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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ผลเสียของการครองตนเปนโสด  
 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา
ทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

สวนหนึ่งจากสภาพปญหาของสังคมที่นําไปสูความเสื่อมเสีย ซึ่งมีปรากฏอยูอยางดาษดื่น
ในทุกวันนี้สวนหนึ่งคือ การที่ผูคนในสังคมเลือกที่จะครองตนเปนโสด จากการสํารวจสถิติเปน
ขอมูลเกาของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในประเทศซาอุดิอารเบียพบวา จํานวนหญิงสาวที่ไมได
แตงงานขณะที่พวกเธอกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษามีจํานวนถึง 5,000  คน และจากการ
สํารวจขอมูลของกระทรวงหนึ่งพบวาหญิงสาวที่มีอายุถึงวัยที่ตองแตงงาน แตพวกเธอยังไมได
แตงงานมีจํานวนสูงถึง 1.5  ลานคน นับวาเปนตัวเลขสูงมากอยางนาใจหายเพราะเปนตัวบงชี้จะ
เปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่องนี้  มีกี่มากนอยมาแลวที่ผูครองตนเปนโสดแลวไดสรางความเสื่อมเสีย
ข้ึน เปนโรคจิตบาง หรือกอใหเกิดปญหาขึ้นในครอบครัวบาง สําหรับในเรื่องนี้ศาสนาอิสลามมี
บทบัญญัติสงเสริมใหมีการแตงงาน  (นิกาหฺ) ใหพยายามแสวงหาความลงตัวถึงแมวา
ความสามารถในเรื่องนี้จะมีไมเพียงพอก็ตาม อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

﴿ ْ نِكُحوا
َ
َيَٰمٰ  َوأ

َ
ٰلِِحيَ  ِمنُكمۡ  ٱۡل   إِن َمآئُِكمۚۡ  ُكمۡ ِعَبادِ  ِمنۡ  َوٱلصَّ

 ْ ُ  ُيۡغنِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا َّ ۦۗ  ِمن ٱ ُ  فَۡضلِهِ َّ   ﴾  َعلِيمٞ  َوِٰسعٌ  َوٱ
ความหมาย “และจงจัดการแตงงานใหกับผูเปนโสดในหมูพวกเจา และกับ
บรรดาคนดีจากปวงบาวผูชายของพวกเจาและบาวผูหญิงของพวกเจา หาก
พวกเขายากจนอัลลอฮฺทรงใหพวกเขาร่ํารวยขึ้นจากความโปรดปรานของ
พระองค และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงกวางขวาง ผูทรงรอบรู” (อัน-นูร 24:32) 
 
ในบันทึกของอัล-บุคอรีย และมุสลิม จากหะดีษ อับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
َغضُّ  ، فَإِنهُ  الشبَاِب َمْن اْستََطاَع ِمنُْكْم اْكَاَءَة فَلْيزََتَوجْ يَا َمْعرَشَ «

َ
 أ

ْحَصنُ  لِلْبَرَصِ 
َ
ُ وَِجاءٌ  لِلَْفْرِج، َوأ َ إِنُه 

  »َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصْوِم فَ
ความหมาย “โอบรรดาคนหนุม เมื่อพวกทานมีความสามารถก็จงแตงงาน 
เพราะวามันจะชวยใหลดสายตาและจะชวยปองกันอวัยวะเพศ และสําหรับผูที่
ไมมีความสามารถก็จงใหถือศีลอด เพราะวามันจะเปนโลหปองกันใหแกเขา” 
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(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 3/355 หมายเลขหะดีษ 5066 และเศาะฮีหฺ มุสลิม 
2/1019 หมายเลขหะดีษ 1400) 
 
การครองตนเปนโสดนั้นมีสาเหตุอยูหลายประการ ฉันจะนําเสนอเพียงบางสวนเพื่อวาจะ

ไดชวยกันแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ 
ประการที่หนึ่ง หมกมุนอยูกับการเรียน  เปนเหตุใหปฏิเสธการแตงงานไปโดยปริยาย 

กระทั่งอายุอานามลวงเลยวัยสาวไปมาก จนทําใหไมมีใครสนใจที่จะแตงงานกับเธออีก ทั้งที่ใน
หลายครั้งหลายโอกาสก็มีความเปนไปไดในการที่จะนําเรื่องทั้งสอง(การเรียนและการแตงงาน)มา
รวมกันไวในคราวเดียวกัน  และหากวามีอุปสรรคที่จะรวมทั้งสองอยางไวในเวลาเดียวกันแลวไซร ก็
ยังถือวาการแตงงานมีความจําเปนยิ่งกวาการศึกษาเสียอีก 

 
ประการที่สอง การเรียกสินสอดที่สูงเกินไปและบวกกับคาใชจายตางๆ อีก

มากมาย บรรดาผูรูกลาววา สําหรับในเรื่องสินสอดมีบทบัญญัติใหเปนเรื่องเล็กนอยและงายดาย
มากที่สุด มีปรากฏในหนังสืออัล-มุสตัดร็อกของอิมาม อัล-หากิม จากหะดีษ อุกบะฮฺ บิน อามิรฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

هُ « يرَْسُ
َ
  »َخرْيُ الصَداِق أ

ความหมาย “สินสอดที่ดีที่สุดคือ ส่ิงที่งายดายมากที่สุด” (มุสตัดร็อก อัล-หา
กิม 2/198หมายเลขหะดีษ 2742) 
 
ขณะที่ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  กลาววา  

وْ  ، َمْكُرَمةً  نَْت اكَ  لَوْ  فَإِغَها ،النَِّساءِ  اِت َصُدقَ يف  ُيَغالُوا َال «
َ
 ِعنْدَ  َيْقَوى أ

ْوَالُكمْ  لاََكنَ  ابِ 
َ
صَدَق  َما ،وََسلمَ  َعلَيْهِ  ابُ  َصىل  يِبُّ اجَ  بَِها أ

َ
 ابِ  رَُسوُل  أ

ْكرَثَ  بَلَ  َننَاتِهِ  ِمنْ  بِنْتاً  َوَال  نَِسائِهِ  ِمنْ  امرأةً  وََسلمَ  َعلَيْهِ  ابُ  َصىل 
َ
 ِمنْ  أ

ةَ  ثِنيَْتْ  وِقيةً  َعرْشَ
ُ
وأ

ُ
ْرَبُعْوَن ِدرَْهماً ْ، واأل

َ
  »ِقيَُة أ

ความหมาย “พวกทานทั้งหลายอยาไดเกินเลยในเรื่องสินสอดของผูหญิง หาก
วาสินสอดนั้นเปนตัวบงชี้ถึงการมีเกียรติหรือเปนการยําเกรงตออัลลอฮฺแลวไซร 
แนนอนวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คงจะปฏิบัติกอนพวกทาน
แลว แตทวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยให
สินสอดแกภริยาคนใดและไมเคยเอาสินสอดบุตรสาวคนใดของทานมากกวา 
12  อูกิยะฮฺ ซึ่ง 1 อูกิยะฮฺก็เทากับ 40 ดิรฮัมเทานั้น(เทากับทองคํา 29.75 กรัม
โดยประมาณ)" (สุนัน อัต-ติรมิซีย 3/423 หมายเลขหะดีษ 1114) 
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ชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ผูใดที่จิตใจเขามีความตองการ
จะเพิ่มสินสอดใหแกบุตรสาวของเขามากกวาสินสอดของบรรดาบุตรสาวของทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งพวกเธอทั้งหลายมีความดีงามมากกวาผูที่อัลลอฮฺทรงสรางใน
ทุกๆ ความดีงาม และพวกเธอมีความประเสริฐยิ่งกวาบรรดาอิสตรีทั้งโลกนี้ในทุกๆ ดาน ก็ยอมถือ
วาเขาคนนั้นเปนคนที่โงเขลาเบาปญญา และในทํานองเดียวกันกับสินสอดของบรรดามารดาแหง
ศรัทธาชน (อุมมะฮาต อัล-มุอมินีน) เร่ืองที่วานี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําใน
สภาพขณะที่ทานมีความสามารถและความสะดวก ดังนั้น ในสวนของคนที่ยากจนและผูที่อยูใน
สถานะเดียวกันยิ่งไมเปนการสมควรที่จะใหคาสินสอดแกผูหญิงเกินความสามารถที่พึงจะกระทํา
ได”  (มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา 32/194) 

อิบนุ อัล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวหลังจากนําสํานวนหะดีษบางสวนที่เกี่ยวของ
กับเร่ืองสินสอดวา“สรุปไดวา การเรียกสินสอดแพงเปนการแตงงาน(นิกาหฺ)ที่นาตําหนิ เปนการแตง
ที่มีความศิริมงคลนอย และเปนการแตงที่จะสรางความยากลําบาก” (ซาด อัล-มะอาด 5/178) 

 
ประการที่สาม ครอบครัวสวนใหญจะมุงเนนพิจารณาฝายชายผูมาสูขอโดย

คํานึงถึงสภาพทางดานมายาวัตถุ (ดุนยา) อาทิ ยศตําแหนง ทรัพยสิน และเกียรติยศหนาตา 
หากไมมีในสิ่งดังกลาว เขาก็จะถูกปฏิเสธไปโดยปริยาย ถึงแมวาเขาจะมีจรรยามารยาทดีและมี
ศาสนาก็ตาม ซึ่งในเร่ืองนี้จะคานกับคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งมีหะ
ดีษที่บันทึกโดยอัต-ติรมิซียในหนังสือสุนันของทาน จากหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
วา 

تَاُكمْ  َذاإِ«
َ
نِْكُحوُْه، ِدينَُه وَُخلَُقهُ  تَرَْضْونَ  َمنْ  أ

َ
 فِتْنَةٌ  تَُكنْ  َيْفَعلُوا إِال  فَأ

رِْض  يِف 
َ
  »َعِريٌض  َوفََسادٌ  اْأل

ความหมาย “เมื่อผูที่พวกทานพอใจในเรื่องศาสนาและจรรยามารยาทของเขา
ไดมาสูขอกับทาน ก็จงจัดการแตงงานใหกับเขา หากพวกทานไมกระทําเชนนั้น 
ยอมตองเกิดความปนปวนขึ้นบนผืนแผนดินและจะสรางความเสื่อมเสียอยาง
ยิ่งใหญ” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 3/395 หมายเลขหะดีษ 1085) 
 
ประการที่สี่  มีผูปกครองบางสวนที่ใชอํานาจครอบงําคอยกินเงินเดือนหรือ

คาตอบแทนของบุตรสาวที่ทํางาน และดวยกับเหตุผลดังกลาวพวกเธอจึงถูกหามจากการ
แตงงาน เพราะบรรดาผูปกครองเหลานั้นยังตองการแสวงรายไดจากพวกเธอตอไป ซึ่งในเรื่อง
นี้อัลลอฮฺไดทรงหามการบีบบังคับผูหญงิ พระองคตรัสวา 

﴿ َ ن َتۡعُضلُوُهنَّ  فَ
َ
ۡزَوَٰجُهنَّ  يَنِكۡحنَ  أ

َ
ْ  إَِذا أ   ﴾بِٱلَۡمۡعُروِفۗ  بَۡيَنُهم تََرَٰضۡوا
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ความหมาย “ดังนั้นอยาไดขัดขวางพวกเธอ ในการที่พวกเธอจะแตงกับบรรดา
คูครองของพวกเธอ เมื่อพวกเขาตางพอใจกันระหวางพวกเขาดวยความชอบ
ธรรม” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:232) 
 
ประการที่หา หญิงสาวจํานวนมากจะปฏิเสธผูชายที่แตงงานแลว นับวาเปนเรื่องที่

ผิดและหลงประเด็นมาก ดังนั้น คุณผูหญิงจะตองใชสติปญญาใครครวญในเรื่องนี้ใหมาก การที่
เธอไดอยูรวมชายคาภายใตรมเงาอันแสนอบอุนของสามียอมเปนการดีกวาอยูเพียงลําพังอยางโดด
เดี่ยวอางวางดวยการครองตนเปนโสดในบานของผูเปนบิดา ด่ังหะดีษที่ไดกลาวผานมา 

تَاُكمْ  َذاإِ«
َ
نِْكُحوُْه، ِدينَُه وَُخلَُقهُ  تَرَْضْونَ  َمنْ  أ

َ
 فِتْنَةٌ  تَُكنْ  َيْفَعلُوا إِال  فَأ

رِْض  يِف 
َ
  »َعِريٌض  َوفََسادٌ  اْأل

ความหมาย “เมื่อผูที่พวกทานพอใจในเรื่องศาสนาและจรรยามารยาทของเขา
ไดมาสูขอกับทาน ก็จงจัดการแตงงานใหกับเขา หากพวกทานไมกระทําเชนนั้น 
ยอมตองเกิดความปนปวนขึ้นบนผืนแผนดินและจะสรางความเสื่อมเสียอยาง
ยิ่งใหญ” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 3/395 หมายเลขหะดีษ 1085) 
 
ในยุคปจจุบัน ปริมาณจํานวนของผูหญิงมีมากกวาผูชาย ไหนผูหญิงที่ถูกหยาราง ผูหญิง

ที่สามีตองตายจาก ผูหญิงที่อายุมากแตยังมิไดแตงงาน หากผูชายคนหนึ่งถูกจํากัดไวกับภรรยา
เพียงหนึ่งคนแลวผูหญิงอีกจํานวนมากมายก็จะถูกปลอยไวโดยไมไดแตงงาน  และเรื่องนี้เปนสิ่งที่
ฝนตอธรรมชาติด้ังเดิม(ฟฏเราะฮฺ)ที่อัลลอฮฺบันดาลขึ้นแกมนุษย และยังจะกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
อยางรายแรง ดวยเหตุนี้ พระองคอัลลอฮฺจึงมีบทบัญญัติใหผูชายสามารถมีภรรยาไดมากกวาหนึ่ง
คน อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

﴿ ْ ٓ  ّمِنَ  لَُكم َطاَب  َما فَٱنِكُحوا   ﴾َوُرَبَٰعۖ  َوثَُلَٰث  َمۡثَنٰ  ءِ ٱلنَِّسا
ความหมาย “จงแตงงานกับผูที่ดีสําหรับพวกเจา จากบรรดาสตรี สองคน หรือ
สามคน หรือส่ีคน” (อัน-นิสาอ 4:3) 
 

ประการที่หก  ผูหญิงที่ถูกหยารางบางคนจะหวาดผวาในสิ่งที่เคยประสบมาเลยไม
คิดที่จะแตงงานอีกเปนครั้งที่สอง  ส่ิงนี้ถือวาเปนเรื่องที่ผิดพลาด อัลลอฮฺจะทรงอยูกับปวงบาวผู
ที่มองโลกในแงดีตอพระองค และจําเปนที่ผูหญิงจะตองมองโลกในแงดีตอพระผูอภิบาลของเธอ
เชนกัน พระองคทรงเปนผูจัดสรรแบงปนปจจัยยังชีพ(ริซกี) และเปนผูประทานความสําเร็จใหแกคู
สามีภรรยา อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

قَا ن﴿ ُ ٱ ُيۡغنِ  َيَتَفرَّ َّ  ّٗ ُ  َوَكنَ  َسَعتِهِۦۚ  ّمِن ُ َّ   ﴾ اَحِكيمٗ  َوِٰسًعا ٱ
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 ความหมาย “และหากทั้งสองจะแยกกัน อัลลอฮฺก็จะทรงใหความพอเพียงแก
เขาทั้งหมด จากความมั่งมีของพระองค และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงกวางขวาง ผู
ทรงปรีชาญาณ” (อัน-นิสาอ 4:130) 
 
และสาเหตุอีกประการหนึ่งที่เร่ิมแพรหลายในบางสังคม ก็คือ มีคนหนุมบางกลุมที่พวกเขา

จะครองตนเปนโสดปฏิเสธการแตงงาน เพื่อตองการหลีกเลี่ยงจากหนาที่ความรับผิดชอบในการ
เปนสามี การกระทําในลักษณะเชนนี้เปนการกาวออกจากธรรมชาติด้ังเดิม(ฟฏเราะฮฺ)ของมนุษย
และจริยวัตรของบรรดาศาสนทูต บางสวนของพวกเขาก็อาจจะเปนเพราะมีทรัพยสินไมเพียงพอ 
เมื่อนําไปเทียบกับสภาพสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน และบางสวนของพวก
เขาก็มีเหตุมาจากการบริโภคสื่อที่เลวๆ มากเกินไปจนกระทั่งสิ่งเหลานั้นเจริญงอกงามเขาสถิตใน
จิตใจของเขา พรอมทั้งเสพอยูเปนระยะเวลายาวนานและเกิดมโนภาพในสิ่งที่ไมดีจนในที่สุดมีอคติ
ตอบรรดาผูหญิงโดยภาพรวม 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลจักรวาล การเศาะ
ละวาตและความศานติจงมีแดทานนบีมุหัมมัดของเรา รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติ และบรรดา
อัครสาวกของทานทั้งหมดดวยเทอญ 
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