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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

อนุญาตใหสามีภรรยาไมสวมเสือ้ผาขณะนอนหรือไม และจะมีผลตอเรื่อง
เฏาะฮาเราะฮฺ (ความสะอาด) อยางไร 

 
คําถาม: 
 ฉันอยากทราบวาการนอนหลับกับคูครองโดยไมสวมเสื้อผานั้นเปนที่อนุญาตหรือไมใน
อิสลาม ถาเปนที่อนุญาตแลว เมื่อโอบกอดกันขณะหลับ จําเปนตองอาบน้ําญะนาบะฮฺกอน
ละหมาดหรือไม หรือเพียงแคอาบน้ําละหมาด? 
 
คําตอบ: 
 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
 สําหรับคําถามในสวนแรกนั้น เปนสิ่งที่อนุมัติสําหรับคูครอง 

อัลลอฮฺตรัสไววา 

ين هم لفروجهم حافظون( َوا ُ ِ َ ْ ِْ ِ ُ ُ ِ ُ َ ِ
َّ َإال بل أزو ، َ ْ َ َ ََّ

َاجهم أو ما ِ ْ ْ ِ ِ
َملكت أفماغهم فإغهم لري ملومني َِ ُ َ َُ ْ َْ ْ ُْ َُّ ِ

َ ُ ْ َ َ    )٦-٥ :املؤمنون ) (َ
 “และบรรดาผูที่สงวนอวัยวะเพศของพวกเขา เวนแตกับบรรดาภรรยา
ของพวกเขา หรือกับสตรีใตการครอบครองของพวกเขา (ทาสี) ซ่ีงใน
กรณีเชนนั้นพวกเขาจะไมถูกตําหนิ” [อัลมุอฺมินูน 23:5-6] 

 
อิมาม อิบนุ หัซมฺ اهللا رحمه  กลาววา อัลลอฮฺทรงใชใหพวกเราสงวนอวัยวะเพศ ยกเวนกบั

บรรดาภรรยาของพวกเราหรือกับสตรีที่อยูใตอํานาจของพวกเรา (ทาสี) ซึ่งจะไมถูกตําหนิในกรณี
นั้น นี่เปนการกลาวถึงอยางกวางๆ ซึ่งหมายรวมทั้งการมอง การสัมผัส และการคลุกคลีปะปนกัน 
(อัลมุหัลลา, 9/165) 
 สําหรับหลักฐานจากซุนนะฮฺ มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ  วา ทานรอซูลุลลอฮฺ 

 และฉันเคยอาบน้ําญะนาบะฮฺจากภาชนะซึ่งถูกวางไวระหวางฉันกับทาน ทานเรงรีบ
ตักจนฉันกลาววา “เหลือไวสําหรับฉันบาง เหลือไวสําหรับฉันบาง” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 
258; มุสลิม, 321 ในสํานวนนี้บันทึกโดยมุสลิม) 
 อัลหาฟซ อิบนุ หะญัร กลาววา อัลดาวุดี ใชหลักฐานนี้บอกวาเปนที่อนุมัติใหชายมองเอา
เราะฮฺของภรรยาและอนุมัติใหหญิงมองเอาเราะฮฺของสามี และไดรับการสนับสนุนโดยรายงานจาก 
อิบนุหิบบาน จาก สุลัยมาน อิบนุ มูซา ซึ่งถูกถามเกี่ยวกับการที่ผูชายมองอวัยวะเพศของภรรยา 
เขากลาววา ฉันไดถาม อะฏออ แลวเขากลาววา ฉันไดถามทานหญิงอาอิชะฮฺ  และนางได
กลาวถึงหะดีษนี้ อัลหาฟซกลาววา นี่คือรายงานที่เจาะจงสําหรับเร่ืองนี้เลยทีเดียว 



2 

 ยังมีหะดีษอีกบทหนึ่ง ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “จงรักษาเอาเราะฮฺของทาน 
ยกเวนกับบรรดาภรรยาและสตรีผูอยูใตอํานาจของพวกทาน” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 4017; 
อัตติรมิซี, 2769 หะดีษนี้อยูในระดับหะซัน; อิบนุมาญะฮฺ, 1920; รายงานโดย มุอัลละกอ โดย อัลบุ
คอรี, 1/508) อัลหาฟซ อิบนุ หะญัร กลาวเกี่ยวกับหะดีษนี้วา สําหรับขอความ “ยกเวนสําหรับ
ภรรยาของพวกทาน” หมายถึง อนุญาตใหภรรยามองเอาเราะฮฺของสามีและอนุญาตใหสามีมอง
เอาเราะฮฺของภรรยา 
 อิบนุ หัซมฺ กลาววา เปนที่หะลาลสําหรับผูชายในการมองอวัยวะเพศหญิงของภรรยาและ
ทาสีของเขา ซึ่งเปนบุคคลที่เขาไดรับอนุญาตใหมีเพศสัมพันธ และเปนที่อนุญาตใหพวกนางมอง
อวัยวะเพศของเขา ไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับเร่ืองนั้น หลักฐานของเรื่องนี้เปนที่ทราบกันดีถึงรายงาน
จากทานหญิงอาอิชะฮฺ ทานหญิงอุมมุสะละมะฮฺ และทานหญิงมัยมูนะฮฺ เหลามารดาของผูศรัทธา 
(ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกนาง) ซึ่งรายงานวาพวกนางเคยอาบน้ําญะนาบะฮฺรวมกับทานรอซู
ลุลลอฮฺ  เพื่อทําความสะอาดจากหะดัษใหญ ในภาชนะหนึ่ง รายงานจากทานหญิงมัยมูนะฮฺ
ชี้ใหเห็นชัดเจนวาทานรอซูลุลลอฮฺ  ไมไดปกปดรางกาย เพราะรายงานของนางระบุวา “ทาน
จุมมือลงในภาชนะแลวเทน้ําลงบนอวัยวะเพศแลวชําระลางมันดวยมือซายของทาน” 
ดังนั้นจึงไมจําเปนตองตามความคิดเห็นสวนนอยของบางคน เปนเรื่องแปลกสําหรับผูเพิกเฉยบาง
คนที่ตองการสรางความยากลําบากโดยการอนุมัติใหมีเพศสัมพันธแตหามมองอวัยวะเพศ (อัลมุ
หัลลา, 9/165) 
 ชัยคฺ อัลอัลบานี กลาววา การหามมองนั้นหมายถึงหามมองในสิ่งที่จะนําสูเพศสัมพันธที่
หะรอม ดังนั้น เมื่ออัลลอฮฺทรงอนุมัติใหสามีมีเพศสัมพันธกับภรรยาไดแลว การที่พระองคจะทรง
หามเขามองอวัยวะเพศของนางนั้นเปนสิ่งที่ไมสอดรับกัน เปนไปไมได (อัสสิลสิละฮฺ อัฎฎออีฟะฮฺ, 
1/353) 
 เกี่ยวกับเฏาะฮาเราะฮฺ (ความสะอาด) ในกรณีนี้ การโอบกอดขณะนอนหลับ ตราบใดที่
มิไดทําใหหลั่งน้ํามะนียฺ (อสุจิ) หรือมีเพศสัมพันธ ก็ไมจําเปนตองอาบน้ําญะนาบะฮฺ 
 แตถามีการหลั่งน้ํามะซียฺ (น้ําเมือกใสที่หลั่งเองเมื่อเกิดอารมณทางเพศ) ทั้งสองตองชําระ
ลางอวัยวะเพศและอาบน้ําละหมาด 
 และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
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