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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เราไดรับบทเรียนอะไรบาง 

จากโรงเรียนเราะมะฎอน? 

 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พวกเราขอสรรเสริญ

พระองค ขอความชวยเหลือจากพระองค และขออภัยโทษตอ

พระองค ขออัลลอฮฺทรงคุมครองพวกเราใหรอดพนจากความ

ชั่วรายที่เกิดจากตัวเราและการงานของเรา ผูใดที่อัลลอฮฺทรง

ชี้นําทางจะไมมีผูใดทําใหเขาหลงทางได และผูใดที่พระองค

ทรงทําให เขาหลงทางก็ไมมีผู ใดชี้นําทางเขาได  ฉันขอ

ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว 

ไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัด

เปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 เดือนเราะมะฎอนอันเปนเดือนที่มีความประเสริฐ ทั้ง

ยังอัดแนนไปดวยการงานที่ดีและผลบุญมหาศาลนั้น เปรียบ

ไดดัง ‘โรงเรียน’ ซึ่งเปดประตูใหผูศรัทธาไดตักตวงความรูที่มี
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คุณคาและมีความสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด เมื่อเดือนเราะมะฎอน

สิ้นสุดลงและผานพนไป ผลลัพธที่ผูศรัทธาไดรับก็จะยังคง

ปรากฏใหเห็นอยู อันเปนสัญญาณบงบอกวาเขาไดใชโอกาส

ในเดือนน้ีอยางเกิดประโยชน 

 เชนนี้แลว มีแนวทางใดบางท่ีจะชวยใหเราสามารถ

เก็บเก่ียวประโยชนจากโรงเรียนแหงน้ีไดมากที่สุด? ใหจิต

วิญญาณของเราไดอ่ิมเอิบกับความดีงาม ใหพฤติกรรมจรรยา

มารยาทของเราไดรับการอบรมขัดเกลาดวยหลักคําสอนตางๆ 

ท่ีบรรจุอยูในหลักสูตรของเดือนอันประเสริฐน้ี และใหรางกาย

ตลอดจนทุกอิริยาบถของเราไดถือศีลอดอยางสมบูรณแบบ? 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ 

1. ความยําเกรง 

 การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนเปนสาเหตุสําคัญที่สุด

ประการหนึ่ง ที่ชวยใหจิตใจและจิตวิญญาณมีความบริสุทธิ์ 

ผูใดถือศีลอดในเดือนน้ีดวยจิตที่เปยมศรัทธาและหวังในผล

บุญตอบแทน จิตใจของเขาก็จะมีความผุดผอง หางไกลจาก

ความชั่วรายและการฝาฝน ทั้งนี้ การขัดเกลาจิตใจใหมีความ
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สะอาดบริสุทธิ์ ถือเปนเปาหมายสูงสุดประการหนึ่งของการถือ

ศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ َيامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما �لّصِ َّ  ِمن �
ّلُ�مۡ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القمة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

ความวา "บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย การถือศีลอดไดถูกกําหนด

แกพวกเจาแลว เชนเดียวกับท่ีไดถูกกําหนดแกบรรดาผูคน

กอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง" (อัล-บะ

เกาะเราะฮ:ฺ 183) 

 ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อันนาศิรฺ อัสสะอฺดีย เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “อัลลอฮฺตะอาลาตรัสถึงประโยชนอัน

ย่ิงใหญของการถือศีลอด โดยพระองคตรัสวา ﴿   ّۡلُ�م ََ ﴾  ََّتُقونَ   ََ  

หมายถึง เพื่อใหการถือศีลอดนําพาพวกเจาสูการบรรลุซึ่งตัก

วา และดวยการถือศีลอดน้ี พวกเจาก็จะเปนสวนหนึ่งจาก

บรรดาผูที่มีความยําเกรง ซึ่งคําวาตักวานั้นครอบคลุมทุกสิ่ง

ที่อัลลอฮฺทรงโปรดและพอพระทัย ไมวาจะเปนการทําสิ่งซึ่ง

เปนท่ีรักของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค หรืองดเวนสิ่งที่

เปนการฝาฝนอัลลอฮฺและเราะสูล 
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 การถือศีลอดจึงเปนหนทางท่ีสําคัญที่สุด ในการที่จะ

บรรลุซึ่งเปาหมายอันย่ิงใหญซึ่งมีความสําคัญ และนําไปสู

ความสุขความสําเร็จ ทั้งน้ี เนื่องจากผูถือศีลอดน้ันจะมุงเขา

หาอัลลอฮฺตะอาลา ดวยการงดเวนสิ่งท่ีจิตใจของเขาถวิลหา 

ไมวาจะเปนอาหาร เครื่องด่ืม รวมไปถึงสิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

โดยใหความรักท่ีมีตออัลลอฮฺมีความสําคัญเหนือความรักที่มี

ตอตัวเขาเอง” (อัรริยาฎ อันนาซิเราะฮฺ โดย ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน 

อัสสะอฺดีย) 

 การไดบรรลุเปาหมายสูงสุด ซึ่งก็คือ ‘ตักวา’ หรือ

ความยําเกรงอัลลอฮฺนั้น เปนบทเรียนแรกจาก ‘โรงเรียนเราะ

มะฎอน’ ที่ผูถือศีลอดพึงตระหนักและใหความสําคัญเปน

อยางย่ิง ทั้งนี้ผูถือศีลอดที่มีความศรัทธาอยางแทจริงและหวัง

ในผลบุญนั้น เปาหมายสําคัญและความมุงมั่นของเขาจะไม

หยุดอยูที่การขวนขวายเพื่อใหไดมาซึ่งตักวาเฉพาะในชวง

เดือนเราะมะฎอนเทานั้น แตปณิธานความมุงมั่นของเขาสูง

กวาน้ัน กลาวคือเขาจะถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนดวยความ

ต้ังใจอยางเต็มเปยมที่จะตอกยํ้าคํามั่นสัญญาของความเปน
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บาวอยางแทจริง ที่เขามีตออัลลอฮฺ อันสงผลใหเขางดเวนสิ่งที่

เปนบาปความผิดและขอหามตางๆ ตราบที่ยังมีชีวิตอยู 

เดือนเราะมะฎอนสําหรับผูศรัทธาที่มีความมุงมั่นและ

ความสัตยจริงนั้น คือชวงเวลาที่เขาจะปรับปรุงตักวาท่ีเขามี

ตออัลลอฮฺ เปนโอกาสที่จะลบลางบาปความผิดตางๆ และเปน

วาระแหงการเตาบัตกลับตัว เขาจะต้ังปณิธานไวอยางแนวแน

ที่จะยืนหยัดเชื่อฟงอัลลอฮฺจนกวาชีวิตจะหาไม ดังกลาวนี้คือ

สภาพของผูศรัทธาท่ีตระหนักถึงเปาประสงคของเดือนเราะ

มะฎอน และเขาใจบทเรียนท่ีควรไดรับจากเดือนนี้อยางถอง

แท ความเกรงกลัวที่เขามีตออัลลอฮฺจึงมิไดจํากัดแคในชวง

เดือนเดียว แตเปนความเกรงกลัวที่มีตอเนื่องตลอดทั้งชีวิต 

2. การละหมาดยามค่ําคืน 

 ผูศรัทธาจะใหความสําคัญเปนอยางย่ิง กับการ

ละหมาด ‘กิยามุลลัยลฺ’ หรือละหมาด ‘ตะรอวีหฺ’ ในชวงคํ่าคืน

ของเดือนเราะมะฎอน และแมเราะมะฎอนจะผานพนไปเขาก็

ยังดํารงไวซึ่งการละหมาดยามคํ่าคืน ระลึกถึงอัลลอฮฺ สํานึก

ในความผิดบาป รวมถึงความดีอ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอ 
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ทั้งน้ี เนื่องจากวาผูศรัทธานั้น เมื่อไดละหมาดในเดือน

เราะมะฎอนดวยความศรัทธาท่ีเต็มเปยมและหวังในผลบุญ

แลว เขาจะรับรูถึงความหอมหวานของการยืนละหมาดยามคํ่า

คืน ซึ่งสงผลใหจิตใจมีความสุขความสงบ เมื่อเปนเชนน้ันเขาก็

คงจะไมยอมละท้ิงสิ่งดีๆ เหลานี้ โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อเขา

ตระหนักดีวาการละหมาดยามคํ่าคืนน้ันบงบอกถึงความมี

เกียรติของเขา และเปนโอกาสสําคัญท่ีคําวิงวอนขอของเขาจะ

ไดรับการตอบรับและตอบสนอง อีกทั้งบาปความผิดตางๆ ก็

จะไดรับการอภัย 

การละหมาดยามคํ่าคืนในเดือนเราะมะฎอน เปนการ

ฝกฝนใหผูศรัทธาตระหนักถึงความสําคัญของการละหมาด

ยามคํ่าคืนในเดือนอ่ืนๆ การไดยืนละหมาดยามคํ่าคืนในเดือน

นี้หรือเดือนใดก็ตาม ถือเปนเกียรติอยางย่ิงสําหรับผูศรัทธา 

และเปนการลบลางความผิด ทั้งยังเปนสาเหตุใหไดรับผลบุญ

ตอบแทนอันใหญหลวง ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา 

ۡلِ  َوِمنَ  ﴿ َّ دۡ  � َّ َتَه �  ََّك  نَافِلَةٗ  بِهِۦ ََ ََ ن َع
َ
َثَك  أ ََ ۡب َُّك  َُ ُۡموٗدا َمَقاٗما ََ َّ 

 ]  ٧٩: ساءاإل[ ﴾ ٧
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ความวา "และจากบางสวนของกลางคืนเจาจงต่ืนขึ้นมา

ละหมาดในเวลาของมัน  เปนการสมัครใจสําหรับเจา  หวังวา

พระเจาของเจาจะทรงใหเจาไดรับตําแหนงที่ถูกสรรเสริญ" 

(อัล-อิสรออ: 79) 

3. การใครครวญอัลกุรอาน 

 การอานอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนทําใหผูศรัทธา

ไดรับบทเรียนอันล้ําคาที่นําพาสูสัจธรรมและหนทางแหงความ

ดีงาม ทั้งยังมีสวนทําใหความศรัทธาของเขาที่มีตออัลลอฮฺ

เพิ่มพูนขึ้นอีกดวย เมื่อไดสัมผัสผลลัพธอันนาประทับใจที่ได

จากการอานอัลกุรอานในเดือนนี้ เขาก็ยอมมีความรักความ

ผูกพันตออัลกุรอาน และอานอัลกุรอานทุกวันอยางสม่ําเสมอ

แมเดือนเราะมะฎอนจะลวงผานไปแลวก็ตาม 

ทั้งน้ี เพราะเขาไดรับรูถึงผลของการอานอัลกุรอานท่ีมี

ตอจิตวิญญาณของเขา และตอการดําเนินชีวิตอยูบนทางนํา

อยางเที่ยงตรง จึงกลาวไดวาเดือนเราะมะฎอนนั้น นอกจาก

จะเปนเดือนที่ผูศรัทธาปลีกตัวเพื่อทุมเทใหกับการอานอัลกุ

รอานแลว ยังเปนโอกาสใหเขาไดตระหนักถึงความจําเปนที่
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จะตองมีสิ่งเตือนสติใหเขาระลึกถึงอัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็

คืออัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

َُۡقۡرَءانَ  َ�َٰذا ِِنّ  ﴿ ۡهِدي � ۡقَومُ  ِ�َ  لِّلِ�  َُ
َ
ُ  أ ِينَ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ  َوُ�بَّ�ِ َّ َملُونَ  � َۡ َُ 

 ِ ٰل َّ نّ  َ�ِٰت �َ
َ
ۡجٗر� لَُهمۡ  أ

َ
 ]  ٩: اإلساء[ ﴾ ٩ َكبِٗ�� أ

ความวา "แทจริง  อัลกุรอานนี้นําสูทางท่ีเที่ยงตรงย่ิง  และแจง

ขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายวา  สําหรับ

พวกเขานั้นจะไดรับการตอบแทนอันย่ิงใหญ" (อัล-อิสรออ: 9) 

 การอานอัลกุรอานของผูศรัทธานั้นมิไดจํากัดชวงเวลา

เฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น แตยังตอเนื่องไปถึงหลัง

เดือนเราะมะฎอน ตราบเทาที่เขายังจําเปนตองไดรับการ

เตือนสติ ซึ่งแนนอนวาความจําเปนดังกลาวนั้นไมมีวันสิ้นสุด

ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู! 

 เราะมะฎอนคือโรงเรียนแหงอัลกุรอาน โดยอัลกุรอาน

ไดถูกประทานลงมาในเดือนนี้ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

َمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ ِيٓ  ََ َّ نزَِل  �
ُ
َُۡقۡرَءانُ  َِيهِ  أ  ]  ١٨٥: القمة[ ﴾ �

ความวา "เดือนรอมฏอนน้ัน เปนเดือนท่ีอัลกุรอานไดถูกประทาน

ลงมา" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 185) 
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ดวยเหตุนี้ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จึงหมั่นทบทวนใครครวญอัลกุรอาน พรอมๆ กับทานญิบรีลใน

เดือนเราะมะฎอน ดังปรากฏรายงานท่ีถูกตองซึ่งบันทึก

โดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม 

 ซึ่งถาหากเราพิจารณาไตรตรองความสัมพันธระหวาง

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับอัลกุรอาน จะ

พ บ ว า ท า น เ ป น ผู ที่ ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร อ า น แ ล ะ

ใครครวญอัลกุรอานมากที่สุด ดังน้ัน เมื่อมีผูถามทานหญิง

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ถึงอุปนิสัยของทานเราะสูล นาง

จึงตอบวา “อุปนิสัยของทานก็คือคําสอนของอัลกุรอาน” 

 ทั้งน้ี ทานมิไดใหความสําคัญกับการทบทวนศึกษาอัล

กุรอานเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น เพียงแตวาในเดือน

เราะมะฎอนทานจะทบทวนใครครวญอัลกุรอานมากกวาเดือน

อ่ืนๆ  ดัง น้ัน พวกเราก็ควรจะให เ ดือนเราะมะฎอนเปน

จุดเริ่มตนที่ดีของการทบทวนศึกษาและอานอัลกุรอานอยาง

สม่ําเสมอ รวมไปถึงการปรับปรุงขัดเกลาจรรยามารยาทให

สอดคลองกับสิ่งที่อัลกุรอานสอนสั่ง จะเห็นวาอัลลอฮฺตะอาลา
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ทรงใชใหเราอานและทบทวนอัลกุรอานอยางใครครวญท้ังใน

เดือนเราะมะฎอนและเดือนอ่ืนๆ โดยพระองคตรัสวา 

ََۡ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ﴿ نَز
َ
َۡك  أ ََ ِ ْ  ُمَ�َٰركٞ  ِ َّدبُّرٓوا ِ ََتَذّكرَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َّ َِ ْ  َو ْولُوا

ُ
ََۡ�ٰبِ  أ َ�ۡ� ٢ ﴾ 

 ]  ٢٩:  ص[
ความวา "คัมภีร  (อัลกุรอาน) เราไดประทานลงมาใหแกเจาซึ่งมี

ความจําเริญ เพื่อพวกเขาจะไดพินิจพิจารณาอายาตตางๆ ของอัล

กุรอานและเพื่อปวงผูมีสติปญญาจะไดใครครวญ" (ศอด: 29) 

 แตเหตุใดผูคนสวนใหญจึงทุมเทใหกับการอานอัลกุ

รอานในเดือนเราะมะฎอน แตกลับทอดทิ้งอัลกุรอานในเดือนที่

เหลืออีกตลอดทั้งปอยางไรเย่ือใย? 

4. ความบริสุทธิ์ใจ 

 และจากโรงเรียนเราะมะฎอนนี้ ผูศรัทธายังไดเรียนรู

เรื่อง ‘อิคลาศ’ หรือความบริสุทธิ์ใจ และการมีเจตนาที่ถูกตอง 

ทั้งนี้ การถือศีลอดของผูศรัทธาในเดือนเราะมะฎอนนั้น มี

เพียงเขากับอัลลอฮฺเทานั้นที่รูวา ในความเปนจริงแลวเขาถือ

ศีลอดหรือไม ซึ่งสิ่งน้ีสะทอนถึงความหมายของความบริสุทธิ์
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ใจอยางชัดเจนย่ิง ดวยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงทรงตอบแทนผูถือศีล

อดดวยผลบุญท่ีย่ิงใหญมหาศาล 

อัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสในหะดีษกุดสียบทหนึ่งวา 

»  ّ ُ آدَ  ِن ااْ  ِل مَ �َ  ُُ
َ
  ةِ شَ عَ �َ  ةُ نَ سَ   الَ   ل

َ
ِ ثَ مْ ب ال ىِ  ٍف عْ ة ِض ائَ مِ  عِ بْ ا ىل سَ هَ ال

 إِ ؛ فَ  ا يَ الّص 
 ل وَ  هُ نّ

َ
 نَ ب

َ
 مِ  هُ ااَ َشَ وَ  هُ امَ عَ َط وَ  هُ تَ  َ هْ شَ  كَ مَ تَ  هُ   ىنّ  هِ اِ  يْ زِ جْ ا ب

َ
  .ِ� جْ ن ب

  هِ ِّ رَ  اءِ قَ لِ  رندَ  ةٌ حَ مْ فَ   وَ هِ مِ طْ فِ  دَ نْ رِ  ةٌ حَ مْ فَ : انتَ حَ مْ فَ  مِ ائِ للَص 
َ
 مِ فَ  ُف  ْ لُ   ول

  مِ ائِ الَص 
َ
  ] رواه الخاري ومسلم[ » ِك سْ المِ  ِح �ْ رِ  نْ مِ  اهللاِ  رندَ  ُّ حَ ب

ความวา “การงานทุกประการของมนุษยนั้นจะไดรับผลบุญ

ตามสวนที่เขาไดกระทํา  โดยความดีหนึ่งจะไดรับผลบุญตอบ

แทนสิบเทาเรื่อยไปจนเจ็ดรอยเทา ยกเวนการถือศีลอด  โดย

ผลตอบแทนของการถือศีลอดนั้นเปนสิทธิของขา  และขาจะ

ตอบแทนตามความประสงคของขาเอง แทจริงเขาไดงดเวน

อารมณความใคร อาหาร และเครื่องด่ืมเพื่อขา สําหรับผูถือศีล

อดน้ันมีความเบิกบานใจอยูสองครั้ง  :เมื่อเขาละศีลอดเขาจะ

เบิกบานใจกับการละศีลอดนั้น  และเมื่อเขาไดพบองคอภิบาล

ของเขา  เขาจะเบิกบานใจ  (กับผลบุญที่ได) จากการถือศีลอด

ของเขา และแทจริงแลวกลิ่นปากของผูที่ถือศีลอดนั้น  มีกลิ่น
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หอม  ณ  อัลลอฮฺ  ย่ิงกวากลิ่นของนํ้าหอมมิสกฺ(ชะมดเชียง)เสีย

อีก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม)   

 ซึ่งการที่อัลลอฮฺทรงปดผลบุญท่ีผูถือศีลอดจะไดรับไว

เปนความลับ ก็เนื่องจากความอิคลาศบริสุทธิ์ใจที่ เขามี

ตอ อัลลอฮฺ  ด วยการงดเวนอารมณความใคร และการ

รับประทานอาหารเพื่อพระองค ทั้งนี้ หากวาเขาจะแสดงออก

แตภายนอกวาถือศีลอดท้ังที่ความเปนจริงมิไดถือก็ยอมทําได 

โดยที่ไมมีผูใดจะลวงรูความจริงไดนอกจากอัลลอฮฺ ดังน้ัน เมื่อ

เขาถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺอยางบริสุทธิ์ใจ และยําเกรงอัลลอฮฺ

แมในขณะท่ีอยูตามลําพังเพียงคนเดียวก็ตาม ก็เปนการ

สมควรที่เขาจะไดรับผลบุญตอบแทนอยางไรขีดจํากัด 

 สิ่งนี้ เปนบทเรียนสําคัญท่ีผู ถือศีลอดจะไดรับจาก

เดือนเราะมะฎอน เปนการเนนยํ้าถึงความเปนบาวอยาง

แทจริงตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ดังที่พระองคตรัสวา 

َۡيايَ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  ِِنّ  قُۡل  ﴿ ََ ِ  َوَمَماِ�  َو ّ ََۡ�ٰلَِم�َ  ََّبِ  ِِ  َ�ِ�َك  َ�  ١ �
ۥۖ  ِمۡرُت  َوَُِ�ٰلَِك  َ�ُ

ُ
۠  أ نَا

َ
ّوُل  َو�

َ
 ]١٦٣   ١٦٢: األنعا [ ﴾ ١ �لُۡمۡسلِِم�َ  أ
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ความวา "จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา  แทจริงการละหมาดของ

ฉัน  การอิบาดะฮฺของฉัน  การมีชีวิตของฉัน  และการตายของ

ฉัน ทั้งหมดนั้นลวนเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระเจาแหงสากลโลก ไม

มีภาคีใดๆ  แกพระองค  และดวยสิ่งน้ันแหละขาพระองคถูกใช 

และขาพระองคคือคนแรกในหมูผูสวามิภักด์ิทั้งหลาย" (อัล-อัน

อาม: 162-163) 

 และพระองคตรัสวา 

َ  قُلِ  ﴿ ِّ ۡ�ُبدُ  �
َ
 ]  ١٤: الزمم[ ﴾ ١ ِديِ�  ّ�ُۥ ُ�ۡلِٗصا أ

ความวา "จงกลาวเถิด  เฉพาะอัลลอฮฺเทานั้นที่ฉันเคารพภักดี

โดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันตอพระองค" (อัซ-

ซุมัรฺ: 14) 

 ซ่ึงอิบาดะฮฺหรือการเคารพภักดีน้ันครอบคลุมทุกคําพูด 

การกระทําภายนอกหรือส่ิงท่ีอยูภายในใจ อันเปนส่ิงท่ีอัลลอฮฺ

ทรงพอพระทัย ท้ังน้ี หากวาความอิคลาศเปนสาเหตุใหผูถือศีล

อดไดรับผลบุญอันใหญหลวงแลว ความอิคลาศในอิบาดะฮฺอื่นๆ 

ไมวาจะในเดือนเราะมะฎอนหรือเดือนใด ก็ถือเปนสาเหตุของ

การไดรับผลบุญอันยิ่งใหญเชนกัน ท้ังน้ี ความอิคลาศซ่ึงเปน
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เง่ือนไขท่ีจะทําใหอิบาดะฮฺถูกตองใชไดน้ัน ถือเปนบทเรียนอัน

ลํ้าคาท่ีสุดขอหน่ึงท่ีผูถือศีลอดไดเรียนรูจากเราะมะฎอน เปน

บทเรียนท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนอยางยิ่งตอตัวเขาท้ังใน

ดานศาสนาหรือการใชชีวิตในโลกดุนยา 

บทเรียนดานการอบรมขัดเกลา 

5. ความอดทน 

 เราะมะฎอนคือเดือนแหงการอดทน ดังจะเห็นวา

จุดเดนสําคัญของเดือนนี้ คือ การควบคุมอารมณความ

ตองการดานอาหารควบคูไปกับความตองการทางเพศ ใน

เดือนน้ีผูศรัทธาจะควบคุมตัวเองมิใหกระทําสิ่งที่เปนการ

ละเมิดขอหามตางๆ เพื่อใหการถือศีลอดของเขาเปนการถือ

ศีลอดท่ีเต็มเปยมดวยศรัทธาและหวังในผลบุญ อันจะสงผล

ใหเขาไดรับผลบุญที่ผูถือศีลอดพึงไดรับ 

 ผูถือศีลอดตองอดทนตอความหิวกระหาย อดทนตอ

การงดเวนสิ่งที่ไรสาระ และคําพูดโปปดหรือหยาบคาย และ

เขายังตองมีความอดทนในการอานอัลกุรอาน และละหมาด

ตะรอวีหฺ หรือกิยามุลลัยลฺ โดยมุงมั่นท่ีจะไดรับการอภัยใน
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บาปความผิด และไดมาซึ่งความพอพระทัยของพระผูอภิบาล 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 هُ امَ َا  نْ مَ ؛ �َ  هُ امَ يَ م �ِ �ُ لَ  ُت نْ نَ سَ وَ  ان  َض مَ رَ  ا َ يَ م ِا �ُ يْ لَ رَ  َض مَ فَ  اهللاَ  نّ ىِ  «
 كَ  هِ ِِ  ْ نُ ذُ  نْ مِ  جَ مَ ااًا خَ سَ تِ احْ انًا وَ مَ �ْ ىِ  هُ امَ قَ وَ 

َ وَ   ِ  ْ يَ
َ
  هُ تْ ل

ُ
  ] رواه النسائ[ » هُ مّ ب

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงบัญญัติใหการถือศีลอดเดือน

เราะมะฎอนเปนขอบังคับท่ีพวกทานตองปฏิบัติ และฉันก็ได

วางแนวทางการละหมาดยามคํ่าคืนในเดือนน้ีใหพวกทานได

ยึดเปนแบบอยาง ดังนั้น ผูใดถือศีลอดและละหมาดยามคํ่า

คืนในเดือนน้ีดวยใจที่เปยมศรัทธาและหวังในผลบุญตอบแทน 

เขาจะหลุดพนจากบาปความผิดตางๆ (กระท่ังปราศจากบาป

ใดๆ) เหมือนเมื่อครั้งท่ีมารดาของเขาใหกําเนิดเขาออกมา” 

(บันทึกโดยอันนะสาอีย) 

   เมื่อเดือนเราะมะฎอนผานพนไป ผูศรัทธาจะพบวา

ตัวเขานั้นมีความพรอมท่ีจะอดทนในการเคารพภักดีตออัลลอ

ฮฺ เคยชินกับการหักหามใจใหหลีกหางจากอารมณใฝตํ่า และ

สามารถดํารงตนอยูในความดีงามและออกหางจากสิ่งที่เปน
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การฝาฝนไดอยางไมยากลําบาก ซึ่งน่ีก็เปนบทเรียนสําคัญขอ

หน่ึงที่เราจะไดเรียนรูจากเดือนเราะมะฎอน 

ความอดทนนั้นมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ณ อัลลอฮฺ 

โดยถือเปนคร่ึงหน่ึงของการศรัทธา และยังเปนสาเหตุใหผู

ศรัทธาไดรับผลบุญอยางไรขีดจํากัดดวย ดังนั้น การบรรลุซึ่ง

เปาหมายสําคัญน้ีในเดือนเราะมะฎอน จึงถือเปนผลลัพธท่ี

สําคัญท่ีสุดประการหนึ่งซึ่งผูถือศีลอดพึงไดรับจากการถือศีล

อด แมเราะมะฎอนจะผานพนไป แตความอดทนของเขาใน

การประกอบคุณงามความดี หรืออดทนท่ีจะไมกระทําสิ่งท่ีเปน

การละเมิดฝาฝน ก็มิไดสิ้นสุดไปดวย  

เขาเคยอดทนตอความหิวกระหายในเดือนเราะ

มะฎอนเพียงเพราะหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺเชนไร ในเดือน

อ่ืนๆ เขาก็จะอดทนหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีหะรอมตองหามอยางหนัก

แนน ไมวาจะเปนเรื่องอาหารการกิน บาปความผิดตางๆ หรือ

การกระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนและเปนสิ่งชั่วราย เขาจะยึด

มั่นในความอดทน เพราะความอดทนทําใหศรัทธาของเขา

สมบูรณ ท้ังยังเปนหนทางสูความรอดพนปลอดภัยและ

ประสบความสําเร็จ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 
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﴿ ِ�ۡ ََ َۡ �َ�ٰنَ  ِِنّ  ١ َو� ِينَ  ِِّ�  ٢ ُخۡ�ٍ  ََِ�  �ۡ�ِ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ٰتِ  وََعِملُوا َّ َ� 
 ْ ْ  بِٱۡ�َّقِ  َوتََواَصۡوا  ]  ٣   ١: العص[ ﴾ ٣ بِٱلّصۡ�ِ  َوتََواَصۡوا

ความวา "ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยน้ัน  อยูในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีท้ังหลาย 

และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เปนสัจธรรม  และตักเตือนกัน

และกันใหมีความอดทน" (อัล-อัศร:ฺ 1-3) 

6. การตอสู 

การตอสูถือเปนอีกบทเรียนสําคัญอีกประการหน่ึงที่

เราไดรับจากโรงเรียนเราะมะฎอน ตลอดเดือนเราะมะฎอนผู

ถือศีลอดตองยืนหยัดตอสูไมวากับตัวเอง อารมณใฝตํ่า หรือ

ชัยฏอน พยายามขมจิตใจมิใหเตลิดไปกับสิ่งชั่วราย และขจัด

ความรูสึกนึกคิดที่ชักจูงไปในทางท่ีไมดีงาม เพื่อท่ีเขาจะไดรับ

ผลบุญของการถือศีลอดอยางครบถวนสมบูรณที่สุด 

การตอสูระหวางถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนดังที่

กลาวมาน้ี ถือเปนสวนสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งที่จะชวยใหมี

ความมั่นคงหนักแนนในศาสนา อัลลอฮฺตรัสวา 
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ِينَ  ﴿ َّ ْ  َو� ّنُهمۡ  َِيَنا َ�َٰهُدوا َُ َۡهِد ََ  ۚ َ  ننّ  ُسُبلََنا ِّ  ﴾ ٦ �لُۡمۡحِسنِ�َ  لََمعَ  �
 ]  ٦٩: العنكب ت[

ความวา "และบรรดาผูตอสูด้ินรนในทางของเรา แนนอน เรา

จะชี้แนะแนวทางที่ถูกตองแกพวกเขาสูทางของเรา และแทจริง

อัลลอฮฺทรงอยูกับผูกระทําความดีท้ังหลาย" (อัล-อันกะบูต: 

69) 

ดวยเหตุนี้ ผูถือศีลอดจะสัมผัสกับผลลัพธของการ

ฝกฝนตนเองใหยืนหยัดตอสูไดอยางรวดเร็วและชัดเจน โดย

เขาสามารถที่จะประกอบอิบาดะฮฺไดอยางไมยากลําบาก ไม

วาจะเปนการระลึกถึงอัลลอฮฺ การอานอัลกุรอาน หรือการ

ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่เปนฟรฎและสุนัตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ย่ิงเขาตอสูเอาชนะตัวเองไดมากเพียงไร ก็ย่ิงสงผล

ชัดเจนตอความสามารถของเขาในการประกอบคุณความดี 

 นี่คืออีกบทเรียนหนึ่งที่มุสลิมผูชาญฉลาดจะไดรับและ

นําไปประยุกตใชในชีวิตของเขาหลังเดือนเราะมะฎอน ทั้งน้ี 

การจะปฏิเสธแรงชักจูงของจิตใจใฝตํ่า อารมณความรูสึก 

ชัยฏอนมารราย หรือสิ่งลอลวงเยายวนใจตางๆ ในโลกดุนยา
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ไดนั้น ตองอาศัยการยืนหยัดตอสูอยางแนวแน ไมวาในเดือน

เราะมะฎอนหรือเดือนอ่ืนๆ เดือนเราะมะฎอนจึงเปนเสมือน

โรงเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูศรัทธาไดทบทวนความต้ังใจท่ีจะ

ตอสูเอาชนะจิตใจตัวเอง และเตรียมพรอมสําหรับการเดินหนา

ตอไปอยางยืนหยัดและมั่นคง เมื่อเดือนเราะมะฎอนผานพน

ไปเขาก็จะยังคงยืนหยัดตอสู โดยหวังผลตอบแทนในโลกอาคิ

เราะฮฺและความเมตตาของพระผูอภิบาล อัลลอฮฺตรัสวา 

�َ�ٰنَ  َخلَۡقَنا َََقدۡ  ﴿  ]  ٤: ال�[ ﴾ ٤ َكَبدٍ  ِ�  �ۡ�ِ

ความวา "โดยแนนอนเราไดบังเกิดมนุษยมาเพื่อเผชิญความ

ยากลําบาก" (อัล-บะลัด: 4) 

 นักอรรถาธิบายอัลกุรอานกลาววา หมายถึง เขาจะตอง

ตอสูตรากตรํากับส่ิงตางๆ ในโลกดุนยาและในอาคิเราะฮฺ ซ่ึงการ

ตอสูตรากตรําน้ีครอบคลุมทุกชวงอายุของมนุษย ดังปรากฏใน

หะดีษซ่ึงทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َاِوَد َفْفَسَك وََوَ اَك ف َذاِت اِهللا رّز وََجّل  «
ُ
ْن َ

َ
َهاِد ب َِ فَْضُل ا

َ
رواه با  [ »ب

  ] نعيم
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ความวา “การญิฮาดตอสูท่ีประเสิรฐท่ีสุด คือการท่ีทานตอสูกับ

ตัวเองและอารมณความรู สึก เพื่ออัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอบ ู

นุอัยมฺ) 

บทเรียนดานจรรยามารยาท 

7. การระวังคําพูด 

 มีหะดีษหลายบทท่ีกลาวถึงมารยาทอันงดงามขอนี้ 

และขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับคําพูดขณะถือศีลอด เพื่อใหการถือ

ศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและการปฏิบัติตามคําแนะนํา

เหลานั้น ไดรับการพัฒนาจนกลายเปนอุปนิสัยและจรรยา

มารยาทติดตัวไปตลอดชีวิต 

 มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลา

วา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

    ِ َا   ُ  ْ يَ  ا كنَ ذَ إِ   فَ ةٌ نّ جُ  ا ُ يَ الّص «
َ
رواه [ »ُخَ ْص ال يَ فث  وَ مْ ال يَ م فَ �ُ دِ حَ ب

 ]الخاري
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ความวา “การถือศีลอดน้ันเปนโลปองกัน ดังน้ันในวันที่คน

หน่ึงคนใดในหมูทานถือศีลอด ก็อยาไดพูดจาลามก หรือ

เอะอะโวยวาย” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 

 หะดีษบทน้ีไดสงเสริมใหผูศรัทธาระมัดระวังคําพูด 

และหลีกเลี่ยงคําพูดที่แข็งกระดาง หยาบโลน หรือลามก

อนาจาร และปรากฏในรายงานหะดีษอีกบทหน่ึงวา ทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 ] رواه اان حبان[ »ِث فَ المَ وَ   ِ ةْ اللَ  نَ ا مِ مَ فّ �ِ   وَ اِب الَشَ وَ  ا ِ عَ الطَ  ِن رَ  ا ُ يَ الّص  َس يْ لَ «

ความวา “การถือศีลอดนั้นมิใชแคเพียงการงดเวนอาหารและ

เครื่องด่ืม แตตองงดเวนสิ่งไรสาระและคําพูดท่ีลามกอนาจาร

ดวย” (บันทึกโดย อิบนุ หิบบาน) 

 และในหะดีษอีกบทหนึ่งทานกลาววา 

َ  نْ مَ «  ِف  ةٌ اجَ حَ  هللاِ  َس يْ لَ   فَ َل هْ اََ   وَ هِ اِ  َل مَ العَ وَ  رِ وْ الزُ  َل  ْ قَ  عْ دَ يَ  مْ ل
َ
 عَ دَ يَ  نْ  ب

 ]رواه الخاري[ »هُ ااَ َشَ وَ  هُ امَ عَ طَ 

ความวา “ผูใดไมงดเวนคําพูดและการกระทําที่เปนการโกหก

มดเท็จและสิ่งไรสาระ การอดอาหารและน้ําของเขาก็มิไดเปน

ที่ตองการของอัลลอฮฺแตอยางใด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 
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 เราะมะฎอนจึงเปรียบไดดังโรงเรียนที่มุสลิมจะเรียนรู

การระมัดระวังคําพูด และฝกฝนมารยาทการสนทนาพูดคุย 

ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปญหาความวุนวายตางๆ ที่มักจะมีลิ้น

เปนตนเหตุสําคัญ เคยมีผูถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม วามุสลิมคนใดประเสริฐที่สุด? ทานตอบวา 

ِ  نْ مِ  نَ  ْ مُ لِ سْ المُ  مَ لِ سَ  نْ مَ «   ]رواه الخاري ومسلم[ »هِ دِ �َ وَ  هِ انِ سَ ل

ความวา “คือผูที่พี่นองมุสลิมตางปลอดภัยจากลิ้นและมือของ

เขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

 และในหะดีษอีกบทหนึ่ง ทานกลาววา 

 هِ يْ لَ جْ رِ  ْ�َ ا �َ مَ وَ   هِ يْ يَ حْ ـلِ  ْ�َ ا �َ مَ  ِلْ  نْ مَ ْض يَ  نْ مَ «
َ
ُ  نْ مَ ْض ؛ ب

َ
رواه [ »ةَ نّ اََ  ل

 ]الخاري

ความวา “ผูใดสามารถรักษาสิ่งที่อยูระหวางกระดูกขากรรไกร

(ลิ้น) และสิ่งที่อยูระหวางขาของเขา(อวัยวะเพศ)ได ฉันขอ

รับประกันวาเขาจะไดเขาสวรรค” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 

 การระวังรักษาลิ้นใหพูดแตสิ่งที่ ดีนั้นถือเปนการ

รับประกันอยางหนึ่งวาจะไดรับสรวงสวรรคตอบแทน ดังนั้น 

บทเรียนขอนี้จึงเปนบทเรียนล้ําคาย่ิงท่ีผูศรัทธาไดรับจากการ
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ถือศีลอด ทั้งนี้ หากวาผูถือศีลอดสามารถระมัดระวังคําพูด

ของตนเองเปนเวลาหนึ่งเดือนเต็ม มิใหกลาวถอยคําที่หยาบ

คาย ติฉินนินทา ยุแยงใหผูอ่ืนทะเลาะกัน ตลอดจนคําพูดที่ไร

สาระ หรือโกหกหลอกลวง แนนอนวาสิ่งดังกลาวจะชวยใหเขา

สามารถควบคุมระวังคําพูดของเขาในเดือนอ่ืนๆ ได 

8. งดเวนการตอบโตดวยสิ่งท่ีไมดี 

 บทเรียนขอน้ีมีหะดีษเปนหลักฐานสนับสนุน นั่นคือ

คํากลาวของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีวา 

  هُ ااَ سَ  ؤٌ مً امْ  نِ إِ فَ «
َ
  دٌ حَ ب

َ
 فَ   هُ لَ اتَ قَ  وْ ب

ْ
 ]رواه الخاري[ »مٌ ائِ ؤ َا مُ  امْ ِّ ىِ : ْل قُ يَ ل

ความวา “ถาหากวามีผูใดดาทอตอวาเขา หรือชวนทะเลาะ

เบาะแวง ก็ใหเขากลาวแตเพียงวา: ฉันเปนผู ท่ีถือศีลอด” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 

 มารยาทขอน้ีนอกจากจะชวยเตือนสติผูถือศีลอดมิให

พลั้งเผลอตอบโตผูที่ดาวาตนดวยถอยคําท่ีไมดีไมงามอันเปน

ผลใหการถือศีลอดของเขาไมสมบูรณแลว ยังฝกใหเขาเปนคน

รูจักใหอภัยจนกลายเปนนิสัยท่ีติดตัวตอเนื่องไปแมกระทั่งหลัง

สิ้นสุดเดือนเราะมะฎอน โดยเขาจะสามารถยกโทษ ใหอภัย 
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และมีความอดทนอดกลั้น และดวยมารยาทอันประเสริฐน้ี เขา

จะไดรับผลบุญและรางวัลอันย่ิงใหญซึ่งอัลลอฮฺไดทรงสัญญา

ไวสําหรับผูที่ชอบใหอภัยแกผูอ่ืน 

 ผูศรัทธานั้ นนอกจากจะระวังรั กษาคําพูดและ

หลีกเลี่ยงการดาทอผูอ่ืนขณะถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน

แลว จําเปนที่เขาจะตองตอบโตผูอ่ืนดวยวิธีการที่ดีดวย ดัง

ที่อัลลอฮฺตรัสถึงคุณลักษณะของ ‘อิบาดุรเราะหฺมาน’ หรือบาว

ซึ่งเปนที่รักของพระองควา 

ََۡ�ِٰهلُونَ  َخاَطَبُهمُ  نَذا ﴿ �  ْ  ]  ٦٣: الفمقان[ ﴾ ٦ َسَ�ٰٗما قَالُوا

 ความวา "และเมื่อพวกเขาโงเขลากลาวทักทายพวกเขา  พวก

เขาจะกลาววา ศานติ หรือสลาม" (อัล-ฟุรกอน: 63) 

 เดือนเราะมะฎอนจึงเปนดังโรงเรียนท่ีชวยขัดเกลา

และสงเสริมมารยาทขอนี้ ดวยการใหผูถือศีลอดกลาวตอบผู

ที่มาหาเรื่องแตเพียงวา  ِّ مٌ ائِ  َا ى  (ฉันถือศีลอด) 

 วันหน่ึงระหวางที่ทานอุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ เดินทางพรอมดวยองครักษประจําตัวผานสถานที่

หน่ึงซึ่งมืดมาก ทานไดเดินชนชายผูหนึ่งโดยมิไดเจตนา ชายผู
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นั้นจึงกลาวตวาดขึ้นมาวา “นี่คุณบาหรือไง?” ทานอุมัรฺ กลาว

ตอบแตเพียงวา “เปลา” จังหวะนั้นองครักษของทานก็พุงเขา

หาชายคนดังกลาวเพื่อจะทําการสั่งสอน แตทานอุมัรฺ บิน อับ

ดุลอะซีซ ไดหามไวพรอมกลาววา “ชากอน เขาเพียงแตถามวา

ฉันบาหรือเปลา ซึ่งฉันก็ตอบเขาไปแลว” 

 คําตอบของทานอุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ ดังกลาวน้ีคือ

มารยาทเดียวกับสิ่งที่อิสลามสอนใหผูถือศีลอดพึงยึดถือ และ

คําพูดเชนนี้คือสิ่งท่ีอิสลามสงเสริม กลาวคือเปนคําพูดที่ไม

นําพาไปสูการทะเลาะเบาะแวง หรือกอใหเกิดความวุนวาย 

เชนนี้แหละคือลักษณะของผูศรัทธา ไมวาจะเปนมารยาทหรือ

คําพูดของเขาลวนนํามาซึ่งสันติและความสงบสุข  

9. การใหอภัย 

 เราะมะฎอนคือเดือนแหงความเมตตาและการใหอภัย 

ในเดือนนี้อัลลอฮฺจะทรงประทานความเมตตาอยางเหลือลน 

และจะทรงอภัยใหแกปวงบาวของพระองค โดยในทุกคํ่าคืน

ของเดือนเราะมะฎอนจะมีผูคนจํานวนมากไดรับความเมตตา

ใหรอดพนจากไฟนรก 
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 พระองคทรงใหสัญญาวาจะใหอภัยแกผูที่ถือศีลอด

และยืนละหมาดยามคํ่าคืนของเดือนเราะมะฎอนอยางมุงมั่น

และหวังในผลบุญ และทรงกําหนดให ‘ลัยละตุลก็อดรฺ’ เปนคืน

แห งการอภัยโทษ ความหมายอัน ย่ิง ใหญ เหล า น้ี เปน

แรงผลักดันและฝกฝนใหผูศรัทธากลายเปนผูที่ชอบใหอภัย

และมีเมตตาตอผูอ่ืน ทั้งนี้ ผูที่ชอบใหอภัยผูอ่ืนนั้น เปนผูที่

สมควรจะไดรับการอภัยจากอัลลอฮฺมากกวาคนท่ัวไป เพราะ

พระองคทรงชอบการใหอภัย ดังที่พระองคตรัสวา 

َ  ِِنّ  َو�ۡصَفحۚۡ  َ�ۡنُهمۡ  فَٱۡ�ُف  ﴿ ِّ ِّب  �  ]  ١٣: دة الائ[ ﴾ ١ �لُۡمۡحِسنِ�َ  ُُ

ความวา "จงอภัยใหแกพวกเขาเถิด  และเมินหนาเสีย แทจริง 

อัลลอฮฺนั้นทรงชอบผูทําดีทั้งหลาย" (อัล-มาอิดะฮฺ: 13) 

 ท้ังน้ี การตอบแทนของอัลลอฮฺน้ันจะขึ้นอยูกับการ

กระทํา กลาวคือผูใดใหอภัยผูอื่น อัลลอฮฺก็จะทรงใหอภัยแกเขา 

ผูใดยกโทษใหผูอื่น อัลลอฮฺก็จะทรงยกโทษใหแกเขา บทเรียน

จากเดือนเราะมะฎอนขอน้ีถือเปนขอคิดสําคัญสําหรับผูศรัทธา 

เรื่องการใหอภัยตอความผิดพลาดของผูอื่น และการมีความ

เมตตาตอผูท่ีกระทําผิด อัลลอฮฺตรัสช่ืนชมผูท่ีมีลักษณะเชนน้ีวา 
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ََۡ�ِٰظِم�َ  ﴿ ََۡغۡيَظ  َو� اَِ�َ  � ََ َۡ ُ  �َّاِس�  َعنِ  َو� ِّ ِّب  َو�  لآ[ ﴾ ١ �لُۡمۡحِسنِ�َ  ُُ
 ]  ١٣٤: رممان

ความวา "และบรรดาผูขมโทษและบรรดาผูใหอภัยแกเพื่อน

มนุษย และอัลลอฮฺน้ันทรงรักผูกระทําดีท้ังหลาย" (อาล อิมรอน: 

134) 

บทเรียนดานสังคม 

10. การบริจาคใหทาน 

 เปนที่ทราบกันดีวาเดือนเราะมะฎอนนั้นเปนเดือน

แหงความเอ้ืออาทรและการให เปนเดือนแหงการเผื่อแผและ

บริจาคทาน ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูเปน

แบบอยางของเรานั้น ในเดือนเราะมะฎอนทานจะเปนผูที่

รีบเรงตอการเอ้ืออาทรและเผื่อแผตอผูยากไรอยางไมรีรอ ย่ิง

กวาสายลมท่ีพัดผาน (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) ไม

วาผูใดรองขออะไรจากทาน ทานก็จะให (บันทึกโดย อะหฺมัด) 

 สิ่งนี้ถือเปนบทเรียนสําคัญสําหรับผูถือศีลอด เปนการ

ฝกฝนใหเขาเปนผูที่มีความเอ้ืออาทรและเผื่อแผชวยเหลือผูอ่ืน 

โดยเฉพาะผูยากจนยากไรและผูขัดสน 
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 ลองพิจารณาดูสภาพของผูถือศีลอดในขณะที่เขาได

สัมผัสกับความออนเพลียและความหิวกระหาย เขาจะรูสึกเชน

ไร? เมื่อเขาเผื่อแผทําดีตอผูยากไรท่ีขัดสนเงินทอง แนนอนวา

เขายอมรับรูไดถึงความทุกขทรมานและความหิวโหยที่ผูยากไร

คนดังกลาวตองเผชิญในเดือนอ่ืนๆ นอกจากเดือนเราะมะฎอน

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนแรงผลักดันสําคัญใหเขามีความเอ้ืออาทร

และเผื่อแผตอผูอ่ืน 

 การบริจาคทานนั้นอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนดวยผล

บุญอันย่ิงใหญ ไมวาจะเปนการบริจาคในเดือนเราะมะฎอน

หรือเดือนอ่ืนๆ เพียงแตผลบุญของการบริจาคในเดือนเราะ

มะฎอนนั้นจะมากกวาเปนทวีคูน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา “ในสวรรคน้ันมีหองหับตางๆ ซึ่งผูท่ีอยู

ดานบนสามารถมองเห็นผูที่อยูดานลาง และผูท่ีอยูดานลางก็

สามารถมองเห็นผูท่ีอยูดานบนได” เศาะหาบะฮฺกลาวถามวา 

“มันถูกเตรียมไวสําหรับผูใดหรือครับทานเราะสูล?” ทานตอบ

วา “สําหรับผูที่พูดจาไพเราะ บริจาคอาหาร ถือศีลอดอยาง

สม่ําเสมอ และละหมาดยามคํ่าคืนขณะที่ผูอ่ืนกําลังหลับใหล” 

(บันทึกโดยอะหฺมัด) 
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 เราะมะฎอนจึงเปนเดือนที่สงเสริมใหผูศรัทธามีความ

เอ้ือเฟอเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน เปนไปไดวาดวยสาเหตุดังกลาว

อัลลอฮฺจึงไดทรงบัญญัติใหมุสลิมซึ่งบรรลุศาสนภาวะแลว 

และมีอาหารเพียงพอสําหรับวันอีดตองจาย ‘ซะกาตฟฏรฺ’ 

11. ความเปนปกแผนของชาวมุสลิม 

 การที่ชาวมุสลิมถือศีลอดอยางพรอมเพรียงใน

ชวงเวลาเดียวกัน รวมละหมาดตะรอวีหฺพรอมกัน ละศีลอด

และทานอาหารสะหูรฺพรอมกัน รวมไปถึงการฉลองรื่นเริงในอีด

วันเดียวกัน ลวนเปนภาพท่ีแสดงออกถึงความเปนปกแผนและ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวมุสลิม 

มุสลิมทุกคนจึงควรยึดภาพอันงดงามน้ีเปนจุดเริ่มตน

สําหรับการรวมตัวกันอยางเปนเอกภาพบนพื้นฐานของทางนํา

และความถูกตอง อันจะนําซึ่งความผาสุกและความดีงามทั้ง

ในโลกนี้และโลกหนา และจําเปนท่ีมุสลิมจะตองหลีกเลี่ยงสิ่งที่

เปนสาเหตุของความแตกแยกราวฉาน ซึ่งเปนภัยตอความเปน

ปกแผนของมุสลิมย่ิงกวาอาวุธของขาศึกศัตรู อัลลอฮฺตะอาลา

ตรัสวา 
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﴿  ْ ِ  ِ�َۡبلِ  َو�ۡ�َتِصُموا ِّ ا � َٗ ْۚ  َوَ�  َ�ِي ْ  َََفّرقُوا َمَت  َو�ۡذُكُروا َۡ ِ ِ  ن ِّ  ِِذۡ  َعَلۡيُ�مۡ  �
ۡعَدآءٗ  ُكنُتمۡ 

َ
ََّف  أ ۡصَبۡحُتم قُلُوُُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَََ

َ
َمتِهِۦٓ  فَأ َۡ ِ : رممان آل[ ﴾ ِِۡخَ�ٰٗنا بِن

١٠٣  [ 

ความวา "และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพรอมกัน

ท้ังหมด และจงอยาแตกแยกกัน และจํารําลึกถึงความเมตตา

ของอัลลอฮฺท่ีมีแตพวกเจาขณะท่ีพวกเจาเปนศัตรูกัน แลว

พระองคไดทรงใหสนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวกเจา  แลว

พวกเจาก็กลายเปนพี่นองกันดวยความเมตตาของพระองค" 

(อาล อิมรอน: 103) 
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บทสงทาย 

 พี่นองมุสลิม ท่ีรัก เ ดือนเราะมะฎอนนั้นถือเปน

ชวงเวลาแหงความดีอันประเสริฐท่ีสุด ซึ่งเปนโอกาสสําคัญที่

มุสลิมจะทําความดีและรับผลบุญอันใหญหลวง แตผูศรัทธาที่

ชาญฉลาดน้ัน ความมุงมั่นของเขาจะไมหยุดอยูเฉพาะใน

เดือนเราะมะฎอน แตเขาจะใชโอกาสของเดือนเราะมะฎอน

เปนจุดเริ่มตนไปสูคุณความดีในเดือนอ่ืนๆ และเปนเสมือน

โรงเรียนที่ใหผูศรัทธาไดปรับปรุงทบทวนเจตนาและความ

ต้ังใจของตน พรอมมุงมั่นที่จะยืนหยัดในการเคารพภักดีอัลลอ

ฮฺ ทั้งนี้ การงานที่อัลลอฮฺทรงชอบที่สุดนั้น คือการงานที่ไดรับ

การปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ แมจะเปนการงานเพียงเล็กนอยก็

ตาม และพึงตระหนักไวเสมอวาพระผูอภิบาลของเดือนเราะ

มะฎอนน้ัน ก็คือพระผูอภิบาลของเดือนอ่ืนๆ เชนเดียวกัน และ

สิ่งใดที่ อัลลอฮฺทรงชอบใหกระทําในเดือนเราะมะฎอน 

พระองคก็ทรงชอบใหกระทําสิ่งนั้นในเดือนอ่ืนๆ เชนกัน 


