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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

สิ่งที่ท ำให้กำรถือศีลอดเสียเป็นโมฆะ 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอลัลอฮฺผู้ทรงรู้เห็นทุกสิ่งท่ีเปิดเผยและเร้นลบั ผู้ทรงรอบรู้ความลบั
ของบ่าว การเปิดเผยและการคาดเดาของเขา ผู้ทรงสิทธิเฉพาะในการสร้างจักรวาลและตกแต่ง
ความวิจิตรของมนั ผู้ทรงบริหารทกุๆ สิ่งในความเคล่ือนไหวและการหยดุนิ่งของมนั ทรงประณีตใน
ทกุๆ สิ่งท่ีทรงสร้าง ผู้ทรงท าให้มีหไูด้ฟังและทรงให้มีม่านตา และทรงนบัค านวนจ านวนของใบไม้
ทัง้หมดบนต้น บนก่ิงและก้านของมนั ทรงแผแ่ละวางแผ่นดนิไว้ ทรงท าให้ฟ้ากว้างและยกมนัให้สงู 
ทรงให้ดวงดาวโคจรและเผยมนัให้เห็น ท่ามกลางรัตติกาลและความมืดมิดของมนั ทรงหลัง่น า้ฝน
ให้ความชุม่ช่ืนโปรยปราย และทรงให้เมล็ดพนัธุ์ได้หลดุรอดออกจากความแห้งแล้ง  

يَن ِمن ُدونِِه ﴾ )لقمان:  ِ ُروِِن َماَذا َخلََق اَّله
َ
ِ فَأ  (11﴿َهـَذا َخلُْق اَّلله

ความวา่ "น่ีคือการสร้างสรรค์ของอลัลอฮฺ ดงันัน้จงให้ข้าเห็นสิวา่ ผู้ อ่ืนนอกจาก
พระองค์นัน้สร้างอะไรบ้าง?" (ลกุมาน : 11) 

ข้าขอสรรเสริญพระองค์ตอ่ความกรุณาและบญุคณุความดีของพระองค์ ข้าขอปฏิญาณวา่ไม่มีพระ
เจ้าอ่ืนใดท่ีคู่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับ
พระองค์ในการเป็นพระเจ้าและอ านาจของพระองค์ และข้าขอปฏิญาณว่ามหุมัมดัเป็นบา่วและศา
สนทตูของพระองค์ ผู้ ได้รับการสนบัสนนุด้วยหลกัฐานของพระองค์ ขอพระองค์ประทานพรแก่ท่าน 
และแก่สหายของท่าน อบู บกัรฺ ในทุกๆ กิจการของเขา และแก่อุมัร ผู้ สร้างความหวาดหวั่นแก่  
กิสรอว่าจะสูญเสียราชวงัของเขา และแก่อุษมาน ผู้ ต่ืนในยามกลางคืนพร้อมๆ กับอลักุรอานของ
เขา และแก่อะลี ผู้กระชากประตแูหง่เมืองคอ็ยบรฺัและผู้ทลายก าแพงของมนั และแก่บรรดาวงศ์วาน
ของทา่นนบี บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน ผู้ เพียรพยายามทกุๆ คนในการเช่ือฟังเคารพภกัดีต่อพระ
ผู้อภิบาลของเขา ทัง้ในความเคล่ือนไหวและการหยดุนิ่งของพวกเขา และขอพระองค์ทรงประทาน
ความสนัตใิห้แก่ทัง้หมดทัง้มวลนัน้ด้วยเถิด 

พ่ีน้องทัง้หลายของฉนั อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

وُهنه  َ لَُكُم اْْلَيُْط  َوابْتَُغواْ َما َكتََب اللُ ﴿فَائلاَن بَـاِِشُ بُواْ َحَّته يَتَبنَيه  لَُكْم َوُُكُواْ َواِْشَ
ْسوَِد ِمَن الَْفْجِر ُثمه 

َ
بْيَُض ِمَن اْْلَيِْط األ

َ
يَاَم إََِل الهليِْل﴾ )ابلقرة: األ واْ الصِّ تِمُّ

َ
 (187 أ

ความว่า "ดังนัน้ บัดนี ้พวกเจ้าจงแนบเนือ้พวกนาง และจงขวนขวายสิ่งท่ี 
อลัลอฮฺได้ก าหนดแก่พวกเจ้า จงกินและจงด่ืม จนกระทัง่เส้นสีขาวได้ปรากฏ
ชดัแก่พวกเจ้าจากเส้นสีด าอนัหมายถึงว่าได้เวลารุ่งอรุณแล้ว จากนัน้ ก็จงให้
การถือศีลอดสมบรูณ์ไปจนถึงเวลากลางคืน" (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 187) 
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ในอายะฮฺนีพ้ระองค์อลัลอฮฺได้กลา่วถึงปฐมเหตแุหง่สิ่งท่ีท าให้การถือศีลอดนัน้โมฆะ และทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ก็ได้ชีแ้จงเหตอ่ืุนๆ อย่างครบสมบรูณ์ในสนุนะฮฺของท่าน 

สิ่งท่ีท าให้การถือศีลอดนัน้เป็นโมฆะนัน้มีเจ็ดประเภท 

 

ประเภทท่ีหน่ึง กำรมีเพศสัมพันธ์  

นัน่คือการสอดใส่อวยัวะเพศชายในอวยัวะเพศหญิง ประการนีเ้ป็นสิ่งท่ีใหญ่หลวงท่ีสดุใน
จ านวนเหตท่ีุท าให้การถือศีลอดนัน้เสีย และเป็นสิ่งท่ีมีบาปมหนัต์ท่ีสุดส าหรับผู้ ท่ีก าลงัถือศีลอด 
ดงันัน้ผู้ ถือศีลอดคนใดท่ีมีเพศสมัพนัธ์การถือศีลอดของเขาก็จะเสียไป ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดท่ี
เป็นฟัรฎูหรือท่ีเป็นสนุตัก็ตาม ถ้าหากว่าเขามีเพศสมัพนัธ์ในช่วงกลางวนัของเราะมะฎอนซึ่งเป็น
การถือศีลอดวาญิบ เขาจ าเป็นต้องถือศีลอดชดใช้และจ่ายกัฟฟาเราะฮฺท่ีใหญ่ท่ีสุด นัน่คือ ต้อง
ปล่อยทาสหนึ่งคน ถ้าไม่มีทาสเขาต้องถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันโดยไม่ขาดช่วงแม้แตว่นัเดียว
ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นจริงๆ ตามหลักศาสนา เช่นอยู่ในวันอีดทัง้สอง วันตชัรีก หรือความจ าเป็น
รูปธรรมอ่ืนๆ เชน่ ป่วย การเดนิทางท่ีไมมี่เจตนาเพ่ืองดถือศีลอด ถ้าในชว่งสองเดือนนีเ้ขาได้ละเว้น
ไม่ถือศีลอดโดยไม่มีเหตจุ าเป็นแม้เพียงวนัเดียวก็ตาม เขาจะต้องเร่ิมนบัการถือศีลอดใหม่เพ่ือให้
เกิดความต่อเน่ืองไม่ขาดตอน ถ้าถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันไม่ได้ เขาต้องจ่ายอาหารให้แก่คน
ยากจนหกสิบคน ให้จ่ายส าหรับแต่ละคนจ านวนสองกิโลกรัมกับอีกสิบกรัมจากแป้งอย่างดี1 ใน
เศาะฮีหฺมุสลิมมีรายงานว่า ชายคนหนึ่งได้มีเพศสมัพันธ์กับภรรยาของเขาในเดือนเราะมะฎอน 
แล้วเขาก็ได้ไปขอค าวินิจฉัยจากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่านตอบว่า "เจ้ามีทาส
ไหม?" เขาตอบว่า ไม่มี ท่านถามตอ่ว่า "เจ้าถือศีลอดสองเดือนติดต่อกนัได้ไหม ? " เขาตอบว่า ไม่ 
ท่านกล่าวอีกว่า "ดงันัน้จงจ่ายอาหารแก่คนยากจนจ านวนหกสิบคน" รายงานนีมี้อยู่อย่างละเอียด
ในต าราเศาะฮีหฺทัง้สอง 

 

ประเภทท่ีสอง กำรหล่ังน ำ้อสุจิด้วยเจตนำ เช่นด้วยกำรจูบ จับสัมผัส กำรส ำเร็จควำมใคร่ 
เป็นต้น 

เพราะว่ามนัเกิดขึน้ด้วยอารมณ์ใคร่ ซึ่งการถือศีลอดจะใช้ไม่ได้นอกจากต้องงดจากสิ่งนี ้
ดงัท่ีมีปรากฏในหะดีษกุดสีย์ว่า "เขาได้ละทิง้อาหาร เคร่ืองด่ืม และอารมณ์ใคร่ของเขา เพราะข้า" 
บนัทกึโดยอลับคุอรีย์. การจบูและสมัผสัโดยไม่หลัง่นัน้ไมท่ าการถือศีลอดเสีย เน่ืองจากมีหะดีษใน
ต าราหะดีษเศาะฮีหฺทัง้สองจากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮิ 
                                                 
1  สามารถใช้ข้าวสารทดแทนได้ แตต้่องสงัเกตน า้หนักด้วยวา่ถ้าหากข้าวสารหนักมากกวา่แป้งก็ต้องเพ่ิมให้ข้าวสารได้จ านวนเท่าๆ 
กบัแป้ง หรือถ้ามนัเบากวา่ก็ให้ลดลงเพื่อให้ได้จ านวนเทา่ๆ กนักบัแป้ง 
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วะสัลลัม ได้จูบในขณะท่ีถือศีลอด และได้คลุกคลีกับภรรยาในขณะท่ีถือศีลอด แต่ท่านเป็นผู้ ท่ี
สามารถระงบัอารมณ์ของท่านได้ดีท่ีสดุ" ในเศาะฮีหฺมสุลิมมีรายงานว่า อมุรั บนิ สะละมะฮฺ ได้ถาม
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ว่า ผู้ ถือศีลอดจูบได้ไหม ? ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ 
วะสัลลัม กล่าวว่า "จงถามนางผู้ นี ้– ท่านหมายถึง อุมมุ สะละมะฮฺ – " นางก็ได้บอกกับเขาว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้เคยท าเชน่นัน้ แล้วทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั 
ก็กล่าวว่า "ทว่าพึงทราบเถิด ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นผู้ ท่ีย าเกรงและหวาดหวั่น
ตอ่อลัลอฮฺมากท่ีสุดในหมู่พวกเจ้า" แตว่่า ถ้าหากผู้ ถือศีลอดกลวัว่าตวัเขาจะหลัง่อสุจิด้วยการจูบ
ของเขาหรือด้วยเหตอ่ืุนๆ หรืออาจจะน าพาไปถึงขัน้การมีเพศสมัพนัธ์ในท่ีสดุเน่ืองจากไม่สามารถ
ระงบัอารมณ์ได้ ดงันัน้การจบูและการเล้าโลมนัน้ก็หะรอมส าหรับเขาเพ่ือเป็นการป้องกนัสิ่งไม่พึง
ประสงค์ และป้องกันไม่ให้การถือศีลอดเสีย ด้วยเหตุดังกล่าวนี ้ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสลัลมั จงึได้สัง่ให้ผู้ ท่ีอาบน า้ละหมาดสดูน า้เข้าจมกูให้ลกึ เว้นแตข่ณะนัน้เขาเป็นผู้ ท่ีถือศีลอดอยู่ 
ก็ไมต้่องสดูน า้เข้าจมกูให้ลกึ เพราะกลวัวา่น า้จะเข้าไปยงัโพรงด้านใน 

ส่วนการหลัง่อสุจิเน่ืองด้วยการฝันหรือคิดเฉยๆ โดยไม่ได้ลงมือกระท าใดๆ นัน้ ไม่ท าให้
การถือศีลอดเสียไป เพราะการฝันไม่ได้เกิดจากเจตนาของผู้ ถือศีลอด ส่วนการคิดจินตนาการนัน้
ถูกอนุโลม ดงัค าพูดของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่ีว่า "แท้จริง อลัลอฮฺอนุโลมแก่
ประชาชาติของฉัน ในสิ่งท่ีใจพวกเขาครุ่นคิด ตราบใดท่ีไม่ลงมือท าหรือพูดออกมา" เป็นหะดีษ
มตุตะฟะกนุอะลยัฮฺ บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม 

 

ประเภทท่ีสำม กำรกินและดื่ม 

นัน่คือการให้อาหารและเคร่ืองด่ืมเข้าไปถึงช่องทางเดินอาหารไม่ว่าทางปากหรือจมูก ไม่
วา่อาหารและเคร่ืองดื่มนัน้จะเป็นอะไรก็ตามแต ่เน่ืองด้วยพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีวา่  

سْ 
َ
بْيَُض ِمَن اْْلَيِْط األ

َ
َ لَُكُم اْْلَيُْط األ ْ َحَّته يَتَبنَيه بُوا ْ َواِْشَ وَِد ِمَن الَْفْجِر ُثمه ﴿َوُُكُوا

يَاَم إََِل الهليِْل﴾ )ابلقرة:  واْ الصِّ تِمُّ
َ
 (187أ

ความว่า "และจงกินและจงด่ืม จนกระทั่งเส้นสีขาวได้ปรากฏชัดแก่พวกเจ้า
จากเส้นสีด าอนัหมายถึงว่าได้เวลารุ่งอรุณแล้ว จากนัน้ ก็จงให้การถือศีลอด
สมบรูณ์ไปจนถึงเวลากลางคืน" (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 187) 

ส่วนการสูดทางจมูกนัน้เหมือนการกินและด่ืม เน่ืองจากหะดีษของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ 
อะลยัฮิ วะสลัลมั ซึง่รายงานจากละกีฏ บนิ เศาะบเุราะฮฺ วา่ "จงให้ลกึในการสดูน า้เข้าจมกู เว้นแต่
ท่านเป็นผู้ ท่ีถือศีลอดอยู่" บนัทึกโดยนกัรายงานทัง้ห้า และอตั-ติรมิซีย์กล่าวว่าเศาะฮีหฺ. ส่วนการ
ดมกลิ่นนัน้ไมท่ าให้การถือศีลอดเสีย เพราะกลิ่นไมใ่ชข่องแข็งท่ีเข้าไปยงัชอ่งทางเดนิอาหาร 
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ประเภทท่ีส่ี สิ่งท่ีรวมอยู่ในควำมหมำยเดียวกันกับกำรกินและดื่ม มีสองประกำรคือ 

หน่ึง กำรให้เลือด เชน่ ผู้ ถือศีลอดเลือดออกมากแล้วก็มีการให้เลือดกบัเขา ดงันัน้การถือ
ศีลอดของเขาก็เสีย ใช้ไม่ได้ เพราะเลือดคือเป้าประสงค์จริงๆ ของการกินและด่ืม ซึ่งมนัก็เกิดขึน้
แล้วด้วยการให้เลือด2 

สอง กำรฉีดสำรอำหำร (เช่นให้น า้เกลือ) ซึ่งทดแทนการกินและด่ืมได้ เม่ือผู้ ถือศีลอด
ได้รับมนัเขาไปในร่างกายก็ถือว่าการถือศีลอดของเขาเสีย แม้ว่ามนัไม่ใช่การกินและด่ืมจริงๆ ก็
ตาม เพราะมนัอยู่ในความหมายเดียวกนักบัการกินและด่ืม จึงอยู่ในหกุ่มเดียวกนัด้วย ส่วนการฉีด
ท่ีไม่ใช่การทดแทนอาหารนัน้ไม่ท าให้การถือศีลอดเสีย ไม่ว่าจะรับทางกล้ามเนือ้หรือหลอดอาหาร 
แม้กระทัง่จะรู้สึกถึงความร้อนผ่าวของมนัท่ีคอหอยก็ตาม มนัก็ไม่ท าให้การถือศีลอดเสีย เพราะ
ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมและไม่ได้อยู่ในความหมายเดียวกัน จึงไม่มีหุก่มเหมือนกันกับการกิน
และด่ืม การรู้สึกถึงรสชาติตรงคอหอยนัน้ไม่เป็นผลใดๆ ถ้าหากไม่ได้เกิดขึน้ ด้วยการกินและด่ืม 
เพราะฉะนัน้ บรรดาฟุเกาะฮาอ์ในมซัฮบัเรา(มซัฮับ หนับะลีย์)กล่าวว่า ถ้าเขาเตะเท้าโดนลูกฟัก
แล้วเกิดรสท่ีคอของเขาก็ไม่ท าให้การถือศีลอดเสีย ชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ 
กล่าวในสาร "หะกีเกาะตศุศิยาม" ของท่านว่า  : ไม่ปรากฏในหลกัฐานตา่งๆ ซึ่งระบสุิ่งท่ีท าให้เสีย
การถือศีลอดท่ีอลัลอฮฺและรอซูลของพระองค์ก าหนดมา ว่ามีสิ่งท่ีเข้าไปถึงสมองหรือร่างกายหรือ
เข้าไปทางช่องทางใดๆ หรือน าไปสู่โพรงท้อง หรือสิ่งท่ีคล้ายๆ กัน ซึ่งอยู่ในความหมายท่ีเจ้าของ
ค าพูดเหล่านีอ้้างว่าเป็นมูลเหตแุห่งบญัญัติ ณ อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์รวมอยู่ด้วย. ท่าน
กล่าวตอ่ว่า เม่ือไม่มีหลกัฐานว่าอลัลอฮฺและรอซูลของพระองค์เก่ียวโยงหกุ่มดงักล่าวด้วยลกัษณะ
พวกนี ้ค าพดูของผู้ ท่ีกล่าวว่า แท้จริงอลัลอฮฺและรอซูลของพระองค์ท าให้สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีท าให้การถือ
ศีลอดเสีย ยอ่มเป็นค าพดูท่ีกลา่วโดยปราศจากความรู้. จบการอ้างจากค าพดูของทา่น 

 

ประเภทท่ีห้ำ กำรกรอกเลือด 

เน่ืองจากมีหะดีษของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั วา่ "ผู้ท าการกรอกเลือดและผู้
ยอมรับให้ท าการกรอกเลือด ย่อมเสียการถือศีลอด" บนัทึกโดยอะหฺมดั และอบ ูดาวดู จากชดัด๊าด 
บิน เอาส์  อลั-บคุอรีย์กล่าวว่า ในเร่ืองนีไ้ม่มีหะดีษใดท่ีเศาะฮีหฺมากกว่าหะดีษนีอี้กแล้ว และน่ีคือ
ความเห็นของอิมามอะหฺมดัและฟุเกาะฮาอ์ในหมู่นกัรายงานหะดีษส่วนใหญ่ และในความหมาย

                                                 
2 น่ีเป็นความเห็นของฉันก่อนหน้านี ้จนกระทัง่ฉันได้ประจกัษ์วา่การให้เลือดนัน้ไมท่ าให้การถือศีลอดเสีย เพราะมนัไมใ่ชก่ารกินและ
ดื่ม และไมไ่ด้อยูใ่นความหมายของการกินและดื่ม ฉะนัน้ กลา่วตามหลกัก็คือการถือศีลอดยงัใช้ได้อยู่จนกวา่จะเห็นสาเหตทุี่ชดัเจน
วา่มนัได้เสียไปแล้ว และมีระบใุนจ านวนกฎที่ใช้กนัก็คือ ความมัน่ใจจะไมส่ญูไปหรือถกูลบล้างด้วยความเคลือบแคลง 
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ของการกรอกเลือดนัน่เองจงึไม่อนญุาตให้ผู้ ถือศีลอดฟัรฎ(ูการถือศีลอดวาญิบ)บริจาคเลือดท่ีมีผล
ตอ่ร่างกายมากเท่าๆ กบัการกรอกเลือด ยกเว้นถ้าหากพบว่ามีผู้ ป่วยท่ีมีความจ าเป็นต้องให้เลือด
หรือไม่อาจขจดัความจ าเป็นนัน้นอกจากด้วยการให้เลือดเท่านัน้ และถ้าหากว่าการน าเลือดออก
จากร่างกายของผู้ ถือศีลอดในกรณีดงักล่าวไมท่ าให้เกิดอนัตรายแก่เขาก็อนญุาตให้ท าได้เน่ืองจาก
มีความจ าเป็นต้องท า วนันัน้เขาไม่ต้องถือศีลอดและให้เขาถือศีลอดชดใช้หลงัจากนัน้ ส่วนเลือดท่ี
ออกเน่ืองจากเลือดก าเดา ไอ ริดสีดวงทวาร ถอนฟัน แผลเปิด ตรวจเลือด รอยฉีดของเข็ม หรือท่ี
คล้ายๆ กันนัน้ ไม่ถือว่าท าให้การถือศีลอดเสีย เพราะไม่ใช่การกรอกเลือดหรืออยู่ในความหมาย
เดียวกนักบัมนั เม่ือมนัไมส่ง่ผลตอ่ร่างกายเหมือนการกรอกเลือด 

 

ประเภทท่ีหก กำรอำเจียนโดยเจตนำ 

คือการท าให้สิ่งท่ีอยู่ในกระเพาะออกมาทางปาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเคร่ืองด่ืม เน่ือง
ด้วยหะดีษของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ว่า "ผู้ ใดท่ีอาเจียนเองโดยไม่เจตนาเขาไม่
ต้องชดใช้(การถือศีลอด) ส่วนใครท่ีอาเจียนโดยเจตนาให้เขาถือศีลอดชด" รายงานโดยนกัรายงาน
ทัง้ห้ายกเว้นอนั-นะสาอีย์ และอลั-หากิมเห็นว่ามนัเศาะฮีหฺ ผู้ ถือศีลอดท่ีเจตนาให้เขาออกจากการ
ถือศีลอด ไม่ว่าจะด้วยการกระท าเช่น นวดท้อง สอดเข้าไปในคอ หรือด้วยการดม เช่นดมบางสิ่ง
บางอย่างเพ่ือให้อาเจียน หรือด้วยการด ูเช่นเจตนาดสูิ่งท่ีท าให้เกิดอาการอาเจียน เขาต้องเลิกถือ
ศีลอดด้วยประการเหล่านัน้ทัง้ปวง ทว่าถ้าหากเกิดอาเจียนขึน้มาโดยไม่มีสาเหตก็ุไม่มีผลเสียใดๆ 
ถ้ากระเพาะของเขามีอาการจะอาเจียนก็ไม่จ าเป็นต้องพยายามระงบั เพราะมนัจะเป็นโทษกับตวั
เขา แตใ่ห้เขาปลอ่ยไปตามนัน้ ไมต้่องพยายามอาเจียนและไมต้่องพยายามระงบัการอาเจียน 

 

ประเภทท่ีเจ็ด กำรมีเลือดประจ ำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตร 

เน่ืองด้วยหะดีษของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่ีมีต่อผู้หญิงว่า "เม่ือนางมี
ประจ าเดือนมา นางไม่ต้องละหมาดและไมต้่องถือศีลอด มิใช่หรือ ?" ดงันัน้ เม่ือใดท่ีนางเห็นเลือด
ประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอดบุตร การถือศีลอดของนางก็ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเห็นในช่วงเช้าของ
เวลากลางวนั หรือช่วงเย็นแม้ว่าก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินเพียงแค่ครู่เดียวก็ตาม แต่ถ้าหากนาง
รู้สึกว่ามีการเคล่ือนท่ีของเลือดแตไ่ม่ปรากฏให้เห็นนอกจากหลงัดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว การถือ
ศีลอดของนางถือวา่ใช้ได้ 

และเป็นท่ีต้องห้ามส าหรับผู้ ถือศีลอดท่ีจะก่อเหตท่ีุท าให้การถือศีลอดของเขาเสียเช่นท่ีได้
อธิบายมา ถ้าหากว่าการถือศีลอดของเขานัน้เป็นการถือศีลอดท่ีวาญิบ เช่น ถือศีลอดเราะมะฎอน 
ถือศีลอดชด ถือศีลอดเน่ืองด้วยการบนบาน ยกเว้นถ้าหากมีความจ าเป็นท่ีอนุโลมให้ละเว้นจาก
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การถือศีลอดได้ เช่น การเดินทางหรือป่วย เป็นต้น เพราะว่าผู้ ท่ีเร่ิมเข้าสู่การปฏิบัติศาสนกิจท่ี  
วาญิบจ าเป็นท่ีเขาต้องท าให้เสร็จสมบรูณ์นอกเสียจากมีเหตจุ าเป็นท่ีถกูต้อง นอกจากนัน้ ส าหรับผู้
ท่ีกระท าให้การถือศีลอดของเขาเสียในช่วงกลางวนัของเราะมะฎอนโดยไมมี่เหตจุ าเป็นนัน้ เขาต้อง
งดจากการกินด่ืมในชว่งเวลาท่ีเหลือของวนันัน้และต้องถือศีลอดชดใช้ แตถ้่าหากเขาละจากการถือ
ศีลอดเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็น เขาก็ต้องถือชดใช้เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องงดกินและด่ืมในวนันัน้ 
สว่นผู้ ท่ีถือศีลอดสนุตันัน้ อนญุาตให้เขาละจากการถือศีลอดได้แม้ว่าไมมี่เหตจุ าเป็นใดๆ ก็ตาม แต่
การถือศีลอดให้เสร็จสมบรูณ์ยอ่มดีกวา่ 

พ่ีน้องของฉัน : จงหมัน่ดแูลรักษาการท าความดีเช่ือฟังอลัลอฮฺเถิด จงห่างไกลจากการฝ่า
ฝืนและสิ่งต้องห้ามทัง้หลาย จงวิงวอนขอตอ่ผู้สร้างชัน้ฟ้าและแผ่นดิน จงน าตนเข้าไปสู่การพดัพา
แห่งความกรุณาของพระองค์เถิด เพราะพระองค์นัน้เป็นผู้ ให้อย่างมากมาย พึงทราบเถิดว่า เวลา
ของพวกท่านในดนุยานัน้ไม่มีสิ่งใดท่ีเป็นของพวกท่านเลยนอกจากช่วงท่ีพวกท่านได้ใช้หมดไปใน
การเคารพเช่ือฟังพระผู้อภิบาลพวกท่าน ดงันัน้ จงรีบขวนขวายโชคลาภนีเ้ถิดก่อนท่ีเวลาจะหลดุ
ลอยไป จงรีบหาก าไรเถิดก่อนท่ีความขาดทนุจะมาถึง 

โอ้ อลัลอฮฺ ขอทรงท าให้เราประสบความส าเร็จในการฉกฉวยเวลาอนัมีค่า และมุ่งมัน่ใช้
มนัเพ่ือการงานท่ีดีทัง้หลาย โอ้ อลัลอฮฺ ขอทรงเอือ้เฟือ้ต่อเราด้วยความประเสริฐและคณุความดี 
ขอทรงปฏิบตัติอ่เราด้วยการยกโทษและการอภยั โอ้ อลัลอฮฺ ขอทรงท าให้เรามีความง่ายดายตอ่สิ่ง
ท่ีง่ายดาย ขอทรงให้เราห่างไกลจากความยากล าบาก ขอทรงอภยัแก่เราทัง้ในโลกหน้าและโลกนี ้
โอ้ อลัลอฮฺ ขอพระองค์ประทานแก่เราซึ่งการช่วยเหลือของนบีของเรา ขอทรงให้เราได้ไปถึงยงัสระ
น า้ของท่าน ขอทรงรดรินจากน า้ในสระนัน้ให้เราได้ด่ืมโดยท่ีเราจะไม่กระหายหลงัจากนัน้อีกช่วย
กาลนาน โอ้ พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก 

 اللهُهمه صلِّ وسلِّم وبارْك ىلع عبِدك ونبيِّك حممٍد وىلع آِِلِ وأصحابِه أمجعني.

 


