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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เราอยู่ส่วนไหน 
จากมารยาทของผู้ถอืศีลอด 

 
ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานีย่ิง 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ – มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของอลัลอฮฺ พรอนัประเสริฐและความศานติพงึมีแด่ผู้ ที่ประเสริฐ

ย่ิ ง ใน บ รรดาอัม บิ ย า อ์แ ล ะ ศาส น ทูต  -ท่ าน น บี มุหัมมั ด 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม-  และแด่เครือญาติ ตลอดจน

เศาะหาบะฮฺของท่านทกุคน  
อนึ่ง...อะไรคือการถือศีลอด ? แก่นแท้ของมันคืออะไร ? 

มนัมีความลบัอะไรซ่อนเร้นอยู่ ? และผลของมนัเป็นเช่นไร ?  
การถือศีลอดเป็นเพียงการงดจากอาหาร เคร่ืองด่ืม 

และการมีเพศสมัพนัธ์กับภรรยา ตัง้แต่ตะวันขึน้จนถึงตะวันลับ

ขอบฟ้ากระนัน้หรือ ส่วนหลงัจากนัน้ใครจะทําอะไรก็สุดแล้วแต่

ปรารถนา ? 
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หากการถือศีลอดเป็นเช่นนี  ้มันก็ย่อมเป็นการปฏิบัติที่

ง่ายดายที่สุดสําหรับมนุษย์ และย่อมไม่ควรค่าที่จะได้ รับ

ผลตอบแทนอันมหาศาล ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้แจ้งไว้ ด้วย

คําตรัสของพระองค์ที่ว่า   
ّ َ�َمِل ااِْن آَدمَ «  ُُ  ، ُ

َ
ْمثَالَِها،  ِاَعْشِ   الََسنَ ُ   ل

َ
   أ

ّ
ّنُه  الّصيَاَم،  ِإَ ِِ

ْجِزي ََ
َ
َنا أ

َ
ِل َوأ

 ]١١٥١، مسغم امقم ١٩٠٤الخاري امقم [ »اِهِ 
ความว่า  " ทกุๆ การงานของลูกหลานอาดัมเป็นเอกสิทธ์ิของเขา 

(หนึ่งความดีจะได้รับการตอบแทนเท่ากับสิบเท่าของความดีนัน้) 

นอกจากการถือศีลอด  แท้จริงมันเป็นเอกสิทธ์ิของข้าและข้าจะ

เป็นผู้ตอบแทนมนัเอง )โดยไม่กําหนดตายตัวว่าเพ่ิมขึน้เท่าใด  ("  

(บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ :  19 0 4 และมสุลิม :1151) 

 

 ชาวสะลัฟบางท่านได้กล่าวว่า “การถือศีลอดท่ี

ง่ายดายท่ีสุดคือ การงดอาหารและเคร่ืองด่ืม” 

 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได้อธิบายถึง

แก่นแท้ของการถือศีลอด ในคํากล่าวที่ว่า  

غيَس   َوالَْهَل،  اِهِ   والعَمَل   الّزورِ   قوَل   َيَدعْ   لم  َمن«  ن  ِف   حاج   هللاِ   ََ
َ
 َيَدعَ   أ

ااَهُ  َطَعاَمهُ   ]٦٠٥٧الخاري امقم [» وَشَ



 

5 

ความว่า  “ ผู้ ใดยังไม่ละทิง้การพดูเท็จ กระทําในสิ่งที่เป็นเท็จ  และ

ก้าวร้าว ดงันัน้จึงไม่มีความจําเป็นสําหรับอัลลอฮฺต่อการละทิง้

อาหารและเคร่ืองด่ืมของเขา ”(บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ : 6057) 

 

 การถือศีลอดที่สมบูรณ์คือ การถือศีลอดที่ทําให้ผู้ ถือศีล

อดสามารถบรรลุถึงสถานะของความยําเกรง ดังที่อัลลอฮฺ สุบ

หานะฮุ วะตะอาลา ทรงตรัสว่า  

َها  ﴿ ُّ ََ � ينَ   َٓ ِ َّ َمنُواْ   � ا يَامُ   َعلَۡيُ�مُ   ُكتَِب   َء ينَ   َ�َ   ُكتَِب   َكَما  �لّصِ ِ َّ  ِمن  �
ّلُ�مۡ  َ�ۡبلُِ�مۡ  ََ  ]  ١٨٣: القمة[ ﴾ ١ ََّتُقونَ  ََ

ความว่า  “ โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย  !การถือศีลอดได้ถูกกําหนดเป็น

ฟัรฎูแก่พวกเจ้า  เสมือนกับที่ได้ถูกกําหนดแก่ประชาชาติก่อน

หน้าพวกเจ้า เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้ยําเกรง ”(สเูราะฮฺ  อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ : 183( 

 

 มนษุย์จะไม่บรรลถุึงสถานะของความยําเกรง เว้นแต่จะ

ดํารงซึ่งมารยาทที่ดีงาม และห่างไกลจากมารยาทที่เลวทราม 

ดงันัน้ การถือศีลอดจึงจําเป็นต้องประกอบด้วย  
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1. การยับยัง้ท้องและอวัยวะเพศจากการสนองอารมณ์

ความใคร่ 

2. การยับยัง้สายตา ลิน้ ขา ห ูและทกุส่วนของอวัยวะจาก

การความผิดบาป  

3. การระงับหัวใจจากความปรารถนาอันต่ําต้อย และ

ความคิดต่างๆที่ทําให้ออกห่างจากอัลลอฮฺ ตะอาลา 

รวมทัง้ ยั บ ยั ง้ หัว ใจ จ ากจ าก คส ามปรารถน า อ่ืน

จากอลัลอฮฺโดยปริยาย  

 

การถือศีลอดบนโลกมนษุย์จําเป็นต้องได้รับการแปลให้

เป็นรูปธรรม หากไม่แล้วจิตวิญญาณของมนัก็จะขาดหายไป จะ

มีแต่เรือนร่างที่ปราศจากจิตวิญญาณ หรือมีแต่เรือนร่างโดย

ปราศจากเนือ้แท้ของมัน หรือมีแต่ภาพลักษณ์ภายนอกโดย

ปราศจากสิ่งบ่งชี ้ 

มารยาทในการถือศีลอดและการละหมาดยามค่ําคืนไป

อยู่ไหน ? 

อะมานะฮฺ (ความรับผิดชอบ) ไปอยู่ไหน ? 

ความใจบุญสนุทานและความเอือ้เฟือ้ไปอยู่ไหน ? 
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ความเคร่งครัดและละทิง้สิ่งคลุมเครือทัง้หลายไปอยู่

ไหน ? 

ความเอือ้อาทร ความเมตตา และความห่วงใยไปอยู่

ไหน ? 

ความละอายและการสํารวจตวัเองไปอยู่ไหน ?  

ความอดทนและการมอบหมายการงานต่างๆแด่อัลลอ

ฮฺไปอยู่ไหน? 

ความช่วยเหลือที่ดีงาม และการร่วมมือกันบนความดี

งามและความยําเกรงไปอยู่ไหน ? 

การถือศีลอดจะมีประโยชน์อันใดเล่า หากมันไม่

สามารถห้ามปรามจากสิ่งลามกและความชั่วร้าย ? 

การถือศีลอดจะมีประโยชน์อันใดเล่า หากมันไม่

สามารถหกัห้ามจากสิ่งไร้สาระและความจอมปลอม ? 

การถือศีลอดจะมีประโยชน์อันใดเล่า หากมันไม่

สามารถปกป้องจากการว่า ร้ายนินทา อิจ ฉาริษยา หรือ

บาดหมางใจกัน ? 
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การถือศีลอดจะมีประโยชน์อันใดเล่า หากมันไม่

สามารถขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิและชําระความตระหน่ี ความ

ต้องการ และความต่ําทรามทัง้หลาย ? 

จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนทศันคติผู้ คนต่อการถือศีลอดให้

สอดคล้องกับความเข้าใจของอิสลาม และความบรรดา

ประเสริฐและมารยาทต่างๆที่ชะรีอะฮฺของอลัลอฮฺได้กําหนดไว้ 

ผู้คนจําเป็นต้องทําการปฏิสัมพันธ์กับการถือศีลอดใน

ฐานะที่มนัเป็นอิบาดะฮฺหนึ่งที่สําคญัที่สดุ และเป็นหลักการหนึ่ง

ที่สําคญัในจํานวนหลักการอิสลาม มิใช่ในฐานะที่มันเป็นพียง

ประเพณีที่สืบทอดกันมาจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

มีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่เข้าสู่เดือนเราะมะฎอนและออกจาก

เดือนนัน้ โดยที่ชี วิตของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เราะ

มะฎอนไม่ได้อิทธิพลใดๆ ต่อบุคลิกภาพของเขา และไม่ได้

ยกระดบัมารยาทของเขาให้สงูขึน้แต่อย่างใด  ใช่แต่เท่านัน้ เราะ

มะฎอนกลบัไม่ได้เพ่ิมพูนสิ่งใดๆจากอัลลอฮฺแก่บางคนเลยเว้น

แต่ย่ิงทําให้เขาห่างไกลจากพระองค์ พวกเขาเหล่านัน้คือบรรดา

ผู้กลบักลอก(มนุาฟิก) –วลัอิยาซุบิลลาฮฺ มินซาลิก เราขอความ

คุ้มครองจากสภาพเช่นนัน้- คือบรรดาผู้ ที่ เกลียดเดือนเราะ
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มะฎอน และตระเตรียมอาวธุสําหรับต่อต้านเดือนนี ้เพ่ือขจัดผล

ด้านศรัทธาที่ได้รับจากเดือนรอมฎอนออกจากจิตใจของบรรดา

ผู้ศรัทธา  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได้กล่าวถึง

เร่ืองนีใ้นคํากล่าวที่ว่า  

َت  َما «
َ
ُمْسغِِم�َ  َعَ  أ

ْ
   َرَمَضاَن،  ِمنْ   لَُهمْ   َخْ�ٌ   َشْهمٌ   ال

َ
َت   َوَ

َ
َِِق�َ   َعَ   أ ُمنَا

ْ
 َشْهمٌ   ال

ُمْؤِمنُونَ   يُِعدّ   لَِما وَذَلَِك  َرَمَضاَن، لَُهْم ِمنْ  َشّ 
ْ
ُقّوةِ   ِمنَ   ِ�يهِ   ال

ْ
ِعبَاَدِة،  ال

ْ
 يُِعدّ   َوَما  لِغ

َن   ِ�يهِ  ُقو َِ ُمنَا
ْ
ل ِت   ِمنْ   ا ِس   َ�َفَال ا َّ ،  ا ِتِهْم ا َر ِمِن   غنْمٌ   ُهوَ   َوَعْو ُمْؤ

ْ
 َ�ْةتَنُِمهُ   ِلغ

ِجمُ  َفا
ْ
ل امقم [ »  ا امقم  ٨٣٦٨أخمجه أحد  ليهق  شعيب وضعفه  ٨٥٠٢وا

  ]األرنؤوط

ความว่า “ไม่มีเดือนใดที่จะมายังบรรดามุสลิมที่จะประเสริฐกว่า

เดือนเราะมะฎอน และไม่มีเดือนใดที่จะมายังบรรดาผู้ กลับ

กลอกที่จะเลวร้ายย่ิงกว่าเดือนเราะมะฎอน สําหรับผู้ ศรัทธาพวก

เขาจะตระเตรียมเพ่ือเข้าสู่มันด้วยการเตรียมพร้อมพละกําลัง

ร่างกายและการทําอิบาดะฮฺ  ส่วนบรรดาผู้ กลับกลอกก็จะ

ตระเตรียมเข้าสู่มนัด้วยการทําให้ผู้ คนเพิกเฉยและพลาดมันไป 

ซึง่ถือเป็นโอกาศแห่งโชคลาภของผู้ ศรัทธาที่ฉกฉวยจากคนชั่ว” 

(บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ 8368 และอัลบัยฮะกีย์ 
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หมายเลขหะดีษ 8502 ท่านชุอยับฺ อลั-อรันะอูฏ กล่าวว่าเป็นหะ

ดีษเฎาะอีฟ) 

 

 ดังนัน้ จงทําให้เดือนเราะมะฎอนเป็นโรงเรียนเพ่ือให้

การตรับียะฮฺมารยาทที่ดีงามแก่อุมมะฮฺในทุกๆ ด้าน  ยกระดับ

สถานะของการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสู่ความพึงพอพระทัยของ

พระองค์ อซัซะวะญัลลา เป็นผู้ นําของมนุษยชาติ และมีอํานาจ

ปกครองบนหน้าแผ่นดิน ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา 

ทรงตรัสว่า  
ُ  وََعدَ ﴿ َّ ينَ  � ِ َّ ٰلَِ�ٰتِ   َوَعمِلُواْ   ِمنُ�مۡ   َءاَمنُواْ   � َّ ّنُهمۡ   �َ ََ ِ ل ۡۡ تَ ۡۡ ََ �ِض   ِ�   ََ

َ
�ۡ�

لََف   َكَما ۡۡ ينَ   �ۡستَ ِ َّ ّ   َ�ۡبلِهِمۡ   ِمن  � ََ ِ ّّ َم ُ ََ ينَُهمُ   لَُهمۡ   َو ي  ِد ِ َّ َتَ�ٰ   � ۡر  لَُهمۡ   �
ُّهم ََ ُبَّدِ ََ دِ   ّمِنۢ   َو َۡ ۡمٗناۚ   َخۡوفِهِمۡ   َ�

َ
بُُدونَِ�   أ َۡ : اَور[   ﴾٥  اۚ  ٔٗ َشۡ�   ِ�   �ُۡ�ُِ�ونَ   َ�   َُ

٥٥   [ 

ความว่า “อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ ศรัทธาและบรรดา

ผู้กระทําความดีในหมู่พวกเจ้าว่า แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวก

เขาเป็นตวัแทนสืบช่วงบนหน้าแผ่นดินเสมือนดังที่พระองค์ทรง

ให้บรรดาชนก่อนพวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้ว และ

พระองค์จะทรงทําให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรด
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ปรานเป็นที่มัน่คงเป็นเกียรติแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะ

ทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากความ

กลวัของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้า ไม่ตัง้ภาคี

อ่ืนใดต่อข้า” (สเูราะฮฺ  อนั-นรู : 55) 

 

 แน่นอนที่สุด มารยาทของการถือศีลอดนัน้มีมากมาย 

ซึง่คงไม่สามารถที่จะนําเสนอได้ทัง้หมด เพียงแต่เราขอนําเสนอ

ในบางประเภทดงันี ้

 

ความอดทน  

ส่วนหนึ่งของมารยาทการถือศีลอดคือ ความอดทน 

กล่าวคือ เราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งความอดทน เพราะการหัก

ห้ามจากอารมณ์ตณัหาที่เคยชินจําเป็นต้องมีความอดทน ดังนัน้ 

การที่คนคนหนึ่งได้อดทนจากความหิวและความกระหายนัน้ก็

เพ่ือเป็นการแสดงความภักดีและความรักต่ออัลลอฮฺ อัซซะ

วะญลัลา และเจริญรอยตามศาสนทูตของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลยัฮิ วะสลัลมั  เช่นเดียวกับที่จําเป็นต้องอดทนต่อการคุกคาม

ของผู้คนและการปฏิบัติอนัโง่เขลาของผู้ที่โฉดเขลา และการล่วง
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ละเมิดที่ไม่ชอบธรรมของพวกเขา ด้วยเหตุนีท้่านนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุ  อะลยัฮิ วะสลัลมั  จึงได้กล่าวว่า  

ا«  َذ �ِ َحِدُ�مْ   َرْومِ   َيْومُ   َكنَ   َو
َ
الَ   أ ْث   ََ َُ ََ   َيْم نْ   َيْصَخْب،  َو ِِ

اّاهُ   ََ َحدٌ   ََ
َ
وْ   أ

َ
 أ

يَُقْل   َقاَتغَُه،
ْ
غ ََ   ِّ ِئمٌ   اْمُمؤٌ   ِإ  ومسغم امقم، ١٩٠٤امقم  أخمجه الخاري[   » َرا

١١٥١[ 
ความว่า “และ เม่ือวันที่คนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านถือศีลอดอยู่ 

ก็จงอย่าพดูจาหยาบคาย และจงพดูตะโกน และหากคนหนึ่งคนใด

ด่าทอเขา ก็จงกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนที่ถือศีลอด  ”(อัลบุคอรีย์ :

1904 ,มสุลิม: 1151( 

 

พร้อมๆ กับคําแนะนําของท่านนบีที่ดีงามนี ้เราก็ยัง

พบว่ามีผู้ คนจํานวนไม่น้อยที่ขาดสติด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อย 

ทําให้พวกเขาเกิดอารมณ์โกรธ มีการด่าทอ ประณามสาปแช่ง

กัน และทําร้ายร่างกาย ดงันัน้ เม่ืออารมณ์โกรธกริว้ของบางคน

ได้บรรเทาลงและได้รับการตําหนิในสิ่งที่ได้เกิดขึน้กับเขา เขาใช้

การถือศีลอดเป็นข้ออ้าง ประหนึ่งว่าการถือศีลอดได้เชิญชวนเขา

ให้ประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้าย ทัง้ด้วยคําพูดหรือการกระทํา หากเขา

คนนัน้ทราบถึงแก่นแท้ของการถือศีลอด และทราบว่าเดือน



 

13 

รอมฎอนเป็นเดือนหนึ่งที่เรียกร้องให้มีความอดทน ให้อภัย มี

เมตตา และประนีประนอมกัน เขาย่อมจะไม่กล่าวหาเดือน

รอมฎอนหรือการถือศีลอดด้วยความเท็จเหล่านี ้และย่อมจะไม่

กล่าวในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและโป้ปด   

   

การมีอะมานะฮ ฺ
ส่วนหนึ่งของมารยาทการถือศีลอด คือ การมีอะมานะฮฺ 

เพราะการถือศีลอดนัน้เป็นหนึ่งในอะมานะฮฺ (ความรับผิดชอบ) 

ต่างๆที่มนุษย์กําลังแบกรับอยู่  ในขณะที่ชัน้ฟ้าทัง้หลายและ

แผ่นดินไม่สามารถที่จะแบกรับมนัได้ อลัลอฮฺ ตะอาลาตรัสว่า  

ّنا  ﴿ َماَنةَ   َعرَۡضنَا  ِِ
َ
ِٰت   َ�َ   �ۡ� �َٰ�َ ّۡ ل �ِض   �

َ
بَالِ   َو�ۡ� َ�ۡ�َ   َو�ۡ�ِ

َ
ن  َفَ

َ
مِۡلنََها  أ ۡ�َ 

ۡقنَ  ََ ۡش
َ
�َ�ُٰنۖ  وََ�َلََها مِۡنَها وأ  ]    ٧٢:  األحزاب[ ﴾ ٧ َجُهوٗ�  َظلُوٗما َ�نَ  ِِنُّهۥ �ۡ�ِ

    

ความว่า “แท้จริงเราได้เสนออะมานะฮฺแก่ชั น้ฟ้าทัง้หลาย 

แผ่นดิน และขุนเขา แต่พวกมนัปฏิเสธที่จะแบกรับมนัไว้และกลัว 

(ว่าจะไม่สามารถรับผิดชอบ) อะมานะฮดังกล่าว และมนุษย์ได้

แบกรับมนั แท้จริงเขา (มนษุย์) เป็นผู้อธรรมงมงายย่ิง” (สูเราะฮฺ 

อลั-อะหฺซาบ 72)  
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ด้วยเหตนีุ ้จึงมีการข่มขู่ที่รุนแรงสําหรับผู้ ที่บกพร่องต่อ

ความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) ในเดือนอันย่ิงใหญ่นี ้ด้วยการละ

ศีลอดก่อนตะวันลับขอบฟ้าแม้เพียงไม่ก่ีนาทีก็ตาม ดัง มี

รายงานจากท่านอบีอมุามะฮฺ อลั-บาฮิลีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้

เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัย ฮิ 

วะสลัลมั  กล่าวว่า  
نَا  َايْنَا « 

َ
ِئمٌ   أ ِِ   ِإذْ   نَا َتا

َ
َخَذا  َرُجَالِن،  أ

َ
أ ََ  ، ّ ََ َ�يَا  اَِضبْ

َ
أ    َوْعًما،  َجبًَال   ِب   ََ

َ
: َ�َقاَ

ُت  اْرَعْد،
ْ
ِّ : َ�ُقغ   إِ

َ
ِطيُقُه، َ

ُ
  أ

َ
َُُسّهغُهُ   ِإّنا:  َ�َقاَ َّ   َََصِعْدُت   لََك،  ََ  ُكنُْت   ِإَذا  َح

َواءِ  ِف  َبَلِ  ََ
ْ
ْرَواٍت  إِذَا ال

َ
ُت  َشِديَدةٍ، اِأ

ْ
ْرَواُت؟  َهِذهِ   َما:  قُغ

َ ْ
 ُعَواءُ   َهَذا:  َقالُوا  األ

ْهلِ 
َ
اِر، أ َّ َِِذا  ِب،  اْ�ُطغِقَ   ُُمّ   ا

نَا  ََ
َ
ّقَق ٍ   اَِعَماِ�يبِِهْم،  ُمَعغِّق�َ   اَِقْومٍ   أ ََ ْشَداُ�ُهْم،  ُم

َ
 أ

�ُ   �َِسيُل  ْشَدا
َ
ُت :  َقاَل   َدًما  ُهمْ أ

ْ
ِء؟  َمنْ :  ُقغ

َ
ءِ :  َقاَل   َهُؤَ

َ
ينَ   َهُؤَ ِ

ّ
 َ�بَْل   ُ�ْفِطُمونَ   اَ

غّ ِ  ِ
َ
ه[   » َرْوِمِهمْ   َ ورححه األلاِ ف رحيح   ۱۹۸٦امقم  خز�م   اان  روا

 ]١٠٠٥التغيب والتهيب امقم 
ความว่า ““ขณะที่ฉันกําลงันอนหลบัอยู่ ก็ว่ามีชายสองคนมาหา

ฉัน แล้วทัง้สองก็จับสองแขนของฉัน แล้วพาฉันไปยังภูเขาที่

ขรุขระ(แห่งหนึ่ง) แล้วชายทัง้สองก็กล่าวว่า: “จง (ปีน) ขึน้ไป” 

ฉันกล่าวตอบว่า “แท้จริงฉันไม่สามารถ(ปีน)ขึน้ไปได้(หรอก)” 

ชายทัง้สองตอบว่า “แท้จริงเราจะให้เกิดความง่ายดายต่อท่าน” 
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แล้วฉันก็ได้ปีนขึน้ไปจนกระทั่งเม่ือฉันถึงไปยังช่วงกลางของ

ภเูขา ทนัใดนัน้ปรากฏมีเสียงดังขึน้มาอย่างแรง ฉันเลยถามไป

ว่า “น่ีมันเสียงอะไรกันหรือ?” พวกเขากล่าวว่า “น่ีคือเสียงกรีด

ร้องของชาวนรก”  หลังจากนัน้ทัง้สองก็นําพาฉันไปจนกระทั่ง

เม่ือฉันได้เจอชนกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาถูกตรึงแขวนไว้ด้วยกับข้อ

เท้าของพวกเขา ปากของพวกเขาปริแตกออก และมีเลือดไหลริน

ออกมา ท่านนบีกล่าวว่า “คนเหล่านีคื้อใครกันหรือ?” เขากล่าว

ว่า “พวกเขาคือบรรดาผู้ ที่ละศีลอดก่อนเวลาที่อนุญาตให้ออก

จากศีลอด” (บันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮฺ หมายเลขหะดีษ 1986 

ชัยคฺอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษทีเ่ศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮี

หฺ อตั-ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ หมายเลขหะดีษ 1005) 

 

ความเมตตา ความเสมอภาค และช่วยเหลือเกือ้กูล 

ส่วนหนึ่งของมารยาทการถือศีลอดคือ มีความเมตตา 

ความเสมอภาค และช่วยเหลือเกือ้กูลกัน กล่าวคือ เราะมะฎอน

คือเดือนแห่งความเมตตาและความเสมอภาค  ทําให้คนรวยได้

รําลกึถึงพ่ีน้องของเขาที่ยากจนและสงสารพวกเขา และให้ความ

ช่วยเหลือเขาด้วยการบริจาคทรัพย์สิน อาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ดงัที่ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้ส่งเสริมในเร่ืองนี ้

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กล่าวว่า     

،  َ�ّطمَ   َمنْ «  ِئًما َن   َرا ِمثُْل   َك  ُ
َ
ْجمِ   ل

َ
،  أ ِئِم لّصا ْن   َ�ْ�ِ   ِمنْ   ا

َ
ْجمِ   ِمنْ   َ�نُْقَص   أ

َ
 أ

، ورححه األلاِ ٢١٦٧٦وأحد امقم  ٨٠٧رواه التمذي امقم [ »َشيْئًا الّصائِمِ 
 ]٦٤١٥ف رحيح الامع الصة� امقم 

ความว่า “ผู้ ใดเลีย้งอาหารแก่ผู้ ที่ถือศีลอด เขาจะได้รับผลบุญ

เท่ากับผลบุญของผู้ ถือศีลอด(ที่เขาให้อาหาร) โดยที่ผลบุญนัน้ 

ไม่ได้ลดน้อยลงไปจากผู้ ถือศีลอดนัน้แต่อย่างใด” (บันทึกโดยอัต

ติรมิซีย์ หมายเลขหะดีษ 807 และอะหมัด หมายเลข 21676 

ชัยคฺอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮี

หฺ อลัญามิอฺ อศัเศาะฆีร หมายเลขหะดีษ 6415) 

 

ดงันัน้ ผู้ ถือศีลอดจึงจําเป็นต้องรู้สึกเหมือนกับที่พ่ีน้อง

มสุลิมของเขารู้สกึ ซึง่จะทําให้เขารู้สึกเมตตาแก่พ่ีน่องของเขาที่

อ่อนแอ ให้ความความช่วยเหลือพ่ีน้องที่ยากจน ช่วยเหลือผู้ ถูก

อธรรมและตกทุกข์ แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่พวกเขา 

และปกป้องพวกเขาจากความเดือดร้อนทัง้หลาย ตามขอบเขต

ความสามารถของเขา เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา จะไม่บังคับชีวิต
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หนึ่งชีวิตใดนอกจากตามที่เขามีความสามารถเท่านัน้  อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ทรงมีดํารัสว่า  

﴿  ْ لُوا ََ ّلُ�مۡ  �ۡ�َۡ�َ  وَ�ۡ� ََ لُِحونَ  ََ َۡ  ] ٧٧: الج[ ﴾ ٧ َُ

ความว่า “และจงประกอบความดี เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับชัย

ชนะ” (สเูราะฮฺ อลั-หจัญ์ : 77) 

 

 ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กล่าวว่า  

ُخو الُمْسغِمُ «
َ
ِخيهِ   َحاَج ِ   ِف   َكنَ   َوَمنْ   �ُْسغُِمُه، َوََ  َ�ْظغُِمهُ  ََ  الُمْسغِمِ  أ

َ
ُ   َكنَ   أ َّ  ا

ُ   ََّمجَ   ُكْمَ�ً ،  ُمْسغِمٍ   َ�نْ   ََّمجَ   َوَمنْ   َحاَجتِِه، ِف  َّ  يَْومِ   ُكُمَ�اِت   ِمنْ   ُكْمَ� ً   َ�نْهُ   ا
َتَ   َوَمنْ   الِقيَاَمِ ، هُ   ُمْسغًِما  ََ َتَ ََ   ُ َّ أخمجه الخاري امقم [   » الِقيَاَم ِ   َيْومَ   ا

 ]٢٥٨٠ومسغم امقم  ٢٤٤٢

ความว่า  “มุสลิมคนหนึ่งเป็นพ่ีน้องกับมุสลิมอีกคนหนึ่ง  เขาจะ

ไม่ปฏิบัติอธรรมต่อพ่ีน้องของเขา  และจะไม่ปล่อยให้พิน้องของ

เขาเกิดความพินาศ  บุคคลใดช่วยเป็นธุระให้พ่ีน้องของเขา 

อัลลอฮฺก็จะทรงเป็นธุระให้กับเขา  และบุคคลใดที่ช่วยเหลือ

มสุลิมให้ปลอดภยัจากภยัพิบัติหนึ่ง (บนโลกนี)้  อลัลอฮฺก็จะทรง

ให้เขาพ้นจากภัยพิบัติหนึ่งจากบรรดาภัยพิบัติในวันกิยามะฮฺ 

และผู้ ใดปกปิด (ส่วนบกพร่องของ) มุสลิมหนึ่งคน  อัลลอฮฺก็จะ
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ทรงปกปิด (ส่วนบกพร่องของ) เขาในวันกิยามะฮฺ” (บันทึก

โดยอลั-บุคอรีย์ หมายเลข หะดีษ  2442 และมสุลมิ หมายเลขหะ

ดีษ  2580 ) 

 
การให้ความช่วยเหลือท่ีดี  

และส่วนหนึ่งของมารยาทการถือศีลอดเช่นเดียวกัน คือ 

การให้ความช่วยเหลือที่ดี (แก่พ่ีน้องของเขา) ดงัที่อัลลอฮฺ ตะอา

ลา ได้ตรัสว่า  

عۡ   ّمن  ﴿ ََ ََةً   �َۡش نَةٗ   َشَ�ٰ َۡ ۥ  َيُ�ن  َح ُ ۡنَهاۖ   َنِصيبٞ   َّ عۡ   َوَمن  ّمِ ََ ََةٗ   �َۡش َِّئَةٗ   َشَ�ٰ  َس
ُۥ يَُ�ن لٞ  َّ َۡ ۗ  كِ  ]  ٨٥: الُساء[ ﴾  ّمِۡنَها

ความว่า “ผู้ ใดที่ให้ความช่วยเหลือที่ดี (แก่พ่ีน้องของเขา) เขาก็

จะได้รับการตอบแทนจากการช่วยเหลือที่ดีนัน้ และผู้ ใดให้ความ

ช่วยเหลือที่ชั่วช้า เขาก็จะได้รับการลงโทษจากการช่วยเหลือที่

ชั่วช้านัน้” (สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ 85) 

 

ท่านอบูมซูา อลั-อชัอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า 
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وُل  َكنَ  َُ َّ  اهللاِ  َر غّمَ  َعغَيْهِ  اهللاُ  َر ََ تَاهُ   ِإَذا َو
َ
ْ�بََل   َحاَجٍ ،  َطاِلُب   أ

َ
 ُجغََسائِهِ   َعَ   أ

تُْؤَجُموا،  اْشَفُعوا« :  َ�َقاَل 
ْ
غ ْقِض   ََ َ

ْ
ِن   َعَ   اهللاُ   َول َحّب   َما  َنِِيّهِ   لَِسا

َ
أخمجه [   » أ

 ]٢٦٢٧ومسغم امقم  ١٤٣٢الخاري امقم 
ความว่า  “ปรากฏว่าท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมันัน้ เม่ือมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาหาท่าน ท่านจะ

หันไปทางผู้ ที่นั่ ง ร่วมวงกับท่าน  และกล่าว่า  พวกท่านจง

ช่วยเหลือเขาเถิด แล้วพวกท่านจะได้รับการตอบแทน และอัลลอ

ฮฺก็จะทรงกําหนดให้เป็นไปตามคําพูดนบีของพระองค์ตามที่

พระองค์ทรงพอใจ”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ 

1432 และมสุลมิ หมายเลขหะดีษ  2627 ) 

 

การให้ข้อตักเตือนแก่ชาวมุสลมิ 

และส่วนหนึ่งของมารยาทการถือศีลอดคือ การให้ข้อ

ตักเตือนแก่มุสลิมทุกคน เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสลัลมั  ได้กล่าวว่า  

ينُ « ِّ َِّصيَح ُ  ا نَا »ا
ْ
ِ «: قَاَل  لَِمْن؟: قُغ ااِهِ  َِ

وِلِ  َولِِكتَ َُ ئِّم ِ  َولَِم
َ
ُمْسغِِم�َ  َوِأل

ْ
 ال

ّمتِِهمْ  ََ  ]٥٥أخمجه مسغم امقم [ »َو
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ความว่า  “ศาสนาคือการตักเตือน พวกเราถามว่า (ตักเตือน) 

เพ่ือใครล่ะ  ? ท่านนบีตอบว่า เ พ่ืออัลลอฮฺ  เ พ่ือคัมภีร์ของ

พระองค์ เพ่ือศาสนทูตของพระองค์ เพ่ือบรรดาผู้ นําของชาว

มุสลิม และเพ่ือบรรดามุสลิมทุกคน”  (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลขหะดีษ 55) 

 

แ ล ะ มี ร า ย ง า น จ า ก ท่ า น ญ ะ รี ร  บิ น อับ ดิ ล ล า ฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ  ได้เล่าว่า 

َ�ْعُت «  وَل   َاا َُ ِ   َر َّ َّ   ا غّمَ   َعغَيْهِ   اهللاُ   َر ََ َقامِ   َعَ   َو ِة،  ِإ يتَاءِ   الّصالَ �ِ َكِة،  َو  الّز
َّْصِح  ّ  َوا ُُ  ]٥٦ومسغم امقم  ٥٧أخمجه الخاري امقم [ »ُمْسغِمٍ  لِ

ความว่า “ฉันได้ให้สัตยาบันกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า จะดํารงการละหมาด จะบริจาคทาน จะ

เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสัง่ผู้ นํา จะให้คําตักเตือนแก่ชาวมุสลิม

ทกุคน” (บันทกึโดยอลั-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ   57  และมุสลิม 

หมายเลขหะดีษ 56) 

 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กล่าวว่า  
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َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  ََ «
َ
َّ  أ ِّب  َح ِخيهِ  ُُ

َ
ّب   َما ِأل ِ َْفِسهِ   ُُ أخمجه الخاري امقم [   » َِ

 ]٤٥ومسغم امقم  ١٣
ความว่า  “ผู้ หนึ่งผู้ ใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ถือว่ามีศรัทธา )ที่

สมบูรณ์ (จนกว่าเขาจะรักพ่ีน้อง)มุสลิม  (ของเขา  ดังที่เขารักตัว

ของเขาเอง”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ  13  และ

มสุลิม หมายเลขหะดีษ 45) 

 

ดงันัน้ ส่วนหนึ่งจากสิทธิของมุสลิมที่จําเป็นต้องปฏิบัติ

ต่อพ่ีน้องมสุลิมด้วยกัน คือการให้ข้อตักเตือนและเชิญชวนเขาสู่

สิ่งที่ดีและประสบความความสําเร็จในชีวิต และตักเตือนเขาให้

ระวงัหนทางต่างๆที่เบ่ียงเบนและแนวทางต่างๆที่หลงผิด ซึ่งสิ่งนี ้

นับว่าเป็นส่วหนึ่งของเนือ้แท้แห่งความเป็นพ่ีน้องกันในอิสลาม 

และความเป็นเลือดเนือ้เดียวกันแห่งการศรัทธา ตามที่ท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้ฉายภาพถึงมนัว่า  

ُمْؤِمنِ�َ  َمثَُل  «
ْ
ِهْم،  تََواّدِهْم،  ِف   ال ََسدِ   َمثَُل   َوَ�َعاُطِفِهمْ   َوتََماُحِ

ْ
 ِمنْهُ   اْشتََك   ِإَذا  ال

ُ  تََداَع  ُعْضوٌ 
َ
ائِمُ  ل ََسدِ  ََ

ْ
َّ  اِالّسَهمِ  ال ُ

ْ
 ]٢٥٨٦أخمجه مسغم امقم  [ »َوال

ความว่า  “เปรียบบรรดาผู้ ศรัทธา ในด้านความรัก  ความเอือ้

อาทร และปรองดองที่มีให้กันและกันนัน้ เปรียบเสมือนกับ
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ร่างกายเดียวกัน เม่ือใดก็ตามที่อวัยวะส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

แล้ว ก็จะส่งผลต่ออวัยวะส่วนที่ เหลือในการอดหลับอดนอน

เพราะความเจ็บปวดที่ได้รับด้วยเช่นกัน”  (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลขหะดีษ 2586) 

 

 เดือนเราะมะฎอนถือเป็นโอกาสอันย่ิงใหญ่สําหรับการ

ตกัเตือนและสั่งสอน และให้ข้อแนะนําแก่พ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน 

เน่ืองจากหัวใจของพวกเขาต่างมุ่งตรงไปยังพระผู้ เป็นเจ้าของ

พวกเขา ส่วนจิตใจของพวกเขาก็มีความปรารถนาที่จะสดับฟัง

คําต รัสข อง อัลล อฮฺแ ละ คําก ล่าวของท่านเราะ สูลุล ลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ความสงบน่ิงของจิตใจก็จะ

เกิดขึน้ ส่วนชัยฏอนก็ถูกคมุขังด้วยโซ่ตรวน ดังนัน้ มุสลิมทุกคน

ที่รักในสิ่งที่ดีงามจําเป็นต้องฉกฉวยโอกาสในเดือนนีใ้นการให้

คําตัก เตือน ให้ ข้อแนะนําและเสนอแนะแก่พ่ีน้องของเขา 

โดยเฉพาะบรรดาอิมามมัสญิด นักศึกษา และนักดาอีย์ทุกคน 

ซึง่พวกเขามีหน้าที่อนัสําคญัย่ิงในการให้คําตักเตือนผู้ คน ให้ข้อ

รําลกึ และแนะนําพวกเขาในเดือนเราะมะฎอนอนัมีเกียรตินี ้ 
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การช่วยเหลือกันในสิ่งท่ีเป็นคุณธรรมและความยํา

เกรง 

ในจํานวนมารยาทของการถือศีลอดคือ การช่วยเหลือ

กันในสิ่งที่เป็นคณุธรรมและความยําเกรง ซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ 

วะตะอาลา ทรงสัง่ใช้ในเร่ืองนี ้พระองค์ทรงมีดํารัสว่า  

﴿  ْ اَونُوا ََ ِ  َ�َ  َوََ ّ�ِ
َۡ َّۡقَوىٰۖ  � ْ  َوَ�  وَ� اَونُوا ََ ثۡمِ  َ�َ  ََ ۡدَ�ِٰن�  �ۡ�ِ َُ َۡ  ]  ٢: دة الائ[ ﴾  وَ�

ความว่า “และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และ

ความยําเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรู

กัน” (สเูราะฮฺ อลั-มาอิดะฮฺ 2) 

 

พระองค์ได้ตรัสอีกว่า  

﴿  ِ�ََۡ َۡ �َ�ٰنَ  ِِنّ  ١ وَ� ينَ   ِِّ�   ٢  ُخۡ�ٍ   ََِ�  �ۡ�ِ ِ َّ ٰلَِ�ٰتِ   َوَعمِلُواْ   َءاَمنُواْ   � َّ َ� 
 ْ ْ  بِٱۡ�َقِّ  َوتََواَصۡوا  ]  ٣  ،١: العص[ ﴾ ٣ بِٱلّصۡ�ِ  َوتََواَصۡوا

ความว่า “ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริง มนุษย์นัน้ อยู่ในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผู้ ศรัทธา และกระทําความดีทัง้หลาย 

และตกัเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสจัธรรม และตกัเตือนกันและ

กัน ให้มีความอดทน” (สเูราะฮฺ อลั-อศัรฺ 1-3) 
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ซึง่ในเดือนเราะมะฎอนได้มีโครงการเพ่ือการกุศลอย่าง

มากหลายที่สามารถนําไปปฏิบัติ เช่น 

1. โครงการเลีย้งอาหารละศีลอด  

2. จัดกลุ่มท่องจําอลักุรอาน 

3. จัดอบรมการเรียนการสอนแก่ลกูหลานมสุลิม  

4. แจกจ่ายม้วนเทป(ซีดี) หนังสือ(จุลสาร) และแผ่นพบั 

5. ให้การอปุการะเด็กกําพร้าและครอบครัวที่ยากไร้  

6. ช่วยเหลือบรรดามุญาฮิดีน ผู้ ลีภ้ัย และผู้ ที่ตกทุกข์ใน

ประเทศอิสลามทัว่ทกุมมุโลก  

 

ดงันัน้ มสุลิมทกุคนจําเป็นที่ต้องมีส่วนร่วมกับพ่ีน้องของ

เขาในบางกิจกรรมเพ่ือการกุศล ไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยทนุทรัพย์ 

เวลา หรือพละกําลังความสามารถ เพ่ือให้ตัวเองได้รับการตอบ

แทนและผลบุญจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว ซึ่งท่านเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กล่าว่า  

ِِيلِ   ِف   َغِزً�ا  َجّهزَ   َمنْ « ََ   ِ َّ ِِيلِ   ِف   َغِزً�ا  َخغََف   َوَمنْ   َغَزا،  َ�َقدْ   ا ََ   ِ َّ  ِبَْ�ٍ   ا
 ]١٨٩٥ومسغم امقم  ٢٨٤٣أخمجه الخاري امقم [ »َغَزا َ�َقدْ 
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ความว่า   “ผู้ ใดได้จัดเตรียมเสบียงให้แ ก่นักรบในหนทาง

ของอลัลอฮฺก็เท่ากับเขาได้ออกสงคราม   และผู้ ใดที่อยู่ ข้างหลัง

นักรบในหนทางของอลัลอฮฺด้วยความดีงามก็เท่ากับเขาได้ออก

สงคราม”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ   2843  และ

มสุลิม หมายเลขหะดีษ 1895) 

 

การไกล่เกล่ียระหว่างผู้คน 

และในจํานวนมารยาทของการถือศีลอดคือ การไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ คน ซึ่งเป็นประตูแห่งความดีงามที่

ย่ิงใหญ่มาก ที่ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะเพิกเฉยต่อมนั  อัลลอฮ ตะอา

ลา ตรัสว่า   

َۡوٮُٰهمۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  ّ�  ﴿ َمرَ   َمنۡ   ِِّ�   َّ
َ
وۡ   بَِصَدَقةٍ   أ

َ
ُرو  أ َۡ وۡ   ٍف َم

َ
 َ�ۡ�َ   ِِۡصَ�ٰ�  أ

 ]  ١١٤: الُساء[ ﴾ �َّاِس� 

ความว่า “ไม่มีความดีใดๆ ในการพดูซุบซิบอันมากมายของพวก

เขา นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทําทานหรือให้ทําสิ่งที่ดีงาม หรือไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทระหว่างผู้คนเท่านัน้” (สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ 114) 

 
พระองค์ตรัสอีกว่า  
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ََّما ﴿ ِ ٞ  �لُۡمۡؤِمنُونَ  ِ ْ  ِِۡخَوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡ�ُ�مۚۡ  َ�ۡ�َ  فَأ

َ
 ]١٠: الجمات[ ﴾ أ

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานัน้เป็นพ่ีน้องกัน ดังนัน้พวกเจ้า

จงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทัง้สองฝ่ายของพวก

เจ้า” (สเูราะฮฺ อลั-ห�ุุรอต 10) 

 
และพระองค์ได้ตรัสอีกว่า 

  ]  ١٢٨: الُساء[ ﴾ َخۡ�ٞۗ  وَ�لّصۡلحُ  ﴿

ความว่า “และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ระหว่างพ่ีน้อง) นัน้เป็น

สิ่งที่ประเสริฐย่ิง” (สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ 128) 

 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กล่าว่า  

» ّ َالَ�  ُُ اِس   ِمنَ   َُ َّ ّ   َرَدَقٌ ،  َعغَيْهِ   ا ْمُس   ِ�يهِ   َ�ْطغُعُ   يَْومٍ   ُُ َّ  َ�ْعِدُل « :  َقاَل   » ال
ثَُْْ�ِ  �َْ�َ  َِ وْ   َعغَيَْها،  َ�تَْحِمغُهُ   َداّاتِهِ   ِف   الّمُجَل   َوتُِع�ُ   َرَدَقٌ ،  ا

َ
ُ   تَْمَ�عُ   أ

َ
 َعغَيَْها  ل

َكَِم ُ « :  َقاَل   » َرَدَق ٌ   َمتَاَعهُ 
ْ
ّ   َرَدَقٌ ،  الّطيّبَ ُ   َوال ُُ ةٍ   َو يَها  ُخْطَو َِ    َ�ْم

َ
 الّصَالةِ   ِإل

ُتِميُط   َرَدَقٌ ، َذى  َو
َ ْ
�ِق   َعِن   األ  ٢٩٨٩أخمجه الخاري امقم [   » َرَدَق ٌ   الّطِم

 ]١٠٠٩ومسغم امقم 

ความว่า “ทกุข้อกระดกูจากผู้ คนทัง้หลายนัน้ (มีหน้าที่) จะต้อง

ทําเศาะดะเกาะฮฺ ทุกๆวันที่ตะวันขึน้ ท่านกล่าวว่า การที่ท่าน

ช่วยไกล่เกลี่ยด้วยความยุติธรรมระหว่างสองคน (ที่ขัดแย้งกัน) ก็
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เป็นเศาะดะเกาะฮฺ, การทีท่ายช่วยเหลือผู้ คนให้ขึน้พาหนะของ

เขา หรือท่านช่วยยกสิ่งของของเขาขึน้บนพาหนะของเขาก็เป็น

เศาะดะเกาะฮฺ ท่านกล่าวว่า คําพูดที่ดีก็เป็นการเศาะดะเกาะฮฺ, 

ทุกๆย่างก้าวที่เดินไปสู่การละหมาดก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ และ

การที่ท่านได้ขจัดขวากหนาม (สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งสกปรก) 

จากทางเดินก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 

หมายเลขหะดีษ  2989 และมสุลิม หมายเลขหะดีษ 1009) 

 

 ไหนเล่าบรรดาผู้คนที่ฉวยโอกาสเดือนเราะมะฎอนนีใ้น

การไกล่ เกลี่ยประนีประนอมระหว่างผู้ คน และสร้างความ

ปรองดองแก่คู่กรณีที่ทะเลาะเบาะแว้ง ดึงความโกรธกริว้ออก

จากในจิตใจของพวกเขา แล้วสร้างความรักความกลมเกลียวแก่

มสุลิมต่อพ่ีน้องมสุลิมด้วยกัน   

แน่นอนที่สุด มารยาทของการถือศีลอดนัน้มีมากมาย 

ซึง่ครอบคลุมทุกมารยาทที่สูงส่ง คุณลักษณะนิสัยที่น่ายกย่อง 

และการงานที่ ดีงาม ดังนัน้ผู้ ที่ประสบความสําเ ร็จก็คือผู้ ที่

สามารถประดับประดาด้วยคุณลักษณะนิสัยเหล่านีม้ากที่สุด

และมีส่วนร่วมในทกุประเภทของความดีงาม ส่วนผู้ ที่ล้มเหลวก็
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คือผู้ที่เพิกเฉยต่อมนัและสิน้เปลืองเวลาในเดือนนีไ้ปกับการนอน

หลบัและความเกียจคร้าน  
 

คําเรียกร้องและคาํส่ังเสีย 

 น่ีคือคําเรียกร้องต่อทุกคนในสังคม และทุกหมู่

เหล่า เพ่ือให้เดือนเราะมะฎอนมีผลต่อชีวิตและวิถีแห่ง

การดําเนินชีวิต รวมถึงต่อกิจการงานของเขา  

  

ถึง...พ่อค้าแม่ค้ามุสลิม 

 เพ่ือให้เราะมะฎอนมีผลต่อการค้าขายของท่าน จง

ซื่อสตัย์ต่อมุสลิมด้วยกัน ละทิง้การหลอกลวงและการฉ้อโกง 

ให้มีสจัจะในคําพดู มีความเอือ้เฟือ้ในการซือ้ขาย ให้หลีกห่าง

จากการขายของที่อัลลอฮฺทรงห้าม และออกห่างจากการกิน

ดอกเบีย้หรือทุกสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามของศาสนา รวมถึงให้ทุ่ม

หรือบริจาคทรัพย์สินของท่านเพ่ือเด็กกําพร้า คนขัดสน และคน

ยากไร้ทัง้หลาย สดุท้ายนีใ้ห้ท่านมีส่วนร่วมในทกุๆโครงการเพ่ือ

การกุศลแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม 
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 ถึง...พนักงานมุสลิม 

 เพ่ือให้เราะมะฎอนมีผลต่อหน้าที่รับผิดชอบของท่าน 

ขอให้เอาใจใส่ต่อการงานของท่าน ให้มีความตรงต่อเวลาในการ

นัดหมาย และให้รักษาเวลาทํางาน และทํางานตามที่ได้รับการ

มอบหมายให้สมบูรณ์ ขอให้มีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับคนที่มาหลังจาก

ท่าน ขอให้มีความกระฉับกระเฉงอย่าให้มีความเหน่ือยล้าและ

เบ่ือหน่าย ให้มีการยิม้แย้มเบิกบานเวลาพบปะกัน ใช้คําพูดที่

นุ่มนวล และมีความสภุาพอ่อนโยนในการหยิบย่ืนกัน 

 

 ถึง...แพทย์และพยาบาลมุสลิม 

 เพ่ือให้เราะมะฎอนมีผลต่อการงานของท่าน จงอย่ามุ่ง

แต่จะสะสมทรัพย์ และแสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อน

ของผู้คน ขอให้ระมดัระวงัในการวินิจฉัยโรคและระบุประเภทของ

ยา ขอให้ท่านมีความเมตตาต่อผู้ ป่วยของท่าน ขอให้มีความ

ละเอียดอ่อนในการวินิจฉัยและติดตามผลในทุกกรณีที่มายัง

ท่าน และให้ท่านพูดคุยด้วยคําพูดที่ดี เป็นคําพูดที่ให้ความหวัง

และสร้างกําลงัใจแก่จิตใจของพวกเขา 
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 ถึง...ครูบาอาจารย์มุสลิม 

 เพ่ือให้เราะมะฎอนมีผลต่อการสอนและชั่วโมงคาบสอน

ของท่าน ขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของท่าน พึง

ทราบเถิดว่า พวกเขาจะปฏิบัติตามท่านในทุกสิ่งที่ท่านได้ทํา ทัง้

คําพูด การกระทํา และพฤติกรรมของท่าน ดังนัน้ จงพยายาม

สอนพวกเขาในเร่ืองจรรยามารยาทที่น่ายกย่องและคุณลักษณะ

นิสัยที่ดีงาม และพึงระวังอย่าให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือที่ชั่วร้าย

ออกมาจากตวัท่านเป็นอนัขาด เพราะไม่เช่นนัน้แล้วพวกเขาก็จะ

ไม่รับฟังคํานะศีหะฮฺจากท่านเลย และจะทําให้คําพูดของท่าน

สําหรับพวกเขาแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆ 

 

 ถึง...พ่อท่ีประเสริฐ 

 เพ่ือให้เราะมะฎอนมีผลต่อการตรับียะฮฺ (อบรมสั่งสอน) 

ลูกๆของท่าน จงพยายามรักษาการกระทําที่ดีงามในเดือนที่

ประเสริฐนี ้ซึ่งเ ป็นที่ทราบกันดีว่าลูกๆของท่านนัน้ มีความ

ประเสริฐ มีมารยาท มีหุกุ่ม และสิ่งที่เฉพาะเจาะจงของเขา จง

ทําให้มารยาทของการถือศีลอดเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมใน

การปฏิสมัพันธ์กับครอบครัวของท่าน ลูกๆของท่าน เพ่ือนบ้าน
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ของท่าน และเพ่ือนพ้องของท่าน ทัง้ นีก็้เ พ่ือให้ท่านได้เป็น

แบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกๆของท่าน และคนทุกคนที่รายล้อมตัว

ท่าน  

 โอ้อลัลอฮฺได้โปรดประทานเตาฟีกแก่เรา เพ่ือการถือศีล

อดในเดือนนีไ้ด้รับความโปรดปรานจากพระองค์ และได้โปรดให้

เราเป็นหนึ่งในผู้ ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยให้รอดพ้นจากการ

ลงโทษของไฟนรก ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ้ผู้ ทรงเมตตา 

กรุณาปรานีย่ิง  

 และพรอันประเสริฐ ความศานติ และความจําเริญ

ของอลัลอฮฺ พึงมีแด่ท่านนบีของเรา -มุหัมมัด- ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลยัฮิ วะสลัลมั  และแด่เครือญาติ ตลอดจนเศาะหาบะฮฺของท่าน

ทัง้หลาย  
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