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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การถือศีลอดสุนัต 
 
ประเภทของการถือศลีอด 
 การถือศีลอดมี 2 ประเภท 
 วาญิบ : เชน การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
 สุนัต : มีสองชนิด คือ สุนัตมุฏลัก และสุนัตมุก็อยยัด การถือศีลอดสุนัตมุก็อยยัดบางชนิด
เปนที่สงเสริมใหกระทํายิ่งกวาการถือศีลอดสุนัตมุก็อยยัดชนิดอื่น 
 การถือศีลอดสุนัตมีภาคผลบุญมหาศาล เพิ่มภาคผลบุญ และยังชวยเสริมการถือศีลอดที่
เปนวาญิบจากการขาดตกบกพรอง 
 จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา: อัลลอฮฺตรัสวา: 

ُ  آَدمَ  ابِْن  َقَملِ  لُكُّ « يَامَ  إِالَّ  َ إِنَّهُ  الصِّ
نَا يِل  فَ

َ
ْجِزي َوأ

َ
يَامُ  ،بِهِ  أ  ُجنَّةٌ  َوالصِّ

َحِدُكمْ  َصْومِ  يَْومُ  اَكنَ  َوإَِذا
َ
إِنْ  ،يَْصَخْب  َوَال  يَْرفُْث  فََال  أ

َحدٌ  َسابَّهُ  فَ
َ
وْ  أ

َ
 أ

ِّ  فَلْيَُقْل  قَاتَلَهُ  ِي ،َصائِمٌ  اْمُرؤٌ  إِ
َّ دٍ  َغْفُس  َوا ُ  نِيَِدهِ  حُمَمَّ ائِمِ  َفمِ  لُوُف خَل  الصَّ

ْطيَُب 
َ
ائِمِ  ،الِْمْسِك  ِريِح  ِمنْ  اهللاِ  ِعنْدَ  أ ْفَطرَ  إَِذا ،َفْفرَُحُهَما فَرَْحتَانِ  لِلصَّ

َ
 أ

 »بَِصْوِمهِ  فَِرحَ  َربَّهُ  ليَِقَ  َوإَِذا فَِرحَ 
ความวา: “ทุกๆ การงานของลูกหลานอาดัมนั้นสําหรับตัวเขาเอง 
นอกจากการถือศีลอด เพราะแทจริงแลวมันคืออิบาดะฮฺสําหรับขา และ
ฉันจะตอบแทนมันเอง และการถือศีลอดนั้นคือเกราะโลห และเมื่อ
วันที่คนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานถือศีลอดแลว ก็จงอยาพูดจาหยาบ
คาย และจงอยาตะโกนโหรอง และเมื่อมีคนหนึ่งดาวาทาน ทานก็จง
กลาวเถิดวา แทจริงฉันเปนคนที่ถือศีลอด ฉันขอสาบานกับผูที่ตัวของ
มุหัมมัดอยูในพระหัตถของพระองควา แทจริงกลิ่นปากของผูที่ถือศีล
อด ณ อัลลอฮฺนั้นหอมยิ่งกวากลิ่นชะมดเชียงเสียอีก สําหรับผูที่ถือศีล
อดนั้นมีความดีใจสองครั้ง เมื่อละศีลอดเขาจะดีใจ และเมื่อพบกับพระ
ผูอภิบาลของเขา เขาก็จะดีใจดวยกับ(ผลบุญ)การถือศีลอดของเขา” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่: 1904 และมุสลิม เลขที่: 1101 และสํานวนหะ
ดีษเปนของทาน) 
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ประเภทของการถือศลีอดสุนัต 
 1. การถือศีลอดสุนัตที่ประเสริฐที่สุดคือ การถือศีลอดของทานนบีดาวูด อะลัยฮิสสลาม 
ทานจะถือศีลอดวันเวนวัน 
  

2. การถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนคือ การถือศีล
อดในเดือนมุหัรร็อม โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันที่ 10 และหลังจากนั้นก็วันที่ 9 การถือศีลอดวันที่ 10 
จะลบลางบาปตางๆ ที่ผานมา และสงเสริมใฟถือศีลอดวันที่ 9 แลววันที่ 10 ทั้งนี้ก็เพื่อมิให
เหมือนกับพวกยิว. 
  

3. การถือศีลอด 6 วนัในเดือนเชาวาล 
 ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ْهرِ  َكِصيَامِ  اَكنَ  َشوَّالٍ  ِمنْ  ِسّتاً  اْيبََعهُ  ُعمَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ « َّ   »ا
ความวา: “ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน หลังจากนั้นเขาก็
ไดติดตามมันดวยกับการถือศีลอดอีก 6 วันในเดือนเชาวาล เสมือนกับ
วาเขานั้นในถือศีลอดตลอดทั้งป” (บันทึกโดยมุสลิม เลขที่: 1164) 

 
 และที่ดีที่สุดคอื ใหถือ 6 วันติดๆ กันหลงัจากวนัอีด แตกอ็นุญาตใหถือแยกกันได 
  

4. การถือศีลอด 3 วันในทุก ๆ เดือน ผลบุญของมันเสมือนกับการถือศีลอดทั้งป และ
สงเสริมใหถือศีลอดทั้ง 3 วันนั้น ในวันอัล-บีฎ(วันเต็มดวงขางขึ้น) นั่นคือ วันที่ 13 , 14 และ 15 ของ
ทุก ๆ เดือน หรือถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดี และถือวันจันทรอีกวันหนึ่งหลังจากนั้น และ
หากเขาประสงคก็ใหถือตนหรือทายเดือนก็ได 
  

5. การถือศีลอด 9 วัน นับต้ังแตวันที่ 1 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ และที่ประเสริฐที่สุดคือ การ
ถือศีลอดในวันที่ 9 สําหรับผูที่ไมไดประกอบพิธีหัจญ เพราะมันคือวันอะเราะฟะฮฺ การถือศีลอดใน
วันนั้นจะลบลางความผิดหนึ่งปที่ผานมาและอีกหนึ่งปที่จะมาถึง 

 
 6. การถือศีลอดเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ 
 จากทานอบูสะอีด อัล-คุดรีย เราะฎยิัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

  »َخِريْفاً  َسبِْعنْيَ  اجَّارِ  َعِن  وَْجَههُ  اهللاُ  َنعَّدَ  اهللاِ  َسِبيْلِ  يِفْ  يَْوماً  َصامَ  نْ مَ «
ความวา: “ใครก็ตามที่ถือศีลอดเพียงวันเดียวเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ 
พระองคจะทรงใหหนาของเขาพนหางจากไฟนรกเปนระยะเวลา
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เดินทางถึง 70 ป” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่: 2840 และมุสลิม เลขที่: 
1153) 

  
 7. สงเสริมใหถือศีลอดมากๆ ในเดือนชะอฺบาน โดยเริ่มต้ังแตวันแรกของเดือน 
  

8. ถือศีลอดวนัจันทรทกุๆ สัปดาห 
نَّ  عنه اهللا ر األنصاري قتادة أ عن

َ
 ُسئل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  أ

ِ  َصْومُ  َذاكَ «: قال يوم؟ وإفطار يوم صوم عن وسئل -يهوف- ..صومه عن
َ
 َداوُدَ  أ

الم َعلَيْـهِ  ُت  يَْومٌ  َذاكَ «: قال اإلثنني؟ يوم صوم عن وسئل: قال» السَّ ِ  َوَيومٌ  ِفيِه، ُو
وْ ( بُـِعثُْت 

َ
نِْزَل  أ

ُ
رُ «: فقال َعَرفََة؟ يَْومِ  َصْومِ  َقنْ  وَُسئَِل  ،»)ِفيهِ  َعيَلَّ  أ َنةَ ال يَُكفِّ  سَّ

رُ «: فقال خشوراء؟ يوم صْوم عن وسئل ،»َواَكاِقيَةَ  الَماِضيَةَ  نَةَ  يَُكفِّ  .»الَماِضيَةَ  السَّ
จากทานอบู เกาะตาดะฮฺ อัล-อันศอรีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ถูกถามเกี่ยวกับการถือศีลอด ทานถูก
ถามเกี่ยวกับการถือศีลอดวันเวนวัน ? ทานตอบวา “นั่นคือการถือศีลอดของ
พี่นองของฉันนบีดาวูด อะลัยฮิสสลาม” และทานถูกถามเกี่ยวกับการถือศีล
อดในวันจันทร ? ทานตอบวา “นั่นคือวันที่ฉันเกิด และวันที่ฉันถูกแตงต้ัง
ใหเปนนบี (หรือวันที่ฉันถูกประทานคัมภีรอัลกุรทาน)” และทานถูกถาม
เกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ ? ทานตอบวา “มันจะลบลาง
ความผิดหนึ่งปที่ผานและอีกหนึ่งปขางหนา” และทานถูกถามเกี่ยวกับการ
ถือศีลอดในวันอาชูรออ ? ทานตอบวา “มันจะลบลางความผิดหนึ่งปที่ผาน
มา” (หะดีษบันทึกโดยมุสลิม, เลขที่: 1162) 

 
 จากทานหญงิอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา  เลาวา: 

َّ  يَُصومُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسوُل  اَكنَ  َّ  َوُيْفِطرُ  ، ُفْفِطرُ  الَ  َغُقوَل  َح  الَ  َغُقوَل  َح
يُْت  َوَما ، يَُصومُ 

َ
 َرَمَضانَ  إِالَّ  َقطُّ  َشْهرٍ  ِصيَامَ  اْستَْكَمَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  رَُسوَل  َرأ

ْفتُهُ  َوَما
َ
ْكرَثَ  َشْهرٍ  ىِف  َرأ

َ
  َشْعبَانَ  ىِف  ِصيَاًما ِمنْهُ  أ

ความวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอด
จนกระทั่งเรากลาววา ทานจะไมละมัน และทานไดละศีลอดจนกระทั่ง
เรากลาววาทานจะไมถือศีลอด และฉันไมเคยเห็นทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือศีลอดเต็มเดือนนอกจากเดือนเราะ
มะฎอน และฉันไมเคยเห็นทานถือศีลอดในเดือนไหนมากกวาเดือน
ชะอฺบาน (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลขที่: 1969 และมุสลิม เลขที่: และสํานวน
หะดีษเปนของทาน) 
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 ไมอนุญาตใหเจาะจงถือศีลอดเฉพาะเดือนเราะญับทั้งเดือน เพราะมันเปนเอกลักษณของ
พวกญาฮิลียะฮฺ แตถาหากถือศีลอดวันอื่นไปดวยไมถือวาเปนที่ตองหาม  

และการเจาะจงถือศีลอดวันศุกรเพียงวันเดียว ซึ่งถือเปนมักรูฮฺ (นารังเกียจ) เพราะวันศุกร
ถือเปนวันอีดของมุสลิม แตถาหากถือวันอื่นพวงดวยก็ไมถือวาเปนมักรูฮฺ 
 
หุกมการถือศีลอดวันเสารและวนัอาทติย  
 สงเสริมใหถือศีลอดวันเสารและวันอาทิตย เพราะวันทั้งสองเปนวันอีด (ร่ืนเริง) ของพวก
มุชริกีน และการถือศีลอดในสองวันนั้นถือเปนการขัดแยงกับพวกเขา และสงเสริมใหผูเดินทางถือ
ศีลอดวันอะเราะฟะฮฺและวันอาชูรออ เพราะเมื่อวันทั้งสองผานไป เวลาของการถือศีลอดในวันนั้นก็
หมดไป (ไมมีการถือชด) 
 
วันตาง ๆ ทีห่ามถือศลีอด 
 หามถือศีลอดวันอีดฟฏรฺ อีดอัฎหา วันแหงการสงสัย นั่นคือวันที่ 30 ของเดือนชะอฺบาน 
เมื่อมีเจตนาถือศีลอดเพื่ออิหฺติยาฏ(เผื่อ)สําหรับเดือนเราะมะฎอน วันตัชรีกทั้งสามวัน นอกจากการ
ถือเพื่อเสียดัมสําหรับการทําหัจญแบบตะมัตตุอฺและกิรอน และไมเปนที่บัญญัติใหถือศีลอดตลอด
ทั้งป และการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺสําหรับผูทําหัจญถือเปนมักรูฮฺ 
 ไมอนุญาตใหสตรีถือศีลอดสุนัตในขณะที่สามีของนางอยูดวย นอกจากจะขออนุญาตจาก
เขาเสียกอน สวนการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนและการถือศีลอดชด หากไมเหลือเวลามากพอ ก็
ใหนางถือศีลอดไดถึงแมจะไมขออนุญาตจากเขาก็ตาม 
 
หุกมการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลกอนการถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอน  
 ใครก็ตามที่ยังคางการถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอน แลวก็ถือศีลอด 6 วันของ
เดือนเชาวาล เขาจะไมไดรับผลบุญดังที่ไดกลาวมา (คือผลบุญเสมือนกับการถือศีลอดตลอดทั้งป) 
แตใหเขาถือศีลอดชดใหเสร็จส้ินเสียกอน แลวคอยถือศีลอด 6 วันของเดือนเชาวาล ทั้งนี้เพื่อให
ไดรับผลบุญของมัน 
 
หุกมการยกเลิกการถือศลีอดสุนัต 

ใครก็ตามที่ถือศีลอดสุนัต แลวเขานึกอยากยกเลิก ถือวาอนุญาตใหกระทําได และอนุญาต
ใหต้ังเจตนาเพื่อถือศีลอดสุนัตในชวงกลางวัน และอนุญาตใหยกเลิกเมื่อใดก็ตามที่เขาประสงค 
และไมจําเปนที่จะตองถือชด แตทั้งนี้ก็ไมสมควรยกเลิกนอกจากจะมีเหตุสุดวิสัย 

จากทานหญงิอาอิชะฮฺ มารดาของศรัทธาชน ไดเลาวา: 
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ءٌ  ِعنَْدُكمْ « : َهْل  َفَقاَل  يَْومٍ  َذاَت ملسو هيلع هللا ىلص  اجَّيِبُّ  َعيَلَّ  َدَخَل  ْ  ،َال  : َفُقلْنَا ،»؟َ
ِّ « : قَاَل  إِ

تَانَا ُعمَّ  ،»َصائِمٌ  إَِذنْ  فَ
َ
ْهِديَ  اهللاِ  رَُسوَل  يَا : َفُقلْنَا ،آَخرَ  يَْوًما أ

ُ
 أ

ِرينِيهِ « : َفَقاَل  ،َحيٌْس  َجَا
َ
ْصبَْحُت  فَلََقدْ  أ

َ
َكَل  ،»َصائًِما أ

َ
  .فَأ

ความวา: ในวันหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเขามาหา
ฉัน แลวกลาววา “พวกทานมีอะไรใหฉันรับประทานไหม ?” พวกเรา
ตอบวา ไมมี แลวทานก็กลาววา “ถาเชนนั้นฉันก็จะถือศีลอด” หลังจาก
นั้นทานก็ไดมาหาพวกเราอีกวันหนึ่ง พวกเราก็กลาวแกทานวา โอเราะ
สูลุลลอฮฺ มีคนมอบอิทผาลัมกวนใหแกพวกเรา ทานกลาววา “ไหนให
ฉันดูหนอยซิ แทจริง เชานี้ฉันถือศีลอด” แลวทานก็กิน. (บันทึกโดย
มุสลิม เลขที่: 1154) 

 


