
 
 

 
คุณูปการของการถือศีลอด 

[ ไทย – Thai – تايالندي ]  
 
 
 
 
 
 

ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย 
 
 
 

 
แปลโดย : ยูซุฟ อบูบักรฺ 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม  อุษมาน 
 
 
 
 

 

 
2011 – 1432 

 
 
 



 
 

 

﴾الصيامفضل ﴿  
  »ة ايالنديباللغة احك« 

  
  
  
  
  

  أمني بن عبداهللا الشقاوي. د
  
  

  
  

 يوسف أبوبكر: ترمجة
  صايف عثمان: مراجعة

 
 
 

  
  

2011 – 1432 
  
  



3 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เรื่องที่  12 คุณูปการของการถือศีลอด 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละ
วาตและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง
พระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอ
ปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

สวนหน่ึงจากการงานที่ดีงามซึ่งมีคุณูปการอยางสูงสง ณ ที่
พระองคอัลลอฮฺ คือ การถือศีลอด ซึ่งบทบัญญัติทางศาสนาไดสนับสนุน
สงเสริมใหยึดถือปฏิบัติ และเปนหนึ่งจากหลักการอิสลามท่ีย่ิงใหญ โดยที่
พระองคอัลลอฮฺไดบอกไววาสําหรับการถือศีลอดนั้นแมแตประชาชาติอื่น
ก็ยังถูกบัญญัติเชนกัน เพราะเปนการอบรมจรรยามารยาท ซักฟอกจิตใจ
ใหสะอาดบริสุทธิ์ และสามารถแบกรับตอความอดทนอดกล้ันได ด่ังท่ี
พระองคตรัสวา 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ َيامُ  مُ َعلَۡيكُ ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ ِينَ  َ  ٱلَّ
 )١٨٣: اكقرة (﴾ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن
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ความหมาย “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย การถือศีลอดไดถูกกําหนดสําหรับ
พวกสูเจา  ด่ังที่ไดถูกกําหนดแกบรรดาประชาชาติที่มากอนหนาสู

เจา เพื่อวาพวกสูเจาจะไดยําเกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 183) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

ن﴿
َ
ْ  َوأ  )١٨٤: اكقرة (﴾ َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّكمۡ  َخۡيٞ  تَُصوُموا

ความหมาย “และการที่พวกเจาจะถือศีลอดนั้น ยอมเปนส่ิงที่ดีย่ิงสําหรับ
พวกเจา หากวาพวกเจารู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 184) 

 
และพระองคยังไดตรัสหลังจากท่ีไดกลาวถึงกลุมบุคคลที่มี

ความเรงรีบไปสูการประกอบคุณงามความดีไมวาจะเปนบรรดาผูชาย
หรือวาบรรดาผูหญิงวา 

ئِِميَ ﴿ ٰٓ ئَِمٰتِ  َوٱلصَّ ٰٓ  َوٱۡلَحٰفَِظِٰت  فُُروَجُهمۡ  َوٱۡلَحٰفِِظيَ  َوٱلصَّ
ٰكِرِينَ 

َ  َوٱلذَّ َّ ٰكَِرٰتِ  اَكثِيٗ  ٱ َعدَّ  َوٱلذَّ
َ
ُ  أ َّ ۡغِفَرةٗ  لَُهم ٱ ۡجًرا مَّ

َ
 َوأ

  )٣٥: األحزاب (﴾ اَعِظيمٗ 
ความหมาย “บรรดาผูถือศีลอดผูชายและบรรดาผู ถือศีลอดผูหญิง 
บรรดาผูรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาท่ีเปนผูชายและผูหญิง บรรดาผู
รําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากที่เปนผูชายและผูหญิงนั้น อัลลอฮฺไดทรงจัด
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เตรียมการอภัยโทษและรางวัลอันใหญหลวงไวสําหรับพวกเขา” (อัล-อะหฺ
ซาบ : 35) 

 
มีรายงานจากอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

ِ  َسِبيلِ  ىِف  يَْوًما يَُصومُ  َقبْدٍ  ِمنْ  َما« ُ  بَاَعدَ  إِالَّ  ،ابَّ َوْ  بَِذلَِك  ابَّ ْ  مِ ا
، ومسلم ٢٨٤٠اكخاري برقم ( »َخِريًفا َسبِْعنيَ  اجَّارِ  َعِن  وَْجَههُ 
  )١١٥٣برقم 

ความหมาย "ไมมีบาวคนใดที่ถือศีลอดหน่ึงวันในหนทางของอัลลอฮฺ 
นอกจากวา อัลลอฮฺจะทรงใหใบหนาของเขาหางไกลจากไฟนรก(เปนผล
บุญ)ตอการถือศีลอดหนึ่งวันดังกลาวระยะหางถึง 70 ป" (เศาะฮีหฺ อัล-บุ
คอรีย (2/317) หมายเลขหะดีษ 2840 และเศาะฮีหฺ มุสลิม (2/808) 
หมายเลขหะดีษ 1153) 

 
สวนหนึ่งจากคุณูปการที่เกิดขึ้นอันเน่ืองจากการถือศีลอด อัน

ไดแก การถือศีลอดจะชวยปกปองปวงบาวใหรอดพนจากการลงโทษ
ของอัลลอฮฺในวันปรโลก 

รายงานจากญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
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يَامُ  إِغََّما« نَا يِل  ُهوَ  اجَّارِ  ِمنْ  الَْعبْدُ  بَِها يَْستَِجنُّ  ُجنَّةٌ  الصِّ
َ
ْجِزي َوأ

َ
» بِهِ  أ

:  ٢/٩، قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ٣/٣٩٦مسند أمحد (
  )إسناده حسن

ความหมาย “การถือศีลอดเปนโลหที่บาวใชเพ่ือปองกันใหรอดพนจากไฟ
นรก แทจริงมันเปนของฉัน(อัลลอฮฺ)และฉันจะเปนผูตอบแทนมันดวยตัว
ของฉันเอง" (มุสนัดอิมามอะหฺมัด (3/396) อัล-มุนซิรีย กลาวในหนังสือ
อัต-ตัรฆีบ วัร-ตัรฮีบ (2/9) วาเปนสายรายงานหะสัน) 

 
การถือศีลอดเปนหนทางสําคัญที่นําไปสูการไดรับสวนสวรรค

เปนการตอบแทน จากอบู อุมามะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา ฉัน
กลาวแกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา โอทานเราะสู
ลุลลอฮฺ จงช้ีแนะฉันถึงการงานที่จะทําใหฉันไดเขาสวนสวรรค ทานตอบ
วา 

ْومِ  َعلَيَْك « إِنَّهُ  بِالصَّ
ُ  ِمثَْل  َال  فَ ، ١٨٠-٥/١٧٩رواه ابن حبان ( »َ

  )٤٠٤٤وانظر صحيح اجلامع برقم 
ความวา “ทานจงถือศีลอดเถิด เพราะวาไมมีส่ิงใดท่ีเทาเทียมมัน” 
ผูรายงานกลาววา ปรากฏวาที่บานของอบู อุมามะฮฺไมเห็นวามีควันไฟ
ขึ้นในตอนกลางวันเลย(เน่ืองจากทานจะถือศีลอดบอย)ยกเวนในกรณีที่มี
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แขกมาเย่ียมเยียนเทานั้น (เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 5/179-180 หมายเลข
หะดีษ 3416, 3417 ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 4044)  
 

และมีรายงานจากสะฮลฺ บิน สะอัด  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู 
รายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ُ  ُفَقاُل  بَابًا اجْلَنَّةِ  يِف  إِنَّ « يَّانُ  َ ائُِمونَ  ِمنْهُ  يَْدُخُل  ،الرَّ  يَْومَ  الصَّ
َحدٌ  ِمنْهُ  يَْدُخُل  َال  ،الِْقيَاَمةِ 

َ
إَِذا ،َلرْيُُهمْ  أ

ْغِلَق  َدَخلُوا فَ
ُ
 يَْدُخْل  فَلَمْ  أ

َحدٌ  ِمنْهُ 
َ
   )١١٥٢، ومسلم برقم ١٨٩٦اكخاري برقم (» أ

ความหมาย "แทจริง ในสวนสวรรคนั้นมีประตูหนึ่ง ซึ่งมีชื่อวาอัร-ร็อยยาน
เปนประตูทางเขาในวันกิยามะฮฺของบรรดาผูที่ถือศีลอด ไมมีผูใดสามารถ
เขาทางนั้นไดนอกจากพวกเขา ดังนั้นในเม่ือพวกเขาเขาไปหมดแลว มันก็
จะถูกปด และจะไมมีผูใดเขาไปอีก" (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย (2/29) 
หมายเลขหะดีษ 1896 และเศาะฮีหฺ มุสลิม (2/808) หมายเลขหะดีษ 
1152) 

 
ในวันกิยามะฮฺการถือศีลอดจะชวยขอไถโทษ(ชะฟาอะฮฺ)ใหแก

ผูที่ถือ จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา แทจริงทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
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يَامُ « يَامُ  َفُقوُل  ،الِْقيَاَمةِ  ْومَ يَ  لِلَْعبْدِ  يَْشَفَعانِ  َوالُْقْرآنُ  الصِّ يْ  : الصِّ
َ
 أ

َعامَ  َمنَْعتُهُ  رَبِّ  هْ  الطَّ ْعيِن  ةَ وَ َوالشَّ  َمنَْعتُهُ  : الُْقْرآنُ  َوَيُقوُل  ،ِفيهِ  فََشفِّ
ْعيِن  بِاللَّيْلِ  اجَّْومَ  َعانِ  : قَاَل  ،ِفيهِ  فََشفِّ ، قال ٢/١٧٤رواه أمحد ( »فَيَُشفَّ

رواه أمحد والطربا يف :  ٢/١٠ب املنذري يف الرتغيب والرتهي
 باتك يف اينا أ نبا هارو ،كبري، ورجا حمتج بهم يف الصحيحال
  )نسح دانسإ يف عوجلا

ความหมาย “ศีลอดและ(การอาน)อัลกุรอาน ในวันกิยามะฮฺจะขอไถโทษ 
(ชะฟาอะฮฺ) ใหแกบาว โดยศีลอดจะกลาววา โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉัน
ไดหักหามเขาจากอาหารและอารมณใคร ดังน้ันจงใหฉันไดขอไถโทษ
ใหแกเขา และอัลกุรอานจะกลาววา ฉันไดหักหามเขามิใหนอนในยามคํ่า
คืน ดังนั้นจงใหฉันไดขอไถโทษใหแกเขา ทานนบีกลาววา แลวทั้งสองก็ได
ขอไถโทษใหแกเจาของ” (มุสนัดอิมามอะหฺมัด (2/174) อัล-มุนซิรีย กลาว
ในหนังสืออัต-ตัรฆีบ วัร-ตัรฮีบ (2/10) วา บันทึกโดยอะหฺมัด และ อัฏ-ฏ็
อบรอนีย ในอัล-กะบีรฺโดยสายรายงานท่ีอางอิงไดในตําราหะดีษเศาะฮีหฺ 
และบันทึกโดยอิบนุ อบี อัด-ดุนยา ในหนังสือ อัล-ูอฺ ดวยสายรายงานท่ี
หะสัน) 
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ผูที่ ถือศีลอดจะได รับผลบุญเปนการตอบแทนโดยไมตอง
สอบสวน รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู แทจริงทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ْمثَالَِها َعرْشُ  احْلََسنَةُ  ،يَُضاَقُف  آَدمَ  ابِْن  َقَملِ  لُكُّ «
َ
 َسبِْعِمائَةِ  ِإىَل  أ

ُ  قَاَل  ،ِضْعٍف  ْومَ  إِالَّ  وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ إِنَّهُ  الصَّ
نَا ىِل  فَ

َ
ْجِزى َوأ

َ
 يََدعُ  ،بِهِ  أ

ْجىِل  ِمنْ  َمهُ َوَطَعا َشْهَوتَهُ 
َ
ائِمِ  ،أ  َوفَرَْحةٌ  ،فِْطِرهِ  ِعنْدَ  فَرَْحةٌ  فَرَْحتَانِ  لِلصَّ

ْطيَُب  ِفيهِ  َوخَلُلُوُف . َربِّهِ  ِلَقاءِ  ِعنْدَ 
َ
ِ  ِعنْدَ  أ  »الِْمْسِك  ِريِح  ِمنْ  ابَّ

 )١١٥١، ومسلم ١٩٠٤اكخاري (
ความหมาย “การงานท้ังหมดของลูกหลานอาดัมจะไดรับภาคผลบุญ
ทวีคูณจากสิบเทาไปจนถึงเจ็ดรอยเทา โดยที่อัลลอฮฺตรัสวา ยกเวนการ
ถือศีลอด แทจริงมันเปนของฉันและฉันจะเปนผูตอบแทนมันดวยตัวของ
ฉันเอง เขาละเวนจากอารมณใครและอาหารอันเนื่องจากฉัน สําหรับผูถือ
ศีลอดเขาจะไดรับความปติยินดีสองคร้ังดวยกัน กลาวคือ คร้ังแรก มี
ความปติยินดีในขณะท่ีเขาละศีลอด(ในดุนยา) คร้ังที่สอง มีความปติยินดี
ในขณะท่ีเขาไดพบกับพระผูอภิบาลของเขา (ในวันอาคิเราะฮฺ) และกล่ิน
ปากของผูที่ถือศีลอด ณ อัลลอฮฺนั้นหอมย่ิงกวากล่ินชะมดเชียง” (เศาะฮี
หฺ อัล-บุคอรีย (2/31) หมายเลขหะดีษ 1904 และเศาะฮีหฺ มุสลิม (2/807) 
หมายเลขหะดีษ 1151) 
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การถือศีลอดจะชวยลบลาง(กัฟฟาเราะฮฺ)จากความผิดพลาด
หลายประการดวยกัน สวนหนึ่งจะลบลางความผิดอันเน่ืองจากการผิดคํา
สาบาน และการฆาสัตวในขณะที่ครองอิหฺรอม(เพื่อบําเพ็ญหัจญและอุม
เราะฮฺ) ดังที่พระองคอัลลอฮฺตรัสวา 

ُ  يَُؤاِخُذُكمُ  َ ﴿ َّ ۡغوِ  ٱ
يَۡمٰنُِكمۡ  ِفٓ  بِٱللَّ

َ
 بَِما يَُؤاِخُذُكم َوَلِٰكن أ

دتُّمُ  يَۡمَٰنۖ  َعقَّ
َ
ٓۥ  ٱۡل َٰرتُُه ِ  إِۡطَعامُ  فََكفَّ ة ۡوَسِط  ِمنۡ  َمَسِٰكيَ  َعَشَ

َ
 َما أ

  ُتۡطِعُمونَ 
َ
وۡ  ۡهلِيُكمۡ أ

َ
وۡ   كِۡسَوُتُهمۡ  أ

َ
 َيِدۡ  لَّمۡ  َفَمن َرَقَبةٖۖ  َتۡرِيرُ  أ

يَّاٖاۚ  ثََلَٰثةِ  فَِصَيامُ 
َ
ٰ  َذٰلَِك   أ يَۡمٰنُِكمۡ  َرةُ َكفَّ

َ
ْ  َحلَۡفُتمۚۡ  إَِذا أ  َوٱۡحَفُظٓوا

يَۡمَٰنُكمۚۡ 
َ
ُ  َكَذٰلَِك  أ ُ  يُبَّيِ َّ  ﴾تَۡشُكُرونَ  َلَعلَُّكمۡ  َءاَيٰتِهِۦ لَُكمۡ  ٱ
 )٨٩ : ةدئاملا(

ความหมาย “อัลลอฮฺจะไมทรงเอาโทษแกพวกเจาดวยถอยคําที่ไรสาระ
ในการสาบานของพวกเจา แตทวาพระองคจะทรงเอาโทษแกพวกเจา
ดวยถอยคําที่พวกเจาปลงใจสาบาน แลวส่ิงไถโทษมันน้ัน คือการให
อาหารแกคนยากจนจํานวนสิบคน จากอาหารปานกลางของส่ิงที่พวกเจา
ใหเปนอาหารแกครอบครัวของพวกเจา หรือไมก็ใหเคร่ืองนุงหมแกพวก
เขา หรือไถทาสคนหน่ึงใหเปนอิสระ สวนผูที่ไมมีความสามารถก็ใหถือศีล
อดสามวัน นั่นแหละคือการไถโทษในการสาบานของพวกเจา เม่ือพวก
เจาไดสาบานไว และจงรักษาการสาบานของพวกเจาเถิด ในทํานอง
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เชนนี้แหละอัลลอฮฺจะทรงแจกแจงบรรดาโองการของพระองคแกพวกเจา 
เพื่อวาพวกเจาจักไดขอบคุณ” (อัล-มาอิดะฮฺ : 89) 

 
และอัลลอฮฺตรัสวา 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  َ  َءاَمُنوا ۡيدَ  َتۡقُتلُوا نُتمۡ  ٱلصَّ

َ
ۚ  َوأ  َوَمن ُحُرمٞ

َتَعّمِدٗ  ِمنُكمَقَتلَُهۥ  بِهِۦ َيُۡكمُ  َعمِ ٱلَّ  ِمنَ  َقَتَل  َما ّمِۡثُل  آءٞ فََجزَ  امُّ
وۡ  ٱۡلَكۡعَبةِ  َبٰلِغَ  َهۡديَۢا ّمِنُكمۡ  َعۡدلٖ  َذَوا

َ
ٞ  أ َٰرة وۡ  َمَسِٰكيَ  َطَعامُ  َكفَّ

َ
 أ

َُذوَق  اِصَيامٗ  َذٰلَِك  َعۡدُل  ۦِۗ  َوَباَل  ّلِ ۡمرِه
َ
ُ ٱ َعَفا أ ا َّ  َوَمنۡ  َسَلَفۚ  َعمَّ

ُ  َفَينَتقِمُ  َعدَ  َّ ُ  ِمۡنهُۚ  ٱ َّ  )٩٥ : ةدئاملا( ﴾ٱنتَِقااٍ  وذُ  َعزِيزٞ  َوٱ

ความหมาย “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงอยาฆาสัตวลาในขณะท่ีพวก
เจากําลังครองอิหฺรอมอยู และผูใดในกลุมพวกเจาไดฆามันโดยเจตนา
แลวไซร การชดเชยก็คือ(จายคาชดใชในจํานวนที่เทากับสัตว)ชนิด
เดียวกับที่ถูกฆา (จากปศุสัตว) โดยผูที่ยุติธรรมสองคนในกลุมพวกเจาจะ
กระทําการชี้ขาดมันในฐานะเปนสัตวพลีที่ไปถึง อัล-กะฮฺบะฮฺ หรือไมก็ให
มีการลงไถโทษ คือการใหอาหารแกบรรดาคนยากจน หรือส่ิงที่เทาเทียม
ส่ิงนั้นดวยการถือศีลอด เพื่อที่เขาจะไดล้ิมรสผลภัยจากการกระทําของ
เขา อัลลอฮฺไดทรงอภัยใหจากส่ิงที่ไดลวงเลยมาแลว และผูใดกลับกระทํา
อีกอัลลอฮฺจะทรงลงโทษเขา และอัลลอฮฺคือผูทรงเดชานุภาพ ผูทรง
ลงโทษ” (อัล-มาอิดะฮฺ : 95) 
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จากหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา ฉันไดยินทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ْهِلهِ  يِف  الرَُّجلِ  فِتْنَةُ «
َ
ِ  أ ِ ُرَها َوَما َالةُ  تَُكفِّ َدقَةُ  مُ ايَ لصِّ َوا الصَّ  »َوالصَّ

 )١٨٩٥ مقرب يراخكا(
ความหมาย “ความผิดของสามีที่มีตอสมาชิกในครอบครัวและทรัพยสิน
ของเขา จะถูกลบลางดวยกับการละหมาด การถือศีลอด และการบริจาค
ทาน” (อัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 1895) 

 
ผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและปฏิบัติศาสนกิจอื่นท่ีเปน

ฟรฎ เขาจะเปนผูหนึ่งในจํานวนของบรรดาผูสัจจริง(ศิดดีกีน) และบรรดา
ผูตายในสมรภู มิ(ชุฮะดาอ )  จากอัมร  บิน  มุรเราะฮฺ  อัล -ุฮะนีย 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา มีชายคนหน่ึงไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวกลาววาทานมีความคิดเห็นวาอยางไร หากฉัน
ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และทานเปนเราะสูล
ของอัลลอฮฺ ฉันดํารงการละหมาดหาเวลา ฉันจายซะกาต ฉันถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอน และฉันละหมาดกิยามในเดือนเราะมะฎอน ดังนั้น ฉัน
จะเปนคนที่อยูในประเภทใด? ทานนบีตอบวา “ทานเปนหนึ่งจากบรรดา
ผูสัจจริง(ศิดดีกีน)และบรรดาผูตายในสมรภูมิ(ชุฮะดาอ)” (เศาะฮีหฺ อิบนิ 
หิบบาน (5/184) หมายเลขหะดีษ 3429, อัล-ฮัยษะมียฺ ไดกลาวไว
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ในมัจญมะฮฺ อัซ-ซะวาอิด วารายงานโดย อัล-บัซซารฺ ผูรายงานเปน
สายสืบเศาะฮีหฺ ยกเวนอาจารยสองทานของอัล-บัซซารฺ ฉันหวังวามันจะ
เปนรายงานที่หะสันหรือเศาะฮีหฺ) 

และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนจะชวยลบลางความผิด
ตางๆ จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา ทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ « مَ  َما َ  »َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )٧٥٩ مقرب ملسمو ،١٩٠١ يراخكا(

ความหมาย "ผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดวยความศรัทธา และ
มุงหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮฺ ความผิดที่เขาเคยกระทํามากอนหนา
นั้นจะไดรับการอภัยโทษ" (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย (2/31) หมายเลขหะดีษ 
1901 และเศาะฮีหฺ มุสลิม (1/523) หมายเลขหะดีษ 759) 
 

และในบางเวลาอัลลอฮฺไดใหมีความเหล่ือมลํ้าและเพิ่มพูน
ความดีงามมากกวาอีกเวลาหน่ึง เชนดังตัวอยางตอไปนี้ 

การ ถือ ศีลอดหกวั น ใน เ ดื อน เชาวาล  จากอบู  อั ย ยูบ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา  
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ْيَبَعهُ  ُعمَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ «
َ
ْهرِ  َكِصيَامِ  اَكنَ  َشوَّالٍ  ِمنْ  ِستًّا أ َّ  »ا

 )١١٦٤ مقرب ملسم(
ความหมาย "ผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ตอจากนั้นเขาถืออีกหก
วันในเดือนเชาวาล เสมือนกับเขาถือศีลอดตลอดท้ังป” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 
(2/822) หมายเลขหะดีษ 1164) 

 
การถือศีลอดในเดือนมุหัรรอม โดยเฉพาะในวันท่ี 10 จากอ

บีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

فَْضُل «
َ
يَامِ  أ ِ  َشْهرُ  َرَمَضانَ  َنْعدَ  الصِّ مُ الْمُ  ابَّ فَْضُل  ،َحرَّ

َ
َالةِ  َوأ  الصَّ

  )١١٦٣ مقرب ملسم( »اللَّيْلِ  َصَالةُ  الَْفِريَضةِ  َنْعدَ 
ความหมาย "การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนเราะมะฎอน คือ
การถือศีลอดในเดือน อัล-มุหัรร็อม ของอัลลอฮฺ และการละหมาดท่ี
ประเสริฐที่สุดหลังจากละหมาดฟรฎ คือการละหมาดในยามค่ําคืน" 
(เศาะฮีหฺ มุสลิม (2/821) หมายเลขหะดีษ 1163) 
 

จากอบู เกาะตาดะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู เลาวา แทจริงทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถูกถามถึงการถือศีลอดใน
วันอาชูรออ(วันที่ 10 เดือนมุหัรรอม) ทานตอบวา  
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رُ « نَةَ  يَُكفِّ  )١١٦٣ مقرب ملسم( »الَْماِضيَةَ  السَّ

ความหมาย "มันจะชวยลบลางความผิดในปที่ผานมา”  (เศาะฮีหฺ มุสลิม 
(2/821) หมายเลขหะดีษ 1163) 

 
การถือ ศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ  จากอบู  เกาะตาดะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ถูกถามถึงการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ทานตอบวา  

ْحتَِسُب «
َ
ِ  بَلَ  أ نْ  ابَّ

َ
رَ  أ نَةَ  يَُكفِّ ِ  السَّ

نَةَ  ،َقبْلَهُ  الَّ ِ  َوالسَّ
 »َنْعَدهُ  الَّ

  )١١٦٢ مقرب ملسم(
ความหมาย "ฉันคาดหวังจากอัลลอฮฺวา มันจะชวยลบลางความผิดในปที่
ผานมาและในปที่จะมาถึง”  (เศาะฮีหฺ มุสลิม (2/819) หมายเลขหะดีษ 
1162) 
 

การถือศีลอดสามวันในแตละเดือน  จากอบู  ฮุ ร็อยเราะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู กลาววา  

 ِ وَْصا
َ
يَّامٍ  ثََالثَةِ  ِصيَامِ  : بِثََالٍث  وسلم عليه اهللا صىل َخِلييِلْ  أ

َ
 ِمنْ  ك

ِ  َشْهرٍ  لُكِّ  َ َ  َوَرْكَع نْ  الضُّ
َ
وتِرَ  َوأ

ُ
نْ  َقبَْل  أ

َ
ْرقُدَ  أ

َ
اكخاري برقم ( .أ

  )٧٢١، ومسلم برقم ١١٧٨
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ความหมาย “เพื่อนซ้ีของฉัน(ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ไดส่ังเสียฉันสามประการ คือ การถือศีลอดสามวันในแตละเดือน  การ
ละหมาดฎฮาสองร็อกอัต และใหฉันละหมาดวิตรฺกอนที่จะนอน” (เศาะฮี
หฺ อัล-บุคอรีย (1/364) หมายเลขหะดีษ 1178 และเศาะฮีหฺ มุสลิม 
(1/499) หมายเลขหะดีษ 721) 

 
การถือศีลอดในวันจันทรและวันพฤหัสบดี จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู จากทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา 

ْقَماُل  ُض ُيْعرَ «
َ
ِحبُّ  ،َواخْلَِميِس  اِالثْننَْيِ  يَْومَ  هللاِ ا بل اْأل

ُ
نْ  فَأ

َ
 أ

نَا َقَميِل  ُفْعَرَض 
َ
 ثيدح : لاقو ،٧٤٧ مقرب يذمرتلا هاور( »َصائِمٌ  َوأ

  )بيرغ نسح
ความหมาย “การงานของปวงบาวจะถูกนําเสนอตออัลลอฮฺในวันจันทร
และวันพฤหัสบดี ดังนั้นฉันรักที่จะใหการงานของฉันถูกนําเสนอ ในขณะ
ที่ฉันถือศีลอด” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย (3/122) หมายเลขหะดีษ 747 
เขากลาววา เปนหะดีษหะซัน เฆาะรีบ) 

 
และการสรรเสริญท้ังมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาล

แหงสากลจักรวาล การเศาะละวาตและความศานติจงมีแดทานนบีมุหัมมัด
ของเรา รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติ และบรรดาอัครสาวกของทานท้ังหมด
ดวยเทอญ 


