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บทความวาดวยความหมายของการถือศีลอด หุกมการถือศีลอด วิทยปญญาที่มีการบัญญัติใหถือศีลอด ความ
ประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน และความประเสริฐบางประการของการถือศีลอด โดยอางอิงหลักฐานจากอัลกุ
รอานและหะดีษ 

 
 

อัลลอฮฺ ผูทรงยิ่งดวยเดชานุภาพและความสูงสง ไดกําหนดใหอิบาดะฮฺมีความหลากหลายตางชนิด ทั้งนี้ก็
เพื่อทดสอบบาวของพระองควาเขาจะปฏิบัติตามคําสั่งใชของพระองคหรือจะปฏิบัติตามอารมณใฝตํ่าของเขา และ
พระองคไดแบงคําสอนของศาสนาออกเปนประเภทที่จะตองละเวนจากสิ่งที่ชอบ เชนการถือศีลอด ซึ่งจะตองละ
เวนจากสิ่งที่ชอบนั่นคือ อาหาร เครื่องดื่ม และการรวมประเวณี ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากพระองค
อัลลอฮฺ 

และบางคําสอนก็เปนประเภทที่จะตองเสียสละในสิ่งที่ชอบ เชนการจายซะกาตและเศาะดะเกาะฮฺ ซึ่ง
จะตองเสียสละในสิ่งที่ชอบ นั่นคือทรัพยสินเงินทอง ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากพระองคอัลลอฮฺเชนกัน 

และบางทีสําหรับบางคนนั้นอาจเปนเรื่องงายดายตอเขาที่จะบริจาคเงินจํานวนหนึ่งพันเหรียญ ทั้งๆที่เขา
ไมเคยถือศีลอด(หรือไมทนตอการถือศีลอด)แมแตวันเดียว หรือตรงกันขาม ดังนั้นอัลลอฮฺจึงใหอิบาดะฮฺมีความ
หลากหลายตางชนิดกัน ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดทดสอบบาวของพระองค 
 
จิตใจที่ดี 
 จิตใจที่ดีและแนวแนก็เพราะดวยการทุมแรงใจทั้งหมดมุงสูอัลลอฮฺแตพระองคเดียว และเมื่ออาหาร 
เครื่องดื่ม การพูด การนอน และการคลุกคลีกับพวกพองที่เกินแกความพอดีเปนเหตุที่ทําใหเขาหันเหออก
จากอัลลอฮฺ อีกทั้งมันยังเพิ่มพูนความยุงเหยิงแกเขา ดังนั้น ดวยความเมตตาและปรานีของพระองค พระองคจึงได
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บัญญัติใหมีการถือศีลอดเพื่อจะไดขจัดความเกินพอดีในเร่ืองอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมันยังชวยปลีกใจใหวาง
จากการคลุกเคลาดวยกิเลสตัญหาที่คอยเปนอุปสรรคในการมุงมั่นสูอัลลอฮฺอีกดวย 
 และพระองคไดบัญญัติการอิอฺติกาฟ ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหความสนใจและรวบรวมจิตใจของบาวมุงสู
พระองค และเพื่อปลีกตัวและตัดขาดจากผูคนเพื่อพระองค และไดส่ังใชไมใหพูดในส่ิงที่ไรสาระไมเปนประโยชนตอ
โลกหนา และไดบัญญัติการละหมาดในชวงกลางคืน ทั้งนี้ก็เพื่อจะเปนประโยชนตอรางกายและจิตใจของเขาเอง 
 
การถือศีลอด 

คือ การละเวนจากการกิน ด่ืม รวมประเวณี และทุกๆอยางที่ทําใหศีลอดเสีย เร่ิมต้ังแตแสงอรุณขึ้น
จนกระทั่งดวงอาทิตยตก โดยมีเจตนาเพื่อถือศีลอดและแสวงหาความใกลชิดกับอัลลอฮฺ 
 
วิทยปญญาที่ไดบัญญัติการถือศีลอด 

1. การถือศีลอดเปนสื่อที่นําไปสูความยําเกรงตออัลลอฮฺ ดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เปนวาญิบและละทิ้งสิ่งที่
หะรอม 

2. การถือศีลอดชวยใหเคยชินกับการดูแลรักษาและยับยั้งชั่งใจตัวเอง และมันยังชวยฝกใหรูจักรับผิดชอบ
และรูจักอดทนตออุปสรรค 

3. การถือศีลอดทําใหมุสลิมรูจักกับความยากลําบากของพี่นองมุสลิมดวยกัน ซึ่งมันจะเปนแรงผลักดันให
เขารูจักกับการเสียสละและทํากุศลกรรมกับคนยากจนอนาถา และดวยเหตุนี้เองมันจะบรรลุถึงความรักใครกลม
เกลียวและความเปนภราดรภาพของพี่นองมุสลิม 

4. การถือศีลอดเปนการขัดเกลาจิตใจ ชวยชะลางจากจรรยามารยาทที่ไมดีงามและโสมม และมันยงัทาํให
ระบบการยอยอาหารไดผอนคลาย ซึ่งจะทําใหเร่ียวแรงและพละกําลังของมันฟนขึ้น 

 
 การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเปนหนึ่งในหลักการของศาสนาอิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺไดบัญัติไวในปฮิจญ
เราะฮฺศักราชที่สอง 

เดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหมด คืนสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน
เปนคืนที่ประเสริฐกวาชวงกลางวันสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ และชวงกลางวันสิบวันแรกของเดือนซุลหจิญะฮฺ
ประเสริฐกวาชวงกลางวันของสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน วันศุกรเปนวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห 
และวันนะหฺรเปนวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบป และคืนอัล-ก็อดฺรเปนคืนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาคืนตางๆ ในรอบป  
 
หุกมของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
 การถือศีลอดนั้นวาญิบ(เปนศาสนบังคับ)เหนือมุสลิมทุกคนที่อายุบรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะ ไม
เปนบุคคลที่เดินทาง  ไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย และปราศจากจากขอหามที่ไมอณุญาตใหถือศีลอด นั่นคือมี
รอบเดือนและนิฟาส(เลือดหลังคลอดบุตร) ซึ่งมันเปนกรณีเฉพาะผูหญิงเทานั้น 
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 และอัลลอฮฺไดบัญญัติประชาชาตินี้ใหถือศีลอดเสมือนกับที่พระองคไดบัญญัติแกประชาชาติอ่ืนๆกอน
หนานี้ พระองคไดตรัสวา 

 »يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصِّيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ«
ความวา "บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดนั้นไดถูกกําหนดแกพวกเจา เชนกับเดียวที่ได
กําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อพวกเจาจะไดยําเกรง"  (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 
183)  

 
ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน 
 เมื่อเดือนเราะมะฎอนไดมาเยือนประตูของสรวงสวรรคจะถูกเปดขึ้น และทุกๆ คืนอัลลอฮฺจะปลดปลอย
ชาวนรกในเปนอิสระ และในนั้นจะมีอยูคืนหนึ่งที่ดีกวาหนึ่งพันเดือน 
 จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา : 

»اِطنييالش تفِّدصاِر والن ابوأَب غُلِّقَتِة ونالْج ابوأَب تانُ فُتِّحضماَء رِإذَا ج«  
ความวา "เมื่อเดือนเราะมะฎอนไดมาเยือน ประตูของสรวงสวรรคจะถูกเปดขึ้น ประตูของขุม
นรกจะถูกปดลง และชัยฏอนจะถูกตรวนโซ" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3277 และมุสลิม : 1079 
สํานวนนี้เปนรายงานของทาน) 

 
ความประเสริฐของการถือศีลอด 

1. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดกลาววา : 

»فاعضي مِن آدِل ابمفٍ         ، كُلُّ ععِمائَة ِضعبا ِإلَى سثَاِلهأَم رشةُ عنسلَّ ِإالَّ        ،  الْحجو زع قَالَ اللَّه  
 ِللصاِئِم فَرحتاِن فَرحةٌ ِعند         ،  أَجِلي   يدع شهوته وطَعامه ِمن       ، الصوم فَِإنه ِلي وأَنا أَجِزي ِبهِ             

  » ولَخلُوف ِفيِه أَطْيب ِعند اللَِّه ِمن ِريِح الِْمسِك،ِفطِْرِه وفَرحةٌ ِعند ِلقَاِء ربِِّه
ความวา "ทุกๆ การงานของลูกหลานอาดัมจะเพิ่มพูนถึงสิบเทาจนถึงเจ็ดรอยเทา อัลลอฮฺได
ตรัสวา นอกจากการถือศีลอด แทจริงมันเปนสิทธิของขาและขาจะตอบแทนมันเอง(โดยไม
กําหนดตายตัววาเพิ่มข้ึนเทาใด) เขาไดละทิ้งตัญหาและอาหารเพื่อขา สําหรับผูที่ถือศีลอดนั้น
มีสองความสุข(เบิกบานใจ) ความสุขแรกตอนที่เขาละศีลอด และความสุขที่สองตอนที่ไดพบ
กับพระผูเปนเจาของเขา และแทจริงกลิ่นปากของผูที่ถือศีลอด ณ อัลลอฮฺนั้นหอมยิ่งกวากลิ่น
ของชะมดเชียงเสียอีก"  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1894 และมุสลิม :1151 สํานวนนี้เปน
รายงานของทาน) 
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2. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดกลาววา : 

  »من صام رمضانَ ِإمياًنا واحِتساًبا غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه«
ความวา "ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดวยใจที่ศรัทธาและหวังผลตอบแทน
จากอัลลอฮฺแลว ดังนั้นความผิดของเขากอนหนานั้นจะถูกอภัยโทษ" บันทึกโดยอัลบุคอรีย : 
1901 และมุสลิม : 760) 

 
3. จากทานสะฮฺล อิบนุ สะอัด เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ  จากทานนบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

  » الصاِئمونَ يدخلُه ِإالَّ الَ، ِفيها باٌب يسمى الريانَ،ِفي الْجنِة ثَماِنيةُ أَبواٍب«
ความวา "ณ สรวงสวรรคจะมีประตูแปดบาน และในนั้นจะมีประตูหนึ่งชื่อวาอัร-ร็อยยาน ไมมี
ผูใดสามารถเขาประตูบานนั้นไดนอกจากผูที่ถือศีลอด" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 3257 สํานวนนี้
เปนรายงานของทาน และบันทึกโดยมุสลิม : 1152) 
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