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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สิทธิทั่วไปของสตรีในอิสลาม 
 

1-   สตรีเหมือนกันกับบุรุษในดานการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ เธอถูกสั่งใชใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับบุรุษภายใตขอบังคับใชตางๆ อยางครบถวน  เชน การละหมาด การเเจกจายซะกาต  
(บริจาคทานบังคับ) การถือศีลอด การทําหัจญ เวนแตที่อัลลอฮฺทรงยกเวนบางสิ่งที่ไดบัญญัติไว 
เชน การอนุญาตใหไมตองละหมาดหรือถือศีลอดในยามที่เธอมีประจําเดือน หรือ มีเลือดหลัง
คลอด เเลวเธอก็ตองชดใชมันเมื่อใดที่เธอพนชวงดังกลาวไป การปฏิบัติตอเธอในลักษณะนี้ไมมี
จุดประสงคอันใดนอกจากเพื่อเคารพเเละยอมรับสภาพรางกาย เเละจิตใจของเธอในยามที่เธอมี
ประจําเดือนหรือหลังคลอดบุตรใหมๆ นั่นเอง 

 
2- สตรีจะเทาเทียมผูชายในดานผลบุญ เเละการไดรับโทษในโลกนี้ เเละโลกหนา  อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา :  
وْ  َذَكرٍ  مِّن َصاحِلاً  َعِمَل  َمنْ ﴿

َ
َ  أ ن

ُ
 َطيِّبَةً  َحيَاةً  فَلَنُْحِييَنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أ

ْجَرُهم َوَجَْجِزَينَُّهمْ 
َ
ْحَسِن  أ

َ
ْ  َما بِأ  )٩٧:  اجحل( ﴾َفْعَملُونَ  اَكنُوا

“ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขา
เปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะใหเขาดํารงชีวิตที่ดี และแนนอนเราจะตอบ
แทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกวาที่พวกเขาไดเคยกระทํา
ไว” 1 
 

3- สตรีและบุรุษมีความเทาเทียมกันในฐานะของความเปนมนุษย เธอไมใชที่มาเเหง
ความผิดเเละบาปกรรม เธอไมใชสาเหตุที่ทําใหศาสนทูตอาดัมตองถูกขับออกจากสวนสวรรค    
เเละเธอไมใชเพศที่ต่ําตอยกวาเพศชายดังที่ผูนับถือศาสนาอื่นกลาวถึง อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอา
ลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา : 

َها يَا﴿ فُّ
َ
ْ  اجَّاُس  ك ُقوا ِي َربَُّكمُ  ايَّ

َّ  وََخلََق  َواِحَدةٍ  ْفٍس غَّ  مِّن َخلََقُكم ا
ً  رَِجاالً  ِمنُْهَما َوَبثَّ  َزوَْجَها ِمنَْها ْ  َونَِساء َكِثريا ُقوا ِي اهللاَ  َوايَّ

َّ  تََساءلُونَ  ا
رَْحامَ  بِهِ 

َ
 )١:  النساء( ﴾َرِقيباً  َعلَيُْكمْ  اَكنَ  اهللاَّ  إِنَّ  َواأل

“มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาที่ไดบังเกิดพวก
เจามาจากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซ่ึงคูครองของเขา 
และไดทรงใหแพรสะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซ่ึงบรรดาชาย และบรรดา

                                                            
1 อัน-นะหฺลุ ๙๗  
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หญิงอันมากมาย และจงยําเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจาตางขอกัน ดวย
พระองค และพึงรักษาเครือญาติ แทจริงอัลลอฮฺทรงสอดสองดูพวกเจา
อยูเสมอ” 2   

 
อัลลอฮฺทรงชี้แจงในโองการนี้วา  พระองคไดทรงสรางมนุษยมาในสองลักษณะดวยกัน คือ 

เพศชาย เเละเพศหญิง ทั้งสองมาจากที่มาเดียวกัน ไมเเตกตางกันดานการกําเนิด เเละไมแตกตาง
กันดานความเหมาะสม ดวยเหตุนี้เองอิสลามจึงไดมายกเลิกทุกสิ่งที่ไดจารึกไวในระบบๆ ตางที่กด
ข่ีสิทธิของสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนระบบที่ถือวาสตรีเปรียบเสมือนคนชั้นตํ่ากวาผูชาย ถึง
ขนาดหามเธอใชสิทธิดานมนุษยธรรม ทานศาสนทูตมุฮัมมัด-ขอความสันติจงมีเเดทาน- กลาว
ความวา “เเทจริงเเลวเหลาสตรีคือ พี่นองรวมชีวิตกับบรรดาชาย” 3  

 
4- สตรีพึงรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนไว หากผูใดก็ตามที่ใสรายเธอ ลวงเกินศักดิ์ศรี 

เเละเกียรติของเธอ ยอมตองไดรับการลงโทษ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา :  

ينَ ﴿ ِ
َّ تُوا لَمْ  ُعمَّ  الُْمْحَصنَاِت  يَْرُمونَ  َوا

ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  َداءُشهَ  بِأ  فَاْجِتُ

ةً  َعَماِغنيَ  ً  َشَهاَدةً  لَُهمْ  َيْقبَلُوا َوَال  َجْتَ بَدا
َ
ْوَحَِك  أ

ُ
 اجور( ﴾الَْفاِسُقونَ  ُهمُ  َوأ

 :٤( 
“และบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ แลวพวกเขามิไดนําพยานสี่
คนมา พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการเปน
พยานของพวกเขาเปนอันขาด ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูฝาฝน”4   

 
5- สตรีมีสิทธิในการรับมรดกเชนเดียวกับบุรุษ  อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสใน

คัมภีรอัลกุรอานวา : 
ا نَصِيٌب  لِّلرَِّجالِ ﴿ مَّ انِ  تََركَ  مِّ َ ِ قَْرُبونَ  الَْوا

َ
ا نَِصيٌب  َولِلنَِّساء َواأل مَّ  تََركَ  مِّ

 ْ انِ ال َ ِ قَْرُبونَ  َوا
َ
ا َواأل وْ  ِمنْهُ  قَلَّ  ِممَّ

َ
ْفُروضاً  نَِصيباً  َكرُثَ  أ  )٧:  النساء( ﴾مَّ

“สําหรับบรรดาชายนั้น มีสวนไดรับจากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และ
บรรดาญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว และสําหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีสวนไดรับ
จากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว ซ่ึงสิ่ง
นั้นจะนอยหรือมากก็ตาม เปนสวนไดรับที่ถูกกําหนดอัตราสวนไว”5    

                                                            
2 อัน-นิสาอ ๑ 
3 สุนัน อบี ดาวูด ๑/๖๑ ลําดับที่ ๒๓๖  
4 อัน-นูรฺ ๔  
5 อัน-นิสาอ ๗  
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อิสลามใหสิทธิเเกเธอดานมรดกหลังจากที่เธอถูกหามในยุคปาเถื่อนสมัยกอนอิสลามมา

เนิ่นนาน  ถึงขั้นเปรียบเทียบตัวเธอดังสิ่งของเครื่องใชที่เเลกเปลี่ยนกันได อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะ
อาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา:  

َها يَا﴿ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

َّ ْ  ا لُّ  الَ  آَمنُوا ن لَُكمْ  حَيِ
َ
ْ  أ  َيْعُضلُوُهنَّ  َوالَ  َكْرهاً  النَِّساء تَِرثُوا

 ْ  )١٩:  النساء( ﴾آتَيْتُُموُهنَّ  َما بِبَْعِض  حِكَْذَهبُوا
“ผูศรัทธาทั้งหลาย! ไมอนุมัติแกพวกเจาการที่พวกเจาจะเอาบรรดา
หญิงเปนมรดกดวยการบังคับ และไมอนุมัติเชนเดียวกันการที่พวกเจา
จะขัดขวางบรรดานางเพื่อพวกเจาจะเอาบางสวนของสิ่งที่พวกเจาได
ใหแกพวกนาง”6  
 

ทานอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเกทานดวยเถิด-  
กลาวความวา : “ฉันขอสาบานตออัลลอฮฺวา เราเคยอยูในยุคญาฮิลียะฮฺ เราไมเคยจัดเตรียมอะไร
ใหเธอเลย จนกระทั่งอัลลอฮฺทรงประทานโองการตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวเธอตามที่พระองคทรงประสงค  
เเละพระองคไดเเบงสรรอะไรตอมิอะไรเเกเธอ” 

 
6- สตรีเหมือนกันกับบุรุษในดานความชอบธรรมเเละความอิสระในการใชจายเงินทอง เชน 

การซื้อขาย และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของดานการเงิน  โดยไมตองมีใครมาสั่งเสียหรือกําหนดขอบเขตใน
การดําเนินงานดานการเงินของเธอ  ยกเวนกรณีที่การดําเนินงานของเธอจะนํามาซึ่งความเสียหาย
เเกตัวเธอเอง หรือเปนเรื่องที่ขัดกับศาสนบัญญัติ  อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา : 

َها يَا﴿ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

َّ ْ  ا ْ  آَمنُوا نِفُقوا
َ
 )٢٦٧:  اكقرة( ﴾َكَسبْتُمْ  َما َطيِّبَاِت  ِمن أ

“บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงบริจาคสวนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดี ๆ ของ
สิ่งที่พวกเจาไดแสวงหาไว” 7 
 

เเละอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา : 
ِقنيَ ﴿ قَاِت  َوالُْمتََصدِّ ائِِمنيَ  َوالُْمتََصدِّ ائَِماِت  َوالصَّ  َواحْلَافِِظنيَ  َوالصَّ

اِكِرينَ  َواحْلَافَِظاِت  فُُروَجُهمْ  َّ ً  اهللاََّ  َوا اِكَراِت  َكِثريا َّ َعدَّ  َوا
َ
 لَُهم اهللاُ  أ

ْغِفَرةً  ً  مَّ ْجرا
َ
 )٣٥:  األحزاب( ﴾َعِظيماً  َوأ

                                                            
6 อัน-นิสาอ ๑๙  
7 อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๖๗  
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“และบรรดาผูบริจาคทานชายและหญิง และหญิงบรรดาผูถือศีลอดชาย
และหญิง บรรดาผูรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เปนชายและหญิง  
บรรดาผูรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากที่เปนชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺทรง
เตรียมการใหอภัยและผลบุญอันใหญไวสําหรับพวกเขา” 8  

 
7- อิสลามถือวาการเคารพเเละใหเกียรติสตรีเปนเครื่องหมายเเหงบุคลิกภาพอันดีงาม เเละ

สมบูรณเเบบ ทานศาสนทูตมุฮัมมัด – ขอความสันติจงมีเเดทาน - กลาวความวา : “ผูศรัทธาที่
ความศรัทธาของเขาสมบูรณยิ่งคือผูซ่ึงมีจริยธรรมที่ดีงาม และผูที่ดีที่สุดในหมูพวกทาน
คือผูที่ทําดีที่สุดกับภรรยาของพวกเขา” 9  
 

8- อิสลามใชใหบรรดาสตรีเเสวงหาความรู เเละทําการเผยเเพรความรู  เสมือนกับที่ใช
บรรดาบุรุษ  ทานศาสนทูตมุฮัมมัด – ขอความสันติจงมีเเดทาน -  กลาวความวา : “การเเสวงหา
ความรูเปนสิ่งที่บังคับใชใหกับมุสลิมทุกคน” 10    

บรรดานักวิชาการอิสลามมีการลงมติอยางเปนเอกฉันทวา  คําวามุสลิมในวจนะทานศาสน
ทูตขางตนมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งชาย และหญิง  

 
9- สตรีมีสิทธิเทาเทียมกันกับบุรุษดานการเลี้ยงดูบุตรใหพวกเขาเติบโตเปนคนดีในสังคม    

อิสลามถือวาการเลี้ยงดูบุตรสาว เเละอบรมสั่งสอนพรอมทั้งเอาใจใสเธอ  เปนสาเหตุประการหนึ่ง
ของหนทางที่จะนําไปสูสวนสวรรค และสตรีก็มีคุณลักษณะที่พิเศษเหนือกวาบุรุษในดานนี้  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด - ขอความสันติจงมีเเดทาน - กลาวความวา : “ผูใดเล้ียงดูลูกผูหญิงสาม
คน  แลวเขาไดสั่งสอนพวกเธอเปนอยางดี  และจัดการเรื่องการแตงงานใหแกเธอ  และ
ทําดีกับพวกเธอ  แนนอนผลตอบแทนสําหรับเขาคือสวรรค” 11   

 
10- สตรีมีสิทธิเทาเทียมกันกับบุรุษดานความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม ทั้งในดานการ

ชักชวนคนใหกระทําดี หรือ การหามปรามสิ่งชั่วรายในสังคม อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอานวา :  

َاء َنْعُضُهمْ  َوالُْمْؤِمنَاُت  َوالُْمْؤِمنُونَ ﴿ ِ ْو
َ
ُمُرونَ  َنْعٍض  أ

ْ
 بِالَْمْعُروِف  يَأ

َالةَ  َوُيِقيُمونَ  الُْمنَكرِ  َعِن  َوَينَْهْونَ  اَكةَ  َوُيْؤتُونَ  الصَّ  اهللاَ  َوُيِطيُعونَ  الزَّ
 ُ َ ْولَـ َورَُسو

ُ
 )٧١:  احكوبة( ﴾َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  اهللاَ  إِنَّ  اهللاُّ  َسرَيمَْحُُهمُ  ئَِك أ

                                                            
8 อัลอะหฺซาบ ๓๕  
9 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๙/๔๘๓ ลําดับที่ ๔๑๗๖ )   
10 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ ๑/๘๑ ลําดับที่ ๒๒๔  
11 สุนันอบีดาวูด ๔/๓๓๘ ลําดับที่ ๕๑๔๗  
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“และบรรดามุอมินชาย และบรรดามุอมินหญิงนั้น บางสวนของพวกเขา
ตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน ซ่ึงพวกเขาจะใชใหปฏิบัติในสิ่งที่ชอบ 
และหามปรามในสิ่งที่ไมชอบ และพวกเขาจะดํารงไวซ่ึงการละหมาด 
และจายซะกาต และภักดีตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค ชน
เหลานี้แหละ อัลลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺนั้น
เปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 12 

 
11- สตรีมีสิทธิขอความคุมครองเชนเดียวกับบุรุษ   อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสใน

คัมภีรอัลกุรอานวา : 
َحدٌ  َوإِنْ ﴿

َ
ِكنيَ  مِّنَ  أ ِجْرهُ  اْستََجارَكَ  الُْمرْشِ

َ
َّ  فَأ  ُعمَّ  اهللاِ  الَكَمَ  يَْسَمعَ  َح

بِْلْغهُ 
َ
َمنَهُ  أ

ْ
غَُّهمْ  َذلَِك  َمأ

َ
 )٦:  احكوبة( ﴾َفْعلَُمونَ  الَّ  قَْومٌ  بِك

“และหากวามีคนใดในหมูมุชริก ( เหลาผูต้ังภาคี ) ไดขอใหเจาคุมครอง 
ก็จงคุมครองเขาเถิด จนกวาเขาจะไดยินดํารัสของอัลลอฮฺ แลวจงสง
เขายังที่ปลอดภัยของเขา นั่นก็เพราะวาพวกเขาเปนกลุมชนที่ไมรู” 13 

 
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด – ขอความสันติจงมีเเดทาน - กลาวความวา : “หนาที่ของเหลา

มุสลิมนั้นเปนหนึ่งเดียวกัน  คนที่มีฐานะตํ่าสุดในจํานวนพวกเขายอมมีสิทธิในหนาที่สวน
นี้ไดเชนกัน  ดังนั้นถาใครทําลายสัญญามุสลิมดวยกัน สําหรับเขาคือการถูกสาปเเชง
จากอัลลอฮฺ และบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค  เเละจากมนุษยทุกคน  พระองคไมทรง
ตอบรับการกลับตนและการไถตัว(อุละมาอบางทานอธิบายวา คือการทําศาสนกิจที่บังคับ
และสุนัต)จากเขาอีก” 14  

สิทธิที่วานี้ เปนเรื่องชอบธรรมอยางเทาเทียมกันระหวางชายหญิง อุมมุ ฮานิอ บินติ อบี 
ฏอลิบ กลาววา วันหนึ่งในปแหงการพิชิตนครมักกะฮฺฉันไดไปหาทานศาสนทูตมุฮัมมัด ฉัน
ไดเจอทานในขณะที่ทานกําลังอาบน้ําอยู ซ่ึงทานหญิงฟาฏิมะฮฺ กําลังกําบังทานอยู เเลว
ฉันก็ใหสลามแกทาน  ทานถามวา “ใครหรือ ?”  ฉันตอบวา ฉันเอง อุมมุฮานิอ ลูกของ 
อบีฏอลิบ ทานเลยกลาววา  “ยินดีตอนรับอุมมุฮานิอ” หลังจากที่ทานอาบน้ําเสร็จ ทานได
ลุกขึ้นเพื่อทําการละหมาด ๘ ร็อกอะฮฺ ในขณะที่ทานไดสวมใสผาเพียงชิ้นเดียวเพื่อปกปด
รางของทาน  หลังจากที่ทานละหมาดเสร็จ  ฉันกลาววา โอทานศาสนทูตมุฮัมมัด ลูกของ
เเมฉัน (เปนลูกของแมที่เกิดจากพออื่น) ไดอางวาเขาจะฆาชายคนหนึ่งซ่ึงฉันไดคุมครอง
เขาอยู  เขาคือชายคนหนึ่งเปนลูกของฮุบัยเราะฮฺ ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความ

                                                            
12 อัตเตาบะฮฺ ๗๑  
13 อัตเตาบะฮฺ ๖ 
14 อัลบุคอรีย ๑/๑๔๑ ลําดับที่ ๓๕๐  
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สันติจงมีเเดทาน- กลาววา “เราไดใหความคุมครองเเดคนที่เธอคุมครองเขา”    อุมมุ ฮา
นิอ กลาววา เวลานั้นคือตอนฎหา (ชวงสายๆ หลังตะวันขึ้น) 15   

เเละจงรับรูถึงฐานะของเธอในอิสลามเถิดวา เธอมีสิทธิที่จะเรียกรองใหมุสลิมคุมครองใคร
ก็ไดที่เธอตองการ ทานศาสนทูตมุฮัมมัด - ขอความสันติจงมีเเดทาน- กลาวความวา : “เเทจริง
เเลวสตรีมีสิทธิที่จะเรียกรองใหมุสลิมคุมครองใครสักคนที่เธอตองการได” 

พึงทราบเถิดวา มีบางเรื่องซึ่งเปนสิ่งจํากัดเฉพาะผูชาย ไมเกี่ยวกับสตรี เเนนอนอิสลาม
มอบใหทั้งสองไมเหมือนกัน เราจะคุยเรื่องนี้ในชวงตอไปในประเด็นที่เกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสตรี   

เปนเรื่องอันสมควรที่เราจะทําความเขาใจเกี่ยวกับฐานะความเปนอยูของสตรีในยุคกอน
อิสลาม เเละอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอหลังจากนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการชี้เเจงเกี่ยวกับฐานะอันทรงเกียรติ
ของเธอในอิสลามตอไป 
 
 

                                                            
15 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๑/๑๔๑ ลําดับที่ ๑๕๗๙  


