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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานยี ิง่เสมอ  
การสรรเสรญิท ัง้มวลเป็นสิทธขิองอัลลอฮฺ   เราขอสรรเสริญพระองค์ 

เราความช่วยเหลือจากพระองค์    เราขออภัยโทษจากพระองค์   ขอความ
คุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความชัว่ ร้ายในตัวของเรา   จากการงานท ี่
เลวร้ายของเรา  ผู้ใดกต็ามท ีอ่ัลลอฮฺทรงน าทาง   เขาจะไม่หลงทาง   และผู้ใด
ท ีอ่ัลลอฮฺทรงให้เขาหลงทาง  กจ็ะไม่มผู้ีใดน าทางเขา   ข้าพเจ้าขอปฎิญานตน
ว่า  ไม่มพีระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เด ียวเท่านัน้   และไม่มีภาคี
ใดๆ ส าหรบัพระองค์  และข้าพเจ้าขอปฎิญานตนว่ามุหมัมดัคอื บ่าว และศาสน
ทูตแห่งพระองค์ ขอความสันตสุิขจงมแีด่ท่าน และครอบครัวของท่าน   สาวก
ของท่าน และบรรดาผู้ปฏิบัตติามเขาเหล่านัน้ด้วยความดงีาม  

 อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า :  
 “โอ้มนุษยชาติทัง้หลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้า
จากเพศชาย และเพศหญิง  และเราได้ให้พวกเจ้าแยก
เป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะได้ร ู้จ ักก ัน  แท้จริงผู้ ท่ีมี
เกียรติย่ิงในหมู่พวกเจ้า ณ ท่ีอัลลอฮฺนั้น คือผู้ ท่ีมี
ความย าเกรงย่ิงในหมู่พวกเจ้า” (อัล-หุญุรอต : 13)  

อนึง่ ถอืเป็นความผดิอันใหญ่หลวง ส าหรบัการกล่าวถงึอิสลามในสิ่งท ี่
ไม่เป็นความจรงิ ตวัอย่างเช่น การเข้าใจว่า  อิสลามคือศาสนาท ี่ไม่ให้เก ียรติ



เเก่สตร ี หรอืไม่เคารพเธออย่างสมควร   อิสลามคอืศาสนาท ีข่่มเหง เเละรังแก
สตรมีาตลอด 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ได้ตรสัไว้ในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า :  
 “หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง กอ็าจเป็นไปได้ว่า การ
ท่ีพวกเจ้าเกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวกนัอัลลอฮฺกท็รงให้
มีในส่ิงนัน้ซึ่งความดีอันมากมาย” (อัน-นสิาอ์ : 19) 

 เเละอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ได้ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานอีกว่า: 
 “และหน่ึงจากสญัญาณทัง้หลายของพระองค์คือ  ทรง
สร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า  เพื่อ
พวกเจ้าจะได้มีความสขุอยู่ก ับนาง และทรงมีความ
รกัใคร่ และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า  แท้จริงใน
ก าร น้ี  แ น่นอน  ย่อ มเ ป็นสัญญาณแก่ห มู่ชน ผู้
ใคร่ครวญ” (อัรฺรูม : 21) 

ในโลกยุคปจัจุบันนี้เราจะเหน็กนับ่อยครัง้ว่า มีกลุ่ม และองค์กรต่างๆ 
ได้ออกมาเคลือ่นไหวในการเรยีกร้องเพื่อสิทธิสตรี เเละความอิสระของเธอ    
ด้วยจุดประสงค์คอื ต้องการความเท่าเท ียมกันระหว่างชาย และหญิง   การ
เรยีกร้องในลกัษณะนี้อาจได้รบัการยอมรบั  หากกระท าในสังคมท ี่ไม่เคยให้
ความยุตธิรรมเเก่เหล่าสตร ีหรอืไม่เคยเคารพสิทธิความชอบธรรมของพวก
เธอเลย แต่ในสังคมมุสลิมมีการเคารพสิทธิ เเละให้อิสรภาพเเก่พวกเธอ
อย่างสม ่าเสมอนบัตัง้เเต่ยุคเริม่เเรกของอิสลามก่อนท ีพ่วกเธอจะเรียกร้องสิ ทธิ
ของพวกเธอเองเสียอีก การเรยีกร้องดงักล่าวข้างต้นจึงถือ เป็นเรื่องน่าข ันย ิ่ง 
อันเนือ่งจากว่าอิสลามได้วางกรอบ และจดัระเบียบของสิทธิความชอบธรรม
เหล่านัน้ไว้ในข้อบังคบัทางศาสนาประการหนึ่งท ี่ม ิอาจต่อรองได้ ซึ่งอาจจะ
สร้างความคลางแคลงใจให้ก ับ ผู้คนในสังคมท ี่มิได้ มีความเข้าใจในระบอบ
อิสลาม แต่กระนัน้กเ็ป็นไปได้ว่า อาจจะมผู้ีท ีข่่มเหงรงัเเกสตรีหรือละเมิดสิทธิ



ของเธอในสังคมมุสลมิบางสังคม เพราะความบกพร่องในการปฏิบัต ิตามค า
สอนของอิสลามนัน่เอง 

เเท้จรงิเเล้ว  บรรดาผู้คนท ีไ่ด้เรยีกร้องเพือ่ความอิสระ เเละสิทธิของ
สตร ี- ตามท ีพ่วกเขากล่าวอ้าง1 - กค็งไม่พ้นจากจุดประสงค์ดงัต่อไปนี้ :  

1- ต้องการปลดปล่อยสตรใีห้เป็นอิสรเสร ี 
2- เพือ่ให้สตรไีด้รบัความเท่าเทยีมกนักบัผู้ชาย 
3- เรยีกร้องสิทธคิวามชอบธรรมของสตร ี

นี้คอืหนงัสือเล่มเลก็ๆ เล่มหนึ่ง ซึ่งผู้เข ียนเพียงเเต่จะมีส่วนร่วมใน
การท าความเข้าใจบางอย่างเก ีย่วกบัอิสลาม หวงัว่าหนงัสือเล่มนี้จะเป็นสื่อท ี่ด ี
เเก่ผู้สนใจอิสลามท ัง้หลายท ีก่ าลงัจะศกึษาเกีย่วกบัอิสลาม  เเละหวังอย่างย ิ่ง
ว่าหนงัสือเล่มนี้จะมส่ีวนในการสร้างความเข้าใจท ีด่เีเก่ทุกคนท ี่ก าลังเข้าใจผิด
เก ีย่วกบัอิสลามเเละเกีย่วกบัสตรใีนอิสลาม 

ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้อิสลามเป็นทางน าเเละเป็นศาสนาท ี่อยู่
เคยีงคู่ชาวโลกตลอดไป อามนี 

อับดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัช -ชหีะฮฺ  กรุงรยิาด   
                       ฮ.ศ 1431  

                                                                 

1 ถ้าไม่เช่นนัน้เเล้ว  ไหนล่ะสิ่งท่ีพวกเขาเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิของผู้ คนท่ีโดน
ไล่ฆ่าฟันหรือโดนยึดถ่ินกําเนิดของพวกเขา  ซ่ึงบางทีพวกเขาโดนขับไล่ออกจากมัน
โดนยึดทรัพย์สมบตัิ? ไหนล่ะสิ่งท่ีพวกเขาเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิของเหล่าผู้
ยากไร้อดอยากเเละบรรดาคนป่วยท่ีเราพบเห็นในบางประเทศท่ียากจนในโลกนี ้   
ดังนัน้ พวกเราเพียงเเค่ขอร้องให้พวกเขาอย่าขัดขวางในการปฏิบัติหน้า ท่ีของ
ประเทศมุสลิม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชนเหล่านัน้  ทัง้ๆ ท่ีจุดประสงค์คือ การภักดี
ต่ออัลลอฮฺ เเละเเสวงผลบุญจากพระองค์เท่านัน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

   ค าน า 
   สารบัญ  

 การเรยีกร้องเพือ่ปลดปล่อยสตรใีห้เป็นอิสระ  | 1 
 การเรยีกร้องให้สตรไีด้รบัความเท่าเทยีมกันเสมอชาย  | 4 
 การเรยีกร้องเพือ่สิทธคิวามชอบธรรมของสตร ี  | 6 
 สิทธทิ ัว่ไปของสตรใีนอิสลาม  | 8 
 ความเป็นอยู่ของสตรใีนยุคก่อนอิสลาม  | 16 
 สิทธขิองสตรใีนฐานะบุตรสาว  | 30 
 สิทธขิองสตรใีนฐานะภรรยา  | 40 
 สิทธขิองสตรใีนฐานะแม่  | 54 
 สิทธขิองสตรใีนฐานะผู้หญิงท ัว่ไปในสังคม  | 65 
 ความเข้าใจผดิบางประการเกีย่วกบัสตรใีนอิสลาม  | 69 
 การมภีรรยามากกว่าหนึ่งในอิสลาม  | 78 
 สตรแีละเรือ่งการเป็นพยาน  | 87 
 สิทธสิตรดี้านการเป็นผู้น าในครอบครวั  | 91 
 สิทธขิองสตรใีนเรือ่งมรดก  | 95 
 สิทธแิละการชดใช้ค่าเสียหายอันเนือ่งจากฆาตกรรม  | 102 
 ความเข้าใจผดิเก ีย่วกบัการท างานของผู้หญิง  | 104 
 ความเข้าใจผดิเก ีย่วกบัสิทธ ิในการหย่า  

  ของผู้ชายและผู้หญิง | 109 



- สารบัญ (ต่อ) - 
 

 ความเข้าใจผดิเก ีย่วกบัความไม่เสมอภาค  
  ระหว่างชายหญิง ด้านการจดัการพธิ ีแต่งงาน | 113 

 ความเข้าใจผดิเก ีย่วกบัการเดินทางของผู้หญิง  
  โดยไม่ผู้ปกครอง | 117 

 ความเข้าใจผดิเก ีย่วกบัการตสีตรี | 119 
 ค าท้ายบท | 124 



 
 

ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอสิลาม | 1 

 

 คําว่า ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ  ฟงัดูเหมอืนว่าเธอนัน้กําลังโดนกีดกัน
จนไม่มอีิสระเลย ซึง่เป็นการกล่าวท ีห่่างไกลจากความเป็นจริงมาก เพราะบ่ง
บอกให้เราเข้าใจว่า สตรเีปรยีบเสมอืนทาสคนหนึง่ท ีส่มควรปลดปล่อยเธอให้
เป็นอิสระ พงึรู้เถดิว่า ความอิสระท ีใ่ห้ความหมายอย่าง ไม่มีขอบเขตนัน้เป็น
เรือ่งท ี่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากว่าตามธรรมชาติของมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้
ขอบเขต  ท ัง้นี้กเ็พราะความสามารถ เเละพลังของมนุษย์มีข ีดจํากัด ดังนัน้
ถงึเเม้ว่ามนุษย์จะอาศยัอยู่ในสังคมท ีก่้าวหน้าหรอืสังคมสมัยเก่าด ัง้เด ิมก็ตาม 
ล้วนย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึง่คอยควบคุมการดําเนินช ีว ิตของพวกเขา 
หรอืคอยจดัระเบียบความเรยีบร้อยของชวีติเเต่ละวนัของพวกเขา    เช่นนี้ เรา
จะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ร ับอิสระกระนัน้หรือ  ?  ด ังกล่าวนี้ เราจะเห ็นได้ว่า
ความอิสระย่อมมขีอบเขต ซึง่เมือ่ใดกต็ามท ีค่วามอิสระของมนุษย์เก ินเลยเกิน
ขอบเขต  มนุษย์กค็งไม่ต่างอะไรจากสัตว์ท ี่ไม่มีการเคารพกฎระเบียบเเละ
กฎหมายใดๆ ท ัง้สิ้น 



 
 

2 | ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอสิลาม 

ดร. เฮนรี่ มาโคว์ ( PhD Henry  Makow )1 กล่าวว่า  “เเท้จริงเเล้ว
การเรยีกร้องเพือ่อิสระของสตรคีอื การหลอกลวงชนดิหนึง่ในโลกปจัจุบัน  การ
หลอกลวงท ีโ่หดเห ี้ยมทําให้สตรอีเมรกิาหลงผดิ เเละทําลายอารยธรรมยุโรป”  

อิสลาม เป็นศาสนาเเรกท ี่ให้อิสระเเก่สตรีในการเข้าร่วมกับสังคม
ส่วนรวมโดยตรง  แต่ความอิสระนัน้ย่อมมีขอบเขตภายใต้การดูแลและการ
อนุญาตของผู้ปกครองของเธอ  หรอืผู้รบัหน้าท ีดู่เเลเธอเท่านัน้  เพื่อปกป้องมิ
ให้เธอเสื่อมเสียเกยีรต ิไร้ค่าไร้ราคา ซึ่งความอิสระในทํานองนี้ก ็มีขอบเขต
จํากดัสําหรบับุรุษเช่นเดยีวกนั  

ความอิสระในอิ สลามท ี่เเท้จริง  ค ือตามนิยามข องท่านศาสนทู ต    
มุหมัมดั – ขอความสันตจิงมเีเด่ท่าน - กล่าวความว่า : ‚อุปมาผู้ ท่ียืนหยัด
บนขอบเขตแห่งอัลลอฮฺกบัผู้ท่ีล่วงเกินนัน้ ด ัง่คนกลุ่มหน่ึงซึ่งทัง้หมดอยู่
ในเรือลาํเดียวกนั บางคนได้อยู่ชัน้บน  บางคนได้อยู่ชัน้ล่าง   สําหรับคน
ท่ีอยู่ชัน้ล่างต้องเดินผ่านคนชัน้บนเม่ือต้องการตกัน้ํามาใช้  ด ัง นั้นพวก
เขาจึงกล่าวว่า  ถา้พวกเราเจาะรท่ีูไหนสกัเเห่งใกล้ตวัเรา  พวกเราคงไม่
จาํเป็นต้องไปรบกวนคนชัน้บน  ฉะนัน้ถ้าพวกเขาละเลย เเละวางเฉย
ปล่อยให้คนท่ีอยู่ชัน้ล่างกระทําในส่ิง ท่ีพวกเขาต้องการ โดยไม่ห้าม
ปรามกนั  พวกเขาทัง้หมดต้องเผชิญกบัความหายนะ หากพวกเขาต่าง
ห้ามปรามซึ่งกนัและกนั พวกท่ีอยู่ชัน้ล่างเเละทุกคนก ็จะปลอดภัยก ัน
หมด‛ 2 

                                                                 

1  นักวิชาการชาวอเมริกา  นักวิจัยเเละผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านสังคมสตรีระดบัโลก 
( ดูวารสารอิสลามท่ีช่ือ อัลมุสตักบลั อัลอิสลามีย์  ฉบบั 146  วันท่ี 6/ 1424 ฮ.ศ. 
TheDebuchery Of American Womanhoot Bikini vs Burka  
2  อัลบุคอรีย์ 2/ 882 เลขท่ี 2361  
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เช่นนี้คอื นยิามอันเเท้จรงิของความอิสระในทศันะอิสลาม  โดยความ
อิสระส่วนตวัต้องเป็นไปด้วยเงือ่นไขเเห่งศาสนบัญญัต ิด้วยการไม่สร้างผลเสีย
ต่อตนเองเเละสังคม 

ฉะนัน้ สิ่งท ีพ่วกเขาควรเรยีกร้องเพือ่ความอิสระของสตรี  ก ็ค ือ  ต้อง
หาว่ากฎหมายใดกนัท ีส่มควรย ิง่ เเละมีประโยชน์ในการพิท ักษ์รักษาเกียรติ
ของสตรเีเละปกป้องสังคมมนุษย์มากกว่า ? และแน่นอนเราสามารถกล่าวได้
ว่า กฎหมายอิสลามคอืกฎหมายท ีย่กระดบัของสตรไีด้ดที ีสุ่ด ในฐานะท ี่เธอคือ
ส่วนหนึง่ของบุรุษเพศเเละเป็นพีน้่องร่วมชวีติในโลกนี้  ท่านศาสนทูต มุห ัมมัด-
ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน -  กล่าวความว่า ‚ท่านจงรักเพื่อนของท่าน
เสมือนท่ีท่านรกัตวัของท่านเอง‛ 

เช่นนี้แล้ว  พวกเขายงัต้องการเรยีกร้องกฎหมายอื่นๆ ท ี่เข ียนข ึ้นโดย
ฝีมอืมนุษย์ซึง่เเอบเเฝงด้วยจุดมุ่งหมายเเละเจตนาเฉพาะท ีเ่ป็นอื่นอีกหรอื ? 
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การเรยีกร้องเพือ่ความเท่าเท ียมกันระหว่างชายหญิงในทุกด้านนัน้
เป็นสิ่งท ีเ่ป็นไปไม่ได้  เนือ่งจากธรรมชาตขิองเพศชาย และหญิงนัน้มีความเเต
กต่างกนั  ไม่ว่าจะเป็นในด้านสรรีะร่างกาย  มันสมอง  หรือด้านจิตใจ แม้แต่
ระหว่างเพศเดยีวกนักย็่อมมคีวามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล เช่นนี้
แล้วหากจะกล่าวถงึความเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศย่อมเป็นเรื่องท ี่เ ป็นไปไม่ได้  
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 

 ‚และจากทุก ๆ ส่ิงนัน้ เราได้สร้าง (มัน) ข้ึนเป็นคู่ๆ 
เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ‛ 3 

เนือ่งจากอัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์ออกเป็นสองเพศ กําหนดให้เเต่ละ
เพศมรูีปลกัษณ์ท ีแ่ตกต่างจากเพศตรงข้าม และท ัง้สอ งมีหน้าท ี่ท ี่เเตกต่างซึ่ง
จะมส่ีวนช่วยให้เกดิความสมบูรณ์ซึง่กนัและกนั การสร้างมนุษย์ออกเป็นสอง
เพศแสดงให้เหน็ว่า เเต่ละเพศนัน้มคีุณลกัษณะพิเศษบางอย่าง ตัวอย่างท ี่จะ
                                                                 

3 อัซ-ซาริยาต อายะฮฺท่ี 49  
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เปรยีบเทยีบให้เหน็ได้ชดัเจนในเรือ่งนี้คอื เวลากลางวนัและกลางคืน ท ัง้สองมี
ลกัษณะร่วมกนัคอื  เวลา แต่เวลาท ัง้สองนัน้ก ็มีความพิเศษต่างกันออกไป 
หน้าท ีข่องเวลากลางคนืคอืให้ความสงบ  และหน้าท ี่ของเวลากลางว ันคือการ
ให้โอกาสในการเเสวงหาป ัจจัยย ังช ีพ   เช่นเด ียวกันนี้  มนุษย์เพศชายและ
หญิงกม็ลีกัษณะร่วมกนัคอืความเป็นมนุษย์ แต่หน้าท ี่บางประการระหว่างท ัง้
สองนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัออกไป บางประการมีไว้ สําหรับเพศชายเท่านัน้  
เเละบางประการกเ็ฉพาะเจาะจงสําหรบัเพศหญิง ณ ท ี่นี้ เราสามารถสรุปได้ว่า 
ท ัง้สองมาจากจุดร่วมเดียวกัน มีหน้าท ี่ท ี่เหมือนกันในฐานะของความเป็น
มนุษย์ และมหีน้าท ีอ่ื่นๆ เป็นการเฉพาะในฐานะเพศท ีเ่เตกต่างกนั 4 

จะเห ็นได้ว่าความเท่าเท ียมกันระหว่างชายหญิงในทุกเรื่องย่อม
เป็นไปไม่ได้ ฉะนัน้การเรยีกร้องเพือ่ความเท่าเทยีมกนัดูจะเป็นเรื่องท ี่ไ ร้สาระ 
เพราะเ ป็นการพยายามปรับเป ลี่ย นธรรมช าติด ัง้เด ิมท ี่ ถูก สร้างมา ใน
ขณะเดยีวกนัถอืว่าเป็นการดูถูกศักดิศ์ร ีความเป็นสตรีของเธอ เพราะก าร
เรยีกร้องในเช ิงนี้ดูเหมือนว่าต้องการให้เธอเฉออกจากธรรมชาติด ัง้เด ิม
ท ีอ่ัลลลอฮฺสร้างมาเพือ่เธอ  ซึง่จะส่งผลสะท้อนในเเง่ร้ายต่อสังคม 
 

                                                                 

4 จากหนังสืออัลเกาะฎออ์ วัลเกาะดัร โดย มุฮัมมัด มุตะวัลลี อัช-ชะอฺรอวีย์  หน้า 
130-132  
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ไม่มกีฎหมายใดหรอืระบบใดในอดตี และปจัจุบันท ีป่กป้องรักษาสิทธิ
ของสตร ีเเละยกฐานะของเธออันสูงส่งนอกเหนอืจากอิสลาม 

นบัตัง้เเต่รศัมเีเห่งอิสลามเริม่ฉายพร้อมๆ กบัการมาเย ืยนของท่านศา
สนทูตมุหมัมดั-ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเก่ท่านด้วยเถิด - 
นบัว่าเป็นเหตุการณ์ครัง้ประว ัต ิศาสตร์ท ี่ส ร้างความอัศจรรย์ใจเเก่เหล่าผู้
ศรทัธาในสมยันัน้ เเละผู้คนอื่นๆ ท ี่ศรัทธาต่อมา  อันเนื่องมาจากการทุ่ มเท
ของพวกเขาในการเผยเเผ่อิสลาม จนกระท ัง่อิสลามได้รบัการยอมรับจากผู้คน
อย่ างกว้ างขว าง    เนื่อ งด้ วย คว ามสมบูร ณ์เ เบ บข องอิส ลาม  ค วาม
ละเอียดอ่อน  เเละง่ายต่อการเข้าใจ   เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์  
ผู้เขยีนขอหยบิยกส่วนหนึง่จากเหตุการณ์ในประว ัต ิศาสตร์ในเรื่องท ี่เก ี่ยวกับ
ทศันะของอิสลามต่อฐานะความเป็นอยู่ของสตรี เเละเรื่องอื่นๆ ด้านสิทธิ
ความชอบธรรมของสตรใีนทศันะอิสลาม ซึง่ถอืว่าสําค ัญท ี่สุดท ี่จะกล่าวถึงใน
หนงัสือฉบับนี้  
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เจ้าของหนงัสือ อารยธรรมชาวอาหรับ 5 กล่าวว่า : “ความประเสริฐ
ของอิสลามนัน้ไม่เพยีงเเต่เน้นหนักด้านการยกฐานะของสตรีเท่านัน้  ทว่า
อิสลามคอืศาสนาเเรกท ีไ่ด้ปฏิบัตต่ิอสตรใีนลกัษณะเช่นนี้   หลักฐานท ี่เห ็นได้
อย่างเด่นชดัในเรือ่งนี้  คอื ศาสนาอื่นๆ แเละประชาชาติต่างๆ ก่อนอาหรับ
ล้วนเเล้วแต่ทําลายเกยีรตอิันสูงส่งของเธอ”  

ท่านได้กล่าวในหน้า 497 อีกว่า : “สิทธิความชอบธรรมระหว่างสามี
ภรรยาท ีถู่กจารกึไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีความประเสริฐย ิ่งกว่าสิทธิ เเละ
ความชอบธรรมท ีใ่ช้กนัในสังคมยุโรป”  

เเท้จรงิเเล้ว การเรยีกร้องเพือ่สิทธิของสตรีน่าจะกระทําก ันในสังคม
ยุโรปท ีพ่ยายามยดึครองสิทธขิองเธออย่างไม่ชอบธรรม  หรือในสังคมท ี่ให้
อิสระแก่เธออย่างไม่มขีอบเขตจนทําให้เธอต้องตกอยู่ในหนทางท ี่ไ ร้ความ
บรสุิทธิ ์  สร้างความเสื่อมเสียกบัชวีติเธอ  เป็นเหตุให้เธอต้องตกเป็นเหย ื่อ
เพือ่สนองตอบความสนุกสนาน เเละความต้องการบางอย่าง หรือ เเค่เพียง
ได้รบัความสุขจากเธอเท่านัน้  

ถ้าเรามองตามบทบัญญัติของอิสลามเเล้ว  อิสลามคือศาสนาท ี่ให้
ความยุตธิรรมเเก่สตรมีากท ีสุ่ด ปกป้องรกัษาเธอซึง่สิทธขิองเธอ ทําให้เธอได้
มชีวีติในโลกนี้ท ีเ่ป่ียมด้วยความสุขท ีเ่เท้จริง    เธอจึงได้ร ับความสงบ เเละ
ความปลอดภยัท ีเ่เท้จรงิ  ส่งผลให้เธอปฏิบัตทิําหน้าท ี่ในฐานะความเป็นสตรี
ของเธอตามท ีอ่ัลลลอฮฺทรงมอบให้เธออย่างเตม็รูปเเบบ 
 

                                                                 

5 Dr.  G Lebon  หน้า 488  เเปลโดย อาดิล ซุอัยตัร  
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1-   สตรเีหมอืนกนักบับุรุษในด้านการปฏิบัต ิตามศาสนบัญญัติ เธอ
ถูกสัง่ใช้ให้ปฏิบัตเิช่นเดยีวกบับุรุษภายใต้ข้อบังค ับใช้ต่างๆ อย่างครบถ้วน  
เช่น การละหมาด การเเจกจ่ายซะกาต  (บรจิาคทานบังคบั) การถือศ ีลอด การ
ทําหจัญ์ เว้นแต่ท ีอ่ัลลอฮฺทรงยกเว้นบางสิ่งท ีไ่ด้บัญญัตไิว้ เช่น การอนุญาตให้
ไม่ต้องละหมาดหรอืถอืศ ีลอดในยามท ี่เธอมีประจําเดือน หรือ  มีเลือดหลัง
คลอด เเล้วเธอกต้็องชดใช้มนัเมือ่ใดท ีเ่ธอพ้นช่วงดังกล่าวไป การปฏิบัต ิต่อ
เธอในลกัษณะนี้ไม่มจุีดประสงค์อันใดนอกจากเพื่อ เคารพเเละยอมรับ สภาพ
ร่างกาย เเละจติใจของเธอในยามท ีเ่ธอมปีระจําเดอืนหรอืหลงัคลอดบุตรใหม่ๆ 
นัน่เอง 

2- สตรจีะเท่าเทยีมผู้ชายในด้านผลบุญ เเละการได้ร ับโทษในโลกนี้ 
เเละโลกหน้า  อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 
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 ‚ผู้ใดปฏิบติัความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศ
หญิงกต็าม โดยท่ีเขาเป็นผู้ศรัทธา  ดังนั้นเราจะให้
เขาดาํรงชีวิตท่ีดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวก
เขาซึ่งรางวลัของพวกเขา  ท่ีดี ย่ิงกว่าท่ีพวกเขาได้
เคยกระทาํไว้‛ 6 

3- สตรแีละบุรุษมคีวามเท่าเทยีมกนัในฐานะของความเป็นมนุษย์ เธอ
ไม่ใช่ท ีม่าเเห่งความผดิเเละบาปกรรม เธอไม่ใช่สาเหตุท ี่ทําให้ศาสนทูตอาดัม
ต้องถูกขบัออกจากสวนสวรรค์    เเละเธอไม่ใช่เพศท ีต่ํ่าต้อยกว่าเพศชายดังท ี่
ผู้นบัถอืศาสนาอื่นกล่าวถงึ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีร์อัลกุ
รอานว่า : 

 ‚มนุษยชาติทัง้หลาย ! จงยําเกรงพระเจ้าของพวก
เจ้าท่ีได้บงัเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหน่ึง  และได้ทรง
บงัเกิดจากชีวิตนัน้ซึ่งคู่ครองของเขา  และได้ทรงให้
แพร่สะพ ัดไปจา กทัง้สอง นั้น ซึ่ง บรรดาชาย และ
บรรดาหญิงอันมากมาย และจงยาํเกรงอัลลอฮฺท่ีพวก
เจ้าต่างขอกนั ด้วยพระองค์ และพึงร ักษาเครือญาติ 
แท้จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ‛ 7 

 อัลลอฮฺทรงช ี้แจงในโองการนี้ว่า  พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาใน
สองลกัษณะด้วยกนั คอื เพศชาย เเละเพศหญิง ท ัง้สองมาจากท ี่มาเดียวกัน 
ไม่เเตกต่างกนัด้านการกําเนดิ เเละไม่แตกต่างกันด้านความเหมาะสม ด้วย
เหตุนี้เองอิสลามจงึได้มายกเลกิทุกสิ่งท ีไ่ด้จารกึไว้ในระบบๆ ต่างท ี่กดข ี่สิทธิ
ของสตร ีโดยเฉพาะอย่างย ิง่ถ้าเป็นระบบทีถ่อืว่าสตรีเปรียบเสมือนคนชัน้ต่ํา
                                                                 

6 อัน-นะหฺลุ 97  
7 อัน-นิสาอ์ 1 
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กว่าผู้ชาย ถงึขนาดห้ามเธอใช้สิทธดิ้านมนุษยธรรม ท่านศาสนทูต มุห ัมมัด-ขอ
ความสันตจิงมเีเด่ท่าน- กล่าวความว่า ‚เ เ ท้จริงเเ ล้วเหล่าสตรีคือ  พี่ น้อง
ร่วมชีวิตกบับรรดาชาย‛ 8  

4- สตรพีงึรกัษาเกยีรต ิและศกัดิศ์รขีองตนไว้ หากผู้ใดก็ตามท ี่ใส่ ร้าย
เธอ ล่วงเกนิศกัดิศ์ร ีเเละเกยีรตขิองเธอ ย่อมต้องได้รบัการลงโทษ อัลลอฮฺ สุบ
หานะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า :  

 ‚และบรรดาผู้กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธ์ิ แล้ว
พวกเขามิได้นําพยานส่ีคนมา พวกเจ้าจงโบยพวกเขา
แปดสิบที และพวกเจ้าอย่ารบัการเป็นพยานของพวก
เขาเป็นอันขาด ชนเหล่านัน้พวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน‛9  

5- สตรมีสีิทธใินการรบัมรดกเช่นเดยีวกบับุรุษ  อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะ
ตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 

 ‚สาํหรบับรรดาชายนัน้ มีส่วนได้รบัจากส่ิง ท่ีผู้บ ัง เ กิด
เกล้าทัง้สอง และบรรดาญาติท่ีใกล้ชิดได้ท้ิงไว้  และ
สาํหรบับรรดาหญิงนัน้กมี็ส่วนได้รบัจากส่ิง ท่ีผู้บ ัง เ กิด
เกล้าทัง้สอง และบรรดาญาติท่ีใกล้ชิดได้ท้ิงไว้  ซึ่ง ส่ิง
นัน้จะน้อยหรือมากกต็าม เป็นส่วนได้รบัท่ีถูกก ําหนด
อัตราส่วนไว้‛10    
 

                                                                 

8 สุนัน อบ ีดาวูด 1/61 ลําดับท่ี 236  
9 อัน-นูรฺ 4  
10 อัน-นิสาอ์ 7  
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อิสลามให้สิทธเิเก่เธอด้านมรดกหลงัจากท ี่เธอถูกห้ามในยุ คป่าเถื่อน
สมยัก่อนอิสลามมาเนิน่นาน  ถงึข ัน้เปรยีบเท ียบตัวเธอดังสิ่งของเครื่องใช้ท ี่
เเลกเปลีย่นกนัได้ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า:  

 ‚ผู้ศรทัธาทัง้หลาย! ไม่อนุมติัแก่พวกเจ้าการท่ีพวก
เจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับ  และ
ไม่อนุมัติเ ช่นเดียวก ันก ารท่ีพ วกเจ้ าจะขัดขวา ง
บรรดานางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของส่ิง ท่ีพวก
เจ้าได้ให้แก่พวกนาง‛11  

ท่านอุมรฺั บิน อัลคอ็ฏฏอบ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปราน
เเก่ท่านด้วยเถดิ-  กล่าวความว่า : “ฉนัขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า เราเคยอยู่ใน
ยุคญาฮลิยีะฮฺ เราไม่เคยจัดเตรียมอะไรให้เธอเลย  จนกระท ัง่อัลลอฮฺทรง
ประทานโองการต่างๆ ท ี่เก ี่ยวกับตัวเธอตามท ี่พระองค์ทรงประสงค์  เเละ
พระองค์ได้เเบ่งสรรอะไรต่อมอิะไรเเก่เธอ” 

6- สตรเีหมอืนกนักบับุรุษในด้านความชอบธรรมเเละความอิสระใน
การใช้จ่ายเงนิทอง เช่น การซื้อขาย และเรือ่งอื่นท ีเ่ก ีย่วข้องด้านการเงิน  โดย
ไม่ต้องมใีครมาสัง่เสียหรอืกําหนดขอบเขตในการดําเนินงานด้านการเงินของ
เธอ  ยกเว้นกรณที ีก่ารดําเนนิงานของเธอจะนํามาซึ่งความเสียหายเเก่ต ัวเธอ
เอง หรอืเป็นเรือ่งท ีข่ดักบัศาสนบัญญัต ิ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสใน
คมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 

 ‚บรรดาผู้ศรทัธาทัง้หลาย ! จงบริจาคส่วนหน่ึงจาก
บรรดาส่ิงดีๆของส่ิงท่ีพวกเจ้าได้แสวงหาไว้‛12 

                                                                 

11 อัน-นิสาอ์ 19  
12 อัลบะเกาะเราะฮฺ 267  
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เเละอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 
 ‚และบรรดาผู้บริจาคทานชายและหญิง และหญิง
บรรดาผู้ถอืศีลอดชายและหญิง บรรดาผู้รกัษาอว ัยวะ
เพศของพวกเขาท่ีเป็นชายและหญิง  บรรดาผู้ร ําลึก
ถงึอัลลอฮฺอย่างมากท่ีเป็นชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺ
ทรงเตรียมการให้อภยัและผลบุญอันใหญ่ไว้สําหรับ
พวกเขา‛ 13  

7- อิสลามถอืว่าการเคารพเเละให้เก ียรติสตรีเป็นเครื่องหมายเเห่ง
บุคลกิภาพอันดงีาม เเละสมบูรณ์เเบบ ท่านศาสนทูตมุห ัมมัด – ขอความสันติ
จงมเีเด่ท่าน - กล่าวความว่า : ‚ผู้ศรทัธาท่ีความศรทัธาของเขาสมบูรณ์ย่ิง
คือผู้ซึ่งมีจริยธรรมท่ีดีงาม และผู้ ท่ีดี ท่ีสุดในหมู่พวกท่าน คือผู้ ท่ีทําดี
ท่ีสดุกบัภรรยาของพวกเขา‛ 14 

8- อิสลามใช้ให้บรรดาสตรีเเสวงหาความรู้ เเละทําการเผยเเพร่
ความรู้  เสมอืนกบัท ีใ่ช้บรรดาบุรุษ  ท่านศาสนทูตมุหมัมัด – ขอความสันติจง
มเีเด่ท่าน -  กล่าวความว่า : ‚การเเสวงหาความรู้ เ ป็นส่ิง ท่ีบังค ับใช้ให้ก ับ
มุสลิมทุกคน‛ 15    

บรรดานกัวชิาการอิสลามมีการลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า  คําว่า
มุสลมิในวจนะท่านศาสนทูตข้างต้นมคีวามหมายท ีค่รอบคลุมท ัง้ชาย และหญิง  

 

                                                                 

13 อัลอะหฺซาบ 35  
14 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 9/483 ลําดับท่ี 4176 )   
15 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 1/81 ลําดับท่ี 224  
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9- สตรมีสีิทธเิท่าเท ียมกันกับบุ รุษด้านการเลี้ยงดูบุตรให้ พวกเขา
เตบิโตเป็นคนดใีนสังคม  อิสลามถอืว่าการเลี้ยงดูบุตรสาว เเละอบรมสัง่สอน
พร้อมท ัง้เอาใจใส่เธอ  เป็นสาเหตุประการหนึ่งของหนทางท ี่จะนําไปสู่สวน
สวรรค์ และสตรกีม็คีุณลกัษณะท ีพ่เิศษเหนอืกว่าบุรุษในด้านนี้   ท่ านศาสนทูต
มุหมัมดั - ขอความสันตจิงมเีเด่ท่าน - กล่าวความว่า : ‚ผู้ใดเ ล้ียงดูลูกผู้หญิง
สามคน  แล้วเขาได้สัง่สอนพวกเธอเป็นอย่างดี  และจ ัดการเ ร่ืองการ
แต่งงานให้แก่เธอ  และทาํดีกบัพวกเธอ  แน่นอนผลตอบแทนสําหรับ
เขาคือสวรรค์‛ 16   

10- สตรีมีสิทธิเท่าเท ียมกันกับบุ รุษด้ านความรับผิดชอบในการ
พฒันาสังคม ทัง้ในด้านการชกัชวนคนให้กระทําดี หรือ  การห้ามปรามสิ่งช ัว่
ร้ายในสังคม อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า :  

 ‚และบรรดามุอ์มินชาย และบรรดามุอ์มินหญิงนั้น 
บางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน 
ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีชอบ และห้ามปราม
ในส่ิง ท่ีไ ม่ชอบ  และ พว กเ ขา จะ ดํา รง ไว้ ซึ่ง กา ร
ละหมาด และจ่ายซะกาต และภกัดีต่ออัลลอฮฺและศา
สนทูตของพระองค์ ชนเหล่าน้ีแหละ อัลลอฮฺจะทรง
เอ็นดูเมตตาแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
เดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ‛ 17 

11- สตรมีสีิทธขิอความคุ้มครองเช่นเดียวกับบุ รุษ   อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮูวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 

                                                                 

16 สุนันอบดีาวูด 4/338 ลําดับท่ี 5147  
17 อัตเตาบะฮฺ 71  
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 ‚และหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริก ( เหล่าผู้ต ัง้ภาคี ) ได้
ขอให้เจ้าคุ้มครอง กจ็งคุ้มครองเขาเถิด จนกว่าเขาจะ
ได้ยินดาํรสัของอัลลอฮฺ แล้วจงส่งเขายัง ท่ีปลอดภ ัย
ของเขา นัน่กเ็พราะว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนท่ีไม่รู้” 18 

ท่านศาสนทูตมุหมัมดั – ขอความสันตจิงมเีเด่ท่าน - กล่าวความว่า : 
‚หน้าท่ีของเหล่ามุสลิมนั้นเป็นหน่ึงเดียวก ัน  คนท่ีมีฐานะตํ่าสุดใ น
จ ํานวนพวกเขาย่อมมีสิทธิในหน้าท่ีส่วนน้ีได้เ ช่นก ัน  ด ัง นั้นถ้าใคร
ทาํลายสญัญามุสลิมด้วยกนั สาํหรบัเขาคือการถกูสาปเเช่งจาก    อัลลอ
ฮฺ และบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์  เเละจากมนุษย์ทุกคน  พระองค์ไม่
ทรงตอบรบัการกลบัตนและการไถต่วั(อุละมาอ์บางท่านอธิบายว่า คือ
การทาํศาสนกิจท่ีบงัคบัและสนัุต)จากเขาอีก” 19  

สิทธทิ ีว่่านี้ เป็นเรือ่งชอบธรรมอย่างเท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญิง อุม
มุ ฮานอ์ิ บินต ิอบี ฏอลบิ กล่าวว่า วนัหน่ึงในปีแห่งการพิชิตนครมักกะฮฺ
ฉันได้ไปหาท่านศาสนทูตมุหัมมัด ฉันได้เจอท่านในขณะท่ีท่านก ําลัง
อาบน้ําอยู่ ซึ่งท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ กาํลงักาํบงัท่านอยู่  เ เ ล้วฉันก ็ให้สลาม
แก่ท่าน  ท่านถามว่า “ใครหรือ ?”  ฉันตอบว่า ฉันเอง อุมมุฮานิอ์  ลูก
ของ อบีฏอลิบ ท่านเลยกล่าวว่า  “ยินดีต้อนรับอุมมุฮานิอ์” หลังจากท่ี
ท่านอาบน้ําเสรจ็ ท่านได้ลกุข้ึนเพื่อทาํการละหมาด 8 ร ็อกอะฮฺ ในขณะ
ท่ีท่านได้สวมใส่ผ้าเพียงช้ินเดียวเพื่อปกปิดร่างของท่าน  หลังจากท่ีท่าน
ละหมาดเสรจ็  ฉันกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูตมุหมัมดั ลกูของเเม่ฉัน (เป็น
ลกูของแม่ท่ีเกิดจากพ่ออ่ืน) ได้อ้างว่าเขาจะฆ่าชายคนหน่ึงซึ่ง ฉันได้

                                                                 

18 อัตเตาบะฮฺ 6 
19 อัลบุคอรีย์ 1/141 ลําดับท่ี 350  
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คุ้มครองเขาอยู่  เขาคือชายคนหน่ึงเป็นลูกของฮุบัยเราะฮฺ ท่านศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสนัติจงมีเเด่ท่าน- กล่าวว่า “เราได้ให้ความ
คุ้มครองเเด่คนท่ีเธอคุ้มครองเขา”    อุมมุ ฮานิอ์  กล่าวว่า เวลานั้นคือ
ตอนฎุหา (ช่วงสายๆหลงัตะวนัข้ึน)20

 

เเละจงรบัรู้ถงึฐานะของเธอในอิสลามเถดิว่า เธอมีสิทธิท ี่จะเรียกร้อง
ให้มุสลมิคุ้มครองใครกไ็ด้ท ีเ่ธอต้องการ ท่านศาสนทูตมุหมัมดั - ขอความสันติ
จงมเีเด่ท่าน- กล่าวความว่า : ‚เ เ ท้จริงเเ ล้วสตรีมีสิทธิท่ีจะเ รียกร้องให้
มุสลิมคุ้มครองใครสกัคนท่ีเธอต้องการได้‛ 

พงึทราบเถดิว่า มบีางเรือ่งซึง่เป็นสิ่งจําก ัดเฉพาะผู้ชาย ไม่เก ี่ยวกับ
สตร ีเเน่นอนอิสลามมอบให้ท ัง้สองไม่เหมอืนกนั เราจะคุยเรื่องนี้ในช่วงต่อไป
ในประเดน็ท ีเ่ก ีย่วกบัข้อสงสัยต่างๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัสตร ี  

เป็นเรือ่งอันสมควรท ีเ่ราจะทําความเข้าใจเก ีย่วกับฐานะความเป็นอยู่
ของสตรใีนยุคก่อนอิสลาม เเละอะไรจะเกดิข ึ้นกบัเธอหลงัจากนัน้ ท ัง้นี้ เพื่อ เป็น
การช ี้เเจงเก ีย่วกบัฐานะอันทรงเกยีรตขิองเธอในอิสลามต่อไป  

                                                                 

20 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 1/141 ลําดับท่ี 1579  
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ความเป็นอย ู่ของสตรใีนยคุญาฮิลียะฮฺ  

สตรใีนยุคนี้จะอยู่อย่างถูกหลอกหลวง ต้องเผชญิกบัความยากลําบาก 
เเละถูกกดข ีอ่ย่างรุนเเรง สิทธขิองเธอถูกทําลาย ทรพัย์สินเง ินทองของเธอถูก
จํากดั ไม่มสีิทธใินมรดก เพราะมรดกนัน้จะจดัเเบ่งเฉพาะบรรดาชายท ี่ข ับข ี่ม้า 
หรอืออกสู้รบกบัเหล่าศตัรูเเล้วย ึดทรัพย์กลับมาเท่านัน้    เธอต้องตกเป็น
กรรมสิทธิข์องใครๆ เย ีย่งสินค้าท ีไ่ร้ราคาหลงัจากสามขีองเธอเสียช ีว ิต และถ้า
สามขีองเธอมลูีกๆ ท ีม่าจากภรรยาอีกคนนอกจากเธอ ลูกชายคนโตของเขาจะ
มสีิทธใินการครอบครองตวัเธอมากกว่าใครเย ี่ยงทรัพย์สินท ัว่ไป เธอจะไม่มี
สิทธิใ์นการออกจากบ้านนอกเสียจากว่า เธอต้องเสียสละร่างกายของตนเองแก่
ผู้อื่น เเละหลงัท ีเ่ธอถูกหย่า เธอก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับไปย ังสามีได้อีก 
ผู้ชายในสมยันัน้จะเเต่งงานกับหญิงตามท ี่เขาพึงพอใจโดยไม่จํากัดจํานวน 
สตรไีม่มสีิทธิใ์นการเลอืกสามขีองเธอได้ และไม่ได้ร ับสิทธิใดๆ จากสามีเธอ 
ไม่มกีฎหมายใดท ีห่้ามผู้ชายรงัเเกสตรไีด้ คนอาหรบัในยุคโง่เขลาไม่อยากให้
ภรรยาคลอดลูกเป็นหญิง เพราะพวกเขาเช ือ่ว่า จะมลีางร้ายหรือมีเคราะห์ร้าย
ตามมา ทนัทที ีลู่กของเขาคลอดออกมาเป็นหญิงพวกเขาจะกังวลใจ เเละมี
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ความทุกข์  การเกลยีดชงัในลกัษณะนี้ทําให้พวกเขาจับลูกสาวไปฝงัท ัง้เป็น 
ซึ่งก ารฝ ังลูกสาวเป็ นท ี่กระทําก ันในบางเ ผ่าอ าห รับส มัยนั ้น สาเหตุท ี่
หลากหลายข ึ้นอยู่ก ับฐานะของเเต่ละครอบครัว  บางคนทําไปด้วยความ
ละอายใจ บางคนทําไปเมือ่พบว่าในตวัเธอมขี้อบกพร่อง อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะ
ตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า :  

 ‚และเม่ือผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รบัข่าวว่าได้ลูกผู้ หญิง 
ใบหน้าของเขากลายเป็นหมองคลํ้า และเศร้าสลด 
เขาจะซ่อนตวัเองจากกลุ่มชน เน่ืองจากความอับอาย
ท่ีได้ถกูแจ้งแก่เขา เขาจะเกบ็เอาไว้ด้วยความอัปยศ
หรือฝังมนัในดิน พึงร ู้เถิด ! ส่ิงท่ีพวกเขาตัดสินใจนั้น
มนัชัว่ย่ิงนัก‛21    

บางคนฝงัลูกไปเพราะกลัวความยากจน พวกเขาคือคนยากไร้ใน
บรรดาชาวอาหรบั   คมัภร์ีอัลกุรอานได้จารกึเหตุการณ์เหล่านี้  อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน ว่า : 

 ‚และพวกเจ้าอย่าฆ่าลกูๆ ของพวกเจ้าเพราะกลัว
ความยากจน เราให้ปัจจยัยัง ชีพแก่พวกเขา และแก่
พวกเจ้าโดยเฉพาะแท้จริงการฆ่าพวกเขานั้นเป็น
ความผิดอันใหญ่หลวง‛ 22 

สตรใีนยุคนี้จะไม่ได้รบัสิทธคิวามเป็นสตรขีองเธอนกั อาหารบางอย่าง
ท ีไ่ด้จดัเตรยีมเป็นการเฉพาะสําหรบัผู้ชายเป็นท ีต้่องห้ามสําหรับเธอ อัลลอฮฺ 
สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 

                                                                 

21 อัน-นะหฺลุ 58- 59   
22 อัล-อิสรออ์ 31  
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 ‚และพวกเขากล่าวว่า ส่ิง ท่ีอยู่ในท้องของปศุสัตว์
เหล่านัน้ เฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้น และเป็น
ส่ิงท่ีต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเรา‛ 23 

ไม่มสีิ่งใดท ีเ่ธอควรจะภูมิใจนอกจากการท ี่ผู้ชายปกป้องเธอ เเละ
ปกป้องเธอเมือ่เกยีรตเิเละศกัดิศ์รขีองเธอถูกล่วงเกนิ  

ความเป็นอย ู่ของสตรใีนสงัคมอินเดียสมยัก่อน 
ได้มีการจารึกในหนังสือ เล่มหนึ่งท ี่ช ื่อ  (อัลฟีเด ีย) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

จํานวนหนงัสือท ีศ่กัด ิส์ิทธิข์องศาสนาฮนิดูพราหมณ์ หนังสือ เล่มนี้ได้กล่าวถึง
สตรดีงันี้  24  : 

บทบัญญัตขิองศาสนาพราหมณ์ได้ให้ความเเตกต่างกันระหว่างชาย
หญิงด้านคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เเละด้านสิทธิต่างๆ  กล่าวคือ สตรีค ือ
บุคคลท ีไ่ร้สถานะในประเทศ เธออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ชายในทุก
ช่วงเวลาการดําเนนิชวีติของเธอ ดงัท ีไ่ด้จารกึไว้ในกฎหมายมาโนซึ่งมีใจความ
ว่า สตรไีม่มสีิทธิท ี่จะเลือกสรรรูปเเบบการดําเนินช ีว ิตของเธอเเม้กระท ัง่
เร ือ่งราวท ีเ่ก ีย่วข้องกบัช ีว ิตส่วนตัวของเธอภายในบ้าน ในวัยเยาว์เธออยู่
ภายใต้การดูเเลของผู้เป็นบิดา ในวยัสาวเธอจะอยู่ภายใต้สาม ีเมือ่ใดท ี่สามีเธอ
เสียชวีติเธอจะตกอยู่ภายใต้การดูเเลของพีน้่องฝ่ายพ่อ ถ้าเธอไม่มีพี่น้องฝ่าย
พ่อ เธอจะตกภายใต้การดูเเลของเจ้าหน้าท ีผู้่ปกครอง ดังนัน้สตรีไม่มีอิสระใน
การดําเนินช ีว ิตของเธอ และการดําเนินกิจการของเธอไม่เป็นตามความ
ประสงค์ของเธอเอง” 

 
                                                                 

23 อัล-อันอาม 139  
24 ดูหนังสือ อัลอัสฟารุล มุก็อดดะสะฮฺ ฟิลอัดยานิสสาบเิกาะฮฺ ของ ดร. อะลี อับ
ดุลวาฮิด วาฟีย์ หน้า 168  
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สตรใีนยุคอินเดยีท ีว่่านี้ เปรยีบเสมือนทาสท ี่ต้องตกอยู่ภายใต้สาม ี
โดยท ีเ่ธอไม่มสีิทธใินการเลอืกสิ่งใด ซึง่บางครัง้เธอต้องเสียตัวไปเพราะการ
เล่นพนนัของสาม ี25 

นอกจากนี้ เธอไม่มสีิทธเิเต่งงานอีกครัง้ และไม่มสีิทธิท ี่จะเลือกมีช ีว ิต
หลงัจากสามขีองเธอเสียชวีติไป เธอต้องเสียช ีว ิตตามสามี  ศพของเธอต้อง
เผาพร้อมกบัสามใีนโลงเดยีวกนั   ในหนงัสือศาสนาของพวกเขามกีล่าวว่า : 26 

“เป็นอันควรสําหรบัภรรยาท ีจ่ะต้องสละตัวด้วยการโยนตัวเธอไปใน
กองไฟท ีไ่ด้เตรยีมไว้เพือ่เผาศพสามเีธอ เมือ่พวกเขายกร่างสามีเธอเข้าไปใน
กองฟืนเธอจะต้องรบีเข้าหาในลกัษณะท ีเ่ธอปิดหน้า หลังจากนัน้พราหมณ์จะ
รบีดงึผ้าปิดหน้าของเธอ และเอาเครือ่งประดบัของเธอออก  แล้วเเจกมันให้ก ับ
ญาตพิีน้่องของเธอ และพราหมณ์จะถอดขมวดผมของเธอออก หลังจากนัน้ 
พราหมณ์ท ีอ่าวุโสกว่าจะพาเธอเดนิรอบๆ กองฟืนสามรอบ  ต่อไปเธอจะเดิน
ก้าวเข้าไปในกองฟืน เเละยกเท้าของสามเีธอข ึ้นมาย ังหน้าผากเธอเพื่อ เเสดง
ถงึความภกัดขีองเธอท ีม่ต่ีอสาม ีหลงัจากนัน้เธอจะเปลี่ยนท ี่ไปนัง่ตรงห ัวของ
สามเีธอแล้วตัง้ฝ่ามอืขวาของเธอบนหน้าผากสามเีธอ ว ินาท ีนี้ทุกคนจะรีบ จุด
ไฟทนัทเีพื่อ เผาร่างเธอและร่างสามีเธอ ”   พวกเขาเช ื่อว่า การกระทําใน
ลกัษณะนี้ จะทําให้เธอได้รบัความสุขกบัสาม ีและอยู่เค ียงคู่ก ับสามีเธอบนชัน้
ฟ้าเป็นเวลา 3,500,000 ปี การกระทําของเธอถือว่า เป็นการขจัดบาปญาติพี่
น้องทางแม่ และพ่อของเธอและญาติพี่น้องทางสามีเธอ และเป็ นการขจัด
บาปกรรมสามเีธอให้บรสุิทธิ ์ ส่วนตวัเธอเอง  ถอืว่าเป็นกุลสตรีท ี่บริสุทธิเ์เละ

                                                                 

25 ดูหนังสือ มาซา เคาะซิเราะ อัลอาลัม บนิฮิฏอฏิล มุสลิมีน ของ อันนัดวีย์  คัดมา
จากเร่ืองเล่าของมะฮา บะฮารอต ในหนังสือ (อัลมัลฮะมะตุล ฮินดียะฮฺ อัลกุบรอ)  
26 ดุหนังสือ กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ ของ W Durant 3/178-181  เเปลโดย มุฮัมมัด 
บดัรอน    
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ประเสรฐิย ิง่ ประเพณเีเบบนี้เป็นท ีรู้่จกัอย่างกว้างขวางในช่วงนัน้ ซึ่งมีผู้หญิง
เผาตวัท ัง้เป็นจํานวนเกอืบ 6,000 คน ได้นบัตัง้เเต่ปี ค.ศ. 1815  จนถึง 1825 
มกีารปฏิบัตเิช่นนี้มาตลอดจนถงึศตวรรษท ี ่17  หลังจากนัน้ประเพณีนี้ได้ถูก
ยกเลกิเนือ่งด้วยความเกลยีดชงัของผู้นําศาสนาฮนิดูเอง  

เเละสิ่งท ีบ่่งบอกถงึฐานะความต่ําต้อยของสตรีในสมัยนัน้ ค ือบัญญัติ
ทางศาสนาฮนิดูเองซึง่มกีารจารกึว่า 27 “ไม่มที ีก่ลบัตามชะตากรรมของมนุษย์
อย่าง ลม ความตาย ไฟนรก ยาพษิ งูใหญ่ เเละนรก ท ีเ่ลวร้ายย ิ่งกว่าสตรี และ
บางครัง้สตรคีนเดยีวจะมสีามกีนัหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ฐานะของ
เธอจงึเหมอืนหญิงขายตวัไม่มผีดิ” 28   

ฐานะของสตรใีนสงัคมจีนสมยัก่อน   

เจ้าของหนงัสือ กศิเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ ได้อธิบายถึงฐานะของสตรี
ในสังคมจนีดัง้เดมิว่า29: สตรีในสมัยนัน้จะตามผู้ชายตลอด และรับใช้ ผู้ชาย
เรือ่ยมาเหมอืนราวว่าเธอถูกห้ามใช้สิทธิของเธอด้านการเงิน การเป็นอยู่ใน
สังคม เธอไม่มสีิทธใิดๆ ในตวัเธอเเม้เเต่น้อยนดิ ผู้ชายคือคนคอยควบคุมเธอ
ตลอดในทุกเรือ่ง เธอไม่มสีิทธดิ้านการศกึษา เเละเเสวงหาความรู้ ใส่ตัว เธอ
เพยีงแค่ถูกกกัขงัภายในบ้านไม่ออกไปไหน เอาเเต่รบัใช้เเละทํางานบ้าน เย ็บ
ปกัถกัร้อยภายในบ้าน  หรอืทําเเต่งานอื่นๆ ท ีร่บัใช้บรกิาร เธอต้องตัดเเต่งผม
ของเธอเมือ่เธออายุ 15 ปี และเธอจะต้องเเต่งงานเมื่อ เธออายุ 20 ปี  พ่อของ
เธอจะเป็นผู้เลอืกสามใีห้เธอโดยอาศยัคนกลางท ีม่าตดิต่อเท่านัน้ 

 

                                                                 

27 ดูหนังสือ หะฎอเราะตุลอะเราะบ ิ ขอ ง Dr. G  Lebon  ตะอ์ซีรุลอิสลาม  ฟี อะฮฺ
วาลินนิสาอ์  ฟี อัชชัรก์ หน้า 406 
28  มาซา เคาะซิเราะ อัลอาลัม บนิฮิฏอฏิล มุสลิมีน ของ อันนัดวีย์   คัดมาจาก
หนังสือ R.C.DUTT.  331  
29  อัลมัรอะฮฺ ฟีศ ศีน ของ W Durant เล่มท่ี 3  
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การคลอดของเธอถอืว่าเป็นสัญญาณความเลวร้าย W Durant กล่าว
ในหนงัสือเล่มเดยีวกนัของเขาว่า30 : ผู้เป็นบิดามกัจะกล่าวขอพรในบทขอพร
ของเขาในพธิกีรรมทางศาสนาเพือ่ให้พระเจ้าประทานลูกผู้ชาย ดังนัน้ ฐานะ
ของผู้เป็นเเม่จะถูกเยาะเย้ยเเละดูเเคลน  ย ิ่งถ้าเธอไม่มีบุตรชายเพราะพวก
เขาคดิว่าผู้ชายมคีวามสามารถเหนอืผู้หญิงในการทํางานหากิน มีพลังในการ
ต่อสู้กบัข้าศกึในสนามรบมากกว่าผู้หญิง พวกเขาคิดว่า การมีลูกผู้หญิงจะ
สร้างความอับอายเเก่ผู้เป็นพ่อ เพราะพวกเขาอุตส่าห์ทุ่มเทเลี้ยงดู และอดทน
ในความเหนด็เหนือ่ยในการเลี้ยงดูเธอ แล้วสุดท้ายพวกเขาจําเป็นต้องส่งพวก
เธอไปอยู่ในบ้านสามพีวกเธอ จนกระท ัง่เก ิดประเพณีการฆ่าลูกผู้หญิงด้วย 
ดงันัน้ครอบครัวใดถ้ามีลูกผู้หญิงจํานวนมากเกินความจําเป็น ย ิ่งถ้าเป็น
ครอบครวัท ีย่ากจนและมอุีปสรรคในการเลี้ยงดูพวกเธอ พวกเขาจะนําพวกเธอ
ไปท ิ้ง ณ ทุ่งนาหรอืไร่สักเเห่ง  ปล่อยพวกเธอตามลําพังโดดเดี่ยวในความมืด 
และให้เป็นเหย ือ่ของสัตว์ร้าย โดยท ีส่มาชกิครอบครัวไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด
ต่อกรณขีองพวกเธอเเม้เเต่นดิเดยีว 

สุภาษติจนีดัง้เดมิกล่าวว่า31 “เจ้าจงฟงัคําพูดของภรรยาเจ้าแต่อย่า
เช ือ่ฟงัเธอ”  

ฐานะของสตรใีนสงัคมโรมนัโบราณ 

เจ้าของหนงัสือกศิเศาะตุลหะฎอเราะฮฺกล่าวว่า 32 : การคลอดบุตร
หญิงเป็นเรือ่งท ีไ่ม่พงึชอบนกั ธรรมเนยีมท ีย่ดึถอืปฏิบัตใินสมยันัน้ อนุญาตให้
พ่อเสนอตวัเพือ่ตายได้ถ้าได้ลูกพกิารหรอืเป็นผู้หญิง ในทางกลับกันพวกเขา
ชอบทีจ่ะได้ลูกชายมากกว่า   

                                                                 

30 เล่มท่ี 4 ในหนังสือเดียวกัน 
31 หะฎอเราะตุลอะเราะบ ิของ Dr. G Lebon หน้า 406  เเปลโดย ซุอัยตัร   
32  ส่วนท่ี 1 เล่ม 3 ของดร W Durant 
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สตรใีนสังคมโรมนัอยู่อย่างมขีดีจํากดั เธอไม่สามารถเลือกทําอะไรได้  
ท ัง้หมดต้องอยู่ภายใต้การดูเเลของผู้ชาย อํานาจอยู่ในกํามือ ผู้ชายเพียงคน
เดยีว ซึง่เขามสีิทธกิบัสมาชกิในครอบครัวเต็มท ี่จนกระท ัง่ว่าเขามีสิทธิท ี่จะ
ลงโทษภรรยาเขาด้วยการประหารชีว ิตในบางคดี 33  และเขาก็มีอํ านาจกับ
บรรดาภรรยาลูกๆ ของเขา และหลานของเขาเต็มท ี่ อํ านาจส่วนนี้จะรวมท ัง้
อํานาจในการซื้อขาย การลงโทษ เนรเทศ และประหารชวีติ   

หน้าท ีข่องสตรมีเีพยีงเเค่เช ือ่ฟงั ภกัดต่ีอสาม ีและทําตามเขาทุกอย่าง
โดยท ีเ่ธอไม่มสีิทธปิฏิเสธหรอืฟ้องร้องเเต่อย่างใด เธอไม่มีสิทธิได้ร ับมรดก 
เพราะมรดกเป็นของลูกชายคนโตเท่านัน้  แค่นัน้ย ังไม่พอ ผู้ชายย่อมมีสิทธิท ี่
จะนําใครเข้ามาเป็นสมาชกิครอบครวักไ็ด้ และข ับไล่ลูกคนไหนออกจากการ
เป็นสมาชกิของครอบครวัได้โดยวธิกีารประกาศขาย 34   

ฐานะของสตรใีนสงัคมกรกีโบราณ  

ฐานะของสตรใีนสังคมกรีกไม่ได้มีอะไรดีมากกว่าฐานะของเธอใน
สังคมของประชาชาตกิ่อนๆ เลย เธอถูกมองว่าต่ําต้อยท ี่สุดจนกระท ัง่เอาตัว
เธอมาเป็นสิ่งของท ีไ่ด้เเลกยมืกนัได้ แท้จรงิเเล้วผู้หญิงท ี่คลอดบุตรมากๆ จะ
ถูกขอย ืมจากสามีเธอเพื่อไปอยู่ก ับ ชายอื่นสักพักเเล้วคลอดบุตรให้ก ับ
ประเทศชาติ35 นอกจากนี้เธอถูกห้ามไม่ให้เเสวงหาความรู้ภายนอก เธอถูกดู
ถูกถงึข ัน้เรยีกเธอว่า ของสกปรกจากน้ํามอืของซาตาน 36  

                                                                 

33 กิศเศาะตุลหะฎอเราะฮฺ W Durant  1/ 118-120  เเปลโดยมุฮัมมัดบดัรอน  
34 มุกอเราะนะตุลอัดยาน / ดร อะฮฺหมัด ซะลาบ ีหน้า 188 เเละดูหนังสือ ฮะฎอ
เราะตุลอะเราะบ ิ/ DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หน้า 408   
35 หะฎอเราะตุลอะเราะบ ิ/ DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หน้า 406  
36 หะฎอเราะตุลอะเราะบ ิ/ DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หน้า 408  
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ไม่มรีะบบใดในสมยันัน้ท ีจ่ะประกันสิทธิของเธอในการได้ร ับมรดก 
เธอไม่มสีิทธกิ้าวก่ายในทรพัย์ของตวัเอง เธอไม่มอีิสระ ทุกความต้องการของ
เธอตกอยู่ภายใต้อํานาจของสามตีลอดชวีติ   เธอไม่มสีิทธฟ้ิองร้องเพื่อขอหย่า
เดด็ขาด เพราะสิทธส่ิวนนี้เป็นของสามอีย่างสิ้นเชงิ 37  

ฐานะของเธอถูกดูถูกขนาดนัน้ยงัไม่พอ  ยงัมกีารเรยีกร้องจากบรรดา
นกัวชิาการของพวกเขาเองว่า จําเป็นต้องกกัขงัช ือ่ของสตรีให้อยู่ภายในบ้าน
เท่านัน้ดงัท ีต่วัของเธอถูกกกัขงัภายในบ้าน38   

สตรใีนสังคมกรกีไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าท ี่เธอถูกมองว่า เป็นส่วน
หนึง่ของสังคมท ีม่ฐีานะต่ําต้อยท ีสุ่ด เจ้าของหนังสือ  หะฎอเราะตุลอะเราะบิ  
กล่าวว่า 39  : ชาวกรกีสมยัก่อนส่วนมากแล้วถือว่า สตรีเป็นมัคลูก ( สิ่งท ี่ถูก
สร้าง ) ท ีต่ํ่าต้อยอยู่ในฐานะต่ําท ีสุ่ดไม่มคี่านอกจากเพื่อขยายวงศ์ตระกูลหรือ
ทํางานบ้านเท่านัน้ ถ้าสตรคีลอดบุตรมีหน้าอัปลักษณ์พวกเขาจะฆ่าบุตรคน
นัน้ทนัท ี 

 
นกับรรยายธรรมผู้มชี ือ่ เสียงในบรรดาพวกเขาท ี่ช ื่อ  เดมุสตีน เคย

กล่าวถงึสภาพสตรวี่า 40  :  พวกเราได้เอาผู้หญิงขายตัวเพื่อ เสพสุขเท่านัน้  
และเราได้เอาผู้หญิงรบัใช้มาเพื่อดูเเลสุขภาพร่างกายของเราของเเต่ละว ัน  
และเราได้เอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาเพือ่ต้องการให้พวกเขาคลอดลูกชายให้เรา
เท่านัน้   

                                                                 

37 มุกอเราะนะตุลอัดยาน / ดร อะฮฺหมัด ชะละบยี์ หน้า 186  
38 กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ /w Durant เเปลโดย มุฮัมมัดบดัรอน 7/ 117-118   
39 หะฎอเราะตุลอะเราะบ ิ/ DrGLebon เเปลโดย ซุอัยตัร หน้า 406  
40 ดิรอสาต ฟิ ตารีคิ หะฎอเราะติลยูนานิ วัรรูมานิ  / ดร.หุซัยนฺ  อัชชีค  หน้า 149   
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ดงันัน้ สตรจีะอยู่ส่วนไหนของสังคมเล่า  ถ้าระดบัปญัญาชนในบรรดา
พวกเขาได้กล่าวออกมาเช่นนี้ ? !     

ฐานะของสตรใีนสงัคมยิวดัง้เดิม 
ในสังคมยวิ สตรคีอืต้นเหตุเเห่งบาปกรรม  ตามท ี่ได้จารึกในคัมภีร์

เตารอต (โตราห์) ว่า 41 :  สตรคีอืท ีม่าเเห่งความผิดท ัง้ปวง  เพราะเธอทําให้
ทุกคนหลงทางหมด  

ดงันัน้ฐานะของสตรใีนสังคมยวิมไิด้อยู่ในสภาพที่ด ีเลย  กฎบัญญัติ
ของพวกเขาไม่ได้ยกฐานะของเธอเลย เเถมยงัเตอืนให้ระวงัเธอ  ได้มีกล่าวใน
คมัภร์ียวิภาควรรณกรรม (Writings) 42 ; ฉันหมุนตัว ในขณะท ี่ห ัวใจของฉัน
อยากรู้ อยากมชีวีติ อยากเเสวงหาปรัชญาเเละสติป ัญญา และเพื่อฉันจะได้
รบัรู้ว่า แท้จรงิแล้วความชัว่ร้ายท ัง้ปวงคอื ความโง่เขลา และความโง่เขลาคือ 
ความบ้าคลัง่   ดงันัน้ฉนัพบว่า สิ่งท ีค่มกว่าความตายคอื ผู้หญิง  ซึ่งเธอคือตา
ข่ายท ีค่อยดกัเหล่าผู้โง่เขลา  และหวัใจของเธอคอื เช ือกท ี่คอยผูกพวกเขาไว้  
และมอืท ัง้สองข้างของเธอ  คอืโซ่ตรวนผู้ภกัดต่ีอหน้าพระองค์อัลลอฮฺ  หาใช่
ว่าเขาจะรอดพ้นจากมนัได้   ผู้ใดไม่เช ื่อฟงัอัลลอฮฺย่อมได้รับโทษเนื่องจาก
ความผดิของเขาเอง  

และผู้เป็นพ่อมอํีานาจเตม็ท ีก่บัครอบครัวของเขาอย่างไม่มีข ีดจํากัด  
ย ิง่ถ้ามลูีกผู้หญิง  ผู้เป็นพ่อจะจดัให้เเต่งงานกบัชายคนไหนก็ได้ บางท ีเขาจะ
มอบเธอให้ใครกไ็ด้ หรอืเขาจะขายเธอไปถ้าเขาต้องการ  เหล่านี้ม ีการกล่าวไว้
ในคมัภร์ียวิบทอพยพหมวดท ี ่21 วรรคท ี ่7- 11    

                                                                 

41  บทปฐมกาล 3/ 1  
42  บทท่ี 7 วรรคท่ี 25/26  
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เจ้าของหนงัสือกศิเศาะตุลหะฎอเราะฮฺได้กล่าวว่า 43 : เเละเเท้จริงเเล้
วพ่อนัน้มอํีานาจกบัสมาชกิครอบครวัทุกคนไม่มขีอบเขต ดังนัน้พื้นดินตกอยู่
ภายใต้อํานาจของเขา บรรดาลูกๆ ไม่มสีิทธทิ ีจ่ะเลือกส่วนหนึ่งของช ีว ิตพวก
เขานอกจากเมือ่พวกเขาภกัดต่ีอคําสัง่ของเขา ดงันัน้เขาคอืประเทศชาติ เขามี
สิทธทิ ีจ่ะขายลูกสาวเขาก่อนบรรลุนติภิาวะเมือ่เขายากไร้ และเธอก็เลยตกเป็น
ทาสไป และพ่อเธอมสีิทธทิ ีจ่ะบังคบัเธอเเต่งกบัชายคนไหนก็ได้ตามอําเภอใจ 
ถงึเเม้ว่าในบางกรณพ่ีอของเธอสละสิทธิด้านนี้  และจะขอให้เธอยอมรับการ
เเต่งงานท ีเ่ขาจดัให้   

เมือ่สตรยีวิแต่งงานแล้ว ความรบัผดิชอบของพ่อเธอท ีม่ต่ีอเธอถูกย้าย
ไปยงัสามเีธอโดยปรยิาย เเละเธอกลายเป็นส่วนหนึง่ของทรพัย์สมบัติของสามี
คล้ายๆ กบัทรพัย์สมบัตขิองเขาท ัว่ไป อาท ิบ้าน ทาส และเงนิทอง   เช่นนี้ค ือ
บท บัญ ญัติท ี่ไ ด้ป รากฎ ในคัม ภีร์ โต ราห์ (TORAH)  ใ นบ ทอ พย พ     ( 
EXODUS ) ตอนท ี ่20  วรรคท ี ่17   

นอกเหนอืจากนี้เเล้ว  กฎบัญญัตเิเห่งยวิได้สัง่ห้ามไม่ให้สืบทอดมรดก
ของพ่อเธอหากพ่อของเธอมลูีกชายหลายๆ คน  ดังท ี่ได้จารึกไว้ในคัมภีร์ย ิว
บทกันดารว ิถ ี ตอนท ี่ 17 วรรคท ี่ 8  : ชายคนใดท ี่ถ ึงเเก่กรรมเเล้วไม่มี
ลูกผู้ชาย  มรดกท ัง้หมดจะถูกครอบครองโดยลูกผู้หญิงของเขา   

ในกฎบัญญัตขิองยวิ  เมือ่สามีเสียช ีว ิตไปภรรยาของเขาจะตกอยู่
ภายใต้อํานาจของพีช่ายเขาทนัทเีเม้ว่าผู้เป็นเเม่จะยนิยอมหรอืไม่ก ็ตามยกเว้น
เมือ่พีช่ายของผู้ตายได้สละสิทธดิงักล่าวเท่านัน้  ในคัมภีร์ ย ิวภาคพันธสัญญา
เดิม ( The Old Testament ) 44 กล่าวว่า : เมื่อมีพี่น้องฝ่ายชายอาศัยอยู่
                                                                 

43 กิศเศาะตุล หะฎอเราะฮฺ /W Durant เเปลโดย มุฮัมมัด บดัรอน ส่วนท่ี 1 เล่ม 1/ 
374  
44 บทเลวีนิติ ( Leviticus ) ตอนท่ี 25 วรรค ท่ี 5  
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ด้วยกนัเเล้ว บางคนในจํานวนพวกเขาได้เสียช ีว ิตไปในขณะท ี่ผู้ตายไม่มี
บุตรชาย  ภรรยาของเขาจะไม่ไปอยู่นอกบ้านกับชายเเปลกหน้า  เเต่พี่ชาย
หรอืน้องชายของผู้ตายจะเข้าไปอยู่กบัภรรยาผู้ตายเเทน   เเล้วนําเธอมาเป็น
ภรรยาได้  เเละรบัหน้าท ีเ่ลี้ยงดูเธอเเทนผู้ตายทนัท ี  

นอกเหนอืจากนี้  บทบัญญัตเิเห่งยวิจารกึว่า บรรดาสามีจะไม่เข้าใกล้
ภรรยาของพวกเขาในยามท ีพ่วกเธอมปีระจําเดือน  พวกเขาจะไม่นอน เเละ
ไม่ดืม่กนิพร้อมกนักบัพวกเธอ  เเต่พวกเขาจะออกห่างจากพวกเธอจนกว่า
พวกเธอจะบรสุิทธิ ์กฎบัญญัติของย ิวได้กล่าวว่า 45 : แท้จริงแล้วสตรีจะไร้
บรสุิทธิน์บัจากวนัท ี่เธอ รู้สึกว่าเธอกําลังจะมีประจําเดือนในไม่ช้า เเม้นว่า
สัญลกัษณ์ของมนัยงัไม่ปรากฎเด่นชดั สามไีม่สมควรเข้าใกล้ตัวเธอเเม้กระท ัง้
เท่าระยะนิ้วก้อยกต็ามเเต่ เเละเขาจะไม่ย ืน่สิ่งของใดให้เธอรับเเม้ว่าสิ่งนัน้จะ
ยาวขนาดไหนกต็าม เเละเขาจะไม่รับสิ่งใดจากมือเธอ  ถึงเขาโยนให้เธอก็
ไม่ได้  เเละเธอกเ็หมอืนกนั ไม่อนุญาตให้สามีร่วมกินอาหารกับเธอในถาด
เดยีวกนัได้ นอกจากจะเเยกห่างหรอืเเยกเป็นคนละจานกัน ไม่อนุญาตให้เขา
ดืม่น้ําจากเเก้วท ี่เหลือของเธอได้ เขาท ัง้สองจะไม่ร่วมหลับนอนในเตียง
เดยีวกนัได้ ท ัง้สองจะไม่ข ับข ี่ยานพาหนะเดียวกัน   ถ้าท ัง้สองทํางานในท ี่
เดยีวกนัจําเป็นต้องไม่เข้าหาสู่กนั  ถ้าสามเีธอเกดิเจ ็บไข้ได้ป่วยในขณะท ี่เขา
ไม่มคีนอื่นคอยดูเเลเขา กรณนีี้ให้ภรรยาเขาดูเเลได้ ตราบใดท ี่เธอไม่เเตะต้อง
ตวัเขาหรอืสัมผสัโดยตรง เเต่ถ้าภรรยาเขาเกดิเจบ็ไข้ได้ป่วย จะไม่อนุญาตให้
เขาดูเเลเธอได้เเม้เขาจะไม่สัมผสัตวัเธอก็ตาม เเละสตรีคนไหนที่คลอดบุตร
เป็นชายเธอจะอยู่อย่างไม่บรสุิทธิป์ระมาณ 7 ว ัน ถ้าเธอคลอดบุตรเป็นหญิง
เธอจะอยู่อย่างไร้ความบรสุิทธิป์ระมาณ 14 วนั เเละเธอจะไม่อาบน้ํานอกจาก
จะพ้น 40 วนัหลงัคลอดบุตรชาย เเละพ้น 80 วนัหลงัคลอดบุตรหญิง   

                                                                 

45 ดูหนังสือ มัจญ์มูอะติน มินัลเกาะวานีนัลยะฮูดิยะฮฺ วัลอาดาต / บาดหลวงยิ
วสุไลมาน จาซฟรายด์ หน้า 22  
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ฐานะของสตรใีนสงัคมครสิตโ์บราณ 
เเท้จรงิเเล้วเหล่าผู้นําของศาสนาครสิต์ได้เกดิความคลัง่ไคล้ในศาสนา

พวกเขาจนเกนิเลยขอบเขตของมัน  ซึ่งพวกเขาถือว่าสตรีนัน้ค ือท ี่มา เเห่ง
ความผดิท ัง้หลายแหล่ เธอคอืรากฐานของบาปกรรมท ัง้ปวง เธอคือ ต้นเหตุ
เเห่งเคราะห์กรรมท ีป่ระสบกบัมนุษย์โลกท ัง้หลาย ดงันัน้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายกบัสตรต้ีองสกปรกไปด้วย  เลยต้องหลีกห่างจากเธอเเม้นกระท ัง้การ
ผูกพนัด้านการเเต่งงานทางการกต็าม  บาทหลวงคริสต์ ตารฺโต เลียน กล่าวว่า 
: เธอคอืตวัเปิดทางให้เหล่าซาตานเข้ามาย ังร่างมนุษย์   เเละเธอคือตัวการ
หลกัท ีช่กันํามนุษย์ไปยงัต้นไม้เเห่งความสาปเเช่ง  เธอละเมิดบทบัญญัติของ
พระเจ้า เธอทําให้รูปลกัษณ์ของพระเจ้าต้องเสียโฉม (หมายถงึ ผู้ชาย)  

นกัเขยีนชาวเดนมาร์ก Wieth Knudesen ได้อธบิายถึงฐานะของสตรี
ในสังคมยุคกลางศตวรรษว่า : การเอาใจใส่ต่อสตรมีนัช่างมีขอบเขตเหลือเก ิน  
อันเนือ่งมาจากอิทธพิลของนกิายโรมันคาทอลิกในสมัยนัน้  ท ี่มองสตรีเป็น
มนุษย์ท ีถู่กสร้างข ึ้นมาอยู่ในช ัน้รอง 46  

ท่านนกับุญเปาโลได้กล่าวว่า 47 : ฉนัพงึประสงค์ให้พวกท่านรับทราบ
ว่า ส่วนหวัของบุรุษคอืพระเยซู (เมสสิอาห์ )  เเละส่วนห ัวของผู้หญิงค ือ ส่วน
หนึง่ของผู้ชาย   เเละส่วนหวัของท่านเมสสิอาห์คอืพระเจ้า ด ังนัน้ผู้ชายทุกคน
จะไม่ปกปิดส่วนหวัของเขา เพราะมนัคอืรูปลกัษณ์เเละความสูงส่งของพระเจ้า  
ส่วนผู้หญิงกค็อืความสูงส่งของผู้ชายเพราะผู้ชายนัน้ไม่ได้มาจากผู้หญิง แต่
ผู้หญิงจะมาจากผู้ชาย   และเนือ่งจากผู้ชายนัน้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสตรี  แต่
สตรต่ีางหากท ีถู่กสร้างข ึ้นเพือ่ผู้ชาย  ด้วยเหตุนี้สตรคีวรมอํีานาจเหนือ ส่วนห ัว
                                                                 

46 มุกอเราะนะฮฺ อัลอัดยาน / ดร  อะฮฺมัด ชะละบีย์  หน้า 187    Feminism : 
translated to the English  by Arthur Chater 
47 คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ตอนท่ี 11 ของจดหมายท่านนักบุญเปาโลถึง
ชาวโครินธ์ (Corinthians) วรรคท่ี 3-7-9 หน้า 280   



 
 

28 | ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอสิลาม 

ของเธอเพือ่ตอบสนองความต้องการของบรรดามลาอิกะฮฺ (บรรดาเทวทูตของ
พระเจ้า)  

เเท้จรงิเเล้ว กฎบัญญัติของคริส ต์บังค ับให้สตรีน้อมรับตามผู้ชาย 
เเละเเสดงการภกัดต่ีอเขาตลอดอย่างตาบอด  ท่านนักบุญเปาโลกล่าวว่า 48 : 
โอ้บรรดาสตรเีอ่ย  จงน้อมรบัต่อบรรดาชายของพวกเจ้าดังท ี่พวกเธอน้อมรับ
ต่อพระผู้เป็นเจ้า  เพราะผู้ชายนัน้ค ือประธานของผู้หญิง   เหมือนกับเมสสิ
อาห์ท ีเ่ป็นประธานแห่งโบสถ์ 

นกัวรรณกรรมชาวอังกฤษทีช่ ือ่เบอร์นาร์ด ชอว์ กล่าวว่า : เมื่อหญิง
เเต่งงานกบัชายนัน้  ทรพัย์สมบัติของนางจะถูกย ึดครองโดยสามีเธอ ตาม
กฎหมายอังกฤษในสมยันัน้  

กรณนีี้ยงัไม่รวมไปถึงการคงฐานะการเเต่งงานของฝ่ายหญิงท ี่อยู่
เคยีงคู่สามตีลอดไป  เพือ่ปฏิบัตติามกฎบัญญัตเิเห่งศาสนาเเละกฎหมายสมัย
นัน้ ดงันัน้  เเม้นจะเกดิเรือ่งบาดหมางระหว่างสามีภรรยาเพียงใดก็ตามเเต่  
หรอืมอุีปสรรคในครอบครวัมากมายเช่นใด  การหย่าร้างไม่อาจทําได้เด ็ดขาด  
เเต่จะกลับไปใช้หนทางอื่นมากกว่า  ค ือ  การไม่เข้าใกล้ตัวซึ่งก ันเเละกัน  
หมายถงึต่างคนต่างออกห่างกนั ซึง่ส่งผลให้ฝ่ายชายไปหาเเฟนหญิงมาเป็นท ี่
รกัได้หรอืเพือ่นท ีค่บหากนัได้   ส่วนฝ่ายหญิงกเ็หมือนกัน จะคบหาผู้ชายคน
อื่นได้ในฐานะเพือ่นสนทิหรอืเเฟน  

เช่นเดยีวกนักบักรณที ีฝ่่ายใดฝ่ายหนึง่เสียช ีว ิตก่อน   อีกฝ่ายหนึ่งท ี่
ยงัมชีวีติจะไม่มสีิทธเิเต่งงานอีกครัง้ได้  ด้วยเหตุนี้ เองฐานะของสตรีจ ึงตกต่ํา
นกั  ตําเเหน่งหน้าท ีข่องเธอถูกมองข้ามตลอด   ซึง่ทําให้เก ิดผลเสียตามมาใน

                                                                 

48 คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ตอนท่ี 5 ของจดหมายท่านนักบุญเปาโลถึง
ชาวเอเฟซัส (Ephesians) วรรคท่ี 3-7-9 หน้า 280 
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ภายหลงัในสังคมยุโรปปจัจุบัน จงึผลกัดนัให้เหล่านกัวชิาการต่างเรียกร้องเพื่อ
คนืสิทธอิันชอบธรรมให้เเก่ทุกคนในสั งคมท ัง้ผู้หญิงเเละผู้ชายไม่เว้นใคร  
ความอิสระอย่างไม่มขีอบเขตย่อมต้องเกดิข ึ้นในสังคม  ส่งผลในเวลาถัดมาคือ 
การมชีวีติความเป็นอยู่ในสังคมด้วยมารยาทท ีต่ํ่าช้า  ครอบครัวเเตกสาเเหรก
ขาด   ท ัง้หมดนี้คอื ความเข้มงวดของโบสถ์ท ีเ่สนอวถิปีฏิบัตทิ ีห่ลงผิด  อีกท ัง้
ยงับังคบัใช้กฎหมายอันไม่ชอบธรรมท ีข่ดักบัธรรมชาตขิองความเป็นมนุษย์ท ี่
เเท้จรงิ 
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สิทธิในการมีชีวิต 

พระองค์อัลลอฮฺได้ออกคําสัง่ให้พ่อเเม่ปกป้อง  เเละรักษาชีว ิตของ
ลูกๆ ไว้อย่างด ี  เเม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิงก็ตาม  เเละได้
ประกาศว่า การฆ่าพวกเขา คอืการอธรรมท ีใ่หญ่หลวง   

อัลลอฮฺได้ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า : 
ความว่า ‚และพวกเจ้าจงอย่าฆ่าลูกๆ ของพวกเจ้า
เพราะกลวัความยากจน เราให้ปัจจ ัยยัง ชีพแก่พวก
เขา และแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ แท้จริง  การฆ่าพวก
เขานัน้เป็นความผิดอันใหญ่หลวง” 49  

อิสลามถอืว่า การเลี้ยงดูเเละออกค่าใช้จ่ายเพื่อพวกเขาท ัง้ชายหญิง
เป็นหน้าท ีท่ ีบ่ังคบัให้ปฏิบัตทิํา  เป็นการประกนัสิทธทิ ีพ่วกเขาสมควรได้ร ับตัง้

                                                                 

49 อัลกุรอาน บท อัลอันอาม 151  
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เเต่ท ีพ่วกเขายงัอยู่ในลกัษณะทารกในท้องเเม่ของพวกเขา  อัลลอฮฺได้ตรัสใน
คมัภร์ีอัลกุรอานว่า   

ความว่า “และหากพวกนางตัง้ครรภ์กจ็งเ ล้ียงดูพวก
นาง จนกว่าพวกนางจะคลอดทารกท่ีอยู่ในครรภ์ของ
พวกนาง” 50 

สิทธิในการใหน้มเเก่เด็กทารกหญิง  
พระองค์อัลลอฮฺได้สัง่บังคบัให้กระทําดต่ีอบรรดาลูกๆ ท ัง้หลายอย่าง

เท่าเทยีมกนัท ัง้ชายเเละหญิง   เเละเอาใจใส่พวกเขาในเรื่องท ี่ควรเเก่การ
ดํารงชวีติของพวกเขา  ตลอดจนตระเตรยีมสิ่งต่างๆ ท ี่ม ีผลต่อการมีช ีว ิตของ
พวกเขา   เหล่านี้คอืสิ่งท ีบ่รรดาลูกๆ ควรได้รบัจากพ่อในทศันะอิสลาม  อัลลอ
ฮฺได้ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า “และมารดาทัง้หลายนั้น จะให้นมแก่ลูกๆ 
ของนางภายในสองปีเต็ม  สําหรับผู้ ท่ีต้องการจะให้
ครบถว้นในการให้นม และหน้าท่ีของพ่อเด็กนั้นคือ
การให้ปัจจยัยงัชีพของพวกนาง  และเคร่ืองนุ่งห่ม
ของพวกนางโดยชอบธรรม” 51  

สิทธิในการถกูเล้ียงดเูเละสัง่สอน  
บทบัญญัตเิเห่งอิสลามได้สัง่ให้บรรดาพ่อเเม่เน้นหนัก เเละเอาใจใส่

บรรดา ลูกๆ  ท ั ้งชายห ญิงด้ านการ เลี้ ยงดู ในทุกด้ านอาท ิ ด้ านร่ างกาย  
สตปิญัญา  เเละด้านศาสนกจิ   ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมี

                                                                 

50 อัลกุรอาน บท อัฏเฏาะล๊าก 6  
51  อัลกุรอาน บท อัลบะเกาะเราะฮฺ 233  
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เเด่ท่าน -ได้กล่าวว่า “พอเพียงกบัการได้บาปมากพอสําหรับใครสักคนท่ี
ปล่อยปละละเลยบุคคลท่ีอยู่ภายใต้การเล้ียงดูของเขา”52  

เเละท่านได้กล่าวอีกว่า - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเก่
ท่านด้วยเถดิ- ซึง่มคีวามว่า “แต่ละคนในหมู่พวกท่านคือผู้ดูแลและเป็น
ผู้รบัผิดชอบต่อคนท่ีอยู่ภายใต้การดูแล ผู้นําคือผู้ดูแลและรับผิดชอบต่อ
ประชาชนของเขา ผู้ชายคือผู้ดูแลครอบค รัวของเ ขา เเละเขาคื อ
ผู้รบัผิดชอบคนท่ีอยู่ภายใต้การดูเเลของเขา ผู้หญิงคือผู้ดูแลภายในบ้าน
ของสามีเธอ  และเธอคือผู้รบัผิดชอบต่อทุกคนภายในบ้าน บ่าวผู้ร ับใช้
นายเขาคือผู้ดูแลทรพัย์สมบติัของนายเขา และเขาคือผู้ร ับผิดชอบต่อ
ทุกส่ิงท่ีอยู่ภายใต้การดูเเลของเขา" 53  

การสรรหาคําอันไพเราะ  เเละนํามาใช้ในการตัง้ช ื่อพวกเขาถือว่าเป็น
สิทธอิย่างหนึง่ท ีพ่วกเขาสมควรได้รบั   

ผู้เป็นเเม่สมควรได้รบัสิทธใินการเลี้ยงดูลูกๆ มากว่าผู้เป็นพ่อในกรณี
ท ีท่ ัง้สองมเีรือ่งบาดหมางระหว่างกันหรือ เก ิดกรณีการหย่าร้างกัน   ท ัง้นี้
เพราะอิสลามเหน็ว่า ผู้เป็นแม่คอืผู้ท ีเ่ป่ียมเมตตา  เเละปรานีต่อ ลูกๆ มากกว่า
ผู้เป็นพ่อ  เนือ่งจากหะดษีหนึง่ซึง่รายงานโดย อัมรฺ บิน ชุอั ยบฺว่า  มีสตรีท่าน
หนึง่กล่าวว่า : โอ้ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน - เเท้
จรงิแล้วลูกฉนัคนนี้ ฉนัได้ต ัง้ท้องเเก่เขาด้วยน้ํานมจากหน้าอกของฉันเอง  ฉัน
เลี้ยงดูเขาในบ้านของฉันเอง แท้จริงเเล้วพ่อของเขาได้หย่าฉัน  เเละเขา

                                                                 

52 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 10/51 ลําดับท่ี 4240   
53 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ 1/ 304 ลําดับท่ี 853  
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ต้องการเเย่งเขาจากฉนัไป   ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเด่
ท่าน- ตอบว่า “เจ้ามสีิทธใินตวัเขาตราบใดท ีเ่จ้ายงัไม่เเต่งงานใหม่” 54 

สิทธิของเธอในการไดร้บัความรกั ความห่วงใย เเละความเมตตา   
พวกเธอต้องการสิ่งเหล่านี้ดงัท ีพ่วกเธอต้องการอาหารเเละเครื่องดื่ม  

เพราะสิ่งดงักล่าวมนัช่างมผีลต่อสภาพจติใจ เเละกริยามารยาทของพวกเธอ
ย ิง่ เพราะอิสลามคอืศาสนาเเห่งความเมตตา ปราน ีห่วงใย เเละเมตตาต่อทุก
คนแม้จะเป็นคนห่างไกลท ีไ่ม่ใช่ญาตสินทิ เเล้วเหตุใดเล่าจะไม่ห่วงใยต่อญาติผู้
ใกล้ชดิด้วย   

อบู ฮุรอ็ยเราะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเก่ท่าน
ด้วยเถดิ- ได้กล่าวว่า : ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน 
- ได้จูบหะซนั บิน อะลยี์ ในขณะท ีท่่านอยู่พร้อมหน้ากบั อัล -อักเราะอฺ  บิน หา
บิส อัต-ตะมมียี์ ท ีก่ําลงันัง่อยู่   อัล-อักเราะอฺกล่าวว่า : ฉันมีลูกสิบคน  ฉันไม่
เคยจูบพวกเขาเลย !!!! ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน 
- มองไปยงัตวัเขาเเล้วตอบว่า “ผู้ใดไม่เมตตา  เขาจะไม่ได้รบัความเมตตา
ด้วย” 55   

สิทธิของสตรใีนดา้นการศึกษา  
อิสลามบังคบัใช้ให้มุสลมิทุกคนท ัง้ชายหญิงทําการศึกษา  เเละเเสวง

หาความรู้  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน -  กล่าว
ความว่า “การเเสวงหาความรู้นัน้เป็นส่ิงบงัคบัเเก่มุสลิมทุกคน” 56  

อิสลามมทีศันะว่า  การให้ความรู้เเก่ลูกหญิงเป็นการเฉพาะ ค ือสาเหตุ
ของการได้รบัผลบุญ  เเละการตอบเเทนทวคีูณ  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – 
                                                                 

54 สุนัน อบ ีดาวูด 2/283 ลําดับท่ี 2276  
55 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 5/ 2235 ลําดับท่ี 5651  
56 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 1/81 ลําดับท่ี  224  
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ขอความสันตจิงมเีเด่ท่าน - กล่าว   ซึ่งความว่า “ชายคนใดท่ีมีทาสหญิง
เเล้วเขาได้ให้ความรู้เเก่เธอ  เเละอบรมสัง่สอนเธออย่างดี   เ เ ล้วปลด
ปล่อยเธอให้เป็นอิสระ เเละเเต่งงานกบัเธอ สาํหรบัเขาคือสองผลบุญ”57  

สิทธิของเธอดา้นความเท่าเทียมกนั  
กฎบัญญัตเิเห่งอิสลามได้บังคบัให้ปฏิบัตต่ิอบรรดาลูกอย่างเท่าเท ียม  

เเละยุตธิรรมในทุกเรือ่ง  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดําเนนิชวี ิตประจําว ันท ี่เป่ียม
เมตตา หรอืการให้ความรกั ความห่วงใยเเห่งบิดามารดาท ี่สมควรให้เเก่ลูกๆ 
ท ัง้ชายหญิง  อัลลอฮฺได้ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน  ซึง่ 

ความว่า  “แท้จ ริ งอั ลลอ ฮฺท รง ใ ช้ใ ห้ร ัก ษา คว า ม
ยติุธรรม  ทาํดี การบริจาคแก่ญาติใกล้ชิด  ให้ละเว้น
จากการทาํลามก  การชัว่ช้า และการอธรรม พระองค์
ทรงตกัเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจกัได้ราํลึก” 58  

หากความยุต ิธ รรม  เเละความ เสมอภาคไม่ ใช่เ ร ื่องบังค ับด้ว ย
บทบัญญัติแห่งอัลกุรอาน และวจนะท่านศาสนทูต มุห ัมมัดเเล้ว  แน่นอน
บรรดาผู้หญิงสมควรได้รบัการเชดิชูเป็นพเิศษมากกว่าบรรดาชายอีกด้วยซ้ํา 
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเด่ท่าน- กล่าว   ซึ่งความว่า 
“พวกเจ้าจงมอบให้เเก่ลกูๆ ของพวกเจ้าอย่างเท่าเทียมก ัน  หากฉันมี
ทางเลือกให้บางคนดีเด่นกว่าบางคน  เ เน่นอนย่ิงฉันจะเลือกบรรดา
หญิงให้ดีเด่นกว่าคนอ่ืนๆ” 59  

                                                                 

57 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 5/1955 ลําดับท่ี 4795  
58 อัลกุรอาน บท อันนะห์ลุ 90 
59 สุนัน อัลบยัฮะกีย์ อัลกุบรอ 6/177 ลําดับท่ี 11780  
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ด้วยเหตุเช่นนี้เเล้ว พวกท ีก่ล่าวหาว่าอิสลามได้กลนืสิทธิของสตรีจะมี
ท่าทแีละกล่าวหาว่าอย่างไรต่อมนัอีกเล่า ?? 

สิทธิของเธอในการเลือกสามี  
อิสลามเคารพสิทธิสตรีในเรื่องของการแต่งงาน   โดยถือว่าการ

ตดัสินใจของเธอคอืส่วนหนึง่ในเงือ่นไขแห่งความถูกต้องของการแต่งงาน  เธอ
สามารถใช้สิทธใินการปฏิเสธ หรือตอบรับใครสักคนท ี่มาสู่ขอเธอได้ ท ัง้นี้
เนือ่งจากคํากล่าวของท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน - 
ความว่า ‚หญิงหม้ายจะไม่ถกูแต่งงานจนกว่าจะมีการร้องขอจากเธอ 
และหญิงสาวไม่ถกูแต่งงานจนกว่าจะขอได้อนุญาตจากเธอก่อน” เศาะ
หาบะฮฺกล่าวว่า การอนุญาตจากเธอเป็นเช่นไรเล่า ?  ท่าน  เราะสูลกล่าวว่า 
“คือ การท่ีเธอเงียบเฉย‛ 60  

ดงันัน้ผู้เป็นบิดาหรอืใครกต็ามซึ่งมีหน้าท ี่ร ับผิดชอบในการดูแลเธอ 
ย่อมไม่มสีิทธบิังคบัเธอให้แต่งงานกบัชายท ีเ่ธอไม่ประสงค์  และจากวจนะของ
ท่านศาสนทูตซึ่งรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า มีสตรีท่านหนึ่งมาหา
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขออัลลอฮฺทรงประทานความพรและความสันติแก่
ท่านด้วยเถดิ - เธอกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ แท้จริงแล้วพ่อของ
ฉนัสั ง่ให้ฉันแต่งงานกับลูกของพี่ชายเขาเพื่อยกฐานะของเขาเพราะการ
แต่งงานของฉนั ดงันัน้ ท่านจงึมอบเรือ่งนี้ให้กบั เธอ (ในการตัดสินใจ)แล้วเธอ
กล่าวว่า “แท้จรงิแล้ว ฉนัได้ยนิยอมสิ่งท ีพ่่อฉนัได้ทําไป  แต่ฉันเพียงต้องการ
ให้สตรที ัง้หลายรบัรู้ว่าบรรดาพ่อไม่มสีิทธใินเรือ่งนี้แต่อย่างใด” 61  

คําสอนของท่านนบีมุหมัมดัช ี้ให้เหน็ว่าอิสลามได้ให้ความสําคัญกับ
เรือ่งของสตรเีป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเคารพเกยีรตขิองเธอ  การกระทํา
                                                                 

60 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 5/1974 ลําดับท่ี 4843  
61 มุสนัด อิมาม อะห์มัด 6/ 136 ลําดับท่ี 25087  
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ดต่ีอเธอ  และการสนองตอบความต้องการของเธอในทุกด้าน  ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า ‚ผู้ใดมีลูกสาวสามคน 
หรือพี่สาวสามคน   มีลกูสาวสองคนหรือพี่สาวสองคนแล้วเขาได้กระทํา
ดีต่อพวกเขาอย่างดี และยาํเกรงอัลลอฮฺในส่ิง ท่ีเกี่ยวข้องก ับพวกเขา 
แน่นอนเขาจะต้องได้เข้าสรวงสวรรค์” 62 

ในทศันะอิสลามถอืว่า การให้ความสนใจต่อบุตรสาวพร้อมท ัง้การ
อบรมเลี้ยงดู  และกระทําดต่ีอพวกเธอ คอืหนทางหนึง่ท ีนํ่าไปสู่การเข้าสวรรค์  
นบัเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีเพื่อหว ังใน
การตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ - ขออัลลอฮฺ
ทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถดิ - กล่าวว่า : ผู้หญิงผู้ยากจนคน
หนึง่ได้มาหาฉนั ในขณะท ี่นางอุ้มลูกของนางสองคน  แล้วฉันก็ได้แบ่งลูก
อินทผลมัให้เธอสามเมด็   นางแบ่งให้ลูกสาวคนละหนึ่งเม็ด  และนางหย ิบท ี่
เหลอืหนึง่เมด็ใส่ปากเพือ่กนิ  พลนัลูกสาวสองคนต่างร้องขอเพื่อก ิน   เธอจึง
แบ่งลูกอินทผลมัท ีก่ําลังจะกินออกเป็นสองส่วนและแบ่งให้ลูกสาวสองคน 
เหตุการณ์ดงักล่าวได้สร้างความประท ับใจให้ฉันมาก  ฉันเลยนําพฤติกรรม
ของนางเช่นนี้ไปเล่าให้ก ับท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺฟงั ท่านจึงกล่าวว่า 
“แท้จริงแล้วพระองค์อัลลอฮฺจะทรงมอบสรวงสวรรค์แก่นางเพราะ
พฤติกรรมอันน้ี หรือพระองค์จะทรงปลดปล่อยนางเพราะพฤติกรรมอัน
น้ีให้รอดพ้นจากไฟนรก”63  

บทบัญญัตแิห่งอิสลามได้สัง่ใช้ให้ปฏิบัตต่ิอลูกๆ ท ัง้ชายและหญิงด้วย
ความยุต ิธรรมเท่าเท ียมกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตใจหรือด้านว ัตถุก ็ตาม 
ดงันัน้การลําเอียงในเรื่องใดก็ตามย ังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องท ี่ไม่

                                                                 

62 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 2/ 189 ลําดับท่ี 446  
63 เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/ 2027 ลําดับท่ี 2630  
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อนุญาต  รายงานโดยอันนุอฺมาน บิน บะช ีร กล่าวว่า : พ่อของฉันได้มอบให้
ฉนัซึง่ส่วนหนึง่ของทรพัย์สมบัตขิองท่าน  แม่ฉันฮุมเราะอฺ  บินติ เราะวาหะฮฺ 
กล่าวว่า ฉนัไม่ยอมนอกจากว่าท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺต้องเป็นสักข ีพยานใน
เรือ่งนี้ด้วย  พ่อของฉนัได้ไปหาท่านศาสนทูตเพื่อ ให้ท่านร่วมเป็นสักข ีพยาน
ในสิ่งท ีเ่ขาได้มอบมนัให้ฉนั  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่
ท่าน -  กล่าวแก่พ่อ ฉันว่า “เจ้า ได้กระ ทําแบบ น้ีก ับลูกๆ เจ้ าทุกค น
หรือไม่?”  พ่อฉนัตอบว่า ไม่  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมี
แด่ท่าน - ตอบว่า “เจ้าจงยาํเกรงอัลลอฮฺ และจงยุติธรรมระหว่างลูกๆ 
ของเจ้า” เมือ่พ่อของฉนักลบัถงึบ้านแล้วท่านรบีขอสิ่งนัน้กลบัคนืท ันท ี64  

ยุตธิรรมและความเสมอภาคมิได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของป ัจจัย
ภายนอกเท่านัน้  ทว่ารวมไปถงึข้อปลกีย่อยง่ายๆ ท ีส่่งผลต่อความรู้สึกซึ่งใคร
หลายคนอาจไม่เคยตระหนกัในเรือ่งนี้นกั  รายงานโดยอะนัส - ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถดิ-  ว่ามชีายคนหนึ่งอยู่ก ับท่านศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ  พลนัได้มลูีกชายเขาเข้ามาหา   เขาจูบลูกเขาแล้วสัง่ให้เขานัง่
บนขาอ่อนเขา   ทนัทมีลูีกสาวของเขาเข้ามาหา  และเขาก็สั ง่ให้ลูกสาวของ
เขานัง่อยู่ตรงหน้าเขา  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีแด่ท่าน 
– กล่าวว่า “เจ้าน่าจะให้ความเท่าเทียมกนัระหว่างทัง้สอง” 65  

ณ โอกาสนี้  ท ี่เราได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเน้นหนักขอ ง
อิสลามต่อบรรดาลูกๆ  กส็มควรอย่างย ิ่งในการท ี่เราจะกล่าวถึงเด ็กกําพร้า
ด้วย  เพราะการเป็นเดก็กําพร้านัน้มีผลด้านจิตใจต่อการมีช ีว ิตของเด็กมาก 
ซึง่ในบางครัง้ความรู้สึกท ีว่่านี้อาจนําเดก็ๆ ไปสู่ความเสื่อมเสียหรือ เอนเอียง
ไปในสิ่งท ีไ่ม่ด ี  ย ิง่ถ้าสังคมรอบด้านของพวกเขาคือสังคมท ี่ไม่เอาใจใส่สิทธิ
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ต่างๆ  ท ีพ่วกเขาสมควรได้รบั  ซึง่สังคมท ีว่่านี้อาจไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา
ตามสมควร หรอือาจจะไม่เหลยีวแลพวกเขาด้วยความเมตตาและห่วงใย  

อิสลามให้ความสําคญัต่อเดก็กําพร้าท ัง้ชายและหญิง  โดยมีท ัศนะว่า 
การให้ความสําคญัแก่พวกเขาพร้อมท ัง้เอาใจใส่พวกเขาอย่างดี  ถือว่าเป็น
ข้อบังคบัสําหรบัญาตพิีน้่องผู้ใกล้ชดิพวกเขาให้ปฏิบัต ิตาม   ถ้าพวกเขาไม่มี
ญาตพิีน้่องกเ็ป็นหน้าท ีข่องรฐัอิสลามท ีต้่องดูแล  และเลี้ยงดูพวกเขา 

สําหรบัคนท ีล่กัขโมย และกอบโกยเงนิทองของเด็กกําพร้านัน้เขาจะ
ได้รบัโทษมหนัต์อย่างแน่นอน อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ท่ีกินทรัพย์ของบรรดาเด็ก
กาํพร้าด้วยความอธรรมนั้น แท้จริงพวกเขากินไฟ
เข้าไปในท้องของพวกเขาต่างหาก  และพวกเขาก ็จะ
เข้าไปสู่เปลวเพลิง‛ 66 

ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอวามสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวความว่า 
‚แท้จริงแล้วฉันอยากให้มีความลาํบากและบาปแก่คนท่ีลิดรอนสิทธิผู้
อ่อนแอสองพวกคือเดก็กาํพร้าและสตรี‛ 67 

พระองค์อัลลอฮฺได้เต ือนบ่าวให้พึงระว ัง  และห้ามกดข ี่เด ็กกําพร้า 
อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า ‚ดงันัน้ส่วนเดก็กาํพร้าเจ้าอย่าข่มข่ี‛ 68  
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บทบัญญัตแิห่งอิสลามได้สนบัสนุนให้เลี้ยงเดก็กําพร้า และทําดีต่อเขา  
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน-  กล่าวว่า: ‚ฉันและ
ผู้ให้ความอนุเคราะห์เดก็กาํพร้าอยู่ในสรวงสวรรค์เ ช่นน้ี   และท่านได้ชู
น้ิวช้ีและน้ิวกลางข้ึนพร้อมแยกทัง้สองน้ิวให้ห่างกนันิดเดียว‛69  

นอกจากนี้ อิสลามส่งเสรมิให้มอบความรักและความห่วงใยแก่เด ็ก
กําพร้า  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า: 
‚ผู้ใดลบูหวัเดก็ก ําพร้า ซึ่ง เขาไม่ลูบมันนอกจากเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น  
สาํหรบัเขาในทุกเส้นผมท่ีเขาลูบผ่านด้วยมือเขาคือผลบุญอันดีงาม  
และผู้ใดทาํดีต่อเดก็กาํพร้าหญิงหรือชายท่ีอาศยัอยู่ก ับเขา  แน่นอนฉัน
และเขาจะอยู่ในสรวงสวรรค์ด้วยกนัเหมือนสองน้ิวน้ี และท่านได้แยก
สองน้ิวออกห่างเลก็น้อย คือน้ิวช้ีและน้ิวกลาง‛ 70    

นอกจากนี้อิสลามยงัให้ความสําคัญแก่เด ็กท ี่ถูกทอดท ิ้งท ัง้ชายและ
หญิงอย่างเท่าเทยีมกนั หมายถงึเดก็ท ีถู่กทอดท ิ้งไม่ทราบเบาะแสเกี่ยวกับพ่อ
ของเขา  ด ังนัน้เขาย่อมมีสิทธิในการได้ร ับการดูแลจากพี่น้องมุสลิมและ
ประเทศชาตใินระบอบการปกครองแบบอิสลาม ฐานะของเขาไม่แตกต่างจาก
ฐานะของเดก็กําพร้าเลย  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- 
กล่าวว่า “การทาํความดีต่อทุกส่ิงท่ีมีชีวิตนัน้มีผลบุญ‛ 71  

การให้ความสําคญัแก่บุคคลสองกลุ่มท ี่ว่านี้  ถ ือว่าเราได้ส ร้างบุคคล
สองประเภทในฐานะพลเมอืงท ีด่สู่ีสังคม เพื่อ ให้เขาท ัง้สองปฏิบัต ิหน้าท ี่ของ
เขาท ัง้สองอย่างด ี และให้เขาท ัง้สองได้ใช้ช ีว ิตในสังคมอย่างเท่าเท ียมกัน
เหมอืนเพือ่นมนุษย์ท ัว่ไป 
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พระองค์อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   
ความว่า ‚และหน่ึงจากสญัญาณทัง้หลายของพระองค์
คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวก
เจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสขุอยู่กบันาง และทรงมี
ความรกัใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า‛ 72 

ส่วนหนึ่งของสัญญาณแห่งความย ิ่งใหญ่ของพระองค์ค ือ   การท ี่
พระองค์ทรงกําหนดคู่ครองแก่มนุษย์ซึ่งมาจากหมู่พวกเขาเอง   เพื่อท ี่พวก
เขาจะได้อยู่อาศยัเคยีงคู่กนั  ได้รบัการผ่อนคลายแก่ร่างกายของพวกเขา และ 
สร้างความสงบแก่จติใจของพวกเขา  
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ภรรยา คอื เสาหลกัในสังคมและฐานหลกัของครอบครัว  ด้วยเหตุนี้
อิสลามจงึใช้ให้นางทําหน้าท ีแ่ละรบัผดิชอบบางอย่างท ีส่มควร ในทางตรงข้าม
อิสลามกไ็ด้มอบสิทธแิละความชอบธรรมท ีน่างสมควรได้รบัดงัต่อไปนี้ :  

สิทธิของนางในการไดร้บัมะฮรฺั 
มะฮรฺั (สินสอด) คอืสิทธทิ ีน่างสมควรได้ร ับในเช ิงบังค ับทางศาสนา 

เป็นของขวญัอันดงีามท ีอ่ิสลามใช้ให้ฝ่ายชายมอบแก่นาง ซึง่บุคคลใกล้ช ิดหรือ
บุคคลใดกต็ามไม่มสีิทธทิ ีจ่ะเรยีกร้องเอาส่วนหนึ่งส่วนใดจากสินสอดนัน้ได้
ยกเว้นเมื่อนางย ินยอมหรืออนุญาต ให้ ด ังนั ้นพิธ ีแต่ง งานจะไ ม่ เสร็จสิ้ น
นอกจากจะต้องมสีินสอดด้วย บ่งบอกอย่างช ัดเจนว่า สิทธิของนางในการ
ครอบครองสินสอดดงักล่าวนี้ไม่สามารถยกเลิกได้แม้ว่านางจะย ินยอมแล้วก็
ตาม ยกเว้นหลงัพธีแีต่งงาน  เมื่อ ใดท ี่พิธ ีแต่งงานจบสิ้ นนางมีสิทธิในการใช้
จ่ายจากเงนิสินสอดตามความต้องการ  อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า ‚และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งมะฮัรฺ (สินสอด )
ของนาง ด้วยความเตม็ใจ แต่ถา้นางเห็นชอบท่ีจะให้
ส่ิงหน่ึงแก่พวกเจ้าจากมะฮัรฺนั้นแล้ว  ก ็จงบริโภคส่ิง
นัน้ด้วยความพอใจและความสาํราญ‛ 73  

ฝ่ายสามไีม่มสีิทธยิดึคนืสินสอดของนางเมื่อ เขาได้ประกาศหย่าก ับ
นางด้วยความต้องการของเขาเอง อัลลอฮฺตรสัถงึส่วนนี้ในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า ‚และหากพวกเจ้าต้องการเปล่ียนคู่ครองคน
หน่ึงแทนท่ีของคู่ครองอีกคนหน่ึง  และพวกเจ้าได้
ให้แก่นาง หน่ึงใ นหมู่ นา งเ หล่านั้น  ซึ่ งท รัพ ย์อั น
มากมายกต็าม กจ็งอย่าได้เอาส่ิงใดจากทรัพย์นั้นคืน 
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พวกเจ้าจะเอามนัคืนด้วยการอุปโลกน์ความเท็จและ
การกระทาํบาปอันชดัเจนกระนัน้หรือ‛ 74  

และอีกโองการหนึง่   
ความว่า ‚ผู้ศรทัธาทัง้หลาย! ไม่อนุมติัแก่พวกเจ้าการ
ท่ีพวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับ 
และไม่อนุมติัเช่นเดียวกนัการท่ีพวกเจ้าจะขัดขวาง
บรรดานางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของส่ิง ท่ีพวก
เจ้าได้ให้แก่พวกนาง นอกจากว่าพวกนางจะกระทํา
ส่ิงลามกอันชดัแจ้งเท่านัน้ และจงอยู่ร่วมกบัพวกนาง
ด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง  ก ็อาจเป็นไปได้
ว่า การท่ีพวกเจ้าเกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวก ันอัลลอฮฺ
กท็รงให้มีในส่ิงนัน้ ซึ่งความดีอันมากมาย‛  75  

จากโองการอันย ิ่งใหญ่นี้   ได้ประกันและรับรองสิทธิต่างๆ ท ี่นาง
สมควรได้รบัตามท ีอ่ัลลอฮฺตรสัไว้แล้ว  เช่น :  

- ไม่อนุญาตให้ยดึครองบรรดาสตรีเหมือนมรดกท ัง้ๆ ท ี่พวกเธอไม่
เตม็ใจ ดงัท ีไ่ด้ปฏิบัตกินัมาในยุคโง่เขลาก่อนอิสลามท ีว่่า ถ้าสามีเสียช ีว ิตญาติ
พีน้่องฝ่ายสามมีสีิทธใินตวัภรรยาของเขาท ันท ี  ซึ่งมีอํ านาจในตัวนางเต็มท ี ่ 
บางทอีาจจะนําตวันางมาเป็นภรรยาหรือบังค ับให้นางแต่งงานกับใครท ี่พวก
เขาต้องการ  หรอืบางทพีวกเขารงัแกนางโดยห้ามไม่ให้นางแต่งงานอีกครัง้   
ถอืได้ว่าพวกเขามสีิทธใินตวันางมากกว่าครอบครัวของนางเสียด้ วยซ้ํา ด้วย
เหตุนี้นางจงึตกเป็นสินทรพัย์ชนดิหนึง่ท ีส่ืบทอดกนัได้ 
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- อัลลอฮฺตรสัอย่างชดัแจ้งว่า  การท ี่ฝ่ายชายรังแกนางจนทําให้นาง
ได้รบัความเสียหายและมชีวีติท ีค่บัแคบเป็นสิ่งต้องห้าม  อาท ิ การด่าทอนาง
หรอืตบตนีาง โกงกนิทรพัย์เงนิทองของนาง  หรอือาจจะห้ามนางออกจากบ้าน  
และแนวการปฏิบัตอิื่น ๆ อีก ซึง่ล้วนแล้วเพียงแค่ต้องการให้นางได้ร ับความ
ลําบากยากเยน็ จนกระท ัง่นางต้องยอมประกันตัวของนางเองด้วยทรัพย์สิน
เงนิทองส่วนตวั 

- บทบัญญัตแิห่งอิสลามอนุญาตให้ฝ่ายชายกระทําการลงโทษนางได้  
หากนางกระทําสิ่งเลวทรามนัน่กค็อื การผดิประเวณ ี จนกว่าฝ่ายชายจะได้รับ
คนืสินสอดท ีไ่ด้มอบให้แก่นาง   หลงัจากนัน้เขาจงึหย่านางเสีย  

-  อัลลอฮฺทรงสัง่ให้ดํารงชวีติอยู่กบันางอย่างด ี มีความอ่อนโยนและ
อบอุ่น เล่าสู่กนัฟงัแต่สิ่งด ีๆ  ท ีน่างพงึพอใจ หรอื การกระทําสิ่งท ีน่างพอใจ 

สิทธิของนางดา้นความยติุธรรมและความเท่าเทียมกนั  
กรณนีี้เฉพาะท่านชายท ีม่ภีรรยามากกว่าหนึ่งคน   ซึ่งเขาจําต้องให้

ความยุตธิรรมแก่พวกนางเป็นพเิศษในทุกๆ ด้าน เช่น  ด้านอาหารการกินและ
เครือ่งด ืม่   เครือ่งแต่งกาย   ท ีพ่กัอาศยั   การหลับนอนร่วมกัน  ท่านศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันตจิงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า ‚ผู้ใดมีภรรยาสองคน
แล้วเขาได้โน้มเอียงไปอีกฝ่ายหน่ึงมากกว่าฝ่ายอ่ืน  เขาจะมายังว ันกิ
ยามติั (วนัปรโลก) ในสภาพท่ีร่างข้างใดข้างหน่ึงของเขาเอนเอียงไป‛76 

สิทธิของนางในการไดร้บัค่าครองชีพ  
จําเป็นท ีฝ่่ายชายจะต้องให้ความสะดวกแก่นางในด้านค่าครองช ีพ 

และค่าใช้จ่ายท ีจํ่าเป็นอย่างด ี เช่นการตระเตรยีมท ี่พักอันเหมาะสม   เตรียม
ปจัจยัยงัชพีรายวนัด้านการกนิและดืม่  เครื่องแต่งกาย  แม้นว่านางจะรวยก็

                                                                 

76 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 10/ 7 หมายเลข 4207  
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ตาม ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ- ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า ‚พวกเจ้า
จงยาํเกรงอัลลอฮฺในเร่ืองสตรีเถิด  แท้จริงแล้วพวกเจ้าได้รบัพวกนางมา
ด้วยความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ   และพวกเจ้าได้ทําให้อว ัยวะเพศพวก
นางเป็นท่ีอนุมติัด้วยนามของอัลลอฮฺ   และส่ิงท่ีพวกนางจ ําต้องทําเพื่อ
พวกเจ้าคือ  การท่ีพวกนางไม่ยินยอมให้ใครท่ีเจ้าไม่พึงชอบเข้ามา
เหยียบพรมของพวกเจ้า(หมายถงึห้ามไม่ให้เขาเข้ามาในบ้านของพ วก
เจ้า) ถา้พวกนางได้ปฏิบติัทาํเช่นนัน้พวกเจ้าจงตีพวกนางโดยไม่ตีแบบ
ทารณุ และหน้าท่ีของพวกเจ้าต่อพวกนางนัน้คือต้องหาปัจจ ัยยัง ชีพให้
พวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบธรรม‛ 77  

และหน้าท ีข่องสามีค ือ   ต้องมอบเงินและทรัพย์สมบัติให้นางตาม
ความจําเป็นของนาง  และตามความสามารถท ี่เขามี อัลลอฮฺตรัสในคัมภีร์   
อัลกุรอาน   

ความว่า ‚ควรให้ผู้มีฐานะรํ่ารวยจ่ายตามฐานะของ
เขา ส่วนผู้ท่ีการยงัชีพของเขาเป็นท่ีคับแค้นแก่เขาก ็
ให้เขาจ่ายตามท่ีอัลลอฮฺทรงประทานมาให้แก่เขา‛ 78 

เมือ่สามผู้ีมฐีานะดไีม่ยอมออกค่าใช้จ่ายแก่ภรรยาของเขา  นาง ก็
สามารถท ีจ่ะหยบิเอาส่วนหนึง่จากทรพัย์สินของสามไีด้ตามความจําเป็น  จาก
ฮนิดุน บินต ิอุตบะฮฺ  เธอได้ถามท่านศาสนทูตว่า “โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺ แท้จริงแล้วอบูซุฟยาน คือ ผู้ชายท ี่ตระหนี่คนหนึ่ง  เขาไม่ได้ให้ฉันให้
เพยีงพอต่อความต้องการของฉนัและลูกๆ  ฉนัจงึลกัเอาจากเขาด้วยของเล็กๆ 

                                                                 

77 เศาะฮีหฺ มุสลิม 2/886 หมายเลข 1218  
78 อัลกุรอาน บท อัฏเฏาะล๊าก / 7 
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น้อยๆ โดยท ีเ่ขาไม่รบัรู้เลย” ท่านตอบว่า “เธอจงเอาเถิด ให้พอก ับความ
ต้องการของเธอและลกูๆ โดยชอบธรรม‛ 79   

- เมือ่สามตีกทุกข์ และคบัแค้นจนไม่สามารถจ่ายค่าป ัจจัยย ังช ีพของ
ภรรยาเขาได้  หรอื กรณที ีส่ามอีอกจากบ้านไปแล้วไม่กลับมาโดยท ิ้งภรรยา
อยู่ท ีบ้่านเป็นเหตุให้นางต้องลําบากเพราะขาดป ัจจัยย ังช ีพ  ในกรณีนี้นาง
สามารถท ีจ่ะขอยกเลกิการแต่งงานได้หากนางต้องการ  รายงานโดยอบู อัซซะ
นาด เขากล่าวว่า  ฉนัได้ถามซะอีด บิน อัลมุซัยย ับ ถึงผู้ชายท ี่ไม่มีสิ่งใดท ี่จะ
เลี้ยงดูภรรยาเขาเลย ? ท่านตอบว่า ให้ท ัง้สองแยกกนั อบู อัซซะนาด กล่าวว่า 
เป็นซุนนะฮฺหรอื? (ซุนนะฮฺ คอื แบบอย่างของท่านศาสนทูต)  ท่านตอบว่า ใช่ 
ซุนนะฮฺ   ท่านอิมามซาฟีอีย์ กล่าวซึง่คล้ายกบัคํากล่าวของซะอีดท ี่ว่า ซุนนะฮฺ 
คอื  ซุนนะฮฺ ท ีม่าจากท่านศาสนทูตมุหมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสัลลมั 80   

สิทธิของนางดา้นการหลบันอนและการคลกุคลีกนั  
เป็นสิทธสํิาคญัท ีน่างสมควรได้รบัจากสามีของนางตามท ี่ศาสนาได้

บัญญัตไิว้  ท ัง้นี้เพือ่ให้สามปีฏิบัตติามหน้าท ี่และให้ความสําคัญแก่นางเป็น
พเิศษ   จนทําให้นางพงึพอใจและไม่แสวงหาสิ่งอื่นท ีไ่ม่ดนีอกขอบเขต  ดังนัน้
นางคอืภรรยาท ีต้่องการหวัใจท ีค่อยรกัและห่วงใยนางเสมอ   นางต้องการสามี
ท ีค่อยคลุกคลแีละหยอกล้อกบันาง    และคอยเอาใจใส่ในความรู้สึกอันลึกซึ้ง
ของนาง  แล้วคอยสนองตอบอารมณ์ของนางด้วย   ศาสนาได้ห้ามการ
เข้มงวดกบัการทําพธิทีางศาสนา(อิบาดะฮฺ ) จนลืมทําความรับผิดชอบส่วนนี้  
รายงานโดยซลัมาน อัลฟารซิ ี- ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่
ท่านด้วยเถดิ-  ว่า วนัหนึง่ ท่านได้ไปเย ี่ยม อบู อัดดัรดาอ์  - ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด - ซึ่งเป็นหสายของท่าสน และได้

                                                                 

79 อัลบุคอรีย์ 5/ 2052 หมายเลข 5049  
80 สนัุน อัลบยัฮะกีย์ อัลกุบรอ 7/ 469 หมายเลข 15485  



 
 

46 | ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอสิลาม 

เหน็อุมมุ อัดดรัดาอ์ ผู้เป็นภรรยาของสหายอยู่ในสภาพทีม่อมแมม เขาจึงถาม
นางว่า เจ้ามีเร ื่องเช่นไรหรือ  ? นางตอบว่า แท้จริงแล้วเพื่อนเจ้าคนนี้ไม่
ต้องการสิ่งใดท ีเ่ป็นปจัจยัแห่งความสุขในโลกนี้อีกแล้ว เขาตื่นกลางคืนเพื่อ
ละหมาดเป็นประจํา  เขาถอืศลีอดกลางวนัสม่ําเสมอ!! ขณะนัน้ท่านอบู ดัรดาอ์
ได้มาถงึพอด ี เขาเลยกล่าวต้อนรับซัลมาน  และได้นําอาหารมาให้ซัลมาน
ทาน แล้วซลัมานกก็ล่าวว่า ท่านจงกินเถิด อบู ด ัรดาอ์ตอบว่า  ฉันถือศ ีลอด  
ซลัมานกล่าวว่า  ฉนัขอสาบานด้วยนามอัลลอฮฺว่าเจ้าต้องแก้ศ ีลอดเพื่อก ินกับ
ฉนั  อบู ดรัดาอ์จงึรบัประทานอาหารกบัเขา ซลัมานได้ค้างค ืนท ี่บ้านนัน้ ครัน้
เมือ่เวลากลางคนือบูดรัดาอ์ต้องการลุกข ึ้นเพือ่กระทําละหมาด  แต่ซัลมานได้
ห้ามไว้ และกล่าวว่า เจ้ามหีน้าท ีท่ ีต้่องทําเพือ่ร่างกายของเจ้า และเจ้ามีหน้าท ี่
ท ีต้่องทําเพือ่พระเจ้าของเจ้า และเจ้ามหีน้าท ีท่ ีต้่องทําเพื่อภรรยาของเจ้า เจ้า
จงถอืศลีอดและจงละศลีอด  จงละหมาดและจงหลับนอนกับภรรยาเจ้าด้วย 
เจ้าจงให้สิทธแิก่ทุกสิ่งตามความเหมาะสม และเมื่อถึงเวลาเช้า ซัลมานกล่าว
ว่ากบัอบู ดรัดาอ์ว่า เจ้าตื่นได้แล้วถ้าเจ้าต้องการ อบูดัรดาอ์  รีบ ลุกข ึ้นและ
อาบน้ําละหมาด แล้วท ัง้สองกล็ะหมาดสุนตั หลงัจากนัน้กเ็ด ินออกไปย ังมัสย ิด
เพือ่ละหมาด และท ัง้สองได้เข้าพบท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺเพื่อ เล่าเหตุการณ์
ท ีเ่กดิข ึ้น  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวตอบว่า 
“ส่ิงท่ีซลัมานทาํนัน้ถกูต้องแล้ว”  81 

ท่านอิบนุ ห ัซม์ กล่าวว่า : จําเป็ นท ี่สามีจะ ต้องร่วมหลับนอนมี
เพศสัมพนัธ์กบัหญิงท ีเ่ป็นภรรยาของเขา  อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุ กครัง้ท ี่นาง
บริสุทธิจ์ากรอบเดือ น ถ้า เขาสามารถทําได้ ถ้าไม่ทําเช่นนัน้ถือ ว่าเข า
ทรยศอัลลอฮฺ หลกัฐานท ีช่ดัเจนในเรือ่งนี้คอืโองการของอัลลอฮฺท ีว่่า 

                                                                 

81 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ 2/694 หมายเลข 1867  
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ความว่า ‚ครัน้เม่ือนางได้ชาํระร่างกายสะอาดแล้ว  ก ็
จงเข้าหานางตามท่ีอัลลอฮฺทรงใช้พวกท่าน‛ 82 

-  ส่วนหนึง่ของหน้าท ีท่ ีส่ามต้ีองปฏิบัตคิอื  เมือ่เดนิทางออกจากบ้าน
เขาไม่ควรจากบ้านไปมากกว่าหกเดอืน หากแต่นางอดทนได้และย ินยอมให้
เขาไปมากกว่านัน้ หรอื ยอมสละสิทธบิางอย่างกถ็อืว่าเป็นการอนุญาต - กรณี
ท ีน่างมอีารมณ์ทางเพศน้อยลง -  ยกเว้นถ้านางปราถนาให้เขามาหาเพื่อ
ตอบสนองอารมณ์   เขาจําต้องตอบรบัและไม่ควรล่าช้า ยกเว้นกรณีท ี่ม ีเร ื่อง
ฉุกเฉนิซึง่หลกีเลีย่งไม่ได้  เรามแีบบอย่างของท่านอุมัรฺ บิน อัลค ็อฏฏอบใน
เรือ่งนี้อย่างชดัเจน ซึง่ท่านเคยได้ยนิสตรนีางหนึง่กล่าวบทกลอน ความว่า :  

คํา่คนืนีช้่างยาวนานและมดืดํานกั    
ฉนัอดนอนเพราะขาดคนรกัท ีฉ่นัหยอกล้อได้ 
หากไม่มเีจ้าครองบัลลงัก์บนฟากฟ้ามายดึใจ 
ความสัน่สะเทอืนไหวจากข้างเตยีงแห่งนีต้้องเกดิข ึน้ 

หลงัจากได้ยนิคํานี้  ท่านอุมรฺัรีบตื่นแต่เช้าตรู่แล้วส่งคนไปสืบดูและ
ถามนางว่า เธอเป็นคนพูดคํานี้หรอื ? นางตอบว่า ใช่  ท่านอุมัรฺถามว่า ทําไม
เธอถึงกล่าวเช่นนี้  ? นางตอบว่า ท่านมิใช่หรือท ี่สั ง่การให้สามีฉันไปกับ
กองทพั ? ท่านอุมรฺัเลยถามหฟัเศาะฮฺว่า ผู้หญิงจะทนได้นานแค่ไหนหลังสามี
เธอจากไป ? หฟัเศาะฮฺตอบว่า หกเดอืน หลงัจากนัน้ท่านจงึกําหนดระยะเวลา
ของทหารท ีส่่งไปสมรภูมใิห้อยู่ในภารกจิเพยีงแค่หกเดอืนเท่านัน้ 

- หน้าท ีข่องสาม ีคอืต้องรกัษาความลบัของภรรยา  ไม่ควรเปิดเผยสิ่ง
ท ีเ่ขาได้เหน็และได้ยนิจากนาง และเขาจําต้องรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขา
กบันาง ไม่ควรเปิดเผยหรอืเล่าเรือ่งดงักล่าวต่อหน้าเพื่อนฝูง  ท่านศาสนทูต

                                                                 

82 อัลกุรอาน บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ /222 



 
 

48 | ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอสิลาม 

ของอัลลอฮฺ -ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า: ‚แท้จริงแล้วผู้ ท่ีมีฐานะตํ่า
ต้อย ณ ท่ีอัลลอฮฺในวนัปรโลกมากท่ีสดุคือ ชายหนุ่มท่ีเข้าหาภรรยาเขา  
และเธอกเ็ข้าหาเขา หลงัจากนัน้ต่างคนต่างเปิดเผยความลับของอีกคน
หน่ึง‛ 83 

สิทธิของนางดา้นการคลกุคลีและความสมัพนัธท่ี์มีต่อกนั 
- สิทธส่ิวนหนึง่ท ีน่างสมควรได้รบัคอื การได้ร ับการค ลุกคลีจากสามี

ของนางเป็นอย่างด ี  และการให้เกยีรตจิากเขา  แม้นว่าเขาจะเกลียดชังนาง
ด้วยสาเหตุใดกต็าม   อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า   

ความว่า ‚และจงอยู่ร่วมกบัพวกนางด้วยดี หากพวก
เจ้าเกลียดพวกนาง กอ็าจเป็นไปได้ว่า การท่ีพวกเจ้า
เกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวก ันอัลลอฮฺก ็ทรงให้มีในส่ิง
นัน้ ซึ่งความดีอันมากมาย‛ 84

 

ในกรณที ีเ่ขาเกลยีดชงันางเขาไม่ควรดูถูกหรือ เหย ียดหยามเกียรติ
ของนาง   แต่สิ่งท ีเ่ขาสมควรปฏิบัตต่ิอนางคือ  การยอมรับฐานะด้วยความ
เมตตาปรานแีละห่วงใยนาง  หรอืไม่กข็อหย่านางพร้อมทําดีก ับนาง  อัลลอฮฺ
ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า ‚การหย่านัน้มีสองครัง้ แล้วให้มีการยับยัง้ ไว้
โดยชอบธรรม หรือไม่กป็ล่อยไปด้วยดี‛ 85 

มนุษย์ท ัง้บุรุษและสตรจีะสมบูรณ์แบบครบถ้วนนัน้เป็นเรื่องท ี่เป็นไป
ไม่ได้  ด้วยเหตุนี้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺจงึกล่าวว่า ‚พวกเจ้าจงสัง่ เ สียซึ่ง

                                                                 

83  มุสลิม 2/1060 หมายเลข 1437  
84 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ์ / 19  
85 อัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ 229  
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กนัและกนัเพื่อทาํดีก ับบรรดาหญิง  เพราะผู้หญิงนั้นถูกสร้างมาจาก
ซี่โครง  และแท้จริงแล้วกระดูกท่ีคดโค้งมากท่ีสดุของซี่โครงคือ กระดูกท่ี
อยู่บนสดุ  ถา้เจ้าต้องการดดัให้มนัตรงแน่นอนเจ้าจะทําให้มันหัก   ถ้า
เจ้าปล่อยมนัท้ิงไว้  มนัคงจะคดงอตลอดไป  ดงันัน้ พวกเจ้าจงสัง่ เ สียซึ่ง
กนัและกนัเพื่อพวกนาง‛ 86  

ความบกพร่องของชวีติการแต่งงานนัน้เป็นเรือ่งท ีต้่องเก ิดข ึ้นแบบหนี
ไม่พ้น  อิสลามจงึสัง่ใช้ให้สามอีดทนและทําใจกับการกระทําชองนางท ี่ไม่พึง
ชอบ  ท ัง้นี้เพือ่ปกป้องชวีติการแต่งงาน   ด ังนัน้หากฝ่ายสามีจะกล่าวตําหนิ
เธอเพราะสิ่งไม่ดที ีพ่บเหน็ในตวันาง   เขาจําเป็นต้องยกย่องในความดีของ
นางด้วย  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า ‚ผู้
ศรทัธาชายไม่จงเกลียดจงชังผู้ศร ัทธาหญิง   หากเกลียดเธอเพราะ
อุปนิสยับางอย่าง  เขาย่อมโปรดปรานเธอในส่ิงท่ีนอกเหนือจากนัน้‛ 87  

- แสดงความอ่อ นโยนต่อ นาง  รักใคร่นางและห่วงใยนางเสมอ  
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า ‚เหล่าผู้
ศรัท ธาท่ี เ ป่ียมด้ว ยแสงศรัทธา สุด สมบู รณ์ คือ  เหล่าผู้ศ รัทธ าท่ี มี
มารยาทอันงดงามสดุ   และผู้ท่ียอดเย่ียมสดุในบรรดาพวกเจ้าคือ  ผู้ ท่ีมี
อุปนิสยัต่อภรรยาเขายอดเย่ียมสดุในบรรดาพวกเจ้า‛ 88  

- สร้างความสนุกสนาน  และหยอกล้อคลุกคลีก ับเธอ   รายงานโดย
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด -  
กล่าวว่า : “ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺมุหมัมดัได้แข่งว ิ่งเร ็วก ับฉัน  แต่ฉันแซง

                                                                 

86 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 3/1212 หมายเลข 3153  
87 เศาะฮีหฺ มุสลิม 2/ 1091 หมายเลข 1469  
88 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 9/ 483 หมายเลข 4176  
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ท่านได้  เวลาผ่านสักช่วงหนึง่ จนกระท ัง่ฉนัรู้สึกว่าตัวฉันเริ่มมีน้ําหนักมากข ึ้น 
ท่านแข่งว ิง่เรว็กบัฉนัอีกครัง้  ท่านสามารถแซงฉนัได้ ท่านกล่าวว่า “อันน้ีชด
กบัครัง้ท่ีแล้ว‛ 89  

อิสลามถอืว่า เรือ่งท ีไ่ด้กล่าวมานี้  ค ือสิทธิอันชอบธรรมของบรรดา
ภรรยา  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า ‚และ
ทุกๆ ส่ิงซึ่งท่ีผู้ชายสนุกสนานก ับมันคือ ส่ิงไร้สาระ ยกเว้นการยิงธนู 
หรือการฝึกและดูแลม้า หรือหยอกล้อกบัภรรยาเขา ทัง้หมดนั้นคือส่วน
หน่ึงของสจัธรรม‛ 90   

- ต้องรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สมบัตส่ิวนตวัของนาง   ไม่นํามาใช้นอกจาก
การยนิยอมจากนาง  สามไีม่มสีิทธทิ ีจ่ะใช้มันนอกจากความย ินยอมหรือเมื่อ
นางรบัทราบ   อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า ‚และพวกเจ้าจงอย่ากินทรัพย์สมบัติของ
พวกเจ้า ระหว่างพวกเจ้ากนัเองโดยมิชอบ‛ 91  

- ปรกึษานางในเรือ่งท ีเ่ก ีย่วกบัเรื่องภายในบ้านและเรื่องลูกๆ  และ
เรือ่งอื่นท ีเ่ก ีย่วโยงกนัท ัง้สองฝ่าย   ดงันัน้ไม่เป็นการดีถ้าฝ่ายชายเอาแต่บีบ
บังค ับให้ยอมรับความคิดเห ็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ยอมรับฟงั
ความคดิของภรรยาในขณะท ีค่วามคดิของนางถูกต้อง และการปรึกษาหารือ
ระหว่างกันนัน้เป็นเรื่อ งท ี่ต้องปฏิบั ต ิท ัง้สองฝ่าย  อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีร์        
อัลกุรอานว่า 

                                                                 

89 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 10/545 หมายเลข 4691  
90 สุนัน อัลบยัฮะกีย์ 10/14 หมายเลข 19517  
91 อัลกุรอาน บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ 188 
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ความว่า ‚และในกิจการของพวกเขานั้น ได้มีการ
ปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา‛ 92  

- ผู้เป็นสามสีมควรช่วยเหลอืภรรยาในเรือ่งงานบ้านและไม่ควรถือตัว
ในเรือ่งนี้ เพราะท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺก ็ได้ปะเย ็บเสื้ อด้วยตนเอง ซ่อม
รองเท้าเอง ช่วยเหลอืสมาชกิในครอบครวับ้าง  มคีนถามท่านหญิ งอาอิชะฮฺว่า 
- ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด -  ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ -ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- เคยทํางานอะไรบ้างภายในบ้านของ
ท่าน ? ท่านหญิงตอบว่า ท่านจะช่วยเหลืองานของภรรยาของท่าน  เมื่อถึง
เวลาละหมาดท่านจะออกไปละหมาดท ันท ี 93   ด ังนัน้ ท่านคือแบบอย่างท ี่ด ี
ท ีสุ่ดสําหรบัเราแล้ว 

- ไม่บังควรค้นหาข้อตําหน ิความบกพร่องและความผดิพลาดของนาง 
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า ‚เ ม่ือใครสัก
คนในบรรดาพวกเจ้าหายจากบ้านไปเน่ินนาน จงอย่ากลับไปหาภรรยา
ในเวลากลางคืน” 94 กล่าวคือ  การกลับไปหาภรรยาเขายามดึกในขณะท ี่
ภรรยาเขาไม่รู้สึกตวั หรอืไม่ทราบล่วงหน้า อาจจะพบภรรยาเขาในสภาพที่ไม่
เหมาะสมไม่ทนัได้เตรยีมตวั ซึง่บางทอีาจเป็นสาเหตุหนึง่ท ีท่ําให้เขาเกลียดชัง
นางกไ็ด้ 

- ไม่ควรล่วงเกนินางแม้ว่าจะด้วยวาจาท ี่ทําลายความรู้สึกของนาง 
หรอื สร้างความเศร้าโศกแก่นาง  ครัง้หนึ่งท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺให้ตอบ
คําถามชายผู้หนึง่ท ีถ่ามท่านว่า  โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ หน้าท ี่ของสามีท ี่

                                                                 

92 อัลกุรอาน บท อัชชูรอ 38  
93 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 1/239 หมายเลข 644  
94 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ 5/2008 หมายเลข  4946  
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สมควรปฏิบัตต่ิอภรรยา มอีะไรบ้าง? ท่านตอบว่า “คือการท่ีเจ้าจ ัดเตรียม
อาหารการกินให้นางเม่ือเจ้าได้รบัอาหารมา  การท่ีเจ้าให้เคร่ือง นุ่งห่ม
แก่นางเม่ือเจ้าหามาได้  เจ้าอย่าตบตีหน้าของนาง เจ้าอย่าสร้างความ
น่ารงัเกียจแก่นาง และเจ้าอย่าแยกห่างจากนางยกเว้นภายในบ้าน
เท่านัน้”  95   

- สตรมีสีิทธขิอหย่าจากสามไีด้  หากนางอยู่ในสภาพทีไ่ม่พึงพอใจต่อ
สามขีองนาง ด้วยเงือ่นไขคอื การคนืสินสอดท ีน่างได้รบัจากเขามา  ย กเว้นถ้า
เขายอมสละสิทธขิองเขาไป  ท่านฮะบีบะฮฺ บินติ ซะฮฺล์ ได้ตกเป็นภรรยา
ของษาบิต บิน กอ็ยสฺ บิน ชมัมาส  ซึง่เขาเป็นชายหนุ่มท ี่มีหน้าตาน่ารังเก ียจ   
นางได้กล่าวแก่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ หาก
ฉนัไม่ยําเกรงอัลลอฮฺ ฉันจะถ่มน้ําลายใส่หน้าเขาทุกครัง้ท ี่เขาเข้ามาหาฉัน  
ท่านเลยถามนางว่า “เธอพร้อมท ีจ่ะส่งค ืนส่วนท ี่เธอได้ร ับจากเขาหรือไม่ ?”  
นางตอบว่า ใช่  นางจงึคนืทรพัย์ส่วนนัน้แก่เขา  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -
ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- จงึสัง่ให้ท ัง้สองหย่ากนั 96  

- ปกป้องรกัษานางให้พ้นจากสิ่งซึง่เป็นต้นเหตุให้นางสูญเสียเก ียรติ
และศกัดิศ์ร ี ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า 
‚บุคคลสามคนซึ่งไม่เข้าสรวงสวรรค์ ผู้อกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ ท่ีน่ิง เฉย
เม่ือภรรยาทาํส่ิงไม่ดี  และผู้หญิงท่ีเลียนแบบผู้ชายด้านการแต่งกายและ
กิริยาท่าทาง‛ 97 

    

                                                                 

95 สุนันอบดีาวูด 2/ 244 หมายเลข 2142  
96 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 1/ 663 หมายเลข 2057   
97 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ 1/ 144 หมายเลข 244  
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- หงึหวงนางและพานางให้ห่างไกลจากการกระทําในสิ่งท ี่ช ัว่ ร้าย  
และไม่ควรนํานางสู่สถานท ีท่ ีไ่ร้สาระหรอืสกปรกซึ่งเป็นเหตุให้นางต้องเสื่อม
เสียเกยีรต ิ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า 
“แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงหึงหวง และผู้ศรทัธากหึ็งหวง  และความหึงหวง
ของอัลลอฮฺคือ การท่ีผู้ศรทัธากระทาํในส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงห้าม” 98 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                 

98 เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/ 2114 หมายเลข 2761  
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อิสลามได้สัง่เสียเพือ่กระทําดต่ีอพ่อแม่ในหลายๆ โองการในคัมภีร์อัล
กุรอาน   และพระองค์ได้ทรงกล่าวถงึสิทธขิองท ัง้สองพร้อมๆ กับการกล่าวถึง
สิทธขิองพระองค์เอง   แสดงให้เหน็ว่า สิทธทิ ีท่ ัง้สองสมควรได้ร ับในอิสลามมี
ความสําคญัและประเสรฐิมาก  อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า   

ความว่า : ‚และพระเจ้าของเจ้าบญัชาว่า พวกเจ้าอย่า
เคารพภกัดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทําดี
ต่อบิดามารดา เม่ือผู้ใดในทัง้สองหรือทัง้สองบรรลุสู่
วยัชราอยู่กบัเจ้า ดงันัน้อย่ากล่าวแก่ทัง้สองว่า อุ๊ ฟ  ! 
(กล่าวเชิงไม่พอใจ เช่นคาํ หึ เป็นต้น) และอย่าขู่ เข็ญ
ท่านทัง้สอง และจงพูดแก่ท่านทัง้สองด้วยถ้อยคําท่ี
อ่อนโยน   และจงนอบน้อมแก่ท่านทัง้สอง ซึ่งการ
ถอ่มตนเน่ืองจากความเมตตา และจงกล่าวว่า  ข้าแต่
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พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทัง้สองเช่นท่ี
ทัง้สองได้เล้ียงดูฉันเม่ือเยาว์วยั‛ 99  

- อิสลามถือว่า ก ารทําดีต่ อแม่  ก ารแสดงความกตัญญูต่อท่าน  
ตลอดจนการน้อมรบัตามคําสัง่ของท่านและการรกัใคร่ท่านเป็นการเฉพาะ  ค ือ
หนึง่หนทางท ีจ่ะนําไปสู่สรวงสวรรค์   มีชายคนหนึ่งซึ่งนามว่า  ญาฮ ิมะฮฺ 
ได้มาพบท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปราน
แก่ท่านด้วยเถดิ-  แล้วกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺแท้จริงแล้วฉัน
ต้องการออกรบ ด้วยเหตุนี้ฉนัจงึมาปรกึษาท่าน   ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ – 
ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน - ตอบว่า “เจ้ามีแม่ใช่หรือไม่?” เขาตอบว่า ใช่   
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- ตอบว่า “เจ้าจงอยู่ก ับ
แม่ของท่านเถิด แท้จริงแล้วสวรรค์นัน้อยู่ ณ เท้าทัง้สองข้างของท่าน”100  

ด้วยเหตุท ีว่่า โดยส่วนมากสตรีจะมีความอ่อนแอเมื่อออกไปอยู่ใน
สังคมนอกบ้าน บางครัง้นางอาจถูกฉวยโอกาสเนื่องจากผลประโยชน์ขอ งคน
บางคนในสังคม  หรอืไม่กอ็าจจะถูกลดิรอนสิทธ ิ การท ีอ่ิสลามเอ่ยช ื่อแม่ก่อน
พ่อในเรือ่งสิทธิๆ  ต่างท ีส่มควรให้แก่แม่ เช่น การทําด ี การรักใคร่  การคบหา  
ท ัง้นี้กเ็พือ่ปกป้องสิทธิของแม่นัน่เอง   รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ - 
ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด- กล่าวว่า  มีชายคน
หนึ่งไ ด้เข้าหาท่ านศาสนทูตของอัลลอ ฮฺและกล่าวว่า โอ้ท่ านศาสนทู ต
ของอัลลอฮฺใครเล่าท ีฉ่นัสมควรทําดใีนการคบหากบัเขามากท ีสุ่ด ? ท่านศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- ตอบว่า “แม่ของเจ้า” เขาถามอีก
ว่า แล้วใครต่อ ? ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺตอบว่า “แม่ของเจ้า”  เขาถามอีก

                                                                 

99 อัลกุรอาน บท อัลอิสรออ์ / 23  
100 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีฮัยนฺ 4/ 167 หมายเลข 7248  
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ว่า แล้วใครอีก  ท่านตอบว่า “แม่ของเจ้า”   เขาถามอีกว่า แล้วใครอีก  ท่าน
ตอบว่า “พ่อของเจ้า” 101  

วจนะของท่านศาสนทูตข้างต้นนี้  บ่งบอกว่า การทําดีต่อแม่ต้องเป็น
สามเท่าของพ่อ  เนือ่งจากความทุกข์ยากของแม่ครัง้ท ี่ต ัง้ครรภ์   จ ากนัน้ก ็
ความลําบากยามคลอด  จนกระท ัง่ความยากเยน็ในช่วงการให้ น้ํานม  ท ัง้สาม
เรือ่งนี้เป็นสิ่งท ีแ่ม่ต้องรบัภาระหนกัเพยีงผู้เดยีว  แล้วผู้เป็นพ่อจึงค่อยมาสาน
ต่อช่วงการเลี้ยงดูและการอบรมสัง่สอนลูก   

ดงันัน้ แม่ คอืผู้ท ีร่บัภาระอุ้มตวัเราในท้องมา และเราได้ใช้ช ีว ิตในนัน้
ด้วยสารอาหารของแม่ด้วยระยะเวลาถงึ 9 เดอืน   หลงัจากนัน้ก ็เข้าสู่ช่วงของ
การให้น้ํานม  ซึง่ถ้าคดิเป็นระยะเตม็  ๆ อย่างสมบูรณ์คอืประมาณ 2 ปี  

อัลลอฮฺตรสัในกุรอานว่า   
ความว่า ‚โดยท่ีมารดาของเขาได้อุ้ มครรภ์เขาอย่าง
อ่อนเพลียครัง้แล้วครัง้เล่า   รวมทัง้การหย่านมของ
เขาในระยะเวลาสองปี เจ้าจงขอบคุณข้า  และบิดา
มารดาของเจ้า  ยงัเรานัน้ คือการกลบัไป‛ 102  

การอกตญัญูต่อแม่  การละเมดิคําสัง่ของท่าน  และการละเลยต่อสิทธิ
ท ีท่่านสมควรได้รบั  เป็นเรือ่งท ีต้่องห้ามในอิสลาม  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -
ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า ‚แท้จริงแล้วอัลลอฮฺทรงห้ามพวกเจ้า
ไม่ให้ทรยศต่อบรรดาแม่   การห้ามมอบส่ิงใดท่ีใครสักคนสมควรได้ร ับ
หรือการขอให้ได้ในส่ิงท่ีเขาไม่สมควรได้รบั  และการฝังลูกหญิงทัง้ เ ป็น  
และแท้จริงแล้วอัลลออฺทรงกร้ิวการกระทําของพวกเจ้าดัง น้ีคือ   การ
                                                                 

101 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 5/2227 หมายเลข 5626  
102 อัลกุรอาน บท ลุกมาน /14 
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กล่าวว่า ได้ยินเขาคนนัน้พูดอย่างนัน้  เขาคนน้ีพูดอย่าง น้ี (การพูดมาก
จนต้องเผชิญกบัความผิดพลาดอย่างมาก)  การสกัถามมากเกินไป  และ
การทาํลายทรพัย์สินโดยเปล่าประโยชน์‛ 103   

- การเคารพเช ื่อฟงัและน้อมรับต่อคําสั ง่ของแม่  ไม่ข ัดคําสั ง่ท่าน
ตราบใดท ีท่่านมไิด้ใช้ให้ท่านกระทําในสิ่งอัลลอฮฺทรงห้ าม  หากเป็นเช่นนัน้ก ็
จะไม่มกีารปฎิบัตติามท่านอีกแล้ว  เพราะความโปรดปรานของพระองค์อัลลอ
ฮฺต้องมาก่อนความโปรดปรานของท่าน   การภกัดต่ีออัลลอฮฺต้องมาก่อนการ
ภกัดต่ีอท่าน   แต่ท ัง้นี้หาใช่ว่าเป็นการอนุญาตให้เราแสดงพฤติกรรมอันไร้
มารยาทต่อท่านด้วยการด่าหรอืตะคอกใส่  หากแต่การกระทําท ี่สมควร ณ ท ี่นี้ 
คอื การอ่อนโยนและการเข้าใกล้ท่านด้วยความรักใคร่  พร้อมท ัง้อธิบาย
เหตุผลด้วยความสุภาพอ่อนโยน  ดงัท ีอ่ัลลอฮฺตรสัในโองการหนึง่ว่า  

ความว่า ‚และถา้เขาทัง้สองบงัคบัเจ้าให้ตัง้ภาคีต่อข้า 
โดยท่ีเจ้าไม่มีความรู้ในเ ร่ืองนั้น เจ้าอย่าได้เ ช่ือฟัง
ปฏิบติัตามเขาทัง้สอง‛ 104 

-  หนึง่ในความย ิง่ใหญ่แห่งบุญคุณของพ่อแม่และสิทธิอันชอบธรรม
ซึง่ประเสรฐิย ิง่ตามท ีอ่ัลลอฮฺตรสัให้เราทราบกค็อื การท ี่ความโปรดปรานของ
พระองค์ข ึ้นอยู่กบัความโปรดปรานของท ัง้สอง   ความกริ้วของพระองค์ก ็
ข ึ้นอยู่กบัความโกรธกริ้วของท ัง้สอง  ท ัง้นี้ก ็เพื่อ ให้บรรดาลูกๆ เร่งรีบหา
หนทางในการดําเนนิชวีติท ีด่โีดยให้ห่างไกลจากสิ่งท ี่ส ร้างความรบกวนและ
ความเดอืดร้อนแก่ท่านท ัง้สอง  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมี
แด่ท่าน- กล่าวว่า ‚ความโปรดปรานของอัลลอฮฺข้ึนอยู่ก ับความโปรด

                                                                 

103 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 5/2229  หมายเลข 5630  
104 อัลกุรอาน บท ลุกมาน /15  
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ปรานของพ่อแม่  และความกร้ิวของอัลลอฮฺข้ึนอยู่ก ับความโกรธกร้ิว
ของพ่อแม่‛ 105 

ดงันัน้ การสร้างความโปรดปรานแก่ท่านท ัง้สองและการทําดีต่อท่าน
ท ัง้สองคอืสาเหตุหนึง่ท ีจ่ะนําไปสู่สรวงสวรรค์   ในทางกลบักนั การสร้างความ
โกรธเคอืงและการอกตญัญูแก่ท่านนัน้ คอืสาเหตุหนึ่งท ี่จะนําไปสู่การเข้ านรก  
ตามท ีท่่านศาสนทูตของอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ ซึง่รายงานโดย อบู อุมามะฮฺ ว่า มี
ชายคนหนึง่กล่าวแก่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
อะไรคอืหน้าท ีข่องลูกๆ ท ี่ม ีต่อพ่อแม่ท ัง้สอง ? ท่านกล่าวว่า “ทัง้สองคือ 
สวรรค์และนรกของเจ้า” 106 

- ในทศันะอิสลาม ถอืว่า การทําดต่ีอพ่อแม่ต้องมาก่อนการปฏิบัต ิทํา
ศาสนกจิท ีไ่ม่บังคบั เช่น การกระทําท ี่เป็นสุนัตและการงานอื่นๆ ท ี่ไม่บังค ับ  
ดงัท ีไ่ด้รายงานโดยท่านอบู ฮุรอ็ยเราะฮฺ – ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรด
ปรานแก่ท่านด้วยเถดิ - จากท่านศาสนทูตมุห ัมมัด กล่าวว่า “ไม่มีใครท่ีพูด
ได้ในขณะท่ีอยู่ในเปล  นอกจากบุคคลทัง้สามน้ี คือ   อีซา ลูกของมัรยัม 
– ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด -  และชาย
คนหน่ึงจากวงศ์วานอิสรออีลมีนามว่า ญุร ็อยจญ์  ซึ่ง เ ป็นคนท่ีเคร่งใน
การปฏิบติัศาสนกิจ   เขาได้สร้างหอสวดและพาํนักอยู่ในนั้น ว ันหน่ึงแม่
ของเขาได้มาหาเขาในขณะท่ีเขากาํลงัละหมาดอยู่  แม่ของเขากล่าวว่า 
น่ีญรุอ็ยจญ์   เขากล่าวว่า โอ้พระเจ้าของข้า ระหว่างแม่ของฉันและ
ละหมาดของฉัน(ฉันควรจะใส่ใจส่ิงไหนดี)?  เขาเลยหันไปละหมาดแทน  
แม่เขาเลยกลบัไป เม่ือถงึวนัพรุ่งแม่ของเขามาหาเขาอีกครัง้ ในขณะท่ี
เขาละหมาดอยู่เหมือนเดิม  แม่กล่าวว่า โอ้ ญุร ็อยจญ์   เขากล่าวว่า โอ้
                                                                 

105 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน 2/172 หมายเลข 429  
106 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 2/ 1208 หมายเลข 3662  
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พระเจ้าของข้า  แม่ของฉันและละหมาดของฉัน ? เขาเลยละหมาดต่อ
โดยไม่สนใจเเม่ของเขา  เม่ือถงึวนัพรุ่งน้ีแม่ของเขามาหาเขาอีกครัง้ ใน
ขณะท่ีเขาละหมาดอยู่เหมือนเดิม  แม่กล่าวว่า โอ้ ญุร ็อยจญ์   เขากล่าว
ว่า โอ้พระเจ้าของข้า  แม่ของฉันและละหมาดของฉัน?  เขาเลยละหมาด
ต่อโดยไม่สนใจเเม่ของเขา  แม่ของเขาเลยกล่าว ( ดุอาอ์ ) ว่า โอ้อัลลอฮฺ 
ขอพระองค์อย่าได้เอาชีวิตของเขานอกจากเขาจ ําต้องเผชิญหน้าก ับ
หน้า ผู้ห ญิง ชัว่   ด ัง นั้น วง ศ์ว านอิสร ออี ลเ ลยพา ก ันเ ล่า เ ร่ื อง รา ว
ของญรุอ็ยจญ์และการปฏิบติัทาํศาสนกิจของเขาอย่างต่อเน่ือง และแล้ว
ปรากฏว่ามีหญิงชัว่คนหน่ึงปรารถนาจะเสนอตวัด้วยความงามของนาง
เพื่อทดสอบญรุอ็ยจญ์  นางกล่าวว่า ถา้พวกท่านต้องการ  ฉันจะชักชวน
เขาเอง  นางจึงไปเสนอตวัต่อหน้าเขา แต่เขาไม่สนใจนาง  นางจึงไปหา
คนเล้ียงแกะท่ีหอสวดของเขาแทน   นางได้เสนอตัวแก่เขาและเขาได้
สนองตอบตามความต้องการของนางจนกระทัง่ตัง้ครรภ์  เม่ือเดก็คลอด
ออกมานางกล่าวว่า ทารกคนน้ีเป็นบุตรของญุร ็อยจญ์  แล้วพวกวงศ์
วานอิสรออีลกพ็ากนัไปหาญรุอ็ยจญ์  และบงัคบัให้เขาออกนอกหอสวด 
แล้วทาํลายหอสวดของเขาทนัที   พวกเขาทุบตีญุร ็อยจญ์  เขาจึงกล่าว
ว่า พวกท่านเป็นอะไร (เหตุใดจึงทาํร้ายข้า) ? พวกเขาตอบว่า เจ้ามีชู้ก ับ
ผู้หญิงชัว่คนน้ีและนางได้คลอดลกูท่ีมาจากเจ้า   เขาถามว่า   เด ็กคนนั้น
อยู่ไหน ? พวกเขานําเดก็คนนัน้มา  เขากล่าวว่า พวกเจ้าปล่อยฉันก่อน
จนกว่าฉันจะละหมาดเสรจ็ได้หรือไม่? จากนั้นเขาก ็ได้ลุก ข้ึนละหมาด 
แล้วจึงเข้าไปหาเดก็ทารกคนนัน้พร้อมกล่าวว่า โอ้ เด ็กน้อย ใครคือพ่อ
ของเจ้า ? เดก็คนนัน้ตอบว่า ผู้ชายคนนัน้ท่ีเล้ียงแกะ เ ม่ือพวกวงศ์วาน
อิสรออีลได้ยินดงันัน้ พวกเขาจึง รีบเข้าหาญุร ็อยจญ์ทันทีและต่างคน
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ต่างจูบเขาและลบูร่างเขา  แล้วพวกเขากล่าวว่า เราจะสร้างหอสวดให้
เจ้าด้วยทอง  เขาตอบว่า ไม่ เพียงแค่พวกเจ้าทาํมนัด้วยดินเหมือนเดิมก ็
พอแล้ว พวกเขาเลยทาํตามส่ิงท่ีเขาบอก ...” 107  

นอกจากนี้อิสลามสัง่ให้กระทําดต่ีอท่านท ัง้สองมากกว่าการออกไปสู้
รบเพื่อหนทางของอัลลอฮฺตราบใดท ี่การออกไปสู้รบไม่เ ป็นเรื่องบังค ับ  
รายงานโดยอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ  บิน อัลอาศ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความ
โปรดปรานแก่ท่านท ัง้สองด้วยเถดิ- กล่าวว่า ชายคนหนึ่งได้เข้ามาหาท่านศา
สนทูตของอัลลอฮฺแล้วกล่าวว่า  ฉนัขอให้สัตยาบันกบัท่านเพื่อการอพยพและ
การต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺเพือ่หวงัผลบุญจากอัลลอฮฺ   ท่านกล่าวว่า “เจ้ามี
พ่อหรือแม่ของเจ้าหรือไม่?” เขากล่าวว่า ใช่   พวกเขาท ัง้สองย ังอยู่    ท่าน
กล่าวว่า  “แล้วเจ้าต้องการผลบุญจากอัลลอฮฺหรือ ?” เขาตอบว่า  ใช่  
ท่านกล่าวว่า  “เจ้าจงกลบัไปหาพ่อแม่ของเจ้า แล้วจงอยู่ใกล้ชิดก ับเขา
ทัง้สองอย่างดี” 108 

- ด้วยเหตุท ี่อิสลามมาเพื่อส ร้างความสัมพันธ์ระหว่ างมนุษย์ใ ห้
เข้มแขง็และแน่นแฟ้น  อิสลามจึงใช้ให้กระทําด ีต่อพ่อแม่ด้วยการทุ่มเทและ
การมอบสิ่งด ีๆ  ต่อท่านท ัง้สอง   การกล่าววาจาท ี่สุภาพ  และดูแลท่านเป็น
อย่างดีแม้ว่าท่านท ัง้สองจะอยู่ในศาสนาอื่นก ็ตาม รายงานโดยอัสมาอ์  - 
ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถดิ-  กล่าวว่า แม่ของฉัน
ได้มาหาฉนัในขณะท ี่นางย ังเป็นมุชริกะฮฺอยู่  (ย ังไม่รับอิสลาม) ฉันจึงถาม
ท่านนบีเก ีย่วกบัแม่ฉนัว่า  แท้จรงิ แม่ได้มาหาฉัน นางต้องการเช ื่อมสัมพันธ์

                                                                 

107 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 3/ 1268 หมายเลข 3253  
108 เศาะฮีฮฺ มุสลิม 4/ 1975 หมายเลข 2549  
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กบัฉนั  ฉนัควรจะเช ือ่มสัมพนัธ์ก ับท่านหรือไม่ ? ท่านนบีตอบว่า  “เจ้าจง
เช่ือมต่อความสมัพนัธ์กบัแม่เจ้าเถิด‛ 109   

- และเพือ่เป็นการสนบัสนุนให้มุสลิมทุกคนให้ความสําคัญต่อพ่อแม่  
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ– ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน - ได้อธิบายว่า การทําดี
ต่อท ัง้สองนัน้คอืสาเหตุหนึง่ท ีท่ําให้พระองค์อัลลอฮฺทรงตอบรับการขอพรของ
เขา  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ– ขอความสันติจงมีแด่ท่าน -  กล่าวว่า ‚มี
บุคคลสามคนในยคุก่อนพวกท่านออกเดินทาง จนกระทัง่พวกเขาไป
เจอถ ํา้แห่งหน่ึงแล้วพกัอาศยัในนัน้ชัว่คราว ปรากฏว่า  มีก้อนหินใหญ่
หล่นลงมาจากเขา แล้วทบัประตูทางเข้าของถ ํา้  หน่ึงในพวกเขากล่าวว่า 
แท้จริงแล้วพวกเจ้าไม่สามารถผ่านก้อนหินน้ีได้นอกจากว่าพวกเจ้าต้อง
ขอพรต่ออัลลอฮฺโดยอาศยัการงานท่ีดีของพวกเจ้าเป็นส่ือกลาง   ด ัง นั้น 
บางคนจึงกล่าวว่า โอ้ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ฉันมีพ่อแม่ว ัยชรา และฉัน
ไม่เคยเสนอเครื่องดื่มให้ภรรยาและบ่าวของฉันก่อนท่านทัง้สอ งเลย  
วนัหน่ึงฉันกลบับ้านช้าเน่ืองจากธรุะบางอย่าง  และได้รีดนมไว้เพื่อท่าน
ทัง้สอง  แต่เม่ือกลบัไปถงึบ้านท่านทัง้สองได้นอนหลับแล้ว  ฉันไม่ชอบ
เสนอเครื่องดื่มให้ภรรยาและบ่าวของฉันก่อนท่านทัง้สองเลย  ด ังนั้นฉัน
จึงนัง่รอท่านต่ืนนอนในขณะท่ีมือของฉันถือแก้วอยู่    เ ม่ือถึงเวลาเช้า
ท่านทัง้สองต่ืนข้ึนแล้วดื่มนมท่ีฉันเตรียมไว้  โอ้ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ถ้า
การงานดงักล่าวท่ีฉันทาํไป คือการทาํด้วยความบริสทุธ์ิใจเพื่อพระองค์
เท่านัน้  ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากความลาํบากเพราะ
หินก้อนน้ีเถิด และแล้วหินท่ีปิดอยู่นั้นก ็ถูกเปิดเพียงเล็กน้อย แต่พวก

                                                                 

109 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 2/924 หมายเลข 2477 .  
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เขายงัไม่สามารถออกจากถ ํา้ได้” ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ– ขอความ
สนัติจงมีแด่ท่าน - กล่าวต่อว่า :  

“อีกคนกล่าวว่า โอ้ข้าแต่พระเจ้าของฉัน อาของฉันมีลูกสาว  
และเธอคือสาวท่ีฉันรกัท่ีสดุ  วนัหน่ึงฉันต้องการตอบสนองอารมณ์ของ
ฉันกบัตวัเธอ  แต่เธอปฏิเสธการกระทาํของฉัน  จนว ันหน่ึงเธอได้เจอ
กบัเร่ืองหน่ึงซึ่งทาํให้เธอต้องตกทุกข์มาก  เธอจึงมาหาฉันเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ  ฉันจึงให้เงินเธอ 120 ดีนาร์โดยท่ีฉันก ําหนดเงื่อนไขว่าเธอ
ต้องอยู่ตามลาํพงักบัฉัน   เธอยอมทําตามจนกระทัง่ ฉันต้องการร่วม
ประเวณีกบัเธอ  เธอกล่าวว่า ‘ฉันจะไม่อนุญาตให้เจ้าร่วมประเวณีก ับ
ฉันนอกจากด้วยวิธีท่ีชอบธรรม’  ด้วยคาํพูดน้ีทาํให้ฉันสํานึกตัว  ฉันเลย
ห้ามตวัเองได้  ทัง้ๆ ท่ีเธอคือสาวท่ีฉันรกัท่ีสดุ  ฉันยอมให้เธอรับเ งินไป  
โอ้ข้าแต่พระเจ้าของฉัน  หากฉันได้กระทาํส่ิงน้ีด้วยความบริสุทธ์ิใจเพื่อ
พระองค์  ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากความลําบาก
เพราะหินก้อนน้ีเถิด  ทนัใดนัน้ หินท่ีปิดอยู่ก ็ถูกเปิดเพียงเล็กน้อย และ
พวกเขายงัไม่สามารถออกจากถ ํา้ได้ ” ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ- ขอ
ความสนัติจงมีแด่ท่าน- กล่าวต่อว่า :  

“ส่วนคนท่ีสาม  เขาได้กล่าวว่า โอ้ข้าแต่พระเจ้าของฉัน  ฉันเคย
จ้างคนงานหลายคนเพื่อทาํงานของฉัน  ฉันได้ให้ค่าตอบแทนแก่พวก
เขาทัง้หมดยกเว้นคนเดียวท่ียงัไม่ได้รบั และเขาได้เ ดินทางจากไป  ฉัน
จึงเอาค่าตอบแทนของเขาไปลงทุนจนกระทัง่ เ ป็นทรัพย์สินมหาศาล   
เขากลบัมาหาฉันอีกครัง้หน่ึงหลงัเวลาผ่านไปเน่ินนาน  เขากล่าวต่อฉัน
ว่า โอ้บ่าวของอัลลอฮฺโปรดจ่ายค่าตอบแทนแก่ฉันเถิด  ฉันตอบว่า ทุก
ส่ิงท่ีเจ้าเหน็ทัง้ อูฐ  ววั แพะ และบ่าว คือค่าตอบแทนของเจ้าทัง้หมด  
เขากล่าวว่า น่ีบ่าวของอัลลอฮฺ ท่านอย่าได้ดูถกูฉันนะ ฉันกล่าวตอบเขา
ไปว่า ฉันไม่ดูถกูเจ้าหรอก เขาจึงรบัมนัไปทัง้หมด  โอ้ข้าแต่พระเจ้าของ
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ฉัน  ห ากฉันไ ด้กระทําส่ิง น้ีด้ วยควา มบริสุท ธ์ิใจเพื่ อพระอ งค์  ขอ
พระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากความลาํบากเพราะหินก้อนน้ี
เถิด  ทนัใดนัน้ หินท่ีปิดอยู่กถ็กูเปิด จนพวกเขาสามารถออกไปได้” 110  

- อิสลามถอืว่า การทําดต่ีอพ่อแม่ท ัง้สอง ค ือ  ท ี่มาของการปลดบาป
และคอืสาเหตุหนึง่ท ีอ่ัลลอฮฺจะทรงอภัยความผิดท ัง้ปวง  รายงานโดย อับ
ดุลลอฮฺ บิน อุมรฺั - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านท ัง้สอง
ด้วยเถิด-  ท่ านกล่าวว่า ว ันหนึ่งมีชายคนห นึ่งมาเข้าพบ ท่านศาสนทู ต
ของอัลลอฮฺแล้วกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ   ฉันได้ทําบาปกรรมอัน
ใหญ่หลวง  ฉนัมสีิทธจิะกลบัใจอีกหรือไม่ ? ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอ
ความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า “เจ้ายงัมีพ่อแม่อีกหรือไม่ ?” เขาตอบว่า 
ไม่  ท่านถามว่า แล้วเจ้ามีน้าหญิงหรือไม่ ? เขาตอบว่า ใช่  ท่านกล่าวว่า 
“เจ้าจงทาํดีกบัท่าน” 111   

ทัง้นี้  เนื่องจากน้าหญิงหรือ ป้าข้างแม่ มีฐานะเหมือนแม่  เพราะ
ท่านศาสนทูตเคยกล่าวว่า “น้าหญิงมีฐานะเหมือนแม่” 112   

อิสลามรกัษาสิทธคิวามชอบธรรมของพ่อแม่ แม้กระท ัง่หลังจากท ัง้
สองถึงแก่กรรมแล้วก็ตาม  รายงานโดยมาลิก บิน เราะบีอะฮฺ  กล่าวว่ า 
ในขณะท ีพ่วกเรานัง่อยู่กบัท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  มชีายคนหนึ่งจากเผ่าสะ
ลามะฮฺมาหาท่านแล้วเขากล่าวว่า  โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  การทําดีต่อ
พ่อแม่ยงัคงเหลอือีกไหมหลงัจากท ีท่ ัง้สองได้เสียไป ? ท่านกล่าวว่า “ใช่  โดย
การขอดุอาอ์หรือ การขอให้ลุแก่โทษให้ท่านทัง้สอง และการทําตาม

                                                                 

110 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 2/ 793 หมายเลข 2152  
111 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน 2/ 177 หมายเลข 435  
112 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 2/ 960 หมายเลข 2552  
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สญัญาท่ีท่านทัง้สองสัง่ ไว้หลังจากท่ีท่านจากไป   และการเ ช่ือมต่อ
ความสมัพนัธ์ทางเครือญาติซึ่งทัง้สองเคยเ ช่ือมต่อก ัน  และการให้
เกียรติแก่เพื่อนฝูงของท่านทัง้สอง” 113  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

113 สุนัน อบ ีดาวูด 4/ 336 หมายเลขท่ี 5142 
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อิสลามได้บังคบัใช้ให้กระทําความดต่ีอสตร ี ท่านศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺได้กล่าวว่า ‚คนมุอ์มิน(ผู้ศรัทธา)ก ับมุอ์มินด้วยก ัน เปรียบเสมือ น
ส่ิงก่อสร้างท่ีแต่ละคนต่างเสริมสร้างความแขง็แรงซึ่งก ันและก ัน”  แล้ว
ท่านกเ็อานิ้วมอืท ัง้สองข้างมาสอดเข้าหากนั 114  

- สตรี ไม่ว่าจะเป็นในฐานะพี่น้องทางพ่อหรือทางแม่  หรือญาติ
ใกล้ชดิ  พวกเขาคอื เครอืญาตทิ ีอ่ัลลอฮฺสัง่ให้เช ื่อม ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
กนั  ไม่ควรตดัขาดกนั เพราะการตดัขาดกนัในเรือ่งนี้ถ ือว่า เป็นการเผชิญกับ
โทษมหนัต์ซึง่อัลลอฮฺตรสัว่า  

ความว่า ‚ดงันัน้ หวงักนัว่า  หากพวกเจ้าผินหลังให้
(กบัการอีมานแล้ว)พวกเจ้ากจ็ะก่อความเสียหายใน

                                                                 

114 เศาะฮีฮฺ บุคอรีย์ 1/182 เลขท่ี 467  
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แผ่นดินและตดัความสมัพนัธ์ทางเครือญาติของพว ก
เจ้ากระนัน้หรือ?‛ 115 

ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า “คนที่
ตดัขาดทางเครอืญาตจิะไม่เข้าสวรรค์” 116 

การทําดต่ีอเครือญาติจะได้ร ับผลบุญเป็นสองเท่า  ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า ‚การบริจาคทานให้ก ับคน
ยากไร้ได้ผลบุญแห่งการบริจาคทาน  ถ้าได้บริจาคแก่ญาติผู้ใกล้ชิดจะ
ได้รบัสองผลบุญ คือ ผลบุญของการบริจาคทาน  และผลบุญของการ
เช่ือมมิตรไมตรีในหมู่เครือญาติ‛ 117 

- ถ้านางเป็นเพือ่บ้านท ีอ่ยู่ใกล้ชดิ  สําหรับนางคือสองสิทธิท ี่สมควร
ได้รบั  คอื สิทธแิห่งอิสลาม  และสิทธแิห่งเพือ่นบ้าน   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีร์อัล
กุรอานว่า 

ความว่า ‚และจงเคารพสกัการะอัลลอฮฺเถิด และอย่า
ให้มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นภาคีกบัพระองค์ และจงทําดีต่อ
ผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สองและต่อผู้เป็นญาติท่ีใกล้ชิด  และ
เดก็กาํพร้าและผู้ขดัสน และเพื่อนบ้านใกล้เคียงและ
เพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงข้าง‛118 

หน้าท ีข่องผู้ท ี่ใกล้ช ิดนาง ในฐานะเพื่อนบ้าน คือ ต้องทําดีต่อนาง  
หมัน่รกัษาคํามัน่สัญญาต่อกนั  ส่งความช่วยเหลอืในยามท ี่นางต้องการความ
                                                                 

115 มุฮัมมัด 22  
116 เศาะฮีฮฺ มุสลิม 4/ 1981 เลขท่ี 2556  
117 เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ 3/ 278 หมายเลข 2067  
118 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ์ 36  
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ช่วยเหลอื  ท ัง้ในด้านความจําเป็นในการดําเนินช ีว ิต หรือ  เรื่องอื่นๆ ท ี่นาง
ต้องการความช่วยเหลอื  ท่านศาสนทูตขอ งอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่
ท่าน- กล่าวว่า ‚มลาอิกะฮฺญิบรีล(เทวทูตของอัลลอฮฺ)ได้สัง่ เ สียฉันอยู่
เสมอเป็นเนืองนิจเพื่อให้ทาํดีต่อเพื่อนบ้าน  จนทําให้ฉันคิดเหมือนว่า
เขาต้องการให้เพื่อนบ้านสามารถท่ีจะรบัส่วนแบ่งของมรดกได้ด้วย‛ 119 

นอกจากนี้แล้ว ยงัเป็นหน้าท ีข่องมุสลมิทุกคนท ีจ่ะต้องปกป้องเก ียรต ิ 
และตวัของนาง  ไม่ทําร้ายและกล่าวละเมดิด้วยวาจาท ีไ่ม่สุภาพหรือการปฏิบัต ิ
ต่อนางอย่างไม่ชอบธรรม  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่
ท่าน-  กล่าวว่า ‚วลัลอฮฺ ! (ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ) เขาคนนั้นไม่ศรัทธา
พอ  วลัลอฮฺ ! เขายงัไม่ศรทัธาพอ  ว ัลลอฮฺ ! เขายังไม่ศรัทธาพอ (ท่าน
ได้สาบานกบันามของอัลลอฮฺสามครัง้)”   มีคนถามว่า ใครเล่าโอ้ท่านศา
สนทูตของอัลลอฮฺ?  ท่านตอบว่า “ผู้ซึ่งเพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจาก
ความชัว่ของเขา‛ 120   

- เพื่อประกันสิทธิความชอ บธรรมข องนางในฐานะส ตรีคนหนึ่ง   
อิสลามจงึประกาศแก่มุสลิมทุกคนให้ร ับ รู้ว่า  การทําดีต่อนางตลอดจนการ
ช่วยเหลอืนาง  คอืสิ่งท ี่มุสลิมทุกคนควรแข่งก ันทํา และเช่นนี้ค ือการงานท ี่
ประเสรฐิย ิง่  ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแด่ท่าน- กล่าวว่า 
‚ผู้ ท่ี อ อ ก ต ร ะ เ ว นห า ห ญิ ง ห ม้ า ยและ ผู้ ยา ก จ น( เพื่ อ ช่ว ยเ ห ลือ ) 
เปรียบเ สมือนคนท่ีออกต่อ สู้ในหนท างของอั ลลอฮฺหรื อคนท่ีหมัน่
ละหมาดกลางคืนและถอืศีลอดกลางวนั‛ 121  

                                                                 

119 อัลบุคอรีย์ 5/ 2239 หมายเลข  5668  
120 อัลบุคอรีย์ 5/2240 เลขท่ี 5670  
121 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย์ 5/2047 หมายเลข 5038  
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เหล่าสาวกของท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺได้ออกตระเวนอย่างส ม่ํา
เสมอเพือ่ไต่ถามข่าวคราวความทุกข์สุขของเพือ่นบ้านของพวกเขา โดยเฉพาะ
ผู้ยากไร้  และพวกเขาให้ความสําคัญต่อบรรดาสตรีเป็นพิเศษ รายงาน
โดยฏ็อลหะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านด้วยเถิด - ซึ่ง
กล่าวว่า ท่านอุมรฺั บิน อัลคอ็ฏฏอบ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปราน
แก่ท่านด้วยเถดิ- ได้ออกเดนิจากบ้านในคํ่าคนืหนึง่ ฉันจึงตามหลังเขาไปด้วย  
ท่านได้เข้าบ้านหลงัหนึง่แล้วอีกบ้านหนึง่ถดัไป   เมื่อถึงรุ่งเช้าฉันได้เด ินผ่าน
บ้านหลงันัน้ ฉนัเลยเข้าไปดู  ปรากฎว่ามหีญิงวยัชราตาบอดคนหนึ่งซึ่งนัง่อยู่  
ฉนัถามนางว่า  ชายคนนัน้ท ีม่าเมือ่วานเพือ่เหตุใด? นางตอบว่า เขาคือ ผู้ชาย
ท ีไ่ด้สัญญากบัฉนัเมือ่วนัก่อนท ีผ่่านมาว่าต้องการช่วยเหลอืในสิ่ งท ี่ฉันต้องการ  
สร้างบ้านให้ฉนั และขจดัสิ่งเลวร้ายท ัง้ปวงให้ออกห่างจากตัวฉัน  ฏ็อลหะฮฺ
กล่าวแก่ตวัเอง ว่า  “ฉนักําลงัเสาะหาความผดิของอุมรฺัอีกหรอื ?” 

ทีผ่่านมาเป็นเพยีงแค่การยกอ้างถงึสิทธแิละหน้าท ีข่องสตรีอย่างกว้าง 
ๆ  เพราะนอกจากนี้ยงัมสีิทธแิละหน้าท ีอ่ื่นๆ อีกมากมายซึ่งแตกแขนงมาจาก
สิทธแิละหน้าท ีด่งักล่าว   แต่จะขอไม่อธิบายรายละเอียดลึกลงไปในหนังสือ
ฉบับนี้เพราะเกรงว่าจะยดืยาว   กระนัน้ท ีก่ล่าวมาท ัง้หมดก็ได้ทําให้ประจักษ์
แก่เราแล้วถงึภาพลกัษณ์อันดงีามของอิสลามท ีม่ต่ีอบรรดาสตร  ี
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ขอยกบางประเดน็ซึง่เป็นข้อสงสัยของบางกลุ่มเพือ่โจมตี และทําลาย
ภาพพจน์อันดงีามของอิสลามเกีย่วกบัสิทธขิองสตร ี เรื่องข้อสงสัยดังกล่าวนี้
ถูกนําเสนอและถกเถยีงกนัอย่างแพร่หลายในงานพบปะหรืองานสัมมนาซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มจุีดประสงค์แอบแฝงลกึเกนิกว่าท ีจ่ะให้ความอิสระจอมปลอมแก่
สตรเีสียอีก 

ทําไมพวกเขาไม่พูดคุยเรื่องสิทธิของเด็กๆ หรือ  ไม่ก ็สิทธิของคน
พกิาร หรอืคนว่างงาน หรือคนด้อยโอกาสท ัง้ชายหญิงซึ่งถูกคุกคามด้าน
ศาสนา  การเป็นอยู่  บ้านเรอืนของพวกเขาถูกย ึดแล้วถูกข ับไล่ท ี่เราเห ็นใน
หลายๆ ท ี ่ ทําไมไม่มกีารจดัสัมมนาเกีย่วกบัเรือ่งเหล่านี้ เพื่อ ร้องขอสิท ธิของ
พวกเขาจากบรรดาโจรท ีค่อยดูดเลอืดประชาชน   แล้วทําไมพวกเขาไม่ยกอ้าง
นอกจากประเดน็ท ีพ่วกเขาเช ือ่ว่าจะเกดิผลเสียในความคิดของคนท ี่ไม่เข้าใจ
และไม่รบัรู้สิ่งท ีแ่ท้จรงิเก ี่ยวกับอิสลาม  ทว่าประเด็นต่างๆ ท ี่สมควรจะมา
เรยีกร้องกลบัถูกลมือย่างสิ้นเชงิ 
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เราขอกล่าวถงึจุดมุ่งหมายของพวกเขาพอสงัเขปดงัน้ี : 

 สร้างกระแสในสังคมท ี่เก ี่ยวกับอิสลามหรือประเด็นอื่นๆ ให้
เป็นไปตามความประสงค์ของกลุ่มผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะเป้าหมายหลัก
ของพวกเขาคอื สร้างกระแสในสังคม และขจดัพลงัของสังคม  และช ักชวนคน
ในสังคมไปสู่ประเดน็ท ีพ่วกเขาคดิว่าสําค ัญ แต่ท ี่ไหนได้ ตามความเป็นจริง
แล้วพวกเขากําลงัละท ิ้งประเดน็ท ีสํ่าค ัญมากกว่านัน้  พวกเราในฐานะมุสลิม
ท ัง้หลายเช ือ่และขอยํ้าว่า  ประเดน็เหล่านัน้ไม่สมควรท ีจ่ะกุข ึ้นมาเป็นประเด็น
ท ี่ถกเถียงกัน เพราะอิสลามได้ยุต ิมันและได้อธิบายมันอย่างช ัดแจ้งแล้ว   
ดงันัน้พวกเขาต้องการท ี่จะแสดงตนให้ดูเหมือนคนที่ต ักเตือนและแสวงหา
ความสัจธรรมเพือ่เรยีกร้องสิทธสิตร ี แล้วดงึตวัพวกนางให้เข้าในแถวเดียวกัน
กบัพวกเขา  โดยท ีพ่วกนางเปรยีบเสมอืนหมากบนกระดานท ี่พวกเขาบังค ับ
ได้ตามความต้องการ  สุดท้ายกเ็อาตวัพวกนางเป็นเหย ือ่สําหรับคนท ี่ต้องการ
ล่าตวัของพวกนางหรอื แย่งชงิพวกนางให้อยู่ในแถวเดยีวกนักบัพวกเขา 

 ต้องการท ีจ่ะกระจายความเสื่อมเสียและความชัว่ ร้ายให้ก ับสังคม  
เพราะสังคมท ีแ่พร่ระบาดด้วยสิ่งช ัว่ร้ายและสิ่งต่าง ๆ ท ีส่ร้างความเสื่อมเสียแก่
จรยิธรรมอันดงีามง่ายแก่การล่าอาณานคิมและการยดึครองทรัพย์ส มบัติอันล้ํา
ค่าเพือ่ผลประโยชน์ของเหล่าศตัรูและกลุ่มคนท ีถู่กความโลภครอบงํา สืบเนื่อง
จากพลงัแห่งมนุษย์ท ี่เปรียบเสมือนเกราะท ี่คอยปกป้องถูกทําลายไป ณ 
สถานท ีบ่ันเทงิและหลุมบ่อแห่งความสุขส่วนตัวอย่างไม่ชอบธรรม ซึ่งมัน
ห่างไกลจากความรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ในด้านการเงินและด้านสังคม  ตามท ี ่
Ph.D  Henry  Makow 122  ได้กล่าวว่า : 

                                                                 

122 ดูวารสาร อัลมุสตักบลั อัลอิสลามี ฉบบัท่ี 146   6/1424 . The Debuchery Of 
American Womanhoot Bikini vs. Burka  
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“แท้จรงิแล้วการทําสงครามของโลกตะวนัตกท ีม่ต่ีอประชาชาติอาหรับ
และอิสลาม  ล้วนแล้วแต่มวีตัถุประสงค์ทางการเมอืง อารยธรรมและจริยธรรม  
เพราะสงครามท ีว่่านี้ได้มุ่งไปท ีท่รพัย์สมบัตอิันมคี่าของประชาชาติ  ตลอดจน
การยดึครองสิ่งท ีม่คี่าท ีสุ่ดสําหรบัพวกเขา นัน่คอื  ศาสนา  ซึ่งเป็นคลังสําค ัญ
ทางวฒันธรรมและจรยิธรรม  สําหรบัสตรแีล้วคอืการเปลี่ยนแปลงจากการปิด
หน้าไปยงัสภาพการเปลอืยกาย” 

การให้ความสําคัญแก่สตรีนัน้ ถ้าพวกเขาจริงใจไม่เพียงแค่การ
เรยีกร้องเพือ่สิทธขิองเธอในบางวยัเท่านัน้แล้ว แต่ว ัยต่างๆ ของเธอกลับถูก
ทอดทิ้งละเลยไม่มใีครมาเลยีวแล  ดงัท ีเ่หน็ว่าสิทธขิองเธอในฐานะแม่อยู่ไหน
เหตุใดไม่มกีารเรยีกร้อง และไหนเล่าสิทธิของเธอในวัยชราซึ่งเป็นว ัยท ี่เธอ
ต้องการการดูแลเป็นพเิศษ - อิสลามถอืว่า การทําดีต่อสตรีโดยเฉพาะในวัยท ี่
เธอแก่ชรานัน้ เป็นผลบุญทีท่ําให้เราได้ใกล้ชดิพระเจ้า  - สาเหตุเช่นนี้แหละท ี่
ทําให้จํานวนหญิงชราเพิ่มข ึ้นสูงในประเทศท ี่เร ียกร้องเพื่อความอิสระและ
ปกป้องสิทธคิวามชอบธรรมของสตร ีมนัช่างเป็นเรื่องท ี่ย ิ่งใหญ่เหลือ เก ินกับ
การท ีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่สามารถเรยีกร้องสิทธิของเธอกลับคืนมาได้ โดยท ี่
เขากระทําไปด้วยความยําเกรงต่ออัลลอฮฺ เขาย่อมได้ร ับผลตอบแทนและ
ความโปรดปรานจากพระองค์  น่าแปลกใจนกัท ีเ่หน็วารสารหลายๆ ฉบับล้วน
แล้วแต่นํา เสนอรูปผู้หญิงสาวสวย ๆ  แ ต่ลืม รูปห ญิงในวัยอื่ นๆ ท ี่สวย
เหมอืนกนัหรอืรูปหญิงอื่นในวยัชรา   พวกเขาเหล่านัน้ไม่ใช่สตรีหรือ  ? หรือ
มนัเป็นการล่าเหย ือ่หรอืการเสนอสินค้าโดยอาศัยสตรีและฐานะของเธอเป็น
เครือ่งมอืกนัแน่. !!?? 

 ความเกลยีดชงัของกลุ่มผู้ท ี่นับถือศาสนาอื่นท ี่ม ีอคติต่อศาสนา
อิสลามและคนมุสลิมท ัว่ไป  แซมมวล ซวิมเมอร์ ห ัวหน้าสโมสรมิชช ันนาร ี
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กล่าวต่อหน้าบรรดามชิชนันารใีนงานสัมมนาเมืองกุดส์  ปี  1935 ว่า123 : งาน
สําคญัของการเผยแผ่ศาสนาครสิต์ท ีห่ลายๆ ประเทศครสิเตยีนฝากไว้ก ับพวก
คุณมใิช่เฉพาะเพือ่ต้องการให้พวกมุสลมิเปลีย่นมานับถือศาสนาคริสต์ เพราะ
การเข้ารบัครสิเตียนถือว่าเป็นของขวัญสําหรับพวกเขามากกว่า  แต่งาน
สําคญัของพวกคุณคอื การทําให้พวกเขาออกจากศาสนาอิสลาม ... ให้พวก
เขาเป็นมนุษย์ท ีถู่กสร้างซึง่ไร้ความผูกพนัใดๆ กบัพระเจ้า...ต่อไปพวกเขาจะ
ไม่มคีวามผูกพนัใดๆ ท ีเ่ช ือ่มต่อกบัจรรยามารยาทท ีห่ลายๆ ประชาชาติได้ย ึด
มนัมาใช้ในการดํารงช ีว ิต...ด ังนัน้ งานของพวกคุณในลักษณะนี้ถ ือว่า เป็น
ประตูสู่การพชิติประเทศราชในหลายๆ ประเทศมุสลมิ 

และอีกคนกล่าวว่า : เมือ่ไหร่ท ีเ่ราเอาสตรอีอกนอกบ้าน เมื่อนัน้แหละ
เราได้บรรลุจุดมุ่งหมายท ีพ่วกเราต้องการ !... 

พวกเขาไม่ต้องการนอกจากเพือ่กระจายความเสื่อมเสีย  และความ
ชัว่ร้ายจนกระท ัง่การยดึครองประเทศและพลเมอืง ดังนัน้การกระทําของพวก
เขาแท้จรงิแล้วคอื ต้องการโจมตีอิสลาม  และเสนอจุดบกพร่องพร้อมด้วย
ประเดน็ต่างๆ ท ีน่่าสงสัยโดยหวงัท ีจ่ะส ร้างความเสื่อมเสียแก่ภาพพจน์อันดี
งามของอิสลาม  และพวกเราไม่พบการเป็นศัตรูในลักษณะนี้นอกจากต่อ
อิสลามและผู้นบัถอือิสลามเท่านัน้ ดงัท ีพ่ระองค์อัลลอฮฺได้ตรสัว่า 

ความว่า “และชาวยิวและชาวคริสต์นัน่ จะไม่ยินดีแก่
เจ้า (มุหมัมดั) เ ป็นอันขาด  จนกว่าเจ้าจะปฏิบัติตาม
ศาสนาของพวกเขา จงกล่าวเถิด  แท้จริงคําแนะนํา
ของอัลลอฮฺเท่านัน้คือทางนําท่ีแท้จริง  แน่นอน ถ้าเจ้า
ปฏิบติัตามความใคร่ของพวกเขา หลังจากท่ีมีความรู้

                                                                 

123 จากหนังสือ กอดะตุลฆอรบฺ ยะกูลูน ... 
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มาแล้ว  ก ็ย่อม ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ ช่วยเหลือใด ๆ 
สาํหรบัเจ้าให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺได้” 124 

 จุดมุ่งหมายของการนําเสนอประเดน็ท ีเ่ป็นข้อสงสัยเก ี่ยวกับสตรี
ในอิสลามเป็นระยะๆ นัน้  คอืการดงึตวันางให้ออกห่างจากความบิรสุทธิแ์ละ
เกยีรติของนาง จนทําให้นางต้องตกหลุมพรางแห่งความชัว่ ร้ายและต้อง
สูญเสียมารยาทอันงดงามไป  ด้วยการเอาสตรตีะว ันตกมาเป็นต้นแบบที่นาง
สมควรปฏิบัต ิตาม   ด ังนัน้ ขอให้แต่ละคนถามตนเองและพิจารณาสมอง
ตนเองว่า – ท ัง้มุสลมิะฮฺ และไม่ใช่มุสลิมะฮฺ – สิ่งท ี่สตรีแถบตะวันตกในยุค
ปจัจุบันได้นําเสนอมนัคอืภาพลกัษณ์ของสตรที ีน่่าช ื่นใจและเหมาะสมกับเพศ
สตร ีหรอืมนัเป็นภาพลกัษณ์ท ีน่่าสลดใจย ิ่ง ?? Ph.D  Henry  Makow 125  ได้
กล่าวว่า : 

“แท้จรงิแล้ว สตรีหนึ่งคนในอเมริกากําลังใช้ช ีว ิตอย่างบ้าคลัง่  ซึ่ง
ผู้ชายหลายคนเป็นสิบๆ ต่างรู้จกัเธอก่อนแต่งงาน  และเธอต้องสูญเสียความ
บรสุิทธิไ์ปท ัง้ๆ ท ีม่นัคอืส่วนหนึง่แห่งแรงดงึดูดความสนใจในตวัเธอ  ทําให้เธอ
ต้องกลายเป็นสตรที ีม่จีติใจแขง็กระด้างไม่สามารถท ีจ่ะสัมผสักบัความรักได้อีก  
จากการสํารวจสตรใีนอเมรกิาพบว่า ตวัของเธอกําลงัเอนเอียงไปย ังพฤติกรรม
ของเพศชาย  เป็นเหตุทําให้พวกเธอกระวนกระวายงุ่นง่านไม่สามารถท ี่จะเป็น
ภรรยาหรอืแม่ได้   ดงันัน้เธอจงึมฐีานะเพยีงแค่เครื่องผ่อนคลายความสุขทาง
เพศเท่านัน้ ไม่ใช่เพือ่ความรกัหรอืการคลอดบุตร”   

แท้จรงิแล้ว ช่วงระยะเวลาการเป็นเเม่ค ือ  จุดสูงสุดแห่งการเจริญวัย
ของมนุษย์ ซึ่งเป็ นว ัยท ี่มนุษย์เร ิ่มป ลีกห่างจากหลุมแห่งความใคร่ใฝ่ต่ํ า
                                                                 

124 อัล-บะเกาะเราะฮฺ 120 
125 ดูวารสาร อัลมุสตักบลั อัลอิสลามี ฉบบัท่ี 146   6/1424 . The Debuchery Of 
American Womanhoot Bikini vs. Burka  
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จนกระท ัง่เราเป็นบ่าวท ีภ่กัดต่ีออัลลอฮฺ ...เป็นการเรียนรู้และการดํารงช ีว ิตใน
มุมใหม่  ต่างกบัระบบความเป็นอยู่ในโลกปจัจุบันซึ่งไม่ปรารถนาให้เราถึงจุด
แห่งการเจรญิวยัท ีส่มบูรณ์แบบได้ แต่สิ่งท ีส่ังคมในโลกป ัจจุบันต้องการก็ค ือ 
การทําให้มนุษย์มชีวีติอย่างโดดเดีย่วอ้างว้าง กระหายแต่การร่วมเพศ และจะ
เสนอให้เราเหน็แต่แง่มุมการมชีวีติท ีน่่าอับอายแทนการมชีวีติด้วยการสมรส 

มนุษย์ผู้มสีตปิญัญาทุกคนย่อมทราบดวี่า  การฉวยโอกาสกับเพศตรง
ข้ามอย่างสตรเีพราะความสวยงามของนางนัน้ เมือ่ใดท ีค่วามสวยของนางจาง
หายไปนางกจ็ะถูกโยนท ิ้งอย่างไร้คุณค่า พวกเขาพยายามดึงพวกนางมาเป็น
สินค้าแลกเปลีย่นกนั ซื้อขายพวกเธอในโลกของสื่ อหลากหลายชนิดท ัง้สิ่ง
ตพีมิพ์  สิ่งท ีฟ่งัได้ หรอื มองเหน็กบัตาได้   จะเหน็ได้ว่าพวกนางเป็นแค่สินค้า
เพือ่เสพสุขทางเพศหรอืเพือ่ตอบสนองความใคร่เท่านัน้  พวกเขาเหล่านี้แหละ
ท ีท่ําลายชวีติหญิงสาว  ทําลายชวีติของภรรยา อกตญัญูต่อสตรผู้ีเป็นแม่ พวก
เขานีเ่องท ีป่ระพฤตไิม่ดต่ีอเพือ่นบ้านด้วยกนั   และในความเป็นจริงแล้วพวก
เขาคอืบรรดาผู้ท ีก่ลนืกนิสิทธคิวามชอบธรรมของสตร ี   พวกเขาลิดรอนความ
อิสระของพวกนางจนทําให้พวกนางเข้าสู่เวทแีห่งความชัว่ ร้าย เคยครุ่นคิดถึง
คํากล่าวของท่าน ศาสนทูตของอัลลอฮฺบ้างไหม ซึ่งท่านเคยกล่าว ความว่า 
‚พวกเจ้าจงตกัเตือนระหว่างกนั เพื่อให้ทาํดีกบัเหล่าสตรีอยู่เสมอ‛  

ความตกต่ําของสถานภาพสตรีชาวตะว ันตกตลอดจนความเป็นอยู่
ของนางท ีเ่ราเหน็กบัตาในสังคมปจัจุบันนี้   เป็นผลมาจากความอิสระอันเก ิน
ขอบเขต  ซึ่งสืบเนื่องจากการท ี่สตรีถูกนําเสนอในโบสถ์ในยุคกลาง เป็น
หลกัการท ีข่ดัศลีธรรมและอธรรมต่อสิทธคิวามชอบธรรมของกุลสตรี  เหล่าผู้
เเสวงหาผลประโยชน์เเละความโลภต่างฉกฉวยโอกาสนี้ เพื่อปรับเปลี่ยน
สมาชกิสังคมให้มอีิสระเตม็ท ีป่ราศจากจรรยามารยาทเเละหลักการใดๆ ท ัง้สิ้ น 
ซึง่ต่อไปพวกเขาพร้อมท ีจ่ะตกเป็นเหย ือ่ของเหล่าศตัรู ส่วนอิสลามนัน้ไ ม่มีการ
อธรรมต่อสตรเีเละไม่ลดิรอนสิทธขิองเธอ เเต่อิสลามจะย ินยอมให้นางอยู่ใน
ฐานะเสมอืนชายในทุกเรือ่ง ยกเว้นในประเด็นท ี่เพศชายเหนือกว่าเพศหญิง
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เนือ่งจากความแตกต่างทางด้านโครงร่างและจิตใจเท่านัน้  ซึ่งเร ื่องนี้ทุกคน
ปฏิเสธไม่ได้เพราะท ัง้สองไม่ใช่เพศเดยีวกัน  ด ังนัน้ ข้อ เเตกต่างระหว่างท ัง้
สองจะถูกวางอยู่บนรากฐานดงัท ีว่่านี้   

Dr. G. Lebon  กล่าวในหนงัสือของท่าน (วฒันธรรมอาหรบั) ว่า : 
“ถ้าเราต้องการรู้ระดบัอิทธพิลของอัลกุรอานต่อเรื่องราวของสตรีแล้ว 

เราจําเป็นต้องมองสถานภาพของนางในสมยัท ีอ่ารยธรรมอาหรับกําลังรุ่งเรือ ง  
ตามท ีน่กัประวตัศิาสตร์รายงานมาว่า บรรดาสตรีในยุคนัน้มีฐานะท ี่น่าชมเชย 
เนือ่งจากชาวยุโรปเหล่านัน้ได้นําเอาแนวคิดและเรื่องราวเกี่ยวกับการให้
เกยีรตสิตรีมาจากชาวอาหรับ  ด ังนัน้อิสลามเท่านัน้ - ไม่ใช่คริส เตียน- ท ี่
ยกระดบัของสตรจีากฐานะท ีต่ํ่าต้อยสุด ผดิกบัความเช ือ่ท ีเ่ขาลือกัน   ถ้าท่าน
คดิย้อนหลงัไปถงึชนชาวครสิต์สมยัต้นของยุคกลาง ท่านจะพบว่าพวกเขามิได้
ให้เกยีรตสิตรเีลย  ถ้าท่านได้พลกิอ่านหนังสือหลายๆ เล่มในประว ัต ิศาสตร์
สมยัดงักล่าวท่านจะพบสิ่งท ีท่ําให้ท่านหายข้องใจในเรือ่งนี้  และท่านจะได้ รู้ว่า
เหล่าเผดจ็การในสมยันัน้ช่างโหดเห ี้ยมกับสตรีเหลือ เก ิน  ก่อนท ี่พวกคริส
เตยีนจะเรยีนรู้ระเบียบการคลุกคลกีบัเหล่าสตรจีากชาวอาหรบัเสียอีก ...”  

ทุกคนท ีม่สีตสิมบูรณ์ตามธรรมชาติย่อมปฏิเสธท ี่จะให้เก ียรติและ
ศกัดิศ์รขีองเขาถูกทําให้ป็นสินค้าอย่างหนึง่เพือ่สนองตอบความต้องการของ
เหล่ามนุษย์ท ีเ่ปรยีบเหมอืนหมาป่าท ัง้หลาย  ซึง่เป้าหมายของพวกเขาเพียง
แค่การสนองตอบอารมณ์ของพวกเขาเย ีย่งสัตว์เท่านัน้   เหล่าสตรีผู้มีสติครบ
สมบูรณ์ตามธรรมชาติก ็เช่นเดียวกันย่อมปฏิเสธท ี่จะเป็นเสมือนสินค้าท ี่
แลกเปลีย่นในการซื้อขาย หรือ เป็นเสมือนดอกไม้ท ี่ถูกดมโดยคนทั ว่ไปซึ่ง
เมือ่ไหร่ท ีพ่วกเขาบรรลุความปรารถนาแล้วพวกเขาจะท ิ้งเธอไปให้อยู่อย่าง
เห ีย่วแห้งเเละไร้คุณค่า  จากจุดนี้จะเหน็ได้ว่าสิ่งท ีอ่ิสลามเน้นและสนับสนุนนัน้
ช ัดแ จ้งและสมเหตุสมผลตามธรรมชาติขอ งม นุษย์ ในการพิท ักษ์เหล่า
ประชาชาตอิิสลาม   เป็นการส่งเสรมิท ีง่อกงามมาจากระบบการดูแลรายบุคคล
ท ีอ่ยู่บนฐานแห่งความห่วงใย   ดงันัน้ ครอบครวัในอิสลามจึงอบรมบุตรหลาน
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ทีเ่ป็นสตรที ัง้หลายให้ รู้จ ักการสงวนตัว  รักษาความบริสุทธิแ์ละการรักใน
เกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีสิ่งท ีอ่ิสลามสนบัสนุนและส่งเสรมิถอืว่าสมบูรณ์แบบเเละมา
จากระบบการดูแลรายบุคคลบนพื้นฐานเเห่งความห่วงใย  ซึ่งโดยระบบนี้จะ
สามารถควบคุมพฤตกิรรมของแต่ละคนได้  

เดก็หนุ่มคนหนึง่มาหาท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซัลลัม แล้วกล่าว
ว่า  โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ อ นุญาตให้ฉันทําซินาเถิด (กระทําผิด
ประเวณ ี) !!! ผู้คนต่างหนัมามองเขาเเละพยายามข ับไล่เขา  พวกเขาต่างส่ง
เสียงว่า “มะฮฺ มะฮฺ” (เตอืนให้เขาหยุดเพราะความไม่พอใจ ) ท่านนบีกล่าวว่า 
“เข้ามาใกล้ๆ สิ” เมือ่เขาเข้ามาใกล้ๆ ท่านได้บอกกับเขาว่า “นัง่ลงสิ” เมื่อ
เขานัง่ลง  ท่านได้ถามเด็กหนุ่มคนนี้ว่า “เจ้าพอใจจะให้ส่ิง น้ีเ กิดข้ึนก ับ
มารดาของเจ้าหรือไม่ ?” เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบานด้วยนามอัลลลอฮฺ  ขอ
พระองค์ทรงให้ฉนัเป็นสิ่งพลแีก่ท่าน ท่านนบีได้กล่าวว่า “และเช่นเดียวก ัน
นัน้ มนุษย์ทุกคนย่อมไม่ชอบท่ีจะให้ส่ิง น้ีเ กิดข้ึนก ับมารดาของเขา”   
แล้วท่านจงึถามต่อว่า “เจ้าพอใจจะให้สิ่งนี้ เก ิดข ึ้นก ับน้องสาวหรือพี่สาวของ
เจ้าหรอืไม่ ?” เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบานด้วยนามอัลลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงให้
ฉนัเป็นสิ่งพลแีก่ท่าน ท่านนบีกล่าวว่า “และเช่นเดียวก ันนั้น มนุษย์ทุกคน
ย่อมไม่ชอบท่ีจะให้ส่ิง น้ีเ กิดข้ึนก ับพี่สาวหรือน้องสาวของเขา”  แล้ว
ท่านนบีได้ถามเขาต่อไปว่า “เจ้าพอใจจะให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนกบัอาหญิงหรือป้า
ฝ่ายพ่อของเจ้าหรือไม่ ?” เขาตอบว่า: ไม่ ขอสาบานด้วยนามอัลลลอฮฺ ขอ
ให้อั ลลอฮฺท รงทําใ ห้ต ัวฉันเป็ นผู้เสีย สละแก่ ท่าน ท่ านก ล่าวว่า  “ และ
เช่นเดียวกนันัน้ มนุษย์ทุกคนย่อมไม่ชอบท่ีจะให้ส่ิง น้ีเ กิดข้ึนก ับอาหญิง
หรือป้าของเขา”  แล้วท่านนบีได้ถามเขาต่อไปว่า “เจ้าพอใจจะให้ส่ิง น้ีเ กิด
ข้ึนกบัน้าสาวหรือป้าฝ่ายแม่ของเจ้าหรือไม่ ?” เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบาน
ด้วยนามอัลลอฮฺ  ขอให้อัลลอฮฺทรงทําให้ตวัฉนัเสียสละแก่ท่าน   ท่านกล่าวว่า 
“และเช่นเดียวกนันัน้ มนุษย์ทุกคนย่อมไม่ชอบท่ีจะให้ส่ิง น้ีเ กิดข้ึนก ับน้า
สาวหรือป้าของเขา”  หลงัจากนัน้ท่านได้วางมือบนตัวเขา และอ่ านดุอาอฺ
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(ขอพร) ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงปลดบาปเขา และจงทําให้ห ัวใจ
ของเขาสะอาด และจงสงวนอวยัวะเพศของเขาเถดิ” หลังจากนัน้ไป ชายคนนี้
ไม่สนใจเรือ่งนี้แม้แต่นดิเดยีว 126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

126 มุสนัดอิมามอะฮฺมัด 5/256 ลําดับท่ี 22265  
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การมภีรรยามากกว่าหนึง่นัน้ถอืเป็นบทบัญญัตทิ ีไ่ด้ร ับการอนุมัต ิจาก
พระเจ้า  สําหรบัผู้ท ีศ่รทัธาต่ออัลลอฮฺและบรรดาคัมภีร์จากฟากฟ้าไม่อาจจะ
ปฏิเสธหรอืคดัค้านเรือ่งนี้ได้   และตามความเป็นจริงแล้ว การมีภรรยาเกิน
กว่าหนึง่ในอิสลามเป็นแนวทางปฏิบัตทิ ีไ่ด้สืบต่อเนือ่ งก ันมาช้านานในศาสนา
อื่นๆ ด้วย  ดงันัน้ เร ือ่งนี้ไม่ใช่เพยีงเเค่มอียู่ ในศาสนาอิสลามเท่านัน้ ทว่ามัน
คอืบัญญัตทิางศาสนาท ีม่มีาช้านานเเละเป็นท ีรู้่จกัในศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะใน
คมัภร์ีโตราห์เเละไบเบิล บรรดาท่านศาสนทูตก่อนท่านศาสนทูต มุห ัมมัดต่างมี
ภรรยาหลายคน  อย่างศาสนทูตอิบรอฮมี (อับราฮมั) มภีรรยาสองคน  ส่วนศา
สนทูตยะกู๊บ (จาคอป) มภีรรยาสี่คน  สุไลมาน(โซโลมอน) มีภรรยาหลายคน 
...ฯลฯ   ดงันัน้ การมภีรรยาหลายคนไม่ใช่เร ื่องใหม่เลย  แต่มันเป็นเรื่องท ี่
ผ่านมาช้านานแล้วในอดตี 

ในคมัภีร์โตราห์ : คมัภร์ีอันบรสุิทธิใ์นภาคพันธสัญญาเดิมของย ิวก
ล่าว ความว่า “และสตรกีบัพีน้่องหญิงของนางจงอย่าได้เอามาเป็นภรรยาน้อย
คู่กบันางเพือ่เปิดเผยสิ่งท ีเ่กลยีดชงัในชวีติของนาง”  
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ดงันัน้ บัญญัตนิี้ไม่ได้ห้ามการมภีรรยาหลายคน แต่สิ่งท ี่บัญญัติไว้ค ือ
ห้ามการรวมสองพีน้่องมาเป็นภรรยาในเวลาเดยีวกนั  

ในโตราห์บทซามูเอล ( Samuel ) มีกล่าว ว่า ท่านศาสดาเดวิด 
(David) ได้แต่งงานกบัหญิงหลายๆ คนนอกเหนอืจากสาวรับใช้ของท่าน และ
ในบทพงศ์กษตัรยิ์ (Kings) กล่าวว่า ท่านศาสดาสุไลมาน (Salomon) มีภรรยา
ท ัง้หมด 700 คน และในจํานวนนัน้ มี 300 คนจากสาวรับใช้ของท่าน ครัน้
ศาสดาโมเสสถูกส่งมา ท่านยอมรบัระบบการแต่งงานท ี่มากกว่าหนึ่งโดยไม่
จํากดัจํานวนจนกระท ัง่มาในยุคชาวตัลมูด (Talmud) ณ เมืองกุดส์   เว้นแต่
นกัวชิาการของอิสราเอลต่างมทีศันะท ี่หลากหลาย บางคนห้ามการมีภรรยา
เกนิกว่าหนึง่  และอีกบางคนไม่ห้ามถ้าภรรยาป่วยหรอืเป็นหมนั 

ในไบเบิล : ท่านศาสดาเยซูถูกส่งมาเพือ่นําบทบัญญัติจากพระเจ้าให้
สอดคล้องกนักบัสิ่งท ีท่่านศาสดาโมเสสได้นํามาก่อนหน้านี้   และในหนังสือไบ
เบิลไม่มบีทบัญญัตใิดๆ ท ีห่้ามการมภีรรยาเกนิกว่าหนึง่   

กษตัรยิ์ดซีาร์มทิ แห่งไอร์แลนด์ 127 มภีรรยาสองคน  ส่วนกษัตริย์เฟร
เดอรกิท ีส่อง (Frederick II ) มภีรรยาสองคนและได้ร ับการอนุมัต ิจากโบสถ์  
ดงันัน้ การห้ามหรอืการอนุมตัใินเรือ่งนี้ไม่ได้มาจากบทบัญญัติในศาสนาคริสต์ 
แต่จะมาจากนกัวชิาการในโบสถ์มากกว่า 

มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther) จากเยอรมัน ผู้ก่อตัง้ นิกา ย
โปรเตสแตนต์ ถอืว่าระบบการมีภรรยามากกว่าหน่ึงคนไม่ขัดก ับระบบ
ศาสนาคริสต์เลย และ ท่านได้เรียกร้องเพื่อหลักการน้ีในทุกงานพบปะ
อย่างเป็นทางการอีกด้วย 128 

                                                                 

127 ตะรีคุซซะวาจญ์ Wester  mark  / แปลโดย อับดุลฮะมีด ยูนุส  
128  ดูหนังสือ อัลมัรอะฮฺ ฟิลกุรอานิลการีม / อับบาส มะฮฺมูด อัลอักกอด   
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 ใช่  อัลลอฮฺทรงยนิยอมให้บางคนในกลุ่มคนสมยัพันธะสัญญาเดิมใน
สถานการณ์เฉพาะ แต่ยวิคนไหนถ้าต้องการทําตามแบบอย่างของคนกลุ่มนัน้
กย็่อมทําได้ถ้าเมือ่ไหร่เขาแน่ใจว่าสถานการณ์ของเขาเหมอืนสถานการณ์ของ
กลุ่มชนในสมยันัน้  เพราะการแต่งหลายคนย่อมดกีว่าการหย่าร้างอยู่แล้ว 

ทีจ่รงิแล้ว การห้ามการมภีรรยาหลายคนในศาสนาคริสต์เป็นผลท ี่สืบ
เนือ่งมาจากบทบัญญัตทิ ีค่ดิค้นโดยผู้รู้ทางศาสนาในโบสถ์เท่านัน้ ซึ่งไม่มีส่วน
เกีย่วข้องกบับทบัญญัตดิ ัง้เดมิของศาสนาคริส ต์เลย ตัวอย่างท ี่เห ็นได้ช ัดใน
เรือ่งนี้  คอื โบสถ์ภายใต้การนําของพระสันตะปาปา(Pope)แห่งโรมันห้ามการ
มภีรรยาหลายคน ดงัต่อไปนี้เช่น : 

 นกิายออร์โธดอ็กซ์ไม่อนุญาตให้ใครสักคนจากสามีภรรยาแต่งงาน
ใหม่ตราบใดท ีก่ารแต่งงานยงัคงอยู่ 

 นกิายอาร์มนัออร์โธดอ็กซ์ไม่อนุญาตให้จดัพธิแีต่งงานใหม่นอกจาก
จะต้องยกเลกิพธิแีต่งงานครัง้ท ีห่นึง่ 

 นกิายโรมนัออร์โธด็อกซ์ถือว่าพีธ ีแต่งงานอันเดิมคือตัวห้ามการ
แต่งงานถดัมา  

สมยัอาหรบัยคุก่อนอิสลาม : การแต่งงานมากกว่าหนึ่งเป็นท ี่รู้จ ัก
กนัแพร่หลายในหมู่เผ่าอาหรบัก่อนเข้ายุคอิสลาม  ซึ่งไม่มีการจํากัดจํานวน  
โดยผู้ท ีป่รารถนาจะแต่งงานสามารถแต่งงานกับหญิงกี่คนก็ได้ตามความ
ต้องการ  และแท้จรงิแล้วการมภีรรยามากกว่าหนึ่งเป็นท ี่รู้จ ักเนิ่นนานในหมู่
ชนชาวอียปิต์  เปอร์เซยี  แอสซเีรยีน (Assyrian ) ญี่ปุ่น และฮ ินดู  และเป็นท ี่
รู้จกัในหมู่ชาวรสัเซยี  เยอรมนั  และบรรดากษตัรยิ์ได้ปฏิบัตกินัมาตลอด  

ดงันัน้ จากข้อมูลท ีก่ล่าวมานี้ บ่งบอกอย่างช ัดแจ้งว่า  การมีภรรยา
มากกว่าหนึง่ไม่ใช่เร ือ่งใหม่ท ีกุ่ข ึ้นมาในอิสลาม  ทว่าเรื่องนี้ ถูกกระทํามาเนิ่น
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นานในหมู่ประชาชาตสิมยัก่อนๆ  หลงัจากท ีอ่ิสลามมาแล้วก็อนุมัต ิให้กระทํา
ได้  แต่ท ัง้นี้ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขและกฎเกณฑ์ คอื :  

 ต้องไม่เกนิจํานวน สี่คน เนือ่งด้วยวจนะท่านศาสนทูต - ขอความ
สันตจิงมแีด่ท่าน – ซึง่ท่านกล่าวแก่สาวกท่านหนึ่งนามว่าฆ ัยลาน ลูกของ สะ
ละมะฮฺ อัส-สะเกาะฟีย์ ครัง้ท ีเ่ขาต้องการเข้ารับอิสลามในขณะท ี่เขามีภรรยา
สิบคนว่า “เจ้าจงเลือกพวกนางแค่ส่ีคนจากจาํนวนสิบคน” 129 

 ต้องมคีวามยุตธิรรม และความเท่าเทยีม   อัลลอฮฺทรงอนุญาตให้
มภีรรยามากกว่าหนึง่กจ็รงิ แต่ทรงให้เง ื่อนไขของมันส่วนหนึ่ง นัน่ค ือความ
ยุตธิรรมและความเท่าเทยีมกนั  ไม่อธรรมต่อภรรยาท ัง้หลาย  ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ -ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- กล่าวว่า “ถ้าชายคนหน่ึงมีภรรยา
สองคนแล้วไม่ยติุธรรมกบัทัง้สอง เขาจะมาในว ันปรโลกในขณะท่ีไหล่
ของเขาเอียงลงมาข้างหน่ึง” 130  

ความยุตธิรรมในท ีน่ี้ หมายถงึในเรือ่งค่าครองชพี  การมอบทรัพย์สิน
ให้โดยเสน่หา  การแบ่งเวลาในการหลบันอน  ส่วนเรือ่งความรักด้านจิตใ จหรือ
การเอนเอียงไปฝ่ายหนึง่มากกว่าคนอื่นๆ ถือว่าไม่บาปเพราะมันเป็นเรื่องท ี่
เกนิความสามารถของมนุษย์ แต่ท ัง้นี้ต้องไม่ทําให้เก ิดความบกพร่องต่อสิทธิ
ความชอบธรรมของคนอื่นๆ   ดงัท ีท่่านหญิงอาอิชะฮฺ กล่าวว่า : ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน- จะแบ่งเวลาระหว่างภรรยาของท่าน
และท่านกย็ุตธิรรมในเรือ่งนี้  ซึง่ท่านกล่าวว่า “โอ้  อัลลอฮฺ น่ีคือการแบ่งปัน

                                                                 

129 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน 9/463 ลําดับท่ี 4156 
130  อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยน์ 2/203 ลําดับท่ี 2759  
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ท่ีข้าพระองค์มี  ดงันัน้พระองค์โปรดอย่าได้ตําหนิข้าพระองค์ ในส่ิง ท่ี
พระองค์มีแต่ข้าพระองค์ไม่มี” 131 

 ต้องมคีวามสามารถจดัสรรค่าครองชพีให้กบัภรรยาคนท ี่สองและ
ลูกๆ ได้  ถ้าเขารู้ดวี่าเขาไม่มคีวามสามารถกไ็ม่ควรมภีรรยามากกว่าหนึง่ 

ต่อไปนี้เราจะลองยกสถานการณ์บางอย่างท ีเ่ก ิดข ึ้นในสังคมใดสังคม
หนึง่อย่างหนไีม่พ้น แล้วเรามาลองพจิารณาดูว่า การมีภรรยาเกินกว่าหนึ่งนัน้
มผีลดหีรอืไม่ในสังคมแห่งนี้  แล้วมนัเกดิผลดต่ีอสตรหีรอืไม่อย่างไร ? 

 การท ีภ่รรยาเป็นหมนัไม่สามารถท ีจ่ะให้กําเนิดบุตรได้ ในขณะท ี่
สามต้ีองการมบุีตร  วธิกีารใดท ีเ่หมาะสมและสมควรทําแก่ภรรยามากท ี่สุด ?  
ให้สามแีต่งงานคนทีส่องแล้วนางอยู่ในฐานะภรรยาของเขาตลอดไป หรือ  ให้
สามหีย่านางโดยท ีน่างไม่มคีวามผดิใดๆ   เพราะการหย่าร้างถือว่าเป็นสิทธิ
ของเขาเสมอืนท ีเ่ขามสีิทธใินการมบุีตร ตัวเลือกสองอย่างนี้อันไหนท ี่ด ีกว่า
กนั? 

 การท ีภ่รรยาป่วยไม่มีว ิธ ีร ักษาได้  และนางไม่สามารถปฏิบัต ิ
หน้าท ีข่องภรรยาได้   สถานการณ์แบบนี้สิ่งไหนถือว่าสมควรแก่สตรีท ี่สุด ? 
การท ีส่ามเีต่งงานคนทีส่องและพทิกัษ์ศกัดิศ์ร ีของภรรยาคนท ี่หนึ่งด้วย หรือ 
การท ีใ่ห้เขาหย่าร้างกบัภรรยาคนท ีห่นึง่ไปเลย  หรอืการท ีเ่ขารับใครสักคนมา
เป็นชู้?  

 สามบีางคนมพีลงัทางเพศสูงเกนิความสามารถของสตรีคนเดียว
จะรบัมนัได้ หรอืไม่กร็ะยะการมาประจําเดือนและการมีเลือดหลังคลอดของ
นางยาวเกนิกว่าปรกติ  หรือไม่ก ็อารมณ์ทางเพศของนางไม่สามารถท ี่จะ
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ตอบสนองอารมณ์ทางเพศของสามตีามความประสงค์ได้ ในลกัษณะนี้ว ิธ ีใดถือ
ว่าสมควรแก่สตรมีากท ีสุ่ด ? การท ีส่ามแีต่งงานกบัคนท ีส่องหรือ  การท ี่เขาใช้
มนัไปทางท ีไ่ม่อนุมตั(ิด้วยการผดิประเวณ)ี ? 

 การเกดิสงครามบ่อยครัง้หรอืการเกดิปญัหาภายในในสังคมของ
บางประเทศ  เหล่าผู้ชายจะตกเป็นเหย ือ่ของความตายเป็นส่วนมาก มากกว่า
บรรดาสตรอีย่างไม่ต้องสงสัย  ตวัอย่างท ีเ่หน็ได้ชดัในเรือ่งนี้ คอื ช่วงระยะการ
เกดิสงครามโลกครัง้ท ีห่นึง่และสอง  ซึ่งเป็นผลให้ต้องสูญเสียประชากรไป
จํานวนท ัง้สิ้น 20 ล้านคน  ดังนัน้ถ้าผู้ชายแต่งงานกับสตรีได้เพียงคนเดียว  
เหล่าสตรที ีเ่หลอืจะอยู่อย่างไร   หรอืว่าพวกนางจําเป็นต้องไปหาความสุขด้วย
ทางท ีไ่ม่อนุมตั ิ..!!! หรือว่าจะให้พวกนางได้ลิ้มรสความสุขและสนองตอบ
ความต้องการของนางด้วยวถิทีางท ีศ่าสนาบัญญัตใินการมภีรรยามากกว่าหนึ่ง
เพือ่เป็นการรกัษาเกียรติ  ศ ักดิศ์ร ี และสิทธิความชอบธรรมของนาง   ซึ่ง
ต่อไปพวกนางกจ็ะได้ให้กําเนดิบุตร ด้วยเหตุท ี่พวกนางยอมรับการมีภรรยา
เกนิกว่าหนึง่ ?   และเป็นเรือ่งท ี่ไม่ต้องสงสัยอีกว่า การท ี่สตรีมีจํานวนมาก
โดยปราศจากสามเีป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ชายแสวงหาทางเลือกท ี่ นําไปสู่
การกระทําท ีช่ ัว่ร้ายได้ 

 จํานวนสตรหีม้ายและสตรที ีถู่กหย่าร้างเพิ่มสูงข ึ้น  อีกท ัง้จํานวน
หญิงโสดท ีเ่พิม่มากข ึ้น  ดงันัน้ ในสถานการณ์เช่นนี้  ทางเลือกใดเหมาะสม
ท ีสุ่ดสําหรบัสตร?ี   การใช้ชวีติอย่างเดยีวดายต่อไป หรือ  การใช้ช ีว ิตภายใต้
การดูแลของผู้ชายท ีห่มัน่รกัษาเกยีรตขิองนางพร้อมๆ กับ ผู้หญิงอีกคนอย่าง
เท่าเทยีมกนั  

การมีภรรยามากกว่าหนึ่ง เป็นท่ีร ูจ้กัในสงัคมสมยัใหม่หรอืไม่  
แท้จริงการมีภรรยาเกินกว่าหนึ่งนัน้เร าสามารถเห ็นได้ในสังคม

ปจัจุบัน  แต่ในสังคมท ี่ไม่ใช่อิสลามแล้วเรื่องนี้ ถูกใช้ในนามของ เพื่อนรัก 
เพือ่นชู้ แทนท ีก่ารเป็นในลกัษณะสามีภรรยา  และการมีภรรยาในลักษณะนี้
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เป็นการเกนิเลยขอบเขตเหลอืเกนิ(มากกว่าสี่คนด้วยซ้ํา)  และเป็นไปโดยไม่มี
กระบวนการทางกฎหมายมาควบคุม อีกท ัง้ฝ่ายชายยงัไม่ต้องรับผิดชอบด้าน
การเงนิต่อสตรอีีกด้วย  ซึง่จะดํารงชวีติกบัเธอเพยีงเพือ่ตอบส นองตัณหาของ
เขาเท่านัน้  เขาจะทําเก ียรติยศของทุกคนท ี่ต ิดต่อกับเขาให้สกปรก  แล้ว
ท้ายท ีสุ่ดกท็ ิ้งเธอไปโดยท ีเ่ธอต้องทนกบัความเจ็บปวดเมื่อ เธอตัง้ครรภ์หรือ
ต้องเผชญิกบัเรือ่งอื่นๆท ีต่ามมา และสําหรบัผู้ชายแล้วไม่จําเป็นต้องยอมรับ
บุตรท ีค่ลอดออกมาเพราะความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ส่วนเรือ่งการมภีรรยาเกนิกว่าหนึง่ในสังคมอิสลาม  ถูกจํากัดคือห้าม
เกนิกว่าสี่  และต้องเป็นไปด้วยพธิทีางศาสนาท ีถู่กต้อง และบังค ับให้ฝ่ายชาย
จ่ายมะฮรฺั(สินสอด)ด้วย และบุตรท ี่เก ิดจากภรรยาเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างท ัง้สองหลงัพธิถีอืว่าเป็นหน้าท ี่ของฝ่ายชายท ี่ต้องยอมรับในฐานะท ี่
เป็นบุตรของเขาอย่างถูกต้องตามหลกัการ  และเขาจําเป็นต้องรับผิดชอบใน
การเลี้ยงชพีภรรยาและบุตร 

อาจมีบางคนถามว่า ถา้เราอนุมติัให้ผู้ชายมีภรรยามากกว่าหน่ึง  
เหตุใดไม่อนุมติัให้สตรีบ้าง ?  

คําตอบคอื การขอความเท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญิงในเรื่องนี้  ถ ือว่า 
เป็นเรือ่งท ีเ่ป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาตขิองผู้ชายและสถานภาพของ
สตร ีดงันี้ :  

ตามธรรมชาติของผู้ชาย : ส่วนมากแล้วผู้ชายในสังคมท ัว่ไปในโลก
นี้มภีาระหน้าท ีใ่นการเป็นหวัหน้าครอบครวัเนือ่งจากเขาคือ ผู้ท ี่เข้มแข ็งท ี่สุด - 
และเราอย่าไปคิดถึงบางสถานการณ์ท ี่ไม่ตรงกับกฎท ี่ว่านี้  เพราะสตรีท ี่
เข้มแขง็กว่าผู้ชายนัน้คอืส่วนน้อยมาก – ถ้าสตรีมีสามีสองคนหรือมากกว่า 
ใครเล่าจะเป็นหวัหน้าครอบครวัในบ้านหลงัเดยีวกนั? แล้วตัวนางเอง จะนอบ
น้อมและเคารพเช ือ่ฟงัต่อใครในสิ่งท ี่นางปรารถนา ? กับสามีทุกคนกระนัน้
หรอื?   มนัเป็นไปไม่ได้เดด็ขาดเพราะความปรารถนาท ี่แตกต่างกันระหว่าง
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พวกเขาท ัง้สอง แต่ละคนต่างมคีวามปรารถนาของตัวเอง  การอยู่ก ันแบบนี้ 
จะสร้างความกริ้วโกรธแก่พวกเขาแน่นอน ! 

ตามสถานภาพของสตรี : โดยธรรมชาติแล้ว สตรีจะตัง้ครรภ์จาก
ชายคนเดยีวมากกว่าหนึง่ครัง้ในรอบปีไม่ได้  ต่างกบัผู้ชายซึง่เขาสามารถมีลูก
หลายๆ คนได้จากผู้หญิงหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน   ถ้าเราอนุมัต ิให้สตรีมี
สามมีากกว่าหนึง่คนได้ ลูกท ีอ่อกมาจะเป็นของสามคีนใด ?  

การเรยีกรอ้งของบางนกัวิชาการตะวนัตกเพื่อสิทธิดา้นการมี

ภรรยามากกว่าหนึ่ง  

ในโอกาสนี้เราขออ้างถงึส่วนหนึง่ของคําพูดนักว ิชาการชาวตะวันตก
บางท่าน ซึง่พวกเขาต่างเรยีกร้องเพือ่ให้ได้ซึ่งสิทธิด้านการมีภรรยามากกว่า
หนึง่  พวกเขาเหน็ว่า ทางนี้ทางเดียวเท่านัน้ท ี่จะเป็นทางแก้สําหรับหลายๆ 
ปญัหาในสังคมของพวกเขา 

D. G Lebon  กล่าวในหนงัสือ (ว ัฒนธรรมอาหรับ ) ว่า “แท้จริงแล้ว
การมภีรรยามากกว่าหนึง่ช่วยสังคมให้รอดพ้นจากความชัว่ ร้ายของการชู้สาว  
และผู้คนจะได้หลกีเลีย่งจากการได้บุตรหลานท ีไ่ม่มพ่ีอ  ค ือ  เด ็กข้างถนนที่ถูก
ทอดท ิ้งนัน่เอง” 

Mrs. Annie Besant กล่าวในหนงัสือของเธอท ี่ช ื่อ  อัลอัดยาน อัลมุน
ตะศเิราะฮฺ ฟิลฮ ินดฺ132 “ฉันได้อ่านในคัมภีร์โตราห์ในช่วงพันธะสัญญาเดิม  
พบว่าสหายท ีร่กัของอัลลอฮฺผู้ซึง่ห ัวใจของเขามีความคิดท ี่คล้อยตามความ
ต้องการของอัลลอฮฺได้ เป็นคนท ีม่ภีรรยาเกนิกว่าหนึ่ง   นอกเหนือจากนัน้จะ
เหน็ได้ว่า ในหนงัสือไบเบิลยุคพนัธะสัญญาใหม่ไม่ได้ห้ามการมีภรรยาหลาย
คนแต่อย่างใด ยกเว้นคนท ีเ่ป็นบาทหลวงหรือ ผู้ร ักษาโบสถ์เพราะท ัง้สองถูก
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บังคบัให้มภีรรยาแค่หนึง่คนเท่านัน้   และฉันย ังค้นพบว่า ในหนังสืออินเดีย
เก่ามกีารกล่าวถงึการมภีรรยาเกนิกว่าสี่เหมือนกัน  ด ังนัน้สิ่งท ี่พวกเขาโจมตี
อิสลามเพราะถอืว่าเป็นการง่ายสําหรับมนุษย์ท ี่จะสืบหาข้อ ตําหนิด้านความ
เช ื่อข อง ผู้อื่ นแล้วค่ อย ๆ  ก ระจาย ข่าวอ อก ไป   ในท างกลับ กันทําไ ม
ชาวตะวนัตกท ีย่กขบวนการเพื่อโจมตีการมีภรรยาเกินกว่าสี่ เฉพาะกับชาว
ตะวนัออกเท่านัน้ ท ัง้ๆ ท ีใ่นประเทศของพวกเขาเตม็ไปด้วยการผิดประเวณี ? 
ถ้าเราใช้สติป ัญญาในการครุ่นคิดสักนิด เราจะไม่พบหญิงผู้เป็นภรรยาท ี่
บรสุิทธิแ์ละได้รบัการให้เกยีรตแิม้แต่คนเดยีว ยกเว้นภรรยาท ี่อยู่ภายใต้ผู้ชาย
ท ีบ่รสุิทธิเ์ท่านัน้   ดงันัน้ เราไม่อาจกล่าวว่าพวกเขาคอืประชาชาติผู้อยู่ เค ียงคู่
ภรรยาเพยีงคนเดยีวได้ เพราะในสังคมของพวกเขายงันิยมการมีคู่ร ักสาวหลัง
ม่านนอกเหนอืจากภรรยาท ีถู่กต้อง ดังนัน้ ถ้าเราจะว ัดเรื่องต่างๆ ท ี่เก ิดข ึ้น
ด้วยความยุตธิรรมท ีเ่ท ีย่งตรงแล้ว จะพบว่า การมภีรรยามากกว่าหนึ่งในระบบ
อิสลามท ีพ่ทิกัษ์รกัษาและปกป้องเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองสตร ีตลอดจนการดูแล
เธออย่างถูกต้องย่อมประสบความสําเรจ็มากกว่าระบบการผิดประเวณีแบบ
ตะวนัตก  ท ีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ชายครอบบครองสตรเีพยีงเพื่อสนองตอบอารมณ์
ความใคร่ของเขาเท่านัน้  หลงัจากท ี่เขาอิ่มเอิบในความใคร่แล้ว  เขาจะท ิ้ง
ขว้างเธอทนัท ี...” 
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อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอานว่า 
ความว่า : ‚และพวกเจ้าจงให้มีพยานข้ึนสองนายจาก
บรรดาผู้ชายในหมู่พวกเจ้า แต่ถ้ามิปรากฏว่า  พยาน
ทัง้สองนัน้เป็นชายกใ็ห้มีผู้ชายหน่ึงก ับผู้หญิงสองคน 
จากผู้ท่ีพวกเจ้าพึงใจในหมู่พยานทัง้หลาย เพื่อว่า 
หญิงใดในสองคนนัน้หลงไป  คนหน่ึงในสองคนนั้นก ็
จะได้เตือนอีกคนหน่ึง‛ 133   

อัลลอฮฺตรสัในบทนี้ว่า การเป็นพยานเพือ่ย ืนย ันในการเรียกร้องสิ ทธิ
นัน้จะไม่สมบูรณ์นอกจากต้องมพียานสองคนจากบรรดาชาย  หรือชายหนึ่ง
กบัผู้หญิงสองคน 
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ตามความ เป็นจริงท ี่พระ เจ้ ากํ าหนดแล้ว  จิต ใจท ี่อ่ อนโยนและ
ความรู้สึกท ีบ่อบบางซึง่มอียู่ในสตรนีัน้บ่งบอกถงึบุคลกิภาพด้านจิตใจของเธอ
ท ีม่อียู่กบัความพร้อมในการรบัภาระต่างๆ ตามธรรมชาต ิ เช่น การคลอดบุตร  
การให้นมทารกและการเลี้ยงดูทารก  และนีค่อืภาระหน้าท ี่ท ี่ต้องการห ัวใจอัน
อ่อนนุ่ม ความรู้สึกท ีอ่่อนโยน และจติใจท ีอ่บอุ่น 

ดงันัน้ ด้วยหลกัการท ีว่่า เธอคอืผู้ท ีม่คีวามรู้สึกอ่อนโยนโดยธรรมชาต ิ 
สามารถแสดงอาการและความรู้สึกออกมาอย่างง่ายดาย ซึ่งอาจมีผลต่อการ
เป็นพยานของเธอได้ เพราะส่วนมากแล้วถ้าเธอได้เข้าไปเป็นพยานในสถานท ี่
ท ี่เก ิดอ าชญากรรมอยู่   อาจเ ป็นกรณีขอ งการฆาตกรรมห รือ การก่ อ
อาชญากรรมท ีร้่ายแรงอื่นๆ เธอจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจให้เป็น
ปกตไิด้  ในทางกลบักนัเธอจะพยายามหาทางหลกีหนแีละออกห่ าง  ด้วยเหตุ
นี้เอง การเป็นพยานของเธอจงึไม่มผีลในเรื่องอาชญากรรม ท ัง้นี้ก ็เนื่องจาก
ความรู้สึกตามธรรมชาตขิองเธอดงัท ีก่ล่าวมานัน่เอง 

หรอืถ้าต้องการให้เธอเป็นพยานในเรือ่งด ังกล่าว  เธออาจจะลืมหรือ
จําสับสนได้  ดงันัน้จงึให้มสีตรีอีกคนช่วยเป็นพยานเพื่อ ให้ข้อสงสัยเ หล่านี้
หมดไป  เง ือ่นไขนี้ถูกระบุในโองการอัลลอฮฺข้างต้นท ี่ว่า “เพื่อว่าหญิงใดใน
สองคนนัน้หลงไป คนหน่ึงในสองคนนัน้กจ็ะได้เตือนอีกคนหน่ึง” 134   

หมายถงึว่า กลวัว่าหญิงใดในสองคนผดิพลาดหรือลืม  อีกคนในสอง
คนจะได้เตอืนอีกฝ่ายหนึง่ได้  เช่นนี้แหละคือฐานะของนางในเรื่อ งนี้   เว้นแต่
ในกรณที ีเ่ธอต้องเป็นพยานในเรือ่งท ีเ่ก ีย่วข้องกบัสตรี  อาท ิ  การคลอดบุตร  
ความบกพร่องด้านการมเีพศสัมพันธ์  ฯลฯ  ก ็สามารถเป็นพยานแต่ลําพังผู้
เดยีวได้ ซึง่สามารถลบล้างข้อโจมตีของบางคนท ี่พยายามตัง้ข้อสงสัยว่า 
อิสลามหยามเกยีรตขิองสตรใีนการเป็นพยานหรอืไม่ ?  ถ้าเรือ่งนี้ค ือความจริง
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ตามท ีพ่วกเขาอ้างมา  อิสลามคงไม่เปิดโอกาสให้เธอเป็นพยานแต่เพียงลําพัง
ผู้เดยีวในเรือ่งต่างๆ ท ีเ่ก ีย่วข้องกบัสตรเีป็นการเฉพาะ ซึ่งส่วนมากเเล้วพวก
นางเท่านัน้ท ีส่ามารถจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้  ด ังนัน้ การเป็นพยานของนาง
เพยีงผู้เดยีวในเรือ่งความโสดของสตร ี เรือ่งการคลอดบุตร  เรื่องข้อบกพร่อง
ด้านการร่วมเพศเเละเรือ่งอื่นๆ ท ีส่อดคล้องกนันัน้ถือว่าใช้ได้ ในขณะท ี่ผู้ชาย
นัน้จะไม่มสีิทธใินการเป็นพยานเพยีงผู้เดยีวเเม้เเต่ในเรือ่ งการเงินเล็กๆ ก็ตาม   
จากจุดนี้เรากล่าวได้ว่าสตรีมีสิทธิเหนือชายด้านการเป็นพยานตามลําพังผู้
เดยีวในเรือ่งท ีเ่สี่ยงมากกว่าเรือ่งการเงินด้วยซ้ํา  ด ังนัน้ เร ื่องของเรื่องก็ค ือ
เพือ่ความละเอียดอ่อนด้านการการตดัสินคดเีท่านัน้ 

เช่นเดยีวกนั ผู้ชายถงึเเม้ว่าไม่สามารถเป็นพยานเพียงคนเดียวตาม
ลําพงัในเรือ่งการเงินเเล้ว  ย ังต้องมีพยานอีกคนจนกว่าจะเป็นหลักฐานท ี่
ยนืยนัได้  ทําไมไม่มใีครสักคนโจมตวี่าฝ่ายชายถูกเหย ียดหยามด้านเกียรติ
เเละศกัดิศ์รใีนกรณนีี้บ้าง ? 

นอกเหนอืจากนี้แล้ว การเป็นพยานไม่ใช่สิทธิประการใดท ี่ทุกคน
ปรารถนาจะแข่งขนักนักระทํา  ทว่ามนัคอืภาระหน้าท ีอ่ันหนักอึ้ งซึ่งมนุษย์ต่าง
หนอีอกห่าง  ด้วยเหตุนี้เอง อัลลอฮฺจงึทรงสัง่ใช้ไม่ให้หนจีากการรับหน้าท ี่ด้าน
นี้  อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า : ‚และบรรดาพยานนัน้กจ็งอย่าได้ปฏิเสธ  
เม่ือพวกเขาถกูเรียกร้อง‛ 135   

โองการดงักล่าว ถอืว่าครอบคลุมท ัง้ชายและหญิง  เพราะต่อเมื่อ เรา
รบัรู้ว่าการเป็นพยานคอืภาระหน้าท ีท่ ีห่นกั อาจทําให้ต่างคนต่างต้องการท ี่จะ
หนแีละรู้สึกเบื่อหน่ายในการตอบรบัมนั  อีกท ัง้ยงัสร้างความลําบากและความ
ยุ่งยากเมือ่ต้องรบัหน้าท ีน่ี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรอคอยและการใช้เวลาท ี่
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ยาวนานด้านการตดัสินคด ีหรอือาจจะพบกบัความเสี่ยงและความลําบากด้าน
ร่างกายและการเงนิ  อิสลามจงึบรรเทาความลําบากส่วนนี้ให้แก่บรรดาสตรี
เท่าท ีจ่ะทําได้ หรอืลดภาระบางอย่างแก่พวกนาง  ดงัเช่นในเรื่องการปกครอง
และการแสวงหาปจัจยัยงัชพีแก่สมาชกิในครอบครัว  เพื่อ ให้นางห ันมาสนใจ
เรือ่งท ีสํ่าคญัย ิง่กว่าซึง่นางถูกมอบหน้าท ี่ให้ทํา เช่นนี้แหละคือการให้เก ียรติ
นางมากกว่าการท ีจ่ะเหยยีดหยามสิทธขิองนาง 

และมากกว่านัน้ อิสลามยงัถอืว่า การเป็นพยานของนางเท่าก ับการ
เป็นพยานของชาย  นัน่กค็อืในเรือ่งการลบล้างพยานของผู้ชายด้วยการลิอาน
(การกล่าวสาบานสี่ครัง้ด้วยพระนามของอัลลอฮฺถ้าเขาพูดจริงในกรณีท ี่เขา
กล่าวหาว่าภรรยาเขามชีู้หรอืกระทําผดิประเวณีแต่ไม่มีพยานหลักฐาน  ท ัง้นี้
เพือ่เป็นการทดแทนพยานสี่คนและครัง้ท ี่ห้าเขาจะต้องกล่าวว่า แท้จริงการ
สาปแช่งของอัลลอฮฺจงมีแด่เขา หากเขาเป็นผู้ท ี่กล่าวเท ็จ ) ในกรณีท ี่สามี
กล่าวหาว่าภรรยาของเขามชีู้หรือกระทําผิดประเวณีแต่ไม่มีพยานหลักฐาน 
อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

 ความว่า : ‚และบรรดาผู้กล่าวโทษภรรยาของพวกเขา  และ
สาํหรบัพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตวัของพวกเขาเอง  ก ็ให้
การเป็นพยานของคนหน่ึงในพวกเขากล่าวสาบานส่ีครัง้  
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺแท้จริงเขาเป็นหน่ึงในหมู่ผู้พูดจ ริง
และครัง้ท่ีห้าให้เขากล่าวว่า แท้จริงการสาปแช่งของอัลลอฮฺ
จงมีแด่เขา หากเขาเป็นผู้ท่ีกล่าวเทจ็  และพวกเขาจะทําให้
นางพ้นจากการลงโทษ ต่อเม่ือนางกล่าวสาบานส่ีครัง้ด้วย
พระนามอัลลอฮฺว่าเขาเป็นหน่ึงในหมู่ผู้กล่าวเท็จ   และครัง้ ท่ี
ห้าให้นางกล่าวว่า แท้จริง ความกร้ิวของอัลลอฮฺจงมีแด่นาง 
หากเขาเป็นหน่ึงในหมู่ผู้พูดจริง”136 
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อัลลอฮฺตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   
ความว่า : ‚บรรดาชายนั้น คือผู้ ท่ีทําหน้าท่ีปกครอง
เล้ียงดูบรรดาหญิง เน่ืองด้วยการท่ีอัลลอฮฺ ได้ทรงให้
บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและด้วยการ
ท่ีพวกเขาได้จ่ายไปจากทรพัย์ของพวกเขา‛ 137 

คําว่า กวิามะฮฺ มาจากคําว่า กยิาม ซึ่งหมายถึง การปกครองเลี้ยงดู  
เป็นลกัษณะเฉพาะของบรรดาชายอันเนื่องมาจากร่างกายและสติป ัญญา
ท ีอ่ัลลอฮฺทรงสร้างมาสําหรับเขานัน้เอื้ อ อํานวยต่อการแบกรับภาระท ี่ว่านี้
มากกว่าเพศหญิง   ดงันัน้ เขาในฐานะผู้ปกครองจึงจํา เป็นจะต้องทําหน้าท ี่
ปกป้องดูแลบรรดาสมาชิกในครอบครัว  อีกท ัง้ย ังต้องรับผิดชอบในการ
แสวงหาปจัจยัยงัชพี  ท่านศาสนทูตมุหมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลัยฮ ิวะสัลลัม ของ
เราได้อธบิายไว้อย่างชดัเจนว่า สตรนีัน้ถูกสร้างมาในลักษณะรูปร่างท ี่อ่อนแอ
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มากกว่าผู้ชายเนื่องจากหลายส่วนตามธรรมชาติของนาง ดังเช่น การมา
ประจําเดอืน การตัง้ครรภ์  การคลอดบุตร  การให้นม และการเลี้ยงดูเด ็ก สิ่ง
เหล่านี้ทําให้นางไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท ีใ่นฐานะผู้ปกครองอย่างเตม็รูปแบบ  

การมาประจาํเดือน : มส่ีวนต่อความรู้สึกของสตรีมาก  และสร้าง
ความเหนด็เหนือ่ย แก่นาง เพราะการขาดหายของเลอืดในแต่ละเดอืน 

การตัง้ครรภ์ :  สตรต้ีองเผชญิกบัความยากเยน็สาหสัพอสมควร ไม่
ว่าจะเป็นความเจบ็ปวดของร่างกายเพราะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
หรอืการดูดอาหารของทารก  จงึทําให้นางต้องเหนด็เหนือ่ยอ่อนแรงซึ่งนางจะ
รู้สึกอ่อนเพลยีเพราะงานเลก็น้อยท ีล่งมอืทํา     หรือภาวะจิตใจของนางเกิด
การเปลีย่นแปลงเพราะความห่วงใยของนางท ีม่ต่ีอทารกในครรภ์  นางจะกังวล
ถงึเดก็และมคีวามรู้สึกหวาดกลวัเมือ่ต้องเผชญิกบัการคลอดในอนาคต เหล่านี้
จะส่งผลในแง่ไม่ดต่ีอจติใจของนางและจะแสดงอาการออกมาในทางปฏิบัต ิ 

การคลอดลกูและความยากลาํบากหลังคลอด   : เป็นช่วงท ี่สตรี
ต้องประสบกบัความเจบ็ปวดและความยากเยน็อย่างมาก ซึ่งจําเป็นท ี่นางต้อง
พกัผ่อนเอาแรงไม่สมควรท ีจ่ะออกแรงทํางานใดๆ ท ัง้สิ้ น หรืองานใดก็ตามแต่
ท ีส่่งผลในแง่ไม่ดต่ีอจติใจของนางตามสถานการณ์และความแตกต่างของแต่
ละคน 

การให้นมบุตร  : การให้นมบุตรคอืการแบ่งป ันอาหารส่วนหนึ่งของ
นางออกไป  ซึง่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บางคนถึงข ัน้ต้องเผชิญกับภาวะ
ผมร่วงในช่วงการให้นม  สีผวิอาจมกีารเปลี่ยนแปลง  หรือบางท ีอาจจะรู้สึก
ปวดหวัและหมุนเวยีนศรีษะ 

การเล้ียงดู : การเฝ้าเลี้ยงดูบุตรและภาระอื่นๆ ท ี่จําเป็นในช่วงนี้  
บางครัง้ต้องอดนอน ดงันัน้นางต้องใช้เวลามากพอสมควรในการเลี้ยงดูทารก. 
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ท่าน อักก๊อด กล่าวว่า 138 : แท้จรงิแล้ว ผู้หญิงถูกสร้างมาเคียงคู่ก ับ
ความรู้สึกเฉพาะตวัซึ่งแตกต่างจากผู้ชายอย่างสิ้ นเช ิง  การเฝ้าเลี้ยงดูเด ็ก
ต้องการปจัจยัหลายๆ สิ่งท ีต้่องสมดุลระหว่างกัน  เช่น ความรู้สึกของนางท ี่
ต้องสมดุลกบัความรู้สึกของเดก็  ความเข้าใจของนางท ี่ต้องสมดุลกับความ
เข้าใจของเดก็  ภาวะการเปลีย่นแปลงของร่างกายของนางท ีต้่องสอดคล้องกับ
ภาวะการเจรญิวยัของเดก็ ท ัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  ด ังนัน้รากแท้ของห ัวใจ
สตรคีอืสาเหตุสําคญัท ีส่่งผลให้นางต้องออกอาการ เพราะความรู้สึกเล็กๆ 
น้อยๆ ซึง่ยากท ีน่างจะควบคุมอารมณ์ หรือ เอาชนะความรู้สึก หรือย ืนหย ัด
ด้วยจติท ีเ่ข้มแขง็ท ัง้ๆ ท ีส่ิ่งเหล่านี้มนัง่ายสําหรบัผู้ชาย  

ดร. เคเรล ผู้เคยได้รบัรางวลัโนเบล ได้ช ี้แจงข้อแตกต่างด้านร่างกาย
ระหว่างชายหญิงว่า139 : ข้อแตกต่างระหว่างชายหญิงไม่เพียงแต่เฉพาะ
รูปลกัษณ์ของอวยัวะเพศ  มดลูกและการตัง้ครรภ์เท่านัน้   และไม่เพียงแต่
ความแตกต่างด้านว ิธ ีการสอนเท่านัน้  ทว่าข้อแตกต่างเหล่านี้ เป็นไปโดย
ธรรมชาตดิ ัง้เดมิของมนัอยู่แล้ว ตวัอย่างเช่น ความแตกต่างด้านส่วนประกอบ
ในร่างกายของท ัง้สอง การท ีร่่างกายดูดสารเคมที ีม่าจากต่อมต่างๆ  ก ็แตกต่าง
กนั   สําหรบักลุ่มคนท ีก่ําลงัเรยีกร้องเพือ่ความเท่าเทยีมกันระหว่างสตรีเพศท ี่
อ่อนโยนกบัเพศชายย่อมไม่รับ รู้ถึงข้อแตกต่างเหล่านี้ด ี พวกเขาเรียกร้อง
เพือ่ให้ท ัง้สองมีระบบการเรียนการสอนแบบเดียวกัน  มีหน้าท ี่และความ
รบัผดิชอบเหมอืนกนั  รูปแบบการทํางานท ีเ่หมือนกัน  เป็นต้น  ท ัง้ๆ ท ี่ตาม
ความเป็นจรงิแล้วสตรนีัน้มคีวามแตกต่างกบัผู้ชายในหลายๆ ป ัจจัย  ทุกเซลล์
ในร่างกายของนางมลีกัษณะท ีบ่่งบอกถงึความเป็นหญิง  และสัดส่วนอื่นของ
ร่างกายกเ็ช่นกนั  ท ีม่ากกว่านัน้กค็อืระบบประสาทของนางท ี่ไม่เหมือนชาย 
แท้จรงิแล้ว ระบบการทํางานของอวยัวะของร่างกายมีขอบเขตและมีข ีดจํากัด

                                                                 

138 ดูหนังสือ อัลมัรอะฮฺ ฟิร กุรอานิลกะรีม / อับบาส มะฮฺมูด อัลอักก๊อด 
139 อัลอิสลาม ยะตะฮัดดา / วะฮีดุดดีน คาน 168 Man The Unknown P.93 
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เหมอืนๆ กบัระบบจกัรวาลซึง่ไม่สามารถท ี่จะเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่เพราะ
ความปรารถนาของมนุษย์  สิ่งท ีเ่ราทําได้ค ือการยอมจํานนต่อสภาพดัง้เด ิม
ตามธรรมชาตโิดยท ีไ่ม่ต้องไปทุ่มเทเพือ่แสวงหาสิ่งท ี่ผ ิดกับธรรมชาติของมัน  
ดงันัน้สตรคีวรแสวงหาประสบการณ์ต่างๆ ท ีส่อดคล้องกับธรรมชาติของนาง  
และไม่สามารถเลยีนแบบผู้ชายได้อย่างสิ้นเชงิ 
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อิสลามได้ให้สิทธแิก่สตรใีนเรือ่งมรดกท ีท่ําให้เธอสามารถรับส่วนแบ่ง
ของมรดกได้ ซึง่ก่อนหน้านัน้ สิทธกิารรับมรดกจะเป็นของผู้ชายท ี่ทําหน้าท ี่
ปกป้องคุ้มครองชนเผ่าจากผู้รุกรานเท่านัน้  มิหนําซ้ํา  ตัวนางเองย ังตกเป็น
มรดกตกทอดเหมอืนทรพัย์สินเงนิทอง  จากอิบนุ อับบาส เราะฎิย ัลลอฮุอันฮุ  
กล่าวต่ออายะฮฺท ีว่่า 

ความว่า ‚โอ้ ผู้ศรทัธาทัง้หลาย ! ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้า
การท่ีพวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการ
บงัคบั และไม่อนุมติัเช่นเดียวกนักบัการท่ีพวกเจ้าจะ
บีบเค้นบรรดาพวกนางทัง้หลาย เพื่อพวกเจ้าจะเอา
บางส่วนของส่ิงท่ีพวกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง...‛ 140 

อิบนุ อับบาสกล่าวว่า เมือ่ชายคนหนึง่เสียชวีติ คนท ี่มีสิทธิต่อภรรยา
ผู้ตายคอืหวัหน้าครอบครวัของเขา กล่าวคอื หวัหน้าครอบครัวของสามีมีสิทธิ
                                                                 

140  อัน-นิสาอ์  19  
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จะรบัเอานางเป็นภรรยาของเขา หรอืไม่กเ็ขาจะให้นางแต่งงานกับ ผู้อื่น  หรือ
เขาไม่อยากให้นางแต่งงานกบัใครก็ได้   ซึ่งห ัวหน้าครอบครัวของสามีมีสิทธิ
มากกว่าครอบครวัของนาง  ด้วยเหตุนี้โองการนี้จงึถูกประทานลงมา ...141 

เมือ่อิสลามมา อิสลามได้ห้ามการกระทํานี้ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอา
ลา กล่าวว่า 

ความว่า ‚โอ้ ผู้ศรทัธาทัง้หลาย ! ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้า
การท่ีพวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการ
บงัคบั และไม่อนุมติัเช่นเดียวกนักบัการท่ีพวกเจ้าจะ
บีบเค้นบรรดาพวกนางทัง้หลาย เพื่อพวกเจ้าจะเอา
บางส่วนของส่ิงท่ีพวกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง...‛142 

และอิสลามได้ให้สิทธแิก่นางในการรบัมรดก โดยได้กําหนดข้อบัญญัติ
ไว้ อัลลอฮฺตรสัว่า   

ความว่า ‚สาํหรบับรรดาชายนัน้ มีส่วนได้ร ับจากส่ิง ท่ี
ผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สอง และบรรดาญาติท่ีใกล้ชิดได้ท้ิง
ไว้ และสาํหรบับรรดาหญิงนัน้กมี็ส่วนได้รบัจากส่ิง ท่ีผู้
บงัเกิดเกล้าทัง้สองและบรรดาญาติท่ีใกล้ชิดได้ท้ิงไว้ 
ซึ่งส่ิงนัน้จะน้อยหรือมากก ็ตาม เป็นส่วนได้ร ับท่ีถูก
กาํหนดอัตราส่วนไว้‛143 

ซัยย ิด กุฏบ์     ขออัลลอฮฺเมตตาแก่ท่านด้ว ย ได้กล่าวในหนังสื อ
อรรถาธบิายอัลกุรอานของท่านต่อโองการนี้ว่า “นีค่อืพื้นฐานโดยรวมท ี่อิสลาม

                                                                 

141  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เล่มท่ี  4  หน้าท่ี  1670  หมายเลข  4303  
142  อัน-นิสาอ์  19 
143 อัน-นิสาอ์  7  

http://www.google.co.th/search?hl=th&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:th:official&hs=szQ&ei=NSwmSofNIJzY7AP8xcyjBg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5&spell=1
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ได้ให้แก่สตรใีนห้วงเวลากว่า  14  ศตวรรษมาแล้วซึ่งสิทธิในการรับมรดกได้
เหมอืนบุรุษ กเ็หมอืนท ีอ่ิสลามได้ปกป้องสิทธิของเด็กกําพร้าท ี่เสียพ่อตัง้แต่
เยาว์วยั ซึง่สมยัก่อนอิสลามนัน้พวกเขาต่างได้ร ิบเอาทรัพย์สินของเด็กไปใช้  
และปฏิบัตต่ิอเดก็เหล่านี้อย่างไม่ยุต ิธรรม  เพราะสมัยก่อนอิสลามนัน้  การ
พิจารณาคุณค่าของคนคนหนึ่งโดยประเมินจากความสามารถในการทํ า
สงคราม  และความสามารถในการผลิตเ ป็นสําคัญ   แต่อิ สลามได้นําเอ า
แนวทางแห่งพระผู้อภบิาล ซึง่มองมนุษย์โดยเอาคุณค่าของความเป็นมนุษย์
เป็นอันดบัแรก และนีค่อืค่าพื้นฐานท ีไ่ม่แยกแยะสถานภาพของเขา  แม้จะอยู่
ในสถานภาพใดกต็าม แล้วหลงัจากนัน้กจ็ะพจิารณาท ี่ความรับผิดชอบท ี่เขาม ี
ท ัง้ภายในครอบครวัของเขาและภายในชุมชนของเขาโดยรวม เป็นกรณีถัดไป
ด้วย....144 

อัลลอฮฺตรสัว่า   
ความว่า ‚อัลลอฮฺได้ทรงสัง่พวกเจ้าไว้เกี่ยวก ับลูกๆ 
ของพวกเจ้าว่า สาํหรบัเพศชายนั้นจะได้ร ับเท่าก ับ
ส่วนได้ของเพศหญิงสองคน” 145 

บางทอีาจจะมคีวามรู้สึกไม่สบายใจสําหรบัคนท ี่ไม่เข้าใจเหตุผลของ
อิสลามเมือ่อ่านโองการข้างต้นกเ็ป็นได้ เพราะเข้าใจว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ
ของผู้หญิงท ีแ่บ่งส่วนมรดกให้ผู้หญิงเพยีงครึง่หนึง่ของผู้ชายได้อย่างไร? 

ความจรงิแล้ว อัลลอฮฺได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับมรดกของ
ผู้หญิงไว้อย่างละเอียดและสมบูรณ์แล้ว   ซึ่งพระองค์ได้แบ่งสถานภาพของ
ผู้หญิงไว้เป็น  3 กรณ ี

                                                                 

144 หนังสือฟีซีลาลิลกุรอาน เล่มท่ี  1 หน้าท่ี  588  
145 อัน-นิสาอ์  5  
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1. ส่วนแบ่งของนางจะได้เท่า ๆ กบัส่วนแบ่งของผู้ชาย 

2. ส่วนแบ่งของนางจะได้เท่า ๆ กบัส่วนแบ่งของผู้ชายหรือ น้อยกว่า
นัน้นดิหน่อย 

3. ส่วนแบ่งของนางจะได้ครึง่หนึง่ของส่วนแบ่งของผู้ชาย   นี่เป็นกรณี
ส่วนใหญ่ 

สําหรบัท่านท ีต้่องการทราบรายละเอียดเกีย่วกบัเรื่องนี้   ท่านสามารถ
อ่านดูในหนงัสือท ีพู่ดถงึเรือ่งนี้โดยเฉพาะซึง่มรีายละเอียดเกีย่วกับเรื่องนี้อย่าง
ครบถ้วน 

ก่อนท ีจ่ะตดัสินว่าอิสลามได้ลดิรอนสิทธขิองสตรหีรอืไม่นัน้   เรามายก
สักหนึง่ตวัอย่างเพือ่ให้เหน็ชดัเจนถงึเหตุผลท ีอ่ิสลามได้กําหนดส่วนแบ่งของ
ผู้หญิงให้ครึง่หนึง่ของผู้ชายกนั 

สมมุตวิ่า ชายคนหนึง่เสียชวีติโดยมลูีกชาย  1  คน  ลูกสาว   1  คน  และ
มสีินทรพัย์ท ีเ่ป็นมรดก  300,000 บาท ส่วนแบ่งของลูกชายจะได้   200,000 
บาท ส่วนแบ่งของลูกสาวจะได้  100,000 บาท  

เรามาสังเกตการใช้เงนิหลงัการแบ่งเงนิมรดกเหล่านี้ท ัง้ในส่วนของลูก
ชายและในส่วนของลูกสาวไปสักระยะเวลาหนึง่ 

สําหรบัในส่วนของลูกชาย  เง ินท ี่ได้ร ับจากส่วนแบ่งของเขานัน้จะ
ลดลงเนือ่งจากเขาต้องจ่ายค่าสินสอดให้กบัสตรที ีเ่ขาปรารถนาจะแต่งงานด้วย  
 เขาจําเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านเพื่อ เป็นท ี่อยู่อาศ ัย   เขาต้อง
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายของกนิของใช้   ค่าใช้จ่ายในครัว  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของ
ภรรยา ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของลูกๆ และเขาต้องรบัผดิชอบความต้องการต่างๆ 
ของสมาชกิในครอบครวั เขาต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ท ัง้หมด
โดยท ีภ่รรยาของเขาไม่ต้องลงขนัในเรือ่งนี้เลย ถึงแม้ภรรยาจะเป็นคนท ี่มีเง ิน
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ทองมากมายก็ตาม  และเป็นกรณีเด ียวกัน  หากพ่อแม่  พี่น้อง  และญาติท ี่
ใกล้ชดิของเขาเป็นคนขดัสนหรอืเป็นคนท ีไ่ม่มคีวามสามารถหาเลี้ยงช ีพด้วย
ตวัเองได้ เขายงัต้องรบัผดิชอบเลี้ยงดูบุคคลเหล่านี้หากเขามคีวามสามารถอีก
ด้วย 

สําหรบัในส่วนของลูกสาว ทรพัย์สินของเธอจะถูกโอบอุ้ม  ถูกรักษาไว้
ด้วยความหวงแหน ได้ร ับการดูแล  และใช้ไปในทางท ี่ไม่ใช่การชําระความ
จําเป็น เธอไม่ต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายใดๆ  แม้แต่ค่าใช้จ่ายตามความจําเป็น
ส่วนตวัของเธอเองกต็าม ดงันัน้ทรพัย์สินท ีเ่ธอได้รบัส่วนแบ่งจากมรดกนัน้จะ
ไม่ลดลง มแีต่จะเพิม่ข ึ้น เพราะเธอย ังจะได้รับสินสอดจากฝ่ายชายเมื่อ เธอ
แต่งงานอี กด้ว ย   แ ม้ในกรณีท ี่เธ อต้องแยกทางกับส ามี  สามีย ังค งต้อ ง
รบัผดิชอบโดยกฎหมายในเรือ่งค่าเลี้ยงดู  และรับผิดชอบความจําเป็นต่างๆ 
ของลูกๆ และทรพัย์สินของเธอยงัสามารถนําไปเป็นเงินลงทุน  และสามารถ
พอกพูนข ึ้นจากการค้าขายหรอืทํากจิรรมท ีค่ล้ายๆ กนันี้  ซึ่งเป็นกิจกรรมท ี่ทํา
ให้ทรพัย์สินเพิม่ข ึ้นได้ 

จากท ีก่ล่าวมาข ัน้ต้น เราจะเห ็นได้ช ัดเจนว่า ส่วนแบ่งของผู้หญิง
ยงัคงเป็นสินทรพัย์ท ีไ่ม่ลดลง เธอยงัคงครอบครองสินทรัพย์นัน้อยู่ครบเต็ม
จํานวน แต่สําหรับส่ วนแบ่งขอ งผู้ชาย นัน้ย่อ มลดลงและพร่องไป  อั น
เนือ่งมาจากภาระความรบัผดิชอบท ีเ่ขาม ี

กฎหมายอิสลามจะแตกต่างกับระบบอื่นๆ ในโลก และแตกต่างกับ
ระบบท ีพ่่อจะพ้นจากความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกสาวเมื่อ เธอถึงว ัยท ี่
กําหนดทีเ่ธอสามารถหาเลี้ยงชพีด้วยตวัเองได้ แต่การเลี้ยงดูลูกสาวในอิสลาม
ได้บังคบัพ่อโดยกฎหมายให้รบัผิดชอบในการเลี้ยงดูจนกว่าเธอจะแต่งงาน 
หลงัจากนัน้กใ็ห้สามรีบัผดิชอบความต้องการและความจําเป็นต่างๆ ของเธอ
ในการดํารงชพี หลงัจากนัน้กใ็ห้ลูกของนางรบัผดิชอบในกรณถีดัไป  
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กฎหมายท ัว่ไปท ีแ่บ่งมรดกให้เท่าๆ กันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงนัน้
จะต้องเท่าๆ กนัในเรื่องภาระความรับผิดชอบอีกด้วย   และภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆ กจ็ะต้องออกคนละครึง่ ถ้าหากเรยีกร้องส่วนแบ่งของมรดกให้แบ่งเท่าๆ 
กนัระหว่างหญิงและชาย แต่ไม่ได้เรยีกร้องความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายให้เท่าๆ 
กนัแล้ว  กไ็ม่ใช่ความยุต ิธรรมและความชอบธรรมแน่ หากแต่เป็นความอ
ยุตธิรรมต่อผู้ชายด้วยซ้ํา ซึง่ไม่เป็นท ีอ่นุญาตในกฎหมายอิสลาม 

ดงันัน้ เป็นความยุตธิรรมและความชอบธรรมแล้วท ี่ส่วนแบ่งมรดกให้
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยได้สละภาระแก่ ผู้หญิงในเรื่องออกค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืน ค่าใช้จ่ายของลูกๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท ี่อยู่ ในลักษณะเดียวกันนี้ 
หากแต่เราเหน็ว่า เป็นความเอื้อเฟ้ือ  และให้เก ียรติสตรีด้วยซ้ําท ี่อิสลามได้
สละภาระเหล่านี้แก่เธอท ัง้หมด และให้ภาระนี้แก่ผู้ชายรับผิดชอบเพียงผู้เด ียว 
โดยไม่ได้งดเว้นส่วนแบ่งมรดกของเธอไปด้วย ซึ่งเธอย ังได้ร ับครึ่งหนึ่งของ
ส่วนแบ่งของผู้ชายอีกต่างหาก นีไ่ม่ใช่ความยุตธิรรมและความชอบธรรมดอก
หรอื ? 

ด้วยเหตุนี้ จงึควรแยกส่วนแบ่งมรดกให้ต่างกันระหว่างบุคคลแต่ละ
คนไว้ให้ด ี ไม่ว่าชายหรือหญิง ท ี่ไม่อาจจะลิดรอนสิทธิของกันและกันได้ 
เพราะฉะนัน้ เป็นบรรทดัฐานท ีอ่ิสลามได้สัง่เสียด้วย “หนึ่งในสาม” อะไรท ี่เก ิน
กว่านี้ถอืว่าลดิรอนสิทธขิองบุคคลท ีเ่ป็นญาต ิ และเป็นความเสียหายแก่พวก
เขาด้วย  

รายงานจาก อ ามิรฺ บิน  ซะอัด  บิน อบี ว ักกอศ  จากพ่อ ของเข า 
(ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาแก่เขาด้วย) กล่าวว่า ท่านศาสนทูต (ขอความ
สันตจิงมแีด่ท่าน) ได้ไปเย ีย่มฉนัเมือ่ปีหจัญ์วะดาอฺ (หจัญ์อําลา) ขณะท ี่ฉันป่วย
หนกั ฉนัจงึบอกกบัท่านว่า “ฉนัป่วยหนกัแล้ว และฉนัเป็นคนท ี่ม ีทรัพย์สินมาก
พอ และไม่มใีครท ีส่ามารถรบัมรดกของฉันนอกจากลูกสาวของฉันเพียงคน
เดยีว ฉนัจะบรจิาคสองในสามได้ไหม?”  ท่านกล่าวว่า ‚ไม่ได้‛ แล้วท่านกล่าว
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ต่ออีกว่า ‚หน่ึงในสาม หน่ึงในสามนั้นเยอะแล้ว เจ้ามีทายาทท่ีสืบทอด
จากเจ้าท่ีมีอันจะกินยงัดีกว่าเจ้ามีทายาทท่ีอนาถาซึ่งจะเป็นภาระแก่
ผู้คน และเจ้าไม่ใช้จ่ายอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อความโปรดปรานจากอัล
ลอฮฺนอกจากพระองค์จะตอบแทนส่ิงนัน้แก่เจ้าทัง้หมด ไม่ว่าอาหารท่ี
เจ้าป้อนให้แก่ภรรยาของเจ้าเองกต็าม‛146 

ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน) หมัน่ช ี้แนะ และ
สัง่ให้รกัษาสิทธขิองสตรมีาโดยตลอดเพือ่กอบกู้ให้เธอมชีวีติอย่างมเีกยีรต ิ

เรือ่งส่วนแบ่งมรดกนี้ยงัสามารถเกีย่วโยงได้อีกในเรื่อง “การชดใช้อัน
เนือ่งจากฆาตกรรม (ดยิะฮฺ)” รวมถงึเรือ่งความรบัผิดชอบด้วยเงินทองท ี่มีต่อ
ผู้อื่นท ัง้หมด และผลกระทบทีเ่ก ิดจากเหตุฆาตกรรม ซึ่งคนรับภาระล้วนแต่
เป็นผู้ชาย ไม่ใช่ผู้หญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

146 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เล่มท่ี  1 หน้าท่ี  435 หมายเลข   1233  
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ในกฎหมายอิสลาม การชดใช้อันเนือ่งจากฆาตกรรมสําหรับ ผู้หญิงจะ
ได้ครึง่หนึง่ของค่าชดใช้ของผู้ชาย และนัน่เป็นกรณีเด ียวเท่านัน้ ค ือกรณีฆ่า
โดยไม่เจตนาท ีจํ่าเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายซึ่งไม่ถึงระดับท ี่ต้องโทษฆ่ากลับ 
ส่วนในกรณขีองฆ่าโดยเจตนานัน้ต้องลงโทษด้วยการฆ่ากลับเพียงสถานเดียว
หากไม่สามารถไกล่เกลีย่กนัได้ ไม่ว่าผู้ท ี่ฆ่าหรือ ผู้ท ี่ถูกฆ่านัน้เป็นผู้ชายหรือ
หญิง เนือ่งจากเป็นประเดน็ในด้านความเป็นมนุษย์ท ีเ่ท่าเทยีมกนั 

สําหรบักรณฆี่าโดยไม่เจตนาท ีต้่องชดใช้ค่าเสียหาย เป็นไปได้มากท ี่
ค่าชดใช้สําหรบัผู้หญิงจะได้รบัครึง่หนึง่เท่าของค่าชดใช้ของผู้ชาย ท ัง้นี้  จะอยู่
ท ีร่ะดบัความสูญเสียของครอบครวัท ีเ่ก ีย่วข้องท ีเ่ป็นผลมาจากการฆาตกรรม
ชายหรอืฆาตกรรมหญิงนัน้ด้วย 

ครอบครวัท ีพ่่อของพวกเขาถูกฆ่าโดยไม่เจตนาจะสูญเสียคนท ี่ทํา
หน้าท ีผู้่นํา ผู้เลี้ยงดู ผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย ผู้รบัภาระความต้องการต่างๆ ของ
ครอบครวันัน้ๆ เป็นความสูญเสียด้านวตัถุท ี่รวมไปถึงสูญเสียความเป็นผู้นํา
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และคนดูแล และยงัรวมไปถงึด้านจิตใจท ี่ม ีผลต่อความเศร้าโศกเสียใจ ส่วน
ครอบครวัท ีแ่ม่ถูกฆ่าโดยไม่เจตนานัน้ จะสูญเสียความเป็นแม่ในด้านจิตใจ
เท่านัน้ซึง่ต้องชดในเรือ่งความเศร้าโศกเสียใจ ความเอ็นดูเมตตาและท ี่คล้ายๆ 
กนันี้เป็นเรือ่งในด้านความรู้สึกท ี่ม ีต่อ ผู้หญิง ซึ่งจะมีไม่มากเท่าหน้าท ี่ความ
รบัผดิชอบของผู้ชาย และนีเ่ป็นผลกระทบในด้านจิตใจ หากไปทดแทนด้วย
อํานาจเงนิทองกไ็ม่อาจทดแทนกนัได้ 

การชดใช้ค่าเสียหายอันเนือ่ งมาจากการฆาตกรรมนัน้ ในข อบข่าย
ของตวัมันเองแล้วไม่ใช่ค่าของตัวผู้ตายนัน้ๆ แต่อย่างใด หากแต่เป็นค่า
สมมุตฐิานจากผลกระทบทีเ่กดิข ึ้นในครอบครวัของผู้ตาย หากเรารู้ผลกระทบ
ทีเ่กดิข ึ้นในครอบครวัของผู้ตายจากการสูญเสียพ่อหรอืสูญเสียแม่แล้วละก็ เรา
กจ็ะเข้าใจประเดน็ในหลายๆ ประเด็นท ี่เก ี่ยวกับค่ าชดใช้ของผู้หญิงท ี่เป็น
ครึง่หนึง่ของค่าชดใช้ของผู้ชายด้วยเช่นกนั 
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อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวะตาอาลา ได้ทรงสร้างมนุษย์เป็นเพศชายและ
เพศหญิง และทรงได้สร้างความรกัใคร่ และความเมตตาระหว่างเพศท ัง้สอง 
นัน่เป็นสิ่งท ีก่่อให้เกดิความร่วมมอืในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ของพวกเขา  
อัลลอ ฮฺ ไ ด้ ทรงบ รรจงสร้ าง ผู้ ช ายให้ มีค ว ามแข ็งแก ร่ งด้าน ร่ างก าย  
ความสามารถแบกรบัในภาคอุตสาหะและทํางานหนัก พระองค์ก ็ทรงบรรจง
สร้างเพศหญิงให้มสีรสีระท ีต้่องรบัการตัง้ครรภ์ การให้นม เลี้ยงดูลูก  และสิ่งท ี่
เก ีย่วข้องกบัเรือ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ความห่วงใย ความเมตตา ฉะนัน้
ด้วยโครงสร้างท ีพ่ระผู้อภิบาลทรงสร้างข้างต้น เป็นธรรมชาติของผู้ชายท ี่
จะต้องทํางานนอกบ้าน และเป็นธรรมชาตขิองผู้หญิงท ีท่ํางานในบ้าน 

จรงิๆ แล้ว อิสลามไม่ได้ห้ามผู้หญิงทํางาน หากแต่ยอมรบัการซื้อขาย  
การทําธุรกรรมต่างๆ ของสตร ีและยอมรับความถูกต้องของการซื้อขายนัน้
โดยไม่ต้องรออนุมัต ิจากผู้ปกครองหรือสามีแต่อย่างใด   เพียงแต่มีการจัด
ระเบียบ มขี้อกําหนด  มีกฎกติกาและวางเงื่อนไขไว้ว่า   หากไม่ปฏิบัต ิตาม
เงือ่นไขเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึง่กจ็ะกลายเป็นท ีต้่องห้าม ดงัต่อไปนี้ 
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1. งานท่ีทาํจะต้องไม่ชนกบังานในบ้าน โดยงานท ี่ทํานัน้จะไม่เป็น
สาเหตุของความบกพร่องในการปฏิบัตหิน้าท ีข่องนางท ี่ม ีต่อสามี  และต่อลูก 
ๆ ของนาง และไม่ทําให้เกยีรตขิองนางภายในบ้านต้องเสียไป  เพราะผู้หญิงใน
อิสลามนัน้ อย่างท ีก่ล่าวมาแล้วข ัน้ต้น คอื   สามีมีหน้าท ี่ต่อนาง  นางก็มีหน้าท ี่
ต่อสามดี้วยเช่นกนั และนางยงัมหีน้าท ีต่่อลูกๆ อีกด้วย  

ท่านศาสนทูต (ขอความสันตจิงมแีด่ท่าน) ได้กล่าวว่า  ‚ ....และสตรี
คือผู้ดูแลภายในบ้านสามีของนาง   และนางต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ี
นางดูแล...”147  

2. ต้องเป็นงานท่ีทาํร่วมกบัเพศเดียวกนั ห่างไกลการปะปนและ
คลกุคลีกบัเพศชาย ท ัง้นี้กเ็พือ่ป้องกนัให้เธอห่างไกลจากสิ่งท ีอ่าจเป็นสาเหตุ
ทําให้เธอตกเป็นเหย ือ่ และพลาดพลัง้ต่ออารมณ์ใฝ่ต่ําของเพศชายซึ่งไม่ใช่
สามขีองตน และความสูญเสียในเกยีรตขิองเธอจากหลุมพรางอันช ัว่ร้าย  

ท่านศาสนทูต (ขอความสันตแิละความสงบสุขมีแด่ท่าน) ได้กล่าวว่า 
“เจ้าอย่าได้อยู่กบัผู้หญิงแบบสองต่อสอง เพราะจะมีซาตานเป็นบุคคลท่ี
สาม” 148 

นักเขียนชาวอังกฤษ เลดี้ โค้ค ได้เขยีนในหนงัสือพมิพ์อีโก้ 149 ว่า : 
“การอยู่ปะปนชายหญิงนัน้เป็นท ีช่ ืน่ชอบของผู้ชาย และผู้หญิงเองกล็ะโมบท ี่จะ
ทําอะไรให้ผดิแผกแตกต่างจากธรรมชาติของเธอ ตราบใดท ี่มีการอยู่ปะปน
ระหว่างชายหญิงมากเท่าใด บุตรนอกสมรสกย็ ิง่เพิ่มมากข ึ้นเท่านัน้ และนี่ค ือ 
ความหายนะอันใหญ่หลวง...” 

                                                                 

147 เศาะฮีฮฺบุคอรีย์ เล่มท่ี  1 หน้าท่ี  304 หมายเลข  853  
148 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน เล่มท่ี  16 หน้าท่ี  239 หมายเลข  7254  
149 อะมะลุล มัรอะตี ฟิลมีซาน   . เขียนโดย อับดุลเลาะฮฺ บนิ วะกีล อัช-ชัยค์ 
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ซยัยิด กุฏุบ (ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาแก่ท่าน) กล่าวว่า 150 :  
“แท้จรงิแล้ว สิทธขิองผู้ชายและของผู้หญิงค ือ   การท ี่แต่ละคนจากท ัง้

สองต่างวางใจอีกฝ่ายหนึง่  และไม่ควรคบหากนัในฐานะเพื่อนใกล้ช ิด  เพราะ
บางทคีวามรู้สึกของเธอหรอืเขาอาจจะโน้มเอียงไปย ังเพื่อนดังกล่าวได้  แม้น
ว่าการโน้มเอียงท ีว่่านี้จะไม่ทําให้เธอหรอืเขาถึงข ัน้กระทําความผิดร้ายแรงก็
ตาม แต่กเ็ป็นเหตุให้เสื่อมความสัมพันธ์อันบริสุทธิร์ะหว่างกันหรืออาจจะ
ทําลายบรรยากาศการไว้วางใจและความเช ื่อมัน่ท ี่ม ีต่อกัน   หรือด้วยความ
ใกล้ชดิสนทิสนมอาจก่อให้เกดิความรู้สึกจนเกนิเลยขอบเขต  นําไปสู่การตก
หลุมพรางแห่งความสัมพนัธ์ท ีไ่ม่ชอบธรรมและย ังท ิ้งร่องรอยท ี่ไม่ด ีเก ินการ
คาดเดาได้ในทุกวนิาท ีดงัท ีเ่ราพบเหน็ในสังคมซึ่งนิยมการปะปนกันระหว่ าง
ชายหญิง  เราจะเหน็ได้ว่าผู้หญิงในสังคมนัน้จะเดนิออกจากบ้านในลักษณะท ี่
นางแต่งตวัโอ้อวดเปลอืยร่างและถูกตามด้วยเหล่ามารร้ายท ี่คอยหลอกลวง
นาง   สําหรบัใครท ีพ่ยายามจะกล่าวว่า การปะปนกนัหญิงชายจะช่วยข ัดเกลา
ความรู้สึกท ีม่ต่ีอกนั  ช่วยกระตุ้นพลงัท ีห่ายไป  ช่วยเสรมิสร้างมารยาทในการ
พูดคุยของสองบุคคลและมารยาทในการคลุกคลี    เพิ่มพูนประสบการณ์ท ี่
พอจะป้องกนัการหกล้ม  และการเลือกคู่ท ี่อยู่บนรากฐานแห่งประสบการณ์
การรู้จกัซึง่กนัอย่างสมบูรณ์เท่านัน้(แม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ท ี่ผ ิดๆ ก็ตาม)ท ี่
จะรบัประกนัได้ว่าสามารถครองคู่ได้อย่ างย ืดยาวถาวร เพราะเป็นการเลือก
ท ีม่าจากความพอใจและประสบการณ์จรงิของท ัง้สอง   ฉันขอตอบว่า ท ัง้หมด
คอืคําพูดท ีไ่ร้สาระไม่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ  สภาพความเป็นจริงนัน้โน้ม
เอียงไปยงัหนทางท ีไ่ม่ถูกต้องเรือ่ยๆ  การสับสนด้านจิตสํานึกและความรัก   
และการทําลายครอบครวัด้วยการหย่าร้างและด้วยวธิ ีอื่น    การหลอกลวงและ
การทุจรติต่อชวีติของสามภีรรยาเป็นเรือ่งท ีรู้่จกัท ัว่ไปในสังคม    ถ้าจะเอ่ยถึง
ระบบการขดัเกลาท ีอ้่างมาหรอืการมคีวามสัมพันธ์อันบริสุทธิด์้วยว ิธ ีการนัด

                                                                 

150 ในหนังสือ อัสสลามุลอาละมีย์ วัล อิสลาม หน้าท่ี 56  
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พบหรอืพูดคุยกนัแล้วล่ะก ็ จงสืบถามข้อเท ็จจริงเหล่านี้จากจํานวนนักเรียน
ท ีต่ ัง้ท้องในโรงเรยีนมธัยมปลายอเมรกิาแห่งหนึง่ ซึ่งบางโรงเรียนมีจํานวนถึง
48% ของเดก็นกัเรยีนท ีต่ ัง้ท้อง   ส่วนการใช้ชวีติครอบครัวท ี่แสนสุขหลังจาก
การแต่งงานโดยผ่านวธิกีารปะปนชายหญิงหรือ ผ่านระบบการคบหากันเพื่อ
ลองใจกนั กจ็งสืบถามข้อเทจ็จรงิเหล่านี้จากสถิต ิการล่มสลายของครอบครัว
เพราะการหย่าร้างในอเมรกิา  ซึง่สตถิ ิเหล่านี้ เพิ่มจํานวนข ึ้นเป็นระยะๆ ตาม
ระดบัความรุนแรงของการปะปนชายหญิงและการเลือกคู่ด้วยการลองเป็น
แฟนกนัมาก่อน”  

3. ต้องเป็นงานท่ีอนุมติัโดยพื้นฐาน และต้องเป็นงานท่ีเหมาะสม
กบัธรรมชาติของผู้หญิง ดงันัน้ เธอจะต้องไม่ทํางานท ีไ่ม่เหมาะกับธรรมชาติ
ของเธอ อย่างเช่น งานอุตสาหกรรมท ีใ่ช้แรงงานหนกัๆ หรืองานในสนามรบท ี่
ใช้เวลายาวนาน และงานท ีห่กัโหมเกนิไปสําหรบันาง เช่น งานทําความสะอาด
ท ีเ่หมาะเฉพาะผู้ชาย และงานทําความสะอาดถนนหนทาง  เป็นต้น ซึ่งเป็น
งานท ีอ่ิสลามได้ห้ามไว้สําหรบัสตร ี

แต่ในท ีน่ี้เราจะถามกลบัว่า ทําไมผู้หญิงต้องทํางานด้วยล่ะ? 
หากนางทํางานเพื่อหาเลี้ยงช ีพ และเพื่อ จ่ายค่าใช้จ่ายตามความ

จําเป็นส่วนตวัของนางแล้วไซร้ อิสลามได้รกัษาสิทธนิี้ของนางไว้แล้ว ซึ่งระบบ
การรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในอิสลาม คอื พ่อจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้ จ่ายของลูก
สาวจนกว่าเธอจะแต่งงาน เมือ่เธอแต่งงาน สามจีะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายของเธอ
และของลูกๆ ของเธอท ัง้หมด เมือ่สามขีองเธอเสียช ีว ิตความรับผิดชอบนี้จะ
กลบัสู่พ่อเธออีกครัง้ ถ้าหากเธอไม่มีพ่อแล้ว ลูกของเธอจะรับผิดชอบแทน 
หากลูกของเธอยงัเลก็อยู่ พีน้่องของเธอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ต่อ  จากนัน้ก ็
ญาตทิ ีใ่กล้ชดิท ีสุ่ด แล้วกญ็าตทิ ีใ่กล้ชดิท ี่สุดในข ัน้ต่อๆ ไป  ซึ่งจากวันท ี่เธอ
เกดิจนถงึวนัท ี่เธอจากโลกนี้ไป เป็นท ี่ร ับประกันแล้วว่าเธอไม่จําเป็นต้อง
ทํางานหาเลี้ยงชพีด้วยตวัเธอเองเลย นอกเสียจากว่า เธอทําไปเพื่อภารกิจ
ทางสังคมท ีเ่ธอได้รบัมอบหมายและเป็นงานท ีส่ังคมคาดหวังจากเธอ และงาน



 
 

108 | ฐานะของสตรใีต้ร่มเงาอิสลาม 

ทีค่ล้ายๆ กนั อาท ิการดูแลบ้านและงานดูแลเดก็  เพื่อ ให้การดูแลสามารถทํา
ได้อย่างถูกต้อง เธอต้องใช้ความพยายามและแบกรบัความยากลําบากอันใหญ่
หลวงนกั ซึง่จําเป็นจะต้องจดัสรรเวลา  และความคิดให้เป็นไปตามท ี่กําหนด
ไว้ด้วย 

แซมมว ล ส ไ มลัส  นัก ว ิช าก ารช าวอั ง กฤษซึ่ ง เ ป็ น ห นึ่ง ใ น
คณะกรรมการฟ้ืนฟูวทิยาการประเทศอังกฤษ กล่าวว่า 151  

“ระบบท ีใ่ห้ผู้หญิงหมกมุ่นในท ีท่ํางานนัน้เป็นระบบที่ร ัฐมีเง ินมากมาย
ก็จริง แต่ผลข องมันทํ าให้ช ีว ิตครอ บครัวพังทลาย  เพราะมันไป ทําลาย
โครงสร้างบ้านเรอืน และทําลายรากฐานของสถาบันครอบครัว และคลายข้อ
ผูกมดัในการอยู่ร่วมกนั เพราะมนัทําให้เกดิการแย่งความเป็นภรรยาจากสามี
ไป  และความเป็นลูกจากผู้ท ีใ่กล้ชดิไป ทําให้เป็นอีกรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งไม่มี
ผลใดๆ นอกจากความตกต่ําทางศลีธรรมของผู้หญิง เพราะจริงๆแล้วหน้าท ี่
ของผู้หญิงกค็อืทํางานท ีจํ่าเป็นต่างๆ ภายในบ้าน เช่น จดับ้านให้เป็นระเบียบ 
อบรมเลี้ยงดูลูกๆ และบรหิารค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพื่อสามารถพักอาศัยได้
อย่างปกตสุิข โดยทําพร้อมกบังานท ี่จําเป็นภายในบ้านท ัง้หลาย แต่ถ้าหาก
เธอละเลยจากการทํางานเหล่านี้ โดยปล่อยให้ภายในบ้านไม่เป็นเหมือนบ้าน  
และลูกๆ กเ็ตบิโตอย่างไร้การอบรมเลี้ยงดูและพวกเขาถูกละเลย ความรัก
ระหว่างสามภีรรยาถูกดบัมอด ผู้หญิงจะออกจากความเป็นภรรยาท ี่ด ีท ี่เป็นท ี่
รกัของสามแีละเธอกลายเป็นแค่เพื่อนในการทํางานและคนรักของเขา และ
บังคบัให้เธอต้องตกอยู่ภายใต้อิทธพิลต่างๆ ซึง่ส่วนมากแล้วสร้างข้อบกพร่อง
ต่อความคดิถ่อมตวัของเธอ  และอุปนสิัยอันทรงเกยีรตขิองเธอ” 
 

                                                                 

151 ดูในหนังสือ นะเซาะรอต ฟี กิตาบลิฮิญาบ วัสสุฟรู เขียนโดย มุสตอฟา อัลเฆาะ
ลายีนีย์ หน้า  94 - 95  
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การหย่าในสมยัก่อนอิสลามนัน้ไม่มีการควบคุมใดๆ ผู้ชายสามารถ

หย่าผู้หญิงเมือ่ใดกไ็ด้ท ีเ่ขาต้องการ และเขาสามารถรบัเธอเป็นภรรยาอีกครัง้
เมือ่ไหร่ท ีเ่ขาต้องการได้ แล้วอิสลามกม็ากบัการควบคุมการหย่าเพื่อคุ้ มครอง
ผู้หญิงจากการถูกขดข ี ่โดนรงัแก และถูกเอาเปรียบเนื่องจากการหย่านี้  ท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  (ขออัลลอฮฺโปรดปรานเธอ ) ได้กล่าวว่า ผู้ชายจะหย่าภรรยา
ของเขาเมือ่ใดกไ็ด้ท ีเ่ขาต้องการหย่า และนางจะเป็นภรรยาของเขาอีกเมื่อ เขา
ปรารถนาจะรบันางเป็นภรรยา ในช่วงระยะเวลาท ี่เขาสามารถคืนดีก ับนางได้ 
แม้เขาจะหย่านางไปแล้ว 100 ครัง้  หรอืมากกว่านัน้แล้วก็ตาม จนกระท ัง่เขา
จะกล่าวแก่ภรรยาของเขาว่า “ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ฉนัจะหย่าเธอ ดังนัน้ เธอ
จงหลกีห่างจากฉนัเสีย  ฉนัจะไม่เข้าหาเธอโดยเด็ดขาด ” เธอก็กล่าวถามว่า 
“ทําไมต้องเป็นเช่นนัน้ด้วย ?” เขาตอบว่า “ฉันหย่าเธอแล้ว เมื่อไหร่ซึ่งวาระ
การหย่าร้างเก ือบจบลงฉันก็จะย้อนกลับคืนดีก ับเธออีกครัง้ ”  ผู้หญิงคน
ดงักล่าวจงึไปขอเข้าพบท่านหญิงอาอิชะฮฺและเล่าเหตุการณ์ท ัง้หมดให้ฟงั  
ท่านหญิงอาอิชะฮฺอยู่นิง่เฉยจนกระท ัง่ท่านศาสนทูตเข้ามา  ท่านหญิงได้เล่า
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เหตุการณ์ท ีเ่กดิข ึ้นให้ท่านฟงั ท่านจงึหยุดนิง่สักพกัหนึ่งจนกระท ัง่มีโองการกุ
รอ่านลงมา  

ความว่า ‚การหย่านัน้มีสองครัง้ แล้วให้มีการยับยัง้ ไว้
โดยชอบธรรม หรือไม่ก ็ปล่อยไปพร้อมด้วยการทํา
ความดี‛ (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 229) 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวต่ออีกว่า : บรรดาสาวกของท่านศาสนทูตต่าง
เริม่ทบทวนการหย่าร้างกนัใหม่ ท ัง้ท ีเ่คยหย่าร้างมาหรอืไม่เคยมาก่อน 152 และ
อิสลามไม่สนบัสนุนการหย่า ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺกล่าวว่า ‚ไม่มีการงาน
ใดท่ีอัลลอฮฺทรงอนุมติัแล้วพระองค์ทรงกร้ิวมันมากท่ีสุดนอกจากการ
หย่า‛ และท ีอ่ิสลามได้ทําให้มันเป็นท ี่อ นุมัต ินัน้ก ็เพื่อ เป็นทางออกในกรณี
ฉุกเฉนิเท่านัน้  

ท่านศาสนทูต (ขอความสันติและความสงบสุขแด่ท่าน153) กล่าวว่า 
‚ท่านจงอย่าได้หย่าภรรยาเน่ืองด้วยความสงสัย แท้จริงแล้วอัลลอฮฺไม่
ชอบผู้ชายและผู้หญิงท่ีชอบล้ิมลอง (หมายถึงแต่งงานไปเ ร่ือยๆ เพียง
เพราะกามารมณ์)‛ 

และกฎหมายอิสลามได้พยายามทําให้เป็นบรรท ัดฐานการแก้ป ัญหา
ในการแก้ไปความขดัแย้งระหว่างสามภีรรยาโดยไม่ทําให้เกดิการหย่า อัลลอฮฺ 
ซุบฮานาฮูวาตะอาลา ตรสัว่า: 

ความว่า ‚และหากหญิงใด เกรงว่าจะมีการเย็นชาเมิน
เฉยหรือมีการผินหลังให้จากสามีของนางแล้วละก ็
ย่อมไม่มีบาปใดๆแก่ทัง้สองท่ีจะตกลงประนีประนอม

                                                                 

152 สุนัน อัตติรมีซีย์  3/497 หมายเลข  1192  
153 อัล-มุอฺญะมุลเอาสัฏ เล่มท่ี  8  หน้าท่ี  24 หมายเลข  7848  
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กนัอย่างใดอย่างหน่ึง และการประนีประนอมนั้นเป็น
ส่ิงดีกว่า‛ 154  

ท าไมสิทธิการหย่าจึงเป็นของผ ูช้าย ... ? 

เป็นภาวะปกตทิ ีม่กีารพูดว่า การหย่าอยู่ในมอืของผู้ชาย ไม่ใช่ ผู้หญิง 
นัน่กเ็พราะผู้ชายต้องใช้ทรพัย์สินของเขาในการแต่งงานและท ี่อยู่อาศ ัย ตราบ
ใดท ีผู้่ชายคอืผู้ท ีจ่่ายค่าสินสอด และเขาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แต่งงาน  เขาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพือ่ท ีอ่ยู่อาศยั และเขาเป็นผู้จ ัดหาค่าใช้จ่าย
ในครอบครวั จงึเป็นสิทธทิ ีต้่องให้อยู่ในมอืของเขาท ีจ่ะตดัสินจุดสิ้นสุดของชีว ิต
การแต่งงานของเขา เมือ่เขาพร้อมท ีจ่ะรบัก ับความสูญเสียด้านทรัพย์สินเง ิน
ทองและจติใจท ีเ่กดิจากการหย่านัน้ เพราะเขาเองกรู้็ว่าเขาจะต้องสูญเสียจาก
การหย่าอยู่แล้ว เขาต้องสูญเสียด้านทรพัย์สินไม่ว่าจะเป็นค่าสินสอดท ี่เขาได้
จ่ายไปแล้วจะไม่ได้รบักลบัคนื เขาต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายท ีเ่ขาได้จ่ายไปในการ
จดัการแต่งงานนี้ท ัง้หมด เขาอาจได้ร ับการปฏิเสธจากภรรยาในการจ่ายคืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ หลังจากหย่าก ็เป็นได้   และเขาจําเป็นต้องตกลงเรื่องการ
แต่งงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ และสิ่งท ี่เก ี่ยวข้องกับการ
แต่งงานใหม่นี้ท ัง้หมดอีกด้วย 

เป็นท ีส่ามารถอ้างได้ด้วยว่า โดยปกต ิผู้ชายจะระงับความโกรธไว้ได้ 
และสามารถควบคุมพฤติกรรมของเขาเมื่อ เก ิดการทะเลาะและข ัดแย้งก ัน
ระหว่างเขากบัภรรยาของเขาได้ ซึง่โดยปกติผู้ชายจะใช้การหย่าเป็นทางแก้
ข ัน้สุดท้ายเนือ่งจากไม่มคีวามหวงัท ีจ่ะสามารถอยู่อย่างฉนัท์สามีภรรยากันได้
อีกแล้วเท่านัน้ 

ในขณะเดยีวกนั ข้อบัญญัตขิองอิสลามเองก็ไม่ได้ห้ามผู้หญิงในการ

                                                                 

154 อัน-นิสาอ์  128  
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ถอืสิทธจิดัการหย่า ซึง่ผู้หญิงกม็สีิทธทิ ีจ่ะครองสิทธใินการหย่าได้เช่นกัน ท ัง้นี้ 
เมือ่นางกําหนดเงือ่นไขนี้ในพธีเีเต่งงานและได้รบัการยนิยอมจากผู้เป็นสามี 

และเนือ่งจากข้อบัญญัตขิองอิสลามเป็นข้อบัญญัตทิ ีส่อดคล้องกบักมล
สันดาน คอื มคีวามครบถ้วนตามความต้องการของความเป็นมนุษย์ และ
รวมถงึสิ่งท ีอ่ารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์รู้สึกได้ อย่างท ี่อิสลามได้ให้แก่ ผู้ชาย
ซึง่สิทธทิ ีจ่ะตดัขาดกบัภรรยาของเขาเมือ่เกดิเหตุการณ์ท ีไ่ม่พงึประสงค์ข ึ้น ใน
ทํานองเดยีวกนั อิสลามกไ็ด้ให้สิทธแิก่สตร ีซึง่สิทธินี้ เมื่อ เธอไม่ประสงค์ท ี่จะ
อยู่ร่วมกบัสามขีองเธอด้วยเช่นกนั กล่าวคอื เมือ่เธอต้องประสบความเลวร้าย
ในการอยู่ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา การกระทํา หรอืข้อตําหนิของเขาด้าน
กายภาพ เช่น เป็นคนไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือไม่สามารถสร้างความสุข
ให้กบัเธอได้ หรอืเขาเป็นโรคร้ายหลงัการแต่งงาน เช่น โรคเรื้อน ว ัณโรค หรือ
โรคอื่นๆ ท ีค่ล้ายกนันี้ซึง่เป็นโรคท ีน่่ารงัเกยีจ อิสลามได้ให้สิทธิแก่สตรีท ี่ได้ร ับ
ผลกระทบนี้สามารถเรยีกร้องเพือ่ยกเลิกการแต่งงานได้ เพียงแต่มีว ิธ ีการท ี่
แตกต่างซึง่เรยีกว่า “การซื้อหย่า” ค ือ  เป็นการจ่ายคืนสิ่งท ี่ภรรยาได้ร ับจาก
สาม ีไม่ว่าจะเป็นค่าสินสอด และค่าใช้จ่ายท ี่สามีได้จ่ายไปในการแต่งงานนี้
ด้วย และนีค่ ือการสิ้ นสุดท ี่ยุต ิธรรม เพราะเธอเป็นผู้ท ี่ต้องการยกเลิกการ
แต่งงานนัน้เอง และหากสามีปฏิเสธท ี่จะตกลงเรื่อง “ซื้อหย่า” แล้ว นาง
สามารถร้องเรยีนแก่ผู้พพิากษาเพือ่ให้ตดัสินในสิทธนิี้ได้ 
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สําหรบัชายท ีม่คีวามพร้อมในการเลอืกคู่ครองแล้ว การจะหาสตรีซึ่ง
เหมาะสมสําหรบัเขาเป็นภารกจิท ีย่ากพอสมควร และเช่นกันนี้ก ็เป็นการยาก
กว่าสําหรบัสตรที ีจ่ะเลอืกคู่ครองท ีเ่หมาะสมกบัเธอ เพราะเมื่อ ผู้ชายแต่งงาน
กบัหญิงท ีไ่ม่เหมาะสมสําหรับเขา เขาก็ย ังมีโอกาสเลือกหญิงคนใหม่เพื่อ
แต่งงานอีกครัง้ได้โดยไม่ยากนัก ต่างจากผู้หญิงตามท ี่ได้กล่าวมาแล้ว ค ือ 
สตรมีกัจะเป็นฝ่ายท ีอ่่อนแอกว่าในสังคมมนุษย์ อิสลามจึงได้ปกป้องคุ้มครอง
เธอจากความเลวร้ายต่างๆ และได้สัง่เสียให้ระมัดระว ังในการเลือกคู่ครองท ี่
เหมาะสมเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหย ื่อของการสมรสท ี่ล้มเหลว เพราะสิ่งนี้จ ะ
กลายเป็นความเดอืดร้อนท ีส่าหสัมาก อิสลามจงึได้วางเงื่อนไขในการแต่งงาน
ว่าจะใช้ได้กต่็อเมือ่มผู้ีปกครองหรอืตวัแทนผู้ปกครองอยู่ด้วยเท่านัน้ และการ
แต่งงานจะเป็นโมฆะหากไม่มีบุคคลเหล่านัน้ เพราะท่ านศาสนทูตกล่าวว่า 
“ไม่มีการแต่งงานนอกจากมีวะลี (ผู้ปกครองฝ่ายหญิง) และพยานสอง
คนท่ียติุธรรม และการแต่งงานใดๆ ท่ีนอกเหนือ จากน้ีล้วนแต่ใช้ไม่ได้
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ทัง้ส้ิน  ดงันัน้ถา้หากเกิดความขดัแย้งกนั(ในเร่ืองวะลี) ให้ผู้ นําเป็นวะลี
สาํหรบัผู้ไม่มีวะลี” 155 

ข้อบัญญัตเิเห่งอิสลามได้กําหนดว่าการแต่งงานจะถูกต้องหรือไม่นัน้
ข ึ้นอยู่กบัวะล ีในทํานองเดียวกันการแต่งงานจะถูกต้องได้ก ็ต่อ เมื่อ ผู้หญิง
ยนิยอมท ีจ่ะเเต่งงานเเละอนุญาตให้วะลจีดัพธิแีต่งงานให้เธอ แต่ถ้าปรากฏว่า
ฝ่ายหญิงไม่ยนิยอมในการแต่งงานเเล้ว เธอมีสิทธิท ี่จะฟ้องร้องไปย ังศาลได้ 
เพือ่ขอยกเลกิการแต่งงานนัน้ได้ เพราะมีหลักฐานจากท่านนบีซึ่งผู้หญิงคน
หนึง่ท ีช่ ือ่คอ็นสาอ์ บินต ิญุซาม กล่าวว่า “พ่อของเธอได้แต่งเธอในขณะท ี่เธอ
เป็นหม้าย เธอไม่เหน็ชอบกบัการแต่งงานนัน้ แล้วเธอก็ไปหาศาสนาทูต แล้ว
เธอกเ็ล่าเหตุการณ์ท ี่เก ิดข ึ้นให้ท่านฟงั ท่านจึงได้ยกเลิกการแต่งงานของ
เธอ”156 

และอิสลามยงัได้วางเงื่อนไขสําหรับวะลีเพื่อความถูกต้องของการ
แต่งงานอีกด้วย คอื วะลยี่อมเป็นผู้ท ีม่คีวามมุ่งมัน่เพือ่ประโยชน์ของผู้ท ี่อยู่ ใต้
ปกครองของเขา และใครกต็ามท ีก่ล่าวว่าสิ่งนี้ เป็นการละเมิดความเป็นอิสระ
ของสตรใีนการเลอืกคู่ครองท ีเ่ธอพอใจแล้วละก็ เราขอกล่าวว่า อิสลามได้ให้
สิทธแิก่สตรที ีบ่รรลุวยัตามข้อกําหนดของศาสนาและมสีตปิญัญา  ไม่ว่าเธอจะ
เป็นหญิงสาวหรอืหญิงหม้าย ในการท ีจ่ะตอบรบัหรอืไม่รบัชายซึ่งเสนอจะเป็น
คู่ครองของเธอ และอิสลามไม่อนุญาตให้วะลขีองเธอบังค ับเธอ  ไม่ว่าจะด้วย
การกระทําหรอืบังคบัจติใจเพือ่ให้ตอบรบัคนท ีเ่ธอไม่พอใจ เพราะท่านศาสน
ทูตกล่าวว่า ‚หญิงหม้ายจะไม่ถกูแต่งงาน จนกว่านางจะกล่าววาจา (ออก
ความเหน็) และหญิงสาวจะไม่ถกูแต่งงาน จนกว่าจะขออนุญาตจากเธอ
ก่อน‛ เหล่าสาวกถามว่า “โอ้ ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ การอนุญาตจาก

                                                                 

155 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน เล่มท่ี  9 หน้าท่ี  386 หมายเลข  4075 
156 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เล่มท่ี  6 หน้าท่ี  2547 หมายเลข  6546  
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เธอเป็นอย่างไร” ท่านตอบว่า ‚คือการท่ีเธอน่ิงเงียบ‛ 157 

ในขณะท ี่ข้อบทบัญญัติได้เร ียกร้องและส่งเสริมสนับสนุนในการ
แต่งงานนัน้ ไม่ได้มจุีดมุ่งหมายเพื่อความสุขสําราญแค่ช ัว่ครู่และระยะเวลา
สัน้ๆ หากแต่มคีวามมุ่งหมายในการสร้างสัมพนัธภาพทีย่ ืนยาวและย ัง่ย ืน เมื่อ
ผู้หญิงอยู่อีกมุมหนึ่งในสัมพันธภาพนี้จ ึงเป็นข้อบัญญัติจะต้องได้ร ับการ
ยอมรบัและพอใจจากเธอด้วย 

แต่เนือ่งด้วยสาเหตุท ีส่ตรอ่ีอนไหวง่ายต่ออิทธพลของสิ่งรอบข้าง ง่าย
ต่อการท ีเ่ธอจะถูกชกัจูง ซึง่ปกตแิล้วเหตุการณ์ดงักล่าว เธอจะเป็นฝ่ายเสียท ี
ซะมากกว่า ข้อบัญญัตจิงึให้สิทธแิก่วะลขีองเธอท ีจ่ะปฏิเสธบุคคลท ี่เสนอเป็น
คู่ครองของเธอได้หากชายคนนัน้ไม่คู่ควรกับเธอ เพราะปกติผู้ชายจะรู้เรื่อง
ผู้ชายด้วยกันมากกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว และเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ชาย
ด้วยกนัอีกด้วย ถ้าหากมผู้ีชายท ีคู่่ควรกบัเธอมาสู่ขอและเธอรับการสู่ขอนัน้ 
แต่วะลขีองเธอปฏิเสธอย่างไม่มเีหตุผลนอกจากการเอาชนะเธอเท่านัน้ การ
เป็นวะลขีองเขาต้องยกเลกิไป และให้หาญาติ – ท ี่ด ี - ท ี่ใกล้ช ิดท ี่สุดเป็นวะลี
แทน หากญาตทิ ีใ่กล้ชดิไม่ม ีกใ็ห้กอฎี(ผู้พพิากษา)เป็นคนจัดการแต่งงานให้
เธอแทน 

อิสลามได้ห้ามผู้หญิงแต่งงานกบัผู้ชายท ีไ่ม่คู่ควรและไม่เหมาะสมกับ
เธอและกบัครอบครวัเธอด้วย เพราะผู้หญิงและครอบครัวจะอับอายกับสามี
ของเธอท ี่ไม่คู่ควร  จนเป็ นเหตุ ให้เธอ และค รอบครัวของ เธอมีปมด้อ ย
เพราะฉะนัน้การแต่งงานของผู้หญิงกับ ผู้ชายท ี่วะลีของเธอไม่เห ็นด้วยและ
ญาตใิกล้ชดิของเธอไม่พงึพอใจจะเป็นผลทําให้ความสัมพนัธ์ของครอบครัวถูก
ตดัขาด  ซึง่อัลลอฮฺได้สัง่ให้เช ือ่มสัมพันธ์ไว้   และในทางตรงกันข้าม  สําหรับ

                                                                 

157 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เล่มท่ี 5 หน้าท่ี 1974 หมายเลข 4843 
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ชายท ีคู่่ควร อย่างท ีท่่านศาสนทูตกล่าวว่า  “หากมีชายท่ีพวกเจ้าพอใจใน
กริยามารยาทและศาสนามาสู่ขอกบัพวกเจ้า กจ็งจดัการแต่งงานให้เขา
เถิด หากเจ้าปฎิเสธกจ็ะเกิดการความวุ่นวาย(ฟิตนะฮฺ)บนแผ่นดินและ
ความชัว่ร้ายจะตามมา” 158   

เพราะสามที ีม่ศีาสนาและมมีารยาทนัน้หากเขารักภรรยาของเขา   เขา
จะให้เกยีรตภิรรยาของเขา หากเขาไม่รกั  เขาก็จะไม่เย ียดหยามและไม่ดูถูก
เธอ และเขามคีวามเกรงกลวัอัลลอฮฺในเรือ่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

158 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ เล่มท่ี  2 หน้าท่ี  179 หมายเลข  2695  
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สตรใีนอิสลามเปรยีบเสมอืนอัญมณีอันล้ําค่า  หรือ เพชรพลอยท ี่ถูก
รกัษาไว้เป็นอย่างด ีซึง่เจ้าของย่อมไม่ปรารถนาท ี่จะให้มันถูกข ีดข่วนและถูก
แตะต้อง นอกจากแก่ ผู้ ท ี่ม ีสิ ทธิโดยชอบธรรม เท่านัน้พ ร้อมๆ กับต้อ ง
ระแวดระว ัง และ ป้องกันอย่างดี (การป้อ งกันนัน้ย่อมดีกว่ าการรักษา ) 
เพราะฉะนัน้ อิสลามจงึห้ามผู้หญิงเดนิทางคนเดยีวตามลําพังโดยไม่มีมะฮฺร ็อม
(ผู้ปกครองซึง่เป็นชาย คอื สาม ีหรอืพ่อ หรอืพี ่หรอืน้อง หรือญาติท ี่ใกล้ช ิดท ี่
ห้ามแต่งงาน)ไปด้วยกนั เพราะท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลัยฮ ิวะซัลลัม ได้กล่าว
ว่า “ห้ามผู้หญิงเดินทางโดยไม่มีมะฮฺร็อมไปด้วย และห้ามผู้ชายเข้าไป
หาเธอนอกจากจะมีมะฮฺรอ็มอยู่ด้วย” แล้วมชีายคนหนึ่งถามว่า โอ้ท่านศา
สนทูต ฉนัจะออกไปพร้อมกบัทหารท ี่โน้น ในขณะท ี่ภรรยาของฉันจะไปทํา
หจัญ์ ฉนัควรทําอย่างไร ? ท่านจงึตอบว่า “ท่านจงไปกบันางเถิด” (เศาะฮ ีหฺ  
อัลบุคอรยี์ เล่มท ี่  2 หน้าท ี่  658 หมายเลข 1763) 

เมือ่มองอย่างผวิเผนิอาจจะมผู้ีท ีค่ดิว่า นี่เป็นการจํากัดเสรีภาพของ
ผู้หญิงและเอาเปรยีบเธอ แต่ถ้าหากเรารู้ถงึสาเหตุและเหตุผลของข้อห้ามนี้ก ็
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อาจจะคลายความข้องใจไปได้ กล่าวคอื ในอิสลามการท ี่สตรีจะเดินทางต้องมี
มะฮฺรอ็มนัน้กเ็พือ่จะรกัษาและปกป้องเก ียรติยศของผู้หญิง มิได้เป็นการสบ
ประมาทและจํากดัเสรภีาพของเธอแต่อย่างใด เพราะโดยปกตกิารเดินทางต้อง
มคีวามยากลําบากและมคี่าใช้จ่ายพอสมควร และโดยธรรมชาติของผู้หญิงท ี่
อ่อนแอในด้านร่างกาย – จะด้วยสาเหตุท ี่ไม่อาจคาดเดา เปลี่ยนแปลงอย่าง
กระทนัหนัหรอืฉุกเฉนิอย่างท ีไ่ด้กล่าวไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเรื่องประจําเดือน 
การตัง้ครรภ์ และการให้นมลูก - และในด้านจติใจกเ็ช่นกัน ซึ่งเธอจะมีความไว
ต่ออิทธพิลรอบๆ ตวัเธอมาก และง่ายต่อการถูกชกัจูง ซึง่มันไม่ได้เป็นสิ่งท ี่น่า
อายแต่อย่างใด ท่านศาสนทูตได้เปรยีบผู้หญิงว่าเหมือนแก้ว เนื่องด้วยความ
อ่อนไหว ความละเอียดอ่อน และความเปราะบางในความรู้สึกของพวกเธอ  
ครัง้หนึง่ในระหว่างการเดนิทางของท่านนบี ศ ็อลลัลลอฮุอะลัยฮ ิวะซัลลัม มี
ชายคนหนึง่นามว่า อันญะชะฮฺ  ซึง่ทําหน้าท ีบ่ังค ับขบวนอูฐได้ทําการกระตุ้น
อูฐอย่างเร่งรบี  ท่านนบีจงึกล่าวว่า  “โอ้  อันญะชะฮฺ  ช้า ๆ หน่อย เพราะท่าน
กําลงับังคบัอูฐให้กบัแก้วท ีเ่ปราะบาง(หมายถงึบรรดาสตร)ีอยู่” (เศาะฮ ีหฺ   อัลบุ
คอรยี์ เล่มท ี ่5 หน้าท ี ่2294 หมายเลข 5857)    

ฉะนัน้ ในขณะเดินทาง ผู้หญิงต้องการผู้ท ี่ปกป้องและดูแลเธอให้
ปลอดภยัจากผู้ไม่หวงัด ีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเง ินทองหรือ ร่างกายของเธอ  
ซึ่งปกติแล้วเธอจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะความอ่อนแอด้าน
โครงสร้างร่างกาย  และการมมีะฮฺรอ็มจะช่วยให้เธอมคีวามสะดวกเมื่อ ต้องการ
พกัผ่อนอย่างเตม็ท ี ่และมะฮฺรอ็มในอิสลามต้องรับผิดชอบต่อหน้าท ี่นี้อย่างดี
ไม่ให้บกพร่อง แล้วไหนเล่าการดูหมิน่ศกัดิศ์รขีองสตรใีนเรือ่งนี้?   นี่เป็นการให้
เกยีรตแิละยกย่องศกัดิศ์รขีองสตรเีสียด้วยซ้ํา หากมผู้ีประสงค์ร้ายต่อศักดิศ์ร ี
ของเธอ มะฮฺรอ็มจะเป็นผู้ดูแลและอารกัขาเธอให้รอดพ้น   และทําหน้าท ี่คอย
บรกิาร คอยจดัหาสิ่งต่างๆ ตามความจําเป็นของเธอ 
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 อัลลอฮฺตรสัว่า  

ความว่า “และบรรดาห ญิงท่ีพวกเจ้าหว ัน่เกรงใ น
ความดื้อดึงของนางนัน้ กจ็งกล่าวตักเตือนนางและ
ทอดท้ิงนางไว้แต่ลาํพงัในท่ีนอน และจงเฆี่ยนนาง  แต่
ถา้นางเช่ือฟังพวกเจ้าแล้ว กจ็งอย่าหาทางเอาเ ร่ือง
แก่นาง” 159 

อิสลามได้ห้ามการตีสตรี และได้เตือนถึงเรื่องนี้ไว้อย่างมาก นัน่ก ็
เพราะสถานภาพของเธอโดยปกตินัน้อ่อนแอ ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ 
ท่านศาสนทูต (ขอความสันตสุิขมแีด่ท่าน) กล่าวว่า “เจ้าอย่าได้ทุบตีภรรยา
ของเจ้าเหมือนตีทาส แล้วหลังจากนั้นเจ้าก ็ประเวณีก ับนางในตอน
กลางคืน”160 

                                                                 

159 อัน-นิสาอ์  34  
160 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย์ เล่มท่ี  5 หน้าท่ี  1997 หมายเลข  4908  
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และในขณะท ี่ห้ามตีนี้  อิสลามอ นุญาตให้ต ีเล็กน้อยเพื่อ เป็นการ
ตกัเตอืนแต่มใิช่ให้เจบ็ท ีร่่างกายหรอืผวิหนงั  แต่มเีป้าหมายเพื่อ ให้นางสํานึก
ตน ซึง่เป็นการตใีนขอบเขตท ีแ่คบมาก เฉพาะกรณที ีจํ่าเป็นเฉพาะเจาะจง นัน่
คอืกรณที ีภ่รรยาฝ่าฝืนสาม ีคอื ไม่เช ือ่ฟงัสามีโดยขาดเหตุผลท ี่ยอมรับได้ มี
รายงานจากอุมมุ กลัษูม บุตรขีอง อบู บักรฺ (ขออัลลอฮฺประทานความโปรด
ปรานแก่ท่านท ัง้สอง) กล่าวว่า161 : 

บรรดาชายถูกห้ามไม่ให้ต ีบรรดาหญิงท ี่เป็นภรรยาของพวกเขา  
หลงัจากนัน้พวกเขาต่างไปฟ้องร้องต่อท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ท่านจึง
อนุญาตให้ต ีพวกนางได้  แล้วท่ านก็กล่าวว่า “ผู้หญิง หลายค นต่างม า
ร้องเรียนกบัครอบครวัของมุหมัมดั  พวกนางทัง้หมดถูกตีทัง้ นั้น” ยะหฺ
ยาผู้รายงานหะดษีกล่าวว่า : ฉันคิดว่า อัลกอซิมเคยกล่าวว่า : หลังจากนัน้
พวกเขาได้ถูกกล่าวว่า “และคนท่ีประเสริฐสุดในบรรดาพวกท่านจะไม่ตี
บรรดาภรรยาของเขาเลย”   

ในโองการข้างต้น อัลลอฮฺได้อธบิายอย่างชดัเจนถงึแนวทางแก้ป ัญหา
การฝ่าฝืนของภรรยาท ีม่ต่ีอสามี และบางครัง้ว ิธ ีเเก้ป ัญหาว่านี้อาจจะสร้าง
ความเจบ็ปวดบ้าง แต่มนุษย์กย็่อมรบัมนัได้เพือ่เป็นแนวทางในการเเก้ป ัญหา
ท ีเ่กดิผลตามความคาดหมาย 

และวิธีน้ีมี 3 ขัน้ตอนด้วยกนั :  
ขัน้ท่ี 1 :  ข ัน้ตกัเตอืนว่ากล่าว ให้คําเตอืนถงึโทษที่อัลลอฮฺได้บอกไว้  

และบอกกล่าวถงึสิทธขิองสามแีละความจําเป็ นท ี่เธอต้องเช ื่อฟงัสามี และนี่
เป็นข ัน้ตอนท ีต้่องใช้ความนุ่มนวลและความรกัในการใช้คําพูด 

                                                                 

161 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ เล่มท่ี  2 หน้าท่ี  208 หมายเลข  2775  
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หากวธินีี้ไม่เป็นผล จงึต้องใช้ 
ขัน้ท่ี 2: ข ัน้แยกท ีน่อน คอื  ไม่นอน ไม่ร่วมประเวณีก ับเธอ และไม่

พูดคุยกบัเธอ ในข ัน้นี้ต้องใช้ความนุ่มนวลร่วมกบัความเดด็ขาด 

หากวธินีี้ยงัไม่ได้ผล จงึต้องใช้ 
ขัน้ท่ี 3 :ข ัน้ต ีคอื  เป็นการตีท ี่ไม่ส ร้างบาดแผล กระดูกไม่แตกห ัก 

และไม่เกดิรอยฟกชํ้า และหลกีห่างจากการตีท ี่ใบหน้า เพราะสาเหตุการตีก ็
เพือ่ตกัเตอืนเท่านัน้ ไม่ใช่การทรมาน และเป็นการบอกให้ รู้ว่า การกระทําของ
เธอนัน้เป็นท ีไ่ม่พงึปรารถนา เพราะศาสนทูตของอัลลอฮฺได้กล่าวแก่ชายคน
หนึง่ท ีไ่ด้ถามท่านเกีย่วกบัสิทธขิองภรรยาท ีม่ต่ีอสามวี่า “สามีต้องให้เธอได้
กินเม่ือสามีได้กิน สามีต้องให้เธอได้นุ่งห่มเม่ือสามีนุ่งห่ม หลังจากนั้นก ็
อย่าได้ตีท่ีใบหน้าของเธอ และอย่าได้ทําความไม่ดีก ับเธอ และจะไม่
แยกท่ีนอนกบัเธอนอกจากภายในบ้านเท่านัน้” 162 

และอิสลามได้วางข้อกําหนดในการตีนี้  ว่าต้องเป็นการตีท ี่ไม่ใช่เพื่อ
การข่มขวญั ข่มเหง รงัแกหรอืเป็นการเหยยีดหยามศกัดิศ์รเีธอ หรือ เป็นการตี
เพือ่ทรมาน เป็นต้น มรีายงานจากอิบนุ อับบาส (ขออัลลอฮฺประทานความ
โปรดปรานแก่ท่าน) ได้อธบิายการตที ีว่่านี้ คอืการตีด้วยไม้แปรงฟนัหรือสิ่งท ี่
คล้าย ๆ กนั163   สําหรบัการตเีพือ่การทรมานนัน้อิสลามได้ห้ามการตีลักษณะ
นี้ ท่านศาสนทูต (ขอความสันตสุิขแด่ท่าน) กล่าวว่า “จงยําเกรงต่ออัลลอฮฺ
ในเร่ืองภรรยา เพราะท่านได้รบันางเป็นภรรยาด้วยอาณัติแห่งอัลลอฮฺ 
และอวยัวะสงวนของนางได้เป็นท่ีอนุมติัแก่เจ้าด้วยถ้อยคําแห่งอัลลอฮฺ 
และสิทธิของเจ้าท่ีมีเหนือนางนัน้คือ นางจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ อ่ืนท่ีเจ้า
ไม่พึงพอใจได้เหยียบพรมของเจ้า(หมายถงึเข้ามาในบ้าน) หากนางทํา
                                                                 

162 เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน เล่มท่ี  9 หน้าท่ี  482 หมายเลข  4175  
163 ฮุกูกุนนิสาอ์ ฟิล อิสลาม / มุฮัมมัด เราะชีด ริฎอ 
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เช่นนัน้ เจ้าจงตีนางโดยการตีท่ีไม่สร้างบาดแผล และสิทธิของนางท่ีมี
เหนือ เจ้า นั้นคื อการ ท่ีเจ้ าต้อ งหาปั จจ ัยยัง ชีพและ อาภ รณ์ใ ห้นา ง
ด้วยดี”164 

และข ัน้นี้  ( ข ั ้นตี)  เป็ นข ัน้ตอ นท ี่มีผล ต่อส ตรีสอ งกลุ่ม  ตามท ี่
นกัจติวทิยาได้ยนืยนัไว้ คอื 

กลุ่มท่ี 1 : กลุ่มสตรที ีอ่ยากตัง้ตวัเป็นผู้คุมสาม ี พวกนางเหล่านี้ช่างมี
ความสุขและสนุกสนาน ถ้าเมือ่ไหร่พวกนางได้คุมสามีของพวกนางให้เป็นไป
ตามใจชอบ พวกนางจะควบคุมพวกเขาให้อยู่ภายใต้อิทธิพลและคําสั ง่ของ
พวกนาง  

กลุ่มท่ี 2 : กลุ่มสตรที ีอ่่อนแอและเช ื่อฟงั เป็นพวกท ี่ม ีความสุขและ
ชอบเมือ่ไหร่ท ีพ่วกนางถูกตหีรอืถูกสัง่สอนด้วยความเข้มงวดรุนแรง  

G- A Hodfield หนึง่ในบรรดานกัจติว ิทยาชาวยุโรปกล่าวในหนังสือ
ของเขาเรือ่งจติวทิยาและจรรยา ว่า : อารมณ์ท ีย่อมจํานนอาจจะเพิ่มข ึ้นสูงใน
บางครัง้ ซึง่จะพบว่า เจ้าของอารมณ์นี้จะมคีวามสุขมากเมื่อ ถูกคนมีอํานาจมา
ควบคุมเขา ยอมรบัความเจ็บปวดด้วยปิติย ินดี ความรู้สึกเช่นนี้พบมากใน
บรรดาสตรแีม้นว่าพวกนางไม่รู้ตวั  ด้วยเหตุนี้ เองพวกนางเป็นท ี่รู้จ ักว่า เป็น
กลุ่มคนท ีท่นกบัความเจบ็ปวดมากกว่าบรรดาชาย และภรรยาดังท ี่ว่านี้  ค ือ
บุคคลท ีพ่งึชอบสามขีองเธอทุกครัง้ท ีส่ามเีธอตนีางหรอืรุนแรงกบันาง และไม่มี
อะไรท ีจ่ะทําให้สตรเีสียใจมากกว่าการท ีเ่ธอมสีามีผู้อ่อนโยนตลอดเวลา ไม่มี
ความรู้สึกใดๆ แม้จะถูกท้าทายด้วยวธิไีหนกต็าม 
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ตนีัน้จะใช้ในข ัน้สุดท้ายในการสัง่สอนระเบียบวนิยั อิสลามไม่อนุญาต
ให้ใช้มนันอกจากในกรณที ีไ่ม่มคีวามเป็นไปได้ท ี่จะตักเตือน หรือไม่มีผลจาก
การแยกท ีน่อนแล้วเท่านัน้  

การตีเป็นเค รื่องมืออย่างหนึ่งในการอบรมสัง่สอนระเบี ยบวินัย 
อย่างเช่น พ่อตลูีก ครูตนีกัเรยีนเพือ่จุดประสงค์สัง่สอนระเบียบวินัยเท่านัน้เอง 
หลงัจากนัน้ อัลลอฮฺได้แจ้งในตอนท้ายของโองการว่า การตีนัน้ต้องหยุดท ันท ี
ถ้าหากจบลงด้วยการเช ือ่ฟงัจากภรรยาต่อสามขีองนาง อัลลอฮฺสัง่ว่า “ถ้าหาก
นางเช่ือฟังพวกเจ้าแล้ว กจ็งอย่าหาทางเอาเร่ืองแก่นางอีก” 

สิ่งนี้ช ี้ให้เหน็ว่า ในข ัน้ตอนการแก้ปญัหาดงักล่าวเพื่อ เป็นการสั ง่สอน
ท ีว่่านัน้ อิสลามได้ตัง้จุดประสงค์เอาไว้เบื้องหลงันัน้ว่าต้องการปกป ักษ์รักษา
ความเป็นครอบครัวไม่ให้เก ิดการแตกแยกและสูญสลาย ไม่ให้ลูกหลานมี
ปญัหา หรอืได้รบัความรู้สึกท ีไ่ม่ดใีนจติใจของพวกเขา ซึง่เป็นผลกระทบที่ต้อง
เกดิข ึ้นเมือ่มกีารหย่าร้างกนั 

เป็นเรือ่งท ีเ่ราค ิดว่าเหมาะสมท ี่จะนําสถิต ิของประเทศอังกฤษมา
เปิดเผยให้ทราบ ซึง่ตวัเลขของภรรยาท ีถู่กสามทีุบตที ี่เป็นแผลสาห ัสสากรรจ์
สูงถึง  6,400 คน ในปี 1990 และถึง 30,000 คน ในปี 1992 หลังจ ากนั ้น 
ตวัเลขเพิม่ถงึ  65,400 คน ในปี 1995 และพวกเขาคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มข ึ้น
ไปอีก ถงึ 124,400 คน ในท้ายศตวรรตท ี ่20 

และนี ่เป็นสถติทิ ีร่วบรวมผ่านสถานตํีารวจในอังกฤษเพียงทางเดียว
เท่านัน้ แล้วจะมจํีานวนอีกเท่าไรท ีก่ารตภีรรยานัน้ไม่ได้แจ้งความให้ตํารวจ รู้ 
และ ณ วนันี้ ยงัมภีรรยาท ีถู่กทุบตอีีกจํานวนเท่าไร ถ้าหากจะนับจากท ัว่ทุก
มุมโลก ? 165 
                                                                 

165 วารสารอัลอุสเราะฮฺ ฉบบัเดือน ญะมาดิลอุลา  1416  
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แท้จรงิแล้ว อิสลาม คอื สาส์นแห่งพระเจ้ามาย ังมนุษย์โลกผ่านวาจา

ของท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ มุหมัมัด  ศ ็อลลัลลอฮุอะลัยฮ ิวะสัลลัม โดยท ี่
สาส์นแห่งพระเจ้านี้ นบัตัง้แต่ว ันท ี่ถูกประทานลงมาครัง้แรก ได้ประกาศถึง
ความประเสริฐของมนุษย์ท ี่เหนือกว่าสิ่งใดในโลกนี้  ซึ่งล้วนเป็นสิ่งท ี่พระ
เจ้าอัลลอฮฺทรงสร้างมา  พระองค์ตรสัว่า :  

ความว่า “และโดยแน่นอน เราได้ให้เก ียรติแก่ลูกหลานของอาดัม 
และเราได้บรรทุกพวกเขาท ัง้ทางบกและทางทะเล และได้ให้ป ัจจ ัยย ังช ีพท ี่ด ี
ท ัง้หลายแก่พวกเขา และเราได้ให้พวกเขาดเีด่นอย่างมเีกยีรติเหนือกว่าผู้ท ี่เรา
ได้ให้บังเกดิมาเป็นส่วนใหญ่” 166    

หลงัจากท ีพ่ระองค์อัลลอฮฺทรงนําเสนอคุณค่าของความเป็นมนุษย์  
พระองค์ทรงประกาศอีกหนึง่หลกัการคอื หลกัการด้านความเสมอภาคระหว่าง
ชนมนุษย์ด้วยกนัในด้านความเป็นมาดัง้เด ิมและรูปลักษณ์ อัลลอฮฺตรัสใน
คมัภร์ีอัลกุรอาน   

ความว่า “มนุษยชาตทิ ัง้หลาย ! จงยําเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าท ี่ได้บังเก ิดพวก
เจ้ามาจากชวีติหนึง่” 167   

                                                                 

166 อัลกุรอานบท อัล-อิสรออ์ 70  
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ดงันัน้ จากหลกัการอันสูงส่งนี้ มนุษย์ทุกคนเท่าเท ียมกันกับพี่น้องใน
ฐานะเพือ่นมนุษย์ ในด้านคุณค่าของความเป็นมนุษย์  ทุกคนมีสิทธิในการ
เสนอคําพูดและแสดงความคดิเหน็ และมสีิทธใินการได้รบัประโยชน์จากทุกสิ่ง
ในโลกนี้ซึง่พระองค์ทรงมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบาย  สิ่งด ีๆ 
นานาชนดิ  ความหลากหลายและข้อพิเศษระหว่างพวกเขาไม่ข ึ้นอยู่ก ับเช ื้อ
สาย สีผวิหรอืสายเลอืดแต่อย่างใด  ถ้ามีฐานะความเป็นอยู่และการมีช ีว ิตท ี่
แตกต่างกนักไ็ม่ใช่เพราะความแตกต่างด้านความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด  

ดงันัน้ การให้เกยีรตแิห่งพระเจ้าไม่ข ึ้นอยู่ก ับป ัจจัยข้อแตกต่างด้าน
เพศ สีผวิ หรอืเช ื้อสายแต่อย่างใด ทุกคนล้วนแล้วอยู่ต่อหน้าองค์อภิบาลอย่า ง
เท่าเทยีมกนัท ัง้ชายหญิง รวยจน สูงต่ํา หากแต่ข้อพิเศษและข้อแตกต่างท ี่
แท้จรงิข ึ้นอยู่กบัปจัจยัด้านการปฏิบัตติามบทบัญญัติแห่งพระเจ้าอัลลอฮฺว่ามี
มากน้อยเพยีงใด และสภาพความเป็นอยู่ของเราในหนทางพระเจ้าท ี่เท ี่ยงตรง
ว่าดเีพยีงใด  อัลลอฮฺทรงประกาศหลักการอันย ิ่งใหญ่ นี้แก่มนุษย์ในคัมภีร์    
อัลกุรอาน 

ความว่า “โอ้มนุษยชาตทิ ัง้หลาย แท้จรงิเราได้ส ร้างพวกเจ้าจากเพศ
ชาย และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะได้ รู้จ ัก
กนั  แท้จรงิผู้ท ีม่เีกยีรตยิ ิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ท ี่อัลลอฮฺนัน้ค ือ  ผู้ท ี่ม ีความยํา
เกรงย ิง่ในหมู่พวกเจ้า” 168  

อิสลามจดัมนุษย์ทุกคนอยู่บนฐานแห่งความเสมอภาคด้านความ
เป็นมาและคุณค่าของความเป็นมนุษย์    และกําหนดความเสมอภาคระหว่าง
หญิงกบัชายอย่างเท่าเทยีมกนั เว้นแต่สิ่งท ีจํ่าเป็นต้องยกเว้นเท่านัน้  อัลลอฮฺ
ตรสัในคมัภร์ีอัลกุรอาน   

                                                                 

168 อัลกุรอานบท อัล-หุญุรอต 13  
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ความว่า “และบรรดามุอ์มนิชาย และบรรดามุอ์มินหญิงนัน้ บางส่วน
ของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลอือีกบางส่วน” 169   

และพระองค์ได้ตรสัว่า : 
 ความว่า ‚แล้วพระเจ้าของพวกเขา กต็อบรบัพวกเขาว่า 
แท้จริงข้าจะไม่ให้สญูเสียซึ่งงานของผู้ทาํงานคนหน่ึงคนใด 
ในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงกต็าม‛ 170  

ณ โอกาสนี้ ขอกล่าวข้อคดิบางประการ ดงัต่อไปนี้ :  

 ฉันสามารถท ี่จะกล่าวย ืนย ันอย่างถูกต้องว่า สตรีจะไม่ได้ร ับ
ความชอบธรรมด้านสิทธแิละความอิสระของนางในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้ 
นอกจากภายใต้ร่มเงาแห่งอิสลามเท่านัน้  ท ัง้นี้เนือ่งจากอิสลามคือศาสนาแห่ง
ฟากฟ้าท ีถู่กประทานลงมาจากระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ท ัง้ชายหญิง  ผู้รอบรู้ย ิ่งว่า
สิ่งไหนซึง่เหมาะแก่การดํารงชวีติของมนุษย์บนโลกนี้และในโลกหน้า 

 ไม่สมควรท ีจ่ะพจิารณาตดัสินอิสลามเพราะการกระทําของมุสลิม
บางคนเท่านัน้ หลายๆ คนท ีอ้่างว่าพวกเขาคอืส่วนหนึง่ของอิสลาม แต่แท้จริง
แล้วพวกเขามใิช่  อิสลามหาใช่เพยีงแค่การกล่าวคําปฏิญานตนเท่านัน้  ทว่า
อิสลามคอื หลกัศรทัธาและการกระทํา  ตวัอย่างเช่น บางคนอาจจะกล่าวเท ็จ  
หลอกลวง  กระทําความผดิบางประการกจ็รงิ  แต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลาม
สอนให้ทําเช่นนัน้หรอืสัง่ใช้ให้ทํา !! ด ังนัน้ อิสลาม คือวงกว้างท ี่ครอบคลุม
มุสลมิทุกคน ท ัง้คนท ีป่ฏิบัตทิําตามบทบัญญัตแิห่งอิสลามท ัง้หมดจนกระท ัง่ถ ึง
ข ัน้สมบูรณ์แบบ  หรอืคนท ีม่กัง่ายโดยเลอืกทําสิ่งต้องห้ามแล้วจําต้องรับการ

                                                                 

169 อัลกุรอานบท อัต-เตาะบะฮฺ 71 
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ลงโทษไม่โลกนี้กโ็ลกหน้า  แต่บุคคลประเภทนี้ไม่ถึงข ัน้ต้องออกจากรัว้แห่ง
อิสลาม เพยีงแค่ได้สมญานามว่า มุสลมิผู้ละเมดิหรอืผู้กระทําบาปเท่านัน้ 

  คําเรยีกร้อง ซึ่งฉันขอเรียกร้องทุกคนท ี่ไม่ใช่มุสลิม ณ ท ี่นี้ว่า  
ขอให้มอีิสระในการตดัสินและพจิารณา กล่าวคอื ไม่สมควรตามผู้อื่นท ัง้ในด้าน
แนวคดิและแนวปฏิบัตขิองเขา ขอให้เขาอ่านเรือ่งอิสลามตามท ี่ได้เข ียนไว้ใน
หนงัสือท ีเ่ช ือ่ถอืได้ เพือ่เขาจะได้ทําความเข้าใจเก ีย่วกบัอิสลามและระบบของ
อิสลามอย่างถูกต้อง อิสลามคือศาสนาแห่งพระเจ้า เมื่อ ผู้ใดอ่านเกี่ยวกับ
อิสลามด้วยจติอันบรสุิทธิท์ ีป่ราศจากความรู้สึกเอนเอียงเพราะศาสนาท ี่เขา
เคยนบัถอื พร้อมหลกีเลีย่งความอคตเิพราะเช ื้อชาติ ประกอบกับความ มุ่งมัน่
ในการแสวงหาความเท ีย่งตรงแล้วละก ็ฉนัเช ือ่ว่า ถ้าอัลลอฮฺประสงค์ พระองค์
ต้องมอบแสงนําทางในการค้นคว้าของเขาและพระองค์จะทรงช ี้ นําเขาไปย ัง
หนทางท ีเ่ท ีย่งตรงสําหรบัผู้ท ีพ่ระองค์ทรงประสงค์ให้เขาเป็นคนดอีย่างแน่แท้ 

 
 นกัแต่งหนงัสือสตรที่านหนึ่ง ช ื่อ  L. Veccia Vaglieri   ในหนังสือ

ของเธอท ีช่ ือ่ว่า "ปกป้องอิสลาม"  ท ัง้ๆ ท ีเ่ธอเองไม่ใช่มุสลมิ ได้กล่าวว่า “เพื่อ
หลกีเลีย่งจากแรงกระตุ้นของอุปนิสัยท ี่ไม่ด ีและผลพวงของมันท ี่จะตามมา 
ย่อมถอืว่าจําเป็นสําหรบักุลสตรที ีจ่กัต้องสวมใส่หญิาบและปกปิดร่างของเธอ
ท ัง้หมดเว้นแต่ส่วนท ีถ่อืว่าจําเป็นต้องเปิดเท่านัน้ นัน่ค ือ  ตาสองข้างและเท้า
สองข้าง เช่นนี้ใช่ว่าเป็นการไม่ให้เก ียรติต่อฐานะและความประสงค์ของเธอ 
หากแต่เพือ่ปกป้องตวัเธอให้พ้นจากอารมณ์ใคร่ของบรรดาชายท ัง้หลาย  และ
กฎอันสูงส่งในยุคเก่าแก่ท ีแ่ยกแยะบรรดาหญิงให้ออกห่างจากบรรดาชายและ
จรรยามารยาทท ีเ่ป็นผลพวงเนื่องจากการปฏิบัต ิตามกฎนี้   เป็นเหตุให้การ
ค้าประเวณอีย่างเป็นระบบในประเทศตะวนัออกเป็นสิ่งท ี่หาไม่เจอและไม่มีให้
เหน็ ยกเว้นเมือ่ตอนท ีค่นนอกเริม่เข้ามามอีิทธพิลและอํานาจเท่านัน้ ด ังนัน้ ถ้า
ไม่มใีครปฏิเสธคุณค่าของสิ่งด ีๆ  เหล่านี้ เราจําเป็นต้องสรุปว่า ธรรมเนียมการ
สวมใส่หญิาบคอืท ีม่าของสิ่งด ีๆ  ท ีเ่ปรยีบค่าไม่ได้สําหรบัสังคมมุสลมินัน่เอง” 
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และค าขอพรของเราในหว้งทา้ยก็คือ : 

“ 
มวลการสรรเสรญินัน้เป็นกรรมสิทธิข์องอัลลอฮฺเท่านัน้ 

” 

อับดุลเราะฮฺมาน  อับดุลกะรมี  อัซซหีะฮฺ 
กรุงรยิาด 11535 P.O. BOX 59565 

Email : alsheha@yahoo.com 
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