออ  

มีผูถามชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมิยะฮฺเกี่ยวกับส่ิงที่ผูคนไดยึด
ปฏิบัติในวันอาชูรออ ไมวาจะเปนการทาขอบตาใหดํา การอาบน้ํา(เนื่อง
ในโอกาสวันอาชูรออ) การลงเทียน(การทาฮินนา) การจับมือใหสลามกัน 
การตมอาหาร และการแสดงออกถึงความรื่นเริงยินดี ฯลฯ วามีที่มา
หรือไม ? 

คําตอบ มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู
อภิบาลแหงจักรวาล ไมปรากฏมีรายงานที่เศาะฮีหฺจากทาน นบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะสัลลัม และจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน
เกี่ยวกับส่ิงดังกลาวเลย และบรรดาอิมามตางๆ ก็ไมมีใครเห็นวาสงเสริม
ใหกระทําเชนนั้นดวย ไมวาจะเปนอิมามมัซฮับทั้งสี่หรืออิมามทานอื่นๆ 
บรรดาเจาของหนังสือตางๆ ที่เปนที่ยอมรับก็ไมไดเอยถึงสิ่งนี้แมแตนอย 
ไมวาจะมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บรรดาเศาะหาบะฮฺ
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ของทาน และบรรดาตาบิอีนก็ตาม และไมวาจะเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ
และเฎาะอีฟก็ตาม 

แตทวา ชนรุนหลังบางทานไดรายงานหะดีษบางบทเกี่ยวกับส่ิง
ดังกลาว เชนรายงานที่ระบุวา  

  »لَْم َيْرَمْد ِمْن ذَِلَك الَْعاِمَمِن اكَْتَحلَ َيْوَم َعاُشْوَراَء «
“ผูใดทาขอบตาใหดําในวันอาชูรออ เขาจะไมประสบกับโรค
ตาแดงในปนั้น” 
 

  »َمِن اغَْتَسلَ َيْوَم َعاُشْوَراَء لَْم َيْمَرْض ذَِلَك الَْعاَم«
“ผูใดอาบน้ําในวันอาชูรออ เขาจะไมประสบกับโรคภัยไข
เจ็บในปนั้น” และอื่นๆ 
พวกเขายังรายงานหะดีษที่ถูกอุปโลกนข้ึนและโกหกตอทาน นบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 
ِئَر                  «  َعلَْيِه َسا ُهللا  ا َوسََّع  َء  ا َر َعاُشْو َم  َيْو ْهِلِه  َعلَى أَ َوسََّع  َمْن 

 »السََّنِة
“ผูใดเพิ่มความบริบูรณใหแกสมาชิกในครอบครัวของเขา
ในวันอาชูรออ อัลลอฮฺจะทรงเพิ่มความบริบูรณใหแกเขา
ตลอดทั้งป” 
รายงานเชนนี้ ลวนเปนการโกหกตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ทั้งสิ้น (อัล-ฟะตาวา อัล กุบรอ) 
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ทานอิบนุ อัล-หาจญกลาววา “สวนหนึ่งของอุตริกรรมในวัน    
อาชูรออ คือ การจงใจออกซะกาตลวงหนาในวันอาชูรออ หรือเลื่อนไป
ออกซะกาตในวันนั้น การเจาะจงวันอาชูรออสําหรับการเชือดไก และการ
ใชเทียนแตงแตมตามมือของสตรี” (อัล-มัดค็อล เลม ๑ เร่ือง วันอาชูรออ) 

ทานฟยรูซฺ อะบาดีย กลาววา “มีหะดีษ (ที่ถูกตอง) ที่ระบุวา   
สุนนะฮฺใหถือศีลอดวันอาชูรออ สวนหะดีษอ่ืนๆที่เกี่ยวกับความประเสริฐ
ของการละหมาดในวันอาชูรออ การใหทาน การยอมสีเคราและมือ การ
ใสน้ําหอมบนหัว การทาขอบตาใหดํา การหุงตม (เชนการกวนซูรอเปน
ตน) และอื่นๆ ลวนเปนหะดีษที่เมาฎอฺและอุปโลกนข้ึนมาทั้งสิ้น” (ดู    
สิฟรุอัส-สะอาดะฮฺ หนา ๑๕๐)  

เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺ โปรดดลบันดาลใหพวกเราเปน
สวนหนึ่งของชาวสุนนะฮฺที่ยึดปฏิบัติตามแบบอยางของทานบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยอิวะสัลลัม ขอพระองคโปรดใหเรามีชีวิตอยูบน
พื้นฐานแหงอิสลาม และจบชีวิตเราบนพื้นฐานแหงอีมาน โปรด
เห็นชอบใหเราดํารงอยูในแนวทางที่พระองคทรงชื่นชอบและ
พอใจ ... อามีน. 
 


