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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

เราะมะฎอน  
อุทยานแหงการพฒันาคุณภาพชีวิตศรัทธาชน 

 
  :والسالم بل رسول اهللا وبل آ وصحبه ومن وااله، وبعد والصالةاحلمد هللا 

  
เดือนเราะมะฎอนเปนเดือนแหงการถือศีลอด มีจุดประสงคเพื่อฝกอบรมและหลอหลอมให

ผูศรัทธามีความสํารวมตนจากความชั่วและยําเกรงตออัลลอฮฺ ซึ่งเปนสุดยอดคุณลักษณะที่
ประเสริฐ 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
َها﴿ فُّ

َ
ْفنَ  يَك ِ يَامُ  َعلَيُْكمُ  ُكِتَب  آَمنُوا ا ْفنَ  بَلَ  ُكِتَب  َكَما الصِّ ِ  ِمنْ  ا

  ﴾َيتُقْون لََعلُكمْ  َقبِْلُكمْ 
ความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย! การถือศีลอดไดถูกกําหนดสําหรับสูเจา ด่ังที่ได
ถูกกําหนดสําหรับบรรดาผูคนกอนหนาสูเจา เพื่อสูเจาจะไดสํารวมตนจาก
ความชั่ว(ตักวา)” (อัลบะเกาะเราะฮฺ  2 : 183) 

 
ทานรสูลุลลอฮฺ  กลาววา 

ُ  ُغِفرَ  واْحتَِسابًا إْفَمانًا َرَمضانَ  َصامَ  َمنْ «  »َذنِْبهِ  ِمنْ  تَقدمَ  َما َ
ความวา  “ผูใดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดวยศรัทธามั่นและหวังในความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺ  เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิดของเขาที่ผาน
มา” (หะดีษรายงานโดยอัลบุคอรีย เลขที่ 37 และมุสลิม เลขที่ 1268) 

 
กิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนเราะมะฎอนจะไมจบลงเพียงใน

ภาคกลางวัน แตจะตอเนื่องไปจนถึงภาคกลางคืน ซึ่งเปนหวงเวลาที่ดีเยี่ยมสําหรับผูที่ปรารถนาจะ
ตักตวงและแสวงการอภัยโทษและพระเมตตาจากอัลลอฮฺ ผูทรงยิ่งในความเมตตากรุณาปรานีและ
ผูทรงอภัย นั่นก็คือ การกิยามเราะมะฎอน (ละหมาดตะรอเวียหฺและวิตรฺ) นั่นเอง ทานรสูลุลลอฮฺ 
 กลาววา 

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِْفَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ «  »َذنِْبهِ  ِمنْ  دمَ َيقَ  َما َ
ความวา “ผูใดลุกขึ้น (ละหมาดและประกอบอิบาดะฮฺ) ในเดือนเราะมะฎอน
ดวยศรัทธามั่นและหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ  เขาจะไดรับการอภัยโทษ
จากความผิดของเขาที่ผานมา” (อัลบุคอรีย เลขที่ 36 และมุสลิม เลขที่ 1266 ) 
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เราะมะฎอนเดือนแหงอัลกุรอาน 

เดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานลงมา  เพื่อเปนธรรมนูญแหง
ชีวิตของมวลมนุษยชาติ  เปนคําสอนที่ครอบคลุม สมบูรณและสอดคลองกับมนุษยทุกยุคสมัย เปน
คัมภีรที่นิรันดร อัลลอฮฺตรัสวา 

ِى َرَمَضانَ  َشْهرُ ﴿ نِْزَل  ا
ُ
ِ  ُهًدى الُْقْرآنُ  ِفيْهِ  أ الُْهَدى  ِمنَ  َوَبيِّنَاٍت  لناِس ل

 ﴾الُْفْرقَانِ وَ 
ความวา  “เดือนเราะมะฎอนคือ เดือนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลงมา  เปน
ทางนําสําหรับปวงมนุษย และหลักฐานตางๆ แหงทางนํา และขอจําแนก
ระหวางความจริงและความเท็จ...” (อัลบะเกาะเราะฮฺ  2 : 185) 

 
ดังนั้น วิถีชีวิตของมุสลิมในเดือนเราะมะฎอนเปนชีวิตที่แนบแนนและใกลชิดกับอัลกุรอาน

เปนอยางมาก การอานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนควรอานอยางนอย 1 จบ หรือมากกวานั้น 
ทานรสูลุลลอฮฺ  จะอานและตะดัรรุส อัลกุรอาน (ผลัดกันอานใหฟง) ในเดือนเราะมะฎอน โดย
การนําของมะลาอิกะฮฺญีบรีล มีรายงานวา 

يُْل  يَلَْقاهُ  اَكنَ « ْلَةٍ  لُكِّ  ىِف  ِجرْبِ  »الُقْرآنَ  َفيَُدارُِسهُ  َرَمَضانَ  ِمنْ  َ
ความวา “แทจริงรสูลุลลอฮฺ  พบกับญิบรีลทุกคืนในเดือนเราะมะฎอนเพื่อ
ทําตะดัรรุส (ผลัดกันอานและรวมกันศึกษา) อัลกุรอาน” (หะดีษรายงาน
โดยอัลบุคอรีย เลขที่ 6 ) 

 
อาจกลาวไดวาการมาของเราะมะฎอนและการกําหนดใหถือศีลอดนั้นก็เพื่อใหมุสลิมมี

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับอัลกุรอาน 
 
เราะมะฎอนเดือนแหงดุอาอ 

ดุอาอเปนอิบาดะฮฺเหมือนกับอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ที่ผูกระทําปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานรสูล  
และกระทําดวยจิตใจบริสุทธิ์จะไดรับผลบุญ โดยเฉพาะสําหรับผูถือศีลอดดุอาอของเขาจะไมถูก
ปฏิเสธ ทานรสูล  กลาววา 

َخُء ُهَو الِْعبَاَدة« ُّ   »ا
ความวา “ดุอาอนั้นคืออิบาดะฮฺ” (ในเศาะฮีหฺ อบูดาวูด เลขที่ 1329 ) 

 
ทานรสูล  กลาวอีกวา 

ِ وََدْعَوة الصائِِم وََدْعَوُة الُْمَسافِرِ : ثََالُث َدْعَواٍت َال تَُردُّ « ِ  »َدْعَوُة الَْوا
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ความวา “ดุอาอสามประเภทที่ไมถูกปฏิเสธคือดุอาอของบุพการี ดุอาอของผู
ถือศีลอด และดุอาอของผูเดินทาง” (รายงานโดยอัลบัยฮะกียเลขที่ 6185, ใน
เศาะฮีหฺอัลญามิอฺ เลขที่ 3032 )  

 
เราะมะฎอนเดือนแหงลัยละตุลก็อดรฺ 

อัลลอฮฺตรัสวา 
نَْزْجَاهُ  ﴿إِنا

َ
ْلَةِ  ىِف  أ ْدَراك َوَما ،الَْقْدرِ  َ

َ
ْلَةُ  َما أ ْلَةُ  ،الَْقْدرِ  َ  َخرْيٌ  الَْقْدرِ  َ

لِْف  ِمنْ 
َ
ْوحُ  الَْمَالئَِكةُ  َيزَنُل  ،َشْهرٍ  أ ْمرٍ  لُكِّ  ِمنْ  َربِِّهمْ  بِإِْذنِ  ِفيَْها َوالرُّ

َ
، أ

  ﴾ الَْفْجرِ  َمْطلَعِ  َح  يِهَ  َسَالمٌ 
ความวา  “แทจริง เราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนลัยละตุลก็อดรฺ อันใด
จะทําใหเจาทราบวา คืนลัยละตุลก็อดรฺคืออะไร? คืนลัยละตุลก็อดรฺนั้นดีกวา
พันเดือน  ปวงมะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ(ญีบรีล)ลงมาใน(คืน)นั้นโดยอนุมัติของ
พระผูอภิบาลของพวกเขาพรอมดวย(พระบัญชา) แหงกิจการทุกสิ่ง ศานติ! นี่ 
จนกระทั่งเบิกอรุณ” (อัล-ก็อดรฺ 97: 1-5) 

 
จากโองการนี้ ทานรสูลุลลอฮฺ   กลาววา 

ْلَةَ  حَتَرْوا« َواِخرِ  الَْعرْشِ  ىِف  الَْقْدرِ  َ
َ
  »َرَمَضانَ  ِمنْ  األ

ความวา“จงแสวงหาลัยละตุลก็อดรฺอยางจริงจังในชวงสิบวันสุดทายของเดือน
เราะมะฎอน” (หะดีษรายงานโดยอัลบุคอรีย เลขที่ 1886 และมุสลิม เลขที่
2006) 

 
 
ดุอาอสําหรับคืนลัยละตุลก็อดรฺ 

ทานหญิงอาอิชะฮฺไดถามทานรสูลุลลอฮฺวา บอกฉันเถิด ถาหากคืนใดฉันรูวาเปนลัยละตุล
ก็อดรฺ จะใหฉันกลาวดุอาอใด ? ทานรสูล  ตอบวา จงกลาววา 

ْ  امهلل«   »إِنَك َقُفو حُتِبُّ الَْعْفَو فَاْقُف َقينِّ
ความวา “โอองคอภิบาลแหงขา แทจริง พระองคนั้นทรงเปนผูอภัยยิ่ง พระองค
ทรงรักการอภัย ดังนั้นไดโปรดอภัยใหแกขาพระองคดวยเถิด” ( รายงานโดยอิบ
นุ มาญะฮฺ เลขที่ 3840) 
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เราะมะฎอนเดือนแหงการเอียะติกาฟ 
ชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนเปนชวงเวลาที่ประเสริฐที่สุดและเปนนาทีทอง

สําหรับการตักตวงและแขงขันการทําความดี ทานรสูลุลลอฮฺ  จึงมีความกระตือรือรนและจริงจัง
กับการฎออะฮฺตออัลลอฮฺ  

ทานหญิงอาอิชะฮฺรายงานวา 
َواِخرِ  الَْعرْشِ  ىِف  جَيْتَِهدُ   اهللا رَُسول اَكنَ «

َ
  »َلرْيِهِ  ىِف  جَيْتَِهدُ  الَ  َما األ

ความวา “แทจริงทานรสูลุลลอฮฺ จะกระตือรือรนและจริงจังกับการอะมัล 
(ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺ) ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะ
มะฎอน ซึ่งทานไมเคยกระทํามาเชนนี้ในคืนอื่นๆ” (หะดีษรายงานโดยมุสลิม 
เลขที่ 2009) 

 
ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ทานรสูลุลลอฮฺจะเอียะติกาฟที่มัสยิดทุกปไม

เคยขาดตราบจนวาระสุดทายของชีวิต ดังหะดีษรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺความวา 
َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َح تََوفاُه اُهللا، ُعم   اجيِبُّ  اَكنَ «

َ
َفْعتَِكُف الَعرْشَ األ

ْزَواُجُه ِمْن َنْعِدهِ اقْ 
َ
  »تََكَف أ

ความวา “แทจริง ทานนบี  เอียะติกาฟในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะ
มะฎอนทุกปตราบจนทานเสียชีวิต  ตอมาบรรดาภรรยาของทานก็ไดสืบทอด
ตอ” (อัลบุคอรีย เลขที่1886 และมุสลิม เลขที่2006) 

 
เราะมะฎอนเดือนแหงความโอบออมอารีและเอื้ออาทร 

เราะมะฎอนเปนสถาบันแหงการฝกอบรมและพัฒนาคนใหมีความโอบออมอารีและเอื้อ
อาทร ทานหญิงอาอิชะฮฺรายงานวา 

ْجوَدَ   اهللا رَُسوُل  اَكنَ «
َ
نَ  اجاس أ َ ْجوَدَ  َو

َ
  »َرَمَضانَ  ىِف  يَُكْونُ  َما أ

ความวา “แทจริงทานรสูลุลลอฮฺ  นั้นเปนผูมีจิตโอบออมอารี และทานจะมี
จิตโอบออมอารีมากในชวงเดือนเราะมะฎอน” (รายงานโดยอัลบุคอรีย เลขที่ 6 
และมุสลิม เลขที่ 2308) 

 
สวนหนึ่งของรูปธรรมแหงความเอื้ออาทรในเดือนเราะมะฎอน ก็คือ การเลี้ยงอาหารแกผู

ละศีลอด 
ُ  نَ اكَ  َصائًِما َفطرَ  َمنْ « ْجِرهِ  ِمثُْل  َ

َ
نهُ  َلرْيَ  أ

َ
ْجرِ  ِمنْ  َفنُْقُص  الَ  ك

َ
 الصائِمِ  أ

 »َشيْئًأ
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ความวา“ผูใดใหอาหารละศีลอดแกผูที่ถือศีลอด เขาจะไดรับผลบุญตอบแทน
เหมือนกับผูที่ถือศีลอดและผลบุญที่เขาไดรับนั้นจะไมทําใหผลบุญของผูที่ถือศื
ลอดบกพรองเลยแมแตนอย” (อัต-ติรมีซีย : 807 และอิบนุ มาญะฮฺ : 1619)  

  
คําเชิญชวน 

ภารกิจอันประเสริฐที่มุสลิมพึงปฏิบัติในเดือนเราะมะฎอน คือ 
• พึงใหเกียรติแกเดือนเราะมะฎอนอันสูงสงดวยการไมละเมิดขอบเขตตางๆ ที่ถูกกําหนด
ไว 
• เขาใจและเขาถึงแกนแทและสารัตถะของเราะมะฎอน 
• นําไปปฏิบัติดวยศรัทธาและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ 

 


