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คาเลี้ยงดู  
 (  (  النفقات

 
คาเลี้ยงดู คือ การสนองความตองการตอผูที่อยูในความดูแลเร่ืองอาหารการกิน เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย 

และสิ่งที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว 
 

ความประเสริฐของการจายคาเลี้ยงดู 
1. อัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสไววา   

َالذين« ِ َينفقون َّ ُ ِ ْ ْأمواهلم ُ َُْ َ ِبالليل َ ْ َّ ِوالنهار ِ َ َّ ًوعالنية اِرس َ َ ِ َ َ ْفلهم َ ُ َ ْأجرهم َ ُُ ْ َعند َ ْ ْرهبم ِ ِّ َوال َِ ٌخوف َ َْ 
ْعليهم ِْ َ َوال َ ْهم َ َحيزنون ُ ُ َ ْ َ« 

ความวา    "บรรดาผูที่ใชจายทรัพยสินของพวกเขาอยางลับ ๆ และเปดเผยทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืนนั้นจะไดรับรางวัลที่พระผูอภิบาลของพวกเขา และพวกเขาไมมีส่ิงใดที่จะตอง
กลัวและระทม" ( อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๒๗๔ ) 

 
2. จากทานอบีมัสอูด อัลอันศอรี รอฏิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา : 

إذا أنفق املسلم نفقة عىل أهله وهو حيتسبها كانت له «: أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال 
 متفق عليه   . »صدقة

ความวา  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา "เมื่อมุสลิมไดจายทรัพยสินสวน
หนึ่งใหกับครอบครัวของเขา  ขณะที่เขาหวังการตอบแทน(จากอัลลอฮฺ)ในสิ่งที่เขาใชจายนั้น  
มันจะเทากับวาเปนการทําเศาะดะเกาะฮฺ" ( รายงานโดย อัล-บุคอรี เลขที่ ๕๓๕๑    และมสุลิม 
เลขที่ ๑๐๐๒  )  

 
3. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ได

กลาววา: 
 . »الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللا , أو القائم الليل  الصائم النهار«

 متفق عليه 
ความวา "ผูที่ชวยเหลือหญิงหมายและผูยากไร  เหมือนกับผูที่ไดทําการสูรบในหนทาง
ของอัลลอฮฺ หรือผูที่ไดยืนละหมาดในเวลากลางคืนและถือศีลอดในเวลากลางวัน" (รายงาน
โดย อัลบุคอรี เลขที่ 5353 และมุสลิม เลขที่ 2982 ) 
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การจายคาเลี้ยงดูแกภรรยา 
๑. การจายคาเลี้ยงดูแกภรรยาเปนสิ่งจําเปน(วาญิบ)สําหรับสามี ในเรื่องอาหารการกิน  เครื่องดื่ม  

เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย และอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามฐานะของนาง และสิ่งเหลานี้จะแตกตางกันไปตาม
ประเพณีการปฏิบัติของแตละทองถิ่น  กาลเวลา และฐานะของสามีภรรยารวมถึงประเพณีการปฏิบัติของสามี
ภรรยาดวย 

إن دماءكم «:   أن النبي صىل اهللا عليه وسلم  قال عن جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام
 فاتقوا اهللا يف النساء , فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا , :وفيه  ...وأموالكم حرام عليكم 

أخرجه  .  »واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا  وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف
 مسلم 

ความวา จากทานญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ แทจริงทานนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาววา "แทจริงเลือดเนื้อในหมูพวกเจาและทรัพยสินในหมูพวกเจาเปนสิ่งตองหาม
สําหรับพวกเจา ... ตอจากนั้นทานไดกลาววา จงยําเกรงตออัลลอฮฺเกี่ยวกับบรรดาหญิงของ
พวกเจา แทจริงพวกเจาไดรับพวกนางดวยความปกปองของอัลลอฮฺ และขออนุมัติอวัยวะเพศ
ของนางดวยถอยดํารัสของอัลลอฮฺ และเปนหนาที่ของพวกเจาที่จะตองอํานวยปจจัยยังชีพแก
พวกนางและเครื่องนุงหมของพวกนางโดยชอบธรรม"  (รายงานโดยมุสลิม เลขที่ ๑๒๑๘ ) 

 
๒. เปนสิ่งจําเปนสําหรับสามีตองจายคาเลี้ยงดูแกภรรยาที่เขาไดหยาที่มีสิทธคืนดีได โดยใหเครื่องนุงหม

และที่พักอาศัยแกนาง แตนางไมมีสิทธิที่จะไดรับสวนแบงมรดก 
 
๓. ภรรยาที่ไดยกเลิกการแตงงานหรือไดหยาขาด  สามีจําเปนตองจายคาเลี้ยงดูแกนางหากกําลังตั้งครรภ 

ถานางไมไดต้ังครรภสามีไมจําเปนตองจายคาเลี้ยงดูและอํานวยที่พักอาศัยให 
 
๔. ไมจําเปนตองจายคาเลี้ยงดูและจัดที่พักอาศัยแกภรรยาที่สามีตายจาก  และถาหากวานางกําลัง

ต้ังครรภก็ตองจายคาเลี้ยงดูแกนางจากสวนแบงมรดกของทารกที่อยูในครรภ   หากสวนแบงมรดกของทารกใน
ครรภไมมี  ใหผูที่มีสิทธิไดรับมรดกจากผูตายจายคาเลี้ยงดูแทน 

 
๕. เมื่อภรรยาประพฤติไมดีหรือขัดขืนสามี(ไมยอมรวมหลับนอน)ไมจําเปนตองจายคาเลี้ยงดูแกนาง

นอกจากวานางไดต้ังครรภ 
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เมื่อสามีไมไดอยูกับภรรยาและไมไดจายคาเลี้ยงดูแกนาง ก็เปนหนี้แกสามีที่จําเปนตองจายแกนางตามวัน
และเวลาที่ผานมาที่ไมไดอยูกับนาง 

เมื่อสามีเปนผูขัดสนไมสามารถจายคาเลี้ยงดูหรือจัดที่พักอาศัยใหหรือหาเครื่องนุงหมให หรือไมไดอยูกับ
ภรรยาโดยไมมีคาเลี้ยงดูให และไมสามารถเอาคาใชจายเหลานั้นจากทรัพยสินของเขา นางมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
แตงงานหากนางประสงคดวยการอนุญาตของผูพิพากษา 

   
การจายคาเลี้ยงดูแกบิดามารดา บุตรและญาติผูใกลชิด 

จําเปนตองจายคาเลี้ยงดูใหกับบิดามารดาและเครือญาติที่อยูในตําแหนงสูงขึ้น(เชน ปู ยา ตา ยาย) การ
ทําความดีและจายคาเลี้ยงดูนั้นตองทําตอมารดากอนบิดา จําเปนตองจายคาเลี้ยงดูแกบุตรและเครือญาติผู
ใกลชิดที่อยูในตําแหนงต่ําลงไปหากผูจายเปนผูรํ่ารวยและผูที่อยูในความรับผิดชอบการเลี้ยงดูนั้นเปนผูขัดสน   
และบิดาเปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียวในเรื่องการจายคาเลี้ยงดูใหกับบรรดาลูกๆ  

๑. อัลลอฮฺ ตะอาลาไดตรัสไววา  
ُوالوالدات« َ ِ َ َيرضعن َْ ْ ِ ْ َّأوالدهن ُ ُ َ َْ ِحولني َ ْ َ ْ ِكاملني َ ْ َ ِ ْملن َ َأراد َِ َ ْأن َ َّيتم َ َالرضاعة ُِ َ َ َوعىل َّ َ ِاملولود َ ُ ْ ُله َْ َ 

َّرزقهن ُ ُ ْ َّوكسوهتن ِ َ َُ ُ ْ ِباملعروف ِ ُ ْ َْ ِ« 
ความวา "และมารดาทั้งหลายนั้น จะใหนมแกลูกๆ ของนางภายในสองปเต็ม สําหรับผูที่ตองการ 
จะใหครบถวนในการใหนม และหนาที่ของพอเด็กนั้น คือปจจัยยังชีพของพวกนางและ
เครื่องนุงหมของพวกนาง โดยชอบธรรม" ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๓๓ ) 
 

لصحبة  ? يا رسول اهللا من أحق بحسن ا: قال رجل : عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال 
 متفق عليه  . »أمك , ثم أمك , ثم أمك ثم أبوك  , ثم أدناك أدناك«: قال 

ความวา   จากทานอบีฮุรอยเราะห รอฏิยัลลอฮุ อันฮุ  กลาววา ชายผูหนึ่งไดถามทานรอซูลุลอ
ฮฺวา  โอทานรอซูลุลอฮฺ ใครที่ฉันสมควรทําดีมากที่สุด ทานรอซูลุลอฮฺไดตอบ วา "มารดาของ
เจา หลังจากนั้นก็คือมารดาของเจา หลังจากนั้นก็คือมารดาของเจา หลังจากนั้นคือบิดาของ
เจา  หลังจากนั้นคือผูที่ใกลชิดกับเจา  ใกลชิดกับเจาตามลําดับ" (รายงานโดยบุคอรีย เลขที่ 
๕๙๗๑ และมุสลิม เลขที่ ๒๕๔๘ และสํานวนรายงานนี้เปนของทาน) 

 
การจายคาเลี้ยงดู จําเปนสําหรับผูมีสิทธิไดรับมรดกจากเขาโดยสิทธิฟรฎ  )  فرض (  หรือโดยสิทธิของตะอฺศีบ 
) تعصيب(   

  
เงื่อนไขที่จําเปนตองจายคาเลี้ยงดูใหกับญาติผูใกลชิดที่ไมใชตนตระกูลหรือทายาท 

• ผูใหการเลี้ยงดูมีสิทธิไดรับมรดกจากผูรับการเลี้ยงดู 
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• ผูรับการเลี้ยงดูเปนคนยากจน 
• ผูใหการเลี้ยงดูเปนคนร่ํารวย  
• ไมนับถือศาสนาที่ตางกัน 

 
นายทาสจําเปนตองจายคาเลี้ยงดูใหกับทาสที่เขาครอบครอง  ถาหากวาทาสมีความประสงคจะแตงงาน

นายตองดําเนินการแตงงานให หรือขายทาสนั้นเสีย  และหากทาสหญิงขอแตงงาน นายมีสิทธิจะเลือกระหวางมี
สัมพันธทางเพศกับนายเอง หรือดําเนินการแตงงานให หรือขายทาสหญิงนั้นเสีย   

ผูที่มีปศุสัตวหรือนกหรือสัตวเลี้ยงอื่นๆ ไวครอบครองจําเปนตองใหการเลี้ยงดู คือตองดูแลในเรื่องอาหาร
การกิน  ตองใหน้ํา และสิ่งจําเปนตางๆ  และจงอยาใหภาระเกินความสามารถที่มันจะดําเนินการได และหากไม
สามารถจะใหการเลี้ยงดูสัตวเหลานั้นไดจงประกาศขายหรือใหเชาหรือเชือดหากเปนสัตวที่กินเนื้อได และไม
อนุญาตใหเชือดเพื่อใหพนภาระการเลี้ยงดู เชน  กรณีที่สัตวปวยหรือแกหรืออาการอื่นๆ และเขาตองปฏิบัติในสิ่งที่
จําเปนตองดําเนินการใหกับสัตวนั้น ๆ 

 
ฐานะผูใหการเลี้ยงดู 

ผูใหการเลี้ยงดูมี สอง ฐานะ  
๑. หากผูใหการเลี้ยงดูเปนผูมีทรัพยเพียงเล็กนอย เขาตองจายคาเลี้ยงดูแกบุคคลที่เขาจําเปนตองเลี้ยงดู

เสียกอน ในบรรดาภรรยา  ทายาท  ตนตระกูล  และบรรดาทาสที่เขาครอบครอง คือตองเริ่มจากตัวเขาเองเปน
อันดับแรก หลังจากนั้นผูที่จําเปนตองจายคาเลี้ยงดูใหกับเขา ถึงแมจะอยูในภาวะทุกขยากหรือสะดวกสบายนั่นคอื 
ภรรยา  บรรดาทาสที่เขาครอบครอง และสัตวเลี้ยง หลังจากนั้นคือผูที่จําเปนตองจายคาเลี้ยงดูพวกเขาถึงแมวา
ผูใหการเลี้ยงดูจะไมมีสิทธิรับมรดกจากเขาก็ตาม   จากตนตระกูล  )   األصول (  เชน บิดา มารดา  และจากทายาท

) الفروع    (      เชน ลูกหลาน  หลังจากนั้นจายคาเลี้ยงดูอัลหะวาชีย  )   احلواشي (  (บุคคลที่ไมใชตนตระกูลและทายาท )
หากผูจายคาเลี้ยงดูนั้นมีสิทธิรับมรดกโดยฟรฎ (กําหนดสวน) หรือตะอฺศีบ (สวนเหลือ) 

    
๒. แตถาผูจายคาเลี้ยงดูเปนผูรํ่ารวยก็ตองจายใหกับทุกคน และจงใหสิทธิตางๆ แกผูที่มีสิทธิตามที่เขาควร

ไดรับ 
 

 


