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อรัมภบท 
 
พี่นองผูศรัทธาที่รักทั้งหลาย 
 หัวขอที่ผูเขียนจะนําเสนอนี้อาจจะไมสําคัญสําหรับผูอานบางคน หรืออาจเปนหัวขอที่ไมคอยจะกระชาก
หัวใจนักอานเทาไหร เพราะทุกๆ คร้ังเมื่อใกลเทศกาลเราะมะฎอนเราจะเห็นขอเขียน บทความหรือหนังสือตางๆ
มากมายที่เขียนออกมาโดยผูรูที่ตื่นตัวเขียนออกมาเพื่อที่จะสะกิดพี่นองใหเห็นความสําคัญของเราะมะฎอน มันจึง
เปนเหตุใหบางคนรูสึกเบื่อหนาย  
 ผูเขียนเขาใจวามุสลิมสวนใหญแลวตางรูถึงคุณคาและความดีงามของเราะมะฎอนเปนอยางดี และสวน
ใหญตางทราบถึงสาเหตุที่ทําใหศิยาม(การถือศีลอด)ของเขานั้นเสียหาย แตอยางไรก็ตามผูเขียนขอเชิญชวนพี่นอง
ทุกทานไดอานเพื่อใครครวญในสิ่งที่ไดนําเสนอ ซึ่งผูเขียนมั่นใจวาการตักเตือนเทานั้นในการที่จะยกระดับชีวิตของ
เรา “จงตักเตือนกันและกัน เพราะแทจริงการตักเตือนยอมใหประโยชนสําหรับผูศรัทธา” หวังวาขอเขียนเล็กๆ นี้
จะชวยเปนแสงสวางดวงนอยๆ สําหรับชีวิตหลังความตาย เปนตะเกียงดวงเล็กในหลุมฝงศพ และความสําเร็จใน
วันแหงการตัดสิน 
  
พี่นองที่รักทุกทาน  

มีคําถามวาทานไดเตรียมตัวอยางไรบางสําหรับการตอนรับเดือนเราะมะฎอน? 
 บางคนอาจจะไปตลาดรานคาเพื่อเลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มเพื่อกักตุนไวใหเพียงพอตอการเสพสุขตลอด
เดือนเราะมะฎอน หรือบางคนอาจจะตระเตรียมเครื่องอํานวยความสะดวกและเครื่องเลนความบันเทิงแกเบื่อ
ในชวงเราะมะฎอน หรือบางคนอาจจะมีการเตรียมโปรแกรมอันไรประโยชน เชนตระเวนชิมอาหารตามรานตางๆ ที่
เปดขายตลอดค่ําคืนในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งในเวลากลางวันก็จะนอนพักเพื่อเอาแรงไวในยามค่ําคืนตอไป 
 หรือพี่นองเปนหนึ่งในบรรดาผูคนดังที่ไดกลาวขางตน? 
 
พี่นองครับ  

อยาไดโกหก และอยาไดหลอกลวงตัวเองอีกตอไป อยาไดลังเลที่จะปรับปรุงตนเอง อยาเปนดังเชนบุคคล
ที่อัลลอฮฺทรงกลาววา  

ًقل هل ننبئكم باألخرسين أعامال« َْ َ ْْ َُ َ ِِّ ِْ َ ُ َ ُ ْ َْ ْالذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم , ُ َّ َ ْ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َ َُ ْ ُّ ِ ِْ ِ َّ َّ
ًحيسنون صنعا َْ ُُ ِ ْ   )104 − 103 :الكهف  (»ُ

“จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) เราจะแจงแกพวกทานไหม ถึงบรรดาผูที่ขาดทุนยิ่งในการงาน คือ
บรรดาผูที่การขวนขวายของพวกเขาสูญสิ้นไป ในการมีชีวิตในโลกนี้ และพวกเขาคิดวา แทจริง
พวกเราไดปฏิบัติความดีแลว” (อัลกะฮฺฟฺ 103-104)  
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และหากพี่นองเปนหนึ่งในบรรดาพวกเขาเหลานั้น จงระลึกถึงวันที่ลมหายใจถูกถอดออกจากรางกาย จง
นึกถึงวันที่รางกายของจะถูกหอหุมดวยผาขาว และจะถูกวางไวในหลุมแคบๆ และดินจะกลบราง และผูคนก็จะลา
จากไปทิ้งทานไวเพียงลําพัง และสัตวมีพิษเลื้อยคลานก็จะออกมายังทาน เพราะทานละทิ้งการละหมาด ทานจะ
เห็นไฟนรก เห็นถึงความทรมานจากความรุนแรงของมัน และมันไดขอจากอัลลอฮฺเพื่อใหเขาใกลทาน ทานจะ
รองไห แลวก็จะรองไห... และรองไห... รองขอความเห็นใจและความชวยเหลือ แตทวาไมมีผูใดไดยินและรับรูเสียง
ของทาน ทั้งหมดนี้เปนผลงานที่เกิดจากน้ํามือของทาน เปนผลผลิตจากความทุมเทของทาน และทานจะไดเก็บ
เกี่ยวดอกผลที่เจาไดทุมเทมันทั้งกลางวันและกลางคืน 
 
พี่นองครับ  

พี่นองจะตอบอยางไรเมื่ออัลลอฮฺทรงถามเกี่ยวกับเราะมะฎอนของทาน? ทานจะโตแยงและหักลางขาของ
ทานอยางไรเมื่อมันเปนพยานในสิ่งที่ทานใชมันไปในทางหะรอม? ทานจะโตแยงลิ้นของทานอยางไรในวันที่ล้ินของ
ทานเปนพยานวาทานเปนคนโกหก ชอบใสรายปายสีผูอ่ืน ชอบติฉินนินทา? ทานจะพูดอยางไรในเมื่อผลงานของ
ทานที่นาเกลียดและสกปรกไดมาหาทาน .... พี่นองทุกทาน ทานมีจุดยืนอยางไร  เมื่อเราะมะฎอนไดมาถึง และได
กลาวถึงความดีงามและความสําคัญของอัลกุรอาน ไดกลาวถึงคุณคาของการละหมาด และไดเชิญชวนทุกทาน
แลว... 
 พี่นองทุกทานแลวทานไดตรียมอะไรสําหรับเราะมะฎอนของทาน? 
 เปนคําถามที่ตองการคําตอบที่ถูกตองและเปนจริง อยาไดใหเราะมะฎอนของเราเปนดังเชนเราะมะฎอนที่
ผานมา ที่ชีวิตของเราเต็มไปดวยปาบและมะอฺศิยะฮฺ ละทิ้งการละหมาด ทําแตส่ิงเลวราย เนรคุณตออัลลฮฺ 
 ทานรักษาการละหมาด ญะมาอะฮฺอยางสม่ําเสมอหรือไม? 
 ทานอานอัลกุรอานแลวหรือยัง? 
 หรือวาอานบางในวันแรกๆ หรือวันสองวันแรก หลังจากนั้นก็ทิ้งมันไป แลวคิดอยางไรหากเรามีเวลาที่จะ
อานหนังสือพิมพ และวารสาร อานแมกกาซีนที่ไรประโยชนทั้งหลาย แลวเราบอกวาเราไมมีเวลาที่จะอานหรือ
ศึกษาอัลกุรอาน? 
 หรือเรายินดีและพอใจที่จะหนีจากอัลกุรอาน แลวมาฟงเสียงเพลง หรือดูละคร หรือหนังที่กําลังรุกล้ําบาน
ของเราอยูในขณะนี้?? 
 วันนี้เราไดใหอะไรแกผูยากไรหรือผูขัดสนแลวบาง?  
 
พี่นองที่รัก ...  

จงตื่น ทานกําลังอยูในโลกดุนยาที่ไมจีรังและไมยังยืน ถูกตอง ทานจะตองตายจะเปนวันพรุงนี้หรือวันไหน 
ซึ่งวันนั้นไมมียาขนานใดที่เปนประโยชน และไมมีหมอคนใดชวยเหลือ เสียงรองไหของคนที่รักทานจะไมเปน
ประโยชน จงตื่นเถิด อยาไดคิดที่จะสะสมทรัพยสินจนกระทั่งมันไมสามารถใหประโยชนแกเจาได ส่ิงที่จะไปพรอม
กับเจาในวันที่ทานลงหลุมมีเพียงการงานหรือผลงานที่ทานไดกระทํามันไปเทานั้น ซึง่ ณ ทีน่ัน้เปนโลกใหม  ทานจะ
พบกับผลงานของทาน จะพบกับอัลกุรอานที่ไมเคยสนใจมัน จะพบกับละหมาดที่เคยละทิ้งมัน จะพบกับผูยากไรผู
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ที่ทานเคยตระหนี่ตอเขา และจะพบกับเราะมะฎอนที่ถูกทานทําลาย...ทุกอยางทานจะไดพบและทุกสวนของอวัย
ในรางกายของทานจะเปนพยาน ซึ่งแนนอนมันจะซื่อสัตยและไมกลาวเท็จตอเอกองคอัลลอฮฺ 
 

ประตูความดีงามน้ันมากมาย และประตูความชั่วรายนั้นก็มากเหลือ แลวเจาจะเลือก
ประตูใด โอผูเรืองปญญา? สวนสวรรคนั้นกวางใหญไพศาลดังแผนดินและทองฟา หรือจะ
เลือกนรกที่กําลังลุกโชนดวยไฟแหงความโกรธกริ้ว? 

 
ความประเสริฐและคุณคาเราะมะฎอน 

 ในบรรดาเดือนตางๆทั้งหมด 12 เดือนที่อัลลอฮฺทรงกําหนด ทุกเดือนลวนแลวมีความดีงามและคุณคา
แตกตางกัน แตเราะมะฎอนเปนเพียงเดือนเดียวที่ประเสริฐและล้ําเลิศยิ่งกวา เราะมะฎอนถือวาเปนผูนําแหงเดือน
ทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะเราะมะฎอนเปนเดือนที่เต็มไปดวยประกฎการณ เหตุการณ และที่สําคัญเปนเดือนมหกรรม
แหงความดีงามตลอดทั้งเดือน ที่หาไดมีในเดือนอื่นๆ  
 ในเดือนเราะมะฎอนอัลลอฮฺทรงบัญญัติใหมีการถือศีลอด(ศิยาม) เปนเดือนแหงการประทานอัลกุรอานอนั
เปนธรรมนูญชีวิตของมนุษยชาติ 

ِشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هد للناس« َّ ِّ ْ َ ًَّ ُ ُ ُ َْ َ َ ُِ ِ ِِ ُ َ َْ   )185: البقرة  (»َ
“เดือนเราะมะฎอนนั้น เปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลงมาในฐานะเปนขอแนะนํา
สําหรับมนุษย” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185)  

 
ซึ่งเหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นในค่ําคืนก็อดรฺ           

ٍليلة القدر خري من ألف شهر« ْ ْ َْ ِ ْ ْ َ ََ ِّ ٌْ َ ِ ْ َ   )3: القدر  (»ُ
“คํ่าคืนอัลก็อดรฺนั้นดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน” (อัลก็อดรฺ 3)  

 
ซึ่งเปนค่ําคืนเดียวที่ประเสริฐและทรงคุณคายิ่ง เพราะผลตอบแทนของความดีงามในค่ําคืนก็อดรฺนั้น

มากมายยิ่งกวาผลบุญหรือผลตอบแทนความดีงามที่ไดกระทําของวันหรือเดือนอื่นๆ ถึงหนึ่งพันเดือน ในเราะ
มะฎอน การกระทําสิ่งสุนัต(ส่ิงสงเสริม)จะไดรับผลบุญเทาสิ่งวาญิบ(ส่ิงบังคับ) และการกระทําสิ่งวาญิบก็จะไดรับ
ผลบุญเทาทวีคูณ เราะมะฎอนเปนเดือนแหงการอภัยโทษ เต็มไปดวยความสิริมงคลในชีวิต ประตูสวรรคทุกบาน
จะถูกเปดออก ประตูนรกจะถูกปดลั่นดาล และชัยฏอนมารรายจะถูกลามโซตรวน ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นเราะ
มะฎอนยังเปนเดือนแหงการหลุดพนจากไฟนรก เปนเดือนแหงการขัดเกลาจิตใจและอบรมบมนิสัย เปนเดือนแหง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากความเลวรายสูความดีงามและความเขมแข็งในการยึดมั่นหลักการอิสลามและมั่นคง
ในวิถีแหงศรัทธาชน 
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เราะมะฎอนเปนเดือนที่ทรงคุณคายิ่งสําหรับประชาชาติอิสลามทุกคน ในการที่จะไดใชเปนวาระและ
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุงสูความดีงามและความสําเร็จ นั้นคือการไดรับความรักความโปรดปราณจาก
เอกองคอภิบาล ซุบหานะฮุวะตะอะลา นับเปนโชคดีสําหรับผูที่อัลลอฮฺทรงรักษาไวซึ่งชีวิตใหโอกาสไดพบเจอเราะ
มะฎอนและไดชี้นําพวกเขาในการดําเนินชีวิตในเดือนเราะมะฎอนที่แสนประเสริฐนี้ ตรงกันขามสําหรับผูที่ละเลย
และบกพรองในการตักตวงความดีงามและคุณคาของเราะมะฎอน อันเนื่องมาจากความไมรู ไมเห็นความสําคัญ 
หรือความเกียจคราน ดังนั้นแลวความเปนสิริมงคลก็จะไมเกิดกับชีวิตของเขา ซึ่งแนนอนเขาจะกลายเปนผูขาดทุน
ที่แทจริง ทานเระซูล(ขอความสันติสุขแดทานและครอบครัว) ไดกลาววา 

َمن حرم خريها فقد حرم«  ْ َ َِ ُِ ُ ْْ َ َ َ َ َ«  

ความวา “ผูใดที่ไมไดรับความดีงามของเราะมะฎอน ดังนั้นแทจริงแลวเขาถูกปดกั้นจากความ
ดีงามทั้งหลาย” (รายงานโดยอันนะสาอีย และอะหหมัด) 

 
 ตอนนี้เราะมะฎอนกําลังมาเยือน จงรีบไขวควาและรักษามันไว เพราะเจาไมรูดอกวาเจาจะมีชีวิตอยูจนถึง
เราะมะฎอนหนาหรือไม และเปนไปไดที่เราะมะฎอนนี้เจาอาจจะอยูไดไมครบ แลวใครบางที่รู ? หรือเปนไปไดเจา
อาจจะตายในขณะที่กําลังอานสาสนฉบับนี้อยู จงใหความสําคัญกับเราะมะฎอน และจงรีบเรงแขงขันในการทํา
ความดี และกลับไปหาอัลลอฮฺ และเจาจะพบวาพระองคนั้นทรงยินดียิ่งกับการกลับตัวของเจา อยาไดเปนดังเชนผู
ที่อัลลอฮฺทรงใหเห็นไฟนรกและเขาก็จะถูกโยนลงไป ..และทุกครั้งที่ผิวหนังของเขาถูกเผาจนไหมเกรียม อัลลอฮฺจะ
ทรงทดแทนผิวหนังขึ้นใหมเพื่อใหเขาไดล้ิมรสความเจ็บปวดและความทรมานอยางสาสม 
 

เตรียมความพรอมตอนรับแขกผูทรงเกียรติ 

เพื่อใหการดําเนินชีวิตของเราในเดือนเราะมะฎอนเต็มไปดวยคุณคาและประโยชนใหมากที่สุด แนนอน
การเตรียมความพรอมต้ังแตเนิ่นๆ กอนที่เราะมะฎอนจะมาถึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่เราจะไดเปนหนึ่งในบรรดาผูที่
ไดรับความดีงามและความสําเร็จในการดําเนินชีวิตชวงเดือนที่ทรงคุณคายิ่งนี้ ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวความวา 

“เราะมะฎอนไดมายังเจา มันคือเดือนบารอกัต(สิริมงคล) คือเดือนที่อัลลอฮฺทรงประทานความ
โปรดปราณ ลบลางความผิด ตอบรับดุอาอ อัลลอฮฺทรงเฝามองการแขงขันในการทําความดี
ของพวกเจา ซึ่งอัลลอฮฺทรงภูมิใจและยกยองเจาแกบรรดามะลาอิกะฮฺ จงแสดงออกซึ่งความดี
ของตัวเจาตออัลลอฮฺ ดังนั้นเปนที่เสียหายอยางยิ่งสําหรับผูที่ถูกปดกั้นจากความดีงามของ
เราะมะฎอน” (รายงานโดยอัฏเฏาะบะรอนีย) 

 
สําหรับส่ิงที่เราจะตองเตรียมเพื่อเปนการตอนรับและเขาสูกิจกรรมตางๆเพื่อใหไดรับซึ่งความดีงามตางๆที่

ไดเตรียมไวในเดือนที่ทรงเกียรตินี้ คือ 
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1. เตรียมจิตใจ 
 นั่นคือดวยจิตใจที่ภักดี เปยมดวยความหวังและความปรารถนาที่แรงกลาในการที่จะใหไดมาซึ่งเราะ
มะฎอน ดวยความรูสึกที่ปล้ืมปติและยินดีตอการมาเยือนของเราะมะฎอน หัวใจเต็มไปดวยความรักและศรัทธามั่น 
เพราะดวยหยดน้ําแหงศรัทธา(อีหมาน)ที่ชุมฉํ่าจะชวยชโลมจิตใจสูการสรางชีวิตชีวาและกระตุนความ
กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติภาระหนาที่ของตนเอง  
 ความออนแอและการละเลยในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองนั้น สาเหตุมาจากหัวใจที่แหงเหีย่วไรซึง่หยดน้าํ
แหงศรัทธามาหลอเลี้ยง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฟนฟูศรัทธาเพื่อสรางความเจริญงอดงามใหแกชีวิตของเรา
เปนชีวิตที่สมบูรณมีชีวิตชีวา ศรัทธาที่เขมแข็งหนาที่การงานก็จะมั่นคง 
 ทานเราะซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา 

“แทจริงศรัทธา(อีหมาน)ของพวกเจาจะเสื่อมโทรมดังเชนเครื่องแตงกายของพวกเจาที่มัน
เสื่อมโทม ดังนั้นพึงขอตออัลลอฮฺเพื่อฟนฟูศรัทธาในใจของพวกเจา”(อัสสิลสิละฮฺ อัศเศาะฮี
หะฮฺ หมายเลข 1585)  

 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมสําหรับกิจกรรมการถือศีลอด เพราะอัลลฮฺทรงใหความสําคัญ

การศรัทธาเปนหลัก โดยที่พระองคทรงเรียกรองและเชิญชวนเฉพาะเจาะจงบรรดาผูศรัทธาเทานั้นในการถือศีลอด 
ความวา 

َيا أهيا«  ُّ َ َ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقونَ ُ َ َّْ َ ْ ْ َ ُ ُ َُ ُ َُّ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ ُ« 
  )183: البقرة (

“บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดนั้นไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ไดถูก
กําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง”(อัลบะเกาะเราะฮฺ 
183) 
 

 ความพรอมของศรัทธาไมใชเพียงเพื่อการตอนรับเราะมะฎอนเทานั้น แตที่เหนือไปกวานั้นการศรัทธาเปน
รากฐานเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธของการถือศีลอด(ศิยาม) กิยาม(การละหมาดยามค่ําคืน)ที่แทจริง 
 ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

“ผูใดที่ถือศีลอดดวยความศรัทธาตออัลลอฮฺ และหวังในผลบุญจากพระองค แนแทอัลลอฮฺ
ทรงใหอภัยโทษในสิ่งที่เขาไดกระทํามากอนหนานี้” (รายงานโดยอัลบุคอรีย และมุสลิม) 

  
และทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวเพิ่มเติมความวา 
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“ผูใดที่กิยาม(ละหมาดในยามค่ําคืน)ดวยความศรัทธาตออัลลอฮฺ และหวังในผลบุญจาก
พระองค แนแทอัลลอฮฺทรงใหอภัยโทษในสิ่งที่เขาไดกระทํามากอนหนานี้” (รายงานโดยอัลบุ
คอรีย และมุสลิม) 

 
2. เตรียมความรู 
 การเตรียมความรูในที่นี้หมายถึง การศึกษาคนควาสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการถอืศีลอด รวมถงึ
กฎเกณฑตางๆ ของมัน กอนที่เราะมะฎอนจะมาถึง ทั้งนี้เปนเพราะอิสลามเปนศาสนาแหงความรู ดังนั้นกอนที่เรา
จะลงมือปฏิบัติอะมัลหรือการงานใดๆ จําเปนที่จะตองรูและเขาใจในกระบวนการ วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่
ถูกตองเสียกอน เพื่อที่จะใหการงานของเราถูกตองและถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาวความวา  

“การแสวงความรูเปนสิ่งบังคับสําหรับมุสลิมทุกคน” (อิบนุ มาญะฮฺ 224, อะบู ยะอฺลา 2837)  
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อยามที่เราจะตองปฏิบัติการงานที่เปนสิ่งวาญิบ(บังคับ) เพื่อเราจะไดปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองและสมบูรณ อัลอิมาม อัลบุคอรีย ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับความรูโดยไดเขียนเปนหัวขอหนึ่งในหนังสือ
เศาะฮีหฺของทาน โดยใชชื่อบทที่วา “จงรูกอนที่จะพูดและปฏิบัติ” เพราะอัลลอฮฺทรงกลาวความวา 

َعلم أَفا« ْ َ َّنه ال إله إال اهللاُْ َِ َِ َُ   )19: حممد  (»َّ
“พึงรูเถิดวา ไมมีพระเจาอื่นใด (ที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท)นอกจากอัลลอฮฺ” (มุฮําหมัด 19)  

 
 อิบนุ ซีรีน กลาววา “แทจริงมีมนุษยอยูจําพวกหนึ่งที่ละทิ้งความรู พวกเขาไดเลือกในสิ่งที่จะปฏิบัติ ดังนั้น
พวกเขาจะละหมาด และพวกเขาถือศีลอดโดยปราศจากความรู ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ แทจริงผูที่ปฏิบัติการงาน
โดยปราศจากวิชาความรูนั้น จะไมมีอะไรเลยนอกจากความเสียหายมากกวาความดีงาม” (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน ละฏออิฟ อัลมะอาริฟ 139) 
 
3. เตรียมจิตวิญญาณ 
 เพื่อสรางความคุนเคยและเคยชินในการปฏิบัติภารกิจตางๆที่จะตองปฏิบัติตลอดเดือนเราะมะฎอน 
ดังเชน การถือศีลอด ดังนั้นในเดือนชะอฺบานควรอยางยิ่งที่จะตองถือศีลอด ไมวาจะเปนเพื่อการชดเชย(สําหรับผูที่
ไมสามารถถือศีลอดในชวงเราะมะฎอนที่ผานมาและไมสามารถชดเชยในเดือนที่ผานมา)อันเนื่องมาจากความ
จําเปนบางอยาง โดยเฉพาะบรรดาสตรีทั้งหลายที่ไมสามารถถือศีลอดอันเนื่องมาจากการมาประจําเดือนและไม
สามารถที่จะทําชดเชยกอนเดือนชะอฺบาน ดังที่ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดกลาวความวา  

“แทจริงตัวฉันยังมีศีลอดของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งฉันไมสามารถทดแทนไดนอกจากในเดือน
ชะอฺบาน” (รายงานโดยอัลบุคอรีย และมุสลิม)  
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หรือไมก็ถือศีลอดสุนัต(สงเสริม) ซึ่งเปนสิ่งที่ทานเราะซูล(ขอความสันติสุขแดทานและครอบครัว)ชมชอบ
เปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากหะดิษที่มีความวา 

“นี่แหละเดือนชะอฺบานที่มนุษยหลงลืมและละเลยตอมัน (มันอยู)ในระหวางเดือนเราะญับ 
และเราะมะฎอน มันคือเดือนที่ผลการปฏิบัติตางๆของมนุษยจะถูกนําขึ้นไปยังพระผูเปนเจา 
ดังนั้นฉันปรารถนาที่จะใหผลการปฏิบัติของฉันถูกยกไปในขณะที่ฉันกําลังถือศีลอดอยู” 
(รายงานโดย อันนะสาอีย, ดูในเศาะฮีหฺ อัตตัรฆีบ วะอัตตัรฮีบ) 

  
นอกจากนี้การเคารพภักดีตออัลลอฮฺและการเจริญรอยตามแบบอยางของทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม โดยการดํารงละหมาดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการละหมาดญะมาอะฮฺ(การละหมาดเปนหมู
คณะ)ที่มัสยิด และการรักษาการละหมาดสุนัตอื่นๆ อยางสม่ําเสมอเปนประจํา อานอัลกุรอานใหมากและศกึษาทาํ
ความเขาใจเนื้อหาของมัน และรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางเปนนิจ ขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัว ติดอาวุธดวยดุอาอ
โดยเฉพาะดุอาอเพื่อใหไดพบเจอเราะมะฎอน อันเปนความตองการพื้นฐานของการเตรียมความพรอมสูเราะ
มะฎอน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับจิตวิญญาณของเราเตรียมพรอมเพื่อการตอนรับเราะมะฎอนดวยความรูสึกที่
ปราศจากความหวั่นไหวและออนแอ และการเตรียมพรอมในลักษณะนี้จะไมสูญเปลาและไรประโยชนไม มาตร
แมนวาอัลลอฮฺทรงกําหนดใหเราไมอาจพบเจอเราะมะฎอนที่แสนประเสริฐนี้ จะเปนดวยความจําเปนหรืออะไรก็
แลวแต ที่สําคัญการงานของเราที่ไดลงมือกระทําไปนั้นมันคือคุณคาและผลตอบแทน ณ อัลลฮฺ ถาหากเรากระทํา
มันดวยหัวใจที่บริสุทธิเพื่อพระองค และปฏิบัติตามแนวทางของทานเราะซูล(ขอความสันติสุขแดทานและ
ครอบครัว)อยางเครงครัด จงปฏิบัติอะมัลอิบาดาตเสมือนวาเราจะลาจากโลกนี้ไป ดังที่ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาวไวความวา 

“เจาจงละหมาดเสมือนการละหมาดของผูที่กําลังจะลาจาก(ซึ่งจะไมกลับมาเพื่อละหมาดอีก
ตอไป) เสมือนกับเจามองเห็นอัลลอฮฺ ดังนั้นหากเจาไมเห็นพระองค แทจริงพระองคทรง
มองเห็นเจา” (รายงานโดยอะหมัด ในมุสนัด 5:412 และอื่นๆ หะดิษนี้อยูในระดับดี
สําหรับอัลอัลบานีย ในศิฟาตุศเศาะลาฮฺ 90) 

 
4. เตรียมสติปญญา 
 จะตองมีการคิดวางแผนและจัดโปรแกรมที่ดีในชวงเดือนเราะมะฎอน เพื่อที่จะใหทุกเสี้ยววินาที่ในชวง
เราะมะฎอนของเราเปนชวงเวลาที่คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิตเรามากกวาเดือนที่ผานๆมา ไมวาจะเปน
กิจกรรมถือศีลอด หรือกิจกรรมอื่นๆที่ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําไวเปนแบบอยางใหแกเรา 
ดังเชน การละหมาดตะรอเวียะห การอานอัลกุรอาน การรับฟงอัลกุรอานจากบรรดาอิมามที่นําละหมาดจนครบ 30 
ุซุอ ดวยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ พรอมกับการใครครวญเนื้อหาของมัน เพื่อที่จะใหไดรับการชี้นําจากอัลกุ
รอาน ศึกษาทําความเขาใจอัลกุรอานอยางทองแท อิอฺติกาฟในชวงสิบวันสุดทายของเราะมะฎอนซึ่งเปนกิจกรรม
โรงเรียนชีวิตที่ทรงคุณคายิ่ง อันเปนการปดกิจกรรมเราะมะฎอนที่สมบูรณแบบ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย 
ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งโบนัสพิเศษที่มุสลิมทุกคนตางไขวควาและคาดหวังนั้นคือ คํ่าคืนอัลก็อดรฺ “คืนอัลก็อดรฺนั้น
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ดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน” หรือเปนโครงการตางๆ เพื่อการเสริมสรางและพัฒนาชีวิตในอิสลามหรือเพื่อเปนการ
เสริมรางครอบครัวอิสลามที่สอดคลองกับความตองการและความประสงคของอัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม  
 
5. เตรียมรางกาย 
 การเตรียมพรอมของรางกายเพื่อเขาสูเราะมะฎอนมีความสําคัญและจําเปนเทียบเทากับการเตรียม
รางกายเพื่อประกอบพิธีหัจญเลยที่เดียว ดังนั้นเราจะตองรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงและสมบูรณ ไมวาการ
จัดหาอาหารเครื่องดื่ม สรางวัฒนธรรมการกินใหถูกสุขลักษณะ นํารูปแบบและวีธีการของทานเราะซูลมาเปน
แบบอยาง  สรางภูมิคุมกันโรคภัยตางๆ เพื่อไมใหมารบกวนหรือบ่ันทอนและทําลายความสมบูรณของกิจกรรม
ในชวงเราะมะฎอน โดยเฉพาะกิจกรรมการถือศีลอด การละหมาดตะรอวีห และเชนเดียวกับกิจกรรมอิอฺติกาฟสิบ
วันสุดทายของเดือน สุขภาพที่ดีถือเปนความโปรดปราณ(นิอฺมัต) ที่ยิ่งใหญ หากสุขภาพของเราแข็งแรงและ
สมบูรณ เราก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมการงานตางๆไดดีและสมบูรณปลอดจากปญหาและอุปสรรค มีหะดีษ
บทหนึ่งที่ทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวความวา 

“จงรีบควาโอกาสหาอยาง กอนที่หาอยางจะเขามา (หนึ่งในหาอยางที่กลาวในหะดีษนี้คือ) 
สุขภาพที่ดีของเจากอนโรคภัยของเจา” (เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ 1077)  

 
นอกจากนั้นอาหารการกินและเครื่องดื่มที่เหมาะสมสําหรับมุสลิมและมุสลิมะฮฺนั้นคือ    ابحالالً طَي  “หะ

ลาล(อนุมัติ) และฏ็อยยิบ(ดีและถูกหลักโภชนาการ)” ใหประโยชนทั้งตอรางกายและจิตใจ(ของเรา) เพื่อที่จะ
ไดดําเนินกิจกรรมตางในชวงเราะมะฎอนไดอยางเต็มที่และสมบูรณ เปนสิริมงคลแกชีวิตและปลอดภัยจาก
อันตรายตางๆ ทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ และที่สําคัญอัลลอฮฺทรงตอบรับกิจกรรมตางๆ ของเรา 
 
6. เตรียมเงินทุน 
 คือความพรอมของการเงินสําหรับปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในเราะมะฎอน ซึ่งทุกอยางลวนแลวจะตองใชทุน
ไมมากก็นอย ไมวาจะเปนกิจกรรมการถือศีลอด หรือกิจกรรมอิอฺติกาฟ และที่สําคัญเราะมะฎอนถือไดวาเปน
เทศกาลความดีงามที่ตองการซึ่งหัวใจที่โอบออมอารีในการใชจายเงินทอง ดังเชนกิจกรรมอิฟฏอรอัศศออิมีน (การ
ใหหรือเลี้ยงอาหารแกผูถือศีลอด) การบริจาคทานเปนตน เชนเดียวกันการเตรียมเสบียงสําหรับอิอฺติกาฟซึ่งจะตอง
กักตัวเองอยูในมัสยิดเปนเวลาไมนอยกวาสิบวัน โดยไมมีเวลาในการออกไปทํางานหารายได ดังนั้นการ
เตรียมพรอมไวต้ังแตเนิ่นๆ เปนสิ่งจําเปน เพื่อที่จะใหกิจกรรมตางๆ ตลอดเดือนเราะมะฎอนของเราสามารถดําเนิน
เดินเรื่องไปไดอยางราบรื่นปราศจากอุปสรรคและปญหา 
 หวังเปนอยางยิ่งวาพี่นองทุกทานไดเตรียมความพรอมตางๆตามที่ไดนําเสนอมากอนหนาที่เราะ
มะฎอนแขกผูทรงเกียรติจะมาเยือนเราในอีกไมกี่วันขางหนา ดวยความพรอมที่สมบูรณยิ่ง อินชาอัลลอ
ฮฺ 


