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บทความวาดวยสิ่งที่สุนัตและสนับสนุนใหปฏิบัติในการถือศีลอด เชน การทานสะหูรฺ การรีบละศีลอด ดุอาอตางๆ 
ในการละศีลอด การใหทานแกผูอ่ืน การอานอัลกุรอาน การประกอบอิบาดะฮฺในคืนลัยละตุลก็อดร เปนตน 
 
 - สุนัตใหผูที่ถือศีลอดรับประทานสะหูรฺ (อาหารกอนขึ้นแสงอรุณ) เนื่องจากในสะหูรฺนั้นมีความจําเริญ 
และสะหูรฺที่ดีที่สุดสําหรับมุอมินคือผลอินทผาลัม และสุนัตใหลาชาในการรับประทานสะหูรฺ และสวนหนึ่งในความ
จําเริญของการรับประทานสะหูรฺคือมีความยําเกรงในการภักดีตออัลลอฮฺและการทําอิบาดะฮฺตอพระองค และมัน
ยังเปนเหตุใหลุกขึ้นจากเตียงนอนในชวงสะหูร ชวงแหงการขออภัยโทษ ดุอาอ ละหมาดศุบฮฺรวมกัน และเพื่อให
เกิดความแตกตางกับพวกอะหลุลกิตาบ  

- สุนัตใหรีบเรงในการละศีลอด โดยใหเร่ิมกินดวยผลอินทผาลัมกอนที่จะละหมาด และหากไมมีผลอินท
ผาลัมก็ใหเร่ิมดวยน้ําเปลา และหากไมมีน้ําเปลาอีกก็ใหแกดวยอาหารหรือเครื่องดื่มที่หะลาลใดก็ตามแตสะดวก 
และถาหากไมมีอาหารและเครื่องดื่มก็ใหต้ังเจตนาเพื่อละศีลอด  

- ผูที่ถือศีลอดนั้นจะสูญเสียจํานวนน้ําตาลที่สะสมไวในรางกาย และจะลดระดับลงต่ํากวาระดับปกติ ซึ่ง
เปนเหตุใหผูที่ถือศีลอดรูสึกรูสึกออนเพลีย เกียจคราน และทําใหตาพรา และการรับประทานผลอินทผาลัมนั้นทํา
ใหระดับน้ําตาลและพละกําลังเพิ่มข้ึน ดวยความประสงคของอัลลอฮฺ 

- สุนัตใหใหอาหารคนอื่นเพื่อละศีลอด และใครก็ตามที่ใหอาหารคนอื่นเพื่อละศีลอดเขาจะไดรับผลบุญ
เสมือนกับผูที่ถือศีลอด โดยที่ผูถือศีลอด(ซึ่งรับอาหารของเขาไปนั้น ผลบุญของเขาจะ)ไมขาดตกบกพรองแต
ประการใด 

- สุนัตใหผูที่ถือศีลอดหมั่นรําลึกและดุอาอตออัลลอฮฺ และใหกลาวบิสมิลลาฮฺขณะละศีลอด และกลาว
สรรเสริญตออัลลอฮฺเมื่อรับประทานเสร็จ และใหกลาวขณะละศีลอดวา 

  »اهللا اَءش نِْإ رجاَأل تبثَو ، قورالع ِتلَّتابو ، أُمالظَّ بهذَ«
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ความวา "ความเหือดกระหายไดหายไป เสนโลหิต(หรือเสนทางเดินอาหาร)ก็ชุมชื้น และไดรับ
ผลตอบแทนอยางแนนอนอินชาอัลลอฮฺ" (หะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด : 2357 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน 
อบี ดาวูด : 2066) 
 

 - สุนัตใหผูที่ถือศีลอดหรือไมถือศีลอดหมั่นสีฟนไมวาในชวงตนของกลางวันและชวงทาย 
- สุนัตใหผูที่ถือศีลอดเมื่อมีคนมาดาทอหรือกลาวใหรายใหเขากลาววา ฉันถือศีลอด ฉันถือศีลอด และ

หากเขากําลังยื่นอยูก็ใหนั่งลง 
- สุนัตใหผูที่ถือศีลอดหมั่นทําการงานที่ดีใหมากเชน การรําลึกถึงอัลลอฮฺ อานอัลกุรอาน มีจิตกุศล บริจาค

ทาน ชวยเหลือคนยากจนและผูที่ตองการความชวยเหลือ การขออภัยโทษ การเตาบัต ละหมาดในชวงกลางคืน 
ติดตอสัมพันธระหวางเครือญาติ เยี่ยมเยียนคนปวย และอื่น ๆ 

- สุนัตใหละหมาดตะรอวีหในค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอนหลังจากละหมาดอิชาอ (สิบเอ็ดร็อกอัตพรอม
กับละหมาดวิตร หรือสิบสามร็อกอัตพรอมกับละหมาดวิตร) นี่คือสุนนะฮฺ และถาหากวาใครจะเพิ่มมากกวานี้ก็ถือ
วาไมเปนไรและไมไดเปนสิ่งที่นารังเกียจ และใครก็ตามที่ละหมาดจนจบพรอมอิมามเขาจะถูกบันทึกเสมือนกับผล
บุญการยืนละหมาดตลอดทั้งคืน 

- สุนัตใหรับประทานผลอิทผาลัมดวยจํานวนคี่กอนออกไปละหมาดอีดิลฟฏร 
- สุนัตใหผูที่ถือศีลอดเมื่อมีคนเชื้อเชิญใหรับประทานอาหารในชวงกลางวันกลาววา “ฉันถือศีลอด” 

เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  
  
   »ِإنِّي صاِئٌم: ِإذَا دِعي أَحدكُم ِإلَى طَعاٍم وهو صاِئٌم فَلْيقُلْ «

ความวา "เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานถูกเชื้อเชิญใหรับประทานอาหาร ในขณะที่ทานนั้น
ถือศีลอด ทานก็จงกลาวแกเขาวา แทจริงฉันนั้นถือศีลอดอยู" (บันทึกโดยมุสลิม : 1150) 

 
- สุนัตใหผูที่ถือศีลอดหรือไมก็ตามเมื่อไดรับประทานอาหาร ณ ที่ที่เขาไดรับการเชื้อเชิญใหกลาววา 

  »املَالَِئكَةُ علَيكُم وصلَّت ، اَألبرار طَعامكُم وأَكَلَ ، الصَّاِئمون ِعندكُم فْطَرأَ«
ความวา "บรรดาผูถือศีลอดไดแกศีลอด ณ ที่ทาน บรรดาผูที่ดีไดรับประทานอาหารทาน และ
บรรดามลาอิกะฮฺอวยพรใหแกทาน" (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 3854 และนี่คือสํานวนใน
รายงานของทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3263 และบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 1747 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 1418) 

 
 - สุนัตใหทําอุมเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอน ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

»ِعيفَِإنَّ عجَّةً مح جَّةً أَوقِْضي حانَ تضمةً ِفي ررم«   
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ความวา "แทจริงการทําอุมเราะฮฺในเดือนรอมฎอนเทากับการหัจญหรือการทําหัจญพรอมกับ
ฉัน" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1863 และมุสลิม : 1256) 

 
- ใครก็ตามที่ต้ังเจตนาอิหฺรอมเพื่อทําอุมเราะฮฺในวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และเขายังไมไดเร่ิม

ประกอบการงานอุมเราะฮฺอ่ืน ๆ จวบจนกระทั่งถึงค่ําคืนของวันอีด การทําอุมเราะฮฺของเขานั้นถือเปนการทําอุม
เราะฮฺในเดือนเราะมะฎอน เพราะเวลาการทําอุมเราะฮฺนั้นจะเริ่มนับเมื่อมีการตั้งเจตนา 

- สุนัตใหมุมานะและพยายามในการประกอบอิบาดะฮฺตาง ๆ ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน 
และใหชุบชวงกลางคืนใหมีชิวิตชีวา(ดวยการทําอิบาดะฮฺ)พรอมกับปลุกสมาชิกในครอบครัวดวย 

 
ความประเสริฐของค่ําคืนอัล-ก็อดรฺ 
 คืนอัล-ก็อดรฺเปนคืนที่ยิ่งใหญ ซึ่งเปนคืนที่อัลลอฮฺจะกําหนดริซกี อายุขัย และเหตุการณตาง ๆ ที่จะบังเกิด
ข้ึนในปนั้นๆ และใหคาดหวังคืนอัลก็อดรฺในคืนคี่ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
คืนที่ยี่สิบเจ็ด 
 
ความพิเศษของค่ําคืนอัล-ก็อดรฺ 
 คืนอัล-ก็อดรฺประเสริฐกวาหนึ่งพันเดือน ซึ่งเทากับแปดสิบสามปกับอีกสี่เดือน ดังนั้นจึงสงเสริมใหลุกขึ้นใน
คํ่าคืนนั้นเพื่อประกอบอิบาดะฮฺและหมั่นขอดุอาอใหมาก  
 1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 

تنزَّلُ ، لَيلَةُ الْقَدِر خيٌر ِمن أَلِْف شهٍر، وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر، ِإنَّا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر«
  » سالٌم ِهي حتَّى مطْلَِع الْفَجِر، يها ِبِإذِْن ربِِّهم ِمن كُلِّ أَمٍرالْمالِئكَةُ والرُّوح ِف

ความวา "แทจริงเราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็อดรฺ และอะไรเลาจะทําใหเจารูได
วาคืนอัล-ก็อดรฺนั้นคืออะไร คืนอัล-ก็อดรฺนั้นดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน บรรดามลาอิกะฮฺและอัร-รูหฺ 
(ญิบรีล) จะลงมาในคืนนั้น โดยอนุมัติแหงพระเจาของพวกเขาดวยกิจการทุกประการ คืนนั้นมี
ความศานติจนกระทั่งรุงอรุณ" (อัล-ก็อดรฺ : 1-5) 

 
2. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได

กลาววา 
  »م لَيلَةَ الْقَدِر ِإمياًنا واحِتساًبا غُِفر لَه ما تقَدَّم ِمن ذَنِبِهمن قَا«

ความวา "ใครก็ตามที่ยืนละหมาดในคืนอัลก็อดรฺดวยใจที่ศรัทธาและหวังผลตอบแทน
จากอัลลอฮฺ เขาจะถูกอภัยโทษในความผิดที่ผานมา" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1901 และ
มุสลิม :  760) 
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 3. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ไดกลาววา ฉันไดกลาววา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ทานมี
ความคิดอยางไรเมื่อฉันรูสึกวาเปนคืนไหนเปนคืนอัลก็อดรฺ ฉันจะกลาววาอะไรดี ? ทานตอบวา เธอจงกลาววา 

  »ينِّع فاعفَ وفْالع بُِّحت ٌميِركَ وٌّفُع كنَِّإ مَّللهُّاَ«
ความวา "โออัลลอฮฺ แทจริงพระองคนั้นทรงเปนผูที่อภัยโทษ ทรงเปนผูที่กรุณาเผื่อแผ พระองค
ทรงโปรดการอภัยโทษ ดังนั้นจงอภัยโทษใหแกขาดวยเถิด"  (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย: 
3513  สํานวนนี้เปนรายงานของทาน ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2789 และบันทึกโดยอิบนุ 
มาญะฮฺ : 3850 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ : 3105) 

 
 
 
 
 


