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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทบัญญัติเก่ียวกับสตรีในอิสลาม 

 

 

คํานําของผูเรียบเรียง 
 

หนังสือเลมน้ีถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือศึกษาบทบัญญัติของ

อิสลามท่ีเกี่ยวของกับสตรีโดยเฉพาะหนังสือเ ร่ิมดวยการศึกษา

บทบัญญัติของสตรีในสังคม เชน ครอบครัว การลดสายตาลงต่ํา 

เคร่ืองประดับ การตอนรับแขก การไปมัสยิด เปนตน  นอกจากน้ียังได

ศึกษาถึงการสมรสและความสัมพันธทางเพศของสตรี โดยเนนท่ีเงื่อนไข

การสมรส การหยา ตลอดจนการแตงงานกับสตรีชาวคัมภีร หรือสตรีท่ีนับ

ถือศาสนายิวและคริสต หนังสือเลมน้ียังไดกลาวถึงการมีภรรยาหลายคน

และปรากฎการณของความเขาใจผิด  

นอกเหนือจากเน้ือหาท่ีไดกลาวมาขางตน หนังสือเลมน้ียังได

ศึกษาความผิดประเวณี(ซินา) ความผิดฐานกลาวหาผูบริสุทธ์ิวากระทํา

ผิดซินา การลิอานซึ่งเปนกระบวนการท่ีสามีกลาวหาวาภรรยามีชู การ

วางแผนครอบครัวและการทําแทง ความเทาเทียมระหวางสตรีและชาย

ในอิสลาม สิทธิของสตรีในดานการศึกษาและเศรษฐกิจ ตลอดจนการ

เรียกรองความเทาเทียมของสตรีในประเทศมุสลิมตางๆ  
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ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูอานท่ี

สนใจศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม หากหนังสือเลมน้ีมีความบกพรองประการ

ใด ผูเรียบเรียงขอนอมรับความบกพรองเหลาน้ันไวแตผูเดียว และ

ปราถนาท่ีจะปรับปรุงหนังสือเลมน้ีใหดียิ่งขึ้นตอไป 

ทายน้ีผูเรียบเรียงขอขอบคุณอาจารยฆอซาลี เบ็ญหมัดท่ีกรุณา

ตรวจทานตนฉบับ และขอขอบคุณสํานักวิจัยและแตงตํารา มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลาท่ีกรุณาสนับสนุนงบประมาณในการเรียบเรียงคร้ังน้ี  

 

ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
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บทนํา 
 

ُت  قَالَِت  إِذۡ  ﴿
َ
َّرٗر� َ�ۡطِ�  ِ�  َما لََك  نََذۡرُت  إِّ�ِ  َرّبِ  ِعۡمَ�ٰنَ  ٱۡمَرأ َّۡل  ُُ ََ ََ ََ  � ٓ  ِمّ�ِ

نَت  إِنَّك 
َ
ِميعُ  أ َّ ََۡها ََلَّما ٣ ٱۡلَعلِيمُ  ٱل ٓ  إِّ�ِ  َرّبِ  قَالَۡت  َوَضَع ََُها نَ�ٰ  َوَضۡع

ُ
ُ  أ َّ  َوٱ

ۡعلَمُ 
َ
َكرُ  لَۡيَس وَ  َوَضَعۡت  بَِما أ َّ �  ٱ نَ�ٰ

ُ
ََُها �ّ�ِ  َكٱۡ� ّمۡي ٓ  َمۡرَ�مَ  ََ ِ�يُذَها �ّ�ِ

ُ
 بَِك  أ

َََها ۡيَ�ٰنِ  ِمنَ  َوُذّرِّ� َّ  ]  ٣٦ -٣٥: ع ةان ال[ ﴾ ٣ ٱلّرِجيمِ  ٱل
ความวา จงรําลึกถึงขณะท่ีภรรยาของอิมรอนกลาววา โอพระผูเปน

เจาของขาพระองค! แทจริงขาพระองคไดบนไววาใหส่ิง (บุตร) ท่ีอยูใน

ครรภของขาพระองคถูกเจาะจงอยูในฐานะผูเคารพอิบาดะฮฺตอพระองค

และรับใชพระองคเทาน้ัน ดังน้ันของพระองคไดโปรดรับจากขาพระองค

ดวยเถิด แทจริงพระองคทานเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู P0F1 P คร้ันเมื่อนางได

คลอดบุตร นางก็กลาววาโอพระเจาของขาพระองค! แทจริงขาพระองค

ไดคลอดบุตรเปนหญิงและอัลลอฮฺน้ันทรงรูดียิ่งกวาถึงบุตรท่ีนางไดคลอด

มา และใชวาเพศชายน้ันจะเหมือนกับเพศหญิงก็หาไม และขาพระองค

ไดตั้งชื่อเขาวา “มัรฺยัม” แลวขาพระองคขอตอพระองคใหทรงคุมครอง

นาง และลูกของนางใหพนจากชัยฏอนท่ีถูกขับไล P1F2 

 

                                                           
1 อาละอิมรอน (3): 35  
2 อาละอิมรอน (3): 36 
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อัลลอฮฺ ไดทรงสรางชายและหญิงใหมีบทบาทในสังคม 

โครงสรางทางสรีระของหญิงเหมาะใหนางทําหนาท่ีในฐานะของมารดา

ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางครอบครัวท่ีมั่นคงและอบอุน 

 อเล็กซิส แครเริล (Alexis Carrel) เจาของรางวัลโนเบลชาว

ฝร่ังเศสไดใหทัศนะเกี่ยวกับความแตกตางระหวางชายและหญิงวาเพศ

ท้ังสองจะมีความแตกตางในเร่ืองของโครงสรางธรรมชาติอยางชัดเจน3 

 อเล็กซิส แครเริล ยังไดกลาวตอไปอีกวา “การลืมขอเท็จจริง

ดังกลาวทําใหนักเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิของสตรีมีความเชื่อวาท้ังชายหญิง

ควรมหีนาท่ีรับผิดชอบอยางเทาเทียมกัน ซึ่งแทจริงแลวหญิงจะมีอวัยวะ

ของรางกายตลอดจนระบบประสาทท่ีแตกตางจากชายโดยส้ินเชิง”4 เขา

ไดอธิบายตอไปวา “หญิงควร พัฒนาสมรรถภาพของตัวเองโดยไม

พยายามเลียนแบบผูชาย” ซึ่งสมรรถภาพดังกลาวจะเกี่ยวของกับ

ภาระหนาท่ีภายในครอบครัว เชน การเปนแมบาน การอบรมเล้ียงดูบุตร

และการสรางความสุขภายในบาน 

 นายแพทยมุฮัมมัด อะบูซะอูดไดอธิบายวาถาหากหญิงไดรับ

ฮอรโมนของเพศชายแลว นางจะกลายเปนบุคคลท่ีแข็งกราว ในทาง

กลับกันถาหากชายท่ีมีความกาวราวและชอบความรุนแรงไดรับฮอรโมน

                                                           
3 Alexis Carrel, Man and the Unknown, อางใน Spectrum, Yaqeen 

International, เลมที่ 28, เลขที่ 24, 22 เมษายน 1980, หนา 275 
4 เร่ืองเดียวกัน 
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ของเพศหญิงแลว มีความเปนไปไดสูงวาเขาก็จะกลายเปนคนท่ีสงบ

เสงี่ยมและมีพฤติกรรมท่ีออนโยนเยี่ยงสตรีเพศ5 

 นายแพทยมุฮัมมัด อะบูซะอูดยังไดกลาวตอไปอีกวา ถาหาก

ชายใดไดผาตัดเปล่ียนเปนเพศหญิงแลว ฮอรโมนเพศหญิงกลายเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับเขาเพ่ือสรางเตานมและกระตุนอารมณเพศ ตลอดจน

เพ่ือขจัดขนบนใบหนาและลําตัว เขายังไดคนพบอีกวาเมื่อชายผาตัด

เปล่ียนเปนเพศหญิงไดรับฮอรโมนดังกลาวแลวสัญชาติญาณของหญิง

จะเกิดขึ้นทันที ความตองการในการพูดจะมีมากขึ้น อารมณของเพศ

หญิงจะเกิดขึ้นอยางชัดเจน จะมีการหล่ังนํ้าตาเมื่อมีอาการดีใจหรือ

เสียใจ ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนลักษณะทางธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวของหญิงทุก

คน6  

 สวน Weitz ใหทัศนะวา “หลักฐานท่ีพบในตัวสัตวแสดงใหเห็น

ถึงสัญชาติญาณของมารดาไดเปนอยางดี ฮอรโมนเพศหญิงมีสวนสําคัญ

ในการสรางพฤติกรรมของความเปนมารดา”7 สัตวเพศผูจะไมดูแลลูก

                                                           
5 Muhammad Abu Saud, Sex Roles, a Muslim Point of View, Al-Ittihad, เลมที่ 

15, เลขที่ 3, กรกฎาคม 1978, หนา 14 
6 เร่ืองเดียวกัน 
7 Weitz, Shirley, Sex Roles, New York: Oxford University Press, 1977, หนา 42 
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แรกเกิดเหมือนกับสัตวเพศเมีย การทดลองในตัวลิงสามารถคนพบวาลิง

ตัวเมียเมื่อไดรับฮอรโมนเพศผูจะฆาลูกแรกเกิดของตัวเองทันที8  

 แทจริงแลวเปนปรากฎการณธรรมชาติท่ีทารกเพศหญิงจะเกิด

มาพรอมกับสัญชาติญาณของความเปนมารดา หญิงจะมีความหวงใยใน

ตัวเด็กมากกวาชาย จากจุดน้ีเองทําใหเราสามารถเขาใจวาสาเหตุท่ี

เด็กหญิงชอบตุกตาเปนชีวิตจิตใจ นอกจากน้ี Weitz ยังแสดงใหเห็นวา

เด็กหญิงท่ีไดรับฮอรโมนเพศชายมากเกินไปจะมีความหวงใยตัวเด็กนอย

กวาเด็กหญิงท่ัวไป9แตยังมากกวาเด็กชายท่ัวไป พฤติกรรมของมารดาจะ

มีความรัก ความเมตตา และพรอมใหการปกปองลูกตัวเองใหพนจาก

ภยันตรายตางๆ 

 ในขณะท่ี Diamond ใหทัศนะวาสตรีจะเกิดมาพรอมกับ

สัญชาติญาณของความเปนมารดาและจะมีบทบาทท่ีแตกตางจากชาย10 

ส่ิงท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือความแตกตางทางเพศไดสรางความ

แตกตางในวิธีของการเล้ียงเด็กระหวางบิดากับมารดาซึ่งจะพบวามารดา

จะมีความอดทนตอตัวเด็กชายมากกวาเด็กหญิง ในขณะท่ีบิดาจะมี

ความอดทนตอเด็กหญิงมากกวาเด็กชาย 

                                                           
8 Lynn, D.B., The Father, His Role in Child Development, California: 

Monterey Books, 1974, หนา 14-21 
9 Weitz, Shirley, Sex Roles, อางแลว, หนา 42 
10 Diamond M.A., A Critical Evaluation of the Ontogeny of Human Sexual 

Behaviour, Quarterly Review of Biology, 40 (1965). 
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 สวน ดร. Alexis Carrel มีความเห็นวาความแตกตางระหวาง

เพศชายและเพศหญิงจะเปนเร่ืองของระบบประสาท อารมณและภาวะ

จิตใจ 

 ทานนบีไดแนะนําใหชายและหญิงมุสลิมทําการสมรสและสราง

ครอบครัวท่ีมั่นคงซึ่งจะสงผลดีตอสังคมสวนรวม ดังน้ันบทบาทของหญิง

มุสลิมะฮฺคือการเล้ียงดูอบรมบุตรและสรางครอบครัวท่ีอบอุน 

 ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของบิดามารดาท่ีจะตองผึกฝนบุตรีตั้งแต

เยาววัยเกี่ยวกับการเปนแมบานท่ีดี Lodovici ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา “ส่ิงท่ี

ควรใหความสําคัญมากกวาท่ีเคยทําในอดีตก็คือการฝกฝนใหเด็กผูหญิง

ใหมีความพรอมในการสรางครอบครัวท่ีสมบูรณ”11 

 ดังน้ัน อิสลามจึงถือวาหญิงเปนคูครองของชายท่ีจะตองรวมกัน

สรางความอบอุนภายในครอบครัว หญิงบริสุทธิ์ท่ีประกอบแตคุณงาม

ความดีน้ันถือวาเปนศรีแกสามีและจะสงผลใหบุตรเปนคนเครงครัดใน

ศาสนา ดังน้ันสตรีมุสลิมจะตองเขาใจถึงคุณคาของบทบาทท่ีกําหนด

โดยอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคและตองมีความภูมิใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีดังกลาว 

  

 

                                                           
11 Lodovici, Anthony, M., อางใน Spectrum, Yaqeen International, เลมที่ 28, 

1980.  
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บทท่ี  1 

สตรีในอัล-กุรอานและอัซ-ซุนนะฮฺ 

 
 เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจาแลว 

เราจะพบวาอิสลามถือวาชายและหญิงไมมีความแตกตางกัน เน่ืองจาก

เพศท้ังสองจะไดรับผลตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับการประกอบคุณ

งามความดีและบทลงโทษท่ีเหมือนกันสําหรับการกอกรรมทําชั่ว ดัง

ท่ีอัลลอฮตฺรัสไววา 

ِي ِمۡثُل  َولَُهنّ ﴿ َّ  ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ بِٱلَۡمۡعُروِف�  َعلَۡيِهنّ  ٱ

ความวา และพวกนางน้ันจะไดรับเชนเดียวกับส่ิงท่ีเปนหนาท่ีของพวก

นางจะตองปฏิบัติโดยชอบธรรม P11F

12 

 

 อัลลอฮฺไดทรงกลาวถึงผูศรัทธาโดยใชคําวา “ผูศรัทธาชายและ

หญิง” เพ่ือเนนถึงความเทาเทียมระหวางชายและหญิงเกี่ยวกับสิทธิและ

หนาท่ีตลอดจนการประกอบคุณงามความดี โดยพระองคตรัสวา 

لِِم�َ  إِنّ  ﴿ َۡ لَِ�ِٰت  ٱلُۡم َۡ  َوٱلَۡ�ٰنَِ�ِٰت  َوٱۡلَ�ٰنِتِ�َ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  َوٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َوٱلُۡم
ِٰد�ِ�َ  َّ ِٰدَ�ٰتِ  َوٱل َّ ِٰ�ِ�نَ  َوٱل َّ ََِٰ�ٰتِ  َوٱل َّ َِ  َوٱل َ�ِٰت  عِ�َ َوٱۡلَ�ٰ َِ  َوٱۡلَ�ٰ

 َ�ِ� َََصّدِ َ�ِٰت  َوٱلُۡم َََصّدِ �ِِم�َ  َوٱلُۡم ٰ ّّ �َِ�ِٰت  َوٱل ٰ ّّ  َُُروَجُهمۡ  َوٱۡلَ�ٰفِِظ�َ  َوٱل

                                                           
12 อัล-บะกอรอฮฺ (2): 228 
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ٰكِرِ�نَ  َوٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت  َّ َ  َوٱل َّ ٰكَِ�ٰتِ  َكثِٗ�� ٱ َّ َعدّ  َوٱل
َ
ُ  أ َّ ۡجًرا ّمۡغفَِرةٗ  لَُهم ٱ

َ
 َوأ

 ]  ٣٥:  ااباأل[ ﴾ ٣ َعِظيٗما

ความวา แทจริงบรรดาผูนอบนอมชายและหญิง บรรดาผูศรัทธาชาย

และหญิง บรรดาผูภักดีชายและหญิง บรรดาผูสัตยจริงชายและหญิง 

บรรดาผูอดทนชายและหญิง บรรดาผูถอมตัวชายและหญิง บรรดาผู

บริจาคทานชายและหญิง บรรดาผูถือศิลอดชายและหญิง บรรดาผูรักษา

อวัยวะเพศของพวกเขาท่ีเปนชายและหญิง บรรดาผูรําลึกถึงอัลลอฮฺอ

ยางมากท่ีเปนชายและหญิงน้ัน อัลลอฮฺไดทรงเตรียมไวสําหรับพวกเขา

แลว ซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญหลวง P12F

13 

 

 อายะฮฺอัล-กุรอานขางตนไดแยงขออางของศาสนาคริสตท่ี

กลาววาหญิงไมมีจิตวิญญานและพวกนางจะเกิดมาในโลกหนา (อะคี

เราะฮฺ) ฺ โดยปราศจากเพศ แตอัล-กุรอานไดบัญญัติวาหญิงมีจิตวิญญาน

เหมือนกับชายและจะเขาสวนสวรรคถาหากวานางไดประกอบคุณงาม

ความดี ดังท่ีอัลลอฮตฺรัสไววา 

ْ دۡ ٱ ﴿ َُمۡ  ّنةَ �َۡ ٱ ُخلُوا ن
َ
زۡ  أ

َ
ونَ ُ�ۡ  ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ    ]٧٠: اراخةف[ ﴾ ٧ َ�ُ

ความวา พวกเจาจงเขาไปในสวนสวรรคท้ังตัวของพวกเจาและคูครอง

ของพวกเจาอยางแชมชื่นแจมใสP13F

14 

                                                           
13 อัล-อะหฺซาบ(33): 35 
14 อัซ-ซุครุฟ (43): 70 
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อัลลอฮฺยังไดตรัสอีกวา 

وۡ  َذَكرٍ  ّمِن َ�ٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ  ﴿
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ۖ  َحَيٰوةٗ  ََلَُنۡحيِيَّنُهۥ ُمۡؤِمنٞ  وَُهوَ  أ ََٗة ِ  ﴾ َطّي

 ]  ٩٧: الحل[
ความวา ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม 

โดยท่ีเขาเปนผูศรัทธา ดังน้ันเราจะใหเขาดํารงชีวิตท่ีดี P14F15 

 

 นอกจากน้ีอัลลอฮฺยังไดตักเตือนชายท่ีชอบกดขี่หรือขมเหง

ภรรยาวา 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ِّل  َ�  َءاَمُنوا ن َلُ�مۡ  ََ
َ
ْ  أ آءَ  تَرِثُوا ََ ِ ۖ  ٱلّن لُوُهنّ  َوَ�  َكۡرٗها ُُ ۡع ََ 

 ْ َُوا ََۡعِض  ِ�َۡذَه ِ ٓ  ب َُُموُهنّ  َما ن إِّ�ٓ  َءاتَۡي
َ
َِ�َ  أ

ۡ
ةٖ  يَأ ََ ََّيَِنةٖ�  بَِ�ِٰح وُهنّ  ّم ُ ِِ ََ  َو

َُُموُهنّ  ََإِن بِٱلَۡمۡعُروِف�  ٰ  َكرِۡه ََ َع ن ََ
َ
ْ  أ ُ  َوَ�ۡجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  تَۡ�َرُهوا َّ � َِيهِ  ٱ  َخۡ�ٗ

 ]  ١٩: النساء[ ﴾ ١ َكثِٗ��

ความวา ผูศรัทธาท้ังหลายไมอนุมัติแกพวกเจา การท่ีพวกเจาจะเอา

บรรดาหญิงเปนมรดกดวยการบังคับ และไมอนุมัติเชนเดียวกันการท่ี

พวกเจาจะขัดขวางบรรดานางเพ่ือพวกเจาจะเอาบางสวนของส่ิงท่ีพวก

เจาไดใหแกพวกนาง นอกจากวาพวกนางจะกระทําส่ิงลามก อันชัดแจง

เทาน้ัน และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี หากพวกเจาเกลียดพวกนางก็

                                                           
15 อันนะหฺลฺ (16): 97 
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อาจเปนไปไดวาการท่ีพวกเจาเกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรง

ใหมีในส่ิงน้ัน ซึ่งความดีอันมากมาย16 

 

 เมื่อพิจารณาถึงความเปนจริงวาสมัยกอนอิสลามชาวอาหรับ

เคยฝงทารกเพศหญิงท้ังเปนและเมื่อถงึวันฉลองเทศกาลประจําปก็จะให

หญิงเตนระบําเปล้ืองผารอบๆ กะบะฮฺ17 นอกจากน้ียงัปฏิบัติตอเพศหญิง

เยี่ยงทาส ใชนางเปนท่ีระบายอารมณตัณหา หญิงไมมีสิทธิและฐานะใน

สังคม จึงสามารถกลาวไดวาหลักคําสอนของอัล-กุรอานไดปฏิรูปสังคม

อาหรับคร้ังใหญ ท้ังยงัสามารถขจัดส่ิงเลวรายตางๆ ท่ีเกดิขึ้นในสังคม 

 บางศาสนาถือวาหญิงเปนเพศท่ีมีบาปและมีส่ิงชั่วรายติดตัวมา

แตกําเนิด และถือวาชายมีความดีและมีเกียรติมาตั้งแตกําเนิด สวน

อิสลามถือวาท้ังชายและหญิงมีความเสมอภาคกัน เกิดจากวิญญาน

เดียวกัน ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

َها  ﴿ ُّ ََ ٰ َّاُس   َٓ واْ   ٱ َُ َّ َُّ�مُ   ٱ ِي  َر َّ ُ�م  ٱ ََ ۡفٖس   ّمِن  َخلَ  ِمۡنَها  َوَخلَقَ   َ�ِٰحَدةٖ   َّ
َّ  َزۡوَجَها ََ ۚ  َكثِٗ�� �ٗا ِمۡنُهَما َو اٗٓء ََ ِ ْ  َو� وا َُ َّ َ  َوٱ َّ ِي ٱ َّ آَءلُونَ   ٱ ََ َ ۚ   بِهِۦ  � ۡرَحاَم

َ
 إِنّ   َوٱۡ�

 َ َّ َٗا َعلَۡيُ�مۡ  َ�نَ  ٱ  ]  ١: النساء[ ﴾ ١ َر�ِي
ความวา มนุษยชาติท้ังหลายจงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีไดบังเกิด

พวกเจามาจากชีวิตหน่ึงและไดทรงบังเกิดจากชีวิตน้ันซึ่งคูครองของเขา

                                                           
16 อัน-นิซาอฺ (4): 19  
17 โปรดดูความหมายในคําอธิบายศัพท 
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และไดทรงใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองน้ันซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิง

อันมากมาย และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ีพวกเจาตางขอกันดวยพระองคและ

พึงรักษาเครือญาติ แทจริงอัลลอฮฺทรงสอดสองดูพวกเจาอยูเสมอ18 

  

 อัล-กุรอานไดใหความสําคัญความเปนเอกภาพระหวางชาย

และหญิงโดยใชคําเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมยิ่ง ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

َُمۡ  ّلُ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنّ ﴿ ن
َ
 ]  ١٨٧: القةي[ ﴾ لُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

ความวา นางท้ังหลายน้ันคือเคร่ืองนุงหมของพวกเจา และพวกเจาก็คือ

เคร่ืองนุงหมของพวกนาง P18F

19 

 

 เน่ืองจากเคร่ืองนุงหมใชสําหรับปกปดรางกาย ดังน้ันท้ังสามี

และภรรยาจึงมีหนาท่ีปกปองความบริสุทธิ์ของกันและกันโดยผานการ

สมรส เคร่ืองนุงหมสามารถสรางความอบอุนใหแกรางกายไดเปนอยางด ี

สามีจะไดรับความอบอุนจากภรรยา เชนเดียวกับท่ีภรรยาจะไดรับความ

อบอุนจากสามี “เคร่ืองนุงหมเปนเคร่ืองประดับของรางกายท่ีสวยงาม 

ดวยเหตุน้ีภรรยาเปนเคร่ืองประดับใหสามีเหมือนกับท่ีสามีตองปฏิบัติใน

ส่ิงเดียวกันตอนาง” P19F

20 

                                                           
18 อัน-นิซาอฺ (4): 1  
19 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 187 
20 Nazhat Afza, The Position of Women in Islam, Karachi, 1968, หนา 11  
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 อิสลามปฏิเสธแนวความคิดท่ีวาหญิงเปน “สาเหตุแหงความชั่ว

ราย” โดยส้ินเชิง แตอัล-กุรอานเรียกหญิงวา มุหเศาะนาต (ปอมปราการ

แหงความชั่วราย) ท้ังน้ีเน่ืองจากวาหญิงท่ีดีจะชวยใหชายดํารงอยูใน

ความเท่ียงแทแหงชีวิต ดวยเหตุน้ีทานนบีจึงถือวาการแตงงานเปนการ

ประกอบคุณงามความดีท่ีสูงสง ดังท่ีทานนบีไดกลาวไววา “เมื่อชายคน

ใดแตงงาน ถือวาเขาไดบรรลุภาระทางศาสนาไปคร่ึงหน่ึงแลว” 

 ทานนบีสนับสนุนใหมุสลิมทุกคนทําการสมรสโดยกลาววา 

“การแตงงานเปนสวนหน่ึงของแนวทางของฉัน และใครก็ตามท่ีหลีกเล่ียง

แนวทางของฉัน ไมถือวาเปนบุคคลจากกลุมของฉัน” 

  

อัล-กุรอานไดบัญญัติถึงเหตุผลของการแตงงานไวดังน้ี 

نۡ  َءاَ�َِٰهِۦٓ  َوِمنۡ  ﴿
َ
ُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ َِ نُف

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ ُكُنٓوا َۡ  وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَ

ۚ  ّمَوّدةٗ  بَۡيَنُ�م ۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنّ  َورَۡ�ًَة ََ ِ َََفّكُرونَ  ّل  ]  ٢١: ارةوم[ ﴾ ٢ َُ
ความวา และหน่ึงจากสัญญาณท้ังหลายของพระองคคือทรงสราง

คูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจาเอง เพ่ือพวกเจาจะไดมีความสุข

อยูกับนางและทรงใหมีความรักใครและความเมตตาระหวางพวกเจา 

แทจริงในการน้ีแนนอนยอมเปนสัญญาณแกหมูชนผูใครครวญ P20F

21 

 

                                                           
21 อัรรูม (30): 21  
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 ทานนบีไดกลาวแกอุมัรวา “ฉันจะไมเลาเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีมี

คาท่ีสุดซึ่งผูชายควรสงวนรักษาไวกระน้ันหรือ? น้ันก็คือภรรยาท่ีทรง

คุณธรรมซึ่งไดสรางความสุขใหแกสามีในยามท่ีสามีมองหนาของนาง

และสงวนตัวในยามท่ีสามีไมอยูบาน” 

 ในอีกเหตุการณหน่ึงทานนบีไดกลาววา “ทรัพยสินท่ีมีคาท่ีสุด

ซึ่งผูชายมีสิทธิครอบครองไดน้ัน ไดแกคําพูดท่ีรําลึก (อัลลอฮฺ) อยูเสมอ 

จิตใจท่ีชุโกร(ขอบคุณ) และหญิงศรัทธาท่ีไดชวยสามีในหนทางของ

ศาสนา” ทานนบียังไดกลาวอีกวา “โลกท้ังหมดเปนของเลนและของเลนท่ี

ดีท่ีสุดคือภรรยาท่ีมีคุณธรรม” 

 สมัยกอนอิสลาม หญิงจะถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว ทานนบีประสงค

ขจัดส่ิงชั่วรายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นกับหญิงดวยหลักคําสอนท่ีส่ังใหทุกคนมี

ความเมตตาตอพวกนางวา “จงมีความยําเกรงตออัลลอฮฺในเร่ืองผูหญิง” 

ทานนบียังกลาวอีกวา “บุคคลท่ีดีท่ีสุดในระหวางพวกเจาคือผูท่ีปฏิบัติ

อยางดีตอภรรยาของเขา” “มุสลิมตองไมเกลียดชังภรรยาและถาหากวา

เขาไมพอใจตอความบกพรองบางอยางของนาง ก็ใหเขาจงพอใจกับส่ิงท่ี

ดีงามท่ีอยูในตัวนาง” และ “การท่ีมุสลิมมีมรรยาทและมีความปราณีตอ

ภรรยาของเขามากเทาใด ความสมบูรณในศรัทธาของเขาจะเพ่ิมขึ้นมาก

เทาน้ัน” 

 ทานนบีไดกําชับใหมสุลิมมีความเมตตาตอภรรยา เมื่อทานได

แสดงคุตบะฮ ฺ ท่ีทุงอะเราะฟะฮฺ ตอหนา เศาะฮาบะฮฺ (สาวกของทานนบี) 

จํานวนหน่ึงแสนสองหมื่นส่ีพันคนท่ีมาประกอบพิธีหัจญ อัล-วะดาอฺ 
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(หัจญอําลา) ซึ่งทานนบีไดกาํชับมุสลิมทุกคนเคารพและเมตตาตอเพศ

หญิง 

 ทานนบีไดกลาวตอไปวา “จงยําเกรงตออัลลอฮฺในเร่ืองของ

หญิง แทจริงแลวพวกเจาแตงงานกับพวกนางดวยความไววางใจ

ของอัลลอฮฺและทําใหเรือนรางของนางเปนท่ีอนุมัติดวยคํากลาวของ

พระองค พวกเจามีสิทธิเหนือพวกนางและพวกนางก็มีสิทธิเหนือพวกเจา

ในเร่ืองคาเล้ียงดูซึ่งพวกเจาตองจายใหแกพวกนางตามฐานะของพวก

เจา” 

 อิสลามถือวาหญิงมีความสามารถและมีสิทธิอยางสมบูรณ เชน 

นางมีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาหรือพินัยกรรมดวยตัวของนางเอง 

นอกจากน้ันแลวนางยังมีสิทธิรับมรดกในฐานะท่ีเปนมารดา ภรรยา พ่ี

นองหญิงและบุตรี และท่ีสําคัญท่ีสุดคือนางมีอิสระอยางเต็มท่ีในการ

เลือกสามี 

 สังคมอาหรับกอนอิสลามถือวาทารกเพศหญิงเปนส่ิงนารังเกยีจ 

บุคคลท่ีไดทารกเพศหญิงจะมีความอับอายอยางรายแรง ดังน้ันทารก

เหลาน้ันจะถูกฝงท้ังเปน ทานนบีจึงตอตานการกระทําดังกลาวโดยแสดง

ใหเห็นวาการเล้ียงดูบุตรีอยางดีน้ันสามารถคุมกันเขาใหพนจากไฟนรก 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺรายงานวามีหญิงนางหน่ึงเขามาในบานของ

ทานนบีพรอมกับบุตรีสองคน นางไดขอบริจาคทาน แตทานหญิงอาอิ

ชะฮฺไมมีส่ิงของจะใหนางเลยนอกจากผลอินทผลัม เมื่อไดรับผลอินทผลัม

แลวนางไดแบงใหแกบุตรีท้ังสอง โดยท่ีนางเองไมรับประทานเลย 
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หลังจากท่ีหญิงคนน้ันจากไปแลว ทานนบีจึงไดกลับมา ทานหญิงอาอิ

ชะฮฺจึงไดเลาเร่ืองราวท้ังหมดใหแกทานนบีฟง ทานนบีจึงไดกลาววาเมื่อ

หญิงคนน้ันถูกนําตัวไปสอบสวน (ในวันกิยามะฮฺ) เกี่ยวกับบุตรีท้ังสองคน

ของนาง เด็กท้ังสองจะขอความคุมครองจากอัลลอฮฺใหนางพนจากไฟ

นรก 

 ความทุกขทรมานท่ีรุนแรงท่ีสุดของหญิงก็คือเมื่อสามีของนาง

ไดเสียชีวิตลงและปลอยใหนางตองรับผิดชอบเล้ียงดูบุตรตามลําพัง โลก

ตะวันตกกําลังเผชิญกับปญหาน้ีและนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรง ทานนบี

เองชอบใหความชวยเหลือแกหญิงหมาย จะเห็นไดวาภรรยาสวนใหญ

ของทานนบีจะเปนหญิงหมาย นอกจากน้ีทานนบียังไดสนับสนุนให

บรรดาสาวก (เศาะฮาบะฮฺ) ของทานปฏิบัติเหมือนกับทาน 

 อะบูฮุรัยเราะฮฺรายงานวาทานนบีไดกลาววา “ผูใดชวยหญิง

หมายหรือผูขัดสนถือวาเปน มุญาฮิด (ผูตอสู) ในหนทางของอัลลอฮฺ 

หรือเสมือนกับบุคคลท่ีตื่นขึ้นมาทําการละหมาดในเวลากลางคืนและ

ถือศิลอดในเวลากลางวัน” 

 หญิงในฐานะท่ีเปนมารดาถือวาเปนบุคคลท่ีคูควรไดรับการยก

ยองในอิสลาม อัล-กุรอานไดกลาวถึงสิทธิของมารดาในหลายๆ อายะฮฺ

ดวยกันโดยท่ีส่ังใหมุสลิมทุกคนใหความเคารพแกมารดาและทําความดี

ตอพวกนาง ถึงแมวามารดาบางคนอาจจะไมเปนผูศรัทธาก็ตาม ทานนบี

ไดกําชับวา สิทธิของมารดาน้ันมีความสําคัญยิ่ง  
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 อะบูฮุรัยเราะฮฺรายงานวามีผูชายคนหน่ึงมาหาทานนบี “โอ! 

ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ บุคคลใดท่ีฉันสมควรทําดีมากท่ีสุด?” ทานนบี

ตอบวา “มารดาของเจา” ชายคนน้ันก็ยังถามตอไปวา “หลังจากน้ันใคร?” 

ทานนบีตอบวา “มารดาของเจา” ชายคนน้ันก็ยังถามอีกวา “หลังจากน้ัน

ใคร” ทานนบีตอบวา “มารดาของเจา” ชายคนน้ันยังถามตอไปอีกวา 

“หลังจากน้ันใคร” ทานนบีตอบวา “บิดาของเจา” 

 ในหะดีษอ่ืนทานนบีไดแนะนําใหผูศรัทธาคนหน่ึงมิใหรวมทํา

สงครามกับชาวกุร็อยชฺเพ่ือปกปองอิสลามแตใหดูแลมารดาของเขาแทน

โดยกลาววาการดูแลมารดาจะทําใหหลุดพนจากไฟนรก 

มุอาวิยะฮฺซึ่งเปนบุตรของญะฮีมะฮฺไดรายงานวา ญะฮีมะฮฺ

ไดมาหาทานนบีและกลาววา “โอ! ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ฉันตองการ

เขารวมตอสู (ในหนทางของอัลลอฮฺ) และฉันมาหาทานก็เพ่ือขอ

คําแนะนําจากทาน” ทานนบีตอบวา “อยูในดุลพินิจของมารดาของเจา 

เน่ืองจากวาสวนสวรรคอยูภายใตฝาเทาของนาง” 

บรรดาสหายของทานนบีไดรับเอาหลักคําสอนและเปล่ียน

พฤติกรรมของสังคมท่ีมีตอบรรดาสตรี พวกเขาไมถือวาสตรีเปนเพียง

ส่ิงของเคร่ืองใชอีกตอไป แตถือวาพวกนางเปนสวนสําคัญของสังคม เปน

คร้ังแรกท่ีสตรีมีสิทธิไดรับสวนแบงในมรดก ในบรรยากาศของสังคมใหม

หญิงไดคนพบตัวเองเปนสมาชิกสําคัญของสังคมเชนเดียวกันกับชาย 

หญิงสามารถสรางคุณประโยชนอยางใหญหลวงตออิสลามโดยเฉพาะใน

สงครามท่ีทํากับ กุฟฟาร (ผูปฏิเสธการศรัทธา) มีหญิงหลายคนมีสวน
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รวมในสงคราม การท่ีหญิงชวยเหลือสามีในสนามสงคราม หรือผูหญิงที

ประกอบธุรกิจและออกจากบานเพ่ือหารายไดกลายเปนภาพท่ีสามารถ

พบเห็นไดท่ัวไป 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ รายงานวา เซาดะฮฺ บินตฺ ซัมอะฮฺ ไดออก

จากบานในยามค่ําคืน ปรากฎวาทานอุมัรไดเห็นนางและจํานางไดเลยได

กลาววา “ดวยพระนามของอัลลอฮฺ, โอ! เซาดะฮฺ ทําไมเจาจึงไมหลบ

พวกเรา ? นางจึงไดกลับไปหาทานนบีและเลาเร่ืองราวท้ังหมดใหทานนบี

ไดฟง ซึ่งในขณะน้ันทานนบีกําลังรับประทานอาหารมื้อเย็นอยู ทานนบี

ไดกลาววา “อัลลอฮฺทรงอนุญาตใหเจาออกนอกบานเพ่ือหาปจจัยยังชีพ” 

ความโดดเดนของหลักคําสอนอิสลามเกี่ยวกับชายและหญิงก็

คือสามีและภรรยาตองมีสวนรวมในการสรางความสุขภายในบานโดยท่ี

ท้ังสองจะตองมีความซื่อสัตยและมอบความไววางใจซึ่งกันและกันและ

จะตองสนใจในสวัสดิการของกันและกันตลอดจนสวัสดิการของบุตร 

หญิงถูกคาดหวังวาจะมีอิทธิพลดานมนุษยธรรมเหนือสามีเพ่ือบรรเทา

ความแข็งกราวท่ีมีอยูตามธรรมชาติของเขา ในขณะท่ีชายถูกส่ังให

การศึกษาและอบรมแกหญิงเพ่ือใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตอไป 

 ทานนบีไดใหความสําคัญกับคุณลักษณะขางตนเปนอยางมาก

โดยสนับสนุนใหชายแตงงานกับหญิงท่ีเครงครัดในศาสนาและมีความ

ซื่อสัตยตอสามีและมีความเมตตาตอบุตร ทานนบีไดกลาววา “ในบรรดา

ประชาชาติของฉัน ผูชายท่ีดีท่ีสุดคือบุคคลท่ีกระทําดีตอภรรยาของเขา

และสตรีท่ีดีท่ีสุดคือผูท่ีกระทําดีตอสามี สตรีท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวจะ
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ไดรับผลตอบแทนเทียบเทากับผูพลีชีพในหนทางของศาสนา (ชะฮีด)

จํานวนหน่ึงพันคน ในบรรดาประชาชาติของฉันน้ัน สตรีท่ีดีท่ีสุดคือผูท่ีให

ความชวยเหลือสามีในหนาท่ีการงานและมอบความรักอยางบริสุทธิ์ใจ 

และหลีกเล่ียงจากการละเมิดกฏหมายของอัลลอฮฺ” 

 มีอยูคร้ังหน่ึงทานมุอาวิยะฮฺไดสอบถามทานนบีวา “สิทธิของ

ภรรยาท่ีจะไดรับจากสามีมีอะไรบาง?” ทานนบีไดตอบวา “ใหอาหารแก

นางเมื่อเจาไดรับอาหาร ใหเส้ือผาอาภรณแกนาง เมื่อเจาสวมใสเส้ือผา 

หลีกเล่ียงการตบตีบนใบหนาของนางหรือทํารายนาง และจงอยาแยก

หางจากตัวนาง ยกเวนในกรณีท่ีอยูภายในบาน” 

คร้ังหน่ึงมีหญิงนางหน่ึงมาหาทานนบีเพ่ือรองทุกขเกี่ยวกับสามี

ของนาง ทานนบีจึงไดกลาวแกนางวา “ไมมีผูหญิงคนใดท่ีเคล่ือนยาย

ส่ิงของเและจัดใหเขาท่ีเขาทางเพ่ือสรางความระเบียบเรียบรอยภายใน

บานของสามี นอกจากนางจะไดรับความดีจากอัลลอฮฺและไมมีชายคน

ใดท่ีเดินเคียงขางกับภรรยา นอกจากเขาจะไดรับความดีจากอัลลอฮฺ 

และถาหากวาเขาเอาแขนไปโอบไหลภรรยาดวยความรักความเอ็นดู เขา

ก็จะไดรับความดีเปนสิบเทา” 

 อิสลามถือวาหญิงมีความเทาเทียมกับชายท้ังดานจิตวิญญาณ

และสติปญญา สวนคามแตกตางของเพศท้ังสองก็คือโครงสรางของสรีระ

รางกายเทาน้ัน ดังน้ันการแบงหนาท่ีตองอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง

ดังกลาว โดยท่ีชายจะตองรับผิดชอบภาระงานในการหาปจจัยยังชีพหรือ
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รายไดใหแกครอบครัว สวนหญิงตองดูแลบานและอบรมเล้ียงดูบุตร ซึ่ง

ถือวาเปนภาระหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการสรางสังคมท่ีเขมแข็ง 

 อยางไรก็ตาม เปนขอเท็จจริงท่ีมิอาจปฏิเสธไดวาการจัดการ

ภายในบานท่ีมีประสิทธิภาพมิอาจเกิดขึ้นไดถาหากปราศจากความเปน

เอกภาพ ดวยเหตุน้ี อิสลามจึงกําหนดใหชายในฐานะท่ีเปนหัวหนา

ครอบครัวจะตองปรึกษากับสมาชิกภายในครอบครัวกอนท่ีจะทําการ

ตัดสินใจขั้นสุดทายเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แตสามีจะตองไมใชสิทธิใน

ฐานะหัวหนาครอบครัวสรางความลําบากใจใหแกภรรยา หากไมเชนน้ัน

แลวสามีจะไมไดรับความเมตตาจากพระองคอัลลอฮฺ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากวา

ภรรยามิใชทาสของสามี แตคือ “ราชินีแหงบาน” ดังท่ีทานนบีเคยกลาวไว 

ดังน้ันผูศรัทธาจะตองยกฐานะของภรรยาตามตําแหนงดังกลาวอยาง

แทจริง 

 เมื่อยอนกลับไปดูแนวความคิดเกี่ยวกับสตรีของชาวตะวันตกท่ี

พูดถึงเสรีภาพและการปลดปลอยสตรีใหมีอิสระ จะเห็นอยางชัดเจนวา

เปนความคิดท่ีแปลกปลอมซึ่งมีแตจะทําใหสตรีสูญเสียเกียรติยศและเกดิ

ความเส่ือมเสียทางดานจริยธรรม  
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บทที่  2 

สตรีในสังคม 

ครอบครัว 

 อิสลามตองการใหครอบครัวมีความเปนปกแผนซึ่งท่ีท้ังสามี

และภรรยามีสวนรวมในการสราง สามีภรรยาเปรียบเสมือนเส้ือผา

อาภรณท่ีอยูบนรางเดียวกัน  ดังน้ันท้ังสองตองใหเกียรติยศซึ่งกันและกัน  

และจะตองรวมทุกขรวมสุขในทุกสถานการณ ดังน้ันชีวิตคูในอิสลามตอง

มีความปรองดองกันเพ่ือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ความรักความ

ผูกพันทําใหคูสามีภรรยาตองดูแลหวงใยซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะเมื่อ

ยามเจ็บปวยและยามทุกขยาก  หลักการพ้ืนฐานของชีวิตสมรสดังกลาว

ถือวาเปนรากฐานสําคัญของการสรางสถาบันครอบครัวในอิสลาม  เมื่อ

กลาวถึงครอบครัวอิสลามแลว  สามีคือผูนํา สวนภรรยามีหนาท่ีดูแล

ความเรียบรอยภายในครอบครัว ถึงแมวาสามีตองรับผิดชอบในหนาท่ี 

แตน้ันก็มิไดหมายความเขามีเกียรติมากกวานางแตอยางใด ดังท่ีอัลลอฮฺ

ตรัสในอัล-กุรอานวา 

ْ  َوَ�  ﴿ َََمّنۡوا َل  َما ََ ُّ ََ  ُ َّ ُ�مۡ  بِهِۦ ٱ َُ ٰ  َ�ۡع  ّمِّما نَِصيٞب  ّلِلّرَِجالِ  َ�ۡعٖض�  َ�َ
 ْۖ َُوا ََ آءِ  ٱۡ�تَ ََ ِ ۚ  ّمِّما نَِصيٞب  َولِلّن َ�ۡ ََ ْ  َٔ َوۡ�  ٱۡ�تَ َ  لُوا َّ لِهِۦٓۚ  ِمن ٱ ُۡ َ  إِنّ  ََ َّ  ٱ

ءٍ  بُِ�ّلِ  َ�نَ   ]  ٣٢: النساء[ ﴾ ٣ َعلِيٗما َ�ۡ
ความวา และจงอยาปรารถนาในส่ิงท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหแกบางคนในหมู

พวกเจาเหนือกวาอีกบางคน สําหรับผูชายน้ันมีสวนไดรับจากส่ิงท่ีพวก
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เขาไดขวนขวายไว และสําหรับผูหญิงน้ันก็มีสวนไดรับจากส่ิงท่ีพวกนาง

ไดขวนขวายไว และพวกเจาจงขอตออัลลอฮฺเถิด จากความกรุณาของ

พระองค แทจริงอัลลอฮทรงรอบรูในทุกส่ิงทุกอยาง22 

  

เชคมุฮัมหมัดอับดุฮ ไดอธิบายวาอายะฮฺขางตนมิไดหมายถึงวา

เพศชายจะดีกวาเพศหญิง  หรือเพศหญิงจะดีกวาเพศชายท้ังหมด แตท่ี

สําคัญก็คือเพศท้ังสองตางก็มีขอดี ท้ังน้ีขึ้นอยูกับบทบาทของแตละฝาย23  

นักวิชาการมีความเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับความหมายของบทบาท

ดังกลาว  นักวิชาการบางทานใหทัศนะวาหมายถึงคุณภาพของความเปน

ผูนํา ตลอดจนการปกปองดูแลครอบครัวและการแสวงหาปจจัยยังชีพ ซึ่ง

เปนหนาท่ีของสามี  บางทานใหทัศนะวาหมายถึงความอดทนของสามีใน

การดูแลเอาใจใสภรรยา นอกจากน้ีมีนักวิชาการท่ีใหความเห็นวาคือ

อํานาจท่ีอัลลอฮทฺรงประทานใหแกชายทุกคนในการจัดการกิจการตางๆ 

ภายในครอบครัว สวนนักวิชาการสวนใหญเห็นวา บทบาทดังกลาวก็คือ  

ความเปนผูนําของสามีในครอบครัวน้ันเอง 

มุฮัมหมัดอับดุฮ ยังไดอธิบายตอไปวาผูนําครอบครัวตองมี

องคประกอบส่ีประการ ไดแก การปกปอง การดูแล การปกครอง และการ

หาปจจัยยังชีพ สวนอับดุลอาตีใหความเห็นวา นอกจากองคประกอบท้ัง

                                                           
22 อัน-นิซาอฺ (4): 32 
23 มูฮัมหมัด ‘อับดุฮ,ตัฟซีร อัล-มานาร,  หนา 68 
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ส่ีดังกลาวแลว องคประกอบท่ีสําคัญก็คือ  การเชื่อฟงของภรรยาตอสามี

ซึ่งจะตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1) ภรรยาตองไมรับผูชายแปลกหนาเขามาในบานและไมรับ

ส่ิงของจากเขาโดยปราศจากความเห็นชอบชองสามี 

2) สามีมีสิทธิจํากัดอิสรภาพการเคล่ือนไหวของภรรยา โดย

หามนางมิใหออกจากบานกอนไดรับอนุญาต ยกเวนในกรณีท่ีจําเปน 

อยางไรก็ตาม  สามีจะตองใหความเอ้ืออาทรและไมจํากัดเสรีภาพของ

ภรรยาโดยปราศจากเหตุผลท่ีเพียงพอ  ถาหากเกิดความขัดแยงระหวาง

สิทธิดังกลาวของสามีกับสิทธิของพอแมในการเยี่ยมเยียนลูกสาวซึ่งเปน

ภรรยาของสามีดังกลาว หรือสิทธิท่ีจะไดรับการเยี่ยมเยียนจากลูกสาว  

ดังน้ีถือวาสามีมีสิทธิเหนือกวา ท้ังน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชนภายใน

ครอบครัว อยางไรก็ตาม อิสลามไดแนะนําใหสามีมีความยืดหยุนในบาง

กรณี ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงความแตกแยกท่ีอาจเกิดขึ้นภายในครอบครัว 

 3)  ภรรยาท่ีมีความประพฤติไมดีไมมีสิทธิคัดคานสิทธิของสามี

ท่ีจะวางกรอบเพ่ือควบคุมความประพฤติของนาง  อิสลามใหสิทธิแกสามี

ในการลงโทษภรรยาท่ีไมเชื่อฟง 

 4)  ภรรยาไมมีสิทธิคัดคานสิทธิของสามีท่ีจะสมรสกับหญิงและ

ไมมีสิทธิคัดคานสิทธิของสามีในการหยา  การสมรสถือวาหญิงยอมรับ

สิทธิดังกลาวของชาย  อยางไรก็ตาม ถาหญิงตองการจํากัดสิทธิดังกลาว

ของชายหรือตองการมีสิทธิเชนเดียวกันกับชายก็อาจจะทําไดโดยสัญญา
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และระบุในหนังสือสมรสวานางขอมีสิทธิหยาหรือคงความสัมพันธฉันท

สามีภรรยาตราบใดท่ีนางเปนภรรยาเพียงคนเดียวของสามี เมื่อสามี

สมรสกับภรรยาคนท่ีสอง ภรรยามีสิทธิท่ีจะรองขอใหสามีหยาตาม

ขอตกลงท่ีไดระบุไวในหนังสือสมรสดังกลาว24     

 

ความพอดี 

 ความพอดีเปนส่ิงท่ีอิสลามตองการใหเกิดขึ้นระหวางสามี

ภรรยาอายะฮฺอัล-กรุอานท่ีกลาวในเร่ืองน้ีไดแก อายะฮฺในซูเราะฮ อัน-นูร  

نَ  ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت  َوقُل ﴿ ُۡ ُُ ۡغ ٰرِهِنّ  ِمنۡ  َُ ََ بۡ
َ
َِۡدينَ  َوَ�  َُُروَجُهنّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  َ ُُ 

ََُهنّ  ۖ ِمۡنهَ  َظَهرَ  َما إِّ�  زِ�نَ َۡنَ  ا ُُمرِهِنّ  َوۡ�َۡ�ِ ِِ  ٰ َِۡدينَ  َوَ�  ُجُيوَِِهّنۖ  َ�َ ََُهنّ  ُُ  زِ�نَ
وۡ  ِ�ُُعوَ�ِِهنّ  إِّ� 

َ
وۡ  َءابَآِِِهنّ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡ�َنآِِِهنّ  أ

َ
وۡ  َ

َ
ۡ�َنآءِ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  َ

َ
 أ

ٰنِِهنّ  ََ وۡ  إِۡخ
َ
ٰنِِهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ وۡ  إِۡخ

َ
ٰتِِهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ َخ

َ
وۡ  أ

َ
آِِِهنّ  أ ََ ِ وۡ  �

َ
يَۡ�ُٰنُهنّ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  َ

َ
 أ

ْوِ�  َ�ۡ�ِ  ٱلّ�َِٰعِ�َ 
ُ
ََةِ أ ۡر وِ  ٱلّرَِجالِ  ِمنَ  ٱۡ�ِ

َ
ۡفلِ  أ ِينَ  ٱلّطِ َّ ْ  لَمۡ  ٱ ۡظَهُروا َُ  ٰ  َعۡوَ�ِٰت  َ�َ

آءِ�  ََ ِ َۡنَ  َوَ�  ٱلّن رُۡجلِِهنّ  يَۡ�ِ
َ
ْ  زِ�نََِِهّنۚ  ِمن ُ�ۡفِ�َ  َما ِ�ُۡعلَمَ  بِأ َُٓوا ِ  إَِ�  َوتُو َّ  ٱ

يّهَ  َ�ِيًعا
َ
 ]  ٣١: الور[ ﴾ ٣ َُۡفلُِحونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ

ความวา  และจงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) แกบรรดามุอฺมินะฮใหพวกเธอลด

สายตาของพวกเธอลงต่ํา และใหพวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและ

อยาเปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอเวนแตส่ิงท่ีพึงเปดเผยได และให

                                                           
24 ‘Abd al-‘Ati,Hammudah, The Family  Structure  in  Islam,  Indianapolis,  

Amarican  Trust  Publication, 1977, หนา 172-173 
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เธอปดดวยผาคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนาอกของเธอและอยาใหเธอ

เปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอเวนแตแกสามีของพวกเธอหรือบิดา

ของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือ

ลูกชายของสามีของพวกเธอหรือพ่ีชายนองชายของพวกเธอ หรือลูกชาย

ของพ่ีชายนองชายของพวกเธอหรือลูกชายของพ่ีสาวนองสาวของพวก

เธอ หรือพวกผูหญิงของพวกเธอ หรือท่ีมือขวาของพวกเธอครอบครอง 

(ทาสและทาสี) หรือคนใชผูชายท่ีไมมีความรูสึกทางเพศ หรือเด็กท่ียังไมรู

เร่ืองเพศสงวนของผูหญิง และอยาใหเธอกระทืบเทาของพวกเธอเพ่ือให

ผูอ่ืนรูส่ิงท่ีพวกเธอควรปกปดในเคร่ืองประดับของพวกเธอ และพวกเจา

ท้ังหลายจงลุแกโทษตออัลลอฮเถิด โอบรรดาผูศรัทธาเอย เพ่ือวาพวกเจา

จะไดรับชัยชนะ25 

  

 การเปดเผยรูปรางของหญิงหรือการใสเส้ือผาท่ีรัดรูปทําให

รูปรางของพวกนางถูกเปดเผยออกมา  เวนแตการสวมใสเส้ือผาดังกลาว

ไดเปดเผยตอหนาบุคคลเหลาน้ีไดแก 1)  สามี  2) ญาติท่ีอาศัยอยูใน

บานเดียวกันซึ่งอิสลามอนุญาตใหเปดเผยได  3) หญิงท่ีศรัทธา 4)  คนใช

เพศชายท่ีชราภาพ และ 5)  เด็กท่ียังไมมีความรูสึกทางเพศ 

                                                           
25 อันนูร (24): 31  
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 ในขณะท่ีชายมุสลิมจะตองปกปดรางกายระหวางสะดือและ

เขา สวนหญิงมุสลิมะฮฺจะตองปกปดรางกายท้ังหมด ยกเวนใบหนาและ

ฝามือ ทานนบีท่ีกลาวถึงเร่ืองน้ีวา 

 “หามหญิงท่ีศรัทธาในอัลลอฮฺและวันอาคีเราะฮฺเปดเผยมือของ

นางมากกวาน้ี” และหลังจากน้ันทานนบีไววางมือของนางบนขอมืออีก

ขางหน่ึง 

 “เมื่อหญิงใดบรรลุนิติภาวะหามรางกายสวนใดสวนหน่ึงของ

นางถูกเปดเผยออกมายกเวนใบหนาและฝามือจนถึงขอมือ” 

 ทานหญิงอาอีชะฮฺไดรายงานวา  คร้ังหน่ึงนางไดยืนตอหนา

หลานชายของนางท่ีชื่ออับดุลลอฮฺ บิน อัต-ตุฟยลฺ โดยสวมเส้ือผาท่ี

หรูหรา ปรากฏวาทานนบีไดหามปรามการกระทําดังกลาว  “ฉันไดกลาว

วา  โอทาน ศาสนทูตของอัลลอฮฺ เขาเปนหลานชายของฉันเอง”  ทานนบี

ตอบวา  “เมื่อหญิงบรรลุนิติภาวะแลว  หามรางกายสวนใดสวนหน่ึงของ

นางถูกเปดเผยออกมา ยกเวนใบหนาและสวนน้ี”  และหลังจากน้ันทานน

บีไดวางมือของนางบนขอมืออีกขางหน่ึงเพ่ือท้ิงชองวางระหวางสวนท่ี

ทานจับกับฝามือ 

 ทานหญิงอัสมาอฺซึ่งเปนพ่ีสาวของทานหญิงอาอิชะฮฺ ไดปรากฏ

ตอหนาทานนบีดวยชุดแตงกายท่ีบางทําใหเปดเผยรูปรางของนาง  

ทานนบีหลบสายตาและพูดวา  “โออัสมาอ! เมื่อหญิงไดบรรลุนิติภาวะ

แลว  หามรางกายสวนหน่ึงสวนใดของนางเปดเผยออกมา ยกเวนสวนน้ี

และสวนน้ี”  และหลังจากน้ันทานนบีไดชี้ไปท่ีใบหนาและฝามือของนาง 



 

29 

 ทานหญิงฮัฟเซาะฮฺบุตรสาวของอัลดุรเราะฮฺมาน คร้ังหน่ึงได

ปรากฏตอหนาทานหญิงอาอีชะฮฺ โดยสวมใสผาคลุมศีรษะท่ีบาง ดังน้ัน

ทานหญิงอาอีชะฮฺจงึไดฉีกท้ิงผาคลุมศีรษะน้ันและใหผาคลุมศีรษะท่ีหนา

กวาแทน 

 ทานนบียังไดกลาวอีกวา “อัลลอฮทฺรงสาปแชงหญิงท่ีถึงแมนาง

วาสวมใสเส้ือผาแลว แตยังถือวาเปลือยกายอยู” 

 ทานคอลีฟะฮุอุมัรเคยกลาววา “จงอยาใหหญิงของพวกเจา

สวมใสเส้ือผาคับซึ่งเปดเผยรูปรางออกมา” 

 หะดีษของทานนบีขางตน แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  การแตง

กายของหญิงมุสลิมะฮฺน้ันตองปกคลุมรางกายท้ังหมด  ยกเวนใบหนา

และฝามือ  ไมวานางจะอยูในบานหรือนอกบาน แมกระท่ังเมื่ออยูตอหนา

ญาติสนิทก็ตาม  นางจะตองไมเปดเผยเรือนรางแกบุคคลอ่ืนยกเวนสามี

ของนางเทาน้ัน  และนางจะตองไมสวมใสเส้ือผาบางท่ีสามารถเห็นถึง

เรือนรางอยางเด็ดขาด 

 นักวิชาการศาสนาบางทาน  เชน  มุฮัมมัด  นาซีรุดดีน  อัล-

บานียใหทัศนะวา เน่ืองจากโลกปจจุบันเต็มไปดวยฟตนะฮฺ26  ดังน้ันสตรี

สมควรหลีกเล่ียงส่ิงชั่วรายเหลาน้ันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ดวยการ

ปดใบหนาเพราะใบหนาสามารถกระตุนอารมณทางเพศของชายได 

                                                           
26 สิ่งช่ัวราย 
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 เชค อัล-บานีย ยังไดกลาวอีกวา “เรายอมรับวาใบหนาไมใช

สวนหน่ึงของรางกายท่ีจะตองปกปด  แตในปจจุบันการเปดเผยใบหนา

ถือวาเปนส่ิงตองหาม เพราะสังคมเต็มไปดวยส่ิงชั่วราย  ดังน้ันจึงเปน

ส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหยุดยั้งความชั่วรายดังกลาว”27 อยางไรก็ตาม 

เรายอมรับวาในสมัยของทานนบีน้ันสตรีเพียงแตปกปดรางกาย  โดย

เปดเผยใบหนาและฝามือไปจนถึงขอมือ  เน่ืองจากชวงระยะเวลา

ดังกลาวเปนยุคท่ีอิสลามกําลังเผยแผ ซึ่งบางคร้ังหญิงจําเปนตองติดตอ

สัมพันธกับคนอ่ืนโดยเปดเผยใบหนา  อยางไรก็ตามถาหญิงเต็มใจท่ีจะ

ปดใบหนาของนางแลว ก็สมควรไดรับการสนับสนุนอยางยิ่ง เพราะเปน

การแสดงใหเห็นถึงความเครงครัดในศาสนาและความยําเกรงตอพระเจา 

 กฎเกณฑการแตงกายจะผอนคลายลงเมื่อหญิงเขาสูวัยชรา

ภาพและเมื่อความเสนหทางเพศของนางไดลดลง  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา 

ِٰعدُ  ﴿ ََ ََ آءِ  ِمنَ  َوٱۡل ََ ِ ِٰ�  ٱلّن َّ ن ُجَناحٌ  َعلَۡيِهنّ  ََلَۡيَس  نَِ�اٗحا يَۡرُجونَ  َ�  ٱ
َ
 أ

ۡعنَ  َُ ٰتِ  َ�ۡ�َ  َِِياَ�ُهنّ  يَ ََ ِ ّ�َََ   بِِز�َنةٖ�  ُم
َ
ََۡعِفۡفنَ  نَوأ َۡ َ ُ  لُّهّنۗ  َخۡ�ٞ  � َّ ِميعٌ  َوٱ ََ 

 ]  ٦٠: الور[ ﴾ ٦ َعلِيمٞ 

ความวา และบรรดาหญิงวัยชราซึ่งพวกนางไมปราถนาท่ีจะสมรสแลว 

ไมเปนท่ีนาตําหนิแกพวกนางท่ีจะเปล้ืองเส้ือผาของนางออก โดยไม

                                                           
27 อัล-บานยี, มูฮัมหมัดนาซีรุดดีน, ฮีญาบ อัล-มัรอะห อัล-มุสลีมะฮฺ ฟอัล-กีตาบ วา 

อัซ-ซุนนะฮฺ, เบรุต,  ฮ.ศ  1389 
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เปดเผยสวนงดงาม และหากพวกนางงดเวนเสียก็จะเปนการดีแกพวก

นาง และอัลลอฮน้ัฺนเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู28  

 

 อยางไรก็ตามถาหญิงท่ีอยูในวัยชราแตยังมีอารมณทางเพศอยู

ก็ไมเปนท่ีอนุมัติแกนางท่ีจะไมสวมใสผาคลุม  หญิงชราท่ีหมดเสนหทาง

เพศเทาน้ันท่ีจะไดรับการผอนคลายในเร่ืองการสวมใสเส้ือผาและอาจอยู

ในบานโดยไมตองคลุมศีรษะ 

 

การลดสายตาลงต่ํา  (ฆ็อด อัล-บะศ็อร) 

 อิสลามส่ังให ผูศ รัทธาท้ังชายและหญิงหลีกเ ล่ียงการผิด

ประเวณีดวยทุกวิถีทาง เน่ืองจากอารมณทางเพศกําเนิดจากการมองของ

บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึง ดังน้ันอิสลามจึงหามการมองผูอ่ืนดวย

สายตาท่ีเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ซึ่งเปนหลักการของการลดสายตาลงลง 

(ฆ็อด อัล-บะศ็อร)  เน่ืองจากเปนไปไมไดท่ีมนุษยจะลดสายตาลงมอง

พ้ืนดินอยูตลอดเวลาและเปนไปไมไดเชนเดียวกันท่ีชายจะไมมองหญิง

และหญิงจะไมมองชายเลย ดวยเหตุน้ี อิสลามไดอนุโลมสําหรับการมอง

คร้ังแรก แตหามการมองคร้ังท่ีสองหรือการจองมองใบหนาเปนเวลานาน

ติดตอกัน 

                                                           
28 อันนูร (24): 60 
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 หะดีษของทานนบีท่ีจะกลาวตอไปน้ีไดอธิบายถึงเร่ืองการลด

สายตาลงต่ําเปนอยางดี 

 ญะรีรไดกลาววา “ขาพเจาไดถามทานศาสนทูตของอัลลอฮฺวา  

ขาพเจาควรทําอยางไรถาหากวาเห็น (สตรี) โดยบังเอิญ”   ทานไดตอบ

วา “จงหลบสายตาของเจาลงต่ํา” 

 สวนบุรัยดะฮฺ ไดเลาวา  ทานนบีไดหามมิใหอะลียมองใบหนา

หญิงอ่ืนเปนคร้ังท่ีสอง  สําหรับการมองเห็นคร้ังแรกเปนท่ีอนุโลม  แตการ

มองคร้ังท่ีสองเปนส่ิงตองหาม 

 อยางไรก็ตามมีสถานการณบางอยางท่ีอนุญาตใหชายมอง

หญิงได   เชนเมื่อหญิงมีความจําเปนท่ีจะตองใหนายแพทยทําการรักษา

โรคหรือตองปรากฏตัวตอหนาศาล เพ่ือใหการเปนพยาน  หรือใน

สถานการณท่ีผูหญิงติดอยูในบานท่ีเกิดไฟไหม  หรือกําลังจะจมนํ้าหรือ

เมื่อนางตกอยูในภยันตราย ในสถานการณดังกลาว การถูกอวัยวะ

ตองหามสวนหน่ึงสวนใดของนางเปนท่ีอนุมัติ เน่ืองจากในกรณีดังกลาว

เปนหนาท่ีของชายท่ีจะตองชวยชีวิตของนางใหรอดพนจากภยันตราย

เหลาน้ันถึงแมวาจําเปนตองแตะเน้ือตองตัวบางก็ตาม 

 อยางไรก็ตาม ชายจะตองชวยเหลือดวยเจตนาอันบริสุทธิ์  ใน

กรณีท่ีชายดังกลาวเกิดอารมณเล็กนอยตามธรรมชาติ เขาไมสมควรถูก

ตําหนิ  เน่ืองจากการสัมผัสเน้ือตองตัวในกรณีดังกลาวเปนไปโดยไมตั้งใจ  
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แตเกิดจากสถานการณบังคับ เปนไปไมไดท่ีชายท่ีจะควบคุมมิใหเกิด

อารมณท่ีมีตามธรรมชาติ 

 นอกจากน้ีอิสลามยังอนุญาตใหชายมองหญิงโดยจุดประสงค

เพ่ือการสมรส ดังหะดีษของทานนบีท่ีจะกลาวตอไปน้ี  

 ทานมุฆีเราะฮฺ อิบนุ ชุอฺบะฮฺ ไดกลาววา “ฉันไดสงขอความไป

ยังหญิงคนหน่ึงเพ่ือขอนางแตงงาน” ทานนบีไดกลาวแกฉันวา  “จงมอง

ไปยังนางเพ่ือจุดประสงคดังกลาว  ซึ่งจะเปนการเพ่ิมความผูกพันซึ่งกัน

และกันได” 

 ทานอะบูฮุรัยเราะฮฺไดกลาววาในขณะท่ีฉันกําลังน่ังสนทนากับ

ทานนบีอยูน้ันไดมีชายคนหน่ึงมาหาทานนบี และบอกวาเขาตองการ

แตงงานกับหญิงชาวอันศอรฺคนหน่ึง (หญิงชาวมะดีนะฮฺดั้งเดิม) ทานนบี

จึงบอกใหเขาไปดูหญิงคนน้ันกอน  เน่ืองจากโดยสวนใหญแลวชาวอัน

ศอรฺจะมีโรคเกี่ยวกับสายตา 

 สวนญาบิร  อิบนุ  อับดุลลอฮฺไดรายงานวาทานนบีไดกลาววา

เมื่อชายใดขอหญิงแตงงาน  เขาควรมองนางเสียกอน เผ่ือวาเขาอาจจะ

พบขอบกพรองบางอยางท่ีอาจจะทําใหเขาปฏิเสธแตงงานกับนางได 

 จากหะดีษขางตน สามารถสรุปไดวาอนุมัติใหชายมองหญิง

เพ่ือการสมรส เหตุผลหลักของการหามมองผูหญิงก็คือเพ่ือปองกันการ

ผิดประเวณี เพราะการมองดังกลาวจะทําใหเกิดอารมณทางเพศ และ

คําส่ังหามดังกลาวบังคับใชท้ังชายหญิงโดยไมจํากัดแกเพศใดเพศหน่ึง

เทาน้ัน 
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 เมาลานา  เมาดูดี  ไดพูดถึงความแตกตางทางจิตวิทยาระหวาง

การมองของหญิงท่ีมีตอชายและการมองของชายท่ีมีตอหญิง โดยกลาว

วา “….โดยธรรมชาติแลวชายจะมีความกาวราว ถาเขาไดรับขอเสนอ

บางอยาง ก็จะพยายามไขวควาขอเสนอดังกลาว ในทางตรงกันขามหญิง

จะมีความยับยั้งชั่งใจตามธรรมชาติและไมมีความกาวราว และไมกลา

หาญพอท่ีจะไปหาชายซึ่งนางแอบสนใจอยู  เวนแตหญิงคนน้ันมี

พฤติกรรมท่ีไมดี เน่ืองจากความแตกตางดังกลาวน้ีเองทานนบีจึงเห็นวา

การมองของหญิงท่ีมีตอชายไมอันตรายเทากับการมองของชายท่ีมีตอ

หญิง  มีหลายหะดิษท่ีรายงานวาทานนบีอนุญาตใหทานหญิงอาอีชะฮฺ

ชมการแสดงของชายผิวดํา แสดงใหเห็นวาไมมีคําส่ังหามท่ีเด็ดขาด

สําหรับหญิงในการมองชาย แตส่ิงตองหามสําหรับหญิงก็คือน่ังปะปนกับ

ชายและมองชายดวยสายตาท่ีอาจจะนําไปสูการกระทําส่ิงชั่วรายใน

ท่ีสุด” 

 “ทานนบีไดส่ังใหฟาตีมะฮฺซึ่งเปนบุตรสาวของกอยซฺพํานัก

ในชวงระยะเวลารออิดดะฮฺ29อยูในบานของอิบนุมักตูม ซึ่งเปนชายตา

บอด กอฎี อบูบักรฺ อิบนุ อัล-อะรอนียไดกลาวถึงเร่ืองน้ีในหนังสือของ

ทานท่ีชื่อ อะหฺกาม อัล-กุรอาน วา  ฟาตีมะฮฺซึ่งเปนบุตรสาวของก็อยซฺ

ตองการอยูท่ีบานของอุมมู ชะรีก ในชวงท่ีนางรออิดดะฮฺ แตทานนบีไม

อนุญาตเพราะบานหลังดังกลาวพลุกพลานดวยผูคน ดังน้ันทานนบีจึงส่ัง

                                                           
29 โปรดดูในคําอธิบายศัพท 
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ใหฟาตีมะฮฺพักอยูท่ีบานของอิบนุมักตูม ชายตาบอด ซึ่งท่ีน่ีนางสามารถ

อยูไดโดยไมตองกังวลในเร่ืองของความเปนสวนตัว เหตุการณน้ีแสดงให

เห็นวาจุดประสงคท่ีแทจริงของคําส่ังดังกลาวก็คือ เพ่ือหลีกเล่ียงความชั่ว

รายท่ีอาจเกิดขึ้นได จึงหามมิใหผูหญิงอยูในบานท่ีอาจเกิดส่ิงชั่วราย แต

อนุญาตใหอยูในบานท่ีมีโอกาสเกิดส่ิงชั่วรายดังกลาวนอยกวาในทาง

กลับกันถาไมใชเพราะการรออิดดะฮฺแลว หามมิใหหญิงอยูสองตอสอง

กับชายอ่ืนท่ีอนุญาตใหแตงงานได”30   

 จุดมุงหมายหลักของการลดสายตาลงต่ํา (ฆ็อด อัล-บะศอร)  

คือการยับยั้งมิใหผูคนเกิดกิเลศตัณหาซึ่งเกิดจากการมองไปยังเพศตรง

ขามดวยความเสนหา บุคคลหน่ึงอาจจะมองคนอ่ืนคร้ังแรกดวยความ

บริสุทธิ์ใจ สวนการมองคร้ังท่ีสองจะเกิดจากความเสนหาซึ่งจะนําไปสู

การผิดประเวณีในท่ีสุด  อิสลามสนับสนุนใหมีความรักความผูกพัน

ภายในครอบครัว เพราะจะทําใหชีวิตครอบครัวมีความสุขและเปน

รากฐานท่ีสําคัญในการสรางสังคมท่ีเขมแข็งตอไป อิสลามรังเกียจการผิด

ประเวณีซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายแกครอบครัว  ดังน้ันอิสลามจึง

หาทางปองกันหนทางท่ีอาจนําไปสูการเกิดอารมณทางเพศดวยการส่ัง

หามไมใหบุคคลหน่ึงมองไปยังบุคคลเพศตรงขาม ยกเวนดวยความ

บังเอิญเทาน้ัน 

 

                                                           
30 Maududi, Abul A’ la, Purdah and  the  Status  of  Women, หนา 186-187 
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พฤติกรรมทางสังคม 

 อิสลามจํากัดมิใหชายพบกับหญิงเปนการสวนตัว และไม

อนุญาตใหชายสัมผัสสวนหน่ึงสวนใดของรางกายหญิงยกเวนสามีของ

นาง ทานนบีไดกลาวถึงเร่ืองน้ีในหะดิษซึ่งจะกลาวตอไปน้ี 

 ทานนบีกลาวไววา “จงอยาเรียกหญิงท่ีอยูคนเดียว” (ติรมีซีย, บุ

คอรียและมุสลิม)   

 “จงอยาเรียกหญิงในเวลาท่ีสามีของนางไมอยู เพราะชัยฎอน

อาจลอมรอบพวกเจาดังเชนสายเลือด” (ติรมีซี) 

 อิสลามตองการใหผูคนอาศัยอยูในบานดวยความสงบและมี

ความเปนสวนตัว ดังน้ันจึงไดกําชับใหมุสลิมท่ีไปเยี่ยมเยียนมิตรสหาย

หรือญาติ ใหขออนุญาตจากเจาของบานกอนอัล-กุรอานไดบัญญัติส่ัง

หามมิใหชายเขาบานดังกลาว โดยท่ีหญิงไมรับรู เพ่ือจะทําใหนางไมทัน

ไดระวังตัว 

 อยางไรก็ตาม การขออนุญาตดังกลาวไมจําเปนสําหรับเด็ก

จนกวาเขาจะบรรลุศาสนภาวะและเร่ิมมีความตองการทางเพศ ดังท่ีอัล-

กุรอานบัญญัติไววา 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ َ�  َءاَمُنوا َۡ ِينَ  ِذنُ�مُ  ٔۡ لِيَ َّ يَۡ�ُٰنُ�مۡ  َملََكۡت  ٱ
َ
ِينَ  َ َّ  لَمۡ  َوٱ

 ْ َۡلُُغوا ََ  ِمنُ�مۡ  ٱۡ�ُلُمَ  َُ ٰ َۡلِ  ّمِن َمّ�ٰٖت�  ثََ� ُعونَ  وَِح�َ  ٱۡلَفۡجرِ  َصلَٰوةِ  َ� َُ  تَ
�  َصلَٰوةِ  َ�ۡعدِ  َوِمنۢ  ٱلّظِهَ�ةِ  ّمِنَ  َيابَُ�مِِ  آءِ ََ َُ  ٱۡلعِ ٰ  لَۡيَس  ّلُ�مۚۡ  َعۡوَ�ٰتٖ  ثََ�
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َُٰونَ  َ�ۡعَدُهّنۚ  ُجَناحُۢ  َعلَۡيِهمۡ  َوَ�  َعلَۡيُ�مۡ  َّ ُ�مۡ  َعلَۡيُ�م َط ُُ ٰ  َ�ۡع  َ�ۡعٖض�  َ�َ
ٰلَِك  ََ ُ  َك ُ  يُبَّ�ِ َّ ُ  ٱ�َ�ِٰت�  لَُ�مُ  ٱ َّ  ]  ٥٨: الور[ ﴾ ٥ َحِكيمٞ  يمٌ َعلِ  َوٱ

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงใหบรรดาผูท่ีมือขวาของพวกเจา

ครอบครอง และบรรดาผูท่ียังไมบรรลุศาสนภาวะในหมูพวกเจา ขอ

อนุญาตพวกเจาสามเวลาคือ กอนเวลาละหมาดฟจญริและเวลาพวกเจา

เปล้ืองเส้ือผาในเวลากลางวันและหลังจากเวลาละหมาดอิชาอ ท้ังสามน้ี

เปนเวลาสวนตัวสําหรับพวกเจา หลังจากน้ีแลวไมเปนท่ีนาตําหนิแกพวก

เจาและแกพวกเขา เพราะพวกเขาวนเวียนรับใชบางคนในหมูพวกเจา 

เชนน้ันแหละอัลลอฮฺทรงชี้แจงโองการท้ังหลายใหเปนท่ีชัดแจงแกพวกเจา 

และอัลลอฮเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ P30F

31
P  

   

ในชวงแรกของอิสลามชาวอาหรับไมเขาใจคําส่ังดังกลาวอยาง

แทจริง  ดังน้ันพวกเขาจึงแอบมองเขาไปในบานผูอ่ืนอยูเสมอ P31F

32
P  คร้ังหน่ึง

ในขณะท่ีทานนบีกําลังอยูในบานปรากฏวาไดมีบุคคลคนหน่ึงแอบมอง

ผานหนาตาง  ทานนบีจึงกลาววา  : 

“ถาฉันรูวาเจากําลังแอบมอง  แนนอนฉันจะตองเอาอะไร

บางอยางมาท่ิมตาของเจา” (บุคอรี) คําส่ังใหขออนุญาตกอนเขาบานคน

อ่ืนน้ันจะทําใหมนุษยปลอดภัยจากการถูกมอง”  

                                                           
31 อันนูร (24): 58 
32 Maududi, Abul A’ la, อางแลว, หนา 179-180   
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หลังจากน้ันทานนบีจึงไดประกาศอยางเปนทางการวา  “ถา

บุคคลใดแอบมองบุคคลอ่ืนซึ่งอยูภายในบานโดยไมขออนุญาตกอน ถา

หากตาของเขาถูกทําราย  ผูกระทําจะไมมีความผิดฐานทํารายรางกาย 

“(มุสลิม) 

ถึงแมจะอยูในสถานการณท่ีรีบเรง ก็ไมอนุญาตใหเขาบานโดย

ไมขออนุญาต  ดังท่ีอัล-กุรอานไดบัญญัติไววา  :  

 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َ�  َءاَمُنوا ن إِّ�ٓ  ٱَِّ�ِّ  ُ�ُيوَت  تَۡدُخلُوا
َ
 َطَعا�ٍ  إَِ�ٰ  لَُ�مۡ  يُۡؤَذنَ  أ

ِٰ�نۡ  إِنَٮٰهُ  َ�ِٰظرِ�نَ  َ�ۡ�َ  ََ َُمۡ  إَِذا َو ْ  ُدِ�ي َُمۡ  ََإَِذا ََٱۡدُخلُوا ْ  َطعِۡم وا  ﴾ ََٱنتَِ�ُ
 ]  ٥٣: األ ااب[

ความวา โอ บรรดาผูศรัทธาเอย! พวกเจาอยาไดเขาไปในบานท้ังหลาย

ของนะบี เวนแตจะเปนท่ีอนุมัติแกพวกเจา เพ่ือรับประทานอาหารโดยมิ

ตองคอยการปรุงอาหารใหสุกเสียกอน แตเมื่อพวกเจาไดรับเชิญก็จงเขา

ไป คร้ันเมื่อพวกเจารับประทานเสร็จแลก็จงแยกยายกันออกไป…… P32F

33
P  

 

หลักการขางตนจะบังคับใชกับสาวใชท่ีอยูในบานเชนเดียวกัน 

คร้ังหน่ึงบิลาลและอะนัสไดขอใหฟาตีมะฮฺซึ่งเปนบุตรสาวของทานนบียื่น

บุตรของนางใหแกพวกเขา ฟาตีมะฮฺไดยื่นจากหลังมานซึ่งเปนท่ีนา

สังเกตวาชายท้ังสองเปนแขกสวนตัวของทานนบีและไดรับความเมตตา

                                                           
33 อัล-อะหฺซาบ (33): 53 
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จากทานนบีในการเรียกขาน เพราะทานนบีเรียกบุคคลท้ังสองวา “ยาบุ

นัยยา”  (โอ บุตรชายของฉัน) 

จุดประสงคหลักของคําส่ังดังกลาวคือเพ่ือปองกันชายและหญิง

จากส่ิงชั่วรายท่ีอาจเกิดขึ้น  เพราะการท่ีหญิงและชายอยูใกลชิดกันน้ันจะ

ทําใหเพศท้ังสองเกิดความสนิทสนมซึ่งอาจนําไปสูการผิดประเวณีใน

ท่ีสุด 

 

การเสริมสวยและการใสสิ่งประดับ 

 อัล-กุรอานไดวางหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสริมสวยและการใส

ส่ิงประดับสําหรับหญิงไวดังน้ี 

جَ  َََ�ّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  َوقَۡرنَ  ﴿ ِٰهلِّيةِ َََ�ّ ََ �  ٱۡل وَ�ٰ
ُ
قِۡمنَ  ٱۡ�

َ
 ٱلّصلَٰوةَ  َوأ

ِطۡعنَ  ٱلّزَكٰوةَ  َوَءاَِ�َ 
َ
َ  َوأ َّ ۥٓۚ  ٱ وَ�ُ َُ ََّما َوَر ِ ُ  يُرِ�دُ  إ َّ  ٱلّرِۡجَس  َعنُ�مُ  ِ�ُۡذهَِب  ٱ

ۡهَل 
َ
 ]  ٣٣: األ ااب[ ﴾ ٣ ََۡطِهٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيِت  أ

ความวา และจงอยูในบานเรือนของพวกเธอ และอยาไดโออวดความ

งาม (ของพวกเธอ) เชน การอวดความงาม (ของพวกสตรี) แหงสมัยงม

งายในยุคกอน และจงดํารงการละหมาด และจายซะกาต และจงภักดี

ตออัลลอฮและรอซูลของพระองค อัลลอฮเพียงแตตองการท่ีจะขจัดความ

โสโครกออกไปจากพวกเจา โอ สมาชิกของวงศตระกูล (นะบี) เอย และ

ทรง (ประสงค) ท่ีจะขัดเกลาพวกเจาใหสะอาดบริสุทธิ์ P33F34
P  

                                                           
34 อัล-อะหฺซาบ (33): 33 
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อบูบักรฺ อัล-ญัศศอส อธิบายอายะฮฺขางตนไววา “สตรีถูกส่ังใหมี

บทบาทเพียงแตในบานและหามนางเดินเตรออกนอกบาน”35 เ มื่ อ

รัฐอิสลามกําเนิดเปนคร้ังแรกท่ีนครมะดีนะฮฺไดมีความพยายามในการ

ทําลายประเพณีเกแก ญาฮีลียะฮ ฺ (ชาวอาหรับในสมัยกอนอิสลาม) ทาน

อุมัร อิบนุ คอฏฏอบไดกลาววา “ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ในสมัยญาฮีลี

ยะฮฺเราไมเคยมอบหมายบทบาทใด ๆ แกสตรี จนกระท่ังอัลลอฮฺไดทรง

รับส่ังเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของพวกนาง” (มุสลิม) 

 ในการแบงหนาท่ีดังกลาวทําใหสตรีมีบทบาทสําคัญ คือการทํา

ใหบานเปนศูนยกลาง ดังน้ัน สตรีไมสมควรออกนอกบานเพ่ืออวดเรือน

รางและเคร่ืองประดับของนาง ทานนบีไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา: 

 “สําหรับหญิงท่ีถือวาเปลือยกายถึงแมวานางจะสวมใสเส้ือผาก็

ตามและหญิงท่ีเดินเพ่ืออวดรูปรางและหญิงท่ีถักผมคลายกับหลังอูฐเพ่ือ

สรางจุดสนใจแกผูพบเห็น พวกนางเหลาน้ันจะไมมีสิทธิเขาสวนสวรรค

และจะไมไดรับกล่ินสวรรค  ถึงแมวากล่ินหอมของสวรรคจะขจรไปท่ัวก็

ตาม”  (มุสลิม) 

                                                           
35 อัล-ญัศศอส, อบูบักร,  อัหกาม อัล-กรุอาน, เลม 3, หนา 443 
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 อยางไรก็ตาม  อิสลามมิไดหามหญิงการทําเสริมสวย(ซีนะฮฺ) 

ตราบใดท่ีไมกอใหเกิดอันตรายแกอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกาย

ของนาง 

 ในอดีตมีการเสริมตบแตงอวัยวะของคนและสัตวดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย สวนหน่ึงเกิดจากความเชื่อทางไสยศาสตรและสวนหน่ึงเกิด

จากสมัยนิยม เชนการสักบนรางกาย การทําฟนใหแหลม  โกนผม  และ

ใสผมปลอม  เปนตน  ซึ่งเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบันและนับวันจะยิ่ง

เพ่ิมขึ้นจนกลายเปนเร่ืองปกติในสังคม 

 การกระทําขางตนถือวาเปนการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีอัลลอฮฺได

ทรงสรางขึ้นมา ดังน้ันทานนบีจึงไดสาปแชงผูท่ีกระทําการดังกลาว มีหะ

ดีษของทานนบีกลาวถึงเร่ืองน้ีวา 

 “ทานนบีไดประณามหญิงท่ีทํารอยสักใหแกผูอ่ืน หญิงท่ีมีรอย

สักบนรางกาย ตลอดจนผูท่ีทําใหฟนผูอ่ืนหรือฟนตัวเองมีความแหลม  

(เพ่ือความสวยงาม)”  (บุคอรียและมุสลิม) 

 ทานนบีไดประณามหญิงท่ีทําใหฟนของนางเกิดชองวางเพ่ือ

ความสวยงามและเปล่ียนแปลงลักษณะเดิมท่ีอัลลอฮฺไดทรงสรางไว 

 หะดีษท่ีสามท่ีเกี่ยวของกับเ ร่ืองน้ีรายงานวา  “ทานนบีได

ประณามหญิงท่ีโกนผมและคิ้ว”  (อาบูดาวูด) 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีสตรีมีขนอยูบนใบหนาซึ่งไดสราง

ปญหาและความอับอายใหกับนาง นางอาจถอนขนดังกลาวได เมื่อ

ภรรยาของอบูอิสหากไปหาทานหญิงอาอีชะฮฺเพ่ือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ
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การถอนขนบนใบหนา ปรากฏวาทานหญิงอาอีชะฮฺบอกวาอนุมัติใหทํา

ได  (รายงานโดยเฎาะบะรอนีย)  จากรายงานดังกลาวนักกฎหมาย

ในมัซฮับหะนะฟยบางทานใหทัศนะวาการถอนขนบนใบหนาของสตรี

ตลอดจนการตบแตงดวยเคร่ืองสําอางเปนส่ิงท่ีอนุมัติ ถาหากวานาง

ไดรับอนุญาตจากสามีของนางกอน ท้ังน้ีเพ่ือสรางความประทับใจใหแก

สามีมากขึ้น  อยางไรก็ตามอิมามอัน-นะวะวียไมเห็นดวยกับทัศนะ

ดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาการกระทําดังกลาวเหมือนกับการโกนผมน่ันเอง 

 หะดีษท่ีส่ีรายงานวา  “ทานหญิงอาอีชะฮฺกลาววา ทานนบี

ประณามหญิงท่ีสวมผมปลอมและหญิงท่ีสนับสนุนการกระทําดังกลาว” 

 มุอาวียะฮฺในขณะท่ีมือของเขาถือผมปลอม ไดปราศัยตอหนา

ฝูงชนโดยประณามผูรูวา  “บรรดาผูรูของพวกเจาอยูไหน?  (หมายความ

วาทําไมบรรดาอุละมาอ .จึงไมหามหญิงท่ีใสผมปลอม)  ฉันไดฟงทานนบี

หามมิใหหญิงสวมผมดังกลาว”  เขายังไดกลาวตอไปวา  “ไมเปนท่ีนา

สงสัยเลยวาทําไมชาวยิวจึงประสบกับความหายนะเมื่อบรรดาหญิงของ

พวกเขาพากันใสผมปลอม” (บุคอรีย) 

 นอกจากน้ีอิสลามยังส่ังใหหญิงละเวนการใสเคร่ืองประดับ

ยกเวนตอหนาบุคคลท่ีอิสลามอนุญาตเทาน้ัน ดังท่ีอัล-กุรอานบัญญัติไว

วา 

نَ  ّلِۡلُمۡؤِمَ�ِٰت  َوقُل ﴿ ُۡ ُُ ۡغ ٰرِهِنّ  ِمنۡ  َُ ََ بۡ
َ
َِۡدينَ  َوَ�  َُُروَجُهنّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  َ ُُ 

ََُهنّ  ۖ  َظَهرَ  َما إِّ�  زِ�نَ َۡنَ  ِمۡنَها ُُمرِهِنّ  َوۡ�َۡ�ِ ِِ  ٰ َِۡدينَ  َوَ�  وَِِهّنۖ ُجيُ  َ�َ ََُهنّ  ُُ  زِ�نَ
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وۡ  ِ�ُُعوَ�ِِهنّ  إِّ� 
َ
وۡ  َءابَآِِِهنّ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  َءابَآءِ  أ

َ
ۡ�َنآِِِهنّ  أ

َ
وۡ  َ

َ
ۡ�َنآءِ  أ

َ
وۡ  ُ�ُعوَ�ِِهنّ  َ

َ
 أ

ٰنِِهنّ  ََ وۡ  إِۡخ
َ
ٰنِِهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ وۡ  إِۡخ

َ
ٰتِِهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ َخ

َ
وۡ  أ

َ
آِِِهنّ  أ ََ ِ وۡ  �

َ
يَۡ�ُٰنُهنّ  َملََكۡت  َما أ

َ
وِ  َ

َ
 أ

ْوِ�  َ�ۡ�ِ  ٱلّ�َِٰعِ�َ 
ُ
ََةِ أ ۡر وِ  ٱلّرَِجالِ  ِمنَ  ٱۡ�ِ

َ
ۡفلِ  أ ِينَ  ٱلّطِ َّ ْ  لَمۡ  ٱ ۡظَهُروا َُ  ٰ  َعۡوَ�ِٰت  َ�َ

آءِ�  ََ ِ َۡنَ  َوَ�  ٱلّن رُۡجلِِهنّ  يَۡ�ِ
َ
ْ  زِ�نََِِهّنۚ  ِمن ُ�ۡفِ�َ  َما ِ�ُۡعلَمَ  بِأ َُٓوا ِ  إَِ�  َوتُو َّ  ٱ

يّهَ  َ�ِيًعا
َ
 ]  ٣١: الور[ ﴾ ٣ َُۡفلُِحونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ

ความวา และจงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) แกบรรดามุอมินะฮฺใหพวกเธอลด

สายตาของพวกเธอลงต่ํา และใหพวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและ

อยาเปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอเวนแตส่ิงท่ีพึงเปดเผยได และให

เธอปดดวยผาคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหนาอกของเธอและอยาใหเธอ

เปดเผยเคร่ืองประดับของพวกเธอเวนแตแกสามีของพวกเธอหรือบิดา

ของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือ

ลูกชายของสามีของพวกเธอหรือพ่ีชายนองชายของพวกเธอ หรือลูกชาย

ของพ่ีชายนองชายของพวกเธอหรือลูกชายของพ่ีสาวนองสาวของพวก

เธอ หรือพวกผูหญิงของพวกเธอ หรือท่ีมือขวาของพวกเธอครอบครอง 

(ทาสและทาสี) หรือคนใชผูชายท่ีไมมีความรูสึกทางเพศ หรือเด็กท่ียังไมรู

เร่ืองเพศสงวนของผูหญิง และอยาใหเธอกระทืบเทาของพวกเธอเพ่ือให

ผูอ่ืนรูส่ิงท่ีพวกเธอควรปกปดในเคร่ืองประดับของพวกเธอ และพวกเจา

ท้ังหลายจงลุแกโทษตออัลลอฮเถิด โอบรรดาผูศรัทธาเอย เพ่ือวาพวกเจา

จะไดรับชัยชนะP35F

36 

                                                           
36 อัน-นูร (24):31 
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จากอายะฮฺขางตน หญิงสามารถสวมใสเคร่ืองประดับตอหนา

บุคคลดังตอไปน้ี 

1. สามี 

2. บิดา ปูและตาผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป 

3. บิดาของสามี 

4. บุตรชาย  และหลานชายซึ่งเปนบุตรของบุตรชายหรือ

บุตรสาว 

5. บุตรชายของสามีท่ีเกิดจากภรรยาอ่ืนในกรณีท่ีเขาอาศัย

อยูกับนางและนางเล้ียงดูเหมือนกับลูกของตัวเอง 

6. พ่ีชายหรือนองชายบิดามารดาเดียวกันหรือบิดาเดียวกัน

หรือมารดาเดียวกัน 

7. บุตรชายของพ่ีชายหรือนองชาย 

8. บุตรชายของพ่ีสาวหรือนองสาว 

9. หญิงมุสลิมะฮฺและหญิงอ่ืนท่ีมีจริยธรรมดีงาม 

10. ทาสหรือคนใชท่ีเปนเพศหญิง  อยางไรก็ตามอุลามาอ .บาง

ทานใหทัศนะวารวมท้ังทาสหรือคนรับใชท่ีเปนเพศชาย

ดวย 

11. ชายท่ีไมมีความรูสึกทางเพศ (เชน  ขันที) 

12. เด็กชายท่ียังไมมีความรูสึกทางเพศ 
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เปนท่ีนาสังเกตวาอายะฮฺขางตนมิไดกลาวถึงลุง อยางไรก็ตาม

ลุงถือวาอยูในกลุมบุคคลท่ีไดรับการยกเวน ดังมีของอัล-หะดีษของทานน

บีท่ีกลาววา “ลุง (ท้ังฝายแมหรือฝายพอ)  มีศักดิ์เหมือนกับบิดาคนหน่ึง” 

(มุสลิม) 

บรรดาหญิงท่ีหญิงอ่ืนสามารถสวมใสเคร่ืองประดับตอหนา

พวกนางไดน้ัน ไดแกผูท่ีมีความสัมพันธทางสายเลือด และหญิงท่ีมี

จริยธรรมงดงามเทาน้ัน สวนการสวมใสเคร่ืองประดับตอหนาหญิงท่ีมี

ความประพฤติเส่ือมเสียไมเปนท่ีอนุมัติอยางเด็ดขาด เน่ืองจากการ

กระทําดังกลาววามีโอกาสท่ีจะนําไปสูความชั่วรายในท่ีสุด ดังท่ีทานอุมัร 

อิบนุค็อฏฏอบเคยสงหนังสือใหแก อบูอุบัยดะฮฺ อิบนุ อัล-ญัรรอฮฺ ซึ่งเปน

ผูวาการรัฐซีเรียในขณะน้ันใหมีคําส่ังหามหญิงมุสลิมะฮฺอาบนํ้ารวมกับ

หญิงชาวคัมภีร (หญิงชาวยิวและคริสเตียน) อิบนุอับบาสแสดงทัศนะวา 

“…ไมอนุญาตใหหญิงมุสลิมะฮฺเปดเผยตัวตอหนาหญิงตางศาสนิกและ

หญิงตางศาสนิกซึ่งอาศัยอยูในรัฐอิสลาม  (อัฮฺล  อัซ-ซิมมะฮฺ)  มากกวา

ท่ีนางเปดเผยตอหนาชายอ่ืนท่ีเปนมุสลิม”   (อัฏ–เฎาะบะรีย) 

การหามดังกลาวก็เพ่ือปองกันมิใหหญิงมุสลิมะฮฺไดรับอิทธิพล

ของหญิงท่ีมีจริยธรรมเส่ือมและหญิงท่ีนับถือศาสนาตางกัน อยางไรก็

ตามอิสลามอนุญาตใหหญิงมุสลิมะฮฺติดตอสัมพันธกับตางศาสนิกท่ีมี

จริยธรรมงดงาม การอนุญาตใหเปดเผยซีนะฮฺ (เคร่ืองประดับ)น้ันมิได

หมายถึงอนุญาตใหหญิงเปดเผยอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกายท่ี
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นางตองปกปดซีนะฮฺน้ันครอบคลุมถึงเคร่ืองประดับ เส้ือผา ผม และอ่ืนๆ 

ท่ีหญิงชื่นชอบโดยธรรมชาติ แตสําหรับกางเกงยีนสรัดรูป เส้ือคร่ึงตัว เส้ือ

แขนส้ันไมถือวาเปนซีนะฮฺ เน่ืองจากวาการสวมเคร่ืองแตงกายดังกลาว

จะเปนการเปดเผยอวัยวะรางกายของนาง 

นอกจากน้ีอิสลามหามมิใหหญิงย่ําเทากับดินในขณะท่ีนาง

กําลังเดินเพราะจะทําใหเคร่ืองประดับท่ีนางกําลังสวมใสอยูน้ันถูก

เปดเผยออกมาและจะสรางจุดสนใจใหแกผูพบเห็น 

เกี่ยวกับเร่ืองขางตน ทานเมาดูดียไดกลาววา  “การเปดเผย

เคร่ืองประดับของหญิงจะนําไปพวกนางไปสูการเปนหญิงโสเภณีและ

ชายทุกคนท่ีเห็นพวกนางจะกลายเปนชายชู  แตในเวลาเดียวกันไมมีใคร

สามารถปฏิเสธไดวาหญิงท่ีชอบแตงหนาและคบคาสมาคมกับชายอยาง

อิสระเสรีอยูเปนประจําจะสรางความหายนะอยางรุนแรงใหแกสังคม”37 

อยางไรก็ตามนักวิชาการชาวอียิปตท่ีชื่อ  อับบาส มะหฺมูด อัล อัก-กอด 

ไมเห็นดวยกับทัศนะดังกลาวโดยใหความเห็นวาการจํากัดดังกลาวจะใช

กับบรรดาภรรยาของทานนบีเทาน้ันสวนหญิงมุสลิมะฮฺท่ัวไปไมผูกพันกับ

ขอจํากัดดังกลาว อัก-กอด ไดกลาววา   “เราควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีบนพ้ืนฐานของความจริงท่ีวาคําส่ังใหอยูแตในบานจะใชเฉพาะกับ

บรรดาภรรยาของทานนบีเทาน้ัน  โดยไมผูกพันหญิงมุสลิมะฮฺท่ัวไป

เน่ืองจากอัลลอฮฺไดตรัสในอัล-กรุอานวา 

                                                           
37Maududi, A.A., Purdah, อางแลว หนา 192 
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آءَ  ﴿ ََ ِ ّ  ٱَِّ�ِّ  َ�ٰن ُُ َۡ َ َحدٖ  ل
َ
آءِ  ّمِنَ  َكأ ََ ِ  ]  ٣٢: األ ااب[ ﴾ ٱلّن

ความวา โอ บรรดาภริยาของนะบีเอย พวกเธอไมเหมือนกับสตรีใดๆใน

เหลาสตรีอ่ืนP37F

38
P  

 

เราจะตองยอมรับวาทัศนะของอัก-กอดไมนาเชื่อถือเพราะ มี

หลายอายะฮฺของอัล–กรุอานท่ีส่ังใหกระทําและละเวนโดยท่ีอายะฮฺ

ดังกลาวเจาะจงกับทานนบีมุฮัมมัดและนบีคนกอนๆ แตอายะฮฺเหลาน้ัน

บังคับใชกับมุสลิมและมนุษยชาติท้ังหมด นอกจากน้ีอัก-กอดยังขัดแยง

กับตัวเองเมื่อเขาอางถึงอายะฮฺอัล-กุรอานดังตอไปน้ี 

َها  ﴿ ُّ ََ ٰ ينَ   َٓ ِ َّ َِّ�ِّ   ُ�ُيوَت   َتۡدُخلُواْ   َ�   َءاَمُنواْ   ٱ ن  إِّ�ٓ   ٱ
َ
 َطَعا�ٍ   إَِ�ٰ   َلُ�مۡ   يُۡؤَذنَ   أ

�نَ   َ�ۡ�َ  ٮٰهُ   َ�ِٰظرِ َن ِٰ�نۡ   ِإ ََ ا  َو َذ َُمۡ   ِإ ِ�ي ٱۡدُخلُواْ   ُد ا  ََ إَِذ َُمۡ   ََ واْ   َطعِۡم ٱنتَِ�ُ ََ  ﴾ 
 ]  ٥٣: األ ااب[

ความวา โอ บรรดาผูศรัทธาเอย! พวกเจาอยาไดเขาไปในบานท้ังหลาย

ของนบี เวนแตจะเปนท่ีอนุมัติแกพวกเจา เพ่ือรับประทานอาหารโดยมิ

ตองคอยการปรุงอาหารใหสุกเสียกอน แตเมื่อพวกเจาไดรับเชิญก็จงเขา

ไป คร้ันเมื่อพวกเจารับประทานเสร็จแลก็จงแยกยายกันออกไป…… P38F

39
P   

  

                                                           
38 อัลอะหฺซาบ (33) :32 
39 อัลอะหฺซาบ (33) :53 
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อายะฮฺขางตนไดวางกฎเกณฑเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในขณะท่ีอยู

ในบานของทานนบีและรับประทานอาหาร 

หลังจากอางถึงอายะฮฺขางตน อัล-อักกอดไดกลาววา “น่ีคือ

สวนหน่ึงของมารยาทท่ีดีของแขกท่ีจะตองปฎิบัติ”40 หรือกลาวอีกนัยหน่ึง

ก็คือเขามีทัศนะวาอายะฮฺน้ีไดเจาะจงบานทานนบีและการรับประทาน

อาหารในบานของทาน อายะฮฺน้ีไดวางกฎเกณฑท่ีใชบังคับแกผูศรัทธา

ท้ังหลายท่ีตองเขาไปในบานของผูอ่ืนเมื่ออัล-อักกอดมีความเห็นเชนน้ี จึง

ไมมีเหตุผลเลยวาทําไมเขาจึงไมเห็นดวยกับอายะฮฺท่ีเจาะจงกับภรรยา

ทานนบีแลวจะกลายเปนกฎเกณฑท่ัวไปสําหรับหญิงมุสลิมะฮฺทุกคน 

ยิ่งกวาน้ันยังมีหะดีษของทานนบีสนับสนุนความคิดเห็นดังกลาว โดย

ทานนบีกลาววา “…หญิงท่ีอยูปะปนกับชายอ่ืนอยางอิสระและเปดเผย

เคร่ืองประดับของนางจะไมไดรับแสงสวางและคุณงามความดี”  (อัต-ติร

มีซี) 

ดังน้ัน สามารถสรุปไดวาหญิงมุสลิมะฮฺไมสามารถเปดเผยซี

นะฮฺ (เคร่ืองประดับ) ของนางตอหนาชายอ่ืน แตนางไมจําเปนตองปกปด

บางส่ิงบางอยางท่ีมีอยูในตัวนางตามธรรมชาติอยูแลว เชนความสูงโปรง 

รูปราง ทาทางการเดิน เปนตน ตลอดจนฝามือหรือใบหนาซึ่งเปดเผย

เทาท่ีจําเปน โดยมิไดตั้งใจท่ีจะดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม ใน

                                                           
40 อัล-อักกอด, อับบาส มัหฺมูด, อัล-มัรอะฮฺ ฟล อัล-กุรอาน, พิมพคร้ังที่ 3, เบรุต, 

1969, หนา 92 
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กรณีดังกลาวเปนหนาท่ีของชายมุสลิมท่ีจะตองไมมองผูหญิงดวยความ

เสนหา  

 

การตอนรับแขก 

 ถือวาเปนเหตุการณปกติท่ีบางคร้ังสามีตองรับแขกผูชายท่ีมา

เยี่ยมเยียนท่ีบาน  ในสถานการณดังกลาวจะเกิดคําถามตามมาวา 

ภรรยาสามารถออกมาบริการอาหารและเคร่ืองดื่มแกแขกเหลาน้ีได

หรือไม ถาสามีไมอยูในขณะท่ีแขกมาถึงน้ันหามภรรยาออกไปตอนรับ

แขกเหลาน้ัน ในกรณีท่ีสามีอยูบานและแขกเปนคนรูจัก หรือเปนเพ่ือน

สนิท ญาติหรือผูประสงคดี กรณีเชนน้ีภรรยาสามารถออกมาบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มใหแกแขกดังกลาวได โดยมีเงื่อนไขวาวานางตอง

แตงกายใหเหมาะสมและสงวนกริยาทาทางโดยไมใชคําพูดท่ีมีลักษณะ

ยั่วยวนแขกผูมาเยือนซึ่งจะเปนตนกําเนิดของความชั่วรายไดในท่ีสุด 

 มีเหตุการณหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับประเด็นขางตนคือ เมื่ออับดุรรอ

ชีด อัซ-ซะอฺดีแตงงานเขาไดเชิญทานนบีและเศาะฮาบะฮฺทานอ่ืนๆ โดย

ภรรยาของเขาท่ีชื่อ อุมมู อาชาด เปนผูจัดเตรียมอาหารและบริการ นาง

ไดแชลูกอินทผลัมจํานวนหน่ึงในชามหินตลอดท้ังคืนท่ีผานมาหลังจากท่ี

ทานนบีไดรับประทานอาหารเสร็จแลว นางไดยื่นนํ้าอินทผลัมดังกลาว

ใหแกทานนบี  (อัต-ติรมีซียและอบูดาวุด) 
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 ในกรณีขางตน ถาหญิงแตงกายไมเหมาะสม นางไมสมควร

ออกมาบริการแขก ส่ิงท่ีนางควรปฏิบัติก็คือ สงอาหารและเคร่ืองดื่มใหแก

สามีเพ่ือบริการแกแขกแทน 

 

สถานที่อาบน้ําสาธารณะและสระวายน้ํา 

 หญิงมุสลิมะฮฺไมควรใชบริการสถานท่ีอาบนํ้าสาธารณะหรือ

สระวายนํ้าเน่ืองจากวาสถานท่ีเหลาน้ีเปนสาเหตุท่ีจะทําใหนางตอง

เปดเผยตัวเองแกส่ิงชั่วราย ดังหะดีษกลาววา “มีหญิงกลุมหน่ึงซึ่งมาจาก

ชาม (ในปจจุบันคือประเทศซีเรีย)ไดมาหาทานหญิงอาอิชะฮฺและทาน

หญิงอาอิชะฮฺไดถามวา “พวกเจาเคยใชหองนํ้าสาธารณะหรือไม? ฉัน

เคยไดยินทานนบีกลาววา หญิงท่ีไมสวมเส้ือผาในสถานท่ีอ่ืนนอกจาก

บานของนางเองจะเปนผูทําลายกําแพง (ซัตรฺ) ระหวางนางกับพระ

เจาของนาง” (อัต-ตัรมีซียและอะบูดาวุด) 

 ในกรณีหองนํ้าสาธารณะและสระวายนํ้าดังกลาวมีท้ังชายและ

หญิงใชปะปนอยางอิสระ ก็ยิ่งเปนท่ีตองหามสําหรับหญิง ทานนบีเคย

หามชายและหญิงมิใหใชหองนํ้าสาธารณะ แตตอมาภายหลังทานได

อนุญาตใหชายเขาไปใชหองนํ้าสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขวาพวกเขา

จะตองไมเปลือยกาย 

 ในกรณีท่ีหญิงมีสระวายนํ้าสวนตัว นางและสามีสามารถรวม

ใชสระดังกลาวได อยางไรก็ดี ถาชายมีภรรยาหลายคน เขาไมควรอาบนํ้า
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รวมกับภรรยาเหลาน้ันในเวลาเดียวกันและถาเขามีบุตรชายท่ีโตแลว 

บุตรชายดังกลาวไมควรอาบนํ้ารวมกับมารดาหรือภรรยาของบิดา 

  

หอเตนรําและยิมเนเซี่ยม 

 สถานท่ีจัดไวสําหรับชายและหญิงเตนดวยกันน้ันถือวาเปน

สถานท่ีท่ีขัดกับหลักการอิสลามอยางชัดเจน นอกจากน้ี อิสลามไม

อนุญาตใหชายและหญิงอยูรวมกันในสถานท่ีดังกลาว เน่ืองจากการ

กระทําดังกลาวจะนําไปสูการกระทําส่ิงชั่วราย เชน การผิดประเวณี เปน

ตน สวนการเตนรําน้ันจะขัดกับวิถีชีวิตมุสลิมท่ีมีความเรียบงายแตมี

เปาหมายท่ีชัดเจน 

 ดังท่ีทราบแลววาในโรงยิมเนเซี่ยมหญิงตองเปล่ียนชุดแตงกาย

โดยใสชุดท่ีแนบเน้ือแทนซึ่งถือวาขัดกับหลักการของชะรีอะฮฺเชนเดียวกัน 

 

การไปมัสยิด 

 ทานนบีอนุญาตใหหญิงมุสลิมะฮฺไปมัสยิดเพ่ือทําการละหมาด

แถวหลังของผูชาย ทานนบีเคยแนะนําแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺของทานวา 

“จงอยาหามบาวหญิงของอัลลอฮฺท่ีจะไปมัสยิด” ทานนบีกําชับสามีวา 

“เมื่อบรรดาหญิงของพวกเจาขออนุญาตไปยังมัสยิด จงอยาหามพวก

นาง” 

 จากหะดีษขางตน สามารถสรุปไดวาการอนุญาตใหหญิงไป

มัสยิดจะตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว เชน ตองแตงตัวอยาง
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เหมาะสม เปนตน อยางไรก็ตาม เปนท่ีรับรูโดยท่ัวไปวาทานนบีตองการ

ใหหญิงทําการละหมาดท่ีบานของนางมากกวาละหมาดท่ีอ่ืน สวนการ

ละหมาดท่ีมัสยิดน้ันเหตุการณท่ีจะกลาวตอไปน้ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีไดเปนอยางดี 

 คร้ังหน่ึงภรรยาของอบูหะมีด ซะอฺดีไดวิงวอนทานนบีเพ่ือทํา

การละหมาดท่ีมัสยิดของทาน (มัสยิด อัน-นะบีย) ซึ่งตั้งอยูในนครมะดี

นะฮฺ) เน่ืองจากวานางตองการละหมาดหลังทานนบี ทานนบีไดกลาวแก

นางวา “ส่ิงท่ีเจาพูดน้ันถูกตองแลว แตสําหรับเจาแลวการละหมาดใน

หองท่ีปกปดมิดชิดจะดีกวาการละหมาดในหองท่ีโลง สวนการละหมาด

ในหองท่ีโลงของเจาจะดีกวาการละหมาดท่ีระเบียงบาน และการ

ละหมาดในมัสยิดประจําหมูบานของเจาจะดีกวาการละหมาดท่ีมัสยิด

ของเรา”หลังจากน้ันเปนตนมานางไดจัดหองสําหรับทําการละหมาด

โดยเฉพาะและไดละหมาดในหองดังกลาวมาตลอดจนกระท่ังนาง

เสียชีวิตลง 

 มีอีกหะดีษหน่ึงของทานนบีสนับสนุนใหหญิงละหมาดในบาน 

โดยกลาววา “มัสยิดท่ีดีสุดของหญิงคือพ้ืนท่ีในของบานของพวกนาง” 

 เน่ืองจากวาทานนบีไมเคยหามหญิงละหมาดท่ีมัสยิดอยาง

เด็ดขาด ดังน้ัน  บรรดาหญิงดังกลาวจึงไปละหมาดท่ีมัสยิดอยาง

สม่ํ า เสมอ  แตหลังจาก ท่ีทานนบีได เ สียชีวิตลง  สถานการณ ได

เปล่ียนแปลงซึ่งทําใหการไปละหมาดท่ีมัสยิดของบรรดาหญิงโดยเฉพาะ

ในเวลากลางคืนเปนเร่ืองท่ีลอแหลมตอการถูกผูชายรังควาน   ดังน้ันทาน
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อุมัร อิบนุ ค็อฎฎอบจึงหามมิใหหญิงละหมาดท่ีมัสยิด และใหละหมาด

ในบานแทน คําส่ังดังกลาวสรางความไมพอใจใหกับสตรีท่ีอาศัยอยูใน

นครมะดีนะฮฺเปนอยางมาก จึงไดรองทุกขไปยังทานหญิงอาอิชะฮฺ ทาน

หญิงอาอิชะฮฺไดกลาวแกพวกนางวา  “ถาทานนบีรูในส่ิงท่ีทานอุมัรรูแลว 

ทานก็คงไมอนุญาตใหพวกเจาออกจากนอกบาน  (ไปมัสยิด)  อยาง

แนนอน” 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺหามมิใหหญิงไปยังมัสยิดเชนเดียวกัน เมื่อ

นางฟงขออางของบรรดาหญิงท่ีวาทานนบีเคยอนุญาตใหพวกนางไป

ละหมาดท่ีมัสยิด ทานหญิงอาอิชะฮฺจึงตอบวา “ถาหากวาสถานการณซึ่ง

เกิดขึ้นหลังจากการจากไปของทานนบีเกิดขึ้นในสมัยท่ีทานมีชีวิตอยู 

แนนอนทานนบีก็จะหามพวกเจาเชนเดียวกัน” 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺพูดในเชิงตักเตือนเกี่ยวกับเหตุการณท่ี

เกิดข้ึนหลังจากการเสียชีวิตของทานนบี แตจะเห็นไดวาสถานการณใน

ปจจุบันเลวรายยิ่งกวาสมัยน้ันหลายเทา  ซึ่งแนนอนถาหากทานนบีรูวา

อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนาทานอาจตักเตือนท่ีเขมงวดยิ่งกวาน้ี 

อยางไรก็ตามขอเท็จจริงก็ยังคงมีอยูวาทานนบีเคยอนุญาตใหหญิงไปยัง

มัสยิดได 

 ดังท่ีกลาวมาแลวในขางตนวาสถานการณปจจุบันไดเปล่ียนไป 

มีมุสลิมมากมายอาศัยอยูในประเทศตะวันตก ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมของ

ประเทศเหลาน้ีสงผลกระทบตอหญิงเปนอยางมาก นอกจากน้ี การบีบคั้น

ของภาวะเศรษฐกิจทําใหหญิงตองมุงทํางานโดยไมสนใจการละหมาด 
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ดังน้ัน เราในฐานะเปนมุสลิมคนหน่ึงควรหาทางแกไขปญหาดังกลาว วิธี

แกก็คือ เราควรกลับคืนไปสูหะดีษของทานนบีท่ีอนุญาตใหหญิงมุสลิมะฮฺ

ไปมัสยิดเพ่ือทําการละหมาดภายใตเงื่อนไขท่ีวาพวกนางตองแตงกาย

อยางเหมาะสมตามท่ีอิสลามไดกําหนดไว 

 การเรียนรูท่ีมีผลมากท่ีสุดเกิดจากการดูตัวอยางท่ีดี ดังน้ันถา

หากหญิงละหมาดท่ีมัสยิดจะเปนการกระตุนใหหญิงมุสลิมะฮฺคนอ่ืนๆ ไป

ละหมาดท่ีมัสยิด ซึ่งจะทําใหปญหาของการละท้ิงการละหมาดจะหมดไป 

และเงื่อนไขอีกประการหน่ึงของการไปมัสยิดของบรรดาหญิงก็คือจะตอง

ปฏิบัติใหถูกตอง เชนจะตองไมเดินปะปนกับผูชายและแถวละหมาดของ

พวกนางจะตองแยกตางหากจากแถวของชาย  โดยแถวของหญิงจะตอง

อยูหลังแถวของชาย เกี่ยวกับเร่ืองน้ี อะบูฮุรัยเราะฮฺไดรายงานวา ทานนบี

ไดกลาววา “แถวท่ีดีท่ีสุดสําหรับชายคือแถวหนาสุด สวนแถวท่ีแยท่ีสุด

สําหรับพวกเขาคือแถวหลังสุด สวนแถวท่ีดีท่ีสุดสําหรับหญิงคือแถว

หลังสุด  และแถวท่ีแยท่ีสุดสําหรับพวกนางคือแถวหนาสุด”  (มุสลิม) 

 เปนท่ีรูกันอยางกวางขวางวาในสมัยของทานนบีน้ันหญิง

สามารถไปมัสยิดภายใตเงื่อนไขวานางจะตองแตงกายอยางถูกตองตาม

หลักการของศาสนา กลาวคือ นางตองสวมชุดท่ีปกปดรางกายอยาง

มิดชิดและสวมเส้ือผาท่ีเรียบรอยและเรียบงาย กลาวคือสีของเส้ือไม

ฉูดฉาด ตองไมใสนํ้าหอม หลีกเล่ียงการใสเคร่ืองประดับ เปนตน ดังน้ัน

ถาหากทัศนะดังกลาวสามารถเปนท่ียอมรับไดแลว เราก็จะตองพยายาม

ชักชวนหญิงมุสลิมะฮฺท่ีตองการไปมัสยิดใหแตงกายถูกตองตามหลักการ
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ดังกลาว อยางไรก็ตามคําแนะนําดังกลาวเฉพาะสําหรับหญิงมุสลิมะฮฺท่ี

ตองการละหมาดท่ีมัสยิดเทาน้ัน แตสําหรับหญิงท่ีตองการละหมาดท่ี

บานก็ใหนางละหมาดท่ีบานตอไป 
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บทที่  3 

การแตงงานและความสัมพันธทางเพศ 

 

 อัลลอฮฺทรงสรางชายและหญิงใหเปนของคูกันเพ่ือใหกําเนิด

ลูกหลานและสามารถดําเนินชีวิตดวยความสงบตามคําส่ังของพระเจา

และทางนําของศาสนทูตของพระองค  อัลลอฮฺตรัสในอัล-กุรอานไววา 

ۦٓ   َوِمنۡ   ﴿ نۡ   َءاَ�َِٰهِ
َ
ُ�مۡ   ّمِنۡ   َلُ�م  َخلَقَ   أ َِ نُف

َ
ۡزَ�ٰٗجا  أ

َ
كُ   أ َۡ َها  ُنٓواْ ّلِتَ  َوَجَعَل   إَِ�ۡ

ۚ  ّمَوّدةٗ  بَۡيَنُ�م ۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنّ  َورَۡ�ًَة ََ ِ َََفّكُرونَ  ّل  ]  ٢١: ارةوم[ ﴾ ٢ َُ
ความวา และหน่ึงจากสัญญาท้ังหลายของพระองคคือ ทรงสรางคูครอง

ใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจาเอง เพ่ือพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับ

นาง และทรงใหมีความรักใครและความเมตตาระหวางระหวางพวกเจา 

แทจริงในการน้ี แนนอนยอมเปนสัญญาณแกหมูชนผูใครครวญ P40F

41 

 

 อัลลอฮยังไดตรัสอีกวา 

﴿  ُ َّ ُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  َوٱ َِ نُف
َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ۡزَ�ِٰجُ�م ّمِنۡ  لَُ�م وََجَعَل  أ

َ
 بَنِ�َ  أ

َََِٱۡلَ�ِٰطلِ  ٱلّطّيَِ�ِٰت�  ّمِنَ  زَقَُ�مَورَ  وََحَفَدةٗ 
َ
ِ  َوَِنِۡعَمِت  يُۡؤِمُنونَ  أ َّ  ُهمۡ  ٱ

 ]  ٧٢: الحل[ ﴾ ٧ يَۡ�ُفُرونَ 

                                                           
41 อัรรูม (30):21 
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ความวา และอัลลอฮทรงกําหนดคูครองแกพวกเจาซึ่งมาจากหมูพวกเจา 

และทรงทําใหพวกเจามีลูกและหลานจากคูครองของของพวกเจา และ

ทรงประทานริซกีจากส่ิงดีๆ แกพวกเจา42  

 

อายะฮฺขางตนแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการแตงงานเปน

ส่ิงจําเปนซึ่งแตกตางจากศาสนาอ่ืนๆ ท่ีถือวาความเปนโสดหรือความ

เปนพระท่ีตัดกิเลศจากโลกภายนอกเปนเร่ืองท่ีสําคัญในศาสนา เชน คริส

เตียน พุทธและยิว 

ทานนบีไดประกาศวา “ความเปนพระไมมีในอิสลาม” ทานนบี

ยังไดกลาวตอไปวา “โอบรรดาชายหนุมท้ังหลาย! ใครก็ตามท่ีมี

ความสามารถในการแตงงาน  จงแตงงานเถิดเพราะจะชวยทําใหพวกเขา

ลดสายตาลงต่ําและมีความพอด”ี (อัล-บุคอรีย)   

ทานนบีถือวาความพอดีเปนคุณงามความดีท่ีประเสริฐยิ่งโดย

กลาววา “ความพอดีเปนสวนหน่ึงของความเชื่อ” (อัล-บุคอรีย)    

ความสําคัญของการแตงงานสามารถเห็นไดจากหะดีษของ

ทานนบีท่ีมีใจความดังน้ี  “การแตงงานคือซุนนะฮฺของฉัน ผูใดไมปฏิบัติ

ตามถือวาเขาไมใชพวกของฉัน” 

                                                           
42 อันนะหฺลฺ (16):72 
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จากคําส่ังของอัล-กุรอาน และทางนําของทานนบี เราควรให

ความสําคัญกับสถาบันการแตงงาน ดังน้ันเราจําเปนตองศึกษาขอบเขต

ของการแตงงานในกฎหมายอิสลาม 

คําวา  ซะวาจญ  ถูกบัญญัติในอัล-กุรอานเพ่ือใหความสําคัญ

ของความเปนคูหรือความเปนสามีภรรยา43 ตามหลักภาษา ซะวาจญ

หมายถึงการแตงงาน เน่ืองจากสถาบันครอบครัวเปนโครงสรางพ้ืนฐาน

ของสังคมและการแตงงานเปนวิธีการเดียวเทาน้ันท่ีจะนําครอบครัวไปสู

ความมั่นคง ดังน้ันทานนบีจึงไดกําชับใหประชาชาติของทานแตงงาน 

 อิสลามไดวางกฎเกณฑเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของครอบครัว

เพ่ือใหคูสามีภรรยาดํารงชีวิตดวยความรักและความสงบสุข การแตงงาน

ในอิสลามน้ันเปนท้ังอิบาดะฮฺ (การภักดี)  ตออัลลอฮฺและมุอามะลัต  

(การปฏิสัมพันธระหวางมนุษย)  ในดานของอิบาดะฮฺ การแตงงานเปน

การกระทําท่ีสรางความโปรดปรานแกอัลลอฮฺ เน่ืองจากสอดคลองกับ

คําส่ังของพระองคท่ีใหสามีและภรรยามีความรักซึ่งกันและกัน เพ่ือสืบ

เผาพันธของมนุษยใหคงอยูตอไปและอบรมเล้ียงดูบุตรหลานใหเปนบาว

ท่ีดีของอัลลอฮฺตอไป 

 ในสวนของ มุอามะลัต การแตงงานเปนการตอบสนองความ

ตองการธรรมชาติของมนุษยและการใหกําเนิดผูสืบวงศตระกูล ดังน้ัน

                                                           
43 อัรรูม, (30): 21;  ลุกมาน, (31):10;  ก็อฟ(50):7; อัชชุอะรออฺ (26):7;   อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ, (2):25;  อัดดุคอน (44): 57, อัน-นิซาอฺ (4):1  



 

59 

อิสลามจึงวางกฎเกณฑเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษยตามสิทธิและ

หนาท่ีของตัวเอง 

 คําอธิบายเกี่ยวกับเร่ืองน้ีเปนไปตามหะดีษของทานนบีท่ี

รายงานโดยอนัสซึ่งทานนบีไดกลาววา “ชายใดท่ีแตงงาน ถือวาเขาไดทํา

ใหภารกิจของศาสนาบรรลุไปคร่ึงหน่ึงแลว  สวนอีกคร่ึงหน่ึงขึ้นอยูกับ

ความยําเกรงของเขาท่ีมีตออัลลอฮฺ” 

 ทานนบีถือวาการแตงงานของชาวมุสลิมเทากับคร่ึงหน่ึงของ

ภารกิจศาสนาท้ังหมด เน่ืองจากการแตงงานสามารถปองกันพวกเขาให

พนจากความความผิดประเวณี ซึ่งจะนําไปสูการกระทําชั่วรายอ่ืนๆ อีก

มากมาย เชน  การนินทา  การวิวาท การฆาตัวตาย  การสรางความ

เสียหายใหแกทรัพยสินและความแตกแยกภายในครอบครัว 

 ทานนบียังไดอธิบายตอไปวาภารกิจศาสนาท่ีเหลือน้ันสามารถ

บรรลุไดดวยความยําเกรง (ตักวา) ตออัลลอฮ ฺ

 

เงื่อนไขของการแตงงาน 

 เมื่อพิจารณาคําส่ังของอัล-กุรอานและหะดีษของทานนบี จะ

เห็นวาการแตงงานเปนส่ิงจําเปน (วายิบ) สําหรับชายท่ีมีความสามารถ

ในการจายคาสินสอดและเล้ียงดูภรรยาและลูกๆและชายท่ีมีสุขภาพ

สมบูรณและหวั่นเกรงวาถาไมแตงงานแลว เขาอาจทําผิดประเวณี 

นอกจากน้ี การแตงงานเปนส่ิงจําเปนสําหรับหญิงท่ีหวั่นเกรงวาอารมณ

ทางเพศอาจทําใหนางกระทําผิดประเวณีได สวนหญิงท่ีมีจิตใจท่ีเขมแข็ง
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และสามารถควบคุมตัวเองได ตลอดจนผูท่ีไมตองการมีบุตรและมี

ความรูสึกวาการแตงงานจะเปนอุปสรรคตอการทํางานเพ่ืออิสลาม เชนน้ี

การแตงงานเปนส่ิงท่ีควรกระทําเทาน้ัน (มันดูบ)แตไมใชวายิบ44  

 อยางไรก็ตาม มัซฮับมาลิกียแสดงทัศนะวาภายใตเงื่อนไข

บางอยางการแตงงานเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมถึงแมวาเขาไมมี

รายไดก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวไดแก 

(1) ถาวิตกวา การไมแตงงานจะทําใหกระทําผิดประเวณี  (ซี

นา) 

(2) ถาไมสามารถถือศีลอด เพ่ือลดอารมณทางเพศ หรือวาการ

ถือศีลอดไมสามารถชวยใหเขาหลุดพนจากการผิดประเวณี  (ซินา) 

 (3) ถาไมสามารถหาทาสหญิงหรือผูหญิงท่ีจะแตงงานดวย45  

อยางไรก็ตามนักกฎหมายอิสลามบางทานแสดงทัศนะวาถา

ชายไมสามารถสรางความเปนอยูท่ีดีภายในครอบครัวดวยการประกอบ

อาชีพสุจริต เขาไมสมควรแตงงานเน่ืองจากการขาดรายไดดังกลาวอาจ

นําไปสูการกระทําส่ิงชั่วรายได เชน การลักทรัพย เปนตน46  

                                                           
44 มาวาฮิบ  อัล-ญะลีล,  เลม 2 หนา 403–404 
45 อับดุรเราะหฺมาน อัล-ญะซีรีย,  กีตาบ  อัล-ฟกฮฺอะลา มาซาฮิบ อัล-อะรอบะอะฮ, 

เลม 4, ไคโร,  1970, หนา 4   
46 เร่ืองเดียวกัน,หนา 5 
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 สวนมัซฮับหะนะฟยถือวาการแตงงานเปนส่ิงจําเปนสําหรับชาย

ท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1. ถาเขามั่นใจวาถาเขาไมแตงงานแลวเขาจะทําผิดประเวณี 

2. ถาเขาไมสามารถถือศีลอดเพ่ือควบคุมอารมณทางเพศหรือ

การถือศิลอดของเขาไมสามารถชวยใหเขาควบคุมวามตองการทางเพศได 

3. ถาเขาไมสามารถหาทาสหญิงเพ่ือแตงงานดวย 

4. ถาเขาสามารถจายคาสินสอด (มะฮฺรฺ) และหาปจจัยยังชีพได 

การแตงงานเปนส่ิงท่ีตองหาม (หะรอม) สําหรับชายท่ีไมมี

ทรัพยสินเพียงพอสําหรับเล้ียงดูภรรยาและบุตรหรือชายท่ีมีโรคประจําตัว

รายแรงซึ่งอาจสงผลกระทบตอภรรยาและลูกได 

สวนการแตงงานของชายท่ีขาดอารมณทางเพศหรือขาดความ

รักในตัวเด็กหรือผูท่ีมั่นใจวาการแตงงานจะสรางอุปสรรคในการทํางาน

ดานศาสนา ไมควรสนับสนุน (มักรูฮ)47 ในหะดีษหน่ึง ทานนบีได

วางเปาหมายสําคัญในการเลือกคูครองเอาไววา “ผูใดแตงงานกับหญิง

เพราะฐานะและตําแหนงของนาง อัลลอฮ ฺจะทรงเพ่ิมความอับอายใหแก

เขา สวนผูใดท่ีแตงงานกับหญิงเพราะความรํ่ารวยของนาง  อัลลอฮฺจะ

ทรงเพ่ิมความยากจนใหแกเขา และผูใดแตงงานกับหญิงเน่ืองจากความ

สวยของนางเทาน้ัน อัลลอฮฺจะทรงเพ่ิมความขี้เหรใหแกเขา แตถาผูใด

แตงงานกับหญิงเพ่ือลดสายตาและเพ่ือหลีกเล่ียงการผิดประเวณีและ

                                                           
47 เร่ืองเดียวกัน 
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เพ่ือทนุถนอมความสัมพันธในครอบครัวใหดําเนินไปดวยดี อัลลอฮฺจะ

ทรงสรรเสริญแกภรรยาเพ่ือสามีและสามีเพ่ือภรรยา” 

เพ่ือไมใหเกิดปญหาในภายหลังการแตงงาน ทานนบีจึงแนะนํา

วาในการเลือกเจาสาวน้ันฝายชายควรดูนางกอนท่ีจะหมั้น แตไมใชการ

เกี้ยวพาราสีตามแบบของชาวตะวันตก กลาวคือชายตองไมมองหนาวาท่ี

เจาสาวดวยอารมณตัณหา แตใหมองใบหนาและแขนของนางอยาง 

ระมัดระวังเพ่ือสังเกตบุคลิกและหนาตาของนาง48 อยางไรก็ตาม  ผูชาย

อาจมอบหมายใหผูหญิงคนหน่ึงไปสอบถามวาท่ีเจาสาว  เพ่ือจะไดทราบ

ถึงพฤติกรรมของเจาสาวไดอยางชัดเจน49 เน่ืองจากผูศรัทธาชายและผู

ศรัทธาหญิงถูกกลาวในอัล-กุรอานอยางเทาเทียมกัน ดังน้ันหญิงจึงมี

สิทธิดูวาท่ีสามีของนางเชนเดียวกัน50  การอนุญาตดังกลาวใหชายและ

หญิงดูซึ่งกันและกันก็เพ่ือจุดประสงคของการแตงงานถือวาไมขัดกับ

หลักการท่ีสงเสริมใหผูศรัทธาชายและผูศรัทธาหญิงลดสายตาลงต่ําดังท่ี

บัญญัติไวในอัล-กรุอาน 

 

                                                           
48 ฮาชิยะฮฺ อัด-ดาซูกีย, เลม 2 หนา 215 
49 มะวาฮิบ อัล-ญะลีล, เลม 2 หนา  405 
50 ฮาชิยะฮฺ อัด-ดาซูกีย,  เลม 2,  หนา 215    
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อิจญบาร (การบังคับ) 

ความยินยอมของฝายชายและฝายหญิงเปนองคประกอบท่ี

สําคัญของการแตงงานและอัล-กุรอาน ไดมอบหมายบทบาทท่ีสําคัญ

ใหแกผูหญิงในการเลือกคูชีวิต  พระองคอัลลอฮฺตรัสวา 

َُمُ  �َذا ﴿ َۡ آءَ  َطّل ََ ِ ََلَۡغنَ  ٱلّن َجلَُهنّ  ََ
َ
لُوُهنّ  َََ�  أ ُُ ن ََۡع

َ
ۡزَ�َٰجُهنّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
 إَِذا أ

 ْ ِ  يُۡؤِمنُ  ِمنُ�مۡ  َ�نَ  َمن بِهِۦ يُوَ�ُظ  َ�ٰلَِك  بِٱلَۡمۡعُروِف�  بَۡيَنُهم تََ�َٰضۡوا َّ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ
زۡ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�ِخرِ� 

َ
ۚ  لَُ�مۡ  َ�ٰ أ ۡطَهُر

َ
ُ  َوأ َّ ۡعلَمُ  َوٱ َُمۡ  َُ ن

َ
: القةي[ ﴾ ٢ ََۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

٢٣٢  [ 

ความวา และเมื่อพวกเจาหยาบรรดาหญิง แลวนางเหลาน้ันไดถึง

กําหนดเวลาของพวกนางแลวก็จงอยาขัดขวางพวกนาง ในการท่ีพวก

นางจะแตงกับบรรดาคูครองของพวกนาง เมื่อพวกเขาตางพอใจกัน

ระหวางพวกเขาโดยชอบธรรม น่ันแหละคือส่ิงท่ีจะถูกนํามาแนะนํา

ตักเตือนแกผูศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก น่ันแหละคือส่ิงท่ีบริสุทธิ์

กวา และสะอาดกวา สําหรับพวกเจา และอัลลอฮฺน้ันทรงรู แตพวกเจาไม

รู P50F51 

  

อยางไรก็ตาม อิมามมาลิกไดอธิบายเกี่ยวกับอายะฮฺขางตนวา

การเลือกคูครองของหญิงมุสลิมะฮฺ ตองอยูภายใตอํานาจการบังคับของผู

เปนบิดาหรือผูปกครอง ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชนของหญิงเอง 

                                                           
51 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒):๒๓๒ 
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 บางคร้ังหญิงตองการแตงงานกับชายท่ีนางได รับขอมูลท่ี

บิดเบือนหรือชายท่ีมีพฤติกรรมไมดีหรือชายท่ีไมมีปจจัยยังชีพในชีวิต จึง

เปนหนาท่ีของบิดาหรือผูปกครองของหญิงท่ีตองยับยั้งมิใหหญิงแตงงาน

กับชายท่ีมีลักษณะดังกลาวและจัดการหาชายท่ีเหมาะสมแตงงานกับ

นางตอไป กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือการแตงงานท่ีจัดการโดยบิดาและ

ผูปกครองยอมดีกวาการแตงงานท่ีลอกเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 

 กรณีของอบูุฮาม บินฮุซัยฟะฮฺและมุอาวิยะฮฺ อิบนุอะบูซุฟ

ยานเปนตัวอยางท่ีดีของเร่ืองน้ี เขาท้ังสองคนไดสูขอฟาตีมะฮฺ บินติฆ็อยซฺ 

ทานนบีจึงแนะนํามิใหฟาตีมะฮฺรับขอเสนอของชายท้ังสองเน่ืองจากวามุ

อาวิยะฮฺเปนคนท่ีมีฐานะยากจนมาก สวนอะบูุฮามเปนคนท่ีคอนขาง

หยาบคาย ดังน้ันฟาตีมะอฺจึงเลือกแตงงานกับอุซามะฮฺตามคําแนะนํา

ของทานนบี 

ความยินยอมของคูบาวสาว 

 อายะฮฺอัล-กุรอานท่ี 21 ของซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺ  ไดกลาวถึงการ

แตงงานโดยใชคําวามีษากซึ่งไดแกคํามั่นสัญญาระหวางสามีภรรยา ซึ่ง

ตองเขียนเปนลายลักษณอักษร เน่ืองจากวาคํามั่นสัญญาท่ีสมบูรณน้ัน

ตองเกิดจากความยินยอมของท้ังสองฝาย ดังน้ัน การแตงงานจึงตองมี

การยินยอมของท้ังฝายชายและหญิง ทานนบีไดกลาวเกี่ยวกับเร่ืองน้ีวา 

“การแตงงานกับหญิงหมายท่ีสามีตายหรือถูกหยาจะทําไมไดจนกวาจะ

ไดรับการยินยอมจากนางกอน  และการแตงงานกับหญิงท่ีไมเคยผาน
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การแตงงานมากอนจะเกิดขึ้นไมไดจนกวาจะไดรับความยินยอมจากนาง

เชนเดียวกัน”  (อัล-บุคอรีย) 

 หลักการขางตนยืนยันโดยอิมามบุคอรียท่ีกลาวถึงเร่ืองน้ีในบท

หน่ึงของหนังสือหะดีษของทานท่ีชื่อเศาะหีหฺวา“เมื่อชายใดส่ังใหบุตรสาว

แตงงาน แตบุตรสาวไมยินยอม ดังน้ีการแตงงานดังกลาวถือเปนโมฆะ” 

 วันหน่ึงมีหญิงสาวคนหน่ึงมาหาทานนบีและเลาวาบิดาของนาง

ไดแตงงานนางกับชายคนหน่ึงซึ่งนางไมชอบ ปรากฏวาทานนบีไดใหสิทธิ

แกนางในการยกเลิกการแตงงาน (อะบูดาวูด) 

 หญิงท่ีถูกหยามีอิสรภาพท่ีจะทําการแตงงานเปนคร้ังท่ีสอง  

อัลลอฮไฺดตรัสวา 

َُمُ  �َذا ﴿ َۡ آءَ  َطّل ََ ِ ََلَۡغنَ  ٱلّن َجلَُهنّ  ََ
َ
لُوُهنّ  َََ�  أ ُُ ن ََۡع

َ
ۡزَ�َٰجُهنّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
 إَِذا أ

 ْ ِ  يُۡؤِمنُ  ِمنُ�مۡ  َ�نَ  َمن بِهِۦ يُوَ�ُظ  َ�ٰلَِك  بِٱلَۡمۡعُروِف�  بَۡيَنُهم تََ�َٰضۡوا َّ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ
ۡزَ�ٰ  َ�ٰلُِ�مۡ  ٱ�ِخرِ� 

َ
ۚ  لَُ�مۡ  أ ۡطَهُر

َ
ُ  َوأ َّ ۡعلَمُ  َوٱ َُمۡ  َُ ن

َ
: القةي[ ﴾ ٢ ََۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

٢٣٢  [ 

ความวา และเมื่อพวกเจาหยาบรรดาหญิง แลวนางเหลาน้ันไดถึง

กําหนดเวลาของพวกนางแลวก็จงอยาขัดขวางพวกนาง ในการท่ีพวก

นางจะแตงกับบรรดาคูครองของพวกนาง เมื่อพวกเขาตางพอใจกัน

ระหวางพวกเขาโดยชอบธรรม น่ันแหละคือส่ิงท่ีจะถูกนํามาแนะนํา

ตักเตือนแกผูศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก น่ันแหละคือส่ิงท่ีบริสุทธิ์
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กวา และสะอาดกวา สําหรับพวกเจา และอัลลอฮฺน้ันทรงรู แตพวกเจาไม

รู52 

     

 นอกจากน้ี อัล-กุรอานยังไดบัญญัติเกี่ยวกับหญิงหมายท่ีสามี

ตายไวดังน้ี  

ِينَ  ﴿ َّ َّۡونَ  َوٱ َََو ۡزَ�ٰٗجا َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  ُُ
َ
َّۡصنَ  أ َ ََ ِهنّ  َُ َِ نُف

َ
َََعةَ  بِأ ۡر

َ
ۡشُهرٖ  أ

َ
 أ

 ۖ� َجلَُهنّ  بَلَۡغنَ  ََإَِذا وََعۡ�ٗ
َ
َعۡلنَ  َِيَما َعَلۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َََ�  أ ِهنّ  ِ�ٓ  ََ َِ نُف

َ
 أ

ُ  ِف� بِٱلَۡمۡعُرو َّ  ]  ٢٣٤: القةي[ ﴾ ٢ َخَِ�ٞ  ََۡعَملُونَ  بَِما َوٱ

ความวา และบรรดาผูท่ีถึงแกชีวิตในหมูพวกเจาและท้ิงคูครองไวน้ัน 

พวกนางจะตองรอคอยตัวของพวกนางเองส่ีเดือนกับสิบวัน คร้ันเมื่อพวก

นางครบกําหนดเวลาของพวกนางแลว ก็ไมมีบาปใดๆ แกพวกเจา ในส่ิง

ท่ีพวกนางไดกระทําไปในสวนตัวของพวกนางโดยชอบธรรม P52F

53
P  

  

ดัง น้ัน  หญิงหมายท่ีสามีตายมีสิทธิแตงงานใหมเมื่อพน

ระยะเวลาของการรอคอย (อิดดะฮฺ) ตามท่ีอัล-กุรอานไดบัญญัติไว 

อยางไรก็ตาม บิดาหรือผูปกครองของนางยังมีสิทธิท่ีจะบังคับ (อิจญบาร)

ในการเลือกคูครองใหแกนางในทุกสถานการณ จะเห็นไดวาบิดาหรือ

                                                           
52 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒):๒๓๒ 
53 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒):๒๓๔ 
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ผูปกครองมีสิทธิบังคับบุตรสาวหรือหญิงภายใตการปกครองในการเลือก

คูครองไมวานางยังบริสุทธิหรือหมาย 

 

หญิงที่ชายแตงงานไมได 

 ภายใตกฎหมายอิสลาม การแตงงานระหวางชายหญิงท่ีมี

ความสัมพันธกันจะกระทํามิไดซึ่งอาจเปนการหามท่ีถาวรหรือชั่วคราว 

 อัล-กุรอานไดหามมิใหชายแตงงานกับหญิงกลุมหน่ึงดังน้ี 

ْ  َوَ�  ﴿ آءِ  ّمِنَ  َءابَآؤُُ�م نََ�حَ  َما تَنِكُحوا ََ ِ لََفۚ  قَدۡ  َما إِّ�  ٱلّن  َ�نَ  إِنُّهۥ ََ
ةٗ  ََ ا َ�ِٰح َٗ َۡ آءَ  َوَم ََ بِيً�  َو َُُ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت  ٢ ََ ّمَ�ٰ

ُ
ََنَ  أ  اتُُ�مۡ َو

ٰتُُ�مۡ  ََ َخ
َ
َُُ�مۡ  َوأ َُُ�مۡ  وََعّ�ٰ ٰ َََناُت  َوَ�َٰ� خِ  َو

َ
َََناُت  ٱۡ� ۡخِت  َو

ُ
َُُ�مُ  ٱۡ� ّمَ�ٰ

ُ
 َوأ

 ٓ�ِٰ َّ �َضۡعَنُ�مۡ  ٱ
َ
ٰتُُ�م أ ََ َخ

َ
ّمَ�ُٰت  ٱلّرَ�َٰعةِ ّمِنَ  َوأ

ُ
آُِِ�مۡ  َوأ ََ ِ َُُ�مُ  � ِ� ٰ ََ ِٰ�  َوَر َّ  ٱ

آُِِ�مُ  ّمِن ُحُجورُِ�م ِ�  ََ ِ ّ ِٰ� ٱ � َُم َّ ْ  ّلمۡ  ََإِن بِِهنّ  َدَخۡل َُم تَُ�ونُوا  َََ�  بِِهنّ  َدَخۡل
ٰ�ُِل  َعَلۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  ََ ۡ�َنآُِِ�مُ  وََح

َ
ِينَ  َ َّ ۡصَ�َُِٰ�مۡ  ِمنۡ  ٱ

َ
ن أ

َ
ْ  َوأ  َ�ۡ�َ  َ�َۡمُعوا

 ِ�ََۡ ۡخ
ُ
لََفۗ  قَدۡ  َما إِّ�  ٱۡ� َ  إِنّ  ََ َّ  ِمنَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ۞وَ  ٢ رِّحيٗما َ�ُفوٗر� َ�نَ  ٱ

آءِ  ََ ِ يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  َملََكۡت  َما إِّ�  ٱلّن
َ
ِ  كَِ�َٰب  َ َّ ِحّل  َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱ

ُ
 َوَرآءَ  ّما َلُ�م َوأ

ن َ�ٰلُِ�مۡ 
َ
ْ  أ ََُغوا ٰلُِ�م تَۡب ََ ۡم

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ َما ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  ُّ َُم ََ ََۡع ََۡم َۡ  بِهِۦ ٱ

جُ  اتُوُهنّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنّ 
ُ
ۚ  ورَُهنّ أ ٗة َُ َُم َِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  ََرِ�  ِمنۢ  بِهِۦ تََ�َٰضۡي

ةِ�  َ�ۡعدِ  َُ َ  إِنّ  ٱۡلَفرِ� َّ  ]  ٢٤ -٢٢: النساء[ ﴾ ٢ َحِكيٗما َعلِيًما َ�نَ  ٱ

ความวา และจงอยาแตงงานกับบรรดาหญิงท่ีบิดาของพวกเจาได

แตงงานมาแลว นอกจากท่ีไดผานพนมาเทาน้ัน แทจริงมันเปนส่ิงลามก
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และนาเกลียดยิ่ง และเปนวิถีทางท่ีชั่ว ท่ีไดถูกหามแกพวกเจาน้ันคือ

มารดาของพวกเจา ลูกหญิงของพวกเจา พ่ีนองหญิงของพวกเจา พ่ีนอง

หญิงแหงบิดาของพวกเจา บุตรหญิงของพ่ีหรือนองชายของพวกเจา และ

บุตรหญิงของพ่ีหรือนองหญิงของพวกเจาและมารดาของพวกเจาท่ีใหนม

แกพวกเจาและพ่ีนองหญิงของพวกเจาเน่ืองจากการดื่มนม และมารดา

ภรรยาของพวกเจาและลูกเล้ียงของพวกเจาท่ีอยูในตักของพวกเจาจาก

ภรรยาของพวกเจาท่ีพวกเจาไดสมสูนาง แตถาพวกเจามิไดสมสูนางแลว 

ก็ไมมีบาปใดๆ แกพวกเจาและภรรยาของบุตรพวกเจาท่ีมาจากเชื้อสาย

ของพวกเจา และการท่ีพวกเจารวมระหวางหญิงสองพ่ีนองไวดวยกัน 

นอกจากท่ีไดผานพนไปแลวเทาน้ัน แทจริงอัลลอฮ เปนผูทรงอภัย ผูทรง

เมตตาเสมอ และบรรดาหญิงท่ีอยูในปกครองของสามี นอกจากท่ีมือขวา

ของพวกเจาครอบครอง เปนบทบัญญัติของอัลลอฮท่ีมีแกพวกเจา และ

ไดถูกอนุมัติใหแกพวกเจาท่ีนอกเหนือจากน้ัน ในการท่ีพวกเจาจะ

แสวงหามาดวยทรัพยของพวกเจา ในฐานะเปนผูแตงงาน มิใชในฐานะผู

ลวงประเวณี ดังน้ันหญิงใดท่ีพวกเจาเสพสุขดวยนางจากบรรดาหญิง

เหลาน้ัน ก็จงใหแกพวกนาง ซึ่งสินตอบแทนแกพวกนาง ตามท่ีกําหนดไว 

และไมเปนบาปใดๆ แกพวกเจาในส่ิงท่ีพวกเจาตางยินยอมกันในส่ิงน้ัน 

หลังจากท่ีมีกําหนดน้ันขึ้น แทจริงอัลลอฮเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชา

ญาณ54 

                                                           
54 อัน-นิซาอฺ (๔): 22-24  
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 จากอายะฮขฺางตน ชายมุสลิมหามแตงงานกับบุคคลตอไปน้ี 

1. มารดา 

2. ภรรยาของบิดา   

3. บุตรหญิง (รวมท้ังหลานหญิงและหญิงผูสืบเชื้อหญิงสาย

โดยตรงลงไป) 

4. พ่ีนองหญิง (บิดามารดาเดียวกัน บิดาเดียวกันหรือมารดา

เดียวกัน) 

5. พ่ีสาวหรือนองสาวของบิดา (รวมท้ังพ่ีสาวนองสาวของปู) 

6. พ่ีสาวหรือนองสาวของมารดา (รวมท้ังพ่ีสาวนองสาวของ

ยาย) 

7. บุตรสาวของพ่ีชายและนองชาย 

8. แมนม 

9. พ่ีสาวหรือนองสาวของแมนม 

10. บุตรหญิงของพ่ีสาวและนองสาว 

11. พ่ีสาวหรือนองสาวรวมนํ้านม 

12. มารดาของภรรยา 

13. บุตรสาวของภรรยา (คือบุตรสาวของภรรยาซึ่งเกิดจาก

สามีคนกอน ในกรณีท่ีเขาไดรวมประเวณีกับภรรยาคน



 

70 

ดังกลาวแลว แตถาหากเขายังไมไดรวมประเวณีกับภรรยา 

บุตรสาวของภรรยายังไมเปนท่ีตองหามสําหรับเขา) 

14. ลูกสะใภ 

 

เหตุผลสําคัญของการหามดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานสาม

ประการดวยกัน ไดแก ความสัมพันธทางสายโลหิต ความสัมพันธ

ทางการแตงงานและความสัมพันธทางนํ้านม เพ่ือการอยูรวมกันในสังคม

อยางเปนระเบียบ ผูคนตองปฏิบัติตามขอจํากัดของการแตงงานดังกลาว 

นอกจากน้ี ยังมีขอหามในการแตงงานกับบุคคลกลุมหน่ึงเปน

การชั่วคราว เน่ืองจากมีขอจํากัดบางอยาง แตถาขอจํากัดดังกลาวเกิด

เปล่ียนแปลงในภายหลังขอหามในการแตงงานก็จะส้ินสุดลงทันที ดั่ง

กรณีท่ีจะกลาวตอไปน้ี 

1.ชายไมสามารถมีภรรยามากกวาหน่ึงคนซึ่งมีความสัมพันธ

ฉันทพ่ีนองกันหรือมีความสัมพันธระหวางหลานกับปา นาหรืออาแลวแต

กรณี 

2. หามชายแตงงานกับหญิงท่ีมีสามีแลว อยางไรก็ตาม ขอหาม

ดังกลาวจะส้ินสุดลงทันทีเมื่อการแตงงานของหญิงน้ันไดส้ินสุดลงไมวา

เปนกรณีสามีเสียชีวิตหรือการหยาท่ีครบอิดดะฮฺ (ระยะเวลาการรอคอย

ของหญิงหลังจากการสมรสส้ินสุดลง) 
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3. หามชายแตงงานมากกวาส่ีคนในเวลาเดียวกัน ขอหามน้ีจะ

ส้ินสุดลงเมื่อมีการหยาภรรยาคนใดคนหน่ึงหรือภรรยาคนใดคนหน่ึงได

เสียชีวิต 

4. หามชายแตงงานกับหญิงท่ีกําลังอยูในชวงเวลาของอิดดะฮฺ 

เกี่ยวกับขอหามขอสุดทายน้ี อัลลอฮฺไดทรงส่ังใหมุสลิมปฏิบัติ

อยางถูกตองและเหมาะสมท่ีสุด  โดยท่ีพระองคตรัสไววา 

ِٰ�ن ﴿ ََ ا تَُواِعُدوُهنّ  ّ�  َو ّ ن إِّ�ٓ  ِِ
َ
ْ  أ ولُوا َُ ۚ  قَۡوٗ�  ََ ا َٗ ْ  َوَ�  ّمۡعُرو َدةَ  ََۡعزُِموا َۡ �ُ 

َۡلُغَ  َحّ�ٰ  ٱََِّ�حِ  َجلَُهۥۚ  ٱۡلِكَ�ُٰب  َُ
َ
 ]  ٢٣٥: لقةيا[ ﴾ أ

ความวา แตทวาพวกเจาอยาไดสัญญาแกนางเปนการลับ นอกจากพวก

เจาจะกลาวถอยคําอันดีเทาน้ัน และจงอยาปลงใจซึ่งการทําพิธีแตงงาน

จนกวาเวลาท่ีถูกกําหนดไวจะบรรลุถึงความส้ินสุดของมัน P54F

55 

 

จากอายะฮฺอัล-กุรอานขางตน อัลลอฮฺทรงหามสูขอหญิงท่ีกําลัง

อยูในชวงของอิดดะฮฺหลังการเสียชีวิตของสามีหรือหลังการหยาท่ีไมอาจ

กลับคืนดีได อยางไรก็ตาม เขาสามารถสงขอความใหแกหญิงเพ่ือใหนาง

รูวาเขาสนใจและประสงคแตงงานกับนาง เชน “ฉันกําลังมองหาหญิงท่ีมี

มารยาทงาม” แตถาหญิงยังอยูในชวงอิดดะฮของการหยาท่ีสามารถคืนดี

ไดแลว ชายไมมีสิทธิเสนอขอความใดๆท่ีแสดงถึงการขอนางแตงงาน 

ท้ังน้ีเน่ืองจากวาหญิงดังกลาวยังถือวาเปนภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายของ

                                                           
55 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): ๒๓๕ 
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สามีผูหยาอยู แทจริงแลวการหามเชนวาน้ีเปนประโยชนอยางมาก เพราะ

สามารถปองกันมิใหชายเปนตนเหตุของความแตกแยกภายในครอบครัว

อ่ืนท่ียังมีโอกาสประนีประนอมคืนดีกันหลังจากท่ีสามีภรรยาหันหลัง

ใหแกกัน 

 

การสูขอหญิงคนเดียวกันของชายสองคน 

 ทานนบีหามมิใหชายสองคนสูขอหญิงคนเดียวกัน เน่ืองจาก

การกระทําดังกลาวจะสรางความเปนศัตรูระหวางพ่ีนองมุสลิมดวยกัน 

 ทานนบีไดกลาววา “ผูศรัทธาเปนพ่ีนองของผูศรัทธา” ดังน้ัน

หามมุสลิมตอรองในส่ิงท่ีพ่ีนองของเขาไดตอรองไปแลว และหามสูขอ

หญิงท่ีพ่ีนองของเขาไดสูขอไปแลว ยกเวนผูท่ีสูขอไดสละสิทธิดวยความ

สมัครใจ 

 อิมามอบูหะนีฟะฮฺ อิมามชาฟอียและอิมามมาลิกใหทัศนะวา

การสูขอหญิงท่ีคนอ่ืนสูขอแลวน้ันถือวาเปนบาป อยางไรก็ตาม ถาการ

แตงงานเกิดขึ้นในท่ีสุดก็ถือวามีผลตามกฎหมาย แตชายตองขอโทษชาย

คนแรกพรอมๆกับขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ56 แตอีหมามซอฮิรีย ถือวาการ

แตงงานดังกลาวเปนโมฆะ อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา

ทัศนะแรกนาจะถูกตองมากกวา 

    

                                                           
56 อิบนุ อาซากิร, กีตาบ อาซัล อัล–เมาวาวิก, เลม 2, หนา 68 
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ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาในชีวิตการสมรส 

 อิสลามไดกําชับใหสรางสังคมท่ีมั่นคงโดยผานสถาบัน

ครอบครัวท่ีสมบูรณ อิสลามไดมอบบทบาทหนาท่ีใหแกท้ังชายและหญิง

ในการสรางครอบครัวท่ีมีความสุขและสมบูรณ อิสลามไมสนับสนุนให

สามีภรรยาทําในเร่ืองท่ีไรสาระหรือมัวแตขัดแยงในเร่ืองของความเทา

เทียมกัน แตอิสลามไดกําชับใหสามีภรรยาดําเนินชีวิตอยางราบร่ืน ดัง

ท่ีอัลลอฮฺตรัสในอัล-กรุอานไววา 

ُٰمونَ  ٱلّرَِجاُل  ﴿ َّ آءِ  َ�َ  قَ ََ ِ َل  بَِما ٱلّن ُّ ََ  ُ َّ ُهمۡ  ٱ َُ ٰ  َ�ۡع ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ ْ  َوََِما وا َُ نَف
َ
 أ

ِ  ِمنۡ  ٰل ََ ۡم
َ
ٰلَِ�ُٰت  ِهمۚۡ أ َّ ۚ  َحفَِظ  بَِما ّلِۡلَغۡيبِ  َ�ٰفَِ�ٰتٞ  َ�ٰنَِ�ٌٰت  ََٱل ُ َّ ِٰ�  ٱ َّ  َوٱ

وزَُهنّ  َ�َاَُونَ  َُ ُ اِجعِ  ِ�  َوٱۡهُجُروُهنّ  ََعُِظوُهنّ  � َُ َُوُهّنۖ  ٱلَۡم ِ ۡۡ َطۡعَنُ�مۡ  ََإِنۡ  َوٱ
َ
 أ

 �َََ  ْ َُۡغوا ۗ  َعلَۡيِهنّ  ََ بِيً� َ  إِنّ  ََ َّ  ]  ٣٤: النساء[ ﴾ ٣ َكَِٗ�� لِّيٗاعَ  َ�نَ  ٱ
ความวา บรรดาชายน้ัน คือผูท่ีทําหนาท่ีปกครองเล้ียงดูผูหญิง เน่ืองดวย

การท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหบางคนของพวกเขาเหนือกวาอีกบางคน และดวย

การท่ีพวกเขาไดจายไปจากทรัพยของพวกเขา บรรดากุลสตรีน้ันคือผู

จงรักภักด ีผูรักษาในทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูลับหลังสามี เน่ืองดวยส่ิงท่ีอัลลอ

ฮฺทรงรักษาไว และบรรดาหญิงท่ีพวกเจาหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนาง

น้ัน ก็จงกลาวตักเตือนนางและทอดท้ิงไวแตลําพังในท่ีนอน และจงเฆ่ียน

นางแตถานางเชื่อฟงพวกเจาแลว ก็จงอยาหาทางเอาเร่ืองแกนาง แท

จริงอัลลอฮเฺปนผูทรงสูงสงผูทรงเกรียงไกร P56F

57 

                                                           
57 อัน-นิซาอฺ (๔): ๓๔ 
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 อายะฮฺขางตนไดประกาศใหชายเปนเกาวามูน กลาวคือเปนผู

คุมครองและผูหาปจจัยยังชีพในครอบครัวเพ่ือสรางความสงบสุขและ

ความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เกาวามูนหมายถึงบุคคลท่ีตอง

รับผิดชอบในการปกปองผลประโยชนของบุคคลอ่ืน 

 ดวยรางกายท่ีแข็งแรงและสามารถทํางานหนัก ทําใหชายมี

ความเหมาะสมกับในการทําหนาท่ีเกาวามูนเหนือหญิง ยิ่งกวาน้ัน การมี

หัวหนาครอบครัวเปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่ง ท้ังน้ีเพ่ือความราบร่ืนของกิจการใน

ครอบครัว ในการน้ีหัวหนาครอบครัวตองมีความสามารถในการจัดการ

ระหวางสมาชิกภายในครอบครัวโดยสามารถส่ังใหพวกเขาปฏิบัติตามใน

ส่ิงท่ีตองทํา ดวยเหตุน้ี ภรรยาตองเชื่อฟงสามีและบุตรตองเชื่อฟงบิดา

มารดา 

 อยางไรก็ตาม เราตองตระหนักอยูเสมอวาภรรยาไมจําเปนตอง

เชื่อฟงสามีถาหากเขาส่ังใหนางกระทําในส่ิงท่ีขัดกับหลักการของศาสนา

เน่ืองจากการปฏิบัติตามหลักการศาสนามีความสําคัญกวา 

 อายะฮฺขางตนไดอธิบายถึงมาตรการสําหรับใชในการคล่ีคลาย

ความขัดแยงท่ีอาจขึ้นในชีวิตของการแตงงาน  มาตรการดังกลาวไดแก 

 1.  การตักเตือน 

 ในขั้นแรกผูเปนสามีควรวากลาวตักเตือนผูเปนภรรยาดวย

ความสุภาพ  ถาหากมาตรการน้ีเปนผลสําเร็จก็ไมจําเปนตองใชมาตรการ

อ่ืนอีกตอไป 
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 2.  หยุดความสัมพันธชั่วคราว 

 ถาหากการตักเตือนของสามีไมเปนผล สามีอาจปฏิเสธท่ีจะ

รวมหลับนอนกับภรรยากลาวคือ  เขาอาจระงับความสัมพันธฉันทสามี

ภรรยาเปนการชั่วคราว  แตการกระทําดังกลาวน้ีจะตองจํากัดระยะเวลา

ท่ีเหมาะสมและไมสมควรกระทําโดยไมมีกําหนดเวลา 

 3.  การเฆ่ียนตีที่ไมรุนแรง 

 นักกฎหมายอิสลามสวนใหญไมสนับสนุนใหมุสลิมเฆี่ยนตี

ภรรยา  อยางไรก็ตามถาภรรยาขัดคําส่ังของอัลลอฮและคําส่ังสอนของ

ทานนบีแลว การลงโทษดวยการเฆี่ยนตีท่ีไมรุนแรงอาจเปนส่ิงจําเปน  

อยางไรก็ตาม ทานนบีกําชับไมใหตบบนใบหนาของภรรยาหรือการเฆ่ียน

ตีซึ่งอาจจะทําใหเกิดแผลบนเรือนรางของนาง 

 ในกรณีการใชมาตรการดังกลาวขางตนประสบความสําเร็จใน

การแกไขพฤติกรรมของภรรยา  อัลลอฮทรงส่ังมิใหสามีหาขอบกพรองใน

ตัวภรรยา  เพ่ือหาสาเหตุลงโทษนางอีก 

 ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาถูกอธิบายไวในอา

ยะฮฺอัล-กรุอานดังตอไปน้ี 

َُمۡ  ّلُ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنّ ﴿ ن
َ
 ]  ١٨٧: القةي[ ﴾ لُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

ความวา นางท้ังหลายน้ันคือเคร่ืองนุงหมของพวกเจา และพวกเจาก็คือ

เคร่ืองนุงหมของพวกนาง P57F

58 

                                                           
58 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 187 
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ในอายะฮอ่ืฺนอัลลอฮตฺรัสวา 

َوىٰ  َوِ�َاُس ﴿ َۡ ِ  َءاَ�ِٰت  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  َخۡ�ٞۚ  َ�ٰلَِك  ٱّ� َّ  ﴾ ٢ يَّذّكُرونَ  لََعّلُهمۡ  ٱ
 ]  ٢٦: االعةاف[

ความวา และเคร่ืองนุงหมแหงความยําเกรงน่ันคือส่ิงท่ีดียิ่ง น่ันแหละคือ

สวนหน่ึงจากบรรดาโองการของอัลลอฮฺ เพ่ือวาเขาเหลาน้ันจะไดรําลึก P58F

59
P  

 

 จากการเปรียบเทียบดังกลาว สามารถเขาใจวาสามีภรรยาควร

จะเปนเคร่ืองนุงหมท่ีคอยใหความคุมกัน ปลอบประโลมใจ ดังน้ันอัลลอฮ

จึงตองการใหสามีและภรรยาใหความรักซึ่งกันและกัน 

 อัลลอฮตฺรัสในอายะฮฺอ่ืนอีกวา 

ۗ  َعلَۡيِهنّ  َولِلّرَِجالِ ﴿ ُ  َدرََجةٞ َّ  ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ ٢ َحِكيمٌ  �زٌ َعزِ  َوٱ
ความวา และสําหรับบรรดาชายน้ันมีฐานะเหนือกวาพวกนางขั้นหน่ึง

และอัลลอฮน้ัฺนเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ P59F

60 

 

 คํากลาวท่ีวาชายมีความเหนือกวาหญิงน้ันหมายถึงอํานาจ

สูงสุดภายในบานจะเปนของสามี  เน่ืองจากภาระท่ีหนักอ้ึงตาง ๆ เปน

ความรับผิดชอบของสามีดังท่ีอัลลอฮฺตรัสในอีกอายะฮฺหน่ึงวา 

                                                           
59 อัล-อะอฺรอฟ (๗): 26 
60 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 228 
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ُٰمونَ  ٱلّرَِجاُل  ﴿ َّ آءِ  َ�َ  قَ ََ ِ َل  بَِما ٱلّن ُّ ََ  ُ َّ ُهمۡ  ٱ َُ ٰ  َ�ۡع ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ ْ  َوََِما وا َُ نَف
َ
 أ

ٰلِِهمۚۡ  ِمنۡ  ََ ۡم
َ
 ]  ٣٤: النساء[ ﴾ أ

ความวา บรรดาชายน้ัน คือผูท่ีทําหนาท่ีปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง 

เน่ืองดวยการท่ีอัลลอฮไดทรงใหบางคนของพวกเขาเหนือกวาอีกบางคน 

และดวยการท่ีพวกเขาไดจายไปจากทรัพยของพวกเขา P60F

61
P  

 

 เมื่อดูความสัมพันธระหวางบทบาทของชายและหญิงภายใน

บานแลวจะพบวา  มีความสมดุลยและเหมาะสมทุกประการ เน่ืองจาก

เพศท้ังสองมีความสําคัญอยางเทาเทียมกันในการสรางพ้ืนฐานท่ีมั่นคง

ใหแกสังคม 

 อัลลอฮทรงเคี่ยวเข็ญใหชายปฏิบัติตอภรรยาดวยความเมตตา 

พระองคตรัสอีกวา 

َُُموُهنّ  ََإِن﴿ ٰ  َكرِۡه ََ َع ن ََ
َ
ْ  أ ُ  َوَ�ۡجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  تَۡ�َرُهوا َّ � َِيهِ  ٱ  ١ َكثِٗ�� َخۡ�ٗ

 ]  ١٩: النساء[ ﴾
ความวา หากพวกเจาเกลียดพวกนาง ก็อาจเปนไปไดวาการท่ีพวกเจา

เกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรงใหมีในส่ิงน้ัน ซึ่งความดีอัน

มากมาย P61F

62
P  

 

                                                           
61 อัน-นิซาอฺ (๔): 34 
62 อัน-นิซาอฺ (๔): ๑๙ 
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 ในคุตบะฮฺของทานนบีท่ีทุงอะเราะฟะฮฺ ทานไดกําชับใหมุสลิม

มีความเมตตาและโอบออมอารีตอภรรยา  ดั่งใจความดังตอไปน้ี 

โอ  มนุษยท้ังหลาย!  พวกเจามีสิทธิเหนือภรรยาเหมือนกับ

พวกนางมีสิทธิเหนือพวกเจา  สิทธิของพวกเจาก็คือพวกนาง

ตองดําเนินชีวิตดวยความดีงาม  และไมอนุญาตใหคนท่ีพวก

เจาไมชอบเขาบาน  และอีกส่ิงหน่ึงคือ  พวกนางจะตองไมทํา

ส่ิงชั่วราย  ถาหากวาพวกนางกระทําส่ิงเหลาน้ี  พระองค

อัลลอฮทรงอนุญาตใหพวกเจาแยกเตียงนอนกับพวกนาง  ท้ังน้ี

เพ่ือใหพวกนางไดปรับปรุงและแกไขวิถีชีวิตท่ีเลวรายเหลาน้ัน  

พวกเจาอาจลงโทษพวกนางดวยการเฆี่ยนตีอยางแผวเบาท่ีไม

กอใหเกิดอันตรายตอรางกายของพวกนาง  แตในกรณีท่ีพวก

นางไมไดเปนเชนน้ันแลว  เปนหนาท่ีของพวกเจาท่ีจะตอง

จัดหาอาหารและเคร่ืองนุงหมใหแกพวกนางตามความสามารถ

ของพวกเจา  จงจําไว !  การปฏิบัติตอภรรยาของพวกเจา

จะตองเปนไปดวยความถูกตองและมีความเมตตาในฐานะท่ี

พวกนางอยูในความดูแลของพวกเจาและไมสามารถปกปอง

สิทธิของตัวเอง  ในวันท่ีพวกเจาแตงงานกับพวกนาง  พวกเจา

ถือวาพวกนางเปน อามานะห  ของพระองคอัลลอฮท่ีมอบ

ใหแกพวกเจา ดังน้ัน  พวกเจาจงนําพวกนางกลับไปยังบาน

และปฏิบัติตอพวกนางตามคําส่ังของพระองค 
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การสมรสกับผูตั้งภาคี (มุชริกะฮฺ) 

 หามชายมุสลิมแตงงานกับหญิงผูตั้งภาคีอยางเด็ดขาด  ไมวา

นางจะสักการะรูปเจว็ด  สัตว  ตนไม หรือกอนหิน  ดั่งท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

ْ  َوَ�  ﴿ َمةٞ  يُۡؤِمّنۚ  َحّ�ٰ  ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت  تَنِكُحوا
َ
 َولَوۡ  ّمۡ�َِ�ةٖ  ّمِن َخۡ�ٞ  ّمۡؤِمَنةٌ  َوَ�

َُۡ�ۡمۗ  ََ ۡعَج
َ
 ]  ٢٢١: القةي[ ﴾ أ

ความวา และพวกเจาจงอยาแตงงานกับหญิงมุชริกจนกวานางจะศรัทธา 

และทาสหญิงท่ีเปนผูศรัทธาน้ันดีกวาหญิงท่ีเปนมุชริก แมวานางไดทําให

พวกเจาพึงใจก็ตาม P62F

63 

 

 อายะฮฺขางตนกลาวถึงกันนาซ  อิบนุฮาเซ็น  อัล-ฆอนาวียืท่ี

ชมชอบหญิงผูตั้งภาคีซึ่งเขารูจักนางกอนเขารับอิสลาม หญิงคนดังกลาว

มีชื่อวา อานาก หญิงคนน้ีไดขอใหกันนาซแตงงานกับนาง กันนาซจึงขอ

อนุญาตจากทานนบี ดังน้ัน อัลลอฮจฺึงประทานอายะฮฺขางตน ทานนบีได

แนะนํากันนาซวาเขาไมควรแตงงานกับนาง เน่ืองจากเขาเปนมุสลิมใน

ขณะท่ีนางเปนผูตั้งภาคี P63F64
P  

อยางไรก็ตาม  อัลดุลลอฮฺ อิบนุอับบาซ  มีทัศนะท่ีแตกตางกัน

เกี่ยวกับสาเหตุท่ีอัลลอฮฺทรงประทานอายะฮฺดังกลาว โดยใหทัศนะวา 

สาเหตุของการประทานอายะฮฺขางตนเน่ืองจากคร้ังหน่ึงอับดุลลอฮ ฺ อิบนุ

                                                           
63 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): ๒๒๑ 
64 อัล-ญะมีอฺ ลี-อะหฺกาม อัล-กรุอาน, เลม 3, หนา 67  
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เราะวาหะฮฺ เกิดโกรธกร้ิวทาสีของตัวเองและเมื่อทานนบีไดถามเขา

เกี่ยวกับทาสีหญิงคนดังกลาว เขาไดบอกแกทานนบีวานางถือศีลอด ทํา

การละหมาดอยางถูกตอง และมีความเชื่อวาไมมีพระเจาองคใดนอกจาก

อัลลอฮแฺละทานนบีมุฮัมหมัดคือศาสนทูตของพระองค เมื่อไดฟงดังกลาว

แลวทานนบีไดบอกแกอับดุลลอฮฺวานางไดกลายเปนผูศรัทธาแลว  

หลังจากน้ันอับดุลลอฮฺประกาศใหนางเปนอิสระและไดแตงงานกับนาง  

มีมุสลิมหลายคนเยาะเยยถากถางเขาท่ีแตงงานกับทาสีเน่ืองจากพวกเขา

เหลาน้ันชอบท่ีจะแตงงานกับหญิงผูตั้งภาคีซึ่งมีวงศตระกูลท่ีสูงศักดิ์ อา

ยะฮฺขางตนแสดงใหเห็นวาอัลลอฮทฺรงอนุญาตการแตงงานของอับดุลลอ

ฮฺดังกลาว 

 ถาหญิงมุสลิมพนจากศาสนาอิสลาม นางก็จะกลายเปนภรรยา

ท่ีไมถูกตองของชายมุสลิมทันที ดังน้ันความสัมพันธของนางกับสามี

มุสลิมจะส้ินสุดลงแตเวลาท่ีเขาพนจากศาสนาอิสลาม 

 เหตุผลท่ีอัลลอฮฺทรงหามชายมุสลิมมิใหแตงงานกับหญิงผูตั้ง

ภาคีในอายะฮฺ 221  ของซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ น้ัน เน่ืองมาจาก

ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยามิไดมเีฉพาะในดานเพศสัมพันธทา

น้ัน  แตยังรวมถึงความสัมพันธดานจิตวิญญาณและวัฒนธรรม  มีความ

เปนไปไดสูงท่ีชายมุสลิมจะโนมนาวภรรยาผูตั้งภาคีและลูก ๆ หันมารับ

นับถือศาสนาอิสลาม แตก็มีความเปนไดเชนเดียวกันวาหญิงผูตั้งภาคีจะ

นําสามีมุสลิมและลูก ๆ ไปสูการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ ดังน้ันอิสลามไมยอม
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เส่ียงในเร่ืองท่ีสําคัญเชนน้ีอยางเด็ดขาด  อิสลามไมประสงคท่ีจะให

มุสลิมผสมผสานระหวางความเปนอิสลามกับไมใชอิสลามภายใน

ครอบครัว  ผูตั้งภาคีอาจเห็นดีเห็นงามในเร่ืองดังกลาวตามหลักการของ

เสรีภาพ  แตสําหรับมุสลิมท่ีนับถือพระเจาองคเดียวแลวการแตงงานตอง

คํานึงถึงศาสนามากกวาความตองการทางเพศ ท้ังน้ีเพ่ือใหตัวเขาเองและ

ลูกหลานหลุดพนจากการตั้งภาคีตอพระเจาและหลุดพนจากไฟนรก 

 

การแตงงานกับหญิงแหงคัมภีร 

 อิสลามถือวาผูนับถือศาสนายิวและคริสเตียนเปนชาวคัมภีร

(อัฮลฺ อัล-กีตาบ) เน่ืองจากพวกเขาเชื่อในคัมภีรเตารอฮฺและอินญีล 

ท่ีอัลลอฮฺทรงประทานใหแกศาสดามูซา(มเสส) และอีซา(พระเยซู) 

ตามลําดับ การแตงงานกับหญิงซึ่งเปนชาวคัมภีร (อัฮลฺ อัล-กีตาบ) เปน

ส่ิงอนุมัติในอิสลามดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา 

ِحّل  مَ ٱۡ�َوۡ  ﴿
ُ
ِينَ  َوَطَعامُ  ٱلّطّيَِ�ُٰتۖ  لَُ�مُ  أ َّ ْ  ٱ وتُوا

ُ
 ّلُ�مۡ  ِحّلٞ  ٱۡلِكَ�َٰب  أ

ِينَ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  لُّهۡمۖ  ِحّلٞ  َوَطَعاُمُ�مۡ  َّ  ٱ
 ْ وتُوا

ُ
َۡلُِ�مۡ  ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ �َ  ٓ َُُموُهنّ  إَِذا ُجورَُهنّ  َءاتَۡي

ُ
ِۡصنِ�َ  أ  ُمَ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ُُ

َِّخِذيٓ  َوَ�  ۡخَداٖن�  ُم
َ
يَ�ٰنِ  يَۡ�ُفرۡ  َوَمن أ دۡ  بِٱۡ�ِ ََ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َوُهوَ  َ�َملُُهۥ َحََِط  ََ

 ]  ٥: دي اأائ[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ 
ความวา วันน้ีส่ิงดีๆท้ังหลายไดถูกอนุมัติแกพวกเจาแลว และอาหารของ

บรรดาผูท่ีไดรับคัมภีรน้ันเปนท่ีอนุมัติแกพวกเจา และอาหารของพวกเจา



 

82 

ก็เปนท่ีอนุมัติแกพวกเขาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมูผูศรัทธาหญิง 

และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมูผูท่ีไดรับคัมภีรกอนจากพวกเจาก็เปนท่ี

อนุมัติแกพวกเจาดวย เมื่อพวกเจาไดมอบใหแกพวกนางซึ่งมะฮฺรฺของ

พวกนางในฐานะเปนผูแตงงาน มิใชเปนผูกระทําการซินาโดยเปดเผย 

และมิใชยึดเอานางเปนเพ่ือน โดยกระทําซินาลับๆ และผูใดปฏิเสธการ

ศรัทธาแนนอนงานของเขาก็ไรผล ขณะเดียวกันในวันปรโลกพวกเขาจะ

อยูในหมูผูท่ีขาดทุน65  

 

 บรรดานักกฎหมายอิสลามของซุนนียตางเห็นพองตองกันวา  

การแตงงานกับหญิงท่ีนับถือศาสนายิวและคริสเตียนเปนส่ิงอนุมัติ เศาะ

ฮาบะฮฺหลายทานท่ีปฏิบัติในเร่ืองดังกลาว เชน อุสมาน  ฏ็อลหะฮฺ   อิบนุ

อับบาซ ญาบิร และหุซัยฟะฮฺ  รวมถึงมุสลิมหลังยุคเศาะฮาบะฮฺ (ตาบี

อูน) เชน ซะอีด อิบนุ อัล-มุซัยยิบ  อัล-หัซซัน  มุญาฮิด  ฏอวูส  อักเราะ

มะฮฺ และบุคคลอ่ืน ๆ อีกหลายทาน 

 อยางไรก็ตาม  อับดุลลอฮ ฺอิบนุอุมัร  กลับใหทัศนะวา มุสลิมไม

ควรแตงงานกับหญิงชาวยิวหรือคริสเตียน โดยกลาววา  “อัลลอฮทรง

หามเราแตงงานกับผูตั้งภาคี  และฉันไมเขาใจเลยวาทําไมศาสนา

ดังกลาวจึงไมถือวานับถือในพระเจาหลายองคในเมื่อหญิงพูดวาพระ

เจาของพวกเขาคืออีซา ซึ่งเปนบาวของพระองคอัลลอฮฺ” 

                                                           
65 อัล-มาอิดะฮฺ (๕): ๕ 
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บทท่ี  4 

การมีภรรยาหลายคนกับปรากฏการณของความเขาใจผิด 
 

 สงครามและภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นน้ันเปนสาเหตุทําใหชายใน

สังคมลดจํานวนนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนของหญิง ทําใหหญิง

จํานวนมากตองขาดท่ีพ่ึงและผูใหความชวยเหลือ จากผลดังกลาวทําให

หญิงมีสองทางเลือก คือครองตัวอยูคนเดียว หรือเลือกอยูภายใตความ

คุมครองของผูอ่ืน  ซึ่งอิสลามสนับสนุนใหหญิงเลือกทางท่ีสองมากกวา 

เน่ืองจากจะทําใหสังคมเกิดความมั่นคงและมีศีลธรรม  อิสลามไม

อนุญาตใหหญิงอยูภายใตความคุมครองของชายคนใดท่ีมิใชสามีของ

นางหรือเปนญาติใกลชิดท่ีนางแตงงานไมได 

 การมีภรรยาหลายคนในสถานการณดังกลาวเปนหนทางท่ีดี

ท่ีสุด ท้ังน้ีเพ่ือสนองความตองการของหญิงท่ีตองการมีผูคุมครองและ

ดูแลอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม ถาหญิงรูสึกวานางสามารถดํารงชีวิตอยู

อยางปกติสุขโดยไมจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือหรือความคุมครอง

ของชายใดแลว ก็ไมมีใครสามารถบังคับนางใหแตงงานกับชายท่ีมีภรรยา

แลว ดังน้ันอิสลามถือวาการมีภรรยาหลายคนจะเปนการเยียวยาสังคมท่ี

บุคคลจะปฎิบัติไดก็ตอเมื่อมีความจําเปนเทาน้ัน 

 

การมีภรรยาหลายคน (polygamy) ในอัล-กรุอาน และอัซ–ซุนนะฮฺ 
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 สมัยกอนอิสลาม การมีภรรยาหลายคนเปนเร่ืองปกติสําหรับ

ชาวอาหรับ แตปฏิบัติอยางไรขอบเขต เปนสาเหตุของการกดขี่และปฏิบัติ

ท่ีไมเปนธรรมตอบรรดาภรรยาดังกลาว ดังน้ันอิสลามจึงแกไขขอบกพรอง

ดังกลาวดวยการวางกฎเกณฑวาชายสามารถมีภรรยา 4  คนในเวลา

เดียวกันโดยมีเงื่อนไขวาเขาสามารถใหความเปนธรรมตอภรรยาทุกคน

อยางเทาเทียมกัน อัลลอฮตฺรัสเกี่ยวกับเร่ืองน้ีวา 

َُمۡ  �نۡ  ﴿ ّ�  ِخۡف
َ
َ  ْ ُطوا َِ َۡ ْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ِ�  َُ آءِ  ّمِنَ  ُ�ملَ  َطاَب  َما ََٱنِ�ُحوا ََ ِ  ٱلّن

ََ  َمۡثَ�ٰ  ٰ َُمۡ  ََإِنۡ  َوُرَ�َٰعۖ  َوثَُ� ّ�  ِخۡف
َ
َ  ْ ۡعِدلُوا ِٰحَدةً  ََ ََ  ]  ٣: النساء[ ﴾ ََ

ความวา และหากพวกเจาเกรงวาจะไมสามารถใหความยุติธรรมใน

บรรดาเด็กกําพราได ก็จงแตงงานกับผูท่ีดีแกพวกเจาในหมูสตรีสองคน

หรือสามคน หรือส่ีคน แตถาพวกเจาเกรงวาพวกเจาจะใหความยุติธรรม

ไมได ก็จงมีแตหญิงเดียว P65F

66
P  

 

 อายะฮฺขางตนแสดงใหเห็นวาการมีภรรยาหลายคนจะตอง

เปนไปตามเงื่อนไขท่ีอัลลอฮฺทรงกําหนดไว จะเห็นไดวาอายะฮฺไดกลาวถึง

ความยุติธรรมท่ีจะตองปฏิบัติตอเด็กกําพราเปนพิเศษ  อัลลอฮฺทรง

ประทานอายะฮฺขางตนทันทีหลังจากท่ีสงครามอุหูดไดส้ินสุดลง เมื่อ

สังคมมุสลิมตองประสพกับปญหาเด็กกําพรา หญิงหมายและเชลย

สงคราม  การดูแลบุคคลเหลาน้ีตองเปนไปตามหลักมนุษยธรรมและ

                                                           
66 อัน-นิซาอฺ (๓): 3 
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ความเทาเทียมกัน ดังท่ีอะลียไดกลาววา  “เหตุการณไดผานพนไป

แลวแตหลักการยังคงอยู  จงแตงงานกับหญิงท่ีกําพราบิดาถาพวกเจา

มั่นใจวาจะสามารถปกปองผลประโยชนและทรัพยสินของนางดวยความ

เปนธรรม” 

 อายะฮฺขางตนไมไดจํากัดแตเพียงเด็กกําพราเทาน้ัน แตบังคับ

ใชท่ัวไปโดยคํานึงถึงกฎเกณฑการแตงงานในอิสลาม ดังน้ันนักกฎหมาย

อิสลามไดวางเงื่อนไขสําหรับการมีภรรยาหลายคนไวดังน้ี 

1. จะตองมีรายไดเพียงพอสําหรับเล้ียงดูภรรยาทุกคน 

2. จะตองปฏิบัติตอภรรยาทุกคนอยางเทาเทียมกัน ภรรยาทุก

คนจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน 

ถาชายใดไมมั่นใจวาเขาจะสามารถเล้ียงดูบรรดาภรรยาดวย

ความเสมอภาคและยุติธรรมหรือไมมีรายไดเพียงพอสําหรับเล้ียงดูภรรยา

แลว เขาควรจํากัดตัวเองดวยการมีภรรยาเพียงคนเดียว  อิมามมาลิกไดก

ลาวในหนังสือ อัล– มูวัฏฏอ วาในขณะท่ีฆ็อยลาน อิบนุซะละมะฮฺเขารับ

อิสลามน้ันเขามีภรรยาถึงสิบคน ทานนบีจึงกลาววา “จงเลือกส่ีคน

ระหวางพวกนางสวนท่ีเหลือจงปลอยใหเปนอิสระ” 

นอกจากน้ี ทานอบูดาวูดไดรายงานคํากลาวของหาริษวา “ฉัน

เขารับอิสลามและในขณะน้ันฉันมีภรรยาถึงแปดคน  ทานนบีไดกลาวกับ

ฉันวา จงเลือกส่ีคนจากพวกนาง” 

ถาหากชายมีภรรยามากกวาหน่ึงคนแลวจึงเปนหนาท่ีของเขาท่ี

ตองปฏิบัติตอพวกนางอยางเทาเทียมกัน เปาหมายหลักของการแตงงาน
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ในอิสลามคือ การสรางครอบครัวท่ีมั่นคงซึ่งสามีภรรยาและบรรดาลูก ๆ 

อยูดวยความรักและความสามัคคีดังท่ีอัลลอฮตรัสวา 

نۡ  َءاَ�َِٰهِۦٓ  َوِمنۡ  ﴿
َ
ُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َخلَقَ  أ َِ نُف

َ
ۡزَ�ٰٗجا أ

َ
ْ  أ ُكُنٓوا َۡ  وََجَعَل  إَِ�َۡها ّلِتَ

ۚ  ّمَوّدةٗ  ۡيَنُ�مبَ  ۡو�ٖ  �َ�ٰٖت  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنّ  َورَۡ�ًَة ََ ِ َََفّكُرونَ  ّل  ]  ٢١: ارةوم[ ﴾ ٢ َُ

ความวา และหน่ึงจากสัญญาณท้ังหลายของพระองคคือ ทรงสราง

คูครองแกพวกเจาจากตัวของพวกเจาเอง เพ่ือพวกเจาจะไดมีความสุขอยู

กับนาง และทรงใหมีความรักใครและความเมตตาระหวางพวกเจา 

แทจริงในการน้ี แนนอนยอมเปนสัญญาณแกหมูชนผูใครครวญ P66F

67
P   

 

ดังน้ันสามีซึ่งเปนบิดาและภรรยาซึ่งเปนมารดาของบรรดาลูก ๆ 

จะตองอยูดวยกันและรวมกันดูแลครอบครัว  มนุษยทุกคนมีอารมณและ

ความรูสึกท่ีแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม ความแตกตางดังกลาวจะไม

กอใหเกิดปญหา ถาหากคนในครอบครัวมีความเมตตาปราณี ความรัก 

ความออนโยนและความสงบสุขใหแกกัน  ถาผูใดไมมั่นใจวาเขาสามารถ

ปฏิบัติส่ิงดังกลาวแลว เขาก็ควรจํากัดตัวเองโดยมีภรรยาเพียงคนเดียว  

การมีภรรยาหลายคนเปนการแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

สถานการณท่ีจะกลาวตอไปน้ี 

1. เมื่อภรรยาเกิดโรครายแรง เชน  เปนอัมพาต  ลมบาหมู  หรือ

โรคติดตอ  ในสถานการณเชนน้ีเปนเร่ืองท่ีนาสนับสนุนถาสามีมีภรรยา

                                                           
67 อัรรูม (๓๐): 21 
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อีกคนหน่ึงเพ่ือดูแลสามีและลูกๆ ซึ่งภรรยาคนท่ีสองสามารถใหความ

ชวยเหลือภรรยาคนแรกท่ีกําลังปวยอยู 

2. เมื่อแพทยพิสูจนวาภรรยาเปนหมัน  สามีควรแตงงานกับ

ภรรยาคนท่ีสองเพ่ือใหกําเนิดบุตร เน่ืองจากวาบุตรน้ันถือวาเปนสวนหน่ึง

ของชีวิต 

3. เมื่อภรรยาวิกลจริต ในกรณีน้ีสามีและลูกจะประสบกับ

ปญหาอันใหญหลวง 

4. เมื่อหญิงถึงวัยชราและกลายเปนผูออนแอ สุขภาพไม

แข็งแรง จนไมสามารถจัดการ ดูแลบานและทรัพยสินของสามีได 

5. เมื่อสามีพบวาภรรยามีพฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียซึ่งไมสามารถ

แกไขได  เขาควรมีภรรยาอีกคนหน่ึง 

6. เมื่อนางออกไปจากบานของสามีและไมเชื่อฟงสามีและสามี

เห็นวาพฤติกรรมของภรรยาดังกลาวยากท่ีจะแกไขได  ดังน้ันเขาควรมี

ภรรยาอีกคนหน่ึง 

7. เมื่อชายถูกฆาในสงครามทําใหมีหญิงหมายเปนจํานวนมาก 

การมีภรรยามากกวาหน่ึงคนเปนการแกปญหาดังกลาวท่ีดีท่ีสุด 

8. นอกเหนือจากเงื่อนไขขางตนแลว ถาชายมีความรูสึกวาเขา

จําเปนตองมีภรรยาคนท่ีสองเพราะความตองการตามธรรมชาติท่ีมีอยูใน

ตัวเขาและเมื่อเขามีรายไดท่ีเพียงพอแลว ก็ควรแตงงานกับภรรยาอีกคน

หน่ึง 
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ขอจํากัดของการมีภรรยาหลายคน 

 อิสลามไดจํากัดการมีภรรยาหลายคนท่ีเคยปฏิบัติเกินขอบเขต

ในสมัยกอนอิสลามโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเปนหัวหนาเผาและผูปกครองท่ี

นิยมมีหญิงหลายคนเปนอนุภรรยา แมกระท่ังผูปกครองมุสลิมเองก็ตกอยู

ภายใตอิทธิพลของกิเลสตัณหาและมีภรรยาเกินจํานวนท่ีอิสลามได

กําหนดไว ซึ่งเปนการกระทําท่ีขัดกับหลักการบทบัญญัติอยางชัดเจน ถา

หากมีความจําเปนอยางแทจริงแลวมุสลิมสามารถมีภรรยาไดส่ีคนใน

เวลาเดียวกัน นักกฎหมายอิสลามสวนใหญไดใหทัศนะวาไมเปนท่ีอนุมัติ

สําหรับชายมุสลิมท่ีจะมีภรรยาเกินกวาส่ีคนในเวลาเดียวกัน ยกเวน

ทานนบีคนเดียว68 อูละมาอฺ .บางทานของมัสฮับซอฮิรีย  ไดอธิบายคํา 

มัษนา  ในอายะฮฺท่ี 3 ของซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺวาหมายถึง “สอง  สอง”  

และ  ซูลาษ หมายถึง “สาม  สาม”  และรุบาอฺหมายถึง “ส่ี  ส่ี”  ดังน้ันเมื่อ

รวมท้ังหมดแลวชายมีภรรยาไดสิบแปด  นอกจากน้ียังมีบางทานให

ทัศนะอยางผิด ๆ วา “มัษนา วะ ซุลาษะ วะรุบาอ”  มาพรอมกันจึงเปน

เกา ทําใหชายสามารถมีภรรยาไดถึงเกาคน แทจริงแลวท้ังหมดน้ีเปนการ

ตีความอายะฮฺอัล-กุรอานท่ีไมถูกตอง สวนคําอธิบายท่ีถูกตองของอา

ยะฮฺอัล-กุรอานดังกลาว สามารถศึกษาไดจากอัลหะดีษของทานนบีท่ีจะ

กลาวดังตอไปน้ี 

                                                           
68 ซัยยิด  ซาบิก, ฟกฮ  ซุนนะฮฺ, อางแลว, เลม 6, หนา 223 
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 ทานนบีไดพูดกับฆ็อยลาน  อิบนุ อูมัยยะฮฺ อัษ–ษะเกาะฟยซึ่ง

เพ่ิงเขารับอิสลามและเขามีภรรยาสิบคนอยูกอนแลววา  “จงเลือกส่ีคน

จากพวกนางและปลอยใหเปนอิสระในสวนท่ีเหลือ”69    

 เมื่อมุสลิมมีภรรยามากกวาหน่ึงคนแลว  ส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับ

เขาคือเล้ียงดูภรรยาทุกคนอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนในเร่ืองของ

อาหาร  ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหมและแมกระท่ังความสัมพันธทางเพศ

เทาท่ีจะทําได  ถาหากผูใดไมมั่นใจวาเขาจะสามารถกระทําในส่ิง

ดังกลาวไดแลว เขาก็ไมสมควรมีภรรยามากกวาหน่ึงคน  ดั่งท่ีอัลลอฮฺ

ตรัสวา 

َُمۡ  ََإِنۡ ﴿ ّ�  ِخۡف
َ
َ  ْ ِٰحَدةً  ََۡعِدلُوا ََ  ]  ٣: النساء[ ﴾ ََ

ความวา แตถาพวกเจาเกรงวาพวกเจาจะใหความยุติธรรมไมได ก็จงมี

แตหญิงเดียว P69F

70
P  

 

 บิลล่ี เกรแฮม (Billy Graham) กลาวถึงการมีภรรยาหลายคน

วา “ถาชาวคริสเตียนไมสามารถแกปญหาสังคมท่ีกําลังเหลวแหลกและ

อิสลามไดอนุญาตใหธรรมชาติของมนุษยดําเนินไปอยางอิสระ แตจํากัด

ใหอยูในกรอบของกฎหมาย ประเทศคริสเตียนท้ังหลายไดแสดงใหเห็นถึง

การยึดมั่นในการมีภรรยาเพียงคนเดียว แตในความเปนจริงแลวพวกเขา

                                                           
69 มาวาฮิบ ฟล – จากิล,  เลม II   หนา 403 – 404 
70 อัน-นิซาอฺ (๔): 3 
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มีภรรยาหลายคน ทุกคนรูวาการมีภรรยาหลายคนไดเกิดขึ้นในสังคม จึง

ถือไดวาอิสลามเปนศาสนาแหงความซื่อสัตยท่ีอนุญาตใหมุสลิมมีภรรยา

คนท่ีสองถาจําเปน  แตอิสลามหามการมีเพศสัมพันธอยางลับ ๆ  ท้ังน้ี

เพ่ือปกปองศีลธรรมของสังคม” 

 

วิธีการสมัยใหมที่มีตอการมีภรรยาหลายคน 

 ไดมีการวิพากษวิจารณถถึงหลักคําสอนของอิสลามวาลาสมัย

เมื่อคําสอนเหลาน้ันไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวตะวันตก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับหลักการการมีภรรยาหลายคนท่ีนักวิชาการบางทานตอตาน

อยางรุนแรง จนกระท่ังมีความพยายามอธิบายอายะฮฺอัล–กรุอานอยาง

ผิดๆวาอิสลามไมอนุมัติใหมีภรรยาหลายคน อายะฮฺดังกลาวคืออายะฮฺท่ี 

3 และ129  ของซูเราะฮฺอัน–นิซาอ .  

อายะฮฺท่ี 3 บัญญัติของซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺบัญญัติวา 

َُمۡ  �نۡ  ﴿ ّ�  ِخۡف
َ
َ  ْ ُطوا َِ َۡ ْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ِ�  َُ آءِ  ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما ََٱنِ�ُحوا ََ ِ  ٱلّن

ََ  َمۡثَ�ٰ  ٰ َُمۡ  ََإِنۡ  َوُرَ�َٰعۖ  َوثَُ� ّ�  ِخۡف
َ
َ  ْ ۡعِدلُوا ِٰحَدةً  ََ ََ  ]  ٣: النساء[ ﴾ ََ

ความวา และหากพวกเจาเกรงวาจะไมสามารถใหความยุติธรรมใน

บรรดาเด็กกําพราได ก็จงแตงงานกับผูท่ีดีแกพวกเจาในหมูสตรีสองคน

หรือสามคน หรือส่ีคน แตถาพวกเจาเกรงวาพวกเจาจะใหความยุติธรรม

ไมได ก็จงมีแตหญิงเดียว P70F

71
P  

                                                           
71 อัน-นิซาอฺ (๔): 3 
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 สวนอายะฮฺท่ี  129 บัญญัติวา 

ْ  َولَن ﴿ ََِطيُعٓوا َۡ َ ن �
َ
ْ  أ آءِ  َ�ۡ�َ  ََۡعِدلُوا ََ ِ َُۡمۖ  َولَوۡ  ٱلّن  ]  ١٢٩: النساء[ ﴾ َحَرۡص

ความวา และพวกเจาไมสามารถท่ีจะใหความยุติธรรมในระหวางบรรดา

หญิงไดเลย และแมวาพวกเจาจะมีความปราถนาอันแรงกลาก็ตาม … P71F

72
P  

  

นักวิชาการท่ีไมเห็นดวยกับการมีภรรยาหลายคนไดอธิบายวาอัล-

กุรอานท้ังสองขางตนอนุญาตใหมีภรรยามากกวาหน่ึงคนโดยมีเงื่อนไขวา

สามีตองใหความเทาเทียมและความยุติธรรมตอภรรยาทุกคน อยางไรก็

ตาม เงื่อนไขดังกลาวกระทําไดยาก  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไวในอายะฮฺ 129  

ของซูเราะฮฺขางตน ดังน้ันการมีภรรยาหลายคนไมเปนท่ีอนุมัติในอิสลาม 

เน่ืองจากเปนไปไมไดท่ีชายซึ่งมีภรรยาเกินกวาหน่ึงคนจะใหความ

ยุติธรรมท่ีสมบูรณแกบรรดาภรรยาดั่งท่ีอัลลอฮฺไดกําหนดไว 

 นักวิชาการสมัยใหมบางทานถือวาอายะฮฺ ท่ี 129 ของซูเราะฮฺ 

อัน–นิซาอ R.R เปนเงื่อนไขทางกฎหมายสําหรับการมีภรรยาหลายคน  

เน่ืองจากการเล้ียงดูอยางเทาเทียมกันเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได ดังน้ันมุสลิม

ตองมีภรรยาเพียงคนเดียว ส่ิงท่ีพวกเขามองขามก็คือความจริงของ คําวา 

“การเล้ียงดูอยางยุติธรรม”  ในท่ีอยูอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมซึ่งจะมี

                                                           
72 อัน-นิซาอฺ (๔): 129 
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ความแตกตางระหวางบุคคลหน่ึงกับอีกบุคคลหน่ึง  และจากประเทศหน่ึง

กับอีกประเทศหน่ึง  ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจของสังคม  

อยางเชน  เราไมสามารถเอาระดับมาตรฐานในเร่ืองของอาหาร เคร่ืองนุม

หมและท่ีอยูอาศัยของประเทศในยุโรปมาใชกับบางประเทศในทวีปเอเชยี

และแอฟริกา  ซึ่งมีคาครองชีพท่ีต่ํากวา  ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของสามีแต

ละคนท่ีจะตองเล้ียงดูภรรยาอยางเทาเทียมตามฐานะของตัวเอง 

 แมกระท่ังในสังคมเดียวกันก็มีสถานภาพท่ีแตกตางกัน เชน นัก

ธุรกิจจะตองเล้ียงดูภรรยาตามฐานะของเขา ในขณะท่ีผูใชแรงงานซี่งมี

รายไดต่ําก็จะตองดูเล้ียงดูภรรยาตามรายไดท่ีเขาไดรับมา ผูหญิงท่ี

แตงงานกับผูเปนกรรมกรจะมีมาตรฐานความเปนอยูต่ํากวาหญิงท่ีเปน

ภรรยาของนักธุรกิจ  ยิ่งกวาน้ันภรรยาอาจจะยอมรับฐานะของสามีดวย

ความสมัครใจและสามารถดํารงชีวิตดวยความผาสุขดังท่ีเกิดขึ้นในใน

ประเทศทวีปแอฟริกา 

 ยุคลาอาณานิคมไดสงผลกระทบตอประเทศมุสลิมตาง ๆ เปน

อยางมากเปนเหตุใหประเทศเหลาน้ีตองเปล่ียนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ

การสมรสและกําหนดขอจํากัดมิใหชายมีภรรยามากกวาหน่ึงคน ซีเรีย

เปนประเทศแรกท่ีพยายามในเร่ืองน้ี ในป 1953 รัฐไดออกกฎหมายวา

ดวยสถานะบุคคล และไดบัญญัติวา “….ผูพิพากษามีอํานาจปฏิเสธคํามี

ภรรยาคน ท่ีสองของชาย ท่ีแต ง งานแล ว  ถ าชายดั งกล าว ไม มี

ความสามารถใหการเล้ียงดูภรรยาท้ังสองได…”  (มาตราท่ี 17) มาตรา

ดังกลาวไดกําหนดมิใหชายมีภรรยาเพ่ิมเวนแตวาเขามีรายไดเพียงพอ



 

93 

สําหรับเล้ียงดูภรรยาทุกคน73 เกี่ยวกับเร่ืองน้ีนักกฎหมายชาวซีเรียซึ่งจบ

การศึกษาจากประเทศยุโรปไดอธิบายอายะฮฺท่ี 3 ของซูเราะฮฺอันนิซาอฺ .

วาเปนเงื่อนไขทางกฎหมายของการมีภรรยาหลายคนซึ่งศาลตองกําหนด

บนพ้ืนฐานของหลักการท่ีวาควรจะปดประตูท่ีอาจนําไปสูความเลวราย 

 การขออนุญาตจากศาลเปนเงื่อนไขสําคัญของการมีภรรยา

หลายคน มาตรา 17 ของกฎหมายขางตนไดบัญญัติใหอํานาจแกผู

พิพากษาในการหามมิใหชายท่ีแตงงานแลวมีภรรยาหลายคน ถาพิสูจน

ไดวาชายดังกลาวไมมีความสามารถใหการเล้ียงดูภรรยาทุกคน สวนผู

ละเมิดกฎหมายดังกลาวจะถูกลงโทษและศาลจะไมรับรองการแตงงาน

ดังกลาว  ถึงแมวากฎหมายมิไดระบุวาการแตงงานดังกลาวไมสมบูรณก็

ตาม 

 ในประเทศตูนีเซีย การมีภรรยาหลายคนเปนส่ิงตองหามโดย

เด็ดขาด ประมวลกฎหมายวาดวยสถานะบุคคลของประเทศตูนีเซียป 

1975 ไดบัญญัติวา “การมีภรรยาหลายคนเปนส่ิงตองหาม  ผูใดแตงงาน

ใหมโดยมิไดหยาขาดกับภรรยาคนแรกจะถูกจําคุกเปนเวลาหน่ึงปและ

ปรับ…..” (มาตรา 18) เปนอีกกฎหมายฉบับหน่ึงท่ีบัญญัติตามความเห็น

ของนักวิชาการสมัยใหมซึ่งถูกครอบงําโดยแนวความคิดตะวันตกท่ีถือวา

อายะฮฺท่ี 3 ของซูเราะฮฺอัน–นิซาอ ฺ  เปนเงื่อนไขทางกฎหมายของการมี

                                                           
73 Coulson,A History  of  Islamic  law,  Edinburgh. 
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ภรรยาหลายคน ดังน้ันการมีภรรยาคนท่ีสองไมเปนท่ีอนุมัติยกเวนจะมี

หลักฐานยืนยันไดวาภรรยาทุกคนจะไดรับการเล้ียงดูอยางเทาเทียมกัน 

เน่ืองจากนักวิชาการเหลาน้ีคิดวาในสภาวะสังคมและเศรษฐกิจปจจุบัน

การเล้ียงดูอยางเทาเทียมกันเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได  ดังน้ันพวกเขาจึงกลาว

วาเงื่อนไขท่ีสําคัญของการมีภรรยาหลายคนไมมีทางท่ีสามารถจะทําได  

หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือนักกฎหมายของประเทศตูนีเซียไดหามการมี

ภรรยาหลายคนโดยส้ินเชิงซึ่งเปนการขัดแยงกับโองการของอัล–กรุอาน

โดยชดัเจน 

 ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของประเทศโมร็อคโค ค.ศ. 

1958 เลือกเดินทางสายกลางโดยหามมิใหมีภรรยาหลายคน เมื่อมีขอ

สงสัยในความเทาเทียมกันของการเล้ียงดู มาตรา 30 ของกฎหมายฉบับ

น้ีบัญญัติวา “การมีภรรยาเกินหน่ึงคนเปนส่ิงตองหาม  เมื่อไมมีความ

ยุติธรรมตอภรรยา …  การสมรสกับภรรยาคนท่ีสองจะทําไมไดจนกวา

หญิงจะไดรับการบอกกลาวจากชายวาเขาไดสมรสแลว”  ศาลมีอํานาจ

เขาแทรกแซงดวยการเพิกถอนการสมรสเมื่อสามีปฏิบัติตอภรรยาไมเทา

เทียมกัน ซึ่งเปนหลักกฎหมายท่ียึดทัศนะมัซฮับมาลิกีย และอนุญาตให

ภรรยาฟองหยา  ถาหากไมไดรับการเล้ียงดูท่ีถูกตองสามี 

 ในทวีปแอฟริกาการมีภรรยาหลายคนเกิดจากปจจัยหลาย

อยาง บางคนไดรับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและบางคนตองการคนมา

ชวยงานตาง ๆ และบางคนมีภรรยาหลายคนเน่ืองจากวาภรรยาคนแรกมี

ความบกพรอง หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงวาเปาหมายของของการแตงงาน
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ของชาวแอฟริกา  ก็เพ่ือจะไดมีหญิงมาเปนผูดูแลบานและคอยชวยเหลือ

งานของสามี การมีภรรยามากกวาหน่ึงคนจะทําใหสามีมีผูชวยงานมาก

ขึ้น74 แมกระท่ังปจจุบันชายหนุมชาวแอฟริกายังคิดอยูเสมอวาการมี

ภรรยาหลายคนเปนส่ิงจําเปน 

 

การมีภรรยาหลายคนของผูที่ไมใชมุสลิม 

 คนตางศาสนิกมักคิดวาชายมุสลิมโดยสวนใหญจะมีภรรยา

มากกวาหน่ึงคน  แตเมื่อดูจากผลการสํารวจแลวจะพบวา  ผูท่ีไมใช

มุสลิมจะมีสถิติของการมีภรรยาหลายคนสูงกวาชาวมุสลิมเสียอีก เชนท่ี

ประเทศอินเดีย จากการสํารวจของ อัรชาด มะสูด(Arshad  Masood) 

พบวาผูท่ีมิใชมุสลิมโดยเฉพาะชาวฮินดู ชาวพุทธ มีสถิติของการมีภรรยา

หลายคนสูงกวาชาวมุสลิมท้ัง  ๆ ท่ีศาสนาเหลาน้ันไดหามในเร่ือง

ดังกลาว75 หลังจากท่ีอายะฮฺอัล–กรุอานท่ีกําหนดขอบเขตของ

กา รมี ภร ร ยา หลาย ค นถู กป ระ ท าน ลง มา  เป น ท่ี ปร ะ จัก ษต า ม

ประวัติศาสตรวาทานนบีไมเคยสมรสกับหญิงคนไหนอีกเลย  ขอเท็จจริง

                                                           
74 G.A.  Olawoyin.  The  System  of  Customary  Marriaga  among  the  Ifes,  

a  paper  read  at  a  Seminar  of  the  Institute  of  African  Studie,  University  

of  IFe,  1967/68, p. 2.   
75 Arshad  Masood.  Muslim  less   Polygamors  than  Non – Muslims”,  

Radiance,  January 15, 1978. 
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ท่ีเบ่ียงเบนโดยชาวตะวันตกทําใหเกิดความเขาใจผิด เพราะทานนบีได

สมรสอยางเปนทางการกับหญิงเพียงสองคนน้ันคือทานหญิงเคาะดีญะฮฺ

กับทานหญิงอาอิชะฮฺ สวนการสมรสกับภรรยาคนอ่ืน ๆ เปนไปตามภาวะ

ความจําเปนซึ่งทานนบีจะพิจารณาเปนกรณี 

 เปนเร่ืองท่ีแปลกท่ีชายคนหน่ึงอาศัยอยูในสมัยญาฮีลียะห  

(สมัยกอนอิสลาม) โดยสามารถรักษาความบริสุทธิ์และมีความถอมตน

ทามกลางสังคมท่ีเต็มไปดวยการดื่มส่ิงมึนเมาและการผิดประเวณี  เมื่อ

อายุได  25  ป  ทานไดสมรสกับหญิงหมายคนหน่ึงอายุ 40 ป และไดใช

ชีวิตคูกับนางเปนระยะเวลา 28 ป หญิงคนดังกลาวไดแกทานหญิงเคาะ

ดีญะฮ ฺจึงสงสัยวาทําไมทานจึงถูกกลาวหาวาเปนผูมักมากในกามารมณ 

การมีภรรยาถึง 9 คนของทานเร่ิมตั้งแตเมื่อทานมีอายุได  55  ป จนถึง  

59  ป 

 ในบรรดาภรรยาใหมสวนใหญของทานนบีจะมีอายุระหวาง 36 

ป ถึง 50 ป ยกเวน 2 คน ทําใหชื่อเสียงของทานขจรไปไกลท่ัวประเทศ

อาหรับตลอดจนประเทศเพ่ือนบานตาง ๆ ทําไมทานจึงไมแตงงานกับ

สาวสวย?  นอกจากน้ีเราอยาลืมวาทานนบีตองรับภาระอันหนักอ้ึงในการ

สรางอุมมะฮฺ (ประชาชาติ) มุสลิม เปนเหตุใหทานไมคอยมีเวลาพักผอน 

เวลาสวนใหญของทานหมดไปกับการเผยแผอิสลาม แมกระท่ังเวลา

สวนตัว ทานไดทําการละหมาดจนกระท่ังขาบวม เพราะเหตุใดผู ท่ี

ประพฤติตนเชนน้ีจึงยังถูกกลาวหาวาเปนคนท่ีหมกหมุนในกามารมณ 
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 ทานนบีจะมีความแตกตางจากบรรดาผูปกครองอ่ืนๆ โดย

ส้ินเชิง เพราะบุคคลเหลาน้ันจะคํานึงถึงความสุขสวนตัวเปนสําคัญ 

ทานนบีมิใชผูกดขี่และมิใชนักดื่มเหลาเมายา ไมชอบเสียงดนตรีและการ

เตนรํา และไมชอบใสเส้ือผาท่ีมีราคาแพง นอกจากน้ีทานไมเคยใหภรรยา

ใสผาไหมและใสเคร่ืองประดับทองและไมเคยนึกถึงผลประโยชนสวนตัว

กอนผลประโยชนสวนรวม  ท้ังหมดน้ีเปนการใชชีวิตอยางสมถะของผู

เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ มีอยูค ร้ังหน่ึงบรรดาภรรยาของทานนบี

เรียกรองใหเพ่ิมคาครองชีพแกพวกนาง ทานนบีจึงกลาวแกบรรดาภรรยา

ของทานวา ถาพวกนางมีความพอใจท่ีจะดําเนินชีวิตอยางสมถะก็

สามารถใชชีวิตรวมกับทาน หรือถาไมพรอมท่ีจะใชชีวิตเชนน้ัน ทานก็จะ

อยาพวกนางโดยชอบธรรม 

 เปนท่ีทราบกันดีวาในสมัยน้ัน ความปนชนเผา ทําใหชายท่ีมา

จากชนเผาหน่ึงอคติตอชายท่ีมาจากอีกเผาอ่ืน  ไมมีใครกลาปฏิรูปและ

เปล่ียนแปลงนอกจากสมาชิกของชนเผาน้ันเอง ดังน้ันเพ่ือผลประโยชน

ของอิสลาม ทานนบีจึงตองการใหทุกเผามีความสัมพันธกัน ทานตองการ

เชื่อมความสัมพันธระหวางชนเผาตาง  ๆ  ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จน

สามารถเปนพ่ีนองในศาสนา (อิควานฟดดีน) ดังกรณีภรรยาคนหน่ึงของ

ทานท่ีชื่อทานหญิงุวัยริยะฮฺ ซึ่งมาจากเผาบานู มุสตาลิก ท่ีทรงอิทธิพล 

คนของเผาน้ีเปนศัตรูกับอิสลามมาตั้งแตเร่ิมแรก แตในท่ีสุดพวกเขาถูก

กําราบโดยกองทัพมุสลิม เมื่อทานนบีไดสมรสกับทานหญิงุวัยริยะฮฺ
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แลวฝายมุสลิมก็ไดปลอยนักโทษการเมืองท่ีเปนชาวบานูมุสตาลิกออกไป

โดยใหเหตุผลวาเปนเครือญาติของทานนบี จึงไมสมควรถูกจองจํา 

นอกจากน้ีการสมรสระหวางทานนบีกับทานหญิงุวัยริยะฮฺหทําใหชน

เผาบานูมุสตาลิกท้ังหมดเขารับนับถืออิสลามและกลายเปนชนเผาท่ีรัก

ความสงบสุขและเชื่อฟงกฎหมายภายในรัฐอิสลามท่ีเกิดขึ้นใหมอยาง

เครงครัด 

 ทานหญิงมัยมุนะฮฺเปนภรรยาอีกคนหน่ึงของทานนบีท่ีมาจาก

ชนเผาท่ีทรงอิทธิพล น่ันคือ เผานัจด ทานหญิงมัยมุนะฮฺเปนนองสาวของ

ภรรยาหัวหนาเผา ชนเผาน้ีเองท่ีไดฆานักเผยแผมุสลิมท่ีสงโดยทานนบี

จํานวน 70 คนอยางโหดเห้ียม การแตงงานของทานนบีกับทานหญิงมัยมุ

นะฮฺทําใหชนเผานัจด . ท้ังหมดยอมรับการปกครองของรัฐบาลนครมะดี

นะฮฺภายใตการนําของทานนบี 

 อุมมู หะบีบะฮฺเปนภรรยาอีกคนหน่ึงของทานนบีเปนบุตรสาว

ของอบูซุฟยาน ซึ่งเปนหัวหนาเผากุร็อยซ หลังจากท่ีทานนบีไดแตงงาน

กับอุมมู หะบีบะฮฺ อบูซุฟยานไมตอสูกับฝายมุสลิมีน76อีกเลย  ถือไดวา

การแตงงานดังกลาวมีผลตอการพิชิตนครมักกะฮฺเปนอยางมาก 

 ทานหญิงเศาะฟยยะฮฺก็เปนภรรยาอีกคนหน่ึงของทานนบี นาง

เปนบุตรสาวหัวหนาชาวยิวท่ีมีนามวา ฮุยยัย  อิบนุอัคตาบ  เมื่อพิจารณา

ถึงสถานะทางครอบครัวแลว  ทานหญิงเศาะฟยยะฮฺไมสามารถไป

                                                           
76 พหูพจนของมุสลิม 
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ปรากฏตัวท่ีบานของคนธรรมดา  ดังน้ันทานนบีจึงแตงงานกับนางดวย

ตัวเอง หลังจากการแตงงานดังกลาวระหวางทานนบีและทานหญิง

เศาะฟยยะฮฺ  ชาวยิวก็ไมกลาตอตานทานนบีและเศาะฮาบะฮฺของทาน

อีกตอไป 

 สวนการแตงงานกับทานหญิงฮัฟเศาะฮฺน้ัน เปนความตองการ

ของทานนบีเอง เพ่ือจะเชื่อมความสัมพันธกับเศาฮาบะฮฺทานหน่ึง ผูซึ่ง

เปนท่ีปรึกษาและวาท่ีผูนําประชาชาติมุสลิมในอนาคต  เน่ืองจากทานนบี

ไดสมรสกับบุตรสาวของอบูบักรฺ สวนบุตรสาวของทานสองคนไดสมรส

กับทานอุษมาน และทานอะลีย  ดังน้ันทานอุมัรจึงควรเปนอีกผูหน่ึงท่ี

ทานนบีจะละเลยไมได ดังน้ันทานจึงสมรสกับทานหญิงฮัฟเซาะฮฺ เพ่ือ

กระชับความสัมพันธ และเพ่ือใหเสาหลักของประชาชาติมุสลิมมีความ

แข็งแกรงยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ีแลวการสมรสของทานนบีจะเปนการปลอบประโลม

ใหหายจากความโศกเศราเสียใจ ทานนบีจัดการใหไซหนับสมรสกับ ซัยด 

อิบนุฮารีษะฮฺ  ซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของทานเอง  แตในท่ีสุดการสมรส

ตองส้ินสุดลงดวยการหยา เมื่อทานนบีเห็นวาไซหนับตองอยูคนเดียว จึง

สงสารและมีความความรูสึกวาทานตองรับผิดชอบตอเหตุการณดังกลาว 

นอกจากน้ันทานยังตองการทําลายประเพณีท่ีถือวาบุตรบุญธรรม

เหมือนกับบุตรท่ีแทจริง  ดังน้ันทานจึงสมรสกับไซหนับเพ่ือยกเลิก

ประเพณีดั้งเดิมและแทนท่ีดวยหลักการของอิสลาม 
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 นอกจากเหตุผลทางการเมืองแลว การแตงงานของทานนบีกับ

อุมมูหะบีบะฮฺ ซึ่งเปนบุตรสาวของอบูซุฟยาน ยังมีเหตุผลอ่ืน กลาวคือ

การท่ีทานนบีเสนอคําขอแตงงานกับนาง  เน่ืองจากอุมมูหะบีบะฮฺ เคย

แตงงานกับอุบัยดุลลอฮฺและท้ังคูไดอพยพไปยังเอธิโอเปย ซึ่งตอมาอุบัย

ดุลลอฮฺเปล่ียนไปนับถือศาสนาคริสตและมีนิสัยชอบดื่มสุราจนเสียชีวิต

ในท่ีสุด สวนอุมมูหะบีบะฮฺยังคงนับถืออิสลามอยางเหนียวแนน การท่ี

สามีตองเสียชีวิตในขณะท่ีเปนคริสเตียนไดสรางความเสียใจใหแกนาง

เปนอยางยิ่ง ซึ่งเปนธรรมชาติของผูท่ีอยูในสภาพเชนน้ีท่ีตองการการ

ปลอบใจ ทานนบีจึงสงอัมรฺ อิบนุอุมัยยะฮฺ อัซ-ซามิรียไปพบกษัตริย

เอธิโอเปยพรอมดวยคําเสนอขอแตงงานกับอุมมูหะบีบะฮฺ ซึ่งไดสราง

ความปติยินดีใหแกนางเปนอยางยิ่ง จนนางตัดสินใจมอบเคร่ืองประดับ

ท้ังหมดใหแกทาสีของนาง กษัตริยเอธิโอเปยจึงจัดงานแตงงานดวย

พระองคเองโดยไมมีทานนบีอยูดวย พรอมกับจายมัฮรฺ เปนจํานวนเงิน 

400 ดิรฮัม และจัดงานเฉลิมฉลองแกอุมมูหะบีบะฮฺ   

 นอกจากน้ียังมีรายงานวาอุมมู อัล–มะซากีน (มารดาแหงผู

ยากไร) ไซหนับ บุตรีของคุซัยมะฮฺ อิบนุอัล-ฮาริษ จากเผาฮะวาซีน สามี

ของนางเปนผูท่ีอุทิศตนเพ่ืออิสลามและถูกฆาตายในสงครามอุหูด เพ่ือมิ

ใหนางตองอยูตัวคนเดียว ทานนบีจึงรับนางเปนภรรยาอีกคนหน่ึง 

 ทานนบีมีภรรยารวมท้ังหมด 11 คน  ทานหญิงเคาะดีญะฮฺ

เสียชีวิตกอนฮิจเราะฮฺ  (การอพยพจากนครมักกะฮฺไปยังนครมะดีนะฮฺ) 
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และไซหนับซึ่งเปนบุตรีของคุซัยมะฮไดเสียชีวิตหลังจากท่ีไดแตงงานกับ

ทานนบีไดเพียง 3 เดือนเทาน้ัน ซึ่งตรงกับปท่ีสามของการฮิจเราะฮฺ ดังน้ัน

ทานนบีจึงเหลือภรรยาท่ีอยูกับทานจนวาระสุดทายของชีวิต จํานวน 9 

คน และในจํานวนน้ีทานหญิงเซาดะฮฺเปนผูท่ีมีอายุมากท่ีสุด หลังจาก

ท่ีอัลลอฮทฺรงจํากัดใหมีภรรยาได 4 คน ทานนบีก็ไมเคยสมรสกับหญิงใด

อีกเลย ถึงกระน้ันก็ตามอัลลอฮฺทรงอนุญาตใหทานนบีคงไวภรรยาท้ัง 9 

คนท่ีมีอยูแลว ภรรยาท้ัง 9 คนของทานนบีถือวาเปนมารดาแหงศรัทธา

ชนและถาหากภรรยาคนใดถูกหยาก็ไมสามารถสมรสใหมได อีก 

นอกจากน้ี บรรดาภรรยาของทานนบีมีหนาท่ีเผยแผวิถีชีวิตอิสลามใหแก

บรรดาหญิงท้ังหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานหญิงอาอิชะฮฺไดกลายเปน

นักปราชญหญิงท่ีมีชื่อเสียงคนหน่ึงและไดรายงานหะดีษมากมาย 

ตลอดจนหลักปฏิบัติของทานนบีใหประชาชาติมุสลิมได รับทราบ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเกี่ยวกับชีวิตภายในครอบครัว เมื่อไรท่ีมุสลิม

ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้น พวกเขาเหลาน้ันก็จะไปขอ

คําแนะนําจากบรรดาภรรยาของทานนบีและจะไดรับคําตอบท่ีพวกเขาไม

เคยรูมากอน 

 ถาหากเราวิเคราะหการแตงงานของทานนบีท่ีเกิดจากเหตุผล

ทางการเมือง จะพบวาชนเผาตอไปน้ีมีความสัมพันธกับทานนบี ไดแก  

1) บานู  อาซาด อิบนุ อับดุลอุซซา 2) บานู อามิร อิบนุ  ลูอัย . 3) บานู 

ตัยม 4)  บานูอาดี 5)  บานู มัดซูม  6) บานู อุมัยยะฮฺ 7) บานู อาซาด  
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อิบนุคุซัยมะฮฺ 8)  บานู  มุสตาลิก  9) อาหรับยิว 10) บานูกีลาบ กัลบฺ

และซาลีม  11) บานู กินดะฮฺ 

 ทานนบีประสบความสําเร็จในการทําใหชนเผาเหลาน้ีซึ่งมี

ความขัดแยงมากอนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ยุติความอาฆาตแคนในอดตี

ท้ังหมด เพ่ือความสงบสุขและความยุติธรรมของสังคม ดังน้ันจึงกลาวได

วาการมีภรรยาหลายคนคือหนทางท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวได 

และกลาวไดวาดวยการเสียสละท่ียิ่งใหญน่ีเอง ทําใหทานนบีประสบ

ความสําเร็จในการเผยแผอิสลามอยางรวดเร็ว 

 

ทัศนะของผูที่มิใชมุสลิมที่มีตอการมีภรรยาหลายคน 

 ดร. Annie Besant ซึ่งเปนนักวิชาการหญิงท่ีมีชื่อเสียงคนหน่ึง  

ไดพูดถึงการมีภรรยาคนเดียวอันจอมปลอมของโลกตะวันตกดวยคํา

กลาวตอไปน้ี 

 “ในตะวันตกการมีภรรยาเพียงคนเดียวเปนการเสแสรงเทาน้ัน  

แตในความเปนจริงแลวชายชาวตะวันตกมีภรรยาหลายคนแตขาดความ

รับผิดชอบ ภรรยาหลวงจะถูกทอดท้ิงอยางไมใยดี  เมื่อสามีเกิดความเบ่ือ

หนายในตัวนางและในท่ีสุดนางตองกลายเปน “หญิงขางถนน”  ซึ่งหญิง

ประเภทน้ีถือวามีอยูในความเลวรายกวาหญิงท่ีเปนภรรยาของชายท่ีมี

ภรรยาหลายคน เมื่อเราห็นหญิงท่ีอยูในสถานการณแหงความทุกขยาก

จํานวนมาก อยูตามทองถนนของเมืองตางๆ ในประเทศตะวันตกในยาม

ค่ําคืนแลว เราจะมีความรูสึกวาการตอตานของชาวตะวันตกท่ีมีตอการมี
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ภรรยาหลายคนในอิสลามเปนส่ิงท่ีรับฟงไมได เพราะการท่ีหญิงเปน

ภรรยาของชายท่ีมีภรรยาหลายคนดวยความมีเกียรติจะดีกวาหญิงท่ีอยู

ตามทองถนนท่ีมีความเส่ียงท่ีจะตกเปนเหยื่อของผูเดินผานไปผานมา  

ซึ่งจะเปนท่ีดูถูกดูแคลนของคนท่ัวไป”77  

 ดร. Annie Besant พูดตอหนาฝูงชนในกรุงลอนดอนเกี่ยวกับ

การมีภรรยาหลายคนในอิสลามวา 

 “คุณจะพบกับผูท่ีพูดวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงความชั่ว

รายท่ีอนุญาตใหชายมีภรรยาไดหลายคน แตพวกคุณอาจเคยไดยินในส่ิง

ท่ีฉันเคยพูดในหอประชุมกรุงลอนดอน ซึ่งฉันรูวาผูคนในหอประชุมไมเคย

รูเร่ืองเกี่ยวกับอิสลาม ฉันอธิบายตอพวกเขาวาการมีภรรยาคนเดียวแต

เจือปนส่ิงสกปรกของการผิดประเวณีน้ันเปนการเสแสรงและเปนส่ิงท่ี

เลวรายกวาการมีภรรยาหลายคนท่ีอยูในขอบเขต  โดยธรรมชาติแลวคํา

กลาวเชนวาน้ันอาจจะเปนความผิดแตจําเปนท่ีจะตองพูดเพราะวาเรา

จะตองระลึกอยูเสมอวากฎหมายอิสลามท่ีเกี่ยวของกับผูหญิงเปน

กฎหมายท่ีมีความยุติธรรม และสวนหน่ึงของกฎหมายดังกลาวเปน

ตนแบบของกฎหมายอังกฤษ  ไมวาในเร่ืองของทรัพยสิน  มรดก  การ

หยา  กฎหมายอิสลามจะลํ้าหนากวากฎหมายของตะวันตกอยางเห็นได

ชัดในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสิทธิของสตรี  แตผูคนกลับลืมส่ิงเหลาน้ีหันไปสนใจ

กับคําวาการมีภรรยาคนเดียวและหลายคน  โดยมิไดมองไปท่ีส่ิง

                                                           
77 Khurshid Ahmad, The  Position  of  Women  in  Islam,  op.cit., หนา  28.   
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หลอกลวงท่ีอยูเบ้ืองหลังของมัน ซึ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตก น่ันก็คือการดู

หมิ่นศักดิ์ศรีของหญิงท่ีอยูขางถนนเมื่อสามีเบ่ือในตัวนาง และงดเวนให

ความชวยเหลือใดแกนาง78 

 ดร.Billy Graham ซึ่งเปนนักเผยแผศาสนาคริสเตียนท่ีมี

ชื่อเสียงของโลกกลาววา “ศาสนาคริสเตียนไมสามารถประนีประนอมกับ

การมีภรรยาหลายคน ในปจจุบันถาคริสเตียนยังคงยืนหยัดตาม

เจตนารมณเดิมจะกอใหเกิดความเสียหาย  ในขณะท่ีศาสนาอิสลามได

อนุญาตใหมีภรรยาหลายคนเพ่ือเยียวยาสังคมและอนุญาตใหมนุษยมี

ความอิสระในระดับหน่ึงแตตองอยูในกรอบของกฎหมาย  ประเทศคริส

เตียนท้ังหลายตางก็แสดงเจตนารมณท่ีจะยืนหยัดในหลักการของการมี

ภรรยาเพียงคนเดียว  แตในทางปฏิบัติท่ีแทจริงแลวกลับตรงกันขามซึ่ง

ทุกคนก็ทราบในส่ิงเหลาน้ีเปนอยางดี  เมื่อพูดถึงเร่ืองน้ีแลวถือวาศาสนา

อิสลามไดวางกฎเกณฑอยางเหมาะสมท่ีสุด  เน่ืองจากอนุญาตใหมุสลิม

มีภรรยาคนท่ีสองไดเมื่อมีความจําเปนแตหามการผิดประเวณี ท้ังน้ีเพ่ือ

ปกปองศิลธรรมของสังคมตลอดไป”79 

 Ahmad  Galwash  ไดอางถึงกรณีของนโปเลียน โบนาปารตท่ี

จําตองหยาภรรยาสุดท่ีรักท่ีมีนามวา Josephine  ซึ่งเปนผูหญิงท่ีมีคุณ

                                                           
78 Annie Besant,  The  Life  and  Teachings  of  Muhammad,  Madras, 1932  

หนา 25 – 26. 
79 Khurshid Ahmad, อางแลว, หนา 28–29. 
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งามความดีและมีความสามารถท่ีเปนเลิศ  ท้ังสองคนรักกันมากแต

กษัตริยนโปเลียนไมสามารถมีบุตรกับนางได  ดังน้ันทางรัฐจึงยืนยันใหท้ัง

สองหยาขาดกัน  นักประวัติศาสตรและนักชีวประวัติถือวาการหยา

ดังกลาวเปนเร่ืองท่ีนาเวทนาเปนอยางยิ่ง กษัตริยนโปเลียนไดสมรสกับ

หญิงอีกคนหน่ึงและปกครองประเทศดวยความสามารถจนสามารถสราง

ความรุงเรืองใหแกบานเมือง  แตในภายหลังพระองคประสบกับภัยพิบัติ

จนถึงวาระสุดทายของชีวิต  ในกรณีดังกลาวถาหากเปนกรณีของ

กฎหมายอิสลามแลวกษัตริยนโปเลียน โบนาปารต กับ  Josephine  คง

จะไมประสบกับความขมขื่นเชนวาน้ัน  เพราะในกรณีดังกลาวหญิง

มุสลิมตองอนุญาตใหสามีมีภรรยาอีกคนหน่ึงเพ่ือใหไดมาซึ่งทายาท80 

 ถาหากการแตงงานกับภรรยาหลายคนไมเปนท่ีอนุมัติแลว ผลท่ี

ตามก็คือความสับสนทางเพศและการเส่ือมเสียของศีลธรรม  แทจริงแลว

โลกตะวันตกไปสูจุดเส่ือมของศีลธรรม เราสามารถเห็นนักวิชาการ

สนับสนุนการมีภรรยาเพียงคนเดียว แตความโชครายก็คือพวกเขาไมเคย

นึกถึงปญหาอีกดานหน่ึง  ในปจจุบันน้ีมีนักวิชาการบางคนเร่ิมกลาท่ีจะ

ถกเถียงถึงเร่ืองน้ีและมีนักคิดชาวตะวันตกบางคนยอมรับความจริงวา

การมีภรรยาหลายคนคือแนวทางท่ีดีท่ีสุดของการแกปญหาจํานวนของ

หญิงท่ีมีมากกวาชาย 

                                                           
80 Galwash Ahmad, The Religion  of  Islam,  เลม  1, หนา 44,  “Muslim  

Home”,  โดย  H.H. Nawab  Sultan  Jahan  Begum  Sahiba. 
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 เซอร George Scott ไดกลาววาเน่ืองจากวาจากเพ่ิมจํานวน

อยางรวดเร็วของหญิงในศตวรรษน้ี  ทําใหชายจํานวนมากมีภรรยาเกิน

กวาหน่ึงคน81 เมื่อกลาวถึงปญหาน้ีแลว ดร. Rom Landau ไดกลาววา 

“เมื่อพิจารณาถึงพยานหลักฐานท่ีรวบรวมโดยคณะประวัติศาสตรและ

วิทยาศาสตรแลวจะพบวาเปนไปไมไดเลยทจะปฏิเสธการมีภรรยาหลาย

คน”82   

 

ทัศนะของสองนักวิชาการมุสลิมะฮฺที่มีตอการมีภรรยาหลายคน 

 อิสลามขจัดปญหาความยุ งยากภายในครอบครัวและ

ความสัมพันธของการสมรสดวยการหามการมีภรรยาหลายคนท่ีไมจํากัด

จํานวน ซึ่งเปนท่ีนิยมในสมัยกอนอิสลามและในโลกตะวันตกซึ่งไมไดรับ

การรับรองและถือวาเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมาย83 

 มัรยัม  ญะมีละฮฺซึ่งเปนสตรีชาวอเมริกันเชื้อสายยิวซึ่งเขารับ

ศาสนาอิสลามไดกลาวเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคนวา 

 “อิสลามอนุญาตใหมีภรรยาหลายคนเ น่ืองจากการมี

เพศสัมพันธท่ีปราศจากการสมรสเปนส่ิงตองหามอยางเด็ดขาด  ชาย

                                                           
81 Encyclopaedia  of  Modern  knowledge,  เลม  5  หนา  2572. 
82 อางอิงจาก “Sex,  Life  and  Faith”  ใน  C.N  Ahmed  Moulavi’s  Religion  of  

Islam  :  A  Comprehensive  Study,  Calicut,  1979,  หนา  304 – 305. 
83Nazhat  Afza,  The  Position  of  Woman  in  Islam,  Karachi,  1969,  หนา  

10. 
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และหญิงท่ีกระทําผิดประเวณีจะไดรับโทษเหมือนกัน  ดังน้ันถาชายไม

อาจมีภรรยาเพียงคนเดียว  เขาสามารถสมรสกับหญิงอ่ืนและใหการ

เล้ียงดูอยางเทาเทียมกันและตองรับผิดชอบในฐานะบิดาของลูกๆ ท่ีเกิด

จากภรรยาทุกคน ในความเปนจริงแลวโดยสัญชาติญานชายทุกคน

ตองการมีภรรยาหลายคน ดังน้ันถาการมีภรรยาหลายคนไมเปนท่ีอนุมัติ

แลวจึงเหลือเพียงแคสองทางเลือกเทาน้ัน คือหยาขาดกับภรรยาคนแรก

โดย ท่ีปลอยนางและลูกๆ ให เปน บุคคลไร ท่ี พ่ึ ง  ห รือแอบไปมี

ความสัมพันธกับหญิงอ่ืนอยางลับๆ จริงอยูท่ีหญิงไมตองการใหสามีเอา

หญิงอ่ืนมารวมเตียงนอนกับสามีของนาง แตสองทางเลือกท่ีกลาวมา

ขางตนจะมีความเลวรายยิ่งกวา บางคนอาจจะมีขอสงสัยวาเมื่ออิสลาม

อนุญาตใหชายมีภรรยาไดถึงส่ีคนแลวทําไมไมอนุญาตใหอนุญาตให

หญิงมีสามีส่ีคนบาง เหตุผลก็คือถาชายมีความซื่อสัตยตอภรรยาท้ัง 4 

คนของเขาแลว โครงสรางของครอบครัวก็จะยังคงอยูตลอดไป แตถา

อนุญาตใหหญิงมีสามีมากกวาหน่ึงคนแลว ชีวิตครอบครัวก็จะแตกสลาย

ไมเหลือชิ้นดีอยางแนนอน เน่ืองจากไมมีใครสามารถกําหนดความเปน

บิดาท่ีแทจริงของบรรดาลูกๆ ดังน้ันอิสลามจึงอนุญาตใหชายมีภรรยา

หลายคนตามจํานวนท่ีไดกําหนดไว  แตหามไมใหหญิงมีสามีหลาย

คน”84 

                                                           
84 Maryam  Jameelah  Answers  Ouestions,”  The  Criterion,  เลมที่  13  เลขที่  

1& 2 มกราคม – กุมภาพันธ  1978  หนา  45 – 46. 
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 A’isha  Lemu  สตรีมุสลิมชาวอังกฤษเขารับอิสลามในป  ค.ศ. 

1961  เธอไดพูดถึงการมีภรรยาหลายคนจากประสบการณของเธอเอง 

เพราะสามีของเธอมีภรรยาหลายคนวา : 

 “เปนท่ีสังเกตไดวา ถึงแมวาการมีภรรยาหลายคนจะถูกใช

ในทางท่ีผิดในบางแหงและบางเวลา  แตในอีกสถานการณหน่ึงน้ันการมี

ภรรยาหลายคนถือวาเปนการกระทําท่ีทรงคุณคา  ในบางสถานการณ

การมีภรรยาหลายคนจะเปนการบรรเทาความชั่วราย  และในอีก

สถานการณหน่ึงจะกอใหเกิดผลประโยชนตอการจัดการ 

 ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีสุดในเร่ืองดังกลาวก็คือ ยามสงครามซึ่ง

หลีกหนีไมพนการตายของชายชาติทหาร ซึ่งจะทําใหหญิงจํานวนมาก

ตองเปนหมายและสูญเสียคูหมั้น หญิงเหลาน้ีตองอยูอยางโดดเดี่ยว ไมมี

รายไดมาจุนเจือและขาดผูคุมครอง ในสถานการณเชนน้ีถายังยืนหยัดตอ

หลักการท่ีวาชายจะตองมีภรรยาเพียงคนเดียวแลวจะแกปญหาอยางไร

กับหญิงท่ีอยูในสถานการณดังกลาว 

 พูดอยางตรงไปตรงมาก็คือทางเลือกของพวกนางก็คืออยูคน

เดียวหรือวาเปนภรรยาลับของชายคนใดคนหน่ึงโดยไมถูกตองตาม

กฎหมาย  หญิงสวนมากไมตองการท้ังสองส่ิงท่ีกลาวมาเน่ืองจากพวก

นางตองการความคุมครองจากสามีและครอบครัวท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

ดังน้ันหนทางแกไขสําหรับหญิงท่ีอยูภายใตสถานการณเชนน้ีกค็ือการให

ทางเลือกแกพวกนาง ซึ่งคอนขางแนนอนวาพวกนางยินดีท่ีจะมีสามีรวม

มากกวาท่ีจะอยูคนเดียว  ไมเปนท่ีนาสงสัยเลยวาการเปนภรรยาคนท่ี



 

109 

สองของคนในสังคมท่ียอมรับการกระทําดงักลาวจะงายกวาสังคมท่ีไม

ยอมรับในส่ิงน้ัน  น้ันก็คือสังคมของโลกตะวันตก  ความแตกตางมีอยูวา

ในขณะท่ีชายชาวตะวันตกไมตองรับผิดชอบตอภรรยาคนท่ีสอง  คนท่ี

สามหรือคนท่ีส่ี และบรรดาลูก ๆ ท่ีเกดิจากภรรยาเหลาน้ี  แตชายมุสลิม

มีหนาท่ีท่ีจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายตอภรรยาคนท่ีสอง คนท่ีสาม

หรือคนท่ีส่ีและบรรดาลูก ๆ 

 อาจจะมีสถานการณอ่ืนนอกเหนือไปจากสภาวะสงครามท่ีทํา

ใหชายควรมีภรรยามากกวาหน่ึงคน เชนเมื่อภรรยาคนแรกเปนโรคติดตอ

เร้ือรังหรือเปนผูไรความสามารถ  ในบางกรณีการสมรสกับภรรยาคนท่ี

สองเปนแนวทางท่ีท้ังสามฝายสามารถตกลงกันได  นอกจากน้ีมีบาง

กรณีท่ีภรรยาเปนหมันไมสามารถใหกําเนิดบุตรได  ในขณะท่ีสามี

ตองการบุตรเปนอยางมาก  ภายใตกฎหมายของตะวันตกชายจะตอง

ยอมรับภาวะความเปนหมันของภรรยา หรือถาเขายอมรับไมไดเขา

จะตองใชคาสินไหมทดแทนท่ีเพียงพอตอภรรยาเพ่ือขอหยาและแตงงาน

ใหม 

 ยังมีกรณีอ่ืนท่ีทําใหชีวิตสมรสไมราบร่ืนและสามีหลงรักหญิง

อ่ืน สถานการณเชนน้ีเปนท่ีคุนเคยของสังคมเปนอยางดี หรือเรียกวา “รัก

สามเสา” ภายใตกฎหมายตะวันตก  สามีไมสามารถสมรสกับภรรยาคน

ท่ีสองโดยท่ีไมหยาขาดกับภรรยาคนแรก  ซึ่งในบางคร้ังภรรยาคนแรก

อาจไมตองการหยา  ถึงแมวานางไมไดรักสามีอีกตอไป แตนางยังให

ความเคารพเขาและตองการท่ีจะอยูกับเขาเพ่ือผลประโยชนของนางและ
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ลูกๆ เชนเดียวกับหญิงคนท่ีสองอาจไมประสงคท่ีจะทําใหครอบครัวของ

ชายเกิดความแตกแยก หญิงท้ังสองคนตามกรณีดังกลาวสามารถ

ยอมรับการมีภรรยาหลายคนของสามีได ดีกวาท่ีจะมีการหยาขาดจาก

กันหรือแอบมีความสัมพันธอยางลับ ๆ  โดยท่ีไมมีการสมรสอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย 

 ฉันไดยกตัวอยางกรณีดังกลาวเน่ืองจากคนสวนใหญใน

ตะวันตกซึ่งมีภรรยาหลายคนจะคิดแตเพียงวาใหไดมีนางบําเรอท่ีเปน

สาวสวยมากกวาท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมน้ันเอง” 
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บทที่  5 
การหยาในกฎหมายอิสลาม 

 

 โดยท่ัวไปแลวคูสมรสตองการคงความสัมพันธฉันทสามีภรรยา

พรอมกับสรางความอบอุนและความสุขในครอบครัวตลอดไป  แต

บางคร้ังความสัมพันธฉันทสามีภรรยาอาจจะราวฉานจนไมสามารถ

ประนีประนอมกันไดอีกตอไป ซึ่งจะทําใหชีวิตการแตงงานไมอาจดําเนิน

ตอไปได  ในกรณีน้ีกฎหมายอิสลามอนุญาตใหมีการหยาขาดโดยชอบ

ธรรม แทนท่ีจะบังคับใหคูสมรสอยูในสภาพท่ีขมขื่น ซึ่งการหยาดังกลาว

เรียกวาเฏาะลาก กอนจะกลาวถึงรายละเอียดของเฏาะลากในอิสลาม 

เปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะกลาวถึงการหยาในศาสนาอ่ืน ๆ กอนสมัย

อิสลาม 

  

การหยาสมัยกอนอิสลาม 

 สมัยกอนอิสลาม  การหยาเกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ของโลกอยาง

แพรหลาย แตสวนใหญจะปฏิบัติอยางไรความยุติธรรม  เมื่อใดท่ีสามี

โกรธภรรยา ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็แลวแต เขาสามารถหยานางไดทันที  

แตหญิงท่ีถูกหยาดังกลาวจะตกในสถานการณท่ีเสียเปรียบ เพราะไม

สามารถพ่ึงกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือเรียกรองคาสินไหมทดแทนและ

สิทธิอ่ืนๆ จากสามีได  
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 กฎหมายของประเทศกรีกไมอนุญาตใหคูสมรสทําการหยา 

อยางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการฟองรอง ผูพิพากษามีอํานาจส่ังเพิกถอนการ

สมรสได ในยุคแรก การหยารางของชาวโรมันไมอาจกระทําไดเลย 

อยางไรก็ตามสามีมีสิทธิเหนือภรรยาอยางไรขอบเขต บางคร้ังเมื่อเกิด

การทะเลาะเบาะแวงสามีจะหาทางฆาภรรยา เพราะกฎศาสนาไม

อนุญาตใหมีการหยา  แตในเวลาตอมา ไดมีการแกกฎอนุญาตใหมีการ

หยาได85 

 กฎหมายสิบสองโตะบัญญัติไวในเร่ืองการหยาไววาผูชายโรมัน

มีอํานาจฆาภรรยาถาหากวานางกระทําความผิดบางอยาง  เชน ดื่มส่ิง

มึนเมาเปนตน  สวนภรรยาไมมีสิทธิฟองหยา ในกรณีท่ีนางฟองหยาสาม ี

กฎหมายจะลงโทษนางฐานหุนหันพลันแลนเกินเหตุ การหยารางท่ีเกิดขึ้น

บอยคร้ังดูเหมือนวาจะเปนการทําลายความเชื่อมั่นของคูสมรสและ

นําไปสูการแยกทางในท่ีสุด ถึงแมวาในบางคร้ังการหยาดังกลาวเกิดจาก

ความขัดแยงเพียงเล็กนอยเทาน้ัน Gibbon ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา “เปน

เวลาสามศตวรรษท่ีการหยาอยางเสรีไดแพรหลาย อารมณชั่ววูบ 

ผลประโยชนหรือความมีอารมณรอนคือสาเหตุหลักแหงการหยาราง 

ความสัมพันธท่ีอบอุนและความเมตตาปราณีของมนุษยไดเส่ือมลง

                                                           
85 Abdul Rahman I.Doi, Woman in Shari’ah, London: Ta-Ha Publishers Ltd., 

1989, หนา ๘๑  
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กลายเปนสังคมท่ีไมมั่นคง เต็มไปดวยผลประโยชน และตกอยูภายใต

อารมณใฝต่ําของตัวเอง”86 

  

วิธีการหยากอนอิสลาม 

กฎหมายโมเซอิค (Mosaic Law)87 ไดบัญญัติใหอํานาจอยาง

กวางขวางแกสามีในการหยาภรรยา ผูชายสามารถหยาภรรยาไดอยาง

งายดายดวยการกลาวหาวานางกระทําผิดตอหลักการศาสนา และไม

สามารถประนีประนอมในภายหลังได  เน่ืองจากหลังจากท่ีมีการกลาวหา

เชนน้ันแลว  สามีจะตองหยาภรรยาอยางเด็ดขาดตามประมวลกฎหมาย

ศาสนา  ท่ีนาแปลกยิ่งกวาน้ันก็คือ ถาหากหญิงไมสามารถใหกําเนิดบุตร

ภายในเวลาสิบปนับแตวันแตงงานแลว สามีจะตองหยานางทันที อีก

กรณีหน่ึง เมื่อภรรยาสรางความไมพอใจใหแกสามี นางอาจถูกหยาได

ทันที แตในทางกลับกันภรรยาไมมีสิทธิท่ีจะทําเชนน้ันได  เพราะไมมี

บทบัญญัติใหอํานาจไว  จึงกลาวไดวากฎหมายดังกลาวไมมีการ

ตรวจสอบการใชอํานาจตามอําเภอใจของสามีในการหยาภรรยาเลย88 

                                                           
86 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๒ 
87 เปนกฎหมายที่อางถึงคําสอนของศาสดามูซาหรือโมเสส ซ่ึงถูกบัญญัติในหนังสือ ๕ 

เลมแรกของคัมภีรไบเบิลฉบับเกา (Old Testament) 
88 Abdul Rahman I.Doi, Woman in Shari’ah, อางแลว, หนา ๘๒ 
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 สวนศาสนาคริสเตียนไดบัญญัติวา  การหยาน้ันไมสามารถ

กระทําได โดยอางหลักคําสอนของทานนบีอีซาท่ีกลาววา  “หามแยกส่ิงท่ี

พระเจาประสานเขาดวยกันแลว” (Matthew  5:31–32)  ชายท่ีทอดท้ิง

ภรรยาหามทําการสมรสใหมกับหญิงคนอ่ืน ยิ่งกวาน้ันกฎหมายยังได

หามหญิงท่ีถูกสามีหยาทําการแตงงานกับชายคนใหมเชนเดียวกัน แตถา

เปนกรณีท่ีสามีและภริยามีชู ท้ังคูสามารถหยาได 

 ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิกไดอธิบายหลักคําสอนขางตน

วา  การหยาจะกระทําไมไดไมวากรณีใด ๆ  สวนในกรณีท่ีคูสมรสมีชูก็ไม

จําเปนท่ีจะตองมีการหยาอีกเน่ืองจากการผิดประเวณีดังกลาวจะทําให

การสมรสส้ินสุดลงโดยปริยาย  ถาหากภรรยาเปนฝายมีชู สามีตีจาก

ภรรยาดังกลาวไดทันที ยิ่งกวาน้ันการกระทําดังกลาวถือวาจําเปนอีกดวย  

สวนนิกายโปรเตสแตนทกลับมีทัศนะท่ีตรงกันขาม กลาวคืออนุญาตใหมี

การหยาในกรณีท่ีคูสมรสมีชู  แตการหยาดวยเหตุผลอ่ืนไมเปนท่ีอนุมัต ิ 

เชนสามีทํารายรางกายหรือเกิดการทะเลาะเบาะแวง  โบสถแหงนิกาย

ออกธอดอกซของประเทศอียิปตไดแกไขคัมภีรไบเบิลเกี่ยวกับการหยา

โดยกําหนดวาสามีสามารถหยาภรรยาถาหากวาภรรยาไมสามารถให

กําเนิดบุตรภายในสามปหรือถาหากนางมีโรคติดตอหรือคูสมรสเกิด

ทะเลาะเบาะแวงเปนระยะเวลายาวนานซึ่งหมดหวังท่ีจะกลับมาคืนดีได

เหมือนเดิม89 

                                                           
89 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๓ 
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 ศาสนาฮินดูโบราณถือวาการสมรสเปนขอผูกมัดท่ีถาวรไม

สามารถทําใหสลายได  แมกระท่ังการเสียชีวิตของคูสมรสซึ่งเปนเหตุผลท่ี

ทําใหผูหญิงชาวฮินดูตองเผาตัวเองเมื่อสามีเสียชีวิตลง 

 สังคมอาหรับสมัยกอนอิสลามเคยหยาภรรยาจํานวนหลายคร้ัง

ดวยเหตุผลบางประการ หรือบางคร้ังไมมีเหตุผลเลย นอกจากน้ียังเคย

ยกเลิกการหยาหลังจากท่ีไดล่ันวาจาหยาและไดกลาววาจาหยาใหมและ

ทําเชนน้ีซ้ําๆ โดยไมมีขอบเขต สุดแตใจตองการ ยิ่งกวาน้ันพวกเขาเคย

ทําการสาบานตอหนารูปเจว็ดวาจะไมสมสูกับภรรยา แตยังคงดําเนิน

ชีวิตดวยกันตอไป  ชายสามารถกลาวหาภรรยาวากระทําผิดประเวณีกับ

ชายอ่ืนตามอําเภอใจ และถึงแมวาพวกเขาจะทอดท้ิงภรรยาก็ไมตอง

รับผิดชอบในคาเล้ียงดูและไมมีบทลงโทษใดๆ ท่ีจะลงโทษแกพวกเขาได 

 

การหยาในอิสลาม 

 ความแตกตางของหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ท่ีหามมิใหมี

การหยาอยางเด็ดขาด  หรือการหยาเปนส่ิงท่ีกระทําไดงายจนกลายเปน

ของเลนของชาย  แตอิสลามจะอยูสายกลางระหวางคําสอนดังกลาว 

อิสลามยอมรับวาเมื่อชีวิตการแตงงานไมสามารถดําเนินตอไปได ก็เปน

การสมควรท่ีคูสมรสจะตองแยกทางโดยชอบธรรม  ซึ่งดีกวาจะทนอยูใน

สภาพท่ีขมขื่นเชนน้ัน อยางไรก็ตามการใฝหาการหยารางเปนส่ิงท่ี

อิสลามไมอนุมัติและเปนส่ิงท่ีนารังเกียจอยางยิ่งในอิสลาม 
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 วิธีการหยาในอิสลามมีความเหมาะสมในเน้ือหาและสอดคลอง

กับการแตงงาน  เพราะอิสลามถือวาการแตงงานเปนสัญญาทางแพง  ท่ี

อาจดําเนินตอไปหรือยกเลิกได  ดังน้ันอิสลามอนุมัติใหมีการหยาเพ่ือทํา

ใหการแตงงานส้ินสุดลง 

 เฏาะลาก หรือการหยาเปนสิทธิของสามีเทาน้ัน  ถึงแมวา

อิสลามอนุญาตใหทําการหยาได  แตทานนบีไดกลาววา  “ในบรรดาส่ิงท่ี

อิสลามอนุมัติ การหยาเปนส่ิงท่ีนารังเกียจท่ีสุด” (อาบูดาวูด) 

 หะดีษขางตนแสดงใหเห็นวาการหยาจะทําไดก็ตอเมื่อเหตุผลท่ี

เพียงพอ  การหยาโดยเรงรีบ หรือมีเจตนาราย ถือวาเปนการกระทําท่ีนา

ตําหนิในอิสลาม  ทานนบีไดกลาววา “จงแตงงานและจงหลีกเล่ียงการ

หยา  ไมเปนท่ีสงสัยเลยวา บัลลังคแหงคุณงามความดีจะส่ันสะเทือน

เมื่อมีการหยาเกิดขึ้น”90 

 ดังน้ันอิสลามสนับสนุนการประนีประนอมระหวางคูสมรส

มากกวาการใชความรุนแรง 

 

ประเภทของเฏาะลาก 

 เฏาะลากมี 2 ประเภทดังตอไปน้ี 

 1.  เฏาะลาก อัร–ร็อจญอีย  (การหยาท่ีสามารถกลับคืนได)  ซึ่ง

ประกอบดวย  2  ลักษณะ ไดแก 

                                                           
90 ตัฟซีร อัล-กุรฏบีย, เลม 1, หนา 318 
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(ก) เฏาะลาก อะหฺซัน  (การหยารางท่ีดีเยี่ยม) 

(ข) เฏาะลาก หะซัน  (การหยารางท่ีดี) 

2.  เฏาะลาก อัล–บาอิน  (การหยารางท่ีไมสามารถกลับคืนได) 

ครอบคลุม เฏาะลาก อัล-บิดอะฮฺ  (การหยารางท่ีอุตริขึ้นมา) 

ตอไปน้ีจะขอกลาวถึงรายละเอียดของเฏาะลากประเภทตาง ๆ  

 

เฏาะลากอัร-ร็อจญอีย (การหยาที่สามารถกลับคืนดีได) 

การหยาประเภทน้ีสามีจะกลาวคําหยาหน่ึงคร้ังหรือสองคร้ัง 

หลังจากน้ัน ชวงระยะเวลา อิดดะฮฺของภรรยาก็จะเร่ิมนับ แตกอนท่ีอิด

ดะฮฺจะส้ินสุดลง สามีอาจคืนดีกับภรรยาได ซึ่งเรียกวา ร็อจญอฺหรือการ

กลับคืน อยางไรก็ตามสิทธิในการร็อจญอฺจะส้ินสุดลง เมื่อชวงระยะเวลา

ของอิดดะฮฺไดครบกําหนด ซึ่งจะสงผลทําใหเฏาะลากดังกลาวกลายเปน

เฏาะลากบาอิน  (ไมสามารถกลับคืนดีได) 

อน่ึง ระยะเวลาของอิดดะฮฺจะนับเฉพาะกับหญิงท่ีไดรวม

ประเวณีกับสามีแลวเทาน้ัน ถาหากนางยังมิไดรวมประเวณีกับสามี ก็ไม

มีอิดดะฮฺสําหรับนาง ดังน้ันถาหากสามีหยาภรรยาท่ีเขายังมิไดรวม

ประเวณีกับนาง ก็จะถือวาเปนการเฏาะลาก บาอิน เชนเดียวกัน 

อัล-กุรอานไดบัญญัติถึงเฏาะลาก ร็อจญอียไววา 

اُكۢ ََ  َمّرتَاِن�  ٱلّطَ�ٰقُ  ﴿ ََ وۡ  بَِمۡعُروٍف  إِۡم
َ
 ]  ٢٢٩: القةي[ ﴾ �ِإِۡحَ�ٰٖن�  �َۡ�ِ�حُۢ  أ
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ความวา การหยาน้ันมีสองคร้ัง แลวใหมีการยับยั้งไวโดยชอบธรรม 

หรือไมก็ใหปลอยไปพรอมดวยการทําความดี91  

 

 การหยาท่ีสามารถกลับคืนดีไดน้ันสามารถกระทําไดสองคร้ังเทาน้ัน 

หลังจากน้ันสามีจะตองตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะหยาภรรยาหรือจะอยู

ดวยกันตอไป สําหรับเฏาะลาก ร็อจญอียน้ันความสัมพันธของการสมรสยังไม

ส้ินสุดลงจนกวาจะมีการเฏาะลาก บาอิน ดังน้ันถาหากคูสมรสฝายหน่ึงฝาย

ใดเสียชีวิตลงในชวงระยะเวลาของอิดดะฮฺแลว คูสมรสอีกฝายหน่ึงมีสิทธิรับ

มรดกได เฏาะลาก ร็อจญอีย มี 2 ประเภท คือ เฏาะลาก  อะหฺซัน 

และเฏาะลาก หะซัน 

เฏาะลาก อะหฺซันหมายถึงการหยาท่ีดีเยี่ยมเพราะคําวาอะหฺซนั 

มีความหมายวา “ดีเยี่ยม”  การท่ีเรียกวาเฏาะลาก อะหฺซัน เน่ืองจากวา

เปนการหยาท่ีทานนบีไดอนุมัติ อิสลามมุงเนนการปองกันการแยกทาง

ของคูสมรส ดวยการเปดโอกาสใหคูสมรสไดคืนดีภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไวซึ่งจะทําใหในชวงระยะเวลาดังกลาวคูสมรสอาจจะหายจาก

ความโกรธเคืองและปรับความเขาใจกันใหมตอไป  องคประกอบท่ีสําคัญ

ของ  เฏาะลาก อะหฺซัน ไดแก 

1.  สามีตองกลาวคําเฏาะลากเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน  

ตัวอยางเชน “ฉันขอหยาเธอ”  ท้ังน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหเขากับภรรยา

                                                           
91 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 229 
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กลับคืนดีไดภายในระยะเวลาของอิดดะฮฺ ซึ่งจะเร่ิมนับหลังจากท่ีมีการ

กลาวคําหยาดังกลาว 

2.  คําเฏาะลากตองกลาวในชวงท่ีภรรยาเพ่ิงหมดจากการมา

ประจําเดือน เพราะเปนไปไดวาในชวงท่ีภรรยามาประจําเดือนน้ัน สามี

อาจไมมีความเมตตาสงสารตอนางเน่ืองจากไมสามารถรวมประเวณีกับ

นางได 

3.  หลังจากกลาวคําเฏาะลาก  สามีตองไมรวมประเวณีกับ

ภรรยาเปนเวลาสามเดือน ชวงระยะเวลาน้ีเรียกวาอิดดะฮฺ 

เหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังขององคประกอบขอท่ี  2  และ 3  

สามารถดูไดจากหะดีษของทานนบี  เน้ือหาของหะดีษมีอยูวา อับดุลลอฮ ฺ

อิบนุอุมัร  ไดหยาภรรยาของเขาในขณะท่ีนางกําลังมาประจําเดือน  

เหตุการณน้ีไดรูถึงทานนบี ทานนบีจึงกลาวถึงกรณีดังกลาววา  “เขา

จะตองคืนดีกับภรรยาและจงกันนางไวจนกระท่ังนางหมดประจําเดือน  

และรอใหนางมาประจําเดือนอีกคร้ังจนกระท่ังหมด หลังจากน้ันเมื่อเขา

คิดไตรตรองดีแลว  ก็ใหหยานางได แตตองทําในขณะท่ีนางปราศจาก

ประจําเดือนยังมิไดรวมประเวณีกับนาง  ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนระยะเวลาของ

อิดดะฮฺท่ีอัลลอฮฺทรงกําหนดสําหรับการหยา” 

จุดมุงหมายของคําสอนของหะดีษขางตนคือ  เพ่ือยับยั้งมิให

สามีดวนหยาภรรยาในขณะท่ีนางมาประจําเดือน  การกําหนดระยะเวลา

ท่ีนานพอสมควรดังกลาว  ก็เพ่ือตองการใหสามีมีโอกาสไตรตรองการ
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ตัดสินใจของเขาท่ีมีตอการหยาดังกลาวและสามีมีสิทธิกลับคืนดีกับ

ภรรยากอนท่ีชวงระยะเวลาของอิดดะฮฺจะส้ินสุดลง 

ในชวงของระยะเวลาของอิดดะฮฺ  ความสัมพันธของการสมรส

ระหวางสามีภรรยายังคงมีอยูและสามียังคงมีสิทธิเหนือภรรยา  ดังน้ัน

สามีจึงมีสิทธิเขาหาภรรยาไดทุกเมื่อถึงแมวาภรรยาจะไมยินยอมก็ตาม  

ในกรณีท่ีสามีกระทําการดังกลาว ก็ถือวาเขาไดร็อจญอ (กลับคืน)ภรรยา

อยางสมบูรณ 

นักกฎหมายอิสลามในมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาสามีมีสิทธิ

เอาภรรยากลับคืนมา สิทธิดังกลาวจะมีอยูจนกระท่ังหมดประจําเดือน

คร้ังท่ีสามนับแตวันท่ีนางถูกหยา 92 ทัศนะดังกลาวสอดคลองกับ

ความเห็นของทานอบูบักรฺและทานอะลีย และเศาะฮาบะฮฺทานอ่ืนๆ เชน 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส  อะบู  มูซา  อัล-อัชอะรีย  และอับดุลลอฮฺ  อิบ

นุมัสอูด  สวนนักกฎหมายอิสลามในมัซฮับมาลิกียและชาฟอียใหทัศนะ

วาสามีจะเ สียสิทธิคืนดีกับภรรยาทันทีหลังจากท่ีภรรยาเ ร่ิมมา

ประจําเดือนคร้ังท่ีสามนับแตมีการหยาเกิดขึ้น93  ซึ่งทัศนะน้ีสอดคลอง

กับทัศนะของทานหญิงอาอิชะฮฺและเศาะฮาบะฮฺทานอ่ืน ๆ  เชน  อับ

ดุลลอฮ ฺอิบนุอุมัร และซัยดฺ .บินซาบิต  อยางไรก็ตามนักกฎหมายอิสลาม

                                                           
92 วะฮฺบะฮฺ อัซ-ซุฮัยลีย, อัล-ฟกฮฺ อัล-อิสลามีย วะ อะดิลละตุฮู, เลม ๙, ดิมัชกฺ: ดาร 

อัล-ฟกรฺ, ๒๕๔๐, หนา ๗๑๗๓ 
93 อัน-นะวะวีย, เราเฎาะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน, เลม ๖, หนา ๓๔๑-๓๔๒ 
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สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันวาสามียังคงมีสิทธิคืนดีกับภรรยาก็

ตอเมื่อเขากลาววาจาหยาคร้ังเดียวหรือสองคร้ัง แตถาหากเขากลาว

วาจาหยาสามคร้ังในวาระเดียวกัน  สิทธิดังกลาวก็จะหมดส้ินไป 

ถาสามีกลาววาจาหยาคร้ังเดียวหรือสองคร้ัง และหลังจากน้ัน

เขาไมไดติดตอกับภรรยาในชวงเวลาของอิดดะฮฺท่ีเหลืออยูจนครบ

กําหนดตามกฎหมายอิสลามไดกําหนดไว กรณีน้ีสามีหมดสิทธิกลับคืนดี

กับภรรยาได  แตสามีและภรรยาสามารถทําการสมรสใหมได 

เฏาะลาก หะซันคือการหยาท่ียอมรับได เพราะคําวา “หะซัน”

หมายถึง “เปนท่ียอมรับ” ซึ่งระดับมาตรฐานจะต่ํากวาระดับเฏาะลาก 

อะหฺซัน 

เฏาะลาก  หะซันเปนการกลาววาจาหยาตามลําดับของ

ระยะเวลาดังตอไปน้ี 

1.  การกลาววาจาหยาคร้ังแรกกระทําในชวงท่ีภรรยาปลอด

ประจําเดือน(ฏฮูร)   

2.  หลังการกลาววาจาหยาคร้ังแรกสามีตองไมรวมประเวณีกับ

ภรรยา 

3.  การกลาววาจาหยาคร้ังท่ีสองกระทําในชวงท่ีภรรยาปลอด

ประจําเดือน (ฏฮูร) พรอมกับไมมีเพศสัมพันธกับนาง 

4.  ถาสามีตองการคืนดีกับภรรยา ก็สามารถทําไดกอนจะล่ัน

วาจาหยาคร้ังท่ีสาม 



 

122 

5.  การกลาววาจาหยาคร้ังท่ีสามกระทําในชวงท่ีปลอด

ประจําเดือน (ฏฮูร) การหยาดังกลาวก็จะเพิกถอนไมไดอีกตอไป 

หลังการหยาท่ีเพิกถอนไมได คูสมรสไมสามารถทําการสมรส

ใหมไดเวนแตจะมีการตะหฺลีล  ซึ่งจะทําการอธิบายในรายละเอียดตอไป 

 

ร็อจญอ ฺ(การกลับคืนดี) 

ร็อจญอฺหรือการกลับคืนดีเปนสิทธิของสามี  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

َُُعوَ�ُُهنّ ﴿ َحّق  َو
َ
ْ  إِنۡ  َ�ٰلَِك  ِ�  بَِرّدِهِنّ  أ َراُدٓوا

َ
ۚ  أ  ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ إِۡصَ�ٰٗحا

ความวา และบรรดาสามีของพวกนางน้ันเปนผูมีสิทธิกวาใน การใหพวก

นางกลับมาในกรณีดังกลาว  หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอม P93F

94
P   

 

การคืนดีน้ันสามีแคกลาววา “ฉันเอาเธอกลับคืน” ก็เปนการ

เพียงพอหรืออาจจะดวยการมีการรวมประเพณีหรือจุมพิตซึ่งกันและกัน 

อิมามชาฟอียใหทัศนะวาการกลับคืนดีน้ันจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อสามี

กลาวโดยวาจาเทาน้ัน อิมามมาลิกใหทัศนะวาไมอนุมัติใหสามีอยูสองตอ

สองกับภรรยาท่ีหยาแลว และหามมีเพศสัมพันธกับนางถาหากนางไม

อนุญาต แตสามารถรับประทานอาหารรวมกับนางได 

อยางไรก็ตาม   ชวงระยะเวลาของ อิดดะฮฺ  ยังคงถือว า

ความสัมพันธระหวางสามีภรรยายังคงมีอยูและสามียังคงมีสิทธิเหนือ

                                                           
94 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 228 
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ภรรยา ดังน้ันสามีอาจเขาไปหาภรรยา ถึงแมวานางไมยินยอมก็ตาม  ถา

หากสามีกระทําเชนน้ัน ก็ถือวาเปนการร็อจญอฺ .(กลับคืน)อยางสมบูรณ 

 

เฏาะลาก  อัล-บาอิน  (การหยารางที่เพิกถอนไมได) 

 

เฏาะลาก  อัล-บาอินคือ การหยาดวยการกลาววาจาหยาสาม

คร้ังในสามวาระตามลําดับ (เชน เฏาะลาก อะหฺซัน หรือหะซัน) หรือการ

หยาในวาระเดียวกอนท่ีจะมีการรวมประเวณี เมื่อมีการหยาโดยกลาว

วาจาหยาสามคร้ังแลว สามีหมดสิทธิกลับคืนดีกับภรรยา และไมสามารถ

แตงงานกับนางไดอีก ยกเวนนางไดแตงงานกับชายอ่ืนและชายคน

ดังกลาวไดหยานางหลังจากรวมประเวณีกับนาง 

 

ฏอลาก อัล- บิดอะฮฺ (การหยาที่อุตริ) 

หลังการเสียชีวิตของทานนบี การหยาท่ีอุตรีขึ้นมาใหมก็ได

เกิดขึ้น  (เฏาะลาก อัล-บิดอะฮฺ)  กลาวคือสามีจะกลาววาจาหยาสาม

คร้ังติดตอกัน ซึ่งจะสงผลทําใหการหยาไมสามารถเพิกถอนไดอีกตอไป 

โดยสามีจะกลาววา  “ฉันขออยาเธอ ฉันขออยาเธอ ฉันขออยาเธอ”  ใน

วาระเดียวหรือเขียนเปนลายลักษณอักษรและสงใหภรรยาไดรับทราบ 

การหยาลักษณะน้ีจะปดหนทางการประนีประนอมระหวางสามีภรรยา 

และสามีไมมีโอกาสทบทวนการกระทําของเขา การหยาลักษณะดังกลาว
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ถือวาขัดกับหลักคําสอนของกฎหมายอิสลามอยางชัดเจน ทานนบีเคย

ประณามการกระทําดังกลาวอยางรุนแรง๙๔

95  

 

วิธีการหยาในอิสลาม 

 อิสลามไดกําหนดวิธีการหยาในรูปแบบตาง ๆ การหยาอาจจะ

ทําในลักษณะของการกลาวโดยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร  อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

َجلَُهنّ  بَلَۡغنَ  ََإَِذا ﴿
َ
ُكوُهنّ  أ َِ ۡم

َ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  ََأ

َ
ْ  بَِمۡعُروٖف  ََارِقُوُهنّ  أ ۡشِهُدوا

َ
 َوأ

 ]  ٢: الطالق[ ﴾ ّمِنُ�مۡ  َعۡدلٖ  َذَويۡ 

ความวา ตอเมื่อพวกนางไดอยูจนครบกําหนดของพวกนางแลว ก็จง

ยับยั้งพวกนางใหอยูโดยดีหรือใหพวกนางจากไปโดยดี และจงใหมีพยาน

สองคนเปนผูเท่ียงธรรมในหมูพวกเจา P95F

96 

   

จากอายะฮฺขางตนถามีสามีตัดสินใจหยาภรรยาแลว เขาจะตอง

เรียกชายมุสลิมท่ีมีความเท่ียงธรรมสองคนเพ่ือเปนสักขีพยาน สวนการ

กลาววาจาหยาไมมีรูปแบบท่ีแนนอน  แตคําท่ีใชในการหยาตองเปนท่ี

เขาใจอยางชัดเจนวาสามีไดหยาภรรยาของเขาแลว    

                                                           
95 นะซาอีย, อัซ-ซุนัน, กิตาบ อัฏ-เฏาะลาก, เลขที่ ๓๔๐๑ 
96 อัฏ-เฏาะลาก (65): 2 
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 การหยาท่ีมีผลตามกฎหมายน้ัน  สามีตองมีสุขภาพจิตเปน

ปกติ(อากิล)  บรรลุศาสนภาวะ(บาลิฆ) และกระทําโดยสมัครใจ 

(มุคตาร) 

 ดังน้ันการหยาท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตไมเปนปกติ 

หรือกระทําโดยผูเยาวจะไมมีผลตามกฎหมาย ทานนบีไดกลาววา “การ

หยาจะมีผลสมบูรณ  ยกเวนการหยาท่ีกระทําโดยบุคคลท่ีมีสุขภาพจิต

ผิดปกต”ิ 

 จากขอความขางตนทําใหเกิดคําถามขึ้นมาวา  การหยาท่ี

กระทําโดยไมเจตนา จะมีผลตามกฎหมายหรือไม  เชนกระทําในขณะท่ี

มึนเมา หรือกระทําโดยบันดาลโทสะ หรือเปนการหยอกลอ  เปนตน หรือ

กระทําไปเพราะไมมีทางเลือก  เชน  ถูกขมขูในชีวิตและทรัพยสิน 

 อิมามมาลิก อีมามชาฟอีย อีมามอะหฺมัด อิบนุฮัมบัล อับดุลลอ

ฮฺ อิบนุอับบาซ และนักกฎหมายอิสลามทานอ่ืนๆ ใหทัศนะวาการหยา

ดังกลาวไมมีผลสมบูรณ  แตอิมามอบูหะนีฟะฮฺใหทัศนะวาการหยา

ลักษณะดังกลาวมีผลสมบูรณ  อยางไรก็ตามบรรดานักกฎหมายอิสลาม

ถือวาการหยาท่ีกลาววาจาหยาดวยความผิดพลาดจะไมมีผลตาม

กฎหมาย  

 การหยาถึงสามคร้ังดวยการกลาววาจาในวาระเดียวกัน หรือ

เมื่อภรรยากําลังอยูในชวงของการมาประจําเดือน  หรือยังอยูในชวงตก

เลือดหลังการคลอดบุตร ถือวาเปนการหยาท่ีอุตริ ซึ่งเกิดขึ้นหลังสมัยของ

ทานนบี ดังน้ันการหยาดังกลาวจึงถูกเรียกวาเฏาะลาก อัล–บิดอะฮฺ อับ
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ดุลลอฮฺ  อิบนุอุมัร  ซะอีด อิบนุ อัล-มุซัยยิบ และฏออูสใหทัศนะวาการ

เฏาะลากดังกลาวถือวาเปนการกระทําตองหาม  (หะรอม)97 สวนการ

หยาภรรยาท่ีกําลังตั้งครรภ   ถือวามีผลสมบูรณตามทัศนะของทุกมัซฮับ

ยกเวนมัซฮับหะนะฟย 

อัลลอฮตฺรัสวา 

َُمۡ  �نۡ  ﴿ اَق  ِخۡف ََ ْ  بَۡينِِهَما ِش ۡهلِهِۦ ّمِنۡ  َحَكٗما ََٱۡ�َعُثوا
َ
ٓ  ّمِنۡ  وََحَكٗما أ ۡهلَِها

َ
 إِن أ

 ٓ ِقِ  إِۡصَ�ٰٗحا يُرِ�َدا َّ ُ  يَُو َّ ۗ  ٱ ٓ َ  إِنّ  بَۡيَنُهَما َّ  ]  ٣٥: النساء[ ﴾ ٣ َخَِٗ�� َعلِيًما َ�نَ  ٱ

ความวา และหากพวกเจาหวั่นเกรงการแตกแยกระหวางเขาท้ังสองก็จง

สงผูตัดสินคนหน่ึงจากครอบครัวของฝายชาย  และผูตัดสินอีกคนหน่ึง

จากครอบครัวฝายหญิง  หากท้ังสองปรารถนาใหมีการประนีประนอมกัน

แลว  อัลลอฮก็จะทรงใหความสําเร็จในระหวางท้ังสอง  แทจริงอัลลอฮ

เปนผูทรงรอบรู  ผูทรงสัพพัญู P97F

98
P   

 จากอายะฮฺขางตนอัลลอฮทฺรงอนุญาตใหคูสามีภรรยาแยกทาง

กันไดก็ตอเมื่ออนุญาโตตุลาการท่ีตั้งขึ้นมาไมสามารถประนีประนอมให

พวกเขากลับมีสายสัมพันธเหมือนดั้งเดิมได P98F99
P   อัลลอฮฺตรัสวา 

                                                           
97 ซัยยิด ซาบิก,  ฟกฮ.  อัซ–ซุนนะฮฺ, อางแลว, เลม 8, หนา 59   
98 อัน-นิซาอฺ (4): 35 
99สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับบทบาทของอนุญาโตตุลาการ โปรดดูหนังสือของอะบู

ซะฮฺรอฮฺ, อัล-อะหฺวาล อัซ-ชัคชิยยะฮฺ, ไคโร, หนา 277–278 
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َََفّرقَا �ن ﴿ ۡغنِ  َُ ُُ  ُ َّ َعَِهۦِۚ  ّمِن ُ�ّٗ  ٱ ُ  َوَ�نَ  ََ َّ ًعا ٱ َِ  ﴾ ١ َحِكيٗما َ�ٰ
 ]  ١٣٠: النساء[

ความวา และหากท้ังสองจะแยกกันอัลลอฮฺก็จะทรงใหความพอเพียงแก

เขาท้ังหมด จากความมั่งมีของพระองคและอัลลอฮฺ น้ันเปนผูทรง

กวางขวาง  ผูทรงปรีชาญาณ P99F

100
P  

 

 ถาหากการแยกทางเปนส่ิงหลีกเล่ียงไมไดแลว  อัลลอฮฺทรงส่ังมิ

ใหสามีใชอํานาจในทางท่ีมิชอบโดยปลอยใหภรรยาอยูโดดเดี่ยว แตให

ตัดสินใจเลือกทางใดทางหน่ึงระหวางคงความสัมพันธกับนางเหมือนเดิม

หรือหยาขาดโดยชอบธรรม ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

 

ْ  َولَن ﴿ ََِطيُعٓوا َۡ َ ن �
َ
ْ  أ آءِ  َ�ۡ�َ  ََۡعِدلُوا ََ ِ ْ  َََ�  ۡمۖ َحَرۡصَُ  َولَوۡ  ٱلّن ّ  تَِميلُوا  ٱلَۡمۡيلِ  ُُ

َََذُروَها ةِ�  ََ ََ ْ  �ن َكٱلُۡمَعّل ْ  تُۡصلُِحوا وا َُ َّ ََ َ  ََإِنّ  َو َّ  ﴾ ١ رِّحيٗما َ�ُفوٗر� َ�نَ  ٱ
 ]  ١٢٩: النساء[

ความวา และพวกเจาไมสามารถท่ีจะใหความยุติธรรมในระหวางบรรดา

หญิงไดเลยและแมวาพวกเจาจะมีความปรารถนาอันแรงกลาก็ตาม

ดังน้ันพวกเจาจงอยาเอียงไปหมด  แลวพวกเจาก็จะปลอยใหบรรดานาง 

(ท่ีถูกทอดท้ิง)น้ันประหน่ึงผูท่ีถูกแขวนไว และหากพวกเจาประนีประนอม

                                                           
100 อัน-นิซาอฺ (4): 130 
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กันและมีความยําเกรงแลว  แทจริงอัลลอฮน้ันเปนผูทรงอภัยโทษ  ผูทรง

เมตตาเสมอ 101 

 

 จากอายะฮฺอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของทานนบี นักกฎหมาย

อิสลามไดแบงการหยาออกเปน  5 ประเภท ดังตอไปน้ี102 

   1.  การหยาเปนส่ิงวายิบ  (จําเปน)  ในกรณีของ  เฏาะลาก  อัล

ฮากิมัยนฺ อินชิกอก กลาวคือไมอาจประนีประนอมไดอีกหลังจากท่ีตั้ง

ตัวแทนเจรจาจากสองฝาย 

2.   การหยาเปนส่ิงมักรูฮ  (นาตําหนิ)  เมื่อไมมีเหตุผลท่ี

เพียงพอ และยังมีความหวังวาสามีภรรยาจะสามารถกลับคืนดีได 

 3.    การหยาเปนส่ิงมูบาห  (อนุญาต)  เมื่อมีความจําเปน

โดยเฉพาะในกรณีท่ีภรรยามีพฤติกรรมเส่ือมเสีย และมีแนวโนมวาถาหา

กวาชีวิตการสมรสยังคงดําเนินอยูตอไปจะเกิดส่ิงชั่วรายตามมาอยาง

แนนอน 

 4.  การหยาเปนส่ิงท่ีมันดูบ  (สนับสนุน)  เมื่อภรรยาไมปฏิบัติ

ภาระหนาท่ีท่ีอัลลอฮฺทรงกําหนดใวหรือเมื่อภรรยาไมบริสุทธิ์ 

                                                           
101 อัน-นิซาอฺ (4):129 
102 โปรดดู  ชัรหฺ  อัล-กะบีร, เลม 8  และอัซ–ซาบูนีย อับดฺ อัร-เราะหฺมาน, หุรรียาต  

อัซ-เซาญัยน ฺฟ อัฏ-ฏอลาก, ไคโร, 1968, หนา 277-278 
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 5.  การหยาเปนส่ิงท่ีมัหซูร  (หาม) เมื่อภรรยากําลังมี

ประจําเดือน 

 หนังสือ  มุฆนีย อัล- มุหตาจญ103 ไดเขียนไววาการหยา

ประเภทท่ีหาท่ีกลาวมาขางตนเปนการกระทําตองหาม  (หะรอม) 

เน่ืองจากเปนการกระทําท่ีเกิดขึ้นหลังสมัยของทานนบี จึงเรียกการหยา

ในลักษณะดังกลาววาการหยาท่ีอุตริขึ้นมา (เฏาะลาก อัล–บิดอะฮฺ) 

 อีมาม อัน-นะวะวียยอมรับการหยาประเภทมักรูฮ วายิบ  และ

มันดูบเทาน้ัน สวนการหยาประเภทอ่ืนๆ ทานถือวาเปนการหยาท่ีหะรอม 

(ตองหาม) ท้ังส้ิน 

 

ฟสค ฺ (การเพิกถอนหรือการยกเลิกการสมรส) 

โดยหลักการแลว อํานาจในการหยาเปนของสามี อยางไรก็ตาม

อิสลามใหสิทธิฟสคแกภรรยาเพ่ือใหสัญญาการสมรสส้ินสุดลง คําวา

ฟสคฺมีความหมายตามหลักภาษาวายกเลิกการกระทําหรือเพิกถอน

สัญญา สวนความหมายตามหลักวิชาการคือการเพิกถอนหรือการยกเลิก

สัญญาการสมรสโดยกอฏียหรือผูพิพากษา หลังจากท่ีภรรยายื่นคํารอง

ขอตอศาลเพ่ือขอหยาจากสามี ถาหากกอฏียพิสูจนไดวาภรรยาไดรับ

ความทุกขรอนจากชีวิตการสมรส นางมีสิทธิท่ีจะยกเลิกการสมรส

ดังกลาวได 

                                                           
103 มุฆนีย อัล–มุหฺตาจญ,  เลม 3, หนา 307 
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มัซฮับท้ังส่ียอมรับสิทธิการเฏาะลากของสามีและสิทธิการฟสคฺ

ของภรรยาท้ังน้ีขึ้นอยูกับความจําเปนท่ีท้ังสองฝายจะตองแยกทางกันซึ่ง

จะกลาวดังตอไปน้ี 

 

มัซฮับหะนะฟย 

ก. เฏาะลาก 

1. การล่ันวาจาหยาของสามี 

2. อีลาอฺ  (การงดเวนการมีเพศสัมพันธ) 

3. ลิอาน  (การกลาวโทษซึ่งกันและกันระหวางสามีภรรยา) 

4. คุลอฺ (การท่ีภรรยาขอใหสามีหยาโดยท่ีนางยอมจาย

คาตอบแทนจํานวนหน่ึง) 

5. การหยาเน่ืองจากความบกพรองทางเพศ (อัยบฺญินซีย) 

ของสามี 

6. การหยาเน่ืองจากการพนจากศาสนาอิสลามของสามี 

 

ข. ฟสคฺ 

กอฏียหรือศาลอาจอนุญาตใหมีการฟสคฺตามคํารองขอของ

ภรรยาในกรณีตอไปน้ี  

1. การหยาเน่ืองจากมุรตัด (พนจากศาสนาอิสลาม) ของคู

สมรสฝายใดฝายหน่ึง 

2. การหยาเน่ืองจากตกเปนโมฆะ 
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3. การหยาเน่ืองจากฐานะไมเทาเทียมกัน (กุฟูอฺ) ระหวาง

สามีภรรยา หรือชีวิตสมรสไมสามารถดําเนินอยางราบร่ืน

ซึ่งมีตนเหตุจากสามี 

 

มัซฮับชาฟอีย และฮันบะลีย 

ก.  เฏาะลาก 

1. การล่ันวาจาหยาของสามี 

2. คุลอฺ 

3. การเพิกถอนการสมรสโดยกอฎีย เน่ืองจากสามีปฏิเสธท่ี

จะหยาเพราะอีลาอฺ(งดเวนการมีเพศสัมพันธ) 

ข.  ฟสคฺ 

1. การหยาเน่ืองจากความบกพรองทางเพศของคูสมรสฝาย

ใดฝายหน่ึง 

2. การหยาเน่ืองจากการลิอาน 

3. การหยาเน่ืองจากการพนจากศาสนาอิสลามของคูสมรส

ฝายใดฝายหน่ึง 

4. การหยาเน่ืองการสมรสตกเปนโมฆะ (ฟาซิก) 

5. การหยาเน่ืองจากสามีภรรยามีฐานะไมเทาเทียมกัน 
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มัซฮับมาลิกีย 

ก.  เฏาะลาก 

1. การล่ันวาจาหยาของสามี 

2. คุลอฺ 

3. การหยาเน่ืองจากความยากลําบากของสามีในการจัดหา

ปจจัยยังชีพใหแกภรรยา 

4. การหยาเน่ืองจากมีภยันตราย  (เฎาะรอร) 

5. การหยาเน่ืองจากอีลาอ 

6. การหยาเน่ืองจากสามีภรรยามีฐานะไมเทาเทียมกันหรือ

สามีขาดความรับผิดชอบตอครอบครัว 

ข.  ฟสคฺ 

1. การหยาเน่ืองจากลีอาน 

2. การหยาเน่ืองจากการสมรสตกเปนโมฆะ(ฟาซิก) 

3. การหยาเน่ืองจากคูสมรสพนจากศาสนาอิสลาม 

 

ตะหฺลีลหรือหะลาลา 

 หลังการหยาท่ีไมสามารถกลับคืนดีได ภรรยาก็จะกลายเปน

บุคคลตองหามสําหรับสามี กลาวคือหามท้ังสองแตงงานใหมใน

ทันทีทันใด เน่ืองจากบางคร้ังสามีอาจสํานึกผิดในภายหลังและตองการ
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กลับเปนคูสามีภรรยาเหมือนเดิม ดังน้ันอัลลอฮฺไดกําหนดทางออกของ

กรณีดังกลาวไวดังน้ี 

َها ََإِن ﴿ ََ ۥۗ  َزۡوًجا تَنِكحَ  َحّ�ٰ  َ�ۡعدُ  ِمنۢ  َ�ُۥ َ�ِّل  َََ�  َطّل َها ََإِن َ�ۡ�َهُ ََ  َََ�  َطّل
ٓ  ُجَناحَ  ن َعلَۡيِهَما

َ
ٓ  أ اَجَعا َ ََ ٓ  إِن َُ ن َظّنا

َ
ِۗ  ُحُدودَ  يَُِيَما أ َّ ِ  ُحُدودُ  َوتِۡلَك  ٱ َّ  ٱ

ۡو�ٖ  يُبَّيُِنَها ََ ۡعلَُمونَ  لِ  ]  ٢٣٠: القةي[ ﴾ ٢ َُ

ความวา ถาหากเขาไดหยานางอีก  นางก็ไมเปนท่ีอนุมัติแกเขาหลัง

จากน้ัน จนกวาจะแตงงานกับสามีอ่ืนจากเขา  แลวหากสามีน้ันหยานาง

ก็ไมมีบาปใด ๆ แกท้ังสอง  ท่ีจะคืนดีกันใหม  หากเขาท้ังสองคิดวาจะ

ดํารงไวซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺได  และน่ันแหละคือขอบเขตของอัลลอฮฺ

ซึ่งพระองคทรงแจกแจงมันอยางแจมแจงแกกลุมชนท่ีรูดี P103F104
P  

 

 จากอายะฮฺขางตน สามีคนแรกท่ีหยาภรรยาท่ีไมอาจกลับคืนได

จะสามารถแตงงานกับภรรยาเกาไดอีกคร้ังหลังจากท่ีนางแตงงานกับ

บุคคลอ่ืนและบุคคลน้ันไดหยานางหลังจากท่ีรวมประเวณีแลว (รวมท้ัง

การเสียชีวิตของสามีน้ันดวย) ซึ่งเรียกวาตะหฺลีล หรือหะลาลา 

 ตะหฺลีลหรือหะลาลาหมายถึงทําส่ิงหน่ึงใหเปนท่ีอนุมัติ ใน

สมัยกอนอิสลามเมื่อภรรยาถูกหยาท่ีไมอาจกลับคืนโดยสามีล่ันวาจา

หยาสามคร้ังในวาระเดียวกัน แตหลังจากน้ันสามีตองการคืนดีกับภรรยา 

                                                           
104 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 230 
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จึงใหนางแตงงานกับชายคนอ่ืนโดยมีขอตกลงวาเขาจะตองหยานาง

ปราศจากการรวมประเวณี หลังจากท่ีนางถูกหยาโดยสามีคนท่ีสองแลว 

นางก็จะเปนท่ีอนุมัติสําหรับสามีคนแรก โดยเขามีสิทธิแตงงานกับนางได

อีกคร้ัง 

 การแตงงานท่ีตบตากับชายอ่ืนดังกรณีขางตนท่ีทําไปเพ่ือให

สามีคนแรกสามารถแตงงานกับภรรยาไดอีกคร้ังน้ันถือวาเปนการกระทํา

ตองหามในอิสลาม ดังน้ันอิสลามยืนยันวาการแตงงานของหญิงท่ีถูกหยา

กับชายคนอ่ืนจะตองปราศจากเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน นอกจากน้ี อิสลามยัง

ไดกําหนดอีกวาสามีคนท่ีสองตองมีเพศสัมพันธกับนาง ท้ังน้ี เพ่ือตองการ

ใหสามีคนแรกเกิดความรูสึกหึงหวงและเสียดายท่ีอดีตภรรยาตองรวม

ประเวณีกับบุคคลอ่ืน อันเน่ืองจากความผิดพลาดของตน อยางไรก็ตาม 

ถาหากสามีคนท่ีสองหยานางโดยปราศจากการมีเพศสัมพันธก็ยังถือวา

การหยาดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

 ถึงแมวาการหยาของสามีคนท่ีสองจะมีผลสมบูรณแตนางก็ยัง

เปนท่ีตองหามสําหรับสามีคนแรกอยู เพราะถือวาเปนกลอุบายท่ีจะทําให

ขอหามหมดส้ินไป ดวยเหตุน้ีเองท่ีทานนบีจึงสาปแชงผูกระทําส่ิงดังกลาว 

โดยกลาววา  “การสาปแชงของอัลลอฮฺจะเกิดขึ้นกับชายท่ีกระทําหะ

ลาลา และชายท่ีส่ังใหกระทําส่ิงดังกลาว” มีรายงานวาทานอุมัร อิบนิ 

ค็อฏฏอบกลาววาการสมรสใหมระหวางสามีคนแรกกับอดีตภรรยา
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ภายหลังหะลาลาถือวาไมมีผลสมบูรณ  ดังน้ันการอยูรวมกันของพวกเขา

ถือวาเปนการกระทําความผิดประเวณี 

 

การหยาฝายเดียวของสามี 

 หลังจากท่ีไดพูดถึงการหยาแลว  ผูท่ีไมทราบถึงเหตุผลและ

เจตนารมณอาจจะเกิดคําถามวาเพราะเหตุใดสิทธิในการหยาจึงเปนของ

สามีเทาน้ัน  ในขณะท่ีสังคมตะวันตกและบรรดาประเทศท่ีใชระบบ

กฎหมายของตะวันตกใหสิทธิแกชายและหญิงในการฟองรองเพ่ือขอหยา

ตอศาลอยางเทาเทียมกัน   

 กฎหมายอิสลามอนุญาตใหหญิงรองขอตอกอฎียหรือศาล เพ่ือ

ขอหยากับสามีได ถาหากสามีไดทํารายนางอยางรุนแรง  ไมใหคาเล้ียงด ู 

สามีตีจากเปนเวลานาน หรือสามีกลายเปนคนวิกลจริต  หรือมีโรคติดตอ

ท่ีรายแรง เชนโรคเร้ือน เปนตน นอกจากน้ีแลวนางยังสามารถรองขอตอ

ศาลเพ่ือขอหยา ในกรณีท่ีเขากับสามีไมไดดังท่ีเคยเกิดขึ้นกับบุตรีของ

ก็อยซ ซึ่งเลาร่ืองราวของนางแกทานนบีวานางยอมรับวาสามีไมมีความ

บกพรองแตนางไมชอบเขาตั้งแตเร่ิมแรกท่ีมีการสมรสและนางกลัววา

ชีวิตการสมรสจะไมสมบูรณ ทานนบีจึงถามนางวาเขาไดใหอะไรแกนาง

เปนคา มะฮฺรฺ สําหรับการแตงงาน นางตอบวานางไดรับสวนอินทผลัม

เปนคามะฮฺรฺ ดังน้ันทานนบีจึงส่ังใหนางคืนสวนอินทผลัมแกสาม ี

หลังจากน้ันทานนบีจึงไดแนะนําใหสามีของนางหยานางดวยเหตุผลเขา

กันไมได 
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 กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ  สิทธิของหญิงมุสลิมในการรองขอหยา

ตอกอฎียมีมาตั้งแต 1,400  กวาปมาแลว  ระบบกฎหมายตะวันตกได

บัญญัติถึงการหยาอยางไมเหมาะสม กลาวคือไดบัญญัติในบางประเด็น

หยอนยานเกินไป และในบางประเด็นมีความเขมงวดจนเกินไปทําใหขาด

ความพอดี  ตัวอยางเชน กฎหมายยิวอนุญาตใหสามีหยาภรรยาเมื่อสามี

พบวานางไมบริสุทธิ และกฎหมายยังไดกําหนดตอไปวาหลังจากท่ีนาง

ออกจากบานไปแลว นางก็สามารถเปนภรรยาของชายอ่ืนไดทันที 

 สําหรับศาสนาคริสตใหความเขมงวดในเร่ืองการหยาเปนอยาง

ยิ่ง โดยบัญญัติวาอะไรก็ตามท่ีพระผูเปนเจาสานเขาดวยกันแลว  มนุษย

ก็ไมสามารถทําใหส่ิงน้ันแยกออกจากกันอีก ดังน้ันผูใดก็ตามท่ีตีจาก

ภรรยาและสมรสใหมกับหญิงอ่ืน ถือวาไดกระทําผิดฐานนอกใจภรรยา

คนแรก  นักบุญ Paul กลาววา  “ไมอนุญาตใหภรรยาตีจากสามีของนาง” 

(1Cor.7 : 10)  สวนศาสนาคริสต นิกายโรมันคาธอลิกบัญญัติวา “เมื่อ

พิธีการสมรสระหวางหญิงกับชายเสร็จสมบูรณเรียบรอยแลวและท้ังสอง

ไดสาบานตนยอมรับความเปนสามีภรรยากันแลว  การหยาก็ไมสามารถ

ทําไดอีกตอไป ยกเวนในกรณีท่ีคูสมรสคนใดคนหน่ึงเสียชีวิตลง” 105 จะ

เห็นไดวาขอผูกมัดของการสมรสดังกลาวกลายเปนโซลามท่ีคูสมรส

จําตองยอมรับชั่วชีวิต106 สําหรับศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท

                                                           
105 Pallem  and  Wynne,  New  Catholic  Dictionary,  New  York. 
106 Bauer,  Woman  and  Love,  หนา  291. 
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อนุญาตใหมีการหยาในกรณีท่ีคูสมรสมีชูเทาน้ัน  แตอิสลามอยูสายกลาง

ระหวางสองศาสนาดังกลาวขางตนน้ันก็คือ  ไมเขมงวดและไมหยอนยาน

จนเกินไป 

 เกี่ยวกับคําถามท่ีมีตอสิทธิหยาเพียงผูเดียวของสามีในอิสลาม

น้ัน เพ่ือเปนคําตอบในเร่ืองน้ีเราจําเปนตองพูดถึงหลักจิตวิทยาและสรีระ

รางกายของหญิงท่ีตองอยูในภาวะความเครียดตั้งแตหาถึงเจ็ดวันของทุก

เดือนดังท่ี Geddes และ Thomson ไดกลาวในหนังสือของพวกเขาท่ีชื่อ

วา  Evolution  of  Sex107 

        คัมภีรไบเบิลบัญญัติกฎเกณฑเกี่ยวกับประจําเดือนของหญิงไว

อยางเขมงวดวา “…นางจะถูกหางไกลเปนเวลาเจ็ดวันและใครก็ตามท่ี

สัมผัสกับนางจะกลายเปนคนท่ีสกปรกจนกระท่ังเย็นและทุกส่ิงทุกอยางท่ี

นางเอามาใชจะกลายเปนส่ิงสกปรกและผูใดก็ตามท่ีสัมผัสกับนางจะตอง

ลางมือและอาบนํ้าและอยูในความสกปรกจนถึงเย็น”  (Leviticus  15 : 

19 – 21) 

 จากอํานาจหยาฝายเดียวของชายในกฎหมายอิสลามมี

นักวิชาการชาวตะวันตก  สรุปวาชายมุสลิมคงจะหยาภรรยาเปนวาเลน 

แตในความเปนจริงแลวกลับตรงกันขาม เน่ืองจากขอเท็จจริงพิสูจนให

เห็นวาชายมุสลิมใชสิทธิฝายเดียวในการหยาภรรยาไดอยางเหมาะสม  

                                                           
107 Geddes  and  Thomson,  หนา  259 
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ท้ังน้ีเน่ืองจากศักยภาพของสังคมมุสลิมในการตรวจสอบการใชสิทธิ

ดังกลาวของสามีน้ันเอง 

 

คุลอฺ (การหยาที่เกิดจากความตองการของภรรยา) 

 คําวาคุลอฺ มาจาก คุลอฺ  อัษ–เษาบ ฺ หมายถึงการปลดเปล้ือง

เส้ือผาอาภรณออกจากเรือนราง  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

َُمۡ  مۡ ّل�ُ  ِ�َاٞس  ُهنّ ﴿ ن
َ
 ]  ١٨٧: القةي[ ﴾ لُّهّنۗ  ِ�َاٞس  َوأ

ความวา นางท้ังหลายน้ันคือเคร่ืองนุงหมของพวกเจา และพวกเจาคือ

เคร่ืองนุงหมของพวกนาง P107F

108
P  

 

 แตในทางเทคนิคแลวคําน้ีใชเรียกวิธีการหน่ึงในการหยาท่ี

ภรรยาขอขาดจากการสมรส 

 นักกฎหมายอิสลามในมซัฮับมาลิกียใหคําจํากัดความของคุลอฺ

วา  อัฏ–เฏาะลาก บิ อัล-อิวาด หรือการหยาโดยมีคาตอบแทน P108F

109
P สวน

นักกฎหมายอิสลามในมัซฮับหะนะฟยใหความหมายของคุลอฺวาการ

ส้ินสุดความสัมพันธการสมรสดวยความยินยอมของสามีภรรยาอาจโดย

กลาวคําคุลอหรือคําท่ีมีความหมายทํานองเดียวกันออก สวนนัก

กฎหมายอิสลามในมัซฮับชาฟอียใหความหมายของคุลอฺ วา “การแยก

                                                           
108 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 187 
109 ฮาชียะฮฺ อัด–ดาซูกีย, เลม 2, หนา 406 
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ออกจากกันโดยใหส่ิงตอบแทนและดวยการล่ันวาจาหยาหรือคุลอฺ”110 

การคุลอ จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคูสามีภรรยายินยอมพรอมใจหรือเมื่อกอฎียมี

คําส่ังโดยภรรยาจะตองใหคาตอบแทนแกสามีจํานวนหน่ึงแตไมมากกวา

มะฮฺรฺท่ีนางเคยไดรับจากสามี111  

 

คุลอฺในอัล–กรุอานและซุนนะฮฺ 

 อัล–กุรอานอนุญาตใหภรรยารองขอใหสามีหยานาง (คุลอ) ถา

นางหวั่นเกรงวาสามีจะทํารายหรือทอดท้ิงนางโดยบัญญัติวา  

ةٌ  �نِ  ﴿
َ
وًزا َ�ۡعلَِها ِمنۢ  َخاََۡت  ٱۡمَرأ َُ ُ وۡ  �

َ
ٓ  ُجَناحَ  َََ�  إِۡعَراٗضا أ ن َعَلۡيِهَما

َ
 أ

ۚ  بَۡيَنُهَما ۡصلَِحايُ  ۗ  َوٱلّصۡلحُ  ُصۡلٗحا ۡحِ�َتِ  َخۡ�ٞ
ُ
نُفُس  َوأ

َ
حّۚ  ٱۡ� َّ ْ  �ن ٱل ُنوا َِ ۡ�ُ 

 ْ وا َُ َّ ََ َ  ََإِنّ  َو َّ  ]  ١٢٨: النساء[ ﴾ ١ َخَِٗ�� ََۡعَملُونَ  بَِما َ�نَ  ٱ

ความวา และหากหญิงใด เกรงวาจะมีการปงชาหรือมีการผินหลังใหจาก

สามีของนางแลวก็ไมมีบาปใด ๆ แกท้ังสองท่ีจะตกลงประนีประนอมกัน

อยางใดอยางหน่ึง และการประนีประนอมน้ันเปนส่ิงดีกวา และจิตใจคน

น้ันถูกใหมีความตระหน่ีมาดวย และหากพวกเจากระทําดี และมีความยํา

เกรงแลว แทจริงอัลลอฮน้ันทรงรูอยางถี่ถวนในส่ิงท่ีพวกเจากระทํากัน P111F

112 

 

                                                           
110 นิฮายะฮฺ อัล – มุหตาจญ, เลม  6, หนา  47 
111 อัซ–ซาบูนีย, หุรรียะฮฺ อัซ –ซะวาญัยนฺ ฟ อัฏ–เฏาะลาก, อางแลว, หนา 595 
112 อันนิซาอฺ (4): 128 
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 มีรายงานในซุนัน อัล–บัยฮะกยี (7: 313) วามีหญิงคนหน่ึง

มายงัทานนบีและกลาววา “ฉันเกลียดสามีและตองการแยกทางกับเขา” 

ทานนบีตอบวา “เจายินดีท่ีจะคืนสวนอินทผลัมท่ีเขาใหแกเจาเปนคา

มะฮฺรฺหรือไม?” นางตอบวา  “แนนอน แมจะมากกวาน้ันก็ตาม” ทานนบี

กลาววา “เจาจะคืนมากกวาน้ันไมได” 

 ดังน้ันเมื่อภรรยามคีวามรูสึกวาสามีไมปฎิบัติหนาท่ีอยาง

สมบูรณ นางก็สามารถรองของเพ่ือแยกทางจากเขาโดยคืนทรัพยสิน

บางสวนหรือท้ังหมดท่ีสามีใหแกนางเปนคามะฮฺรฺในการแตงงาน  

หลังจากน้ันสามีกจ็ะปลดปลอย (คุลอฺ) นางซึ่งเปนการหยาท่ีไมสามารถ

เพิกถอนไดอีกตอไป  แตถาภรรยาไมสามารถจายคาตอบแทนไดแลว ก็

ยังมวีิธีอ่ืนในการทําใหการสมรสส้ินสุดลง โดยทําขอตกลงท่ีท้ังสองฝาย

พอใจ ซึ่งเรียกวามุบาเราะอะฮ ฺ และถือวาเปนการหยาท่ีไมสามารถเพิก

ถอนไดอีกเชนเดยีวกัน อยางไรกต็าม อิบนุ อัล–อะเราะบีย อิมามมาลิก

ใหทัศนะวามุบาเราะอะฮคฺือคุลอฺ  (ปลดปลอย) ท่ีภรรยาใหคาตอบแทน

แกสามใีนขณะท่ีท้ังสองไมเคยรวมประเวณีนับแตวันแตงงาน สวนคุลอฺ

เปนการกระทําในทํานองเดียวกนัแตเกดิขึ้นหลังจากท่ีไดรวมประเวณี

แลว113  จํานวนคาทดแทนสําหรับการคุลอฺจะขึ้นอยูกับขอตกลงของท้ัง

สองฝาย ซึง่ภรรยาอาจคืนมะฮฺรฺท่ีนางไดรับท้ังหมดหรือบางสวน นางไม

                                                           
113 อิบนุ อัล-อะเราะบีย, อะหฺกาม อัล–กุรอาน, เลม 1, หนา 194  และ ตัฟซีร อัล–

กุรฏบีย, เลม 3, หนา 145 
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จําเปนตองคืนทรัพยมากกวาจํานวนท่ีนางไดรับเปนคามะฮฺรฺ แตนาง

อาจจะเสนอขอเสนออ่ืนๆ แกสามี เชน ตกลงท่ีจะดูแลลูกในชวง

ระยะเวลา 2 ปซึ่งเปนชวงใหนํ้านม  หรือเล้ียงดูลูกดวยคาใชจายของนาง

เองเปนระยะเวลาท่ีแนนอนซึง่จะส้ินสุดลงเมื่อระยะเวลาของการใหนํ้านม

ไดผานพนไป 

คดีเกีย่วกับคุลอฺซึง่เกดิขึ้นเปนคร้ังแรกในอิสลามดงัท่ีอางโดยอี

มามบุคอรีย(9:329) คือเมื่อภรรยาของษาบิต อิบนุก็อยซมาหาทานนบี

และกลาววา  “โอศาสนฑูตของอัลลอฮ ฉันมิไดโกรธษาบิตเพราะอารมณ

และศาสนาของเขา แตฉันกังวลวาบางส่ิงบางอยางอาจเกดิขึ้นกบัตัวฉัน

ซึ่งขัดกับหลักการอิสลาม ดวยเหตุน้ีฉันตองการแยกทางกับเขา”  ทานนบี

ไดกลาววา “เจายินดีท่ีจะคืนสวนอินทผลัมท่ีเขาใหกับเจาเปนคามะฮฺรฺ

หรือไม?” นางตอบวา “ยินด”ี หลังจากน้ันทานนบีจงึกลาวแกษาบิตวา 

“จงเอาสวนอินทผลัมของเจากลับคืนและจงหยานางหน่ึงคร้ัง” 

 นักกฎหมายอิสลามเห็นสอดคลองเกี่ยวกับผลการบังคับใชคุลอฺ 

อิมามมาลิกกลาววาภรรยาท่ีถูกสามีบังคับใหทําการคุลอฺมีสิทธิท่ีจะเอา

มะฮฺรฺกลับคืน114 แตการหยาดังกลาวมีผลสมบูรณตามหลักชะรีอะฮฺ  มี

                                                           
114 อัล–มูเดาวามะฮฺ อัล–กุบรอย, เลม 5, หนา 22 และ  ตัฟซีร  อัล – กุรอาน, เลม 3, 

หนา  138 
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เพียงบิกรฺ อิบนุอับดุลลอฮ อัล–มุซนียเทาน้ันท่ีไมเห็นดวยกับทัศนะของ

นักกฎหมายอิสลามสวนใหญโดยเขาไมยอมรับการบังคับใชของคุลอฺ115   

 

คุลอฺสามารถทําไดเม่ือไหร 

 คุลอ ฺจะกระทําไดก็ตอเมื่อตกอยูในสถานการณท่ีไมสามารถ

หลีกล่ียงเทาน้ัน และตองมีเหตุผลท่ีเพียงพอ ทานนบีไดกลาววา “ถา

หญิงรองขอหยาจากสามีโดยไมมีเหตุผลท่ีเหมาะสมแลว  ความ

หอมหวนของสรวงสวรรคจะเปนท่ีตองหามสําหรับนาง”116 คุลอเปนการ

กระทําท่ีถือวาเปนมักรูฮ  (นารังเกียจ) ยกเวนเมื่อหญิงกลัววานางไมอาจ

ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีอัลอฮฺทรงส่ังไว ตราบใดท่ีนางไมไดรับการ

ปลดปลอยจากสามี117 อยางไรก็ตามตามอัด-ดาซูกียใหทัศนะวาคุลอฺเปน

ส่ิงกระทําไมได118  

คาทดแทนและ อิดดะฮฺสําหรับคุลอ 

 เมื่อคดีเกีย่วกับคุลอขึ้นสูศาลแลว ลําดับแรกท่ีกอฎียจะตอง

ดําเนินการคือสอบสวนขอเท็จจริงวาภรรยาไมชอบสามีถงึขั้นท่ีจะอยู

รวมกันไมไดหรือไม เมื่อพิสูจนจนพอใจวาสามีภรรยาไมอาจอยูรวมกัน

อยางมีความสุข ศาลกจ็ะกาํหนดคาทดแทนท่ีภรรยาตองใหแกสามีตาม

                                                           
115 อัช–เชากานีย, ฟตฮ อัล–กอดิร, เลม 1, หนา 123 
116 อัล–มุฆนีย, เลม 8, หนา 124   
117 ฟตหฺ อัล–บ ารีย, เลม 9, หนา 346 
118 ฮาชียะฮฺ อัด–ดาซูกีย, เลม 2, หนา 406 
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ความเหมาะสม และสามตีองยอมรับในจาํนวนของคาทดแทนดังกลาว 

และตองหยาภรรยา นักกฎหมายอิสลามสวนใหญมคีวามเห็นวา การ

จายคาทดแทนสําหรับคุลอฺตองไมมากกวาจาํนวนของมะฮฺรฺท่ีสามีเคย

มอบใหแกภรรยา 

 เมื่อผานกระบวนการคุลอฺเรียบรอยแลว สิทธิของสามใีนการคืน

ดีกับภรรยากลับก็ส้ินสุดลง เน่ืองจากในกรณีดังกลา ภรรยาเปนผู

ฟองรอง  อยางไรก็ตาม อนุญาตใหท้ังสองตกลงเพ่ือทําการสมรสใหม 

 นักกฎหมายอิสลามสวนใหญมีความเห็นวาอิดดะฮฺของภรรยา

ในกรณีคุลอฺน้ันจะเหมือนกับการหยาท่ัวไป แตอบูดาวุด ติรมซีีย และอิบ

นุมาญะฮฺ และบุคคลอ่ืนๆ ไดอางหะดษีท่ีวาทานนบีไดกําหนดอิดดะฮฺ

เปนเวลาหน่ึงเดือนสําหรับภรรยาท่ีถูกหยาตามกระบวนการคุลอฺ และ

ทานอุษมาน  อิบนุอัฟฟานก็เคยตัดสินคดีหน่ึงดวยการนําหลักการน้ีมา

บังคับใช119   

นอกจากคําคุลอฺแลว มัซฮับมาลิกียยังใชคําอ่ืนๆ อีก เชน ฟด

ยะฮฺ ศุลหฺ และมุบาเราะฮฺ คําวาดุลอฺ จะถูกใชในกรณีท่ีภรรยาขอแยก

ทางจากสามีโดยนางยินยอมคืนทรัพยสินท่ีเปนคามะฮฺรฺท้ังหมด สวนศุล

หฺจะใชในกรณีท่ีหญิงยอมคืนทรัพยสินเพียงสวนหน่ึง สวนฟดยะฮฺ จะถูก

                                                           
119 อิบนุ กะษีร, เลม 1, หนา 267 
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ใชเมื่อภรรยายอมจายคาทดแทนมากกวามะฮฺรฺท่ีนางไดรับ ในขณะท่ีมุ

บาเราะฮฺหมายถึงการใชสิทธิของภรรยาท่ีมีตอสามี120  

  

คุลอฺของหญิงที่กําลังปวยหนัก 

 นักกฎหมายอิสลามของมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาถาหญิง

ตองการดุลอฺในชวงท่ีนางกําลังปวยหนัก และไดเสียชีวิตลงในชวงของอิด

ดะฮฺ ถือวาดุลอ ยังคงสมบูรณและอดีตสามีจะไดรับสามอยางดังตอไปน้ี  

 (1)  คาทดแทนสําหรับดุลอฺ ตามจํานวนท่ีไดตกลงกันไว 

(2) หน่ึงในสามของทรัพยมรดกของภรรยาหลังจากท่ีไดชําระ

หน้ีท้ังหมดแลว 

(3)  สวนแบงของสินสมรส121 

นักกฎหมายอิสลามของมัซฮับมาลิกีย ชาฟอียและฮันบะลียให

ความเห็นวาดุลอฺ ของหญิงท่ีกําลังปวยหนักน้ันจะมีผลเพียงหน่ึงในสาม 

(ษุลุษ)122 กลาวคือสามีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและทรัพยมรดกของ

ผูตายหน่ึงในสาม นักกฎหมายอิสลามในมัซฮับชาฟอียก็เชนเดียวกันท่ี

ถือวาดุลอ ของผูหญิงท่ีกําลังปวยในระยะสุดทายมีผลสมบูรณซึ่งจะทํา

                                                           
120 บิดายะฮฺ อัล มุจญตะฮิด, เลม 2, หนา 40 ; อัล-มุเดาวะนะฮฺ อัล-กุบรอย, เลม 5, 

หนา 28 
121 บัหรฺ อัร-รออิก , เลม 4, หนา 80 
122 ตาจญ อัล-มัซฮับ , เลม 2, หนา 291 
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ใหสามีมีสิทธิท่ีจะไดรับท้ังคาตอบแทนและทรัพยมรดกของผูตายจํานวน

หน่ึงในสามท่ีเหลืออยู สวนนักกฎหมายอิสลามในมัซฮับฮันบะลียมีทัศนะ

เหมือนกับนักกฎหมายอิสลามในมซัฮับมาลิกีย123  

ดุลอ ฺท่ีเกิดขึ้นจากการเจรจาของบุคคลอ่ืน (รวมท้ังบิดาหรือ

ผูปกครอง) ของภรรยา ถือวาตกเปนเปนโมฆะ ซึ่งเปนทัศนะของนัก

กฎหมายอิสลามของมัซฮับซอฮิรีย และฮันบะลีย แตมีผลสมบูรณตาม

ทัศนะของนักกฎหมายอิสลามของมัซฮับหะนะฟย มาลิกียและชาฟอีย 

หนังสืออัล-มุหัลลาไดกลาววาดุลอฺ ท่ีเกิดจากการเจรจาของบิดาถือวาตก

เปนโมฆะ 124 ไมมีผูใด(รวมท้ังบิดา ผูปกครอง ผูปกครองรัฐ หรือ

บุคคลภายนอก) สามารถเจรจาเกี่ยวกับคุลอฺไดในฐานะเปนตัวแทนของ

ฝายหญิงท่ีวิกลจริตหรือท่ีเปนผู เยาว สวนนักนักกฎหมายอิสลาม

ของมัซฮับชาฟอียมิไดใหความแตกตางระหวางคุลอฺท่ีเจรจาโดยบิดาหรือ

ผูปกครองของฝายหญิงกับบุคคลภายนอก 125ยิ่งกวาน้ันนักกฎหมาย

อิสลามของมัซฮับหะนะฟยยังอนุญาตใหบุคคลภายนอกทําการเจรจา

เกี่ยวกับดุลอฺ หลังจากท่ีไดรับอนุญาตจากหญิงท่ีเกี่ยวของแลว126  

                                                           
123 อัล-มุฆนีย , เลม 8, หนา 215 
124 ฮุรริยยะฮฺ อัซ-ซาวาเจัยน, เลม  12, หนา 557 และ อัล- อินซอฟ , เลม 8, หนา 

389 
125 เร่ืองเดียวกัน , หนา 559 
126 บัหรฺ อัร-รออิก , เลม 4, หนา 97  
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 นักนักกฎหมายอิสลามของมัซฮับมาลิกียถือวาคุลอฺท่ีกระทํา

โดยหญิงผูเยาวหรือวิกลจริตไมมีผลสมบูรณ สวนดุลอฺท่ีทําโดยบิดาใน

ฐานะเปนตัวแทนของบุตรผูเยาวหรือวิกลจริตถือวามีผลสมบูรณไมวาจะ

จายคาทดแทนดวยเงินของตัวเองหรือเงินของบุตรสาว ไมวาจะไดรับ

อนุญาตจากบุตรสาวแลวหรือไมก็ตาม127 สวนนักกฎหมายอิสลาม

ของมัซฮับหะนะฟยถือวาคุลอฺท่ีทําโดยหญิงวิกลจริตหรือหญิงผูเยาวซึ่ง

ไมสามารถรูผิดชอบน้ัน (มุมัยยิซะฮฺ) เปนโมฆะ128 

 

คุลอฺสามารถทําไดตลอดหรือไม ? 

โดยท่ัวไปแลวเงื่อนไขของการหยา (เฏาะลาก) สามารถบังคับ

ใชกับดุลอฺไดเชนเดียวกัน แตบรรดานักกฎหมายอิสลามมีความเห็นท่ี

แตกตางเกี่ยวกับประเด็นท่ีวาคุลอฺสามารถกระทําในชวงท่ีภรรยามา

ประจําเดือนหรือไม หนังสือมุคตะศ็อร อัน-นาฟอ129 ไดอธิบายวาคุลอฺไม

ควรกระทําในชวงท่ีภรรยามาประจําเดือน มัซฮับหะนะฟยถือวาการคุลอฺ

ในชวงท่ีภรรยามาประจําเดือนน้ันเปนมักรูฮ (นารังเกียจ)130 แต อิบนุอาบิ

                                                           
127 อัล-มุนตะซัยอ อัล- มุคตาร , เลม ,2, หนา 435 
128 อัล- มับซูฏ, เลม 6, หนา 180 และ บัหรฺ อัร–รออิก , เลม 4, หนา 180 
129 มุคตะศ็อร อัน- นาฟอ ฺ , หนา 277 และ ญาวาฮัร อัล- กาลาม , เลม 5,3, หนา 

360 
130 มุคตะศ็อร อัล- กูดูรี , เลม 2, หนา 23 
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ดีน กลาววาคุลอฺ ในชวงระยะเวลาดังกลาวไมเปนมักรูฮแตอยางใด131 

เ น่ืองจากทานนบีมิไดถามภรรยาของษาบิต  อิบนุก็อยซเกี่ยวกับ

ประจําเดือนของนางเลยเมื่อทานอนุญาติใหทําการคุลอฺ 132 

นักกฎหมายอิสลามในมซัฮับมาลิกียบางทานกลาววาเมื่อหญิง

สามารถทําการคุลอฺโดยจายคาทดแทนแลว ก็เปนสิทธิของนางท่ีจะเลือก

ทําในชวงเวลาไหนก็ได แมกระท่ังในชวงท่ีนางมาประจําเดือน133 สวนนัก

กฎหมายอิสลามในมัซฮับฮันบะลียก็มีความเห็นในทํานองเดียวกันวาใน

เมื่อคุลอฺเกิดจากขอตกลงของท้ังสองฝาย การมาประจําเดือนของภรรยา

ก็ไมมีผลตอความสมบูรณของคุลอฺแตประการใด134  

 

อิดดะฮฺ (ระยะเวลาของการคอย) 

 คําวาอิดดะฮฺมาจากคําอัล-อะดัด ซึ่งหมายถึง จํานวน สวน

ในทางวิชาการ อิดดะฮฺหมายถึงระยะเวลาท่ีภรรยาตองรอคอยเพ่ือท่ีทํา

การสมรสใหมหลังจากการเสียชีวิตหรือการหยาของสามี นักกฎหมาย

อิสลามมีความเห็นสอดคลองเกี่ยวกับการบังคับใชอิดดะฮฺ135 เน่ืองจาก

อายะฮฺอัล-กุรอานไดอธิบายเร่ืองน้ีอยางชัดเจนวา 

                                                           
131 ฮะชียัต อิบนุอาบิดีน เลม 2, หนา 428 
132 มุคตะศ็อร อัล- มุซนีย, เลม 4, หนา 51 
133 ชัรหฺ อัล-กัรชี, เลม 3, หนา 169  
134 อัล-มุฆนีย,เลม 8 , หนา174 
135 ซัยยิด ซาบิก , ฟกฮฺ อัซ- ซุนนะฮฺ , อางแลว , เลม 8 หนา 177 
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َّۡصنَ  َوٱلُۡمَطّلَ�ُٰت  ﴿ َ ََ ِهنّ  َُ َِ نُف
َ
�  ثََ�َٰثةَ  بِأ  ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ قُُروٓءٖ

ความวา และบรรดาหญิงท่ีถูกหยาราง พวกนางจะตองรอคอยตัวของ

ตนเอง สามกุรุอฺP135F

136
P  

 

ทานนบีไดส่ังฟาฏิมะฮฺ บินตฺ ก็อยซ โดยกลาววา “เจาจงทําใหอิด

ดะฮฺของเจาสมบูรณในบานของ อุมัร มักตูม” 

อิสลามใหความสําคัญแกการประนีประนอมมากกวาการหยา 

และไดเปดโอกาสแกคูสมรสในการปรับปรุงความสัมพันธท่ีราวฉาน 

ดังน้ัน อัลลอฮฺจึงกําหนดชวงระยะเวลาของการรอคอยหลังการหยา เพ่ือ

วาชวงระยะเวลาดังกลาวจะทําใหคูสมรสไดทบทวนผลกระทบท่ีจะเกิด

ขึ้นกับครอบครัวและลูก ๆ เพ่ือทําการตัดสินใจอยางรอบคอบอีกคร้ังหน่ึง

วาพวกเขาควรกลับคืนดีหรือหยาขาด จุดมุงหมายสําคัญอีกประการหน่ึง

ของอิดดะฮฺ ก็คือเพ่ือใหเกิดความแนชัดวาหญิงตั้งครรภกับสามีคนกอน

หรือไม เพ่ือมิใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับความเปนบิดาของเด็กท่ีอยูใน

ครรภเมื่อหญิงท่ีถูกหยาไดแตงงานใหม 

 อัลลอฮตรัสวา 

َّۡصنَ  َوٱلُۡمَطّلَ�ُٰت ﴿ َ ََ ِهنّ  َُ َِ نُف
َ
�  ثََ�َٰثةَ  بِأ ِّل  َوَ�  قُُروٓءٖ ن لَُهنّ  ََ

َ
َُۡمنَ  أ  َما يَۡ�

ُ  َخلَقَ  َّ رَۡحاِمِهنّ  ِ�ٓ  ٱ
َ
ِ  يُۡؤِمنّ  ُ�نّ  إِن أ َّ َُُعوَ�ُُهنّ  ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ َحقّ  َو

َ
 أ

                                                           
136 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 228 
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ْ  إِنۡ  َ�ٰلَِك  ِ�  بَِرّدِهِنّ  َراُدٓوا
َ
ۚ  أ ِي ِمۡثُل  َولَُهنّ  إِۡصَ�ٰٗحا َّ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َعلَۡيِهنّ  ٱ

ۗ  َعلَۡيِهنّ  َولِلّرَِجالِ  ُ  َدرََجةٞ َّ  ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ ٢ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  َوٱ

ความวา และบรรดาหญิงท่ีถูกหยาราง พวกนางจะตองรอคอยตัวของ

ตนเองสามกุรูอ  และไมอนุมัติใหแกพวกนาง ในการท่ีพวกนางจะปกปด

ส่ิงท่ีอัลลอฮไดทรงใหบังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนาง หากพวกนาง

ศรัทธาตออัลลอฮ และวันปรโลกและบรรดาสามีของพวกนางน้ันเปนผูมี

สิทธิกวาในการใหพวกนางกลับมาในกรณีดังกลาว หากพวกเขาปราถนา

ประนีประนอม และพวกนางน้ันจะไดรับเชนเดียวกับส่ิงท่ีเปนหนาท่ีของ

พวกนางจะตองปฎิบัติโดยชอบธรรม และสําหรับบรรดาชายน้ันมีฐานะ

เหนือพวกนางขั้นหน่ึงและอัลลอฮน้ันเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรง

ปรีชาญานP136F

137
P  

 

ประเภทของอิดดะฮฺ 

 อัล-กุรอานไดอธิบายเกี่ยวกับอิดดะฮฺไวดังน้ี 

ٰـِٔي ﴿ ّّ نَ  َوٱ َۡ ِ آُِِ�مۡ  ِمن ٱلَۡمِحيِض  ِمنَ  يَ� ََ ِ ّ َُمۡ  إِنِ  � َُُهنّ  ٱۡرتَۡب ۡشُهرٖ  ثََ�َٰثةُ  ََعِّد
َ
 أ

ٰـِٔي ّّ َنۚ  لَمۡ  َوٱ ُۡ ِ ُٰت  ََ ََ ْو
ُ
ۡ�َالِ  َوأ

َ
َجلُُهنّ  ٱۡ�

َ
ن أ

َ
ۡعنَ  أ َُ َّقِ  َوَمن َ�ۡلَُهّنۚ  يَ َُ  َ َّ  ٱ

ۡمرِهِۦ ِمنۡ  ّ�ُۥ َ�َۡعل
َ
� أ  ]  ٤: الطالق[ ﴾ ٤ �ُۡ�ٗ

ความวา สวนบรรดาผูหญิงในหมูภริยาของพวกเจาท่ีหมดหวังในการมี

ระดู หากพวกเจายังสงสัย (ในเร่ืองอิดดะฮฺของนาง) ดังน้ันพึงรูเถิดวาอิด

                                                           
137 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 228 
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ดะฮฺของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผูหญิงท่ีมิไดมีระดูก็เชนกัน 

สวนบรรดาผูมีครรภกําหนดของพวกนางก็คือพวกนางจะคลอดทารกท่ี

อยูในครรภของพวกนาง และผูใดยําเกรงตออัลลอฮฺ พระองคจะทรงทํา

ใหกิจการของเขาสะดวกงายดายแกเขา 138  

 

อัลกุรอานไดอธิบายวาไมมีอิดดะฮฺสําหรับหญิงท่ีถูกหยาโดยสามี

กอนรวมประเวณีคร้ังแรกหลังการแตงงาน โดยบัญญัติวา 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ َُمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا َُُموُهنّ  ُِمّ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  نََ�ۡح َۡ َۡلِ  ِمن َطّل ن َ�
َ
 أ

وُهنّ  َّ َما َََم ۖ  ِعّدةٖ  ِمنۡ  َعلَۡيِهنّ  لَُ�مۡ  ََ َََها ََّدو َُِّعوُهنّ  ََۡع َم ََ  ِّ َِ اٗحا ُحوُهنّ َو َ َِ 
 ]  ٤٩: األ ااب[ ﴾ ٤ َ�ِيٗ� 

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาเอย! เมื่อพวกเจาไดสมรสกับบรรดาหญิงผู

ศรัทธา แลวพวกเจาไดหยาพวกเธอกอนท่ีพวกเจาจะแตะตองตัวพวกเธอ 

(คือรวมหลับนอนกับพวกเธอ) ดังน้ัน สําหรับพวกเจาไมมีสิทธ์ิ (ท่ีจะให

พวกเธออยู) ในอิดดะฮฺ โดยท่ีพวกเจาจะนับเวลาการอยูในอิดดะฮฺ ฉะน้ัน 

พวกเจาจงใหผลประโยชนแกพวกเธอบาง แลวปลอยใหพวกเธอจากไป

โดยดีงาม P138F

139 

 

                                                           
138 อัฏ-เฏาะลาก (๖๔): 4 
139 อัล-อะหฺซาบ (๓๓): 49 
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แตกรณีท่ีการสมรสไดส้ินสุดลงเน่ืองจากการตายของสามี 

ภรรยาหมายตองอยูในอิดดะฮฺ เปนเวลาส่ีเดือนกับอีกสิบวัน เหตุผลท่ี

ตองอยูในอิดดะฮฺท่ีนานน้ันก็เน่ืองจากเปนการไวอาลัยของภรรยาตอการ

จากไปของสามี อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

 

ِينَ ﴿ َّ َّۡونَ  َوٱ َََو ۡزَ�ٰٗجا َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  ُُ
َ
َّۡصنَ  أ َ ََ ِهنّ  َُ َِ نُف

َ
ۡرَََعةَ  بِأ

َ
ۡشُهرٖ  أ

َ
 أ

 ۖ� َجلَُهنّ  بَلَۡغنَ  ََإَِذا وََعۡ�ٗ
َ
َعۡلنَ  َِيَما ۡيُ�مۡ َعلَ  ُجَناحَ  َََ�  أ ِهنّ  ِ�ٓ  ََ َِ نُف

َ
 أ

ُ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َّ  ]  ٢٣٤: القةي[ ﴾ ٢ َخَِ�ٞ  ََۡعَملُونَ  بَِما َوٱ

ความวา และบรรดาผูท่ีถึงแกชีวิตลงในหมูพวกเจา และท้ิงคูครองไวน้ัน 

พวกนางจะตองรอคอยตัวของพวกนางเอง ส่ีเดือนกับสิบวัน คร้ันเมื่อ

พวกนางครบกําหนดเวลาของพวกนางแลว ก็ไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจา 

ในส่ิงท่ีพวกนางไดกระทําไปในสวนตัวของพวกนางโดยธรรมและอัลลอฮฺ

น้ันทรงรอบรูอยางละเอียดในส่ิงท่ีพวกเจากระทํากัน P139F

140
P  

  

จากอายะฮฺขางตน สามารถสรุปประเภทตาง ๆ ของอิดดะฮฺไดดังน้ี 

1. อิดดะฮฺของหญิงท่ียังมาประจําเดือนอยูสม่ําเสมอ คือ เมื่อ

มาประจําเดือนครบสามคร้ัง 

2. อิดดะฮฺของหญิงท่ีหมดประจําเดือนแลว คือตองรอใหครบ

กําหนดสามเดือน 

                                                           
140 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (๒): 234 



 

152 

3. อิดดะฮฺของหญิงท่ีสามีเสียชีวิต คือ ส่ีเดือนกับอีกสิบวัน 

4. อิดดะฮฺของหญิงตั้งครรภ คือตองรอจนกวานางจะคลอด

บุตร 

5. ไมมีอิดดะฮฺสําหรับหญิงท่ีถูกหยาโดยท่ีไมมีการรวม

ประเวณี 

 

นักกฎหมายอิสลามบางทาน  เชน  อิบนุอับบาซไดอธิบายวา

เน่ืองจากอัลลอฮฺไดกําหนดใหหญิงท่ีสามีเสียชีวิตรอเปนเวลาส่ีเดือนกับ

สิบวันและยังไดกําหนดอิดดะฮฺสําหรับหญิงท่ีตั้งครรภ คือ เมื่อคลอดบุตร 

ดังน้ัน จึงมีคําถามตามมาวาถาสามีเสียชีวิตในขณะท่ีภรรยากําลัง

ตั้งครรภทําใหนางตองผูกมัดกับอิดดะฮฺสองประเภทพรอมๆ กัน ดังน้ัน

นางจะตองผูกมัดกับอิดดะฮฺประเภทไหนเมื่อเอา อิดดะฮฺ ท้ังสองมา

รวมกัน อิมามชาฟอียใหทัศนะวานางตองผูกมัดกับอิดดะฮฺการตั้งครรภ

ในกรณีสามีเสียชีวิต141 โดยอางหะดีษของทานนบีท่ีพูดกับซุบัยอะฮฺซึ่ง

เปนบุตรีของอัล-ฮาริษท่ีใหกําเนิดบุตรหลังจากการเสียชีวิตของสามีเพียง

ไมกี่วันวา “เจาเปนท่ีอนุมัตแลว และสามารถสมรสใหมได” หะดีษน้ี

ชี้ใหเห็นวาอิดดะฮฺ ไมวาในกรณีสามีเสียชีวิตหรือการหยามีจุดประสงค

เพ่ือผูกมัดหญิงท่ีไมไดตั้งครรภ แตถาพวกนางตั้งครรภแลว อิดดะฮฺ 

ดังกลาวก็จะส้ินสุดลงโดยปริยาย 

                                                           
141 อัช-ชาฟอีย, ริซาละฮฺ, อางแลว, หนา 168 
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การปฎิบัติตัวของหญิงที่อยูในอิดดะฮฺ 

 นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตัวของหญิงท่ีกําลังอยูในชวงของอิดดะฮฺ และอาศัยนอกบานของ

สาม ีนักกฎหมายอิสลามในมซัฮับหะนะฟยกลาววา ไมอนุญาตใหหญิงท่ี

ถูกหยาคร้ังแรกและคร้ังท่ีสอง และหญิงท่ีถูกหยาบาอิน (ไมสามารถ

กลับคืนดีได) ออกนอกบานไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน แต

สําหรับหญิงท่ีสามีเสียชีวิตแลวสามารถออกนอกบานในเวลากลางวัน

หรือเวลากลางคืนท่ีแนนอน แตไมสามารถคางคืนท่ีอ่ืนยกเวนในบานท่ี

อาศัยอยูเทาน้ัน ความแตกตางมีอยูวาในกรณีของการหยา ภรรยามีสิทธิ

ไดรับการเล้ียงดูจากทรัพยสินของสามี ดังน้ันจึงไมอนุญาตใหภรรยาออก

จากบานของสามี แตในกรณีของหญิงท่ีสามีเสียชีวิต นางไมมีสิทธิไดรับ

การเล้ียงดูจากทรัพยสินของสามี ดังน้ันนางจึงสามารถออกนอกบานใน

เวลากลางวันเพ่ือหาปจจัยยังชีพ  นักกฎหมายอิสลามในมัซฮับฮันบะลีย

ใหทัศนะวาภรรยาสามารถออกนอกบานในชวงกลางวันไมวาจะเปนอิด

ดะฮฺ ของการหยาหรืออิดดะฮฺท่ีสามีเสียชีวิต 

 ญาบิรไดรายงานวาปาของเขาถูกหยาสามคร้ัง หลังจากน้ันเขา

ไดออกนอกบานเพ่ือเก็บผลอินทผลัมจากสวน ปรากฎวามีเศาะฮาบะฮฺ

ทานหน่ึงไดพบกับนางและบอกมิใหนางทําเชนน้ัน นางจึงไดไปหาทานน

บีและเลาเร่ืองราวท้ังหมดใหทานนบีฟง เมื่อไดฟงเร่ืองราวท้ังหมาดแลว 

ทานนบีไดกลาววา “เจาสามารถออกนอกบานเพ่ือเก็บผลอินทผลัมจาก
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สวนได เผ่ือวาเจาจะไดบริจาคจากผลอินทผลัมเหลาน้ัน หรือทําใหมัน

เกิดประโยชนในทางอ่ืน” (อบูดาวูด และ อัน– นะซาอีย) 

 เพ่ือความปลอดภัย หญิงท่ีอยูในอิดดะฮ ฺ ไมควรออกนอกบาน

ในเวลากลางคืนถาไมมคีวามจําเปนใดๆ เน่ืองจากส่ิงชั่วรายอาจจะ

เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ในขณะท่ีชวงเวลากลางวันนางสามารถออกนอก

บานเพ่ือทําธุระท่ีจําเปน และนางไมสามารถแตงงานใหมไดตราบใดท่ีอิด

ดะฮฺของนางยังไมส้ินสุดลง มีหะดีษวางหลักการเกีย่วกับเร่ืองน้ีอยาง

ชัดเจนวาหญิงหมายท่ีสามีเสียชวีิตไมควรสวมใสเคร่ืองประดับและ

เส้ือผาท่ีมีสีสันเกินควรและไมควรประดับประดาตวัเองดวยเคร่ืองสําอาง

ตราบใดท่ียังอยูในชวงของอิดดะฮฺ 

 อิมาม อบูหะนีฟะฮใฺหทัศนะวาภรรยาหมายท่ีสามีเสียชวีิตมี

สิทธิไดรับการเล้ียงดูในท่ีอยูอาศยัสําหรับชวงเวลาท่ีอยูในอิดดะฮฺ 

เหมือนกับกรณีอิดดะฮฺของการหยาท่ีสามารถกลับคืนดีได แตตลอด

ระยะเวลาของอิดดะฮ ฺ นางตองอาศยัอยูในบานหลังท่ีเคยอาศยัอยูกับ

สาม ี และมีสิทธิไดรับคาเล้ียงดจูากทรัพยสินของสามี สวนอิมามมาลิก

และอิมามชาฟอียกลับมีทัศนะวาหญิงท่ีสามเีสียชวีิตจะมีสิทธิในท่ีอยู

อาศัยแตไมมีสิทธิในคาเล้ียงดูยกเวนในกรณีท่ีนางตั้งครรภ สวนอิ

มามอะหฺมัด อิบนุฮันบัล มีทัศนะท่ีตรงกันขามคือนางไมมีสิทธท้ัิงในคา

เล้ียงดูและท่ีอยูอาศัย 
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การปฎิบัติตอหญิงที่อยูในชวงของอิดดะฮฺ 

 อัลลอฮฺทรงกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการล่ันวาจาหยา

และการปฎิบัติตอหญิงท่ีถูกหยาและกําลังอยูในชวงของอิดดะฮฺวา 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ َُمُ  إَِذا ٱَِّ�ّ  َٓ َۡ آءَ  َطّل ََ ِ وُهنّ  ٱلّن َُ ِ َطّل ْ  لِعِّدتِِهنّ  ََ ۡحُصوا
َ
ۖ  َوأ ْ  ٱۡلعِّدةَ وا َُ َّ  َوٱ

 َ َّ َُّ�ۡمۖ  ٱ ن إِّ�ٓ  َ�ۡرُۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتِِهنّ  ِمنۢ  ُ�ۡرُِجوُهنّ  َ�  َر
َ
َِ�َ  أ

ۡ
ةٖ  يَأ ََ ََّيَِنٖة� بَِ�ِٰح  ّم

ِۚ  دُ ُحُدو َوتِۡلَك  َّ َََعدّ  َوَمن ٱ ِ  ُحُدودَ  َُ َّ دۡ  ٱ ََ ُهۥۚ  َظلَمَ  ََ ََ َ  لََعّل  تَۡدرِي َ�  ََۡف َّ  ٱ
ِۡدُث  ۡمٗر� َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  َُ

َ
َجلَُهنّ  بَلَۡغنَ  ََإَِذا ١ أ

َ
ُكوُهنّ  أ َِ ۡم

َ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  ََأ

َ
 ََارِقُوُهنّ  أ

ْ  بَِمۡعُروٖف  ۡشِهُدوا
َ
ْ  ّمِنُ�مۡ  َعۡدلٖ  َذَويۡ  َوأ �ِيُموا

َ
َ�َٰدةَ  َوأ َّ ِۚ  ٱل ّ  بِهِۦ يُوَ�ُظ  َ�ٰلُِ�مۡ  َِ

ِ  يُۡؤِمنُ  َ�نَ  َمن َّ َّقِ  َوَمن ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ َُ  َ َّ  ﴾ ٢ َ�َۡرٗجا ّ�ُۥ َ�َۡعل ٱ
 ]  ٢ -١: الطالق[

ความวา โอนะบีเอย เมื่อพวกเจาหยาภริยาก็จงหยาพวกนางตาม

กําหนด (อิดดะฮฺ) ของพวกนางและจงนับกําหนดอิดดะฮฺ ใหครบ พวก

เจาจงยําเกรงอัลลอฮฺ พระเจาของพวกเจาเถิด อยาขับไลพวกนางออก

จากบานของพวกนาง และพวกนางก็อยาออกจากบาน เวนแตพวกนาง

จะกระทําลามกอยางชัดแจง และเหลาน้ีคือขอกําหนดของอัลลอฮฺ และ

ผูใดละเมิดขอกําหนดของอัลลอฮฺ แนนอน เขาก็ไดอธรรมแกตัวของเขา

เอง เจาไมรูดอกวาบางทีอัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงกิจการ (ของเขา) 

หลังจากน้ัน  ตอเมื่อพวกนางไดอยูจนครบกําหนดของพวกนางแลว ก็จง

ยับยั้งพวกนางใหอยูโดยดีหรือใหพวกนางจากไปโดยดี และจงใหมีพยาน
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สองคนเปนผูเท่ียงธรรมในหมูพวกเจา และจงใหการเปนพยานน้ันเปนไป

เพ่ืออัลลอฮ ฺดังกลาวมาน้ันผูท่ีศรัทธาตออัลลอฮฺ และวันอาคิเราะฮฺจะถูก

ตักเตือนใหถือปฏิบัติ และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงหาทาง

ออกใหแกเขา 142 

 

อายะฮฺขางตนแสดงใหเห็นวาหญิงท่ีถูกหยาตองอาศัยอยูบาน

ของสามีจนกวาระยะเวลาของอิดดะฮฺจะส้ินสุดลง ดังน้ันจึงไมอนุญาตให

นางออกจากบานหลังดังกลาวและไมอนุญาตใหสามีไลนางออกจากบาน 

ถึงแมวานางอาจไมอยูท่ีบานหลังน้ันในขณะท่ีสามีล่ันวาจาหยา แต

หลังจากน้ันนางจะตองกลับมายังบานของสามี ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

ن إِّ�ٓ  َ�ۡرُۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوتِِهنّ  ِمنۢ  ُ�ۡرُِجوُهنّ  َ� ﴿
َ
َِ�َ  أ

ۡ
ةٖ  يَأ ََ ََّيَِنةٖ�  بَِ�ِٰح  ﴾ ّم

 ]  ١: الطالق[

ความวา และอยาขับไลพวกนางออกจากบานของพวกนาง และพวก

นางก็อยาออกจากบาน เวนแตพวกนางจะกระทําลามกอยางชัดแจง P142F

143 

 

 อยางไรก็ตามนักกฎหมายอิสลามมีทัศนะท่ีแตกตางกนัเกีย่วกบั

หญิงหมายท่ีสามีเสียชีวิตวาจะตองรออิดดะฮฺ โดยอาศัยอยูในบานของ

สามีท่ีเสียชีวิตหรือไม ทานอูมัร ทานอุษมาน ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อูมัร  

                                                           
142 อัฏ-ฏอลัก (65): 1-2 
143 อัฏ-ฏอลัก (65): 1 
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อิมามท้ังส่ีและนักกฎหมายอิสลามทานอ่ืนๆ มีทัศนะวานางจะตองอาศัย

อยูในบานของสามีท่ีเสียชีวิตในชวงระยะเวลาดังกลาว สวนทานหญิง

อาอิชะฮฺ อิบนุอับบาซ อะลีย และนักกฎหมายอิสลามทานอ่ืนๆ มีทัศนะ

วานางมีอิสระท่ีจะเลือกอยูท่ีไหนก็ได 

 

การแตงงานใหมของหญิงหมายที่สามีเสียชีวิต 

 บางศาสนาอยางเชน ศาสนาฮินดู ไมอนุญาตใหหญิงท่ีสามี

เสียชีวิตแตงงานใหมได ถึงแมวาสามีจะเสียชีวิตในทันทีทันใดหลังการ

แตงงาน แตนางไมสามารถแตงงานใหมไดตลอดชีวิต ซึ่งหมายความวา

นางจะตองตกเบ้ียลางของแมยาย และพ่ีหรือนองสาวของสามีตลอดไป 

เน่ืองจากนางจะตองรับผิดชอบตอการตายของสามีซึ่งมีความเชื่อกันวา

นางคือตนเหตุของการเสียชีวิตของสามี 

 ในทางตรงกันขาม อิสลามกลับมีความเห็นอกเห็นใจหญิงท่ี

สามีเสียชีวิตและสนับสนุนใหนางแตงงานใหมและเร่ิมตนชีวิตใหมอีกคร้ัง

หน่ึง โดยอัลลอฮตฺรัสวา 

 

ِينَ  ﴿ َّ َّۡونَ  َوٱ َََو ۡزَ�ٰٗجا َوَ�َذُرونَ  ِمنُ�مۡ  ُُ
َ
َّۡصنَ  أ َ ََ ِهنّ  َُ َِ نُف

َ
َََعةَ  بِأ ۡر

َ
ۡشُهرٖ  أ

َ
 أ

 ۖ� َجلَُهنّ  بَلَۡغنَ  ََإَِذا وََعۡ�ٗ
َ
َعۡلنَ  َِيَما َعَلۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َََ�  أ ِهنّ  ِ�ٓ  ََ َِ نُف

َ
 أ

ُ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َّ  ]  ٢٣٤: القةي[ ﴾ ٢ َخَِ�ٞ  ََۡعَملُونَ  بَِما َوٱ
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ความวา และบรรดาผูท่ีถึงแกชีวิตลงในหมูพวกเจา และท้ิงคูครองไวน้ัน 

พวกนางจะตองรอคอยตัวของพวกนางเอง ส่ีเดือนกับสิบวัน คร้ันเมื่อ

พวกนางครบกําหนดเวลาของพวกนางแลว ก็ไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจา 

ในส่ิงท่ีพวกนางไดกระทําไปในสวนตัวของพวกนางโดยชอบธรรม 

และอัลลอฮทรงรอบรูอยางละเอียด ในส่ิงท่ีพวกเจากระทํากัน144  

  

อัลลอฮยฺังตรัสอีกวา 

َُم اَِيمَ  َعَلۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  ﴿ ََةِ ِمنۡ  بِهِۦ َعّرۡض آءِ  ِخۡط ََ ِ وۡ  ٱلّن
َ
َُمۡ  أ ۡ�َنن

َ
 ِ�ٓ  أ

ُ�مۚۡ  َِ نُف
َ
ُ  َعلِمَ  أ َّ نُّ�مۡ  ٱ

َ
ََُهنّ  َ ََۡذُكُرو ِٰ�ن ََ ََ ا تَُواِعُدوُهنّ  ّ�  َو ّ ن إِّ�ٓ  ِِ

َ
 أ

 ْ ولُوا َُ ۚ  قَۡوٗ�  ََ ا َٗ ْ  َوَ�  ّمۡعُرو َدةَ  ََۡعزُِموا َۡ َۡلُ  َحّ�ٰ  ٱََِّ�حِ  ُ� َجلَُهۥۚ  ٱۡلِكَ�ُٰب  غَ َُ
َ
 أ

 ْ نّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ َّ ۡعلَمُ  ٱ ُ�مۡ  ِ�ٓ  َما َُ َِ نُف

َ
ۚ  أ ْ  ََٱۡحَذُروهُ نّ  َوٱۡعلَُمٓوا

َ
َ  أ َّ  َحلِيمٞ  َ�ُفورٌ  ٱ

 ]  ٢٣٥: القةي[ ﴾ ٢

ความวา และไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจาในส่ิงท่ีพวกเจากลาวเปนนัยใน

การขอหญิงและส่ิงท่ีพวกเจาเก็บงําไวในใจของพวกเจา อัลลอฮทรงรูวา

พวกเจาจะบอกกลาวถอยคําอันดีเทาน้ัน และจงอยาปลงใจซึ่งการทําพิธี

แตงงาน จนกวาเวลาท่ีถูกกําหนดไวจะบรรลุถึงความส้ินสุดของมันและ

พึงรูเถิดวาแทจริงอัลลอฮทรงรูส่ิงท่ีอยูในจิตใจของพวกเจาพวกเจาจง

                                                           
144 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 234 
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สังวรณพระองคไวเถิด และพึงรูไวเถิดวาอัลลอฮน้ัน เปนผูทรงอภัยโทษผู

ทรงหนักแนน145  

 

 การแตงงานใหมของหญิงท่ีสามีตายซึ่งนางยังอยูในอิดดะฮฺ 

เปนส่ิงตองหามเน่ืองจากเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่ง ตลอดจน

การติดตอกับชายอยางลับๆ การสมรสใหมจะกระทําไดก็ตอเมื่ออิดดะฮฺ

ของนางไดส้ินสุดลงแลว อยางไรก็ตามในขณะท่ีนางยังอยูในอิดดะฮฺ ชาย

อ่ืนอาจยื่นขอเสนอเปนนัย (เพ่ือรับพิจารณาในอนาคตแตไมใชขณะน้ัน

เลย) ตอนางได 

 

นัฟเกาะฮฺ : คาเลี้ยงดูของภรรยาและบุตร 

 คาเล้ียงดู (นัฟเกาะฮฺ) น้ันเปนสิทธิของภรรยาและบรรดาลูก ๆ 

ไมวาจะเกี่ยวกับอาหารการกิน เส้ือผาอาภรณ ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค 

ตลอดจนส่ิงจําเปนอ่ืนๆ ถึงแมวาภรรยาจะมีฐานะท่ีรํ่ารวยนางก็ยังมีสิทธิ

ไดรับคาเล้ียงดูจากสาม ีเพราะคาเล้ียงดูเปนส่ิงท่ีจําเปน (วาญิบ)สําหรับ

ภรรยาและลูก ซึ่งเปนไปตามหลักฐานของอัล–กุรอาน ซุนนะฮฺ และมติ

เอกฉันทของบรรดานักกฎหมายอิสลาม เมื่อสามีภรรยาบรรลุศาสนภาวะ

แลว การหานัฟเกาะฮฺ ก็เปนหนาท่ีของสามี กลาวคือสามีตองจัดหา

                                                           
145 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 235 
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อาหาร เส้ือผาและท่ีอยูอาศัยแกภรรยาและลูกตามฐานะและประเพณี

ของสังคม 

 นักกฎหมายอิสลามบางทานใหรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ี

สามีจะตองหาเปนนัฟเกาะฮฺ  ซึ่งตองเปนไปตามความจําเปน และความ

เหมาะสมของสถานการณ ตลอดจนเปนไปตามมาตรฐานความเปนอยู

ของแตละประเทศ เปนหนาท่ีรับผิดชอบของบิดาท่ีจะตองเล้ียงดูบุตรสาว

จนกวานางจะแตงงานและบุตรชายจนกวาเขาจะบรรลุศาสนภาวะ 

นอกจากน้ีเปนหนาท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีตองเล้ียงดูบิดา มารดาและปูยา

ตายาย ถาหากมีความสามารถ และถาหากชายใดมีฐานะก็เปนการ

สมควรอยางยิ่งสําหรับเขาท่ีจะตองดูแลแมกระท่ังญาติใกลชิด นัก

กฎหมายอิสลามของมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาบรรดาญาติสนิทท่ี

อิสลามหามทําการสมรสดวยทุกคนมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูจากญาติคน

อ่ืนๆ  ถาหากญาติดังกลาวยังไมบรรลุศาสนภาวะและมีฐานะยากจนหรือ

เปนผูใหญแตแกชราหรือตาบอดและมีฐานะยากจน ในกรณีญาติเปน

เพศหญิงและมีฐานะยากจนนางสมควรไดรับการเล้ียงดูไมวานางจะเปน

เด็กหรือผูใหญ 

 ถาภรรยายังไมบรรลุศาสนภาวะ นางจะไดรับการเล้ียงดูจาก

บิดาหรือผูปกครอง ทานนบีแตงงานกับทานหญิงอาอิชะฮฺสองปกอนท่ี

นางจะบรรลุศาสนภาวะและในชวงเวลาดังกลาวทานนบีไมไดใหคาเล้ียง

ดูแกนางเลย อบูยูซุฟซึ่งเปนนักกฎหมายอิสลามในมัซฮับหะนะฟยให
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ทัศนะวาถาภรรยาเปนผูเยาวและสามีรับนางเขามาอยูในบาน ก็เปน

หนาท่ีของสามีท่ีตองเล้ียงดูนาง แตถานางมิไดเขามาอยูในบานของสามี

แลว สามีก็ไมมีหนาท่ีตองใหคาเล้ียงดูแกนางแตอยางใด สามีไมตองให

คาเล้ียงดูแกภรรยาในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) ถาภรรยายายออกจากบานสามีไปอยู ท่ีอ่ืนปราศจากการ

ยินยอมของสามีหรือปราศจากเหตุอันสมควร 

(2) ถาภรรยาเดินทางโดยไมไดรับอนุญาตจากสามี 

(3) ถาภรรยาเร่ิมอิหฺรอมสําหรับประกอบพิธีหัจญปราศจากการ

ยินยอมของสามี อยางไรก็ตาม ถานางไปทําหัจญอยาง

เด็ดขาดโดยไมไดรับอนุญาตจากสามีแลว กรณีน้ีนางยังมี

สิทธิไดรับคาเล้ียงดูจากสามี 

(4) ถานางปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับสามี 

(5) ถาภรรยาถูกจําคุกเพราะกระทําผิดอาญา 

(6) ถาสามีเสียชีวิต แตในกรณีดังกลาวนางจะมีสิทธิในทรัพย

มรดกของสามี จึงเปนเหตุผลท่ีภรรยาหมายไมมีสิทธิในคา

เล้ียงดูในชวงของอิดดะฮฺหลังสามีตาย 

มัซฮับมาลิกียและชาฟอียใหทัศนะวาถาสามีไมใหคาเล้ียงดูแก

ภรรยาเปนเวลาสองป นางมีสิทธิรองขอใหศาลส่ังนางหยาขาดจากสามี

ได แตมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาการขาดสมรรถภาพทางเพศ การท่ี

สามีปฎิเสธใหคาเล้ียงดูไมถือวาเปนเหตุผลท่ีเพียงพอสําหรับรองขอให
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ศาลส่ังเพิกถอนการสมรส ภรรยามีสิทธิเรียกรองคาเล้ียงดูจากสามีท่ี

กําลังจะเดินทาง ซึ่งรวมคาใชจายท้ังหมดท่ีคาดวาจะตองใชจายใน

ชวงเวลาท่ีสามีไมอยู หรือสามีอาจมอบอํานาจใหแกตัวแทนหรือผูอ่ืนใน

การมอบคาเล้ียงดูแกภรรยา ในกรณีหลัง คาเล้ียงดูตองจายเหมือนกับท่ี

สามีเคยจายเปนประจํา 

 

คาเลี้ยงดูสําหรับครอบครัว 

 ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนวาสามีเปนผูรับผิดชอบของคา

เล้ียงดใูนครอบครัว แตถาสามีไมมีรายไดเพียงพอสําหรับจุนเจือ

ครอบครัวแลว ภรรยาก็อาจจะออกนอกบานไปทํางานพรอมกับสามี ถา

นางมคีวามสมัครใจ แตตองเปนไปตามเงื่อนไขดงัตอไปน้ี  

(1) สามีมีสิทธิท่ีจะใหภรรยาหยุดทํางานเมื่อมีความจําเปน 

(2) สามีมีสิทธิปฎิเสธงานของภรรยาถามีความรู สึกวางาน

ดังกลาวจะทําใหภรรยาตองเปดเผยตัวเองอันจะสรางความ

เส่ือมเสียแกนางและครอบครัว 

(3) ภรรยามีสิทธิท่ีจะหยุดทํางานเมื่อนางตองการ 

(4) รายไดของภรรยาถือเปนของครอบครัวและไมถือวาเปนสิน

สวนตัวของนาง 

เมื่อภรรยาไมทํางาน หนาท่ีหลักของนางคือเปนแมบาน กลาวคือ 

ดูแลลูกและทํางานภายในบานทุกอยาง เชน ปดกวาด ทําความสะอาด

บาน เปนตน เพราะความสะอาดถือวาเปนเร่ืองสําคัญในอิสลาม  
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อิสลามถือวาการทําหนาท่ีของมารดาน้ันมีความสําคัญยิ่ง และถือ

วาเปนส่ิงท่ีทรงคุณคาอันดับสองรองจากการภักดีตออัลลอฮ ฺ(อิบาดะฮฺ) 

 

หลักคําสอนของอัล–กุรอาน และซุนนะฮเกี่ยวกับคาเลี้ยงดู 

อัลลอฮฺทรงอธิบายในซูเราะฮฺอัฏ–เฏาะลากเกี่ยวกับคาเล้ียงดูใน

กรณีท่ีมีการหยาเกิดขึ้นวา 

ِكُنوُهنّ  ﴿ َۡ َ
َُ  ِمنۡ  أ َُم َحۡي َكن ُّروُهنّ  َوَ�  وُۡجِدُ�مۡ  ّمِن ََ َُ َُ  تُ ُ�ِ ْ وا َُ ِ  َعلَۡيِهّنۚ  ّي
ِٰت  ُ�نّ  �ن ََ ْو

ُ
ْ  َ�ۡلٖ  أ وا َُ نفِ

َ
ۡعنَ  َحّ�ٰ  َعلَۡيِهنّ  ََأ َُ �َضۡعنَ  ََإِنۡ  َ�ۡلَُهّنۚ  يَ

َ
 لَُ�مۡ  أ

ُجورَُهنّ  اتُوُهنّ  َٔ َ� 
ُ
ْ  أ تَِمُروا

ۡ
َُمۡ  �ن بَِمۡعُروٖف�  بَۡينَُ�م َوَ ۡ َِ ِۡضعُ  َََعا َُ ََ ۥٓ  ََ ُ�َ 

ۡخَرىٰ 
ُ
 ]  ٦: قالطال[ ﴾ ٦ أ

ความวา และจงใหพวกนางพํานักอยู ณ ท่ีพวกเจาพํานักอยูตามฐานะ

ของพวกเจา และอยาทําอันตรายพวกนางเพ่ือใหเกิดการคับแคนแกพวก

นาง และหากพวกนางตั้งครรภก็จงเล้ียงดูพวกนางจนกวาพวกนางจะ

คลอดทารกท่ีอยูในครรภของพวกนาง คร้ันเมื่อพวกนางไดใหนมแกทารก

ของพวกเจา ก็จงใหพวกนางซึ่งคาตอบแทนของพวกนาง และจง

ปรึกษาหารือระหวางพวกเจาดวยกันโดยดี และพวกเจาตกลงกันไมได ก็

จงใหหญิงอ่ืนใหนมแกเด็กน้ันP145F

146
P  

 

                                                           
146 อัฏ-ฏอลัก (65): 6 
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ความรับผิดชอบของสามใีนคาเล้ียงดูของภรรยาและบุตรมิไดมี

เฉพาะในชีวติการสมรสเทาน้ันแตรวมไปถงึกรณีท่ีเกิดการหยา ผูเห็นแก

ตัวบางคนทํารายและสรางความเดือดรอนแกภรรยาของตัวเองหลังการ

หยาคร้ังแรก และนางกาํลังอยูในชวงระยะเวลาของอิดดะฮ ฺ ซึ่งถอืวาเปน

การกระทําท่ีตองหาม เพราะภรรยาจะตองไดรับการเล้ียงดตูามฐานะของ

สาม ี ในขณะท่ีระยะเวลาของอิดดะฮ ฺ ถือวาสามีภรรยายงัพอมคีวามหวงั

ท่ีจะประนีประนอมกลับคืนด ี และถึงแมวาการประนีประนอมไมอาจ

เกิดขึ้นได การแยกทางกันก็ตองเปนไปดวยดเีชนเดียวกัน 

ในกรณีท่ีภรรยาตั้งครรภ อัลลอฮฺทรงกําหนดความรับผิดชอบ

เพ่ิมเติมแกสามี กลาวคือสามีไมสามารถหยาภรรยาอยางเด็ดขาดจนกวา

นางจะใหกําเนิดบุตร ดังน้ันนางจะตองไดรับการเล้ียงดูจากสามีอยาง

เหมาะสมสําหรับตัวนางเองและบุตร ถานางไมมีนํ้านมหรือมีโรคจนไม

สามารถใหนมแกลูกได ก็เปนหนาท่ีของสามีท่ีจะตองหาแมนมแกบุตร

โดยเสียคาตอบแทน  

 อัลลอฮทรงชี้นําเกี่ยวกับคาเล้ียงดูไววา 

ٰلَِ�ُٰت  ﴿ ََ   يُۡرِضۡعنَ  ۞َوٱۡل
َ
َٰدُهنّ أ ََ �  َحۡولَۡ�ِ  ۡو َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ  يَُِمّ  أ  ٱلّرَضاَعَة

َُُهنّ  رِزُۡ�ُهنّ  َ�ُۥ ٱلَۡمۡولُودِ  َوَ�َ  َو َۡ  ]  ٢٣٣: القةي[ ﴾ بِٱلَۡمۡعُروِف�  َو�ِ

ความวา และมารดาท้ังหลายน้ันจะใหนมแกลูก ๆ ของนางภายใน 2 ป

เต็ม สําหรับผูท่ีตองการจะใหครบถวนในการ ใหนม และหนาท่ีของพอ



 

165 

เด็กน้ัน คือ ปจจัยยังชีพของพวกนางและเคร่ืองนุงหมของพวกนางโดย

ชอบธรรม147 

 

จากอายะฮฺขางตน คําวาริซกฺ (ปจจัยยังชีพ) ถูกกลาวเพ่ือให

ครอบคลุมถึงความหมายปจจัยยังชีพท่ีเพียงพอ เคร่ืองนุงหมตลอดจนส่ิง

อ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปน 

อายะฮฺขางตนยังไดกลาวถึง การเล้ียงดูบุตรท้ังน้ีเพ่ือไมใหสามี

ภรรยานํามาเปนขออางเพ่ือหลีกเล่ียงภาระหนาท่ีของตัวเองไมวาจะเปน

ฝายบิดา หรือ มารดาวา 

ُرّ  َ� ﴿ َُ ۢ  تُ ةُ ِۦۚ  ّ�ُۥ َمۡولُودٞ  َوَ�  بَِوَ�َِها َ�ِٰ�َ  ]  ٢٣٣: القةي[ ﴾ بَِوَ�ِه

ความวา มารดาก็จงอยาไดกอความเดือนรอน ( ใหแกสามี ) เน่ืองดวย

ลูกของนาง และพอเด็กก็จงอยาไดกอความเดือดรอน (ใหแกภรรยา) 

เน่ืองดวยลูกของเขา P147F

148 

  

บิดามารดาจะตองตกลงเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรและแนวทาง

ปฎิบัติท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาการใหนมซึ่งสูงสุด คือ 2 ป การให

นมดังกลาวมิไดเจาะจงการใหนมของมารดาเทาน้ันแตยังรวมถึง การจาง

แมนมหรือการใหนมชนิดอ่ืน ๆ อีกดวย อัลลอฮฺทรงแนะนําตอไปวา 

                                                           
147 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 223 
148 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 223 
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َعةٖ  ُذو ِ�ُنفِۡق  ﴿ َعَِهِۦۖ  ّمِن ََ ٓ  ََۡلُينفِۡق  رِۡزقُُهۥ َعلَۡيهِ  قُِدرَ  َوَمن ََ ۚ  َءاتَٮٰهُ  ِمّما ُ َّ  َ�  ٱ
ُ  يَُ�ّلُِف  َّ ا ٱ ًَ ۚ  َمآ  إِّ�  ََۡف َيۡجَعُل  َءاتَٮَٰها ََ  ُ َّ � ُعۡ�ٖ  َ�ۡعدَ  ٱ ٗ�ُۡ� ٧ ﴾ 

 ]  ٧: الطالق[

ความวา ควรใหผูมีฐานะรํ่ารวยจายตามฐานะของเขา สวนผูท่ีการยังชีพ

ของเขาเปนท่ีคับแคนแกเขาก็ใหเขาจายตามท่ีอัลลอฮฺทรงประทานมา

ใหแกเขา อัลลอฮฺมิไดทรงใหเปนท่ีลําบากแกชีวิตใด เวนแตตามท่ี

พระองคทรงประทานมาแกชีวิตน้ัน หลังจากความยากลําบากอัลลอฮฺจะ

ทรงทําใหเกิดความสะดวกสบาย P148F

149
P  

   

 อิสลาม มิไดกําหนดภาระหนาท่ีเกินขอบเขตแกสามีภรรยา 

ท้ังน้ีเพ่ือใหท้ังสองตองทําหนาท่ีของตัวเองอยางดีท่ีสุด เพ่ือผลประโยชน

ของบุตร ถาหากบิดามารดาปฎิบัติหนาท่ีดังกลาวดวยความซื่อสัตวและ

มีคุณธรรมแลว อัลลอฮกฺ็จะทรงบรรเทาปญหาของพวกเขาอยางแนนอน 

 ความสําคัญของคาเล้ียงดูสามารถศึกษาไดจากหะดีษของ

ทานนบี ดังท่ีทานไดกลาวในขณะประกอบพิธีหัจญอําลา (หัจญ อัล–วิ

ดาอฺ) วา “จงระวังเกี่ยวกับการปฎิบัติตอหญิง พวกเจาไดยอมรับพวกนาง

ดวยคําของอัลลอฮฺ….. และพวกเจามีหนาท่ีจะตองจัดหาปจจัยยังชีพ

และเคร่ืองนุงหมท่ีเหมาะสมแกพวกนาง” 

                                                           
149 อัฏ-ฏอลัก (65): 7 
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 ในหะดีษท่ีรายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺวาคร้ังหน่ึง ฮินดฺ บินตฺ

อุตบะฮฺไดกลาวตอทานนบีวา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ อะบูซุฟยาน

เปนคนตระหน่ี เขาไมใหอะไรแกฉันและลูกเลยยกเวนในส่ิงท่ีฉันไดเอา

จากเขาโดยท่ีเขาไมรู” ทานนบีไดกลาววา “จงเอาทรัพยสินจากตัวเขาท่ี

จะทําใหเจาและลูกของเจาเกิดความพอเพียง” 

 นักกฎหมายอิสลามในมซัฮับมาลิกียใหทัศนะวาเปนหนาท่ีของ

สามีท่ีจะตองจัดท่ีอยูอาศัยแกภรรยา ถาหากมีการหยาเกิดข้ึนหลังจากท่ี

สามไีดรวมประเวณีกับภรรยาคร้ังแรกแลว อยางไรก็ตาม สามีไมตองจาย

คาเล้ียงดูแกภรรยาการล่ันวาจาหยาดังกลาวยังไมใชคร้ังท่ีสาม แตถา

ภรรยากําลังตั้งครรภ ถึงแมวาการหยาจะเกิดจากการล่ันวาจาคร้ังเดียว

หรือสามคร้ัง นางก็ยังมีสิทธิในคาเล้ียงดู สวนหญิงท่ีแยกทางกับสามีตาม

กระบวนการคุลอฺ จะไมมีสิทธิในคาเล้ียงดูยกเวนนางตั้งครรภ แตถาเปน

การแยกทางตามกระบวนการลีอาน (การกลาวโทษซึ่งกันและกัน) ภรรยา

ไมมีสิทธิเรียกรองคาเล้ียงดูจากสามีถึงแมวานางกําลังตั้งครรภอยูก็ตาม 

 มัซฮับมาลิกียใหทัศนะวาภรรยาท่ีกําลังอยูในชวงของอิดดะฮฺ

เน่ืองจากการเสียชีวิตของสามีจะไมมีสิทธิในคาเล้ียงดู แตนางมีสิทธิในท่ี

อยูอาศัย ถาหากบานหลังท่ีนางจะอาศัยอยูน้ันเปนของสามีหรือบานท่ี

สามีจายคาเชาลวงหนาแลว สวนอิมามอบูหะนีฟะฮฺกลาววานางยังมี

สิทธิในคาเล้ียงดูอีกดวย และภรรยาจะตองไมออกจากบานของนางไมวา

จะเปนกรณีการหยาหรือการเสียชีวิตของสามีจนกวาระยะเวลาของอิด

ดะฮฺจะครบถวนสมบูรณแลว 
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 มัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาเกี่ยวกับคาเล้ียงดูภรรยาจะถูก

ปฏิบัติอยางเปนตัวหลัก สวนบุตรจะเปนตัวรอง ถึงแมวาบุคคลท้ังสองจะ

อยูดวยกันก็ตามและคาเล้ียงดูสําหรับท้ังสองเปนส่ิงวาญิบ ตามทัศนะ

ของนักกฎหมายอิสลามของทุกมัซฮับ 

 ภรรยาไมมีสิทธิปฏิเสธในคาเล้ียงดู ยกเวนมัซฮับชาฟอียท่ีให

ทัศนะวาภรรยามีสิทธิปฏิเสธในคาเล้ียงดู 

 ในการกําหนดจํานวนคาเล้ียงดู ปรากฏวาทุกมัซฮับใหทัศนะวา

ภรรยามีสิทธิไดรับคาเล้ียงดูจากสามี เมื่อครบเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(1) การสมรสมีความสมบูรณ 

(2) ภรรยามอบตัวและเชื่อฟงผูเปนสามี 

(3) ภรรยาพรอมใหสามีรวมประเวณี 

(4) ภรรยาไมปฏิเสธท่ีจะติดตามสามีของนางในการเดินทาง 

ยกเวนนางมีความรูสึกวาในชวงระยะเวลาดังกลาวคนและ

ทรัพยสินในครอบครัวไมมีความปลอดภัย 

ถาหากภรรยาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตน นางก็จะไม

มีสิทธิในคาเล้ียงดูจากสามี  สามีมีหนาท่ีใหคาเล้ียงดูแกภรรยาเมื่อนาง

บรรลุศาสนภาวะแลว สวนการจายคาเล้ียงดูกอนนางบรรลุศาสนภาวะ

ไมถือเปนหนาท่ีของสามีแตอยางใด 
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รอฎออฺ : การใหนม 

เ พ่ือ ใหแน ใจว า บุตรจะได รับ โภชนาการ ท่ีดี  ตลอดจน

เคร่ืองนุงหม และการดูแลเอาใจใสอยางอบอุน อัลลอฮฺทรงวางกฎเกณฑ

เพ่ือปกปองผลประโยชนของบุตรไมวาบิดามารดาอยูดวยกันหรือหยา ถา

บิดามารดาอยูดวยกันหนาท่ีในการเล้ียงดูบุตรก็จะตกแกท้ังสองฝาย

อยางเทาเทียมกัน แตถาท้ังสองหยาขาดกัน ก็จะตองทําขอตกลงในการ

เล้ียงดูบุตรอยางเหมาะสม  รอฎออฺ หรือการใหนมบุตรซึ่งเปนหนาท่ีของ

บิดามารดา ถาท้ังสองละเลยในหนาท่ีดังกลาว ก็จะไดรับการลงโทษ

จากอัลลอฮฺในวันพิพากษา (กียามะฮฺ) ระยะเวลาของการใหนม คือ 2 ป 

ถาบิดาเกรงวามารดาจะละเลยไมใหนมแกบุตรแลว เขาจะตองจางแม

นมทําหนาท่ีดังกลาวแทน ซึ่งในปจจุบันน้ีอาจทดแทนดวยการใหนมขวด

แทน อายะฮอัฺล–กุรอานไดบัญญิถึงเร่ืองน้ีวา 

ٰلَِ�ُٰت  ﴿ ََ َٰدُهنّ  يُۡرِضۡعنَ  ۞َوٱۡل ََ ۡو
َ
�  َحۡولَۡ�ِ  أ َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
ۚ  يَُِمّ  أ  ٱلّرَضاَعَة

َُُهنّ  رِزُۡ�ُهنّ  َ�ُۥ ٱلَۡمۡولُودِ  َوَ�َ  َو َۡ ۚ  إِّ�  ََۡفٌس  تَُ�ّلُف  َ�  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َو�ِ َعَها َۡ  َ�  ُو
ُرّ  َُ ۢ  تُ ةُ ِۦۚ  ّ�ُۥ َمۡولُودٞ  َوَ�  بَِوَ�َِها َ�ِٰ�َ َراَدا ََإِنۡ  َ�ٰلَِكۗ  ِمۡثُل  ٱلَۡوارِثِ  َوَ�َ  بَِوَ�ِه

َ
 أ

اُورٖ  ّمِۡنُهَما تََراٖض  َعن ََِصاً�  ََ َ ۗ  ُجَناحَ  َََ�  َو� َّمۡ  �نۡ  َعَلۡيِهَما َرد
َ
ن أ

َ
ْ  أ ِۡضُعٓوا ََ َۡ َ � 

َٰدُ�مۡ  ََ ۡو
َ
َُم إَِذا َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َََ�  أ ّلۡم ََ  ٓ َُم ّما ْ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َءاتَۡي وا َُ َّ َ ٱ َوٱ َّ 

 ْ نّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ َّ  ]  ٢٣٣: القةي[ ﴾ ٢ بَِص�ٞ  ََۡعَملُونَ  بَِما ٱ

ความวา และมารดาท้ังหลายน้ัน จะใหนมแกลูก ๆ ของนางภายในสอง

ปเต็ม สําหรับผูท่ีตองการจะใหครบถวนในการใหนม และหนาท่ีของพอ
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เด็กน้ัน คือปจจัยยังชีพของพวกนางและเคร่ืองนุงหมของพวกนางโดย

ชอบธรรม ไมมีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเทา ท่ีชีวิตน้ันมีกําลัง

ความสามารถเทาน้ัน มารดาก็จงอยาไดกอความเดือดรอน (ใหแกสามี)  

เน่ืองดวยลูกของนางและพอเด็กก็จงอยาไดกอความเดือดรอน (ใหแก

ภรรยา) เน่ืองดวยลูกของเขาและหนาท่ีของนายเขาผู รับมรดกก็

เชนเดียวกัน แตหากท้ังสองตองการหยานมอันเกิดจากความพอใจ และ

การปรึกษาหารือกันจากท้ังสองคนแลว ก็ไมมีบาปใด ๆ แกเขาท้ังสอง

และหากพวกเขาประสงคท่ีจะใหมีแมนมขึ้นแกลูก ๆ ของพวกเจาแลวก็

ยอมไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจาเมื่อพวกเจาไดมอบส่ิงท่ีพวกเจาให ( แก

นางเปนคาตอบแทน ) โดยชอบธรรมและจงยําเกรงอัลลอฮเถิด และพึงรู

ดวยวาแทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงเห็นในส่ิงท่ีพวกเจากระทํา150  

 

สาระสําคัญของอายะฮขฺางตนมีดังตอไปน้ี 

(1) ระยะเวลาปกติของการใหนมคือสองป 

(2) ความรับผิดชอบในการเล้ียงดูภรรยาหรืออดีตภรรยาและ

บุตรน้ันตกแกสามีซึง่จะตองจัดหาส่ิงอุปโภคบริโภคและ

เคร่ืองนุงหมอยางเพียงพอ 

(3) สามีจะตองไมทํารายหญิงท่ีใหนมแกลูก 

(4) การหยานมลูกจะทําไดกต็อเมือ่บิดามารดาไดตกลงกัน 

                                                           
150 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 233 
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(5) ถาชายใดเสียชวีิตลง ทายาทจะตองรับผิดชอบในคาเล้ียง

ดูของภรรยาหมายของผูตาย 

(6) ในกรณีมารดาไมสามารถใหนมแกลูก นางและสามกี็

อาจจะจางแมนมมาทําหนาท่ีแทนได แตนางยงัคงมีสิทธิ

ไดรับการเล้ียงดูจากสามีเหมือนเดิม 

(7) มุสลิมทุกคนจะตองตระหนักอยูเสมอวาอัลลอฮจฺะทรง

มองดกูารกระทําของพวกเขาอยูตลอดเวลา ดงัน้ันพวกเขา

จะตองปฏิบัตติอภรรยาหรืออดตีภรรยาและลูกอยาง

ยุติธรรม 

 

ระยะเวลาของการใหนม 

 เด็กทารกควรได รับการเล้ียงดูดวยนํ้านมเปนเวลาสองป 

อยางไรก็ตามอาจจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปถาหากวามี

สถานการณพิเศษมารองรับอัลลอฮตรัสใน อัล–กุรอาน 

 อัลลอฮตรัสตอไปวา 

ٰلُُهۥ وََ�ۡلُُهۥ﴿ ََ  ]  ١٥:  قافاأل[ ﴾ َشۡهًر�ۚ  ثََ�ُٰثونَ  َوَِ

ความวา และการอุมครรภเขาและการหยานมของเขาในระยะเวลา

สามสิบเดือนP150F

151 

 

                                                           
151 อัล-อะหฺกอฟ (46): 15 
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 ยูซุฟ อะลีย อธิบายอายะฮฺขางตนวา 

     “ระยะเวลาของการตั้งครรภของผูหญิงอยางนอยท่ีสุดคือหก

เดือนหลังจากท่ีทารกในครรภมีสภาพสมบูรณและมีชีวิตแลว ซึ่ ง

สอดคลองกับขอเท็จจริงของวิชาการทางการแพทยท่ีกลาววาเดก็ทารกใน

ครรภเร่ิมมีชีวิตเมื่อครบ 280 วัน หรือเทากับมาประจําเดือน 10 คร้ัง 

และแนนอนระยะเวลาของการหยานมจะนอยกวา 24 เดือน” 

 

เด็กกําพราและผูปกครอง 

 โดยท่ัวไปแลวชีวิตและทรัพยสินของเด็กกําพราจะอยูในความ

เส่ียงดวยเหตุน้ีอิสลามจึงกําชับใหผูปกครองปกปองผลประโยชนของเด็ก

กําพรา ดังท่ีอัลลอฮตฺรัสไววา 

�  َعنِ  لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ ۖ  لُّهمۡ  إِۡصَ�حٞ  قُۡل  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ٰنُُ�مۚۡ  ُ�َالُِطوُهمۡ  �ن َخۡ�ٞ ََ  ََإِۡخ
 ُ َّ ۡعلَمُ  َوٱ دَ  َُ َِ ُ  َشآءَ  َولَوۡ  ٱلُۡمۡصلِِح�  ِمنَ  ٱلُۡمۡف َّ ََُ�مۚۡ  ٱ ۡ�َن

َ
َ ٱ إِنّ  َ�  َعزِ�زٌ  َّ

 ]  ٢٢٠: القةي[ ﴾ ٢ َحِكيمٞ 

ความวา และพวกเขาจะถามเจาเกี่ยวกับบรรดาเด็กกําพรา จงกลาวเถิด

วาการแกไขปรับปรุงใด ๆ ใหแกพวกเขาน้ันเปนส่ิงดียิ่งและถาหากพวก

เจาจะรวมอยูกับพวกเขาพวกเขาก็คือพ่ีนองของพวกเจาและอัลลอฮฺน้ัน

ทรงรูดีถึงผูท่ีกอความเสียหายจากผูท่ีปรับปรุงแกไข และหากอัลลอฮฺทรง
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ประสงคแลว แนนอนก็ทรงใหพวกเจาลําบากไปแลว แทจริงอัลลอฮฺเปนผู

ทรงเดชานุภาพผูทรงปรีชาญาณ152  

﴿  ْ ٰلَُهۡمۖ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوَءاتُوا ََ ۡم
َ
ْ  َوَ�  أ ََّدلُوا ََ  تَتَ ْ  َوَ�  بِٱلّطّيِِب�  ٱۡ�ََِي ُ�لُٓوا

ۡ
  تَأ

َ
ٰلَُهمۡ أ ََ  إَِ�ٰ  ۡم

ٰلُِ�مۚۡ  ََ ۡم
َ
َٗا َ�نَ  إِنُّهۥ أ  ]  ٢: النساء[ ﴾ ٢ َكَِٗ�� ُحو

ความวา และจงใหแกบรรดาเด็กกําพรา ซึ่งทรัพยสมบัติของเขาและจง

หยาเปล่ียนเอาของเลวดวยของดีและจงอยากินทรัพยสินของพวกเขา

รวมกับทรัพยของพวกเจาแทจริงมันเปนบาปอันยิ่งใหญ P152F153 

 

ْ  َوَ�  ﴿ َفَهآءَ  تُۡؤتُوا َّ ٰلَُ�مُ  ٱل ََ ۡم
َ
ُ  َجَعَل  ٱّلِ�  أ َّ  َِيَها َوٱۡرزُقُوُهمۡ  قَِ�ٰٗما لَُ�مۡ  ٱ

وُهمۡ  َُ ْ  َوٱۡ� ا قَۡوٗ�  لَُهمۡ  َوقُولُوا َٗ  ]  ٥: النساء[ ﴾ ٥ ّمۡعُرو

ความวา และจงอยาใหแกบรรดาผูท่ีโงเขลา ซึ่งทรัพยของพวกเจา

ท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหเปนส่ิงค้ําจุนแกพวกเจา และจงใหปจจัยยังชีพและ

เคร่ืองนุงหมแกพวกเขาในทรัพยน้ัน และจงกลาววาจาแกพวกเขาอยาง

ดีP153F154 

﴿  ْ ََلُوا ْ  إَِذا َحّ�ٰ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ� َُم ََإِنۡ  ٱََِّ�حَ  بَلَُغوا َۡ َ ْ  رُۡشٗدا ّمِۡنُهمۡ  َءا� ُعوٓا ََ  ََٱۡد
ٰلَهُ  إَِ�ِۡهمۡ  ََ ۡم

َ
ٓ  َوَ�  ۡمۖ أ ُ�لُوَها

ۡ
ا تَأ َٗ ا َ ِۡ ِ ن َوََِداًرا إ

َ
ْۚ  أ وا  ]  ٦: النساء[ ﴾ يَۡ�َ�ُ
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ความวา และจงทดสอบบรรดาเด็กกําพราดูจนกระท่ังพวกเขาบรรลุวัย

สมรส ถาพวกเจาเห็นวาในหมูพวกเขาน้ันมีไหวพริบรูผิดรูถูกแลว ก็จง

มอบทรัพยของพวกเขาใหแกพวกเขาไป และจงอยากินทรัพยสินน้ันโดย

ฟุมเฟอย และรีบเรง กอนท่ีพวกเขาจะเติบโต155 

  

อัล-กุรอานเรียก“ทรัพยของพวกเจา” เกี่ยวกับทรัพยของเด็ก

กําพราโดยหมายถึงทรัพยทุกอยางเปนของอัลลอฮฺและผูใดท่ีครอบครอง

ทรัพยของเด็กกําพราหรือผูปกครองของเด็กกําพราตองจัดการทรัพยสิน

ดังกลาวอยางเหมาะสม ถาผูปกครองมีฐานะมั่นคงแลว เขาก็ไมอาจ

เรียกรองคาทดแทนได แตถาเขามีฐานะยากจนก็อาจจะใชทรัพยสิน

ดังกลาวอยางเหมาะสมและยุติธรรม เมื่อตองการสงคืนทรัพยสินใหแก

เด็กกําพราแลวตองมีบุคคลเปนสักขีพยานดวย แตอัลลอฮฺเพียงองคเดียว

ก็เพียงพอสําหรับการเปนสักขีพยานในเร่ืองดังกลาว 

 อายะฮฺขางตนมีความหมายท่ีลึกซึ้ง อัล-กุรอานไดสอนมิให

สังคมมุสลิมมอบความไววางใจใหแกคนท่ีดอยในสติปญญาและไม

สามารถจัดการทรัพยสินอยางถูกตองซึ่งจะเปนทําลายระบบเศรษฐกิจ

และในระยะยาวอาจจะนําไปสูการเส่ือมเสียของระบบจริยธรรมอีกดวย 

ถึงแมวาสิทธิสวนบุคคลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินควรไดรับการ

ยอมรับแตในขณะเดียวกันก็ตองกําหนดขอบเขตของสิทธิดังกลาวดวย
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การมิใหใชทรัพยสินตามอําเภอใจซึ่งจะเปนการกอปญหาใหแกสังคม

โดยรวม 

 การใหความสําคัญกับชีวิตตองควบคูกับการใหความสําคัญกบั

จริยธรรม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของสังคมโดยไมอนุญาตใหคนใน

สังคมใชสิทธิสวนบุคคลขางตนในทางท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอส่ิง

ดังกลาว 

 ผูถือกรรมสิทธิในทรัพยสินทุกคนจะตองคิดอยางรอบคอบกอน

มอบความไววางใจใหคนอ่ืนดูแลทรัพยสิน โดยพิจารณาวาเขาคนน้ันมี

ความสามารถในการใชทรัพยสินอยางถูกตองหรือไม ถาไมสามารถหา

ผูดูแลทรัพยสินท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวแลว รัฐอิสลามจะตองทําหนาท่ีเปน

ผูปกครองของผูท่ีไมมีความสามารถในการใชทรัพยสินอยางถูกตองหรือ

ของผูท่ีอาจใชทรัพยสินในทางท่ีผิด โดยรัฐจะตองจัดการทรัพยสินของ

พวกเขาเพ่ือสนองความจําเปนในการดําเนินชีวิตแตละวัน อายะฮฺอัล–กุ

รอานบัญญัติวา 

 

﴿  ْ ََلُوا ْ  إَِذا َحّ�ٰ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ�  ]  ٦: النساء[ ﴾ ٱََِّ�حَ  بَلَُغوا

 

ความวา  จงทดสอบบรรดาเด็กกําพราจนกระท่ังพวกเขาบรรลุวัยสมรส 

 

อายะฮฺขางตนไดมอบความรับผิดชอบแกผูปกครองในการดูแล

เด็กกําพราและใหทดสอบสติปญญาของพวกเขาวาสามารถจัดการ
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ทรัพยสินของตนเองไดมากนอยเพียงใด กอนท่ีจะคืนทรัพยสินของพวก

เขาตอไป 

 กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือเงื่อนไขของการมอบคืนทรัพยสินของเด็ก

กําพรามีสองประการคือบรรลุศาสนภาวะและสามารถรูผิดชอบตนเองได 

นักกฎหมายอิสลามตางเห็นพองตองกันในเงื่อนไขขอแรก แตพวกเขามี

ความเห็นแตกตางในเงื่อนไขขอท่ีสอง อิมามอบูหะนีฟะฮฺใหทัศนะวาถา

เด็กกําพราซึ่งบรรลุศาสนภาวะแลวแตยังไรความสามารถ กรณีน้ี

ผูปกครองจะตองรอใหครบ 7 ป หลังจากน้ันก็ตองสงคืนทรัพยสินใหแก

พวกเขาโดยไมคํานึงวาพวกเขาจะมีความสามารถหรือไมก็ตาม แตอิมาม 

อาบูยู ซุฟ  และ อิมาม  มุฮัมหมัด  และ อิมามชาฟ อียมี ทัศนะว า

ความสามารถจะเปนตัวกําหนดของการสงคืนทรัพยสินใหแกเด็กกําพรา 
 อัลลอฮไดตรัสตอไปวา 

 

َمةَ  َحَ�َ  �َذا ﴿ َۡ ْ  ٱۡلَِ ْولُوا
ُ
ۡرَ�ٰ  أ َُ ْ  ّمِۡنهُ  ََٱۡرزُقُوُهم َوٱلَۡمَ�ِٰك�ُ  َ�ٰ َوٱۡ�ََ�ٰ  ٱۡل  َوقُولُوا

ا قَۡوٗ�  لَُهمۡ  َٗ  ]  ٨: النساء[ ﴾ ٨ ّمۡعُرو

ความวา และเมื่อผูเปนญาติท่ีใกลชิด และบรรดาเด็กกําพราและบรรดา

ผูท่ีขัดสนมารวมอยูดวยในการแบงมรดก ก็จงปนสวนหน่ึงจากส่ิงน้ัน ให

เปนปจจัยยังชีพแกพวกเขา และจงกลาวแกพวกเขาอยางดี P155F156
P  

 

                                                           
156 อัน-นิซาอฺ (4): 8 



 

177 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ُ�لُونَ  ٱ
ۡ
َٰل  يَأ ََ ۡم

َ
ََّما ُظۡلًما ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  أ ِ ُ�لُونَ  إ

ۡ
 نَاٗر�ۖ  ُ�ُطونِِهمۡ  ِ�  يَأ

َيۡصلَۡونَ  ََ عِٗ�� َو  ]  ١٠: النساء[ ﴾ ١ ََ

ความวา แทจริงบรรดาผูท่ีกินทรัพยของบรรดาเด็กกําพราดวยความอุป

ธรรมน้ัน แทจริงพวกเขากินไปเขาไปในทองของพวกเขาตางหาก และ

พวกเขาก็จะเขาสูเปลวเพลิง P156F

157
P  

 

 สาเหตุของการประทานอายะฮฺขางตนก็คือเมื่ออซะอัด อิบนุ

เราะบีอะฮฺซึ่งเปนเศาะฮาบะฮฺทานหน่ึงไดเสียชีวิตในสงครามอุหุด ภรรยา

หมายของเขาไดมาหาทานนบีและกลาววา “โอ! ทานศาสนทูตของอัลลอ

ฮฺ เด็กสองคนน้ี คือบุตรสาวของซะอัดซึ่งเปนผูหน่ึงท่ีเสียชีวิตในสงคราม

อุหุด ลุงของพวกเขาไดเบียดบังทรัพยสินของซะอัดท้ังหมด และไมเหลือ

ทรัพยสินใหแกเด็กท้ังสองเลย แลวใครเลาท่ีจะสมรสกับเด็กสองคนน้ี

หลังจากน้ันอายะฮฺขางตนจึงถูกประทานลงมาเพ่ือเตือนสับแกผูท่ีกิน

ทรัพยสินของเด็กกําพรา 

 อัล–กุรอานไดกําชับใหมุสลิมทุกคนมีความยุติธรรมตอเด็ก

กําพรา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพวกเขาแตงงานกับหญิงกําพรา โดย

บัญญัติวา 
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َُونََك  ﴿ ََۡف َۡ َ آءِ�  ِ�  َو� ََ ِ ُ  قُلِ  ٱلّن َّ ۡفَِيُ�مۡ  ٱ ََۡ�ٰ  َوَما َِيِهنّ  ُُ  ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُُ
آءِ  يََ�َٰ�  ِ�  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ََ ِ ِٰ�  ٱلّن َّ ََُهنّ  َ�  ٱ َُونَ  لَُهنّ  ُكََِب  َما تُۡؤتُو ن َوتَۡرَ�

َ
 أ

َعفِ�َ  تَنِكُحوُهنّ  ُۡ ََ َۡ ن ٱلۡوِۡلَ�ٰنِ  ِمنَ  َوٱلُۡم
َ
ْ  َوأ وُموا َُ ِط�  لِۡلَيَ�َٰ�ٰ  ََ َۡ  َوَما بِٱۡلَِ

 ْ َ  ََإِنّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  ََۡفَعلُوا َّ    ]  ١٢٧: النساء[ ﴾ ١ َعلِيٗما بِهِۦ نَ �َ  ٱ
ความวา และพวกเขาจะขอใหเจาชี้ขาดในเร่ืองของบรรดาหญิง จงกลาว

เถิดวาอัลลอฮฺจะทรงชี้ขาดใหแกพวกทานในเร่ืองของนางเหลาน้ัน และ

ส่ิงท่ีถูกอานใหพวกทานฟงซึ่งอยูในคัมภีรน้ัน (และ) ในเร่ืองของหญิง

กําพราท่ีพวกทานไมไดใหแกพวกนางซึ่งส่ิงท่ีถูกกําหนดขึ้นแกพวกนาง 

และพวกทานปราถนาจะแตงงานกับพวกนาง และในเร่ืองของบรรดาผู

ออนแอในหมูเด็กๆ และในการท่ีพวกทานจะดํารงไวซึ่งความยุติธรรมแก

บรรดาเด็กกําพรา และความดีใดๆ ท่ีพวกเจากระทําไปน้ันแทจริงอัลลอฮฺ

ทรงรูในความดีน้ัน P157F

158 

 

 สาเหตุของการประทานอายะฮฺขางตนมีอยูวามีหญิงคนหน่ึงอยู

ในความดูแลของชายผูหน่ึง หญิงคนน้ีมีสวนอินทผลัม ชายดังกลาวได

แตงงานกับนางเพียงเพ่ือตองการสวนอินทผลัมของนาง แตมิไมใชเพราะ

ความรักความเอ็นดู อัลลอฮจฺึงประทานอายะฮฺน้ีลงมา 
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บทที่ 6 
ความผิดซินา  (ความผิดประเวณี) 

 
ซินา และ บทลงโทษ 

 ซินา หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงท่ีไมไดสมรส

ถูกตองตามกฎหมาย  อิสลามถือวาการทําผิดซินาทุกกรณีเปนบาปใหญ 

อัลลอฮตฺรัสวา 

ْ  َوَ�  ﴿ َُوا َر َۡ ََ  ۖ ٰ ََ ةٗ  َ�نَ  إِنُّهۥ ٱلّزِ ََ آءَ  َ�ِٰح ََ بِيٗ�  َو  ]  ٣٢: ساءاإل[ ﴾ ٣ ََ
ความวา และพวกเจาอยาเชาใกลการผิดประเวณีแทจริงมันเปนการ

ลามกและทางอันชั่วชา P158F

159 

 

 ทานนบีไดประกาศวาการทําผิดซินาเปนการกระทําท่ีชั่วราย

รองลงมาจากการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ(ชิรก)โดยกลาววา :   

 “ไมมีบาปไหนท่ีรุนแรง ณ อัลลอฮฺถัดจากชิรกฺ นอกจากการท่ี

ชายปลอยนํ้าอสุจิในมดลูกของหญิงท่ีตองหามสําหรับเขา” P159F

160 

 อัลลอฮทฺรงสัญญาวาจะลงโทษผูกระทําผิดซินาอยางรุนแนงใน

โลกหนา มีรายงานหะดีษของทานนบีท่ีกลาววาจะมีกล่ินเหม็นโชย

                                                           
159 อัลอัสรออฺ (17):32 
160 อัล–บุคอรีย, กีตาบ อัล–หุดูด  
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ออกมาจากนรกของผูผิดประเวณี นอกจากน้ียังมีหะดีษอ่ืนท่ีรายงาน

วาอัลอฮฺจะเปดหลุมฝงศพของผูผิดประเวณีออกเปนแปดสิบประตู

สําหรับการเขาไปของไฟนรก ซึ่งทุกประตูของไฟนรกจะมีแมงปองและงู

พิษเขามากัดจนถึงวันฟนคืน 

 อิสลามประณามการทําผิดประเวณีและมีคําส่ังใหมุสลิม

หลีกเล่ียงพฤติกรรมทุกอยางท่ีจะนําไปสูการทําผิดประเวณี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการมองหญิงสาวดวยอารมณตัณหา ทานนบีกลาววา 

 “การมองหญิงแปลกหนา (ดวยอารมณตัณหา) ถือวาไดกระทํา

บาป”  

 ทานนบีไดกลาวถึงบันไดขั้นตอไปท่ีจะนําไปสูการผิดประเวณี

วา 

 “ขาท่ีผิดประเวณีจะเดินโดยมีจุดมุงหมายไปยังหญิงสาวท่ี

ตองหามสําหรับชายน้ัน และมือท่ีผิดประเวณีจะสัมผัส (หญิงดังกลาว) 

และสายตาท่ีผิดประเวณีจองมองนางดวยอารมณตัณหา”  

 

บทลงโทษของการผิดประเวณี 

 มีบทลงโทษฮัด สําหรับผูกระทําผิดประเวณีซึ่งถูกบัญญัติไว

ในอัล–กุรอานและซุนนะฮฺ  อายะฮฺอัล–กุรอาน ถูกประทานแบบคอยเปน

คอยไป เพ่ือบรรเทาความลําบากใจของผูเขารับนับถืออิสลามใหมซึ่งเคย

อยูในสังคมท่ีพัวพันกับการผิดประเวณีโดยเฉพาะในสมัย ญาฮีลียะฮ ฺ  
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(สมัยกอนอิสลาม) อายะฮฺแรกท่ีถูกประทานลงมาเกี่ยวของกับหญิง

โดยเฉพาะ 

﴿  �ِٰ َّ َِ�َ  َوٱ
ۡ
ةَ  يَأ ََ آُِِ�مۡ  ِمن ٱۡلَ�ِٰح ََ ِ ّ �  ْ ِهُدوا َۡ تَ َۡ َََعةٗ  َعلَۡيِهنّ  ََٱ ۡر

َ
 ََإِن ّمِنُ�ۡمۖ  أ

ْ َشهِ  ُكوُهنّ  ُدوا َِ ۡم
َ
َّٮُٰهنّ  َحّ�ٰ  ٱۡ�ُُيوتِ  ِ�  ََأ َََو وۡ  ٱلَۡمۡوُت  َُ

َ
ُ  َ�َۡعَل  أ َّ بِيٗ�  لَُهنّ  ٱ ََ 

 ]  ١٥: النساء[ ﴾ ١

ความวา และบรรดาผูท่ีมีชูกับชายอ่ืน จากในหมูสตรีของพวกเจาน้ันจง

ใหมีพยานส่ีคนของพวกเจายืนยันนางเหลาน้ัน ถาพวกเขายืนยันแลวกจ็ง

กักขังนางเหลาน้ันไวในบานจนกวาความตายจะคราพวกนาง หรือไมก็

จะทรงใหมีทางหน่ึงสําหรับพวกนาง P160F

161 

 

 

 อายะฮฺท่ีสองเกี่ยวของท้ังชายและหญิง อัลลอฮตฺรัสวา 

 

انِ  ﴿ َ َّ تَِ�ٰنَِها َوٱ
ۡ
ۖ  َٔ َ�  ِمنُ�مۡ  يَأ ۡصلََحا تَابَا ََإِن اُذوُهَما

َ
ْ  َوأ ۡعرُِضوا

َ
ۗ َ�نۡ  ََأ ٓ َ  إِنّ  ُهَما َّ  ٱ

 ]  ١٦: النساء[ ﴾ ١ رِّحيًما تَّواٗبا َ�نَ 

ความวา ถาคนสองคนในหมูของพวกเจาท่ีกระทําการลามกน้ัน พวกเจา

จงลงโทษเขาเสียท้ังสองคน หากท้ังสองสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัว และ

                                                           
161 อัน-นิซาอฺ (4):15 
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ปรับปรุงแกไขแลว ก็จงระงับการลงโทษเขาท้ังสองเสีย แทจริงอัลลอฮน้ัน

เปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ162 

 

 อายะฮฺท่ีสามไดอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษของ

การทําผิดประเวณี 

ْ  َوٱلّزاِ�  ٱلّزاََِيةُ  ﴿ وا ُ�ِۡ�  ّ ةٖ�  ِماْئَةَ  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  ُُ ُخۡذُ�م َوَ�  َجۡ�َ
ۡ
ََةٞ  بِِهَما تَأ

ۡ
 َرأ

ِ  دِينِ  ِ�  َّ َُمۡ  إِن ٱ ِ  تُۡؤِمُنونَ  ُكن َّ َهدۡ  ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ َۡ  ّمِنَ  َطآَِِفةٞ  َعَذاَ�ُهَما َوۡليَ
 ]  ٢: الور[ ﴾ ٢ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 

ความวา หญิงมีชูและชายมีชู พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนน้ัน คน

ละหน่ึงรอยทีและอยาใหความสงสารยับยั้งการกระทําของพวกเจาตอคน

ท้ังสองน้ัน ในบัญญัติของอัลลอฮเปนอันขาด หากพวกเจาศรัทธา

ตออัลลอฮและวันปรโลก และจงใหกลุมหน่ึงของบรรดาผูศรัทธาเปน

พยานในการลงโทษเขาท้ังสอง P162F

163 

 

 เมื่ออายะฮฺขางตนถูกประทานลงมา ก็เปนท่ีเขาใจวาผูกระทํา

ผิดประเวณีจะตองรับโทษโบยหน่ึงรอยที ทานนบีไดอธิบายอายะฮฺ

ดังกลาวไววา 

                                                           
162 อัน-นิซาอฺ (4):16 
163 อันนูร (24):2 
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 “ทานท้ังหลายจงเอาจากฉัน ทานท้ังหลายจงรับเอาจากฉัน แท

จริงอัลลอฮไดชี้ทาง ใหแกพวกเจาแลว คือ สําหรับผูท่ียังไมแตงงาน

บทลงโทษก็คือ โบยหน่ึงรอยที  และเนรเทศออกจากภูมิลําเนาเปนเวลา

หน่ึงป สําหรับผูท่ีแตงงานแลวบทลงโทษก็คือ โบยหน่ึงรอยทีและขวาง

กอนหินจนตาย”164 นักกฎหมายอิสลามบางทานใหทัศนะวาเน่ืองจาก

ผูกระทําผิดประเวณีท่ีแตงงานแลวจะไดรับโทษขวางกอนหินจนตาย 

ดังน้ันพวกเขาจึงไมตองรับโทษโบยหน่ึงรอยทีอีก หลักฐานท่ีสนับสนุน

ทัศนะน้ีก็คือ ทานนบีไดลงโทษชาวยิวสองคนท่ีผิดประเวณีดวยการขวาง

กอนหินจนตาย โดยท่ีทานมิไดโบยผูกระทําผิดแตอยางใด อยางไรก็ตาม

ทานอะลียไดลงโทษหญิงคนหน่ึงดวยการโบยในวันพฤหัสและขวางกอน

หินในวันศุกร โดยอางวาเขาโบยนางตามคําส่ังของอัลลอฮฺท่ีตรัสไว

ในอัล–กุรอาน และขวางกอนหินนางตามคําส่ังของทานนบี 

 ผู ท่ีจะได รับโทษของการขวางกอนหินน้ันตองมี เงื่อนไข 

ดังตอไปน้ี 

(1) ผูกระทําผิดมีสุขภาพจิตเปนปกต ิ

(2) เปนมุสลิม 

(3) สมรสแลว 

(4) บรรลุศาสนภาวะ 

                                                           
164  อัลบุคอรีย, กีตาบ อัล–หุดูด 
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วิธีการลงโทษ 

 จุดมุงหมายของการกําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงดังกลาวก็เพ่ือ

เปนอุทาหรณใหแกสังคม ผูพิพากษา (กอฎีย) จะตัดสินวาผูผิดประเวณี

คนใดท่ีจะตองรับโทษของการขวางกอนหินจนตาย โดยตองพิจารณา

พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือจํานวนส่ีคน ซึ่งทุกคนจะตองเห็นการกระทําผิด

อยางชัดเจน มิเชนน้ันแลว ก็จะตองยกประโยชนใหแกจําเลย ในกรณีท่ี

จําเลยรับสารภาพก็ไมจําเปนตองสืบพยานหลักฐานอ่ืนอีก อยางไรก็ตาม

ถาหากจําเลยสารภาพวาไดกระทําผิดตามขอกลาวหาจริงโดยเปลงวาจา

จํานวนสามคร้ังแตคร้ังท่ีส่ีกลับถอนคําสารภาพ กรณีเชนน้ีจะลงโทษ

จําเลยไมได 

 มีรายงานจาก ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล–อันศอรียวามีชาย

คนหน่ึงจากเผาบะนูอัสลัม ไดมาหาทานนบีและเลาวาเขาไดกระทําผิด

ประเวณีโดยท่ีเขากลาวคําสารภาพจํานวนส่ีคร้ัง หลังจากน้ันทานบีจึงได

ส่ังใหลงโทษชายดังกลาวดวยการขวางกอนหินจนตายเน่ืองจากเขา

แตงงานแลว165 

 มีนักวิชาการหลายทานมีความรูสึกวาการลงโทษผูกระทําผิด

ประเวณีดวยการขวางกอนหินจนตายน้ันเปนการกระทําไมถูกตอง 

เน่ืองจาก อัล-กุรอานมิไดบัญญัติบทลงโทษดังกลาวอยางชัดเจน ซึ่ง

                                                           
165 อัล–บุคอรีย,  กีตาบ อัล – หุดูด 
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สอดคลองกับท่ีทานอุมัร อิบนุค็อฏฏอบเคยเปนหวงกังวลดังปรากฏตาม

รายงานของอบนุ อับบาส  

 ทานอุมัรกลาววา “ฉันกลัววาหลังจากเวลาไดผานพนไปเน่ิน

นานผูคนจะพูดวา เราไมเคยพบอายะฮฺอัล-กุรอานเกี่ยวกับ ร็อจมฺ (ของ

การขวางกอนหินจนตาย) ซึ่งในท่ีสุดพวกเขาก็จะละท้ิงภาระหนาท่ี

ท่ีอัลลอฮฺทรงใหปฏิบัติ จงจําไว! ฉันขอยืนยันตรงน้ีวาบทลงโทษร็อจมจะ

ถูกกําหนดแกผูกระทําผิดประเวณีท่ีแตงงานเมื่อมีพยานหลักฐานพิสูจน

ความผิดอยางชัดเจน” 

 

สังคมอิสระกับมารดาที่ไมสมรส 

 ในปจจุบันมีหญิงใหกําเนิดบุตรโดยไมมีการสมรสท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย ส่ิงท่ีนาสนใจจากเหตุการณดังกลาว ก็คือ การเปนมารดาของ

บุตรโดยไมสมรสกบัชายกลายเปนเร่ืองปกติธรรมดาในสังคม ในปจจุบัน

หญิงสาวท่ีตั้งครรภปราศจากการสมรสจะไมพยายามทําแทง แตจะ

คลอดลูกออกมาดวยความภาคภูมิใจถึงแมวาจะไมมีชายใดรับเปนบิดา

ของเด็กก็ตาม ทําใหสถิติของเด็กท่ีคลอดโดยมารดาท่ีไมสมรสเพ่ิม

จํานวนมากขึ้นทุกวัน 

 เหตุผล ท่ี ทําใหหญิงยอมใหกํ า เ นิด บุตรโดยไมสมรสก็

เน่ืองมาจากวาสังคมใหการยอมรับการกระทําดังกลาว พันตรี  Helen 

Warnock ผูอํานวยการศูนยใหความชวยเหลือมารดาของกองทัพสหรัฐ

ไดกลาววา “ระยะเวลาท่ีผานมาน้ีการตั้งครรภของหญิงท่ีไมแตงงานถือ
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วาเปนการกระทําท่ีเลวรายอยางยิ่ง แตในปจจุบันการกระทําดังกลาว

กลายเปนสัญลักษณแหงความมีเกียรติ 

 เหตุผลอ่ืนท่ีทําใหจํานวนของมารดาท่ีไมสมรสเพ่ิมมากขึ้นก็คือ

เสรีภาพในทางเพศของสังคมตะวันตก  Jane Murray แหงสถาบัน Alan 

Guttmachar  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนครอบครัว ไดกลาว

วา “เราอาศัยอยูในโลกแหงการเกงยีนคับ” รอยเอก Carl Bryant ซึ่ง

ทํางานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือมารดาท่ีไมแตงงานในรัฐชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาววา “หญิงท่ีมีอายุระหวาง 13-14 ป 

พยายามท่ีจะปฏิบัติตนเหมือนกับผูใหญแตไมเชื่อมการมีเพศสัมพันธกับ

การตั้งครรภในหนทางท่ีถูกตอง” 

 ผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ชี้ใหเห็น

วามีวัยรุน เพียง 14 % เทาน้ันท่ีขอคําแนะนําเกี่ยวกับการคุมกําเนิดกอน

มีเพศัมพันธคร้ังแรก หญิงบางคนตองการมีลูก เพ่ือแสวงหาความเปน

ผูใหญ Jane Whitten ผูอํานวยการ Harlem’ s Reality House  กลาววา 

“พวกเขาตองการแตงงาน แตถาการแตงงานไมเกิดขึ้นแลว พวกเขาก็ยัง

ตองการแสดงวายินดีท่ีจะรับผิดชอบ หญิงบางคนเพียงตองการของเลน

มากอด” 

 ในปจจุบันสถิติของเด็กท่ีเกิดจากพอแมท่ีไมสมรสเพ่ิมข้ึนใน

อเมริกาทําใหรัฐบาลตองรับภาระคาใชจายเปนจํานวนเงินมหาศาล

ทีเดียว 

 



 

187 

บทลงโทษของการทําผิดประเวณีในซะรีอะฮฺ (กฏหมายอิสลาม) 

 การประชุมใหญเกี่ยวกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและ

สิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงริยาด ประเทศ ซะอุดีอาระเบีย เมื่อวันท่ี 23 

มีนาคม 1972 ระหวางนักวิชาการกฎหมายอิสลามซะอุดีอาระเบียกับ

นักวิชาการกฎหมายอิสลามอียิปต บรรดานักวิชาการดังกลาวไดถกใน

ประเด็นบทลงโทษทางของการขวางกอนหินจนตายสําหรับของการทําผิด

ประเวณี โดยสรุปไดดังน้ี “บทลงโทษน้ีจะบังคับใชก็ตอเมื่อผูกระทําผิดได

แตงงานแลว โดยมีพยานบุคคล 4 คน ซึ่งเห็นเหตุการณอยางชัดเจน

ปราศจากขอสงสัยใดๆ ท้ังส้ิน ถาพยานบุคคลดังกลาวเห็นคูกรณีนอน

เปลือยกายกอดกันก็ยังถือวาพยานหลักฐานยังไมเพียงพอ” 

 ท่ีประชุมยังไดกลาวตอไปอีกวา “เราเห็นดวยกับบทลงโทษท่ี

รุนแรงดังกลาว อยางไรก็ตามบทลงโทษน้ีจะไมถูกกําหนดแกผูใดจนกวา

การกระทําความผิดจะถูกยืนยันโดยพยานบุคคลจํานวน 4 คน ท่ี

เท่ียงตรงและเชื่อถือได พยานบุคคลเพียงคนเดียวกฏหมายอิสลามถือวา

ไมมีนํ้าหนักเพียงพอสําหรับพิสูจนความผิดประเวณีได แตกลับเปนการ

ใสรายผูอ่ืนวากระทําผิดประเวณี (ก็อซฟฺ) ซึ่งจะมีบทลงโทษโบย ดังน้ัน

ถาหากมีพยานบุคคลไมครบ 4 คน แลวไมวาจะมีหน่ึง สอง หรือสามคน 

พยานดังกลาวจะตองถอนการกลาวหา หาไมแลว กฏหมายจะถือวาพวก

เขาไดกลาวหาผูบริสุทธิ์วากระทําความผิดประเวณีซึ่งจะไดรับบทลงโทษ

ตามท่ีกลาวไวแลว” 
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 หลังจากน้ัน ตัวแทนในท่ีประชุมไดกลาวตอไปอีกวา  “เรา

จะตองระลึกอยูเสมอวาบทลงโทษของการผิดประเวณีไดถูกกําหนดตัง้แต

สมัยเร่ิมแรกของอิสลาม เน่ืองจากในสมัยน้ันมีความจําเปนท่ีจะตองจัด

ระเบียบสังคม เพราะเปนสังคมท่ีเต็มไปดวยส่ิงชั่วราย โดยเฉพาะการผิด

ประเวณี ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางจนสรางความสับสนในความเปนบิดา 

จะเห็นไดวาในสมัยของทานนบีคดีผิดประเวณีท่ีพิสูจนโดยพยานบุคคล

จํานวน 4 คน ไมเคยเกิดขึ้นเลยแมแตคร้ังเดียว สวนการลงโทษผูกระทํา

ผิดท้ังหมดจะพิสูจนโดยคําสารภาพของผูกระทําผิดเอง เพ่ือตองการ

ชําระความผิดท่ีไดกระทําไป เผ่ือวาในโลกหนาจะไดหลุดพนจาก

บทลงโทษท่ีสาหัสสากรรจของอัลลอฮฺ เมื่อผูกระทําผิดดังกลาวไดไปหา

ทานนบีและสารภาพวาไดกระทําผิดประเวณีเพ่ือใหทานนบีลงโทษขวาง

กอนหินจนตายปรากฏวาทานนบีหันหนาไปทางอ่ืนและปฏิเสธท่ีจะรับฟง

เร่ืองดังกลาว เน่ืองจากวาการผิดประเวณีไดกระทําในท่ีลับดังน้ันจึงไม

สงผลกระทบตอความสงบและความเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน แตจะเปนเ ร่ืองท่ีอยูในจิตวิญญานและความสํานึกของ

ผูกระทําผิดซึ่งสะดวกในการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ อยางไรก็ตามชาย

ผูกระทําผิดก็ไดกลาวคําสารภาพและคําวิงวอนเพ่ือพิสูจนถึงความบริ

สุทธิใจท่ีมีตออัลลอฮฺ อีกคร้ังหน่ึงท่ีทานนบีไดเมินหนาหนี เหตุการณ

ดังกลาวไดเกิดขึ้นเปนคร้ังท่ีสาม แตเมื่อเขาไดกลาวคําสารภาพเปนคร้ังท่ี

ส่ี ทานนบีก็ไดถามเขาวามีสุขภาพจิตเปนปกติหรือไม คร้ังแรกทานนบี

ปฏิเสธท่ีจะรับฟง หลังจากน้ันจึงไดถามขอเท็จจริงโดยทีพยายามโนม
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นาวใหชายดังกลาวถอนคําสารภาพเสีย แตก็ไมสําเร็จทานนบีจึงลงโทษ

ชายคนน้ัน อยางไรก็ตามในขณะกําลังรับโทษอยูน้ันชายดังกลาวรูสึก

เสียใจท่ีรับสารภาพไป จึงพยายามหลบหนีและถูกติดตามโดยกลุม

ผูดําเนินการลงโทษจนในท่ีสุดชายดังกลาวถูกฆาตายเมื่อทานนบีทราบ

เหตุการณดังกลาวในภายหลัง จึงไดกลาว “ถาพวกเจาปลอยใหเขามี

ชีวิตอยู เขาอาจจะมีความสํานึกผิด และพระเจาอาจทรงเมตตาตอตัว

เขา” 

 ในท่ีประชุมกลาวตอไปอีกวา “ดังน้ันเปนไปไมไดท่ีจะพิสูจน

ดวยพยานบุคคลจํานวนดังท่ีกลาวมาขางตน ตลอดสมัยของทานนบีมี

คดีผิดประเวณีเพียงไมกี่คดี เปนเวลาสิบส่ีศตวรรษแลวท่ีไดผานพนไป

นับตั้งแตไดใชบทลงโทษท่ีรุนแรงดังกลาว แตตลอดระยะเวลาดังกลาว

การลงโทษดวยการขวางกอนหินจนตายยังไมเคยเกิดขึ้นเลย เพราะดังท่ี

กลาวมาแลวตอนตนวาคดีผิดประเวณีท่ีสามารถพิสูจนดวยพยานบุคคล

เปนเร่ืองคอนขางยาก อยางไรก็ตามบทลงโทษดังกลาวก็ยังคงอยูตอไป”  

 เมื่อพูดถึงเร่ืองน้ี ฯ พณ ฯ ดร. ดาวาลินี ใหขอสังเกตดังตอไปน้ี

วา “มีบางคนท่ีเปนปฏิปกษตออิสลามไดไปพูดกับประธานกรรมาธิการ

แหงสหภาพยุโรปกอนท่ีทานจะเดินทางมายังประเทศซะอุดีอาระเบีย ให

ฟงวา “ทานกําลังจะไปยังประเทศท่ีประหารชีวิตหญิงท่ีผิดประเวณี

หรือ?”   

 “ถาทานไมขัดของ โปรดกรุณาใหทานประธานกลับไปรายงาน

แกบุคคลเหลาน้ันในส่ิงท่ีทานไดรับฟงมา ซึ่งทานไมเคยไดยินเลยวามีคน
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ถูกลงโทษดวยการขวางกอนหินถึงตายและไมเคยเห็นส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึน 

ในราชอาณาจักรแหงน้ี เปนส่ิงท่ีดีท่ีสังคมมีความยําเกรงตอพระเจาซึ่ง

เปนส่ิงท่ีเพียงพอในการปองกันสังคมใหพนจากอาชญากรรมและ

บทลงโทษและจะเปนการสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันภายใน

ครอบครัวและความความสุขใหแกชีวิตการสมรส  เพ่ือการน้ีการกําหนด

บทลงโทษท่ีรุนแรงทางศาสนาเปนส่ิงจําเปนและดีกวาท่ีจะยึดถือ

บทบัญญัติท่ีกําหนดโดยฝมือของมนุษยท่ีมีบทลงโทษไมเหมือนกัน  

ยิ่งกวาน้ันไมสามารถทําใหผูคนเกิดความยําเกรงตอพระเจา  มิหนําซ้ํายงั

เปนเหตุทําใหขาดจิตสํานึกในความเปนครอบครัว  ซึ่งจะนําไปสูการ

ทําลายสังคมอยางหลีกเล่ียงไมพนและเปนการสงเสริมอาชญากรมท่ี

รุนแรงตาง ๆ  สําหรับประเทศมุสลิมท่ีนับถือพระเจาและใชบังคับ

กฎหมายท่ีทรงประทานโดยพระองค  ส่ิงเหลาน้ียากท่ีจะเกิดขึ้น” 

 

บทลงโทษสําหรับความผิดก็อซฟ  (การกลาวหาผูอื่นกระทําผิด

ประเวณี) 

 ก็อซฟฺหรือการกลาวหาผู อ่ืนกระทําผิดประเวณีถือวาเปน

อาชญากรรมประเภทหน่ึงท่ีอาจเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลหน่ึงกลาวหาเท็จ

ผูอ่ืนวาไดกระทําผิดประเวณี  อิสลามถือวาการกระทําดังกลาวเปน

ความผิดท่ีรายแรงและเรียกผูกระทําผิดชนิดน้ีวาผูฝาฝนท่ีชั่วราย  ดัง

ท่ีอัลลอฮตรัสวา 
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ِينَ  ﴿ َّ ْ  لَمۡ  ُِمّ  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت  يَۡرُمونَ  َوٱ تُوا
ۡ
َََعةِ يََ ۡر

َ
وُهمۡ  ُشَهَدآءَ  بِأ  ثََ�ٰنِ�َ  ََٱۡجِ�ُ

ةٗ  ْ  َوَ�  َجۡ�َ ََلُوا َۡ بَٗد�ۚ  َشَ�َٰدةً  لَُهمۡ  ََ
َ
ٰ�َِك  َ َّ ْو

ُ
ونَ  ُهمُ  َوأ َُ َِ  ]  ٤: الور[ ﴾ ٤ ٱۡلَ�ٰ

ความวา และบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์แลวพวกเขามิไดนํา

พยานส่ีคนมา พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการ

เปนพยานของพวกเขาเปนอัน๑Tข๑Tาด ชนเหลาน้ันพวกเขาเปนผูฝาฝน P165F

166 

 

 มุสลิมทุกคนจะตองใหเกียรติ์แกหญิงมุสลิม  นอกจากน้ีแลว

จะตองไมเปดเผยความลับของมุสลิมคนอ่ืน  ถามุสลิมคนใดกลาวหา

มุสลิมคนอ่ืนวาไดกระทําผิดประเวณีโดยไมสามารถหาพยานบุคคล

จํานวนส่ีคนท่ีเห็นเหตุการณพรอมกันในสถานท่ีเดียวกันแลว  เขาคนน้ัน

จะตองรับโทษโบยจํานวนแปดสิบทีและจะถือวาเปนฟาซิก  (ผูฝาฝน)  ซึ่ง

จะทําใหคําสาบานของเขาจะถูกปฏิเสธตลอดไป 

 มีรายงานจากทานอะบูฮุรัยรอฮฺวา  ทานนบีไดกลาววา  “จง

หางไกลจากเจ็ดพฤติกรรมท่ีนารังเกียจ”  ทานนบีถูกถามวา  “โอทานศา

สนทูตของอัลลอฮ  มีอะไรบาง?”  ทานนบีตอบวา  “การตั้งภาคีตออัลลอ

ฮฺ  การพัวพันกับมายากล  ฆาผูอ่ืน เบียดบังทรัพยสินของเด็กกําพรา  

หลบหนีจากการตอสูเพ่ือหนทางของอัลลอฮ  (ญีฮาด)  และการกลาวหา

เท็จผูอ่ืน”  (อัล – บุคอรีย) 
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 อุบาดะฮฺ  อิบนุ  อัศ–ศอมิต  ซึ่งเปนผูหน่ึงท่ีรวมสาบานตนตอ

ทานนบีพรอม ๆ กับบุคคลอ่ืน ๆ ไดรายงานวา  ทานนบีไดรวมการหามใส

รายปายสีผูอ่ืนเขาไปในเน้ือหาของคําสาบานดวย ซึ่งรายละเอียดมี

ดังตอไปน้ี 

 “ฉันขอใหพวกเจาสัญญาวาพวกเจาจะไมบูชาสักการะส่ิงอ่ืนใด

เหนือจากอัลลอฮ จะไมลักขโมย จะไมฆาเด็กทารก จะไมกลาวหาเท็จ

ผูอ่ืน และเผยประกาศใหแกคนท่ัวไป และจะไมฝาฝนคําส่ังท่ีดีของฉัน

และผูใดในบรรดาพวกเจาปฏิบัติตามส่ิงเหลาน้ี เขาจะไดรับผลตอบแทน

จากอัลลอฮและผูใดฝาฝนส่ิงดังกลาวและไดรับโทษตามกฏหมายในโลก

น้ีแลวถือวาเปนการไถบาปและจะทําใหเขาบริสุทธิ แตถาอัลลอฮฺยังคง

บาปของเขาไวก็ขึ้นอยูกับความประสงคของพระองคท่ีจะลงโทษหรืออภัย

โทษตัวเขา”  

 บางคร้ังหญิงท่ีดีและบริสุทธิน้ันจะเกิดความสะเทือนใจงายโดย

ไมทันตั้งตัว ซึ่งอาจนําพวกนางสูปญหาตาง ๆ  โดยการกระทําของบุคคล

ท่ีเห็นแกตัวและมีความอิจฉาริษยา ดังกรณีท่ีเคยเกิดขึ้นกับทานหญิงอาอิ

ชะฮ ฺซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดซินา ซึ่งนอกจากตัวนางเองแลวยังทําให

ผูเปนสามีซึ่งไดแกทานนบีเองและผูเปนบิดา คืออะบูบักรฺตองตกอยูใน

สถานการณท่ีลําบาก ซึ่งสรางความตึงเครียดในหมูประชาชาติในเวลา

น้ันและสงผลกระทบตองานสําคัญท่ีทานนบีกําลังดําเนินการอยูใน

ขณะน้ัน แตอยางไรก็ตามอัลลอฮฺไดแสดงใหเห็นถึงความเท็จของการ

กลาวหาเชนน้ันผานอายะฮอัฺล–กุรอานท่ีบัญญัติไววา  
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ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ْ  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ٱۡلَ�ٰفَِ�ِٰت  ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت  يَۡرُمونَ  ٱ ََۡيا ِ�  لُعُِنوا  َوٱ�ِخَرةِ  ٱّ�
َهدُ  يَۡومَ  ٢ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  َۡ َ َُُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  � نَ َِ ۡ ل

َ
يِۡديِهمۡ  َ

َ
رُۡجلُُهم َوَ

َ
ْ  بَِما َوأ  َ�نُوا

ۡعَملُونَ   ]  ٢٤-٢٣: الور[ ﴾ ٢ َُ

ความวา แทจริงบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ หญิงไมรูเร่ือง

อะไรหญิงผูศรัทธาพวกเขาถูกสาปแชงท้ังโลกน้ีและโลกหนาและสําหรับ

พวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางมหันต วันท่ีล้ินของพวกเขา และมือของ

พวกเขาและเทาของพวกเขา จะเปนพยานปรักปรําพวกเขา ตามท่ีพวก

เขาไดกระทําไว P166F167 

 

 อิมามมาลิกและอิมามอะหฺมัด อิบนุฮันบัลใหทัศนะวาถึงแมวา

เปนการกลาวหาท่ีกลาวเปนนัยก็เปนการเพียงพอท่ีจะลงโทษผูกระทําผิด

โดยการโบยจํานวนแปดสิบสี แตอิมาม อบูหะนีฟะฮฺและอิมาม ชาฟอีย

ใหทัศนะวาผูกลาวเชนน้ันควรถูกถามเกี่ยวกับเจตนาของเขาท่ีมีตอการ

กลาวหากอนท่ีจะลงโทษเขา ถาเขามิไดมีเจตนาท่ีจะกลาวหาผูอ่ืนแลว 

เขาก็จะตองรับโทษตะอฺซีรแทน(บทลงโทษท่ีอยูในดุลพินิจของศาล) 
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การลุแกโทษของผูกระทําผิด 

 อัลลอฮตฺรัสไววา 

ِينَ  إِّ�  ﴿ َّ ْ  ٱ ْ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  تَابُوا ۡصلَُحوا
َ
َ  ََإِنّ  َوأ َّ : الور[ ﴾٥ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ٱ

٥  [ 

ความวา นอกจากบรรดาผูลุแกโทษหลังจากน้ันและพวกเขาปรับปรุง

ตัวเองใหดีขึ้นแทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ P167F

168 

 

 ดังน้ันถาหลังจากถูกโบยจํานวนแปดสิบทีแลวผูกระทําผิดไดลุ

แกโทษและยืนยันวาจะไมทําผิดซ้ําอีก เชนน้ีสิทธิของเขาในการเปน

พยานก็จะกลับคืนมาอีกคร้ัง อยางไรก็ตาม อิมาม อบูหะนีฟะฮฺใหทัศนะ

ท่ีแตกตางในเร่ืองน้ี โดยเห็นวาการลุแกโทษจะไมมีผลยกเลิกการลงโทษ

โบยจํานวนแปดสิบทีและไมยกเลิกการสูญเสียสิทธิในการเปนพยานแต

เปนเพียงการลบลางมลทินของ “ผูฝาฝน” เทาน้ัน 

 

การกลาวหาของคูสมรส 

 ในกรณีท่ีสามีกลาวหาภรรยาหรือภรรยากลาวหาสามีน้ัน ศาล

จะตองดําเนินการตามกระบวนขั้นตอนดังท่ีอัล–กุรอานบัญญัติไวดังน้ี 

ِينَ  ﴿ َّ ۡزَ�َٰجُهمۡ  يَۡرُمونَ  َوٱ
َ
ُهمۡ  إِّ�ٓ  ُشَهَدآءُ  لُّهمۡ  يَُ�ن َولَمۡ  أ َُ نُف

َ
َ�ٰ  أ ََ َحِدهِمۡ  َدةُ ََ

َ
 أ

ََعُ  ۡر
َ
ِ  َشَ�َٰ�ٰتِ  أ َّ ِٰد�ِ�َ  لَِمنَ  إِنُّهۥ بِٱ َّ ةُ  ٦ ٱل ََ نّ  َوٱۡلَ�ِٰم

َ
ِ  لَۡعَنَت  أ َّ  إِن َعلَۡيهِ  ٱ

                                                           
168 อันนูร (24): 5 
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ْ  ٧ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  ن ٱۡلَعَذاَب  َ�ۡنَها َوَ�ۡدَرُؤا
َ
َهدَ  أ َۡ َ ََعَ  � ۡر

َ
ِ  َشَ�َٰ�ٰتِ  أ َّ  إِنُّهۥ بِٱ

ةَ  ٨ �ِ�َ ٱۡلَ�ٰذِ  لَِمنَ  ََ نّ  َوٱۡلَ�ِٰم
َ
َب  أ َُ ِ  َغ َّ ٓ  ٱ ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  َ�نَ  إِن َعلَۡيَها َّ  ٩ ٱل

 ]  ٩-٦: الور[ ﴾

ความวา และบรรดาผูกลาวโทษภรรยาของพวกเขาและสําหรับพวกเขา

ไมมีพยานนอกจากตัวของพวกเขาเอง ก็ใหการเปนพยานของคนหน่ึง ใน

พวกเขาใหกลาวสาบานส่ีคร้ัง ดวยพระนามของอัลลอฮ แทจริงเขาเปน

หน่ึงในหมู พูดจริงและคร้ังท่ีหาใหเขากลาววาแทจริงการสาปแชง

ของอัลลอฮฺจงมีแตเขาหากเขาเปนผูท่ีกลาวเท็จ และพวกเขาจะทําให

นางพนจากการลงโทษตอเมื่อนางกลาวสาบานส่ีค ร้ังดวยพระ

นามอัลลอฮวาเขาเปนหน่ึงในหมูผูกลาวเท็จและคร้ังท่ีหาใหนางกลาววา 

แทจริงความกร้ิวของอัลลอฮมีแตนาง หากเขาเปนหน่ึงในหมูพูดจริง P168F

169 

 

 การอนุญาตของอิสลามใหสามีหยาภรรยาในรูปแบบของการ

กลาวหาภรรยาน้ันจะมีความแตกตางจากระบบกฏหมายตะวันตกโดย

ส้ินเชิง ในประเทศตะวันตก  คูสมรสท่ีตองการหยาจะตองยื่นคํารองขอ

ตอศาลวา คูสมรสอีกฝายหน่ึงมีชูและเพียงเทาน้ีศาลก็สามารถอนุญาต

ใหทําการหยาไดซึ่งเปนไปไดสูงท่ีจะมีกลาวหาเท็จ แตในอิสลาม ถึงแมวา

ชายมุสลิมสามารถจับภรรยามีชูกับชายอ่ืนแบบคาหนังคาเขา เขาก็ยัง

                                                           
169 อันนูร (24): 5-9 
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ตองหาพยานบุคคลท่ีเห็นเหตุการณจํานวนส่ีคน ซึ่งเปนเร่ืองท่ียากมาก 

ดังน้ัน สามีจะตองกลาวคําสาบานตอศาลชะรีอะฮฺจํานวนส่ีคร้ัง ยืนยันวา

ภรรยาของตัวเองมีชูกับชายอ่ืน และในขณะเดียวกัน สามีตองรองขอให

ความหายนะเกิดขึ้นกับตัวเองถาหากเขาพูดเท็จ  เมื่อดําเนินตาม

กระบวนการดังท่ีกลาวมาครบถวนแลว ก็ถือวาเปนหลักฐานท่ีเพียง

พอท่ีจะพิสูจนความผิดของภรรยา สวนฝายภรรยาก็สามารถสาบาน

จํานวนส่ีคร้ัง เพ่ือยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง และหลังจากน้ันนางตอง

รองขอใหความหายนะเกิดขึ้นกับตัวเอง ถานางไมพูดความจริง เมื่อ

ดําเนินกระบวนการดังกลาวแลว นางก็จะหลุดพนจากความผิด แตถา

นางปฏิเสธท่ีจะทําการสาบานดังกลาว ก็ใหถือวาขอกลาวหาของสามี

เปนความจริง และนางจะตองรับโทษฐานกระทําความผิดซินา 

 เมื่อมีการสาบานดังกลาวแลว การสมรสจะส้ินสุดลงทันที 

เน่ืองจากหลังจากเกิดเหตุการณดังกลาวคูสมรสไมสามารถดําเนินชีวิตคู

อยางมีความสุขตอไป  

 อะบูซัยดฺ อัล–ก็อยเราะวานีย อัล–มาลีกียใหทัศนะวาผูเยาวท่ี

กลาวหาผูอ่ืนหรือผูเยาวท่ีกระทําผิดประเวณีไมตองรับโทษในความผิด

น้ัน ผูใดปฏิเสธไมยอมรับความเปนบิดามารดาของผูอ่ืนจะตองรับโทษ

เสมอ การกลาวหาผูอ่ืนวาเปนผูผิดประเวณีก็ตองรับโทษเชนเดียวกัน

ถึงแมวาจะใชคําท่ีท่ีแสดงเปนนัยก็ตาม ถาชายกลาวหาคนกลุมหน่ึงวา
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กระทําผิดประเวณี เขาก็ตองรับโทษถาคนท้ังหมดในกลุมน้ันมีความ

ประสงคดังกลาว  

 ถาชายใดดื่มของมึนเมาหรือกระทําผิดประเวณีหลายคร้ังเขา

จะถูกลงโทษเพียงคร้ังเดียวสําหรับความผิดดังกลาว กฎเกณฑน้ีจะใช

บังคับแกผูกลาวหากลุมบุคคลวากระทําผิดซินา ถาผูใดตองโทษโบยและ

ประหารพรอมๆ กัน เชนน้ีการประหารชีวิตผูกระทําผิดเพียงอยางเดียวก็

ถือวาเพียงพอแลว  
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บทที่ 7 
การวางแผนครอบครัวและการทําแทง 

 

 การคุมกําเนิดดวยวิธีตางๆ เชนในปจจุบันไมเคยเกิดขึ้นในสมัย

ของทานนบี และสมัยของคอลีฟะฮฺท้ังส่ีทาน ตลอดจนแรกของอิสลาม 

ดังน้ันการศึกษาในหัวขอน้ีจึงเนนเฉพาะการวางแผนครอบครัวและการ

คุมกําเนิดตามวิธีการสมัยใหมเทาน้ันเพ่ือศึกษาวาการกระทําดังกลาว 

ถูกตองหรือขัดกับหลักการของชะรีอะฮฺหรือไมอยางไร 

 แทจริงแลวบุตรคือส่ิงปรารถนาของทุกครอบครัว ซึ่งอิสลามถือ

วาการมีบุตรเปนเปาหมายหลักของสถาบันครอบครัวเลยทีเดียว อยางไร

ก็ตามอาจมีบางสถานการณหรือบางกรณีท่ีทําใหการมีบุตรน้ันเปนท่ีไม

พึงปราถนาไดเชนเดียวกัน ดังจะกลาวตอไปน้ี 

 (1) การกําเนิดบุตรจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตของผูเปน

มารดา ดังอายะฮฺอัล-กุรอานบัญญัติวา 

ْ  َوَ�  ﴿ وا َُ يِۡديُ�مۡ  تُۡل
َ
 ]  ١٩٥: القةي[ ﴾ ٱّ�ۡهلَُكةِ  إَِ�  بَِ

ความวา จงอยาโยนตัวของพวกเจาสูความหายนะ P169F

170
P  

 

ْ  َوَ� ﴿ َُلُٓوا َۡ ُ�مۚۡ  ََ ََ نُف
َ
َ  إِنّ  أ َّ  ]  ٢٩: النساء[ ﴾ ٢ رَِحيٗما بُِ�مۡ  َ�نَ  ٱ

                                                           
170 อัลบะกอเราะฮฺ (2) : 195  
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ความวา และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรง

เมตตาตอพวกเจาเสมอ171  

 

(2) เมื่อหวั่นเกรงวาจะกอใหเกิดปญหาการเงิน การศึกษาหรือ

ปญหาอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับบุตรซึ่งสงผลทําใหบิดาจําเปนตองหยุดปฏิบัติ

หนาท่ีทางศาสนา 

(3) เมื่อมีบุตรแลวอาจเปนสาเหตุทําใหบิดาจําตองแสวงหา

ปจจัยยังชีพโดยวิธีการตองหามหรือขัดตอหลักศาสนาท้ังน้ีเพ่ือประโยชน

ของบุตร พยานหลักฐานท่ีกลาวถึงเร่ืองน้ีไดแกอายะฮฺการอัลกุรอานท่ี

บัญญัติวา 

ُ  يُرِ�دُ ﴿ َّ  ]  ١٨٥: القةي[ ﴾ ٱۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ

ความวา อัลลอฮทรงประสงคใหมีความสะดวกแกพวกเจาและไมทรงให

มีความลําบากแกพวกเจา P171F

172
P  

 

(4) เมื่อหรือมารดามีโรคติดตอบางประเภทท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพของบุตร แตไมรวมถึงโรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม เชน 

โรคเบาหวาน เปนตน 

                                                           
171 อัน-นิซาอ (4) :29 
172 อัล-กุรอานม อัลบะกอเราะฮฺ (2) : 185 
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(5) มีอุปสรรคทําใหบิดามารดาไมสามารถใหการอบรมส่ังสอน

แกบุตรตามท่ีอิสลามตองการ 

 ขอกําหนดขางตนเปนไปตามหะดีษดังตอไปน้ี ซึ่งทานนบี

กลาวถึงการท่ีชายถอนอวัยวะเพศออกจากอวัยวะเพศหญิงในขณะท่ีหล่ัง

นํ้าอสุจิเพ่ือไมใหนํ้าอสุจิหล่ังเขาไปในมดลูกของฝายหญิง 

 “รายงานโดยอุซามะฮฺวามีชายคนหน่ึงมาหาทานนบีและพูดวา 

“โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ! ฉันไดผละตัวออกจากภรรยาของฉันใน

ระหวางท่ีมีเพศสัมพันธ” ทานนบีจึงไดถามชายคนน้ันวา “ทําไมเจาจึงทํา

เชนน้ัน?”   ชายดังกลาวตอบวาท่ีเขากระทําเชนน้ันก็เพ่ือมิใหเกิด

อันตรายตอลูก จากน้ันทานนบีจึงไดตอบไปวา “ถาเปนเชนน้ันจริงชาว

เปอรเซียและชาวโรมก็คงไดรับอันตรายดังกลาวแลว” (เศาะหีห มุสลิม) 

 กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือหะดีษขางตนไดกลาวถึงวิธีการการ

คุมกําเนิดท่ีเกิดขึ้นในสมัยทานนบี สาระสําคัญของหะดีษก็คือถามี

อันตรายตอสุขภาพของลูกอยางแทจริงแลวการดึงอวัยวะเพศของชาย

ออกจากชองคลอดของหญิงในขณะท่ีหล่ังนํ้าอสุจิจะทําไดก็ตอเมื่อสงผล

กระทบตอเด็กทารกท่ีกําลังอยูในวัยตองการนํ้านมของมารดา เพราะถา

มารดาตั้งครรภอีก นํ้านมของมารดาจะสูญเสียคุณคาทางอาหารและจะ

ทําใหเด็กทารกขาดสารอาหาร ซึ่งจะนําไปสูความออนแอและเปนโรคได 

หะดีษขางตนไดรับการสนับสนุนจากหะดีษท่ีรายงานโดยอบูดาวุดซึ่งมี

ใจความวา 
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“จงอยาทําลายบรรดาลูกๆ ของพวกเจาโดยทางออมเพราะการ

มีเพศสัมพันธกับภรรยาของพวกเจาในชวงท่ีนางใหนํ้านมแกลูกน้ันจะ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของลูกดังกลาวได” (อบูดาวุด) 

อยางไรก็ตามหะดีษขางตนไมถือวาทานนบีมีคํา ส่ังหาม

เด็ดขาด ถาหากการมีเพศสัมพันธกับภรรยาในชวงระยะเวลาดังกลาว

เปนส่ิงตองหามแลวจะสรางความอึดอัดใจใหแกสามีเปนอยางมาก

เน่ืองจากวาเปนชวงระยะเวลาท่ียาวนานถึงสองป  สําหรับคนท่ีมี

ความสามารถสมรสกับภรรยามากกวาหน่ึงยอมมีทางออก แตเน่ืองจาก

มิใชทุกคนท่ีสามารถกระทําการดังกลาวไดเมื่อคํานึงปญหาเหลาน้ีแลว

ทานนบีจึงไดกลาววา   

 “ฉันตองการหามการมี เพศสัมพันธกับหญิง ท่ีอยู ในชวง

ระยะเวลาใหนมลูก แตฉันไดรับทราบมาวาชาวเปอรเซียและชาวโรมไดมี

เพศสัมพันธกับภรรยาในชวงระยะเวลาดังกลาวซึ่งไมกอใหเกิดอันตราย

แกลูก ๆ แตอยางใด” (เศาะหีหฺมุสลิม) 

 นักกฎหมายอิสลามท่ีมีชื่อเสียงทานหน่ึงคือทาน อิบนฺ อัล-

ก็อยยิมไดวิเคราะหและอธิบายสองหะดีษขางตนเขาดวยกันไวดังน้ี 

 “มีสองสถานการณท่ีแตกตางกันซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ

กับหญิงท่ีกําลังอยูในชวงของการใหนมลูก ประการแรกก็คือ จะ

กอใหเกิดอันตรายแกเด็กถาหากมีเพศสัมพันธกับมารดาท่ีกําลังใหนม 

ถึงแมภาวะอันตรายดังกลาวมิไดรุนแรงนัก เมื่อเทียบกับการฆาตกรรม

ลูก แตก็ถือวาเปนอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได ดังน้ันทานนบีจึงหามไมใหมี
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เพศสัมพันธกับมารดาในชวงระยะเวลาดังกลาว แตการหามดังกลาวไม

ถือวาเปนการหามท่ีเด็ดขาด (หะรอม) ทานนบียังตองการหามการ

กระทําดังกลาวเพ่ือปองกันภาวะอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได แตภายหลัง

ทานนบีไดนึกออกวาการหามดังกลาวจะทําใหส่ิงชั่วรายอ่ืนๆ เกิดขึ้น

ตามมา เชน การมีชูและการสําสอนทางเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสงผล

ตอคนท่ีกําลังอยูในวัยหนุมและมีความตองการทางเพศสูงซึ่งงายตอการ

กระทําส่ิงชั่วรายดังกลาว ดวยเหตุ น้ีทานนบีจึงไดกลาววาการมี

เพศสัมพันธกับหญิงท่ีอยูในชวงของการใหนมเด็กเปนส่ิงท่ีอนุมัาตใหกระ

ทําได นอกจากน้ันชาวโรมันและเปอรเซียก็ไดเคยปฏิบัติมาแลวกอนสมัย

ของทานนบีเสียอีกดังน้ันทานนบีจึงไมประกาศใหการรวมประเวณีกับ

หญิงท่ีกําลังใหนมลูกเปนส่ิงท่ีตองหาม”173 

 หะดีษขางตนและคําอธิบายของอิบนุก็อยยิมไดใหขอชี้แนะเปน

อยางดีเกี่ยวกับวิธีการของการคุมกําเนิดแบบสมัยใหมไมวาจะเปนการ

รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดและการใชส่ิงอ่ืนๆ นอกจากน้ี การคุมกําเนิด

ดวยวิธีการดังกลาวสามารถปองกันไมใหเกิดอันตรายตอลูกท่ีกําลังอยู

ในชวงของการดื่มนมมารดา นอกจากน้ียังสามารถปองกันการผิด

ประเวณีและการสําสอนทางเพศของคนท่ีอยูในวัยหนุมท่ีมีความตองการ

ทางเพศสูง และสามารถรวมประเวณีกับภรรยาไดถึงแมวานางกําลังอยู

ในชวงของการใหนมบุตรอยูโดยไมตองกังวลวาภรรยาจะตั้งครรภอีกคร้ัง 

                                                           
173 มิฟตาห ดาร อัซ–ซะอาดะฮฺ , หนา 629.  
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แตอยางไรก็ตามการทําหมันเปนส่ิงตองหามเพราะเปนการเปล่ียนแปลง

การสรางของอัลลอฮฺ (ตัฆยีร ฟ ค็อลกิลลอฮฺ) นักกฎหมายอิสลามไดให

ทัศนะเกี่ยวกับ อุซลฺ (การเอาอวัยวะเพศออกจากชองคลอดของหญิงเพ่ือ

ปองกันการหล่ังนํ้าอสุจิในมดลูก) วาจะสามารถทําไดก็ตอเมื่อไดรับ

อนุญาตจากภรรยาเทาน้ัน อิมามอะหฺมัด อิบนฺฮันบัล ใหทัศนะเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ีวาสามีจะกระทําโดยปราศจากการอนุญาตของภรรยาไมได เพราะ

นางมีสิทธิในการท่ีจะมีลูกและมีความพึงพอใจทางเพศ ในขณะท่ีทาน 

อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบไดหามกระทําดังกลาวถาปราศจากการยินยอมของ

ภรรยา 

 

ชะรีอะฮฺอนุญาตการคุมกําเนิดเหรือไม ?  

 เราไดกลาวถึงการคุมกําเนิดเพ่ือหลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจจะเกดิ

ขึ้นกับบิดามารดา ในปจจุบันการคุมกําเนิดมีจุดประสงคเพ่ือปองกันการ

ผสมระหวางนํ้าอสุจิของฝายชายกับรังไขของฝายหญิงท้ังน้ีเพ่ือลด

จํานวนการมีลูก ไมวาจะโดยวิธีการท่ีถูกเสนอแนะโดยรัฐบาลตางๆ ใน

โลกมุสลิมและไมใชมุสลิม หรือรูปแบบท่ีลอกเลียนมาจากโลกตะวันตก 

การรับประทานยาและการฉีดยาคุมกําเนิดเปนวิธีการคุมกําเนิดท่ีไดรับ

ความนิยมท่ีสุดเน่ืองถูกยอมรับวาเปนการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธภิาพมาก

ท่ีสุด 

 ตามทัศนะของกฎหมายอิสลามแลว การคุมกําเนิดท่ีปราศจาก

เหตุผลท่ีถูกตองดังท่ีกลาวไวขางตนไมเปนท่ีอนุมัติ เน่ืองจากถือวาเปน
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การแสดงถึงความไมไววางใจและขาดความเชื่อมั่นตออัลลอฮฺ เน่ืองจาก

การคุมกําเนิดโดยท่ัวไปแลวอยูนพ้ืนฐานของความหวั่นเกรงในเร่ืองท่ีไม

เปนความจริงท่ีวาประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลทําใหโลกตองขาด

อาหาร แตเราอยาลืมวาพ้ืนพิภพของอัลลอฮฺน้ันกวางใหญไพศาลและยัง

มีแหลงอาหารอีกมากมายท่ียังไมถูกคนพบ 

 พ้ืนท่ีอันกวางใหญของโลกน้ีท่ียังไมไดถูกใชยังมีอีกมากมายซึ่ง

พ้ืนท่ีเหลาน้ีมีศักยภาพเพียงพอสําหรับนําไปใชในการเพาะปลูก ดวย

เทคโนโลยีสมัยใหมและผูเชี่ยวชาญดานเกษตรกรรมสามารถทําใหพ้ืนดนิ

ดังกลาวเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือผลิตอาหารปอนใหแกประชากรโลกได

เปนจํานวนหลายลานคน ทษฤีตางๆ ท่ีกลาววาการเพ่ิมของจํานวน

ประชากรจะสรางความนาหวาดกลัวใหแกโลกถูกพิสูจนแลววาเปนทษฤี

ท่ีผิดและไมสอดคลองกับสถานการณของโลกปจจุบัน 

 แทจริงแลว การคุมกําเนิดเปนส่ิงตองหาม ยกเวนในกรณี

จําเปนดังท่ีกลาวในตอนตน มีนักวิชาการมุสลิมบางทานมีความเห็นวา

การอธิบายวาการสืบพันธท่ีถูกตองจะเปนไปตามขั้นตอนตางๆ คือ การ

สมรส การมีเพศสัมพันธท่ีตอเน่ืองจนกระท่ังมีการหล่ังนํ้าอสุจิ ซึ่งเปนการ

อธิบายท่ีเกินความจริง ยิ่งกวาน้ันมีนักวิชาการบางทานใหทัศนะวาการ

ชวยตัวเองเปนท่ีอนุมัติถาหากหวั่นเกรงวาหากไมกระทําเชนน้ันแลวจะ
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นําไปสูการผิดประเวณี ซึ่งแทจริงแลวการหามท้ังสองส่ิงขางตนน้ันไม

สอดคลองกับความจริง174 

 ความจริงแลวการผิดประเวณีและการชวยตัวเองมีความ

แตกตางโดยส้ินเชิง ชะรีอะฮฺถือวาการผิดประเวณี(ซินา)เปนอาชญากรรม

ท่ีรายแรง และสรางความเสียหายตอประชาชาติ (อุมมะฮฺ ) และสังคม

โดยรวม สวนการชวยตัวเองเปนเร่ืองสวนตัวและอยางมากท่ีสุดจะสงผล

กระทบตอสุขภาพของผูทําแตไมสงผลกระทบตอผูอ่ืน อยางไรก็ตามก็ยัง

เปนการกระทําผิดสถานเบาเมื่อเทียบกับการผิดประเวณี (ซินา) 

 

การทําแทงกับการวางแผนครอบครัว 

 ในการวางแผนครอบครัว อิสลามไดหามการทําแทงโดยส้ินเชิง

และถือวาการกระทําดังกลาวเปนอาชญากรรมท่ีรายแรง เมื่อสตรีใด

ตั้งครรภ นางจะตองไมทําอันตรายตอทารกท่ีอยูในครรภไมวาในกรณีใด 

ภยันตรายใดท่ีเกิดขึ้นกับครรภถือวามีผลตอทารกในวัยเร่ิมแรก นัก

กฎหมายอิสลามของท้ังส่ีมัซฮับมีความเห็นสอดคลองกันในเร่ืองน้ีวาการ

ทําแทงเปนส่ิงตองหามและถือวาเปนการฆาตกรรม เมื่อการตั้งครรภครบ 

4 เดือน วิชาการแพทยไดยืนยันเชนเดียวกับนักกฎหมายอิสลามของท้ัง

                                                           
174 Muhammud Abdur Rauf,  The  Islamic View  of Women , New York , 1977 

, P. 125.  
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ส่ีมัซฮับซึ่งไดกลาวเมื่อหลายรอยปท่ีผานมาวาทารกในครรภจะมีวัยวะ

ครบถวนสมบูรณ 

ถาหากทารกท่ีถูกทําแทงยังมีชีวิตอยู ผูทําแทงจะตองจายดิยะฮ ฺ

(เงินเลือด) ตามท่ีชะรีอะฮฺไดกําหนดไว แตถาหากทารกออกมาเสียชีวิต 

เชนน้ีผูทําแทงจะตองจายคาสินไหมทดแทนนอยกวาดิยะฮฺ และถึงแมวา

จะจายดิยะฮฺหรือคาสินไหมทดแทนไปแลว แตก็ยังถือวาการทําแทงเปน

อาชญากรรมอยู เมื่อกระทําไปโดยปราศจากเหตุผลทางการแพทย เชน 

เพ่ือรักษาชีวิตของมารดา เปนตน 

 ถาหากทางการแพทยยืนยันวาการทําแทงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือ

รักษาชีวิตของมารดาไว ดังน้ีการทําแทงน้ันถือวาเปนส่ิงท่ีอนุมัติ เพราะ

ชะรีอะฮฺกําหนดวาถาเกี่ยวของกับสองส่ิงท่ีเปนอันตรายท้ังคู ก็จะตอง

เลือกส่ิงท่ีเปนอันตรายนอยกวา แนนอนชีวิตของมารดามีความสําคัญ

กวา เน่ืองจากนางเปนผูมีชีวิต และมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป ดังน้ัน ชีวิต

ของมารดาจะตองไมสูญเสียเพ่ือทารกในครรภ175 

 การใชวิธีการคุมกําเนิดเพ่ือปองกันการตั้งครรภมีความแตกตาง

กับการทําแทง เน่ืองจากการคุมกําเนิดไมถือวาเปนการฆาตกรรมเพราะ

ทารกยังไมประกอบเปนรางกายมนุษยอยางสมบูรณซึ่งตรงกันขามกับ

การทําแทงซึ่งตัวของทารกประกอบเปนตัวตนเแลว 

                                                           
175 โปรดดู ฟะตาวาแหงชะรีอะฮฺ โดยเชค ชัลตูต แหงมหาวิทยาลัย อัล–อัซฮัร,หนา 

424 , 454  
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บทที ่8 
ความเทาเทียมของสตรีในสิทธิทางกฎหมาย 

 

อิสลามถือวาชายและหญิงมีความเทาเทียมกันในทุกดาน 

แนวความคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคมิไดมีในทางทฤษฎีเทาน้ัน แตรวม

ไปถึงการปฎิบัติในศาลโดยผูพิพากษา (กอฎีย) ถาชายใดทํารายรางกาย

หรือฆาหญิง เขาก็จะตองรับโทษอยางรุนแรงตามกฎหมายอิสลามซึ่งมี

ความเขมงวดและสามารถลดจํานวนของอาชญากรรมลงได อิสลามมุง

ปกปองชีวิตและทรัพยสินของชายและหญิง ถาชายใดฆาหญิง เขาก็

จะตองรับโทษประหารชีวิต เชนเดียวกันถาหญิงฆาชาย นางก็จะตองรับ

โทษทํานองเดียวกัน ดังท่ีอายะฮอัฺล-กุรอานบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองน้ีวา 

ٞ  ٱۡلََِصاِص  ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ ْوِ�  َحَيٰوة
ُ
أ ٰ ۡلَ�ٰبِ  َٓ

َ
ونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱۡ� َُ َّ : القةي[ ﴾١ ََ

١٧٩  [ 

ความวา และในการประหารฆาตกรใหตายตามน้ัน คือการชําระไวซึ่ง

ชีวิตสําหรับพวกเจาโอผูมีสติปญญาท้ังหลาย ! เพ่ือวาพวกเจาจะไดยํา

เกรง P175F

176
P   

จะเห็นไดวาชีวิตของสตรีมีเกียรติและมีคาเทาเทียมกับชีวิตของ

ชายทุกประการ ผูใดทําใหเลือดของคนอ่ืนไหลออกมา กฎหมายอนุญาต

                                                           
176 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2) :179 
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ทําใหเลือดของเขาไหลออกมาเชนเดียวกัน ทานนบีไดไดกลาวถึงเร่ืองน้ี

วา “ชายจะถูกประหารชีวิตสําหรับความผิดฐานฆาตกรรมท่ีเขากระทํา

ตอหญิงอยางไมตองสงสัย” 177 

คร้ังหน่ึงชายชาวยิวไดฆาสตรีมุสลิมดวยการตีศีรษะอยาง

รุนแรง ปรากฎวาทานนบีไดส่ังใหฆาชายชาวยิวคนดังกลาวดวยวิธี

เดียวกันท่ีเขาฆาสตรีคนน้ัน178 ทานอุมัร อิบนฺอัล-ค็อฏฏอบไดส่ังประหาร

ตัวการท่ีรวมกันฆาผูหญิงคนหน่ึง179 อิมามอัล-บัยฮะกียรายงานในอัซ-

ซุนัน อัล-กุบรอยวาในสมัยการปกครองของ ซะอีด อิบนฺ อัล-มุซัยยิบ อุ

รวะฮฺ อิบนฺ อัซ-ซุบัยรฺ กอซิม อิบนฺมุฮัมหมัด อบูบักรฺ อิบนฺอับดุรรอฮมาน

และอ่ืน ๆ  

“พวกเขาเหลาน้ีเคยกลาว (เกี่ยวกับกิศ็อศ) วาไมมีความ

แตกตางระหวางชายและหญิง ในกรณีหญิงทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะ

ตา หู หรือการทํารายประเภทอ่ืนๆ บทลงโทษกิศ็อศก็จะถูกกําหนด

เหมือนกับชาย ถาผูชายฆาผูหญิงเขาจะถูกประหารชีวิตใหตายตาม180  

เชนเดียวกันถาหากหญิงไดอภัยโทษแกฆาตกรท่ีฆาญาติสนิดของนาง

ดวยการแลกกับดิยะฮฺ ก็ไมมีใครสามารถปฏิเสธการตัดสินใจของนางได 

                                                           
177 อัล-บัยฮะกีย, อัซ-:ซุนัน อัล-กุบรอย , เลม 8, หนา 208  
178นัยลฺ อัล–เอาฏอร, เลม 7, หนา 160 และดู อัล–บุคอรีย, มุสลิม, อัต–ติรมิซีย 

และอบูดาวุด 
179 อัล-ญัศศอซ, อะหฺกาม อัล–กุรอาน , หนา 162 
180 อัล–บัยฮะกีย , อัซ–ซุนัน อัล–กุบรอย, เลม 8, หนา 8 
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ถาหากผูปกครองของผูถูกฆาตกรรมมีความเห็นท่ีแตกตาง

เกี่ยวกับการรับดิยะฮฺ และการอภัยโทษฆาตกร ญาติอ่ืนๆ ของผูถูกฆาไม

มีสิทธิประหารชีวิตฆาตกรดังกลาวได ไมคํานึงวาผูยกโทษจะเปนชาย

หรือหญิง181 อะบูดาวูดกลาวในหนังสือท่ีชื่อ กิตาบ อัล–ญิฮาดวา “ทาน

หญิงอาอีชะฮฺรายงานวาหญิงสามารถใหท่ีหลบภัยในระหวางสงคราม 

และการกระทําดังกลาวจะเปนท่ียอมรับ” 

เปนท่ีทราบกันดีวาในการพิชิตนครมักกะฮ อุมมู ฮานี ซึ่งเปน

นองสาวของทานอะลียไดกลาวแกทานนบีวานางไดใหความคุมครอง

แกอิบนุฮิรอ ซึ่งเปนศัตรูของอิสลาม แตทานอะลียยืนยันท่ีจะฆาผูท่ีเปน

ปฏิปกษตออิสลามทุกคน อยางไรก็ตามทานนบีไดเขาขัดขวางโดยกลาว

วา “โฮอุมมูฮานี ใครก็ตามท่ีเจาใหความคุมครองก็จะไดรับความคุมครอง

จากเรา”182 

 

สิทธิทางการเมืองของสตรี 

 อิสลามเปนศาสนาแหงโลกน้ี (ดีน  อัด–ดุนยา) และโลกหนา 

(ดีน–อัล–อะคีเราะฮฺ)  ดังน้ันสตรีมีสิทธิตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกิจการ

ของรัฐท่ีพวกนางอาศัยอยู  กิจการตางๆ ทางโลกซึ่งถูกตองตามหลักการ

                                                           
181 อะบู ดาวูด , กีตาบ อัด– ดียะฮฺ; และโปรดดู อัน–นะซะอีย) 
182 อัล–บุคอรีย, กีตาบ อัล–ญิฮาด 
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ศาสนาจะถูกปฏิบัติดังเชนกิจการทางศาสนา183 อิสลามมีจุดยืนอยางไร

เกี่ยวกับการดํารงตําแหนงท่ีสําคัญของสตรี เชน  รัฐมนตรี 184 ผู

พิพากษา185 การเปนแมทัพในสนามรบท่ีตอสูเพ่ือหนทางของอัลลอฮ (ญี

ฮาด)186 การเปนผูนําในการแกไขปญหาทุกขรอนของสาธารณะ187 และ

เจาหนาท่ีตํารวจ188 ซึ่งการดํารงตําแหนงสําคัญท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีมี

จุดมุงหมายสองอยาง คือชวยทางดานศาสนาและปองกันประเทศชาติ 

นักปราชญมีความเห็นท่ีแตกตางกันเกี่ยวกับเร่ืองน้ี อยางไรก็ตามมี

นักปราชญบางทานใหทัศนะวาถามีความจําเปนสตรีสามารถดํารง

ตําแหนงสําคัญดังกลาวได อยางไรก็ตาม นักปราชญมีความเห็นท่ี

สอดคลองกันว าสต รีไมสามารถเปนผู นําประเทศ (คอลีฟ )ได 189  

เน่ืองจากวามีปญหายุงยากมากมายท้ังทางศาสนาและทางการเมืองท่ี

นางจะตองเผชิญ จึงเปนเร่ืองท่ียากสําหรับสตรีท่ีจะจัดการกับเร่ือง

                                                           
183 อัซ–ซะยูฏีย, อัล–หะยาวา  อัน–นาซาอิร,  หนา  228 
184 อัล–มาวัรดยี, อัล–อะหฺกาม อัซ–ซุลฏอนิยยะฮฺ, หนา 22 
185 อิบนุหัสมฺ, อัล–มุหัลลาย, เลม 1, หนา 509 
186 อัล–มาวัรดยี, อางแลว, หนา 35 
187 เร่ืองเดียวกัน, หนา 77 
188 เร่ืองเดียวกัน,  หนา  241 
189 อิบนูหัซมฺ  อัล-ฟศล. เลม 4,หนา 166  และอัต-ตัฟตาซาน อัล-อะกออิด  อัน-นะ

ซะฟยะฮฺ  หนา 185  
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ดังกลาวไดเมื่อพิจารณาถึงกฎเกณทท่ีเขมงวดในดานการปฏิบัติและ

โครงสรางทางสรีระรางกายของสตรี190   

 ทานนบีไดกลาววา “ประเทศชาติจะไมประสบความรุงเรืองถา

หากมีผูนําเปนสตรี”191  

 มีเพียงมัซฮับเดียวในอิสลามท่ียอมรับควาามเปนผูนําของสตรี

ซึ่งในปจจุบันมัซฮับน้ีไมมีอีกแลวคือมัซฮับอัซ-ซูฮัยบิยะฮฺ192 ซึ่งทัศนะ

ของมัซฮับน้ีอยูนอกขอบเขตของทัศนะเอกฉันทของบรรดานักปราชญ

ท้ังหมด (อิจมาอฺ) 193 

อน่ึง ความเห็นเอกฉันทของนักปราชญก็คือสตรีไมมีสิทธิดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไขเดียวกับการเปนผูนําของรัฐ194  

หลักการเดียวกันน้ีใชบังคับกับการเปนผูนําในระดับทองถิ่น 

ผูนําในสนามรบ ตําแหนงตุลาการ และตําแหนงเกี่ยวกับการรองทุกขและ

เจาหนาท่ีตํารวจ อิมามอะบูหะนีฟะฮฺซึ่งเปนผูกอตั้งมัซฮับหะนะฟยให

ทัศนะวาสตรีอาจถูกแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตุลาการเพ่ือตัดสินคดีแพง

และพาณิชญได แตไมอาจตัดสินคดีอาญาท่ีมีบทลงโทษฮัดและประหาร

                                                           
190 อัล-บุลคอรีย, เลม 9 หนา 70, สําหรับรายละเอียดโปรดดู อัล-อะหฺกาม อัซ-

ซุลฏอนียะฮฺ, หนา 27 
191 อัต-ตัฟตาซานี, ชัรหฺ อัซ-ซะอัด อะลา อัล-มะกอซิด, เลม2, หนา 2777 
192 อัล-บัฆดาดีย, อัล-ฟรกฺ บัยนฺ อัล-ฟรกฺ, หนา 89-90 
193 อิบนูหัซมฺ,  อัล-ฟศลฺ, เลม 4 หนา 167. 
194 อัล-มะวัรด,ี อัล-อะหกาม อัล-ซุลฏอนิยยะฮฺ, กลาวถึงแลว, หนา 27. 
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ชีวิต195 และคดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส  อยางไรก็ตามนักปราชญ เชน อิบ

นุญะรีร อัล-เฎาะบะรียไดกลาววาสตรีสามารถดํารงตําแหนงทางตุลา

การเพ่ือตัดสินทุกคดีได196  

 

                                                           
195 ดู อัล-มาวัรดีย, หนา 65  
196 เร่ืองเดียวกัน, หนา  64 
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บทที ่ 9 
สตรีและการศึกษา 

 

 ทานนบีไดกําชับใหสตรีมีการศึกษาและมีการเรียนรูโดยกลาว

วา 

 “การหาความรูเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนท้ังชายและ

หญิง” 

 ผูหญิงในสมัยของทานนบีไดรับการสนับสนุนใหเรียนอัล-กุ

รอาน และซุนนะฮ ตลอดจนภาษาอาหรับ 

 ทานหญิงอาอาอิชะฮฺกลาววา “ในสมัยของทานนบี ทุกคร้ังท่ีอา

ยะฮฺอัล-กุรอานถกูประทานลงมา พวกเราตองจําเน้ือหาของอายะฮฺ

ดังกลาว ถึงแมวาจะไมจําอายะฮท้ัฺงหมดกต็าม” P196F

197 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺเคยสรรเสริญยกยองหญิงชาวอันศ็อร P197F

198
P วา  

“หญิงชาวอันศ็อรมีความปะเสริญยิ่งนักเน่ืองจากพวกนางไมเคยอายท่ี

จะเรียนรูและทําความเขาใจในเกี่ยวกับศาสนา” P198F

199 

 ผูหญิงในสมัยของทานนบีชอบเก็บเกี่ยวความรูดังเห็นไดจาก

ขอเสนอของพวกนางท่ีมีตอทานนบี 

                                                           
197 อัล-อักด,  อัล-ฟาริด,  เลม  1  หนา  276 
198 ชาวนครมะดีนะฮฺที่ใหความชวยเหลือแกทานนบี 
199  มุสลิม,กีตาบ อัล-ฮัยดฺ  
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 “กลุมผูหญิงดังกลาวไดกลาวตอทานนบีวา ทานจะถูกลอมโดย

พวกผูชายเสมอ ดังน้ันขอใหทานใหเวลากับพวกเราบาง ทานนบีไดให

สัญญาวาจะทําตามขอเสนอของพวกนางโดยจะสอนพวกนาง”200 

 นอกจากทานนบีปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวดวยตัวเองแลว ทานยัง

ไดสงตัวแทนไปใหความรูแกพวกผูหญิงดังกลาวดวย ดังเห็นไดจากหะ

ดีษของทานนบี ซึ่งรายงานโดยอุมมูอาตียยะฮวฺา เมื่อทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺไดเดินทางไปยงันครมะดีนะฮฺ ทานไดส่ังใหหญิงชาวอันศอร

รวมตวัท่ีบานหลังหน่ึงและทานไดสงอุมัร อับนุอัล-ค็อฏฏอบไปยังพวก

นาง (เพ่ือถายทอดและสอนเกีย่วกับอิสลาม) ทานนบีไดกลาวตอนรับ

พวกนางในขณะท่ีทานยืนอยูท่ีประตูบาน ซึง่พวกนางไดกลาวคาํทักทาย

ตอบ หลังจากน้ันทานนบีไดกลาววา “ฉันเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺท่ีถูก

สงมายงัพวกเจาโดยเฉพาะ” (อัล-บุคอรีย) 

 ทานนบีไดมอบหมายหนาท่ีใหแกบิดามารดาทุกคนท่ีจะตองให

การศึกษาแกบุตรีเกี่ยวกับอิสลาม เพราะหลังจากท่ีนางแตงงานแลว

ผูหญิงเหลาน้ีจะเปนแมบานซึ่งมีบทบาทท่ีสําคัญในการทําหนาท่ีเปน

มารดาของบุตร 

ในกรณีท่ีบิดามารดาไมสามารถถายทอดความรูดังกลาวใหแก

บุตรี ภาระหนาท่ีน้ีจะตกเปนของสามีท่ีจะตองส่ังสอนภรรยาของเขา

                                                           
200 อัล-บุคอรีย, กิตาบ อัล-อีดัยนฺ 
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เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของศาสนา เพ่ือท้ังคูสามารถดํารงชีวิตตามหลัก

คําสอนของอิสลาม 

มีรายงานวามาลิก อิบนุ ฮุวัยริษ และกลุมผูชายอีกกลุมหน่ึง

ไดมาอาศัยอยูใกลบานทานนบีเพ่ือศึกษาหาความรูจากทาน 

เมื่อพวกเขาตัดสินใจเดินทางกลับสูมาตุภูมิของตัวเอง ทานนบี

ก็ไดฝากฝงพวกเขาวา “จงกลับไปหาภรรยาและบุตรของพวกเจาและอยู

กับพวกเขา สอนพวกเขา (จากความรูท่ีพวกเจาไดรับมา) และส่ังใหพวก

เขาปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ัน” (อัล-บุคอรีย)  

มี เหตุการณห น่ึ งน าสนใจ  ซึ่ ง เปนการแสดงให เ ห็นถึ ง

ความสําคัญของการศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม มีเศาะฮาบะฮฺทานหน่ึงซึ่งมี

ฐานะยากจนตองการแตงงานกับหญิงนางหน่ึง แตเขาไมมีทรัพยสมบัติ

ติดตัวเลยท่ีจะเปนคาสินสอด (มะฮฺรฺ) ใหแกหญิงคนดังกลาว อยางไรก็

ตามเขาไดเรียนรูบางอายะฮฺ (ซูเราะฮฺ) ของอัล-กุรอาน ทานนบีไดจัดการ

แตงงานเขากับหญิงคนดังกลาวโดยกําหนดเงื่อนไขวาเขาจะตองสอน

หลักคําสอนของอัล–กุรอานดังกลาวแกภรรยาและกลาววาการสอน

ดังกลาวถือวาเปน มะหัร ( อัล – บุคอรีย)  

บนพ้ืนฐานของหลักการดังกลาวขางตน นักปราชญของมัสฮับ

มาลิกีย คือ อิบนุ อัล-ฮัจญ แสดงทัศนะวา “ถาผูหญิงตองการสิทธิใน

การศึกษาเกีย่วกับศาสนาจากสามีของนางและนําเร่ืองดังกลาวไปสูศาล 

นางจะไดรับการคุมครองเน่ืองจากวาเปนสิทธิของนางท่ีจะไดรับ

การศึกษาเกีย่วกับอิสลามจากสามีหรือไดรับอนุญาตจากสามีใหไป
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ศึกษาหาความรูจากท่ีอ่ืน ศาลจะตองบังคับใหสามีกระทําตามความ

ตองการของภรรยาเหมือนกับสิทธิอ่ืนๆ ท่ีนางจะพึงไดในทางโลกเพราะ

สิทธิของนางในศาสนามคีวามสําคัญมากกวา”201  

สวนนักปราชญของมัสฮับหะนะฟย ท่ีชื่อ ฟครุดดีน หะซัน อิบนุ 

มันซูร ก็มีทัศนะเหมือนกับทัศนะของอิบนุ อัล-ฮัจญ202  

จากการท่ีทานนบีไดใหความสําคัญการศึกษาของสตรีทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญในสังคมอาหรับ กอนหนาน้ีผูหญิงซึ่งไดรับ

การดูถูกดูแคลนและถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสไดกลายเปนบุคคลท่ีมีบทบาท

สําคัญในดานการศึกษาสมัยน้ัน ซึ่งผูหญิงดังกลาวไดแก บุคคลท่ีจะ

กลาวตอไปน้ี 

 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ บินตฺ อบูบักรฺ 

 จากหลักคําสอนของอิสลามท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาของ

สตรีทําใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยเกดิขึ้นในสังคมแหงความ

งมงาย(ญาฮีลิยยะฮ)ฺ ซึ่งสมยัน้ันหญิงเปนเพศท่ีนารังเกียจและถกูปฏิบัติ

ดังเชนส่ิงของไมมีคา หลังการมาของอิสลามแลวผูหญิงเหลาน้ีได

กลายเปนผูชี้นําดานการศึกษาใหแกคนอ่ืน 

                                                           
201 อิบนุ อัล–ฮัจย , อัล– มุดค็อล , เลม 2 หนา 277  
202 โปรดดู ฟาตาวา กอฎี คอน , เลม 1 หนา 443 
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 สตรีตัวอยางท่ีสําคัญท่ีสุดคือทานหญิงอาอิชะฮฺซึง่เปนภรรยา

ของทานนบีเอง นางดํารงชีวติยาวนานหลังการเสียชวีิตของทานนบีและ

เปนผูชี้นําดานการศึกษาใหแกสังคมมุสลิม รวมท้ังเศาะฮาบะฮฺท่ีมี

ชื่อเสียงท้ังหลาย อุรวะฮฺ อิบนุอัซ-ซุบัยรฺก็เปนผูหน่ึงท่ีไดรับการชี้นําจาก

นางไดกลาวถงึทานหญิงอาอิชะฮซึ่งถูกบันทึกในตัสกเีราะฮฺ อัล-หุฟฟาซ 

วา “ฉันไมเคยเห็นนักปราชญท่ียิ่งใหญไปกวาทานหญิงอาอิชะฮฺท่ี

สามารถเขาใจอัล-กุรอาน และเขาใจถึงส่ิงหะลาล (ส่ิงท่ีอนุมัต)ิ และส่ิงท่ี

หะรอม (ส่ิงไมอนุมัต)ิ ตลอดจนมีความลึกซึ้งในดานกวีและวรรณคดี 

ประวัติศาสตรอาหรับและประชากรศึกษา”203 

 อุรวะฮฺ อิบนุ อัซ-ซุบัยรฺ เองเปนนักปราชญดานวรรณคดีท่ี

ยิ่งใหญผูหน่ึง เมื่อไหรท่ีทานถูกยกยองสรรเสิญ ทานก็จะกลาวทันทีวา

ทานไมอาจเปรียบเทียบกับทานหญิงอาอิชะฮฺไดเลย เพราะนางสามารถ

ยกกลอนทุกคร้ังในการพูดคุย มูซา อิบนุฎ็อลหะฮฺ เปนเศาะฮาบะฮฺอีก

ทานหน่ึงท่ีกลาววา “ฉันไมเคยเห็นคนท่ีพูดคลองกวาทานหญิงอาอิชะฮฺ

เลย” 204 

เศาะฮาบะฮฺทานอ่ืนๆ ก็ยอมรับความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 

ของทานหญิงอาอิชะฮฺ อิบนุมะลีกะฮฺกลาววาเราไมแปลกใจตอความ

เกงกาจของนางในดานการประพันธบทกวีเลย เน่ืองจากนางเปนบุตรของ

                                                           
203 ตัสกีเราะฮฺ อัล-หุฟฟาซ , เลม 1 , หนา 27  
204อัต-ตัรมิซีย, อับวาบ อัล- มะนากิบ, อัล-หะกัม, อัล-มุสตัดร็อก, เลม 4 ,หนา 443  
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ทานอบูบักรฺซึ่งเปนนักกวีผูยิ่งใหญคนหน่ึง แตท่ีสรางความแปลกใจก็คือ

นางมีความรูเกี่ยวกับการแพทย ทุกคร้ังท่ีตัวแทนจากตางประเทศมาหา

ทานนบีและปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคตางๆ นางก็จะรับฟงและจด

จําเปนอยางดี นอกจากน้ีนางยังเกงคณิตศาสตร ซึ่งมีเศาะฮาบะฮฺบาง

ทานเคยขอคําแนะนําในเร่ืองการคํานวณเกี่ยวกับการแบงทรัพยมรดก 

ชื่อเสียงในความเปนนักวิชาการของนางไดขจรไปท่ัว มีผูคนทุก

สารทิศไปหานางเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับหะดีษของทานนบีท่ีพวกเขาไดรับ

ฟงจากนักปราชญตางๆ นอกจากน้ีนางเคยใหคําแนะนําแกเศาะฮาบะฮฺ

ในเร่ืองตางๆ อีกหลายเร่ือง ซึ่งบรรดาเศาะฮาบะฮฺเหลาน้ันรวมไปถึงทาน

อุมัร อิบนฺอัล-ค็อฏฏอบ, อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร และอบูฮุรัยรอฮฺ นางยัง

เปนอีกผูท่ีทอง (หุฟฟาซ)หะดีษ และไดรายงานหะดีษท้ังหมดจํานวน 

2210 หะดีษดวยกัน 

ไมมีเศาะฮาบะฮฺทานใดท่ีรายงานหะดีษมากมายขนาดน้ี 

ยกเวนอับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร อะนัส และอบู ฮุรัยรอฮฺ เศาะฮาบะฮท้ัฺงหลาย

จะอางอิงทานหญิงอาอีชะฮฺอยูเสมอเมื่อพบกับความยุงยากในการทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาทางกฏหมาย อบูมูซา อัล-อัชอะรีย ซึ่งเปนนัก

กฎหมายอิสลามท่ีมีชื่อเสียงคนหน่ึงไดกลาววา “พวกเราบรรดาเศาะ

ฮาบะฮฺของทานนบี เมื่อประสบกับความยุงยากในเร่ืองของหะดีษ เราจะ

ถามทานหญิงอาอีชะฮฺอยูเสมอ และพบวานางมีความรูลึกซึ่งเกี่ยวกับ

เร่ืองน้ี” 
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ความรูท่ีไดรับจากทานหญิงอาอิชะฮฺถือวาเปนองคความท่ี

บริสุทธิ์อยางแทจริง ซึ่งนักกฎหมายอิสลามท่ีมีชื่อเสียงแหงนครมาดีนะฮฺ

ท่ีชื่อ อุรวะฮฺ อิบนุ อัซ-ซุบัยรฺ และนักหะดีษท่ีมีชื่อเสียงซึ่งมีชื่อวา กอซิม 

อิบนุ มุฮัมหมัด ไดยึดถือในการใหทัศนะเกี่ยวกับขอกฎหมายตางๆ อะหฺ

มัด อิบนุฮัมบัลไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา “เขาท้ังสองคนน้ีเปนบุคคลท่ียึดถือ

คําบอกเลาของทานหญิงอาอิชะฮฺ และไมเคยออกนอกขอบเขตคํากลาว

ของนาง และใหทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ บนพ้ืนฐานของคําบอกเลาของ

นาง”  

ทานหญิงอาอิชะฮฺมีความจําท่ีดีเยี่ยม นางสามารถจําคําสอน

ของทานนบีไดเปนอยางดี นางดํารงชีวิตหลังการตายของทานนบีเปน

เวลาหาสิบป มีผูคนมากมายเรียนรูคําสอนและกริยามารยาทของทานนบี

จากนาง จนเปนท่ีกลาวขานกันวาหน่ึงในส่ีของหลักคําสอนของชะรีอะฮฺ

ท้ังหมดเปนรายงานทีไดจากทานหญิงอาอิชะฮฺ 

 ฮาฟซ อิบนุหะญัรบันทึกรายชื่อของนักปราชญท่ียิ่งใหญจํานวน

แปดสิบแปดคนท่ีไดเรียนรูจากทานหญิงอาอิชะฮฺ ฮาฟซ อิบนุหะญัรยัง

กลาวตอไปวา ยังมีคนอีกมากมายนอกเหนือไปจากน้ีท่ีไดเรียนรูจากทาน

หญิงอาอิชะฮฺ รวมท้ังนักการเมืองผูยิ่งใหญ อาทิเชน อัมรฺ อิบนุอัล-อาศ 

อบูมูซา อัล-อัชอะรีย และอับดุลลอฮฺ อิบนุอัซ-ซุบัยรฺ รวมถึงนักปราชญ

ดานหะดีษท่ีมีชื่อเสียงไดแก อบูฮุรัยรอฮฺ อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส และอับ

ดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร และนักวิชาการผูยิ่งใหญในยุคของตาบิอูน (ยุค
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หลังเศาะฮาบะฮฺ) เชน ซะอีด อิบนุอัล-มุซัยยับ และอัลเกาะมะฮฺ อิบนุ

ก็อยซฺ205 

 

ศอฟยะฮฺ :  ภรรยาของทานนบี  

 ศอฟยะฮฺเปนภรรยาของทานนบีอีกคนหน่ึงท่ีมีความรูในดาน 

ฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) ซุฮัยรอฮฺ บินตฺ ญัยฟร ไดกลาววา “พวกเราบางคน

ไปยังนครมะดีนะฮฺหลังจากท่ีไดทําฮัจญ และไดไปเยี่ยมทานหญิงศอฟ

ยะฮฺ เมื่อเราไปถึงเราพบมีกลุมผูหญิงลุมหน่ึงกําลังศึกษาหาความรูจาก

นางอยู ซึ่งกลุมผูหญิงดังกลาวเดินทางมาจากเมืองกูฟะฮฺ206 พวกเราได

เรียนรูจากนางในหลายๆ เร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวและ

เกี่ยวกับประจําเดือนและเร่ืองอ่ืนๆ”207เพียงอัลลอฮฺเทาน้ันท่ีทราบถึง

จํานวนของผูคนท่ีไดรับประโยชนจากความรูของศอฟยะฮฺ 

 อิมามอัน-นะวะวียไดกลาววา “ทานหญิงศ็อฟยะฮฺเปนผูท่ีมี

ปญญาลํ้าเลิศท่ีสุดในบรรดาของผูหญิงท่ีมีการศึกษา”208 

 

                                                           
205 อิบนุหะญัร, ฟตหฺ อัล-บารีย, เลม 7, หนา 82-83 
206 ปจจุบันอยูในประเทศอิรัก 
207 อะหฺมัด อิบนุ ฮัมบัล, มุสนัด , เลม 6, หนา 337 
208 ตัสหีบ อัล-อัสมาอฺ วะ อัศ-ศิฟาต, เลม 2, หนา 349  
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 อุมมูซะละมะฮฺ:ภรรยาของทานนบี 

 อุมมูซะละมะฮฺเปนผูรอบรูอีกคนหน่ึง อิบนุหะญัร ไดใหรายชื่อ

นักปราชญผูยิ่งใหญท่ีไดเรียนรูหะดีษมากมายจากนาง ซึ่งอยางนอยมี

จํานวนสามสิบสองคนดวยกัน ซึ่งไดรายงานหะดีษดังกลาว ดวยการอาง

ความนาเชื่อถือของนาง มัรวานและคนอ่ืนๆ อีกหลายคนไดไปหานางเพ่ือ

เรียนรูเกี่ยวกับฟกฮฺ มัรวานเคยกลาววา” “ทําไมเราตองไปหาคนอ่ืนใน

เมื่อเรามีภรรยาของทานนบีอยูกับเราอยูแลว?” 

 อิบนุ หะญัรเขียนถึง อุมมู ซะละมะฮฺไววา “อุมมู ซะละมะฮฺมี

ความเพรียบพรอมดานความงาม ปญญาท่ี สูงส งและทัศนะ ท่ี

นาเชื่อถือ” 209 

 

เราะบีอะฮฺ บินตฺ มุเอาวัด 

 เราะบีอะฮฺ บินตฺมุเอาวัดเปนอีกผูหน่ึงท่ีมีความรูดานฟกฮฺ 

นักปราชญแหงนครมะดีนะฮฺ เชน อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาซ อับดุลลอฮ ฺ

อิบนุอูมัร ซัลมาน อิบนุยะซัร อับบาด อิบนุวะลีด และนาฟอฺ เคยไปหา

นางเพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับฟกฮฺจากนาง210  

                                                           
209 อิบนุ หะญัร , ตัสฮีบ อัต–ตัสฮีบ, เลมที่ 12, หนา 56 และ อะหมัด อิบนุ ฮัมบัล, มุ

สนัด อะหมัด ,เลมที่ 6, หนา 323 
210 อิบนุ หะญัร, ตัสฮีบ อัต–ตัสฮีบ, เร่ืองเดียวกัน, หนา 444  
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อุมมู อาติยยะฮฺ 

 อุมมู อาติยยะฮฺเปนผูรอบรู อีกทานหน่ึง เศาะฮาบะฮฺและ

นักปราชญในสมัยตาบิอูน211 บางทานเคยไปหานางเพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับ

กฎหมายอิสลามท่ีกรุงบัศรอฮฺ212 จอกจากน้ีนางยังไดรายงานหะดีษมาก

มายจากทานนบี อิมามนะวะวียไดกลาวถึงนางวา “นางเปนเศาะฮาบี

ยะฮฺท่ีมีความรอบรูและเปนผูหน่ึงท่ีเคยออกสูสนามรบพรอมกับทานน

บี”213  

 

อาอิชะฮฺ บินตฺ ซะอัด อิบนุ อบี วักก็อศ 

 อาอิชะฮฺ บินตฺ ซะอัด อิบนุ อบี วักก็อศเปนบุตรีของเศาะฮาบะฮฺ

ผูยิ่งใหญคนหน่ึงท่ีมีชื่อวา ซะอัด อิบนุ อบี วักก็อศ นางเปนผูท่ีมีความรู

เกี่ยวกับอิสลามจนอิมาามาลิก หะกัม อิบนุอุตัยบะฮฺ อัยยูบ อัซ-ซัคติ

ยานีย ตลอดจนนักกฎหมายอิสลามท่ีมีชื่อเสียงคนอ่ืนๆและนักวิชาการ

หะดีษหลายทานเคยเปนลูกศิษยของนาง 

 

                                                           
211 ยุคสมัยหลังจากยุคเศาะฮาบะฮฺ 
212 ปจจุบันอยูในประเทศอิรัก 
213 อัน–นะวะวีย, ตัสฮีบ อัล–อัสมาอฺ วัซ–ซีฟาต , เลม w, หนา 364  
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ซัยยีดะฮฺ นะฟซะฮฺ : หลานสาวของหะซัน  

 ซัยยีดะฮฺ นะฟซะฮฺเปนนักปราชญท่ีมีชื่อเสียงอีกคนหน่ึง นางมี

ลูกศิษยมากมายซึ่งมาจากหลายสถานท่ี อิมามชาฟอียก็เปนผูหน่ึงท่ีเปน

ลูกศิษยของนาง214  

 

อุมเราะฮฺ บินตฺ อับดุรรอฮฺมาน 

 อุมเราะฮฺ บินตฺอับดุรรอฮฺมานเปนลูกศิษยของทานหญิงอาอิ

ชะฮฺ อิมามอะหฺมัดกลาวถึงนางวา “นางเปนนักศาสนศาสตรท่ีแทจริงและ

เปนนักปราชญท่ียิ่งใหญ อุมเราะฮฺ บินตฺ อับดุรรอฮมฺาน ไดเรียนรูเปน

พิเศษจากทานหญิงอาอิชะฮ ฺ นางไดรายงานหะดษี มากมายจากทาน

หญิงอาอีชะฮ ฺนางเปนบุคคลท่ีนาเชื่อถือ มีความจําท่ีเปนเลิศและเปนอีก

ผูหน่ึงท่ีไดรับการยอมรับในเร่ืองของการรายงานหะดษี” 

 อิบนุหิบบานเปนอีกบุคคลหน่ึงท่ีใหการยอมรับอุมเราะฮฺ บินตฺ

อับดุรรอฮฺมานวาเปนนักปราชญหะดีษท่ียิ่งใหญ โดยกลาววา “นางเปน

ศิษยของทานหญิงอาอิชะฮฺท่ีมีความรูในเร่ืองของ หะดีษ โดยเฉพาะหะ

ดีษท่ีรายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ”215 

 อัมรฺ อิบนุอับดุลอะซีซซึ่งเปนเคาะลีฟะฮฺผูยิ่งใหญของราชวงคอุ

มัยยะฮฺท่ีใหการยอมรับการรายงานหะดีษของอุมเราะฮฺ บินตฺอับดุรรอฮฺ

                                                           
214 อิบนุ ค็อลลิกาน, วะฟายาต อัล–อายาน, เลม 2 หนา 169  
215 อิบนุ หิบบาน, ตัสฮีบ, เลม 8 หนา 353  
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มานจนทานไดส่ังใหอบูบักรฺ อิบนุมุฮัมหมัด อิบนุหัซมฺ ทําการบันทึกหะ

ดีษเหลาน้ัน ดังน้ันนักปราชญผูยิ่งใหญหลายทาน เชน อบูบักรฺ อิบนุหัซมฺ 

อิมาม อัซ–ซุฮรีย และยะหฺยา อิบนุซะอีดไดไปหาทานอุมเราะฮฺ เพ่ือ

ศึกษาหะดีษจากนาง 

 

ไซนับ : บุตรีของอุมมู ซะละมะฮฺ 

 ทานหญิงอุมมูซะละมะฮฺเองเปนหญิงท่ีมีความรูคนหน่ึงดังท่ี

กลาวมาแลวขางตน สวนบุตรีของนางก็เปนอีกผูหน่ึงท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ดานกฎหมายอิสลาม อิบนุอับดุลบัรฺไดกลาวถึงนางวา “นางเปนนักศาสน

ศาสตรท่ียิ่งใหญกวาคนอ่ืนๆ ท่ีอยูในยุคเดียวกัน”216  

อุมมู อัด–ดัรดาอฺ : ภรรยาของอบู อัด–ดัรดาอฺ 

 อุมมู อัด–ดัรดาอฺ เปนภรรยาของเศาะฮาบะฮฺท่ีมีชื่อเสียงคน

หน่ึงท่ีมีนามวาอบูอัด-ดัรดาอฺ นางเปนผูมีความรูเกี่ยวกับศาสตรของหะ

ดีษ ซึ่งอิมามอัล-บุคอรีย หน่ึงในบรรดาหกทานท่ีรวบรวมหะดีษ เศาะหีหฺ 

(หะดีษแท) ไดกลาวถึงความนาเชื่อถือของนางในหนังสือของทานท่ี ชื่อ 

เศาะหีหฺ อัล–บุคอรีย วา “อุมมู อัด–ดัรดาอฺ ไดน่ังในขณะละหมาด

เหมือนกับผูชายและนางเปนผูเชี่ยวชาญดานศาสนศาสตร ดังน้ันการ

กระทําของนางจึงถือวาทรงคุณคาในการปฏิบัติตาม”217 

                                                           
216 อัล–อิสติอาบ ฟอัสมาอฺ อัล–อัสหาบ , ตัสกีเราะฮฺ ไซนับ บินตฺ ซะละะฮฺ 
217อัล–บุคอรีย, กีตาบ อัล–อะหฺกาม  
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 อิบนุ อับดุล–บัร เรียกนางวา “เปนนักปราชญหญิงท่ีมีความ

ปราดเปร่ืองในขณะเดียวกันเปนคนท่ีเครงครัดในศาสนา”218 

 อิมาม อัน-นะวะวียไดกลาววา “นักปราชญทุกคนตางก็ยอมรับ

ในความปราดเปร่ืองของนางในเร่ืองของฟกฮฺ และความเฉลียวฉลาด

ตลอดจนความยิ่งใหญของนาง”219   

 

ฟาฏิมะฮฺ บินตฺก็อยซฺ 

 ฟาฏิมะฮฺ บินตฺก็อยซฺก็เปนผูหญิงอีกคนหน่ึงในยุคแรกของ

อิสลามท่ีมีความรูเกี่ยวกับอิสลาม ความรูของนางมีความลึกซึ้งจนกระท่ัง

สามารถรวมสนทนาเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย

อิสลามกับอุมัรและทานหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่งทานอุมัรและทานหญิงอาอีชะฮฺ

ไมสามารถเปล่ียนทัศนะของนางได อิมาม อัน-นะวะวียกลาววา “นาง

เปนผูหน่ึงท่ีอพยพในยุคตนๆ และเปนผูท่ีมีปญญาเฉลียวฉลาดและ

ความสามารถท่ีเปนเลิศ”220  

 

อุมมู สุลัยมฺ :  มารดาของอะนัส 

                                                           
218 อิบนุ อับดุล–บัร, อัล–อิสติอาบ ฟ อัสมาอฺ อัล–อัสหาบ , ตัสกีรอฮฺ อุมมู อัด–ดัร

ดาอฺ  
219  ตัสหีบ อัล–อัสมาอฺ วัศ–ศีฟาต , เลม 2, หนา 360 
220 เร่ืองเดียวกัน, หนา 363 
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 อุมมู สุลัยม ฺเปนมารดาของเศาะฮาบะฮฺท่ีมีชื่อเสียงอีกทานหน่ึง

น้ันก็คือทานอะนัส นางเอง เปนเศาะฮาบียะฮฺท่ีไดรับความเคารพจาก

บุคคลอ่ืน ฮาฟส อิบนุหะญัรยกยองนางโดยกลาววา “ความสามารถของ

นางมีมากมายจนไมอาจพรรณนาไดและนางเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงอีกคน

หน่ึง”  

 อิมาม อัน-นะวะวียเรียกนางวาเปน “นักปราชญท่ีมีความเปน

เลิศท่ีสุดในบรรดาเศาะฮาบียะฮฺท้ังหลาย”221 จากรายชื่อของบรรดา

ผูหญิงในยุคแรกของอิสลามท่ีมีความรูดังท่ีกลาวมาขางตนแลวน้ันแสดง

ใหเห็นวาผูหญิงมิไดถูกปลอยใหเปนผูไรการศึกษา แตอิสลามกลับ

สนับสนุนใหพวกนางมีสวนรวมในกระบวนการการเรียนรูและวิชาการ 

นอกจากน้ันแลวพวกนางยังไดทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบของสตรี

ไดเปนอยางดี มีตัวอยางมากมายท่ีแสดงใหเห็นวาผูหญิงบางคนกลาแม

กระท้ังท่ีจะทาทายนักปราชญผูยิ่งใหญในสมัยของพวกนาง ถาหากวา

นักปราชญเหลาน้ันไดกลาวบางส่ิงบางอยางท่ีขัดแยงกับสิทธิของพวก

นางดังท่ีอัล–กุรอานและซุนนะฮฺไดบัญญัติไว 

 

ความสะดวกในการศึกษาของสตรีมุสลิม 

 เมื่อพูดถึงการศึกษาของสตรีแลวส่ิงแรกท่ีจะตองพิจารณาถึงก็

คือส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะทําใหพวกนางไดแสวงหาความรู พรอมกบั

                                                           
221 เร่ืองเดียวกัน 
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เอาความรู เหลา น้ันมารวมกับคุณธรรมท่ีอิสลามไดกําหนดไวมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีเปนมารดาของบุตรในอนาคต 

 การแสวงหาความรูในศาสนาเปนส่ิงจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน

ไม ว าจ ะ เป น ช าย ห รือ ห ญิง  ต ลอ ด จน ก าร ศึ ก ษา ใ นสา ขา อ่ื น ๆ 

นอกเหนือไปจากสาขาศาสนา ผูหญิงสามารถศึกษาในสาขาท่ีมิใช

ศาสนาเน่ืองจากวาไมมีหะดีษใดของทานนบีท่ีหามกระทําการดังกลาว 

ดังน้ันสตรีมุสลิมมีสิทธิเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ตามระบบของการศึกษาปจจุบัน ถาหากวาสถาบันการศึกษาเหลาน้ันมี

การจัดการการศึกอยางถูกตองสําหรับสตรีกลาวคือ ไมปะปนกับ

นักศึกษาชาย 

 ผลของการจัดระบบการการศึกษาท่ีปะปนระหวางนักศึกษา

ชายและหญิงทําใหเกิดเหตุการณท่ีนาสลดใดท่ีนักศึกษาหญิงสวนใหญ

ในโรงเ รียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

แมกระท่ังในประเทศไทยเองแอบไปมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษาชาย

ท่ีอยู ร วมหองมากกวา ท่ีจะเก็บเกี่ ยวความรูจากอาจารย ผูสอน 

สถานการณของหญิงท่ีกําลังเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยยิ่งมี

ความเลวรายขึ้นทุกวันดังเห็นไดจากกรณีท่ีมีอาจารย ผูสอนขอมี

เพศสัมพันธกับนักศึกษาหญิงเพ่ือแลกเปล่ียนกับการใหคะแนนสูง 

 ดังน้ันเราควรหลีกเล่ียงระบบสหศึกษาและควรเปดโรงเรียน

ระดับประถม มัธยม วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สําหรับหญิงโดยเฉพาะ 
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ซึ่งอาจารยผูสอนก็ตองเปนหญิงดวย สวนชุดสําหรับนักศึกษาหญิงควร

เปนชุดท่ีสอดคลองกับหลักการของชะรีอะฮฺ 

 เปนท่ีนายินดีวามีประเทศมุสลิมหลายประเทศเร่ิมจัดตั้ง

สถาบันการศึกษาตั้งแตระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาสําหรับ

ผูหญิงโดยเฉพาะ เชน ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหราน และปากีสถาน 

มหาวิทยาลัยกษัตริย อัลดุลอะซีซในนครญิดดะฮฺ (เจดดาห) สามารถ

จัดตั้งแมกระท่ังวิทยาลัยการแพทยสําหรับนักศึกษาหญิงซึ่งมีอาจารยผุ

สอนท่ีเปนหญิงลวน จึงถึงเวลาอันสมควรแลวท่ีมุสลิมจะตองหันหลัง

ใหกับความตกต่ํา และหันมาพัฒนาระบบการศึกษาใหมท่ีสอดคลองกับ

หลักการของอิสลามท่ีแทจริง 
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บทที่ 10 
สิทธิทางเศรษฐกิจของสตรีในชะรีอะฮฺ 

 

อาชีพที่อนุมัติและไมอนุมัติสําหรับสตรีมุสลิมะฮฺ  

 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวาบทบาทของคูสมรสถูกกําหนดตาม

โครงสรางของสรีระรางกาย อิสลามยืนยันถึงความแตกตางดังกลาวและ

ไดกําหนดกฎเกณฑพ้ืนฐานทางสังคมไวดังน้ี222 

(1) สถาบันครอบครัวเปนกลไกสําคัญของสังคมซึ่งตองอยูบน

พ้ืนฐานของการสมรสท่ีถกูตอง 

(2) กฎเกณฑธรรมชาติไดกําหนดไววาทุกสังคมจะตองมี

กฎระเบียบและผูนํา 

(3) การสมรสจะกอใหเกิดสิทธิทางศีลธรรมและสิทธิทาง

กฎหมาย ความสงบสุขภายในครอบครัวจะไมเกิดขึ้น ถาสามีภรรยาไมมี

ความไววางใจและความพอใจซึ่งกันและกัน คุณคาทางศีลธรรมของการ

สมรสในอิสลามคือการเปนหุนสวนในการทําใหชีวิตสมรสบรรลุเปาหมาย 

เมื่อสามีภรรยาเขาใจถึงคุณคาทางศีลธรรมดังกลาวแลว ปญหาความไม

                                                           
222 อะบู ซะอูด มูฮัมหมัด “ Sex Roles – A Muslim Point of View, Al–Ittihad , เลม 

15, 3 กรกฎาคม 1978 



 

230 

เทาเทียมกันก็จะไมเกิดขึ้นท้ังชายและหญิงจะถูกปฏิบัติอยางเทาเทียม

กันโดยพระผูเปนเจาภายใตหลักคําสอนของอัล-กุรอาน 

(4) เน่ืองจากความแตกตางในดานสรีระรางกายทําใหชายและ

หญิงมีบทบาทในครอบครัวแตกตางกันไป 

ในสังคมสมัยกอนสตรีจะมีหนาท่ีดูแลบานและครอบครัวและ

นางจะไมออกจากบานArnold J. Toynbee ซึ่งเปนเจาของหนังสือท่ีชื่อ 

“Study of History” (ศึกษาประวัติศาสตร) ไดกลาววา ความพยายามใน

การแกปญหาในปจจุบันซึ่งเปนสมัยแหงวัตถุนิยมประสบกับความ

ลมเหลวและทําใหแผนการณท่ีดีกลายเปนเร่ืองท่ีไรสาระ เราไดใชความ

พยายามอยางสูงในการพัฒนาเคร่ืองจักรกลเพ่ือใชแทนแรงงานคนแตผล

ของการพัฒนาดังกลาวกับทําใหสตรีตองทํางานกันมากขึ้นอยางไมเคย

เปนมากอน ภรรยาในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีเวลาทํางานบานอีก

ตอไป ผลท่ีตามก็คือผูหญิงมีภาระหนาท่ี 2 อยาง ไดแกหนาท่ีของภรรยา

ในบาน และอีกหนาท่ีหน่ึงคือเปนลูกจางในสํานักงานหรือโรงงาน ความ

รุงเรืองของประวัติศาสตรกรีกเกิดขึ้นในศตวรรษท่ีหาเมื่อสตรีไมตอง

ทํางานนอกบาน แตหลังสมัยการปกครองของอเล็กซานเดอรก็ไดมีการ

เคล่ือนไหวเรียกรองสิทธิความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงเหมอืนท่ี

กําลังเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน223 คร้ันเมื่อสตรีเร่ิมทํางานนอกบานก็ยิ่งเปน

                                                           
223 โปรดดู Toynbee , A.J. ในบทความของวารสารที่ช่ือวา World Review,  มีนาคม 

1949. 
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การเพ่ิมความอิสระใหแกนาง ในปจจุบันน้ีการยับยั้งไมใหสตรีทํางาน

นอกบานน้ันเปนส่ิงท่ีทําไดยาก 

 อิสลามไมตองการใหสตรีเขาไปมีสวนพัวพันในการคาขาย หรือ

อาชีพอ่ืน ยกเวนในภาวะจําเปนเทาน้ัน ดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตนวา

ภาระหนาท่ีท่ีชายและหญิงถูกมอบหมายใหรับผิดชอบ น้ันคือ หญิง

จะตองดูแลความเรียบรอยภายในบาน เล้ียงดูและอบรมบุตร หญิง

อาจจะมีภาระหนาท่ีอ่ืนเพ่ิมเติม แตนางตองไมละเลยภาระหนาท่ีหลัก

ของนาง เชนนางตองการหารายไดเสริม ก็สามารถไปทํางานนอกบาน 

แตตองไดรับความยินยอมจากสามีกอน สวนงานท่ีนางทําไดน้ันตองเปน

งานสุจริตท่ีไมขัดกับหลักการศาสนา  

 ตอไปน้ีจะขอกลาวถึงประเภทของงานท่ีสตรีสามารถทําได 

ภายใตขอบเขตท่ีอิสลามไดกําหนดไว 

 

งานเลขานุการ 

 งานเลขานุการท่ีสตรีในสมัยน้ีนิยมทําน้ันเปนงานท่ีจะตอง

ทํางานอยางใกลชิดกับผูชายท่ีเปนเจานายอยางตอเน่ือง เราไดยินขาว

บอยๆ วา เลขานุการบางคนไดแอบไปมีความสัมพันธลับกับเจานายและ

ในท่ีสุดนางกลายเปนภรรยาลับของเจานายดังกลาว มีหะดีษบทหน่ึงได

อธิบายวาเมื่อชายและหญิงน่ังดวยกันสองตอสองในท่ีลับตาคน จะมี

ชัยฏอน (ซาตาน) น่ังเปนบุคคลท่ีสาม อยางไรก็ตาม ถาลูกจางท้ังหมด

เปนหญิง งานเลขานุการเปนส่ิงท่ีอนุมัติใหทําได 
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การทํางานในโรงงาน 

 หญิงมุสลิมะฮฺสามารถทํางานในโรงงานไดถาหากลูกจางใน

โรงงานดังกลาวเปนหญิงท้ังหมด จะเห็นไดวาโรงงานตางๆ ไมวาในทวีป

ยุโรป ทวีปอเมริกา แมกระท่ังในประเทศมุสลิมเอง จะมีหญิงชายทํางาน

รวมกนั ซึ่งแนนอนโรงงานดังกลาวไมใชรูปแบบของอิสลาม 

 

การคาขายในตลาด 

 อิสลามมิไดหามสตรีทําการคาขาย ตรงกันขามอิสลามอนุญาต

ใหหญิงทําส่ิงดังกลาว แตตองอยูในขอบเขตท่ีอิสลามไดกําหนดไว 

การคาขายของหญิงตองไมทําใหนางตองอยูปะปนกับชาย ตลาดอาจทํา

ใหผูคนหันเหจากการนึกถึงอัลลอฮฺ ถาหากเปนการคาขายท่ีขัดตอ

หลักการอิสลาม ในหะดีษบทหน่ึงทานนบีไดกลาวถึงตลาดวาเปนสถานท่ี

ท่ีเลวรายท่ีสุด และมัสยิดเปนสถานท่ีดีท่ีสุดของอุมมะฮฺ (ประชาชาติ) 

 ในบางประเทศจะมีสตรีเดินเรขายของตามถนนโดยวางสินคา

บนศีรษะ โดยเฉพาะในกลุมประเทศแอฟริกาตะวันตก ภาพเหลาน้ี

สามารถเห็นไดท่ัวไปในประเทศดังกลาว ซึ่งไมใชรูปแบบการคาขายท่ี

อิสลามอนุมัติอยางแนนอน ผูทําการคาขายในกลุมประเทศแอฟริกาสวน

ใหญจะเปนหญิง แตในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ โดยสวนใหญแลวจะไมมีส่ิง

เหลาน้ีเกิดขึ้น อยางไรก็ตามถาหญิงทําการคาขายในบานของตัวเองซึ่งมี

ลูกคาสวนใหญเปนหญิงหรือเด็กก็เปนท่ีอนุมัติ 
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งานประเภทอื่น ๆ  

 สตรีสามารถศึกษาและจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดยอมในบาน

ของตัวเองหรืองานตัดเย็บเส้ือผา หรืองานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถทําในบานได 

เพราะงานเหลา น้ีจะทําใหหญิงสามารถทํางานโดยท่ีไมตอง ท้ิง

ภาระหนาท่ีภายในบาน งานดังกลาวอาจไดแกการผลิตภาชนะของใช 

การทอผา การผลิตตะกรา ส่ิงประดับ การเย็บปกษถักรอย เปนตน 

 

สตรีกับวิชาชีพ 

 สําหรับหญิงท่ีมีความเฉลียวฉลาดและมีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยก็สามารถทําประโยชนแกสังคมได โดยเฉพาะวิชาชีพดาน

การสอน แตก็เหมือนกับอาชีพอ่ืนๆ ท่ีจะตองอยูในขอบเขตของหลักการ

อิสลามกลาวคือผูหญิงมุสลิมะฮสฺามารถสอนเด็กเล็กท้ังชายและหญิงใน

ระดับโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งจะมีครูท้ังหมดเปนหญิง สวนในระดับ

มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย พวกนางสามารถสอนใน

สถาบันท่ีเปดสอนสําหรับนักศึกษาหญิงเทาน้ัน 

 สวนวิชาชีพทางการแพทยน้ันแพทยหญิงทางดานสูตินรีเวชเปน

ท่ีตองการเปนอยางยิ่งของสังคม โดยท่ัวไปแลวหญิงจะเขินอายท่ีจะขอ

คําปรึกษาปญหาเกี่ยวกับครรภและมดลูกจากนายแพทย ซึ่งชะรีอะฮฺเอง

ก็หามการกระทําดังกลาว แตถามีความจําเปนตอสุขภาพแลว พวกนางก็

สามารถขอคําปรึกษาจากนายแพทยได  จึงเปนการสมควรเปนอยางยิ่งท่ี
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หญิงมุสลิมะฮฺจะไดรับการสนับสนุนใหเรียนวิชาชีพแพทยหรือพยาบาล 

แตพวกนางควรทํางานในสถานพยาบาลท่ีมีคนไขท่ีเปนหญิงเทาน้ัน 

 

งานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 

 หญิงสามารถทํางานในศาลคดีเด็กและในสถาบันเกี่ยวกับ

สวัสดิการสังคม ดวยนิสัยท่ีออนโยน หญิงจะสามารถแกปญหาเด็ก

เยาวชนท่ีกระทําผิดทางอาญา หรือท่ีตองถูกขับออกจากโรงเรียนหรือเด็ก

ท่ีมีปญหาทางครอบครัว 

 

การทํางานของสตรีในสมัยของทานนบี 

 หญิงสามารถออกนอกบานเพ่ือทํางานเทาท่ีจําเปนได ในสมัย

ของทานนบีมีหญิงออกไปตลาดหรือสวน ทานนบีไมไดหามหญิงท่ีอยูใน

อิดดะฮฺออกนอกบานในกรณีท่ีมีความจําเปน ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮฺได

กลาววาปาของเขาถูกสามีหยา ถึงแมวานางยังอยูในชวงของอิดดะฮฺ แต

นางตองออกไปเก็บผลอินทผาลัมในสวนเพ่ือนําออกไปขาย 

 มีเศาะฮาบะฮฺทานหน่ึงหามมิใหนางกระทําเชนน้ัน โดยกลาววา

การออกจากบานในขณะท่ียังอยูในชวงของอิดดะฮฺเปนส่ิงตองหาม 

ดังน้ันนางจึงไดไปหาทานนบีเพ่ือขอคําตัดสินจากทาน  ทานนบีกลาววา 



 

235 

“เจาจงออกเก็บผลอินทผาลัม (เพ่ือขาย) เพ่ือท่ีเจาสามารถเอารายไดไป

ทําการอ่ืนท่ีเปนประโยชนไดตอไป”224  

อิสลามอนุญาตใหหญิงทียังอยูในชวงของอิดดะฮฺ ออกนอก

บานถามีความจําเปน เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงและนางมีความรูสึกวาควร

จะไปเก็บเกี่ยวผลอินทผาลัมเพ่ือเล้ียชีพก็ถือวามีความจําเปน หะดีษ

ขางตนชี้ ให เห็นวาอิสลามใหความสําคัญตอทรัพยสินของผูหญิง 

หลังจากท่ีอายะฮฺเกี่ยวกับฮิญาบถูกประทานลงมา เมื่อทานอุมัรเห็นเซา

ดะฮฺออกนอกบาน เขาจึงยับยั้งนางและวากลาวตักเตือนไมใหนางกระทํา

ดังกลาว นางจึงกลับบานและเลาเร่ืองราวท้ังหมดใหแกทานนบีฟง ทานน

บีจึงกลาววา “อัลลอฮฺอนุญาตใหเจาออกนอกบานเพ่ือกระทําธุระท่ีเจา

ตองการ” 225 

 ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาหญิงสามารถทําการเพาะปลูก

และเก็บเกี่ยวผลได ซัฮลฺ อิบนฺ ซะอัด ซึ่งเปนเศาะฮาบะฮฺอีกทานหน่ึงก็ได

กลาวทํานองเดียวกันน้ีวาเราไดพบหญิงคนหน่ึงมีชื่อวากีละฮฺ ซึ่งนางมา

หาทานนบีเพ่ือถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในทางธุรกิจ และนางพูดวา“ฉัน

เปนหญิงท่ีมีอาชีพคาขาย” 226 

                                                           
224 อบูดาวูด, กีตาบ อัฏ–เฏาะลาก  
225 อัล–บุคอรีย, กีตาบ ตัฟซีร ซูเราะฮฺ อัล– อัหซาบ และ มุสนัด อะหฺมัด, เลม 6, หนา 

56  
226 อัล–บุคอรีย, กีตาบ อัล – ุมอะฮฺ 
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 ในสมัยการปกครองของคอลีฟะฮอฺุมัร อิบนฺค็อฏฏอบ มีหญิงคน

หน่ึงมีชื่อวาอัสมาอฺ บินตฺมคัซูมะฮฺ เอานํ้าหอมจากลูกชายท่ีชื่อ อับดุลลอฮฺ 

อิบนฺเราะบีอะฮ ฺ ซึง่นําเขามาจากประเทศเยเมนเพ่ือไปขายตอ๒๒๖

227 คร้ังหน่ึง 

ทานอะลียเคยเชยชมความสามารถในการคาขายของหญิงท่ีชื่ออุมเราะฮฺ 

เมื่อนางซื้อปลาตัวหน่ึงดวยราคายอมเยา๒๒๗

228 คร้ังหน่ึงภรรยาของอับดุลลอฮ ฺ

อิบนฺมัสอูดรองทุกขตอทานนบีวานางมีรายไดนอยจากงานหัตถกรรม 

ในขณะท่ีสามแีละบุตรชายของนางไมมีรายไดเลย๒๒๘

229 

 

การกดขี่ทางเพศตอหญิงทํางาน 

 แนวความคิดท่ีวาสตรีตองทํางานเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางใน

โลกตะวันตก ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาการกดขี่ทางเพศในท่ีทํางาน บอยคร้ัง

ท่ีเกิดเหตุการณการลวนลามทางเพศของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน

โดยการขมขูวาจะไลออกถาหากไมยอมหรือใหสัญญาวาจะปรับตําแหนง

ใหสูงขึ้น ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีเห็นไดท่ัวไปในท่ีทํางาน ไมวาจะเปนใน

สํานักงาน โรงงานหรือสถานท่ีทํางานอ่ืน ๆ  

 เมื่อเราดูสังคมตะวันตกจะพบวาการกดขี่ทางเพศในท่ีทํางานดู

จะเปนเร่ืองธรรมดา จึงเปนเร่ืองยากท่ีจะทําใหส่ิงเหลาน้ีหมดไปจาก

                                                           
227 เร่ืองเดียวกัน , เลม 8, หนา 220 
228 เร่ืองเดียวกัน, หนา 221 
229 เร่ืองเดียวกัน 



 

237 

สังคมตะวันตก มีหญิงมากมายท่ีถูกลวนลามทางเพศและรูสึกอายท่ีจะ

ไปฟองรองตอศาลทําใหตองตกอยูในความทุกขระทม ในขณะท่ีหญิงอีก

กลุมหน่ึงตองเสียพรหมจรรยเน่ืองจากความไรเดียงสาหรือตกหลุมรักเพศ

ตรงขาม  

 ถาหากสตรีมุสลิมไดรับอนุญาตใหทํางานในสํานักงานหรือ

โรงงาน ถึงแมวาการกดขี่ทางเพศจะมีนอยกวา แตก็ถือวามีการ “ผิด

ประเวณีทางสายตา” “ผิดประเวณีทางขา” “ผิดประเวณีทางมือ” และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย อิสลามไมอนุญาตใหผูชายเกี้ยวพาราสีหญิงเน่ืองจาก

การกระทําดังกลาวจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธในท่ีสุดดังท่ีเกิดขึ้นในโลก

ตะวันตก การลวนลามทางเพศไมใชวาจะเกิดกับหญิงเทาน้ัน แตอาจ

รวมถึงชายดวย ดังท่ีเคยตกเปนขาวตามหนาหนังสือพิมพ 

 ผลตามมาของการท่ีหญิงออกทํางานนอกบานโดยท้ิงลูกและ

ครอบครัวปราศจากผูดูแลคือ ความแตกแยกภายในครอบครัว ดร. 

Sullivan ซึ่งเปนเจาของหนังสือท่ีชื่อวา Alcoholism กลาววา“….การจาง

แรงงานหญิงใหทํางานในโรงงานนอกจากจะทําใหสตรีท่ีแตงงานแลวตอง

ละเลยภาระหนาท่ีภายในบานแลว ยังมีผลทําใหหญิงท่ียังไมแตงงาน

ตองขาดโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับความเปนแมบานจนในท่ีสุดทําให

พวกนางตองขาดความรูเกี่ยวกับการปรุงอาหาร การทําความสะอาด 

การเล้ียงดูบุตร ซึ่งเปนสาเหตุทําใหภรรยาและมารดาของสังคมชนชั้น

ลางกลายเปนบุคคลท่ีพ่ึงตัวเองไมเปนซึ่งเปนสาเหตุของความฟุมเฟอย

และทําใหสามีจําเปนตองหากินนอกบานจนในท่ีสุดกลายเปนนักดื่มแอ
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ลกอฮอล ประเภทของการจางงานท่ีทําใหผูหญิงตองละท้ิงภาระหนาท่ี

ภายในบานดูเหมือนวาจะทําใหสถิติของการติดเหลาเพ่ิมมากขึ้นและเปน

การเปดโอกาสใหส่ิงชั่วรายอ่ืนๆ เกิดขึ้นอยางงายดาย”230 

 ศาสตราจารยคุรชิด อะหฺมัด (Khurshid Ahmad) ไดวิเคราะห

ถึงความชั่วรายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากท่ีผูหญิงตองทํางานหารายไดตาม

โรงงานและฟารมตางๆ วาผูหญิงมีภาระหนาท่ีอันหนักอ้ึงซึ่งเปนสาเหตุ

ของความหายนะในครอบครัว  เมื่อใดสถาบันครอบครัวซึ่ ง เปน

องคประกอบสําคัญของสังคมลมสลายและผูหญิงถูกท้ิงขวาง เมื่อน้ัน

ทองถนนก็จะกลายเปนศูนยกลางแหงความชั่วราย รานอาหารและ

สวนสาธารณะก็จะกลายเปนสถานท่ีแสวงหาเพศตรงขามเพ่ือสนอง

ความใครทางเพศ 

 มีหญิงทํางานนอกบานบางคนอาจมีคําถามวาเพราะเหตุใด

หญิงท่ีมีรายไดเปนของตัวเองและไมตองพ่ึงพาคนอ่ืนจะตองผูกมัดกับ

ผูชายเพียงคนเดียว? ทําไมนางจึงตองอยูในกรอบของคุณธรรมตางๆ 

มากมายเพ่ือรับผิดชอบของชีวิตครอบครัวดวย? โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

กรอบของคุณธรรมดังกลาวเปนอุปสรรคท่ีคอยขัดขวางไมใหนาง

ประพฤติในทางเพศอยางอิสระ เพราะเหตุใดนางตองละท้ิงส่ิงท่ีสามารถ

                                                           
230 Sullivan , Alcoholism , in  Spectrum Yadqeen International, Vol. 28, no 24, 

April 22, 1980, p.228.  
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สรางความสนุกสนานและความพอใจและกลับเลือกประเพณีโบราณท่ี

จําตองแบกภาระหนาท่ีและตองใชความเสียสละ? การละท้ิงศาสนาออก

จากชีวิตทําใหความยําเกรงในการกอบาปถูกทําลายไปดังท่ีกําลังเกิดข้ึน

ในสังคมตะวันตก 

 ในเวลาน้ีประชาชาติมุสลิมจะถูกถามวา “มีความจําเปนแคไหน

ท่ีจะตองใหหญิงทํางานนอกบาน?” สวนใหญแลวบิดามารดาหรือสามี

สนับสนุนบุตรีหรือภรรยาทํางานนอกบานเพ่ือหารายไดเสริมแกครอบครัว

เพ่ือซื้อส่ิงของฟุมเฟอยตามวิถีชีวิตสมัยใหม ถึงแมจะเส่ียงตอการสูญเสีย

ศักดิ์ศรีและเกียรติยศก็ตาม ในขณะเดียวกันมีหญิงบางคนสมัครใจ

ทํางานนอกบานเพ่ือหลบหนีความจําเจภายในบาน 

 อยางไรก็ตาม มีบางครอบครัวท่ีจําเปนตองใหผูหญิงออกไป

ทํางานนอกบานเน่ืองจากความจําเปนทางเศรษฐกิจ เมื่อเกิดภาวะเชนน้ี

แลวพวกเขาควรอุทิศเวลา แรงกายและเงินทองเพ่ือสรางโรงงานขนาด

ยอมภายในบาน ซึ่งสามารถสรางงานใหแกพวกสตรีโดยไมตองออกไป

ทํางานนอกบาน 

 เมื่อกลาวถึงคําสอนของอิสลามเกี่ยวกับบทบาทของสตรีแลว 

ทําใหเกิดคําถามวาอิสลามไดเตรียมทางเลือกใหแกหญิงไวอยางไร? ซึ่งก็

มีคําตอบดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตน 

 สิทธิในทางเศรษฐกิจของหญิงมุสลิมสามารถสรุปไดดังน้ี 

  1. หญิงมีสิทธิในทรัพยมรดกของบิดา สามี และบุตร  
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2. นางมีสิทธิในคาสินสอด (มะฮฺรฺ) ท่ีสามีตองมอบแกนางใน

เวลาแตงงาน อยางไรก็ตามไมมีการจํากัดจํานวนท่ีแนนอนแตจะข้ึนอยู

กับฐานะทางการเงินของสามีและฐานะทางสังคมของฝายหญิงเงินทุก

บาททุกสตางคหรือทรัพยสินอ่ืนๆ ซึ่งเปนมะฮฺรฺจะเปนของนางแตเพียงผู

เดียว ไมถือวาเปนสินสมรส ดังน้ันสามีจึงไมมีสิทธิเรียกรองในทรัพยสิน

ดังกลาว 

3. ถาภรรยาตองการ นางก็มีสิทธิดําเนินธุรกิจภายในขอบเขต

ของหลักการอิสลามและรายไดท้ังหมดจะตกเปนของนางแตเพียงผูเดียว  

4. ในกรณีท่ีมีการหยา มะฮฺรฺ ทรัพยสินตาง ๆ และสิทธิท่ีจะ

ไดรับการเล้ียงดูในชวงของอิดดะฮฺ เปนสิทธิของภรรยาท่ีจะไดรับตาม

หลักการของอัล–กุรอาน ยกเวนในกรณีท่ีภรรยาผิดประเวณีกับชายอ่ืน 

5. ถาสามีเสียชีวิต สิทธิของภรรยาท่ีกําหนดในสัญญาการ

แตงงานจะตองไดรับจัดการเปนอันดับแรกจากทรัพยมรดกของสามี จะ

เห็นไดวาอิสลามประกันความมั่นคงในทางเศรษฐกิจใหแกหญิงท่ีสมรส 

หลังจากท่ีการสมรสส้ินสุดลงไมวาโดยการหยาหรือการตายของสามี 

ดังท่ีศาสตราจารย คุรชิด อะหฺมัด ไดกลาวย้ําวาฐานะของหญิงในอิสลาม

เกี่ยวกับมรดก ทรัพยสิน การสมรสและการหยาเหนือกวาหญิงในศาสนา

อ่ืนๆ ซึ่งโลกตองยอมรับความจริงวาไมมีศาสนาอ่ืนใดท่ีใหสิทธิมากมาย

แกหญิงและปกปองเกียรติ์และความบริสุทธิ์ของนางดังศาสนาอิสลาม  
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ดังน้ัน จึงเปนการสมควรควรอยางยิ่งท่ีเราจะศึกษาสิทธิของ

ผูหญิงเกี่ยวกับมะฮฺรฺ (คาสินสอด)  มีรอษ (มรดก) อยางละเอียด สวน

สิทธิของผูหญิงเกี่ยวกับนัฟเกาะฮฺ (คาเล้ียงดู) เราไดกลาวไปแลวในบทท่ี

ผานมา 

 

มะฮรฺฺ  

มะฮรฺ ท่ีถูกบัญญัติไวในซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺ อายะฮฺท่ี 4 ในฐานะ

เปนสวนสําคัญของการสมรสในอิสลามซึ่งเจาบาวจะตองมอบใหแก

เจาสาวตามจํานวนท่ีท้ังสองฝายไดตกลงเห็นชอบรวมกัน อาจมีคาเทากับ

เศษหน่ึงสวนส่ีของหน่ึงดีนารจนถึงหน่ึงพันดีนารหรือมากกวาน้ัน มะฮฺรฺ มี

ความแตกตางกับประเพณีของบางพ้ืนท่ีท่ีถือวาเปนคาตัวของเจาสาว

เน่ืองจากการแตงงานในอิสลามไมใชเปนการขายเจาสาวใหแกเจาบาวแต

อยางใด นอกจากน้ีแลว มะฮฺรฺ ยังมีความแตกตางกับคาสินสอดของชาว

ยุโรป หรือแมแตในประเทศไทยเอง กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยถือ

วาคาสินสอดคือทรัพยสินท่ีฝายชายมอบแกบิดามารดาของฝายหญิงเพ่ือ

ตอบแทนในการอนุญาตใหแตงงาน จะเห็นไดวาคาสินสอดจะเปนของบิดา

มารดา แตมิใชของเจาสาว  

ในสมัยกอนบิดาจะใหคาสินสอดจํานวนหน่ึงแกลูกสาวในวัน

แตงงานซึ่งเงินจํานวนดังกลาวน้ีจะตกเปนของสามีเปรียบเสมือนเปน

ส่ิงจูงใจใหผูชายแตงงานกับผูหญิง ประเพณีเหลาน้ีถูกปฏิบัติในศาสนา

คริสตและฮินดู บิดาจะตองจายคาสินสอดจํานวนมากเพ่ือหาสามีท่ีดีใหแก
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บุตรสาว ในสังคมอาหรับกอนอิสลามมะฮฺรฺถือวาเปนทรัพยสินของ

ผูปกครองของฝายหญิง 

ส่ิงท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ีแตกตางกับอิสลามโดยส้ินเชิง เพราะ

อิสลามกําหนดวามะฮฺรฺเปนของขวัญการแตงงานท่ีเจาบาวมอบใหแก

เจาสาว อิสลามไดยกฐานะของสตรีดวยการถือวาการใหมะฮฺรฺเปน

สัญลักษณของการใหเกียรติ์แกสตรี ถึงแมวาการแตงงานตองส้ินสุดดวย

การหยา แตมะฮฺรฺก็ยังคงเปนทรัพยสินของภรรยาและสามีไมมีสิทธิเอา

กลับคืน ยกเวนในกรณีของคุลอฺท่ีการหยาเกิดขึ้นตามคําขอของภรรยาซึ่ง

นางจะตองคืนมะฮฺรฺบางสวนหรือท้ังหมดท่ีนางไดรับเน่ืองการแตงงาน 

กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือมะฮฺรฺเปนเงินหรือทรัพยจํานวนหน่ึงหรือท่ี

สามีสัญญาวาจะจายใหแกภรรยาเน่ืองการแตงงาน 

มีคําอ่ืนท่ีใชแทนมะฮฺรฺในอัล-กุรอาน เชน อัจญรฺ ซึ่งมี

ความหมายวารางวัลผลตอบแทนหรือของขวัญท่ีมอบใหแกเจาสาว 

แทจริงแลวคําวาอัจญรฺคือผลกําไรท่ีปราศจากการขาดทุน คําวาเศาะดะ

กออฺ ก็ถูกใชในอัล-กุรอานแสดงถึงของขวัญการแตงงาน นอกจากน้ีแลว

ยังมีคําอ่ืนๆ อีกท่ีถูกกลาวในอัล-กุรอานท่ีหมายถึงมะฮฺรฺ 

เมื่อกลาวถึงของขวัญเน่ืองการแตงงานไดแกฟะรีเฎาะฮฺ ซึ่งถูก

กลาวในอัล-กุรอานในอายะฮฺท่ีส่ีของซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺซึ่งตามหลักภาษา

หมายถึงขอผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติ สวนคําวามะฮฺรฺก็ถูกใชในอัล–กุรอาน

ในความหมายของคาสินสอดหรือของขวัญเน่ืองจากการแตงงาน
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เชนเดียวกัน ตามความในอัล–กุรอาน มะฮฺรฺ คือส่ิงท่ีสามีมอบใหแก

ภรรยาเพ่ือกอความสัมพันธในทางสมรส ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา 

﴿  ْ آءَ  َوَءاتُوا ََ ِ ۚ  َصُدَ�َِِٰهنّ  ٱلّن  ]  ٤: النساء[ ﴾ ِ�ۡلَٗة

ความวา และจงใหแกบรรดาหญิงซึ่ง มะฮฺรฺ ของนางดวยความเต็มใจ P230F

231 

 

การจายมะฮฺรฺของสามีเปนการยอมรับการเปนเจาของใน

ทรัพยสินของภรรยาทันทีท่ีการแตงงานมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

ถึงแมวากอนหนาน้ีนางไมมีทรัพยสินอะไรเลย การใหมะฮฺรฺแกหญิงในพิธี

แตงงานเปนส่ิงท่ีตองทํา ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

 

آءِ  ِمنَ  ۞َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ﴿ ََ ِ يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  َملََكۡت  َما إِّ�  ٱلّن
َ
ِ  َب كَِ�ٰ  َ َّ  َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱ

ِحّل 
ُ
ن َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  ّما لَُ�م َوأ

َ
ْ  أ ََُغوا ٰلُِ�م تَۡب ََ ۡم

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ  ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  ُّ

َما َُم ََ ََۡع ََۡم َۡ ُجورَُهنّ  اتُوُهنّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنّ  بِهِۦ ٱ
ُ
ۚ  أ ٗة َُ  َِيَما َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  َوَ�  ََرِ�

َُم ةِ�  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  بِهِۦ تََ�َٰضۡي َُ  ]  ٢٤: النساء[ ﴾ ٱۡلَفرِ�

ความวา และไดถูกอนุมัติใหแกพวกเจาท่ีนอกเหนือจากน้ัน ในการท่ีพวก

เจาจะแสวงหามาดวยทรัพยของพวกเจาในฐานะเปนผูแตงงาน มิใชใน

ฐานะผูลวงประเวณี ดังน้ันหญิงใดท่ีพวกเจาเสพสุขดวยจากบรรดาหญิง

                                                           
231 อัน-นิซาอฺ(4): 4 



 

244 

เหลาน้ัน ก็จงใหแกพวกนางซึ่งสินตอบแทนแกพวกนางตามท่ีกําหนด

ไว232 

 

ในกรณีท่ีผูชายมุสลิมแตงงานกับหญิงชาวคริสเตียนหรือชาวยวิ 

อัล-กุรอานไดบัญญัติไววา 

 

 

ِينَ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿ َّ ْ  ٱ وتُوا
ُ
 ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ

َۡلُِ�مۡ  �َ  ٓ َُمُ  إَِذا ُجورَُهنّ  وُهنّ َءاتَۡي
ُ
ِۡصنِ�َ  أ َِّخِذيٓ  َوَ�  ُمَ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ُُ  ُم

ۡخَداٖن� 
َ
 ]  ٥: دي اأائ[ ﴾ أ

ความวา และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมูผูศรัทธาหญิง และบรรดาหญิง

บริสุทธิ์ในหมูผูท่ีไดรับคัมภีรกอน จากพวกเจาก็เปนท่ีอนุมัติแกพวกเจา

ดวย เมื่อพวกเจาไดมอบใหแกพวกนางซึ่งมะฮฺรฺของพวกนางในฐานะเปน

ผูแตงงาน มิใชเปนผูกระทําซินาโดยเปดเผยและมิใชยึดนางเปนเพ่ือน

โดยกระทําซินาลับ ๆ P232F

233 

 

จากอายะฮฺขางตนเปนท่ีเขาใจวาการจายมะฮฺรฺเปนส่ิงจําเปน

สําหรับการแตงงาน สวนหะดีษของทานนบีก็กลาวในทํานองเดียวกัน 

                                                           
232 อัน-นิซาอฺ(4): 24 
233 อัล-มาอิดะฮฺ (5) : 5. 
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ทานอุมัร อิบนฺอัล-ค็อฏฏอบและชุร็อยหฺกลาววาถาภรรยาสละ

สิทธิในมะฮฺรฺท้ังหมดหรือบางสวน แตตอมานางกลับมาทวงมะฮฺรฺดังกลาว 

เชนน้ี สามีตองจายมะฮฺรฺแกนาง เน่ืองจากการกระทําของนางแสดงใหเห็น

วาการสละสิทธิในมะฮฺรฺคร้ังแรกมิไดเกิดจากความสมัครใจของนางเอง234 

 

มะฮฺรฺ ตองจายเม่ือไหร ?  

 การจายมะฮฺรฺเปนส่ิงจําเปน ถึงแมวาเปนจํานวนนอยนิดก็

ตาม235 ยกเวนในบางกรณีท่ีการแตงงานมีผลสมบูรณถึงแมวาไมมีการ

กําหนดจํานวนของมะฮฺรฺก็ตาม อยางไรก็ดี สามีก็ยังตองจายมะฮฺรฺใน

ภายหลังการแตงงาน อัล-กุรอานไดบัญญัติถึงการหยาวา 

َُمُ  إِن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  ّ�  ﴿ َۡ آءَ  َطّل ََ ِ وُهنّ  لَمۡ  َما ٱلّن َّ وۡ  َََم
َ
ْ  أ  لَُهنّ  ََۡفرُِضوا

 ۚ ٗة َُ  ]  ٢٣٦: القةي[ ﴾ ََرِ�

ความวา ไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจา ถาหากพวกเจาหยาหญิง โดยท่ีพวก

เจายังมิไดแตะตองพวกนางหรือยังมิไดกําหนดมะฮฺรฺใดๆ แกพวกนาง P235F

236 

 

 อายะฮฺขางตนชี้ใหเห็นวาการแตงงานมีผลสมบูรณโดยไมตอง

กําหนดจํานวนมะฮฺรฺท่ีแนนอน นอกจากน้ียังมีหะดีษท่ีไดกลาวถึงความ

                                                           
234 ซัยยิด ซาบิก , ฟกฮฺ อัส–ซุนนะฮฺ, เลม 7, หนา 58 
235 อัล–บุคอรีย, บทที่ 678, หะดีษที่ 51 และ 52 
236 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 236 
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สมบูรณของการแตงงานลักษณะดังกลาว237 แต มะฮฺรฺดังกลาวจะตอง

จายใหแกหญิง ไมวาจะจายเมื่อมีการสมรสหรือหลังจากน้ัน สวนจํานวน

ของ มะฮฺรฺจะขึ้นอยูกับฐานะของสามีและฐานะทางสังคมของภรรยา ดัง

ท่ีอัล-กุรอานบัญญัติไววา 

َُِّعوُهنّ ﴿ عِ  َ�َ  َوَم َِ ِ  َوَ�َ  قََدُرهُۥ ٱلُۡمو َِ َۡ : القةي[ ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف�  َمَ�َٰعۢ� قََدُرهُۥ ٱلُۡم
٢٣٦  [ 

ความวา และจงใหนางไดรับส่ิงท่ีอํานวยประโยชนแกพวกนางโดยหนาท่ี

ของผูมั่งมีน้ัน คือตามกําลังความสามารถของเขาและหนาท่ีของผูยากจน

น้ัน คือตามกําลังความสามารถของเขา เปนการใหประโยชนโดยชอบ

ธรรม P237F

238 

  

สวนหะดีษไดกลาวถึงกรณีหญิงท่ีสามีตายกอนท่ีจะกําหนด

จํานวนของมะฮฺรฺท่ีแนนอน หรือตายกอนท่ีจะรวมประเวณีกับนาง กรณีน้ี

จะตองเปนไปตามคําตัดสินของอัลดุลลอฮฺ อิบนฺมัสอูด ซึ่งไดตัดสินวา

นางจะตองไดรับคามะฮฺรฺตามจํานวนท่ีหญิงซึ่งมีฐานะเดียวกันกับนาง

ไดรับ คําตัดสินดังกลาวซึ่งกลายเปนบรรทัดฐานของของนักกฎหมายใน

                                                           
237 อะบูดาวูด, บทที่ 12, หะดิษที่ 31 
238 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 236 
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ยุคหลังไดอธิบายวาจํานวนท่ีเหมาะสมของมะฮฺรฺจะขึ้นอยูกับฐานะทาง

และฐานะทางสังคมของคูสมรส ซึ่งในแตละสังคมจะมีความแตกตางกัน  

 จากอายะฮฺอัล-กุรอานและหะดีษขางตน เปนท่ีชัดเจนวามะฮฺรฺ

เปนสวนประกอบสําคัญของการแตงงานในอิสลามซึ่งหากปราศจาก

มะฮฺรฺแลวจะทําใหการสมรสไมสมบูรณ อายะฮฺขางตนกลาวถึงมะฮฺรฺ โดย

ใชคําศอดะเกาะฮฺ ซึ่งมีความหมายสําคัญอยูในตัว เน่ืองจากวาคํา

ดังกลาวหมายถึงการบริจาคทาน จึงแสดงใหเห็นวามะฮฺรฺท่ีใหไปน้ันจะ

กลายเปนทรัพยสินของภรรยาอยางเด็ดขาด ดังน้ันนางมีสิทธิท่ีจะแบง

สวนของมะฮฺรฺใหแกสามีหรือผูปกครองของนางก็ได อีกอายะฮฺหน่ึง

ของอัล-กุรอานบัญญัติวา 

رَ  �نۡ  ﴿
َ
َّمُ أ ََۡداَل  د ِ ت َۡ َُمۡ  َزۡوٖج  ّمَ�نَ  َزۡوٖج  ٱ ْ  َََ�  قِنَطاٗر� إِۡحَدُٰٰهنّ  َوَءاتَۡي ُخُذوا

ۡ
 تَأ

ۚ  ًٔ َشۡ�  ِمۡنهُ  ُخُذونَُهۥ ا
ۡ
تَأ

َ
 ]  ٢٠: النساء[ ﴾ ٢ ّمَِيٗنا �ثۡٗما ُ�ۡهَ�ٰٗنا َ

ความวา และหากพวกเจาตองการเปล่ียนคูครองคนหน่ึงแทนท่ีของ

คูครองอีกคนหน่ึงและพวกเจาไดใหแกนางหน่ึงในหมูนางเหลาน้ัน ซึ่ง

ทรัพยอันมากมายก็ตามก็จงอยาไดเอาส่ิงใดจากทรัพยน้ันคืน พวกเจาจะ

เอามันคืนดวยการอุปโลกน้ีความเท็จและการกระทําบาปอันชัดเจน

กระน้ันหรือ P238F

239 

 

                                                           
239 อัน-นิซาอฺ (4): 20 
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 อายะฮฺน้ีแสดงใหเห็นวามะฮฺรฺเปนสิทธิของภรรยาท่ีถูกหยาโดย

ไมคํานึงวาจะมีราคามากนอยเพียงใด สามีไมมีสิทธิเอาคืนดวยการ

บังคับ ขมขูหรือกลาวหาภรรยา สามีทุกคนควรยําเกรงตออัลลอฮฺและมี

ความเครงครัดในศาสนาและหลีกเล่ียงการเบียดเบียนสิทธิของอดีต

ภรรยา อัล-กุรอาน ไดบัญญัติตอไปวา 

ُخُذونَُهۥ َوَ�ۡيَف  ﴿
ۡ
ََۡ�ٰ  َوقَدۡ  تَأ ُ�مۡ �َ  أَ ُُ َخۡذنَ  َ�ۡعٖض  إَِ�ٰ  ۡع

َ
ا ِمنُ�م َوأ ًَ  ّمِيَ�ٰ

 ]  ٢١: النساء[ ﴾ ٢ َغلِيٗظا

ความวา และพวกเจาจะเอามันคืนไดอยางไรท้ัง ๆ ท่ีบางคนของพวกเจา

ไดแนบกายกับอีกบางคนแลวและพวกนางก็ไดเอาคํามั่นสัญญาอันหนัก

แนนจากพวกเจาแลวดวย P239F

240 

 

 อายะฮฺน้ีชี้ใหเห็นวามะฮฺรฺเปนสิทธิของภรรยาแตเพียงผูเดียว 

ไมใชเปนของสามีของนาง ดังน้ันถาสามีพยายามเอาคืนดวยการใช

วิธีการอันชั่วราย เชน การใสรายปายสีนางและนินทาวารายนาง ก็ถือวา

เปนการกระทําท่ีฝาฝนคําส่ังของอัลลอฮฺท่ีตรัสวา 

آءِ  ِمنَ  ۞َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  ﴿ ََ ِ يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ  َملََكۡت  َما إِّ�  ٱلّن
َ
ِ  كَِ�َٰب  َ َّ  َعلَۡيُ�مۚۡ  ٱ

ِحّل 
ُ
ن َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  ّما لَُ�م َوأ

َ
ْ  أ ََُغوا ٰلُِ�م تَۡب ََ ۡم

َ
ِۡصنِ�َ  بِأ  ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ  ُّ

َما َُم ََ ََۡع ََۡم َۡ ُجورَُهنّ  اتُوُهنّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنّ  بِهِۦ ٱ
ُ
ۚ  أ ٗة َُ  َِيَما ۡيُ�مۡ َعلَ  ُجَناحَ  َوَ�  ََرِ�

                                                           
240 อัน-นิซาอฺ (4): 21   
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َُم ةِ�  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  بِهِۦ تََ�َٰضۡي َُ َ  إِنّ  ٱۡلَفرِ� َّ : النساء[ ﴾ ٢ َحِكيٗما َعلِيًما َ�نَ  ٱ
٢٤  [ 

ความวา และบรรดาหญิงท่ีอยูในปกครองของสามี นอกจากท่ีมือขวา

ของพวกเจาครอบครอง เปนบัญญัติของอัลลอฮฺท่ีมีแกพวกเจา และได

ถูกอนุมัติใหแกพวกเจาท่ีนอกเหนือจากน้ัน ในการท่ีพวกเจาจะแสวงหา

มาดวยทรัพยของพวกเจาในฐานะเปนผูแตงงานมิใชในฐานะผูลวง

ประเวณี ดังน้ันหญิงใดท่ีพวกเจาแสนสุขดวยนางจากบรรดาหญิง

เหลาน้ัน ก็จงใหแกพวกนาง ซึ่งส่ิงตอบแทนแกพวกนาง ตามท่ีมีกําหนด

ไวและไมเปนบาปใด ๆ แกพวกเจาในตางท่ีพวกเจาตางยินยอมกันในส่ิง

น้ัน หลังจากท่ีมีกําหนดน้ันขึ้นแทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรู ผูทรง

ปรีชาญาน P240F

241 
 

 จากอายะฮฺขางตนเปนท่ีเขาใจวามะฮฺรฺเปนส่ิงจําเปนสําหรับ

การสมรสท่ีสมบูรณ นอกจากน้ีแลวอายะฮฺน้ียังชี้ใหเห็นอีกวามะฮฺรฺคือ

รางวัลหรือคาตอบแทนท่ีชายมอบใหแกหญิงเสมือนหน่ึงวานางไดมอบ

หรือฝากชีวิตใหแกสามี ดังน้ัน ชายควรมอบทรัพยสินใหแกนางเปนการ

ตอบแทนอยางไรก็ตามหญิงมีสิทธิท่ีจะยกเวนใหสามีไมตองจายมะฮฺรฺ

ใหแกนางหรือลดหรือเพ่ิมจํานวนของ มะฮฺรฺ หลังจากท่ีกําหนดแลว ถา

หากท้ังสองสามารถบรรลุขอตกลงได 

                                                           
241 อัน-นิซาอฺ (4): 24 
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 อัล-กุรอานไมไดกําหนดใหมะฮฺรฺเปนส่ิงจําเปนของการแตงงาน

ระหวางมุสลิมดวยกันเทาน้ัน แตยังไดกําหนดสําหรับการแตงงาน

ระหวางชายมุสลิมกับหญิงชาวกีตาบียะฮฺอีกดวย (หญิงชาวยิวหรือคริส

เตียน)  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 

ِينَ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت  َ�ِٰت ٱلُۡمۡؤمِ  ِمنَ  َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿ َّ ْ  ٱ وتُوا
ُ
 ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  أ

َۡلُِ�مۡ  �َ  ٓ َُُموُهنّ  إَِذا ُجورَُهنّ  َءاتَۡي
ُ
ِۡصنِ�َ  أ َِّخِذيٓ  َوَ�  ُمَ�ٰفِِح�َ  َ�ۡ�َ  ُُ  ُم

ۡخَداٖن� 
َ
 ]  ٥: دي اأائ[ ﴾ أ

ความวา  และบรรดาหญิงบริสุทธิในหมูผูศรัทธาหญิงและบรรดาหญิงบริ

สุทธิในหมูผูท่ีไดรับคําภีรกอน จากพวกเจาก็เปนท่ีอนุมัติแกพวกเจาดวย 

เมื่อพวกเจาไดมอบใหแกพวกนางซึ่ง มะฮฺรฺ ของพวกนางในฐานะเปนผู

แตงงาน มิใชเปนผูกระทําการซินาโดยเปดเผยและมิใชยึดเอานางเปน

เพ่ือนโดยกระทําซินาลับ ๆ P241F

242
P  

 

อัล-กุรอานยังบัญญัติตอไปวา 

َُمُ  إِن َعلَۡيُ�مۡ  ُجَناحَ  ّ�  ﴿ َۡ آءَ  َطّل ََ ِ وُهنّ  لَمۡ  َما ٱلّن َّ وۡ  َََم
َ
ْ  أ  لَُهنّ  ََۡفرُِضوا

 ۚ ٗة َُ َُِّعوُهنّ  ََرِ� عِ  َ�َ  َوَم َِ ِ  َوَ�َ  قََدُرهُۥ ٱلُۡمو َِ َۡ ا بِٱلَۡمۡعُروِف�  َمَ�َٰعۢ� قََدُرهُۥ ٱلُۡم َّ  َح
نِ�َ  َ�َ  َِ  ]  ٢٣٦: القةي[ ﴾ ٢ ٱلُۡمۡح

ความวา ไมมีบาปใด ๆ แกพวกเจาถาหากพวกเจาหยาหญิง โดยท่ีพวก

เจายังมิไดแตะตองนางหรือยังมิไดกําหนด มะฮฺรฺ ใด ๆ แกพวกนางและ

                                                           
242 อัล-มาอิดะฮฺ (5): 5  
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จงใหนางไดรับส่ิงท่ีอํานวยประโยชนแกพวกนาง โดยท่ีหนาท่ีของผูมั่งมี

น้ันคือตามกําลังความสามารถของเขาและหนาท่ีของผูยากจนน้ัน คือ

ตามกําลังความสามารถของเขา เปนการใหประโยชนโดยชอบธรรม เปน

สิทธิเหนือผูกระทําดีท้ังหลาย243 

 

อายะฮน้ีฺชี้ใหเห็นวาถาชายมุสลิมหยาภรรยาของเขากอนท่ีจะมี

การรวมประเวณีหรือกอนท่ีจะกําหนดจํานวนมะฮฺรฺท่ีแนนอน เชนน้ีเขา

จะตองจายใหแกอดีตภรรยาเปนทรัพยสินตามฐานะของเขา แตถา

จํานวนของมะฮฺรฺถูกกําหนดแลวและเกิดการหยากอนท่ีจะมีการรวม

ประเวณีกรณีเชนน้ีสามีจะตองจายมะฮฺรฺคร่ึงหน่ึงของจํานวนดังกลาว

ใหแกหญิง244  

 

การกําหนดจํานวนของมะฮฺรฺ  

 อิสลามมิไดกําหนดจํานวนของมะฮฺรฺ ท่ีแนนอน อายะฮฺอัล-กุ

รอานกลาวแตเพียงวาชายตองจายมะฮฺรฺแกหญิงในการแตงงาน แตมิได

กลาวถึงจํานวนท่ีแนนอน อยางไรก็ตามมีหะดีษของทานนบีกลาวถึงเร่ือง

น้ีไว 

                                                           
243 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 236 
244 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 237 
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 รายงานโดย อามีร อิบนุ เราะบีอะฮฺวามีหญิงจากเผาบานูฟะซะ

เราะฮฺไดรับมะฮฺรฺเปนรองเทาคูหน่ึงในการแตงงาน ทานนบีไดถามนางวา 

“เจาพอใจรองเทาคูดังกลาวหรือไม ? นางไดตอบทานนบีวานางพอใจ 

หลังจากน้ันทานนบีจึงอนุญาตใหมีการสมรส” (รายงานโดยอาอะหฺมัด 

อิบนุมาญะฮฺและอัต–ติรมิซีย) 

นอกจากน้ีมีหญิงคนหน่ึงมาหาทานนบีและกลาววา “โอ 

ทานศาสนฑูตของอัลลอฮฺ !  ฉันตองการมอบตัวฉันใหแกทาน” หลังจาก

น้ันนางไดน่ังเปนเวลานานเพ่ือรอคําตอบ หลังจากน้ันมีชายอีกคนหน่ึงมา

น่ังและกลาววา “โอ ! ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ถาทานไมตองการนาง  

โปรดแตงงานนางกับฉันเถิด” ทานนบีจึงไดถามชายดังกลาววา “เจาพอมี

ทรัพยสินสําหรับเปนคามะฮฺรฺ หรือไม?”  เขาตอบวา  เขามีเพียง กางเกงคู

หน่ึง ซึ่งถาใหแกนางแลวเขาก็จะไมมีอะไรเหลืออยูเลย  ทานนบีจึงขอรอง

ใหเขาใหอะไรก็ไดสําหรับเปนคามะฮฺรฺ แมกระท่ังแหวนเหล็ก แตเขาก็ยัง

ไมมี ทานนบีจึงถามวา  “เจาพอมีความรูในอัล–กุรอานบางหรือไม?”  เขา

ตอบวา  “มี”  และบอกชื่อซูเราะฮฺ ท่ีเขาจําได  หลังจากน้ันทานนบีจึง

กลาววา “ฉันขอประกาศวาเจาท้ังสองทําการสมรสโดยมีซูเราะฮฺท่ีเจาจํา

จากอัล–กุรอานเปนมะฮฺรฺ” (รายงานโดยบุคอรียและมุสลิม) 

ในกรณีขางตน ซูเราะฮฺหรือบทของอัล–กุรอานท่ีชายดังกลาว

ทองจําไดน้ันถือวาเปนมะฮฺรฺ อยางไรก็ตาม เราควรทําความเขาใจกับหะ

ดีษน้ีใหถูกตอง กลาวคือหะดีษไมไดกําหนดจํานวนต่ําสุดของมะฮฺรฺ 

ดังท่ีอิมามอบูหะนีฟะฮฺ และอิมามมาลิกเขาใจ อิบนุอัล-ก็อยยิมอธิบาย



 

253 

วาหะดีษน้ีใหความหมายวามะฮฺรฺน้ันเปนสิทธิของหญิงและหญิงท่ี

เครงครัดในศาสนาท่ีถูกกลาวในหะดีษดังกลาวมีความพอใจในตัวของ

ชายท่ีอยางนอยมีความรูในอัล–กุรอาน: 

“น่ีเปนการสรางความพอใจใหแกนางมากกวาทรัพย สิน

เน่ืองจากคําวาเศาะดากท่ีแทจริงคือส่ิงท่ีใหผลประโยชนแกหญิง ถานาง

พึงพอใจในความรูเกี่ยวกับอิสลามและการทองจําอัล-กุรอานของสามี

แลว ส่ิงดังกลาวก็ถือวาเปนมะฮฺรฺ เพราะกอใหเกิดผลประโยชนแกนาง

ได” 245  

การใหมะฮฺรฺเปนจํานวนมากก็สามารถกระทําได มีอยูคร้ังหน่ึง

ทานเคาะลีฟะฮฺอุมัร อิบนฺอัล-ค็อฏฏอบไดกลาววาทานนบีเคยประกาศวา

ไมควรใหมะฮฺรฺมากกวา 400 ดิรฮัม เมื่อเขาลงจากมิมบัร246 มีหญิงเผา

กุร็อยซถามเขาวา “ทานไมเคยไดยินหลักคําสอนของอัลลอฮฺหรือ

อยางไร?  ท่ีพระองคตรัสวา 

َُمۡ ﴿  ]  ٢٠: النساء[ ﴾ قِنَطاٗر� إِۡحَدُٰٰهنّ  َوَءاتَۡي

ความวา และพวกเจาไดใหแกนางหน่ึงในหมูนางเหลาน้ันซึ่งทรัพยอัน

มากมาย P246F

247 

 

                                                           
245 อางโดย  ซัยยิด  ซาบิก  ในฟกฮฺ อัซ–ซุนนะฮฺ,  เลมที่  7,  หนา 63 
246 แทนสําหรับบรรยายธรรมในวันศุกร 
247 อัน-นิซาอฺ (4): 20 
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 ทานอุมัรไดเดินกลับไปยังมิมบัรอีกคร้ังและประกาศวา “ฉัน

แนะนํามิใหพวกเจาใหมะฮฺรฺ มากกวา 400 ดิรฮัม แตถาใครตองการให

มากกวาน้ันก็สามารถกระทําได”248    

 อยางไรก็ตาม  สามีไมมีสิทธิเรียกรองเอาคืนทรัพยสินท่ีเขามอบ

ใหแกภรรยาเน่ืองดวยการแตงงานหรือเคร่ืองประดับเส้ือผา ซึ่งใหเปน

ของขวัญแกภรรยา การเรียกรองเอาคืนส่ิงท่ีไดมอบใหแกคนอ่ืนไปแลวถือ

วาขัดกับหลักการอิสลามโดยส้ินเชิง ทานนบีเปรียบเทียบพฤติกรรม

ดังกลาวเหมือนกับสุนัขท่ีเลียอาเจียนของตัวเอง เปนเร่ืองท่ีนาอับอาย

อยางยิ่งถาหากสามีเรียกรองเอาคืนส่ิงท่ีไดมอบใหแกภรรยาหลังจากท่ีมี

การหยาเกิดขึ้น ตรงกันขามอิสลามกําชับใหสามีใหทรัพยสินแกภรรยา

กอนท่ีเขาจะจากนางไป ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา 

ِّل  َوَ� ﴿ ن لَُ�مۡ  ََ
َ
ْ  أ ُخُذوا

ۡ
ٓ  تَأ َُُموُهنّ  ِمّما  ]  ٢٢٩: القةي[ ﴾ ا ًٔ َشۡ�  َءاتَۡي

ความวา และไมอนุญาตแกพวกเจาในการท่ีพวกเจาจะเอาส่ิหน่ึงส่ิงใด

จากส่ิงท่ีพวกเจาไดใหแกพวกนาง P248F

249 

 

เงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับมะฮฺรฺ 

 การจายมะฮฺรฺควรจะอยูในรูปของส่ิงของท่ีมีราคา ถึงแมวาส่ิง

ดังกลาวจะมีคาเล็กนอยก็ตาม  มัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาจํานวนของ

                                                           
248 เลาโดย ซาอิด  อิบนุ มันซูร และอะบู ญะอฺลา 
249 อัล-บะเกาะเราะฮฺ (2): 229 
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มะฮฺรฺจะตองไมนอยกวา 10 ดิรฮัม สวนมัซฮับมาลิกียใหทัศนะวาจํานวน

ต่ําสุดของมะฮฺรฺคือ 3 ดิรฮัม ในขณะท่ีมัซฮับชาฟอียมิไดกําหนดจํานวน

ต่ําสุดของมะฮฺรฺ ซึ่งเปนทัศนะเดียวกับมัซฮับฮันบะลีย ถาการแตงงาน

ฝายชายไดใหมะฮฺรฺแกหญิงเปนส่ิงมึนเมาหรือสุกร หรือส่ิงหะรอม (ไม

อนุมัติ)อ่ืนๆ ในอิสลาม ซึ่งมุสลิมไมสามารถครอบครองหรือทําการซื้อ

ขายส่ิงดังกลาวได เชนน้ีถือวาการแตงงานดังกลาวเปนโมฆะ ซึ่งนัก

กฎหมายอิสลามของท้ังส่ีมัซฮับมีความเห็นตรงกันในเร่ืองน้ี  มัซฮับมา

ลิกียใหทัศนะวาอยางนอยคร่ึงหน่ึงของมะฮฺรฺ จะตองใหแกภรรยา

หลังจากท่ีมีการรวมประเวณีเปนคร้ังแรก การจายมะฮฺรฺจะตองกระทําใน

พิธีแตงงานหรือหลังการแตงงานก็ไดมัซฮับหะนะฟยใหความเห็นวาการ

จายมะฮฺรฺ สามารถกระทําภายหลังการแตงงานได ไมวาจะเปนสวนหน่ึง 

หรือท้ังหมด 

 การเสนอในการให มะฮฺรฺ จะตองไมสรางความสับสนเชนกลาว

วา  “ฉันแตงงานกับคุณโดยมี มะฮฺรฺ จํานวนสามหมื่นบาท ซึ่งฉันจะใหก็

ตอเมื่อมีฝนตกหรือเมื่อผูเดินทางมาถึง” เปนตน  มัซฮับมาลีกียมีทัศนะวา 

มะฮฺรฺ อาจจะเปนส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางชัดเจน เชน สัตวซึ่งอาจจะทราบจาก

การมองเห็นหรืออธิบายหรือชนิดของมา  เชน มาพันธอาหรับ  หรือ

อาจจะเปนเงินจํานวนหน่ึงดังท่ีกลาวไวขางตน 

 ถึงแมวาจไมมีการมอบมะฮฺรฺในขณะประกอบพิธีสมรส แต

มะฮฺรฺไมควรถูกประวิงโดยคําสัญญาท่ีไมแนนอน อาทิเชน กลาววา “จะ

จายมะฮฺรฺ ก็ตอเมื่อถึงแกความตายหรือเมื่อเราไดหยาขาดจากกัน” 
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มัซฮับชาฟอียและฮันบะลียใหทัศนะวาสามารถจายมะฮฺรฺ ท้ังหมด

ภายหลังการแตงงานได แตไมควรละเลยโดยส้ินเชิง เมื่อจํานวนของ

มะฮฺรฺถูกกําหนดแลวและฝายชายพรอมท่ีจะจาย เชนน้ีการจายมะฮฺรฺไม

ควรเล่ือนออกไป สวนมัซฮับมาลิกียมีความเห็นวามะฮฺรฺควรจายในวันท่ี

ประกอบพิธีสมรสยกเวนในกรณีท่ีฝายหญิงตองการรับมะฮฺรฺภายหลังการ

สมรส การจายมะฮฺรฺไมควรถูกเล่ือนอยางไมมีกําหนด เพราะจะเปนสราง

ความกังวลใจใหแกภรรยา มัซฮับมาลิกียใหทัศนะวาถาหากมะฮฺรฺถูก

กําหนดแลว อยางนอยคร่ึงหน่ึงของมะฮฺรฺจะตองใหแกหญิงทันที และอีก

คร่ึงหน่ึงจายในภายหลังโดยท่ีจะตองกลาวอยางชัดเจน เชน “ฉันแตงงาน

กับคุณดวยมะฮฺรฺจํานวนสองหมื่นบาท  ซึ่งจะจายขณะน้ีเลยจํานวนหน่ึง

หมื่น สวนท่ีเหลืออีกหมื่นหน่ึงบาทจะใหในภายหลัง”  ในกรณีน้ีจะตอง

จายมะฮฺรฺท้ังหมดกอนรวมประเวณีคร้ังแรก 

 มัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาภรรยามีสิทธิปฏิเสธมิใหสามีรวม

ประเวณี ถานางยังมิไดรับมะฮฺรฺจากสามีตามท่ีไดตกลงกันไวแลว ใน

กรณีสามีไมยอมจายมะฮฺรฺ หรือคาเล้ียงดูแกภรรยาแลว ภรรยามีสิทธิ

ฟองหยาได นักกฎหมายอิสลามของมัซฮับชาฟอียใหทัศนะวาถาสามีไม

สามารถจายมะฮฺรฺดังท่ีไดตกลงกันแลว เชนน้ีขึ้นอยูกับภรรยาวาจะ

ยอมรับสภาพหรือฟองหยา 

 สวนจํานวนของมะฮฺรฺ อายะฮฺอัล-กุรอานแสดงใหเห็นวาคาของ

มะฮฺรฺน้ันจะเปนจํานวนใดก็ได ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา 
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َُمۡ ﴿  ]  ٢٠: النساء[ ﴾ قِنَطاٗر� إِۡحَدُٰٰهنّ  َوَءاتَۡي

ความวา และพวกเจาไดใหแกนางหน่ึงในหมูนางเหลาน้ันซึ่งทรัพยอัน

มากมาย P249F

250 

 

ดังน้ันไมมีจํานวนสูงสุดหรือต่ําสุดกําหนดสําหรับมะฮฺรฺ ทานนบี

จายมะฮฺรฺใหแกบรรดาภรรยาดวยจํานวนท่ีหลากหลาย เชน การแตงงาน

กับอุมมูหะบีบะฮฺ (บุตรสาวของอะบูซุฟยาน) ซึ่งตอนน้ันนางอาศัยอยูใน

ประเทศเอธิโอเปย การแตงงานดังกลาวทานนบีใหมะฮฺรฺเปนจํานวนส่ี

พันดิรฮัม ในขณะท่ีภรรยาคนอ่ืนๆ ทานนบีใหมะฮฺรฺเปนจํานวนหารอยดิร

ฮัม  สวนมะฮฺรฺของบุตรสาวของทานนบีเองท่ีชื่อฟาฏิมะฮฺคือส่ีรอยดิรฮัม 

จํานวนต่ําสุดของมะฮฺรฺดังท่ีกลาวในหลายๆ หะดีษ ซึ่งไดนําเสนอมาแลว

ขางตนคือแหวนเหล็ก และถาชายท่ีไมสามารถหาแมกระท่ังแหวนเหล็ก 

ก็สามารถใหมะฮฺรฺแกภรรยาดวยการสอนอัล–กุรอานใหแกนาง 

บางหะดีษไดกลาวถึงการจายมะฮฺรฺดวยอาหารหรือผลอินท

ผาลัมจํานวนหน่ึง  อยางไรก็ตามจํานวนของมะฮฺรฺอาจจะเพ่ิมหรือลด

ตามขอตกลงท่ีไดรับความยินยอมของท้ังสองฝาย ดังท่ีบัญญัติไวในอัล-กุ

รอาน อายะฮฺ 24 ของซูเราะฮฺอัน-นิซาอฺ  ภรรยาเปนเจาของมะฮฺรฺ ดังน้ัน

นางอาจจะสละสิทธิมะฮฺรฺ บางสวนหรือท้ังหมด การสละสิทธิในมะฮฺรฺ 

ตามหลักวิชาฟกฮฺเรียกวาฮิบะฮฺ อัล-มะฮฺรฺ 

                                                           
250 อัน-นิซาอฺ (4): 20  
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อยางไรก็ตามมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาถามะฮฺรฺถูกกําหนดไว

แลว สามีก็ตองจายใหแกภรรยาทันที ถาเปนความประสงคของภรรยา 

และถามีการตกลงจายมะฮฺรทันทีหรือในภายหลัง แตตอมาไดเกิดการ

หยารางขึ้นมา หรือเกิดเหตุการณ ท่ีไมคาดฝนท่ีสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธภายในครอบครัว เชนน้ีสามีตองจายมะฮฺรท่ีถูกกําหนดใน

ขางตนทันที เมื่อมะฮฺรถูกกําหนดแลว ก็อาจจะแบงออกเปนสองสวน

เทาๆ กันและอาจกําหนดตอไปวา  สวนแรกจะตองจายทันทีตามความ

ประสงคของภรรยาและสวนท่ีเหลือจายเมื่อสามีถึงแกความตายหรือเมื่อ

เกิดการหยาราง หรือเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง 

 

สิทธิในมรดกของผูหญิงมุสลิม 

 อัล-กุรอานไดอธิบายวาท้ังชายและหญิงตางก็มีสิทธิรับมรดก 

ในสมัยกอนอิสลามหญิงและชายท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะไมมีสิทธิใน

มรดก 

 เมื่อพิจารณาถึงอายะฮฺของอัล-กุรอานจะเห็นไดวาผูชายจะ

ไดรับสวนแบงเทากับสวนแบงของผูหญิงสองคน ดังท่ีมุฮัมหมัดอิกบาล

ใหขอสังเกตไดอยางนาสนใจวา การท่ีผูหญิงไดรับสวนแบงดังกลาวไมใช
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เน่ืองมาจากความต่ําตอยของนาง แตเน่ืองจากโอกาสทางเศรษฐกิจและ

ฐานะทางสังคมของนาง251 

 มุฮัมหมัดอิกบาลยังไดอธิบายตอไปวาอิสลามกําหนดให

บุตรสาวมีสิทธิในทรัพยสินท่ีมอบใหโดยบิดาของนางเองและสามีในวัน

แตงงานอยางสมบูรณ และในขณะเดียวกันนางก็เปนเจาของในมะฮฺรฺ ซึ่ง

อาจจะไดรับทันทีหรือในภายหลังท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตัดสินใจของนางเอง 

นอกจากน้ีสามีตองรับผิดชอบเล้ียงดูนางตลอดชีวิต 

 นอกจากน้ี อิสลามยังไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในดาน

เศรษฐกิจแกผูชายในขณะท่ีหญิงมบีทบาทในเร่ืองดังกลาวนอยกวาชาย 

 ถึงกระน้ันก็ตาม  ถาบรรดาทายาทของผูตายเปนผูหญิงท้ังหมด 

พวกนางก็จะมีสิทธิสองในสามสวนของมรดกท้ังหมด  แตถาผูมีสิทธิ

ไดรับมรดกเปนผูหญิงเพียงคนเดียว นางก็จะไดรับคร่ึงหน่ึง 

 การแบงมรดกขางตนจะทําไดก็ตอเมื่อไดหักหน้ีและคาทําพิธฝีง

ศพเจามรดกแลว 

 

สวนแบงในมรดกของมารดา 

                                                           
251 Muhammad Iqbal, Reconstruction  of  Religious  Thoughts  in  Islam,  

Lahore, p. 236-237. 
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 ถาบิดาซึ่งมีบุตรเสียชีวิตลง  มารดาจะไดรับมรดกเศษหน่ึงสวน

หก นอกจากน้ีนางจะไดรับมรดกเศษหน่ึงสวนหก ถาบุตรชายของนางมีพ่ี

นองชายหรือหญิงหลายคน (บิดาเดียวกันหรือมารดาเดียวกัน) อยางไรก็

ตามถาบุตรชายดังกลาวมีพ่ีนองชายหรือหญิงเพียงคนเดียว นางก็จะ

ไดรับหน่ึงในสาม นอกจากน้ีนางยังจะไดรับมรดกหน่ึงในสามของสวนท่ี

เหลือจากการแบงแลว เมื่อนางรับมรดกรวมกับบิดา ภรรยา หรือสามีของ

ผูตาย หลังจากท่ีไดแบงมรดกใหแกสามีหรือภรรยาของผูตายแลว นางก็

จะไดรับสวนแบงหน่ึงในสาม ในขณะท่ีบิดาไดรับสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

ท้ังน้ีเปนตามทฤษฎีการแบงมรดกท่ีเรียกวาอุมะริยยะตานีย ซึ่งจําเปนท่ี

เราจะตองทําความเขาใจกับทฤษฎีน้ีตอไป 

  

ทฤษฏีอุมะริยยะตานีย 

 กรณีอุมะริยยะตานียเกิดขึ้นในสมัยของเคาะลีฟะฮฺ อุมัร 

อิบนฺอัล-ค็อฏฏอบซึ่งเปนเคาะลีฟะฮฺคนท่ีสองถัดจากทานอบูบักรฺ เมื่อ

ทานไดตัดสินพิพากษาคดีมรดกระหวางบิดา มารดาและสามี และ

ระหวางบิดา มารดาและภรรยา ซึ่งจะเปนไปดังตอไปน้ี 

1. มารดา บิดา และสามี 

2. มารดา บิดา และภรรยา 

โดยหลักการแลว สวนแบงของมารดาคือหน่ึงในหกหรือหน่ึงใน

สามของมรดกท้ังหมด  แตสําหรับกรณีของอุมะริยยะตานีย มารดาจะ
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ไดรับสวนแบงหน่ึงในสามของมรดกท่ีเหลือหลังจากท่ีไดแบงใหแกภรรยา

หรือสามีของผูตาย 

 

หรือ 

 

โดยหลักท่ัวไปแลว ถามีท้ังบิดาและสามีหรือภรรยา การแบง

มรดกจะเปนดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิรับ

มรดก 

จํานวนมรดกที่จะไดรับ อัตราสวนแบง

ของมรดก 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 1 

สาม ี 1/2 3 

ผูมีสิทธิรับมรดก จํานวนมรดกที่จะไดรับ 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 

สาม ี 1/2 

มารดา 1/3 ของสวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 

ผูมีสิทธิรับมรดก จํานวนมรดกที่จะไดรับ 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 

มารดา 1/3 ของสวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 

ภรรยา 1/4 
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มารดา 1/3 2 

 

หรือ 

ผูมีสิทธิรับ

มรดก 

จํานวนมรดกที่จะไดรับ อัตราสวนแบง

ของมรดก 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 5 

มารดา 1/3 4 

ภรรยา 1/4 3 

 

 เมื่อดูตัวอยางแรกแลวจะพบวาสวนแบงของมารดามีมากกวา

สวนแบงของบิดา  ตามกฎเกณฑท่ัวไปแลวเมื่อหญิงรับมรดกรวมกับชาย

แลว  สวนแบงของชายจะมากกวาสวนแบงของหญิงหน่ึงเทาเหมือนกรณี

ของลูกชายและลูกสาวหรือพ่ีนองชายและพ่ีนองหญิง ในกรณีท่ีบิดาและ

มารดารับมรดกรวมกับลูกๆ  ของผูตายท้ังบิดาและมารดาจะไดรับสวน

แบงเทากัน 

 ตัวอยางท่ีสองไมอาจใชกฎเกณฑการแบงทรัพยมรดกท่ัวไป 

เน่ืองจากมารดาจะไดรับสวนแบงใกลเคียงกับบิดา 

 นักกฎหมายอิสลามสวนใหญกลาววากฎเกณฑการแบงมรดก

ตามปกติในกรณีขางตนไมเหมาะสม ดังน้ันจะตองใชคือทฤษฎีอุมะริยยะ

ตานีย เมื่อแบงมรดกใหแกสามีหรือภรรยาไปแลว สวนท่ีเหลือจะถูกแบง

ใหแกบิดาและมารดาของผูตาย ซึ่งมารดาจะไดรับหน่ึงในสามและสวนท่ี
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เหลือเปนสวนแบงของบิดา สําหรับอายะฮฺอัล-กุรอานท่ีกลาววา ถาบิดา

ไดรับมรดก  มารดาจะไดรับหน่ึงในสามและบิดาจะไดรับหน่ึงในสาม 

นักปราชญสวนใหญกลาววากรณีดังกลาวจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบิดาและ

มารดารับมรดกรวมกัน แตในกรณีท่ีพวกเขารับมรดกพรอมกับสามี หรือ

ภรรยาของผูตายแลว มารดาจะไดรับสวนแบงหน่ึงในสามของทรัพย

มรดกท่ียังเหลือจากการแบงใหแกสามีหรือภรรยาไปกอนหนาน้ันแลว 

 เศาะฮาบะฮฺบางทาน เชน อิบนฺอับบาส ดาวูด อัซ-ซอฮิรีย อะ

ลีย มุอาซ อิบนฺญะบัล และชุร็อยหฺใหทัศนะวากฎเกณฑของอัล-กุรอาน

จะแตะตองไมได เมื่ออัล-กุรอานบัญญัติวาเมื่อผูตายไมมีบุตรและพ่ี

นองชายหรือพ่ีนองหญิง มารดาของผูตายจะไดรับสวนแบงหน่ึงในส่ีของ

มรดกท้ังหมด  ดังน้ันกฎเกณฑจึงตองเปนไปตามน้ัน 

 อิบนุซิรีนเห็นดวยกับทานอุมัร ตามตัวอยางท่ีหน่ึงซึ่งบิดารับ

มรดกรวมกับมารดาและสามี แตเขาไมเห็นดวยกับสูตรท่ีสองซึ่งบิดารับ

มรดกรวมกับมารดาและภรรยาเน่ืองจากวาในกรณีดังกลาว บิดาควร

ไดรับสวนแบงมากกวามารดา  ดังน้ันกฎเกณฑจะตองมีการเปล่ียนแปลง 

 

ผูมีสิทธิรับ

มรดก 

จํานวนมรดกที่จะไดรับ อัตราสวนแบง

ของมรดก 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 2 

สาม ี 1/2 6 

มารดา 1/3 4 
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ตามกฎเกณฑของอุมะริยยะตานียเปนไปดังตอไปน้ี 

ผูมีสิทธิรับ

มรดก 

จํานวนมรดกที่จะไดรับ อัตราสวนแบง

ของมรดก 

บิดา สวนมรดกท่ีเหลือท้ังหมด 2 

สาม ี 1/2 3 

มารดา 1/3 ของสวนมรดกท่ีเหลือ

ท้ังหมด 

1 

 

สิทธิของบุตรในมรดก 

 1) มรดกท่ีบิดามารดาท้ิงไวหลังการตาย บรรดาบุตรและญาติ

ใกลชิดท่ีสุดมีสิทธิในทรัพยมรดกเหลาน้ัน ซึ่งจะตองแบงไปตามหลักคํา

สอนของอัล-กุรอาน 

 2) การทําพินัยกรรมจะมีผลเพียงหน่ึงในสามของทรัพยมรดก

ท้ังหมด  สวนอีกสองในสามจะถูกแบงใหแกบรรดาทายาทอ่ืน ๆ 

 

สิทธิของภรรยาในมรดก 

 การแบงมรดกใหแกภรรยาตามหลักการของอัล-กุรอานมี

ดังตอไปน้ี 
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 1) เมื่อภรรยาเสียชีวิตลง สามีจะไดรับสวนแบงคร่ึงหน่ึงของ

มรดกท้ังหมด ถาผูตายไมมีบุตร มรดกสวนท่ีเหลือจะตกแกผูท่ีมีสิทธิคน

อ่ืนๆ ตอไป 

 2)  ถาภรรยาเสียชีวิตและมีบุตรหน่ึงคน สามีก็จะไดรับหน่ึงในส่ี

ของมรดกท้ังหมด 

 3) ดังท่ีทราบกันแลววาหญิงจะไดรับสวนแบงของมรดกเทากับ

คร่ึงหน่ึงของสวนแบงท่ีชายจะไดรับ ดังน้ันหญิงท่ีสามีตายจะไดรับมรดก

เทากับหน่ึงสวนส่ีของมรดกท้ังหมด ถาหากสามีไมมีบุตร 

 4) ถาหากสามีมีบุตร ภรรยาจะไดรับสวนแบงเทากับหน่ึงสวน

แปดของมรดกท้ังหมด 

 5) ถาหากสามีท่ีเสียชีวิตมีภรรยามากกวาหน่ึงคน  บรรดา

ภรรยาจะไดรับสวนแบงรวมกันเทากับเศษหน่ึงสวนส่ีในกรณีท่ีสามีไมมี

บุตร แตถาหากสามีมีบุตร ภรรยาจะไดรับสวนแบงเทากับเศษหน่ึงสวน

แปดซึ่งพวกนางจะไดรับสวนแบงจากสวนน้ีอยางเทาเทียมกัน 

 6) สวนหลักเกณฑของการแบงมรดกยังคงอยูเหมือนเดิม 

กลาวคือการแบงมรดกใหแกทายาทจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดชําระหน้ีของ

ผูตายท้ังหมด รวมท้ังคาใชจายงานศพ 

 สามีจะไดรับสวนแบงในมรดกของภรรยาผูลวงลับคร่ึงหน่ึง ใน

กรณีท่ีภรรยาไมมีบุตร ถาหากภรรยามีบุตรสามีจะไดรับเศษหน่ึงสวนส่ี

ภายใตเงื่อนไขตอไปน้ี 
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 1)  การสมรสของสามีภรรยาตองสมบูรณ การรวมประเวณีมิใช

สาระสําคัญของการรับมรดก หญิงใดท่ีเรียกรองสวนแบงในมรดกจะตอง

พิสูจนวาการแตงงานของนางกับสามีมีผลสมบูรณ มัซฮับมาลิกียให

ทัศนะวาถาสมรสในขณะท่ีคูสมรสคนใดคนหน่ึงกําลังปวยหนัก คูสมรส

ไมมีสิทธิไดรับสวนแบงของมรดกของอีกฝายหน่ึงอยางไรก็ตามมีนัก

กฎหมายอิสลามบางทานกลาววาถาหากการแตงงานดังกลาวเปนท่ี

ยอมรับของทายาทอ่ืนๆ ของผูตายแลว คูสมรสก็มีสิทธิรับมรดกของ

ผูตาย 

 2)  คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูตองพิสูจนวาเปนสามีหรือภรรยาของ

เจามรดกอยูในขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตายไมวาตามขอเท็จจริงหรือ

ตามกฎหมาย กลาวคือในกรณีท่ีสามีภรรยาอยูดวยกัน หรือในกรณีท่ี

หญิงถูกหยาแตยังอยูในชวงของอิดดะฮฺ และเปนการหยาท่ีสามารถ

กลับคืนดีได (ร็อจญอีย) ถามีการหยาในชวงท่ีสามีกําลังปวยข้ันสุดทาย 

ภรรยามีสิทธิรับมรดกของสามีบนขอสันนิษฐานท่ีวาสามีหยาภรรยาเพ่ือ

ยับยั้งมิใหนางรับมรดก 

 มัซฮับมาลิกียได เอาทัศนะท่ีแตกตางดังกลาวมารวมกัน 

กลาวคือหญิงมีสิทธิรับมรดก โดยไมคํานึงวาจะเปนการหยาท่ีสามารถ

กลับคืนดีหรือไม หรือสามีท่ีเสียชีวิตตั้งใจยับยั้งมิใหนางมีสิทธิรับมรดก

หรือไม หรือภรรยาจะอยูในชวงของอิดดะฮฺหรือไม ถานางไดแตงงานกับ

สามีคนใหมก็ยังมีสิทธิรับมรดกของสามีคนแรก ถาหากวาเขาตาย
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เน่ืองมาจากโรคภัยไขเจ็บ สวนสามีไมมีสิทธิรับมรดกจากภรรยาถาหาก

นางตายตามลักษณะดังกลาว 

 มัซฮับซอฮิรียใหทัศนะวาถามีการหยาเกิดขึ้น ภรรยาจะหมด

สิทธิรับมรดกของสามีทันที ถึงแมวาพิสูจนไดวาสามีไดหยานางโดยตั้งใจ

ยับยั้งมิใหนางมีสิทธิในมรดกก็ตาม 

 มัซฮับชาฟ อีย เ ห็นดวยกับบางทัศนะของมัซฮับซอฮี รีย

และมัซฮับหะนะฟย กลาวคือมัซฮับชาฟอียใหทัศนะวาภรรยามีสิทธิรับ

มรดกของสามีถาหากนางยังอยูในชวงของอิดดะฮฺ 

 สวนมัซฮับหะนะฟยใหทัศนะวาภรรยามีสิทธิรับมรดกของสามี

ถึงแมวานางจะพนอิดดะฮฺแลวก็ตาม ตราบใดท่ีนางยังมิไดแตงงานใหม 

 ถาหากการหยาเกิดขึ้นเน่ืองจากการรองขอของฝายภรรยา นาง

ก็ไมอาจกลาวอางวาการหยาถูกกระทําเพ่ือยับยั้งมิใหนางมีสิทธิในทรัพย

มรดก 

 

สวนแบงของบุตรสาวในมรดก 

 ในกรณีท่ีบิดาตายและมีบุตรสาวเพียงคนเดียว เชนน้ีบุตรสาวมี

สิทธิรับมรดกคร่ึงหน่ึงจากมรดกของบิดาท้ังหมด แตถาเจามรดกมี

บุตรสาวหลายคนโดยไมมีบุตรชาย พวกนางจะมีสิทธิรวมกันในมรดก

เทากับเศษสองสวนสาม ถาเจามรดกมีท้ังบุตรสาวและบุตรชาย พวกเขา

จะมีสิทธิรวมในมรดกท้ังหมดโดยท่ีบุตรชายจะไดรับมรดกสองเทาของ

บุตรสาว ซึ่งเปนไปตามหลักการของอัล-กุรอานทีอัลลอฮฺตรัสไววา 
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ความวา สําหรับเพศชายน้ันจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสอง

คนP251F

252 

 

สิทธิทั่วไปของสตรีในการรับมรดก 

 จากเน้ือหาท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ัน จะเห็นไดวาการแบงมรดกใน

อิสลามคอนขางละเอียด ซึ่งไมอาจกลาวในท่ีน้ีไดท้ังหมด อยางไรก็ตาม

ประเด็นสําคัญก็คือญาติท่ีเปนหญิงไมวาเปนผูบุพการีและผูสืบสันดาน

จะมีสิทธิในมรดกทันทีเมื่อมีเงื่อนไขครบถวนสมบูรณ 

 ยา มารดา ปา พ่ีสาวหรือนองสาว (ท้ังมาจากบิดาเดียวกันหรือ

บิดามารดาเดียวกัน) บุตรสาวและหลานสาว บุคคลเหลาน้ีมีสิทธิใน

มรดกภายใตกฎหมายอิสลาม ดังน้ันจึงถือวาพวกเขามีสถานะทาง

กฎหมายและเศรษฐกิจ  

 สวนรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงมรดกท้ังหมดสามารถศึกษา

ไดจากหนังสือฟกฮใฺนหัวขอท่ีเกี่ยวของและสามารถสอบถามจากบรรดา

ผูรูหรืออุละมาอฺท่ีมีความเชี่ยวชาญดานมรดกโดยเฉพาะ 

 

                                                           
252 อัน-นิซาอฺ (4): 11 
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บทที่  11 
การใหความเสมอภาคทางสังคมและการเมือง 

แกสตรีในประเทศมุสลิม 
 

 การเคล่ือนไหวของสตรีเพ่ือเรียกรองความเสมอภาคทางสังคม

และการเมืองเร่ิมเกิดขึ้นมานานแลว ความคิดดังกลาวถูกริเร่ิมขึ้นเปนคร้ัง

แรกในหนังสือท่ีชื่อวา L’Homme–Femme ซึ่งเขียนในป ค.ศ. 1872253 ใน

ป 1977 Mary Wollstonecraft ไดเขียนหนังสือชื่อวา The Rights of 

Women (สิทธิของสตรี)  ซึ่งหนังสือเลมน้ีไดกลาวถึงความสําคัญของการ

ยกสถานภาพของสตรีใหสูงขึ้น ในยุคสมัยของการลาอาณานิคม 

ความคิดดังกลาวไดถูกเผยแพรไปยังประเทศมุสลิมตาง ๆ  

 ผูท่ีไดรับอิทธิพลจากวิถีชีวิตแบบตะวันตกไดแก ผูปกครอง

ประเทศมุสลิมท้ังหลาย เมื่ออิสลามถึงยุคตกต่ํา ผูนําเหลาน้ีมีความเชื่อ

วาโลกมุสลิมมีความลาหลังเน่ืองจาก “สตรีไดรับการปฏิบัติอยางไม

ถูกตอง” 

 

ความเคลื่อนไหวของสตรีในประเทศอียิปต 

 ความเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกรองความเทาเทียมระหวางสตรีกับ

ผูชายในประเทศอียิปตไดรับการชี้นําจากบุคคลระดับประเทศ เชน มุฮัม

                                                           
253 Encyclopedia  Americana, 1947  edition,  เลม 11, หนา 107 
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หมัดอะลียและอิสมาอีล บาชา บุคคลเหลาน้ีเปนริเร่ิมการปฏิรูปสังคม

และวัฒนธรรม จึงสงผลทําใหประเทศอียิปตละท้ิงหลักคําสอนและวิถี

ชีวิตแบบอิสลาม มูฮัมหมัดอะลีย บาชา ไดวางระบบการศึกษาของอียิปต

ใหม โดยยึดรูปแบบของประเทศฝร่ังเศส  ท้ังยังไดสงสมาชิกภายใน

ครอบครัวหลายคนไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยตางๆ ในทวีปยุโรป254 ซึ่ง

สรางความไมพอใจแกบรรดาอุละมาอฺ255 และชาวมุสลิมอียิปตเปนอยาง

มาก 

 เปนท่ีนาสังเกตวามีเพียงประเทศอียิปตเทาน้ันท่ีเกิดการ

เคล่ือนไหวในเร่ืองดังกลาว โดยเฉพาะปญหาสิทธิเสรีภาพของ ซึ่งกลาว

ไดวาอิทธิพลตะวันตกไดฝงรากในประเทศอียิปตจนทําใหผูนําอิยิปตตก

อยูภายใตอิทธิพลของแนวความคิดดังกลาว256 

 นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของสตรีคือ  

อิทธิพลของคณะเผยแพรศาสนาคริสต 

 ในป ค.ศ. 1826 มูฮัมหมัดอะลียไดสงนักศึกษาชุดแรกจํานวน 

44 คนไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศตะวันตก ในป ค.ศ. 

1833 จํานวนนักศึกษาท่ีถูกสงไปศึกษาตอกลับมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 114 

                                                           
254 Bay,  Rifa’at,  Awakening  in  Modern  Egypt,  London,  1947, หนา 90 
255 ผูรูดานศาสนา 
256 Gibb,  H.A.R.,  Whither  Islam,  London, 1932, หนา 64   
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คน257 เหตุการณเดียวกันน้ีไดเกิดขึ้นในประเทศตุรกี ซีเรีย และสวนอ่ืน ๆ 

ของโลกมุสลิม นักศึกษาเหลา น้ี ท้ังชายและหญิงถูกครอบงําโดย

แนวความคิดของตะวันตกและนํามาซึ่งการตอตานแนวความคิดอิสลาม 

 มูฮัมหมัดอะลีย บาชา เปนคนท่ีคล่ังไคลระบบการศึกษาของ

ยุโรปเปนอยางมากถึงขนาดเขียนจดหมายถึง Jeremy Bentham ซึ่งเปน

นักปราชญชาวอังกฤษ  เพ่ือขอคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรชาย

ของตัวเอง 

 ทายาทของมูฮัมหมัดอาลี พาชา ท่ีชื่อ คิดีฟ อิสมาแอล พาชา 

(18303-895) ซึ่งปกครองประเทศระหวางป ค.ศ. 1863 จนถึงป 1879 

เร่ิมดําเนินการเคล่ือนไหวเพ่ือเสรีภาพของสตรี คิดิฟ อิสมาแอล บาชา 

จบการศึกษาจากกรุงปารีส ดังน้ันเขาจึงตองการใหอียิปตมีวัฒนธรรม

เหมือนกับโลกตะวันตก ดวยเหตุน้ีในยุคสมัยการปกครองของเขาไดมีการ

สรางโรงเรียนเพ่ิมจากจํานวนท้ังหมด 185  หลัง เปน 4,817 หลัง ซึ่ง

โรงเรียนท้ังหมดน้ีไดนําเอารูปแบบการแตงกายของนักเรียนและหลักสูตร

การศึกษามาจากยุโรปท้ังส้ิน 

 ท่ีรายไปกวาน้ัน คิดีฟ อิสมาแอล บาชา สงเสริมไมใหสตรีสวม

ใสผาคลุมศีรษะ และในป  ค.ศ. 1873 เขาไดสรางโรงเรียนสําหรับสตรีขึ้น

                                                           
257 Bay,  Rifa’at,  Awakening  in  Modern  Egypt,  London,  หนา 41 
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แหงแรก ซึ่งไดรับการอุปถัมภจากภรรยาของเขาเอง ในป ค.ศ. 1875 

โรงเรียนแหงน้ีมีนักเรียนหญิงท้ังหมดจํานวน  298 คน258 

 ในปลายศตวรรษท่ี 19 มีนักวิชการท่ีมีชื่อเสียง 4 คน ไดเขียนถึง

การยกสถานภาพของสตรี ผลงานของพวกเขาไดชวยเสริมสรางความคิด

พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิของสตรีในประเทศอียิปตซึ่งผล

สุดทายก็ดังท่ีเราไดเห็นในอียิปตปจจุบัน  นักวิชการดังกลาวไดแก ญะมัล 

อัด-ดีน อัล-อัฟฆอนีย, เชค มูฮัมหมัดอับดุฮ, กอซิม  อามีน และมาลิก 

ฮิฟนี นาซีฟ 

ญะมัล อัด-ดีน อัล–อัฟฆอนีย (1839–1879) ถือวาเปนนัก

ปฏิวัติท่ียิ่งใหญซึ่งแนวคิดของเขามีอิทธิพลตอโลกมุสลิมในชวงศตวรรษ

ท่ี 19 เปนอยางมาก ถึงแมวาพ้ืนเพดั้งเดิมของเขามาจากประเทศ

อัฟกานิสถาน แตเขาไดกลายเปนผูนําของการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูป

ของโลกมุสลิมท้ังหมด โดยเฉพาะในประเทศตุรกี อียิปตและอิหราน 

 อยางไรก็ตาม ชาวอียิปตมีความประทับใจในบุคลิกภาพ

ของญะมัล อัด-ดีน อัล-อัฟฆอนีย เปนอยางมาก เน่ืองจากในชวง

ระยะเวลาส้ันๆ ท่ีเขาอาศัยอยูในประเทศอียิปตน้ัน เขาไดกอตั้งกลุม

ชาตินิยมอียิปต ศาสตราจารย ชารลส อะดัม (Charles Adams) ไดเขียน

หนังสือท่ีชื่อวา Islam and Modernism in Egypt (อิสลามและความ

                                                           
258 Bohdanwicz,  Arslan,  “The Feminist Movement in Egypt”, Islamic View.  

August, 1951, หนา 26 
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สมัยใหมในอียิปต) โดยกลาวถึงความนิยมและความสําเร็จของ ญะมัล 

อัด-ดีน อัล-อัฟฆอนีย259   

 ลูกศิษยของญะมัล อัด-ดีน อัล-อัฟฆอนียคนหน่ึงท่ีชื่อ เชค มูฮัม

หมัด อับดูฮฺ ไดสานงานของเขาตอไป ศาสตราจารยอะดัมสไดกลาวถึง

การปฏิรูปสังคมของมูฮัมหมัด อับดูฮวา : 

 “ความเห็นท่ีโดดเดนของมูฮัมหมัดอับดูฮฺคือความจําเปนของ

การฝกฝนและใหการศึกษาแกสตรีอยางเทาเทียมกับผูชาย และการ

ปฏิรูปสังคมและประเพณีท่ีจะสงผลตอความเปนอยูของสตรีในประเทศ

มุสลิม อิสลามไดแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมของการเปนศาสนาของ

โลก หลักคําสอนของอิสลามในทุกๆ เร่ืองไดใหสตรีมีความเทาเทียมกับ

ผูชาย”260 มูฮัมหมัดอับดูฮฺทําการตอตานการมีภรรยาหลายคนในประเทศ

อียิปต 

 ตั้งแตกลางศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา แนวความคิดงานเขียน

ของนักวิชาการเหลาน้ีไดกลายเปนพ้ืนฐานของแนวความคิดสมัยใหมใน

โลกอาหรับ ความพยายามของพวกเขาคือการทําใหอิสลามออกจาก

ความเปนอนุรักษนิยม อัล-อัฟฆอนียเชื่ออยางแนวแนวาอิสลามสามารถ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขทุกขณะเน่ืองจากเปนศาสนาท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติของมนุษยมากท่ีสุด ความคิดน้ีไดรับการสนับสนุนจากลูกศิษย

                                                           
259 Adam, C.C., Islam and Modernism in Egypt, London, 1933, หนา 6-7 
260 เร่ืองเดียวกัน, หนา 230 
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ของเขาท่ีชื่อ มูฮัมหมัดอับดูฮฺ ซึ่งเปนท่ียอมรับวาเปนผูสรางอียิปต

สมัยใหม แรงดลใจของการ “ปฏิรูป”  ของนักวิชาการเหลาน้ีไดจุด

ประกายประเทศมุสลิมอ่ืนๆ ทําใหมีนักปฏิรูปเพ่ิมขึ้นในศตวรรษท่ี  20261 

เชน กะมาล อะตาเติรก (Kamal Ataturk) ในประเทศตุรกี ซะอัด ซัฆลูล 

(Sa’d Zaghlul) ในประเทศอียิปต และ เรซา ชาห (Reza Shah) ใน

อิหราน ความสมัยใหมทําใหผูนําเหลาน้ีไดปฏิบัติตามรูปแบบท่ีมิใช

อิสลาม 

 กอซิม อะมีนไดเดินตามรอยเทาของนักปฏิรูปอียิปตรุนกอนๆ 

เขาไดเขียนหนังสือสองเลมเกี่ยวกับสตรี อบู อัล-ฮัซซัน อะลียนัดวีย ไดให

ทัศนะท่ีนารับฟงเกี่ยวกับการรับอิทธิพลของแนวความคิดตะวันตกโดย

ผูนํามุสลิมและแมกระท่ังอุละมาอฺเองจนนําไปสูการเรียกรอง “การ

ปลดปลอยสตรี”262 

 การพิสูจนถึงผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกิดจาก

อิทธิพลตะวันตกท่ีมีตอแนวคิดของชาวอียิปตถูกคนพบในงานเขียนของ 

กอซิม อะมีน ท่ีชื่อวา ตัหรีรฺ อัล-มารออาต (การใหสตรีมีเสรีภาพ) และ 

อัล-มารออาต อัล-ญะดีดะฮฺ (สตรีสมัยใหม)  ใน ตัหรีรฺ อัล-มารออาต  

กอซิม อะมีน ไดเรียกรอง  “การยกเลิก ฟุรดะฮฺ (การปกปดรางกาย) ไม

                                                           
261 เร่ืองเดียวกัน, หนา 2  
262Nadwi., Abu’l-Hasan ‘Ali, Western Civilisation, Islam and Muslims.  

Lucknow,  1974, pp. 100–102. 
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เปนการขัดตอหลักคําสอนของอิสลาม”263 หนังสือ  ตัหรีรฺ  อัล-มา

รออาต ไดกลาวถึงเน้ือหา 4 หัวขอหลัก ไดแก ฟุรดะฮ ฺ การมีสวนรวมของ

สตรีในการดําเนินชีวิตในรูปแบบตางๆ การมีภรรยาหลายคนและการ

หยา เกี่ยวกับหัวขอท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี กอซิม อะมีนไดใชจุดยืนของ

ตะวันตกแทนจุดยืนของอิสลาม นอกจากน้ีแลวเขายังไดอธิบายเกี่ยวกับ

คําสอนของชะรีอะฮฺอยางผิดๆ อีกดวย 

 แนวความคิดแบบตะวันตกของกอซิม  อามีน  สามารถ

สังเกตเห็นอยางชัดเจนในหนังสือของเขาอีกเลมหน่ึงท่ีชื่อ  อัล-มารออาต 

อัล-ญะดีดะฮฺ ซึ่งในหนังสือเลมน้ีเขาไดอางเหตุผลแบบตะวันตกท่ีปฏิเสธ

ความจริงท้ังหมดและความเชื่อท่ีไมอาจรับรูทางประสบการณ ถึงแมวา

ส่ิงเหลาน้ันอยูบนพ้ืนฐานของศาสนาก็ตาม กลาวคือส่ิงท่ีชาวตะวันตก

เรียกวา “วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) น้ันเอง ใน

ตอนทายของหนังสือ กอซิม อามีนไดแสดงใหเห็นถึงการเอาแบบอยาง

สังคม วัฒนธรรมและประเพณีตะวันตกอยางชัดเจนดวยการวิจารณชาว

อียิปตอยางรุนแรงท่ีสรรเสริญเยินยอและมีความภาคภูมิใจในอารยธรรม

และวัฒนธรรมเกาแกของอียิปต 

 “น่ีคืออาการปวยของเราท่ีแทจริงซึ่งจําเปนตองกําจัดเปนลําดับ

แรกสุด แนวทางในการกําจัดมีเพียงทางเดียวน้ันก็คือเราจะตองให

                                                           
263 อะมีน  กอซิม,  ตัหรีร อัล-มารออาต, ไคโร, 1899,  หนา 169 
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เยาวชนของเรามีความคุนเคยใหมากท่ีสุดกับอารยธรรมตะวันตกรวมท้ัง

เงื่อนไขและสถานการณของอารยธรรมดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือทําใหความจริง

ถูกเปดเผยเหมือนกับแสงสวางของดวงอาทิตย เราจะรูถึงคุณคาและ

ความสําคัญของอารยธรรมตะวันตกและมองตัวเราเองวาไมมีการปฏิรูป

ใดท่ีมีความเปนไปได นอกจากการปฏิรูปท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความรู

สมัยใหมของตะวันตกและกิจการทุกอยางของมนุษยไมวาในเร่ืองของ

จริยธรรมและวัตถุจะตองไดรับการสงเสริมของเหตุผลและการเรียนรู 

 “ดวยเหตุน้ีเราจึงพบวาทุกสังคมของโลกปจจุบันจะมีความ

เหมือนกันในเร่ืองขององคกรทางการเมือง รัฐบาลและการปกครอง 

โครงสรางของครอบครัว การศึกษา ภาษา ตัวอักษร และสถาปตยกรรม 

และแมกระท่ังในเร่ืองปลีกยอยตางๆ เชน การแตงกาย การทักทาย 

อาหารหรือเคร่ืองมือ ถึงแมสังคม เหลาน้ีจะมีความแตกตางในเร่ืองของ

เชื้อชาติ ภาษา สัญชาติและศาสนาก็ตาม  ดวยเหตุผลน้ีเองท่ีเราตองถือ

วาชาวตะวันตกเปนสัญลักษณแหงความสมบูรณแบบและเรียกรองให

คนของเราทําการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงและฐานะของสตรีตะวันตก” 264 

 หนังสือท้ังสองเลมน้ีไดรับความนิยมจากชาวอียิปตรุนใหมเปน

อยางมาก โดยเฉพาะกลุมสตรีท่ีตองการความเสมอภาคและความ

อิสระเสรี ตลอดจนสตรีท่ีตองการถอดเคร่ืองแตงกายท่ีมิดชิด การอยู

                                                           
264 กอซิม อะมีน,  อัล–มารออาต อัล–ญะดีดะฮฺ,  ไคโร, 1900,  หนา 180–182 
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รวมกันระหวางชายและหญิงกลายเปนส่ิงธรรมดาและสตรีและนักเรียน

หญิงชาวอียิปตเร่ิมเดินทางไปยังทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยางเสรี 

 คําสอนของกอซิม อะมีนไดกระตุนความรูสึกของสตรีชาวอียิปต

ท่ีตองการสิทธิและเสรีภาพมากกวาท่ีเปนอยู 

 มะลัก ฮิฟนีย นาซิฟ (Malak Hifni Nasif) เปนผูรวมงานหญิง

ของกอซิม อามีน นางเปนบุตรีของฮิฟนีย เบ นาซิฟ (Hifni Bey Nasif) ซึ่ง

เปนสมาชิกคนหน่ึงของกลุมของมูฮัมหมัด อับดูฮฺ  มะลัก ฮิฟนีย นาซิฟ 

นางไดรับการศึกษาดานศิลปศาสตรจากโรงเรียนฝกหัดครูสําหรับสตรีใน

ป ค.ศ. 1893 หลังจากจบการศึกษา นางไดสอนในโรงเรียนรัฐบาลหลาย

แหง และเสียชีวิตเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 1918265 คําพูดและบทความของ

นางแสดงใหเห็นวานางตองการปฏิรูปสถานะของผูหญิงชาวอียิปตในทุก

อณูของชีวิต 

 Arslan  Bohdanowicz   กลาววา “ไมถึงสิบปหลังจากท่ี

หนังสือของกอซิม อะมีน ไดถูกตีพิมพปรากฏวาแนวความคิดของเขาเปน

ท่ีเผยแพรอยางกวางขวาง แมกระท่ังกลุมอนุรักษนิยมเร่ิมหยุดปฏิเสธถึง

ความจําเปนของการศึกษาของสตรี” 266 

การกอตั้งมหาวิทยาลัยในป ค.ศ. 1909 ก็เปนการเคล่ือนไหว

ประเภทหน่ึงเพ่ือสิทธิของสตรีในประเทศอียิปต การเรียนจะถูกสอนโดย

                                                           
265 Adams,  อางแลว, หนา 235–236. 
266 Islamic  Review , August, 1951,  หนา 27    
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อาจารยสตรี อาจารยคนแรกเปนชาวฝร่ังเศส แตในป ค.ศ. 1911  นางละ

บีบะฮฺ ฮาชิม (Labibah Hashim) ซึ่งเปนบรรณาธิการหนังสือท่ีชื่อวา ฟา

ตาต อัช–ชัรก ฺ(สตรีตะวันออก) ไดรับเชิญใหมาสอนในมหาวิทยาลัยแหง

น้ี ในป 1912 มีหญิงมุสลิมอีกสองคนถูกเชิญใหมาสอนในแขนงวิชา

อ่ืนๆ267  

 ในขณะเดียวกัน การเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิของสตรีไดรับการสอน

ตอโดย ฮุดา ชะอฺรอวี (Huda Sha’rawi) (เสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายน ป 

1947) บิดาของนางเปนประธานรัฐสภาและสามีเปนสมาชิกของกลุมท่ี

ตอสูเพ่ือเรียกรองเอกราชของประเทศอียิปต ดวยสถานะทางสังคมท่ี

สูงสงทําใหนางกลายเปนคนท่ีมีบทบาทในการเคล่ือนไหวเปนอยางมาก 

 นางเร่ิมเปนผูนําการเคล่ือนไหวในป 1919 เมื่อนางไดรับ

ตําแหนงประธานคณะกรรมการผูบริหารหญิงของพรรควัฟดฺ การไมคลุม

ศีรษะและการแตงกายแบบยุโรปในประเทศอียิปตถือวาเปนผลงานของ

นาง เน่ืองจากไมเคยมีการเคล่ือนไหวในลักษณะน้ีมากอน268 ในป 1923 

กอนท่ีจะมีการประชุมเกี่ยวกับสิทธิสตรีระหวางประเทศ (International 

Feminist Congress)ในกรุงโรมนางไดกอตั้งสหพันธสิทธิสตรีแหงอียิปต 

(Egyptian Feminist Union) โดยสมาชิกมาจากคณะกรรมการผูบริหาร

                                                           
267 เร่ืองเดียวกัน 
268 Ramadan, Abdel Meguid, Development of the Feminist Movement in 

Egypt, Egypt Cultural Bulletin, December 1949, หนา 9  
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หญิงของพรรควัฟดฺ นางพรอมกับผูนําสตรีอีกสองคนเดินทางไปยัง

ประเทศอิตาลีเพ่ือเขารวมประชุมดังกลาว ซึ่งท้ังหมดแตงกายแบบยุโรป

และไมคลุมศีรษะ หลังกลับจากประเทศอิตาลี นางเร่ิมเคล่ือนไหวเพ่ือ

สิทธิสตรีอยางจริงจัง269  ในเดือนมีนาคม ป 1927 ไดจัดการแสดงเพ่ือ

การกุศลในกรุงไคโร ซึ่งในงานน้ีผูนําการเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิแหงสตรีมา

รวมงานโดยท่ีไมคลุมศีรษะและแตงกายแบบยุโรป ซึ่งตอมาการแตงกาย

ลักษณะดังกลาวเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

 กาวตอไปของกลุมเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิของสตรีคือปฏิรูป

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสมรส เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว รัฐบาล

ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง ซึ่งประกอบดวยนักกฎหมายและ

นักวิชาการ ในป 1927 คณะกรรมการชุดน้ีไดเสนอแนะเกี่ยวกับ “การ

ปฏิรูป” การสมรสและการหยา 

 ในวันท่ี 11 มีนาคมคม 1928 กฎหมายใหมเกี่ยวกับการสมรส

และการหยาถูกบังคับใช หลังจากน้ันไดมีองคกรและสมาคมของสตรี

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เชนกลุมแนะแนวใหแกเด็กผูหญิง (Girl Guide 

Movement) กอตั้งในป ค.ศ. 1929  ภายใตการนําของ มุนีเราะฮฺ ศ็อบรีย 

ความนิยมขององคกรน้ีสามารถเห็นไดจากตัวเลขของจํานวนสมาชิกท่ี

เพ่ิมขึ้นเปนหน่ึงหมื่นส่ีพันคนในป 1948 

                                                           
269 Zaki,I., “The   Emancipation of Egyptian Women”,  Islamic Review,  

February, 1949, หนา 9 
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 ผลกระทบของวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการศึกษาแบบตะวันตก

สงผลตอประเทศมุสลิมบางประเทศเปนอยางมาก เชน อียิปต แมกระท่ัง

บรรดาอุละมาอฺบางทานซึ่งถือวาเปน “ทายาทบรรดานบี” ยังคลอยตาม

กับการเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิสตรีเชนเดียวกัน 

 เชค ริฟาอะฮฺ อัต-ตะฮฺตะวีย (Shaykh Rifa’ah at-Tahtawi) ก็

เปนนักปฏิรูปอีกคนหน่ึงท่ีรวมสมัยกับ เชค  อับดูฮ เขาเปนนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร รุนแรกท่ีถูกคัดเลือกโดยรัฐบาลอียิปตใหไป

ศึกษาตอในประเทศฝร่ังเศส เมื่อกลับมาแลวเขาไดกลายเปนบุคคลท่ีมี

บทบาทในประเทศอียิปตและทําหนา ท่ีสอนหนังสือตามแนวคิด

ตะวันตก270 เขาไดเขียนหนังสือมีชื่อวา The Honest Guide form Girls 

and Boys (ทางนําท่ีแทจริงสําหรับเด็กผูหญิงและเด็กผูชาย) ซึ่งตีพิมพ

ในกรุงไคโรเมื่อป ค.ศ. 1873 และเปนหนังสือท่ีสอนใหสตรีชาวอียิปต

เลียนแบบผูหญิงตะวันตก กอซิม อะมีน ก็เปนนักวิชาการอีกคนหน่ึงท่ี

รวมสมัยกับ เชค อับดูฮฺ และมีชีวิตอยูทันดูการเคล่ือนไหวและกิจกรรม

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิสตรี มีความเปนไปไดสูงวานักเขียนเหลาน้ีไดรับ

อิทธิพลจากแนวความคิดของ เชค ริฟาอะฮฺ อัต-ตะฮตะวีย  เชค อับดูฮฺได

เสียชีวิตในกรุงไคไร เมื่อป 1905 

                                                           
270 ‘Abdul-Ra’uf, Muhammad, The Islamic View of Woman and the Family, 

New York, 1977, p. 142. 
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 ไมเพียงแตประเทศอียิปตเทาน้ันท่ีไดท้ิงหลักคําสอนของอัล-กุ

รอานและอัซ-ซุนนะฮฺ โดยเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตะวันตกมา

แทนท่ี แตแนวความคิดเหลาน้ียังถูกเผยแพรในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ อีก

ดวย เมื่อเราเดินบนถนนในเมืองตางๆ ของประเทศอียิปตเสมือนหน่ึงวา

เราอยูในประเทศยุโรป จะพบสตรีสวมใสกระโปรงส้ันและชุดแตงกายท่ี

รัดตัวตามแบบตะวันตก ซึ่งสามารถพบเห็นโดยท่ัวไป นอกจากน้ีจะพบ

ไนทคลับและสถานท่ีเตนรําตามริมถนนเกือบทุกสาย การดื่มส่ิงมึนเมาไม

เปนท่ีตองหาม การเตนรําพ้ืนเมืองถูกคิดคนขึ้นมาในหลายรูปแบบ จนมีอุ

ละมาอฺบางทานใหการรับรองวาไมขัดตอหลักศาสนา ซึ่งนับวาเปนเร่ืองท่ี

นาเศราเปนอยางยิ่งสําหรับประชาชาติมุสลิมท้ังมวล 
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บทที ่ 12 

บทสงทาย 
 

 ทุกๆปลายทศวรรษจะมีส่ิงใหมๆถูกประดิษฐขึ้นมามากมาย ไม

วาจะเปนส่ือลามกตางๆ รายการทางโทรทัศน การเดินแฟชั่นโดยใชสตรี

เปนผูแสดง ไนทคลับ การละเลนตางๆ และอ่ืนๆ อีกมากมายซึ่งเปนส่ิงท่ี

แพรหลายในปจจุบัน 

 โดยท่ัวไปแลวเปนท่ีทราบกันดีวาทศวรรษท่ีผานมาจะมีอิทธิพล

ตอทศวรรษปจจุบัน วิล ดูรันท (Will Durant) ซึ่งเปนนักวิชาการท่ีมี

ชื่อเสียงคนหน่ึงของทวีปยุโรปพยายามเชื่อมโยงศตวรรษในอดีตกับ

ปจจุบันในการศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสตรีในทวีปยุโรป ในศตวรรษท่ี

สิบสองและสิบสามและมีขอสรุปออกมาวายุโรปในสมัยกลางเปนยุคแหง

ความไรคุณธรรมและศีลธรรมเหมือนกับสมัยกอนอิสลามของเรา 

 เพ่ือแสดงใหเห็นวาศตวรรษท่ีผานมาไดสงผลตอปจจุบัน

อยางไรน้ันนักวิชาการชาวคริสเตียน ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ

ของสตรีในยุคกลางในหนังสือท่ีชื่อวา The Age of faith (ยุคสมัยแหง

ความเชื่อ)โดยหนังสือเลมน้ีไดกลาวถึงความชั่วรายทางศีลธรรมท่ีเกิด

อยางแพรหลายในสมัยน้ัน วิล ดูรันท กลาววา   

 “ในชั้นเ รียน ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเลนอยาง

สนุกสนานและมั่วโลกีย งานฉลองของพวกเขาจะมีการดื่มส่ิงมึนเมา การ
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พนัน การเตนรําและการสนุกสนานทางเพศซึ่งยากท่ีจะเปล่ียนแปลง ใน

ปจจุบัน การพูดเปนไปอยางอิสระ การสาบานเปนท่ีแพรหลาย หายาก

สําหรับคนท่ีพูดแลวไมไดกลาวถึงเทวดา” 

 เมื่อมีการเปรียบเทียบกันแลว จะเห็นไดวาสถานการณท่ีเกิดขึ้น

ในโลกตะวันตกในปจจุบันและแมกระท่ังท่ีเกิดขึ้นในประเทศมุสลิมท่ี

พยายามเลียนแบบวิถีชีวิตแบบตะวันตก ก็ไมไดแตกตางจากสถานการณ

ท่ีเกิดขึ้นในยุคกอนๆ แตท่ีแตกตางก็คือวิธีการและเคร่ืองมืออุปกรณท่ีถูก

ประดิษฐขึ้นมาเพ่ือประกอบความชั่วเทาน้ันเอง 

 ในโลกตะวันตก เด็กท่ีมีอายุสิบหกปไดผานประสบการณทาง

เพศในรูบแบบตางๆ ซึ่งเหตุการณการน้ีเคยเกิดขึ้นในยุคกลาง ดังเห็นได

จากพิธีกรรมสารภาพบาปซึ่งจะกลาวถึงความชั่วรายท่ีไดกอไว เชน การ

รวมประเวณีระหวางพ่ีนองสายเลือดเดียวกัน 

 ความสัมพันธโดยปราศจากการสมรสเปนส่ิงท่ีแพรหลายตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน การขมขืนกลายเปนเร่ืองปกติ การสลับคูนอนระหวาง

สามีภรรยากลายเปนท่ีนิยมในสังคมซึ่งตองการความทาทายใหมๆ บุตร

นอกกฎหมายมีอยูท่ัวไปในสังคมตะวันตก 

 ความแตกตางกับสภาพในปจจุบันก็คือ วิชาเพศสัมพันธถูก

บรรจุในหลักสูตรมัธยมศึกษาและมีนักเรียนหญิงมากมายมีเพศสัมพันธ

ขณะท่ีมีอายุเพียงสิบสองปหรือบางคนอาจเกิดขึ้นกอนหนาน้ันเสียอีก 

 รักรวมเพศเปนส่ิงท่ีเปดเผยและถูกกฎหมายในหลายๆ ประเทศ 

หญิงโสเภณีซึ่งแพรหลายในเกือบทุกสถานท่ีน้ันไมใชปรากฎการณใหม
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แตเกิดขึ้นมานานแลวแตไดปรับเปล่ียนกลยุทธตามยุคสมัย หญิงบางคน

ในยุคกลางขายตัวตามทองถนนเพ่ือหารายไดเล้ียงชีพ  

 นัก ศึ กษ า ใ นม ห า วิท ย า ลัย ได จั ด ตั้ งศู น ย กล า ง เ พ่ื อ ห า

ประสบการณทางเพศ ถึงแมวาบทลงโทษของการผิดประเวณีจะมีความ

รุนแรงแตการผิดประเวณีกลับเกิดขึ้นอยางแพรหลายและกลายเปนเร่ือง

ธรรมดา  

 ในปจจุบันการลงโทษผูกระทําผิดประเวณีไมมีอีกตอไป หญิง

โสเภณีสามารถชักชวนลูกคาอยางเปดเผยและการรวมประเวณีสามารถ

กระทําโดยปราศจากการลงโทษและไมจําเปนตองปดบัง เพียงใหเปนไป

ตามเงื่อนไขของความสมัครใจ มีเพียงการขมขืนเทาน้ันท่ีผูกระทําผิด

จะตองรับโทษ ยุคกลางถือวาเปนยุคแหงการหลงระเริงโดยแทจริง แตใน

ปจจุบันสังคมตะวันตกมีความเลวรายยิ่งกวาน้ัน 

 ในปจจุบันมาตรการการตรวจสอบศีลธรรมของสาธารณชนได

ออนลงและถือวาไมมีความจําเปนอีกตอไป ผลท่ีตามมาก็คือการมี

เพศสัมพันธอยางไรขอบเขต การเปล้ืองผาและการสําสอนทางเพศของ

สังคมตะวันตก โรงละครกลายเปนศูนยกลางของการแสดงอนาจารอันไร

ศีลธรรมอยางรุนแรง ท่ีอยูอาศัยถูกประดับประดาดวยภาพเปลือยของ

ผูหญิงและภาพลามก  และหญิงโสเภณีเปนท่ีแพรหลายและไดรับการ

ยอมรับ เมืองบางแหงไดกลายเปนศูนยกลางของนักทองเท่ียวจากท่ัวทุก

มุมโลกท่ีตองการความบันเทิงและสนองตัณหาราคะของตัวเอง โลก
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สมัยใหม อุดมสมบูรณไปดวยความไรศีลธรรมดังเห็นไดจากงาน

วรรณกรรมใดท่ีปราศจากส่ิงดังกลาวขางตนแลวจะไมไดรับความนิยม

จากผูคนในสังคม ไมวาจะเปนบุคคลท่ัวไปหรือบุคคลในแวดวง

นักวิชาการ 

 นอกจากน้ีแลวยังมีความแตกแยกเกิดขึ้นในครอบครัว การหยา

ไมใชเร่ืองท่ีนาอับอายอีกตอไป ถึงขนาดท่ีวาหญิงบางคนนับอายุของ

ตัวเองดวยจํานวนของสามีท่ีนางเคยมี ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเคยเกิดข้ึน

ในยุคกอนซึ่งบาทหลวงจําตองเทศนอยางแข็งขันสําหรับผูท่ียังเปนโสดจน

กลายเปนขอบัญญัติอยางเปนทางการของโบสถ 

 ในหนังสือเลมน้ี เราไดเห็นถึง.ความแตกตางในจุดมุงหมาย

ระหวางโลกตะวันตกและวิถีทางของอิสลามซึ่งนําไปสูความแตกตางข้ัน

พ้ืนฐานของการจัดองคกรทางสังคมระหวางสองวัฒนธรรม จุดมุงหมาย

ของอิสลามคือการสรางความเปนระเบียบในสังคมโดยการแยกกิจกรรม

ของชายและหญิง ไมสนับสนุนและหามมิใหมีการปะปนระหวางชาย

หญิง และพยายามปองกันปจจัยท้ังหลายท่ีจะเปนอันตรายตอความสงบ

สุขของสังคม 

 ในทางกลับกัน จุดมุงหมายของอารยธรรมตะวันตกน้ันตองการ

ใหชายและหญิงมีวิถีชีวิตและกิจกรรมท่ีเหมือนกัน อุปสรรคใดท่ีขัดขวาง

การปะปนระหวางชายหญิงอยางอิสระเสรีจะตองถูกจํากัด ท้ังน้ีเพ่ือ

ความอิสระท่ีไมมีขีดจํากัดในการเชยชมความงามในเรือนรางซึ่งกันและ
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กัน สถานการณเชนน้ีไดทาทายและสรางความหายนะตอสถาบัน

ครอบครัวอยางรุนแรง 

 นักเขียนชาวตะวันตกท่ีสนับสนุนการกระทําท่ีไรศีลธรรมมี

หลายคนดวยกัน เชน  พอล อะดัม (Paul Adam) เขียนหนังสือท่ีชื่อ  Le 

Morale de L’Amour  โดยไดตําหนิวัยรุนท่ีกระทําเร่ืองไรสาระท่ีเชื่อวา

พวกเขาตกอยูในหวงแหงความรักอยางรุนแรงและอยูไมไดหากปราศจาก

คู รัก ส่ิง ท่ีเขาเชิญชวนก็คือใหดําเนินเปนไปตามธรรมชาติและมี

เพศสัมพันธเหมือนกับสัตวเดรัจฉาน กลาวคือการมีเพศสัมพันธ ท่ี

ปราศจากขอผูกมัดใดๆ มิฉะน้ันแลวความสัมพันธดังกลาวจะนําไปสูการ

สมรสในท่ีสุด 

 นอกจากน้ีนักเขียนสมัยใหมคนอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนใหยกเลิก

สถาบันการสมรสเพราะถือวาเปนสถาบันท่ีเกาแกซึ่งเปนความคิดท่ีจะนํา

ชนรุนหลังไปสูความหายนะ เปนความคิดท่ีทําใหบานไมอาจเปนท่ีฝาก

ฝงสําหรับสตรีตะวันตกอีกตอไป และการสมรสกลายเปนการเส่ียงโชค

ประเภทหน่ึง 

 ความผิดหวังในความรัก สตรีขาดการเหลียวแล เด็กถูกทอดท้ิง 

นางบําเรอและหญิงขางถนนเปนส่ิงท่ีสามารถเห็นท่ัวไปในชีวิตของ

ชาวตะวันตก ผูหญิงชาวตะวันตกถือวาเปนมนุษยท่ีไมมีความสุขอยาง

แทจริงบนโลกน้ี และสภาพของพวกนางไดกอใหเกิดปญหาทางสังคม
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และศีลธรรมอยางรุนแรงซึ่งพวกเขามีความพยายามท่ีจะแกหรืออยาง

นอยสามารถบรรเทาแตก็ไมประสบความสําเร็จ 

 สําหรับอิสลามแลวความเขาใจเกี่ยวกับความเทาเทียมระหวาง

หญิงและชายจะมีความแตกตางกับความคิดของชาวตะวันตกโดยส้ินเชงิ

เน่ืองจากอิสลามมองวาความเทาเทียมดังกลาวขึ้นอยูกับธรรมชาติของ

เพศท้ังสองและขึ้นอยูกับความรับผิดชอบและความสามารถในการ

ประกอบคุณงามความดีและมีความยําเกรงตออัลลอฮฺ  ดังคําอธิบาย

ของอัล-กุรอานและหะดีษของทานนบี ดังน้ันความเสมอภาคระหวางเพศ

ท้ังสองคือหลักการของอิสลาม แตความเสมอภาคมิไดหมายความวา

หญิงตองเหมือนกับชาย อัลลอฮฺทรงประทานความแตกตางในเร่ืองของ

สรีระรางกายแกชายและหญิงเน่ืองจากวาพระองคตั้งใจใหพวกเขา

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันไป 

 อัลลอฮฺไดทรงมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบท่ีเทาเทียมระหวาง

ผูชายและผูหญิง ดวยเหตุน้ีเองท่ีผูชายและผูหญิงมุสลิมมีความเสมอ

ภาคกัน นักวิชาการสมัยใหมไดเรียกรองใหผูหญิงมุสลิมตอสูเพ่ือความ

เสมอภาคกับผูชาย แตคําชักชวนของพวกเขาเหลา น้ันไม เปนผล

เน่ืองจากวาผูหญิงมุสลิมมีส่ิงดังกลาวอยูแลว เปนเวลาสิบส่ีศตวรรษ

มาแลวท่ีอัลลอฮฺทรงประทานคําส่ังดังกลาว คําชักชวนของนักวิชาการ

ดังกลาวเปนการชักจูงท่ีผิด แตจะไดผลกับบุคคลท่ีไมมีความรูและไม

สนใจในหลักการของศาสนาเทาน้ัน 
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 อยางไรก็ตามสถาบันครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีจะตอง

มอบความไววางใจใหแกหัวหนาครอบครัวซึ่งเปนผูรับภาระหนาท่ีในการ

ดูแลครอบครัว ดังท่ีคอัลลอฮฺตรัสไววา   

ِي ِمۡثُل  لَُهنّ وَ ﴿ َّ ۗ  َعَلۡيِهنّ  َولِلّرَِجالِ  بِٱلَۡمۡعُروِف�  َعلَۡيِهنّ  ٱ ُ  َدرََجةٞ َّ  َعزِ�زٌ  َوٱ
 ]  ٢٢٨: القةي[ ﴾ ٢ َحِكيمٌ 

ความวา และพวกนางน้ันจะไดรับเชนเดียวกับส่ิงท่ีเปนหนาท่ีของพวก

นางจะตองปฏิบัติโดยชอบธรรม และสําหรับบรรดาชายน้ันมีฐานะเหนือ

พวกนางขั้นหน่ึงและอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ P270F

271 

 

 คําวา “ระดับขั้น” ไดถูกอธิบายไปแลวกอนหนาน้ีซึ่งมิได

หมายความวา  ความเหนือเด็ดขาดของผูชายในฐานะท่ีเปนมนุษยคน

หน่ึง แตหมายถึงภาระหนาท่ีท่ีเขามีอยู ผูชายมีรางกายท่ีแข็งแรง ดังน้ัน

จึงถูกกําหนดใหมีภาระหนาท่ีในการหาปจจัยยังชีพ ปกปองและเปนผูนํา

ของครอบครัว สวนภรรยาทําหนาท่ีในฐานะเปนมารดา คือดูแลลูกๆ และ

จัดบานใหเกิดความระเบียบเรียบรอยและใหความสะดวกสบายและ

ความเมตตาใหแกสมาชิกในครอบครัว ซึ่งถือวาเปนหนาท่ีท่ีสมบูรณแบบ

ของผูหญิง ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของผูชายท่ีจะตองหารายไดและจัดหา

ส่ิงจําเปนสําหรับครอบครัวและผูหญิงไมตองรับภาระหนาท่ีดังกลาว

ถึงแมวานางจะมีฐานะรํ่ารวยก็ตาม 

                                                           
271 อัล-บะกอรอฮฺ (2): 228 
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 ความมีเกียรติและคุณธรรมของสตรีถูกกลาวในหลายอายะฮฺ

ของอัล–กุรอานและในหะดีษของทานนบี ดวยเหตุน้ีอัลลอฮฺไดกําหนด

บทลงโทษท่ีรุนแรงสําหรับผูท่ีใสรายปายสีผูหญิงบริสุทธิ์วาไดกระทําผิด

ประเวณี272 ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการกระทําท่ีไรความรับผิดชอบและทําให

สังคมปลอดจากส่ิงเลวรายดังกลาว นอกจากน้ีแลวอิสลามยังไดหามฆา

เด็กทารกดังท่ีเคยเกิดขึ้นในสังคมอาหรับสมัยกอนอิสลาม ท้ังน้ีเพ่ือ

ปกปองชีวิตและเกียรติยศของผูหญิงและใหความเมตตาปราณีแกเด็ก

ทารกเพศหญิง 

 นอกจากน้ีเราจะเห็นไดวามารดาจะไดรับการเชิดชูในอิสลาม

ดังท่ีทานนบีไดกลาววา “สวนสวรรคอยูใตฝาเทาของมารดา” และอัล-กุ

รอานไดส่ังใหปฏิบัติอยางดีตอมารดาเน่ืองมาจากวา “….นางไดอุมครรภ

ดวยความยากลําบาก”273  และเน่ืองจากวานางไดดูแลบุตรของนางใน

ขณะท่ียังชวยตัวเองไมได ภาระหนาท่ีของผูชายคนหน่ึงท่ีมี่ตอมารดา

ยิ่งใหญกวาภาระหนาท่ีของนางท่ีมีตอบิดาตามหลักคําสอนของทานนบี 

(ความสันติสุขจงมีแดทาน) 

 นอกจากน้ัน  เรายังไดรับรูอีกวาสตรีสมควรท่ีจะไดรับการศึกษา  

เกี่ยวกับเร่ืองน้ีผูหญิงและผูชายมีสิทธิท่ีเทาเทียมกัน เน่ืองจากวาทานนบี

                                                           
272 อันนูร (24): 4 
273 ลุกมาน (31): 14. 
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ไดกลาววามุสลิมทุกคนตองศึกษา “ตั้งแตในเปลจนถึงหลุมฝงศพ” โดย

สรุปแลวอิสลามเปนศาสนาท่ีใหสิทธิแกหญิงและผูชายอยางเทาเทียมกัน 

 อยางไรก็ตาม เยาวชนมุสลิมท่ีจบการศึกษาจากประเทศ

อาหรับและประเทศมุสลิมอ่ืนๆ รวมท้ังในประเทศท่ีมิใชมุสลิมยอมตกเอยู

ภายใต อิทธิพลของความคิด ท่ี ผิดๆ โดยท่ีพวกเขาเหลา น้ันนิยม

แนวความคิดของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยาและนัก

เศรษฐศาสตรชาวตะวันตก เชนทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด  ซึ่งตอมา

นักจิตวิทยาของยุโรปเองไมยอมรับทฤษฎีน้ีแตยังเปนท่ียอมรับของ

นักวิชาการมุสลิมหลายคนโดยปราศจากการวิเคราะหถึงความถูกตอง

ของทฤษฎีดังกลาวโดยใชบรรทัดฐานของอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของ

ทานนบี 

 นางมัรยัม ญะมีละฮฺ หญิงชาวอเมริกันซึ่งเปนชาวยิวท่ีเขารับ

นับถืออิสลามและไดอุทิศตนเพ่ือประชาชาติมุสลิมอยางขันแข็งผานทาง

งานเขียนของเธอ ไดใหปาฐกถาแกสตรีมุสลิมในประเทศปากีสถานไววา 

: 

 “ส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดในขณะน้ีสําหรับสังคมมุสลิมคือ การท่ีสตรีท่ี

เปนปญญาชนและมีความสามารถตลอดจนมีความศรัทธาท่ีแรงกลา

จะตองจัดตั้งองคกรเพ่ือความเคล่ือนไหวสําหรับผูหญิงและใหบุตรของ

พวกนางเขามามีสวนรวมในองคกรดังกลาว ความพยายามของมารดาใน
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การอบรมบุตรใหอยูในแนวทางของอิสลามยังไมเพียงพอตอการ

เผชิญหนากับส่ิงเลวรายท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 

 “ขาพเจาคิดวาส่ิงแรกท่ีมารดามุสลิมทุกคนท่ีตองการฟนฟู

หลักการอิสลามจะตองกระทําก็คือจะตองกระตุนใหลูกๆ ของพวกนางให

อยูในองคกรท่ีมีความเคล่ือนไหวทางศาสนา เราจะคาดหวังในตัวลูกๆ 

ของเราใหรักอิสลามไดอยางไรในเมื่อทุกส่ิงทุกอยางท่ีพวกเขาเรียนรูจาก

โรงเรียนและในสังคมนอกบานน้ันอยูตรงกันขามกับส่ิงท่ีเรากําลัง

ดําเนินการอยู ถาหากเรามัวแตสนใจกับหนาท่ีการงานและปญหา

สวนตัวแลวโดยท่ีไมสนใจกับปญหาเหลาน้ันเลย แนนอนลูกๆ ของเราท่ี

กําลังเติบโตเปนหนุมสาวจะตองพัวพันกับส่ิงท่ีเกี่ยวกับแฟชั่น ภาพยนตร 

ดารานักรอง การแสดงเวทีตางๆ  และกีฬาหลากหลายประเภทตาง ๆ 

เทาน้ัน  

 บรรดาลูกๆ ของเราไดกระทําส่ิงดังกลาวมิไดเกิดจากสันดานท่ี

ชั่วราย แตเกิดจากส่ิงแวดลอมรอบขางท่ีไดสอนพวกเขา และเราเองไมมี

มาตรการใดๆ เลยท่ีจะยับยั้งส่ิงชั่วรายดังกลาว ดังน้ันเพ่ือตอสูกับส่ิงชั่ว

รายดังกลาว สตรีท่ีประสงคจะฟนฟูหลักการอิสลามอยางบริสุทธิใจ

จะตองรวมตัวและทํางานรวมกันในการกอตั้งโรงเรียนอิสลามระดับ

ประถมศึกษา เพ่ือสามารถใหความรูแกเด็กๆ ตามหลักคําสอนในอัล–กุ

รอานและซุนนะฮฺของทานนบี (ความสันติสุขจงมีแดทาน) ตลอดจนวิถี

ชีวิตของบรรดานักปราชญมุสลิมท้ังในอดีตและปจจุบันและความรูขั้น

พ้ืนฐานในวิชาภาษาอาหรับ 
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 นอกจากน้ีแลวเราจะตองสอนพวกเขาในเร่ืองของ วูฎอฺ (การ

อาบนํ้าละหมาด)  และ เศาะลาฮฺ (การละหมาด) มิใชเฉพาะในสวนของ

วิธีการเทาน้ัน  แตยังจะตองบอกถึงประโยชนของการกระทําดังกลาว

ดวย ในระยะเร่ิมแรกการเรียนการสอนอาจจะกําหนดท่ีบานกอนและ

หนังสือเรียนเกี่ยวกับอิสลามในประเทศน้ีมีราคาถูก ดวยเหตุน้ีคาใชจาย

จึงมีไมมาก  แตท่ีสําคัญท่ีสุดคือองคกรปญญาชน เวลา บุคลากรและ

ความชํานาญการ เทาท่ีขาพเจาไดสังเกตเห็นวาในประเทศปากีสถานมี

มารดามากมายท่ีประกอบพิธีละหมาดและปฏิบัติพิธีกรรมทุกอยางใน

ศาสนาดวยความตั้งใจ แตมารดาเหลาน้ีกลับไมสามารถสอนใหลูกๆ 

ปฏิบัติดังเชนพวกนางได 

 จุดบกพรองท่ีสําคัญท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันก็คือ การอานอัล-กุ

รอานของมุสลิมโดยปราศจากความเขาใจความหมายท่ีแทจริง ถามุสลิม

ถูกสอนใหเขาใจและสามารถปฏิบัติส่ิงท่ีถูกกลาวในอัล-กุรอานแลว 

แนนอนโลกมุสลิมจะพบกับการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ” 

 นางมัรยัม ญะมีละฮฺยังไดกลาวถึงบทบาทของสตรีมุสลิมใน

โลกปจจุบันในการปรับปรุงสังคมมุสลิมใหเกิดความสมบูรณตอไปอีกวา 

 “เน่ืองจากหนาท่ีความรับผิดชอบเบ้ืองตนในการเล้ียงดูลูกเปน

ของมารดา ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีของนางท่ีจะตองปลูกฝงคุณธรรม จิต

วิญญาณ และพฤติกรรมท่ีดีใหแกบุตรซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในวัน

ขางหนา การใหการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามแกสตรีท่ีกําลังจะเปนมารดา

ในอนาคตน้ันเปนส่ิงท่ีจะหลีกเล่ียงมิไดเด็ดขาด และความไมรูหนังสือ
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ของพวกนางจะตองไดรับการแกไขอยางเรงดวนดวยการจัดตั้งโรงเรียน

และวิทยาลัยสําหรับสตรีโดยเฉพาะ นอกจากน้ีแลวองคกรยังจะตองจัด

การศึกษาเกี่ยวกับอิสลามใหแกสตรีในรูปแบบนอกระบบโรงเรียนอีกดวย 

การเคล่ือนไหวเพ่ืออิสลามจะไมมีวันประสบความสําเร็จตราบใดท่ีสตรี

ไมไดรับการศึกษาและการฝกอบรม ตลอดจนการขาดระเบียบของพวก

นาง 

 มารดาท่ีไมไดการศึกษาไมสามารถเล้ียงดูและอบรมส่ังสอนลูก

ใหเปนมุสลิมท่ีดีได โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะการณของโลกปจจุบัน”274  

 

บทสรุปของทางนําอัล-กุรอานสําหรับผูชายและสตรีมุสลิม 

 ในบทสรุปเราควรลงทายดวยอายะฮฺของซูเราะฮฺอัล-มุอฺมีนูน ซึง่

ไดชี้ใหเห็นแนวทางท่ีจะนําไปสูความสําเร็จและความรุงเรืองท่ีแทจริง 

พรอมกันน้ันไดกําหนดกุญแจดอกสําคัญท่ีจะทําใหหลุดพนจากความ

ทุกขระทมและความชั่วรายและจะทําใหมุสลิมบรรลุถึงจุดมุงหมายสูงสุด

ในท่ีสุด  กุญแจสําคัญดังกลาวมี 7 ประการดวยกัน ไดแก 

(1) การถอมตน 

(2) การหลีกเล่ียงความหยิ่งยโส 

(3) การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 

(4) ความบริสุทธิ์ทางเพศ 

                                                           
274 Maryam Jameelah Answers Questions, The Criterion, p.46. 
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(5) ซื่อสัตยตอส่ิงท่ีไดรับมอบหมาย 

(6) ซื่อสัตยตอสัญญาขอตกลง 

(7) มีความตองการท่ีจะใกลชิดกับอัลลอฮฺอยางแนวแน 

 

อัลลอฮตฺรัสวา 

َۡلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ُنونَ ٱلُۡمۡؤمِ  أ َّ ُعونَ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  ٱ َِ ِينَ  ٢ َ�ٰ َّ  َعنِ  ُهمۡ  َوٱ
ِينَ  ٣ ُمۡعرُِضونَ  ٱلّلۡغوِ  َّ ِينَ  ٤ َ�ٰعِلُونَ  لِلّزَكٰوةِ  ُهمۡ  َوٱ َّ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  َوٱ

ٰ  إِّ�  ٥ َ�ٰفُِظونَ  ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َ�َ
َ
وۡ  أ

َ
يَۡ�ُٰنُهمۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
َّهُ  َ ِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  مۡ ََإ

َمنِ  ََ  ٰ�َََ ٰ�َِك  َ�ٰلَِك  َوَرآءَ  ٱۡ� َّ ْو
ُ
ِينَ  ٧ ٱۡلَعاُدونَ  ُهمُ  ََأ َّ َ�َٰ�َِِٰهمۡ  ُهمۡ  َوٱ

َ
�ِ 

ِينَ  ٨ َ�ُٰعونَ  وََ�ۡهِدهِمۡ  َّ ٰ  ُهمۡ  َوٱ ٰتِِهمۡ  َ�َ ََ َاَُِظونَ  َصلَ ٰ�َِك  ٩ َُ َّ ْو
ُ
 ُهمُ  أ

ٰرِثُونَ  ََ ِينَ  ١ ٱۡل َّ ونَ  َِيَها ُهمۡ  ٱۡلِفۡرَدۡوَس  يَرِثُونَ  ٱ  ]  ١١  ،١: اأؤمنون[ ﴾ ١ َ�ِٰ�ُ

ความวา แนนอนบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จแลว บรรดาผูท่ี

พวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนในเวลาละหมาดของพวกเขา และบรรดา

ผูท่ีพวกเขาเปนผูผินหลังใหจากเร่ืองไรสาระตางๆ และบรรดาผูท่ีพวกเขา

เปนผูบริจาคซะกาต และบรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูรักษา (ไวซึ่งความ

บริสุทธิ์ของ) ทวารของพวกเขา เวนแตแกบรรดาภรรยาของพวกเขา หรือ

ท่ีมือขวาของพวกเขาครอบครอง (คือทาสี) ในกรณีเชนน้ันพวกเขาจะไม

ถูกตําหนิ ฉะน้ันผูใดแสวงหาอ่ืนจากน้ัน ชนเหลาน้ันพวกเขาก็เปนผู

ละเมิด และบรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูเอาใจใสตอส่ิงท่ีไดรับมอบหมายของ

พวกเขา และสัญญาของพวกเขา และบรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูรักษาการ
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ละหมาดของพวกเขา ชนเหลาน้ีแหละพวกเขาเปนทายาท ซึ่งพวกเขาจะ

ไดรับมรดกสวนสวรรคชั้นฟรเดาสฺ พวกเขาจะพํานักอยูในน้ันตลอด

กาล275  

 

การปองกันการผิดประเวณีของท้ังชายและหญิงจะถูกกลาวใน

อายะฮฺขางตน ท้ังน้ีเพ่ือความบริสุทธิของจิตวิญญาณในโลกน้ี การถอม

ตนในขณะท่ีละหมาดจะชวยปองกันใหหลุดพนจากความชั่วรายทุกชนิด 

การเอ้ือเฟอเผ่ือแผสามารถสรางความรักความผูกพันระหวางมนุษย

ดวยกันและจะทําใหมนุษยไมคิดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ท้ังยังสามารถ

กําจัดส่ิงยั่วยวนและความโลภท้ังหลาย ตลอดจนทําใหชีวิตมีคายิ่งขึ้น 

การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีหยิ่งยโสจะชวยใหมนุษยเกิดความถอมตนมาก

ยิ่งขึ้น การปองกันการผิดประเวณีและการกดขี่ทางเพศจะชวยสรางให

สังคมเกิดความสงบสุข 

  

เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา มนุษยทุกคนมีความตองการทางเพศหรือ

กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ มนุษยทุกคนมีสัญชาตญาณทางเพศ ซึ่งจะเปน

ตัวกําหนดความบริสุทธิหรือความต่ําตอยของคนๆ หน่ึง ดังน้ันการ

ควบคุมตนเองและความตองการทางเพศมีความสําคัญเปนอยางยิ่งใน

การยกระดับของจิตวิญญาณ น่ีคือเหตุผลท่ีบทลงโทษของการผิด

                                                           
275 อัล-กุรอาน, อัล-มุอฺมินูน(23): 1-11 
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ประเวณี  (ซีนา) มีความรุนแรงและเปนมาตรการท่ีเขมงวดในการปองกัน

ใหมุสลิมหลุดพนจากการกระทําส่ิงดังกลาว ซึ่งจะสรางความหายนะแก

ปจเจกชนและสังคมโดยสวนรวม 

 

 ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหอิสลามส่ังใหสามีและภรรยาให

เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนส่ิงท่ีอัลลอฮฺและทานนบีไดกําชับในอัล-กุ

รอานและอัล-หะดีษ  ตลอดจนส่ิงท่ีทานนบีแสดงใหเห็นผานการกระทํา

จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําสังคมไปสูความเปนระเบียบและสงบสุขท่ี

ยั่งยืน 
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