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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เรื่องท่ี  11 ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน  
 

การสรรเสริญท้ังมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละ
วาตและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง
พระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอ
ปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค...  

อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอะลาไดใหความประเสริฐแกประการ
หน่ึงเหนือกวาอีกประการหน่ึง และไดเลือกเฟนอยางใดอยางหนึ่งตาม
ความประสงคของพระองค ดังท่ีไดทรงเลือกบรรดาศาสนทูตจากมวล
มนุษย ไดเลือกมัสยิดเปนสถานท่ีประเสริฐจากสถานที่ตางๆ ไดทรงเลือก
เดือนเราะมะฎอนจากเดือนทั้งสิบสองเดือน ดังที่ไดกลาววา 

ۗ  يََشآءُ  َما قُ َيۡلُ  َوَربَُّك  ﴿ ۚ  لَُهمُ  َكنَ  َما َوَيۡخَتاُر ُة ِ  ُسۡبَحٰنَ  ٱۡلَِيَ َّ  ٱ
ا َوتََعَٰلٰ    )٦٨:  القصص ( ﴾ يُۡشُِكونَ  َعمَّ

ความวา “และพระเจาของเจาทรงสรางส่ิงที่พระองคทรงประสงคและทรง
เลือก สําหรับพวกเขาไมมีสิทธิ์ในการเลือก มหาบริสุทธิ์ย่ิงแดอัลลอฮฺ 
และพระองคทรงสูงสงจากส่ิงที่พวกเขาต้ังภาคี” (อัล-เกาะศ็อศ  : 185) 
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อัลลอฮฺไดใหเดือนเราะมะฎอนมีความประเสริฐและมีความพิเศษ
มากมายหลายประการ ดังที่จะกลาวตอไปนี้   

1. อัลลอฮฺไดเลือกเอาเดือนนี้ในการประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อ
เปนทางนําแกมนุษยชาติ และน่ีคือเหตุผลที่สําคัญที่สุด  

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نزَِل  ٱلَّ
ُ
 ّمِنَ  َوَبّيَِنٰٖت  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ٱۡلُقۡرَءانُ  فِيهِ  أ

ۡهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن َوٱۡلُفۡرقَانِۚ  ٱلُۡهَدىٰ   َكنَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
وۡ  َمرِيًضا
َ
ٰ  أ َ ٞ  َسَفرٖ  َ ة يَّااٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
ۗ  أ َخَر

ُ
ُ  دُ يُرِي أ َّ َ  ٱۡليُۡسَ  بُِكمُ  ٱ  َو

ْ  ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  ةَ  َوِلُۡكِملُوا ْ  ٱۡلعِدَّ وا ُ َ  َوِلَُكّبِ َّ ٰ  ٱ َ ُٰكمۡ  َما َ  َهَد
  )١٨٥:  اكقرة ( ﴾تَۡشُكُرونَ  َولََعلَُّكمۡ 

ความวา “เดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่อัลลอฮฺไดประทานอัลกุรอานลง
มา เพื่อเปนขอแนะนําสําหรับมนุษย และเปนหลักฐานอันชัดแจงเก่ียวกับ
ขอแนะนําน้ัน และเก่ียวกับส่ิงที่จําแนกระหวางความจริงกับความเท็จ 
ดังนั้นเม่ือเดือนเราะมะฎอนมาถึง พวกเจาจงถือศีลอดเถิด สวนผูใดที่
ปวยหรืออยูในการเดินทาง ก็จงถือใชในวันอื่นแทน อัลลอฮฺประสงคใหมี
ความสะดวกแกพวกเจา และไมตองการใหพวกเจาลําบาก และเพื่อที่
พวกเจาจะไดนับวันของเดือนเราะมะฎอนใหครบถวน และเพื่อท่ีพวกเจา
จะใหความเกรียงไกรแดอัลลอฮฺในส่ิงที่พระองคทรงแนะนําแกพวกเจา 
และเพื่อพวกเจาจะไดขอบคุณ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ  : 185)  
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นักวิชาการบางทานกลาววา ในโองการนี้อัลลอฮฺไดบอกถึง
เหตุผลที่ทรงเลือกใหเราะมะฎอนเปนเดือนแหงการถือศีลอด นั่นก็คือ
เพราะเดือนนี้เปนเดือนที่พระองคไดประทานอัลกุรอานลงมานั่นเอง 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

﴿  ٓ ا نَزۡلَنٰهُ  إِنَّ
َ
   )١:   القدر(  ﴾ ١ ٱۡلَقۡدرِ  َلۡلَةِ  ِف  أ

ความวา “แทจริงเราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ“( 
อัล-ก็อดรฺ : 1) 
 เปนท่ีทราบกันดีวา ลัยละตุล ก็อดรฺ เปนคํ่าคืนหน่ึงของเดือน
เราะมะฎอน จึงเปนการสมควรแกมวลมุสลิมที่จะตองอานอัลกุรอานเปน
อยางย่ิงในเดือนที่มันถูกประทานลงมาน้ี 
 มีรายงานจากทานอิบนุอับบาสเลาวา 

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « ُ  َصىلَّ  ابَّ ْجوَدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
َ
ْجوَدُ  َواَكنَ  ،اجَّاِس  أ

َ
 َما أ

يُل  يَلَْقاهُ  ِحنيَ  َرَمَضانَ  يِف  يَُكونُ  ْلَةٍ  لُكِّ  يِف  يَلَْقاهُ  َواَكنَ  ،ِجرْبِ  ِمنْ  َ
ِ  فَلَرَُسوُل  ،الُْقْرآنَ  َفيَُدارُِسهُ  َرَمَضانَ  ُ  َصىلَّ  ابَّ ْجوَدُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
 أ

يِح  ِمنْ  بِاخْلرَْيِ  برقم  ومسلم ،٦برقم  رواه اكخاري( »الُْمرَْسلَةِ  الرِّ
٢٣٠٨(  

ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนผูที่เอื้ออารีที่สุด 
และทานย่ิงมีจิตเมตตาในเดือนเราะมะฎอนขณะท่ีมะลาอิกะฮฺญิบรีลมา
พบกับทาน  ญิบรีลจะมาหาทานทุกๆ คืน แลวไดสอนทบทวนอัลกุรอาน
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แกทาน เม่ือน้ันเองคือชวงที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะ
มีจิตกุศลย่ิงกวาลมที่พัดโชยมา“(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6  และมุสลิม : 
2308) 

 
2. เม่ือเขาสูเดือนเราะมะฎอนอัลลอฮฺไดบัญชาใหเปดประตูสวรรค

และปดประตูนรก  
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُل  اَكنَ  إَِذا« وَّ
َ
ْلَةٍ  أ َدْت  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِمنْ  َ يَاِطنيُ  ُصفِّ  َوَمَرَدةُ  الشَّ

نِّ  بَْواُب  وَُغلَِّقْت  ،اجْلِ
َ
بَْواُب  َوُفتَِّحْت  ،بَاٌب  ِمنَْها ُفْفتَحْ  فَلَمْ  اجَّارِ  أ

َ
 أ

قِْبْل  اخْلرَْيِ  بَايِغَ  يَا ُمنَادٍ  َوُينَاِدي ،بَاٌب  ِمنَْها ُفْغلَْق  فَلَمْ  اجْلَنَّةِ 
َ
 َوَيا أ

ِّ  بَايِغَ  قرِْصْ  الرشَّ
َ
ِ ، أ ْلَةٍ  لُكُّ  وََذلَك  ،اجَّارِ  ِمنْ  ُقتََقاءُ  َوِبَّ رواه (  »َ

  ) ٦٨٢برقم  الرتمذي
ความวา “เม่ือคืนแรกของเราะมะฎอนมาถึง บรรดาชัยฏอนและญินที่เกเร
ทั้งหลายจะถูกพันธนาการ ประตูนรกจะถูกปกลงทุกบาน และประตู
สวรรคจะถูกเปดออกทั้งหมด มีผูเรียกบอกวา โอผูแสวงหาความดีจงรีบ
กอบโกยเถิด  โอ ผูตองการทําช่ัวจงยับย้ังกอนเถิด  และอัลลอฮฺจะ
ปลดปลอยชาวนรกใหเปนไท ซึ่งมันจะเกิดขึ้นทุกคืนของเราะมะฎอน” ( 
บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 682) 
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3. ในเดือนเราะมะฎอนจะมีคํ่าคืนหน่ึงท่ีการปฏิบัติอะมัลมีความ
ประเสริฐมากกวาอะมัลในชวงเวลาอื่นถึงหนึ่งพันเดือน 

﴿  ٓ َٰك  َوَما ۡدَر
َ
ۡلِف  ّمِنۡ  َخۡيٞ  ٱۡلَقۡدرِ  َلۡلَةُ  ٢ ٱۡلَقۡدرِ  َلۡلَةُ  َما أ

َ
 َشۡهرٖ  أ

 )٣-٢:  القدر(  ﴾٣

ความวา “และอะไรเลาจะทําใหเจารูไดวาคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ นั้นคือ
อะไร  คืน ลัยละตุล ก็อดรฺ นั้นดีย่ิงกวาหนึ่งพันเดือน“(อัล-ก็อดรฺ : 2-3) 

 
ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْلََة الَقْدرِ  قَامَ  َمنْ « ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َ مَ  َما َ  »نِْبهِ ذَ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )٧٥٩برقم  ومسلم ،١٩٠١برقم  رواه اكخاري(

ความวา “ ผูใดที่ละหมาดคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ ดวยความศรัทธามั่นและ
หวังตอการตอบแทน เขาจะไดรับการอภัยในความผิดที่ผานมา“ (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 1901  และมุสลิม : 759) 

 
4. เปนหวงเวลาท่ีอัลลอฮฺจะตอบรับการขอดุอาอฺ จากผูที่ขอตอ

พระองค  
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา 

ِ  نَّ إِ « ْ وَ  مٍ وْ يَ  يف لُكِّ  ِبَّ  نَّ َوإِ   - يعين يف رمضان  –اجَّاِر  ِمنْ  ُقتََقاءُ  ةٍ لَ َ
ْلٍَة دَ وَ  مٍ وْ يَ  لُكِّ  يف مٍ لِ سْ مُ  لُكِّ لِ  ُ  اُب جَ تَ سْ يُ ا فَ هَ بِ  وعُ دْ يَ  ةً وَ عْ َ َ «
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وصححه األكا يف صحيح الرتغيب  ،٩٦٢برقم  كشف األستار(
  )٤١٩ص  والرتهيب

ความวา “ในทุกๆ วันและคืนของเดือนเราะมะฎอน อัลลอฮฺจะปลดปลอย
ชาวนรก และในทุกๆ วันและคืนของเดือนเราะมะฎอน จะมีดุอาอ
ประการหน่ึงของมุสลิมที่เขาขอแลวอัลลอฮฺจะทรงรับ“ (กัชฟุล อัสตารฺ : 
962 อัล-อัลบานีย วินิจฉัยวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ 
หนา 419) 

 
5. กล่ินปากผูที่ถือศีลอดจะมีความหอมยิ่งกวาชะมดเชียง ณ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา  
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْمثَالَِها َعرْشُ  احْلََسنَةُ  ،يَُضاَقُف  آَدمَ  ابِْن  َقَملِ  لُكُّ «
َ
 َسبْعِمائَة ِإىَل  أ

ُ  قَاَل  ،ِضْعٍف  ْومَ  إِالَّ  :وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ إِنَّهُ  الصَّ
نَا يِل  فَ

َ
ْجِزي َوأ

َ
 يََدعُ  ،بِهِ  أ

ْجيِل  ِمنْ  َوَطَعاَمهُ  َشْهَوتَهُ 
َ
ائِمِ  ،أ  ،فِْطِرهِ  ِعنْدَ  فَرَْحةٌ :  فَرَْحتَانِ  لِلصَّ

ْطَيُب  ِفيهِ  َوخَلُلُوُف  ،َربِّهِ  ِلَقاءِ  ِعنْدَ  َوفَرَْحةٌ 
َ
ِ  ِعنْدَ  أ  ِريِح  ِمنْ  ابَّ

  )١١٥١برقم  ومسلم ،١٩٠٤برقم  رواه اكخاري( »الِْمْسِك 
ความวา “การงานที่ดีของมนุษยทั้งหมดจะไดรับผลตอบแทนทวีคูณเปน
สิบเทาถึงเจ็ดรอยเทา อัลลอฮฺไดกลาววา นอกจากผลบุญของการถือศีล
อดที่ฉันจะตอบแทนใหตามที่ฉันประสงค เนื่องจากเขา(บาว)ไดระงับ
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อารมณและอาหารเพ่ือฉัน ผูถือศีลอดจะมีความปลื้มปติสองคร้ังดวยกัน 
คือ เม่ือเขาละศีลอดและเม่ือเขาไดเจอกับพระเจาของเขา แนนอนวากล่ิน
ปากผูที่ถือศีลอดจะมีความหอมย่ิงกวาชะมดเชียง ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1904  และมุสลิม : 1151) 

 
6. การประกอบพิธีอุมเราะฮฺในเดือนนี้จะไดรับผลตอบแทนเทากับ

การประกอบพิธีหัจญ   
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِ  َرَمَضانَ  يِف  ُقْمَرةً  إِنَّ « ةً  َيْق وْ  َحجَّ
َ
ةً  أ  رواه اكخاري(  »َميِع  َحجَّ

   )١٢٥٦برقم  ومسلم ،١٧٨٢برقم 
ความวา “ การประกอบพิธีอุมเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอนจะไดรับ
ผลตอบแทนเทากับการทําหัจญ หรือการทําหัจญพรอมกับฉัน“ (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 1782 และมุสลิม : 1256) 

 
7. อัลลอฮฺจะใหอภัยและปลดเปล้ืองความผิดของบาวเม่ือเขาสู

เดือนเราะมะฎอน   

 قال جده عن أبيه عن احلويرث بن مالك بن احلسن بن مالكعن 
َ رَ  امَّ لَ فَ  ،رَبَ نْ المِ  وسلم عليه اهللا صىل اهللاِ  وُل سُ رَ  دَ عِ َص :   قال ةً بَ تَ قَ  ِ
َ رَ  مَّ عُ  ، »آمني«:    ةً بَ تَ قَ  ِ

ُ
َ رَ  ثم ، »آمني«:  فقال ىرٰ خْ أ  ةً اخِكَ ثَ  ةً بَ تَ قَ  ِ
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ِ  «:  قال ثم ،»آمني«:  فقال تَا
َ
يُل  أ ْدرَكَ  َمنْ  ،حُمَمَّدُ  يَا:  فقال ِجرْبِ

َ
 أ

ُ  ُفْغَفرْ  فَلَمْ  َرَمَضانَ  ْنَعَدهُ  ،َ
َ
ُ  فَأ ْدرَكَ  َمنْ  و:  قال ،آمني:  ُت لْ قُ  ،ابَّ

َ
 أ

َ وَ  ِ   أو هِ يْ ا
َ
ْنَعَدهُ  ، اجَّارَ  فََدَخَل  امَ هُ دَ حَ أ

َ
ُ  فَأ :  فقال ،آمني:  قلت، ابَّ

ْنَعَدهُ  َعلَيَْك  يَُصلِّ  فَلَمْ  ِعنَْدهُ  ُذِكْرَت  َوَمنْ 
َ
ُ  فَأ  ُت لْ قُ فَ  ،آمني:  ْل قُ ، ابَّ

برقم لألكا ، وانظر صحيح اجلامع ٤٠٩ابن حبان برقم ( »آمني: 
٧٥(  

ความวา จากมาลิก บิน อัล-หะสัน บิน มาลิก อัล-หุวัยริษ เลาจากบิดา
ของเขา(อัล-หะสัน) ซึ่งเลาจากปูของเขา(มาลิก) เลาวา “ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดขึ้นมิมบัรฺ เม่ือทานขึ้นไปขั้นหน่ึงทานก็
กลาววา อามีน เม่ือกาวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทานกลาววา อามีน และเม่ือกาว
ขึ้นขั้นท่ีสามทานก็กลาววาอามีนอีก จากนั้นทานก็บอกวา “ญิบรีลไดมา
หาฉันแลวบอกวา ‘ใครก็ตามที่เขาอยูในเดือนเราะมะฏอน แตเขาก็ไมได
รับการอภัยโทษ อัลลอฮฺทรงใหเขาหางไกลจากความเมตตาของพระองค’ 
ฉันจึงกลาววาอามีน ญิบรีลกลาวตอไปวา ‘และใครก็ตามที่เขามีโอกาส
ไดอยูรวมกับบิดามารดาหรือคนหนึ่งคนใด (แตเขาไมมีความกตัญู) ทํา
ใหเขาตกนรก และอัลลอฮฺทรงใหเขาหางไกลจากความเมตตาของ
พระองค’ ฉันจึงกลาววาอามีน  ญิบรีลกลาวตอไปอีกวา ‘และใครก็ตามท่ี
ชื่อของเจาถูกเอยขึ้นตอหนาเขา แตเขาก็ไมกลาวเศาะละวาตแกเจา 
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อัลลอฮฺก็จะทรงใหเขาหางไกลจากความเมตตาของพระองค’ ฉันจึงกลาว
วาอามีน“ (บันทึกโดย อิบนุ หิบบาน : 409 ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 75) 

 
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْ  َمنْ « َ ُ  ِفرَ غُ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا  رِ دْ القَ  ةَ لَ قَاَم  مَ  َما َ  ،َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ و مَ  َما َ   »َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )٧٥٩برقم  ومسلم ،١٩٠١برقم  رواه اكخاري(

ความวา “ผูใดที่ละหมาดในคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ ดวยความศรัทธาม่ันและ
หวังในการตอบแทน เขาจะไดรับการอภัยในความผิดท่ีผานมา และผูใดที่
ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดวยความศรัทธามั่นและหวังในการตอบ
แทน เขาจะไดรับการอภัยในความผิดที่ผานมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 
1901  และมุสลิม : 759) 

 
และทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا  قَاَم رمضان َمنْ « مَ  َما َ رواه (» َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )٧٥٩برقم  ومسلم ،٢٠٠٩برقم  اكخاري

ความวา “ผูใดที่ละหมาดในคํ่าคืนเดือนเราะมะฎอนดวยความศรัทธาม่ัน
และหวังในการตอบแทน เขาจะไดรับการอภัยในความผิดที่ผานมา”  
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2009  และมุสลิม : 759) 
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และความหมายของคําวา  إيمانا واحتسابا  การศรัทธาและ
หวังผลบุญ หมายถึง มีความเช่ือม่ันวาการถือศีลอดวาเปนฟรฎเหนือตัว
เขา  และหวังผลตอบแทนในการถือศีลอด เขาจึงถือศีลอดดวยหัวใจที่
เปยมไปดวยความยินดี ไมไดรูสึกหนักใจตอการอดอาหาร และไมมี
ความรูสึกหนักอึ้งตอการละหมาดในยามคํ่าคืน  

ตางจากบางคนท่ีอาจจะถือศีลอดเนื่องจากวาเห็นผูอื่นทํา
ตัวเองจึงทําตามบาง ซึ่งเปนส่ิงที่ไมถูกตอง หากเปนเชนนี้เขาก็จะไมไดรับ
ผลตอบแดนดังที่กลาวมาขางตน เวนแตเขาจะมีความบริสุทธิ์ใจตออัลลอ
ฮฺและปราถนาผลบุญจากพระองคเทานั้น 

 

واحلمد هللا رب العاملني ، وصىل اهللا وسلم بل نبينا حممد وبل آ 
  .حبه أمجعنيوص
  

             
 


