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บทความวาดวยบทบัญญัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการถือศีลอด อาทิ การดูจันทรเสี้ยว การต้ังเจตนา การถือศีลอด

ของผูเดินทาง ของคนแกชรา ของหญิงต้ังทองหรือใหนมบุตร สิ่งที่ทําใหการถือศีลอดเสียและไมเสีย การถือศีลอด

ทดแทน การจายกัฟฟาเราะฮฺ เปนตน 

 

สําหรับมุสลิมที่จะไดรับผลบุญจากการถือศีลอดนั้น จําเปนที่จะตองถือศีลอดดวยใจที่ศรัทธาและเปยม

ตออัลลอฮฺ โดยไมมีการโออวด หวังเพื่อชื่อเสียง และไมใชเพราะปฏิบัติตามเขาหรือคนในทองถ่ิน แตทวาจะตองถือ

ศีลอดเพราะเปนคําสั่งใชของอัลลอฮฺ และหวังผลตอบแทนจากพระองคเทานั้น และอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ก็เชนเดียวกัน 

 

วาญิบตองถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเพราะหน่ึงในเหตุสองประการ : 

1. เนื่องจากเห็นจันทรเสี้ยวโดยมุสลิมที่มีความนาเชื่อถือและสายตาดีไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงก็ตาม 

2. หรือเนื่องจากใหเดือนชะอฺบานครบสามสิบวัน 

 

บทบัญญัตติางๆเกี่ยวกับการดูจันทรเสี้ยวเดือนเราะมะฎอน 

  เมื่อไมเห็นจันทรเสี้ยวในคืนท่ีทองฟาโปรงหรือทองฟาครึ้มของคืนที่สามสิบเดือนชะอฺบาน(หมายถึง

วันรุงขึ้นเปนวันที่สามสิบชะอฺบาน)แลว เชาของวันรุงขึ้นจะไมมีการถือศีลอด และเมื่อมีการถือศีลอดย่ีสิบแปดวัน

แตแลวก็มีการเห็นจันทรเสี้ยว(ในคืนที่ย่ีสิบเกาของเราะมะฎอน) ดังน้ันเชาของวันรุงขึ้นถือเปนวันออกจากศีลอด

และเปนวันอีด และใหถือศีลอดชดหลังจากวันอีดอีกหนึ่งวัน และหากถือศีลอดครบสามสิบวันดวยพยานที่เห็น

จันทรเสี้ยว(เขาเราะมะฎอน)เพียงคนเดียว และยังไมมีการเห็นจันทรเสี้ยว(เพื่อกําหนดวันอีด) ดังนั้นจะไมมีการ

ออกจากศีลอด(เพื่อกําหนดวันอีด)จนกระทั่งจะเห็นจันทรเสี้ยวเสียกอน 

จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได

กลาววา 



»هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤروا لومص، عةَ شدلُوا عفَأَكْم كُملَيع يفَإِنْ غُبنيانَ ثَلَاثب« 
ความวา "พวกทานจงถือศีลอดเพราะจากการเห็นจันทรเสี้ยว และจงออกจากการถือศีลอด 

(เพื่อกําหนดวันอีด)เพราะจากการเห็นมันเชนกัน ดังน้ันถาหากมีเมฆหมอกปกคลุมเหนือพวก

ทาน พวกทานก็จงทําใหเดือนชะอฺบานครบสามสิบวัน" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : ๑๙๐๙ 

สํานวนน้ีเปนรายงานของทาน, มุสลิม : ๑๐๘๑) 

 
 เมื่อประเทศหนึ่งๆ มีการเห็นจันทรเสี้ยว จําเปนที่ประชากรในประเทศน้ันๆ ตองถือศีลอด และเนื่องจากมี

ความแตกตางในเรื่องของมุมที่จันทรเสี้ยวปรากฏ(มัฏละอฺ) ดังนั้นในแตละเขตและดินแดนยอมมีหุกมเฉพาะของ

เขตและดินแดนน้ันๆ ในการเริ่มและสิ้นสุดของการถือศีลอดตามแตการเห็นจันทรเสี้ยว และถาหากวามุสลิมในทุก

มุมโลกถือศีลอดพรอมเพรียงกันโดยยึดการมองเห็นจันทรเสี้ยวรวมกันก็ถือวาเปนสิ่งดี เพราะมันแสดงถึงความเปน

เอกภาพ ภารดรภาพ และความกลมเกลียวกัน หวังวาอัลลอฮฺจะใหบรรลุผลดังน้ัน อินชาอัลลอฮฺ ดังน้ันมุสลิมทุก

คนจําเปนที่จะตองถือศีลอดพรอมๆ กับประเทศของเขา และไมแบงแยกระหวางประชากรโดยที่กลุมหนึ่งถือพรอม

กับประเทศของเขาและอีกกลุมหนึ่งถือตามประเทศอ่ืน ทั้งน้ีก็เพื่อไมใหเกิดความแตกแยกท่ีอัลลอฮฺทรงหาม 

 ใครก็ตามที่เห็นจันทรเสี้ยวเดือนเราะมะฎอนหรือเดือนเชาวาลเพียงคนเดียว และการมองเห็นของเขาถูก

ปฏิเสธ เชนนี้แลวจําเปนสําหรับเขาที่จะตองถือศีลอดหรือออกจากศีลอดพรอมๆ กับผูคนทั่วไป และถาหากเห็น

จันทรเสี้ยวในตอนกลางวัน ถือวาจันทรเสี้ยวดวงนั้นสําหรับคืนท่ีจะมาถึง แตถาหากวามันลับขอบฟากอนท่ีดวง

อาทิตยจะลับ ถือวามันเปนของคืนที่ผานมา 

สงเสริมใหผูที่เห็นจันทรเสี้ยวกลาววา : 

 »اهللا كبرو يبرو ، مِالَإسالو ةالمالسو ، مياناِإلو نِماليبِ اينلَع هلَّهأَ مهللََا«
 ความวา "โออัลลอฮฺ ขอทรงทําใหมันเปนจันทรเสี้ยวท่ีมาพรอมดวยสิ่งที่ดีและอีมาน ความ

สันติสุขและอิสลาม พระผูอภิบาลของฉันและของเจา(จันทรเสี้ยว)คืออัลลอฮฺ" (หะดีษเศาะฮีหฺ 

บันทึกโดยอะหฺมัด : ๑๓๙๗ ดู อัสสิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : ๑๘๑๖ และบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย

๓๔๕๑ ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : ๒๗๔๕) 

 
วาญิบสําหรับผูปกครองมุสลิมท่ีจะตองแจงขาวประกาศผานสื่อที่ศาสนาอนุมัติถึงการเขาเดือนเราะ

มะฎอน เมื่อมีการเห็นจันทรเสี้ยวตามศาสนบัญญัติ และเมื่อออกจากเดือนเราะมะฎอน(เพื่อเขาอีด)ก็เชนเดียวกัน 

เมื่อมุสลิมถือศีลอด ณ ประเทศหนึ่ง หลังจากนั้นเขาไดเดินทางไปยังประเทศหนึ่ง ดังน้ันหุกมการถือศีลอด

และออกจากศีลอด(เพื่อเขาวันอีด)ของเขาคือหุกมของประเทศท่ีเขาเดินทางไป กลาวคือใหเขาออกจากศีลอด 

(เพื่อเขาวันอีด)พรอมๆ กับชาวเมืองในประเทศท่ีเขาเดินทางไปอยูเมื่อพวกเขาออกจากศีลอด และถาหากวาเขา

ออกจากศีลอด(เพื่อเขาอีด)นอยกวาย่ีสิบเกาวัน  ก็ใหเขาถือศีลอดชดหลังจากวันอีดหนึ่งวัน และถาหากวาเขาถือ

ศีลอดมากกวาสามสิบวัน เขาก็ยังไมอาจออกจากศีลอดไดนอกจากจะพรอมกับชาวเมืองในประเทศท่ีเขาเดินทาง

ไป 

 



การตั้งเจตนาเพ่ือถือศีลอด 

 วาญิบท่ีจะตองต้ังเจตนาเพื่อถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนในชวงกลางคืนกอนแสงอรุณขึ้น แตถาเปนการถือ

ศีลอดสุนัตแลว อนุญาตใหต้ังเจตนาในชวงกลางวันหากวาเขายังไมไดกระทําสิ่งที่ทําใหศีลอดเสียหลังจากแสง

อรุณขึ้น 

การถือศีลอดที่เปนฟรฎดวยการต้ังเจตนาในชวงกลางวันจะถือวาใชได ในกรณีที่ไมรูในชวงกลางคืนวา

การถือศีลอดน้ันเปนวาญิบ หรือในกรณีที่เพิ่งปรากฏหลักฐานในชวงกลางวันถึงการเห็นจันทรเสี้ยว(เมื่อคืนที่ผาน

มา) กรณีดังกลาวนี้ในเขาถือศีลอดในชวงเวลาที่เหลืออยูของวันนั้น โดยไมตองถือศีลอดชด ถึงแมวาเขาจะ

รับประทานอาหารกอนหนานั้นแลวก็ตาม 

ผูที่การถือศีลอดเปนวาญิบสําหรับเขาในชวงกลางวัน เชนคนบาที่ฟนสติ เด็กที่บรรลุศาสนภาวะ และคน

ตางศาสนิกที่เขารับอิสลาม(คือฟนขึ้นในชวงกลางวัน หรือบรรลุศาสนภาวะตอนกลางวัน หรือรับอิสลามในเวลา

กลางวันของเราะมะฎอน) เขาเหลาน้ีอนุญาตใหต้ังเจตนาถือศีลอดในชวงกลางวันตอนที่การถือศีลอดเปนวาญิบ

สําหรับเขา ถึงแมวาหลังจากที่เขาไดกินหรือด่ืม และเขาไมตองถือศีลอดชดแตประการใด 

การถือศีลอดและการละหมาดของมุสลิมแตละคนน้ันใหปฏิบัติตามหุกมของสถานท่ีที่เขาพํานักอยู 

กลาวคือผูท่ีศีลอดนั้นใหเขาเริ่มถือศีลอดและละศีลอดตามสถานที่ที่เขาพํานักอยูไมวาเขาจะอยูบนพื้นดิน หรือบน

เครื่องบินในชั้นบรรยากาศ หรือบนเรือในทะเล 

 

การถือศีลอดของผูท่ีชราภาพและผูท่ีปวย 

 -  ใครก็ตามที่ละศีลอดเนื่องจากชราภาพและปวยเรื้อรังท่ีไมมีทางหายขาดไมวาเขาจะเปนผูท่ีเดินทาง

หรือไมก็ตาม ใหเขาจายอาหารแกคนยากจนวันละหนึ่งคนแทนการถือศีลอด โดยที่เขาทําอาหารเทากับจํานวน

วันที่เขาขาดการถือศีลอด และเชิญชวนในคนยากจนมารับประทานอาหาร และเขามีสิทธิ์เลือกหากเขามีความ

ประสงคก็ใหจายอาหารวันตอวัน หรือใหรวบจายในวันสุดทาย โดยจายอาหารวันละครึ่งกันตัง(สองลิตร

โดยประมาณ)ใหแกคนยากจน 

- ผูที่เปนโรคประสาทหลอนหรือความจําเลอะเลือนเขาไมจําเปนตองถือศีลอดและไมตองจายกัฟฟาเราะฮฺ 

เนื่องจากการงานของเขาจะไมถูกบันทึก 

- ผูท่ีมีรอบเดือนหรือมีนิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) นั้นไมอนุญาตใหถือศีลอด กลาวคือใหเขาละศีลอด

และถือชดหลังจากนั้น และเมื่อเขาสะอาด(หมดจากรอบเดือนหรือนิฟาส)ในชวงกลางวัน(ของเราะมะฎอน) หรือผู

ที่กลับจากการเดินทางในสภาพท่ีเขาละศีลอดอยู พวกเขาเหลานี้ไมจําเปนตองถือศีลอด(ในเวลาที่เหลืออยู)

เพียงแตตองถือชดเทานั้น 

- ผูหญิงที่ต้ังทองและใหนมลูก เมื่อนางกลัวอันตรายจะประสบแกนาง(หากนางถือศีลอด)หรือประสบแก

นางและลูกของนาง พวกนางสามารถละศีลอดไดและใหถือชดในวันอ่ืนนอกเราะมะฎอน 

 

หุกุมการถือศีลอดในขณะเดินทาง 



 สิ่งท่ีประเสริฐท่ีสุดสําหรับผูที่ถือศีลอดคือใหละศีลอดในขณะการเดินทาง และสําหรับผูท่ีเดินทางในชวง

เดือนเราะมะฎอนน้ัน หากวาการถือศีลอดและละศีลอดสําหรับเขานั้นเทาเทียมกัน (ไมสรางความยากลําบากแต

ประการใด) เชนน้ีการถือศีลอดสําหรับเขานั้นยอมดีกวา และถาหากวาการถือศีลอดน้ันสรางความยากลําบาก

ใหแกเขาแลว ดังน้ันการละศีลอดสําหรับเขานั้นยอมดีกวา และถาหากการถือศีลอดสรางความยากลําบากอยาง

หนัก(จนอาจใหเปนอันตรายได) กรณีน้ีก็วาญิบสําหรับเขาที่จะตองละจากการถือศีลอดและถือชดในวันอ่ืนตอไป 

  จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา  

 »          لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم رافسا نا     ، كُنالص بعي رِ    فَلَمفْطلَى الْمع مالَ   ، ئلَى     وع رفْطالْم
 »الصائمِ

ความวา "พวกเราไดเดินทางพรอมกับทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ วะลัยฮิ วะสัลลัม แลวคนที่ถือศีล

อดก็ไมไดตําหนิคนที่ละศีลอด และคนท่ีละศีลอดก็ไมไดตําหนิคนที่ถือศีลอด" (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรีย : ๑๙๔๗ และมุสลิม : ๑๑๑๘) 

  

- ใครก็ตามท่ีต้ังเจตนาเพื่อท่ีจะถือศีลอด แลวเขาก็ไดถือ แตแลวเขาก็หมดสติลงตลอดทั้งวัน หรือสวนหนึ่ง

ของกลางวัน กรณีนี้การถือศีลอดของเขาถือวาใชได อินชาอัลลอฮฺ 

- ใครก็ตามที่หมดสติในเดือนเราะมะฎอน ไมวาจะดวยเพราะสลบ ลมปวย หรือเปนบา หลังจากนั้นเขาก็

ฟนจากการหมดสติ เขาไมจําเปนตองชดการถือศีลอดและการละหมาด เนื่องจากในชวงน้ันเขาพนจากสภาพท่ี

ตองรับภาระ (คําสอนของศาสนา) และหากเขาหมดสติเนื่องจากการกระทํา และเพราะความเต็มใจของเขาเอง 

หลังจากนั้นเขาก็ฟนขึ้นมา กรณีน้ีเขาจําเปนตองถือศีลอดชด 

- ใครก็ตามท่ีเจตนาจะถือศีลอด แลวเขาก็ไดต่ืนทานสะหูร และแลวเขาก็เผลอนอนจนกระทั่งดวงอาทิตย

ตก กรณีนี้ถือวาการถือศีลอดของเขานั้นใชได และไมตองถือชดแตประการใด 

- เมื่อมุสลิมเผลอกิน ด่ืม หรือมีเพศสัมพันธ อยางลืมตัวในเดือนเราะมะฎอน การถือศีลอดของเขาถือวา

ใชได 

- เมื่อมุสลิมฝนเปยกในขณะที่เขาถือศีลอด การถือศีลอดของเขาถือวาใชได และวาญิบท่ีเขาจะตอง

อาบน้ํายกหะดัส และเขาไมมีความผิดแตประการใด 

- ใครก็ตามท่ีปวยซึ่งการถือศีลอดน้ันอาจสรางความยากลําบากและอาจเกิดอันตรายแกเขาได กรณีนี้การ

ถือศีลอดสําหรับเขาน้ันถือวาหะรอม และวาญิบจะตองละศีลอด และใหถือชดในวันถัดไป 

- สิ่งที่ประเสริฐท่ีสุดสําหรับมุสลิมคือใหเขาอยูในสภาพที่สะอาดตลอดเวลา (ไมมีหะดัส ทั้งหะดัสเล็กและ

ใหญ) และอนุญาตใหผูที่ถือศีลอดลาชาในการอาบน้ํา(ยกหะดัส) จากุนุบ เลือดประจําเดือน เลือดหลังคลอด

บุตร หลังจากแสงอรุณขึ้นแลว และการถือศีลอดของเขาถือวาใชได 

- สุนัตสําหรับผูท่ีจะเดินทางในเดือนเราะมะฎอนใหเขาละศีลอดกอนที่จะขึ้นยวดยานพาหนะ และใครก็

ตามที่ละศีลอดเนื่องจากผลประโยชนของคนอ่ืน เชนชวยคนจมน้ํา ดับไฟไหม เปนตน เขาจําเปนตองถือชดเทานั้น

(โดยไมตองจายกัฟฟาเราะฮฺใดๆ) 



 

วิธีการถือศีลอดของประเทศท่ีดวงอาทิตยคางฟา 

 - ใครก็ตามท่ีพํานักอยูในประเทศท่ีดวงอาทิตยไมลับขอบฟาในชวงฤดูรอนและดวงอาทิตยไมขึ้นในชวงฤดู

หนาว หรือประเทศที่มีชวงกลางวันยาวตลอดหกเดือนและชวงกลางคืนอีกหกเดือน หรือมากกวา หรือนอยกวา 

กรณีน้ีใหพวกเขาถือศีลอดตามประเทศที่ใกลเคียงกับพวกเขามากที่สุดท่ีมีทั้งชวงกลางวันและกลางคืนรวมกัน ๒๔

ชั่วโมง โดยที่พวกเขากําหนดวันเริ่มและวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และเวลาเริ่มถือศีลอดและเปดศีลอดตาม

ประเทศน้ันๆ 

- ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธกับภรรยาของตนในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนในขณะที่นางมีรอบ

เดือน เขาจําเปนจะตองจายกัฟฟาเราะฮฺและถือศีลอดชด และใหบริจาคเงินเปนจํานวนทองเทากับหนึ่งดีนารหรือ

ครึ่งดีนารดังที่ไดกลาวไวในบทวาดวยเลือดประจําเดือนของสตรี 

- เมื่อเครื่องบินไดบินออกกอนดวงอาทิตยจะตก และไดขึ้นอยูบนชั้นบรรยากาศ ไมอนุญาตใหผูที่ถือศีลอด

ละศีลอดจนกวาพระอาทิตยจะตก 

- ใครก็ตามที่ละทิ้งการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน เพราะปฏิเสธการเปนวาญิบของมัน ถือวาเขาเปน

กาฟร และใครก็ตามท่ีละทิ้งมันเพราะความเกียจคราน ไมถือวาเขาเปนกาฟร และการละหมาดของเขาถือวาใชได 

แตเขานั้นมีความผิดอันใหญหลวง 

 

สาเหตุท่ีทําใหศีลอดเสีย 

 ๑. การกินหรือด่ืม ในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน 

 ๒. มีเพศสัมพันธในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน 

 ๓. น้ําอสุจิหลั่งออกในขณะที่ต่ืนอยู ไมวาจะดวยการสัมผัส จูบ สําเร็จความใครดวยตนเอง เปนตน 

 ๔. ฉีดสารอาหารผานเข็มฉีดยาเขารางกาย 

 สาเหตุขางตนนี้ทําใหการถือศีลอดเสียก็ตอเมื่อทําไปดวยความต้ังใจ รูเทาถึงการณ และรําลึกวาตัวเองถือ

ศีลอดอยู   

๕. มีรอบเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตร 

๖. เปนมุรตัด (หลุดพนจากสภาพเปนมุสลิม) 

 

สิ่งท่ีทําใหเสียศีลอดแบงออกเปน ๒ ประเภท 

 ๑. นําสิ่งของเขาในรางกายที่สามารถใหพลังงานและเสริมความแข็งแรงใหกับรางกาย เชนการกิน ด่ืม 

และสิ่งที่เทียบเทากับการด่ืมหรือกิน  รวมทั้งการด่ืมหรือรับประทานสิ่งที่เปนโทษตอรางกายเชน ด่ืมเลือด สิ่งมึน

เมา เปนตน 

๒. มีสิ่งออกจากรางกายซึ่งทําใหรางกายออนแอลง เชน นํ้าอสุจิ เลือดประจําเดือน เลือดหลังคลอดบุตร 

เปนตน 

 



บทบัญญัติของผูท่ีไดยินเสียงอะซานในขณะท่ีภาชนะ(อาหารหรือเคร่ืองดื่ม)ยังอยูในมือของเขา 

 จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา ทานเราะสูลุลอฮฺไดกลาววา 

 »يضعه حتى يقْضي حاجته منه إِذَا سمع أَحدكُم النداَء واِإلناُء علَى يده فَالَ«
ความวา "เมื่อคนหน่ึงคนใดในหมูพวกเจาไดยินเสียงอะซาน ในขณะที่ภาชนะ(อาหารหรือ

เครื่องด่ืม)อยูในมือของเขา ดังนั้นเขาก็จงอยาเพิ่งวางมันจนกวาจะรับประทานมันเสร็จ

เสียกอน"  (หะดีษหะสัน เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : ๒๓๕๐ ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 

๒๐๖๐) 

 

ใครก็ตามท่ีรับประทานอาหาร(สะหูร)โดยมั่นใจวายังอยูในชวงกลางคืนอยู(แสงอรุณยังไมขึ้น) แตปรากฏ

วาเขาชวงกลางวันแลว(แสงอรุณขึ้นแลว) หรือไดรับประทานอาหาร(ละศีลอด)โดยมั่นใจวาดวงอาทิตยไดตกแลว 

แตปรากฏวาดวงอาทิตยยังไมตก กรณีนี้ถือวาการถือศีลอดของเขาใชไดและไมตองถือชด 

 

สิ่งท่ีไมไดทําใหศีลอดเสียน้ันมีมากมาย สวนหน่ึงก็คือ 

 - การใชผงหรือดินสอที่ทําใหขอบตาดํา การฉีดยา ยาที่ใชหยอดในอวัยวะเพศ การเยียวยารักษาบาดแผล 

การใชนํ้าหอม น้ํามันทาผม ควันไมหอม การใชตนเทียน(เพื่อทาเล็บหรือเปลี่ยนสีผม)  น้ํายาหยอดตา หู หรือจมูก 

การอาเจียน การกรอกเลือด การเอาเลือดออก เลือดกําเดา การตกเลือด เลือดที่ไหลออกจากบาดแผล การถอนฟน 

มะซีย(น้ําที่หลั่งเนื่องจากความใครซึ่งไมใชอสุจิ)หรือวะดีย(น้ําเหนียวที่หลั่งออกมาหลังการถายปสสาวะซึ่งไมใช

อสุจิ)ออก และยาแกหอบหืด ทั้งหมดน้ีไมทําใหเสียศีลอด 

- การตรวจเลือด และการฉีดยาหากวาเพื่อการรักษาไมใชเพื่อฉีดสารอาหารเขาไปไมถือวาเสียศีลอด แต

วาถาสามารถกระทําในชวงกลางคืนไดนั้นยอมดีกวา  

- อนุญาตใหสตรีรับประทานยาระงับการมีประจําเดือนเพื่อการถือศีลอดหรือหัจญเมื่อแพทยที่มี

ประสบการณไดรับรองแลววาไมเปนอันตรายตอนาง แตทางที่ดีนางไมควรใช 

- การลางไต โดยการเอาเลือดออกจากรางกาย หลังจากนั้นก็เอาเลือดที่บริสุทธิ์พรอมๆ กับสารบางชนิด

กลับใสเขาไปใหม กรณีนี้ถือวาทําใหการถือศีลอดเสีย 

- เมื่อผูที่ถือศีลอดหลั่งอสุจิดวยการสําเร็จความใครดวยตัวเอง หรือการเลาโลมภรรยาของตนโดยไมไดรวม

เพศ ถือวาเขามีความผิดและตองถือศีลอดชดโดยไมตองจายกัฟฟาเราะฮฺ 

- ใครก็ตามที่ถือศีลอดในขณะท่ีเดินทาง และเขาไดมีเพศสัมพันธกับภรรยาของตนในชวงกลางวัน กรณีนี้

เขาตองถือศีลอดชดโดยไมตองจายกัฟฟาเราะฮฺ 

- ใครก็ตามท่ีมีเพศสัมพัธกับภรรยาของตนในขณะที่เขาไมไดเดินทาง เขาตองถือศีลอดชดพรอมๆกับตอง

จายกัฟฟาเราะฮฺและเขายังจะไดรับความผิดหากวาทําไปโดยเจตนา รูเทาถึงการณ และมีความจําอยู สวนหากทํา

ไปเพราะโดนขูบังคับ ไมรู หรือลืม กรณีน้ีการถือศีลอดของเขาถือวาใชได ไมตองถือชด และไมตองจายกัฟฟา

เราะฮฺ และผูหญิงในกรณีนี้ก็เหมือนกับผูชาย 



 

กัฟฟาเราะฮฺเน่ืองจากมีเพศสัมพันธในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน 

 ปลอยทาสใหเปนอิสระหนึ่งคน หากไมมีก็ใหถือศีลอดชดสองเดือนติดตอกัน และหากไมมีความสามารถ

อีกก็ใหจายอาหารแกคนยากจนจํานวนหกสิบคน โดยใหจายอาหารทุกๆ หนึ่งคนจํานวนครึ่งกันตัง(ประมาณหนึ่ง

กิโลกับอีกสี่ขีด) และหากไมมีความสามารถอีกการจายกัฟฟาเราะฮฺก็ถือวาตกไป และกัฟฟาเราะฮฺนั้นไมเปนวาญิบ

นอกจากเพราะการมีเพศสัมพันธในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนของผูที่ตองถือศีลอดเทานั้น เมื่อทําไปดวย

เพราะรูและเจตนา สวนผูท่ีทําไปในขณะที่เขาถือศีลอดสุนัต การถือศีลอดเพราะบนบาน หรือถือศีลอดชด ไม

จําเปนตองออกกัฟฟาเราะฮแฺตอยางใด 

จากทานอบู ฮุร็อยเระาฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา 

وما أَهلَكَك     :  قَالَ    ، هلَكْت يا رسولَ اللَّه      :  جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ               « 
فَهلْ  :  قَالَ    ، الَ :  قَالَ    ؟  هلْ تجِد ما تعتق رقَبةً      :  قَالَ    ، ي رمضانَ   وقَعت علَى امرأَتي ف        :  قَالَ   ؟  

قَالَ   ؟  فَهلْ تجِد ما تطْعم ستني مسكينا     :  قَالَ    ، الَ :  قَالَ    ، تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ        
 ،تصدق بِهذَا    :  فَقَالَ   ،  ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِعرقٍ فيه تمر        ثُم جلَس فَأُتي النبِ       :   قَالَ   ، الَ 

فْقَر منا    :   قَالَ   بين الَ    ؟  أَ لَيه منا           فَما  إِ  جوأَح تيلُ بأَه للَّه علَيه        ، بتيها  ا لنبِي صلَّى  ا  كحفَض
يأَن تدى بتح لَّمسوهقَالَ  ،اب ثُم :لَكأَه همفَأَطْع باذْه« 

ความวา "ไดมีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวไดกลาววา ฉัน

หายนะแลว ทานเราะสูลุลลอฮฺจึงไดถามวา อะไรหรือที่ทําใหทานหายนะ? เขาก็ตอบวา ฉันได

มีเพศสัมพันธกับภรรยาของฉันในเดือนเราะมะฎอน ทานนบีจึงถามวา ทานมีทาสเพื่อที่จะ

ปลอยใหเปนอิสระไหม? เขาตอบวา ไมมี ทานนบีจึงถามตออีกวา งั้นทานสามารถถือศีลอด

สองเดือนติดตอกันไหม? เขาตอบวา ไม ทานนบีจึงถามตอไปอีกวา ทานมีอาหารเพื่อที่จะ

แจกจายใหคนยากจนไหม ? เขาตอบวา ไมมี หลังจากนั้นเขาก็ไดนั่งอยูชั่วครูก็ไดมีคนนําผล

อินทผลัมหน่ึงตะกรามอบใหกับทานนบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานจึงกลาววา จงเศาะ

ดะเกาะฮฺดวยอินทผาลัมนี้  เขาก็กลาววาขึ้นมาวา ยังจะมีคนที่ยากจนกวาฉันอีกหรือ? ไมมี

ครอบครัวไหนแลวที่อยูระหวางสองเขา(ของเมืองมะดีนะฮฺ)ที่มีความตองการมันอยางย่ิง

นอกจากครอบครัวของเรา(คือเขานั่นแหละท่ียากจนที่สุดแลวในมะดีนะฮฺ) แลวทานนบี 

ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็หัวเราะจนปรากฏเห็นฟนเขี้ยว หลังจากน้ันทานก็ไดกลาววา  

ทานจงเอามันไปใหครอบครัวของทานรับประทานเถิด" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : ๑๙๓๖ และ

มุสลิม : ๑๑๑๑ สํานวนน้ีเปนรายงานของทาน) 

 

- สิ่งที่ไมถือวาเปนการขาดตอนสําหรับผูที่ตองถือศีลอดสองเดือนติดตอกัน คือการละศีลอดในสองวันอีด 

หรือเพราะเดินทาง หรือเพราะเจ็บไขไดปวยที่อนุญาตใหละศีลอดได และมีรอบเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตร 



- เมื่อมีเพศสัมพันธกับภรรยาในระยะเวลาสองวันหรือมากกวานั้นในเดือนเราะมะฎอน เขาจําเปนตอง

ออกกัฟฟาเราะฮฺและถือศีลอดชดเทากับจํานวนวันที่เขามีเพศสัมพันธ และถาหากวาเขามีเพศสัมพันธหลายครั้งใน

วันเดียวกัน ก็ใหถือวาเปนวันเดียวเขาตองออกเพียงกัฟฟาเราะฮฺเดียวพรอมกับถือศีลอดชดหน่ึงวัน 

- เมื่อผูเดินทางไดเดินทางกลับในวันท่ีภรรยาของเขาสะอาดจากรอบเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรในชวง

กลางวัน อนุญาตใหเขาสมสูภรยาของเขาได 

- สุนัตใหถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอนโดยทันทีและติดตอกัน และเมื่อไมมีเวลาเหลือมากพอวาญิบ

ตองถือชดติดตอกัน และเมื่อถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอนลาชาจนเขาเดือนเราะมะฎอนใหมโดยไมมีอุปสรค

แตประการใด ถือวาเขาทําบาปและจําเปนตองถือชดตอ 

- อัลลอฮฺไดกําหนดใหถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนแกผูที่ไมมีอุปสรรคเน่ืองจากการเจ็บปวยเปนตน และ

กําหนดใหถือชดสําหรับผูที่มีอุปสรรคท่ีสามารถหายไดเชนการเดินทาง มีรอบเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร และ

กําหนดใหจายอาหารสําหรับผูที่ไมสามารถถือศีลอดและไมสามารถือชดไดเชน คนแกชรา เปนตน 

- ใครก็ตามท่ีเสียชีวิตในขณะท่ีเขายังมีศีลอดท่ีคางอยู หากวาเขามีอุปสรรคในการถือศีลอดเน่ืองจาก

เจ็บปวยเปนตน ก็ไมจําเปนแก(วะลีย)ของเขาท่ีจะตองถือศีลอดชดใหกับเขา แตถาหากวาเขามีโอกาสถือศีลอดชด

แตเขาไมไดถือจนเขาเสียชีวิตลง กรณีนี้จําเปนที่วะลียของเขาจะตองถือศีลอดชดใหกับเขา 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮ ฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลลัม ไดกลาว

วา 

»هيلو هنع امص اميص هلَيعو اتم نم« 
ความวา "ใครก็ตามท่ีเสียชีวิตในขณะที่เขายังมีศีลอดที่คางอยู ดังนั้นวะลียของเขาจงถือศีลอด

แทน" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : ๑๙๕๒ และมุสลิม : ๑๑๔๗) 

  

- ใครก็ตามท่ีไมไดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน หรือไมไดถือวันใดวันหนึ่งของมันโดยที่เขารู เจตนา ไมได

ลืม และไมมีอุปสรรคใดๆ นั้น ไมมีบัญญัติใหเขาถือศีลอดชดและถือวาการถือชดใชไมได และถือวาเขาไดทําบาป

ใหญ จําเปนที่จะตองขออภัยโทษตอเอกองคอัลลอฮฺและขออภยัจากพระองค 

 - ใครก็ตามท่ีเสียชีวิตในขณะท่ีเขายังมีศีลอด หัจญ อิอฺติกาฟ หรืออ่ืนๆ ที่บนบานคางอยู สุนัตใหผูเปนวะ

ลีย น่ันคือผูที่มีสิทธิ์รับมรดกจากเขาทําชดแทนเขา และถาหากวาผูอ่ืนทําแทนก็ถือวาใชไดเชนกัน 

- ใครก็ตามท่ีมีเจตนาละศีลอด ถือวาเขาไดละศีลอดแลว เนื่องการถือศีลอดน้ันมีสองหลักการ นั่นคือการ

ต้ังเจตนาและการละเวนจากสิ่งที่ทําใหศีลอดเสีย ดังนั้นเมื่อเขามีเจตนาละศีลอดหลักการแรกก็ถือวาตกไป เพราะ

เจตนานั้นคือฐานของการประกอบศาสนกิจ 

- ใครก็ตามที่นอนในคืนที่สามสิบของเดือนชะอฺบาน และเขาไดกลาววา หากวาวันพรุงน้ีเปนเดือนเราะ

มะฎอนฉันก็จะถือศีลอด และแลวก็ปรากฏวาวันรุงขึ้นเปนวันที่หนึ่งของเดือนเราะมะฎอน กรณีเชนน้ีถือวาการถือ

ศีลอดของเขาใชได 



- การหามนั้น หากวามันหามถึงอิบาดะฮฺหนึ่งถือวาการปฏิบัตินั้นหะรอมและเปนโมฆะ เชนการถือศีลอด

ในวันอีดทั้งสอง ซึ่งการถือศีลอดในวันน้ันถือวาหะรอมและเปนโมฆะ และถาหากวาการหามน้ันคือการหามคําพูด

หรือการกระทําที่เฉพาะเจาะจงกับอิบาดะฮฺใดอิบาดะฮฺหนึ่งแลว ถือวาการปฏิบัติขอหามนั้นทําใหอิบาดะฮฺนั้นเปน

โมฆะ เชนหามกินสําหรับผูที่ถือศีลอด(เมื่อเขากินการถือศีลอดก็เปนโมฆะ) และถาหากวาการหามนั้นเปนการหาม

โดยทั่วไปโดยไมเจาะจงเฉพาะอิบาดะฮฺนั้นๆ หรืออ่ืนๆ ดวย ถือวาการปฏิบัติขอหามนั้นไมไดทําใหอิบาดะฮฺน้ันๆ 

เปนโมฆะ เชนการนินทา(ซึ่งมันถูกหามโดยทั่วไปอยูแลว)สําหรับผูที่ถือศีลอด มันเปนสิ่งที่หะรอมแตวามันไมไดทํา

ใหศีลอดเสีย และในอิบาดะฮฺอ่ืนๆ ก็เชนเดียวกัน 


