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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทบาทของสตรี ศึกษาตัวอยางจากประวัติของเศาะหาบิยาต 

แทจริงแลวอัลลอฮฺไดสรางมนุษยทั้งเพศชายและเพศหญิงเปนคูกัน โดยทั้งคูเปนส่ิงที่ขาดจากกันไมได
เพื่อความสมบูรณของชีวิต ดังปรากฏในวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม มีใจความวา “แทจริง
แลวเหลาผูหญิงนั้นคือผูเคียงคูผูชาย” (อบู ดาวูด) ดังนั้นจึงไมเปนที่คลางแคลงอีกเลยวา บทบาทของผูหญิงใน
การรวมกันสรางสรรคชีวิตครอบครัวและสังคมใหดีนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งยวด โดยถาจะหมายถึงวาเปนเสา
หลักแลวก็เปนการตีความที่ถูกตองตามนัยยะที่วาภาระหนาที่อีกสวนหนึ่งในชีวิตผูชายมิอาจจะสมบูรณไดถา
หากปราศจากผูหญิง สังเกตไดจากหะดีษบทหนึ่งซึ่งมีความวา “ผูใดที่อัลลอฮฺประทานภรรยาที่ดีใหเขา แนแท
ยอมแสดงวาพระองคไดชวยเหลือในครึ่งหนึ่งของศาสนาเขาแลว” (อัล-หากิม)  

ณ ที่นี้ขอยกตัวอยางบทบาทของมุสลิมะฮฺในการทําหนาที่เปนเสาหลักสําหรับคูชีวิตของนาง จากเรื่อง
เลาของบรรดาภริยาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม และเหลาเศาะหาบิยาต ผูเปนบุปผชาติแหงสวน
สวรรค พอสังเขปดังนี ้

 

1. เคาะดีญะฮฺ บินติ คุวัยลิด  
เคาะดีญะฮฺ บินติ คุวัยลิด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ภริยาคนแรกของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะซัลลัม เปนสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งประเสริฐที่สุดในหมูสตรีทั้งหลายในโลก ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะซัลลัม มักจะพูดถึงนางดวยความชื่นชมและยกยองเสมอ ทานอาอิชะฮฺ เคยเลาวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะซัลลัม เมื่อกลาวถึงเคาะดีญะฮฺแลว ไมเบื่อที่จะพูดยกยองและอิสติฆฺฟารฺ(ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ)ใหนาง 
วันหนึ่งขณะที่ทานพูดถึงนางอีกครั้งฉันมีความรูสึกหึงหวงขึ้นมา จึงไดกลาวแกทานวา แทจริงอัลลอฮฺไดทดแทน
ใหทานจากหญิงที่มีอายุมาก(ดวยภรรยาคนอื่น)แลว เมื่อนั้นฉันเห็นทานรอซูลโกรธมากจนฉันใจส่ัน และคิดในใจ
วา โอ อัลลอฮฺ หากพระองคทําใหทานหายโกรธฉันแลว ฉันจะไมกลาวถึงเคาะดีญะฮฺดวยคําพูดที่ไมดีอีกเลย เมื่อ
ทานรอซูลเห็นอาการฉันเชนนั้น จึงกลาวขึ้นวา ((เธอพูดเชนนั้นไดอยางไรกัน? ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ แทจริงนาง
(เคาะดีญะฮฺ)ไดศรัทธาตอฉันในขณะที่คนอื่นทั้งหลายไมยอมเชื่อ นางไดตอนรับฉันในขณะที่ผูอื่นปฏิเสธฉัน และ
ฉันยังไดมีบุตรกับนาง ในขณะที่พวกเธอไมมีบุตรกับฉันเลย))” (อัซ-ซะฮะบีย. สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ. 2:112) 

เมื่อครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดเจอญิบรีลครั้งแรก ซึ่งสรางความตระหนกตกใจ
แกทานเปนอยางยิ่ง ทานไดกลับไปหาเคาะดีญะฮฺดวยอาการสั่นทั้งตัวเพราะความกลัว ทานไดส่ังใหนางหมผาให
และพูดกับนางวา ((ฉันเปนอะไรนี่เคาะดีญะฮฺ? ฉันกลัวเหลือเกินวาจะเกิดอะไรไมดีกับฉัน)) นางไดตอบทานวา 
“ไมใชเชนนั้นอยางแนนอน จงยินดีเถิด ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ พระองคจะไมทรงทํารายทานเด็ดขาด แทจริงทาน
เปนผูที่ผูกสัมพันธกับญาติมิตร ทานเปนผูสัจจริงในคําพูด ทานคอยแบกรับความเดือดรอนของผูอื่น และคอย
ชวยเหลือในความถูกตอง” นางยังไดพาทานรอซูลไปหา วะรอเกาะฮฺ อิบนุ เนาฟล ญาติผูหนึ่งของนางที่เปนผูรู
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เกี่ยวกับคัมภีรอินญีล ซึ่งไดบอกแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม วา ผูที่มาหาทานนั้นคือญิบรีล ผูเคย
ลงมาหาศาสนทูตมูซาแลวในอดีต (อัล-บุคอรีย ดู อัซ-ซะฮะบีย. 2:112) 

 

2. อาอิชะฮฺ บินติ อบู บักรฺ  
ในบรรดาภริยาทั้งหลายของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ทานอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อัน

ฮา เปนภรรยาที่ทานรักมากที่สุด เพราะนางมีความพิเศษหลายประการที่สรางความสุขใหชีวิตของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม  

ในฐานะสามี ส่ิงที่ตองการมากที่สุดคือความสุขที่ไดรับจากภรรยา และอาอิชะฮฺไดทําหนาที่นี้อยางดี
เยี่ยมแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม นางเปนภรรยาคนเดียวที่ทานรอซูลแตงงานในขณะที่ยังเปน
สาว เปนบุตรีของอบู บักรฺ สหายผูเปนที่รักที่สุดของทานรอซูล นางมีนิสัยเยี่ยงเด็กสาวที่มักจะขี้เลน ออนโยน ไร
เดียงสาเหมือนเด็กๆ ในขณะที่มีความเฉลียวฉลาดเปนยอด และเขาใจปรนนิบัติสามีของนางอยางด ี

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เลาใหฟงวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดวิ่งแขงกับนางและนางไดวิ่ง
ชนะทาน จนเมื่อนางอวนขึ้นทานก็วิ่งชนะนาง และกลาวแกนางวา “นี่อาอิชะฮฺ ชนะครั้งนี้แทนที่แพครั้งกอนไงละ” 
(อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อัน-นะสาอีย, อิบนุ มาญะฮฺ. ดู อัซ-ซะฮะบีย. 2:174) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม เคยนอนหนุนตักอาอิชะฮฺในขณะที่นางมีรอบเดือน และทาน
ไดอานอัล-กุรอานใหนางฟง ทานเคยจูบนางในขณะที่นางถือศีลอด และยังใหนางหวีผมใหเมื่อตอนที่ทานอิอฺ
ตีกาฟในมัสยิดโดยยื่นศรีษะใหนางซึ่งอยูนอกมัสยดิ (อัล-บุคอรียและมุสลิม)  

ทานอาอิชะฮฺ ไดเลาอีกวา เคยอาบน้ําญะนาบะฮฺรวมกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม จาก
ถังใบเดียว ทานไดรีบอาบแขงกับฉัน จนฉันกลาววา ปลอยบาง ปลอยใหฉันอาบบาง (มุสลิม) 

เมื่อครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ใกลจะเสียชีวิตนั้น อับดุรเราะฮฺมาน อิบนุ อบู บักรฺ 
ไดเขามาหาทานพรอมไมสีฟนที่ยังสดอยู ทานไดมองดูมัน จนทานอาอิชะฮฺสังเกตเห็นและเขาใจวาทานตองการ
มัน นางเลาวา “ฉันจึงเอาไมสีฟนนั้นมากัดใหนุมและสงใหทาน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดใชไม
นั้นสีฟนและสงมันคืนแกฉัน แตมือของทานตกลงไปดวยไมมีแรง ฉันไดขอดุอาอใหทานดวยดุอาอที่ญิบรีลได
ขอใหทานทุกครั้ง เปนดุอาอที่ทานรอซูลเองขอใหตัวเองเมื่อทานปวย แตครั้งนี้ทานไมไดอานมัน จากนั้นทานได
มองไปยังเบื้องบนและกลาววา ((สูการเปนสหายกับผูสูงสงยิ่ง)) แลวลมหายใจของทานก็หมดลง ขอสรรเสริญ
อัลลอฮฺที่ไดรวมน้ําลายของฉันกับของทานในหวงสุดทายแหงชีวิตของทานรอซูลในโลกดุนยา” (อะหฺมัด, อัล-หากิ
ม. ดู อัซ-ซะฮะบีย. 2:189) 

มีคนถามทานอาอิชะฮฺวา โอ ผูเปนมารดาแหงศรัทธาชน อัลกุรอานและความรูเกี่ยวกับส่ิงหะลาลและ
หะรอมนั้นทานรับมาจากรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม สวนความรูเกี่ยวกับกวี เชื้อสาย และเรื่องเลานั้น
ทานรับมาจากบิดาและคนอื่นๆ แลวความรูเกี่ยวกับการแพทยทานรับมาจากไหนกันเลา? ทานอาอิชะฮฺตอบวา 
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“ไดมีแขกจากที่ตางๆ มาหาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม เปนประจํา บอยครั้งที่มีผูถามทานเกี่ยวกับ
โรคนั้นโรคนี้ และทานไดบอกพวกเขาถึงยาตางๆ ในการใชรักษา ฉันไดฟงไดจํามาและเขาใจมัน” (อัซ-ซะฮะบีย. 
2:197) 

 

3. อุมมู สะละมะฮฺ  
เมื่อครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม เสร็จจากการทําสนธิสัญญาฮุดัยบิยะฮฺ ทานไดส่ัง

บรรดาเศาะหาบะฮฺใหเชือดสัตวและโกนผมเพื่อออกจากอิหฺรอม แตตางคนตางก็ไมมีผูใดทําเพราะยังฝงใจที่พวก
กุเรชขัดขวางไมใหเขามักกะฮฺ ทานไดส่ังเชนนั้นถึงสามครั้ง เมื่อเห็นวาไมมีใครทําตาม จึงเขาไปหาอุมมุ สลามะฮฺ 
และเลาใหนางฟง ดวยไหวพริบของอุมมุ สลามะฮฺ นางบอกแกทานรอซูลวา “ทานจงออกไปโดยไมตองพูดกับผูใด
ทั้งส้ิน จนกวาทานไดเชือดสัตวและโกนผมแลว” ทานจึงไดออกไปอีกครั้งและทําตามที่นางเสนอ เมื่อเหลาเศาะ
หาบะฮฺเห็นดังนั้นจึงรีบทําตามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม กันอยางถวนหนา (อิบนุล ก็อยยิม. ซา
ดุล มะอาด ) 

 

4. อุมมู ซุลัยมฺ  
อุมมู ซุลัยมฺ เปนภรรยาของอบู ฏ็อลหะฮฺ เปนมารดาของทานอะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม  

อะนัส เคยเลาถึงแมของทานวา ลูกคนหนึ่งของอุมมู ซุลัยมฺ ปวยหนัก เมื่ออบู ฏ็อลหะฮฺ ออกไปยัง
มัสยิดเด็กนอยก็เสียชีวิต นางจึงจัดแจงศพของเขาใหเรียบรอยและสั่งวาอยาเพิ่งบอกแกอบู ฏ็อลหะฮฺ เมื่ออบ ู
ฏ็อลหะฮฺกลับมา นางก็จัดอาหารค่ําใหและทั้งสองรวมหลับนอนจนกระทั่งเมื่อถึงชวงทายของคืน นางก็พูดกับอบู 
ฏ็อลหะฮฺวา “ทานเห็นอยางไรกับครอบครัวหนึ่งที่ยืมของจากคนอื่นมา และเมื่อเจาของมาทางของคืนพวกเขา
กลับไมยอมใหมันแกเขา และรูสึกลําบากที่จะคืนให”  อบู ฏ็อลหะฮฺ ตอบวา “แสดงวาพวกเขาไมมีสํานึก” นางจึง
กลาวตอวา “แทจริงลูกของทานก็เปนส่ิงที่อัลลอฮฺใหทานยืมมา แลวพระองคก็ไดมาเอาคืนไปแลว” เมื่อนั้นอบู 
ฏ็อลหะฮฺ จึงไดกลาว อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน และสรรเสริญอัลลอฮฺ จนเมื่อถึงรุงเชา อบู ฏ็อลหะฮฺ 
ไดไปพบกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไมทันที่จะพูดอะไร ทานรอซูล ก็กลาววา ((ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความประเสริฐใหกับคืนของพวกเจาทั้งสอง)) (อัล-บุคอรียและมุสลิม ดู อัซ-ซะฮะบีย. 2:310) 

 

5. อัสมาอ บินติ อบู บักร ฺ

อัสมาอ บินติ อบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เปนผูที่คอยนําอาหารและน้ําใหทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะซัลลัม และบิดาของนาง เมื่อครั้งที่ทั้งสองอพยพจากมักกะฮฺและพักอยูในถ้ําหิรออฺ นางไดเลาใหฟงวา 
“ฉันไดเตรียมสํารับใหทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในบานของพอเมื่อครั้งที่ทานตองการอพยพ แต
ฉันไมมีเชือกที่จะใชผูกถุงสํารับอาหารและที่ใสน้ําดื่ม ฉันกลาวกับพอวา ฉันไมมีอะไรนอกจากผาคาดเอวของฉัน
เทานั้น ทานจึงส่ังใหฉันฉีกผาออกเปนสองสายและใชผูกถุงสํารับอาหารกับน้ําดื่ม” ตั้งแตนั้นมานางจึงไดชื่อวา 
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ซาตุน นิฏอก็อยนฺ หมายถึง หญิงผูมีผาคาดเอวสองสาย และอบู ญะฮัล ไดมาหานางที่บานเพื่อซักถามวาพอของ
นางไปไหน นางเลาวา “ฉันตอบวา ฉันไมรู ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ฉันไมรูวาเขาไปไหน เมื่อนั้นอบู ญะฮัลจึงยก
มือขึ้นตบหนาฉันจนกระทั่งตางหูอันหนึ่งหลุดไป” (อัซ-ซะฮะบีย. 2:289-290) 

อัสมาอ ไดแตงงานกับ ซุเบร อิบนุ อัล-เอาวาม นางเลาวา “ซุเบรไดแตงงานกับฉัน เขาไมมีสมบัติอะไร
นอกจากมาที่ฉันคอยดูแลและหาอาหารให ฉันจะคอยหาเมล็ดอินทผาลัมมาทุบใหมันกิน ฉันจะขนเมล็ดพวกนั้น
จากสวนของซุเบรที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม แบงใหเขาซึ่งอยูไกลจากบานมาก วันหนึ่งขณะที่ฉัน
กําลังเดินทูนเมล็ดอินผาลัมบนหัว ทานไดรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดขี่อูฐมาพรอมกับเศาะหาบะฮฺ
หลายคน ทานไดเขามาใกลฉันและสั่งใหอูฐนั่งลงเพื่อใหฉันขึ้นไปขี่ขางหลัง แตฉันอายและนึกถึงความหึงหวงของ
ซุเบรจึงไมไดขึ้นไปขี่ ทานรอซูลจึงจากไป เมื่อถึงบานฉันไดเลาเรื่องนี้ใหซุเบรฟง เขาไดกลาววา “แทจริง ที่เธอทูน
เมล็ดพวกนั้นบนหัวยอมหนักใจแกฉันมากกวาที่เธอขึ้นไปขี่หลังอูฐกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม” 
จนกระทั่งเมื่ออบู บักรฺ ไดสงคนใชมาใหฉัน ฉันจึงไมตองคอยดูแลมาอีก และรูสึกเหมือนเปนทาสที่ถูกปลดปลอย” 
(อัล-บุคอรีย และมุสลิม ดู อัซ-ซะฮะบีย. 2:291) 

ในสมัยการปกครองของอับดุลมาลิก อิบนุ มัรฺวาน บุตรคนหนึ่งของนางคืออับดุลลอฮฺ อิบนุ ซุเบร ไม
ยอมขึ้นตออับดุลมาลิก โดยไดแยกตัวมาปกครองมักกะฮฺ อับดุลมาลิกจึงใชแมทัพของตนยกทัพมาตีมักกะฮฺ ใน
ฐานะที่เปนแม อัสมาอ ผูมีความเด็ดเดี่ยวไดปลูกฝงจิตสํานึกในตัวลูกของนางดวยการสั่งเสียวา “ลูกจงมีชีวิตอยู
ดวยเกียรติ จงตายไปดวยเกียรติ และจงอยายอมใหใครมาจับเปนเชลย” “เจาอยาเชียวที่จะยอมรับขอเสนอที่เจา
ไมเห็นดวย เพียงเพราะเจากลัวตาย” (อัซ-ซะฮะบีย. 2:293) 

 

บทเรียน 

 เรื่องราวตางๆ ที่ยกมาเปนตัวอยางของเหลาสตรีศอลิหะฮฺที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทในการเปนเสาหลัก 
ทั้งในดานการเปนพลังทางใจที่สําคัญ เปนผูมอบความสุขในชีวิตใหแกสามี เปนที่ปรึกษา เปนผูปรนนิบัติ ผูรวม
อุดมการณที่ยืนหยัดและเด็ดเดี่ยว คอยชวยเหลือ เขาใจและรับภาระในหนาที่ของตนอยางมั่นคง ไมยอทอตอ
อุปสรรคใดๆ ทั้งส้ิน วัลลอฮฺ อะอฺลัม 

 


