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มาตอนรับเราะมะฎอนกนัเถิด 
 

1. ประกาศขาวดีและแสดงความยนิดีกบัการมาถึงของเราะมะฎอน 
อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

كَتَأ«  رْمُا مٌرْهَ ش,َانَضَمَ  رَبُ  ف,ٌكَا اهللاَُضَرَ  ع  وَّزَ  عَّلَجَ  مَيِ صْمُكْيَلَ  تُهَا فُحَتْفُ,  أِهْيِ   ُابَوْبَ 
َ اجلُابَوْبَ أِهْيِ فُقَلْغُتَ, وِءَامَّالس ِنيِاطَيَّ الشُةَدَرَ مِهْيِ فُّلَغُتَ, وِمْيِحْ ٌريَ خَيِ هٌةَلْيِ لِهْيِ ف, هللاِْ  ْنِ مْ
َ حرمْنَ, مٍرْهَ شِفْلَأ ِ َريَ خُ ِ حرْدَقَا فَهْ  »َمُ

ความวา “เราะมะฎอนไดมาเยือนพวกเจาแลว เดือนแหงความประเสริฐ อัลลอฮฺทรงบัญชาให
พวกเจาถือศิยามในเดือนนี้ เดือนที่บรรดาประตูสวรรคถูกเปดอา   และประตูนรกถูกลงกลอน 
เดือนที่บรรดามารรายชัยฏอนที่ทะลึ่งลําพองถูกสวมปลอกคอ สําหรับอัลลอฮฺในเดือนนี้ มีอยู
คืนหนึ่งที่ (การอิบาดะฮฺในคืนนั้น) ประเสริฐกวา (การอิบาดะฮฺใน) หนึ่งพันเดือน ผูใดที่ถูกหาม
จากความดีของมัน(หมายถึงไมไดรับประโยชนจากเราะมะฎอน) แทจริงเขาก็จะ (เปนผูที่) ถูก
หาม(หมายถึงไมไดกําไรชีวิตอะไรเลย)”1  

 
อิบนุเราะญับกลาววา “อุละมาอบางทานระบุวา หะดีษนี้เปนพื้นฐานหลักของการแสดงความยินดี (ตะฮฺ

นิอะฮฺ) ตอกันของมนุษย (ตอการมาเยือนของ) เดือนเราะมะฎอน จะไมใหมุอมินผูศรัทธาแสดงความยินดีได
อยางไรกับการที่ประตูสวรรคถูกเปดอา ? จะไมใหผูกระทําบาปแสดงความยินดีไดอยางไรกับการที่ประตูนรกถูกลง
กลอนและปดลง ? จะไมใหผูมีสติปญญาแสดงความยินดีไดอยางไรกับเดือนที่ชัยฏอนมารรายถูกมัดตรึงไว ? จะ
หาเวลาที่ไหนอีกเลาที่ (มีความประเสริฐ) คลายคลึง(หรือเทียบเทา) กับเวลาในเดือนนี้ ?”2 
 
2. แสดงความยินดีและมคีวามสขุกับการมาถึงของเราะมะฎอน 

การแสดงออกถึงความยินดีกับฤดูการแหงการภักดี พรอมทั้งเสียดายและโศกเศรากับการพรากจากไปของ
มัน เปนสิ่งที่บรรดาชาวสะลัฟตางเห็นพองวาอนุญาตใหกระทํา 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
ِقل بفضل « ْ َ ُِ َهللاِ وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعونٱْ ْ ْ َ َ َُ َ ُ َ ََ ْ َ َْ َ ّ َ َّْ ٌُ َ ْ َ ِ ِ ِِ ِ« 

ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา (เหลานั้นเปนเพราะ) ดวยความกรุณาของอัลลอฮฺ และ
ความเมตตาของพระองค ดังนั้น ดวยการดังกลาว พวกเขาจงแสดงความดีใจ ส่ิงนั้น(ความ
กรุณาและเมตตาของพระองคนั้น)ยอมดียิ่งกวาสิ่ง (บรรดาทรัพยสินบนโลกนี้) ที่พวกกําลังเขา
สะสมอยู” (ยูนุส, อายะฮฺที่ 58) 

 

                                                 
1 สุนัน อันนะสาอีย, 4/129, ดู เศาะฮีหฺ สุนันอันนะสาอีย เลขที่ 1992 
2 ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ, หนา 279 
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ฮิลาล บิน ยะสาฟ กลาววา “หมายถึง ดวย (การประทานทางนําแหง) อัลอิสลามและอัลกุรอาน”3 
อิบนุ เราะญับกลาววา “การมาถึงของเดือนเราะมะฎอนและการศิยามในเดือนนี้เปนนิอฺมัตที่ยิ่งใหญ

สําหรับผูที่อัลลอฮฺทรงประทานความสามารถใหแกเขา ดังหะดีษของบุคคลสามคนที่มีสองคนเสียชีวิตในสนามรบ 
(ชะฮีด) และอีกหนึ่งคนเสียชีวิตบนเสื่อหลังจากการเสียชีวิตของทั้งสอง แลวเขาก็ฝนวาเขา(ผูที่เสียชีวิตบนเสื่อ)ได
นําหนาทั้งสองคน(ที่ตายชะฮีด) ดังนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแกเขาวา  

َمهَدْعَ بَسْيَلَأ«  َامُهَنْيَ بَّنِ, إِهِدَيِ بِيسْفَي نِذَّالَوَ, فُهَامَصَ فَانَضَمَ رَكَرْدَأَ, وٌةَالَا صَذَكَا وَذَا كُ
َّ ممُدَعْبَأل َنيَا بِ   »ِضْرَاألَ وِءَامَّ السْ

ความวา “หลังจากที่ทั้งสองไดเสียชีวิตไปแลว ยังมีละหมาดจํานวนเทานั้นเทานี้มิใชหรือ และ
เขาก็ทันกับเดือนเราะมะฎอนและถือศิยามในเดือนนั้นมิใชหรือ และฉันของสาบานดวยพระ
นามของผูที่ชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของพระองควา แทจริงระยะทางระหวางทั้งสองนั้น
หางไกลยิ่งกวาระหวางชั้นฟาและแผนดิน”4 
 
ดังนั้น ผูใดไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺในเดือนเราะมะฎอน เขาก็จะเปนผูที่ไดรับความเมตตา และผูใด

ไมไดรับความเมตตาในเดือนนี้ เขาก็จะไมไดรับความเมตตา และผูใดไมยอมตระเตรียมสัมภาระสําหรับวันที่มาถึง 
(วันกิยามะฮฺ) เขาก็จะเปนผูที่ถูกตําหนิ”5 
 
3. ผูใดบางที่ดีใจและยินดีกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอน 

ผูที่ดีใจและปราบปลื้มกับการมาถึงของเดือนเราะมะฎอนสวนใหญจะเปนบรรดาผูที่ชอบทําอิบาดะฮฺ
และศรัทธา คานกับบรรดาผูที่หลงระเริงอยูกับส่ิงบันเทิงและกระทําการเนรคุณตางๆ ซึ่งการมาถึงของเดือนเราะ
มะฎอนสําหรับพวกเขาแลวเสมือนกับวาเปนการปดประตูทํามาหากินของพวกเขาเลยทีเดียว 

สวนบรรดาผูศรัทธาและหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ พวกเขาจะดีใจและยินดีเปนลนพนกับการ
มาถึงของเดือนเราะมะฎอน เพราะเปนการเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสวงหาความโปรดปรานที่ยิ่งใหญจากอัลลอฮฺ
อีกครั้งหนึ่ง เพราะเดือนเราะมะฎอนเปนเดือนแหงการอิบาดะฮฺที่มีหลากหลายรูปแบบ และเปนเดือนที่อัลลอฮฺทรง
เตรียมรางวัลและผลบุญเพื่อตอบแทนแกบาวผูภักดีของพระองคอยางไมคณานับ อาทิเชน 

1. รางวัลจากการศิยาม 
อบู ฮุร็อยเราะฮฺเลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِمن صام رمضان إو« َ َ َ َ َ ََ ِيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهْ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َْ ُ ً ْ ََ َ َ َ ََ ُ« 
ความวา “และผูใดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ดวยเปยมศรัทธาและหวังในผลบุญ เขาจะ
ไดรับการอภัยโทษจากความผิด (บาป) ที่ผานมา”6  

                                                 
3 อัตเฏาะบะรีย, ญามิอุลบะยาน, เลม 7 หนา 125 
4 มุสนัด อะหมัด, เลม 2 หนา 333, สุนัน อิบนุมาญะฮฺ, เลขที่ 3925 
5 ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ, หนา 280 
6 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 1901, เศาะหีหมุสลิม, เลขที่ 760 
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อิบนุ หะญัรกลาววา “คําวา (ดวยเปยมศรัทธา) หมายความวา “เชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺที่จะทรง
ประทานผลบุญตอการปฏิบัติดังกลาว” และคําวา (หวังในผลบุญ) หมายความวา “หวังเพียงคาตอบแทน (ผลบุญ
จากอัลลอฮฺ) เทานั้น ไมมีเจตนาอื่นใดแอบแฝง ไมวาจะเปนการโออวด (ริยาอ) หรืออ่ืนๆ”7 

 
2. รางวัลจากการละหมาดตะรอวีหฺ 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺเลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 
ِمن قام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« ِ ِ ِِ ْ َّ َ ًَ َ َ َْ ُ ً ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ِ َ« 

ความวา “ผูใดที่ลุกขึ้น (ละหมาดหรือประกอบอิบาดะฮฺ) ในค่ําคืนเราะมะฎอน ดวยเปยม
ศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิด (บาป) 
ที่ผานมา”8  

 
อิมาม อันนะวะวียกลาววา “คําวา (ละหมาดในค่ําคืนเราะมะฎอน) ในที่นี้หมายถึงละหมาดตะรอวีหฺ”9  
 

3. รางวัลจากการละหมาดในค่ําคืนอัลก็อดร 
อบู ฮุร็อยเราะฮฺเลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

َمن قام ليلة ا« ََ َْ َْ ِلقدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهَ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ً َْ َ َْ ُ ً ْ ََ َ َ َ ََ ُْ ِ ِ« 
ความวา “ผูใดลุกขึ้น (ประกอบอิบาดะฮฺ) ในค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺ ดวยเปยมศรัทธาและหวังใน
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิด (บาป) ที่ผานมา”10  

 
4. รางวัลจากการทําอุมเราะฮฺ 

อิบนุ อับบาส เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกสตรีชาวอันศอรนางหนึ่งวา 
ُ حتْنَ أِكَعَنَا مَم«  َانَضَمَ رِ يفًةَرْمُ عَّنِإَ, فِهْيِي فِرِمَتْ اعُانَضْمَ رَانَا كَذِإَف... ا?َنَعَي مِّجَ
 »يِعَ مًةَّجَ حْوَ أًةَّجَ حِيضْقَ تَانَضَمَ رِ يفًةَرْمُ عَّنِإَف«:  ويف لفظ»ٌةَّجَح

ความวา “อะไรที่เปนอุปสรรคทําใหเธอไมสามารถไปทําหัจญกับพวกเราหรือ?...ดังนั้นเมื่อ
เดือนเราะมะฎอนมาถึง เธอจงไปทําอุมเราะฮฺในเดือนนั้นเสีย เพราะการทําอุมเราะฮฺในเดือน
เราะมะฎอน เพียงหนึ่งครั้ง (จะมีผลบุญ) เทากับทําหัจญหนึ่งครั้ง”11  ในอีกสํานวนหนึ่งทาน

                                                 
7 ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 251 
8 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 37, เศาะหีหมุสลิม, เลขที่ 759 
9 ชัรหฺ เศาะฮีหฺมุสลิม, เลม 6 หนา 39 
10 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลขที่ 35, เศาะหีหมุสลิม, เลขที่ 760 
11 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 1782 
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กลาววา “แทจริงการทําอุมเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอนหนึ่งครั้งเทากับเปนการทําหัจญหนึ่งครั้ง 
หรือไดทําหัจญพรอมกับฉันหนึ่งครั้ง”12  

 
อิบนุล อะเราะบีย กลาววา “หะดีษอุมเราะฮฺ (ในเดือนเราะมะฎอน) นี้ถูกตอง มันเปนความกรุณา

จากอัลลอฮฺและความโปรดปรานของพระองค แทจริงผลบุญจากการทําอุมเราะฮฺไดตามติดพรอมกับความ
ประเสริฐของการทําหัจญดวยการผนวกเราะมะฎอนเขากับอุมเราะฮฺ”13  

อิบนุล เญาซีย กลาววา “บทเรียนที่ไดรับจากหะดีษนี้คือ ผลบุญของการปฏิบัติอิบาดะฮฺจะเพิ่มข้ึนดวยการ
เพิ่มข้ึนของความประเสริฐของเวลา เชนเดียวกับการเพิ่มข้ึนของผลบุญดวยความสงบ ต้ังมั่น และแนวแนของจติใจ 
และความบริสุทธิ์ใจของเปาหมาย (การทําอิบาดะฮฺ)”14  

 
5. รางวัลจากการเลี้ยงอาหารละศิยาม(อาหารละศีลอด) 

ซัยดฺ บิน คอลิด อัล-ุฮะนีย เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
َمن فطر صائام كان له مثل أجره غري أنه ال« ُ ْ ُ َ َّْ َ ََ ْ ً َ ََ ِ ِ ِِ ُ َْ َ َّ ً ينقص من أجر الصائم شيئاََ ْ َّ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِِ َ ُ ْ« 

ความวา “ผูใดเลี้ยงอาหารละศิยามแกผูศิยาม เขาจะไดรับผลบุญเทากับผลบุญของผูถอืศิยาม
คนนั้น โดยที่ผลบุญของผูถือศิยามคนนั้นไมไดลดนอยลงแตอยางใด”15  

 
เชนนี้แลว จะยังมีมุอมินทานใดอีกเลาที่ไมยินดีและดีใจกับการมาเยือนของเดือนเราะมะฎอน นอกจาก

บรรดาผูที่จมปลักอยูกับมะอฺศิยะฮฺและหมกมุนอยูกับทางโลกและตัณหา ... วัลอิยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก 
 

วะศ็อลลลัลอฮุอะลามุหมัมัด วะอาลฮิิ วะสลัลัม 
 
 
 
 
 

                                                 
12 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 1863 
13 ฟตหุลบารีย, เลม 3 หนา 604 
14 ฟตหุลบารีย, เลม 3 หนา 604 
15 สุนันอัตติรมิซีย, เลขที่ 735 (ดู เศาะฮีหฺอัตติรมิซีย, เลขที่ 647) และอื่น  ๆ


