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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

การมีภรรยามากกวาหนึ่งในอิสลาม 
 

การมีภรรยามากกวาหนึ่งนั้นถือเปนบทบัญญัติที่ไดรับการอนุมัติจากพระเจา  สําหรับผูที่
ศรัทธาตออัลลอฮฺและบรรดาคัมภีรจากฟากฟาไมอาจจะปฏิเสธหรือคัดคานเรื่องนี้ได   และตาม
ความเปนจริงแลว การมีภรรยาเกินกวาหนึ่งในอิสลามเปนแนวทางปฏิบัติที่ไดสืบตอเนื่องกันมาชา
นานในศาสนาอื่นๆ ดวย  ดังนั้น เร่ืองนี้ไมใชเพียงเเคมีอยูในศาสนาอิสลามเทานั้น ทวามันคือ
บัญญัติทางศาสนาที่มีมาชานานเเละเปนที่รูจักในศาสนาอื่นๆโดยเฉพาะในคัมภีรโตราหเเละไบ
เบิล บรรดาทานศาสนทูตกอนทานศาสนทูตมุฮัมมัดตางมีภรรยาหลายคน  อยางศาสนทูตอิบรอ
ฮีม (อับราฮัม) มีภรรยาสองคน  สวนศาสนทูตยะกูบ (จาคอป) มีภรรยาสี่คน  สุไลมาน(โซโลมอน) 
มีภรรยาหลายคน ...ฯลฯ   ดังนั้น การมีภรรยาหลายคนไมใชเร่ืองใหมเลย  แตมันเปนเรื่องที่ผานมา
ชานานแลวในอดีต 

ในคัมภีรโตราห : คัมภีรอันบริสุทธิ์ในภาคพันธสัญญาเดิมของยิวกลาว ความวา “และ
สตรีกับพี่นองหญิงของนางจงอยาไดเอามาเปนภรรยานอยคูกับนางเพื่อเปดเผยสิ่งที่เกลียดชังใน
ชีวิตของนาง”  

ดังนั้น บัญญัตินี้ไมไดหามการมีภรรยาหลายคน แตส่ิงที่บัญญัติไวคือหามการรวมสองพี่
นองมาเปนภรรยาในเวลาเดียวกัน  

ในโตราหบทซามูเอล ( Samuel ) มีกลาววา ทานศาสดาเดวิด (David) ไดแตงงานกับหญิง
หลายๆ คนนอกเหนือจากสาวรับใชของทาน และในบทพงศกษัตริย (Kings) กลาววา ทานศาสดา
สุไลมาน (Salomon) มีภรรยาทั้งหมด ๗๐๐ คน และในจํานวนนั้น มี ๓๐๐ คนจากสาวรับใชของ
ทาน คร้ันศาสดาโมเสสถูกสงมา ทานยอมรับระบบการแตงงานที่มากกวาหนึ่งโดยไมจํากัดจํานวน
จนกระทั่งมาในยุคชาวตัลมูด (Talmud) ณ เมืองกุดส  เวนแตนักวิชาการของอิสราเอลตางมีทัศนะ
ที่หลากหลาย บางคนหามการมีภรรยาเกินกวาหนึ่ง  และอีกบางคนไมหามถาภรรยาปวยหรือเปน
หมัน 

ในไบเบิล : ทานศาสดาเยซูถูกสงมาเพื่อนําบทบัญญัติจากพระเจาใหสอดคลองกันกับส่ิง
ที่ทานศาสดาโมเสสไดนํามากอนหนานี้  และในหนังสือไบเบิลไมมีบทบัญญัติใดๆ ที่หามการมี
ภรรยาเกินกวาหนึ่ง   

กษัตริยดีซารมิท แหงไอรแลนด 1 มีภรรยาสองคน  สวนกษัตริยเฟรเดอริกที่สอง 
(Frederick II ) มีภรรยาสองคนและไดรับการอนุมัติจากโบสถ  ดังนั้น การหามหรือการอนุมัติใน
เร่ืองนี้ไมไดมาจากบทบัญญัติในศาสนาคริสต แตจะมาจากนักวิชาการในโบสถมากกวา 

                                                 
1 ตะรีคุซซะวาจญ Wester  mark  / แปลโดย อับดุลฮะมีด ยูนุส  
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 มารติน ลูเทอร (Martin Luther) จากเยอรมัน ผูกอต้ังนิกายโปรเตสแตนต ถือวา
ระบบการมีภรรยามากกวาหนึ่งคนไมขัดกับระบบศาสนาคริสตเลย และ ทานไดเรียกรอง
เพื่อหลักการนี้ในทุกงานพบปะอยางเปนทางการอีกดวย 2 

 ใช  อัลลอฮฺทรงยินยอมใหบางคนในกลุมคนสมัยพันธะสัญญาเดิมในสถานการณเฉพาะ 
แตยิวคนไหนถาตองการทําตามแบบอยางของคนกลุมนั้นก็ยอมทําไดถาเมื่อไหรเขาแนใจวา
สถานการณของเขาเหมือนสถานการณของกลุมชนในสมัยนั้น  เพราะการแตงหลายคนยอมดีกวา
การหยารางอยูแลว 

ที่จริงแลว การหามการมีภรรยาหลายคนในศาสนาคริสตเปนผลที่สืบเนื่องมาจาก
บทบัญญัติที่คิดคนโดยผูรูทางศาสนาในโบสถเทานั้น ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติด้ังเดิม
ของศาสนาคริสตเลย ตัวอยางที่เห็นไดชัดในเรื่องนี้  คือ โบสถภายใตการนําของพระสันตะปาปา
(Pope)แหงโรมันหามการมีภรรยาหลายคน ดังตอไปนี้เชน : 

• นิกายออรโธด็อกซไมอนุญาตใหใครสักคนจากสามีภรรยาแตงงานใหมตราบใดที่การ
แตงงานยังคงอยู 

• นิกายอารมันออรโธด็อกซไมอนุญาตใหจัดพิธีแตงงานใหมนอกจากจะตองยกเลิกพิธี
แตงงานครั้งที่หนึ่ง 

• นิกายโรมันออรโธด็อกซถือวาพีธีแตงงานอันเดิมคือตัวหามการแตงงานถัดมา 
  
สมัยอาหรับยุคกอนอิสลาม : การแตงงานมากกวาหนึ่งเปนที่รูจักกันแพรหลายในหมูเผา

อาหรับกอนเขายุคอิสลาม  ซึ่งไมมีการจํากัดจํานวน  โดยผูที่ปรารถนาจะแตงงานสามารถแตงงาน
กับหญิงกี่คนก็ไดตามความตองการ  และแทจริงแลวการมีภรรยามากกวาหนึ่งเปนที่รูจักเนิ่นนาน
ในหมูชนชาวอียิปต  เปอรเซีย  แอสซีเรียน (Assyrian ) ญ่ีปุน และฮินดู  และเปนที่รูจักในหมูชาว
รัสเซีย  เยอรมัน  และบรรดากษัตริยไดปฏิบัติกันมาตลอด  

ดังนั้น จากขอมูลที่กลาวมานี้บงบอกอยางชัดแจงวา  การมีภรรยามากกวาหนึ่งไมใชเร่ือง
ใหมที่กุข้ึนมาในอิสลาม  ทวาเรื่องนี้ถูกกระทํามาเนิ่นนานในหมูประชาชาติสมัยกอนๆ  หลังจากที่
อิสลามมาแลวก็อนุมัติใหกระทําได  แตทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ คือ :  

 
• ตองไมเกินจํานวน ส่ีคน เนื่องดวยวจนะทานศาสนทูต- ขอความสันติจงมีแดทาน – ซึ่ง

ทานกลาวแกสาวกทานหนึ่งนามวาฆัยลาน ลูกของ สะละมะฮฺ อัส-สะเกาะฟย คร้ังที่เขาตองการ
เขารับอิสลามในขณะที่เขามีภรรยาสิบคนวา “เจาจงเลือกพวกนางแคสี่คนจากจํานวนสิบคน” 
3 

                                                 
2  ดูหนังสือ อัลมัรอะฮฺ ฟลกุรอานิลการีม / อับบาส มะฮฺมูด อัลอักกอด   
3 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน ๙/๔๖๓ ลําดับที่ ๔๑๕๖ 
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• ตองมีความยุติธรรม และความเทาเทียม   อัลลอฮฺทรงอนุญาตใหมีภรรยามากกวาหนึ่ง
ก็จริง แตทรงใหเงื่อนไขของมันสวนหนึ่ง นั่นคือความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน  ไมอธรรมตอ
ภรรยาทั้งหลาย  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “ถาชายคนหนึ่ง
มีภรรยาสองคนแลวไมยุติธรรมกับทั้งสอง เขาจะมาในวันปรโลกในขณะที่ไหลของเขา
เอียงลงมาขางหนึ่ง” 4  

ความยุติธรรมในที่นี้ หมายถึงในเรื่องคาครองชีพ  การมอบทรัพยสินใหโดยเสนหา  การ
แบงเวลาในการหลับนอน  สวนเรื่องความรักดานจิตใจหรือการเอนเอียงไปฝายหนึ่งมากกวาคน
อ่ืนๆ ถือวาไมบาปเพราะมันเปนเรื่องที่เกินความสามารถของมนุษย แตทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดความ
บกพรองตอสิทธิความชอบธรรมของคนอื่นๆ   ดังที่ทานหญิงอาอิชะฮฺ กลาววา : ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ - ขอความสันติจงมีแดทาน- จะแบงเวลาระหวางภรรยาของทานและทานก็ยุติธรรมใน
เร่ืองนี้  ซึ่งทานกลาววา “โอ อัลลอฮฺ นี่คือการแบงปนที่ขาพระองคมี  ดังนั้นพระองคโปรด
อยาไดตําหนิขาพระองค ในสิ่งที่พระองคมีแตขาพระองคไมมี” 5 

 
• ตองมีความสามารถจัดสรรคาครองชีพใหกับภรรยาคนที่สองและลูกๆ ได  ถาเขารูดีวา

เขาไมมีความสามารถก็ไมควรมีภรรยามากกวาหนึ่ง 
  
ตอไปนี้เราจะลองยกสถานการณบางอยางที่เกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่งอยางหนีไมพน 

แลวเรามาลองพิจารณาดูวา การมีภรรยาเกินกวาหนึ่งนั้นมีผลดีหรือไมในสังคมแหงนี้  แลวมันเกิด
ผลดีตอสตรีหรือไมอยางไร ? 

• การที่ภรรยาเปนหมันไมสามารถที่จะใหกําเนิดบุตรได ในขณะที่สามีตองการมีบุตร  
วิธีการใดที่เหมาะสมและสมควรทําแกภรรยามากที่สุด?  ใหสามีแตงงานคนที่สองแลวนางอยูใน
ฐานะภรรยาของเขาตลอดไป หรือ ใหสามีหยานางโดยที่นางไมมีความผิดใดๆ   เพราะการหยาราง
ถือวาเปนสิทธิของเขาเสมือนที่เขามีสิทธิในการมีบุตร ตัวเลือกสองอยางนี้อันไหนที่ดีกวากัน? 

• การที่ภรรยาปวยไมมีวิธีรักษาได  และนางไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของภรรยาได   
สถานการณแบบนี้ส่ิงไหนถือวาสมควรแกสตรีที่สุด ? การที่สามีเตงงานคนที่สองและพิทักษศักดิ์ศรี
ของภรรยาคนที่หนึ่งดวย หรือ การที่ใหเขาหยารางกับภรรยาคนที่หนึ่งไปเลย  หรือการที่เขารับใคร
สักคนมาเปนชู?  

• สามีบางคนมีพลังทางเพศสูงเกินความสามารถของสตรีคนเดียวจะรับมันได หรือไมก็
ระยะการมาประจําเดือนและการมีเลือดหลังคลอดของนางยาวเกินกวาปรกติ  หรือไมก็อารมณ
ทางเพศของนางไมสามารถที่จะตอบสนองอารมณทางเพศของสามีตามความประสงคได ใน

                                                 
4  อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยน ๒/๒๐๓ ลําดับที่ ๒๗๕๙  
5 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยน ๒/๒๐๔ ลําดับที่ ๒๗๖๑ 
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ลักษณะนี้วิธีใดถือวาสมควรแกสตรีมากที่สุด ? การที่สามีแตงงานกับคนที่สองหรือ การที่เขาใชมัน
ไปทางที่ไมอนุมัติ(ดวยการผิดประเวณี) ? 

• การเกิดสงครามบอยครั้งหรือการเกิดปญหาภายในในสังคมของบางประเทศ  เหลา
ผูชายจะตกเปนเหยื่อของความตายเปนสวนมาก มากกวาบรรดาสตรีอยางไมตองสงสัย  ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัดในเรื่องนี้ คือ ชวงระยะการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง  ซึ่งเปนผลใหตองสูญเสีย
ประชากรไปจํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ลานคน  ดังนั้นถาผูชายแตงงานกับสตรีไดเพียงคนเดียว  เหลาสตรี
ที่เหลือจะอยูอยางไร   หรือวาพวกนางจําเปนตองไปหาความสุขดวยทางที่ไมอนุมัติ ..!!! หรือวาจะ
ใหพวกนางไดล้ิมรสความสุขและสนองตอบความตองการของนางดวยวิถีทางที่ศาสนาบัญญัติใน
การมีภรรยามากกวาหนึ่งเพื่อเปนการรักษาเกียรติ  ศักดิ์ศรี และสิทธิความชอบธรรมของนาง   ซึ่ง
ตอไปพวกนางก็จะไดใหกําเนิดบุตร ดวยเหตุที่พวกนางยอมรับการมีภรรยาเกินกวาหนึ่ง ?   และ
เปนเรื่องที่ไมตองสงสัยอีกวา การที่สตรีมีจํานวนมากโดยปราศจากสามีเปนการเปดโอกาสใหเหลา
ผูชายแสวงหาทางเลือกที่นําไปสูการกระทําที่ชั่วรายได 

• จํานวนสตรีหมายและสตรีที่ถูกหยารางเพิ่มสูงขึ้น  อีกทั้งจํานวนหญิงโสดที่เพิ่มมากขึ้น  
ดังนั้น ในสถานการณเชนนี้ ทางเลือกใดเหมาะสมที่สุดสําหรับสตรี?   การใชชีวิตอยางเดียวดาย
ตอไป หรือ การใชชีวิตภายใตการดูแลของผูชายที่หมั่นรักษาเกียรติของนางพรอมๆ กับผูหญิงอีก
คนอยางเทาเทียมกัน 

   

การมีภรรยามากกวาหนึ่ง เปนที่รูจกัในสังคมสมัยใหมหรือไม  
แทจริงการมีภรรยาเกินกวาหนึ่งนั้นเราสามารถเห็นไดในสังคมปจจุบัน  แตในสังคมที่ไมใช

อิสลามแลวเรื่องนี้ถูกใชในนามของ เพื่อนรัก เพื่อนชู แทนที่การเปนในลักษณะสามีภรรยา  และ
การมีภรรยาในลักษณะนี้เปนการเกินเลยขอบเขตเหลือเกิน(มากกวาสี่คนดวยซ้ํา)  และเปนไปโดย
ไมมีกระบวนการทางกฎหมายมาควบคุม อีกทั้งฝายชายยังไมตองรับผิดชอบดานการเงินตอสตรี
อีกดวย  ซึ่งจะดํารงชีวิตกับเธอเพียงเพื่อตอบสนองตัณหาของเขาเทานั้น  เขาจะทําเกียรติยศของ
ทุกคนที่ติดตอกับเขาใหสกปรก  แลวทายที่สุดก็ทิ้งเธอไปโดยที่เธอตองทนกับความเจ็บปวดเมื่อเธอ
ต้ังครรภหรือตองเผชิญกับเร่ืองอื่นๆที่ตามมา และสําหรับผูชายแลวไมจําเปนตองยอมรับบุตรที่
คลอดออกมาเพราะความสัมพันธดังกลาว 

สวนเรื่องการมีภรรยาเกินกวาหนึ่งในสังคมอิสลาม  ถูกจํากัดคือหามเกินกวาสี่  และตอง
เปนไปดวยพิธีทางศาสนาที่ถูกตอง และบังคับใหฝายชายจายมะฮัรฺ(สินสอด)ดวย และบุตรที่เกิด
จากภรรยาเนื่องจากความสัมพันธระหวางทั้งสองหลังพิธีถือวาเปนหนาที่ของฝายชายที่ตอง
ยอมรับในฐานะที่เปนบุตรของเขาอยางถูกตองตามหลักการ  และเขาจําเปนตองรับผิดชอบในการ
เลี้ยงชีพภรรยาและบุตร 

อาจมีบางคนถามวา ถาเราอนุมัติใหผูชายมีภรรยามากกวาหนึ่ง  เหตุใดไมอนุมัติ
ใหสตรีบาง ?  
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คําตอบคือ การขอความเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในเรื่องนี้ ถือวา เปนเรื่องที่เปนไป
ไมไดดวยเหตุผลทางธรรมชาติของผูชายและสถานภาพของสตรี ดังนี้ :  

ตามธรรมชาติของผูชาย : สวนมากแลวผูชายในสังคมทั่วไปในโลกนี้มีภาระหนาที่ในการ
เปนหัวหนาครอบครัวเนื่องจากเขาคือผูที่เขมแข็งที่สุด - และเราอยาไปคิดถึงบางสถานการณที่ไม
ตรงกับกฎที่วานี้ เพราะสตรีที่เขมแข็งกวาผูชายนั้นคือสวนนอยมาก – ถาสตรีมีสามีสองคนหรือ
มากกวา ใครเลาจะเปนหัวหนาครอบครัวในบานหลังเดียวกัน? แลวตัวนางเอง จะนอบนอมและ
เคารพเชื่อฟงตอใครในสิ่งที่นางปรารถนา ? กับสามีทุกคนกระนั้นหรือ?   มันเปนไปไมไดเด็ดขาด
เพราะความปรารถนาที่แตกตางกันระหวางพวกเขาทั้งสอง แตละคนตางมีความปรารถนาของ
ตัวเอง  การอยูกันแบบนี้ จะสรางความกริ้วโกรธแกพวกเขาแนนอน ! 

ตามสถานภาพของสตรี : โดยธรรมชาติแลว สตรีจะตั้งครรภจากชายคนเดียวมากกวา
หนึ่งครั้งในรอบปไมได  ตางกับผูชายซึ่งเขาสามารถมีลูกหลายๆ คนไดจากผูหญิงหลายๆ คนใน
เวลาเดียวกัน   ถาเราอนุมัติใหสตรีมีสามีมากกวาหนึ่งคนได ลูกที่ออกมาจะเปนของสามีคนใด ?  

 

การเรยีกรองของบางนกัวชิาการตะวันตกเพื่อสิทธดิานการมีภรรยามากกวาหนึ่ง  
ในโอกาสนี้เราขออางถึงสวนหนึ่งของคําพูดนักวิชาการชาวตะวันตกบางทาน ซึ่งพวกเขา

ตางเรียกรองเพื่อใหไดซึ่งสิทธิดานการมีภรรยามากกวาหนึ่ง  พวกเขาเห็นวา ทางนี้ทางเดียวเทานั้น
ที่จะเปนทางแกสําหรับหลายๆ ปญหาในสังคมของพวกเขา 

D. G Lebon  กลาวในหนังสือ (วัฒนธรรมอาหรับ) วา “แทจริงแลวการมีภรรยามากกวา
หนึ่งชวยสังคมใหรอดพนจากความชั่วรายของการชูสาว  และผูคนจะไดหลีกเลี่ยงจากการไดบุตร
หลานที่ไมมีพอ  คือ เด็กขางถนนที่ถูกทอดทิ้งนั่นเอง” 

Mrs. Annie Besant กลาวในหนังสือของเธอที่ชื่อ อัลอัดยาน อัลมุนตะศิเราะฮฺ ฟลฮินดฺ6 
“ฉันไดอานในคัมภีรโตราหในชวงพันธะสัญญาเดิม  พบวาสหายที่รักของอัลลอฮฺผูซึ่งหัวใจของเขา
มีความคิดที่คลอยตามความตองการของอัลลอฮฺได เปนคนที่มีภรรยาเกินกวาหนึ่ง   นอกเหนือจาก
นั้นจะเห็นไดวา ในหนังสือไบเบิลยุคพันธะสัญญาใหมไมไดหามการมีภรรยาหลายคนแตอยางใด 
ยกเวนคนที่เปนบาทหลวงหรือผูรักษาโบสถเพราะทั้งสองถูกบังคับใหมีภรรยาแคหนึ่งคนเทานั้น   
และฉันยังคนพบวา ในหนังสืออินเดียเกามีการกลาวถึงการมีภรรยาเกินกวาสี่เหมือนกัน  ดังนั้นสิ่ง
ที่พวกเขาโจมตีอิสลามเพราะถือวาเปนการงายสําหรับมนุษยที่จะสืบหาขอตําหนิดานความเชื่อ
ของผูอ่ืนแลวคอยๆ กระจายขาวออกไป  ในทางกลับกันทําไมชาวตะวันตกที่ยกขบวนการเพื่อโจมตี
การมีภรรยาเกินกวาสี่เฉพาะกับชาวตะวันออกเทานั้น ทั้งๆ ที่ในประเทศของพวกเขาเต็มไปดวย
การผิดประเวณี ? ถาเราใชสติปญญาในการครุนคิดสักนิด เราจะไมพบหญิงผูเปนภรรยาที่บริสุทธิ์
และไดรับการใหเกียรติแมแตคนเดียว ยกเวนภรรยาที่อยูภายใตผูชายที่บริสุทธิ์เทานั้น   ดังนั้น เรา

                                                 
6 ดูวารสารอัลอัซฮัร ฉบับที่ ๒๙๑  



6 

ไมอาจกลาววาพวกเขาคือประชาชาติผูอยูเคียงคูภรรยาเพียงคนเดียวได เพราะในสังคมของพวก
เขายังนิยมการมีคูรักสาวหลังมานนอกเหนือจากภรรยาที่ถูกตอง ดังนั้น ถาเราจะวัดเรื่องตางๆ ที่
เกิดขึ้นดวยความยุติธรรมที่เที่ยงตรงแลว จะพบวา การมีภรรยามากกวาหนึ่งในระบบอิสลามที่
พิทักษรักษาและปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี ตลอดจนการดูแลเธออยางถูกตองยอมประสบ
ความสําเร็จมากกวาระบบการผิดประเวณีแบบตะวันตก  ที่เปดโอกาสใหผูชายครอบบครองสตรี
เพียงเพื่อสนองตอบอารมณความใครของเขาเทานั้น  หลังจากที่เขาอิ่มเอิบในความใครแลว  เขาจะ
ทิ้งขวางเธอทันที ...” 
 


