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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สิทธิของสตรีในอิสลามในฐานะผูหญิงทั่วไปในสังคม 
 
อิสลามไดบังคับใชใหกระทําความดีตอสตรี  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดกลาววา “คนมุอ

มิน(ผูศรัทธา)กับมุอมินดวยกัน เปรียบเสมือนสิ่งกอสรางที่แตละคนตางเสริมสรางความ
แข็งแรงซ่ึงกันและกัน”  แลวทานก็เอานิ้วมือทั้งสองขางมาสอดเขาหากัน 1  

- สตรี ไมวาจะเปนในฐานะพี่นองทางพอหรือทางแม  หรือญาติใกลชิด  พวกเขาคือ เครือ
ญาติที่อัลลอฮฺส่ังใหเชื่อมตอความสัมพันธระหวางกัน  ไมควรตัดขาดกัน เพราะการตัดขาดกันใน
เร่ืองนี้ถือวา เปนการเผชิญกับโทษมหันตซึ่งอัลลอฮฺตรัสวา  

رَْحاَمُكمْ ﴿
َ
ُعوا أ رِْض َوُيَقطِّ

َ
ن ُيْفِسُدوا يِف اْأل

َ
ْتُْم أ  ﴾َفَهْل َعَسيْتُْم إِن تََو

 ) ٢٢: حممد (
ความวา “ดังนั้น หวังกันวา หากพวกเจาผินหลังให(กับการอีมานแลว)
พวกเจาก็จะกอความเสียหายในแผนดินและตัดความสัมพันธทางเครือ
ญาติของพวกเจากระนั้นหรือ?” 2 

 
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “คนที่ตัดขาดทางเครือ

ญาติจะไมเขาสวรรค” 3 
การทําดีตอเครือญาติจะไดรับผลบุญเปนสองเทา  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความ

สันติจงมีแดทาน- กลาววา “การบริจาคทานใหกับคนยากไรไดผลบุญแหงการบริจาคทาน  
ถาไดบริจาคแกญาติผูใกลชิดจะไดรับสองผลบุญ คือ ผลบุญของการบริจาคทาน  และผล
บุญของการเชื่อมมิตรไมตรีในหมูเครือญาติ” 4 

 
- ถานางเปนเพื่อบานที่อยูใกลชิด  สําหรับนางคือสองสิทธิที่สมควรไดรับ  คือ สิทธิแหง

อิสลาม  และสิทธิแหงเพื่อนบาน   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 
ْ اهللاَ ﴿ َ َواْقبُُدوا ً َوبِِذي الُْقْر يِْن إِْحَسانا َ ِ ً َوبِالَْوا ْ بِِه َشيْئا وا ُ

 َوَال ترُْشِ
َ َواجْلَارِ  َتَاىَم َوالَْمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي الُْقْر ْ جْلُنُِب َوالصاِحِب ا َوا

 ) ٣٦: النساء ( ﴾بِاجلَنِب 

                                                 
1 เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๑/๑๘๒ เลขที่ ๔๖๗  
2 มุฮัมมัด ๒๒  
3 เศาะฮีฮฺ มุสลิม ๔/ ๑๙๘๑ เลขที่ ๒๕๕๖  
4 เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ ๓/ ๒๗๘ หมายเลข ๒๐๖๗  



2 

ความวา “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เปนภาคีกับพระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาทั้งสองและตอผูเปน
ญาติที่ใกลชิด และเด็กกําพราและผูขัดสน และเพื่อนบานใกลเคียงและ
เพื่อนที่หางไกล และเพื่อนเคียงขาง”5 

 
หนาที่ของผูที่ใกลชิดนาง ในฐานะเพื่อนบาน คือตองทําดีตอนาง  หมั่นรักษาคํามั่นสัญญา

ตอกัน  สงความชวยเหลือในยามที่นางตองการความชวยเหลือ  ทั้งในดานความจําเปนในการ
ดําเนินชีวิต หรือ เร่ืองอื่นๆ ที่นางตองการความชวยเหลือ  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความ
สันติจงมีแดทาน- กลาววา “มลาอิกะฮฺญิบรีล(เทวทูตของอัลลอฮฺ)ไดสั่งเสียฉันอยูเสมอเปน
เนืองนิจเพื่อใหทําดีตอเพื่อนบาน  จนทําใหฉันคิดเหมือนวาเขาตองการใหเพื่อนบาน
สามารถที่จะรับสวนแบงของมรดกไดดวย” 6 

นอกจากนี้แลว ยังเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่จะตองปกปองเกียรติ  และตัวของนาง  ไม
ทํารายและกลาวละเมิดดวยวาจาที่ไมสุภาพหรือการปฏิบัติตอนางอยางไมชอบธรรม  ทานศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน-  กลาววา “วัลลอฮฺ ! (ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ) เขา
คนนั้นไมศรัทธาพอ  วัลลอฮฺ ! เขายังไมศรัทธาพอ  วัลลอฮฺ ! เขายังไมศรัทธาพอ (ทานได
สาบานกับนามของอัลลอฮฺสามครั้ง)”   มีคนถามวา ใครเลาโอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ?  ทาน
ตอบวา “ผูซ่ึงเพื่อนบานของเขาไมปลอดภัยจากความชั่วของเขา” 7   

 
- เพื่อประกันสิทธิความชอบธรรมของนางในฐานะสตรีคนหนึ่ง   อิสลามจึงประกาศแก

มุสลิมทุกคนใหรับรูวา  การทําดีตอนางตลอดจนการชวยเหลือนาง  คือส่ิงที่มุสลิมทุกคนควรแขง
กันทํา และเชนนี้คือการงานที่ประเสริฐยิ่ง  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- 
กลาววา “ผูที่ออกตระเวนหาหญิงหมายและผูยากจน(เพื่อชวยเหลือ) เปรียบเสมือนคนที่
ออกตอสูในหนทางของอัลลอฮฺหรือคนที่หมั่นละหมาดกลางคืนและถือศีลอดกลางวัน” 8  

เหลาสาวกของทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดออกตระเวนอยางสมํ่าเสมอเพื่อไตถามขาว
คราวความทุกขสุขของเพื่อนบานของพวกเขา โดยเฉพาะผูยากไร  และพวกเขาใหความสําคัญตอ
บรรดาสตรีเปนพิเศษ รายงานโดยฏ็อลหะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวย
เถิด- ซึ่งกลาววา ทานอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวย
เถิด- ไดออกเดินจากบานในคํ่าคืนหนึ่ง ฉันจึงตามหลังเขาไปดวย  ทานไดเขาบานหลังหนึ่งแลวอีก
บานหนึ่งถัดไป   เมื่อถึงรุงเชาฉันไดเดินผานบานหลังนั้น ฉันเลยเขาไปดู  ปรากฎวามีหญิงวัยชรา
ตาบอดคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู  ฉันถามนางวา  ชายคนนั้นที่มาเมื่อวานเพื่อเหตุใด? นางตอบวา เขาคือ

                                                 
5 อัลกุรอาน บท อัน-นิสาอ ๓๖  
6 อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๓๙ หมายเลข  ๕๖๖๘  
7 อัลบุคอรีย ๕/๒๒๔๐ เลขที่ ๕๖๗๐  
8 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๕/๒๐๔๗ หมายเลข ๕๐๓๘  
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ผูชายที่ไดสัญญากับฉันเมื่อวันกอนที่ผานมาวาตองการชวยเหลือในสิ่งที่ฉันตองการ  สรางบานให
ฉัน และขจัดสิ่งเลวรายทั้งปวงใหออกหางจากตัวฉัน  ฏ็อลหะฮฺกลาวแกตัวเอง วา  “ฉันกําลัง
เสาะหาความผิดของอุมัรฺอีกหรือ ?” 

ที่ผานมาเปนเพียงแคการยกอางถึงสิทธิและหนาที่ของสตรีอยางกวาง ๆ  เพราะนอกจากนี้
ยังมีสิทธิและหนาที่อ่ืนๆ อีกมากมายซึ่งแตกแขนงมาจากสิทธิและหนาที่ดังกลาว   แตจะขอไม
อธิบายรายละเอียดลึกลงไปในหนังสือฉบับนี้เพราะเกรงวาจะยืดยาว   กระนั้นที่กลาวมาทั้งหมดก็
ไดทําใหประจักษแกเราแลวถึงภาพลักษณอันดีงามของอิสลามที่มีตอบรรดาสตรี 
 


