เจ็ดสิบประเด็นปญหาวาดวยการถือศีลอด
﴾﴿ﺳﺒﻌﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﺼﻴﺎم
[ ไทย – Thai – ] ﺗﺎﻳﻼﻧﺪي

มุหัมมัด ศอลิห อัล-มุนัจญิด

แปลโดย : นัศรุลลอฮฺ ฏ็อยยิบ
ผูตรวจทาน : ฟยซอล อับดุลฮาดี

2009 - 1430

﴿ﺳﺒﻌﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﺼﻴﺎم﴾
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﺤﻛﺎﻳﻼﻧﺪﻳﺔ «

ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

ﺗﺮﻤﺟﺔ :ﻧﺮﺼ اﷲ ﻃﻴﺐ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻬﻟﺎدي

2009 - 1430

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

70 ประเด็นควรรูเกี่ยวกับการถือศีลอด
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﻤﺣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﺤﻧﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷور

ً

وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ

وأﺷﻬﺪ أن ﺤﻣﻤﺪا

أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﺠﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ
وأﺷﻬﺪ أن ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻﺮﺷﻳﻚ

ﻫﺎدي

: ﻋﺒﺪه ورﺳﻮ أﻣﺎﺑﻌﺪ
บรรดาการสรรเสริญ เปนสิทธิของอัลลอฮฺ ตะอาลา ผูทรงประทาน (เราะมะฎอน) ชวง
เทศกาลแหงการสรางสมความดีงามใหแกปวงบาว เทศกาลที่เปยมลนไปดวยความดี เพื่อชําระลบ
ลางความชั่วรายและเปนการยกระดับเพื่อสูฐานะอันสูงสง เปนชวงเวลาที่จิตใจของบรรดาผูศรัทธา
ทั้ง หลายจะได ผิ น สู พ ระองค เพราะเหล า ผู ที่ ขั ด เกลาเท า นั้ น ที่ ไ ด รับ ความสํ า เร็ จ ส ว นบุ ค คลที่
หมักหมมที่สุดยอมประสบความลมเหลว
แทจริงอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสรางมนุษย และสรรพสิ่งมาโดยเปาหมายหนึ่งคือเพื่อ “อิบา
ดะฮ” (การเคารพภักดี, เชื่อฟง) ตอพระองค
ดังที่ตรัสไววา
﴾﴿وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﺠﻟﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ ﻌﺒﺪون
ความหมาย “และฉัน (อัลลอฮฺ) มิทรงสรางญิน และมนุษยมาเพื่ออันใด
นอกจากใหพวกเขาเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ตอฉันเทานั้น”
ซึ่งในอิบาดะฮฺอันยิ่งใหญ ประการหนึ่งนั้นก็คือ อัศ-ศิยาม (การถือศีลอด) ที่ทรงบัญญัติมา
ก็เพื่อปลุกสรางความยําเกรง (ตักวา) ใหแกพวกเขา ดั่งที่ไดทรงกําชับไวในอัล-บะเกาะเราะฮฺ หลาย
อายะฮฺ เชน
﴾﴿وأن ﺗﺼﻮﻣﻮا ﺧﺮﻴ ﻟﻜﻢ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن
ความหมาย “...และการที่สูเจาถือศีลอดนั้นยอมประเสริฐกวา หากสูเจารู”
และทรงชี้แนะ ใหขอบคุณตอพระองค วา
﴾﴿وﺤﻛﻜﺮﺒوا اﷲ ﺒﻟ ﻣﺎ ﻫﺪﻛﻢ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺸﻜﺮون
ความหมาย “และเพื่อสูเจาจะไดประกาศความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ ที่
พระองคทรงใหทางนําสูเจา และเผื่อสูเจาจะไดขอบคุณ (ตอพระองค)”
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พระองคทรงใหปวงบาวของพระองคมีความรักตอการถือศีลอด โดยที่ไมทรงทําใหมันเปน
ภาระหนักอึ้งแกพวกเขา จนกระทั่งพวกเขาสามารถละทิ้งความเคยชินตาง ๆ ได อยางไมยากเย็น
(ภายในกําหนดเวลาที่จํากัด) ดั่งอายะฮฺที่วา
﴾﴿أﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺪودات
ความหมาย “...วันทั้งหลายที่ถูกนับ…”
กลาวคือ เพียงไมกี่วันหรือเพียงหนึ่งเดือนเทานั้นพรอมกันนั้น พระองคยังทรงแสดงออกถึง
ความเมตตาตอปวงบาว และมิทรงประสงคใหพวกเขาไดรับลําบากหรือความเดือนรอนแตอยางใด
ดั่งตรัสวา
﴾﴿وﻣﻦ ﺎﻛن ﻣﺮﻳﻀﺎ أوﺒﻟ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ
ความหมาย “ดังนั้น ผูใดจากหมูสูเจาปวยหรืออยูระหวางการเดินทาง
ดังนั้น ใหเขาถือศีลอดชดเชยในวันอื่น”
จึงไมใชเรื่องแปลกเลยที่จะพบวาในชวงเดือนนี้หัวใจของบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ตางก็มุง
สูยังพระผูทรงอภิบาล ผูทรงเมตตายิ่ง ดวยความยําเกรงและมุงหวังอยางที่สุดตอการตอบแทนอัน
ยิ่งใหญ ณ พระองค
ดวยความยิ่งใหญของอิบดะฮฺแหงอัศ-ศิยาม (การถือศีลอด) นี้ จึงจําเปนที่จะตองเอาใจใส
เรียนรูแลวทําความเขาใจเกี่ยวกับบัญญัติหรือหุกมตาง ๆ เกี่ยวกับศีลอดเราะมะฎอน เพื่อพี่นอง
มุสลิมจะไดเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับสิ่งอันเปนหนาที่ที่พึงปฏิบัติหรืออะไรบางที่ปฺฏิบัติไมได (หะ
รอม) ควรหลีกหางและอะไรบางที่สามารถกระทําได (หะลาล)
เนื้อหาของหนังสือเลมเล็ก ๆ นี้ ไดนําเสนอบทบัญญัติ (หุกม) ตาง ๆ เพียงยอ ๆ มารยาท
รวมถึงสิ่งที่เปนซุนนะฮฺตางๆ เกี่ยวกับการถือศีลอดเอาไวซึ่งขาพเจาเรียบเรียงขึ้น ดวยหวังวาอัลลอ
ฮฺตะอาลาจะทรงใหตัวของขาพเจาเอง และพี่นองมุสลิมทั้งหลายไดรับประโยชนโดยทั่วกัน
วัลฮัมดุลิลลาฮิ ร็อบบิล-อาละมีน
มุฮัมหมัด ศอและห อัล-มุนัจญิด
ผูเขียน
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﻤﺣﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

: اﺤﻟﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺒﻟ رﺳﻮ وﺻﺤﺒﻪ أﻣﺎﺑﻌﺪ
คํานําของผูแปล
การถือศีลอด คืออิบาดะฮฺหนึ่งที่ถูกบัญญัติมากบัญญัติมาแกมวลมนุษยชาติ เพื่อเปนดั่ง
กระบวนการปลูกฝงตักวา (ความยําเกรง) และตัรฺบียะฮฺ (ขัดเกลา) พรอมปลดปลอยเจตจํานงของ
พวกเขาใหหลุดพนพันธนาการและการเปนทาสของอารมณใฝต่ํา และบรรดาชิริกตาง ๆ ทั้งที่เปน
นามธรรมและรูปธรรมทั้งหลาย
﴿ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ا ي أﻧﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺮءان ﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس وﺑﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻬﻟﺪى

﴾واﻟﻔﺮﻗﺎن
“เดือนเราะมะฎอน ซึ่งอัล-กุรอานไดถูกประทานลงมา เพื่อเปนทางนํา
สําหรับมวลมนุษยชาติและเปน (หลักฐาน) ที่ชัดแจงจากทางนําและ
เปนสิ่งจําแนก (ระหวางความจริงกับความเท็จ)”
(ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ :อายะฮฺที่ 185)

ภายใต บรรยากาศแห ง เดื อ นเราะมะฎอนอัน สิริ ม งคลนี้ เ อง ที่อัล -กุร อาน : คัม ภีร แห ง
มนุษยชาติถูกประทานลงมา ซึ่งทั้ง 2 นี้ (คืออัศ-ศิยาม และอัล-กุรอาน) ยังคงมีความสําคัญ และ
อิทธิพลอยางสูงสงตอการกําหนดวิถีชีวิตและจิตใจของผูศรัทธาในทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแตอดีต
ปจจุบันและจวบจนกาลปวสาร
เนื้ อ หาของหนั ง สื อ นี้ แทบทั้ ง หมดกระผมได แ ปลและเรี ย บเรี ย งจากหนั ง สื อ “สั บ อี น
นะมัสอะละฮฺฟศ-ศิยาม” ของทานนมุฮัมหมัด ศอและห อัลมุนญิด
ความดี จ ากหนั ง สื อ เล ม นี้ ขอได เ พิ่ ม พู น ในตาชั่ ง หะสะนาตของกระผมบิ ด ามารดา
ครอบครัวครูบาอาจารย และผูแตง ตลอดถึงพี่นองมุสลิมทั้งหลายดวยเทอญ-อามีน

ดวยความจริงใจและเชื่อมัน
อบู อัมมารฺ
บานโฮะ/หาดใหญ 26 พ.ย. 42
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อัศ-ศิยาม การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน

1. ความหมายของอัศ-ศิยาม
อัศ-ศิยาม ทางภาษาหมายถึงการยับยั้ง การงดเวนจากสิ่งหนึ่ง ๆ สวนทางศาสนาหมายถึง
การงดเวนจากการกิน การดื่มและการรวมประเวณีในเวลากลางวันตั้งแตเวลารุงอรุณ (เริ่มเขา
เวลาศุบห) จนกระทั่งถึงเวลาดวงตะวันลับของฟา (เขาเวลามัฆฺริบ) โดยมีเจตนา (เนียต) ที่ชัดเจน
เพื่อเปนอิบาดะฮฺตอ อัลลอฮฺตะอาลา

2. บทบัญญัติ (หุกม) ของอัศ-ศิยาม
ปวงมุ ส ลิ ม ทั้ ง หลายถื อ ว า การถื อ ศี ล อดเดื อ นเราะมะฎอน (คื อ เดื อ นที่ 9 ตามปฎิ ทิ น
อิสลาม) นั้นเปนสิ่งจําเปน (ฟรฎ) เหนือประชาชาติ ดังหลักฐานจากอายะฮฺอัล-กุรอาน ที่อัลลอฮฺตะ
อาลาตรัสวา
﴿ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ا ﻳﻦ ءاﻣﻨﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺒﻟ ا ﻳﻦ ﻣﻦ
﴾ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن
ความหมาย “โอ บ รรดาผู ซึ่ ง ศรั ท ธาทั้ ง หลายการถื อ ศี ล อดนั้ น ได ถู ก
บัญญัติเหนือสูเจา เชนดั่งที่ถูกบัญญัติแกบรรดา (กลุมชน) กอนหนาสู
เจามาแลว เพื่อสูเจาจะไดยําเกรง”1
และในหลักฐานจากหะดีษของทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่วา
ً
 ﺷﻬﺎدة أن ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ وأن ﺤﻣﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ: »ﺑﻲﻨ اﻹﺳﻼم ﺒﻟ ﻤﺧﺲ
« وﺣﺞ اﻛﻴﺖ،  وﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن،  و ﻳﺘﺎء اﻟﺰ ة،  و ﻗﺎم اﻟﺼﻼة،
ความหมาย “อัล-อิสลาม ถูกสรางไวบนรากฐาน 5 ประการ คือ
1. การปฏิ ญ าณตนว า “ไม มี พ ระเจ า อื่ น ใดนอกจากอั ล ลออฺ เ ท า นั้ น และการ
ปฏิญาณตนวา แทจริงมุฮัมหมัดเปนเราะซูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮฺ”
2. การดํารงการละหมาด
3. การจายซะกาต
4. การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน
5. การไปบําเพ็ญหัจณ ณ บัยตุลลอฮฺ2
การถือศีลอด (อัศ-ศิยาม) จึงเปนรากฐานหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งหากผูใดละเมิดหรือฝา
ฝนโดยจงใจละทิ้งการถือศีลอดโดยไมมีเหตุจําเปนตามที่ศาสนาผอนผันแลว แนนอนเทากับเขาผู

1

ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ/อายะฮฺที่ :183
2
ดู ฟตหุล-บารี เลม 1 หนา 49
4

นั้นไดกระทําบาปอันยิ่งใหญ (อัล-กะบีเราะฮฺ) ดังที่ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได
เลาถึงสภาพอันเลวรายที่ทานไดพบเห็น (สภาพของผูถูกทรมาน) ในปรากฏการณครั้งหนึ่งวา
“จนขณะที่ฉันขึ้นสูงเทียมยอดเขานั้น ทันใดฉันก็ไดยินเสียงหนึ่งดังมาก ฉันจึงถาม
(บรรดามะลาอิกะฮฺ) วา “นี้คือเสียงอะไร ?”
พวกเขาตอบวา “นี้แหละคือเสียงครวญครางของชาวนรก”
ตอมาฉันก็ถูกพาไปแลว (เห็นภาพ) ของคนกลุมหนึ่งในสภาพถูกรอยเชือกที่เอ็น
รอยหวายกระพุงแกมของพวกเขาถูกเจาะเลือดไหลทะลักออกมาตลอดเวลา
ฉัน (เราะซูล) ถามอีกวา “พวกเขาเหลานี้เปนใครหรือ ?”
มีคําตอบวา
«  ا ﻳﻦ ﻳﻔﻄﺮون ﻗﺒﻞ ﺤﺗﻠﺔ ﺻﻮﻣﻬﻢ... »
ความหมาย “พวกเขาคือบรรดาผูที่กินอาหารกอนที่จะไดเวลาใหละศีล
อด”3
ทานอัล-หาฟซอัล-ซะฮะบีย (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา
“อุละมาอบางทานยืนยันอยางหนักแนนในกรณีของบุคคล ที่จงใจละทิ้งการถือศีลอดใน
เดือนเราะมะฎอนโดยไมมีเหตุอันควรวา ผูนั้นเลวยิ่งกวาผูที่ทําซินา (ผิดประเวณี) และผูที่เสพสุรา
เสียอีก ยิ่งไปกวานั้นสภาพการเปนมุสลิมของเขายังเปนที่กังขา (วาเขายังเปนมุสลิมอยูอีกหรือไม)
ขณะที่บางทัศนะกลาววาเขาคือบุคคลที่ออกนอกศาสนา (หรือมุรตัด) แลว
ซึ่งทานชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) ตัดสิน (ฟตวา) วา
“ถาเขาไมถือศีลอดในเราะมะฎอนโดยยืนกรานวา การถือนั้นไมจําเปน ทั้ง ๆ ที่เขาทราบดี
ถึงโทษทัณฑของการกลาวเชนนั้น การตัดสินคือตองประหารชีวิต หรือฆาเสีย (เพราะตกอยูใน
สภาพของมุรตัด) หากเขาละเมิด (แตยังคงยอมรับในหุกมอยู) ก็ใหลงโทษ ตามกฎของเราะมะฎอน
(คือตองทํากัฟฟาเราะฮ)”4

3. ความประเสริฐของการถือศีลอด
คุณคาของการถือศีลอดนั้นยิ่งใหญที่สุด ดังมีกลาวนหะดีษตาง ๆ มากมายที่ระบุถึงความ
ประเสริฐหรือผลบุญที่ผูถือศีลอดจะไดรับ เชน
إﻻ اﻟﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻲﻟ وأﻧﺎ أﺟﺰي

 ﻞﻛ ﻋﻤﻞ إﺑﻦ أدم: »ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ
«ﺑﻪ

อัลลอฮฺ สุบหาะฮุวะตะอาลา กลาววา

3

ดู เศาะเหี้ยะหฺ อัต-ตัรฺฆีบ เลม 1 หนา 420
4
ดู มัจญมั๊ววะอฺ อัล-ฟะตาวา ของอิบนุตัยมิยะฮฺ เลม 20 หนา 265
5

“งาน (อะมัล) ทุกอยาง เปนของมนุษยเวนแตการถือศีลอด แทจริงมัน
เปนของขา (อัลลอฮฺ) และขาจะเปนผูตอบแทนมัน ดวยตัวขาเอง”5
และหะดีษคือ
« »ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻋﺪل
“ทานจงถือศีลอด เพราะแทจริงยอมไมมีสิ่งใดเทียบเทา”6
และหะดีษคือ
« واﻤﻟﻈﻠﻮم،  اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺣﻲﺘ ﻳﻔﻄﺮ واﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل: »ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﺗﺮد دﻋﻮﺗﻬﻢ
“3 จําพวกที่ดุอาอฺ (ของพวกเขา) จะไมถูกปฎิเสธ คือ 1. ผูถือศีลอดอยู
จนกระทั่งเขาละศีลอด 2. ผูนําที่ยุติธรรม และ 3. ผูถูกอธรรม”7
 ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘﺎن ﻳﻔﺮﺣﻬﻤﺎ إذا أﻓﻄﺮ ﻓﺮح ﺑﻔﻄﺮه و ذا ﻟﻲﻘ رﺑﻪ ﻓﺮح... »

« ﺑﺼﻮﻣﻪ
“สําหรับผูถือศีลอด เขาจะไดรับความปติยินดี 2 ครั้งดวยกัน คือเมื่อเขา
ได ถือศีล อด (ในดุน ยา) เขามีความป ติยิน ดีใ นการละศีล อดของเขา
และขณะที่เขาพบกับพระผูอภิบาลของเขา (ในอาคิเราะฮฺ) เขาก็จะปติ
ยินดีใน (รางวัลของ) การถือศีลอดของเขา”8
และหะดีษ
 ورﻣﻀﺎن إﻰﻟ رﻣﻀﺎن،  واﺠﻟﻤﻌﺔ إﻰﻟ اﺠﻟﻤﻌﺔ، »اﻟﺼﻠﻮات اﺨﻟﻤﺲ

« إذا اﺟﺘﻨﺒﺖ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻣﻜﻔﺮات ﻤﻟﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ
“การละหมาด (ฟรฎ) 5 เวลา และ (ละหมาด) วันศุกรถึงอีกวันศุกรหนึ่ง
และ (การถือศีลอดใน) เดือนเราะมะฎอนหนึ่งยังอีกเราะมะฎอนหนึ่ง
เปนสิ่งลบลาง (ความบาปเล็กๆ) ที่เกิดขึ้นระหวางนั้นตราบที่หางไกล
ออกจากบาปใหญทั้งหลาย”9
« ... ﺨﻟﻠﻮف ﻓﻢ اﻟﺼﺌﻢ أﻃﻴﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ رﻳﺢ اﻤﻟﺴﻚ... »
“แทจริงกลิ่นปากของผูถือศีลอด ณ อัลลอฮฺนั้น หอมยิ่งกวากลิ่นชะมดเชียง”10

5

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 964
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 973
7
ดู อัซ-ซิลซิละฮุศ-เศาะฮีหะฮฺ เลขที่ 1797
8
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 964
9
บันทึกโดย มุสลิม
10
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 9
6

6

«»اﻟﺼﻴﺎم ﺟﻨﺔ ﻳﺴﺘﺠﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﺠﺎر
“การถือศีลอดเปนโลห ที่บาวใชเพื่อปองกันตอไฟนรก”11
»ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ إﻻ ﺑﺎﻋﺪ اﷲ ﺑﺬﻟﻚ ا ﻮم
ً
«وﺟﻬﻪ ﻋﻦ اﺠﺎر ﺳﺒﻌﻦﻴ ﺧﺮﻳﻔﺎ
“ผูใดถือศีลอดหนึ่งวันในหนทางของอัลลอฮฺดวยการวันนั้น อัลลอฮฺจะ
ทรงใหใบหนาของเขาหางจากไฟนรกระยะเวลา 70 ป”12
« ...و ﻣﻦ ﺻﺎم ﻳﻮﻣﺎ إﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ... »
“ผูใดถือศีลอดหนึ่งวันดวยแสวงหาความโปรดปราน ของอัลลอฮฺ แลว
เขาจบชีวิตลงดวยการนั้น เขาจะไดเขาสวรรค”13
» إن ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﺑﺎب ﻳﻘﺎل ) أﻟﺮﻳﺎن ( ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﺼﺎﺋﻤﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

«ﻻﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ ﻏﺮﻴﻫﻢ ﻓﺈذا دﺧﻠﻮا أﻏﻠﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ أﺣﺪ
“แทจริง ในสวนสรรคนั้นมีประตูหนึ่ง มีชื่อวา “อัร-ร็อยยาน” เปนประตู
เขาของบรรดาผูถือศีลอด ไมมีใครสามารถเขาทางนั้นได นอกจากพวก
เขาดังนั้นในเมื่อพวกเขาเขาไปหมดแลว จะไมมีผูใดเขาไปอีก”14
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน เปนรากฐานสําคัญอันหนึ่งของหลักการอิสลาม ดังที่ได
กลาวมาแลวขางตน ในเดือนนั้นโองการอัล-กุรอานไดถูกประทานลงมาครั้งแรกแกมนุษยชาติ คือ
ในค่ําคืนแหง “ลัยละตุลก็อดร” ซึ่งมีความประเสริฐยิ่งกวาเดือนอื่นๆ ถึง 1,000 เดือน
،  وﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاب اﺠﺎر،  ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ، »إذا ﺟﺎء رﻣﻀﺎن

«وﺻﻔﺪت اﻟﺸﻴﺎﻃﻦﻴ
“เมื่อเราะมะฎอนยางกรายมาประตูแหงสวรรคทั้งหลายจะถูกเปดออก
ในขณะที่ ป ระตู ทั้ ง หลายของนรกจะถู ก ป ด ลง และบรรดามารร า ย
หรือญินผูดื้อรั้น จะถูกพันธนาการไว”15

11

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 966
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 974
13
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 972
14
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 965
15
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 984
12

7

«»اﻟﺼﻴﺎم واﻟﻘﺮآن ﻳﺸﻔﻌﺎن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
“การถือศีลอดและ (การอาน) อัล-กุรอาน ทั้ง 2 นี้จะชวยเหลือบาว (ผู
ศรัทธา) ในวันกียามะฮฺ”16
ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยังกลาวอีกวา
«»ﻣﻦ ﺻﺎم رﻣﻀﺎن إﻳﻤﺎﻧﺎ واﺣﺘﺴﺎﺑﺎ ﻏﻔﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ
“ผูใดถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน โดยการศรัทธา และมุงหวังตอการ
ตอบแทนจากอัลลอฮฺอยางจริงจัง บาปที่เคยกระทํามากอนหนานั้น จะ
ไดรับการอภัยโทษ”17
«»ﷲ ﻋﻨﺪ ﻞﻛ ﻓﻄﺮ ﻋﺘﻘﺎء
“และเปนสิทธิของอัลลอฮฺที่จะปลดปลอยชาวนรกในทุกๆ ครั้งของการละศีลอด”18

4. หิกมะฮฺ (วิทยะปญญา) ของการถือศีลอด
ในการถือศีลอดมีวิทยปญญา (หิกมะฮฺ) และประโยชนตางๆ มากมาย เปนตนวา การถือ
ศีลอดเปนสื่อที่นําไปสูการเกิดความรูสึกยําเกรง (ตักวา) ตออัลลอฮฺตะอาลา เพราะในเมื่อเรา
สามารถยั บ ยั้ ง อารมณ ห รื อ จิ ต ใจตนจากสิ่ ง ที่ ห ะลาล ด ว ยแรงปรารถนาในความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ และการลงโทษของพระองคไดแลวไซร ดังนั้น ยอมเปนการงายดายเหลือเกินที่เราจะ
ละเวน หรือยับยั้งตนเองจากสิ่งตาง ๆ ที่เปนของหะรอมทั้งหลาย
ทั้งนี้ในธรรมชาติของมนุษยแลว คราใดก็ตามที่ทองของเขาวางเปลา ความหิวจะสงผล
กระทบตออวัยวะสวนอื่น ๆ ของรางกายใหออนกําลังลง และเมื่อใดที่ทองอิ่ม ความอยากหรือ
ความตองการทางอวัยวะสวนอื่น เชน ลิ้น สายตา มือ และอารมณเพศก็จะปรากฏขึ้นมา ดังนัน้ การ
ถือศีลอดนี้จึงถือไดวาคือวิธีการหนึ่งที่สามารถขมเอาชนะอารมณแหงชัยฎอนความรูสึกทางเพศ
และปกปองรักษาอวัยวะตาง ๆ มิใหกระทําสิ่งที่ชั่วชาทั้งหลาย บนพื้นฐานแหงความยําเกรงอยาง
แทจริง เพราะ “ตักวา” ที่มีอยูในสวนลึกของจิตใจเทานั้น ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ของ
มนุษยใหดําเนินอยูในครรลองได
เชนกันเมื่อผูที่ถือศีลอดไดลิ้มรสแหงความเจ็บปวดจากความหิว กระหาย เขายอมเขาใจ
ในสภาพความตองการและรูสึกของคนจนผูยากไรไดเปนอยางดี ทําใหเกิดจิตใจเมตตา สงสาร
และชวยเหลือแบงปนเพื่อขจัดความหิวโหยของพวกเขาเพราะแนนอนสิ่งที่รับมาจากการบอกเลา
16

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 969
17
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 964
18
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 987
8

ของผูอื่นนั้นยอมไมลึกซึ้งเทากับการที่ไดสัมผัสกับความทุกขยากดวยตนเอง ประดุจดังคนที่ขับขี่
ยานพาหนะ ที่ไมอาจเขาใจความยากลําบากของคนเดินเทาได นอกจากตองลงมาเดินเทาดวย
ตนเองบาง การถือศีลอด ชวยอบรมบมนิสัย และพัฒนาเจตนารมณของการหางไกลจากอารมณ
ใฝต่ํา และความชั่ว ในนั้นเปนการควบคุม บังคับนิสัยและขจัดอารมณออกจากสิ่งที่ไมดีทั้งหลาย
และในนั้น ยังเปนการแสดงถึงความเปนเอกภาพอัน เทาเทียมกัน ของบรรดาประชาคมมุสลิ ม
ทั้งหลาย ที่ตางถือศีลอดและออกจากการถือศีลอดอยางพรอมเพรียงกัน

5. มารยาทของการถือศีลอด
มารยาทของการถือศีลอดและซุนนะฮฺตาง ๆ
ก. สงเสริมใหรับประทานอาหารสะหูรในชวงใกลเวลารุงอรุณขึ้น ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา
(( » ﺗﺴﺤﺮوا ﻓﺈن ﻲﻓ اﻟﺴﺤﻮر ﺑﺮ ﺔ
“พวกทานจงรับประทานอาหารสะหูรกันเถิดแทจริงในการรับประทาน
อาหารสะหูร นั้นมีความจําเริญ (บะเราะกะฮฺ)”19
อีกหะดีษหนึ่งระบุวา
«»ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ وﺻﻴﺎم أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﺮ
“ความแตกตาง ระหวางการถือศีลอดของพวกเรา (มุสลิม) กับการถือ
ศีลอดของชาวอะหฺลุลกิตาบ (ยิวและคริสเตียน) นั้นคือ การรับประทาน
อาหารสะหูร”20
«»ﻧﻌﻢ ﺳﺤﻮر اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺗﻤﺮ
“อินทผาลัม ชางเปนสะหูรที่ดียิ่งของคนมุอฺมิน (ผูศรัทธา)”
ข. สงเสริมใหรีบละศีลอดเมื่อไดเวลา ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา
«»ﻻﻳﺰال اﺠﺎس ﺨﺑﺮﻴ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮا اﻟﻔﻄﺮ
“ผูคน (ที่ถือศีลอด) จะยังคงอยูในความดีตราบใดที่พวกเขารีบเรงละศีล
อด (เมื่อไดเวลา)”21

19

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1050
20
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ
21
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1060
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ในหะดีษหนึ่งรายงานจากทานอนัส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) กลาวถึงรูปแบบการละศีลอดของ
ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) วา
»ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻲﻠ ﺒﻟ رﻃﺒﺎت
ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ رﻃﺒﺎت ﻓﺘﻤﺮﻴات ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺮﻴات ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮات

«ﻣﻦ ﻣﺎء
“ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยละศีลอดกอนที่จะละหมาด
(มัฆฺริบ) ดวยผลรุฎ็อบ (อินทผลัมสด) หากไมมีผลรุฎ็อบ ทานก็ละศีลอด
ด ว ยผลตะมั รฺ (อิ น ทผลั ม แห ง ) แต ห ากไม มี แ ม ผ ลตะมั รฺ ท า นก็ จ ะดื่ ม
น้ําเปลาแทน”22
สําหรับดุอาอฺที่ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยอานตอนละศีลอดนั้นมี
หลายรายงานดวย แตมีหลักฐานแข็งแรงที่สุดคือ
«»ذﻫﺐ اﻟﻈﻤﺄ واﺑﺘﻠﺖ اﻟﻌﺮوق وﺛﺒﺖ اﻷﺟﺮ إن ﺷﺎء اﷲ
“ความกระหายนั้นไดมลายไปเสนเลือดทั้งหลายก็ชุมฉ่ํา และรางวัลก็มี
แนนอนอินชาอัลลอฮฺ”23
ค. หลีกหางจากการพูดจากเกี้ยวพาราสี โกหกหรือหยาบโลน
ดังหะดีษของทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่หามเอาไววา
“หากวันใดที่พวกทานถือศีลอดอยู ดังนั้นจงอยาไดกระทําความชั่ว”24
และหะดีษที่วา
»ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل اﻟﺰور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﷲ ﺣﺎﺟﺔ ﻲﻓ أن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ

«وﺮﺷاﺑﻪ
“ผูใดไมละเวนจากการกลาวเท็จะและการกระทําที่เปนสิ่งมดเท็จ (ไร
สาระ) อั ล ลอฮฺ ก็ จ ะไม ท รงประสงค อั น ใดในการละเว น อาหารและ
เครื่องดื่มของเขา”25
ดังนั้นบุคคลที่ถือศีลอด จึงควรหางไกลจากสิ่งที่ตองหามทั้งหลาย เปนตนวา การนินทา
การพูดจาหยาบคาย การโกหก เพราะจะทําใหรางวัลการตอบแทนจากการถือศีลอดของเขานั้นมี
อันตองมลายไปสิ้น ดังที่ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา
22

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1064
23
บันทึกโดยอบูดาวูด เลม 2 หนา 7
24
บันทึกโดยอัล-บุคอรี
25
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1241
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« ... »رب ﺻﺎﺋﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻪ إﻻ اﺠﻟﻮع
“บางทีคนที่ถือศีลอดคนหนึ่งอาจจะไมไดรับอะไรเลยจากการศีลอดของ
เขา นอกจากความหิวเทานั้น”26
ง. หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ดังหะดีษที่วา
»إذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ وﻻ ﻳﺼﺨﺐ ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻪ أﺣﺪ أو

«ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ إ ﺻﺎﺋﻢ إ ﺻﺎﺋﻢ
“ดังนั้น ถาหากผูใดมาดาทอหรือชวนทะเลาะวิวาทกัน ทานก็จะกลาว
แกเขาวา “แทจริงฉันกําลังถือศีลอดอยู แทจริงฉันกําลังถือศีลอดอยู
...”27
(ครั้งแรกเปนการเตือนตนเอง ครั้งที่สองเปนการเตือนคูกรณี)
จ. หลีกเลี่ยงการจัดเตรียมอาหารมากมายอยางฟุมเฟอย ดั่งหะดีษที่วา
“ไมมีภาชนะดันใด ที่ลูกหลานอาดัม (มนุษย) บรรจุชั่วรายยิ่งกวากระเพราะอาหาร
อีกแลว”28
ฉ. สงเสริมใหชวยเหลือจุนเจือเผื่อแผกันทั้งในเรื่องวิชาความรู ทรัพยสิน หนาที่ กําลังกาย จริยธรรม
ต า ง ๆ ให ม ากเป น พิ เ ศษในช ว งเราะมะฎอน ดั ง หะดี ษ หนึ่ ง รายงานจากท า นอิ บ นุ อิ บ บาส
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) วา
»ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺟﻮد اﺠﺎس و ن أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻲﻓ رﻣﻀﺎن ﺣﻦﻴ ﻳﻠﻘﺎه ﺟﺮﺒﻳﻞ و ن ﻳﻠﻘﺎه ﻞﻛ ﻠﺔ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﻴﺪارﺳﻪ

«اﻟﻘﺮأن ﻓﻠﺮﺳﻮل اﷲ أﺟﻮد ﺑﺎﺨﻟﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺢ اﻤﻟﺮﺳﻠﺔ
“ทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) นั้น เปนบุคคลที่จิตใจเผื่อ
แผที่สุด โดยเฉพราะทานจะใจดีเปนพิเศษในชวงเดือนเราะมะฎอน ซึ่ง
เปนชวงที่มะลาอิกะฮฺญิบรีลไดลงมาพบทานในทุกค่ําคืนของเดือนเราะ
มะฎอน เพื่อทบทวนอัล-กรุอานใหแกทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) นั้นมีความใจบุญในกุศลทานยิ่งกวาลมโชย (ที่ยังความรมรื่น
แกผูคนในยามเย็น) เสียอีก”29

26

ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1069
27
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 984
28
บันทึกโดยอัต-ติรมีซี : หะดีษหะซัน เศาะเหี๊ยะหฺ
29
บันทึกโดยอัล-บุคอรี
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การบริจาคอาหารชวยเหลือผูอดอยากหิวโหยหรือเลี้ยงอาหารละศีลอดในขณะที่ผูบริจาค
เองถือศีลอดอยูดวย ก็ยิ่งนับเปนความดีอันยิ่งใหญและเปนสาเหตุหนึ่งแหงการไดเขาสูสวรรค
ดังหะดีษหนึ่งของทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่กลาววา
“แทจริงในสวนสวรรคนั้นมีบรรดาหองอยูจํานวนหนึ่ง (ที่มคี วามบริสทุ ธิ์
เชนแกว) ซึ่งสามารถมองเห็นจากภายนอกถึงภายใน และจากภายใน
ถึ ง ยั ง ภายนอก อั ล ลอฮฺ ไ ด ท รงตระเตรี ย มมั น เอาไว แ ก ผู ที่ ใ ห อ าหาร
พูดจาออนโยน ถือศีลอดอยางตอเนื่อง และละหมาด (ตะฮัจุด) ยาม
ค่ําคืนขณะที่ผูคนทั้งหลายกําลังนอนหลับ”30
หะดีษหนึ่งที่ระบุวา
ﻣﺜﻞ أﺟﺮه ﻏﺮﻴ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ

»ﻣﻦ ﻓﻄﺮ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺎﻛن

«ء
“บุคคลใดใหอาหารละศีลอดแกผูถือศีลอดเขายอมไดรับรางวัล (ผล
บุญ) เชนผูที่ถือศีลอดไดรับโดยไมมีการลดหยอนแมแตนอย”31

ทานชั ยคุ ล-อิ สลามอิบนุตัย มียะฮฺ (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา “การใหอาหารละศีลอดแกเขา
หมายถึง การใหเขาทานจนอิ่ม”32
ช. มุสลิมสามารถแสดงออกซึ่งความปติยินดีตอวาระการเขาสูเดือนเราะมะฎอนไดดังที่ทานนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยแจงขาวดีแกเหลาสาวกของานทราบ ถึงการมาของเราะฎอน
และกระตุนใหพวกเขาไดใหความสําคัญกับเราะมะฎอน
ดังหะดีษที่เลาโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วา ทานเราะซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา
»إن ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻗﺪ ﺣﺮﻀ ﻛﻢ وﻓﻴﻪ ﻠﺔ ﺧﺮﻴ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﻬﺎ
«ﻓﻘﺪ ﺣﺮم اﺨﻟﺮﻴ ﻠﻛﻪ وﻻ ﺤﻳﺮم ﺧﺮﻴﻫﺎ إﻻ ﺤﻣﺮوم
“แทจริงเดือนนี้ (เราะมะฎอน) ไดมีมายังพวกทานแลว และในมันนั้นมี
ค่ําคืนหนึ่งที่ดีกวาพันเดือน บุคคลใดไมไดรับมัน ดังนั้นเขายอมพลาด
จากความดี ทั้ ง หมด และไม มี บุ ค คลใดที่ พ ลาดจากความดี ข องมั น
นอกจากผูที่ถูกกีดกัน (จากความดี) เทานั้น”33

30

บันทึกโดยอะหมัด 5/3 เปนหะดีษหะสัน
31
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 1065
32
ดู อัล-อิคติยารอต อัล-เศาะฮีหะฮฺ หนา 109
33
ดู เศาะเหี๊ยะหฺ อัล-ตัรฆีบ หะดีษเลขที่ 986
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6. ประเภทของการถือศีลอด
ประเภทที่จําเปนตองถือติดตอกัน เชน
- การถือศีลอดในเราะมะฎอน
- การถือศีลอดที่เปนคาปรับ กรณีฆาคนตายโดยไมเจตนา (ซึ่งตองมือ 2 เดือน
ติดตอกัน)
- การถือศีลอดเนื่องจากการหยาแบบซิฮารฺ
- การถือศีลอดเพื่อเปนคาปรับกรณีรวมประเวณีในตอนกลางวันของเราะมะฎอน
- และการถือศีลอดเนื่องจากการบนบานซึ่งไดระบุไววาจะถือโดยติดตอกัน
ประเภทตอมาคือไมจําเปนตองถือในวันที่ติดตอกัน เชน
- การถือศีลอดชดใชของเราะมะฎอน
- การถือศีลอด 10 วัน ในกรณีของผูทําฮัจญที่ไมเชือดสัตว
- การถือศีลอด (เพื่อเปนกัฟฟาเราะฮฺ) เนื่อสาเหตุการละเมิดคําสาบาน (กรณีที่
ไมไดระบุการติดตอไว)
- และการถือศีลอดเนื่องจากละเมิดขอหามขณะครองอิหฺรอม เปนตน

7. ประเภทตาง ๆ ของการถือศีลอดซุนนะฮฺ
ตอมาก็คือ การถือศีลอดตาง ๆ ที่เปนความสมัครใจ (หรือซุนนะฮฺ) เชน
- ศีลอดในวันจันทร และพฤหัสบดี
- ศีลอดทุกวันที่ 13, 14, และ 15 ของเดือน
- ศีลอดวันอาชูรอฺ
- ศีลอดวันอะรอฟะฮฺ
- ศีลอด 7 วันในเดือนเชาวาล
- และศีลอดในชวงเดือนมุหัรรอม และเดือนชะอฺบาน ซึ่งทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) มักถือหลายวันดวยกัน

8. วันตาง ๆ ที่หามถือศีลอด
วันที่มีหลักฐานหามถือศีลอดก็คือ เชน
- การเจาะจงถือศีลอดเฉพาะวันศุกร34 หรือวันเสารเพียงวันเดียว โดยไมมีเหตุผล
ที่ศาสนาอนุโลม
- การถือศีลอดทุกวันตลอดชีวิต

34

บันทึกโดยอัล-บุคอรี
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- การถือศีลอดที่ถือติดตอกันเปนเวลาหลายวันโดยที่ไมยอมละศีลอด หรือทาน
อาหารใด ๆ เลยระหวางนั้น
- การถือศีลอดในวันอีดทั้ง 2 (คืออีดอัฎฮาและอีด ฟฏรี)
- และการถือศีลอดในวันตัชรีก (คือวันที่ 11, 12, และ 13 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ)

9. อะไรเปนเกณฑยืนยันการเขาสูเราะมะฎอน ?
ตามหลักการที่ถูกตอง เกณฑที่พึงยึดถือเอามาใชเพื่อยืนยันวาเดือนเราะมะฎอนของแตละ
ปจะเริ่มตนเมื่อไรนั้นใหถือตามแนวทางที่กําหนดไวจากซุนนะฮฺก็คือดวยการเห็นเดือนหรือหาก
ทองฟามืดครึ้มจนมิสามารถมองเห็นเดือนหรือหากทองฟามืดครึ้มจนมิสามารถมองเห็นเดือนได
สะดวก ก็ใหใชวิธีนับเดือนกอนหนานั้น คือเดือน “ชะอฺบาน” ใหครบ 30 วันแลวถือเอาวันหลังจาก
นั้นเปนวันเริ่มตนของเดือนเราะมะฎอน
สวนการใชวิธีคํานวณเปนเกณฑกําหนดการเริ่มเดือนเราะมะฎอนนั้น ถือวาเปนวิธีการที่
อุตริขึ้นใหม (บิดอะฮฺ) ทั้งนี้จากหลักฐานคือหะดีษของทานเราะซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ที่วา
 ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺖ دوﻧﻪ ﻏﻴﺎﻳﺔ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا، »ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ وأﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ

«ﺛﻼﺛﻦﻴ ﻳﻮﻣﺎ
“พวกท า นทั้ ง หลายจงถื อ ศี ล อดด ว ยการเห็ น เดื อ น และจงละศี ล อด
(ออกอีด) ก็ดวยการเห็นเดือน ดังนั้น ถาหากวามีเมฆบดบัง พวกทานก็
จงนับ (เดือนชะอฺบาน) ใหครบ 30 วัน”35
กลาวคือเมื่อมีมุสลิมผูใดซึ่งมีคุณสมบัติ คือ บรรลุนิติภาวะ มีสติปญญาสมบูรณ และเปน
บุคคลที่เชื่อถือได ยืนยันวาเห็นเดือน ก็ใหมุสลิมทั้งหลายเริ่มถือศีลอดตามนั้น

10. บุคคลตาง ๆ ที่จําเปนตองถือศีลอด
การถือศีลอดจําเปน (วาญิบ) เหนือมุสลิมและมุสลิมะฮทุกคนที่มีคุณสมบัติตอไปนี้ คือผูมี
อายุบรรลุศาสนภาวะ มีสติปชัญญะสมบูรณ (ไมวิกลจริต) สุขภาพดี มิไดอยูในสภาพของผูเดิน
ทางไกล (มุซาฟร) และไมมีรอบเดือน (หัยฎ) หรือเลือดหลังการคลอดบุตร (นิฟาส)
สําหรับเกณฑของอายุที่ถือวาบรรลุศาสนภาวะแลวนั้น กําหนดไดโดย 3 ประการดวยกัน
คือ
• เริ่มมีความรูสึกทางเพศหรือฝนเปยก
• มีขนลับขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ
• อายุครบ 15 ปบริบูรณ หรือในกรณีที่เปนผูหญิงคือเมื่อเริ่มมีรอบเดือน

35
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11. การถือศีลอดของเด็ก
กรณีเด็กเล็ก (ที่อายุยังไมบรรลุศาสนภาวะนั้น) ศาสนาสงเสริมใหผูปกครองฝกฝนเด็กๆ
ของพวกเขาใหถือศีลอดตั้งแตอายุ 7 ขวบ หากเด็กมีความสามารถ และใหพยายามกําชับใหเขาถือ
ศีลอดเมื่ออายุครบ 10 ขวบ เชนเดียวกับการละหมาด36 ซึ่งแนนอนตัวเด็กยอมไดผลบุญในการถือ
ศีลอดนั้นขณะที่พอแมก็จะไดรับผลบุญจากการอบรมสั่งสอนเขาดวยเชนกัน
ดังมีรายงานหนึ่ง จากอัร-เราะบิอฺ บินตุมุเอาวิซ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) โดยนางไดกลาวถึง
การถือศีลอดในวันอาชูรออฺ ภายหลังจากบัญญัติอันนี้ไดมีขึ้นวา
“พวกเราเคยฝกฝนใหเด็ก ๆ ของเราถือศีลอดและเมื่อพวกเขารองขอ
อาหาเราก็ ป ระดิ ษ ฐ ข องเล น ทํ า จากขนสั ต ว ใ ห พ วกเขาเล น (เพื่ อ
เบี่ยงเบนความสนใจ) จนกระทั่งไดเวลาละศีอลด”37

12. กรณีของคนเพิ่ง เขารับอิ สลาม และเด็ก อายุเข านิติภ าวะ หรือคนฟนจากเปนลม
ในชวงเราะมะฎอน
ในกรณีที่คนตางศาสนิก เขารับนับถืออิสลามใหม และเมื่อเด็กอายุครบศาสนภาวะ หรือ
เมื่อผูที่เปนลมหมดสติฟนขึ้นมาเปนปกติ ในชวงเวลาใด ๆ ของกลางวันระหวางเดือนเราะมะฎอน
ถือวาเขาจําเปนตองเริ่มทําการถือศีลอด ตั้งแตวินาทีนั้นเปนตนไปทันที แตกรณีนี้ไมตองถือชดใช
ในวันกอนหนาที่เขาขาดไป (เนื่องยังอยูในสภาพที่กาฟร, อายุยังไมครบ หรือยังเปนลมหมดสติอยู)
13. กรณีของคนบา หรือวิกลจริต
สําหรับประเด็นของคนบา หรือวิกลจริตนั้นยอมไมมีความผิดใด ๆ ที่ไมถือศีลอด
แตในกรณีการบาแบบชั่วครั้งชั่วคราว ก็ใหถือศีลอดในชวงที่หายจากอาการวิกลจริต และ
ในชวงที่มีอาการบานั้นก็ไมตองถือศีลอด เชน คนที่ตอนเชาถือศีลอดอยู แตตกเที่ยงเปนบา ดังนั้น
หากหายเปนปกติเมื่อใด ก็ใหถือตอในเวลาที่เหลืออยูของวันนั้นไดเลย โดยไมถือวาศีลอดของเขา
กอนหนานั้นเสียไปเชนเดียวกับกรณีของคนเปนลม หรือหมดสติ ใหเขาถือศีลอดตอไดทันที เมื่อเขา
ฟนขึ้นมาเปนปกติ ทั้งนี้เพราะเขาไดเริ่มตั้งเจตนาเอาไวในตอนแรกขณะที่เขามีสติสัมปชัญญะอยู
นั้นเอง38

14. กรณีผูเสียชีวิตลงขณะถือศีลอดอยูในเดือนเราะมะฎอน
ในกรณีของผูที่เสียชีวิตลงในระหวางเดือนเราะมะฎอน ตามหลักฐานที่ชัดเจนแลว ไมถือ
วาผูตายนั้นมีภาระติดคางในศีลอดของวันที่เหลืออยู และญาติใกลชิดของผูตายก็ไมจําเปนตอง
ชดใชแตอยางใด
36
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สวนจุดมุงหมายในหะดีษที่วา
«»ﻣﻦ ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎم ﺻﺎم ﻋﻨﻪ وو ﻪ
“ผูใดตายลง และเขายังมีศีลอดติดคางอยูวะลีของเขาถือศีลอดแทน”
บรรดานั ก วิ ช าการหะดี ษ อธิ บ ายว า การถื อ ศี ล อดในหะดี ษ นี้ ห มายถึ ง การถื อ ศี ล อด
เนื่องจากการบนบาน ไมใชการถือศีลอดเราะมะฎอนแตอยางใด

15. กรณีการขาดศีลอด หรือรวมประเวณีในกลางวันเนื่องจากไมเขาใจตอกฎขอหาม
ในกรณีของการขาดศีลอด หรือการรวมประเวณีเนื่องสาเหตุจากการไมไดเรียนรู หรือไม
เขาใจ (ญาฮิล) ตอบทบัญญัติศาสนาเรื่องดังกลาว
ทัศนะของบรรดาอุละมาอสวนใหญ (ุมหูร) เห็นวาไมถือเปนความผิดสําหรับบุคคลที่เพิ่ง
เขารับนับถืออิสลามใหม ๆ หรือคนมุสลิมที่เติบโตมาทามกลางสังคมคนของคนตางศาสนิกลวนๆ
จนไมมีโอกาสรับทราบ หรือรูเกี่ยวกับอิสลามเลย
สวนบุคคลที่มีโอกาสเรียนรูศาสนาและสังคมอยูรวมกับพี่นองมุสลิม แตไมไดสนใจ ไม
รับทราบและไมถือศีลอดยอมถือวามีความผิดอยางแนนอน

16. กรณีของคนเดินทาง
การเดินทางที่ถูกอนุโลมใหละศีลอดไดนั้นตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ คือ
ก. ตองเปนการเดินทางในระยะทางที่ไกลตามหลักการศาสนา หรือเรียกไดวาเปนการ
เดินทา
ข. ตองเลยเขตเมือง ซึ่งเปนภูมิลําเนาของตนหรือพนจากอาคารบานเรือนของเมืองนั้น39
ค. ตองเปนการเดินทางเพื่อการงานที่ดี ไมใชเพื่อทําสิ่งที่เปนความชั่ว (มะอฺศิยะฮฺ)
ง. ตองเปนการเดินทางที่มีความจําเปนจริงๆ มิใชเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการถือศีลอด

17. กรณีคนเดินทางยอมอนุโลมใหละศีลอดได
แมนการเดินทางนั้นจะสะดวกสบายก็ตามบุคคลที่อยูในเงื่อนไขของการเดินทาง (มุซาฟรฺ)
ตามขางตนนั้น ตามหลักการและมติอุละมาอฺถือวาเขามีสิทธิที่จะละศีลอดได ถึงแมนเขาจะอยูใน
สภาพที่ ส ามารถถื อ ได และการเดิ น ทางจะลํ า บากหรื อ สะดวกสบาย (เช น การเดิ น ทางโดย
เครื่องบิน/หรือทางเรือที่บรรยากาศรมเย็นสบาย) พรอมการบริการอยางเสร็จสรรพก็ตาม และยัง
อนุโลมใหละหมาดยอไดอีกดวย40

39

รายงานโดยญาบิร, สวนหลักฐานที่ขัดกับหะดีษนี้ คือรายงานของอนัสซึ่งเปนเปนหะดีษ ชาซฺ
40
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18. แมนถึงวันกําหนดเดินทางก็ตองถือศีลอดตราบใดที่ยังไมออกเดินทางจริงๆ
เชนกรณีที่คนๆ หนึ่งตั้งใจหรือกําหนดเอาไวกอนวาในตอนบายของวันนั้น ๆ ในเดือนเราะ
มะฎอนที่จะถึงนี้ เขาจะตองออกเดินทาง ฉะนั้นเมื่อถึงวันกําหนดเดินทาง ตั้งแตเวลารุงอรุณ ตอน
เชา จนถึงเวลากอนบายเขาจะตองศีลอดกอน (เพราะตราบใดที่ยังไมออกเดินทาง เวลากอนหนา
นั้นยอมถือวาเขายังคงอยูในสภาพของมุกีม-คนทองที่) จะละศีลอดในชวงเวลากอนนั้นยังไมได
เพราะบางทีอาจเกิดอุปสรรคหนึ่ง จนทําใหเขาตองพลาดการเดินทางในวันนั้นไปก็ได41

19. กรณีผูโดยสารเครื่องบิน หรือสถานที่สูงที่ยังคงเห็นดวงอาทิตย ทั้ง ๆ ที่ไดเวลาละศีล
อดแลว
กรณีของผูมิไดอยูในเงื่อนไขของการเดินทางไกลแตเปนการเดินทางระยะสั้นโดยเครื่องบิน
ซึ่งกําลังบินอยูเหนือทองฟา ถึงแมเวลาตามนาฬิกาจะถึงเวลาละศีลอดแลวก็ตาม แตยังไมอนุญาต
ใหเขาละศีลอดหากตําแหนงที่เขากําลังบินอยูนั้นยังสามารถมองเห็นแสงอาทิตยอยู ทั้งนี้เพราะ
ตามหลักการแลว ถือการเห็นดวงอาทิตยลับขอบฟาแลวเปนเกณฑ สําคัญ42

20. กรณีการเดินทาง เมื่อถึงสถานที่หมายแลวพักอยูที่นั้นเกินกวาระยะเวลา 4 วัน
ผูเดินทางที่ถึง ยังจุดหมายปลายทางแล ว และมีความตั้งใจจะอาศั ยอยูในเมือง ๆ นั้ น
มากกวา 4 วันในทัศนะของนักวิชาการศาสนาและอุละมะอสวนใหญเห็นวา บุคคลนั้นอยูในสภาพ
เชนเดียวกับ “มุกีม” (คนทองถิ่น) คือตองถือศีลอด แตถาหากยังไมมั่นใจหรือไมแนนอนวาจะพักอยู
มากกวา 4 วัน หรือไมก็อนุโลมใหละศีลอดได
อาทิเชน กรณีของบุคคลที่เดินทางไปเรียนหนังสือยังตางประเทศเปนเวลาหลายเดือน หรือ
หลายป มติของ อุละมาอ (ุมหูร) รวมทั้งมัซฮับทั้ง 4 เห็นวาบุคคลนั้นอยูในสภาพของ “มุกีม” (คน
ทองที่) แลวซึ่งจําเปนตองถือศีลอดและละหมาดเต็มเชนปกติ”43

21. กรณีผูที่ถือศีลอดอยู และจําเปนตองเดินทางโดยฉุกเฉินในวันนั้น
บุคคลใดถื อศีลอดอยู และจําเปน ตองออกเดิน ทางในตอนกลางวั น ของวั นเดียวกั น ก็
อนุโลมใหเขาละศีลอดได ทั้งนี้ เพราะถือวาเขาอยูในกรณีของผูไดรับอนุโลม เนื่องจากการเดินทาง
นั้นเอง ดังเจตนารมณของซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 185 ที่วา
﴾﴿ﻓﻤﻦ ﺎﻛن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺮﻳﻀﺎ أو ﺒﻟ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ
“และผูใดปวย หรืออยูในการเดินทาง ก็จงถือใชวันอื่น”

41

ดู ตัฟซีรฺ อัล-กุรฎบี เลม 2 หนา 278
42
ฟตวา ของอิบนุบาซ/จากมุชาฟะอะฮฺ
43
ดู ฟะตาวา อัด-ดะวะอฺ ของอิบนุบาซฺ หนา 877
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ข า งต น นี้ คื อ ทั ศ นะของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และบรรดานั ก นิ ติ ศ าสตร (ฟุ เ กาะฮาอฺ )
ทั้งหลาย

22. กรณีผูที่จําเปนตองเดินทางอยูเปนประจํา
เปนที่อนุโลมใหละศีลอด สําหรับผูที่มีอาชีพตองเดิมทางอยูบอยครั้ง และตองไปหยุดพัก
อยูในเมืองที่ๆ เขาเดินทางไป เชนบุรุษไปรษณียที่ตองเดินทางเพื่องานบริการประชาชน คนมีอาชีพ
ขับรถรับจางระยะไกล นักบิน (หรือพนักงานบนเครื่องบิน) ซี่งเปนอาชีพที่ตองเดินทางเปนประจํา
(แตจําเปนตองถือศีลอดชดเชยในวันที่อยูบาน)
หรือกรณีอาชีพชาวประมงซึ่งปกติมีบานอยูบนบก แตจําเปนตองออกลองเรือเปนเวลา
หลาย ๆ วัน กลางทะเล ก็อนุโลมเชนกัน
สวนผูที่อาศัยประจําในเรือเปนประดั่งบานโดยมีครอบครัว พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ครบถวนอยูในนั้น แมนจะทองอยูกลางทะเล เขาก็ตองถือศีลอดดวย และจะละหมาดยอ
ไมได
สวนชาวทะเลทรายที่มีชี วิตอยูกับการเลี้ยงสัตวแบบเรรอนพเนจร (ไมมีที่อยู เปนหลัก
แหลง) หากชวงที่เขาเดินทางตอนสัตวอยูนั้นตรงกับฤดูกาลถือศีลอด (หรือเดือนเราะมะฎอน) ก็ให
ละศีลอดและละหมาดยอได แตคราใดเมือพวกเขาหยุดเดินทางและพักอาศัยอยูในสถานที่หนึ่ง ๆ
ซึ่งตรงกับชวงถือศีลอด ชวงเวลานั้นเขาจะละศีลอด หรือจะละหมาดยอไมไดอีก แมจะตองออก
เดินทางตอนสัตวเลี้ยงตอหลังจากนั้นก็ตาม44

23. กรณีกลับจากการเดินทางถึงบานกอนพลบค่ํา
กรณี เ มื่ อ ผู เ ดิ น ทางกลั บ ถึ ง ภูมิ ลํ า เนาในช ว งกลางวั น หรื อก อ นพลบค่ํ า ของเดื อ นเราะ
มะฎอน นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันวา เมื่อกลับมาอยูในสภาพของมุกีม (คนทองที่) แลว
ตองถือศีลอดในชวงเวลาที่เหลืออยูของวันนั้นหรือไม ?
สวนทัศนะที่มีน้ําหนักมากกวา (รอญิหฺ) คือเห็นวาควรงดการกิน-การดื่มในชวงเวลาที่
เหลืออยูของวันนั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกียรติตอเดือนเราะมะฎอน
แตทั้งนี้แมนเขาจะถือ (หรือไมถือ) ในชวงเวลาหนึ่งของในวันนั้นก็ตาม แตเขาก็จําเปนตอง
ถือศีลอดชดเชยอีกในภายหลัง (เพราะเปนการถือในชวงเวลาที่ไมเต็มวัน)45

24. กรณีการถือศีลอดใน 2 ประเทศที่เริ่มไมพรอมกัน
เชนบุคคลหนึ่งไดเริ่มถือศีลอดพรอมกับผูคนที่อยูในประเทศของเขา ตอมาไดออกเดินทาง
ไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเห็นเดือนหลังประเทศเขา 1 วัน กรณีเชนนี้ใหเขาถือหลักหรือหุกมของผู
44

ดูมัจฺมั๊วะ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 213
45
ดู มัยฺมั๊วะ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 213
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เดินทาง คือ หากเดินทางไปอยูในประเทศใด ก็ใหละศีลอด (ออกบวช) ตามประเทศนั้นไดทันที
แมนการถือศีลอดของเขาจะเกินไปอีกวันหนึ่งเปน 31 วันก็ตาม
ดั่งหลักฐานจาหะดีษ
ความหมาย “การถือศีลอด คือวันที่พวกเขา (คนพื้นเมือง) ถือ และการละศีลอด
(ออกบวช) ก็คือ วันที่พวกเขาละเชนกัน”
หากจํานวนวันที่ถือศีลอดไปแลวของเขานอยกวา 29 วัน ก็ใหเขาถือศีลอดชดเชยใหครบ
หลังจากวันอีดไปแลว คือใหครบ 29 วัน เพราะเดือนในปฎิทินอิสลาม (ตามจันทรคติ) จะมีจํานวน
29 วันเปนอยางนอย46

25. กรณีของคนปวย
ทุก ๆ อาการปวย หรือไมสบายที่บั่นทอนสุขภาพของคนเราใหออนแอนั้น เปนที่อนุโลมให
ละศีลอดหรือมิตองถือในชวงนั้นได ตามหลักฐานจากโองการอัล-กุรอาน
﴾﴿وﻣﻦ ﺎﻛن ﻣﺮﻳﻀﺎ أو ﺒﻟ ﺳﻔﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ أﻳﺎم أﺧﺮ
“และผูใดปวยหรืออยูในการเดินทาง ก็จงใชในวันอื่น”47
ดังนั้น ศาสนาจึงอนุโลมใหละศีลอด หรือไมตองถือ ในกรณีของการเจ็บปวยที่แนชัดวา
หากถือแลวจะมีผลกําเริบหรือทําใหอาการของโรคนั้นเลวรายและยืดเยื้อออกไป
สวนการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ หรือโรคที่การถือศีลอดมิสงผลเสียแกอาการของผูปวยก็ไม
เปนที่อนุญาตใหละศีลอด
ทานอบูหะนีฟะฮฺ (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา เจ็บปวยของตนเองจะแยลง เชน อาการเจ็บ
ตาจะกําเริบมากขึ้น หรือทําใหอุณภูมิของไขสูงขึ้นก็อนุโลมใหละศีลอดได”
หากเริ่มมีอาการปวยเพียงเล็กนอยในเวลากลางคืน ผูปวยจะตองไมมีเจตนาวาจะละศีล
อดในเวลากลางวัน เพราะเปนไปไดวา เขาอาจหายปวยเมื่อตื่นเชาขึ้นมาก็ได ซึ่งหลักการอิสลาม
ถือเอาสภาพการณจริงที่เปนอยูขณะนั้นเปนเกณฑสําคัญ48

26. กรณีเปนลมหมดสติ ขณะที่ถือศีลอดอยู
หากมีอาการเปนลม เนื่องจากสาเหตุการถือศีลอด ก็อนุโลมใหละศีลอดได และใหชดใชใน
วันอื่น49 และถาเปนลมหมดสติในชวงกลางวัน (ขณะที่ถือศีลอดอยู) ตอมารูสึกตัวหรือฟนขึ้นมาใน
เวลากอนที่ดวงตะวันตก หรือหลังจากตะวันตกแลวถือวาศีลอดของเขานั้นใชได (เศาะหฺ) เชน
46

ดู ฟะตาวา วะตัมบิฮาต ของอิบนุบาซฺ
47
ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ/อายะฮฺที่ 185
48
ดู ตัฟซีรฺ อัล-กุรฎบี เลม 2 หนา 276
49
อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 217
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แตหากเขาเปนลมหมดสติในชวงระยะเวลาที่ยาวนาน เชนตั้งแตเวลาฟจญรฺ (รุงอรุณ)
จนกระทั่งถึงเวลามัฆฺริบ ตามทัศนะของอุละมาอฺสวนใหญ (ุมหูร) แลว ถือวาการถือศีลอดนั้นใช
ไมได (ไมเศาะหฺ)
สําหรับผูเปนลมหมดสติอาการหนัก (โคมา) หรือผูปวยคนนั้นถูกใหยานอนหลับ ทั้งนี้เพื่อ
เปนผลดีแกผูปวย จนกระทั่งเขาอยูในสภาพที่ไมมีความรูสึกซึ่งถาหากนานไมเกิน 3 วัน ตองถือ
ชดใช แตถาเกิน 3 วันขึ้นไป ยอมถือวาอยูในกฎ (หรือหุกม) เดียวกับกรณีคนวิกลจริต หรือคนบา
คือไมตองถือชดใช50

27. กรณีผูที่มีโรคประจําตัว หรือเปนกรรมกรที่ตองใชแรงกาย
บุคคลที่ถือศีลอดแลวทําใหเกิดอาการรูสึกหิววิงเวียนหนามืด และกระหายอยางรุนแรง
ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพไมดี หรือมีโรคประจําตัว ซึ่งหากขืนถือศีลอดตอไปในวันนั้น แพทยบอกวา
อาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได กรณีเชนนี้เปนที่อนุโลมใหละศีลอด หรือไมตองถือศีลอดได เพราะ
การรักษาไวซึ่งชีวิตนั้นยอมเปนสิ่งจําเปน (แตใหถือชดใชเมื่อหายเปนปกติ)
สําหรับกรณีของผูที่มีอาชีพเปนกรรมกรแบกหาม หรือทํางานหนัก หากไมมีสาเหตุที่สุด
วิสัยจริง ๆ ก็ไมอนุโลมใหละศีลอด แตหากมีความจําเปนตองใชแรงงานหนักมากๆ และไมอาจ
หลีกเลี่ยงหรือหางานอื่นที่เบากวาทําได โดยที่การถือศีลอดในตอนกลางวันก็จะทําใหไมสามารถ
ทํางาน เพื่อหาปจจัยเลี้ยงดูครอบครัวได ก็อนุโลมใหละศีลอด โดยไปถือชดใชในวันที่แทนตาม
จํานวนวันที่ขาดไปเชนกัน

28. กรณีผูปวยเรื้อรัง และคนชรา
บุคคลที่ปวยธรรมดา และคาดหวังวาจะหายเปนปกติภายในเร็ววัน กรณีนี้อนุโลมใหถือศีล
อดชดใชในวันอื่นตามวันที่ขาด แตไมอนุโลมใหจายฟตยะฮฺ (เพราะสามารถือได)
สําหรับผูปวยเรื้อรังอาการหนัก และโอกาสยากที่จะรักษาใหหายขาดได กรณีเชนนี้ทํานอง
เดียวกันกับกรณีของคนชราสูงอายุ ซึ่งไมสามารถอดอาหารไดและตองทานยาอยูเปนประจํา คือให
เขาจายเปนอาหารเลี้ยงคนยากจนวันละคน ดวยอาหารจํานวนครึ่งศออฺ (หรือประมาณ 1.5 กก./
ตอวัน) จากชนิดอาหารที่ใชภายในประเทศนั้น ๆ เชน ขาวหรือแปงสาลีตามจํานวนวันที่ขาด
สวยกรณีของผูที่ถือศีลอดไมไดเลยตลอดทั้งเดือน ลักษณะของการเลี้ยงอาหารคนยากจน
นั้น เขาจะเริ่มเลี้ยงตั้งแตตนเดือนเราะมะฎอนนั้นเลย กลางเดือนหรือเลี้ยงในชวงหลายๆ เดือนก็ได
ไมวาจะเลี้ยงในลักษณะของการเลี้ยงวันละคนหรือพรอมกันหลาย ๆ คนก็ยอมไดเชนกัน
กรณีคนปวยที่ไมสามารถถือศีลอดไดในชวงเราะมะฎอน แตหวังวาเมื่อหายก็จะถือชดใช
หลังจากนั้นแตมาเขาทราบภายหลังวาตัวเองปวยเปนโรคเรื้อรังและไมอาจรักษาใหหายขาดไดอีก
แลว ดังนั้นใหเขาเลี้ยงอาหารแกคนจน วันละคนตามจํานวนวันที่ขาดแทนการถือศีลอด
50

ฟะตาวา ของอิบนุบาซ/จากมุชาฟะอะฮฺ
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สวนบุคคลที่หวังวาจะหายขาด แตตอมาเขาเสียชีวิตเสียกอนที่จะชดใช กรณีเชนนี้ยอมไม
บาปสําหรับเขา และครอบครัวก็ไมตองถือชดใช หรือเลี้ยงอาหารแทนผูตายแตอยางใด
แตสําหรับบุคคลที่หวังวาจะหายแลวจะถือชดใชและเมื่อเขาหายเปนปกติจริง ๆ เขากลับ
ปลอยเวลาใหลวงเลยเปนแรมป จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงโดยที่ตัวเขายังคงติดคางศีลอดนั้นอยู
กรณีนี้ใหครอบครัวของผูตายเลี้ยงอาหารแกคนยากจนตามจํานวนวันที่ผูตายติดคางไว โดยใชเงิน
ของผูตายใชจายแทน

29. กรณีการเสียชีวิตลง ขณะที่ติดคางศีลอดวาญิบอยู
บุคคลใดเสียชีวิต โดยที่ยังติดคางการถือศีลอดสาญิบไว (เชนศีลอดเนื่องจากการบนบาน)
ทั้ง ๆ ที่ขณะที่มีชีวิตอยูกอนหนานี้ เขาสามารถจะกระทําไดแตเขาหนวงเหนี่ยวไวจนกระทั่งวาระ
สุด ท า ย กรณี เ ช น นี้ ถื อ ว า เสมื อ นผู ต ายติ ด ค า งหนี้ สิ น หนึ่ ง ไว ซึ่ ง พึ ง ให ค นหนึ่ ง คนใดในสมาชิ ก
ครอบครัวของเขาถือศีลอดอันนั้นแทนเขาเสีย
ดังมีระบุในหนังสือศอฮี้หฺของอัลบุคอรี และมุสลิม
«»ﻣﻦ ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎم ﺻﺎم ﻋﻨﻪ وو ﻪ
“บุคคลใดเสีย ชีวิ ตลงโดยที่เขายัง ติดคางการถื อศีล อดอยู วะลีของเขาถือแทน
เขา”51
แตอยางไรก็ตาม นักวิชาการ (อุละมาอฺ) กลาววาการถือศีลอดในความหมายของหะดีษ
บทนี้หมายถึงการถือศีลอดเนื่องจากการบนบานเทานั้น ไมใชศีลอดของเดือนเราะมะฎอน
แตอยางไรก็ตาม นักวิชาการ (อุละมาอฺ) กลาววาการถือศีลอดในความหมายของหะดีษ
บทนี้หมายถึงการถือศีลอดเนื่องจากการบนบานเทานั้นไมใชศีลอดของเดือนเราะมะฎอน
แตทั้งนี้ การถือแทน กรณีของศีลอดประเภทนี้ (คือศีลอดเนื่องจากการบนบาน) นี้ ถือวา
เปนการสมควร (หรือมุสตะหับ) ที่ครอบครัวควรกระทําแทนเทานั้น มิไดจําเปนในความหมายของ
วาญิบแตประการใด

30. กรณีของคนออนแอ พิการหรือทุพพลภาพ
คนสูงอายุ หรือชราภาพ ที่กําลังวังชาหรือสุขภาพยิ่งมีแตจะออนแอและถดถอยลงทุกวัน ก็
ไมจําเปนตองศีลอด แตใหจายอาหารเลี้ยงคนยากจนทดแทน เชนเดียวกับกรณีของคนปวยเรื้อรังที่
รักษาไมหายขาดได ซึ่งเขาในคํากลาวของอัลลอฮฺตะอาลาในโองการที่วา
﴾﴿وﺒﻟ ا ﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻦﻴ
“และหนาที่ของบรรดาผูที่ถือศีลอดดวยความลําบากยิ่ง (โดยที่เขาไดงด
เวน การถือ) นั้น คือการชดเชยอัน ได แกใ หอ าหาร (มื้อหนึ่ง ) แกค น
ยากจนคนหนึ่ง” (ตอการงดเวนจากการถือวันหนึ่ง)52
51

อางจากฟะตาวา ของคณะบรรณาธิการวารสาร “อัด-ดะอฺวะฮฺ” อันดับที่ 806
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ทานอิบนุอับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) กลาววา
“อายะฮฺนี้มิไดถูกยกเลิก (มันซูคฺ) ดวยอายะฮฺใดๆ แตในที่นี้หมายถึงบุคคลที่สูงอายุมาก ๆ
(ทั้งชายและหญิง) ที่มีความลําบากตอการถือศีลอด ดังนั้นก็ใหพวกเขาจายอาหารใหแกคนยากจน
แทน”53
สําหรับผูสูงอายุมาก ๆ ที่สติเลอะเลือนพูดจาวกวน และสติปญญาไมคอยสมประกอบแลว
ในกรณีนี้ถือวา อัลลอฮฺไมวาญิบการถือศีลอดแกเขา เพราะหมดสภาพแลว แตถาหากเขายังอยูใน
สภาพที่สามารถรับรูอะไรไดบางเปนบางชวง ก็ถือวาชวงเวลาที่ปกติดังกลาวนั้นการถือศีลอดยัง
จําเปนแกเขาอยู54


31. กรณีของผูอยูในสนามสงคราม
บุคคลที่อยูในภาวะออกสงคราม (ญิฮาด) ขับเคี่ยวกับศัตรู ซึ่งตองตรากตรําอยูในสมรภูมิ
ตลอดเวลา กรณีเชนนี้ ก็สามารถละศีลอดไดเชนเดียวกันถึงแมนเขาจะไมอยูในสภาพที่ตองเดิน
ทางไกลก็ตาม
อีกทั้งอนุโลมใหสามารถละศีลอดไดลวงหนากอนวันสงครามอีกดวย ดังหะดีษหนึ่งของ
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัม) ที่ไดกลาวแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ กอนวันออกสงครามครั้ง
หนึ่งวา
« أﻓﻄﺮوا،  واﻟﻔﻄﺮ أﻗﻮى ﻟﻜﻢ، »إﻧﻜﻢ ﻣﺼﺒﺤﻮ ﻋﺪو ﻢ
“แทจริงพวกทานจะตองเผชิญหนากับศัตรูในวันพรุงนี้ การละศีลอดนั้น
ย อมเป น การเขมแข็ ง กวา สํ า หรับ พวกทา น ดั ง นั้น ก็จ งละศีลอดกอ น
เถิด”55

32. ควรรักษามารยาท แมนถูกอนุโลมใหละศีลอดไดก็ตาม
บุคคลใดที่ สาเหตุ การอนุโลมใหล ะศีลอดของเขาเปนสาเหตุ ที่ เปดเผย (สาเหตุเ ห็น ได
ชัดเจน) เชน เนื่องอาการเจ็บ ปวยหรือบาดเจ็บ ใหเขาสามารถทานอาหารในชวงกลางวันอยาง
เปดเผยได (ตอสายตาของผูอื่น เพราะทุกคนยอมเขาใจและเห็นสาเหตุชัดเจนอยูแลว) ซึ่งยอมไม
ผิดบาปอันใด
แตหากเปนสาเหตุที่ไมเปดเผย (หรือไมอาจเห็นอยางชัดเจนได) เชนกรณีมีรอบเดือน ก็
ควรทานอาหารในที่ ๆ ลับสายตาคนอื่น ทั้งนี้เพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจผิด (ฟตนะฮฺ) แกผพู บ
เห็นได

52

อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 184
53
บันทึกโดย อัล-บุคอรี กิตาบุค-ตัฟซีรฺ บาบ “อัยยามัม มะดูดาต”
54
ดู มะญาลิส-ชะฮฺรุเราะมะฎอน ของอิบนุอุษัยมีน หนา 28
55
บันทึกโดย มุสลิม อะหฺมัด และอบูดาวูด
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33. การตั้งเจตนา (เนียตฺ) ในการถือศีลอด
การถื อศี ล อดเดื อ นเราะมะฎอนที่ เ ปน ฟรฎ และการถือศี ลอดที่ว าญิ บ เช น ศี ลอดชดใช
หรือกัฟฟาเราะฮฺลวนแลวแตตองมีเจตนา (เนียตฺ) เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ขาดเสียไมได
«  ﻓﻼ ﺻﻴﺎم،»ﻣﻦ ﻟﻢ ﺠﻳﻤﻊ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ
“ผูใดมิไดตั้งเจตนา (พรอมกับความมั่นใจ) ที่จะถือศีลอดกอนเวลารุง
อรุณ ดังนั้นยอมไมมีการถือศีลอดสําหรับเขา”56
การมีเจตนา เปนสิ่งจําเปนสําหรับการถือศีลอดโดยจะตั้งเจตนาเอาไวขณะชวงไหนของ
กลางคืนก็ไดแมนเวลาชั่วครูหนึ่งกอนศุบหฺก็ตาม
ลักษณะของเจตนาหรือเนียต (นียะฮฺ) ก็คือ การมีความตั้งใจ หรือมีความตองการอยาง
แนวแนวาจะกระทําการถือศีลอดตั้งแตรุงอรุณ จนถึงเวลาดวงอาทิตยตกของวันรุงขึ้น เพื่ออัลลอฮฺ
ตะลาอา การเจตนาเปนการแสดงดวยจิตใจ ฉะนั้นจึงไมจําเปนตองเอยออกมาเปนวาจา เพราะไม
มีในแบบฉบับ (ซุนนะฮฺ)
ดังนั้นทุก ๆ คนที่รูวาวันพรุงนี้เปนเราะมะฎอนและประสงคจะถือศีลอด ก็เทากับวาเขาได
ตั้งเจตนาแลว57
สวนกรณีของผูถือศีลอด แตตั้งใจวาจะละศีลอดเมื่อถึงเวลาหนึ่งในชวงกลางวัน แตเมื่อ
เวลาดังกลาว เขาเปลี่ยนใจไมละศีลอด ปญหานี้มีอุลามะอฺหลายฝายเห็นแตกตางกัน คือบางก็เห็น
วาศีลอดนั้นของเขาเสีย เนื่องจากเจตนาหรือเนียตไมตอเนื่องและตองถือศีลอดชดใช
สวนความเห็นที่เขมแข็งกวา ก็คือศีลอดนั้นไมเสีย ซึ่งเปรียบเทียบไดกับกรณีของผูที่ตั้งใจ
วาจะพูดขณะละหมาด แตเปลี่ยนใจไมพูด ซึ่งยอมถือวาการละหมาดนั้นใชได
สวนในกรณีของการตกศาสนา (มุรตัด) ศีลอดนั้นยอมเสียดวยแนนอนอยางไมมีขอขัดแยง

34. การตั้งเจตนา (เนียต) ในกรณีของศีลอดซุนนะฮฺ
ยกเวนการเจตนาในการถือศีลอดซุนนะฮฺ (เชน ศีลอดในวันจันทร พฤหัส) ไมจําเปนตองตั้ง
เจตนาไวกอนในกลางคือกอนศุบหฺ
ดั ง มี ใ นหะดี ษ ของท า นนบี (ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะฮั ล ลั ม ) ซึ่ ง เล า จากนางอาอี ช ะฮฺ
(รอฎิยัลลอฮฺ) วา
“วันหนึ่งทานเราะซูล ไดมาหาฉัน และถามวา “วันนี้พวกเธอมี (อาหาร)
อะไรกินบางหรือเปลา ?”
พวกเราตอบวา “ไมมีอะไรอยูเลยคะ”

56

บันทึกโดย อะหฺมัด และอัศฮาบุสสุนัน
57
ดู มัจฺมั๊วะอฺ อัล-ฟะตาลา เลม 25 หนา 2
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ทานจึงกลาววา “ถาเชนนั้นฉันถือศีลอดละ”58
ยกเวนการถือศีลอดซุนนะฮฺที่เกี่ยวของกับเวลาเฉพาะ เชน ศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺ หรือ
วันอาชูรออฺนั้น ตองมีเจตนาไวกอนศุบหฺเชนเดียวกัน

35. การละศีลอด (กอนเวลา) โดยไมมีเหตุจําเปน
บุคคลใดมีพันธะที่ตองถือศีลอดวาญิบประเภทหนึ่ง ๆ เชน ศีลอดชดใช ศีลอดบนบาน
หรือกัฟฟาเราะฮฺอยู ดังนั้นจําเปนตองทําใหสมบูรณตามนั้นจะละศีลอดขณะที่กําลังถืออยูโดยไมมี
เหตุจําเปนไมได
สวนการถือศีลอดซุนนะฮฺประเภทอาสา เขายอมมีสิทธิ์ที่จะถือหรือไมถือเมื่อไหรก็ได ถึงแม
ไมมีเหตุอุปสรรคอันใดก็ตาม59 เชนสมมุติ วันหนึ่งทานถือศีลอด (โดยสมัครใจ) อยู ตอมาเมื่อถึง
คอนวันทานอาจจะทานอาหารก็ได (ทั้ง ๆ ที่ไมมีเหตุจําเปนที่ควรละก็ตาม)60 แตมีคําถามอยูวา
การละจากการถือศีลอดซุนนะฮฺเชนนี้ โดยที่ไมมีเหตุจําเปนอันใดการถือศีลอดในชวงแรก ๆ ของวัน
นั้นของเขาจะไดผลบุญหรือไม ?
เรื่องนี้นักวิชาการสวนหนึ่งกลาววา ไมไดผลบุญ61
ดังนั้นหนทางที่ดีกวาก็คือ ควรถือศีลอดนั้นใหตลอดทั้งวัน หากไมมีเหตุผลที่สมควรจริง ๆ

36. กรณีการถือศีลอดโดยมิไดตั้งเจตนาไวกอน
บุคคลที่ไมไดตั้งใจถือศีลอด เนื่องสาเหตุไมทราบวาเดือนเราะมะฎอนเริ่มแลว ตอมาเพิ่ง
ทราบขาวเมื่อตอนสวางแลว กรณีเชนนี้ใหเขางดอาหารในวันนั้นทันที ตั้งแตไดรับทราบขาว พรอม
กับตองถือศีลอดชดใชอีกในวันอื่น อันเปนทัศนะของบรรดาอุละมาอสวนใหญ (คือตองถือเพราะ
ทราบวาเขาเราะมะฎอนแลว แตตองถือชดใชดวย เนื่องการถือในวันนั้นยังไมสมบูรณเพราะมิได
เจตนาไวกอนศุบหนั้นเอง)
ดังหะดีษของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัม) ที่กลาวความวา
“ไมมีการถือศีลอดสําหรับบุคคลที่นอนหลับไปตลอดคืนจนสวาง (โดย
ไมไดตั้งใจวาจะถือศีลอดในวันรุงขึ้น”62

37. กรณีของผูที่ถูกคุมขังในสถานที่มืดจนไมสามารถรูวา และเวลา
สําหรับมุสลิมที่ถูกจองจําอยูในคุกและถูกขังนั้นหากเขาทราบวันเริ่มเราะมะฎอนจากการ
เห็นเดือนหรือขาวที่เชื่อถือได เขาก็จําเปนตองถือศีลอดตามนั้นแตถาหากไมมีโอกาสทราบก็ใหเขา
58

บันทึกโดย มุสลิม
บันทึกโดย อะหฺมัด
60
ดู เศาะเหี๊ยะฮฺมุสลิม เลขที่ 115
61
ดู อัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม 28 หนา 84
62
บันทึกโดย อบูดาวูด เลขที่ 2454
59
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พยายามสอบถามหรืออิจญติฮาด (วินิจจัย) ดวยตนเองอยางสุดความสามารถ เพื่อจะไดปฏิบัติอิ
บาดะฮฺนี้ตามความนึกคิดที่ตนเองมั่นใจที่สุด และถาหากการวินิจฉัยของเขาตรงกับความเปนจริง
(คือตรงกับเราะมะฎอน) ดั งนั้นการถือศีลอดของเขาก็ถูกตองและถูกตอบแทนในทัศนะของอุ
ละมาอฺสวนใหญ (ุมหูร) เชนกันหากการถือศีลอดของเขาชาไปจากเดือนเราะมะฎอนการถือศีล
อดนั้นยังคงถือวาใชได และถูกตอบแทนเชนกัน ในทัศนะของนักนิติศาสตร (ฟุเกาะฮาอฺ) สวนใหญ
แตหากวา การวินิจฉัยของเขาผิด คือ ถือศีลอดกอนที่เราะมะฎอนจริง ๆ จะเริ่ม การถือศีล
อดในวันกอนหนานั้นถือเปนโมฆะ และจําเปนตองถือศีลอดชดใชใหม
หรือหากในกรณีที่เขาถือศีลอดตรงกับเดือนเราะมะฎอนในบางวัน และไมตรงในบางวัน ก็
ถือวาสวนที่ตรงเดือนเราะมะฎอน และหลังเดือนเราะมะฎอนเทานนั้นที่ใชได สวนการถือศีลอด
ในชวงวันที่กอนเดือนเราะมะฎอนถือเปนโมฆะ ยกเวนในกรณีที่เขาถูกกักขัง หรือถูกขังลืมไวใน
สถานที่หนึ่ง ที่เขาไมมีโอกาสรับรูเหตุการณหรือขาวคราวอะไรไดเลย กรณีเชนนี้ ใหเขาปฏิบัติอยาง
สุดความสามารถ เขายอมไดรับผลตอบแทนตามความพยายามนั้น63

38. เวลาละศีลอด (อิฟฎอรฺ) และเวลาที่ตองงดเวนอาหาร
เวลาที่ถือวาเริ่มทําการละศีลอดไดก็คือ เมื่อเวลาที่ดวงอาทิตยทั้งดวงไดลับขอบฟาไปแลว
ถึงแมนยังเห็นรัสมีหรือแสงสีแดงอยูก็ตาม ดังคํากลาวของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฮัลลัม)
ในหะดีษความวา
“เมื่อเวลากลางคืนไดยางกรายเขามาจากตรงนี้และกลางวันไดจากไป
จากตรงนี้ ดังนั้นผูที่ถือศีลอดอยูก็ละศีลอดได”64
ตามซุนนะฮฺแลว สงเสริมใหรีบละศีลอดเมื่อเขาเวลา ซึ่งทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะฮัลลัม) เองจะไมละหมาดมัฆริบ นอกจากทานไดละศีลอดเสียกอน ถึงแมเพียงการดื่มน้ําเปลาก็
ตาม 65 แตห ากวัน นั้น ไมมีอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ เลย ก็ใหนึกวาไดละศีลอดภายในใจกอน
จนกวาจะไดอาหาร ไมจําเปนตองใชวิธีการดูดนิ้ว เหมือนอยางที่คนบางพวกปฏิบัติกัน โดยขาด
ความเขาใจที่ถูกตอง
ทั้งนี้ควรระมัดระวังการละศีลอดกอนถึงเวลาดวยเพราะเปนความผิดที่รุนแรง ดังมีกลาว
ในหะดีษที่ทานนีบไดพบเห็นผูคนกลุมหนึ่ง ที่ถูกรอยขาที่เอ็นรอยหวายมีเลือดไหลออกมาทางขาง
ปาก เมื่อถูกถามวาพวกเขาคือใคร มะลาอกะฮฺ ก็ตอบวา
“พวกเขาคือบรรดาบุคคลที่กินอาหาร (ในเดือนเราะมะฎอน) กอนที่จะ
ถึงเวลาละศีลอด”66
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ดู อัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮียะฮฺ เลม 28 หนา 84
64
ดู มัจฺมั๊วะอฺ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 21
65
ดูบันทึกโดย อัล-หากิม / อัซซัลซีละฮุศ-เศาะฮีหะฮฺ
66
อางแลว
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39. เวลาของอิมซากที่ถูกตอง
เวลาที่ตองเริ่มงดเวนจากการดื่มกิน และเสพสิ่งตองหามทุกชนิด (หรืออิมซาก) ก็คือ เมื่อ
เวลารุงอรุณขึ้น คือเห็นเปนแสงสีขาวสดใสชัดเจนขึ้นตัดขอบฟาทางทิศตะวันออก ถึงแมเวลานั้น
เขาจะไดยินเสียงอะซานหรือไมก็ตาม จะทานอาหารอีกไมไดแลวหรืออาศัยการดูตารางเวลาที่
คํานวณไวตามปฏิทินเราะมะฎอนก็ได หากไมมั่นใจ
สําหรับความเขาใจที่วา ตองงดเวนอาหารกอนรุงอรุณ (ฟจญรฺ) โดยเจาะจงเวลา เชน 10
หรือ 15 นาทีนั้น เปนความคิดที่อุตริ (บิดอะฮฺ) เพราะไมมีหลักฐานวาศาสนาไดกําหนดอยาง
แนนอนเชนนั้น

40. กรณีของบางประเทศที่กลางวันและกลางคืนไมแนนอน
เชนการถือศีลอดในบางประเทศที่บางฤดูกาลเปนกลางวันหรือกลางคือทั้ง 24 ชั่วโมง โดย
แยกไมออกหรือ กลางวันยาวนานกวา (เชนบางประเทศแถบขั่วโลก) ดังนั้นสําหรับบุคคลที่เปน
มุสลิมซึ่งอาศัยอยูในประเทศนั้นจําเปนตองอาศัยการเทียบเวลาของประเทศที่ใกลเคียงที่สุดที่
สามารถคิดคํานวณ เพื่อสามารถแยกแยะกลางวัน-กลางคืนได กําหนดเวลาการถือศีลอดและละ
ศีลอดของตน

41. สิ่งที่ทําใหเสียศีลอด
นอกเหนือจากการมีรอบเดือนและมีเลือดหลังคลอดบุตร (นิฟาส) แลวสาเหตุอื่น ๆ ที่จะทํา
ใหศีลอดเสียนั้น ตองประกอบดวย 3 เงื่อนไขดวยกันคือ
1. ผูถือศีลอดทราบหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แลว (มิใชญาฮิล)
2. เปนการกระทําโดยเจตนาหรือจงใจ มิใชหลงลืม
3. มิไดอยูในภาวะถูกบังคับใหกระทํา จนไมมีทางเลือกหรือหลีกเลี่ยงได
ซึ่งสิ่งที่ทําใหศีลอดเสีย บางสาเหตุก็เปนลักษณะของการทําใหสิ่งหนึ่งออกจากรางกาย
เชนการรวมประเวณี การทําใหอาเจียน มีเลือดประจําเดือนและการกรอกเลือด
บางสาเหตุก็เปนในลักษณะของการนําสิ่งหนึ่ง ๆ ภายนอกเขาสูรางกาย เชนการดื่ม การ
กินอาหารเปนตน67

42. การฉีดยา การปลูกฝ การสวนทวารหยอดยาตา และการเปาคอ
การทําใหศีลอดเสียบางอยางก็อยูในความหมายเดียวกับการ การดื่ม เชนการใชยาทาง
ปาก (จนตกถึงกระเพาะ) การฉีดสารอาหารเขาสูรางกาย หรือการรับถายเลือดสูรางกาย

67

ดู มัจฺมั๊วะอฺ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 2
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สําหรับการฉีดยาที่ไมใชการใหสารอาหาร หรือพลังงานสูรางกาย ยอมไมทําใหศีลอดเสีย
ไมวาจะฉีดที่กลามเนื้อ หรือที่เสนเลือดก็ตาม68
เชนเดียวกับการรักษาโรคไตพิการบางชนิดที่จําเปนตองรักษาโดยอาศัยการดูดโลหิตที่เสีย
ออกมาฟอกภาพนอก แลวฉีดกลับเขาสูรางกายอีกครั้ง รวมทั้งการปลูกฝ69 การสวนทวาร การ
หยอดยารักษาตาหรือหู การถอนฟน และการใสยาที่บาดแผล ก็ไมทําใหศีลอดนั้นเสียแตอยางใด70
การเปายาเขาลําคอเพื่อรักษาโรคหอบหืด ซึ่งบางคนจําเปนตองใชเปนประจําก็ไมไดทําให
ศีลอดเสีย71 ทั้งนี้เพราะเปนแคการดูดตัวยาเขาสูปวด และไมไดทําใหเกิดความรูสึกอิ่มแตอยางใด
หรือการกลั้วน้ําในลําคอ ตราบใดน้ํามิไดตกเขาไปสูทอง หรือการถอนฟนโดยทันตแพทย หลังถอน
เสร็จถึงแมจะมีความรูสึกไดกลิ่นตัวยาในชวงลําคอก็ตาม ก็ไมทําใหการถือศีลอดนั้นเสีย72

43. การกินและดื่มโดยเจตนา
ผูใดกินหรือดื่มโดยเจตนาในชวงกลางวันของเราะมะฎอน โดยปราศจากเหตุผลที่จําเปน
ตามที่ศาสนาอนุโลม แนนอนเทากับเขาไดกระทําผิดอันมหันต ลงไป ที่เขาจําเปนตองรีบขอลุแก
โทษ (เตาบะฮฺ) ตออัลลอฮฺตะอาลา และตองถือชดใชวันที่เขาเสียไป
สวนหากทําใหศีลอดเสียดวยการดื่มของมึนเมาตองหาม เชนสุรา ก็ยิ่งถือวาเปนการกอ
ความบาปอันยิ่งใหญเพิ่มทวีขึ้นเปนเทาตัว ยอมตกอยูในสภาพที่เลวราย และเสี่ยงตอการกริ้วโกรธ
และการลงโทษจากอัลลอฮฺตะอาลามากที่สุด ซึ่งจะเปนตองรีบสารภาพผิด และกลับตัวใหเร็วที่สุด
พรอมกับพยายามสรางความดีงามตางๆ ใหมากเพื่อลบลาง เชน การปฏิบัติตาง ๆ ที่เปนซุนนะฮฺ
ทั้งนี้เพื่อหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮฺ และซอมแซมสวนบกพรองตางๆ จากฟรฎทงั้ หลาย ของเขา
ที่ถูกทําใหเสียหรือขาดไป

44. การกิน หรือดื่มโดยหลงลืม
สวนการกิน การดื่มโดยการหลงลืม หรือมิไดเจตนานั้น ใหเขาถือศีลอดตอไปไดเลย ไมได
ทําใหศีลอดนั้นเสีย เพราะไมไดเจตนา แตถือวานั้นเปนการเมตตาจากพระปะสงคของอัลลอฮฺ ใน
หะดีษบทหนึ่ง
 ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻃﻌﻤﻪ اﷲ،  ﻓﻠﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ،  ﻓﺄﻛﻞ أوﺮﺷب، أﺣﺪﻛﻢ
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ดู ฟะตาวา อิบนุอิบรอฮีม เลม 4 หนา 1
ดู ฟะตาวา ของอิบนุอัล-อุษัยมีน
70
ดู มัจฺมั๊วะอฺ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 233 และ หนา 245
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ฟะตาวา อัด-ดะวะฮฺ ของอิบนุบาซ อันดับที่ 979
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อางจากฟะตาวา ของอิบนุบาซ / มุชาฟะหะฮฺ
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«وﺳﻘﺎه

“เมื่อพวกทานคนใดลืม โดยไดกินหรือดื่ม ดังนั้น (เมื่อนึกได) จงถือศีล
อดของเขาตไปใหสมบูรณ เพราะแทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงใหเขาไดกิน
และทรงใหเขาดื่ม (ดังนั้นจึงไมถือวาเสียศีลอด)”73
หากกรณีที่พบเห็นบุคคลอื่นลืมและกําลังกินอาหารอยู ก็ใหกลาวเตือนสติเขา ซึ่งเปนไป
ตามเจตนารมณของอายะฮฺอัล-กุรอานที่วา
﴾﴿وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﺒﻟ اﻟﺮﺒ واﺤﻛﻘﻮى
“และพวกสูเจาจงใหการชวยเหลือกัน บนพื้นฐานของคุณธรรม และ
การยําเกรง (ตักวา)”74
และคํากลาวของทานนบี (ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ความวา“และหากฉันหลงลืมไป ดังนั้นพวกทานก็จงเตือนสติฉันดวย”75

45. การเจตนาละศีลอดเนื่องเหตุจําเปนฉุกเฉิน
เชนกรณีของการละศีลอด เนื่องตกอยูในสภาวะที่จําเปนตองใหการชวยเหลือชีวิตผูที่ตก
อยูในอันตราย เชน เพื่อชวยเหลือคนตกน้ํา กูเรืออับปาง หรือดับเพลิง เปนตน กรณีจําเปนเชนนี้
อนุโลมใหละศีลอดได และใหถือศีลอดชดใชในภายหลัง

46. การเจตนามีเพศสัมพันธในชวงกลางวัน
เชนกรณีของการรวมประเวณีโดยเจตนาหรือจงใจในตอนกลางวันของเดือนเราะมะฎอน
โดยสอดใสปลายอวัยวะเพศเขาไปภายในทางหนึ่งทางใดจากทวารทั้งสอง แมวาจะหลั่งน้ําอสุจิ
ออกมาหรื อ ไม ก็ต าม ยอ มเท า กั บ เขาทํ า ให ก ารถื อศี ล อดนั้น เสี ย แล ว และต อ งอดอาหารต อ ไป
จนกระทั่งสิ้นวัน โทษของการกระทําความผิดอันหนักนี้ ก็คือตองชดใชดวยวิธีการตอไปนี้ คือ
1- ตองถือศีลอดชดใช 2 เดือนในวันติดตอกัน
2- หรือหากไมสามารถทําในประการแรกได ก็ใหเลี้ยงอาหารคนยากจนจํานวน 60 คน
หรือที่ระบุในหะดีษบทหนึ่ง รายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) วา ขณะที่เรา
กําลังนั่งอยูพรอมกับทานนบี (ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทันใดนั้นก็ไดมีชายผูหนึ่งเขามาหาทาน
และรองขึ้นวา
“โอเราะซูลุลลอฮฺ ฉันพินาศแลว”
ทานถามวา “เกิดอะไรขึ้นกับทานหรือ?”
เขาตอบ “ฉันไดรวมประเวณีกับภรรยาของฉันในขณะที่ฉันถือศีลอด”
ดังนั้นทานเราะซูลจึงถามเขาอีกวา “แลวทานมีทาสสักคนเพื่อปลอยเปนไทไหม?”
เขาตอบ “ไมมีครับ”
73

บันทึกโดย อัล-บุคอรี และมุสลิม
74
ซูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 2
75
ดู มะญาลิส ซะฮรุเราะมะฎอน ของอิบนุอัล- อุษัยมีน หนา 70
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ท า นถามต อ ไป “ดั ง นั้ น ท า นสามารถถื อ ศี ล อดเป น เวลา 2 เดื อ นติ ด ต อ กั น ได
หรือไม?”
เขาตอบเหมือนเดิมอีกวา “ฉันไมมีความสามารถครับ”
ทานจึงถามตอไปอีกวา “ทานมีอาหารเพื่อเลี้ยงแกคนยากจนจํานวน 60 คนหรือ
เปลา?”
เขาก็ตอบวาไมมีอีก76
ขางตนนี้รวมถึงการทําซินา การรวมเพศแบบรักรวมเพศ หรือการสมสูกับเดรัจฉาน ซึ่งลวน
อยูในกฎ (หุกม) เดียวกัน

47. เจตนาละเมิดศีลอด
สําหรับกรณีของบุคคลหนึ่ง ที่ตองการรวมประเวณีกับภรรยาของเขาในกลางวันของเราะ
มะฎอน ดังนั้น จึงจงใจกินอาหารเพื่อใหศีลอดของเขาเสียกอน จึงรวมประเวณีกับภรรยา กรณี
เชนนี้ ยอมถือวาบุคคลนั้นไดกระทําการละเมิด (มั๊วะอฺศียะฮฺ) ตอกฎอันหวงหามของเราะมะฎอน
เปน 2 เทาดวยกันคือดวยการกินและการรวมประเวณี หนาที่ของเขาจําเปนตองลบลางความผิด
ดวยการทํา “กัฟฟาเราะฮฺ” (เชนขอที่ 46 ) พรอมกับตองขอลุแกโทษตอการฝาฝนอันรายแรงนั้น
จากอัลลอฮฺอยางจริงจังและมากมายดวย77

48. กรณีการจูบ กอด หรือสัมผัสสามี-ภรรยาขณะถือศีลอดอยู
การจูบ และการลูบไล การกอด การสัมผัส แตะตองตัว และการมองภรรยาของตนเองนาน
ๆ หากเขาสามารถควบคุมความรูสึก หรืออารมณของตนเองได ก็ไมถือวาตองหาม หรือหะรอม
สําหรับผูกําลังถือศีลอดแตอยางใด เพราะมีหลักฐานจากหะดีษหนึ่งรายงานจาก นางอาอีชะฮฺ
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) กลาววา
“แทจริงทานนบี (ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยจูบ (ภรรยา) ขณะที่ถือศีลอด
แตทั้งนี้เพราะวาทานสามารถควบคุมความตองการ (ของอารมณใคร) นั้นไดมากยิ่งกวา
พวกทานทั้งหลาย”
สําหรับความของหะดีษกุดซียที่วา
« ..  وﻳﺪع زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻲﻠ..»
“เขาไดทิ้งภรรยาของเขาเพื่อฉัน (อัลลอฮฺ)”เปาหมายก็คือ “ละทิ้งจากการ
รวมประเวณีกับนาง”
แตหากบุคคลใด เปนบุคคลที่ไวตอความรูสึกทางเพศเร็วและมีความตองการทางเพศสูง
เกรงวาอาจจะไมสามารถหักหามอารมณของตนเองได หรือทําใหเกิดความรูสึกทางเพศ จนน้ําอสุจิ
76

บันทึกโดย อัล-บุคอรี เลม 4 หนา 163
77
ดู มัจฺมั๊วะอฺ อัล-ฟะตาวา เลม 25 หนา 262
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เคลื่อน หรือนําไปสูการรวมประเวณีได ในกรณีเชนนี้ ยอมเปนที่ตองหาม (หะรอม) เพราะทําใหการ
ถือศีลอดตองเสียได และนี้เอง คือเจตนาที่อัลลอฮฺ ตะอาลากลาวในหะดีษกุดซียขางตนที่วา
“และเขาละทิ้งตัณหาของเขาเพื่อฉัน”
เพราะตามหลักการศาสนาแลวถือวา
“ทุกๆ สิ่งที่เปนสื่อนําพาไปสูสิ่งที่หะรอม (ตองหาม) สิ่งนั้นยอมถือวา หะรอม (ตองหาม)
ดวย”

49. กรณีไดยินเสียงอะซานศุบหขณะที่รวมเพศอยู
เวลาของรุงอรุณขึ้น (หรือไดยินอะซานละหมาดศุบหฺ) เขาจําเปนตองหยุดกระทําทันที และ
ถือวาศีลอดของเขานั้นใชได (เศาะหฺ) ถึงแมจะมีน้ําอสุจิหลั่งออกมาหลังจากที่หยุดกระทําแลวก็
ตาม แตถาหากเขาไมหยุดและยังคงรวมเพศตอไป ยอมถือวาถือศีลอดในวันรุงขึ้นนั้นของเขาเสีย
จําเปนตองขอลุแกโทษ (เตาบะฮฺ) และถือชดใช และตองทํากัฟฟาเราะฮฺ

50. การถือศีลอดในสภาพที่มีุนุบ
หากกรณีตื่นขึ้นมาตอนเวลาศุบหฺแลวในสภาพที่มีุนุบ ไมถือวาทําใหศีลอดในวันนั้นของ
เขาเสียแตทั้งนี้ใหเขารีบอาบน้ํายกหะดัษ (อัล-ฆ็อสลฺ) เพื่อชําระรางกาย อยาไดประวิงหรือชักชาไป
จนกระทั่งตะวันขึ้น และเขาตองรีบละหมาดหลังจากนั้นทันที
เชนเดียวกันไมวากรณีของการมีญะนาบะฮฺเลือดประจําเดือนหรือเลือดหลังการคลอดบุตร
(นิฟาส)

51. การนอนฝนเปยกในชวงกลางวัน
หากนอนหลับฝนเปยกในเวลากลางวันของเดือนเราะมะฎอน ก็ไมถือวาทําใหศีลอดนั้น
เสียเชนกัน (เพราะมิใชเปนการเจตนา) และใหถือศีลอดตอไปจนตลอดวันไดโดยปกติ

52. การสําเร็จความใครในชวงกลางวัน
การสําเร็จความใครดวยตนเองในตอนกลางวันของเราะมะฎอน ดวยวิธีการใดก็แลวแต
เชน การใชมือการสัมผัส หรือการมอง จนกระทั้งทําใหน้ําอสุจิเคลื่อนหรือหลั่งออกมา ยอมทําใหศลี
อดเสียอยางแนนอนและถือวาผูนั้นไดฝาฝนหรือละเมิดขั้นรุนแรงตอบัญญัติฉะนั้นเขาจําเปนตอง
รีบลุแกโทษ จากอัลลอฮฺตะอาลาตอการฝาฝนนั้น แมนการถือในวันนั้นจะเสียไปแลวแตเขาตองอด
อาหารตอไปในเวลาที่เหลืออยูจนกวาจะพลบค่ํา และตองถือชดใชในภายหลังดวย
สวนกรณีที่น้ําอสุจิเคลื่อนออกมาโดยไมเจตนาเชนเนื่องความรูสึกกําหนัด หรือเพียงการ
นึกคิดในทัศนะของอุละมาอที่ถูกตองที่สุดถือวา การถือศีลอดนั้นไมเสีย ทั้งนี้โดยอางอิงจากหะดีษ
ที่ทานนบี (ศ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ความวา
30

“แทจริงอัลลอฮฺทรงยกโทษใหแกประชาชาติของฉัน ในสิ่งที่จิตใจของ
พวกเขาเพียงแตคิดตราบใดที่พวกเขายังไมกระทําหรือพูดออกมา”78
หากเขาตั้งใจและเริ่มสําเร็จความใครดวยตนเองแตยังไมถึงกับหลั่งอสุจิ แลวเขาก็หยุดเสีย
ในกรณีนี้ถือวาศีลอดยังไมเสียและไมตองถือศีลอดชดใช แตใหเขาขอลุแกโทษจากอัลลอฮฺ ที่ไดเริ่ม
การกระทําสิ่งที่เปนการละเมิดตอพระองคไป
ฉะนั้นสมควรอยางยิ่งสําหรับผูที่ถือศีลอดอยูนั้นจะตองนําตัวออกหางจากทุกสิ่งทุกอยาง
ที่อาจเปนสาเหตุกระตุนใหเกิดอารมณหรือความรูสึกทางเพศหรือความนึกคิดที่ลามกขึ้นมาได
สวนการหลั่งของน้ํามะซีย (น้ํากําหนัด) จากอวัยวะเพศนั้น โดยทัศนะที่แข็งแรงเห็นวาไม
ทําใหศีลอดนั้นเสีย

53. กรณีของการอาเจียน หรือเจตนาเอาสิ่งของเขาปาก ขณะถือศีลอด
ผูใดมีอาการคลื่นเหียนจนอาเจียนออกมาการถือศีลอดของเขาไมเสีย79 ยกเวนหากมี
เจตนาทําใหอาเจียน เชน เอามือลวงคอ รีดหนาทองถือวาการถือศีลอดนั้นเสีย และถือชดใช
เชนเดียวกับกรณีของเจตนาดมสิ่งที่มีกลิ่นฉุนหรือจองมองสิ่งหนึ่ง ๆ จนทําใหเกิดอาการ
คลื่นเหียนอาเจียนออกมา เชนนี้ถือวา เปนการเจตนา
หากอาเจียนออกมาเบื่องจากมีความผิดปกติภายในรางกาย หรือกระเพาะอาหาร ศีลอด
ไมเสีย80
สวนกรณีการเอาสิ่งของ เชน ปากกา เหรียญ เขาปากคาบไวระหวางฟน หรืออมไวแตไม
เจตนาจะกิน หรือกลืนเขาไปในลําคอ หรือกรณีสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เชน เสนผม หรือเศษวัสดุ
เล็ก ๆ ซึ่งบางครั้งยากตอการแยกออกมาจากน้ําลายได ดังนั้นใหรีบคายออกมาพรอมกับน้ําลาย
และไมถือวาศีลอดนั้นเสีย81
สําหรับการขบเคี้ยวหมากฝรั่ง เศษยางเล็ก ๆ หากชิ้นสวนของมันหลุด หรือละลาย หรือมี
รส กลิ่นตกเขาสูลําคอ หรือกระเพาะได ยอมไมอนุโลมใหนําเขาปากหรือเคี้ยวขณะถือศีลอด เพราะ
ทําใหศีลอดนั้นเสียได แตหากเปนยางหรือวัตถุที่มีความแข็งแรงชิ้นสวนไมหลุด หรือไมละลายใน
น้ํ า ลาย กรณี เ ช น นี้ อุ ล ะมาอ แ ละนั ก วิ ช าการโดยทั่ ว ไป ถื อ ว า การอมหรื อ นํ า เข า ปากนั้ น อยู ใ น
ขอบขายของมักรูฮฺ (คือไมควรกระทํา)
เชนบรรดาสะละฟุศศอลิฮฺบางทานกลาวไววา
“ทานพึ งชิงชั ง ตอการกระทํ าสิ่งที่อาจนําพาไปสู การเกินเลยหรือผิดพลาดได ถึง แม วา
ขณะที่กระทํานั้นทานอาจมีขออาง หรือเหตุผลอยูก็ตาม
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บันทึกโดย อัล-บุคอรี กิตาบุฎ -เฎาะลาก
79
บันทึกโดย อัต-ติรมีซี ; หะดีษ เศาะเหี๊ยะหฺ
80
ดู มะญาลิส ชะฮฺรูเราะมะฎอน ของอิบนุอัล-อุษัยมีน หนา 67
81
ดู อัล-มุฆฺนี เลม 3 หนา 106
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ใหบวนน้ําลายทิ้ง ภายหลังจากการเอาน้ําบวนปากกลั้วคอแลว สวนความเปยกชุมที่ยัง
รูสึกไดในชองปากนั้นถือวาไมทําใหเสียศีลอด เพราะเปนสิ่งที่ไมสามารถขจัดออกไดอีก
กรณีของการเกิดแผลที่กระพุงแกม หรือเลือดไหลตามไรฟนเรื่องจากการแปรงฟน ใหเขา
ปว นเลื อ ดนั้ น ออก จะกลืน หรื อ ให เ ขา สู ลํา คอไมไ ด กรณีเ สลดหรื อ เสมหะที่ ออกมาจากลํา คอ
เนื่องจากสาเหตุของการไอ หรือเปนหวัดนั้น ใหพยายามคายออกมาเทาที่สามารถทําได สวนที่อาจ
หลงเหลืออยูในลําคอนั้นเปนที่อนุโลม
ขณะที่ถือศีลอดอยูเปนที่นารังเกียจ (มักรูฮฺ) ที่จะลิ้มรสอาหาร โดยที่ไมมีความจําเปนจริงๆ
ทั้งนี้เนื่องจากเปนการเสี่ยงที่อาจทําใหศีลอดนั้นเสียหายไดสําหรับกรณีจําเปนที่วา เชนจําเปนตอง
เคี้ยวอาหารใหทารก หรือการใชลิ้นแตะ เพื่อทราบรสของอาหารที่จะซื้อ ดังปรากฏในหะดีษหนึ่ง
รายงานจากทานอิบนุอับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) กลาววา
“ไมเปนอะไรที่จะลิ้นรสของน้ําสมสายชูหรือสิ่งที่ตองการซื้อ”82

54. การแปรงฟนขณะถือศีลอด
การแปรงฟนเปนซุนนะฮฺสําหรับผูถือศีลอดคือใหใชไม (ขอย) แปรงฟน แมไมนั้นจะยังสด
อยูก็ไมเปนไร หลังแปรงใหบวนออกใหสะอาด หากยังรูสึกวามีรสเผ็ดหรือรสอยางอื่นอยูใหบวนอีก
จนมั่นใจสวนรสเพียงนิดหนอยที่อาจติดอยูหลังจากบวนแลวไมทําใหเสียศีลอดแตอยางใด83
สิ่งที่พวกเราพึงระวังคือ การแปรงฟนดวยยาสีฟน (ที่มีฟอง) ในชวงกลางวัน ซึ่งบางยี่หอมี
สวนผสมของตัวยาที่รุนแรง มีรสซาอาจผานเขาลําคอได ไมอนุญาตใหกลืนเขาไปโดยเจตนา แต
หากไมเจตนาก็ไมเปนไร

55. กรณีเลือดกําเดา ควัน และฝุนเขาลําคอ หรือ การดม
สิ่งที่อาจประสบกับผูถือศีลอดไดเสมอก็คือ เชน การมีบาดแผล เลือดกําเดาออกทางจมูก
หรือมีน้ําหรือน้ํามันกระเด็นเขาปาก หากเปนไปโดยไมไดเจตนาก็ไมทําใหการถือศีลอดนั้นเสีย
ทํานองเดียวกับกรณีที่อาจมีฝุน ควันไฟ หรืแมลงเขาไปในปากและตกถึงทองโดยไมไดเจตนา
สวนสิ่งที่ไมอาจคายออกจากปากไดหมด เชน น้ําลาย ซึ่งเปนของที่อยูในรางกายเราก็
อนุญาตใหกลืนลงไปในทองได
เชนเดียวกับฝุนในทองถนน หรือละอองแปงซึ่งเล็กมาก หากฟุงกระจายเขาปากโดยไมได
ตั้งใจและผสมปะปนอยูกับน้ําลายบางเล็กนอย แลวกลืนเขาลําคอไป ในทัศนะที่ถูกตองที่สุดแลว
ไมถือวาทําใหศีลอดนั้นเสีย84

82

ดู อิรวานุล-เฆาะลีล เลม 4 หนา 86 /ฟตหุลบารี กิตาบุศ-ศิยาม
83
ดู อัล-ฟะตาวา อัส-สะอฺดียะฮฺ หนา 245
84
ดู อัล-มุฆนี เลม 3 หนา 106
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และไมถือวาทํ า ใหเ สีย ศี ลอดเชน เดียวกัน เชน กรณีที่รองไห และรู สึก ว ามีน้ําตาตกอยู
ภายในลําคอหรือใสน้ํามันบนศีรษะ รูสึกวามีกลิ่นตกอยูในลําคอหรือการใสยาปายขอบตา ทาขึ้ผึ้ง
หรือทาโลชั่นบนผิว85
หรือการดมน้ําหอม กลิ่นธูปเทียน ก็เชนเดียวกันไมเปนที่ตองหาม แตพึงระวังอยาใหกลิ่น
หรือควันของมันเขาลึกไปในลําคอ และพึงหลีกเลี่ยงจากการใชยาสีฟนในเวลากลางวัน ซึ่งควรใช
ในเวลากลางคือดีที่สุด86

56. การกรอกเลือด
และสิ่งที่ผูถือศีลอดพึงหลีกเลี่ยงอีกประการหนึ่งก็คือ การกรอกเลือกในขณะถือศีลอดอยู
แมในเรื่องนี้ยังเปนปญหาขัดแยงอยางกวางขวางในระหวางบรรดาอุละมาอก็ตาม
ซึ่งในทัศนะของทานชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) ถือวาผูกรอกเลือดนั้น
ศีลอดเสีย

57. การดูดบุหรี่ หรือสิ่งเสพติด
การสูบบุหรี่ เปนสิ่งที่ทําใหเสียศีลอดแนนอนและยอมไมมีเหตุผลอันใดสําหรับบุคคลที่ติด
บุหรี่จะละทิ้งการถือศีลอด ดวยการอางวาขาดบุหรี่ไมได ทั้ง ๆ ที่บุหรี่นั้นแทจริงแลวเปนยาเสพติดที่
หะรอมดวยหลักการศาสนา

58. การวายน้ํา หรือดําลงไปในน้ํา
การดําลงไปในน้ํา การเอาผาซับน้ําใหเปยกคลุมรายกาย เพื่อใหเกิดความเย็น หรือใชน้ํา
ราดบนศีรษะขณะที่ถือศีลอดอยูในชวงกลางวัน เพื่อบรรเทาความรอนกระหาย ไมถือวาทําใหศีล
อดนั้นเสีย87
สวนการลงไปเลนในน้ํา หรือวายน้ําเปนเวลานานๆ ถือวาเปนมักรูฮฺ เนื่องจากเปนการเสี่ยง
ที่น้ําจะเขาไปในปากหรือกระเพาะได แตในกรณีผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการดําน้ํา หรือจําเปนตองลง
ไปในน้ําอยูบอยๆ เช น ชาวประมง หากเขาสามารถปองกัน มิใหน้ํ าเขาไปในท องไดก็ไมเ ปน ที่
ตองหาม แตทั้งนี้สมควรหลีกเลี่ยง และระวังใหมากที่สุด

59. กรณีผูที่ยังกิน-ดื่ม หรือรวมประเวณีในเวลาที่เขาศุบหแลวโดยไมเจตนา
กรณีของผูที่กินหรือดื่ม หรือรวมประเวณีกับภรรยาเนื่องเขาใจวา ขณะนั้นยังไมถึงเวลา
ตองหามแตตอมาทราบวาเวลารุงอรุณผานมาแลว ไมถือวาศีลอดนั้นเสีย คือใหเขาถือตอไดเลย
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เพราะมิไดเจตนาละเมิด เพราะจากสิ่งที่โองการอัล – กุรอาน ( 2 : 187 ) ระบุก็คือ เมื่อประจักษ
แจงวารุงอรุณขึ้น แตกรณีขางตนนี้เปนการเขาใจผิด หรือไมชัดเจน
ดังรายงานหนึ่งดวยสายสืบที่เศาะหี้หฺ จากอิบนุอับบาส (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) ความวา
“อัลลอฮฺทรงอนุโลมการกินและดื่มตราบที่ทานยังไมมีความมั่นใจวาถึง
เวลา (รุงอรุณ) แลว”88

60. การรีบละศีลอด ทั้งๆ ที่ยังไมแนใจวาไดเวลาแลวหรือยัง
กรณีของการรีบละศีลอด หรือกระทําในสิ่งที่ละเมิดศีลอด โดยไมดูเวลาหรือสังเกตใหแน
ชัดเสียกอนอาศัยเพียงการเดาสุมสวนตัวอยางมักงายวา ตะวันลับของฟาแลว ทั้งที่ ๆ แทจริง
ขณะนั้นยังไมถึงเวลาในกรณีเชนนี้ถือวา ศีลอดวันนั้นของเขาเสีย คือเปนโมฆะ และตองชดใช
ً
﴾﴿إن اﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﻐﻰﻨ ﻣﻦ اﺤﻟﻖ ﺷﻴﺌﺎ
“แท จ ริ ง การคลางแคลงนั้ น ย อ มมิ ส ามารถหั ก ล า งความจริ ง ได แ ต
อยางไร”89

61. ไดยินเสียงอะซานศุบหฺ ขณะที่ยังเคี้ยวอาหารอยูในปาก
เมื่อไดยินเสียงอะซาน หรือทราบวาหมดเวลาทานสะหูรแลว ในขณะที่ยังเคี้ยวอาหารอยู
ในปากบรรดานักวิชาการฟกฮฺ (นิติศาสตร) มีทัศนะที่เห็นพองตองกันวา ใหคายอาหารที่เหลืออยู
ในปากนั้นออกทันที และใหเขาถือศีลอดตอไปได เชนเดียวกับกรณีการกินหรือดื่มโดยหลงลืมไมได
เจตนา (คือเมื่อนึกไดก็ใหรีบคายออกจากปากทันที)

62. กรณีสตรี หรือบุคคลที่มีอายุถึงเกณฑแลวแตยังหนวงเหนี่ยวไมยอมถือศีลอด
เด็กหนุม-สาวที่มีอายุบรรลุศาสนะภาวะ (อากิลบาลิฆฺ) แลว แตยังไมถือศีลอด เนื่องจาก
สาเหตุเพราะอาย หรือไมกลาถือศีลอด ถือวามีความผิดตองขอลุแกโทษ (เตาบะฮฺ) จากอัลลอฮฺตะ
อาลาเสียและใหถือศีลอดชดใชในวันที่ขาดไปทั้งหมด
หากเวลาไดลวงเลยมาเปนปแลว กระทั่งถึงเราะมะฎอนอีกรอบปหนึ่ง โดยที่เขายังไมชดใช
ศีลอดที่เขาละเลยไวเมื่อปกลาย กรณีเชนนี้ใหรีบชดใชเมื่อมีโอกาสทันที พรอมกับตองใหอาหารแก
คนยากจนคนหนึ่งในทุก ๆ วันที่ขาด ทั้งนี้เพื่อเปนคาปรับ (กัฟฟาเราะฮฺ) ในโทษฐานลาชา หรือ
ละเลยตอบทบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาดวย

63. ศีลอดเราะมะฎอนภรรยาไมจําเปนตองขออนุญาตสามีกอน
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สําหรับในกรณีศีลอดตาง ๆ ที่เปนซุนนะฮฺ นั้นจริงอยูวาภรรยาจะตองไดรับการยินยอมของ
สามีกอนถึงจะกระทําได (นอกจากในกรณีที่สามีเดินทางหรือไมอยูบาน) ยกเวนการถือศีลอดเดือน
เราะมะฎอนซึ่งเปนฟรฎแกทุกคนนั้น ไมจําเปนตองขออนุญาตสามีกอนแตอยางใด

64. เมื่อมั่นใจวาหมดรอบเดือนแลวใหถือศีลอดในวันตอไปทันที
ระหวางการมีประจําเดือน หากนางพบวามีสิ่งที่เปนชิ้นเล็ก ๆ สีขาว (แทจริงคือสายของ
เม็ดเลือดขาวซึ่งจะถูกขับออกมาจากมดลูกของสตรีเมื่อหมดรอบเดือน) หมายความวา ขณะนั้น
นางอยูในสภาพที่สะอาดแลว และใหนางเตรียมตัวเพื่อตั้งเจตนา (เนียตฺ) ถือศีลอดเพื่อวันรุงขึ้นได
ทันที แตหากไมมั่นใจก็ใหเอาสําสีแตะ โดยตั้งขอสังเกตพบวา เลือดนั้นมีสีใสสะอาดก็ใหถือศีลอด
ตอไป แตหากพบวามีเลือดเปนระดูออกมาอีกอยางมากและชัดเจน ก็ใหละศีลอดเสีย (จะถือตอ
ไมได)
สําหรับผูที่มั่นใจวารอบเดือนของตนหมดแลวและไดเริ่มถือศีลอดจนกระทั่งผานไปถึงเวลา
มัฆฺริบคือหลังจากทําการละศีลอดแลวกลับพบวาเลือดประจําเดือนนั้นมาอีก กรณีเชนนี้ถือวาการ
ถือศีลอดที่ผานมาในวันนั้นถูกตองและไดรับผลบุญ
เชนเดียวกันหากผูที่อยูในรอบเดือน หรือสตรีมีนิฟาส (เลือดหลังการคลอดบุตร) พบวา
เลือดของนางนั้นหยุดแลวตั้งแตเมื่อคืนใหนางเริ่มเนียตฺ (เจตนา) ถือศีลอดไดเลย แมนนางจะ
อาบน้ําชําระรางกายหลักจากที่รุงอรุณขึ้นแลวก็ตาม บรรดาอุละมาอ ทั้งหลายถือวาการถือศีลอด
ของนางนั้นเศาะฮฺ (ใชได)90

65. แมนถึงกําหนดรอบเดือน แตตราบใดที่จะยังไมเห็นเลือด ก็ใหถือศีลอดกอน
สตรีหรือมุสลิมะฮฺที่รูตัวเองวา โดยปกติแลวรอบเดือนจะถึงกําหนดมาอีกครั้งในวันรุงขึ้น
ตราบใดที่ยังไมเห็นเลือดก็ใหเขาเนียต หรือตั้งเจตนาถือศีลอดอดไปกอน

66. หามใชยาหามระดู เพื่อถือศีลอด
แตหนทางที่ดีที่สุดสําหรับสตรี หรือมุสลิมะฮฺที่มีรอบเดือน ก็คือไมวานางจะอยูในสภาพใด
ก็ตามใหนางยอมรับหรือยินดีตอการกําหนดของอัลลอฮฺ ไมควรกังวลใจ หรือพยายามใชวิธีการ
รับ ประทานยาควบคุ ม ระดู แต จงถือเมื่อสะอาดเทา นั้ น และคอยชดใชใ นวัน ที่ขาดไป อัน เปน
ความรูสึกที่บรรดาภริยาของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และบรรดาสตรีเศาะฮาบียะฮฺ
ทั้งหลายยึดถือปฎิบัติกันมา

67. กรณีของการแทง
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ในกรณีของการแทง หากสิ่งที่แทงออกมานั้นอยูในสภาพที่เริ่มเปนมนุษยแลว เชนมีอวัยวะ
ศีรษะ แขน ขา ครบถวนแลว ถือวานางอยูในสภาพของผูที่มีนิฟาส (คือเลือดเสีย เชนการคลอด
บุตร)
หากสิ่งที่แทงออกมาเปนเพียงกอนเลือดเล็ก ๆ เทานั้น ใหถือวาเลือดนั้นเปน “เลือดอิสติหา
เฎาะฮฺ (เลือดตกคาง)” คือใหนางถือศีลอดตอไปได หากมีความสามารถ
เชนกัน สตรีคลอดบุตร หากเลือดนิฟาสของนางหยุดกอนกําหนด 40 วัน ก็ใหนางเริ่มถือ
ศีลอด และชําระรางกาย ทําละหมาดไดเชนปกติ แตถาหากเกินกวา 40 วันขึ้นไป ใหนางเริ่มตน
เจตนาถือศีลอดไดเลยไมตองรีรอใหเลือดหมดอีกแลว โดยใหอาบน้ําชําระรางกายได เพราะถือวา
เลือดที่ยังมีอยูหลังจากกําหนด 40 วันนั้นเปนเลือด “อิสติหาเฎาะฮฺ” เทานั้น

68. เลือดอิสติหาเฎาะฮฺไมทําใหศีลอดเสีย
เลือดอิสติหาเฎาะฮฺนั้น คือเลือดเสียธรรมดาที่อาจตกคางเหลืออยู หลังจากหมดรอบเดือน
หรือหมดเลือดนิฟาส แลว ซึ่งไมทําใหเสียศีลอด

69. สตรีในชวงตั้งครรภ หรือใหนมทารก
กรณีของสตรีที่อยูในชวงตั้งครรภหรือใหนมทารก สามารถเปรียบ (กิยาส) ไดกับบุคคลที่
ปวยซึ่งอนุโลมใหไมตองถือศีลอดในชวงนั้น แตตองชดใชในภายหลัง ทั้งนี้เพราะอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพของแมและเด็กได
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา
 وﻋﻦ اﺤﻟﺒﻰﻠ واﻤﻟﺮﺿﻊ، »إن اﷲ وﺿﻊ ﻋﻦ اﻤﻟﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮم وﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة

«اﻟﺼﻮم
“แทจริงอัลลอฮฺ ทรงผอนผันการถือศีลอดและครึ่งหนึ่งของละหมาด
ใหแกผูเดินทาง (มุซาฟร) และทรงผอนผันการถือศีลอดใหแกหญิงมี
ครรภและหญิงที่ใหนมทารก”91

70. กรณีสามีบังคับใหภรรยารวมเพศดวย
โดยที่นางไมยินยอม และไมไดเจตนา สตรีปกติที่จําเปนตองถือศีลอด หากสามีของนางได
รวมประเวณีดวยในตอนกลางวันของเดือนเราะมะฎอน ดวยความยินยอมของนาง ดังนั้นทั้ง 2 คน
ถือวามีความผิดที่เหมือนกัน คือแตละคนตองรับโทษโดยการถือศีลอดติดตอกัน 2 เดือน หรือให
อาหารแกคนยากจนครบ 60 คน
แต ห ากเป น ไปด ว ยการถู ก บั ง คั บ โดยที่ น างไม ยิ น ยอมหรื อ เต็ ม ใจด ว ย ก็ ย อ มไม เ ป น
ความผิดอันใดแกนางและใหนางถือศีลอดตอไปจนตลอดวัน
91

บันทึกโดยอัต-ติรมีซี : หะดีษ หะสัน
36

ทานอิบนุอะกีล (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา “กรณีสตรีที่สามีไดรวมประเวณีดวย ขณะที่
นางนอนหลับในตอนกลางวันของเราะมะฎอน ถือวานางไมมีความผิด จึงไมตองเสียกัฟฟาเราะฮ
(หรือคาปรับ)”
แตทั้งนี้หากมีความคลางแคลง หรือรูสึกไมคอยสนิทใจนัก ก็ใหนางถือชดใชของวันนัน้ ดวย
ก็ยอมได เพื่อความมั่นใจ
ฉะนั้นมุสลิมะฮฺทานใด ที่ทราบดีวาสามีของตนนั้นมีความรูสึกทางเพศรุนแรง และคอบคุม
อารมณตนเองไมคอยได ก็จงใหนางพยายามปลีกตัวออกหางและหลีกเลี่ยงการแตงตัว หรือใส
เครื่องหอมในชวงกลางวันของเดือนเราะมะฎอน อันเปนการปองกันที่ดี.
( วะศ็อลลัลลอฮุ อะลานะบียินา มุฮัมหมัด วะอะลาอาลิฮิ วะเศาะฮฺบิฮี วะซัลลัม)
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