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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สิทธิของสตรีในฐานะบุตรสาว 
 
สิทธใินการมชีีวิต 

พระองคอัลลอฮฺไดออกคําสั่งใหพอเเมปกปอง  เเละรักษาชีวิตของลูกๆ ไวอยางดี   เเมวา
พวกเขาจะเปนเพศชาย หรือเพศหญิงก็ตาม  เเละไดประกาศวา การฆาพวกเขา คือการอธรรมที่
ใหญหลวง   

อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา : 
ْ  َوالَ ﴿ ْوالَدُكمْ  َيْقتُلُوا

َ
ْنُ  إِْمالقٍ  َخْشيَةَ  أ  َقتْلَُهمْ  إنَّ  َوإِيَّاُكم نَْرُزُقُهمْ  حنَّ

ً  اَكنَ  ً  ِخْطءا  )٣١:  اإلرساء( ﴾َكِبريا
ความวา “และพวกเจาจงอยาฆาลูกๆ ของพวกเจาเพราะกลัวความ
ยากจน เราใหปจจัยยังชีพแกพวกเขา และแกพวกเจาโดยเฉพาะ 
แทจริง การฆาพวกเขานั้นเปนความผิดอันใหญหลวง” 1  
 

อิสลามถือวา การเลี้ยงดูเเละออกคาใชจายเพื่อพวกเขาทั้งชายหญิงเปนหนาที่ที่บังคับให
ปฏิบัติทํา  เปนการประกันสิทธิที่พวกเขาสมควรไดรับต้ังเเตที่พวกเขายังอยูในลักษณะทารกในทอง
เเมของพวกเขา  อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา   

وَالِت  ُكنَّ  َوإِن(
ُ
نِفُقوا مَحْلٍ  أ

َ
َّ  َعلَيِْهنَّ  فَأ :  الطالق) (مَحْلَُهنَّ  يََضْعنَ  َح

٦( 
ความวา “และหากพวกนางตั้งครรภก็จงเลี้ยงดูพวกนาง จนกวาพวกนาง
จะคลอดทารกที่อยูในครรภของพวกนาง” 2 

 
 สิทธิในการใหนมเเกเด็กทารกหญิง  

พระองคอัลลอฮฺไดส่ังบังคับใหกระทําดีตอบรรดาลูกๆ ทั้งหลายอยางเทาเทียมกันทั้งชาย
เเละหญิง  เเละเอาใจใสพวกเขาในเรื่องที่ควรเเกการดํารงชีวิตของพวกเขา  ตลอดจนตระเตรียมสิ่ง
ตางๆ ที่มีผลตอการมีชีวิตของพวกเขา   เหลานี้คือส่ิงที่บรรดาลูกๆ ควรไดรับจากพอในทัศนะ
อิสลาม  อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

اُت ﴿ َ ِ ْوالََدُهنَّ  يُرِْضْعنَ  َوالَْوا
َ
َرادَ  لَِمنْ  اَكِملنَْيِ  َحْولنَْيِ  أ

َ
ن أ

َ
 الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  أ

ُ  الَْمْولُودِ  وبََل  ِْسَوُيُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  َ  )٢٣٣:  اكقرة( ﴾بِالَْمْعُروِف  َو

                                                            
1 อัลกุรอาน บท อัลอันอาม ๑๕๑  
2 อัลกุรอาน บท อัฏเฏาะลาก ๖  
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ความวา “และมารดาทั้งหลายนั้น จะใหนมแกลูกๆ ของนางภายในสอง
ปเต็ม สําหรับผูที่ตองการจะใหครบถวนในการใหนม และหนาที่ของ
พอเด็กนั้นคือการใหปจจัยยังชีพของพวกนาง  และเครื่องนุงหมของ
พวกนางโดยชอบธรรม” 3  

 
สิทธใินการถกูเลี้ยงดูเเละสั่งสอน  

บทบัญญัติเเหงอิสลามไดส่ังใหบรรดาพอเเมเนนหนัก เเละเอาใจใสบรรดาลูกๆ ทั้งชาย
หญิงดานการเลี้ยงดูในทุกดานอาทิ ดานรางกาย  สติปญญา  เเละดานศาสนกิจ   ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเดทาน -ไดกลาววา “พอเพียงกับการไดบาปมากพอสําหรับ
ใครสักคนที่ปลอยปละละเลยบุคคลที่อยูภายใตการเลี้ยงดูของเขา”4  

เเละทานไดกลาวอีกวา - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเกทานดวยเถิด- ซึ่งมี
ความวา “แตละคนในหมูพวกทานคือผูดูแลและเปนผูรับผิดชอบตอคนที่อยูภายใตการ
ดูแล ผูนําคือผูดูแลและรับผิดชอบตอประชาชนของเขา ผูชายคือผูดูแลครอบครัวของเขา 
เเละเขาคือผูรับผิดชอบคนที่อยูภายใตการดูเเลของเขา ผูหญิงคือผูดูแลภายในบานของ
สามีเธอ  และเธอคือผูรับผิดชอบตอทุกคนภายในบาน บาวผูรับใชนายเขาคือผูดูแล
ทรัพยสมบัติของนายเขา และเขาคือผูรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่อยูภายใตการดูเเลของเขา" 5  

การสรรหาคําอันไพเราะ  เเละนํามาใชในการตั้งชื่อพวกเขาถือวาเปนสิทธิอยางหนึ่งที่พวก
เขาสมควรไดรับ   

ผูเปนเเมสมควรไดรับสิทธิในการเลี้ยงดูลูกๆ มากวาผูเปนพอในกรณีที่ทั้งสองมีเร่ือง
บาดหมางระหวางกันหรือเกิดกรณีการหยารางกัน   ทั้งนี้เพราะอิสลามเห็นวา ผูเปนแมคือผูที่เปยม
เมตตา  เเละปรานีตอลูกๆ มากกวาผูเปนพอ  เนื่องจากหะดีษหนึ่งซึ่งรายงานโดย อัมรฺ บิน ชุอัยบฺ
วา  มีสตรีทานหนึ่งกลาววา : โอ ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเดทาน - เเทจริง
แลวลูกฉันคนนี้ ฉันไดต้ังทองเเกเขาดวยน้ํานมจากหนาอกของฉันเอง  ฉันเลี้ยงดูเขาในบานของฉัน
เอง แทจริงเเลวพอของเขาไดหยาฉัน  เเละเขาตองการเเยงเขาจากฉันไป   ทานศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺ - ขอความสันติจงมีเเดทาน- ตอบวา “เจามีสิทธิในตัวเขาตราบใดที่เจายังไมเเตงงานใหม” 6 

 
สิทธขิองเธอในการไดรับความรัก ความหวงใย เเละความเมตตา   

พวกเธอตองการสิ่งเหลานี้ดังที่พวกเธอตองการอาหารเเละเครื่องดื่ม  เพราะสิ่งดังกลาวมัน
ชางมีผลตอสภาพจิตใจ เเละกริยามารยาทของพวกเธอยิ่ง เพราะอิสลามคือศาสนาเเหงความ

                                                            
3  อัลกุรอาน บท อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๓๓  
4 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๑๐/๕๑ ลําดับที่ ๔๒๔๐   
5 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ๑/ ๓๐๔ ลําดับที่ ๘๕๓  
6 สุนัน อบี ดาวูด ๒/๒๘๓ ลําดับที่ ๒๒๗๖  
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เมตตา ปรานี หวงใย เเละเมตตาตอทุกคนแมจะเปนคนหางไกลที่ไมใชญาติสนิท เเลวเหตุใดเลาจะ
ไมหวงใยตอญาติผูใกลชิดดวย   

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานเเกทานดวยเถิด- ไดกลาววา : 
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเดทาน - ไดจูบหะซัน บิน อะลีย ในขณะที่ทานอยู
พรอมหนากับ อัล-อักเราะอฺ บิน หาบิส อัต-ตะมีมีย ที่กําลังนั่งอยู   อัล-อักเราะอฺกลาววา : ฉันมีลูก
สิบคน  ฉันไมเคยจูบพวกเขาเลย !!!! ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเดทาน - มอง
ไปยังตัวเขาเเลวตอบวา “ผูใดไมเมตตา  เขาจะไมไดรับความเมตตาดวย” 7   

  
สิทธขิองสตรใีนดานการศกึษา  

อิสลามบังคับใชใหมุสลิมทุกคนทั้งชายหญิงทําการศึกษา  เเละเเสวงหาความรู  ทานศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเดทาน -  กลาวความวา “การเเสวงหาความรูนั้นเปนสิ่ง
บังคับเเกมุสลิมทุกคน” 8  

อิสลามมีทัศนะวา  การใหความรูเเกลูกหญิงเปนการเฉพาะ คือสาเหตุของการไดรับผลบุญ  
เเละการตอบเเทนทวีคูณ  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีเเดทาน - กลาว   ซึ่งความ
วา “ชายคนใดที่มีทาสหญิงเเลวเขาไดใหความรูเเกเธอ  เเละอบรมสั่งสอนเธออยางดี   
เเลวปลดปลอยเธอใหเปนอิสระ เเละเเตงงานกับเธอ  สําหรับเขาคือสองผลบุญ” 9  

 
สิทธขิองเธอดานความเทาเทียมกัน  

กฎบัญญัติเเหงอิสลามไดบังคับใหปฏิบัติตอบรรดาลูกอยางเทาเทียม  เเละยุติธรรมในทุก
เร่ือง  ไมวาจะเปนทางดานการดําเนินชีวิตประจําวันที่เปยมเมตตา หรือการใหความรัก ความ
หวงใยเเหงบิดามารดาที่สมควรใหเเกลูกๆ ทั้งชายหญิง  อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ซึ่ง 

ُمرُ  اهللاَ  إِنَّ ﴿
ْ
َ  ِذي َوإِيتَاء َواإلِْحَسانِ  بِالَْعْدلِ  يَأ  َعِن  َوَينىَْه  الُْقْر

يْغِ  َوالُْمنَكرِ  الَْفْحَشاء
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ُكمْ يَِعظُ  َواْكَ  )٩٠:  اجحل( ﴾تََذكَّ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงใชใหรักษาความยุติธรรม  ทําดี การบริจาค
แกญาติใกลชิด  ใหละเวนจากการทําลามก  การชั่วชา และการอธรรม 
พระองคทรงตักเตือนพวกเจาเพื่อพวกเจาจักไดรําลึก” 10  
 

หากความยุติธรรม เเละความเสมอภาคไมใชเร่ืองบังคับดวยบทบัญญัติแหงอัลกุรอาน 
และวจนะทานศาสนทูตมุฮัมมัดเเลว  แนนอนบรรดาผูหญิงสมควรไดรับการเชิดชูเปนพิเศษ
                                                            
7 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๓๕ ลําดับที่ ๕๖๕๑  
8 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ ๑/๘๑ ลําดับที่  ๒๒๔  
9 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๕/๑๙๕๕ ลําดับที่ ๔๗๙๕  
10 อัลกุรอาน บท อันนะหลุ ๙๐ 
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มากกวาบรรดาชายอีกดวยซ้ํา ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีเเดทาน- กลาว   ซึ่ง
ความวา “พวกเจาจงมอบใหเเกลูกๆ ของพวกเจาอยางเทาเทียมกัน  หากฉันมีทางเลือก
ใหบางคนดีเดนกวาบางคน  เเนนอนยิ่งฉันจะเลือกบรรดาหญิงใหดีเดนกวาคนอื่นๆ” 11  

ดวยเหตุเชนนี้เเลว พวกที่กลาวหาวาอิสลามไดกลืนสิทธิของสตรีจะมีทาทีและกลาวหาวา
อยางไรตอมันอีกเลา ?? 

 
สิทธขิองเธอในการเลือกสาม ี

อิสลามเคารพสิทธิสตรีในเรื่องของการแตงงาน   โดยถือวาการตัดสินใจของเธอคือสวน
หนึ่งในเงื่อนไขแหงความถูกตองของการแตงงาน  เธอสามารถใชสิทธิในการปฏิเสธ หรือตอบรับ
ใครสักคนที่มาสูขอเธอได ทั้งนี้เนื่องจากคํากลาวของทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมี
แดทาน - ความวา “หญิงหมายจะไมถูกแตงงานจนกวาจะมีการรองขอจากเธอ และหญิง
สาวไมถูกแตงงานจนกวาจะขอไดอนุญาตจากเธอกอน” เศาะหาบะฮฺกลาววา การอนุญาต
จากเธอเปนเชนไรเลา ?  ทานรอซูลกลาววา “คือ การที่เธอเงียบเฉย” 12  

ดังนั้นผูเปนบิดาหรือใครก็ตามซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลเธอ ยอมไมมีสิทธิบังคับเธอ
ใหแตงงานกับชายที่เธอไมประสงค  และจากวจนะของทานศาสนทูตซึ่งรายงานโดยทานหญิงอาอิ
ชะฮฺวา มีสตรีทานหนึ่งมาหาทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขออัลลอฮฺทรงประทานความพรและ
ความสันติแกทานดวยเถิด - เธอกลาววา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ แทจริงแลวพอของฉันสั่งให
ฉันแตงงานกับลูกของพี่ชายเขาเพื่อยกฐานะของเขาเพราะการแตงงานของฉัน ดังนั้น ทานจึงมอบ
เร่ืองนี้ใหกับเธอ(ในการตัดสินใจ)แลวเธอกลาววา “แทจริงแลว ฉันไดยินยอมสิ่งที่พอฉันไดทําไป  
แตฉันเพียงตองการใหสตรีทั้งหลายรับรูวาบรรดาพอไมมีสิทธิในเรื่องนี้แตอยางใด” 13  

คําสอนของทานนบีมุฮัมมัดชี้ใหเห็นวาอิสลามไดใหความสําคัญกับเร่ืองของสตรีเปนอยาง
มาก ไมวาจะเปนการเคารพเกียรติของเธอ  การกระทําดีตอเธอ  และการสนองตอบความตองการ
ของเธอในทุกดาน  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “ผูใดมีลูกสาว
สามคน หรือพี่สาวสามคน   มีลูกสาวสองคนหรือพี่สาวสองคนแลวเขาไดกระทําดีตอพวก
เขาอยางดี และยําเกรงอัลลอฮฺในสิ่งที่เกี่ยวของกับพวกเขา แนนอนเขาจะตองไดเขาสรวง
สวรรค” 14 

ในทัศนะอิสลามถือวา การใหความสนใจตอบุตรสาวพรอมทั้งการอบรมเลี้ยงดู  และ
กระทําดีตอพวกเธอ คือหนทางหนึ่งที่นําไปสูการเขาสวรรค  นับเปนแรงผลักดันใหผูปกครองเอาใจ
ใสดูแลพวกเธอเปนอยางดีเพื่อหวังในการตอบแทนจากพระองคอัลลอฮฺ รายงานโดยทานหญิงอาอิ

                                                            
11 สุนัน อัลบัยฮะกีย อัลกุบรอ ๖/๑๗๗ ลําดับที่ ๑๑๗๘๐  
12 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๕/๑๙๗๔ ลําดับที่ ๔๘๔๓  
13 มุสนัด อิมาม อะหมัด ๖/ ๑๓๖ ลําดับที่ ๒๕๐๘๗  
14 เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน ๒/ ๑๘๙ ลําดับที่ ๔๔๖  
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ชะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด - กลาววา : ผูหญิงผูยากจนคนหนึ่ง
ไดมาหาฉัน ในขณะที่นางอุมลูกของนางสองคน  แลวฉันก็ไดแบงลูกอินทผลัมใหเธอสามเม็ด   นาง
แบงใหลูกสาวคนละหนึ่งเม็ด  และนางหยิบที่เหลือหนึ่งเม็ดใสปากเพื่อกิน  พลันลูกสาวสองคนตาง
รองขอเพื่อกิน   เธอจึงแบงลูกอินทผลัมที่กําลังจะกินออกเปนสองสวนและแบงใหลูกสาวสองคน 
เหตุการณดังกลาวไดสรางความประทับใจใหฉันมาก  ฉันเลยนําพฤติกรรมของนางเชนนี้ไปเลา
ใหกับทานศาสนทูตของอัลลอฮฺฟง ทานจึงกลาววา “แทจริงแลวพระองคอัลลอฮฺจะทรงมอบ
สรวงสวรรคแกนางเพราะพฤติกรรมอันนี้ หรือพระองคจะทรงปลดปลอยนางเพราะ
พฤติกรรมอันนี้ใหรอดพนจากไฟนรก”15  

บทบัญญัติแหงอิสลามไดส่ังใชใหปฏิบัติตอลูกๆ ทั้งชายและหญิงดวยความยุติธรรมเทา
เทียมกัน ไมวาจะเปนในดานจิตใจหรือดานวัตถุก็ตาม ดังนั้นการลําเอียงในเรื่องใดก็ตามยังฝายใด
ฝายหนึ่งถือวาเปนเรื่องที่ไมอนุญาต  รายงานโดยอันนุอฺมาน บิน บะชีร กลาววา : พอของฉันได
มอบใหฉันซึ่งสวนหนึ่งของทรัพยสมบัติของทาน  แมฉันฮุมเราะอฺ บินติ เราะวาหะฮฺ กลาววา ฉันไม
ยอมนอกจากวาทานศาสนทูตของอัลลอฮฺตองเปนสักขีพยานในเรื่องนี้ดวย  พอของฉันไดไปหา
ทานศาสนทูตเพื่อใหทานรวมเปนสักขีพยานในสิ่งที่เขาไดมอบมันใหฉัน  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
- ขอความสันติจงมีแดทาน -  กลาวแกพอฉันวา “เจาไดกระทําแบบนี้กับลูกๆ เจาทุกคน
หรือไม?”  พอฉันตอบวา ไม  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน - ตอบวา “เจา
จงยําเกรงอัลลอฮฺ และจงยุติธรรมระหวางลูกๆ ของเจา” เมื่อพอของฉันกลับถึงบานแลวทาน
รีบขอสิ่งนั้นกลับคืนทันที 16  

ความยุติธรรมและความเสมอภาคมิไดเฉพาะเจาะจงในเรื่องของปจจัยภายนอกเทานั้น  
ทวารวมไปถึงขอปลีกยอยงายๆ ที่สงผลตอความรูสึกซึ่งใครหลายคนอาจไมเคยตระหนักในเรื่องนี้
นัก  รายงานโดยอะนัส - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด-  วามีชายคน
หนึ่งอยูกับทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  พลันไดมีลูกชายเขาเขามาหา   เขาจูบลูกเขาแลวสั่งใหเขานั่ง
บนขาออนเขา   ทันทีมีลูกสาวของเขาเขามาหา  และเขาก็ส่ังใหลูกสาวของเขานั่งอยูตรงหนาเขา  
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีแดทาน – กลาววา “เจานาจะใหความเทาเทียม
กันระหวางทั้งสอง” 17  

ณ โอกาสนี้ ที่เราไดกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเนนหนักของอิสลามตอบรรดาลูกๆ  ก็
สมควรอยางยิ่งในการที่เราจะกลาวถึงเด็กกําพราดวย  เพราะการเปนเด็กกําพรานั้นมีผลดานจิตใจ
ตอการมีชีวิตของเด็กมาก ซึ่งในบางครั้งความรูสึกที่วานี้อาจนําเด็กๆ ไปสูความเสื่อมเสียหรือเอน
เอียงไปในสิ่งที่ไมดี   ยิ่งถาสังคมรอบดานของพวกเขาคือสังคมที่ไมเอาใจใสสิทธิตางๆ  ที่พวกเขา

                                                            
15 เศาะฮีหฺ มุสลิม ๔/ ๒๐๒๗ ลําดับที่ ๒๖๓๐  
16 เศาะฮีหฺ มุสลิม ๓/ ๑๒๔๒ ลําดับที่ ๑๖๒๓  
17 รายงานโดยอัลบัซซาร ในหนังสือ กะซฺฟุลอัซตาร ๑ / ๑๓๑ ลําดับที่ ๒๑๑  
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สมควรไดรับ  ซึ่งสังคมที่วานี้อาจไมรับผิดชอบตอพวกเขาตามสมควร หรืออาจจะไมเหลียวแลพวก
เขาดวยความเมตตาและหวงใย 

อิสลามใหความสําคัญตอเด็กกําพราทั้งชายและหญิง  โดยมีทัศนะวา การใหความสําคัญ
แกพวกเขาพรอมทั้งเอาใจใสพวกเขาอยางดี  ถือวาเปนขอบังคับสําหรับญาติพี่นองผูใกลชิดพวก
เขาใหปฏิบัติตาม   ถาพวกเขาไมมีญาติพี่นองก็เปนหนาที่ของรัฐอิสลามที่ตองดูแล  และเลี้ยงดู
พวกเขา 

สําหรับคนที่ลักขโมย และกอบโกยเงินทองของเด็กกําพรานั้นเขาจะไดรับโทษมหันตอยาง
แนนอน อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

ينَ  إِنَّ ﴿ ِ
َّ ُكلُونَ  ا

ْ
ْمَواَل  يَأ

َ
َتَاىَم  أ ْ ُكلُونَ  إِغََّما ُظلْماً  ا

ْ
ً  ُنُطونِِهمْ  يِف  يَأ  نَارا

ً  وََسيَْصلَْونَ   )١٠:  النساء( ﴾َسِعريا
ความวา “แทจริงบรรดาผูที่กินทรัพยของบรรดาเด็กกําพราดวยความ
อธรรมนั้น แทจริงพวกเขากินไฟเขาไปในทองของพวกเขาตางหาก  
และพวกเขาก็จะเขาไปสูเปลวเพลิง” 18 
 

ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขอวามสันติจงมีแดทาน- กลาวความวา “แทจริงแลวฉัน
อยากใหมีความลําบากและบาปแกคนที่ลิดรอนสิทธิผูออนแอสองพวกคือเด็กกําพราและ
สตรี” 19 

พระองคอัลลอฮฺไดเตือนบาวใหพึงระวัง  และหามกดขี่เด็กกําพรา อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัล
กุรอาน   

ا﴿ مَّ
َ
َتِيمَ  فَأ ْ  )٩:  الض( ﴾َيْقَهرْ  فََال  ا

ความวา “ดังนั้นสวนเด็กกําพราเจาอยาขมขี่” 20  
 
บทบัญญัติแหงอิสลามไดสนับสนุนใหเลี้ยงเด็กกําพรา และทําดีตอเขา  ทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน-  กลาววา: “ฉันและผูใหความอนุเคราะหเด็กกําพรา
อยูในสรวงสวรรคเชนนี้  และทานไดชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นพรอมแยกทั้งสองนิ้วใหหางกัน
นิดเดียว”21  

นอกจากนี้ อิสลามสงเสริมใหมอบความรักและความหวงใยแกเด็กกําพรา  ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา: “ผูใดลูบหัวเด็กกําพรา ซ่ึงเขาไมลูบมัน
นอกจากเพื่ออัลลอฮฺเทานั้น  สําหรับเขาในทุกเสนผมที่เขาลูบผานดวยมือเขาคือผลบุญ
                                                            
18 อัลกุรอานบท อัน-นิสาอ / ๑๐ 
19 อัลมุสตัดร็อก อะลัศเศาะฮีฮัยนฺ  ๑/ ๑๓๑ เลขที่ ๒๑๑  
20 อัฎฎหา / ๙  
21 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ๕/ ๒๐๓๒ หมายเลข ๔๙๙๘ 
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อันดีงาม  และผูใดทําดีตอเด็กกําพราหญิงหรือชายที่อาศัยอยูกับเขา  แนนอนฉันและเขา
จะอยูในสรวงสวรรคดวยกันเหมือนสองนิ้วนี้ และทานไดแยกสองนิ้วออกหางเล็กนอย คือ
นิ้วชี้และนิ้วกลาง” 22    

นอกจากนี้อิสลามยังใหความสําคัญแกเด็กที่ถูกทอดทิ้งทั้งชายและหญิงอยางเทาเทียมกัน 
หมายถึงเด็กที่ถูกทอดทิ้งไมทราบเบาะแสเกี่ยวกับพอของเขา  ดังนั้นเขายอมมีสิทธิในการไดรับการ
ดูแลจากพี่นองมุสลิมและประเทศชาติในระบอบการปกครองแบบอิสลาม ฐานะของเขาไมแตกตาง
จากฐานะของเด็กกําพราเลย  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “การ
ทําความดีตอทุกสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีผลบุญ” 23  

การใหความสําคัญแกบุคคลสองกลุมที่วานี้ ถือวาเราไดสรางบุคคลสองประเภทในฐานะ
พลเมืองที่ดีสูสังคม เพื่อใหเขาทั้งสองปฏิบัติหนาที่ของเขาทั้งสองอยางดี  และใหเขาทั้งสองไดใช
ชีวิตในสังคมอยางเทาเทียมกันเหมือนเพื่อนมนุษยทั่วไป  
 

 
 

                                                            
22 มุสนัดอิมามอะหฺมัด ๕/ ๒๕๐ หมายเลข ๒๒๒๐๗  
23 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย ๒/ ๘๗๐ หมายเลข ๒๓๓๔  


