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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หะดีษบทที่ 16  
ใหรีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา 

 
نَّ رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َقْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ 

َ
َ اُهللا َقنُْه أ ِ َر

لُوا الِْفْطرَ  الَ « : قَاَل  رْيٍ َما َعجَّ
، ١٨٢١اكخاري رقم (. »يََزاُل اجَّاُس خِبَ

  )١٨٣٨مسلم رقم 
    

ِ ُهَريَْرةَ 
َ
َ اُهللا  َقْن أ ِ  الَ « :َقنُْه َقْن اجَّيِبِّ َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َر

َل اجَّاُس الِْفْطرَ  يُن َظاِهرًا َما َعجَّ ِّ   ،يََزاُل ا
َ
َُهوَد َواجََّصاَرى �َأل ْ نَّ ا

ُرونَ  ، صحيح سنن أ داود لألكا ٢٠٠٦أبو داود رقم (. »يَُؤخِّ
  )حسن: ٢٠٦٣رقم

 
ความวา จากทาน สะหฺล อิบนุ สะอฺด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูคนทั้งหลายจะยังคงมีสุขภาพดี 
ตราบใดที่พวกเขารีบละศีลอดทันที(ที่ถึงเวลา)” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย เลขที่ 
1821 และมุสลิม เลขที่ 1838) 
 

และจากทาน  อบู  ฮุ ร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุ  อันฮุ  เลาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ศาสนาจะยังคงเชิดเดน ตราบ
ใดที่ผูคนยังรีบละศีลอดทันที(เมื่อถึงเวลา) เพราะพวกยิวและคริสตจะชักชา(ไม
รีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา)”  (รายงานโดย อบู ดาวูด เลขที่ 2006 ดู เศาะฮีหฺ 
สุนัน อบี ดาวูด ของอัล-อัลบานีย หมายเลข 2063 เปนหะดีษหะสัน) 

 

คําอธิบายหะดีษ 
 จากหะดีษขางตนชี้ใหเห็นวา ในเรื่องการใหรีบละศีลอดเปนความประเสริฐในหลักคําสอน
อิสลามที่ตางจากหลักคําสอนของศาสนาอื่นๆ เชน ยิวและคริสต และศาสนาอิสลามสงเสริมให
มุสลิมมีคุณลักษณะแตกตางไปจากผูที่นับถือในศาสนาคริสตและยิว ซึ่งในรายงานของอบู ฮุร็อย
เราะฮฺไดระบุเพิ่มเติมวา “เพราะวาบรรดาชาวยิวและคริสตนั้นจะลาชาในการละศีลอด” 
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ในรายงานอิบนุ หิบบาน และอัล-หากิมระบุวา “ประชาชาติของฉันจะคงอยูบนสุนนะฮฺของ
ฉัน ตราบใดพวกเขาไมรอคอยการละศีลอดกระทั่งดวงดาวโผลออกมา” 
  

อัล-มุฮัลลับ กลาววา วิทยปญญาดังกลาวเพื่อมิใหการเพิ่มเวลากลางวันในเวลากลางคืน  
และใหละศีลอดทันที ซึ่งเปนการเพิ่มความออมนอมถอมตนแกผูมีศีลอด ขณะเดียวกันเปนการเพิ่ม
พลังในการประกอบอิบาดะฮฺ (ฟตหุลบารีย 4/194) 
  

ในรายงานบทหนึ่งของอบู ฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาวถึงพระดํารัสของอัลลอฮฺวา “บาวของฉันที่รักฉันมากที่สุดก็คือผูที่ละศีลอดทันที(เมื่อถึงเวลา)” 
อัต-ติรมีซียมีทัศนะวา เปนหะดีษหะสันเฆาะรีบ 

 
อัฏ-ฏ็อยบีย  กลาววา  เปนการหวังวาจะได รับความกรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ  อัน

เนื่องมาจากการเจริญรอยตามสุนนะฮฺของทานรอซูลและหางไกลจากบิดอะฮฺ และเปนการขัดแยง
กับชาวคัมภีร  

 
อัล-กอรียกลาววา ในหะดีษขางตนชี้ใหเห็นถึงความประเสริฐของประชาชาติของทานรอ

ซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การเจริญรอยตามซุนนะฮฺ และเปนการยืนยันวาจะไดรับความ
กรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ ตามที่พระองคไดตรัสวา 

بُّوَن اهللاَ ﴿  ) ٣١: آل عمران ( ﴾فَاتَِّبُعوىِي حُيِْببُْكُم اهللاُ  قُْل إِن ُكنتُْم حُتِ
ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด หากพวกทานรักใครอัลลอฮฺอยางแทจริงแลว 
ดังนั้นพวกทานก็จงตามฉัน แนแทอัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกทาน” (อาล อิมรอน 
31) 

  
อัมร บิน มัยมูน อัล-เอาดีย กลาววา แทจริงบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบีนั้น จะละศีล

อดทันที (เมื่อถึงเวลาละศีลอด) และเปนผูที่ลาชาที่สุดในการรับประทานอาหารสะหูรฺ (ตุ หฺ ฟ ะ ตุ ล 
อะหฺวะซีย 3/386) 

 
 

บทเรียนจากหะดีษ 
1. ศาสนาอิสลามยังคงเปนศาสนาที่สูงสงและประสบชัยชนะเหนือศาสนาอื่น ดวยความ

สัจธรรมและการยอมรับจากอัลลอฮฺอันเปนศาสนาที่พระองคทรงโปรดปราน 
2. อิสลามยังคงเปนศาสนาแหงสัจธรรม ตราบใดที่ผูที่นับถืออิสลามยังคงยึดมั่นในหลักคํา

สอนอิสลามอยางมั่นคง ประการหนึ่งคือ ดวยการรักษาเวลาในการละศีลอด (ละทันทีเมื่อถึงเวลา) 
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3. ฝกฝนใหมุสลิมมีความเคยชินกับระเบียบและการตรงตอเวลาในการประกอบอิบาดะฮฺ 
4. อิสลามเอาใจใสตอผูที่ถือศีลอดและสงเสริมใหประกอบอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ  
5. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะไมพึงพอใจหากประชาชาติของทานลาชาใน

การละศีลอด ฉะนั้นดวยเหตุการลาชาในการละศีลอดจะนําไปสูความเสียหายตอศาสนาได 
6. เพื่อใหเกิดความแตกตางไปจากการดําเนินชีวิตของชาวยิวและคริสต โดยเฉพาะวิธีการ

ละศีลอด ซึ่งหลักฐานจากหะดีษพบวาพวกเขาจะลาชาในการละศีลอด 
7. การละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลานั้นเปนซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   
8. การละศีลอดทันทีจะเปนประโยชนตอผูที่ถือศีลอด 

 


