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ละหมาดศุบห ฺ
ใหกลาวตามการอะซาน(ทุกประโยค ยกเวนเมื่อรับประโยค 

“หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ” กับ “หัยยะอะลัลฟะลาหฺ” ใหกลาววา 

 ( ةَ  َوَال  َحْوَل  َال  بِاهللا إالَّ  قُوَّ ) (อานวา ลาเหาละ วะลา กุววะตะ อิล

ลา บิลลาฮฺ) ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะไดรับผลบุญเหมือนกับผูอะซาน -ผูแปล) 
แลวใหเศาะละวาตแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
หลังจากน้ันก็ใหอานดุอาอ อัล-วะสีละฮฺ (ดุอาอหลังจากอะซาน) วา 

عَوةِ احكَّامَّ  امهلل« َّ داً َربَّ َهِذهِ ا الةِ الَقائَمِة، آِت ُمـَحـمَّ ِة، َوالصَّ
ِي َوَعْدتَـهُ  َّ ً َمـْحـُموداً ا  »الَوِسيلََة َوالَفِضيلََة، َواْنَعْثُه َمَقاما

   )٤٧١٩، ٦١٤ اكخاري برقم(

“อัลลอฮุมมะ ร็อบบะ ฮาซิฮิดดะอฺวะติตตามมะฮฺ วัศเศาะลาติล 
กออิมะฮฺ อาติ มุหัมมะดะนิลวะสีละฮฺ วัลฟะฎีละฮฺ วับอัษฮุ มะกอ
มัน มะหฺมูดะนิลละซี วะอัดตะฮฺ” 
ความวา “โออัลลอฮฺ พระเปนเจาแหงการเชิญชวนอันสมบูรณ 
และการละหมาดที่กําลังจะปฏิบัติอยูนี้ ขอพระองคทรงโปรด
ประทานความดี ประเสริฐ และขอพระองคทรงโปรดนํามุหัม
มัดสูตําแหนงที่ไดรับการสรรเสริญ ซึ่งพระองคไดทรงสัญญา
ไวดวยเถิด”  
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(ทานนบีกลาววา  ใครที่กลาวเชนนี้ )  “ เขาจะไดรับการ
ชะฟาอะฮฺจากฉันในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 
614,4719) 

 
ดุอาอระหวางการอะซานกับอิกอมะฮฺจะไมถูกผลักไส 

ดังน้ันจงฉกฉวยชวงเวลาแหงการตอบรับน้ีเถิด และพึงทราบเถิดวา 
ดุอาอของผูท่ีถือศีลอดก็ไมถูกผลักไสเชนเดียวกัน ดังท่ีทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา    

ائِمُ : َدْعَوُيُهمْ  تَُردُّ  َال  ثََالثَةٌ « َّ  الصَّ ،  الَعاِدلُ  َواِإلَمامُ ،  ُفْفِطرَ  َح
ُ  يَْرَفُعَها الَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  بَْواَب  لََها ْفَتحُ َويَ  الَغَمامِ  َفْوَق  ابَّ

َ
 أ

َماءِ  يِت : الرَّبُّ  َويَُقولُ  ،السَّ نَِّك  َوِعزَّ نرُْصَ
َ
 »ِحنيٍ  َنْعدَ  َولَوْ  َأل

وضعفه األكا يف ضعيف الرتغيب   ،٣٥٩٨الرتمذي برقم (
  )٥٩٧ والرتهيب برقم

ความวา “บุคคลสามประเภทที่การขอดุอาอของเขาจะไมถูก
ผลักไส นั้นคือ ผูที่ถือศีลอดกระทั่งเขาไดละศีลอด อิมามที่
เที่ยงธรรม และดุอาอของผูถูกอธรรม ซึ่งอัลลอฮฺจะดุอาอนั้น
ข้ึนเหนือเมฆ และใหประตูแหงฟากฟาทั้งหลายเปดเพื่อรับดุ
อาอนั้น และอัลลอฮฺจะตรัสวา ดวยกับเกียรติของขา แนแท
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ฉันตองชวยเหลือเจาอยางแนนอน แมมันจะผานไปแลวก็
ตาม” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 3598,  อัล-อัลบานีย กลาววาเปนหะ
ดีษเฎาะอีฟ ดู เฎาะอีฟ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 597 ถึงแมนวาหะดีษ
ขางตนน้ีอยูในทัศนะท่ีเฎาะอีฟ แตก็ยังมีหะดีษอื่นๆ ท่ีมีเน้ือหาท่ี
คลายคลึงกันเชน 

ِ  َدْعَوةُ : ُمْسَتَجابَاٌت  َدَعَواٍت  ثََالُث  « ائ  الَْمْظلُوِم، َوَدْعَوةُ  ِم،الصَّ
خء الطربا (  »الُْمَسافِرِ  َوَدْعَوةُ  ، وصححه ١٣١٣ برقما

 )٣٠٣٠األكا يف صحيح اجلامع برقم 

ความวา “ดุอาอของบุคคลสามประเภทตอไปนี้เปนดุอาอที่ถูก
ตอบรับ ไดแก ดุอาอของผูถือศีลอด ดุอาอของผูถูกอธรรม 
และดุอาอของผูเดินทาง” (อัด-ดุอาอ โดยทานอัฏ-ฏ็อบรอนีย ชัยคฺ
อัล-อัลบานียมีทัศนะวา เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 
3030  -ผูแปล) 

 
กอนท่ีจะละหมาดศุบหฺ ก็ใหละหมาดสุนัตเราะวาติบสอง

ร็อกอัตกอนศุบหฺกอน ซึ่งสุนัตเราะวาติบน้ันมีท้ังหมด 12 ร็อกอัต 
ดังท่ีทานอิมามมุสลิมไดบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺของทาน จากทาน



7 
 

หญิงอุมมุหะบีบะฮฺ  ภรรยาของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ไดเลาวา  

َعًة َيَطوًُّخ «
ْ
َة َرك َما ِمْن َقْبٍد ُمْسلٍِم يَُصيلِّ ِبِ لُكَّ يَْوٍم ثِنْيَتْ َعرْشَ

َنَّةِ  َلرْيَ َفِريَضةٍ 
ْ
ُ بَيًْتا يِف اجل َ  )٧٢٨ برقم مسلم( »إِالَّ َنىَن اُهللا 

ความวา “ไมมีบาวมุสลิมคนไหนที่ไดละหมาดสุนัตวันละ 12 
ร็อกอัต นอกจากอัลลอฮฺจะสรางบานใหเขาหลังหนึ่งในสวน
สวรรค” (บันทึกโดยมุสลิม : 728)  

และการละหมาดสุนัตเราะวาติบท่ีบานยอมเปนส่ิงท่ี
ประเสริฐท่ีสุด  

 
ใหละหมาดศุบหฺเปนญะมาอะฮฺ ดังท่ีทานอิมามมุสลิม 657 

ไดรายงานจากทานุนดุบ บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได
เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา 

ْبحَ  َصىلَّ  َمنْ «  ِمنْ  اهللاُ  َفْطلَُبنَُّكمُ  َفَال  اهللاِ، ِذمَّةِ  يِف  َفُهوَ  الصُّ
تِهِ  ءٍ  ِذمَّ ْ َ ِ  )٦٥٧ مسلم برقم( »َجَهنَّمَ  نَارِ  يِف  َفَيُكبَّهُ  َفُيْدرَِكهُ  ب

ความวา “ผูใดที่ละหมาดศุบหฺ เขาก็จะไดอยูในความคุมครอง
ของอัลลอฮฺ ดังนั้นพวกเจาจงอยาสรางความเดือดรอนใดๆ 
แกผูที่อัลลอฮฺไดใหความคุมครองแกเขาเถิด ไมเชนนั้น เขาก็
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จะพบเจอกับการลงโทษดวยกับการควํ่าใบหนาลากสู
นรกญะฮันนัม” (บันทึกโดยมุสลิม : 657) 

 
ทานอัน -นะวะวีย  ไดกลาวในหนังสือ  “ชัร หุนมุสลิม 

(5/158)” วา مة ณ ท่ีน้ี หมายถึง “คุมครองหรือใหความ ا
ปลอดภัย”   

 
หลังละหมาดศุบห ฺ

อานอัซการฺ(บทซิกิรฺตางๆ เพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺ)หลังจากได
ใหสลามของการละหมาด 

หลังจากละหมาดแลวก็ใหน่ังอยูในมัสญิด(สําหรับผูหญิงก็
ใหน่ัง ณ ท่ีเธอไดละหมาด) จนกระท่ังดวงอาทิตยขึ้น ซึ่งผลบุญของ
มันน้ันคือเสมือนการทําหัจญและอุมเราะฮฺอยางสมบูรณ ท้ังน้ีก็ให
ขะมักเขมนในชวงเวลาน้ีดวยการอานอัลกุรอาน และใหสัมผัสถึงคํา
ดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลลาท่ีวา  

ۖ إِنَّ قُۡرَءاَن ٱۡلَفۡجرِ َكَن َمۡشُهودٗ َوقُۡرَءاَن ٱۡلَفجۡ ﴿ اإلرساء [ ﴾٧٨ا رِ
 :٧٨[ 
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ความวา “และการอานยามรุงอรุณ แทจริงการอานยามรุงอรุณ

นั้นเปนพยานยืนยันเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ 78) 
 
อานอัซการยามเชา และละหมาดฎฮา(น้ันคือ หลังจากท่ี

ดวงอาทิตยขึ้นประมาณ 20 นาที) จํานวนร็อกอัตท่ีนอยท่ีสุดคือ สอง
ร็อกอัต แตถาตองการท่ีจะเพิ่มจํานวนร็อกอัตอีก ก็ใหละหมาดทีละ
สองๆ ตามท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค 

 
ชวงเดินทางไปทํางาน 

การที่ทานไดเดินทางไปทํางานน้ัน ก็ถือวาทานอยูในชวงอิ
บาดะฮฺ ดังน้ันจงกอบโกยผลบุญตางๆ จนกระท่ังทานไดรับผลบุญ
ตลอดชวงเวลาท่ีทานทํางาน (ทานยังสามารถใชชวงเวลาท่ีเดินทาง
ไปทํางานน้ันดวยการอิสติฆฟารฺ(ขออภัยโทษ), ตัสบีหฺ(สรรเสริญ
อัลลอฮฺ), หรือฟงอัลกุรอาน) พึงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด และจงรักษา
ล้ินของทาน อวัยวะตางๆของทาน และหากวายังมีชวงเวลาท่ีวาง
จากการทํางานเหลืออีกก็ใหฉกฉวยโอกาสน้ันดวยการอาน 
อัลกุรอาน  
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ละหมาดซุฮฺร ิ
สุนัตใหกลาวตามการอะซาน 

การดุอาอระหวางการอะซานและอิกอมะฮฺน้ันจะไมถูกผลัก
ไส ดังน้ันจงฉกฉวยชวงเวลาแหงการตอบรับน้ีเถิด 

ใหละหมาดสุนัตเราะวาติบส่ีร็อกอัตกอนละหมาด(สอง
สลาม) 

ใหฉกฉวยชวงเวลาน้ีดวยการอานอัลกุรอานจนกระท่ังได
ยืนละหมาด (สงเสริมใหใชอัลกุรอานเลมเล็ก ฉบับพกพา  เพื่อใหมัน
อยูกับทานตลอดเวลาไมวาจะอยูท่ีทํางานหรือโรงเรียนหรือท่ีอื่นๆ) 

หลังจากละหมาดก็ใหอานอัซการฺหลังจากท่ีไดใหสลามของ
การละหมาด 

ใหละหมาดสุนัตเราะวาติบสองร็อกอัตหลังจากละหมาด
ฟรฎซุฮฺริ 

สําหรับคนท่ีไมมีภารกิจอะไรที่ตองทําในชวงเวลาน้ี ก็ใหเขา
ฉกฉวยโอกาสนี้ดวยการทําอิบาดะฮฺตางๆ ท่ีมีความหลากหลาย แต
ใหอานอัลกุรอานใหมากท่ีสุด 

 
ละหมาดอัศร ิ

สุนัตใหกลาวตามการอะซาน 
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ใหดุอาอระหวางการอะซานและอิกอมะฮฺ 
ไมมีการละหมาดสุนัตกอนและหลังละหมาดอัศริ แตทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  

  اهللاُ  رَِحمَ «
ً
ً  الَْعرْصِ  َقْبَل  َصىلَّ  اْمَرأ ْرَبعا

َ
 1271أبو داود برقم ( »أ

    )588وحسنه األكا يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

ความวา “อัลลอฮฺทรงเมตตาผูที่ละหมาดกอนอัศริสี่ร็อกอัต” 

(บันทึกโดยอบูดาวูด 1271 ชัยคฺอัล-อัลบานียมีทัศนะวา หะสัน ใน
หนังสือ เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 588) 

 
แลวผูใดกันบางในหมูพวกเรา ท่ีไมตองการความเมตตา

จากอัลลอฮฺ ??? หลังจากน้ันก็ใหอานอัลกุรอานจนกระท่ังไดยืนข้ึน
ละหมาด 

หลังจากละหมาดฟรฎไปแลว ก็ใหอานอัซการฺหลังจากท่ีได
ใหสลามจากการละหมาด และถาหากมีการเรียนการสอนในมัสญิด 
ก็ใหเขาไปรวมฟงดวย โดยแนนอนอิบาดะฮฺท่ีประเสริฐท่ีสุดในเดือน
เราะมะฎอนน้ันคือการอานอัลกุรอาน แตผูใดท่ีสามารถผนวกความ
ดีงามอื่นกับการอานอัลกุรอานดวยก็เปนส่ิงท่ีดี 
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หลังจากท่ีไดเรียนท่ีมัสญิดแลว ก็ใหน่ังอยูในมัสญิดตอเพื่อ
อานอัลกุรอานตอ ดังท่ีทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันไดเลา
วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  

الَة  الَعْبدُ  يََزالُ  ال« هُ يَنَْتِظُر الصَّ يِف َصالٍة َما اَكَن يِف ُمَصالَّ
َّ  امهلل اللَُّهـمَّ اْغِفْر لَـهُ : ئَِكةُ َوَيُقوُل الَمال ارَْحـْمُه َح

ْو يُـْحِدَث 
َ
  )٦٤٩ مسلم برقم(  »َفْنرَصَِف أ

ความวา “ถือวาบาวคนหน่ึงยังคงละหมาดอยู ตราบใดท่ีเขายัง
อยูในที่ละหมาดของเขาเพื่อคอยที่จะละหมาดเวลาตอไป 
และมลาอิกะฮฺจะกลาววา โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหอภัยแกเขา 
โออัลลอฮฺไดโปรดใหความปรานีตอเขา จนกวาเขาจะลุกข้ึน
ไปหรือจนกวาเขาจะมีหะดัษ(สิ้นน้ําละหมาด)” (มุสลิม : 649) 

 
กอนอะซานมัฆริบ 

(กอนเขาเวลาละหมาด) 20 นาที ใหกลับบานแลวอาบนํ้า
ละหมาด 

ตามดวยการอานอัซการฺยามเย็น และใหมั่นอิสติฆฟารฺ
และตัสบีหฺตออลัลอฮฺใหมากๆ  

ดังท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 



13 
 

ٰ َما َيُقولُوَن َوَسّبِۡح ِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطلُوِع ﴿ َ َ فَٱۡصِبۡ 
ۡمِس َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب   ]٣٩: ق [ ﴾٣٩ٱلشَّ

ความวา “ดังนั้น เจาจงอดทนตอส่ิงที่พวกเขากลาวถึง และจง
แซซองดวยการสรรเสริญพระเจาของเจากอนการขึ้นของดวง
อาทิตยและกอนการตก(ของมัน)” (สูเราะฮฺก็อฟ 39) 

 
และสําหรับผูท่ีถือศีลอดน้ันการดุอาอของเขาในขณะท่ีเขา

ไดละศีลอดน้ันยอมไมถูกผลักไสอยางแนนอน ดังน้ันจงฉกฉวย
ชวงเวลาท่ีมีคาน้ีเถิด 

อยาลืมกอนถึงเวลามัฆริบเล็กนอย ใหมีสวนรวมในการ
เล้ียงอาหารละศีลอดของพี่นอง(ดวยการเล้ียงอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
แกพวกเขา เชนอินทผลัม -ผูแปล) ซึ่งผูใดก็ตามท่ีเล้ียงอาหารแกผูท่ี
ถือศีลอด เขาจะไดรับผลบุญเทากับผลบุญของผูถือศีลอด(ท่ีเขาให
อาหาร) (โดยท่ีผลบุญน้ัน ไมไดลดนอยลงไปจากผูถือศีลอดนั้นแต
อยางใด-ผูแปล) และพยายามใหมี(สวนรวม)ในการเล้ียงละศีลอด
(ของพี่นอง)ในแตละวันดวย 

สําหรับสตรีน้ันในชวงเวลาเย็น เธอก็จะไดรับผลบุญในสวน
ของการจัดเตรียมอาหาร  โดยแนนอนในทุกๆ หยาดเหง่ือยอมมีผล
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บุญ และเธอยังสามารถใชชวงเวลาน้ีในการเตรียมอาหารไปพรอมๆ 
กับการอิสติฆฟารฺ การสรรเสริญตอัลลอฮฺ การเศาะละวาตตอทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  และยังสามารถรับฟงเทปซิกิรฺ
ตางๆ ซึ่งมันก็เปนการทําอิบาดะฮฺน้ันเอง หรืออาจจะฟงอัลกุรอานก็
ได  

 
ละหมาดมัฆรบิ 

เมื่ออะซานแลว สงเสริมใหรีบเรงในการละศีลอด(น้ันคือ
เมื่อถึงเวลาละศีลอดแลว ก็ใหรีบละศีลอดโดยทันที) ดังท่ีทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  

لُوا َما خِبَرْيٍ  اجَّاُس  يََزالُ  الَ « »الِفْطرَ  َعجَّ اكخاري ( 
)١٠٩٨ ومسلم برقم  ،١٩٥٧ برقم  

ความวา “มนุษยยังคงไดรับความดีงาม ตราบใดที่เขารีบเรงใน

การละศีลอด (เมื่อถึงเวลา)” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 1957 และ
มุสลิม 1098 ) 

และใหอานดุอาอวา  

  َذَهَب «
ُ
َمأ ْجرُ  َوَعَبَت  الُْعُروُق، َواْنَتلَِّت  الظَّ

َ ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  األ  أبو( »ابَّ

  )حسن:  ٢٠٦٦رقم  داود أ سنن صحيح ،٢٠١٠ رقمب داود
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“ซะฮะบัซ เซาะมะอุ, วับตัลละติล อุรูก, วะษะบะตัล อัจญรุ, อิน
ชาอัลลอฮฺ 
ความวา “ความกระหายไดดับลงแลว เสนโลหิตก็เปยกชื้น 
และผลบุญก็ไดมั่นคงแลว อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺทรง
ประสงค)” (รายงานโดย อบู ดาวูด หมายเลข 2010 ดู เศาะฮีหฺ 
สุนัน อบี ดาวูด หมายเลข 2066 เปนหะดีษหะสัน)” 

 
ใหทําตามแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ในการละศีลอด ดวยการละศีลอดดวยกับผลอินทผลัมสด
(รุฏ็อบ) หากไมมีก็ใหละดวยอินทผลัมแหง(ตะมัรฺ) หากไมมีก็ใหละ
ศีลอดวยกับนํ้า และใหจัดเตรียมสํารับอาหารเพียงนอยนิดเทาน้ัน 
เพราะมันจะชวยใหทานละหมาดต้ังแตเน่ินๆ (ซึ่งผลบุญของการกิน
และพักผอนน้ันก็จะถูกคํานวน เน่ืองดวยทานมีความยําเกรง ดวย
เหตุน้ันการเคารพเช่ือฟงน้ันคือการอิบาดะฮฺและเปนการเขา
ใกลอัลลอฮฺ) 

ใหกลาวตามการอะซาน 
ใหขอดุอาอระหวางการอะซานและอิกอมะฮ ฺดังท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน 
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ใหละหมาดสุนัตเราะวาติบหลังจากละหมาดมัฆริบสอง
ร็อกอัต 

 
ละหมาดอิชาอ 

เดินทางไปละหมาดอิชาอต้ังแตเน่ินๆ กอนถึงเวลาสัก
ประมาณ 20 นาที แลวใชชวงเวลาน้ันในการอานอัลกุรอาน 
สนับสนุนใหอานสวนของอัลกุรอานท่ีจะอานในละหมาดตะรอวีหฺ 
และใหทวนบรรดาอายะฮฺท่ีมีอิทธิผลตอความรูสึก (อยางน้ีแหละ ท่ี
จะชวยใหทานมีความคุชูอฺหรือมีสมาธิในการละหมาดตะรอวีหฺ) 

ใหกลาวตามอะซาน 
ใหขอดุอาอระหวางการอะซานและอิกอมะฮ ฺ
ละหมาดฟรฎอชิาอ ซึ่งมบีันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม จากการ

รายงานของทานอุษมาน อิบนุอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุไดเลาวา  

  مَجَاَعةٍ  يِف  الِْعَشاءَ  َصىلَّ  َمنْ «
َ
 َوَمنْ  اللَّْيِل، نِْصَف  َقامَ  غََّماَفَكك

ْبحَ  َصىلَّ  غََّما مَجَاَعةٍ  يِف  الصُّ
َ
 مسلم برقم(  »لُكَّهُ  اللَّْيَل  َصىلَّ  َفَكك

٦٥٦(  
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ความวา “ผูใดละหมาอิชาอเปนญะมาอะฮฺเสมือนเขาได
ละหมาดครึ่งคืน และผูใดละหมาดศุบหฺเปนญะมาอะฮฺ เสมือน
เขาไดละหมาดตลอดทั้งคืน” (บันทึกโดยมุสลิม : 656)  

 
อานอัซการ(บทรําลึกตางๆ)หลังจากไดใหสลามของการ

ละหมาด 
ใหละหมาดสุนัตเราะวาติบหลังละหมาดอิชาอ 2 ร็อกอัต 
ใหละหมาดตะรอวีหฺพรอมกับอิมามจนกระท่ังเสร็จส้ินไป

พรอมกัน เน่ืองจากมีหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ไดกลาววา  

َمامِ  َمعَ  َقامَ  َمنْ « َّ  اْإلِ ُ  َكَتَب  َفْنرَصَِف، َح ُ  ابَّ ْلَةٍ  قَِيامَ  َ َ « 
 )٦: وصححه األكا يف صالة الرتاويح  ،١٦٠٥ النسا برقم(

ความวา “ผูใดก็ตามที่ละหมาดพรอมกับอิมาม(ละหมาดตะรอ
วีหฺ) จนอิมามเสร็จส้ินจากการละหมาด อัลลอฮฺจะบันทึกผล
บุญแกเขาเสมือนเขาไดละหมาดทั้งคืน” (บันทึกโดยอัน-นะสา
อีย : 1605   ชัยคฺอัล-อัลบานีย มีทัศนะวาเศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะ
ลาฮฺ อัต-ตะรอวีหฺ : 6)  
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ดังน้ันจงพยายามรักษาผลบุญเสมือนไดละหมาดท้ังคืน 
ดวยการปฏิบัติตามหะดีษน้ีเถิด โดยท่ีทานไมควรเลิกละหมาดกอนอิ
มาม 

 
หลังละหมาดตะรอวีห ฺ

ใหกลับไปท่ีบานโดยทันที เพื่อรับประทานอาหาร(อิฟฎอรฺ)
ใหสมบูรณ และเพื่อเปนการเจริญรอยตามแบบอยางของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  แตก็ใหรับประทานอาหารอยาง
พอประมาณ ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  

  َما«
َ
ا وَِخءً  آَدمَ  اْننُ  َمَأل ُكَالٌت  آَدمَ  ابْنِ  َحْسُب  َنْطٍن، ِمنْ  رَشًّ

ُ
 أ

اٍب،  َوثُلُُث  َطَعاٍم، َفُثلُُث  حَمَالََة، َال  اَكنَ  َفإِنْ  ُصلَْبُه، يُِقْمنَ   رَشَ
وصححه األكا يف  ،٤١٣٢ أمحد برقم( »ِجَْفِسهِ  َوثُلٌُث 

 )٥٦٧٤ صحيح اجلامع
ความวา “ไมมีภาชนะใดที่มนุษยใสอาหารจนเต็มจะเลวรายไป
กวาทองของมนุษยเอง เพียงพอเเลวโอมนุษยเอย เเคสอง
สามคําที่จะทําใหกระดูกสันหลังของทานเเข็งเเรง  ถาหาก
จําเปนตองกินก็ขอใหแบงสามสวน  หนึ่งสวนสามสําหรับ
อาหารของเขา  หนึ่งสวนสามสําหรับเครื่องดื่มของเขา และ
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หนึ่งสวนสามสําหรับลมหายใจของเขา” (บันทึกโดยอะหฺมัด : 
4132 ชัยคฺอัล-อัลบานียมีทัศนะวาเศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-
ญามิอฺ : 5674) 

 
ใหใชเวลาท่ีเหลือดวยการทําอิบาดะฮฺตางๆ เชน สัมพันธ

เครือญาติ, อานหนังสือตัฟสีรอัลกุรอาน, อานหนังสือชีวประวัติของ
ทานนบี, ทบทวนความรูตางๆ, การดะอฺวะฮฺไปสูอัลลอฮฺ, เยี่ยมเยียน
คนเจ็บปวย, ใหความชวยเหลือผูท่ีรองขอความชวยเหลือ, น่ังรวมใน
วงท่ีมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และอื่นๆ อีกมากมาย  

ใหรําลึกถึงอัลลอฮฺในทุกสภาพการณของทาน ไมวาจะเปน
ชวงท่ีทานเดินทางไปหรือกลับจากมัสญิด และใหพยายามรักษาอัซ
การฺตางๆ ในทุกๆ สภาพการณและความเหมาะสม เชน ชวงท่ีออก
หรือเขาบาน ตอนสวมเสื้อผา หรืออัซการกอนนอน และอื่นอีก
มากมาย (ใหไปดูคูมือรวมบทดุอาอสําหรับมุสลิม “หิศนุลมุสลิม”) 

 
นอน 

ใหเขานอนเวลา 23.00 น. โดยประมาณ และพยายามทํา
ใหการนอนน้ันเปนไปเพื่ออัลลอฮฺ เพื่อจะไดเพิ่มการฏออะฮฺตอ
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พระองค และเพื่อเปนการเปล่ียนจากการนอนท่ีเปนปรกติวิสัยเปน
การนอนท่ีเปนอิบาดะฮฺ และทําใหไดรับผลบุญ 

 
ตะฮัจุด 

ใหต่ืนในชวงสุดทายของค่ําคืน ซึ่งเปนชวงเวลาของการดุ
อาอและการทําความดีท้ังหลายน้ันจะเปนท่ีตอบรับ 

 
สะหูร ฺ

มีรายงานจากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา  

نَّ 
َ
ُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسوَل  أ بَا َنَعَث  َوَسلَّم َعلَيه ابَّ

َ
َ  أ يَّةٍ  يِف  ُمو  رَسِ

َاعَ  َرَفُعوا َقدْ  َكَذلَِك  ُهمْ  َفَبيَْنا ،اْكَْحرِ  يِف  ْلَةٍ  يِف  الرشِّ  ،ُمْظلَِمةٍ  َ
ْهلِ  َفْهتُِف  مْ َفْوقِهِ  ِمنْ  َهاتٌِف  إَِذا

َ
ِفيَنةِ  بِأ ْخرِبُُكمْ  قُِفوا : السَّ

ُ
 أ

ُ  َقَضاهُ  بَِقَضاءٍ  بُو َفَقاَل  ،َغْفِسهِ  بَلَ  ابَّ
َ
َ  أ ْخرِبْ : ُمو

َ
 ُكْنَت  إِنْ  أ

َ  إِنَّ : َقاَل  خُمْرِبًا، َ  َوَيَعاىَل  َيَباَركَ  ابَّ نَّهُ  َغْفِسهِ  بَلَ  َق
َ
 َمنْ  ك

ْقَطَش 
َ
ُ  َغْفَسهُ  أ ُ  َسَقاهُ  َصائٍِف  مٍ يَوْ  يِف  َ   .الَْعَطِش  يَْومَ  ابَّ

وضعفه األكا يف ضعيف الرتغيب ،  ٤٩٧٤ الزبار برقم(
أن من عطش نفسه هللا يف يوم «  و رواية، )٥٧٧ والرتهيب
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: قال املنذري، »حار اكن حقا بل اهللا أن يرويه يوم القيامة
رواه الزبار بإسناد حسن إن شاء اهللا، وحسنه األكا يف 

  )١٠/٤١٢(صحيح الرتغيب 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
ไดสงทานอบีมูซาไปยังกองเรือในทะเล ซึ่งระหวางที่พวกเรา
อยูในนั้น พวกเขาก็ไดแลนเรือในค่ําคืนอันมืดมิด ครั้นแลวก็มี
ผูประกาศที่อยูเหนือพวกเขาไดปาวประกาศแกผูคนที่อยูใน
เรือวา พวกทานจงหยุดเถิด ฉันจะแจงขาวแกพวกทานใน
กิจการท่ีอัลลอฮฺทรงกําหนดแกพระองคเอง ดังนั้นทานอบูมู
ซาจึงกลาววา ทานจงแจงขาวเถิด ถาทานเปนผูแจงขาวจริงๆ 
เขาจึงกลาววา แทจริงอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได
กําหนดแกพระองคทานเองวา ผูใดก็ตามที่มีปรารถนาความ
กระหาย(ถือศีลอด)ในชวงเวลาที่รอนจัด อัลลอฮฺก็จะใหเขาได
ดื่มน้ําในวันที่มีความกระหาย(ในวันกิยามะฮฺ) ” (บันทึกโดยมุ
สนัดอัล-บัซซาร 4974 ชัยคฺอัล-อัลบานียมีทัศนะวา เฎาะอีฟ ใน
หนังสือ เฎาะอีฟ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 577 ) ในสายรายงานอื่นได
กลาววา “ผูใดท่ีทําใหตัวเองมีความกระหายเพื่ออัลลอฮฺในวันท่ีรอน
จัด เปนหนาท่ีของอัลลอฮฺท่ีจะดูแลเขาในวันกิยามะฮฺ” ทานอัล-มุนซิ
รีย มีทัศนะวาหะสัน และมีบันทึกในอัล-บัซซารฺดวยสายรายงานท่ี
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หะสัน อินชาอัลลอฮฺ ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานียมีทัศนะวาหะสัน ใน
หนังสือเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 10/412 

 
อยาลืม 

หางไกลจากส่ิงตองหามและไรสาระท้ังหลาย  และ
ระมัดระวังจากทุกๆ ส่ิงท่ีไมใหประโยชนใดๆ ในตัวมันเลย และให
พยายามรักษาการถือศีลอด และการกิยาม(ละหมาดตะรอวีหฺ)ใน
เราะมะฎอน และใหมีความขะมักเขมนตลอดท้ังเดือน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชวงสิบคืนสุดทายของเดือน ท้ังน้ีก็เพื่อพบกับความประเสริฐ
ของค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺ  

ขอใหอัลลอฮฺทรงใหเราและทาน เปนผูท่ีถือศีลอด และยืน
ละหมาดในยามค่ําคืน ดวยกับการไดรับความพึงพอพระทัยจาก
พระองคแกเราท้ังหลายดวยเถิด  

 
นี่คือ เปาประสงคบางประการที่เก่ียวของกับการถือศีลอด

พรอมกับหลกัฐานของทุกเปาประสงค 
 
เปาประสงคตางๆ ที่เก่ียวของกับเดือนเรามะฎอน 

การปฏิบัติในหลักประการพื้นฐานตางๆของอิสลาม 
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ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

نْ  َشَهاَدةِ  مَخٍْس، بَلَ  اْإلِْسَالمُ  بيُِنَ «
َ
َ  َال  أ َ ِ نَّ  اهللاُ  إِالَّ  إ

َ
ًدا وَأ  حُمَمَّ

َالةِ، َوإَِقامِ  اهللاِ، َرُسولُ  اَكةِ، َوإِيَتاءِ  الصَّ ، الزَّ َجِّ  َوَصْومِ  َواحلْ
 )١٢٢ ومسلم برقم ،٨ اكخاري برقم( »َرَمَضانَ 

ความวา “ศาสนาอิสลามนั้นถูกสถาปนาบนหลักหาประการ 
นั่นคือ การปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและ
มุหัมมัดนั้นเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ การดํารงไวซึ่งการ
ละหมาด การจายซะกาต การทําหัจญ และการถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 8,  และมุสลิม : 122) 

 
การวอนขอเพื่อเขาสูสวนสวรรคอันสถาพร 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

َ ا ايَُّقوا« وا َشْهَرُكْم، َوُصوُموا مَخَْسُكْم، َوَصلُّوا َربَُّكْم، بَّ دُّ
َ
 َوأ

ْمَوالُِكْم، َزاَكةَ 
َ
ِطيُعوا أ

َ
ْمِرُكمْ  َذا َوأ

َ
 »َربُِّكمْ  َجنَّةَ  تَْدُخلُوا أ

يف سلسلة األحاديث  وصححه األكا ،٦١٦ الرتمذي برقم(
  )٨٦٧ الصحيحة
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ความวา “พวกทานจงยําเกรงพระเจาของพวกทาน, จง
ละหมาดหาเวลาของพวกทาน , จงถือศีลอดเดือน(เราะ
มะฎอน)ของพวกทาน, จงจายซะกาตทรัพยสินของพวกทาน
และจงเชื่อฟงบรรดาผูนําของพวกทาน พวกทานก็จะไดเขา
สวรรคของพระเจาของพวกทาน” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 616 
ชัยคฺอัล-อัลบานีย มีทัศนะวาเศาะฮีหฺ ในหนังสือสัลสะละฮฺ อัล-อะ
หาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 867)  

 
การวอนขอเพื่อไดรับการอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหลาย 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

َم ِمْن « ً ُغِفَر لَـُه َما َيَقدَّ ً َواْحتَِسابا َمْن َصام َرَمَضاَن إيَمانا
 )٧٦٠ رقمومسلم ب ،٣٨ اكخاري برقم( »َذنْبِـهِ 

ความวา “ผูใดที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดวยความ
ศรัทธามั่นและหวังในผลบุญ เขาผูนั้นจะไดรับการอภัยโทษ
บาปที่ผานมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 38 และมุสลิม : 760) 

 
การวอนขอเพื่อใหรอดพนจากไฟนรก 
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ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ْلَةٍ  لُكُّ  َوَذلَك  اجَّارِ، ِمنَ  ُقَتَقاءُ  َوِبِ «  ،٦١٨ برقم الرتمذي( .»َ
 )٧٥٩ الصغري اجلامع صحيح يف األكا وحسنه

ความวา   “และสําหรับอัลลอฮฺนั้นมีผูที่พระองคจะทรง
ปลดปลอยพวกเขาจากนรก สิ่งเหลานั้น(การเรียกรองและ
การปลดปลอย) จะเกิดข้ึนทุกค่ําคืน(ของเดือนเราะมะฎอน)”  
(บันทึกโดย อัต-ติรฺมิซีย : 618 ชัยคฺอัล-อัลบานีย มีทัศนะวาหะสัน 
ในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 759) 
 

เปาประสงคของการถือศีลอดทั่วไป (ซึ่งเก่ียวของกับ
เดือนเราะมะฎอนเชนกัน) 

 
เปาประสงคตางๆเพื่อไดรบัในโลกอาคีเราะฮฺ 

การวอนขอความเบิกบานในโลกอาคีเราะฮฺ  
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว

วา  
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ائِمِ « ْفَطرَ  إَِذا ،َفْفرَُحُهَما َفرَْحَتانِ  لِلصَّ
َ
ِ  َفِرحَ  أ  َربَّهُ  ليَِقَ  َوإَِذا بِِفْطرِه

  )١١٥١ رقمب مسلمو، ٧٤٩٢ اكخاري برقم. (»بَِصْوِمهِ  َفِرحَ 
ความวา “สําหรับผูถือศีลอดนั้นมีความเบิกบานใจอยูสองครั้ง 
เมื่อเขาละศีลอดเขาจะเบิกบานใจกับการละศีลอดน้ัน และ
เมื่อเขาไดพบองคอภิบาลของเขา เขาจะเบิกบานใจกับ(ผล
บุญที่ไดจาก)การถือศีลอดของเขา”  (รายงานโดยอัล-บุคอรีย : 
7492 มุสลิม :1151) 

 
การวอนขอเพื่อไดเขาสวนสวรรคจากประตู อัร-ร็อยยาน 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

يَّانُ « ُ الرَّ َ َنَِّة بَابًا ُفَقاُل 
ْ
ائُِموَن يَْوَم  ،إِنَّ يِف اجل يَْدُخُل ِمْنُه الصَّ
َحٌد َلرْيُُهمْ  الِْقَياَمِة الَ 

َ
ائُِمونَ  ،يَْدُخُل ِمْنُه أ ْفَن الصَّ

َ
 ؟ُفَقاُل أ

َحٌد َلرْيُُهمْ  الَ  ،َفَيُقوُمونَ 
َ
ْغلَِق َفلَْم  ،يَْدُخُل ِمْنُه أ

ُ
َفإَِذا َدَخلُوا أ

َحدٌ 
َ
 «: وزِْيَد عند ابن ماجه » يَْدُخْل ِمْنُه أ

ْ
َوَمْن َدَخلَُه لَْم َفْظَمأ

بًَدا
َ
، ابن ماجه ١٩٤٧رقم ب، مسلم ١٧٦٣رقم باكخاري ( .»أ
 )١٦٣٠رقم ب
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ความวา “แทจริง ในสวรรคนั้นมีประตูหนึ่งมีชื่อเรียกวา อัรฺ-
ร็อยยาน ในวันกิยามะฮฺผูถือศีลอดจะเขาสวรรคจากประตูนี้ 
ไมมีผูใดสักคนเขาจากประตูนี้นอกจากพวกเขา จะมีเสียงถาม
ข้ึนมาวา ‘ไหนเลาบรรดาผูถือศีลอด?’ (เพื่อเรียกใหพวกเขาได
เขาสวรรคจากประตูนี้) แลวพวกเขาก็จะยืนข้ึน ไมมีผูใดสัก
คนเขาจากประตูนี้นอกจากพวกเขา เมื่อพวกเขาไดเขาไป
หมดแลว ประตูนี้ก็จะถูกปด จึงไมมีผูใดไดเขาไปจากประตูนี้
อีกนอกจากพวกเขา” มีสํานวนเพ่ิมเติมจากสายรายงาน
ของอิบนุ มาญะฮฺวา “ผูใดที่ไดเขาจากประตูนี้ เขาจะไม
กระหายอีกเลยชั่วนิรันดร” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย เลขท่ี 1763, 
มุสลิม เลขท่ี 1947 และอิบนุ มาญะฮฺ เลขท่ี 1630)  

 
การวอนขอเพ่ือไดรับการชวยเหลือ(ชะฟาอะฮฺ)ของการถือศีล
อด 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

َياُم َوالُْقْرآُن يَْشَفَعاِن لِلَْعْبِد يَْوَم الِْقَياَمِة، َفُقولُ « َياُم  الصِّ : الصِّ
ْعيِن فِيِه،  َهَواِت بِاجََّهارِ، َفَشفِّ َعاَم َوالشَّ ْي َربِّ َمَنْعُتُه الطَّ

َ
أ

ْعيِن فِيهِ : َويَُقوُل الُْقْرآُن  : ، َقاَل »َمَنْعُتُه اجَّْوَم بِاللَّْيِل َفَشفِّ
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َعانِ « وصححه ، ٦٣٣٧رقم بمسند اإلمام أمحد (. »َفيَُشفَّ
  )٣٨٨٢مع الصغري صحيح اجلااألكا يف 

ความวา  “การถือศีลอดและอัลกุรอานนั้นจะมาใหความ
ชวยเหลือแกบาวในวันกิยามะฮฺ การถือศีลอดจะพูดวา ‘โอผู
อภิบาลแหงขา ขาไดสกัดก้ันเขาจากอาหารและการสนอง
ความใครในยามกลางวัน ดังนั้นไดโปรดใหขาชวยเหลือเขา
ดวยเถิด’ อัลกุรอานก็จะพูดวา ‘โอผูอภิบาลแหงขา ขาไดสกัด
ก้ันเขาจากการหลับนอนในยามค่ําคืน ดังนั้นไดโปรดใหขา
ชวยเหลือเขาดวยเถิด’ แลวทั้งสองก็ไดรับอนุญาตเพื่อให
ความชวยเหลือ”  (รายงานโดย อะหฺมัด : 6337 ชัยคฺอัล-อัลบานียมี
ทัศนะวา เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3882) 

 
การวอนขอเพ่ือไดรับการชวยเหลือ(ชะฟาอะฮฺ)ของคนศอลิหฺ
ทั้งหลาย 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ُهْم َقْد جَنَْوا يِف إِْخَوانِِهْم ، َفُقولُوَن « غَّ
َ
ْوا ك

َ
َربََّنا إِْخَواُغَنا ، : َوإَِذا َرأ

َمَعَنا ، َويَْعَملُوَن َمَعَنا ، َفَيُقوُل اَكنُوا يَُصلُّوَن َمَعَنا ، َويَُصوُموَن 
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ُ َيَعاىَل  اْذَهُبوا ، َفَمْن وََجْدُيْم يِف َقلْبِِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن : ابَّ
ُ ُصَوَرُهْم بَلَ اجَّارِ  ْخرُِجوهُ ، َوحُيَرُِّم ابَّ

َ
تُوَغُهْم  .إِيَماٍن َفأ

ْ
َفَيأ

 ِ نَْصاِف َساَقْيِه ، َوَبْعُضُهْم َقْد ذَلَب يِف اجَّارِ إ
َ
ىَل َقَدِمِه ، َوإىَِل أ

 رقمب، مسلم ٧٤٣٩ رقمباكخاري ( » .َفُيْخرُِجوَن َمْن َعَرفُوا
١٨٣(  

ความวา “เมื่อพวกเขาเห็นวา พวกเขาปลอดภัยแนแลวในหมูพี่
นองของพวกเขา พวกเขาตางกลาววา 'โอพระผูเปนเจาของ
เรา ยังมีพวกพี่นองของพวกเราท่ีไดละหมาดรวมกับพวกเรา 
ไดถือศีลอดรวมกับพวกเราและไดกระทํากิจกรรมตางๆ  (ทาง
ศาสนาที่ดี) รวมกับพวกเรา' ดังนั้นอัลลอฮฺจึงตรัสวา 'พวกทาน
จงไปดูเถิด บุคคลใดที่พวกทานพบวา ในหัวใจของพวกเขามี
ความศรัทธาเทาน้ําหนักเพียงหนึ่งดีนารก็จงนําพวกเขา
ออกมา' อัลลอฮฺก็จะทรงหามไฟไมใหไหมรางของพวกเขา
เหลานั้น(ที่ออกไปหาพ่ีนองของพวกเขาในนรก) พวกเขา
เหลานั้นก็จะไปหาพี่นองของพวกเขา(ในนรก) บางสวนในหมู
ชาวนรกนั้นจมอยูในนรกแคเทาของพวกเขา บางก็ถึงหนา
แขงของพวกเขา ใครที่พวกเขารูจักพวกเขาก็จะนําคน
เหลานั้นออกมา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 7439 และมุสลิม : 
183)  
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การวอนขอเพื่อไดรับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ْمَثالَِها إىَِل «
َ
ََسَنُة َعرْشُ أ لُكُّ َقَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَقُف، احلْ

ُ َعزَّ وََجلَّ  نَا  َسْبعِمائَة ِضْعٍف، َقاَل ابَّ
َ
ْوَم َفإِنَُّه يِل َوأ إِالَّ الصَّ

ائِِم َفرَْحَتاِن  ْجيِل، لِلصَّ
َ
ْجزِي بِِه، يََدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن أ

َ
أ

ْطَيُب 
َ
ُلُوُف فِيِه أ

َ
ِ َوَفرَْحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َربِِّه، َوخل َفرَْحٌة ِعْنَد فِْطرِه

ِ ِمْن رِيِح الِْمْسِك   رقمب، مسلم ١٨٩٤ رقمباكخاري ( »ِعْنَد ابَّ
١١٥١( 

ความวา "ทุกๆ การงานของลูกหลานอาดัมจะเพ่ิมพูนถึงสิบ
เทาจนถึงเจ็ดรอยเทา อัลลอฮฺไดตรัสวา นอกจากการถือศีล
อด แทจริงมันเปนสิทธิของขาและขาจะตอบแทนมันเอง(โดย
ไมกําหนดตายตัววาเพิ่มข้ึนเทาใด) เขาไดละทิ้งตัณหาและ
อาหารเพื่อขา สําหรับผูที่ถือศีลอดนั้นมีสองความสุข(เบิกบาน
ใจ) ความสุขแรกตอนที่เขาละศีลอด และความสุขที่สองตอน
ที่ไดพบกับพระผูเปนเจาของเขา และแทจริงกล่ินปากของผูที่
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ถือศีลอด ณ อัลลอฮฺนั้นหอมย่ิงกวากลิ่นของชะมดเชียงเสีย
อีก"  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1894 และมุสลิม :1151) 

 
เปนการไดมาซึ่งอะมัลที่ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือน 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

َيْيُت 
َ
ِ  َرُسوَل  أ  بَِعَمٍل  ُمْرىِي : َفُقلُْت  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ

َنَّةَ  يُْدِخليُِن 
ْ
ْوِم؛ َعلَْيَك «: َقاَل . اجل ُ  ِعْدَل  َال  َفإِنَّهُ  بِالصَّ  ُعمَّ .  »َ

تَيُْتهُ 
َ
َيامِ  َعلَْيَك «: يِل  َفَقاَل  اخكَّاغَِيةَ  أ مسند اإلمام أمحد ( »بِالصِّ
 الرتغيب والرتهيبصحيح وصححه األكا يف ، ٢٢١٤٩ رقمب

٩٨٦( 
ความวา “ฉันไดไปหาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม แลวฉันก็ไดกลาวแกทานวา "ทานจงส่ังใชฉันซ่ึงการ
งานที่ทําใหฉันไดเขาสวรรคดวยเถิด" ทานนบีตอบวา: "ทาน
จงถือศีลอด เพราะไมมีสิ่งใดจะเทียมเทามัน"หลังจากนั้นฉัน
ไดไปหาทานคร้ังที่สอง และทานก็ยังคงกลาววา: "ทานจงถือ
ศีลอด" (รายงานโดย อะหฺมัด : 22149 ชัยคฺอัล-อัลบานียมีทัศนะวา 

เศาะฮีหฺ  ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 986) 
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เปนการลบลางความชั่วรายและฟตนะฮฺบททดสอบตางๆ 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ْهلِهِ  يِف  الرَُّجلِ  فِْتَنةُ «
َ
ِ  أ ِ ِ  َوَما ه ِ َ ُرَها وََجارِهِ، َوَو الَةُ  تَُكفِّ  الصَّ

وْ  َدَقُة، مُ َوالصَّ ْمرُ  َوالصَّ
َ
، مسلم ٥٢٥ رقمباكخاري ( »َواجَّيْهُ  َواأل

  )١٤٤ رقمب
ความวา “ฟตนะฮฺของชายคนหนึ่งที่มีตอครอบครัวของเขา 
ทรัพยสินของเขา ลูกของเขา และเพื่อนบานของเขา จะถูกลบ
ลางออกไปดวยการละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทาน 
การส่ังใชในความดีงาม และการหามในสิ่งที่ชั่วราย” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 525 และมุสลิม : 144) 

 
การวอนขอเพื่อใหใบหนาหางไกลจากนรก 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

 بَِذلَِك  اهللاُ  بَاَعدَ  إِالَّ  اهللاِ، َسبِيلِ  يِف  يَْوًما يَُصومُ  َقْبدٍ  ِمنْ  َما«
َْومِ  ْ   )١١٥٣ رقمبمسلم ( »َخِريًفا َسْبِعنيَ  اجَّارِ  َعنِ  وَْجَههُ  ا
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ความวา “ไมมีบาวผูใดที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺเพียงวันเดียว 
เวนแตอัลลอฮฺจะทําใหเขาหางไกลปลอดภัยจากนรกดวยเหตุ
แหงการถือศีลอดในวันนั้น เปนระยะหางถึงเจ็ดสิบป” (บันทึก
โดยมุสลิม : 1153)  

 
เปาประสงคตางๆเพื่อไดรบัในโลกดุนยา 

การวอนขอเพื่อเปนส่ิงปองกันและปกปองจากการทํามะอฺศิ
ยะฮฺ 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ْو َشاَيَمُه «
َ
َياُم ُجنٌَّة، َفالَ يَْرفُْث َوالَ جَيَْهْل، َوإِِن اْمُرٌؤ َقاتَلَُه أ الصِّ

َينْيِ  ِّ َصائٌِم ـ َمرَّ
ِ  )١٧٦١رقمبخاري اك(. »َفلَْيُقْل إ

ความวา “การถือศีลอดนั้นเปนโลปองกัน (คือปองกันไมใหผู
ถือศีลอดประพฤติสิ่งที่ไมดี หรือปองกันเขาจากการตองเขา
นรก) ดังนั้น(เมื่อผูใดถือศีลอด)แลว เขาอยาไดพูดจาหยาบ
โลนและอยาไดประพฤติเย่ียงผูที่ไรจริยธรรม และหากแมนมี
ผูใดตองการทะเลาะเบาะแวงหรือกลาวดาวารายเขา ก็ใหเขา
กลาวแกคนผูนั้นวา ‘แทจริงฉันเปนผูถือศีลอด แทจริงฉันเปน
ผูถือศีลอด’ (คือใหกลาวเพียงเทานี้ โดยไมตองตอบโตดวย
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คําพูดอื่นที่อาจจะทําใหการถือศีลอดบกพรอง)” (รายงานโดย 
อัล-บุคอรีย เลขท่ี 1761) 

 
การวอนขอเพื่อไดถือศีลอดตลอดทั้งป 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

رْبِ، َشْهرُ « يَّامٍ  َوثََالثَةُ  الصَّ
َ
ْهرِ  َصْومُ  َشْهرٍ  لُكِّ  ِمنْ  ك َّ النسا ( »ا

 )٣٧١٨ وصححه األكا يف صحيح اجلامع ،٢٤٠٨ برقم
ความวา “(การถือศีลอดใน)เดือนแหงการอดทน(เราะมะฎอน) 
และสามวันของทุกๆ เดือนนั้น(เทากับ)การถือศีลอตลอดทั้ง
ป” (บันทึกโดย อัน-นะสาอีย : 2408 ชัยคฺอัล-อัลบานีย มีทัศนะวา 
เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3718) 

 
การวอนขอเพื่อการวิงวอน(ดุอาอ)ถูกตอบรับ 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว

วา  
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ائِِم، َدْعَوةُ : ُمْسَتَجابَاٌت  َدَعَواٍت  ثََالُث  «  الَْمْظلُوِم، َوَدْعَوةُ  الصَّ
خء(  »الُْمَسافِرِ  َوَدْعَوةُ  ، وصححه ١٣١٣ برقملطربا ل ا

 )٣٠٣٠األكا يف صحيح اجلامع 

ความวา “ดุอาอของบุคคลสามประเภทตอไปนี้เปนดุอาอที่ถูก
ตอบรับ ไดแก ดุอาอของผูถือศีลอด ดุอาอของผูถูกอธรรม 
และดุอาอของผูเดินทาง” (อัด-ดุอาอ โดยทานอัฏ-ฏ็อบรอนีย ชัยคฺ
อัล-อัลบานียมีทัศนะวา เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 
3030) 

 
การวอนขอความเบิกบานในโลกดุนยา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ائِمِ « ْفَطرَ  إَِذا َفْفرَُحُهَما  َتانِ َفرْحَ  لِلصَّ
َ
ِ  َفِرحَ  أ  َربَّهُ  ليَِقَ  َوإَِذا بِِفْطرِه

  )١١٥١ رقمب مسلمو،  ٧٤٩٢ اكخاري برقم. (»بَِصْوِمهِ  َفِرحَ 

ความวา “สําหรับผูถือศีลอดนั้นมีความเบิกบานใจอยู
สองคร้ัง เมื่อเขาละศีลอดเขาจะเบิกบานใจกับการละศีลอด
นั้น และเมื่อเขาไดพบองคอภิบาลของเขา เขาจะเบิกบานใจ
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กับ(ผลบุญที่ไดจาก)การถือศีลอดของเขา”  (รายงานโดยอัล-บุ
คอรีย : 7492 มุสลิม :1151) 

 
การวอนขอเพื่อจบชีวิตดวยกับสิ่งที่ดีงาม 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ُ  ُختِمَ  َمنْ « َنَّةَ ا َدَخَل  يَْومٍ  بِِصَيامِ  َ
ْ
 مسند الزبار برقم( »جل

 )٦٢٢٤ وصححه األكا يف صحيح اجلامع ،٢٨٥٤
ความวา “ผูใดที่จบชีวิตดวยกับการถือศีลอดในวันหนึ่ง เขาจะ
ไดเขาสวรรค” (บันทึกโดยมุสนัดอัล-บัซซาร 2854 ชัยคฺอัล-อัล
บานีย มีทัศนะวา เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 6224 ) 

 
การวอนขอเพื่อลมปากที่หอมหวล 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

ِ ِمْن رِيِح الِْمْسِك « ْطَيُب ِعْنَد ابَّ
َ
ُلُوُف فِيِه أ

َ
اكخاري ( »َوخل

 )١١٥١ رقمب، مسلم ١٨٩٤ رقمب
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ความวา “และแทจริงกล่ินปากของผูที่ถือศีลอด ณ อัลลอฮฺนั้น

หอมย่ิงกวากลิ่นของชะมดเชียงเสียอีก" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 
1894 และมุสลิม :1151) 

 
การวอนขอเพื่อใหไดความยําเกรง 

อัลลอฮฺ ไดดํารัสวา 

﴿ َ َ َياُم َكَما ُكتَِب  ْ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن   )١٨٣: اكقرة ( ﴾ ١٨٣ٱلَّ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอด

นั้นไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ไดถูกกําหนด
แกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดยํา
เกรง” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 183) 

 
เปนการเขาใกลอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา อัลลอฮฺไดดํารัสวา 

ءٍ  َقْبِدي إيَِلَّ  َيَقرََّب  َوَما« ْ َ
ِ َحبَّ  ب

َ
ا إيَِلَّ  أ  »َعلَْيهِ  اْفرَتَْضُت  ِممَّ

 )٦٥٠٢ اكخاري برقم(
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ความวา “และไมมีสิ่งใดที่บาวของฉันได(ปฏิบัติตน)เขาใกลกับ
ฉันดวยการงานหนึ่งที่ฉันโปรดปรานย่ิง กวาการปฏิบัติในส่ิงที่
ฉันกําหนดเปนฟรฎ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 6502) 

 
การวอนขอเพื่อไดรับตําแหนงแหงความอดทน 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา  

رْبِ، َشْهرُ « يَّامٍ  َوثََالثَةُ  الصَّ
َ
ْهرِ  َصْومُ  َشْهرٍ  لُكِّ  ِمنْ  ك َّ النسا ( »ا

 )٣٧١٨ وصححه األكا يف صحيح اجلامع  ،٢٤٠٨ برقم
ความวา “(การถือศีลอดใน)เดือนแหงการอดทน(เราะมะฎอน) 
และสามวันของทุกๆ เดือนนั้น(เทากับ)การถือศีลอตลอดทั้ง
ป” (บันทึกโดย อัน-นะสาอีย : 2408 ชัยคฺอัล-อัลบานีย มีทัศนะวา 
เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3718) 

ทานอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวถึง “การ
อดทน” วา “คือการอดทนในการเคารพภักดีตออัลลอฮฺและการ
อดทนตออารมณความใคร” 

 
 


