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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 
อนุญาตใหสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรงดเวนการศีลอดได แตจําเปนตองถือชด สวน
การบริจาคอาหารเพียงอยางเดียวนั้นถือวาใชไมได 
 
ถาม : ขาพเจาเคยอานมาวา อนุญาตใหสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรงดเวนการถือศีล
อดได และใหบริจาคอาหารโดยไมตองเกาะฎอ (ถือศีลอดชด) โดยยึดรายงานจากทานอิบ
นุอุมัรเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนหลักฐาน เชนนี้ถือวาถูกตองหรือไม? ชวยกรุณาใหความกระจาง
แกขาพเจาพรอมหลักฐานดวย ขออัลลอฮฺประทานความจําเริญแกทาน 
 
ตอบ : นักวิชาการมีทัศนะที่แตกตางกัน เกี่ยวกับหุกมของสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตร ในกรณีที่
นางทั้งสองงดเวนการถือศีลอด ดังนี้: 
 
ทัศนะแรก : จําเปนตองถือศีลอดชดเพียงอยางเดียว นี่เปนทัศนะของอิหมามอบูหะนีฟะฮฺ เราะ
หิมะฮุลลอฮฺ และเศาะหาบะฮฺที่มีทัศนะเชนนี้ก็ไดแกทานอะลี บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 
 
ทัศนะที่สอง : ถาหากนางทั้งสองงดเวนการถือศีลอด เพราะเกรงวาจะเปนอันตรายตอตัวเอง ก็
จําเปนตองถือศีลอดชดเพียงอยางเดียว แตถางดเวนการถือเพราะเกรงวาจะเปนอันตรายตอเด็ก ก็
จําเปนตองถือศีลอดชดพรอมบริจาคอาหารใหแกผูยากไร หนึ่งคนตอหนึ่งวันที่ขาดไป และนี่คือ
ทัศนะของอิหมามชาฟอียและอะหมัด และอัลญัศศอศไดระบุวาเปนทัศนะของอิบนุอุมัร 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 
 
ทัศนะที่สาม : จําเปนตองบริจาคอาหารเพียงอยางเดียว โดยไมตองถือศีลอดชด ทัศนะนี้มี
รายงานจากเศาะหาบะฮฺบางทานเชน ทานอับดุลลอฮฺ บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 
นอกจากนี้ทานอิบนุกุดามะฮฺยังไดระบุไวในหนังสืออัลมุฆนีย (3/37) วามีรายงานมาจากทานอิบนุ
อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เชนกัน 
 
# หลักฐานของทัศนะที่สาม 
 
1- มีรายงานซึ่งบันทึกโดยอบูดาวุด (2318) จากทานอิบนุอับบาสวา : อายะฮฺที่วา 

ين يطيقونه فدية طعام مسكني( ٍوبل ا ِ ْ َِ ُِ َ ٌ َ ْ ِ ُ َ ُ ِ ُ َ َ َ    )184: اكقرة () َ
ความวา "และบรรดาผูที่ถือศีลอดดวยความลําบากยิ่ง (โดยที่เขาไดงดเวนการ
ถือ) นั้น เขาตองชดเชยดวยการใหอาหารแกคนยากไรหนึ่งคน" (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ 184) 
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คือขออนุโลมสําหรับชายและหญิงชรา ที่ตองประสบความยากลําบากในการถือศีลอด โดยใหเขา
ทั้งสองงดเวนการถือ แลวบริจาคอาหารแกคนยากไรหนึ่งตอหนึ่งวันที่ขาดไปแทน สตรีมีครรภและ
สตรีใหนมบุตรก็เชนเดียวกัน หากวานางทั้งสองกลัว" ทานอบูดาวุดกลาววา : หมายถึง ถานางทั้ง
สองเกรงวาจะเปนอันตรายตอเด็ก ก็ใหงดเวนการถือ แลวบริจาคอาหารชดเชย 
 
ทานนะวะวีย กลาววา : สายรายงานนี้หะสัน 
 
2- และรายงานนี้ยังไดรับการบันทึกโดยอัลบัซซาร โดยเพิ่มในตอนทายวา : "และ ทานอิบนุอับบาส 
ไดกลาวแกมารดาของลูกทาน (ภรรยาที่เปนทาสี) ซึ่งกําลังตั้งครรภวา : เธอเปรียบไดกับผูที่ไดรับ
ความยากลําบากในการถือศีลอด เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่เธอตองบริจาคอาหาร และไมตองถือศีล
อดชด" อัลหาฟซกลาวในอัตตัลคีศวา อัดดาเราะกุฏนียระบุวาสายรายงานนี้เศาะหีหฺ 
 
อัลญัศศอศ ไดระบุในหนังสือ "อะหฺกามุลกุรอาน" วาเศาะหาบะฮฺมีทัศนะที่แตกตางกันในประเด็นนี ้
: "บรรดาชาวสลัฟ (ชนยุคแรก) ไดมีทัศนะที่แตกตางกันในประเด็นดังกลาวเปนสามทัศนะ : โดย
ทานอะลีมีทัศนะวา จําเปนที่นางทั้งสองตองถือศีลอดชด ในกรณีที่นางทั้งสองงดเวนการถือศีลอด 
โดยไมตองบริจาคอาหาร สวนทานอิบนุอับบาสกลาววา จําเปนที่นางทั้งสองตองบริจาคอาหารโดย
ไมตองถือศีลอชด ในขณะที่ทานอิบนุอุมัรเห็นวา จําเปนตองบริจาคอาหารพรอมทั้งถือศีลอดชด" 
ส้ินสุดขอความจากหนังสือเลมดังกลาว 
 
## สวนผูที่มีทัศนะวาจําเปนที่นางทั้งสอง ตองถือศีลอดชดเพียงอยางเดียว ไดยดึหลกัฐาน
ดังตอไปนี้: 
 
1- รายงานซึ่งบันทึกโดยอันนะสาอีย (2274) จากทานอนัส เลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม วาทานกลาววา : "แทจริงอัลลอฮฺไดยกเวนแกผูเดินทางซึ่งครึ่งหนึ่งของการละหมาด และ
ไดยกเวนการถือศีลอด สตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรก็เชนกัน" เชคอัลบานียระบุในเศาะหีหฺอันนะ
สาอีย วาเปนหะดีษเศาะหีหฺ 
 
ในหะดีษบทนี้ ทานนบีไดหุกมสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรนั้น เหมือนกับหุกมของผูเดินทาง ซึ่ง
เปนที่ทราบกันดีวาผูเดินทางนั้น อนุญาตใหละศีลอดได แตจําเปนตองถือชด ดังนั้น สตรีมีครรภ
และสตรีใหนมบุตรก็เชนเดียวกัน (ดู อะหฺกามุลกุรอาน โดยอัลญัศศอศ) 
 
2- กิยาส (เทียบหุกม) กับคนปวย ในเมื่อผูที่เจ็บปวยนั้น อนุญาตใหเขาละศีลอดโดยจําเปนตองถือ
ชด ดังนั้นสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรก็เชนเดียวกัน (ดู อัลมุฆนีย : 3/37 และ อัลมัจฺมูอฺ : 



3 

6/273) 
 
ทัศนะนี้เปนทัศนะที่อุละมาอหลายๆ ทานใหน้ําหนัก 
 
เชคบินบาซกลาววา : "สตรี มีครรภและสตรีใหนมบุตรนั้น หุกมของทั้งสองคือหุกมเดียวกับคนปวย 
เมื่อการถือศีลอดเปนเรื่องยากลําบากสําหรับนางทั้งสอง ก็อนุญาตใหงดเวนการถือได และจําเปน
ที่นางทั้งสองตองถือศีลอดชดหากมีความสามารถที่จะทําได เชนเดียวกับคนปวย ทั้งนี้ อุละมาอ
บางทานมีทัศนะวา เพียงทั้งสองบริจาคอาหารแกคนยากไรหนึ่งคนตอหนึ่งวันที่ขาดไป ก็เปนการ
เพียงพอแลว ซึ่งทัศนะนี้เปนทัศนะที่เฎาะอีฟ (ออน) และมัรฺูหฺ (มีน้ําหนักนอย) ที่ถูกตองคือ 
จําเปนที่นางทั้งสองตองถือศีลอดชด เชนเดียวกับผูเดินทาง และคนปวย ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัส
วา 

ٍومن اكن مريضا أو بل سفر فعدة من كيام( ََ َْ ِّ ٌ ِ َ ٍ ِ
َ َ َ ْ ً َ ََ َ    )185: اكقرة ) (َ

ความวา 'และผูใดเจ็บปวย หรืออยูระหวางการเดินทาง ก็ให(ละศีลอดไดและ) 
ถือชดในวันอื่น' (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185)  

(หนังสือรวมฟตวา 15/225) 
 
และทานยังกลาววา: "ที่ถูกตองในประเด็นนี้คือ จําเปนที่สตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรตองถือศีล
อดชด สวนรายงานจากทานอิบนุอับบาส และทานอิบนุอุมัร วาใหสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตร
บริจาคอาหารนั้น เปนทัศนะที่มีน้ําหนักนอย และขัดกับบรรดาหลักฐานตามบทบัญญัติศาสนา 
และอัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสวา 

ٍومن اكن مريضا أو بل سفر فعدة من كيام( ََ َْ ِّ ٌ ِ َ ٍ ِ
َ َ َ ْ ً َ ََ َ    )185: اكقرة ) (َ

ความวา 'และผูใดเจ็บปวย หรืออยูระหวางการเดินทาง ก็ให(ละศีลอดไดและ) 
ถือชดในวันอื่น' (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185)  

ซึ่งสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตรนั้น อยูในกลุมผูที่เจ็บปวย ไมไดอยูในขายของคนชราที่ไมมี
ความสามารถ นางทั้งสองอยูในขายผูเจ็บปวย จึงจําเปนที่นางทั้งสองตองถือศีลอดชดถาหากวาทาํ
ได แมวาการถือชดจะลาชาไปบางก็ไมเปนไร" (หนังสือรวมฟตวา15/227) 
 
และคณะกรรมการถาวรเพื่อการฟตวา (ซาอุฯ) ระบุวา : "สตรีมีครรภนั้น หากนางเกรงวาการถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอน จะเปนอันตรายตอตัวเองหรือตอเด็กในทอง ก็ใหนางละศีลอดได และ
จําเปนตองถือศีลอดชดเพียงอยางเดียว กรณีของนางก็ไมตางอะไรจากคนปวยซึ่งไมสามารถถือศีล
อดได หรือกลัววาจะเปนอันตรายตอตัวเอง อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ٍومن اكن مريضا أو بل سفر فعدة من كيام( ََ َْ ِّ ٌ ِ َ ٍ ِ
َ َ َ ْ ً َ ََ َ    )185: اكقرة ) (َ



4 

ความวา 'และผูใดเจ็บปวย หรืออยูระหวางการเดินทาง ก็ให(ละศีลอดไดและ) 
ถือชดในวันอื่น' (อัลบะเกาะเราะฮฺ 185)  

 
สตรีใหนมบุตรก็เชนเดียวกัน หากนางเกรงวาการใหนมบุตรในเดือนเราะมะฎอนจะเปนอันตรายตอ
ตัวเอง หรือเกรงวาการถือศีลอดแลวไมใหนมบุตรจะเปนอันตรายตอบุตรของนาง ก็ใหนางละศีลอด 
โดยจําเปนตองถือชดเพียงอยางเดียว" (หนังสือรวมฟตวาคณะกรรมการถาวรเพื่อการฟตวา 
10/220) 
 
และมีระบุในฟตวาคณะกรรมการถาวรฯ เชนเดียวกันวา: "สวนสตรีมีครรภนั้น จําเปนที่นางตองถือ
ศีลอดในขณะที่นางตั้งครรภ เวนแตวานางจะกลัววาการถือศีลอดจะทําใหเกิดอันตรายตอตัวเอง 
หรือตอลูกในครรภ ก็อนุโลมใหนางละศีลอดได โดยจําเปนที่นางตองถือศีลอดชดหลังจากที่นาง
คลอดบุตร และพนชวงนิฟาสแลว... สวนการบริจาคอาหารแทนการถือศีลอดนั้นถือวาใชไมได 
จําเปนตองถือศีลอดเทานั้น" (หนังสือฟตวาฯ 10/226) 
 
เชคอิบนุ อุษัยมีน กลาวใน อัชชัรหุลมุมติอฺ (6/220) หลังจากที่ทานยกทัศนะตางๆของอุละมาอใน
ประเด็นนี้ และเลือกใหน้ําหนักทัศนะที่เห็นวาจําเปนตองถือศีลอดชดเทานั้น วา: "และสําหรับ
ขาพเจา ทัศนะนี้ คือทัศนะที่มีน้ําหนักมากที่สุดจากทัศนะตางๆ เพราะสภาพของนางทั้งสองนั้นไม
ตางอะไรจากคนปวย หรือผูเดินทาง จึงจําเปนที่นางทั้งสองตองถือศีลอดชดเทานั้น" 
 
วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
เว็บอิสลาม ถาม-ตอบ 
ที่มา : www.islamqa.com/ar/ref/49794 
 


