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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

30 หะดีษเฎาะอีฟและเมาฎอฺ 
เก่ียวกับเราะมะฎอนและการถือศีลอด 

 
ما بعدأ... وسلم احلمد هللا والصالة والسالم بل رسول اهللا وبل آ وصحبه   

  
เดือนเราะมะฎอนเปนเทศกาลแหงการเพิ่มพูนความรูและอีหมาน มีการสงเสริมใหขยัน

ทําอะมัลความดี เพราะการทําความดีในเดือนน้ีจะมีมรรคผลเทาทวีคูณกวาการกระทําความดีใน
เดือนอ่ืนๆอีกสิบเอ็ดเดือน ดังนั้น บรรดานักวิชาการ นักบรรยาย เคาะฏีบ ครู อาจารยทั้งหลาย
จึงมักจะหาทีเด็ดในการกระตุนผูคนใหมีความกระตือรือรนในการทําความดี จนบางครั้งเกิดชะลา
ใจและลืมตรวจสอบวาสิ่งที่ตัวเองนํามานั้นมีความถูกตองมากนอยเพียงใด บอยครั้งที่มีการนําหะ
ดีษเมาฎอฺที่ไมมีที่มา ทั้งสายรายงานและผูบันทึกหะดีษมาเลาประกอบการบรรยาย  ซ่ึงนับวา
เปนสิ่งที่อันตรายมาก เพราะการแอบอางวานั่นเปนคําพูดของทานนบีมุหัมมัด โดยที่ไมมี
หลักฐานที่หนักแนนมายืนยันวาทานไดพูดเชนน้ันจริง เทากับวาเปนการโกหกตอทาน  

ทานเราะสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
أَوَبتَْيَلا فًدِّمَعَتُ ميَلَ عَبَذَ كْنَم«

ْ
  »ِار اجَنِ  مُهَدَعْقَ م

ความวา “บุคคลใดเจตนาโกหกตอฉัน เขาจงเตรียมที่พํานักของเขาในนรกเถิด” (บันทึก
โดยอัลบุคอรียฺ) 
หรืออาจเปนหะดีษที่มีสายรายงานออนมาก (เฎาะอีฟญิดดัน) ซ่ึงไมอนุญาตใหนํามายึดปฎิบัติได 
หรือแมแตหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ) ก็ตาม เพราะถึงแมวาจะมีนักวิชาการกลุมหน่ึง
กลาววา สามารถนําหะดีษเฎาะอีฟมาเปนหลักฐานประกอบในเรื่องคุณคาการปฏิบัติคุณงาม
ความดี  (ฟะฎออิล อะอฺมาล) แตก็ตองไมออกจากเงื่อนไขตางๆดังน้ี 
1. ตองไมเปนหะดีษที่ออนมาก (เฎาะอีฟญิดดัน) ซ่ึงหากเปนหะดีษที่เฎาะอีฟมาก ก็จะไม
อนุญาตใหนํามาเปนหลักฐานอางอิงเพ่ือยึดปฏิบัติ 
2. หะดิษเฎาะอีฟที่นํามาอางอิงในเรื่องของคุณงามความดีตองอยูภายใตพ้ืนฐานโดยรวมของ
หลักการศาสนา ดังน้ัน จะไมสามารถนํามาปฏิบัติไดกบัหะดิษที่อยูนอกเหนือสิ่งดังกลาว  
3. ในยามที่ปฏิบัติตามหะดีษดังกลาว ตองไมปกใจเชื่อวาสิ่งน้ันมาจากทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพ่ือที่จะไมเปนการพาดพิงไปยังทานนะบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสิ่ง
ที่ทานไมไดกลาวไว 

สวนการรายงานหรือกลาวถึงหะดีษเฏาะอีฟ (ที่ไมใชเฎาะอีฟญิดดัน หรือเมาฎอฺ) 
ถึงแมวามีนักวิชาการบางกลุมอนุญาตใหกลาวถึงโดยไมจําตองอางสายรายงานหากเปนเรื่อง
เกี่ยวกับคุณคาของการปฏิบัติคุณความดี แตอยางนอยผูที่กลาวถึงก็นาจะทราบบางวาเปนหะ
ดีษเฎาะอีฟ เพราะเวลาจะกลาวถึงควรใชสํานวนที่ไมชัดเจน เชน มีรายงานถึงทานนะบียฺ หรือ 
มีหะดีษกลาววา ไมใชสํานวนชัดเจนเชนทานนะบียฺกลาววาอยางนั้นอยางนี้ เปนตน  
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ดวยเหตุผลขางตน ผูขียนจึงพยายามรวบรวมหะดีษที่เขาขาย เมาฎอฺ เฎาะอีฟญิดดัน 
หรือ เฎาะอีฟเพียงบางสวน เพ่ือเตือนจิตสํานึกทานทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูเขียนเอง 

สุดทายนี้ผูเขียนขออิสติฆฺฟารฺตออัลลอฮฺและขออภัยตอทานผูอานทั้งหลายหากขอผิด
ผลาดใดๆปรากฎบนเอกสารเล็กๆเลมน้ีและขอนอมรับขอติ และขอแกไขจากทานทุกคน 
 

، وبل آ وصحبه أمجعني،وصىل اهللا بل نبينا حممد  
 وأن احلمد هللا رب العاملني

 
ดานียาล เจะสนิ 

ผูเขียน 
 
 

หะดีษที่ 1 
 

َ جِْكارَ بمُهللَا«   »َانَضَمَا رَنْغِّلَبَ وَانَبْعََش وَبََج رِا يفَ
ความหมายของหะดีษ 

“โออัลลอฮฺ โปรดประทานความสิริมงคลตอพวกเราในเดือนเราะญับ ตลอดจนเดือนชะอฺ
บาน และโปรดใหพวกเรามีชีวิตทนั (ไดรับความสิริมงคลใน) เดือนเราะมะฎอนดวยเถิด” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน(เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

(เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 4395) 
 
 

หะดีษที่ 2 
 

 أُانَضَمَ رَاءَا جَذِ إِاتَملَِْك الِءَالُؤَا هَنُمِّلَعُ فَناَك«
َ

 أ:َلْوُقَ فْن
َ

 مُهللَ ا:َانُدَح
  »ًالبََقتُ مِّينَ مُهُمِّلَُستَ وِ يلَانَضَمَ رْمِّلََس وَانَضَمَ رْنِ ميِنْمِّلَس

ความหมายของหะดีษ 
“เม่ือยางเขาเดือนเราะมะฎอน ทานนะบีไดสอนพวกเราดวยคําตางๆเหลานี้ โดยใหคน

หน่ึงในพวกเรากลาววาโออัลลอฮฺ ขอจงมอบสิ่งดีๆจากเราะมะฎอนใหแกฉัน และขอจงมอบเราะ
มะฎอนใหกับฉัน แลวขอจงรับมอบเราะมะฎอนจากฉันในสภาพที่ถูกตอบรับอยางสมบูรณ” 
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สถานะของหะดีษ 
เปนหะดีษที่มีสายรายงานเดี่ยว (เฆาะรบี)   

 
แหลงอางอิง 

สิยัรฺอะอฺลาม อันนุบะลาอ : 51/19 
 
 

หะดีษที่ 3 
 

ك َاي: َالَقَف ،َانَبْعَش ْنِم ٍمَْوي ِرِآخ يِف F ِاهللا ُلْوُسَر َاَنبَطَخ«
َ

 ْمُكلَظَأ َْدق ِاساج اَهُّف
ْ ِْهيِف ٌرْهَش ،ٌَكارَبُم ٌْميِظَع ٌرْهَش أ ْنِم رٌْيَخ ٌَةلَ

َ
 ُهَامَيِص َاىلَعَي ُاهللا َلَعَج ،ٍرْهَش ِْفل

ْ َامَيِقَو ،ًةَْضيَِرف أ ْنَمَك َناَك رَِْياخل َنِم ٍَةلْصخَِب ِْهيِف َبرَقَي ْنَم ًخ،ُّوَطَي ِهِلَ
َ

 ًةَْضيَِرف ىد
أ ْنَمَك َناَك ِْهيِف ًةَْضيَِرف ىدَأ ْنَمَو ُ،اهَوِس اَْميِف

َ
  »الخ... ُاهَوِس اَْميِف ًةَْضيَِرف نَْيِْعبَس ىد

ความหมายของหะดีษ 
“ทานเราะสูลุลลอฮฺไดบรรยายใหพวกเราฟงในวันสุดทายของเดือนชะอฺบานเดือนหนึ่ง วา โอ

มนุษย ทั้งหลาย แทจริงพวกทานกําลังจะเขาสูเดือนอันยิ่งใหญ เดือนที่เปนสิริมงคล เดือนที่มีคืนหนึ่งใน
น้ันซึ่งดีกวาหนึ่งพันเดือน อัลลอฮฺไดกําหนดใหการศีลอดในเดือนน้ีเปนขอบังคับ และการละหมาด(กิ
ยาม)ในชวงคืนของเดือนนี้เปนสิ่งสงเสริม ผูใดที่กระทําการบางอยางดวยสิ่งบงบอกวาเปนความดีใน
เดือนน้ี จะไดรับผลบุญเสมือนเปนผูปฏิบัติตามขอบังคับ(วาญิบ)ในเดือนอ่ืนๆ และผูใดที่ปฏิบัติตาม
ขอบังคับเดียวในเดือนน้ี จะไดรับผลบุญเสมือนเปนผูปฏิบัติตามขอบังคับเจ็ดสิบขอบังคับในเดือนอ่ืนๆ
...” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มุงกัรฺ  
 
แหลงอางอิง 

อัลสิลสิละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ: 871/2 
 
 

หะดีษที่ 4 
 

ْمخ« ْطرَفُف ٌسَ  ،َُةْبيِْغالَو ،ُةَْميِماجَو ،ُبِذَْكال: َءْوُضُْوال َنْضُْقنَيَو ،َِمائالص َنِّ
َاَو ،ٍةَوْهَِشب ُرَظاجَو   »َُةبِذاَْكال نُْيِمْ
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ความหมายของหะดีษ 
“หาอยางที่ทําใหการถือศีลอด และวุฎอฺเปนโมฆะ คือการพูดเท็จ การกลาววาราย การ

นินทา การมองดวยตัณหา และการสาบานในสิ่งที่รูตัววาเปนเท็จ” 
 
สถานของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ: 6096 
 
 

หะดีษที่ 5 
 

َأ يَْم لُم ، عُهَرزَْئِ مدَ شَانَضَمَ رَلَخَا دَِذ إَناَك«
ْ

ِت ف   »َخِلَْسَن يَح ُهَاشَرِ
ความหมายของหะดีษ 

“เม่ือเขาชวงเดือนเราะมะฎอน ทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะสวมรัด
ผาชวงลางของทานดวยการปดมัดอยางแนน บงบอกถึงการลดความถี่ของการนอนกับภรรยา
และเตรียมพรอมที่จะใหความจริงจังและความพยายามในการทําอิบาดะฮฺ หลังจากนั้นทานจะไม
ลุกไปสูที่นอนของทานจนกวาผาดังกลาวจะเปด” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 4398 
 
 

หะดีษที่ 6 
 

ُو فعلمَل« َ ْ َ أ ْتنَمحََك َانَضَمَر يِف اَم ُادَبِْعال ْ
ُ

أ يِتم
َ

ُّلك َُةنسالـ َنْوَُكت ْن  ِنإ ،َانَضَمـَر اَهـُ
َاجل أَر ْنِم َانَضَمَِرل ُنِّيزََُتل َةنْ

ْ
  طويل واحلديث»  ...  ِلْوَحـْال ىَِلإ ِلْوَحْـال ِس

ความหมายของหะดีษ 
“หากวาบาวของอัลลอฮฺทั้งหลายไดรูในสิ่งตางๆที่มีอยูในเดือนเราะมะฎอน แนนอนเหลือเกิน

วาประชาชาติของฉันยอมคาดหวังใหปทั้งปเปนเดือนเราะมะฎอน แทจริงสวนสวรรคน้ันจะถูกประดับ
ประดาเพื่อเตรียมรับเราะมะฎอนตั้งแตตนปจนถึงปถัดไป ...” จนจบหะดีษซึ่งมีความยาวมาก" 
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สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่ มุงกัรฺ   
 
แหลงอางอิง 

อัลสิลสิละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ : 1325/3 
 
 

หะดีษที่ 7 
 

أ ُالََزت َال«
ُ

أ اَم رٍْيخَِب يِتم
َ

  »َرْطِْفال اُْوجلَعَو َرْوُحالس اْوُخر
ความหมายของหะดีษ 

“ประชาชาติของฉันยังคงอยูอยางประเสริฐ ตราบใดที่ยังคงเริ่มเวลาการรับประทาน
อาหารกอนถือศีลอด (สุหูรฺ) ไปในเวลาชวงทายๆ และรีบรับประทานอาหารละศีลอด (ฟุฏรฺ) ใน
เวลาชวงแรก” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ: 6212 
 
 

หะดีษที่ 8 
 

أ«
َ

أَو ،ٌةمَْحَر َانَضَمَر ِرْهَش ُلو
َ

  »ِاراج َنِم ٌْقتِع ُهُرِخآَو ،ٌةَرِفْغَم ُهُطَسْو
ความหมายของหะดีษ 

“ชวงแรกของเดือนเราะมะฎอนเปนชวงแหงการรับความเมตตาปรานี สวนชวงที่สอง
เปนชวงแหงการรับการอภัยโทษ และชวงที่สามเปนชวงแหงการเปนไทจากไฟนรก” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 2135 
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หะดีษที่ 9 

 
  »ُّدَُرت َال ًةَوْعَدِ هِرِْطف َْدنِع ِِمائلصِل نِإ«

ความหมายของหะดีษ 
“แทจริงสําหรับผูที่ถือศีลอด ในขณะที่เขากําลังจะละศีลอดอยูน้ัน เปนชวงเวลาที่ดุอา

ของเขาจะไมถูกปฏิเสธจากอัลลอฮฺ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 1965 
 
 

หะดีษที่ 10 
 

أ اَذِإ َناَك«
َ

أ َكِقْزِر بََلَو ُتْمُص ََكل مُهللَا: َالَق َرَطْف
َ

 ،ِّينِم ْلبََقتَف ،ُتْرَطْف
أ َكنِإ

َ
َنت  »ُْميِلَْعال ُْعيِمالس ْ

ความหมายของหะดีษ 
“เม่ือทานเราะสุลลุลลอฮฺละศีลอดทานจะกลาววา “โออัลลอฮฺ แทจริงฉันถือศีลอดเพื่อ

พระองค และฉันละศีลอดดวยปจจัยจากพระองค ขอจงตอบรับอิบาดะฮฺจากฉัน แทจริงพระองค
คือผูทรงไดยินและรูยิ่ง” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน(เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 4350 
 
 

หะดีษที่ 11 
 

أ ٍِكارَِتب َْسَيل َاىلَعَيَو ََكارَبَي َاهللا نِإ«
َ

أ َةَْحيِبَص نَْيِمِلْسُالم َنِمً داَح
َ

 ٍمَْوي ِلو
ُ َرَفَل الِإ َانَضَمَر ِرْهَش ْنِم َ«  
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ความหมายของหะดีษ 

“แทจริงอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา จะไมปลอยใหคนใดคนหนึ่งในหมูชนมุสลิม ใช
ชีวิตผานไปจากชวงเชาของวันแรกในเดือนเราะมะฎอน นอกจากเขาจะไดรับการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺ” 
 
สถานภาพหะดีษ 

เปนหะดีษทีถ่กูอุปโลกนขึ้นมา(เมาฎอฺ)   
 
แหลงอางอิง 

อัลสิลสิละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ: 296/1 
 
 

หะดีษที่ 12 
 

سئل اجيب عليه الصالة والسالم عن فضائل الرتاويح ىف شهر رمضان «
ته أمهأ خيرج املؤمن ذنبه يف:فقال لة كيوم و ، و الليلة اخكانية يغفر ول 

ن اكنا مؤمنني، و الليلة اخكاخكة ينادى ملك من حتت العرش؛ إ ولألبوية 
جر تقدم من ذنبك، و الليلة الرابعة  من األ استأنف العمل غفر اهللا ما

جنيل والفرقان، و الليلة اخلامسة أعطاه اهللا تعاىل  واإلةمثل قراءة احكورا
، و سجد احلرام ومسجد املدينة واملسجد األمثل من صىل يف امل ق

عطاه اهللا تعاىل ثواب من طاف باكيت املعمور ويستغفر  أالليلة السادسة 
لك حجر ومدر، و الليلة السابعة فكأنما أدرك مو عليه السالم ونرصه 

براهيم إبل فرعون وهامان، و الليلة اخكامنة أعطاه اهللا تعاىل ما أعطى 
 عليه ه السالم، و الليلة احكاسعة فكأنما عبد اهللا تعاىل عبادة اجيبعلي

نيا واآلخرة،  الصالة والسالم، و الليلة العارشة يرزقه اهللا تعاىل خري ا
نيا كيوم و من بطن أمه، و الليلة  و الليلة احلادية عرش خيرج من ا

لة  اكدر، و الليلة اخكاخكة اخكانية عرش جاء يوم القيامة ووجهه اكلقمر 
عرش جاء يوم القيامة آمنا من لك سوء، و الليلة الرابعة عرش جاءت 
املالئكة يشهدون  أنه قد صىل الرتاويح فال حياسبه اهللا يوم القيامة، و 

، و الليلة اخلامسة عرش تصىل عليه املالئكة ومحلة العرش والكر
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خول يف  الليلة السادسة عرش كتب اهللا  براءة اججاة من اجار وبراءة ا
اجلنة، و الليلة السابعة عرش يعطى مثل ثواب األنبياء، و الليلة اخكامنة 

يك، و الليلة اهللا أن ر عبد عرش نادى امللك يا  عنك وعن وا
لليلة العرشين يعطى  الفردوس، و ااحكاسعة عرش يرفع اهللا درجاته يف

 ثواب الشهداء والصاحلني، و الليلة احلادية والعرشين بىن اهللا  بيتا يف
اجلنة من اجور، و الليلة اخكانية والعرشين جاء يوم القيامة آمنا من لك غم 

 اجلنة، و الليلة وهم، و الليلة اخكاخكة والعرشين بىن اهللا  مدينة يف
 وعرشون دعوة مستجابة، و الليلة ةربعأن  الرابعة والعرشين اك

اخلامسة والعرشين يرفع اهللا تعاىل عنه عذاب القرب، و الليلة السادسة 
والعرشين يرفع اهللا  ثوابه أربعني خما، و الليلة السابعة والعرشين جاز 

اط اكلربق اخلاطف، و الليلة اخكامنة والعرشين يرفع رصيوم القيامة بل ال
عطاه اهللا ثواب أ اجلنة، و الليلة احكاسعة والعرشين هللا  ألف درجة يفا
 لك من ثمار يعبد يا: لف حجة مقبولة، و الليلة اخكالثني يقول اهللاأ

أنا ربك وأنت  اجلنة واغتسل من مياه السلسبيل وارشب من الكوثر
  »يعبد

ความหมายของหะดีษ 
“ไดมีการถามทานนะบียฺเกี่ยวกับความประเสริฐของการละหมาดตะรอวัยหฺในเดือน แลวทาน

นะบียฺก็กลาววา 
มุอฺมิน ผูออกละหมาดตะรอวัยหฺในคืนแรกจะพนจากบาปของเขาทั้งปวงเสมือนกับวันที่เขา

ถูกคลอดจากทองมารดาและในคืนที่สอง   อัลลอฮฺจะใหอภัยโทษแกเขาและบิดาของเขาหากเขาทั้ง
สองเปนผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ 

และในคืนที่สาม มลาอิกะฮฺจะประกาศตอผูอยูใตอะรัชวาเจาจงเริ่มทําความดีตอไปเถิดเพราะ
ความชั่วทั้งหลายถูกลบลางออกไปหมดแลว และในคืนที่สี่   เขาจะไดรับผลบุญเทากับคนที่อาน
คัมภีรเตารอต อินญีล และอัลกุรฺอานและในคืนที่หาไดรับผลบุญเทากับผูที่ไดไปละหมาดทีมัสญิด  
หะรอม มัสญิดนะบะวีย มัสญิดอัลอักศอและในคืน ที่หก   ไดรับผลบุญเทากับผูที่ไปทําเฏาะวาฟ ณ 
บัลตุลมะอฺมูรฺ  บรรดาหินและวัตถุทั้งหมดในโลกนี้จะขออภัยโทษใหแกเขา และในคืนที่เจ็ด   เขาจะ
ไดผลบุญเสมือนวาเขาไดเกิดทันในสมัยที่ทานนะบียฺมูสาและไดชวยเหลือทานในการตอสูกับฟรอูน
และฮามานและในคืนที่แปด   จะไดรับผลบุญเหมือนกับผลบุญที่อัลลอฮฺไดประทานแกนะบียฺอิบรอฮีม
และในคืนที่เกา   ผลบุญที่ไดรับจะเทากับผลบุญการอิบาดะฮฺของนะบียฺมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม และในคืนที่สิบ อัลลอฮฺจะบันดาลใหเขาพบแตความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหนา   และในคืน
ที่ที่สิบเอ็ด หากพวกเขาสิ้นชีวิตในคืนนี้ เขาก็เหมือนกับทารกที่ถูกคลอดใหมๆในคืนที่สิบสองเขาจะ
เกิดมาในวันกิยามะฮฺดวยใบหนาที่ดุจด่ังดวงจันทรเต็มดวง และในคืนที่สิบสาม เขาจะปรากฏในวันกิ
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ยามะฮฺอยางผูบริสุทธิ์ ปลอดจากความชั่วรายทั้งปวง และในคืนที่สิบสี่ ในวันกิยามะฮฺบรรดามลาอิ
กะฮฺจะรวมกันยืนเคียงขางเขาเปนพยานวาเขาไดละหมาดตะรอวัยหฺแลว แลวเขาก็จะไมถูกสอบสวน
อีกตอไปในวันนั้น และในคืนที่สิบหาบรรดามลาอิกะฮฺไมวาจะเปนผูที่ทําหนาที่แบกอะรัชและกุรสียฺ
ตางจะอวยพรใหแกเขาและในคืนที่สิบหก เขาจะถูกบันทึกวาเปนผูปลอดภัยจากนรกและในคืนที่สิบ
เจ็ด เขาจะไดผลบุญเทากับผลบุญบรรดานบีรวมกันและในคืนที่สิบแปด มลาอิกะฮฺจะประกาศชื่อของ
เขาวา แนแทพระองคอัลลอฮฺจะใหอภัยโทษในตัวเขาและบิดามารดาของเขา และในคืนที่สิบเกา อัลลอ
ฮฺจะยกฐานะของเขาอยางสูงสงในชั้นฟรเดาสฺ และในคืนที่ยี่สิบ เขาจะไดรับผลบุญเทากับผลบุญของ
บรรดาผูที่ตายชะฮีดและกัลยาณชน และในคืนที่ยี่สิบเอ็ด อัลลอฮฺจะสรางบานหลังหนึ่งดวยรัศมีใหแก
เขา และในคืนที่ยี่สิบสอง เขาจะปรากฏตัวในวันกิยามะฮฺโดยปราศจากความโสกเศราและความทุกข 
และในคืนที่ยี่สิบสาม อัลลอฮฺไดเตรียมเมืองไวเมืองหน่ึงใหเขาครอบครอง และในคืนที่ยี่สิบสี่ อัลลอฮฺ
จะเปดโอกาส ใหแกเขา โดยตอบรับดุอาอฺจากเขายี่สิบสี่ประการ และในคืนที่ยี่สิบหา อัลลอฮฺจะยก
โทษการโทรมานในกุบูรฺ ใหแกเขา และในคืนที่ยี่สิบหก อัลลอฮฺจะเพ่ิมพูนผลบุญใหแกเขาเทากับทําอิ
บาดะฮฺสี่สิบป และในคืนที่ยี่สิบเจ็ด เขาจะเดินผานสะพานศิรอฏ็อลมุสตะกีมดุจฟาแลบในพริบตา และ
ในคืนที่ยี่สิบแปด อัลลอฮฺจะยกฐานะใหเขาหนึ่งพันชั้นในสวรรค และในคืนที่ยี่สิบเกา อัลลอฮฺจะ
ประทานผลบุญใหเทากับผลบุญการประกอบพิธีหัจญหน่ึงพันครั้ง และในคืนที่สามสิบ อัลลอฮฺจะ
กลาววา “โอบาวของฉันจงมารับประทานผลไมในสวรรคและจงอาบน้ําสัลสะบีล จงด่ืมนํ้าอัลเกาษัร ซ่ึง
เราเปนเจาของเจา เจาเปนบาวของเรา” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่ถูกอุปโลกนขึ้นมา (เมาฎอฺ) ไมมีสายรายงานมารับรอง   
 
แหลงอางอิง 

ฟตวา อัลลัจฺนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ : 10/151 
 
 

หะดีษที่ 13 
 

  »رََِضاحل يِف ِرِطْفُلماَك ِرَفالس يِف َانَضَمَر ُِمائَص«
ความหมายของหะดีษ 

“สําหรับผูที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ขณะที่อยูในชวงเดินทางนั้น เปรียบเสมือนผูที่
ไมไดถือศีลอดในชวงที่อยูกับบาน” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 3456 
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หะดีษที่ 14 
 

 ِْليِبَس يِف ِةَقَفجاَك ِْهيِف َةَقَفاج نِإَف ،َانَضَمَر ِرْهَش يِف ِةَقَفاج يِف اْوُطَِسْبان«
  »ِاهللا

ความหมายของหะดีษ 
“ทานทั้งหลายจงใจกวางในการจับจายนะฟะเกาะฮฺในเดือนเราะมะฎอน เพราะการ

จับจายนะฟะเกาะฮฺในเดือนนี้เทากับวาการใชจายในหนทางของอัลลอฮฺ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 1324 
 

หะดีษที่ 15 
 

 ُهُؤَخُدَو ،ٌفَاقَضُم ُُهلَمَقَو ،ٌْحيِبَْست ُهُتْمَصَو ،ٌةَادَبِع ِِمائالص ُمَْون«
  »ٌرْوُفْغَم ُهُبْغَذَو ،ٌابََجتْسُم

ความหมายของหะดีษ 
“การนอนหลับของผูที่ถือศีลอดอยูน้ันถือเปนการทําอิบาดะฮฺ การเงียบของเขาจะเปนการตัส

บีหฺ การทําอิบาดะฮฺของเขาจะเปนสิ่งทวีคูณ ดุอาของเขาจะไดรับการตอบรับ และบาปของเขาจะรับ
การอภัยโทษ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน(เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 5972 
 
 



11 

หะดีษที่ 16 
 

أ ْنَم«
َ

ْ َانَضَمَر ْنِم ِْهَيلَعَو َانَضَمَر َكَرْد  ُْهنِم َُلبْقُف َال ُهنِإَف ،ِهِضْقَف َْمل ٌءَ
  »ُهَمْوَُصي َح

ความหมายของหะดีษ 
“ผูใดที่ทันมีชีวิตในเดือนเราะมะฎอนเดือนใหม ทั้งๆที่เขายังมีศีลอดของเดือนเราะ

มะฎอนเกาที่เขายังไมไดชดอีก การถือศีลอดของในเดือนใหมของเขาจะไมถูกตอบรับจนกวาเขา
จะถือศีลอดชดของเกากอน” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน(เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 5376 
 
 

หะดีษที่ 17 
 

أ ْنَم«
َ

 ُْهنَق ِضْقَف َْمل ،ٍضَرَم َالَو ،ٍةَصْخُر رِْيَل ْنِم َانَضَمَر ْنِم ًماَْوي َرَطْف
ِّلك ِرْها ُمْوَص   »ُهَامَص ْنَِو ُهُ

ความหมายของหะดีษ 
“ผูที่ไมถือศีลอดเพียงวันเดียวในเดือนเราะมะฎอน โดยไมมีขอผอนปรนใดๆและไมได

ปวย ไมสามารถที่จะชดวันเดียวที่ขาดนั้นไดดวยการถือศีลอดตลอดทั้งปหาก ถึงแมวาเขาจะถือ
ศีลอดตลอดทั้งปก็ตาม” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 5462 
 
 

หะดีษที่ 18 
 

  »نِْيَيَرْمُقَو نَِْيتجَحَك َناَك َانَضَمَر يِف ارًْشَع َفََكتْاق ْنَم«
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ความหมายของหะดีษ 
“ผูใดที่อยูในมัสญิด(อิอฺติกาฟ)ไดสิบวันในเดือนเราะมะฎอนเปรียบเสมือนเขาไดทําหัจญ

สองครั้งและทําอุมเราะฮฺสองครั้ง” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษทีถ่กูอุปโลกนขึ้นมา (เมาฎอฺ)  
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 5451 
 
 

หะดีษที่ 19 
 

  »ِْرتِْوالَو ًةَعَْر َْنيرِْشِِعب ٍةَاعمََج رِْيَل يِف َانَضَمَر ِرْهَش يِف ِّيلَُصي َناَك«
ความหมายของหะดีษ 

“ทานเราะสูลุลลอฮฺเคยละหมาดในเดือนเราะมะฎอนยี่สิบร็อกอะฮฺและละหมาดวิติรฺ โดย
ไมไดทําเปนญะมาอะฮฺ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษทีถ่กูอุปโลกนขึ้นมา (เมาฎอฺ)   
 
แหลงอางอิง 

อัลสิลสิละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ: 560 
 
 

หะดีษที่ 20 
 

  » ِّارَْفال َدْعَن ِّراَْكلاَك َانَضَمَر َدْعَن ُِمائالص«
ความหมายของหะดีษ 

“ผูที่ถือศีลอดหลังจากเดือนเราะมะฎอน (มีผลบุญ) เสมือนกับผูที่ไดหวนกลับคืนสู
สมรภูมิสงครามหลังจากที่ไดพายหนี” 
 
สถานะของหะดษี 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออนมาก (เฎาะอีฟ ญิดดัน)  
 
แหลงอางอิง : เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 3527 
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หะดีษที่ 22 

 
األَو ِاءَمالس نَْيَن ٌقلَعُم َانَضَمَر ُرْهَش«

َ
 ِةََِزب الِإ ِاهللا ىَلِإ ُعَفُْري َالَو ، ِضْر

  »ِرْطِْفال
ความหมายของหะดีษ 

“ผลบุญของเดือนเราะมะฎอนจะถูกแขวนอยูระหวางฟากับดิน จะไมถูกเสนอขึ้นยังอัลลอ
ฮฺ นอกจากจะถูกเสนอไปพรอมดวยซะกาตฟตเราะฮฺ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ: 3413 
 

 
หะดีษที่ 23 

 
  »ِرْوُهُّالش بََل َانَضَمَر ِلْضَفَك َانَضَمَر يِف ِةَعُُماجل ُلَْضف«

ความหมายของหะดีษ 
“ความประเสริฐของวันศุกรในเดือนเราะมะฎอนเหมือนความประเสริฐของเดือนเราะ

มะฎอนเหนือเดือนอ่ืนๆ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษทีถ่กูอุปโลกนขึ้นมา (เมาฎอฺ) 
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 3962 
 
 

หะดีษที่ 24 
 

ََو ِمَْويَك ِِهبُْونُذ ْنِم َجَرَخً اباَِستْاحَوً اناَمِْفإ َانَضَمَر َامَق ْنَم« أ ُْهتَ
ُ

  »ُهُّم
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ความหมายของหะดีษ 
“ผูใดที่ละหมาดกิยามในเดือนเราะมะฎอน ดวยใจที่อิมานและมุงหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ 

เขาจะออกมาดวยสภาพที่ปราศจากบาปทั้งปวงเสมือนวาเขาเพิ่งคลอดออกมาจากทองแมของ
เขา” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มุงกัรฺ   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัตตรฺัฆีบ : 602 
 
 

หะดีษที่ 25 
 

ُ َرِفُا غًابَِستْاحَا وًانَمِْف إَانَضَمَ رَامَ صْنَم« َأا تَمَ وِهِْبَن ذْنِ مَمدََقا يَ مَ
َ

  »َرخ
ความหมายของหะดีษ 

“ผูใดที่ละหมาดกิยามในเดือนเราะมะฎอน ดวยใจที่อิมานและมุงหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ 
เขาจะไดรับการอภัยโทษจากบาปของเขาทั้งที่ผานมาและที่จะมาถึง” 

 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่แปลกแยก (ชาซฺ) หากมีเพ่ิมคําวา ( َأا تَمَو
َ

َرخ )   
 
แหลงอางอิง 

เศาะหีหฺ อัลญามิอฺ : 6325 
 
 

หะดีษที่ 26 
 

أ ْنِم ٌمْاس َانَضَمَر نِإَف ،َانَضَمَر اُْولْوُقَي َال«
َ

: اْوُلـْوُق ْنِكـَلَو ،َاىلَعَي ِاهللا ِاءَمْس
  »َانَضَمَر ُرْهَش

 
ความหมายของหะดีษ 

“ทานทั้งหลายอยาไดกลาวเรียกชื่อเดือนวาเราะมะฎอนโดดๆ เพราะเราะมะฎอนเปนชื่อ
หน่ึงของอัลลอฮฺ แตทวา ทานทั้งหลายจงกลาววา เดือนเราะมะฎอน” 
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สถานะของหะดีษ 
เปนหะดีษทีถ่กูอุปโลกนขึ้นมา (เมาฎอฺ)   

 
แหลงอางอิง 

อัลเมาฎอาต :1118 
 
 

หะดีษที่ 27 
 

  »َةَفَرَِعب َةَفَرَع ِمْوَص ْنَق ىَهَغ«
ความหมายของหะดีษ 

“ทานนะบีไดหามการถือศีลอดอะเราะฟะฮฺที่ทุงอะเราะฟะฮฺ” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)   
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ: 6069 
 

หะดีษที่ 28 
 

ْحن ُمَْوي ْمُكِمْوَص ُمَْوي«   »ْمُِرَ
ความหมายของหะดีษ 

“วันที่พวกทานเริ่มถือศีลอดนั่นหละคือวันที่พวกทานจะทํากุรบาน” 
 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่ไมมีแหลงที่มา (ลา อัศละ ละฮุ)   
 
แหลงอางอิง 
 มะญัลละฮฺ อัลมุสลิมูน : 490-491/6 
 

 
หะดีษที่ 29 

 
  »اْوُّحَِصا تْوُمْوُص«



16 

ความหมายของหะดีษ 
“ทานทั้งหลายจงถือศีลอดเถดิ แลวทานจะมีสุขภาพดี” 

 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน (เฎาะอีฟ)  
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 3504 
 

 
หะดีษที่ 30 

 
 أُاءَصِخ«

ُ
  »ُامَيِْقالَ وُامَيِّ الصيِتم

ความหมายของหะดีษ 
“การทําหมันของประชาชาตฉิันคือการถือศีลอดและการละหมาดกิยาม (กลางคืน)” 

 
สถานะของหะดีษ 

เปนหะดีษที่มีสายรายงานออน(เฎาะอีฟ)  หากเพิ่มคําวา ( والقيام ) 
 
แหลงอางอิง 

เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ : 2827 
 

 
 
 
 
 
 


