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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

สิทธิของสตรีในเร่ืองมรดก 
 
อิสลามไดใหสิทธิแกสตรีในเรื่องมรดกที่ทําใหเธอสามารถรับสวนแบงของมรดกได  ซึ่งกอน

หนานั้น  สิทธิการรับมรดกจะเปนของผูชายที่ทําหนาที่ปกปองคุมครองชนเผาจากผูรุกรานเทานั้น 
มิหนําซ้ํา  ตัวนางเองยังตกเปนมรดกตกทอดเหมือนทรัพยสินเงินทอง   จากอิบนุ  อับบาส 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาวตออายะฮฺที่วา 

ن تَِرثُواْ النَِّساء َكْرهاً َوَال َيْعُضلُوُهنَّ ﴿
َ
لُّ لَُكْم أ يَن آَمنُواْ َال حَيِ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
يَا ك

  ) ١٩: النساء ( ﴾حِكَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ 
ความวา  “โอ  ผูศรัทธาทั้งหลาย ! ไมอนุมัติแกพวกเจาการที่พวกเจาจะ
เอาบรรดาหญิงเปนมรดกดวยการบังคับ  และไมอนุมัติเชนเดียวกันกับ
การที่พวกเจาจะบีบเคนบรรดาพวกนางทั้งหลาย เพื่อพวกเจาจะเอา
บางสวนของสิ่งที่พวกเจาไดใหแกพวกนาง...” 1 

 
อิบนุ  อับบาสกลาววา  เมื่อชายคนหนึ่งเสียชีวิต  คนที่มีสิทธิตอภรรยาผูตายคือหัวหนา

ครอบครัวของเขา  กลาวคือ  หัวหนาครอบครัวของสามีมีสิทธิจะรับเอานางเปนภรรยาของเขา 
หรือไมก็เขาจะใหนางแตงงานกับผูอ่ืน  หรือเขาไมอยากใหนางแตงงานกับใครก็ได  ซึ่งหัวหนา
ครอบครัวของสามีมีสิทธิมากกวาครอบครัวของนาง  ดวยเหตุนี้โองการนี้จึงถูกประทานลงมา ...2 

เมื่ออิสลามมา อิสลามไดหามการกระทํานี้ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา กลาววา 
ن تَِرثُواْ النَِّساء َكْرهاً َوَال َيْعُضلُوُهنَّ ﴿

َ
لُّ لَُكْم أ يَن آَمنُواْ َال حَيِ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
يَا ك

  ) ١٩: النساء ( ﴾حِكَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما آتَيْتُُموُهنَّ 
ความวา  “โอ  ผูศรัทธาทั้งหลาย ! ไมอนุมัติแกพวกเจาการที่พวกเจาจะ
เอาบรรดาหญิงเปนมรดกดวยการบังคับ  และไมอนุมัติเชนเดียวกันกับ
การที่พวกเจาจะบีบเคนบรรดาพวกนางทั้งหลาย เพื่อพวกเจาจะเอา
บางสวนของสิ่งที่พวกเจาไดใหแกพวกนาง...”3 

 
และอิสลามไดใหสิทธิแกนางในการรับมรดก โดยไดกําหนดขอบัญญัติไว อัลลอฮฺตรัสวา   

                                                 
1  อัน-นิสาอ  19  
2  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย เลมที่  4  หนาที่  1670  หมายเลข  4303  
3  อัน-นิสาอ  19 
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ا تََرَك ﴿ مَّ قَْرُبوَن َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ
َ
اِن َواأل َ ِ ا تََرَك الَْوا مَّ لِّلرَِّجاِل نَصِيٌب مِّ

ْفُروضاً  ْو َكرُثَ نَِصيباً مَّ
َ
ا قَلَّ ِمنُْه أ قَْرُبوَن ِممَّ

َ
اِن َواأل َ ِ  ) ٧:  النساء( ﴾الَْوا

ความวา “สําหรับบรรดาชายนั้น มีสวนไดรับจากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้ง
สอง และบรรดาญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว และสําหรับบรรดาหญิงนั้นก็มี
สวนไดรับจากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกลชิดไดทิ้ง
ไว ซ่ึงสิ่งนั้นจะนอยหรือมากก็ตาม เปนสวนไดรับที่ถูกกําหนด
อัตราสวนไว”4 
 

ซัยยิด กุฏบ     ขออัลลอฮฺเมตตาแกทานดวย ไดกลาวในหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานของ
ทานตอโองการนี้วา  “นี่คือพื้นฐานโดยรวมที่อิสลามไดใหแกสตรีในหวงเวลากวา   14  ศตวรรษ
มาแลวซึ่งสิทธิในการรับมรดกไดเหมือนบุรุษ  ก็เหมือนที่อิสลามไดปกปองสิทธิของเด็กกําพราที่เสีย
พอต้ังแตเยาววัย  ซึ่งสมัยกอนอิสลามนั้นพวกเขาตางไดริบเอาทรัพยสินของเด็กไปใช  และปฏิบัติ
ตอเด็กเหลานี้อยางไมยุติธรรม  เพราะสมัยกอนอิสลามนั้น  การพิจารณาคุณคาของคนคนหนึ่งโดย
ประเมินจากความสามารถในการทําสงคราม  และความสามารถในการผลิตเปนสําคัญ แตอิสลาม
ไดนําเอาแนวทางแหงพระผูอภิบาล  ซึ่งมองมนุษยโดยเอาคุณคาของความเปนมนุษยเปนอันดับ
แรก  และนี่คือคาพื้นฐานที่ไมแยกแยะสถานภาพของเขา  แมจะอยูในสถานภาพใดก็ตาม  แลว
หลังจากนั้นก็จะพิจารณาที่ความรับผิดชอบที่เขามี ทั้งภายในครอบครัวของเขาและภายในชุมชน
ของเขาโดยรวม เปนกรณีถัดไปดวย....5 

อัลลอฮฺตรัสวา   
نثَينَْيِ ﴿

ُ
َكِر ِمثُْل َحظِّ األ ْوالَِدُكْم لِثَّ

َ
: النساء ( ﴾يُوِصيُكُم اُهللا يِف أ

١١( 
ความวา “อัลลอฮฺไดทรงสั่งพวกเจาไวเกี่ยวกับลูกๆ ของพวกเจาวา 
สําหรับเพศชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน” 6 

 
บางทีอาจจะมีความรูสึกไมสบายใจสําหรับคนที่ไมเขาใจเหตุผลของอิสลามเมื่ออาน

โองการขางตนก็เปนได เพราะเขาใจวาเปนการลิดรอนสิทธิของผูหญิงที่แบงสวนมรดกใหผูหญิง
เพียงครึ่งหนึ่งของผูชายไดอยางไร? 

ความจริงแลว  อัลลอฮฺไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมรดกของผูหญิงไวอยางละเอียด
และสมบูรณแลว ซึ่งพระองคไดแบงสถานภาพของผูหญิงไวเปน  3 กรณี 

                                                 
4 อัน-นิสาอ  7  
5 หนังสือฟซีลาลิลกุรอาน เลมที่  1 หนาที่  588  
6 อัน-นิสาอ  5  
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1. สวนแบงของนางจะไดเทา ๆ กับสวนแบงของผูชาย 
2. สวนแบงของนางจะไดเทา ๆ กับสวนแบงของผูชายหรือนอยกวานั้นนิดหนอย 
3. สวนแบงของนางจะไดคร่ึงหนึ่งของสวนแบงของผูชาย นี่เปนกรณีสวนใหญ 
สําหรับทานที่ตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้  ทานสามารถอานดูในหนังสือที่พูด

ถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางครบถวน 
กอนที่จะตัดสินวาอิสลามไดลิดรอนสิทธิของสตรีหรือไมนั้น  เรามายกสักหนึ่งตัวอยาง

เพื่อใหเห็นชัดเจนถึงเหตุผลที่อิสลามไดกําหนดสวนแบงของผูหญิงใหคร่ึงหนึ่งของผูชายกัน 
สมมุติวา ชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยมีลูกชาย  1 คน ลูกสาว  1 คน และมีสินทรัพยที่เปนมรดก 

300,000 บาท สวนแบงของลูกชายจะได  200,000 บาท สวนแบงของลูกสาวจะได  100,000 บาท  
เรามาสังเกตการใชเงินหลังการแบงเงินมรดกเหลานี้ทั้งในสวนของลูกชายและในสวนของ

ลูกสาวไปสักระยะเวลาหนึ่ง 
สําหรับในสวนของลูกชาย  เงินที่ไดรับจากสวนแบงของเขานั้นจะลดลงเนื่องจากเขาตอง

จายคาสินสอดใหกับสตรีที่เขาปรารถนาจะแตงงานดวย   เขาจําเปนตองจายคาใชจายในการสราง
บานเพื่อเปนที่อยูอาศัย  เขาตองรับผิดชอบคาใชจายของกินของใช  คาใชจายในครัว  คาใชจาย
สวนตัวของภรรยา  คาใชจายสวนตัวของลูกๆ  และเขาตองรับผิดชอบความตองการตางๆ ของ
สมาชิกในครอบครัว  เขาตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ เหลานี้ทั้งหมดโดยที่ภรรยาของเขาไมตอง
ลงขันในเรื่องนี้เลย  ถึงแมภรรยาจะเปนคนที่มีเงินทองมากมายก็ตาม  และเปนกรณีเดียวกัน  หาก
พอแม  พี่นอง  และญาติที่ใกลชิดของเขาเปนคนขัดสนหรือเปนคนที่ไมมีความสามารถหาเลี้ยงชีพ
ดวยตัวเองได เขายังตองรับผิดชอบเลี้ยงดูบุคคลเหลานี้หากเขามีความสามารถอีกดวย 

สําหรับในสวนของลูกสาว  ทรัพยสินของเธอจะถูกโอบอุม  ถูกรักษาไวดวยความหวงแหน 
ไดรับการดูแล  และใชไปในทางที่ไมใชการชําระความจําเปน  เธอไมตองรับภาระคาใชจายใดๆ 
แมแตคาใชจายตามความจําเปนสวนตัวของเธอเองก็ตาม  ดังนั้นทรัพยสินที่เธอไดรับสวนแบงจาก
มรดกนั้นจะไมลดลง  มีแตจะเพิ่มข้ึน  เพราะเธอยังจะไดรับสินสอดจากฝายชายเมื่อเธอแตงงานอีก
ดวย  แมในกรณีที่เธอตองแยกทางกับสามี  สามียังคงตองรับผิดชอบโดยกฎหมายในเรื่องคาเลี้ยงดู  
และรับผิดชอบความจําเปนตางๆ ของลูกๆ  และทรัพยสินของเธอยังสามารถนําไปเปนเงินลงทุน  
และสามารถพอกพูนขึ้นจากการคาขายหรือทํากิจรรมที่คลายๆ กันนี้  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําให
ทรัพยสินเพิ่มข้ึนได 

จากที่กลาวมาขั้นตน เราจะเห็นไดชัดเจนวา สวนแบงของผูหญิงยังคงเปนสินทรัพยที่ไม
ลดลง เธอยังคงครอบครองสินทรัพยนั้นอยูครบเต็มจํานวน แตสําหรับสวนแบงของผูชายนั้นยอม
ลดลงและพรองไป อันเนื่องมาจากภาระความรับผิดชอบที่เขามี 

กฎหมายอิสลามจะแตกตางกับระบบอ่ืนๆ ในโลก และแตกตางกับระบบที่พอจะพนจาก
ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกสาวเมื่อเธอถึงวัยที่กําหนดที่เธอสามารถหาเลี้ยงชีพดวยตัวเองได 
แตการเลี้ยงดูลูกสาวในอิสลามไดบังคับพอโดยกฎหมายใหรับผิดชอบในการเลี้ยงดูจนกวาเธอจะ
แตงงาน หลังจากนั้นก็ใหสามีรับผิดชอบความตองการและความจําเปนตางๆ ของเธอในการดํารง
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ชีพ หลังจากนั้นก็ใหลูกของนางรับผิดชอบในกรณีถัดไป 
กฎหมายทั่วไปที่แบงมรดกใหเทาๆ กันระหวางผูชายและผูหญิงนั้นจะตองเทาๆ กันในเรื่อง

ภาระความรับผิดชอบอีกดวย  และภาระคาใชจายตางๆ ก็จะตองออกคนละครึ่ง  ถาหากเรียกรอง
สวนแบงของมรดกใหแบงเทาๆ กันระหวางหญิงและชาย  แตไมไดเรียกรองความรับผิดชอบ
คาใชจายใหเทาๆ กันแลว  ก็ไมใชความยุติธรรมและความชอบธรรมแน หากแตเปนความอ
ยุติธรรมตอผูชายดวยซ้ํา ซึ่งไมเปนที่อนุญาตในกฎหมายอิสลาม 

ดังนั้น เปนความยุติธรรมและความชอบธรรมแลวที่สวนแบงมรดกใหผูชายมากกวาผูหญิง 
โดยไดสละภาระแกผูหญิงในเรื่องออกคาใชจายในครัวเรือน คาใชจายของลูกๆ และคาใชจายตางๆ 
ที่อยูในลักษณะเดียวกันนี้ หากแตเราเห็นวา เปนความเอื้อเฟอ  และใหเกียรติสตรีดวยซํ้าที่อิสลาม
ไดสละภาระเหลานี้แกเธอทั้งหมด และใหภาระนี้แกผูชายรับผิดชอบเพียงผูเดียว โดยไมไดงดเวน
สวนแบงมรดกของเธอไปดวย ซึ่งเธอยังไดรับคร่ึงหนึ่งของสวนแบงของผูชายอีกตางหาก นี่ไมใช
ความยุติธรรมและความชอบธรรมดอกหรือ ? 

ดวยเหตุนี้ จึงควรแยกสวนแบงมรดกใหตางกันระหวางบุคคลแตละคนไวใหดี ไมวาชาย
หรือหญิง ที่ไมอาจจะลิดรอนสิทธิของกันและกันได เพราะฉะนั้น เปนบรรทัดฐานที่อิสลามไดส่ังเสีย
ดวย “หนึ่งในสาม” อะไรที่เกินกวานี้ถือวาลิดรอนสิทธิของบุคคลที่เปนญาติ  และเปนความ
เสียหายแกพวกเขาดวย  

รายงานจาก อามิรฺ บิน ซะอัด บิน อบีวักกอศ จากพอของเขา (ขออัลลอฮฺประทานความ
เมตตาแกเขาดวย) กลาววา ทานศาสนทูต (ขอความสันติจงมีแดทาน) ไดไปเยี่ยมฉันเมื่อปหัจญวะ
ดาอฺ (หัจญอําลา) ขณะที่ฉันปวยหนัก ฉันจึงบอกกับทานวา “ฉันปวยหนักแลว และฉันเปนคนที่มี
ทรัพยสินมากพอ และไมมีใครที่สามารถรับมรดกของฉันนอกจากลูกสาวของฉันเพียงคนเดียว ฉัน
จะบริจาคสองในสามไดไหม?”  ทานกลาววา “ไมได” แลวทานกลาวตออีกวา “หนึ่งในสาม หนึ่ง
ในสามนั้นเยอะแลว เจามีทายาทที่สืบทอดจากเจาที่มีอันจะกินยังดีกวาเจามีทายาทที่
อนาถาซึ่งจะเปนภาระแกผูคน และเจาไมใชจายอยางใดอยางหนึ่งเพื่อความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺนอกจากพระองคจะตอบแทนสิ่งนั้นแกเจาทั้งหมด ไมวาอาหารที่เจาปอน
ใหแกภรรยาของเจาเองก็ตาม”7 

ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ขอความสันติจงมีแดทาน) หมั่นชี้แนะ และสั่งใหรักษาสิทธิของ
สตรีมาโดยตลอดเพื่อกอบกูใหเธอมีชีวิตอยางมีเกียรติ 

เร่ืองสวนแบงมรดกนี้ยังสามารถเกี่ยวโยงไดอีกในเรื่อง “การชดใชอันเนื่องจากฆาตกรรม 
(ดิยะฮฺ)” รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบดวยเงินทองที่มีตอผูอ่ืนทั้งหมด และผลกระทบที่เกิดจากเหตุ
ฆาตกรรม ซึ่งคนรับภาระลวนแตเปนผูชาย ไมใชผูหญิง 
 

                                                 
7 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย เลมที่  1 หนาที่  435 หมายเลข   1233  
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การชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากฆาตกรรม 

ในกฎหมายอิสลาม การชดใชอันเนื่องจากฆาตกรรมสําหรับผูหญิงจะไดคร่ึงหนึ่งของคา
ชดใชของผูชาย และนั่นเปนกรณีเดียวเทานั้น คือกรณีฆาโดยไมเจตนาที่จําเปนตองจายคาเสียหาย
ซึ่งไมถึงระดับที่ตองโทษฆากลับ สวนในกรณีของฆาโดยเจตนานั้นตองลงโทษดวยการฆากลับ
เพียงสถานเดียวหากไมสามารถไกลเกลี่ยกันได ไมวาผูที่ฆาหรือผูที่ถูกฆานั้นเปนผูชายหรือหญิง 
เนื่องจากเปนประเด็นในดานความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน 

สําหรับกรณีฆาโดยไมเจตนาที่ตองชดใชคาเสียหาย เปนไปไดมากที่คาชดใชสําหรับผูหญิง
จะไดรับคร่ึงหนึ่งเทาของคาชดใชของผูชาย ทั้งนี้ จะอยูที่ระดับความสูญเสียของครอบครัวที่
เกี่ยวของที่เปนผลมาจากการฆาตกรรมชายหรือฆาตกรรมหญิงนั้นดวย 

ครอบครัวที่พอของพวกเขาถูกฆาโดยไมเจตนาจะสูญเสียคนที่ทําหนาที่ผูนํา ผูเลี้ยงดู 
ผูรับผิดชอบคาใชจาย ผูรับภาระความตองการตางๆ ของครอบครัวนั้นๆ เปนความสูญเสียดาน
วัตถุที่รวมไปถึงสูญเสียความเปนผูนําและคนดูแล และยังรวมไปถึงดานจิตใจที่มีผลตอความเศรา
โศกเสียใจ สวนครอบครัวที่แมถูกฆาโดยไมเจตนานั้น จะสูญเสียความเปนแมในดานจิตใจเทานั้น
ซึ่งตองชดในเรื่องความเศราโศกเสียใจ ความเอ็นดูเมตตาและที่คลายๆ กันนี้เปนเรื่องในดาน
ความรูสึกที่มีตอผูหญิง ซึ่งจะมีไมมากเทาหนาที่ความรับผิดชอบของผูชาย และนี่เปนผลกระทบใน
ดานจิตใจ หากไปทดแทนดวยอํานาจเงินทองก็ไมอาจทดแทนกันได 

การชดใชคาเสียหายอันเนื่องมาจากการฆาตกรรมนั้น ในขอบขายของตัวมันเองแลวไมใช
คาของตัวผูตายนั้นๆ แตอยางใด หากแตเปนคาสมมุติฐานจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวของ
ผูตาย หากเรารูผลกระทบที่เกิดขึ้นในครอบครัวของผูตายจากการสูญเสียพอหรือสูญเสียแมแลวละ
ก็ เราก็จะเขาใจประเด็นในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับคาชดใชของผูหญิงที่เปนครึ่งหนึ่งของคา
ชดใชของผูชายดวยเชนกัน 
 


