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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความเขาใจผิดเกีย่วกับสิทธใินการหยาของผูชายและผูหญิง 
 

การหยาในสมัยกอนอิสลามนั้นไมมีการควบคุมใดๆ ผูชายสามารถหยาผูหญิงเมื่อใดก็ไดที่
เขาตองการ และเขาสามารถรับเธอเปนภรรยาอีกครั้งเมื่อไหรที่เขาตองการได แลวอิสลามก็มากับ
การควบคุมการหยาเพื่อคุมครองผูหญิงจากการถูกขดขี่ โดนรังแก และถูกเอาเปรียบเนื่องจากการ
หยานี้ ทานหญิงอาอิชะฮฺ  (ขออัลลอฮฺโปรดปรานเธอ) ไดกลาววา ผูชายจะหยาภรรยาของเขา
เมื่อใดก็ไดที่เขาตองการหยา และนางจะเปนภรรยาของเขาอีกเมื่อเขาปรารถนาจะรับนางเปน
ภรรยา ในชวงระยะเวลาที่เขาสามารถคืนดีกับนางได แมเขาจะหยานางไปแลว ๑๐๐ คร้ัง  หรือ
มากกวานั้นแลวก็ตาม จนกระทั่งเขาจะกลาวแกภรรยาของเขาวา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ฉันจะ
หยาเธอ ดังนั้น เธอจงหลีกหางจากฉันเสีย  ฉันจะไมเขาหาเธอโดยเด็ดขาด” เธอก็กลาวถามวา 
“ทําไมตองเปนเชนนั้นดวย ?” เขาตอบวา “ฉันหยาเธอแลว เมื่อไหรซึ่งวาระการหยารางเกือบจบลง
ฉันก็จะยอนกลับคืนดีกับเธออีกครั้ง”  ผูหญิงคนดังกลาวจึงไปขอเขาพบทานหญิงอาอิชะฮฺและเลา
เหตุการณทั้งหมดใหฟง  ทานหญิงอาอิชะฮฺอยูนิ่งเฉยจนกระทั่งทานศาสนทูตเขามา  ทานหญิงได
เลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหทานฟง ทานจึงหยุดนิ่งสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีโองการกุรอานลงมา  

يٌح بِإِْحَسانٍ ( ْو ترَْسِ
َ
تَاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أ َالُق َمرَّ  ) ٢٢٩: اكقرة ) (الطَّ

ความวา “การหยานั้นมีสองครั้ง แลวใหมีการยับยั้งไวโดยชอบธรรม หรือไมก็
ปลอยไปพรอมดวยการทําความดี” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 229) 

 
ทานหญิงอาอิชะฮฺกลาวตออีกวา : บรรดาสาวกของทานศาสนทูตตางเริ่มทบทวนการหยา

รางกันใหม ทั้งที่เคยหยารางมาหรือไมเคยมากอน1 และอิสลามไมสนับสนุนการหยา ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺกลาววา “ไมมีการงานใดที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติแลวพระองคทรงกริ้วมันมากที่สุด
นอกจากการหยา” และที่อิสลามไดทําใหมันเปนที่อนุมัตินั้นก็เพื่อเปนทางออกในกรณีฉุกเฉิน
เทานั้น  

ทานศาสนทูต (ขอความสันติและความสงบสุขแดทาน2) กลาววา “ทานจงอยาไดหยา
ภรรยาเนื่องดวยความสงสัย แทจริงแลวอัลลอฮฺไมชอบผูชายและผูหญิงที่ชอบลิ้มลอง 
(หมายถึงแตงงานไปเรื่อยๆ เพียงเพราะกามารมณ)” 

และกฎหมายอิสลามไดพยายามทําใหเปนบรรทัดฐานการแกปญหาในการแกไปความ
ขัดแยงระหวางสามีภรรยาโดยไมทําใหเกิดการหยา อัลลอฮฺ ซุบฮานาฮูวาตะอาลา ตรัสวา: 

                                                 
1 สุนัน อัตติรมีซีย  3/497 หมายเลข  1192  
2 อัล-มุอฺญะมุลเอาสัฏ เลมที่  8  หนาที่  24 หมายเลข  7848  
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ٌة َخافَْت ِمن نَ (
َ
ن َوإِِن اْمَرأ

َ
ْو إِْعَراضاً فََال ُجنَاَْح َعلَيِْهَما أ

َ
ً أ ْعِلَها نُُشوزا

لُْح َخرْيٌ   ) ١٢٨: النساء ) (يُْصِلَحا بَيْنَُهَما ُصلْحاً َوالصُّ
ความวา “และหากหญิงใด เกรงวาจะมีการเย็นชาเมินเฉยหรือมีการผินหลังให
จากสามีของนางแลวละก็ ยอมไมมีบาปใดๆ แกทั้งสองที่จะตกลง
ประนีประนอมกันอยางใดอยางหนึ่ง  และการประนีประนอมนั้นเปนสิ่งดีกวา”3  

 

ทําไมสิทธกิารหยาจงึเปนของผูชาย ..? 
เปนภาวะปกติที่มีการพูดวา การหยาอยูในมือของผูชาย ไมใชผูหญิง นั่นก็เพราะผูชายตอง

ใชทรัพยสินของเขาในการแตงงานและที่อยูอาศัย ตราบใดที่ผูชายคือผูที่จายคาสินสอด และเขา
เปนผูออกคาใชจายในการจัดการแตงงาน  เขาเปนผูออกคาใชจายเพื่อที่อยูอาศัย และเขาเปนผู
จัดหาคาใชจายในครอบครัว จึงเปนสิทธิที่ตองใหอยูในมือของเขาที่จะตัดสินจุดสิ้นสุดของชีวิตการ
แตงงานของเขา  เมื่อเขาพรอมที่จะรับกับความสูญเสียดานทรัพยสินเงินทองและจิตใจที่เกิดจาก
การหยานั้น  เพราะเขาเองก็รูวาเขาจะตองสูญเสียจากการหยาอยูแลว  เขาตองสูญเสียดาน
ทรัพยสินไมวาจะเปนคาสินสอดที่เขาไดจายไปแลวจะไมไดรับกลับคืน  เขาตองสูญเสียคาใชจายที่
เขาไดจายไปในการจัดการแตงงานนี้ทั้งหมด  เขาอาจไดรับการปฏิเสธจากภรรยาในการจายคืน
คาใชจายตางๆ หลังจากหยาก็เปนได  และเขาจําเปนตองตกลงเรื่องการแตงงานใหม  ไมวาจะเปน
การออกคาใชจายตางๆ และสิ่งที่เกี่ยวของกับการแตงงานใหมนี้ทั้งหมดอีกดวย 

 
เปนที่สามารถอางไดดวยวา โดยปกติ ผูชายจะระงับความโกรธไวได และสามารถควบคุม

พฤติกรรมของเขาเมื่อเกิดการทะเลาะและขัดแยงกันระหวางเขากับภรรยาของเขาได ซึ่งโดยปกติ
ผูชายจะใชการหยาเปนทางแกข้ันสุดทายเนื่องจากไมมีความหวังที่จะสามารถอยูอยางฉันทสามี
ภรรยากันไดอีกแลวเทานั้น 

 
ในขณะเดียวกัน ขอบัญญัติของอิสลามเองก็ไมไดหามผูหญิงในการถือสิทธิจัดการหยา ซึ่ง

ผูหญิงก็มีสิทธิที่จะครองสิทธิในการหยาไดเชนกัน ทั้งนี้ เมื่อนางกําหนดเงื่อนไขนี้ในพีธีเเตงงาน
และไดรับการยินยอมจากผูเปนสามี 

 
และเนื่องจากขอบัญญัติของอิสลามเปนขอบัญญัติที่สอดคลองกับกมลสันดาน คือ มี

ความครบถวนตามความตองการของความเปนมนุษย และรวมถึงสิ่งที่อารมณความรูสึกของ
มนุษยรูสึกได อยางที่อิสลามไดใหแกผูชายซึ่งสิทธิที่จะตัดขาดกับภรรยาของเขาเมื่อเกิดเหตุการณ

                                                 
3 อัน-นิสาอ  128  
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ที่ไมพึงประสงคข้ึน ในทํานองเดียวกัน อิสลามก็ไดใหสิทธิแกสตรี ซึ่งสิทธินี้เมื่อเธอไมประสงคที่จะ
อยูรวมกับสามีของเธอดวยเชนกัน กลาวคือ เมื่อเธอตองประสบความเลวรายในการอยูรวมกัน ไม
วาจะเปนดวยวาจา การกระทํา หรือขอตําหนิของเขาดานกายภาพ เชน เปนคนไรสมรรถภาพทาง
เพศ หรือไมสามารถสรางความสุขใหกับเธอได หรือเขาเปนโรครายหลังการแตงงาน เชน โรคเรื้อน 
วัณโรค หรือโรคอื่นๆ ที่คลายกันนี้ซึ่งเปนโรคที่นารังเกียจ อิสลามไดใหสิทธิแกสตรีที่ไดรับ
ผลกระทบนี้สามารถเรียกรองเพื่อยกเลิกการแตงงานได เพียงแตมีวิธีการที่แตกตางซึ่งเรียกวา “การ
ซื้อหยา” คือ เปนการจายคืนสิ่งที่ภรรยาไดรับจากสามี ไมวาจะเปนคาสินสอด และคาใชจายที่สามี
ไดจายไปในการแตงงานนี้ดวย และนี่คือการสิ้นสุดที่ยุติธรรม เพราะเธอเปนผูที่ตองการยกเลิกการ
แตงงานนั้นเอง และหากสามีปฏิเสธที่จะตกลงเรื่อง “ซื้อหยา” แลว นางสามารถรองเรียนแกผู
พิพากษาเพื่อใหตัดสินในสิทธินี้ได 
 


