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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
จดหมายเปดผนึกถึงคุณสามีทีร่ัก 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 คุณสามีที่รัก.. ฉันบรรจงเขียนจดหมายเปดผนึกฉบับนี้

ถึงคุณ โดยหวังวามันจะชวยกระตุกตอมความรูสึกของคุณ และ

ชวยปลุกใหคุณต่ืนจากภวังคแหงความละเลยหลงลืม ที่แยงเอา

ความสุขความอบอุนไปจากชีวิตคูของเราทั้งสองได.. 

 จดหมายฉบับน้ีมิไดมีเจตนาที่จะตําหนิติเตียนคุณเลย

สักนิด.. เพียงแตอยากเตือนความจําของคุณดวยความบริสุทธิ์

ใจ เพื่อใหความสัมพันธระหวางเราดําเนินตอไปไดอยางท่ีควร

จะเปน.. ใหเราไดคิดทบทวนและแกไขความผิดพลาดในอดีตที่

ผานมา แลวใหคํามั่นสัญญาท่ีจะเคารพใหเกียรติความสัมพันธ
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ฉันทสามีภรรยา อันเปนสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงกําชับใชในอัลกุรอาน 

โดยพระองคตรัสวา 

﴿  َّ ُن ه ن ُِ �َ هُف�  ه� ۡعرن  ]١٩:  النساء[ ﴾ بُٱلۡم�

ความวา “และจงอยูรวมกับพวกนางดวยดี” (อัน-นิสาอ: 19) 

 และเนื่องจากฉันไดสัญญามั่นไวแลววาจะไมแพรง

พรายความลับใดๆ ของคุณ และจะรักษาไวซึ่งเกียรติศักด์ิศรี

ของคุณอยางที่สุด  จึงไมเปนการสมควรท่ีฉันจะรองเรียน

เรื่องราวความทุกขของฉันตอผูใดนอกจากอัลลอฮฺ และตัวคุณ

เอง.. ในสวนของขอรองเรียนตออัลลอฮฺนั้น ฉันไดวิงวอนขอให

พระองคทรงปรับปรุงใหคุณดีขึ้น.. ใหพระองคทรงสงสัญญาณ

เตือนใหคุณทราบถึงขอบกพรองของคุณ เพื่อที่คุณจะไดเปนผูท่ี

คอยชวยเหลือฉันท้ังในเรื่องศาสนาและเรื่องทางโลก.. แตฉัน

ไมไดขอสิ่งใดที่เปนผลเสียตอคุณเลยนะ.. ที่ฉันทําคือดุอาอให

คุณไดรับแตสิ่งที่ดี โดยฉันยึดถือตามที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿  �َ ُي َّ � نون�  ه� ول قن َّن�ا �� ۡب  َ� �ا ُ� ��  َۡ ُٰجن�ا ُم ۡز��
�
ٰتُن�ا أ َّ ُ َِ ُن ٖ  ُنّرة�  ه� ۡ��ن

�
ۡلن�ا أ  ه��ۡجع�

ّتقُ��  اًما لُۡلمن  ]  ٧٤: الفمقان[ ﴾ ٧ إُم�
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ความวา “และบรรดาผูท่ีกลาววา ขาแตพระผูเปนเจาของเราขอ

พระองคโปรดประทานแกเราซึ่งคูครองของเราและลูกหลานของ

เรา  ใหเปนที่รื่นรมยแกสายตาของเรา  และทรงทําใหเราเปน

แบบอยางแกบรรดาผูยําเกรง” (อัล-ฟุรกอน: 74) 

 สวนการที่ฉันรองเรียนตอคุณดวยนั้น ก็เพราะวาฉัน

มองคุณในแงดี.. ฉันเชื่อวาถาหากคุณในรับการเตือนสติคุณก็

จะรูตัวและคิดได.. และฉันก็ทราบวาคุณเปนมุอมินผูศรัทธา ซึ่ง

การเตือนสติน้ันยอมเปนประโยชนตอผูศรัทธา 

 ในจดหมายฉบับนี้ ฉันไมไดคิดจะแจกแจงขอบกพรอง

หรือบาปความผิดของคุณหรอกนะ.. เพราะคุณไมใชมลาอิกะฮฺ

ที่ใครจะมาคาดหวังวาตองปราศจากบาปความผิด.. และการ

ตักเตือนใหคุณรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ก็ไมใชสิ่งแปลกประหลาด 

หรือเปนการกลาวหาคุณแตอยางใด.. เพราะมนุษยทุกคนยอม

เคยทําผิด.. ซึ่งคนที่ดีท่ีสุดในหมูผู ท่ีทําผิดน้ัน ก็คือผูที่เรงรีบ

เตาบัตกลับตัว จริงไหม ?.. 

  คุณสามีที่รัก ตอไปน้ีคือคําพูดและการกระทําบางอยาง

ของคุณ ที่ฉันรูสึกวาเปนสิ่งที่ทําใหฉันเจ็บปวดย่ิงนัก.. และฉันก็
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หวังวาสักวัน อัลลอฮฺจะทรงชวยใหคุณเปลี่ยนแปลงนิสัยเหลานี้ 

ฉันยังคงอยากที่จะเห็นแตสิ่งดีๆในตัวคุณ.. ถาเปนเชนนั้นจริง 

ฉันก็คงจะมีความสุขเปนอยางย่ิง.. 

ทําไมคณุไมรับฟงความคิดเห็นของฉันบาง? 

ทุกครั้งท่ีฉันแสดงความคิดเห็นดวยความหวังดี.. คุณ

กลับเมินเฉย แถมยังตวาดใสอยางเกรี้ยวกราด.. คําแนะนําหรือ

ขอสังเกตที่ฉันพูดออกไป กลับกลายเปนปญหาที่รบกวนโสต

ประสาทของคุณ และทําใหคุณไมพอใจ.. แลวคุณก็มักจะแสดง

อาการฉุนเฉียวและโมโหโกรธา.. การตักเตือนซึ่งกันและกันถือ

เปนหลักสําคัญประการหนึ่งของการชวยเหลือกันในสิ่งที่เปน

ความดีงามและความยําเกรงมิใชหรือ? ดังที่อัลลอฮฺตรัสสั่งวา 

﴿  ْ ننوا اه� ��ع� �  ه� ��  ُ ٰىۖ  �ۡلُ�ِ َّۡقو� �  ]  ٢: دة الائ[ ﴾ ه�

ความวา “และพวกเจาจงรวมมือกันในสิ่งท่ีเปนความดีงามและ

เปนความยําเกรง” (อัล-มาอิดะฮฺ: 2) 

 ถาหากคุณพิจารณาแนวทางการปฏิสัมพันธระหวาง

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับบรรดาภริยาของ
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ทาน และศึกษาชีวิตความเปนอยูของพวกนาง.. คุณจะพบวา

ภริยาของทานหลายตอหลายคนก็เคยพูดคุยเพื่อรองเรียนหรือ

ขอใหทานทบทวนบางสิ่ งบางอยาง . .  บรรดาภริยาของ 

เศาะหาบะฮฺก็เชนเดียวกัน.. ซึ่งสิ่งน้ันไมไดเปนปญหาในการใช

ชีวิตคูแตอยางใด.. แลวนับประสาอะไรกับแคเพียงการตักเตือน

ซึ่งกันและกัน หรือการปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ.. 

 ถาหากวาเราท้ังหลายยึดหลักการตักเตือนซึ่งกันและ

กัน ปรึกษาระดมความคิด และจับเขาพูดคุยกันเพื่อปรับปรุง

แกไขขอผิดพลาดตางๆ ดวยไมตรีจิตและความรักความเขาใจ 

แนนอนวาบานของเราจะมีแตความสุขความอบอุน.. ชีวิตคูของ

เราก็จะประสบความสําเร็จ 

 สามีจํานวนไมนอยทําสิ่งท่ีไมถูกตอง นั่นคือการปฏิเสธ

บทบาทของภรรยาในฐานะผูใหคําปรึกษา คําตักเตือน หรือให

ความชวยเหลือ.. มีเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งกลาวแกทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “ถาหากทานบอกใหเราทราบ

วาทรัพยใดประเสริฐที่สุดก็คงจะดีนะครับ เราจะไดหามาถือ

ครองกัน?” ทานกลาวตอบวา 
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»  
َ
ِ  هُ غُ َض فْ أ  قَ يَ  ،مٌ اكِ ذَ  انٌ سَ ل

ْ
 » هِ انِ مَ �ْ  لِ َع  هُ نُ يْ عِ تُ   ٌ نَ مِ ؤْ مُ   ٌ جَ يْ وَ ، يَ مٌ اكِ وَ  ٌب غ

 ]، ياييه اا�اي ف ايي  ن  التمذي٣٠٩٤التمذي امقم [

ความวา “ทรัพยที่ประเสริฐที่สุดคือ ลิ้นที่รําลึกถึงอัลลอฮฺอยู

เสมอ หัวใจท่ีขอบคุณในความกรุณาของพระองค และภรรยาผู

มีความศรัทธา ซึ่งชวยเสริมศรัทธาของสามี” (อัต-ติรมิซีย 

หมายเลข 3094 เปนหะดีษเศาะฮีหฺตามการวินิจฉัยของอัล-อัล

บานีย) 

 ดวยเหตุนี้ สตรีที่ดีจึงเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของ

ความสุข หากขาดหายไปเสียความสุขก็คงจะไมสมบูรณ.. 

เพราะสตรีที่ดีนั้นมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสามีไป

ในทางที่ดี เปรียบดังกระจกเงาท่ีคอยสองสะทอนตัวตนของสามี 

เดี๋ยวหยาเสียเลยน่ี! 

 คุณใชถอยคําเชนนี้ประหนึ่งดาบคมที่จอพาดคอฉัน.. 

คุณกลาวมันออกมาอยางงายดาย แมแตในเรื่องเล็กๆนอยๆ 

โดยไมเคยรูสึกอะไร ทั้งที่มันเปนเรื่องใหญ.. เพราะเปนการ

ประกาศวาระสุดทายของครอบครัว และเปนจุดจบของชีวิตคู.. 
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 ถาหากวาการแตงงานคือพันธะสัญญาที่สําคัญและ

หนักแนน ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัสไววา 

ۡذن�  ﴿ خ�
�
أ م ه� ًٰقا ُمن�ن لُيٗظا ِمُي��   ]  ٢١:  النساء[ ﴾ ٢ غ�

ความวา “และพวกนางก็ไดเอาคํามั่นสัญญาอันหนักแนนจาก

พวกเจาแลวดวย” (อัน-นิสาอ: 21) 

คุณก็ควรที่จะใหเกียรติในความย่ิงใหญและความสําคัญของ

พันธะสัญญานี้.. อยาใหปญหารายวันท่ีมีกันแทบทุกบานตอง

มาเปนสาเหตุของความแตกหัก และทําลายความสัมพันธอันดี

ระหวางเราจนขาดสะบ้ันเลย.. 

 คุณไมเคยไดยินหรือ ท่ีทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

 َ�ْفَمْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَ ، لِْن َكِمَه ِمنَْها ُخغًُقا  «
َ
ْي قَاَل »  رَِضَ ِمنَْها آَخمَ ال

َ
 » َ�ْ�َهُ  «: أ

 ]١٤٦٩امقم  رياه مسغم[

ความวา “ชายผูศรัทธา (สามี) อยาไดรังเกียจเดียดฉันทหญิงผู

ศรัทธา (ภรรยา) ถาหากเขาไมชอบลักษณะนิสัยขอหนึ่งขอใดใน

ตัวนาง ก็อาจจะมีขอ อ่ืนที่ เขาชอบ”  ( บันทึกโดย มุสลิม 

หมายเลข 1649) 



 

10 

 ฉันไมใชมลาอิกะฮฺ (อยางท่ีคุณอยากใหฉันเปน).. 

เชนเดียวกับที่คุณก็ไมใชมลาอิกะฮฺ.. ทั้งคุณและฉันจึงอาจจะทํา

ผิด หรือพลาดพลั้งไดเปนธรรมดา.. แตฉันคิดวาคนฉลาดคือคน

ที่มองความดีงามดวยสายตาที่พึงพอใจ.. ในขณะเดียวกันก็มอง

ความผิดพลาดพลั้งเผลอดวยสายตาที่พรอมจะใหอภัยและ

ตักเตือนกัน.. กวีคนหนึ่งกลาววา 

َ  نْ مَ يَ   ُب تِ وو َع يَ  ْت مُ �َ  يهِ ا �ِ مَ  ِض عْ ن �َ يرَ    هِ يقِ دِ ن َا رَ  هُ ينَ رَ  ْض مِ يةْ  مْ ل

 ا يَ وَ دْ ـَ�ِ    ةٍ ْثَ �َ  َّ ـــًدا كُ اوِ ــجَ  عْ َّ تَ تَ ن يَ مَ يَ 
َ
َ ال ُ غَ ـسْ  �

َ
َّ  م ل  ُب احِ َا  مَ وْ ا

อันมิตรใดไมเมินความพลาดผิด  ชั่วชีวิตคิดติเตียนเพียรจริงหนอ 

หากงวนหาพาตําหนิมิรั้งรอ  เพื่อนที่พอคลอคูคบลวนผิดเอย 

 ทั้งนี้  หากใครครวญใหดีจะพบวา หะดีษดังกลาว

ขางตนไดชี้แนะเรื่องความสัมพันธระหวางคุณกับภรรยา ญาติพี่

นอง มิตรสหาย และทุกๆ คนที่ติดตอปฏิสัมพันธดวย โดยให

ตระหนักอยูเสมอวามนุษยทุกคนยอมตองมีขอควรตําหนิ มี

ขอผิดพลาด หรือสิ่งท่ีคุณไมชอบใจ เมื่อคุณพบเห็นสิ่งเหลานั้น

ก็ใหลองเปรียบเทียบระหวางมุมไมดีท่ีคุณเห็น กับความสําคัญ

ของการคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน ทั้งนี้ ดวยการ
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พิจารณาถึงดานดีๆ ของเขา การใหอภัยในความผิดพลาด แลว

นึกถึงความดีงามของอีกฝาย ความสัมพันธก็จะย่ังยืน และ

ราบรื่น.. (จากหนังสือ อัล-วะสาอิล อัล-มุฟดะฮฺ โดย ชัยคฺ อับดุรเราะหฺ

มาน อัส-สะอฺดีย หนา 22) 

 ที่กลาวมาน้ีคือในกรณีที่ฉันไดทําสิ่งใดผิดพลาดไปจน

คุณไมพอใจ.. แตในความเปนจริงแลว คุณกลับกลาวคําหยา

ออกมาโดยที่ฉันไมไดทําอะไรผิดเลยดวยซ้ํา! 

 คุณควรจะใสใจความรูสึกของคนที่ คุณใชชี วิตอยู

ดวยกันบาง.. เพราะคนที่ดีที่สุดนั้น คือคนท่ีทําดีตอภรรยามาก

ที่สุด.. ซึ่งคนที่ไมสะทกสะทานตอการหยาราง โดยเห็นเปนเรื่อง

เลนๆ ก็คงจะไมไดจัดอยูในกลุมของคนดีเปนแนแท.. 

เปนความผิดของฉันหรือท่ีฉันไมมีลูก? 

 บอยครั้ งที่ฉันเห็นสายตาของคุณจองจะตําหนิฉัน 

เนื่องจากฉันไมมีลูก.. ฉันเจ็บปวดมากทุกครั้งท่ีเห็นสายตาคูนั้น 

คุณคิดตําหนิฉัน ราวกับวาการมีลูกน้ันอยูภายใตการกําหนด

ของฉัน?.. คําพูดและสายตาของคุณยามที่จับจองมายังฉัน ทํา
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ใหรูสึกประหนึ่งวาคุณกําลังโทษวาเปนความผิดของฉัน ทั้งที่ทุก

สิ่งทุกอยางอยูในพระหัตถของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว?! 

ه�بن  ﴿ �� َ آءن  لُم� �ش� ٰٗثا � ��ه�بن  إُ�� َ ه� آءن  لُم� �ش� �  �َ و كن َّ هۡ  ٤ �
�
مۡ  أ هن ِهُجن اٗنا ينز� ۖ  ُنۡكر� ٰٗثا ��� 

��ۡجع�لن  َ ه� آءن  م� �ش� �  ۚ ُقيًما  ]  ٥٠ -٤٩: الشورإ[ ﴾ ع�
ความวา “พระองคทรงประทานลูกหญิงแกผูที่พระองคทรง

ประสงค  และทรงประทานลูกชายแกผูท่ีพระองคทรงประสงค 

หรือพระองคทรงประทานรวมใหแกพวกเขาท้ังลูกชายและลูก

หญิง และพระองคทําใหผูที่พระองคทรงประสงคเปนหมัน” (อัช-

ชูรอ: 49-50) 

 ทั้งนี้  ผูประทานลูกชายหรือลูกสาวนั้นคืออัลลอฮฺ.. 

มนุษยเราไมมีสิทธิโตแยง.. ผูศรัทธาจึงตองพอใจในสิ่งท่ีอัลลอฮฺ

ทรงกําหนด ไมควรจะมีสภาพเหมือนกลุมชนในยุคญาฮิลิยะฮฺ  

ُ�ا ﴿ �  � نِ�ُ م � ُن دن ح�
�
ٰ  أ ن��

ن
ّل  بُٱۡ� ۥ َ� هن ا ه�ۡجهن ۡسو�ِدٗ و�  من ُن ُظيمٞ  ه� ىٰ  ٥ ك� �َ ٰ ت��� ��  �َ  ُم

ۡومُ  وٓءُ  ُمَ �ۡلق� ا سن �  م� نِ�ُ ۥ بُهُۦٓۚ  � هن ۡمُسكن �ن
�
�  ٰ � ونٍ  �� مۡ  ُن

�
ۥ أ ّسهن اُب�  ُ�  ي�دن � ُّ  ﴾ �ل

 ]  ٥٩-٥٨: اليَ[

ความวา “และเมื่อผูใดในหมูพวกเขาไดรับขาววาไดลูกผูหญิง

ใบหนาของเขากลายเปนหมองคล้ําและเศราสลด  เขาจะซอน
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ตัวเองจากกลุมชน  เนื่องจากความอับอายท่ีไดถูกแจงแกเขา 

(พลางคิดไปวา)เขาจะเก็บเอาไวดวยความอัปยศหรือจะฝงมัน

ในดินเสีย?” (อัน-นะหฺล: 58-59) 

 ฉันหวังวาคุณคงจะตระหนักวาการพึงพอใจในสิ่ง

ที่ อัลลอฮฺทรงกําหนดนั้น เปนสิ่ง ท่ีแสดงถึงการมีศรัทธาท่ี

สมบูรณ.. และการมีลูกน้ันก็ขึ้นอยูกับพระประสงคของอัลลอฮฺ.. 

ไมมีผูใดนอกเหนือจากพระองคจะสามารถกําหนดได 

ความรักความออนโยนของคุณหายไปไหน? 

 เปนเวลานานเทาไรแลวที่ฉันไมไดสัมผัสกับความรัก

ความออนโยนจากคุณ?.. สิ่งท่ีขาดหายไปน้ีทําใหความสัมพันธ

ระหวางเราขาดชีวิตชีวา ขาดสุนทรีภาพ.. คุณนาจะรูวาชีวิตคูจะ

มีความสุขและราบรื่นได  ตองอาศัยความรักความผูกพัน

ระหวางสามีภรรยา.. ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  َۡ ُم ٰتُهُۦٓ  ه� �َ نۡ  ء�ا
�
ل�ق�  أ م خ� َۡ  ل��ن مۡ  ِمُ ُس�ن نفن

�
ٰٗجا أ ۡز��

�
ْ  أ ننٓوا ا ِلُت�ۡسكن ۡه� ع�ل�  إُ��  ه�ج�

م ۚ  ّمو�ّدةٗ  ب�ۡين��ن َ�ۡ��ًة ٰلُك�  ُ�  إُنّ  ه� ٰٖت  �� �َ ۡو�ٖ  � هن�  ِلُق� ّكرن ت�ف�  ]  ٢١: الميم[ ﴾ ٢ ��

ความวา  “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือ  ทรง

สรางคูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจา  เพื่อพวกเจาจะได
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มีความสุขอยูกับนาง และทรงใหมีความรักใครและความเมตตา

ระหวางพวกเจา  แทจริงในการนี้  แนนอนยอมเปนสัญญาณแก

หมูชนผูใครครวญ” (อัร-รูม: 21) 

แตไหนเลาความรักความออนโยนท่ีคุณควรมีตอฉัน? 

ไมวาจะดวยคําพูด สายตา หรือการกระทํา.. สิ่งท่ีฉันไดรับมีแต

ความเจ็บปวดรวดราวจากคําพูดของคุณ.. ความขยาดกลัวจาก

การนิ่งเงียบ.. สายตาของคุณเลาก็ทําใหฉันรูสึกวาเหวเดียวดาย

และคิดมากไปตางๆ นานา.. 

คุณก็รูนี่วาคําพูดท่ีดีถือเปนการทําทานชนิดหนึ่ง.. และ

คุณก็ไมควรท่ีจะมองขามสิ่งดีๆ แมจะเปนเพียงการแสดงสี

หนาที่ย้ิมแยมแจมใส.. ถามารยาทเชนน้ีเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติตอ

คนทั่วไปแลวละก็ แนนอนวาผูเปนภรรยายอมสมควรไดรับสิทธิ

ดังกลาวย่ิงกวา และก็คงเปนสิ่งที่อัลลอฮฺโปรดปราน และนํามา

ซึ่งความรักความผูกพันระหวางสามีภรรยา 

 บานที่ขาดซึ่งความรักความเขาใจระหวางสามีภรรยา 

คงจะเปนบานที่ขาดความสุขและความอบอุน.. เพราะความรัก
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ความเขาใจระหวางคูสามีภรรยานั้น เปนสิ่งที่ทุกคนโหยหาโดย

ธรรมชาติท่ีอัลลอฮฺสรางมา.. คุณเคยคิดถึงเรื่องนี้บางหรือเปลา? 

 ถาหากวาการมีมารยาทที่ ดี เปนสิ่งจําเปนสําหรับ

ความสัมพันธระหวางคุณกับคนอ่ืนๆ แลวละก็ แนนอนวาขณะ

อยูในบานยอมจําเปนย่ิงกวา.. และถาหากวาการมีความเมตตา

ออนโยนตอผูอ่ืนเปนสิ่งที่สําคัญ กับภรรยาของคุณก็ยอมสําคัญ

ย่ิงกวาจริงไหม?.. 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮอุะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 �ُ ْ�ُ م خَ �ُ ْ�ُ خَ  «
َ
 ]٣٨٩٥التمذي امقم [ » هِ غِ وْ م ِا

ความวา  “คนที่ ดี ท่ีสุดในหมูท าน คือคนที่ ดีที่ สุดสําหรับ

ครอบครัวของเขา” (อัต-ติรมิซีย หมายเลข 3895) 

 หากยอนมองดูการใชชีวิตของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับบรรดาภริยาของทาน จะเห็นแบบอยางท่ี

เดนชัดในเรื่องของการสรางความอบอุนในครอบครัว.. เราจะ

เห็นวาทานหยอกลอ พูดเลน ทําใหพวกนางมีความสุขดวย

คําพูดที่ออนหวาน สายตาที่เอ็นดู ปฏิบัติตอกันดวยความ

ออนโยน และพรอมจะใหอภัยในความผิดพลาด 
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 ผูเปนภรรยามักตองการความรักความอบอุนจากสามี 

ผานถอยคําที่นุมนวลและหวานซึ้งจับใจ.. ซึ่งการท่ีสามีไมให

ความสําคัญกับจุดนี้ อาจทําใหชีวิตคูขาดสีสัน.. เพราะชีวิตของ

คนเรานั้นไมไดมีแตรางกายเปลาๆ แต ยังมีอารมณและ

ความรูสึกอีกดวย.. เราไมใชกอนอิฐกอนปูนที่ไรซึ่งวิญญาณ! 

 รูไหมวาออมกอดอันเปยมดวยไออุน บวกดวยรอยย้ิม

ละมุนและมธุรสวาจาที่ตรึงใจของสามีนั้น สามารถทําใหภรรยา

หายเหนื่อยไดเปนปลิดทิ้ง และยังเติมเต็มหัวใจของเธอท่ีโหยหา

ความรักความเขาใจไดเปนอยางดี.. คุณควรจะยอนพิจารณา

ตัวเองและยึดถือแบบฉบับจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ผูซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสถึงทานวา 

دۡ  ﴿ ن�  ّلق� مۡ  �� ولُ  ُ�  ل��ن ُ  َ�سن َّ ۡسو�ةٌ  �
ن
ن�ةٞ  أ س�  ]  ٢١:  ااحزاب[ ﴾ ح�

ความวา  “โดยแนนอน  ในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดี

งามสําหรับพวกเจาแลว” (อัล-อะหฺซาบ: 21) 

 คุณควรจะขอบคุณภรรยาของคุณ สําหรับอาหาร

อรอยๆ ที่เธอจัดเตรียมใหคุณดวยมือของเธอ.. ขอบคุณเธอดวย

รอยย้ิม สายตา และความรักความเอ็นดู.. จงกลาวชมเธอ และ
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พูดถึงความงามและดานดีๆ ของเธอ.. รูไหมวาผูหญิงน้ันชอบ

ถอยคําชื่นชม.. แมวาการโกหกจะเปนสิ่งตองหาม แตอิสลามก็

อนุโลมใหโกหกได หากจะเปนการชวยใหความรักความผูกพัน

ระหวางสามีภรรยาแนนแฟนและมีความเขาอกเขาใจกันมาก

ย่ิงขึ้น (จากหนังสือเอาดะตุล หิญาบ เลม 2 หนา 417) 

คุณเหลือเวลาใหท่ีบานบางหรือเปลา? 

 ไมบอยนักที่ฉันจะมีโอกาสไดพบคุณ ราวกับวาฉันเปน

คนสุดทายที่คุณคิดจะพบเจอดวย.. เวลาของคุณสวนใหญหมด

ไปกับงาน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงมิตรสหาย และการเดินทาง.. 

คุณออกจากบานแตเชาตรู.. กวาจะกลับก็มืดคํ่าดึกด่ืน หลังจาก

ที่ฉันและลูกๆ นั่งรอจนหมดความหวังที่จะไดพบหนา.. 

 เมื่อมีโอกาสในชวงวันอีดหรือวันหยุด.. คุณกลับใชเวลา

อยูนอกบานโดยไมสนใจสิทธิที่ภรรยาและลูกๆ ของคุณพึงไดรับ 

คุณไมเคยไดยินหรือท่ีทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

ََ َحّقا،  « ََ َرغَيْ ََ َحّقا، َيَِّن ِلَْفِس ََ َرغَيْ ََ َحّقا، َيَِّن لَِضيِْف ََ َرغَيْ ْوِغ
َ
فَِِّن ِا

َّ َيَ�ْم  ْم، يََا ِِ
فْ
َ
   ]٢٥١٠٤امقم  جزء من حدي  رياه أحد[» فَُصْم َيأ
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ความวา “เพราะแทจริงแลวภรรยาของทานมีสิทธิบางประการ

เหนือทาน แขกของทานก็มีสิทธิบางประการเหนือทาน รางกาย

ของทานก็มีสิทธิบางประการเหนือทาน ดังน้ัน ทานจงถือศีลอด

แลวก็จงละเสียบาง และจงละหมาดแลวก็นอนพักผอนบาง” 

(สวนหน่ึงจากหะดีษซึ่งบันทึกโดยอะหมัด 25104) 

กลับมาหาเราเถิด.. บานของคุณยังตองการความเห็น

และคําแนะนําของคุณ.. เรายังตองการคุณเปนผูนําและเปนเสา

หลักของบ าน . .  คุณคือหัวหนาครอบครัวที่ต องมีความ

รับผิดชอบ.. และคุณก็จะถูกสอบสวนในสิ่งที่คุณรับผิดชอบ.. 

ดังที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

» ّ  اع، يَ رَ  مْ �ُ ُُ
ُ
  اٍع رَ  َُ جُ المَ فَ : هِ تِ يّ �ِ رَ  نْ �َ  ٌل يْ ؤُ سْ مَ  مْ �ُ ُ�

َ
  َِ وْ ف أ

 وَ وُ يَ  هِ تِ يْ اَ
 ]رياه ا�خاري يمسغم[ » مْ هُ نْ �َ  ٌل يْ ؤُ سْ مَ 

ความวา “พวกทานทุกคนเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และพวก

ทานทุกคนก็จะตองรับผิดชอบและถูกสอบสวนในสิ่งที่ตน

รับผิดชอบ ผูชายเปนผูรับผิดชอบภรรยาและครอบครัวของเขา 

ซึ่งเขาก็จะตองรับผิดชอบและจะถูกสอบสวนถึงความรับผิดชอบ

ของเขาตอคนเหลานั้น” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
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 ไดโปรดอยาใหลูกๆ ของคุณตองขาดคุณไป ทั้งที่คุณยัง

มีชีวิตอยูเลย.. มิเชนนั้นจะเปนอยางที่กวีคนหน่ึงกลาวไววา 

 ن انتَ مَ  يمُ تِ الَ  يَس لَ 
َ
 لالً ذَ  اهُ غّفَ خَ يَ  ن َوّم الياةِ مِ  اهُ وَ اَ � أ

ِ وُ  مَ ـتيالَ  نّ لِ 
ّ
 تَ  يْ و اَ

ْ
ُ َق غ

َ
   ل

ُ
َ أ

َ
  ْت غّ ـّما ت

َ
  يْ أ

َ
 والً ةُ ـشْ ا مَ ـاً أ

    เด็กกําพราหาใชใครไรพอแม   คอยดูแลแตเยาววัยไปจากสิ้น 

    กําพราแทแมไมสนจนอาจิณ   พอหากินสิ้นเวลาพาเศราใจ 

อยาใหความระแวงครอบงําจิตใจคุณ 

 คุณรูไหมวาความหึงหวงและความระแวงสงสัยของคุณ 

ทําใหฉันรูสึกเบ่ือหนายและสิ้นหวัง.. คุณมองฉันดวยสายตาท่ี

คอยจองจับผิด.. คําถามและกิริยาทาทางของคุณก็เหมือนกําลัง

ตอนใหฉันจนมุม.. กระทั่งวาฉันเริ่มจะสงสัยในตัวฉันเองแลวสิ

วา ตกลงฉันเปนจริงอยางที่คุณมองฉันในแงรายหรือเปลา ?.. 

 ฉันไมปฏิเสธวาผูเปนสามีที่ดีและมีความเปนลูกผูชาย 

ยอมตองรูสึกสึกหวงแหนภรรยาเปนธรรมดา.. สิ่งนี้ถือเปน

คุณลักษณะที่ดีของบุรุษเพศ.. แตถามีมากจนเกินขอบเขตความ

พอดี..และแปรเปลี่ยนเปนความระแวงสงสัย.. ก็จะกลายเปน
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ขอเสียไปในทันที.. อัลลอฮฺตรัสวา 

َُِ  ��ۡعض�  إُنّ  ﴿   ]  ١٢: الجمات[ ﴾ إُثٞۡمۖ  �لّظ

ความวา “แทจริงการสงสัยบางอยางนั้นเปนบาป”  (อัล-หุุรอต: 

12) 

 และพระองคตรัสวา 

﴿  �� ا ��ۡقفن  ه� �ك�  ل�ۡيس�  م� �  �لّسۡمع�  إُنّ  ُعۡلمٌۚ  بُهُۦ ل اد�  ه��ۡ���� ؤ� ّ  ه��ۡلفن ٰ�ُك�  ُن �َ ْه
ن
ن�  أ �� 

ۡنهن  ��  �ۡ  ]  ٣٦: ارساء[ ﴾ ٣ وٗ�  ٔن م�

ความวา “และอยาติดตามสิ่งท่ีเจาไมมีความรูในเรื่องน้ัน  แทจริง

หู  ตา  และหัวใจ  ทุกสิ่งเหลานั้นจะถูกสอบสวน ” (อัล-อิสรออ: 

36) 

 คุณจึงควรเยียวยารักษาความเคลือบแคลงสงสัย.. ดวย

การยึดถือแตสิ่งที่คุณแนใจ.. อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

َّ  �نّ  ﴿ ۡغُ�  ��  �لّظ َ�  �ن ۡ�  �ۡ��ِقُ  ُم  ]  ٢٨:  الجم[ ﴾ ٢ ا ٔٗ ش�

ความวา  “และแทจริงการคาดคะเนนั้น  จะไมอํานวยประโยชน

อันใดแกความจริงได” (อัน-นัจญมฺ: 28) 
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ฉันมีสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติท่ีดีจากคุณ 

 การปฏิบัติท่ีดีตอกันระหวางคูสามีภรรยานั้นไมไดจํากัด

เฉพาะการใหเงินทองคาอุปการะเลี้ยงดู หรือท่ีอยูอาศัยเทานั้น.. 

แตยังครอบคลุมสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมาย.. ไมวาจะเปนการใหเกียรติ 

ความเมตตาเอ็นดู ความรักความออนโยน การรวมทุกขรวมสุข 

การมีใบหนาที่ย้ิมแยมแจมใส พูดจาตอกันอยางสุภาพนุมนวล 

รับฟงความคิดเห็นของอีกฝาย คอยปกปองคุมครองให

ปลอดภัย และทําทุกวิถีทางที่จะใหชีวิตคูมีความสุข 

 อิบนุ กะษีรฺ กลาววา การอยูรวมกับพวกนางดวยดีนั้น 

ครอบคลุมถึงการสนทนาดวยคําพูดท่ีดี และแสดงออกผานการ

กระทําหรือกิริยาทาทางท่ีสุภาพออนโยน เชนเดียวกับที่พวกนาง

มีความออนโยนตอทาน ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  َّ �هن ل ُي ُمۡثلن  ه� َّ �  َّ ل�ۡيُه هُف�  ع� ۡعرن  ]  ٢٢٨: ا�قمة[ ﴾ بُٱلۡم�
ความวา  “และพวกนางน้ันจะไดรับเชนเดียวกับสิ่งที่เปนหนาที่

ของพวกนาง ที่จะตองปฏิบัติโดยชอบธรรม ” (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ: 228) 
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ซึ่ ง ม า ร ย า ท ที่ สํ า คั ญ ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง ข อ ง ท า น น บี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือการท่ีทานเปนผูที่ปฏิบัติดีตอ

ภรรยา  โดยทานแสดงออกถึงความรักความหวงใยอยู

ตลอดเวลา หยอกลอกับพวกนาง เรียกเสียงหัวเราะอยางมี

ความสุข กระทั่งวาทานเคยชวนทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮา แขงว่ิง เมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดอิชาอทานมักจะ

กลับเขาบาน แลวนั่งพูดคุยสนทนากับภรรยาของทานเล็กนอย

กอนเขานอน อัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสวา 

دۡ  ﴿ ن�  ّلق� مۡ  �� ولُ  ُ�  ل��ن ُ  َ�سن َّ ۡسو�ةٌ  �
ن
ن�ةٞ  أ س�  ]  ٢١:  ااحزاب[ ﴾ ح�

ความวา  “โดยแนนอน  ในเราะสูลของอัลลอฮฺ มีแบบฉบับอันดี

งามสําหรับพวกเจาแลว ” (อัล-อะหฺซาบ: 21) 

(ตัฟสีร อัล-กุรอาน อัล-อะซีม เลม 1 หนา 477)  

 อีกประการหน่ึงท่ีเปนองคประกอบสําคัญของการอยู

รวมกันดวยดี คือสิทธิของภรรยาท่ีจะไดรับการเติมเต็มความสุข

ทางกาย.. สิ่งนี้เปนสิทธิท่ีนางพึงไดรับจากสามี และอาจจะมี

ความสําคัญย่ิงกวาการไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูเสียดวยซ้ํา 
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ฉันจะเชื่อฟงตราบเทาท่ีไมเปนการฝาฝนอัลลอฮฺ 

 การเชื่อฟงคุณถึงแมจะเปนสิ่งที่วาญิบสําหรับฉัน แต

นั่นคือกรณีท่ัวไปที่ไมเปนการฝาฝนอัลลอฮฺ.. สิ่งท่ีเปนการฝาฝน

บัญชาอัลลอฮฺ ฉันคงไมอาจเชื่อฟงคุณได.. หลายตอหลายครั้งที่

ฉันพบวาคุณเรียกรองใหฉันทําในสิ่งท่ีผิดหลักการศาสนาซึ่งเปน

สิ่งท่ีอัลลอฮฺไมทรงพอพระทัย.. ตัวอยางเชน การท่ีคุณอยากให

ฉันแตงกายเลียนแบบบรรดาหญิงผูปฏิเสธศรัทธา โดยอาง

แฟชั่นและความสวยงาม.. ในขณะที่ฉันเห็นวาการที่ภรรยาแตง

กายสวยงามเพื่อใหสามีชื่นชอบและประทับใจน้ัน ถือเปนสิ่งที่ดี 

แตตองไมเปนการฝาฝนสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม.. ซึ่งฉันเขาใจวา

การเลียนแบบหญิงผูปฏิเสธศรัทธานั้น ถือเปนสิ่งตองหาม 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َ  نْ مَ  «  مِ  وَ هُ �َ  مٍ وْ قَ اِ  َّهَ شَ �
 ]٣٢١٥امقم  رياه أاو دايد[ » مهُ نْ

ความวา “ผูใดลอกเลียนแบบกลุมชนใด เขาก็คือคนหนึ่งจาก

กลุมชนนั้น” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 3215) 
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ความลับเกี่ยวกับตัวฉันเปนอะมานะฮฺท่ีตองรักษา 

 คุณอยาไดเปดเผยความลับเก่ียวกับตัวฉันใหคนอ่ืนรู

เปนอันขาด.. เพราะการแพรงพรายความลับระหวางสามีภรรยา

นั้นถือเปนการกระทําที่ตํ่าชาที่สุดอยางหน่ึง.. ซึ่งผูกระทําการ

ดังกลาวจะถูกลงโทษอยางแสนสาหัส ดังที่ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ّ اّلاِس ِرنَْد اهللاِ  « َّ
َ
ِقيَاَم ِ  لِّن ِمْن أ

ْ
لًَ  يَْوَم ال تِِه،  :َمْ�ِ

َ
 اْمَمأ

َ
ِِ ِل   ُ�ْف

ََ الّمُج
َوا ُ ِسّ ُُ ْ ُّّم يَن ِْه، 

َ
ِِ لِل ْف

ُِ  ]٣٦١٥امقم  رياه مسغم[ » َي

ความวา “มนุษยประเภทหนึ่งที่จะมีสภาพอันเลวรายที่สุด ณ 

อัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺคือ ชายซึ่งไดเขาหาภรรยาของเขาและ

นางก็ไดเขาหาเขา (รวมหลับนอน - ผูแปล) แลวเขาแพรงพราย

ความลับเก่ียวกับตัวนางใหผูอ่ืนรู” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 

3615) 

 อัน-นะวะวีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาวอธิบายวา “หะดีษ

บทนี้เปนการบัญญัติหามมิใหเปดเผยความลับหรือรายละเอียด
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ขณะมีความสัมพันธกับภรรยา ตลอดจนคําพูด หรือการกระทํา

ใดๆ ของภรรยา ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว” 

 ทายน้ี ฉันขอเตือนสติคุณดวยวจนะของทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งทานกลาววา 

ٍء ِف الّضغَِع اْنتَوُْاوا اِالنّ  « ْ َْ ْرَوَي 
َ
َساِء َخْ�ًا، فَِِّ�ُهّن ُخِغْقَن ِمْن ِعغٍَع، َيَِّن أ

ْرَوَي، فَاْنتَوُْاوا 
َ
 أ
ْ
تَُه لَْم يََزل

ْ
تَُه، َيَِْن تََم� ْرَالُه، فَِِْن َذَوََْت تُِقيُمُه َكَسْ

َ
أ

ا  ]٣٧٢٠امقم  يمسغم ٣٣٣١امقم  رياه ا�خاري[ » اِالنَّساِء َخْ�ً

ความวา “พวกทานจงรับฟงคําแนะนําของฉันเก่ียวกับสตรี และ

จงตักเตือนกันระหวางพวกทานใหทําดีตอพวกนาง เพราะ

แทจริงพวกนางถูกสรางขึ้นมาจากซี่โครง ซึ่งสวนที่คดงอที่สุด

ของซี่โครงก็คือสวนบนสุดของมัน  ดังนั้น หากทานพยายามจะ

ดัดใหมันตรงก็คงตองถึงขั้นแตกหัก (หมายถึงการหยาราง – ผูแปล) 

หรือไมอยางนั้นก็ตองปลอยใหคดงออยางที่เปนอยูเชนนั้น พวก

ทานจงตักเตือนกันและกันใหดูแลสตรีใหดีเถิด” (บันทึกโดย อัล-

บุคอรีย หมายเลข 3331 และมุสลิม หมายเลข 3720) 
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