
ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน - �                       www.islaminthailand.org 

ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบานซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบานซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบานซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน    
 

เชครฎิอ อะหมดั สมะด ี
http://www.islaminthailand.org/dp6/story/40 

 

ความประเสรฐิของเดอืนชะอบฺานและภาคปฏบิตัทิี ควรปรากฏในเดอืนนี# คือ 
 

�. การถอืศีลอดในเดือนชะอบฺาน 

 

เป็นสิ�งที�ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ปฏิบตัแิละสนบัสนนุ 
โดยมีรายงานจากทา่นหญิงอาอิชะฮฺกล่าวไว้วา่ “ท่านนบมีกัจะถอืศีลอด
จนกระทั �งเรานึกว่าท่านจะไม่เวน้ และท่านอาจจะงดการถอืศีลอดจนกระทั �งเรา
นึกว่าท่านจะไม่ถอืศีลอด และฉนัไม่เคยเหน็ท่านนบถีอืศีลอดครบเดือนหนึ�ง
เดือนใดเวน้แต่เดือนรอมฎอน และไม่เคยเหน็ท่านถอืศีลอดมากมายเหมือนที�
ท่านถอืศีลอดในเดือนชะอบฺาน” (บนัทึกโดยบคุอรียฺและมสุลิม)  

 

และมีรายงานจากทา่นอซุามะฮฺอิบนซุยัดฺ กลา่ววา่ “ฉนัได้พดูกบั
ทา่นนบีวา่ โอ้ร่อซูลของอลัลอฮฺ ฉนัไมเ่คยเห็นทา่นขยนัถือศีลอดใน
เดือนหนึ�งเดือนใดเหมือนที�ท่านถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน (หมายถึงถือ
ศีลอดซุนนะฮฺ)”  ทา่นนบีจงึตอบว่า 

 

  (( ذِلَك َشْهٌر تـَْغُفُل الناُس ِفيِه َعْنُه ، بـَْنيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن ،
  َشْهٌر تـُْرَفُع ِفْيِه اَألْعَماُل ِإَىل َرب اْلَعاَلِمْنيَ ،  َوُأِحب أَْن يـُْرَفُع َعَمِلي َوأَنَا َصِائم ))َوُهَو  
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“นั �น(เดอืนชะอบฺาน)เป็นเดือนที�มนุษยม์กัจะเพกิเฉยระหว่างเดือนเราะญบั
และเดือนรอมฎอน และเป็นเดือนที�บรรดาการกระทาํจะถกูยกและถกูเสนอต่อ
องคพ์ระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก และฉนัชอบใหก้ารกระทาํของฉนัถกูยกและ
ถกูเสนอขณะที�ฉนัถอืศีลอด” (บนัทกึโดยอิมามนะซาอียฺและอมิามอบดีาวู้ด; ด ู“ศ่อฮีฮตุตรัฆีบวตัตรัฮีบ”)  

 

ทา่นอิมามอิบนเุราะญบักล่าววา่ การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานมี
ความประเสริฐยิ�งกวา่การถือศีลอดในเดือนต้องห้าม(อลัอชัฮรุุลหรุุม) 
และการถือศีลอดซุนนะฮฺที�ดีที�สดุคือการถือศีลอดในบรรดาวนัใกล้ชิด
ก่อนหรือหลงัเดือนรอมฎอน ซึ�งจะมีตําแหนง่เสมือนการละหมาดซุน
นะฮฺก่อนและหลงัละหมาดฟัรฎ ูเพื�อเป็นการปรับปรุงข้อบกพร่องที�
เกิดขึ 8นในการปฏิบตัฟัิรฎ ูนบัเป็น การละหมาดซุนนะฮฺที�ประเสริฐยิ�งใน
บรรดาการละหมาดซุนนะฮฺทั�วไป เชน่เดียวกนั การถือศีลอดซุนนะฮฺ
ก่อนหรือหลงัเดือนรอมฎอน ก็จะเป็นการถือศีลอดซุนนะฮฺอนัประเสริฐ
ยิ�งกวา่การถือศีลอดซุนนะฮฺโดยทั�วไป 

 

และในหะดีษที�พดูถึงการเพิกเฉยเดือนชะอฺบาน มีบทเรียนให้เรา
ขยนัทําอิบาดะฮฺในชว่งเวลาหรือสถานที�ที�มนษุย์มกัจะหลงลืมการระลกึ
ถึงอลัลอฮฺ ซุบฮานะฮวูะตะอาลา อาทิเชน่ การละหมาดหรือทําอิบา
ดะฮฺระหวา่งมกัริบและอิชาอฺ เป็นการทําอิบาดะฮฺที�มีความประเสริฐ ซึ�ง
บรรดาอสัสะละฟศุศอและฮฺจะชอบทําอิบาดะฮฺในชว่งเวลานี 8 โดยมี
เหตผุลวา่เป็นเวลาที�คนมกัจะเพิกเฉยในการทําอิบาดะฮฺ และการซิ
กรุลลอฮฺในสถานที�ทําการค้า(ตลาด)ก็มีความประเสริฐมากเพราะเป็นที�
ที�มนษุย์มกัจะลืมซิกรุลลอฮฺ 
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7. การอา่นอลักรุอาน  
  

ทา่นสะละมะฮฺ อิบนกุฮุยัลฺ กลา่ววา่ เขา(ชาวสะลฟั)จะเรียกเดือน
ชะอฺบานวา่ “เดือนแห่งนักอา่นอลักรุอาน” และทา่นอมัรฺ อิบนก็ุอยสฺ เมื�อ
ถึงเดือนชะอฺบานเขาจะเลิกทําการค้าและขยนัอา่นกรุอาน  

และทา่นอบบูกัร อลับลัคียฺ กลา่ววา่ เดือนเราะญบัเป็นเดือนแห่งการ
ปลูก และเดือนชะอบฺานเป็นเดือนแห่งการรดนํ:า และเดือนรอมฎอนเป็นเดือน
แห่งการเกบ็เกี�ยว 

ความประเสริฐแหง่การอา่นอลักรุอานในเดือนชะอฺบานนั 8นเหมือน
การถือศีลอด คือต้องการให้ฝึกฝน ขดัเกลา เพื�อให้มีความอยากและ
เคยชินในการปฏิบตัิ มิฉะนั 8นมอฺุมินจะเข้าสูเ่ดือนรอมฎอนโดยมีสนิม
เกาะอยู่กบัอีมานและความปรารถนา จงึต้องขยนัขดัเกลาเพื�อขจดัสนิม
ที�เกาะอยู่ในหวัใจให้หมดเกลี 8ยง โดยเป็นหวัใจที�มีความตั 8งใจในการ
ทําอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอน 

 

;. รกัษาอมีานจากความโสมมแห่งชิรกิ และรกัษามนุษยสมัพนัธจ์าก
ความมุ่งรา้ยต่อพี�นอ้ง 
 

ในการบนัทกึของอิมามอิบนฮุิบบาน รายงานโดยทา่นมอุ๊าซบิน  
ญะบลั จากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั  กลา่วว่า 

 

  قه (( يطلع اهللا إىل مجيع  خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جلميع خل
  إال ملشرك أو مشاحن ))
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 “อลัลอฮทฺรงมองลงมายงับรรดาผูเ้ป็นบ่าวของพระองคใ์นคํ �าคืน
กลางเดือนชะอบฺาน และทรงใหอ้ภยัโทษต่อทุกคน ยกเวน้ผูท้ี�ต ั:งภาคกีบั
พระองค(์ทาํชิรกิ) และผูมี้ความโกรธกริ: วกบัพี�นอ้งของเขา”  

 

จากหะดีษบทนี 8เราจงึต้องค้นหาและตรวจสอบหวัใจของเรา เพื�อ
ขจดัการทําชิริกหรือการศรัทธาตอ่ผู้ อื�นนอกจากพระองค์ และขจดั
ความโกรธกริ 8วตอ่พี�น้องมสุลิมโดยไร้เหตผุลแหง่หลกัการ เพื�อให้หวัใจ
ของเรานั 8นเป็นหวัใจอนับริสทุธิ? จงึมีสิทธิ?ได้รับการอภยัโทษในเดือนชะอฺ
บาน   

สว่นการทําชิริกนั 8นอาจเป็นเรื�องที�บรรดาผู้ศรัทธาคงประมาทและ
คดิว่าเป็นเรื�องไกลตวั เพราะมีอีมานในหวัใจอยู่แล้ว แตแ่ท้จริงเรื�องชิริก
นั 8นเป็นเรื�องใกล้ตวัซึ�งทกุคนมีโอกาสกระทําชิริกโดยไมรู้่สึกก็ได้ 
แม้กระทั�งนบีอิบรอฮีมซึ�งเป็นมิตรกบัพระองค์อลัลอฮฺ(คอ่ลีลลุลอฮฺ) ก็ยงั
วิงวอนดอุาอฺตอ่อลัลอฮฺให้คุ้มครองจากการไหว้รูปเจว็ด ทา่นอิบรอฮีม 
อตัตยัมียฺ กลา่ววา่ ใครเลา่ที�จะคดิว่าตนเองปลอดภยัจากชิริก แม้แตน่
บีอิบรอฮีมยงักลวัชิริกเลย  

 

ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั   ยงัเตือนประชาชาตขิอง
ทา่นไว้วา่ 

  ألصغر ، فسئل عنه ؟ فقال : الرياء ))(( أخوف ما أخوف عليكم الشرك ا
 “สิ�งที�ฉนัเกรงมากว่าพวกท่านจะปฏบิตัิคอื ชิรกิเล็ก” ทา่นนบีถกูถามว่า 

“ชิริกเล็กนั 8นคืออะไร?” ทา่นจงึตอบวา่ “อรัรยิาอ”ฺ  



ซุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน - �                       www.islaminthailand.org 

อรัรยิาอ ฺหมายถึง การโอ้อวด ปฏิบตัิอิบาดะฮฺอยา่งไมส่จุริตใจ สว่น
การโกรธกริ 8ว อิจฉาริษยา ความเกลียดชงั เป็นเรื�องที�ปรากฏในหมูผู่้
ศรัทธาอยา่งมากมาย ซึ�งจะขดัขวางความเมตตาและการอภยัโทษมิให้
ปรากฏกบัผู้กระทําความดี แม้วา่เขาจะเป็นมอฺุมินก็ตาม 

 

  อิมามมสุลิมได้รายงานหะดีษจากทา่นอบีฮรุอยเราะฮฺ จากทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั   กลา่ววา่ 

 

  نني واخلميس ، فيغفر لكل عبد اليشرك باهللا شيئا(( تفتح أبواب اجلنة يوم اإلث
 إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول : أنظروا هذين حىت يصطلحا))

“ประตูแห่งสวรรคจ์ะถกูเปิดทกุวนัจนัทรแ์ละวนัพฤหสั การอภยัโทษจะ
ประสบกบับ่าวทกุคนที�ไม่กระทาํชิรกิท ั:งสิ:น เวน้แต่บุคคลที�มีความโกรธกริ:วกบั
พี�นอ้งของเขา จงึมีคาํประกาศว่า จงเลื�อนเวลาการอภยัโทษของสองคนนี:
จนกว่าเขาจะคนืดีกนั” 

 

สําหรับคํ�าคืนกลางเดือนชะอฺบานที�เราเรียกกนัวา่ “นิสฟชูะอฺบาน” 
ไมมี่อิบาดะฮฺพิเศษใดๆ ที�ควรจะปฏิบตัิในคํ�าคืนนี 8โดยเฉพาะ มีเพียง
การทําอิบาดะฮฺที�เราเคยกระทําทกุคืน และไมมี่ดอุาอฺ(บทวิงวอน)
เฉพาะคํ�าคืนนี 8 ดงัที�ปรากฏกบับางกลุม่ 

 

สว่นการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานนั 8นไมมี่ข้อห้าม ยกเว้นการถือ
ศีลอดในสองวนัสดุท้ายของเดือนชะอฺบาน เพราะทา่นนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ได้ห้ามไว้ เพื�อจําแนกระหวา่งเดือนชะอฺบานกบัเดือน
รอมฎอน ยกเว้นกรณีที�ถือศีลอดซุนนะฮฺอยา่งสมํ�าเสมอ และไปตรงกบั
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สองวนัที�ต้องห้ามนี 8 จงึเป็นการอนญุาตให้ถือศีลอดเหมือนปกติ ซึ�ง
ปรากฏในบนัทกึของอบดูาวู้ดและอนันะซาอียฺ  

 

รายงานจากทา่นฮซุยัฟะฮฺ จากทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะซลัลมั  กลา่ววา่  

 

 ْهَر بِيَـْوٍم َوال يَـ (( ال تـََقدْوَمْنيِ ِإال أَْن يـَُواِفَق َذِلَك َصْوَماً َيُصْوُمُه َأَحدُُكْم ))ُمواْ الش  
“พวกท่านอย่าถอืศีลอดล่วงหนา้เดือนรอมฎอน (ก่อนเขา้เดอืนรอมฎอน) 

หนึ�งวนัหรอืสองวนั เวน้แต่จะตรงกบัการถอืศีลอดที�พวกท่านถอืไวอ้ยู่แลว้ (คือ
ปฏบิตัเิป็นประจาํ เช่น ทกุวนัจนัทรห์รอืวนัพฤหสั)”  

 

จากข้อมลูที�ผ่านมา ผู้ศรัทธาจงึต้องตระหนกัในความประเสริฐของ
เดือนชะอฺบาน อนัเป็นพื 8นฐานแหง่การทําอิบาดะฮฺอยา่งมั�นคง  เพราะ
การขาดความรู้และการศกึษาในความประเสริฐของการทําอิบาดะฮฺ 
ยอ่มจะสง่ผลให้ผู้ศรัทธาไมมี่ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิอิบาดะฮฺ 
ซึ�งจําเป็นต้องกลบัไปแสวงหาสิ�งที�จะทําให้ปลกุจิตศรัทธาและความ
ปรารถนาในการสะสมผลบญุ โดยเฉพาะในฤดกูารทําอิบาดะฮฺเชน่
เดือนชะอฺบานและเดือนรอมฎอน  

 

จงึขอฝากไว้กบัพี�น้องผู้อ่านให้เป็นบทเรียนที�ควรจะนําไปเผยแผก่บั
ครอบครัว เพื�อนบ้าน เพื�อนฝงู และพี�น้องผู้ศรัทธาโดยทั�วไป ขออลัลอฮฺ
ทรงประทานความเตาฟีก การชว่ยเหลือเพื�อยืนหยดัในการทําอิบาดะฮฺ
อยา่งบริสทุธิ?ใจและสมํ�าเสมอ และขอให้พี�น้องทกุทา่นมีชีวิตยืนยาว
ด้วยสขุภาพพลานามยัที�สมบรูณ์ อนัเป็นเสบียงแหง่การทําอิบาดะฮฺ
อยา่งเคร่งครัดเถิด 


