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เราะมะฎอนเดือนแหงความประเสริฐ 
 

บทความวาดวยความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งครอบคลุมบทบัญญัติตางๆ ทั้งที่เปนฟรฎและสุนัต
สําหรับเดือนนี้ ผูเขียนไดอางอิงหลักฐานประกอบจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และใชการเรียบเรียงที่ส้ันกระชับ
เขาใจงาย พรอมบทดุอาอบางบทในตอนทาย 

 
1. หุกมของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 

อัศศิยาม หรือการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนนั้นถูกบัญญัติข้ึนในปที่สองของฮิจญเราะฮฺ   ) الصيام( 
ศักราชซึ่งกอนหนานั้น ทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็ไดถือศีลอดใน
วันอาชูรออ หรือวันที่สิบของเดือนมุหัรร็อม กลาวคือบทบัญญัติของการถือศีลอดในเดือนเราะ   ) عاشوراء( 
มะฎอนไดมายกเลิกบทบัญญัติของการถือศีลอดในวันอาชูรออ ทําใหหุกมของการถือศีลอดในวันอาชูรออจาก
วาญิบเปลี่ยนเปนสุนัต ตามหะดีษที่รายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา 

ًكان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية , وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه «
وسلم يصومه يف اجلاهلية , فلام قدم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املدينة صامه 

 فمن , فلام فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء,أمر الناس بصيامهو
 )1125مسلم  ,4/213البخاري  (»شاء صامه ومن شاء تركه

ความวา วันอาชูรออถือเปนวันหนึ่งที่พวกกุร็อยชถือศีลอดในสมัยญาฮีลิยะฮฺ  และทาน
เราะซูลุลอฮฺก็เคยถือศีลอดในวันนั้นจนกระทั่งทานไดฮิจญเราะฮฺมาพํานักที่นครมะดีนะฮฺ
ทานก็ยังถือศีลอดในวันดังกลาวและไดใชใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺถือศีลอดดวย จนในที่สุด
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนถูกบัญญัติข้ึนซึ่งถือเปนฟรฎ(วาญิบ) และทานก็ละทิ้ง
การถือศีลอดในวันอาชูรออ ดังนั้น ผูใดก็ตามตองการหรือไมตองการที่จะถือศีลอดในวันอา
ชูรออก็สามารถที่จะเลือกกระทําได  

 
สําหรับอายะฮฺที่เปนหลักฐานวาวาญิบถือศีลอดในเดือนเราะมะฏอนนั้น อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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ْيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم «  ُ َ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ِّ َ َ ََ َّ َ ََّ ُ َ َُ َ ُُّ َ
ُلعلكم تتق َّ َ ْ ُ َّ  )١٨٣/البقرة (»َونََ

 
ความวา  โอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย การถือศีลอดไดถูกบัญญัติแกพวกเจาแลว 
เชนเดียวกับที่ไดถูกบัญญัติแกบรรดาประชาชาติกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจา
จะไดตักวา (อัลบะเกาะเราะฮฺ 183)  

 
และอีกอายะฮฺหนึ่ง อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َشهر رم« َ ُ ْ َضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى َ َ َّ ًُْ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ ِْ ُ َُ ْ ََّ ِ ْ ُ َ
ُوالفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ُ ْ َْ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َْ َّ ُ ْ َِ ِ ِ َ  )١٨٥/البقرة (»ُ

ความวา เดือนเราะมะฎอนนั้น เปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลงมาเพื่อเปนทางนํา
สําหรับมวลมนุษย เปนคําแจกแจงที่มาจากแนวทางที่ถูกตองและแยกสัจธรรมออกจาก
ความมดเท็จ ดังนั้นผูใดในหมูพวกเจาเขาอยูในเดือนนี้แลวก็จงถือศีลอดเถิด (อัลบะเกาะ
เราะฮฺ 185) 

 
ดังนั้นผูใดก็ตามที่เจตนาละทิ้งการถือศีลอดโดยไมมีความจําเปนใดๆ เขาจะกลายเปนผูมุรตัด(ตก

ศาสนา) ดังหะดีษที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  
الدين ثالثة«  فهو هبا كافر,عليهن أسس اإلسالم, قواعد  من ترك واحدة منهن   :   

أبويعىل وصححه رواه   ( »  وصوم رمضان, والصالة املكتوبة,شهادة أن ال اله اال اهللا
 )الذهبي

ความวา เสาหลักของศาสนามีสามประการ ผูใดที่ละเวนอยางใดอยางหนึ่งในสามประการ
นี้ เขาจะกลายเปนกาฟร นั่นคือการปฏิญานวาไมมีพระเจาอื่นใดที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ
(เพียงองคเดียว) การละหมาดหาเวลา และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 

 
2. ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน 

2.1 เปนเดือนที่ประเสริฐที่สุด   
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ดังหะดีษที่รายงานโดยทานสะอีด อัลคุดรีย ทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว
วา 

  ) رواه البزار( »سيد الشهور شهر رمضان«

ความวา จาวแหงเดือนทั้งหลาย(ในรอบป) คือเดือนเราะมะฎอน  
 
คําวา “سيد” (สัยยิด) สามารถแปลไดอีกวา เปนผูนํา เจานาย หรือผูเปนนาย หะดีษนี้จึงมีความหมาย

วาเดือนเราะมะฎอนมีความเหนือกวาหรือสําคัญกวาเดือนอื่นๆ ดังนั้นเดือนเราะมะฎอนจึงเปนเดือนที่ยิ่งใหญ
ที่สุดและประเสริฐที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆ ในนอิสลาม ดังหะดีษอีกบทหนึ่งทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา   

وأفضل األيام يوم اجلمعة , وأفضل الشهور شهر رمضان , وأفضل الليايل ليلة « 
 ) رواه الطرباين يف الكبري( »رالقد

ความวา  และวันที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาวันทั้งหลายคือวันศุกร และเดือนที่ประเสริฐที่สุด
ในบรรดาเดือนทั้งหลายคือเดือนเราะมะฎอน และคืนที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาคืนทั้งหลาย
คือคืนอัลก็อดรฺ 

 
2.2 เดือนแหงอัลกุรอาน 
กลาวคือในเดือนเราะมะฎอน อัลลอฮฺไดทรงประทานอัลกุรอานลงมายังทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮ ฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อเปนทางนําและแนวทางในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยดังที่พระองคไดตรัสวา  

َشهر رمضان « َ َ َ ُ ْ َالذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى َ َ َّ ًُْ َ َ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ ِْ ُ ُ ْ ََّ ِ ْ ُ
ِوالفرقان َ ْ ُ ْ  )١٨٥/البقرة (»َ

ความวา  เดือนเราะมะฎอนนั้น เปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลงมาเพื่อเปนทางนํา
สําหรับมวลมนุษย เปนคําแจกแจงที่มาจากแนวทางที่ถูกตองและแยกสัจธรรมออกจาก
ความมดเท็จ (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185) 

 
และอีกอายะฮฺหนึ่งที่มีนัยวาอัลกุรอานไดถูกประทานลงมาในเดือนเราะมะฎอน คืออัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر« ْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ  )١/القدر (»ِ
ความวา  “ แทจริงเราไดประทานอัลกุรอานในคืนอัลก็อดรฺ” (อัลก็อดรฺ1) 
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ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาลัยละตุลก็อดรฺมีอยูในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น  ทานอิบนุอับบาสเราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุมา ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนอีกวา 

أنزل القرآن كله مجلة واحدة يف ليلة القدر يف رمضان إىل السامء الدنيا, فكان اهللا 
  ًحيدث يف األرض شيئا أنزله منه حتى مجعهإذا أراد أن 

แปลไดความวา อัลกุรอานไดถูกประทานลงมาทั้งหมด (30 ุซ) ในคืนอัลก็อดรฺในเดือน
เราะมะฎอนจาก เลาห อัลมะหฺฟูซ ) لوح حمفوظ(   มายังฟากฟาชั้นดุนยา และเมื่อใดก็
ตามที่อัลลอฮฺทรงประสงคเพื่อใหส่ิงใดสิ่งหนึ่งบังเกิดเกิดขึ้นบนผืนแผนดิน พระองคกจ็ะทรง
ประทานอายะฮฺตางๆ ตามเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง บรรดาอายะฮฺที่ถูกประทาน
ลงมานั้น ไดถูกประทานครบถวนสมบูรณ 

 
นอกจากเดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแลว เดือนเราะมะฎอนยังเปนเดือนที่

ใหมีการสงเสริมการอานอัลกุรอานและศึกษาความหมายของอัลกุรอานพรอมกับทําความเขาใจในความหมาย
นั้นอีกดวย ทั้งนี้ก็เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ดังเชนทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดปฏิบัติเปนแบบอยางในการศึกษาอัลกุรอานกับมะลาอิกะฮฺญิบรีลในเดือนเราะมะฎอน   ดัง
รายงานจากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมาวา 

وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون يف رمضان  كان رسول اهللا صىل اهللا عليه
 ليلة من رمضان , فيدارسه القرآن  حني يلقاه جربيل , وكان يلقاه يف كل

ความวา ทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนบุคคลที่ใจบุญที่สุดในบรรดา
มนุษยทั้งหลาย และทานจะทําความดีมากที่สุดในเดือนเราะมะฎอน โดยเฉพาะเมื่อยามที่
ทานมะลาอิกะฮฺญิบรีลไดมาหาทานในทุกๆ คืนของเดือนเราะมะฎอน และทั้งสองก็จะ
ศึกษาอัลกุรอานดวยกัน  

 
จากหะดีษขางตน ทานอิมามนะวะวียไดอธิบายวา ส่ิงที่ไดจากหะดีษบทนี้คือสุนัตใหมีการศึกษาอัลกุ

รอานในเดือนแหงความศิริมงคลนี้ 
ทานอัลหาฟซ อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานีย ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา คุนคาของหะดีษบทนี้คือการให

ความสําคัญกับเดือนเราะมะฎอน  ทั้งนี้เนื่องจากเปนเดือนที่เร่ิมตนดวยการประทานอัลกุรอานลงมา และ
สงเสริมใหมีการศึกษา ทําความเขาใจในเนื้อหาที่มีอยูในอัลกุรอานอีกดวย 

ทานเราะบิอฺ อิบนุ สุลัยมาน กลาววา ทานอิมามอัชชาฟอียไดอานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนจบ 
(30 ุซ)  60 คร้ัง สวนอิมามอัลบุคอรียอานอัลกุรอานในตอนกลางวันของเดือนเราะมะฎอนจบ (30 ุซ) วัน
ละ 1 คร้ัง และในตอนกลางคืนหลังจากละหมาดตะรอวีหฺจบ(30 ุซ)  3 คืนตอ 1 คร้ัง 
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2.3 เดือนแหงการทําอิบาดะฮฺ    
เปนเดือนแหงการทําความดี ขวนขวายความโปรดปรานของอัลลอฮฺและแสวงหาความสําเร็จที่แทจริง 

ตลอดจนเพื่อไดรับการปลดปลอยจากไฟนรก  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  
ِّذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلنإ«  ُ َ َ ّ ّ وغلقت أبواب ,ٍ

يا :    وينادي مناد , وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب,النار فلم يفتح منها باب
ليل كل  وذلك  لنار,  ا من  عتقاء  وهللا   , أقرص  الرش  باغي  ويا  أقبل,  اخلري   »ةباغي 

 )4/311 أمحد(
ความวา  เมื่อคืนแรกของเดือนเราะมะฎอนไดมาถึง บรรดาชัยฏอนและญินที่ชั่วราย
ทั้งหลายจะถูกลามโซไว และบรรดาประตูนรกทุกบานก็จะถูกปดไวจะไมมีการเปดแมแต
บานเดียว และบรรดาประตูสวรรคจะถูกเปดไวจะไมมีการปดแมแตบานเดียว และมะลาอิ
กะฮฺก็จะขานเรียกวา “โอผูที่ปรารถนาที่จะแสวงหาความดีจงขวนขวายเถิด โอผูที่ปรารถนา
ที่จะแสวงหาความชั่วจงหยุดเถิด” และเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺเพียงองคเดียวในการ
ปลดปลอยบาวของพระองคเปนจํานวนมากจากไฟนรก และการปลดปลอยจากไฟนรกนี้ก็
จะเกิดขึ้นในทุกๆ คืนของเดือนเราะมะฎอนนี ้   

 
จากหะดีษบทนี้จะเห็นไดวาเดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่ปลอดจากการรุกรานและการหลอกลวงจาก

ชัยฏอนมารราย เปนการเปดโอกาสใหผูศรัทธาที่ตองการตักตวงความดีงามและขวนขวายความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺที่มีอยูในเดือนเราะมะฎอนอยางเต็มที่ และผลตอบแทนก็กําลังเปดอาแขนคอยตอนรับอยูนั่นก็คือ
ประตูสวรรค ซึ่งเปนความสําเร็จที่แทจริง  อีกทั้งผูที่ติดคดีอันมีโทษถึงตกนรกก็มีโอกาสที่จะไดรับการ
ปลดปลอยในทุกๆ คืนของเดือนเราะมะฎอนดวยเชนกัน 

นอกจากนั้นการทําอิบาดะฮฺในเดือนที่เปยมไปดวยความบะเราะกะฮฺนี้จะแตกตางจากการทําอิบาดะฮฺ
ในเดือนอื่นๆ กลาวคืออิบาดะฮฺที่เปนสุนัตจะไดรับผลบุญเทียบเทากับการทําอิบาดะฮฺที่เปนวาญิบและสําหรับอิ
บาดะฮฺที่เปนวาญิบก็จะไดรับผลบุญเพิ่มอีกหลายๆเทา โดยเฉพาะอยางยิง่การทาํอบิาดะฮใฺนคนือลักอ็ดรฺ )لة يل
)القدر  จะไดรับผลบุญเทากับ 1,000 เดือน ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر«  ْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ ِ وما أدراك ما ليلة القدر,ِ ْ َ ُْ َ َْ َ َ ََ ْ ٍ ليلة القدر خري من ألف شهر,ََ ْ َ ِ ْ ْ َ ََ ْ ِّ ْ ٌْ َ ِْ َ ُ, 
ْتنزل ال ُ َّ َ ٍمالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمرـَ ْ ِّ ِّ َ ُّ ََ ِّ ُ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ ُِ َ ُ َ ِ سالم هي حتى مطلع ا,َ َ ْ َ َ ٌ ََّ َ ِ ِلفجرَ ْ َ ْ« 

  )سورة القدر(
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ความวา  แทจริงเราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดรฺ และอะไรเลาจะทําใหเจา(โอ 
มุฮัมมัด) รูไดวาคืนอัลก็อดรฺนั้นคืออะไร  คืนอัลก็อดรฺนั้น(คือ) คืนที่ดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน 
บรรดามลาอิกะฮฺและอัรรูฮฺ(ญิบรีล)จะลงมาในคืนนั้น โดยการอนุมัติแหงพระเจาของพวก
เขา เนื่องจากกิจการทุกสิ่ง คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุงอรุณ 

 
จากคําตรัสของอัลลอฮฺขางตนสามารถเขาใจไดวาการทําอิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอนนั้น จะไดรับผล

บุญอยางมหาศาล เพียงคืนอัลก็อดรฺคืนเดียวเสมือนวาไดทําอิบาดะฮฺหนึ่งพันเดือนหรือ 83 ป กับอีก 3 เดือน นี่
คือความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน และคืนอัลก็อดรฺนี้จะมีอยูในสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ดังที่
ทานนบีไดกลาววา  

 )رواه البخاري( »حتروا ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان«
ความวา  พวกทานจงขวนขวายหาคืนอัลก็อดรฺในสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน 

 
จากหะดีษบทนี้แสดงใหเห็นวาคืนอัลก็อดรฺจะตองมีอยูในสิบวันสุดทายนี้อยางแนนอน แตทานนบีมิได

บอกอยางชัดเจนวาอยูในคืนที่เทาใด ทิ้งไวเปนปริศนาทั้งนี้ก็เพื่อใหประชาชาติของทานมีความอุตสาหะ ทุมเท
ในการทําอิบาดะฮฺอยางจริงจังตลอดระยะเวลาสิบวันสุดทาย และทานนบีก็ไดทําเปนแบบอยางโดยการเก็บตัว
อยูในมัสยิดและปลีกตัวออกจากภารกิจทางโลก ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้เรียกวา  อิอฺติกาฟ   )عتكافا (  ดังหะ
ดีษที่รายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺวา 

 حتى توفاه  كان يعتكف العرش األواخر من رمضانصىل اهللا عليه وسلمأن النبي « 
 )متفق عليه(» عتكف أزواجه من بعدهااهللا ثم 

ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยทําการอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอน จนกระทั่งอัลลอฮฺทรงใหทานวะฟาต(เสียชีวิต) ตอมาบรรดาภริยาของ
ทานก็ไดทําการอิอฺติกาฟสืบตอจากทาน 

 
หะดีษอีกบทหนึ่งไดกลาวถึงการทุมเทของทานบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในสิบวันสุดทายของ

เดือนนี้ ดังที่อิมามมุสลิมไดบันทึกไววา 
جيتهد  كان النبي صىل اهللا عليه وسلم جيتهد يف العرش األواخر من رمضان, ما ال« 

  رواه مسلم»يف غريها
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทุมเทอยางเต็มที่(ในการทําอิบาดะฮฺ)
ตลอดสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน อยางที่ไมเคยปรากฏในเดือนอื่นๆ 
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และทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ ยังไดรายงานอีกวา  

 فلام كان العام ,رمضان عرشة أيام كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يعتكف يف كل« 
 )رواه البخاري( »ن يوماالذي قبض فيه اعتكف عرشي

ความวา  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยอิอฺติกาฟเปนเวลาสิบวันในเดือนเราะ
มะฎอนของทุกๆ ป แตในปที่ทานเสียชีวิตนั้น ทานไดอิอฺติกาฟเปนเวลาถึงยี่สิบวัน 

 
ทานหญิงอาอิชะฮฺไดรายงานอีกวา  

 )رواه البخاري ومسلم( »إذا دخل العرش أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره كان«
ความวา  เมื่อเขาชวงเวลาสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ทานนบีจะตื่นเพื่อทําอิบา
ดะฮฺในตอนกลางคืน พรอมกับปลุกบรรดาภริยาของทาน และทานก็จะกระชับผานุงที่สวม
ใสใหแนน(เพื่อเตรียมตัวในการทําอิบาดะฮฺ) 

 
2.4 เดือนแหงการอภัยโทษ   
เปนเดือนแหงการลบลางความผิดหรือบาปตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางเดือนเราะมะฎอนของแตละป ทานน

บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 
 مكفرات ملا , ورمضان إىل رمضان, واجلمعة إىل اجلمعة,الصلوات اخلمس« 

 )مسلم(» لكبائربينهن إذا اجتنبت ا
ความวา  ชวงเวลาระหวางการละหมาดทั้งหาเวลา  ระหวางการละหมาดวันศุกรในแตละ
สัปดาห และระหวางเดือนเราะมะฎอนของแตละป เปนชวงเวลาแหงการลบลางความผิด
หรือบาปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ยกเวนบาปใหญ(ที่จะไมถูกลบลาง)  

 
หะดีษนี้แสดงใหเห็นวามุสลิมเปนผูที่โชคดีอยางยิ่งในการที่จะทําใหความผิดพลาดหรือมลทินที่เคยกอ

ไวในอดีตที่ผานมาไดรับการลบลาง ดวยการละหมาดหาเวลา  ละหมาดวันศุกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอนในแตละปจะมีชวงระยะเวลาหางถึง 1 ปหรือ 365 วัน ในชวงเวลาดังกลาวบาปตางๆ ที่
เขาไดกอไวจะถูกลบลางไป เวนเสียแตวาจะเปนบาปใหญเทานั้น ซึ่งจะตองลบลางดวยการเตาบะฮฺ  นอกจาก
หะดีษขางตนแลวยังมีหะดีษอ่ืนๆอีกมากมายที่กลาวถึงการไดรับการอภัยโทษดวยการถือศีลอด  การละหมาด 
และการทําอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ในเดือนเราะมะฎอนดังเชน หะดีษที่รายงานโดยทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา  
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ًمن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما « :   ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قاأن  ً
 »تقدم من ذنبه

ความวา  ทานเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดก็ตามที่ถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอน ดวยความศรัทธา(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวัง
ผลตอบแทนจากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับการอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา" 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังกลาวอีกวา  

أخرجه البخاري (   » ًواحتسابا , غفر له ما تقدم من ذنبه ًمن قام رمضان إيامنا« 
 )ومسلم

ความวา ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในเดือนเราะมะฎอน ดวยความศรัทธา
(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทนจากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับ
การอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา 

 
และหะดีษอีกบทหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

ُامنا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبهمن قام ليلة القدر إي« ً  )متفق عليه( »ً
ความวา  ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺ ดวยความศรัทธา
(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทนจากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับ
การอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา 

 
คําวา  »قام «  ในสองหะดีษขางตนนั้นหมายถึงการละหมาดในยามค่ําคืนซึ่งในเดือนเราะมะฎอนจะมี

การละหมาดชนิดหนึ่งที่บทบัญยัติอิสลามไดกําหนดขึ้นเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น นั่นก็คือ ละหมาด
ตะรอวีฮฺ   »صالة الرتاويح «   ซึ่งคําวา ตะรอวีฮฺ มาจากคําวา รอหะฮฺ  มีความหมายวา การหยุดพัก   » الراحة« 
ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาผูละหมาดตะรอวีฮฺจะมีการหยุดพักในทุกๆ ส่ีร็อกอะฮฺ 

สําหรับหุกมของการ ละหมาดตะรอวีฮฺ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กิยาม เราะมะฎอนนั้นเปนสุนัต มุ
อักกะดะฮฺ ตามหะดีษที่ทานนบีไดกลาววา  

أخرجه البخاري (   » نبهًواحتسابا , غفر له ما تقدم من ذ ًمن قام رمضان إيامنا« 
 )ومسلم
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ความวา  ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในเดือนเราะมะฎอน ดวยความศรัทธา
(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทนจากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับ
การอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา 

 
และสุนัตใหละหมาดพรอมกับอิมามจนเสร็จส้ินการละหมาด ตามหะดีษที่รายงานโดยอะบูซัรฺ ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 
رواه أمحد وأهل السنن بسند (   » من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة« 

   )صحيح
ความวา  ผูใดก็ตามที่ละหมาดพรอมกับอิมามจนเสร็จส้ินการละหมาด เขาจะไดรับผลบุญ
เทากับการละหมาดตลอดทั้งคืน 

 
สําหรับเวลาและวิธีการละหมาดตะรอวีฮฺ เวลาของวิธีการละหมาดตะรอวีฮฺ จะเริ่มการละหมาด

หลังจากละหมาดอิชาอเปนตนไปและกอนจะเสร็จส้ินจากการละหมาด ก็จะจบดวยการละหมาดวิตรฺ โดยจะมี
การใหสลามในทุกๆสองร็อกอะฮฺ  และเริ่มตนการละหมาดโดยการเนียตในใจวา (ฉันละหมาดสุนัตตะรอวีหฺเพื่อ
อัลลอฮฺ) พรอมกับตักบีรฺ (อัลลอฮุอักบัรฺ) 

สําหรับความขัดแยงในจํานวนร็อกอะฮฺของการละหมาดตะรอวีฮฺนั้น  ผูเขียนมีความเห็นวามิใชประเดน็
สําคัญแตอยางใด ไมวาจะละหมาด 20 ร็อกอะฮฺ หรือ 8 ร็อกอะฮฺ ตางก็มีหลักฐานกันทั้งนั้น ไมควรเปนประเด็น
ปญหาที่นําไปสูความแตกแยกในสังคม ที่สําคัญที่สุดก็คือตองอิคลาศ(บริสุทธิ์ใจ)และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 
โดยเฉพาะการอานซูเราะฮฺในการละหมาดควรอานใหจบในแตละคืนๆละ 1 ุซเปนอยางนอย เพื่อเราจะได
ฟงอัลกุรอานครบ 30 ุซ เมื่อถึงคืนสุดทายของเดือน เพราะนี่คือโอกาสของเราที่จะไดรําลึกถึงความสําคญัของ
การประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนนี้ อีกดวย 

นอกจากการทําอิบาดะฮฺดังกลาวจะมีผลทําใหไดรับการอภัยโทษแลว อีกทั้งบรรดามลาอิกะฮฺก็ยังขอดุ
อาอใหแกผูที่ถือศีลอดอีกดวย ดังหะดีษรายงานโดยทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺเลาวา 

 »تستغفر هلم املالئكة حتى يفطروا«  : صىل اهللا عليه وسلمنبي   قال ال
ความวา บรรดามลาอิกะฮฺจะขออภัยโทษใหแกบรรดาผูที่ถือศีลอดจนกระทั่งถึงเวลาที่เขา
ละศีลอด 

 
และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ทานนบีไดสอนบทดุอาที่ใชดุอาอในคืนอัลก็อดรฺไวอีกดวยวา 

  )رواه اإلمام أمحد( »حتب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم«
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ความวา โอ อัลลอฮฺ ขาแตพระองค แทจริงพระองคเปนผูทรงใหอภัย พระองคทรงชอบการ
ใหอภัย ไดโปรดอภัยโทษแกฉันดวยเถิด 

 
2.5 เดือนแหงการปลดปลอยจากไฟนรก    
เดือนเราะมะฎอนถือไดวาเปนเดือนที่อัลลอฮฺทรงปลดปลอยบาวของพระองคจากไฟนรกมากที่สุด ดัง

หะดีษทานนบี(ศ็อลฯ)กลาววา 
 )4/311 أمحد (»وهللا عتقاء من النار, وذلك كل ليلة«

ความวา และเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺเพียงผูเดียวในการปลดปลอยบาวของพระองคเปน
จํานวนมากจากไฟนรก และการปลดปลอยจากไฟนรกนี้ก็จะเกิดขึ้นในทุกๆ คืนของเดือน
เราะมะฎอน 

 
2.6 เดือนแหงมิตรภาพ   
กลาวคือในเดือนเราะมะฎอนไดกําหนดขอหามในสิ่งที่จะนําไปสูความบาดหมาง ความเปนศัตรู หรือ

การทะเลาะเบาะแวงกัน ในขณะเดียวกันก็ไดกําชับใหมีการเชื่อมความสัมพันธไมตรีตอกัน ดังที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

ّيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم , فال يرفث وال يصخب , فإن سابه أحد أو الص« 
   )رواه البخاري( »ّقاتله فليقل إين صائم

ความวา การถือศีลอดนั้นเปรียบเสมือนโล(เกราะ กําบัง) และหากวันใดที่คนใดคนหนึ่งใน
หมูพวกทานถือศีลอด เขาผูนั้นอยาไดกระทําสิ่งที่ไรสาระและอยาไดโกรธเคือง หากมีคนมา
ดาทอหรือมาทํารายเขา ขอใหเขาตอบวา ฉันกําลังถือศีลอด 

 
 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังกลาวอีกวา  

ورشابه«  طعامه  يدع  أن  يف  حاجة  هللا  فليس  به ,  والعمل  الزور  قول  يدع  مل   »من 
 )رواه البخاري(

ความวา  ผูใดก็ตามที่ไมละทิ้งคําพูดที่ไมดี อีกทั้งยังกระทําเหมือนกับคําพูดที่ไมดีดังกลาว 
บุคคลลักษณะดังกลาวนี้ สําหรับอัลลอฮฺแลว ไมมีประโยชนอะไรที่เขาจะมาอดอาหารและ
เครื่องดื่มของเขา 
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ทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ ไดกลาววา  



 

واملحارم الكذب  عن  ولسانك  وبرصك  فليصم سمعك  ا صمت  ذ أذى ,إ ودع   
رواه (  وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء  ,يكن عليك وقار وسكينة ول,اجلار

  )272 / 2ابن شيبة 

ความวา  เมื่อทานถือศีลอด ก็จงถือศีลอด(ระงับ)หูของทาน  สายตาของทาน  ล้ินของทาน  
จากการพูดเท็จและสิ่งตองหามทั้งหลาย และอยาทําความเดือดรอนใหแกเพื่อนบานของ
ทาน  ขอใหทานทําจิตใจใหสงบและมั่นคง และอยาทําตัวเหมือนวาวันที่ทานถือศีลอดกับ
วันที่ไมไดถือศีลอดนั้นเหมือนกันไมมีอะไรแตกตาง 

  
2.7 เดือนแหงการบริจาคทาน   
ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

 )أخرجه الرتمذي  (»رمضان أفضل الصدقة صدقة يف«
ความวา  การบริจาคทานที่ดีที่สุด คือการบริจาคทานในเดือนเราะมะฎอน 

 
สําหรับการเลี้ยงอาหารแกผูที่ถือศีลอดก็ถือเปนการบริจาคทาน และเปนสิ่งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม สนับสนุน ดังที่ทานไดกลาววา  
أخرجه (» أجر الصائم يشء  غري أنه ال ينقص من,ًمن فطر صائام كان له مثل أجره«  

  )أمحد والنسائي وصححه األلباين

ความวา  ผูใดก็ตามที่เลี้ยงอาหารใหแกผูที่ละศีลอด เขาก็จะไดผลบุญเทากับผลบญุของผูที่
ถือศีลอดนั้น โดยที่ผลบุญของผูถือศีลอดนั้นไมมีการลดหยอนแมแตนิดเดียว 

 
2.8 เดือนแหงการตักวา  
 ซึ่งการตักวานั้นถือเปนเปาหมายสูงสุดของการถือศีลอด  ตามที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

الذين من قبلكم لعلكم  يا أهياالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل« 
 »تتقون

ความวา  โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย  การถือศีลอดไดถูกกําหนด(เปนฟรฎ)แกพวกเจาแลว 
เชนเดียวกับที่ไดกําหนดแกบรรดาประชาชาติกอนหนาพวกเจามาแลว  เพื่อวาพวกเจาจะ
ไดตักวา (อัลบะเกาะเราะฮฺ 183) 
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3. สรุปทายบท 
จากอายะฮฺและหะดีษตางๆ ขางตน จะเห็นไดวาเดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่ประเสริฐที่สุด เปนเดือน

ที่ศรัทธาชนทุกคนตางก็ใฝฝนที่จะใชชีวิตในเดือนนี้ และตั้งความหวังอยูตลอดเวลาวาถามีโอกาสก็จะขอใหได
พบกับเดือนเราะมะฎอนอีก ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสอนดุอาอใหแกพวกเราเมื่อทานอยู
ในเดือนเราะญับ วา  

 ) أخرجه البزار والطرباين(» اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان«
ความวา  โออัลลอฮฺ ขาแดพระองค ไดโปรดประทานความบะเราะกะฮฺใหแกเราในเดือน
เราะญับและชะอฺบานนี้  และไดโปรดใหเราไดประสบกับเดือนเราะมะฎอนดวยเถิด 

 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังกลาววอีกวา 

 » لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة,لو يعلم العباد ما يف رمضان«
ความวา  ถาหากมนุษยทุกคนรูถึงความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน แนนอนเขาจะ
ตองการใหมีเดือนเราะมะฎอนตลอดทั้งป 

 
4. ดุอาอในเดือนเราะมะฎอน  

1. ดุอาอละศีลอด 

َذهب َ َ الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللاَُ َ ِ ُ ُ َْ َ َ ُ ْ ََ َ ََ ُ ِ َّ ُ َ 
คําอาน  ซะฮะบัซเซาะมะ วับตัลละติล อุรูก วะษะบะตัล อัจฺร อิน ชา อัลลอฮฺ  
ความวา  ความกระหายไดหายไป เสนประสาททุกเสนไดเปยกชุม และผลบุญไดมีการตอบ
รับแลว เมื่ออัลลออฺทรงประสงค  

 
ْ يشَّلُ كْتَعِسَ وِْيتَّ الَِكمحَِر بَكُلَأْسَ أِين إَّمُهَّللَا ْ يلَرِفْغَ تْنَ أٍءَ َ َ تْ ْ ِّ

คําอาน อัลลอฮุมมะอินนี  อัสอะลุกะ บิเราะหฺมะติกะ อัลละตี วะสิอัต กุลละ ชัยอิน อัน ตัฆฺ
ฟร ลี 
ความวา โออัลลอฮฺ ขาแดพระองค แทจริงขาขอวิงวอนตอพระองค ดวยความเมตตาที่กวาง
ใหญไพศาลของพระองค ตอสรรพสิ่งทั้งหลาย ไดโปรดอภัยโทษใหแกขาดวยเถิด 

 
2. ดุอาอละศีลอดในกรณีที่ไดรับเชิญ 
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ــصائمونَأ ــدكم ال َفطــر عن ْ َُّ ُ َِ ُِ َ ْ َ ــرار,ْ َ وأكــل طعــامكم األب َ ُ َْ ْ َ ََ ُ َ َ َ ْتنزلــت َ و,َ َّ َ ــيكم ََ ُعل ُْ َ َ
ُاملالئكة َ ِ َ َْ 

คําอาน อัฟเฏาะเราะ อินดะกุม อัศศออิมูน วะอะกะละ เฏาะอามะกุม อัลอับร็อรฺ วะตะนัซ
ซะลัต อะลัยกุม อัลมะลาอิกะฮฺ ” 
ความวา บรรดาผูถือศีลอดไดละศีลอด ณ บานของทาน และบรรดาผูที่ประเสริฐเหลานั้นได
รับประทานอาหารของทาน และบรรดามะลาอิกะฮฺก็ไดลงมาใหพรแกทาน 

 
3. ดุอาอคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ 

ْللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنيا َِّّ َ ْ َ َ ُّ ٌّ َُ َ ْ ُْ َِّ ُ َ َّ ِ ُ 
คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนะกะ อะฟุวฺวน  ตุฮิบบุลอัฟวะ ฟะอฺฟุอันนี 
ความวา โอ อัลลอฮฺ ขาแดพระองค แทจริงพระองคเปนผูทรงใหอภัย พระองคทรงชอบการ
ใหอภัย ไดโปรดอภัยโทษแกฉันดวยเถิด 
 

4. ดุอาอเมื่อมีคนมาดาทอ 

ْ ٌِمائَ صِينإ , ٌِمائَ صِينإ ِّ ْ ِّ
คําอาน อินนี ศออิ-มน , อินนี ศออิ-มน 
ความวา ฉันกําลังถือศีลอด,  แทจริง ฉันกําลังถือศีลอด 

 
5. อิสติฆฟารฺ(ดุอาอการขออภัยโทษ)ที่ดีที่สุด 

وأن َاللهم أنت ريب, ال إله إال أنت, خلقتني  ْ َْ َ ََ َ ِِّ َ َ َ َْ ََ َ ََّّ َِ ِ َ َّ عهدك ُ وأنا عىل  عبدك  َا  َِ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ
َووعدك ما استطعت, أعوذ بك من رش ما صنعت, أبوء لك بنعمتك  َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َِ َِ ُ َ َُ َ ُ َِّ َ ُ َ َ

َعيل, وأبوء بذنبي فاغفريل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ْ ُ ْ َّ َْ ََّ َِ َِ ْ ُ ْ ُ َ َُّ َُ َ ِْ َِ ِ َْ ِ ِ ُ َّ َ 
คําอาน อัลลอฮุม อันตะร็อบบี, ลาอิลาฮะอิลละ อันตะ , เคาะลักตะนี วะอะนาอับดุกะ, 
วะอะนาอะลาอะฮฺดิกะ วะวะอฺดิกะ มัสตะเฏาะอฺตุ , อะอูซุบิกะมินชัรริมาเศาะนะอฺตุ, อะบู
อุละกะบินิอฺมะติกะอะลัยยะ วะอะบูอุ บิซัมบี ฟฆฺฟรฺลี , ฟะอินนะฮุ ลายัฆฺฟรุซุนูบะ อิลละ 
อันตะ 
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ความวา โออัลลอฮฺ พระองคคือพระเจาของขา ไมมีพระเจาอื่นใดที่แทจริงนอกจากพระองค
เทานั้น  พระองคไดสรางขาขึ้นมา และขาก็เปนบาวของพระองคแตเพียงผูเดียว และขา
ยอมรับกับสัญญาของพระองคทั้งที่ดี(สวรรค)และที่ชั่ว(นรก) ในสิ่งที่ขาไดพยายามแลว  ขา
ขอใหพระองคไดโปรดขจัดสิ่งที่ไมดีจากการกระทําของขา ขาจะกลับไปหาพระองคดวย
ความโปรดปรานของพระองคที่ไดทรงประทานใหแกขา และดวยบาปของขาที่ไดกอมันไว 
ดังนั้นขอใหพระองคทรงอภัยโทษใหแกขาดวยเถิด  เพราะแทที่จริงแลวไมมีผูใดที่สามารถ
จะใหอภัยโทษได นอกจากพระองคเทานั้น 
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