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/ คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด รวมบรรยายและข้อแนะนำ  

เพื่อการเตรียมตัวต้อนรับเดือนเราะมะฎอน จาก www.Islaminthailand.org  

Youtube & Facebook Page : islaminthailand และ White Channel  

สถานีความดี 24 ชม. 

http://www.islaminthailand.org/
http://www.islaminthailand.org/
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บรรพชนยุคแรกของเรา ก่อนที่จะเข้าเดือนเราะมะฎอน 
เขาจะวัดหัวใจของเขา สำรวจความรู้สึกและความสำนึกว่า เขามี
ความรู้สึกอย่างไรกับเดือนเราะมะฎอน ? เขาดีใจไหม ? เขาคิดถึง
เดือนเราะมะฎอนไหม ? เขามีความปลื้มใจต่อเดือนเราะมะฎอน
ไหม ? ความรู้สึกเหล่านี้ เป็นความรู้สึกทางธรรมชาติของผู้ศรัทธา 
ที่มันจะพุ่งขึ้นมาในทุกครั้ง ที่กำลังต้อนรับเดือนเราะมะฎอนอย่างที่
เรากำลังปฏิบัติกันขณะนี้  

 
มาสำรวจตัวเองว่า เรายินดีที่เราะมะฎอนมาหาเราหรือ

เปล่า ? อาคันต ุกะที่มาย ังช ีว ิตของเรา ที่ จะมามีอิทธ ิพลอัน
กว ้างขวางในกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา เราปีต ิย ินด ีต ่อเด ือน          
เราะมะฎอนหรือเปล่า ? 

เราจะมาตอบด้วยกันว่า  
เรามีความรู้สึกอย่างไรต่อเดือนเราะมะฎอน   

แล้วเราจะกล่าวพร้อมเพียงกันว่า… 

“ ฺ
”
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หะดีษบทหนึ่ง ถึงแม้ว่าสายรายงานจะอ่อน แต่หะดีษบทนี้ 

บ่งชี้ถึงการเตรียมตัวของท่านนบี    ملسو هيلع هللا ىلص และเศาะหาบะฮฺ เมื่อจะเข้า

เดือนเราะญับและเดือนชะอฺบาน   จะขอดุอาอฺว่า  

َّر ج َّ ِفَّ ال  َّ ارِك َّب َّ اللَّهمََّّ  ان َّض َّم َّر َّ ان َّلِّغ َّب َّو َّ ان َّب َّع َّش َّو َّ ب 
ความว่า “โอ้อัลลอฮฺได้โปรดให้เรามีความจำเริญ 

ในเดือนเราะญับและเดือนชะอฺบาน  
และโปรดให้เราได้บรรลุถึงเดือนเราะมะฎอนด้วยเถิด” 
(บันทึกโดยอะหมัด : 2346 และอัฏฏ็อบรอนีย์ : 911)1 

 

นี้แสดงถึงการเตรียมตัวของชาวสลัฟ ของท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص
และเศาะหาบะฮฺในการต้อนรับเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเรากำลังถึงจุด
นี้แล้วเช่นกัน จึงสมควรที่เราจะต้องมีความสำนึก มีความคิดถึง
และนึกถึงเวลาอันประเสริฐยิ่งของเดือนเราะมะฎอน ที่เราจะได้
เก็บเกี ่ยวคุณงามความดีและสะสมผลบุญในการทำความดี      

 
1 ชัยคฺ อัลบานีย์บอกว่า : หะดีษเฎาะอีฟ  ใช้สำนวนนี้ขอดุอาอฺได้ แต่อย่าเชื่อว่าเป็นดุอาอฺของท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص 
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เราต้องมีความสุข ต้องมีความสนุกสนานและรู้สึกดีใจ นี่คือนิสัย
ของผู้ศรัทธาที่จะต้องเริ่มเตรียมตัวต้อนรับเราะมะฎอน  

สำหรับผู้ศรัทธานั้น กลิ่นไอของเดือนเราะมะฎอนใกล้ที่จะ
ถึงแล้ว เราก็ต้องดีอกดีใจ นี่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ศรัทธา  

 

 

 

ِّغ َّب َّ اللَّهمََّّ  ان َّض َّم َّر َّ ان َّل 
ฺ  
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บรรยากาศของชาวสลัฟในการต้อนรับเดือนเราะมะฎอน 

เขาจะแจ้งข่าวดีในการเข้าสู่เดือนเดือนเราะมะฎอน ซึ่งหลังจาก

เดือนเราะมะฎอน เขาจะขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺทรงตอบรับการงานใน

เดือนเราะมะฎอนที่ผ่านไป และก่อนเข้าเดือนเราะมะฎอน อีก 5 

เดือนกว่านั้น เขาจะขอต่ออัลลอฮฺ  ََّّให้ได้บรรลุและมีชีวิตถึง

เดือนเราะมะฎอน 

5 เดือนกว่า รำลึกถึงเวลาอันงดงาม นึกถึงเร ื ่องที่

สวยงาม เรื่องอิบาดะฮฺ และอีก 5 เดือน คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้  

นี่แสดงว่า จิตสำนึกของชาวสลัฟในการใช้ชีวิต เขาให้แรงบันดาลใจ

และให้อรรถรสของเขานั้นขึ้นอยู่กับอะไร ? เขาไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้

สร้างความอยาก หรือคิดถึงในเรื่องไร้สาระ แต่สิ่งที่ชาวสลัฟมีนั้น

คือ  ความคิดถึงในสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุด ประเสริฐอย่างไร้

มิติ  ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้ ฉะนั้นเรื่องสวรรค์ เรื่องอิบาดะฮฺ  

เรื่องการงานที่จะทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นมีอรรถรส มีความรู้สึก

พิเศษ มันจะไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่ากับเรื่องนี้ได้ เช่น เมื่อเรากิน
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อาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่หรูที่สุด แล้วเราจะคุยหรือรำลึกถึง

ร้านนั้น ถึง 6 เดือน เหมือนที่สลัฟเขารำลึกถึงเดือนเราะมะฎอน  

ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย แสดงว่า อิทธิพลของการทำอิบาดะฮฺ เช่น  

การละหมาดตะรอวีฮฺ การอ่านกุรอาน การถือศีลอดนั้น ถึงแม้

เพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างอิทธิพลต่อชาวสลัฟ ทำให้เขา

สามารถรำลึกถึงอีก 6 เดือนได้  

ลองมาทบทวนชีวิตของเรา นี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางที่

เที่ยงตรง ที่ทำให้ชาวสลัฟ บรรดาเศาะหาบะฮฺ บรรดาตาบีอีนและ

บรรดาผู ้ร ู ้ที ่เป็นแบบอย่าง ได้ปฏิบัติหลักการศาสนา อันเป็น

แบบอย่างให้กับประชาชาติ ให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลาย ลองพิจารณาดู

ว่า เราต้องการปรับปรุงอะไรในชีวิตของเราบ้าง ที่จะให้เราได้

รำลึกถึงคุณงามความดีของเดือนเราะมะฎอน และรำลึกถึงคุณ

งามความดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน  

สิ่งท่ีต้องเตรียมพร้อมต้อนรับเดือนเราะมะฎอน คือ  

• ให้มีความตั้งใจที่จะเตรียมตัวสู่เดือนเราะมะฎอน  
เตรียมกาย เตรียมสุขภาพ เตรียมทรัพย์สิน เงินบริจาค 
เตรียมกุรอานที่จะเอาไปอ่านในเดือนเราะมะฎอน  

• เตรียมลงทุนทำความดีในเราะมะฎอน การทำอิบาดะฮฺ 
โดยเฉพาะการอยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอาน  
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ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งธรรมนูญ เพราะเป็นเดือนแห่งการ
ประทานอัลกุรอานลงมา 

ن َّ﴿ 
ُ
ِيَّأ َّاَّلَّ ان  ض  م  ُرَّر  ه  َّفِي َّش  آنَُِّزل   ﴾  185 ِهَّال ُقر 

ความว่า “เดือนเราะมะฎอน เป็นเดือนที่อัลกุรอาน 

ถูกประทานลงมา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ : 185) 

 

เดือนเราะมะฎอน เป็นเดือนที่สถาปนาประชาชาติ

อิสลามให้อุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ ด้วยการประทานลงมาซึ่งคัมภีร์  

อัลกุรอานจากอัลลอฮฺ ََّّ 
พี ่น้องจะดีใจไหม ? ถ้าเรารู ้ว ่าวันเกิดของประชาชาติ

อิสลามนั้น มันใกล้จะมาถึงแล้ว ประชาชาติอิสลามต้องมาทบทวน

ว่า วันเกิดของเรานั้น มันพิเศษกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเราเกิดมา

พร้อมกับพระดำรัสของอัลลอฮฺอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺ

เป็นการประกาศ เป็นการสถาปณาประชาชาติอิสลาม  

ขอให้เป็นภารกิจส่วนตัวของทุกคน ที่จะต้องใช้เวลาส่วน

หนึ่งในช่วงนี้ เดือนเราะมะฎอนก็จะเป็นโอกาส เป็นวาระสำหรับ   

ผู้ศรัทธาที่จะได้ทบทวนชีวิต เปลี่ยนแปลงชีวิตในสิ่งต่าง ๆ       

ที่มันยากที่จะเปลี่ยนในเวลาธรรมดา แต่ในเดือนเราะมะฎอนก็จะ

ได้รับความสะดวก ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺอย่างมากมาย 
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ในบันทึกของติรมีซีย์และอิบนุมาญะฮฺ จากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ  

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านนบี กล่าวว่า เมื่อคืนแรกของ  ملسو هيلع هللا ىلص  

เดือนเราะมะฎอนมาถึง จะมีเสียงเรียกว่า  

 َّاِغ َّاَّب َّي َّ
 
ََِّّال َّي 

 
َّ،َّو َّبَِّق ََّّأ َِّّاِغ َّاَّب َّي َّل  ََّّالّشَّ

 
َّق ِص ََّّأ

ความว่า “โอ้ผู้แสวงหาความดี จงรีบกอบโกยเถิด  

โอ้ผู้ต้องการทำชั่ว จงยับย้ังก่อนเถิด”  
(บันทึกโดยติรมีซีย์ : 682 และอิบนุมาญะฮฺ : 1642) 

 
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสำนึกถึงเดือนเราะมะฎอน แล้วขอ

ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้เราได้บรรลุสู่เดือนเราะมะฎอน ให้ เราได้มีชีวิต

และได้ปรากฏตัวในเดือนเราะมะฎอนอีกปีหนึ่ง หลายคนที่เสยีชีวิต

ในวันที่ 29 ชะอฺบานของทุกปีนั้น เขาได้เตรียมพร้อมจะเข้าสู่เดือน

เราะมะฎอน ตั้งใจที่จะเข้าเดือนเราะมะฎอน แต่ความตายที่เข้ามา

หาเขานั้นเร็วกว่า เลยพลาดที่จะเข้าสู่เดือนเราะมะฎอน  

เดือนเราะมะฎอนเป็นโอกาสที่ดีมาก สำหรับคนที่พลาดไป

ทำความชั่ว และเป็นโอกาสสำหรับทุกครอบครัวที่ห่างไกลกัน ที่ไม่

ค่อยได้กินข้าวด้วยกัน ไม่ค่อยเห็นหน้ากัน ไม่ค่อยมีเรื่ องดี ๆ ที่จะ

มาสมัครสมานกัน เดือนเราะมะฎอนเป็นโอกาสที่อยากจะให้พี่น้อง
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ที่มีปัญหาครอบครัว ได้ใช้อิสลาม ใช้หลักการศาสนา ใช้อิบาดะฮฺ 

ในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงและประดับประดาครอบครัว     
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ฺ

          เขา้ช่วงต้นของเดือนชะอฺบานอันประเสริฐที่ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ให้

ความสำคัญในหลายประเด็น จะแนะนำ 3 เรื่องให้พี่น้องได้นำไป

วิเคราะห์และปฏิบัติกันง่าย ๆ ดังนี้  

 ฺ ฺ
     เดือนชะอฺบานเป็นเดือนที่ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ถือศีลอดบ่อย       
ถึงขั้นที่ท่านหญิงอาอีชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา บอกว่า 

ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص เกือบจะถือศีลอดทั ้งเดือน เพราะจริง ๆ 
ท่านนบีไม่ได้ถือศีลอดทั้งเดือน ท่านนบีถือศีลอดบ่อยใน
เดือนชะอฺบาน พี่น้องสามารถที่จะถือศีลอดวันเว้นวัน, วัน
จันทร์กับวันพฤหัสบดี หรือสามวันในทุกสัปดาห์ แล้วแต่
ความสะดวกของพี่น้อง แต่หากไม่ได้ถือศีลอดในชะอฺบาน    
ก็ไม่ถือว่าเป็นบาป เพราะมันเป็นเรื ่องสุนนะฮฺที่ท่านนบี 

  ทำไวَّ้ملسو هيلع هللا ىلص

 

     ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص เตรียมตัวก่อนเข้าเดือนเราะมะฎอนทุก
อย่าง หนึ ่งในนั ้นคือ การเตรียมตัวด้วยการถือศีลอด   
ด้วยการขยันทำอิบาดะฮฺ  
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     ชะอฺบานเป็นเดือนแห่งการรายงานการงานประจำปี
ของเราแด่พระผ ู ้ เป ็นเจ ้า เพราะจะไปต้อนร ับเด ือน        
เราะมะฎอน ซึ่งมีคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ จะเป็นการกำหนด
สภาวะของปีถัดไป เดือนชะอฺบาน จะเคลียร์ของเก่า    
ส่วนเดือนเราะมะฎอน จะกำหนดของใหม ่

 
          เพราะฉะนั้น  หากเราทำ 3 อย่างนี้เท่ากับเรากำลังจัดการ

ประวัต ิและการงานของเรา เป็นเร ื ่องดีสำหรับมนุษย์ทุก คน        

หากทบทวนชีวิตของเขาประจำปี และจะเข้าสู่ปีใหม่ด้วยการทำ

ความดีในเดือนเราะมะฎอน ถ้าเราได้เห็นความงดงามของอิสลาม 

ที่จะให้เราได้เคลียร์ปีเก่าด้วยการทำความดีเดือนชะอฺบาน และเริ่ม

ปีใหม่ ด้วยการทำความดีเดือนเราะมะฎอน นี่คือชีวิตอันมีความสุข 

และมีความสิริมงคล โดยจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเฉลิมฉลองวัน      

อีดิ้ลฟิฏร ีด้วยการทำความดีในเดือนเราะมะฎอน  

        นี่คือปรัชญาโดยรวม  จากการเริ่มต้นทำความดีในเดือน

ชะอฺบาน แนะนำให้พี ่น้องได้กลับมาทบทวนตัวเอง ได้กลับมา

เตรียมตัวเข้าสู่เดือนเราะมะฎอน และแน่นอนเดือนเราะมะฎอนก็

จะมีความสุขมากขึ้นสำหรับเราและครอบครัว 
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ในช่วงก่อนที่จะเข้าเดือนเราะมะฎอน ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص และ

ชาวสลัฟจะเริ่มเตรียมตัว แม้ว่าจะเป็นการถือศีลอดสุนนะฮฺ และ

ทำอิบาดะฮฺอ่ืน ๆ เช่น การละหมาดสุนนะฮฺ  

สำหรับคนที่กำลังเข้ามาเคร่งครัดศาสนาใหม่ ๆ แล้วก็ยังไม่

ค่อยถนัดกับเรื่องอิบาดะฮฺต่าง ๆ เช่น คนที่ไม่เคยละหมาด แล้วจะ

มาเปลี ่ยนแปลงตัวเองในเดือนเราะมะฎอน แนะนำให้เขาได้

เคร่งครัดจากเรื่องที่เป็นขั้นต่ำสุด เช่น ละหมาดหมาดฟัรฎู ให้เขา

ประณีตในเรื่องละหมาดฟัรฎู โดยให้เขาละหมาดตรงเวลา ละหมาด

ให้มีความคุชูอฺ (มีสมาธิ) หากไม่สามารถทำอิบาดะฮฺอย่างมากมาย 
ก็ไม่เป็นไร แต่ให้ทำการงานฟัรฎู (การงานภาคบังคับ) ให้ดีที่สุด 

เพราะการทำหน้าที่เรื่องฟัรฎูเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ ََّّรักมากที่สุด 

ในหะดีษกุดซีย์ ท่านนบี   กล่าวว่า อัลลอฮฺตะอาลา ทรงตรัสว่า ملسو هيلع هللا ىلص 

َِّم َّو َّ ب ِديَّب َّع  َّ َّإَل  رَّب  َّاَّت ق 
 
َّأ ء  َّمََِّش  َّ َّإَل  بَّ ُتَّع َّح  اَّاف َت  ض  َََّّّهَِّي َّل َّمَّ

ความว่า “และไม่มีสิ่งใดที่บ่าวใกล้ชิดกับฉัน แล้วสิ่งนั้นเป็นที่รัก

แก่ฉัน ยิ่งไปกว่าสิ่งที่ฉันกำหนดเป็นฟัรฎูแก่เขา” 

(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 6502) 
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ไม่มีอะไรที่อัลลอฮฺจะชอบให้บ่าวได้ปฏิบัติ ดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺได้

บัญญัติให้กระทำ (สิ่งที่เป็นฟัรฎู)  

َّ
 
َّأ بَّ ح   คือส่ิงที ่อ ัลลอฮฺชอบมากที ่ส ุด  นั ้นก็แสดงว่า หากเรา

ละหมาดตะรอวีฮฺทั้งคืน แล้วก็ละเลยต่อละหมาดอีชาอฺ ใช้เวลาใน

การละศีลอด กระทั่งทำให้ละหมาดอีชาอฺล่าช้าไป แล้วเมื ่อไป

ละหมาดตะรอวีฮฺรู้สึกภูมิใจ นี่เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้ ไม่มีความ

เข้าใจว่า ช่วงของละหมาดอีชาอฺที่พลาดไปนั้น สำคัญกว่าละหมาด

ตะรอวีฮฺทั้งหมดเลย ละหมาดอีชาอฺสำคัญที่สุด หมายถึงว่า สิ่งที่

เป็นฟัรฎูสำคัญกว่าสิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ ท่านนบี   ملسو هيلع هللا ىلص ได้เปรียบเทียบว่า  

ن َّ َّال ََّّم  َّلَّ اء َِّفَّص  َِّعش 
 
أ َّف ك  ة  َّاللَّي لَِّنَّم َََّّج  اع  ف  َّنِص  اَّق ام   

ความว่า “ผู้ใดละหมาดอิชาอฺเป็นญะมาอะฮฺ เปรียบเสมือนเขาได้

ละหมาดครึ่งหนึ่งของกลางคืน” (บันทึกโดยมุสลิม : 656)  

หมายถึงว่า หากคืนหนึ่งนับตั ้งแต่สองทุ ่มถึงตีห้า คือเท่ากับ 8 

ชั่วโมง ก็เท่ากับละหมาดกียามุลลัยลฺ  4 ชั่วโมง  

และท่านนบีกล่าวว่า 

ن َّ م  َِّفََّّو  ب ح  َّالصُّ َّلَّ أنَّم َّص  َّف ك  ة  َُُّكَّهَََُّّج  اع  َّاللَّي ل  َّلَّ  اَّص 
ความว่า “และผู้ใดที่ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะฮฺ เปรียบเสมือน

เขาได้ละหมาดทั้งคืน” (บันทึกโดยมุสลิม : 656) 
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ละหมาดอิชาอฺและละหมาดซุบฮี หากละหมาดสองเวลานี้

เป็นญะมาอะฮฺ ก็เท่ากับละหมาดทั้งคืน แต่ที่จริงหากเราละหมาด

กันก็แค่ 6 เราะกะอะฮฺเท่านั ้น ซึ ่งคนที ่ละหมาดก็จะใช้เวลา

ประมาณเราะกะอะฮฺละ  2-3 นาที ซึ่งทั้งหมดก็ไม่เกิน 20 นาที  

เมื่อเทียบแล้ว ระหว่างคนที่ละหมาด 20 นาทีกับคนที่ละหมาด     

8 ชั ่วโมงนั ้น เราจึงจะเห็นว่า บางทีเพชรพลอยแม้จะมีน้ำหนัก

เท่ากัน เช่น เพรชกับทับทิม มีขนาดเท่ากัน แต่ราคามันต่างกัน 

อันหนึ่งราคา 4-5 แสน อีกอันราคา 1-2 หมื่น เช่นเดียวกันกับฟัรฎู

ที่มีค่าเป็นเพชร แม้จะเล็กน้อยแต่มีค่าสูง  

ดังนั้นคนที่เข้าใจหลักการศาสนาจริง เขาจะใส่ใจเรื่อง

ฟัรฎูให้จริง ทำให้ดีที่สุด ให้ประณีตที่สุด จึงไม่แปลกว่า ชาวชนบท

ที่มาถามท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ว่า บอกฉันเถิด อัลลอฮฺบัญญัติให้ละหมาด

อะไรบ้าง ? ท่านนบีบอกว่า สั่งใช้ให้ละหมาด 5 เวลา แต่ถ้าจะ

ละหมาดอื่นอาสาอีกก็แล้วแต่ และบอกฉันเถิด อัลลอฮฺบัญญัติให้

ฉันถือศีลอดอะไรบ้าง ? ท่านนบีบอกว่า ให้ท่านถือศีลอดในเดือน

เราะมะฎอน แต่ถ้าจะถือศีลอดสุนนะฮฺอื่นก็แล้วแต่ และบอกฉัน

เถิด อัลลอฮฺบัญญัติให้ฉันจ่ายซะกาตอะไรบ้าง ? ท่านนบีบอกว่า  
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คือซากาตที่บัญญัติในอิสลาม เขากล่าวว่า “ฉันขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ ฉันจะทำตามที่ท่านนบีบอก ฉันจะไม่เพิ่มและไม่ลดไป

กว่านี้”  

และท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص กล่าวว่า  

 َّ
 
،َّإن ََّّف ل ح َّأ ق  د  ل َََّّّأو ََّّص  خ  ق ََّّإن ََّّاجل نَّة ََّّد  د  ص   

ความว่า “ประสบความสำเร็จแน่นอน หากพูดจริง  

หรือเข้าสวรรค์แน่นอน หากพูดจริง”  

(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 1891 และมุสลิม : 11) 

 

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงคุณค่าของฟัรฎู ดังนั้นใครก็
ตามทีม่ีความรู้และความเข้าใจในศาสนาจริง ๆ เขาจะไม่ละเลยเรื่อง
ฟัรฎู คือจะไม่มองข้าม เพราะคนส่วนมากเขาจะเข้าใจว่า ฟัรฎู คือ
สิ่งที่ธรรมดา แต่สุนนะฮฺ คือสิ่งที่มีความพิเศษ  

 
อยากจะให้พี่น้องได้สร้างความเข้าใจตรงนี้ คือ เรื่องความ

ประณีต ความสวยงามในการทำฟัรฎู โดยเฉพาะการถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอนอันเป็นฟัรฎู คนส่วนมากจะมองข้ามไป โดยใส่ใจ
เรื่องอิบาดะฮฺอ่ืน ๆ เพราะการถือศีลอดเป็นเรื่องตายตัว เป็นเรื่องที่
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ทุกคนทำกันได้โดยปริยาย งดอาหารและเครื่องดื่ม แต่ที่จริงแล้ว 
การทำอิบาดะฮฺที่เป็นฟัรฎู จะมีหลายระดับ  

 
งดอาหาร งดเครื่องดื่ม และงดความใคร่ ก็ระดับหนึ่ง  
งดสิ่งที่หะรอมไปด้วย ก็อีกระดับหนึ่ง  
งดสิ่งที่หะรอมและมักรูฮฺ ก็อีกระดับหนึ่ง  
หะรอมและมักรูฮฺ ที่เป็นการกระทำภายนอก แล้วงดสิ่งที่

หะรอมและมักรูฮฺ ที ่เป็นการกระทำภายในจิตใจ ก็หมายถึงว่า     
เฝ้าแม้กระทั้งจิตใจและสมอง ซึ่งแบบนี้ทำได้ยาก เราจะห้ามลิ้น
ไม่ให้นินทา พอจะทำได้ แต่จะห้ามใจไม่ให้สงสัย ห้ามสมองไม่ให้
คิดร้าย ห้ามเจตนาไม่ให้ประสงค์สิ่งชั่วร้าย สิ่งเหล่านี้ที่มันค่อนข้าง
จะทำยาก  

 
อุละมาอฺได ้บอกว ่า ความลำบากของการถ ือศ ีลอด 

ส่วนมากไม่ได้อยู่ที ่การงดอาหารและเครื่องดื่ม แต่ความลำบาก
ส่วนมาก อยู่ที่การงดความใคร่ทุกประเภท ไม่ใช่ทางอวัยวะเพศ
อย่างเดียว แต่ความใคร่ คือสิ่งที่อารมณ์ต้องการ บางคนไม่มีความ
ต้องการทางเพศ แต่มีความต้องการด้านใจ เรื่องสนุกสนาน ความ
เอร็ดอร่อยในการนินทาและการใส่ร้าย หากอัลลอฮฺทดสอบให้เรามี
อะไรแบบนี้ เราจะต้องพยายามปรับปรุงตัวเอง ด้วยการเฝ้าระวัง
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อวัยวะที่เป็นหัวหน้าของบรรดาอวัยวะทั้งหลาย นั้นก็คือหัวใจ 
เฝ้าระวังหัวใจให้รู้สึกว่า อัลลอฮฺกำลังเฝ้ามองหัวใจของเราทุกคน  

ขอต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ได้โปรดช่วยเหลือเรา ให้ได้ทำ
หน้าที่ในการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน  ละหมาดกียามุลลัยลฺ และ
ปฏิบัติตามปรารถนาของอัลลอฮฺ  ทุกประการ ขอต่ออัลลอฮฺให้
การมีช ีว ิตและการขวนขวายความดีในเราะมะฎอนของเรา         
เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ของอัลลอฮฺด้วยเถิด  

ฺ
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ตามแบบอย่างของท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص และแนวทางของสลัฟนั้น 

เขาจะแสดงความปีติยินดีในการเข้าเดือนเราะมะฎอนหรือในการ

ต้อนรับเราะมะฎอน เพราะอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นชะอฺบานแล้ว และจะ

เข้าสู่วาระและกลิ่นไอของเดือนเราะมะฎอนอย่างใกล้ชิด  

จึงขอแสดงความปลื้มปีติยินดี ในโอกาสที ่อัลลอฮฺ  

ให้แก่พวกเรา คืออย่างน้อยได้มีโอกาสต้อนรับเดือนเราะมะฎอน 

ถึงแม้ยังไม่ได้เข้าเดือนเราะมะฎอนก็ตาม โดยมีความหวัง มีเจตนา

ที่จะทำความดีในเดือนเราะมะฎอน  

 

 ทุกปีและทุกครั ้งที ่มีโอกาสได้เข้าสู่เดือนเราะมะฎอน 

สำหรับผมแล้ว จะนึกถึงบาปและความผิดที่ได้สะสมไปตลอดปี แล้ว

ก็ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ  ให้พระองค์ได้บันทึกและได้ให้โอกาสอีกครั้ง

ที่จะขอลุแก่โทษ และขอให้พระองค์ยกโทษในบาปและความผิดที่

ได้สะสมกันมาตลอดหนึ่งปี เพราะคาดว่าไม่น่าจะมีโอกาสที่จะลบ

ล้างบาปอย่างถี่ถ้วนเช่นนี้ มากกว่าโอกาสในเดือนเราะมะฎอน 

ซ่ึงเป็นโอกาสในการลบล้างบาป 2 รูปแบบ คือ  
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หมายถึง อัลลอฮฺจะยกโทษบาปต่าง ๆ ลบล้างไป เสมือน

ไม่ได้กระทำบาปนั้น อันนี้คือ   الَعْفو ซึ่งเป็นดุอาอฺที่ขอใน

คืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ ที่ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ดุอาอฺว่า  
 

فَُّإِنَََُّّّهمََّّاللََّّ َّع  ََّّو َّك  ُفََُُّّتِبُّ َّف اع  و  ف  ََّّال ع  ِنّ َّع 
ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย  

พระองค์ทรงรักที่จะให้อภัย ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้า

พระองค์ด้วยเถิด” (บันทึกโดยติรมีซีย์ : 3513)  

 

คำว่า   الَعْفو มีรากศัพท์จาก َعَفا แปลว่า “ลบ” สมัยก่อน

หากมีคนเดินหรืออูฐเดินพร้อมคาราวาน ซึ่งจะมีรอยเท้า
ของม้าและคาราวานนั้น เมื่อเวลาผ่านไปทรายก็มากลบ
รอยเท้าเหล่านั้น จนกระทั้งไม่มีใครรู้ว่ามีใครเดินมาทางนี้ 

นี่คือเขาเรียกว่า َعَفا  คือ ล้างบาปและความผิดเสมือน  

ไม่มีร่องรอยเลย  
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ในทางอ้อมนั้น ความดีมันจะลบล้างความชั่วในทันทีหรือ

ลบล้างในอนาคต คือ 

 

หมายถึง เมื ่อทำความดี แล้วความดีมันจะลบล้าง
ความชั่วโดยปริยาย อัลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า  

 

﴿ََََّّّّ َٰتَِّّٱإِّنَّ ن  ََََّّّّۡلح س  هِّۡبح  َّٱيُذح ِّ ي  َٰكِّرِّين َََّّّاتِّ ََّّ  َّلسَّ
ِّلذَّ َّل ىَٰ ر  َّذِّكح ِّك  َٰل ﴾ 114ََّّذ   

ความว่า “แท้จริงความดีทั้งหลายจะลบล้างความชั่วทั้งหลาย  
นั่นคือข้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่รำลึก” (สูเราะฮฺฮูด : 114) 

 
 

ในหลุมฝังศพหรือในวันกียามะฮฺนั ้น เมื่อมีบาป 

แล้วจะเอาอะไรมาลบล้าง ? หากอัลลอฮฺไม่ได้ให้อภัย 

หากมีความดี หรือคนที่เขาละเมิดเรา ความดีอาจจะ

ลบล้างไป ฉะนั้นต้องทำความดีให้มาก แต่เนื่องจาก

เขามาอธรรมเรา อัลลอฮฺได้ให้ความดีของคนอื่นมีค่า

สำหรับเรา คนอื่นถือศีลอด ทำความดี จ่ายซะกาต 

แล้วสุดท้ายผลบุญของเขานั้นเราได้หมด เพราะเขา

อธรรมต่อเรา 
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สำหรับศรัทธาชนและปัญญาชนย่อมรู้ดีว่า หน้าที่ของเขา

ในเดือนเราะมะฎอน เขาจะต้องขยัน ขยันทำความดี ซิกรุลลอฮฺ 

และอ่านกุรอาน  

คนบางคนหวังว่าต้องทำความดีให้เป็นชิ ้นเป็นอัน เช่น ต้องไป

ละหมาดตะรอวีฮฺ 11 กับ 21 เราะกะอะฮฺ  เมื่อเตรียมตัวก็บอกกับ

ตัวเองว่า ไม่รู้จะไหวหรือไม่ ? สรุปก็ไม่ได้ไปละหมาด ถ้ารู้สึกว่า 11 

หรือ 21 เราะกะอะฮฺมันหนักเกินไปและทำไม่ไหว ก็ให้ค่อย ๆ ทำ 

โดยให้ละหมาด 5 เราะกะอะฮฺไปก่อน ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ก็เคยละหมาด 

3, 5, 7, 9 เราะกะอะฮฺ  ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ยืนยันว่าท่านนบีไม่เคย

ละหมาดเกิน 11 เราะกะอะฮฺ  ความหมายของหะดีษก็คือ ท่านนบี

เคยทำน้อยกว่า 11 เราะกะอะฮฺ ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ท่านอิบนุอุมัร

และท่านอื่น ๆ ที่รายงานว่า ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص เคยละหมาด 3, 5, 7, 9 

เราะกะอะฮฺ   

หากเราละหมาด 11 เราะกะอะฮฺไม่ไหว ก็สามารถทำน้อย

กว่านี้ก็ได้ คือบางคนจะให้เลือกละหมาดกับไม่ละหมาด ถ้าไม่ไป

ละหมาดกับชาวบ้านทีม่ัสยิด ก็จะไม่ละหมาดเลย แต่มันมีทางเลือก

อื่นอีก หากไม่สามารถละหมาด 11 เราะกะอะฮฺได้ ก็ให้ละหมาด

เพียงแค ่9 เราะกะอะฮฺก็ได้ ซึ่งสามารถแบ่งละหมาด 
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ละหมาดตอนสองทุ่ม 2 เราะกะอะฮฺ 

ละหมาดตอนสามทุ่ม 2 เราะกะอะฮฺ 

ละหมาดตอนสี่ทุ่ม 2 เราะกะอะฮฺ 

ละหมาดตอนห้าทุ่ม 2 เราะกะอะฮฺ 

ละหมาดตอนเที่ยงคืน 2 เราะกะอะฮฺ  

ละหมาดตอนตีหนึ่ง 2 เราะกะอะฮฺ 

 

หากแบ่งแบบนี้ก็จะละหมาดเสร็จแล้ว จะไม่เบื่อ แล้วไม่รู้สึกว่าหนัก 

ซ่ึงจะได้สุนนะฮฺด้วย อันที่จริงท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ละหมาดตะรอวีฮฺแค่ 3-4 

วันร่วมกับเศาะหาบะฮฺ แต่คืนอื่นท่านนบีก็จะละหมาดคนเดียวที่

บ้าน เศาะหาบะฮฺส่วนมากก็ละหมาดที่บ้าน หรือมาละหมาดที่

มัสยิดแต่ต่างเวลากัน เช่น ไม่สะดวกละหมาดช่วงหลังอีชาอฺ แล้วไป

ละหมาดตอนตีสอง คือเราต้องบริหารให้บรรลุเป้าหมายในการ

ทำอิบาดะฮฺ โดยอย่าตั้งเงื่อนไขที่อิสลามไม่ได้วางเงื่อนไขเอาไว้  

เพราะมันทำให้เราหนักใจ เช่น ต้องบริจาคเดือนเราะมะฎอนให้

มาก ต้องเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิด ซึ่งเราอาจจะไม่ไหว เรามีแค่ 100 

บาทจะทำอย่างไร ? ถ้าเอา 100 บาทไปซื้ออาหาร แล้วนำไปใหก้ับ

คนยากจนที่ถือศีลอด คือเราอย่าเข้าใจว่า ต้องทำอะไรที่มันใหญ่โต 

อัลลอฮฺถึงจะตอบรับการงาน ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย แต่ให้ทำสิ่งที่
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เรามีความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ สุจริตใจต่ออัลลอฮฺ แล้วมัน

จะดี จะดีกว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมหรือทุ่มเทเกินความสามารถ แล้ว

สุดท้ายมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายนั้น   

ฺ 
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คิดถึงเราะมะฎอนไหม คำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งก่อนที่จะ
เข้าเดือนเราะมะฎอน คือ คิดถึงเดือนเราะมะฎอนไหม ? ตลอดปี
เรานับไหมว่า 

เดือนเราะมะฎอนเมื่อไหร่จะมา ? 
อีกกี่เดือน เราะมะฎอนจะมา ? 

 
หรือเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่กำลังมีคำถามว่า 

เดือนเราะมะฎอนมาอีกแล้วหรือ ? 
มาอีกแล้วหรือ ? ใกล้แล้วหรือ ? 

เราเป็นประเภทไหนในสังคม เราอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า 

ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص กล่าวว่า    

َِّو َّف َّ ََّّاّللَّ َّاهلُلَّح َّم ََّّي َّل  َّلُّ َّلُّوام ََّّت َّّتَّ
ความว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไม่ทรงเบื่อหน่าย 

จนกว่าพวกท่านจะเบื่อหน่าย” 

(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 43 และมุสลิม : 785) 
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เดือนเราะมะฎอนมาแล้ว เบื่อจังเลย เบื่ออัลลอฮฺหรือ ? อัลลอฮฺก็
เบื่อเรา หากลืมอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็ลืมเรา  

ي ُهمح ََّّّللَّ َّٱَّن ُسوا ََََّّّّ﴿ ﴾ 67ََّّف ن سِّ  
ความว่า “พวกเขาลืมอัลลอฮฺ พระองค์ก็ทรงลืมพวกเขา”  

(สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ : 67) 

ซ่ึงความรู้สึกคิดถึงเดือนเราะมะฎอน อยากที่จะเข้าสู่เดือน
เราะมะฎอน อยากที ่จะปรากฏตัวในเดือนเราะมะฎอน  เป็น
ความรู้สึกท่ีจะต้องรวบรวม หมายถึงว่า ความรู้สึกเช่นนี้จะข้ึนอยู่กับ
ความตระหนักของเราถึงความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอน    
และเดือนเราะมะฎอนมีโอกาสอะไรบ้าง ?  

สำหรับผู้ศรัทธา เดือนเราะมะฎอนเป็นโอกาสที่จะได้รับ
การอภัยโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะทำความผิด ทำความชั่ว
กี่มากน้อยก็ตาม เช่น ความผิดในเรื่องถ้อยคำที่เรานินทาคนอื่นไป 
ใส่ร้ายคนอื่นหรือโกหกตลอด 11 เดือน หรือตลอดชีวิตที่ผ่านไป
แล้ว มาลาอีกะฮฺบันทึกความผิดและความชั่วของเราเท่าไหร่แล้ว 
โอกาสในเดือนเราะมะฎอนก็จะลบล้างทั้งหมด รวมถึงบาปใหญ่  

หะดีษของท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ที่กล่าวว่า    
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ر اٌتَّم َّ فِّ ،َُّمك  ان  ض  م  اُنَّإىلَّر  ض  م  ر  َّال َّاَّب َّو  ت ن ب  َّإِذ اَّاج  ب ائِر َّي ن ُهنَّ َّك 
ความว่า “ระหว่างเราะมะฎอนกับเราะมะฎอน ลบล้างความผิด
ในระหว่างทั้งสอง ยกเว้นบาปใหญ่” (บันทึกโดยมุสลิม : 233) 

ในหะดีษนี้บ่งบอกว่า บาปใหญ่ไม่ถูกลบล้าง แสดงว่าลบล้างเฉพาะ
บาปเล็ก  ซึ ่งเฉพาะหะดีษบทนี้ที่กล่าวถึงการถือศีลอดธรรมดา     
แต่หากถือศีลอดที่มีความพิเศษ ก็จะลบล้างทั้งบาปเล็กและบาป

ใหญ่ ในบันทึกของอิม่ามบุคอรีย์ ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص กล่าวว่า  

ن َّ ض َّص ََّّم  م  َّر  َّإَِّام  تِس َّانًاَّو َّم َّي َّان  َُّاح  َّل  َِّمن َّم ََّّابًاَُّغِفر  م  دَّ  ذ ن بِهََِّّاَّت ق 

ความว่า “ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนด้วยความศรัทธา
และความหวัง ความผิดที่ผ่านมาของเขาจะถูกลบล้าง”  

(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 2014)  

انًام َّي َّإَِّ  คือ ถือศีลอดด้วยความศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอฮฺ 

ถือศีลอดเพราะอัลลอฮฺสั่งใช้ ไม่ได้ถือศีลอดเพราะเป็นประเพณีของ
บรรพบุรุษ หรือเป็นประเพณีที่สังคมยอมรับและทำกัน แต่เขาถือ
ศีลอดเพราะอัลลอฮฺบัญชา  

تِس َّو َّ ابًاَّاح   คือ ถือศีลอดเพราะหวังในผลบุญ ดังนั้นต้องศึกษาว่า 

ผลบุญของการถือศีลอดมีอะไรบ้าง เตรียมตัวเจตนาในการถือศีลอด 
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คือศรัทธาในบัญชาของอัลลอฮฺ ในอำนาจของพระองค์ที่จะควบคุม
ชีวิตและบริหารชีวิตของเรา หากเชื่อและหวังในผลบุญของอัลลอฮฺ 
การถือศีลอดแบบนี้ สิ่งที่เขาจะได้รับ คือ 

َُّ َّل  َِّمن َّم ََُّّغِفر  م  دَّ  ذ ن بِهََِّّاَّت ق 
 “อัลลอฮจฺะลบล้างความผิดที่ผ่านมาของเขา” 

 

เนื่องจากประโยคนี้ ( َذنِْبهِ   ِمنْ )  เป็น   وم م  َضاف  ي ِفيْد  الْع  الم    

คือเป็นประโยคที่มีความหมายกว้าง เสมือนนบีพูดว่า อัลลอฮฺจะลบ
ล้างทุกความผิด รวมทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่ที่ทำมาตลอดในอดีต  

ทัศนะที่ถูกต้อง คือ หากการถือศีลอดด้วยศรัทธาในบัญชาของอัลลอฮฺ 
และมีความหวังในผลบุญของอัลลอฮฺในขณะถือศีลอดนั้น ซึ่งเป็น
การถือศีลอดที่มีคุณภาพ เป็นการถือศีลอดที่สามารถลบล้างบาป
ทั้งหมด ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่  

เมื่อศึกษาถึงความประเสริฐ แล้วได้รู้ว่ามีโอกาสแบบนี้ 
คิดถึงเดือนเราะมะฎอนไหม ? 

ความชั่วบางอย่าง จะทำความดีแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ
ลบล้างหรือไม่ แต่เดือนเราะมะฎอนมันสามารถลบล้างอย ่าง
แน่นอน เป็นวิธีการที่แน่นอน มีหลักฐานรองรับ  
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ซึ่งเดือนเราะมะฎอน มีลัยละตุ้ลก็อดรฺ ใครที่ทำอิบาดะฮฺ 
ในค่ำคืนนั้นเท่ากับว่า เขาได้ทำอิบาดะฮฺถึง 80 กว่าปี  
 

حل ُةَََّّّ﴿ رَِّّٱََّل  دح ق 
َََّّّلح ِّنح َّٞم  ۡيح ه ر َّخ 

َّش  ل فِّ
 
َّ﴾َّأ

ความว่า “คืนอัลก็อดรฺนั้นดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน”  

(สูเราะฮฺอัลก็อดรฺ : 3)  

อุละมาอฺได้อธิบายว่า อิบาดะฮฺในคืนอัลก็อดรนฺั้น ประเสริฐ
กว่าอิบาดะฮฺถึงหนึ ่งพันเดือน ไม่มีมนุษย์คนใดที่ใช้เวลาทั ้ง 24 
ชั่วโมงของทุกวัน ในการทำอิบาดะฮฺตลอดทั้ง  80 ปี เมื่อเทียบแล้ว
กับคืนหนึ่งของอัลก็อดรฺนั ้น หากทำอิบาดะฮฺให้ดี ให้ยอดเยี่ยม 
เท่ากับทำอิบาดะฮฺ 80 ปีทั้งวันทั้งคืน ไม่มีผลบุญในศาสนาอิสลาม
ที่อัลลอฮฺการันตีถึงความยิ่งใหญ่ ความมหาศาลถึงขนาดนี้ มีความ
ประเสริฐที่สุดแล้ว คือดีกว่าหนึ่งพันเดือน แล้วเราไม่คิดถึงอีกหรือ ? 
ไม่อยากไดห้รือ ? หลายอย่างในเดือนเราะมะฎอนที่ทำให้พวกเราไม่
อยากพลาดความดแีม้แต่วินาทีเดียว  

 

ฺ 

            ฺ
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การอ่านและการศึกษากุรอานในเดือนเราะมะฎอน ย่อมมี
ความพิเศษและมีคุณภาพอีกระดับหนึ่ง ที่เราทุกคนจะต้องใส่ใจ
และให้ความสำคัญ ผมจะแนะนำเรื่องการฝึกฝนในการศึกษาและ
การอ่านกุรอานในเดือนเราะมะฎอน ด้วยเทคนิค 3 ประการ      
เพื่อจะได้นำไปใช้ในเดือนเราะมะฎอน หวังว่าการอ่านกุรอานและ
ศึกษากุรอานโดยใช้เทคนิค 3 ประการนี้ จะทำให้มีอรรถรสหรือ    
มีคุณภาพมากกว่าเดิม อินชาอัลลอฮฺ 

เดือนเราะมะฎอน เป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา 
เดือนนี้จึงมีข้อผูกพันกันระหว่างเวลาและการกระทำ  นั ้นคือ      
การอ่านกุรอาน หากเราอ่านกุรอานในเดือนเราะมะฎอน แล้วจะ
พิเศษอย่างไร ? คำตอบคือ เพราะมีข้อผูกพันระหว่างเด ือน       
เราะมะฎอนกับกุรอานและการกระทำ หากมีข้อผูกพันกับเรื่องเวลา 
มันก็จะมีความพิเศษ อาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถปรากฏตัวใน
เวลาอื่น ๆ ก็ได้ เช่น ละหมาดฟัรฎูในเวลา อุละมาอฺเขาเรียกกันว่า 
ا ءَُّ) د 

 แปลว่า “การทำ” ถ้าละหมาดนอกเวลาเขาก็จะเรียกว่าَّ(اْل  
اءَُّ) ض    แปลว่า “การชดใช้” ซึ่งทั้งสองนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง (ال ق 
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การละหมาดในเวลาได้ผลบุญสมบูรณ์ ซึ่งการละหมาดจะมี
มีสามช่วง คือ  

 
1) ละหมาดช่วงต้นของเวลา ซึ่งเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด เพราะ

ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ถูกถามว่า การกระทำใดท่ีดีที่สุด ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص กล่าวว่า  

الةَُّ َِّالصَّ َّاق تِه َّو َّل
ความว่า “การละหมาดที่ตรงเวลาของมัน”  

(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 7534) 

ละหมาดตรงเวลา หมายถึงละหมาดต้นเวลา  

2) ช่วงท่ีสองคือ ช่วงอนุญาต  
คือสามารถที ่จะเลื ่อนเวลาออกไปได้ สมมุติว ่าเวลา

ละหมาดซุฮฺรี 12:30 น. แล้วเวลาละหมาดอัสรี 13:30 น. แสดงว่า
เวลาละหมาดซุฮฺรีถึงอัสรี มีเวลา 3 ชั่วโมง  
ชั่วโมงแรก คือเวลาที่ประเสริฐที่สุด 
ชั่วโมงท่ีสอง คือเวลาที่อนุญาตให้ทำได ้
ชั่วโมงท่ีสาม คือเวลาที่จำเป็น ซึ่งเลื่อนไปเพราะมีความจำเป็น 
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อย่าให้ชักช้าหรือชะล่าใจในเรื่องละหมาด จนถึงช่วงเวลา
สุดท้ายของละหมาด ซึ ่งจะได้ผลบุญของเวลาละหมาดเช่นกัน      
แตเ่มื่อพ้นเวลาจนเข้าเวลาอัสรี ก็จะถูกเรียกว่า (  الَْقَضاء)  

 
3) ช่วงท่ีสามคือ ช่วงชดใช ้ 

คือ (  الَْقَضاء) หากตั ้งใจที ่จะละหมาดไม่ตรงเวลา แล้วไป
ละหมาดชดใช้ เช่นนี้ก็จะไม่มีผลบุญอะไรเลย อุละมาอฺบางท่าน
บอกว่า ที่ละหมาดชดใช้นั้นเป็นทัศนะของอุละมาอฺส่วนหนึ่ง แต่อีก
ส่วนก็บอกว่า ไม่ต้องละหมาดชดใช้ เพราะทำไม่ได้ แล้วทำไมถึงทำ
ไม่ได้ ก็เพราะมันหมดเวลาของมันไปแล้ว อัลลอฮฺ  บอกว่า      
ให้ละหมาดตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสาม นอกนั้นจะไม่ใช่เวลาของมัน   
ซ่ึงถือว่า พลาดละหมาดไปแล้ว  
 
อัลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า  

﴿ََّّ ل ف  هِّمحَََّّّمِّن َََّّّف خ  دِّ َََّّّب عح لحف  اُعوا َََّّّخ  ض 
 
ة َّٱََّّأ ل وَٰ َّلصَّ

ب ُعوا َّٱو َّ َٰتِّ َّٱََّّتَّ و  ه  يًّاََّّلشَّ َّغ  ن  وح َّي لحق  وحف  َّ﴾ َّف س 
ความว่า “ภายหลังจากพวกเขา (ยุคของผู้ศรัทธาที่เคร่งครัด 

ในอิบาดะฮฺ) มีชนรุ่นหลังที่พวกเขาได้ทิ้งละหมาด และปฏิบัติ

ตามความใคร่ ต่อมาพวกเขาก็จะประสบความหายนะ” 
(สูเราะฮฺมัรยัม : 59) 
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หลังจากยุคที่ผู ้ศรัทธาเคร่งครัดในเรื ่องอิบาดะฮฺ จะมี
ช่วงหนึ่งที่ทำให้ละหมาดสูญหายไป คือพวกเขาละหมาดเมื่อพ้น
เวลาไปแล้ว แล้วจะมาละหมาดชดใช้อีกที ซึ่งใช้ไม่ได้ นี่เป็นทัศนะ
หนึ่งของอุละมาอฺที่บอกว่า ไม่ต้องละหมาดชดใช้ ถึงจะมีทัศนะที่
บอกว่าให้ละหมาดชดใช้ได้นั้น แต่ก็ไม่ได้ผลบุญของการละหมาดใน
เวลา เพราะพ้นเวลาไปแล้ว เขาก็จะไม่ได้รับความประเสริฐและ   
ผลบุญมหาศาลของละหมาดฟัรฎู ฉะนั้นเรื ่องละหมาดในเวลา    
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก มันคือเรื่องชีวิต จะทำอะไรก็แล้วแต่    
ก็อย่าได้พลาดการละหมาดตรงเวลาเป็นอันขาด เช่น ละหมาดบน
ถนน เพื่อไม่ให้พลาดละหมาดที่ตรงเวลา อย่าให้มีสักเวลาหนึ่งใน
ชีวิต ที่ทำให้ต้องละหมาดฟัรฎูนอกเวลา แต่จงละหมาดที่ไหนก็ได้ 
เพราะแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นที่ละหมาด เช่น ละหมาดที่จอดรถ หน้า
ลิฟท์ เพราะละหมาดคือ เรื่องชีวิต ที่ต้องทุ่มเทและจริงจัง 
 
 เช ่นเด ียวก ัน ถ ้าก ุรอานถ ูกประทานลงมาในเด ือน         

เราะมะฎอน ก็แสดงว่ามันมีข้อผูกพันกัน จึงไม่แปลกว่าท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص 
ได้ส่งเสริมและกำชับให้เราอ่านกุรอานในเดือนเราะมะฎอนให้มาก     
จนกลายเป็นประเพณีของสลัฟ (บรรพชนยุคแรก) ที่เขาคุยกันใน

เรื่องที่ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص และเศาะหาบะฮฺได้ทำ เขาได้ลงมติในเรื่องการ
อ่านกุรอาน อยู่กับกุรอานให้ใกล้ชิดที่สุด  
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จนกระทั้งอิม่ามมาลิก ซึ่งถือว่าเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แห่งแรกในโลก คือมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในเมืองมะดีนะฮฺ และใน
มัสยิดนบีก็สอนวิชามากมาย ขณะนั้นถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่
สำคัญที่สุด อิม่ามมาลิกเป็นหัวหน้าอุละมาอฺในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
อิม่ามมาลิก เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาหะดีษ เมื่อถึงเดือนเราะมะฎอน 
ท่านจะหยุดสอนหะดีษ แล้วท่านก็อ่านกุรอาน ศึกษากุรอานอย่าง
เดียว มันคือการสืบทอดประเพณีของเศาะหาบะฮฺ เพราะอิม่ามมาลิก
อยู่ที่มาดีนะฮฺ เศาะหาบะฮฺส่วนมากก็อยู่ที่มาดีนะฮฺ ท่านสืบทอดสิ่งท่ี
เศาะหาบะฮ ฺกระทำก ันมาโดยตลอด จากรุ่ นสู่ รุ่น ยุคต ่อยุค            
อิม่ามมาลิกถ่ายทอดให้เห็นว่า เขารักเรื่องนี้กันอย่างไร กุรอานต้องอยู่
ใกล้ชิด มีกุรอานอยู่ใกล้ชิด ถ้าเราเป็นคนที่ท่องจำกุรอานไม่มาก       
ก็ต้องมีกุรอานติดตัวตลอด ถ้ามีกุรอานเป็นเล่มเล็กติดตัวก็ยิ่งดี ถ้าอยู่
ในมือถือก็ยิ ่งดี แต่ถ้าเราไม่สะดวก ก็ต้องทำให้ทุกที่นั ้นมีกุรอาน            
มีกุรอานอยู่ที่บ้านเล่มหนึ่ง อยู่ที่หัวเตียงนอนเล่มหนึ่ง ห้องรับแขกอยู่
เล่มหนึ่ง ในรถก็มีเล่มหนึ่ง หากมีกุรอานก็นำมาใช้ วางกุรอานไม่ใช่
เพื่อความบารอกะฮฺอย่างเดียว แต่วางไว้เพื่อให้ง่ายในการหยิบมาอ่าน 
ถ้าเราเป็นคนที่ไม่สะดวกที่มีกุรอานติดตัวนั้น ดีที่สุดก็ให้มีติดไว้ในมือ
ถือของเรา ซึ่งปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นกุรอานมากมายให้โหลดเก็บไว้   
มีก ุรอานพร ้อมเส ียงกอร ีอ ่านถ ึง 80 คน ให ้เล ือกฟัง  แล ้วก ็มี
ความหมายกว่า 30 ภาษา สามารถอ่านกุรอานพร้อมความหมาย
ตลอดเวลา ถ้าก ุรอานอยู ่ในมือถือ อยู่ ท่ีไหนก็สามารถอ่านได้
ตลอดเวลา ทำไมความใกล้ชิดที่เรามีกับกุรอานในเดือนเราะมะฎอน
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นั้นต้องให้ความสำคัญเช่นนี้ ? เวลาไหนที่ว่างหรือมีโอกาสที่จะได้ทำ
กิจกรรมใดท่ีต้องใช้สมองนั้น ก็ให้เรื่องอ่านกุรอานเป็นวาระแรกท่ีควร
กระทำ  
 

 เทคนิคในการอ่านกุรอานและศึกษาอัลกุรอานให ้มี
ประโยชน์สูงสุด 3 เทคนิคคือ   
 

 

คือกุรอานต้องถูกอ่านด้วยเจตนาที่ดี เพราะกุรอานถูก
ประทานลงมาเพื ่อเป็นทางนำ อย่าอ่านกุรอานด้วยเจตนาที่ว่าง
เปล่า โดยไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เช่น หากถามว่าอ่านกุรอาน
ทำไม ? อ่านเพราะอยากจะให้จบสักรอบในระยะเวลา 10 วัน ซึ่ง
หากเจตนาแค่นี้ จะไม่เกิดประโยชน์มากนัก คือแค่อ่านกุรอานจะได้
แข็งขันกันด้านจำนวน อ่านอย่างเดียว มันจะไม่เกิดประโยชน์มาก
เท่าไหร่ แต่ให้เราเจตนาว่า อ่านกุรอานเพื่อให้กุรอานเพิ่มปัญญา 
เพิ่มความสามารถต่อสมองและจิตใจของเรา ให้สามารถรับทาง
นำจากอัลลอฮฺ  แค่เจตนาแบบนี ้  การอ่านกุรอานก็จะมี
ประโยชน์ เมื่อไหร่ที่จับกุรอานมาอ่าน ก็เท่ากับได้ชาร์จแบต หาก
อ่านอย่างเดียวแล้วมีเจตนาแบบนี้ ก็จะมีประโยชน์แน่นอน บางคน
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จับกุรอานมาอ่าน พอถามว่า มีเจตนาอย่างไรในการอ่านนั้น ? เขาก็
ตอบว่า ไม่มี คืออ่านไปเพราะเป็นเรื่องที่เคยชิน แต่ไม่รู้ว่าอ่านไป
เพ่ืออะไร ซึ่งเราต้องมีเจตนาว่าอ่านไปเพ่ืออะไร ? 
 

 

 อย่ายอมแพ้กับเงื ่อนไขที ่เราคิดไว้เองว่า  หากจะอ่าน         
กุรอานทั้งเล่มพร้อมความหมายในเดือนเราะมะฎอนนั้น เราอ่านไม่
ไหวและทำไม่ได้แน่นอน หนึ่งเดือนทำไม่ไหว ซึ่งในเวลาหนึ่งเดือน 
90 ชั่วโมง ก็สามารถเอากุรอานมาอ่านพร้อมความหมายก็ย่อมทำ
ได้ อย่างน้อยในเดือนเราะมะฎอน เราตั้งใจที่จะอ่านจดหมายที่มา
จากอัลลอฮฺทั้งฉบับ หากตั้งใจแบบนี้ เมื่ออ่านก็จะได้ผลบุญของ
การอ่านกุรอานจบหนึ่งรอบ และให้ท้าทายกับตัวเอง ปลดเงื่อนไข 
ปลดความอ่อนแอ ปลดสิ่งที่ถูกใส่ไปในสมองของเราที่ว่า มันยาก 
มันจะทำไม่ได้ เนื่องจากว่าเราถูกปลูกฝังไว้แล้วว่า  ไม่มีทางทำได้ 
มันจึงทำให้เกิดคำถามที่ว่า อ่านกุรอานให้จบเล่มมันมากเกินไป    
ถ้าอ่านพร้อมความหมายมันก็จะยิ่งยากไปอีก หรือว่าจะอ่านกุรอาน
ให้น้อย ๆ หากถามว่าอะไรประเสริฐกว่า ระหว่างอ่านอย่างเดียวกับ
การอ่านแล้วรู้ความหมาย คำตอบคือการการอ่านโดยรู้ความหมาย
ประเสริฐกว่า  
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แต่เทคนิคนี้ที่อยากจะแนะนำกับพี่น้องนั้นคือ เราต้องมี
การท้าทายกับตัวเอง อย่าติดกับเงื่อนไข สิ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮฺนั้น 
อย่าคิดว่าเราใช้พลังส่วนตัว ถ้าเราทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺมันจะมี
พลังงานพิเศษท่ีอัลลอฮฺให้มา ให้มีเจตนาหรือเทคนิคในการท้าทาย
กับอุปสรรคในการอ่านและการเข้าใจกุรอานแบบนี้  

และแน่นอนเดือนเราะมะฎอนปีนี้ เราจะได้คำตอบและจะ
เตรียมคำตอบในวันกียามะฮฺ ถ้าเราตายไป แล้วอัลลอฮฺถามเราว่า 
อ่านกุรอานทั้งเล่มแล้ว เข้าใจหรือยัง ? หากสอบกุรอานแล้วนำมา
สักอายะฮฺ แล้วถามว่าเคยอ่านไหม? เข้าใจไหม ? หากคำตอบคือ    
ยังไม่เข้าใจ นี่คืออุปสรรคอย่างหนึ่งท่ีเราต้องผ่านให้ได้ 

สรุปเทคนิคที่สอง ก็คือ ตั้งใจอ่านกุรอานทั้งเล่มพร้อม
ความหมาย เพื ่อเตรียมตัวตอบคำถามที ่อัลลอฮฺจะถามเราว่า       
เราได้รับสาส์นจากพระองค์แล้วหรือยัง ? อ่านทั้งฉบับหรือยัง ? 
หรือเข้าใจความหมายแล้วหรือยัง ? นี่เป็นภารกิจสำคัญในเดือน
เราะมะฎอน เพราะในอดีตมีคนมากมายที่ถามเรื่องนี้ว่า ในเดือน
เราะมะฎอนทำงานก็เหนื่อย หากอ่านกุรอานอย่างเดียวโดยไม่ต้อง
อ่านความหมาย อ่านกุรอานวันละยุซ พอทำได้ แต่หากจะให้อ่าน
พร้อมความหมาย มันจะยากเกินไป แล้วอ่านแบบไหนดีกว่ากัน ?  

คำตอบก็คือ อ่านเน้นความหมายสำคัญที่สุด และให้สัญญา
ใจกับตัวเองว่า ถ้าอ่านและศึกษาความหมายไม่ทันในเดือน     
เราะมะฎอน ก็ให้ศึกษาความหมายต่อในเดือนอื ่นตลอดชีวิต 
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เพราะเราต้องศึกษากุรอานตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ศึกษาในเดือน          
เราะมะฎอนเท่านั้น หมายถึงว่า ภารกิจของผู้ศรัทธาทุกคนนั้น     
ต้องอ่านและศึกษากุรอานตลอดทั้งปี แต่ในเดือนเราะมะฎอน     
เรามาทบทวน เพราะอะไรรู้ไหม ? ก็เพราะเดือนเราะมะฎอนนั้นมี
โอกาสที่อัลลอฮฺจะบันดาลใจ ให้รับรู้ความรู้มากมายจากกุรอาน 
ด ีกว ่าที่ เราจะร ับในเวลาธรรมดาอ่ืน ๆ นี่ คือที่บอกว ่าเดือน         
เราะมะฎอนมันมีข้อผูกพันกับเวลาด้วย  

 
 

ในทุกอายะฮฺที่ เราอ่านกุรอาน พยายามตั้ งคำถาม 2 
ประการ แล้วเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่านและการศึกษา 
ทำความใจกุรอาน นั้นคือ  

1) ฺ   

คำถามนี้มันจะกระตุ ้นสมองของเราให้หาประโยชน์ว่า     
กุรอานนี้ต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างแน่นอน  
2) ฺ   

เรื ่องนี ้สำคัญมาก อาจจะทำให้การอ่านกุรอานของเรา   
การไตร่ตรองและการใคร่ครวญกุรอานของเรานั้น อาจจะต้องใช้
เวลา เพราะเมื่ออ่านก็ต้องตั้งคำถาม แล้วต้องตอบคำถาม เท่ากับ
เรากำล ังทบทวนชีว ิตทั ้งช ีว ิต อายะฮฺน ี ้ฉ ันทำแล้วหร ือยัง ?          
เราปฏิบัติมันหรือยัง ? มันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้วหรือยัง ? 
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ต้องมีการทบทวน หากสมมุติว่าเรายังไม่ปฏิบัติ เราก็จะบันทึกหรือ
จดจำเอาไว้ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติตามอายะฮฺดังกล่าว ส่วนอายะฮฺ
ไหนที ่เราไม่เข้าใจ ก็บันทึกไว้แล้วนำไปถามผู ้รู้ หร ือศึกษาต่อ
หลังจากนี ้เราต้องตั้งข้อจำกัดของความเข้าใจกุรอานไว้ด้วย ซึ่งจะมี
ทั้งหมด 3 ระดบั นั้นคือ  

• หนึ่ง เข้าใจแบบคร่าว ๆ เข้าใจแบบกว้าง ๆ  
• สอง เข้าใจแบบปานกลาง 

• สาม เข้าใจแบบลึกซึ้ง  
 

ถ้าทำได้ทั้งหมดจาก 3 ระดับนี้ในเดือนเราะมะฎอน ถือว่ายอดเยี่ยม 
แต่ถ้าทำได้แค่ไหนนั้น ก็อย่าให้น้อยกว่าระดับแรก คือเข้าใจแบบ
กว้าง ๆ แต่แบบอ่านแล้วเข้าใจแบบมั ่ว ๆ แบบคลุมเครือนั้น      
อย่าทำเลย เพราะมันเท่ากับอ่านแล้วไม่เข้าใจอายะฮฺ อย่างน้อย ๆ 
ต้องเข้าใจแบบกว้าง ๆ   

ฺ
ฺ ฺ
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อิบนุ ก็อยยิม ได้พูดถึงเรื่องนี้ในช่วงต้นของหนังสือ “อัลฟาวาอิด”     
ไว้ว่า เงื่อนไขในการได้ประโยชน์จากการอ่านกุรอานหรือฟังกุรอาน
นั้นคือ 
1) ให้สดับฟังอัลกุรอาน 
2) เตรียมหัวใจ  
3) ให้ปรากฏตัวอยู่กับสถานการณ์ขณะอ่านกุรอาน  

อย่าให้ตัวไปอยู่ที่อื่นขณะนั่งฟังกุรอาน ซึ่งมันก็จะทำลาย
เงือ่นไขของการได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ฟัง 

ฺ
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ชาวสลัฟเขาจะอ่านกุรอานหลายคอตัม (การอ่านกุรอานให้
จบหนึ่งรอบ) คอตัมหนึ่งเขาจะอ่านอย่างเดียว แต่อีกคอตัมจะอ่าน
แล้วต้องเข้าใจ สลัฟท่านหนึ่งบอกว่า ฉันอ่านกุรอานจบวันละหนึ่ง
คอตัม แต่มีอีกหนึ่งคอตัมที่เขาอ่าน 3 ปีก็ยังไม่จบ ซึ่งเขาจะอ่าน
แบบประณีตมาก แนะนำ 3 วิธี เมื่ออ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ ดังนี้ 

 

 ฺ
หากไม่เข้าใจอายะฮฺใดในกุรอานก็ให้อ่านอายะฮฺนั้นซ้ำ ๆ และมี

อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ไปอ่านอายะฮฺก่อนหน้า เช่น เมื่ออ่านอายะฮฺที่ 30 
ไม่เข้าใจ ก็ให้ไปอ่านใหม่ตั ้งแต่อายะฮฺที ่ 20 จนถึงอายะฮฺที่ 30     
เพื่อจะได้เข้าใจ แต่หากยังไม่เข้าใจก็ให้อ่านอายะฮฺหลังจากนั้น
ต่อไปอีกเผื่อมันจะเกี่ยวข้องกับอายะฮฺอื่น ๆ เพราะจะทำให้เห็น
ภาพรวม  

 
วิธีการอ่านอายะฮฺแวดล้อมนี้ อุลามาอฺเขาเรียกกันว่า   

( اُقَّب َّالسَِّّ )  อัส-สิบาก คืออายะฮฺที่มาก่อนอายะฮฺที่เราไม่เข้าใจ   

( اُقَّل لِح َّا )  อัล-ลิหาก คืออายะฮฺที่มาทีหลัง  
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( ي َّاَّ اُقَّلسِّ )  อัส-สิยาก คืออายะฮฺทั้งก่อน ทั้งขณะนี้และอายะฮฺที่มา

หลัง เมื่ออ่านทั้งสามอย่างนี้ ก็จะเห็นภาพรวม บางทีอ่านอายะฮฺ
หนึ่งแล้วไม่เข้าใจ อ่านซ้ำแค่ไหนก็ไม่เข้าใจ เพราะอายะฮฺนี ้มัน
เกี่ยวกับอายะฮฺอ่ืน ๆ ส่วนมากเราไปเข้าใจอายะฮฺหนึ่งแล้วก็จบ พอ
มาอ่านอายะฮฺนี้ก็คิดว่าจบที่อายะฮฺนี้ แต่ต้องกลับไปอ่านอายะฮฺ
ก่อนหน้าและหลังด้วย เพ่ือจะได้เข้าใจ   
 

 

บางทีอ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่เข้าใจ 
คืออ่านความหมายที่เป็นภาษาไทยแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ แล้วจะทำ
อย่างไร ? หากเป็นเช่นนี้ให้เราร้องไห้สะก่อน เพราะท้ัง ๆ ที่อัลลอฮฺ 
 ตรัสว่า 

دحَّ ﴿ ل ق  ن اَّو  ح كِّرََََّّّّٖلحُقرحء ان َّٱَََّّّي َّسَّ دَّ َّمِّنَّمُّ
لح ه  رَِّّف 

ِّكح ِّل  َّ﴾  ١٧ل
ความว่า “และโดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่าย

แก่การรำลึก” (สูเราะฮฺอัลเกาะมัร : 17) 
 
อัลลอฮฺได้ให้อัลกุรอานนี้ สะดวกในการรำลึก ในการไตร่ตรอง 
และอัลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า  
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تِّلحك َّ﴿ َُٰلَّٱَََّّّو  ث  مح
ََََّّّّۡلح  آَّإَِّّلَّ قِّلُه  عح اَّي  ِّلنَّاسِّ َّو م  اَّل ُِّبه  َٰلُِّمون َّٱَّن ۡضح َّ﴾ ٤٣َََّّّلحع 

ความว่า “และเหล่านี้คือ อุปมาทั้งหลายท่ีเราได้เปรียบเทียบมัน
สำหรับมนุษย์ แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมัน นอกจากผู้มีความรู้” 

(สูเราะฮฺอัล-อันกะบูต : 43) 
 

ไม่มีใครที่เข้าใจกุรอาน นอกจากคนที่อัลลอฮฺจะให้ความรู้ 
สลัฟบอกว่า เวลาอ่านอุทาหรณ์ในอัลกุรอาน แล้วไม่เข้าใจ เขาจะ
ร้องไห้ เพราะแสดงว่า เราเป็นบุคคลที ่อ ัลลอฮฺไม่ให้ความรู้         
คือเราต้องเสียใจ เพราะอัลกุรอานมันก็มีกำแพง บางทีเราอ่าน      
กุรอานซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ยังไม่เข้าใจ อุละมาอฺบางท่านบอกว่า ให้
ไปอาบน้ำละหมาด อิสติฆฟาร และละหมาดสองเราะกะอะฮฺ  

อิบนุ ตัยมียะฮฺ บอกว่า ถ้ามีอายะฮฺใดที่อ่านแล้วไม่เข้าใจ    
ก็ให้ไปกุบูร (หลุมฝังศพ) อุละมาอฺบอกว่า เพราะความรู้ของอัลลอฮฺ 
มันมาจากคนละโลก กุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮฺ ซึ่งอยู่คนละโลก 
แต่อัลลอฮฺได้เอ้ือให้กุรอานนั้น สามารถมาอยู่ในหัวใจและสมองของ
เรา แต่เนื่องจากร่างกาย ปัญญาและหัวใจของเราถูกร่างจากวัตถุ
คนละโลกกับอัลกุรอาน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะไม่รับความรู้จากอัลกุรอาน 
หากเป็นเช่นนั้นจะทำอย่างไร ?  

คำตอบคือ เราจะต้องย้ายสรีระของเรา ให้เปลี่ยนจากคนที่
มีแต่กิเลสและความใคร่ แล้วคิดว่าขยะแบบนี้ ที่อยู่ในสรีระของเรา
นั้น อัลลอฮฺจะให้กุรอานมาพำนักอยู่ แล้วกระจายความรู้ข้างในได้
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หรือ  คำตอบคือ ไม่มีทาง แล้วจะทำอย่างไรให้สรีระร่างกายนี้
เปลี่ยน แล้วก็ขจัดความสกปรกนี้ออกไป ? คำตอบคือ เราต้องไปอยู่
คนละโลกกับกิเลส ต้องเอากิเลส ความใคร่และเอาทุกอย่างออกไป        
ซึ่งขยะแบบนี้ มันอยู่ได้เพราะเราหวังในดุนยา จะขจัดได้ก็ต้องไม่
หวังในดุนยา ด้วยการไปกุบูรเพ่ือให้ลืมดุนยา ให้เห็นว่า สุดท้ายชีวิต
ก็ต้องเป็นแบบนี้ คือต้องเสียชีวิต อิบนุ ตัยมียะฮฺบอกว่า ไปหลุมฝัง
ศพยังไม่เพียงพอ แต่ท่านจะเอาแก้มมาวางแนบกับดิน เพราะจะได้
นึกถึงความตายและอาคีเราะฮฺ แล้วจะได้ถ่อมตนมากข้ึน และจะขอ
ดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ   
 

 ฺ ฺ
อิบนุ ตัยมียะฮ ฺจะขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ  ว่า 

َّ ِنَّم َّهَِّّف ََّّان َّم َّي َّل َّسََُّّم َّهَِّّف َّمَُّ اي ََّّو َّ،َِّنَّم َّلَِّّع َََّّّم َّي َّاهَِّر َّب َّإََِّّم َّلَِّّع َّاَّمَُّامهللَّي َّ 
 “โอ้ผู้ทรงสอนนบีอิบรอฮีม โปรดทรงสอนฉันด้วยเถิด  

โอ้ผู้ทรงให้นบีสุลัยมานเข้าใจ โปรดให้ฉันมีความเข้าใจด้วยเถิด”  
ซึ่งเป็นคำสั่งเสียของท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ที่กล่าวว่า  

َّ؛َّف َّو َّبَُّقَُّاَّال َّو َّرَُّو َّزَُّ ة َّإِنَّه َّر  ُرُكُمَّاآلِخر  كِّ َّاَّتُذ 
ความว่า “จงเยี่ยมกุบูร (หลุมฝังศพ) เพราะแท้จริงมันจะทำให้
พวกท่านรำลึกถึงโลกหน้า” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ : 1569) 



 

 | 

 

และหะดีษอีกบทหนึ ่งที่ท่านนบีบอกว่า มนุษย์ในโลกดุนยานี้         
จะแบ่งเป็นเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งหันหน้าไปอาคีเราะฮฺ หันหลัง
ให้กับดุนยา และอีกกลุ่มหนึ่งหันหน้าให้ดุนยา หันหลังให้อาคีเราะฮฺ 
ซึ่งจะอยู่สวนทางกันแบบนี้ เช่น บางคนหันหน้าไปมัสยิด ซึ่งคือไป
อาคีเราะฮฺ แต่จริง ๆ ไปนรก อีกคนหนึ่งหันหน้าไปร้านคาราโอเกะ 
ซึ่งคือไปดุนยา แต่เขาไปสวรรค์ชัด ๆ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันอยู่ที่
หัวใจ เพราะคนที่หันหน้าไปมัสยิด ไปละหมาดโดยโอ้อวด แต่คนที่       
หันหน้าไปคาราโอเกะ พอเขาเข้าไป เขามีความสำนึกว่า ฉันจะทำ
บาปถึงเม่ือไหร่ พอไปแล้ว เขาก็เตาบะฮฺตัว แสดงว่าคนที่หันหน้าไป
มัสยิด ปรากฎว่าเขาหันหน้าไปดุนยาไม่ใช่อาคีเราะฮฺ แต่อีกคนที่ไป
คาราโอเกะ เขากลับหันหน้าไปอาคีเราะฮฺ เพราะมีความสำนึกทีอ่ยู่
ในใจของเขา 

ตอนที่ท่านอุมัร บิน ค๊อฏฏ๊อบ วางแผนไปฆ่าท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص     
ขณะนั ้นท่านอุมัรเป็นที ่ร ักของอัลลอฮฺหรือไม่ ? เขาเป็นที ่รัก
ของอัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺรู้  

อุละมาอฺบอกว่า ความโกรธของอัลลอฮฺ ถ้าบ่าวของ
พระองค์ทำอะไร อัลลอฮฺทรงรู้ว่าสิ่งที่เขาทำบาปนั้น มันจะเป็นบาป
ถาวร หรือจะเป็นบาปที่จะนำมาซึ่งความเมตตาของอัลลอฮฺนั้นเอง  
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อิบนุ ก็อยยิม กล่าวว่า  
 

َّ ِصيَّة َُّربَّ ع  د ََّّم 
 
ل َّأ َّخ  اِحب ه ََّّت   َّاَّص 

 
َّنَّة َّاجل

“มีกี่มากน้อยแล้ว คนที่ทำผิด  
แล้วความผิดนั้นทำให้เขาเข้าสวรรค์” 

เพราะเมื่อเขาทำบาป เขาก็สำนึก หลังจากสำนึกก็จะทำ
ความดตีลอด ถ้าเขาไม่ทำบาปนั้น เขาก็คงจะเป็นคนที่ผยองตัว  
 

อิบนุ ก็อยยิม ได้บอกว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์นั้น ผู้รู ้และ
นักศึกษาเรียนรู้เพื่อวัตถุประสงค์เดียว คือ  

 

ِلََِّّ ر ُسو  ِنَّاهللَِّو  ُمَّع  ه   ال ف 
“เพื่อจะได้เข้าใจอัลลอฮฺและเราะซลูของพระองค์”  

ตลอดชีวิตนี้ ให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะอ่านกุรอานและอ่านหะดีษ 
เพื ่อจะได้เข้าใจอัลลอฮฺ และนี ้คือสิ ่งที ่ทำให้เราถูกบรรจุอยู่ใน
บรรดาผู้ที่ศรัทธาในโองการของอัลลอฮฺ และสมควรที่จะได้รับข่าวดี

จากท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص คือการประกาศความปลอดภัยจากอัลลอฮฺ  
 



 

 | 

 

ขอให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ 
ไดร้ับความโปรดปราน เฉกเช่นที่อัลลอฮฺอนุญาตให้กุรอานได้ผ่านมา
อยู่บนลิ้นของเรา สามารถใช้ลิ ้นในการอ่านกุรอาน โอ้อัลลอฮฺได้
โปรดอนุญาตให้เนื้อหาความหมายของกุรอานได้มาพำนักอยู ่ใน
หัวใจของเราโดยทั่วกันด้วยเถิด  
 
 
 
 
 

ฺ
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 เราจะรู้สึกได้อย่างไร ว่ากลิ่นไอเราะมะฎอนนั้น เป็นกลิ่น
ไอสวรรค์? เพราะไม่มีใครในโลกนี้ทีเ่คยเข้าสวรรค์มาก่อน แล้วกลิ่น
ไอของสวรรค์เราจะเปรียบเทียบได้ยังไง ? คือเราจะเปรียบเทียบ
จากหลักฐานที่กล่าวถึงบรรยากาศของสวนสวรรค์ ว่าสวนสวรรค์มี
อะไร ? แสดงว่า สิ่งที่มีในสวนสวรรค์นั้น มันต้องพ่นกลิ่นไอของมัน
ให้ปรากฎ แล้วสวนสวรรค์มีอะไร ? เรื่องแรกคือ ความร่มเย็น 
เพราะเป็นบรรยากาศที ่ตรงข้ามกับไฟนรก เร ื ่องนี้ ในบันทึก

ของอิม่ามบุคอรีย์และมุสลิม ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص กล่าวถึงชาวนรกคน
สุดท้ายที่ออกจากนรก ซึ่งแสดงว่า คน ๆ นั้นเป็นผู้ศรัทธาแต่เขาทำ
ความผิดมาก ซึ่งต้องชำระความชั่วในนรกมากที่สุด แล้วในหะดีษนี้

ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص บอกว่า คน ๆ นี้เขาจะขอต่ออัลลอฮฺ ََّّให้พระองค์
เมตตา แล้วนำเขาออกจากนรก อัลลอฮฺก็จะสนองตอบรับคำวิงวอน
ของเขา แต่จะถามเขาก่อนว่า จะออกจากนรกแล้วจะขออะไรอีก
ไหม ? เขาบอกว่า ไม่ขออะไรแล้ว แค่ออกจากนรกก็พอ จะเป็นคำ
ขอคำเดียวซ่ึงข้าพเจ้าจะไม่ขอพระองค์ท่านอีกแล้ว อัลลอฮฺบอกว่า 
สัญญานะว่าจะไม่ขออีก เขาก็สัญญา พอออกจากนรก ในหะดีษ
ท่านนบีบอกว่า เขาได้กลิ่นไอของสวรรค์ แน่นอนเขารู้ว่าไฟนรก 
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ไอของไฟนรกเป็นอย่างไร เขาอยู่ในนรก อยู่ในไฟ พอออกมาแล้วก็
ได้กลิ่นไอสวรรค์ ซึ ่งสวรรค์ไม่ได้เปิดประตูไว้ตลอด สวรรค์จะมี
มาลาอีกะฮฺเฝ้าประตู ชื่อ ริฎวาน เมื่อมีใครเข้าไปแล้ว ประตูสวรรค์
ก็จะปิดทันที แม้จะปิดประตูสนิทมิดชิดขนาดไหนก็ตาม ก็ยังมีกลิ่น
ไอสวรรค์ออกมา เขาได้กลิ่นไอสวรรค์ ก็เลยวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺว่า 
โอ้อัลลอฮฺข้าพเจ้าขอไปนั่งอยู่หน้าประตูสวรรค์ จะได้รับกลิ่นไอของ
สวรรค์ เพื่อจะได้รับความร่มเย็น เพราะขณะอยู่หน้าประตูนรกยัง
ได้กลิ่นไอสวรรค์เลย แล้วหากไปนั่งหน้าประตูสวรรค์มันจะขนาด
ไหน อัลลอฮฺบอกว่า ไหนเจ้าสัญญาแล้วว่าจะไม่ขออีก เขาบอกว่า 
อันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ขออีกแล้ว และอัลลอฮฺก็ได้ให้เขา
ไปอยู่หน้าประตูสวรรค์ เมื่อไปอยู่หน้าประตูสวรรค์ เขายิ่งได้กลิ่นไอ
ของสวรรค์ กลิ่นน้ำหอมของชาวสวรรค์ กลิ่นของผลไม้และอาหาร
ต่าง ๆ รวมถึงเสียงของชาวสวรรค์ที่กำลังเสพบรมสุขของสวน
สวรรค์อยู่ เขาเลยขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺอีกว่า โอ้อัลลอฮฺข้าพเจ้าอยาก
เข้าสวรรค์ อัลลอฮฺก็ได้ให้เขาเข้าสวรรค์ แล้วบอกว่าจะให้เขามี
ความสุขในสวรรค์ถึงสิบเท่าของความสุขในโลกดุนยา นี่คือหะดีษที่
กล่าวถึง เรื่องกลิ่นไอสวรรค์ แล้วหลักฐานอะไรที่จะบ่งบอกว่า กลิ่น
ไอเราะมะฎอน คือกลิ่นไอของสวรรค์ ? 
 เราะมะฎอน คือพ่ืนที่ (หมายถึงเวลา) ของการทำอิบาดะฮฺ 
และการทำอิบาดะฮฺ เป็นส่วนหนึ่งของความสุขที่อยู่ในสวนสวรรค์ 
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ซึ ่งอันนี้มีคำพูดของชาวสลัฟ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ อ้างอิงถึง
ชาวสลัฟ ท่านหะสัน อัลบัศรี กล่าวว่า  

“ถ้าชาวสวรรค์นั้นมีความสุข 
เหมือนที่เรามีความสุขตอนละหมาดกียามุลลัยลฺในโลกดุนยานี้ 

แสดงว่า ชาวสวรรค์นั้นมีความสุขที่แท้จริง” 
อันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ความสุขในการทำอิบาดะฮฺ     
ในโลกดุนยานี้ สำหรับชาวสลัฟนั้น เขาได้จินตนาการว่า ความสุขใน
สวรรค์ ไม่น่าจะดีเลิศกว่าความสุขที่ เขาได้ในการทำอิบาดะฮฺ
ต่ออัลลอฮฺ และท่านหะสัน อัลบัศรี ได้กล่าวอีกว่า  

“หากบรรดากษตัริย์และลูก ๆ ของเขา  
รู้ว่าการทำอิบาดะฮฺในโลกดุนยานี้ เรามีความสุขขนาดไหน  

หากเขาจะประกาศสงคราม (จะได้แย่งความสุขจากเรา) เขากจ็ะทำ” 
นี่แสดงว่า ชาวสลัฟเขามองว่าการทำอิบาดะฮฺ คือสุดยอดความสุข
ของผู้ศรัทธา เรื่องนี้อิม่ามอิบนุ ตัยมียะฮฺ ไดร้วบรวมและกล่าวไว้ใน
หนังสือ “อัลมัจมูอลุฟาตาวา” ของท่าน ทีท่่านได้ตอบคำถามต่าง ๆ 
เอาไว้ แล้วท่านได้กล่าวประโยคหนึ่งที่ว่า  

َّة َّنََّّاَّج َّي َّن َّالَََُّّّّفََِّّّنََّّإَِّّ
َّنََّّج َََّّّل َّخَُّد َّي َََّّّم َّاَّل َُّخل ه َّد َّي َََّّّم َّل َََّّّن َّم َّ َّال  َّةَِّّر َّخَِّّة 

“ดุนยานี้ มีสวนสวรรค์แห่งหนึ่ง  
ผู้ใดที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ในโลกดุนยานี้  
จะไม่ได้เข้าสวรรค์ในโลกอาคีเราะฮฺ” 
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สวนสวรรค์ในโลกนี้ คืออะไร ? อิม่ามอิบนุ ตัยมียะฮฺ บอกว่า  

ََّّ ةَِّّاد َّب َّعَِّّال ََّّةَُّل   

“ความหอมหวาน ของการทำอิบาดะฮฺ”  
 

คือ ความสุข ความเอร็ดอร่อย ความหอมหวานของการทำอิบาดะฮฺ
ในโลกนี้ สรุปแล้วในเดือนเราะมะฎอน ที่เต็มไปด้วยการทำอิบาดะฮฺ
หลายชนิด เช่น การถือศีลอด ละหมาดกียามุลลัยลฺ  อ่านกุรอาน     
ซิกร ุลลอฮฺ การดุอาอฺและอิบาดะฮฺ อ่ืน ๆ มากมายที่สวยงาม           
นี่คือความสุขที่แท้จริงของผู้ศรัทธา และเป็นความสุขที่ผู ้ศรัทธา    
คาดว่า สามารถเทียบได้กับความสุขของชาวสวรรค์ ถ้าอัลลอฮฺ 
อนุมัติให้เราเข้าสวรรค์ เราก็จะได้กลิ ่นไอสวรรค์ก่อนเข้าเดือน            
เราะมะฎอน เราก็จะได้กลิ่นไอของเดือนเราะมะฎอน  
 

กลิ่นไอของเดือนเราะมะฎอน 
คือความสุขของการทำอิบาดะฮฺ 

 
ดังนั้น ทุกครั้งที่ละหมาดฟัรฎู ละหมาดสุนนะฮฺ ละหมาด   

กิยามุลลัยลฺ ถือศีลอดในเดือนชะอฺบาน หรือบริจาคทาน ให้เรา
พยายามจินตนาการว่า เรากำลังทำอิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอน 
แล้วให้เจตนาด้วยว่า เราฝึกฝนเพื่อจะได้เข้าสู่เดือนเราะมะฎอน 
ถ้าหากว่าอัลลอฮประสงค์ให้เราได้เสียชีวิตก่อนเดือนเราะมะฎอน 
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ด้วยเจตนาของเรานั้น อัลลอฮฺอาจจะให้เราได้รับผลบุญของเดือน      
เราะมะฎอน เพราะเราได้ตั้งใจแล้วว่า “โอ้อัลลอฮฺฉันตั้งใจที่จะเข้า
เดือนเราะมะฎอนและเตรียมการต่าง ๆ ไว้” แต่อายุขัยไม่ถึง          

แต่เจตนานั้นถึง และท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ได้บอกว่า  

لِّهَِّّم َّع َََّّّمِّن َّ ۡي  َّخ َّ مِّنَِّّؤ َّمَُّيَُّةَّال َّنَِّّ  
ความว่า “เจตนาของผู้ศรัทธา ย่อมประเสริฐกว่าการงานของเขา” 

(บันทึกโดยฎ็อบรอนีย์ : 5942 และบัยฮากีย ์: 6446)2 
 

เจตนามีผลบนตราชั่งของอัลลอฮฺ  ในช่วงที่เรากำลังเตรียมตัว
เข้าเดือนเราะมะฎอน พยายามสัมผัสกับความสุข เช่น ช่วงที่ท่าน
กำลังสุญูด อ่านกุรอาน ซิกรุลลอฮฺ ให้สัมผัสกับบรมสุขของคนที่ทำ       
อิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอน และรับผลบุญอย่างทวีคูณ มันจะ
สร้างอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ เกี ่ยวกับความคิดถึงที่เขามีต่อเดือน   
เราะมะฎอน เกี่ยวกับผลบุญ และความอยากที่จะทำอิบาดะฮฺให้
มากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นศิลปะที่เราจะต้องจินตนาการให้บ่อยในช่วงที่
เรากำลังต้อนรับเดือนเราะมะฎอน   
 
 

 

 
2 ชัยคฺ อัลบานีย์บอกว่า : หะดีษสายรายงานเฎาะอีฟ  (สายรายงานอ่อน) 
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(สรุปโดย ผู้ถอดความและเรียบเรียง) 

 

1) ดีใจและปีติยินดีในการต้อนรับเราะมะฎอน 
2) ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้ได้บรรลุสู่เดือนเราะมะฎอน 
3) ถือศีลอดสุนนะฮฺในเดือนชะอฺบาน  
4) วางแผนในการเตรียมตัวสำหรับเราะมะฎอน 
5) ทบทวนชีวิตและจัดการบัญชีการงานประจำปี 
6) ปฏิบัติการงานฟัรฎูอย่างประณีตที่สุด  
7) เตรียมหัวใจและเฝ้าระวังหัวใจให้ดี 
8) เจตนาฝึกฝนอิบาดะฮฺในชะอฺบาน เพื่อจะได้เข้าสู่เราะมะฎอน 
9) วางเป้าหมายในการอ่านและศึกษากุรอาน 
10) ทบทวนตัวเองผ่านอัลกุรอาน  
11) ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้เข้าใจอัลกุรอาน 
12) สร้างความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตั้งแต่ก่อนเดือนเราะมะฎอน  
13) เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนเราะมะฎอนและในเราะมะฎอน 
14) เชิญชวนผู้อ่ืนสู่การเตรียมพร้อมสำหรับเดือนเราะมะฎอน 
 

َّ
 
َّو َّ اذ َّه َّ ِلَّو َّق ََّّلَُّو َّقَُّأ

 
َََّّّم َّكَُّل َّو َََِّّلََّّاهلل ََّّرَُّفَِّغ َّت َّس َّأ

َّص َّو َّ َََّّّاهللََُّّلَّ َّو َََّّّد َّمَّّاَُّم َّن َّيَِّّبَِّن َََّّع    م َّلَِّّس َّو َََّّّهَِّبَِّح َّص َّو َََّّّآِلََِّع  
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(ขอ้มูลจาก www.islaminthailand.org) 

 
 

• เร ียนอน ุบาล ประถม และม ัธยมต ้น ที่ เมืองญิดดะฮฺ  
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

• จบมัธยมปลายจากสถาบันมัธยมศึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ 

• ปริญญาตรี คณะชะรีอะฮฺ (นิตศิาสตร์อิสลาม) 
มหาวิทยาลยัอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ปี 2535 

• ปริญญาโท คณะอุศูลุดดีน สาขาศาสนาเปรียบเทียบ 
และปรัชญา มหาวิทยาลยัอัลกุเราะวียูน  
ประเทศโมร็อกโก  ปี 2543 
 

• ท่องจำอัลกุรอานและรับอิญาซะฮฺ (การรับรอง(  
จากท่านช ัยค ฺ  อุซามะฮ ฺ  บ ินอ ับด ุลวะฮาบ อ ัลมิ ศรียฺ              
(หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ) ซึ ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชัยคฺอะหมัด       
อับดุลอะซีซ อัซซัยยาต และท่านชัยคฺอิบรอฮีม อัฏวะฮฺ    
(เราะฮิมะฮุมุลลอฮฺ)  

• ได้ศึกษาวิชาอัลหะดีษกับท่านชัยคฺซัยยิด อัลญะมีลี อัลมิศรียฺ 
(หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชัยคฺมุกบิล บิน    
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ฮาดีย ฺ อ ัลวาฎิอ ีย ฺ (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ) และได้ศ ึกษาวิชา           
อัลหะดีษหลายสาขากับท่านชัยคอฺบุลอัชบาล หะซัน อาลมันดูหฺ 

(หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของชัยคฺอัลบานียฺ และท่าน
ชัยคฺมุฮัมมัด มุสฏอฟา (เราะฮิมะฮุมุลลอฮฺ) 

• ได้ศึกษาวิชาอัลฟิกฮฺและอุศูลุลฟิกฮฺกับท่านชัยคฺอัลลามะฮฺ 
มันดูร อัลอัซฮะรียฺ และท่านชัยคฺอัลลามะฮฺ ญาดุรร็อบ 
รอมฎอน และท่านชัยคฺอัลลามะฮฺ อัลหุซัยนียฺ อัชชัยคฺ 
(เราะฮิมะฮุลลอฮฺ)  

• ได้รับการศึกษาวิชาอัลนะหวฺจากท่านชัยคฺมุฮัมมัด มุสฎอฟา 
(เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) 

• ได้รับอิญาซะฮฺ (การรับรองและสายสืบอิสนาดบรรดาตำรา
วิชาศาสนาและภาษาอาหรับที่มีชื่อเสียง) จาก 
- ท่านชัยคฺอบุลอัชบาล หะซัน อาลมันดู 

- ท่านชัยคฺอัลลามะฮฺ มุฮัมมัด บูคุบซะฮฺ  อัลหะซะนียฺ 
อัฏฏิฏวานียฺ อัลมัฆริบีย 

- ท่านชัยคฺอบุลวะลีด บินอิดรีส อัสสุละมียฺ อัลอิสกันดารียฺ 
อัลฮัมบะลียฺ 
 

ซึ่งบรรดาอิญาซะฮฺดังกล่าว เป็นการอนุมัติให้รายงานและสอนบรรดาตำรา

อธิบายอัลกุรอานและอัลหะดีษของท่านนบี มุฮัมมัด  ملسو هيلع هللا ىلص และตำราวิชาการ
สาขาต่าง ๆ เช่น ฟิกฮฺ อุศูลุลฟิกฮฺ ตัฟซีร หะดีษ นะหวฺ และอื่น ๆ  
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