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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

วิธีตอนรับเดือนเราะมะฎอน 
 
 
วิธีที่ 1 แสดงความปลื้มใจเนื่องในโอกาสตอนรับเดือนเราะมะฎอน 
ْورُ  ُ  إظهار الرسُّ

 
ตอน รับเดือนเราะมะฎอนดวยการแสดงความยินดี  ความปลื้มใจ  เชนที่ ท าน 

นบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กลาวเมื่อใกลเดือนเราะมะฎอนวา 
َشْهُر َرَمَضاَن َشْهٌر ُمبَارٌَك َكتََب اُهللا َعلَيُْكْم , َجاَءُكْم َشْهُر َرَمَضاَن «

بَْواُب اجلَِحيْمِ 
َ
بَْواُب اجِلنَاِن َوُيْغلَُق ِفيِْه أ

َ
  »ِصيَاَمُه ِفيِْه ُيْفتَُح أ

ความวา : เดือนเราะมะฎอนมายังพวกทานแลว เดือนเราะมะฎอนเปน
เดือนอันมีความจําเริญยิ่ง อัลลอฮฺทรงบัญญัติใหพวกทานถือศีลอดใน
เดือนนี้ ประตูตางๆของสวรรคจะถูกเปด และประตูตางๆของนรกจะ
ถูกปด  (บันทึกโดยอิมามอะหมัด) 

 
บรรดาอัสสะละฟุศศอและฮฺจะแสดงความดีใจ และเอาใจใสในการตอนรับเดือนเราะ

มะฎอน เพราะเปนสัญลักษณของผูศรัทธา ที่จะปติยินดีเมื่อมีโอกาสกระทําความดี อันเปนหนทาง
สูความเมตตาของอัลลอฮฺ    ดังที่พระองคตรัสไววา  

ا جَيَْمُعونَ   قُْل بَِفْضِل اِهللا َوبِرمَْحَِتِه فَِبَذلَِك ﴿ مَّ   ﴾فَلْيَْفرَُحواْ ُهَو َخرْيٌ مِّ
ความวา : จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) ดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และ
ดวยความเมตตาของพระองคดังกลาวนั้น พวกเจาจงดีใจเถิด ซ่ึงมันดี
ยิ่งกวาสิ่งที่พวกเขาสะสมไว (ยูนุส 58) 

 
แตสําหรับผูที่มีอีมานออนแอ รักใครความชั่ว ยอมจะเสียใจเมื่อเขาสูเดือนเราะมะฎอน 

เพราะเปนเวลาที่พวกเขาจะรังเกียจ เนื่องจากเปนอุปสรรคมิใหพวกเขากระทําความชั่ว อาทิเชน ผู
ที่ติดอบายมุขและไมสามารถเลิกได ก็จะเห็นเดือนเราะมะฎอนเปนเวลาแหงความทรมาน หรือเปน
ส่ิงที่ขัดขวางทําลายความสุขของเขา เพราะฉะนั้นกลุมนี้จึงจําเปนตองปรับจิตใจ ขัดเกลาอารมณ
ใฝตํ่าของพวกเขา และตระหนักในโอกาสอันยิ่งใหญที่พระองคทรงประทานมาในเดือนเราะมะฎอน 
เพื่อแสวงหาความอภัยโทษ และฉวยโอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาใหอยูภายใตรมเงา
ของอิสลาม 
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วิธีที่ 2 การขอบคุณและตั้งใจทําความดีในเดือนเราะมะฎอน 

ْكرُ  اَعة الشُّ يِفْ َرَمَضان َوالَعِزْيَمُة بَلَ الطَّ  
 
ตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคอัลลอฮฺ   ทรง

โปรดประทานชีวิตและสุขภาพที่ดีจนมีโอกาสเขาสูเดือนเราะมะฎอนและทําอิบาดะฮฺอีกปหนึ่ง ซึ่ง
เปนพระเกียรติอันล้ําคาที่บาวของพระองคไดรับโอกาส ถวายความดีในเดือนอันประเสริฐนี้ 

อิมามนะวะวียฺกลาววา พึงทราบเถิดวา เปนสิ่งที่ชอบใหกระทําสําหรับทุกคน เมื่อไดรับ
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ใหสุูดเพื่อขอบคุณพระองคหรือสรรเสริญตอพระองค การที่เรา
ไดรับโอกาสถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนอีกครั้งหนึ่ง ถือเปนความโปรดปรานอันยิ่งใหญที่ควร
ขอบคุณอัลลอฮฺ   ดวยการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมกับเนียะมะฮฺนี้ สํารวมตนทั้งคําพูดและการ
กระทํา ดังมีรายงานจากอบีฮุรอยเราะฮฺ แจงวา ทานรอซูลุลลอฮฺ   กลาววา 

ْوِر َوالَعَمَل بِهِ « ْن يََدَع َطَعاَمُه   َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الزُّ
َ
فَلَيَْس ِهللا َحاَجٌة يف أ

ابَهُ   »َورَشَ
ความวา : “ผูใดไมละเวนการพูดเท็จและการกระทําที่เปนเท็จ อัลลอฮฺก็
ไมทรงประสงคการอดอาหารและเครื่องด่ืมของเขา” (บันทึกโดยอัลบุคอ
รียฺ) 
 

فَِث ، « يَاُم ِمَن اللَّْغِو َوالرَّ اِب ، إِغََّما الصَّ َ ْكِل َوالرشَّ
َ
يَاُم ِمَن األ لَيَْس الصِّ

 ِّ ْو َجِهَل َعلَيَْك َفُقْل إِ
َ
َحٌد أ

َ
إِْن َسابََّك أ

ِّ َصائِمٌ فَ
 » َصائٌِم إِ

ความวา : “การถือศีลอดมิใช(การละเวน)จากการกินการดื่มเทานั้น แต
การถือศีลอด(จะตองละเวน)จากการพูดจาหรือการกระทําที่ไรสาระ 
และการพูดจาหยาบคายดวย หากมีผูใดมาสบประมาทหรือเยาะเยย
ทาน ก็จงกลาวแกเขาวา ฉันเปนผูถือศีลอด ฉันเปนผูถือศีลอด” (บันทึก
โดยอิบนฺคุซัยมะฮฺและอัลฮากิม วาสายสืบหะซัน) 
 

ُ ِمْن ِصيَاِمِه إِال اجلُْوُع َوالَعَطُش « َ     »رُبَّ َصائٍِم لَيَْس 
ความวา : บางทีผูถือศีลอดนั้น สวนไดของเขาจากการถือศีลอดของเขา
ก็คือ ความหิวและความกระหายเทานั้น (บันทึกโดยอิบนฺมาญะฮฺและอะ
หมัด) 
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มุสลิมบางคนก็ยังไมเขาใจเปาหมายแหงการถือศีลอด หรือเปาหมายของศาสนบัญญัติที่
กําหนดใหในหนึ่งปมีเดือนหนึ่งอันเปนเทศกาล แหงคุณธรรมและจริยธรรม เพราะฉะนั้นจึงจําเปน
สําหรับเขาที่จะตองพยายามทําความเขาใจเดือนเราะมะฎอนให มากที่สุด เพื่อที่จะปรับปรุง
อุปนิสัยและมารยาทของตน ใหสอดคลองกับเปาหมายของเดือนอันประเสริฐนี้ 

ในสังคมมุสลิมของเรามักจะมีบุคคลที่กมลสันดานของเขาชั่วชาอยางยิ่ง กระทําความผิด
โดยไมมีขอบเขต ละเมิดหลักการอยางไมจํากัด ทาทายความดีแบบไมมีความละอาย และอาจจะมี
สวนหนึ่งจากบุคคลจําพวกนี้ ที่ยังไมรูสึกตัววามีความเลวขนาดนี้ บุคคลเหลานี้จําเปนตองรับ
สารภาพกับตัวเองเสียกอน ที่จะแสวงหาประโยชนจากเดือนเราะมะฎอน เพราะการถือศีลอดหรือ
การทําบุญยอมจะไมมีผลในชีวิตของเขา ดังที่มันปรากฏกับพวกเขาตลอดชีวิต แมจะถือศีลอด
เดือนเราะมะฎอนมาเปนสิบๆป และยังมีการบริจาค ทําอุมเราะฮฺ ทําฮัจย แตหาไดยังผลตอ
มารยาทจริยธรรมของเขาไม  บุคคลเหลานี้แหละที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ไดกลาว
ไวขางตนวา จะไมไดอะไรนอกจากความหิวความกระหายเทานั้น นอกเสียจากวาพวกเขา
จําเปนตองมีความตั้งใจอยางแนวแน เพื่อ ที่จะประสบความสําเร็จกับเดือนเราะมะฎอน ขอ
พระองคอัลลอฮฺทรงประทานความเตาฟกฮิดายะฮฺ และความสําเร็จแกพี่นองทุกทานดวยเทอญ 

การตั้งใจกระทําความดีในเดือนเราะมะฎอน หาใชเพียงการคิดฝนหรือความหวังอยาง
เดียวไม แตจะตองมีการวางแผนอยางละเอียด และเตรียมมานะ(อะซีมัต)ใหเขมขน เพื่อจะไดมี
ความพรอมสําหรับเดือนเราะมะฎอน เพราะชาวอาคิเราะฮฺจะวางแผนเพื่อโลกหนา ดังเชนชาวดุน
ยาที่มักจะวางแผนเพื่อโลกนี้ ตัวอยางในการวางแผนในเดือนเราะมะฎอนคือ การจัดตารางทําอิบา
ดะฮฺ ทําความดี จะทํากี่ชนิดกี่อยาง และจัดการบริหารเวลาในเดือนนี้อยางมีระบบ 

ผูศรัทธาควรตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวยการทําสัญญากับอัลลอฮฺ   ใหพระองคทรง
โปรดเอื้ออํานวยใหเราสามารถปฏิบัติอิบาดะฮฺอยางจริงใจ และปฏิบัติตามคํามั่นสัญญานี้ดวย
ความบริสุทธิ์ใจ เพราะพระองคทรงสัญญาไววา 

﴿ َ اً ل   ﴾ُهمْ فَلَْو َصَدقُْوا اَهللا لاََكَن َخرْيَ
ความวา : ดังนั้นหากพวกเขาจริงใจตออัลลอฮฺแลว ก็จะเปนการดีแก
พวกเขา (มุหัมมัด 21) 
 
 และทานนบี   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เคยพูดกับสาวกทานหนึ่งวา 

  »إِْن تَْصُدِق اَهللا يَْصُدقَْك «
ความวา : ถาหากทานจริงใจตออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจึงจะจริงจังตอทาน 
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วิธีที่ 3 การวิงวอน(ดุอาอ) 
َخءُ  ُّ  ا

 
การวิงวอน(ดุอาอ)ตออัลลอฮฺ ใหเรามีชีวิตอยูเพื่อปฏิบัติอิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอนอีก

คร้ัง หนึ่ง ดวยสุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ. 
ทานอนัส อิบนุ มาลิก กลาววา: 

َم إَِذا
بَارِْك َجَا يف  امهلل : َدَخَل رََجب قَاَل  اَكَن اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللا َعلَيِْه وََسلَّ
  رََجَب َوَشْعَباَن َوَبلِّْغَنا َرَمَضانَ 

ความวา : ทานอนัสอิบนุมาลิก ไดรายงานไววา เมื่อถึงเดือนเราะญับแลว 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะกลาววา (อัลลอฮุมมะ บาริก ฟ 
เราะญะบะ วะ ชะอฺบาน วะ บัลลิฆนา เราะมะฎอน) โออัลลอฮฺ ขอใหเรามี
ความจําเริญในเดือนรอยับและเดือนชะอฺบาน และขอใหเราบรรลุสู
เดือนเราะมะฎอน  (บันทึกโดยอะหมัดและอัฏ-เฏาะบะรอนียฺ เชค อัล-อัล
บานียฺวาเฎาะอีฟ) 

 
บรรดาสะละฟุศศอและฮฺมักจะวิงวอนเปนเวลาหลายเดือน เพื่อจะไดบรรลุถึงเดือนเราะ

มะฎอน และวิงวอนเพื่อใหอัลลอฮฺ   ตอบรับความดีงามที่ไดกระทําไวในเดือนเราะมะฎอน และเมื่อ
มุสลิมเห็นจันทรเสี้ยวของเดือนเราะมะฎอน เปนซุนนะฮฺใหกลาวดุอาอเห็นจันทรเสี้ยวของตน
เดือนวา 

ْكرَبُ 
َ
ال. اُهللا أ ْمِن َواِإلْفَماِن َوالسَّ

َ
ِهلَُّه َعلَيْنَا بِاأل

َ
َمِة َواإلِْسالِم اللَُّهمَّ أ

ْ َوَربَُّك اهللاُ  ِّ َ َر  َواحكَّْوِفيِْق لَِما حُتِبُّ َوتَْر
คําอาน : อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุมมะ อะฮิลละฮู อะลัยนา บิลอัมนิ วัลอีมานิ 
วัสสะลามะติ วัลอิสลามิ วัตเตาฟกิ ลิมา ตุฮิบบุ วะตัรฎอ ร็อบบี วะร็อบบุ
กัลลอฮุ 
ความวา : อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โออัลลอฮฺ ขอให(จันทรเสี้ยวนี้)ปรากฏ
ตอเราดวยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และ
ทางนําในสิ่งที่พระองคทรงโปรดและพอพระทัย พระผูอภิบาลของฉัน
และทานคืออัลลอฮฺ  (บันทึกโดยอัตติรมิซียฺและอัดดาริมียฺ อิบนุ หิบบาน
กลาววาเศาะฮีหฺ) 
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วิธีที่ 4 การกลับเนื้อกลับตัว 
 احكَّْوَبة

 
การตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวยความตั้งใจที่จะออก หางและละทิ้งความผิดทุกชนิด 

พรอมทั้งกลับเนื้อกลับตัวอยางบริสุทธิ์ใจ เพราะบรรดาผูศรัทธามีหนาที่ตองเตาบัต(กลับเนื้อกลับ
ตัว)ในทุกเวลาอยู แลว เมื่อถึงเดือนเราะมะฎอนก็เปนโอกาสทองที่เราตองเตาบัตตัว เพราะถาหาก
ไมสามารถกลับเนื้อกลับตัวในเดือนนี้ แลวเมื่อไหรเลาจะกลับเนื้อกลับตัว อัลลอฮฺ   ตรัสไววา 

﴿ ً يعا َها الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم ُيْفِلُحونَ   َوتُوُبوا إىَِل اِهللا مَجِ فُّ
َ
  ﴾ك

ความวา : และพวกเจาทั้งหลายจงขอลุแกโทษตออัลลอฮฺเถิด โอบรรดา
ผูศรัทธาเอย เพื่อพวกเจาจะไดรับชัยชนะ (อันนูร 31) 
 
เดือนเราะมะฎอนเปนโอกาสดีที่จะเร่ิมชีวิตใหมอันขาวบริสุทธิ์และปราศจากมลทิน โดย

ต้ังใจคืนดีกับ  
• อัลลอฮฺ  โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนบาวของพระองค 
• รอซูลของอัลลอฮฺ  โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนผูยืนหยัดในแนวทางของทาน 
• ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม คือชีวิตทั้งปวงใหข้ึนอยูกับพระบัญชาของอัลลอฮฺ 

ชีวิตเชนนี้ยอมเปนชีวิตที่สดใส มีความสุข และประสบความสําเร็จอยางแนนอน 
มุสลิมทุกคนตองทบทวนวาเขาจะสามารถปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไดเทาไรใน เดือนเราะ

มะฎอน มนุษยที่ยังบูชาอารมณใฝตํ่า สักการะตอกิเลสที่ยิ่งใหญในชีวิตของเขา มนุษยที่ยังมี
อุปนิสัยปะปนไปดวยนิสัยของผูปฏิเสธศรัทธา(กาฟร) ไมตระหนัก ในพระบัญชาของอัลลอฮฺ แต
คํานึงถึงอิทธิพลของสังคม กระแสสังคม และอํานาจแหงสิ่งแวดลอม จนทําใหละเลยซึ่งความเปน
มุสลิม และความเปนบาวของพระผูเปนเจา มนุษยที่ยังของเกี่ยวกับอบายมุข อาทิเชน การผิด
ประเวณี(ซินา) การดื่มสุรา การกินดอกเบี้ย(ริบา) การเลนพนัน ความลามก การสูบบุหร่ี ยาเสพติด 
และอื่นๆ บุคคลเหลานี้มีความจริงใจหรือไม ที่จะกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงชีวิตใหสอดคลองกับ
ความสดใสของเดือนเราะมะฎอน? จริงจังหรือไมที่จะวางตนเองในกรอบของหลักการอิสลามอยาง
เครงครัด? บริสุทธิ์ใจหรือไมที่จะประกาศความเลื่อมใสตออิสลามและ คําสั่งสอนของอัลอิสลาม? 

ไมเปนสิ่งที่หางไกลจากความเปนไปไดวา บุคคลที่เคยใชชีวิตของเขาตลอดมาอยางไร
ศาสนา และจริยธรรม ที่จะกลับเนื้อกลับตัวอยางรวดเร็วในเดือนเราะมะฎอน แตหาเปนเรื่องงายไม 
เพราะสภาพของเขาเสมือนคนปวยที่แพทยวินิจฉัยวาจํา เปนตองผาตัดเอาสวนอันตรายออกจาก
รางกาย เพื่อจะไดรับความปลอดภัยจากเชื้อโรคอันชั่วราย จึงจําเปนตองไดรับความเจ็บปวด และ
การที่จะเปลี่ยนชีวิตจากสภาพบุคคลที่ไมคํานึงถึงหลักการ มุงมั่นในผลประโยชนและความสุข
สวนตัว ทั้งยังสรางความปนปวนและความระส่ําระสายในสังคม เมื่อใครไดยินชื่อจะหาความดีใน
ประวัติไมเจอ ใหกลายเปนบุคคลที่มีอีมานมีคุณธรรม สรางสรรคความดีใหแกสังคม เมื่อใครไดยิน
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ชื่อจะหาความชั่วในประวัติของเขาไมพบ ซึ่งไมใชเร่ืองงาย จําเปน ตองใชความมานะพยายาม 
และตองขอความชวย เหลือจากอัลลอฮฺอยางตอเนื่อง 
 
 
วิธีที่ 5 การศึกษาวิธีถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม 

َيامُمَداَرَسُة  ْحاَكِم الصِّ
َ
أ  

 
ตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวยการศึกษาแสวงหาความรู เกี่ยวกับการถือศีลอด และปญหา

ที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน เพื่อเปนการเตรียมตัวปฏิบัติอิบาดะฮฺอยางถูกตอง 
เพราะเราถูกใชใหถามผูรูในสิ่งที่เราไมรู ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของเราทุกๆคนที่ตองเอาใจใสความรูใน
เร่ืองนี้ อยาถือวาเปนเรื่องเล็ก เพราะผลกระทบจากการที่ไมรูหลักการของการถือศีลอดนั้น อาจทํา
ใหสูญเสียซึ่งผลบุญที่เรามุงมั่นแสวงหาอยางขะมักเขมน จึงทําใหพวกเราขาดทุนโดยไมรูสึกตัว 

การศึกษาบทบัญญัติการถือศีลอด จําเปนตองศึกษาคนควากอนที่จะเขาสูวาระแหงการ
ปฏิบัติอิบาดะฮฺในเดือน เราะมะฎอน เพราะมุอฺมินตองเตรียมความรูใหพรอมกอนการปฏิบัติ ดังที่
พระองคอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไววา  

َ إِال اهللاُ فَاْعلَ ﴿
َ
نَُّه ال إِ

َ
نِبَك ْم ك َ ِ   ﴾ َواْستَْغِفْر 

ความวา : "พึงรูเถิดวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และจงขอ
ความอภัยโทษตอความผิดเพื่อตัวเจา" (มุฮัมมัด 19) 

 
ในอายะฮฺนี้มีคําสั่งใชใหรูและตระหนักในคําวา ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ จึง จะมีการปฏิบัติ

ภายหลังความรูอยางถูกตอง ดังนั้น อิมามบุคอรียฺ รอฮิมะฮุลลอฮฺ จึงนําอายะฮฺนี้มาเปนหัวขอ
(บาบ)ในหนังสืออัศศอฮี้ฮฺของทานคือ บาบุน อัลอิลมุ กอบละ อัลเกาลิ วัลอะมะลิ หมายถึง ความรู
ยอมตองมีกอนการพูดหรือการกระทํา 

เปนที่ปรากฏในสังคมอยางมากมาย คือบุคคลที่กระทําความผิดโดยไมรูหรือรูแตไม
รอบคอบ จึงทําใหมีขอบกพรองมากมายในการปฏิบัติศาสนกิจ อาทิเชน  สตรีที่ถือศีลอดแตไม
คลุมหิญาบ หรือครอบครัวที่ถือศีลอดแตชมหนังชมละครทั้งกลางวันกลางคืน โดยไมรูสึกวาเปน
พฤติกรรมที่กําลังทําลายการถือศีลอด หรือบุคคลที่รวมประเวณีกับภรรยาตอนกลางวันของเดือน
เราะมะฎอนโดยไมรูวาเปน ความผิดอยางมหันต(กะบีเราะฮฺหรือบาปใหญ) จนตองมีกัฟฟาเราะฮฺ
(ไถโทษ)ประเภทหนึ่งที่ตองปฏิบัติ หรือบุคคลที่ถือศีลอดแตกลับเร่ิมละศีลอดดวยการสูบบุหร่ี อัน
เปนความผิดที่ทาทายพระบัญญัติของอัลลอฮฺ 

ตัวอยางที่ระบุขางตนบงชี้ถึงผลกระทบแหง ความไมรู จึงใครขอใหพี่นองมุสลิมีนและมุสลิ
มาตศึกษาหลักการศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ หลักการแหงการถือศีลอดอยางละเอียด ซึ่งในโอกาส
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นี้ขอแนะนําหนังสือการถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม เรียบเรียงโดยอาจารยอะหมัด สมะดี (ฮะฟ
เซาะฮุลลอฮฺ). 

 
 

วิธีที่ 6 เผยแผความดีงามและคุณธรรมแหงเดือนเราะมะฎอน 
ْعوَ  َّ ةُ إىَِل اخَلرْيِ يِفْ َرَمَضانا  

 
ในการรายงานของทานอบูฮุรอยเราะฮฺ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา 

يَاِطنْيُ َوَمَرَدُة اجِلنِّ «  َدِت الشِّ ْلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ َ ُل  وَّ
َ
ِإَذا اَكَن أ

اِر َفلَْم ُفْفتَْح مِ  بَْواُب اجَّ
َ
بَْواُب اجلَنَِّة َفلَْم َوُغلَِّقْت أ

َ
نَْها بَاٌب ، َوُفتَِّحْت أ

ُمنَاٍد  َوَناَدى   ، َباٌب  ِمنَْها  ِّ :  ُفْغلَْق  الرشَّ َبايِغَ  َيا  َو ْقِبْل 
َ
أ اخَلرْيِ  َبايِغَ  َيا 

ْلَةٍ  َ قرِْصْ َوِهللا ُقتََقاُء ِمَن اجَّاِر وََذلَِك يف لُكِّ 
َ
 »أ

ความวา : "เมื่อถึงคืนแรกของเดือน เราะมะฎอน บรรดาชยาฏีนและ
ผูนําของมันจะถูกลามโซ และบรรดาประตูแหงนรกจะถูกปด โดยไมมี
ประตูใดๆของมันจะถูกเปด และบรรดาประตูแหงสวรรคจะถูกเปด 
โดยไมมีประตูใดๆของมันจะถูกปด และผูเรียกรองจะกลาววา โอผู
ปรารถนาความดี จงมาเถิด โอผูปรารถนาความชั่ว จงยุติเถิด และใน
ทุกคืนอัลลอฮฺทรงปลอยผูคนจากนรก" (บันทึกโดยอิบนุ คุซัยมะฮฺ) 

    
ผูศรัทธาจึงตองตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวย การเตรียมตัวเผยแผความดีงามและ

คุณธรรมแหงเดือนเราะมะฎอน ใหคนใกลเคียงมีสวนรวมในการทําความดี เชน 
• เชิญชวนละหมาดมัสยิดทุกเวลา 
• ละหมาดตะรอเวียะฮฺทุกคืน 
• บริจาคทานทุกวัน 
• อานอัลกุรอานใหมากๆ 
• ระงับอารมณใหหนักแนน 
• จัดบรรยายหรือนะศีหะฮฺ แบบสั้นๆเล็กๆนอยๆ สําหรับครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนฝูง 

ซึ่งจะสรางบรรยากาศอันสวยงามในสังคมของเรา  
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วิธีที่ 7 ปลุกจิตสํานึกตอความทุกขของประชาชาติอิสลาม 
لُمْسلِِمنْيَ يف آالِمِهمُمَشاَرَكُة ا  

 
ผูศรัทธาควรตอนรับเดือนเราะมะฎอนดวยจิตสํานึก ที่เลื่อมใสตอประชาชาติอิสลาม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเห็นพี่นองมุสลิมที่กําลังประสบความทุกข ใหเรารวมความรูสึกกับเขาในสิ่ง
ที่เขากําลังประสบอยู เฉกเชนพี่นองมุสลิมที่อัฟฆอนิสตาน   ฟลิสฏีน อิรัก และอื่นๆ เพราะเดือน
เราะมะฎอนเปนเดือนแหงการตอสูนัฟซู ตอสูชัยฏอน รวมทั้งตอสูศัตรูดวย 

นอกจากนี้ยังจําเปนตองปลุกจิตสํานึกของเรา ใหมีความหวงใยตออนาคตของประชาชาติ
อิสลามทั้งมวล เพราะวันนี้สังคมมุสลิมทุกทองที่อยูในสภาพที่นาเปนหวงมาก ทั้งในดานศาสนา 
การปกครอง สังคม มารยาทจริยธรรม ครอบครัว และอื่นๆ มุสลิมทุกคนตองรูสึกรับผิดชอบระดับ
หนึ่งตอหนาที่ที่ตองปฏิบัติในการ แกไขปญหาตางๆ ในสังคมของเรา อยามองวาหนาที่ของเราใน
เดือนเราะมะฎอนคือการถือศีลอด แลวความรับผิดชอบจะสิ้นสุดแคนี้ เราตองตระหนักวาเดือน
เราะมะฎอนเปนเดือนแหงความหวงใยตอพี่นองมุสลิมทั้ง ปวง ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม ไดสอนไววา มุสลิมกับมุสลิมเปรียบเสมือนเรือนรางเดียวกันหรืออาคารเดียวกัน ฉะนั้นใน
เดือนเราะมะฎอน ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงไดประสบชัยชนะในสงครามบัดรฺ ซึ่ง
เปนสงครามยิ่งใหญที่พระองคอัลลอฮฺ   ทรงจําแนกระหวางสัจธรรมและความเท็จ ทานนบีกับศอ
ฮาบะฮฺไดตอสูศัตรูอิสลามอยางเต็มที่ เพื่อใหพระดํารัสของอัลลอฮฺนั้นประจักษแจงและสูงสง และ
ใหความยุติธรรมปรากฏในสังคมอยางบริบูรณ จึงเปนบทเรียนที่ยอดเยี่ยมสําหรับเดือนเราะ
มะฎอน ที่มีเปาหมายยิ่งใหญกวาเพียงงดอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งเปนเคล็ดลับที่ตองฟนฟูข้ึนใน
จิตใจพี่นองมุสลิมของเรา อันเปนวิถีทางในการเสริมสรางบุคลิกภาพใหเขม แข็งเพื่อที่จะสามารถ
เผชิญกับอุปสรรคตางๆ 

เดือนเราะมะฎอนนี้เปนโอกาสดีสําหรับผูนํา นักการเมือง นักธุรกิจ ผูรูในทุกๆดาน ที่จะ
ระดมพลังรวมความสามารถ เพื่อที่จะทําใหสังคมมุสลิมเปนปกแผนเดียว เดือนเราะมะฎอนควรจะ
เปนเดือนแหงความสามัคคี บนบรรทัดฐานแหงอะกีดะฮฺที่ถูกตอง และจรรยาบรรณอันเขมแข็งที่มี
ความรับผิดชอบตอประชาชาติอัลอิสลาม โดยปราศจากเปาหมายสวนตัวที่แฝงอยูในพฤติกรรม
ตางๆ 

 บุคคลที่สามารถงดอาหาร เครื่องดื่ม และความใครในเดือนเราะมะฎอน ยอมมีศักยภาพ
ที่จะระงับกิเลส(ความตองการและความอยาก)ของตน โดยมุงมั่นใหจิตใจของตนมีความโปรงใส
และความบริสุทธิ์ และเมื่อมีจิตใจเชนนี้ปรากฏในเดือนเราะมะฎอนแลว ก็แสดงวาผูถือศีลอดนั้นได
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติอิบาดะฮฺ จึงไมมีส่ิงใดๆที่จะหามเขารับรางวัลอันใหญหลวงคือ
การอภัยโทษอันกวางขวาง จากพระองคอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 


