
 
1438 

 

 

แนะน ำบทบัญญัตต่ิำงๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพำะ 

 

[ไทย –  Thai – تايالندي] 

 

 

ชัยค์ศอลิห์ บิน เฟำซำน อัล-เฟำซำน  

 

 
 

แปลโดย ยซูฟุ อบบูกัรฺ, อารีฟีน ยาชะรัด   

ตรวจทานโดย ซุฟอมั อษุมาน  



 
1438 

 

 

 باملؤمنات ختتص أحاكم ىلع تنبيهات
 (اتلايالندية)باللغة 

 
 صالح بن فوزان الفوزان الشيختأيلف : 

 

 
 

 ، اعرفني ياجارادأبوبكريوسف : ترمجة 
 صايف عثمان مراجعة :

 

  



 

 

 
 1  

สำรบัญ 

 
ค ำน ำ ........................................................................................................ 6 
บทที่ 1 บทบัญญัตทิั่วไป ...................................................................... 9 
หนึง่ สถานภาพของสตรีในยคุก่อนอิสลาม ............................. 9 
สอง สถานภาพของสตรีในอิสลาม ....................................... 11 
สาม เป้าหมายของศตัรูตอ่สตรีมสุลิม................................... 15 
ส่ี การท างานนอกบ้านของผู้หญิง ........................................ 17 

บทที่ 2 บัญญัตว่ิำด้วยกำรดูแลเรือนร่ำงของสตรี ........................ 18 
หนึง่ ดแูลตวัเองตามฟิฏเราะฮฺ ............................................. 18 
สอง ข้อปฏิบตัเิก่ียวกบัเส้นผมและขน .................................. 19 

บทที่ 3  บัญญัตว่ิำด้วยเลือดประจ ำเดือน  เลือดเสีย และเลือด
หลังคลอด .............................................................................................. 30 
หนึง่ เลือดประจ าเดือน (หยัฎ์) ............................................. 30 
สอง เลือดเสีย (อิสติหาเฎาะฮฺ) ............................................ 41 
สาม เลือดหลงัคลอดบตุร (นิฟาส) ....................................... 47 

บทที่ 4 บัญญัตว่ิำด้วยอำภรณ์และหญิำบ ..................................... 56 
หนึง่ คณุสมบตัขิองอาภรณ์ส าหรับสตรีผู้ศรัทธา ................... 56 
สอง นิยามของหิญาบ พร้อมหลกัฐานและประโยชน์ ............. 58 

บทที่ 5 บัญญัตว่ิำด้วยกำรละหมำดของผู้หญิง ............................. 63 
  



 

 

 
 2  

บทที่ 6 บัญญัตว่ิำด้วยกำรจัดกำรศพของผู้หญิง .......................... 79 
1. สตรีจะต้องอาบน า้ศพให้กบัสตรี ...................................... 79 
2. สง่เสริมให้ห่อศพสตรีด้วยผ้าสีขาวจ านวน 5 ชิน้ ................ 80 
3. การจดัผมของศพผู้หญิง ................................................. 81 
4. บทบญัญัตเิก่ียวกบัการติดตามไปสง่ศพสตรี .................... 81 
5. ห้ามสตรีมิให้ไปเย่ียมหลมุฝังศพ ...................................... 82 
6. ห้ามไมใ่ห้มีการร้องร าพนัคร ่าครวญ ................................. 84 

บทที่ 7 บัญญัตว่ิำด้วยกำรถือศีลอดของผู้หญิง ............................ 87 
การถือศีลอดจ าเป็นแก่ผู้ใด? ............................................... 88 
ข้อผอ่นปรนตา่งๆ ในการถือศีลอดของผู้หญิง ....................... 89 

บทที่ 8 บัญญัตว่ิำด้วยกำรประกอบพธีิหัจญ์และอุมเรำะฮฺของ
ผู้หญิง .................................................................................................... 95 

1. มะห์ร็อม ........................................................................ 96 
2. ได้รับอนญุาตจากสามี .................................................... 98 
3. การท าหจัญ์และอมุเราะฮฺแทนผู้ชาย ................................ 99 
4. เลือดประจ าเดือนและเลือดหลงัการคลอด ..................... 100 
5. สิ่งท่ีสตรีจะต้องปฏิบตัขิณะเข้าพิธีหจัญ์ ......................... 104 
6. ชดุท่ีสวมใสใ่นพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺ .............................. 105 
7. อาภรณ์ท่ีอนโุลมให้สวมใส ่............................................ 107 
8. การกลา่วตลับียะฮฺ ....................................................... 108 
9. หลกัปฏิบตัใินการเฏาะวาฟเวียนรอบบยัตลุลอฮฺ ............. 108 
10. เดินเฏาะวาฟและสะแอโดยไมต้่องวิ่ง ........................... 110 



 

 

 
 3  

11. พิธีกรรมหจัญ์ท่ีผู้ มีประจ าเดือนปฏิบตัไิด้และห้ามปฏิบตัิ 110 
12. อนโุลมให้สตรีออกจากมซุดะลิฟะฮฺก่อน ....................... 116 
13. การตดัผมของสตรี ...................................................... 117 
14. การเปลือ้งอิห์รอมของสตรีท่ีมีประจ าเดือน ................... 119 
15. มีประจ าเดือนหลงัจากเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ ................. 119 
16. การเยือนมสัญิดนะบะวีย์ ............................................ 121 

บทที่ 9 บัญญัตว่ิำด้วยกำรเป็นสำมีภรรยำ และกำรสิน้สภำพ . 123 
สภาพของสตรีท่ีจะแตง่งานด้วย ........................................ 130 
วะลีย์ในการแตง่งาน ......................................................... 134 
จ าเป็นต้องมีวะลีย์หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงในการแตง่งาน
และเหตผุลท่ีต้องมีผู้ปกครอง ............................................ 134 
การตีกลองเพ่ือประกาศการแตง่งาน .................................. 135 
ภรรยาต้องเช่ือฟังสามีและไมอ่นญุาตให้ฝ่าฝืน ................... 136 
สิ่งท่ีสตรีต้องปฏิบตัเิม่ือสิน้สภาพจากการเป็นภรรยา ........... 144 
อิดดะฮฺมี 4 ประเภท.......................................................... 144 
ข้อห้ามส าหรับสตรีท่ีอยูใ่นอิดดะฮฺ ..................................... 146 

บทที่ 10 ว่ำด้วยกำรรักษำเกียรตแิละควำมบริสุทธ์ิของสตรี .... 154 
1. การลดสายตาและรักษาอวยัวะเพศเชน่เดียวกบัผู้ชาย .... 154 
2. การออกหา่งจากการฟังเพลงและดนตรี ......................... 157 
3. การไมอ่นญุาตให้เดนิทางโดยไมมี่มะห์ร็อม .................... 159 
4. ห้ามชายหญิงอยูก่นัตามล าพงั ...................................... 162 



 

 

 
 4  

เพิ่มเตมิ : ห้ามสตรีจบัมือกบัผู้ชายท่ีไมใ่ชม่ะห์ร็อม .............. 168 
บทสง่ท้าย ........................................................................ 171 

 
  



 

 

 
 5  

 
 

หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ ในอิสลำมที่เก่ียวข้องกับ
สตรีเป็นกำรเฉพำะ รวบรวมประเด็นต่ำงๆ โดยสังเขป 
ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่ วไป บัญญัติเก่ียวกับกำรตกแต่ง
เรือนร่ำงของสตรี บัญญัติเก่ียวกับเลือดประจ ำเดือน เลือด
เสีย และเลือดหลังคลอด เสือ้ผ้ำและหิญำบ กำรละหมำด 
กำรจัดกำรศพ กำรถือศีลอด กำรประกอบพิธีหัจญ์และอุม
เรำะฮฺ กำรเป็นสำมีภรรยำและกำรสิน้สุดระหว่ำงกัน บัญญัติ
ต่ำงๆ ท่ีจะปกป้องรักษำเกียรติ ศักดิ์ศรี และควำมบริสุทธ์ิ
ของสตรี  
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ค ำน ำ 

 
 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
 
การสรรเสริญทัง้มวลเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ ทรงสร้างสรรพ 

สิ่ง แล้วชีน้ าทาง และทรงสร้างคูค่รองท่ีมาจากผู้ชายและผู้หญิง มา
จากน า้อสจุิเม่ือมนัถกูหลัง่ออกมา ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าท่ี
ถกูเคารพภักดีอย่างแท้จริง นอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านัน้ 
ไม่มีภาคีอันใดส าหรับพระองค์ ส าหรับพระองค์เท่านัน้ท่ีฉันมอบ
การสรรเสริญทัง้โลกนีแ้ละโลกหน้า และฉันขอปฏิญาณว่ามุหมัมดั
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ผู้ ซึ่งถูกน าพาขึน้ไปสู่ฟากฟ้า 
แล้วได้เห็นสัญญาณต่างๆ อันยิ่งใหญ่ของพระผู้ อภิบาลของเขา 
ความจ าเริญและความศานติจงมีแด่ท่าน วงศาคณาญาติ และ
เหลา่สาวกของทา่นทกุคน  

อนึ่ง เม่ือสถานภาพของสตรีมุสลิมในอิสลามนัน้มีความ
สูงส่ง และเธอก็มีภารกิจส าคัญหลายประการ และท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้มีค าชีแ้นะต่างๆ แก่บรรดาสตรี
เป็นการเฉพาะ ท่านได้สัง่เสียให้ดแูลพวกเธอในคฎุบะฮฺของทา่น ณ 
ทุ่งอะเราะฟาต ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีบ่งชีถ้ึงความจ าเป็นท่ีต้องเอาใจ
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ใสต่อ่พวกเธอในทกุสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยคุปัจจบุนั ซึ่งสตรีผู้
ศรัทธาตกเป็นเป้าหมายเฉพาะในการรุกราน เพ่ือต้องการท าลาย
เกียรติและศกัดิ์ศรีของเธอ และดึงสถานภาพอันสูงส่งของเธอให้
ต ่าลง ดงันัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีให้เธอตระหนกัต่ออนัตราย และต้อง
น าเสนอแนวทางรอดพ้นให้แก่เธอ 

 ข้าพเจ้าหวงัว่าหนังสือเล่มนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี ้
ซึ่งได้ประมวลบทบัญญัติต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสตรีเป็นการเฉพาะ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย แต่มนัก็เป็นการทุ่มเท
อย่างท่ีสุดเท่าท่ีได้แล้ว และข้าพเจ้าหวงัว่าอลัลอฮฺจะทรงท าให้มนั
เกิดประโยชน์ตามปริมาณของมัน และเป็นก้าวแรกของภารกิจ
ดงักล่าว โดยหวังว่าในอนาคตจะมีก้าวอ่ืนๆ ท่ีจะมาเติมเต็มให้มี
ความครอบคลมุและสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

และสิ่ ง ท่ี ข้าพ เจ้าจะน าเสนอในช่วงเวลาอัน รีบเร่งนี ้
ประกอบด้วย 

บทท่ี 1  บทบญัญตัทิัว่ไป 
บทท่ี 2  บทบญัญตัเิก่ียวกบัการตกแตง่เรือนร่างของสตรี 
บทท่ี 3  บทบญัญัติเก่ียวกับเลือดประจ าเดือน เลือดเสีย 

และเลือดหลงัคลอด 
บทท่ี 4  บทบญัญตัเิก่ียวกบัเสือ้ผ้าและหิญาบ 
บทท่ี 5 บทบญัญตัเิก่ียวกบัการละหมาดของสตรี 

 บทท่ี 6   บทบญัญตัเิก่ียวกบัการจดัการศพของสตรี 
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 บทท่ี 7   บทบญัญตัเิก่ียวกบัการถือศีลอดของสตรี 
 บทท่ี 8   บทบัญญัติเก่ียวกับการประกอบพิธีหัจญ์และ 
อมุเราะฮฺของสตรี 

บทท่ี 9   บทบญัญัติเก่ียวกับการเป็นสามีภรรยา และการ
สิน้สดุระหวา่งกนั 

บทท่ี  10 บทบัญญั ติต่างๆ ท่ีจะปกป้องรักษาเกียรต ิ
ศกัดิศ์รี และความบริสทุธ์ิของสตรี  

ผู้เขียน 
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บทที่ 1 

บทบัญญัตทิั่วไป 

 
 
หน่ึง สถำนภำพของสตรีในยุคก่อนอิสลำม  

 “ยุ ค ก่ อ น อิ ส ล าม ” หม ายถึ ง  ยุ ค ส มั ย อน า รย ช น  
(ญาฮิลียะฮฺ) ซึ่งเป็นยุคการด าเนินชีวิตของชาวอาหรับเป็นการ
เฉพาะ และการใช้ชีวิตโดยทัว่ไปของชนอ่ืนๆ โดยท่ีผู้คนทัง้หลายอยู่
ในยุคสมัยท่ีขาดช่วงจากบรรดาศาสนทูต และอยู่ในยุคอวิชชา 
อลัลอฮฺได้มองมายงัพวกเขา –ดงัท่ีมีปรากฏในหะดีษ- แล้วทรงกริว้
โกรธพวกเขา ทัง้ท่ีเป็นชาวอาหรับและไม่ใช่ชาวอาหรับ นอกจาก
ชาวคมัภีร์ท่ียงัหลงเหลืออยู่ และในเวลานัน้สตรีส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ภาวะล าบาก แร้นแค้น -โดยเฉพาะในสงัคมชาวอาหรับ- พวกเขา
รังเกียจท่ีจะได้บตุรสาว และบางคนจะฝังบุตรสาวทัง้เป็น หรือบาง
คนจะทอดทิง้ให้เธอใช้ชีวิตอย่างต ่าต้อย ไร้เกียรติ ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัส
วา่ 

َ  ِإَوَذا ﴿ َحُدُهم بُّشِ
َ
نَثى  أ

ُ ُهُهۥ َظل   بِٱۡلأ َوّد   وَجأ ىَرىى  ٥٨ ِظيم  كَ  َوُهوَ  اُمسأ  ِمن ٱلأَقوأمِ  ِمنَ  َيَتَو
َ  َما ُسوٓءِ  ِسُكُهۥ بِهِۦٓ   بُّشِ ُيمأ

َ
ى  أ مأ  ُهون   ََعَ

َ
اِب  ٱل ِف  ُهۥيَُدس   أ َ َل  ُّت 

َ
ٓ  أ  ﴾ ٥٩ ََيأُكُمونَ  َما ءَ َسا

 [  ٥٩ -٥٨: انلحل]
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ความว่า “และเม่ือคนหนึ่งในหมู่พวกเขาได้รับแจ้งข่าวว่าได้
ลูกผู้หญิง ใบหน้าของพวกเขากลายเป็นหมองคล า้และเศร้าสลด 
เขาจะหลบหน้าจากกลุ่มชน อนัเน่ืองจากความอบัอายท่ีเขาได้รับ
การแจ้งข่าวร้าย และครุ่นคิดว่าเขาจะเก็บลูกสาวไว้ด้วยความ
อปัยศหรือจะฝังเธอไว้ใต้ดนิ พึงรู้เถิดว่าสิ่งท่ีพวกเขาตดัสินนัน้มนัชัว่
ร้ายย่ิง” (อนั-นะห์ลฺ : 58-59) 

 
และพระองค์ตรัสอีกวา่  

أَموأُءۥَدةُ  ِإَوَذا ﴿  [  ٨: اتلكوير] ﴾ ٨ ُسئِلَتأ  ٱل

ความว่า “และเม่ือทารกหญิงท่ีถูกฝังทัง้เป็นถูกถาม ด้วยความผิด
อนัใดเลา่เธอจงึถกูฆา่” (อตั-ตกัวีร : 8-9) 

 
ค าว่า “อลั-เมาอดูะฮฺ” หมายถึง เดก็ผู้หญิงท่ีถกูฝังในดินทัง้

เป็นจนกระทั่งเสียชีวิต และเม่ือเธอรอดพ้นจากจากการฝัง และมี
ชีวิตอยู ่เธอก็จะใช้ชีวิตอยา่งไร้เกียรต ิไมมี่สิทธ์ิได้รับมรดกของญาติ
ท่ีใกล้ชิด ถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สมบตัิมากมายเพียงใดก็ตาม และ
ถึงแม้ว่าเธอจะทนทุกข์ทรมานอันเน่ืองจากความยากจน เพราะ
พวกเขาจะแบ่งมรดกให้เฉพาะผู้ ชายเท่านัน้  มิหน าซ า้เธอจะ
กลายเป็นมรดกเม่ือสามีได้เสียชีวิตลง เสมือนกับว่าเธอเป็นดัง
ทรัพย์สินของสามี  
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สตรีจ านวนมากตกอยู่ภายใต้กรรมสิทธ์ิของสามีคนเดียว 
โดยท่ีพวกเขาสามารถมีภรรยาจ านวนก่ีคนก็ได้ ไม่จ ากดั และไม่ได้
เอาใจใส่ต่อความล าบากยากแค้น ความคับอกคับใจ ความ
ปวดร้าว และความอธรรมอนัจะเกิดขึน้กบับรรดาสตรีเพศ 
 
สอง สถำนภำพของสตรีในอิสลำม 

อิสลามได้ขจัดความอธรรมต่างๆ เหล่านัน้ออกจากสตรี 
และคืนความเป็นมนษุย์แก่เธอ โดยท่ีอลัลอฮฺตรัสได้วา่ 

َها ﴿ ي 
َ
أ َنىُكم إِن ا ٱنل اُس  َيَٰٓ نَثى  َذَكر   ّمِن َخلَقأ

ُ
 [  ١٣: احلجرات] ﴾ َوأ

ความว่า “โอ้มวลมนุษยชาติทัง้หลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้า
จากเพศชายและเพศหญิง”  (อลั-หญุรุอต : 13) 

 
ในโองการนี ้อลัลอฮฺได้บอกว่าเธอให้มีความเท่าเทียมกับ

บรุุษเพศในความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกบัท่ีเธอมีความเท่าเทียมกัน
ในการได้รับภาคผลบญุหรือบทลงโทษตอ่การประพฤติปฏิบตั ิ

พระองค์ยงัตรัสอีกวา่ 
ا َعِمَل  َمنأ  ﴿ وأ  َذَكر   ّمِن َصىلِح 

َ
نَثى  أ

ُ
ِمن   َوُهوَ  أ يِيَن  فَ  ُمؤأ ة  حَ  ُهۥلَُنحأ زَِين ُهمأ  ة   َطّيِبَ  َيوى  َونَلَجأ

َرُهم جأ
َ
َسنِ  أ حأ

َ
َملُونَ  ََكنُوا   َما بِأ  [  ٩٧: انلحل] ﴾ ٩٧ َيعأ

ความว่า “ผู้ ใดปฏิบัติความดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ ชายหรือผู้หญิงก็ตาม 
ในขณะท่ีเขาเป็นผู้ศรัทธา ดงันัน้เราจะให้เขามีชีวิตท่ีดี และแน่นอน
เราจะตอบแทนพวกเขาด้วยรางวลัท่ีดียิ่งส าหรับภาคผลของการท่ี
พวกเขาได้เคยปฏิบตัไิว้” (อนั-นะห์ลฺ : 97) 
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และอลัลอฮฺยงัตรัสอีกวา่ 

َب  ﴿ َُعّذِ ُ  ّّلِ أُمَنىفِقِيَ  ٱّلل  أُمَنىفَِقىِت  ٱل ِ  َوٱل أُمشأ أ  كِيَ َوٱل ىِت َوٱل َِك  [  ٧٣:  األحزاب] ﴾ُمشأ
ความว่า “เพ่ืออัลลอฮฺนัน้จะทรงลงโทษบรรดามุนาฟิกชายและ
หญิง  และจะทรงลงโทษบรรดาผู้ ตัง้ภาคีชายและหญิง” (อัล- 
อะห์ซาบ : 73) 

 
และอัลลอฮฺได้ห้ามเอาสตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกใน

กรณีท่ีสามีได้เสียชีวิตลง อลัลอฮฺตรัสวา่ 
َها ﴿ ي 

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ن لَُكمأ  ََيِل   َل  َءاَمُنوا   ٱَّل 

َ
ا  كَ  ٱلّنَِسآءَ  تَرِثُوا   أ  [  ١٩:  النساء] ﴾ رأه 

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย ไม่เป็นการอนุมตัิแก่พวกเจ้า 
ในการท่ีจะเอาบรรดาสตรีมาเป็นมรดกด้วยการบงัคบั” (อนั-นิสาอ์ : 
19) 
  

อิสลามได้ประกันความเป็น อิสรภาพของสตรี โดย
ก าหนดให้เธอมีสิทธิในมรดก โดยไม่ต้องตกเป็นมรดกเสียเองเฉก
เช่นในอดีต และได้ก าหนดให้สตรีเป็นผู้ มีสิทธ์ิได้ รับมรดกใน
ทรัพย์สินของญาตผิู้ใกล้ชิดของเธอด้วย พระองค์ได้ตรัสวา่  

ا نَِصيب   ّلِلّرَِجالِ  ﴿ انِ  تََركَ  ّمِم  ىِِلَ قأَرُبو ٱلأَو
َ ا نَِصيب   آءِ َولِلّنِسَ  نَ َوٱۡلأ ىِِلَ  تََركَ  ّمِم   انِ ٱلأَو

قأَرُبونَ 
َ ا َوٱۡلأ وأ  ِمنأهُ  قَل   ِمم 

َ
ا َكُثَ   أ رُ  نَِصيب  فأ ام   [  ٧:  النساء] ﴾ ٧ وض 
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ความว่า “ส าหรับผู้ ชายนัน้มีส่วนแบ่งจากสิ่งท่ีพ่อแม่และบรรดา
ญาติใกล้ชิดได้ทิง้ไว้ และส าหรับผู้หญิงนัน้ก็มีส่วนแบง่จากสิ่งท่ีพ่อ
แม่และบรรดาญาติใกล้ชิดได้ทิง้ไว้ ซึ่งสิ่งนัน้จะมีจ านวนน้อยหรือ
มากก็ตาม เป็นส่วนแบง่ท่ีถกูก าหนดอตัราสว่นไว้แล้ว” (อนั-นิสาอ์ : 
7) 

 
และอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ُ  ُيوِصيُكمُ  ﴿ ّلل  ُكمأ   ِفٓ  ٱ ِد َلى وأ
َ
َكرِ  أ   َحّظِ  ِمثأُل  لذِل 

ُ ۡلأ ن ٱ ِ ن نثََييأ ٓء   ُكن   َفإِ َق  نَِسا  َفوأ
 ِ  [  ١١:  النساء] ﴾ُف  ٱنلِّصأ  لََهافَ  َوىِحَدة   ََكنَتأ  ِإَون تََرَك   َما ثُلَُثا فَلَُهن   ٱثأنََتيأ

“อัลลอฮฺได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้าไว้ เก่ียวกับลูกๆ ของพวกเจ้าว่า 
ส าหรับผู้ชายนัน้มีสิทธ์ิได้รับเท่ากับส่วนแบง่ของผู้หญิงสองคน แต่
หากลูกๆ เป็นผู้ หญิงสองคนขึน้ไป พวกเธอก็จะได้รับสองในสาม
จากสิ่งท่ีเขาได้ทิง้ไว้ และถ้าลูกเป็นผู้หญิงคนเดียว เธอก็จะได้รับ
คร่ึงหนึง่...” (อนั-นิสาอ์ : 11) 
  

รวมถึงอายะฮฺอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงบทบญัญัติเก่ียวกับการให้
สตรีมีสิทธ์ิได้ รับมรดก ไม่ว่าจะเป็นมารดา ลูกผู้ หญิ ง พ่ีสาว 
น้องสาวและภรรยา  
 ส่วนในด้านการเป็นสามีภรรยานัน้ อัลลอฮฺได้จ ากัดให้
ผู้ชายมีภรรยาไม่เกิน 4 คน (ในเวลาเดียวกนั) โดยมีเง่ือนไขให้ด ารง
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ไว้ซึ่งความยุติธรรมท่ีมีความสามารถระหว่างบรรดาภรรยา และ
ทรงก าหนดให้อยูร่่วมกบัพวกเธอด้วยดี ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

وُهن  ﴿ ُروِفن  وَََعِِشُ أَمعأ  [  ١٩:  النساء] ﴾بِٱل
ความว่า “และพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับพวกเธอด้วยดี” (อนั-นิสาอ์ : 
19) 

 
และพระองค์ได้ทรงก าหนดให้สินสอด (เศาะดาก) เป็นสิทธิ

ของผู้หญิง และได้สัง่ใช้ให้มอบแก่เธออย่างครบถ้วนตามท่ีได้ตกลง
กนัไว้ ยกเว้นในกรณีท่ีเธอจะสละสิทธ์ิด้วยความยินดี ซึง่พระองค์ได้
ตรัสไว้วา่ 

ىتِِهن   ٱلّنَِسآءَ  َوَءاتُوا   ﴿ َ  فَإِن ِِنألَة    َصُدَق ء   َعن مأ َلكُ  ِطبأ اَنفأ  ّمِنأهُ  ََشأ  ا    َهنِٓي  َفُُكُوهُ  س 
رِٓي   [  ٤:  النساء] ﴾ ٤ ا    م 

ความว่า “และจงให้แก่บรรดาสตรีซึ่งสินสอดของพวกเธอด้วยความ
เต็มใจ แต่ถ้าเธอเห็นชอบท่ีจะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจากสินสอดนัน้
แล้ว ก็จงบริโภคสิ่งนัน้โดยสะดวกและส าราญใจ” (อนั-นิสาอ์ : 4) 

 
อลัลอฮฺได้บญัญัติให้ภรรยาเป็นผู้ดแูลบ้านของสามี เป็นผู้

อบรมขัดเกลาบรรดาลูกๆ  ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة  »
َ
 «َرِعيَِّتَها َعنْ  َوَمْسئ ولَة   َزوِْجَها َبيِْت  يِف  َراِعيَة   َوالَْمْرأ



 

 

 
 15  

"และสตรีนัน้เป็นผู้ ดูแลภายในบ้านของสามี และเธอจะต้องถูก
สอบสวนต่อผู้ ท่ีอยู่ในการดูแลของเธอ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 
5200 มสุลิม 4701 อบ ูดาวดู 2928 และอตั-ตริมิซีย์ 1705) 
 และพระองค์ได้บัญญัติให้สามีจ่ายค่าเลีย้งดู และค่า
เสือ้ผ้าอาภรณ์แก่ภรรยาด้วยดี เหมาะสมตามจารีตประเพณี 
 
สำม เป้ำหมำยของศัตรูต่อสตรีมุสลิม 
 เป้าหมายของศตัรูและผู้ ท่ีเห็นพ้องกบัพวกเขา คือต้องการ
ท่ีจะให้สตรีสลดัเกียรต ิศกัดิศ์รี และภารกิจของเธอ  

แท้จริงศัตรูของอิสลาม – ทว่า ท่ีจริงทุกวันนีพ้วกเขาคือ
ศตัรูกับความเป็นมนุษย์ด้วยซ า้ ซึ่งประกอบด้วยบรรดาผู้ ปฏิเสธ 
บรรดาผู้ กลับกลอก และบรรดาผู้ ท่ีหัวใจมีโรค - พวกเขามีความ
เคียดแค้นท่ีเห็นสตรีมุสลิมด ารงตนอยู่ในเกียรติและศกัดิ์ศรี และ
ได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยในอิสลาม เพราะว่าพวกเขาต้องการ
ใช้สตรีเป็นเคร่ืองมือในการท าลายอิสลาม และใช้พวกเธอเป็นกับ
ดกัเพ่ือล่อลวงผู้ ท่ีมีศรัทธาอ่อนและผู้ ท่ีมีอารมณ์เบี่ยงเบน  หลงัจาก
ท่ีปล่อยให้พวกเขาใช้อารมณ์ปรารถนาให้อ่ิมหน าส าราญจากตัว
ของพวกเธอแล้ว ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 

ِينَ  َوُيرِيدُ ﴿ ىتِ  يَت بُِعونَ  ٱَّل  َهَو ن ٱلش 
َ
اَعِظي ًل َميأ  تَِميلُوا   أ  [  ٢٧:  النساء] ﴾ ٢٧ م 

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีปฏิบตัิตามอารมณ์ใฝ่ต ่านัน้ ต้องการท่ีจะ
ให้พวกเจ้าหนัเหจากแนวทางอนัเท่ียงตรงให้มาก” (อนั-นิสาอ์ : 27) 
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และมุสลิมบางคนท่ีหัวใจมีโรค เขาต้องการให้สตรีเป็น

สินค้าแก่บรรดาผู้ ท่ีจมปลกัอยู่ในอารมณ์ใฝ่ต ่า และในการล่อลวง
ของชยัฏอนมารร้าย เป็นสินค้าท่ีถกูน ามาแสดงตอ่หน้าสาธารณชน 
ซึ่งพวกเขาจะเพลิดเพลินในความสวยงามจากเรือนร่างของเธอ 
หรือยงัเลยเถิดไปสูส่ิ่งท่ีเลวร้ายกวา่นัน้  

และด้วยเหตดุงักล่าว พวกเขาจึงยุยงให้สตรีออกจากบ้าน 
เพ่ือให้ไปร่วมท างานปะปนกบัผู้ชาย เป็นพยาบาลคอยปรนนิบตัิรับ
ใช้พวกผู้ชายในโรงพยาบาล เป็นพนกังานบริการแขกบนเคร่ืองบิน 
เป็นนกัศกึษาหรือเป็นอาจารย์ในชัน้เรียนท่ีมีการปะปนระหวา่งชาย
และหญิง เป็นนักแสดง นักร้อง หรือเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ใน
องค์กรต่างๆ โดยอวดโฉม ยั่วยวนด้วยกับน า้เสียงและรูปร่าง
หน้าตา  

ส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้เอารูปหญิงสาวท่ียั่วยวน แต่งตัวโป๊
เปลือยมาขึน้ปกเพ่ือเป็นส่ือส าหรับการโฆษณาสินค้า นกัธุรกิจและ
พ่อค้าบางคน ได้ยึดเอาภาพเหล่านีเ้พ่ือมากระตุ้นสินค้าให้มียอด
จ าหน่ายเพิ่มขึน้ โดยท่ีเอารูปภาพตา่งๆ มาวางโฆษณาไว้บนสินค้า
และผลิตภณัฑ์ของพวกเขา 

และจากแนวทางท่ีผิดพลาดเหล่านี ้ท าให้สตรีละทิง้หน้าท่ี
หลักภายในบ้านของเธอ ซึ่งเป็นเหตุให้สามีต้องไปเอาคนรับใช้
ต่างศาสนิกหรือต่างชาติมาเลีย้งดบูุตร (หมายถึงตามท่ีเป็นความ
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นิยมของสงัคมในประเทศอาหรับสว่นใหญ่ – บรรณาธิการ) และมา
จดัระเบียบดแูลบ้านของพวกเขาแทน เป็นสาเหตท่ีุท าให้เกิดความ
วุน่วายเป็นอยา่งมาก และท าให้เกิดความเลวร้ายหลายประการ 
ส่ี กำรท ำงำนนอกบ้ำนของผู้หญิง 

อนุญาตให้ผู้ หญิงท างานนอกบ้านได้ หากปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

1. เธอมีความจ าเป็นต้องท างานดังกล่าว หรือสังคมมี
ความจ าเป็นต้องพึง่เธอ เน่ืองจากหาผู้ชายท างานนัน้ไมไ่ด้ 

2. งานนัน้จะต้องเป็นงานรอง หลงัจากท่ีเธอได้ปฏิบตัิงาน
หลกัท่ีบ้านเรียบร้อยแล้ว  

3. งานนัน้จะต้องอยูใ่นแวดวงของสตรี เช่น การสอนผู้หญิง 
การรักษาหรือการปฐมพยาบาลผู้หญิงด้วยกนั โดยไม่ได้ปะปนกับ
ผู้ชาย 

4. และเช่นเดียวกัน ไม่มีข้อห้ามอันใดท่ีเธอจะออกไป
ศึกษาเล่าเรียน ทว่าเป็นความจ าเป็นต่อสตรีท่ีจะต้องเรียนรู้
เร่ืองราวศาสนา และไม่มีข้อห้ามอันใดในการท่ีเธอจะไปสอนใน
เร่ืองราวศาสนาซึ่งมีความจ าเป็น โดยการเรียนการสอนนัน้ต้องไม่
ปะปนกับผู้ ชาย และไม่เป็นไรท่ีเธอจะเข้าไปเรียนรู้ท่ีมัสยิดและ
สถานท่ีอ่ืนๆ โดยท่ีเธอแตง่กายมิดชิดและแยกจากผู้ชาย ดงัเช่นกุล
สตรีในยคุแรกของอิสลามได้ประพฤติเอาไว้ ซึ่งพวกเธอก็ท างาน ร ่า
เรียน และไปมสัญิดเชน่กนั 
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บทที่ 2 

บัญญัตว่ิำด้วยกำรดูแลเรือนร่ำงของสตรี 

 
 
หน่ึง ดูแลตัวเองตำมฟิฏเรำะฮฺ 

สตรีต้องดแูลตวัเองตามกมลสนัดานท่ีเรียกว่า ฟิฏเราะฮฺ ท่ี
เหมาะสมและเจาะจงเฉพาะกับเธอ อาทิเช่น การตดัและการดูแล
เล็บ เพราะการตดัเล็บเป็นจริยวตัร (แบบอยา่งสนุนะฮฺของทา่นเราะ
สลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั) ตามมติเอกฉันท์ของบรรดาปวง
ปราชญ์ ดงัท่ีมีปรากฏอยู่ในค าสอนของท่าน เพราะการตดัเล็บเป็น
การท าความสะอาดและตกแตง่ให้สวยงาม ถ้าปล่อยให้เล็บยาวจะ
ท าให้เกิดความภาพลกัษณ์ท่ีไม่น่าด ูเป็นเหมือนสตัว์เดรัจฉาน ท า
ให้เกิดการสะสมของสิ่งสกปรก น า้ไม่สามารถเข้าไปได้อย่างทัว่ถึง 
สตรีบางคนไว้เล็บยาวเพราะเลียนแบบตา่งศาสนิกและไม่เข้าใจใน
แบบอยา่งของทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
 ยงัมีสุนนะฮฺอ่ืนๆ ให้สตรีปฏิบตัิด้วย เช่น การขจดัขนรักแร้ 
ขนในท่ีลบั ตามท่ีมีปรากฏในหะดีษของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลตนเองให้สวยงามอีกด้วย 
และทางท่ีดีควรขจดัขนดงักลา่วทกุๆ สปัดาห์ หรือไมก็่อยา่ปลอ่ยให้
มนัลว่งเลยไปมากกวา่ส่ีสิบวนั 
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สอง ข้อปฏิบัตเิก่ียวกับเส้นผมและขน 
ก. สตรีต้องไว้ผม และไม่อนุญำตให้โกนผม ยกเว้น

กรณีที่มีควำมจ ำเป็น 
 ท่านชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อาล อัช-ชัยค์ มุฟตีแห่ง
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่าไม่อนุญาตให้โกนผมของ
ผู้หญิง เพราะมีหะดีษจากอะลี ซึ่งบันทึกโดยอิมามอัน-นะสาอีย์
(5064) และจากอุษมาน ซึ่งบันทึกโดย  อัล -บัซซาร และจาก 
อิกริมะฮฺ ซึง่บนัทกึโดยอิบน ุญะรีรฺ พวกเขากลา่ววา่ 

نْ  َنََه رسول اهلل
َ
ة   ََتِْلَق  أ

َ
َسَها الَْمْرأ

ْ
 َرأ

ความว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ห้ามไม่ให้
ผู้หญิงโกนศีรษะของเธอ” 
     การห้าม ใด ท่ี มีปรากฏจากหะดีษ ของท่ าน เราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นัน้ ให้ถือว่าเป็นข้อวินิจฉัยสั่งห้าม
และไมอ่นญุาตให้ท า ตราบใดท่ียงัไมมี่หลกัฐานอ่ืนมาหกัล้าง  
 มุลลา อะลี กอรี ได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัล-มิรกอต ชัรห์ 
อัล-มิชกาต ว่า  “ค าว่า “ห้ามไม่ให้ผู้ หญิ งโกนศีรษะของเธอ” 
เน่ืองจากเส้นผมส าหรับผู้หญิงนัน้เทียบได้เหมือนกับเคราส าหรับ
ผู้ชายในด้านบุคลิกและความสวยงาม...” (มจัญ์มูอฺ ฟะตาวา อชั-
ชยัค์ มหุมัมดั บนิ อิบรอฮีม อาล อชั-ชยัค์ : 2/49) 
 ส่วนการตดัผมออกให้สัน้สามารถกระท าได้หากมีความ
จ าเป็น แต่ไม่ใช่เป็นการประดับตกแต่ง เช่น ไม่สามารถท่ีจะดูแล
รักษาได้ หรือยาวมากจนสร้างความยากล าบาก ดงันัน้การจะตดั
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ออกบางส่วนถือว่าไม่เป็นไร ดงัท่ีภรรยาบางคนของท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ปฏิบตัิหลังจากท่ีท่านได้เสียชีวิต 
เน่ืองจากพวกเธอไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องประดบัประดาโดยการ
ไว้ผมยาวอีกตอ่ไป 
  แต่ถ้าหากเป้าหมายของการตัดผมสัน้ เพ่ื อเป็นการ
เลียนแบบผู้ หญิงต่างศาสนิก หรือบรรดาผู้ หญิงฟาสิกบกพร่อง
ศีลธรรม หรือเพ่ือเลียนแบบผู้ชาย ก็ย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) 
โดยไม่มีข้อสงสัยแต่ประการใด ด้วยเหตุผลของการห้ามไม่ให้
เลียนแบบตา่งศาสนิกโดยภาพรวม และห้ามไม่ให้ผู้หญิงเลียนแบบ
ผู้ชาย และหากตัง้ใจว่าท าเพ่ือเป็นการประดบัตกแต่ง ทศันะเท่าท่ี
เห็นมีน า้หนกักวา่ก็คือไมเ่ป็นท่ีอนญุาต  

ท่านชยัค์มหุมัมดั อลั-อะมีน อชั-ชนักีฏีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ 
ได้กล่าวในหนงัสือของท่านว่า “แท้จริงการตดัผมสัน้จนกระทั่งถึง
โคนผมนัน้ เป็นประเพณีท่ีมีการปฏิบตัิกนัอย่างแพร่หลายของพวก
ฝร่ัง ซึ่งค้านกับแบบอย่างของสตรีมุสลิมและสตรีชาวอาหรับยุค
ก่อนอิสลาม การกระท าดงักล่าวนีเ้ป็นสิ่งท่ีเบี่ยงเบน ซึ่งเป็นปัญหา
ท่ีแพร่ระบาดในวงกว้างต่อศาสนา ภาพลักษณ์ จรรยามารยาท 
และพฤตกิรรมอ่ืนๆ”  

หลงัจากนัน้ทา่นได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหะดีษท่ีวา่ 
ونَ  وِسِهَنَّ َحََتَّ تَك  ْذَن ِمْن ر ء  خ 

ْ
َّ َصََلَّ اَّلَلُ َعلَيِْه وََسلَََّم يَأ ِبِ

ْزَواج  انلََّ
َ
 .ََكلَْوفَْرةِ  َوََكَن أ
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ความว่า “บรรดาภรรยาของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมได้ตดัผมของพวกเธอออกจนกระทั่งถึงบริเวณสองติ่งหู” 
(บนัทกึโดยมสุลิม : 726)  

พวกนางตัดผมให้สัน้หลังจากท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เสียชีวิต เพราะว่าพวกนางได้ตกแตง่และดแูล
ตวัเองในขณะท่ีท่านยังมีชีวิตอยู่ และส่วนหนึ่งจากการตกแต่งท่ีมี
เสนห์่สวยงามท่ีสดุของพวกนางก็คือเส้นผมของพวกนาง  

แต่หลงัจากท่ีท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว พวกนางมีบทบญัญัติ
เฉพาะซึ่งแตกต่างกับผู้หญิงทั่วไป นั่นคือพวกนางจะไม่สามารถ
แตง่งานได้อีกตอ่ไป พวกนางเปรียบเสมือนผู้หญิงท่ีมีอิดดะฮฺซึ่งถูก
กกัไว้จนกระทัง่เสียชีวิต เน่ืองจากพวกนางเป็นภรรยาของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

ن لَُكمأ  ََكنَ  َوَما﴿
َ
ُذوا   أ ِ  رَُسوَل  تُؤأ ن َوَلٓ  ٱّلل 

َ
َوىجَ  ٓوا  تَنِكحُ  أ زأ

َ
ۦٓ َبعأ  ِمن   ُهۥأ ِ بًَدا   ِده

َ
 إِن   أ

ىلُِكمأ  ِ  ِعندَ  ََكنَ  َذ  [  ٥٣:  األحزاب] ﴾ ٥٣ َعِظيًما ٱّلل 

ความว่า “และไม่เป็นการบงัควรแก่พวกเจ้าท่ีจะก่อความร าคาญ
แก่ศาสนทูตของอลัลอฮฺ และพวกเจ้าจะต้องไม่แต่งงานกับบรรดา
ภรรยาของท่าน ภายหลังจากท่ีท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอนัขาด 
แท้จริง เร่ืองนีส้ าหรับอัลลอฮฺเป็นเร่ืองท่ีใหญ่หลวงนัก” (อัล-อะห์
ซาบ : 53) 

และการหมดหวงัท่ีจะแต่งงานอีก อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการผอ่นปรนให้งดจากการประดบัประดาตกแตง่ในบางเร่ืองได้ 
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ซึ่งไม่เป็นท่ีอนุญาตให้ท าหากเป็นเพราะเหตุอ่ืนๆ นอกจากสาเหตุ
ดงักลา่วเทา่นัน้ (อฎัวาอ์ อลั-บะยาน : 5 / 598-601)  

ดงันัน้ จ าเป็นท่ีสตรีผู้ศรัทธาจะต้องรักษา เอาใจใส่ดแูลผม
ของพวกเธอ และถกัเปีย และไม่อนุญาตให้ม้วนท าทรงไว้บนศีรษะ 
หรือมมุหนึง่มมุใดของท้ายทอย 

ชยัคลุอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือของท่าน
ว่า “เสมือนกับพวกโสเภณีบางคนท่ีตัง้ใจถักเปียผมของนางเป็น
ส่วนเดียว และปล่อยไว้โชว์ให้เห็นระหว่างบา่ทัง้สอง" (มจัญ์มูอฺฟะ
ตาวา : 22/14) 

ท่านชยัค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อาล อชั-ชัยค์ กล่าวไว้ว่า 
“ส าหรับสิ่งท่ีสตรีบางคนได้กระท าในยุคปัจจุบนั เช่น การแยกผม
บนศีรษะไว้ด้านหนึ่ง และรวบไว้ท่ีท้ายทอยด้านหลงั หรือมดัเกลียว
ไว้ข้างบน เหมือนกับท่ีพวกผู้หญิงฝร่ังท า ลักษณะเช่นนีถื้อว่าเป็น
สิ่งท่ีไม่อนุญาตให้กระท า เน่ืองจากเป็นการเลียนแบบสตรีต่างศา
สนิก ” 

 เน่ืองจากมีรายงานจากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ
–ในหะดีษบทหน่ีงท่ีมีความยาว- กลา่ววา่ ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفانِ »
َ
َما لَمْ  انلَّارِ  أ رَه 

َ
مْ  قَْوم  :  أ ْذنَاِب  ِسيَاط   َمَعه 

َ
ب ونَ  اْْلََقرِ  َكأ  انلَّاَس  بَِها يَْْضِ

ِمياَلت    اَعِرَيات   ََكِسيَات   َونَِساء   نَّ  م  ه  وس  ْسِنَمةِ  َمائاَِلت  ر ء 
َ
 لَ  الَْمائِلَةِ  اْْل ْخِت  َكأ

لْنَ  ْدنَ  َولَ  اْْلَنَّةَ  يَْدخ    «َوَكَذا َكَذا َمِسرَيةِ  ِمنْ  يَل وَجد   ِرحيََها نَّ َوإِ  ِرحيََها ََيِ



 

 

 
 23  

ความว่า “ชาวนรกสองจ าพวกท่ีฉันยงัไม่เคยเห็นพวกเขา พวกหนึ่ง
มีแส้คล้ายกบัหางววัคอยเฆ่ียนตี (ลงโทษ) มนุษย์ และอีกพวกหนึ่ง
คือสตรีท่ีสวมใส่เสือ้ผ้าไม่มิดชิด เดินเอนไปเอนมา ศีรษะของพวก
เธอเหมือนกับโหนกอูฐ พวกเธอจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ และจะ
ไม่ได้ดม (สัมผัส) กลิ่นไอของมัน ทัง้ๆ ท่ีกลิ่นไอของมันจะดม 
(สมัผสั) ได้ในระยะทางเทา่นัน้เทา่นี”้ (บนัทกึโดยมสุลิม 5547) 

 
นักปราชญ์บางท่านได้ขยายความค าว่า “เอนไปเอนมา” 

คือ พวกเธอได้หวีผมในลกัษณะเอน ซึ่งเป็นการหวีของหญิงโสเภณี 
และการหวีลักษณะเช่นน่ีเป็นการกระท าของพวกผู้หญิงฝร่ัง และ
ผู้หญิงมสุลิมท่ีด าเนินตามแนวทางของพวกเธอ (มจัญ์มอฺู ฟะตาวา
ของชยัค์มุหมัมดั บิน อิบรอฮีม เล่มท่ี 2/47 และอลั-อีฎอห์ วะ อตั-
ตบัยีน ของหะห์มดู อตั-ตวุยัญิรีย์ หน้าท่ี 85) 

ดงัท่ีห้ามไม่ให้สตรีโกนศีรษะหรือตดัผมออกโดยไม่มีความ
จ าเป็นแล้ว ก็ยังมีบัญญัติห้ามไม่ให้เธอต่อผม หรือเอาผมอ่ืนมา
เสริม ดังท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏในต าราของอิมามอัล -บุคอรีย์ 
(5934) และมสุลิม (5530) 

ْستَوِْصلَة الَْواِصلَةَ  اَّللَّ   لََعن رسول»  «َوالْم 
ความว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่ง
ผู้หญิงท่ีตอ่ผมให้ผู้ อ่ืน และผู้หญิงท่ีขอให้ผู้ อ่ืนตอ่ผมให้” 
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อันเน่ืองจากการกระท าดงักล่าวนัน้เป็นการปลอมแปลง  
นอกจากนีก้ารใช้ผมปลอมในปัจจบุนัก็เข้าข่ายการตอ่ผมเชน่กนั  

อัล-บุคอรีย์ มุสลิม และท่านอ่ืนๆ ได้รายงานว่า “เม่ือ 
มอุาวิยะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้มายงันครมะดีนะฮฺ ท่านได้เอาผม
มาก าหนึง่ แล้วกลา่วตกัเตือนวา่  

مْ  بَال   َما وَل  َسِمْعت   ، َهَذا ِمثَْل  ر ؤ وِسِهمْ  يِف  نَ ََيَْعلْ  نَِسائِك  ِ  رَس   َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ
ول   ، وََسلَّمَ  ة   ِمِن  َما»:  َيق 

َ
ِسَها يِف  ََتَْعل   اْمَرأ

ْ
 «ز وًرا ََكنَ  إِل َغرْيَِها َشْعرِ  ِمنْ  َشْعًرا َرأ

ความว่า "บรรดาสตรีของพวกท่านเป็นอะไรกนั ถึงได้เอาของพวกนี ้
มาใส่บนศีรษะของพวกนาง ฉันได้ยินท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมักล่าวว่า “ไม่มีสตรีคนใดเอาผมของผู้ อ่ืนมาต่อกับผม
ของนาง นอกจากนั่นถือว่าเป็นการปลอมแปลง” (บนัทึกโดยอัล- 
บคุอรีย์ : 3468 , 5932 และมสุลิม : 5543) 

และค าว่า “ผมปลอม” คือ ผมเทียมท่ีถูกผลิตขึน้มา ซึ่ง
เหมือนกับผมจริง และการสวมใส่มันนัน้ถือว่าเป็นการกระท าเชิง
หลอกลวง 

 
ข. ไม่อนุญำตให้สตรีมุสลิมก ำจัดขนคิว้  
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน และไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 

จะด้วยการโกน หรือการตดั หรือการใช้เคร่ืองมือ หรือการใช้น า้ยา
ขจัดทัง้หมดหรือบางส่วน เพราะนั่นเข้าข่ายการถอนท่ีท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ดอุาอ์สาปแช่งผู้หญิงท่ีถอนขนคิว้ 
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และผู้ หญิงท่ีให้คนอ่ืนถอนขนคิว้ให้  (บันทึกโดยอัน-นะสาอีย์ : 
5111) โดยเข้าใจวา่เป็นการเสริมสวย 

และน่ีคือการเปล่ียนแปลงการสร้างสรรค์ของอัลลอฮฺ ซึ่ง
ชัยฏอนมารร้ายได้สัญญาไว้ว่ามันจะสั่งให้มนุษย์กระท าการ
ดงักลา่ว ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสไว้วา่ 

ن   َوٓأَلُمَرن ُهمأ ﴿ ُ ِ   َخلأقَ  فَلَُيَغّّيِ  [  ١١٩:  النساء] ﴾ ٱّلل 

ความว่า “และแน่นอนยิ่ง ข้า (ชยัฎอน) จะใช้พวกเขา แล้วแน่นอน
พวกเขาก็จะเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงสร้าง” (อนั-นิสาอ์ : 119) 

 
และในเศาะฮีหฺอัล -บุคอรีย์ มีรายงานจากอิบนุ มัสอูด 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ 
ْسِن » تََفلَِّجاِت لِلْح  َصاِت َوالْم  تَنَمِّ ْستَوِْشَماِت َوانلَّاِمَصاِت َوالْم  لََعَن اَّللَّ  الَْواِشَماِت َوالْم 

 ِ َاِت َخلَْق اَّللَّ َغريِّ  «الْم 
ความว่า “อัลลอฮฺได้สาปแช่งผู้ หญิงท่ีสัก ผู้ หญิงท่ีให้ผู้ อ่ืนสักให้ 
ผู้หญิงท่ีถอนขนคิว้ ผู้หญิงท่ีให้ผู้ อ่ืนถอนขนคิว้ให้ ผู้หญิงท่ีตกแต่ง
ฟันเพ่ือความสวยงาม ผู้ ท่ี เปล่ียนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺ ” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5931และมสุลิม : 5538) 

 
หลงัจากนัน้ทา่นยงัได้กลา่ววา่ 

لَْعن   َل  ِل  َوَما
َ
ول   لََعنَ  َمنْ  أ ِ  رَس  وَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ ِ  وَه   .يِف ِكتَاِب اَّللَّ
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“ฉันจะไม่สาปแช่งผู้ ท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เคยสาปแช่งไว้ได้อย่างไร ทัง้ๆ ท่ีมีนเป็นสิ่งท่ีถูกบญัญัติไว้ในอัลกุ
รอาน?” ทา่นหมายถึงค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

﴿ ٓ ىُكمُ  َوَما ىُكمأ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلر ُسوُل  َءاتَى  [  ٧: احلرش] ﴾ ٱنَتُهوا   فَ  َعنأهُ  َنَهى
ความว่า “และสิ่งใดท่ีเราะสูลได้น ามายังพวกเจ้า ก็จงยึดเอาไว้ 
และสิ่งใดท่ีทา่นได้ห้ามพวกเจ้าไว้ ก็จงละเว้นเสีย” (อลั-หชัรฺ : 7) 
  

อิบนุ กะษีรฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรฺของท่าน (2/359) 
วา่ “สตรีจ านวนมากในทกุวนันีไ้ด้รับการทดสอบด้วยโรคร้ายเหลา่นี ้
ซึ่งเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่ง จนกระทั่งการขจัดขนคิว้ได้กลายเป็น
สิ่งจ าเป็นรายวนั และไม่อนุญาตให้ภรรยาเช่ือฟังสามีถ้าเขาสัง่ให้
กระท าในเร่ืองดงักล่าว เพราะเขาก าลงัสัง่ให้ท าสิ่งท่ีถือว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือมะอฺศยิะฮฺนัน่เอง” 
 

ค. ไม่อนุญำตให้สตรีมุสลิมผ่ำแยกฟันโดยกำรถูด้วย
ตะไบเพื่อกำรเสริมสวย 

 แต่หากว่าในกรณี ท่ีฟันมีความผิดปกติ  และมีความ
จ าเป็นต้องขจัดสิ่งรบกวนให้หมดไป หรือเพ่ือแก้ไขให้ดีขึน้ ก็ไม่
เป็นไร เพราะเป็นการรักษาเยียวยา และขจดัความร าคาญให้หมด
ไป และต้องให้แพทย์หญิงผู้ มีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ รักษา 

 
ง. ไม่อนุญำตให้สตรีสักบนร่ำงกำย หรือให้ผู้อ่ืนสักให้  
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การสัก คือ การใช้เข็มท่ีมีน า้หมึกทิ่มแทงตามมือหรือ
ใบหน้า เพราะท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้
สาปแชง่ผู้หญิงท่ีเป็นช่างสกัและผู้หญิงท่ีให้คนอ่ืนสกัให้ การกระท า
ดังกล่าวถือว่าเป็นบาปใหญ่ เพราะว่าท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ  
อะลัยฮิวะสลัลัม ได้สาปแช่งผู้ ท่ีกระท าหรือผู้ ท่ีให้คนอ่ืนกระท าให้ 
และการสาปแชง่จะไมเ่กิดขึน้ นอกจากในสิ่งท่ีเป็นบาปใหญ่เทา่นัน้ 

 
จ. บทบัญญัติหรือข้อชีข้ำดเก่ียวกับกำรย้อมสีด้วยใบ

เทียน กำรย้อมผม และกำรใช้เคร่ืองประดับที่เป็นทองค ำ 
1. กำรย้อมด้วยใบเทียน  
อิมามอนั-นะวะวีย์ กลา่วไว้ในหนงัสือ อลั-มจัญ์มอฺู  (เล่ม1 

หน้า 324) “การย้อมมือและเท้าด้วยใบเทียนส าหรับผู้ หญิ งท่ี
แต่งงานแล้ว เป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้กระท าอนัเน่ืองจากมีหะดีษตา่งๆ 
ดังเป็นท่ีรับรู้กัน...” ดังรายงานจากอบู  ดาวูด (4164) และอัน- 
นะสาอีย์ (5095) ว่า “แท้จริงมีผู้ หญิงคนหนึ่งได้ถามท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ ถึงการย้อมเล็บด้วยใบเทียน เธอตอบว่า “ไมมี่ปัญหาอะไร 
ทว่าฉันไม่ชอบมนั เพราะท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ท่ีรักของฉนัก็รังเกียจกลิ่นของมนั”  

และมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา 
เล่าว่า “มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ย่ืนมือมาจากหลังม่านเพ่ือส่งหนังสือ
ให้แก่ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วท่านก็ไม่รับ 
และกล่าวว่า “ฉันไม่ทราบว่าเป็นมือของผู้ชายหรือมือของผู้หญิง?” 
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เธอกล่าวว่า “เป็นมือของผู้หญิง” แล้วท่านก็กล่าวว่า “หากเธอเป็น
ผู้ หญิง แน่นอนเธอย่อมย้อมเล็บของเธอด้วยใบเทียน” (บันทึก
โดยอบู ดาวูด : 4166 และอัน-นะสาอีย์ : 5089) แต่การย้อมเล็บ
จะต้องไมใ่ช้วตัถหุรือสารท่ีตดิแข็งจนไมส่ามารถท าความสะอาดได้ 

 
2. กำรย้อมผมของสตรี 
 หากกรณีเป็นผมหงอก สามารถย้อมได้ทุกสีท่ีไม่ใช่สีด า 

เน่ืองจากท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มีค าสัง่ห้ามมิ
ให้ใช้สีด าในการย้อม  

อัน-นะวะวีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (ริยาฎ อัศ-ศอลิฮีน : 
626) บทว่าด้วยเร่ืองการห้ามผู้ ชายและผู้หญิงไม่ให้ย้อมผมด้วยสี
ด า และได้กล่าวไว้ในหนังสือมัจญ์มูอฺ (1/324) ว่า “ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างผู้ ชายและผู้ หญิงในการห้ามมิให้ย้อมด้วยสีด า 
และน่ีคือทศันะของมซัฮบัเรา..”  

 ส่วนการย้อมผมสีด าของสตรีเพ่ือให้เปล่ียนเป็นสีอ่ืนนัน้ 
ฉนั(ผู้ เขียน)มีความเห็นวา่ กรณีนีไ้ม่เป็นท่ีอนญุาต เพราะไมมี่ความ
จ าเป็นอันใดท่ีจะต้องกระท าอย่างนัน้ เพราะสีด าของผมนัน้เป็น
ความสวยงามอยู่ แ ล้ ว  ไม่ ถื อว่า เป็นสิ่ งผิ ดปกติ จน ต้องไป
เปล่ียนแปลงมัน และการกระท าเช่นนัน้เป็นการเลียนแบบผู้หญิง
ตา่งศาสนิก 
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3. อนุญำตให้สตรีใช้เคร่ืองประดับที่ท ำจำกทองค ำ
และเงนิตำมประเพณีที่ปฏิบัตกัิน  

 และน่ีเป็นมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ แต่ไม่อนุญาตให้
เธอน าเอาเคร่ืองประดับออกมาเผยให้เห็นแก่ผู้ ชายท่ีสามารถ
แต่งงานกันได้ จ าเป็นท่ีจะต้องปกปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออก
จากบ้านและอยู่ในท่ีท่ีอาจจะท าให้บุรุษหันมามองเธอ  เพราะนั่น
เป็นการยั่วยวน แท้จริงแล้วเธอถูกห้ามไม่ให้ผู้ชายได้ยินเสียงของ
ก าไลหรือเคร่ืองประดบัท่ีเธอใส่อยู่ท่ีเท้า ซึ่งมันอยู่ใต้เสือ้ผ้า แล้ว
นบัประสาอะไรกบัการเปิดเผยเคร่ืองประดบัท่ีอยูน่อกเสือ้ผ้าอีกเล่า 

อลัลอฮฺตรัสวา่ 
ِبأنَ  َوَل  ﴿ رأُجلِِهن   يَۡضأ

َ
لَمَ  بِأ  [  ٣١:  انلور] ﴾ نَتِِهن   زِي ِمن ُُيأفِيَ  َما ِّلُعأ

ความว่า “และพวกเธออย่าได้กระทืบเท้าของพวกเธอ เพ่ือให้รู้ถึง
เคร่ืองประดบัท่ีพวกเธอปกปิดไว้” (อนั-นรฺู : 31) 
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บทที่ 3 

บัญญัตว่ิำด้วยเลือดประจ ำเดือน  
เลือดเสีย และเลือดหลังคลอด 

 
 
หน่ึง เลือดประจ ำเดือน (หัยฎ์) 

1. ค ำนิยำมของเลือดประจ ำเดือน (หัยฎ์) 
ตามหลกัภาษา หมายถึง การไหล 
ตามหลักบทบัญญัติ หมายถึง เลือดท่ีออกมาจากมดลูก

ของผู้หญิง ตามวนัเวลาซึง่เป็นท่ีรับรู้กนั ไมไ่ด้เกิดมาจากสาเหตกุาร
เป็นโรค หรือประสบอุบตัิเหต ุแตเ่ป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดให้แก่
บรรดาสตรีเพศ เพ่ือไว้หล่อเลีย้งทารกขณะท่ีอยู่ในครรภ์ แล้วจะ
เปล่ียนเป็นนมเม่ือคลอดบุตร ดังนัน้  เม่ือสตรีไม่ได้ตัง้ครรภ์หรือ
ไมไ่ด้ให้นมแก่บตุร เลือดนีจ้ะยงัคงอยูโ่ดยไมมี่สิ่งใดมาเปล่ียนแปลง 
ซึ่งมันจะไหลออกมาในช่วงวันเวลาท่ีรับรู้  และรู้จักกันในนาม
ประจ าเดือนหรือรอบเดือน 

 
2. อำยุของผู้มีประจ ำเดือน 
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สตรีท่ีมีประจ าเดือนโดยทัว่ไปอายนุ้อยสดุคือ 9 ปี จนไปถึง
อาย ุ50 ปี 

อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
ـ ِي ﴿ َٰٓ ل  نَ  َوٱ لأَمِحيِض  ِمنَ  َيئِسأ ٓئُِكمأ  ِمن ٱ ِن  نَِّسا تَ  ِإ رأ ى  ُتُهن  َفعِد   بأُتمأ ٱ ُهر   َثةُ َثَل شأ

َ
 أ

ـ ِي َٰٓ َن   لَمأ  َوٱل   [  ٤:  الطالق] ﴾ ََيِضأ
ความว่า “สว่นบรรดาผู้หญิงในหมูภ่ริยาของพวกเจ้าท่ีหมดหวงัใน
การมีประจ าเดือน หากพวกเจ้ายงัสงสยั(ในเร่ืองอิดดะฮฺ) ดงันัน้ พงึ
รู้เถิดว่าอิดดะฮฺของพวกนางคือสามเดือน และบรรดาผู้หญิงท่ีไมมี่
ประจ าเดือนก็นบัอิดดะฮฺแบบนัน้เชน่เดียวกนั” (อฏั-เฏาะลาก : 4) 

 
สตรีท่ีหมดหวงัในการมีประจ าเดือน หมายถึง ผู้หญิงท่ีมี

อายปุระมาณ 50 ปี และผู้ ท่ียงัไมมี่ประจ าเดือน หมายถึง ผู้หญิงท่ี
อายยุงัไมถ่ึง 9 ปี 

 
3. บทบัญญัติและข้อชี ้ขำดเก่ียวกับ ผู้ ท่ี มี เลือด

ประจ ำเดือน  
3.1 ไม่อนญุาตให้มีเพศสมัพนัธ์ทางอวยัวะเพศกบัภรรยาท่ี

มีประจ าเดือน เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 
َنَك   َ َويَسأ  ﴿ ى ُهوَ  ُقلأ  ٱلأَمِحيِض   َعنِ  لُو ذ 

َ
َتِ  أ عأ ٓءَ  لُوا  َفٱ لّنَِسا  َل وَ  ٱلأَمِحيِض  ِف  ٱ

َرُبوُهن   ى  َتقأ َن   َحّت  ُهرأ نَ  َفإَِذا َيطأ رأ تُوُهن   َتَطه 
أ
َمَرُكمُ  ُث َحيأ  ِمنأ  َفأ

َ
ُ   أ ّلل  َ  إِن   ٱ ّلل   ب  َُيِ  ٱ

ىبِيَ  أُمَتَطّهِرِينَ  َوُيِحب   ٱتل و   [  ٢٢٢: اْلقرة] ﴾ ٢٢٢ ٱل
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ความวา่ “และพวกเขาจะถามเจ้าเก่ียวกบัประจ าเดือน จงกลา่วเถิด
วา่มนัเป็นสิ่งโสโครก ดงันัน้ พวกเจ้าจงงดจากการมีเพศสมัพนัธ์กบั
ภรรยาในขณะท่ีมีประจ าเดือน และอย่าได้มีเพศสัมพันธ์กับพวก
เธอจนกว่าพวกเธอจะสะอาดเสียก่อน ครัน้เม่ือพวกเธอได้ท าความ
สะอาดช าระร่างกายแล้ว ก็จงเข้าหาพวกเธอตามท่ีอลัลอฮฺได้ทรงใช้
พวกเจ้า แท้จริง อลัลอฮฺทรงรักบรรดาผู้ ท่ีกลบัเนือ้กลบัตวั และทรง
รักบรรดาผู้ ท่ีท าความสะอาดทัง้หลาย” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 222) 

 
และข้อห้ามนีจ้ะด าเนินไปจนกระทัง่เลือดประจ าเดือนหยดุ

ไหล และเธออาบน า้ช าระร่างกายตามบทบัญญัติ เน่ืองจาก
พระองค์อลัลอฮฺตรัสไว้วา่ 

َل ﴿ ُبوُهن   َو َر ى  َتقأ َن   َحّت  ُهرأ َذا َيطأ َن  َفإِ رأ تُ  َتَطه 
أ
مَ  َحيأُث  ِمنأ  وُهن  َفأ

َ
ُكمُ أ ُ   َر ّلل   ﴾ ٱ

 [  ٢٢٢: اْلقرة]
ความหมาย “และอย่าได้มีเพศสมัพนัธ์กับพวกเธอจนกว่าพวกเธอ
จะสะอาดเสียก่อน ครัน้เม่ือพวกเธอได้ท าความสะอาดช าระ
ร่างกายแล้ว ก็จงเข้าหาพวกเธอตามท่ีอัลลอฮฺได้ทรงใช้พวกเจ้า” 
(อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 222) 

 
และอนุญ าตแก่สามี ท่ีจะหาความสุขกับภรรยาท่ี มี

ประจ าเดือนได้ แต่ต้องไม่ถึงขัน้การร่วมสังวาสทางอวัยวะเพศ 
เน่ืองจากทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
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ء  إَِلَّ » ََّ ََشْ وا ك   «انِلَََّكحَ اْصنَع 
ความว่า “ท่านทัง้หลายจงท าทุกอย่างได้ ยกเว้นการร่วมประเวณี” 
(บนัทกึโดยมสุลิม : 692) 

3.2 ผู้ หญิงท่ีมีประจ าเดือน ไม่ต้องถือศีลอดและไม่ต้อง
ละหมาด และหากปฏิบตัิก็ถือว่าเป็นเร่ืองต้องห้าม และใช้ไม่ได้ ดงั
หลกัฐานจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

مْ » لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم ت َصلِّ َولَْم تَص 
َ
 «أ

ความว่า “เม่ือสตรีมีประจ าเดือน เธอไม่ละหมาดและไม่ถือศีลอด
มิใชห่รือ?” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 304และมสุลิม : 759) 
 
 จากนัน้ เม่ือสะอาดจากประจ าเดือนแล้ว เธอจะต้องถือศีล
อดชดใช้ ส่วนละหมาด ไม่ต้องชดใช้ ดังท่ีท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

« ِ وِل اَّللَّ نَّا ََنِيض  لََعَ َعْهِد رَس  ْوِم  فَكنا –َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم  -ك  ن ْؤَمر  بَِقَضاِء الصَّ
اَلةِ   «َوَل ن ْؤَمر  بَِقَضاِء الصَّ

ความว่า “พวกเรามีประจ าเดือนในสมยัของทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอ
ฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม เราถูกสั่งให้ถือศีลอดชดใช้ และไม่ถูกสั่งให้
ละหมาดชดใช้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 321และมสุลิม : 761) 
  

ส่วนความแตกต่างระหว่างการละหมาดและการถือศีลอด
นัน้ – อลัลอฮฺรู้ดียิ่ง - เพราะการละหมาดท าซ า้วนัละหลายครัง้ จึง
ไมต้่องชดใช้ เพราะเกิดความล าบาก ซึง่ตา่งกบัการถือศีลอด 
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3.3 ห้ามไม่ให้สตรีท่ีมีประจ าเดือนสัมผัสอลักุรอานโดยท่ี

ไมมี่สิ่งกัน้ เน่ืองจากอลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 
ۥٓ  ل   ﴿ ُه ُرونَ  إِل   َيَمس  أُمَطه   [  ٧٩: الواقعة] ﴾ ٧٩ ٱل

ความว่า “และจะไม่สัมผัสอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้ ท่ีสะอาด
เทา่นัน้” (อลั-วากิอะฮฺ : 79) 

 
และดังท่ีมีสาสน์จากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ได้เขียนไปหาอมัร์ บนิ หซัม วา่ 
ْرآَن إِلَّ َطاِهر  »  «َل َيَمسَّ الْق 

“อยา่ได้สมัผสัอลักรุอาน นอกจากผู้ ท่ีสะอาดเทา่นัน้” (บนัทกึโดยมา
ลิก : 468 , อนั-นะสาอีย์ และทา่นอ่ืนๆ) 
  

ซึ่งเปรียบเสมือนหะดีษมุตะวาติร (บนัทึกและรายงานโดย
มหาชน) เน่ืองจากผู้คนจ านวนมากได้ยอมรับ  
            ชยัคุลอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ กล่าวว่า “ทัศนะของบรรดา 
อิมามทัง้ส่ีเห็นพ้องกนัว่า ไม่อนญุาตให้สมัผสัอลักรุอานนอกจากผู้
ท่ีสะอาดบริสทุธ์ิเทา่นัน้”  
 สว่นการอ่านอลักรุอานของสตรีท่ีมีประจ าเดือนโดยท่ีไม่ได้
สมัผัสนัน้  เป็นประเด็นท่ีบรรดานักวิชาการมีทัศนะท่ีแตกต่างกัน 
และทางท่ีดี คือ เธอไม่ควรอ่านอัลกุรอานขณะท่ีมีประจ าเดือน 
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นอกจากในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านัน้ เช่น เกรงว่าจะลืมส่วนท่ี
เคยทอ่งจ าไปแล้ว (อลัลอฮฺเป็นผู้ ท่ีรู้ดียิ่ง) 
 

3.3 ห้ามสตรีท่ีมีประจ าเดือนเดินเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ 
(เฏาะวาฟ) ดงัท่ีทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าว
แก่ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ขณะท่ีนางมีประจ าเดือน
วา่ 

ِري اْفَعِل » وِِف بِاْْلَيِْت َحَتَّ َتْطه  ْن َل َتط 
َ
 «َكَما َيْفَعل  احْلَاُج َغرْيَ أ

ความว่า “จงปฏิบตัิเย่ียงผู้ ท่ีท าหจัญ์คนอ่ืนๆ เพียงแต่เธอจะต้องไม่
เฏาะวาฟจนกว่าเธอจะสะอาด” (บนัทึกโดย อลั-บคุอรีย์ : 305 และ
มสุลิม : 2911) 
 

3.4 ห้ามสตรีท่ีมีประจ าเดือนพ านักในมัสยิด ดังท่ีท่าน 
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วไว้วา่  

ِحُل اَلَْمْسِجَد حِلَائِض  َوَل »
 
 «ن بْل  إِِّنِّ َل أ

ความวา่ “แท้จริง ฉันไม่อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีประจ าเดือนและผู้ ท่ีมีญุนบุ 
(มีมูลเหตุท่ีต้องอาบน า้ช าระร่างกาย)พ านักในมัสยิด” (บันทึก
โดยอบ ูดาวดู : 232) 

 
และทา่นยงักลา่วอีกวา่ 

ن ب» ُل حِلَائِض  َوَل ج   «إِنِّ الَْمْسِجَد َل حَيِ
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ความว่า  “แ ท้จ ริงมัสยิ ดนั น้ ไม่ เป็ น ท่ี อนุญ าตส าห รับผู้ ท่ี มี
ประจ าเดือนและผู้ ท่ีมีญนุบุ” (บนัทกึโดยอิบน ุมาญะฮฺ : 645) 

 
และอนุญาตให้ผู้ ท่ีมีประจ าเดือนเดินผ่านมัสยิดได้โดย

ไม่ได้หยุดพ านัก อันเน่ืองจากมีหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

لْت   ،«الَْمْسِجدِ  ِمنْ  اْْل ْمَرةَ  نَاِويِلِن »  «بِيَِدكِ  لَيَْسْت  َحيَْضتَِك  إِنَّ » : قَاَل  .َحائِض   إِِّنِّ  :فق 
ความว่า “เธอจงเอาผ้าปูละหมาดจากมัสยิดมาให้ฉัน” แล้วฉันก็
ตอบว่า ฉันมีประจ าเดือน ท่าน เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เลยกล่าวว่า “แท้จริงประจ าเดือนของเธอไม่ได้อยู่ท่ีมือ
ของเธอสกัหน่อย” (บนัทึกโดยมสุลิม : 678 , อบ ูดาวดู : 261 , อนั-
นะสาอีย์  : 328 , อิบนุ  มาญะฮฺ : 632 และอัต -ติรมิ ซี ย์  :134) 
(เจ้าของหนงัสือมุนตะกอ อลั-อคับาร มจัญ์ดดุดีน กล่าวว่า บนัทึก
โดยนกับนัทกึทัง้เจ็ดยกเว้นอลั-บคุอรีย์ : 1/140) 

 
และอนญุาตแก่ผู้ มีประจ าเดือน สามารถอ่านถ้อยค าร าลึก

ตา่งๆ ท่ีถูกบญัญัติไว้ได้ เช่น การกล่าวค าว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 
อัลลอฮฺอักบัร สุบหานัลลอฮ ฺตลอดจนค าวิงวอนตา่งๆ และสามารถ
อ่านถ้อยค าร าลึกในยามเช้า ยามเย็น ขณะเข้านอน และต่ืนนอน” 
และอนญุาตให้อา่นต าราทางวิชาการ เชน่ ตฟัซีรฺ หะดีษ และฟิกฮฺ  
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เกร็ดควำมรู้ ข้อชีข้ำดทำงบทบัญญัติของกำรตกขำว

และน ำ้คำวปลำ (ศุฟเรำะฮ ฺและกุดเรำะฮ)ฺ 
ศุฟเรำะฮฺ  คือ สิ่ ง ท่ี มีลักษณะคล้ายกับน า้หนองมี สี

คอ่นข้างเหลือง 
กุดเรำะฮ ฺคือ สิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัสีของน า้ขุน่สกปรก  
ดงันัน้ เม่ือมีสิ่งใดจากทัง้สองนีอ้อกมาจากผู้หญิง ในช่วง

เวลาของประจ าเดือน ก็ให้ถือว่าเป็นประจ าเดือน ใช้บทบัญญัติ
และข้อชีข้าดเดียวกบัการมีประจ าเดือน  

และหากออกมาในเวลาท่ีไม่มีประจ าเดือน ก็ไม่นับว่าทัง้
สองอย่างนัน้เป็นประจ าเดือน และถือว่าตวัของเธอสะอาดอยู่ ดงัท่ี
มีหลกัฐานจากอมุม ุอะฎียะฮฺ กลา่ววา่ 

ْدَرَة َوالُصْفَرَة َبْعَد الُطْهِر َشيْئًا» ُد الْك  نَّا ل َنع    «ك 

ความว่า “เราไม่ถือว่าศฟุเราะฮฺและกดุเราะฮฺหลงัจากท่ีสะอาดแล้ว 
(เลือดหยุดแล้ว) ว่าเป็นประจ าเดือนแต่อย่างใด” (บันทึกโดยอบ ู 
ดาวดู : 307) 

 
ในบันทึกของอัล-บุคอรีย์ไม่มีค าว่า “หลังจากท่ีสะอาด

แล้ว” 
และค าพูดของอุมมุอะฏียะฮฺนัน้ มีสถานะเดียวกับค าพูด

ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม -ตามทัศนะของ
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นกัวิชาการหะดีษ- เพราะทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้ให้การรับรองหรือยอมรับแล้ว 

และสิ่งท่ีสามารถเข้าใจได้จากหะดีษนีก็้คือ ศฟุเราะฮฺและ
กุดเราะฮฺท่ีออกมาในช่วงประจ าเดือนก็เป็นประจ าเดือน ซึ่งใช้
บทบญัญตัแิละข้อชีข้าดเดียวกบัประจ าเดือน  

 
 เกร็ดควำมรู้เพิ่มเตมิ  
 ค ำถำม รู้ได้อยา่งไรวา่ประจ าเดือนหมดแล้ว? 
 ค ำตอบ  รู้ ไ ด้ โดยการหยุด ไหลของ เลื อด  ซึ่ ง จ ะ มี
เคร่ืองหมายใดจากสองเคร่ืองหมายนี ้
 หน่ึง มีน า้สีขาวออกมา (ก็อศเศาะฮฺ บัยฎออ์) ซึ่งมันจะ
ออกมาหลงัจากประจ าเดือน คล้ายกับน า้ของปนูพลาสเตอร์ และ
บางทีก็อาจจะเป็นสีอ่ืน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัสภาพของผู้หญิงแตล่ะคน 
 สอง อวยัวะเพศแห้ง พิสูจน์ได้โดยการใช้ผ้าหรือส าลีสอด
เข้าไปในอวยัวะเพศ จากนัน้ดงึออกมา แล้วพบว่ามนัอยู่ในสภาพท่ี
แห้ง ไมมี่สิ่งใดตดิมาเลย ไมว่า่จะเป็นเลือด ศฟุเราะฮฺ หรือกดุเราะฮฺ  
   
 
 

4. สิ่งท่ีต้องปฏิบัตหิลังจำกหมดประจ ำเดือน 
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สิ่งท่ีสตรีต้องปฏิบัติหลังจากท่ีประจ าเดือนหมด คือการ
อาบน า้ช าระให้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย โดยตัง้เจตนาท าความ
สะอาด เพราะทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْدبََرْت فَاْغتِسِل وَصلِّ »
َ
اَلَة َوإَِذا أ ْقبَلَْت َحيَْضت ِك فََدِِع الصَّ

َ
 «فَإَِذا أ

ความว่า “เม่ือมีประจ าเดือนเธอจงหยุดละหมาด และเม่ือ
ประจ าเดือนหมด เธอก็จงอาบน า้ช าระร่างกายแล้วจงละหมาด” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 331) 

 
วิธีกำรอำบน ำ้ 
• ให้ตัง้เจตนา(เนียต) ยกหะดษั หรือท าความสะอาด เพ่ือ

การละหมาดและอ่ืนๆ  
• จากนัน้ให้กลา่วค าวา่ "บสิมิลลาฮฺ"  
• รดน า้ให้ทัว่ทัง้ร่างกาย และให้น า้เข้าถึงโคนผม  
• ในกรณีท่ีเป็นผมเปีย ไม่จ าเป็นต้องคลายออก เพียงแต่

ให้น า้ทัว่ถึง 
• หากใช้น า้ใบพุทรา สบู่หรือแชมพูท าความสะอาดพร้อม

กบัน า้ได้ก็จะเป็นการดี  
• และควรใช้ส าลีชุบเคร่ืองหอมมาสอดไว้ในช่องคลอด

หลังจากการอาบน า้ เน่ืองจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั เคยสัง่ใช้ให้อสัมาอ์ท าเชน่นัน้ (บนัทกึโดยมสุลิม) 

 
 ข้อควรระวัง!! 
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 • หากเลือดประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอดบตุรหมดก่อน
ดวงอาทิตย์ตกดิน จ าเป็นท่ีจะต้องละหมาดซุฮร์และอศัร์(ละหมาด
รวม)ของวนันัน้ด้วย 

 • หากเลือดหมดก่อนแสงอรุณขึน้  ก็จ าเป็นท่ีจะต้อง
ละหมาดมฆัริบและอิชาอ์ของคืนนัน้ เพราะเวลาของละหมาดท่ีสอง 
(อัศร์ หรือ อิชาอ์) คือเวลาของละหมาดท่ีหนึ่ง (ซุฮร์ และ มัฆริบ) 
ด้วย ในกรณีมีอปุสรรคท่ีได้รับการผอ่นปรน  

ชยัคลุอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือของท่าน
วา่ “เพราะเหตนีุป้ราชญ์ส่วนมาก  -เช่น มาลิก อชั-ชาฟิอีย์ อะห์มดั 
- มีความเห็นว่าเม่ือประจ าเดือนหมดในช่วงสุดท้ายของกลางวัน 
เธอจะต้องละหมาดทัง้ซุฮร์และอัศร์ และเม่ือเลือดหมดในช่วง
สดุท้ายของกลางคืน เธอก็จะต้องละหมาดทัง้มฆัริบและอิชาอ์ ดงัท่ี
มีรายงานจากอับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟฺ , อบู ฮุร็อยเราะฮฺ และ 
อิบนุ อับบาส เพราะช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ เป็นเวลาร่วมกันของ
ละหมาดทัง้สองในกรณีท่ีมีอปุสรรค  

ดงันัน้ เม่ือเลือดหมดในช่วงสดุท้ายของกลางวนั เวลาของ
ละหมาดซุฮร์ก็ยังเหลืออยู่ เธอจะต้องละหมาดซุฮร์ด้วยก่อนท่ีจะ
ละหมาดอศัร์ และหากเลือดหยดุในช่วงสดุท้ายของกลางคืน เวลา
ของละหมาดมฆัริบก็เหลืออยูใ่นยามท่ีมีอปุสรรค ดงันัน้ เธอจะต้อง
ละหมาดมัฆริบด้วยก่อนท่ีจะละหมาดอิชาอ์” (อัล-ฟะตาวา : 
22/434) 
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ส่วนในกรณีท่ีเม่ือเข้าเวลาละหมาดแล้ว แต่เธอยังไม่ได้
ละหมาด หลงัจากนัน้ เธอมีประจ าเดือนหรือมีเลือดหลงัคลอดบตุร 
ตามทศันะท่ีมีน า้หนกัมากกวา่ คือไมจ่ าเป็นต้องละหมาดชดใช้  

ชยัคลุอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือมจัญ์มูอฺ 
อลั-ฟะตาวา (23/335) ในประเด็นนีว้่า “สิ่งท่ีปรากฏชดัเจนท่ีสุดใน
หลักฐาน คือ ทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ และมาลิก ท่ีเห็นว่าเธอไม่
จ าเป็นต้องชดใช้ เพราะการชดใช้นัน้  เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นก็ต่อเม่ือมี
ค าสัง่ใช้ และตรงจุดนีไ้ม่มีค าสัง่ใดๆ ให้ละหมาดชดใช้ และเพราะ
การล่าช้าของเธอได้รับการอนุโลม ดังนัน้  เธอจึงไม่ใช่ผู้ ท่ีละเลย 
ส่วนผู้ ท่ีนอนหลับหรือผู้ ลืม  -แม้ เขาไม่ใช่ผู้ ท่ีละเลย - แท้จริง 
ละหมาดของเขาไม่ใช่การชดใช้ แต่นั่นคือเวลาละหมาดของเขา 
เม่ือต่ืนขึน้มาหรือเม่ือนกึได้ก็ต้องละหมาดทนัที” 

 
สอง เลือดเสีย (อิสตหิำเฎำะฮ)ฺ 

1. บทบัญญัตหิรือข้อชีข้ำดเก่ียวกับเลือดเสีย  
 เลือดเสีย คือ เลือดท่ีไหลออกมาโดยไม่มีก าหนดเวลาท่ี

แนน่อน ในลกัษณะท่ีออกบอ่ยๆ จากเส้นเลือดหนึง่ ซึ่งเรียกวา่ “อลั-
อาซิล” (เป็นการเปรียบเปรยของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลัม แปลว่า ก่อกวนหรือต าหนิ) และเลือดประเภทนีมี้ความ
คลมุเครือ อนัเน่ืองจากมีความคล้ายคลงึกบัเลือดประจ าเดือน 
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 ดงันัน้ เม่ือเลือดไหลออกมาตลอดเวลาหรือเกินเวลาปกติ
แล้ว จะถือว่าเลือดไหนเป็นเลือดประจ าเดือนและเลือดไหนเป็น
เลือดเสีย ซึ่งถ้ามีเลือดนีต้้องไม่งดเว้นจากการถือศีลอดและต้อง
ละหมาดตามปกติด้วย เพราะผู้ ท่ีมีเลือดเสียนัน้มีหุก่มเหมือนกับ
ผู้หญิงท่ีสะอาดจากรอบเดือน  

ดงันัน้ ผู้ ท่ีมีเลือดเสีย จะมี 3 ลกัษณะด้วยกนั 

ลักษณะที่หน่ึง สตรีท่ีมีประจ าเดือนสม ่าเสมอก่อนท่ีจะมี
เลือดเสีย เช่น ประจ าเดือนมา 5 วนั หรือ 8 วนั เป็นต้น ไม่ว่าจะมา
ตอนต้นเดือนหรือกลางเดือน และเธอก็รู้ดีถึงจ านวนวันเวลาของ
ประจ าเดือนปกติท่ีมาเป็นประจ า เธอจะงดละหมาดและละเว้นการ
ถือศีลอดตามจ านวนวันและเวลาท่ีประจ าเดือนเคยมาเป็นปกต ิ
เพราะถือว่าวนัเวลาดงักล่าวคือประจ าเดือนของเธอ หลังจากนัน้
เธอก็จะต้องอาบน า้ช าระล้างร่างกาย แล้วละหมาด ส่วนเลือดท่ียงั
เหลืออยู่นัน้ถือว่าเป็นเลือดเสีย เน่ืองจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลัม ได้กล่าวกับอุมมุ หะบีบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา 
วา่ 

ِك َحيَْضت ِك ث مَّ اْغتَِسِل وَصلِّ » ِِث قَْدَر َما ََكنَْت ََتِْبس   «اْمك 
ความวา่ “จงงดละหมาดตามระยะเวลาท่ีเธอมีประจ าเดือน จากนัน้
จงอาบน า้ช าระร่างกายและจงละหมาด” (บนัทกึโดยมสุลิม : 757) 

และท่ านยังได้กล่ าวแก่ฟ าติมะ ฮฺ  บิน ตุ  อบี  หุบัย ช์ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา วา่ 
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اَلةَ » ْقبَلَْت َحيَْضت ِك فََدِِع الصَّ
َ
 «إِنََّما َذلِِك ِعْرق  َولَيَْس ِِبَيْض  ، فَإَِذا أ

ความว่า “แท้จริงแล้ว อิสติหาเฎาะฮฺนัน้เป็นเลือดจากเส้นเลือดเส้น
หนึ่งเทา่นัน้ ไม่ใช่เลือดประจ าเดือนแตป่ระการใด ดงันัน้ (ยงัไมต้่อง
งดละหมาดถ้ามีเลือดนี)้ จนเม่ือประจ าเดือนมา เธอจึงงดการ
ละหมาดได้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 228 และมสุลิม : 751) 

 
ลักษณะที่สอง สตรีท่ีมีประจ าเดือนไม่แน่นอน แต่เลือด

ของเธอสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นประจ าเดือนหรือเลือดเสีย โดย
เลือดประจ าเดือนจะมีลักษณะเป็นสีด า เหนียว หรือมีกลิ่น ส่วน
เลือดอีกชนิดเป็นสีแดง ไม่เหนียว และไม่มีกลิ่น ในสภาพเช่นนีใ้ห้
ถือว่าเลือดท่ี มีลักษณะเป็นประจ าเดือน  ให้ ถือว่าเป็นเลือด
ประจ าเดือน เธอก็จะต้องงดการละหมาดและถือศีลอด ส่วนเลือดท่ี
ไม่มีลักษณะของเลือดประจ าเดือน ก็ให้ถือว่าเป็นเลือดเสีย เธอ
จะต้องช าระ ร่างกาย  หลังจากหมดเลือด ท่ี มีลักษณ ะของ
ประจ าเดือน จะต้องละหมาดและถือศีลอด เพราะถือว่าเธอสะอาด 
ดงัท่ีท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วแก่ฟาตมิะฮฺ 
บนิต ุอบี หบุยัช์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา วา่ 

اَلةِ إ» ْمِسِِك َعِن الصَّ
َ
ْعَرف  فَأ ْسوَد  ي 

َ
ِِئ  اْْلَخر   ََكنَ  فَإَِذا ،َذا ََكَن احْلَيْض فَإِنَّه  َدم  أ َفتَوَضَّ

 «وََصلِّ 
ความวา่ “เลือดประจ าเดือนนัน้มีสีด าเป็นท่ีรับรู้กนั ดงันัน้ เธอจงงด
การละหมาด หากว่ามนัไม่ใช่สีด า (ไม่ใช่ประจ าเดือน) เธอก็จงเอา
น า้ละหมาดและละหมาดตามปกติ” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 286, 
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อัน-นะสาอีย์ :  215, อิบนุ หิบบาน : 1348 และอัล-หากิม : 620 
เห็นวา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
ในหะดีษบทนีเ้ป็นหลกัฐานวา่ แท้จริงผู้ ท่ีมีเลือดเสียจะต้อง

พิจารณาลักษณะของเลือด แล้วแยกแยะระหว่างเลือดเสียกับ
ประจ าเดือน และเลือดอ่ืนๆ  

 
ลักษณะที่สำม สตรีท่ีมีประจ าเดือนไม่แน่นอน และไม่

สามารถแยกแยะระหว่างเลือดประจ าเดือนกับเลือดอ่ืนๆ ได้ ใน
กรณี นี ก็้ให้ เธองดละหมาดและศีลอด ตามเวลามากสุดของ
ประจ าเดือนปกติ คือ 6 หรือ 7 วัน เพราะจ านวน 6 หรือ 7 วนันัน้
นับว่ามากสุดแล้วส าหรับเลือดประจ าเดือนของผู้ หญิงส่วนใหญ่ 
ดงัท่ีท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวแก่หมันะฮฺ 
บนิต ุญะห์ชนิ วา่ 

يََّام  ث َمَّ اْغتَِسِل إ»
َ
ْو َسبَْعَة أ

َ
يََّام  أ

َ
يَْطاِن َفتََحيََِِّض ِستَََّة أ  َنََّما يه َرْكَضة  من َرَكَضاِت الَشَّ

ِت فََصِلَّ 
ْ
وِِم  فإَِذا اْستَنَْقأ يََّاَمَها وَص 

َ
يَن يَلْلًَة َوأ ْرَبًعا وَِعرْشِ

َ
ْو أ

َ
يَن يَلْلًَة أ ثاََلثًا وَِعرْشِ

ِْزئ ِك َوَكَذلَِك فَاْفَعَِل   «النََِّساء   ََتِيض   َكَماوصل فَإَِنَّ َذلَِك َي 
“แท้จ ริง  สิ่ งนั น้ เป็นการรบกวนของชัยฏอนมารร้าย จงนับ
ประจ าเดือน 6 หรือ 7 วนั จากนัน้จงอาบน า้ช าระร่างกาย ครัน้เม่ือ
สะอาดแล้ว ก็จงละหมาด 24 หรือ 23 วัน จงถือศีลอดและจง
ละหมาด แท้จริงนั่นถือว่าใช้ได้แล้วส าหรับเธอ และจงปฏิบัติ
เหมือนกับบรรดาผู้ ท่ีมีประจ าเดือนทั่วไป” (บันทึกโดยอะห์มัด : 
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27463 , อบู ดาวูด : 278 , อัน-นะสาอีย์ : 354 , อิบนุ มาญะฮฺ : 
622 และอตั-ตริมิซีย์  : 128 กลา่ววา่ เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
สรุป สตรีท่ีมีประจ าเดือนสม ่าเสมอตามวนัเวลาท่ีแน่นอน 

ก็ให้ถือปฏิบัติตามนัน้ ส่วนสตรีท่ีสามารถแยกแยะลักษณะของ
เลือดประจ าเดือนและเลือดอ่ืนได้ ก็ให้ยดึเอาลกัษณะของเลือดเป็น
หลัก ส าหรับสตรีท่ีมีจ านวนวันของประจ าเดือนไม่ชัดเจนและไม่
สามารถแยกลกัษณะเลือดระหว่างประจ าเดือนกบัเลือดอ่ืนได้ ก็ให้
นับว่าประจ าเดือนของเธอเป็น 6 หรือ 7 วนั และน่ีเป็นการปฏิบัติ
ตามหะดีษทัง้สามท่ีกลา่วถึงผู้ มีเลือดเสีย  

ชยัคุลอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ กล่าวว่า “เคร่ืองหมายหรือ
สัญญาณ ท่ีถูกกล่าวถึงมี  6 ประการด้วยกัน  บางทีใช้ เลือด
ประจ าเดือน เพราะถือว่าเป็นเคร่ืองหมายท่ีชดัเจนมีน า้หนักท่ีสุด 
เพราะเดิมทีมันเป็นท่ีของประจ าเดือนไม่ใช่เลือดอ่ืน และบางทีใช้
การแยกแยะ เพราะว่าเลือดสีด า เหนียว และมีกลิ่นน่าจะเป็นเลือด
ประจ าเดือนมากกว่าเลือดสีแดง และบางครัง้ยึดถือเอาส่วนมาก
ของเลือดประจ าเดือน เพราะหลกัการเดิมในทางฟิกฮฺก็คือต้องเอา
สิ่งเล็กน้อยไปผนวกกับส่วนใหญ่ ท่ีครอบคลุมกว่า ทัง้สามนีคื้อ
เคร่ืองหมายท่ีมีหลักฐานรับรองจากสุนนะฮฺและการอิอฺติบารฺ
(ประเภทหนึง่ของการกิยาส) จากนัน้ ท่านก็ได้กล่าวถึงเคร่ืองหมาย
อ่ืนๆ และได้กล่าวในตอนท้ายวา่ แนวทางท่ีถกูต้องท่ีสดุ คือ การยึด
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ถือเอาเคร่ืองหมายต่างๆ ตามท่ีมีปรากฏในแบบฉบับ (สุนนะฮฺ) 
และให้ยกเลิกสิ่งอ่ืนจากนัน้...” 

 
2. ส่ิงท่ีผู้มีเลือดเสียต้องปฏิบัต ิ 
2.1 จะต้องอาบน า้ช าระล้างร่างกาย เม่ือสิน้สุดเวลาของ

การมีประจ าเดือน ดงัท่ีมีการแจกแจงมาก่อนหน้านี ้
2.2 ต้องช าระล้างอวยัวะเพศ เพ่ือขจดัสิ่งท่ีออกมาทุกครัง้

ก่อนละหมาด และให้ใช้ส าลีหรืออ่ืนๆ ซับท่ีช่องคลอดเพ่ือระงับ
ไม่ให้เลือดไหลออกมา และไม่ให้ไหลย้อยในเวลาละหมาด จากนัน้
ให้อาบน า้ละหมาดทุกครัง้ เม่ือเข้าเวลาละหมาด ดงัท่ีท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วถึงสตรีท่ีมีเลือดเสียคนหนึง่วา่ 

أ عند » قَْرائَِها ، ث مَّ َتْغتَِسل  َوتَوَضَّ
َ
يَّاَم أ

َ
اَلَة أ ِّ تََدع  الصَّ  «َصاَلة   ك 

ความว่า “เธอจะงดการละหมาดในช่วงเวลาท่ีมีประจ าเดือน  
หลงัจากนัน้ ให้ช าระร่างกายและอาบน า้ละหมาดทุกครัง้ก่อนท่ีจะ
ละหมาด” (บันทึกโดยอบู  ดาวูด  : 297, อิบนุ  มาญะฮฺ  : 625 
และอตั-ตริมีซีย์ : 126 และกลา่ววา่ เป็นหะดีษหะสนั) 
 และทา่นยงัได้กลา่วอีกวา่ 

ْنَعت  »
َ
َف  لَِك  أ رْس  مَ  ي ْذِهب   فَإِنَّه   الْك   «ادلَّ

ความว่า “ฉันแนะน าให้เธอใช้ส าลี ซึ่งมันจะท าให้เลือดหยุดได้” 
(บนัทึกโดยอบู ดาวดู : 287 , อตั-ติรมิซีย์  : 128 และอิบนุ-มาญะฮฺ 
: 622) 
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และสามารถท่ีจะใช้ผ้าอนามยัตามท่ีมีอยู่ในยุคปัจจุบนันี ้
แทนได้  

 
สำม เลือดหลังคลอดบุตร (นิฟำส) 

3.1 นิยำม และระยะเวลำของเลือดหลังคลอด 
เลือดหลังคลอดบุตร คือ เลือด ท่ีออกมาจากมดลูก 

เน่ืองจากการคลอดบุตรและหลังจากการคลอด เป็นเลือดท่ียัง
ตกค้าง หรือเหลืออยู่ในมดลูกตอนตัง้ครรภ์ แล้วมนัค่อยทยอยไหล
ออกมาเม่ือคลอด 

 ส่วนเลือดท่ีไหลออกมาก่อนคลอด ซึ่งมีสญัญาณของการ
คลอด ก็ถือว่าเป็นเลือดจากการคลอดบุตร โดยท่ีบรรดานัก
นิติศาสตร์อิสลามได้ระบุไว้ว่าประมาณสองถึงสามวนัก่อนคลอด 
และโดยปกตเิลือดดงักลา่วจะไหลออกมาพร้อมกบัการคลอดบตุร 

 การคลอดท่ีถูกนับหรือเป็นมาตรฐาน คือคลอดสิ่ง ท่ี
ปรากฏเป็นรูปร่างของมนุษย์  อย่างน้อยสุดมีอายุ 81 วัน และ
โดยมากหรือปกตแิล้วคือ 3 เดือน 

ดงันัน้หากแท้งก่อนเวลาดงักล่าว และมีเลือดออกมา ก็ไม่
ถือวา่เป็นเลือดจากการคลอด จะต้องละหมาดและถือศีลอดเพราะ
เป็นเลือดเสีย ดงันัน้ ให้ใช้บทบญัญตัิและข้อชีข้าดเดียวกบัผู้ มีเลือด
เสีย  
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และโดยปกติแล้ว เวลามากสดุของเลือดหลงัคลอด คือ 40 
วัน เร่ิมนับจากเวลาคลอดหรือก่อนคลอด 2 หรือ 3 วัน –ดังท่ี
น าเสนอมาก่อนหน้า - เน่ืองจากหะดีษจากอุมมุ  สะละมะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ท่ีวา่ 

ْرَبِعنَي يَْوًماََكنَْت  
َ
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم أ وِل اَّللَّ   انُلَفَساء  ََتِْلس  لََعَ َعْهِد رَس 

ความวา่ ในสมยัของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สตรี
ท่ีมีเลือดจากการคลอดบุตร จะงดจากการละหมาดและการถือศีล
อดเป็นระยะเวลา 40 วัน (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ : 258 และคน
อ่ืนๆ) 

และบรรดาปวงปราชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ในเร่ืองนี ้ดัง
ท่ีอตั-ตริมิซีย์ และนกัวิชาการทา่นอ่ืนๆ ได้รายงานไว้  

และหากเลือดหยุดไหลก่อน 40 วัน เธอจะต้องอาบน า้
ช าระร่างกายและจะต้องละหมาด เน่ืองจากไม่มีก าหนดระยะเวลา
น้อยสดุของเลือดจากการคลอดบตุร เพราะเวลาน้อยสดุมิถกูระบไุว้  

และเม่ือเลยเวลา 40 วนัแล้ว ถ้าหากตรงกบัระยะเวลาของ
เลือดประจ าเดือน ก็ให้ถือว่าเป็นเลือดประจ าเดือน และหากไม่ตรง
กบัช่วงเวลาของเลือดประจ าเดือนแตเ่ลือดยงัไมห่ยดุ ก็ให้ถือว่าเป็น
เลือดเสีย และต้องปฏิบตัศิาสนกิจตามปกต ิ 

และในกรณีท่ีเลือดไหลเกิน 40 วนั แต่ไม่ไหลต่อเน่ืองและ
ไมต่รงกบัประจ าเดือน กรณีนีน้กัวิชาการมีทศันะความเห็นแตกตา่ง
กนั 
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3.2 บทบัญญัตเิก่ียวกับเลือดหลังคลอดบุตร 
บทบัญญั ติ เก่ี ย วกับ เลื อดหลังคลอด  ก็ เห มือนกับ

บทบญัญตัเิก่ียวกบัเลือดประจ าเดือน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. ห้ามมีเพศสัมพันธ์ เช่นเดียวกับภรรยาท่ีมีประจ าเดือน 

และอนโุลมให้หยอกล้อ หาความสขุอยา่งอ่ืนได้ 
2. ห้ามถือศีลอด ละหมาด หรือเวียนรอบบัยตุลลอฮฮ ุ

เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีมีประจ าเดือน  
3. ห้ามสัมผัสหรืออ่านอัลกุรอาน ตราบใดท่ีไม่เกรงว่าจะ

ลืม 
4. ต้องชดใช้การถือศีลอดท่ีขาดในช่วงมีเลือดหลังคลอด 

เชน่เดียวกบัคนท่ีมีประจ าเดือน  
5. ต้องอาบน า้ช าระร่างกายเม่ือเลือดหยดุ  
และหลกัฐานในเร่ืองนีคื้อ 
(1) จากอมุมสุะละมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه  وِل اَّللَّ ْرَبِعنَي يَْوًماََكنَْت انُلَفَساء  ََتِْلس  لََعَ َعْهِد رَس 
َ
 وََسلََّم أ

ความวา่ ในสมยัของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สตรี
ท่ีมีเลือดจากการคลอดบุตร จะงดจากการละหมาดและการถือศีล
อดเป็นระยะเวลา 40 วัน (โดยนักบันทึกอัต-ติรมิซีย์ 258, อิบนุ
มาญะฮฺ 648, อบ ูดาวดู 312) 
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ท่านมัจญ์ดุดดีน ปู่ ของอิบนุตยัมียะฮฺ ได้กล่าวในหนังสือ
ของท่าน (อัล-มุลตะกอ : 1/184) ความหมายของหะดีษบทนีคื้อ 
“เธอถูกสั่งให้งดจาการละหมาดและศีลอดเป็นเวลา 40 วัน ทัง้นี ้
เพ่ือมิให้ค าพูดของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม เป็น
เท็จ  เพราะเป็นไปไม่ ได้ ท่ีปกติแล้วผู้ หญิ งในยุคหนึ่ งๆ จะมี
ประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอดเทา่กนั"   

(2) รายงานจากอมุม ุสะละมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ว
วา่ 

ة  ِمْن نَِساِء انلَِّبِّ َصَلَّ اهلل  َعلَيِْه  
َ
ْرَبِعنَي يَلْلًَة َل ََكنَِت الَْمْرأ

َ
د  يِف انلَِّفاِس أ وََسلََّم َتْقع 

َها انلَِّبُ َصَلَّ اهلل  َعلَيِْه وََسلََّم بَِقَضاِء َصاَلِة انلَِّفاِس  ر  م 
ْ
  يَأ

ความว่า ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้พัก
ในขณะมีเลือดหลังคลอด 40 วัน โดยท่านไม่ได้สั่งให้เธอชดใช้
ละหมาด ท่ีขาดไปในชว่งนัน้  (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 312) 

 
 เกร็ดควำมรู้ 

หากเลือดหยดุก่อนครบ 40 วนั แล้วเธอได้อาบน า้ช าระล้าง
ร่างกาย ละหมาด และถือศีลอด หลงัจากนัน้มีเลือดไหลอีกครัง้หนึ่ง
ก่อนครบ 40 วนั ท่ีถกูต้องแล้วให้ถือว่าเป็นเลือดจากการคลอดบตุร 
โดยท่ีเธอจะต้องงดการถือศีลอดและงดละหมาด ส่วนการถือศีลอด
ในชว่งท่ีสะอาดระหวา่งนัน้ก็ใช้ได้ ไมต้่องชดใช้ (โปรดดมูจัญ์มอฺูฟะ
ตาวา ของชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม เล่มท่ี 2 หน้าท่ี 102 , อัล- 
ฟะตาวา ของชยัค์อับดุลอะซีซ บินบาซ ท่ีได้ตีพิมพ์ในวารสารอัด-
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ดะวะฮฺ เล่มท่ี 1/44 , หาชิยะฮฺของอิบนุ กอสิม อะลา ชรัห์ อซั-ซาด 
เล่ม ท่ี 1/405, ริสาละฮฺ  ฟี  อัด-ดิมาอ์ อัฏ -เฏาะบิอียะฮฺ  ลิ  อัน - 
นิสาอ์ หน้า 55-56 และอลั-ฟะตาวา อสั-สะอฺดียะฮฺ หน้าท่ี 137) 
 
 เกร็ดควำมรู้อ่ืนๆ 

ชยัค์อบัดุรเราะห์มาน อิบนุ อัส-สะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 
กล่าวว่า “เป็นท่ีประจักษ์ว่าเลือดจากการคลอดบุตรนัน้มีสาเหตุ
จากการคลอดบุตร ส่วนเลือดเสียนัน้ คือเลือดท่ีไม่ปกติ เพราะ
เจ็บป่วยและอ่ืนๆ และประจ าเดือนคือเลือดปกติ” (อิรชาด อลุิล อบั
ศอร วลั อลับาบ หน้าท่ี 25) 

 
 กำรรับประทำนยำ 

อนุญาตให้รับประทานยาเพ่ือระงับเลือดประจ าเดือนได้ 
หากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดงันัน้เม่ือได้รับประทานแล้ว และ
ประจ าเดือนได้หยุด จงถือศีลอด ละหมาด และเฏาะวาฟรอบบัย
ตลุลอฮฺ และปฏิบตัสิิ่งอ่ืนๆ ได้เหมือนกบัผู้ ท่ีมีความสะอาดทัว่ไป 
  

บทบัญญัตว่ิำด้วยกำรท ำแท้ง 
โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอ๋ย เธอจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีอัลลอฮฺ

ทรงสร้างขึน้มาในครรภ์ของเธอ ดังนัน้เธออย่าได้ปกปิดสิ่งนัน้ 
อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 
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ن لَُهن   ََيِل   َوَل ﴿
َ
نَ  أ ُتمأ ُ  َخلَقَ  َما يَكأ رأحَ  ِفٓ  ٱّلل 

َ
ِمن   ن  كُ  إِن اِمِهن  أ ِ  يُؤأ َوأمِ  بِٱّلل   َوٱّلأ

 [  ٢٢٨: اْلقرة] ﴾ ٱٓأۡلِخرِن 

ความว่า “และไม่เป็นท่ีอนุมัติส าหรับพวกเธอในการท่ีพวกเธอจะ
ปกปิดสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้สร้างขึน้มาในมดลูกของพวกเธอ หากว่าพวก
เธอนัน้เป็นผู้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัสดุท้าย” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 
228) 

 
และเธออย่าได้ใช้เล่ห์กลในการท าแท้ง ไมว่่าจะด้วยวิธีการ

อนัใดก็ตาม แท้จริงอลัลอฮฺได้ผอ่นปรนให้เธอละศีลอดในเดือนเราะ
มะฎอนได้ เม่ือการถือศีลอดเป็นความล าบากในขณะท่ีเธอตัง้ครรภ์
หรือการถือศีลอดท าให้เกิดอนัตรายกับทารกในครรภ์ และแท้จริง
การท าแท้งท่ีแพร่หลายในสมยันีน้ัน้ เป็นสิ่งท่ีต้องห้าม  

และหากสิ่งท่ีอยู่ในครรภ์ถูกเป่าวิญญาณแล้ว และได้ตาย
ไปด้วยสาเหตขุองการท าแท้ง แท้จริงนั่นถือว่าเป็นการฆ่าชีวิตโดย
ไม่ชอบธรรม  ซึ่ งอัลลอฮฺทรงห้ามและจะติดตามด้วยความ
รับผิดชอบเร่ืองสินไหม ตามอตัราท่ีถูกก าหนด และ -ในทศันะของ
ผู้ รู้บางคน- ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ (ค่าไถ่โทษ) คือ การปล่อยทาส
หญิงท่ีศรัทธา หากไม่สามารถก็ให้ถือศีลอดสองเดือนติดต่อกัน 
และผู้ รู้บางคนได้เรียกการกระท านีว้า่ “การฝังทัง้เป็นประเภทเล็ก” 
 ชยัค์มุหมัมดั อิบนุ อิบรอฮีม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวใน
หนงัสือมจัญ์มอฺูฟะตาวา เล่มท่ี 11 หน้าท่ี 105 ว่า “การหาช่องทาง
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ท่ีจะท าแท้งขณะท่ีไม่แน่ใจว่าเด็กตายแล้วหรือยังนัน้ไม่เป็นท่ี
อนญุาต แตใ่นกรณีท่ีมัน่ใจวา่เดก็เสียชีวิตแล้วก็สามารถท าแท้งได้” 

สภานักวิชาการระดบัสูงของประเทศซาอุดิอาระเบียมีมต ิ
เลขท่ี 140 ลงวนัท่ี 20/6/1407 ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ไม่อนุญาตให้ท าแท้งไม่ว่าในระยะใด ยกเว้นจะมีข้อ
ผอ่นผนัทางบทบญัญตั ิและอยูใ่นขอบเขต(กรอบ) ท่ีจ ากดัยิ่ง 

2. ไม่อนุญาตให้ท าแท้งในช่วงแรก -คือระยะครรภ์ 40 วนั
แรก- หากการกระท าดังกล่าวเน่ืองจากกลัวความยากล าบากใน
การ เลี ย้ งดูบุ ต ร  กลั ว ว่ า ไม่ ส าม ารถแบก รับ ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน
ชีวิตประจ าวนั ค่าศึกษาเล่าเรียน หรือกลวัถึงอนาคตของพวกเขา 
หรือจ านวนลกูท่ีมีอยูพ่อเพียงแล้ว 
 3. ไม่อนุญาตให้ท าแท้งเม่ือในครรภ์เป็นก้อนเลือด หรือ
ก้อนเนือ้แล้ว นอกจากกรณีท่ีคณะแพทย์ซึ่งเช่ือถือได้ยืนยนัว่าจะ
เป็นอนัตรายตอ่แม่ เช่นเกรงว่าจะเกิดอนัตรายถึงชีวิตหากให้อยู่ใน
ครรภ์ต่อไป ซึ่งในกรณีเช่นนีอ้นุญาตให้ท าแท้งได้ ทัง้นีห้ลงัจากใช้
เคร่ืองมือทกุชนิดเพ่ือป้องกนัอนัตรายเหลา่นัน้แล้ว  
 4. หลังจากระยะท่ี 3 (เป็นก้อนเนือ้) และหลังจากครบ 4 
เดือนของการตัง้ครรภ์ ไม่อนญุาตให้ท าแท้ง ยกเว้นจะมีคณะแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญและเช่ือถือได้ยืนยันว่าการอุ้มท้องต่อไปจะเป็นเหตใุห้
มารดาเสียชีวิต ทัง้นีห้ลงัจากใช้เคร่ืองมือทุกชนิดเพ่ือช่วยชีวิตของ
เด็กในครรภ์แล้ว และการท่ีอนญุาตให้ท าแท้งตามเง่ือนไขตา่งๆ นัน้ 
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ก็ให้วางอยู่บนหลกัการขจดัอนัตรายท่ียิ่งใหญ่กว่าจากอนัตรายทัง้
สองด้าน (อันตรายต่อชีวิตของแม่และเด็ก) และเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่กว่าจากประโยชน์ทัง้สอง (เพ่ือชีวิตแม่และ
เดก็) 
 จากนัน้สภานักวิชาการระดับสูง ได้สั่งเสียให้มีความ 
ย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ และให้มีการไตร่ตรองพิจารณาในเร่ืองนี ้อลัลอฮฺ
เป็นผู้ ท่ีประทานความส าเร็จ ขอพระองค์ทรงประทานพรแดท่่านนบี
มหุมัมดั บรรดาวงศ์วาน และบรรดาอคัรสาวกของทา่นด้วยเทอญ 
 ชยัค์มุหมัมดั อิบนุ อษุัยมีน กล่าวไว้ในหนงัสือ ริสาละฮฺ ฟี 
อดั-ดิมาอ์ อฏั-เฏาะบิอียะฮฺ ลิ อนั-นิสาอ์ หน้าท่ี 60 ว่า “หากการท า
แท้งโดยมีเจตนาท่ีจะท าลายเด็กท่ีอยู่ในครรภ์หลังจากถูกเป่า
วิญญาณเข้าไปในเด็กแล้ว การกระท าดงักลา่วเป็นสิ่งต้องห้าม โดย
ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เพราะเป็นการฆ่าชีวิตโดยอธรรม ซึ่งเป็นสิ่ง
ต้องห้ามตามอลักรุอาน หะดีษ และมตเิอกฉนัท์ของปวงปราชญ์”  
 และอิมามอิบนุ อลั-เญาซีย์ ได้กล่าวไว้ในหนงัสืออะห์กาม 
อนั-นนิสาอ์ หน้าท่ี 108-109 ว่า “เม่ือจุดประสงค์ของการแต่งงาน
คือการมีลูก และไม่ได้หมายความว่าน า้ (อสุจิ) ทัง้หมดจะเป็นลูก 
ดงันัน้เม่ือเด็กก่อตวัขึน้เป็นรูปร่างก็ถือว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย ดงันัน้
การเจตนาท าแท้งจึงค้านกับเป้าหมายของการแต่งงาน เว้นแต่ว่า
การท าแท้งได้เกิดขึน้ในตอนแรกของการตัง้ครรภ์ ก่อนท่ีจะมีการ
เป่าวิญญาณเข้าไป ซึ่งเป็นความผิดท่ีใหญ่หลวง เพราะก าลงัก้าว
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ไปสู่ความสมบูรณ์ครบถ้วนของการเป็นมนุษย์  แต่อันนี จ้ะมี
ความผิดน้อยกว่ากรณีท่ีมีการเป่าวิญญาณเข้าไปแล้ว และการท า
แท้งหลงัจากการเป่าวิญญาณเสมือนกบัการฆา่ชีวิตศรัทธาชน โดย
ท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

أَموأُءۥَدةُ  ِإَوَذا ﴿ يِّ  ٨ ُسئِلَتأ  ٱل
َ
 [  ٩  ،٨: اتلكوير] ﴾ ٩ قُتِلَتأ  َذۢنب   بِأ

ความว่า “และเม่ือทารกหญิงท่ีถูกฝังทัง้เป็นถูกถาม ด้วยความผิด
อนัใดเขาจงึถกูฆา่” (อตั-ตกัวีร : 8-9) 

  
โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอ๋ย จงย าเกรงต่ออลัลอฮฺเถิด และอย่าได้

กระท าความผิดนีโ้ดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อันใดก็
ตาม และอย่าได้หลงค าโฆษณาชวนเช่ือท่ีหลงผิด ห รือการ
เลียนแบบท่ีจะน าไปสู่ความเสียหาย ซึ่งไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของ
สตปัิญญาหรือศาสนาแตอ่ยา่งใด 
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บทที่ 4 

บัญญัตว่ิำด้วยอำภรณ์และหญิำบ 

 
 
หน่ึง คุณสมบัตขิองอำภรณ์ส ำหรับสตรีผู้ศรัทธำ 
 1. จะต้องปกปิดทกุสว่นของร่างกายจากการมองของผู้ชาย
ท่ีแต่งงานกันได้ และไม่ เปิดเผยแก่ผู้ ชายท่ีแต่งงานกันไม่ ได้ 
(ญาติสนิทท่ีเป็นมะห์ร็อม)นอกจากสิ่งท่ีเปิดเผยตามประเพณี
ปฏิบตั ิเชน่ ใบหน้า มือทัง้สอง และเท้าทัง้สอง 
 2. มีความหนา สามารถปกปิดสีของผิวหนงัได้ 
 3. ไม่รัดรูป จนท าให้เห็นสดัส่วนอย่างชดัเจน ดงัในบนัทึก
ของมสุลิม 

ْهِل  ِمنْ  ِصنَْفان»
َ
َما لَمْ  انلَّارِ  أ رَه 

َ
مْ  قَْوم  : أ ْذنَاِب  ِسيَاط   َمَعه 

َ
ب ونَ  اْْلََقرِ  َكأ . انلَّاَس  بَِها يَْْضِ

ِمياَلت   اَعِرَيات   ََكِسيَات   َونَِساء   ، م  نَّ  َمائاَِلت  ه  وس  ْسِنَمةِ  ر ؤ 
َ
 َل . الَْمائِلَةِ  اْْل ْخِت  َكأ

لْنَ  ْدنَ  َوَل  اْْلَنَّةَ  يَْدخ   «َوَكَذا َكَذا َمِسرَيةِ  ِمنْ  يَل وَجد   ِرحيََها َوإِنَّ  ِرحيََها، ََيِ

ความว่า “ชาวนรกสองจ าพวกท่ีฉันไม่เคยเห็น หนึ่งคือพวกเขามีแส้
คล้ายกับหางวัวใช้เฆ่ียนตีผู้คน และอีกกลุ่มคือบรรดาผู้หญิงท่ีใส่
อาภรณ์ไม่มิดชิด ยั่วยวน ศีรษะของพวกนางคล้ายกับโหนกอูฐ 
พวกนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์ และไม่ได้ดมกลิ่นของสวรรค์ ทัง้ท่ีกลิ่น
ของมนัจะสมัผสัได้ในระยะเท่านัน้เทา่นี”้ (บนัทกึโดยมสุลิม : 5547) 
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    อิบนุ ตยัมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้อธิบายค าว่า “ปกปิด
ไม่มิดชิด” คือ การแตง่กายด้วยอาภรณ์ท่ีไม่ปกปิดเรือนร่าง ดเูผินๆ 
คือสวมใส่แตใ่นความเป็นจริงเหมือนกบัเปลือยกาย ดงัเช่นคนสวม
ใสเ่สือ้ผ้าท่ีบางจนเห็นผิวหนงั หรือรัดรูปจนเห็นสดัสว่น เช่น สะโพก 
แขน และอ่ืนๆ และแท้จริงแล้วอาภรณ์ของผู้หญิงคือสิ่งท่ีปกปิด ไม่
เปิดเผยเรือนร่างและสดัส่วน เพราะว่าอาภรณ์ของผู้หญิงหนาและ
กว้าง (ใหญ่)” (มจัญ์มอฺูฟะตาวา : 22/146) 
 4. ไม่เลียนแบบการแตง่กายของผู้ชาย เพราะท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สาปแช่งผู้หญิงท่ีท าตวัเป็นผู้ชายและ
ผู้ชายท่ีท าตวัเป็นผู้หญิง และการเลียนแบบผู้ ชายในการแต่งกาย
นัน้  คือสวมใส่เสื อ้ผ้าท่ี เป็นชุดเฉพาะส าหรับผู้ ชายตามจารีต
ประเพณี ทัง้ในด้านชนิดและลกัษณะของเสือ้ผ้า 
   อิบน ุตยัมียะฮฺ กลา่วว่า “ความแตกตา่งระหว่างเสือ้ผ้าของ
ผู้ชายและผู้หญิงนัน้ ให้กลับไปพิจารณาสิ่งท่ีเหมาะสมของแต่ละ
คน ซึ่งเหมาะสมกบัค าสัง่ท่ีให้ผู้หญิงปกปิดและสวมใส่หิญาบ มิใช่
การเผยโฉม ด้วยเหตนีุจ้ึงไม่มีบญัญัติให้เธอใช้เสียงในการอะซาน 
การกล่าวค าตัลบียะฮฺในการท าหัจญ์และอุมเราะฮฺ ไม่ขึน้ไปบน
ภเูขาเศาะฟาและมรัวะฮฺ ไมใ่สช่ดุอิหฺรอมเหมือนผู้ชาย เพราะผู้ชาย
ต้องเปิดศีรษะ ต้องไม่สวมใส่เสือ้ผ้าท่ีใช้กันตามปกติ ท่ีเย็บเป็น
ส่วนๆ ตามอวัยวะ เช่น เสือ้ กางเกง หมวก และรองเท้าหุ้ มข้อ... 
ส่วนผู้ หญิงไม่มีอาภรณ์ใดท่ีถูกห้าม เพราะเธอถูกสั่งให้ปกปิด 



 

 

 
 58  

เพียงแต่ห้ามเธอใช้ผ้าคลุมหน้า ถุงมือ เพราะนั่นเป็นอาภรณ์ท่ีถูก
ผลิตขึน้มาตามขนาดของอวยัวะ และเธอก็ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
มนั ... แตเ่ธอปิดหน้ามิให้ผู้ชายมองด้วยผ้าอ่ืนแทน ... และเม่ือเป็น
ท่ีประจักษ์แล้วว่า อาภรณ์ผู้ ชายและผู้ หญิ งต้องแตกต่างกัน 
อาภรณ์ผู้หญิงคือสิ่งท่ีมีเป้าหมายใช้ในการปกปิด แก่นแท้ในเร่ืองนี ้
ย่อมประจักษ์และยังเป็นท่ีประจักษ์อีกว่า หากสิ่งนัน้เป็นอาภรณ์
ของผู้ ชาย - โดยส่วนมาก- ก็ห้ามผู้ หญิงสวมใส่ ... และถ้าหาก
อาภรณ์นัน้ปกปิดไม่มิดชิดและยงัคล้ายคลึงกบัอาภรณ์ผู้ชาย ก็ยิ่ง
ห้ามสวมใส่มากขึน้ไปอีก เพราะน า้หนกัของเหตผุลดงักลา่วทัง้สอง
ด้าน วลัลอฮอุะอฺลมั” (มจัญ์มอฺูฟะตาวา : 22/ 148,149,155 ) 
 5. ในอาภรณ์ของผู้หญิง จะต้องไม่มีเคร่ืองประดบัท่ีดึงดดู
ความสนใจ เม่ือเธอต้องออกจากบ้าน เพ่ือเธอจะไม่อวดโฉมด้วย
เคร่ืองประดบั 
 
สอง นิยำมของหญิำบ พร้อมหลักฐำนและประโยชน์ 
          หิญาบ คือ การปกปิดเรือนร่างจากผู้ ชายท่ีสามารถ
แตง่งานกนัได้ ดงัหลกัฐาน 

ِ  ِمنأَها   َظَهرَ  َما إِل   زِينََتُهن   ُيبأِدينَ  َوَل ﴿ َۡضأ ى  هِن  ِِبُُمرِ  بأنَ َوّلأ  ِدينَ ُيبأ  َوَل  ُجُيوبِِهن    ََعَ
وأ  ِِلُُعوتَلِِهن   إِل   زِينََتُهن  

َ
وأ  َءابَآئِِهن   أ

َ
ِ  آءِ َءابَ  أ وأ  ِهن  ُبُعوتَل

َ
بأَنآئِِهن   أ

َ
وأ  أ

َ
  أ

َ
َنآءِ أ وأ  ُبُعوتَلِِهن   بأ

َ
 أ

ىنِِهن   َو  [  ٣١:  انلور] ﴾إِخأ
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ความว่า “และพวกเธอจะไม่แสดงเคร่ืองประดับของพวกเธอ
นอกจากสิ่งท่ีเปิดเผย (อยูภ่ายนอก) เทา่นัน้ และจงดงึผ้าคลมุศีรษะ
มาปิดหน้าอกเสือ้ของพวกเธอ และอย่าแสดงเคร่ืองประดับ
นอกจากแก่สามี พ่อ พ่อของสามี ลกูของพวกเธอ ลกูของสามี หรือ
พ่ีน้องชายของเธอ” (อนั-นรฺู : 31) 
  

และอลัลอฮฺตรัสวา่ 
ُُموُهن   ِإَوَذا﴿ تلأ

َ
ا َسأ ن  َرآءِ وَ  ِمن لُوُهن    َ فَسأ  َمَتىع   [  ٥٣:  األحزاب] ﴾ ِحَجاب 

ความวา่ “และเม่ือพวกทา่นต้องการขอสิ่งใดจากพวกเธอ จงขอจาก
ด้านหลงัของสิ่งก าบงั” (อลั-อะห์ซาบ :  53) 
  

“สิ่งก าบงั” คือ สิ่งท่ีผู้หญิงใช้ปกปิดเรือนร่าง เช่น ก าแพง 
ประตู หรืออาภรณ์ บทบญัญัตินีค้รอบคลุมผู้ศรัทธาทุกคน แม้ว่า
โองการนีไ้ด้กล่าวถึงภรรยาของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั เป็นการเฉพาะก็ตาม เน่ืองจากอลัลอฮฺได้บอกเหตผุลวา่ 

ىلُِكمأ ﴿ َهرُ  َذ طأ
َ
 [  ٥٣:  األحزاب] ﴾ َوقُلُوبِِهن    لُِقلُوبُِكمأ  أ

ความว่า “นั่นเป็นความบริสุทธ์ิย่ิงส าหรับจิตใจของพวกท่านและ
จิตใจของพวกเธอ” (อลั-อะห์ซาบ : 53) 
  

และน่ีคือเหตผุลท่ีครอบคลุมทุกคน เม่ือเหตผุลครอบคลุม
บทบญัญตัก็ิยอ่มครอบคลมุเชน่กนั  
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และอลัลอฮฺตรัสวา่ 
َها ﴿ ي 

َ
أ َوىِجَك  قُل ٱنل ِب   َيَٰٓ زأ

َ
أُمؤأ  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ّۡلِ نِيَ  ِمنِيَ ٱل ىبِيبِهِ  ِمن لَيأِهن  عَ  يُدأ  ن   َجَل

 [  ٥٩:  األحزاب] ﴾
ความว่า “โอ้ศาสนทตูของอลัลอฮฺเอย๋ จงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของ
เจ้า บรรดาลูกสาวของเจ้า และภรรยาของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวก
เขาดึงเสือ้คลุมลงมาปกปิดเรือนร่างของพวกเขา” (อลั-อะห์ซาบ : 
59) 
       

อิบน ุตยัมียะฮฺ กล่าวว่า เสือ้คลมุ (ญิลบาบ) คือผ้าผืนใหญ่ 
ซึ่งปิดศีรษะและทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งอิบนุ มัสอูด และท่านอ่ืนๆ 
เรียกมนัว่า ริดาอ์ แต่คนทัว่ๆ ไปจะเรียกมนัว่า อิซาร ท่านอบู อบุยั
ดะฮฺได้กล่าวว่า แท้จริง ผู้หญิงจะดึงเสือ้คลุมลงมาทางศีรษะ แล้ว
ไม่เปิดส่วนใดนอกจากตาเท่านัน้ และนิกอบก็อยู่ในประเภทของ
เสือ้คลมุ(มจัญ์มอฺูฟะตาวา : 22/110-111) 
     และส่วนหนึ่งจากหลกัฐานท่ีบอกว่าจ าเป็นต้องปิดใบหน้า 
มิให้ผู้ ชายท่ีแต่งงานกันได้มอง คือหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮา 

ُرونَ  الُرْكبَان   ََكنَ » ولِ  َمعَ  َوََنْن   بِنَا َيم  ِ  رَس  ِْرَمات   وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ  فَإَِذا ُم 
ِسَها ِمنْ  ِجلْبَاَبَها إِْحَدانَا َسَدلَْت  بِنَا َحاَذْوا

ْ
 «َكَشْفنَاه   َجاَوز ونَا فَإَِذا وَْجِهَها لََعَ  َرأ

ความว่า “ขบวนของผู้ชายได้ผ่านมาทางพวกเรา ขณะท่ีเราอยู่ใน
พิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ (ซึ่งพวกเธอเปิดใบหน้า) พร้อมกับท่าน 
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม เม่ือพวกเขาอยู่ตรงพวกเรา 
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คนหนึ่งจากพวกเราได้ปลอ่ยเสือ้คลมุจากทางศรีษะมาปิดหน้า เม่ือ
พวกเขาผ่านไป เราก็ดึงออก” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 1833 และ  
อิบน ุมาญะฮฺ : 2935) 
    หลักฐานท่ีบ่งบองถึ งความจ าเป็นต้องปิดหน้านัน้ มี
มากมาย และฉันจะแนะน าให้เธอได้อ่านหนงัสือของอิบนุ ตยัมียะฮฺ 
“การแต่งกายของสตรีในการละหมาด” และหนังสือของชัยค์  
อบัดลุอะซีซ บนิ บาซ “การเผยโฉมและการสวมใสห่ิญาบ” และของ
ชยัค์หะมดู บิน อบัดลุลอฮฺ อตั-ตวุยัญิรีย์ ท่ีช่ือ “อศั-ศอริม อลั-มชัฮรฺู 
อะลา อัล-มัฟตนีูน บิ อสั-สุฟูร” และหนังสือของชยัค์มุหมัมดั อลั-
อษุัยมีน “อลั-หิญาบ” ซึง่มีเนือ้หาอยา่งพอเพียง 
   พงึทราบเถิด โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอ๋ย แท้จริงบรรดาผู้ รู้ท่ีอนโุลม
ให้เปิดหน้านัน้ ทัง้ๆ ท่ีทศันะของพวกเขาขาดน า้หนกัแล้ว พวกเขา
ยงัได้วางเง่ือนไขว่า อนุโลมให้เปิดหน้าได้ เม่ือปราศจากสิ่งท่ีน าสู่
การยัว่ยวน และการยัว่ยวนเป็นสิ่งท่ีเล่ียงยาก โดยเฉพาะยุคนี ้ซึ่ง
ผู้ คนไม่ค่อยเคร่งครัดในศาสนา ขาดความละอาย และคนท่ี
เรียกร้องสู่การยัว่ยวนมีจ านวนมาก และผู้หญิงก็ชอบแต่งหน้ากัน
อย่างแพร่หลายซึ่งมักจะน าไปสู่ฟิตนะฮฺได้ ดงันัน้เธอจงหลีกเล่ียง
สิ่งเหล่านัน้เถิด จงสวมใสห่ิญาบท่ีปกป้องรักษามิให้เกิดการยัว่ยวน 
และไม่มีผู้ รู้คนใดเลย -ในอดีตและปัจจบุนั- อนโุลมให้ผู้หญิงกระท า
สิ่งท่ีก่อให้เกิดการยัว่ยวน 
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        ผู้หญิงบางคนตีสองหน้า เม่ืออยู่ในสงัคมท่ีสวมใส่หิญาบก็
จะสวมใส่ด้วย และจะไม่สวมใส่หากอยู่ในอีกสงัคมหนึ่ง บางคนจะ
สวมใส่เม่ืออยู่ในสถานท่ีทั่วไป แต่เม่ือเข้าห้างร้าน โรงพยาบาล 
หรือร้านขายเคร่ืองประดบั หรือคยุกบัช่างตดัเสือ้ ก็จะเปิดหน้า มือ 
เสมือนอยูก่บัสามี หรือญาตท่ีิแตง่งานกนัไมไ่ด้  
    จงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงเราเห็นผู้ หญิงบางคนท่ี
เดนิทางมายงัประเทศของเรา พวกเขาจะไมส่วมใสห่ิญาบ นอกจาก
เม่ือลงจากเคร่ืองบินเท่านัน้ คล้ายกับว่าหิญาบเป็นเพียงวิถีปฏิบตัิ
เทา่นัน้ ไมไ่ด้เป็นบทบญัญตัแิตป่ระการใด 
   โอ้สตรีผู้ศรัทธา แท้จริงหิญาบจะปกป้องเธอจากการมองท่ี
ถูกอาบยาพิษ ซึ่งเป็นการมองของผู้ชายท่ีหัวใจเป็นโรคและคนชั่ว 
และจะตดัความใคร่อนัเลวร้ายของพวกเขา ดงันัน้จงสวมใส่หิญาบ
เถิด และอย่าสนใจค าเรียกร้องท่ีให้ เปลือ้งหิญาบ หรือไม่ให้
ความส าคญักบัหิญาบ เพราะพวกเขาไม่หวังดีตอ่เธอ ดงัท่ีอลัลอฮฺ
ตรัสวา่ 

ِينَ  َوُيرِيدُ ﴿ ىتِ  يَت بُِعونَ  ٱَّل  َهَو ن ٱلش 
َ
ا َميأًل  تَِميلُوا   أ  [  ٢٧:  النساء] ﴾ ٢٧ َعِظيم 

ความวา่ “และบรรดาผู้ ท่ีตามอารมณ์ใฝ่ต ่าต้องการให้พวกเจ้าหนัเห
ออกห่างไปอย่างมากมายจากแนวทางความถูกต้อง” (อนั-นิสาอ์ : 
27) 

บทที่ 5 
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บัญญัตว่ิำด้วยกำรละหมำดของผู้หญิง 

 

    
จงรักษาละหมาดตามเวลาท่ีถูกก าหนดไว้ โดยให้ถูกต้อง

ตามเง่ือนไขและองค์ประกอบ อลัลอฮฺได้ตรัสแก่บรรดาภรรยาของ
ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่ 

نَ ﴿ قِمأ
َ
ةَ  َوأ لَوى ةَ  َوَءاتِيَ  ٱلص  َكوى نَ  ٱلز  ِطعأ

َ
َ  َوأ ۥٓ  وَ  ٱّلل   [  ٣٣:  األحزاب] ﴾ رَُسوََلُ

ความว่า “พวกเธอจงรักษาละหมาด จงจ่ายซะกาต จงเช่ือฟัง 
อลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์” (อลั-อะห์ซาบ : 33) 
 

และน่ีเป็นค าสั่งแก่สตรีทุกคน เพราะการละหมาดเป็น
หลกัการข้อท่ีสองจากโครงสร้างของอิสลาม อีกทัง้ยงัเป็นเสาหลัก
ของศาสนา การละทิง้ละหมาดเป็นพฤติกรรมกุฟรฺ/การปฏิเสธ
ศรัทธาท่ีจะท าให้สิน้สภาพจากการเป็นมุสลิม เพราะไม่มีศาสนา
และไมมี่อิสลามส าหรับคนท่ีไมล่ะหมาดไมว่า่ผู้ชายหรือผู้หญิง 
  การปล่อยให้เวลาละหมาดหมดไปโดยไม่มีอปุสรรคท่ีได้รับ
การอนโุลมนัน้คือการละเลย อลัลอฮฺตรัสวา่  

ِدِهمأ  ِمن   ۞َفَخلََف ﴿ ُعوا   َخلأف   َبعأ َضا
َ
ةَ  أ لَوى َبعُ  ٱلص  ى  وا  َوٱت  َهَو نَ  َف َفَسوأ  ِت  ٱلش   َيلأَقوأ

ا َوَعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِل   ٥٩ َغيًّا ئِ  َصىلِح  َلَٰٓ و 
ُ
ُخلُونَ  َك َفأ ن ةَ ٱ يَدأ َ لَُمونَ  َوَل  ۡلأ  ُيظأ

    [  ٦٠  ،٥٩: مريم] ﴾ ٦٠ ا    َشيأ 
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ความว่า “แล้วคนชั่วก็มาแทนท่ีพวกเขา ซึ่งพวกเขาละเลยการ
ละหมาด และปฏิบตัิตามอารมณ์ใฝ่ต ่า แน่นอนพวกเขาจะพบกับ
ความขาดทุนและการลงโทษในนรก นอกจากผู้ ท่ีกลบัเนือ้กลับตวั 
ได้ศรัทธา และประกอบความดี พวกเขาก็จะได้เข้าสวรรค์ และพวก
เขาจะมิถกูอธรรมแม้เพียงเล็กน้อย” (มรัยมั : 59-60) 

 
อิบน ุกะษีรฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้น าเสนอค าอธิบายจากนกั

อธิบายจ านวนหนึ่ ง-ในต าราตัฟ สีรของท่านว่า-ค าว่าละเลย
ละหมาด คือการปล่อยจนหมดเวลา โดยละหมาดหลงัจากเลยเวลา
ไปแล้ว ส่วนค าว่า “ฆ็อยย์” ท่ีถกูระบุในโองการดงักล่าวว่าพวกเขา
จะได้พบ ก็คือความขาดทนุ และเป็นนรกขมุหนึง่ซึง่อยูใ่นญะฮนันมั  
 บทบญัญัติและข้อชีข้าดเฉพาะเก่ียวกับการละหมาดของ
สตรีมีหลายประการ ดงันี ้
 
 1. ไม่มีการอะซานและอิกอมะฮฺ เน่ืองจากการอะซานต้อง
ใช้เสียงดัง ขณะเดียวกันไม่อนุญาตให้ผู้ หญิงเปล่งเสียงดัง การ 
อะซานและอิกอมะฮฺของผู้หญิงนัน้ใช้ไม่ได้ อิบนุ กุดามะฮฺกล่าวว่า 
“ในประเด็นนี ้เราไม่พบว่าปวงปราชญ์มีทัศนะท่ีขัดแย้งกันเลย” 
(อลั-มฆุนีย์ : 2/26) 
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2. ต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกายนอกจากใบหน้า ส่วนมือ
และเท้านัน้ปวงปราชญ์มีทศันะตา่งกนั และทัง้หมดนีเ้ฉพาะในกรณี
ท่ีไมมี่ผู้ชายท่ีแตง่งานกนัได้มองเห็น แตห่ากมีผู้ชายท่ีแตง่งานกนัได้
เห็นอยู่ด้วย ก็จ าเป็นต้องปิดทุกส่วน ดังท่ีต้องปิดนอกละหมาด 
ดังนัน้ในละหมาดก็ต้องปิดศีรษะ บ่า และทุกส่วนของร่างกาย 
จนกระทั่งหลังเท้าทัง้สองด้วย ดงัรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลา่ววา่ 

َمار   اَّللَّ   َيْقبَل   َل »  «َصاَلة َحائِِض إِلَّ ِِبِ
ความว่า “อลัลอฮฺจะไม่ตอบรับการละหมาดของสตรีท่ีบรรลุศาสน
ภาวะแล้ว นอกจากต้องมีผ้าคลุม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 641, 
อตั-ตริมิซีย์  : 377 และอิบน ุมาญะฮฺ : 655) 

 
ค าวา่ "ผ้าคลมุ" คือ ผ้าท่ีคลมุศีรษะและต้นคอ  

 และมีรายงานจากอมุมสุะละมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา วา่ 
ة  يِف ِدْرع  وَِِخَار  لَيَْس َعلَيَْها إِ 

َ
ت َصلِّ الَْمْرأ

َ
لَْت انلَِّبَّ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
نََّها َسأ

َ
َزار  أ

وَر قََدَميَْهاإَِذا ََكَن »قَاَل :  ه  ي ظ  َغطِّ ْرع  َسابًِغا ي   «ادلِّ
ความว่า แท้จริงเธอได้ถามท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมว่า ผู้หญิงจะละหมาดโดยใส่เสือ้และผ้าคลุม โดยไม่ใส่
ผ้านุ่งได้หรือไม่? ท่านเราะสูลตอบว่า “ได้ เม่ือเสือ้นัน้ยาวพอท่ีจะ
ปิดหลงัเท้าของเธอ” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 640) 
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 หะดีษทัง้สองบทนีบ้ง่ชีว้า่ เธอจะต้องคลมุศีรษะและบา่ ดงั
หะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮฺ และจะต้องปิดทกุส่วนของร่างกายดงั
หะดีษของอมุม ุสะละมะฮฺ  
 และอนุโลมให้เปิดใบหน้า เม่ือไม่มีผู้ ชายท่ีแต่งงานกันได้
มองเห็น เน่ืองจากปวงปราชญ์มีมตเิป็นเอกฉนัท์ในเร่ืองนี ้
 อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า "หากผู้ หญิง
ละหมาดคนเดียว เพียงพอด้วยผ้าคลมุศีรษะ และขณะท่ีเธออยู่ใน
บ้านนัน้สามารถเปิดศีรษะได้เม่ือไม่ได้อยู่ในละหมาด เพราะการ
แต่งกายในขณะละหมาดนัน้คือหน้าท่ีต่ออัลลอฮฺ  เน่ืองจากไม่
อนุญาตแก่คนใดท่ีจะเวียนรอบกะบะฮฺในสภาพท่ีเปลือย แม้จะอยู่
คนเดียวในยามค ่าคืนก็ตาม และไม่อนญุาตแก่คนใดท่ีจะละหมาด
ในสภาพท่ีเปลือยแม้อยูค่นเดียวก็ตาม... ดงันัน้ส่วนท่ีต้องปกปิดใน
ละหมาดไม่ได้เก่ียวกบัการปกปิดจากการมองของผู้คนเลย ไมว่่าใน
ความเหมือนหรือความต่าง (หมายถึง การปกปิดต่อหน้าผู้คนนัน้ 
ตา่งกบัการปกปิดในละหมาด และขณะอยู่ในบ้าน)” (มจัญ์มอฺู อลั-
ฟะตาวา : 22/113-114) 
 อิบน ุกดุามะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กล่าวว่า “ในการละหมาด
ของสตรีท่ีเป็นไท (มิใช่ทาส) จ าเป็นต้องปกปิดทกุส่วนของร่างกาย
ของ หากเปิดเผยสว่นใดการละหมาดก็ใช้ไม่ได้ นอกจากจะเปิดเผย
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และน่ีเป็นทัศนะของมาลิก, อัล -เอาซาอีย์ 
และอชั-ชาฟิอีย์” (อลั-มฆุนีย์ : 2/328) 
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 3. ผู้หญิงจะไมก่างมือออกกว้างขณะรูกอฺู และสญุดู  

 อิบนุ กุดามะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “แท้จริงผู้หญิง
จะเอามือแนบกบัตวัของเธอในขณะรูกอฺูและสญุดู แทนการกางมือ
และแขน และจะนั่งแบบขาชิดกันหรือปล่อยเท้าทัง้สองไปทาง
ด้านขวา แทนการนัง่บนเท้าซ้าย และใช้เท้าขวายนัพืน้ (อิฟติรอช) 
หรือแทนการนั่งบนตะโพกโดยเท้าซ้ายสอดใต้ขาขวา และใช้เท้า
ขวายนักบัพืน้ (ตะวรัรุก) เพราะจะเป็นการปกปิดท่ีดียิ่งกว่าส าหรับ
ผู้หญิง” (อลั-มฆุนีย์ : 2/258) 

อิมาม อนั-นะวะวีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กล่าววา่ "อชั-ชาฟิอีย์
กล่าวว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ ชายและผู้ หญิงในการ
ละหมาด เพียงแตว่่าผู้หญิงควรจะแนบอวยัวะต่างๆ กบัตวั หรือขา
อ่อนจะแนบชิดกับท้อง ในขณะสุญูด เพราะนัน่เป็นการปกปิดท่ีดี
ยิ่งกว่าส าหรับเธอ และฉันชอบท่ีจะให้ปฏิบตัิเช่นนีใ้นขณะรูกอฺูและ
ในการละหมาดทัง้หมด” (อลั-มจัญ์มอฺู : 3/455) 
 4. การละหมาดญะมาอะฮฺระหว่างผู้ หญิงด้วยกันโดย
ผู้หญิงเป็นอิมามนัน้ บรรดาผู้ รู้มีทศันะตา่งกนั ระหว่างผู้ ท่ีห้ามและ
ผู้ ท่ีอนญุาต  
 • ส่วนมากเห็นว่าอนุญาตให้ท าได้ “เน่ืองจากท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้สัง่ให้อมุมุ วะรอเกาะฮฺน าละหมาด
แก่คนในครอบครัว” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 592) 
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 • บางสว่นเห็นวา่ ไมส่ง่เสริมให้กระท า  
 • บางสว่นเห็นวา่ ไมค่วรกระท า (มกัรูฮฺ) 
 • บางส่วนเห็นว่า อนญุาตให้กระท าในละหมาดภาคสมคัร
ใจ (ละหมาดสนุตั) ไมใ่ชล่ะหมาดภาคบงัคบั (ละหมาดฟัรฎ)ู 
 ทศันะท่ีมีน า้หนกัมากท่ีสุด คือ ส่งเสริมหรือชอบให้ปฏิบตั ิ
และเพ่ือความรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี ้โปรดดูหนังสืออัล -มุฆนีย์ 
(2/202) และอลั-มจัญ์มอฺู (4/84-85) และพวกเธอสามารถท่ีจะอ่าน
เสียงดงัได้ เม่ือไมมี่ผู้ชายท่ีอนญุาตให้แตง่งานได้ยิน 
 
 5. อนุญาตให้ผู้ หญิงออกไปละหมาดท่ีมัสญิดพร้อมกับ
บรรดาผู้ชาย แตก่ารละหมาดท่ีบ้านดียิ่งกว่าส าหรับพวกเธอ ตามท่ี
มีหลกัฐานดงันี ้

« ِ ِ َمَساِجَد اَّللَّ وا إَماَء اَّللَّ  «َل َتْمنَع 
ความว่า “พวกท่านอย่าได้ห้ามมิให้บรรดาผู้หญิงออกไปละหมาด
ท่ีมสัญิดของอลัลอฮฺ” (บนัทกึโดยมสุลิม : 989) 

نَّ » نَّ َخرْي  لَه  ْن ََيْر ْجَن إََل الَْمَساِجَد َوب ي وت ه 
َ
وا النَِّساَء أ  «َل َتْمنَع 

ความวา่ “พวกท่านอย่าได้ห้ามมิให้ผู้หญิงออกไปละหมาดท่ีมสัญิด 
และบ้านของพวกเธอนัน้ดียิ่งกว่าส าหรับพวกเธอ” (บันทึกโดย 
อะห์มดั : 5470 และอบ ูดาวดู : 576) 
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ดงันัน้ การละหมาดท่ีบ้านย่อมเป็นสิ่งท่ีดีกว่า อนัเน่ืองจาก
เป็นการปกปิดท่ีดีกวา่ 
 และในกรณีท่ีพวกเธอออกไปละหมาดท่ีมัสญิด ควรจะมี
มารยาทดงันี ้
 5.1 ต้องสวมใสอ่าภรณ์ท่ีมิดชิดและมีหิญาบ ดงัหะดีษ 
َعات   تَلَفِّ ْفَن م  ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم ث مَّ َينََْصِ وِل اَّللَّ ََكَن النَِّساء  ي َصلِّنَي َمَع رَس 

وِطِهنَّ َما  ر  ْعَرْفنَ بِم   الَْغلَِس  ِمن ي 
ความว่า “บรรดาผู้หญิงเคยละหมาด (ศบุห์) พร้อมกบัท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จากนัน้พวกเธอแยกย้ายกลบัโดยท่ีมี
ผ้าคลมุ ไม่มีใครรู้จกัพวกเธออนัเน่ืองจากความมืด” (บนัทึกโดยอลั-
บคุอรีย์ : 867 และมสุลิม : 1457)  
 5.2 ไม่ ใช้น า้หอม เน่ืองจากหะดีษของท่ าน เราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

« ، ِ ِ َمَساِجَد اَّللَّ وا إَماَء اَّللَّ  «َويْلَْخر ْجَن تَِفاَلت  َل َتْمنَع 
ความวา่ “พวกท่านอย่าได้ห้ามมิให้ผู้หญิงออกไปละหมาดท่ีมสัญิด 
และพวกเธอจงออกไปโดยไม่ใช้น า้หอม”  (บันทึกโดยอะห์มัด : 
9625 และอบ ูดาวดู : 565) 
 และมีรายงานจากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ทา่น
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมักลา่ววา่ 

َصابَْت َِب وًرا فَاَل تَْشَهْد َمَعنَا الِْعَشاَء اْْلِخَرةَ »
َ
ة  أ

َ
ُيَما اْمَرأ

َ
 «أ
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ความว่า “สตรีคนใดได้ใส่น า้หอมแล้ว เขาอย่าได้ร่วมละหมาด 
อิชาอ์พร้อมกับเรา” (บันทึกโดยมุสลิม : 997,  อบู ดาวูด : 4175 
และอนั-นะสาอีย์ : 5143) 
 และรายงานจากท่านหญิงซัยนับ ภรรยาของอิบนุ มัสอูด 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมักล่าว
วา่ 

نَّ الَْمْسِجَد فاََل َتَمسَّ ِطيبًا»  «إَِذا َشِهَدْت إِْحَداك 
ความว่า “เม่ือคนใดจากพวกเธอต้องการไปละหมาดท่ีมสัญิด เธอ
อยา่ใสน่ า้หอม” (บนัทกึโดยมสุลิม : 996) 
  

อัช-เชากานีย์ กล่าวว่า "หะดีษเหล่านีบ้่งชีว้่า อนุญาตให้
สตรีไปละหมาดท่ีมสัญิด เม่ือไม่มีสิ่งท่ีก่อให้เกิดการยัว่ยวน หรือสิ่ง
ท่ีอยู่ในข่ายการยัว่ยวน เช่นน า้หอม... และหะดีษเหลา่นีบ้ง่ชีว้า่ การ
อนุญาตให้ภรรยาไปละหมาดท่ีมัสญิดนัน้ เม่ือในการออกไปของ
พวกเธอไม่มีสิ่งท่ีน าสู่การยัว่ยวน เช่น น า้หอม เคร่ืองประดบั หรือ
อาภรณ์ใดๆ” (นยัลลุเอาฏอรฺ : 3/140-141)  
 5.3 เธอจะไม่ออกไปมสัญิดในสภาพท่ีประดบัประดาด้วย
เสือ้ผ้า หรือเคร่ืองประดบั ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮา 
กลา่ววา่ 

نَّ  لَوْ 
َ
و أ نَّ ِمْن الَْمْسِجِد رَس  ْينَا لََمنََعه 

َ
ى ِمْن النَِّساِء َما َرأ

َ
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َرأ َل اَّللَّ

مْ  اِئيَل نَِساَءه    .َكَما َمنََعْت َبن و إْْسَ
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ความว่า “หากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เห็น
จากบรรดาสตรี ซึ่งสิ่งท่ีพวกเราเห็น ท่านย่อมหกัห้ามมิให้พวกเธอ
ไปมัสญิด ดังท่ีชาวอิสรออีลได้ห้ามภรรยาของพวกเขา” (บันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ : 869 และมสุลิม : 998) 
 อชั-เชากานีย์กลา่วว่า “ค าวา่หากทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ได้เห็นดังท่ีเราเห็น หมายความว่า เห็นเสือ้ผ้าท่ี
สวยๆ การใช้น า้หอม เคร่ืองประดบั และการอวดโฉม  และแท้จริง
แล้วสมยัก่อนนัน้ บรรดาผู้หญิงจะออกไปมสัญิดโดยการสวมใส่ผ้า
คลมุ และเสือ้ผ้าท่ีเนือ้หยาบๆ” 
 อิบนุล เญาซีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า "สตรีควรระวัง
เป็นอย่างยิ่งในการออกไปมสัญิด แม้ว่าตวัเธอเองจะปลอดภยัจาก
การยัว่ยวนของคนอ่ืน แตค่นอ่ืนอาจจะไม่ปลอดภยัจากการยัว่ยวน
ของเธอ ดงันัน้เม่ือจ าเป็นต้องออกไปก็ต้องได้รับอนุญาตจากสามี
ของเธอ ด้วยชุดท่ีไม่ดึงดูดสายตา เดินตามทางท่ีไม่ปะปน เล่ียง
ตลาด และระวงัมิให้ผู้คนได้ยินเสียงของเธอ และเดินริมทางไม่ใช่
กลางถนน” (อะห์กาม อนั-นิสาอ์ : 39) 
 5.4 หากผู้หญิงคนเดียว ก็ให้ยืนหลงัจากแถวของผู้ชาย ดงั
หะดีษจากอะนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ 

ْمت   وز  ِمْن َوَرائِنَاق  نَا َوايْلَتِيم  َوَراَءه  َوالَْعج 
َ
 .أ
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ความว่า “ฉันและเด็กก าพร้าได้ยืนหลังท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม และหญิงชรา (ย่าของฉัน)ได้ยืนหลังจากเรา” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 380) 
 และยงัมีรายงานจากอะนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่  

لَيْم  َخلْفَ  ُم س 
 
ِّمِّ أ

 
نَا َوايْلَتِيم  يِف بَيْتِنَا َخلَْف انلَِّبِّ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

َ
 .نَاَصلَّيْت  أ

ความว่า “ฉันและเด็กก าพร้าได้ละหมาดหลงัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีบ้านของเรา และแม่ของฉัน (อุมมุ  สุลัยม์) อยู่
หลงัจากเรา” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 727, 874) 
 และจากอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ กล่าวว่า ท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ل َها» وَّ
َ
َها أ وِف النَِّساِء آِخر َها َوََشُ ف  َها آِخر َها وََخرْي  ص  ل َها َوََشُ وَّ

َ
وِف الرَِّجاِل أ ف   «َخرْي  ص 

ความว่า “ผลบุญมากท่ีสุดจากแถวของผู้ ชายคือแถวแรก และผล
บุญน้อยท่ีสุดคือแถวหลังสุด และดีท่ีสุดจากแถวของผู้ หญิงคือ
หลงัสดุ และผลบญุน้อยท่ีสดุคือแถวแรก” (บนัทกึโดยมสุลิม : 984) 
  

ดงันัน้ หะดีษทัง้สองบทนีบ้ง่ชีว้า่ บรรดาสตรีจะยืนหลงัจาก
แถวของผู้ชายและจะไม่ละหมาดกนัแบบกระจดักระจาย เม่ือพวก
เขาละหมาดหลังผู้ ชาย ไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรฎู (ภาคบังคับ) 
หรือละหมาดตะรอวีหฺก็ตาม 
 5.5 เม่ืออิมามเกิดความผิดพลาดขึน้ในละหมาด แท้จริง
ผู้ หญิ งจะเตือนอิมาม โดยการใช้หลังมือตีกับหลังมืออีกข้าง 
เน่ืองจากทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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مْ  إَذا» ء   نَابَك  اَلةِ  يِف  ََشْ ْق  الرَِّجال   فَلْي َسبِّحْ  الصَّ  «النَِّساء   َويْل َصفِّ
ความว่า “เม่ือมีสิ่งใดเกิดขึน้แก่พวกท่านในขณะละหมาด ดงันัน้
ผู้ ชายจงกล่าวว่า สุบหานัลลอฮฺ (เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณเตือน) 
และผู้หญิงจงเตือนด้วยการตบมือ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 719) 

น่ีคือการอนญุาตให้ผู้หญิงตบมือในขณะละหมาด เม่ือมีสิ่ง
ใดเกิดขึน้ เช่น การเผลอของอิมาม ทัง้นีเ้น่ืองจากเสียงของผู้หญิง
นัน้เป็นสิ่งท่ียัว่ยวนแก่ผู้ชาย ดงันัน้เธอถกูใช้ให้ตบมือแทนการเปล่ง
เสียง 

5.6 เม่ืออิมามให้สลามเสร็จจากการละหมาด ให้ผู้หญิงรีบ
ออกจากมัสญิด และผู้ชายยังคงนั่งอยู่ต่อ เพ่ือมิให้ไปทันผู้หญิงท่ี
แยกย้ายกลบัไป เน่ืองจากอมุม ุสะละมะฮฺ กลา่ววา่     
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم  ول  اَّللَّ ْمن َوَثبََت رَس  نَّ إَِذا َسلَّْمَن ِمَن الَْمْكت وَبِة ق  إِنَّ النَِّساَء ك 

ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم قَاَم  ،اَّللَّ  َوَمْن َصَلَّ ِمَن الرَِّجاِل َما َشاَء  ول  اَّللَّ فَإَِذا قَاَم رَس 
.  الرَِّجال 

ความว่า “แท้จริงบรรดาสตรีในยุคของท่านเราะสูล เม่ือพวกเธอ
สลามจากการละหมาดฟัรฎูแล้ว พวกเธอจะลุกขึน้เพ่ือแยกย้าย
กลับ และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดา
ผู้ชายท่ีละหมาดยงัคงนัง่อยู่ตอ่ตามท่ีอลัลอฮฺทรงประสงค์ (เพ่ือมิให้
ปะปนกับผู้ หญิ ง) ครัน้ เม่ือท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมัได้ลกุขึน้ บรรดาผู้ชายก็จะลกุขึน้”  
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อัซ-ซุฮฺรีย์กล่าวว่า "เราเห็นว่า การกระท าเช่นนัน้  เพ่ือ
บรรดาผู้หญิงจะได้ออกไปก่อน” -อลัลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง- (บนัทกึโดยอลั-
บคุอรีย์ : 870) 
 อชั-เชากานีย์ กลา่ววา่ “ในหะดีษบทนีบ้ง่ชีว้า่ แท้จริงอิมาม
ควรจะเอาใจใส่ต่อสภาพของมะอ์มูมและควรป้องกันสิ่งท่ีอาจจะ
น าสู่การกระท าอนัต้องห้าม เล่ียงสถานท่ีอนัเกิดความระแวง และ
อย่าให้ มีการปะปนตามถนนหนทางระหว่างหญิ งและชาย 
นอกเหนือจากการปะปนกนัในบ้าน” (นยัลลุเอาฏอรฺ : 2/326) 
 อนั-นะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ในการละหมาด
ญะมาอะฮฺนัน้ผู้หญิงจะแตกตา่งจากผู้ชาย หลายประการ อาท ิ

หนึง่ ไมเ่น้นย า้ให้ละหมาดญะมาอะฮฺเหมือนกบัผู้ชาย 
สอง อิมามท่ีเป็นผู้หญิงจะยืนระหวา่งกลางของพวกเธอ 
สาม ผู้หญิงคนเดียวจะยืนหลงัผู้ชาย ไม่ใช่ด้านข้างซึ่งตา่ง

กบัผู้ชาย 
ส่ี เม่ือผู้หญิงละหมาดพร้อบกับผู้ชาย แถวหลงัจะเป็นแถว

ท่ีดีท่ีสดุ (อลั-มจัญ์มอฺู : 3/455) 
และจากท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้สรุปได้วา่ การปะปนระหวา่ง

หญิงและชายเป็นสิ่งต้องห้าม 
5.7 การออกไปละหมาดอีด มีรายงานจากอุมมุ อะฏียะฮฺ 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 
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َمَرنَا 
َ
ْضََح الَْعَواتَِق أ

َ
نَّ يِف الِْفْطِر َواأْل ْرَِجه  ْن ُن 

َ
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم أ ول  اَّللَّ رَس 

ورِ  اَلةَ َويَْشَهْدَن اْْلرَْي وََدْعَوةَ  ،َواحْل يََّض وََذَواِت اْْل د  لَْن الصَّ ا احْل يَّض  َفيَْعََتِ مَّ
َ
فَأ

ْسِلِمنيَ   .الْم 

ความว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สั่งให้เราพา
ผู้ หญิงออกไปในวันอีดิลฟิฏร์และอีดิลอัฎหา ทัง้เด็กสาว ผู้ ท่ี มี
ประจ าเดือน และหญิงโสด ส่วนผู้ มีประจ าเดือนนัน้ให้ออกห่างจาก
สถานท่ีละหมาด และพวกเธอจะร่วมฟังคฏุบะฮฺ และการขอดอุาอ์
ของบรรดาชาวมุสลิม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 974, มุสลิม : 
2051, อบู ดาวูด : 1136, อัน-นะสาอีย์ : 1558, อัต-ติรมิซีย์  : 539 
และอิบน ุมาญะฮฺ : 1308) 
 อชั-เชากานีย์ กล่าวว่า “หะดีษบทนีแ้ละรวมถึงหะดีษอ่ืนๆ 
ท่ีมีความหมายในท านองนี ้บ่งชีว้่า ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนออกไป
ยังสถานท่ีละหมาดอีด ไม่มีการแยกระหว่างเด็กสาว แม่หม้าย 
คนชรา คนมีประจ าเดือน ตราบใดท่ีไม่ได้อยู่ในอิดดะฮฺ (เวลารอ
คอยส าหรับผู้หญิงท่ีสามีตายหรือหย่าร้าง) และในการออกไปไม่มี
การยั่วยวนหรือมีอุปสรรคท่ีได้รับการอนุโลม...” (นัยลุลเอาฏอรฺ : 
3/306) 
 อิบนุ ตยัมียะฮฺ กล่าวว่า “แท้จริงท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลมั ได้บอกแก่บรรดาสตรีว่า การละหมาดท่ีบ้านนัน้ 
ประเสริฐยิ่งกว่าการร่วมละหมาดวนัศุกร์และละหมาดญะมาอะฮฺ
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นอกจากละหมาดอีด เพราะท่านได้สัง่ให้พวกเธอออกไป -อลัลอฮฺรู้
ดียิ่ง- เน่ืองจากสาเหตตุอ่ไปนี ้ 
 หนึ่ง วนัอีดมี 2 ครัง้ในรอบปี จึงเป็นสิ่งท่ีรับได้ ซึ่งต่างกับ
ละหมาดวนัศกุร์และญะมาอะฮฺ (มีอยูต่ลอด)  
 สอง วันอีดไม่มีสิ่ งใดมาทดแทน ต่างกับวันศุกร์และ
ละหมาดญะมาอะฮฺ เพราะเธอละหมาดซุฮร์ท่ีบ้านได้ 
 สาม การออกไปละหมาดอีด เป็นการร าลึกถึงอัลลอฮฺ ซึ่ง
คล้ายกบักบัการประกอบพิธีหจัญ์ในบางด้าน และโดยเหตนีุเ้องวนั
อีดิลอฎัหา จึงอยู่ในช่วงฤดกูาลหจัญ์ ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับคน
ท าหจัญ์ (มจัญ์มอฺู อลั-ฟะตาวา : 6/459-459) 
 บรรดาผู้ รู้ในมซัฮบัอชั-ชาฟิอีย์ได้ตัง้เง่ือนไขว่า การออกไป
ละหมาดอีดของเหลา่สตรีนัน้จะต้องไมมี่ลกัษณะท่ีโดดเดน่  
 อัน-นะวะวีย์ กล่าวว่า "อัช-ชาฟิอีย์และบรรดาสหายของ
ทา่นกลา่วว่า สง่เสริมแก่บรรดาสตรีท่ีไม่มีลกัษณะท่ีโดดเดน่ออกไป
ละหมาดอีด ส่วนผู้ ท่ีมีลกัษณะท่ีโดดเดน่นัน้ไม่ควรออกไป และหาก
พวกเธอต้องการจะออกไปก็ควรสวมเสือ้ผ้าเก่าๆ และไมส่วมเสือ้ผ้า
ท่ีท าให้โดดเด่น ควรซักและท าความสะอาดด้วยน า้และไม่ควรใช้
น า้หอม ทัง้หมดนีเ้ป็นบทบญัญัติเก่ียวกับผู้หญิงสูงวยั ซึ่งไม่เป็นท่ี
ปรารถนาของผู้ ชาย ส่วนเด็กสาว และคนสวยๆ และผู้ ท่ียังเป็นท่ี
หมายปองนัน้ไม่ควรออกไป เน่ืองจากเกรงว่าพวกเธอจะได้รับ
อนัตราย หรือเกิดการยัว่ยวน 



 

 

 
 77  

 หากมีคนแย้งว่าเร่ืองนีข้ดัแย้งกบัหะดีษของอมุมุ อะฏียะฮฺ
ซึ่งได้น าเสนอก่อนนีแ้ล้ว เราขอตอบว่า มีรายงานในบนัทึกของอลั-
บุคอรีย์: 869 และมุสลิม: 998 จากหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่  

 ِ ول  اَّللَّ ْدرََك رَس 
َ
ْحَدَث  -َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم  -لَْو أ

َ
نَّ الَْمَساِجَد َما أ النَِّساء  ، لََمنََعه 

ِنعَ  اِئيَل  تَكَما م   .نَِساء  بَِن إِْْسَ
ความว่า “หากท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เห็นสิ่ง
ท่ีเหล่าสตรีอตุริขึน้มา (จากการแตง่กายและการอวดโฉม) แน่นอน
ทา่นต้องห้ามมิให้พวกเธอไปมสัญิด ดงัท่ีเหลา่สตรีของวงศ์วานของ
อิสรออีลเคยถกูห้าม” 

 เน่ืองจากอันตราย และประตูแห่งความชั่วในยุคนี มี้
มากมาย ซึ่งต่างจากยุคแรกๆ มากนัก – วัลลอฮุอะอฺลัม” (อัล- 
มจัญ์มอฺู : 5/13) 
 ฉนั(ผู้ เขียน)ขอกล่าวเสริมว่า ในยคุของเรานีมี้ย าแยม่ากยิ่ง
กวา่อีกหลายเทา่เลยทีเดียว  
 อิบนลุ เญาซีย์ ได้กล่าวในหนงัสือของท่านว่า "ฉันเคยแจก
แจงแล้วว่า แท้จริงการออกไปละหมาดของสตรีนัน้เป็นสิ่งท่ีอนุมัต ิ
แต่เม่ือเกรงว่าจะเกิดอนัตรายหรือการยัว่ยวน การยับยัง้มิให้พวก
เธอออกไปนัน้เป็นสิ่งท่ีดียิ่งกว่า เน่ืองจากบรรดาสตรีในยคุแรกของ
อิสลามต่างกับสภาพของบรรดาสตรีในยุคนี ้และบรรดาบุรุษก็
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เช่นเดียวกัน” (อะห์กาม อนั-นิสาอ์ : 39) หมายถึงในยุคแรกๆ นัน้ 
จะมีความเคร่งครัดมากกวา่  
 จากท่ีกล่าวมานัน้ เธอได้รู้ว่า การออกไปละหมาดอีดเป็น
สิ่งท่ีศาสนาอนุมัติ โดยต้องอยู่ในกรอบ และมีเจตนาเพ่ือภักดี
ต่ออัลลอฮฺ  และมีส่วน ร่วมในการวิงวอน การแสดงออกถึง
เอกลักษณ์ของอิสลาม มิใช่เพ่ือโชว์เคร่ืองประดับ และยั่วยวน 
ดงันัน้ จงพงึสงัวรเถิด  
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บทที่ 6 

บัญญัตว่ิำด้วยกำรจัดกำรศพของผู้หญิง 

 

  
พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดความตายแก่ทุกชีวิต และ

พระองค์จะคงอยูต่ลอดกาลแตเ่พียงพระองค์เดียว อลัลอฮฺได้ตรัสไว้
วา่ 

هُ  َوَيبأَقى  ﴿ ََلىلِ  ُذو َرّبَِك  وَجأ َرامِ  ٱۡلأ كأ ِ
 [  ٢٧: الرمحن] ﴾ ٢٧ َوٱۡلأ

ความว่า “และพระพักตร์ของพระผู้ เป็นเจ้าของเจ้า ผู้ เป็นเจ้าของ
การยกย่องและการให้ เกียรติ  จะคงอยู่ ไปตลอดกาล ” (อัร- 
เราะห์มาน : 27) 

 
พระองค์ทรงวางบทบญัญตัิเก่ียวกบัศพลกูหลานของอาดมั

เป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้ ท่ีมีชีวิตจะต้องด าเนินตาม ในบทนี ้เราจะ
น าเสนอบญัญตัท่ีิเก่ียวกบัการจดัการศพผู้หญิงเป็นการเฉพาะ ดงันี ้

 
1. สตรีจะต้องอำบน ำ้ศพให้กับสตรี  

ไม่อนุญาตให้ผู้ชายเป็นผู้อาบน า้ให้นอกจากสามีของนาง
เท่านัน้ เพราะเขามีสิทธ์ิในการอาบน า้ให้แก่ภรรยาของเขา และ
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ผู้ ชายจะท าหน้าท่ีในการอาบน า้ศพผู้ ชาย และไม่อนุญาตให้สตรี
เป็นผู้อาบให้นอกจากผู้ เป็นภรรยาเท่านัน้ เพราะเธอมีสิทธ์ิในการ
อาบน า้ให้แก่ศพของเขา เน่ืองจากท่านอะลีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุ 
ได้อาบน า้ให้แก่ภรรยาของท่าน –ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮา- ซึง่เป็นลกูสาวของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
และอสัมาอ์ บินต ิอมุยัส์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้อาบน า้ให้สามีของ
เธอคือทา่นอบ ูบกัรฺ อศั-ศดิดีก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ 

 
2. ส่งเสริมให้ห่อศพสตรีด้วยผ้ำสีขำวจ ำนวน 5 ชิน้  
 ประกอบด้วย ผ้านุ่งหนึ่งผืน ผ้าคลุมศีรษะ เสือ้ และผ้าหุ้ม
ห่อ 2 ผืน ซึ่งอยู่ชัน้นอกสุด เน่ืองจากมีรายงานจากลัยลา อัษ- 
ษะกอฟียะฮฺ กลา่ววา่   

نْت   َل  ِفيَمنْ  ك  مَّ  َغسَّ
 
ْث وم   أ ولِ  بِنَْت  ُك   َوََكنَ   َوفَاتَِها، ِعنْدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصَلَّ  اهللِ  رَس 

ل   وَّ
َ
ْعَطانَا َما أ

َ
ول   أ ْرَع، ث مَّ  احْلَِقاَء، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهلل   َصَلَّ  اهللِ  رَس   ث مَّ  اْْلَِماَر، ث مَّ  ادلِّ

ْدرَِجْت  ث مَّ  الِْملَْحَفَة،
 
 .اْْلِخرِ  اثلَّوِْب  يِف  َبْعد   أ

ความว่า “ฉันเป็นคนหนึ่งจากผู้ ท่ีอาบน า้ให้แก่อมุมุ กลุษูม ลูกสาว
ของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ตอนท่ีนางเสียชีวิต
และสิ่งแรกท่ีท่านเราะสูลได้ให้แก่เรานัน้คือ ผ้านุ่ง เสือ้ ผ้าคลุม
ศรีษะ หลังจากนัน้เป็นผ้าหุ้ มห่อ หลังจากนัน้นางได้ถูกหุ้มห่อทับ
ด้วยผ้าอีกผืนหนึง่” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 3157) 
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อัช-เชากานีย์ กล่าวไว้ในหนังสือ (นัยลุลเอาฏอรฺ : 4/42) 
"หะดีษบทนีเ้ป็นหลักฐานว่าแท้จริงสิ่งท่ีถูกบัญญัติในการห่อศพ
ผู้หญิงนัน้ คือ ผ้านุง่ เสือ้ ผ้าคลมุศีรษะ ผ้าหุ้มหอ่อีกสองผืน" 
 
 3. กำรจัดผมของศพผู้หญิง 
        ให้รวบหรือถักผมเป็นสามเปีย แล้วเอาไว้ด้านหลงัของเธอ 
เน่ืองจากมีหะดีษจากอุมมุ อะฏียะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ในการ
อาบน า้ศพลูกสาวของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ท่ีวา่ 

ْرنَا ون   ثاََلثَةَ  َشْعَرَها فَضفَّ لَْقيْنَاه   ق ر 
َ
 .َخلْفَها َوأ

ความว่า “แล้วเราได้ถักผมของเธอออกไปเป็นสามเปีย แล้วเราได้
เอามันไปไว้ทางด้านหลังของนาง” (บนัทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1262 
และมสุลิม : 2168) 
 
4. บทบัญญัตเิก่ียวกับกำรตดิตำมไปส่งศพสตรี  
  มีรายงานจากอมุม ุอาฏียะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่  

ْعَزمْ  َولَمْ  اْْلَنَائِزِ  اتِّبَاِع  َعنْ  ن ِهينَا  َعلَيْنَا. ي 
ความว่า “เราถกูห้ามมิให้ติดตามไปสง่ศพ และเราไมไ่ด้ถกูห้ามโดย
เดด็ขาด” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 313 และมสุลิม : 2164) 
 สิ่งท่ีเห็นได้จากการห้ามนัน้ คือไม่อนุญาตให้กระท า และ
ค ากล่าวของเธอท่ีว่า “และเรามิได้ถกูห้ามโดยเด็ดขาด” นัน้ ชยัคลุ
อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
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(มัจญ์มูอฺ  อัล -ฟะตาวา 24/355) ว่า “บางทีความหมายท่ีเธอ
หมายถึงก็คือ ไม่ได้ห้ามอย่างจริงจังหรือเน้นย า้  แต่นั่นก็ไม่ได้
แปลว่าการห้ามดงักล่าวเป็นโมฆะ และบางทีอาจจะเป็นความคาด
เดาของเธอเองว่าน่ีเป็นการห้ามท่ีไม่ถึงขัน้หะรอม ในขณะท่ี
ใจความของหลกัฐานนัน้ต้องดท่ีูค าพดูของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้อยู่ท่ีการคาดเดาของคนใดคนหนึ่งอ่ืนไป
จากทา่น” 
 
5. ห้ำมสตรีมิให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพ 
     มีรายงานจากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่  

نَّ 
َ
وَل  أ ِ  رَس  اَراِت  لََعنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ ب ورِ  َزوَّ  .الْق 

ความว่า “แท้จริงท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
สาปแช่งบรรดาผู้ หญิงท่ีไปเย่ียมหลุมฝังศพอยู่บ่อยครัง้” (บันทึก
โดยอะห์มดั : 2030 และอตั-ติรมีซีย์ : 230 และกล่าวว่าเป็นหะดีษ
เศาะฮีหฺ) 
 ชยัคุลอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในมัจญ์มูอฺ อัล-
ฟะตาวา เล่มท่ี 24/355-356 ว่า “และเป็นท่ีทราบกันดีว่า ถ้าเร่ืองนี ้
ถูกเปิดกว้างแก่ผู้หญิงแล้วย่อมเป็นเหตนุ าไปสู่การขาดความขนัต ิ
การร าพึงร าพัน และการร้องห่มร้องไห้ เน่ืองจากนางอ่อนแอ มี
ความอดทนน้อย อนัจะเป็นสาเหตใุห้ผู้ตายเดือดร้อนเพราะการคร ่า
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ครวญโหยหวนของเธอ และเป็นสาเหตุของการยั่วยวนแก่ผู้ ชาย 
ด้วยน า้เสียงและรูปร่างของเธอ ดงัท่ีมีรายงานในหะดีษหนึง่วา่ 

نَّ »  «الَْميَِّت  َوت ؤِْذينَ  الَْحَّ  َتْفِتَّ  فَإِنَّك 
ความว่า “แท้จริงพวกเธอย่อมจะท าให้ผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ต้องป่ันป่วน 
(ยัว่ยวน) และก่อความเดือดร้อนแก่คนตาย" 

เม่ือการไปเย่ียมหลมุฝังศพของบรรดาสตรีอาจจะเป็นท่ีมา
และสาเหตขุองเร่ืองราวต่างๆ ท่ีต้องห้ามในตวัของพวกเธอและแก่
ผู้ชาย –ขณะท่ีเหตุผลทางบทบญัญัติตรงนีไ้ม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั- 
ดังนัน้ จงไม่สามารถก าหนดกรอบและปริมาณสิ่งท่ีอาจจะเป็น
สาเหตุ และไม่สามารถแยกแยะแต่ละประเภทได้ กรณีแบบนีมี้
ทฤษฎีทางบทบญัญัติก าหนดไว้คือ เม่ือเหตผุลแห่งบทบญัญัติเป็น
สิ่ งซ่อนเร้นห รือไม่ เป็น ท่ีแพ ร่หลาย ก็ให้ ข้อชี ข้าดผูกพันกับ
แหล่งท่ีมาและสาเหต ุดงันัน้ เร่ืองนีจ้ึงเป็นสิ่งต้องห้ามเพ่ือเป็นการ
ปิดช่องทาง เช่นเดียวกับการห้ามมองเคร่ืองประดับของสตรีท่ีอยู่
ภายในเน่ืองจากเกิดการยัว่ยวน และเช่นเดียวกับท่ีห้ามการอยู่กับ
ผู้หญิงโดยล าพงัและการมองผู้หญิง และในการท่ีสตรีเย่ียมหลมุฝัง
ศพนัน้ ไม่มีผลดีมากพอท่ีจะเอามาเทียบกับผลเสีย เพราะในการ
เย่ียมนัน้ไม่มีความดีใดนอกจากการวิงวอนของเธอให้แก่ผู้ ตาย
เท่านัน้ และนั่นเป็นสิ่งท่ีเธอสามารถท าได้ภายในบ้านของเธอเอง
(โดยไมต้่องไปท่ีสสุาน)” 
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6. ห้ำมไม่ให้มีกำรร้องร ำพันคร ่ำครวญ  
     คือการร าพึงร าพันเสียงดัง ฉีกเสือ้ผ้า ตบตีแก้ม โกนผม 
การย้อมสี และขีดข่วนบนใบหน้า อนัเน่ืองจากความท้อแท้เพราะ
สญูเสียผู้ตาย การคร ่าครวญขอให้เกิดความหายนะ และอ่ืนๆ จาก
สิ่งท่ีบ่งบอกถึงความท้อแท้ในลิขิตของอัลลอฮฺ ไม่มีความอดทน 
เหล่านีล้้วนเป็นสิ่งท่ีต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่ เน่ืองจากหะดีษ
ท่ีวา่ 

ودَ  لََطمَ  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس »  «اْْلَاِهِليَّة بَِدْعَوى وََداَع  اْْل ي وَب  وََشقَّ  اْْل د 
ความว่า “ไม่ใชแ่นวทางของเรา ผู้ ท่ีตบตีใบหน้า ฉีกเสือ้ผ้า และคร ่า
ครวญเย่ียงพฤติกรรมสมัยญาฮิลียะฮฺ”(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 
1294 และมสุลิม : 281)  
 

نَّ 
َ
وَل  أ ِ  رَس  اِلَقةِ  ِمنْ  بَِريء   وسلم عليه اهلل صَل اَّللَّ اقَّةِ  َواحْلَاِلَقةِ  الصَّ  . َوالشَّ

ความว่า “ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไม่ขอยุ่ง
เก่ียวกับผู้ หญิงท่ีส่งเสียงดัง ผู้หญิงท่ีโกนผม ผู้ หญิงท่ีฉีกเสือ้ผ้า” 
(บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ : 1296 และมสุลิม : 283) กล่าวคือ ผู้หญิงท่ี
กระท าการเหลา่นีใ้นเวลาท่ีตวัเองประสบเคราะห์กรรม 
  

และยงัมีหะดีษอีกวา่ 
ول   لََعنَ  ِ  رَس  ْستَِمَعةَ  ، انلَّاِِئَةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ  .َوالْم 

ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
สาปแช่งหญิงท่ีร ่ าไห้คร ่ าครวญ และผู้ รับฟังเสียงร้องนัน้ด้วย” 
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(บนัทึกโดยอบ ูดาวดู : 3128) กล่าวคือผู้ ท่ีมีเจตนารับฟังและพอใจ
เสียงร าพนัคร ่าครวญนัน้ 
 

โอ้พ่ีน้องผู้ ศรัทธา จ าเป็นท่ีเธอต้องหลีกเล่ียงการกระท า
เช่นนี ้เม่ือประสบกับการทดสอบ จ าเป็นท่ีเธอต้องอดทน และหวงั
ผลตอบแทนจากอลัลอฮฺ เพ่ือให้บททดสอบของเธอลบล้างความผิด
ตา่งๆ และเพิ่มพนูความดีให้แก่เธอ 

อลัลอฮฺได้ตรัสไว้  
ء   َونَلَبألَُون ُكم ﴿ َوأِف  ّمِنَ  بََِشأ ُوعِ  ٱۡلأ ص   َوٱۡلأ ى  نَ مِّ  َوَنقأ َو مأ

َ   لِ ٱۡلأ
َ  َوٱثل َمَرىِت   نُفِس َوٱۡلأ

 ِ ىِِبِينَ  َوبَّشِ ينَ  ١٥٥ ٱلص  ِ َّل  َصىَبتأُهم إَِذآ  ٱ
َ
ِصيبَ  أ ِ  إِن ا َقالُٓوا   ة  م  ٓ  ّلِل  ا هِ إِ  ِإَون  نَ  َّلأ ِجُعو  ١٥٦ َرى

ئَِك  َلَٰٓ و 
ُ
ىت   َعلَيأِهمأ  أ ّبِِهمأ  ّمِن َصلََو ة    ر  َ   َوَرۡحأ

ُ
َلَٰٓ َوأ تَ  مُ هُ  ئَِك و  : اْلقرة] ﴾ ١٥٧ ُدونَ ٱلأُمهأ

١٥٧  ،١٥٥  ] 
ความวา่ “และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสว่นหนึ่ง(สิ่งเล็กน้อย)จาก
ความกลัว ความหิวโหย ความเสียหายในทรัพย์สิน ชีวิต และ
ผลผลิต และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด บรรดาผู้ ท่ีเม่ือมี
บททดสอบได้มาประสบกับพวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเรา
เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ และแท้จริงเราจะต้องกลบัไปหาพระองค์ 
ชนเหล่านีแ้หละ จะได้รับพรและความเมตตาจากพระผู้ เป็นเจ้าของ
พ วก เขา  และชน เหล่ า นี แ้ ห ละ คือผู้ ท่ี ไ ด้ รับ ทางน า ” (อัล - 
บะเกาะเราะฮฺ : 155-157) 
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 อนุญาตให้ร้องไห้ได้ โดยท่ีต้องไม่มีการร าพันคร ่าครวญ 
และปราศจากการกระท าท่ีต้องห้าม ไม่โมโหโกรธเคืองต่อการ
ก าหนดของอัลลอฮฺ เพราะว่าล าพังการร้องไห้นัน้ถือว่าเป็นความ
เมตตาแก่ผู้ ตายและความอ่อนโยนของหัวใจ และมันเป็นสิ่งท่ีไม่
สามารถยับยัง้ได้ ดงันัน้การร้องให้จึงเป็นสิ่งท่ีอนุมตัิ และบางครัง้
อาจจะเป็นสิ่งท่ีชอบให้กระท าเสียอีกด้วย  
 ขออลัลอฮฺทรงเป็นผู้ ท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
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บทที่ 7 

บัญญัตว่ิำด้วยกำรถือศีลอดของผู้หญิง 

 
 

 การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
มุสลิมทุกคน และเป็นรุก่นหรือองค์ประกอบหลกัประการหนึ่งของ
ศาสนาอิสลาม 
 อลัลอฮฺตรัสไว้วา่ 

َها ﴿ ي 
َ
أ ينَ  َيَٰٓ ِ َيامُ  َعلَيأُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّل  ينَ  ََعَ  ُكتَِب  َماكَ  ٱلّصِ ِ  َقبألُِكمأ  ِمن ٱَّل 

 [  ١٨٣: اْلقرة] ﴾ ١٨٣ َتت ُقونَ  لََعل ُكمأ 
ความวา่ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย การถือศีลอดได้ถกูก าหนดแก่
พวกเจ้า เหมือนกับท่ีได้ถูกก าหนดแก่พวกท่ีมาก่อนหน้าพวกเจ้า 
หวงัวา่พวกเจ้าจะย าเกรง” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 183) 
   

ค าวา่ “ถกูก าหนด” หมายถึง ถกูบญัญตัิ ดงันัน้เม่ือเด็กสาว
ได้บรรลศุาสนภาวะแล้ว โดยมีเคร่ืองหมายหนึ่งจากเคร่ืองหมายใน
การบรรลุศาสนภาวะให้เห็น เช่นเร่ิมมีประจ าเดือน เม่ือนัน้การถือ
ศีลอดก็เป็นวาญิบ(จ าเป็น)ส าหรับเธอ เด็กสาวบางคนอาจจะมี
ประจ าเดือน เม่ืออาย ุ9 ปี ซึ่งเธออาจจะยงัไม่รู้ว่าจ าเป็นต้องถือศีล
อด เธอเลยไม่ถือโดยท่ีเข้าใจว่าเธอนัน้ยงัเล็กอยู่ และผู้ปกครองก็
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ไม่ได้สัง่เธอให้ท าการถือศีลอด สิ่งนีถื้อว่าเป็นความบกพร่องอย่าง
ยิ่ง เพราะละทิง้องค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่งของอิสลาม 
 เด็กสาวคนใดท่ีมีรอบเดือนเกิดขึน้ จะต้องศีลอดชดเชย
ตามจ านวนวนัท่ีขาด ตัง้แตช่่วงแรกของการมีประจ าเดือน ถึงแม้ว่า
ผ่านไปนานแล้วก็ตาม เพราะว่าการถือศีลอดนัน้ ยังอยู่ในความ
รับผิดชอบของเธอ 
 
กำรถือศีลอดจ ำเป็นแก่ผู้ใด? 
 เม่ือเดือนเราะมะฎอนได้มาถึงจ าเป็นต่อมุสลิมทุกคนทัง้
ชายและหญิง ผู้ซึ่งบรรลศุาสนภาวะ มีสขุภาพดี และไม่ได้เดินทาง 
(อยู่ประจ าถ่ิน) จะต้องถือศีลอดในเดือนดงักล่าว และบคุคลใดป่วย 
หรือเดนิทางในชว่งเดือนเราะมะฎอน เขาจะได้รับก็ได้รับอนญุาตให้
ละศีลอด และชดใช้ตามจ านวนวนัท่ีขาดไป อลัลอฮฺตรัสไว้วา่ 

رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ هأ ُه   ٱلش    َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن َفلأَيُصمأ
َ
ى  وأ أ ة   َفر  سَ  ََعَ ي ام   ّمِنأ  َفعِد 

َ
 أ

َخَر  
ُ
 [  ١٨٥: اْلقرة] ﴾ أ

ความว่า “ดงันัน้ ผู้ ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนัน้แล้ว ก็จงถือ
ศีลอด และผู้ ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทาง -แล้วเขาละศีลอด- ก็ให้
เขาได้ถือชดใช้ในวนัอ่ืนแทน” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ :185) 
  

ในท านองเดียวกนั ผู้ ท่ีมีชีวิตในเดือนเราะมะฎอนในขณะท่ี
เขาเป็นผู้แก่ชรามาก ไม่สามารถถือศีลอดได้ หรือผู้ ป่วยเรือ้รังซึ่งไม่
มีความหวงัท่ีจะหายจากโรคนัน้ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม 
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แท้จริงให้เขาละศีลอดและให้จา่ยอาหารแก่ผู้ขดัสนจ านวนหนึง่ลิตร
ตอ่หนึง่วนัจากอาหารหลกัของท้องถ่ิน 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِينَ  َوََعَ ﴿ يَة   يُِطيُقونَُهۥ ٱَّل  ِكي    َطَعامُ  فِدأ  [  ١٨٤: اْلقرة] ﴾ ِمسأ
ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีถือศีลอดได้ด้วยความยากล าบาก ก็ให้มี
การจ่ายสิ่งชดเชย คือจ่ายอาหารแก่ผู้ขดัสน” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 
184) 
  

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า “บทบัญญัตินี ้
ส าหรับคนชรา” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ : 4505) ส่วนคนป่วยท่ีไม่มี
หวังจะหายก็ใช้บญัญัติเดียวกับคนชราได้ ไม่ต้องถือศีลอดชดใช้ 
เน่ืองจากขาดความสามารถ ค าว่า  “การถือศีลอดด้วยความ
ล าบาก” คือ การถือศีลอดได้ด้วยความทกุข์ทรมาน 
 
ข้อผ่อนปรนต่ำงๆ ในกำรถือศีลอดของผู้หญิง 
 ส าหรับสตรีนัน้มีข้อผ่อนปรนหลายประการ ให้ละศีลอดได้
และชดใช้ในวนัอ่ืนๆ ตามจ านวนวนัท่ีขาดไป 
 1. เลือดประจ ำเดือน และเลือดหลังคลอดบุตร  

ห้ามสตรีท่ีมีประจ าเดือนและเลือดหลงัคลอดท าการถือศีล
อด และจ าเป็นท่ีจะต้องถือชดเชยในวันอ่ืน เน่ืองจากหะดีษของ
ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

يَامِ  بَِقَضاءِ  ر  مَ ؤْ ن   انَّ ك   اَلةِ  بَِقَضاءِ  ر  ْؤمَ ن   َوَل  الصِّ  الصَّ
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ความว่า “เราถูกสั่งให้ชดเชยการถือศีลอด และไม่ถูกใช้ให้ชดเชย
การละหมาด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 321 , มุสลิม : 759 , อบ ู 
ดาวดู : 262 , อตั-ตริมิซีย์  : 130 และอนั-นะสาอีย์ : 2317) 

 
และทัง้นี  ้เน่ืองจากมีสตรีผู้ หนึ่งได้ถามเธอว่า ท าไมผู้ มี

ประจ าเดือนต้องถือศีลอดชดเชย และไม่ต้องละหมาดชดเชย? เธอ
ก็ได้อธิบายว่า “แท้จริงเร่ืองนีเ้ป็นส่วนหนึ่งจากเร่ืองราวท่ีต้องยึด
ตามตวับท” 

 เหตุผลที่ไม่ต้องถือศีลอด ชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมียะฮฺ 
ได้กล่าวไว้ในมจัญ์มูอฺ อลั-ฟะตาวา เล่มท่ี 25/251 “เลือดท่ีออกมา
เพราะการมีประจ าเดือนนัน้ คือการออกมาของเลือด และผู้ ท่ีมี
ประจ าเดือนสามารถท่ีจะถือศีลอดในเวลาท่ีไม่มีเลือดได้ ดงันัน้การ
ถือศีลอดเวลาท่ีไม่มีเลือดนัน้เป็นการถือศีลอดท่ีสมดลุ ซึง่เลือดเป็น
องค์ประกอบท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรง และการถือศีลอดในขณะท่ีมี
ประจ าเดือน ท าให้เกิดความบกพร่องและอ่อนแอต่อร่างกายของ
เธอ และการถือศีลอดไม่สมดลุ ดงันัน้เธอจงึถกูสัง่ใช้ให้ถือศีลอดใน
เวลาท่ีไมมี่ประจ าเดือน" 

 
2. กำรตัง้ครรภ์และกำรให้นม 



 

 

 
 91  

 คือการตัง้ครรภ์และการให้นมท่ีท าให้เกิดอนัตรายต่อสตรี
ตอ่ทารกในครรภ์ หรือทัง้ตอ่ตวัของแมแ่ละเดก็เอง เธอก็สามารถละ
ศีลอดได้ในขณะท่ีก าลงัตัง้ครรภ์หรือชว่งให้นม 
  หากเธอละศีลอดเพราะเกรงว่าอนัตรายจะเกิดกบัเด็ก เธอ
จะต้องถือศีลอดชดเชยวนัท่ีได้ละศีลอด และให้จ่ายอาหารแก่ผู้ขดั
สนหนึง่คนตอ่จ านวนหนึง่วนัท่ีได้ละเว้นการถือศีลอด  
 หากเธอละศีลอดเพราะเกรงอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้กบัเธอเอง 
ก็ให้ถือศีลอดชดเชยอย่างเดียวไม่ต้องจ่ายอาหาร ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้
ท่ีตัง้ครรภ์และผู้ ท่ีให้นม เข้าขา่ยในค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

ِينَ  َوََعَ ﴿ يَة   يُِطيُقونَُهۥ ٱَّل  ِكي    َطَعامُ  فِدأ  [  ١٨٤: اْلقرة] ﴾ ِمسأ
ความว่า “และส าหรับผู้ ท่ีถือศีลอดได้ด้วยความยากล าบาก ให้จ่าย
สิ่งชดเชยคืออาหารแก่ผู้ขดัสน” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 184)  
  

อิบนุ กะษีรฺ กล่าวไว้ในตัฟซีรฺของท่าน เล่มท่ี 1/379 ว่า 
“และผู้ ท่ีเข้าข่ายในความหมายนี ้คือผู้ ท่ีตัง้ครรภ์และผู้ ท่ีให้นมบุตร 
เม่ือเขาทัง้สองกลวัจะเป็นอนัตรายต่อตวัเอง หรือเป็นอนัตรายต่อ
ลกู” 
 ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนงัสือของท่าน 
เล่มท่ี 25/318 “หากว่าเธอกลวัว่าจะเป็นอนัตรายต่อทารกในครรภ์
ก็อนุญาตให้ละศีลอด และจะต้องชดเชยตามจ านวนวนัท่ีขาดไป 
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และจะต้องจ่ายอาหารแก่ผู้ ขดัสนหนึ่งคนจ านวนหนึ่งลิตรต่อหนึ่ง
วนัท่ีละศีลอด” 
  
 สิ่งท่ีจ ำเป็นต้องรู้ 
 1. ผู้ ท่ีมีเลือดเสีย (อลั-มุสตะหาเฏาะฮฺ) –คือผู้ ท่ีมีเลือดมา
โดยท่ีไม่ใช่ประจ าเดือนดังท่ีกล่าวก่อนนีแ้ล้ว - จ าเป็นแก่เธอท่ี
จะต้องถือศีลอด และไม่อนญุาตให้ละทิง้การถือศีลอดอนัเน่ืองจาก
มีเลือดเสีย 
 ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮ ได้กล่าวไว้ในหนงัสือของท่าน 
เล่มท่ี 25/251 หลงัจากท่ีกล่าวถึงการละศีลอดของผู้ มีประจ าเดือน 
“ซึ่งแตกตา่งกบัเลือดเสีย เพราะว่าเลือดเสียนัน้ไม่สามารถควบคมุ
เวลาได้ โดยเธอถูกใช้ให้ถือศีลอดในเวลานัน้และไม่สามารถจะ
ระวงัมันได้ เช่น การอาเจียนออกมา การมีเลือดออกมาตามแผล 
และฝีต่างๆ การฝัน และในท านองนัน้ ในบรรดาสิ่งท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้  มันจึ งไม่ มีผลกับการถือศีลอดเห มือนกับ เลือด
ประจ าเดือน” 
 2. จ าเป็นต่อผู้ มีประจ าเดือน ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ และผู้ ท่ีให้นม 
เม่ือพวกเธอละทิง้การถือศีลอด จะต้องถือศีลอดชดใช้ตามจ านวน
วัน ท่ี ได้ละศีลอด ในระหว่างเดือน เราะมะฎอน นี ก้ับ เดือน 
เราะมะฎอนท่ีจะมาถึง และการรีบชดใช้เป็นสิ่งท่ีประเสริฐท่ีสดุ และ
เม่ือเหลือไม่ก่ีวนัท่ีเดือนเราะมะฎอนใหม่จะมาถึงนอกจากเท่ากับ
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วันท่ีได้ละศีลอด ก็จ าเป็นท่ีจะต้องถือศีลอดชดใช้ เพ่ือมิให้เดือน
เราะมะฎอนใหม่มาถึงโดยท่ียังมิได้ชดเชยของก่อน  ถ้าหากเข้า 
เราะมะฎอนใหม่และยงัมิได้ชดเชย โดยท่ีไม่มีอุปสรรคท่ีได้รับการ
อนโุลมแล้ว ก็จ าเป็นท่ีจะต้องถือศีลอดชดเชย พร้อมจ่ายอาหารแก่
ผู้ขดัสนหนึ่งคนตอ่หนึ่งวนั หากการล่าช้าเกิดจากอุปสรรคก็จะต้อง
ถือศีลอดชดใช้อยา่งเดียว (ไม่ต้องจ่ายอาหาร) ผู้ ท่ีจ าเป็นต้องถือศีล
อดชดเชย ด้วยสาเหตขุองการละทิง้ศีลอดอนัเน่ืองจากการเจ็บป่วย 
หรือการเดินทางนัน้ ก็ใช้บทบัญญัติและข้อชีข้าดเดียวกับผู้ มี
ประจ าเดือน ดงัท่ีแจกแจงมาก่อนแล้ว 
 3. ไม่อนุญาตให้สตรีถือศีลอดภาคสมัครใจ (ตะเฎาวุอฺ) 
เม่ือสามีของเธออยู่บ้าน ไม่ได้เดินทาง นอกจากด้วยการอนุญาต
ของสามีเท่านัน้ ดงัหะดีษท่ีอิมามอลั-บุคอรีย์และมุสลิม และท่าน
อ่ืนๆ ได้รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ว่าท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะละฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُل  َل » ةِ  حَيِ
َ
نْ  لِلَْمْرأ

َ
ومَ  أ َها تَص   «بِإِْذنِهِ  إِلَّ  َشاِهد   َوَزوْج 

ความว่า “ไม่อนุญาตให้ภรรยาถือศีลอดในขณะท่ีสามีของนางอยู่
บ้าน ไม่ได้เดินทาง นอกจากด้วยการอนุญาตของเขาเท่านัน้ ” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5192 และมสุลิม :2367)   

และในบางสายรายงานของอะห์มัดและอบู ดาวูดท่ีว่า 
“นอกจากเดือนเราะมะฎอน” ถ้าสามีได้อนุญาตให้ถือศีลอดภาค
สมคัรใจ หรือสามีไมไ่ด้อยู่กบัเธอ หรือเธอไมมี่สามี ก็ส่งเสริมให้เธอ
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ถือศีลอดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัท่ีส่งเสริมให้ถือ เชน่ วนัจนัทร์ วนั
พฤหัสบดี สามวันของทุกๆ เดือน หกวันของเดือนเชาวาล สิบวัน
ของเดือนซุลหิจญะฮฺ วนัอะเราะฟะฮฺ วนัอาชรูออ์ หนึ่งวนัก่อนและ
หลังจากวันอาชูรออ์ เพียงแต่ไม่สมควรส าหรับเธอท่ีจะถือศีลอด
สมัครใจ (สุนัต) ในขณะท่ียังติดค้างศีลอดเดือนเราะมะฎอน เธอ
จะต้องถือศีลอดชดเชยเสียก่อน วลัลอฮอุะอฺลมั 
 4. เม่ือสตรีสะอาดจากประจ าเดือนในช่วงกลางวันของ
เดือนเราะมะฎอน เธอจะต้องงดการรับประทานในช่วงเวลาส่วนท่ี
เหลือของวนันัน้ และเธอยงัต้องถือศีลอดชดของวนันัน้ด้วย พร้อมๆ 
กับวนัอ่ืนๆ ท่ีได้ละเว้นการถือศีลอดเพราะมีประจ าเดือน และการ
งดอาหารในส่วนท่ีเหลือของวนัท่ีเธอสะอาดนัน้เป็นวาญิบ/จ าเป็น 
ทัง้นีเ้พราะเป็นการให้เกียรตเิดือนเราะมะฎอน  
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บทที่ 8 

บัญญัตว่ิำด้วยกำรประกอบพธีิหจัญ์และ
อุมเรำะฮขฺองผู้หญิง 

 
 
การประกอบพิธีหัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺในทุกๆ ปีนัน้  เป็น

ข้อบังคับในภาพรวม(ฟัรฎูกิฟายะฮฺ)ส าหรับประชาชาติมุสลิม
ทัง้หมด ส่วนท่ีเป็นวาญิบ(ฟัรฎอูยันฺ)ส าหรับมสุลิมทกุคนนัน้คือหนึ่ง
ครัง้ตลอดชีวิต ส าหรับผู้ ท่ี มี เง่ือนไขในการท าหัจญ์ครบถ้วน 
นอกเหนือจากนัน้ก็เป็นหจัญ์ภาคสมคัรใจ (ตะเฏาวอฺุ)  
      การประกอบพิธีหัจญ์นัน้เป็นโครงสร้างหลักของศาสนา
อิสลาม และเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของบรรดาสตรีในภารกิจ
การต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺ (ญิฮาด) เน่ืองจากหะดีษของท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้กลา่ววา่ 

وَل  يَا ِ  رَس   احْلَجُ  ، ِفيهِ  قِتَاَل  ل ِجَهاد   َعلَيِْهنَّ  ، َنَعمْ » قال: ؟ ِجَهاد   النَِّساءِ  لََعَ  َهْل  اَّللَّ
ْمَرة    «َوالْع 

ความว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ สตรีต้องท าการต่อสู้ ในหนทาง
ของอลัลอฮฺใช่ไหม (ญิฮาด)? ท่านกล่าวว่า ใช่ จ าเป็นแก่พวกเธอท่ี
จะต้องท าการญิฮาด แต่เป็นการญิฮาดท่ีไม่มีการฆ่าฟัน คือการ
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ประกอบพิ ธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ” (บันทึกโดยอะห์มัด : 25198 
และอิบน ุมาญะฮฺ : 2901 ด้วยสายรายงานท่ีถกูต้อง) 
   

และในรายงานของอัล-บุคอรีย์ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

 ِ وَل اَّللَّ َهادَ  ىرَ نيَا رَس  فَْضَل  اْْلِ
َ
فَاَل  الَْعَمِل  أ

َ
َاِهد   أ فَْضَل  لَِكنَّ »:  قَاَل  ُن 

َ
َهادِ  أ  َحج   اْْلِ

 «َمْْب ور  
ความว่า “โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮฺ เรารู้ว่าการญิฮาดในหนทาง
ของอัลลอฮฺเป็นงานท่ีประเสริฐยิ่ง จะไม่ให้เราออกไปญิฮาดด้วย
หรือ? ท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ แต่การญิ
ฮาดท่ีดียิ่ง(ส าหรับพวกเธอ)คือการท าหัจญ์ท่ีสมบูรณ์” (บันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ : 1520)  
   

บทบัญญัติในกำรประกอบพิธีหัจญ์ที่ เก่ียวกับสตรี
เป็นกำรเฉพำะ มีหลายประการได้แก่ 
 
1. มะห์ร็อม 
 เง่ือนไขท่ีจ าเป็นในการประกอบพิธีหัจญ์ซึ่งครอบคลุมทัง้
ผู้ชายและผู้หญิงมีหลายประการ คือ เป็นมุสลิม มีสติสมัปชญัญะ  
เป็นไท (มิใชท่าส) บรรลศุาสนภาวะ มีความสามารถในคา่ใช้จา่ย 
   ส่วนเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับผู้หญิงเป็นการเฉพาะ คือต้อง
มีมะห์ร็อมเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์พร้อมกับเธอ คือสามี หรือ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2636#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2636#docu
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ผู้ชายท่ีถูกห้ามไม่ให้แต่งงานกับเธอแบบถาวรเน่ืองจากเป็นเครือ
ญาติ เช่น พ่อ ลกูชาย พ่ีชาย หรือน้องชาย หรือด้วยสาเหตอ่ืุน เช่น 
พ่ี น้องชายจากการด่ืมนมร่วมแม่นมกับเธอ หรือสามีของแม่
(พ่อเลีย้ง) หรือลูกชายของสามี (ลูกเลีย้ง) หลักฐานในเร่ืองนีมี้หะ
ดีษจากอิบนุอบับาส เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ กล่าวว่า แท้จริงเขาได้ยิน
ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วค าปาฐกถาวา่ 

ة  إَِلَّ َمَع ِذي َُمَْرم   َفَقامَ »
َ
، َوَل ت َسافِر  الَمْرأ َ َمَعَها ذ و َُمَْرم  ة  إَِلَّ

َ
ل  بِاْمَرأ  َل ََيْل َوَنَّ رَج 

ًة، َوإِِِّنَّ اْكت تِبْت  يِف َغْزَوِة َكَذا  ِِت َخرََجْت َحاَجَّ
َ
، إَِنَّ اْمَرأ وَل اَّلََلِّ ، َفَقاَل: يَا رَس  ل  رَج 

تَِك 
َ
َجَّ َمَع اْمَرأ  «َوَكَذا، قَاَل: اْنَطِلْق، فَح 

ความว่า “ชายคนหนึ่งจะไม่อยู่ตามล าพงักบัผู้หญิง นอกจากจะมีผู้
ท่ีเป็นมะห์ร็อมของเธออยู่ด้วยเท่านัน้ และผู้ หญิงจะไม่เดินทาง 
นอกจากจะมีผู้ ท่ีเป็นมะห์ร็อมไปพร้อมกับเธอด้วย” ชายคนหนึ่งได้
ยืนขึน้ แล้วกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทตูของอลัลอฮฺ แท้จริงภรรยาของ
ฉนัต้องการออกไปประกอบพิธีหจัญ์ และแท้จริงฉนันีไ้ด้ถกูลงช่ือให้
ร่วมสงครามท่ีนัน่ท่ีน่ี ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึง
กล่าวว่า “ท่านจงออกไป แล้วจงประกอบพิธีหจัญ์พร้อมกับภรรยา
ของทา่น” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 3006 และมสุลิม : 3259) 
     

และมีรายงานจากอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่าน 
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة  ثاََلثًا إِلَّ َمَع ِذي َُمَْرم  »
َ
 «َل ت َسافِْر الَْمْرأ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=589&idfrom=3947&idto=3961&bookid=53&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=589&idfrom=3947&idto=3961&bookid=53&startno=3#docu
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ความว่า “สตรีจะไม่เดินทางระยะเวลาสามวนั นอกจากจะต้องมี
มะห์ร็อมเดินทางพร้อมกับเธอเท่านัน้” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 
1087 และมสุลิม : 3245) 
     

หะดีษในท านองนีมี้อีกมากมาย ซึ่งห้ามไม่ให้สตรีเดินทาง
ไปประกอบพิธีหจัญ์และอ่ืนๆ โดยท่ีไม่มีมะห์ร็อมไปด้วย เน่ืองจาก
สตรีนัน้อ่อนแอ อาจจะมีสาเหตไุม่คาดคิด หรือความล าบากในการ
เดินทางมาประสบกับเธอ ซึ่งสิ่งเหล่านัน้ไม่มีใครท่ีจะเผชิญได้
นอกจากผู้ชาย และผู้หญิงนัน้ก็เป็นท่ีปรารถนาของคนชัว่ทัง้หลาย 
ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีมะห์ร็อมคอยปกป้องรักษาเธอ ให้รอดพ้น
จากการก่อความเดือดร้อนของคนเหลา่นัน้ 
     

เงื่อนไขของผู้ท่ีจะเป็นมะห์ร็อมในกำรประกอบพิธี
หัจญ์ 
 - มีสตสิมัปชญัญะ 
 - บรรลศุาสนภาวะ 
 - เป็นมสุลิม 
  หากเธอหาบุคคลท่ีเป็นมะห์ร็อมไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องหาคน
มาท าหจัญ์แทนให้กบัเธอ 
  
2. ได้รับอนุญำตจำกสำมี  
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       หากการประกอบพิธีหัจญ์ภาคสมัครใจ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากสามี เพราะสิทธิของสามีท่ีเธอต้องปฏิบัติจะขาด
หายไป เจ้าของต าราอลั-มุฆนีย์ได้กล่าวว่า “สามีมีสิทธิยบัยัง้มิให้
เธอไปประกอบพิธีหัจญ์ภาคสมัครใจได้ อิบนุล มุนซิรฺ กล่าวว่า 
“ปวงปราชญ์ทกุคนท่ีฉันได้จดจ ามาจากพวกเขา มีมติเป็นเอกฉันท์
ว่า สามีมีสิทธิยบัยัง้มิให้เธอออกไปประกอบพิธีหจัญ์ภาคสมคัรใจ
ได้ เน่ืองจากหน้าท่ีต่อสามีนัน้เป็นภาคบงัคบั (วาญิบ) ดงันัน้  เธอ
จะเอาสิ่งท่ีไม่ใชเ่ป็นภาคบงัคบัมาท าให้สิ่งท่ีเป็นภาคบงัคบัต้องขาด
หายไปมิได้ ก็เช่นเดียวกับทาสท่ีต้องได้รับอนุญาตจากผู้ เป็นนาย” 
(อลั-มฆุนีย์ : 3/240) 
 
3. กำรท ำหัจญ์และอุมเรำะฮแฺทนผู้ชำย 
     สตรีสามารถท าหัจญ์และอุมเราะฮฺแทนผู้ ชายได้  ชัยคุล
อิสลาม อิบน ุตยัมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในต าราของท่านว่า “อนุญาตให้
ผู้หญิงท าหจัญ์แทนผู้หญิงได้โดยมตเิอกฉันท์ของปวงปราชญ์ ไมว่่า
จะเป็นลกูสาวของเธอหรือไม่ก็ตามแต ่และเช่นเดียวกนัอนุญาตให้
ผู้ หญิงท าหัจญ์แทนผู้ ชายได้ ตามทัศนะของอิมามทัง้ส่ีและผู้ รู้
ส่วนมาก ดงัท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สั่งให้
หญิงเผา่ค็อซอมัคนหนึง่ท าหจัญ์แทนบิดาของเธอ เม่ือตอนท่ีเธอได้
กล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ แท้จริงบทบญัญัติท่ีให้ปวง
บา่วของอลัลอฮฺประกอบพิธีหจัญ์ได้มาถึงบิดาของฉัน ขณะท่ีเขามี



 

 

 
 100  

อายมุากแล้ว” ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัก็เลยสัง่ให้
เธอท าหัจญ์แทนบิดาของเธอ ทัง้ ท่ีการท าหัจญ์ของผู้ ชายนัน้
สมบูรณ์ยิ่งกว่าการท าหัจญ์ของผู้ หญิง (มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตาวา : 
26/13)  
 
4. เลือดประจ ำเดือนและเลือดหลังกำรคลอด 
    เม่ือสตรีเกิดมีประจ าเดือนหรือเลือดหลังการคลอด 
ในขณะท่ีเธออยู่ในพิธีหัจญ์ ก็ให้ด าเนินต่อไป ถ้าหากสิ่งนัน้ได้
เกิดขึน้ตอนท่ีจะเข้าพิธีหจัญ์หรืออมุเราะฮฺ ก็ให้เธอเข้าพิธี (อิห์รอม) 
เหมือนกับสตรีคนอ่ืนๆ เน่ืองจากการเข้าพิธีนัน้ไม่มีเง่ือนไขว่า
จะต้องมีความสะอาด 
       อิบน ุกดุามะฮฺ ได้กล่าวไว้ในต าราของทา่น (อลั-มฆุนีย์ : 3/ 
293-294) “สรุปจากท่ีได้กล่าวมานัน้ แท้จริงการอาบน า้ช าระล้าง
ร่างกายส าหรับผู้หญิงขณะเข้าพิธีนัน้ เป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้ ชาย เพราะเป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่ง และส าหรับผู้ ท่ีมี
ประจ าเดือนและเลือดหลงัคลอด ก็เน้นย า้เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากมี
รายงานจาก ญาบรฺิ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ 

َميْس   ْسَماء  بِنْت  ع 
َ
ْت أ تَيْنَا ذا احْل لَيَْفِة فََودَلَ

َ
رَْسلَْت إََِل َحَتَّ أ

َ
ِِب بَْكر فَأ

َ
َد ْبَن أ َمَّ  ُم 

ْصنَع  ؟ ، قَاَل : 
َ
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َكيَْف أ وِل اَّللَّ اْغتَِسِل َواْستَثِْفِري بِثَوْب  »رَس 

ْحِرِِّم 
َ
 «َوأ

ความว่า จนกระทัง่พวกเราได้มาถึงซุลหุลยัฟะฮฺ แล้วอสัมาอ์ บินต ุ
อมุยัสฺ ได้คลอดบุตรช่ือมุหมัมดั อิบนุ อบี บกัรฺ แล้วเธอได้ส่งคนไป
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ถามท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัว่า ฉนัจะท าอย่างไร? 
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบว่า เธอจงอาบน า้
ช าระร่างกายและใช้ผ้าซับเลือดไว้ และจงเข้าพิธีหัจญ์” (บันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ : 1650 และมสุลิม : 2941/2900) 
    และมีรายงานจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ََّها » ِْرَماِن َوَتْقِضيَاِن الَْمنَاِسَك ُك  َتتَا لََعَ الَْوقِْت تغتسالن و َت 
َ
احْلَائِض  َوانُلَفَساء  إَِذا أ

َواِف   «بِاْْلَيِْت َغرْيَ الطَّ
ความว่า “สตรีท่ีมีประจ าเดือน และสตรีท่ีมีเลือดหลงัคลอด เม่ือทัง้
สองมาถึงมีกอต (เขตก าหนดเพ่ือการเข้าพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺ) ก็
จะอาบน า้ช าระร่างกายและเข้าพิธี และปฏิบัติภารกิจหัจญ์และ 
อมุเราะฮฺทกุประการนอกจากการเฏาะวาฟเท่านัน้” (บนัทึกโดยอบ ู
ดาวดู : 1744 ) 
      และท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้สัง่ใช้ให้
ท่านหญิงอาอิชะฮฺอาบน า้ช าระล้างร่างกายเข้าพิธีหจัญ์ในขณะท่ี
เธอมีประจ าเดือน (บนัทกึโดยมสุลิม : 2929 )  
    เหตุผลของการอาบน า้ช าระล้างร่างกายส าหรับผู้ มี
ประจ าเดือน และเลือดหลงัคลอดนัน้คือการท าความสะอาด และ
ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ อ่ืนในขณะท่ีมีการ
รวมตวักัน และท าให้นะญิส (มูลเหตุท่ีต้องอาบน า้ช าระร่างกาย) 
เบาบางลง  



 

 

 
 102  

      หากเกิดมีประจ าเดือนหรือเลือดหลงัคลอด ในขณะท่ีอยูใ่น
พิธีแล้ว ก็จะไมมี่ผลกระทบอนัใดและให้อยู่ในพิธีต่อไป และยงัต้อง
หลีกเล่ียงจากข้อห้ามตา่งๆ ของหจัญ์และอุมเราะฮฺ และจะต้องไม่
เฏาะวาฟจนกวา่เลือดจะหยดุและได้อาบน า้ช าระร่างกายเสียก่อน 
    หากวนัอะเราะฟะฮฺมาถึงในขณะท่ีเธอยงัไม่สะอาด และยงั
อยู่ในพิธีอมุเราะฮฺอีก ก็ให้เธอเข้าพิธีหจัญ์โดยควบรวมกบัอมุเราะฮฺ
ท่ีเดียวเลย ซึ่งกรณีนีก็้จะเปล่ียนเป็นการท าหัจญ์แบบกิรอนแทน 
(หจัญ์และอมุเราะฮฺในคราวเดียวกนั) หลกัฐานในเร่ืองดงักลา่วคือ  

ْمَرة  فََدَخَل َعلَيَْها انلَِّبَّ ورَِِضَ اَّلُل َعنَْها حاضت  ةَحاَضت أن اَعئِشَ  َهلَّْت بِع 
َ
ََكنَْت أ

بِْكيِك لََعلَِّك نَِفْسِت؟»َصَلَّ اَّلُل َعلَيِْه وََسلََّم َويِهَ َتبِِْك، قَاَل:  قَالَْت َنَعْم قَاَل:  «َما ي 
، غَ » ء  قَْد َكتَبَه  اَّلُل لََعَ َبنَاِت آَدَم، اْفَعِل َما َيْفَعل  احْلَاجَّ وِِف َهَذا ََشْ ْن َل َتط 

َ
رْيَ أ

 «بِاْْلَيِْت 
ความว่า “แท้จริงท่านหญิงอาอิชะฮฺได้มีประจ าเดือน ขณะท่ีเธอได้
อยู่ในพิธีอุมเราะฮฺ แล้วท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม 
เข้ามาหาเธอ โดยท่ีเธอก าลงัร้องไห้ ท่านเราะสลูถามว่า อะไรท าให้
เธอร้องไห้ มีประจ าเดือนหรือ? เธอตอบว่า ใช่ค่ะ ท่านเราะสูล 
กล่าวว่า น่ีเป็นสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ลิขิตแก่ลูกสาวของอาดมั จงปฏิบัติ
ภารกิจเย่ียงกับผู้ ท าหัจญ์ทุกอย่าง เพียงแต่เธออย่าเวียนรอบบัย
ตลุลอฮฺ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 305 และมสุลิม : 2911) 
       และในรายงานของญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งบันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม  
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ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم لََعَ اَعئَِشَة ، فَوََجَدَها َتبِِْك َفَقاَل :  ول  اَّللَّ َوَما »ث مَّ َدَخَل رَس 
ن ِك ؟

ْ
ْحِلْل َولَْم   «َشأ

 
ِّنِّ قَْد ِحْضت  َوقَْد َحلَّ انلَّاس  َولَْم أ

َ
ِِّن أ

ْ
ْف بِاْْلَيِْت َفَقالَْت : َشأ ط 

َ
أ

ْمر  َكتَبَه  اَّللَّ  لََعَ َبنَاِت آَدمَ فَاْغتَِسِل »فقال:  ،َوانلَّاس  يَْذَهب وَن إََِل احلج اْلن
َ
إِنَّ َهَذا أ

ِهلِّ بِاحْلَجِّ 
َ
َفا  ،«ث مَّ أ َرْت َطافَْت بِاْْلَيِْت َوبِالصَّ َفَفَعلَْت َوَوَقَفِت الَْمَواقَِف َحَتَّ إَِذا َطه 

يًعا»لَْمْرَوِة  ث مَّ قَاَل : َوا ْمَرتِِك مَجِ ِك َوع    «قَْد َحلَلِْت ِمْن َحجِّ
ความว่า หลงัจากนัน้ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก็
เข้ามาหาท่านหญิงอาอิชะฮฺ แล้วพบว่าเธอก าลังร้องไห้ ท่านเราะ
สลูจึงถามว่า “เป็นอะไรหรือ?” แล้วเธอก็ตอบว่า ฉันมีประจ าเดือน 
ในขณะท่ีผู้คนได้ปลดเปลือ้งจากการท าอมุเราะฮฺแล้ว แตฉ่นัยงัมิได้
ปลดเปลือ้ง และยังมิได้เวียนรอบบยัตุลลอฮฺเลย และขณะนีผู้้ คน
ต่างเข้าสู่พิธีหัจญ์กันแล้ว ท่านเราะสูลกล่าวว่า “แท้จริงน่ีเป็นสิ่ง
ท่ีอลัลอฮฺได้ลิขิตแก่ลกูสาวของอาดมั ดงันัน้จงอาบน า้ แล้วเข้าสู่พิธี
หจัญ์เสีย” แล้วเธอก็ได้กระท า และได้ไปตามจุดต่างๆ ของภารกิจ
หจัญ์ จนกระทัง่เม่ือเธอสะอาดแล้ว เธอได้เวียนรอบบยัตลุลอฮฺ ภู
เขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ จากนัน้ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวแก่เธอว่า “แท้จริงเธอได้ปลดเปลือ้งทัง้จากหัจญ์
และอุมเราะฮฺด้วยแล้ว” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ : 305 และมุสลิม : 
2929) 
         อิบนลุ ก็อยยิม ปราชญ์อาวโุสกลา่วไว้ในหนงัสือ (ตะฮฺซีบสุ
สนุนั : 2/303) “หะดีษต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีเช่ือถือได้ บง่ชีอ้ย่างชดัเจนว่า
ท่านหญิงอาอิชะฮฺได้ประกอบพิธีอุมเราะฮฺก่อน จากนัน้เม่ือเธอมี
ประจ าเดือน ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก็สัง่ให้เธอ
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เข้าสู่พิ ธีหัจญ์  จึงกลายเป็นหัจญ์แบบกิรอน (หัจญ์พร้อมกับ 
อมุเราะฮฺ) และโดยเหตนีุท้่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้กล่าวแก่เธอวา่ การเฏาะวาฟเวียนรอบบยัตลุลอฮฺ และการสะแอ
เวียนระหว่างภูเขาเศาะฟากบัมรัวะฮฺ เป็นการเพียงพอแล้วส าหรับ
การประกอบพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺของเธอ” 
 
5. สิ่งที่สตรีจะต้องปฏิบัติขณะเข้ำพธีิหัจญ์ 
    สตรีจะปฏิบตัิเย่ียงผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นการอาบน า้ และการ
ท าความสะอาด โดยการขจัดขน ผม เล็บ และกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ เพ่ือท่ีจะไม่ต้องท าสิ่งเหล่านัน้อีกในขณะท่ีเข้าพิธีแล้ว 
เพราะเป็นท่ีต้องห้าม แต่ถ้าหากเธอไม่มีขน เล็บ และกลิ่นท่ีต้อง
ขจัด ก็ไม่จ าเป็นต้องท า เพราะเร่ืองเหล่านีไ้ม่ใช่เง่ือนไขของการ 
อิห์รอมเข้าพิธีแตอ่ย่างใด และไม่เป็นไรถ้าหากเธอจะใช้เคร่ืองหอม
ต่างๆ ตามร่างกาย ซึ่งสิ่งท่ีไม่มีกลิ่นฟุ้ งกระจาย เน่ืองจากหะดีษ 
จากทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา 

د  ِجبَاَهنَا بِال ج  َمَع انلَِّبِّ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َفن َضمِّ نَّا َُنْر  ِعنَْد اْْلِْحَراِم ،  ِك سْ مِ ك 
 . َهااَل َينَْهافَ انلَِّبُ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم  افَإَِذا َعِرقَْت إْحَدانَا َساَل لََعَ وَْجِهَها َفرَيَاه

ความว่า “พวกเราได้ออกไปพร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั แล้วเราได้พันหน้าผากของเราด้วยผ้าท่ีมีน า้หอม 
เม่ือจะเข้าพิธีอิห์รอม และเม่ือคนหนึ่งจากพวกเรามีเหง่ือไหล
ออกมา เหง่ือก็ไหลลงมาท่ีใบหน้าของเธอ แล้วท่านก็เห็นและไม่ได้
ห้ามแตอ่ยา่งใด” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 1830) 
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  อิมาม อชั-เชากานีย์ กล่าวไว้ในหนงัสือ (นยัลลุเอาฏอรฺ : 5 
/12) “การนิ่งเฉยของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั นัน้
บ่งบอกถึงการอนุญาต เพราะว่าท่านจะไม่นิ่ งเฉยต่อสิ่งท่ีไม่
ถกูต้อง” 
 
6. ชุดที่สวมใส่ในพธีิหัจญ์และอุมเรำะฮ ฺ 
     เม่ือสตรีต้องการจะเข้าพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ เธอจะต้อง
ถอดบุรกุอฺและนิกอบออก -หากเธอสวมใส่อยู่ก่อน- บุรกุอฺและ 
นิกอบ คือ สิ่งท่ีใช้น ามาปิดหน้า ซึ่งมีสองรูตรงท่ีตา ซึ่งสตรีจะมอง
ผ่านรูทัง้สองนัน้ และบุรกุอฺนัน้จะมิดชิดกว่านิกอบ เน่ืองจากท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة  »
َ
 «ول تَنْتَِقِب الَْمْرأ

ความว่า “สตรีท่ีอยูใ่นพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺนัน้จะไมส่วมใส่นิกอบ” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 1838) 
    

เธอจะไม่สวมถุงมือทัง้สองข้าง แต่เธอจะปกปิดใบหน้า
ด้วยสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่นิกอบและบุรกุอฺได้ โดยน าเอาผ้าคลุมศีรษะหรือ
เสื อ้ผ้ามาปิดหน้าขณะท่ีผู้ ชายซึ่งมิ ใช่มะห์ ร็อมมองมา และ
เช่นเดียวกนัเธอจะปิดมือทัง้สองจากการมองของผู้ชายโดยไม่ใช้ถงุ
มือ แต่โดยการเอาเสือ้ผ้ามาคลุม เน่ืองจากใบหน้าและมือทัง้สอง
เป็นสิ่งท่ีต้องปกปิดมิให้เพศชายมอง ทัง้ในขณะอยู่ในพิธีหจัญ์และ
อ่ืนๆ 
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     ชยัคลุอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ กล่าวว่า “สตรีนัน้เป็นสิ่งพึง
สงวน (เอาเราะฮฺ) ด้วยเหตนีุจ้งึอนุโลมให้เธอสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีปกปิด
ตวัของเธอ และใช้สิ่งของท่ีแบกถือเป็นร่มเงา แต่ทว่าท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ห้ามมิให้เธอสวมใส่นิกอบ หรือถงุมือ 
(กุฟฟาซ)  และหากสตรีได้น าเอาสิ่งใดมาปกปิดใบหน้าโดยไม่
สมัผสักับใบหน้า ก็เป็นท่ีอนุญาตโดยมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ 
และหากปกปิดด้วยเป็นสิ่งสัมผัสกับใบหน้า ตามทัศนะท่ีถูกต้อง
แล้ว ถือว่าเป็นท่ีอนุญาตเช่นเดียวกัน สตรีนัน้ไม่ได้ถูกสัง่ให้เอาผ้า
คลุมหน้าแยกออกห่างไม่ให้ติดแนบกับใบหน้า ไม่ว่าด้วยไม้ ด้วย
มือ หรือด้วยสิ่งอ่ืนๆ เพราะว่าท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ไม่ได้แบง่แยกระหว่างใบหน้าและมือของเธอ และทัง้สอง
ก็เหมือนกับร่างกายของผู้ ชาย มิใช่เหมือนกับศีรษะ และบรรดา
ภรรยาของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จะปล่อยผ้า
คลุมศีรษะลงมาปิดท่ีใบหน้า โดยไม่มีการค านึงถึงเร่ืองการให้ติด
แนบหรือให้ห่างจากใบหน้า และไม่มีผู้ รู้คนใดเลยรายงานจากท่าน
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า ท่านได้กล่าวว่า การเข้า
พิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺของผู้หญิงคือการเปิดใบหน้าของเธอ แตเ่ป็น
ค าพดูของบางคนจากยคุสะลฟัเทา่นัน้”  
    อิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (ตะฮฺซีบุสสุนัน : 
2/350) “ไมมี่รายงานจากท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
เลยว่า สตรีต้องเปิดใบหน้าขณะเข้าพิธีหจัญ์และอมุเราะฮฺ เพียงแต่
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ท่านห้ามมิให้สวมใส่นิกอบ... และเป็นท่ียืนยนัว่า แท้จริงอสัมาอ์ได้
ปิดใบหน้าของเธอ  ขณ ะอยู่ ในพิ ธี  และท่านหญิ งอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

ِْرَمات  ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم ُم  وِل اَّللَّ ُروَن بِناَ َوََنْن  َمَع رَس  فَإَِذا ََكَن الُرْكبَان  َيم 
ِسَها لََعَ وَْجِهَها فَإَِذا َجاَوز ونَا َكَشْفنَاه  

ْ
 َحاَذْوا بِنَا َسَدلَْت إِْحَدانَا ِجلْبَاَبَها ِمْن َرأ

ความว่า “ขบวนผู้ ชายได้เดินผ่านมาทางพวกเรา ในขณะท่ีเราอยู่
พร้อมกับท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม โดยทุกคนอยู่
ในพิธีหจัญ์และอุมเราะฮฺ เม่ือพวกเขาเข้ามาใกล้ คนหนึ่งจากพวก
เราก็ปล่อยเสือ้คลุมของเธอมาปิดหน้า โดยลงมาทางศีรษะ ครัน้
เม่ือพวกเขาได้ผ่านไป เราก็จะเปิดมนัออก (บนัทึกโดยอบู ดาวูด : 
1833)  
    พึงทราบเถิด โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอ๋ย เธอถูกห้ามไม่ให้ปกปิด
ใบหน้าและมือทัง้สอง ด้วยสิ่งท่ีมีการตัดเย็บเป็นชุดเฉพาะ เช่น  
นิกอบและถุงมือ และแท้จริงแล้วเธอจะต้องปิดใบหน้าและมือทัง้
สอง เพ่ือมิให้ชายท่ีไม่ได้เป็นมะห์ร็อมเห็น โดยใช้ผ้าคลุมศีรษะ 
เสือ้ผ้า และอ่ืนๆ และแท้จริงไม่มีหลกัฐานใดท่ีสัง่ให้วางสิ่งของเพ่ือ
กัน้มิให้ผ้าคลมุสมัผสักบัใบหน้า ไมว่า่ด้วยไม้ และอ่ืนๆ 
 
7. อำภรณ์ที่อนุโลมให้สวมใส่ 
    อนุญาตให้สตรีท่ีอยู่ในพิ ธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ สวมใส่
อาภรณ์ของผู้หญิง ซึ่งไม่มีการประดบัประดา ไม่เลียนแบบอาภรณ์
ผู้ชาย ไม่รัดรูปจนท าให้เห็นทรวดทรงของอวยัวะต่างๆ  ไม่บางจน

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3098&idto=3099&bk_no=55&ID=603#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3098&idto=3099&bk_no=55&ID=603#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3098&idto=3099&bk_no=55&ID=603#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3098&idto=3099&bk_no=55&ID=603#docu
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ท าให้มองทะลุด้านใน และไม่สัน้จนไม่สามารถปิดมือและเท้าได้ 
แตจ่ะต้องเป็นอาภรณ์ท่ีหลวม หนา และกว้าง 
    อิบนุล มุนซิรฺ ได้กล่าวใน (อัล-มุฆนีย์ : 3/328) ว่า “และ
ปวงปราชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าแท้จริงส าหรับสตรีท่ีท าหจัญ์และ
อุมเราะฮฺนัน้ เธอมีสิทธิท่ีจะสวมใส่เสือ้ผ้า กางเกง ผ้าคลุมศีรษะ 
และรองเท้าหุ้มส้น” และไม่มีการเจาะจงให้สวมใส่เสือ้ผ้าสีใดเป็น
การเฉพาะ เช่น สีเขียวเป็นต้น แท้จริงเธอสามารถสวมใส่สี ท่ี
ปรารถนาได้ จากสีท่ีอนุโลมเฉพาะส าหรับผู้ หญิง เช่น แดง เขียว 
หรือด า และอนโุลมให้เปล่ียนอาภรณ์ได้ตามความประสงค์ 
 
8. กำรกล่ำวตัลบียะฮฺ 
     หลงัจากเข้าพิธีแล้ว ส่งเสริมให้กล่าวค าตลับียะฮฺด้วยเสียง
ท่ีตวัเองได้ยิน อิบน ุอบัดิลบรฺั กลา่วไว้ว่า “ปวงปราชญ์มีมติเป็นเอก
ฉนัท์วา่แท้จริงแบบอยา่งส าหรับสตรีในการกลา่วค าตลับียะฮฺ คือจะ
ไม่ส่งเสียงดัง และให้เธอออกเสียงเท่าท่ีเธอได้ยิน ไม่ส่งเสริมให้
กล่าวเสียงดัง เน่ืองจากกลัวว่าจะเกิดความเสียหาย และความ
เดือดร้อนแก่เธอ และด้วยเหตนีุเ้องการอาซานและการอิกอมะฮฺจึง
ไม่มีแบบอย่างให้ปฏิบตัิส าหรับสตรี ส่วนแนวปฏิบตัิส าหรับสตรีใน
การเตือนอิมามในขณะละหมาดนัน้คือการตบมือ ไม่ใช่การกล่าว
ซุบหานลัลอฮฺ” (อลั-มฆุนีย์ : 2/330-331) 
 
9. หลักปฏิบัติในกำรเฏำะวำฟเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ 
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     ในการเฏาะวาฟเวียนรอบบยัตลุลอฮฺนัน้ สตรีจะต้องมีการ
ปกปิดอย่างมิดชิด ลดเสียง ลดสายตา และไม่ไปเบียดเสียดกับ
ผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ืออยู่ท่ีมุมหินด าหรือมุมยะมะนีย์ การ
พยายามเวียนรอบบยัตุลลอฮฺบริเวณส่วนไกลสุดของลาน โดยไม่
เบียดเสียดกบัผู้ชายนัน้ย่อมประเสริฐกว่าการเวียนในส่วนท่ีใกล้สดุ
กับกะอฺบะฮฺพร้อมกับมีการเบียดเสียด เพราะการเบียดเสียดกับ
ผู้ชายเป็นสิ่งท่ีต้องห้าม เน่ืองจากความป่ันป่วนจะเกิดขึน้   
      ส่วนการอยู่ใกล้กบักะอฺบะฮฺและการจูบหินด านัน้ เป็นการ
กระท าท่ีสง่เสริม ในกรณีท่ีมีความสะดวกเทา่นัน้ และเธอจะต้องไม่
กระท าสิ่งท่ีต้องห้ามเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีศาสนาส่งเสริม แต่ใน
สภาพท่ีมีการเบียดเสียดนัน้ การจบูหินด าก็ไม่เป็นท่ีส่งเสริมแก่เธอ 
เม่ือมาถึงแนวเขตของหินด า ก็ให้เธอชีไ้ปยงัหินด า   
      อิมาม อัน-นะวะวีย์ กล่าวไว้ ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ : 
8/37) ว่า “บรรดาสหายของเรา (ปราชญ์ในสายอัช -ชาฟิอีย์) ได้
กล่าวว่า “ไม่ส่งเสริมให้สตรีจบูและสมัผสัหินด านอกจากในตอนท่ี
ลานเวียนว่างเท่านัน้ จะเป็นเวลากลางคืนหรือเวลาอ่ืนๆ เพราะจะ
เกิดอนัตรายแกพ่วกเธอเอง และเป็นอนัตรายตอ่คนอ่ืนด้วยๆ”  
    และอิบนุ กุดามะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (อัล-มุฆนีย์ : 3/ 
37) ว่า “ส่งเสริมให้สตรีท าการเวียนรอบบยัตุลลอฮฺในเวลาค ่าคืน 
เพราะเป็นการปกปิดท่ีดียิ่งส าหรับเธอ และการแก่งแย่งจะน้อยกว่า 
เธอสามารถเข้าไปใกล้บยัตลุลอฮฺ และสามารถสมัผสัหินด าได้” 
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10. เดินเฏำะวำฟและสะแอโดยไม่ต้องวิ่ง 
    อิบนุ กุดามะฮฺ กล่าวว่า "การเฏาะวาฟและสะแอ (เดิน
เวียน) ของสตรีนัน้คือการเดินอย่างเดียวไม่ต้องวิ่ง อิบนุล มุนซิรฺ 
กล่าวว่า “ปวงปราชญ์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่มีการวิ่ง
เหยาะๆ ส าหรับสตรีในการเฏาะวาฟและสะแอ  และไม่จ าเป็นท่ี
พวกเธอจะต้องสวมใส่ผ้าอิห์รอมพาดเฉียง (อิฎฏิบาอฺ) เน่ืองจาก
หลกัการเดิมของการวิ่งเหยาะๆ และการใส่ผ้าอิห์รอมพาดเฉียงนัน้ 
เป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง และการแสดงออกเชน่นัน้มิได้มี
เป้าหมายไปยงัสตรี แตเ่ป้าหมายส าหรับสตรีคือการปกปิด และใน
การวิ่งเหยาะๆ และใส่ผ้าอิห์รอมพาดเฉียงอาจจะเป็นเหตุน าไปสู่
การเผยเอาเราะฮฺ” (อลั-มฆุนีย์ : 3/394) 
 
11. พธีิกรรมหัจญ์ท่ีผู้มีประจ ำเดือนปฏิบัตไิด้และห้ำมปฏิบัติ 
  สตรีท่ีมีประจ าเดือนให้ปฏิบตัิพิธีกรรมหจัญ์ได้ทุกประการ 
ได้แก่การเจตนาเข้าพิธี/อิห์รอม การไปวุกูฟ ณ อะเราะฟะฮฺ การ
ค้างแรม ณ มซุดะลิฟะฮฺ การขว้างเสาหิน ยกเว้นการเฏาะวาฟเวียน
รอบบยัตลุลอฮฺจนกว่าจะสะอาด เพราะท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวแก่ทา่นหญิงอาอิชะฮ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา 
ขณะท่ีเธอมีประจ าเดือนวา่ 

نْ  َغرْيَ  احْلَاجُ  َيْفَعل   َما اْفَعِل »
َ
وِِف  َل  أ ِري َحَتَّ  بِاْْلَيِْت  َتط   «َتْطه 
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ความว่า “จงปฏิบัติเย่ียงคนท าหัจญ์ เพียงแต่เธอจะต้องไม่เวียน
รอบบัยตุลลอฮฺจนกว่าเธอจะสะอาด”(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 
305,5548 และมสุลิม : 2929) 
    

และในสายรายงานของมสุลิม กลา่ววา่ 
وِِف بِاْْلَيِْت َحَتَّ َتْغتَِسِل » ْن َل َتط 

َ
 «فَاقِِْض َما َيْقِِض احْلَاُج َغرْيَ أ

ความว่า “จงปฏิบตัิเย่ียงผู้ประกอบพิธีหจัญ์ เพียงแต่เธอจะต้องไม่
เวียนรอบบยัตลุลอฮฺจนกวา่จะได้อาบน า้ช าระล้างร่างกาย” (บนัทึก
โดยมสุลิม : 2910) 
       

อิมาม อชั-เชากานีย์ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ (นยัลลุเอาฏอรฺ : 
5/49) ว่า “หะดีษบทนี เ้ป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า ห้ามมิให้สตรีท่ี มี
ประจ าเดือนท าการเฏาะวาฟเวียนรอบบยัตลุลอฮฺ จนกว่าเลือดของ
เธอจะหยดุและได้อาบน า้ช าระล้างร่างกายแล้ว และการห้ามได้บ่ง
บอกถึงความเป็นโมฆะท่ีหมายถึงการใช้ไม่ได้ ดังนัน้ การเวียน
รอบบยัตลุลอฮฺของสตรีท่ีมีประจ าเดือนนัน้ เป็นสิ่งท่ีใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็น
ค ากลา่วของบรรดาผู้ รู้สว่นมาก” 
     สตรีท่ีมีประจ าเดือนจะยังไม่มีการสะแอระหว่างเศาะฟา
และมัรวะฮฺ เน่ืองจากการสะแอนัน้ต้องท าหลังจากการเฏาะวาฟ
เท่านัน้  (เฏาะวาฟกุดูมหรือเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ ทัง้สองเป็น 
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เฏาะวาฟภาคบังคับ) เพราะท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ไมเ่คยสะแอนอกจากหลงัการเฏาะวาฟเทา่นัน้ 
   อิมาม อัน-นะวะวีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ 
8/82) ว่า “ประเด็นปัญหา หากเขาสะแอก่อนท่ีจะเฏาะวาฟ การ 
สะแอของเขาจะใช้ไม่ได้ตามทัศนะของเรา และเป็นทัศนะของผู้ รู้
ส่วนมาก และเราเคยน าเสนอจาก อัล-มาวรัดียฺว่า เขาได้รายงาน
มติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งเป็นทัศนะของ 
อิมาม มาลิก, อบ ูหะนีฟะฮฺ และอะห์มดั  
      อิบนุ ล  มุน ซิ รฺ  ไ ด้ เล่ าจากอะฏอ อ์และบางคนจาก
นักวิชาการหะดีษว่า “การสะแอก่อนเฏาะวาฟนัน้ใช้ได้” บรรดา
สหายของเรา (ของอัน -นะวะวีย์) ได้เล่าจากอะฏออ์และดาวูด 
หลกัฐานของเราคือ ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท า
การสะแอหลงัจากเฏาะวาฟ และกลา่ววา่ 

وا » ذ  خ 
ْ
مْ تِلَأ   «َمنَاِسَكك 

ความว่า “จงยึดแบบอย่างของฉันในการท าหัจญ์ของพวกท่าน” 
(บนัทกึโดยมสุลิม : 1324) 
    สว่นหะดีษของอสุามะฮฺ อิบน ุชะรีก กลา่ววา่  

ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  انلَِّبِّ  َمعَ  َخرَْجت   قَاَل   ت ونَه   انلَّاس   فَََكنَ  َحاجًّ
ْ
 يَا:  قَائِل   فَِمنْ  ، يَأ

وَل  ِ  رَس  نْ  َقبَْل  َسَعيْت   اَّللَّ
َ
وَف  أ ط 

َ
وْ  ، أ

َ
ْرت   أ خَّ

َ
وْ  ، َشيْئًا أ

َ
ْمت   أ ول   فَََكنَ  ؟ َشيْئًا قَدَّ مْ  َيق   لَه 

ل   لََعَ  إِلَّ  ، َحَرجَ  ل ، َحَرجَ  ل:  ل   ِعْرَض  اْقََتََض  رَج  ْسِلم   رَج  وَ  م   لكفَذ ، َظالِم   وَه 
ي ِ جَ  اَّلَّ   .وََهلََك  َحرَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3801&idto=3805&bk_no=53&ID=566#docu
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ความว่า “ฉันได้ออกไปท าหจัญ์พร้อมกบัท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ 
แล้วผู้ คนทัง้หลายก็มาหาท่าน บางคนกล่าวว่า โอ้ท่านศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ ฉันสะแอก่อนเฏาะวาฟ หรือท าสิ่งนัน้ก่อน ท าสิ่งนีห้ลงั 
แล้วท่านก็ตอบว่า “ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดนอกจากผู้ ท่ีท าลาย
ช่ือเสียงของมุสลิม โดยท่ีเขาเป็นผู้อธรรม นัน่แหละคือผู้ ท่ีหายนะ
และมีบาป” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 1695) ด้วยสายสืบท่ีถูกต้อง 
ผู้ รายงานหะดีษทุกคนเป็นผู้ รายงานของ อัล-บุคอรีย์และมุสลิม 
นอกจากอสุามะฮฺ อิบนุ ชะรีก เขาคือเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
    และหะดีษบทนีมี้ความเป็นไปได้ตามการอธิบายของอลั-
ค็อฏฏอบีย์ และท่านอ่ืนๆ ว่า "การสะแอก่อนเฏาะวาฟนัน้ คือการ
สะแอหลงัจากเฏาะวาฟกดุมู (เฏาะวาฟเม่ือมาถึง ซึ่งเป็นเฏาะวาฟ
อุมเราะฮ หรือเฏาะวาฟของหัจญ์กิรอน หรืออิฟรอด) ไม่ใช่เฏาะ
วาฟ อิฟาเฎาะฮฺ  (เฏาะวาฟหัจญ์ ) – จบการอ้างค าพูดของ  
อนั-นะวะวีย์  
   ชยัค์มุหมัมดั อลั-อะมีน อชั-ชนักีฏีย์ ได้กล่าวไว้ในหนงัสือ 
(อัฎวาอ์ อัล-บะยาน : 5/252) “พึงทราบเถิดว่า แท้จริงทัศนะของ
นกัวิชาการส่วนมากคือการสะแอจะใช้ไม่ได้ นอกจากหลงัการเฏาะ
วาฟเท่านัน้ ถ้าหากว่าเขาสะแอก่อนเฏาะวาฟ แน่นอนการสะแอ
ของเขาก็ใช้ไม่ได้ ตามทัศนะของนักวิชาการส่วนมาก ซึ่งได้แก่ 
อิมามทัง้ส่ีท่าน อลั-มาวรัดียฺ และท่านอ่ืนๆ ได้รายงานมติเอกฉันท์
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ของปวงปราชญ์ในเร่ืองดงักล่าว”  หลงัจากนัน้ ชยัค์อชั-ชนักีฏีย์ได้
อ้างค าพูดของอัน-นะวะวีย์ ดังท่ีกล่าวก่อนนี ้และชัยค์ได้ชีแ้จง
เก่ียวกับหะดีษของ อิบนุ  ชะรีก โดยอธิบายค าท่ีว่า สะแอก่อน 
เฏาะวาฟนัน้คือสะแอก่อนเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ (เฏาะวาฟหัจญ์) 
ซึ่งเป็นรุก่นหลักส าคัญของหัจญ์  และก็ไม่ได้ขัดแย้งว่าเขาสะแอ
หลงัเฏาะวาฟกดุมู ซึง่มิใชรุ่ก่นของหจัญ์”  
    อิบนุ กุดามะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนงัสือ (อลั-มุฆนีย์ : 5/240) 
“การสะแอนัน้อยู่หลงัการเฏาะวาฟ การสะแอจะใช้ไม่ได้นอกจาก
จะต้องเฏาะวาฟก่อน ดงันัน้หากเขาท าการสะแอก่อน ก็ใช้ไม่ได้ น่ี
คือทัศนะของมาลิก อัช -ชาฟิอีย์ และสหายของอบูหะนีฟะฮฺ 
ส่วนอลั-อะฏออ์ กล่าวว่าใช้ได้ และมีรายงานจากอะห์มดัว่า ถือว่า
ใช้ได้หากเขาลืม และใช้ไม่ได้หากเขาตัง้ใจ เ น่ืองจากเม่ือท่าน 
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ถูกถามเก่ียวกับการกระท า
ก่อนและหลงั ในขณะท่ีขาดความรู้และลืม ท่านก็กล่าวว่า “ไม่เป็น
บาปแตป่ระการใด” 
   และต้องให้น า้หนกักับทศันะท่ีหนึ่ง เน่ืองจากท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สะแอหลังจากเฏาะวาฟ และได้
กลา่ววา่ “จงยดึแบบอยา่งของฉนัในการท าหจัญ์ของพวกท่าน”   
 จากท่ีกล่าวมาเป็นท่ีรับรู้ได้ว่า แท้จริงหะดีษท่ีถูกอ้างเป็น
หลกัฐานว่าการสะแอก่อนการเฏาะวาฟใช้ได้นัน้ ในหะดีษไม่มีสิ่ง
ใดท่ีเป็นหลกัฐาน เน่ืองจากมีความเป็นไปได้หนึง่จากสองประการนี ้ 
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 หน่ึง อาจจะเก่ียวกับผู้ ท่ีสะแอก่อนเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ 
และเขาได้สะแอเพ่ือเฏาะวาฟกุดมูมาแล้ว ดงันัน้การสะแอของเขา
จงึอยูห่ลงัจากเฏาะวาฟนัน่เอง  
 สอง หรือมีความเป็นไปได้วา่หะดีษจ ากดัเฉพาะส าหรับผู้ ท่ี
ไมรู้่หรือลืมโดยมิได้ตัง้ใจ และท่ีฉันได้อธิบายยาวในปัญหานี ้เพราะ
ในปัจจุบันได้มีผู้ ชีข้าดปัญหาศาสนาว่า อนุญาตให้สะแอก่อน 
เฏาะวาฟได้ อลัลอฮลุมสุตะอาน 
   ค ำเตือน หากสตรีได้เฏาะวาฟเสร็จแล้ว จากนัน้เธอก็มี
ประจ าเดือน ในสภาพเช่นนีเ้ธอจะท าการสะแอได้ เน่ืองจากการ 
สะแอนัน้ไมมี่เง่ือนไขวา่จะต้องมีความสะอาด 
      อิ บ นุ  กุ ด าม ะ ฮฺ  ก ล่ า ว ใน  (อั ล -มุฆ นี ย์  : 5/246) ว่ า 
นกัวิชาการส่วนมากมีความเห็นว่า ความสะอาดไม่ใช่เง่ือนไขของ
การสะแอ และส่วนหนึ่งจากผู้ รู้ท่ีมีทศันะเช่นนี ้คือ อะฏออ์, มาลิก, 
อชั-ชาฟีอีย์ , อบ ูเษารฺ และสหายของอบ ูหะนีฟะฮฺ   

อบู ดาวูดได้กล่าวว่า “ฉันได้ยินอะห์มัด บิน หันบลั กล่าว
ว่า “เม่ือสตรีได้เฏาะวาฟแล้ว หลังจากนัน้เธอมีประจ าเดือน ก็ให้
เธอสะแอ จากนัน้เธอก็ออกเดนิทางกลบัภมูิล าเนา”   
 และมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ และอมุมุ สะละมะฮฺ 
ทัง้สองได้กลา่ววา่  

ة   َطافَِت  إَذا»
َ
ْف  َحاَضْت  ث مَّ  َرْكَعتنَْيِ  َصلَّْت  ث مَّ  بِاْْلَيِْت  الَْمْرأ َفا َبنْيَ  فَلْتَط   «َوالَْمْرَوةِ  الصَّ
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ความหมาย “เม่ือสตรีได้เฏาะวาฟและละหมาดสองร็อกอะฮฺแล้ว 
(สุนนะฮฺหลังเฏาะวาฟ) จากนัน้เธอมีประจ าเดือน เธอก็จงสะแอ
ระหว่างเศาะฟาและมัรวะฮฺต่อไปได้” (บันทึกโดยอัล -อัษร็อม 
ถ่ายทอดโดยอิบน ุอบ ีชยับะฮฺ : 14396)  
 
12. อนุโลมให้สตรีออกจำกมุซดะลิฟะฮกฺ่อน 
     อนุญาตให้สตรีและคนอ่อนแอออกจากมุซดะลิฟะฮฺก่อน
คนทั่วไป หลังจากท่ีดวงจันทร์ได้หายไปจากขอบฟ้าแล้ว และ
อนุญาตให้ขว้างเสาหินต้นแรกเม่ือได้ไปถึงมีนา อนัเน่ืองจากเกรง
วา่เธอจะได้รับความเดือดร้อนจากความแออดั 
   อิบนุ กุดามะฮฺ ได้กล่าวไว้ใน (อลั-มุฆนีย์ : 5/286) ว่า “ไม่
เป็น ไรในการท่ี จะให้ คนอ่อนแอและกลุ่ มสต รีได้ ออกจาก 
มซุดะลิฟะฮฺก่อน” และส่วนหนึ่งจากผู้ ท่ีให้คนในครอบครัวท่ีอ่อนแอ
ได้ออกก่อน ได้แก่ อับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟฺ และท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ และผู้ ท่ีมีทศันะเชน่นี ้คือ อะฏออ์, อษั-เษารีย์, อชั-ชาฟิอีย์
, อบู เษารฺ และสหายของอบู หะนีฟะฮฺ และเราไม่ทราบว่ามีผู้ ใดมี
ความเห็นขดัแย้ง เพราะว่าในการให้ออกก่อนนัน้เป็นการผ่อนปรน
แก่พวกเขา และป้องกันความล าบากท่ีเกิดจากการแออดั และเป็น
การตามแบบอยา่งของทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั”  
    อิมาม อชั-เชากานีย์ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ (นยัลลุเอาฏอรฺ : 
5/70) ว่า หลกัฐานตา่งๆ ได้บง่ชีว้่า เวลาของการขว้างเสาหินนัน้คือ
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หลงัจากดวงอาทิตย์ขึน้ ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการผ่อนปรนแก่เขา และ
ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการผ่อนปรน เช่น บรรดาสตรีและผู้ ท่ีอ่อนแอก็
อนโุลมให้ขว้างก่อนหน้านัน้ได้” 
    อิมาม อนั-นะวะวีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ : 
8/125) ว่า  “อัช -ชาฟิ อี ย์  และบรรดาสหายของเรา กล่าวว่า 
แบบอย่างของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือให้น า
บรรดาสตรีและผู้ ท่ีอ่อนแอออกจากมซุดะลิฟะฮสูมี่นาก่อน หลงัจาก
ท่ีเลยเท่ียงคืนไปแล้ว เพ่ือให้พวกเขาจะได้ขว้างเสาหินต้นแรก
ก่อนท่ีจะมีการแออดัของผู้คน” - หลงัจากนัน้เขา (อนั-นะวะวีย์) ได้
ยกหลกัฐานจากหะดีษมาอ้างอิง 
 
13. กำรตัดผมของสตรี 
   สตรีจะตัดผมของเธอในการประกอบพิ ธี หัจญ์ และ 
อุมเราะฮฺโดยตัดส่วนปลายของเส้นผมปริมาณข้อนิว้มือส่วนบน 
และไมอ่นญุาตให้โกนศีรษะ  
    อิบน ุกดุามะฮฺ กล่าวใน (อลั-มฆุนีย์ : 5/310) ว่า “และสิ่งท่ี
ถูกบัญญัติแก่สตรีนัน้คือการตัดผม ไม่ใช่การโกน ซึ่งไม่มีความ
ขดัแย้งอนัใดในเร่ืองดงักล่าว อิบนลุ มนุซิร กล่าวว่า “ปวงปราชญ์มี
มติเป็นเอกฉันท์ในเร่ืองนี ้เน่ืองจากการโกนศีรษะส าหรับสตรีนัน้
เป็นการท าให้เสียโฉม” มีหะดีษจาก อิบนุ อบับาส เราะฎิยัลลอฮุ
อนัฮ ุทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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 «اتلَّْقِصري النَِّساءِ  لََعَ  إِنََّما  َحلْق   النَِّساءِ  لََعَ  لَيَْس »

ความวา่ “ไม่มีการโกนศีรษะส าหรับบรรดาสตรี แท้จริงส าหรับพวก
เธอคือมีการตดัเทา่นัน้” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 1984)  
  

และจากอะลี เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ 
ول   َنََه   َرأَسَها الَمْرأة   ََتِْلَق  أنْ  - وسلم عليه اهلل صَل - اهللِ  رس 

ความว่า “ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามมิให้
สตรีโกนศีรษะของเธอ” (บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย์  : 914) 
   

อิมาม อะห์มัด  กล่าวว่า “ให้ เธอตัดออกจากทุกเปีย 
ปริมาณหนึ่งข้อนิว้มือส่วนบน” ซึ่งเป็นทัศนะของอิบนุ อุมัรฺ, อัช-
ชาฟิอีย์, อิสหาก และอบ ูเษารฺ  
   และอบู ดาวูด กล่าวว่า “ฉันได้ยินอิมามอะห์มัดถูกถาม
เก่ียวกับสตรีว่าเธอจะตดัผมทั่วศีรษะใช่หรือไม่? ท่านตอบว่า ใช ่
โดยท่ีเธอรวบผมของเธอไปยงัท้ายทอย แล้วตดัปลายผมประมาณ
หนึง่ข้อนิว้มือ”  
   อิ ม าม  อัน -น ะวะ วี ย์  ไ ด้ ก ล่ า ว ใน  (อั ล -มั จ ญ์ มู อฺ  : 
8/150,154) ว่า “ปวงปราชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์วา่ สตรีมิถกูสัง่ใช้ให้
โกนศีรษะ แต่หน้าท่ีของเธอนัน้คือการตัดผมบนศีรษะของเธอ...
เพราะการโกนเป็นสิ่งท่ีถกูอตุริในศาสนาส าหรับพวกเธอ และท าให้
เสียโฉม” 
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14. กำรเปลือ้งอิห์รอมของสตรีที่มีประจ ำเดือน 
     เม่ือสตรีท่ีมีประจ าเดือนได้ขว้างเสาหินต้นแรก(ญัมเราะฮฺ 
อะเกาะบะฮฺ) และได้ตดัผมของเธอแล้ว เธอก็สามารถปลดเปลือ้ง
(ตะหลัลลุ)จากพิธีหจัญ์ได้ และสิ่งท่ีเคยต้องห้ามปฏิบตัเิก่ียวกบัการ
ท าหัจญ์ก็จะกลายเป็นท่ีอนุญาต เพียงแต่เธอยังไม่เป็นท่ีอนุญาต
ส าหรับสามี ดงันัน้ จึงไม่อนญุาตให้มีเพศสมัพนัธ์ จนกว่าเธอจะได้
เฏาะวาฟอิฟาเฏาะฮฺเสียก่อน ถ้าหากมีเพศสมัพนัธ์ในระหว่างนัน้ ก็
จ าเป็นท่ีเธอจะต้องจา่ยคา่ชดเชย คือการเชือดแพะหรือแกะหนึ่งตวั
ท่ีมักกะฮฺโดยแจกจ่ายให้แก่ผู้ ขัดสนในเขตมักกะฮฺ เพราะว่าการ
กระท าดงักลา่วได้เกิดขึน้หลงัจากการปลดเปลือ้งครัง้ท่ีหนึง่แล้ว 
 
15. มีประจ ำเดือนหลังจำกเฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮ ฺ 
   เม่ือสตรีมีประจ าเดือนหลังจากเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺแล้ว 
เธอสามารถเดนิทางเม่ือไหร่ก็ได้ตามความประสงค์ และเธอไม่ต้อง
เฏาะวาฟอ าลา(วะดาอฺ)อีกต่อไป เน่ืองจากหะดีษของท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่ 

نَّ 
َ
َيي  بِنَْت  َصِفيَّةَ  أ ولِ  َذلَِك  فََذَكْرت   َحاَضْت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  انلَِّبِّ  َزْوجَ  ح   لَِرس 

 ِ َحابَِست نَا»: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اَّللَّ   َصَلَّ  اَّللَّ
َ
فَاَضْت  قَدْ  إِنََّها قلت ،«؟ يِهَ  أ

َ
 فَاَل »:  قَاَل  أ

 «إَِذنْ 

ความว่า เศาะฟียะฮฺ บินตุ หุยัย ได้มีประจ าเดือนหลังจากเฏาะ
วาฟอิฟาเฎาะฮฺแล้ว ฉันจึงบอกเร่ืองดังกล่าวแก่ท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แล้วท่านเราะสลูก็กล่าววา่ “เธอจะมา
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ขดัขวางเรามิให้กลบัมะดีนะฮฺหรือ?” ฉัน(อาอิชะฮ)กล่าวว่า โอ้ท่าน
เราะสูลุลอฮฺ  แท้จริงเธอได้เข้าสู่มักกะฮฺและเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีประจ าเดือนหลงัจากเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ 
ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “ถ้าเช่นนัน้ก็ให้
เธอเดนิทางได้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 1733 และมสุลิม : 3209) 
    

และจากอิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุกลา่ววา่ 
ِمرَ 

 
نْ  انلَّاس   أ

َ
ونَ  أ نَّه   إلَّ  ، بِاْْلَيِْت  َعْهِدِهمْ  آِخر   يَك 

َ
َف  أ فِّ ةِ  َعنْ  خ 

َ
  احْلَائِِض  الَْمْرأ

ความว่า “ผู้คนทัง้หลายถกูใช้ให้ท าภารกิจสดุท้ายพวกของเขาด้วย
การเฏาะวาฟบัยตุลลอฮฺ เพียงแต่ถูกผ่อนปรนให้แก่สตรีท่ี มี
ประจ าเดือน” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ :1755 และมสุลิม : 3207) 
    

และมีรายงานจากอิบนุ  อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
เชน่เดียวกนั กลา่ววา่ 

َص  نْ  لِلَْحائِِض  رََخَّ
َ
رَ  أ نْ  َقبَْل  تَْصد 

َ
وَف  أ  اْْلِفَاَضةِ  يِف  َطافَْت  قَدْ  ََكنَْت  إَِذا َتط 

ความว่า “ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ผ่อนปรนแก่
สตรีท่ีมีประจ าเดือนให้ออกเดินทางก่อนท่ีจะเฏาะวาฟอ าลา เม่ือ
เธอได้เฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺแล้ว” (บนัทกึโดยอะห์มดั : 3505) 
        

อิมาม อัน-นะวะวีย์ได้กล่าวใน (อัล-มัจญ์มูอฺ  : 8/281)  
อิบนุล มุนซิร กล่าวว่า “และบรรดาผู้ รู้ทั่วไปก็ได้กล่าวเช่นนี ้ส่วน

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=699&idto=700&bk_no=80&ID=463#docu
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หนึ่งจากพวกเขาได้แก่  มาลิก, อะห์มัด, อิสหาก, อบู เษารฺ, อบ ู 
หะนีฟะฮฺ และทา่นอ่ืนๆ”  
    อิบนุ กุดามะฮ (อัล-มุฆนีย์ : 3/65) กล่าวว่า “น่ีคือทัศนะ
ของบรรดานกันิติศาสตร์อิสลามส่วนมากจากเมืองตา่งๆ และกล่าว
ว่า...บทบัญญัติ เก่ียวกับผู้ ท่ี มี เลือดหลังคลอด ก็เหมือนกับ
บทบัญญัติ ท่ี เก่ียวกับผู้ ท่ี มีประจ าเดือน เพราะบัญญัติต่างๆ 
เก่ียวกบัเลือดหลงัคลอด คือบทบญัญัตขิองเลือดประจ าเดือนในสิ่ง
ท่ีบงัคบั และสิ่งท่ีไมต้่องท า”  
 
16. กำรเยือนมัสญิดนะบะวีย์ 
    ส่งเสริมให้สตรีไปเยือนมัสญิดนะบะวีย์ ณ นครมะดีนะฮฺ
เพ่ือละหมาดและท าการเคารพภักดีต่างๆ (ไปพร้อมกับมะห์ร็อม) 
แต่ไม่อนุญาตให้เย่ียมสุสานของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั เน่ืองจากเธอถกูห้ามจากการเย่ียมสสุาน 
   ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อาล อชั-ชัยค์ ผู้ ชีข้าดปัญหา
ศาสนาแห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า “ความถูกต้องใน
ประเด็นนีคื้อห้ามมิให้สตรีเย่ียมสสุานของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั เน่ืองจากเหตผุลสองประการ 
 หน่ึง ความครอบคลุมของหลักฐานท่ีห้าม และเม่ือมี
หลักฐานท่ีครอบคลุมแล้ว ก็ไม่อนุญาตแก่คนใดมาหาข้อยกเว้น 
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นอกจากจะมีหลกัฐานอ่ืนมารองรับ อีกประการหนึ่งก็คือ เหตผุลท่ี
ห้ามเย่ียมสสุานก็ยงัคงมีอยู”่ (ด ูมจัญ์มอฺูฟะตาวา : 3 /239) 
    ชยัค์ อบัดลุอะซีซ บิน บาซ กล่าวไว้ในหนงัสือการท าหจัญ์
ของท่าน เม่ือกล่าวถึงการเย่ียมสุสาน ส าหรับคนท่ีเย่ียมมัสญิด
นะบะวีย์วา่ “การเย่ียมสสุานถกูบญัญัติเฉพาะส าหรับผู้ชายเท่านัน้ 
ส่วนสตรีไม่มีบทบัญญัติให้เย่ียมสุสานเลย ดงัท่ีมียืนยันจากท่าน
เราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ว่าท่านสาปแช่งบรรดาสตรีท่ี
เย่ียมสสุาน และผู้สร้างมสัญิดและประดบัไฟบนสสุาน ส่วนการมุ่ง
ไปยงัมะดีนะฮเพ่ือละหมาดในมัสญิดของท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเพ่ือท าการภักดีอ่ืนๆ นัน้ ถูกบญัญัติให้แก่
ทกุคน” (อตั-ตะห์กีก วลั-อีฎอหฺ : หน้า 19)  
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บทที่ 9 

บัญญัตว่ิำด้วยกำรเป็นสำมีภรรยำ และ
กำรสิน้สภำพ 

 
 
อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ۦٓ  َوِمنأ  ﴿ تِهِ َيى نأ  َءا
َ
نأ  َلُكم َخلَقَ  أ نُفِسُكمأ  ّمِ

َ
ج   أ َوى زأ

َ
ُكُنوٓ  اأ هَ  ا  ّلِتَسأ َّلأ  َوَجَعَل  اِإ

ة   بَيأَنُكم َود  ًَة   م  ىلَِك  ِف  إِن   َورَۡحأ م  ّلِقَ  ٓأَلَيىت   َذ  [  ٢١: الروم] ﴾ ٢١ ُرونَ َيَتَفك   وأ
ความว่า “และส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆ แห่งอานุภาพของ
พระองค์ คือพระองค์ได้ทรงสร้างคู่ครองแก่พวกเจ้า ซึ่งมาจากพวก
เจ้าเอง เพ่ือพวกเจ้าจะได้มีความสขุกบัพวกเธอ และพระองค์ได้ทรง
ท าให้มีขึน้ระหวา่งหมู่พวกเจ้า ซึ่งความรักและความเมตตา แท้จริง
ในสิ่งดังกล่าวนัน้  ย่อมเป็นสัญญาณต่างๆ ส าหรับกลุ่มชนท่ี
ใคร่ครวญ” (อรั-รูม : 21) 
 

نِكُحوا   ﴿
َ
َيىَمى  َوأ

َ ۡلأ ىلِِحيَ  ِمنُكمأ  ٱ ُكمأ  ِمنأ  َوٱلص  ِ  ِعَباِد  ُكوُنوا  يَ  إِن ُكمأ  ِإَوَمآئ
نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  ُ  ُيغأ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ ُ  فَضأ  [  ٣٢:  انلور] ﴾ ٣٢ يم  َعلِ  َوىِسع   َوٱّلل 

ความว่า “และจงสมรสให้แก่ผู้ เป็นโสดจากหมู่พวกเจ้า และบรรดา
คนดีจากทาสชายและทาสหญิงของพวกเจ้า หากพวกเขายากจน 
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อัลลอฮฺจะท าให้พวกเขามั่งมี ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ 
และอลัลอฮฺ ทรงเป็นผู้กว้างใหญ่ไพศาล ทรงรอบรู้เสมอ” (อนั-นูรฺ : 
32) 
    

อิมาม อิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า “น่ีคือค าสั่งให้จัดการสมรส 
แท้จริง ผู้ รู้กลุ่มหนึ่งมีความเห็นวา่ การสมรสนัน้เป็นภาคบงัคบัแก่ผู้
ท่ีมีความสามารถ โดยยดึหลกัฐานจากหะดีษท่ีว่า 

ْج » ْم اْْلَاَءَة فَلْيَََتَوَّ بَاِب َمْن اْستََطاَع ِمنْك  ْحَصن  يَا َمْعرَشَ الشَّ
َ
َغُض لِلْبَََص َوأ

َ
فَإِنَّه  أ

ْوِم فَإِنَّه  ََل  وَِجاء     «لِلَْفْرِج َوَمْن لَم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصَّ
ความว่า “โอ้บรรดาคนหนุ่มทัง้หลาย ผู้ ใดจากหมู่พวกเจ้าถึงวัยท่ี
สามารถมีเพศสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายในการสมรส เขาจงท าการ
สมรส เพราะการสมรสนัน้ท าให้ลดสายตาจากการมองสิ่งต้องห้าม 
และรักษาอวยัวะเพศให้บริสุทธ์ิย่ิงกว่า และผู้ ใดไม่มีความสามารถ 
เขาจงถือศีลอด เพราะการถือศีลอดนัน้เป็นสิ่งป้องกันส าหรับเขา” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5065 และมสุลิม : 3384 จากอิบน ุมสัอดู) 
   หลังจากนัน้ท่านได้กล่าวถึงการสมรสว่าเป็นสาเหตุของ
ความมัง่มี โดยยดึหลกัฐานท่ีวา่ 

نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن﴿ ُ  ُيغأ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ  [  ٣٢:  انلور] ﴾فَضأ
ความว่า “หากพวกเขายากจน อัลลอฮฺจะท าให้พวกเขามั่งมี ด้วย
ความโปรดปรานของพระองค์” (อนั-นรฺู : 32)  
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    และมีรายงานจาก อบู บกัรฺ อศั-ศิดดีก เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ 
กล่าวว่า “ท่านทัง้หลายจงเช่ือฟังอัลลอฮฺในการสมรสตามท่ี
พระองค์ทรงสัง่ใช้ แล้วพระองค์จะให้ความมัง่มีท่ีพระองค์สญัญาไว้
แก่พวกทา่นได้ลลุว่ง อลัลอฮฺตรัสวา่ 

نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن﴿ ُ  ُيغأ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ  [  ٣٢:  انلور] ﴾فَضأ
ความว่า “หากพวกเขายากจน อลัลอฮฺจะท าให้พวกเขามั่งมี ด้วย
ความโปรดปรานของพระองค”์ (อนั-นรฺู : 32) 
   

และมีรายงานจากอิบนุ มสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ กล่าวว่า 
“ทา่นทัง้หลายจงแสวงหาความมัง่มีในการแตง่งานเถิด อลัลอฮฺตรัส
วา่ หากว่าพวกเขายากจน อลัลอฮฺจะท าให้พวกเขามัง่มี ด้วยความ
โปรดปรานของพระองค์ และอลัลอฮฺทรงกว้างใหญ่ไพศาล ทรงรอบ
รู้เสมอ” (รายงานโดยอิบนุ-ญะรีร) และในท านองเดียวกันนี ้อัล-
บะฆอวีย์ก็ได้รายงานจากอมุรฺั (อิบน ุกะษีรฺ : 5/94 -95) 
   ชยัคุลอิสลาม อิบนุ ตยัมียะฮฺ กล่าวว่า “อัลลอฮฺได้อนุมัติ
การสมรสแก่บรรดาผู้ศรัทธา การหย่าร้าง และการสมรสกับสตรีท่ี
ถกูหย่า หลงัจากท่ีเธอได้สมรสกบัชายอ่ืน ในขณะท่ีชาวคริสต์ห้าม
การแต่งงานกับคนท่ีเคยสมรสกับชายอ่ืน และผู้ ใดท่ีพวกเขา
อนุญาตให้สมรสแล้ว พวกเขาก็จะไม่อนุญาตให้ท าการหย่าร้าง 
ในขณะท่ีชาวยิวอนุญาตให้มีการหย่าร้าง แต่เม่ือสตรีท่ีถูกหย่าได้
ไปสมรสกับคนอ่ืน เธอก็เป็นท่ีต้องห้ามส าหรับสามีเดิม ในทัศนะ
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ของพวกเขา ในขณะท่ีชาวคริสต์นัน้ไม่มีการหย่าร้าง ณ ท่ีพวกเขา 
และชาวยิวนัน้ไม่มีการคืนดีกนั หลงัจากท่ีเธอได้ไปสมรสกบัคนอ่ืน 
ในขณะท่ีอัลลอฮฺได้อนุมัติแก่บรรดาผู้ ศรัทธาซึ่งสิ่งนีแ้ละสิ่งนัน้” 
(มจัญ์มอฺู ฟะตาวา : 32/90) 
   อิบนุล ก็อยยิม กล่าวแจกแจงถึงประโยชน์ของการมี
เพศสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งจากวตัถุประสงค์ของการสมรสว่า แท้จริง
การมีเพศสมัพนัธ์นัน้ถกูก าหนดขึน้เพราะเหตผุล 3 ประการ ซึง่เป็น
เป้าหมายหลกั 
   หน่ึง รักษาไว้ซึ่งการสืบเชือ้สาย และการคงอยู่ของมนษุย์
ไปจนกระทัง่ครบจ านวนท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดไว้  
   สอง น าเอาน า้ออกจากร่างกาย ซึ่งจะท าให้เกิดอันตราย
หากกกัเก็บไว้ 
   สำม ขจัดก าหนัดและอารมณ์ใคร่ทางเพศ การได้ลิม้รส
ความสขุ และมีความส าราญกบัความโปรดปรานของอลัลอฮฺ 
      กำรสมรสมีประโยชน์มำกมำย ที่ส ำคัญท่ีสุดได้แก่ : 
 -  ป้องกันจากการผิดประเวณี และยบัยัง้จากการมองสิ่งท่ี
ต้องห้าม 
  -  ท าให้ได้มาซึง่เชือ้สาย และรักษาไว้ซึง่วงศ์ตระกลู 
  -  ท าให้เกิดความสุขระหว่างสามีภรรยา และมีความสงบ
ทางอารมณ์ 
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  -  ความร่วมมือระหวา่งสามีภรรยาในการสร้างครอบครัวท่ี
ดี ซึง่ครอบครัวท่ีดีนัน้เปรียบเสมือนกบัอิฐก้อนหนึง่ของสงัคม 
    -  สามีท าหน้าท่ีดูแลและปกป้องภรรยา และภรรยา
ปฏิบตัิงานภายในบ้าน และปฏิบตัิหน้าท่ีของเธอในการใช้ชีวิต ซึ่ง
ต่างค ากล่าวอ้างของบรรดาศัตรูว่าเธอมีส่วนร่วมกับสามีในการ
ท างานนอกบ้าน พวกเขาจึงน าเธอออกไปนอกบ้านของเธอ ถอด
ถอนเธอออกจากหน้าท่ีท่ีเหมาะสม และมอบหมายงานคนอ่ืนให้กบั
เธอ และมอบงานของเธอให้แก่คนอ่ืน ระบบครอบครัวจึงขาด
เสถียรภาพ และเกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างสามีภรรยา ซึ่ง
บ่อยครัง้น าสู่การหย่าร้าง หรืออยู่ร่วมกันด้วยความเจ็บปวดและ
ทกุข์ทรมาน (อลั-ฮดัย์ อนั-นะบะวีย์ : 3/149)  
  ชัยค์ มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ กล่าวไว้ในต ารา
อธิบายความหมายอัลกุรอาน (อัฎวาอ์ อลั-บะยาน : 3 /422) “พึง
ทราบเถิด –ขออัลลอฮฺโปรดชีน้ าฉันและท่าน เพ่ือสิ่งท่ีพระองค์รัก
และพอพระฤทัย- แท้จริงปรัชญาท่ีค้านกับอิสลาม ซึ่งมีความ
ผิดพลาดและล้มเหลว ขัดแย้งกับความรู้สึก สติปัญญา ค้านกับ
โองการของอลัลอฮฺท่ีมาจากฟากฟ้า และค้านกบับญัญัติของผู้ทรง
สร้าง โดยพยายามอ้างว่าต้องการให้มีความเสมอภาคระหว่างสตรี
กบัผู้ชาย ในทุกบทบญัญัติและในเวทีตา่งๆ นัน้ ล้วนแล้วท าให้เกิด
ความเส่ือมเสีย และท าให้เกิดความบกพร่องในระบบสงัคมมนษุย์ 
ซึง่ทกุคนสามารถรับรู้ได้ นอกจากคนท่ีอลัลอฮฺให้สติปัญญาของเขา
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มืดบอด ทัง้นี เ้น่ืองจากอัลลอฮฺให้ผู้ หญิ งมีลักษณะพิ เศษ ซึ่ง
เหมาะสมท่ีจะมีสว่นร่วมในการสร้างสงัคมมนษุย์ –ความเหมาะสม
ท่ีไม่มีใครท าแทนได้ เช่น การตัง้ครรภ์ การคลอด การให้นม การ
เลีย้งดลููก การดแูลบ้าน การท างานภายในบ้านอนัประกอบไปด้วย
การปรุงอาหาร การนวดแป้ง การปัดกวาดบ้าน และอ่ืนๆ และงาน
เหล่านีท่ี้เธอปฏิบตัิเพ่ือสงัคมมนุษย์ภายในบ้านนัน้ มีความมิดชิด 
และปกป้องแก่เธอ มีความบริสทุธ์ิผดุผ่อง รักษาเกียรติ และคณุค่า
ตา่งๆ ของการเป็นมนษุย์ ซึ่งการปฏิบตัิงานของเธอนัน้ไม่น้อยกว่า
การหารายได้ของผู้ชายเลย 
   ดงันัน้ ค ากล่าวอ้างของบรรดาผู้ปฏิเสธท่ีโง่เขลาและพวก
พ้องว่า แท้จริงสตรีนัน้มีสิทธ์ิในการท างานนอกบ้านเหมือนกับ
ผู้ชาย ทัง้ท่ีในเวลาตัง้ครรภ์ให้นมลกูและอยู่ไฟ เธอไม่สามารถท่ีจะ
ท างานใดซึ่งมีความยากล าบากได้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีประจกัษ์ชดั เม่ือเธอ
และสามีได้ออกท างานนอกบ้าน งานบ้านทัง้หมดก็บกพร่องไม่ว่า
จะเป็นการดแูลลกูๆ ท่ียงัเล็ก การให้นมแก่ลกูท่ีอยู่ในวยัให้นม และ
การจดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมแก่สามีเม่ือกลบัมาจากท างาน 
ถ้าหากว่าเขาได้ว่าจ้างคนหนึ่งคนใดมาท าหน้าท่ีแทนเธอ คนนัน้ก็
ย่อมอยู่เฉยๆ ภายในบ้านร้าง ซึ่งสตรีไม่ยอมอยู่กับบ้าน สุดท้ายก็
ลงรอยเดิมคือการออกนอกบ้าน และการปล่อยปละละเลยของสตรี 
ท าให้เกิดการสญูเสียเกียรตแิละศาสนา” 
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   โอ้สตรีผู้ศรัทธา เธอจงย าเกรงอลัลอฮฺเถิดและอย่าหลงการ
โฆษณาชวนเช่ือนี ้เพราะสภาพของบรรดาสตรีท่ีโดนหลอกนัน้ คือ
หลักฐานท่ีบ่งบอกถึงความเส่ือมเสียและความล้มเหลวได้ดีท่ีสุด 
ในขณะท่ีประสบการณ์เป็นหลกัฐานท่ีดียิ่ง  
    ดงันัน้ จงรีบแตง่งานเถิดโอ้พ่ีน้องผู้ศรัทธา ตราบใดท่ีเธอยงั
เป็นหญิงสาว เป็นท่ีปรารถนาของผู้คน อยา่ได้ประวิงเวลาเน่ืองจาก
การศึกษาต่อหรือท างาน  เพราะแท้จริงการแต่งงานท่ีลงตวั จะมี
ความผาสกุและสบาย ซึง่ทดแทนการเรียนและการงานได้ การเรียน
และต าแหน่งหน้าท่ีไม่สามารถทดแทนการแตง่งานได้ แม้จะสูงสกั
ปานใดก็ตาม 
    จงปฏิบัติหน้าท่ีภายในบ้านของเธอ และจงดูแลลูกๆ 
เพราะน่ีคืองานหลกัของเธอ ซึ่งส่งผลในการใช้ชีวิตของเธอ อย่าได้
แสวงหาสิ่งอ่ืนมาแลกเปล่ียน เพราะไม่มีสิ่งใดเทียบได้ เธออย่า
ปล่อยให้โอกาสการแต่งงานกบัคนดีๆ หลดุลอยไป เพราะท่านเราะ
สลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

مْ  إَِذا» ل َقه   ِدينَه   تَرَْضْونَ  َمنْ  جاَءك  نْ  َتْفَعل وا إِلَّ  ،وه  ح  كِ فَانْ  وَخ  رِْض، يِف  فِتْنَة   تَك 
َ
 األ

 «َوفََساد  
ความวา่ “เม่ือมีคนท่ีพวกท่านพอใจในศาสนาของเขา และมารยาท
ของเขาได้เข้ามาสู่ขอยังพวกท่าน ก็จงจัดการแต่งงานให้กับเขา 
หากพวกท่านไม่กระท าแล้ว ก็จะมีความยุ่งเหยิงและความเสียหาย
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บนแผ่นดิน” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ : 1085 โดยมีหะดีษอ่ืนๆ มา
สนบัสนนุในความถกูต้อง) 
   
สภำพของสตรีที่จะแต่งงำนด้วย 

มี 3 สภาพด้วยกัน บางครัง้เป็นสาวพรหมจรรย์ท่ียังไม่
บรรลศุาสนภาวะ หรือสาวพรหมจรรย์ท่ีบรรลศุาสนภาวะแล้ว หรือ
เป็นสตรีท่ีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว และแต่ละประเภทจะมี
บทบญัญตัเิฉพาะ 
 1. สำวพรหมจรรย์ซึ่งยังไม่บรรลุศำสนภำวะ   
   ผู้ รู้ไม่มีการขัดแย้งกันว่า พ่อของเธอมีสิทธ์ิท่ีจัดการสมรส
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเธอ เน่ืองจากสถานะของเธอยังให้การ
อนุญาตไม่ได้ (เพราะเป็นผู้ เยาว์) เพราะอบูบกัรฺได้จดัการแต่งงาน
ท่านหญิงอาอิชะฮฺให้แก่ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ในขณะท่ีเธอมีอายุ 6 ขวบ และให้เธอได้อยู่ร่วมห้องหอกับท่านใน
ขณะท่ีเธอมีอายุ 9 ขวบ” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ : 3896 และมสุลิม 
: 3464) 
   อิมาม อชั-เชากานีย์ กล่าวไว้ในหนังสือ (นัยลุลเอาฏอรฺ : 
6/128-129) ในหะดีษข้างต้นเป็นหลักฐานว่าอนุญ าตให้พ่อ
แต่งงานลกูสาวก่อนท่ีจะบรรลุศาสนภาวะได้ และอชั-เชากานีย์ยงั
กล่าวอีกว่า ในหะดีษข้างต้นบ่งบอกชีว้่า อนุญาตให้แต่งงาน
เด็กผู้ หญิงท่ียังเยาว์วัยให้แก่ชายท่ีมีอายุมากได้ ซึ่งอิมามอัล- 
บคุอรีย์ ได้ตัง้ช่ือบทในต าราหะดีษเช่นนัน้ และได้น าเอาหะดีษของ
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ท่านหญิงอาอิชะอฺมาอ้างอิง และอิบนุ หะญัรฺ ได้อ้างมติเอกฉันท์
ของปวงปราชญ์ ไว้ในหนงัสือฟัตหลุบารีย์ของทา่น  
    อิบน ุกดุามะฮฺ ได้กลา่วไว้ในอลั-มฆุนีย์ (6/487) “บรรดาผู้ รู้
ทุกคนท่ีเราได้จดจ ามาจากพวกเขา มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า อนุญาต
ให้พ่อแตง่งานลกูสาวท่ียงัเยาว์วยัโดยมิต้องขออนญุาตได้ เม่ือแต่ง
ให้กบับคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมกนั”  
    ฉนั (ชยัค์เฟาซาน) กล่าววา่ “และในการท่ีอบบูกัรฺจดัสมรส
ท่านหญิงอาอิชะฮฺให้แก่ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ในขณะท่ีเธออายุได้ 6 ขวบ เป็นการโต้ตอบท่ีล า้ลึกยิ่งต่อพวกท่ี
ต าหนิการแต่งงานผู้ เยาว์ให้แก่ชายท่ีอายุมาก และสร้างความ
เสียหายในประเด็นนี ้และพวกเขาถือว่าเป็นสิ่งท่ีน่าเกลียด และน่ี
มิใช่อ่ืนใดเลยนอกจากความโง่เขลาของพวกเขาเท่านัน้ หรือพวก
เขาต้องการท่ีจะสร้างความป่ันป่วน” 
 
 2. สำวพรหมจรรย์ซึ่งบรรลุศำสนภำวะแล้ว 
       เธอจะไม่ถูกแต่งงานนอกจากต้องได้รับอนุญาตจากเธอ
เสียก่อน และการอนุญาตของเธอคือการนิ่ง เฉย เน่ืองจากท่าน 
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َذنَ  َحَتَّ  اْْلِْكر   ت نَْكح   َوَل »
ْ
وَل  يَا قَال وا «ت ْستَأ ِ  رَس  نْ » :قَال ؟إْذن َها فََكيَْف  ، اَّللَّ

َ
َت  أ  «تَْسك 

ความว่า “และสาวพรหมจรรย์จะไม่ถกูแตง่งานจนกว่าจะมีการขอ
อนุญาตจากเธอ” พวกเขาถามว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ การ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=844&idto=846&bk_no=80&ID=553#docu
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อนุญาตของเธอเป็นอย่างไรเล่า? ท่านกล่าวว่า “คือการนิ่งเฉยของ
เธอ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5136 และมสุลิม : 3458) 
    ดงันัน้ จึงต้องได้รับการยินยอมจากเธอ แม้ว่าพ่อของเธอ
จะเป็นผู้ แต่งงานให้ก็ตาม ตามทศันะท่ีถูกต้องจากสองทัศนะของ
บรรดาผู้ รู้  
   อิบนุล ก็อยยิม ปราชญ์อาวุโสกล่าวว่า “และน่ีคือทัศนะ
ของบรรพชนส่วนมาก และทศันะของอบู หะนีฟะฮฺ และอะห์มดัใน
รายงานหนึ่งจากหลายๆ รายงานของท่าน และเป็นทัศนะท่ีเรา
น ามาปฏิบัติ ซึ่งเราไม่ยึดถืออ่ืนใดนอกเหนือจากนี ้ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
สอดคล้องกบัการตดัสินชีข้าดของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลัม และสอดคล้องกับการสัง่ใช้และการห้ามของท่าน” (อลั-
ฮดัย์ อนั-นะบะวีย์ : 5/96) 
 
 3. สตรีที่ผ่ำนกำรแต่งงำนแล้ว  
      เธอจะไม่ถูกแต่งงานนอกจากด้วยการอนุญาตของเธอ
เท่านัน้ และการอนุญาตของเธอนัน้ด้วยวาจา ซึ่งต่างกับสาว
พรหมจรรย์เพราะการอนญุาตของเธอนัน้คือการนิ่งเฉย 
  อิบน ุกดุามะฮฺกล่าววา่ “ส าหรับสตรีท่ีเคยผา่นการแตง่งาน
แล้วนัน้ เราไม่ทราบว่าปวงปราชญ์มีความเห็นขัดแย้งกันเลยว่า 
การยินยอมของเธอคือการเปล่งวาจา ดังหะดีษของท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และการพูดนัน้เป็นการส่ือถึงสิ่งท่ีอยู่
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ในใจ ซึ่งการเปล่งวาจาคือมาตรฐานในทุกเร่ืองท่ีต้องขออนุญาต” 
(อลั-มฆุนีย์ : 6/493)  
   ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ  ได้กล่าวไว้ในมัจญ์มู อฺ 
ฟะตาวา (32/39-40) “ไม่บังควรแก่คนใดท่ีจะแต่งงานให้กับสตรี
นอกจากด้วยการยินยอมของเธอเท่านั น้  ดัง ท่ีท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สัง่ใช้ ถ้าหากเธอไม่ยินยอมก็ไม่มี
คนใดบงัคบัเธอได้ นอกจากสาวพรหมจรรย์ท่ียงัเยาว์วยั พอ่ของเธอ
สามารถแต่งงานให้กับเธอได้ และไม่มีการอนุญาตใดๆ จากเธอ 
(เพราะยงัเป็นผู้ เยาว์) ส่วนสตรีท่ีเคยแต่งงาน ซึ่งบรรลุศาสนภาวะ
แล้ว ต้องได้รับการยินยอมจากเธอ ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือคนอ่ืน โดย
มติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ และเช่นเดียวกันสาวพรหมจรรย์ท่ี
บรรลศุาสนภาวะแล้ว คนอ่ืนจากพ่อและปู่ ไม่มีสิทธ์ิบงัคบัเธอ (หรือ
แต่งแบบคลุมถุงชนหรือขืนใจ) โดยมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ 
ส่วนพ่อและปู่ ควรท่ีจะได้รับความยินยอมเสียก่อน และบรรดาผู้ รู้มี
ความเห็นแตกต่างกันไปในเร่ืองของการอนุญาต เป็นสิ่งท่ีบังคับ
หรือควรกระท า (วาญิบหรือมุสตะหับ) และทัศนะท่ีถูกต้องนัน้คือ 
มันเป็นสิ่งท่ีบังคับ และจ าเป็นต่อผู้ ปกครองของสตรีต้องมีความ 
ย าเกรงตอ่อลัลอฮฺในเร่ืองของผู้ ท่ีเขาจะจดัการแต่งงานแก่เธอ และ
ต้องพิจารณาถึงคนท่ีจะเป็นคู่ครองของเธอว่าเหมาะสมหรือไม ่
เพราะว่าเขาแต่งงานให้เธอเพ่ือผลดีแก่เธอไม่ใช่ผลดีแก่เขาอย่าง
เดียว” 
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วะลีย์ในกำรแต่งงำน 
 จ าเป็นต้องมีวะลีย์หรือผู้ ปกครองของฝ่ายหญิงในการ
แตง่งานและเหตผุลท่ีต้องมีผู้ปกครอง 
    การให้สิทธ์ิแก่สตรีในการเลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมกับเธอ
นัน้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เธอกระท าได้ตามอ าเภอใจ จะ
แตง่งานกบัใครตามท่ีเธอประสงค์ และหากเป็นเช่นนัน้ ย่อมจะเป็น
พิษภัยต่อญาติและครอบครัวของเธอ แต่แท้ท่ีจริงแล้วเธอต้อง
อาศยัผู้ปกครอง ซึ่งคอยดูแลการเลือกของเธอ ให้ค าปรึกษา และ
จัดการแต่งงานแก่เธอ เธอไม่สามารถจะแต่งงานให้กับตัวเองได้ 
หากเธอแตง่งานให้กบัตวัเอง การแตง่งานนัน้ก็เป็นโมฆะ เน่ืองจาก
หะดีษจากทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา 

ُيَما»
َ
ة   أ

َ
َها َويِلَِّها إِْذنِ  بَِغرْيِ  ن ِكَحْت  اْمَرأ  «بَاِطل   فَِنََكح 

ความว่า “สตรีคนใดแต่งงานให้กับตวัเองโดยไม่ได้รับอนญุาตจาก
ผู้ ปกครองของเธอ การแต่งงานของเธอก็เป็น โมฆะ (3 ครัง้)” 
(บนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์  : 1102 , อบู ดาวูด : 2083 , อิบนุ มาญะฮฺ 
: 1879 และอตั-ตริมิซีย์  : 1190 และกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั) 
   

และทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
 «بَِوِلي  إِلَّ  نَِكاحَ  َل »

ความว่า “ไม่มีการแต่งงานใดๆ นอกจากจะต้องมีผู้ ปกครองของ
ฝ่ายหญิง” (บันทึกโดยอัต-ติรมิ ซีย์  : 1101, อบู ดาวูด : 2085,  
อิบน ุมาญะฮฺ : 1881 และทา่นอ่ืนๆ) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=13218#docu
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      ทัง้สองหะดีษนี แ้ละหะดีษท่ีมีความหมายในท านอง
เดียวกัน บ่งชี ว้่าการแต่งงานจะเป็นโมฆะ นอกจากจะต้องมี
ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเทา่นัน้ เพราะวา่หลกัพืน้ฐานของค าวา่ "ไม่" 
คือไม่ถูกต้อง และอัต-ติรมิซีย์  กล่าวว่า “น่ีคือแนวปฏิบตัิของปวง
ปราชญ์ เช่น อมุรฺั, อะลีย์, อิบนุ อบับาส, อบ ูฮร็ูอยเราะฮฺ และท่าน
อ่ืนๆ และในท านองเดียวกันนี ้มีรายงานจากบรรดานักวิชาการ
สาขานิติศาสตร์อิสลามของบรรดาตาบีอีนว่าแท้จริงพวกเขากล่าว
ว่า ไม่มีการแต่งงานนอกจากจะต้องมีผู้ปกครองของฝ่ายหญิง ซึ่ง
เป็นทศันะของอิมามอชั-ชาฟิอีย์, อะห์มดั และอิสหาก” (โปรดดอูลั-
มฆุนีย์ : 6/449) 
 
กำรตีกลองเพื่อประกำศกำรแต่งงำน 
    ส่งเสริมให้มีการตีกลองของเหล่าสตรีเพ่ือให้รู้ว่ามีการ
แตง่งาน และนัน่จะปฏิบตัิกนัในหมู่ของสตรีเป็นการเฉพาะโดยไม่มี
ดนตรี อปุกรณ์บนัเทิงตา่งๆ และไม่มีการขบัร้องของนกัร้อง และไม่
เป็นไรในการท่ีสตรีจะเอาบทกวีมาขับร้องในโอกาสนี ้โดยท่ีไม่ให้
บรรดาบุรุษได้ยินท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าว
วา่ 

وْت   ادُلُف  َواحْلََرامِ  احْلاََللِ  َبنْيَ  َما فَْصل  »   «انلََِّكِح  يِف  َوالصَّ
ความวา่ “การประกาศให้รู้ว่า ระหวา่งชายหญิงคูไ่หนท่ีฮาลาล(ร่วม
ชีวิตเป็นสามีภรรยากนัแล้ว)หรือหะรอม(ยงัไมไ่ด้เป็นสามีภรรยา) ก็

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&bookhad=1896#docu
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คือกลองและการขบัร้องในการแตง่งานนัน่เอง” (บนัทึกโดยอะห์มดั 
:15451, อัต-ติรมิซีย์  : 1088, อนั-นะสาอีย์ : 3369 , อิบนุ มาญะฮฺ 
: 1896 และอตั-ตริมีซีย์ กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั) 
   

อิมาม อชั-เชากานีย์ กล่าวว่า “ในสิ่งดงักล่าวนัน้เป็นสิ่งท่ีชี ้
ชดัว่าในงานแตง่นัน้อนญุาตให้มีการตีกลองและใช้เสียงดงั โดยน า
ถ้อยค าต่างๆ มากล่าวขาน เช่น เราได้มายงัท่านทัง้หลายแล้ว เรา
ได้มายงัทา่นทัง้หลายแล้ว และอ่ืนๆ ท่ีไม่ใชเ่พลงยัว่ยเุพ่ือสิ่งเลวร้าย 
พรรณนาความงามของสตรี ลามก และการด่ืมเหล้า เพราะสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นท่ีต้องห้ามในงานแต่งและในโอกาสอ่ืนๆ และในท านอง
เดียวกนักบัการละเลน่ตา่งๆ ท่ีต้องห้าม” 
   โอ้สตรีผู้ ศรัทธา อย่าได้ฟุ่ มเฟือยในการซือ้เคร่ืองประดับ
และเสือ้ผ้า เน่ืองในโอกาสงานแต่งเพราะอยู่ในความสุรุ่ยสุร่าย
ท่ีอัลลอฮฺทรงห้ามไว้ และพระองค์ไม่รักคนท่ีสุรุ่ยสุร่าย จงใช้จ่าย
โดยพอประมาณและอยา่โอ้อวด 

ِفُٓوا    َوَل  ﴿ ِفِيَ  َُيِب   َل  إِن ُهۥ تُۡسأ أُمۡسأ  [  ٣١: األعراف] ﴾ ٣١ ٱل
“และพวกเจ้าอย่าได้ฟุ่ มเฟือย แท้จริงพระองค์ไม่รักผู้ บรรดาท่ี
ฟุ่ มเฟือย” (อลั-อนัอาม : 141) 
 
ภรรยำต้องเช่ือฟังสำมีและไม่อนุญำตให้ฝ่ำฝืน 
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 โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอย๋ จ าเป็นท่ีเธอจะต้องเช่ือฟังสามีด้วยดี มี
รายงานจากอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ กล่าวว่า ท่านเราะ
สลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة   َصلَّْت  َذاإ»
َ
َطاَعْت  ، فَرَْجَها وََحِفَظْت  ، َشْهَرَها وََصاَمْت  ، َِخَْسَها الَْمْرأ

َ
 َزوَْجَها َوأ

يِّ  ِمنْ  اْْلَنَّةَ  ْت لَ خَ دَ 
َ
بَْواِب  أ

َ
 «شاءت اْْلَنَّةِ  أ

ความว่า “เม่ือสตรีได้ละหมาดห้าเวลา ถือศีลอด รักษาอวยัวะเพศ
ของเธอ และเช่ือฟังสามี เธอก็จะได้เข้าสวรรค์จากประตูใดก็ได้
ตามท่ีเธอประสงค์” (บนัทกึโดย อิบน ุหิบบาน : 4252) 
  

มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่าน 
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ُل  َل » ةِ  حَيِ
َ
نْ  لِلَْمْرأ

َ
ومَ  أ َها تَص   «بِإِْذنِهِ  إِلَّ  َشاِهد   َوَزوْج 

ความวา่ “ไม่อนญุาตให้ภรรยาถือศีลอด (ภาคสมคัรใจ) ขณะท่ีสามี
ไม่ได้เดินทาง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากสามี และเธอจะไม่
อนุญาตให้คนใดเข้าบ้านของสามี นอกจากสามีจะอนุญาต ” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5192 และมสุลิม : 2367) 
 

ل   َداَع  إَِذا» تَه   الرَّج 
َ
بَْت  فَِراِشهِ  إََِل  اْمَرأ

َ
 َحَتَّ  الَماَلئَِكة   لََعنَتَْها َعلَيَْها َغْضبَانَ  َفبَاَت  فَأ

 «ت ْصِبح
ความว่า “เม่ือสามีได้เรียกภรรยาของเขาไปยังท่ีนอน แล้วเธอ
ปฏิเสธ แล้วได้เขานอนในสภาพท่ีโกรธเธอ บรรดามะลาอิกะฮฺ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9497&idto=9500&bk_no=52&ID=2894#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9497&idto=9500&bk_no=52&ID=2894#docu
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สาปแช่งเธอจนถึงยามเช้า” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ : 5193, 3237, 
มสุลิม : 3526 และทา่นอ่ืนๆ) และในอีกรายงานของมสุลิม 
 

ِي» ل   ِمنْ  َما ،بِيَِدهِ  َنْفِس  َواَّلَّ و رَج  تَه   يَْدع 
َ
َب  فَِراِشَها إََِل  اْمَرأ

ْ
ي ََكنَ  إِلَّ  َعلَيْهِ  َفتَأ ِ  اَّلَّ

َماءِ  يِف   «َعنَْها يَْرَض  َحَتَّ  َعلَيَْها َساِخًطا السَّ
ความว่า “ฉันขอสาบานต่อผู้ ท่ี ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ ไม่มีสามีคนใดท่ีเรียกภรรยาของเขาไปยงัท่ีนอน แล้วเธอ
ปฏิเสธ นอกจากผู้ ท่ีอยู่บนฟากฟ้าได้โกรธกริว้เธอ จนกว่าเขาจะ
พอใจตอ่เธออีกครัง้” (บนัทกึโดยมสุลิม : 3525) 
  และส่วนหนึ่งจากสิทธิของสามีท่ีมีตอ่ภรรยา คือเธอจะต้อง
ท าหน้าท่ีดแูลรักษาบ้านเรือนของสามี และจะไม่ออกไปจากบ้าน
นอกจากจะได้รับอนญุาตจากเขาเท่านัน้ ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة  »
َ
 «َرِعيَِّتَها َعنْ  َمْسئ ولَة   َويِهَ  َراِعيَة   َزوِْجَها َبيِْت  يِف  َوالَْمْرأ

ความว่า “และภรรยานัน้เป็นผู้ดแูลอยู่ในบ้านของสามี และเธอจะ
ถูกสอบสวนจากหน้าท่ีของเธอ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์: 5200, 
มสุลิม: 4701, อบ ูดาวดู: 2928 และอตัตริมิซีย์: 1705) 
  

และส่วนหนึ่งจากสิทธิของสามีท่ีมีตอ่ภรรยาคือเธอจะต้อง
ท างานบ้าน และไม่ท าให้สามีต้องหาคนใช้ท่ีเป็นสตรี ซึ่งท าให้สามี
ต้องล าบากใจ เขาและลกูๆ อาจจะได้รับอนัตรายเพราะคนใช้ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&bookhad=12337#docu
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  ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ ได้กลา่ววา่ “อลัลอฮฺตรัสวา่  
ىلَِحىُت ﴿ ىنَِتىت   فَٱلص  ُ   َحفَِظ  بَِما ّلِلأَغيأبِ  َحىفَِظىت   َق  [  ٣٤:  النساء] ﴾ٱّلل 

ความว่า “บรรดาสตรีท่ีดีนัน้คือผู้ ท่ีเช่ือฟังภักดี (อัลลอฮฺและสามี) 
รักษาทกุสิ่งเม่ือสามีไม่อยู่ด้วยสิ่งท่ีอลัลอฮฺให้เธอรักษา” (อนั-นิสาอ์ 
: 34) 
 โองการนีบ้ง่ชีว้่าภรรยาต้องเช่ือฟังตอ่สามีในทกุกรณี (โดย
ไม่มีข้อแม้) อนัได้แก่การปรนนิบตัิ ร่วมเดินทาง ร่วมหลบันอน และ
อ่ืนๆ ดังท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ท าเป็น
แบบอยา่งไว้” (มจัญ์มอฺูฟะตาวา : 32/ 60-61) 
 อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ ท่ีเห็นว่าการ
ปรนนิบตัติอ่สามีเป็นหน้าท่ีของภรรยา โดยนบัวา่เป็นสิ่งท่ีชอบธรรม
ได้อ้างหลักฐานจากอัลกุรอาน ส่วนการให้ภรรยาอยู่อย่างฟุ้ งเฟ้อ 
ปล่อยให้สามีคอยบริการเธอ กวาดบ้าน โมแ่ป้ง นวดแป้ง ซกัเสือ้ผ้า 
ปูท่ีนอน และการบริการภายในบ้านนัน้ ย่อมเป็นสิ่งท่ีน่าเกลียด  
ในขณะท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ِي ِمثأُل  َولَُهن  ﴿ ُروِفن  َعلَيأِهن   ٱَّل  أَمعأ  [  ٢٢٨: اْلقرة] ﴾ بِٱل
ความว่า “และส าหรับพวกเธอต้องได้รับการปฏิบตัิด้วยดี ดงัท่ีพวก
เธอต้องปฏิบตั”ิ (อลั-บะเกาะเราะฮ : 228) 
 

ىُمونَ  ٱلّرَِجاُل ﴿  [  ٣٤:  النساء] ﴾ٱلّنَِسآءِ  ََعَ  قَو 
ความวา่ “และบรรดาสามีเป็นผู้ดแูลรักษาภรรยา” (อนั-นิสาอ์ : 34)  
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 หากภรรยาไมไ่ด้ปรนนิบตัติอ่เขา แตเ่ขาท าหน้าท่ีดแูลรับใช้
เธอ เธอก็จะกลายเป็นผู้ปกครองเหนือสามีแทน (ซึ่งตรงกนัข้ามกับ
ท่ีอัลกุรอานบญัญัติไว้) ...แท้จริงอลัลอฮฺได้ก าหนดให้สามีจ่ายค่า
ครองชีพ เคร่ืองนุ่ งห่ม ท่ีอยู่อาศัยของเธอ เพ่ือแลกกับการหา
ความสุขจากตวัเธอ และการปรนนิบตัิของเธอ ตามจารีตประเพณี
ของคูค่รอง 
 และเช่นเดียวกันนี ้แท้จริง ข้อตกลงต่างๆ ท่ีศาสนาไม่ได้
ก าหนดกรอบไว้ก็ให้เป็นไปตามจารีต ซึ่งโดยจารีตแล้วนัน้ภรรยา
ต้องปรนนิบัติสามีและรักษาผลประโยชน์ภายในบ้าน และไม่
ถูกต้องท่ีแยกระหว่างสตรีท่ีมีศกัดิ์และท่ีไม่มีเกียรติ ท่ียากจนและ
ร ่ารวย ดังตัวอย่างของสตรีผู้ มีตระกูลท่ีสุด –หมายถึง ฟาฏิมะฮฺ 
บุตรี ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม –เธอได้รับใช้
สามีของเธอ และเธอได้ร้องทุกข์ต่อท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ในเร่ืองของการรับใช้ ท่านก็ไม่ได้ตอบสนองของการ
ร้องทกุข์ของเธอ” (อลั-ฮดัย์ อนั-นะบะวีย์ : 5/188-189) 
 
 ค ำถำม เม่ือภรรยารู้สามีไม่ปรารถนาในตวัของเธอ โดยท่ี
เธอประสงค์จะอยูก่บัเขาตอ่ไป เธอจะท าอยา่งไร? 
 ค ำตอบ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

نِ  ﴿ ة   ِإَو
َ
َرأ لَِها ِمن   َخاَفتأ  ٱمأ وأ  نُُشوًزا َبعأ

َ
ا أ َراض  َح  َل فَ  إِعأ ٓ عَ  ُجَنا   لَيأِهَما

َ
لَِحا نأ  ُيصأ

ا   بَيأَنُهَما لأحُ  ُصلأح   [  ١٢٨:  النساء] ﴾ َخّيأ    َوٱلص 
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ความว่า “และหากภรรยากลวัว่าสามีของเธอจะปล่อยวางหรือผิน
หลัง ให้  ก็ ไม่ เป็ น บาป ใดๆ  แก่ ทั ง้ สอง  ในการ ท่ี ทั ง้สองจะ
ประนีประนอมกัน และการประนีประนอมนัน้เป็นสิ่งท่ีดียิ่ง" (อัน-
สาอ์ : 128) 
  

อิบนุกะษีรฺ ได้กล่าวว่า หากภรรยากลัวว่าสามีจะหนีจาก
หรือทอดทิง้ เธอมีสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิของเธอท่ีมีต่อสามีทัง้หมดหรือ
บางส่วน เช่น คา่ครองชีพ เสือ้ผ้า การร่วมหลบันอน หรืออ่ืนๆ และ
ให้สามีรับข้อเสนอของเธอ และไม่เป็นบาปอันใดแก่เธอท่ีจะสละ
ให้แก่เขา และไม่เป็นบาปอันใดท่ีเขาจะตอบรับ และด้วยเหตุ
นีอ้ลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

ٓ  ُجَناحَ  فََل ﴿ ن َعلَيأِهَما
َ
لَِحا أ ا   بَيأَنُهَما يُصأ لأحُ َوٱل ُصلأح   [  ١٢٨:  النساء] ﴾ َخّيأ    ص 

ความว่า “ก็ไม่เป็นบาปอนัใดแก่ทัง้สองท่ีจะประนีประนอมระหว่าง
ทัง้สอง และการประนีประนอมนัน้เป็นสิ่งท่ีดียิ่ง” (อนั-นิสาอ์ : 128) 
กล่าวคือดีกว่าการแยกทาง...แท้จริงท่านหญิงเสาดะฮฺ บินต ิ
ซมัอะฮฺ เม่ือเธอมีอายมุากขึน้ และทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ตัง้ใจจะแยกทางกบัเธอ และเธอก็ได้เจรจากบัทา่น โดยให้
คงสภาพการเป็นภรรยาไว้ และสละเวรของเธอแก่ท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ก็ตกลง และคง
เธอไว้เหมือนเดมิ (ตฟัซีรฺ อิบนกุะษีรฺ : 2/406) 
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 ค ำถำม เม่ือภรรยาเกลียดชงัสามี และไม่ต้องการท่ีจะเป็น
ภรรยาอีกตอ่ไป เธอจะท าอยา่งไร? 
 ตอบ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ُتمأ  َفإِنأ ﴿ ل   ِخفأ
َ
ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أ َتَدتأ  فِيَما يأِهَماَعلَ  ُجَناحَ  َفَل  ٱّلل  ِ  ٱفأ ۦ  ب : اْلقرة] ﴾ هِ

٢٢٩  ] 
ความว่า “หากพวกเจ้ากลัวว่าเขาทัง้สองจะไม่สามารถด ารงไว้ซึ่ง
ขอบเขตของอลัลอฮฺ ก็ไม่เป็นบาปอนัใดแก่ทัง้สองในสิ่งท่ีเธอน ามา
ไถต่วั” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 229) 
  อิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า “เม่ือสามีภรรยาเกิดความขดัแย้งกัน 
และภรรยาไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่สามี และเธอมีความเกลียดชงัสามี 
และเธอไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้แล้ว เธอสามารถท่ีจะเอา
สินสอดท่ีสามีเคยมอบให้แก่เธอมาไถ่ตวัได้ และไม่เป็นบาปอนัใด
แก่เธอท่ีจะจ่าย และไม่เป็นบาปท่ีเขาจะตอบรับ” (ตัฟซีรฺ อิบน ุ
กะษีรฺ : 1/483) น่ีคือการซือ้หยา่ 
  

ค ำถำม เม่ือเธอขอแยกทางกับสามี โดยไม่มีอุปสรรคท่ี
ได้รับการอนโุลม เธอจะได้รับโทษอยา่งไร? 
 ค ำตอบ มีรายงานจาก เษาบาน ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُيَما»
َ
ة   أ

َ
لَْت  اْمَرأ

َ
س   َما َغرْيِ  يِف  َطالقًا َزوَْجَها َسأ

ْ
 «اْْلَنَّة َراِِئَة   َعلَيَْها فََحَرام   بَأ
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ความว่า “ภรรยาคนใดก็ตามท่ีขอให้สามีหย่าเธอ โดยท่ีไม่มีมลูเหตุ
แห่งปัญหาใดๆ ดงันัน้ กลิ่นของสวรรค์ย่อมเป็นท่ีต้องห้ามส าหรับ
เธอ” (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู : 2226 และอตัตริมิซีย์  : 1187) 
   

นัน่ก็เพราะวา่การหยา่ร้าง เป็นสิ่งอนมุตัิท่ีอลัลอฮฺเกลียดชงั
ยิ่ง และแท้จริงจะกระท าเช่นนัน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีความจ าเป็น หากไม่มี
ความจ าเป็นแล้ว ก็ย่อมเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจ เน่ืองจากสิ่งเลวร้าย
ตา่งๆ ท่ีจะติดตามมา  ซึ่งเป็นท่ีประจกัษ์ชดั และความจ าเป็นท่ีท า
ให้ภรรยาหนัไปพึ่งพาการหย่าร้างนัน้ คือการท่ีสามีไม่ปฏิบตัิหน้าท่ี
ของเขาท่ีพึงมีต่อเธอ โดยเธอได้รับความเดือดร้อน หากยังอยู่
ร่วมกนัอีกตอ่ไป อลัลอฮฺตรัสว่า  

َساُك  ﴿ ُروف   فَإِمأ وأ  بَِمعأ
َ
ِيُح   أ َسىن    تَۡسأ  [  ٢٢٩: اْلقرة] ﴾ بِإِحأ

ความว่า “จากนัน้จงยับยัง้เธอไว้โดยชอบธรรม หรือปล่อยเธอไป
ด้วยดี” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 229) 
   

และอลัลอฮฺตรัสวา่ 
ِينَ  ﴿ لُونَ  ّلذِل  َبَعةِ تََرب ُص  نَِّسآئِِهمأ  ِمن يُؤأ رأ

َ
شأ  أ

َ
َ  فَإِن   آُءوفَ  فَإِن ُهر   أ  ٢٢٦ ر ِحيم   َغُفور   ٱّلل 

َلىقَ  َعَزُموا   ِإَونأ  َ  فَإِن   ٱلط   [  ٢٢٧  ،٢٢٦: اْلقرة] ﴾ ٢٢٧ َعلِيم   َسِميع   ٱّلل 
ความว่า “ส าหรับผู้ ท่ีสาบานว่าพวกเขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับ
ภรรยานัน้ ให้มีการรอคอยส่ีเดือน ถ้าหากพวกเขากลบัมาคืนดี (ใน
เวลาดงักล่าว) แน่นอนอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงอภยัโทษ ทรงเมตตาเสมอ 
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และถ้าหากพวกเขาตดัสินใจหย่า แท้จริงอลัลอฮฺทรงได้ยิน ทรงรอบ
รู้” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 226-227) 
 
สิ่งท่ีสตรีต้องปฏิบัตเิม่ือสิน้สภำพจำกกำรเป็นภรรยำ 
     การแยกทางระหว่างสามีกับภรรยานัน้  มี  2 ประเภท
ด้วยกนั  
 หน่ึง การแยกทางกนัในขณะท่ียงัมีชีวิตอยู่ 
 สอง การแยกทางกันด้วยการตาย ในทัง้สองประเภทนี ้
จ าเป็นท่ีภรรยาจะต้องอยูใ่นอิดดะฮฺ 
  อิดดะฮฺ คือ ระยะเวลาการรอคอยตามศาสนบญัญัติโดยมี
วตัถปุระสงค์ คือ เพ่ือให้เธอเป็นท่ีต้องห้ามมิให้แตง่งาน จนกวา่การ
แต่งงานเดิมจะจบสิน้อย่างสมบูรณ์ และท าให้มดลูกสะอาดจาก
การตัง้ครรภ์ เพ่ือมิให้ชายอ่ืนซึ่งมิใช่สามีท่ีแยกทางกับเธอมามี
เพศสัมพันธ์ เพราะเป็นเหตุให้เกิดความคลุมเครือ และสับสนใน
การสืบตระกลู และในการกระท าดงักลา่วนัน้เป็นการรักษาสิทธ์ิของ
การแต่งงานท่ีผ่านมา และรักษาสิทธ์ิของสามีท่ีแยกทาง (เพ่ือให้
สิทธ์ิในการคืนดี) และเพ่ือให้ประจักษ์ถึงผลกระทบจากการแยก
ทางกบัสามี 
 
อิดดะฮมีฺ 4 ประเภท  
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  ประเภทที่หน่ึง สตรีท่ีตัง้ครรภ์ อิดดะฮฺของนางคือการ
คลอด ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะเป็นการหย่าท่ีมีสิทธ์ิคืนดีหรือไม่มีสิทธ์ิ
คืนดีก็ตาม หรือแยกทางกันโดยการเสียชีวิตของสามี อลัลอฮฺตรัส
วา่ 

َلىُت ﴿ و 
ُ
الِ  َوأ َ ۡحأ

َ ۡلأ َجلُُهن   ٱ
َ
ن أ

َ
نَ  أ لَُهن    َيَضعأ َ ٱ َيت قِ  نَومَ  َۡحأ عَ  ّلل  ۥ لََيأ ُ رِهِۦ ِمنأ  َل  مأ

َ
 أ

ا  [  ٤:  الطالق] ﴾ ٤ يُۡسأ 

ความว่า “และบรรดาสตรีท่ีตัง้ครรภ์นัน้ ก าหนดเวลาของพวกเธอ
คือการคลอด” (อฏั-เฏาะลาก : 4)  
 
   ประเภทที่ สอ ง สต รี ท่ี ถูกหย่ า  ซึ่ งยั ง เป็ นผู้ ท่ี ยั ง มี
ประจ าเดือน อิดดะฮฺของนางคือ ต้องให้ผา่นประจ าเดือน 3 ครัง้ ดงั
ท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

أُمَطل َقىُت  ﴿ نَ  َوٱل ب صأ نُفِسِهن   َيَُّتَ
َ
ىَثةَ  بِأ ن  ثََل  [  ٢٢٨: اْلقرة] ﴾ قُُروٓء 

ความว่า “และบรรดาสตรีท่ีถกูหย่านัน้ พวกเธอจะรอคอยสามกรูุอ์ 
ส าหรับตวัของพวกเธอ” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 228) ค าว่า “3 กุรูอ์” 
หมายถึง ประจ าเดือนมา 3 ครัง้  
 
   ประเภทที่สำม สตรีท่ีไม่มีประจ าเดือน ซึง่มีอยู่ 2 ประเภท 
ได้แก่ ผู้ เยาว์ท่ียังไม่มีประจ าเดือน และสตรีท่ีมีอายุมากซึ่งหมด
ประจ าเดือนแล้ว 
  อัลลอฮฺได้แจกแจงอิดดะฮฺของทัง้สองประเภทนี ้ด้วย
โองการท่ีวา่ 
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ـ ِي ﴿ َٰٓ ل  نَ  َوٱ لأَمِحيِض  ِمنَ  َيئِسأ ٓئُِكمأ  ِمن ٱ ِن  نَِّسا تَ  ِإ رأ ى  ُتُهن  َفعِد   بأُتمأ ٱ ُهر   َثةُ َثَل شأ
َ
 أ

ـ ِي َٰٓ َن   لَمأ  َوٱل   [  ٤:  الطالق] ﴾ ََيِضأ
ความว่า “และบรรดาภรรยาของพวกเจ้าท่ีหมดหวังในการมี
ประจ าเดือนแล้ว และบรรดาผู้ ท่ียังไม่มีประจ าเดือน หากพวกเจ้า
สงสยัอิดดะฮฺของพวกเธอ อิดดะฮฺของพวกนางคือสามเดือน” (อฏั-
เฏาะลาก : 4)  
    

ประเภทที่ ส่ี สตรีท่ีสามีเสียชีวิต อัลลอฮฺได้แจกแจงถึง 
อิดดะฮฺของพวกเธอ ด้วยโองการท่ีวา่ 

ِينَ  ﴿ نَ  َوٱَّل  ا َوَيَذُرونَ  ِمنُكمأ  ُيَتَوف وأ َوىج  زأ
َ
ب   أ نَ َيَُّتَ نفُ  صأ

َ
رأ  ِسِهن  بِأ

َ
ُهر   َبَعةَ أ شأ

َ
 ا  َوَعشأ   أ

 [  ٢٣٤: اْلقرة] ﴾
ความวา่ “และบรรดาผู้ ท่ีตายไปจากพวกเจ้า และได้ทิง้เหล่าภรรยา
ไว้ พวกเธอจะรอคอยด้วยตัวของพวกเธอเป็นเวลาส่ีเดือนกับสิบ
วนั” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 234) 
    

อิดดะฮฺส าหรับภรรยาท่ีสามีเสียชีวิต (ส่ี เดือนสิบวัน) 
ครอบคลุมถึงสตรีท่ีได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วหรือไม่ก็ตาม เป็น
ผู้ เยาว์หรือมีอายุมาก แต่ไม่ครอบคลุมถึงสตรีท่ีตัง้ครรภ์ เน่ืองจาก
อิดดะฮฺของเธอคือการคลอด (อัล-ฮัดย์ อัน-นะบะวีย์ ของอิบนุล
ก็อยยิม : 5/594-595)  
 
ข้อห้ำมส ำหรับสตรีที่อยู่ในอิดดะฮฺ 
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 1. กำรสู่ขอเพ่ือแต่งงำน 
 1.1 สตรีท่ีอยู่ในอิดดะฮซึ่งมีสิทธ์ิคืนดีได้ (คือการหย่า
หนึ่งหรือสองครัง้ส าหรับภรรยาท่ีได้มีเพศสมัพนัธ์กนัแล้ว) ห้ามมิให้
สู่ขอเพ่ือแต่งงานโดยส านวนชัดถ้อยชัดค าหรือค าท่ี เป็นนัย 
เน่ืองจากเธอยงัคงเป็นภรรยา ดงันัน้ จึงไม่อนุญาตแก่คนใดท่ีจะสู่
ขอเธอเพ่ือแตง่งาน เพราะเธอยงัอยูใ่นการครอบครองของสามี 
 1.2 สตรีที่อยู่ในอิดดะฮฺซึ่งไม่มีสิทธ์ิคืนดี (เช่นหย่ำ 3 
ครัง้หรือเสียชีวิต)  

ห้ามมิให้สู่ขอโดยส านวนท่ีชดัเจน แตอ่นญุาตให้ใช้ส านวน
ท่ีเป็นนยั เน่ืองจากอลัลอฮฺตรัสวา่ 

ُتم فِيَما َعلَيأُكمأ  ُجَناحَ  َوَل  ﴿ َبةِ ِمنأ  بِهِۦ َعر ضأ  [  ٢٣٥: اْلقرة] ﴾ّنَِسآءِ ٱل ِخطأ
ความว่า “และไม่มีบาปใดอันแก่พวกเจ้าในการสู่ขอหญิงด้วย
ถ้อยค าท่ีเป็นนยั(ส าหรับหญิงท่ีอยู่ในอิดดะฮฺท่ีสามีเสียชีวิต หรืออิด
ดะฮฺท่ีสามีหยา่ 3 ครัง้)” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 235) 
   และส านวนท่ีชดัเจน คือการแสดงเจตจ านงในการแตง่งาน
กบัเธอ เช่นค าว่า “ฉันต้องการจะแตง่งานกับเธอ” เพราะบางทีเธอ
อาจจะบอกว่าหมดอิดดะฮฺแล้ว ทัง้ท่ีในความเป็นจริงยังไม่หมด
เพราะเธอต้องการแต่งงาน ซึ่งต่างกับส านวนท่ีเป็นนัย เน่ืองจาก
ไม่ได้บอกอย่างชดัเจนว่าจะแตง่งานกบัเธอ ดงันัน้ สิ่งท่ีเป็นข้อห้าม
ก็จะไม่ตามมา และเน่ืองจากตามความเข้าใจจากโองการนี ้(ใน
โองการนีอ้นุญาตให้ใช้ส านวนท่ีเป็นนัย  ดังนัน้เข้าใจได้ว่าห้าม
ส านวนท่ีชดัเจน)  
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    ตัวอย่างของส านวนท่ี เป็นนัย  เช่นค าว่า  “แท้จริงฉัน
ปรารถนาผู้ ท่ีมีลักษณะเหมือนเธอ” และอนุญาตให้สตรีท่ีอยู่ใน 
อิดดะฮฺซึ่งไม่มีสิทธ์ิคืนดีตอบรับการสู่ขอท่ีเป็นนยัด้วยส านวนท่ีเป็น
นยั และไม่อนุญาตให้เธอตอบรับการขอท่ีชดัเจน และสตรีท่ีอยู่ใน
อิดดะฮฺซึ่งคืนดีได้นัน้ไม่อนุญาตให้ตอบรับการสู่ขอ ไม่ว่าจะเป็น
ส านวนท่ีชดัเจนหรือส านวนท่ีเป็นนยัก็ตามที 
 
 2. ไม่อนุญำตแต่งงำนสตรีที่อยู่ในอิดดะฮฺให้แก่ชำย
อ่ืนท่ีไม่ใช่สำมีคนเดมิ 
  อลัลอฮฺตรัสวา่ 

زُِموا   َوَل ﴿ َدةَ  َتعأ ى  ٱنلََِّكحِ  ُعقأ   ٱلأِكَتىُب  َيبألُغَ  َحّت 
َ
 [  ٢٣٥: اْلقرة] ﴾َجلَُهۥ  أ

ความว่า “และพวกเจ้าอย่าได้ตดัสินใจจดัการแต่งงาน จนกว่าจะ
บรรลเุวลาท่ีถกูก าหนดไว้ (คือหมดเวลาของอิดดะฮฺ)” (อลั-บะเกาะ
เราะฮฺ : 235) 
  อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวในตัฟซีรฺ (1/509) ว่า 
“หมายถึงพวกเจ้าอย่าได้จัดการแต่งงาน จนกว่าอิดดะฮฺจะหมด
เสียก่อน แท้จริงปวงปราชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการแต่งงานใน
ชว่งเวลาของอิดดะฮฺนัน้ใช้ไมไ่ด้” 
 
 เกร็ดควำมรู้ 2 ประกำร 
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 หน่ึง สตรีท่ีถูกหย่าก่อนท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์จะไม่มีอิดดะฮฺ
ใดๆ ส าหรับเธอ 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

َها ﴿ ي 
َ
أ ينَ  َيَٰٓ ِ َّل  َمُنٓوا   ٱ ا ا َء َذ ُتمُ  ِإ ِمَنى  َنَكحأ لأُمؤأ ُتُموُهن  َطل   ُثم   ِت ٱ ن َقبألِ  ِمن قأ

َ
 أ

وُهن   ة   ِمنأ  َعلَيأِهن   لَُكمأ  َفَما َتَمس  وَنهَ  ِعد  َتد   [  ٤٩:  األحزاب] ﴾ ا  َتعأ
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาทัง้หลาย เม่ือพวกเจ้าได้สมรสกับ
บรรดาหญิงผู้ ศรัทธา ต่อมาพวกเจ้าได้หย่าพวกเธอก่อนท่ีจะมี
เพศสมัพนัธ์กับพวกเธอ ดงันัน้จะไม่มีสิทธ์ิส าหรับพวกเจ้าท่ีจะนับ
อิดดะฮฺใดๆ ตอ่พวกเธอ” (อลั-อะห์ซาบ : 49) 
 อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวในตัฟซีรฺ (5/479) ว่า 
“น่ีเป็นสิ่งท่ีปวงปราชญ์มีความเห็นพ้องกันว่า แท้จริงสตรีท่ีถกูหย่า
ก่อนท่ีจะมีเพศสัมพันธ์นัน้ ก็ไม่มีอิดดะฮฺใดๆ ต่อเธอ เธอจะไป
แตง่งานได้ทนัทีกบัใครก็ได้ตามท่ีเธอประสงค์"  
  

สอง สตรีท่ีถูกหย่าก่อนท่ีจะมีเพศสัมพันธ์ แต่ได้มีการ
ก าหนดสินสมรสหรือมะฮรฺัแก่เธอแล้วเธอมีสิทธ์ิได้รับคร่ึงหนึ่ง และ
สตรีใดท่ีไม่ได้มีการก าหนดสินสมรสให้แก่เธอ เธอมีสิทธ์ิได้รับของ
ปลอบใจ ด้วยสิ่งท่ีสามีหาได้อย่างสะดวก เช่น เคร่ืองนุ่งห่มและ
อ่ืนๆ 
    และสตรีท่ีถูกหย่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว เธอมีสิทธ์ิ
ได้รับสินสมรสทัง้หมด อลัลอฮฺตรัสวา่ 
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َح  ل   ﴿ ُتمُ  إِن َعلَيأُكمأ  ُجَنا وُهن  َتمَ  لَمأ  َما ٱلّنَِسآءَ  َطل قأ وأ  س 
َ
رُِضوا  تَ  أ َ  فأ  َفرِيَضة    ُهن  ل

ۥ ٱلأُموِسعِ  ََعَ  َوَمّتُِعوُهن   ُرُه ََعَ  َقَد ُِّتِ  َو ۥَقدَ  ٱلأُمقأ لأمَ  َع اَمَتى  ُرُه ِف  بِٱ و ُر ا عأ  ََعَ  َحقًّ
ِسنِيَ  ن ٢٣٦ ٱلأُمحأ ُتُموُهن   ِإَو ن َقبألِ  ِمن َطل قأ

َ
و أ تُ  َوَقدأ  ُهن  َتَمس   يَضة  َفرِ  لَُهن   مأ َفَرضأ

ُف  ُتمأ  َما فَنِصأ  [  ٢٣٧-٢٣٦: اْلقرة] ﴾فََرضأ
ความว่า “ไม่มีบาปอนัใดส าหรับพวกเจ้า หากพวกเจ้าได้หย่าสตรี 
ตราบใดท่ียังไม่มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอ หรือยังมิได้ก าหนด
สินสมรสให้แก่พวกเธอ และพวกเจ้าจงมอบสิ่งปลอบใจให้แก่พวก
เธอ ใครท่ีมั่งมีก็ให้ตามความสามารถของเขา และผู้ ยากจนก็ให้
ตามความสามารถของเขา เป็นการมอบให้โดยชอบธรรม เป็น
หน้าท่ีของคนมีคณุธรรมทัง้หลาย และหากพวกเจ้าได้หย่าก่อนท่ีจะ
มีเพศสมัพนัธ์กับพวกเธอ ในขณะท่ีพวกเจ้าได้ก าหนดสินสมรสแก่
พวกเธอแล้ว ดังนัน้จงจ่ายคร่ึงหนึ่งของสิ่งท่ีพวกเจ้าได้ก าหนด” 
(อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 236-237)  
    หมายความว่าไม่มีบาปอันใดส าหรับพวกเจ้าในการหย่า
ภรรยาก่อนท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์ และก่อนก าหนดสินสมรส ถึงแม้ใน
การกระท าดงักล่าวเป็นการสร้างความเจ็บปวดแก่เธอก็ตาม แท้จริง
แล้วควรจะทดแทนด้วยสิ่งปลอบใจ และนั่นก็คือตามสภาพของ
สามี ขดัสนหรือมัง่มี ก็ให้ปฏิบตัิกันตามจารีต หลงัจากนัน้ อลัลอฮฺ
ได้กล่าวถึงภรรยาท่ีมีการก าหนดสินสมรสแก่เธอแล้ว โดยท่ี
พระองคท์รงสัง่ใช้ให้สามีมอบคร่ึงหนึง่ของสินสมรสให้แก่เธอ 
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 อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวในตฟัซีรฺ (1/512 ) ว่า 
“การแบง่สินสมรสออกเป็นสองส่วน -ในกรณีเช่นนี-้ เป็นเร่ืองท่ีปวง
ปราชญ์เห็นพ้องกนัโดยไมมี่การขดัแย้งอนัใด”  
 
 3. ห้ำส่ิงต้องห้ำมส ำหรับสตรีซึ่งอยู่ในอิดดะฮฺจำกกำร
ตำยของสำมีซึ่งเรียกว่ำ “อัล-หดิำด” (กำรไว้ทุกข์) 
 หน่ึง เคร่ืองหอมทุกชนิด (ส าหรับการแตง่ตวั ไมใ่ชเ่คร่ือง
หอมเพ่ือท าความสะอาด) ดังนัน้  เธอจะไม่ใช้เคร่ืองหอมตาม
ร่างกาย เสือ้ผ้า และเธอจะไม่ใช้สิ่งท่ีถูกท าให้หอม เน่ืองจากท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 «َوَل َتَمُس ِطيبًا»
ความว่า “และเธอจะไม่แตะต้องน า้หอม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 
2299) 
 สอง กำรประดับประดำตำมเรือนร่ำงของเธอ  ดงันัน้
ห้ามมิให้เธอย้อมด้วยใบเทียน และการตกแตง่ทกุประเภท เช่น การ
ทาขอบตา การย้อมสีของผิวหนัง นอกจากภาวะความจ าเป็นท่ี
จะต้องทาขอบตาเพ่ือการรักษาเยียวยาเท่านัน้ มิใช่เพ่ือการตกแตง่ 
เธอสามารถท่ีจะทาขอบตาได้ในเวลาค ่าคืนและลบออกในเวลา
กลางวนั และไม่เป็นไรท่ีเธอจะรักษาตาของเธอด้วยสิ่งอ่ืน ซึ่งไม่ใช่
ยาทาขอบตาจากสิ่งท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองประดบั  
 สำม กำรประดับประดำด้วยเสือ้ผ้ำชนิดต่ำงๆ จากสิ่ง
ท่ีถกูท าขึน้มาเพ่ือการตกแตง่ และเธอจะใส่เสือ้ผ้าตามท่ีสวมใส่กัน

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=2302#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=2302#docu


 

 

 
 152  

ตามปกติ ไม่มีการตกแต่งใดๆ และไม่การเจาะจงสีใดเป็นการ
เฉพาะ  
 ส่ี กำรสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด แม้กระทัง่แหวน 
 ห้ำ อำศัยบ้ำนหลังอ่ืนจำกบ้ำนท่ีเธออำศัยอยู่ขณะ
สำมีเสียชีวิต และเธอจะไม่ย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน นอกจากจะมีข้อผ่อน
ปรนตามศาสนบญัญัติเท่านัน้ ไม่ออกไปเย่ียมคนป่วย เย่ียมเยียน
เพ่ือน หรือญาติใกล้ชิด และอนุญาตให้เธอออกไปในเวลากลางวนั
เพ่ือท าธุระตา่งๆ ท่ีจ าเป็นได้ และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีศาสนาอนมุตัิก็สามารถ
ท าได้ 
   อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “เธอจะไม่ถูก
ห้ามจากการตดัเล็บ ขจัดขนรักแร้ โกนขนท่ีศาสนาส่งเสริมให้โกน 
และไม่ถกูห้ามจากการอาบน า้ด้วยน า้ใบพทุราและหวีผมด้วยน า้ใบ
พทุรา" (อลั-ฮดัย์ อนั-นะบะวีย์ : 5/507) 
    ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า 
“และอนญุาตให้เธอรับประทานทกุสิ่งทกุอย่างท่ีอลัลอฮฺอนุมตัิ เช่น 
ผลไม้ เนือ้ และเช่นเดียวกนัอนุญาตให้ด่ืมทุกสิ่งท่ีอนุมตัิ... และไม่
เป็นท่ีต้องห้ามแก่เธอในการกระท างานหนึ่งงานใดจากการงานท่ี
อนุมัติ เช่น การปักถักร้อย การตดัเย็บ การทอ และอ่ืนๆ จากงาน
ทั่วไปของสตรี และอนุญาตให้เธอกระท าสิ่ง อ่ืนๆ ท่ีอนุมัติแก่เธอ
ในช่วงท่ีไม่มีอิดดะฮฺ เช่น การพูดกับผู้ ชายท่ีเธอมีความจ าเป็น
จะต้องพูดกับเขา โดยเธออยู่ในสภาพท่ีปกปิดมิดชิด และการ
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กระท าอ่ืนๆ และสิ่งท่ีฉันได้กล่าวถึงนี ้คือแนวทางของท่านเราะสูล 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งเหล่าภริยาของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ได้ปฏิบัติกันเม่ือเหล่าสามีของพวกเธอได้เสียชีวิต” (มัจญ์มูอฺ  
ฟะตาวา : 34/27-28)  

สว่นสิ่งท่ีชาวบ้านทัว่ๆ ไปกล่าววา่ แท้จริงเธอจะต้องปกปิด
ใบหน้าไม่ให้ดวงจนัทร์ได้เห็น โดยการไม่ขึน้ไปบนดาดฟ้า ไม่ให้พดู
กับผู้ ชาย ปิดหน้าไม่ให้มะห์ร็อมของเธอได้เห็น และอ่ืนๆ ทัง้หมด
นัน้ไมมี่หลกัฐานรับรองแตป่ระการใด วลัลอฮอุะอฺลมั 
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บทที่ 10 

ว่ำด้วยกำรรักษำเกียรตแิละควำม
บริสุทธ์ิของสตรี 

 
 
1. สตรีต้องลดสำยตำและรักษำอวัยวะเพศเช่นเดียวกับผู้ชำย 

 อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 
ِمنِيَ  ُقل ﴿ وا   ّلِلأُمؤأ بأَصىرِِهمأ  ِمنأ  َيُغض 

َ
َفُظوا   أ زأ  َذىلَِك  ُفُروَجُهمأ   َوَيحأ

َ
ن   لَُهمأ   َكى أ َ  إِ  ٱّلل 

َن  ِبَما َخبُِّي   َنُعو ِمَنىِت  َوُقل ٣٠ َيصأ لأُمؤأ نَ  ّلِ ُضضأ ِهن   نأ مِ  َيغأ َصىرِ بأ
َ

فَ  أ َيحأ نَ َو  ظأ
 [  ٣١-٣٠:  انلور] ﴾فُُروَجُهن  

ความว่า “จงกล่าวแก่บรรดาผู้ ศรัทธาชายเถิด ให้ลดสายตาของ
พวกเขาและรักษาอวยัวะเพศของพวกเขา นัน่เป็นความบริสุทธ์ิย่ิง
ส าหรับพวกเขา แท้จริงอลัลอฮฺทรงรอบรู้ในสิ่งท่ีพวกเขากระท า และ
จงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาหญิงเถิด ให้พวกเธอลดสายตาของพวก
เธอ และรักษาอวยัวะเพศของพวกเธอ” (อนั-นรฺู : 30-31) 
   ชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ ได้กล่าวไว้ในตฟัซีรฺ
ของท่าน (อัฎวาอ์ อัล-บะยาน : 6/186-187) ว่า “อัลลอฮฺได้สั่งใช้
บรรดาผู้ศรัทธาทัง้ชายและหญิง ให้ลดสายตาและรักษาอวยัวะเพศ 
สิ่งท่ีจดัอยูใ่นการรักษาอวยัวะเพศด้วยก็คือการรักษาให้พ้นจากการ
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ผิดประเวณี การมีเพศสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายกบัผู้ชายด้วยกัน หรือ
ผู้หญิงกบัผู้หญิง และรักษาให้พ้นจากการน ามาแสดงและเปิดเผย
แก่ผู้ คน...และอัลลอฮฺได้สญัญาแก่ผู้ ชายและผู้หญิงท่ีปฏิบตัิตาม
บญัชาของพระองค์ในโองการนี ้ว่าจะได้รับการอภัยโทษ และการ
ตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวง เม่ือเขาได้ลดสายตาและรักษา
อวยัวะเพศพร้อมกบักระท าสิ่งตา่งๆ ท่ีได้กลา่วไว้ในโองการนี ้

ن   ﴿ لِِميَ  ِإ لأُمسأ لَِمىِت  ٱ لأُمسأ ِمنِيَ  َوٱ لأُمؤأ مِ  َوٱ لأُمؤأ لأ  َنىِت َوٱ َقىنَِتىِت َو  َقىنِتِيَ َوٱ لأ  ٱ
ِقيَ  ىِد لص  ِت  َوٱ َقى ىِد لص  ينَ  َوٱ ىِِبِ لص  ِت  َوٱ ى ىبَِر لص  َخىِشعِ َو  َوٱ لأ َخى  يَ ٱ لأ  ِشَعىِت َوٱ

ِقيَ  ُمَتَصّدِ لأ ِت  َوٱ َقى ُمَتَصّدِ لأ ئِِميَ  َوٱ َٰٓ لص  َٰٓ  َوٱ لص  َحىفِِظيَ ٱَو  ئَِمىِت َوٱ َجُهمأ  لأ و  ُفُر
ىِكرِينَ  َوٱلأَحىفَِظىِت  َ  َوٱلذ  ّلل  ا ٱ ىِكَرىِت  َكثِّي    َوٱلذ 

َ
ُ  َعد  أ ّلل  فَِرة  م   لَُهم ٱ ًرا غأ جأ

َ
 اَعِظيم   َوأ

 [  ٣٥:  األحزاب] ﴾ ٣٥

ความว่า “แท้จริง บรรดาชายและหญิงมุสลิมท่ีสวามิภักดิ์ต่อ 
อลัลอฮฺ บรรดามอ์ุมินผู้ศรัทธาชายและหญิง บรรดาผู้ เช่ือฟังอลัลอฮฺ
ชายและหญิง บรรดาผู้สจัจะชายและหญิง บรรดาผู้อดทนชายและ
หญิง บรรดาผู้ย าเกรงทัง้ชายและหญิง บรรดาผู้ท าทานทัง้ชายและ
หญิง บรรดาผู้ ถือศีลอดชายและหญิง บรรดาชายและหญิงท่ีรักษา
อวัยวะเพศของพวกเขา และบรรดาชายและหญิงท่ีร าลึกถึงอัล
ลอฮฺอย่างมากมาย อลัลอฮฺนัน้ได้ทรงจดัเตรียมไว้ให้แก่พวกเขา ซึ่ง
การอภยัโทษ และผลตอบแทนอนัยิ่งใหญ่” (อลั-อะห์ซาบ : 35) 
  ค ากล่าวของชยัค์ท่ีว่า “ผู้หญิงกับผู้หญิง” หมายถึง การมี
เพศสัมพันธ์ของผู้ หญิงกับผู้ หญิงด้วยการถูไถ และนั่นเป็นการ
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กระท าท่ีเป็นบาปใหญ่  สมควรท่ีผู้ กระท าทัง้สองต้องได้รับการ
ลงโทษเพ่ือเป็นการอบรมสัง่สอน 
  อิบนุ กุดามะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “เม่ือผู้หญิงสอง
คนท าการถูไถกัน เธอทัง้สองก็ผิดประเวณี  ซึ่งจะถูกสาปแช่ง 
เน่ืองจากมีการรายงานจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

تَْت  َذاإ»
َ
ة   أ

َ
ةَ  الَْمْرأ

َ
َما ، الَْمْرأ  «َزانِيَتَانِ  َفه 

ความว่า “เม่ือผู้หญิงสมสู่กับผู้หญิงด้วยกัน เธอทัง้สองก็เป็นผู้ผิด
ประเวณี” ทัง้สองจะต้องถูกตะอฺซีรฺ(โทษตามการพิจารณาของผู้
พิพากษา) เน่ืองจากเป็นการผิดประเวณีท่ีไม่มีโทษถูกก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ” (อิบน ุกดุามะฮฺ : 8/198)  

จงหลีกเล่ียงการกระท าท่ีน่ารังเกียจเช่นนีเ้ถิด โอ้สตรีผู้
ศรัทธา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรดาหญิงสาว  

ส่วนการลดสายตานัน้ อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ 
กล่าววา่ “การจ้องมองนัน้ จะเป็นปัจจยัน าไปสู่ความใคร่ การยบัยัง้
สายตาจากการมองเป็นแก่นของการรักษาอวยัวะเพศ ดงันัน้ ผู้ ใด
ปล่อยสายตาของเขา เขายอ่มน าตวัของเขาเองสู่ความหายนะ และ
แท้จริง ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “โอ้ 
อะลีย์ เอ๋ย ท่านอย่าได้มองซ า้ เพราะแท้จริงแล้ว สิทธิของท่านคือ
การมองครัง้ท่ีหนึ่งเท่านัน้” ซึง่หมายถึง การมองอย่างกะทนัหนัโดย
ไม่ตัง้ใจ และในอัล-มุสนัดของอะห์มัด ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ  
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อะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า “การมองเป็นลูกศรหนึ่งซึ่งอาบยาพิษ 
จากบรรดาลูกศรของอิบลีส...” และการมองนัน้เป็นท่ีมาของความ
วิบัติต่างๆ ท่ีประสบกับผู้ คน เพราะการมองจะท าให้เกิดการ
จินตนาการ การจินตนาการจะท าให้เกิดความคิด จากนัน้ความคิด
ท าให้เกิดความใคร่ ความใคร่จะท าให้เกิดความต้องการ หลงัจาก
นัน้มนัจะกลายเป็นความตัง้ใจท่ีมุ่งมัน่ แล้วจะเกิดการกระท าอย่าง
แน่นอน  ตราบใดท่ีไม่มีสิ่งหักห้าม และด้วยเหตนีุ ้จึงมีสุภาษิตว่า 
การอดทนในการลดสายตานัน้ ง่ายกวา่การอดทนในความเจ็บปวด
ของสิ่งท่ีจะตามมา” (อลั-ญะวาบ อลั-กาฟีย์ : 129-130) 

ดงันัน้ โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอย๋ จ าเป็นท่ีเธอจะต้องลดสายตาไม่
ไปมองผู้ ชาย ไม่มองรูปภาพต่างๆ ท่ีน าพาสู่ความวิบัติซึ่งมีอยู่ใน
วารสารบางฉบบั ตามจอโทรทศัน์ หรือวีดีโอ -แล้วเธอจะปลอดภัย
จากบัน้ปลายท่ีชั่วช้า มากต่อมากแล้วท่ีการมองได้น าพาความ
โศกเศร้ามาให้ผู้มอง และไฟกองใหญ่นัน้มกัเร่ิมมาจากสะเก็ดไฟ 
 
2. กำรออกห่ำงจำกกำรฟังเพลงและดนตรี  
     อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “และส่วนหนึ่ง
จากเล่ห์กลของชยัฏอนมารร้ายท่ีน ามาหลอกผู้ ท่ีมีความรู้น้อย คน
เบาปัญญา และผู้ ไม่เคร่งครัดศาสนา และท่ีน ามาใช้จบัหวัใจของ
พวกผู้ ท่ีโง่เขลา และผู้ก่อความเส่ือมเสีย คือการฟังเสียงโห่ร้อง การ
ตบมือ การร้องเพลงท่ีประกอบด้วยอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีต้องห้าม ซึ่งกีด
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กัน้เป็นอปุสรรคไม่ให้อลักรุอานทะลเุข้าไปในหวัใจ และท าให้หวัใจ
จมปลกัอยู่กบัการฝ่าฝืน และอบายมขุตา่งๆ ดนตรีเป็นบทสวดของ
ชยัฏอนมารร้าย เป็นก าแพงกัน้ระหว่างมนุษย์กับอลัลอฮฺ เป็นเวท
มนต์กล่อมเป่าน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชายและ
การผิดประเวณีกบัตา่งเพศ ด้วยเสียงเพลงนี ้ผู้ มีความใคร่อนัชัว่ช้า
จะได้สมหวงักับคนท่ีเขาหลงใหล ... ส่วนการฟังเพลงจากสตรีหรือ
ชายหนุ่มรูปหล่อนัน้เป็นบาปท่ีใหญ่ยิ่ง และท าให้เกิดความเส่ือม
เสียในศาสนาเป็นอย่างมาก... และไม่มีข้อกังขาเลยว่า แท้จริง ทุก
คนท่ีมีความหึงหวงนัน้ เขาจะให้ครอบครัวของเขาห่างไกลจากการ
ฟังเพลงเหมือนกับท่ีต้องการให้พวกเธอออกห่างสาเหตตุา่งๆ ท่ีน่า
ระแวง ... และเป็นท่ีทราบกันดีว่า แท้จริงเม่ือผู้ชายเข้าหาสตรีด้วย
ความยากล าบาก เขาก็จะพยายามให้เธอได้รับฟังเสียงเพลง เพ่ือ
ว่าเธอนัน้จะได้ใจอ่อน ทัง้นีเ้น่ืองจากสตรีจะมีความรู้สึกต่อเสียง
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ เม่ือเสียงนัน้เป็นเสียงเพลง ความรู้สึก
ของเธอก็จะเกิดขึน้ด้วยสองทางด้วยกนั กล่าวคือทางด้านเสียงและ
ด้านความหมายของมัน ... เม่ือเสียงเพลงถูกประกอบด้วยกลอง 
ความเป็นสาว และการเต้นร าอย่างอ่อนช้อย แล้วหากสตรีนัน้ได้
ตัง้ครรภ์เพราะเพลง แน่นอน เธอย่อมตัง้ครรภ์ด้วยเสียงเพลงเช่นนี ้
ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ มากตอ่มากแล้วท่ีสตรีต้องเป็นโสเภณีเพราะ
เสียงเพลง”  
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    โอ้สตรีผู้ศรัทธาเอ๋ย จงย าเกรงต่ออลัลอฮฺเถิดและจงระวัง
โรคร้ายเย่ียงนี ้นั่นคือการฟังเพลงต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของ
บรรดามุสลิมด้วยความหลากหลายของส่ือและรูปแบบ ซึ่งท าให้
หญิงสาวจ านวนมากท่ีรู้ไม่เท่าทัน ได้สั่งซือ้จากแหล่งผลิตและส่ง
มอบให้เป็นของขวญัในกลุม่พวกเธอซึง่กนัและกนั 
 
3. กำรไม่อนุญำตให้เดนิทำงโดยไม่มีมะห์ร็อม 
      ช่องทางหนึ่งท่ีจะรักษาอวัยวะเพศ คือห้ามมิให้สตรี
เดินทางโดยไม่มีมะห์ร็อม ซึ่งคอยปกป้องคุ้มกนัเธอจากพวกเกะกะ
เกเรและคนชั่วทัง้หลาย ดังมีหะดีษท่ีเช่ือถือได้รายงานว่า ไม่
อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศจากมะห์ร็อม เช่น รายงานจาก
ทา่นอิบน ุอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

ة  ثاََلثًا إِلَّ َوَمَعَها ذ و َُمَْرم  »
َ
 «َل ت َسافِر  الَْمْرأ

ความว่า “สตรีจะไมเ่ดนิทางเป็นเวลาสามวนั นอกจากจะต้องพร้อม
กับมะห์ร็อมเท่านัน้” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1862 และมุสลิม : 
1338)  
  จากอบู สะอีด อลั-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ “ท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ห้ามมิให้สตรีเดินทางในระยะเวลา
สองวนั....” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 1864 และมสุลิม : 3249) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=1727#docu
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    จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ْن ت َسافَِر َمِسريَ »
َ
ِ َوايْلَْوِم اْْلِخِر أ ة  ت ْؤِمن  بِاَّلَلَّ

َ
ُل ِلْمَرأ َة يَْوم  َويَلْلَة  إلَّ َوَمَعَها َل حَيِ

ْرَمة     «ح 
ความว่า “ไม่อนุญาตให้สตรีท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก
เดินทางในระยะทางวนักับคืน นอกจากต้องพร้อมกบัมะห์ร็อมของ
เธอเทา่นัน้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 1088 และมสุลิม : 3249) 
     การก าหนดระยะเวลาในหะดีษตา่งๆ สามวนั สองวนั และ
หนึ่งวันกับหนึ่งคืนนัน้ เป้าหมายคือ ตามสภาพของพาหนะการ
เดินทางในสมัยนัน้ เดินทางด้วยเท้าและยานพาหนะต่างๆ และ
ความแตกต่างของหะดีษในการก าหนดเวลา สามวนั สองวนั หรือ
วนักบัคืน หรือท่ีน้อยกว่านัน้ -บรรดาผู้ รู้ได้ตอบชีแ้จงวา่ ส านวนของ
หะดีษไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป้าหมายคือทุกสภาพท่ีถูกเรียกว่าเป็น
การเดนิทาง ดงันัน้ สตรีจงึถกูห้ามเดนิทางโดยปราศจากมะห์ร็อม 

อิมาม อัน-นะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในการ
อธิบายหะดีษของอิมามมุสลิมว่า “บทสรุป คือทุกสิ่งท่ีถูกเรียกว่า
การเดินทางนัน้ สตรีถูกห้ามไม่ให้เดินทางโดยไม่มีสามี หรือไม่มี
มะห์ร็อมเดินทางไปด้วย ไม่ว่าการเดินทางสามวนั สองวนั หนึ่งวนั 
สิบสองไมล์ หรืออ่ืนๆ เน่ืองจากในรายงานของอิบนุ อบับาส ไม่ได้
ก าหนดเวลา ซึ่งเป็นรายงานสุดท้ายของอิมามมุสลิม (สตรีจะไม่

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=615&idto=619&bk_no=80&ID=424#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=615&idto=619&bk_no=80&ID=424#docu
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เดินทางโดยไม่มีมะห์ร็อม) และรายงานนีค้รอบคลมุทกุสิ่งท่ีเรียกว่า
เดนิทาง” วลัลอฮอุะอฺลมั (ชรัห์ เศาะฮีหฺ มสุลิม : 9/103) 
   สว่นผู้ ท่ีชีข้าดวา่ อนญุาตให้สตรีเดนิทางไปกบัหมูค่ณะของ
สตรี เพ่ือประกอบพิธีหัจญ์ภาคบังคับนัน้ ขัดแย้งกับค าสอนของ
ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อิมามอลั-ค็อฏฏอบียฺ ได้
กล่าวไว้ในหนังสือ (มะอาลิมุสสุนัน : 2/276-277) คู่กับตะฮฺซีบ
ของอิบนุลก็อยยิมว่า “แท้จริงท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ห้ามเธอไม่ให้เดินทางนอกจากจะต้องมีผู้ ชายท่ีเป็น
มะห์ร็อมพร้อมกับเธอด้วย ดังนัน้การอนุญาตให้เธอเดินทางไป
ประกอบพิธีหัจญ์โดยไม่มีเง่ือนไขตามท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วางไว้นัน้ เป็นสิ่งท่ีค้านกับแบบอย่างของท่าน 
ต่อมาเม่ือการออกไปของเธอโดยท่ีไม่มีมะห์ร็อมเป็นการฝ่าฝืน ก็
ยอ่มไม่อนญุาตให้บงัคบัเธอเพ่ือการท าหจัญ์ นัน่คือการเช่ือฟังภกัดี
ซึง่น าไปสูก่ารฝ่าฝืน” 
     ฉัน(ผู้ เขียน)ขอกล่าวว่า พวกเขาเหล่านัน้ไม่ได้ชีข้าดว่า
อนญุาตให้สตรีเดินทางโดยไม่มีมะห์ร็อมในทกุกรณีไม่ และแท้จริง
แล้วพวกเขาอนุญาตให้เธอกระท าเช่นนัน้ได้เฉพาะกรณีประกอบ
พิธีหจัญ์ภาคบงัคบัเทา่นัน้ 
   อิมาม อนั-นะวะวีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่วว่า “ไม่อนญุาต
ให้เธอเดินทางไปประกอบพิธีหจัญ์ภาคสมคัรใจ ไปท าการค้า การ
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เย่ียมเยียน และอ่ืนๆ นอกจากจะต้องมีมะห์ร็อมเท่านัน้” (อัล- 
มจัญ์มอฺู : 8/249) 
   ดังนัน้  ผู้ ท่ีปล่อยให้สตรีในสมัยนี เ้ดินทางโดยท่ี ไม่ มี 
มะห์ร็อมเดินทางไปด้วยนัน้ ไม่มีผู้ รู้คนใดท่ีได้รับการยอมรับและ
เช่ือถือ มีความเห็นสอดคล้องกบัคนเหลา่นัน้ 
    ส่วนค าพดูของพวกเขาท่ีว่า “แท้จริงมะห์ร็อมของเธอจะให้
เธอโดยสารเคร่ืองบินไป หลงัจากนัน้จะมีมะห์ร็อมอีกคนมาต้อนรับ
เม่ือถึงปลายทาง เพราะว่าเคร่ืองบินนัน้มีความปลอดภัย ตามการ
อ้างของพวกเขาอนัเน่ืองจากมีผู้ โดยสารชายและหญิงเป็นจ านวน
มาก” เราก็จะตอบแก่พวกเขาว่า “มิได้เป็นเช่นนัน้ เคร่ืองบินนัน้
อนัตรายท่ีสดุ เพราะว่าผู้ โดยสารจะปะปนกนั เธออาจจะนัง่อยู่ใกล้
กบัผู้ชาย และบางทีอาจจะมีเหตกุารณ์ท าให้เคร่ืองบินต้องเปล่ียน
ทิศทางบินไปทางสนามบินอ่ืน ดงันัน้ ก็จะไม่มีคนท่ีมาต้อนรับเธอ 
ท้ายสดุเธอก็จะต้องตกอยูใ่นภาวะอนัตราย และจะเป็นอยา่งไร เม่ือ
สตรีอยูใ่นประเทศท่ีเธอไมรู้่จกั และไมมี่มะห์ร็อม” 
 
4. ห้ำมชำยหญิงอยู่กันตำมล ำพัง 
   และแนวทางหนึ่งท่ีจะรักษาอวยัวะเพศคือห้ามมิให้สตรีอยู่
ตามล าพงักบัชายท่ีไมใ่ช่มะห์ร็อมของเธอ ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วไว้วา่ 

ة  لَيَْس َمَعَها ذ و َُمَْرم  ِمنَْها فَإِنَّ »
َ
ِ َوايْلَْوِم اْلِخِر فَال ََيْل ونَّ بِاْمَرأ َمْن ََكَن ي ْؤِمن  بِاَّللَّ

يَْطان   َما الشَّ  «ثَاثِلْه 
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“ผู้ใดท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลก เขาก็อยา่ได้อยูก่บัสตรีโดยท่ี
ไม่มีมะห์ร็อมของเธออยู่ด้วย เพราะคนท่ีสามก็คือชยัฏอน” (บนัทึก
โดยอะห์มดั : 3/339) 

 
มีรายงานจากอามิรฺ อิบนุ เราะบีอะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “จงรู้ไว้เถิดว่า
ชายคนหนึ่งจะไม่อยู่ตามล าพังกับหญิงท่ีไม่เป็นท่ีอนุมัติแก่เขา 
เพราะตนท่ีสามคือ ชยัฏอน นอกจากจะมีมะห์ร็อมอยู่ด้วยเท่านัน้” 
(บนัทกึโดยอะห์มดั : 1/18) 
  อัล-มัจญดุดดีน (ปู่ ของอิบนุ ตัยมียะฮฺ) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือมุนตะกอ อัล -อัคบารฺ ว่า “ทัง้สองหะดีษนีบ้ันทึกโดย 
อิมามอะห์มัด และความหมายดังหะดีษท่ีกล่าวมาปรากฏใน
รายงานของอิบนอุบับาสซึ่งเป็นหะดีษท่ีบนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ และ
มสุลิม 

อิมาม อัช-เชากานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือนัยลุลเอาฏอรฺ (6/120) “และการอยู่ตามล าพังกับสตรีท่ี
แตง่งานได้นัน้เป็นสิ่งต้องห้าม โดยมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ ดงั
ท่ีอิบน ุหะญรฺั ได้กลา่วไว้ในฟัตหลุบารี และสาเหตขุองการห้ามตาม
หะดีษคือการท่ีมีชยัฏอนมาเป็นตนท่ีสามและมาอยู่ด้วยนัน้ จะท า
ให้ทัง้สองกระท าในสิ่งท่ีฝ่าฝืน ส่วนการอยู่กับสตรีท่ีแต่งงานได้โดย
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มีมะห์ร็อมอยู่ด้วยก็เป็นสิ่งท่ีอนุญาต เน่ืองจากจะไม่เกิดการฝ่าฝืน 
ขณะท่ีมะห์ร็อมอยู”่  
      สตรีบางคนและผู้ปกครองของเธออาจจะไม่สนใจ ปล่อย
ปะละเลยในเร่ืองการอยู่ด้วยกันตามล าพังในหลากหลายรูปแบบ 
อาท ิ
  หน่ึง สตรีอยู่ตามล าพงักับญาติใกล้ชิดของสามี และเปิด
ใบหน้า และน่ีเป็นการอยู่ตามล าพังท่ีอันตรายท่ีสุด ท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

وَل لََعَ النَِّساءِ » ْم َوادُلخ  يَْت .  «إيَّاك 
َ
فَرأ

َ
ِ ، أ وَل اَّللَّ نَْصاِر : يَا رَس 

َ
ل  ِمْن اأْل َفَقاَل رَج 

  .«احْلَْمو  الَْموْت  »: احْلَْمَو ؟ قَاَل 

ความว่า “ท่านทัง้หลายจงระวงัการเข้าไปหาบรรดาสตรี” แล้วชาย
คนหนึ่งจากชาวอนัศอรฺได้กล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ แล้วท่าน
เห็นอย่างไรกบัน้องชายของสามี? ท่านตอบว่า “นัน่คือความตาย” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 5232 และอตั-ตริมีซีย์ : 1171) 

 
อิบนุ หะญัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในฟัตหุลบารีว่า 

“อิมามอัน-นะวะวีย์กล่าวว่า นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์มี
ความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า “อัล-หัมวุ” ในส านวนหะดีษ คือ ญาติ
ใกล้ชิดของสามี เช่น พอ่ ลงุ พ่ีน้อง หลาน ลกูพ่ีลกูน้องของเขา และ
คนอ่ืนๆ....จดุประสงค์ของหะดีษคือบรรดาญาตใิกล้ชิดของสามี แต่
ไมร่วมถึงพอ่ และลกูๆ ของสามี เน่ืองจากพวกเขาเป็นมะห์ร็อมของ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=853&idto=854&bk_no=80&ID=557#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=853&idto=854&bk_no=80&ID=557#docu
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เธอ อนุญาตให้อยู่กับตามล าพังกับเธอได้ และพวกเขาไม่ถูกระบุ
ลกัษณะว่าเป็นความตาย... การปฏิบตัิโดยทัว่ไปมกัจะมีการปล่อย
ปะละเลย โดยท่ีน้องชายจะอยู่ตามล าพังกับภรรยาของพ่ีชาย 
ดงันัน้ เขาจึงถกูเปรียบเหมือนกบัความตาย ซึ่งสมควรเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีการห้าม” (ฟัตหลุบารี : 9/331) 
     และอิมามอัช-เชากานีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือนัยลุล
เอาฏอรฺ (6/122) “ค าว่าญาติของสามีคือความตาย หมายความว่า 
ญาติของสามีน่ากลวัยิ่งกว่าคนอ่ืน ดงัท่ีความตายเป็นสิ่งท่ีน่ากลวั
มากกวา่สิ่งอ่ืนๆ”  
    โอ้สตรีผู้ ศรัทธาเอ๋ย เธอจงย ากรงต่ออัลลอฮฺ เถิด และ
อย่าได้ปล่อยปะละเลยในเร่ืองนี ้เพราะว่าบรรทัดฐานนัน้อยู่ ท่ี
บญัญตัขิองศาสนา ไมใ่ชว่ิถีปฏิบตัขิองมนษุย์ทัว่ไป 
  สอง สตรีบางคนและผู้ปกครองของเธอ ปล่อยปะละเลย
ในเร่ืองการโดยสารรถยนต์ไปกับคนขบัตามล าพงั ซึ่งคนขบัรถนัน้
ไม่ใช่มะห์ร็อมของเธอ ทัง้ท่ีแท้จริงแล้วการกระท าเช่นนัน้เป็นท่ี
ต้องห้าม 
   ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อาล อชั-ชัยค์ ผู้ ชีข้าดปัญหา
ศาสนาของประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวไว้ใน มัจญ์มูอฺฟะตาวา 
เล่มท่ี 10 หน้าท่ี 52 ว่า “ในปัจจุบนันีไ้ม่มีความสงสัยอันใดเลยว่า 
การโดยสารของสตรีซึ่งไปกับคนขบัหรือเจ้าของรถตามล าพัง โดย
ไม่มีมะห์ร็อมติดตามเธอไปด้วยนัน้เป็นสิ่งท่ีชั่วร้าย และมีผลเสีย
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มากมาย ไม่อาจมองข้ามได้ ไม่ว่าสตรีนัน้จะเป็นเด็กท่ีสงบเสง่ียม
หรือเด็กเรียบร้อยท่ีพูดคุยกับผู้ ชายก็ตาม ผู้ ชายท่ีพอใจกับการ
กระท าเช่นนี ้เขาเป็นผู้ ท่ีไม่เคร่งครัด ขาดความเป็นบรุุษ มีความหึง
หวงน้อย” ท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า “ไม่มี
ชายคนใดท่ีอยู่ตามล าพังกับผู้ หญิงนอกจากชัยฏอนจะเป็นตนท่ี
สาม” (หะดีษบทนีไ้ด้อ้างอิงก่อนนีแ้ล้ว)  
    และการอยู่ตามล าพงัในรถกบัคนขบันัน้ ยิ่งกว่าการอยู่กับ
เธอภายในบ้านและท่ีอ่ืนๆ เพราะเขาสามารถท่ีจะพาเธอไปไหนก็ได้
ตามท่ีเขาประสงค์ ในประเทศ นอกประเทศ ด้วยความสมคัรใจหรือ
บงัคบั และจะมีผลเสียท่ีร้ายแรงติดตามมา ซึ่งมากกว่าผลเสียจาก
การอยู่ตามล าพงัทัว่ๆ ไป และจ าเป็นท่ีมะห์ร็อมจะต้องเป็นผู้ ใหญ่ 
จงึไมเ่พียงพอหากมะห์ร็อมนัน้เป็นเด็ก และสตรีบางคนเข้าใจผิดว่า
เม่ือเธอได้พาเด็กมากับเธอด้วยนัน่หมายความว่าไม่อยู่ในข่ายการ
อยู่ด้วยกันโดยล าพังกับผู้ ชายแล้ว น่ีเป็นความเข้าใจท่ีผิดพลาด
มาก 
   อิมาม อัน-นะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “เม่ือชาย
และหญิงท่ีแต่งงานกนัได้อยู่ตามล าพงั โดยไม่มีคนท่ีสามอยู่ด้วยก็
เป็นสิ่งต้องห้ามโดยมติเอกฉันท์ และเช่นเดียวกันหากมีเด็กเล็กอยู่
พร้อมกับเขาทัง้สอง การอยู่ด้วยกันโดยล าพังท่ีต้องห้ามก็ยังคงมี
อยู”่ (อลั-มจัญ์มอฺู : 9/109) 
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  สำม สตรีบางคนและผู้ปกครองของเธอปลอ่ยปะละเลยให้
สตรีเข้าไปหาหมอ โดยอ้างวา่มีความจ าเป็นท่ีเธอจะต้องรักษา และ
น่ีเป็นสิ่งท่ีชัว่ร้ายมาก อนัตรายยิ่ง และไม่อนญุาตให้ยอมรับและนิ่ง
เฉยตอ่ข้ออ้างเชน่นี ้
      ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม กล่าวไว้ในมัจญ์มูอฺฟะตาวา 
(10/13) ว่า “และอย่างไรก็ตาม การอยู่ตามล าพงักบัสตรีท่ีแตง่งาน
กันได้ เป็นสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติ แม้กระทั่งหมอท่ีจะมาท า
การเยียวยาเธอก็ตาม เน่ืองจากหะดีษท่ีว่า “ไม่มีชายคนใดท่ีจะอยู่
กบัสตรีโดยล าพงันอกจากชยัฏอนจะเป็นตนท่ีสาม” ดงันัน้จ าเป็นท่ี
จะต้องมีคนหนึ่งคนใดอยู่กับเธอด้วย จะเป็นสามีหรือมะห์ร็อมคน
อ่ืนๆ ถ้าหากมะห์ร็อมไม่พร้อมก็ให้มีญาติของเธอท่ีเป็นผู้หญิง แล้ว
หากไม่มีคนหนึ่งคนใดจากท่ีกล่าวมาแล้ว ในขณะความเจ็บป่วยถึง
ขัน้อนัตรายไม่สามารถรอช้าได้ อยา่งน้อยก็ต้องให้พยาบาลหรือคน
อ่ืนอยู่ ด้วย ทัง้ นี ก็้ เพ่ื อให้รอดพ้นจากการอยู่กันตามล าพัง ท่ี
ต้องห้าม” 

และเชน่เดียวกนัไมอ่นญุาตให้หมออยูก่บัสตรีโดยล าพงั ไม่
วา่เธอจะเป็นหมอ เป็นเพ่ือน หรือเป็นพยาบาลก็ตาม ไม่อนญุาตให้
ครูชายซึ่งตาบอดหรืออ่ืนๆ อยู่ตามล าพังกับนกัเรียนหญิง และไม่
อนญุาตให้พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบินไปอยูต่ามล าพงักบัผู้ชาย 
        ส าหรับเร่ืองนี ้ผู้ คนทัง้หลายได้ปล่อยปะละเลย โดยอ้าง
ความทันสมัย เลียนแบบต่างศาสนิกอย่างเงยหัวไม่ขึน้ และไม่
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สนใจใยดีตอ่บทบญัญัติศาสนา ดงันัน้ ไม่มีอ านาจและไม่มีพลงัอนั
ใดนอกจากต้องพึ่ งพาอัลลอฮฺ ผู้ ทรงสูงส่งและทรงไพศาล  –  
ลาเหาละ วะลา กว์ูวะตะ อิลลา บลิลาฮิล อะลียิลอะซีม 
         และไม่อนุญาตให้ผู้ ชายอยู่ตามล าพังกับคนใช้หญิงท่ี
บริการอยู่ในบ้านของเขา และไม่อนญุาตให้สตรีเจ้าของบ้านอยู่กับ
คนใช้ผู้ชายโดยล าพงั  
     ส าหรับปัญหาคนรับใช้นัน้เป็นปัญหาท่ีร้ายแรง ซึ่งผู้คนใน
สมัยนีป้ระสบกันมาก เพราะผู้ หญิงยุ่งอยู่กับการศึกษาและการ
ท างานนอกบ้าน และนั่นเป็นสิ่งท่ีผู้ ศรัทธาจ าเป็นต้องระวังเป็น
อย่างยิ่งและหลีกเล่ียงให้มาก และอย่ายอมท่ีจะแลกกบัประเพณีท่ี
ไมดี่ทัง้หลายแหล ่
 
เพิ่มเตมิ : ห้ำมสตรีจับมือกับผู้ชำยที่ไม่ใช่มะห์ร็อม 
         ชัยค์อับดุลอะซีซ บิน บาซ ประธานองค์การค้นคว้าด้าน
วิชาการ การชีข้าดปัญหาศาสนา และการเรียกร้องเชิญชวน กล่าว
ไว้ในอลั-ฟะตาวา ซึ่งสถาบนัการเผยแพร่และการเรียกร้องเชิญชวน
จัดพิมพ์  (1/85) ว่า “ไม่อนุญาตให้สตรีจับมือผู้ ชายท่ีไม่ใช่ได้ 
มะห์ร็อมในทกุกรณี  ไม่ว่าพวกเธอจะเป็นสาวหรือชราก็ตาม ไม่ว่า
ผู้ ชายท่ีจับมือนัน้จะเป็นเด็กหนุ่มหรือคนแก่ก็ตาม เน่ืองจากการ
กระท าเช่นนัน้เป็นอนัตรายแก่ทกุคน มีรายงานท่ีเช่ือถือได้จากท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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َصافِح   َل  إِِّنِّ »
 
 «النَِّساءَ  أ

ความว่า “แท้จริง ฉันจะไม่จับมือกับบรรดาสตรี” (บนัทึกโดยอัน- 
นะสาอีย์ : 4181) 
  

และทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา กลา่ววา่    
نَّ  ه  بَايِع  نَّه  ي 

َ
ة  َقُط َغرْيَ أ

َ
ِ َصَلَّ اَّللَّ  َعلَيِْه وََسلََّم يََد اْمَرأ وِل اَّللَّ ْت يَد  رَس  ِ َما َمسَّ  َواَّللَّ

مِ   .بِاللََْكَ
ความว่า “ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ มือของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ไม่เคยสัมผัสกับมือของหญิงคนใดเลย เพียงแต่
ทา่นท าสตัยาบนักบัพวกเธอด้วยค าพดูเท่านัน้” (บนัทึกโดยมสุลิม : 
1866) 
    และไม่มีความแตกตา่งกนัระหว่างการจบัมือโดยมีสิ่งขวาง
กัน้หรือไม่มีสิ่งขวางกัน้ก็ตาม เน่ืองจากหลกัฐานตา่งๆ ท่ีครอบคลมุ 
และเพ่ือปิดชอ่งทางท่ีจะน าไปสูค่วามวุน่วาย 
 ชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ กล่าวไว้ในตัฟซีรฺ 
อัฎวาอ์ อัล-บะยาน (6/602-603) ว่า “พึงทราบเถิดว่า ไม่เป็นท่ี
อนุญาตส าหรับผู้ชายและผู้หญิงท่ีแต่งงานกันได้จะจบัมือกัน และ
ไม่อนุญาตให้สัมผัสร่างกายกับร่างกาย และหลักฐานในเร่ืองราว
ดงักลา่วนัน้มีมากมาย 
 หน่ึง ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
“แท้จริงฉนัจะไมจ่บัมือกบับรรดาสตรี...”  และอลัลอฮฺตรัสวา่ 
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ِ  َرُسولِ  ِف  َلُكمأ  ََكنَ  ل َقدأ  ﴿ ّلل  َوة   ٱ سأ
ُ
ُجوا   ََكنَ  لَِّمن َحَسَنة   أ َ  َيرأ ّلل  مَ َوٱ ٱ وأ َ ٓأۡلِخرَ  ّلأ  ٱ

َ  َوَذَكرَ  ا ٱّلل   [  ٢١:  األحزاب] ﴾ ٢١ َكثِّي 
ความว่า “โดยแน่นอนในเราะสูลของอลัลอฮฺมีแบบอย่างอนัดีงาม
ส าหรับพวกเจ้าแล้ว” (อลั-อะห์ซาบ : 21) 

ดงันัน้ เราจะต้องไม่จบัมือกับสตรี เพ่ือเป็นการด าเนินตาม
ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และหะดีษดงักลา่วเราได้
น าเสนอมาแล้วในการอธิบายอลักุรอาน ซูเราะฮฺ อลั-หจัญ์ในเร่ือง
ท่ีว่าด้วยการห้ามไม่ให้ผู้ชายสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีย้อมสีเหลือง ทุกกรณี 
ในพิ ธีกรรมหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ และอ่ืนๆ และในซูเราะฮฺ  อัล- 
อะห์ซาบเก่ียวกบัเร่ืองหิญาบ 

 และการท่ีทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไมจ่บั
มือกับบรรดาสตรีในขณะท่ีท าสตัยาบนันัน้ เป็นหลกัฐานท่ีชดัแจ้ง
ว่าผู้ ชายนัน้จะไม่จับมือกับผู้ หญิง และร่างกายของเขาจะไม่ไป
สมัผสักับร่างกายของเธอ เพราะว่าการจบัมือเป็นการสมัผสัท่ีเบา
ท่ีสุดจากประเภทของการสัมผัส ดงันัน้ เม่ือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั ไม่จบัมือในเวลาท่ีมีความจ าเป็น นัน่ก็คือเวลาการ
ท าสตัยาบนั ก็บ่งบอกการจบัมือไม่เป็นท่ีอนุญาต และไม่อนุญาต
ให้คนหนึ่งคนใดขัดแย้งกับท่าน เพราะท่านเป็นผู้ วางบทบัญญัติ
ให้แก่ประชาชาติของท่าน โดยค าพูด การกระท าต่างๆ และการ
ยอมรับของทา่น 
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   สอง เราเคยน าเสนอแล้วว่า บรรดาสตรีเป็นเอาเราะฮฺ (สิ่ง
พึงสงวน) ดังนัน้เธอต้องสวมใส่หิญาบ และการท่ีมีค าสั่งให้ลด
สายตาเน่ืองจากเกรงว่าจะเกิดอนัตราย และไม่เป็นท่ีสงสยัเลยว่า
การสัมผัสร่างกายกับร่างกายนัน้ เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดและชักน า
ความรู้สึกได้ดี ท่ีสุดมากกว่ามองด้วยสายตา  และบุคคลท่ี มี
หลกัธรรมยอ่มรู้วา่น่ีคือความจริง 
   สำม การจับมือจะเป็นตวัน าสู่การเสพสุขกับสตรีท่ีไม่ใช่
ภรรยา เน่ืองจากสมยันีค้วามย าเกรงลดน้อยลง ขาดความซ่ือสตัย์ 
และไม่มีการออกห่างจากสิ่งท่ีท าให้เกิดความระแวง  ซึ่งเราก็ได้
บอกหลายต่อหลายครัง้แล้วว่า สามีบางคนจูบพ่ีน้องสาวของ
ภรรยา ด้วยการจูบปากต่อปาก และเรียกการจูบดงักล่าวว่า -ซึ่ง
เป็นท่ีต้องห้ามโดยมติเอกฉันท์- ว่าเป็นการทักทายให้เกียรติ พวก
เขาจะกล่าวกันว่า ท่านจงทักทายแก่เธอ พวกเขาหมายถึงว่าท่าน
จงจูบเธอ ดงันัน้ความจริงท่ีไม่ต้องสงสยัใดๆ คือการออกห่างจาก
ฟิตนะฮฺและสาเหตท่ีุท าให้เกิดความระแวง และท่ีใหญ่หลวงท่ีสุด
คือการสัมผัสเรือนร่างของสตรีท่ีแต่งงานกันได้ และทุกช่องทางท่ี
น าสูส่ิ่งต้องห้ามนัน้ จ าเป็นจะต้องปิดให้สนิท 
 
บทส่งท้ำย 

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย ฉันขอเตือนพวกท่านให้ร าลึก
ถึงค าสัง่ของอลัลอฮฺ ในค าตรัสของพระองค์ท่ีวา่ 



 

 

 
 172  

ِمنِيَ  ُقل ﴿ وا   ّلِلأُمؤأ بأَصىرِِهمأ  ِمنأ  َيُغض 
َ
َفُظوا   أ زأ  َذىلَِك  ُفُروَجُهمأ   َوَيحأ

َ
ن   لَُهمأ   َكى أ َ  إِ  ٱّلل 

َنُعونَ  بَِما َخبُِّي   ِمَنىِت  َوُقل ٣٠ يَصأ نَ  ّلِلأُمؤأ ُضضأ بأَصىرِهِن   نأ مِ  َيغأ
َ
فَ  أ نَ َوَيحأ  ن  فُُروَجهُ  ظأ

ِ  ِمنأَها   َظَهرَ  َما إِل   ِزينََتُهن   ُيبأِدينَ  َوَل  َۡضأ ُمرِ  بأنَ َوّلأ ى  ِهن  ِِبُ  ِدينَ ُيبأ  َوَل  ُجُيوبِِهن    ََعَ
وأ  ِِلُُعوتَلِِهن   إِل   زِينََتُهن  

َ
وأ  َءابَآئِِهن   أ

َ
ِ  آءِ َءابَ  أ وأ  ِهن  ُبُعوتَل

َ
بأَنآئِِهن   أ

َ
وأ  أ

َ
  أ

َ
َنآءِ أ وأ  ُبُعوتَلِِهن   بأ

َ
 أ

ىنِِهن   َو خأ وأ  إِ
َ
ىنِِهن   َبِنٓ  أ َو خأ وأ  إِ

َ
ىتِِهن   َبِنٓ  أ َخَو

َ
وأ  أ

َ
وأ  آئِِهن  نِسَ  أ

َ
َمىُنهُ  َملََكتأ  َما أ يأ

َ
وِ  ن  أ

َ
 أ

ىبِعِيَ  ِ  ٱلت  ِل  َغّيأ و 
ُ
َبةِ أ رأ ِ

ۡلأ لِ  ِمنَ  ٱ وِ  ٱلّرَِجا
َ
لِ ٱلّطِ  أ ي فأ ِ َّل  وا  َيظأ  لَمأ  نَ ٱ ى  َهُر  َرىتِ َعوأ  ََعَ

نَ  َوَل  ٱلّنَِسآءِ   بأ ِ ُجلِِهن   يَۡضأ رأ
َ
لَمَ  بِأ عأ فِ  َما ِّلُ ِ  إَِل  تُوُبٓوا  وَ  نَتِِهن   ِزي ِمن يَ ُُيأ ّلل   يًعاَجِ  ٱ

ي هَ 
َ
ِمُنونَ  أ أُمؤأ لُِحونَ  لََعل ُكمأ  ٱل  [  ٣١-٣٠:  انلور] ﴾ ٣١ ُتفأ

ความวา่ “จงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายเถิด ให้พวกเขาลดสายตา
ของพวกเขา และรักษาอวยัวะเพศของพวกเขา แท้จริงอลัลอฮฺเป็นผู้
รอบรู้ในสิ่งท่ีพวกเขากระท า และจงกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาหญิง
เถิด ให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอ และรักษาอวัยวะเพศของ
พวกเธอ ไมน่ าเอาเคร่ืองประดบัของพวกเธอมาแสดง นอกจากสิ่งท่ี
อยู่ภายนอกเท่านัน้ และพวกเธอจงเอาผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอ
มาคลมุคอเสือ้ของพวกเธอ และไม่น าเคร่ืองประดบัของพวกเธอมา
แสดง นอกจากแก่สามีของพวกเธอ พ่อของพวกเธอ พ่อของสามี
ของพวกเธอ ลูกของพวกเธอ ลูกของสามีของพวกเธอ พ่ีน้องชาย
ของพวกเธอ ลกูของพ่ีน้องชายของพวกเธอ ลกูชายของพ่ีน้องหญิง
ของพวกเธอ พวกผู้หญิงของพวกเธอ พวกทาสของพวกเธอ พวก
ติดตามท่ีไม่มีความต้องการทางเพศจากพวกผู้ชาย หรือเด็กท่ีพวก
เขาไม่รู้จกัสิ่งท่ีพึงสงวนตา่งๆ ของสตรี และพวกเธออย่าได้เอาเท้า
ของพวกเธอกระแทกพืน้ เพ่ือให้ รู้ถึงสิ่งท่ีพวกเธอซ่อนไว้จาก
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เคร่ืองประดบัของพวกเธอ และพวกเจ้าจงกลับเนือ้กลับตวัต่ออัล
ลอฮฺอย่างพร้อมเพรียงกัน โอ้บรรดาผู้ ศรัทธา หวังว่าพวกเจ้าจะ
ประสบความส าเร็จ” (อนั-นรฺู : 30-31) 

มวลการสรรเสริญนัน้เป็นสิทธ์ิของอัลลอฮฺ ความจ าเริญ
และสนัติจงมีแดท่่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วงศ์วาน
ของทา่น และบรรดาสาวกทัง้มวล  
 

 
 .وصَل اهلل لَع ُممد وآَل وصحبه وسلم
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หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ ในอิสลำมที่เก่ียวข้องกับ
สตรีเป็นกำรเฉพำะ รวบรวมประเด็นต่ำงๆ โดยสังเขป 
ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่ วไป บัญญัติเก่ียวกับกำรตกแต่ง
เรือนร่ำงของสตรี บัญญัติเก่ียวกับเลือดประจ ำเดือน เลือด
เสีย และเลือดหลังคลอด เสือ้ผ้ำและหิญำบ กำรละหมำด 
กำรจัดกำรศพ กำรถือศีลอด กำรประกอบพิธีหัจญ์และ 
อุมเรำะฮฺ กำรเป็นสำมีภรรยำและกำรสิน้สุดระหว่ำงกัน 
บัญญัติต่ำงๆ ท่ีจะปกป้องรักษำเกียรติ ศักดิ์ศรี และควำม
บริสุทธ์ิของสตรี 
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