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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
ส่งเสริมให้ถือศีลอดวันท่ีเก้า (ตาสูอาอ์) พร้อมกับวันท่ีสิบ (อาชูรออ์) 

 
ค าถาม: 

ฉันประสงค์ที่จะถือศีลอดวันอาชูอรออ์ในปีน้ี และ ก็มีบางคนได้บอกแก่ฉันว่าที่เป็นสุนนะฮฺ
คือการท่ีฉันถือศีลอดก่อนหน้านั้นหนึ่งวันพร้อม ๆ กับการถือศีลอดวันอาชูรออ์ ดังกล่าวนี้มีอ้างอิง
จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ให้ปฏิบัติเช่นนั้นหรือไม่ ? 

 
ค าตอบ: 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ, ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมาเล่าว่า: 

امَني   ِح َني  ولُس  صَني لَنييْي ِح  اُس  صَني ِهَّلل  اِهَّللِح  رَنيسُس لِهَّلل َني  عَني مَني  وَنيسَني ورَنياءَني  يَنيوْي شُس رَني  اعَني مَني
َني
يَنيامِح ِح  وَني   بِحصِح

ُسو ولَني  يَنيا اقَنيال مٌم   ِحنِهَّلل ُس  اِح  رَنيسُس مُس ُس  يَنيوْي ودُس   ُسعَني ِّظ َني ُس ارَنيى ااْي الَني  وَنياّنلِهَّللصَني ولُس   َني َني  اِح  رَنيسُس
لَنييْي ِح  اُس  صَني ِهَّلل  لِهَّلل َني  عَني نَني  فَنيإِحذَنيا»:  وَنيسَني امُس   َني بِحلُس  ااْيعَني مُس ْي

ْي اءَني   ِحنْي  ال نَنيا اُس  شَني مْي مَني  صُس َنيوْي  ااْي
عَني   ِح  فَنيلَني ْي  قَنيالَني  «اتلِهَّللاسِح

ْي
امُس  يَني  بِحلُس  ااْيعَني مُس ْي

ْي َني   َني ِهَّلل  ال ولُس  تُسوُس ِّظ لَنييْي ِح  اُس  صَني ِهَّلل  اِح  رَنيسُس  عَني
لِهَّلل َني   وَنيسَني

ความว่า: เมื่อครั้งเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ถือศีล
อดในวันอาชูรออ์และท่านได้สั่งใช้ให้ผู้คนได้ถือศีลอด นั้น ปรากฏว่ามี
เศาะหาบะฮฺได้กล่าวแก่ท่านว่า "โอ้เราะสูลุลลอฮฺ แท้จริง มันคือวันท่ี
ชาวยิวและชาวคริสต์ เทิดทูนมัน" ดังน้ันท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า : "เมื่อถึงปีหน้า อินชาอัลลอฮฺ พวกเราจะ
ถือศีลอดวันท่ีเก้าด้วย " ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า : "และไม่ทันที่ปีหน้า
จะมาถึง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ก็เสียชีวิต " 
[บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่: 1916] 

ท่านอิมามอัช-ชาฟิอีย์และบรรดาสหายของท่าน อิมามอะหฺมัด อิสหาก และอุละมาอ์ท่าน
อ่ืน ๆ กล่าวว่า : "ส่งเสริมให้ถือศีลอดวันที่เก้าและวันที่สิบด้วยกัน เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้ถือศีลอดวันที่สิบ และได้ต้ังใจที่จะถือศีลอดวันที่เก้า" 

และด้วยประการนี้ ระดับการถือศีลอดวันอาชูรออ์ที่ต่่าที่สุดคือการถือศีลอดวันที่สิบเพียง
วันเดียว และที่ดีกว่านั้นคือการถือศีลอดวันที่เก้าด้วย และ หากถือศีลอดให้มากในเดือนมุหัรฺร็อมก็
ถือว่าประเสริฐกว่าและดีกว่า 

และหากท่านจะถามว่า : อะไรคือวิทยปัญญาที่ให้ถือศีลอดวันที่เก้าพร้อม ๆ กับการถือศีล
อดวันที่สิบด้วย ? 
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ค่าตอบคือ ท่านอิมามอัน- นะวะวีย์ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า : บรรดาอุลุมาอ์ในมัซฮับ
ของเราและอุละมาอ์ท่านอ่ืน ๆ ได้ระบุถึงวิทยปัญญา หลายประการ ที่ส่งเสริมให้ถือศีลอดวัน ที่เก้า
ด้วยดังนี้ 

1 . เพื่อเป็นการขัดแย้งกับการปฏิบัติของชาวยิวที่ถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ แล ะนี่ คือ
รายงานจากท่านอิบนุอับบาส 

2 . เพื่อเป็นการต่อการถือศีลอดวันอาชูรออ์ด้วยกับการถื อศีลอดอีกวันหนึ่ง ดั งที่ได้ห้า ม
การศีลอดเฉพาะวันศุกร์วันเดียว 

3 . เพื่อเป็นการเผื่อในการ ถือศีลอดวันที่สิบ กล่าวคือเกรงว่า เดือนจะขาด  และอาจเกิด
ความผิดพลาด ดังนั้นวันที่เก้าอาจจะเป็นวันที่สิบ 

และทรรศนะที่มีน้่าหนักมากท่ีสุดคือ เพื่อเป็นการขัดแย้งกับชาวคัม ภีร์ ท่านชัยคุลอิสลาม
อิบนุตัยมิยะฮฺ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า : "ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสั ลลัม ได้ห้ามการ
เลียนแบบชาวคัมภีร์ซึ่งมีรายงานในบรรดาหะดีษมากมาย ดังเช่นค่ากล่าวของท่าน...เกี่ยวกับวันอา
ชูรออ์ว่า: "หากฉันยังมีชีวิตถึงปีหน้า แน่นอนยิ่งฉันจะถือศีลอดในวันที่เก้า ด้วย" [อัล-ฟะตาวา อัล-
กุบรอ, เล่มที่: 6] 

ท่านอิบนุหะญัรฺ  เราะฮิมะฮุลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในการอรรถาธิบายหะดีษ   "หากฉันยังมีชีวิตถึงปี
หน้า แน่นอนยิ่งฉันจะถือศีลอดในวันที่เก้า " ว่า: "การท่ีท่านปราถนา จะถือศีลอดในวันที่เก้า 
ความหมายของมัน  อาจหมายถึงว่าการไม่ ได้เจาะจงถือศีลอดเฉพาะวันที่เก้า แต่หมายถึงการถือ
ศีลอดวันที่สิบด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผื่อ หรือไม่ก็เพื่อเป็นการ ขัดแย้งกับชาวยิวและคริสต์ และนี่
คือทรรศนะที่มีน้่าหนักมากกว่า และคือข้อบ่งชี้ในบางรายงานของอิมามมุสลิม " [ฟัตหุลบารีย์ , 
4/245] 

 
ค่าตอบโดย เว็บ อิสลามถามตอบ 
http://www.islam-qa.com/ar/ref/21785 

 


