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ความประเสริฐของเดือนชะอฺบานและภาคปฏิบตั ทิ ควรปรากฏในเดื
ี
อนนี#คือ

. การถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน
เป็ นสิงทีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ปฏิบตั แิ ละสนับสนุน
โดยมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวไว้ วา่ “ท่านนบีมกั จะถือศีลอด
จนกระทังเรานึ กว่าท่านจะไม่เว้น และท่านอาจจะงดการถือศีลอดจนกระทังเรา
นึ กว่าท่านจะไม่ถอื ศีลอด และฉันไม่เคยเห็นท่านนบีถอื ศีลอดครบเดือนหนึ ง
เดือนใดเว้นแต่เดือนรอมฎอน และไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดมากมายเหมือนที
ท่านถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน” (บันทึกโดยบุคอรี ยฺและมุสลิม)
และมีรายงานจากท่านอุซามะฮฺอิบนุซยั ดฺ กล่าวว่า “ฉันได้ พดู กับ
ท่านนบีวา่ โอ้ ร่อซูลของอัลลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็นท่านขยันถือศีลอดใน
เดือนหนึงเดือนใดเหมือนทีท่านถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน (หมายถึงถือ
ศีลอดซุนนะฮฺ)” ท่านนบีจงึ ตอบว่า
ِ
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ِ
ِِ
ِ  ﺎل إِ َﱃ ر
(( ﺻﺎِﺋﻢ
  َوأ ُِﺣ، ﲔ
َ ْ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ﺐ أَ ْن ﻳـُْﺮﻓَ ُﻊ َﻋ َﻤﻠﻲ َوأَﻧَﺎ
َ ُ َوُﻫ َﻮ َﺷ ْﻬٌﺮ ﺗُـ ْﺮﻓَ ُﻊ ﻓْﻴﻪ اﻷ َْﻋ َﻤ
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“นัน(เดือนชะอฺบาน)เป็ นเดือนทีมนุ ษย์มกั จะเพิกเฉยระหว่างเดือนเราะญับ
และเดือนรอมฎอน และเป็ นเดือนทีบรรดาการกระทําจะถูกยกและถูกเสนอต่อ
องค์พระผูอ้ ภิบาลแห่งสากลโลก และฉันชอบให้การกระทําของฉันถูกยกและ
ถูกเสนอขณะทีฉันถือศีลอด” (บันทึกโดยอิมามนะซาอียฺและอิมามอบีดาวู้ด; ดู “ศ่อฮีฮตุ ตัรฆีบวัตตัรฮีบ”)
ท่านอิมามอิบนุเราะญับกล่าวว่า การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานมี
ความประเสริ ฐยิงกว่าการถือศีลอดในเดือนต้ องห้ าม(อัลอัชฮุรุลหุรุม)
และการถือศีลอดซุนนะฮฺทีดีทีสุดคือการถือศีลอดในบรรดาวันใกล้ ชิด
ก่อนหรื อหลังเดือนรอมฎอน ซึงจะมีตําแหน่งเสมือนการละหมาดซุน
นะฮฺก่อนและหลังละหมาดฟั รฎู เพือเป็ นการปรับปรุงข้ อบกพร่องที
เกิดขึ 8นในการปฏิบตั ฟิ ั รฎู นับเป็ น การละหมาดซุนนะฮฺทีประเสริ ฐยิงใน
บรรดาการละหมาดซุนนะฮฺทวไป
ั เช่นเดียวกัน การถือศีลอดซุนนะฮฺ
ก่อนหรื อหลังเดือนรอมฎอน ก็จะเป็ นการถือศีลอดซุนนะฮฺอนั ประเสริ ฐ
ยิงกว่าการถือศีลอดซุนนะฮฺโดยทัวไป
และในหะดีษทีพูดถึงการเพิกเฉยเดือนชะอฺบาน มีบทเรี ยนให้ เรา
ขยันทําอิบาดะฮฺในช่วงเวลาหรื อสถานทีทีมนุษย์มกั จะหลงลืมการระลึก
ถึงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา อาทิเช่น การละหมาดหรื อทําอิบา
ดะฮฺระหว่างมักริ บและอิชาอฺ เป็ นการทําอิบาดะฮฺทีมีความประเสริ ฐ ซึง
บรรดาอัสสะละฟุศศอและฮฺจะชอบทําอิบาดะฮฺในช่วงเวลานี 8 โดยมี
เหตุผลว่าเป็ นเวลาทีคนมักจะเพิกเฉยในการทําอิบาดะฮฺ และการซิ
กรุลลอฮฺในสถานทีทําการค้ า(ตลาด)ก็มีความประเสริ ฐมากเพราะเป็ นที
ทีมนุษย์มกั จะลืมซิกรุลลอฮฺ
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7. การอ่านอัลกุรอาน
ท่านสะละมะฮฺ อิบนุกฮุ ยั ลฺ กล่าวว่า เขา(ชาวสะลัฟ)จะเรี ยกเดือน
ชะอฺบานว่า “เดือนแห่งนักอ่านอัลกุรอาน” และท่านอัมรฺ อิบนุก็อยสฺ เมือ
ถึงเดือนชะอฺบานเขาจะเลิกทําการค้ าและขยันอ่านกุรอาน
และท่านอบูบกั ร อัลบัลคียฺ กล่าวว่า เดือนเราะญับเป็ นเดือนแห่งการ
ปลูก และเดือนชะอฺบานเป็ นเดือนแห่งการรดนํ: า และเดือนรอมฎอนเป็ นเดือน
แห่งการเก็บเกียว
ความประเสริ ฐแห่งการอ่านอัลกุรอานในเดือนชะอฺบานนันเหมื
8 อน
การถือศีลอด คือต้ องการให้ ฝึกฝน ขัดเกลา เพือให้ มีความอยากและ
เคยชินในการปฏิบตั ิ มิฉะนันมุ
8 อฺมินจะเข้ าสูเ่ ดือนรอมฎอนโดยมีสนิม
เกาะอยู่กบั อีมานและความปรารถนา จึงต้ องขยันขัดเกลาเพือขจัดสนิม
ทีเกาะอยู่ในหัวใจให้ หมดเกลี 8ยง โดยเป็ นหัวใจทีมีความตังใจในการ
8
ทําอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอน

;. รักษาอีมานจากความโสมมแห่งชิรกิ และรักษามนุ ษยสัมพันธ์จาก
ความมุ่งร้ายต่อพีน้อง
ในการบันทึกของอิมามอิบนุฮิบบาน รายงานโดยท่านมุอ๊าซบิน
ญะบัล จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
)) ﻳﻄﻠﻊ اﷲ إﱃ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻓﻴﻐﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ
(( إﻻ ﳌﺸﺮك أو ﻣﺸﺎﺣﻦ
ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน -

www.islaminthailand.org

“อัลลอฮฺทรงมองลงมายังบรรดาผูเ้ ป็ นบ่าวของพระองค์ในคําคืน
กลางเดือนชะอฺบาน และทรงให้อภัยโทษต่อทุกคน ยกเว้นผูท้ ตัี ง: ภาคีกบั
พระองค์(ทําชิรกิ ) และผูม้ ีความโกรธกริ:วกับพีน้องของเขา”
จากหะดีษบทนี 8เราจึงต้ องค้ นหาและตรวจสอบหัวใจของเรา เพือ
ขจัดการทําชิริกหรื อการศรัทธาต่อผู้อืนนอกจากพระองค์
และขจัด
ความโกรธกริ ว8 ต่อพีน้ องมุสลิมโดยไร้ เหตุผลแห่งหลักการ เพือให้ หวั ใจ
ของเรานันเป็
8 นหัวใจอันบริ สทุ ธิ? จึงมีสิทธิ?ได้ รับการอภัยโทษในเดือนชะอฺ
บาน
ส่วนการทําชิริกนันอาจเป็
8
นเรื องทีบรรดาผู้ศรัทธาคงประมาทและ
คิดว่าเป็ นเรื องไกลตัว เพราะมีอีมานในหัวใจอยู่แล้ ว แต่แท้ จริ งเรื องชิริก
นันเป็
8 นเรื องใกล้ ตวั ซึงทุกคนมีโอกาสกระทําชิริกโดยไม่ร้ ูสึกก็ได้
แม้ กระทังนบีอิบรอฮีมซึงเป็ นมิตรกับพระองค์อลั ลอฮฺ(ค่อลีลลุ ลอฮฺ) ก็ยงั
วิงวอนดุอาอฺตอ่ อัลลอฮฺให้ ค้ มุ ครองจากการไหว้ รูปเจว็ด ท่านอิบรอฮีม
อัตตัยมียฺ กล่าวว่า ใครเล่าทีจะคิดว่าตนเองปลอดภัยจากชิริก แม้ แต่น
บีอิบรอฮีมยังกลัวชิริกเลย
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านไว้ วา่

ยังเตือนประชาชาติของ

((  اﻟﺮﻳﺎء:  ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻨﻪ ؟ ﻓﻘﺎل، )) أﺧﻮف ﻣﺎ أﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺸﺮك اﻷﺻﻐﺮ

“สิงทีฉันเกรงมากว่าพวกท่านจะปฏิบตั ิคอื ชิรกิ เล็ก” ท่านนบีถกู ถามว่า
“ชิริกเล็กนันคื
8 ออะไร?” ท่านจึงตอบว่า “อัรริยาอฺ”
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อัรริยาอฺ หมายถึง การโอ้ อวด ปฏิบตั ิอิบาดะฮฺอย่างไม่สจุ ริ ตใจ ส่วน
การโกรธกริ ว8 อิจฉาริ ษยา ความเกลียดชัง เป็ นเรื องทีปรากฏในหมูผ่ ้ ู
ศรัทธาอย่างมากมาย ซึงจะขัดขวางความเมตตาและการอภัยโทษมิให้
ปรากฏกับผู้กระทําความดี แม้ วา่ เขาจะเป็ นมุอฺมินก็ตาม
อิมามมุสลิมได้ รายงานหะดีษจากท่านอบีฮรุ อยเราะฮฺ จากท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
 ﻓﻴﻐﻔﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺪ ﻻﻳﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ، )) ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﳉﻨﺔ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ واﳋﻤﻴﺲ
(( أﻧﻈﺮوا ﻫﺬﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺼﻄﻠﺤﺎ: إﻻ رﺟﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﺧﻴﻪ ﺷﺤﻨﺎء ﻓﻴﻘﻮل

“ประตูแห่งสวรรค์จะถูกเปิ ดทุกวันจันทร์และวันพฤหัส การอภัยโทษจะ
ประสบกับบ่าวทุกคนทีไม่กระทําชิรกิ ทัง: สิ:น เว้นแต่บุคคลทีมีความโกรธกริ:วกับ
พีน้องของเขา จึงมีคาํ ประกาศว่า จงเลือนเวลาการอภัยโทษของสองคนนี:
จนกว่าเขาจะคืนดีกนั ”
สําหรับคําคืนกลางเดือนชะอฺบานทีเราเรี ยกกันว่า “นิสฟูชะอฺบาน”
ไม่มีอิบาดะฮฺพิเศษใดๆ ทีควรจะปฏิบตั ิในคําคืนนี 8โดยเฉพาะ มีเพียง
การทําอิบาดะฮฺทีเราเคยกระทําทุกคืน
และไม่มีดอุ าอฺ(บทวิงวอน)
เฉพาะคําคืนนี 8 ดังทีปรากฏกับบางกลุม่
ส่วนการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนันไม่
8 มีข้อห้ าม ยกเว้ นการถือ
ศีลอดในสองวันสุดท้ ายของเดือนชะอฺบาน เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ ห้ามไว้ เพือจําแนกระหว่างเดือนชะอฺบานกับเดือน
รอมฎอน ยกเว้ นกรณีทีถือศีลอดซุนนะฮฺอย่างสมําเสมอ และไปตรงกับ
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สองวันทีต้ องห้ ามนี 8 จึงเป็ นการอนุญาตให้ ถือศีลอดเหมือนปกติ ซึง
ปรากฏในบันทึกของอบูดาวู้ดและอันนะซาอียฺ
รายงานจากท่านฮุซยั ฟะฮฺ
วะซัลลัม กล่าวว่า

จากท่านนบี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

ِ ِ
ِ ْ ﻬﺮ ﺑِﻴَـﻮٍم وﻻ ﻳـَﻮَﻣ
(( َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
َ ﲔ إِﻻ أَ ْن ﻳـُ َﻮاﻓ َﻖ ذَﻟ
ُ َﺻ ْﻮَﻣﺎً ﻳ
َ ﻚ
َ ﺼ ْﻮُﻣﻪُ أ
ْ َ ْ َ ْ ﺪ ُﻣﻮاْ اﻟﺸ )) ﻻ ﺗَـ َﻘ

“พวกท่านอย่าถือศีลอดล่วงหน้าเดือนรอมฎอน (ก่อนเข้าเดือนรอมฎอน)
หนึ งวันหรือสองวัน เว้นแต่จะตรงกับการถือศีลอดทีพวกท่านถือไว้อยู่แล้ว (คือ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจํา เช่น ทุกวันจันทร์หรือวันพฤหัส)”
จากข้ อมูลทีผ่านมา ผู้ศรัทธาจึงต้ องตระหนักในความประเสริ ฐของ
เดือนชะอฺบาน อันเป็ นพื 8นฐานแห่งการทําอิบาดะฮฺอย่างมันคง เพราะ
การขาดความรู้และการศึกษาในความประเสริ ฐของการทําอิบาดะฮฺ
ย่อมจะส่งผลให้ ผ้ ศู รัทธาไม่มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั ิอิบาดะฮฺ
ซึงจําเป็ นต้ องกลับไปแสวงหาสิงทีจะทําให้ ปลุกจิตศรัทธาและความ
ปรารถนาในการสะสมผลบุญ โดยเฉพาะในฤดูการทําอิบาดะฮฺเช่น
เดือนชะอฺบานและเดือนรอมฎอน
จึงขอฝากไว้ กบั พีน้ องผู้อ่านให้ เป็ นบทเรี ยนทีควรจะนําไปเผยแผ่กบั
ครอบครัว เพือนบ้ าน เพือนฝูง และพีน้ องผู้ศรัทธาโดยทัวไป ขออัลลอฮฺ
ทรงประทานความเตาฟี ก การช่วยเหลือเพือยืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺ
อย่างบริ สทุ ธิ?ใจและสมําเสมอ และขอให้ พีน้ องทุกท่านมีชีวิตยืนยาว
ด้ วยสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์ อันเป็ นเสบียงแห่งการทําอิบาดะฮฺ
อย่างเคร่งครัดเถิด
ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน -

www.islaminthailand.org

