
 

 

แนะน ำบทบัญญัตติำ่งๆ 

ที่เกีย่วขอ้งกับผู้หญิงโดยเฉพำะ 

ศอลหิ ฺบิน เฟำซำน อลั-เฟำซำน 

หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ 

ในอิสลำมที่เกี่ยวข้องกับสตรีเป็นกำรเฉพำะ 

รวบรวมประเด็นต่ำงๆ โดยสังเขป 

ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่วไป 

บัญญัติเกี่ยวกับกำรตกแต่งเรือนร่ำงของสต

รี บัญญัติเกี่ยวกับเลือดประจ ำเดือน 

เลือดเสีย และเลือดหลังคลอด 



 

 

เสื้อผ้ำและหิญำบ กำรละหมำด 

กำรจัดกำรศพ กำรถือศีลอด 

กำรประกอบพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺ 

กำรเป็นสำมีภรรยำและกำรสิ้นสุดระหว่ำงกั

น บัญญัติต่ำงๆ ที่จะปกป้องรักษำเกียรติ 

ศักด์ิศรี และควำมบริสุทธิ์ของสตรี 

https://islamhouse.com/2822025 

 แนะน ำบทบัญญัติต่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยเฉพำะ  

o ค ำน ำ  

https://islamhouse.com/2822025


 

 

o ด้วยพระนำมของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุ

ณำปรำนี ผู้ทรงเมตตำเสมอ  

 บทที่ 1       บทบัญญัติทั่วไป  

 บทที่ 

2  บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรตกแ

ต่งเรือนร่ำงของสตรี  

 บทที่ 

3       บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือด

ประจ ำเดือน เลือดเสีย 

และเลือดหลังคลอด  

 บทที่ 

4  บทบัญญัติเกี่ยวกับเสื้อผ้ำแ

ละหิญำบ  



 

 

 บทที่ 

5       บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรล

ะหมำดของสตรี  

 บทที่ 

6       บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจั

ดกำรศพของสตรี  

 บทที่ 

7       บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรถื

อศีลอดของสตรี  

 บทที่ 

8       บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรป

ระกอบพิธีหัจญ์และ 

อุมเรำะฮฺของสตรี  

 บทที่ 

9       บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเ



 

 

ป็นสำมีภรรยำ 

และกำรสิ้นสุดระหว่ำงกัน  

 บทที่ 10 บทบัญญัติต่ำงๆ 

ที่จะปกป้องรักษำเกียรติ 

ศักด์ิศรี 

และควำมบริสุทธิ์ของสตรี  

o บทที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป  

 หนึ่ง 

สถำนภำพของสตรีในยุคก่อน

อิสลำม  

 และพระองค์ตรัสอีกว่ำ  

 สอง 

สถำนภำพของสตรีในอิสลำม  



 

 

 สำม 

เป้ำหมำยของศัตรูต่อสตรีมุสลิ

ม  

 ส่ี 

กำรท ำงำนนอกบ้ำนของผู้หญิ

ง  

o บทที่ 2 

บัญญัติว่ำด้วยกำรดูแลเรือนร่ำงขอ

งสตรี  

 หนึ่ง ดูแลตัวเองตำมฟิฏเรำะฮฺ  

 สอง 

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นผมและข

น  



 

 

 ข. 

ไม่อนุญำตให้สตรีมุสลิมก ำจัด

ขนคิ้ว  

 ค. 

ไม่อนุญำตให้สตรีมุสลิมผ่ำแย

กฟันโดยกำรถูด้วยตะไบเพื่อก

ำรเสริมสวย  

 ง. 

ไม่อนุญำตให้สตรีสักบนร่ำงกำ

ย หรือให้ผู้อื่นสักให้  

 จ. 

บทบัญญัติหรือข้อชี้ขำดเกี่ยวกั

บกำรย้อมสีด้วยใบเทียน 

กำรย้อมผม 



 

 

และกำรใช้เครื่องประดับที่เป็น

ทองค ำ  

 1. กำรย้อมด้วยใบเทียน  

 2. กำรย้อมผมของสตรี  

 3. 

อนุญำตให้สตรีใช้เครื่องป

ระดับที่ท ำจำกทองค ำและเ

งินตำมประเพณีที่ปฏิบัติกั

น  

o บทที่ 3 

บัญญัติว่ำด้วยเลือดประจ ำเดือน  เ

ลือดเสีย และเลือดหลังคลอด  

 หนึ่ง เลือดประจ ำเดือน (หัยฎ์)  



 

 

 1. 

ค ำนิยำมของเลือดประจ ำเ

ดือน (หัยฎ์)  

 2. อำยุของผู้มีประจ ำเดือน  

 3. 

บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเกี่

ยวกับผู้ที่มีเลือดประจ ำเดือ

น  

 เกร็ดควำมรู้ 

ข้อชี้ขำดทำงบทบัญญัติข

องกำรตกขำวและน้ ำคำวป

ลำ (ศุฟเรำะฮฺ 

และกุดเรำะฮฺ)  

                 เกร็ดควำมรู้เพิ่ม

เติม  



 

 

 4. 

สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังจำกหม

ดประจ ำเดือน  

 วิธีกำรอำบน้ ำ  

                 ข้อควรระวัง!!  

 สอง เลือดเสีย (อิสติหำเฎำะฮฺ)  

 1. 

บทบัญญัติหรือข้อชี้ขำดเกี่

ยวกับเลือดเสีย  

 2. 

สิ่งที่ผู้มีเลือดเสียต้องปฏิบัติ  

 สำม เลือดหลังคลอดบุตร 

(นิฟำส)  



 

 

 นิยำม 

และระยะเวลำของเลือดหลังคล

อด  

 3.2 

บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือดห

ลังคลอดบุตร  

                 เกร็ดควำมรู้  

                 เกร็ดควำมรู้อื่นๆ  

                 กำรรับประทำนยำ  

 บทบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำแท้ง  

o บทที่ 4 

บัญญัติว่ำด้วยอำภรณ์และหิญำบ  

 หนึ่ง 

คุณสมบัติของอำภรณ์ส ำหรับส

ตรีผู้ศรัทธำ  



 

 

 สอง นิยำมของหิญำบ 

พร้อมหลักฐำนและประโยชน์  

o บทที่ 5 

บัญญัติว่ำด้วยกำรละหมำดของผู้ห

ญิง  

o บทที่ 6 

บัญญัติว่ำด้วยกำรจัดกำรศพของผู้

หญิง  

 1. 

สตรีจะต้องอำบน้ ำศพให้กับสต

รี  

 2. 

ส่งเสริมให้ห่อศพสตรีด้วยผ้ำสี

ขำวจ ำนวน 5 ชิ้น  

  3. กำรจัดผมของศพผู้หญิง  



 

 

 4. 

บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรติดตำม

ไปส่งศพสตรี  

 5. 

ห้ำมสตรีมิให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศ

พ  

 6. 

ห้ำมไม่ให้มีกำรร้องร ำพันคร่ ำ

ครวญ  

o บทที่ 7 

บัญญัติว่ำด้วยกำรถือศีลอดของผู้ห

ญิง  

 กำรถือศีลอดจ ำเป็นแก่ผู้ใด?  

 ข้อผ่อนปรนต่ำงๆ 

ในกำรถือศีลอดของผู้หญิง  



 

 

                 1. 

เลือดประจ ำเดือน 

และเลือดหลังคลอดบุตร  

 2. 

กำรตั้งครรภ์และกำรให้นม  

                 สิ่งที่จ ำเป็นต้องรู้  

o บทที่ 8 

บัญญัติว่ำด้วยกำรประกอบพิธีหัจ

ญ์และอุมเรำะฮฺของผู้หญิง  

 1. มะห์ร็อม  

 2. ได้รับอนุญำตจำกสำมี  

 3. 

กำรท ำหัจญ์และอุมเรำะฮฺแทน

ผู้ชำย  



 

 

 4. 

เลือดประจ ำเดือนและเลือดหลัง

กำรคลอด  

 5. 

สิ่งที่สตรีจะต้องปฏิบัติขณะเข้ำ

พิธีหัจญ์  

 6. 

ชุดที่สวมใส่ในพิธีหัจญ์และอุม

เรำะฮฺ  

 7. อำภรณ์ที่อนุโลมให้สวมใส่  

 8. กำรกล่ำวตัลบียะฮฺ  

 9. 

หลักปฏิบัติในกำรเฏำะวำฟเวีย

นรอบบัยตุลลอฮฺ  



 

 

 10. 

เดินเฏำะวำฟและสะแอโดยไม่

ต้องวิ่ง  

 11. 

พิธีกรรมหัจญ์ที่ผู้มีประจ ำเดือน

ปฏิบัติได้และห้ำมปฏิบัติ  

 12. 

อนุโลมให้สตรีออกจำกมุซดะลิ

ฟะฮฺก่อน  

 13. กำรตัดผมของสตรี  

 14. 

กำรเปล้ืองอิห์รอมของสตรีที่มี

ประจ ำเดือน  



 

 

 15. 

มีประจ ำเดือนหลังจำกเฏำะวำ

ฟอิฟำเฎำะฮฺ  

 16. กำรเยือนมัสญิดนะบะวีย์  

o บทที่ 9 

บัญญัติว่ำด้วยกำรเป็นสำมีภรรยำ 

และกำรสิ้นสภำพ  

                  กำรสมรสมีประโยช

น์มำกมำย ที่ส ำคัญที่สุดได้แก่ :  

 สภำพของสตรีที่จะแต่งงำนด้ว

ย  

                 1. 

สำวพรหมจรรย์ซึ่งยังไม่บ

รรลุศำสนภำวะ   



 

 

                 2. 

สำวพรหมจรรย์ซึ่งบรรลุศ

ำสนภำวะแล้ว  

                 3. 

สตรีที่ผ่ำนกำรแต่งงำนแล้

ว  

 วะลีย์ในกำรแต่งงำน  

 กำรตีกลองเพ่ือประกำศกำรแต่

งงำน  

 ภรรยำต้องเชื่อฟังสำมีและไม่อ

นุญำตให้ฝ่ำฝืน  

 สิ่งทีส่ตรีต้องปฏิบัติเม่ือสิ้นสภำ

พจำกกำรเป็นภรรยำ  

 อิดดะฮฺมี 4 ประเภท       



 

 

 ข้อห้ำมส ำหรับสตรีที่อยู่ในอิด

ดะฮ ฺ 

             1. 

กำรสู่ขอเพื่อแต่งงำน  

             2. 

ไม่อนุญำตแต่งงำนสตรีที่อ

ยู่ในอิดดะฮฺให้แก่ชำยอื่นที่

ไม่ใช่สำมีคนเดิม  

             3. 

ห้ำสิ่งต้องห้ำมส ำหรับสตรี

ซึ่งอยู่ในอิดดะฮฺจำกกำรต

ำยของสำมีซึ่งเรียกว่ำ 

“อัล-หิดำด” (กำรไว้ทุกข์)  



 

 

o บทที่ 10 

ว่ำด้วยกำรรักษำเกียรติและควำมบ

ริสุทธิ์ของสตรี  

 1. 

สตรีต้องลดสำยตำและรักษำอ

วัยวะเพศเช่นเดียวกับผู้ชำย  

 2. 

กำรออกห่ำงจำกกำรฟังเพลงแ

ละดนตรี  

 3. 

กำรไม่อนุญำตให้เดินทำงโดย

ไม่มีมะห์ร็อม  

 4. 

ห้ำมชำยหญิงอยู่กันตำมล ำพัง  



 

 

 เพิ่มเติม : 

ห้ำมสตรีจับมือกับผู้ชำยที่ไม่ใ

ช่มะห์ร็อม  

o บทส่งท้ำย  

 แนะน ำบทบญัญัตติำ่งๆ 

ที่เกีย่วขอ้งกับผู้หญิงโดยเฉพำะ 

 تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 

หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ 

ในอิสลำมที่เกี่ยวข้องกับสตรีเป็นกำรเฉพำะ 

รวบรวมประเด็นต่ำงๆ โดยสังเขป 

ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่วไป 

บัญญัติเกี่ยวกับกำรตกแต่งเรือนร่ำงของสต



 

 

รี บัญญัติเกี่ยวกับเลือดประจ ำเดือน 

เลือดเสีย และเลือดหลังคลอด 

เสื้อผ้ำและหิญำบ กำรละหมำด 

กำรจัดกำรศพ กำรถือศีลอด 

กำรประกอบพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺ 

กำรเป็นสำมีภรรยำและกำรสิ้นสุดระหว่ำงกั

น บัญญัติต่ำงๆ ที่จะปกป้องรักษำเกียรติ 

ศักด์ิศรี และควำมบริสุทธิ์ของสตรี  

 

 ค ำน ำ 

 ด้วยพระนำมของอลัลอฮฺผูท้รงกรุณำปรำน ี

ผู้ทรงเมตตำเสมอ 



 

 

กำรสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ 

ผู้ทรงสร้ำงสรรพ สิ่ง แล้วชี้น ำทำง 

และทรงสร้ำงคู่ครองที่มำจำกผู้ชำยและผู้ห

ญิง มำจำกน้ ำอสุจิเม่ือมันถูกหลั่งออกมำ 

ฉันขอปฏญิำณว่ำไม่มีพระเจ้ำที่ถูกเคำรพภั

กดีอย่ำงแท้จริง 

นอกจำกอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่ำนั้น 

ไม่มีภำคีอันใดส ำหรับพระองค์ 

ส ำหรับพระองค์เท่ำน้ันที่ฉันมอบกำรสรรเส

ริญทั้งโลกนี้และโลกหน้ำ 

และฉันขอปฏิญำณว่ำมุหัมมัดเป็นบ่ำวและศ

ำสนทูตของพระองค์ 

ผู้ซึ่งถูกน ำพำขึ้นไปสู่ฟำกฟ้ำ 

แล้วได้เห็นสัญญำณต่ำงๆ 

อันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบำลของเขำ 



 

 

ควำมจ ำเริญและควำมศำนติจงมีแด่ท่ำน 

วงศำคณำญำติ 

และเหล่ำสำวกของท่ำนทุกคน  

อนึ่ง 

เม่ือสถำนภำพของสตรีมุสลิมในอิสลำมนั้น

มีควำมสูงส่ง 

และเธอก็มีภำรกิจส ำคัญหลำยประกำร 

และท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ได้มีค ำชี้แนะต่ำงๆ 

แก่บรรดำสตรีเป็นกำรเฉพำะ 

ท่ำนได้สั่งเสียให้ดูแลพวกเธอในคุฎบะฮฺขอ

งท่ำน ณ ทุ่งอะเรำะฟำต 

ซึ่งเป็นหลักฐำนที่บ่งชี้ถึงควำมจ ำเป็นที่ต้อง



 

 

เอำใจใส่ต่อพวกเธอในทุกสมัย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคปัจจุบัน 

ซึ่งสตรีผู้ศรัทธำตกเป็นเป้ำหมำยเฉพำะใน

กำรรุกรำน 

เพื่อต้องกำรท ำลำยเกียรติและศักดิ์ศรีของเ

ธอ 

และดึงสถำนภำพอันสูงส่งของเธอให้ต่ ำลง 

ดังนั้นจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ให้เธอตระหนักต่ออั

นตรำย 

และต้องน ำเสนอแนวทำงรอดพ้นให้แก่เธอ 

 ข้ำพเจ้ำหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่

งในภำรกิจนี้ 

ซึ่งได้ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ 

ทีเ่กี่ยวกับสตรีเป็นกำรเฉพำะ 



 

 

ถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย 

แต่มันก็เป็นกำรทุ่มเทอย่ำงที่สุดเท่ำที่ได้แล้

ว 

และข้ำพเจ้ำหวังว่ำอัลลอฮฺจะทรงท ำให้มันเ

กิดประโยชน์ตำมปริมำณของมัน 

และเป็นก้ำวแรกของภำรกิจดังกล่ำว 

โดยหวังว่ำในอนำคตจะมีก้ำวอื่นๆ 

ที่จะมำเติมเต็มให้มีควำมครอบคลุมและสมบู

รณ์มำกยิ่งขึ้น 

และสิ่งที่ข้ำพเจ้ำจะน ำเสนอในช่วงเวลำอัน

รีบเร่งนี้ประกอบด้วย 

 บทที ่1       บทบัญญตัิทัว่ไป 



 

 

 บทที ่

2  บทบัญญตัเิกีย่วกับกำรตกแตง่เรอืนรำ่ง

ของสตร ี

 บทที ่

3       บทบัญญัตเิกีย่วกบัเลอืดประจ ำเดอืน 

เลอืดเสยี และเลอืดหลงัคลอด 

 บทที ่

4  บทบัญญตัเิกีย่วกับเสือ้ผำ้และหิญำบ 

 บทที ่

5       บทบัญญัตเิกีย่วกบักำรละหมำดของส

ตร ี



 

 

 บทที ่

6       บทบญัญัตเิกีย่วกบักำรจัดกำรศพขอ

งสตร ี

 บทที ่

7       บทบัญญัตเิกีย่วกบักำรถอืศลีอดของ

สตร ี

 บทที ่

8       บทบัญญัตเิกีย่วกบักำรประกอบพธิหีั

จญ์และ อมุเรำะฮขฺองสตรี 

 บทที ่

9       บทบัญญัตเิกีย่วกบักำรเป็นสำมภีรรย

ำ และกำรสิน้สุดระหวำ่งกัน 



 

 

 บทที ่10 บทบัญญตัติำ่งๆ 

ทีจ่ะปกปอ้งรกัษำเกยีรต ิศกัดิ์ศร ี

และควำมบรสิทุธิข์องสตร ี 

ผู้เขียน 

 

 บทที ่1 บทบญัญัตทิัว่ไป 

 หนึ่ง สถำนภำพของสตรีในยุคกอ่นอสิลำม  

 “ยุคก่อนอิสลำม” หมำยถึง 

ยุคสมัยอนำรยชน (ญำฮิลียะฮฺ) 

ซึ่งเป็นยุคกำรด ำเนินชีวิตของชำวอำหรับเ

ป็นกำรเฉพำะ 

และกำรใช้ชีวิตโดยทั่วไปของชนอื่นๆ 

โดยที่ผู้คนทั้งหลำยอยู่ในยุคสมัยที่ขำดช่วง



 

 

จำกบรรดำศำสนทูต และอยู่ในยุคอวิชชำ 

อัลลอฮฺได้มองมำยังพวกเขำ –

ดังที่มีปรำกฏในหะดีษ- 

แล้วทรงกริ้วโกรธพวกเขำ 

ทั้งที่เป็นชำวอำหรับและไม่ใช่ชำวอำหรับ 

นอกจำกชำวคัมภีร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ 

และในเวลำนั้นสตรีส่วนใหญ่จะอยู่ในภำวะ

ล ำบำก แร้นแค้น -

โดยเฉพำะในสังคมชำวอำหรับ- 

พวกเขำรังเกียจที่จะได้บุตรสำว 

และบำงคนจะฝังบุตรสำวทั้งเป็น 

หรือบำงคนจะทอดทิ้งให้เธอใช้ชีวิตอย่ำง

ต่ ำต้อย ไร้เกียรติ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ا َوُهَو  َود ّٗ ُههُۥ ُمسأ ُنثَٰى َظلَّ َوجأ َر أََحدُُهم بِٱۡلأ َكِظيٞم ﴿ َوإِذَا بُش ِ

ِسُكهُۥ َعلَٰى  ٥٨ َر بِِهۦٓۚٓ أَيُمأ ِم ِمن ُسٓوِء َما بُش ِ قَوأ َرٰى ِمَن ٱلأ يَتََوٰ



 

 

ُكُموَن  ﴾  ٥٩ُهوٍن أَمأ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتَُّراِبِۗ أَََل َسآَء َما يَحأ

   [٥٩ -٥٨]النحل: 

ควำมว่ำ 

“และเม่ือคนหนึ่งในหมู่พวกเขำได้รับแจ้งข่

ำวว่ำได้ลูกผู้หญิง 

ใบหน้ำของพวกเขำกลำยเป็นหมองคล้ ำแล

ะเศร้ำสลด เขำจะหลบหน้ำจำกกลุ่มชน 

อันเนื่องจำกควำมอับอำยที่เขำได้รับกำรแจ้

งข่ำวร้ำย 

และครุ่นคิดว่ำเขำจะเก็บลูกสำวไว้ด้วยควำ

มอัปยศหรือจะฝังเธอไว้ใต้ดิน 

พึงรู้เถิดว่ำสิ่งที่พวกเขำตัดสินน้ันมันชั่วร้ำย

ยิ่ง” (อัน-นะห์ลฺ : 58-59) 

 และพระองค์ตรสัอกีวำ่  



 

 

ءُۥدَةُ ُسئِلَتأ  َموأ    [٨]التكوير: ﴾  ٨﴿ َوإِذَا ٱلأ

ควำมว่ำ 

“และเม่ือทำรกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถำม 

ด้วยควำมผิดอันใดเล่ำเธอจึงถูกฆ่ำ” (อัต-

ตักวีร : 8-9) 

ค ำว่ำ “อัล-เมำอูดะฮฺ” หมำยถึง 

เด็กผู้หญิงที่ถูกฝังในดินทั้งเป็นจนกระทั่งเสี

ยชีวิต และเมื่อเธอรอดพ้นจำกจำกกำรฝัง 

และมีชีวิตอยู่ 

เธอก็จะใช้ชีวิตอย่ำงไร้เกียรติ 

ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของญำติที่ใกล้ชิด 

ถึงแม้ว่ำเขำจะมีทรัพย์สมบัติมำกมำยเพียงใ

ดก็ตำม 

และถึงแม้ว่ำเธอจะทนทุกข์ทรมำนอันเน่ือง



 

 

จำกควำมยำกจน 

เพรำะพวกเขำจะแบ่งมรดกให้เฉพำะผู้ชำย

เท่ำนั้น 

มิหน ำซ้ ำเธอจะกลำยเป็นมรดกเมื่อสำมีได้เ

สียชีวิตลง 

เสมือนกับว่ำเธอเป็นดังทรัพย์สินของสำมี  

สตรีจ ำนวนมำกตกอยู่ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของ

สำมีคนเดียว 

โดยที่พวกเขำสำมำรถมีภรรยำจ ำนวนกี่คน

ก็ได้ ไม่จ ำกัด 

และไม่ได้เอำใจใส่ต่อควำมล ำบำกยำกแค้น 

ควำมคับอกคับใจ ควำมปวดร้ำว 

และควำมอธรรมอันจะเกิดขึ้นกับบรรดำสต

รีเพศ 



 

 

 สอง สถำนภำพของสตรีในอสิลำม 

อิสลำมได้ขจัดควำมอธรรมต่ำงๆ 

เหล่ำนั้นออกจำกสตรี 

และคืนควำมเป็นมนุษย์แก่เธอ 

โดยที่อัลลอฮฺตรัสได้ว่ำ 

ُكم نَٰ ٓأَيَُّها ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَقأ ن ذََكٖر َوأُنثَٰى ﴾  ﴿ يَٰ ]الحجرات: م ِ

١٣]   

ควำมว่ำ “โอ้มวลมนุษยชำติทั้งหลำย 

แท้จริงเรำได้สร้ำงพวกเจ้ำจำกเพศชำยและ

เพศหญิง”  (อัล-หุญุรอต : 13) 

ในโองกำรนี้ 

อัลลอฮฺได้บอกว่ำเธอให้มีควำมเท่ำเทียมกับ

บุรุษเพศในควำมเป็นมนุษย์ 



 

 

เช่นเดียวกับที่เธอมีควำมเท่ำเทียมกันในกำ

รได้รับภำคผลบุญหรือบทลงโทษต่อกำรปร

ะพฤติปฏิบัติ 

พระองค์ยังตรัสอีกว่ำ 

يِيَنَّهُۥ  ِمٞن فَلَنُحأ ن ذََكٍر أَوأ أُنثَٰى َوُهَو ُمؤأ ا م ِ ِلحّٗ ﴿ َمنأ َعِمَل َصٰ

َملُوَن  َسِن َما َكانُواْ يَعأ َرُهم بِأَحأ ِزيَنَُّهمأ أَجأ  َولَنَجأ
ٗۖ َحيَٰوةّٗ َطي ِبَةّٗ

   [٩٧]النحل: ﴾  ٩٧

ควำมว่ำ “ผู้ใดปฏิบัติควำมดี 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้ชำยหรือผู้หญิงก็ตำม 

ในขณะที่เขำเป็นผู้ศรัทธำ 

ดังนั้นเรำจะให้เขำมีชีวิตที่ดี 

และแน่นอนเรำจะตอบแทนพวกเขำด้วยรำง

วัลที่ดียิ่งส ำหรับภำคผลของกำรที่พวกเขำไ

ด้เคยปฏิบัติไว้” (อัน-นะห์ลฺ : 97) 



 

 

และอัลลอฮฺยังตรัสอีกว่ำ 

ِت﴾  ِرَكٰ ُمشأ ِرِكيَن َوٱلأ ُمشأ ِت َوٱلأ ِفقَٰ ُمنَٰ ِفِقيَن َوٱلأ ُمنَٰ ُ ٱلأ َب ٱَّللَّ يُعَذ ِ ﴿ ل ِ

   [٧٣]اۡلحزاب : 

ควำมว่ำ 

“เพื่ออัลลอฮฺนั้นจะทรงลงโทษบรรดำมุนำฟิ

กชำยและหญิง  และจะทรงลงโทษบรรดำผู้

ตั้งภำคีชำยและหญิง” (อัล- อะห์ซำบ : 73) 

และอัลลอฮฺได้ห้ำมเอำสตรีมำเป็นส่วนหนึ่ง

ของมรดกในกรณีที่สำมีได้เสียชีวิตลง 

อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

اۖٗ ﴾  هّٗ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل يَِحلُّ لَُكمأ أَن تَِرثُواْ ٱلن َِسآَء َكرأ ﴿ يَٰ

   [١٩]النساء : 



 

 

ควำมว่ำ “โอ้บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย 

ไม่เป็นกำรอนุมัติแก่พวกเจ้ำ 

ในกำรที่จะเอำบรรดำสตรีมำเป็นมรดกด้วย

กำรบังคับ” (อัน-นิสำอ์ : 19) 

อิสลำมได้ประกันควำมเป็นอิสรภำพของสต

รี โดยก ำหนดให้เธอมีสิทธิในมรดก 

โดยไม่ต้องตกเป็นมรดกเสียเองเฉกเช่นใน

อดีต 

และได้ก ำหนดให้สตรีเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรด

กในทรัพย์สินของญำติผู้ใกล้ชิดของเธอด้ว

ย พระองค์ได้ตรัสว่ำ  

ل َربُوَن َوِللن َِسآِء ﴿ ل ِ َقأ ِلدَاِن َوٱۡلأ َوٰ ا تََرَك ٱلأ مَّ َجاِل نَِصيٞب م ِ ر ِ

هُ أَوأ َكثَُرۚٓ  ا قَلَّ ِمنأ َربُوَن ِممَّ َقأ ِلدَاِن َوٱۡلأ َوٰ ا تََرَك ٱلأ مَّ نَِصيٞب م ِ

ا  ُروضّٗ فأ ا مَّ    [٧]النساء : ﴾  ٧نَِصيبّٗ



 

 

ควำมว่ำ 

“ส ำหรับผู้ชำยนั้นมีส่วนแบ่งจำกสิ่งที่พ่อแม่

และบรรดำญำติใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ 

และส ำหรับผู้หญิงน้ันก็มีส่วนแบ่งจำกสิ่งที่พ่

อแม่และบรรดำญำติใกล้ชิดได้ทิ้งไว้ 

ซึ่งสิ่งนั้นจะมีจ ำนวนน้อยหรือมำกก็ตำม 

เป็นส่วนแบ่งที่ถูกก ำหนดอัตรำส่วนไว้แล้ว” 

(อัน-นิสำอ์ : 7) 

และอัลลอฮฺได้ตรัสว่ำ 

لَٰ  ُ فِٓي أَوأ ِنۚٓ فَإِن ُكنَّ ﴿ يُوِصيُكُم ٱَّللَّ ُنثَيَيأ ُل َحظ ِ ٱۡلأ ۖٗ ِللذََّكِر ِمثأ ِدُكمأ

ِحدَةّٗ فَلََها  ِن فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما تََرَكۖٗ َوإِن َكانَتأ َوٰ نَتَيأ َق ٱثأ نَِسآءّٗ فَوأ

 ﴾ ُفۚٓ    [١١]النساء : ٱلن ِصأ

“อัลลอฮฺได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้ำไว้เกี่ยวกับลู

กๆ ของพวกเจ้ำว่ำ 



 

 

ส ำหรับผู้ชำยนั้นมีสิทธิ์ได้รับเท่ำกับส่วนแบ่

งของผู้หญิงสองคน แต่หำกลูกๆ 

เป็นผู้หญิงสองคนขึ้นไป 

พวกเธอก็จะได้รับสองในสำมจำกสิ่งที่เขำไ

ด้ทิ้งไว้ และถ้ำลูกเป็นผู้หญิงคนเดียว 

เธอก็จะได้รับครึ่งหนึ่ง...” (อัน-นิสำอ์ : 11) 

รวมถึงอำยะฮฺอื่นๆ 

ที่กล่ำวถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรให้สตรีมีสิ

ทธิ์ได้รับมรดก ไม่ว่ำจะเป็นมำรดำ 

ลูกผู้หญิง พี่สำว น้องสำวและภรรยำ  

            ส่วนในด้ำนกำรเป็นสำมีภรรยำนั้น 

อัลลอฮฺได้จ ำกัดให้ผู้ชำยมีภรรยำไม่เกิน 4 

คน (ในเวลำเดียวกัน) 

โดยมีเงื่อนไขให้ด ำรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมที่



 

 

มีควำมสำมำรถระหว่ำงบรรดำภรรยำ 

และทรงก ำหนดให้อยู่ร่วมกับพวกเธอด้วยดี 

ดังที่พระองค์ตรัสว่ำ 

 ﴾ ُروِفۚٓ َمعأ    [١٩]النساء : ﴿َوَعاِشُروُهنَّ بِٱلأ

ควำมว่ำ 

“และพวกเจ้ำจงอยู่ร่วมกับพวกเธอด้วยดี” 

(อัน-นิสำอ์ : 19) 

และพระองค์ได้ทรงก ำหนดให้สินสอด 

(เศำะดำก) เป็นสิทธิของผู้หญิง 

และได้สั่งใช้ให้มอบแก่เธออย่ำงครบถ้วนต

ำมที่ได้ตกลงกันไว้ 

ยกเว้นในกรณีที่เธอจะสละสิทธิ์ด้วยควำมยิ

นดี ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่ำ 



 

 

ٖء  َن لَُكمأ َعن َشيأ  فَإِن ِطبأ
لَةّٗۚٓ تِِهنَّ نِحأ ﴿ َوَءاتُواْ ٱلن َِسآَء َصدُقَٰ

ا فَُكلُوهُ َهنِيٓ  سّٗ هُ نَفأ نأ ِريٓ   ّٗ م ِ    [٤]النساء : ﴾  ٤ا   ّٗ ا مَّ

ควำมว่ำ 

“และจงให้แก่บรรดำสตรีซึ่งสินสอดของพว

กเธอด้วยควำมเต็มใจ 

แต่ถ้ำเธอเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้

ำจำกสินสอดนั้นแล้ว 

ก็จงบริโภคสิ่งนั้นโดยสะดวกและส ำรำญใจ

” (อัน-นิสำอ์ : 4) 

อัลลอฮฺได้บัญญัติให้ภรรยำเป็นผู้ดูแลบ้ำน

ของสำมี เป็นผู้อบรมขัดเกลำบรรดำลูกๆ 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่ำวว่ำ 

 «َواْلَمْرأَةُ َراِعيَةٌ ِفي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَّتَِها»



 

 

"และสตรีนั้นเป็นผู้ดูแลภำยในบ้ำนของสำมี 

และเธอจะต้องถูกสอบสวนต่อผู้ที่อยู่ในกำร

ดูแลของเธอ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 

5200 มุสลิม 4701 อบู ดำวูด 2928 

และอัต-ติรมิซีย์ 1705) 

            และพระองค์ได้บัญญัติให้สำมีจ่ำยค่

ำเลี้ยงดู 

และค่ำเสื้อผ้ำอำภรณ์แก่ภรรยำด้วยดี 

เหมำะสมตำมจำรีตประเพณี 

 สำม เปำ้หมำยของศตัรตูอ่สตรีมสุลมิ 

            เป้ำหมำยของศัตรูและผู้ที่เห็นพ้องกั

บพวกเขำ 



 

 

คือต้องกำรที่จะให้สตรีสลัดเกียรติ ศักดิ์ศรี 

และภำรกิจของเธอ  

แท้จริงศัตรูของอิสลำม – ทว่ำ 

ที่จริงทุกวันนี้พวกเขำคือศัตรูกับควำมเป็นม

นุษย์ด้วยซ้ ำ 

ซึ่งประกอบด้วยบรรดำผู้ปฏิเสธ 

บรรดำผู้กลับกลอก 

และบรรดำผู้ที่หัวใจมีโรค- 

พวกเขำมีควำมเคียดแค้นที่เห็นสตรีมุสลิม

ด ำรงตนอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรี 

และได้รับกำรปกป้องให้ปลอดภัยในอิสลำม 

เพรำะว่ำพวกเขำต้องกำรใช้สตรีเป็นเครื่อง

มือในกำรท ำลำยอิสลำม 

และใช้พวกเธอเป็นกับดักเพื่อล่อลวงผู้ที่มีศ



 

 

รัทธำอ่อนและผู้ที่มีอำรมณ์เบี่ยงเบน  หลังจ

ำกที่ปล่อยให้พวกเขำใช้อำรมณ์ปรำรถนำใ

ห้อิ่มหน ำส ำรำญจำกตัวของพวกเธอแล้ว 

ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่ำ 

ا  ًلا َعِظيمّٗ ِت أَن تَِميلُواْ َميأ َّبِعُوَن ٱلشََّهَوٰ  ٢٧﴿َويُِريدُ ٱلَِّذيَن يَت

   [٢٧]النساء : ﴾ 

ควำมว่ำ 

“และบรรดำผู้ที่ปฏิบัติตำมอำรมณ์ใฝ่ต่ ำนั้น 

ต้องกำรที่จะให้พวกเจ้ำหันเหจำกแนวทำงอั

นเที่ยงตรงให้มำก” (อัน-นิสำอ์ : 27) 

และมุสลิมบำงคนที่หัวใจมีโรค 

เขำต้องกำรให้สตรีเป็นสินค้ำแก่บรรดำผู้ที่

จมปลักอยู่ในอำรมณ์ใฝ่ต่ ำ 

และในกำรล่อลวงของชัยฏอนมำรร้ำย 



 

 

เป็นสินค้ำที่ถูกน ำมำแสดงต่อหน้ำสำธำรณ

ชน 

ซึ่งพวกเขำจะเพลิดเพลินในควำมสวยงำมจ

ำกเรือนร่ำงของเธอ 

หรือยังเลยเถิดไปสู่สิ่งที่เลวร้ำยกว่ำนั้น  

และด้วยเหตุดังกล่ำว 

พวกเขำจึงยุยงให้สตรีออกจำกบ้ำน 

เพื่อให้ไปร่วมท ำงำนปะปนกับผู้ชำย 

เป็นพยำบำลคอยปรนนิบัติรับใช้พวกผู้ชำย

ในโรงพยำบำล 

เป็นพนักงำนบริกำรแขกบนเครื่องบิน 

เป็นนักศึกษำหรือเป็นอำจำรย์ในชั้นเรียนที่

มีกำรปะปนระหว่ำงชำยและหญิง 

เป็นนักแสดง นักร้อง 



 

 

หรือเป็นฝ่ำยประชำสัมพันธ์ในองค์กรต่ำงๆ 

โดยอวดโฉม 

ยั่วยวนด้วยกับน้ ำเสียงและรูปร่ำงหน้ำตำ  

สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ 

ได้เอำรูปหญิงสำวที่ยั่วยวน 

แต่งตัวโป๊เปลือยมำขึ้นปกเพื่อเป็นสื่อส ำหรั

บกำรโฆษณำสินค้ำ 

นักธุรกิจและพ่อค้ำบำงคน 

ได้ยึดเอำภำพเหล่ำนี้เพื่อมำกระตุ้นสินค้ำใ

ห้มียอดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 

โดยที่เอำรูปภำพต่ำงๆ 

มำวำงโฆษณำไว้บนสินค้ำและผลิตภัณฑ์ข

องพวกเขำ 



 

 

และจำกแนวทำงที่ผิดพลำดเหล่ำนี้ 

ท ำให้สตรีละทิ้งหน้ำที่หลักภำยในบ้ำนของเ

ธอ 

ซึ่งเป็นเหตุให้สำมีต้องไปเอำคนรับใช้ต่ำงศ

ำสนิกหรือต่ำงชำติมำเลี้ยงดูบุตร 

(หมำยถึงตำมที่เป็นควำมนิยมของสังคมใน

ประเทศอำหรับส่วนใหญ่ – บรรณำธิกำร) 

และมำจัดระเบียบดูแลบ้ำนของพวกเขำแท

น 

เป็นสำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมวุ่นวำยเป็นอย่ำ

งมำก 

และท ำให้เกิดควำมเลวร้ำยหลำยประกำร 

 สี ่กำรท ำงำนนอกบำ้นของผู้หญิง 



 

 

อนุญำตให้ผู้หญิงท ำงำนนอกบ้ำนได้ 

หำกปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่อไปน้ี  

1. เธอมีควำมจ ำเป็นต้องท ำงำนดังกล่ำว 

หรือสังคมมีควำมจ ำเป็นต้องพึ่งเธอ 

เน่ืองจำกหำผู้ชำยท ำงำนนั้นไม่ได้ 

2. งำนนั้นจะต้องเป็นงำนรอง 

หลังจำกที่เธอได้ปฏิบัติงำนหลักที่บ้ำนเรียบ

ร้อยแล้ว  

3. งำนนั้นจะต้องอยู่ในแวดวงของสตรี 

เช่น กำรสอนผู้หญิง 

กำรรักษำหรือกำรปฐมพยำบำลผู้หญิงด้วย

กัน โดยไม่ได้ปะปนกับผู้ชำย 



 

 

4. และเช่นเดียวกัน 

ไม่มีข้อห้ำมอันใดที่เธอจะออกไปศึกษำเล่ำเ

รียน 

ทว่ำเป็นควำมจ ำเป็นต่อสตรีที่จะต้องเรียนรู้เ

รื่องรำวศำสนำ 

และไม่มีข้อห้ำมอันใดในกำรที่เธอจะไปสอ

นในเรื่องรำวศำสนำซึ่งมีควำมจ ำเป็น 

โดยกำรเรียนกำรสอนนั้นต้องไม่ปะปนกับผู้

ชำย 

และไม่เป็นไรที่เธอจะเข้ำไปเรียนรู้ที่มัสยิดแ

ละสถำนที่อื่นๆ 

โดยที่เธอแต่งกำยมิดชิดและแยกจำกผู้ชำย 

ดังเช่นกุลสตรีในยุคแรกของอิสลำมได้ประ

พฤติเอำไว้ ซึ่งพวกเธอก็ท ำงำน ร่ ำเรียน 

และไปมัสญิดเช่นกัน 



 

 

 บทที ่2 

บัญญตัวิำ่ดว้ยกำรดูแลเรอืนรำ่งของสตรี 

 หนึ่ง ดแูลตวัเองตำมฟิฏเรำะฮฺ 

สตรีต้องดูแลตัวเองตำมกมลสันดำนที่เรียก

ว่ำ ฟิฏเรำะฮฺ 

ที่เหมำะสมและเจำะจงเฉพำะกับเธอ 

อำทิเช่น กำรตัดและกำรดูแลเล็บ 

เพรำะกำรตัดเล็บเป็นจริยวัตร 

(แบบอย่ำงสุนนะฮฺของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

ตำมมติเอกฉันท์ของบรรดำปวงปรำชญ์ 

ดังที่มีปรำกฏอยู่ในค ำสอนของท่ำน 

เพรำะกำรตัดเล็บเป็นกำรท ำควำมสะอำดแล

ะตกแต่งให้สวยงำม 



 

 

ถ้ำปล่อยให้เล็บยำวจะท ำให้เกิดควำมภำพ

ลักษณ์ที่ไม่น่ำดู เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉำน 

ท ำให้เกิดกำรสะสมของสิ่งสกปรก 

น้ ำไม่สำมำรถเข้ำไปได้อย่ำงทั่วถึง 

สตรีบำงคนไว้เล็บยำวเพรำะเลียนแบบต่ำง

ศำสนิกและไม่เข้ำใจในแบบอย่ำงของท่ำนเ

รำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

          ยังมีสุนนะฮฺอื่นๆ ให้สตรีปฏิบัติด้วย 

เช่น กำรขจัดขนรักแร้ ขนในที่ลับ 

ตำมที่มีปรำกฏในหะดีษของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งถือว่ำเป็นกำรดูแลตนเองให้สวยงำมอีกด้

วย และทำงที่ดีควรขจัดขนดังกล่ำวทุกๆ 

สัปดำห์ 



 

 

หรือไม่ก็อย่ำปล่อยให้มันล่วงเลยไปมำกกว่

ำสี่สิบวัน 

 สอง ขอ้ปฏิบตัเิกีย่วกับเส้นผมและขน 

ก. สตรีต้องไว้ผม และไม่อนุญำตให้โกนผม 

ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็น 

            ท่ำนชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อำล 

อัช-ชัยค์ 

มุฟตีแห่งรำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย 

กล่ำวว่ำไม่อนุญำตให้โกนผมของผู้หญิง 

เพรำะมีหะดีษจำกอะลี 

ซึ่งบันทึกโดยอิมำมอัน-นะสำอีย์(5064) 

และจำกอุษมำน ซึ่งบันทึกโดย อัล-บัซซำร 



 

 

และจำก อิกริมะฮฺ ซึ่งบันทึกโดยอิบนุ ญะรีรฺ 

พวกเขำกล่ำวว่ำ 

 َرأَْسَهانََهى رسول هللا أَْن تَْحِلَق اْلَمْرأَةُ 

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ห้ำมไม่ให้ผู้หญิงโกนศีรษะของเธอ” 

            กำรห้ำมใดที่มีปรำกฏจำกหะดีษขอ

งท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั้น 

ให้ถือว่ำเป็นข้อวินิจฉัยสั่งห้ำมและไม่อนุญ

ำตให้ท ำ 

ตรำบใดที่ยังไม่มีหลักฐำนอื่นมำหักล้ำง  



 

 

            มุลลำ อะลี กอรี 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ อัล-มิรกอต ชัรห์ อัล-

มิชกำต ว่ำ “ค ำว่ำ 

“ห้ำมไม่ให้ผู้หญิงโกนศีรษะของเธอ” 

เน่ืองจำกเส้นผมส ำหรับผู้หญิงนั้นเทียบได้เ

หมือนกับเครำส ำหรับผู้ชำยในด้ำนบุคลิกแ

ละควำมสวยงำม...” (มัจญ์มูอฺ ฟะตำวำ อัช-

ชัยค์ มหุัมมัด บิน อิบรอฮีม อำล อัช-ชัยค์ : 

2/49) 

            ส่วนกำรตัดผมออกให้สั้นสำมำรถก

ระท ำได้หำกมีควำมจ ำเป็น 

แต่ไม่ใช่เป็นกำรประดับตกแต่ง เช่น 

ไม่สำมำรถที่จะดูแลรักษำได้ 

หรือยำวมำกจนสร้ำงควำมยำกล ำบำก 



 

 

ดังนั้นกำรจะตัดออกบำงส่วนถือว่ำไม่เป็นไ

ร ดังที่ภรรยำบำงคนของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ปฏิบัติหลังจำกที่ท่ำนได้เสียชีวิต 

เน่ืองจำกพวกเธอไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง

ประดับประดำโดยกำรไว้ผมยำวอีกต่อไป 

            แต่ถ้ำหำกเป้ำหมำยของกำรตัดผมสั้

นเพื่อเป็นกำรเลียนแบบผู้หญิงต่ำงศำสนิก 

หรือบรรดำผู้หญิงฟำสิกบกพร่องศีลธรรม 

หรือเพื่อเลียนแบบผู้ชำย 

ก็ย่อมเป็นสิ่งต้องห้ำม (หะรอม) 

โดยไม่มีข้อสงสัยแต่ประกำรใด 

ด้วยเหตุผลของกำรห้ำมไม่ให้เลียนแบบต่ำ

งศำสนิกโดยภำพรวม 



 

 

และห้ำมไม่ให้ผู้หญิงเลียนแบบผู้ชำย 

และหำกตั้งใจว่ำท ำเพื่อเป็นกำรประดับตกแ

ต่ง 

ทัศนะเท่ำที่เห็นมีน้ ำหนักกว่ำก็คือไม่เป็นที่อ

นุญำต  

ท่ำนชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือของท่ำนว่ำ 

“แท้จริงกำรตัดผมสั้นจนกระทั่งถึงโคนผมน้ั

น 

เป็นประเพณีที่มีกำรปฏิบัติกันอย่ำงแพร่หล

ำยของพวกฝรั่ง 

ซึ่งค้ำนกับแบบอย่ำงของสตรีมุสลิมและสตรี

ชำวอำหรับยุคก่อนอิสลำม 



 

 

กำรกระท ำดังกล่ำวนี้เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบน 

ซึ่งเป็นปัญหำที่แพร่ระบำดในวงกว้ำงต่อศำ

สนำ ภำพลักษณ์ จรรยำมำรยำท 

และพฤติกรรมอื่นๆ”  

หลังจำกนั้นท่ำนได้ชี้แจงเกี่ยวกับหะดีษที่ว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم يَأُْخْذَن ِمْن َوَكاَن أَْزَواُج النَّبِيِ  َصلَّى َّللاَّ

 ُرُءوِسِهنَّ َحتَّى تَُكوَن َكاْلَوْفَرةِ.

ควำมว่ำ “บรรดำภรรยำของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตัดผมของพว

กเธอออกจนกระทั่งถึงบริเวณสองติ่งหู” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 726)  

พวกนำงตัดผมให้สั้นหลังจำกที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เสียชีวิต 



 

 

เพรำะว่ำพวกนำงได้ตกแต่งและดูแลตัวเอง

ในขณะที่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่ 

และส่วนหนึ่งจำกกำรตกแต่งที่มีเสน่ห์สวยง

ำมที่สุดของพวกนำงก็คือเส้นผมของพวกน

ำง  

แต่หลังจำกที่ท่ำนได้เสียชีวิตไปแล้ว 

พวกนำงมีบทบัญญัติเฉพำะซึ่งแตกต่ำงกับ

ผู้หญิงทั่วไป 

นั่นคือพวกนำงจะไม่สำมำรถแต่งงำนได้อีก

ต่อไป 

พวกนำงเปรียบเสมือนผู้หญิงที่มีอิดดะฮฺซึ่ง

ถูกกักไว้จนกระทั่งเสียชีวิต 

เน่ืองจำกพวกนำงเป็นภรรยำของท่ำนนบี 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ِ َوََلٓ أَن  ذُواْ َرُسوَل ٱَّللَّ َجهُۥ ﴿َوَما َكاَن لَُكمأ أَن تُؤأ َوٰ تَنِكُحٓواْ أَزأ

ا  ِ َعِظيما ِلُكمأ َكاَن ِعندَ ٱَّللَّ ِدِهۦٓ أَبَدااۚٓ إِنَّ ذَٰ ﴾  ٥٣ِمۢن بَعأ

   [٥٣]اۡلحزاب : 

ควำมว่ำ 

“และไม่เป็นกำรบังควรแก่พวกเจ้ำที่จะก่อค

วำมร ำคำญแก่ศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

และพวกเจ้ำจะต้องไม่แต่งงำนกับบรรดำภร

รยำของท่ำน 

ภำยหลังจำกที่ท่ำนได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นอั

นขำด แท้จริง 

เรื่องนี้ส ำหรับอัลลอฮฺเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวง

นัก” (อัล-อะห์ซำบ : 53) 



 

 

และกำรหมดหวังที่จะแต่งงำนอีก 

อำจจะเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรผ่อนปรนให้

งดจำกกำรประดับประดำตกแต่งในบำงเรื่อ

งได้ 

ซึ่งไม่เป็นที่อนุญำตให้ท ำหำกเป็นเพรำะเห

ตุอื่นๆ นอกจำกสำเหตุดังกล่ำวเท่ำนั้น 

(อัฎวำอ์ อัล-บะยำน : 5 / 598-601)  

ดังนั้น จ ำเป็นที่สตรีผู้ศรัทธำจะต้องรักษำ 

เอำใจใส่ดูแลผมของพวกเธอ และถักเปีย 

และไม่อนุญำตให้ม้วนท ำทรงไว้บนศีรษะ 

หรือมุมหนึ่งมุมใดของท้ำยทอย 

ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือของท่ำนว่ำ 

“เสมือนกับพวกโสเภณีบำงคนที่ตั้งใจถักเปี



 

 

ยผมของนำงเป็นส่วนเดียว 

และปล่อยไว้โชว์ให้เห็นระหว่ำงบ่ำทั้งสอง" 

(มัจญ์มูอฺฟะตำวำ : 22/14) 

ท่ำนชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อำล อัช-

ชัยค์ กล่ำวไว้ว่ำ 

“ส ำหรับสิ่งที่สตรีบำงคนได้กระท ำในยุคปัจ

จุบัน เช่น กำรแยกผมบนศีรษะไว้ด้ำนหนึ่ง 

และรวบไว้ที่ท้ำยทอยด้ำนหลัง 

หรือมัดเกลียวไว้ข้ำงบน 

เหมือนกับที่พวกผู้หญิงฝรั่งท ำ 

ลักษณะเช่นนี้ถือว่ำเป็นสิ่งที่ไม่อนุญำตให้ก

ระท ำ 

เน่ืองจำกเป็นกำรเลียนแบบสตรีต่ำงศำสนิก 

” 



 

 

 เน่ืองจำกมีรำยงำนจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ –

ในหะดีษบทหนี่งที่มีควำมยำว- กล่ำวว่ำ 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่ำวว่ำ 

ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهَما : قَْوٌم َمعَُهْم ِسيَاٌط »

َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر يَْضِربُوَن بَِها النَّاَس َونَِساٌء َكاِسيَاٌت 

ُهنَّ َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت ُمِميًلٌَت َمائًِلٌَت ُرُءوسُ   َعاِريَاتٌ 

اْلَمائِلَِة َلَ يَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ َوَلَ يَِجْدَن ِريَحَها َوإِنَّ ِريَحَها 

  «لَيُوَجدُ ِمْن َمِسيَرةِ َكذَا َوَكذَا

ควำมว่ำ 

“ชำวนรกสองจ ำพวกที่ฉันยังไม่เคยเห็นพว

กเขำ 

พวกหนึ่งมีแส้คล้ำยกับหำงวัวคอยเฆี่ยนตี 

(ลงโทษ) มนุษย์ 



 

 

และอีกพวกหนึ่งคือสตรีที่สวมใส่เสื้อผ้ำไม่มิ

ดชิด เดินเอนไปเอนมำ 

ศีรษะของพวกเธอเหมือนกับโหนกอูฐ 

พวกเธอจะไม่ได้เข้ำสวนสวรรค์ 

และจะไม่ได้ดม (สัมผัส) กลิ่นไอของมัน 

ทั้งๆ ที่กลิ่นไอของมันจะดม (สัมผัส) 

ได้ในระยะทำงเท่ำนั้นเท่ำนี้” 

(บันทึกโดยมุสลิม 5547) 

นักปรำชญ์บำงท่ำนได้ขยำยควำมค ำว่ำ 

“เอนไปเอนมำ” คือ 

พวกเธอได้หวีผมในลักษณะเอน 

ซึ่งเป็นกำรหวีของหญิงโสเภณี 

และกำรหวีลักษณะเช่นนี่เป็นกำรกระท ำขอ

งพวกผู้หญิงฝรั่ง 



 

 

และผู้หญิงมุสลิมที่ด ำเนินตำมแนวทำงของ

พวกเธอ (มัจญ์มูอฺ ฟะตำวำของชัยค์มุหัมมัด 

บิน อิบรอฮีม เล่มที่ 2/47 และอัล-อีฎอห์ วะ 

อัต-ตับยีน ของหะห์มูด อัต-ตุวัยญิรีย์ หน้ำที่ 

85) 

ดังที่ห้ำมไม่ให้สตรีโกนศีรษะหรือตัดผมออ

กโดยไม่มีควำมจ ำเป็นแล้ว 

ก็ยังมีบัญญัติห้ำมไม่ให้เธอต่อผม 

หรือเอำผมอื่นมำเสริม 

ดังที่มีหลักฐำนที่ปรำกฏในต ำรำของอิมำมอั

ล-บุคอรีย์ (5934) และมุสลิม (5530) 

ُ اْلَواِصلَةَ َواْلُمْستَْوِصلَةلَعَ »  «ن رسول َّللاَّ

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ได้สำปแช่งผู้หญิงที่ต่อผมให้ผู้อื่น 

และผู้หญิงที่ขอให้ผู้อื่นต่อผมให้” 

อันเนื่องจำกกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นเป็นกำร

ปลอมแปลง  นอกจำกนี้กำรใช้ผมปลอมใน

ปัจจุบันก็เข้ำข่ำยกำรต่อผมเช่นกัน  

อัล-บุคอรีย์ มุสลิม และท่ำนอื่นๆ 

ได้รำยงำนว่ำ “เม่ือ มุอำวิยะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้มำยังนครมะดีนะฮฺ 

ท่ำนได้เอำผมมำก ำหนึ่ง 

แล้วกล่ำวตักเตือนว่ำ  

َما بَاُل نَِسائُِكْم يَْجعَْلَن فِي ُرُؤوِسِهْم ِمثَْل َهذَا ، َسِمْعُت 

ِ صَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ،َرُسوَل َّللاَّ َما ِمِن اْمَرأَةٍ » يَقُوُل : لَّى َّللاَّ

ا ا ِمْن َشْعِر َغْيِرَها إَِل َكاَن ُزورا  «تَْجعَُل فِي َرأِْسَها َشْعرا



 

 

ควำมว่ำ 

"บรรดำสตรีของพวกท่ำนเป็นอะไรกัน 

ถึงได้เอำของพวกนี้มำใส่บนศีรษะของพวก

นำง ฉันได้ยินท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่ำวว่ำ 

“ไม่มีสตรีคนใดเอำผมของผู้อื่นมำต่อกับผม

ของนำง 

นอกจำกนั่นถือว่ำเป็นกำรปลอมแปลง” 

(บันทึกโดยอัล- บุคอรีย์ : 3468 , 5932 

และมุสลิม : 5543) 

และค ำว่ำ “ผมปลอม” คือ 

ผมเทียมที่ถูกผลิตขึ้นมำ 

ซึ่งเหมือนกับผมจริง 



 

 

และกำรสวมใส่มันนั้นถือว่ำเป็นกำรกระท ำเ

ชงิหลอกลวง 

 ข. ไมอ่นุญำตใหส้ตรมีุสลมิก ำจัดขนคิว้  

ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 

และไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำม 

จะด้วยกำรโกน หรือกำรตัด 

หรือกำรใช้เครื่องมือ 

หรือกำรใช้น้ ำยำขจัดทั้งหมดหรือบำงส่วน 

เพรำะนั่นเข้ำข่ำยกำรถอนที่ท่ำนนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ดุอำอ์สำปแช่งผู้หญิงที่ถอนขนคิ้ว 

และผู้หญิงที่ให้คนอื่นถอนขนคิ้วให้ 

(บันทึกโดยอัน-นะสำอีย์ : 5111) 

โดยเข้ำใจว่ำเป็นกำรเสริมสวย 



 

 

และนี่คือกำรเปลี่ยนแปลงกำรสร้ำงสรรค์ขอ

งอัลลอฮฺ 

ซึ่งชัยฏอนมำรร้ำยได้สัญญำไว้ว่ำมันจะสั่ง

ให้มนุษย์กระท ำกำรดังกล่ำว 

ดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ว่ำ 

 ﴾ ِٓۚ َق ٱَّللَّ    [١١٩]النساء : ﴿َوَۡلُٓمَرنَُّهمأ فَلَيُغَي ُِرنَّ َخلأ

ควำมว่ำ “และแน่นอนยิ่ง ข้ำ (ชัยฎอน) 

จะใช้พวกเขำ 

แล้วแน่นอนพวกเขำก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อั

ลลอฮฺทรงสร้ำง” (อัน-นิสำอ์ : 119) 

และในเศำะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ 

มีรำยงำนจำกอิบนุ มัสอูด 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 



 

 

ُ اْلَواِشَماِت َواْلُمْستَْوِشَماِت َوالنَّاِمَصاِت » لَعََن َّللاَّ

َصاِت َواْلُمتَفَل َِجاِت ِلْلُحْسِن اْلُمغَي َِراِت َخْلَق َّللاَِّ   «َواْلُمتَنَم ِ

ควำมว่ำ “อัลลอฮฺได้สำปแช่งผู้หญิงที่สัก 

ผู้หญิงที่ให้ผู้อื่นสักให้ ผู้หญิงที่ถอนขนคิ้ว 

ผู้หญิงที่ให้ผู้อื่นถอนขนคิ้วให้ 

ผู้หญิงที่ตกแต่งฟันเพื่อควำมสวยงำม 

ผู้ที่เปลี่ยนแปลงกำรสร้ำงของอัลลอฮฺ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5931และมุสลิม : 

5538) 

หลังจำกนั้นท่ำนยังได้กล่ำวว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ َوَما ِلي ََل أَْلعَُن َمْن لَعََن َرُسوُل َّللاَّ

.ِ  َوُهَو فِي ِكتَاِب َّللاَّ



 

 

“ฉันจะไม่สำปแช่งผู้ที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เคยสำปแช่งไว้ได้อย่ำงไร ทั้งๆ 

ที่มีนเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอำน?” 

ท่ำนหมำยถึงค ำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่ำ 

هُ فَٱنتَُهواْۚٓ ﴾  ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهٰىُكمأ َعنأ ﴿َوَمآ َءاتَٰىُكُم ٱلرَّ

   [٧]الحشر: 

ควำมว่ำ 

“และสิ่งใดที่เรำะสูลได้น ำมำยังพวกเจ้ำ 

ก็จงยึดเอำไว้ 

และสิ่งใดที่ท่ำนได้ห้ำมพวกเจ้ำไว้ 

ก็จงละเว้นเสีย” (อัล-หัชรฺ : 7) 

อิบนุ กะษีรฺ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือตัฟซีรฺของท่ำน 



 

 

(2/359) ว่ำ 

“สตรีจ ำนวนมำกในทุกวันนี้ได้รับกำรทดส

อบด้วยโรคร้ำยเหล่ำนี้ 

ซึ่งเป็นบำปใหญ่ชนิดหนึ่ง 

จนกระทั่งกำรขจัดขนค้ิวได้กลำยเป็นสิ่งจ ำเ

ป็นรำยวัน 

และไม่อนุญำตให้ภรรยำเชื่อฟังสำมีถ้ำเขำ

สั่งให้กระท ำในเรื่องดังกล่ำว 

เพรำะเขำก ำลังสั่งให้ท ำสิ่งที่ถือว่ำเป็นกำรฝ่

ำฝืนหรือมะอฺศิยะฮฺนั่นเอง” 

 ค. 

ไมอ่นญุำตใหส้ตรีมสุลมิผำ่แยกฟันโดยกำร

ถูดว้ยตะไบเพือ่กำรเสรมิสวย 



 

 

 แต่หำกว่ำในกรณีที่ฟันมีควำมผิดปกติ 

และมีควำมจ ำเป็นต้องขจัดสิ่งรบกวนให้หม

ดไป หรือเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น ก็ไม่เป็นไร 

เพรำะเป็นกำรรักษำเยียวยำ 

และขจัดควำมร ำคำญให้หมดไป 

และต้องให้แพทย์หญิงผู้มีควำมรู้เฉพำะทำง

เป็นผู้รักษำ 

 ง. ไมอ่นุญำตใหส้ตรสีกับนรำ่งกำย 

หรอืให้ผูอ้ืน่สกัให ้ 

กำรสัก คือ 

กำรใช้เข็มที่มีน้ ำหมึกทิ่มแทงตำมมือหรือใ

บหน้ำ เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สำปแช่งผู้หญิงที่เป็นช่ำงสักและผู้หญิงที่



 

 

ให้คนอื่นสักให้ 

กำรกระท ำดังกล่ำวถือว่ำเป็นบำปใหญ่ 

เพรำะว่ำท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สำปแช่งผู้ที่กระท ำหรือผู้ที่ให้คนอื่นกระ

ท ำให้ และกำรสำปแช่งจะไม่เกิดขึ้น 

นอกจำกในสิ่งที่เป็นบำปใหญ่เท่ำนั้น 

 จ. 

บทบัญญตัหิรอืขอ้ชีข้ำดเกีย่วกับกำรยอ้มสี

ด้วยใบเทยีน กำรยอ้มผม 

และกำรใชเ้ครือ่งประดบัที่เป็นทองค ำ 

 1. กำรยอ้มดว้ยใบเทยีน  



 

 

อิมำมอัน-นะวะวีย์ กล่ำวไว้ในหนังสือ อัล-

มัจญ์มูอฺ  (เล่ม1 หน้ำ 324) 

“กำรย้อมมือและเท้ำด้วยใบเทียนส ำหรับผู้

หญิงที่แต่งงำนแล้ว 

เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระท ำอันเนื่องจำกมีหะ

ดีษต่ำงๆ ดังเป็นที่รับรู้กัน...” 

ดังรำยงำนจำกอบู ดำวูด (4164) และอัน- 

นะสำอีย์ (5095) ว่ำ 

“แท้จริงมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ถำมท่ำนหญิง 

อำอิชะฮฺ ถึงกำรย้อมเล็บด้วยใบเทียน 

เธอตอบว่ำ “ไม่มีปัญหำอะไร 

ทว่ำฉันไม่ชอบมัน เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่รักของฉันก็รังเกียจกลิ่นของมัน”  



 

 

และมีรำยงำนจำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ เล่ำว่ำ 

“มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ยื่นมือมำจำกหลังม่ำนเ

พื่อส่งหนังสือให้แก่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แล้วท่ำนก็ไม่รับ และกล่ำวว่ำ 

“ฉันไม่ทรำบว่ำเป็นมือของผู้ชำยหรือมือขอ

งผู้หญิง?” เธอกล่ำวว่ำ “เป็นมือของผู้หญิง” 

แล้วท่ำนก็กล่ำวว่ำ “หำกเธอเป็นผู้หญิง 

แน่นอนเธอย่อมย้อมเล็บของเธอด้วยใบเทีย

น” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 4166 และอัน-

นะสำอีย์ : 5089) 

แต่กำรย้อมเล็บจะต้องไม่ใช้วัตถุหรือสำรที่

ติดแข็งจนไม่สำมำรถท ำควำมสะอำดได้ 



 

 

 2. กำรยอ้มผมของสตรี 

 หำกกรณีเป็นผมหงอก 

สำมำรถย้อมได้ทุกสีที่ไม่ใช่สีด ำ 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มีค ำสั่งห้ำมมิให้ใช้สีด ำในกำรย้อม  

อัน-นะวะวีย์ ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (ริยำฎ 

อัศ-ศอลิฮีน : 626) 

บทว่ำด้วยเรื่องกำรห้ำมผู้ชำยและผู้หญิงไม่

ให้ย้อมผมด้วยสีด ำ 

และได้กล่ำวไว้ในหนังสือมัจญ์มูอฺ (1/324) 

ว่ำ 

“ไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้ชำยและผู้หญิ



 

 

งในกำรห้ำมมิให้ย้อมด้วยสีด ำ 

และนี่คือทัศนะของมัซฮับเรำ..”  

 ส่วนกำรย้อมผมสีด ำของสตรีเพื่อให้เปลี่ยน

เป็นสีอื่นนั้น ฉัน(ผู้เขียน)มีควำมเห็นว่ำ 

กรณีนี้ไม่เป็นที่อนุญำต 

เพรำะไม่มีควำมจ ำเป็นอันใดที่จะต้องกระ

ท ำอย่ำงนั้น 

เพรำะสีด ำของผมนั้นเป็นควำมสวยงำมอยู่แ

ล้ว 

ไม่ถือว่ำเป็นสิ่งผิดปกติจนต้องไปเปลี่ยนแป

ลงมัน 

และกำรกระท ำเช่นนั้นเป็นกำรเลียนแบบผู้

หญิงต่ำงศำสนิก 



 

 

 3. 

อนุญำตใหส้ตรใีช้เครือ่งประดบัทีท่ ำจำกท

องค ำและเงินตำมประเพณทีี่ปฏิบตักิัน  

 และนี่เป็นมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ 

แต่ไม่อนุญำตให้เธอน ำเอำเครื่องประดับออ

กมำเผยให้เห็นแก่ผู้ชำยที่สำมำรถแต่งงำน

กันได้ 

จ ำเป็นที่จะต้องปกปิดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเว

ลำออกจำกบ้ำนและอยู่ในที่ที่อำจจะท ำให้บุ

รุษหันมำมองเธอ  เพรำะนั่นเป็นกำรยั่วยวน 

แท้จริงแล้วเธอถูกห้ำมไม่ให้ผู้ชำยได้ยินเสี

ยงของก ำไลหรือเครื่องประดับที่เธอใส่อยู่ที่

เท้ำ ซึ่งมันอยู่ใต้เสื้อผ้ำ 



 

 

แล้วนับประสำอะไรกับกำรเปิดเผยเครื่องปร

ะดับที่อยู่นอกเสื้อผ้ำอีกเล่ำ 

อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّۚٓ ﴾  لََم َما يُخأ ُجِلِهنَّ ِليُعأ َن بِأَرأ ِربأ ﴿ َوََل يَضأ

   [٣١]النور : 

ควำมว่ำ 

“และพวกเธออย่ำได้กระทืบเท้ำของพวกเธ

อ 

เพื่อให้รู้ถึงเครื่องประดับที่พวกเธอปกปิดไว้

” (อัน-นูรฺ : 31) 

 



 

 

 บทที ่3 

บัญญตัวิำ่ดว้ยเลอืดประจ ำเดือน  เลอืดเสยี 

และเลอืดหลงัคลอด 

 หนึ่ง เลอืดประจ ำเดอืน (หยัฎ์) 

 1. ค ำนยิำมของเลอืดประจ ำเดอืน (หยัฎ์) 

ตำมหลักภำษำ หมำยถึง กำรไหล 

ตำมหลักบทบัญญัติ หมำยถึง 

เลือดที่ออกมำจำกมดลูกของผู้หญิง 

ตำมวันเวลำซึ่งเป็นที่รับรู้กัน 

ไม่ได้เกิดมำจำกสำเหตุกำรเป็นโรค 

หรือประสบอุบัติเหตุ 

แต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงก ำหนดให้แก่บรรดำ

สตรีเพศ 



 

 

เพื่อไว้หล่อเลี้ยงทำรกขณะที่อยู่ในครรภ์ 

แล้วจะเปลี่ยนเป็นนมเมื่อคลอดบุตร ดังนั้น 

เม่ือสตรีไม่ได้ตั้งครรภ์หรือไม่ได้ให้นมแก่บุ

ตร 

เลือดนี้จะยังคงอยู่โดยไม่มีสิ่งใดมำเปลี่ยนแ

ปลง 

ซึ่งมันจะไหลออกมำในช่วงวันเวลำที่รับรู้ 

และรู้จักกันในนำมประจ ำเดือนหรือรอบเดือ

น 

 2. อำยขุองผูม้ีประจ ำเดอืน 

สตรีที่มีประจ ำเดือนโดยทั่วไปอำยุน้อยสุดคื

อ 9 ปี จนไปถึงอำยุ 50 ปี 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่ำ 



 

 

تُ  تَبأ َمِحيِض ِمن ن َِسآِئُكمأ إِِن ٱرأ َن ِمَن ٱلأ ـ ِي يَئِسأ
ٓ مأ فَِعدَّتُُهنَّ ﴿ َوٱلَّٰ

َنۚٓ ﴾  ـ ِي لَمأ يَِحضأ
ٓ ُهٖر َوٱلَّٰ ثَةُ أَشأ    [٤]الطًلق : ثَلَٰ

ควำมว่ำ 

“ส่วนบรรดำผู้หญิงในหมู่ภริยำของพวกเจ้ำ

ที่หมดหวังในกำรมีประจ ำเดือน 

หำกพวกเจ้ำยังสงสัย(ในเรื่องอิดดะฮฺ) 

ดังนั้น 

พึงรู้เถิดว่ำอิดดะฮฺของพวกนำงคือสำมเดือน 

และบรรดำผู้หญิงที่ไม่มีประจ ำเดือนก็นับอิด

ดะฮฺแบบนั้นเช่นเดียวกัน” (อัฏ-เฏำะลำก : 

4) 

สตรีที่หมดหวังในกำรมีประจ ำเดือน 

หมำยถึง ผู้หญิงที่มีอำยุประมำณ 50 ปี 



 

 

และผู้ที่ยังไม่มีประจ ำเดือน หมำยถึง 

ผู้หญิงที่อำยุยังไม่ถึง 9 ปี 

 3. 

บทบัญญตัิและขอ้ชีข้ำดเกีย่วกับผูท้ีม่ีเลอืด

ประจ ำเดอืน  

3.1 

ไม่อนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ทำงอวัยวะเพศ

กับภรรยำที่มีประจ ำเดือน 

เน่ืองจำกอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่ำ 

تَِزلُواْ ٱلن َِسآَء   ﴿ َويَسأ  ى فَٱعأ َمِحيِضۖٗ قُلأ ُهَو أَذّٗ لُونََ  َعِن ٱلأ

َمِحيِض َوََل تَقأ  َن فِي ٱلأ رأ َنۖٗ فَإِذَا تََطهَّ ُهرأ َربُوُهنَّ َحتَّٰى يَطأ

بِيَن َويُِحبُّ  َ يُِحبُّ ٱلتَّوَّٰ ُۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ ُث أََمَرُكُم ٱَّللَّ تُوُهنَّ ِمنأ َحيأ
فَأأ

ِريَن  ُمتََطه ِ    [٢٢٢]البقرة: ﴾  ٢٢٢ٱلأ



 

 

ควำมว่ำ 

“และพวกเขำจะถำมเจ้ำเกี่ยวกับประจ ำเดือ

น จงกล่ำวเถิดว่ำมันเป็นสิ่งโสโครก ดังนั้น 

พวกเจ้ำจงงดจำกกำรมีเพศสัมพันธ์กับภรร

ยำในขณะที่มีประจ ำเดือน 

และอย่ำได้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอจนกว่ำ

พวกเธอจะสะอำดเสียก่อน 

ครั้นเมื่อพวกเธอได้ท ำควำมสะอำดช ำระร่ำ

งกำยแล้ว 

ก็จงเข้ำหำพวกเธอตำมที่อัลลอฮฺได้ทรงใช้

พวกเจ้ำ แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงรักบรรดำผู้ที่กลับเน้ือกลับตัว 

และทรงรักบรรดำผู้ที่ท ำควำมสะอำดทั้งหล

ำย” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 222) 



 

 

และข้อห้ำมนี้จะด ำเนินไปจนกระทั่งเลือดปร

ะจ ำเดือนหยุดไหล 

และเธออำบน้ ำช ำระร่ำงกำยตำมบทบัญญัติ 

เน่ืองจำกพระองค์อัลลอฮฺตรัสไว้ว่ำ 

َنۖٗ فَإِ  ُهرأ
َربُوُهنَّ َحتَّٰى يَطأ تُوُهنَّ ِمنأ ﴿َوََل تَقأ َن فَأأ ذَا تََطهَّرأ

 ﴾ ُٓۚ ُث أََمَرُكُم ٱَّللَّ    [٢٢٢]البقرة: َحيأ

ควำมหมำย 

“และอย่ำได้มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอจนกว่

ำพวกเธอจะสะอำดเสียก่อน 

ครั้นเมื่อพวกเธอได้ท ำควำมสะอำดช ำระร่ำ

งกำยแล้ว 

ก็จงเข้ำหำพวกเธอตำมที่อัลลอฮฺได้ทรงใช้

พวกเจ้ำ” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 222) 



 

 

และอนุญำตแก่สำมีที่จะหำควำมสุขกับภรร

ยำที่มีประจ ำเดือนได้ 

แต่ต้องไม่ถึงขั้นกำรร่วมสังวำสทำงอวัยวะเ

พศ เนื่องจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวว่ำ 

 «اْصنَعُوا ُكلَّ َشْيٍء إَِلَّ النِ َكاحَ »

ควำมว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงท ำทุกอย่ำงได้ 

ยกเว้นกำรร่วมประเวณี” (บันทึกโดยมุสลิม 

: 692) 

3.2 ผู้หญิงที่มีประจ ำเดือน 

ไม่ต้องถือศีลอดและไม่ต้องละหมำด 

และหำกปฏิบัติก็ถือว่ำเป็นเรื่องต้องห้ำม 

และใช้ไม่ได้ ดังหลักฐำนจำกท่ำนนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวว่ำ 



 

 

 «تَُصمْ  أَلَْيَس إِذَا َحاَضْت لَْم تَُصل ِ َولَمْ »

ควำมว่ำ “เม่ือสตรีมีประจ ำเดือน 

เธอไม่ละหมำดและไม่ถือศีลอดมิใช่หรือ?” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 304และมุสลิม : 

759) 

            จำกนั้น 

เม่ือสะอำดจำกประจ ำเดือนแล้ว 

เธอจะต้องถือศีลอดชดใช้ ส่วนละหมำด 

ไม่ต้องชดใช้ ดังที่ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

« ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُكنَّا نَِحيُض َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ًَلةِ  – ْوِم َوََل نُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ  «فَكنا نُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ



 

 

ควำมว่ำ 

“พวกเรำมีประจ ำเดือนในสมัยของท่ำนเรำะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

เรำถูกสั่งให้ถือศีลอดชดใช้ 

และไม่ถูกสั่งให้ละหมำดชดใช้” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 321และมุสลิม : 

761) 

ส่วนควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรละหมำดและ

กำรถือศีลอดนั้น – อัลลอฮฺรู้ดียิ่ง - 

เพรำะกำรละหมำดท ำซ้ ำวันละหลำยครั้ง 

จึงไม่ต้องชดใช้ เพรำะเกิดควำมล ำบำก 

ซึ่งต่ำงกับกำรถือศีลอด 

3.3 

ห้ำมไม่ให้สตรีที่มีประจ ำเดือนสัมผัสอัลกุรอ



 

 

ำนโดยที่ไม่มีสิ่งกั้น 

เน่ืองจำกอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่ำ 

ُمَطهَُّروَن     [٧٩]الواقعة: ﴾  ٧٩﴿ َلَّ يََمسُّهُۥٓ إَِلَّ ٱلأ

ควำมว่ำ “และจะไม่สัมผัสอัลกุรอำน 

นอกจำกบรรดำผู้ที่สะอำดเท่ำนั้น” (อัล-

วำกิอะฮฺ : 79) 

และดังที่มีสำสน์จำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้เขียนไปหำอัมร์ บิน หัซม ว่ำ 

 «ََل يََمسَّ اْلقُْرآَن ِإَلَّ َطاِهرٌ »

“อย่ำได้สัมผัสอัลกุรอำน 

นอกจำกผู้ที่สะอำดเท่ำนั้น” 



 

 

(บันทึกโดยมำลิก : 468 , อนั-นะสำอีย์ 

และท่ำนอื่นๆ) 

ซึ่งเปรียบเสมือนหะดีษมุตะวำติร 

(บันทึกและรำยงำนโดยมหำชน) 

เน่ืองจำกผู้คนจ ำนวนมำกได้ยอมรับ  

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

กล่ำวว่ำ “ทัศนะของบรรดำ 

อิมำมทั้งสี่เห็นพ้องกันว่ำ 

ไม่อนุญำตให้สัมผัสอัลกุรอำนนอกจำกผู้ที่ส

ะอำดบริสุทธิ์เท่ำนั้น”        

            ส่วนกำรอ่ำนอัลกุรอำนของสตรีที่มี

ประจ ำเดือนโดยที่ไม่ได้สัมผัสน้ัน  เป็นประเ

ด็นที่บรรดำนักวิชำกำรมีทัศนะที่แตกต่ำงกั



 

 

น และทำงที่ดี คือ 

เธอไม่ควรอ่ำนอัลกุรอำนขณะที่มีประจ ำเดื

อน นอกจำกในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

เช่น เกรงว่ำจะลืมส่วนที่เคยท่องจ ำไปแล้ว 

(อัลลอฮฺเป็นผู้ที่รู้ดียิ่ง) 

3.3 

ห้ำมสตรีที่มีประจ ำเดือนเดินเวียนรอบบัยตุล

ลอฮฺ (เฏำะวำฟ) ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวแก่ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

ขณะที่นำงมีประจ ำเดือนว่ำ 

 تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َحتَّى اْفعَِلي َكَما يَْفعَُل اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن ََل »

 «تَْطُهِري



 

 

ควำมว่ำ “จงปฏิบัติเยี่ยงผู้ที่ท ำหัจญ์คนอื่นๆ 

เพียงแต่เธอจะต้องไม่เฏำะวำฟจนกว่ำเธอจ

ะสะอำด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ : 305 

และมุสลิม : 2911) 

3.4 

ห้ำมสตรีที่มีประจ ำเดือนพ ำนักในมัสยิด 

ดังที่ท่ำน เรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวไว้ว่ำ  

 «إِن ِي ََل أُِحلُّ اَْلَمْسِجدَ ِلَحائٍِض َوََل لُجنُب»

ควำมว่ำ “แท้จริง 

ฉันไม่อนุญำตให้ผู้ที่มีประจ ำเดือนและผู้ที่มี

ญุนุบ 

(มีมูลเหตุที่ต้องอำบน้ ำช ำระร่ำงกำย)พ ำนัก

ในมัสยิด” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 232) 



 

 

และท่ำนยังกล่ำวอีกว่ำ 

 «َمْسِجدَ ََل يَِحلُّ ِلَحائٍِض َوََل ُجنُبإِن ِ الْ »

ควำมว่ำ 

“แท้จริงมัสยิดนั้นไม่เป็นที่อนุญำตส ำหรับผู้

ที่มีประจ ำเดือนและผู้ที่มีญุนุบ” 

(บันทึกโดยอิบนุ มำญะฮฺ : 645) 

และอนุญำตให้ผู้ที่มีประจ ำเดือนเดินผ่ำนมัส

ยิดได้โดยไม่ได้หยุดพ ำนัก 

อันเนื่องจำกมีหะดีษจำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

قَاَل  إِن ِي َحائٌِض. فقُْلُت: ،«نَاِوِلينِي اْلُخْمَرةَ ِمْن اْلَمْسِجدِ »

 «إِنَّ َحْيَضتَِ  لَْيَسْت بِيَِدكِ » :



 

 

ควำมว่ำ 

“เธอจงเอำผ้ำปูละหมำดจำกมัสยิดมำให้ฉัน

” แล้วฉันก็ตอบว่ำ ฉันมีประจ ำเดือน 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เลยกล่ำวว่ำ 

“แท้จริงประจ ำเดือนของเธอไม่ได้อยู่ที่มือข

องเธอสักหน่อย” (บันทึกโดยมุสลิม : 678 

, อบู ดำวูด : 261 , อัน-นะสำอีย์ : 328 , 

อิบนุ มำญะฮฺ : 632 และอัต-ติรมิซีย์ 

:134) (เจ้ำของหนังสือมุนตะกอ อัล-

อัคบำร มัจญ์ดุดดีน กล่ำวว่ำ 

บันทึกโดยนักบันทึกทั้งเจ็ดยกเว้นอัล-

บุคอรีย์ : 1/140) 



 

 

และอนุญำตแก่ผู้มีประจ ำเดือน 

สำมำรถอ่ำนถ้อยค ำร ำลึกต่ำงๆ 

ที่ถูกบัญญัติไว้ได้ เช่น กำรกล่ำวค ำว่ำ 

ลำอิลำฮะอิลลัลลอฮฺ อัลลอฮฺอักบัร 

สุบหำนัลลอฮฺ ตลอดจนค ำวิงวอนต่ำงๆ 

และสำมำรถอ่ำนถ้อยค ำร ำลึกในยำมเช้ำ 

ยำมเย็น ขณะเข้ำนอน และตื่นนอน” 

และอนุญำตให้อ่ำนต ำรำทำงวิชำกำร เช่น 

ตัฟซีรฺ หะดีษ และฟิกฮฺ  

 เกร็ดควำมรู ้

ขอ้ชีข้ำดทำงบทบัญญตัขิองกำรตกขำวแล

ะน้ ำคำวปลำ (ศุฟเรำะฮ ฺและกุดเรำะฮ)ฺ 



 

 

ศุฟเรำะฮฺ คือ 

สิ่งที่มีลักษณะคล้ำยกับน้ ำหนองมีสีค่อนข้ำง

เหลือง 

กุดเรำะฮฺ คือ 

สิ่งที่มีลักษณะคล้ำยกับสีของน้ ำขุ่นสกปรก  

ดังนั้น 

เม่ือมีสิ่งใดจำกทั้งสองนี้ออกมำจำกผู้หญิง 

ในช่วงเวลำของประจ ำเดือน 

ก็ให้ถือว่ำเป็นประจ ำเดือน 

ใช้บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเดียวกับกำรมีปร

ะจ ำเดือน  

และหำกออกมำในเวลำที่ไม่มีประจ ำเดือน 

ก็ไม่นับว่ำทั้งสองอย่ำงนั้นเป็นประจ ำเดือน 



 

 

และถือว่ำตัวของเธอสะอำดอยู่ 

ดังที่มีหลักฐำนจำกอุมมุ อะฎียะฮฺ กล่ำวว่ำ 

ْفَرةَ بَْعدَ الطُّْهِر َشْيئاا»   «ُكنَّا َل نَعُدُّ اْلُكْدَرةَ َوالصُّ

ควำมว่ำ 

“เรำไม่ถือว่ำศุฟเรำะฮฺและกุดเรำะฮฺหลังจำ

กที่สะอำดแล้ว (เลือดหยุดแล้ว) 

ว่ำเป็นประจ ำเดือนแต่อย่ำงใด” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 307) 

ในบันทึกของอัล-บุคอรีย์ไม่มีค ำว่ำ 

“หลังจำกที่สะอำดแล้ว” 

และค ำพูดของอุมมุอะฏียะฮฺนั้น 

มีสถำนะเดียวกับค ำพูดของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม -



 

 

ตำมทัศนะของนักวิชำกำรหะดีษ- 

เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ให้กำรรับรองหรือยอมรับแล้ว 

และสิ่งที่สำมำรถเข้ำใจได้จำกหะดีษนี้ก็คือ 

ศุฟเรำะฮฺและกุดเรำะฮฺที่ออกมำในช่วงประ

จ ำเดือนก็เป็นประจ ำเดือน 

ซึ่งใช้บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเดียวกับประ

จ ำเดือน  

                 เกร็ดควำมรู้เพิ่มเติม  

          ค ำถำม 

รู้ได้อย่ำงไรว่ำประจ ำเดือนหมดแล้ว? 



 

 

          ค ำตอบ 

รู้ได้โดยกำรหยุดไหลของเลือด 

ซึ่งจะมีเครื่องหมำยใดจำกสองเครื่องหมำย

นี้ 

            หนึ่ง มีน้ ำสีขำวออกมำ (ก็อศเศำะฮฺ 

บัยฎออ์) 

ซึ่งมันจะออกมำหลังจำกประจ ำเดือน 

คล้ำยกับน้ ำของปูนพลำสเตอร์ 

และบำงทีก็อำจจะเป็นสีอื่น ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับสภำพของผู้หญิงแต่ละคน 

          สอง อวัยวะเพศแห้ง 

พิสูจน์ได้โดยกำรใช้ผ้ำหรือส ำลีสอดเข้ำไป

ในอวัยวะเพศ จำกนั้นดึงออกมำ 

แล้วพบว่ำมันอยู่ในสภำพที่แห้ง 



 

 

ไม่มีสิ่งใดติดมำเลย ไม่ว่ำจะเป็นเลือด 

ศุฟเรำะฮฺ หรือกุดเรำะฮฺ  

 4. 

สิ่งทีต่อ้งปฏิบตัหิลังจำกหมดประจ ำเดอืน 

สิ่งที่สตรีต้องปฏิบัติหลังจำกที่ประจ ำเดือนห

มด 

คือกำรอำบน้ ำช ำระให้ทั่วทุกส่วนของร่ำงก

ำย โดยตั้งเจตนำท ำควำมสะอำด 

เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

ًَلةَ َوإِذَا أَْدبََرْت فَاْغتِسِلي » فَإِذَا أَْقبَلَْت َحْيَضتُِ  فَدَِعي الصَّ

 «وَصل ِي



 

 

ควำมว่ำ 

“เม่ือมีประจ ำเดือนเธอจงหยุดละหมำด 

และเมื่อประจ ำเดือนหมด 

เธอก็จงอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยแล้วจงละหมำ

ด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 331) 

 วธิีกำรอำบน้ ำ 

• ให้ตั้งเจตนำ(เนียต) ยกหะดัษ 

หรือท ำควำมสะอำด 

เพื่อกำรละหมำดและอื่นๆ  

• จำกนั้นให้กล่ำวค ำว่ำ "บิสมิลลำฮฺ"  

• รดน้ ำให้ทั่วทั้งร่ำงกำย 

และให้น้ ำเข้ำถึงโคนผม  



 

 

• ในกรณีที่เป็นผมเปีย 

ไม่จ ำเป็นต้องคลำยออก 

เพียงแต่ให้น้ ำทั่วถึง 

• หำกใช้น้ ำใบพุทรำ 

สบู่หรือแชมพูท ำควำมสะอำดพร้อมกับน้ ำไ

ด้ก็จะเป็นกำรดี  

• 

และควรใช้ส ำลีชุบเครื่องหอมมำสอดไว้ใน

ช่องคลอดหลังจำกกำรอำบน้ ำ 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เคยสั่งใช้ให้อัสมำอ์ท ำเช่นนั้น 

(บันทึกโดยมุสลิม) 

                 ขอ้ควรระวงั!! 



 

 

            • 

หำกเลือดประจ ำเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุ

ตรหมดก่อนดวงอำทิตย์ตกดิน 

จ ำเป็นที่จะต้องละหมำดซุฮร์และอัศร์(ละหม

ำดรวม)ของวันน้ันด้วย 

 • หำกเลือดหมดก่อนแสงอรุณขึ้น 

ก็จ ำเป็นที่จะต้องละหมำดมัฆริบและอิชำอ์ข

องคืนนั้น เพรำะเวลำของละหมำดที่สอง 

(อัศร์ หรือ อิชำอ์) 

คือเวลำของละหมำดที่หนึ่ง (ซุฮร์ และ 

มัฆริบ) ด้วย 

ในกรณีมีอุปสรรคที่ได้รับกำรผ่อนปรน  

ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือของท่ำนว่ำ 



 

 

“เพรำะเหตุนี้ปรำชญ์ส่วนมำก  -เช่น มำลิก 

อัช-ชำฟิอีย์ อะห์มัด - 

มีควำมเห็นว่ำเมื่อประจ ำเดือนหมดในช่วงสุ

ดท้ำยของกลำงวัน 

เธอจะต้องละหมำดทั้งซุฮร์และอัศร์ 

และเมื่อเลือดหมดในช่วงสุดท้ำยของกลำงคื

น เธอก็จะต้องละหมำดทั้งมัฆริบและอิชำอ์ 

ดังที่มีรำยงำนจำกอับดุรเรำะห์มำน บิน 

เอำฟฺ , อบู ฮุร็อยเรำะฮฺ และ อิบนุ อับบำส 

เพรำะช่วงเวลำดังกล่ำวนั้น 

เป็นเวลำร่วมกันของละหมำดทั้งสองในกร

ณีที่มีอุปสรรค  

ดังนั้น 

เม่ือเลือดหมดในช่วงสุดท้ำยของกลำงวัน 



 

 

เวลำของละหมำดซุฮร์ก็ยังเหลืออยู่ 

เธอจะต้องละหมำดซุฮร์ด้วยก่อนที่จะละหม

ำดอัศร์ 

และหำกเลือดหยุดในช่วงสุดท้ำยของกลำง

คืน 

เวลำของละหมำดมัฆริบก็เหลืออยู่ในยำมที่

มีอุปสรรค ดังนั้น 

เธอจะต้องละหมำดมัฆริบด้วยก่อนที่จะละห

มำดอิชำอ์” (อัล-ฟะตำวำ : 22/434) 

ส่วนในกรณีที่เม่ือเข้ำเวลำละหมำดแล้ว 

แต่เธอยังไม่ได้ละหมำด หลังจำกนั้น 

เธอมีประจ ำเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดบุตร 

ตำมทัศนะที่มีน้ ำหนักมำกกว่ำ 

คือไม่จ ำเป็นต้องละหมำดชดใช้  



 

 

ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือมัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตำวำ 

(23/335) ในประเด็นนี้ว่ำ 

“สิ่งที่ปรำกฏชัดเจนที่สุดในหลักฐำน คือ 

ทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ และมำลิก 

ที่เห็นว่ำเธอไม่จ ำเป็นต้องชดใช้ 

เพรำะกำรชดใช้นั้น 

เป็นสิ่งที่จ ำเป็นก็ต่อเมื่อมีค ำสั่งใช้ 

และตรงจุดน้ีไม่มีค ำสั่งใดๆ 

ให้ละหมำดชดใช้ 

และเพรำะกำรล่ำช้ำของเธอได้รับกำรอนุโล

ม ดังนั้น เธอจึงไม่ใช่ผู้ที่ละเลย 

ส่วนผู้ที่นอนหลับหรือผู้ลืม -

แม้เขำไม่ใช่ผู้ที่ละเลย- แท้จริง 

ละหมำดของเขำไม่ใช่กำรชดใช้ 



 

 

แต่นั่นคือเวลำละหมำดของเขำ 

เม่ือตื่นขึ้นมำหรือเม่ือนึกได้ก็ต้องละหมำดทั

นที” 

 สอง เลือดเสยี (อสิตหิำเฎำะฮฺ) 

 1. 

บทบัญญตัหิรอืขอ้ชีข้ำดเกีย่วกับเลอืดเสยี  

 เลือดเสีย คือ 

เลือดที่ไหลออกมำโดยไม่มีก ำหนดเวลำที่แ

น่นอน ในลักษณะที่ออกบ่อยๆ 

จำกเส้นเลือดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ำ “อัล-อำซิล” 

(เป็นกำรเปรียบเปรยของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แปลว่ำ 

ก่อกวนหรือต ำหนิ) 



 

 

และเลือดประเภทน้ีมีควำมคลุมเครือ 

อันเนื่องจำกมีควำมคล้ำยคลึงกับเลือดประ

จ ำเดือน 

 ดังนั้น 

เม่ือเลือดไหลออกมำตลอดเวลำหรือเกินเวล

ำปกติแล้ว 

จะถือว่ำเลือดไหนเป็นเลือดประจ ำเดือนและ

เลือดไหนเป็นเลือดเสีย 

ซึ่งถ้ำมีเลือดนี้ต้องไม่งดเว้นจำกกำรถือศีลอ

ดและต้องละหมำดตำมปกติด้วย 

เพรำะผู้ที่มีเลือดเสียนั้นมีหุก่มเหมือนกับผู้ห

ญิงที่สะอำดจำกรอบเดือน  

ดังนั้น ผู้ที่มีเลือดเสีย จะมี 3 

ลักษณะด้วยกัน 



 

 

ลักษณะที่หนึ่ง 

สตรีที่มีประจ ำเดือนสม่ ำเสมอก่อนที่จะมีเลือ

ดเสีย เช่น ประจ ำเดือนมำ 5 วัน หรือ 8 วัน 

เป็นต้น 

ไม่ว่ำจะมำตอนต้นเดือนหรือกลำงเดือน 

และเธอก็รู้ดีถึงจ ำนวนวันเวลำของประจ ำเดื

อนปกติที่มำเป็นประจ ำ 

เธอจะงดละหมำดและละเว้นกำรถือศีลอดต

ำมจ ำนวนวันและเวลำที่ประจ ำเดือนเคยมำเ

ป็นปกติ 

เพรำะถือว่ำวันเวลำดังกล่ำวคือประจ ำเดือน

ของเธอ 

หลังจำกนั้นเธอก็จะต้องอำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำ

งกำย แล้วละหมำด 

ส่วนเลือดที่ยังเหลืออยู่นั้นถือว่ำเป็นเลือดเสี



 

 

ย เนื่องจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวกับอุมมุ หะบีบะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ว่ำ 

ْمُكثِي قَْدَر َما َكانَْت تَْحبُِسِ  َحْيَضتُِ  ثُمَّ اْغتَِسِلي ا»

 «وَصل ِي

ควำมว่ำ 

“จงงดละหมำดตำมระยะเวลำที่เธอมีประจ ำเ

ดือน 

จำกนั้นจงอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยและจงละหม

ำด” (บันทึกโดยมุสลิม : 757) 

และท่ำนยังได้กล่ำวแก่ฟำติมะฮฺ บินตุ อบี 

หุบัยช์ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ว่ำ 



 

 

إِنََّما ذَِلِ  ِعْرٌق َولَْيَس بَِحْيٍض ، فَإِذَا أَْقبَلَْت َحْيَضتُِ  »

ًَلةَ   «فَدَِعي الصَّ

ควำมว่ำ “แท้จริงแล้ว 

อิสติหำเฎำะฮฺนั้นเป็นเลือดจำกเส้นเลือดเส้น

หนึ่งเท่ำนั้น 

ไม่ใช่เลือดประจ ำเดือนแต่ประกำรใด 

ดังนั้น (ยังไม่ต้องงดละหมำดถ้ำมีเลือดนี้) 

จนเม่ือประจ ำเดือนมำ 

เธอจึงงดกำรละหมำดได้” (บันทึกโดยอัล-

บุคอรีย์ : 228 และมุสลิม : 751) 

ลักษณะที่สอง 

สตรีที่มีประจ ำเดือนไม่แน่นอน 

แต่เลือดของเธอสำมำรถแยกแยะได้ว่ำเป็น

ประจ ำเดือนหรือเลือดเสีย 



 

 

โดยเลือดประจ ำเดือนจะมีลักษณะเป็นสีด ำ 

เหนียว หรือมีกลิ่น 

ส่วนเลือดอีกชนิดเป็นสีแดง ไม่เหนียว 

และไม่มีกลิ่น 

ในสภำพเช่นนี้ให้ถือว่ำเลือดที่มีลักษณะเป็

นประจ ำเดือน 

ให้ถือว่ำเป็นเลือดประจ ำเดือน 

เธอก็จะต้องงดกำรละหมำดและถือศีลอด 

ส่วนเลือดที่ไม่มีลักษณะของเลือดประจ ำเดือ

น ก็ให้ถือว่ำเป็นเลือดเสีย 

เธอจะต้องช ำระร่ำงกำย 

หลังจำกหมดเลือดที่มีลักษณะของประจ ำเดื

อน จะต้องละหมำดและถือศีลอด 

เพรำะถือว่ำเธอสะอำด ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ได้กล่ำวแก่ฟำติมะฮฺ บินตุ อบี หุบัยช์ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ว่ำ 

إذَا َكاَن اْلَحْيض فَإِنَّهُ دٌَم أَْسَودُ يُْعَرُف فَأَْمِسِكي َعِن »

ًَلةِ ، فَ  ئِي َوَصل ِيالصَّ  «إِذَا َكاَن اْْلَخُر فَتََوضَّ

ควำมว่ำ 

“เลือดประจ ำเดือนน้ันมีสีด ำเป็นที่รับรู้กัน 

ดังนั้น เธอจงงดกำรละหมำด 

หำกว่ำมันไม่ใช่สีด ำ (ไม่ใช่ประจ ำเดือน) 

เธอก็จงเอำน้ ำละหมำดและละหมำดตำมปก

ติ” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 286, อัน-

นะสำอีย์ :  215, อิบนุ หิบบำน : 1348 

และอัล-หำกิม : 620 

เห็นว่ำเป็นหะดีษเศำะฮีหฺ) 



 

 

ในหะดีษบทนี้เป็นหลักฐำนว่ำ 

แท้จริงผู้ที่มีเลือดเสียจะต้องพิจำรณำลักษ

ณะของเลือด 

แล้วแยกแยะระหว่ำงเลือดเสียกับประจ ำเดือ

น และเลือดอื่นๆ  

ลักษณะที่สำม 

สตรีที่มีประจ ำเดือนไม่แน่นอน 

และไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเลือดประจ ำ

เดือนกับเลือดอื่นๆ ได้ 

ในกรณีน้ีก็ให้เธองดละหมำดและศีลอด 

ตำมเวลำมำกสุดของประจ ำเดือนปกติ คือ 6 

หรือ 7 วัน เพรำะจ ำนวน 6 หรือ 7 

วันน้ันนับว่ำมำกสุดแล้วส ำหรับเลือดประจ ำเ

ดือนของผู้หญิงส่วนใหญ่ ดังที่ท่ำนเรำะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวแก่หัมนะฮฺ บินตุ ญะห์ชิน ว่ำ 

إنََّما هي َرْكَضةٌ من َرَكَضاِت الشَّْيَطاِن فَتََحيَِّضى ِستَّةَ »

اا  أَيَّاٍم أَْو َسْبعَةَ أَيَّاٍم ثُمَّ اْغتَِسِلي فإِذَا اْستَْنقَأِْت فََصِل ي ثًَلَث

َها َوُصوِمى َوِعْشِريَن لَْيلَةا أَْو أَْربَعاا َوِعْشِريَن لَْيلَةا َوأَيَّامَ 

وصلي فَإِنَّ ذَِلَ  يُْجِزئُِ  َوَكذَِلَ  فَاْفعَِلى َكَما تَِحيُض 

 «النِ َساءُ 

“แท้จริง 

สิ่งน้ันเป็นกำรรบกวนของชัยฏอนมำรร้ำย 

จงนับประจ ำเดือน 6 หรือ 7 วัน 

จำกนั้นจงอำบน้ ำช ำระร่ำงกำย 

ครั้นเมื่อสะอำดแล้ว ก็จงละหมำด 24 หรือ 

23 วัน จงถือศีลอดและจงละหมำด 

แท้จริงนั่นถือว่ำใช้ได้แล้วส ำหรับเธอ 

และจงปฏิบัติเหมือนกับบรรดำผู้ที่มีประจ ำเ



 

 

ดือนทั่วไป” (บันทึกโดยอะห์มัด : 27463 , 

อบู ดำวูด : 278 , อัน-นะสำอีย์ : 354 , 

อิบนุ มำญะฮฺ : 622 และอัต-ติรมิซีย์  : 

128 กล่ำวว่ำ เป็นหะดีษเศำะฮีหฺ) 

สรุป 

สตรีที่มีประจ ำเดือนสม่ ำเสมอตำมวันเวลำที่

แน่นอน ก็ให้ถือปฏิบัติตำมนั้น 

ส่วนสตรีที่สำมำรถแยกแยะลักษณะของเลือ

ดประจ ำเดือนและเลือดอื่นได้ 

ก็ให้ยึดเอำลักษณะของเลือดเป็นหลัก 

ส ำหรับสตรีที่มีจ ำนวนวันของประจ ำเดือนไ

ม่ชัดเจนและไม่สำมำรถแยกลักษณะเลือดร

ะหว่ำงประจ ำเดือนกับเลือดอื่นได้ 

ก็ให้นับว่ำประจ ำเดือนของเธอเป็น 6 หรือ 



 

 

7 วัน 

และนี่เป็นกำรปฏิบัติตำมหะดีษทั้งสำมที่กล่ำ

วถึงผู้มีเลือดเสีย  

ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่ำวว่ำ 

“เครื่องหมำยหรือสัญญำณที่ถูกกล่ำวถึงมี 

6 ประกำรด้วยกัน 

บำงทีใช้เลือดประจ ำเดือน 

เพรำะถือว่ำเป็นเครื่องหมำยที่ชัดเจนมีน้ ำห

นักที่สุด 

เพรำะเดิมทีมันเป็นที่ของประจ ำเดือนไม่ใช่เ

ลือดอื่น และบำงทีใช้กำรแยกแยะ 

เพรำะว่ำเลือดสีด ำ เหนียว 

และมีกลิ่นน่ำจะเป็นเลือดประจ ำเดือนมำกก

ว่ำเลือดสีแดง 



 

 

และบำงครั้งยึดถือเอำส่วนมำกของเลือดปร

ะจ ำเดือน 

เพรำะหลักกำรเดิมในทำงฟิกฮฺก็คือต้องเอำ

สิ่งเล็กน้อยไปผนวกกับส่วนใหญ่ที่ครอบคลุ

มกว่ำ 

ทั้งสำมนี้คือเครื่องหมำยที่มีหลักฐำนรับรอง

จำกสุนนะฮฺและกำรอิอฺติบำรฺ(ประเภทหนึ่งข

องกำรกิยำส) จำกนั้น 

ท่ำนก็ได้กล่ำวถึงเครื่องหมำยอื่นๆ 

และได้กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ 

แนวทำงที่ถูกต้องที่สุด คือ 

กำรยึดถือเอำเครื่องหมำยต่ำงๆ 

ตำมที่มีปรำกฏในแบบฉบับ (สุนนะฮฺ) 

และให้ยกเลิกสิ่งอื่นจำกนั้น...” 



 

 

 2. สิ่งที่ผูม้ีเลอืดเสยีตอ้งปฏบิัต ิ 

2.1 จะต้องอำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำงกำย 

เม่ือสิ้นสุดเวลำของกำรมีประจ ำเดือน 

ดังที่มีกำรแจกแจงมำก่อนหน้ำนี้ 

2.2 ต้องช ำระล้ำงอวัยวะเพศ 

เพื่อขจัดสิ่งที่ออกมำทุกครั้งก่อนละหมำด 

และให้ใช้ส ำลีหรืออื่นๆ 

ซับที่ช่องคลอดเพื่อระงับไม่ให้เลือดไหลออ

กมำ และไม่ให้ไหลย้อยในเวลำละหมำด 

จำกนั้นให้อำบน้ ำละหมำดทุกครั้ง 

เม่ือเข้ำเวลำละหมำด ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวถึงสตรีที่มีเลือดเสียคนหนึ่งว่ำ 



 

 

أ عند ُكل ِ » ًَلةَ أَيَّاَم أَْقَرائَِها ، ثُمَّ تَْغتَِسُل َوتََوضَّ تَدَُع الصَّ

 «َصًَلةٍ 

ควำมว่ำ 

“เธอจะงดกำรละหมำดในช่วงเวลำที่มีประ

จ ำเดือน  หลังจำกนั้น 

ให้ช ำระร่ำงกำยและอำบน้ ำละหมำดทุกครั้ง

ก่อนที่จะละหมำด” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 

297, อิบนุ มำญะฮฺ : 625 และอัต-ติรมีซีย์ 

: 126 และกล่ำวว่ำ เป็นหะดีษหะสัน) 

            และท่ำนยังได้กล่ำวอีกว่ำ 

 «أَْنعَُت لَِ  اْلُكْرُسَف فَإِنَّهُ يُْذِهُب الدَّمَ »

ควำมว่ำ “ฉันแนะน ำให้เธอใช้ส ำลี 

ซึ่งมันจะท ำให้เลือดหยุดได้” 



 

 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 287 , อัต-

ติรมิซีย์  : 128 และอิบนุ-มำญะฮฺ : 622) 

และสำมำรถที่จะใช้ผ้ำอนำมัยตำมที่มีอยู่ใน

ยุคปัจจุบันน้ีแทนได้  

 สำม เลอืดหลงัคลอดบตุร (นิฟำส) 

 นยิำม และระยะเวลำของเลอืดหลงัคลอด 

เลือดหลังคลอดบุตร คือ 

เลือดที่ออกมำจำกมดลูก 

เน่ืองจำกกำรคลอดบุตรและหลังจำกกำรคล

อด เป็นเลือดที่ยังตกค้ำง 

หรือเหลืออยู่ในมดลูกตอนตั้งครรภ์ 

แล้วมันค่อยทยอยไหลออกมำเมื่อคลอด 



 

 

 ส่วนเลือดที่ไหลออกมำก่อนคลอด 

ซึ่งมีสัญญำณของกำรคลอด 

ก็ถือว่ำเป็นเลือดจำกกำรคลอดบุตร 

โดยที่บรรดำนักนิติศำสตร์อิสลำมได้ระบุไว้

ว่ำประมำณสองถึงสำมวันก่อนคลอด 

และโดยปกติเลือดดังกล่ำวจะไหลออกมำพ

ร้อมกับกำรคลอดบุตร 

 กำรคลอดที่ถูกนับหรือเป็นมำตรฐำน 

คือคลอดสิ่งที่ปรำกฏเป็นรูปร่ำงของมนุษย์ 

อย่ำงน้อยสุดมีอำยุ 81 วัน 

และโดยมำกหรือปกติแล้วคือ 3 เดือน 

ดังนั้นหำกแท้งก่อนเวลำดังกล่ำว 

และมีเลือดออกมำ 

ก็ไม่ถือว่ำเป็นเลือดจำกกำรคลอด 



 

 

จะต้องละหมำดและถือศีลอดเพรำะเป็นเลือ

ดเสีย ดังนั้น 

ให้ใช้บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเดียวกับผู้มีเลื

อดเสีย  

และโดยปกติแล้ว 

เวลำมำกสุดของเลือดหลังคลอด คือ 40 วัน 

เริ่มนับจำกเวลำคลอดหรือก่อนคลอด 2 

หรือ 3 วัน –ดังที่น ำเสนอมำก่อนหน้ำ- 

เน่ืองจำกหะดีษจำกอุมมุ สะละมะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ที่ว่ำ 

  ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َكانَْت النُّفََساُء تَْجِلُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ا   َعلَْيِه َوَسلََّم أَْربَِعيَن يَْوما

ควำมว่ำ ในสมัยของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

สตรีที่มีเลือดจำกกำรคลอดบุตร 

จะงดจำกกำรละหมำดและกำรถือศีลอดเป็น

ระยะเวลำ 40 วัน (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ : 

258 และคนอื่นๆ) 

และบรรดำปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ใน

เรื่องนี้ ดังที่อัต-ติรมิซีย์ 

และนักวิชำกำรท่ำนอื่นๆ ได้รำยงำนไว้  

และหำกเลือดหยุดไหลก่อน 40 วัน 

เธอจะต้องอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยและจะต้องล

ะหมำด 

เน่ืองจำกไม่มีก ำหนดระยะเวลำน้อยสุดของ

เลือดจำกกำรคลอดบุตร 

เพรำะเวลำน้อยสุดมิถูกระบุไว้  



 

 

และเมื่อเลยเวลำ 40 วันแล้ว 

ถ้ำหำกตรงกับระยะเวลำของเลือดประจ ำเดื

อน ก็ให้ถือว่ำเป็นเลือดประจ ำเดือน 

และหำกไม่ตรงกับช่วงเวลำของเลือดประ

จ ำเดือนแต่เลือดยังไม่หยุด 

ก็ให้ถือว่ำเป็นเลือดเสีย 

และต้องปฏิบัติศำสนกิจตำมปกติ  

และในกรณีที่เลือดไหลเกิน 40 วัน 

แต่ไม่ไหลต่อเนื่องและไม่ตรงกับประจ ำเดือ

น 

กรณีนี้นักวิชำกำรมีทัศนะควำมเห็นแตกต่ำ

งกัน 

 3.2 

บทบัญญัตเิกีย่วกับเลอืดหลงัคลอดบตุร 



 

 

บทบัญญัติเกี่ยวกับเลือดหลังคลอด 

ก็เหมือนกับบทบัญญัติเกี่ยวกับเลือดประจ ำเ

ดือน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ห้ำมมีเพศสัมพันธ์ 

เช่นเดียวกับภรรยำที่มีประจ ำเดือน 

และอนุโลมให้หยอกล้อ 

หำควำมสุขอย่ำงอื่นได้ 

2. ห้ำมถือศีลอด ละหมำด 

หรือเวียนรอบบัยตุลลอฮฮุ 

เช่นเดียวกับผู้ที่มีประจ ำเดือน  

3. ห้ำมสัมผัสหรืออ่ำนอัลกุรอำน 

ตรำบใดที่ไม่เกรงว่ำจะลืม 



 

 

4. 

ต้องชดใช้กำรถือศีลอดที่ขำดในช่วงมีเลือด

หลังคลอด เช่นเดียวกับคนที่มีประจ ำเดือน  

5. ต้องอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยเม่ือเลือดหยุด  

และหลักฐำนในเรื่องนี้คือ 

(1) จำกอุมมุสะละมะฮฺ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

กล่ำวว่ำ 

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى َّللاَّ َكانَْت النُّفََساُء تَْجِلُس َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ

ا  َوَسلََّم أَْربَِعيَن يَْوما

ควำมว่ำ ในสมัยของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สตรีที่มีเลือดจำกกำรคลอดบุตร 

จะงดจำกกำรละหมำดและกำรถือศีลอดเป็น



 

 

ระยะเวลำ 40 วัน (โดยนักบันทึกอัต-

ติรมิซีย์ 258, อิบนุมำญะฮฺ 648, อบู ดำวูด 

312) 

ท่ำนมัจญ์ดุดดีน ปู่ของอิบนุตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือของท่ำน (อัล-มุลตะกอ : 

1/184) ควำมหมำยของหะดีษบทนี้คือ 

“เธอถูกสั่งให้งดจำกำรละหมำดและศีลอดเ

ป็นเวลำ 40 วัน 

ทั้งนี้เพื่อมิให้ค ำพูดของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นเท็จ 

เพรำะเป็นไปไม่ได้ที่ปกติแล้วผู้หญิงในยุค

หนึ่งๆ 

จะมีประจ ำเดือนหรือเลือดหลังคลอดเท่ำกัน

"   



 

 

(2) รำยงำนจำกอุมมุ สะละมะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم تَْقعُدُ َكانَِت اْلَمْرأَةُ ِمْن نَِساِء ا  لنَّبِي 

فِي الن ِفَاِس أَْربَِعيَن لَْيلَةا ََل يَأُْمُرَها النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 

 َوَسلََّم بِقََضاِء َصًَلةِ الن ِفَاِس 

ควำมว่ำ ภรรยำของท่ำนนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้พักในขณะมีเลือดหลังคลอด 40 วัน 

โดยท่ำนไม่ได้สั่งให้เธอชดใช้ละหมำด 

ที่ขำดไปในช่วงนั้น  (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 

312) 

                 เกร็ดควำมรู้ 



 

 

หำกเลือดหยุดก่อนครบ 40 วัน 

แล้วเธอได้อำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำงกำย 

ละหมำด และถือศีลอด 

หลังจำกนั้นมีเลือดไหลอีกครั้งหนึ่งก่อนครบ 

40 วัน 

ที่ถูกต้องแล้วให้ถือว่ำเป็นเลือดจำกกำรคลอ

ดบุตร 

โดยที่เธอจะต้องงดกำรถือศีลอดและงดละห

มำด 

ส่วนกำรถือศีลอดในช่วงที่สะอำดระหว่ำงนั้

นก็ใช้ได้ ไม่ต้องชดใช้ 

(โปรดดูมัจญ์มูอฺฟะตำวำ ของชัยค์มุหัมมัด 

บิน อิบรอฮีม เล่มที่ 2 หน้ำที่ 102 , อัล- 

ฟะตำวำ ของชัยค์อับดุลอะซีซ บินบำซ 

ที่ได้ตีพิมพ์ในวำรสำรอัด-ดะวะฮฺ เล่มที่ 



 

 

1/44 , หำชิยะฮฺของอิบนุ กอสิม อะลำ ชัรห์ 

อัซ-ซำด เล่มที่ 1/٤0٥, ริสำละฮฺ ฟี อัด-

ดิมำอ์ อัฏ-เฏำะบิอียะฮฺ ลิ อัน- นิสำอ์ หน้ำ 

55-56 และอัล-ฟะตำวำ อัส-สะอฺดียะฮฺ 

หน้ำที่ 137) 

                 เกร็ดควำมรูอ้ื่นๆ 

ชัยค์อับดุรเรำะห์มำน อิบนุ อัส-สะอฺดีย์ 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ กล่ำวว่ำ 

“เป็นที่ประจักษ์ว่ำเลือดจำกกำรคลอดบุตรนั้

นมีสำเหตุจำกกำรคลอดบุตร 

ส่วนเลือดเสียนั้น คือเลือดที่ไม่ปกติ 

เพรำะเจ็บป่วยและอื่นๆ 

และประจ ำเดือนคือเลือดปกติ” (อิรชำด 

อุลิล อับศอร วัล อัลบำบ หน้ำที่ 25) 



 

 

                 กำรรบัประทำนยำ 

อนุญำตให้รับประทำนยำเพื่อระงับเลือดปร

ะจ ำเดือนได้ หำกไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

ดังนั้นเมื่อได้รับประทำนแล้ว 

และประจ ำเดือนได้หยุด จงถือศีลอด 

ละหมำด และเฏำะวำฟรอบบัยตุลลอฮฺ 

และปฏิบัติสิ่งอื่นๆ 

ได้เหมือนกับผู้ที่มีควำมสะอำดทั่วไป 

 บทบัญญตัวิำ่ด้วยกำรท ำแท้ง 

โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

เธอจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสร้

ำงขึ้นมำในครรภ์ของเธอ 



 

 

ดังนั้นเธออย่ำได้ปกปิดสิ่งนั้น 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่ำ 

َحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ  ُ فِٓي أَرأ َن َما َخلََق ٱَّللَّ تُمأ ﴿َوََل يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَكأ

ِٓخِرۚٓ ﴾  ِم ٱۡلأ يَوأ ِ َوٱلأ ِمنَّ بِٱَّللَّ    [٢٢٨]البقرة: يُؤأ

ควำมว่ำ 

“และไม่เป็นที่อนุมัติส ำหรับพวกเธอในกำร

ที่พวกเธอจะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮฺได้สร้ำงขึ้นม

ำในมดลูกของพวกเธอ 

หำกว่ำพวกเธอนั้นเป็นผู้ศรัทธำต่ออัลลอฮฺแ

ละวันสุดท้ำย” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 228) 

และเธออย่ำได้ใช้เล่ห์กลในกำรท ำแท้ง 

ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรอันใดก็ตำม 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ผ่อนปรนให้เธอละศีลอดใ

นเดือนเรำะมะฎอนได้ 



 

 

เม่ือกำรถือศีลอดเป็นควำมล ำบำกในขณะที่

เธอตั้งครรภ์หรือกำรถือศีลอดท ำให้เกิดอัน

ตรำยกับทำรกในครรภ์ 

และแท้จริงกำรท ำแท้งที่แพร่หลำยในสมัยนี้

นั้น เป็นสิ่งที่ต้องห้ำม  

และหำกสิ่งที่อยู่ในครรภ์ถูกเป่ำวิญญำณแล้

ว และได้ตำยไปด้วยสำเหตุของกำรท ำแท้ง 

แท้จริงนั่นถือว่ำเป็นกำรฆ่ำชีวิตโดยไม่ชอบ

ธรรม 

ซึ่งอัลลอฮฺทรงห้ำมและจะติดตำมด้วยควำม

รับผิดชอบเรื่องสินไหม 

ตำมอัตรำที่ถูกก ำหนด และ -

ในทัศนะของผู้รู้บำงคน- 

ต้องจ่ำยกัฟฟำเรำะฮฺ (ค่ำไถ่โทษ) คือ 



 

 

กำรปล่อยทำสหญิงที่ศรัทธำ 

หำกไม่สำมำรถก็ให้ถือศีลอดสองเดือนติดต่

อกัน และผู้รู้บำงคนได้เรียกกำรกระท ำนี้ว่ำ 

“กำรฝังทั้งเป็นประเภทเล็ก” 

            ชัยค์มุหัมมัด อิบนุ อิบรอฮีม 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่ำวในหนังสือมัจญ์มูอฺฟะตำวำ เล่มที่ 

11 หน้ำที่ 105 ว่ำ 

“กำรหำช่องทำงที่จะท ำแท้งขณะที่ไม่แน่ใจ

ว่ำเด็กตำยแล้วหรือยังนั้นไม่เป็นที่อนุญำต 

แต่ในกรณีที่มั่นใจว่ำเด็กเสียชีวิตแล้วก็สำม

ำรถท ำแท้งได้” 



 

 

สภำนักวิชำกำรระดับสูงของประเทศซำอุดิ

อำระเบียมีมติ เลขที่ 140 ลงวันที่ 

20/6/1407 ดังต่อไปน้ี       

1. ไม่อนุญำตให้ท ำแท้งไม่ว่ำในระยะใด 

ยกเว้นจะมีข้อผ่อนผันทำงบทบัญญัติ 

และอยู่ในขอบเขต(กรอบ) ที่จ ำกัดยิ่ง 

2. ไม่อนุญำตให้ท ำแท้งในช่วงแรก -

คือระยะครรภ์ 40 วันแรก- 

หำกกำรกระท ำดังกล่ำวเน่ืองจำกกลัวควำม

ยำกล ำบำกในกำรเลี้ยงดูบุตร 

กลัวว่ำไม่สำมำรถแบกรับค่ำใช้จ่ำยในชีวิต

ประจ ำวัน ค่ำศึกษำเล่ำเรียน 

หรือกลัวถึงอนำคตของพวกเขำ 

หรือจ ำนวนลูกที่มีอยู่พอเพียงแล้ว 



 

 

            3. 

ไม่อนุญำตให้ท ำแท้งเม่ือในครรภ์เป็นก้อนเ

ลือด หรือก้อนเน้ือแล้ว 

นอกจำกกรณีที่คณะแพทย์ซึ่งเชื่อถือได้ยืน

ยันว่ำจะเป็นอันตรำยต่อแม่ 

เช่นเกรงว่ำจะเกิดอันตรำยถึงชีวิตหำกให้อ

ยู่ในครรภ์ต่อไป 

ซึ่งในกรณีเช่นน้ีอนุญำตให้ท ำแท้งได้ 

ทั้งนี้หลังจำกใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่อป้องกั

นอันตรำยเหล่ำนั้นแล้ว  

            4. หลังจำกระยะที่ 3 (เป็นก้อนเนื้อ) 

และหลังจำกครบ 4 เดือนของกำรตั้งครรภ์ 

ไม่อนุญำตให้ท ำแท้ง 

ยกเว้นจะมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชำญและเชื่อ



 

 

ถือได้ยืนยันว่ำกำรอุ้มท้องต่อไปจะเป็นเหตุ

ให้มำรดำเสียชีวิต 

ทั้งนี้หลังจำกใช้เครื่องมือทุกชนิดเพื่อช่วยชี

วิตของเด็กในครรภ์แล้ว 

และกำรที่อนุญำตให้ท ำแท้งตำมเงื่อนไขต่ำ

งๆ นั้น 

ก็ให้วำงอยู่บนหลักกำรขจัดอันตรำยที่ยิ่งใ

หญ่กว่ำจำกอันตรำยทั้งสองด้ำน 

(อันตรำยต่อชีวิตของแม่และเด็ก) 

และเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

กว่ำจำกประโยชน์ทั้งสอง 

(เพื่อชีวิตแม่และเด็ก) 

            จำกนั้นสภำนักวิชำกำรระดับสูง 

ได้สั่งเสียให้มีควำม ย ำเกรงต่ออัลลอฮฺ 



 

 

และให้มีกำรไตร่ตรองพิจำรณำในเรื่องนี้ 

อัลลอฮฺเป็นผู้ที่ประทำนควำมส ำเร็จ 

ขอพระองค์ทรงประทำนพรแด่ท่ำนนบีมุหัม

มัด บรรดำวงศ์วำน 

และบรรดำอัครสำวกของท่ำนด้วยเทอญ 

            ชัยค์มุหัมมัด อิบนุ อุษัยมีน 

กล่ำวไว้ในหนังสือ ริสำละฮฺ ฟี อัด-ดิมำอ์ 

อัฏ-เฏำะบิอียะฮฺ ลิ อัน-นิสำอ์ หน้ำที่ 60 ว่ำ 

“หำกกำรท ำแท้งโดยมีเจตนำที่จะท ำลำยเด็

กที่อยู่ในครรภ์หลังจำกถูกเป่ำวิญญำณเข้ำ

ไปในเด็กแล้ว 

กำรกระท ำดังกล่ำวเป็นสิ่งต้องห้ำม 

โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ 

เพรำะเป็นกำรฆ่ำชีวิตโดยอธรรม 



 

 

ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ำมตำมอัลกุรอำน หะดีษ 

และมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์”  

            และอิมำมอิบนุ อัล-เญำซีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสืออะห์กำม อัน-นนิสำอ์ 

หน้ำที่ 108-109 ว่ำ 

“เม่ือจุดประสงค์ของกำรแต่งงำนคือกำรมีลู

ก และไม่ได้หมำยควำมว่ำน้ ำ (อสุจิ) 

ทั้งหมดจะเป็นลูก 

ดังนั้นเมื่อเด็กก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่ำงก็ถือว่ำบร

รลุจุดมุ่งหมำย 

ดังนั้นกำรเจตนำท ำแท้งจึงค้ำนกับเป้ำหมำ

ยของกำรแต่งงำน 

เว้นแต่ว่ำกำรท ำแท้งได้เกิดขึ้นในตอนแรก

ของกำรตั้งครรภ์ 



 

 

ก่อนที่จะมีกำรเป่ำวิญญำณเข้ำไป 

ซึ่งเป็นควำมผิดที่ใหญ่หลวง 

เพรำะก ำลังก้ำวไปสู่ควำมสมบูรณ์ครบถ้วน

ของกำรเป็นมนุษย์ 

แต่อันนี้จะมีควำมผิดน้อยกว่ำกรณีที่มีกำรเ

ป่ำวิญญำณเข้ำไปแล้ว 

และกำรท ำแท้งหลังจำกกำรเป่ำวิญญำณเส

มือนกับกำรฆ่ำชีวิตศรัทธำชน 

โดยที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่ำ 

ءُۥدَةُ ُسئِلَتأ  َموأ ِ ذَۢنٖب قُتِلَتأ  ٨﴿ َوإِذَا ٱلأ ]التكوير: ﴾  ٩بِأَي 

٩  ،٨]   

ควำมว่ำ 

“และเม่ือทำรกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถำม 



 

 

ด้วยควำมผิดอันใดเขำจึงถูกฆ่ำ” (อัต-ตักวีร 

: 8-9) 

โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

จงย ำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด 

และอย่ำได้กระท ำควำมผิดนี้โดยเด็ดขำด 

ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์อันใดก็ตำม 

และอย่ำได้หลงค ำโฆษณำชวนเชื่อที่หลงผิ

ด 

หรือกำรเลียนแบบที่จะน ำไปสู่ควำมเสียหำ

ย 

ซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสติปัญญำหรือศ

ำสนำแต่อย่ำงใด 

 

 บทที ่4 บัญญัตวิำ่ดว้ยอำภรณ์และหญิำบ 



 

 

 หนึ่ง 

คุณสมบตัขิองอำภรณ์ส ำหรบัสตรผีู้ศรทัธำ 

            1. 

จะต้องปกปิดทุกส่วนของร่ำงกำยจำกกำรม

องของผู้ชำยที่แต่งงำนกันได้ 

และไม่เปิดเผยแก่ผู้ชำยที่แต่งงำนกันไม่ได้ 

(ญำติสนิทที่เป็นมะห์ร็อม)นอกจำกสิ่งที่เปิดเ

ผยตำมประเพณีปฏิบัติ เช่น ใบหน้ำ 

มือทั้งสอง และเท้ำทั้งสอง 

            2. มีควำมหนำ 

สำมำรถปกปิดสีของผิวหนังได้ 



 

 

            3. ไม่รัดรูป 

จนท ำให้เห็นสัดส่วนอย่ำงชัดเจน 

ดังในบันทึกของมุสลิม 

ِصْنفَان ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهَما: قَْوٌم َمعَُهْم ِسيَاٌط »

َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر يَْضِربُوَن بَِها النَّاَس. َونَِساٌء َكاِسيَاٌت 

َمائًَِلٌت، ُرُؤوُسُهنَّ َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت  َعاِريَاٌت ُمِميًَلتٌ 

اْلَمائِلَِة. ََل يَْدُخْلَن اْلَجنَّةَ َوََل يَِجْدَن ِريَحَها، َوإِنَّ ِريَحَها 

 «لَيُوَجدُ ِمْن َمِسيَرةِ َكذَا َوَكذَا

ควำมว่ำ 

“ชำวนรกสองจ ำพวกที่ฉันไม่เคยเห็น 

หนึ่งคือพวกเขำมีแส้คล้ำยกับหำงวัวใช้เฆี่ย

นตีผูค้น 

และอีกกลุ่มคือบรรดำผู้หญิงที่ใส่อำภรณ์ไม่

มิดชิด ยั่วยวน 

ศีรษะของพวกนำงคล้ำยกับโหนกอูฐ 



 

 

พวกนำงจะไม่ได้เข้ำสวรรค์ 

และไม่ได้ดมกลิ่นของสวรรค์ 

ทั้งที่กลิ่นของมันจะสัมผัสได้ในระยะเท่ำนั้น

เท่ำนี้” (บันทึกโดยมุสลิม : 5547) 

            อิบนุ ตัยมียะฮฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้อธิบำยค ำว่ำ “ปกปิดไม่มิดชิด” คือ 

กำรแต่งกำยด้วยอำภรณ์ที่ไม่ปกปิดเรือนร่ำ

ง ดูเผินๆ 

คือสวมใส่แต่ในควำมเป็นจริงเหมือนกับเปลื

อยกำย 

ดังเช่นคนสวมใส่เสื้อผ้ำที่บำงจนเห็นผิวหนั

ง หรือรัดรูปจนเห็นสัดส่วน เช่น สะโพก 

แขน และอื่นๆ 

และแท้จริงแล้วอำภรณ์ของผู้หญิงคือสิ่งที่ป



 

 

กปิด ไม่เปิดเผยเรือนร่ำงและสัดส่วน 

เพรำะว่ำอำภรณ์ของผู้หญิงหนำและกว้ำง 

(ใหญ่)” (มัจญ์มูอฺฟะตำวำ : 22/146) 

            4. 

ไม่เลียนแบบกำรแต่งกำยของผู้ชำย 

เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สำปแช่งผู้หญิงที่ท ำตัวเป็นผู้ชำยและผู้ชำย

ที่ท ำตัวเป็นผู้หญิง 

และกำรเลียนแบบผู้ชำยในกำรแต่งกำยนั้น 

คือสวมใส่เสื้อผ้ำที่เป็นชุดเฉพำะส ำหรับผู้ช

ำยตำมจำรีตประเพณี 

ทั้งในด้ำนชนิดและลักษณะของเสื้อผ้ำ 



 

 

            อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่ำวว่ำ 

“ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเสื้อผ้ำของผู้ชำยแล

ะผู้หญิงนั้น 

ให้กลับไปพิจำรณำสิ่งที่เหมำะสมของแต่ละ

คน 

ซึ่งเหมำะสมกับค ำสั่งที่ให้ผู้หญิงปกปิดและ

สวมใส่หิญำบ มิใช่กำรเผยโฉม 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีบัญญัติให้เธอใช้เสียงในก

ำรอะซำน 

กำรกล่ำวค ำตัลบียะฮฺในกำรท ำหัจญ์และอุม

เรำะฮฺ ไม่ขึ้นไปบนภูเขำเศำะฟำและมัรวะฮฺ 

ไม่ใส่ชุดอิหฺรอมเหมือนผู้ชำย 

เพรำะผู้ชำยต้องเปิดศีรษะ 

ต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้ำที่ใช้กันตำมปกติ 

ที่เย็บเป็นส่วนๆ ตำมอวัยวะ เช่น เสื้อ 



 

 

กำงเกง หมวก และรองเท้ำหุ้มข้อ... 

ส่วนผู้หญิงไม่มีอำภรณ์ใดที่ถูกห้ำม 

เพรำะเธอถูกสั่งให้ปกปิด 

เพียงแต่ห้ำมเธอใช้ผ้ำคลุมหน้ำ ถุงมือ 

เพรำะนั่นเป็นอำภรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมำตำมข

นำดของอวัยวะ 

และเธอก็ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้มัน ... 

แต่เธอปิดหน้ำมิให้ผู้ชำยมองด้วยผ้ำอื่นแท

น ... และเมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำ 

อำภรณ์ผู้ชำยและผู้หญิงต้องแตกต่ำงกัน 

อำภรณ์ผู้หญิงคือสิ่งที่มีเป้ำหมำยใช้ในกำร

ปกปิด 

แก่นแท้ในเรื่องนี้ย่อมประจักษ์และยังเป็นที่

ประจักษ์อีกว่ำ 

หำกสิ่งนั้นเป็นอำภรณ์ของผู้ชำย - 



 

 

โดยส่วนมำก- ก็ห้ำมผู้หญิงสวมใส่ ... 

และถ้ำหำกอำภรณ์นั้นปกปิดไม่มิดชิดและยั

งคล้ำยคลึงกับอำภรณ์ผู้ชำย 

ก็ยิ่งห้ำมสวมใส่มำกขึ้นไปอีก 

เพรำะน้ ำหนักของเหตุผลดังกล่ำวทั้งสองด้ำ

น วัลลอฮุอะอฺลัม” (มัจญ์มูอฺฟะตำวำ : 22/ 

148,149,155 ) 

            5. ในอำภรณ์ของผู้หญิง 

จะต้องไม่มีเครื่องประดับที่ดึงดูดควำมสนใจ 

เม่ือเธอต้องออกจำกบ้ำน 

เพื่อเธอจะไม่อวดโฉมด้วยเครื่องประดับ 

 สอง นยิำมของหิญำบ 

พรอ้มหลกัฐำนและประโยชน์ 



 

 

            หิญำบ คือ 

กำรปกปิดเรือนร่ำงจำกผู้ชำยที่สำมำรถแต่ง

งำนกันได้ ดังหลักฐำน 

َن بُِخُمِرِهنَّ  ِربأ يَضأ َهاۖٗ َولأ ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمنأ ﴿َوََل يُبأ

ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَوأ َءابَآئِِهنَّ   َوََل يُبأ
َعلَٰى ُجيُوبِِهنَّۖٗ

نَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَوأ أَوأ َءابَآِء بُعُولَ  نَآئِِهنَّ أَوأ أَبأ تِِهنَّ أَوأ أَبأ

 ﴾ نِِهنَّ َوٰ    [٣١]النور : إِخأ

ควำมว่ำ 

“และพวกเธอจะไม่แสดงเครื่องประดับของ

พวกเธอนอกจำกสิ่งที่เปิดเผย (อยู่ภำยนอก) 

เท่ำนั้น 

และจงดึงผ้ำคลุมศีรษะมำปิดหน้ำอกเสื้อขอ

งพวกเธอ 

และอย่ำแสดงเครื่องประดับนอกจำกแก่สำมี 



 

 

พ่อ พ่อของสำมี ลูกของพวกเธอ 

ลูกของสำมี หรือพี่น้องชำยของเธอ” (อัน-

นูรฺ : 31) 

และอัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ا فَسأ  عّٗ تُُموُهنَّ َمتَٰ لُوُهنَّ ِمن َوَرآِء ِحَجاٖبۚٓ ﴾   ﴿َوإِذَا َسأَلأ

   [٥٣]اۡلحزاب : 

ควำมว่ำ 

“และเม่ือพวกท่ำนต้องกำรขอสิ่งใดจำกพว

กเธอ จงขอจำกด้ำนหลังของสิ่งก ำบัง” (อัล-

อะห์ซำบ :  53) 

“สิ่งก ำบัง” คือ 

สิ่งที่ผู้หญิงใช้ปกปิดเรือนร่ำง เช่น ก ำแพง 

ประตู หรืออำภรณ์ 



 

 

บทบัญญัตินี้ครอบคลุมผู้ศรัทธำทุกคน 

แม้ว่ำโองกำรนี้ได้กล่ำวถึงภรรยำของท่ำนเ

รำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นกำรเฉพำะก็ตำม 

เน่ืองจำกอัลลอฮฺได้บอกเหตุผลว่ำ 

َهُر ِلقُلُوبُِكمأ َوقُلُوبِِهنَّۚٓ ﴾  ِلُكمأ أَطأ
   [٥٣]اۡلحزاب : ﴿ذَٰ

ควำมว่ำ 

“นั่นเป็นควำมบริสุทธิ์ยิ่งส ำหรับจิตใจของพ

วกท่ำนและจิตใจของพวกเธอ” (อัล-

อะห์ซำบ : 53) 

และนี่คือเหตุผลที่ครอบคลุมทุกคน 

เม่ือเหตุผลครอบคลุมบทบัญญัติก็ย่อมครอบ

คลุมเช่นกัน  



 

 

และอัลลอฮฺตรัสว่ำ 

نِيَن  ِمنِيَن يُدأ ُمؤأ ِجَ  َوبَنَاتَِ  َوِنَسآِء ٱلأ َوٰ َزأ ٓأَيَُّها ٱلنَّبِيُّ قُل ۡل ِ ﴿ يَٰ

بِيبِِهنَّۚٓ ﴾ 
ِهنَّ ِمن َجلَٰ    [٥٩]اۡلحزاب : َعلَيأ

ควำมว่ำ “โอ้ศำสนทูตของอัลลอฮฺเอ๋ย 

จงกล่ำวแก่บรรดำภรรยำของเจ้ำ 

บรรดำลูกสำวของเจ้ำ 

และภรรยำของบรรดำผู้ศรัทธำ 

ให้พวกเขำดึงเสื้อคลุมลงมำปกปิดเรือนร่ำง

ของพวกเขำ” (อัล-อะห์ซำบ : 59) 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่ำวว่ำ เสื้อคลุม (ญิลบำบ) 

คือผ้ำผืนใหญ่ 

ซึ่งปิดศีรษะและทุกส่วนของร่ำงกำย 

ซึ่งอิบนุ มัสอูด และท่ำนอื่นๆ เรียกมันว่ำ 

ริดำอ์ แต่คนทั่วๆ ไปจะเรียกมันว่ำ อิซำร 



 

 

ท่ำนอบู อุบัยดะฮฺได้กล่ำวว่ำ แท้จริง 

ผู้หญิงจะดึงเสื้อคลุมลงมำทำงศีรษะ 

แล้วไม่เปิดส่วนใดนอกจำกตำเท่ำนั้น 

และนิกอบก็อยู่ในประเภทของเสื้อคลุม(มัจ

ญ์มูอฺฟะตำวำ : 22/110-111) 

            และส่วนหนึ่งจำกหลักฐำนที่บอกว่ำ

จ ำเป็นต้องปิดใบหน้ำ 

มิให้ผู้ชำยที่แต่งงำนกันได้มอง 

คือหะดีษจำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮฺอันฮำ 

« ُ ِ َصلَّى َّللاَّ وَن بِنَا َونَْحُن َمَع َرُسوِل َّللاَّ ْكبَاُن يَُمرُّ َكاَن الرُّ

َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحِرَماٌت فَإِذَا َحاذَْوا بِنَا َسدَلَْت إِْحدَانَا ِجْلبَابََها 

 «لَى َوْجِهَها فَإِذَا َجاَوُزونَا َكَشْفنَاهُ ِمْن َرأِْسَها عَ 



 

 

ควำมว่ำ 

“ขบวนของผู้ชำยได้ผ่ำนมำทำงพวกเรำ 

ขณะที่เรำอยู่ในพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺ 

(ซึ่งพวกเธอเปิดใบหน้ำ) พร้อมกับท่ำน 

เรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เม่ือพวกเขำอยู่ตรงพวกเรำ 

คนหนึ่งจำกพวกเรำได้ปล่อยเสื้อคลุมจำกท

ำงศรีษะมำปิดหน้ำ เมื่อพวกเขำผ่ำนไป 

เรำก็ดึงออก” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 

1833 และ อิบนุ มำญะฮฺ : 2935) 

            หลักฐำนที่บ่งบองถึงควำมจ ำเป็นต้อ

งปิดหน้ำนั้นมีมำกมำย 

และฉันจะแนะน ำให้เธอได้อ่ำนหนังสือของ

อิบนุ ตัยมียะฮฺ 



 

 

“กำรแต่งกำยของสตรีในกำรละหมำด” 

และหนังสือของชัยค์ อับดุลอะซีซ บิน บำซ 

“กำรเผยโฉมและกำรสวมใส่หิญำบ” 

และของชัยค์หะมูด บิน อับดุลลอฮฺ อัต-

ตุวัยญิรีย์ ที่ชื่อ “อัศ-ศอริม อัล-มัชฮูรฺ อะลำ 

อัล-มัฟตูนีน บิ อัส-สุฟูร” 

และหนังสือของชัยค์มุหัมมัด อัล-อุษัยมีน 

“อัล-หิญำบ” ซึ่งมีเนื้อหำอย่ำงพอเพียง 

            พึงทรำบเถิด โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

แท้จริงบรรดำผู้รู้ที่อนุโลมให้เปิดหน้ำนั้น 

ทั้งๆ ที่ทัศนะของพวกเขำขำดน้ ำหนักแล้ว 

พวกเขำยังได้วำงเงื่อนไขว่ำ 

อนุโลมให้เปิดหน้ำได้ 

เม่ือปรำศจำกสิ่งที่น ำสู่กำรยั่วยวน 



 

 

และกำรยั่วยวนเป็นสิ่งที่เลี่ยงยำก 

โดยเฉพำะยุคนี้ 

ซึ่งผู้คนไม่ค่อยเคร่งครัดในศำสนำ 

ขำดควำมละอำย 

และคนที่เรียกร้องสู่กำรยั่วยวนมีจ ำนวนมำ

ก 

และผู้หญิงก็ชอบแต่งหน้ำกันอย่ำงแพร่หลำ

ยซึ่งมักจะน ำไปสู่ฟิตนะฮฺได้ 

ดังนั้นเธอจงหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่ำนั้นเถิด 

จงสวมใส่หิญำบที่ปกป้องรักษำมิให้เกิดกำร

ยั่วยวน และไม่มีผู้รู้คนใดเลย -

ในอดีตและปัจจุบัน- 

อนุโลมให้ผู้หญิงกระท ำสิ่งที่ก่อให้เกิดกำรยั่

วยวน 



 

 

            ผู้หญิงบำงคนตีสองหน้ำ 

เม่ืออยู่ในสังคมที่สวมใส่หิญำบก็จะสวมใส่ด้

วย 

และจะไม่สวมใส่หำกอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง 

บำงคนจะสวมใส่เมื่ออยู่ในสถำนที่ทั่วไป 

แต่เม่ือเข้ำห้ำงร้ำน โรงพยำบำล 

หรือร้ำนขำยเครื่องประดับ 

หรือคุยกับช่ำงตัดเสื้อ ก็จะเปิดหน้ำ มือ 

เสมือนอยู่กับสำมี 

หรือญำติที่แต่งงำนกันไม่ได้  

            จงย ำเกรงอัลลอฮฺเถิด 

แท้จริงเรำเห็นผู้หญิงบำงคนที่เดินทำงมำยัง

ประเทศของเรำ 

พวกเขำจะไม่สวมใส่หิญำบ 



 

 

นอกจำกเมื่อลงจำกเครื่องบินเท่ำนั้น 

คล้ำยกับว่ำหิญำบเป็นเพียงวิถีปฏิบัติเท่ำนั้น 

ไม่ได้เป็นบทบัญญัติแต่ประกำรใด 

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำ 

แท้จริงหิญำบจะปกป้องเธอจำกกำรมองที่ถู

กอำบยำพิษ 

ซึ่งเป็นกำรมองของผู้ชำยที่หัวใจเป็นโรคแ

ละคนชั่ว 

และจะตัดควำมใคร่อันเลวร้ำยของพวกเขำ 

ดังนั้นจงสวมใส่หิญำบเถิด 

และอย่ำสนใจค ำเรียกร้องที่ให้เปล้ืองหิญำ

บ หรือไม่ให้ควำมส ำคัญกับหิญำบ 

เพรำะพวกเขำไม่หวังดีต่อเธอ 

ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่ำ 



 

 

ا  ًلا َعِظيمّٗ ِت أَن تَِميلُواْ َميأ َّبِعُوَن ٱلشََّهَوٰ  ٢٧﴿َويُِريدُ ٱلَِّذيَن يَت

   [٢٧]النساء : ﴾ 

ควำมว่ำ 

“และบรรดำผู้ที่ตำมอำรมณ์ใฝ่ต่ ำต้องกำรใ

ห้พวกเจ้ำหันเหออกห่ำงไปอย่ำงมำกมำยจำ

กแนวทำงควำมถูกต้อง” (อัน-นิสำอ์ : 27) 

 บทที ่5 

บัญญตัวิำ่ดว้ยกำรละหมำดของผูห้ญงิ 

จงรักษำละหมำดตำมเวลำที่ถูกก ำหนดไว้ 

โดยให้ถูกต้องตำมเงื่อนไขและองค์ประกอบ 

อัลลอฮฺได้ตรัสแก่บรรดำภรรยำของท่ำนเรำ

ะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่ำ 



 

 

َ َوَرُسولَهُۥٓۚٓ ﴾  َن ٱَّللَّ َكٰوةَ َوأَِطعأ لَٰوةَ َوَءاتِيَن ٱلزَّ َن ٱلصَّ ﴿َوأَقِمأ

   [٣٣]اۡلحزاب : 

ควำมว่ำ “พวกเธอจงรักษำละหมำด 

จงจ่ำยซะกำต จงเชื่อฟัง 

อัลลอฮฺและศำสนทูตของพระองค์” (อัล-

อะห์ซำบ : 33) 

และนี่เป็นค ำสั่งแก่สตรีทุกคน 

เพรำะกำรละหมำดเป็นหลักกำรข้อที่สองจำ

กโครงสร้ำงของอิสลำม 

อีกทั้งยังเป็นเสำหลักของศำสนำ 

กำรละทิ้งละหมำดเป็นพฤติกรรมกุฟรฺ/กำรป

ฏิเสธศรัทธำที่จะท ำให้สิ้นสภำพจำกกำรเป็

นมุสลิม 



 

 

เพรำะไม่มีศำสนำและไม่มีอิสลำมส ำหรับค

นที่ไม่ละหมำดไม่ว่ำผู้ชำยหรือผู้หญิง 

            กำรปล่อยให้เวลำละหมำดหมดไปโ

ดยไม่มีอุปสรรคที่ได้รับกำรอนุโลมนั้นคือก

ำรละเลย อัลลอฮฺตรัสว่ำ  

لَٰوةَ َوٱتَّبَعُواْ  ٌف أََضاُعواْ ٱلصَّ ِدِهمأ َخلأ ﴿۞فََخلََف ِمۢن بَعأ

ِتۖٗ  َن َغيًّا  ٱلشََّهَوٰ قَوأ َف يَلأ إَِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن  ٥٩فََسوأ

لَُموَن َشيأ  َجنَّةَ َوََل يُظأ ُخلُوَن ٱلأ ِئَ  يَدأ
ٓ ا فَأُْولَٰ ِلحّٗ  ٦0ا   ّٗ َوَعِمَل َصٰ

      [٦0  ،٥٩]مريم: ﴾ 

ควำมว่ำ “แล้วคนชั่วก็มำแทนที่พวกเขำ 

ซึ่งพวกเขำละเลยกำรละหมำด 

และปฏิบัติตำมอำรมณ์ใฝ่ต่ ำ 

แน่นอนพวกเขำจะพบกับควำมขำดทุนและ

กำรลงโทษในนรก 



 

 

นอกจำกผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว ได้ศรัทธำ 

และประกอบควำมดี 

พวกเขำก็จะได้เข้ำสวรรค์ 

และพวกเขำจะมิถูกอธรรมแม้เพียงเล็กน้อย

” (มัรยัม : 59-60) 

อิบนุ กะษีรฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้น ำเสนอค ำอธิบำยจำกนักอธิบำยจ ำนวน

หนึ่ง-ในต ำรำตัฟสีรของท่ำนว่ำ-

ค ำว่ำละเลยละหมำด 

คือกำรปล่อยจนหมดเวลำ 

โดยละหมำดหลังจำกเลยเวลำไปแล้ว 

ส่วนค ำว่ำ “ฆ็อยย”์ 

ที่ถูกระบุในโองกำรดังกล่ำวว่ำพวกเขำจะไ



 

 

ด้พบ ก็คือควำมขำดทุน 

และเป็นนรกขุมหนึ่งซึ่งอยู่ในญะฮันนัม  

            บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเฉพำะเกี่ยว

กับกำรละหมำดของสตรีมีหลำยประกำร 

ดังนี้ 

            1. ไม่มีกำรอะซำนและอิกอมะฮฺ 

เน่ืองจำกกำรอะซำนต้องใช้เสียงดัง 

ขณะเดียวกันไม่อนุญำตให้ผู้หญิงเปล่งเสีย

งดัง กำร 

อะซำนและอิกอมะฮฺของผู้หญิงน้ันใช้ไม่ได้ 

อิบนุ กุดำมะฮฺกล่ำวว่ำ “ในประเด็นน้ี 

เรำไม่พบว่ำปวงปรำชญ์มีทัศนะที่ขัดแย้งกั

นเลย” (อัล-มุฆนีย์ : 2/26) 



 

 

2. 

ต้องปกปิดทุกส่วนของร่ำงกำยนอกจำกใบ

หน้ำ 

ส่วนมือและเท้ำนั้นปวงปรำชญ์มีทัศนะต่ำงกั

น 

และทั้งหมดนี้เฉพำะในกรณีที่ไม่มีผู้ชำยที่แ

ต่งงำนกันได้มองเห็น 

แต่หำกมีผู้ชำยที่แต่งงำนกันได้เห็นอยู่ด้วย 

ก็จ ำเป็นต้องปิดทุกส่วน 

ดังที่ต้องปิดนอกละหมำด 

ดังนั้นในละหมำดก็ต้องปิดศีรษะ บ่ำ 

และทุกส่วนของร่ำงกำย 

จนกระทั่งหลังเท้ำทั้งสองด้วย 

ดังรำยงำนจำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 



 

 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

ُ َصًَلة َحائِِض إَِلَّ بِِخَمارٍ »  «ََل يَْقبَُل َّللاَّ

ควำมว่ำ 

“อัลลอฮฺจะไม่ตอบรับกำรละหมำดของสตรี

ที่บรรลุศำสนภำวะแล้ว 

นอกจำกต้องมีผ้ำคลุม” (บันทึกโดยอบู 

ดำวูด : 641, อัต-ติรมิซีย์  : 377 

และอิบนุ มำญะฮฺ : 655) 

ค ำว่ำ "ผ้ำคลุม" คือ 

ผ้ำที่คลุมศีรษะและต้นคอ  

            และมีรำยงำนจำกอุมมุสะละมะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ว่ำ 



 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَتَُصل ِي اْلَمْرأَةُ فِي  أَنََّها َسأَلَْت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْرُع »ِدْرعٍ َوِخَماٍر لَْيَس َعلَْيَها إَِزاٌر قَاَل :  إِذَا َكاَن الد ِ

ي ُظُهوَر قَدََمْيَها  «َسابِغاا يُغَط ِ

ควำมว่ำ แท้จริงเธอได้ถำมท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ำ 

ผู้หญิงจะละหมำดโดยใส่เสื้อและผ้ำคลุม 

โดยไม่ใส่ผ้ำนุ่งได้หรือไม่? 

ท่ำนเรำะสูลตอบว่ำ “ได้ 

เม่ือเสื้อนั้นยำวพอที่จะปิดหลังเท้ำของเธอ” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 640) 

            หะดีษทั้งสองบทนี้บ่งชี้ว่ำ 

เธอจะต้องคลุมศีรษะและบ่ำ 

ดังหะดีษของท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 



 

 

และจะต้องปิดทุกส่วนของร่ำงกำยดังหะดีษ

ของอุมมุ สะละมะฮฺ  

            และอนุโลมให้เปิดใบหน้ำ 

เม่ือไม่มีผู้ชำยที่แต่งงำนกันได้มองเห็น 

เน่ืองจำกปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่

องนี้ 

            อิบนุ ตัยมียะฮฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ "หำกผู้หญิงละหมำดคนเดียว 

เพียงพอด้วยผ้ำคลุมศีรษะ 

และขณะที่เธออยู่ในบ้ำนนั้นสำมำรถเปิดศีร

ษะได้เมื่อไม่ได้อยู่ในละหมำด 

เพรำะกำรแต่งกำยในขณะละหมำดนั้นคือห

น้ำที่ต่ออัลลอฮฺ 

เน่ืองจำกไม่อนุญำตแก่คนใดที่จะเวียนรอบ



 

 

กะบะฮฺในสภำพที่เปลือย 

แม้จะอยู่คนเดียวในยำมค่ ำคืนก็ตำม 

และไม่อนุญำตแก่คนใดที่จะละหมำดในสภ

ำพที่เปลือยแม้อยู่คนเดียวก็ตำม... 

ดังนั้นส่วนที่ต้องปกปิดในละหมำดไม่ได้เกี่ย

วกับกำรปกปิดจำกกำรมองของผู้คนเลย 

ไม่ว่ำในควำมเหมือนหรือควำมต่ำง 

(หมำยถึง กำรปกปิดต่อหน้ำผู้คนนั้น 

ต่ำงกับกำรปกปิดในละหมำด 

และขณะอยู่ในบ้ำน)” (มัจญ์มูอฺ อัล-

ฟะตำวำ : 22/113-114) 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ “ในกำรละหมำดของสตรีที่เป็นไท 

(มิใช่ทำส) 



 

 

จ ำเป็นต้องปกปิดทุกส่วนของร่ำงกำยของ 

หำกเปิดเผยส่วนใดกำรละหมำดก็ใช้ไม่ได้ 

นอกจำกจะเปิดเผยเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

และนี่เป็นทัศนะของมำลิก, อัล-เอำซำอีย์ 

และอัช-ชำฟิอีย์” (อัล-มุฆนีย์ : 2/328) 

            3. 

ผู้หญิงจะไม่กำงมือออกกว้ำงขณะรูกูอฺ 

และสุญูด  

 อิบนุ กุดำมะฮฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ กล่ำวว่ำ 

“แท้จริงผู้หญิงจะเอำมือแนบกับตัวของเธอ

ในขณะรูกูอฺและสุญูด 

แทนกำรกำงมือและแขน 

และจะนั่งแบบขำชิดกันหรือปล่อยเท้ำทั้งสอ

งไปทำงด้ำนขวำ แทนกำรนั่งบนเท้ำซ้ำย 



 

 

และใช้เท้ำขวำยันพื้น (อิฟติรอช) 

หรือแทนกำรนั่งบนตะโพกโดยเท้ำซ้ำยสอด

ใต้ขำขวำ และใช้เท้ำขวำยันกับพื้น 

(ตะวัรรุก) 

เพรำะจะเป็นกำรปกปิดที่ดียิ่งกว่ำส ำหรับผู้ห

ญิง” (อัล-มุฆนีย์ : 2/258) 

อิมำม อัน-นะวะวีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ "อัช-ชำฟิอีย์กล่ำวว่ำ 

ไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ชำยและผู้ห

ญิงในกำรละหมำด 

เพียงแต่ว่ำผู้หญิงควรจะแนบอวัยวะต่ำงๆ 

กับตัว หรือขำอ่อนจะแนบชิดกับท้อง 

ในขณะสุญูด 

เพรำะนั่นเป็นกำรปกปิดที่ดียิ่งกว่ำส ำหรับเธ



 

 

อ 

และฉันชอบที่จะให้ปฏิบัติเช่นนี้ในขณะรูกู

อฺและในกำรละหมำดทั้งหมด” (อัล-มัจญ์มูอฺ 

: 3/455) 

            4. 

กำรละหมำดญะมำอะฮฺระหว่ำงผู้หญิงด้วยกั

นโดยผู้หญิงเป็นอิมำมน้ัน 

บรรดำผู้รู้มีทัศนะต่ำงกัน 

ระหว่ำงผู้ที่ห้ำมและผู้ที่อนุญำต  

            • ส่วนมำกเห็นว่ำอนุญำตให้ท ำได้ 

“เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สั่งให้อุมมุ 

วะรอเกำะฮฺน ำละหมำดแก่คนในครอบครัว” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 592) 



 

 

            • บำงส่วนเห็นว่ำ 

ไม่ส่งเสริมให้กระท ำ  

            • บำงส่วนเห็นว่ำ ไม่ควรกระท ำ 

(มักรูฮฺ) 

            • บำงส่วนเห็นว่ำ 

อนุญำตให้กระท ำในละหมำดภำคสมัครใจ 

(ละหมำดสุนัต) ไม่ใช่ละหมำดภำคบังคับ 

(ละหมำดฟัรฎู) 

            ทัศนะที่มีน้ ำหนักมำกที่สุด คือ 

ส่งเสริมหรือชอบให้ปฏิบัติ 

และเพื่อควำมรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี้ 

โปรดดูหนังสืออัล-มุฆนีย์ (2/202) และอัล-

มัจญ์มูอฺ (4/84-85) 



 

 

และพวกเธอสำมำรถที่จะอ่ำนเสียงดังได้ 

เม่ือไม่มีผู้ชำยที่อนุญำตให้แต่งงำนได้ยิน 

            5. 

อนุญำตให้ผู้หญิงออกไปละหมำดที่มัสญิด

พร้อมกับบรรดำผู้ชำย 

แต่กำรละหมำดที่บ้ำนดียิ่งกว่ำส ำหรับพวกเ

ธอ ตำมที่มีหลักฐำนดังนี้ 

ِ َمَساِجدَ َّللاَِّ »  «ََل تَْمنَعُوا إَماَء َّللاَّ

ควำมว่ำ 

“พวกท่ำนอย่ำได้ห้ำมมิให้บรรดำผู้หญิงออ

กไปละหมำดที่มัสญิดของอัลลอฮฺ” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 989) 



 

 

ََل تَْمنَعُوا الن َِساَء أَْن يَْخُرْجَن إلَى اْلَمَساِجدَ َوبُيُوتُُهنَّ َخْيٌر »

 «لَُهنَّ 

ควำมว่ำ 

“พวกท่ำนอย่ำได้ห้ำมมิให้ผู้หญิงออกไปละ

หมำดที่มัสญิด 

และบ้ำนของพวกเธอนั้นดียิ่งกว่ำส ำหรับพว

กเธอ” (บันทึกโดย อะห์มัด : 5470 และอบู 

ดำวูด : 576) 

ดังนั้น 

กำรละหมำดที่บ้ำนย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่ำ 

อันเนื่องจำกเป็นกำรปกปิดที่ดีกว่ำ 

            และในกรณีที่พวกเธอออกไปละหม

ำดที่มัสญิด ควรจะมีมำรยำทดังนี้ 



 

 

            5.1 

ต้องสวมใส่อำภรณ์ที่มิดชิดและมีหิญำบ 

ดังหะดีษ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثُمَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ َكاَن الن َِساُء يَُصل ِيَن َمَع َرُسوِل َّللاَّ

 يَْنَصِرْفَن ُمتَلَف ِعَاٍت بُِمُروِطِهنَّ َما يُْعَرْفَن ِمن اْلغَلَِس 

ควำมว่ำ “บรรดำผู้หญิงเคยละหมำด (ศุบห์) 

พร้อมกับท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จำกนั้นพวกเธอแยกย้ำยกลับโดยที่มีผ้ำคลุ

ม 

ไม่มีใครรู้จักพวกเธออันเน่ืองจำกควำมมืด” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 867 และมุสลิม : 

1457)  



 

 

            5.2 ไม่ใช้น้ ำหอม 

เน่ืองจำกหะดีษของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ِ ، َوْليَْخُرْجَن تَِفًَلتٍ ََل تَمْ » ِ َمَساِجدَ َّللاَّ  «نَعُوا إَماَء َّللاَّ

ควำมว่ำ 

“พวกท่ำนอย่ำได้ห้ำมมิให้ผู้หญิงออกไปละ

หมำดที่มัสญิด 

และพวกเธอจงออกไปโดยไม่ใช้น้ ำหอม”  (

บันทึกโดยอะห์มัด : 9625 และอบู ดำวูด : 

565) 

        และมีรำยงำนจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่ำวว่ำ 



 

 

ا فًََل تَْشَهْد َمعَنَا اْلِعَشاَء » أَيَُّما اْمَرأَةٍ أََصابَْت بَُخورا

 «اْْلِخَرةَ 

ควำมว่ำ “สตรีคนใดได้ใส่น้ ำหอมแล้ว 

เขำอย่ำได้ร่วมละหมำด อิชำอ์พร้อมกับเรำ” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 997,  อบู ดำวูด : 

4175 และอัน-นะสำอีย์ : 5143) 

            และรำยงำนจำกท่ำนหญิงซัยนับ 

ภรรยำของอิบนุ มัสอูด เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่ำวว่ำ 

 «إِذَا َشِهدَْت إِْحدَاُكنَّ اْلَمْسِجدَ فًََل تََمسَّ ِطيباا»

ควำมว่ำ 

“เม่ือคนใดจำกพวกเธอต้องกำรไปละหมำด



 

 

ที่มัสญิด เธออย่ำใส่น้ ำหอม” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 996) 

อัช-เชำกำนีย์ กล่ำวว่ำ 

"หะดีษเหล่ำนี้บ่งชี้ว่ำ 

อนุญำตให้สตรีไปละหมำดที่มัสญิด 

เม่ือไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดกำรยั่วยวน 

หรือสิ่งที่อยู่ในข่ำยกำรยั่วยวน 

เช่นน้ ำหอม... และหะดีษเหล่ำนี้บ่งชี้ว่ำ 

กำรอนุญำตให้ภรรยำไปละหมำดที่มัสญิดนั้

น 

เม่ือในกำรออกไปของพวกเธอไม่มีสิ่งที่น ำสู่

กำรยั่วยวน เช่น น้ ำหอม เครื่องประดับ 

หรืออำภรณ์ใดๆ” (นัยลุลเอำฏอรฺ : 3/140-

141)  



 

 

            5.3 

เธอจะไม่ออกไปมัสญิดในสภำพที่ประดับปร

ะดำด้วยเสื้อผ้ำ หรือเครื่องประดับ 

ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

กล่ำวว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرأَى ِمْن الن َِساِء َما  ِ َصلَّى َّللاَّ لَْو أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

َرأَْينَا لََمنَعَُهنَّ ِمْن اْلَمْسِجِد َكَما َمنَعَْت بَنُو إْسَرائِيَل 

 نَِساَءُهْم. 

ควำมว่ำ “หำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้เห็นจำกบรรดำสตรี ซึ่งสิ่งที่พวกเรำเห็น 

ท่ำนย่อมหักห้ำมมิให้พวกเธอไปมัสญิด 

ดังที่ชำวอิสรออีลได้ห้ำมภรรยำของพวกเข



 

 

ำ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 869 

และมุสลิม : 998) 

            อัช-เชำกำนีย์กล่ำวว่ำ 

“ค ำว่ำหำกท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม ได้เห็นดังที่เรำเห็น 

หมำยควำมว่ำ เห็นเสื้อผ้ำที่สวยๆ 

กำรใช้น้ ำหอม เครื่องประดับ 

และกำรอวดโฉม 

และแท้จริงแล้วสมัยก่อนนั้น 

บรรดำผู้หญิงจะออกไปมัสญิดโดยกำรสวม

ใส่ผ้ำคลุม และเสื้อผ้ำที่เนื้อหยำบๆ” 

            อิบนุล เญำซีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 

"สตรีควรระวังเป็นอย่ำงยิ่งในกำรออกไปมั



 

 

สญิด 

แม้ว่ำตัวเธอเองจะปลอดภัยจำกกำรยั่วยวน

ของคนอื่น 

แต่คนอื่นอำจจะไม่ปลอดภัยจำกกำรยั่วยวน

ของเธอ 

ดังนั้นเมื่อจ ำเป็นต้องออกไปก็ต้องได้รับอนุ

ญำตจำกสำมีของเธอ 

ด้วยชุดที่ไม่ดึงดูดสำยตำ 

เดินตำมทำงที่ไม่ปะปน เลี่ยงตลำด 

และระวังมิให้ผู้คนได้ยินเสียงของเธอ 

และเดินริมทำงไม่ใช่กลำงถนน” (อะห์กำม 

อัน-นิสำอ์ : 39) 

            5.4 หำกผู้หญิงคนเดียว 

ก็ให้ยืนหลังจำกแถวของผู้ชำย 



 

 

ดังหะดีษจำกอะนัส เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กล่ำวว่ำ 

 قُْمُت أَنَا َواْليَتِيُم َوَراَءهُ َواْلعَُجوُز ِمْن َوَرائِنَا.

ควำมว่ำ 

“ฉันและเด็กก ำพร้ำได้ยืนหลังท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม และหญิงชรำ 

(ย่ำของฉัน)ได้ยืนหลังจำกเรำ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 380) 

            และยังมีรำยงำนจำกอะนัส 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่ำ  

ُ َعلَْيِه َصلَّْيُت أَنَا  ِ َصلَّى َّللاَّ َواْليَتِيُم فِي بَْيتِنَا َخْلَف النَّبِي 

ي أُمُّ ُسلَْيٍم َخْلفَنَا.  َوَسلََّم َوأُم ِ



 

 

ควำมว่ำ 

“ฉันและเด็กก ำพร้ำได้ละหมำดหลังท่ำนนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ที่บ้ำนของเรำ 

และแม่ของฉัน (อุมมุ สุลัยม์) 

อยู่หลังจำกเรำ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 

727, 874) 

            และจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

َها آِخُرَها َوَخْيُر » لَُها َوَشرُّ َجاِل أَوَّ َخْيُر ُصفُوِف الر ِ

لَُها َها أَوَّ  «ُصفُوِف الن َِساِء آِخُرَها َوَشرُّ

ควำมว่ำ 

“ผลบุญมำกที่สุดจำกแถวของผู้ชำยคือแถว

แรก และผลบุญน้อยที่สุดคือแถวหลังสุด 



 

 

และดีที่สุดจำกแถวของผู้หญิงคือหลังสุด 

และผลบุญน้อยที่สุดคือแถวแรก” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 984) 

ดังนั้น หะดีษทั้งสองบทนี้บ่งชี้ว่ำ 

บรรดำสตรีจะยืนหลังจำกแถวของผู้ชำยแล

ะจะไม่ละหมำดกันแบบกระจัดกระจำย 

เม่ือพวกเขำละหมำดหลังผู้ชำย 

ไม่ว่ำจะเป็นละหมำดฟัรฎู (ภำคบังคับ) 

หรือละหมำดตะรอวีหฺก็ตำม 

            5.5 

เม่ืออิมำมเกิดควำมผิดพลำดขึ้นในละหมำด 

แท้จริงผู้หญิงจะเตือนอิมำม 

โดยกำรใช้หลังมือตีกับหลังมืออีกข้ำง 



 

 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

َجاُل َوْليَُصف ِْق » ًَلةِ فَْليَُسب ِْح الر ِ إذَا نَابَُكْم َشْيٌء فِي الصَّ

 «الن َِساءُ 

ควำมว่ำ 

“เม่ือมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกท่ำนในขณะละห

มำด ดังนั้นผู้ชำยจงกล่ำวว่ำ สุบหำนัลลอฮฺ 

(เพื่อเป็นกำรส่งสัญญำณเตือน) 

และผู้หญิงจงเตือนด้วยกำรตบมือ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 719) 

นี่คือกำรอนุญำตให้ผู้หญิงตบมือในขณะละ

หมำด เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้น เช่น 

กำรเผลอของอิมำม 

ทั้งนี้เนื่องจำกเสียงของผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ยั่



 

 

วยวนแก่ผู้ชำย 

ดังนั้นเธอถูกใช้ให้ตบมือแทนกำรเปล่งเสียง 

5.6 

เม่ืออิมำมให้สลำมเสร็จจำกกำรละหมำด 

ให้ผู้หญิงรีบออกจำกมัสญิด 

และผู้ชำยยังคงน่ังอยู่ต่อ 

เพื่อมิให้ไปทันผู้หญิงที่แยกย้ำยกลับไป 

เน่ืองจำกอุมมุ สะละมะฮฺ กล่ำวว่ำ     

إِنَّ الن َِساَء ُكنَّ إِذَا َسلَّْمَن ِمَن اْلَمْكتُوبَِة قُْمن َوثَبََت َرُسوُل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ َجاِل َما َشاَء  َّللاَّ َوَمْن َصلَّى ِمَن الر ِ

َجاُل. ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَم الر ِ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ، فَإِذَا قَاَم َرُسوُل َّللاَّ  َّللاَّ

ควำมว่ำ 

“แท้จริงบรรดำสตรีในยุคของท่ำนเรำะสูล 

เม่ือพวกเธอสลำมจำกกำรละหมำดฟัรฎูแล้ว 



 

 

พวกเธอจะลุกขึ้นเพื่อแยกย้ำยกลับ 

และท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และบรรดำผู้ชำยที่ละหมำดยังคงนั่งอยู่ต่อต

ำมที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ 

(เพื่อมิให้ปะปนกับผู้หญิง) 

ครั้นเมื่อท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ลุกขึ้น 

บรรดำผู้ชำยก็จะลุกขึ้น”  

อัซ-ซุฮฺรีย์กล่ำวว่ำ "เรำเห็นว่ำ 

กำรกระท ำเช่นนั้น 

เพื่อบรรดำผู้หญิงจะได้ออกไปก่อน” -

อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง- (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 

870) 



 

 

            อัช-เชำกำนีย์ กล่ำวว่ำ 

“ในหะดีษบทนี้บ่งชี้ว่ำ 

แท้จริงอิมำมควรจะเอำใจใส่ต่อสภำพของม

ะอ์มูมและควรป้องกันสิ่งที่อำจจะน ำสู่กำรกร

ะท ำอันต้องห้ำม 

เลี่ยงสถำนที่อันเกิดควำมระแวง 

และอย่ำให้มีกำรปะปนตำมถนนหนทำงระห

ว่ำงหญิงและชำย 

นอกเหนือจำกกำรปะปนกันในบ้ำน” 

(นัยลุลเอำฏอรฺ : 2/326) 

            อัน-นะวะวีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 

“ในกำรละหมำดญะมำอะฮฺนั้นผู้หญิงจะแต

กต่ำงจำกผู้ชำย หลำยประกำร อำทิ 



 

 

หนึ่ง 

ไม่เน้นย้ ำให้ละหมำดญะมำอะฮฺเหมือนกับผู้

ชำย 

สอง 

อิมำมที่เป็นผู้หญิงจะยืนระหว่ำงกลำงของพ

วกเธอ 

สำม ผู้หญิงคนเดียวจะยืนหลังผู้ชำย 

ไม่ใช่ด้ำนข้ำงซึ่งต่ำงกับผู้ชำย 

สี่ เมื่อผู้หญิงละหมำดพร้อบกับผู้ชำย 

แถวหลังจะเป็นแถวที่ดีที่สุด (อัล-มัจญ์มูอฺ : 

3/455) 



 

 

และจำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนั้นสรุปได้ว่ำ 

กำรปะปนระหว่ำงหญิงและชำยเป็นสิ่งต้อง

ห้ำม 

5.7 กำรออกไปละหมำดอีด 

มีรำยงำนจำกอุมมุ อะฏียะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن نُْخِرَجُهنَّ ِفي  ِ َصلَّى َّللاَّ أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ

ذََواِت اْلُخدُوِر، اْلِفْطِر َواْۡلَْضَحى اْلعََواتَِق َواْلُحيََّض وَ 

ًَلةَ َويَْشَهْدَن اْلَخْير َودَْعَوةَ  ا اْلُحيَُّض فَيَْعتَِزْلَن الصَّ فَأَمَّ

 اْلُمْسِلِميَن.

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สั่งให้เรำพำผู้หญิงออกไปในวันอีดิลฟิฏร์แ

ละอีดิลอัฎหำ ทั้งเด็กสำว ผู้ที่มีประจ ำเดือน 



 

 

และหญิงโสด 

ส่วนผู้มีประจ ำเดือนนั้นให้ออกห่ำงจำกสถำ

นที่ละหมำด และพวกเธอจะร่วมฟังคุฏบะฮฺ 

และกำรขอดุอำอ์ของบรรดำชำวมุสลิม” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 974, มุสลิม : 

2051, อบู ดำวูด : 1136, อัน-นะสำอีย์ : 

1558, อัต-ติรมิซีย์  : 539 และอิบนุ 

มำญะฮฺ : 1308) 

            อัช-เชำกำนีย์ กล่ำวว่ำ 

“หะดีษบทนี้และรวมถึงหะดีษอื่นๆ 

ที่มีควำมหมำยในท ำนองนี้ บ่งชี้ว่ำ 

ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนออกไปยังสถำนที่ล

ะหมำดอีด ไม่มีกำรแยกระหว่ำงเด็กสำว 

แม่หม้ำย คนชรำ คนมีประจ ำเดือน 



 

 

ตรำบใดที่ไม่ได้อยู่ในอิดดะฮฺ 

(เวลำรอคอยส ำหรับผู้หญิงที่สำมีตำยหรือห

ย่ำร้ำง) 

และในกำรออกไปไม่มีกำรยั่วยวนหรือมีอุป

สรรคที่ได้รับกำรอนุโลม...” (นัยลุลเอำฏอรฺ 

: 3/306) 

            อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่ำวว่ำ 

“แท้จริงท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกแก่บรรดำสตรีว่ำ 

กำรละหมำดที่บ้ำนนั้น 

ประเสริฐยิ่งกว่ำกำรร่วมละหมำดวันศุกร์แล

ะละหมำดญะมำอะฮฺนอกจำกละหมำดอีด 

เพรำะท่ำนได้สั่งให้พวกเธอออกไป -

อัลลอฮฺรู้ดียิ่ง- เน่ืองจำกสำเหตุต่อไปน้ี  



 

 

            หนึ่ง วันอีดมี 2 ครั้งในรอบปี 

จึงเป็นสิ่งที่รับได้ 

ซึ่งต่ำงกับละหมำดวันศุกร์และญะมำอะฮฺ 

(มีอยู่ตลอด)  

            สอง วันอีดไม่มีสิ่งใดมำทดแทน 

ต่ำงกับวันศุกร์และละหมำดญะมำอะฮฺ 

เพรำะเธอละหมำดซุฮร์ที่บ้ำนได้ 

            สำม กำรออกไปละหมำดอีด 

เป็นกำรร ำลึกถึงอัลลอฮฺ 

ซึ่งคล้ำยกับกับกำรประกอบพิธีหัจญ์ในบำง

ด้ำน และโดยเหตุนี้เองวันอีดิลอัฎหำ 

จึงอยู่ในช่วงฤดูกำลหัจญ์ 

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคนท ำหัจญ์ 

(มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตำวำ : 6/459-459) 



 

 

            บรรดำผู้รู้ในมัซฮับอัช-

ชำฟิอีย์ได้ตั้งเงื่อนไขว่ำ 

กำรออกไปละหมำดอีดของเหล่ำสตรีนั้นจะ

ต้องไม่มีลักษณะที่โดดเด่น  

            อัน-นะวะวีย์ กล่ำวว่ำ "อัช-

ชำฟิอีย์และบรรดำสหำยของท่ำนกล่ำวว่ำ 

ส่งเสริมแก่บรรดำสตรีที่ไม่มีลักษณะที่โดดเ

ด่นออกไปละหมำดอีด 

ส่วนผู้ที่มีลักษณะที่โดดเด่นนั้นไม่ควรออกไ

ป 

และหำกพวกเธอต้องกำรจะออกไปก็ควรสว

มเสื้อผ้ำเก่ำๆ 

และไม่สวมเสื้อผ้ำที่ท ำให้โดดเด่น 

ควรซักและท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำและไม่ค



 

 

วรใช้น้ ำหอม 

ทั้งหมดน้ีเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้หญิงสูงวั

ย ซึ่งไม่เป็นที่ปรำรถนำของผู้ชำย 

ส่วนเด็กสำว และคนสวยๆ 

และผู้ที่ยังเป็นที่หมำยปองนั้นไม่ควรออกไป 

เน่ืองจำกเกรงว่ำพวกเธอจะได้รับอันตรำย 

หรือเกิดกำรยั่วยวน 

            หำกมีคนแย้งว่ำเรื่องนี้ขัดแย้งกับหะ

ดีษของอุมมุ 

อะฏียะฮฺซึ่งได้น ำเสนอก่อนนี้แล้ว 

เรำขอตอบว่ำ มีรำยงำนในบันทึกของอัล-

บุคอรีย์: 869 และมุสลิม: 998 

จำกหะดีษของท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ  



 

 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لَْو أَْدَرَك َرُسوُل َّللاَّ َما أَْحدََث  -َصلَّى َّللاَّ

 لََمنَعَُهنَّ اْلَمَساِجدَ َكَما ُمنِعَت نَِساُء بَنِي إِْسَرائِيَل.الن َِساُء ، 

ควำมว่ำ “หำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้เห็นสิ่งที่เหล่ำสตรีอุตริขึ้นมำ 

(จำกกำรแต่งกำยและกำรอวดโฉม) 

แน่นอนท่ำนต้องห้ำมมิให้พวกเธอไปมัสญิด 

ดังที่เหล่ำสตรีของวงศ์วำนของอิสรออีลเคย

ถูกห้ำม” 

 เน่ืองจำกอันตรำย 

และประตูแห่งควำมชั่วในยุคน้ีมีมำกมำย 

ซึ่งต่ำงจำกยุคแรกๆ มำกนัก – 

วัลลอฮุอะอฺลัม” (อัล- มัจญ์มูอฺ : 5/13) 



 

 

            ฉัน(ผู้เขียน)ขอกล่ำวเสริมว่ำ 

ในยุคของเรำนี้มีย ำแย่มำกยิ่งกว่ำอีกหลำยเ

ท่ำเลยทีเดียว  

            อิบนุล เญำซีย์ 

ได้กล่ำวในหนังสือของท่ำนว่ำ 

"ฉันเคยแจกแจงแล้วว่ำ 

แท้จริงกำรออกไปละหมำดของสตรีนั้นเป็น

สิ่งที่อนุมัติ 

แต่เม่ือเกรงว่ำจะเกิดอันตรำยหรือกำรยั่วยว

น 

กำรยับยั้งมิให้พวกเธอออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ดี

ยิ่งกว่ำ 

เน่ืองจำกบรรดำสตรีในยุคแรกของอิสลำม

ต่ำงกับสภำพของบรรดำสตรีในยุคนี้ 



 

 

และบรรดำบุรุษก็เช่นเดียวกัน” (อะห์กำม 

อัน-นิสำอ์ : 39) หมำยถึงในยุคแรกๆ นั้น 

จะมีควำมเคร่งครัดมำกกว่ำ  

            จำกที่กล่ำวมำนั้น เธอได้รู้ว่ำ 

กำรออกไปละหมำดอีดเป็นสิ่งที่ศำสนำอนุมั

ติ โดยต้องอยู่ในกรอบ 

และมีเจตนำเพื่อภักดีต่ออัลลอฮฺ 

และมีส่วนร่วมในกำรวิงวอน 

กำรแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของอิสลำม 

มิใช่เพื่อโชว์เครื่องประดับ และยั่วยวน 

ดังนั้น จงพึงสังวรเถิด  

 

 บทที ่6 

บัญญตัวิำ่ดว้ยกำรจัดกำรศพของผู้หญิง 



 

 

พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงก ำหนดควำมตำยแก่

ทุกชีวิต 

และพระองค์จะคงอยู่ตลอดกำลแต่เพียงพระ

องค์เดียว อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่ำ 

َراِم  كأ ِ ِل َوٱۡلأ
َجلَٰ هُ َرب َِ  ذُو ٱلأ قَٰى َوجأ ]الرحمن: ﴾  ٢٧﴿ َويَبأ

٢٧]   

ควำมว่ำ 

“และพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำ 

ผู้เป็นเจ้ำของกำรยกย่องและกำรให้เกียรติ 

จะคงอยู่ไปตลอดกำล” (อัร- เรำะห์มำน : 

27) 

พระองค์ทรงวำงบทบัญญัติเกี่ยวกับศพลูกห

ลำนของอำดัมเป็นกำรเฉพำะ 

ซึ่งผู้ที่มีชีวิตจะต้องด ำเนินตำม ในบทนี้ 



 

 

เรำจะน ำเสนอบัญญัติที่เกี่ยวกับกำรจัดกำร

ศพผู้หญิงเป็นกำรเฉพำะ ดังนี้ 

 1. สตรจีะตอ้งอำบน้ ำศพใหก้ับสตร ี 

ไม่อนุญำตให้ผู้ชำยเป็นผู้อำบน้ ำให้นอกจำ

กสำมีของนำงเท่ำนั้น 

เพรำะเขำมีสิทธิ์ในกำรอำบน้ ำให้แก่ภรรยำ

ของเขำ 

และผู้ชำยจะท ำหน้ำที่ในกำรอำบน้ ำศพผู้ช

ำย 

และไม่อนุญำตให้สตรีเป็นผู้อำบให้นอกจำ

กผู้เป็นภรรยำเท่ำนั้น 

เพรำะเธอมีสิทธิ์ในกำรอำบน้ ำให้แก่ศพขอ

งเขำ เนื่องจำกท่ำนอะลีย์ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้อำบน้ ำให้แก่ภรรยำ



 

 

ของท่ำน –ท่ำนหญิงฟำฏิมะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ- 

ซึ่งเป็นลูกสำวของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และอัสมำอ์ 

บินติ อุมัยส์ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

ได้อำบน้ ำให้สำมีของเธอคือท่ำนอบู บักรฺ 

อัศ-ศิดดีก เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

 2. 

สง่เสรมิใหห้อ่ศพสตรีดว้ยผำ้สขีำวจ ำนวน 

5 ชิน้  

            ประกอบด้วย ผ้ำนุ่งหนึ่งผืน 

ผ้ำคลุมศีรษะ เสื้อ และผ้ำหุ้มห่อ 2 ผืน 

ซึ่งอยู่ชั้นนอกสุด 



 

 

เน่ืองจำกมีรำยงำนจำกลัยลำ อัษ- 

ษะกอฟียะฮฺ กล่ำวว่ำ   

لَّى هللاُ َعلَْيِه ُكْنُت فِيَمْن َغسََّل أُمَّ ُكْلثُوٍم بِْنَت َرُسوِل هللاِ صَ 

ُل َما أَْعَطانَا َرُسوُل هللاِ َصلَّى   َوَسلََّم ِعْندَ َوفَاتَِها، َوَكاَن أَوَّ

ْرَع، ثُمَّ اْلِخَماَر، ثُمَّ اْلِمْلَحفَةَ،  هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلِحقَاَء، ثُمَّ الد ِ

 .ثُمَّ أُْدِرَجْت بَْعدُ فِي الثَّْوِب اْْلِخرِ 

ควำมว่ำ 

“ฉันเป็นคนหนึ่งจำกผู้ที่อำบน้ ำให้แก่อุมมุ 

กุลษูม ลูกสำวของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตอนที่นำงเสียชีวิตและสิ่งแรกที่ท่ำนเรำะสูล

ได้ให้แก่เรำนั้นคือ ผ้ำนุ่ง เสื้อ ผ้ำคลุมศรีษะ 

หลังจำกนั้นเป็นผ้ำหุ้มห่อ 



 

 

หลังจำกนั้นนำงได้ถูกหุ้มห่อทับด้วยผ้ำอีกผื

นหนึ่ง” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 3157) 

อัช-เชำกำนีย์ กล่ำวไว้ในหนังสือ 

(นัยลุลเอำฏอรฺ : 4/42) 

"หะดีษบทนี้เป็นหลักฐำนว่ำแท้จริงสิ่งที่ถูกบั

ญญัติในกำรห่อศพผู้หญิงนั้น คือ ผ้ำนุ่ง 

เสื้อ ผ้ำคลุมศีรษะ ผ้ำหุ้มห่ออีกสองผืน" 

  3. กำรจดัผมของศพผู้หญิง 

            ให้รวบหรือถักผมเป็นสำมเปีย 

แล้วเอำไว้ด้ำนหลังของเธอ 

เน่ืองจำกมีหะดีษจำกอุมมุ อะฏียะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 



 

 

ในกำรอำบน้ ำศพลูกสำวของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่ำ 

 قَْينَاهُ َخْلفَها.فَضفَّْرنَا َشْعَرَها ثًََلثَةَ قُُروٍن َوأَلْ 

ควำมว่ำ 

“แล้วเรำได้ถักผมของเธอออกไปเป็นสำมเปี

ย 

แล้วเรำได้เอำมันไปไว้ทำงด้ำนหลังของนำ

ง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1262 

และมุสลิม : 2168) 

 4. 

บทบัญญตัเิกีย่วกับกำรติดตำมไปส่งศพสตร ี 

            มีรำยงำนจำกอุมมุ อำฏียะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ  



 

 

 نُِهينَا َعْن ات ِبَاعِ اْلَجنَائِِز َولَْم يُْعَزْم َعلَْينَا.

ควำมว่ำ “เรำถูกห้ำมมิให้ติดตำมไปส่งศพ 

และเรำไม่ได้ถูกห้ำมโดยเด็ดขำด” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 313 และมุสลิม : 

2164) 

            สิ่งที่เห็นได้จำกกำรห้ำมนั้น 

คือไม่อนุญำตให้กระท ำ 

และค ำกล่ำวของเธอที่ว่ำ 

“และเรำมิได้ถูกห้ำมโดยเด็ดขำด” นั้น 

ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ 

(มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตำวำ 24/355) ว่ำ 

“บำงทีควำมหมำยที่เธอหมำยถึงก็คือ 

ไม่ได้ห้ำมอย่ำงจริงจังหรือเน้นย้ ำ 



 

 

แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ำกำรห้ำมดังกล่ำวเป็นโ

มฆะ 

และบำงทีอำจจะเป็นควำมคำดเดำของเธอเ

องว่ำนี่เป็นกำรห้ำมที่ไม่ถึงขั้นหะรอม 

ในขณะที่ใจควำมของหลักฐำนนั้นต้องดูที่

ค ำพูดของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่ได้อยู่ที่กำรคำดเดำของคนใดคนหนึ่งอื่น

ไปจำกท่ำน” 

 5. หำ้มสตรมีใิหไ้ปเยีย่มหลมุฝังศพ 

            มีรำยงำนจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่ำ  

اَراِت اْلقُبُوِر. ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَعََن َزوَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ



 

 

ควำมว่ำ “แท้จริงท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สำปแช่งบรรดำผู้หญิงที่ไปเยี่ยมหลุมฝัง

ศพอยู่บ่อยครั้ง” (บันทึกโดยอะห์มัด : 

2030 และอัต-ติรมีซีย์ : 230 

และกล่ำวว่ำเป็นหะดีษเศำะฮีหฺ) 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในมัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตำวำ เล่มที่ 

24/355-356 ว่ำ “และเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 

ถ้ำเรื่องนี้ถูกเปิดกว้ำงแก่ผู้หญิงแล้วย่อมเป็

นเหตุน ำไปสู่กำรขำดควำมขันติ 

กำรร ำพึงร ำพัน และกำรร้องห่มร้องไห้ 

เน่ืองจำกนำงอ่อนแอ มีควำมอดทนน้อย 

อันจะเป็นสำเหตุให้ผู้ตำยเดือดร้อนเพรำะก



 

 

ำรคร่ ำครวญโหยหวนของเธอ 

และเป็นสำเหตุของกำรยั่วยวนแก่ผู้ชำย 

ด้วยน้ ำเสียงและรูปร่ำงของเธอ 

ดังที่มีรำยงำนในหะดีษหนึ่งว่ำ 

 «فَإِنَُّكنَّ تَْفتِنَّ اْلَحيَّ َوتُْؤِذيَن اْلَمي ِتَ »

ควำมว่ำ 

“แท้จริงพวกเธอย่อมจะท ำให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ต้

องปั่นป่วน (ยั่วยวน) 

และก่อควำมเดือดร้อนแก่คนตำย" 

เม่ือกำรไปเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรดำสตรีอ

ำจจะเป็นที่มำและสำเหตุของเรื่องรำวต่ำงๆ 

ที่ต้องห้ำมในตัวของพวกเธอและแก่ผู้ชำย 

–

ขณะที่เหตุผลทำงบทบัญญัติตรงนี้ไม่มีกฎเ



 

 

กณฑ์ตำยตัว- ดังนั้น 

จงไม่สำมำรถก ำหนดกรอบและปริมำณสิ่งที่

อำจจะเป็นสำเหตุ 

และไม่สำมำรถแยกแยะแต่ละประเภทได้ 

กรณีแบบนี้มีทฤษฎีทำงบทบัญญัติก ำหนดไ

ว้คือ 

เม่ือเหตุผลแห่งบทบัญญัติเป็นสิ่งซ่อนเร้นห

รือไม่เป็นที่แพร่หลำย 

ก็ให้ข้อชี้ขำดผูกพันกับแหล่งที่มำและสำเห

ตุ ดังนั้น 

เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งต้องห้ำมเพื่อเป็นกำรปิดช่อ

งทำง 

เช่นเดียวกับกำรห้ำมมองเครื่องประดับของ

สตรีที่อยู่ภำยในเนื่องจำกเกิดกำรยั่วยวน 

และเช่นเดียวกับที่ห้ำมกำรอยู่กับผู้หญิงโดย



 

 

ล ำพังและกำรมองผู้หญิง 

และในกำรที่สตรีเยี่ยมหลุมฝังศพนั้น 

ไม่มีผลดีมำกพอที่จะเอำมำเทียบกับผลเสีย 

เพรำะในกำรเยี่ยมน้ันไม่มีควำมดีใดนอกจำ

กกำรวิงวอนของเธอให้แก่ผู้ตำยเท่ำนั้น 

และนั่นเป็นสิ่งที่เธอสำมำรถท ำได้ภำยในบ้ำ

นของเธอเอง(โดยไม่ต้องไปที่สุสำน)” 

 6. หำ้มไม่ใหม้ีกำรรอ้งร ำพนัคร่ ำครวญ  

            คือกำรร ำพึงร ำพันเสียงดัง 

ฉีกเสื้อผ้ำ ตบตีแก้ม โกนผม กำรย้อมสี 

และขีดข่วนบนใบหน้ำ 

อันเนื่องจำกควำมท้อแท้เพรำะสูญเสียผู้ตำ

ย กำรคร่ ำครวญขอให้เกิดควำมหำยนะ 

และอื่นๆ 



 

 

จำกสิ่งที่บ่งบอกถึงควำมท้อแท้ในลิขิตของ

อัลลอฮฺ ไม่มีควำมอดทน 

เหล่ำนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องห้ำมและเป็นบำปใ

หญ่ เนื่องจำกหะดีษที่ว่ำ 

لَْيَس ِمنَّا َمْن لََطَم اْلُخدُودَ َوَشقَّ اْلُجيُوَب َودََعا بِدَْعَوى »

 «يَّةاْلَجاِهلِ 

ควำมว่ำ “ไม่ใช่แนวทำงของเรำ 

ผู้ที่ตบตีใบหน้ำ ฉีกเสื้อผ้ำ 

และคร่ ำครวญเยี่ยงพฤติกรรมสมัยญำฮิลียะ

ฮฺ”(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1294 

และมุสลิม : 281)  

اِلقَِة  ِ صلى هللا عليه وسلم بَِريٌء ِمْن الصَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 . َواْلَحاِلقَِة َوالشَّاقَّةِ 



 

 

ควำมวำ่ “ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ส่งเสียงดัง 

ผู้หญิงที่โกนผม ผู้หญิงที่ฉีกเสื้อผ้ำ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1296 และมุสลิม 

: 283) กล่ำวคือ 

ผู้หญิงที่กระท ำกำรเหล่ำนี้ในเวลำที่ตัวเองป

ระสบเครำะห์กรรม 

และยังมีหะดีษอีกว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم النَّائَِحةَ ،  ِ َصلَّى َّللاَّ لَعََن َرُسوُل َّللاَّ

 َواْلُمْستَِمعَةَ.

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สำปแช่งหญิงที่ร่ ำไห้คร่ ำครวญ 



 

 

และผู้รับฟังเสียงร้องนั้นด้วย” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 3128) 

กล่ำวคือผู้ที่มีเจตนำรับฟังและพอใจเสียงร ำ

พันคร่ ำครวญนั้น 

โอ้พี่น้องผู้ศรัทธำ 

จ ำเป็นที่เธอต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำเช่นนี้ 

เม่ือประสบกับกำรทดสอบ 

จ ำเป็นที่เธอต้องอดทน 

และหวังผลตอบแทนจำกอัลลอฮฺ 

เพื่อให้บททดสอบของเธอลบล้ำงควำมผิดต่

ำงๆ และเพิ่มพูนควำมดีให้แก่เธอ 

อัลลอฮฺได้ตรัสไว้  

َن  ٖص م ِ ُجوعِ َونَقأ ِف َوٱلأ َخوأ َن ٱلأ ٖء م ِ لَُونَُّكم بَِشيأ ﴿ َولَنَبأ

بِِريَن  ِر ٱلصَّٰ ِتِۗ َوبَش ِ َنفُِس َوٱلثََّمَرٰ ِل َوٱۡلأ َوٰ َمأ ٱلَِّذيَن  ١٥٥ٱۡلأ



 

 

ِجعُوَن  ِه َرٰ ِ َوإِنَّآ إِلَيأ ِصيبَٞة قَالُٓواْ إِنَّا َّلِلَّ ُهم مُّ بَتأ  ١٥٦إِذَآ أََصٰ

ئَِ  ُهُم 
ٓ  َوأُْولَٰ

ٗۖ
َمٞة ب ِِهمأ َوَرحأ ن رَّ ٞت م ِ ِهمأ َصلََوٰ ئَِ  َعلَيأ

ٓ أُْولَٰ

تَدُوَن  ُمهأ    [١٥٧  ،١٥٥]البقرة: ﴾  ١٥٧ٱلأ

ควำมว่ำ 

“และเรำจะทดสอบพวกเจ้ำด้วยส่วนหนึ่ง(สิ่

งเล็กน้อย)จำกควำมกลัว ควำมหิวโหย 

ควำมเสียหำยในทรัพย์สิน ชีวิต 

และผลผลิต 

และเจ้ำจงแจ้งข่ำวดีแก่บรรดำผู้อดทนเถิด 

บรรดำผู้ที่เม่ือมีบททดสอบได้มำประสบกับ

พวกเขำ 

พวกเขำก็กล่ำวว่ำแท้จริงเรำเป็นกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮฺ 

และแท้จริงเรำจะต้องกลับไปหำพระองค์ 

ชนเหล่ำนี้แหละ 



 

 

จะได้รับพรและควำมเมตตำจำกพระผู้เป็นเ

จ้ำของพวกเขำ 

และชนเหล่ำนี้แหละคือผู้ที่ได้รับทำงน ำ” 

(อัล- บะเกำะเรำะฮฺ : 155-157) 

            อนุญำตให้ร้องไห้ได้ 

โดยที่ต้องไม่มีกำรร ำพันคร่ ำครวญ 

และปรำศจำกกำรกระท ำที่ต้องห้ำม 

ไม่โมโหโกรธเคืองต่อกำรก ำหนดของอัลลอ

ฮฺ 

เพรำะว่ำล ำพังกำรร้องไห้นั้นถือว่ำเป็นควำ

มเมตตำแก่ผู้ตำยและควำมอ่อนโยนของหัว

ใจ และมันเป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถยับยั้งได้ 

ดังนั้นกำรร้องให้จึงเป็นสิ่งที่อนุมัติ 



 

 

และบำงครั้งอำจจะเป็นสิ่งที่ชอบให้กระท ำเ

สียอีกด้วย  

            ขออัลลอฮฺทรงเป็นผู้ที่ให้ควำมช่วยเ

หลือ 

 

 บทที ่7 

บัญญตัวิำ่ดว้ยกำรถอืศลีอดของผูห้ญิง 

          กำรถือศีลอดในเดือนเรำะมะฎอนเป็น

สิ่งจ ำเป็นส ำหรับมุสลิมทุกคน 

และเป็นรุก่นหรือองค์ประกอบหลักประกำร

หนึ่งของศำสนำอิสลำม 

            อัลลอฮฺตรัสไว้ว่ำ 



 

 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى  ُكُم ٱلص ِ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب َعلَيأ ﴿ يَٰ

َّقُوَن ٱلَِّذيَن ِمن قَبأ     [١٨٣]البقرة: ﴾  ١٨٣ِلُكمأ لَعَلَُّكمأ تَت

ควำมว่ำ “โอ้บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย 

กำรถือศีลอดได้ถูกก ำหนดแก่พวกเจ้ำ 

เหมือนกับที่ได้ถูกก ำหนดแก่พวกที่มำก่อน

หน้ำพวกเจ้ำ หวังว่ำพวกเจ้ำจะย ำเกรง” 

(อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 183) 

ค ำว่ำ “ถูกก ำหนด” หมำยถึง ถูกบัญญัติ 

ดังนั้นเมื่อเด็กสำวได้บรรลุศำสนภำวะแล้ว 

โดยมีเครื่องหมำยหนึ่งจำกเครื่องหมำยในก

ำรบรรลุศำสนภำวะให้เห็น 

เช่นเริ่มมีประจ ำเดือน 

เม่ือนั้นกำรถือศีลอดก็เป็นวำญิบ(จ ำเป็น)ส ำ

หรับเธอ 



 

 

เด็กสำวบำงคนอำจจะมีประจ ำเดือน 

เม่ืออำยุ 9 ปี 

ซึ่งเธออำจจะยังไม่รู้ว่ำจ ำเป็นต้องถือศีลอด 

เธอเลยไม่ถือโดยที่เข้ำใจว่ำเธอนั้นยังเล็กอ

ยู่ 

และผู้ปกครองก็ไม่ได้สั่งเธอให้ท ำกำรถือศีล

อด สิ่งนี้ถือว่ำเป็นควำมบกพร่องอย่ำงยิ่ง 

เพรำะละทิ้งองค์ประกอบหลักอีกประกำรหนึ่

งของอิสลำม    เด็กสำวคนใดที่มีรอบเดือนเ

กิดขึ้น 

จะต้องศีลอดชดเชยตำมจ ำนวนวันที่ขำด 

ตั้งแต่ช่วงแรกของกำรมีประจ ำเดือน 

ถึงแม้ว่ำผ่ำนไปนำนแล้วก็ตำม 

เพรำะว่ำกำรถือศีลอดนั้น 

ยังอยู่ในควำมรับผิดชอบของเธอ 



 

 

 กำรถอืศลีอดจ ำเป็นแกผู่้ใด? 

          เม่ือเดือนเรำะมะฎอนได้มำถึงจ ำเป็น

ต่อมุสลิมทุกคนทั้งชำยและหญิง 

ผู้ซึ่งบรรลุศำสนภำวะ มีสุขภำพดี 

และไม่ได้เดินทำง (อยู่ประจ ำถิ่น) 

จะต้องถือศีลอดในเดือนดังกล่ำว 

และบุคคลใดป่วย 

หรือเดินทำงในช่วงเดือนเรำะมะฎอน 

เขำจะได้รับก็ได้รับอนุญำตให้ละศีลอด 

และชดใช้ตำมจ ำนวนวันที่ขำดไป 

อัลลอฮฺตรัสไว้ว่ำ 

هُۖٗ َوَمن كَ  يَُصمأ َر فَلأ ا أَوأ ﴿فََمن َشِهدَ ِمنُكُم ٱلشَّهأ اَن َمِريضا

نأ أَيَّاٍم أَُخَرِۗ ﴾     [١٨٥]البقرة: َعلَٰى َسفَٖر فَِعدَّٞة م ِ



 

 

ควำมว่ำ “ดังนั้น 

ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ำเข้ำอยู่ในเดือนน้ันแล้ว 

ก็จงถือศีลอด 

และผู้ใดป่วยหรืออยู่ในกำรเดินทำง -

แล้วเขำละศีลอด- 

ก็ให้เขำได้ถือชดใช้ในวันอื่นแทน” (อัล-

บะเกำะเรำะฮฺ :185) 

ในท ำนองเดียวกัน 

ผู้ที่มีชีวิตในเดือนเรำะมะฎอนในขณะที่เขำ

เป็นผู้แก่ชรำมำก ไม่สำมำรถถือศีลอดได้ 

หรือผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งไม่มีควำมหวังที่จะหำยจ

ำกโรคนั้น ไม่ว่ำจะเป็นชำยหรือหญิงก็ตำม 

แท้จริงให้เขำละศีลอดและให้จ่ำยอำหำรแก่



 

 

ผู้ขัดสนจ ำนวนหนึ่งลิตรต่อหนึ่งวันจำกอำห

ำรหลักของท้องถิ่น 

            อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ِكيٖنۖٗ ﴾  يَٞة َطعَاُم ِمسأ ]البقرة: ﴿َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُۥ فِدأ

١٨٤]   

ควำมว่ำ 

“และบรรดำผู้ที่ถือศีลอดได้ด้วยควำมยำก

ล ำบำก ก็ให้มีกำรจ่ำยสิ่งชดเชย 

คือจ่ำยอำหำรแก่ผู้ขัดสน” (อัล-

บะเกำะเรำะฮฺ : 184) 

อิบนุ อับบำส เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

“บทบัญญัตินี้ส ำหรับคนชรำ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 4505) 



 

 

ส่วนคนป่วยที่ไม่มีหวังจะหำยก็ใช้บัญญัติเดี

ยวกับคนชรำได้ ไม่ต้องถือศีลอดชดใช้ 

เน่ืองจำกขำดควำมสำมำรถ ค ำว่ำ 

“กำรถือศีลอดด้วยควำมล ำบำก” คือ 

กำรถือศีลอดได้ด้วยควำมทุกข์ทรมำน 

 ขอ้ผอ่นปรนตำ่งๆ 

ในกำรถอืศลีอดของผูห้ญิง 

            ส ำหรับสตรีนั้นมีข้อผ่อนปรนหลำย

ประกำร 

ให้ละศีลอดได้และชดใช้ในวันอื่นๆ 

ตำมจ ำนวนวันที่ขำดไป 

                 1. เลอืดประจ ำเดอืน 

และเลอืดหลงัคลอดบตุร  



 

 

ห้ำมสตรีที่มีประจ ำเดือนและเลือดหลังคลอด

ท ำกำรถือศีลอด 

และจ ำเป็นที่จะต้องถือชดเชยในวันอื่น 

เน่ืองจำกหะดีษของท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

ًَلةِ  يَاِم َوََل نُْؤَمُر بِقََضاِء الصَّ  ُكنَّا نُْؤَمُر بِقََضاِء الص ِ

ควำมว่ำ “เรำถูกสั่งให้ชดเชยกำรถือศีลอด 

และไม่ถูกใช้ให้ชดเชยกำรละหมำด” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 321 , มุสลิม : 

759 , อบู ดำวูด : 262 , อัต-ติรมิซีย์  : 

130 และอัน-นะสำอีย์ : 2317) 

และทั้งนี้ 

เน่ืองจำกมีสตรีผู้หนึ่งได้ถำมเธอว่ำ 

ท ำไมผู้มีประจ ำเดือนต้องถือศีลอดชดเชย 



 

 

และไม่ต้องละหมำดชดเชย? 

เธอก็ได้อธิบำยว่ำ 

“แท้จริงเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งจำกเรื่องรำวที่ต้

องยึดตำมตัวบท” 

 เหตุผลที่ไม่ต้องถือศีลอด ชัยคุลอิสลำม 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่ำวไว้ในมัจญ์มูอฺ อัล-

ฟะตำวำ เล่มที่ 25/251 

“เลือดที่ออกมำเพรำะกำรมีประจ ำเดือนนั้น 

คือกำรออกมำของเลือด 

และผู้ที่มีประจ ำเดือนสำมำรถที่จะถือศีลอด

ในเวลำที่ไม่มีเลือดได้ 

ดังนั้นกำรถือศีลอดเวลำที่ไม่มีเลือดนั้นเป็น

กำรถือศีลอดที่สมดุล 

ซึ่งเลือดเป็นองค์ประกอบที่ท ำให้ร่ำงกำยแข็



 

 

งแรง 

และกำรถือศีลอดในขณะที่มีประจ ำเดือน 

ท ำให้เกิดควำมบกพร่องและอ่อนแอต่อร่ำง

กำยของเธอ และกำรถือศีลอดไม่สมดุล 

ดังนั้นเธอจึงถูกสั่งใช้ให้ถือศีลอดในเวลำที่

ไม่มีประจ ำเดือน" 

 2. กำรตั้งครรภ์และกำรใหน้ม 

          คือกำรตั้งครรภ์และกำรให้นมที่ท ำใ

ห้เกิดอันตรำยต่อสตรีต่อทำรกในครรภ์ 

หรือทั้งต่อตัวของแม่และเด็กเอง 

เธอก็สำมำรถละศีลอดได้ในขณะที่ก ำลังตั้ง

ครรภ์หรือช่วงให้นม 



 

 

            หำกเธอละศีลอดเพรำะเกรงว่ำอันต

รำยจะเกิดกับเด็ก 

เธอจะต้องถือศีลอดชดเชยวันที่ได้ละศีลอด 

และให้จ่ำยอำหำรแก่ผู้ขัดสนหนึ่งคนต่อจ ำ

นวนหนึ่งวันที่ได้ละเว้นกำรถือศีลอด  

            หำกเธอละศีลอดเพรำะเกรงอันตรำ

ยที่จะเกิดขึ้นกับเธอเอง 

ก็ให้ถือศีลอดชดเชยอย่ำงเดียวไม่ต้องจ่ำย

อำหำร 

ทั้งนี้เนื่องจำกผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่ให้นม 

เข้ำข่ำยในค ำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่ำ 

ِكيٖنۖٗ ﴾  يَٞة َطعَاُم ِمسأ ]البقرة: ﴿َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُۥ فِدأ

١٨٤]   



 

 

ควำมว่ำ 

“และส ำหรับผู้ที่ถือศีลอดได้ด้วยควำมยำก

ล ำบำก 

ให้จ่ำยสิ่งชดเชยคืออำหำรแก่ผู้ขัดสน” 

(อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 184)  

อิบนุ กะษีรฺ กล่ำวไว้ในตัฟซีรฺของท่ำน 

เล่มที่ 1/379 ว่ำ 

“และผู้ที่เข้ำข่ำยในควำมหมำยนี้ 

คือผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่ให้นมบุตร 

เม่ือเขำทั้งสองกลัวจะเป็นอันตรำยต่อตัวเอง 

หรือเป็นอันตรำยต่อลูก” 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือของท่ำน เล่มที่ 

25/318 



 

 

“หำกว่ำเธอกลัวว่ำจะเป็นอันตรำยต่อทำรก

ในครรภ์ก็อนุญำตให้ละศีลอด 

และจะต้องชดเชยตำมจ ำนวนวันที่ขำดไป 

และจะต้องจ่ำยอำหำรแก่ผู้ขัดสนหนึ่งคนจ ำ

นวนหนึ่งลิตรต่อหนึ่งวันที่ละศีลอด” 

                 สิ่งทีจ่ ำเป็นตอ้งรู้ 

          1. ผู้ที่มีเลือดเสีย (อัล-

มุสตะหำเฏำะฮฺ) –

คือผู้ที่มีเลือดมำโดยที่ไม่ใช่ประจ ำเดือนดัง

ที่กล่ำวก่อนนี้แล้ว- 

จ ำเป็นแก่เธอที่จะต้องถือศีลอด 

และไม่อนุญำตให้ละทิ้งกำรถือศีลอดอันเนื่อ

งจำกมีเลือดเสีย 



 

 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุตัยมียะฮ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือของท่ำน เล่มที่ 

25/251 

หลังจำกที่กล่ำวถึงกำรละศีลอดของผู้มีประ

จ ำเดือน “ซึ่งแตกต่ำงกับเลือดเสีย 

เพรำะว่ำเลือดเสียนั้นไม่สำมำรถควบคุมเวล

ำได้ 

โดยเธอถูกใช้ให้ถือศีลอดในเวลำนั้นและไ

ม่สำมำรถจะระวังมันได้ เช่น 

กำรอำเจียนออกมำ 

กำรมีเลือดออกมำตำมแผล และฝีต่ำงๆ 

กำรฝัน และในท ำนองนั้น 

ในบรรดำสิ่งที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 

มันจึงไม่มีผลกับกำรถือศีลอดเหมือนกับเลือ

ดประจ ำเดือน” 



 

 

            2. จ ำเป็นต่อผู้มีประจ ำเดือน 

ผู้ที่ตั้งครรภ์ และผู้ที่ให้นม 

เม่ือพวกเธอละทิ้งกำรถือศีลอด 

จะต้องถือศีลอดชดใช้ตำมจ ำนวนวันที่ได้ล

ะศีลอด 

ในระหว่ำงเดือนเรำะมะฎอนน้ีกับเดือน 

เรำะมะฎอนที่จะมำถึง 

และกำรรีบชดใช้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด 

และเมื่อเหลือไม่กี่วันที่เดือนเรำะมะฎอนให

ม่จะมำถึงนอกจำกเท่ำกับวันที่ได้ละศีลอด 

ก็จ ำเป็นที่จะต้องถือศีลอดชดใช้ 

เพื่อมิให้เดือนเรำะมะฎอนใหม่มำถึงโดยที่ยั

งมิได้ชดเชยของก่อน ถ้ำหำกเข้ำ 

เรำะมะฎอนใหม่และยังมิได้ชดเชย 

โดยที่ไม่มีอุปสรรคที่ได้รับกำรอนุโลมแล้ว 



 

 

ก็จ ำเป็นที่จะต้องถือศีลอดชดเชย 

พร้อมจ่ำยอำหำรแก่ผู้ขัดสนหนึ่งคนต่อหนึ่ง

วัน 

หำกกำรล่ำช้ำเกิดจำกอุปสรรคก็จะต้องถือศี

ลอดชดใช้อย่ำงเดียว (ไม่ต้องจ่ำยอำหำร) 

ผู้ที่จ ำเป็นต้องถือศีลอดชดเชย 

ด้วยสำเหตุของกำรละทิ้งศีลอดอันเนื่องจำก

กำรเจ็บป่วย หรือกำรเดินทำงนั้น 

ก็ใช้บทบัญญัติและข้อชี้ขำดเดียวกับผู้มีปร

ะจ ำเดือน ดังที่แจกแจงมำก่อนแล้ว 

            3. 

ไม่อนุญำตให้สตรีถือศีลอดภำคสมัครใจ 

(ตะเฎำวุอฺ) เมื่อสำมีของเธออยู่บ้ำน 

ไม่ได้เดินทำง 



 

 

นอกจำกด้วยกำรอนุญำตของสำมีเท่ำนั้น 

ดังหะดีษที่อิมำมอัล-บุคอรีย์และมุสลิม 

และท่ำนอื่นๆ ได้รำยงำนจำกอบู 

ฮุร็อยเรำะฮฺ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่ำท่ำนนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะละฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «ََل يَِحلُّ ِلْلَمْرأَةِ أَْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهدٌ إَِلَّ بِإِْذنِهِ »

ควำมว่ำ 

“ไม่อนุญำตให้ภรรยำถือศีลอดในขณะที่สำ

มีของนำงอยู่บ้ำน ไม่ได้เดินทำง 

นอกจำกด้วยกำรอนุญำตของเขำเท่ำนั้น” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5192 และมุสลิม 

:2367)   

และในบำงสำยรำยงำนของอะห์มัดและอบู 

ดำวูดที่ว่ำ “นอกจำกเดือนเรำะมะฎอน” 



 

 

ถ้ำสำมีได้อนุญำตให้ถือศีลอดภำคสมัครใจ 

หรือสำมีไม่ได้อยู่กับเธอ หรือเธอไม่มีสำมี 

ก็ส่งเสริมให้เธอถือศีลอดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่

งในวันที่ส่งเสริมให้ถือ เช่น วันจันทร์ 

วันพฤหัสบดี สำมวันของทุกๆ เดือน 

หกวันของเดือนเชำวำล 

สิบวันของเดือนซุลหิจญะฮฺ วันอะเรำะฟะฮฺ 

วันอำชูรออ์ 

หนึ่งวันก่อนและหลังจำกวันอำชูรออ์ 

เพียงแต่ไม่สมควรส ำหรับเธอที่จะถือศีลอดส

มัครใจ (สุนัต) 

ในขณะที่ยังติดค้ำงศีลอดเดือนเรำะมะฎอน 

เธอจะต้องถือศีลอดชดเชยเสียก่อน 

วัลลอฮุอะอฺลัม 



 

 

            4. 

เม่ือสตรีสะอำดจำกประจ ำเดือนในช่วงกลำ

งวันของเดือนเรำะมะฎอน 

เธอจะต้องงดกำรรับประทำนในช่วงเวลำส่ว

นที่เหลือของวันน้ัน 

และเธอยังต้องถือศีลอดชดของวันน้ันด้วย 

พร้อมๆ กับวันอื่นๆ 

ที่ได้ละเว้นกำรถือศีลอดเพรำะมีประจ ำเดือ

น 

และกำรงดอำหำรในส่วนที่เหลือของวันที่เธ

อสะอำดน้ันเป็นวำญิบ/จ ำเป็น 

ทั้งนี้เพรำะเป็นกำรให้เกียรติเดือนเรำะมะฎ

อน  

 



 

 

 บทที ่8 

บัญญตัวิำ่ดว้ยกำรประกอบพิธหีจัญแ์ละอมุเ

รำะฮขฺองผู้หญิง 

กำรประกอบพิธีหัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺในทุกๆ 

ปีน้ัน 

เป็นข้อบังคับในภำพรวม(ฟัรฎูกิฟำยะฮฺ)ส ำ

หรับประชำชำติมุสลิมทั้งหมด 

ส่วนที่เป็นวำญิบ(ฟัรฎูอัยนฺ)ส ำหรับมุสลิมทุ

กคนนั้นคือหนึ่งครั้งตลอดชีวิต 

ส ำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขในกำรท ำหัจญ์ครบถ้ว

น 

นอกเหนือจำกนั้นก็เป็นหัจญ์ภำคสมัครใจ 

(ตะเฏำวุอฺ)  



 

 

            กำรประกอบพิธีหัจญ์น้ันเป็นโครงส

ร้ำงหลักของศำสนำอิสลำม 

และเป็นรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบรรดำส

ตรีในภำรกิจกำรต่อสู้ในหนทำงของอัลลอฮฺ 

(ญิฮำด) 

เน่ืองจำกหะดีษของท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ ได้กล่ำวว่ำ 

ِ َهْل َعلَى الن َِساِء ِجَهادٌ ؟ نَعَْم ، َعلَْيِهنَّ » قال: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 «َواْلعُْمَرةُ  ِجَهادٌ َل قِتَاَل فِيِه ، اْلَحجُّ 

ควำมว่ำ “โอ้ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 

สตรีต้องท ำกำรต่อสู้ในหนทำงของอัลลอฮฺใ

ช่ไหม (ญิฮำด)? ท่ำนกล่ำวว่ำ ใช่ 

จ ำเป็นแก่พวกเธอที่จะต้องท ำกำรญิฮำด 

แต่เป็นกำรญิฮำดที่ไม่มีกำรฆ่ำฟัน 



 

 

คือกำรประกอบพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺ” 

(บันทึกโดยอะห์มัด : 25198 และอิบนุ 

มำญะฮฺ : 2901 

ด้วยสำยรำยงำนที่ถูกต้อง) 

และในรำยงำนของอัล-บุคอรีย์ 

จำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

กล่ำวว่ำ 

ِ نَرى اْلِجَهادَ أَْفَضَل اْلعََمِل أَفًََل نَُجاِهدُ قَاَل :  يَا َرُسوَل َّللاَّ

 «لَِكنَّ أَْفَضَل اْلِجَهاِد َحجٌّ َمْبُرورٌ »

ควำมว่ำ “โอ้ศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

เรำรู้ว่ำกำรญิฮำดในหนทำงของอัลลอฮฺเป็

นงำนที่ประเสริฐยิ่ง 

จะไม่ให้เรำออกไปญิฮำดด้วยหรือ? 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

กล่ำวว่ำ 

แต่กำรญิฮำดที่ดียิ่ง(ส ำหรับพวกเธอ)คือกำ

รท ำหัจญ์ที่สมบูรณ์” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 

: 1520)  

บทบัญญัติในกำรประกอบพิธีหัจญ์ที่เกี่ยวกั

บสตรีเป็นกำรเฉพำะ มีหลำยประกำรได้แก่ 

 1. มะหร์อ็ม 

            เงื่อนไขที่จ ำเป็นในกำรประกอบพิธี

หัจญ์ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ชำยและผู้หญิงมีหล

ำยประกำร คือ เป็นมุสลิม 

มีสติสัมปชัญญะ  เป็นไท (มิใช่ทำส) 

บรรลุศำสนภำวะ 

มีควำมสำมำรถในค่ำใช้จ่ำย 



 

 

            ส่วนเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับผู้หญิงเ

ป็นกำรเฉพำะ 

คือต้องมีมะห์ร็อมเดินทำงไปประกอบพิธีหัจ

ญ์พร้อมกับเธอ คือสำมี 

หรือผู้ชำยที่ถูกห้ำมไม่ให้แต่งงำนกับเธอแบ

บถำวรเนื่องจำกเป็นเครือญำติ เช่น พ่อ 

ลูกชำย พี่ชำย หรือน้องชำย 

หรือด้วยสำเหตุอื่น เช่น 

พี่น้องชำยจำกกำรดื่มนมร่วมแม่นมกับเธอ 

หรือสำมีของแม่(พ่อเลี้ยง) 

หรือลูกชำยของสำมี (ลูกเลี้ยง) 

หลักฐำนในเรื่องนี้มีหะดีษจำกอิบนุอับบำส 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

แท้จริงเขำได้ยินท่ำนเรำะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวค ำปำฐกถำว่ำ 

َ َمعََها ذُو َمْحَرٍم، َوََل تَُساِفُر » ََل يَْخلَُونَّ َرُجٌل ِباْمَرأَةٍ إَِلَّ

ِ،  فَقَاَل: فَقَاَم َرُجٌل،  الَمْرأَةُ إَِلَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ  يَا َرُسوَل َّللَاَّ

ةا، َوإِنِ ي اْكتُتِْبُت فِي َغْزَوةِ َكذَا  إِنَّ اْمَرأَتِي َخَرَجْت َحاجَّ

 «اْنَطِلْق، فَُحجَّ َمَع اْمَرأَتِ َ  قَاَل: َوَكذَا،

ควำมว่ำ 

“ชำยคนหนึ่งจะไม่อยู่ตำมล ำพังกับผู้หญิง 

นอกจำกจะมีผู้ที่เป็นมะห์ร็อมของเธออยู่ด้ว

ยเท่ำนั้น และผู้หญิงจะไม่เดินทำง 

นอกจำกจะมีผู้ที่เป็นมะห์ร็อมไปพร้อมกับเธ

อด้วย” ชำยคนหนึ่งได้ยืนขึ้น แล้วกล่ำวว่ำ 

โอ้ท่ำนศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

แท้จริงภรรยำของฉันต้องกำรออกไปประก



 

 

อบพิธีหัจญ์ 

และแท้จริงฉันน้ีได้ถูกลงชื่อให้ร่วมสงครำม

ที่นั่นที่นี่ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่ำวว่ำ 

“ท่ำนจงออกไป 

แล้วจงประกอบพิธีหัจญ์พร้อมกับภรรยำขอ

งท่ำน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 3006 

และมุสลิม : 3259) 

และมีรำยงำนจำกอิบนุ อุมัรฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำน เรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «ََل تَُسافِْر اْلَمْرأَةُ ثًََلثاا إَِلَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ »

ควำมว่ำ 

“สตรีจะไม่เดินทำงระยะเวลำสำมวัน 



 

 

นอกจำกจะต้องมีมะห์ร็อมเดินทำงพร้อมกับเ

ธอเท่ำนั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1087 

และมุสลิม : 3245) 

หะดีษในท ำนองนี้มีอีกมำกมำย 

ซึ่งห้ำมไม่ให้สตรีเดินทำงไปประกอบพิธีหัจ

ญ์และอื่นๆ โดยที่ไม่มีมะห์ร็อมไปด้วย 

เน่ืองจำกสตรีนั้นอ่อนแอ 

อำจจะมีสำเหตุไม่คำดคิด 

หรือควำมล ำบำกในกำรเดินทำงมำประสบกั

บเธอ 

ซึ่งสิ่งเหล่ำนั้นไม่มีใครที่จะเผชิญได้นอกจำ

กผู้ชำย 

และผู้หญิงนั้นก็เป็นที่ปรำรถนำของคนชั่วทั้

งหลำย ดังนั้น 



 

 

จึงจ ำเป็นต้องมีมะห์ร็อมคอยปกป้องรักษำเธ

อ 

ให้รอดพ้นจำกกำรก่อควำมเดือดร้อนของค

นเหล่ำนั้น 

เงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นมะห์ร็อมในกำรประก

อบพิธีหัจญ์ 

            - มีสติสัมปชัญญะ 

            - บรรลุศำสนภำวะ 

            - เป็นมุสลิม 

            หำกเธอหำบุคคลที่เป็นมะห์ร็อมไม่ไ

ด้ 



 

 

ก็จ ำเป็นต้องหำคนมำท ำหัจญ์แทนให้กับเธ

อ 

 2. ไดร้ับอนญุำตจำกสำม ี 

            หำกกำรประกอบพิธีหัจญ์ภำคสมัคร

ใจ จะต้องได้รับอนุญำตจำกสำมี 

เพรำะสิทธิของสำมีที่เธอต้องปฏิบัติจะขำด

หำยไป เจ้ำของต ำรำอัล-มุฆนีย์ได้กล่ำวว่ำ 

“สำมีมีสิทธิยับยั้งมิให้เธอไปประกอบพิธีหัจ

ญ์ภำคสมัครใจได้ อิบนุล มุนซิรฺ กล่ำวว่ำ 

“ปวงปรำชญ์ทุกคนที่ฉันได้จดจ ำมำจำกพว

กเขำ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำ 

สำมีมีสิทธิยับยั้งมิให้เธอออกไปประกอบพิธี

หัจญ์ภำคสมัครใจได้ 

เน่ืองจำกหน้ำที่ต่อสำมีนั้นเป็นภำคบังคับ 



 

 

(วำญิบ) ดังนั้น 

เธอจะเอำสิ่งที่ไม่ใช่เป็นภำคบังคับมำท ำให้

สิ่งที่เป็นภำคบังคับต้องขำดหำยไปมิได้ 

ก็เช่นเดียวกับทำสที่ต้องได้รับอนุญำตจำก

ผู้เป็นนำย” (อัล-มุฆนีย์ : 3/240) 

 3. กำรท ำหจัญ์และอมุเรำะฮฺแทนผูช้ำย 

          สตรีสำมำรถท ำหัจญ์และอุมเรำะฮฺแท

นผู้ชำยได้ ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในต ำรำของท่ำนว่ำ 

“อนุญำตให้ผู้หญิงท ำหัจญ์แทนผู้หญิงได้โ

ดยมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ 

ไม่ว่ำจะเป็นลูกสำวของเธอหรือไม่ก็ตำมแต่ 

และเช่นเดียวกันอนุญำตให้ผู้หญิงท ำหัจญ์

แทนผู้ชำยได้ 



 

 

ตำมทัศนะของอิมำมทั้งสี่และผู้รู้ส่วนมำก 

ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สั่งให้หญิงเผ่ำค็อซอัมคนหนึ่งท ำหัจญ์แ

ทนบิดำของเธอ เมื่อตอนที่เธอได้กล่ำวว่ำ 

“โอ้ท่ำนศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

แท้จริงบทบัญญัติที่ให้ปวงบ่ำวของอัลลอฮฺ

ประกอบพิธีหัจญ์ได้มำถึงบิดำของฉัน 

ขณะที่เขำมีอำยุมำกแล้ว” ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เลยสั่งให้เธอ

ท ำหัจญ์แทนบิดำของเธอ 

ทั้งที่กำรท ำหัจญ์ของผู้ชำยนั้นสมบูรณ์ยิ่งก

ว่ำกำรท ำหัจญ์ของผู้หญิง (มัจญ์มูอฺ อัล-

ฟะตำวำ : 26/13)  



 

 

 4. 

เลอืดประจ ำเดอืนและเลอืดหลังกำรคลอด 

            เม่ือสตรีเกิดมีประจ ำเดือนหรือเลือด

หลังกำรคลอด 

ในขณะที่เธออยู่ในพิธีหัจญ์ก็ให้ด ำเนินต่อไ

ป 

ถ้ำหำกสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นตอนที่จะเข้ำพิธีหัจ

ญ์หรืออุมเรำะฮฺ ก็ให้เธอเข้ำพิธี (อิห์รอม) 

เหมือนกับสตรีคนอื่นๆ 

เน่ืองจำกกำรเข้ำพิธีนั้นไม่มีเงื่อนไขว่ำจะต้

องมีควำมสะอำด 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในต ำรำของท่ำน (อัล-มุฆนีย์ : 

3/ 293-294) “สรุปจำกที่ได้กล่ำวมำนั้น 



 

 

แท้จริงกำรอำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำงกำยส ำหรับ

ผู้หญิงขณะเข้ำพิธีนั้น 

เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ชำ

ย เพรำะเป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่ง 

และส ำหรับผู้ที่มีประจ ำเดือนและเลือดหลังค

ลอด ก็เน้นย้ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

เน่ืองจำกมีรำยงำนจำก ญำบิรฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

دَ ْبَن َحتَّى أَتَْينَا ذا اْلُحلَْيفَِة فََولَدَْت أَْسَماُء بِ  ْنُت ُعَمْيٍس ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ أَبِي بَْكر فَأَْرَسلَْت ِإلَى َرُسوِل َّللاَّ

اْغتَِسِلي َواْستَثِْفِري بِثَْوٍب » قَاَل : َكْيَف أَْصنَُع ؟ ،

 «َوأَْحِرِمي

ควำมว่ำ 

จนกระทั่งพวกเรำได้มำถึงซุลหุลัยฟะฮฺ 



 

 

แล้วอัสมำอ์ บินตุ อุมัยสฺ 

ได้คลอดบุตรชื่อมุหัมมัด อิบนุ อบี บักรฺ 

แล้วเธอได้ส่งคนไปถำมท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ำ 

ฉันจะท ำอย่ำงไร? ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบว่ำ 

เธอจงอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยและใช้ผ้ำซับเลื

อดไว้ และจงเข้ำพิธีหัจญ์” (บันทึกโดยอัล-

บุคอรีย์ : 1650 และมุสลิม : 

2941/2900) 

            และมีรำยงำนจำกอิบนุ อับบำส 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 



 

 

اْلَحائُِض َوالنُّفََساُء إِذَا أَتَتَا َعلَى اْلَوْقِت تغتسًلن و »

 «َواِف بِاْلبَْيتِ تُْحِرَماِن َوتَْقِضيَاِن اْلَمنَاِسَ  ُكلََّها َغْيَر الطَّ 

ควำมว่ำ “สตรีที่มีประจ ำเดือน 

และสตรีที่มีเลือดหลังคลอด 

เม่ือทั้งสองมำถึงมีกอต 

(เขตก ำหนดเพื่อกำรเข้ำพิธีหัจญ์และอุมเรำ

ะฮฺ) ก็จะอำบน้ ำช ำระร่ำงกำยและเข้ำพิธี 

และปฏิบัติภำรกิจหัจญ์และ 

อุมเรำะฮฺทุกประกำรนอกจำกกำรเฏำะวำฟเ

ท่ำนั้น” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 1744 ) 

            และท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สั่งใช้ให้ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺอำบน้ ำช ำระ



 

 

ล้ำงร่ำงกำยเข้ำพิธีหัจญ์ในขณะที่เธอมีประ

จ ำเดือน (บันทึกโดยมุสลิม : 2929 )  

            เหตุผลของกำรอำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำง

กำยส ำหรับผู้มีประจ ำเดือน 

และเลือดหลังคลอดนั้นคือกำรท ำควำมสะอ

ำด และขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 

เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นในขณะที่มีกำรรวมตั

วกัน และท ำให้นะญิส 

(มูลเหตุที่ต้องอำบน้ ำช ำระร่ำงกำย) 

เบำบำงลง  

            หำกเกิดมีประจ ำเดือนหรือเลือดหลัง

คลอด ในขณะที่อยู่ในพิธีแล้ว 

ก็จะไม่มีผลกระทบอันใดและให้อยู่ในพิธีต่

อไป และยังต้องหลีกเลี่ยงจำกข้อห้ำมต่ำงๆ 



 

 

ของหัจญ์และอุมเรำะฮฺ 

และจะต้องไม่เฏำะวำฟจนกว่ำเลือดจะหยุด

และได้อำบน้ ำช ำระร่ำงกำยเสียก่อน 

            หำกวันอะเรำะฟะฮฺมำถึงในขณะที่เ

ธอยังไม่สะอำด และยังอยู่ในพิธีอุมเรำะฮฺอีก 

ก็ให้เธอเข้ำพิธีหัจญ์โดยควบรวมกับอุมเรำะ

ฮฺที่เดียวเลย 

ซึ่งกรณีน้ีก็จะเปล่ียนเป็นกำรท ำหัจญ์แบบกิ

รอนแทน 

(หัจญ์และอุมเรำะฮฺในครำวเดียวกัน) 

หลักฐำนในเรื่องดังกล่ำวคือ  

ُ َعْنَها حاضت وَكانَْت أََهل ْت  َحاَضت أن َعائَِشة َرِضَي َّللا 

ُ َعلَْيِه َوَسل َم َوِهَي  بِعُْمَرةٍ فَدََخَل َعلَْيَها الن بِي  َصل ى َّللا 

قَالَْت نَعَْم قَاَل:  «َما يُْبِكيِ  لَعَل ِ  نَِفْسِت؟» قَاَل: تَْبِكي،



 

 

ُ َعلَى بَنَاِت آدََم، اْفعَِلي َما يَْفعَُل » َهذَا َشْيٌء قَْد َكتَبَهُ َّللا 

، َغْيَر أَْن ََل تَُطوفِي بِاْلبَْيتِ   «اْلَحاج 

ควำมว่ำ 

“แท้จริงท่ำนหญิงอำอิชะฮฺได้มีประจ ำเดือน 

ขณะที่เธอได้อยู่ในพิธีอุมเรำะฮฺ 

แล้วท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เข้ำมำหำเธอ 

โดยที่เธอก ำลังร้องไห้ ท่ำนเรำะสูลถำมว่ำ 

อะไรท ำให้เธอร้องไห้ มีประจ ำเดือนหรือ? 

เธอตอบว่ำ ใช่ค่ะ ท่ำนเรำะสูล กล่ำวว่ำ 

นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ลิขิตแก่ลูกสำวของอำดั

ม 

จงปฏิบัติภำรกิจเยี่ยงกับผู้ท ำหัจญ์ทุกอย่ำง 

เพียงแต่เธออย่ำเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ” 



 

 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 305 และมุสลิม : 

2911) 

          และในรำยงำนของญำบิรฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งบันทึกโดยอัล-

บุคอรีย์และมุสลิม  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َعائَِشةَ ، ثُمَّ دََخلَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  َرُسوُل َّللاَّ

فَقَالَْت : َشأْنِي أَن ِي   «َوَما َشأْنُِ  ؟» فََوَجدََها تَْبِكي فَقَاَل :

قَْد ِحْضُت َوقَْد َحلَّ النَّاُس َولَْم أُْحِلْل َولَْم أَُطْف بِاْلبَْيِت 

إِنَّ َهذَا أَْمٌر َكتَبَهُ » فقال: اْلن، َوالنَّاُس يَْذَهبُوَن إِلَى الحج

 ِ ِي بِاْلَحج 
ُ َعلَى بَنَاِت آدََم فَاْغتَِسِلي ثُمَّ أَِهل  فَفَعَلَْت  ،«َّللاَّ

َوَوقَفَِت اْلَمَواقَِف َحتَّى إِذَا َطُهَرْت َطافَْت بِاْلبَْيِت 

فَا َواْلَمْرَوةِ   قَْد َحلَْلِت ِمْن َحج ِ ِ » ثُمَّ قَاَل :  َوبِالصَّ

  «َوُعْمَرتِِ  َجِميعاا

ควำมว่ำ หลังจำกนั้นท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ก็เข้ำมำหำท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

แล้วพบว่ำเธอก ำลังร้องไห้ 

ท่ำนเรำะสูลจึงถำมว่ำ “เป็นอะไรหรือ?” 

แล้วเธอก็ตอบว่ำ ฉันมีประจ ำเดือน 

ในขณะที่ผู้คนได้ปลดเปลื้องจำกกำรท ำอุมเ

รำะฮฺแล้ว แต่ฉันยังมิได้ปลดเปลื้อง 

และยังมิได้เวียนรอบบัยตุลลอฮฺเลย 

และขณะนี้ผู้คนต่ำงเข้ำสู่พิธีหัจญ์กันแล้ว 

ท่ำนเรำะสูลกล่ำวว่ำ 

“แท้จริงนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ลิขิตแก่ลูกสำว

ของอำดัม ดังนั้นจงอำบน้ ำ 

แล้วเข้ำสู่พิธีหัจญ์เสีย” แล้วเธอก็ได้กระท ำ 

และได้ไปตำมจุดต่ำงๆ ของภำรกิจหัจญ์ 

จนกระทั่งเมื่อเธอสะอำดแล้ว 

เธอได้เวียนรอบบัยตุลลอฮฺ 



 

 

ภูเขำเศำะฟำและมัรวะฮฺ 

จำกนั้นท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวแก่เธอว่ำ 

“แท้จริงเธอได้ปลดเปลื้องทั้งจำกหัจญ์และอุ

มเรำะฮฺด้วยแล้ว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 

305 และมุสลิม : 2929) 

            อิบนุล ก็อยยิม 

ปรำชญ์อำวุโสกล่ำวไว้ในหนังสือ 

(ตะฮฺซีบุสสุนัน : 2/303) “หะดีษต่ำงๆ 

ซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ 

บ่งชี้อย่ำงชัดเจนว่ำท่ำนหญิงอำอิชะฮฺได้ปร

ะกอบพิธีอุมเรำะฮฺก่อน 

จำกนั้นเมื่อเธอมีประจ ำเดือน ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ก็สั่งให้เธอเข้ำสู่พิธีหัจญ์ 

จึงกลำยเป็นหัจญ์แบบกิรอน 

(หัจญ์พร้อมกับ อุมเรำะฮฺ) 

และโดยเหตุนี้ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวแก่เธอว่ำ 

กำรเฏำะวำฟเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ 

และกำรสะแอเวียนระหว่ำงภูเขำเศำะฟำกับ

มัรวะฮฺ 

เป็นกำรเพียงพอแล้วส ำหรับกำรประกอบพิ

ธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺของเธอ” 

 5. สิง่ทีส่ตรจีะตอ้งปฏิบตัขิณะเขำ้พธิหีจัญ์ 

            สตรีจะปฏิบัติเยี่ยงผู้ชำย 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรอำบน้ ำ 



 

 

และกำรท ำควำมสะอำด โดยกำรขจัดขน 

ผม เล็บ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 

เพื่อที่จะไม่ต้องท ำสิ่งเหล่ำนั้นอีกในขณะที่เ

ข้ำพิธีแล้ว เพรำะเป็นที่ต้องห้ำม 

แต่ถ้ำหำกเธอไม่มีขน เล็บ 

และกลิ่นที่ต้องขจัด ก็ไม่จ ำเป็นต้องท ำ 

เพรำะเรื่องเหล่ำนี้ไม่ใช่เงื่อนไขของกำร 

อิห์รอมเข้ำพิธีแต่อย่ำงใด 

และไม่เป็นไรถ้ำหำกเธอจะใช้เครื่องหอมต่ำ

งๆ ตำมร่ำงกำย ซึ่งสิ่งที่ไม่มีกลิ่นฟุ้งกระจำย 

เน่ืองจำกหะดีษ จำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

دُ ِجبَاَهنَا  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَنَُضم ِ ِ َصلَّى َّللاَّ ُكنَّا نَْخُرُج َمَع النَِّبي 

ْحَراِم ، فَإِذَا َعِرقَْت إْحدَانَا َساَل َعلَى  بِالِمْسِ  ِعْندَ اْۡلِ

ُ َعلَيْ   ِه َوَسلََّم فًََل يَْنَهاَها. َوْجِهَها فَيََراها النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ



 

 

ควำมว่ำ 

“พวกเรำได้ออกไปพร้อมกับท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

แล้วเรำได้พันหน้ำผำกของเรำด้วยผ้ำที่มี

น้ ำหอม เม่ือจะเข้ำพิธีอิห์รอม 

และเมื่อคนหนึ่งจำกพวกเรำมีเหงื่อไหลออก

มำ เหงื่อก็ไหลลงมำที่ใบหน้ำของเธอ 

แล้วท่ำนก็เห็นและไม่ได้ห้ำมแต่อย่ำงใด” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 1830) 

            อิมำม อัช-เชำกำนีย์ 

กล่ำวไว้ในหนังสือ (นัยลุลเอำฏอรฺ : 5 /12) 

“กำรนิ่งเฉยของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั้นบ่งบอกถึงกำรอนุญำต 



 

 

เพรำะว่ำท่ำนจะไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

” 

 6. ชุดที่สวมใส่ในพิธีหจัญแ์ละอุมเรำะฮ ฺ 

            เม่ือสตรีต้องกำรจะเข้ำพิธีหัจญ์หรือ

อุมเรำะฮฺ 

เธอจะต้องถอดบุรกุอฺและนิกอบออก -

หำกเธอสวมใส่อยู่ก่อน- บุรกุอฺและ นิกอบ 

คือ สิ่งที่ใช้น ำมำปิดหน้ำ ซึ่งมีสองรูตรงที่ตำ 

ซึ่งสตรีจะมองผ่ำนรูทั้งสองนั้น 

และบุรกุอฺนั้นจะมิดชิดกว่ำนิกอบ 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «وَل تَْنتَِقِب اْلَمْرأَةُ »



 

 

ควำมว่ำ 

“สตรีที่อยู่ในพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺนั้นจะไม่

สวมใส่นิกอบ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 

1838) 

เธอจะไม่สวมถุงมือทั้งสองข้ำง 

แต่เธอจะปกปิดใบหน้ำด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่นิก

อบและบุรกุอฺได้ 

โดยน ำเอำผ้ำคลุมศีรษะหรือเสื้อผ้ำมำปิดห

น้ำขณะที่ผู้ชำยซึ่งมิใช่มะห์ร็อมมองมำ 

และเช่นเดียวกันเธอจะปิดมือทั้งสองจำกกำ

รมองของผู้ชำยโดยไม่ใช้ถุงมือ 

แต่โดยกำรเอำเสื้อผ้ำมำคลุม 

เน่ืองจำกใบหน้ำและมือทั้งสองเป็นสิ่งที่ต้อง



 

 

ปกปิดมิให้เพศชำยมอง 

ทั้งในขณะอยู่ในพิธีหัจญ์และอื่นๆ 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

กล่ำวว่ำ “สตรีนั้นเป็นสิ่งพึงสงวน 

(เอำเรำะฮฺ) 

ด้วยเหตุนี้จึงอนุโลมให้เธอสวมใส่เสื้อผ้ำที่ป

กปิดตัวของเธอ 

และใช้สิ่งของที่แบกถือเป็นร่มเงำ 

แต่ทว่ำท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ห้ำมมิให้เธอสวมใส่นิกอบ หรือถุงมือ 

(กุฟฟำซ)  และหำกสตรีได้น ำเอำสิ่งใดมำป

กปิดใบหน้ำโดยไม่สัมผัสกับใบหน้ำ 

ก็เป็นที่อนุญำตโดยมติเอกฉันท์ของปวงปร



 

 

ำชญ์ 

และหำกปกปิดด้วยเป็นสิ่งสัมผัสกับใบหน้ำ 

ตำมทัศนะที่ถูกต้องแล้ว 

ถือว่ำเป็นที่อนุญำตเช่นเดียวกัน 

สตรีนั้นไม่ได้ถูกสั่งให้เอำผ้ำคลุมหน้ำแยกอ

อกห่ำงไม่ให้ติดแนบกับใบหน้ำ 

ไม่ว่ำด้วยไม้ ด้วยมือ หรือด้วยสิ่งอื่นๆ 

เพรำะว่ำท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่ได้แบ่งแยกระหว่ำงใบหน้ำและมือของเธ

อ และทั้งสองก็เหมือนกับร่ำงกำยของผู้ชำย 

มิใช่เหมือนกับศีรษะ 

และบรรดำภรรยำของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จะปล่อยผ้ำคลุมศีรษะลงมำปิดที่ใบหน้ำ 



 

 

โดยไม่มีกำรค ำนึงถึงเรื่องกำรให้ติดแนบหรื

อให้ห่ำงจำกใบหน้ำ 

และไม่มีผู้รู้คนใดเลยรำยงำนจำกท่ำนเรำะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่ำ 

ท่ำนได้กล่ำวว่ำ 

กำรเข้ำพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺของผู้หญิงคือ

กำรเปิดใบหน้ำของเธอ 

แต่เป็นค ำพูดของบำงคนจำกยุคสะลัฟเท่ำนั้

น”  

          อิบนุล ก็อยยิม ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ 

(ตะฮฺซีบุสสุนัน : 2/350) 

“ไม่มีรำยงำนจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลยว่ำ 

สตรีต้องเปิดใบหน้ำขณะเข้ำพิธีหัจญ์และอุ



 

 

มเรำะฮฺ 

เพียงแต่ท่ำนห้ำมมิให้สวมใส่นิกอบ... 

และเป็นที่ยืนยันว่ำ 

แท้จริงอัสมำอ์ได้ปิดใบหน้ำของเธอ 

ขณะอยู่ในพิธี และท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

 ِ وَن بِناَ َونَْحُن َمَع َرُسوِل َّللاَّ ْكبَاُن يَُمرُّ ُ َكاَن الرُّ  َصلَّى َّللاَّ

َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْحِرَمات فَإِذَا َحاذَْوا بِنَا َسدَلَْت إِْحدَانَا ِجْلبَابََها 

 ِمْن َرأِْسَها َعلَى َوْجِهَها فَإِذَا َجاَوُزونَا َكَشْفنَاهُ 

ควำมว่ำ 

“ขบวนผู้ชำยได้เดินผ่ำนมำทำงพวกเรำ 

ในขณะที่เรำอยู่พร้อมกับท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โดยทุกคนอยู่ในพิธีหัจญ์และอุมเรำะฮฺ 



 

 

เม่ือพวกเขำเข้ำมำใกล้ 

คนหนึ่งจำกพวกเรำก็ปล่อยเสื้อคลุมของเธอ

มำปิดหน้ำ โดยลงมำทำงศีรษะ 

ครั้นเมื่อพวกเขำได้ผ่ำนไป 

เรำก็จะเปิดมันออก (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 

1833)  

            พึงทรำบเถิด โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

เธอถูกห้ำมไม่ให้ปกปิดใบหน้ำและมือทั้งสอ

ง ด้วยสิ่งที่มีกำรตัดเย็บเป็นชุดเฉพำะ เช่น 

นิกอบและถุงมือ 

และแท้จริงแล้วเธอจะต้องปิดใบหน้ำและมือ

ทั้งสอง 

เพื่อมิให้ชำยที่ไม่ได้เป็นมะห์ร็อมเห็น 

โดยใช้ผ้ำคลุมศีรษะ เสื้อผ้ำ และอื่นๆ 



 

 

และแท้จริงไม่มีหลักฐำนใดที่สั่งให้วำงสิ่งข

องเพื่อกั้นมิให้ผ้ำคลุมสัมผัสกับใบหน้ำ 

ไม่ว่ำด้วยไม้ และอื่นๆ 

 7. อำภรณท์ีอ่นุโลมใหส้วมใส่ 

            อนุญำตให้สตรีที่อยู่ในพิธีหัจญ์และ

อุมเรำะฮฺ สวมใส่อำภรณ์ของผู้หญิง 

ซึ่งไม่มีกำรประดับประดำ 

ไม่เลียนแบบอำภรณ์ผู้ชำย 

ไม่รัดรูปจนท ำให้เห็นทรวดทรงของอวัยวะ

ต่ำงๆ  ไม่บำงจนท ำให้มองทะลุด้ำนใน 

และไม่สั้นจนไม่สำมำรถปิดมือและเท้ำได้ 

แต่จะต้องเป็นอำภรณ์ที่หลวม หนำ 

และกว้ำง 



 

 

            อิบนุล มุนซิรฺ ได้กล่ำวใน (อัล-

มุฆนีย์ : 3/328) ว่ำ 

“และปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำแท้จริ

งส ำหรับสตรีที่ท ำหัจญ์และอุมเรำะฮฺนั้น 

เธอมีสิทธิที่จะสวมใส่เสื้อผ้ำ กำงเกง 

ผ้ำคลุมศีรษะ และรองเท้ำหุ้มส้น” 

และไม่มีกำรเจำะจงให้สวมใส่เสื้อผ้ำสีใดเป็

นกำรเฉพำะ เช่น สีเขียวเป็นต้น 

แท้จริงเธอสำมำรถสวมใส่สีที่ปรำรถนำได้ 

จำกสีที่อนุโลมเฉพำะส ำหรับผู้หญิง เช่น 

แดง เขียว หรือด ำ 

และอนุโลมให้เปลี่ยนอำภรณ์ได้ตำมควำมป

ระสงค์ 

 8. กำรกลำ่วตลับยีะฮฺ 



 

 

            หลังจำกเข้ำพิธีแล้ว 

ส่งเสริมให้กล่ำวค ำตัลบียะฮฺด้วยเสียงที่ตัวเ

องได้ยิน อิบนุ อับดิลบัรฺ กล่ำวไว้ว่ำ 

“ปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำแท้จริงแบ

บอย่ำงส ำหรับสตรีในกำรกล่ำวค ำตัลบียะฮฺ 

คือจะไม่ส่งเสียงดัง 

และให้เธอออกเสียงเท่ำที่เธอได้ยิน 

ไม่ส่งเสริมให้กล่ำวเสียงดัง 

เน่ืองจำกกลัวว่ำจะเกิดควำมเสียหำย 

และควำมเดือดร้อนแก่เธอ 

และด้วยเหตุนี้เองกำรอำซำนและกำรอิกอม

ะฮฺจึงไม่มีแบบอย่ำงให้ปฏิบัติส ำหรับสตรี 

ส่วนแนวปฏิบัติส ำหรับสตรีในกำรเตือนอิมำ

มในขณะละหมำดนั้นคือกำรตบมือ 



 

 

ไม่ใช่กำรกล่ำวซุบหำนัลลอฮฺ” (อัล-มุฆนีย์ : 

2/330-331) 

 9. 

หลักปฏิบตัิในกำรเฏำะวำฟเวยีนรอบบยัตลุ

ลอฮ ฺ

            ในกำรเฏำะวำฟเวียนรอบบัยตุลลอ

ฮฺนั้น สตรีจะต้องมีกำรปกปิดอย่ำงมิดชิด 

ลดเสียง ลดสำยตำ 

และไม่ไปเบียดเสียดกับผู้ชำย 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่ออยู่ที่มุมหินด ำหรือมุ

มยะมะนีย์ 

กำรพยำยำมเวียนรอบบัยตุลลอฮฺบริเวณส่ว

นไกลสุดของลำน 

โดยไม่เบียดเสียดกับผู้ชำยนั้นย่อมประเสริฐ



 

 

กว่ำกำรเวียนในส่วนที่ใกล้สุดกับกะอฺบะฮฺพ

ร้อมกับมีกำรเบียดเสียด 

เพรำะกำรเบียดเสียดกับผู้ชำยเป็นสิ่งที่ต้อง

ห้ำม เน่ืองจำกควำมปั่นป่วนจะเกิดขึ้น   

            ส่วนกำรอยู่ใกล้กับกะอฺบะฮฺและกำร

จูบหินด ำนั้น เป็นกำรกระท ำที่ส่งเสริม 

ในกรณีที่มีควำมสะดวกเท่ำนั้น 

และเธอจะต้องไม่กระท ำสิ่งที่ต้องห้ำมเพื่อใ

ห้ได้มำซึ่งสิ่งที่ศำสนำส่งเสริม 

แต่ในสภำพที่มีกำรเบียดเสียดนั้น 

กำรจูบหินด ำก็ไม่เป็นที่ส่งเสริมแก่เธอ 

เม่ือมำถึงแนวเขตของหินด ำ 

ก็ให้เธอชี้ไปยังหินด ำ   



 

 

            อิมำม อัน-นะวะวีย์ กล่ำวไว้ 

ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ : 8/37) ว่ำ 

“บรรดำสหำยของเรำ (ปรำชญ์ในสำยอัช-

ชำฟิอีย์) ได้กล่ำวว่ำ 

“ไม่ส่งเสริมให้สตรีจูบและสัมผัสหินด ำนอก

จำกในตอนที่ลำนเวียนว่ำงเท่ำนั้น 

จะเป็นเวลำกลำงคืนหรือเวลำอื่นๆ 

เพรำะจะเกิดอันตรำยแก่พวกเธอเอง 

และเป็นอันตรำยต่อคนอื่นด้วยๆ”  

            และอิบนุ กุดำมะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (อัล-มุฆนีย์ : 3/ 37) 

ว่ำ 

“ส่งเสริมให้สตรีท ำกำรเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ

ในเวลำค่ ำคืน 



 

 

เพรำะเป็นกำรปกปิดที่ดียิ่งส ำหรับเธอ 

และกำรแก่งแย่งจะน้อยกว่ำ 

เธอสำมำรถเข้ำไปใกล้บัยตุลลอฮฺ 

และสำมำรถสัมผัสหินด ำได้” 

 10. เดินเฏำะวำฟและสะแอโดยไมต่อ้งวิ่ง 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ กล่ำวว่ำ 

"กำรเฏำะวำฟและสะแอ (เดินเวียน) 

ของสตรีนั้นคือกำรเดินอย่ำงเดียวไม่ต้องวิ่ง 

อิบนุล มุนซิรฺ กล่ำวว่ำ 

“ปวงปรำชญ์มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำ 

ไม่มีกำรวิ่งเหยำะๆ 

ส ำหรับสตรีในกำรเฏำะวำฟและสะแอ  และ

ไม่จ ำเป็นที่พวกเธอจะต้องสวมใส่ผ้ำอิห์รอม

พำดเฉียง (อิฎฏิบำอฺ) 



 

 

เน่ืองจำกหลักกำรเดิมของกำรวิ่งเหยำะๆ 

และกำรใส่ผ้ำอิห์รอมพำดเฉียงนั้น 

เป็นกำรแสดงออกถึงควำมเข้มแข็ง 

และกำรแสดงออกเช่นนั้นมิได้มีเป้ำหมำยไ

ปยังสตรี 

แต่เป้ำหมำยส ำหรับสตรีคือกำรปกปิด 

และในกำรวิ่งเหยำะๆ 

และใส่ผ้ำอิห์รอมพำดเฉียงอำจจะเป็นเหตุ

น ำไปสู่กำรเผยเอำเรำะฮฺ” (อัล-มุฆนีย์ : 

3/394) 

 11. 

พิธกีรรมหัจญท์ี่ผูม้ีประจ ำเดอืนปฏิบตัิไดแ้ล

ะหำ้มปฏิบตัิ 



 

 

            สตรีที่มีประจ ำเดือนให้ปฏิบัติพิธีกร

รมหัจญ์ได้ทุกประกำร 

ได้แก่กำรเจตนำเข้ำพิธี/อิห์รอม 

กำรไปวุกูฟ ณ อะเรำะฟะฮฺ กำรค้ำงแรม ณ 

มุซดะลิฟะฮฺ กำรขว้ำงเสำหิน 

ยกเว้นกำรเฏำะวำฟเวียนรอบบัยตุลลอฮฺจน

กว่ำจะสะอำด เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวแก่ท่ำนหญิงอำอิชะฮ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

ขณะที่เธอมีประจ ำเดือนว่ำ 

َما يَْفعَُل اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن ََل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت َحتَّى اْفعَِلي »

 «تَْطُهِري



 

 

ควำมว่ำ “จงปฏิบัติเยี่ยงคนท ำหัจญ์ 

เพียงแต่เธอจะต้องไม่เวียนรอบบัยตุลลอฮฺจ

นกว่ำเธอจะสะอำด”(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 

: 305,5548 และมุสลิม : 2929) 

และในสำยรำยงำนของมุสลิม กล่ำวว่ำ 

ْقِضي َما يَْقِضي اْلَحاجُّ َغْيَر أَْن ََل تَُطوفِي بِاْلبَْيِت فَا»

 «َحتَّى تَْغتَِسِلي

ควำมว่ำ “จงปฏิบัติเยี่ยงผู้ประกอบพิธีหัจญ์ 

เพียงแต่เธอจะต้องไม่เวียนรอบบัยตุลลอฮฺจ

นกว่ำจะได้อำบน้ ำช ำระล้ำงร่ำงกำย” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 2910) 

อิมำม อัช-เชำกำนีย์ ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ 

(นัยลุลเอำฏอรฺ : 5/49) ว่ำ 



 

 

“หะดีษบทนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำ 

ห้ำมมิให้สตรีที่มีประจ ำเดือนท ำกำรเฏำะวำ

ฟเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ 

จนกว่ำเลือดของเธอจะหยุดและได้อำบน้ ำ

ช ำระล้ำงร่ำงกำยแล้ว 

และกำรห้ำมได้บ่งบอกถึงควำมเป็นโมฆะที่

หมำยถึงกำรใช้ไม่ได้ ดังนั้น 

กำรเวียนรอบบัยตุลลอฮฺของสตรีที่มีประจ ำเ

ดือนน้ัน เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ 

ซึ่งเป็นค ำกล่ำวของบรรดำผู้รู้ส่วนมำก” 

            สตรีที่มีประจ ำเดือนจะยังไม่มีกำรสะ

แอระหว่ำงเศำะฟำและมัรวะฮฺ 

เน่ืองจำกกำรสะแอนั้นต้องท ำหลังจำกกำรเ

ฏำะวำฟเท่ำนั้น 



 

 

(เฏำะวำฟกุดูมหรือเฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮฺ 

ทั้งสองเป็น เฏำะวำฟภำคบังคับ) 

เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่เคยสะแอนอกจำกหลังกำรเฏำะวำฟเท่ำ

นั้น 

            อิมำม อัน-นะวะวีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ 8/82) 

ว่ำ “ประเด็นปัญหำ 

หำกเขำสะแอก่อนที่จะเฏำะวำฟ กำร 

สะแอของเขำจะใช้ไม่ได้ตำมทัศนะของเรำ 

และเป็นทัศนะของผู้รู้ส่วนมำก 

และเรำเคยน ำเสนอจำก อัล-มำวัรดียฺว่ำ 

เขำได้รำยงำนมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์



 

 

ในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งเป็นทัศนะของ อิมำม 

มำลิก, อบู หะนีฟะฮฺ และอะห์มัด  

            อิบนุล มุนซิรฺ 

ได้เล่ำจำกอะฏออ์และบำงคนจำกนักวิชำกำ

รหะดีษว่ำ 

“กำรสะแอก่อนเฏำะวำฟนั้นใช้ได้” 

บรรดำสหำยของเรำ (ของอัน-นะวะวีย์) 

ได้เล่ำจำกอะฏออ์และดำวูด 

หลักฐำนของเรำคือ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ท ำกำรสะแอหลังจำกเฏำะวำฟ และกล่ำวว่ำ 

  «ِلتَأُْخذُوا َمنَاِسَكُكمْ »



 

 

ควำมวำ่ 

“จงยึดแบบอย่ำงของฉันในกำรท ำหัจญ์ขอ

งพวกท่ำน” (บันทึกโดยมุสลิม : 1324) 

            ส่วนหะดีษของอุสำมะฮฺ อิบนุ ชะรีก 

กล่ำวว่ำ  

ا فََكاَن   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحاجًّ ِ َصلَّى َّللاَّ قَاَل َخَرْجُت َمَع النَّبِي 

ِ َسعَْيُت قَْبَل أَْن يَا َرسُ  فَِمْن قَائٍِل : النَّاُس يَأْتُونَهُ ، وَل َّللاَّ

ْرُت َشْيئاا ، أَْو قَدَّْمُت َشْيئاا ؟ فََكاَن يَقُوُل  أَُطوَف ، أَْو أَخَّ

َل َحَرَج ، َل َحَرَج ، إَِل  َعلَى َرُجٍل اْقتََرَض  لَُهْم :

َج َوَهلََ .   ِعْرَض َرُجٍل ُمْسِلٍم َوُهَو َظاِلٌم ، فَذل  الَِّذي َحرَّ

ควำมว่ำ 

“ฉันได้ออกไปท ำหัจญ์พร้อมกับท่ำนศำสน

ทูตของอัลลอฮฺ 

แล้วผู้คนทั้งหลำยก็มำหำท่ำน 



 

 

บำงคนกล่ำวว่ำ 

โอ้ท่ำนศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

ฉันสะแอก่อนเฏำะวำฟ หรือท ำสิ่งนั้นก่อน 

ท ำสิ่งนี้หลัง แล้วท่ำนก็ตอบว่ำ 

“ไม่เป็นบำปแต่อย่ำงใดนอกจำกผู้ที่ท ำลำย

ชื่อเสียงของมุสลิม โดยที่เขำเป็นผู้อธรรม 

นั่นแหละคือผู้ที่หำยนะและมีบำป” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 1695) 

ด้วยสำยสืบที่ถูกต้อง 

ผู้รำยงำนหะดีษทุกคนเป็นผู้รำยงำนของ 

อัล-บุคอรีย์และมุสลิม นอกจำกอุสำมะฮฺ 

อิบนุ ชะรีก 

เขำคือเศำะหำบะฮฺของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

            และหะดีษบทนี้มีควำมเป็นไปได้ตำ

มกำรอธิบำยของอัล-ค็อฏฏอบีย์ 

และท่ำนอื่นๆ ว่ำ 

"กำรสะแอก่อนเฏำะวำฟนั้น 

คือกำรสะแอหลังจำกเฏำะวำฟกุดูม 

(เฏำะวำฟเม่ือมำถึง 

ซึ่งเป็นเฏำะวำฟอุมเรำะฮ 

หรือเฏำะวำฟของหัจญ์กิรอน หรืออิฟรอด) 

ไม่ใช่เฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮฺ (เฏำะวำฟหัจญ์) 

– จบกำรอ้ำงค ำพูดของ อัน-นะวะวีย์  

            ชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (อัฎวำอ์ อัล-บะยำน : 

5/252) “พึงทรำบเถิดว่ำ 

แท้จริงทัศนะของนักวิชำกำรส่วนมำกคือกำ



 

 

รสะแอจะใช้ไม่ได้ 

นอกจำกหลังกำรเฏำะวำฟเท่ำนั้น 

ถ้ำหำกว่ำเขำสะแอก่อนเฏำะวำฟ 

แน่นอนกำรสะแอของเขำก็ใช้ไม่ได้ 

ตำมทัศนะของนักวิชำกำรส่วนมำก 

ซึ่งได้แก่ อิมำมทั้งสี่ท่ำน อัล-มำวัรดียฺ 

และท่ำนอื่นๆ 

ได้รำยงำนมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ในเ

รื่องดังกล่ำว”  หลังจำกนั้น ชัยค์อัช-

ชันกีฏีย์ได้อ้ำงค ำพูดของอัน-นะวะวีย์ 

ดังที่กล่ำวก่อนน้ี 

และชัยค์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหะดีษของ อิบนุ 

ชะรีก โดยอธิบำยค ำที่ว่ำ สะแอก่อน 

เฏำะวำฟนั้นคือสะแอก่อนเฏำะวำฟอิฟำเฎำ

ะฮฺ (เฏำะวำฟหัจญ์) 



 

 

ซึ่งเป็นรุก่นหลักส ำคัญของหัจญ์  และก็ไม่ไ

ด้ขัดแย้งว่ำเขำสะแอหลังเฏำะวำฟกุดูม 

ซึ่งมิใช่รุก่นของหัจญ์”  

            อิบนุ กุดำมะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (อัล-มุฆนยี์ : 5/240) 

“กำรสะแอนั้นอยู่หลังกำรเฏำะวำฟ 

กำรสะแอจะใช้ไม่ได้นอกจำกจะต้องเฏำะว

ำฟก่อน ดังนั้นหำกเขำท ำกำรสะแอก่อน 

ก็ใช้ไม่ได้ นี่คือทัศนะของมำลิก อัช-

ชำฟิอีย์ และสหำยของอบูหะนีฟะฮฺ ส่วนอัล-

อะฏออ์ กล่ำวว่ำใช้ได้ 

และมีรำยงำนจำกอะห์มัดว่ำ 

ถือว่ำใช้ได้หำกเขำลืม 

และใช้ไม่ได้หำกเขำตั้งใจ 



 

 

เน่ืองจำกเมื่อท่ำน เรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ถูกถำมเกี่ยวกับกำรกระท ำก่อนและหลัง 

ในขณะที่ขำดควำมรู้และลืม ท่ำนก็กล่ำวว่ำ 

“ไม่เป็นบำปแต่ประกำรใด” 

            และต้องให้น้ ำหนักกับทัศนะที่หนึ่ง 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สะแอหลังจำกเฏำะวำฟ และได้กล่ำวว่ำ 

“จงยึดแบบอย่ำงของฉันในกำรท ำหัจญ์ขอ

งพวกท่ำน”   

            จำกที่กล่ำวมำเป็นที่รับรู้ได้ว่ำ 

แท้จริงหะดีษที่ถูกอ้ำงเป็นหลักฐำนว่ำกำรส

ะแอก่อนกำรเฏำะวำฟใช้ได้นั้น 



 

 

ในหะดีษไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักฐำน 

เน่ืองจำกมีควำมเป็นไปได้หนึ่งจำกสองประ

กำรนี้  

          หนึ่ง 

อำจจะเกี่ยวกับผู้ที่สะแอก่อนเฏำะวำฟอิฟำเ

ฎำะฮฺ 

และเขำได้สะแอเพื่อเฏำะวำฟกุดูมมำแล้ว 

ดังนั้นกำรสะแอของเขำจึงอยู่หลังจำกเฏำะ

วำฟนั่นเอง  

          สอง 

หรือมีควำมเป็นไปได้ว่ำหะดีษจ ำกัดเฉพำะ

ส ำหรับผู้ที่ไม่รู้หรือลืมโดยมิได้ตั้งใจ 

และที่ฉันได้อธิบำยยำวในปัญหำนี้ 

เพรำะในปัจจุบันได้มีผู้ชี้ขำดปัญหำศำสนำ



 

 

ว่ำ อนุญำตให้สะแอก่อน เฏำะวำฟได้ 

อัลลอฮุลมุสตะอำน 

          ค ำเตือน 

หำกสตรีได้เฏำะวำฟเสร็จแล้ว 

จำกนั้นเธอก็มีประจ ำเดือน 

ในสภำพเช่นนี้เธอจะท ำกำรสะแอได้ 

เน่ืองจำกกำร 

สะแอนั้นไม่มีเงื่อนไขว่ำจะต้องมีควำมสะอำ

ด 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ กล่ำวใน (อัล-มุฆนีย์ 

: 5/246) ว่ำ 

นักวิชำกำรส่วนมำกมีควำมเห็นว่ำ 

ควำมสะอำดไม่ใช่เงื่อนไขของกำรสะแอ 

และส่วนหนึ่งจำกผู้รู้ที่มีทัศนะเช่นนี้ คือ 



 

 

อะฏออ์, มำลิก, อัช-ชำฟีอีย์ , อบู เษำรฺ 

และสหำยของอบู หะนีฟะฮฺ   

อบู ดำวูดได้กล่ำวว่ำ “ฉันได้ยินอะห์มัด บิน 

หันบัล กล่ำวว่ำ “เม่ือสตรีได้เฏำะวำฟแล้ว 

หลังจำกนั้นเธอมีประจ ำเดือน ก็ให้เธอสะแอ 

จำกนั้นเธอก็ออกเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ”   

            และมีรำยงำนจำกท่ำนหญิงอำอิชะ

ฮฺ และอุมมุ สะละมะฮฺ ทั้งสองได้กล่ำวว่ำ  

إذَا َطافَِت اْلَمْرأَةُ بِاْلبَْيِت ثُمَّ َصلَّْت َرْكعَتَْيِن ثُمَّ َحاَضْت »

فَا َواْلَمْرَوةِ   «فَْلتَُطْف بَْيَن الصَّ

ควำมหมำย 

“เม่ือสตรีได้เฏำะวำฟและละหมำดสองร็อกอ

ะฮฺแล้ว (สุนนะฮฺหลังเฏำะวำฟ) 



 

 

จำกนั้นเธอมีประจ ำเดือน 

เธอก็จงสะแอระหว่ำงเศำะฟำและมัรวะฮฺต่อ

ไปได้” (บันทึกโดยอัล-อัษร็อม 

ถ่ำยทอดโดยอิบนุ อบี ชัยบะฮฺ : 14396)  

 12. 

อนุโลมใหส้ตรอีอกจำกมซุดะลิฟะฮกฺอ่น 

            อนุญำตให้สตรีและคนอ่อนแอออกจ

ำกมุซดะลิฟะฮฺก่อนคนทั่วไป 

หลังจำกที่ดวงจันทร์ได้หำยไปจำกขอบฟ้ำ

แล้ว 

และอนุญำตให้ขว้ำงเสำหินต้นแรกเมื่อได้ไ

ปถึงมีนำ 

อันเนื่องจำกเกรงว่ำเธอจะได้รับควำมเดือด

ร้อนจำกควำมแออัด 



 

 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ ได้กล่ำวไว้ใน (อัล-

มุฆนีย์ : 5/286) ว่ำ 

“ไม่เป็นไรในกำรที่จะให้คนอ่อนแอและกลุ่

มสตรีได้ออกจำก มุซดะลิฟะฮฺก่อน” 

และส่วนหนึ่งจำกผู้ที่ให้คนในครอบครัวที่อ่

อนแอได้ออกก่อน ได้แก่ อับดุรเรำะห์มำน 

บิน เอำฟฺ และท่ำนหญิง อำอิชะฮฺ 

และผู้ที่มีทัศนะเช่นนี้ คือ อะฏออ์, อัษ-

เษำรีย์, อัช-ชำฟิอีย์, อบู เษำรฺ 

และสหำยของอบู หะนีฟะฮฺ 

และเรำไม่ทรำบว่ำมีผู้ใดมีควำมเห็นขัดแย้ง 

เพรำะว่ำในกำรให้ออกก่อนน้ันเป็นกำรผ่อ

นปรนแก่พวกเขำ 

และป้องกันควำมล ำบำกที่เกิดจำกกำรแออั

ด 



 

 

และเป็นกำรตำมแบบอย่ำงของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”  

            อิมำม อัช-เชำกำนีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (นัยลุลเอำฏอรฺ : 

5/70) ว่ำ หลักฐำนต่ำงๆ ได้บ่งชี้ว่ำ 

เวลำของกำรขว้ำงเสำหินนั้นคือหลังจำกดว

งอำทิตย์ขึ้น 

ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้รับกำรผ่อนปรนแก่เขำ 

และส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรผ่อนปรน เช่น 

บรรดำสตรีและผู้ที่อ่อนแอก็อนุโลมให้ขว้ำง

ก่อนหน้ำนั้นได้” 

            อิมำม อัน-นะวะวีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ (อัล-มัจญ์มูอฺ : 

8/125) ว่ำ “อัช-ชำฟิอีย์ 



 

 

และบรรดำสหำยของเรำ กล่ำวว่ำ 

แบบอย่ำงของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

คือให้น ำบรรดำสตรีและผู้ที่อ่อนแอออกจำก

มุซดะลิฟะฮสู่มีนำก่อน 

หลังจำกที่เลยเที่ยงคืนไปแล้ว 

เพื่อให้พวกเขำจะได้ขว้ำงเสำหินต้นแรกก่อ

นที่จะมีกำรแออัดของผู้คน” - 

หลังจำกนั้นเขำ (อัน-นะวะวีย์) 

ได้ยกหลักฐำนจำกหะดีษมำอ้ำงอิง 

 13. กำรตัดผมของสตรี 

            สตรีจะตัดผมของเธอในกำรประกอ

บพิธีหัจญ์และ 

อุมเรำะฮฺโดยตัดส่วนปลำยของเส้นผมปริมำ



 

 

ณข้อนิ้วมือส่วนบน 

และไม่อนุญำตให้โกนศีรษะ     

            อิบนุ กุดำมะฮฺ กล่ำวใน (อัล-มุฆนีย์ 

: 5/310) ว่ำ 

“และสิ่งที่ถูกบัญญัติแก่สตรีนั้นคือกำรตัดผ

ม ไม่ใช่กำรโกน 

ซึ่งไม่มีควำมขัดแย้งอันใดในเรื่องดังกล่ำว 

อิบนุล มุนซิร กล่ำวว่ำ 

“ปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องนี้ 

เน่ืองจำกกำรโกนศีรษะส ำหรับสตรีนั้นเป็น

กำรท ำให้เสียโฉม” มีหะดีษจำก อิบนุ 

อับบำส เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «إِنََّما َعلَى الن َِساِء التَّْقِصير  لَْيَس َعلَى الن َِساِء َحْلقٌ »



 

 

ควำมว่ำ 

“ไม่มีกำรโกนศีรษะส ำหรับบรรดำสตรี 

แท้จริงส ำหรับพวกเธอคือมีกำรตัดเท่ำนั้น” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 1984)  

และจำกอะลี เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

أْن تَْحِلَق الَمْرأةُ  -صلى هللا عليه وسلم  -نََهى رُسوُل هللاِ 

 َرأَسَها

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ห้ำมมิให้สตรีโกนศีรษะของเธอ” 

(บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์  : 914) 

อิมำม อะห์มัด กล่ำวว่ำ 

“ให้เธอตัดออกจำกทุกเปีย 



 

 

ปริมำณหนึ่งข้อนิ้วมือส่วนบน” 

ซึ่งเป็นทัศนะของอิบนุ อุมัรฺ, อัช-ชำฟิอีย์, 

อิสหำก และอบู เษำรฺ  

            และอบู ดำวูด กล่ำวว่ำ 

“ฉันได้ยินอิมำมอะห์มัดถูกถำมเกี่ยวกับสตรี

ว่ำเธอจะตัดผมทั่วศีรษะใช่หรือไม่? 

ท่ำนตอบว่ำ ใช่ 

โดยที่เธอรวบผมของเธอไปยังท้ำยทอย 

แล้วตัดปลำยผมประมำณหนึ่งข้อนิ้วมือ”  

            อิมำม อัน-นะวะวีย์ ได้กล่ำวใน (อัล-

มัจญ์มูอฺ : 8/150,154) ว่ำ 

“ปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำ 

สตรีมิถูกสั่งใช้ให้โกนศีรษะ 

แต่หน้ำที่ของเธอนั้นคือกำรตัดผมบนศีรษะ



 

 

ของเธอ...เพรำะกำรโกนเป็นสิ่งที่ถูกอุตริใน

ศำสนำส ำหรับพวกเธอ และท ำให้เสียโฉม” 

 14. 

กำรเปลือ้งอหิร์อมของสตรทีี่มปีระจ ำเดอืน 

            เม่ือสตรีที่มีประจ ำเดือนได้ขว้ำงเสำ

หินต้นแรก(ญัมเรำะฮฺ อะเกำะบะฮฺ) 

และได้ตัดผมของเธอแล้ว 

เธอก็สำมำรถปลดเปลื้อง(ตะหัลลุล)จำกพิธี

หัจญ์ได้ 

และสิ่งที่เคยต้องห้ำมปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำ

หัจญ์ก็จะกลำยเป็นที่อนุญำต 

เพียงแต่เธอยังไม่เป็นที่อนุญำตส ำหรับสำมี 

ดังนั้น จึงไม่อนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ 

จนกว่ำเธอจะได้เฏำะวำฟอิฟำเฏำะฮฺเสียก่อ



 

 

น ถ้ำหำกมีเพศสัมพันธ์ในระหว่ำงนั้น 

ก็จ ำเป็นที่เธอจะต้องจ่ำยค่ำชดเชย 

คือกำรเชือดแพะหรือแกะหนึ่งตัวที่มักกะฮฺโ

ดยแจกจ่ำยให้แก่ผู้ขัดสนในเขตมักกะฮฺ 

เพรำะว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวได้เกิดขึ้นหลัง

จำกกำรปลดเปลื้องครั้งที่หนึ่งแล้ว 

 15. 

มีประจ ำเดอืนหลังจำกเฏำะวำฟอฟิำเฎำะฮ ฺ 

            เม่ือสตรีมีประจ ำเดือนหลังจำกเฏำะ

วำฟอิฟำเฎำะฮฺแล้ว 

เธอสำมำรถเดินทำงเมื่อไหร่ก็ได้ตำมควำม

ประสงค์ 

และเธอไม่ต้องเฏำะวำฟอ ำลำ(วะดำอฺ)อีกต่



 

 

อไป เน่ืองจำกหะดีษของท่ำนหญิง อำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ กล่ำวว่ำ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ ٍ َزْوَج النَّبِي  أَنَّ َصِفيَّةَ بِْنَت ُحيَي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى َّللاَّ َحاَضْت فَذََكْرُت ذَِلَ  ِلَرُسوِل َّللاَّ

فًََل » قلت إِنََّها قَْد أَفَاَضْت قَاَل : ،«أََحابَِستُنَا ِهَي ؟»فَقَاَل: 

 «إِذَنْ 

ควำมว่ำ เศำะฟียะฮฺ บินตุ หุยัย 

ได้มีประจ ำเดือนหลังจำกเฏำะวำฟอิฟำเฎำะ

ฮฺแล้ว 

ฉันจึงบอกเรื่องดังกล่ำวแก่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แล้วท่ำนเรำะสูลก็กล่ำวว่ำ 

“เธอจะมำขัดขวำงเรำมิให้กลับมะดีนะฮฺหรื

อ?” ฉัน(อำอิชะฮ)กล่ำวว่ำ 



 

 

โอ้ท่ำนเรำะสูลุลอฮฺ  แท้จริงเธอได้เข้ำสู่มักก

ะฮฺและเฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮฺเสร็จเรียบร้อยแ

ล้ว 

และมีประจ ำเดือนหลังจำกเฏำะวำฟอิฟำเฎำ

ะฮฺ ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่ำวว่ำ “ถ้ำเช่นน้ันก็ให้เธอเดินทำงได้” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1733 และมุสลิม 

: 3209) 

และจำกอิบนุ อับบำส เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กล่ำวว่ำ 

أُِمَر النَّاُس أَْن يَُكوَن آِخُر َعْهِدِهْم بِاْلبَْيِت ، إَلَّ أَنَّهُ ُخف َِف 

  َعْن اْلَمْرأَةِ اْلَحاِئِض 

ควำมว่ำ 

“ผู้คนทั้งหลำยถูกใช้ให้ท ำภำรกิจสุดท้ำยพ



 

 

วกของเขำด้วยกำรเฏำะวำฟบัยตุลลอฮฺ 

เพียงแต่ถูกผ่อนปรนให้แก่สตรีที่มีประจ ำเดื

อน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ :1755 

และมุสลิม : 3207) 

และมีรำยงำนจำกอิบนุ อับบำส 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ เช่นเดียวกัน กล่ำวว่ำ 

َص ِلْلَحائِِض أَْن تَْصدَُر قَْبَل أَْن تَُطوَف إِذَا َكانَْت قَْد  َرخَّ

 فَاَضةِ َطافَْت فِي اْۡلِ 

ควำมว่ำ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ผ่อนปรนแก่สตรีที่มีประจ ำเดือนให้ออกเ

ดินทำงก่อนที่จะเฏำะวำฟอ ำลำ 

เม่ือเธอได้เฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮฺแล้ว” 

(บันทึกโดยอะห์มัด : 3505) 



 

 

อิมำม อัน-นะวะวีย์ได้กล่ำวใน (อัล-มัจญ์มูอฺ 

: 8/281) อิบนุล มุนซิร กล่ำวว่ำ 

“และบรรดำผู้รู้ทั่วไปก็ได้กล่ำวเช่นนี้ 

ส่วนหนึ่งจำกพวกเขำได้แก่ มำลิก, อะห์มัด, 

อิสหำก, อบู เษำรฺ, อบู หะนีฟะฮฺ 

และท่ำนอื่นๆ”  

            อิบนุ กุดำมะฮ (อัล-มุฆนีย์ : 3/65) 

กล่ำวว่ำ 

“นี่คือทัศนะของบรรดำนักนิติศำสตร์อิสลำม

ส่วนมำกจำกเมืองต่ำงๆ 

และกล่ำวว่ำ...บทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ที่มีเลือด

หลังคลอด 

ก็เหมือนกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้ที่มีประจ ำ

เดือน เพรำะบัญญัติต่ำงๆ 



 

 

เกี่ยวกับเลือดหลังคลอด 

คือบทบัญญัติของเลือดประจ ำเดือนในสิ่งที่

บังคับ และสิ่งที่ไม่ต้องท ำ”  

 16. กำรเยอืนมัสญิดนะบะวยี์ 

            ส่งเสริมให้สตรีไปเยือนมัสญิดนะบะ

วีย์ ณ 

นครมะดีนะฮฺเพื่อละหมำดและท ำกำรเคำรพ

ภักดีต่ำงๆ (ไปพร้อมกับมะห์ร็อม) 

แต่ไม่อนุญำตให้เยี่ยมสุสำนของท่ำนเรำะสู

ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เน่ืองจำกเธอถูกห้ำมจำกกำรเยี่ยมสุสำน 

            ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อำล อัช-

ชัยค์ 



 

 

ผู้ชี้ขำดปัญหำศำสนำแห่งประเทศซำอุดิอำ

ระเบีย กล่ำวว่ำ 

“ควำมถูกต้องในประเด็นน้ีคือห้ำมมิให้สตรีเ

ยี่ยมสุสำนของท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม 

เน่ืองจำกเหตุผลสองประกำร 

            หนึ่ง 

ควำมครอบคลุมของหลักฐำนที่ห้ำม 

และเมื่อมีหลักฐำนที่ครอบคลุมแล้ว 

ก็ไม่อนุญำตแก่คนใดมำหำข้อยกเว้น 

นอกจำกจะมีหลักฐำนอื่นมำรองรับ 

อีกประกำรหนึ่งก็คือ 

เหตุผลที่ห้ำมเยี่ยมสุสำนก็ยังคงมีอยู่” (ดู 

มัจญ์มูอฺฟะตำวำ : 3 /239) 



 

 

            ชัยค์ อับดุลอะซีซ บิน บำซ 

กล่ำวไว้ในหนังสือกำรท ำหัจญ์ของท่ำน 

เม่ือกล่ำวถึงกำรเยี่ยมสุสำน 

ส ำหรับคนที่เยี่ยมมัสญิดนะบะวีย์ว่ำ 

“กำรเยี่ยมสุสำนถูกบัญญัติเฉพำะส ำหรับผู้

ชำยเท่ำนั้น 

ส่วนสตรีไม่มีบทบัญญัติให้เยี่ยมสุสำนเลย 

ดังที่มียืนยันจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ว่ำท่ำนสำปแช่งบรรดำสตรีที่เยี่ยมสุสำน 

และผู้สร้ำงมัสญิดและประดับไฟบนสุสำน 

ส่วนกำรมุ่งไปยังมะดีนะฮเพื่อละหมำดในมั

สญิดของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเพื่อท ำกำรภักดีอื่นๆ นั้น 



 

 

ถูกบัญญัติให้แก่ทุกคน” (อัต-ตะห์กีก วัล-

อีฎอหฺ : หน้ำ 19)  

 

 บทที ่9 บญัญัตวิำ่ดว้ยกำรเป็นสำมภีรรยำ 

และกำรสิน้สภำพ 

อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

َها  ُكنُٓواْ إِلَيأ تَسأ ا ل ِ جّٗ َوٰ نأ أَنفُِسُكمأ أَزأ تِِهۦٓ أَنأ َخلََق لَُكم م ِ ﴿ َوِمنأ َءايَٰ

ٖم  قَوأ ٖت ل ِ ِلَ  َۡلٓيَٰ  إِنَّ فِي ذَٰ
َمةاۚٓ َودَّةّٗ َوَرحأ نَُكم مَّ َوَجعََل بَيأ

   [٢١]الروم: ﴾  ٢١يَتَفَكَُّروَن 

ควำมว่ำ “และส่วนหนึ่งจำกสัญญำณต่ำงๆ 

แห่งอำนุภำพของพระองค์ 

คือพระองค์ได้ทรงสร้ำงคู่ครองแก่พวกเจ้ำ 

ซึ่งมำจำกพวกเจ้ำเอง 



 

 

เพื่อพวกเจ้ำจะได้มีควำมสุขกับพวกเธอ 

และพระองค์ได้ทรงท ำให้มีขึ้นระหว่ำงหมู่พ

วกเจ้ำ ซึ่งควำมรักและควำมเมตตำ 

แท้จริงในสิ่งดังกล่ำวนั้น 

ย่อมเป็นสัญญำณต่ำงๆ 

ส ำหรับกลุ่มชนที่ใคร่ครวญ” (อัร-รูม : 21) 

ِلِحيَن ِمنأ ِعبَاِدُكمأ َوإَِمآئُِكمأۚٓ  َمٰى ِمنُكمأ َوٱلصَّٰ َيَٰ ﴿ َوأَنِكُحواْ ٱۡلأ

ِسٌع َعِليٞم  ُ َوٰ ِلِهۗۦِ َوٱَّللَّ ُ ِمن فَضأ نِِهُم ٱَّللَّ  ٣٢إِن يَُكونُواْ فُقََرآَء يُغأ

   [٣٢]النور : ﴾ 

ควำมว่ำ 

“และจงสมรสให้แก่ผู้เป็นโสดจำกหมู่พวกเจ้

ำ 

และบรรดำคนดีจำกทำสชำยและทำสหญิง

ของพวกเจ้ำ หำกพวกเขำยำกจน 



 

 

อัลลอฮฺจะท ำให้พวกเขำมั่งมี 

ด้วยควำมโปรดปรำนของพระองค์ 

และอัลลอฮฺ ทรงเป็นผู้กว้ำงใหญ่ไพศำล 

ทรงรอบรู้เสมอ” (อัน-นูรฺ : 32) 

อิมำม อิบนุ กะษีรฺ กล่ำวว่ำ 

“นี่คือค ำสั่งให้จัดกำรสมรส แท้จริง 

ผู้รู้กลุ่มหนึ่งมีควำมเห็นว่ำ 

กำรสมรสนั้นเป็นภำคบังคับแก่ผู้ที่มีควำมสำ

มำรถ โดยยึดหลักฐำนจำกหะดีษที่ว่ำ 

ْج فَإِنَّهُ » يَا َمْعَشَر الشَّبَاِب َمْن اْستََطاَع ِمْنُكْم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

يَْستَِطْع فَعَلَْيِه  أََغضُّ ِلْلبََصر َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ َوَمْن لَم

ْوِم فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاءٌ    «بِالصَّ

ควำมว่ำ “โอ้บรรดำคนหนุ่มทั้งหลำย 

ผู้ใดจำกหมู่พวกเจ้ำถึงวัยที่สำมำรถมีเพศสั



 

 

มพันธ์และค่ำใช้จ่ำยในกำรสมรส 

เขำจงท ำกำรสมรส 

เพรำะกำรสมรสนั้นท ำให้ลดสำยตำจำกกำร

มองสิ่งต้องห้ำม 

และรักษำอวัยวะเพศให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่ำ 

และผู้ใดไม่มีควำมสำมำรถ เขำจงถือศีลอด 

เพรำะกำรถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งป้องกันส ำหรั

บเขำ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5065 

และมุสลิม : 3384 จำกอิบนุ มัสอูด) 

            หลังจำกนั้นท่ำนได้กล่ำวถึงกำรสมร

สว่ำเป็นสำเหตุของควำมมั่งมี 

โดยยึดหลักฐำนที่ว่ำ 

 ﴾ ِلِهۗۦِ ُ ِمن فَضأ نِِهُم ٱَّللَّ    [٣٢]النور : ﴿إِن يَُكونُواْ فُقََرآَء يُغأ



 

 

ควำมว่ำ “หำกพวกเขำยำกจน 

อัลลอฮฺจะท ำให้พวกเขำมั่งมี 

ด้วยควำมโปรดปรำนของพระองค์” (อัน-

นูรฺ : 32)  

            และมีรำยงำนจำก อบู บักรฺ อัศ-

ศิดดีก เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

“ท่ำนทั้งหลำยจงเชื่อฟังอัลลอฮฺในกำรสมร

สตำมที่พระองค์ทรงสั่งใช้ 

แล้วพระองค์จะให้ควำมมั่งมีที่พระองค์สัญ

ญำไว้แก่พวกท่ำนได้ลุล่วง อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

 ﴾ ِلِهۗۦِ ُ ِمن فَضأ نِِهُم ٱَّللَّ    [٣٢نور : ]ال﴿إِن يَُكونُواْ فُقََرآَء يُغأ

ควำมว่ำ “หำกพวกเขำยำกจน 

อัลลอฮฺจะท ำให้พวกเขำมั่งมี 



 

 

ด้วยควำมโปรดปรำนของพระองค์” (อัน-

นูรฺ : 32) 

และมีรำยงำนจำกอิบนุ มัสอูด 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ 

“ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำควำมมั่งมีในกำร

แต่งงำนเถิด อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

หำกว่ำพวกเขำยำกจน 

อัลลอฮฺจะท ำให้พวกเขำมั่งมี 

ด้วยควำมโปรดปรำนของพระองค์ 

และอัลลอฮฺทรงกว้ำงใหญ่ไพศำล 

ทรงรอบรู้เสมอ” (รำยงำนโดยอิบนุ-ญะรีร) 

และในท ำนองเดียวกันนี้ อัล-

บะฆอวีย์ก็ได้รำยงำนจำกอุมัรฺ (อิบนุ กะษีรฺ 

: 5/94 -95) 



 

 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

กล่ำวว่ำ 

“อัลลอฮฺได้อนุมัติกำรสมรสแก่บรรดำผู้ศรัท

ธำ กำรหย่ำร้ำง 

และกำรสมรสกับสตรีที่ถูกหย่ำ 

หลังจำกที่เธอได้สมรสกับชำยอื่น 

ในขณะที่ชำวคริสต์ห้ำมกำรแต่งงำนกับคน

ที่เคยสมรสกับชำยอื่น 

และผู้ใดที่พวกเขำอนุญำตให้สมรสแล้ว 

พวกเขำก็จะไม่อนุญำตให้ท ำกำรหย่ำร้ำง 

ในขณะที่ชำวยิวอนุญำตให้มีกำรหย่ำร้ำง 

แต่เม่ือสตรีที่ถูกหย่ำได้ไปสมรสกับคนอื่น 

เธอก็เป็นที่ต้องห้ำมส ำหรับสำมีเดิม 

ในทัศนะของพวกเขำ 

ในขณะที่ชำวคริสต์นั้นไม่มีกำรหย่ำร้ำง ณ 



 

 

ที่พวกเขำ และชำวยิวนั้นไม่มีกำรคืนดีกัน 

หลังจำกที่เธอได้ไปสมรสกับคนอื่น 

ในขณะที่อัลลอฮฺได้อนุมัติแก่บรรดำผู้ศรัทธ

ำซึ่งสิ่งน้ีและสิ่งนั้น” (มัจญ์มูอฺ ฟะตำวำ : 

32/90) 

            อิบนุล ก็อยยิม 

กล่ำวแจกแจงถึงประโยชน์ของกำรมีเพศสั

มพันธ์ 

ซึ่งเป็นหนึ่งจำกวัตถุประสงค์ของกำรสมรส

ว่ำ 

แท้จริงกำรมีเพศสัมพันธ์นั้นถูกก ำหนดขึ้นเ

พรำะเหตุผล 3 ประกำร 

ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลัก 



 

 

          หนึ่ง รักษำไว้ซึ่งกำรสืบเชื้อสำย 

และกำรคงอยู่ของมนุษย์ไปจนกระทั่งครบ

จ ำนวนที่อัลลอฮฺทรงก ำหนดไว้  

            สอง น ำเอำน้ ำออกจำกร่ำงกำย 

ซึ่งจะท ำให้เกิดอันตรำยหำกกักเก็บไว้ 

          สำม 

ขจัดก ำหนัดและอำรมณ์ใคร่ทำงเพศ 

กำรได้ลิ้มรสควำมสุข 

และมีควำมส ำรำญกับควำมโปรดปรำนของ

อัลลอฮฺ 

                  กำรสมรสมปีระโยชน์มำกมำย 

ที่ส ำคัญที่สดุได้แก ่: 



 

 

            -  ป้องกันจำกกำรผิดประเวณี 

และยับยั้งจำกกำรมองสิ่งที่ต้องห้ำม 

            -  ท ำให้ได้มำซึ่งเชื้อสำย 

และรักษำไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล 

            -

  ท ำให้เกิดควำมสุขระหว่ำงสำมีภรรยำ 

และมีควำมสงบทำงอำรมณ์ 

            -

  ควำมร่วมมือระหว่ำงสำมีภรรยำในกำรสร้

ำงครอบครัวที่ดี 

ซึ่งครอบครัวที่ดีน้ันเปรียบเสมือนกับอิฐก้อน

หนึ่งของสังคม 



 

 

            -

  สำมีท ำหน้ำที่ดูแลและปกป้องภรรยำ 

และภรรยำปฏิบัติงำนภำยในบ้ำน 

และปฏิบัติหน้ำที่ของเธอในกำรใช้ชีวิต 

ซึ่งต่ำงค ำกล่ำวอ้ำงของบรรดำศัตรูว่ำเธอมี

ส่วนร่วมกับสำมีในกำรท ำงำนนอกบ้ำน 

พวกเขำจึงน ำเธอออกไปนอกบ้ำนของเธอ 

ถอดถอนเธอออกจำกหน้ำที่ที่เหมำะสม 

และมอบหมำยงำนคนอื่นให้กับเธอ 

และมอบงำนของเธอให้แก่คนอื่น 

ระบบครอบครัวจึงขำดเสถียรภำพ 

และเกิดควำมไม่เข้ำใจกันระหว่ำงสำมีภรร

ยำ ซึ่งบ่อยครั้งน ำสู่กำรหย่ำร้ำง 

หรืออยู่ร่วมกันด้วยควำมเจ็บปวดและทุกข์ท

รมำน (อัล-ฮัดย์ อัน-นะบะวีย์ : 3/149)  



 

 

            ชัยค์ มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-

ชันกีฏีย์ 

กล่ำวไว้ในต ำรำอธิบำยควำมหมำยอัลกุรอ

ำน (อัฎวำอ์ อัล-บะยำน : 3 /422) 

“พึงทรำบเถิด –

ขออัลลอฮฺโปรดชี้น ำฉันและท่ำน 

เพื่อสิ่งที่พระองค์รักและพอพระฤทัย- 

แท้จริงปรัชญำที่ค้ำนกับอิสลำม 

ซึ่งมีควำมผิดพลำดและล้มเหลว 

ขัดแย้งกับควำมรู้สึก สติปัญญำ 

ค้ำนกับโองกำรของอัลลอฮฺที่มำจำกฟำกฟ้ำ 

และค้ำนกับบัญญัติของผู้ทรงสร้ำง 

โดยพยำยำมอ้ำงว่ำต้องกำรให้มีควำมเสมอ

ภำคระหว่ำงสตรีกับผู้ชำย 

ในทุกบทบัญญัติและในเวทีต่ำงๆ นั้น 



 

 

ล้วนแล้วท ำให้เกิดควำมเสื่อมเสีย 

และท ำให้เกิดควำมบกพร่องในระบบสังคม

มนุษย์ ซึ่งทุกคนสำมำรถรับรู้ได้ 

นอกจำกคนที่อัลลอฮฺให้สติปัญญำของเขำ

มืดบอด 

ทั้งนี้เนื่องจำกอัลลอฮฺให้ผู้หญิงมีลักษณะพิเ

ศษ 

ซึ่งเหมำะสมที่จะมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังค

มมนุษย์ –

ควำมเหมำะสมที่ไม่มีใครท ำแทนได้ เช่น 

กำรตั้งครรภ์ กำรคลอด กำรให้นม 

กำรเลี้ยงดูลูก กำรดูแลบ้ำน 

กำรท ำงำนภำยในบ้ำนอันประกอบไปด้วยก

ำรปรุงอำหำร กำรนวดแป้ง 

กำรปัดกวำดบ้ำน และอื่นๆ 



 

 

และงำนเหล่ำนี้ที่เธอปฏิบัติเพื่อสังคมมนุษย์

ภำยในบ้ำนนั้น มีควำมมิดชิด 

และปกป้องแก่เธอ มีควำมบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

รักษำเกียรติ และคุณค่ำต่ำงๆ 

ของกำรเป็นมนุษย์ 

ซึ่งกำรปฏิบัติงำนของเธอนั้นไม่น้อยกว่ำกำ

รหำรำยได้ของผู้ชำยเลย 

             ดังนั้น 

ค ำกล่ำวอ้ำงของบรรดำผู้ปฏิเสธที่โง่เขลำแ

ละพวกพ้องว่ำ 

แท้จริงสตรีนั้นมีสิทธิ์ในกำรท ำงำนนอกบ้ำ

นเหมือนกับผู้ชำย 

ทั้งที่ในเวลำตั้งครรภ์ให้นมลูกและอยู่ไฟ 

เธอไม่สำมำรถที่จะท ำงำนใดซึ่งมีควำมยำก



 

 

ล ำบำกได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัด 

เม่ือเธอและสำมีได้ออกท ำงำนนอกบ้ำน 

งำนบ้ำนทั้งหมดก็บกพร่องไม่ว่ำจะเป็นกำร

ดูแลลูกๆ ที่ยังเล็ก 

กำรให้นมแก่ลูกที่อยู่ในวัยให้นม 

และกำรจัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มแก่ส

ำมีเม่ือกลับมำจำกท ำงำน 

ถ้ำหำกว่ำเขำได้ว่ำจ้ำงคนหนึ่งคนใดมำท ำ

หน้ำที่แทนเธอ คนนั้นก็ย่อมอยู่เฉยๆ 

ภำยในบ้ำนร้ำง ซึ่งสตรีไม่ยอมอยู่กับบ้ำน 

สุดท้ำยก็ลงรอยเดิมคือกำรออกนอกบ้ำน 

และกำรปล่อยปละละเลยของสตรี 

ท ำให้เกิดกำรสูญเสียเกียรติและศำสนำ” 



 

 

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำ 

เธอจงย ำเกรงอัลลอฮฺเถิดและอย่ำหลงกำรโ

ฆษณำชวนเชื่อนี้ 

เพรำะสภำพของบรรดำสตรีที่โดนหลอกนั้น 

คือหลักฐำนที่บ่งบอกถึงควำมเสื่อมเสียและ

ควำมล้มเหลวได้ดีที่สุด 

ในขณะที่ประสบกำรณ์เป็นหลักฐำนที่ดียิ่ง  

            ดังนั้น 

จงรีบแต่งงำนเถิดโอ้พี่น้องผู้ศรัทธำ 

ตรำบใดที่เธอยังเป็นหญิงสำว 

เป็นที่ปรำรถนำของผู้คน 

อย่ำได้ประวิงเวลำเนื่องจำกกำรศึกษำต่อห

รือท ำงำน  เพรำะแท้จริงกำรแต่งงำนที่ลงตั

ว จะมีควำมผำสุกและสบำย 



 

 

ซึ่งทดแทนกำรเรียนและกำรงำนได้ 

กำรเรียนและต ำแหน่งหน้ำที่ไม่สำมำรถทด

แทนกำรแต่งงำนได้ 

แม้จะสูงสักปำนใดก็ตำม 

            จงปฏิบัติหน้ำที่ภำยในบ้ำนของเธอ 

และจงดูแลลูกๆ 

เพรำะนี่คืองำนหลักของเธอ 

ซึ่งส่งผลในกำรใช้ชีวิตของเธอ 

อย่ำได้แสวงหำสิ่งอื่นมำแลกเปล่ียน 

เพรำะไม่มีสิ่งใดเทียบได้ 

เธออย่ำปล่อยให้โอกำสกำรแต่งงำนกับคน

ดีๆ หลุดลอยไป เพรำะท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 



 

 

إِذَا جاَءُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدينَهُ َوُخلُقَهُ فَاْنِكُحوهُ، إَِلَّ تَْفعَلُوا »

 «تَُكْن فِتْنَةٌ فِي اۡلَْرِض، َوفََسادٌ 

ควำมว่ำ 

“เม่ือมีคนที่พวกท่ำนพอใจในศำสนำของเข

ำ 

และมำรยำทของเขำได้เข้ำมำสู่ขอยังพวกท่

ำน ก็จงจัดกำรแต่งงำนให้กับเขำ 

หำกพวกท่ำนไม่กระท ำแล้ว 

ก็จะมีควำมยุ่งเหยิงและควำมเสียหำยบนแผ่

นดิน” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ : 1085 

โดยมีหะดีษอื่นๆ 

มำสนับสนุนในควำมถูกต้อง) 

 สภำพของสตรทีีจ่ะแตง่งำนด้วย 



 

 

มี 3 สภำพด้วยกัน 

บำงครั้งเป็นสำวพรหมจรรย์ที่ยังไม่บรรลุศำ

สนภำวะ 

หรือสำวพรหมจรรย์ที่บรรลุศำสนภำวะแล้ว 

หรือเป็นสตรีที่เคยผ่ำนกำรแต่งงำนมำแล้ว 

และแต่ละประเภทจะมีบทบัญญัติเฉพำะ 

                 1. 

สำวพรหมจรรยซ์ึง่ยังไมบ่รรลุศำสนภำวะ   

            ผู้รู้ไม่มีกำรขัดแย้งกันว่ำ 

พ่อของเธอมีสิทธิ์ที่จัดกำรสมรสโดยไม่ต้อง

ขออนุญำตจำกเธอ 

เน่ืองจำกสถำนะของเธอยังให้กำรอนุญำตไ

ม่ได้ (เพรำะเป็นผู้เยำว์) 

เพรำะอบูบักรฺได้จัดกำรแต่งงำนท่ำนหญิงอ



 

 

ำอิชะฮฺให้แก่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในขณะที่เธอมีอำยุ 6 ขวบ 

และให้เธอได้อยู่ร่วมห้องหอกับท่ำนในขณ

ะที่เธอมีอำยุ 9 ขวบ” (บันทึกโดยอัล-

บุคอรีย์ : 3896 และมุสลิม : 3464) 

            อิมำม อัช-เชำกำนีย์ 

กล่ำวไว้ในหนังสือ (นัยลุลเอำฏอรฺ : 

6/128-129) 

ในหะดีษข้ำงต้นเป็นหลักฐำนว่ำอนุญำตให้

พ่อแต่งงำนลูกสำวก่อนที่จะบรรลุศำสนภำว

ะได้ และอัช-เชำกำนีย์ยังกล่ำวอีกว่ำ 

ในหะดีษข้ำงต้นบ่งบอกชี้ว่ำ 

อนุญำตให้แต่งงำนเด็กผู้หญิงที่ยังเยำว์วัยใ



 

 

ห้แก่ชำยที่มีอำยุมำกได้ ซึ่งอิมำมอัล- 

บุคอรีย์ ได้ตั้งชื่อบทในต ำรำหะดีษเช่นนั้น 

และได้น ำเอำหะดีษของท่ำนหญิงอำอิชะอฺม

ำอ้ำงอิง และอิบนุ หะญัรฺ 

ได้อ้ำงมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ 

ไว้ในหนังสือฟัตหุลบำรีย์ของท่ำน  

            อิบนุ กุดำมะฮฺ ได้กล่ำวไว้ในอัล-

มุฆนีย์ (6/487) 

“บรรดำผู้รู้ทุกคนที่เรำได้จดจ ำมำจำกพวกเ

ขำ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำ 

อนุญำตให้พ่อแต่งงำนลูกสำวที่ยังเยำว์วัยโ

ดยมิต้องขออนุญำตได้ 

เม่ือแต่งให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม

กัน”  



 

 

            ฉัน (ชัยค์เฟำซำน) กล่ำวว่ำ 

“และในกำรที่อบูบักรฺจัดสมรสท่ำนหญิงอำ

อิชะฮฺให้แก่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในขณะที่เธออำยุได้ 6 ขวบ 

เป็นกำรโต้ตอบที่ล้ ำลึกยิ่งต่อพวกที่ต ำหนิก

ำรแต่งงำนผู้เยำว์ให้แก่ชำยที่อำยุมำก 

และสร้ำงควำมเสียหำยในประเด็นนี้ 

และพวกเขำถือว่ำเป็นสิ่งที่น่ำเกลียด 

และนี่มิใช่อื่นใดเลยนอกจำกควำมโง่เขลำข

องพวกเขำเท่ำนั้น 

หรือพวกเขำต้องกำรที่จะสร้ำงควำมปั่นป่ว

น” 



 

 

                 2. 

สำวพรหมจรรยซ์ึง่บรรลุศำสนภำวะแลว้ 

            เธอจะไม่ถูกแต่งงำนนอกจำกต้องไ

ด้รับอนุญำตจำกเธอเสียก่อน 

และกำรอนุญำตของเธอคือกำรนิ่งเฉย 

เน่ืองจำกท่ำน เรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวว่ำ  

ِ ،  «َحتَّى تُْستَأْذَنَ َوََل تُْنَكُح اْلبِْكُر » قَالُوا يَا َرُسوَل َّللاَّ

 «أَْن تَْسُكتَ » قَال: فََكْيَف إْذنَُها؟

ควำมว่ำ 

“และสำวพรหมจรรย์จะไม่ถูกแต่งงำนจนก

ว่ำจะมีกำรขออนุญำตจำกเธอ” 

พวกเขำถำมว่ำ โอ้ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 

กำรอนุญำตของเธอเป็นอย่ำงไรเล่ำ? 



 

 

ท่ำนกล่ำวว่ำ “คือกำรนิ่งเฉยของเธอ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5136 และมุสลิม : 

3458) 

            ดังนั้น 

จึงต้องได้รับกำรยินยอมจำกเธอ 

แม้ว่ำพ่อของเธอจะเป็นผู้แต่งงำนให้ก็ตำม 

ตำมทัศนะที่ถูกต้องจำกสองทัศนะของบรรด

ำผู้รู้  

            อิบนุล ก็อยยิม 

ปรำชญ์อำวุโสกล่ำวว่ำ 

“และนี่คือทัศนะของบรรพชนส่วนมำก 

และทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ 

และอะห์มัดในรำยงำนหนึ่งจำกหลำยๆ 

รำยงำนของท่ำน 



 

 

และเป็นทัศนะที่เรำน ำมำปฏิบัติ 

ซึ่งเรำไม่ยึดถืออื่นใดนอกเหนือจำกนี้ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกำรตัดสินชี้ขำดข

องท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และสอดคล้องกับกำรสั่งใช้และกำรห้ำมขอ

งท่ำน” (อัล-ฮัดย์ อัน-นะบะวีย์ : 5/96) 

                 3. สตรีทีผ่ำ่นกำรแตง่งำนแล้ว  

            เธอจะไม่ถูกแต่งงำนนอกจำกด้วยก

ำรอนุญำตของเธอเท่ำนั้น 

และกำรอนุญำตของเธอนั้นด้วยวำจำ 

ซึ่งต่ำงกับสำวพรหมจรรย์เพรำะกำรอนุญำ

ตของเธอนั้นคือกำรนิ่งเฉย 



 

 

            อิบนุ กุดำมะฮฺกล่ำวว่ำ 

“ส ำหรับสตรีที่เคยผ่ำนกำรแต่งงำนแล้วนั้น 

เรำไม่ทรำบว่ำปวงปรำชญ์มีควำมเห็นขัดแ

ย้งกันเลยว่ำ 

กำรยินยอมของเธอคือกำรเปล่งวำจำ 

ดังหะดีษของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และกำรพูดน้ันเป็นกำรสื่อถึงสิ่งที่อยู่ในใจ 

ซึ่งกำรเปล่งวำจำคือมำตรฐำนในทุกเรื่องที่

ต้องขออนุญำต” (อัล-มุฆนีย์ : 6/493)  

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในมัจญ์มูอฺ ฟะตำวำ (32/39-

40) 

“ไม่บังควรแก่คนใดที่จะแต่งงำนให้กับสตรี



 

 

นอกจำกด้วยกำรยินยอมของเธอเท่ำนั้น 

ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งใช้ 

ถ้ำหำกเธอไม่ยินยอมก็ไม่มีคนใดบังคับเธอ

ได้ นอกจำกสำวพรหมจรรย์ที่ยังเยำว์วัย 

พ่อของเธอสำมำรถแต่งงำนให้กับเธอได้ 

และไม่มีกำรอนุญำตใดๆ จำกเธอ 

(เพรำะยังเป็นผู้เยำว์) 

ส่วนสตรีที่เคยแต่งงำน 

ซึ่งบรรลุศำสนภำวะแล้ว 

ต้องได้รับกำรยินยอมจำกเธอ 

ไม่ว่ำจะเป็นพ่อหรือคนอื่น 

โดยมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ 

และเช่นเดียวกันสำวพรหมจรรย์ที่บรรลุศำ

สนภำวะแล้ว 



 

 

คนอื่นจำกพ่อและปู่ไม่มีสิทธิ์บังคับเธอ 

(หรือแต่งแบบคลุมถุงชนหรือขืนใจ) 

โดยมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ 

ส่วนพ่อและปู่ควรที่จะได้รับควำมยินยอมเสี

ยก่อน 

และบรรดำผู้รู้มีควำมเห็นแตกต่ำงกันไปในเ

รื่องของกำรอนุญำต 

เป็นสิ่งที่บังคับหรือควรกระท ำ 

(วำญิบหรือมุสตะหับ) 

และทัศนะที่ถูกต้องนั้นคือ มันเป็นสิ่งที่บังคับ 

และจ ำเป็นต่อผู้ปกครองของสตรีต้องมีควำ

ม 

ย ำเกรงต่ออัลลอฮฺในเรื่องของผู้ที่เขำจะจัด

กำรแต่งงำนแก่เธอ 

และต้องพิจำรณำถึงคนที่จะเป็นคู่ครองของ



 

 

เธอว่ำเหมำะสมหรือไม่ 

เพรำะว่ำเขำแต่งงำนให้เธอเพื่อผลดีแก่เธอ

ไม่ใช่ผลดีแก่เขำอย่ำงเดียว” 

 วะลยี์ในกำรแตง่งำน 

            จ ำเป็นต้องมีวะลีย์หรือผู้ปกครองขอ

งฝ่ำยหญิงในกำรแต่งงำนและเหตุผลที่ต้อง

มีผู้ปกครอง 

          กำรให้สิทธิ์แก่สตรีในกำรเลือกคู่ครอ

งที่เหมำะสมกับเธอนั้นไม่ได้หมำยควำมว่ำป

ล่อยให้เธอกระท ำได้ตำมอ ำเภอใจ 

จะแต่งงำนกับใครตำมที่เธอประสงค์ 

และหำกเป็นเช่นนั้น 

ย่อมจะเป็นพิษภัยต่อญำติและครอบครัวขอ



 

 

งเธอ 

แต่แท้ที่จริงแล้วเธอต้องอำศัยผู้ปกครอง 

ซึ่งคอยดูแลกำรเลือกของเธอ ให้ค ำปรึกษำ 

และจัดกำรแต่งงำนแก่เธอ 

เธอไม่สำมำรถจะแต่งงำนให้กับตัวเองได้ 

หำกเธอแต่งงำนให้กับตัวเอง 

กำรแต่งงำนน้ันก็เป็นโมฆะ 

เน่ืองจำกหะดีษจำกท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

 «أَيَُّما اْمَرأَةٍ نُِكَحْت بِغَْيِر إِْذِن َوِلي َِها فَنَِكاُحَها بَاِطلٌ »

ควำมว่ำ 

“สตรีคนใดแต่งงำนให้กับตัวเองโดยไม่ได้รั

บอนุญำตจำกผู้ปกครองของเธอ 

กำรแต่งงำนของเธอก็เป็นโมฆะ (3 ครั้ง)” 



 

 

(บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์  : 1102 , อบู 

ดำวูด : 2083 , อิบนุ มำญะฮฺ : 1879 

และอัต-ติรมิซีย์  : 1190 

และกล่ำวว่ำเป็นหะดีษหะสัน) 

และท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ  

« ٍ  «ََل نَِكاَح إَِلَّ بَِوِلي 

ควำมว่ำ “ไม่มีกำรแต่งงำนใดๆ 

นอกจำกจะต้องมีผู้ปกครองของฝ่ำยหญิง” 

(บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์  : 1101, อบู ดำวูด 

: 2085, อิบนุ มำญะฮฺ : 1881 

และท่ำนอื่นๆ) 



 

 

            ทั้งสองหะดีษนี้และหะดีษที่มีควำมห

มำยในท ำนองเดียวกัน 

บ่งชี้ว่ำกำรแต่งงำนจะเป็นโมฆะ 

นอกจำกจะต้องมีผู้ปกครองของฝ่ำยหญิงเท่

ำนั้น เพรำะว่ำหลักพื้นฐำนของค ำว่ำ "ไม่" 

คือไม่ถูกต้อง และอัต-ติรมิซีย์  กล่ำวว่ำ 

“นี่คือแนวปฏิบัติของปวงปรำชญ์ เช่น อุมัรฺ, 

อะลีย์, อิบนุ อับบำส, อบู ฮูร็อยเรำะฮฺ 

และท่ำนอื่นๆ และในท ำนองเดียวกันนี้ 

มีรำยงำนจำกบรรดำนักวิชำกำรสำขำนิติศ

ำสตร์อิสลำมของบรรดำตำบีอีนว่ำแท้จริงพ

วกเขำกล่ำวว่ำ 

ไม่มีกำรแต่งงำนนอกจำกจะต้องมีผู้ปกครอ

งของฝ่ำยหญิง ซึ่งเป็นทัศนะของอิมำมอัช-



 

 

ชำฟิอีย์, อะห์มัด และอิสหำก” (โปรดดูอัล-

มุฆนีย์ : 6/449) 

 กำรตกีลองเพือ่ประกำศกำรแตง่งำน 

            ส่งเสริมให้มีกำรตีกลองของเหล่ำสต

รีเพื่อให้รู้ว่ำมีกำรแต่งงำน 

และนั่นจะปฏิบัติกันในหมู่ของสตรีเป็นกำรเ

ฉพำะโดยไม่มีดนตรี อุปกรณ์บันเทิงต่ำงๆ 

และไม่มีกำรขับร้องของนักร้อง 

และไม่เป็นไรในกำรที่สตรีจะเอำบทกวีมำขั

บร้องในโอกำสนี้ 

โดยที่ไม่ให้บรรดำบุรุษได้ยินท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

ْوُت فِي »  فَْصُل َما بَْيَن اْلَحًَلِل َواْلَحَراِم الدُّفُّ َوالصَّ

 «الن َِكاحِ 



 

 

ควำมว่ำ “กำรประกำศให้รู้ว่ำ 

ระหว่ำงชำยหญิงคู่ไหนที่ฮำลำล(ร่วมชีวิตเ

ป็นสำมีภรรยำกันแล้ว)หรือหะรอม(ยังไม่ได้

เป็นสำมีภรรยำ) 

ก็คือกลองและกำรขับร้องในกำรแต่งงำนน่ั

นเอง” (บันทึกโดยอะห์มัด :15451, อัต-

ติรมิซีย์  : 1088, อัน-นะสำอีย์ : 3369 , 

อิบนุ มำญะฮฺ : 1896 และอัต-ติรมีซีย์ 

กล่ำวว่ำเป็นหะดีษหะสัน) 

อิมำม อัช-เชำกำนีย์ กล่ำวว่ำ 

“ในสิ่งดังกล่ำวนั้นเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่ำในงำนแ

ต่งนั้นอนุญำตให้มีกำรตีกลองและใช้เสียงดั

ง โดยน ำถ้อยค ำต่ำงๆ มำกล่ำวขำน เช่น 

เรำได้มำยังท่ำนทั้งหลำยแล้ว 



 

 

เรำได้มำยังท่ำนทั้งหลำยแล้ว และอื่นๆ 

ที่ไม่ใช่เพลงยั่วยุเพื่อสิ่งเลวร้ำย 

พรรณนำควำมงำมของสตรี ลำมก 

และกำรดื่มเหล้ำ 

เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นที่ต้องห้ำมในงำนแต่งแ

ละในโอกำสอื่นๆ 

และในท ำนองเดียวกันกับกำรละเล่นต่ำงๆ 

ที่ต้องห้ำม” 

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำ 

อย่ำได้ฟุ่มเฟือยในกำรซื้อเครื่องประดับและ

เสื้อผ้ำ 

เน่ืองในโอกำสงำนแต่งเพรำะอยู่ในควำมสุ

รุ่ยสุร่ำยที่อัลลอฮฺทรงห้ำมไว้ 



 

 

และพระองค์ไม่รักคนที่สุรุ่ยสุร่ำย 

จงใช้จ่ำยโดยพอประมำณและอย่ำโอ้อวด 

 إِ 
ِرفُٓواْۚٓ ِرفِيَن ﴿ َوََل تُسأ ُمسأ ]اۡلعراف: ﴾  ٣١نَّهُۥ ََل يُِحبُّ ٱلأ

٣١]   

“และพวกเจ้ำอย่ำได้ฟุ่มเฟือย 

แท้จริงพระองค์ไม่รักผู้บรรดำที่ฟุ่มเฟือย” 

(อัล-อันอำม : 141) 

 ภรรยำตอ้งเชือ่ฟังสำมีและไมอ่นุญำตให้ฝ่

ำฝนื 

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

จ ำเป็นที่เธอจะต้องเชื่อฟังสำมีด้วยดี 

มีรำยงำนจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 



 

 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่ำวว่ำ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

إذَا َصلَّْت اْلَمْرأَةُ َخْمَسَها ، َوَصاَمْت َشْهَرَها ، َوَحِفَظْت »

ِ أَْبَواِب فَْرَجَها ، َوأََطاَعْت َزْوَجَها دََخلَْت ا ْلَجنَّةَ ِمْن أَي 

 «اْلَجنَِّة شاءت

ควำมว่ำ “เม่ือสตรีได้ละหมำดห้ำเวลำ 

ถือศีลอด รักษำอวัยวะเพศของเธอ 

และเชื่อฟังสำมี 

เธอก็จะได้เข้ำสวรรค์จำกประตูใดก็ได้ตำม

ที่เธอประสงค์” (บันทึกโดย อิบนุ หิบบำน : 

4252) 

มีรำยงำนจำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำน เรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวว่ำ 



 

 

 «ََل يَِحلُّ ِلْلَمْرأَةِ أَْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهدٌ إَِلَّ بِإِْذنِهِ »

ควำมว่ำ “ไม่อนุญำตให้ภรรยำถือศีลอด 

(ภำคสมัครใจ) ขณะที่สำมีไม่ได้เดินทำง 

นอกจำกจะได้รับอนุญำตจำกสำมี 

และเธอจะไม่อนุญำตให้คนใดเข้ำบ้ำนของ

สำมี นอกจำกสำมีจะอนุญำต” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5192 และมุสลิม 

: 2367) 

ُجُل اْمَرأَتَهُ إِلَى فَِراِشِه فَأَبَْت فَبَاَت َغْضبَاَن » إِذَا دََعا الرَّ

 «َعلَْيَها لَعَنَتَْها الَمًَلئَِكةُ َحتَّى تُْصبِح

ควำมว่ำ 

“เม่ือสำมีได้เรียกภรรยำของเขำไปยังที่นอ

น แล้วเธอปฏิเสธ 

แล้วได้เขำนอนในสภำพที่โกรธเธอ 



 

 

บรรดำมะลำอิกะฮฺสำปแช่งเธอจนถึงยำมเช้

ำ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5193, 

3237, มุสลิม : 3526 และท่ำนอื่นๆ) 

และในอีกรำยงำนของมุสลิม 

ْدُعو اْمَرأَتَهُ إِلَى َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه، َما ِمْن َرُجٍل يَ »

فَِراِشَها فَتَأْبَى َعلَْيِه إَِلَّ َكاَن الَِّذي فِي السََّماِء َساِخطاا 

 «َعلَْيَها َحتَّى يَْرَضى َعْنَها

ควำมว่ำ 

“ฉันขอสำบำนต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระ

หัตถ์ของพระองค์ 

ไม่มีสำมีคนใดที่เรียกภรรยำของเขำไปยังที่

นอน แล้วเธอปฏิเสธ 

นอกจำกผู้ที่อยู่บนฟำกฟ้ำได้โกรธกริ้วเธอ 



 

 

จนกว่ำเขำจะพอใจต่อเธออีกครั้ง” 

(บันทึกโดยมุสลิม : 3525) 

            และส่วนหนึ่งจำกสิทธิของสำมีที่มีต่

อภรรยำ 

คือเธอจะต้องท ำหน้ำที่ดูแลรักษำบ้ำนเรือน

ของสำมี 

และจะไม่ออกไปจำกบ้ำนนอกจำกจะได้รับ

อนุญำตจำกเขำเท่ำนั้น ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

َواْلَمْرأَةُ فِي بَْيِت َزْوِجَها َراِعيَةٌ َوِهَي َمْسئُولَةٌ َعْن »

 «َرِعيَّتَِها

ควำมว่ำ 

“และภรรยำนั้นเป็นผู้ดูแลอยู่ในบ้ำนของสำ

มี 



 

 

และเธอจะถูกสอบสวนจำกหน้ำที่ของเธอ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์: 5200, มุสลิม: 

4701, อบู ดำวูด: 2928 และอัตติรมิซีย์: 

1705) 

และส่วนหนึ่งจำกสิทธิของสำมีที่มีต่อภรรยำ

คือเธอจะต้องท ำงำนบ้ำน 

และไม่ท ำให้สำมีต้องหำคนใช้ที่เป็นสตรี 

ซึ่งท ำให้สำมีต้องล ำบำกใจ เขำและลูกๆ 

อำจจะได้รับอันตรำยเพรำะคนใช้ 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุตัยมียะฮฺ 

ได้กล่ำวว่ำ “อัลลอฮฺตรัสว่ำ  

 ﴾ ُٓۚ ِب بَِما َحِفَظ ٱَّللَّ غَيأ لأ ٞت ل ِ ِفَظٰ ٌت َحٰ نِتَٰ ُت قَٰ ِلَحٰ ]النساء : ﴿فَٱلصَّٰ

٣٤]   



 

 

ควำมว่ำ 

“บรรดำสตรีที่ดีน้ันคือผู้ที่เชื่อฟังภักดี 

(อัลลอฮฺและสำมี) 

รักษำทุกสิ่งเมื่อสำมีไม่อยู่ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺใ

ห้เธอรักษำ” (อัน-นิสำอ์ : 34) 

            โองกำรนี้บ่งชี้ว่ำภรรยำต้องเชื่อฟัง

ต่อสำมีในทุกกรณี (โดยไม่มีข้อแม้) 

อันได้แก่กำรปรนนิบัติ ร่วมเดินทำง 

ร่วมหลับนอน และอื่นๆ ดังที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ท ำเป็นแบบอย่ำงไว้” (มัจญ์มูอฺฟะตำวำ : 

32/ 60-61) 

            อิบนุล ก็อยยิม เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 



 

 

“ผู้ที่เห็นว่ำกำรปรนนิบัติต่อสำมีเป็นหน้ำที่ข

องภรรยำ 

โดยนับว่ำเป็นสิ่งที่ชอบธรรมได้อ้ำงหลักฐำ

นจำกอัลกุรอำน 

ส่วนกำรให้ภรรยำอยู่อย่ำงฟุ้งเฟ้อ 

ปล่อยให้สำมีคอยบริกำรเธอ กวำดบ้ำน 

โม่แป้ง นวดแป้ง ซักเสื้อผ้ำ ปูที่นอน 

และกำรบริกำรภำยในบ้ำนนั้น 

ย่อมเป็นสิ่งที่น่ำเกลียด  ในขณะที่อัลลอฮฺไ

ด้ตรัสว่ำ 

ُروِفۚٓ ﴾  َمعأ ِهنَّ بِٱلأ ُل ٱلَِّذي َعلَيأ    [٢٢٨]البقرة: ﴿َولَُهنَّ ِمثأ

ควำมว่ำ 

“และส ำหรับพวกเธอต้องได้รับกำรปฏิบัติด้



 

 

วยดี ดังที่พวกเธอต้องปฏิบัติ” (อัล-

บะเกำะเรำะฮ : 228) 

ُموَن َعلَ  َجاُل قَوَّٰ    [٣٤]النساء : ى ٱلن َِسآِء﴾ ﴿ٱلر ِ

ควำมว่ำ 

“และบรรดำสำมีเป็นผู้ดูแลรักษำภรรยำ” 

(อัน-นิสำอ์ : 34)  

            หำกภรรยำไม่ได้ปรนนิบัติต่อเขำ 

แต่เขำท ำหน้ำที่ดูแลรับใช้เธอ 

เธอก็จะกลำยเป็นผู้ปกครองเหนือสำมีแทน 

(ซึ่งตรงกันข้ำมกับที่อัลกุรอำนบัญญัติไว้) 

...แท้จริงอัลลอฮฺได้ก ำหนดให้สำมีจ่ำยค่ำค

รองชีพ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัยของเธอ 

เพื่อแลกกับกำรหำควำมสุขจำกตัวเธอ 



 

 

และกำรปรนนิบัติของเธอ 

ตำมจำรีตประเพณีของคู่ครอง 

            และเช่นเดียวกันนี้ แท้จริง 

ข้อตกลงต่ำงๆ 

ที่ศำสนำไม่ได้ก ำหนดกรอบไว้ก็ให้เป็นไปต

ำมจำรีต 

ซึ่งโดยจำรีตแล้วนั้นภรรยำต้องปรนนิบัติสำ

มีและรักษำผลประโยชน์ภำยในบ้ำน 

และไม่ถูกต้องที่แยกระหว่ำงสตรีที่มีศักดิ์แล

ะที่ไม่มีเกียรติ ที่ยำกจนและร่ ำรวย 

ดังตัวอย่ำงของสตรีผู้มีตระกูลที่สุด –

หมำยถึง ฟำฏิมะฮฺ บุตรี ของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม –

เธอได้รับใช้สำมีของเธอ 



 

 

และเธอได้ร้องทุกข์ต่อท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในเรื่องของกำรรับใช้ 

ท่ำนก็ไม่ได้ตอบสนองของกำรร้องทุกข์ของ

เธอ” (อัล-ฮัดย์ อัน-นะบะวีย์ : 5/188-

189) 

          ค ำถำม 

เม่ือภรรยำรู้สำมีไม่ปรำรถนำในตัวของเธอ 

โดยที่เธอประสงค์จะอยู่กับเขำต่อไป 

เธอจะท ำอย่ำงไร? 

          ค ำตอบ อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ا فًََل  َراضّٗ ا أَوأ إِعأ ِلَها نُُشوزا َرأَةٌ َخافَتأ ِمۢن بَعأ ﴿ َوإِِن ٱمأ

ٞرِۗ ﴾  ُح َخيأ لأ اۚٓ َوٱلصُّ حّٗ نَُهَما ُصلأ ِلَحا بَيأ ِهَمآ أَن يُصأ ُجنَاَح َعلَيأ

   [١٢٨]النساء : 



 

 

ควำมว่ำ 

“และหำกภรรยำกลัวว่ำสำมีของเธอจะปล่อ

ยวำงหรือผินหลังให้ ก็ไม่เป็นบำปใดๆ 

แก่ทั้งสอง 

ในกำรที่ทั้งสองจะประนีประนอมกัน 

และกำรประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่ง" 

(อัน-สำอ์ : 128) 

อิบนุกะษีรฺ ได้กล่ำวว่ำ 

หำกภรรยำกลัวว่ำสำมีจะหนีจำกหรือทอดทิ้

ง 

เธอมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ของเธอที่มีต่อสำมีทั้ง

หมดหรือบำงส่วน เช่น ค่ำครองชีพ เสื้อผ้ำ 

กำรร่วมหลับนอน หรืออื่นๆ 

และให้สำมีรับข้อเสนอของเธอ 



 

 

และไม่เป็นบำปอันใดแก่เธอที่จะสละให้แก่เ

ขำ และไม่เป็นบำปอันใดที่เขำจะตอบรับ 

และด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺได้ตรัสว่ำ  

ِهمَ  ٞرِۗ ﴿فًََل ُجنَاَح َعلَيأ ُح َخيأ لأ اۚٓ َوٱلصُّ حّٗ نَُهَما ُصلأ ِلَحا بَيأ آ أَن يُصأ

   [١٢٨]النساء : ﴾ 

ควำมว่ำ 

“ก็ไม่เป็นบำปอันใดแก่ทั้งสองที่จะประนีประ

นอมระหว่ำงทั้งสอง 

และกำรประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่ง” 

(อัน-นิสำอ์ : 128) 

กล่ำวคือดีกว่ำกำรแยกทำง...แท้จริงท่ำนห

ญิงเสำดะฮฺ บินติ ซัมอะฮฺ 

เม่ือเธอมีอำยุมำกขึ้น และท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ตั้งใจจะแยกทำงกับเธอ 

และเธอก็ได้เจรจำกับท่ำน 

โดยให้คงสภำพกำรเป็นภรรยำไว้ 

และสละเวรของเธอแก่ท่ำนหญิง อำอิชะฮฺ 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ตกลง และคงเธอไว้เหมือนเดิม (ตัฟซีรฺ 

อิบนุกะษีรฺ : 2/406) 

          ค ำถำม เม่ือภรรยำเกลียดชังสำมี 

และไม่ต้องกำรที่จะเป็นภรรยำอีกต่อไป 

เธอจะท ำอย่ำงไร? 

          ตอบ อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ِهَما فِيَما  ِ فًََل ُجنَاَح َعلَيأ تُمأ أََلَّ يُِقيَما ُحدُودَ ٱَّللَّ ﴿فَإِنأ ِخفأ

تَدَتأ بِِهۗۦِ ﴾     [٢٢٩ ]البقرة:ٱفأ



 

 

ควำมว่ำ 

“หำกพวกเจ้ำกลัวว่ำเขำทั้งสองจะไม่สำมำร

ถด ำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮฺ 

ก็ไม่เป็นบำปอันใดแก่ทั้งสองในสิ่งที่เธอน ำ

มำไถ่ตัว” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 229) 

            อิบนุ กะษีรฺ กล่ำวว่ำ 

“เม่ือสำมีภรรยำเกิดควำมขัดแย้งกัน 

และภรรยำไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อสำมี 

และเธอมีควำมเกลียดชังสำมี 

และเธอไม่สำมำรถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้ว 

เธอสำมำรถที่จะเอำสินสอดที่สำมีเคยมอบใ

ห้แก่เธอมำไถ่ตัวได้ 

และไม่เป็นบำปอันใดแก่เธอที่จะจ่ำย 



 

 

และไม่เป็นบำปที่เขำจะตอบรับ” (ตัฟซีรฺ 

อิบนุ กะษีรฺ : 1/483) นี่คือกำรซื้อหย่ำ 

ค ำถำม เมื่อเธอขอแยกทำงกับสำมี 

โดยไม่มีอุปสรรคที่ได้รับกำรอนุโลม 

เธอจะได้รับโทษอย่ำงไร? 

          ค ำตอบ มีรำยงำนจำก เษำบำน 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่ำวว่ำ 

أَيَُّما اْمَرأَةٍ َسأَلَْت َزْوَجَها َطًلقاا فِي َغْيِر َما بَأٍْس فََحَراٌم »

 «ْلَجنَّةَعلَْيَها َرائَِحةُ ا

ควำมว่ำ 

“ภรรยำคนใดก็ตำมที่ขอให้สำมีหย่ำเธอ 

โดยที่ไม่มีมูลเหตุแห่งปัญหำใดๆ ดังนั้น 



 

 

กลิ่นของสวรรค์ย่อมเป็นที่ต้องห้ำมส ำหรับเ

ธอ” (บันทึกโดยอบู ดำวูด : 2226 

และอัตติรมิซีย์  : 1187) 

นั่นก็เพรำะว่ำกำรหย่ำร้ำง 

เป็นสิ่งอนุมัติที่อัลลอฮฺเกลียดชังยิ่ง 

และแท้จริงจะกระท ำเช่นนั้นได้ก็ต่อเม่ือมีคว

ำมจ ำเป็น หำกไม่มีควำมจ ำเป็นแล้ว 

ก็ย่อมเป็นสิ่งที่น่ำรังเกียจ 

เน่ืองจำกสิ่งเลวร้ำยต่ำงๆ 

ที่จะติดตำมมำ  ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัด 

และควำมจ ำเป็นที่ท ำให้ภรรยำหันไปพึ่งพำ

กำรหย่ำร้ำงนั้น 

คือกำรที่สำมีไม่ปฏิบัติหน้ำที่ของเขำที่พึงมี



 

 

ต่อเธอ โดยเธอได้รับควำมเดือดร้อน 

หำกยังอยู่ร่วมกันอีกต่อไป อัลลอฮฺตรัสว่ำ  

ٖنِۗ ﴾  َسٰ ِريُحۢ بِإِحأ ُروٍف أَوأ تَسأ  بَِمعأ
َساُكۢ    [٢٢٩]البقرة: ﴿فَإِمأ

ควำมว่ำ 

“จำกนั้นจงยับยั้งเธอไว้โดยชอบธรรม 

หรือปล่อยเธอไปด้วยดี” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ 

: 229) 

และอัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ُهٖرۖٗ فَإِن فَآُءو  بَعَِة أَشأ لُوَن ِمن ن َِسآئِِهمأ تََربُُّص أَرأ لَِّذيَن يُؤأ ﴿ ل ِ

ِحيٞم  َ َغفُوٞر رَّ َ  ٢٢٦فَإِنَّ ٱَّللَّ َق فَإِنَّ ٱَّللَّ لَٰ َوإِنأ َعَزُمواْ ٱلطَّ

   [٢٢٧  ،٢٢٦]البقرة: ﴾  ٢٢٧َسِميٌع َعِليٞم 

ควำมว่ำ 

“ส ำหรับผู้ที่สำบำนว่ำพวกเขำจะไม่มีเพศสั



 

 

มพันธ์กับภรรยำนั้น ให้มีกำรรอคอยสี่เดือน 

ถ้ำหำกพวกเขำกลับมำคืนดี 

(ในเวลำดังกล่ำว) 

แน่นอนอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษ 

ทรงเมตตำเสมอ 

และถ้ำหำกพวกเขำตัดสินใจหย่ำ 

แท้จริงอัลลอฮฺทรงได้ยิน ทรงรอบรู้” (อัล-

บะเกำะเรำะฮฺ : 226-227) 

 สิ่งทีส่ตรตีอ้งปฏิบตัเิมือ่สิ้นสภำพจำกกำรเป็

นภรรยำ 

            กำรแยกทำงระหว่ำงสำมีกับภรรยำ

นั้น มี 2 ประเภทด้วยกัน  



 

 

          หนึ่ง 

กำรแยกทำงกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 

          สอง กำรแยกทำงกันด้วยกำรตำย 

ในทั้งสองประเภทนี้ 

จ ำเป็นที่ภรรยำจะต้องอยู่ในอิดดะฮฺ 

          อิดดะฮฺ คือ 

ระยะเวลำกำรรอคอยตำมศำสนบัญญัติโดย

มีวัตถุประสงค์ คือ 

เพื่อให้เธอเป็นที่ต้องห้ำมมิให้แต่งงำน 

จนกว่ำกำรแต่งงำนเดิมจะจบสิ้นอย่ำงสมบูร

ณ์ และท ำให้มดลูกสะอำดจำกกำรตั้งครรภ์ 

เพื่อมิให้ชำยอื่นซึ่งมิใช่สำมีที่แยกทำงกับเธ

อมำมีเพศสัมพันธ์ 

เพรำะเป็นเหตุให้เกิดควำมคลุมเครือ 



 

 

และสับสนในกำรสืบตระกูล 

และในกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นเป็นกำรรักษำ

สิทธิ์ของกำรแต่งงำนที่ผ่ำนมำ 

และรักษำสิทธิ์ของสำมีที่แยกทำง 

(เพื่อให้สิทธิ์ในกำรคืนดี) 

และเพื่อให้ประจักษ์ถึงผลกระทบจำกกำรแ

ยกทำงกับสำมี 

 อดิดะฮมฺ ี4 ประเภท       

          ประเภทที่หนึ่ง สตรีที่ตั้งครรภ์ 

อิดดะฮฺของนำงคือกำรคลอด 

ไม่ว่ำในกรณีใดๆ 

จะเป็นกำรหย่ำที่มีสิทธิ์คืนดีหรือไม่มีสิทธิ์คื

นดีก็ตำม 



 

 

หรือแยกทำงกันโดยกำรเสียชีวิตของสำมี 

อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

َماِل  َحأ ُت ٱۡلأ َ ﴿َوأُْولَٰ لَُهنَّۚٓ َوَمن يَتَِّق ٱَّللَّ َن َحمأ أََجلُُهنَّ أَن يََضعأ

ا  رّٗ ِرهِۦ يُسأ عَل لَّهُۥ ِمنأ أَمأ    [٤]الطًلق : ﴾  ٤يَجأ

ควำมว่ำ “และบรรดำสตรีที่ตั้งครรภ์นั้น 

ก ำหนดเวลำของพวกเธอคือกำรคลอด” 

(อัฏ-เฏำะลำก : 4)  

          ประเภทที่สอง สตรีที่ถูกหย่ำ 

ซึ่งยังเป็นผู้ที่ยังมีประจ ำเดือน 

อิดดะฮฺของนำงคือ ต้องให้ผ่ำนประจ ำเดือน 

3 ครั้ง ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ثَةَ قُُرٓوٖءۚٓ ﴾  َن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلَٰ ُت يَتََربَّصأ
ُمَطلَّقَٰ ]البقرة: ﴿ َوٱلأ

٢٢٨]   



 

 

ควำมว่ำ “และบรรดำสตรีที่ถูกหย่ำนั้น 

พวกเธอจะรอคอยสำมกุรูอ์ 

ส ำหรับตัวของพวกเธอ” (อลั-บะเกำะเรำะฮฺ 

: 228) ค ำว่ำ “3 กุรูอ์” หมำยถึง 

ประจ ำเดือนมำ 3 ครั้ง  

          ประเภทที่สำม สตรีที่ไม่มีประจ ำเดือน 

ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 

ผู้เยำว์ที่ยังไม่มีประจ ำเดือน 

และสตรีที่มีอำยุมำกซึ่งหมดประจ ำเดือนแล้

ว 

            อัลลอฮฺได้แจกแจงอิดดะฮฺของทั้งสอ

งประเภทน้ี ด้วยโองกำรที่ว่ำ 

تُمأ فَِعدَّتُُهنَّ  تَبأ َمِحيِض ِمن ن َِسآِئُكمأ إِِن ٱرأ َن ِمَن ٱلأ ـ ِي يَئِسأ
ٓ ﴿ َوٱلَّٰ

َنۚٓ ﴾  ـ ِي لَمأ يَِحضأ
ٓ ُهٖر َوٱلَّٰ ثَةُ أَشأ    [٤]الطًلق : ثَلَٰ



 

 

ควำมว่ำ 

“และบรรดำภรรยำของพวกเจ้ำที่หมดหวังใ

นกำรมีประจ ำเดือนแล้ว 

และบรรดำผู้ที่ยังไม่มีประจ ำเดือน 

หำกพวกเจ้ำสงสัยอิดดะฮฺของพวกเธอ 

อิดดะฮฺของพวกนำงคือสำมเดือน” (อัฏ-

เฏำะลำก : 4)  

ประเภทที่สี่ สตรีที่สำมีเสียชีวิต 

อัลลอฮฺได้แจกแจงถึง อิดดะฮฺของพวกเธอ 

ด้วยโองกำรที่ว่ำ 

ا يَتَرَ  جّٗ َوٰ َن ِمنُكمأ َويَذَُروَن أَزأ َن بِأَنفُِسِهنَّ ﴿ َوٱلَِّذيَن يُتََوفَّوأ بَّصأ

اۖٗ ﴾  رّٗ ُهٖر َوَعشأ بَعَةَ أَشأ    [٢٣٤]البقرة: أَرأ

ควำมว่ำ 

“และบรรดำผู้ที่ตำยไปจำกพวกเจ้ำ 



 

 

และได้ทิ้งเหล่ำภรรยำไว้ 

พวกเธอจะรอคอยด้วยตัวของพวกเธอเป็นเ

วลำสี่เดือนกับสิบวัน” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 

234) 

อิดดะฮฺส ำหรับภรรยำที่สำมีเสียชีวิต 

(สี่เดือนสิบวัน) 

ครอบคลุมถึงสตรีที่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอแ

ล้วหรือไม่ก็ตำม เป็นผู้เยำว์หรือมีอำยุมำก 

แต่ไม่ครอบคลุมถึงสตรีที่ตั้งครรภ์ 

เน่ืองจำกอิดดะฮฺของเธอคือกำรคลอด (อัล-

ฮัดย์ อัน-นะบะวีย์ ของอิบนุลก็อยยิม : 

5/594-595)  

 ขอ้หำ้มส ำหรบัสตรทีีอ่ยูใ่นอิดดะฮฺ 



 

 

             1. กำรสูข่อเพือ่แตง่งำน 

          1.1 

สตรีที่อยู่ในอิดดะฮซึ่งมีสิทธิ์คืนดีได้ 

(คือกำรหย่ำหนึ่งหรือสองครั้งส ำหรับภรรยำ

ที่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแล้ว) 

ห้ำมมิให้สู่ขอเพื่อแต่งงำนโดยส ำนวนชัดถ้

อยชัดค ำหรือค ำที่เป็นนัย 

เน่ืองจำกเธอยังคงเป็นภรรยำ ดังน้ัน 

จึงไม่อนุญำตแก่คนใดที่จะสู่ขอเธอเพื่อแต่ง

งำน 

เพรำะเธอยังอยู่ในกำรครอบครองของสำมี 

         1.2 

สตรีที่อยู่ในอิดดะฮฺซึ่งไม่มีสิทธิ์คืนดี 

(เช่นหย่ำ 3 ครั้งหรือเสียชีวิต)  



 

 

ห้ำมมิให้สู่ขอโดยส ำนวนที่ชัดเจน 

แต่อนุญำตให้ใช้ส ำนวนที่เป็นนัย 

เน่ืองจำกอัลลอฮฺตรัสว่ำ 

بَِة ٱلن َِسآِء﴾  تُم بِهِۦ ِمنأ ِخطأ ضأ ُكمأ فِيَما َعرَّ ﴿ َوََل ُجنَاَح َعلَيأ

   [٢٣٥]البقرة: 

ควำมว่ำ 

“และไม่มีบำปใดอันแก่พวกเจ้ำในกำรสู่ขอ

หญิงด้วยถ้อยค ำที่เป็นนัย(ส ำหรับหญิงที่อยู่

ในอิดดะฮฺที่สำมีเสียชีวิต 

หรืออิดดะฮฺที่สำมีหย่ำ 3 ครั้ง)” (อัล-

บะเกำะเรำะฮฺ : 235) 

            และส ำนวนที่ชัดเจน 

คือกำรแสดงเจตจ ำนงในกำรแต่งงำนกับเธ

อ เช่นค ำว่ำ 



 

 

“ฉันต้องกำรจะแต่งงำนกับเธอ” 

เพรำะบำงทีเธออำจจะบอกว่ำหมดอิดดะฮฺแ

ล้ว 

ทั้งที่ในควำมเป็นจริงยังไม่หมดเพรำะเธอต้

องกำรแต่งงำน ซึ่งต่ำงกับส ำนวนที่เป็นนัย 

เน่ืองจำกไม่ได้บอกอย่ำงชัดเจนว่ำจะแต่งง

ำนกับเธอ ดังนั้น 

สิ่งที่เป็นข้อห้ำมก็จะไม่ตำมมำ 

และเนื่องจำกตำมควำมเข้ำใจจำกโองกำรนี้ 

(ในโองกำรนี้อนุญำตให้ใช้ส ำนวนที่เป็นนั

ย ดังนั้นเข้ำใจได้ว่ำห้ำมส ำนวนที่ชัดเจน)  

            ตัวอย่ำงของส ำนวนที่เป็นนัย 

เช่นค ำว่ำ 

“แท้จริงฉันปรำรถนำผู้ที่มีลักษณะเหมือนเธ



 

 

อ” และอนุญำตให้สตรีที่อยู่ใน 

อิดดะฮฺซึ่งไม่มีสิทธิ์คืนดีตอบรับกำรสู่ขอที่เป็

นนัยด้วยส ำนวนที่เป็นนัย 

และไม่อนุญำตให้เธอตอบรับกำรขอที่ชัดเจ

น 

และสตรีที่อยู่ในอิดดะฮฺซึ่งคืนดีได้น้ันไม่อนุ

ญำตให้ตอบรับกำรสู่ขอ 

ไม่ว่ำจะเป็นส ำนวนที่ชัดเจนหรือส ำนวนที่เ

ป็นนัยก็ตำมที 

             2. 

ไมอ่นญุำตแตง่งำนสตรทีีอ่ยูใ่นอิดดะฮใฺหแ้

กช่ำยอืน่ทีไ่มใ่ช่สำมีคนเดมิ 

            อัลลอฮฺตรัสว่ำ 



 

 

دَةَ ٱلن َِكاحِ َحتَّ 
ِزُمواْ ُعقأ ﴾ ﴿َوََل تَعأ ُب أََجلَهُۚۥٓ ِكتَٰ لَُغ ٱلأ ]البقرة: ٰى يَبأ

٢٣٥]   

ควำมว่ำ 

“และพวกเจ้ำอย่ำได้ตัดสินใจจัดกำรแต่งงำ

น จนกว่ำจะบรรลุเวลำที่ถูกก ำหนดไว้ 

(คือหมดเวลำของอิดดะฮฺ)” (อัล-

บะเกำะเรำะฮฺ : 235) 

            อิบนุ กะษีรฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวในตัฟซีรฺ (1/509) ว่ำ 

“หมำยถึงพวกเจ้ำอย่ำได้จัดกำรแต่งงำน 

จนกว่ำอิดดะฮฺจะหมดเสียก่อน 

แท้จริงปวงปรำชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำกำร

แต่งงำนในช่วงเวลำของอิดดะฮฺนั้นใช้ไม่ไ

ด้” 



 

 

          เกร็ดควำมรู้ 2 ประกำร 

          หนึ่ง 

สตรีที่ถูกหย่ำก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์จะไม่มี

อิดดะฮฺใดๆ ส ำหรับเธอ 

            อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

تُُموُهنَّ ِمن  ِت ثُمَّ َطلَّقأ ِمنَٰ ُمؤأ تُُم ٱلأ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نََكحأ ﴿ يَٰ

تَدُّونََهاۖٗ ﴾  ِهنَّ ِمنأ ِعدَّٖة تَعأ ِل أَن تََمسُّوُهنَّ فََما لَُكمأ َعلَيأ قَبأ

   [٤٩]اۡلحزاب : 

ควำมว่ำ “โอ้บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย 

เม่ือพวกเจ้ำได้สมรสกับบรรดำหญิงผู้ศรัทธ

ำ 

ต่อมำพวกเจ้ำได้หย่ำพวกเธอก่อนที่จะมีเพ

ศสัมพันธ์กับพวกเธอ 



 

 

ดังนั้นจะไม่มีสิทธิ์ส ำหรับพวกเจ้ำที่จะนับอิด

ดะฮฺใดๆ ต่อพวกเธอ” (อัล-อะห์ซำบ : 49) 

            อิบนุ กะษีรฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวในตัฟซีรฺ (5/479) ว่ำ 

“นี่เป็นสิ่งที่ปวงปรำชญ์มีควำมเห็นพ้องกันว่

ำ 

แท้จริงสตรีที่ถูกหย่ำก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์

นั้นก็ไม่มีอิดดะฮฺใดๆ ต่อเธอ 

เธอจะไปแต่งงำนได้ทันทีกับใครก็ได้ตำมที่เ

ธอประสงค์"  

สอง สตรีที่ถูกหย่ำก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ 

แต่ได้มีกำรก ำหนดสินสมรสหรือมะฮัรฺแก่เธ

อแล้วเธอมีสิทธิ์ได้รับครึ่งหนึ่ง 

และสตรีใดที่ไม่ได้มีกำรก ำหนดสินสมรสให้



 

 

แก่เธอ เธอมีสิทธิ์ได้รับของปลอบใจ 

ด้วยสิ่งที่สำมีหำได้อย่ำงสะดวก เช่น 

เครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ 

            และสตรีที่ถูกหย่ำหลังจำกมีเพศสัม

พันธ์แล้ว เธอมีสิทธิ์ได้รับสินสมรสทั้งหมด 

อัลลอฮฺตรัสว่ำ 

تُُم ٱلن َِسآَء َما لَمأ تََمسُّوُهنَّ أَوأ  ُكمأ إِن َطلَّقأ ﴿ َلَّ ُجنَاَح َعلَيأ

ُموِسعِ قَدَُرهُۥ 
 َوَمت ِعُوُهنَّ َعلَى ٱلأ

ِرُضواْ لَُهنَّ فَِريَضةّٗۚٓ تَفأ

ِسنِ  ُمحأ ُروِفۖٗ َحقًّا َعلَى ٱلأ َمعأ ا بِٱلأ عَۢ تِِر قَدَُرهُۥ َمتَٰ ُمقأ يَن َوَعلَى ٱلأ

تُمأ  ٢٣٦ ِل أَن تََمسُّوُهنَّ َوقَدأ فََرضأ تُُموُهنَّ ِمن قَبأ َوِإن َطلَّقأ

 ﴾ تُمأ ُف َما فََرضأ    [٢٣٧-٢٣٦]البقرة: لَُهنَّ فَِريَضةّٗ فَنِصأ

ควำมว่ำ “ไม่มีบำปอันใดส ำหรับพวกเจ้ำ 

หำกพวกเจ้ำได้หย่ำสตรี 

ตรำบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับพวกเธอ 



 

 

หรือยังมิได้ก ำหนดสินสมรสให้แก่พวกเธอ 

และพวกเจ้ำจงมอบสิ่งปลอบใจให้แก่พวกเธ

อ ใครที่มั่งมีก็ให้ตำมควำมสำมำรถของเขำ 

และผู้ยำกจนก็ให้ตำมควำมสำมำรถของเข

ำ เป็นกำรมอบให้โดยชอบธรรม 

เป็นหน้ำที่ของคนมีคุณธรรมทั้งหลำย 

และหำกพวกเจ้ำได้หย่ำก่อนที่จะมีเพศสัมพั

นธ์กับพวกเธอ 

ในขณะที่พวกเจ้ำได้ก ำหนดสินสมรสแก่พว

กเธอแล้ว 

ดังนั้นจงจ่ำยครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจ้ำได้

ก ำหนด” (อัล-บะเกำะเรำะฮฺ : 236-

237)           



 

 

            หมำยควำมว่ำไม่มีบำปอันใดส ำหรั

บพวกเจ้ำในกำรหย่ำภรรยำก่อนที่จะมีเพศ

สัมพันธ์ และก่อนก ำหนดสินสมรส 

ถึงแม้ในกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงค

วำมเจ็บปวดแก่เธอก็ตำม 

แท้จริงแล้วควรจะทดแทนด้วยสิ่งปลอบใจ 

และนั่นก็คือตำมสภำพของสำมี 

ขัดสนหรือมั่งมี ก็ให้ปฏิบัติกันตำมจำรีต 

หลังจำกนั้น 

อัลลอฮฺได้กล่ำวถึงภรรยำที่มีกำรก ำหนดสิน

สมรสแก่เธอแล้ว 

โดยที่พระองค์ทรงสั่งใช้ให้สำมีมอบครึ่งหนึ่

งของสินสมรสให้แก่เธอ 



 

 

            อิบนุ กะษีรฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวในตัฟซีรฺ (1/512 ) ว่ำ 

“กำรแบ่งสินสมรสออกเป็นสองส่วน -

ในกรณีเช่นนี้- 

เป็นเรื่องที่ปวงปรำชญ์เห็นพ้องกันโดยไม่มี

กำรขัดแย้งอันใด”  

             3. 

หำ้สิ่งตอ้งหำ้มส ำหรับสตรซีึง่อยู่ในอิดดะฮจฺ

ำกกำรตำยของสำมซีึ่งเรยีกว่ำ “อลั-หดิำด” 

(กำรไวทุ้กข)์ 

          หนึ่ง เครื่องหอมทุกชนิด 

(ส ำหรับกำรแต่งตัว 

ไม่ใช่เครื่องหอมเพื่อท ำควำมสะอำด) 

ดังนั้น เธอจะไม่ใช้เครื่องหอมตำมร่ำงกำย 



 

 

เสื้อผ้ำ และเธอจะไม่ใช้สิ่งที่ถูกท ำให้หอม 

เน่ืองจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «َوََل تََمسُّ ِطيباا»

ควำมว่ำ “และเธอจะไม่แตะต้องน้ ำหอม” 

(บันทึกโดยอบู ดำวูด : 2299) 

          สอง 

กำรประดับประดำตำมเรือนร่ำงของเธอ 

ดังนั้นห้ำมมิให้เธอย้อมด้วยใบเทียน 

และกำรตกแต่งทุกประเภท เช่น 

กำรทำขอบตำ กำรย้อมสีของผิวหนัง 

นอกจำกภำวะควำมจ ำเป็นที่จะต้องทำขอบ

ตำเพื่อกำรรักษำเยียวยำเท่ำนั้น 

มิใช่เพื่อกำรตกแต่ง 



 

 

เธอสำมำรถที่จะทำขอบตำได้ในเวลำค่ ำคืน

และลบออกในเวลำกลำงวัน 

และไม่เป็นไรที่เธอจะรักษำตำของเธอด้วยสิ่

งอื่น 

ซึ่งไม่ใช่ยำทำขอบตำจำกสิ่งที่ไม่ใช่เครื่อง

ประดับ  

          สำม 

กำรประดับประดำด้วยเสื้อผ้ำชนิดต่ำงๆ 

จำกสิ่งที่ถูกท ำขึ้นมำเพื่อกำรตกแต่ง 

และเธอจะใส่เสื้อผ้ำตำมที่สวมใส่กันตำมปก

ติ ไม่มีกำรตกแต่งใดๆ 

และไม่กำรเจำะจงสีใดเป็นกำรเฉพำะ  

          สี่ กำรสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

แม้กระทั่งแหวน 



 

 

          ห้ำ 

อำศัยบ้ำนหลังอื่นจำกบ้ำนที่เธออำศัยอยู่ข

ณะสำมีเสียชีวิต 

และเธอจะไม่ย้ำยไปอยู่ที่อื่น 

นอกจำกจะมีข้อผ่อนปรนตำมศำสนบัญญัติ

เท่ำนั้น ไม่ออกไปเยี่ยมคนป่วย 

เยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญำติใกล้ชิด 

และอนุญำตให้เธอออกไปในเวลำกลำงวันเ

พื่อท ำธุระต่ำงๆ ที่จ ำเป็นได้ และสิ่งอื่นๆ 

ที่ศำสนำอนุมัติก็สำมำรถท ำได้ 

            อิบนุลก็อยยิม เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ “เธอจะไม่ถูกห้ำมจำกกำรตัดเล็บ 

ขจัดขนรักแร้ 

โกนขนที่ศำสนำส่งเสริมให้โกน 



 

 

และไม่ถูกห้ำมจำกกำรอำบน้ ำด้วยน้ ำใบพุท

รำและหวีผมด้วยน้ ำใบพุทรำ" (อัล-ฮัดย์ 

อัน-นะบะวีย์ : 5/507) 

            ชัยคุลอิสลำม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ กล่ำวว่ำ 

“และอนุญำตให้เธอรับประทำนทุกสิ่งทุกอย่

ำงที่อัลลอฮฺอนุมัติ เช่น ผลไม้ เนื้อ 

และเช่นเดียวกันอนุญำตให้ดื่มทุกสิ่งที่อนุมั

ติ... 

และไม่เป็นที่ต้องห้ำมแก่เธอในกำรกระท ำง

ำนหนึ่งงำนใดจำกกำรงำนที่อนุมัติ เช่น 

กำรปักถักร้อย กำรตัดเย็บ กำรทอ และอื่นๆ 

จำกงำนทั่วไปของสตรี 

และอนุญำตให้เธอกระท ำสิ่งอื่นๆ 



 

 

ที่อนุมัติแก่เธอในช่วงที่ไม่มีอิดดะฮฺ เช่น 

กำรพูดกับผู้ชำยที่เธอมีควำมจ ำเป็นจะต้อง

พูดกับเขำ 

โดยเธออยู่ในสภำพที่ปกปิดมิดชิด 

และกำรกระท ำอื่นๆ 

และสิ่งที่ฉันได้กล่ำวถึงนี้ 

คือแนวทำงของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งเหล่ำภริยำของบรรดำเศำะหำบะฮฺได้ปฏิ

บัติกันเมื่อเหล่ำสำมีของพวกเธอได้เสียชีวิต

” (มัจญ์มูอฺ ฟะตำวำ : 34/27-28)  

ส่วนสิ่งที่ชำวบ้ำนทั่วๆ ไปกล่ำวว่ำ 

แท้จริงเธอจะต้องปกปิดใบหน้ำไม่ให้ดวงจั

นทร์ได้เห็น โดยกำรไม่ขึ้นไปบนดำดฟ้ำ 



 

 

ไม่ให้พูดกับผู้ชำย 

ปิดหน้ำไม่ให้มะห์ร็อมของเธอได้เห็น 

และอื่นๆ 

ทั้งหมดน้ันไม่มีหลักฐำนรับรองแต่ประกำรใ

ด วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

 บทที ่10 

วำ่ดว้ยกำรรักษำเกยีรตแิละควำมบรสิุทธิข์อ

งสตร ี

 1. 

สตรตีอ้งลดสำยตำและรกัษำอวยัวะเพศเชน่

เดยีวกบัผูช้ำย 

     อัลลอฮฺ ตรัสว่ำ 



 

 

فَُظواْ فُُروَجُهمأۚٓ  ِرِهمأ َويَحأ َصٰ واْ ِمنأ أَبأ ِمنِيَن يَغُضُّ ُمؤأ لأ ﴿ قُل ل ِ

نَعُوَن  َ َخبِيُرۢ بَِما يَصأ َكٰى لَُهمأۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ ِلَ  أَزأ
َوقُل  ٣0ذَٰ

نَ  ُضضأ ِت يَغأ ِمنَٰ ُمؤأ لأ ﴾  ل ِ َن فُُروَجُهنَّ فَظأ ِرِهنَّ َويَحأ َصٰ ِمنأ أَبأ

   [٣١-٣0]النور : 

ควำมว่ำ 

“จงกล่ำวแก่บรรดำผู้ศรัทธำชำยเถิด 

ให้ลดสำยตำของพวกเขำและรักษำอวัยวะเ

พศของพวกเขำ 

นั่นเป็นควำมบริสุทธิ์ยิ่งส ำหรับพวกเขำ 

แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขำกระ

ท ำ และจงกล่ำวแก่บรรดำผู้ศรัทธำหญิงเถิด 

ให้พวกเธอลดสำยตำของพวกเธอ 

และรักษำอวัยวะเพศของพวกเธอ” (อัน-นูรฺ 

: 30-31) 



 

 

            ชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในตัฟซีรฺของท่ำน (อัฎวำอ์ อัล-

บะยำน : 6/186-187) ว่ำ 

“อัลลอฮฺได้สั่งใช้บรรดำผู้ศรัทธำทั้งชำยแล

ะหญิง ให้ลดสำยตำและรักษำอวัยวะเพศ 

สิ่งที่จัดอยู่ในกำรรักษำอวัยวะเพศด้วยก็คือ

กำรรักษำให้พ้นจำกกำรผิดประเวณี 

กำรมีเพศสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ชำยกับผู้ชำยด้ว

ยกัน หรือผู้หญิงกับผู้หญิง 

และรักษำให้พ้นจำกกำรน ำมำแสดงและเปิ

ดเผยแก่ผู้คน...และอัลลอฮฺได้สัญญำแก่ผู้ช

ำยและผู้หญิงที่ปฏิบัติตำมบัญชำของพระอง

ค์ในโองกำรนี้ ว่ำจะได้รับกำรอภัยโทษ 

และกำรตอบแทนรำงวัลอันใหญ่หลวง 

เม่ือเขำได้ลดสำยตำและรักษำอวัยวะเพศพ



 

 

ร้อมกับกระท ำสิ่งต่ำงๆ 

ที่ได้กล่ำวไว้ในโองกำรนี้ 

ِلِميَن  ُمسأ نِتِيَن ﴿ إِنَّ ٱلأ قَٰ ِت َوٱلأ ِمنَٰ ُمؤأ ِمنِيَن َوٱلأ ُمؤأ ِت َوٱلأ ِلَمٰ ُمسأ َوٱلأ

ِت  بَِرٰ بِِريَن َوٱلصَّٰ ِت َوٱلصَّٰ ِدقَٰ ِدقِيَن َوٱلصَّٰ ِت َوٱلصَّٰ نِتَٰ قَٰ َوٱلأ

ِت  قَٰ ُمتََصد ِ قِيَن َوٱلأ ُمتََصد ِ ِت َوٱلأ ِشعَٰ َخٰ ِشِعيَن َوٱلأ َخٰ َوٱلأ

ِت َوٱ ئَِمٰ ٓ ئِِميَن َوٱلصَّٰ ٓ ِت َوٱلصَّٰ ِفَظٰ َحٰ ِفِظيَن فُُروَجُهمأ َوٱلأ َحٰ لأ

ا  را ِفَرةّٗ َوأَجأ غأ ُ لَُهم مَّ ِت أََعدَّ ٱَّللَّ ِكَرٰ ا َوٱلذَّٰ َ َكثِيرّٗ ِكِريَن ٱَّللَّ
َوٱلذَّٰ

ا     [٣٥]اۡلحزاب : ﴾  ٣٥َعِظيمّٗ

ควำมว่ำ “แท้จริง 

บรรดำชำยและหญิงมุสลิมที่สวำมิภักดิ์ต่อ 

อัลลอฮฺ บรรดำมุอ์มินผู้ศรัทธำชำยและหญิง 

บรรดำผู้เชื่อฟังอัลลอฮฺชำยและหญิง 

บรรดำผู้สัจจะชำยและหญิง 

บรรดำผู้อดทนชำยและหญิง 

บรรดำผู้ย ำเกรงทั้งชำยและหญิง 



 

 

บรรดำผู้ท ำทำนทั้งชำยและหญิง 

บรรดำผู้ถือศีลอดชำยและหญิง 

บรรดำชำยและหญิงที่รักษำอวัยวะเพศของ

พวกเขำ 

และบรรดำชำยและหญิงที่ร ำลึกถึงอัลลอฮฺอ

ย่ำงมำกมำย 

อัลลอฮฺนั้นได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเข

ำ ซึ่งกำรอภัยโทษ 

และผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (อัล-อะห์ซำบ 

: 35) 

            ค ำกล่ำวของชัยค์ที่ว่ำ 

“ผู้หญิงกับผู้หญิง” หมำยถึง 

กำรมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงกับผู้หญิงด้วย

กำรถูไถ 



 

 

และนั่นเป็นกำรกระท ำที่เป็นบำปใหญ่ 

สมควรที่ผู้กระท ำทั้งสองต้องได้รับกำรลงโ

ทษเพื่อเป็นกำรอบรมสั่งสอน 

            อิบนุ กุดำมะฮฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ “เม่ือผู้หญิงสองคนท ำกำรถูไถกัน 

เธอทั้งสองก็ผิดประเวณี ซึ่งจะถูกสำปแช่ง 

เน่ืองจำกมีกำรรำยงำนจำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «أَتَْت اْلَمْرأَةُ اْلَمْرأَةَ ، فَُهَما َزانِيَتَانِ  إذَا»

ควำมว่ำ “เม่ือผู้หญิงสมสู่กับผู้หญิงด้วยกัน 

เธอทั้งสองก็เป็นผู้ผิดประเวณี” 

ทั้งสองจะต้องถูกตะอฺซีรฺ(โทษตำมกำรพิจำร

ณำของผู้พิพำกษำ) 

เน่ืองจำกเป็นกำรผิดประเวณีที่ไม่มีโทษถูก



 

 

ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ” (อิบนุ กุดำมะฮฺ : 

8/198)  

จงหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่น่ำรังเกียจเช่นนี้เถิ

ด โอ้สตรีผู้ศรัทธำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรรดำหญิงสำว  

ส่วนกำรลดสำยตำนั้น อิบนุล ก็อยยิม 

เรำะหิมะฮุลลอฮฺ กล่ำวว่ำ “กำรจ้องมองน้ัน 

จะเป็นปัจจัยน ำไปสู่ควำมใคร่ 

กำรยับยั้งสำยตำจำกกำรมองเป็นแก่นของ

กำรรักษำอวัยวะเพศ ดังนั้น 

ผู้ใดปล่อยสำยตำของเขำ 

เขำย่อมน ำตัวของเขำเองสู่ควำมหำยนะ 

และแท้จริง ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวว่ำ “โอ้ 



 

 

อะลีย์ เอ๋ย ท่ำนอย่ำได้มองซ้ ำ 

เพรำะแท้จริงแล้ว 

สิทธิของท่ำนคือกำรมองครั้งที่หนึ่งเท่ำนั้น” 

ซึ่งหมำยถึง 

กำรมองอย่ำงกะทันหันโดยไม่ตั้งใจ 

และในอัล-มุสนัดของอะห์มัด ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัมกล่ำวว่ำ 

“กำรมองเป็นลูกศรหนึ่งซึ่งอำบยำพิษ 

จำกบรรดำลูกศรของอิบลีส...” 

และกำรมองนั้นเป็นที่มำของควำมวิบัติต่ำง

ๆ ที่ประสบกับผู้คน 

เพรำะกำรมองจะท ำให้เกิดกำรจินตนำกำร 

กำรจินตนำกำรจะท ำให้เกิดควำมคิด 

จำกนั้นควำมคิดท ำให้เกิดควำมใคร่ 

ควำมใคร่จะท ำให้เกิดควำมต้องกำร 



 

 

หลังจำกนั้นมันจะกลำยเป็นควำมตั้งใจที่มุ่ง

มั่น 

แล้วจะเกิดกำรกระท ำอย่ำงแน่นอน  ตรำบใ

ดที่ไม่มีสิ่งหักห้ำม และด้วยเหตุนี้ 

จึงมีสุภำษิตว่ำ 

กำรอดทนในกำรลดสำยตำนั้น 

ง่ำยกว่ำกำรอดทนในควำมเจ็บปวดของสิ่ง

ที่จะตำมมำ” (อัล-ญะวำบ อัล-กำฟีย์ : 

129-130) 

ดังนั้น โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

จ ำเป็นที่เธอจะต้องลดสำยตำไม่ไปมองผู้ชำ

ย ไม่มองรูปภำพต่ำงๆ 

ที่น ำพำสู่ควำมวิบัติซึ่งมีอยู่ในวำรสำรบำงฉ

บับ ตำมจอโทรทัศน์ หรือวีดีโอ -



 

 

แล้วเธอจะปลอดภัยจำกบั้นปลำยที่ชั่วช้ำ 

มำกต่อมำกแล้วที่กำรมองได้น ำพำควำมโศ

กเศร้ำมำให้ผู้มอง 

และไฟกองใหญ่นั้นมักเริ่มมำจำกสะเก็ดไฟ 

 2. กำรออกหำ่งจำกกำรฟงัเพลงและดนตร ี 

            อิบนุลก็อยยิม เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 

“และส่วนหนึ่งจำกเล่ห์กลของชัยฏอนมำรร้

ำยที่น ำมำหลอกผู้ที่มีควำมรู้น้อย 

คนเบำปัญญำ และผู้ไม่เคร่งครัดศำสนำ 

และที่น ำมำใช้จับหัวใจของพวกผู้ที่โง่เขลำ 

และผู้ก่อควำมเสื่อมเสีย 

คือกำรฟังเสียงโห่ร้อง กำรตบมือ 

กำรร้องเพลงที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่ำงๆ 



 

 

ที่ต้องห้ำม 

ซึ่งกีดกั้นเป็นอุปสรรคไม่ให้อัลกุรอำนทะลุเ

ข้ำไปในหัวใจ 

และท ำให้หัวใจจมปลักอยู่กับกำรฝ่ำฝืน 

และอบำยมุขต่ำงๆ 

ดนตรีเป็นบทสวดของชัยฏอนมำรร้ำย 

เป็นก ำแพงกั้นระหว่ำงมนุษย์กับอัลลอฮฺ 

เป็นเวทมนต์กล่อมเป่ำน ำไปสู่กำรมีเพศสัมพั

นธ์ระหว่ำงชำยกับชำยและกำรผิดประเวณี

กับต่ำงเพศ ด้วยเสียงเพลงนี้ 

ผู้มีควำมใคร่อันชั่วช้ำจะได้สมหวังกับคนที่เ

ขำหลงใหล ... 

ส่วนกำรฟังเพลงจำกสตรีหรือชำยหนุ่มรูปห

ล่อนั้นเป็นบำปที่ใหญ่ยิ่ง 

และท ำให้เกิดควำมเสื่อมเสียในศำสนำเป็น



 

 

อย่ำงมำก... และไม่มีข้อกังขำเลยว่ำ 

แท้จริง ทุกคนที่มีควำมหึงหวงนั้น 

เขำจะให้ครอบครัวของเขำห่ำงไกลจำกกำ

รฟังเพลงเหมือนกับที่ต้องกำรให้พวกเธอออ

กห่ำงสำเหตุต่ำงๆ ที่น่ำระแวง ... 

และเป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 

แท้จริงเมื่อผู้ชำยเข้ำหำสตรีด้วยควำมยำก

ล ำบำก 

เขำก็จะพยำยำมให้เธอได้รับฟังเสียงเพลง 

เพื่อว่ำเธอนั้นจะได้ใจอ่อน 

ทั้งนี้เนื่องจำกสตรีจะมีควำมรู้สึกต่อเสียงต่ำ

งๆ อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น 

เม่ือเสียงนั้นเป็นเสียงเพลง 

ควำมรู้สึกของเธอก็จะเกิดขึ้นด้วยสองทำงด้

วยกัน 



 

 

กล่ำวคือทำงด้ำนเสียงและด้ำนควำมหมำย

ของมัน ... 

เม่ือเสียงเพลงถูกประกอบด้วยกลอง 

ควำมเป็นสำว 

และกำรเต้นร ำอย่ำงอ่อนช้อย 

แล้วหำกสตรีนั้นได้ตั้งครรภ์เพรำะเพลง 

แน่นอน 

เธอย่อมตั้งครรภ์ด้วยเสียงเพลงเช่นน้ี 

ขอสำบำนต่ออัลลอฮฺ 

มำกต่อมำกแล้วที่สตรีต้องเป็นโสเภณีเพรำะ

เสียงเพลง”  

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

จงย ำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิดและจงระวังโรคร้ำ

ยเยี่ยงนี้ น่ันคือกำรฟังเพลงต่ำงๆ 



 

 

ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มของบรรดำมุสลิมด้วย

ควำมหลำกหลำยของสื่อและรูปแบบ 

ซึ่งท ำให้หญิงสำวจ ำนวนมำกที่รู้ไม่เท่ำทัน 

ได้สั่งซื้อจำกแหล่งผลิตและส่งมอบให้เป็นข

องขวัญในกลุ่มพวกเธอซึ่งกันและกัน 

 3. 

กำรไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงโดยไมม่ีมะหร์อ็ม 

            ช่องทำงหนึ่งที่จะรักษำอวัยวะเพศ 

คือห้ำมมิให้สตรีเดินทำงโดยไม่มีมะห์ร็อม 

ซึ่งคอยปกป้องคุ้มกันเธอจำกพวกเกะกะเกเ

รและคนชั่วทั้งหลำย 

ดังมีหะดีษที่เชื่อถือได้รำยงำนว่ำ 

ไม่อนุญำตให้สตรีเดินทำงโดยปรำศจำกมะ

ห์ร็อม เช่น รำยงำนจำกท่ำนอิบนุ อุมัรฺ 



 

 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

 «فُِر اْلَمْرأَةُ ثًََلثاا إَِلَّ َوَمعََها ذُو َمْحَرمٍ ََل تَُسا»

ควำมว่ำ 

“สตรีจะไม่เดินทำงเป็นเวลำสำมวัน 

นอกจำกจะต้องพร้อมกับมะห์ร็อมเท่ำนั้น” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1862 และมุสลิม : 

1338)  

            จำกอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ “ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ห้ำมมิให้สตรีเดินทำงในระยะเวลำสองวัน...

.” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1864 

และมุสลิม : 3249) 



 

 

            จำกอบู ฮุร็อยเรำะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ  

« ِ  َواْليَْوِم اْْلِخِر أَْن تَُسافَِر ََل يَِحلُّ َِلْمَرأَةٍ تُْؤِمُن بِاَّلَلَّ

  «َمِسيَرةَ يَْوٍم َولَْيلٍَة إَلَّ َوَمعََها ُحْرَمةٌ 

ควำมว่ำ 

“ไม่อนุญำตให้สตรีที่ศรัทธำต่ออัลลอฮฺและ

วันปรโลกเดินทำงในระยะทำงวันกับคืน 

นอกจำกต้องพร้อมกับมะห์ร็อมของเธอเท่ำ

นั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 1088 

และมุสลิม : 3249) 

            กำรก ำหนดระยะเวลำในหะดีษต่ำง

ๆ สำมวัน สองวัน และหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนั้น 

เป้ำหมำยคือ 



 

 

ตำมสภำพของพำหนะกำรเดินทำงในสมัยนั้

น เดินทำงด้วยเท้ำและยำนพำหนะต่ำงๆ 

และควำมแตกต่ำงของหะดีษในกำรก ำหนด

เวลำ สำมวัน สองวัน หรือวันกับคืน 

หรือที่น้อยกว่ำนั้น -

บรรดำผู้รู้ได้ตอบชี้แจงว่ำ 

ส ำนวนของหะดีษไม่ใช่เป้ำหมำย 

แต่เป้ำหมำยคือทุกสภำพที่ถูกเรียกว่ำเป็นก

ำรเดินทำง ดังนั้น 

สตรีจึงถูกห้ำมเดินทำงโดยปรำศจำกมะห์ร็อ

ม 

อิมำม อัน-นะวะวีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในกำรอธิบำยหะดีษของอิมำมมุ

สลิมว่ำ “บทสรุป 



 

 

คือทุกสิ่งที่ถูกเรียกว่ำกำรเดินทำงนั้น 

สตรีถูกห้ำมไม่ให้เดินทำงโดยไม่มีสำมี 

หรือไม่มีมะห์ร็อมเดินทำงไปด้วย 

ไม่ว่ำกำรเดินทำงสำมวัน สองวัน หนึ่งวัน 

สิบสองไมล์ หรืออื่นๆ 

เน่ืองจำกในรำยงำนของอิบนุ อับบำส 

ไม่ได้ก ำหนดเวลำ 

ซึ่งเป็นรำยงำนสุดท้ำยของอิมำมมุสลิม 

(สตรีจะไม่เดินทำงโดยไม่มีมะห์ร็อม) 

และรำยงำนนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่เรียกว่ำเดิน

ทำง” วัลลอฮุอะอฺลัม (ชัรห์ เศำะฮีหฺ มุสลิม : 

9/103) 

            ส่วนผู้ที่ชี้ขำดว่ำ 

อนุญำตให้สตรีเดินทำงไปกับหมู่คณะของส



 

 

ตรี เพื่อประกอบพิธีหัจญ์ภำคบังคับนั้น 

ขัดแย้งกับค ำสอนของท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อิมำมอัล-

ค็อฏฏอบียฺ ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ 

(มะอำลิมุสสุนัน : 2/276-277) 

คู่กับตะฮฺซีบของอิบนุลก็อยยิมว่ำ 

“แท้จริงท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ห้ำมเธอไม่ให้เดินทำงนอกจำกจะต้องมีผู้

ชำยที่เป็นมะห์ร็อมพร้อมกับเธอด้วย 

ดังนั้นกำรอนุญำตให้เธอเดินทำงไปประกอ

บพิธีหัจญ์โดยไม่มีเงื่อนไขตำมที่ท่ำนเรำะสู

ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วำงไว้นั้น 

เป็นสิ่งที่ค้ำนกับแบบอย่ำงของท่ำน 

ต่อมำเม่ือกำรออกไปของเธอโดยที่ไม่มีมะห์



 

 

ร็อมเป็นกำรฝ่ำฝืน 

ก็ย่อมไม่อนุญำตให้บังคับเธอเพื่อกำรท ำหัจ

ญ์ 

นั่นคือกำรเชื่อฟังภักดีซึ่งน ำไปสู่กำรฝ่ำฝืน” 

            ฉัน(ผู้เขียน)ขอกล่ำวว่ำ 

พวกเขำเหล่ำนั้นไม่ได้ชี้ขำดว่ำอนุญำตให้

สตรีเดินทำงโดยไม่มีมะห์ร็อมในทุกกรณีไม่ 

และแท้จริงแล้วพวกเขำอนุญำตให้เธอกระ

ท ำเช่นนั้นได้เฉพำะกรณีประกอบพิธีหัจญ์ภ

ำคบังคับเท่ำนั้น 

            อิมำม อัน-นะวะวีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 

“ไม่อนุญำตให้เธอเดินทำงไปประกอบพิธีหั

จญ์ภำคสมัครใจ ไปท ำกำรค้ำ 



 

 

กำรเยี่ยมเยียน และอื่นๆ 

นอกจำกจะต้องมีมะห์ร็อมเท่ำนั้น” (อัล- 

มัจญ์มูอฺ : 8/249) 

            ดังนั้น 

ผู้ที่ปล่อยให้สตรีในสมัยนี้เดินทำงโดยที่ไม่

มี มะห์ร็อมเดินทำงไปด้วยนั้น 

ไม่มีผู้รู้คนใดที่ได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือ 

มีควำมเห็นสอดคล้องกับคนเหล่ำนั้น 

            ส่วนค ำพูดของพวกเขำที่ว่ำ 

“แท้จริงมะห์ร็อมของเธอจะให้เธอโดยสำรเ

ครื่องบินไป 

หลังจำกนั้นจะมีมะห์ร็อมอีกคนมำต้อนรับเมื่

อถึงปลำยทำง 

เพรำะว่ำเครื่องบินนั้นมีควำมปลอดภัย 



 

 

ตำมกำรอ้ำงของพวกเขำอันเน่ืองจำกมีผู้โด

ยสำรชำยและหญิงเป็นจ ำนวนมำก” 

เรำก็จะตอบแก่พวกเขำว่ำ “มิได้เป็นเช่นนั้น 

เครื่องบินน้ันอันตรำยที่สุด 

เพรำะว่ำผู้โดยสำรจะปะปนกัน 

เธออำจจะนั่งอยู่ใกล้กับผู้ชำย 

และบำงทีอำจจะมีเหตุกำรณ์ท ำให้เครื่องบิ

นต้องเปลี่ยนทิศทำงบินไปทำงสนำมบินอื่น 

ดังนั้น ก็จะไม่มีคนที่มำต้อนรับเธอ 

ท้ำยสุดเธอก็จะต้องตกอยู่ในภำวะอันตรำย 

และจะเป็นอย่ำงไร 

เม่ือสตรีอยู่ในประเทศที่เธอไม่รู้จัก 

และไม่มีมะห์ร็อม” 

 4. หำ้มชำยหญงิอยูก่ันตำมล ำพงั 



 

 

            และแนวทำงหนึ่งที่จะรักษำอวัยวะเ

พศคือห้ำมมิให้สตรีอยู่ตำมล ำพังกับชำยที่ไ

ม่ใช่มะห์ร็อมของเธอ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่ำวไว้ว่ำ 

ِ َواْليَْوِم اْلِخرِ » فًَل يَْخلُونَّ بِاْمَرأَةٍ لَْيَس  َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاَّللَّ

 «َمعََها ذُو َمْحَرٍم ِمْنَها فَإِنَّ ثَاِلثُْهَما الشَّْيَطانُ 

“ผู้ใดที่ศรัทธำต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก 

เขำก็อย่ำได้อยู่กับสตรีโดยที่ไม่มีมะห์ร็อมข

องเธออยู่ด้วย เพรำะคนที่สำมก็คือชัยฏอน” 

(บันทึกโดยอะห์มัด : 3/339) 

มีรำยงำนจำกอำมิรฺ อิบนุ เรำะบีอะฮฺ 

เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

“จงรู้ไว้เถิดว่ำชำยคนหนึ่งจะไม่อยู่ตำมล ำพั



 

 

งกับหญิงที่ไม่เป็นที่อนุมัติแก่เขำ 

เพรำะตนที่สำมคือ ชัยฏอน 

นอกจำกจะมีมะห์ร็อมอยู่ด้วยเท่ำนั้น” 

(บันทึกโดยอะห์มัด : 1/18) 

            อัล-มัจญดุดดีน (ปู่ของอิบนุ 

ตัยมียะฮฺ) ได้กล่ำวไว้ในหนังสือมุนตะกอ 

อัล-อัคบำรฺ ว่ำ “ทั้งสองหะดีษนี้บันทึกโดย 

อิมำมอะห์มัด 

และควำมหมำยดังหะดีษที่กล่ำวมำปรำกฏใ

นรำยงำนของอิบนุอับบำสซึ่งเป็นหะดีษที่บั

นทึกโดยอัล-บุคอรีย์ และมุสลิม 

อิมำม อัช-เชำกำนีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือนัยลุลเอำฏอรฺ 

(6/120) 



 

 

“และกำรอยู่ตำมล ำพังกับสตรีที่แต่งงำนได้

นั้นเป็นสิ่งต้องห้ำม 

โดยมติเอกฉันท์ของปวงปรำชญ์ ดังที่อิบนุ 

หะญัรฺ ได้กล่ำวไว้ในฟัตหุลบำรี 

และสำเหตุของกำรห้ำมตำมหะดีษคือกำรที่

มีชัยฏอนมำเป็นตนที่สำมและมำอยู่ด้วยนั้น 

จะท ำให้ทั้งสองกระท ำในสิ่งที่ฝ่ำฝืน 

ส่วนกำรอยู่กับสตรีที่แต่งงำนได้โดยมีมะห์ร็

อมอยู่ด้วยก็เป็นสิ่งที่อนุญำต 

เน่ืองจำกจะไม่เกิดกำรฝ่ำฝืน 

ขณะที่มะห์ร็อมอยู่”  

            สตรีบำงคนและผู้ปกครองของเธออ

ำจจะไม่สนใจ 



 

 

ปล่อยปะละเลยในเรื่องกำรอยู่ด้วยกันตำม

ล ำพังในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ 

          หนึ่ง 

สตรีอยู่ตำมล ำพังกับญำติใกล้ชิดของสำมี 

และเปิดใบหน้ำ 

และนี่เป็นกำรอยู่ตำมล ำพังที่อันตรำยที่สุด 

ท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่ำวว่ำ 

َصاِر فَقَاَل َرُجٌل ِمْن اْۡلَنْ  . «إيَّاُكْم َوالدُُّخوَل َعلَى الن َِساءِ »

ِ ، أَفَرأَْيَت اْلَحْمَو ؟ : اْلَحْمُو » قَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

  .«اْلَمْوتُ 

ควำมว่ำ  



 

 

“ท่ำนทั้งหลำยจงระวังกำรเข้ำไปหำบรรดำ

สตรี” 

แล้วชำยคนหนึ่งจำกชำวอันศอรฺได้กล่ำวว่ำ 

โอ้ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 

แล้วท่ำนเห็นอย่ำงไรกับน้องชำยของสำมี? 

ท่ำนตอบว่ำ “นั่นคือควำมตำย” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ : 5232 และอัต-

ติรมีซีย์ : 1171) 

อิบนุ หะญัรฺ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่ำวไว้ในฟัตหุลบำรีว่ำ “อิมำมอัน-

นะวะวีย์กล่ำวว่ำ 

นักวิชำกำรด้ำนภำษำศำสตร์มีควำมเห็นเป็

นเอกฉันท์ว่ำ “อัล-หัมวุ” ในส ำนวนหะดีษ 

คือ ญำติใกล้ชิดของสำมี เช่น พ่อ ลุง 



 

 

พีน่้อง หลำน ลูกพี่ลูกน้องของเขำ 

และคนอื่นๆ....จุดประสงค์ของหะดีษคือบรร

ดำญำติใกล้ชิดของสำมี แต่ไม่รวมถึงพ่อ 

และลูกๆ ของสำมี 

เน่ืองจำกพวกเขำเป็นมะห์ร็อมของเธอ 

อนุญำตให้อยู่กับตำมล ำพังกับเธอได้ 

และพวกเขำไม่ถูกระบุลักษณะว่ำเป็นควำม

ตำย... 

กำรปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะมีกำรปล่อยปะละเ

ลย 

โดยที่น้องชำยจะอยู่ตำมล ำพังกับภรรยำขอ

งพี่ชำย ดังนั้น 

เขำจึงถูกเปรียบเหมือนกับควำมตำย 

ซึ่งสมควรเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรห้ำม” 

(ฟัตหุลบำรี : 9/331) 



 

 

            และอิมำมอัช-เชำกำนีย์ 

ได้กล่ำวไว้ในหนังสือนัยลุลเอำฏอรฺ 

(6/122) “ค ำว่ำญำติของสำมีคือควำมตำย 

หมำยควำมว่ำ 

ญำติของสำมีน่ำกลัวยิ่งกว่ำคนอื่น 

ดังที่ควำมตำยเป็นสิ่งที่น่ำกลัวมำกกว่ำสิ่งอื่

นๆ”  

            โอ้สตรีผู้ศรัทธำเอ๋ย 

เธอจงย ำกรงต่ออัลลอฮฺเถิด 

และอย่ำได้ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้ 

เพรำะว่ำบรรทัดฐำนนั้นอยู่ที่บัญญัติของศำ

สนำ ไม่ใช่วิถีปฏิบัติของมนุษย์ทั่วไป 

          สอง 

สตรีบำงคนและผู้ปกครองของเธอ 



 

 

ปล่อยปะละเลยในเรื่องกำรโดยสำรรถยนต์

ไปกับคนขับตำมล ำพัง 

ซึ่งคนขับรถนั้นไม่ใช่มะห์ร็อมของเธอ 

ทั้งที่แท้จริงแล้วกำรกระท ำเช่นนั้นเป็นที่ต้อ

งห้ำม 

            ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อำล อัช-

ชัยค์ 

ผู้ชี้ขำดปัญหำศำสนำของประเทศซำอุดิอำ

ระเบีย กล่ำวไว้ใน มัจญ์มูอฺฟะตำวำ เล่มที่ 

10 หน้ำที่ 52 ว่ำ 

“ในปัจจุบันน้ีไม่มีควำมสงสัยอันใดเลยว่ำ 

กำรโดยสำรของสตรีซึ่งไปกับคนขับหรือเจ้

ำของรถตำมล ำพัง 

โดยไม่มีมะห์ร็อมติดตำมเธอไปด้วยนั้นเป็น



 

 

สิ่งที่ชั่วร้ำย และมีผลเสียมำกมำย 

ไม่อำจมองข้ำมได้ 

ไม่ว่ำสตรีนั้นจะเป็นเด็กที่สงบเสงี่ยมหรือเด็

กเรียบร้อยที่พูดคุยกับผู้ชำยก็ตำม 

ผู้ชำยที่พอใจกับกำรกระท ำเช่นนี้ 

เขำเป็นผู้ที่ไม่เคร่งครัด ขำดควำมเป็นบุรุษ 

มีควำมหึงหวงน้อย” ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

“ไม่มีชำยคนใดที่อยู่ตำมล ำพังกับผู้หญิงนอ

กจำกชัยฏอนจะเป็นตนที่สำม” 

(หะดีษบทน้ีได้อ้ำงอิงก่อนนี้แล้ว)  

            และกำรอยู่ตำมล ำพังในรถกับคนขั

บน้ัน 

ยิ่งกว่ำกำรอยู่กับเธอภำยในบ้ำนและที่อื่นๆ 



 

 

เพรำะเขำสำมำรถที่จะพำเธอไปไหนก็ได้ต

ำมที่เขำประสงค์ ในประเทศ นอกประเทศ 

ด้วยควำมสมัครใจหรือบังคับ 

และจะมีผลเสียที่ร้ำยแรงติดตำมมำ 

ซึ่งมำกกว่ำผลเสียจำกกำรอยู่ตำมล ำพังทั่ว

ๆ ไป 

และจ ำเป็นที่มะห์ร็อมจะต้องเป็นผู้ใหญ่ 

จึงไม่เพียงพอหำกมะห์ร็อมน้ันเป็นเด็ก 

และสตรีบำงคนเข้ำใจผิดว่ำเม่ือเธอได้พำเด็

กมำกับเธอด้วยนั่นหมำยควำมว่ำไม่อยู่ในข่

ำยกำรอยู่ด้วยกันโดยล ำพังกับผู้ชำยแล้ว 

นี่เป็นควำมเข้ำใจที่ผิดพลำดมำก 

             อิมำม อัน-นะวะวีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ 

กล่ำวว่ำ 



 

 

“เม่ือชำยและหญิงที่แต่งงำนกันได้อยู่ตำม

ล ำพัง 

โดยไม่มีคนที่สำมอยู่ด้วยก็เป็นสิ่งต้องห้ำมโ

ดยมติเอกฉันท์ 

และเช่นเดียวกันหำกมีเด็กเล็กอยู่พร้อมกับเ

ขำทั้งสอง 

กำรอยู่ด้วยกันโดยล ำพังที่ต้องห้ำมก็ยังคงมี

อยู่” (อัล-มัจญ์มูอฺ : 9/109) 

            สำม 

สตรีบำงคนและผู้ปกครองของเธอปล่อยปะ

ละเลยให้สตรีเข้ำไปหำหมอ 

โดยอ้ำงว่ำมีควำมจ ำเป็นที่เธอจะต้องรักษำ 

และนี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ำยมำก อันตรำยยิ่ง 



 

 

และไม่อนุญำตให้ยอมรับและนิ่งเฉยต่อข้อ

อ้ำงเช่นน้ี 

            ชัยค์มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม 

กล่ำวไว้ในมัจญ์มูอฺฟะตำวำ (10/13) ว่ำ 

“และอย่ำงไรก็ตำม 

กำรอยู่ตำมล ำพังกับสตรีที่แต่งงำนกันได้ 

เป็นสิ่งต้องห้ำมตำมบทบัญญัติ 

แม้กระทั่งหมอที่จะมำท ำกำรเยียวยำเธอก็ต

ำม เนื่องจำกหะดีษที่ว่ำ 

“ไม่มีชำยคนใดที่จะอยู่กับสตรีโดยล ำพังนอ

กจำกชัยฏอนจะเป็นตนที่สำม” 

ดังนั้นจ ำเป็นที่จะต้องมีคนหนึ่งคนใดอยู่กับเ

ธอด้วย จะเป็นสำมีหรือมะห์ร็อมคนอื่นๆ 

ถ้ำหำกมะห์ร็อมไม่พร้อมก็ให้มีญำติของเธอ



 

 

ที่เป็นผู้หญิง 

แล้วหำกไม่มีคนหนึ่งคนใดจำกที่กล่ำวมำแ

ล้ว 

ในขณะควำมเจ็บป่วยถึงขั้นอันตรำยไม่สำม

ำรถรอช้ำได้ 

อย่ำงน้อยก็ต้องให้พยำบำลหรือคนอื่นอยู่ด้

วย 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้รอดพ้นจำกกำรอยู่กันตำมล ำ

พังที่ต้องห้ำม” 

และเช่นเดียวกันไม่อนุญำตให้หมออยู่กับส

ตรีโดยล ำพัง ไม่ว่ำเธอจะเป็นหมอ 

เป็นเพื่อน หรือเป็นพยำบำลก็ตำม 

ไม่อนุญำตให้ครูชำยซึ่งตำบอดหรืออื่นๆ 

อยู่ตำมล ำพังกับนักเรียนหญิง 



 

 

และไม่อนุญำตให้พนักงำนต้อนรับบนเครื่อ

งบินไปอยู่ตำมล ำพังกับผู้ชำย 

            ส ำหรับเรื่องนี้ 

ผู้คนทั้งหลำยได้ปล่อยปะละเลย 

โดยอ้ำงควำมทันสมัย 

เลียนแบบต่ำงศำสนิกอย่ำงเงยหัวไม่ขึ้น 

และไม่สนใจใยดีต่อบทบัญญัติศำสนำ 

ดังนั้น 

ไม่มีอ ำนำจและไม่มีพลังอันใดนอกจำกต้อง

พึ่งพำอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่งและทรงไพศำล – 

ลำเหำละ วะลำ กูว์วะตะ อิลลำ บิลลำฮิล 

อะลียิลอะซีม 

            และไม่อนุญำตให้ผู้ชำยอยู่ตำมล ำพั

งกับคนใช้หญิงที่บริกำรอยู่ในบ้ำนของเขำ 



 

 

และไม่อนุญำตให้สตรีเจ้ำของบ้ำนอยู่กับค

นใช้ผู้ชำยโดยล ำพัง  

            ส ำหรับปัญหำคนรับใช้นั้นเป็นปัญห

ำที่ร้ำยแรง ซึ่งผู้คนในสมัยนี้ประสบกันมำก 

เพรำะผู้หญิงยุ่งอยู่กับกำรศึกษำและกำรท ำ

งำนนอกบ้ำน 

และนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธำจ ำเป็นต้องระวังเป็

นอย่ำงยิ่งและหลีกเลี่ยงให้มำก 

และอย่ำยอมที่จะแลกกับประเพณีที่ไม่ดีทั้ง

หลำยแหล่ 

 เพิม่เตมิ : 

หำ้มสตรจีับมอืกับผูช้ำยที่ไม่ใช่มะหร์อ็ม 



 

 

            ชัยค์อับดุลอะซีซ บิน บำซ 

ประธำนองค์กำรค้นคว้ำด้ำนวิชำกำร 

กำรชี้ขำดปัญหำศำสนำ 

และกำรเรียกร้องเชิญชวน กล่ำวไว้ในอัล-

ฟะตำวำ 

ซึ่งสถำบันกำรเผยแพร่และกำรเรียกร้องเชิ

ญชวนจัดพิมพ์ (1/85) ว่ำ 

“ไม่อนุญำตให้สตรีจับมือผู้ชำยที่ไม่ใช่ได้ 

มะห์ร็อมในทุกกรณี  ไม่ว่ำพวกเธอจะเป็นส

ำวหรือชรำกต็ำม 

ไม่ว่ำผู้ชำยที่จับมือนั้นจะเป็นเด็กหนุ่มหรือค

นแก่ก็ตำม 

เน่ืองจำกกำรกระท ำเช่นนั้นเป็นอันตรำยแก่

ทุกคน 



 

 

มีรำยงำนที่เชื่อถือได้จำกท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ  

 «إِن ِي ََل أَُصافُِح الن َِساءَ »

ควำมว่ำ “แท้จริง 

ฉันจะไม่จับมือกับบรรดำสตรี” 

(บันทึกโดยอัน- นะสำอีย์ : 4181) 

และท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ เรำะฎิยัลลอฮุอันฮำ 

กล่ำวว่ำ    

ِ َما َمسَّْت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَدَ اْمَرأَةٍ َوَّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ يَدُ َرُسوِل َّللاَّ

 قَطُّ َغْيَر أَنَّهُ يُبَايِعُُهنَّ بِاْلَكًَلِم.

ควำมว่ำ “ขอสำบำนต่ออัลลอฮฺ 

มือของท่ำนเรำะสูล ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ไม่เคยสัมผัสกับมือของหญิงคนใดเลย 

เพียงแต่ท่ำนท ำสัตยำบันกับพวกเธอด้วยค ำ

พูดเท่ำนั้น” (บันทึกโดยมุสลิม : 1866) 

            และไม่มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงก

ำรจับมือโดยมีสิ่งขวำงกั้นหรือไม่มีสิ่งขวำง

กั้นก็ตำม เนื่องจำกหลักฐำนต่ำงๆ 

ที่ครอบคลุม 

และเพื่อปิดช่องทำงที่จะน ำไปสู่ควำมวุ่นวำ

ย 

            ชัยค์มุหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชนักีฏีย์ 

กล่ำวไว้ในตัฟซีรฺ อัฎวำอ์ อัล-บะยำน 

(6/602-603) ว่ำ “พึงทรำบเถิดว่ำ 

ไม่เป็นที่อนุญำตส ำหรับผู้ชำยและผู้หญิงที่

แต่งงำนกันได้จะจับมือกัน 



 

 

และไม่อนุญำตให้สัมผัสร่ำงกำยกับร่ำงกำย 

และหลักฐำนในเรื่องรำวดังกล่ำวนั้นมีมำกม

ำย 

          หนึ่ง ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่ำวว่ำ 

“แท้จริงฉันจะไม่จับมือกับบรรดำสตรี...”  แ

ละอัลลอฮฺตรัสว่ำ 

ُجواْ  َوةٌ َحَسنَٞة ل َِمن َكاَن يَرأ ِ أُسأ ﴿ لَّقَدأ َكاَن لَُكمأ فِي َرُسوِل ٱَّللَّ

ا  َ َكثِيرّٗ ِٓخَر َوذََكَر ٱَّللَّ َم ٱۡلأ يَوأ َ َوٱلأ ]اۡلحزاب : ﴾  ٢١ٱَّللَّ

٢١]   

ควำมว่ำ 

“โดยแน่นอนในเรำะสูลของอัลลอฮฺมีแบบอ

ย่ำงอันดีงำมส ำหรับพวกเจ้ำแล้ว” (อัล-

อะห์ซำบ : 21) 



 

 

ดังนั้น เรำจะต้องไม่จับมือกับสตรี 

เพื่อเป็นกำรด ำเนินตำมท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และหะดีษดังกล่ำวเรำได้น ำเสนอมำแล้วใน

กำรอธิบำยอัลกุรอำน ซูเรำะฮฺ อัล-

หัจญ์ในเรื่องที่ว่ำด้วยกำรห้ำมไม่ให้ผู้ชำยส

วมใส่เสื้อผ้ำที่ย้อมสีเหลือง ทุกกรณี 

ในพิธีกรรมหัจญ์หรืออุมเรำะฮฺ และอื่นๆ 

และในซูเรำะฮฺ อัล- 

อะห์ซำบเกี่ยวกับเรื่องหิญำบ 

 และกำรที่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่จับมือกับบรรดำสตรีในขณะที่ท ำสัตยำบั

นน้ัน 



 

 

เป็นหลักฐำนที่ชัดแจ้งว่ำผู้ชำยนั้นจะไม่จับ

มือกับผู้หญิง 

และร่ำงกำยของเขำจะไม่ไปสัมผัสกับร่ำงก

ำยของเธอ 

เพรำะว่ำกำรจับมือเป็นกำรสัมผัสที่เบำที่สุด

จำกประเภทของกำรสัมผัส ดังนั้น 

เม่ือท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่จับมือในเวลำที่มีควำมจ ำเป็น 

นั่นก็คือเวลำกำรท ำสัตยำบัน 

ก็บ่งบอกกำรจับมือไม่เป็นที่อนุญำต 

และไม่อนุญำตให้คนหนึ่งคนใดขัดแย้งกับ

ท่ำน 

เพรำะท่ำนเป็นผู้วำงบทบัญญัติให้แก่ประช

ำชำติของท่ำน โดยค ำพูด กำรกระท ำต่ำงๆ 

และกำรยอมรับของท่ำน 



 

 

          สอง เรำเคยน ำเสนอแล้วว่ำ 

บรรดำสตรีเป็นเอำเรำะฮฺ (สิ่งพึงสงวน) 

ดังนั้นเธอต้องสวมใส่หิญำบ 

และกำรที่มีค ำสั่งให้ลดสำยตำเนื่องจำกเกร

งว่ำจะเกิดอันตรำย 

และไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ำกำรสัมผัสร่ำงกำย

กับร่ำงกำยนั้น 

เป็นสิ่งที่ท ำให้เกิดและชักน ำควำมรู้สึกได้ดี

ที่สุดมำกกว่ำมองด้วยสำยตำ 

และบุคคลที่มีหลักธรรมย่อมรู้ว่ำนี่คือควำมจ

ริง 

          สำม 

กำรจับมือจะเป็นตัวน ำสู่กำรเสพสุขกับสตรี

ที่ไม่ใช่ภรรยำ 



 

 

เน่ืองจำกสมัยนี้ควำมย ำเกรงลดน้อยลง 

ขำดควำมซื่อสัตย์ 

และไม่มีกำรออกห่ำงจำกสิ่งที่ท ำให้เกิดควำ

มระแวง  ซึ่งเรำก็ได้บอกหลำยต่อหลำยครั้ง

แล้วว่ำ สำมีบำงคนจูบพี่น้องสำวของภรรยำ 

ด้วยกำรจูบปำกต่อปำก 

และเรียกกำรจูบดังกล่ำวว่ำ -

ซึ่งเป็นที่ต้องห้ำมโดยมติเอกฉันท์- 

ว่ำเป็นกำรทักทำยให้เกียรติ 

พวกเขำจะกล่ำวกันว่ำ 

ท่ำนจงทักทำยแก่เธอ 

พวกเขำหมำยถึงว่ำท่ำนจงจูบเธอ 

ดังนั้นควำมจริงที่ไม่ต้องสงสัยใดๆ 

คือกำรออกห่ำงจำกฟิตนะฮฺและสำเหตุที่ท ำ

ให้เกิดควำมระแวง 



 

 

และที่ใหญ่หลวงที่สุดคือกำรสัมผัสเรือนร่ำง

ของสตรีที่แต่งงำนกันได้ 

และทุกช่องทำงที่น ำสู่สิ่งต้องห้ำมนั้น 

จ ำเป็นจะต้องปิดให้สนิท 

 บทสง่ทำ้ย 

โอ้บรรดำผู้ศรัทธำทั้งหลำย 

ฉันขอเตือนพวกท่ำนให้ร ำลึกถึงค ำสั่งของอั

ลลอฮฺ ในค ำตรัสของพระองค์ที่ว่ำ 

فَُظواْ فُُروَجُهمأۚٓ  ِرِهمأ َويَحأ َصٰ واْ ِمنأ أَبأ ِمنِيَن يَغُضُّ ُمؤأ لأ ﴿ قُل ل ِ

نَعُوَن  َ َخبِيُرۢ بَِما يَصأ َكٰى لَُهمأۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ ِلَ  أَزأ
َوقُل  ٣0ذَٰ

َن فُُروَجُهنَّ َوََل  فَظأ ِرِهنَّ َويَحأ َصٰ َن ِمنأ أَبأ ُضضأ ِت يَغأ ِمنَٰ ُمؤأ لأ ل ِ

ِديَن ِزينَتَُهنَّ  َن بُِخُمِرِهنَّ َعلَٰى  يُبأ ِربأ يَضأ َهاۖٗ َولأ إَِلَّ َما َظَهَر ِمنأ

ِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَوأ َءابَآئِِهنَّ أَوأ   َوََل يُبأ
ُجيُوبِِهنَّۖٗ

نِِهنَّ أَ  َوٰ نَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَوأ إِخأ نَآئِِهنَّ أَوأ أَبأ وأ َءابَآِء بُعُولَتِِهنَّ أَوأ أَبأ



 

 

تِِهنَّ أَوأ نَِسآئِِهنَّ أَوأ َما َملََكتأ  نِِهنَّ أَوأ بَنِٓي أََخَوٰ َوٰ بَنِٓي إِخأ

ِل  فأ َجاِل أَِو ٱلط ِ بَِة ِمَن ٱلر ِ رأ ِ ِر أُْوِلي ٱۡلأ بِِعيَن َغيأ
نُُهنَّ أَِو ٱلتَّٰ َمٰ أَيأ

َن  ِربأ ِت ٱلن َِسآِءۖٗ َوََل يَضأ َرٰ َهُرواْ َعلَٰى َعوأ ٱلَِّذيَن لَمأ يَظأ

ِ بِ   َوتُوبُٓواْ إِلَى ٱَّللَّ
ِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّۚٓ لََم َما يُخأ ُجِلِهنَّ ِليُعأ أَرأ

ِلُحوَن  ِمنُوَن لَعَلَُّكمأ تُفأ ُمؤأ -٣0]النور : ﴾  ٣١َجِميعاا أَيُّهَ ٱلأ

٣١]   

ควำมว่ำ 

“จงกล่ำวแก่บรรดำผู้ศรัทธำชำยเถิด 

ให้พวกเขำลดสำยตำของพวกเขำ 

และรักษำอวัยวะเพศของพวกเขำ 

แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งที่พวกเขำก

ระท ำ 

และจงกล่ำวแก่บรรดำผู้ศรัทธำหญิงเถิด 

ให้พวกเธอลดสำยตำของพวกเธอ 

และรักษำอวัยวะเพศของพวกเธอ 



 

 

ไม่น ำเอำเครื่องประดับของพวกเธอมำแสดง 

นอกจำกสิ่งที่อยู่ภำยนอกเท่ำนั้น 

และพวกเธอจงเอำผ้ำคลุมศีรษะของพวกเธ

อมำคลุมคอเสื้อของพวกเธอ 

และไม่น ำเครื่องประดับของพวกเธอมำแสด

ง นอกจำกแก่สำมีของพวกเธอ 

พ่อของพวกเธอ พ่อของสำมีของพวกเธอ 

ลูกของพวกเธอ ลูกของสำมีของพวกเธอ 

พี่น้องชำยของพวกเธอ 

ลูกของพี่น้องชำยของพวกเธอ 

ลูกชำยของพี่น้องหญิงของพวกเธอ 

พวกผู้หญิงของพวกเธอ 

พวกทำสของพวกเธอ 

พวกติดตำมที่ไม่มีควำมต้องกำรทำงเพศจำ

กพวกผู้ชำย 



 

 

หรือเด็กที่พวกเขำไม่รู้จักสิ่งที่พึงสงวนต่ำงๆ 

ของสตรี 

และพวกเธออย่ำได้เอำเท้ำของพวกเธอกระ

แทกพื้น 

เพื่อให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเธอซ่อนไว้จำกเครื่องป

ระดับของพวกเธอ 

และพวกเจ้ำจงกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺอ

ย่ำงพร้อมเพรียงกัน โอ้บรรดำผู้ศรัทธำ 

หวังว่ำพวกเจ้ำจะประสบควำมส ำเร็จ” (อัน-

นูรฺ : 30-31) 

มวลกำรสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

ควำมจ ำเริญและสันติจงมีแด่ท่ำนเรำะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

วงศ์วำนของท่ำน และบรรดำสำวกทั้งมวล  



 

 

 .وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم

 

หนังสือที่ประมวลบทบัญญัติต่ำงๆ 

ในอิสลำมที่เกี่ยวข้องกับสตรีเป็นกำรเฉพำะ 

รวบรวมประเด็นต่ำงๆ โดยสังเขป 

ประกอบด้วยบทบัญญัติทั่วไป 

บัญญัติเกี่ยวกับกำรตกแต่งเรือนร่ำงของสต

รี บัญญัติเกี่ยวกับเลือดประจ ำเดือน 

เลือดเสีย และเลือดหลังคลอด 

เสื้อผ้ำและหิญำบ กำรละหมำด 

กำรจัดกำรศพ กำรถือศีลอด 

กำรประกอบพิธีหัจญ์และ อุมเรำะฮฺ 

กำรเป็นสำมีภรรยำและกำรสิ้นสุดระหว่ำงกั



 

 

น บัญญัติต่ำงๆ ที่จะปกป้องรักษำเกียรติ 

ศักด์ิศรี และควำมบริสุทธิ์ของสตรี 


