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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

การถือศีลอดเปนสิทธิของอัลลอฮฺ
คําถาม ในหะดีษกุดสียบทหนึ่งที่มีวา “การงานทุกอยางของมนุษยเปนของเขา ยกเวนการถือ
ศีลอดเทานั้น แทจริงแลวมันเปนของขาและขาจะตอบแทนมันเอง” บันทึกโดยอัล-บุคอรียใน
ตํา ราเศาะฮี หฺของทา น ฉั นอยากทราบคํ าอธิ บายหะดีษ นี้ ว าทํ า ไมการถือ ศี ลอดจึ ง ได ถู ก
เจาะจงเชนนี้ ?
ตอบ นี่เปนหะดีษที่มีความยิ่งใหญมาก และมีรายงานที่ยืนยันไดจากทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัย ฮิ วะสั ลลั ม โดยที่ทา นนบี ศ็ อลลัลลอฮุ อะลั ย ฮิ วะสั ลลั ม ได รายงานมาจากพระผู
อภิบาลของทานซึ่งพระองคไดตรัสวา
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ความวา “การงานทุ กอยางของลูก หลานอาดั ม (หมายถึ งมนุ ษย ) มั นเปนของเขา
นอกจากการถือศีลอดเทานั้น มันเปนสิทธิของขา และขาจะตอบแทนผลบุญของมัน
เอง” (บันทึกโดยอิมาม อัล-บุคอรีย ในหนังสือเศาะฮีหฺของทาน เลมที่สอง หนาที่ 226)

หะดีษนี้ชี้ใหเห็นถึงความประเสริฐของการถือศีลอด และตําแหนงสถานะของมัน
กับการงานอื่นๆ โดยที่อัลลอฮฺไดเกี่ยวโยงการถือศีลอดไปถึงพระองค ในระหวางการงานอื่นๆ
ของปวงบาว
บรรดานักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของหะดีษ คําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา
“นอกจากการถื อศี ลอด เพราะแท จริ งการถื อศี ลอดมั นเปนของฉัน ” ดว ยทั ศนะที่
หลากหลาย อาทิ บางก็อธิบายวา แทจริงการงานตางๆ ของลูกหลานอาดัม อาจจะตองนําไป
เสียคาชดเชยใหแกบรรดาผูที่เขาไปละเมิดในสิทธิตางๆ ของผูอื่น ในวันกิยามะฮฺผูที่ถูกอธรรม
จะริบเอาความดีจากการงานที่เขาไดปฏิบัติไวเมื่อตอนที่ยังมีชีวิต เหมือนที่มีปรากฏในหะดีษ
ที่ ว า ชายคนหนึ่ ง มาในวั น กิ ย ามะฮฺ ด ว ยกั บ งานที่ ดี ที่ เ ขาปฏิ บั ติ ไ ว ดุ จ ดั่ ง ภู เ ขาใหญ แต
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ขณะเดียวกันเขาพามาพรอมกับการงานนั้น ดวยการดาทอคนอื่นๆ ไปทํารายคนนั้น หรือ โกง
กินทรัพยสินของคนนั้นคนนี้ จนเปนเหตุทําใหความดีตางๆ ของเขาตองถูกแบงไป จนกระทั่ง
ความดีของเขาไมเหลืออยูเลย สุดทายเขาตองแบกรับเอาความชั่วของผูที่เขาไดอธรรมมา
โยนให แ ก เ ขา และเขาจะถู ก โยนลงในนรก (ดู เ ศาะฮี หฺ มุ ส ลิ ม เล ม ที่ 4 หะดี ษ ที่
1997) นอกจากการถือศีลอดเทานั้น ที่จะไมถูกนําเอาไปชดเชยเจาหนี้ในวันกิยามะฮฺ โดย
ที่อัลลอฮฺจะเก็บรักษาไวใหแกผูที่ถือศีลอดและจะตอบแทนใหแกเขา โดยหลักฐานที่ชี้ถึงตรง
นี้ ก็คือหะดีษกุดสียที่มีรายงานอื่นเพิ่มเติมวา “การงานของมนุษยทุกอยางสําหรับเขา
แลว จะตองมีการเสียคาชดเชย (ชดเชยความดีใหแกผูที่เขาไดไปอธรรม) ยกเวนการถือ
ศีลอด เพราะวาแทจริง มันเปนของขา และขาจะตอบแทนมันเอง” หมายความวา การ
งานของมนุษยนั้นตองเสียคาชดเชยใหกับคนที่เปนเจาหนี้ (หมายถึงคนที่ถูกอธรรมจากคน
อื่น) ในวันกิยามะฮฺผูถูกอธรรมจะมาเอาความดีจากการงานของผูที่อธรรมตอเขา แตจะมีการ
งานที่ไมถูกแบงไปนั่นก็คือการถือศีลอด เพราะอัลลอฮฺจะเก็บรักษาไว โดยที่ไมมีการถูกแบง
ไปใหเจาหนี้ เพราะอัลลอฮฺจะเก็บไวใหเจาของของมันเทานั้น
มีบางทัศนะ ใหความหมายดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “การถือศีลอดเปนของขา และขาจะ
ตอบแทนมันเอง” คือ แทจริงแลว การถือศีลอดเปนการงานภายในไมมีการเปดเผย เปน
เจตนาซอนอยูในที่ที่ไมมีใครสามารถทราบถึงเจตนานั้นไดนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น ซึ่งเปนการ
ตั้งเจตนาในจิตใจ ตางกับการงานอื่นๆ ที่ผูคนสามารถมองเห็นได สําหรับการถือศีลอดเปน
การงานทีเ่ รนลับระหวางผูที่เปนบาวและพระเจาที่สูงสงของเขาเทานั้น และดวยเหตุนี้อัลลอฮฺ
จึงตรัส(ในรายงานอื่น)วา “การถือศีลอดนั้นเปนของขา และขาจะเปนผูที่ตอบแทนเอง
เนื่องจากวาเขานั้นไดละทิ้งอารมณความตองการของเขา อาหาร เคื่องดื่มของเขา
เพื่อขา”
การที่เขาละทิ้งอารมณใคร และอาหารของเขาเพื่ออัลลอฮฺคือการตั้งเจตนาที่อยู
ภายในจิตใจ ไมมีใครรูนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งแตกตางกับการบริจาคทาน การละหมาด การทํา
หัจญ และการงานตางๆ ที่แสดงออกมาใหผูคนสามารถเห็นได
ที่การถือศีลอดไมสามารถที่จะเห็นไดจากภายนอก เนื่องจากความหมายของการถือศีลอด
นั้น ไมไดหมายความวา การละทิ้งอาหารและเครื่องดื่มเทานั้น แตตองละทิ้งซึ่งขอหามตางใน
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การถือศีลอด และการถือศีลอดนั้นจะตองมีความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺผูทรงสูงสง โดยที่คํา
ดํารัสของพระองคที่วา “เนื่ องจากวาเขานั้นไดละทิ้งอารมณความตองการของเขา
อาหาร เคื่องดื่มของเขา เพื่อขา” ประโยคนี้มาอธิบายคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “การถือ
ศีลอดเปนของขา และขาจะตอบแทนมันเอง”
บรรดานักวิชาการอีกบางสวนไดอธิบายความหมายหะดีษนี้วา คือ การตั้งภาคี
ไมสามารถเข ามาปะปนกับการถื อศีลอดได เพราะบรรดาผู ที่ตั้ง ภาคีไ ดบูช าสิ่ง ที่เป นการ
เคารพภักดี ไมวาจะเปนการเชือด การบนบาน การเคารพภักดีในรูปแบบตางๆ เชนการขอดุ
อาอ ความกลัว ความหวัง บรรดาผูที่ตั้งภาคีเขาหาสิ่งที่พวกเขาเคารพภักดีดวยกับอิบาดะฮฺ
ตางๆ เหลานั้น ซึ่งแตกตางกับการถือศีลอด เพราะไมเคยมีระบุวาพวกมุชริกีนบรรดาผูที่ตั้ง
ภาคีนั้นไดถือศีลอดเพื่อรูปเจว็ดตางๆ ของพวกเขา ดังนั้นการถือศีลอดจึงเปนอิบาดะฮฺที่
แมแตผูตั้งภาคีในยุคของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ยังปฏิบัติเฉพาะเจาะจงเพื่อ
อัลลอฮฺเทานั้น ดวยเหตุนี้ ความหมายของคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “การถือศีลอดเปนของ
ขา และขาจะตอบแทนมันเอง” จึงหมายถึงวา ไมมีการเจือปนของการตั้งภาคีในการถือศีล
อด เพราะบรรดาชาวมุชริกีนผูที่ตั้งภาคีไมเคยถือศีลอดใหกับรูปเจว็ดของพวกเขา การถือศีล
อดเปนอิบาดะฮฺที่ถูกมอบใหแกอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น
http://ar.islamway.com/fatwa/8065
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=60&id=1502

5

