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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การครองชีวิตคู่ 

มวลการสรรเสริญทัง้หลายเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ 
ขอความศานติและความจ าเริญจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺองค์
เดียวเท่านัน้  ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์ และข้าพเจ้าขอ
ปฏิญาณว่ามหุมัมดัเป็นบ่าวและเราะสลูของพระองค์ 

สิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก
คือครอบครัว ทัง้ยามที่อยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้าน  พืน้ฐานของ
ครอบครัวนัน้ประกอบจากสามีและภรรยา  ซึ่งศาสนาอิสลามได้
ก าหนดบทบัญญัติและขอบเขตต่าง ๆ ที่คู่สามีภรรยาจะต้อง
ด ารงไว้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  ซึ่งจะน าไปสู่ความ
สงบสขุในสงัคมนั่นเอง ดังนี ้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสิ่งส าคัญบาง
ประการที่จะน าคู่สามีภรรยาไปสู่การครองชีวิตคู่ให้เติบโตอยู่
อย่างมัน่คง 
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ประการแรก  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสร้างสตรีมาจาก
บุรุษเพ่ือให้เขาเคียงคู่กับนาง พระองค์ตรัสว่า 

َها ﴿ يُّ
َ
أ وا   ٱنلَّاس   َيَٰٓ م   ٱتَّق  ِي َربَّك  م ٱَّلَّ ِن َخلََقك   ِمۡنَها وََخلَقَ  َوَِٰحَدة   نَّۡفس   م 
 [  ١:  النساء] ﴾ َزوَۡجَها

ความว่า “มนุษยชาติทัง้หลาย  จงย าเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าผู้
ทรงบงัเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึง่ (อาดมั) และได้ทรงบังเกิดจาก
ชีวิตนัน้ซึง่คู่ครองของเขา” (อนันิสาอ์: 1) 
 

อิบนุกะษีร  กล่าวว่า “และพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงสร้าง
คู่ครองของชีวิตนัน้  คือหะวา  อะลัยฮัสสลาม  ขึน้จากชีวิตนัน้เอง 
กล่าวคือ  นางถูกสร้างจากกระดูกซ่ีโครงด้านซ้ายส่วนหลังของ
อาดมัในขณะท่ีท่านนอนหลบั ครัน้เม่ือท่านตื่นขึน้มาพบนาง ท่าน
ก็แปลกใจในตวันาง จากนัน้ไม่นานท่านก็มีใจให้นาง  และนางก็มี
ใจให้ท่านเช่นกนั” (ตฟัสีรอิบนกุะษีร เล่ม 3 หน้า 333) 

และมีรายงานจากอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  ว่า 
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  

َة ُخلَِقْت ِمْن ِضلَع  ، لنَِّساءِ اْستَوُْصْوا بِا  » 
َ
لَْمْرأ لَِع  ،َفإِنَّ ا ء  ِِف الضِّ ْعَوَج ََشْ

َ
نَّ أ َوِإ

ْعاَلهُ 
َ
  [ ١641ومسلم برقم  333١رواه ابلخاري برقم ] « أ
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ความว่า “ท่านทัง้หลายจงปฏิบัติตามค าสั่งเสียของฉันเก่ียวกับ
บรรดาสตรี แท้จริงสตรีนัน้ถกูสร้างมาจากกระดูกซ่ีโครง  และส่วน
ท่ีคดงอท่ีสดุของซ่ีโครงนัน้คือส่วนบนของมัน" (บันทึกโดยอัล-บุคอ
รียฺ หะดีษเลขท่ี 3331 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 1468) 

ประการต่อมาคือ  พระองค์อัลลอฮฺทรงท าให้สตรีนัน้
เป็นที่พกัพิงของบุรุษ พระองค์ตรัสว่า 

وَ ﴿ ِي ۞ه  م ٱَّلَّ ِن َخلََقك  نَ  َزوَۡجَها مِۡنَها وََجَعَل  َوَِٰحَدة   نَّۡفس   م   ﴾ إََِلَۡها   لِيَۡسك 
 [  ١11: األعراف]

 

ความว่า “พระองค์นัน้คือผู้ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้าจากชีวิตเดียว 
และได้ทรงให้มีขึน้จากชีวิตนัน้ซึง่คู่ครองของชีวิตนัน้เพ่ือชีวิตนัน้
จะได้มีความสงบสขุกับนาง” (อลัอะอฺรอฟ: 189) 
 

หากมนษุย์เราใช้บ้านหรือที่พกัอาศยัเพ่ือปกปิดร่างกาย 
และเพ่ือป้องกันพวกเขาในยามร้อนและหนาว  เช่นเดียวกันนี ้
ภรรยาก็เป็นเหมือนที่พ านักของสามี  เพ่ือให้เขาเกิดความมั่นใจ
เมื่อมีนาง และรู้สกึอบอุ่นและสบายใจเมื่ออยู่ใกล้นาง 

 



 

6 

 ประการต่อมาคือ  สามีและภรรยานั น้ปกปิดและ 
ป้องกันซึ่งกันและกัน  ดังที่อัลลอฮฺ   ตะอาลา  ได้ทรงกล่าว
เปรียบเทียบสามีภรรยาไว้ โดยพระองค์ตรัสว่า 

نَّ  ﴿ مۡ  ِِلَاس   ه  نت مۡ  لَّك 
َ
نَّ   ِِلَاس   َوأ  [١1١: ابلقرة] ﴾ لَّه 

ความว่า “นางทัง้หลายนัน้คือเคร่ืองนุ่มห่มของพวกเจ้า  และ
พวกเจ้าก็คือเคร่ืองนุ่งห่มของพวกนาง” (อลับะเกาะเราะฮฺ: 187)  
 
 ประการต่อมาคือ สามีจะต้องให้เกียรติสตรี  และไม่ดู
ถูกเหยียดหยามพวกนาง  อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ทรงสั่งใช้ให้สามี
จัดหาที่พักอาศัย  อาหาร  และเคร่ืองนุ่ งห่มแก่นางในลักษณะ
เดียวกับที่ตนมี พระองค์ตรัสว่า 

نَّ  ﴿ ۡسِكن وه 
َ
ِن َسَكنت م َحۡيث   مِنۡ  أ مۡ  م   [4:  الطالق] ﴾ و ۡجِدك 

ความว่า “จงให้พวกนางพ านักอยู่   ณ  ที่พวกเจ้าพ านักอยู่ตาม
ฐานะของพวกเจ้า” (อฏัเฏาะลาก: 6) 

เมื่อมุอาวิยะฮฺ  อิบนฺ   หัยดะฮฺ ได้ถามท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เก่ียวกับสิทธิของภรรยาที่พึงได้รับ
จากสามี ท่านกล่าวว่า 
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ا َطِعْمَت، » ْن ُتْطِعَمَها إِذَ
َ
ا اْكتََسيَْت  أ ْو  –َوتَْكُسَوَها إِذَ

َ
َوََل تَْْضِِب  –اْكتََسْبَت : أ

ْر ِإَلَّ ِِف ابْلَيِْت َوََل  الْوَْجَه، َوََل تَُقبِّْح، ُُ ْه  [2١62برقم  أبو داودرواه ]  «  تَ

ความว่า “ท่านจะต้องให้อาหารแก่นางเมื่อท่านรับประทาน
อาหาร ให้เคร่ืองนุ่มห่มแก่นางเมื่อท่านสวมใส่เคร่ืองนุ่งห่ม  อย่า
ตบหน้านาง อย่าด่าทอนาง  และอย่าทิง้นางไว้ล าพังนอกบ้าน” 
(บันทกึโดยอบูดาวดุ หะดีษเลขที่ 2142  )  
 
 ประการต่อมาคือ  สามีภรรยาจะต้องมีความรักความ
เมตตาซึง่กันและกัน อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ۦ   وَمِنۡ  ﴿ َٰتِهِ نۡ  ءَاَي
َ
م َخلَقَ  أ ِنۡ  َلك  مۡ  م  ِسك  نف 

َ
ۡزَوَٰٗجا أ

َ
ا   أ ن و  ِتَۡسك   وََجَعَل  إََِلَۡها ل 

م ةٗ  بَۡينَك  َودَّ َٰلِكَ  ِف  إِنَّ  َورَۡۡحَة    مَّ َِقۡوم   ٓأَلَيَٰت   َذ ونَ  ل  ر   [  2١: الروم] ﴾ ٢١ َيَتَفكَّ

ความว่า “และหนึ่งจากสัญญาณทัง้หลายของพระองค์คือ  ทรง
สร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตวัของพวกเจ้า เพ่ือพวกเจ้าจะได้
มีความสขุอยู่กับนาง และทรงให้มีความรักใคร่และความเมตตา
ระหว่างพวกเจ้า แท้จริงสิ่งเหล่านีย่้อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้
ใคร่ครวญ” (อรัรูม: 21) 
 

 อบุล อสัวดั อดัดอุะลีย์ กล่าวว่า 
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َ ّنِّ مِ  وَ ـفْ ي العَ ذِ خُ    ِِ يترَ وْ  ِِف سَ ِق طِ نْ َل تَ وَ  ِت دَّ وَ  مَ ِم يْ دِ ـتَ سْ  َ   نيَ  
َ
 بَض غْ أ

  رَ ّنِّ إِ فَ   
َ
َ عَ مَ تَ إِذَا اجْ  ىاألذَ وَ  رِ دْ ِِف الَص  بَّ الُ  يُت أ  بهَ ذْ يَ  ب  ث الُ بَ لْ يَ  مْ ا ل

   เธอจงอภยัให้แก่ฉันเพ่ือที่รักเราจะได้ยืนยาว 
   อย่าได้พดูสิ่งฉันไม่ชอบขณะที่ฉันก าลงัโกรธ 

   เพราะความรักกับความขุ่นเคืองไม่พอใจนัน้ 
   หากมีอยู่ด้วยกันไม่นานความรักก็คงจางหายไป 

 ส่วนหนึง่จากแนวทางการปฏิรูปชีวิตการแต่งงานคือ สิทธิ
และหน้าท่ีท่ีสามีภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันนัน้จะต้องมีพืน้ฐานจาก
ขนบธรรมเนียม  มารยาทอันดีงาม  และความชอบธรรม อัลลอฮฺ 
ตะอาลา ตรัสว่า 

نَّ  ﴿ وه  وِف   وَََعِِش   [١١:  النساء] ﴾ بِٱلَۡمۡعر 

ความว่า “และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี” (อนันิสาอ์: 19) 
 

 และพระองค์ตรัสว่า 

نَّ ﴿  ِي مِۡثل   َولَه  وِف   َعلَۡيهِنَّ  ٱَّلَّ  [221: ابلقرة] ﴾ بِٱلَۡمۡعر 

ความว่า “และพวกนางก็มีสิทธิพึงได้โดยชอบธรรม เฉกเช่นที่
พวกนางมีหน้าที่ต้องพงึกระท า” (อลับะเกาะเราะฮฺ: 228) 
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และท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ได้กล่าว
แก่ ฮินดฺ บินติ อตุบะฮฺ ว่า 

ْ بِ  ِك دَلُ وَ وَ  ِك يْ فِ كْ ا يَ مَ  ْي ذِ خُ  » ومسلم برقم  4246رواه ابلخاري برقم ] « ِف وْ رُ عْ مَ ال
١١١6] 

ความว่า “เธอจงน าสิ่งที่พอเพียงจะยังชีพเธอและลูกของเธอไป
ด้วยความชอบธรรม” (บันทกึโดยอลั-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 5264 
และมสุลิม หะดีษเลขที่ 1714) 
 

และอลัลอฮฺ  ตะอาลา  ได้ทรงระบุสิทธิที่ภรรยาพึงมีต่อ
สามีไว้ว่า นางจะได้รับการปฏิบัติจากสามี  เช่นที่นางปฏิบัติต่อ
เขา โดยที่พระองค์ได้เจาะจงสิทธิของสามีซึ่งจะได้รับมากกว่า
ภรรยาขัน้หนึ่ง ดงัที่พระองค์ตรัสไว้ในอายะฮฺที่ว่า 

نَّ  ﴿ ِي ِمۡثل   َولَه  وِف   َعلَۡيهِنَّ  ٱَّلَّ  [  221: ابلقرة] ﴾  َدرََجة    َعلَۡيهِنَّ  َولِلر َِجالِ  بِٱلَۡمۡعر 

ความว่า “และพวกนางนัน้จะได้รับการปฏิบัติ (จากสามี) เหมือน
ดงัท่ีนางปฏิบตัิ (ต่อสามี) โดยชอบธรรม  และส าหรับบรรดาชาย
นัน้มีฐานะเหนือพวกนางขัน้หนึง่” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ: 228)  
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และพระองค์ได้ทรงอธิบายหนึ่งขัน้ดังกล่าวในอีกอายะฮฺหนึ่ง  
พระองค์ตรัสว่า 

ونَ  ٱلر َِجال   ﴿ َٰم  َل  بَِما ٱلن َِسا ءِ ََعَ  قَوَّ مۡ  ٱّللَّ   فَضَّ َٰ  بَۡعَضه  وا   َوبَِما   بَۡعض   ََعَ نَفق 
َ
 مِنۡ  أ

َٰلِهِۡم   ۡمَو
َ
 [36 : النساء] ﴾ أ

ความว่า “บรรดาชายนัน้คือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีปกครองเลีย้งดูบรรดา
หญิง  เ น่ืองด้วยการท่ีอัลลอฮฺได้ทรงให้บางคนของพวกเขา
เหนือกว่าอีกบางคน  และด้วยการท่ีพวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์
ของพวกเขา” (อนันิสาอฺ: 34) 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า  สิทธิและหน้าที่ที่สามี
ภรรยาพงึปฏิบัติต่อกันนัน้จะต้องมีพืน้ฐานจากขนบธรรมเนียม 
มารยาทอนัดีงาม และความชอบธรรม ทัง้นีศ้าสนาอิสลามยังได้
บัญญัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่ผู้ เป็นภรรยาจ าเป็นจะต้องเอาใจใส่และ
ปฏิบัติตาม อาทิ 

หน่ึง ภรรยาต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามสามีในสิ่งที่ไม่
เป็นการฝ่าฝืนต่ออลัลอฮฺ อลัลอฮฺ ตะอาลาตรัสว่า 

َٰلَِحَٰت   ﴿ َٰنَِتَٰت   فَٱلصَّ ِۡلَغۡيبِ  َحَِٰفَظَٰت   َق  [36:  النساء] ﴾ ٱّللَّ    َحفَِظ  بَِما ل 
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ความว่า “และบรรดากุลสตรีนัน้คือผู้จงรักภกัดี ผู้ รักษาความลับ
ด้วยสิ่งที่อลัลอฮฺทรงรักษาไว้” (อนันิสาอ์: 34) 
 

และพระองค์ตรัสอีกว่า 

َطۡعنَ  فَإِنۡ  ﴿
َ
مۡ أ  [36:  النساء] ﴾  َسبِيل    َعلَۡيهِنَّ  تَۡبغ وا   َفَل  ك 

ความว่า “หากว่านางเช่ือฟังเช่ือฟังเจ้าแล้วก็จงอย่าหาทางเอา
เร่ืองแก่นาง” (อนันิสาอ์: 34)  
 

และมีบนัทกึซางรายงานโดยอบฮูร็ุอยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอ
ฮอุนัฮฺ ว่า ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

ا َدََع الرَُّجُل اْمرَ  » بَْت، َفبَاَت َغْضبَاَن َعلَيَْها،إِذَ
َ
تَُه إََِل فَِراِشِه فَأ

َ
لََعنَتَْها الَْماَلئَِكُة  أ

َّتَّ تُْصبِحَ   [١634ومسلم برقم  323١رواه ابلخاري برقم ] « َِ

ความว่า “เม่ือชายคนหนึ่งได้ชักชวนภรรยาของเขาให้ร่วมหลับ
นอนด้วยแล้วนางปฏิเสธ  แล้วเขาก็หลับไปอย่างขุ่นเคือง บรรดา 
มลาอิกะฮฺจะสาปแช่งนางจนกระทัง่รุ่งเช้า” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ 
หะดีษเลขท่ี 3237 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 1436) 
และในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า 
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تَُه إََِل  »
َ
ْي نَْفِِسْ بِيَِدِه َما ِمْن رَُجل  يَْدُعْو اْمَرأ ِ ََب َعلَْيِه، فَِراِشهَ َواَّلَّ

ْ
ِإَلَّ ََكَن  ا َفتَأ

ْي ِِف  ِ َماِء َساِخًطا َعلَيَْها،  اَّلَّ َّتَّ يَْرََض َعنَْهاالسَّ  [١634مسلم برقم رواه ] « َِ

ความว่า “ขอสาบานต่อผู้ ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ว่า ไม่มีชายคนใดชกัชวนภรรยาของเขาให้ร่วมหลับนอน
กบัเขาแล้วนางปฏิเสธเขา เว้นแต่ผู้ ท่ีอยู่บนชัน้ฟ้าจะโกรธกริว้นาง
จนกว่าสามีของนางจะกลับมาพอใจนาง” (บันทึกโดยมุสลิม หะ
ดีษเลขท่ี 1436) 

และมีบันทกึจากอบัดลุลอฮฺ อิบนฺ อบีเอาฟา  ว่าท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

، لَْو ُكْنُت آِمراً  » د  َِ َ
َد أِل ُُ ْن يَْس

َ
داً أ َِ َ

َمرْ أ
َ
َد لَِزوِْجَها،ُت املرْ أَل ُُ ْن ََْس

َ
ةَ أ

َ
َوََل تُؤَدِّي  أ
 َِ َي  َّتَّ تُؤَدِّ َِ قَّ اهلِل َعزَّ وََجلَّ َعلَيَْها ُُكَُّه  َِ ةُ 

َ
َّتَّ لَْو  قَّ َزوِْجَها َعلَْيَها ُُكَُّه،املْرأ َِ

لََها َنْفَسَها َوِِهَ لََعَ َظهْ 
َ
ْعَطْتُه ِإيَّاهُ َسأ

َ
 [١١693برقم  أمحد رواه] «ِر َقَتب  أَل

ความว่า “หากฉันสามารถสั่งให้คนหนึ่งสุญูดให้อีกคนหนึ่งได้ 
ฉันก็จะสัง่ให้ภรรยาสญุูดให้สามีของนาง และสตรีคนหนึ่งจะยัง
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของนางต่ออลัลอฮฺอย่างสมบูรณ์ได้  จนกว่านาง
จะปฏิบัติหน้าที่ของนางต่อสามีของนางอย่างสมบูรณ์เสียก่อน 
แม้หากว่าสามีของนางเรียกร้องที่จะร่วมหลับนอนกับนางใน
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ขณะที่นางก าลังคลอดบุตรอยู่   นางก็จะต้องปฏิบัติตามเขา” 
(บันทกึโดย อิมามอะหฺมดั หะดีษเลขที่ 19403)  

และอีกรายงานหนึ่งจากอับดุรเราะหฺมาน  อิบนฺ  เอาฟ ฺ
ซึ่งบั นทึกโดย อิมามอะหฺมัด   ระบุ ว่า   ท่านเ ราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

َطاَعْت َزوَْجَها،إِ  »
َ
ِفَظْت فَرَْجَها، َوأ َِ ةُ ََخَْسَها، وََصاَمْت َشْهَرَها، َو

َ
 ذَا َصلَِّت املْرأ

ِة ِشئِْت : ِقيَْل لََها  بَْواِب اْْلَنَّ
َ
يِّ أ

َ
َة ِمْن أ  « اُْدُخِِل اْْلَنَّ

ความว่า “เมื่อสตรีคนหนึ่งท าการละหมาดครบห้าเวลา  ถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอน  รักษาอวัยวะเพศของนาง  และเช่ือฟัง
ปฏิบัติตามสามีของนาง  จะมีเสียงกล่าวแก่นางว่า  เธอจงเข้า
สวนสวรรค์ทางประตูใดก็ได้ที่เธอประสงค์”  (มุสนัด  อิมามอะหฺ
มดั หะดีษเลขที่ 1661) 

สอง ภรรยาจะต้องมีความรักความเสน่หาต่อสามี  คอย
สอดส่อง ปรนนิบัติรับใช้สามี และอบรมเลีย้งดูลูก ๆ  ดังมีหะดีษ
รายงานโดยอับดุลลอฮฺ   อิบนฺ   อัม รฺ   ระบุ ว่า  ท่าน เราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

اِلَةُ  » ُة الصَّ
َ
ا املْرأ نْيَ ا َمتَاٌع وََخْْيُ َمتَاِع ادل  نْيَ  « ادل 
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ความว่า “ดุนยาคือความสุขชั่วคราว  และความสุขชั่วคราวที่ดี
ที่สดุในดุนยาก็คือภรรยาที่เป็นกุลสตรี” (บันทึกโดยมุสลิม  หะ
ดีษเลขที่ 1467) 
 

คุณลักษณะของกุลสตรีนัน้   ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ในอีกหะดีษหนึ่ง ซึ่งรายงานโดย 
อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า  มีคนถามท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ว่า  “สตรีใดถือว่าประเสริฐที่สุด ?” 
ท่านเราะสลู ตอบว่า 

ا  » هُ إِذَ ِِتْ ََُُس  َمَر،الَّ
َ
ا أ  «ِسَها َوَمالَِها بَِما يَْكَرهُ َوََل ُُتَاِلُفُه ِِفْ نَفْ  نََظَر، َوتُِطيُْعُه إِذَ

ความว่า “คือสตรีที่ท าให้สามสีขุใจเมื่อได้มองนาง  เมื่อสามีบอก
กล่าวอะไรก็เช่ือฟังและปฏิบัติตาม และไม่ขัดใจสามี  ทัง้ด้วยตัว
ของนางและทรัพย์สินของนาง” (บันทึกโดยอันนะสาอีย์ หะดีษ
เลขที่ 1231) 
 

และมีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 
ว่า ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

ْن تَُص  »
َ
ةِ أ

َ
نِهِ ََل ََيِل  لِلَْمْرأ ذََن ِِفْ بَيِْتِه ِإَلَّ بِإِذْ

ْ
نِِه َوََل تَأ  « ْوَم َوَزوُْجَها َشاِهٌد ِإَلَّ بِإِذْ
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ความว่า “ไม่อนญุาตให้สตรีคนใดถือศีลอดในขณะที่สามีอยู่กับ
นาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสามีเสียก่อน  และไม่อนุญาต
ให้สตรีอนญุาตให้ใครเข้าบ้านเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสามี
เสียก่อน” (บันทกึโดยอลั-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่  5195  และมุสลิม 
หะดีษเลขที่ 1026)  
 

อันนะวะวีย์   เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า  “เหตุที่ ไม่
อนญุาตแก่สตรีในเร่ืองดงักล่าวนัน้คือ สามีมีสิทธ์ิจะหาความสุข
กับภรรยาได้ทุก ๆ วัน  ซึ่งสิทธ์ิของสามีนัน้จ าเป็น (วาญิบ) แก่
ภรรยาจะต้องปฏิบัติตามโดยทนัที ไม่สามารถปล่อยทิง้ไว้เพ่ือไป
ท าสิ่งที่เป็นสนุัต หรือสิ่งจ าเป็น (วาญิบ) อ่ืนที่สามารถกระท าใน
คราวหลงัได้” (ชัรหฺ เศาะฮีหฺมสุลิม เล่ม 3 หน้า 115) 

อมุมลุมอุมิ์นีน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮา  ก็
เป็นตัวอย่างท่ีดีในเร่ืองดังกล่าว เม่ือนางประวิงการถือศีลอดใช้
ของเราะมะฎอนปีก่อน กระทั่งเวลาล่วงเลยถึงเดือนชะอฺบานปี
ถดัไป โดยนางให้เหตผุลว่า 

نَْشِغُل ِمْن رَُسْوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  »
َ
ْو بِرَُسْوِل اهللِ  –أ

َ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  - أ

 « وََسلَّمَ 
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ความว่า “ฉนัต้องวุ่นอยู่กับการปรนนิบัติท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี  1950  และ
มสุลิม หะดีษเลขท่ี 1146) 
 

 สาม  ภรรยาจะต้องรักนวลสงวนตัว   และพยายาม
หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะท าให้สามีเกิดความสงสัยในตัวของนาง  ดังมี
บนัทกึรายงานจากอัมรฺ  อิบนุลอะหฺวัศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า 
ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวในคุฏบะฮฺเม่ือ
ตอนท าหจัญ์อ าลา (หจัญะตลุวะดาอฺ) ว่า 

ُكْم لََعَ نَِسائُِكمْ  » ق  َِ ا  مَّ
َ
ذَنَّ ِِفْ  ،فَاَل يُْوِطْْئَ فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرُهْونَ : فَأ

ْ
َوََل يَأ

 « بُيُْوتُِكْم لَِمْن تَْكَرُهْونَ 

ความว่า “สิทธิของภรรยาของพวกเจ้าพึงมีต่อพวกเจ้าคือ  นาง
จะต้องไม่ให้ใครก็ตามท่ีพวกเจ้ารังเกียจขึน้ไปอยู่บนท่ีนอนของ
พวกเจ้า และจะต้องไม่อนญุาตให้ใครก็ตามท่ีเจ้ารังเกียจเข้าไปใน
บ้านของพวกเจ้า” (บนัทกึโดยอตัติรมิซีย์ หะดีษเลขท่ี 1163) 

สี่ ภรรยานัน้จะไม่ออกนอกบ้านเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากสามีแม้กระทัง่ออกไปมัสญิด ดงัมีรายงานจากท่านอบัดลุลอฮฺ 
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อิบน ุอมุัร เราะฎิยลัลอฮุอันฮุมา  ว่า  ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

ذَنُْوا لَُهنَّ  »
ْ
ِد فَأ ُِ ذَنَُكْم نَِساُؤُكْم بِاللَّيِْل ِإَِل الَْمْس

ْ
ا اْستَأ  « إِذَ

ความว่า “เม่ือภรรยาของพวกท่านขออนุญาตออกไปมัสญิดใน
ยามกลางคืน พวกท่านก็จงอนญุาตเถิด”  (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ 
หะดีษเลขท่ี 865 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 442) 
 

อิบนุ  หะญัร  ได้ถ่ายทอดค าพูดของอันนะวะวีย์ซึ่งให้
ค าอธิบายหะดีษบทนีว้่า “บางคนใช้หะดีษนีเ้ป็นหลักฐานว่า สตรี
นัน้จะต้องไม่ออกนอกบ้านสามีของนาง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเขาเสียก่อน  ตามท่ีในหะดีษมีค าสั่งแก่บรรดาสามีว่าให้
อนญุาตแก่ภรรยา ให้นางออกไปมัสยิดในยามกลางคืน” (ฟัตหุล
บารีย์ เล่ม 2 หน้า 347-348) 

และจากหะดีษของท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสลัลมั 

إِنََّما ُهنَّ َعَواٌن ِعنَْدُكمْ اْستَوْ  »
ا فَ  « ُصْوا بِالنَِّساِء َخْْيً
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ความว่า “ท่านทัง้หลายจงปฏิบัติตามค าสั่งเสียของฉันเก่ียวกับ
บรรดาภรรยา  เพราะนางทัง้หลายนัน้เปรียบเสมือนเชลยศึก
ส าหรับพวกท่าน” (อตัติรมีซีย์ หะดีษเลขที่ 1163) 
 

ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมิยะฮฺ ได้อธิบายหะดีษดังกล่าวว่า 
“ส าหรับสามีนัน้ ภรรยามีลกัษณะบางส่วนคล้ายกับทาสหรือเชลย
ศกึ คือนางไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเขาเสียก่อน  แม้ว่าจะเป็นค าสั่งของบิดาหรือมารดาของนาง
หรือคนอื่น ๆ ก็ตาม  ซึ่งในประเด็นนีอุ้ละมาอ์มีความเห็นตรงกัน
อย่างเป็นเอกฉนัท์” (มัจมอฺู อลัฟะตาวา เล่ม 32 หน้า 263)  

แต่อย่างไรก็ตาม จ าเป็นส าหรับสามีที่จะต้องเอาใจ
ใส่และให้ความส าคัญกับประเด็นต่อไปนีด้้วยเช่นกันคือ 

หน่ึง จ่ายมะฮัร (ทรัพย์จ านวนหนึ่งที่ฝ่ายชายให้แก่
ผู้หญิงเป็นการตอบแทนที่นางยินดีเป็นคู่ครอง – ผู้แปล) จนครบ
ตามที่ได้สญัญาไว้ อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

َٰتِهِنَّ  ٱلن َِسا ءَ  وَءَات وا   ﴿ َق لَٗة   َصد   [6:  النساء] ﴾  ِِنۡ
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ความว่า “และจงให้แก่บรรดาภรรยาซึ่งมะฮัรของนาง” (อันนิ
สาอ์: 34) 
 

 สอง จ่ายค่าใช้จ่ายแก่ภรรยาด้วยความยินดีและเต็มใจ 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ِن ة  َسعَ  ذ و َِل نفِقۡ  ﴿  [١:  الطالق] ﴾ َسَعتِهۦِ   م 

ความว่า “ผู้ ที่มีฐานะร ่ ารวยก็จงจ่ายตามฐานะของเขา ” 
(อฏัเฏาะลาก: 7) 
 

และท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  กล่าวแก่
สะอดั เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ ว่า 

ِجْرَت  »
ُ
ْنِفُق َنَفَقًة تَبْتَِِغْ بَِها وَْجَه اهللِ إَِلَّ أ َّتَّ الل ْقَمَة ََتَْعلَُها ِِفْ ِِف  ،بَِهاَولَْسَت تُ َِ

تَِك 
َ
 « اْمَرأ

ความว่า “และท่านมิได้จ่ายทรัพย์สินใด ๆ ที่หวังผลตอบแทน
จากอัลลอฮฺ  เว้นแต่ท่านจะได้รับผลบุญในการจ่ายนัน้   แม้จะ
เป็นแค่อาหารเพียงค าหนึ่ งที่ท่านป้อนให้ภรรยาของท่าน ” 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์  หะดีษเลขที่ 5668  และมุสลิม  หะดีษ
เลขที่ 1628) 
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 สาม  ไม่ท าร้ายหรือดูถูกนางทัง้ด้วยค าพูดและการ
กระท า อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

نَّ  ﴿ ۡسِكن وه 
َ
ِن َسَكنت م َحۡيث   مِنۡ  أ مۡ  م  نَّ  َوَل  و ۡجِدك  وه  وا   ت َضٓارُّ ِق   ﴾َعلَۡيهِنَّ   ِِل َضي 

 [  4:  الطالق]

ความว่า “จงให้พวกนางพ านักอยู่   ณ  ที่พวกเจ้า  และอย่าท า
อันตรายพวกนาง เ พ่ือใ ห้ เ กิ ดความอึดอัดแ ก่พวกนาง ” 
(อฏัเฏาะล๊าก: 6) 
 

 สี่ ให้เกียรตินาง  ช่ืนชมนางต่อส่ิงท่ีนางท า  เช่น  การดูแล
รับใช้สามี  เลีย้งดูอบรมลูก ๆ  เป็นต้น  และมองข้ามความพลัง้
พลาดของนาง ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

ْهِِلْ  »
َ
ُكْم أِل نَا َخْْيُ

َ
ْهلِِه َوأ

َ
ُكْم أِل ُكْم َخْْيُ  « َخْْيُ

ความว่า “ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ ที่ประเสริฐที่สุด
ต่อครอบครัวของเขา  ส่วนฉันนัน้ก็เป็นผู้ ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่
พวกท่านต่อครอบครัวของฉัน” (บันทึกโดยอัตติรมิซีย์  หะดีษ
เลขที่ 2895) 
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และยังมีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  ว่า  ท่าน
เราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

ْن َكِرَه ِمنَْها ُخلًُقا رَِِضَ ِمنَْها آَخرَ  »  « ََل َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِ

ความว่า “ชายผู้ศรัทธา (สามี) อย่าได้รังเกียจเดียดฉันท์หญิงผู้
ศรัทธา (ภรรยา) ถ้าหากเขาไม่ชอบลกัษณะนิสยัข้อหนึ่งข้อใดใน
ตัวนาง ก็อาจจะมีข้ออ่ืนที่เขาชอบ” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ
เลขที่ 1469) 
 

ห้า ประคบัประคองนางให้ด ารงอยู่ในหลักการศาสนา 
สนับสนนุนางให้ท าความดี และอบรมสัง่สอนสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่นาง เช่น ไม่น าเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ  ซึ่งเป็นตัวท าลายมารยาท
อนัดีงามเข้ามาในบ้าน  ก าชับนางให้ใส่หิญาบจนชิน  สอนนาง
ให้ละหมาดให้ตรงเวลา และการปฏิบัติอิบาดะฮฺต่าง ๆ  และสอน
มารยาทอิสลามแก่นาง เป็นต้น อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

رۡ  ﴿ م 
ۡ
ۡهلَكَ  َوأ

َ
ةِ  أ لَوَٰ  [١32: طه] ﴾  َعَلۡيَها   وَٱۡصَطِبۡ  بِٱلصَّ

ความว่า “และเจ้าจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ท าละหมาด และ
อดทนในการปฏิบัติ” (ฏอฮา: 132) 
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และพระองค์ตรัสว่า 

رۡ  ﴿ ۥ إِۡسَمَٰعِيَل   ٱۡلكَِتَٰبِ  ِف  وَٱۡذك  وٗل  َوََكنَ  ٱلۡوَۡعدِ  ََكنََصادِقَ  إِنَّه  ا رَس   َوََكنَ  ٥٤ نَّبِي ٗ
ر   م 
ۡ
ۥ يَأ ۡهلَه 

َ
َكوَٰ  أ لَوَٰةِوَٱلزَّ ِهِۦ ِعندَ  َوََكنَ  ةِ بِٱلصَّ ا َرب   [44  ،46: مريم] ﴾ ٥٥ َمۡرِضي ٗ

ความว่า “และจงกล่าวถึง เร่ืองของอิสมาอีลที่อยู่ ในคัมภีร์ 
แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสตัย์ต่อสญัญา และเขาเป็นเราะสูล เป็นนบี 
และเขาใช้ครอบครัวของเขาให้ปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาต 
และเขาเป็นที่โปรดปราณ ณ ที่พระเจ้าของเขา” (มรัยัม:  54-55) 
 

และพระองค์ตรัสว่า 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ مۡ  ق و ا   ءَاَمن وا   ٱَّلَّ َسك  نف 

َ
مۡ  أ ۡهلِيك 

َ
 ﴾ وَٱۡۡلَِجاَرة   ٱنلَّاس   َوق ود َها نَاٗرا َوأ

 [  4: اتلحريم]

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ ศรัทธา  จงคุ้ มครองตัวของพวกเจ้าและ
ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรก  ซึ่งเชือ้เพลิงของมันคือมนุษย์และ
ก้อนหิน” (อตัตะหฺรีม: 6) 
 

ท่านอะลี  อิบนฺ  อบีฏอลิบ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าว
อธิบายว่า “พวกท่านจงอบรมสัง่สอนสิ่งที่ดีแก่พวกเขา” 
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 ทัง้นี ้ สิทธิหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติระหว่างสามีภรรยานัน้มี
มากมาย  มีทัง้ส่ิงท่ีจ าเป็น ส่ิงท่ีควรปฏิบัติและอื่น ๆ มากมาย 
เพียงแต่ข้าพเจ้าอยากจะย า้เตือนก่อนจบบทนีว้่า  ทัง้คู่สามีภรรยา
จะต้องด ารงตนอยู่ในค าสัง่ของอลัลอฮฺ  และให้ความส าคัญกับส่ิง
ท่ีเป็นสิทธิและหน้าท่ีต่อกนั ภรรยาต้องไม่เรียกร้องท่ีจะท าตัวเสมอ
เท่าสามีในทุก ๆ เร่ือง และสามีต้องไม่ฉวยโอกาสจากท่ีอัลลอฮฺ
ทรงให้เขามีอ านาจและมีสิทธิมากกว่าภรรยาในแง่การเป็นผู้น า 
โดยการกดข่ีข่มเหง  และท าร้ายนางโดยไม่เป็นธรรม   อัลลอฮฺ    
ตะอาลา ตรัสว่า 

نَّ  ﴿ ِي مِۡثل   َولَه  وِف   َعَلۡيهِنَّ  ٱَّلَّ  [221: ابلقرة] ﴾ بِٱلَۡمۡعر 

ความว่า “และพวกนางนัน้จะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่
ของพวกนาง ที่จะต้องปฏิบัติโดยชอบธรรม ” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ: 228) 

 اهلل وسلم لَع نبينا حممد،والمد هلل رب العاملني، وصَّل 

 .ولَع آهل وصحبه أمجعني


