
 
 

คุณจะตอนรับเราะมะฎอนอยางไร ? 
[ ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 

 

 
 
 

อิสมาอีล  กอเซ็ม 
 
  
 
 
 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม  อุษมาน 

ที่มา : www.islammore.com 

 
 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾كيف �ستقبلون رمضان؟﴿
 »  ايالنديااللة  تل« 

 

 
 
 
 

 سماعيل قاسم إ

 

 
 
  

 ااف عثمان: مرتجع 
 www.islammore.com :رصدتل

 
 

 
2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

คุณจะตอนรับเราะมะฎอนอยางไร ?  
มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  

         เดือนเราะมะฎอนกําลังจะมาถึงอีกไมกี่วัน หลายคนคงมีความรูสึกท่ีแตกตางกัน บาง

คนอาจจะไมชอบเพราะการใชชีวิตตองเปล่ียนไปจากท่ีปกติเคยด่ืมกินในตอนกลางวัน แตพอ

เราะมะฎอนมาถึงตองงดกินด่ืม และงดส่ิงไรสาระตางๆ  แตบางคนกลับเฝารออยางใจจดใจ

จอ  เพราะเขาทราบดีถึงความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน  ความดีท่ีอัลลอฮฺจะประทาน

ใหแกผูถือศีลอด 

         ดังน้ันการเห็นคุณคาอะไรสักอยางก็คือการรูถึงคุณคาของส่ิงน้ัน คนท่ีดีใจกับการมา

ของเราะมะฎอนเน่ืองจากเขารูคุณคาของมัน  จะทําอยางไรท่ีใหเราไดรูคุณคาของเราะ

มะฎอนวามันคือของขวัญอันลํ้าคาท่ีมาจากพระเจา พระองคไดเมตตาแกปวงบาวของ

พระองค และความดีเหลาน้ีไมไดมีบอยครั้ง ปหน่ึงมีแคครั้งเดียว  เราจะตองเตรียมหัวใจท่ีจะ

ตอนรับเหมือนดังแขกท่ีทรงเกียรติ  

          การท่ีหัวใจตองการท่ีจะพบเราะมะฎอนและผูกพันกันน้ัน  เราตองรูจักและเขาใจอยาง

ดี  เหมือนดังท่ีเรามีความรักความผูกพันกับใครก็เน่ืองจากเรารูจักและเขาใจเขาดี  ดังน้ัน

สาเหตุท่ีปจจุบันคนสวนมากไมผูกพันและไมตองการพบเราะมะฎอนก็เน่ืองจากการรูจักเราะ

มะฎอนแบบผิวเผิน  ไมทําความเขาใจและคิดวาเราะมะฎอนเปนแคการอดอาหารอดนํ้า

เทาน้ัน  หรือบางคนถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเสมือนประเพณีท่ีตองปฏิบัติในเทศกาล

ตางๆ  แตความจริงเราะมะฎอนคืออิบาดะฮฺท่ีมาชําระจิตใจมุสลิมใหมีความสะอาด และมา

สรางภูมิตานทานท่ีดีใหแกมุสลิมน่ันเอง 
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            เราะมะฎอนคือส่ิงท่ีมาชําระความผิดตางๆ ท่ีไดกระทํามาท้ังป เราตองขอบคุณ

ตออัลลอฮฺใหมากกับการท่ีพระองคไดกําหนดอิบาดะฮฺใหมาลบลางความผิดท่ีเรากระทําผาน

มาแลว  และความประเสริฐท่ีมีอยูในเดือนเราะมะฎอนนอกเหนือจากความดีของการถือศีล

อด เราะมะฎอนยังเปนเดือนท่ีอัลลอฮฺไดประทานอัลกุรอานลงมาดังคําดํารัสของอัลลอฮฺ 

يٓ ٱ  َرَمَضانَ   رُ َشهۡ   ﴿ ِ َل   َّ نزِ
ُ
َّاِس   ىُهدٗ   َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ  ِ�يهِ   أ  ُهَدىٰ لۡ ٱ  ِمِنَ   ٖت َوَ�ِيَِ�ٰ   ِلِن

هۡ ٱ  ِمَُ�مُ   َشِهدَ   َ�َمن  َقاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  َّ وۡ   َمرِ�ًضا  َ�نَ   َوَمن  ُهۖ َيُصمۡ َفنۡ   رَ ل
َ
ٰ   أ  َسَفرٖ   َ�َ

 ٞ َّا�ٍ   ِمِنۡ   َفِِّدة
َ
َ   ۗ َخَر

ُ
ُ ٱ  َُرِ�دُ   أ ۡ�َ لۡ ٱ  بُِ�مُ   َُرِ�دُ   َوَ�   يُۡ�َ لۡ ٱ  بُِ�مُ   َّ ْ َوِ�ُكۡ   ُِ  ِمنُوا

ْ  ِِّدةَ لۡ ٱ وا ُ َ ٱ َوِ�َُكِ�ِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ّنُ�مۡ  ُ�مۡ َهَدٮ َِ َۡ  َولَ َ  ]  ١٨٥: تلقرة[ ﴾ ١ ُكُرونَ �
ความวา “เดือนรอมฏอนน้ัน เปนเดือนท่ีอัลกรุอานไดถูกประทานลงมาในฐานะเปน

ขอแนะนําสําหรับมนุษย และเปนหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับขอแนะนําน้ัน และเปน

สิ่งท่ีจําแนกระหวางความจริงกับความเท็จดังน้ัน ผูใดในหมูพวกเจาเขาอยูในเดือน

น้ันแลว ก็จงถือศีลอดในเดือนน้ัน และผูใดปวย หรืออยูในการเดินทาง ก็จงถือใชใน

วันอ่ืนแทน อัลลอฮฺทรงประสงคใหมีความสะดวกแกพวกเจา และไมทรงใหมีความ

ลําบากแกพวกเจาและเพื่อท่ีพวกเจาจะไดใหครบถวนซ่ึงจํานวนวัน(ของเดือนเราะ

มะฎอน) และเพื่อพวกเจาจะไดใหความเกรียงไกรแดอัลลอฮฺในสิ่งท่ีพระองคทรง

แนะนําแกพวกเจา และเพื่อพวกเจาจะขอบคุณ”  

 

         อัลลอฮฺไดกําหนดใหเราถือศีลอด และพระองคยังเลือกเดือนเราะมะฎอนในการ

ประทานอัลกุรอาน ดังน้ันนอกจากการถือศีลอดแลวส่ิงท่ีเราตองทําก็คือ การใหความสําคัญ

กับอัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานคือทางนําของบรรดามุสลิม 

          มันเปนเรื่องท่ีนาอายท่ีเราบอกวา อัลกุรอานคือทางนําแตขณะเดียวกันเราไมสามารถ

ท่ีจะอานมันได ดังน้ันในชวงเวลาของเดือนเราะมะฎอน เปนโอกาสของการเปล่ียนแปลงท่ี
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ตองปลีกตัวจากความวุนวายของโลกดุนยาใบน้ีท่ีมีแตการแขงขันทําแตงาน จนทําใหเรา

ลืมอัลลอฮฺ ลืมนึกถึงพระองค ลืมนึกถึงหนาท่ี ท่ีแทจริงวาเรามีชีวิตอยูเพื่ออะไร  

          ความยิ่งใหญในเดือนเราะมะฎอนคือศูนยรวมของความดีทุกอยางท่ีอัลลอฮฺ ได

นําเอาอิบาดะฮฺและความดีมากมายมาไวในเดือนน้ี ไมวาความดีของการบริจาค การเล้ียง

อาหารแกผู ท่ีละศีลอด  และในเดือนเราะมะฎอนยังมีส่ิงท่ีสําคัญอีกมากมาย เชนการ

ละหมาดตารอเวียะ และชวงสิบคืนหลังยังมีคํ่าคืนลัยลาตุลกอดรฺ ซ่ึงการทําความดีในคืนน้ัน

จะไดรับทํากับหน่ึงพันเดือน ก็หมายถึงการไดรับความดีท้ังชีวิต ดังน้ันเราะมะฎอนมีอะไร

มากมายท่ีเราตองคนหาและแสวงหาเหมือนท่ีทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว

ไว 

มีรายงานในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺและมุสลิม จากหะดีษของทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ 

แทจริงทานรอซูลุลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 مَ �ْ إِ  انَ َض مَ رَ  امَ َا  نْ مَ «
ُ  رَ فِ اااً غُ سَ تِ تحْ وَ ا انً

َ
 ]متفق عليه[» هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دّ قَ ا �َ مَ  ل

ความวา “ใครท่ีไดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเน่ืองจากความศรัทธา และมี

ความหวัง(ในผลบุญ) เขาจะไดรับการอภัยโทษจากบาปของเขาท่ีผานมา”  

  

         จากหะดีษน้ีทําใหเราเขาใจวา การงานท่ีทําทุกอยางตองมีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺ และ

กระทําเน่ืองจากมีความศรัทธาตออัลลอฮฺ และมีความบริสุทธ์ิใจตอพระองค และเราตองมี

ความหวังและมั่นใจผลบุญท่ีอัลลอฮฺไดสัญญาไวกับเรา  

         และจากหะดีษยังบอกดวยวา การถือศีลอดท่ีอัลลอฮฺจะรับตองเกิดจากความศรัทธา 

ไมใชถือศีลอดเน่ืองจากถูกกดดันหรือถูกบังคับ หรือตองการคําชมเชย  หรือถือศีลอดเปน

ประเพณีเห็นคนอ่ืนถือเราก็ถือดวย  แตการอภัยจากความหมายในหะดีษน้ีเปนความผิดท่ี
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เปนบาปเล็กสวนบาปใหญตองอาศัยการเตาบะหสํานึกผิดเสียใจ และปลีกตัวจากบาปน้ัน

โดยทันที 

           สรุปคือเราตองเตรียมใจท่ีบริสุทธ์ิท่ีจะตอนรับเราะมะฎอนและต้ังใจจะทําอิบาดะฮฺ

ตางๆท่ีอัลลอฮฺกําหนดไวในเดือนเราะมะฎอน ไมวาการถือศีลอด การเตรียมเงินไวบริจาคใน

การละศีลอดและบริจาคทานแกคนยากจน เตรียมตัวท่ีจะเรียนอัลกุรอาน เตรียมตัวท่ีจะอิอฺติ

กาฟเพื่อแสวงหาคืนลัยละตุลก็อดรฺ 

          หากชีวิตของเรายังผูกพันอยูกับงานและการละเลนตางๆ ในโลกดุนยาจนไมสามารถท่ี

จะสละมันเพื่อเขาหาอัลลอฮฺ เราจึงไดกลายเปนบาวของดุนยา หากเราสละเวลาเพื่อเขา

หาอัลลอฮฺ เราก็เปนบาวท่ีแทจริงของอัลลอฮฺ  อิสลามท่ีมาถึงเราไดในทุกวันน้ีเปนเพราะ

ความเสียสละของคนในยุคอดีตท่ีเสียสละทุกอยางเพื่อศาสนาน้ี ไมวาจะเปนชีวิต ทรัพยสิน 

และคนท่ีเขารักท่ีสุด ลองหันกลับมาถามตัวเองดูวาเราเสียสละอะไรบางใหกับศาสนาของ

เรา? ดังน้ัน เราะมะฎอนท่ีจะมาถึงใหต้ังใจอยางแนวแนท่ีจะตอนรับดวยเบิกบานใจ 

          และสุดทายน้ีขออัลลอฮฺไดโปรดใหเราไดเขาสูเราะมะฎอนดวยกับความศรัทธาและ

หวังความดีในเราะมะฎอน และขอพระองคโปรดชวยเหลือพี่นองของเราท่ีถูกขมเหงใหรอด

พนจากทุกการอธรรม......อามีน 
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