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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ'งเสมอ 
 

ครอบครัวมุสลิมกับเดือนเราะมะฎอน 

คาํถาม: 

ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวและเราะฎอนกําลังจะมาเยือน 
ผมจะดูแลครอบครัวและหล่อหลอมพวกเขาอย่างไรให้
ได้รับความจาํเริญในระหว่างเดือนนี >? 

 
คาํตอบ: 

การสรรเสริญทั �งมวลเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ 

สิ�งหนึ�งจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺที�ประทานมา
ให้แก่มุสลิม คือการที�พระองค์ทรงให้พวกเขานั �นได้ถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอน และใช้เวลาไปกบัการละหมาดในยามคํ�าคืน 
มนัเป็นเดือนที�ผลบุญของการทําความดีจะทวีคูณและผู้คนจะ
ถกูยกสถานะให้สงูขึ �น ณ เวลานั �นอลัลอฮฺได้ทรงละเว้นพวกเขา
จากไฟนรก ดงันั �นในเดือนนี �มสุลิมจะต้องมุง่มั�นกอบโกยภาคผล
อันดีงามให้มากที�สุด เขาต้องรีบเร่งที�จะใช้ชีวิตของเขาไปกับ
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การอิบาดะฮฺ (เคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ) ... กี�ชีวิตแล้วที�ถกูพรากไป
จากเดือนนี �ด้วยความเจ็บป่วย ความตาย และความหลงผิด 

ในช่วงวันแห่งความโปรดปรานนี > พ่อและแม่มี
บทบาทมากที' สุด ฉันจึงขอมอบคําแนะนําแก่ผู้ปกครอง
ทั >งหลายดังนี > 

1. ตรวจสอบการถือศีลอดของลูก ๆ ของท่านและให้
กําลงัใจกบัเดก็ที�ยงัขาดตกบกพร่องไปในเรื�องนี � 

2. ยํ �าเตือนพวกเขาเกี�ยวกับลกัษณะที�แท้จริงของการ
ถือศีลอดว่มิใช่เพียงการอดอาหารและเครื�องดื�ม แตม่นัเป็นวิธีที�
จะนําไปสู่ตักวา (ความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ) และเป็นโอกาสที�
ความผิดจะได้รับอภยัและไถ่ถอน 

آمK ، آمK ، : عن أH هريرة أن رسول اهللا صC اهللا عليه وسلم ر? ا�ن< فقال 
 N فقيل ، Kجِ  اَل قَ : ع هذا ؟ فقال صنَ تَ  نَت اهللا ، ما كُ  وَل سُ ا رَ يَ : آم V ِ> يُل  : 

َ
 مَ رلَ أ

  اهللاُ 
َ
ُ  غفرْ يُ  لمْ فَ  ضانمَ رَ  خَل أو َنُعَد دَ  بدٍ عَ  َف غْ أ

َ
N  ثم قال : ، فقلت ، Kأنُف  غمَ رَ : آم 

 عَ 
َ
  واaيهِ  ركَ دْ بٍد أو َنُعَد أ

َ
 هُ دَ حَ أو أ

ْ
 غمَ رَ : آمK ، ثم قال : ، فقلت  ه اcنةَ ما لم يدخل

 
َ
 رواه ابن خزيمة[" آمK : ، فقلت  ليَك عَ  م يصلg لَ فَ  هُ عندَ  أو َنُعَد ُذِكرَت  بدٍ عَ  نْف أ

وابن حبان   trrr برقموأsد   pqrq برقم، والoمذي  -ظ N واللف –  klll  برقم
  ] pqkv"  صحيح اcامع " ، انظر  uvlبرقم 
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มีรายงานจากอบู ฮุรอยเราะฮฺ ว่า ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ขึ �นไปบนมิมบัรและกล่าวว่า "อามีน อามีน  
อามีน" มีผู้ถามทา่นว่า โอ้ เราะสลูของอลัลอฮฺ เหตใุดท่านจึงกล่าว
เช่นนั �น ทา่นเราะสลูได้ตอบว่า "ญิบรีลได้กล่าวกับฉันว่า 'ขออลัลอ
ฮฺทรงทําให้จมกูของเขาแนบลงกับดิน (หมายถึงประสบกับความ
ตํ�าต้อยขาดทุน) สําหรับผู้ ที�เราะมะฎอนได้มาถึงแต่บาปของเขา
กลบัได้ไม่รับการอภยัโทษ' ฉันจึงกล่าวว่า 'อามีน' ญิบรีลได้กล่าว
ต่อไปว่า 'ขออลัลอฮฺทรงทําให้จมกูของเขาแนบลงกับดิน สําหรับผู้
ที�มีชีวิตอยู่กระทั�งพ่อแม่ของเขาหรือหนึ�งจากท่านทั �งสองแก่ชราลง 
แต่เขาไม่สามารถเข้าไปยงัสรวงสวรรค์ได้' ฉันจึงกล่าวว่า 'อามีน' 
ญิบรีลได้กล่าวอีกว่า 'ขออลัลอฮฺทรงทําให้จมกูของเขาแนบลงกับ
ดิน สําหรับผู้ ที�เมื�อนามของท่าน (นบีมุฮัมมัด) ถูกกล่าว ณ เขา
แล้ว เขาไม่เศาะละวาต (ประสาทพร) แก่ท่าน' ฉันจึงกล่าวว่า 'อา
มีน' (บนัทกึโดย อิบน ุคซุยัมะฮฺ 1888 อตัติรมีซีย์ 3555 อะหฺมดัม 
7444 และอิบนหุบิบาน 908 ดใูน เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ 3501) 

3. สอนพวกเขาในเรื�องมารยาทและบทบญัญัติเกี�ยวกบั
การรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารด้วยมือขวา 
และให้ตกัอาหารจานที�อยู่ตรงหน้าก่อน ยํ �าเตือนพวกเขาว่าการ
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รับประทานอาหารมากเกินไปนั �นเป็นสิ�งหะรอมและเป็นโทษต่อ
ร่างกาย 

4. ไม่ปล่อยให้พวกเขาใช้เวลานานเกินไปในการละศีล
อด เพื�อที�พวกเขาจะได้ไม่พลาดการละหมาดมฆัริบพร้อมญะ
มาอะฮฺ 

5. ยํ �าเตือนพวกเขาเกี�ยวกับสภาพของคนยากจนและ
อดอยากที�ไม่สามารถหาอาหารได้เพียงสกัคําเพื�อดบัความหิว 
ยํ �าเตือนพวกเขาถึงสภาวการณ์ของผู้ อพยพลี �ภัยหรือผู้ ที�กําลัง
ตอ่สู้ญิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺทั�วทกุสถานที� 

6. เป็นโอกาสที�ดีในการพบปะญาติพี�น้องเพื�อสาน
สัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ วิถีปฏิบตัิเช่นนี �ยังคงพบได้ในบาง
ประเทศ และมนัก็เป็นโอกาสในการคืนดีหรือปรับความเข้าใจใน
เรื�องที�เคยบาดหมางกนัระหวา่งเครือญาตอีิกด้วย 

7. คอยช่วยแม่ในการปรุงและเตรียมสํารับอาหาร เมื�อ
รับประทานเสร็จก็ช่วยเก็บล้างจานชาม และเก็บอาหารที�ยัง
รับประทานได้ 
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8. ยํ �าเตือนให้พวกเขาละหมาดตะรอวีหฺ อย่าให้พวกเขา
รับประทานอาหารมากจนเกินไป และเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับ
การละหมาดในมสัญิด 

9. ผู้ปกครองควรยํ �าเตือนพวกเขาเกี�ยวกบัความจําเริญ
ของการรับประทานอาหารสะฮูรฺที�จะช่วยให้พวกเขามีกําลงัใน
การถือศีลอด 

10. ควรเผื�อเวลาระหว่างหลงัรับประทานอาหารสะฮูร
กบัศบุหฺให้เพียงพอ เพื�อให้ผู้ ที�ยงัไม่ได้ละหมาดวิตรฺสามารถทํา
การละหมาดได้ และผู้ ที� ล่าช้าในการละหมาดก็สามารถ
ละหมาดได้จนกระทั�งช่วงสุดท้ายของคํ�าคืน และเพื�อให้แต่ละ
คนได้ขอดอุาอ์ในสิ�งที�เขาปรารถนาตอ่พระผู้ เป็นเจ้า 

11. ใส่ใจการละหมาดศบุหฺเป็นญะมาอะฮฺในมสัญิด 
เราจะเห็นว่าบางคนตื�นขึ �นมาในช่วงท้ายของคํ�าคืนเพื�อ
รับประทานอาหาร แล้วกลับไปยังที�นอนและละเลยที�จะ
ละหมาดศบุหฺ 

12. ในช่วงสิบคืนสดุท้ายของเดือนเราะมะฎอน ท่านน
บี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั จะอยู่ (เพื�อประกอบอิบาดะฮฺ) 
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ในยามคํ�าคืนและปลกุครอบครัวของทา่นให้ลกุขึ �นด้วย นั�นแสดง
ให้เห็นว่าครอบครัวควรใส่ใจกับช่วงเวลาแห่งความจําเริญเพื�อ
กระทําสิ�งที�อลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ทรงพอพระทยั ดงันั �น
สามีควรปลุกภรรยาและลูก ๆ ของเขาเพื�อกระทําในสิ�งที�จะ
นําพาให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับพระผู้ อภิบาลของพวกเขามาก
ยิ�งขึ �น 

13. บางท่านอาจจะมีเด็กเล็ก ๆ ในบ้าน ก็จําเป็นต้อง
ส่งเสริมให้พวกเขาได้ถือศีลอด ผู้ เป็นพ่อควรจะเรียกพวกเขาให้
ตื�นขึ �นมารับประทานอาหารสะหรฺู และสร้างแรงจงูใจให้พวกเขา
ถือศีลอดโดยการกล่าวคําชมและให้รางวลักับคนที�สามารถถือ
ศีลอดได้ตลอดทั �งเดือนหรือครึ�งเดือน เป็นต้น 

 إ� ~شوراء غداة وسلم عليه اهللا صC ا}z أرسل:  قالت معوذ بنت الربيع عن
  َمنْ :  األنصار قرى

َ
 طِ فْ مُ  حَ بَ ْص أ

ً
 فَ  را

ْ
  نْ مَ وَ  ، هِ مِ وْ يَ  ةَ ي� قِ بَ  م� تِ يُ ل

َ
 ائِ َص  حَ بَ ْص أ

ً
 فَ  ما

ْ
 ، ُصمْ يَ ل

م بعدُ  نصومه فكنا:  قالت gساجد إ� بهم ونذهب رالصغا[  صبياننا ونصو� ،] ا
 ح� ذاك أعطيناه الطعام � أحدهم بكى فإذا ، العهن من اللعبة �م و�عل
 والزيادة  �kkpبرقم  ومسلم  klqu برقم ا�خاري رواه[ . اإلفطار عند يكون

Kب Kعكوف� ]N ا
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มีรายงานจาก อัล-รุบยัยิอฺ บินติ มุเอาวิซ กล่าวว่า ในช่วงเช้า
ของวนั 'อาชูรออ์' ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ส่ง
ขา่วไปยงัหมูบ้่านตา่ง ๆ ของชาวอนัศอรฺว่า "ผู้ ใดก็ตามที�มิได้เริ�ม
วนัด้วยการถือศีลอดก็ให้เขานั �นถือศีลอดในช่วงเวลาที�เหลือของ
วนั และผู้ ใดก็ตามที�เริ�มต้นวันด้วยการถือศีลอดก็ให้เขานั �นถือ
ศีลอดต่อไป" นางกล่าวว่า พวกเราจึงได้ถือศีลอดและให้ลูก ๆ 
ของเราถือศีลอดด้วย (และพาพวกเขาไปยงัมสัญิด) โดยเราได้
เตรียมของเล่นที�ทําจากขนสัตว์ เมื�อเด็กคนใดร้องไห้เพราะ
ต้องการรับประทานอาหาร เราก็จะให้เขาเล่นของเล่นนั �น
จนกระทั�งได้เวลาละศีลอด (บนัทึกโดย อลั-บคุอรีย์ 1859 และ  
มสุลิม 1136) 

อนันะวะวีย์ กล่าวว่า หะดีษบทนี �ได้แสดงให้ว่า เราควร
ฝึกเด็ก ๆ ให้แสดงออกถึงความเคารพภักดีและให้พวกเขาได้
คุ้นเคยกบัสิ�งนั �น แตพ่วกเขาจะยงัไม่ถกูคิดบญัชี (หมายถึง สิ�งที�
เป็นบทบัญญัติในศาสนาจะยังไม่มีผลบังคับใช้กับพวกเขา 
เนื�องจากพวกเขายังไม่บรรลุศาสนภาวะ-ผู้ แปล) อัล-กอฎีย์ 
กลา่ววา่ มีรายงานจาก อรุวะฮฺ วา่ เมื�อพวกเขา (หมายถึง เด็ก ๆ 
ที�ยงัไม่บรรลุศาสนภาวะ-ผู้แปล) มีความสามารถในการถือศีล
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อดได้ การถือศีลอดก็จะเป็นวาญิบสําหรับพวกเขา แต่นี�เป็น
ทศันะที�ผิดพลาดซึ�งขดักับหะดีษเศาะฮีหฺที�ว่า "ปากกา (บนัทึก
บาปบญุ) จะถกูยกจากบคุคลสามประเภท (หนึ�งในนั �นคือ) จาก
วยัเดก็จนกระทั�งเข้าสูว่ยับรรลศุาสนภาวะ" 

และอลัลอฮฺทรงรู้ดียิ�ง (ชรัหฺ มสุลิม 8/14) 

14. หากเป็นไปได้ พ่อและแม่ควรใช้เวลาของครอบครัว
สําหรับการทําอุมเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอน และนั�นคือสิ�งที�จะ
เป็นภาคผลที�ดีงามตอ่พวกเขาและครอบครัวของพวกเขาในวนั
ปรโลก การทําอมุเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอนมีภาคผลเสมือนกบั
การทําหจัญ์ และเป็นการดีกวา่หากทา่นเดนิทางไปในช่วงแรก ๆ 
ของเดือนเพื�อเลี�ยงความวุน่วายของฝงูชน 

15. สามีไมค่วรให้ภรรยาของเขารับภาระหนกัจนเกินไป
ในการจดัเตรียมอาหารและของหวาน หลายคนใช้เวลาในเดือน
นี �เพื�อเตรียมอาหารและเครื�องดื�มที�เลิศหรูและมากเกินไป นี�เป็น
การกระทําที�ทําให้ออกหา่งจากความหอมหวานของเดือนนี � และ
ขดัตอ่เจตนารมณ์ในการถือศีลอดที�ให้ได้มาซึ�งความตกัวา 
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16. เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งอลักุรอาน ดงันั �นเรา
จึงขอแนะนําให้แต่ละครอบครัวได้ใช้เวลาในการอ่านอัลกุรอาน
ร่วมกัน ผู้ เป็นพ่อควรสอนให้ครอบครัวของเขาอ่านและท่องจําอลั
กุรอาน และช่วยให้พวกเขาเข้าใจความหมายของแต่ละโองการ 
ทั �งยังร่วมกันอ่านหนังสือที�เกี�ยวกับบทบัญญัติ ข้อวินิจฉัยและ
มารยาทในการถือศีลอดด้วย ทั �งนี � อลัลอฮฺได้ให้มีนกัวิชาการและ
นกัศึกษาหลายท่านเขียนหนังสือเกี�ยวกับเดือนเราะมะฎอน โดย
เรียบเรียงเป็นเนื �อหาจํานวน 30 บท ให้อ่านวนัละบท แล้วทกุคนก็
จะได้รับความดีกนัถ้วนหน้า 

17. ส่งเสริมให้พวกเขาบริจาค และหมั�นสํารวจดูเพื�อน
บ้านของพวกเขาและผู้ ที�ขัดสน ท่านอิบน ุอบับาส เราะฎิยัลลอฮฺ 
อนัฮ ุกลา่วว่า 

  اهللاِ  رسوُل  �نَ "
َ
  �نَ ، وَ  ا}اِس  دَ وَ جْ صC اهللا عليه وسلم أ

َ
�  ا يكونُ جود مَ أ

 َKيَ  رمضان ح 
ْ
،  القرآنَ  ارسهُ دَ يُ ن رمضان فَ مِ  �لةٍ  � �g  يلقاهُ  ، و�نَ ج<يُل  قاهُ ل

واه ا�خاري ر[ " ةلَ سَ ا�رْ  الريِح  نَ مِ  ا��ِ بِ  صC اهللا عليه وسلم أجودُ  اهللاِ  فلَرسوُل 
  ] �pvl برقمومسلم   � برقم 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นผู้ ที� มีความ
เอื �อเฟื�อมากที�สุด และท่านจะเอื �อเฟื�อมากยิ�งขึ �นในเดือนเราะ
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มะฎอนเมื�อญิบรีลได้มาพบทา่น โดยญิบรีลจะมาพบทา่นในทกุคํ�า
คืนของเดือนเราะมะฎอนเพื�อทบทวนอัลกุรอานกับท่าน และ
แท้จริงท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั �นเป็นผู้ ที�
เอื �อเฟื�อยิ�งกว่ากระแสลมที�พัดผ่านเสียอีก (บนัทกึโดยอลั-บุคอรีย์ 
6 และมสุลมิ 2308) 

18. ผู้ ปกครองควรดูแลไม่ให้ลูก ๆ นั �นนอนดึกและ
เสียเวลาไปกบัสิ�งที�ไร้ประโยชน์ทั �งหลาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี�ยวกบัสิ�งหะ
รอม มารร้ายในหมู่มนษุย์จะกระตือรือร้นมากขึ �นในเดือนนี � เขาจะ
คอยยยุงสง่เสริมให้กระทําในสิ�งที�ชั�วร้ายและทําให้ผู้ ที�ถือศีลอดนั �น
กระทําความผิด โดยเฉพาะในช่วงคํ�าคืนของเดือนเราะมะฎอน 

19. พวกเขาต้องตระหนกัไว้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะ
ได้พบกันอีก ณ สรวงสวรรค์ของอัลลอฮฺในวันปรโลก และจะมี
ความสขุอย่างมากมายในการที�พวกเขาได้พบกันภายใต้ร่มเงาอะ
รัชของพระองค์ นี�คือความจําเริญของการได้พบกันในโลกนี �และ
ได้มาอยู่ร่วมกนัเพื�อปฏิบตัิตามคําสั�งของอลัลอฮฺ ด้วยการแสวงหา
ความรู้ การถือศีลอดและทําการละหมาด นี�เป็นหนทางหนึ�งที�จะ
นําพาให้เราบรรลถุึงความสขุอย่างที�สดุ 

ที�มา http://islamqa.info/ar/26830 


