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บทนํา 
 
หนังสือเลมนี้ เปนโอวาทหรือคําสั่งเสีย 40 บท ที่เขียนโดย ดร.อิสมาอีล 
ลุตฟ จะปะกียา เนื่องในโอกาสงานสมรสบุตรีของทาน ซึ่งเปนภาษา
มลายู และไดรับการถายทอดเปนภาษาไทยอีกครั้งโดยซุฟอัม อุษมาน  

เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเปนขอคิดสี่สิบขอแกคูสามีภรรยา 
รวมทั้งแกผูปกครองของทั้งสองฝาย ซึ่งผูเขียนไดเปรียบวาเปน “พวง
ไขมุกในกลองดวงใจที่สลักเสลาดวยอีมาน” ของทั้งสองสามีภรรยา 
เปนขอคิดที่ทรงคุณคาเพื่อการสรางครอบครัวเปยมสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา 

ขออัลลอฮฺประทานบะเราะกะฮฺดวยหนังสือเลมนี้ แกผูอานและ
ผูปฏิบัติอยางจริงใจทุกคน อามีน 
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“ครอบครัวเปยมสุข” คือครอบครัวที่ไดเชื่อฟงอัลลอฮฺและปฏิบัติตาม
ซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อยางสําเร็จ
สมบูรณ  ทั้งนี้ เพราะซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ 
วะสัลลัมนั้น คือสวรรควิมานแหงโลกดุนยา ที่จะนําพาไปสูสรวงสวรรค
แหงโลกอาคิเราะฮฺ  

นี่คือความหมายของคําวา  "   "  (หะสะนะฮฺ หรือความดี
งาม) ในดุอาอที่วา  

א   א   א   
א 

ความวา โอองคอภิบาลแหงเรา ขอพระองคประทานใหเราใน
โลกนี้ซึ่งความดีงาม(หมายถึงความรูและการปฏิบัติตาม      
ซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) และใน
โลกหนาอีกหนึ่งความดีงาม(นั่นคือสวรรค) และขอพระองค
ปกปองเราจากการทรมานในนรกดวยเถิด 
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โอวาททั่วไป (25 โอวาท) 
 
 
 
 

1 ควรจะตองยําเกรงตออัลลอฮฺในทุกๆ กิจการ ไมวาจะเล็กหรือใหญ 
เพราะแทจริงแลว การยําเกรงตออัลลอฮฺนั้นคือ : 

 
1.1 สาเหตุใหญที่สุดสําหรับความสําเร็จบนโลกนี้และโลกหนา 

﴿ (#θà)̈?$# uρ ©!$# öΝä3 ª= yè s9 šχθ ßsÎ= øè? ∩⊄⊃⊃∪ ﴾ ) ٢٠٠: سورة آل عمران(  
ความวา และจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด เพื่อพวกเจาจะไดรับ
ความสําเร็จ 

 
1.2 เกณฑชี้วัดความมีเกียรติและความสูงสง ณ องคอัลลอฮฺ  

﴿ ¨β Î) ö/ ä3 tΒ tò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4 ﴾ )١٣ : ة احلجراتسور( 
ความวา แทจริงแลว ผูที่มีเกียรติที่สุดในหมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺ 
คือผูที่มีความยําเกรงที่สุดระหวางพวกเจา 

 
1.3 ประตูทางออกของความคับขันและประตูแหงริสกีที่อยู

นอกเหนือความคาดคิด 
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﴿ ⎯ tΒ uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yè øg s† … ã&©! % [` tøƒ xΧ ∩⊄∪  çµø% ã— ötƒuρ ô⎯ ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡ tF øt s† 4 ﴾ 
 )٣-٢: سورة الطالق (

ความวา และแมนผูใดยําเกรงตออัลลอฮฺแลวไซร พระองคจะ
ทําใหเขามีทางออก และจะทรงประทานริสกีแกเขา โดยที่เขา
มิไดคาดคิด 

 
1.4 เปนคําสั่งเสียของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

เพื่อใหตักวาหรือความยําเกรงเปนฐานหลักของความสัมพันธระหวาง
มนุษย โดยเฉพาะความสัมพันธที่เปยมดวยเมตตาและการปฏิบัติที่ดี
ระหวางสามีภรรยาในการสรางครอบครัวเปยมสุข 

 

2 ควรจะตองอิคลาศในการทําอิบาดะฮฺทุกประการตออัลลอฮฺเพียงผู
เดียว หามตั้งภาคีกับพระองค แมเพียงเล็กนอย เพราะชิริกหรือการตั้ง
ภาคีนั้นคือความอยุติธรรมที่ใหญหลวงของมนุษยผูหนึ่งตอตัวของเขา
เอง และมักจะนําตัวเขาและครอบครัวสูหุบเหวแหงความอัปยศและ
ความหายนะ ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ในจํานวนเครื่องหมายแหง
ความอิคลาศของคนผูหนึ่งตออัลลอฮฺ คือ 

2.1 การที่เขาปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ   
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในทุกๆ ภารกิจอิบาดะฮฺ รวมถึงในทุกวิถีทางการ
ดําเนินชีวิตของเขา เพราะกิจการใดๆ ก็ตามที่ขัดกับซุนนะฮฺของทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยอมเปนสิ่งอุตริ(บิดอะฮฺ)ที่ไมถูก
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ยอมรับและถูกอัลลอฮฺสาปแชง นี่คือความหมายของการที่เรายืนยันใน
คําปฏิญาณวา 

Aאא،א@ 
ความหมายก็คือ ฉันขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺ พระองคผูเปนที่พึ่งในชีวิตของฉัน และ
ขอปฏิญาณวามุหัมมัดนั้นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ผูเปน
แบบอยางในทุกกิจการแหงชีวิตฉัน 

 
2.2 การไมรองขอสิ่งใดๆ ที่ตนปรารถนา เวนแตขอจากอัลลอฮฺ

เทานั้น เพราะหาไดมีส่ิงใดอีกที่สามารถสนองตอบคํารองขอใดๆ นอก
จากอัลลอฮฺผูทรงเอกาพระองคเดียว นี่คือความหมายของคําพูดที่เรา
ยืนยันอยูเสมอวา  

﴿  x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ  ﴾ ) ٥  :الفاحتةسورة(  
ความวา แดพระองคเทานั้นที่ เราเคารพอิบาดะฮฺ และยัง
พระองคเทานั้นที่เราวอนขอความชวยเหลือ 

 
2.3 จะตองไม ตะวักกัล (พึ่งพา) ส่ิงอื่นใดในกิจการตางๆ เวนแต

พึ่งอัลลอฮฺเทานั้น ไมใชพึ่งมนุษย เงินตรา ความรู โครงการหรือวัตถุใดๆ 
ซึ่งมีสถานะเปนสาเหตุของความสําเร็จเทานั้น เพราะสิ่งเหลานีเ้ปนปจจยั
ที่อาจจะสูญสลายและสิ้นไป อีกทั้งไมสามารถใหความสําเร็จใดๆ นอก
จากอัลลอฮฺและความชวยเหลือของพระองคเทานั้น  



9 

﴿  ⎯ tΒ uρ ö≅ ©.uθtGtƒ ’ n? tã «!$# uθßγsù ÿ… çµç7 ó¡ym 4 ﴾  ) ٣: الطالق(  

ความวา และผูใดที่มอบการพึ่งพาตออัลลอฮฺแลว ดังนั้น
เพียงพอแลวกับพระองคที่จะคอยชวยเหลือเขา 

 
นี่คือความหมายของการที่คนผูหนึ่งเปนมุสลิมและมุสลิมะฮฺ 

 

3 พึงทราบเถิดวา รากฐานแหงความสมบูรณของชีวิตมนุษย ตาม
กฎเกณฑแหงอัลลอฮฺและซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม นั้น คือการรวมชีวิตกันเปนคูสามีภรรยา มิใชอยูคนเดียวอยาง
โดดเดี่ยว  

ดังนั้น นิกาหฺหรือการสมรสในมุมมองอิสลาม คือการยอมรับ
กฎเกณฑของอัลลอฮฺในดานการสนองตอบฟฏเราะฮฺ(ความตองการ
ด้ังเดิม) ดวยการทําตามแบบอยางซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ   
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในแงของวิธีปฏิบัติ ซึ่งอัลลอฮฺไดกําหนดไวเปนหนทาง
ที่มนุษยจะบรรลุสูความสมบูรณในชีวิตโลกและชีวิตอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺ
ไดตรัสวา  

﴿ ö/ ä3≈ oΨø)n= yz uρ %[`≡uρ ø— r& ∩∇∪  ﴾ ) ٨: سورة النبأ( 
ความวา และเราไดสรางใหพวกเจาเปนคูๆ  

 
พระองคยังไดตรัสอีกวา 
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﴿ (#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ ﴾)  ٣٢: سورة النور( 
ความวา และพวกเจา(ผูปกครองทั้งหลาย)จงจัดการสมรส
ใหกับผูเปนโสด(ไมวาชายหรือหญิง)ในหมูพวกเจา 

 
ดังนั้น จึงควรตองเครงครัดในการปฏิบัติตามแบบอยางของทาน

รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการดําเนินชีวิตครอบครัว
ตลอดไป เพื่อจะไดพบกับสวรรคแหงดุนยาและอาคิเราะฮฺดวยความสันติ
สุขสถาพร 
 

4  ควรจดจําไวเสมอวา นิอฺมัตสองประการที่เรียกวา “เราะหมะฮฺ” และ 
“มะวัดดะฮฺ” อันหมายถึงความรูสึกรักและความเอ็นดูเมตตานั้น เปน
การประทานจากอัลลอฮฺแกคูชีวิตสองสามีภรรยา อันเปรียบเสมือนไขมุก
สองเม็ดที่มีคายิ่งในกลองใจที่สลักเสลาดวยอีมานนั้น ซึ่งดวยนิอฺมัตสอง
ประการนี้ทั้งสองคนจะไดใชชีวิตคูอยางมีความสงบสุข อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿ ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3 Å¡àΡ r& % [`≡uρ ø— r& (# þθãΖ ä3 ó¡tF Ïj9 $ yγøŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_uρ 

Νà6uΖ ÷t/ Zο ¨Šuθ̈Β ºπyϑômu‘ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ï j9 tβρ ã©3 xtGtƒ ∩⊄⊇∪ ﴾ 
 )٢١ : رومسورة ال(

ความวา และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือ ทรง
สรางคูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจา เพื่อพวกเจาจะ
ไดมีความสุขอยูกับนาง และทรงทําใหมีความรักใครและความ
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เมตตาระหวางพวกเจา แทจริงในการนี้ แนนอน ยอมเปน
สัญญาณแกหมูชนผูใครครวญ 

 
ดวยเหตุนี้ เปนหนาที่ของคูสามีภรรยาที่ตองพยายามรดรินและ

ดูแลสองนิอฺมัตที่ทรงคุณคาดังกลาวใหเติบใหญ หรือขัดกลึงไขมุกทั้งสอง
เม็ดนั้นในหัวใจของแตละคน  หมั่นปฏิบัติอามัลศอลิหฺตางๆ  และ
คุณลักษณะที่สูงสง หางไกลจากการประพฤติปฏิบัติและลักษณะนิสัยที่
เสียหาย ที่มักจะกอความหายนะและดับคุณคาของสองนิอฺมัตอัน
ประเสริฐดังกลาว (ขออัลลอฮฺทรงเปนผูชวยเหลือ) 

 

5 จงจําไววา การสมรสเปนเหมือนการรวมบริษัทของสองสามีภรรยา ใน
การสรางครอบครัวและบานที่เปยมสุข เพื่อความปลอดภัยของตนและ
ลูกหลานในโลกนี้และโลกหนา ทุนของบริษัทดังกลาวคือความรักซึ่งกัน
เพื่ออัลลอฮฺ ผานความความเมตตาและความรักใครที่ อัลลอฮฺทรง
ประทานให ไมใชรักเพราะรูปลักษณ ทรัพยสิน หรือศักดิ์ศรีเกียรติยศใดๆ 
เพราะปจจัยเหลานี้อาจจะออนลงในวันหนึ่งขางหนา ในขณะที่ความรัก
เพื่ออัลลอฮฺนั้น เปนความรักที่ในเบื้องหลังของมันมีจิตวิญญาณแหง
ความยําเกรงคอยผูกมัดอยู เปนเสมือนเชือกอันแข็งแรงที่รอยรัดความรัก
และความเมตตาระหวางสามีภรรยาในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
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6 ควรตองทําความเขาใจถึงจุดประสงคของการสมรสในอิสลาม ซึ่งสวน
หนึ่งนั้นก็คือ 

6.1 เปนการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ ตามซุนนะฮฺของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

6.2  เปนการสรางความสมบูรณในดานศาสนาและชีวิต 
6.3 เพื่อขวนขวายความสงบทางจิตใจ สุขภาพกาย และความ

ปลอดโปรงของสติปญญา 
6.4 ปกปองและขยายวงศตระกูลที่ศอลิหฺ และคิลาฟะฮฺ (การสืบ

ทอด) บนหนาแผนดิน 
6.5  สรางครอบครัวเปยมสุขที่เปนรากฐานความเขมแข็งและ

ความสันติสุขของสังคมที่เจิดจรัส 
6.5 พิทักษปกปองความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 
 

7 พึงทราบเถิดวา ในจํานวนหลักสําคัญๆของครอบครัวเปยมสุขนั้นมี
ดังนี้ 

7.1 สามีที่ศอลิหฺ 
7.2 ภรรยาที่ศอลิหะฮฺ 
7.3 ลูกที่ศอลิหฺ 
7.4 บรรยากาศรอบขางที่ดี นั่นคือครอบครัวของทั้งฝายสามีและ
ภรรยา ญาติมิตรคนอื่นๆ รวมทั้งสังคมภายนอกและบานเมือง 
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8 ใชมารยาทตางๆ ของอิสลามในการคลุกคลีระหวางสามีภรรยาและ
ภายในครอบครัว เชนการกลาวสลาม การยิ้มทุกครั้งที่เจอและจากกัน 
โดยเฉพาะเวลาเขาหรือออกจากบาน ขยันหมั่นเพียรในการหาความรู 
ทําอิบาดะฮฺ ชวยเหลือผูอ่ืน และทํางานเลี้ยงชีพ มีใจโอบออมใหกับทุก
ฝาย อภัยซึ่งกันและกัน ใหเกียรติ รักใคร หยอกลอ ถอมตน ยอมรับใน
ความผิดพลาด ทําดี ชั่งใจ ทดแทนคุณ ออนโยน และมีความรูสึกรวมทั้ง
ยามทุกขและยามสุข แนแทวาอัลลอฮฺจะทรงประทานความเมตตาของ
พระองคให 
 

9 ดําเนินชีวิตครอบครัวตามระบอบอิสลาม โดยเฉพาะการปรึกษาหารือ
ในเรื่องตางๆ ระหวางสามีภรรยาและลูกๆ การรวมมือสงเสริมในสิ่งที่ดี
งามและเสริมสรางความยําเกรง  ใชความยุติธรรมในการตัดสิน 
รับผิดชอบตอหนาที่และสิ่งที่ไดรับอะมานะฮฺ ชอบชวยเหลือผูอ่ืน ให
ความสําคัญกับเวลา สะอาดทั้งในสวนที่เปดเผยและสวนที่ลับ มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยในบาน แตงตัวและประดับกายเพื่อใหนามองแก
กันและกัน มีความละอายที่จะทํามะอฺศิยัตและความชั่ว เขานอนแต
หัวค่ําและตื่นใหเร็วในชวงเชา ถาเปนไปไดใหต่ืนกอนเวลาละหมาดศุบหฺ 
แนแทวาชีวิตจะประสบกับความเจิดจรัส 
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10 พยายามรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมากในแตละวัน โดยใชแบบอยางของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยเฉพาะการละหมาดที่
มัสยิดสําหรับบุรุษ และการละหมาดในชวงเวลาแรกสําหรับมุสลิมะฮฺ ไม
วาที่บานหรือที่ทํางาน การละหมาดสุนัตเราะวาติบ การละหมาด
ตะฮัจุด วิติรฺ และฎหา การอานอัลกุรอานใหเปนวิริด คืออานอยาง
สม่ําเสมอทุกวัน ถาเปนไปไดอยางนอยวันละหนึ่งุซอหรือใหมากที่สุด
ตามความสามารถ เพราะอัลกุรอานคือแนวทางอันใหญหลวงยิ่งสําหรับ
มุอมินและเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเขาผูนั้นศรัทธาตอ
หลักศรัทธาทั้งหกประการ จงกลาวอิสติฆฺฟารฺใหมากรวมทั้งการเตาบะฮฺ
นะศูหาดวยการกลาววา 

FאE 
“ขาพระองคขออภัยโทษตออัลลอฮฺและขอคืนกลับสูพระองค” 

 
อยางนอยวันละรอยครั้งในยามเชาและรอยครั้งในยามเย็น รวมทั้งอาน
บทซิกิรฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในทุกเชาเย็น ใหอาน
บทซิกิรฺอ่ืนๆ ที่มีแนวทางจากซุนนะฮฺตามโอกาสและสถานที่ที่เหมาะสม 
ควรขอดุอาอเพื่อใหได รับลูกหลานที่ศอลิหฺและได รับบะเราะกะฮฺ
จากอัลลอฮฺตราบจนวันกิยามะฮฺ อีกทั้งตองขอดุอาอเพื่อใหไดรับความ
ปลอดภัยแกครอบครัวและลูกหลานทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

 ﴿  $ oΨ−/ u‘  ó=yδ  $ oΨs9  ô⎯ ÏΒ  $ uΖ Å_≡uρ ø— r&  $ oΨÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ  nο §è%  &⎥ ã⎫ ôã r&  $ oΨù= yè ô_$# uρ  š⎥⎫ É)−F ßϑù= Ï9 

$ ·Β$ tΒ Î) ﴾)  ٧٤ : الفرقانسورة(  
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ความวา โอผูอภิบาลแหงเรา โปรดประทานใหแกเราจาก
คูครองของเราและจากลูกหลานของเรา ซึ่งความรื่นรมยแก
สายตา และขอพระองคทําใหเราเปนผูนํา(ตัวอยางที่ดี)ของ
บรรดาผูยําเกรง 
 

11 จงใชความอดทนอยางสม่ําเสมอ เพราะความอดทนคือดวงไฟที่
แรงกลาซึ่งจะสองใหเห็นทางออกเมื่อยามเจอปญหา โดยที่บางครั้งเรา
เองไมไดคาดคิด และขอดุอาอใหมากเมื่อตองเผชิญกับบททดสอบ เชน
ความรูสึกไมพอใจตอการปฏิบัติตนและนิสัยสวนตัวของสามีหรือภรรยา 
หรือของครอบครัวทั้งสองฝาย ที่อาจจะไมสอดคลองกับความปรารถนา
ของแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงแรกของการใชชีวิตรวมกันฉันทสามี
ภรรยา ไมหึงหวงเกินขอบเขตเพราะมันคือความหายนะ แตละคนควร
พยายามสงวนตนไมใหเกิดปจจัยที่ เปนเหตุแหงความหึงหวง  เชน
ความสัมพันธระหวางชายหญิงนอกสมรสอยางไรขอบเขตทางศาสนา
หรือการอยูกันสองตอสอง เปนตน ควรตองกลาววิงวอนตออัลลอฮฺดวย
คํากลาววิงวอนตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ในยามที่ประสบปญหาความไมพอใจตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด เชนคํา
กลาววา 

Aאא،@ 
“โอ อัลลอฮฺ, อัลลอฮฺคือพระผูอภิบาลแหงขา ขาไมต้ังภาคี
ตอพระองคดวยสิ่งใดทั้งสิ้น” 
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Aא@ 

“มวลการสรรเสริญนั้น เปนสิทธิแห งอัลลอฮฺในทุกๆ
สภาวะการณ” 

 
A،@ 

“โอผูทรงชีวิน โอผูทรงดูแลปกครอง ขาขอความชวยเหลือ
ดวยเมตตาแหงพระองค” 

  
พรอมๆ กับการชุโกรฺ(ขอบคุณอัลลอฮฺ)ตอการประทานของ

พระองค ไมวาจะเล็กนอย นับประสาอะไรกับการประทานอันมากมาย 
ดวยคํากลาววา  

Aאאא@ 
“ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ซึ่งดวยการประทานแหงพระองค ส่ิง
ที่ดีตางๆ จึงไดสมบูรณ” 
 

และดวยการเชื่อฟงปฏิบัติตาม การสุูดชุโกรฺ เพราะการชุโกรฺคือต๋ัวแหง
การเพิ่มพูนปจจัยและการประทานที่เทาทวีจากอัลลอฮฺ พึงจําไววา 
ความอดทนและการชุโกรฺ คือลอสองวงที่จะนําผูศรัทธาคนหนึ่งสูจุด
ยอดแหงความเจริญในชีวิตทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
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12 หลีกใหหางจากการตกเปนเหยื่อของชัยฏอน ที่มักจะกระซิบ
กระซาบใหสามีภรรยาทะเลาะเบาะแวงและหยาราง ดวยอาการโกรธ 
โมโห ใจแคบ การเปรียบเปรย หรือการอางดวยเรื่องใดๆ เชนนอยใจ ใจ
รอน เปนตน หลีกเลี่ยงการใชคําพูดที่ไมมีมารยาท โดยเฉพาะคําพูดที่จะ
นําไปสูการหยาราง เพราะการหยารางคือส่ิงฮาลาลแตอัลลอฮฺทรงพิโรธ
ที่สุด เนื่องดวยวามันมักจะนํามาซึ่งความเสียหายตออนาคตของทั้งสามี
ภรรยาและลูกหลานของทั้งสอง ยิ่งถาหากเปนการหยารางที่ไมถูกตอง
(เฏาะลาก บิดอีย) ซึ่งเปนสิ่งตองหาม นั่นคือในชวงที่ภรรยามีรอบเดือน 
หลังคลอด หรือขณะตั้งครรภ (ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือ) ใหใชการไกล
เกลี่ยและสันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยงตางๆ ในครอบครัวอยาง
ถึงที่สุด โดยอาศัยหลักแหงความรักและความเมตตา แนแทวา อัลลอฮฺ
จะทรงประทานความชวยเหลือ 
 

13 แตละคนควรตองพยายามและขอดุอาอเพื่อใหไดลูกที่ศอลิหฺ ไม
เพียงเฉพาะที่สมบูรณดานรางกายหรือมีปญญาที่ฉลาดหลักแหลม อีก
ทั้งตองแบงเวลาใหมากที่สุดเพื่ออบรมเล้ียงดูบุตรทั้งกลางวันและ
กลางคืน เพราะลูกๆ คืออะมานะฮฺที่ตองดูแลและเปนความรับผิดชอบ
ของพอแมทั้งสองคน 
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14 หลีกหางจากชิริกทุกประเภท ส่ิงตองหามในเรื่องอะกีดะฮฺ ส่ิงอุตริ
ในเรื่องอิบาดะฮฺ ญาฮิลียะฮฺในเร่ืองอัคลากและความประพฤติ มะอฺศิยัต 
มุงกัรและฟะหฺชาอ โดยเฉพาะการคลุกคลีอยางเสรีระหวางชายหญิงที่
แตงงานกันได ประสาอะไรกับการอยูสองตอสอง ตองหลีกหางสิ่ง
ตองหามและสิ่งคลุมเครือ(ชุบฮะฮ)ในเร่ืองทรัพยสิน อาหารการกิน 
เสื้อผาและเครื่องใชตางๆ เพราะทั้งหมดนี้จะนําครอบครัวสูหุบเหวแหง
ความหายนะทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 

15 พยายามใฝหาความรูเพื่อการดํารงชีวิต และทํางานดวยความทุมเท
และขยันหมั่นเพียร เพื่อใหไดมาซึ่งรายไดที่ฮาลาลและมีความเปน      
บะเราะกะฮฺในการเติมเต็มความตองการของครัวเรือน อยาเปนคน
ลมเหลวไมมีงานทําโดยเด็ดขาด ตองปลูกฝงความรูสึก เกาะนาอะฮฺ คือ
ความรูสึกพอเพียง พอใจ และขอบคุณตอส่ิงที่อัลลอฮฺไดประทานริสกีให
แมเพียงเล็กนอย และควรประหยัดในการใชจายภายในบาน แตไมควร
ถึงกับตระหนี่ถี่เหนี่ยวหรือละโมบโลภมาก เพราะทั้งสองดานนั้นคือ
สาเหตุของความยากจนและความออนแอ ตองหางไกลจากนิสัย
สุรุยสุราย เพราะความสุรุยสุรายคือพี่นองของชัยฏอน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการใชไฟ น้ํา อาหาร เครื่องดื่มและเงินทอง แมเพียงเล็กนอยในทาง
ที่ตองหาม กลาวขอดุอาอเถิดวา 
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Aאא،א
א@ 

“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไดโปรดใหส่ิงฮาลาลของพระองค
เพียงพอสําหรับเราจากสิ่งที่หะรอม ไดโปรดประทานความ
ประเสริฐของพระองคใหเพียงพอแกเราโดยมิตองพึ่งสิ่งใด
นอกจากพระองค” 
 

16 ปลุกฟนหลักของการตักเตือนสั่งเสียซึ่งกันและกันในเรื่องความ
ถูกตอง และความอดทนอดกลั้น โดยการใหมีวงสนทนาพูดคุยเชิงอบรม
ในแตละสัปดาห เพื่อเปนการสนองตอดํารัสของอัลลอฮฺที่มีวา  

﴿ (# öθ|¹# uθs?uρ Èd, ysø9 $$ Î/ (# öθ|¹# uθ s?uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ﴾  ) ٣: سورة العصر( 
ความวา และจงสั่งเสียกันในความถูกตอง และจงสั่งเสียกันใน
ความอดทน 

   
ส่ิงนี้คือหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทําใหรอดพนจากการขาดทุน พรอม

ทั้ งตองศึกษาให รูทันความเปนไปในสังคมปจจุ บัน  โดยเฉพาะ
สถานการณของชาวมุสลิมและแผนการรายตางๆ ที่คอยคุกคามพวกเขา
และประชาชาติอ่ืนในสังคมโลก  

พยายามใหเกิดการเชิญชวน(ดะอฺวะฮฺ) โดยเริ่มจากผูใกลชิด
และตอไปยังมนุษยทั้งมวล โดยเปยมอิคลาศ ดวยเนื้อหา วิธีการ ที่เปยม
ดวยวิทยปญญา เพื่อปลดปลอยพวกเขาใหหลุดพนจากความมืดมน
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ของญาฮิลียะฮฺสูแสงสวางของอิสลามที่เที่ยงธรรม และพึงจําไววา 
วิธีการที่สําคัญที่สุดในการดะอฺวะฮฺคือการเรียกรองเชิญชวนสูความดี
งามและหักหามจากความประพฤติที่เลวทราม ซึ่งทั้งสองประการนี้คือ
ปจจัยสําคัญของความสําเร็จในชีวิตมนุษย 
 

17 ใหความสําคัญกับสุขภาพทั้งของรางกายและสติปญญา โดยการ
ออกกําลังกายทุกวัน การเลือกรับประทานที่ฮาลาลและมีประโยชน การ
รักษาความสะอาดของบาน เสื้อผา และเครื่องใชตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
เพราะนี่คือชองทางหนึ่งของความศรัทธา 

Aאאאא@ 
“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขาพระองคขอจากพระองคซึ่ง 
สุขภาพอนามัยที่ ดี/ความรอดพนทั้งในดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ” 

 

18 พยายามแสดงใหเห็นถึงสัญลักษณของอิสลามเทาที่สามารถจะทํา
ได ไมวาจะเปนดวยการแตงกาย บานชอง ยานพาหนะ พรอมๆ กับสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรู การปฏิบัติอามัล และการเชิญชวนสูอิสลาม 
อีกทั้งใหสรางจิตสํานึก วะลาอ (การผูกสัมพันธและเปนพรรคพวก) 
กับอัลลอฮฺ ศาสนทูต และบรรดาผูศรัทธา พรอมกับใหมีความเมตตา
กรุณาตอเพื่อนมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนมุสลิมหรือไมใชมุสลิม ดวยการ
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ขอดุอาอเพื่อใหพวกเขาไดรับการชี้ทาง และเชิญชวนพวกเขาสูศาสนา
แหงอัลลอฮฺและวิถีทางของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
อาศัยวิธีการที่ เป ยมดวยปญญา  โดยเฉพาะการเชิญชวนดวย
คุณลักษณะและมารยาทอันดีงาม อยาแข็งกราวหรือโหดเหี้ยม ควรให
ความสําคัญกับสันติวิธีมากกวาความแข็งกระดาง ตราบใดที่สันติวิธีใน
การแกปญหายังใชไดถึงแมจะไมเปดกวางมากนัก อีกทั้งตองอยูในกรอบ
ของ อัล-ญะมาอะฮฺ (การยึดมั่นกับกลุมที่ถูกตอง) ตามแนวทางของ    
อัลกุรอานและซุนนะฮฺ รวมถึงแนวปฏิบัติของเหลา อัส-สะลัฟ อัศ-ศอลิหฺ 
(บรรพบุรุษแหงอิสลามผูมีคุณธรรม) ควรตองเอาใจใสกับความเปนจริง
ในปจจุบันพรอมๆ กับการทําดีตอทุกๆ ฝาย 
 

19 ควรตองถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน และขวนขวายความ
ประเสริฐทั้งหลาย เชน การละหมาดตะรอวีหฺ วิติรฺ ดุอาอ อานอัลกุรอาน 
อยางนอยใหจบเลมหนึ่งครั้งภายในเดือนนี้ รวมทั้งอิอฺตีกาฟสิบวัน
สุดทายของเดือน พรอมๆ กับเหลาศอลิฮีนในมัสยิด และใหรวมละหมาด
อีดุลฟฏรฺและอีดุลอัฏหาที่ มุศ็อลลา (สนามละหมาด) ไมใชที่มัสยิด  
หลังจากนั้นควรที่จะถือศีลอดสุนัตอยางนอยเดือนละสามวันตลอดทั้งป 
ดวยความศรัทธาตออัลลอฮฺและไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือผล
บุญจากอัลลอฮฺเทานั้น 
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20 เพื่อส่ังสมความประเสริฐและความเพิ่มพูนแกทรัพยสมบัติของเรา 
ควรตองจายซะกาตทรัพยสินเมื่อครบจํานวนและวาระที่ตองจาย ใหใช
จายและบริจาคสวนหนึ่งของทรัพยสวนตัวในหนทางของอัลลอฮฺดวย
ความอิคลาศ โดยเฉพาะกับบรรดาผูขัดสนตอความชวยเหลือเทาที่เรา
สามารถจะทําได เร่ิมจากผูที่ใกลชิดเราที่สุดกอน นั่นคือภรรยาและลูกๆ 
หรือคนอื่นๆ ในครอบครัว ญาติมิตร ผูขัดสน ยากจน และบริจาคใหกับ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการเชิญชวนสูอิสลาม และหากเปนไปไดควร
เชือด อุฎหิยะฮฺ (เชือดเนื้อกุรบาน)ทุกๆ ปเมื่อถึงอีดุลอัฎหา 
 

21 ควรตั้งเจตนาที่จะทําหัจญถาหากอัลลอฮฺทรงประทานโอกาส 
ปจจัย และความพรอมดานสุขภาพ เพื่อการเยี่ยมเยียนบัยตุลลอฮฺ ณ 
มหานครมักกะฮฺ และตองพยายามอยางจริงจัง พรอมๆ กับการขอดุอาอ
จากอัลลอฮฺเพื่อใหบรรลุถึงประการตางๆ เหลานี้ไดอยางสมบูรณ และ
เมื่อใดที่อัลลอฮฺทรงกําหนดใหสามารถเดินทางไปทําหัจญแลว ควรตอง
ปฏิบัติภารกิจหัจญตามซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เพื่อใหไดรับผลบุญของ หัจญ มับรูร (หัจญที่ถูกตอบรับ) ซึ่งมัน
ไมมผีลตอบแทนใดๆ นอกจากสวรรค 
 

22 พึงจําไวเถิดวา พอแมของทั้งสามีภรรยาคือผูที่เปนหลักแหงความ
ผาสุกในชีวิตเรา พวกทานไดผานความเหน็ดเหนื่อยมาตั้งแตเราเกิด
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จนกระทั่งวันนี้ ดังนั้น ควรตองระลึกถึงคุณของพวกทานอยูเสมอดวยการ
ทําดี ดูแลอาหารการกิน เสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนตน ถามไถขาวคราว
แตละวัน เยี่ยมเยียน ใหเกียรติ ฟงคําตักเตือน และยอมรับประสบการณ
ชีวิตที่มีคุณคาจากพวกทาน ควรใหการปรนนิบัติในสิ่งที่พวกทานทั้งสอง
มีความตองการเทาที่สามารถจะใหได ตองคิดถึงพวกทานยามใดที่เรา
ไดรับความสุขสบาย โดยเฉพาะเมื่อพวกทานแกเฒาและไมมีพละกําลัง 
ถึงแมวาพวกทานอาจจะไมมีความจําเปนตอการปรนนิบัติดังกลาว เปน
หนาที่ที่เราตองใหการใชจายแกพวกทานเมื่อพวกทานจําเปนตองใช 
อยาไดอกตัญูตอพวกทานในสิ่งที่ถูกตองอยางเด็ดขาด อีกทั้งตอง
แสดงตนดวยความศิโรราบและออนนอมถอมตนแกพวกทาน อยาไดแข็ง
กระดางกับทั้งสองแมพวกทานจะผิดหรือโมโหโทสะอยูก็ตาม หากคน
หนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนไดเสียชีวิตกลับคืนสูความเมตตาของอัลลอฮฺ 
ใหหมั่นเยี่ยมกุโบรของทานและขอดุอาอใหทาน รวมทั้งใหหมั่นทําทาน
เปนเศาะดะเกาะฮฺญาริยะฮฺใหกับทาน นี่คือความหมายที่แทจริงของ
ความกตัญูที่มีตอบิดามารดา 
 

23 ควรตองใหเกียรติครูบาอาจารยและผูรูโดยทั่วไปอยูเสมอ พรอมทั้ง
พยายามเรียนเปนลูกศิษยกับครูที่มีความรูและปฏิบัติตามอัลกุรอานและ
ซุนนะฮฺ อีกทั้งมีความรอบรูเทาทันตอสถานการณปจจุบัน ซึ่งเปนที่รูจัก
กันในนาม  “อะฮฺ ลุซ ซิกรฺ” ตลอดทั้ งชีวิตของเราในโลกนี้  เพราะ
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ประชาชาติอิสลามถูกบัญชาใหหมั่นพยายามขวนขวายหาความรูทุก
เวลา         

A@FW١١٤E  
ความวา และจงกลาวเถิดวา โอ พระผูอภิบาลแหงขา ได
โปรดเพิ่มพูนความแกขาดวเถิด 

 
และใหใกลชิดกับบรรดาอุละมาอซึ่งเปนผูสืบทอดมรดกของ

เหลาศาสนทูต ใหนับถือครูอาจารยเปนผูตักเตือน โดยเฉพาะสําหรับ
ครอบครัวซึ่งตองผูกมัดความสัมพันธกับทานไวอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะ
ไดรับความบะเราะกะฮฺจากอัลลอฮฺ 
 

24 ควรตองมีความสัมพันธที่งามกับครอบครัวทั้งทางฝายสามีและ
ภรรยา ดวยการไถถามสารทุกขสุขดิบและการเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะใน
วันอีดทั้งสอง รวมถึงการชวยเหลือและใหของขวัญ โดยเฉพาะกับ
ลูกหลานๆ ของพี่นองทั้งสองฝาย และในยามที่พวกเขาประสบกับบท
ทดสอบ ความจําเปนหรือในโอกาสตางๆ  ไมกลาวถึงพวกเขานอกจาก
ดวยสิ่งที่ ดี  ปกปองรักษาชื่อเสียงอันดีงามของพวกเขาอยางเต็ม
ความสามารถ อยาไดปลอยใหความสัมพันธกับเครือญาติเหลานี้
พังทลายโดยเด็ดขาด 
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25 ควรตองมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบาน มิตรสหาย และ
ผูรวมงานในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะกับผูนํา เพราะพวกเขาเปรียบเสมือน
กําแพงที่คอยปกปองใหความปลอดภัยแกครอบครัวเรา อยาไดทะเลาะ
เบาะแวงหรือใจแคบกับพวกเขาโดยเด็ดขาด ไมวาในสถานการณใดก็
ตาม 

A      א א
@ 

“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไดโปรดชี้ทางพวกเขา เราขอจาก
พระองคใหประทานความดีตางๆ ของพวกเขาแกเรา และ
ขอพระองคคุมครองเราใหรอดพนจากความชั่วรายตางๆ 
ของพวกเขา” 
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โอวาทแดผูเปนสามี (5 โอวาท) 
 
 
 
 

26 จงจําไววา วินาทีที่เจากลาวคํารับนิกาหฺนั้น ยอมหมายถึงวาเจาได
ทําสัญญาผูกมัดที่แข็งแรงมั่นคงที่สุดในชีวิต ซึ่งอัลลอฮฺไดนิยามมันวา 

??  (สัญญาที่หนักแนน) เพราะฉะนั้นแลว ภรรยาของทาน
คืออะมานะฮฺที่อัลลอฮฺฝากไวกับทาน ซึ่งพระองคไดมีบัญชาและทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดส่ังกําชับหนักหนาใหทานยําเกรง
ตออัลลอฮฺอยางจริงจัง เพื่อใหพวกทานไดรวมชีวิตอยางผาสุกกับนาง 
และปฏิบัติคลุกคลีดวยจรรยามารยาทที่ทรงเกียรติ เรียกนางดวยการ
เรียกขานที่นาฟง ผูกใจใหชิดใกลและหวงแหนอยูเสมอ ถึงแมวาบางครั้ง
จําเปนตองจากกันไกลหางในบางเวลา จงใชดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

﴿ £⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/ 4 ﴾ )١٩ : نساءسورة ال(  
ความวา และจงคลุกคลีรวมกับพวกนางดวยดี 

 
และจงใชคําสั่งเสียของทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ที่วา 
A@) ٣٣٦١: صحيح اجلامع الصغري(  

ความวา ผูที่ดีที่สุดในหมูพวกเจา คือผูทีท่าํดีที่สุดตอภรรยา 
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27 ใหจาย นัฟเกาะฮฺ (ปจจัยดํารงชีพ) ที่ครบแกผูเปนภรรยา ทั้งที่
เปดเผยและไมเปดเผย ที่วาญิบและสุนัต ตามสถานะของผูเปนภรรยา
กอนที่จะรวมครองเรือนกับเจา เทาที่เจามีความสามารถจะทําได ไมวา
จะเปนที่พักอาศัย พาหนะ เสื้อผา อาหารการกิน การคลุกคลี และความ
จําเปนในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ รวมถึงนัฟเกาะฮฺที่ไมเปดเผย นั่นคือ
การอยูรวมกันฉันทสามีภรรยากับนาง อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 ﴿  ãΑ% y` Ìh9 $#  šχθ ãΒ≡§θs%  ’ n? tã  Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $#  $ yϑÎ/  Ÿ≅ Ò sù  ª!$#  óΟßγŸÒ ÷è t/  4’ n? tã  <Ù÷è t/ 

!$ yϑÎ/ uρ (#θà)xΡr& ô⎯ ÏΒ öΝÎγÏ9≡uθøΒ r& 4 ﴾)  ٣٤: سورة النساء(  

ความวา บรรดาชายนั้น คือผูที่ทําหนาที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดา
หญิง เนื่องดวยการที่อัลลอฮฺไดทรงใหบางคนของพวกเขา
(ผูชาย)เหนือกวาอีกบางคน(ผูหญิง) และดวยการที่พวกเขาได
จายไปจากทรัพยของพวกเขา(แกบรรดาภรรยา) 

 

28 พึงจําไววา สามีคือหัวหนาโดยรวมที่มีหนาที่รับผิดชอบตอความ
ปลอดภัยของครอบครัว ดังนั้นจงปกปองเลี้ยงดูลูกๆ และภรรยาใหพน
จากสิ่งชั่วรายหายนะในโลกนี้และไฟนรกในโลกหนา ส่ังสอนพวกเขา
ดวยความรูอิสลามในดานอะกีดะฮฺ(ความเชื่อ) อิบาดะฮฺ(การปฏิบัติ
ศาสนกิจ) และมุอามะลาต(การปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน) รวมทั้งในเรื่อง
มารยาทที่สูงสงตามหลักการของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ใหอบรมพวกเขา
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ตามวิถีทางอิสลามดวยวิธีการที่เปยมดวยปญญาอยางสม่ําเสมอและ
เทาทันตอปจจุบัน 
 

29 พยายามชมเชยความดีงามและความพิเศษของภรรยาดวยความ
จริงใจ พรอมทั้งใหคุณคาแกความสําเร็จ ความสูงสงในเรื่องตางๆ หรือ
การกระทําใดๆของนาง ดวยการชมเชยและใหของขวัญที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะตอส่ิงที่นางไดชวยเหลือภารกิจในบานที่เปนความรับผิดชอบ
ของสามี เพราะการชมเชยและการใหของขวัญที่คัดเลือกโดยใจที่เปยม
รักของสามีตอภรรยานั้น มีความหมายที่สงผลสูงยิ่งแกจิตใจของนางและ
สมาชิกครอบครัวเพื่อรวมสรางครอบครัวเปยมสุข 
 

30 ควรตองอดทนตอความบกพรอง ความผิดพลาด และความดื้อร้ัน
ของภรรยาในบางชวงบางเวลา พรอมทั้งยอมรับความบกพรองดังกลาว
ดวยใจที่เปดกวางและน้ําใจที่ใหอภัยโดยบริสุทธิ์และดวยการชั่งใจที่สูง
เปยม โดยเฉพาะในเวลาที่นางเหน็ดเหนื่อยและเครียดจากการทํางานใน
บานซึ่งนับเปนงานหนักสําหรับนาง หรือในยามที่เจาเองบกพรองในการ
ใหบริการและชวยเหลือนาง นับประสาอะไรกับชวงเวลาที่นางมีรอบ
เดือน หลังคลอดบุตร หรือกําลังตั้งครรภ เพราะความรูสึกของสตรีใน
ชวงเวลาเหลานี้ถือวาไมปรกติ  นี่ เปนการนอมรับตามพระบัญชา
ของอัลลอฮฺที่ไดมีคําสั่งวา 
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ÏµŠÏù #Zöyz #ZÏWŸ2 ﴾  ) ١٩: سورة النساء(  
ความวา และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี หากพวกเจาเกลียด
พวกนาง(อันเนื่องจากการประพฤติที่ไมสมควร พวกเจาอยาได
รีบรอนใชความแข็งกราวหรือหยารางกับนาง) เพราะอาจเปนไป
ไดวา การที่พวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็
ทรงใหมีในสิ่งนั้นซึ่งความดีอันมากมาย(สําหรับพวกเจาทั้งสอง) 

 
และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไดส่ังเสียวา 

 A ،אא   א ، 
 א  ،   ،

،א@) متفق عليه(  
ความวา จงสั่งเสียกันเถิด เพื่อใหปฏิบัติดีกับบรรดาสตรี เพราะ
พวกนางถูกสรางมาจากกระดูกซี่โครงขางซาย(ของอาดัม) และ
สวนที่คดงอที่สุดของกระดูกซี่โครงคือสวนบนสุด ถาทานแข็ง
ขืนจะดัดมันใหตรง(ดวยความแข็งกราว) ทานก็จะทําใหมันหัก 
และถาทานปลอยมันเชนนั้น  มันก็จะงออยูเหมือนเดิม ดังนั้น 
จงสั่งเสียกันใหปฏิบัติดีตอบรรดาสตรีเถิด 

 
ใหหมั่นขอดุอาอเพื่อใหปลอดภัยวา  
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@ 

“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไดโปรดประทานแกเราจากบรรดา
ภริยาและเชื้อสายของเราซึ่งความรื่นรมยแกสายตา และได
โปรดประทานใหเราเปนผูนําของบรรดาผูยําเกรง” 
 

Aאאא،א
אא@ 

“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไดโปรดปกปองเรา บรรดาภริยาของ
เรา และลูกหลานของเรา ใหรอดพนจากความชั่วรายและความ
โสมม แทจริง พระองคนั้นทรงรับฟงและรอบรูยิ่ง” 

  
และอยาไดเปนเชนผูคนประเภท “ดัยยูษฺ” นั่นคือผูที่สุขใจหรือ

พอใจกับการกระทําหะรอม(ตองหาม)ที่ภรรยาของตนประพฤติปฏิบัติ 
เพราะคนพวกนี้คือพรรคพวกของชาวนรก (ขออัลลอฮฺทรงปกปองเราให
รอดพนดวยเถิด) 
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โอวาทแดผูเปนภรรยา (5 โววาท) 
 
 
 
 

31 พึงจําไววาสามีของเธอคือผูจัดการในชีวิตครอบครัวของเธอ ดังนั้น
จงเชื่อฟงสามีของเธอในทุกๆ เร่ืองที่ไมเปนมะอฺศิยัต เพราะการเชื่อฟง
ของภรรยาตอสามีมักจะนํามาซ่ึงความรักใครที่เพิ่มข้ึน ไมเพียงเฉพาะ
ระหวางสามีภรรยาเทานั้น ทวามันจะซึมซาบสูสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ 
ควรชุโกรฺใหมากตอความดีงามของสามีแมจะเพียงเล็กนอย เพราะหนึ่ง
ในจํานวนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูหญิงตองตกนรกคือการปฏิเสธหรือไม
สํานึกตอนิอฺมัตตางๆ ของอัลลอฮฺที่ทรงประทานผานสามีของนาง 
(ขออัลลอฮฺทรงปกปองเราใหพนจากสิ่งนั้นดวยเถิด) 
 

32 ขานรับการเรียกรองของสามีดวยความงดงามนาดึงดูดอยางที่สุด 
จริงใจและอดทน แมในสถานการณใดก็ตาม และตองชั่งใจใหมากใน
ความเหน็ดเหนื่อยของสามีจากภารกิจการงาน ที่บางครั้งอาจจะทําให
เขาบกพรองในการดูแลเธอ ควรใหเวลาและความพยายามอยางเต็มที่
เพื่อปรนนิบัติเขาดวยความออนโยนที่เปยมลน โดยเฉพาะเวลาที่เขาคร่ํา
เครียด เพื่อวาเธอจะรวมอยูในหมูสตรีชาวสวรรค 
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33 เอาใจใสเร่ืองกลิ่นและสายตาของสามีที่มีตอเธอ อยาใหสามีของ
เธอไดกลิ่นและเห็นนอกเสียจากดวยสิ่งที่พึงควร มีกลิ่นหอมและภาพที่
ชวนมอง และตองเอาใจใสในเรื่องความหิว ความเหน็ดเหนื่อยงวงนอน
และความคร่ําเครียดตอปญหาหนึ่งปญหาใด เพราะสิ่งเหลานี้หากปลอย
ไวเชนนั้นมักจะเลยเถิดกอใหเกิดอารมณบูดบึ้งและการกระทําไมดี 
ดังนั้น จึงจําเปนตองเนนหนักการปรนนิบัติในชวงเวลาที่ละเอียดออน
เชนนี้ คือชวงของมื้ออาหาร ชวงพักผอนเวลากลางคืน และชวงของการ
ผอนคลายความเครียด แนแทวาชีวิตของเธอจะพบกับความสุข 
 

34 ควรตองดูแลรักษาบานเรือน ทรัพยสิน และเกียรติของสามี จากสิ่ง
ตางๆ  ที่อัลลอฮฺหามและไมเปนที่ประสงคของสามี โดยเฉพาะเมื่อเขาไม
อยูบาน ตองหางไกลจากการตอนรับและโดยเฉพาะอยางยิ่งการอยูสอง
ตอสองกับชายอื่นที่แตงงานกันได ถึงแมจะมีความสัมพันธดานเครือ
ญาติ เปนมิตรสหายหรือผูรับใชใกลตัวก็ตาม เพราะนั่นคือความเลว
ทรามที่จําเปนตองหลีกหาง (ขออัลลอฮฺทรงปกปองเราใหพนดวยเถิด) 
 

35 พยายามชวยเหลือสามีในการเลี้ยงดูลูกๆ และดูแลกิจการภายใน
บานอยางดี ดวยความขยันและรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยทั้งดุนยา
และอาคิเราะฮฺ และไมออกจากบานเวนแตดวยการอนุญาตและความ
พอใจของสามี และไมปฏิบัตศาสนกิจที่สุนัตซึ่งอาจจะกระทบตอการ
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ปรนนิบัติสามี ยกเวนเมื่อเขาอนุญาตแลว ไมพบและพูดคุยกับชายอื่นไม
วาจะโดยตรงหรือโดยโทรศัพท ฯลฯ ยกเวนเมื่อสามีอยูดวยหรือไดรับ
อนุญาตจากเขา โดยตองคํานึงถึงกรอบบทบัญญัติของ อัลลอฮฺ  

แนแทวาครอบครัวของเธอจะประสบกับความสุข 
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โอวาทแดผูปกครอง (5 โอวาท) 
 
 
 
 

36 ควรตองขอบคุณอยางสม่ําเสมอตออัลลอฮฺผูทรงยิ่งดวยความรูและ
ปรีชาญาณ  ที่ไดประทานการครองคูแกลูกๆ ทั้งสอง บนฐานแหง
กฎเกณฑของพระองคที่เปยมยิ่งดวยปญญา พรอมทั้งหมั่นขอดุอาอ
ใหอัลลอฮฺประทานความปลอดภัยแกทั้งสอง และเพื่อใหไดรับลูกหลานที่
ศอลิหฺและที่อัลลอฮฺประทานบะเราะกะฮฺสืบไปจนวันกิยามะฮฺ 
 

37 ใหความอิสระแกทั้งสองและการดูแลเอาใจใสที่ดี ดวยใจรักและ
เมตตา รวมทั้งคิดในแงดีตอการประพฤติตนของทั้งสอง และตองหมั่น
ซักถามขาวคราวของทั้งสองคนและของลูกๆ ดวยความเปนหวง ไม
กลาวถึงความเปนอยูของทั้งสองตอหนาพวกเขาเอง หรือตอหนาคนอื่น 
นอกเสียจากดวยสิ่งที่ดีและนาฟง และใหคําตักเตือนแกทั้งสองดวย
วิธีการที่เปยมดวยปญญา แตไมควรถึงกับสงผลกระทบตอเสรีภาพของ
พวกเขา เพราะเขาไปยุงเกี่ยวมากเกินควรในเรื่องครอบครัว ตราบใดที่ไม
ขัดกับหลักคําสอนอิสลาม 
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38 พยายามชวยเหลือทั้งสองคนในชวงแรกของการอยูรวมกันเปน
ครอบครัวเดียว เมื่อพวกเขาตองการความชวยเหลือ และโดยเฉพาะใน
สถานการณที่เปนบททดสอบของชีวิต ดวยความอดทนและยุติธรรม
ระหวางทั้งผูเปนเขยและผูเปนสะใภ อีกทั้งควรใหการเอาใจใสเฉพาะแก
ลูกๆ ของพวกเขา ซึ่งคือหลานๆ ของเราเอง 
 

39 อยาหวังในสิ่งใดๆ ที่เปนวัตถุจากทั้งสองอยางเด็ดขาด แตทวาสิ่งที่
ควรจะหวังคือความรักและความสุขในชีวิตครอบครัวของพวกเขา บน
หลักแห งความพึ งพอใจของอั ลลอ ฮฺ  รวมทั้ ง ให วิ สั ยทัศน และ
ประสบการณที่ดีตออนาคตของครอบครัว และควรตองอดทนใหมากตอ
การประพฤติที่ยังดิบของทั้งสองตอผูหลักผูใหญ ซึ่งอาจจะไมงดงามและ
ไมสอดคลองกับความรูสึกของเรา โดยเฉพาะในชวงแรกของการรวม
ครองคูของพวกเขา 
 

40 พยายามทําใหเราเปนศูนยกลางของการสานสายใยความรัก
ระหวางลูกเขยและสะใภทุกๆ คน โดยเฉพาะกับคูครองมือใหม เพื่อให
ไดรับการดูแลและความรักใครจากเขยและสะใภคนอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากเขยและสะใภที่มีอายุมากกวา ทางที่ดีที่สุดควรจัดใหมีการ
พบปะสังสรรคทุกๆ ปสําหรับลูกๆ หลานๆ ดวยกิจกรรมที่เสริมสราง
ความรักใครและสุขสันต เชนวันหนึ่งวันใดในจํานวนวันตัชรีก นอกจากนี้ 
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ควรจะตองเปนเหมือนรมเงาในยามที่พวกเขามีความทุกขรอน และเปน
น้ําทิพยในยามที่พวกเขาถูกทํารายโดยชัยฏอน พรอมๆ กับตองเปน
เหมือนดังศาลที่พรอมจะรับฟงและไกลเกลี่ยขอพิพาท ที่มิอาจจะแกไข
โดยทั้งสองเพียงลําพัง ดวยความชั่งใจ ความยําเกรงและปญญาที่หลัก
แหลมยิ่งอยางที่สุด 
 

אאאאא 
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บทสงทาย 
 

ทายที่สุดนี้ ใครขอจบโอวาทเหลานี้ดวยคําสั่งเสียของทานนบีอิบรอฮีม
และนบียะอฺกูบ (ขอความสันติสุขจงประสบแดทั้งสอง) ซึ่งไดส่ังเสีย
ลูกหลานของพวกทานวา  

﴿ ¢©Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©!$# 4’ s∀sÜô¹ $# ãΝä3s9 t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿξ sù £⎯è?θ ßϑ s? ω Î) ΟçFΡr&uρ 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ﴾) ١٣٢ : بقرةسورة ال(  
ความวา โอ ลูกๆ ของเรา แทจริงอัลลอฮฺไดเลือกสรรศาสนา
(อิสลาม)ใหแกพวกเจาแลว ดังนั้น พวกเจาอยาไดเสียชีวิตเวน
แตพวกเจาจะอยู ในฐานะมุสลิม(ผูยึดมั่นในคําสอนของ
ศาสนา) 

 
ทั้งหลายนั้นคือ วะศิยัต ที่เปนไขมุกสี่สิบเม็ด ซึ่งไดรับการเสริม

แตงดวยความเห็นชอบจากคุณพอทาน โตะครูหะยีอับดุรเราะหมาน บิน 
หะยีอับดุลละตีฟ (ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง) สําหรับลูกๆ ที่รักทุกคน และ
สําหรับพี่นองมุสลิม/มุสลิมะฮฺที่ รักทุกทาน เพื่อเปนสัมภาระตลอด
เสนทางแหงชีวิตสูมรรคาแหงความโปรดปรานของอัลลอฮฺและสรวง
สวรรคในโลกหนาอันสถาพร อามีน ยา ร็อบบัล อาละมีน 

 
 اِهللا ِإلَى أَْمِري َوأُفَوُِّض َولَكُْم ِلي اَهللا َوأَْسَتْغِفُر َهذَا قَْوِلي أَقُْولُ
 .ِبالِْعَباِد َبِصْيٌر اَهللا ِإنَّ
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للَُّهمَّ   ْيمُ    َيا   َرْحمنُ    َيا   اهللاُ    َيا     ، ا لَْعْرشِ     َربَّ    َيا   كَِر لَْعِظْيم    ا  أَْسأَلُكَ    ا
 وََِألْوالَِدَنا        لََنا   الَْوَصاَيا     هِذهِ    ُتَباِركَ     أَنْ      الُْعلَى،     َوِصفَاِتكَ    الُْحْسَنى    ِبأَْسَماِئكَ  
 .الَْمَماِت ْعَدَوَب الَْحَياِة ِفي َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْسِلِمْيَن َوِلذُرَِّياِتَنا

 َوَباِركْ     كُلِِّهمْ   َوذُرَِّياِتَنا       أَْوالَِدَنا       َوُشُؤْونَ     كُلََّها   ُشُؤْوَنَنا    لََنا   أَْصِلحْ   اللَُّهمَّ  
 الُْهَدى    َوَيسِّرِ      الُْمْسَتِقْيمِ    ِصَراِطكَ    ِإلَى    َجِمْيًعا   َواْهِدِهمْ        الدِّْيِن،        َيْومِ    ِإلَى    لَُهمْ 
 اْسُتْرَعْوَراِتِهمْ       اللَُّهمَّ  .     َمْحُرْوًما     َوالَ      َشِقيا  ِمْنُهمْ   أََحًدا     َوالَ    ْمَتْجَعلْهُ   َوالَ  .   لَُهمْ 

 َوِمنْ    ِخَياَنةٍ    كُلِّ   َوِمنْ    كَْربٍ    كُلِّ   َوِمنْ    ُسْوءِ   كُلِّ   ِمنْ   َواْحفَظُْهمْ     َرْوَعاِتِهمْ      َوأَِمنْ   
. الرَّاِحِمْينَ      أَْرَحمُ     َوُهوَ    َحاِفظًا    َخْيرٌ   فَاهللاُ    َبطَنَ   َوَما    ِمْنَها   ظََهرَ   َما   الِْفَتنِ    ُسْوءِ 
. الُْحْسَنى    َولَُهمُ    لََنا   َواكُْتبْ   .     اَْألِخَرةِ    َوَعذَاِب الدُّْنَيا َبالَِء كُلِّ ِمْن َعاِفِهْم اللَُّهمَّ

قُْهمُ     .     ِسَواكَ    َعمَّنْ   ِبفَْضِلكَ   َوأَغِْنِهمْ     َحَراِمكَ     َعنْ   ِبَحالَِلكَ    َواكِْفِهمْ    ُز ْر ا  َو
 اغِْفرْ    َربََّنا  .     الرَّاِحِمْينَ        أَْرَحمَ     َيا   ِبَرْحَمِتكَ    َواَْألِخَرةِ       الدُّْنَيا     ِفي   الُْعلَى    َجاتِ  الدَّرَ   
 أَنْ   اَْوِزْعِني      َربِّ  .   الِْحَسابِ     َيقُْومُ    َيْومَ    َوالُْمْؤِمَناتِ       َوِللُْمْؤِمِنْينَ     َوِلَواِلَديَّ       ِليْ 

 َتْرَضاه،    َصاِلًحا   أَْعَملَ    َوأَنْ     َواِلَديَّ      َوَعلَى    َعلَىَّ   اْنَعْمتَ    الَِّتي    ِنْعَمَتكَ   اَْشكُرَ 
 لََنا   َهبْ   َربِّ  .   الُْمْسِلِمْينَ    ِمنَ   َوِإنِّي     ِإلَْيكَ    ُتْبتُ   ِإنِّيْ    ذُرَِّيِتيْ     ِفي   ِليْ   َوأَْصِلحْ  
 ُهمْ   َدْوسَ   الِْفرْ    َيِرثُْونَ     الَِّذْينَ     ِمنَ   َجِمْيًعا   َوأْجَعلَْنا   .   ِبالصَّاِلِحْينَ     َوأَلِْحقَْنا     ُحكًْما 

بََّنا  .     َخاِلُدْونَ      ِفْيَها  َتْرَحْمَنا     لََنا   َتْغِفرْ   لَمْ   َوِإنْ     أَْنفَُسَنا    ظَلَْمَنا   َر  ِمنَ   لََنكُْوَننَّ    َو
لَْخاِسِرْينِ    بََّنا    َتَوكَّلَْنا    اهللاِ    َعلَى .     ا ِلِمْينَ     ِللْقَْومِ    ِفْتَنةً   َتْجَعلَْنا   الَ   َر لظَّا َنجَِّنا    ا  َو
 قَْوِمَنا    َوَبْينَ    َبْيَنَنا   افَْتحْ    َربََّنا    َتَوكَّلَْنا    اهللاِ    َعلَى .     الْكَاِفِرْينَ      الْقَْومِ     ِمنَ   ِبَرْحَمِتكَ  

 أَْعُينٍ    قُرَّةَ    َوذُرَِّياِتَنا       أَْزَواِجَنا       ِمنْ   لََنا   َهبْ   َربََّنا  .   الْفَاِتِحْينَ     َخْيرُ   َوأَْنتَ     ِبالَْحقِّ  
 أَقَْداَمَنا      َوثَبِّتْ    أَْمِرَنا     ِفيْ   َواْسَرافََنا      ذُُنْوَبَنا     لََنا   اغِْفرْ    بََّنا رَ .       ِإَماًما     ِللُْمتَِّقْينَ   َواْجَعلَْنا   
 َحَسَنةً   اآلِخَرةِ      َوِفي    َحَسَنةً   الدُّْنياَ     ِفي   آِتناَ    َربَّناَ  .   الْكَاِفِرْينَ      الْقَْومِ     َعلَى   َواْنُصْرَنا    
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 ِإنَّكَ    َعلَْيَنا   َوُتبْ      الَْعِلْيم    السَِّمْيعُ    ْنتَ أَ   ِإنَّكَ    ِمنَّا   َتقَبَّلْ   َربََّنا  .   النَّارِ     َعذَابَ     َوِقناَ  
 .الرَِّحْيُم التََّواُب أَْنَت

 

   .أَْجَمِعْيَن  َوَسلََّم َوَصْحِبِه آِلِه َوَعلَى ُمَحمٍَّد َنِبيَِّنا َعلَى اُهللا َوَصلِّى 
 َوالَْحْمدُ     ْرَسِلْيَنالْمُ    َعلَى   َوَسالَمٌ    َيِصفُْونَ    َعمَّا   الِْعزَّةِ     َربِّ    َربِّكَ    ُسْبَحانَ 

 .الَْعالَِمْيَن  َربِّ ِِهللا
   .وبركاته  اهللا ورمحة عليكم والسالم
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