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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 “เราะมะฎอน” กาวแรกสูการเปล่ียนแปลงชีวิต 
 

มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ความจําเริญและความ
ศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอ
ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดยไมมีภาคี
ใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาว
และศาสนทูตของพระองค  

 “เราะมะฎอน” เปนเทศกาลอันย่ิงใหญสําหรับประชาชาติ
มุสลิมเทศกาลหนึ่ง ที่ปฏิบัติกันมาเปนประจําทุกป และถือเปนเทศกาลท่ี
มุสลิมทุกคนจะมีความกระตือรือรนเปนพิเศษ ในการแสดงความ
จงรักภักดีตอพระผูเปนเจา รวมทั้งแสดงถึงความต้ังใจและขัดเกลาตัวเอง
เพื่อใหไดมาซ่ึงความโปรดปรานจากผูใหชีวิต และการตอบรับการงาน
ตางๆ จากพระองค ในการแสดงความจงรักภักดีตออัลลอฮฺในเวลานี้นั้น 
เหลามุสลิมผูศรัทธาจักตองปฏิบัติภารกิจหนาที่ที่ตองกระทําในเดือนเราะ
มะฎอนใหสมบูรณครบถวน เพื่อหวังในความโปรดปรานและความพึงพอ
พระทัยของพระองค  

จึงเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนท่ีตองทบทวนวาในชวงเดือนเราะ
มะฎอนปนี้ เขาจะตองเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอยางไรบาง ? เพื่อใหการ
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ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนปนี้ เปนไปอยางครบถวนสมบูรณกวาทุกๆ 
ปที่ผานมา หรือจะยอมใหเราะมะฎอนปนี้ผานลวงเลยไปตามสภาพของ
ทุกๆ ปโดยที่ยังไมมีอะไรเปล่ียนแปลง เหมือนที่ใครหลายๆ คนเคยปฏิบัติ
กันมากอนหนาน้ีหรือเปลา?  หรือเราจะเพิ่มพูนซึ่งคุณงามความดีและ
ปฏิบัติอะมัลอิบาดะฮฺทุกชนิดโดยมีความเขาใจ มีความบริสุทธิ์ใจและมี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งส่ิงเหลานี้นั้นจะนําเราไปสูความหอมหวานของการ
ไดรับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺผูทรงสิทธิ์แหงการตอบแทน 

สําหรับทุกๆ คนที่ไดสัญญาไวกับอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอา
ลา วาเราเปนผูศรัทธาที่เที่ยงแทแลวน้ัน การปฏิญาณตนวา  “ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุรฺเราะสูลุลลอฮฺ” เพียงอยางเดียวยอมไมสามารถ
ที่จะยืนยันถึงคําม่ันสัญญานั้นได หากแตขึ้นอยูกับการปฏิบัติและ
ดํารงชีวิตภายใตหลักการของอิสลามที่ไดส่ังใชในเรื่องการดํารงไวซึ่งการ
ละหมาด การบริจาคซะกาต การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและการ
ประกอบพิธีหัจญตางหาก และยอมปฏิเสธไมไดวา การถือศีลอดในเดือน
เราะมะฎอนเปนหลักการของอิสลามประการหนึ่งซึ่งมีสถานภาพ
เหมือนกับการละหมาด เพียงแตวาการส่ังใชใหถือศีลอดน้ันถือปฏิบัติใน
เดือนเราะมะฎอนเพียงเดือนเดียวในรอบหนึ่งป ไมใชปฏิบัติทุกวันดังเชน
การละหมาด ดวยเหตุนี้ ยอมเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่ตองศึกษาและ
ทบทวนวาการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนน้ีมีความสําคัญอยางไร และ
เราจะตองปฏิบัติตัวอยางไรใหเดือนเราะมะฎอนของทุกปมีคุณภาพและ
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สมบูรณแบบมากที่สุด รวมไปถึงประสบความสําเร็จบรรลุถึงเปาหมาย
ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาไดกําหนดไว 

มุสลิมสวนใหญในปจจุบันเม่ือเราะมะฎอนมาเยือน ก็จะมีการ
จัดงานตอนรับเราะมะฎอนกันอยางลนหลาม  ไมตางอะไรกับงานเฉลิม
ฉลองร่ืนเริงที่มีกันอยูทั่วไป หาไดคํานึงถึงการตอนรับดวยกับการทําอิบา
ดะฮฺเหมือนดั่งเชนวัตถุประสงคที่ถูกส่ังใชจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอา
ลาไม ความกระตือรือรนของมุสลิมในเดือนเราะมะฎอนน้ีมักจะไปในเชิง
ของวัตถุ ความบันเทิง อาหารท่ีเอร็ดอรอย  มากกวาการขัดเกลาจิตใจ
ดวยกับอะมัลอิบาดะฮฺ และนั่นคือสภาพท่ีแทจริงที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิต
ของมุสลิมเราในปจจุบันที่มีใหเห็นอยูทั่วไป แตสําหรับมุสลิมอีกบางสวน
ที่ยังคงดํารงไวซึ่งวัตถุประสงคที่แทจริงของเดือนเราะมะฎอนน้ัน จะใช
โอกาสน้ีในการเอาชนะกิเลสและอารมณอันใฝตํ่าของตนเอง มุงม่ันใน
การแขงขันกันทําความดีใหไดมากและดีที่สุด ปฏิบัติอิบาดะฮฺทุกรูปแบบ
เทาที่จะสามารถทําได ซึ่งเปนส่ิงที่คอนขางจะหาดูไดยาก 

ณ ปจจุบัน สังคมมุสลิมสวนใหญยังคงละเลยและขาดการให
ความสําคัญตอการศึกษาและการเตรียมตัวเพื่อเขาสูเดือนเราะมะฎอน
อยางถูกตองและมีเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งๆ ที่ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอา
ลา ไมไดปลอยใหมุสลิมศึกษาอยางยากลําบากใดๆ เลย ในทางกลับกัน
เปาหมายของการถือศีลอดไดถูกระบุไวอยางชัดเจนแลวในอัลกุรอาน ดัง
ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา 
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َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َماكَ  ٱلّصِ َ 
ِينَ   )١٨٣: اكقرة (﴾  ١٨٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱلَّ

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นไดถูก
กําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ไดถูกกําหนดแกบรรดาผู
กอนหนาพวกเจามาแลว เพ่ือวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (สูเราะฮฺ อัล-
บะเกาะเราะฮฺ : 183) 

 
เห็นไดอยางประจักษชัดวา อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได

แจกแจงไวอยางชัดเจนในโองการนี้วา การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
นั้น “เพ่ือหวังที่จะใหบาวของพระองคมีความยําเกรง”  

 “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายเอย” ทุกคร้ังเม่ือมีการเรียกรอง
ดวยประโยคนี้ สําหรับผูศรัทธาแลวยอมตองเอาใจใสและตระหนักให
มากๆ รวมไปถึงการใหความสําคัญกับประโยคนี้ในฐานะที่เราเปนผู
ศรัทธา แตหากผูใดที่ไดยินคําเรียกรองนี้แลวยังไมรูสึกอะไรและไมเห็นถึง
ความสําคัญของมัน ก็แสดงวาเขาก็ยังไมใชผูศรัทธาท่ีแทจริง  เราจะตอง
ตระหนักอยูเสมอวาเราอยูในสถานะอะไร? หนาท่ีของเราคืออะไร? อีหมา
นของเราในวันนี้เปนอยางไร ?และเราเปนผูศรัทธาท่ีสมบูรณแบบแลว
หรือยัง? การเร่ิมตนดวยประโยคท่ีเรียกรองถึงบรรดาผูศรัทธาจึงเปนส่ิงที่
บงชี้วาไดมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับผูศรัทธาโดยตรง ซึ่งจะกลาวถึงเร่ือง
การปฏิบัติซึ่งเปนคําส่ังที่อัลลอฮฺทรงส่ังใชใหผูศรัทธานั้นนอมรับ 
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   “ َها  يَا يُّ
َ
ِينَ ا  أ ْ   لَّ ُكتَِب   آَمُنوا  – โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายได

ถูกกําหนด” 

 อันท่ีจริงแลวคําวา   ُكتَِب มาจากรากศัพทของคําวา    َكَتَب 

แปลวาเขียน บันทึก จารึก การที่คําน้ีแปลวาไดถูกกําหนดก็เพราะคําวา
กําหนดมีความหมายที่มากกวาและเหนือกวาคําวาบันทึก ซึ่งมันบงช้ีถึง
การมีวาระสําคัญที่ตองปฏิบัติ    
 ทานอัล-หาฟช อิบนุหะญัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดใหความหมาย

ไวในหนังสือ ฟตหุลบารี ของทานวา “ْوم َيامُ  หรือ الصَّ ทางดาน الّصِ
ภาษาคือการละเวนหรือระงับ เชนคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “  إِّنِ 
ً  لِلرَّْحَنِ  نََذرُْت  َصوْما  - แทจริงฉันไดบนบานที่จะระงับการพูดไวตอ

พระผูทรงกรุณาปรานี” ในสวนของความหมายทางดานบัญญัติ
ศาสนาคือการระงับจากการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การรวม
หลับนอนระหวางสามีภรรยา และการพูดจาไรสาระตลอดจนการ
กระทําที่ขาดคุณธรรม” (การถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม : 26)  

ฉะนั้นการถือศีลอดนั้นคือ การยําเกรงหรือการละท้ิงความผิด
และส่ิงที่หะรอมทั้งหลายไมใชเพียงแคการงดจากการรับประทานอาหาร 
เคร่ืองด่ืม และการรวมหลับนอนกับภรรยาเทานั้น  
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َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ َ 

 ِ   )١٨٣: اكقرة (﴾  ١٨٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ينَ ٱلَّ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นไดถูก
กําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ไดถูกกําหนดแกบรรดาผู
กอนหนาพวกเจามาแลว เพ่ือวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (สูเราะฮฺ อัล-
บะเกาะเราะฮฺ : 183) 

  
นี่คือเนื้อหาของอายะฮฺที่ 183 แตเม่ือเขาสูอายะฮฺที่ 184 มีอยู

สองคําที่เก่ียวของกับอายะฮฺที่กําลังศึกษาอยูนั้นคือ “ يَّاًما
َ
ْعُدوَداٍت   أ مَّ ”  

ในความเปนจริงแลว ถาไมนําอายะฮฺขางตนน้ีมาศึกษารวมกับอายะฮฺที่ 
183 มันก็เพียงพอแลว เน่ืองจากเน้ือหาก็มีความสมบูรณได แตที่นําสอง
คํา น้ีมาเ ร่ิมตนในอายะฮฺใหม มันก็ มี เหตุผลในดานความหมาย
เชนเดียวกัน กลาวคือ จะทําใหคนท่ีไดรับคําบัญชาจากอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุ วะตะอาลา ไดรับคําตอบหลังจากท่ีไดรับคําบัญชาวาเขาตองทํา
อะไรตอไป สังเกตไดงายๆ คือ โดยปรกติแลวเม่ือเราไดรับคําส่ังอะไร
บางอยางแลว ก็จะเกิดขอสงสัยตามมาวา “จงทํา...แลวใหทําอะไร”  
เชนเดียวกันเม่ือมีคําส่ังวา “จงถือศีลอด การถือศีลอดไดถูกกําหนด
ใหแกพวกเจาแลวเชนเดียวกับไดถูกกําหนดใหแกประชาชาติรุน
กอน” ก็จะมีคําถามผุดขึ้นมาทันทีวา  แลวจะใหถือศีลอดอยางไรและ
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เม่ือไหร يَّاًما
َ
ْعُدوَداٍت   أ مَّ   “คือในบรรดาวันที่ถูกกําหนดไวแลว” ก็จะ

เปนคําตอบที่คล่ีคลายขอสงสัยในนั้นโดยทันที  
 เปนที่นาสังเกตวา ! กอนหนาอายะฮฺนี้อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะ
อาลา ไดระบุถึงบทบัญญัติในเร่ืองของการลงโทษประหารชีวิตฆาตรกร
(กิศอศ)ซึ่งเก่ียวของกับเร่ืองอาญา(ดูใน สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ : 178-
179) และไดระบุถึงเร่ืองการทําพินัยกรรมซ่ึงเก่ียวกับเร่ืองความสัมพันธ 
(ดูใน สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ : 180) หลังจากนั้นอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ 
วะตะอาลา ก็ไดระบุถึงบทบัญญัติในเร่ืองของอิบาดะฮฺนั้นคือการถือศีล
อด ประหนึ่งพระองคกําลังจะอธิบายใหผูศรัทธาไดเขาใจและตระหนักวา 
สิทธิของพระองคในการบัญญัติกฎหมายน้ันมันไมมีอะไรท่ีจะสามารถ
แบงแยกในส่ิงที่พระองคทรงกําหนดไวได สําหรับผูศรัทธาแลวเขาจะตอง
ไมเลือกปฏิบัติ เขาจะไมมีลักษณะเหมือนพวกเซคคิวลาร(พวกแบงแยก
เร่ืองศาสนาออกจากเร่ืองทางโลก)    

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไมไดใหสิทธิ์แกเราใหเลือก
ปฏิบัติ ไมใชวาคนๆ หนึ่งตองการท่ีจะถือศีลอด แตในเร่ืองของการทํา
พินัยกรรม เศรษฐกิจ และการลงโทษตัดสินคดี ฯลฯ เขากลับเลือกที่จะไม
ปฏิบัติหรือปฏิเสธในหลักการของพระองคและนํากฎหมายอ่ืน เชน
กฎหมายสากลมาใช ซึ่งคนที่มีลักษณะนี้ก็แสดงวาเขาน้ันเปนคนที่เลือก
ปฏิบัติ เปนคนท่ีปฏิเสธในคําบัญชาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา 
เพราะพระองคผูทรงบัญญัติเร่ืองการถือศีลอดก็เปนพระเจาองคเดียวกัน
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กับผูทรงบัญญัติเร่ืองของพินัยกรรม เศรษฐกิจ และการลงโทษ ฯลฯ และ
นี่เปนขอหักลางที่ดีที่สุดสําหรับพวกเซคคิวลาร และเปนคําตอบที่ดีที่สุดที่
จะใหกับพวกที่กลาววาสําหรับมุสลิมแลวเขามีสิทธิ์ที่จะใชกฎหมายชะ
รีอะฮฺที่เก่ียวของกับบางเร่ืองบางประการ เชนท่ีเก่ียวของกับมรดกและ
ครอบครัว สวนกฎหมายที่ครอบคลุมชีวิตในดานอื่นๆ นั้นใชไมได  

ทานอิบนุกะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดสรุปเนื้อหาของอายะฮฺนี้ไว
วา “อัลลอฮฺไดทรงกลาวกับผูศรัทธาในประชาชาตินี้ โดยที่บัญชา
ใหพวกเขาถือศีลอด นั่นคือ การงดจากการรับประทานอาหาร 
เครื่องดื่ม และรวมหลับนอนกับภรรยา ดวยเจตนารมณที่บริสุทธ์ิ
เพ่ืออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลล การที่อัลลอฮฺทรงบัญชาในเรื่องนี้ก็
เพราะวาจะไดเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ สะอาด ปราศจากส่ิง
เลวรายที่ปะปนอยูในการกระทําและมารยาทท่ีเลวทราม และ
พระองคทรงกลาวอีกวา พระองคทรงกําหนดการงานนี้สําหรับ
พวกเขา(บรรดาผูศรัทธาแหงประชาชาตินี้) ดังที่พระองคทรง
กําหนดเชนเดียวกันสําหรับประชาชาติกอนหนานี้ ซึ่งมีแบบอยาง
ที่ดีงามจากเหลาบรรพชนเพื่อใหคนในรุนหลังไดปฏิบัติตามและ
แขงขันกันในการทําความดีและใหปฏิบัติใหดีเย่ียมกวาประชาชาติ
กอนหนานี้” ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดดํารัสวา 
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﴿  ٖ ۚ َوِمۡنَهاجٗ  ِشَۡعةٗ  ِمنُكمۡ  َجَعۡلَنا لُِكّ ُ  َشآءَ  َولَوۡ  ا َّ ةٗ  َلََعلَُكمۡ  ٱ مَّ
ُ
 أ

َۡبلَُوُكمۡ  َوَلِٰكن َوِٰحَدةٗ  ٓ  ِف  ّلِ ُٰكۡمۖ  َما ْ فَٱ َءاتَ ﴾  ٱۡلَۡيَرٰتِۚ  ۡستَبُِقوا
  )٤٨: املائدة (

ความวา “สําหรับแตละประชาชาติในหมูพวกเจานั้น เราไดใหมี
บทบัญญัติและแนวทางไว และหากอัลลอฮฺทรงประสงคแลว
แนนอนก็ทรงใหพวกเจาเปนประชาชาติเดียวกันแลว แตทวา
เพ่ือที่จะทรงทดสอบพวกเจาในส่ิงที่พระองคไดประทานแกพวก
เจา ดังนั้นพวกเจาจงแขงขันกันในความดีทั้งหลายเถิด” (สูเราะฮฺ 
อัล-มาอิดะฮฺ : 48) (ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ : 1/497 )  

 
อัลลอฮฺทรงให เราเ ห็นวา  การที่พระองคทรงกําหนดใน

บทบัญญัตินี้ใหแกประชาชาติรุนกอน เพื่อเปนส่ิงที่จะทดสอบเรา เปนส่ิง
ที่จะทําใหเรารูสึกที่อยากจะแขงขัน ซึ่งเปนการแขงขันเพื่อแสวงหาความ
พึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา   
 ทานอิบนุกะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวอีกวา ทานไดอาง
คําพูดของทานอิมามอะหฺมัด บิน หัมบัล เราะหิมะฮุลลอฮฺ วาทานมุอาซฺ 
บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุไดกลาววา “การละหมาดและการถือศีล
อดนั้นคอยๆ กอตัวขึ้นเปนรูปรางเหมือนดังปจจุบันอยางคอยเปน
คอยไป ในตอนแรกมุสลิมไดหันหนาไปยังนครเยรูซาเล็มในเวลา
ละหมาด แตหลังจากนั้นอีกไมกี่ป พวกเขาก็ไดถูกบัญชาใหหัน
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หนาไปยังกะอฺบะฮฺที่นครมักกะฮฺ นอกจากนี้แลวมุสลิมเคยใช
วิธีการบอกเวลาละหมาดแบบตางคนตางบอก แตหลังจากนั้นการ
แจงเวลาละหมาดก็ไดถูกประกาศโดยการ “อะซาน” สําหรับการถือ
ศีลอดนั้น เมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
อพยพไปยังนครมาดีนะฮฺ ทานไดถือศีลอดเปนเวลาสามวันในหนึ่ง
เดือน และในวันที่สิบของเดือนมุหัรร็อมอีกวันหนึ่ง หลังจากนั้น
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ก็ไดกําหนดใหเปนหนาที่สําหรับ
มุสลิมที่จะตองถือศีลอดตลอดทั้งเดือนเราะมะฎอน แตก็อนุญาต
ใหคนที่ไมไดถือศีลอดทั้งๆ ที่สามารถถือไดเล้ียงอาหารคนยากจน
หนึ่งคนแทนสําหรับหนึ่งวันที่เขาไมไดถือศีลอด ตอมาการใหสิทธิ
ในการเล้ียงอาหารแกคนยากจนสําหรับคนที่ไมถือศีลอดหนึ่งวัน ก็
ไดถูกยกเลิกในกรณีของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและคนที่ไมไดอยู
ในระหวางการเดินทาง” (ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ : 1/498 )  
 ทานสัยยิด กุฏบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “แทจริงอัลลอฮฺ 
สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงรูดีวา บัญญัติตางๆ ที่จะใหมนุษยถือ
ปฏิบัตินั้น เปนส่ิงที่จิตใจของมนุษยยังตองการแรงผลักดัน ยัง
ตองการความชวยเหลือในการนํามาปฏิบัติชวยใหซึมซับเขาสู
จิตใจ ไมวาบัญญัตินั้นจะแฝงไวดวยปรัชญาหรือคุณคามากมาย
สักปานใด นั่นก็เพ่ือใหเกิดการยอมรับและความพึงพอใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติ  ซึ่งเปาหมายสูงสุดของการถือศีลอด
นั้นถูกทําใหเห็นอยางเดนชัดขึ้นในอายะฮฺ และเปาหมายที่วานั้น
คือการยําเกรงตออัลลอฮฺ ความยําเกรงที่จะทําใหจิตใจตื่นตัวและ
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นําไปสูการปฏิบัติตามบัญญัติดังกลาว เปนการแสดงความภักดี
ตออัลลอฮฺ และแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค ความยํา
เกรงจะเปนตัวแปรในการชวยปกปองจิตใจมิใหส่ิงเลวรายมา
ทําลายการถือศีลอด หากผูที่อัลกุรอานไดเรียกรองและพวกเขาใส
ใจและเขาใจถึงคุณคาและน้ําหนักของความยําเกรงที่มีอยู ณ 
อัลลอฮฺ แนนอนที่สุดมันก็จะเปนเปาหมายสูงสุดของจิตใจไป
ในทันที และการถือศีลอดคือส่ือประเภทหนึ่งที่จะนําไปสูความยํา
เกรงตออัลลอฮฺ เปนแนวทางที่จะนําไปสูการยําเกรง ดวยเหตุนี้
เองเราจึงพบวาความยําเกรงจึงถูกหยิบยกขึ้นมาใหเปนเปาหมาย
สูงสุด ที่พวกเขาจะตองมุงไปหาโดยผานทางการถือศีลอด “ทั้งนี้
เพ่ือพวกเจาจะไดมีความยําเกรง”  (ฟ ซิลาลิล กุรอาน  : 2/142 )  
 ความยําเกรงน้ันไดถูกระบุใหเปนเปาหมายของการถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอน ฉะน้ันเปนหนาท่ีของเราท่ีตองศึกษาอยางครบถวนวา
ความยําเกรงตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา นั้นคืออะไร ? อะไรที่เรา
จะเรียกวาความยําเกรงเม่ือเราไดถือศีลอดและปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ใน
เดือนเราะมะฎอนแลว ? เราไดสัมผัสและล้ิมรสของความยําเกรง
ตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา มากนอยแคไหน ?  ซึ่งส่ิงเหลานี้
อยากจะใหเราเห็นภาพอยางชัดเจนวาเม่ือเราไดเขาสูเดือนเราะมะฎอน
และไดออกจากเดือนเราะมะฎอนแลว อะไรที่มันจะปรากฏในชีวิตของเรา 
ถาเราไดเห็นอยางชัดเจนวามันมีการเปล่ียนแปลงสูการยําเกรงตออัลลอ
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ฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา นั่นเปนหลักฐานที่ชัดเจนวาเราไดประสบกับ
ความสําเร็จในการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนในปนั้นๆ แลว  

ส่ิงท่ีเราตองคนหาในชีวิตของเราโดยเฉพาะในชวงของเดือน
เราะมะฎอนน้ันคือ ชีวิตของเราจากการถือศีลอดนั้นไดเปล่ียนแปลง
อยางไรบาง ? เราถือศีลอดดวยการงดอาหาร เคร่ืองด่ืมและอารมณ
ความใครชั่วคราว เราไดเปล่ียนแปลงชีวิตตรงไหน ? บางคนชีวิตของเขา
กอนเดือนเราะมะฎอนหรือนอกเดือนเราะมะฎอนกับในเดือนเราะ
มะฎอนไมมีอะไรที่เปล่ียนแปลงนอกจากตารางการรับประทานอาหาร
เทานั้น !!! แทนที่จะรับประทานอาหารสามม้ือ ก็รับประทานอาหารเพียง
แคสองม้ือแตนอกเหนือจากนั้นก็เหมือนเดิม บางคนก็ยังไมละหมาดฟรฎ
หรืออาจจะไมละหมาดตะรอวีหฺ บางคนไมอานอัลกุรอานและศึกษา
ความหมายของอัลกุรอานเลย บางคนก็ไมซิกรุลลอฮฺ บางคนก็ไมบริจาค
ทาน ไมทําบุญทําความดีใหกับพี่นอง สภาพเชนนี้แหละที่มันแสดงใหเห็น
วาการถือศีลอดในเ ดือนเราะมะฎอนมันไม ได มีอิทธิพลในการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของเขาเลย ทั้งๆ ที่ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดฉายภาพใหเราเห็นคุณภาพของการถือศีล
อดวามันสามารถเปล่ียนแปลงอะไรบางในชีวิตของมนุษย  

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสาธยาย
วา การถือศีลอดเสมือนเปนเกราะที่เราใชในสงคราม เกราะท่ีมันสามารถ
ปองกันอาวุธตางๆ ไมวาจะเปนดาบหรือธนูหรืออาวุธตางๆ ที่สามารถทํา
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รายรางกายของเรา ลองนึกภาพวาถาการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
มันสามารถปองกันในทุกส่ิงทุกอยางที่มันอันตรายตออีหมานของเราได 
แตหากเราถือศีลอดไปแลวแตก็ยังทําในส่ิงที่ทําลายอีหมานของตัวเอง 
ทําลายความดีของตัวเอง เรายังคงทําความช่ัว เรายังคงเกเร และเรา
ยังคงทําในส่ิงที่มันผิดหรือคานกับหลักการของศาสนา แลวการถือศีลอด
ที่มันเปนเกราะปองกันของเรามันอยูที่ไหน ? หากการถือศีลอดมันไม
สามารถที่จะเปล่ียนแปลงอะไรเราไดเลย 

ทานเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

ورِ  قوَل  يََدعْ  لم َمن« ن يِف  حاجة هللاِ  فَليَس  ، بِهِ  والعَمَل  الزُّ
َ
 يََدعَ  أ

ابَهُ  َطَعاَمهُ    )١٩٠٣اكخاري برقم (» ورَشَ
ความวา “ผูใดไมละเวนการพูดเท็จและการกระทําที่เปนเท็จ อัลลอ

ฮฺก็ไมทรงประสงคการอดอาหารและเครื่องดื่มของเขา” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 1903)  

 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอบรมส่ัง

สอนเราอีกวา หากวันหนึ่งวันใดเราไดถือศีลอด อาจจะในเดือนเราะ
มะฎอนหรือเปนการถือศีลอดในวันอื่นๆ เราก็อยาไดละเมิดคนอื่น อยา
กระทําอะไรที่ทําใหคนอื่นประสบกับความชั่วดวยนํ้ามือของเรา อยา
กาวราว อยาพูดลามก อยากระทําหรืออยากลาวในส่ิงที่ มันขัดกับ
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หลักการของศาสนา ดังที่ทานเราะสูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดกลาววา  

َيامُ  لَيَْس « ْكلِ  ِمنْ  الصِّ
َ
َاِب  األ َما ، َوالرشَّ َيامُ  إِغَّ  الَّلْغوِ  ِمنَ  الصِّ

َحدٌ  َسابََّك  َفإِنْ  ،َوالرََّفِث 
َ
وْ  أ

َ
ِّ :  َفُقْل  َعلَْيَك  َجِهَل  أ ِ ِّ  َصائِمٌ  إ ِ  إ

وصححه األكا يف صحيح ، ١٩٩٦ابن خزيمة برقم ( »َصائِمٌ 
  )٥٣٧٦اجلامع برقم 

ความวา “การถือศีลอดมิใช (การละเวน)จากการกินการดื่มเทานั้น 
แตการถือศีลอด(จะตองละเวน) จากการพูดจาหรือการกระทําที่ไร
สาระและการพูดจาหยาบคายดวย หากมีผูใดมาสบประมาทหรือ
เยาะเยยทาน ก็จงกลาวแกเขาวา แทจริงขาพเจาถือศีลอดอยู 
แทจริงขาพเจาถือศีลอดอยู” (อิบนุ คุซัยมะฮฺ : 1996 , อัล-อัลบานีย 
กลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 5376) 
 

ดังกลาวน้ีคือคําส่ังสอนของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เก่ียวกับคุณสมบัติของผูที่ถือศีลอด การงดอาหารงด
เคร่ืองด่ืมไมใชเปาหมายที่สูงสุด มันเปนแคเคร่ืองหมายวากิเลสของเรา
อยูภายใตการบริหารของเรา เม่ือเรางดอาหารและเคร่ืองด่ืมไดแลว แสดง
วาเราก็ตองงดอารมณใครของเราไดดวย นั่นคืออัตลักษณที่เราตอง
ตรวจสอบในชีวิตของเรา 
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อัตลักษณที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
แจกแจงไวตรงน้ีคือ หากวาเราสามารถที่จะบริหารและสามารถระงับ
อารมณของเราไดแลว แสดงวาเราไดประสบกับความสําเร็จดวยการถือ
ศีลอด เพราะส่ิงนี้นั้นสามารถที่จะทําใหเรามีคุณสมบัติในการบริหารชีวิต 
ตอไปนี้ชีวิตของเราไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของชัยฏอนอีกแลว ชีวิตของเรา
ไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของอารมณอันใฝตํ่าอีกแลว และชีวิตของเราจะอยู
ภายใตศีลธรรมเหนือความตองการของตัวเอง 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงสัญญาณราย
แกผูที่ประพฤติปฏิบัติไมดีและไมเหมาะสมอีกวา 

هُ  َصائِمٍ  ُربَّ « ، ٨٨٥٦أمحد برقم ( »َوالَْعَطُش  اجُلوعُ  ِصَياِمهِ  ِمنْ  َحظُّ
  )٣٤٩٠وصححه األكا يف صحيح اجلامع برقم 

ความวา “บางทีผูถือศีลอดนั้น สวนไดของเขาจากการถือศีลอดของ

เขาก็คือ การหิวและการกระหายเทานั้น” (อะหฺมัด : 8856, อัล-อัล
บานีย กลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3490) 

 
ดวยเหตุนี้ เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดอบรมส่ังสอนในเร่ืองอัตลักษณของผูที่ประสบความสําเร็จและขาดทุน
อยางนี้แลว เราก็ตองกลับมาทบทวนชีวิตของเราใหมวา เราตองการเปน
คนที่อยูในกลุมไหน ? ฉะนั้นการคนหาวาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
บางนั้นก็ยอมเปนส่ิงที่เราตองใหความสําคัญ เชน เราเปนคนชอบสูบบุหร่ี
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เม่ือถึงเวลาละศีลอดเราก็สามารถที่จะงดมันไดเพราะหากวาเราสามารถ
ที่จะเอาชนะกิเลสมาท้ังวันไดแลว เราจะงดบุหร่ีอีกมันก็ไมใชเปนเร่ือง
ยากอีกตอไป และอาจจะทําใหเราเลิกบุหร่ีอยางเด็ดขาดเลยก็เปนไปได 
เปนตน การเปล่ียนแปลงชีวิตของเราในลักษณะนี้แสดงวาเดือนเราะ
มะฎอนไดมีอิทธิพลแลวในชีวิตของเรา ไมใชถือศีลอดเปนสิบๆ ปแตชีวิต
ของเราสิบๆ ปก็ยังคงเหมือนเดิม ความช่ัวก็เหมือนเดิม การทําผิด
หลักการของศาสนาก็เหมือนเดิม แสดงวาเดือนเราะมะฎอนไมได
เปล่ียนแปลงอะไรเลยในชีวิตของเรา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ตองการที่จะใหเดือนเราะมะฎอนมีอิทธิพลเขาไปจัดการใน
ปญหาตางๆ ของชีวิตเรา หากอิสลามสามารถทําใหเราทําอิบาดะฮฺ 
และอิบาดะฮฺชนิดน้ีคือการถือศีลอดไดเปล่ียนแปลงชีวิตของเราได ยอม
บงชี้วาเรากําลังประสบความสําเร็จแลวในการใชชีวิตในเดือนเราะ
มะฎอน ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสรุปเนื้อหาท่ี
เรากําลังศึกษาอยูวา  

اِثيَْل  إِنَّ « ْ  ِجرْبَ ِ تَا
َ
ْدرَكَ  َمنْ :  َفَقاَل  أ

َ
ُ  ُفْغَفرْ  فَلَمْ  َرَمَضانَ  َشْهرَ  أ َ 

ْنَعَدهُ  اجَّارَ  فََدَخَل 
َ
ابن حبان (» آِمنْيَ :  َفُقلُْت  ، آِمنْيَ :  قُْل .  اهللاُ  فَأ

  )٧٥، وصححه األكا يف صحيح اجلامع برقم ٩٠٧برقم 

ความวา “แทจริงญิบรออีล ไดมาหาฉัน (ขณะนั้น) แลวกลาววา 
ผูใดเขาสูเดือนเราะมะฎอนแลวเขาไมไดรับการอภัยโทษ เขาเขาสู
ไฟนรก ขอใหเขาหางไกลจากความเมตตาของพระองค ทานจง
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กลาววา อามีน แลวฉันก็กลาววา อามีน” (อิบนุ หิบบาน : 907, อัล-
อัลบานีย กลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 75) 

ทานนบีไดเรียกรองใหเราขออภัยโทษในเดือนเราะมะฎอน 
ทานนบีไดบอกวาหากเราไมไดรับการอภัยโทษในเดือนเราะมะฎอนแลว 
แลวเราจะรับการอภัยโทษเม่ือไหร ?  หากในเดือนเราะมะฎอนเรายกมือ
ขอดุอาอจากอัลลอฮฺแตเรายังไมไดรับความเมตตา แลวในเดือนอื่นๆ 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา จะใหความเมตตาแกเราไดอยางไร ?  

นี่เปนส่ิงที่อยากจะฝากใหกับพี่นองทั้งหลาย ใหกลับไปทบทวน
และอบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา ญาติพี่นองของเรา เพื่อนบานของเรา 
เพื่อนฝูงของเรา สังคมของเรา ทั้งน้ีเพื่อสามารถฟนฟูตัวของเราในเดือน
เราะมะฎอนตามท่ีอัลลอฮฺและเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ได ส่ังไว  อันจะสงผลให สังคมของเราประสบกับความ
เจริญกาวหนาดวยศีลธรรมและความประเสริฐที่มีอยูในเดือนเราะ
มะฎอน อินชาอัลลอฮฺ  

สุดทายนี้...ก็ขอใหเราอดทนในการประพฤติตนใหอยูในคําส่ัง
ใชของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เพราะการมีชีวิตอยูในโลกดุนยาน้ี
นั้นมีระยะเวลาท่ีแสนส้ัน วันเวลาของมันไดเรงรีบผานไปอยางรวดเร็ว 
สวนโลกอาคิเราะฮฺก็จะมาถึงอยางแนนอนในไมชาก็เร็ว และสวนสวรรค
นั้นเปนสินคาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ที่มีราคาแพง และผูใดท่ี
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ตองการสวนสวรรคชั้นสูง เขาก็ตองรีบเรงทําอิบาดะฮฺที่มีคุณภาพในโลก
ดุนยานี้ และโดยแนแทสินคาทุกช้ินยอมมีราคาของมัน  

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِنَّ نَا
َ
َّ  يُوَحٰٓ  ّمِۡثلُُكمۡ  بََشٞ  أ َ ِ ٓ  إ َما نَّ

َ
 نَفمَ  َوِٰحٞدۖ  إَِلٰهٞ  إَِلُٰهُكمۡ  أ

ْ  َكنَ  ٗ  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّبِهِۦ لَِقآءَ  يَرُۡجوا َ  اَصٰلِحٗ  َعَم ِ بِعِبَ  يُۡشِكۡ  َو ۦٓ  اَدة  َرّبِهِ
َحَدۢا
َ
  )١١٠الكهف ( ﴾١١٠ أ

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด แทจริง ฉันเปนเพียงสามัญชนคน
หนึ่งเย่ียงพวกทาน มีวะฮียแกฉันวาแทจริง พระเจาของพวกทาน
นั้นคือพระเจาองคเดียว ดังนั้น ผูใดหวังที่จะพบพระผูเปนเจาของ
เขา ก็ใหเขาประกอบการงานท่ีดี และอยาตั้งผูใดเปนภาคีในการ
เคารพภักดีตอพระผูเปนเจาของเขาเลย” (สูเราะฮฺ อัล-กะฮฟฺ : 110) 

 

ً  إِيَمانًا َرَمَضانَ  َوقَامَ  مَ َصا ِممَّنْ  اْجَعلْنَا امهلل   َواْجَعلْنَا َواْحتَِسابا
ُ  ُغِفرَ  ِممَّنْ  مَ  َما َ   َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ

ความวา “โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหเราเปนหน่ึงในบรรดาผูที่ถือศีลอดและกิ
ยามยามค่ําคืนดวยอีหมานและความหวังในผลตอบแทนของพระองค 
และไดโปรดใหเราเปนหน่ึงในบรรดาผูที่ไดรับการอภัยโทษจากความ
ผิดพลาดคร้ังที่ผานมาดวยเถิด” 
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สารัตถะสําคัญที่ไดรับจากบทเรียน 
 เปนหนาที่ของเราทุกคนที่ตองศึกษาและทบทวนวาการถือศีล

อดในเดือนเราะมะฎอนจะทําอยางไรใหมีคุณภาพและประสบ
กับเปาหมายที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาไดกําหนดไว 

 สําหรับมุสลิมแลว จําเปนอยางย่ิงท่ีจะใชโอกาสของเดือนเราะ
มะฎอนในการแขงขันกันทําความดีใหไดมากและดีที่สุด รวมทั้ง
ใหมีความขะมักเขมนในการทําอิบาดะฮฺใหมีคุณภาพมากที่สุด 

 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไมตองการที่จะใหเราหิวหรือ
กระหาย โดยที่เราไมสามารถที่จะงดความช่ัวท่ีเปนวาจาหรือ
การกระทําได 

 การถือศีลอดเปนการชําระจิตใจใหบริสุทธิ์และสะอาด จากส่ิง
ปะปนที่เลวรายในการกระทําและมารยาทที่เลวรายของเรา 

 การที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดกําหนดการถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอนแกบรรดาผูศรัทธาเชนเดียวกันไดกําหนด
ใหแกประชาชาติกอนหนาน้ี ก็เพื่อใหบรรดาผูศรัทธานั้นไดมี
แบบฉบับอันดีงาม และทําใหพวกเขามีความขะมักเขมนในการ
ปฏิบัติศาสนกิจนี้ใหมีความสมบูรณแบบมากกวาประชาชาติ
กอนหนาน้ี  

 สําหรับผูศรัทธาแลวเขาจะตองไมเลือกปฏิบัติในคําส่ังใช
ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา เขาจะไมแบงแยกในส่ิง
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พระองคทรงกําหนดเหมือนพวกเซคคิวลาร เพราะอัลลอฮฺ สุบ
หานะฮุวะตะอาลา ไมไดใหสิทธิแกเราในการเลือกปฏิบัติคําส่ัง
ใชของพระองค 

 ความยําเกรงจะเปนตัวแปรสําคัญในการชวยปกปองจิตใจมิให
ส่ิงเลวรายมาทําลายการถือศีลอดของเรา 

 ความยําเกรงไดถูกหยิบยกขึ้นมาใหเปนเปาหมายสูงสุด ที่พวก
เราจะตองมุงไปหาโดยผานทางการถือศีลอดและการปฏิบัติอิ
บาดะฮฺในระหวางการถือศีลอด  

 ความสําเร็จในการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนน่ันก็คือการที่
เราสามารถท่ีจะบริหารและสามารถท่ีจะระงับอารมณของเรา
ได    

 เม่ือเราเขาสูเดือนเราะมะฎอนแลว เราตองสัมผัสและล้ิมรสแหง
ความยําเกรงตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทั้งยังสามารถที่
จะเปล่ียนแปลงรูปแบบของการใชชีวิตของเราภายใตจิตสํานึก
ในการเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ใหได 

 
คําถามหลังบทเรียน  
 เราไดเตรียมพรอมตัวของเราเพื่อเขาสูเดือนเราะมะฎอนอันมี

เกียรติอยางไรบาง ?  
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 เรารูสึกอยางไรบางกับการมาของเดือนเราะมะฎอนอันใกลนี้
อีกคร้ัง ? 

 ถาเดือนเราะมะฎอนมาถึงแลว เราจะทําอะไรมากที่สุด ? และ
เราไดวางแผนในการใชชีวิตในเดือนดังกลาวแลวหรือยัง ?  

 เราไดคาดหวังอะไรจากการมาของเดือนเราะมะฎอนในปนี้ ?  
 เดือนเราะมะฎอนท่ีผานมามีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงชีวิต

ของเราในดานใดมากที่สุด ?  
 เราพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งในหมูผูที่กลาววา “โออัลลอฮฺ...เรา

นั้นเปนประชาชาติของทานนบี 
มุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เราจะทําใหดีกวา สมบูรณกวา 
ครบถวนกวาประชาชาติกอนหนาน้ี”  หรือยัง ? 
 

อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดีย่ิง -   أعلم واهللا

 رب والمد، موسلّ  وصحبه آ وبل حممد نانبيّ  بل اهللا وصىّل 
 العالمن

 


