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คํานํา 
 
หนังสือ 40 บทหะดีษฺ สําหรับเดือนเราะมะฎอน เปนการรวบรวม หะ
ดีษฺตางๆ ของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จํานวนสี่สิบ
กวาหะดีษฺที่เกี่ยวกับคุณคาของเดือนเราะมะฎอน และอะมัลตางๆ ที่
สนับสนุนใหปฏิบัติในเดือนอันเปยมย่ิงดวยความประเสริฐน้ี 

ตนฉบับเดิมของหนังสือเรียบเรียงโดย อบู อัดนาน อัลฟาริ
ตีย ในภาษายาวี ผูจัดทําไดนํามาถอดความเปนภาษาไทยโดยคัดเอา
เฉพาะตัวบทหะดีษฺเทาน้ัน หะดีษบางบทไดนํามาอางอิงใหมโดยคัด
เอาเฉพาะสายรายงานท่ีถูกยอมรับโดยอุละมาอ หมายเลขของหะดีษฺ
อาศัยโปรแกรมสารานุกรมหะดีษฺของบริษัท Harf เปนเกณฑ ยกเวน
หนังสือหะดีษฺที่ไมมีระบุในโปรแกรม 

ผูจัดทําหวังอยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนแก
มุสลิมทุกทานท่ีประสงคจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ใน
เดือนแหงความประเสริฐ เดือนเราะมะฎอน อัล-มุบาร็อก ดวยการ
ปฏิบัติตามจริยวัตรของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

และใครขอกลาวขอบคุณสํานักงานความรวมมือเพ่ือเผยแพร
และสอนอิสลาม สํานักงานอัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เจาของเว็บไซต www.islamhouse.com ที่ไดกรุณา
รับจัดพิมพและเผยแพรหนังสือเลมน้ี 

สิ่งใดท่ีปรากฏเปนขอผิดพลาด ทางผูจัดทําพรอมที่จะรับฟง
คําแนะนําจากผูอานทุกทานดวยความยินดี ขออัลลอฮฺทรงประทาน
เตาฟก 

ผูจัดทํา 
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บทบัญญัติการถือศีลอดจากอัลกุรอาน 
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FאW١٨٣E 
 
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ไดถูกบัญญัติแกสูเจาซ่ึงการถือศีล
อด เชนท่ีเคยถูกบัญญัติแกประชาชาติกอนหนาสูเจามาแลว เผ่ือสูเจา
จะตักวา1(สํารวมและยําเกรง)  

อัล-บะเกาะเราะฮฺ 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ตักวา หมายถึง การยําเกรงตออัลลอฮฺ ดวยการสํารวมตนและปองกันตัวเองใหรอด
พนจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ดวยการปฏิบัติตามคําส่ังของพระองคและละท้ิงส่ิง
ตองหามท้ังหลายท่ีทรงหาม 



คุณคาของเดือนเราะมะฎอนจากอัลกุรอาน 
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FאW١٨٥E 
 
ความวา อันวาเดือนเราะมะฎอนน้ันเปนเดือนท่ีถูกประทานลงมาซึ่ง
คัมภีรอัลกุรอาน เพ่ือเปนทางนําแกมวลมนุษย และเปนสิ่งอธิบาย
เกี่ยวกับทางนําและการแยกแยะอันชัดแจงยิ่ง 

อัล-บะเกาะเราะฮฺ 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หะดีษฺที่ 1 การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนเปนศาสนบังคับ 
 

َلْت  َقنْ  َقا َقْنَها   ُ ابَّ  َ ِ َر ئَِشَة  َراَء :  َخ َخُشو َيْوُم  َن  اَك
ِهلِيَّةِ  ا َ اجلْ يِف  يٌْش  ُقَر ُ ، َتُصوُمُه  ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوُل  َن  اَك َو

ُمهُ  َيُصو َوَسلََّم  َمَر  ،َعلَْيِه 
َ
أ َو َمُه  يَنَة َصا ْلَمِد ا َم  َقِد ا  َفلَمَّ

ا  ،بِِصَياِمهِ  َفَمْن َشاَء  ،ُفرَِض َرَمَضاُن تََرَك َيْوَم َخُشوَراءَ َفلَمَّ
  . َصاَمُه َوَمْن َشاَء تََرَكهُ 

  )١٨٩٧، مسلم رقم ١٨٦٣اكخاري رقم(
 
ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา “วันอา
ชูรออฺ(วันท่ีสิบของเดือนมุหัรฺร็อม) เปนวันท่ีพวกกุร็อยชถือศีลอดกัน
ในยุค    ญาฮิลียะฮฺ(ยุคกอนอิสลาม) ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เองก็ไดถือศีลอดในวันน้ันเชนกันกอนท่ีทานจะเปนรอซูล 
ครั้นเม่ือทานอพยพไปมะดีนะฮฺทานก็ยังไดถือศีลอดในวันน้ันอีกและ
ไดสั่งใหคนอ่ืนๆ ถือศีลอดในวันน้ันอีกดวย จนกระท่ังเม่ือการถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอนไดถูกบัญญัติข้ึน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดเลิกถือศีลอดวันอาชูรออฺ(หมายถึงไมไดเปน
ศาสนกิจบังคับอีกตอไป) ผูใดก็ตามที่ตองการปฏิบัติเขาก็ถือศีลอด(ใน
วันอาชูรออฺ)น้ัน หรือผูใดไมตองการปฏิบัติเขาก็ละท้ิงมัน(ไมถือศีลอด
ในวันอาชูรออฺ)”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 2  ประตูสวรรคเปด ประตูนรกปด 
 

 ُ ِ َصىلَّ ابَّ نَّ َرُسوَل ابَّ
َ
ُ َقْنُه أ َ ابَّ ِ ِ ُهَرْيَرَة َر

َ
َقْن أ

َنَّ « : َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل 
ْ
بَْواُب اجل

َ
 ،ةِ إَِذا َجاَء َرَمَضاُن ُفتَِّحْت أ

بَْواُب اجَّارِ 
َ
َياِطنيُ  ،َوُغلَِّقْت أ َدْت الشَّ   .»َوُصفِّ

  )واللفظ  ١٧٩٣، مسلم رقم ١٧٦٦اكخاري رقم ( 
 
ความวา จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “เม่ือใดที่เราะ
มะฎอนมาถึง ประตูทั้งหลายของสวรรคจะถูกเปดอา(อยางกวางขวาง) 
ประตูทั้งหลายของนรกจะถูกปดตรึง และเหลาชัยฏอนจะถูกมัดไว”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม สํานวนหะดีษเปนของมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 3 เปนไทจากการลงโทษในขุมนรก 
 

ِ ُهَرْيَرةَ 
َ
ُ َقنْ   َقْن أ َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ :  َقاَل  هُ َر َقاَل َرُسوُل ابَّ

َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َمَضاَن « :  ابَّ َر ِمْن َشْهِر  لٍَة  ْ َ ُل  وَّ
َ
أ اَكَن  ا  َذ ِإ
نِّ  ِ

ْ
َياِطنُي َوَمَرَدُة اجل َدْت الشَّ بَْواُب اجَّارِ  ،ُصفِّ

َ
َفلَْم  ،َوُغلَِّقْت أ

َباٌب  ِمْنَها  َ  ،ُفْفَتْح 
ْ

جل ا ُب  ْبَوا
َ
أ ِمْنَها َوُفتَِّحْت  ُفْغلَْق  َفلَْم  نَِّة 

ْقبِْل :    َوُيَناِدي ُمَنادٍ  ،َباٌب 
َ
أ َرْيِ  ِّ  ،َيا َبايِغَ اخلْ َوَيا َبايِغَ الرشَّ

ْقرِصْ 
َ
ِ ُقَتَقاُء ِمنَ  ،أ ْلَةٍ  ،اجَّارِ  َوِبَّ َ   .»َوَذلَك لُكُّ 

  )حسن:  ٧٥٩، صحيح اجلامع الصغري لألكا رقم ٦١٨الرتمذي رقم (
ความวา จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “เม่ือคืนแรกของ
เดือน    เราะมะฎอนมาถึง เหลาชัยฏอนและญินท่ีช่ัวรายท้ังหลายจะ
ถูกมัด ประตูทั้งหลายของนรกจะถูกปดตรึง ไมมีประตูใดของมันท่ีถูก
เปดอยูเลย ในขณะที่ประตูทั้งหลายของสวรรคจะถูกเปดอา ไมมีประตู
ใดๆ เลยของมันท่ีถูกปด และจะมีผูที่ปาวประกาศเรียกรองวา ‘โอผูที่
ขวนขวายความประเสริฐ จงรีบมาเถิด1 โอที่ผูขวยขวายความชั่วราย 
จงหยุดเถิด’ และสําหรับอัลลอฮฺน้ันมีผูที่พระองคจะทรงปลดปลอยพวก
เขาจากนรก สิ่งเหลาน้ัน(การเรียกรองและการปลดปลอย) จะเกิดขึ้น
ทุกค่ําคืน(ของเดือนเราะมะฎอน)”   

(รายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย) 

                                                 
1 หมายถึง รีบมาแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺดวยการปฏิบัติความดี 



13 

หะดีษฺที่ 4 การอภัยโทษสําหรับผูถือศีลอด 
 

ِ ُهَرْيَرةَ 
َ
ُ َقْنهُ   َقْن أ َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ :  َقاَل   َر َقاَل َرُسوُل ابَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر « :  َم ابَّ
َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َيَقدَّ َ« .  

  )١٢٧٦، مسلم رقم ٣٧اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ  เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ผูใดท่ีถือศีลอด
ในเดือนเราะ-มะฎอนดวยเปยมศรัทธาและหวังในผลบุญ เขาจะไดรับ
การอภัยจากความผิดบาปที่ผานมาของเขา”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 5 ผลตอบแทนของการถือศีลอดเปนสิทธิของอัลลอฮฺ 
 

ِ  نْ قَ 
َ
َقاَل  أ َقْنُه   ُ ابَّ  َ ِ َر َة  ْيَر ِ   : ُهَر ابَّ َرُسوَل  َسِمْعُت 

ُ َعلَْيِه وََسلََّم َفُقوُل  ُ َعزَّ وََجلَّ «: َصىلَّ ابَّ لُكُّ َقَمِل : َقاَل ابَّ
ُ إِالَّ  َ َيامَ  ابِْن آَدَم  ْجزِي بِهِ  ،الصِّ

َ
نَا أ

َ
   .»ُهَو يِل وَأ

  )١٩٤٢مسلم رقم (
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “องคอัลลอฮฺ ผู
ทรงเกรียงไกรและสูงสงไดมีดํารัสวา ‘การงานทุกประการของมนุษย
น้ัน(จะไดรับผลบุญ)ตามสวนที่เขาไดกระทํา ยกเวนการถือศีลอด 
(ผลตอบแทนตอ)การถือศีลอดนั้นเปนสิทธิของฉัน และฉันจะตอบ
แทน(ตามความประสงคของฉัน)เอง’1”  

(รายงานโดยมสุลิม) 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 น่ันคือ พระองคจะทรงเพ่ิมพูนผลตอบแทนการถือศีลอดใหเทาทวีดวยความเมตตา
ของพระองคตามแตท่ีทรงประสงคโดยไมมีกําหนดตายตัวเชน เจ็ดเทา สิบเทา เจ็ด
รอยเทา ฯลฯเหมือนการปฏิบัติความดีอ่ืนๆ 
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หะดีษฺที่ 6 การถือศีลอดเปนโลปองกัน 
 

 ُ ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوَل  نَّ 
َ
أ َقْنُه   ُ ابَّ  َ ِ َر َة  ْيَر ُهَر  ِ

َ
أ َقْن 

َياُم ُجنَّةٌ «: َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل   َوإِنِ  ،جَيَْهْل  يَْرُفْث َوالَ  َفالَ  ،الصِّ
ِّ َصائٌِم 

ِ ْو َشاَيَمُه َفلَْيُقْل إ
َ
َينْيِ ـ اْمُرٌؤ َقاتَلَُه أ    .»َمرَّ

  )١٧٦١اكخاري رقم(
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “การถือศีลอด
น้ันเปนโลปองกัน1 ดังนั้น(เม่ือผูใดถือศีลอด)แลว เขาอยาไดพูดจา
หยาบโลนและอยาไดประพฤติเย่ียงผูที่ไรจริยธรรม และหากแมนมีผูใด
ตองการทะเลาะเบาะแวงหรือกลาวดาวารายเขา ก็ใหเขากลาวแกคนผู
น้ันวา ‘แทจริงฉันเปนผูถือศีลอด แทจริงฉันเปนผูถือศีลอด’ 2”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 คือปองกันไมใหผูถือศีลอดประพฤติส่ิงท่ีไมดี หรือปองกันเขาจากการตองเขานรก 
2 คือใหกลาวเพียงเทาน้ี โดยไมตองตอบโตดวยคําพูดอ่ืนท่ีอาจจะทําใหการถือศีลอด
บกพรอง 
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หะดีษฺที่ 7 การถือศีลอดทําใหอารมณใครลดลง 
 

ِ  َقْبدِ َقْن  ُ َقْنُه بن َمْسُعوٍد ابَّ َ ابَّ ِ َرُسوُل  َقاَل :  َقاَل َر
َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ ا ِ َصىلَّ  بَّ ِب « :  ا َبا لشَّ ا َمْعرَشَ   َمنِ  ،َيا 

ْج  وَّ َفلَْيزَتَ َة  َء ا ْكَ ا ِمْنُكْم  َع  نَّ  ؛اْسَتَطا ِللَْبرَصِ َفإِ َغضُّ 
َ
أ ُه 

ْحَصُن لِلَْفْرِج 
َ
ْومِ  ،َوأ ُ  ؛َوَمْن لَْم يَْسَتِطْع َفَعلَْيِه بِالصَّ َ ُه  َفإِنَّ

  .»وَِجاءٌ 
  )٢٤٨٥، مسلم رقم ٤٦٧٨اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจาก
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “บรรดาผู
เปนหนุมท้ังหลาย ผูใดในหมูพวกทานท่ีมีความสามารถจะครองคูก็จง
แตงงานเสีย เพราะแทจริงแลวมัน(การแตงงานนั้น)ทําใหลดสายตา
(จากการมองสิ่งตองหาม)ไดดีกวา และใหการปกปองอวัยวะเพศ(จาก
การประพฤติผิด)ไดดีกวา และหากผูใดไมมีความสามารถ ก็ใหเขาถือ
ศีลอด เพราะมัน(การถือศีลอดน้ัน)จะเปนตัวปองกัน(จากการประพฤติ
ผิดในกามารมณ)”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 8 ความเบิกบานใจของผูถือศีลอด 
 

ْ  عن ِ
َ
ُ َقْنُه  أ َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ  : َقاَل ُهَرْيَرَة َر َقاَل َرُسوُل ابَّ

َوَسلََّم ا َعلَْيِه   ُ .  « :  بَّ . َذا . ِإ َفْفَرُحُهَما  ِن  َفْرَحَتا ِئِم  ا لِلصَّ َو
ْفَطَر َفِرَح بِِفْطرِهِ َوإَِذا ليَِقَ َربَُّه َفِرَح بَِصْوِمهِ 

َ
  .»أ

  )١٩٤٤مسلم رقم (
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน 
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “สําหรับผูถือศีล
อดนั้นมีความเบิกบานใจอยูสองครั้ง เม่ือเขาละศีลอดเขาจะเบิกบาน
ใจกับการละศีลอดนั้น และเม่ือเขาไดพบองคอภิบาลของเขา เขาจะ
เบิกบานใจกับ(ผลบุญท่ีไดจาก)การถือศีลอดของเขา”  

(รายงานโดย มุสลิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

หะดีษฺที่ 9 กล่ินปากของผูถือศีลอด 
 

  عن
َ
ْ أ ُ َقْنُه َقاَل  ِ َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ  َقاَل :    ُهَرْيَرَة َر َرُسوُل ابَّ

َوسَ  َعلَْيِه   ُ بَّ َل ا َقا . «   :   لََّم  . هِ . ِنَيِد ٍد  مَّ حُمَ َغْفُس  ي  ِ َّ  ،َوا
ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِريحِ  ْطَيُب ِعْنَد ابَّ

َ
ائِِم أ ُلُوُف َفِم الصَّ  خلَ

  .»... الِْمْسِك 
)١٩٤٤مسلم رقم (  

 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ขอสาบาน
ดวยอัลลอฮฺผูซ่ึงชีวิตมุหัมมัดอยูในพระหัตถของพระองค แทจริงแลว
กลิ่นปากของผูที่ถือ  ศีลอดน้ัน มีกลิ่นหอม ณ อัลลอฮฺ ในวันกิยามะฮฺ 
ย่ิงกวากลิ่นของน้ําหอมมิสกฺ(ชะมดเชียง)”  

(รายงานโดย มุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 10 ประตูสวรรค อัรฺ-ร็อยยาน สําหรับผูถือศีลอด 
 

ُ  َسْعدٍ  نِ بْ  َقْن َسْهلِ  ابَّ يِبِّ َصىلَّ  جَّ ا َقْن  َقْنُه   ُ بَّ ا  َ ِ َر
يَّانُ «   :   َقاَل  َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ الرَّ َ َنَِّة بَابًا ُفَقاُل 

ْ
يَْدُخُل  ،إِنَّ يِف اجل

ْلِقَياَمِة الَ  ائُِموَن َيْوَم ا َحٌد َلرْيُُهمْ  ِمْنُه الصَّ
َ
ِمْنُه أ  ،َيْدُخُل 

ِئُمونَ  ا لصَّ ا ْفَن 
َ
أ ُل  َحٌد  الَ   ،َفَيُقوُمونَ  ؟ُفَقا

َ
أ ِمْنُه  ُخُل  َيْد

  ،َلرْيُُهمْ 
ُ
َحدٌ َفإَِذا َدَخلُوا أ

َ
َفلَْم َيْدُخْل ِمْنُه أ ْيَد »  ْغلَِق  وِز

بًَدا«: عند ابن ماجه 
َ
 أ
ْ
  .»َوَمْن َدَخلَُه لَْم َفْظَمأ

 )١٦٣٠، ابن ماجه رقم ١٩٤٧، مسلم رقم ١٧٦٣اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน สะหฺลิ อิบนุ สะอฺดิ ไดฟงจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ    
อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “แทจริง ในสวรรคน้ันมีประตูหน่ึงมี
ช่ือเรียกวา อัรฺ-ร็อยยาน ในวันกิยามะฮฺผูถือศีลอดจะเขาสวรรคจาก
ประตูน้ี ไมมีผูใดสักคนเขาจากประตูน้ีนอกจากพวกเขา จะมีเสียงถาม
ข้ึนมาวา ‘ไหนเลาบรรดาผูถือศีลอด?’ (เพื่อเรียกใหพวกเขาไดเขา
สวรรคจากประตูน้ี) แลวพวกเขาก็จะยืนข้ึน ไมมีผูใดสักคนเขาจาก
ประตูน้ีนอกจากพวกเขา เม่ือพวกเขาไดเขาไปหมดแลว ประตูน้ีก็จะถูก
ปด จึงไมมีผูใดไดเขาไปจากประตูน้ีอีกนอกจากพวกเขา” มีสํานวน
เพิ่มเติมจากสายรายงานของอิบนุ มาญะฮฺวา “ผูใดท่ีไดเขาจากประตูน้ี 
เขาจะไมกระหายอีกเลยช่ัวนิรันดร”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย, มุสลิม และอิบนุ มาญะฮฺ) 
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หะดีษฺที่ 11 ปลอดภัยจากไฟนรก 
 

ِ َسِعيدٍ 
َ
ُ َقْنُه َقاَل  َقْن أ َ ابَّ ِ ُْدرِيِّ َر َسِمْعُت اجَّيِبَّ :  اخلْ

َفُقوُل  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ ابَّ يِف َسبِيِل «   :   َصىلَّ  ًما  َيْو َم  َمْن َصا
 ِ ُ وَْجَهُه َقْن اجَّارِ َسْبِعنَي َخِريًفا ،ابَّ َد ابَّ   .»َنعَّ

  )١٩٤٩، مسلم ٢٦٢٨اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน อบู สะอ๊ีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดฟง
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ผูใดท่ีถือศีลอด
หน่ึงวันดวยความบริสุทธ์ิใจเพื่ออัลลอฮฺ (ผลตอบแทนของเขาก็คือ)
พระองคจะทรงทําใหเขาหางไกลจากไฟนรกถึงระยะทางเทากับเจ็ดสิบ
ฤดูกาลในการเดินทาง”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 12 รักษามารยาทในการถือศีลอด 
 

ِ ُهَرْيَرةَ 
َ
ُ َقْنهُ   َقْن أ َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ َقاَل َرُسو:  َقاَل  َر ُل ابَّ

َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ ِإالَّ « :  ا ِمِه  ِمْن ِصَيا  ُ َ َليَْس  ِئٍم   ُربَّ َصا
ُوعُ  ِ  ،اجلْ ُ ِمْن قَِياِمِه إ َ َهرُ  الَّ َوُربَّ َقائٍِم لَيَْس    .»السَّ

 )حسن صحيح: ١٣٧١، صحيح سنن ابن ماجه لألكا رقم١٦٨٠ابن ماجه رقم(

 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน 
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “บอยคร้ังที่ผูถือ
ศีลอดไมไดรับผลตอบแทนจากการถือศีลอดของเขา นอกเสียจาก
ความหิว(เพราะไมรักษามารยาทในการถือศีลอด) และบอยครั้งที่ผูยืน
(ละหมาดในเวลากลางคืน)ไมไดรับผลตอบแทนจากการยืนละหมาด
ของเขานอกเสียจากการอดนอน”  

(รายงานโดยอบินุ มาญะฮฺ) 
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หะดีษฺที่ 13 ภัยจากการพูดปดขณะถือศีลอด 
 

ُ َقْنُه َقاَل  َ ابَّ ِ ِ ُهَرْيَرَة َر
َ
ِ َصىلَّ :  َقْن أ َقاَل َرُسوُل ابَّ

َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ َيَدْع « :  ابَّ َلْم  ِبِه َمْن  ْلَعَمَل  َوا وِر  لزُّ ا َل  َقْو
ابَهُ  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ

َ
ِ َحاَجٌة يِف أ   .»َفلَيَْس ِبَّ

  )١٧٧٠اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ผูใดท่ีไมละท้ิง
การพูดเท็จและยังปฏิบัติอยู อีก(ในขณะที่ถือศีลอด) ดังนั้นไมใช
ความจําเปนเลยสําหรับอัลลอฮฺ ที่เขาผูน้ันตองละท้ิงอาหารการดื่มกิน
ของเขา1”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 หมายความวา การถือศีลอดของเขาจะไมมีความหมายหรือผลตอบแทนใดๆ 
จากอัลลอฮฺ ตราบใดท่ีเขาไมละท้ิงการพูดเท็จในขณะท่ีถือศีลอด  
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หะดีษฺที่ 14 ความประเสริฐของการทาน “สะหูรฺ”1 
 

نٍَس  َعن
َ
ُ َقْنهُ  ْبنِ  أ َ ابَّ ِ يِبُّ َصىلَّ :  َقاَل  َمالٍِك َر َقاَل اجَّ

ُ َعلَْيِه وََسلََّم  ُحورِ بََرَكةً «: ابَّ ُروا َفإِنَّ يِف السَّ   .»تََسحَّ
  )١٨٣٥، مسلم رقم ١٧٨٩اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานอะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “พวกทานจงทาน 
สะหูรฺ เถิด เพราะใน สะหูรฺ น้ันมีบะเราะกัต(ความประเสริฐ)”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 อาหารท่ีผูถือศีลอดทานตอนหัวรุงกอนการเร่ิมถือศีลอดในแตละวัน 
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หะดีษฺที่ 15 ใหทาน “สะหูรฺ” ในชวงทายสุดของกลางคืน 
 

نَِس 
َ
ِ مَ  بنِ   َقْن أ ل ُ َقْنهُ   ٍك ا َ ابَّ ِ  َماَقْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت َر

َوَسلَّمَ :  اَل قَ  َعلَْيِه   ُ ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوِل  َمَع  َنا  ْر ُعمَّ  ،تََسحَّ
الَ   :  َقاَل  ؟َكْم اَكَن َقْدُر َما َبيَْنُهَما  : ُقلُْت  ،ةِ ُقْمَنا إِىَل الصَّ

ْو ِستِّنَي َفْعيِن آيَةً  : و رواية . مَخِْسنَي آيَةً 
َ
  . َقْدُر مَخِْسنَي أ

 )١٨٣٧لم رقم ، مس٥٤١اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน อะนัส เลาจากทาน ซัยดฺ อิบนุ ซาบิต เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ ไดกลาววา “พวกเราไดทานสะหูรฺกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม เสร็จแลวก็ไดลุกข้ึนไปละหมาด(ศุบหฺ)กับทาน” ฉัน
(อะนัส)ถามวา “ชวงเวลาเทาใดระหวางทั้งสอง? (หมายถึงหลังจากที่
ทานสะหูรฺเสร็จกับเวลาของการละหมาดศุบหฺ)” ซัยดฺตอบวา “หาสิบอา
ยะฮฺ(หมายถึงชวงเวลาระหวางนั้นเทากับเวลาที่ใชในการอานอัลกุ
รอานประมาณหาสิบอายะฮฺ)” ในอีกรายงานหน่ึงมีวา “ประมาณหาสิบ
หรือหกสิบอายะฮฺ”1  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม)  
 
 
 
 
 

                                                 
1 บทเรียนจากหะดีษฺน้ีคือ สุนัตใหทานสะหูรฺอยางลาท่ีสุดเทาท่ีสามารถทําได 
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หะดีษฺที่ 16 ใหรีบละศีลอดทันทีเมื่อถึงเวลา 
 

ُ َقْنهُ   َقْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  َ ابَّ ِ ُ  َر ِ َصىلَّ ابَّ نَّ َرُسوَل ابَّ
َ
أ

لُوا الِْفْطرَ  الَ « : َعلَْيِه وََسلََّم َقاَل  رْيٍ َما َعجَّ
  .»يََزاُل اجَّاُس خِبَ

  )١٨٣٨، مسلم رقم ١٨٢١اكخاري رقم (
  

 
َ
ُ َقْنهُ   ِ ُهَرْيَرةَ َقْن أ َ ابَّ ِ ُ َعلَْيِه  َر يِبِّ َصىلَّ ابَّ َقْن اجَّ

َل اجَّاُس اْلِفْطرَ  الَ «   : َوَسلََّم َقاَل  يُن َظاِهًرا َما َعجَّ ِّ  ،يََزاُل ا
 
َ
ُرونَ �َأل َُهوَد َواجََّصاَرى يَُؤخِّ ْ   .»نَّ ا

  )حسن: ٢٠٦٣صحيح سنن أ داود لألكا رقم، ٢٠٠٦أبو داود رقم (
  

ความวา จากทาน สะหฺลิ อิบนุ สะอฺดิ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูคนท้ังหลายจะยังคงมี
สุขภาพดี ตราบใดที่พวกเขารีบละศีลอดทันที(ที่ถึงเวลา)”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 

และจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ศาสนาจะยังคงเชิด
เดน ตราบใดท่ีผูคนยังรีบละศีลอดทันที(เม่ือถึงเวลา) เพราะพวกยิว
และคริสตจะชักชา(ไมรีบละศีลอดทันทีเม่ือถึงเวลา)”  

(รายงานโดย อบู ดาวูด) 
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หะดีษฺที่ 17 ละศีลอดดวยลูกอินทผาลัม 
 

  نْ قَ 
َ
َ أ ِ اْ مَ  بنِ  ٍس ن َ اهللا َقْنُه   ٍك ل ِ  ىلَّ َص  يِبُّ اجَّ  نَ اَك :    اَل قَ َر

  َل بْ قَ  رُ طِ فْ فُ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ 
َ
ْ َص يُ  نْ أ  مْ لَّ  نْ إِ فَ  ،ٍت اْ بَ َط رُ  بَلَ  يلِّ

ٌت رْيَ مَ يُ  نْ كُ تَ  مْ لَ  ْن إِ فَ  ،ٍت اْ رْيَ مَ تُ فَ  ٌت اْ بَ َط رُ  نْ كُ تَ  ا َس َح  ا
  .ءٍ آمَّ  نْ مِ  اٍت وَ َس حَ 

  )صحيح:  ٥٦٠، صحيح سنن الرتمذي لألكا رقم٦٣٢الرتمذي رقم (
 
ความวา จากทาน อะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา 
“ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะละศีลอดกอนละหมาด
(มัฆริบ)ดวยลูกอินทผาลัมสดจํานวนเล็กนอย ถาไมมีอินทผาลัมสด
ทานจะละศีลอดดวยอินทผาลัมแหงเล็กๆ จํานวนหน่ึง หรือถาไมมี
อินทผาลัมแหง ทานจะจิบหรือดื่มนํ้าสองสามครั้ง” 

(รายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย) 
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หะดีษฺที่ 18 หลักฐานที่สนับสนุนใหละหมาดตะรอวีหฺ 
 

َ َخئَِشَة  َقنْ  ِ َقاَلْت  اهللاُ  َر نَّ  : َقْنَها  
َ
ِ َصىلَّ  أ َرُسوَل ابَّ

َفَصىلَّ يِف  للَّْيِل  ا ِف  َجْو ِمْن  َج  َخَر َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ ا
ُثوَن  ،تِهِ َفَصىلَّ رَِجاٌل بَِصالَ  ،الَْمْسِجدِ  ْصَبَح اجَّاُس َفَتَحدَّ

َ
َفأ

ِمْنُهمْ  ْكرَثُ 
َ
أ َفاْجَتَمَع  لَِك  ُ  ،بَِذ ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوُل  َفَخَرَج 

للَّْيلَةِ  ا يِف  َوَسلََّم  ِبَصالَ  َعلَْيِه  َفَصلَّْوا  ِغَيِة  ا خكَّ ْصَبَح  ،ِتهِ ا
َ
َفأ

لَِك  َذ وَن  ُكُر َيْذ اُس  جَّ ِمنَ   ،ا ْلَمْسِجِد  ا ْهُل 
َ
أ للَّْيلَِة  َفَكرُثَ  ا

اخِكَةِ  ا اَك  ،تِهِ َفَخَرَج َفَصلَّْوا بَِصالَ  ،اخكَّ ابَِعُة  َنِت َفلَمَّ اللَّْيلَُة الرَّ
ْهلِهِ 

َ
أ َقْن  ْلَمْسِجُد  ا ِ  ،َعَجَز  ابَّ ُل  َرُسو ِهْم  ْ َ ِإ ْج  ُر خَيْ َفلَْم 

َوَسلَّمَ  َعلَْيِه   ُ بَّ ا َن َفَطفِ  ،َصىلَّ  ُلو َفُقو ِمْنُهْم  ٌل  ِرَجا  :  َق 
ال ُ َعلَيْ  ،ةَ الصَّ ِ َصىلَّ ابَّ ِْهْم َرُسوُل ابَّ َ ِ  ،ِه َوَسلَّمَ َفلَْم خَيُْرْج إ

ِلَصالَ  َج  َخَر  َّ ْلَفْجرِ َح ا ْقَبَل بَلَ  ،ِة 
َ
أ ْلَفْجَر  ا  َ َق ا  َفلَمَّ

تََشهَّدَ  ُعمَّ  ِس  ا جَّ َل  ،ا َنْعدُ « :  َفَقا ا  مَّ
َ
َّ  ،أ َف يلَعَ خَيْ َلْم  ُه  نَّ َفإِ

للَّْيلَةَ  ا ُنُكْم 
ْ
ْ  ،َشأ َلِكينِّ َعلَْيُكْم  ُت َخِشيْ  َو ُيْفَرَض  ْن 

َ
أ

  .»ِل َفَتْعِجُزوا َقْنَهاةُ اللَّيْ َصالَ 
  )١٢٧١مسلم رقم ( 
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ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา ทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดออกไปยังมัสญิดในเวลาดึก(ของ
เดือนเราะมะฎอน)แลวทําการละหมาด และไดมีผูชายบางคนละหมาด
พรอมทาน เรื่องที่ เกิดขึ้นไดกลายเปนท่ีโจษขานกันในหมูผูคน 
จนกระท่ังมีคนมาละหมาดกับทานรอซูลมากข้ึน คืนท่ีสองทานรอซูล
ไดออกไปละหมาดอีก ไดมีผูคนมาละหมาดกับทานมากข้ึนอีก และ
พวกเขาก็ไดพูดถึงเรื่องนี้ในเวลารุงขึ้น เม่ือถึงคืนท่ีสามทานรอซูลได
ออกไปละหมาดอีกและมีผูคนมาละหมาดกับทานเหมือนเดิม พอถึง
คืนท่ีสี่มัสญิดก็เต็มจนไมสามารถจุผูคนท่ีมีจํานวนเยอะได ทานรอซูล
ไมไดออกมาในคืนน้ี ผูชายบางคนจึงไดกลาววา “อัศ-ศอลาฮฺ(มา
ละหมาดกันเถิด)”  ทานรอซูลยังคงไมไดออกไปจนกระท่ังถึงรุงเชา 
ทานจึงออกไปละหมาดฟจรฺ(ละหมาดศุบหฺ) เม่ือทานละหมาดเสร็จ 
ทานไดหันหนาเขาหาบรรดาผูที่รวมละหมาด ทานกลาวคําเริ่มตน
เพื่อใหโอวาท และไดใหเทศนาวา “เอาละ แทจริงแลว เรื่องราวของ
พวกทาน(การรวมตัวกันเพ่ือละหมาด)เม่ือคืนน้ี ไมใชสิ่งที่ปกปด
สําหรับฉันแตอยางใด(คือทานรอซูลรูเห็นการรวมตัวของเศาะหาบะฮฺ) 
หากแตฉันกลัววา(ถาฉันออกมาละหมาดกับพวกทานอีก)การละหมาด
ในยามคํ่าคืนจะถูกบัญญัติใหเปนภารกิจบังคับแกพวกทาน แลวพวก
ทานก็จะออนแรงที่จะปฏิบัติมัน”   

(รายงานโดย มุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 19 ความประเสริฐของการละหมาดตะรอวีหฺ 
  

َة  ْيَر ُهَر  ِ
َ
أ اهللاَقْن   َ ِ َعنُه َر   ُ ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوَل  نَّ 

َ
أ

 ُ َ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِسابًا ُغِفَر 
َم ِمْن َذنْبِهِ    . َما َيَقدَّ

  )١٢٦٦، مسلم رقم ٣٦اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทาน 
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ผูใดท่ีลุกข้ึน(เพื่อ
ละหมาดและประกอบอิบาดะฮฺ)ในคืนของเดือนเราะมะฎอน ดวยความ
ศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัย
โทษจากความผิดบาปที่ผานมาของเขา” 

 (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 20 สงเสริมใหทําบุญกุศลในเดือนเราะมะฎอน 
 

َ َعنُهَما َقْن اْبِن َقبَّاٍس  ِ ِ َصىلَّ  :   َقاَل َر اَكَن َرُسوُل ابَّ
رْيِ 

َ خلْ ِبا ِس  ا جَّ ا ْجَوَد 
َ
أ َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ َما  ،ا ْجَوَد 

َ
أ َن  اَك َو

َمَضانَ  َر يِف َشْهِر  يَل إِ  ،َيُكوُن  ِجرْبِ الَ نَّ  لسَّ ا اَكَن  مُ َعلَْيِه 
َّ َينَْسلِخَ  َفَيْعِرُض َعلَْيِه  ،َيلَْقاُه يِف لُكِّ َسَنٍة يِف َرَمَضاَن َح

َن  آ ْلُقْر ا َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ ا ِ َصىلَّ  بَّ ا ُل  َلِقَيُه  ،َرُسو ا  َذ َفإِ
ْجوَ 

َ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أ ِ َصىلَّ ابَّ َرْيِ ِجرْبِيُل اَكَن َرُسوُل ابَّ َد بِاخلْ

يْ    . ِح الُْمْرَسلَةِ ِمْن الرِّ
  )٤٢٦٨، مسلم رقم ٥اكخاري رقم (

 
ความวา จากทาน อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา “ในหมู
ผูคนท้ังหลายนั้นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูใจ
บุญท่ีสุดในการทําความดี1 และทานจะใจกวางที่สุดในเดือนเราะ
มะฎอน ทั้งนี้ ทุกป ญิบรีลจะมาพบกับทานในทุกคืนของเราะมะฎอน
จนกระทั่งหมดเดือน ทานรอซูลจะอานศึกษาอัลกุรอานกับญิบรีล และ
แทจริงทานรอซูลน้ันเม่ือไดเจอญิบรีลแลว ทานจะเปนผูใจบุญในการ
ทําความดีมากกวา/ย่ิงใหญกวาลมท่ีหอบพัดเสียอีก”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 

                                                 
1 หมายถึงการใหทานและการทําบุญอ่ืนๆ 
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หะดีษฺที่ 21 การชวยเหลือของอัลกุรอานและการถือศีลอด 
 

ِ ْبِن َقْمٍرو َ اهللا َعنُهما  َقْن َقْبِد ابَّ ِ ِ َر نَّ َرُسوَل ابَّ
َ
أ

َل  َقا َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ ابَّ يَْشَفَعاِن « :  َصىلَّ  آُن  ْلُقْر َوا ُم  َيا لصِّ ا
َياُم  ،اَمةِ لِلَْعْبِد َيْوَم اْلِقيَ  َعاَم :  َفُقوُل الصِّ ْي َربِّ َمَنْعُتُه الطَّ

َ
أ

َهَواِت بِاجََّهارِ  ْعيِن ِفيهِ  ،َوالشَّ َمَنْعُتُه :  َوَيُقوُل اْلُقْرآُن  ،َفَشفِّ
ْعيِن فِيهِ  َعانِ «: َقاَل  ،»اجَّْوَم بِاللَّْيِل َفَشفِّ   . »َفيَُشفَّ

:  ٣٨٨٢لصغري لألكا رقم، صحيح اجلامع ا٦٣٣٧مسند اإلمام أمحد رقم (
  )صحيح

 
ความวา จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อัล-อาศฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา เลาจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานได
กลาววา “การถือศีลอดและอัลกุรอานน้ันจะมาใหความชวยเหลือแก
บาวในวันกิยามะฮฺ การถือศีลอดจะพูดวา ‘โอผูอภิบาลแหงขา ขาได
สกัดกั้นเขาจากอาหารและการสนองความใครในยามกลางวัน ดังนั้น
ไดโปรดใหขาชวยเหลือเขาดวยเถิด’ อัลกุรอานก็จะพูดวา ‘โอผูอภิบาล
แหงขา ขาไดสกัดกั้นเขาจากการหลับนอนในยามค่ําคืน ดังนั้นได
โปรดใหขาชวยเหลือเขาดวยเถิด’ แลวทั้งสองก็ไดรับอนุญาตเพ่ือให
ความชวยเหลือ”   

(รายงานโดย อะหฺมัด) 
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หะดีษฺที่ 22 ความประเสริฐของการใหอาหารละศีลอด 
 

َُهيِنِّ  ٍ اجلْ ِ َ اُهللا َقْنُه َقْن َزْيِد ْبِن َخا ِ َقاَل َرُسوُل :  َقاَل َر
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصىلَّ ابَّ َر َصائِمً « :  ابَّ ُ ِمْثُل َمْن َفطَّ َ ا اَكَن 

نَُّه الَ 
َ
ْجرِهِ َلرْيَ ك

َ
ائِِم َشيًْئا أ ْجِر الصَّ

َ
  . »َفْنُقُص ِمْن أ

  )صحيح: ٦٤٧صحيح سنن الرتمذي رقم، ٧٣٥الرتمذي رقم(
 
ความวา จากทานซัยดฺ อิบนุ คอลิด อัล-ุฮะนีย เลาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ผูใดท่ีเลี้ยงอาหารละ
ศีลอดแกผูถือศีลอด เขาจะไดรับผลบุญเทากับผลบุญของผูถือศีลอด(ที่
เขาใหอาหาร) โดยที่ผลบุญน้ัน1 ไมไดลดนอยลงไปจากผูถือศีลอดน้ัน
แตอยางใด” 

(รายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 หมายถึง ผลบุญเดิมของผูถือศีลอดท่ีเขาใหอาหาร 
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หะดีษฺที่ 23 ดุอาอฺของผูถือศีลอดไมถูกผลักไส 
 

  نْ قَ 
َ
َ أ ِ مَ   بنِ  ِس ن َ اُهللا َقْنهُ   ٍك ال ِ  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :    اَل قَ   َر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثَ  ِ اْ وَ الْ  ةُ وَ عْ دَ  :   دُّ رَ تُ  الَ  اٍت وَ عْ دَ  ُث الَ َصىلَّ ابَّ ِ، 
ِ الصَّ  ةُ وَ عْ دَ وَ  ْ  ةُ وَ عْ دَ وَ  ،مِ ائ    .رِ افِ َس مُ ال
  )حسن: ٣٠٣٢صحيح اجلامع الصغري لألكا رقم، ٦١٨٥رقم اكيهيق يف الكربى(

 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ดุอาอฺสาม
ประเภทท่ีจะไมถูกผลักไส คือดุอาอฺของบุพการี(บิดามารดา) ดุอาอฺของ
ผูถือศีลอด และดุอาอฺของผูเดินทาง”  

(รายงานโดย อัต-ติรฺมิซีย) 
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หะดีษฺที่ 24 ดุอาอฺเมื่อละศีลอด 
 

َ اُهللا َقْنُهَما ُقَمَر  ْبنِ اعن  ِ ِ َصىلَّ : َقاَل َر اَكَن َرُسوُل ابَّ
َقاَل  ْفَطَر 

َ
َذا أ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِإ  « :  ابَّ

ُ
َمأ  َواْنَتلَِّت  ،َذَهَب الظَّ

 َوَعَبَت ا ،الُْعُروُق 
َ
ُ  ،ْجرُ أل   . »إِْن َشاَء ابَّ

  )حسن: ٢٠٦٦، صحيح سنن أ داود رقم٢٠١٠أبو داود رقم (
 
ความวา จากทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เม่ือทานละศีลอดทานจะกลาววา 

» 
ُ
َمأ   ،اْلُعُروُق  َواْنَتلَِّت  ،َذَهَب الظَّ

َ
اَء إِْن شَ  ،ْجرُ َوَعَبَت األ

 ُ   »ابَّ
“ความกระหายไดดับลงแลว เสนโลหิตก็เปยกช้ืน และผลบุญก็ไดม่ันคง
แลว อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺทรงประสงค)”  

(รายงานโดย อบู ดาวูด) 
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หะดีษที่ 25 คืน “ลัยละตุล ก็อดรฺ” 
 

 
َ
ْ عن أ ُ  دٍ يْ عِ سَ  ِ

ْ
َ رَ  يِّ رِ دْ اخل   هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ
ِ  َرُسوَل   نَّ أ  َصىلَّ ابَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْ إِ « :  َقاَل ابَّ ِّ  
ُ
ْ  ُت يْ رِ أ   مَّ عُ  رِ دْ قَ الْ  ةَ لَ َ

ُ
ْ أ ا هَ تُ يْ سِ ن

 
َ
ُ  وْ أ   رْشِ عَ الْ  ا يِفْ هَ وْ سُ مِ احْكَ ا فَ هَ تُ يْ سِّ ن

َ
ْ  يِفْ  رِ اخِ وَ األ    .»رِ تْ وَ ال

  )١٨٧٧اكخاري رقم(
 

ความวา จากทานอบู สะอ๊ีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “แทจริงฉันไดรับ
การบอกใหรูเห็นคืนลัยละตุล ก็อดรฺแลว แตฉันก็ถูกทําใหลืมอีก 
ดังนั้นพวกทานจงหามันในค่ําคืนสิบวันสุดทาย(ของเราะมะฎอน) ใน
ค่ําคืนท่ีเปนคี”่  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
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หะดีษฺที่ 26 คุณคาของอิบาดะฮฺในคืนลัยละตุล ก็อดรฺ 
 

ِ ُهَريْ 
َ
ُ َقْنُه َعنِ َقْن أ َ ابَّ ِ َة َر ُ َعلَْيِه  َر يِبِّ َصىلَّ ابَّ اجَّ

ُ « :  َوَسلََّم َقاَل  َ لََة اْلَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر  ْ َ َمْن َقاَم 
َم ِمْن َذنْبِهِ    .»َما َيَقدَّ

  )١٢٦٨، مسلم رقم ١٧٦٨خاري رقم اك( 
 
ความวา จากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “ผูใดท่ีลุกข้ึน
(ประกอบ        อิบาดะฮฺ)ในคืนลัยละตุล ก็อดรฺ ดวยเปยมศรัทธาและ
ความหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัยโทษ
จากความผิดบาปที่ผานมาของเขา”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษที่ 27 ใหมุงมั่นประกอบอิบาดะฮฺในชวงสิบวันสุดทาย 
 

َقاَلْت َقْن  َقْنَها   ُ ابَّ  َ ِ َر ُ :  َخئَِشَة  ابَّ يِبُّ َصىلَّ  اجَّ اَكَن 
َوَسلَّ  َرهُ َعلَْيِه  ِمزْئَ ْلَعرْشُ َشدَّ  ا َخَل  َد ا  َذ ِإ لَهُ  ،َم  ْ َ ْحَيا 

َ
 ،َوأ

ْهلَهُ 
َ
ْفَقَظ أ

َ
  . وَأ

  )٢٠٠٨، مسلم رقم ١٨٨٤اكخاري رقم (
 
ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวาทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม น้ัน เม่ือถึงชวงสิบวันสุดทายของเราะ
มะฎอน ทานจะรัดสายคาดเอวไวแนน(หมายถึงไมรวมหลับนอนกับ
ภรรยา) ทานจะใหชีวิตแกค่ําคืน(หมายถึงประกอบอิบาดะฮฺในยามค่ํา
คืน) และทานจะปลุกบรรดาภริยาของทาน(ใหลุกข้ึนมาประกอบอิบา
ดะฮฺ) 

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 28 คนหาลัยละตุล ก็อดรฺ ในชวงสิบวันสุดทาย 
 

ُ َقْنَها َقْن َخئَِشَة  َ ابَّ ِ ِ َصىلَّ  :   َقاَلْت َر اَكَن َرُسوُل ابَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   ابَّ

َ
ُر يِف اْلَعرْشِ األ اِو  ،ِمْن َرَمَضانَ   َواِخرِ َم جُيَ

ُل  َيُقو لَ « :  َو ْ َ ْوا  رَّ َ  حتَ
َ
أل ا ْلَعرْشِ  ا يِف  ِر  ْلَقْد ا ِمْن َة  ِخِر  َوا

  . »َضانَ َرمَ 
  )١٨٨٠اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานหญิง อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวาทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเก็บตัวอิอฺติกาฟในชวงสิบวัน
สุดทายของเดือนเราะมะฎอน และทานไดกลาววา “พวกทานจงคนหา
ลัยละตุล ก็อดรฺในชวงสิบวันสุดทายของเราะมะฎอน”  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
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หะดีษฺที่ 29 การอิอฺติกาฟในชวงสิบวันสุดทาย 
 

َعلَْيِه   ُ ابَّ يِبِّ َصىلَّ  جَّ ا ِج  ْو َز َقْنَها   ُ ابَّ  َ ِ َر ئَِشَة  َخ َقْن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَكَن َفْعَتِكُف اْلَعرْشَ  نَّ اجَّيِبَّ َصىلَّ ابَّ

َ
 َوَسلََّم أ

 ا
َ
ْزَواُجُه أل

َ
ُ ُعمَّ اْقَتَكَف أ َّ َتَوفَّاُه ابَّ َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َح

 ِ   . ِمْن َنْعِده
  )٢٠٠٦، مسلم رقم ١٨٨٦اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา ทานรอ
ซูลไดทําการอิอฺติกาฟในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน(โดย
ไมเคยละท้ิง) จนกระท่ังอัลลอฮฺไดนําชีวิตทานไป หลังจากนั้นบรรดา
ภริยาของทานก็ไดเจริญรอยตามดวยการอิอฺติกาฟ หลังจากทาน
เสียชีวิต 

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 30 ดุอาอฺสําหรับคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ  
 

ُ قَ َقْن َخئَِشَة  َ ابَّ ِ ِ :  ُقلُْت :  َقاَلْت ْنَها َر  ،َيا َرُسوَل ابَّ
يَّ 

َ
يَْت إِْن َعلِْمُت أ

َ
َرأ

َ
ْلَُة اْلَقْدرِ  أ َ ْلٍَة  ُقوُل فِيَها ،َ

َ
َقاَل  ؟،َما أ

ِ اللَُّهمَّ إِنََّك ُقُفوٌّ حُتِبُّ الَْعْفَو َفاْقُف َقينِّ «:     .»قُو
  )٤٤٢٣قم، صحيح اجلامع الصغري لألكا ر٣٨٤٠ابن ماجه رقم (

 
ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดถามทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “บอกฉันเถิด ถาหากคืนใดฉันรู
วาเปน  ลัยละตุล ก็อดรฺ จะใหฉันกลาวดุอาอฺใด?” ทานรอซูลตอบวา 
“จงกลาววา 

  َفاْقُف َقينِّ  اللَُّهمَّ إِنََّك ُقُفوٌّ حُتِبُّ اْلَعْفوَ 
‘โอองคอภิบาลแหงขา แทจริงพระองคน้ันทรงเปนผูอภัยย่ิง พระองค
ทรงรักการอภัย ดังนั้นไดโปรดอภัยใหแกขาพระองคดวยเถิด’”  

(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 
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หะดีษฺที่ 31 การจายซะกาตฟฏเราะฮฺเปนฟรฎ 
 

قَ  َعنِ   ُ ابَّ  َ ِ َر ُقَمَر  ْبِن  َل ا َقا ِ  :   ْنُهَما  ابَّ َرُسوُل  َفَرَض 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزاَكَة اْلِفْطِر َصاًخ ِمْن َيْمرٍ  ْو َصاًخ  ،َصىلَّ ابَّ

َ
أ

رِّ  ،ِمْن َشِعرْيٍ  ُ َواحلْ ْلَعْبِد  ا   ،بَلَ 
ُ
َواأل َكِر  َّ ٰ َوا ِغريِ  ،ْن َوالصَّ

ِمنَ  نْ  ،الُْمْسلِِمنيَ  َواْلَكبرِيِ 
َ
َمَر بَِها أ

َ
ى َقْبَل ُخُروِج  َوأ ُتَؤدَّ

الَ اجَّ     .ةِ اِس إىَِل الصَّ
  )١٤٠٧اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดใหบรรดามุสลิมตองจายซะ
กาต  ฟฏเราะฮฺดวยอินทผาลัมแหงหรือขาวสาลีจํานวนหนึ่งกันตัง(สี่
ลิตร)1 ไมวาคนผูน้ันจะเปนไทหรือทาส ทั้งผูชายและผูหญิง เด็กและ
คนแก ในหมูที่เปนมุสลิม(ทุกคนตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺทั้งสิ้น) ทาน
ไดสั่งใหจายมันกอนออกไปละหมาดในเชาวันอีด  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย)  
 
 
 
 

                                                 
1 อุละมาอฺมีความเห็นวาอาหารประเภทอ่ืนเชนขาว ถ่ัว ขาวโพด ฯลฯ สามารถท่ีจะ
นํามาจายซะกาตไดเชนกัน โดยอาศัยหลักการกิยาส(เปรียบเทียบ) 
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หะดีษฺที่ 32 จุดประสงคของการจายซะกาตฟฏเราะฮฺ 
 

ُ َقْنُهَما اْبِن َقبَّاٍس  َعنِ  َ ابَّ ِ ِ  :   َقاَل َر َفَرَض َرُسوُل ابَّ
ائِِم ِمْن اللَّْغِو  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َزاَكَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة لِلصَّ َصىلَّ ابَّ

َفِث  الَ  ،َوُطْعَمًة لِلَْمَساِكنيِ  ،َوالرَّ اَها َقْبَل الصَّ دَّ
َ
ِة َفيِهَ َمْن أ

َمْقُبوَلةٌ زَ  ٌة  دَّ  ،اَك
َ
أ َمْن  الَ َو لصَّ ا َنْعَد  َها  ِمنَ ا َقٌة  َفيِهَ َصَد  ِة 

َدَقاِت    .الصَّ
  )حسن: ١٤٨٠، صحيح سنن ابن ماجه رقم١٨١٧ابن ماجه رقم (

 

ความวา จากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา ทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําหนดใหจายซะกาตฟฏเราะฮฺ
เพื่อเปนการชะลางแกผูถือศีลอดจากความบกพรองที่เขาเผลอเรอและ
หยาบคาย(ขณะถือศีลอด) และเพ่ือเปนอาหารแกบรรดาผูยากจน ผูใด
ที่จายมันกอนละหมาด(วันอีด)แสดงวาเปนซะกาตฟฏเราะฮฺที่ถูกรับ 
แตหากผูใดจายมันหลังละหมาด(วันอีด) น้ันถือวาเปนเพียงเศาะดะ
เกาะฮฺ(การจายทาน)ทั่วๆ ไป  

(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 
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หะดีษฺที่ 33 วันอีดในบัญญัติอิสลาม 
 

نَِس 
َ
ُ َقْنُه   َقْن أ َ ابَّ ِ ُ :  َقاَل َر ِ َصىلَّ ابَّ َقِدَم َرُسوُل ابَّ

ْلَمِديَنَة َولَُهْم َيْوَماِن َيلَْعُبوَن ِفيِهَما : اَل َفقَ  ،َعلَْيِه َوَسلََّم ا
َْوَمانِ «  ْ َاِهلِيَّةِ : َقالُوا  » ؟َما َهَذاِن ا

ْ
 ،ُكنَّا َنلَْعُب ِفيِهَما يِف اجل

َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ بَّ ا ِ َصىلَّ  بَّ ا ُل  َرُسو َل  َقْد « :  َفَقا  َ بَّ ا نَّ  ِإ
بَْدلَُكْم بِِهَما َخرْيًا ِمْنُهَما

َ
  : أ

َ
َ َويَْوَم الِْفْطرِ يَْوَم األ   . »ْض

  )صحيح: ١٠٠٤صحيح سنن أ داود رقم، ٩٥٩اود رقم أبو د(
 
ความวา จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเดินทางมาสูมะดีนะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺ
สมัยน้ันมีสองวันท่ีพวกเขาละเลนรื่นเริงกัน ทานจึงไดถามวา “สอง
วันน้ีเปนวันอะไร?” พวกเขาตอบวา “พวกเราเคยรื่นเริงกันมาในสอง
วันน้ีตั้งแตสมัยเกากอน” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวตอบวา “แทจริงอัลลอฮฺไดเปลี่ยนมันดวยวันท่ีดีกวาท้ังสองวัน
น้ัน น่ันคือวันอีด อัล-ฟฏรฺ และอัล-อัฎฮา”  

(รายงานโดย อบู ดาวูด) 
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หะดีษฺที่ 34 เสื้อผาสําหรับออกไปละหมาดอีด 
 

ِ ْبنِ  َقْبدِ  َقنْ  ُ َقْنُهَما  ُقَمرَ  ابَّ َ ابَّ ِ َخَذ ُقَمُر :  َقاَل  َر
َ
أ

َ بَِها َرُسوَل  َ
َخَذَها َفأ

َ
وِق َفأ ٍق ُيَباُع يِف السُّ ُجبًَّة ِمْن إِْسترَْبَ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصىلَّ ابَّ ِ : َفَقاَل  ،ابَّ اْنَتْع َهِذهِ  ،َيا َرُسوَل ابَّ
ْلُوُفودِ  َوا لِلِْعيِد  ِبَها  ْل  مَّ َ ُ  ،جتَ ابَّ ِ َصىلَّ  ابَّ َرُسوُل   ُ َ َل  َفَقا

ُ  َخَالَق  إِغََّما َهِذهِ ِكَاُس َمْن الَ «: َعلَْيِه وََسلََّم  َ«.    
  )٣٨٥٣، مسلم ٨٩٦اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา 
ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดนําเสื้อคลุมท่ีทําดวยผาไหมผืนหน่ึง
มาจากตลาด และไดนําไปยังทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
และกลาววา “โอ ทานรอซูล ทานนาจะซ้ือผาน้ีเอาไวสวมและแตงกาย
สําหรับวันอีดและเม่ือตอนรับคณะผูมาเยือน” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดตอบวา “แทจริงแลว น่ีเปนเส้ือผาของพวกท่ี
ขาดทุน(ในวันอาคิเราะฮฺ)” 1 

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 
 

                                                 
1 ความหมายคือ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยอมรับวาควรตองแตง
กายใหสวยงามในวันอีด แตท่ีทานปฏิเสธคือการสวมผาไหมซ่ึงเปนท่ีตองหามใน
บัญญัติอิสลาม 
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หะดีษฺที่ 35 ใหทานอาหารเล็กนอยกอนออกไปละหมาดอีดุล
ฟฏรฺ 
 

نَِس ْبِن َمالٍِك َقاَل 
َ
ِ َصىلَّ اَكَن َرُسوُل ا: َقْن أ ُ َعلَْيِه بَّ  ابَّ

ُكَل َيَمَراٍت  َوَسلََّم الَ 
ْ
َّ َيأ ُكلُُهنَّ  ،َفْغُدو َيْوَم اْلِفْطِر َح

ْ
َوَيأ

  . وِتْرًا
  )٩٠٠اكخاري رقم (

 
ความวา จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะไมออกไปละหมาดในวันอีดุลฟฏรฺ 
นอกจากทานจะรับประทานลูกอินผาลัมบางเล็กนอย และทานจะ
รับประทานเปนจํานวนคี่  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
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หะดีษฺที่ 36 ใหนําสตรีออกไปรวมละหมาดอีด 
 

َعِطيََّة  مِّ 
ُ
أ َقْنهَ َقْن   ُ ابَّ  َ ِ ِ  :   َقاَلْت ا َر ابَّ َرُسوُل  َنا  َمَر

َ
أ

 ُ بَّ ا خُنْ  َصىلَّ  ْن 
َ
أ َوَسلََّم   َعلَْيِه 

َ
أل َوا ْلِفْطِر  ا يِف  َ ِرَجُهنَّ  ْض

ُُدورِ  يََّض َوَذَواِت اخلْ ُ ْلَن  ،اْلَعَواتَِق َواحلْ يَُّض َفَيْعزَتِ ُ ا احلْ مَّ
َ
َفأ

َرْيَ َوَدْعَوَة الُْمْسلِِمنيَ  َالَة َويَْشَهْدَن اخلْ يَا َرُسوَل : ُقلُْت  ،الصَّ
 ِ ْخُتَها « :  َقاَل  ،وُن لََها ِجلَْباٌب إِْحَدانَا َال يَكُ  ،ابَّ

ُ
حِكُلْبِْسَها أ

  . »ِمْن ِجلَْبابَِها
  )١٤٧٥مسلم رقم (

 
ความวา จากทานหญิง อุมมุ อะฏิยฺยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สั่งใหเรานําบรรดาสตรี
ออกไปในวัน  อีดุลฟฏรฺและอีดุลอัฎฮา ไมวาจะเปนสาวๆ ผูที่มีรอบ
เดือน หรือท่ีมีใบหนางดงามก็ตาม บรรดาผูที่มีรอบเดือนน้ัน ใหพวก
หลอนแยกไปอยูตางหากไมตองละหมาด ใหคอยเปนสักขีพยานตอ
ความดีงามและคํากลาวพรของบรรดามุสลิม ฉันไดถามทานวา “พวก
เราบางคนไมมีเสื้อคลุมใส” ทาน  รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ตอบวา “พวกเธอท่ีเปนพี่นองก็จงใหยืมเสื้อคลุมแกหลอนผูน้ัน”  

(รายงานโดย มุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 37 ใหทําทานในเชาวันอีด 
  

 ِ ابَّ َقْبِد  ْبِن  ِبِر  َجا َقْنهُ  َقْن  اُهللا   َ ِ َمَع  َر َل َشِهْدُت  َقا
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ِ َصىلَّ ابَّ َالَة َيْوَم اْلِعيدِ َرُسوِل ابَّ   ،َم الصَّ

َ
َفَبَدأ

الَ  ُ بِالصَّ
ْ

َذاٍن َوالَ ةِ َقْبَل اخل
َ
ًئا  ُعمَّ  ،إَِقاَمةٍ  ْطَبِة بَِغرْيِ أ َقاَم ُمَتَوكِّ

ِبالَ  ِ بَلَ  ابَّ ِبَتْقَوى  َمَر 
َ
َفأ َعتِهِ  ،ٍل  َطا بَلَ  َوَقَظ  ،َوَحثَّ  َو

َرُهمْ  كَّ َوَذ َس  ا جَّ َ  ،ا َ
أ  َّ َح  َ َم َفَوَقَظُهنَّ ُعمَّ  َء  لنَِّسا ا  

َرُهنَّ  ْقنَ « :  َفَقاَل  ،َوَذكَّ ُكنَّ َحَطُب َجَهنَّمَ  ،َتَصدَّ ْكرَثَ
َ
 ،» َفإِنَّ أ

يْنِ  َفَقاَمِت  َدَّ ٌة ِمْن ِسَطِة النَِّساِء َسْفَعاُء اخلْ
َ
لَِم : َفَقالَْت  ،اْمرَأ

 ِ  «   :   َقاَل  ؟،يَا َرُسوَل ابَّ
َ
اَكةَ ِأل َن الشَّ َوتَْكُفْرَن  ،نَُّكنَّ تُْكرِثْ

ُيلِْقنَي يِف :  َقاَل  ،» اْلَعِشريَ  ُحلِيِِّهنَّ  ِمْن  ْقَن  َفَجَعلَْن َفَتَصدَّ
ْقرِ بِالَ ثَْوِب 

َ
  . تِِهنَّ وََخَواتِِمِهنَّ َط ٍل ِمْن أ

  )١٤٦٧مسلم رقم (
 
ความวา จากทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา 
“ฉันไดออกไปละหมาดอีดพรอมทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ทานไดละหมาดกอนการใหคุฏบะฮฺ(เทศนา) โดยไมมีการอะ
ซานหรืออิกอมะฮฺ จากน้ันทานไดลุกข้ึนและยืนค้ํากับทานบิลาล 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ และได(ใหเทศนาโดย)สั่งใหยําเกรงตออัลลอฮฺ 
และเนนยํ้าใหเช่ือฟงพระองค ทานไดกลาวสั่งสอนและตักเตือนผูรวม
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ละหมาด แลวทานก็เดินจนกระท่ังไดยืนอยูหนาเหลาสตรี(ที่มารวม
ละหมาด) ทานไดกลาวสั่งสอนและตักเตือนพวกนาง ทานไดกลาววา 
“พวกนางท้ังหลาย จงใหทานเศาะดะเกาะฮฺเถิด เพราะสวนมากของ
พวกเธอน้ันคือเช้ือไฟของนรกญะฮันนัม” เม่ือน้ันไดมีผูหญิงคนหน่ึงที่
ดูเลิศที่สุดจากพวกนางลุกข้ึนถามดวยอาการตระหนกท่ีเห็นไดชัดจาก
แกมของนางวา “เหตุใดท่ีเปนเชนน้ัน โอ ทานผูเปนศาสนทูตแหง 
อัลลอฮฺ?” ทานไดตอบวา “เหตุเพราะท่ีพวกนางชอบฟองรองและไม
สํานึกคุณของสามี” ดังนั้น บรรดาพวกนางจึงไดถอดตางหูและแหวน
ของพวกนางเพื่อทําเศาะดะเกาะฮฺ โดยไดโยนใสสิ่งตางๆ เหลาน้ันใน
เสื้อของทาน  บิลาล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 

(รายงานโดย มุสลิม) 
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หะดีษฺที่ 38 ใหออกไปละหมาดทางหนึ่งและกลับอีกทางหนึ่ง 
 

ُ َقْنُهَما َقا َ ابَّ ِ ِ َر يِبُّ : َل َقْن َجابِِر ْبِن َقْبِد ابَّ اَكَن اجَّ
ِريَق  ُ َعلَْيِه وََسلََّم إَِذا اَكَن يَْوُم ِقيٍد َخالََف الطَّ    .َصىلَّ ابَّ

  )٩٣٣اكخاري رقم (
 
ความวา จากทาน ญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลา
วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม น้ัน เม่ือออกไปละหมาด
ในวันอีด ทานจะออกไปละหมาดดวยทางหนึ่ง และกลับจากละหมาด
อีกทางหนึ่งเสมอ  

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
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หะดีษฺที่ 39 ใหเดินเทาออกสูที่ละหมาดอีด 
 

َ اُهللا َقْنُهَما َقاَل   َعنِ  ِ اَكَن َرُسْوُل اِهللا َصىلَّ :  اْبِن ُقَمَر َر
ً اُهللا َعلَْيِه وََسلََّم خَيْرُ     .ُج إىَِل الِْعْيِد َماِشياً َويَرِْجُع َماِشيا

  )حسن: ١٠٧١، صحيح سنن ابن ماجه رقم١٢٨٥ابن ماجه رقم(
 
ความวา จากทาน อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววา “ทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะออกไปละหมาดอีดดวยการเดิน
เทาและกลับจากละหมาดอีดดวยการเดินเทาเชนกัน” 

(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 
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หะดีษฺที่ 40 การละหมาดอีดที่มุศ็อลลา(สนามละหมาด)เปน
สุนนะฮฺ 
 

ْدِريِّ  ُ اخلْ ِ َسِعيٍد 
َ
أ َقْنُه َقْن   ُ ابَّ  َ ِ َرُسوُل : َقاَل َر اَكَن 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصىلَّ ابَّ ُرُج َيْوَم ا ابَّ  خَيْ
َ
َ إىَِل ْلِفْطِر َواأل ْض

وَّ  ،الُْمَصىلَّ 
َ
الَ َفأ  بِِه الصَّ

ُ
ٍء َفْبَدأ ْ َ ُعمَّ َفْنرَصُِف َفَيُقوُم  ،ةُ ُل 

َفَيِعُظُهْم  ِفِهْم  بَلَ ُصُفو ُجلُوٌس  ُس  ا جَّ َوا ِس  ا جَّ ا ِبَل  ُمَقا
ُمُرُهمْ 

ْ
ْن َفْقَطَع َنْعًثا َقَطعَ  ،َوُيوِصيِهْم َوَيأ

َ
 ،هُ َفإِْن اَكَن ُيِريُد أ

َمَر بِهِ 
َ
ٍء أ ْ َ

ِ ُمَر ب
ْ
ْو يَأ

َ
   .ُعمَّ َفْنرَصُِف  ،أ

  )٩٠٣اكخاري رقم (
 
ความวา จากทานอบู สะอ๊ีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดออกไปละหมาดอีดิลฟฏรฺ
และอีดิล อัฎฮาที่มุศ็อลลา(สนามละหมาด) สิ่งแรกท่ีทานทําคือการ
ละหมาด หลังจากน้ันทานก็จะผละจากท่ีน่ัง และลุกข้ึนหันไปยังผูคนท่ี
กําลังนั่งอยูในแถวของพวกเขา แลวทานก็จะกลาวคําตักเตือนพวกเขา 
สั่งเสียพวกเขา กําชับพวกเขา ถาหากทานตองการสงกองทัพไปยังที่ใด
ที่หน่ึงทานก็จะสั่งตรงนั้นหรือถาหากตองการส่ังสิ่งหนึ่งสิ่งใดทานก็จะ
ทําตรงนั้น หลังจากนั้นทานก็จะกลับ(หมายถึงเสร็จพิธี) 

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 
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หะดีษฺที่ 41 การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล 
 

 
َ
األ يُّوَب 

َ
ك  ِ

َ
أ نَّ َقْن 

َ
أ َثُه  َحدَّ ُه  نَّ

َ
ك َقْنُه   ُ ابَّ  َ ِ َر ْنَصاِريِّ 

ُ َعلَ  ِ َصىلَّ ابَّ َمْن َصاَم َرَمَضاَن «   :   ْيِه َوَسلََّم َقاَل َرُسوَل ابَّ
ْهرِ  َّ ْيَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل اَكَن َكِصَياِم ا

َ
  .»ُعمَّ أ

  )١٩٨٤مسلم رقم (
 
ความวา จากทานอบู อัยยูบ อัล-อันศอรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา 
ไดฟงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ผูใดท่ีถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอน หลังจากนั้นไดถือศีลอดอีกหกวันในเดือนเชา
วาล เขาจะไดรับผลบุญประหนึ่งถือศีลอดหน่ึงป”  

(รายงานโดย มุสลิม) 


