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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สิทธิของสตรีในฐานะภรรยา 
 

พระองคอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   
نْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ ﴿

َ
نُفِسُكمْ  مِّنْ  لَُكم َخلََق  أ

َ
ْزَواجاً  أ

َ
َْها لِّتَْسُكنُوا أ َ

 وََجَعَل  إِ
ةً  مبَيْنَكُ  وَدَّ  )٢١:  الروم( ﴾َورمَْحَةً  مَّ

ความวา “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือ ทรงสราง
คูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจา เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุข
อยูกับนาง และทรงมีความรักใครและความเมตตาระหวางพวกเจา” 1 
 

สวนหนึ่งของสัญญาณแหงความยิ่งใหญของพระองคคือ  การที่พระองคทรงกําหนดคูครอง
แกมนุษยซึ่งมาจากหมูพวกเขาเอง   เพื่อที่พวกเขาจะไดอยูอาศัยเคียงคูกัน  ไดรับการผอนคลายแก
รางกายของพวกเขา และ สรางความสงบแกจิตใจของพวกเขา  

ภรรยา คือ เสาหลักในสังคมและฐานหลักของครอบครัว  ดวยเหตุนี้อิสลามจึงใชใหนางทํา
หนาที่และรับผิดชอบบางอยางที่สมควร ในทางตรงขามอิสลามก็ไดมอบสิทธิและความชอบธรรมที่
นางสมควรไดรับ  ดังตอไปนี้ :  

 
สิทธขิองนางในการไดรับมะฮัรฺ 

มะฮัรฺ (สินสอด) คือสิทธิที่นางสมควรไดรับในเชิงบังคับทางศาสนา เปนของขวัญอันดีงาม
ที่อิสลามใชใหฝายชายมอบแกนาง ซึ่งบุคคลใกลชิดหรือบุคคลใดก็ตามไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเอา
สวนหนึ่งสวนใดจากสินสอดนั้นไดยกเวนเมื่อนางยินยอมหรืออนุญาตให ดังนั้นพิธีแตงงานจะไม
เสร็จส้ินนอกจากจะตองมีสินสอดดวย บงบอกอยางชัดเจนวา สิทธิของนางในการครอบครอง
สินสอดดังกลาวนี้ไมสามารถยกเลิกไดแมวานางจะยินยอมแลวก็ตาม ยกเวนหลังพีธีแตงงาน  
เมื่อใดที่พิธีแตงงานจบสิ้นนางมีสิทธิในการใชจายจากเงินสินสอดตามความตองการ  อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน   

﴿ ْ إِن حِنْلَةً  َصُدقَاتِِهنَّ  النََّساء َوآتُوا
ءٍ  َعن لَُكمْ  ِطنْبَ  فَ ْ نْ  َ ً  هُ مِّ  َغْفسا

ً  َهِنيئاً  فلَُكُوهُ  ِريئا  )٤:  النساء( ﴾مَّ
ความวา “และจงใหแกบรรดาหญิงซ่ึงมะฮัรฺ(สินสอด )ของนาง ดวยความ
เต็มใจ แตถานางเห็นชอบที่จะใหสิ่งหนึ่งแกพวกเจาจากมะฮัรฺนั้นแลว 
ก็จงบริโภคสิ่งนั้นดวยความพอใจและความสําราญ” 2 

                                                            
1 อัลกุรอาน บท อัรรูม / ๒๑  
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ฝายสามีไมมีสิทธิยึดคืนสินสอดของนางเมื่อเขาไดประกาศหยากับนางดวยความตองการ

ของเขาเอง อัลลอฮฺตรัสถึงสวนนี้ในคัมภีรอัลกุรอาน   
رَديُّمُ  َوإِنْ ﴿

َ
اَكنَ  َزْوٍج  اْستِبَْداَل  أ ً  إِْحَداُهنَّ  َوآتَيْتُمْ  َزْوٍج  مَّ  فَالَ  قِنَطارا
 ْ ُخُذوا

ْ
ُخُذونَهُ  َشيْئاً  ِمنْهُ  تَأ

ْ
تَأ

َ
ً  َوإِثْماً  ُنْهتَاناً  أ ِبينا  )٢٠:  النساء( ﴾مُّ

ความวา “และหากพวกเจาตองการเปลี่ยนคูครองคนหนึ่งแทนที่ของ
คูครองอีกคนหนึ่ง และพวกเจาไดใหแกนางหนึ่งในหมูนางเหลานั้น ซ่ึง
ทรัพยอันมากมายก็ตาม ก็จงอยาไดเอาสิ่งใดจากทรัพยนั้นคืน พวกเจา
จะเอามันคืนดวยการอุปโลกนความเท็จและการกระทําบาปอันชัดเจน
กระนั้นหรือ” 3  
 

และอีกโองการหนึ่ง   
َها يَا﴿ فُّ

َ
ينَ  ك ِ

َّ ْ  ا لُّ  الَ  آَمنُوا ن لَُكمْ  حَيِ
َ
ْ  أ  َيْعُضلُوُهنَّ  َوالَ  َكْرهاً  النَِّساء تَِرثُوا

 ْ ن إِالَّ  آتَيْتُُموُهنَّ  َما بِبَْعِض  حِكَْذَهبُوا
َ
ِينيَ  أ

ْ
بَيِّنَ  بَِفاِحَشةٍ  يَأ وُهنَّ  ةٍ مُّ  وََخرِشُ

َ  َكِرْهتُُموُهنَّ  فَإِن بِالَْمْعُروِف  ن َفَع
َ
ْ  أ  ِفيهِ  اهللاُ  َوجَيَْعَل  َشيْئاً  تَْكَرُهوا

 ً ً  َخرْيا  )١٩:  النساء( ﴾َكِثريا
ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย! ไมอนุมัติแกพวกเจาการที่พวกเจาจะเอา
บรรดาหญิงเปนมรดกดวยการบังคับ และไมอนุมัติเชนเดียวกันการที่
พวกเจาจะขัดขวางบรรดานางเพื่อพวกเจาจะเอาบางสวนของสิ่งที่พวก
เจาไดใหแกพวกนาง นอกจากวาพวกนางจะกระทําสิ่งลามกอันชัดแจง
เทานั้น และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี หากพวกเจาเกลียดพวกนาง ก็
อาจเปนไปไดวา การที่พวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็
ทรงใหมีในสิ่งนั้น ซ่ึงความดีอันมากมาย”  4  

 
จากโองการอันยิ่งใหญนี้  ไดประกันและรับรองสิทธิตางๆ ที่นางสมควรไดรับตามที่อัลลอฮฺ

ตรัสไวแลว  เชน :  
- ไมอนุญาตใหยึดครองบรรดาสตรีเหมือนมรดกทั้งๆ ที่พวกเธอไมเต็มใจ ดังที่ไดปฏิบัติกัน

มาในยุคโงเขลากอนอิสลามที่วา ถาสามีเสียชีวิตญาติพี่นองฝายสามีมีสิทธิในตัวภรรยาของเขา
ทันที  ซึ่งมีอํานาจในตัวนางเต็มที่  บางทีอาจจะนําตัวนางมาเปนภรรยาหรือบังคับใหนางแตงงาน

                                                                                                                                                                          
2 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ / ๔ 
3 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ / ๒๐ 
4 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ / ๑๙ 
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กับใครที่พวกเขาตองการ  หรือบางทีพวกเขารังแกนางโดยหามไมใหนางแตงงานอีกครั้ง   ถือไดวา
พวกเขามีสิทธิในตัวนางมากกวาครอบครัวของนางเสียดวยซํ้า ดวยเหตุนี้นางจึงตกเปนสินทรัพย
ชนิดหนึ่งที่สืบทอดกันได 

 
- อัลลอฮฺตรัสอยางชัดแจงวา  การที่ฝายชายรังแกนางจนทําใหนางไดรับความเสียหายและ

มีชีวิตที่คับแคบเปนสิ่งตองหาม  อาทิ การดาทอนางหรือตบตีนาง โกงกินทรัพยเงินทองของนาง  
หรืออาจจะหามนางออกจากบาน  และแนวการปฏิบัติอ่ืน ๆ อีก ซึ่งลวนแลวเพียงแคตองการใหนาง
ไดรับความลําบากยากเย็น จนกระทั่งนางตองยอมประกันตัวของนางเองดวยทรัพยสินเงินทอง
สวนตัว 

 
- บทบัญญัติแหงอิสลามอนุญาตใหฝายชายกระทําการลงโทษนางได  หากนางกระทําสิ่ง

เลวทรามนั่นก็คือ การผิดประเวณี  จนกวาฝายชายจะไดรับคืนสินสอดที่ไดมอบใหแกนาง   
หลังจากนั้นเขาจึงหยานางเสีย  

 
-  อัลลอฮฺทรงสั่งใหดํารงชีวิตอยูกับนางอยางดี  มีความออนโยนและอบอุน เลาสูกันฟงแต

ส่ิงดีๆ ที่นางพึงพอใจ หรือ การกระทําสิ่งที่นางพอใจ 
 

สิทธขิองนางดานความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน 
กรณีนี้เฉพาะทานชายที่มีภรรยามากกวาหนึ่งคน   ซึ่งเขาจําตองใหความยุติธรรมแกพวก

นางเปนพิเศษในทุกๆ ดาน เชน  ดานอาหารการกินและเครื่องดื่ม   เครื่องแตงกาย   ที่พักอาศัย   
การหลับนอนรวมกัน  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “ผูใดมี
ภรรยาสองคนแลวเขาไดโนมเอียงไปอีกฝายหนึ่งมากกวาฝายอื่น  เขาจะมายังวันกิยามัติ 
(วันปรโลก) ในสภาพที่รางขางใดขางหนึ่งของเขาเอนเอียงไป”5 

 
 สิทธขิองนางในการไดรบัคาครองชีพ 

จําเปนที่ฝายชายจะตองใหความสะดวกแกนางในดานคาครองชีพ และคาใชจายที่จําเปน
อยางดี  เชนการตระเตรียมที่พักอันเหมาะสม   เตรียมปจจัยยังชีพรายวันดานการกินและดื่ม  
เครื่องแตงกาย  แมนวานางจะรวยก็ตาม ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ- ขอความสันติจงมีแดทาน- 
กลาววา “พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺในเรื่องสตรีเถิด  แทจริงแลวพวกเจาไดรับพวกนางมา
ดวยความคุมครองจากอัลลอฮฺ   และพวกเจาไดทําใหอวัยวะเพศพวกนางเปนที่อนุมัติ
ดวยนามของอัลลอฮฺ   และสิ่งที่พวกนางจําตองทําเพื่อพวกเจาคือ การที่พวกนางไม
ยินยอมใหใครที่เจาไมพึงชอบเขามาเหยียบพรมของพวกเจา(หมายถึงหามไมใหเขาเขา

                                                            
5 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๑๐/ ๗ หมายเลข ๔๒๐๗  
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มาในบานของพวกเจา) ถาพวกนางไดปฏิบัติทําเชนนั้นพวกเจาจงตีพวกนางโดยไมตีแบบ
ทารุณ และหนาที่ของพวกเจาตอพวกนางนั้นคือตองหาปจจัยยังชีพใหพวกนางและ
เครื่องนุงหมของพวกนางโดยชอบธรรม” 6  

และหนาที่ของสามีคือ  ตองมอบเงินและทรัพยสมบัติใหนางตามความจําเปนของนาง  
และตามความสามารถที่เขามี อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

ُنِفقْ ﴿ ا فَلْيُنِفقْ  ِرْزقُهُ  َعلَيْهِ  قُِدرَ  َوَمن َسَعِتهِ  مِّن َسَعةٍ  ُذو ِ  ﴾اهللاُ  آتَاهُ  ِممَّ
 )٧:  الطالق(

ความวา “ควรใหผูมีฐานะร่ํารวยจายตามฐานะของเขา สวนผูที่การยัง
ชีพของเขาเปนที่คับแคนแกเขาก็ใหเขาจายตามที่อัลลอฮฺทรงประทาน
มาใหแกเขา” 7 
 

เมื่อสามีผูมีฐานะดีไมยอมออกคาใชจายแกภรรยาของเขา  นางก็สามารถที่จะหยิบเอา
สวนหนึ่งจากทรัพยสินของสามีไดตามความจําเปน  จากฮินดุน บินติ อุตบะฮฺ  เธอไดถามทานศา
สนทูตวา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ แทจริงแลวอบูซุฟยาน คือผูชายที่ตระหนี่คนหนึ่ง  เขาไมได
ใหฉันใหเพียงพอตอความตองการของฉันและลูกๆ  ฉันจึงลักเอาจากเขาดวยของเล็กๆ นอยๆ โดย
ที่เขาไมรับรูเลย” ทานตอบวา “เธอจงเอาเถิด ใหพอกับความตองการของเธอและลูกๆ โดย
ชอบธรรม” 8   

 
- เมื่อสามีตกทุกข และคับแคนจนไมสามารถจายคาปจจัยยังชีพของภรรยาเขาได  หรือ 

กรณีที่สามีออกจากบานไปแลวไมกลับมาโดยทิ้งภรรยาอยูที่บานเปนเหตุใหนางตองลําบากเพราะ
ขาดปจจัยยังชีพ  ในกรณีนี้นางสามารถที่จะขอยกเลิกการแตงงานไดหากนางตองการ  รายงาน
โดยอบู อัซซะนาด เขากลาววา  ฉันไดถามซะอีด บิน อัลมุซัยยับ ถึงผูชายที่ไมมีส่ิงใดที่จะเลี้ยงดู
ภรรยาเขาเลย ? ทานตอบวา ใหทั้งสองแยกกัน อบู อัซซะนาด กลาววา เปนซุนนะฮฺหรือ? (ซุนนะฮฺ 
คือ แบบอยางของทานศาสนทูต)  ทานตอบวา ใช ซุนนะฮฺ   ทานอิมามซาฟอีย กลาวซึ่งคลายกับ
คํากลาวของซะอีดที่วา ซุนนะฮฺ คือ  ซุนนะฮฺ ที่มาจากทานศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 9   

 

                                                            
6 เศาะฮีหฺ มุสลิม ๒/๘๘๖ หมายเลข ๑๒๑๘  
7 อัลกุรอาน บท อัฏเฏาะลาก / ๗ 
8 อัลบุคอรีย ๕/ ๒๐๕๒ หมายเลข ๕๐๔๙  
9 สุนัน อัลบัยฮะกีย อัลกุบรอ ๗/ ๔๖๙ หมายเลข ๑๕๔๘๕  
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 สิทธขิองนางดานการหลบันอนและการคลุกคลีกนั 
เปนสิทธิสําคัญที่นางสมควรไดรับจากสามีของนางตามที่ศาสนาไดบัญญัติไว  ทั้งนี้เพื่อให

สามีปฏิบัติตามหนาที่และใหความสําคัญแกนางเปนพิเศษ   จนทําใหนางพึงพอใจและไมแสวงหา
ส่ิงอื่นที่ไมดีนอกขอบเขต  ดังนั้นนางคือภรรยาที่ตองการหัวใจที่คอยรักและหวงใยนางเสมอ   นาง
ตองการสามีที่คอยคลุกคลีและหยอกลอกับนาง    และคอยเอาใจใสในความรูสึกอันลึกซึ้งของนาง  
แลวคอยสนองตอบอารมณของนางดวย   ศาสนาไดหามการเขมงวดกับการทําพิธีทางศาสนา(อิ
บาดะฮฺ) จนลืมทําความรับผิดชอบสวนนี้  รายงานโดยซัลมาน อัลฟาริซี - ขออัลลอฮฺทรงประทาน
ความโปรดปรานแกทานดวยเถิด-  วา วันหนึ่ง ทานไดไปเยี่ยม อบู อัดดัรดาอ - ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด- ซึ่งเปนหสายของทาสน และไดเห็นอุมมุ อัดดัรดาอ ผู
เปนภรรยาของสหายอยูในสภาพที่มอมแมม เขาจึงถามนางวา เจามีเร่ืองเชนไรหรือ ? นางตอบวา 
แทจริงแลวเพื่อนเจาคนนี้ไมตองการสิ่งใดที่เปนปจจัยแหงความสุขในโลกนี้อีกแลว เขาตื่นกลางคืน
เพื่อละหมาดเปนประจํา  เขาถือศีลอดกลางวันสมํ่าเสมอ !! ขณะนั้นทานอบู ดัรดาอไดมาถึงพอดี  
เขาเลยกลาวตอนรับซัลมาน  และไดนําอาหารมาใหซัลมานทาน แลวซัลมานก็กลาววา ทานจงกิน
เถิด อบู ดัรดาอตอบวา ฉันถือศีลอด  ซัลมานกลาววา  ฉันขอสาบานดวยนามอัลลอฮฺวาเจาตองแก
ศีลอดเพื่อกินกับฉัน  อบู ดัรดาอจึงรับประทานอาหารกับเขา ซัลมานไดคางคืนที่บานนั้น คร้ันเมื่อ
เวลากลางคืนอบูดัรดาอตองการลุกขึ้นเพื่อกระทําละหมาด  แตซัลมานไดหามไว และกลาววา เจา
มีหนาที่ที่ตองทําเพื่อรางกายของเจา และเจามีหนาที่ที่ตองทําเพื่อพระเจาของเจา และเจามีหนาที่
ที่ตองทําเพื่อภรรยาของเจา เจาจงถือศีลอดและจงละศีลอด  จงละหมาดและจงหลับนอนกับ
ภรรยาเจาดวย เจาจงใหสิทธิแกทุกสิ่งตามความเหมาะสม และเมื่อถึงเวลาเชา ซัลมานกลาววา
กับอบู ดัรดาอวา เจาตื่นไดแลวถาเจาตองการ อบูดัรดาอ รีบลุกขึ้นและอาบน้ําละหมาด แลวทั้ง
สองก็ละหมาดสุนัต หลังจากนั้นก็เดินออกไปยังมัสยิดเพื่อละหมาด และทั้งสองไดเขาพบทานศา
สนทูตของอัลลอฮฺเพื่อเลาเหตุการณที่เกิดขึ้น  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแด
ทาน- กลาวตอบวา “สิ่งที่ซัลมานทํานั้นถูกตองแลว”  10 

ทานอิบนุ หัซม กลาววา : จําเปนที่สามีจะตองรวมหลับนอนมีเพศสัมพันธกับหญิงที่เปน
ภรรยาของเขา  อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกครั้งที่นางบริสุทธิ์จากรอบเดือน ถาเขาสามารถทําได ถาไม
ทําเชนนั้นถือวาเขาทรยศอัลลอฮฺ หลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องนี้คือโองการของอัลลอฮฺที่วา 

ْرنَ  فَإَِذا﴿ تُوُهنَّ  َيَطهَّ
ْ
مُ  َحيُْث  ِمنْ  فَأ ُ َمَر

َ
 )٢٢٢:  اكقرة( ﴾اهللاُ  أ

ความวา “ครั้นเมื่อนางไดชําระรางกายสะอาดแลว ก็จงเขาหานางตามที่
อัลลอฮฺทรงใชพวกทาน” 11 

 

                                                            
10 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ๒/๖๙๔ หมายเลข ๑๘๖๗  
11 อัลกุรอาน บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ /๒๒๒ 
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-  สวนหนึ่งของหนาที่ที่สามีตองปฏิบัติคือ  เมื่อเดินทางออกจากบานเขาไมควรจากบานไป
มากกวาหกเดือน หากแตนางอดทนไดและยินยอมใหเขาไปมากกวานั้น หรือ ยอมสละสิทธิ
บางอยางก็ถือวาเปนการอนุญาต - กรณีที่นางมีอารมณทางเพศนอยลง -  ยกเวนถานางปราถนา
ใหเขามาหาเพื่อตอบสนองอารมณ   เขาจําตองตอบรับและไมควรลาชา ยกเวนกรณีที่มีเร่ือง
ฉุกเฉินซึ่งหลีกเลี่ยงไมได  เรามีแบบอยางของทานอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบในเรื่องนี้อยางชัดเจน ซึ่ง
ทานเคยไดยินสตรีนางหนึ่งกลาวบทกลอน ความวา :  

 
คํ่าคืนนี้ชางยาวนานและมืดดํานัก    
ฉันอดนอนเพราะขาดคนรักที่ฉันหยอกลอได 
หากไมมีเจาครองบัลลังกบนฟากฟามายึดใจ 
ความสั่นสะเทอืนไหวจากขางเตียงแหงนี้ตองเกิดขึ้น 
 
หลังจากไดยินคํานี้  ทานอุมัรฺรีบต่ืนแตเชาตรูแลวสงคนไปสืบดูและถามนางวา เธอเปนคน

พูดคํานี้หรือ ? นางตอบวา ใช  ทานอุมัรฺถามวา ทําไมเธอถึงกลาวเชนนี้ ? นางตอบวา ทานมิใชหรือ
ที่ส่ังการใหสามีฉันไปกับกองทัพ ? ทานอุมัรฺเลยถามหัฟเศาะฮฺวา ผูหญิงจะทนไดนานแคไหนหลัง
สามีเธอจากไป ? หัฟเศาะฮฺตอบวา หกเดือน หลังจากนั้นทานจึงกําหนดระยะเวลาของทหารที่
สงไปสมรภูมิใหอยูในภารกิจเพียงแคหกเดือนเทานั้น 

 
- หนาที่ของสามี คือตองรักษาความลับของภรรยา  ไมควรเปดเผยสิ่งที่เขาไดเห็นและได

ยินจากนาง และเขาจําตองรักษาความสัมพันธระหวางเขากับนาง ไมควรเปดเผยหรือเลาเรื่อง
ดังกลาวตอหนาเพื่อนฝูง  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา: “แทจริง
แลวผูที่มีฐานะตํ่าตอย ณ ที่อัลลอฮฺในวันปรโลกมากที่สุดคือ ชายหนุมที่เขาหาภรรยาเขา  
และเธอก็เขาหาเขา หลังจากนั้นตางคนตางเปดเผยความลับของอีกคนหนึ่ง” 12 
 
สิทธขิองนางดานการคลุกคลีและความสัมพันธที่มีตอกัน 

- สิทธิสวนหนึ่งที่นางสมควรไดรับคือ การไดรับการคลุกคลีจากสามีของนางเปนอยางดี   
และการใหเกียรติจากเขา  แมนวาเขาจะเกลียดชังนางดวยสาเหตุใดก็ตาม   อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอานวา   

وُهنَّ ﴿ إِن بِالَْمْعُروِف  وََخرِشُ
َ  َكِرْهتُُموُهنَّ  فَ ن َفَع

َ
ْ  أ  َشيْئاً  تَْكَرُهوا

ً  ِفيهِ  اهللاُ  َوجَيَْعَل  ً  َخرْيا  )١٩:  النساء( ﴾َكِثريا

                                                            
12  มุสลิม ๒/๑๐๖๐ หมายเลข ๑๔๓๗  
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ความวา “และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี หากพวกเจาเกลียดพวกนาง 
ก็อาจเปนไปไดวา การที่พวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็
ทรงใหมีในสิ่งนั้น ซ่ึงความดีอันมากมาย” 13 

 
ในกรณีที่เขาเกลียดชังนางเขาไมควรดูถูกหรือเหยียดหยามเกียรติของนาง   แตส่ิงที่เขา

สมควรปฏิบัติตอนางคือ  การยอมรับฐานะดวยความเมตตาปรานีและหวงใยนาง  หรือไมก็ขอหยา
นางพรอมทําดีกับนาง  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

َالُق ﴿ تَانِ  الطَّ وْ  بَِمْعُروٍف  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ
َ
يحٌ  أ  )٢٢٩:  اكقرة( ﴾بِإِْحَسانٍ  ترَْسِ

ความวา “การหยานั้นมีสองครั้ง แลวใหมีการยับยั้งไวโดยชอบธรรม 
หรือไมก็ปลอยไปดวยดี” 14 

 
มนุษยทั้งบุรุษและสตรีจะสมบูรณแบบครบถวนนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไมได  ดวยเหตุนี้

ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺจึงกลาววา “พวกเจาจงสั่งเสียซ่ึงกันและกันเพื่อทําดีกับบรรดาหญิง  
เพราะผูหญิงนั้นถูกสรางมาจากซ่ีโครง  และแทจริงแลวกระดูกที่คดโคงมากที่สุดของ
ซ่ีโครงคือ กระดูกที่อยูบนสุด  ถาเจาตองการดัดใหมันตรงแนนอนเจาจะทําใหมันหัก   ถา
เจาปลอยมันทิ้งไว  มันคงจะคดงอตลอดไป  ดังนั้น พวกเจาจงสั่งเสียซ่ึงกันและกันเพื่อ
พวกนาง” 15  

ความบกพรองของชีวิตการแตงงานนั้นเปนเรื่องที่ตองเกิดขึ้นแบบหนีไมพน  อิสลามจึงสั่ง
ใชใหสามีอดทนและทําใจกับการกระทําชองนางที่ไมพึงชอบ  ทั้งนี้เพื่อปกปองชีวิตการแตงงาน   
ดังนั้นหากฝายสามีจะกลาวตําหนิเธอเพราะสิ่งไมดีที่พบเห็นในตัวนาง   เขาจําเปนตองยกยองใน
ความดีของนางดวย  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “ผูศรัทธา
ชายไมจงเกลียดจงชังผูศรัทธาหญิง   หากเกลียดเธอเพราะอุปนิสัยบางอยาง  เขายอม
โปรดปรานเธอในสิ่งที่นอกเหนือจากนั้น” 16 

  
- แสดงความออนโยนตอนาง  รักใครนางและหวงใยนางเสมอ  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - 

ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “เหลาผูศรัทธาที่เปยมดวยแสงศรัทธาสุดสมบูรณ คือ 
เหลาผูศรัทธาที่มีมารยาทอันงดงามสุด   และผูที่ยอดเยี่ยมสุดในบรรดาพวกเจาคือ ผูที่มี
อุปนิสัยตอภรรยาเขายอดเยี่ยมสุดในบรรดาพวกเจา” 17 

                                                            
13 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ / ๑๙  
14 อัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๒๒๙  
15 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๓/๑๒๑๒ หมายเลข ๓๑๕๓  
16 เศาะฮีหฺ มุสลิม ๒/ ๑๐๙๑ หมายเลข ๑๔๖๙  
17 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๙/ ๔๘๓ หมายเลข ๔๑๗๖  
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- สรางความสนุกสนาน  และหยอกลอคลุกคลีกับเธอ   รายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ - 

ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด-  กลาววา : “ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ
มุฮัมมัดไดแขงวิ่งเร็วกับฉัน  แตฉันแซงทานได  เวลาผานสักชวงหนึ่ง จนกระทั่งฉันรูสึกวาตัวฉันเริ่ม
มีน้ําหนักมากขึ้น ทานแขงวิ่งเร็วกับฉันอีกครั้ง  ทานสามารถแซงฉันได ทานกลาววา “อันนี้ชดกับ
ครั้งที่แลว” 18  

อิสลามถือวา เร่ืองที่ไดกลาวมานี้ คือสิทธิอันชอบธรรมของบรรดาภรรยา  ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “และทุกๆ สิ่งซ่ึงที่ผูชายสนุกสนานกับมันคือ
สิ่งไรสาระ ยกเวนการยิงธนู หรือการฝกและดูแลมา หรือหยอกลอกับภรรยาเขา ทั้งหมด
นั้นคือสวนหนึ่งของสัจธรรม” 19   

 
- ตองรักษาไวซึ่งทรัพยสมบัติสวนตัวของนาง   ไมนํามาใชนอกจากการยินยอมจากนาง  

สามีไมมีสิทธิที่จะใชมันนอกจากความยินยอมหรือเมื่อนางรับทราบ   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน   

ْ  َوالَ ﴿ ُكلُوا
ْ
ْمَوالَُكم تَأ

َ
 )١٨٨:  اكقرة( ﴾بِاْكَاِطلِ  بَيْنَُكم أ

ความวา “และพวกเจาจงอยากินทรัพยสมบัติของพวกเจา ระหวางพวก
เจากันเองโดยมิชอบ” 20  

 
- ปรึกษานางในเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองภายในบานและเรื่องลูกๆ  และเรื่องอื่นที่เกี่ยวโยงกันทั้ง

สองฝาย   ดังนั้นไมเปนการดีถาฝายชายเอาแตบีบบังคับใหยอมรับความคิดเห็นของเขาเพียงฝาย
เดียว  โดยไมยอมรับฟงความคิดของภรรยาในขณะที่ความคิดของนางถูกตอง  และการ
ปรึกษาหารือระหวางกันนั้นเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติทั้งสองฝาย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ْمُرُهْم ُشورَى بَيْنَُهمْ ﴿
َ
 )٣٨:  الشورى( ﴾َوأ

ความวา “และในกิจการของพวกเขานั้น ไดมีการปรึกษาหารือระหวาง
พวกเขา” 21  

 
- ผูเปนสามีสมควรชวยเหลือภรรยาในเรื่องงานบานและไมควรถือตัวในเรื่องนี้ เพราะ

ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺก็ไดปะเย็บเสื้อดวยตนเอง ซอมรองเทาเอง ชวยเหลือสมาชิกในครอบครัว
บาง  มีคนถามทานหญิงอาอิชะฮฺวา - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด-  
                                                            
18 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๑๐/๕๔๕ หมายเลข ๔๖๙๑  
19 สุนัน อัลบัยฮะกีย ๑๐/๑๔ หมายเลข ๑๙๕๑๗  
20 อัลกุรอาน บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๑๘๘ 
21 อัลกุรอาน บท อัชชูรอ ๓๘  
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ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแดทาน- เคยทํางานอะไรบางภายในบานของทาน ? 
ทานหญิงตอบวา ทานจะชวยเหลืองานของภรรยาของทาน  เมื่อถึงเวลาละหมาดทานจะออกไป
ละหมาดทันที 22   ดังนั้น ทานคือแบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับเราแลว 

 
- ไมบังควรคนหาขอตําหนิ ความบกพรองและความผิดพลาดของนาง ทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “เมื่อใครสักคนในบรรดาพวกเจาหายจาก
บานไปเนิ่นนาน จงอยากลับไปหาภรรยาในเวลากลางคืน” 23 กลาวคือ การกลับไปหาภรรยา
เขายามดึกในขณะที่ภรรยาเขาไมรูสึกตัว หรือไมทราบลวงหนา อาจจะพบภรรยาเขาในสภาพที่ไม
เหมาะสมไมทันไดเตรียมตัว ซึ่งบางทีอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเขาเกลียดชังนางก็ได 

 
- ไมควรลวงเกินนางแมวาจะดวยวาจาที่ทําลายความรูสึกของนาง หรือ สรางความเศรา

โศกแกนาง  คร้ังหนึ่งทานศาสนทูตของอัลลอฮฺใหตอบคําถามชายผูหนึ่งที่ถามทานวา  โอทานศา
สนทูตของอัลลอฮฺ หนาที่ของสามีที่สมควรปฏิบัติตอภรรยา มีอะไรบาง? ทานตอบวา “คือการที่
เจาจัดเตรียมอาหารการกินใหนางเมื่อเจาไดรับอาหารมา  การที่เจาใหเครื่องนุงหมแก
นางเมื่อเจาหามาได  เจาอยาตบตีหนาของนาง เจาอยาสรางความนารังเกียจแกนาง และ
เจาอยาแยกหางจากนางยกเวนภายในบานเทานั้น”  24   

 
- สตรีมีสิทธิขอหยาจากสามีได  หากนางอยูในสภาพที่ไมพึงพอใจตอสามีของนาง ดวย

เงื่อนไขคือ การคืนสินสอดที่นางไดรับจากเขามา  ยกเวนถาเขายอมสละสิทธิของเขาไป  ทานฮะ
บีบะฮฺ บินติ ซะฮฺล ไดตกเปนภรรยาของษาบิต บิน ก็อยสฺ บิน ชัมมาส  ซึ่งเขาเปนชายหนุมที่มี
หนาตานารังเกียจ   นางไดกลาวแกทานศาสนทูตของอัลลอฮฺวา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ หาก
ฉันไมยําเกรงอัลลอฮฺ ฉันจะถมน้ําลายใสหนาเขาทุกครั้งที่เขาเขามาหาฉัน  ทานเลยถามนางวา 
“เธอพรอมที่จะสงคืนสวนที่เธอไดรับจากเขาหรือไม ?”  นางตอบวา ใช  นางจึงคืนทรัพยสวนนั้นแก
เขา  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแดทาน- จึงสั่งใหทั้งสองหยากัน 25  

 
- ปกปองรักษานางใหพนจากสิ่งซึ่งเปนตนเหตุใหนางสูญเสียเกียรติและศักดิ์ศรี  ทานศา

สนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “บุคคลสามคนซึ่งไมเขาสรวงสวรรค ผู

                                                            
22 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๑/๒๓๙ หมายเลข ๖๔๔  
23 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๕/๒๐๐๘ หมายเลข  ๔๙๔๖  
24 สุนันอบีดาวูด ๒/ ๒๔๔ หมายเลข ๒๑๔๒  
25 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ ๑/ ๖๖๓ หมายเลข ๒๐๕๗   
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อกตัญูตอพอแม  ผูที่นิ่งเฉยเมื่อภรรยาทําสิ่งไมดี  และผูหญิงที่เลียนแบบผูชายดานการ
แตงกายและกิริยาทาทาง” 26 

    
- หึงหวงนางและพานางใหหางไกลจากการกระทําในสิ่งที่ชั่วราย  และไมควรนํานางสู

สถานที่ที่ไรสาระหรือสกปรกซึ่งเปนเหตุใหนางตองเสื่อมเสียเกียรติ  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอ
ความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงหึงหวง และผูศรัทธาก็หึงหวง  และ
ความหึงหวงของอัลลอฮฺคือ การที่ผูศรัทธากระทําในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม” 27 
 
 
 

                                                            
26 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ ๑/ ๑๔๔ หมายเลข ๒๔๔  
27 เศาะฮีหฺ มุสลิม ๔/ ๒๑๑๔ หมายเลข ๒๗๖๑  


