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บทที ่2 

ระบบครอบครัวและการมีภรรยาหลายคนในศาสนาอสิลาม 
 
 

  การศึกษาเร่ืองระบบครอบครัวในอิสลามและการมีภรรยาหลายคนในอิสลาม ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษาแนวคิดท่ีมาจากบทบญัญติัในอลักุรอาน อลัหะดีษ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละประเด็น 
น าเสนอตามล าดบัสาระส าคญัดงัน้ี 

  2.1 ระบบครอบครัวในอิสลาม 
   2.1.1 ความหมายของครอบครัว 
   2.1.2 ความส าคญัของครอบครัว 
   2.1.3 การสมรสในอิสลาม 
   2.1.4 โครงสร้างของครอบครัวมุสลิม 
   2.1.5 การบริหารจดัการในครอบครัวมุสลิม 
   2.2 การมีภรรยาหลายคนในอิสลาม 
   2.2.1 บทบญัญติัการมีภรรยาหลายคนในอิสลาม 
   2.2.2 การใหค้วามยติุธรรมในครอบครัวท่ีมีภรรยาหลายคน 
   2.2.3 เหตุผลของการมีภรรยาหลายคน 
   2.2.4 การมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮมัมดั  
   2.2.5 ขอ้พึงปฏิบติัของสตรีท่ีดีเม่ือสามีมีภรรยาหลายคน 

2.2.6 การตอบโตข้อ้กล่าวหาประเด็นการมีภรรยาหลายคนในอิสลาม 
 

2.1 ระบบครอบครัวในอสิลาม 
 

  อิสลามเป็นศาสนาท่ีมีกฎระเบียบแบบแผน มีกฎชารีอะฮฺซ่ึงเป็นกฎท่ีประทานลงมา
จากพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท่ี้พินิจพิเคราะห์อย่างเท่ียงธรรมจะพบว่ากฎระเบียบทุกอย่างนั้นมีความสมดุล
ระหวา่งความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจของมนุษย ์วิถีในการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคนนั้น
มีแบบแผนจากค าสอนอนัสมบูรณ์ยิ่งท่ีเปรียบดัง่ประทีปท่ีส่องน าทาง ฉายแสงเจิดจา้ยงัทุกแง่มุมของ
วถีิชีวติมนุษย(์ซยัยดิ ซาอิด อคัตารฺ ริซวี, 2526: 19) 
  ตั้งแต่ศาสนาอิสลามภาคสมบูรณ์ไดอุ้บติัข้ึนมาในปี ค.ศ.610 เป็นตน้มา และได้มี
บทบาทอย่างกวา้งขวางบนเวทีโลก ชาวโลกก็ไดแ้ลเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ว่า ศาสนาอิสลามมีลกัษณะ
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แตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความเช่ือ หรือด้านการปฏิบัติ 
ครอบครัวในรูปแบบอิสลามกบัท่ีมิใช่รูปแบบอิสลามจึงแตกต่างกนั และเพื่อให้ศาสนาอิสลามรักษา
เอกลกัษณ์ของตนเองโดยตลอด อลัลอฮฺ  จึงไดก้ าชบัมิให้มุสลิมประนีประนอมศาสนาอิสลามกบั
ศาสนาอ่ืนๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ อายะฮฺในคมัภีร์อลักุรอานไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงจุดยืนของอิสลามอย่าง
ชดัเจน วา่หลกัการอิสลามนั้นตอ้งแยกชดัเจนเสมือนน ้ ากบัน ้ ามนั(อารง สุทธาศาสน์, 2541: 6-7) ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
 

                

            

1-6

ความว่า จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)ว่า โอบ้รรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาเอ๋ย ฉันจะไม่
เคารพภกัดีส่ิงท่ีพวกท่านเคารพภกัดีอยู่ และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผูเ้คารพ
ภกัดีพระเจา้ท่ีฉันเคารพภกัดี และฉันก็มิใช่เป็นผูเ้คารพภกัดีส่ิงท่ีพวกท่าน
เคารพภกัดี และพวกท่านก็มิใช่เป็นผูเ้คารพภกัดีพระเจา้ท่ีฉันเคารพภกัดี 
ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และส าหรับฉันก็คือศาสนาของ
ฉนั1 

                (อลักาฟิรูน : 1-6) 
 

  จากตวับทอลักุรอานขา้งตน้ จะพบวา่ศาสนาอิสลามมีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ 
ชดัเจน ระบบครอบครัวในอิสลามจึงมีกรอบท่ีเป็นแนวทางให้แก่การด าเนินชีวิตของมนุษย ์ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัทุกยคุทุกสมยัอยา่งมิตอ้งสงสัย 
   
 
 

                                                           
1 ทั้ง 6 อายะฮฺของสูเราะฮฺน้ี ถูกประทานลงมาเป็นการตอบโตต่้อขอ้เสนอแนะของพวกมุชริกีนบางคน เช่น อลัวะลีด อิบนุล มุฆีเราะฮฺ และ อุมยัยะฮฺ อิบนฺ ค่อลฟั 
ฯลฯ ขอ้เสนอแนะนั้นคือให้ท่านนบี  เคารพสักการะพระเจา้ของพวกเขาพร้อมกบัพวกเขาเป็นเวลาหน่ึงปี และให้พวกเขาเคารพสักการะพระเจา้ของท่านนบี  
พร้อมกับท่านเป็นเวลาหน่ึงปี ทั้ งน้ีเป็นการปรองดองระหว่างกันและเป็นการส้ินสุดการขดัแยง้ระหว่างกันในทศันะของพวกเขา ท่านเราะสูล  มิได้ตอบ
ขอ้เสนอแนะผูป้ฎิเสธศรัทธาต่อวะฮียฺของอลัลอฮฺ และต่อการให้ความเอกภาพ และบรรดาพวกมุชริกีนท่ีตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ  ว่า ฉันจะไม่เคารพภกัดีต่อส่ิงท่ีพวก
ท่านเคารพภกัดีอยูใ่นขณะน้ีตามขอ้เสนอแนะของพวกท่าน และพวกท่านก็มิใช่เป็นผูเ้คารพภกัดีในขณะน้ีส่ิงท่ีฉันเคารพภกัดีอยู ่เพราะอลัลอฮฺ  ทรงก าหนดกฎ
สภาวะแก่พวกท่านเช่นนั้น และฉันก็มิใช่เป็นผูเ้คารพภกัดีส่ิงท่ีพวกท่านเคารพภกัดีในอนาคตเป็นอนัขาด และพวกท่านก็มิใช่เป็นผูเ้คารพภกัดีส่ิงท่ีฉันเคารพภกัดีใน
อนาคตเป็นอนัขาด เพราะพระเจา้ของฉันทรงรอบรู้ในจิตใจของพวกท่าน สภาพของพวกท่าน ความประพฤติท่ีน่าเกลียดของพวกท่าน และการงานท่ีชั่วช้าของพวก
ท่าน ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน ฉันจะไม่ปฏิบติัตามแนวทางนั้น และส าหรับฉัน ก็คือศาสนาของฉัน พวกท่านจะไม่ปฏิบติัตามแนวทางของฉัน 
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 2.1.1 ความหมายของระบบครอบครัว 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “ระบบ” หมายถึง 
ระเบียบเก่ียวกบัการรวมส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะซบัซ้อนให้เขา้ล าดบัประสานเป็นอนัเดียวกนัตามหลกั
เหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงมีความสัมพนัธ์ ประสานเขา้กนั โดย
ก าหนดรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
  และค าว่า “ครอบครัว” ตามพจนานุกรม หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมท่ี
ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542, 2546: 220)  
  Hammudah ‘Abd al-‘Ati (1976:19) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “ครอบครัว” วา่เป็น
โครงสร้างหน่ึงท่ีมีลกัษณะพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือผา่นการ
สมรส หรืออาจเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมิได้มีความสัมพนัธ์ในเชิงสายเลือดแต่มีความคาดหวงับางอย่าง
ร่วมกนั (Mutual Expectations) ท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบซ่ึงถูกก าหนดโดยศาสนา และ
สอดคลอ้งตามหลกักฎหมายอิสลาม  
  Asy-Syeikh Atiyah Saqar (แปลโดย H.Muhammad Yusuf Sinaga, 2005:55) 
ไดใ้หค้วามหมายครอบครัวในเชิงภาษาวา่ คือ ป้อมปราการอนัแขง็แรง ท่ีสามารถสร้างความแข็งแกร่ง

ให้แก่ส่ิงท่ีมีอยู่ในนั้นได้ เน่ืองจากค าว่า  ซ่ึงเป็นรากศพัท์เดิมท่ีมาจากภาษาอาหรับนั้นมี

ความหมายในเชิงการสร้างความแข็งแกร่งและความมัน่คง ดงันั้นความหมายของครอบครัวจึงกล่าว
ไดว้า่เป็นแหล่งหรือสถาบนัท่ีสร้างความแขง็แรงใหแ้ก่ส่ิงถูกสร้างทั้งมวล ดงัท่ีอลัลอฮ   ไดต้รัสใน
สูเราะฮฺอลั-อินสาน ไวว้า่ 

                             

                                          :82 

 ความวา่ เราไดบ้งัเกิดพวกเขา และเราไดท้  าให้เรือนร่างของพวกเขามัน่คง
แขง็แรง และหากเราประสงค ์เราก็จะเปล่ียนพวกอ่ืนเยีย่งพวกเขา  
             (อลั-อินสาน: 28)
  
Khurshid Ahmad(1980: 29-31) ไดก้ล่าววา่ ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเกิด

ข้ึนมาเคียงคู่กบัการสร้างมนุษย ์เป็นรากฐานส าคญัของโครงสร้างทางด้านสังคม วฒันธรรมและ
เศรษฐกิจ มนุษยชาติทั้งมวลต่างเป็นผลิตผลจากสถาบนัน้ี หลกันิติบญัญติัท่ีถูกกล่าวไวใ้นคมัภีร์อลักุ
รอาน ประมาณหน่ึงในสามเป็นบทบัญญติัท่ีกล่าวถึงเร่ืองครอบครัว ตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
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เหมาะสมในการด ารงชีวิตครอบครัว ขอบข่ายของสิทธิและหน้าท่ีทั้งหมดลว้นเป็นรากฐานท่ีจ าเป็น
ของชีวติครอบครัว  
  นอกจากน้ีนกัสังคมวิทยา นกัจิตวิทยา ต่างก็ให้ความหมายครอบครัวในลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั ในความหมายทางสังคมวิทยา ครอบครัวคือรูปแบบของการท่ีบุคคล 2 คน หรือกลุ่ม
บุคคลสร้างแบบ (Pattern) หรือโครงสร้าง (Structure) ของการอยู่ร่วมกนั ส่วนในความหมายของ
นกัจิตวิทยา ครอบครัว คือ สถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั 
เพื่อเป็นตวัแทนของสถาบนัสังคมภายนอกท่ีจะปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติกบัสมาชิกรุ่น
ใหม่ของสังคมท่ีมีชีวติอุบติัข้ึนในครอบครัว (พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 2550: 4) 
  ดงันั้น ศาสนาอิสลามจึงถือวา่ระบบครอบครัวท่ีมีความเขม้แข็งจะเป็นหน่วยพื้นฐาน
ท่ีส าคญัในการสร้างวฒันธรรมท่ีดีงามและความผาสุกใหแ้ก่สังคม 
 
  2.1.2 ความส าคัญของครอบครัว  

  ครอบครัวเป็นการรวมตวัของบุคคลท่ีมีความรัก ความผูกพนักนั และมีปฏิสัมพนัธ์
กนัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ครอบครัวเป็นสถาบนัสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแต่กลบัเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกท่ีหล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัวให้การเล้ียงดูอบรมสั่งสอน 
ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเขา้สู่สังคม สังคมจะมีคนท่ีมีคุณภาพดีมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการ
อบรมจากครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีให้การอบรมสั่งสอน หล่อหลอมบุคลิกภาพ 
ความคิด และความรู้สึก ครอบครัวจึงเป็นแหล่งสร้างและพฒันาคุณภาพของมนุษยใ์นสังคม 
  รากฐานแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย ์ตามเกณฑ์ของอลัลอฮฺ  และของท่าน
เราะสูลุลอฮฺ  นั้นคือการร่วมชีวติกนัเป็นคู่สามีภรรยา มิใช่อยูค่นเดียวอยา่งโดดเด่ียว ดว้ยเหตุน้ีการนิ
กาฮฺหรือการสมรสในมุมมองอิสลาม คือการยอมรับกฎเกณฑ์ของอลัลอฮฺ  ในดา้นการสนองตอบ
ฟิตเราะฮฺ(ความตอ้งการเดิม) ด้วยการท าตามแบบอย่างสุนนะฮฺของท่านเราะสูล  ในแง่ของวิธี
ปฏิบติั ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดก้  าหนดไวเ้ป็นหนทางท่ีมนุษยจ์ะบรรลุสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตโลกและชีวิต
อาคิเราะฮฺ (อิสมาแอล ลุตฟี จะปะกียา, 2549:11-12) ดงัท่ี อลัลอฮฺ  ไดค้รัสไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
 

           

         :2 
  ความวา่ และเราไดบ้งัเกิดพวกเจา้ใหเ้ป็นคู่ครองกนั2  
           (อนันะบาอฺ : 8) 

                                                           
2 คือเราไดบ้งัเกิดพวกเจา้มาเป็นเพศชายและเพศหญิง เพื่อจะให้เป็นคู่ครองกนัให้มีการสมรสและสืบเช้ือสายกนัต่อไป 
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  เม่ือกล่าวถึงครอบครัวในอิสลามแล้ว สามีคือผูน้ า ส่วนภรรยาคือผูท่ี้มีหน้าท่ีดูแล
ความเรียบร้อยภายในครอบครัว ถึงแม้ว่าสามีตอ้งรับผิดชอบในหน้าท่ีการเป็นผูน้ า แต่นั้นก็มิได้
หมายความว่าเขาจะมีเกียรติมากกว่าผูเ้ป็นภรรยาแต่อย่างใด (มุฮ าหมดัซากี เจ๊ะหะ, 2554: 29) ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
 

                       

                       

         

                :28 

ความว่า และจงอย่าปรารถนาในส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงให้แก่บางคนในหมู่
พวกเจา้เหนือกวา่อีกบางคน3 ส าหรับผูช้ายนั้นมีส่วนไดรั้บจากส่ิงท่ีพวกเขา
ได้ขวนขวายไว ้และส าหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากส่ิงท่ีพวกนางได้
ขวนขวายไว ้และพวกเจา้จงขอต่ออลัลอฮฺเถิด จากความกรุณาของพระองค์
แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรอบรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง  

                  (อนันิสาอฺ :32) 
  
  ซยัยดิ อบุล อะอฺลา เมาดูดี (แปลโดย กุหลาบเขียว, 2553:138 ) กล่าววา่ นบัเป็นความ
มหศัจรรยข์องศาสนา ท่ีสามารถโนม้น าผูช้ายและผูห้ญิงใหม้าร่วมกนัเสียสละเพื่อเผา่พนัธ์ุ และอารยะ
ธรรมโดยระงบัยบัย ั้งความเห็นแก่ตวัของตนตามวสิัยสัตว ์แลว้หนัสู่ความเป็นมนุษยท่ี์ไม่เห็นแก่ตวัได ้
มีเพียงบรรดาเราะสูล  เท่านั้นท่ีเขา้ใจเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติและก าหนดให้การแต่งงาน
เป็นรูปแบบท่ีถูกตอ้งแต่เพียงอย่างเดียวในการมีความสัมพนัธ์ระหว่างชายหญิง ทั้งโดยเจตนาเพื่อ
กามารมณ์และเพื่อสังคม เน่ืองมาจากอิทธิพลแห่งหลกัธรรมค าสอนและทางน าของท่านเหล่านั้นโดย
แท ้ทีท าใหก้ารแต่งงานกลายเป็นสถาบนัหน่ึงของประชาชาติต่างๆทัว่ทุกมุมโลก 
  บทบาทของคู่สมรสถูกก าหนดตามความเหมาะสมของโครงสร้างทางสรีระของ
ร่างกาย อิสลามไดย้ืนยนัถึงความแตกต่างดงักล่าวและไดก้ าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานทางสังคมไว ้ดงัน้ี
(มุฮ าหมดัซากี เจะ๊หะ, 2554: 197) 

                                                           
3 ไม่ใช่ฝ่ายชายปรารถนาในส่ิงท่ีตนไม่สามารถจะกระท าไดเ้หมือนฝ่ายหญิง ขณะเดียวกนัก็มิให้ฝ่ายหญิงปรารถนาในส่ิงท่ีตนไม่สามารถจะกระท าได ้เหมือนฝ่าย
ขาย เพราะแต่ละฝ่ายถูกบงัเกิดมาให้มีความสามารถแตกต่างกนั 
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1) สถาบนัครอบครัวเป็นกลไกส าคญัของสังคมซ่ึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานของการ
สมรสท่ีถูกตอ้ง 

2) กฎเกณฑธ์รรมชาติไดก้ าหนดไวว้า่ทุกสังคมจะตอ้งมีกฎระเบียบและผูน้ า 
3) การสมรสจะก่อให้เกิดสิทธิทางศีลธรรมและสิทธิทางกฎหมาย ความสงบ

สุขภายในครอบครัวจะเกิดข้ึนไม่ได ้ถา้สามีภรรยาไม่มีความไวว้างใจและความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั 
คุณค่าทางศีลธรรมของการสมรสในอิสลาม คือการเป็นหุ้นส่วนในการท าให้ชีวิตสมรสบรรลุ
เป้าหมาย เม่ือสามีภรรยาเขา้ใจถึงคุณค่าทางศีลธรรมดงักล่าวแลว้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัจะไม่
เกิดข้ึน ทั้งชายและหญิงจะถูกปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัโดยพระผูเ้ป็นเจา้ภายใตห้ลกัค าสอนของอลักุ
รอาน 

4) เน่ืองจากความแตกต่างในดา้นสรีระร่างกายท าให้ชายและหญิงมีบทบาทใน
ครอบครัวท่ีต่างกนั 
   
  ขณะท่ีชีวิตครอบครัวด าเนินไปอยู่นั้น เราจะพบว่าอิสลามไดเ้ขา้มาแกทุ้กๆ ปัญหา
ของระบบครอบครัว ดว้ยวิธีอนัชาญฉลาดอยา่งยิ่งเสียจนกระทัง่เราตอ้งยอมรับวา่ไม่มีวิธีการอ่ืนใดท่ี
ดีกวา่ ท่ีจะมาแกไ้ขปัญหาน้ีไดอี้กแลว้(ซยัยิด ซาอิด อคัตารฺ ริซวี, 2526: 19) ดงันั้น ครอบครัวจึงเป็น
สถาบนัทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์อนัแนบแน่นระหวา่งบุคคลสองคนข้ึนไป และมี
บทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความเช่ือความศรัทธา ตลอดจนค่านิยมและทศันคติต่างๆ เป็นสถาบนั
ล าดบัแรกท่ีจะหล่อหลอมบุคลิกภาพใหแ้ก่มนุษยก่์อนการออกไปใชชี้วติจริงในสังคม 
  อิสลามได้เรียกร้องให้สังคมมนุษยด์ ารงชีวิตอย่างสะอาดบริสุทธ์ิ สร้างสังคมท่ีมี
สถาบนัครอบครัวเป็นเบา้หลอมในการสานสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยท์ั้งชายและหญิงท่ีห้อมลอ้มดว้ย
ความรักอนัแทจ้ริง มีความจริงใจต่อกนั มีความรับผิดชอบและแบ่งปันภาระหนา้ท่ีอยา่งยุติธรรมและ
สมดุลสู่ความผาสุกในชีวิตอย่างแท้จริง (มสัลัน มาหะมะ, 2009: 2) อิสลามเป็นศาสนาท่ีได้วาง
หลักเกณฑ์ให้ครอบครัวนั้นเป็นสถานทีซ่ึงดูแลการเจริญเติบโตในทุกมิติ คือทั้งด้านร่างกาย จิต
วญิญาณและสติปัญญา เพื่อใหส้ามารถเติบโตมาเป็นส่วนหน่ึงในการท าหนา้ท่ีรับใชส้ังคม  
  ดังนั้ น จึงกล่าวได้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีส าคัญยิ่งในการสร้างและพฒันา
ประชาชาติอิสลามให้มีคุณภาพ เม่ือครอบครัวมีความเขม้แข็งก็จะเป็นฐานส าคญัในการฟ้ืนฟูสังคม
ต่อไป 
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 2.1.3 การสมรสในอสิลาม 

  การสมรสเป็นหนทางหน่ึงท่ีธรรมชาติได้เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ตอบสนองแรง
กระตุน้ในตนเอง เป็นแนวปฏิบติัหน่ึงท่ีพระผูส้ร้างไดอ้อกแบบมาเพื่อป้องกนัไม่ให้แรงกระตุน้ทาง
เพศของมนุษยน์ั้นตอ้งเตลิดไปในแนวทางท่ีผิด การแต่งงานระหว่างผูช้ายและผูห้ญิงจะน าไปสู่การ
ก่อตั้งครอบครัว เคร่ืองจกัรกลไกต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการท างานของโรงงานขนาดมหึมาท่ีจะพฒันาอารย
ธรรมกจ็ะถูกสร้างข้ึนในโรงงานขนาดยอ่มในครอบครัวน่ีเอง ทุกคนท่ีอยูใ่นสถานะดงักล่าวน้ีจึงไม่ใช่
เพียงตอ้งรับผิดชอบงานส่วนตวัไปจนวาระสุดทา้ยของชีวิตเท่านั้น แต่เขายงัมีหน้าท่ีท่ีตอ้งสร้างคน
ใหม่ข้ึนมาโดยให้เหมือนหรือดียิ่งกว่าตวัเขา เพื่อเขา้มาแทนท่ีตวัเขาเอง (ซัยยิด อบุล อะอฺลา เมาดูดี 
แปลโดย กุหลาบเขียว, 2553:139) นอกจากการตอบสนองความตอ้งการทางเพศ เม่ือพิจารณาในอีกแง่
หน่ึงการสมรสจึงเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของมนุษยต่์อสังคมท่ีเขาใชชี้วิตอยู ่ท่ีจะสร้าง
บุคคลท่ีมีคุณภาพมาแทนท่ีเขาและมารับผดิชอบภารกิจต่อสังคมในภายภาคหนา้ต่อไป 
  Khurshid Ahmad(1980: 29) ไดก้ล่าววา่ การสมรสเป็นการเร่ิมตน้ของสถาบนัทาง
สังคมท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง เป็นการสร้างสัญญาขอ้ผกูมดัระหวา่งบุคคลท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมาย 
ซ่ึงสัญญาดงักล่าวก็จะวางอยูบ่นรากฐานเดียวกบัสัญญาอ่ืนๆ ความถูกตอ้งของมนัจะข้ึนอยู่กบัคู่ร่วม
สัญญา ภายใตค้วามเห็นชอบของหลกัการอิสลาม 
  การสมรสนั้นเป็นแนวทางหน่ึงท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดป้ฏิบติัไวเ้ป็นแบบอย่างแก่
ประชาชาติของท่าน เป็นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะท าให้มนุษยมี์ความพึงพอใจใน
ชีวติ ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้รัสในคมัภีร์อลักุรอานไวว้า่ 

                         ...  

        :22 
ความวา่ และโดยแน่นอนเราไดส่้งบรรดาร่อซูลมาก่อนหนา้เจา้ และเราได้
ใหพ้วกเขามีภรรยาและลูกหลาน4 

               (อรัเราะอฺดู : 38) 
 

  ศาสนาอิสลามไดใ้ห้ความส าคญักบัการสมรส เพราะถือว่าการสร้างครอบครัวเป็น
การปฏิบติัศาสนกิจประการหน่ึง ซ่ึงเป็นศาสนกิจท่ีสอดคลอ้งกบัสามญัส านึกของมนุษย ์อิสลามไม่

                                                           
4 สาเหตุแห่งการประทานอายะฮน้ี อลักลับียก์ล่าวว่า พวกยะฮูดไดต้  าหนิท่านเราะสูลุลอฮ ว่า เรามองไม่เห็นการปฏิบติัหน้าท่ีของชายผูน้ี้ (คือท่านนะบี) เลย 
นอกจากเร่ืองของผูห้ญิงและการแต่งงาน หากเขาเป็นนะบีตามท่ีเขาอา้ง แน่นอนเร่ืองของการเป็นนะบีจะเป็นท่ีกงัวลแก่เขามากกว่าเร่ืองของผูห้ญิง อายะฮน้ีจึงถูก
ประทานลงมา เพื่อเป็นการตอบโตข้อ้ต าหนิของพวกยะฮูด 
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สนบัสนุนการท่ีบุคคลหน่ึงสละความตอ้งการทางโลกเพื่อมุ่งสู่การภกัดีต่อพระเจา้ ในอดีตเคยมีกลุ่ม
คนท่ีคิดจะปฏิบติัเช่นน้ี แต่เม่ือท่านเราะสูลุลอฮฺ  ทราบ ท่านก็ไดป้ฏิเสธอยา่งรุนแรง ดงัท่ีปรากฏวา่
มีรายงานจากท่านอนสั บินมาลิก  กล่าววา่ 
 

))

((5  
ความว่า มีคน 3 คน ไดม้ายงับา้นภรรยาของท่านนบี  เพื่อสอบถามถึง
การปฏิบติัศาสนกิจของท่าน เม่ือทราบแลว้พวกเขาท าประหน่ึงว่าภารกิจ
ของท่านยงันอ้ยนกั พวกเขาจึงกล่าววา่ เราจะปฏิบติัเหมือนกบัท่านนบี  
ไม่ไดห้รอกเพราะท่านไดรั้บการอภยัโทษทั้งในอดีตและอนาคต พวกเขา
คนหน่ึงจึงกล่าววา่ ฉนัจะละหมาดค ่าคืนตลอดไป ส่วนอีกคนหน่ึงกล่าววา่ 
ฉันจะถือศีลอดทุกวนัไปตลอดกาล และอีกคนหน่ึงได้กล่าวว่า ฉันจะ
ห่างไกลจากผูห้ญิงและจะไม่แต่งงานตลอดชีวิต เม่ือท่านเราะสูล  ทราบ
เร่ืองจึงไดม้าหาพวกเขา ท่านกล่าววา่ พวกท่านคือผูท่ี้กล่าวเช่นนั้นหรือ ขอ
สาบานต่ออลัลอฮฺ  ฉันเป็นผูท่ี้เกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ  มากท่ีสุดในหมู่
พวกท่าน แต่ฉันก็ถือศีลอดและก็ละศีลอด ฉันละหมาดในยามค ่าคืนและ
ฉันก็นอนพกัผ่อน และฉันสมรสกับผู ้หญิง ผู ้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตาม
แนวทางของฉนั เขาก็ยอ่มไม่ใช่พวกของฉนั 

 
Hammudah ‘Abd al-‘Ati (2003: 155) ไดก้ล่าววา่ ในทศันะของอิสลามแลว้ การ

สมรสถือเป็นขอ้ผูกพนัท่ีแข็งแรง เป็นขอ้ผูกมดัท่ีหนกัแน่นอย่างเต็มท่ีในความหมายของค านั้น การ
สมรสเป็นการผกูมดัชีวิตกบัสังคมและศกัด์ิศรี การสมรสเป็นการสืบช่วงชีวิตเผา่พนัธ์ุของมนุษยชาติ 
และยงัเป็นการเก่ียวดองในลกัษณะท่ีคู่สมรสต่างก็ปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี การสมรสจะเป็นการเก่ียวพนั
                                                           
5 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhāriy  หะดีษหมายเลข 4776 
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ลกัษณะท่ีทั้งคู่จะตอ้งตอบสนองและจะตระหนกัถึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์ของคู่สมรสจะพฒันาจน
เกิดความรัก ความสงบ และเกิดความรู้สึกร่วมกนั 
  ศาสนาอิสลามไม่สนบัสนุนให้มนุษยใ์ชชี้วิตอยูอ่ยา่งสันโดษหรือละทิ้งความสุขทาง
โลกอย่างส้ินเชิงดัง่เช่นบรรดานักบวชหรือพระ เพราะการอยู่อย่างสันโดษนั้นขดักบัสัญชาตญาณ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของมนุษยแ์ละไม่สอดคล้องกบัธรรมชาติท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ได้สร้างมนุษยม์า 
คุณประโยชน์ของการแต่งงานต่อสังคมนั้นมีดงัต่อไปน้ี (Abdullah Nasih Ulwan, 1995: 8-10) 

1) การแต่งงานจะก่อให้เกิดความสงบทางจิตใจ ความรัก มิตรภาพ และความ
สนิทสนมก็จะก่อตวัข้ึนระหวา่งสามีและภรรยา ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้รัสในคมัภีร์อลักุรอานไวว้า่ 

 

                                  

                            

        :82 
ความวา่ และหน่ึงจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคื์อ ทรงสร้างคู่ครอง
ให้แก่พวกเจา้จากตวัของพวกเจา้6 เพื่อพวกเจา้จะไดมี้ความสุขอยู่กบันาง 
และ ทรงมีความรักใคร่และความเมตตาระหวา่งพวกเจา้7 แทจ้ริงในการน้ี 
แน่นอน ยอ่มเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผูใ้คร่ครวญ   

             (อรัรูม: 21) 
ความสงบทางจิตใจและจิตวิญญาณนั้นจะช่วยให้บุคคลหน่ึงมีความใกลชิ้ดกบั

พระเจา้ของเขามากข้ึน ตลอดจนท าใหศ้าสนาของเขามีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

2) เพื่อการด ารงไวซ่ึ้งเผา่พนัธ์ุของมนุษยแ์ละให้เกิดการแพร่ขยายเผา่พนัธ์ุของ
มนุษยใ์ห้ด ารงอยู่ต่อไป อลักุรอานได้ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการแต่งงานท่ีส่งผลมนุษยซ่ึ์งเป็น
เหตุผลทางสังคม ไวด้งัน้ี 

                  

                  

            

                                                           
6 คือจากมนุษยด์ว้ยกนัเป็นเพศหญิง มิใช่มาจากจ าพวกญินหรือสัตว ์มิฉะนั้นแลว้อาจจะเกิดความไม่เขา้ใจและความบาดหมางระหวา่งกนั นบัไดว้า่เป็นพระมหา
กรุณาธิคุณและเป็นความเมตตาจากพระองค์ 
7 คือท าให้สามีและภริยามีความรักใคร่และสงสารต่อกนั 
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  :2 
ความวา่ มนุษยชาติทั้งหลาย! จงย  าเกรงพระเจา้ของพวกเจา้ท่ีไดบ้งัเกิดพวก
เจา้มาจากชีวติหน่ึง8 และไดท้รงบงัเกิดจากชีวตินั้นซ่ึงคู่ครองของเขา9 และได้
ทรงให้แพร่สะพดัไปจากทั้ งสองนั้น ซ่ึงบรรดาชายและบรรดาหญิงอัน
มากมาย และจงย  าเกรงอลัลอฮฺท่ีพวกเจา้ต่างขอกนัด้วยพระองค์10 และพึง
รักษาเครือญาติ11แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงสอดส่องดูพวกเจา้อยูเ่สมอ   
                       (อนันิสาอฺ : 1) 

 

3) เพื่อเป็นการรักษาเช้ือสายวงศต์ระกูล การแต่งงานจะท าให้สามารถระบุสาย
ตระกูลได ้แต่หากไม่มีบทบญัญติัการแต่งงานจากอลัลอฮฺ   ก็อาจส่งผลให้ในสังคมหน่ึงๆ เต็มไป
ดว้ยเด็กๆท่ีไม่มีตระกูล การเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นก็จะไม่ไดรั้บเกียรติจากคนในสังคม สถานการณ์
ลกัษณะท าให้ศกัด์ิศรีและความบริสุทธ์ิของมนุษยน์ั้นหายไป ซ ้ ายงัอาจส่งผลให้เกิดการแพร่กระจาย
ของความไร้ศีลธรรมและความเสเพลส ่าส่อนข้ึนในสังคม 

 

4) เพื่อใหส้ังคมรอดพน้จากการกระท าท่ีผิดศีลธรรม การแต่งงานจะมีส่วนช่วย
ให้สังคมปลอดภยัจากการกระท าท่ีน าไปสู่ความเส่ือมเสียด้านศีลธรรมจรรยา และช่วยลดความ
แตกแยกท่ีอาจเกิดข้ึนมาจากความวุน่วายท่ีมาจากความอ่อนแอของปัจเจกบุคคลในสังคม หากพื้นฐาน
ของความพึงพอใจในเพศตรงข้ามเกิดข้ึนจากการแต่งงานท่ีถูกต้องตามหลักการ จะส่งผลให้
ประชาชาติมีความเป็นอยูท่ี่สงบสุข มีความสัมพนัธ์ฉันท์พี่นอ้งท่ีดี อีกทั้งยงัอ านวยให้มุสลิมคนหน่ึง
สามารถปฏิบติัตามบทบญัญติัของอลัลอฮฺ  ไดอ้ยา่งดี ดงัท่ีท่านเราะสูลุลอฮฺ  ไดเ้ชิญชวนเยาวชน
ท่ีมีความสามารถใหแ้ต่งงาน เพื่อเหตุผลทางศีลธรรมและเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดงัน้ี 

 
  ) )

 ((12  
 
ความว่า โอช้ายหนุ่มทั้งหลาย ในหมู่พวกท่านผูใ้ดท่ีมีความสามารถท่ีจะ
แต่งงาน ก็จงแต่งงานเถิด เพราะการแต่งงานจะท าใหส้ายตาของท่านลดต ่าลง 

                                                           
8 คือท่านนบีอาดมั ซ่ึงเป็นมนุษยค์นแรกท่ีถูกบงัเกิดข้ึนจากดิน 
9 ไดท้รงให้พระนางเฮาวาฮ ์คู่ครองของท่านนบีอาดมัเกิดจากท่านนบีอาดมัเอง 
10 ต่างขอความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยอา้งพระองคเ์ป็นสักขีพยานในความจ าเป็นของเขา 
11 ให้เอาใจใส่และระมดัระวงัในสิทธิและหนา้ท่ีต่าง ๆ อนัพึงมีต่อเครือญาติ มิเช่นนั้นแลว้จะท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติขาดตอนลง 
12 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhāriy หะดีษหมายเลข 4778, Muslim :3464, 3466, Abu Dawūd : 2046, Ibn Mājah: 1845 
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และปกป้องอวยัวะเพศไดดี้ยิ่ง และผูท่ี้ไม่มีความสามารถ ให้เขาจงถือศีลอด
เถิดเน่ืองจากมนัจะปกป้องกนัได ้
 

5) เพื่อป้องกนัให้ปลอดภยัจากโรคร้ายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากพฤติกรรมผิด
วินยัทางเพศ การแต่งงานจะท าให้สังคมมีความปลอดภยัจากการแพร่กระจายของโรคต่างๆ ท่ีมี
สาเหตุมาจากการมีชูห้รือการส ่าส่อนทางเพศ เช่น โรคซิฟิลิส โรคเอดส์ และโรคท่ีน่ารังเกียจอ่ืนๆ ท่ี
อนัตรายอีกทั้งยงัท าลายเผา่พนัธ์ุของมนุษย ์และก่อใหเ้กิดโรคติดต่อระบาดอยา่งมากมาย 

 

6) เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งคู่ชีวติในการสร้างครอบครัว และอบรมเล้ียง
ดูบุตร ตลอดจนร่วมรับผิดชอบและฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตไปดว้ยกนั สามีและภรรยาตอ้งให้ความ
เคารพซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ภรรยาจะปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีของเธอ ท่ีมีความเหมาะสมกบัสรีระ
ทางธรรมชาติของเธอ เช่นการดูแลและจดัการงานบา้นต่างๆ การเล้ียงดูบุตร ส่วนผูเ้ป็นสามีก็ปฏิบติั
ในส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของเขา คือการท างานนอกบา้น ซ่ึงมกัจะเป็นงานท่ีตอ้งใชก้ าลงั ดว้ย
ความร่วมมือระหว่างคู่สมรสจะเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างประชาชาติท่ีมีคุณภาพและมีความ
ศรัทธาท่ีแทจ้ริง บุตรท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความรักและความอบอุ่น จะเป็นก าลงัส าคญัในการ
ช่วยเหลือสังคมใหก้า้วหนา้ต่อไป 

 

7) เพื่อให้ไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกของการเป็นพ่อแม่อยา่งลึกซ้ึง ดว้ยกระบวนการ
แต่งงานจะท าให้คู่สมรสมีความรู้สึกของการอยากเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นแรงกระตุน้ให้อยากปฏิบติั
หนา้ท่ีของการเป็นพ่อแม่ให้สมบูรณ์ข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลให้ตนเองไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนเองท่ี
พึงปฏิบติัต่อพอ่แม่ผูใ้หก้  าเนิดมากยิง่ข้ึน  

 

ส่ิงเหล่าน้ีคือผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงล้วนมีจุดเร่ิมต้นมาจากการ
แต่งงาน ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสถาบนัครอบครัว เอาใจใส่ในการการอบรมเล้ียงดูบุตร จนเป็น
ตวัแปรส าคญัท่ีจะร่วมกนัขบัเคล่ือนให้ประชาชาติอิสลามมีความเจริญกา้วหน้ามากข้ึน ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัท่ี เชค อาลี อีซา (2533: 13-16) ไดก้ล่าวว่า การสมรสในอิสลามนั้นมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมโดยเฉพาะ และมีผลดีต่อสังคมดงัต่อไปน้ี  

1) เป็นการรักษาเผา่พนัธ์ุของมนุษย ์การสมรสท าให้การสืบพนัธ์ุของมนุษยมี์
อยูต่่อไป เป็นการเพิ่มจ านวนประชากรให้มากข้ึน และการสมรสก็ยงัจะรักษามนุษยใ์ห้มีความดีทั้ง
ดา้นนิสัยและร่างกายไปพร้อมๆ กนั 

2) สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุตรหลาน ด้วยการสมรสท่ีอลัลอฮฺ  ได้
บญัญติัให้แก่บ่าวของพระองค์นั้น ก็เพื่อให้ลูกๆ ได้มีความภาคภูมิใจในการสืบสกุลต่อจากบิดา
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มารดาของเขา คงอยู่ต่อไปจนกระทัง่วนักิยามะฮฺ (วนัส้ินโลก) ท าให้มนุษยไ์ม่สูญพนัธ์ุ ถา้ไม่มีการ
สมรส ความเสียหายอยา่งใหญ่หลวงจะเกิดข้ึนบนแผน่ดิน มนุษยจ์ะประพฤติผิดมากกวา่น้ีและการ
กระท าผดิวนิยัทางเพศก็จะแพร่หลายอยา่งมากมาย 

3) ท าให้สังคมมีความสุข และขจัดนิสัย ท่ีไม่ ดีของมนุษย์ ดังนั้ นผู ้ใดมี
ความสามารถพร้อมก็จงรีบแต่งงานเสีย 

4) ท าให้คนในสังคมปลอดภยัจากโรคร้ายต่างๆ ซ่ึงอาจมีตน้เหตุมาจากการผิด
ประเวณีของมนุษยเ์อง เช่น ซิฟิลิส หนองใน และเอดส์ ซ่ึงโรคเหล่าน้ีจะมีผลต่อไปยงัรุ่นลูกๆ ท่ีจะ
เกิดตามมาดว้ย บางคร้ังโรคน้ีอาจร้ายแรงถึงขั้นท าอนัตรายต่อเด็กได ้

5) สร้างความสงบสุขแก่ชีวิตและจิตใจ การสมรสสร้างความรักใคร่และความ
เมตตา ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสามีภรรยาชีวิตมนุษยห์มุนเวียนอยา่งมีความสุขภายในครอบครัว เร่ิม
เช้าวนัใหม่ด้วยการท่ีสามีออกไปประกอบอาชีพ และเม่ือกลบัมาพบครอบครัวในตอนเย็น ความ
เหน็ดเหน่ือยจากการงานก็จะหายไป เราจะพบวา่ชีวิตภายในครอบครัวนั้น ทั้งสามี ภรรยาต่างเป็นท่ี
อบอุ่นใจซ่ึงกนัและกนั และไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ครอบครัวท่ีมีความสุขนั้นเขาจะตอ้งมีกระบวนการ
อบรมและเอาใจใส่ลูกๆ เป็นอยา่งดี 

6) ช่วยเหลือสามีและภรรยาในการสร้างครอบครัว และเพื่ออบรมลูกๆ และให้
รับผดิชอบครอบครัว ซ่ึงแต่ละคนจะช่วยท าให้ชีวิตของอีกตนหน่ึงสมบูรณ์ข้ึน ผูห้ญิงก็ปฏิบติัในส่ิง
ท่ีเป็นความรับผดิชอบของเธอ ซ่ึงเป็นงานท่ีเธอถนดั ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดจ้ดัมาให้แก่ผูห้ญิงนัน่คือ การ
บริหารกิจการภายในบา้นและเอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอในการอบรมลูกๆ ส่วนผูช้ายก็ท าในส่ิงท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของเขา ซ่ึงก็เป็นงานท่ีเขาถนัดเช่นเดียวกนั อลัลอฮฺ  ได้มอบหมายให้ผูช้าย
รับผดิชอบในการจดัหาปัจจยัยงัชีพเพื่อเล้ียงดูครอบครัว พร้อมทั้งปกป้องรักษาครอบครัวให้พน้จาก
อนัตรายต่างๆ หากทั้งสองคนปฏิบติัหน้าท่ีของตนได้อย่างน้ีแล้ว ก็จะท าให้ครอบครัวมีความสุข 
และนัน่คือขั้นของการเตรียมพร้อมเพื่อจะใหไ้ดลู้กท่ีดี  

7)  ก่อให้เกิดความรักและความเมตตาปรานีอย่างมากมายภายในหัวใจของผู ้
เป็นพอ่แม่ ความรู้สึกน้ีจะเกิดข้ึนเองโดยอลัลอฮฺ  เป็นผูจ้ดัเตรียมมาให้มนุษย ์และความรู้สึกน้ียงั
ส่งผลต่อการปกป้องลูกนอ้ยใหไ้ดรั้บความถูกตอ้งในชีวติ ใหเ้ขาเขา้ใจท่ีจะใชชี้วติอยูใ่นโลกน้ีอยา่งมี
แบบแผนท่ีถูกตอ้ง 

ด้วยคุณประโยชน์ต่อสังคมอันมากมายดังกล่าว จึงไม่แปลกใจเลยว่าท าไม
อิสลามจึงได้บญัญติัการสมรสมาให้มนุษย ์พร้อมทั้งยงัก าชับให้มนุษยน์้อมรับค าสั่งใช้น้ีด้วยการ
สมรสกนักบัคนดีในแบบท่ีศาสนาไดช้ี้แนะเป็นแนวทางไว ้
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 2.1.4 โครงสร้างของครอบครัวมุสลมิ 

  ค าสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัครอบครัวนั้นมีความชัดเจนและครอบคลุมทุก
ประเด็น กล่าวคือ อิสลามก าหนดให้ผูช้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในการท างานและจดัหาส่ิงจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติใหแ้ก่ภรรยาและบุตร และตอ้งคุม้ครองคนในครอบครัวให้พน้จากความชัว่ร้ายต่างๆ ส่วนผู ้
เป็นภรรยาไดถู้กก าหนดหนา้ท่ีส าหรับการดูแลบา้น อบรมและเล้ียงดูลูก จดัหาความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจให้แก่สามีและลูก การศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการในครอบครัวตามแนวทางศาสนา
อิสลาม มีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างบุคคล ซ่ึงมีลักษณะเป็น
โครงสร้างท่ีจะเอ้ือให้บุคคลในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข มีการแบ่งบทบาทหรือ
อ านาจหนา้ท่ี ตามความเหมาะสมของบริบทและจารีตประเพณีในสังคมหรือยคุสมยั 

  Khurshid Ahmad (1980: 31-32) ไดก้ล่าววา่ โครงสร้างของครอบครัวในอิสลาม
ไดแ้บ่งบุคคลออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ กลุ่มแรกซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมากท่ีสุด 
จะประกอบดว้ย สามี ภรรยา บุตร พ่อแม่ของสามีหรือภรรยาท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนั และคนรับใช ้(กรณีท่ี
มี)13 กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มครอบครัวของเครือญาติ ซ่ึงจะประกอบด้วยครอบครัวของญาติสนิท ซ่ึง
อาจจะอาศยัอยูร่่วมกนัหรือแยกกนัอยูค่นละครัวเรือน เป็นบุคคลท่ีสามารถขอความช่วยเหลือระหวา่ง
กนัไดโ้ดยง่าย บุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิไดป้ระโยชน์ในทรัพยส์มบติัทั้งในขณะท่ีมีชีวิตและเม่ือตายไปใน
ฐานะท่ีเป็นผูร่้วมรับมรดก ซ่ึงตามกฎหมายบุคคลเหล่าน้ีจดัเป็นทายาทรับมรดก หลกัการน้ีส าคญัใน
การสร้างแก่นอนัเขม้แข็งในครอบครัวมุสลิมนั้น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งให้ความส าคญักบัการแบ่งปัน
ความรัก รับรู้ถึงความเจ็บปวด ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนั ช่วยเหลือกนัในยามท่ีเจ็บป่วยและเผชิญกบับท
สอบต่างๆ ความสัมพนัธ์ลกัษณะน้ีเกิดจากการเก่ียวพนักนัทางสายเลือดโดยผา่นการแต่งงาน และการ
เป็นแม่นม14 
  2.1.3.1 ญาติพี่นอ้งร่วมสายเลือด ประกอบดว้ย 

1) พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย และผูร่้วมสายโลหิตโดยตรงคนอ่ืนๆ 
2) ผูสื้บสายโลหิตของเราโดยตรง คือ ลูกชาย ลูกสาว หลานชาย หลานสาว 

ฯลฯ 

                                                           
1313 สาเหตุท่ีจ าเป็นตอ้งนบัคนรับใชใ้นบา้นเป็นส่วนหน่ึงของระบบยอ่ยในครอบครัวดว้ยนั้น เป็นเพราะประเพณีของมุสลิม(Muslim Tradition) ในอดีตนั้นจะไม่ถือ
วา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว แต่ค าสอนของศาสนาอิสลามไดก้ าชบัให้ปฏิบติัต่อพวกเขาดว้ยดี เสมือนวา่เป็นสมาชิกในบา้นคนหน่ึง โดยให้พวกเขาไดรั้บ
อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มท่ีดี และห้ามมิให้ปฏิบติักับเฉกเช่นว่าพวกเขาเป็นคนต่างชนชั้ นสมาชิกคนอ่ืนๆในบา้น ในประเทศอาหรับเราจะเห็นคนใช้ของบา้น 
คนขบัรถ ฯลฯ นัง่รับประทานอาหารร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในบา้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 
14 แม่นม (Foster-nursing) ในภาษากฎหมายอิสลาม หมายถึงหญิงผูท่ี้ให้นมเด็ก ไม่วา่เด็กจะเติบโตมาร่วมกบัผูห้ญิงคนน้ีหรือไม่ก็ตาม แต่หญิงผูน้ี้ก็จะมาอยูใ่นฐานะ
ท่ีเรียกวา่ “แม่นม” สามีของนางก็จะเปรียบเสมือนพ่อของเด็กความสัมพนัธ์เช่นน้ีต่างจากกฎหมายทัว่ไปอยา่งชัดเจน กล่าวคือ ความสัมพนัธ์แบบแม่นม (Foster-
nursing) น้ีเกือบเทียบเท่าการเก่ียวดองท่ีเป็นญาติผา่นทางสายโลหิต แต่มีขอ้ยกเวน้บางประการเช่น ในเร่ืองการสืบมรดก 
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3) เครือญาติในระดบัท่ีสอง เช่น พี่ชาย นอ้งชาย พี่สาว นอ้งสาว และลูกหลาน
ของบุคคลเหล่าน้ี 

4) พี่น้องผูห้ญิงของพ่อหรือแม่ (ไม่นับรวมถึงลูกสาวหรือผูสื้บสายโลหิตคน
อ่ืนๆของบุคคลเหล่าน้ี) 

 
2.1.3.2 ญาติท่ีเก่ียวดองกนัโดยผา่นการแต่งงาน ประกอบดว้ย 

1) พอ่ตา แม่ยาย ตลอดจนพ่อแม่ของพอ่ตาและแม่ยาย 
2) ลูกสาว รวมทั้งหลานเหลนผูห้ญิงของภรรยา ลูกชายหรือหลานเหลนผูช้าย

ของสามี 
3) ลูกสะใภ ้หลานสะใภ ้และลูกเขย 
4) แม่เล้ียงและพอ่เล้ียง 
บุคคลก ลุ่ม น้ี มีความสัมพันธ์ เ ช่นเ ดียวกับญาติ  เพียงแต่ มีขอบเขตของ

ความสัมพนัธ์บางประการท่ีค าสอนของศาสนาไดร้ะบุไว ้เฉกเช่นเดียวกบักรณีการเก่ียวดองโดยให้นม
นั้นเอง ครอบครัวลกัษณะน้ีจึงเรียกว่าเป็นครอบครัวขยายอย่างแท้จริง และจะเป็นแกนกลางของ
ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ15  

 
2.1.3.3 เครือญาติท่ีนอกเหนือจากสองกลุ่มดงักล่าว ก็จะจดัเป็นเครือญาติวงกวา้ง

ทัว่ไป ท่ีเราต่างก็มีสิทธิหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อกนัเช่นเดียวกนั คนในกลุ่มน้ีบางคนก็อาจจะจดัอยูใ่นผูท่ี้มี
สิทธิรับมรดก แต่เป็นในอนัดับท่ีสองหรืออนัดับท่ีสาม โครงสร้างของครอบครัวมุสลิมสามารถ
น าเสนอไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนโดยแผนผงั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 ในสังคมมุสลิมไม่มี ”ระบบครอบครัวรวม”(Joint Family System) เหมือนท่ีพบในสังคมฮินดูตามประเพณีดั้งเดิมซ่ึงจะเป็นระบบท่ีมีธุรกิจร่วมกนัของสมาชิก
ในครอบครัว โดยหัวหนา้ครอบครัวจะเป็นผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงปัจจยัทางเศรษฐกิจของครอบครัวลกัษณะน้ีก็จะมาจากแหล่งเดียวกนั ในครอบครัวมุสลิมนั้นก็อาจจะ
มีการท าธุรกิจร่วมกนัระหวา่งเครือญาติ แต่ก็จะไม่เช่ือมโยงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีรวมอยูเ่ป็นระบบเดียวกนั 
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ภาพที ่2.1 แสดงโครงสร้างของครอบครัวมุสลมิ (Khurshid Ahmad, 1980: 33) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
  ซยัยิด ซาอิด อคัตารฺ ริซวี (2526: 21-22) ไดก้ล่าวว่า นกัสังคมวิทยาไดแ้บ่งระบบ
ครอบครัวในโลกน้ีออกเป็น 2 ระบบ คือ “ระบบครอบครัวแบบรวม” และ “ระบบครอบครัวแบบ
แยก” ซ่ึงไดใ้หค้  าอธิบายประกอบดงัน้ี  
  1) ระบบครอบครัวรวม  
  สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวแต่เดิมจะประกอบด้วย พ่อ ลูกชาย พี่ชาย น้องชาย 
พี่สาว ลุง หลานชาย เป็นตน้ อาศยัอยูร่่วมกนั รายไดส่้วนตวัก็ไม่ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อเป็นภารกิจส่วนตน 
แต่จะถูกน ามาเป็นเงินกองกลางของครอบครัว เพื่อน าไปจุนเจือรายจ่ายของสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว ขอ้ดีของระบบน้ี คือ สมาชิกในครอบครัวจะอาศยัอยูร่่วมกนัภายใตค้วามไวว้างใจซ่ึงกนั
และกัน มีเมตตากรุณาในเร่ืองของจิตใจ เป็นหุ้นส่วนของชีวิตร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวจะมี
ความรู้สึกเช่ือมัน่ว่าไม่ว่าตอ้งเผชิญหน้ากบัเหตุการณ์ใดก็ตามก็มีผูร่้วมโชคชะตาเดียวกนัอยู่ ส่วน
ขอ้เสียของระบบน้ี คือ ระบบน้ีจะท าให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการหาเล้ียงชีพของครอบครัวตอ้ง
รับภาระท่ีหนกัข้ึน ตอ้งพยายามขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัยงัชีพท่ีมากข้ึน ซ่ึงในบาง
ภาวะท่ีมาตรฐานการครองชีพในสังคมสูง ความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัวก็จะสูงตามไปดว้ย 
จึงอาจส่งผลให้เกิดความขดัแยง้กนัภายในครอบครัว ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกในแง่

เครือญาตใินวงกว้าง 

แกนในของ
ครอบครัว 

ปู่ยา่ ตายาย 

พอ่แม่ 

สามีภรรยา 

ลูก 

คนรับใช ้

 พี่นอ้ง-ชายหญิงของพ่อ 
 พี่นอ้ง-ชายหญิงของแม่ 
 แม่ยาย พ่อสามี 
 พี่สาว-นอ้งสาวของ
ภรรยา 

 ลูกสะใภแ้ละหลาน
สะใภ ้

 แม่เล้ียง 
 ฯลฯ 

แกนกลางของครอบครัว 

แบ่งโดยมะหาริม (ผู้ทีห้่ามการแต่งงาน) 
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ลบต่อกนั ท าใหบ้รรยากาศในครอบครัวเปล่ียนไปในทิศทางท่ีไม่ดี ส่งผลให้ความรักความไวว้างใจท่ี
มีอยูอ่าจนอ้ยลงไปได ้
  2) ระบบครอบครัวแบบแยก  
  ระบบน้ีแต่ละคนในครอบครัวจะรับผิดชอบเฉพาะต่อผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารรับผิดชอบ
ของเขาเองเท่านั้น รายไดท่ี้ไดรั้บจากการประกอบอาชีพของเขาก็จะเป็นของส่วนตวั มิไดน้ าไปรวม
เป็นรายไดก้องกลางส าหรับจุนเจือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวแต่อยา่งใด ขอ้ดีของระบบครอบครัว
แบบแยก คือ ท าให้สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ภายในครอบครัวท่ีอาจมีตน้เหตุมาจากเงิน แต่การ
แยกตวัออกจากญาติพี่นอ้ง อาจท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติลดนอ้ยลง ท าให้การเอาใจใส่ใน
ทุกขสุ์ขของญาติพี่นอ้งนอ้ยลงไปดว้ย 
  ระบบครอบครัวแบบแยกจะมีอยู่จ  านวนมากในประเทศอาหรับ ส่วนระบบ
ครอบครัวแบบรวมก็จะมีอยู่ในครอบครัวฮินดู และเป็นท่ีปฏิบติักนัมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม 
ระบบทั้งสองก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัรอบดา้นประกอบ  
  ระบบครอบครัวในยุคสมยัของท่านเราะสูลุลอฮฺ  นั้นสามารถศึกษาและวิเคราะห์
ไดจ้ากอายะฮฺต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นคมัภีร์อลักุรอาน ดงัท่ีปรากฏในสูเราะฮฺอนันูร ไวว้า่ 
 

...           

     

           

        

              

      

       

12

ความว่า ...และไม่เช่นกนัแก่ตวัของพวกเจา้ ท่ีจะรับประทานท่ีบา้นของ
พวกเจา้16 หรือบา้นของพ่อ ๆ ของพวกเจา้ หรือบา้นของแม่ ๆ ของพวกเจา้
หรือบา้นของพี่ชายน้องชายของพวกเจา้ หรือบา้นของพี่สาวนอ้งสาวของ
พวกเจา้หรือบา้นของลุง อา ของพวกเจา้ หรือบา้นของป้า อาสาวของพวก

                                                           
16 รวมทั้งบา้นของบรรดาลูก ๆ ของพวกเจา้ 
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เจา้ หรือบา้นของลุง นา้ ของพวกเจา้ หรือบา้นของป้า นา้สาวของพวกเจา้17 
หรือบา้นท่ีพวกเจา้ครอบครองกุญแจของมนั18 หรือบา้นของเพื่อน ๆ ของ
พวกเจา้ไม่เป็นการล าบากใจอนัใดแก่พวกเจา้ ท่ีจะร่วมรับประทานกนัเป็น
หมู่หรือแยกกนั เม่ือพวกเจ้าเขา้ไปในบา้นก็จงกล่าวสลามให้แก่ตวัของ
พวกเจา้เอง เป็นการค านบัอนัจ าเริญยิ่งจากอลัลอฮฺ19 เช่นนั้นแหละ อลัลอฮฺ
ทรงช้ีแจงอายะฮฺทั้งหลายให้เป็นท่ีชดัแจง้แก่พวกเจา้เพื่อพวกเจา้จะไดใ้ช้
สติปัญญาพิจารณา  

           (อนันูร: 61) 
 

  อายะฮฺน้ีไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนถึง    (บรรดาบา้น) ท่ีแยกกนัทั้งของพอ่ แม่ พี่นอ้ง

ผูช้าย พี่นอ้งผูห้ญิง ลุง ป้า และเครือญาติคนอ่ืนๆ จึงแสดงใหเ้ห็นถึงความละเอียดอ่อนของค าสอนใน
ทศันะของอิสลามและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ีถูกสร้างข้ึนอยา่งสวยงาม อายตัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง 
วถีิชีวติและการอาศยัอยูร่่วมกนัของคนในยคุสมยัดงักล่าว วา่มีการแยกครัวเรือนกนัอยา่งชดัเจนหรือ
อาจกล่าวไดว้า่เป็นครอบครัวแบบแยก ซ่ึงในอายะฮฺน้ีไดร้ะบุรายละเอียดใหเ้ห็นถึงความต่าง เช่น ค าวา่ 

   (บา้นของสูเจา้)        (บา้นของพ่อของสูเจา้)และ         (บา้นของ

พี่นอ้งชายของสูเจา้) อีกทั้งยงัส่ือใหเ้ขา้ใจไดว้า่การแวะเวยีนรับประทานอาหารบา้นผูอ่ื้นนั้นเป็น
วธีิการสร้างความรักและมิตรภาพอยา่งหน่ึง (ซยัยดิ ซาอิด อคัตารฺ ริซวี, 2526: 30-31) 
  ดงันั้น การมีโครงสร้างครอบครัวท่ีช่วยเหลือและพึ่งพาอาศยักนัตามแนวทางอิสลาม 
จะเป็นฐานส าคญัในการสร้างระบบการด าเนินชีวิตท่ีดี และมีจิตวิญญาณท่ีเขม้แข็ง ตลอดจนส่งผลให้
บุตรหลานท่ีเติบโตมามีความพร้อมและความสามรถในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได ้ 
 
 2.1.5 การบริหารจัดการภายในครอบครัวมุสลมิ 

 การบริหารจดัการครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ผูน้ าครอบครัวจ าเป็นตอ้งมี
ความรู้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในบา้น เช่น ความพึงพอใจของสมาชิกและความสัมพนัธ์
ระหว่างลูกๆ และตอ้งมีความเขา้ใจในตวัภรรยาและลูกๆทุกคน นอกจากศาสตร์และความสามารถ
ทางดา้นการจดัการแลว้ ผูน้  าครอบครัวยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 

                                                           
17 คือไม่เป็นโทษแก่พวกเจา้ท่ีจะรับประทานในบรรดาบา้นของญาติใกลชิ้ดดงักล่าว  
18 คือเม่ือเวลาเจา้ของบา้นไม่อยูแ่ละเขามอบกุญแจไว ้เพื่อให้ช่วยดูแลรักษา 
19 คือกล่าวค าวา่ “อสัสะลามุอะลยักุม” 
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 2.1.5.1 ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 
 ระหว่างสามีภรรยาจ าเป็นตอ้งให้เกิดความสัมพนัธ์ร่วมกนัทั้งในดา้นความคิดและ

การกระท า ทั้งดา้นจิตวิญญาณและอารมณ์ กล่าวคือ มีกิจกรรมการอ่านศึกษาร่วมกนั ปฏิบติัศาสนกิจ
ทางศาสนาบางอยา่งร่วมกนั ตลอดจนช่วยเหลือกนัท างานบา้น และใชเ้วลาบางโอกาสในการหยอกลอ้
กนับา้งตามสมควร (ฟัตฮีย ์ยะกนั, แปลโดย นศัรุลลอฮฺ ตอ็ยยบิ, 2010: 81-81)  
  การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวสามารถแสดงออกมาใน
หลายรูปแบบ โดยเน้นให้สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นลกัษณะ
การท ากิจกรรมร่วมกนัในบา้น เช่น ท าอาหารร่วมกนั การท างานบา้น การสอนการบา้นให้ลูก เป็นตน้ 
หรือ เป็นลกัษณะการท ากิจกรรมร่วมกนันอกบา้น เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น 
รับประทานอาหารอาหารนอกบา้น  ออกก าลงักายร่วมกนั เยี่ยมเยียนเครือญาติ เขา้ร่วมกิจกรรมของ
สังคม เป็นตน้ 
  การปฏิบติัต่อกนัดว้ยดี ดว้ยการใหเ้กียรติซึงกนัและกนั ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหนา้ท่ี
ร่วมกนั จะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีและเกิดความเช่ือมัน่ต่อกนั ดงัค ากล่าวของท่านเราะสูลุลอฮฺ  
วา่ 

 ((20 

ความวา่ ผูศ้รัทธาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือ ผูท่ี้มีมารยาทท่ีดีท่ีสุด และอ่อนโยนท่ีสุด
ต่อภรรยาของเขา 

 
 และในหะดีษอีกบทหน่ึง ท่านเราะสูลุลอฮฺ  ไดก้ล่าวอีกวา่ 
 

((21 ...)) 

ความวา่ “ผูท่ี้ดีท่ีสุดในหมู่พวกท่าน คือ ผูท่ี้ปฏิบติัต่อครอบครัวของเขาอยา่ง

ดีท่ีสุด และฉนัเป็นผูท่ี้ปฏิบติัดีท่ีสุดต่อครอบครัวของฉนั” 

   
  2.1.5.2 การอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัว 
  การอบรมสมาชิกในครอบครัวถือเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การท าให้สมาชิก
ในครอบครัวไดมี้วชิาความรู้ท่ีจ  าเป็นตามบทบญัญติัศาสนาอิสลาม เป็นหนา้ท่ีของผูน้ าครอบครัว เพื่อ
ตอบรับค าสั่งใชข้องอลัลอฮ  ในอายะฮฺหน่ึงท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ 
                                                           
20 หะดีษบนัทึกโดย Tirmidhiy หะดีษหมายเลข 2612 
21 หะดีษบนัทึกโดย Muslim หะดีษหมายเลข 300 
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                                                  :1 
ความว่า โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย จงคุม้ครองตวัของพวกเจา้และครอบครัวของ
พวกเจา้ใหพ้น้จากไฟนรก เพราะเช้ือเพลิงของมนัคือมนุษย ์และกอ้นหิน มีมะ
ลาอิกะฮฺผูแ้ขง็กร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามนัอยู ่พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอลัลอฮฺในส่ิง
ท่ีพระองคท์รงบญัชาแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบติัตามท่ีถูกบญัชา22   
                           (อตัตะหฺรีม : 6) 
 
อายะฮฺน้ีเปรียบเสมือนรากฐานส าคญัท่ีสั่งใชใ้หมี้การใหค้วามรู้และอบรมสมาชิกในบา้น 

ดว้ยการก าชบัในเร่ืองความดีงาม และหลีกห่างจากความชัว่ (เชค มุฮมัมดั ซอและห์ อลัมุนจัญิด, แปล

โดย อาอิชะห์ มุนีร วงษส์ันต์, มปป.: 35) ภรรยามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการแนะน าและช้ีแนะ พร้อมกบัการ

ตกัเตือนจากผูเ้ป็นสามีของนาง รวมไปถึงการสอนให้ความรู้ในเร่ืองของศาสนา การศึกษาคมัภีร์อลักุ
รอาน การศึกษาหะดีษของท่านนบี  เป็นตน้ และนางมีสิทธิท่ีจะไดรั้บแบบอยา่งจริยธรรมอนัดีงาม
จากสามีของนาง (อบัดุลลอฮฺ โตะ๊มิ, 2551: 36) 

ซยัยิด อบุล อะลา เมาดูดี(แปลโดย บรรจง บินกาซนั, 2553:3101) ไดก้ล่าววา่อายตัน้ี
ไดบ้อกถึงความรับผิดชอบของคนผูห้น่ึงท่ีไม่ไดจ้  ากดัอยู่แค่การพยายามปกป้องตวัเองให้พน้จากการ
ลงโทษของอลัลอฮฺ  เท่านั้น แต่เขายงัมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งให้การศึกษาและการฝึกอบรม
อยา่งดีท่ีสุดแก่สมาชิกในครอบครัวของเขาให้เป็นบ่าวท่ีดีของอลัลอฮฺ   เพราะคนในครอบครัวเขา
นั้นอลัลอฮ  ไดม้อบหมายให้อยูใ่นการดูแลของเขา และถา้หากพวกเขาอาจจะหลงผิดเดินไปบน
หนทางท่ีน าไปสู่นรก เขาจะตอ้งพยายามอยา่งถึงท่ีสุดท่ีจะแกไ้ข เขาไม่ควรท่ีจะเป็นห่วงแต่เร่ืองท่ีจะ
ให้ลูกมีชีวิตมัง่คัง่และมีความสุขในโลกน้ี แต่เขาจะตอ้งคอยเฝ้าดูไม่ให้ลูกๆ ของเขากลายเป็นเช้ือฟืน
ของนรกในโลกหนา้มากกวา่  

 ท่านเราะสูลุลอฮฺ  เคยกล่าวแก่มาลิก อิบนุ หุวยัริษและเศาะฮาบะฮฺ  คนอ่ืนๆ  ท่ี
อยูร่่วมกบัเขาในหะดีษบทหน่ึงท่ีรายงานวา่ 

 
                                                           
22 เป็นการเรียกร้องของอลัลอฮฺ  แก่ปวงบ่าวของพระองคท่ี์เป็นมุอฺมิน และทรงตกัเตือนพวกเขาวา่จงคุม้ครองป้องกนัตวัเองและครอบครัวท่ีประกอบดว้ยภริยา
และลูกหลานจากไฟนรกท่ีร้อนแรงดว้ยการหยดุกระท าส่ิงท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่ออลัลอฮฺ  และร่อซูลของพระองค ์และการท าความดีท่ีเป็นการจงรักภกัดี เพราะ
เช้ือเพลิงของไฟนรกนั้นก็คือมนุษยท่ี์เป็นผูฝ่้าฝืนและกอ้นหิน และท่ีนรถนั้นมีมะลาอิกะฮฺท าหนา้ท่ีเฝ้าประตู 29 ท่าน มีจิตใจท่ีเห้ียมหาญ แขง็กร้าว ไม่มีความเมตตา
ต่อผูใ้ดไดรั้บมอบหมายให้ท าการลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนปฏิเสธศรัทธา พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนหรือขดัแยง้ค าบญัชาของพระองค ์และจะปฏิบติัตามส่ิงท่ีถูกบญัชา 
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23  )) 
 

ความวา่ พวกเจา้จงกลบัไปสู่ครอบครัวของพวกเจา้ ดงันั้นพวกเจา้จงอาศยั
อยูใ่นหมู่พวกเขา และจงใหค้วามรู้และสั่งสอนพวกเขา 

 
 และในอีกบทหน่ึงพระองคไ์ดท้รงก าชบัในเร่ืองการละหมาด ดงัท่ีกล่าววา่ 
 

                   ... 

         :228 

ความวา่ และเจา้จงใชค้รอบครัวของเจา้ให้ท าละหมาด และจงอดทนใน
การปฏิบติั        

              (ฎอหา: 132) 
 

แบบอยา่งจากบรรดาสตรีในยุคสมยัของท่านเราะสูลุลอฮฺ  ท่ีเอาใจใส่ในเร่ืองการ
เรียนรู้และยงัมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพื่อจะไดเ้ขา้ใจบทบญัญติัค าสอนของศาสนา
ใหถ่้องแทม้ากยิ่งข้ึน ไดเ้คยมีกลุ่มสตรีไปขอพบท่านเราะสูลุลอฮฺ  เพื่อขอให้ท่านก าหนดวนัเฉพาะ
ส าหรับจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่บรรดามุสลิมะฮฺ (สตรีมุสลิม) ดงัท่ีไดมี้รายงานจาก อบีสะอีด อลัคุด
รีย ์ วา่ 

 

 )

24 

 
ความวา่ มีสตรีคนหน่ึงไดม้าหาท่านเราะสูลุลอฮฺ  พร้อมกบักล่าววา่ โอ้
ท่านเราะสูลุลอฮฺ ฉันทราบมาว่า บรรดาผูช้ายไดรั้บความรู้จากหะดีษของ
ท่าน ดงันั้นท่านจงก าหนดวนัแก่พวกเรา(กลุ่มมุสลิมะฮฺ) เพื่อจะไดม้าหา
ท่านเพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงสอนแก่ท่าน จากนั้นท่านเราะสูลุลอฮฺจึง

                                                           
23

 หะดีษบนัทึกโดย  al-Bukhāriy หะดีษหมายเลข 231; Muslim หะดีษท่ี 674 

24
 หะดีษบนัทึกโดย  al-Bukhāriy หะดีษหมายเลข 6880 Muslim หะดีษท่ี 6868 
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ได้สั่งให้พวกนางมารวมตวักันในวนัท่ีได้ก าหนด แล้วพวกนางก็ได้มา
ชุมนุมกนัในวนัดงักล่าว โดยท่านเราะสูลุลอฮฺ  ก็ไดม้าพบพวกนางและ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบญัชาสั่งใชใ้หแ้ก่พวกนาง 

 
 การปฏิบติัหนา้ท่ีในครอบครัวให้สอดคลอ้งตามแนวทางศาสนานั้นจ าเป็นตอ้งอาศยั

ความรู้เฉพาะในเร่ืองนั้นๆ ผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในหลกัค าสอนของศาสนายอ่มมีการปฏิบติัท่ี
แตกต่างจากผูท่ี้ขาดความรู้ การไดเ้รียนรู้อยา่งสม ่าเสมอจะเป็นส่วนช่วยให้การปฏิบติัภารกิจอนัส าคญั
น้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นสูเราะฮฺอซัซุมมรัวา่ 

 

                  

                 

                  

                 :9 
ความว่า ผูท่ี้เขาเป็นผูภ้กัดีในยามค ่าคืน ในสภาพของผูสุ้ญูด และผูย้ืน
ละหมาดโดยท่ีเขาหวัน่เกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวงัความเมตตาของ
พระเจา้ของเขา (จะเหมือนกบัผูท่ี้ตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺกระนั้นหรือ?) จง
กล่าวเถิดมุฮัมมัด บรรดาผูรู้้และบรรดาผูไ้ม่ รู้จะเท่าเทียมกันหรือ?25 
แทจ้ริงบรรดาผูมี้สติปัญญาเท่านั้นท่ีจะใคร่ครวญ   
                               (อซัซุมมรั : 9) 

 
  2.1.5.3 การตระหนักในบทบาทการอบรมเลีย้งดูบุตร 
  ศาสนาอิสลามไดใ้หค้วามส าคญัและใส่ใจเป็นอยา่งยิง่ต่อการอบรมเล้ียงดูบุตร เพราะ
เป็นความรับผิดชอบหลกัของผูเ้ป็นบิดามารดาท่ีจะตอ้งเอาใจใส่อบรมสั่งสอนเด็กๆ อยา่งใกลชิ้ด เด็ก
ท่ีเติบโตมาภายใตก้ารฟูมฟักของครอบครัวท่ีดี และอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัจะส่งผลให้เด็กมี
คุณธรรม อีกทั้งจะเป็นเกราะคุม้กนัตวัเด็กจากความเลวร้ายต่างๆ ท่ีมีเกล่ือนอยูใ่นสังคมปัจจุบนั 
  ความเป็นจริงแลว้ความขดัแยง้ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสามีภรรยา ย่อมมีผลกระทบ
โดยตรงและรวดเร็วท่ีสุดต่อการอบรมลูกๆ โดยเฉพาะต่อจิตใจของพวกเขา อีกทั้งยงัมีผลต่อความ
                                                           
25 คือหวัน่เกรงการลงโทษในวนัอาคิเราะฮฺ และหวงัความเมตตา คือหวงัการตอบแทนดว้ยสวนสวรรคแ์น่นอน สภาพของบุคคลสองจ าพวกนั้นยอ่มไม่เท่าเทียมกนั 
อิมามอลัฟัครฺกล่าวไวใ้นหนงัสืออลัตฟัซีรอลักะบีรวา่ พึงทราบเถิดวา่ อายะฮฺน้ีเป็นการบ่งช้ีถึงเคล็ดลบัท่ีประหลาด ประการแรกก็คือ พระองคท์รงเร่ิมดว้ยการ
กล่าวถึงการกระท า และจบลงดว้ยการกล่าวถึงวชิาความรู้ ส่วนท่ีวา่การกระท านั้นก็คือ การภกัดี การสุญูด และการยนืละหมาด ส่วนท่ีวา่วชิาความรู้ก็คือ ค  าตรัสของ
พระองคท่ี์วา่“บรรดาผูรู้้กบับรรดาผูไ้ม่รู้จะเท่าเทียมกนัหรือ” อนัน้ีเป็นการช้ีบ่งวา่ความสมบูรณ์ของมนุษยน์ั้น อยูท่ี่เป้าหมายทั้งสอง คือการกระท าและความรู้ 
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เช่ือมัน่และความเบ่ียงเบนแก่พวกเขาเป็นอยา่งมาก ดงันั้น กลไกแรกท่ีจะท าให้การอบรมลูกตามแบบ
ฉบบัอิสลามเกิดข้ึนไดจ้ริงตอ้งเร่ิมจากการครองชีวติคู่ตามแนวทางอิสลาม (ฟัตฮีย ์ยะกนั, แปลโดย นศั
รุลลอฮฺ ตอ็ยยบิ, 2010: 83-85) ความคาดหวงัในการสร้างครอบครัวอิสลาม คือการสร้างชนรุ่นใหม่ท่ีมี
คุณภาพ ท่ีสามารถเติบโตมาเป็นคนดีท่ีมีความย  าเกรง และสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมต่อไป ดงัท่ี
ปรากฏในอลักุรอานวา่ 
 

                                         

      :44 

ความว่า “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์โปรดประทานแก่เรา ซ่ึง
คู่ครองของเราและลูกหลานของเรา ให้เป็นท่ีร่ืนรมยแ์ก่สายตาของเรา26 และ
ทรงท าใหเ้ราเป็นแบบอยา่งแก่บรรดาผูย้  าเกรง”  

                     (อลัฟุรกอน : 74) 
 

  เด็กทุกคนเกิดมาในสภาพท่ีบริสุทธ์ิ หากพอ่แม่เอาใจใส่ในการอบรมดูแลให้ความรัก
ความอบอุ่นและอบรมสั่งสอนตามแนวทางของศาสนา เด็กก็จะสามารถเติบโตมาเป็นมุสลิมท่ีดี แต่
หากเด็กเคยชินกบัสภาพแวดลอ้มครอบครัวท่ีมีแต่ความขดัแยง้หรือการทะเลาะวิวาท บุคลิกท่ีไม่ดี
เหล่านั้นก็อาจติดตวัเด็กมาดว้ย ดงัท่ีท่านเราะสูลุลอฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
 

 ))          ((27 

ความวา่ ทารกทุกคนท่ีเกิดมาอยูใ่นสภาพท่ีบริสุทธ์ิ (ฟิฎเราะฮฺ) พ่อแม่จะเป็นผู ้
ท่ีท  าใหลู้กเป็นยะฮูดี(ยวิ) นศัรอนี(คริสเตียน) หรือผูบู้ชาไฟ 

 
 ศาสนาอิสลามจึงเขม้งวดและเน้นหนักในเร่ืองการอบรมลูกๆ ตั้งแต่การจดัเตรียม

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีดี ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะเอ้ือใหก้ารอบรมพวกเขาด าเนินไปอยา่งดีท่ีสุด
(ฟัตฮีย ์ยะกนั, แปลโดย นศัรุลลอฮฺ ต็อยยิบ, 2010: 85) เพราะการให้การอบรมท่ีดีย่อมเป็นพื้นฐาน
ส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อลูกในระยะยาวได ้ดงัท่ีท่านเราะสูลุลอฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 

 
28

                                                           
26 ดว้ยการยดึมัน่ในการจงรักภกัดีต่อพระองค ์และกระท าความดี เพื่อความโปรดปรานต่อพระองค ์
27 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhāriy  หะดีษหมายเลข 1319 
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 ความว่า ผูเ้ป็นบิดามิได้มอบส่ิงใดแก่ลูกไว ้ท่ีประเสริฐยิ่งกว่าการให้การ
อบรมท่ีดี 

 
 จิตวิทยาสมยัใหม่ไดเ้น้นการเล้ียงดูบุตรดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมเพื่อให้บุตรสามารถ

เติบโตมาดว้ยความรัก ความอบอุ่นและความมัน่คงทางดา้นจิตใจและร่างกายตามขั้นของช่วงวยัต่างๆ 
เช่น เด็กในช่วงวยัหน่ึงจ าเป็นตอ้งได้รับการเล้ียงดูแบบหน่ึง แตกต่างกบัอีกช่วงหน่ึงซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั โดยนยัน้ีถา้เด็กไม่ไดรั้บการเล้ียงดูให้เหมาะสมตามขั้นตอนของช่วงวยั
ดงักล่าวจิตวิทยาสมยัใหม่อาจจะบอกว่าเด็กจะเติบโตมาอย่างมีปัญหามากมาย และในขณะเดียวกนั
อาจจะต าหนิพอ่แม่วา่บกพร่องในหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม(อารง สุทธาศาสน์, 2541:44) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
น้ีอลัลอฮ  ไดต้รัสในอลักุรอานวา่  

 

                      

                          :98-92 

ความว่า ดงันั้น ของสาบานดว้ยพระเจา้ของเจา้แน่นอนเราจะถามพวกเขา
ทั้งหมด ถึงท่ีพวกเขาไดก้ระท าไว ้        

            (อลัหิจญรฺ : 92-93) 
 

                   

                               :84 

ความวา่ และจงยบัย ั้งพวกเขาไว ้เพราะพวกเขาจะตอ้งถูกสอบสวน29  
           (อศัศอ็ฟฟาต : 24) 

 
  บิดามารดาจึงมีหนา้ท่ีดูแลเอาใจใส่ในการเล้ียงดูบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
อบรมบ่มนิสัยและปลูกฝังบุคลิกภาพของพวกเขาตามแนวทางอิสลาม มีจริยธรรมท่ีดีงาม และส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นจริงได้ง่ายมากยิ่งข้ึนหากได้เห็นจากการปฏิบติัของพ่อแม่เป็นแบบอย่าง พ่อแม่จึงมี
อิทธิพลต่อการพฒันาดา้นจิตวญิญาณของลูกเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
 

                                                                                                                                                                          
28 ะดีษบนัทึกโดย Tirmidhiy  หะดีษหมายเลข 1952; Ahmad: 16717 
29 คือจงรวบรวมบรรดาผูอ้ธรรมและผูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น บรรดาผูฝ่้าฝืนและอาชญากรและส่ิงท่ีพวกเขาเคารพสักการะ เช่น รูปป้ันและเจวด็ต่าง ๆ แลว้จง

น าทางพวกเขาไปสู่นรก เด๋ียวก่อน จงให้พวกเขาหยดุก่อนเพื่อจะสอบสวนและสืบสวนเสียก่อน 
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                  …. 

1  
ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย จงช่วยตวัสูเจา้และครอบครัวของสูเจา้
ใหร้อดพน้จากไฟนรก.... ”           
                       (อตัตะหฺรีม: 6) 

 

  ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ บิดามารดาหรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีส าคญัในการปกป้องดูแลบุตร
หลานใหห่้างไกลจากการลงโทษของพระองคอ์ลัลอฮฺ  โดยการตระหนกัในเร่ืองการอบรมสั่งสอน
ใหบุ้ตรหลานอยูใ่นแนวทางศาสนา  
 
  2.1.5.4 การปรึกษาหารือ 
  การปรึกษาหารือภายในครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการครอบครัวท่ีดี 
เป็นการให้สมาชิกในครอบครัวไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การตดัสินใจ หรือการแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ เป็นตน้ ในคมัภีร์อลักุรอานไดร้ะบุถึงความส าคญัของเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
 

                          

         
                       :22 

ความว่า และบรรดาผูต้อบรับต่อพระเจา้ของพวกเขาและด ารงละหมาด 
และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวา่งพวกเขาและเขาบริจาค
ส่ิงท่ีเราไดใ้หเ้คร่ืองปัจจยัยงัชีพแก่พวกเขา30  

         (อชัชูรอ: 38) 
 
  ในอีกอายะฮฺหน่ึง อัลลอฮ  ได้มีค  าสั่งให้ท่านเราะสูลุลอฮฺ  ใช้หลักการ
ปรึกษาหารือหรือท่ีเรียกวา่ “ชูรอ” ในการด าเนินงานกิจการต่างๆ ดงัท่ีกล่าววา่ 
 

                                                           
30 อลับยัฏอวียก์ล่าววา่ อายะฮฺน้ีถูกประทานลงมาเพราะชาวอนัศอร เม่ือท่านเราะสูลุลลอฮฺ  เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศรัทธาพวกเขาก็ตอบรับปฏิบติัและหมาด

ครบถว้นตามเง่ือนไขและรักษาเวลา ปรึกษาหารือกนัในเร่ืองของดุนยาและศาสนา และบริจาคในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ประทานมาให้แก่พวกเขาไปในทางของอลัลอฮฺ 
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259
ความว่า เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮฺนั่นเอง เจา้(มุฮมัมดั) จึงได้สุภาพ
อ่อนโยนแก่พวกเขา31 และถ้าหากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบช้า และมีใจแข็ง
กระดา้งแลว้ไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตวัออกไปจากรอบๆ เจา้กนัแลว้ 
ดังนั้ นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออภยัให้แก่พวกเขาด้วย และจง
ปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้ ก็จง
มอบหมายแด่อลัลอฮฺเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย  

         (อลัอิมรอน : 159) 
 
  ดงันั้น กล่าวไดว้่าการชูรอมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการยอมรับในขอ้สรุปร่วมกนั 
โดยมาจากความเห็นของคนหมู่มาก ซ่ึงมติดงักล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ วิธีการชูรอน้ีใช้
ในการตดัสินใจ หรือเม่ือไม่สามารถหาขอ้ตกลงของบางประเด็นได้ก็จ  าเป็นตอ้งลงมติร่วมกนัดว้ย
วิธีการน้ี เพราะความเห็นท่ีไดรั้บจากคนหมู่มากยอ่มมีความแม่นย  ามากกว่า การให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ จะช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจและให้ความร่วมมือไดอ้ยา่ง
ง่ายดายมากยิง่ข้ึน(Naceur Jabnoun, 1994: 55-58) 

  
2.2 การมภีรรยาหลายคนในอสิลาม 
 

  ระบบการมีภรรยาหลายคนในอิสลามไดร้ะบุถึงบทบญัญติัการมีภรรยาหลายคน การ
ให้ความยุติธรรมแก่บรรดาภรรยา ตลอดจนเหตุผลในการอนุมติัการมีภรรยาหลายคนในอิสลาม ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 2.2.1 บทบัญญตัิการมีภรรยาหลายคนในอสิลาม 

  อลัลอฮ  ผูสู้งส่งไดท้รงตรัสในคมัภีร์อลักุรอานวา่ 
 

                                                           
31 หมายถึงบรรดาผูศ้รัทธา 
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  :2 

ความวา่ และหากพวกเจา้เกรงวา่จะไม่สามารถใหค้วามยุติธรรมในบรรดาเด็ก
ก าพร้าได้32 ก็จงแต่งงานกบัผูท่ี้ดีแก่พวกเจา้33ในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน 
หรือส่ีคน แต่ถา้พวกเจา้เกรงวา่พวกเจา้จะใหค้วามยติุธรรมไม่ได ้ ก็จงมีแต่
หญิงเดียว หรือไม่ก็หญิงท่ีมือขวาของพวกเจา้ครอบครองอยู่34 นั้นเป็นส่ิงท่ี
ใกลย้ิง่กวา่ในการท่ีพวกเจา้จะไม่ล าเอียง  

         (อนันิสาอฺ : 3) 
 

  บทบญัญติัท่ีไดอ้นุญาตให้ผูช้ายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคนมาจากอายะฮฺขา้งตน้น้ี  
ส าหรับผูช้ายสามารถท่ีจะแต่งงานกบัผูห้ญิงได้ตั้งแต่หน่ึงคน  สองคน สามคน หรือส่ีคน ในเวลา
เดียวกนั  และไม่อนุญาตให้มีมากไปกวา่น้ี ซ่ึงไดมี้การกล่าวไวโ้ดยนกัอรรถาธิบายอลักุรอาน และนิติ
บญัญติัอิสลามโดยมติท่ีตรงกนัและไม่มีการขดัแยง้(ชยัคฺ มุหมัมดั ศอลิฮฺ  อลัมุนจัญิด, แปลโดย กฤติยา 
เพศยนาวนิ, 2555: 44-46 ) 
  Abu Aminah Bilal Philips and Jamīlah Jones, (1985: 35-36) กล่าววา่ มุสลิม
จ านวนมากในปัจจุบนัมีความรู้สึกว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นเร่ืองท่ีน่ารังเกียจและเรียกร้องให้คน
อ่ืนๆ เขา้ใจว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นการเอาเปรียบผูห้ญิง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะบทบาทของชายและ
หญิงในสังคมตะวนัตกไดเ้บ่ียงเบนไปจากธรรมชาติโดยปกติ ผูห้ญิงพยายามท่ีจะท าทุกอยา่งเทียบเท่า
ความสามารถของผูช้าย ทั้งดา้นหนา้ท่ีการงาน การแต่งกาย (มีเส้ือสูทและเนคไทส าหรับผูห้ญิง) เพศ
หญิงจึงไดสู้ญเสียความสมดุลทางธรรมชาติท่ีตอ้งการผูคุ้ม้ครองดูแล มีผูห้ญิงเพียงส่วนนอ้ยในสังคม
ตะวนัตกท่ีไม่ไดถู้กครอบง าจากความคิดดงักล่าวและยงัคงถือวา่การเช่ือฟังสามีนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ท าใหชี้วติการสมรสเกิดความราบร่ืน 
  การมีภรรยาหลายคนเป็นท่ีปฏิบติักนัมายาวนาน ส าหรับมุสลิมการมีภรรยามากกว่า
หน่ึงคนแต่ไม่เกินส่ีคนเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีเหตุผล ส่วนส าหรับผูท่ี้มิใช่มุสลิมนั้นถือ
เป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมายแต่เป็นท่ีปฏิบัติกันอย่างกวา้งขวาง ความแตกต่างก็คือผูท่ี้มิใช่มุสลิมไม่มี
                                                           
32ถา้เกรงวา่จะไม่สามารถให้ความยติุธรรมแก่ภรรยาท่ีเป็นก าพร้าได ้เป็นตน้วา่ ไม่สามารถจะเล้ียงเธอให้อยูกิ่นดีหรือไม่เอาเงินของเธอไปใช้จ่ายแลว้ไซร้ ก็จงอยา่
แต่งงานกบัหญิงก าพร้า เพราะการไม่ให้ความยติุธรรมแก่เธอ และการกินทรัพยข์องเธอนั้นเป็นบาปใหญ่  
33

 ให้แต่งงานกบัหญิงท่ีมิใช่เป็นก าพร้า ท่ีพวกเจา้เห็นดีเห็นชอบจะเป็นสองคน หรือสามคนหรือส่ีคนก็ได ้ถา้สามารถท่ีจะเล้ียงนางเหล่านั้นดว้ยความเป็นธรรม 
34

 หมายถึงหญิงทาสของพวกเจา้ 
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ขอ้บงัคบัทางกฎหมายส าหรับเมียลบัคนท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ีและบุตรท่ีเกิดกบัผูห้ญิงเหล่านั้น แต่สามี
มุสลิมมีขอ้บงัคบัทางกฎหมายในการปกป้องเกียรติและศีลธรรมของภรรยาคนท่ีสอง ท่ีสามหรือท่ีส่ี 
ตลอดจนบุตรท่ีเกิดมาก็จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัภรรยาคนแรกส่ิงน้ีมิอาจพบในศาสนาหรือระบบ
อ่ืนนอกจากอิสลาม (S.M. Madani Abbasi. 1995: 16) 
 
 2.2.2 การให้ความยุติธรรมในครอบครัวทีม่ีภรรยาหลายคน 

  ระบบครอบครัวในอิสลามเรียกไดว้า่เป็นระบบสายกลาง เพราะการแต่งงานในระบบ
อิสลามไม่ใช่ระบบสามีคนเดียวภรรยาหลายคน และไม่ใช่ระบบสามีคนเดียวภรรยาคนเดียว แต่เป็น
ระบบท่ีมีความยืดหยุน่ระหว่างระบบทั้งสอง เน่ืองจากอิสลามมิไดส่้งเสริมให้ผูช้ายมีภรรยาเกินกว่า
หน่ึงคนไดต้ามอ าเภอใจ หากแต่อนุญาตกระท าดงักล่าวไดโ้ดยมีเง่ือนไขท่ีชดัเจน (อารง สุทธาศาสน์, 
2541: 57-58) การอนุญาตให้ผูช้ายมีภรรยามากกวา่หน่ึงคนแต่ไม่เกินส่ีคนในศาสนาอิสลามมิไดเ้ป็น
การเอาใจผูช้ายโดยไม่เห็นใจผูห้ญิง แต่การอนุญาตน้ีมีข้ึนในยามท่ีสังคมอยูใ่นยุคมืดและเต็มไปดว้ย
ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ซ่ึงผูห้ญิงมิได้รับการปฏิบติัเหมือนมนุษย์ แต่เหมือนสินค้าทัว่ไป 
ดงักล่าวจึงอนุญาตใหผู้ช้ายมีเสรีภาพในการมีภรรยาเท่าท่ีมีก าลงัสามารถในการเล้ียงดู (S.M.Madani 

Abbasi 1995: 7-10)   
  Naceur Jabnoun (1994: 26) กล่าววา่ ความยุติธรรมเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของการเอาใจใส่ การให้ความรัก และการเห็นใจซ่ึงกนัและกนั หากการกระท าใดเกิด
จากการเลือกปฏิบติัก็ไม่ถือวา่เป็นความยติุธรรม เม่ือบุคคลหน่ึงไดก้ าหนดทิศทางของการปฏิบติัส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเพื่อสนองต่อความตอ้งการของตนเอง ก็ถือวา่ไดเ้กิดความอยุติธรรมข้ึนแลว้ และ Fauzaiah 

Mohamad (1996: 236) ไดก้ล่าววา่ ความยุติธรรม คือ การวางส่ิงใดส่ิงหน่ึง ณ ต าแหน่งท่ีมนัสมควร
อยู่ เช่น หมวกก็ควรถูกวางไวบ้นศีรษะ รองเทา้ก็ควรถูกสวมใส่ท่ีเทา้ เป็นตน้ ความยุติธรรมจึงมิใช่
การแบ่งทุกส่ิงทุกอยา่งให้เท่ากนั แต่คือการแบ่งตามความเหมาะสมท่ีบุคคลนั้นควรไดรั้บ ฉะนั้นหาก
เป็นการจดัสรรแบ่งผา้ ภรรยาท่ีมีรูปร่างใหญ่กวา่ก็ควรไดรั้บผนืท่ีใหญ่กวา่ ภรรยาท่ีรูปร่างผอมและไม่
สูงก็สมควรไดรั้บผา้ผนืเล็กกวา่ ซ่ึงก็พอดีกบัการตดัเส้ือส าหรับนางสวมใส่  
  Shīkh ‘Aabdul ‘Aazīz Bin Bāz (1992:83) ไดก้ล่าววา่ เป็นขอ้บงัคบัเหนือมุสลิม
ทุกคนท่ีตอ้งตระหนกัถึงความยุติธรรมในทุกกิจการงานของเขา ไม่วา่จะเป็นงานดา้นศาสนาหรืองาน
ทางโลกก็ตาม ตอ้งพยายามรักษาความยุติธรรมจนกวา่มนัจะเป็นส่วนหน่ึงของนิสัยเราและกลายเป็น
การปฏิบติัโดยธรรมชาติของตวัเรา และจงพยายามออกห่างจากการปฏิบติัท่ีไม่ยุติธรรม การล าเอียง
และการปฏิบติัตามอารมณ์ของตนเอง หากคนใดคนหน่ึงสามารถกระท าเช่นท่ีกล่าวมาได ้เขาจะเป็นท่ี
รักของพระองคอ์ลัลอฮฺ  เพราะพระองคไ์ดต้รัสในอลักุรอานไวว้า่ 
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  ...                              

                          :9 
ความว่า และพวกเจา้จงให้ความเท่ียงธรรมเถิดแทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรักใคร่
บรรดาผูใ้หค้วามเท่ียงธรรม      

                  (อลัหุจญุรอต: 9) 
  
  การใหค้วามยติุธรรมแก่บรรดาภรรยานั้นเป็นขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑ์พื้นฐาน ผูเ้ป็น
สามีจ าเป็นตอ้งมอบสิทธิต่างๆ ท่ีพวกนางสมควรไดรั้บให้เท่าเทียมกนั แทจ้ริงแล้วท่านเราะสูล  
ปฏิบติัต่อมนุษยทุ์กคนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติัต่อบรรดาภรรยาของท่าน แมแ้ต่
สภาวะท่ีท่านเจบ็ป่วยใกลส้ิ้นชีวติ ซ่ึงตอนนั้นท่านอยูบ่า้นภรรยาของท่านท่ีช่ือ ท่านหญิงมยัมูนะฮฺ  
และท่านก็ไดข้ออนุญาตบรรดาภรรยาคนอ่ืนๆ เพื่อให้ท่านไดไ้ปพกัฟ้ืนท่ีบา้นท่านหญิงอฺาอิชะฮฺ  
บรรดาภรรยาคนอ่ืนๆ ก็ไดอ้นุญาต (Shīkh ‘Aabdul ‘Aazīz Bin Bāz, 1992: 84) การรักษาความ
ยติุธรรมจึงเป็นหน่ึงในขอ้บงัคบัของศาสนา ซ่ึงเป็นค าสั่งใชข้องอลัลอฮฺ  ดงัท่ีพระองคก์ล่าวในอลักุ
รอานวา่  
 

                         ...   

  :99  
ความวา่ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยุติธรรมและท าความดี35 และการ
บริจาคแก่ญาติใกลชิ้ด         
          (อนันะฮฺลุ : 90) 

 
และในอีกบทหน่ึงอลัลอฮฺ  ไดเ้นน้ย  ้าถึงระดบัความประเสริฐยิ่งของการรักษาไวซ่ึ้ง

ความยติุธรรมวา่ 

                                            ...  

                        :2 
ความวา่ จงยติุธรรมเถิด มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  าเกรงยิง่กวา่ 
        (อลัมาอิดะฮฺ: 8) 

 

                                                           
35 ดว้ยการมีมารยาทท่ีดีแก่มนุษยโ์ดยทัว่ไป 
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  ความยุติธรรมเป็นบทบญัญติัส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงของอิสลาม ไม่วา่มุสลิมคนหน่ึงจะ
กระท าการใด เร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง การด าเนินชีวติประจ าวนั หรือเร่ืองครอบครัว มุสลิมจ าเป็นตอ้ง
ใช้หลกัความยุติธรรมมาปฏิบติัดว้ยเสมอ ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงการมีภรรยาหลายคนเง่ือนไขขอ้แรกท่ี
ส าคญัและละเมิดไม่ได ้คือการให้ความยุติธรรมในทางการปฏิบติั(อารง สุทธาศาสน์, 2541: 57-58) 
ดงัท่ี อลัลอฮฺ   ไดต้รัสในคมัภีร์อลักุรอาน วา่ 
 

 ...                                         

                                                          

          :2 
ความวา่ จงแต่งงานกบัผูท่ี้ดีแก่พวกเจา้ในหมู่สตรี สองคน หรือสามคน หรือส่ี
คน แต่ถา้พวกเจา้เกรงวา่พวกเจา้จะใหค้วามยติุธรรมไม่ได ้ก็จงมีแต่หญิงเดียว 

            (อนันิสาอฺ : 3) 
 

  ส่วนแรกของอายะฮฺไดบ้อกให้ผูช้ายแต่งงานกบัผูห้ญิงสอง สามหรือส่ีคน และหาก
เขาไม่สามารถปฏิบติัต่อภรรยามากกว่าหน่ึงคนดว้ยความยุติธรรมได้ เขาก็สมควรแต่งงานเพียงคน
เดียว Abu Aminah Bilal Philips and Jamīlah Jones (1985: 34-40) ไดก้ล่าววา่ ผูช้ายจะตอ้งเต็ม
ใจในการจดัสันส่วนของเวลาและทรัพยสิ์นของเขาให้เท่าเทียมกนัไดเ้สียก่อน เขาถึงจะไดรั้บอนุญาต
ใหมี้ภรรยามากกวา่หน่ึงคน แต่ถา้ไม่สามารถใหอ้าหาร เส้ือผา้ และท่ีพกัอาศยัแก่ภรรยาทุกคนไดอ้ยา่ง
ยุติธรรมแลว้ เขาก็ไม่สมควรแต่งงานกบัภรรยามากกวา่หน่ึงคน Asy-Syeikh Atiyah Saqar (แปล
โดย Arifin bin Ladari, 2005: 240-241) ยงัไดก้ล่าววา่ อลัลอฮฺ  ไดก้  าหนดให้ความยุติธรรมเป็น
เง่ือนไขส าหรับการอนุญาตให้มีภรรยามากกวา่หน่ึงคน แสดงวา่ตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก 
ผูช้ายจึงได้ถูกเน้นย  ้าให้พินิจค านึงถึงเร่ืองความยุติธรรมให้ละเอียดรอบคอบก่อนการคิดตดัสินใจ
แต่งงานกับผู ้หญิงอีกคนหน่ึง ซ่ึงอีกนัยยะหน่ึงของอาย ัตน้ีก็ เป็นการสั่งห้าม ไม่ให้ผู ้ท่ีไม่ มี
ความสามารถใหค้วามยติุธรรมแก่ภรรยาหลายคน ในการแต่งงานกบัผูห้ญิงมากกวา่หน่ึงคน 
  ความยุติธรรมจึงเป็นเง่ือนไขส าคญัในการบริหารครอบครัวท่ีมีภรรยามากกว่าหน่ึง
คน การท่ีสามีปฏิบติัอยา่งไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุใหเ้กิดความอธรรมหรือเอนเอียงนั้นเป็นความผิดอนั
ร้ายแรง มีรายงานจาก อบูฮุรอยเราะฮฺ   ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่ 
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ความว่า บุคคลใดท่ีมีภรรยาสองคนและเอนเอียงเขา้หาภรรยาคนหน่ึง
(อย่างไม่เหมาะสม)นั้น ในวนัแห่งการพิพากษาเขาจะมาโดยมีร่างกาย
คร่ึงหน่ึงหลุดไปขา้งหน่ึง 

 
  ดงันั้นผูช้ายตอ้งปฏิบติัต่อภรรยาทุกคนของเขาอย่างเหมาะสม หากเขาเป็นผูท่ี้ไม่มี
ความสามารถท่ีจะปฏิบติัต่อบรรดาภรรยาอยา่งยุติธรรมไดก้็ไม่สมควรท่ีจะมีภรรยาหลายคน เพราะ
บทลงโทษอนัรุนแรงในโลกหนา้ท่ีเกิดจากการกระท าโลกในน้ีนั้นไม่อาจหลีกหนีไดเ้ลย Asy-Syeikh 

Atiyah Saqar (แปลโดย Arifin bin Ladari, 2005: 240-241) กล่าววา่ ดงันั้น ผูเ้ป็นสามีจึงตอ้ง
ปฏิบติัดั่งเช่นท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ได้ปฏิบติัไวเ้ป็นแบบอย่าง ซ่ึงท่านจะตระหนักในเร่ืองความ
ยุติธรรมและการเอาใจใส่ในเร่ืองความรู้สึกของบรรดาภรรยาเป็นอย่างมาก ซ่ึงท่านอิบนุกฺอยยิมได้
กล่าวว่า ท่านนบี  จะแวะเวียนไปเยี่ยมบรรดาภรรยาทุกคนในช่วงเวลาหลงัจากละหมาดอศัรี เพื่อ
ถามไถ่ทุกขสุ์ขของนางและจดัหาส่ิงท่ีนางตอ้งการมาให้ พอตกค ่าท่านก็จะนอนยงับา้นท่ีเป็นเวรของ
นาง 
  เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นจริง ในดา้นความรู้สึกแลว้เป็นไปไดย้ากท่ีสามีจะมอบ
ความรักต่อภรรยาทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัได ้ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 

                                           

                                                   

               :289 

ความว่า และพวกเจา้ไม่สามารถท่ีจะให้ความยุติธรรมในระหว่างบรรดา
หญิง37 ไดเ้ลย และแมว้า่พวกเจา้จะมีความปรารถนาอนัแรงกลา้ก็ตาม ดงันั้น
พวกเจา้จงอย่าเอียงไปหมด38 แลว้พวกเจา้ก็จะปล่อยให้บรรดานาง (ท่ีถูก
ทอดทิ้ง) นั้นประหน่ึงผูท่ี้ถูกแขวนไว ้39  

                (อนันิสาอฺ : 129) 

                                                           
36 หะดีษบนัทึกโดย Abu Dawūd  หะดีษหมายเลข 2133 
37 บรรดาภรรยา 
38 อยา่ไดทุ่้มเทความรักให้แก่คนใดคนหน่ึงจนหมดหัวใจ หรือหลงจนขาดสติ แลว้ทอดท้ิงอีกคนหน่ึงไวโ้ดยไม่เอาใจใส่ดูแล 
39 จะอยูใ่นฐานะภรรยาก็ไม่เชิง จะเป็นผูถู้กหยา่ก็ไม่ใช่ 
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  ซยัยดิ อบุล อะลา เมาดูดี (แปลโดย บรรจง บินกาซนั, 2551: 395)  ไดก้ล่าวอธิบายอา
ยะฮฺน้ีวา่ อลัลอฮฺ  ไดท้  าให้เกิดความกระจ่างแลว้วา่สามีไม่อาจจะรักษาความยุติธรรมให้เท่าเทียม
กนัระหวา่งภรรยาได ้เพราะภรรยาทั้งหลายก็มีความไม่เท่าเทียมกนัในทุกดา้น จึงเป็นส่ิงท่ียากเกินไป
หากจะเรียกร้องให้สามีปฏิบติัต่อภรรยาท่ีหน้าตาดีเฉกเช่นกบัท่ีปฏิบติัต่อภรรยาท่ีหน้าตาไม่งดงาม 
หรือจะให้สามีปฏิบติัต่อภรรยาวยัสาวเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติัต่อภรรยาวยัแก่ก็คงไม่อาจเท่าเทียมกนัได ้
หรือจะใหป้ฏิบติัต่อภรรยาท่ีสุขภาพสมบูรณ์เท่าเทียมกบัภรรยาท่ีไร้สมรรถภาพ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจึง
ท าใหส้ามีมีความโนม้เอียงไปทางภรรยาคนหน่ึงมากกวา่อีกคนหน่ึงได ้ในกรณีเช่นน้ี กฎหมายอิสลาม
จึงมิไดต้อ้งการการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัระหว่างภรรยาในเร่ืองความรู้สึกหรือความรัก แต่ส่ิงท่ี
อิสลามตอ้งการคือ สามีตอ้งไม่ทอดทิ้งภรรยาจนนางตอ้งถูกลดฐานะลงมาเปรียบเหมือนหญิงท่ีไม่มี
สามี ถ้าหากสามีมิไดห้ย่านางเพื่อเหตุผลใดหรือมิไดห้ย่านางเพราะนางร้องขอ นางก็ควรได้รับการ
ปฏิบติัเหมือนกบัฐานะขงภรรยาคนหน่ึง จึงเป็นเร่ืองเป็นไปไดจ้ริงท่ีสามีอาจจะชอบภรรยาคนใดคน
หน่ึงเป็นพิเศษ จนตอ้งปล่อยให้ภรรยาอีกคนหน่ึงถูกทอดทิ้ง Asy-Syeikh Atiyah Saqar (แปลโดย 
Arifin bin Ladari, 2005: 247-248) กล่าววา่ การโนม้เอียงท่ีกล่าวถึงในอายตัน้ีหมายถึง การโนม้เอียง
ทางดา้นจิตใจ ซ่ึงดงัท่ีท่านไดว้งิวอนขอต่อท่ีอลัลอฮฺ  วา่ 
 

            ((40  )) 
 

ความว่า โออ้ลัลอฮฺ น่ีคือการแบ่งของขา้พระองค์ในส่ิงท่ีขา้พระองค์มีอยู ่ 

ดงันั้นโปรดอย่าไดต้  าหนิขา้พระองค์เลย ในการแบ่ง(ความรักใคร่) ซ่ึงมีแต่

พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถควบคุมได ้

  ผู้ชายจึงได้รับค าสั่งให้เอาใจใส่ต่อภรรยาทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน(แม้ว่า
ความรู้สึกจะไม่เท่าเทียมกันก็ตาม) ภรรยาควรได้รับการดูแลจากสามีอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีเขาจะมี
ความสามารถ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 

                           

                            

  :29 

                                                           
40 หะดีษบนัทึกโดย al-Tirmidhiy  หะดีษหมายเลข 1394, Abu Dawūd: 8221 
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ความว่า จงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง41 ก็อาจ
เป็นไปไดว้า่ การท่ีพวกเจา้เกลียดส่ิงหน่ึงขณะเดียวกนัอลัลอฮฺก็ทรงให้มีในส่ิง
นั้น ซ่ึงความดีอนัมากมาย        

          (อนันิสาอฺ: 19) 
  
  ซยัยดิ อบุล อะลา เมาดูดี (แปลโดย บรรจง บินกาซนั, 2551: 330) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
วา่ หากภรรยามีหนา้ตาท่ีไม่งดงามหรือมีขอ้บกพร่องอ่ืนท่ีไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่สามี เขาก็ตอ้งปฏิบติั
กับนางอย่างดีและมีความอดทน เพราะบางทีนางอาจจะมีคุณสมบติัอ่ืนท่ีสามารถทดแทนความ
สวยงามหรืออาจมีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่ท่ีสามารถท าให้ชีวิตการแต่งงานมีความสุขได ้อาจเป็นไปไดว้า่การ
พบคุณสมบติัเหล่านั้นในตวัภรรยาสามารถเปล่ียนแปลงขอ้รังเกียจท่ีมีต่อนางก็เป็นได ้ดงันั้นจึงเป็น
เร่ืองไม่เหมาะสมท่ีสามีจะตดัสัมพนัธ์กบัภรรยาโดยขาดการไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ   
  Hassan Salleh (1989: 130-132) ไดก้ล่าวว่า การให้ค่าเล้ียงดูในทรรศนะของ
อิหม่ามชาฟีอียฺนั้นมี 2 ทรรศนะดว้ยกนัคือ ทรรศนะแรกให้พิจารณาจากสถานภาพหรือฐานะของผู ้
เป็นสามีเป็นหลกัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขทางสถานภาพของผูเ้ป็นภรรยา และทรรศนะท่ี
สองคือใหพ้ิจารณาจากความเหมาะสมในดา้นฐานะของสามีและภรรยาประกอบกนั กล่าวคือพิจารณา
จากฐานะของผูเ้ป็นสามีและแบ่งให้แก่บรรดาภรรยาโดยจะมากหรือน้อยนั้นให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมในการใชจ่้ายของภรรยาแต่ละคน 
 
  2.2.3 เหตุผลส าหรับการมีภรรยาหลายคนในศาสนาอสิลาม 

  การมีภรรยาหลายคนนั้น เร่ิมมีมาตั้งแต่ก่อนอิสลาม ชนชาติต่างๆ ในสมยันั้นต่างก็มี
ภรรยามากกว่าหน่ึงคน อาทิเช่น ชาวอิบรอนี และชาวอาหรับ ต่างก็มีภรรยากนัเป็นสิบๆ แต่ทว่าเม่ือ
ศาสนาอิสลามได้ถูกน ามาประกาศเผยแผ่ อิสลามได้สั่งห้ามการมีภรรยาหลายๆ คนในแบบท่ีชาว
อาหรับปฏิบติักันมา ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าวิธีการของพวกเขานั้นมนัเป็นการกดข่ีข่มเหงเพศหญิงผูท่ี้
อ่อนแอกวา่ แต่อยา่งไรก็ตามศาสนาอิสลามก็ไดอ้นุญาตให้มีภรรยา 4 คนไดด้ว้ยเง่ือนไขบางประการ 
(ซาอ๊ิด อิบรอฮีม, แปลโดย มูฮ  าหมดั คอนดูล ฮจัยีอาแว, 2545: 155) ผลการศึกษาของ Noer Aini 

Rachman (2007: 3) พบวา่ บรรดาอุละมาอฺส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการท่ีผูช้ายจะมีภรรยาหลายคน แต่
ตอ้งมีการจดัการในครอบครัวท่ีดีและไม่ท าใหค้วามมัน่คงของครอบครัวแรกตอ้งสั่นคลอน นอกจากน้ี
บรรดาอุละมาอฺยงัให้ความเห็นว่า การน าบทบญัญติัดงักล่าวมาปฏิบติัในยุคสมยัปัจจุบนันั้นมีความ
แตกต่างจากยุคสมยัของท่านนบีมุฮมัมดั   ในอดีตการมีภรรยาหลายคนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

                                                           
41 หมู่ภรรยาของพวกเจา้ 
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เกิดผลประโยชน์ในดา้นศาสนาและเพื่อแกปั้ญหาในสังคมจริง มิไดมี้จุดประสงค์เพื่อสนองอารมณ์
ความตอ้งการส่วนตวั 
  บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความเขา้ใจถึงเหตุผลของการมีภรรยาหลายคนท่ีแตกต่างกนั
ไปตามภูมิหลงัครอบครัว ซ่ึงอาจแตกต่างกนัตามยุคสมยัหรือกาลเวลา Abu Aminah Bilal Philips 

and Jameelah Jones(1985: 39) ไดก้ล่าวถึงเหตุผลการมีภรรยาหลายคนในศาสนาอิสลามไว้ ดงัน้ี 
  ก. กฎหมายของอิสลามนั้นจะให้ความส าคญัในอนัดบัแรกแก่สวสัดิการทัว่ไปของ
สังคมมากกวา่ความพอใจหรือไม่พอใจของส่วนบุคคล ดงันั้นระบบการแต่งงานของอิสลามจึงรวมเอา
การมีภรรยาหลายคนเขา้ไปดว้ย เพื่อปกปักและอุปการะผูห้ญิงท่ียงัขาดโอกาสในการแต่งงานท่ียงั
เหลืออยู ่การมีภรรยาหลายคนในระบบการแต่งงานของอิสลามนั้นยงัค านึงถึงบางแง่มุมท่ีปฏิเสธไม่ได้
ในธรรมชาติวิสัยของมนุษย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงและชาย แง่มุมเหล่านั้น
แสดงถึงสัญชาติญาณธรรมชาติซ่ึงมีอยู่ เพื่อให้ผูช้ายสามารถตระเตรียมความพร้อม เพื่อจะสามารถ
ตอบรับความจ าเป็นบางอยา่งใหแ้ก่ผูห้ญิงท่ียงัเหลืออยูใ่นสังคมได.้ 

  ข. ตามสถิติจ านวนอตัราการเกิดของผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้าย และมีอายุยืนกว่าผูช้าย
ดว้ยผูห้ญิง และในขณะเดียวกนัอตัราการส้ินชีวิตของผูช้ายนั้นสูงกว่าผูห้ญิง โดยเฉพาะสาเหตุท่ีมา
จากอาชญากรรมชนิดรุนแรงท่ีมกัจะเกิดข้ึนในหมู่ผูช้าย อตัราการรักร่วมเพศ(Homosexual) ท่ี
เพิ่มข้ึนในสังคมปัจจุบนั นอกจากน้ีผูช้ายอาจมีโอกาสเสียชีวิตในสภาวะสงครามปกป้องบา้นเมืองอีก
เป็นจ านวนมาก ดงักล่าวจะเห็นไดว้่าสัดส่วนจ านวนของผูช้ายท่ีมีอยู่นั้นไม่เพียงพอท่ีจะครอบคลุม
จ านวนผูห้ญิงท่ียงัมีอยู่ในสังคมและขาดการดูแล ดงันั้น ในบางสังคมท่ีขาดทางน าจากอิสลามผูห้ญิง
จ านวนมากจึงตอ้งกลายเป็นภรรยาน้อย เป็นชู้รักหรือของเล่นส าหรับผูช้าย เพื่อสนองความตอ้งการ
ทางกายตามธรรมชาติ โดยยอมแลกดว้ยเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นผูห้ญิง ดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า
สังคมอิสลามไดใ้ห้เกียรติและให้ทางออกในการปกป้องสตรีซ่ึงเป็นแนวทางการป้องกนัปัญหาใน
สังคมท่ีดีกว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติการสร้างมาท่ีบุรุษคือผูป้กครองสตรี และสตรีทุกคนก็
ควรอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูป้กครอง ดงัท่ี อลัลอฮฺ   ไดต้รัสในสูเราะฮฺ อนั-นิสาอฺ ไวว้า่ 
 

                 

                            

                      

                           

                                        :24  
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ความว่า บรรดาชายนั้น คือผูท่ี้ท  าหน้าท่ีปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง42 เน่ือง
ดว้ยการท่ีอลัลอฮฺ ไดท้รงให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน43 และ
ดว้ยการท่ีพวกเขาไดจ่้ายไปจากทรัพยข์องพวกเขา44 บรรดากุลสตรีนั้นคือผู ้
จงรักภกัดี ผูรั้กษาในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูล่บัหลงัสามี45 เน่ืองดว้ยส่ิงท่ีอลัลอฮฺ
ทรงรักษาไว้46 และบรรดาหญิงท่ีพวกเจา้หวัน่เกรงในความด้ือดึงของนาง
นั้น47 ก็จงกล่าวตกัเตือนนางและทอดทิ้งนางไวแ้ต่ล าพงัในท่ีนอน48 และจง
เฆ่ียนนาง49 แต่ถา้นางเช่ือฟังพวกเจา้แลว้ ก็จงอยา่หาทางเอาเร่ืองแก่นาง50 แท้
จริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงสูงส่งผูท้รงเกรียงไกร   

        (อนันิสาอฺ : 34) 
 

  ค. ลกัษณะโดยธรรมชาติของเพศชายนั้น จะมีแรงกระตุน้ทางเพศเป็นสัญชาตญาณ
มากกว่าเพศหญิง และมีความปรารถนาทางธรรมชาติท่ีจะมีภรรยามากกว่าหน่ึงคน ขอ้เท็จจริงน้ีถูก
ช้ีให้เห็นโดยการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ซ่ึงกระท าโดย Dr.Masters และ Dr.Johnson และนกัวิจยัคน
อ่ืนๆท่ีไดศึ้กษาเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี ผลการวิจยัทางการแพทยไ์ดแ้สดงให้เห็นวา่ผูช้ายนั้นถูกเร้าทาง
กามารมณ์ไดง่้ายกว่าผูห้ญิง ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก “การหลัง่น ้ าอสุจิก่อนวยั” ซ่ึงมีอตัราความถ่ีสูงในกลุ่ม
ผูช้าย และขอ้คน้พบขอ้ท่ีสองนั้นพบวา่ การมีเพศสัมพนัธ์นอกสมรสในผูช้ายตะวนัตกมีอตัราท่ีสูง แต่
กลบัไม่พบสถิติเร่ืองดงักล่าวน้ีในหมู่ผูห้ญิง และเราจะพบอีกว่าการมีภรรยาหลายคนมีอยู่ในสังคม
มนุษยต์ลอดยุคสมยั ตั้งแต่ประวติัศาสตร์ยุคโบราณจนถึงปัจจุบนั ผลการวิจยัยงัพบอีกว่า สาเหตุท่ี
ผูห้ญิงมีความพอใจกบัคู่ครองคนเดียว ภายใตส้ภาพปกตินั้นอยู่ท่ีความต้องการให้เกิดโครงสร้าง
ครอบครัวท่ีเขม้แข็ง และการค านึงถึงความมัน่คงของครอบครัวในสังคมเป็นหลกั คุณลกัษณะน้ีจะมี
อยูเ่ป็นธรรมชาติในตวัผูห้ญิง มิฉะนั้นแลว้ความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัวก็จะไม่มีความมัน่คง  
  ศาสนาอิสลามไดแ้นะน ามิใหผู้ห้ญิงแสดงความสวยงามและเคร่ืองประดบัของตนต่อ
หนา้สาธารณชน นอกจากนั้นแมว้า่จะอยูใ่นบา้นหรือนอกบา้นของตนหากวา่มีผูช้ายท่ีแต่งงานดว้ยได้
อยูด่ว้ย ผูห้ญิงก็ยงัคงตอ้งแต่งกายปกปิดใหเ้รียบร้อย เคร่ืองปกปิดนั้นก็ตอ้งหลวมและทึบเพื่อจะไดไ้ม่
แสดงใหเ้ห็นรูปร่างของเธอ ในคมัภีร์อลักุรอาน อลัลอฮฺ   ไดท้รงสอนบรรดาผูห้ญิงไวว้า่ 
                                                           
42 หมายถึง บรรดาภรรยา 
43 ให้ชายมีร่างกายก าย  า แข็งแรง และมีความกลา้หาญเหนือกวา่หญิง จึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีท าการปกครองและเล้ียงดูหญิง 
44 จ่ายทรัพยข์องเขาในการเล้ียงดูภรรยา 
45 รักษาเน้ือรักษาตวัของนางให้อยูใ่นความบริสุทะและรักษาทรัพยแ์ละส่ิงอ่ืนๆ ขณะสามีไม่อยู ่
46 หมายถึงส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของสามีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตั้งแต่การให้มะฮรั และค่าใชจ่้ายในชีวติความเป็นอยูข่องนางทุกอยา่ง 
47 เกรงวา่ในความด้ือดึงของนางนั้นจะท าให้นางประพฤตินอกลู่นอกทางอนัก่อให้เกิดความเสียหายในครอบครัว 
48 ถา้นางไม่เช่ือฟังค าตกัเตือน ก็ให้ลงโทษนางโดยปล่อยให้นางนอนแต่ล าพงัคนเดียวในท่ีนอน ทั้งน้ีเพื่อให้นางเกิดความวา้เหว ่และมีความส านึกผดิ 
49 ถา้นางยงัด้ือดึงไม่ยอมส านึกผดิ ก็ให้เฆ่ียนนางไดต้ามสมควรเพื่อให้เขด็หลาบโดยไม่ให้เกิดบาดแผล หรือรอยช ้ าบวม 
50 ระหวา่งสามีภรรยา ซ่ึงจะเป็นญาติของพวกเราเองหรือพี่นอ้งมุสลิมของเราท่ีเราสามารถจะช่วยเหลือได ้
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                              :22 

ความวา่ และจงกล่าวเถิดมุฮมัมดัแก่บรรดามุอฺมินะฮฺให้พวกเธอลดสายตาของ
พวกเธอลงต ่ า และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และอย่าเปิดเผย
เคร่ืองประดบัของพวกเธอ เวน้แต่ส่ิงท่ีพึงเปิดเผยได้51 และให้เธอปิดดว้ยผา้
คลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้ เธอเ ปิด เผย
เคร่ืองประดบัของพวกเธอ เวน้แต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของ
พวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชายสามีของพวกเธอ หรือพี่ชาย
นอ้งชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชายน้องชายของพวกเธอหรือลูกชาย
ของพี่สาวน้องสาวของพวกเธอ หรือพวกผูห้ญิงของพวกเธอ52 หรือท่ีมือขวา
ของพวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี)53 หรือคนใช้ผูช้ายท่ีไม่มีความรู้สึก
ทางเพศ54 หรือเด็กท่ียงัไม่รู้เร่ืองเพศสงวนของผูห้ญิง และอย่าให้เธอกระทืบ
เทา้ของพวกเธอ เพื่อให้ผูอ่ื้นรู้ส่ิงท่ีพวกเธอควรปกปิดในเคร่ืองประดบัของ

                                                           
51  พระองคท์รงใชใ้ห้บรรดามุอฺมินะฮฺลดสายตาและรักษาทวารของนาง และทรงใช้มิให้พวกเธอเปิดเผยเคร่ืองประดบัแก่คนแปลกหน้า เวน้แต่ส่ิงท่ีพึงเปิดเผยได ้
โดยไม่มีเจตนาหรือความตั้งใจท่ีไม่ดี อิบนุมสัอูด กล่าววา่เคร่ืองประดบัมีสองชนิด เคร่ืองประดบัชนิดท่ีหน่ึง คนอ่ืนจะมองมนัไม่ไดน้อกจากสามี เช่น แหวนและ
ก าไล เคร่ืองประดบัชนิดท่ีสองคือเคร่ืองประดบัท่ีคนแปลกหน้ามองไดคื้อส่วนภายนอกของเส้ือผา้ กล่าวกนัว่าความมุ่งหมายคือใบหน้าและมือทั้งสองขา้ง เพราะ
ทั้งสองส่ิงนั้นมิใชเ้ป็นส่ิงพึงสงวน อลับยัฏอวยฺีกล่าววา่ ความจริงทั้งสองส่ิงนั้นอนุญาตให้เปิดเผยไดใ้นเวลาละหมาดเท่านั้น มิใช่เพื่อการมอง เพราะร่างกายทุกส่วน
ของสตรีอิสระนั้นไม่อนุญาตให้ผูอ่ื้นมองเธอ นอกจากสามีและผูท่ี้แต่งงานกบัเธอไม่ได ้(อลัมะหฺรอม) เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็น เช่น เพื่อการรักษาพยาบาลและการ
เป็นพยาน 
52 คือพวกผูห้ญิงท่ีเป็นมุสลิมะฮฺ 
53 คือทาสีมุชริกะฮฺ 
54 เช่น ผูมี้สติฟ่ันเฟือนหรือเป็นเป็นโรคประสาท โดยไม่สนใจในเร่ืองเพศ 
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พวกเธอ55 และพวกเจา้ทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออลัลอฮฺเถิด โอ ้บรรดาผู ้
ศรัทธาเอ๋ย เพื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บชยัชนะ    

          (อนันูร 24: 31) 
 

  และพระองคย์งัไดต้รัสในอีกสูเราะฮฺหน่ึง อลัลอฮฺ   ไดต้รัสวา่  
 

                                

                                 

         :59 
ความว่า โอน้ะบีเอ๋ย ! จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจา้ และบุตรสาวของเจา้ 
และบรรดาหญิงของบรรดาผูศ้รัทธา ให้พวกนางดึงเส้ือคลุมของพวกนางลง
มาปิดตวัของพวกนาง56 นัน่ เป็นการเหมาะสมกว่าท่ีนางจะเป็นท่ีรู้จกั เพื่อท่ี
พวกนางจะไม่ถูกรบกวน57 และอลัลอฮฺทรงเป็นผูอ้ภยัผูท้รงเมตตาเสมอ 
                     (อลัอะหฺซาบ: 59) 

 
  จุดมุ่งหมายท่ีค าสอนศาสนาอิสลามสั่งใช้ให้บรรดาสตรีปกปิดอยา่งมิดชิดนั้นก็เพื่อ
ไม่ใหต้กเป็นเป้าสายตาดึงดูดความสนใจจากบุรุษและเพื่อเป็นการปกป้องพวกนางจากการถูกรบกวน
ทางเพศ นอกจากน้ีศาสนาอิสลามยงัสั่งห้ามหญิงและชายท่ีสามารถแต่งงานกนัไดป้ระพฤติตวัมิชอบ
หรือมัว่สุมกนั และค าสั่งหา้มในเร่ืองดงักล่าวยงัละเอียดอ่อนถึงขั้นการห้ามผูช้ายและผูห้ญิงไม่ให้จอ้ง
มองกนั ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ไดต้รัสวา่  
 

                             

                                          

                  :29 

                                                           
55 อิบนุอบับาสกล่าววา่ สตรีในสมยัญาฮิลียะฮเ์ม่ือเดินผา่นฝงูชนเธอจะกระทืบเทา้ เพื่อให้ผูค้นไดย้นิเสียงก าไลเทา้ของนางดงันั้นอลัลอฮฺ ตะอาลา จึงทรงห้ามมิให้
กระท าเช่นนั้น เพราะมนัเป็นการกระท าของชยัฎอน 
56 คือให้พวกนางเหล่านั้นสวมเส้ือหลวม ๆ ซ่ึงจะช่วยปกปิดความสวยงามและเคร่ืองประดบัของพวกนางเพื่อป้องกนัการกล่าวร้ายแก่นาง และแยกให้แตกต่างจาก
ลกัษณะของพวกผูห้ญิงญาฮิลียะฮฺ อฎัฎ็อบรีย ์รายงานจากอิบนุอบับาส ซ่ึงกล่าวเก่ียวกบัอายะฮฺน้ีวา่ อลัลอฮฺทรงใชบ้รรดาหญิงผูศ้รัทธาวา่ เม่ือพวกนางจะออกจาก
บา้น ให้พวกนางคลุมศรีษะและปกปิดใบหนา้ดว้ยเส้ือคลุมของพวกนาง และเปิดช่วงส าหรับนยัตาอยา่งเดียว 
57 ในการปกปิดเช่นนั้นเป็นการป้องกนัพวกนางให้พน้จากค าพูดของพวกมนุษยเ์ลวทราม และเป็นการแยกพวกนางให้แตกต่างจากพวกทาสี 
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ความว่า จงกล่าวเถิดมุฮมัมดัแก่บรรดาบุรุษผูมี้ศรัทธาให้พวกเขาลดสายตา
ของพวกเขาลงต ่า58 และให้พวกเขารักษาทวารของพวกเขา59 นั่นเป็นการ
บริสุทธ์ิยิง่แก่พวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรอบรู้ถึงทุกส่ิงท่ีพวกเขากระท า  

                        (อนันูร: 31) 
 
  อยา่งไรก็ตาม การมีภรรยาหลายคนในศาสนาอิสลามก็ไดว้างเง่ือนไขบางอยา่งไวเ้พื่อ
ปกป้องผูห้ญิงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองสิทธิความรับผิดชอบต่างๆท่ีภรรยาและบุตรทุกคน
พึงไดรั้บ เป็นตน้ 
  เชค อาลี อีซา (2533: 41-44) ไดก้ล่าวถึง เหตุผลท่ีศาสนาอิสลามอนุญาตการมีภรรยา
หลายคนไว ้ดงัน้ี 
  1) บทบัญญติัในศาสนาอิสลามนั้นมีความเหมาะสมกับผูค้นในทุกยุคทุกสมัย 
บทบญัญติัน้ีจึงเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในดา้นต่าง ของยุคสมยัในอนาคตของคน
ทัว่โลก มิได้สอดคล้องกับผูค้นแค่ยุคใดยุคหน่ึงหรือพื้นท่ีใดเป็นการเฉพาะ แต่ท่ีอลัลอฮ  ได้
ออกแบบบทบญัญติัของพระองคใ์หเ้หมาะสมกบัคนในทุกยคุสมยั 
  2) อิสลามไดค้  านึงถึงความจ าเป็นของแต่ละบุคคล ความจ าเป็นของส่วนร่วม และ
ความตอ้งการของบุคคลท่ีหลากหลาย บางคนมีความตอ้งการท่ีจะมีบุตรสืบสกุล แต่ภรรยาไม่สามารถ
ใหก้ าเนิดบุตรไดเ้พราะปัญหาทางสุขภาพหรือเป็นหมนั การแต่งงานกบัผูห้ญิงอีกหน่ึงคนก็จะช่วยให้
สามารถบรรลุความปรารถนาของฝ่ายชายและขณะเดียวกนั ภรรยาคนแรกก็ยงัสามารถอยูก่บัเขาได ้
  3) ผูช้ายบางคนอาจมีความรู้สึกทางเพศสูง ซ่ึงผูเ้ป็นภรรยาอาจไม่สามารถสนอง
ความตอ้งการของเขาได้ อาจจะด้วยความเจ็บป่วยหรือเหตุผลอ่ืนๆ หากสามีไม่สามารถอดทนต่อ
ความรู้สึกดงักล่าวได ้ก็อาจท าให้เขาตอ้งกระท าในส่ิงท่ีศาสนาไม่อนุมติั เช่น การร่วมหลบันอนกบั
หญิงอ่ืน 
  4) อิสลามส่งเสริมให้มีการสร้างประชาชาติจ านวนมาก โดยแนะน าให้แต่งงานกบั
สตรีท่ีสามารถให้ก าเนิดบุตรจ านวนมาก ทั้งน้ีเพื่อให้จ  านวนของผูท่ี้ศรัทธาในอิสลามเพิ่มข้ึน เพื่อให้
เกิดการสืบเผา่พนัธ์ุของมนุษยค์งอยูต่่อไป 
  5) จากการผลส ารวจส่วนใหญ่ พบวา่จ านวนของผูห้ญิงนั้นมีมากกวา่ผูช้าย ท าให้เกิด
อตัราส่วนท่ีไม่สมดุลกบัธรรมชาติ หากผูช้ายสามารถมีภรรยาเพียงคนเดียว ก็จะมีหญิงอีกจ านวนมาก
ท่ีไม่อาจมีคู่ครอง ขาดความสุขในการครองชีวติคู่ หากไม่มีผูดู้แลผูห้ญิงเหล่าน้ี อาจส่งผลอนัตรายมาสู่
ตวัผูห้ญิงเองและสังคมได ้

                                                           
58 คือให้ระงบัการมองหญิงแปลกหนา้ท่ีไม่เป็นมะหฺรอม 
59 คือรักษาทวารของพวกเขาให้พน้จากการท าซินา และเปิดเผยส่ิงท่ีไม่ควรเปิดเผย 
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  6) เม่ือประสบกบัสภาพการณ์ท่ีคบัขนัอ่ืนๆ เช่น ยามศึกสงครามท่ีอาจท าให้ผูช้าย
ตอ้งสูญเสียชีวติจ านวนมาก อิสลามมีทางเลือกในการช่วยเยยีวยาปัญหาและเพื่อผลประโยชน์ของของ
คนในสังคม 
  สภาวการณ์ในสังคมท่ีท าให้มีความจ าเป็นตอ้งน าระบบการแต่งงานแบบอิสลามมา
ปฏิบติั ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี มีดงัน้ี(อารง สุทธาศาสน์, 2541: 60-67) 
  1) อารมณ์ทางเพศของฝ่ายชาย ขอ้เทจ็จริงตามธรรมชาติประการหน่ึง คือ ผูช้ายมกัจะ
มีความรู้สึกทางเพศค่อนขา้งสูง ซ่ึงในบางคนอาจสูงมากจนผูห้ญิงคนเดียวไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งเพียงพอ หากศาสนาใชห้ลกัตายตวัปิดโอกาสไม่ให้ทางออกแก่คนประเภทน้ี ทางออก
คนคนกลุ่มน้ีมีสิงทาง คือ หน่ึง การอยูก่บัภรรยาคนเดียวและเก็บกดความรู้สึกทางเพศให้ได ้ซ่ึงก็อาจ
ส่งผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพจิต ทางออกท่ีสอง คือการแอบเท่ียวโสเภณี หรือแอบมีภรรยาลบั ซ่ึง
ย่อมเป็นส่ิงท่ีผิดหลกัศีลธรรมอย่างร้ายแรง แต่ถ้าสังคมเปิดโอกาสให้ผูช้ายกลุ่มน้ีมีภรรยาเพิ่มให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและก าหนดเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ก็จะสามารถรักษาดุลยภาพของบุคคลและสังคม
ได ้

  2) การสืบเช้ือสาย การมีทายาทในการสืบสกุลถือเป็นความจ าเป็นในการสร้าง
ครอบครัว การมีบุตรนั้นยงัเป็นการสนองความตอ้งการของสังคมโดยส่วนรวมในการสร้างชนรุ่นใหม่
ท่ีมีคุณภาพทดแทนประชากรท่ีลดน้อยลง ซ่ึงหากภรรยาไม่สามารถให้ก าเนิดบุตรได้แล้วการเปิด
โอกาสใหส้ามีมีภรรยาเพิ่มอีกคน ก็จะช่วยแก่ปัญหาการขาดทายาทสืบสกุลไดโ้ดย 

  3) ความแตกต่างของสังคมโลก ความแตกต่างของสังคมโลกทั้งในดา้นความเจริญ 
รุ่งเรืองและรูปแบบชีวติ สังคมบางประเภทอาจจะเหมาะกบัระบบการแต่งงานแบบภรรยาคนเดียว แต่
สังคมบางประเภทอาจจะเหมาะกับระบบสามีเด่ียวภรรยาหลายคน เน่ืองจากอตัราส่วนจ านวน
ประชากรของสตรีมีแนวโน้มมากกว่าบุรุษข้ึนเร่ือย หากศาสนาไม่เปิดโอกาสเช่นน้ี ผูห้ญิงกลุ่มน้ีก็
จะตอ้งหาทางออกกบัสามทางเลือกเป็นอยา่งน้อย คือ การอยู่โสดไปตลอดชีวิต การมีความสัมพนัธ์
ทางเพศแบบนอกสมรส(เมียเก็บ) หรืออาจมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบัผูห้ญิงด้วยกนั(เลสเบ้ียน) ซ่ึง
ทั้งหมดลว้นสร้างความเส่ือมเสียใหแ้ก่ระบบในสังคมทั้งส้ิน 

  4) ศาสนบญัญติั ในสังคมสภาวะหน่ึงมนุษยอ์าจจะก าหนดกฎหมายให้ผูช้ายมีภรรยา
คนเดียว แต่ในอีกสภาวะความจ าเป็นหน่ึงอาจจะเหมาะสมกบัการมีภรรยาหลายคน แต่ส าหรับบญัญติั
ทางศาสนาเม่ือก าหนดข้ึนมาแลว้ก็ไม่อาจเปล่ียนแปลงได ้ตอ้งให้ใชไ้ดใ้นทุกสภาวะสังคมและทุกยุค
สมยัถึงจะเรียกไดว้า่เป็น “ศาสนา” บญัญติัศาสนาท่ีดีจึงตอ้งมีความครอบคลุมสามารถปฏิบติัไดใ้นทุก
สถานการณ์ ทุกสถานท่ีและทุกยุคสมยั ศาสนาท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีจึงสามารถเรียกไดว้า่เป็นศาสนาแห่ง
มนุษยชาติอยา่งแทจ้ริง 
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  กล่าวโดยสรุป คือ การมีภรรยาหลายคนนั้นเป็นท่ีถือปฏิบัติกันมาของผูค้นใน
ประเทศต่างๆทัว่โลกตั้งแต่ยุคอดีตกาลท่ีผา่นมา ส าหรับมุสลิมแลว้การมีภรรยามากกว่าหน่ึงคนเป็น
เร่ืองท่ีถูกตอ้งตามหลกักฎหมายและมีเหตุผลของการอนุญาตเร่ืองดงักล่าวอย่างชดัเจน ระบบการมี
ภรรยามากกวา่หน่ึงแต่ไม่เกินส่ีคนนั้น ไดใ้หป้ระโยชน์แก่คนในสังคมทั้งส าหรับเพศหญิงและเพศชาย
มากมาย ภายใตร้ะบบน้ีผูห้ญิงจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครองสิทธิต่างๆท่ีนางพึงไดรั้บ นอกจากน้ีสามี
และลูกๆ ก็ยงัสามารถเป็นท่ีเคารพและอยู่ร่วมในสังคมไดด้้วยดี บทบญัญติัดงักล่าวสามารถสร้าง
ความมัน่คงใหแ้ก่สังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ีภายใตก้ฎหมายอิสลาม ท่ีมีความสมบูรณ์แบบและสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของมนุษยอ์ยา่งท่ีสุด 
 
 2.2.4 การมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮัมมัด   

  ท่านนบีมุฮมัมดั  มกัถูกโจมตีและให้ร้ายจากบรรดาศตัรูของอิสลามในประเด็น
การมีภรรยาจ านวนหลายคน ความเป็นจริงแลว้การมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮมัมดั  นั้นมีหิก
มะฮฺ(วทิยปัญญา) ท่ีชดัเจน มิไดก้ระท าเพื่อสนองอารมณ์หรือผลประโยชน์ของตนเองแต่อยา่งใด 
  การแต่งงานของท่านเราะสูล  จะไม่แต่งงานหลายคนในช่วงเวลาเดียวกนั นอกเสีย
จากตอนท่ีท่านมีอายุมากแลว้ คือ ท่านได้แต่งงานหลายคนหลงัจากท่ีท่านมีอายุ 50 ปี และบรรดา
ภรรยาของท่านลว้นเป็นหญิงหมา้ย นอกจากท่านหญิงอฺาอิชะฮฺ  ท่ีเป็นหญิงโสดเพียงคนเดียว หาก
การแต่งงานของท่านตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอารมณ์แลว้ท่านจะไม่แต่งงานตอนวยัแก่ชรา และท่านก็คง
เลือกแต่งงานกบัหญิงสาวท่ีโสด มิใช่หญิงแก่ท่ีผา่นการแต่งงานมาแลว้ หากท่านตอ้งการแต่งงานใน
วยัหนุ่มกบัหญิงสาวท่ีสวยและโสดก็ยอ่มสามารถกระท าได ้แต่การตดัสินใจแต่งงานของท่านมิไดท้  า
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดว้ยเหตุดงักล่าว ขอ้กล่าวหาต่างๆ ท่ีท่านถูกใส่ร้ายจึงเป็นโมฆะโดยส้ินเชิง 
(Syeikh Muhammad ‘Ali As-Shabuni, 2001: 6-7) “กามารมณ์” จึงมิใช่เหตุผลในการแต่งงาน
ของท่านนบีมุฮมัมดั  แต่ประการใด หากแต่ท่านตอ้งการช่วยเหลือผูห้ญิงท่ีไดรั้บความเดือดร้อน
และยกฐานะของผูห้ญิงเหล่านั้นให้มีเกียรติในสังคม นอกจากน้ี การมีภรรยามากกว่าหน่ึงคนแต่ไม่
เกินส่ีคนนั้นมิไดเ้ป็นการบงัคบั หากแต่เป็นมาตรการท่ีอิสลามไดว้างไวใ้ห้มนุษยไ์ดน้ ามาใช้ในการ
แกไ้ขปัญหาสังคมบางอยา่งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (S.M. Madani Abbasi, 1995: 5-6) 
 

 Hammudah ‘Abdu Alati (2003: 125-136) ไดส้รุปถึง เบ้ืองหลงัการแต่งงานกบั
ภรรยาหลายคนของท่านเราะสูล   เพื่อน าเสนอความจริงให้เกิดความกระจ่างแก่บรรดาผูท่ี้เคลือบ
แคลงสงสัย เพื่อรักษาเกียรติของอิสลามและของท่านศาสนทูตมุฮมัมดั   ไวด้งัน้ี 
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 1) สถาบนัการแต่งงานรูปแบบดงักล่าวมีฐานะภาพท่ีสูงส่งในอิสลาม มีส่วนส าคญั
ใหส้ังคมไดด้ ารงอยูด่ว้ยคุณธรรมและศีลธรรมท่ีดีงาม 

 2) ท่านเราะสูล   มีชีวติท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากมนุษยค์นอ่ืนๆ ทัว่ไป เพราะฉะนั้นการ
แต่งงานก็ เป็นเ ร่ืองปกติส าหรับท่าน มิใช่ เ ร่ืองนอกรีต(Heresy)  หรือเป็นส่ิง ท่ีน่าเกลียดชัง
(Anathema) แต่อยา่งใด 

 3) ภูมิประเทศท่ีท่านอาศยัอยูมี่อากาศท่ีร้อนมาก ซ่ึงคนในพื้นท่ีน้ีจะถูกพฒันาตวัเอง
ให้เป็นผูใ้หญ่ก่อนวยั มีความพึงพอใจกบัวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท่านเราะสูล  ไม่เคยยุ่งเก่ียวกับ
ผูห้ญิงอ่ืนๆ เลยจนท่านมีอายุครบ 25 ปี ท่านก็ไดแ้ต่งงานเป็นคร้ังแรก และท่านก็เป็นผูท่ี้ถูกรู้จกัใน
นาม “อลัอะมีน”คือ ผูท่ี้มีต าแหน่งทางศีลธรรมท่ีสูงส่ง 

 4) ท่านเราะสูล   ไดแ้ต่งงานคร้ังแรกกบัท่านหญิงคอดีเญาะฮฺ  ซ่ึงเป็นหญิง
หมา้ยท่ีมีอายุแก่กว่าท่าน 15 ปี ซ่ึงการแต่งงานเช่นน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีผิดวิสัยของคนถ่ินน้ี นางก็เป็นผู ้
เสนอตวัเองและท่านก็ยอมรับขอ้เสนอของนาง ถา้หากท่านเราะสูล   เป็นผูท่ี้มีตณัหาสูง ท่านน่าจะ
เลือกผูห้ญิงสาวอ่อนวยัท่ีสวยงามแทนท่ีผญิงหมา้ยท่ีอายแุก่กวา่อยา่งแน่นอน 

 5) ท่านเราะสูล   ครองชีวิตคู่ร่วมกบัท่านหญิงคอดีเญาะฮฺ  เพียงคนเดียวจน
ท่านเองมีอาย ุ50 ปีกวา่ และมีบุตรดว้ยกนัหลายคน ในช่วงท่ีท่านใชชี้วิตคู่กบัท่านหญิงคอดีเญาะฮฺ  
นั้นท่านไม่ไดแ้ต่งงานกบัหญิงอ่ืนเลย กล่าวคือ มีภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้น 

 6) ท่านปฏิบติัภารกิจในการประกาศศาสนาของพระเจา้ จนกระทัง่มีอายุ 50 ปี และ
ภรรยาคนแรกของท่านก็มีอายุ 65 ปี และนางก็ไดเ้สียชีวิต ท่านเราะสูล   ก็อยูต่ามล าพงัโดยไม่มี
ภรรยา หลงัจากนั้นท่านไดแ้ต่งงานกบัท่านหญิงเซาเดาะฮฺ  ซ่ึงเป็นหญิงหมา้ยเช่นเดียวกนั ต่อมาใน
ปีเดียวกนัท่านก็ไดรั้บการเสนอให้แต่งงานกบัท่านหญิงอฺาอิชะฮฺ  วยั 7 ขวบ ซ่ึงเป็นลูกสาวของ   
ท่านอบูบกัรฺ  เพื่อนสนิทของท่าน การแต่งงานทั้งสองคร้ังของท่านน้ีมีเหตุผลท่ีมิใช่เพราะตณัหา
และความเสน่ห์ทางเรือนร่างแต่อยา่งใด และท่านก็อาศยัอยูก่บัภรรยาทั้งสองประมาณ 5-6 ปี จนท่านมี
อายคุรบ 56 ปี โดยมิไดแ้ต่งงานกบัหญิงอ่ืนเลย  

 7) ช่วงเวลาท่ีท่านเราะสูล   มีอายุ 50-60 ปีนั้นท่านไดแ้ต่งงาน 9 คร้ัง ซ่ึงในช่วง 3 
ปีสุดทา้ยของชีวติท่านมิไดแ้ต่งงานอีกเลย ส่วนใหญ่การแต่งงานของท่านจะอยูใ่นช่วงเวลา 5 ปีท่ีท่าน
ตอ้งเผชิญกบัความล าบากในการเผยแผศ่าสนา ในช่วงน้ีเป็นเวลาท่ีมุสลิมอยูใ่นภาวะศึกสงครามท่ีตอ้ง
ต่อสู้กบัขา้ศึกศตัรูรอบดา้นทั้งจากภายในและภายนอก ขณะนั้นกฎหมายอิสลามก าลงัไดรั้บการปฏิบติั
และเป็นช่วงของการสร้างสังคมบนรากฐานของอิสลาม ขอ้สังเกตท่ีส าคญัคือ ท่านเราะสูล  เป็นผูท่ี้
มีอิทธิพลยิง่ใหญ่ในเหตุการณ์เหล่าน้ีเพราะท่านเป็นศูนยก์ลางของผูค้น ซ่ึงส่วนใหญ่การแต่งงานของ
ท่านก็เกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี จึงมิใช่เหตุผลของการแต่งงานเพื่อสนองอารมณ์แต่อยา่งใด 
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 8) ท่านเราะสูล   ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีความเคร่งครัดและสุภาพ ในยุคนั้นท่าน
เป็นผูท่ี้มีภารกิจงานมาก เพราะท่านเป็นผูน้ าของรัฐ เป็นจอมทพั เป็นผูต้ดัสินคดี และบทบาทอ่ืนๆ อีก
มาหมาย ตกช่วงกลางคืนท่านก็จะท าหน้าท่ีของการเป็นบ่าวท่ีมีความนอบน้อมในการภกัดีพระเจา้
อยา่งท่ีสุด เคร่ืองใชส้อยในบา้นของท่านมีแต่ส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น แมท้่านจะเป็นถึงกษตัริยแ์ละมีอ านาจ
อย่างมากมายในแผ่นดินอะรับ แต่การใช้ชีวิตของท่านก็ไม่ไดฟุ่้มเฟือย ซ่ึงนั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของคนท่ี
เป่ียมไปดว้ยตณัหาอยา่งแน่นอน 
  9) บรรดาภรรยาท่ีท่านแต่งงานนั้นลว้นเป็นหญิงหมา้ยและหยา่ขาดจากสามี ยกเวน้
ท่านหญิงอฺาอิชะฮฺ  เท่านั้นท่ีเป็นผูห้ญิงโสดท่ียงัไม่เคยผ่านการแต่งงาน บรรดาภรรยาหมา้ยท่ีถูก
หย่านั้นไม่เป็นท่ีรู้จกัว่ามีเสน่ห์ทางเรือนร่างและความสวยงามเลย ภรรยาของท่านมีอายุแก่กว่าท่าน
และทั้งหมดต่างตอ้งการท่ีพกัพิงและความช่วยเหลือจากท่าน หรือถูกเสนอเป็นของขวญัแก่ท่านซ่ึง
ท่านก็รับในหนทางท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายอิสลาม 
   
  ความเป็นมาในการแต่งงานของท่านศาสนทูตมุฮมัมดั  เป็นท่ีชดัเจนและปราศจาก
ขอ้สงสัยว่าไม่ได้มาจากความต้องการทางอารมณ์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนของท่านแต่อย่างใด 
นอกจากน้ี Syeikh Muhammad ‘Ali As-Shabuni (2001:19-38) ไดก้ล่าวถึง หิกมะฮฺหรือวิทย
ปัญญาของการมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮมัมดั  วา่มีดงัต่อไปน้ี 
  1) ด้านการศึกษา  
  แนวทางหน่ึงท่ีผลกัดนัการมีภรรยาหลายคนของท่านเราะสูล  คือ เพื่อสร้างสตรีท่ี
มีความรู้ส าหรับสอนกลุ่มสตรีดว้ยกนั โดยเฉพาะในบทบญัญติัศาสนาบางเร่ืองท่ีมีความละเอียดท่ีตอ้ง
ใชก้ารอธิบายจากผูส้อนท่ีเป็นสตรีดว้ยกนั เช่น เร่ืองการอาบน ้ าวาญิบ เร่ืองการมาประจ าเดือน การท า
ความสะอาดเลือดหลงัคลอด เป็นตน้ พวกนางจึงไดแ้บกรับหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงเสมือน
เป็นเสาหลกัท่ีส าคญัในสังคม 

  2) ด้านบทบัญญตัิศาสนา 
  เพื่อเป็นการลบลา้งจารีตประเพณีของคนในสังคมยคุงมงาย(ญาฮีลียะฮฺ) อาทิเช่น การ
รับบุตรบุญธรรมท่ีไดมี้ปฏิบติักนัตั้งแต่สมยัก่อนการมาของอิสลาม ประเพณีน้ีเสมือนเป็นกฎเกณฑ์
ของศาสนาส าหรับพวกเขา การรับบุตรบุญธรรมซ่ึงไม่ไดม้าจากสายเลือดแต่ถูกก าหนดวา่เสมือนเป็น
บุตรแท ้และจะถูกปฏิบติัทุกอยา่งเสมือนเป็นบุตรแท้ๆ  และเร่ืองอ่ืนๆ อาทิเช่น การสืบทอดมรดก การ
แต่งงาน การรับบุตรสะใภห้รือบุตรเขย กฎขอ้ห้ามระหวา่งเครือญาติในเร่ืองการแต่งงาน อลัลอฮ   
จึงไดใ้หท้่านเราะสูล  แต่งงานกบัภรรยาบางคนของท่านเพื่อเป็นการลบลา้งความเช่ือและประเพณี
ท่ีผดิเหล่านั้นและแทนท่ีดว้ยการปฏิบติัตามแบบอิสลาม 
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  3) ด้านสังคมศาสตร์ 
  การแต่งงานท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ในเครือญาติระหว่างสองวงศ์
ตระกลูใหมี้ความผกูพนัท่ีแน่นแฟ้นมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีจะเป็นฐานส าคญัไปสู่การเผย
แผ่และเรียกร้องผูค้นสู่การศรัทธาในอิสลาม ดัง่เช่นการแต่งงานของท่านเราะสูล  กบับุตรีของท่า
นอบูบกัรฺ  และบุตรีของท่านอุมรั  ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและเพื่อเป็นการ
ตอบแทนความดีงามและความจงรักภกัดี ท่ีเศาะหาบะฮฺทั้งสองท่านไดทุ้่มเทให้กบังานของศาสนา จึง
เป็นเกียรติท่ีใหญ่หลงท่ีท่านเราะสูล  ไดม้อบใหท้ั้งสอง 

  4) ด้านการเมืองการปกครอง 
  ท่านเราะสูล  ไดส้มรสกบัสตรีหลายท่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนหวัใจของพวก
เขาจากท่ีเคยต่อตา้นการเผยแผ่อิสลามของท่านให้อ่อนโยนและน้อมรับอิสลาม การสมรสจะสร้าง
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่างกลุ่มชนหรือเผ่าพนัธ์ุ ท่านเราะสูล   ไดแ้ต่งงานกบับุตรีของ
หัวหน้าเผ่าส าคญัๆ เพื่อผลประโยชน์ของศาสนา ดัง่เช่นการแต่งงานของท่านเราะสูล  กบัท่าน
หญิงญุวยัรียะฮฺ  บุตรีของหวัหนา้เผา่บนีมุสตฺอลิก ซ่ึงท่านหญิงญุวยัรียะฮฺ  และครอบครัวถูกจบั
เป็นเชลย ในการไถ่ถอนตวันางจึงขอเขา้พบท่านเราะสูล  เพื่อขอทรัพยสิ์นเป็นค่าไถ่ตวั ท่านเราะสูล 
 จึงไดย้ืน่ขอ้เสนอท่ีดีแก่นางในการจ่ายเงินค่าไถ่ถอนตวั พร้อมทั้งเสนอใหแ้ต่งงานกบัท่าน อีกทั้งยงั
ปลดปล่อยอิสระภาพใหแ้ก่บรรดาญาติพี่นอ้งและวงศต์ระกูลของนางท่ีอยูใ่นสถานะการเป็นเชลย ชน
เผา่มุสตฺอลิกประทบัใจในความดีงามของท่านจึงเขา้รับอิสลามกนัอยา่งถว้นหนา้เช่นเดียวกนั และพวก
เขาก็กลายเป็นผูท่ี้ศรัทธาในพระองคอ์ลัลอฮ  องคเ์ดียว 
  
 2.2.5 ข้อพงึปฏิบัติของสตรีที่ดีเมื่อสามีมีภรรยาหลายคน 

  การท่ีสตรีคนใดคนหน่ึงไดย้ินยอมให้กบัการแต่งงานคร้ังท่ีสองแก่สามี ถือไดว้า่เป็น
การเสียสละท่ียิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกนัก็บททดสอบอนัหนกัหน่วงส าหรับนางเช่นกนั ซ่ึงการกา้วพน้
บททดสอบน้ีตอ้งเต็มเป่ียมดว้ยเสบียงแห่งความอดทน ซ่ึงนางจะไดรั้บรางวลัตอบแทนส าหรับความ
อดทนในการเผชิญกบับททดสอบนั้น ดงัท่ีอลัลอฮ   ไดต้รัสวา่ 
 

                               

                         

                                 :29 
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ความวา่ จงกล่าวเถิดโอป้วงบ่าวผูศ้รัทธาทั้งหลายเอ๋ย! จงย  าเกรงพระเจา้ของ
พวกท่านเถิด ส าหรับบรรดาผูท้  าความดีในโลกน้ีคือ (จะไดรั้บการตอบแทน) 
ความดีและแผน่ดินของอลัลอฮฺนั้นกวา้งใหญ่ไพศาล  แทจ้ริงบรรดาผูอ้ดทน
นั้นจะได้รับการตอบแทนรางวลัของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้อง
ค านวณ 60  

           (อซัซุมรั :10) 
 

  ไม่วา่การอยูใ่นสถานะภรรยาคนท่ีหน่ึง จะไดม้าดว้ยการสมคัรใจหรือการจ ายอมดว้ย
เหตุผลบางประการก็ตาม จุดยืนท่ีดีเป็นส าคัญอย่างยิ่งต่อบรรดาสตรีท่ีมีเกียรติน้ี ‘Aisฺฺom 

Muhammad al-Sharīf (2002: 7- 30) ไดก้ล่าววา่ หลกัปฏิบติัท่ีสตรีทีดีพึงกระท าตามแนวทางของ
ศาสนาเม่ือสามีมีภรรยาหลายคนมีรายละเอียด ดงัน้ี  

  1) พงึพอใจและยอมจ านนต่อกฎเกณฑ์ของอลัลอฮ   
  จุดยืนท่ีส าคญัอนัดบัแรกส าหรับภรรยา คือ การยอมรับในก าหนดของอลัลอฮ  
แมว้่าจะเป็นส่ิงท่ีหนกัและคา้นต่อความรู้สึกเพียงใดก็ตาม เม่ือพระองค์ไดอ้นุญาตให้มีบทบญัญติัน้ี
เกิดข้ึน เราก็ไม่สามารถจะคดัคา้นต่อก าหนดของพระองคไ์ด ้จึงจ าเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัอยา่งฉนัทพ์ี่นอ้ง 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในครอบครัว เพราะดงักล่าวยอ่มดีกวา่การอยูใ่นสถานะของการหยา่ร้างท่ีตอ้งเป็น
แม่หมา้ยอยา่งแน่นอน พยายามพดูจาดว้ยค าพดูท่ีดีต่อกนั เม่ือการปรับตวัด าเนินไปไดดี้ชีวิตครอบครัว
ก็จะเกิดการพฒันาไปในทางท่ีดีดว้ย  
  การท่ีภรรยาตอบโต้ด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมด้วยการเรียกร้องในบางอย่างท่ีไม่
สมควร หรือแสดงออกด้วยพฤติกรรมท่ีเป็นปรปักษ์ระหว่างภรรยาด้วยกัน ย่อมมีแต่จะท าให้
ครอบครัวเกิดความขดัแยง้ ชีวติครอบครัวในโลกน้ีก็จะไม่มีความสงบสุขและในโลกหนา้ก็ตอ้งไดรั้บ
ผลแห่งการกระท าท่ีไม่ดีน้ีแน่นอน  
  การพึงพอใจในท่ีน้ีหมายถึงและยอมรับในหลกัการของอลัลอฮฺ  แมว้า่จะเป็นส่ิงท่ี
หนกัก็ตาม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 

              

              

                        15 

                                                           
60 บรรดาผูอ้ดทนนั้นการตอบแทนของพวกเขาไม่สามารถท่ีจะชัง่ตวงวดัได ้
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ความวา่ มิใช่เช่นนั้นดอก ขา้ขอสาบานดว้ยพระเจา้ของเจา้วา่ เขาเหล่านั้นจะ
ยงัไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเขาจะให้เจา้ตดัสินในส่ิงท่ีขดัแยง้กนัระหว่างพวก
เขาแลว้พวกเขาไม่พบความคบัใจใดๆ ในจิตใจของพวกเขาจากส่ิงท่ีเจา้ได้
ตดัสินใจ และพวกเขายอมจ านนดว้ยดี 61    
          (อนันิสาอฺ : 65) 

 

  ดงันั้นการท าหนา้ท่ีของภรรยาต่อสามีตอ้งปฏิบติัให้เหมือนเช่นเดิม ไม่ว่าก่อนหน้า
หรือหลงัจากท่ีสามีไดแ้ต่งงานกบัภรรยาคนใหม่แลว้ นางก็จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด 
เพื่อแสดงใหพ้ระองคอ์ลัลอฮ  เห็นวา่นางไดย้อมจ านนต่อหลกัการของพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
  2) เช่ือมั่นและศรัทธาในเกาะฎออฺและเกาะดัร62ของอลัลอฮ  

  เป็นท่ีทราบชดัเจนว่าเราตอ้งมีความศรัทธาในเกาะฎออฺและเกาะดรั (   ) 
หรือก าหนดของพระองคอ์ลัลอฮ  เม่ือพระองคท์รงประสงคใ์ห้คนหน่ึงคนใดเป็นคู่ครองครองกนั 
ส่ิงนั้นก็ยอ่มเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน การศรัทธาในก าหนดของอลัลอฮ  นั้นมีอยู ่4 ลกัษณะดว้ยกนั คือ 
  หน่ึง การศรัทธาในความรอบรู้ของอลัลอฮ  ในทุกส่ิง ทั้งส่ิงท่ีมีอยู่และส่ิงท่ีไม่มี
อยู ่ทั้งส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละเป็นไปไม่ได ้ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสในอลักุรอานวา่ 
 

              

     

2 
ความว่า ผูท้รงรอบรู้ในส่ิงพ้นญาณวิสัย มันจะเกิดข้ึนแก่พวกท่านอย่าง
แน่นอน ไม่มีแมแ้ต่น ้ าหนักเพียงเท่าธุลีในชั้นฟ้าทั้งหลาย และในแผ่นดิน 
และท่ีเล็กยิ่งกวา่นั้นและท่ีใหญ่กวา่นั้น จะรอดพน้จากพระองค ์เวน้แต่จะอยู่
ในบนัทึกอนัชดัแจง้ทั้งส้ิน63 

              (สะบาอฺ : 3) 
 

                                                           
61 คือดีใจเห็นชอบตามท่ีท่านนะบีตดัสินทุกอยา่ง เช่นน้ีพวกเขาจึงจะอยูใ่นฐานะผูศ้รัทธา 
62

 กอฎออฺและกอดรั หมายถึง ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ไดท้รงก าหนดไวแ้ลว้ต่อทุกส่ิงในจกัรวาล ซ่ึงทั้งหมดลว้นอยูเ่หนือการควบคุมของมนุษย ์เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบั
มนุษยแ์ละทุกสรรพส่ิงลว้นไดถู้กก าหนดในแผ่นจารึกของพระองคแ์ลว้ 
63 การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีมนุษยไ์ดป้ฏิบติัไปในโลกดุนยานั้น จะไม่เป็นท่ีซ่อนเร้นไปจากความรอบรู้ของพระองคเ์ป็นอนัขาด ในเม่ือส่ิงท่ีมีน ้ าหนกัเท่าผงธุลีก็จะ
ไม่เป็นท่ีซ่อนเร้นไปจากความรู้ของพระองค ์แน่นอนการกระท าและสภาพของมนุษยก์็ไม่อาจจะรอดพน้ไปจากพระองคไ์ด ้
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  สอง การศรัทธาในสมุดบนัทึกของพระองค์อลัลอฮ  ท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์ 
และไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเสริมเติมใดๆ ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ 
 

                        

                     :28  
ความวา่ เราไดร้วบรวมไวอ้ยา่งครบถว้นในบนัทึกอนัชดัแจง้64 

         (ยาซีน : 12) 
 
  สาม การศรัทธาในความประสงคข์องอลัลอฮ   ในส่ิงท่ีพระองค์ก าหนดนั้นอยา่ง
ครอบคลุม กิจการงานใดท่ีเป็นความประสงค์ของพระองค์ส่ิงนั้นตอ้งเกิดข้ึนอย่างแน่นอน และใน
ทางตรงขา้มหากพระองคไ์ม่ประสงคส่ิ์งนั้นก็จะไม่มีทางเกิดข้ึนเลย ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ 
 

                       

                      :28  

ความวา่ แทจ้ริงพระบญัชาของพระองค ์เม่ือทรงประสงคส่ิ์งใด พระองค์
ก็จะตรัสแก่มนัวา่ “จงเป็น” แลว้มนัก็จะเป็นข้ึนมา65 

         (ยาซีน : 82) 
 
  ส่ี การศรัทธาว่าอลัลอฮ   คือผูท้รงสร้างทุกสรรพส่ิง ทุกปัจจยัยงัชีพลว้นมาจาก
พระองค ์ทุกการเคล่ือนไหวมาจากการสร้างของพระองค ์ท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตนานาชนิดก็ลว้นมา
จากพระองค ์พระองคคื์อผูท้รงสร้างทุกอยา่งไม่วา่จะอยูใ่นชั้นฟ้าหรือผนืแผน่ดิน 
  เม่ือผูเ้ป็นภรรยาศรัทธาและเช่ือมัน่ในทุกก าหนดของพระองค์แล้ว หัวใจก็นางจะ
สงบน่ิงและยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้เพราะทุกการไดรั้บและการสูญเสียนั้นเป็นก าหนดของพระองค์
ท่ีเราไม่อาจปฏิเสธได ้ดงัท่ีอลัลอฮ  กล่าววา่ 
 

                                                           
64 การกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีมนุษยไ์ดป้ฏิบติัไปในโลกดุนยานั้น จะไม่เป็นท่ีซ่อนเร้นไปจากความรอบรู้ของพระองคเ์ป็นอนัขาด ในเม่ือส่ิงท่ีมีน ้ าหนกัเท่าผงธุลีก็จะ
ไม่เป็นท่ีซ่อนเร้นไปจากความรู้ของพระองค ์แน่นอนการกระท าและสภาพของมนุษยก์็ไม่อาจจะรอดพน้ไปจากพระองคไ์ด ้
65 ไม่เป็นท่ียากล าบากแก่พระองคแ์ต่ประการใด เพราะพระบญัชาของพระองคอ์ยูท่ี่อกัษร 2 ตวั คือ ก๊าฟกบันูน = (กุน) จงเป็น เม่ือใดท่ีพระองคท์รงประสงคส่ิ์งใด
มนัก็จะเกิดข้ึน โดยปราศจากความเหน่ือยยากและความยากล าบากแต่ประการใด 
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  :82 
ความวา่ เพื่อพวกเจา้จะไดไ้ม่ตอ้งเสียใจต่อส่ิงท่ีไดสู้ญเสียไปจากพวกเจา้ 
และไม่ดีใจต่อส่ิงท่ีพระองคท์รงประทานแก่พวกเจา้66 และอลัลอฮมิทรง
ชอบทุกผูห้ยิง่จองหอง และผูคุ้ยโวโออ้วด           
             (อลัฮะดีด : 23) 
 

  3) บททดสอบจะเป็นสาเหตุให้อลัลอฮ  เพิม่พูนอม่ีานและอะมัลให้แก่นาง 
   การท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ต่อตา้นการมีภรรยาหลายคนว่าเป็นการสร้างปัญหานั้น อาจมี
สาเหตุจากความอ่อนแอด้านอิหม่านของพวกนาง จึงท าให้ในหัวใจของพวกนางยอมให้ส่ิงอ่ืนเป็น
ใหญ่กวา่ค าสั่งใชข้องพระองค ์จ าเป็นท่ีตอ้งใหค้วามรู้แก่พวกนางทั้งในดา้นบทบญัญติัของศาสนาเพื่อ
จะไดค้ลายขอ้สงสัยต่างๆ  ให้พวกนางไดอ้ยูร่่วมกบับรรดามิตรสหายท่ีดี และไดฟั้งค าสอนศาสนาอยู่
เป็นประจ า แทจ้ริงแล้วการประสบกับบททดสอบอนัหนักน้ีจะเป็นสาเหตุให้ผูเ้ป็นภรรยามีความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในก าหนดของอลัลอฮ  มากยิ่งข้ึน จะได้สัมผสัถึงความใกลชิ้ดกบัพระองค ์
ตลอดจนจะสามารถมอบหมายทุกการงานเพื่อพระองคไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถึงวา่ 
 

                  

                                                                            :285 

ความว่า และผูใ้ดเล่าจะมีศาสนาท่ีดียิ่งไปกว่าผูท่ี้มอบใบหน้าของเขาให้แก่
อลัลอฮฺ67 และขณะเดียวกนัเขาก็เป็นผูก้ระท าดี  

         (อนันิสาอฺ : 125) 
 

  4) ภรรยาต้องไม่หลงเช่ือต่อแนวความคิดทีผ่ดิ 
  ความคิดท่ีผิด อาทิเช่น การบอกว่ามีภรรยาหลายคนท าให้ครอบครัวต้องยากจน 
ภรรยาคนท่ีหน่ึงมีพฤติกรรมไม่ดีสามีถึงมีภรรยาใหม่ การสาปแช่งสามีในทางท่ีไม่ดี เป็นตน้ เหล่าน้ี

                                                           
66 และไดบ้นัทึกไวด้ว้ยเพื่อมิให้พวกเจา้เสียใจต่อส่ิงท่ีสูญเสียไป ในความโปรดปรานท่ีไดรั้บในโลกดุนยาและเพื่อมิให้พวกเจา้ดีใจต่อส่ิงท่ีอลัลอฮทรงประทาน
ให้แก่พวกเจา้ 
67 หมายถึงมอบชีวติร่างกายให้อยูใ่นบญัญติัศาสนาของอลัลอฮฺ  
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ลว้นขดัแยง้กบัแนวคิดแบบอิสลาม อิสลามไดต้ระหนกัให้มนุษยรั์กษาหวัใจของเขาให้อยูใ่นสภาพบริ
สุทธ์ท่ีสุดในทุกรูปแบบ ทั้งจากการกระท าท่ีผิด ค าพูดท่ีผิด และความคิดท่ีผิด แต่การหลอกลวงของ
ชยัตอนและความอ่อนแอของอีม่านมกัเป็นสาเหตุใหม้นุษยต์อ้งตกท่ีนัง่ล าบากอยูบ่่อยคร้ัง  
  การท่ีบางคนกังวลว่าการมีภรรยามากจะเป็นสาเหตุให้มีปัจจยัยงัชีพไม่เพียงพอ 
ครอบครัวเลยยากจนขดัสนเป็นความคิดท่ีไม่ถูกตอ้ง เพราะพระองคไ์ดส้ัญญาไวใ้นอลักุรอานวา่ 

 

                                 

                       

                 :2- 8  
ความว่า และผูใ้ดย  าเกรงอลัลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขา และจะ
ทรงประทานปัจจัยยงัชีพแก่เขาจากท่ีท่ีเขามิได้คาดคิด และผู ้ใดมอบหมาย
แด่อลัลอฮฺ พระองคก์็จะทรงเป็นผูพ้อเพียงแก่เขา  

                                (อฏัเฏาะลากฺ : 2-3) 
 
  ผูเ้ป็นภรรยาจึงตอ้งมีความหนกัแน่นและอย่าไดต้กหลุมพรางการหลอกล่อของชัย
ตอนในการหลงเช่ือความคิดท่ีผดิจากค าสอนศาสนาเหล่านั้น 
 
  5) ควบคุมหัวใจตนเองอย่าให้มีความรู้สึกเกลยีดชังหรือไม่พอใจสามี  
  ผูเ้ป็นภรรยาตอ้งพยายามรักษาให้หัวใจตนเองรู้สึกสงบต่อสามีของนาง พยายาม
ปฏิบติัการงานท่ีจะท าให้หวัใจของตนสงบน่ิง ตอ้งรู้สึกรักท่ีจะให้เกิดส่ิงท่ีดีงามกบัสามี ไม่ท าให้สามี
ตอ้งเจ็บปวดและไม่เปิดเผยเร่ืองท่ีไม่ดีของเขาให้บุคคลอ่ืนรับรู้ เม่ือภรรยาสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นนั้น
แลว้ นางจะไดส้ัมผสัถึงความหอมหวานของอิหม่าน(ความศรัทธา) แต่หากนางหมกมุ่นกงัวลอยู่แต่
เร่ืองของสามี จิตใจก็จะไม่เกิดความสงบอีกทั้งยงัสามารถส่งผลเสียต่อตนเองได ้
  แทจ้ริงนั้นสตรีท่ีดีแลว้ แมว้่าเขาจะประสบกบัความโศกเศร้าอย่างมากมายจากการ
แต่งงานใหม่ของสามี แต่นางก็จะไม่คิดร้ายหรือคิดในส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดการสูญเสีย เพราะการคิดร้าย
นั้นจะไม่สามารถอยูร่่วมกบัอิหม่านในหวัใจของผูศ้รัทธาได ้อีกทั้งยงัเป็นโรคท่ีมีพิษร้ายแรง ฉะนั้นจึง
ไม่สมควรท่ีจะมีความคิดเหล่านั้นอยูใ่นหวัใจของสตรีท่ีดี ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดส้อนแก่เราวา่ 
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((68 
 

ความวา่ แทจ้ริงแลว้ในร่างกายมนุษยมี์กอ้นเน้ืออยูก่อ้นหน่ึง เม่ือเน้ือกอ้นนั้น
ดีทุกอยา่งก็จะดี แต่เม่ือเน้ือกอ้นนั้นเสียหายร่างกายก็จะเสียหายไปดว้ย กอ้น
เน้ือกอ้นนั้นก็คือ “หวัใจ” 

  
  และผูท่ี้ดูแลรักษาหัวใจให้เกิดความสงบน่ิงนั้น อลัลอฮ  ได้ตระเตรียมไวซ่ึ้ง
ผลตอบแทนท่ีดีงามในโลกหนา้อยา่งมากมาย ดงัท่ีพระองคต์รัสวา่ 
 

                    

                 

         

 22- 25 :ق                         
ความวา่ และสวนสวรรคก์็ถูกน าใหม้าใกลแ้ก่บรรดาผูย้  าเกรงมนัมิไดอ้ยูไ่กล
เลย69น่ีคือส่ิงท่ีพวกเจา้ไดถู้กสัญญาไวส้ าหรับทุกคนท่ีส านึกผิด(หนัหน้าเขา้
หาอลัลอฮฺ) ผูรั้กษาบญัญติัของอลัลอฮ ผูท่ี้เกรงกลวัพระผูท้รงกรุณาปรานี
โดยทางลบั และมาหาพระองค์ดว้ยจิตใจท่ีส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวั70พวก
เจา้จงเขา้ไปในสวนสวรรคด์ว้ยความศานติ นัน่คือวนัแห่งการพ านกัอยูต่ลอด
กาล71 ส าหรับพวกเขาจะไดรั้บส่ิงท่ีพวกเขาพึงประสงคใ์นสวนสวรรค์ และ 
ณ ท่ีเรานั้นยงัมีอีกมากมาย72 

           (ก็อฟ: 31-35) 
 
 
 
                                                           
68 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhāriy หะดีษหมายเลข 52, Muslim: 4178 
69 และนัน่คือวนักิยามะฮ.มนัมิไดอ้ยูไ่กลเลย เพราะมนัจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอนโดยปราศจากการสงสัยทุก ๆ ส่ิงท่ีจะมีมายอ่มใกล ้
70 โดยท่ีไม่มีผูใ้ดเห็นเขานอกจากอลัลอฮ.  ดงัเช่นค ากล่าวของนะบี  ท่ีวา่ “และชายคนหน่ึงท่ีร าลึกถึงอลัลอฮ  โดยล าพงัแลว้ นยัตาทั้งสองของเขาก็ท่วม

ทน้ดว้ยน ้ าตา (เพราะความย  าเกรงอลัลอฮ .)” และเขาพบอลัลอฮ. ในวนักิยามะฮ.ดว้ยจิตใจท่ีส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวัและถ่อมตนต่อหนา้พระองค ์ 
71 คือจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาวา่ จงเขา้ไปในสวนสวรรคด์ว้ยความศานติ ก็ตาดาฮ.กล่าววา่พวกเขาจะปลอดภยัจากการลงโทษของอลัลอฮ.  มะลาอิกะฮ.
ของอลัลอฮ.จะให้สลามแก่พวกเขาและพวกเขาจะพ านกัอยูใ่นนั้นตลอดกาล 
72 ถึงแมว้า่เขาจะไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการแลว้ เขาก็จะไดรั้บเพิ่มข้ึนอีก 
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  6) อย่าได้เศร้าโศกเสียใจ 
  หมายถึง การไม่แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจท่ีขดัแยง้กบัหลกัการศาสนา ทั้งในดา้น
ความเช่ือ ค าพูดและการกระท า อาทิเช่น การกล่าวว่า ท าไมเร่ืองน้ีตอ้งประสบกบัฉัน? ท าไมอลัลอฮ 
 ตอ้งก าหนดชีวติฉนัใหเ้ป็นเช่นน้ีดว้ย? หรือในรูปแบบของการกระท าอาทิเช่น ประพฤติตวัประชด
ชนัผูเ้ป็นสามี ไม่ยอมอยูร่่วมกบัสามีดว้ยดี เปิดเผยเร่ืองท่ีไม่ดีของเขาใหบุ้คคลอ่ืนรู้ เป็นตน้ 
  แทจ้ริงแลว้สตรีท่ีดีจะไม่แสดงอาการโศกเศร้าท่ีเกินเลยความเหมาะสม การท่ีเราไม่
พอใจหรือรังเกียจส่ิงใดส่ิงหน่ึง บางทีสิงนั้นอาจมีความดีงามซ้อนอยูใ่น ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้กัเตือน
แก่ผูศ้รัทธาวา่ 
 

                         

                    

                      :821 
ความวา่ อาจเป็นไปไดว้า่ การท่ีพวกเจา้เกลียดส่ิงหน่ึงทั้งๆ ท่ีส่ิงนั้นเป็นส่ิงดี
แก่พวกเจา้และก็อาจเป็นไปไดว้า่การท่ีพวกเจา้ชอบส่ิงหน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีส่ิงนั้น
เป็นส่ิงเลวร้ายแก่พวกเจา้และอลัลอฮฺนั้นทรงรู้ดี แต่พวกเจา้ไม่รู้ 

           (อลับะเกาะรอฮ : 216) 
 
  ส าหรับผูท่ี้ศรัทธาแลว้เขาจะร าลึกอยูเ่สมอทุกส่ิงท่ีประสบกบัชีวิตยอ่มมีความดี เขา
จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเศร้าโศกเสียใจต่อก าหนดของพระองค ์ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่ 
 

))

((73 
  

 ความว่า เป็นส่ิงท่ีน่าแปลกส าหรับผูศ้รัทธา เม่ือเขาได้รับความดีงามเขาก็
สรรเสริญและขอบคุณต่ออลัลอฮฺ และเม่ือเขาประสบกบัความทุกข์เขาก็
สรรเสริญต่ออลัลอฮฺและอดทน 

 
  7) มอบสิทธิทีส่ามีพงึได้รับและแสวงหาความพงึพอใจจากเขา 

                                                           
73 หะดีษบนัทึกโดย Ahmad  หะดีษหมายเลข 1492 
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  ความผดิอนัร้ายแรงประการหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึนกบัภรรยาคนแรกส่วนใหญ่ คือ หลงัจาก
ท่ีสามีของนางแต่งงานมีภรรยาคนใหม่แลว้ นางมกัจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติัต่อสามีไปใน
เชิงลบ โดยปฏิบติัต่อสามีดว้ยความหยาบกระดา้ง ไม่มีความอ่อนโยนและไม่เช่ือฟังสามีดัง่เช่นท่ีเคย
เป็น ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวขดัแยง้กบัค าสอนศาสนาซ่ึงไดส้ั่งใชใ้ห้ภรรยาปฏิบติัตวัอยา่งดี เพื่อให้สามี
เกิดความพึงพอใจในตวันาง 
  ภรรยาท่ีดีจึงตอ้งเช่ือฟังสามีตราบใดท่ีส่ิงนั้นไม่ขดักบัหลกัการศาสนา และมอบสิทธิ
ท่ีเขาพึงไดรั้บอย่างครบถว้น เพราะภรรยาท่ีดียอ่มส่งผลให้เกิดความสงบสุขข้ึนในครอบครัว ศาสนา
อิสลามไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีมีรายงานวา่ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดก้ล่าววา่ 
 

            ((74  )) 
 

ความวา่ ถา้หากฉนัสามารถสั่งใชใ้ห้บุคคลหน่ึงกราบ(สุญุด) แก่บุคคลหน่ึง
ได ้แน่นอนฉนัจะใชใ้หภ้รรยากราบต่อสามีของนาง 

 
  8) ช่วยเหลอืสามีในการฎออตัต่ออลัลอฮ  และขอดุอฺาอ75ให้แก่เขา 
  ภรรยาควรตั้งเจตนาท่ีจะช่วยเหลือสามีในการช้ีแนะและให้ก าลังใจเพื่อแสวงหา
ความพึงพอใจจากอลัลอฮ   เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนาไดอ้ย่างดี การมี
ภรรยาหลายคนอาจท าให้สามีรู้สึกถึงภาระความรับผิดชอบท่ีหนกั อีกทั้งยงัอาจถูกกล่าวหาหรือโจมตี
ดว้ยถ้อยค าท่ีไม่ดีจากบุคคลขา้งนอก ในสภาวะท่ีล าบากใจเช่นน้ีภรรยาตอ้งท าหน้าท่ีช่วยเหลือให้
ก าลงัใจแก่สามี เพื่อเขาจะไดมี้พลงัในการเผชิญหนา้กบัอุปสรรคและบททดสอบต่างๆ ได ้ 
  เม่ือท่านนบี  ไปเยี่ยมเยียนบรรดาภรรยาของท่าน ท่านก็จะกล่าวสะลามและกล่าว
ดุอฺาอให้แก่พวกนาง และพวกนางก็จะกล่าวดุอฺาอให้ท่านเช่นกนั การสร้างบรรยากาศแห่งอิสลามท่ี
คอยช่วยเหลือและขอดุอฺาอใหก้นัและกนั จะสร้างความสงบร่มเยน็ใหแ้ก่ครอบครัว ดงัท่ีมีรายงานวา่ 
 

  ))                          : 

                       

                                                           
74 หะดีษบนัทึกโดย al-Tirmidhiy หะดีษหมายเลข 1159; Ibn Hibban: 1291 
75

 ดุอาอฺ หมายถึง กล่าวค าวงิวอนขอพรต่ออลัลอฮ  เพื่อให้เกิดความดีงามในกิจการงานหน่ึงๆ เป็นการกระท าท่ีแสดงถึงความนอบนอ้มถ่อมตน (อามีนะห์ ด ารงผล, 

2553: 5) 
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    ((76 

 
ความวา่ ท่านนบี  ไดเ้ดินออกมา พอถึงบา้นของท่านหญิงอฺาอิชะฮฺ ท่าน
ก็กล่าวว่า ขอความสันติสุขจงมีแด่อะฮฺลุลบัยตฺและขอพระองค์ทรง
ประทานความเมตตาแล้วนางก็กล่าวตอบว่า และส าหรับท่านก็ขอให้มี
ความสันติสุขเช่นเดียวกนัขอพระองคท์รงประทานความเมตตา เม่ือไดไ้ป
เยี่ยมเยียนบา้นภรรยาคนอ่ืนๆ ท่านก็จะกล่าวเช่นน้ีเหมือนกนั และบรรดา
ภรรยาก็ไดต้อบกลบัดัง่เช่นอาอิชะฮฺกล่าว 

 
  ทั้งหมดคือแนวทางการปฏิบติัส าหรับผูเ้ป็นภรรยาเพื่อให้ผ่านพน้บททดสอบท่ีมา
พร้อมผลตอบแทนท่ียิ่งใหญ่ ณ พระองค์อลัลอฮ   ด้วยความเมตตาของพระองค์และทางน าของ
อิสลามเท่านั้นท่ีจะท าใหชี้วติครอบครัวสงบสุขได ้
  นอกจากน้ี ชยัคฺ มุหมัมดั ศอลิฮฺ อลั-มุนจัญิด (แปลโดย กฤติยา เพศยนาวิน, 2555: 42) 
ยงัไดก้ล่าวว่า หากผูห้ญิงยอมรับในการแต่งงานคร้ังใหม่ของสามี และปฏิบติัต่อสามีและภรรยาคน
อ่ืนๆ เป็นอยา่งดียิ่ง(อิหฺสาน) เธอจะไดรั้บรางวลัตอบแทนของ “มุหฺสินีน” 77 ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้รัส
วา่ 

…                       

                :99    
ความวา่ … แทจ้ริงผูใ้ดท่ีย  าเกรงและอดทน แน่นอนอลัลอฮฺจะมิทรงให้
รางวลัของบรรดาผูท้  าความดีสูญหาย                                
                      (ยสุูฟ: 90) 

 
  ส่ิงท่ีพระองคท์รงเตรียมวา่ส าหรับผูท่ี้มีความศรัทธาต่อค าสั่งใชข้องพระองคย์อ่มเป็น
ส่ิงท่ีดียิง่กวา่ ดงัท่ีอลัลอฮ  ไดต้รัสในกุรอานวา่ 
 

              

   :19 

                                                           
76 หะดีษบนัทึกโดย al-Bukhāriy หะดีษหมายเลข 4515, Muslim :3575 
77 คือ ผูท่ี้มีอิหฺสาน – บุคคลที่ประกอบความดีท่ีงดงามระดบัสูง  
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 ความวา่ จะมีการตอบแทนความดีอนัใดเล่านอกจากความดี  
       (อรัรอหฺมาน: 60) 

  
 ดงันั้น การท่ีภรรยาน้อมรับในก าหนดของอลัลอฮ  และปฏิบติัตามค าสั่งใช้ของ

พระองค์ในการท าหน้าท่ีต่อสามีดว้ยดี นางย่อมไดรั้บการตอบแทนจากพระองค์ดว้ยผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่ายิง่กวา่ในโลกหนา้อยา่งแน่นอน 
 
  2.2.6 การตอบโต้ค ากล่าวหาประเด็นการมีภรรยาหลายคนในอสิลาม 

  บรรดาผูเ้ป็นปรปักษต่์ออิสลามไดพ้ยายามอย่างมากมายท่ีจะเอาหลกัการการอนุมติั 
ให้มีภรรยามากกว่าหน่ึงในอิสลามมาเป็นเป้าหมายในการโจมตี พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่า “อิสลาม
ท าลายศกัด์ิศรีของภรรยา และเป็นสาเหตุให้มีการสืบพนัธ์ุท่ีเป็นทวีคูณ มีบุตรจ านวนมาก อนัจะ
น าไปสู่ความยากจนแร้นแคน้” ความเป็นจริงแลว้ศาสนาอิสลามมิไดป้ระดิษฐ์ระบบการมีภรรยาหลาย
คนดงัท่ีพวกเขากล่าวหา ระบบน้ีเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์พศชายก็ว่าไดเ้พราะมีข้ึนตั้งแต่ยุคสมยัท่ี
อิสลามยงัไม่ไดริ้เร่ิมเผยแผ่ ทั้งชาวอาหรับ ชาวเอเชีย ชาวยุโรป แอฟริกา และชนชาติอ่ืนๆ ต่างถือ
ปฏิบติัการมีภรรยาจ านวนมากน้ีมาตั้งแต่โบราณกาล อิสลามมาเพื่อก าจดัระบบการแต่งงานของคนยุค
ป่าเถ่ือน โดยอนุญาตใหผู้ช้ายสามารถมีภรรยามากกวา่หน่ึงคนแต่ไม่เกินส่ีคน ภายใตเ้ง่ือนไขศาสนาท่ี
รัดกุม อีกทั้งการอนุมติัใหมี้มากกวา่หน่ึงน้ีมิใช่บทบญัญติัท่ีจ  าเป็นตอ้งท า(วาญิบ) หรือเป็นส่ิงท่ีควรท า
(สุนนะฮฺ) แต่เป็นเพียงส่ิงท่ีอนุมติั (หะลาล) ใหก้ระท าเท่านั้น (เชค อาลี อีซา, 2533: 39-40)  
  ชาวตะวนัตกส่วนหน่ึงมีความคิดว่ามุสลิม คือ ผูท่ี้มากไปดว้ยตณัหาราคะมีภรรยา
มากหลายคน แต่ก็มีอีกหลายคนท่ีแปลกใจ เม่ือเห็นวา่มุสลิมมีภรรยาเพียงคนเดียวหรือยงัไม่แต่งงาน 
พวกเขาเหล่านั้นเช่ือวา่มุสลิมมีเสรีภาพอย่างเต็มท่ี ในอนัท่ีจะเปล่ียนจากการอยู่กบัภรรยาคนหน่ึงไป
อยู่กบัภรรยาอีกคนหน่ึงอย่างง่ายๆ เหมือนกบัการยา้ยบา้น หรือยา้ยห้อง ทศันคติเช่นน้ีส่วนหน่ึงเกิด
จากการใหร้้าย และอีกส่วนหน่ึงมาจากความประพฤติท่ีไม่รับผิดชอบของมุสลิมบางคน ดงันั้นผลของ
มนัจึงท าให้คนอีกจ านวนลา้นๆ คนมองไม่เห็นความจริงท่ีดีงามและปรัชญาทางสังคมของอิสลามใน
เร่ืองน้ี(Hammudah ‘Abdu alati, 2003: 126-128) 
  Syeikh Muhammad ‘Ali As-Shabuni (2001: 1-3) กล่าววา่ บรรดาศตัรูของ
อิสลามไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งยาวนานในการสร้างความเคลือบแคลงสงสัย และการให้ร้ายป้ายสีแก่
ท่านนบี  พร้อมทั้งไดโ้ตแ้ยง้และดูถูกดูแคลนความเป็นศาสนทูตของท่าน และยงัไดส้ร้างเร่ืองราว
โกหกเพื่อให้มุสลิมเองมีความสงสัยในเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของบทบญัญติัในศาสนาอิสลาม ดงันั้น 
อลัลอฮ  จึงได้น าทางให้ท่านนบี  พิสูจน์ให้มวลมนุษย์ได้เห็นถึงความจริงของแนวทางการ
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ด าเนินชีวติตามวถีิของอิสลาม เพื่อเป็นท่ีประจกัษว์า่แนวทางการด าเนินชีวิตแบบอิสลามเป็นแนวทาง
ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด พระผูอ้ภิบาลของเราไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
 

                  

22 

ความว่า และเช่นนั้นแหละ เราไดท้  าไดท้  าไดมี้ศตัรูผูก้ระท าผิดแก่นะบีทุกคน  
และพอเพียงแล้วท่ีพระเจ้าของเจ้าเป็นผู ้แนะทางฮิดายะฮฺ  และทรงเป็นผู ้
ช่วยเหลือ  

        (อลัฟุรกอน: 31) 
 
           และในอายะฮฺอ่ืนๆ อลัลอฮ  ไดท้รงตอบโตบ้รรดาผูท่ี้ให้ร้ายต่อท่านนบีมุฮ ามดั  
ดงัท่ีไดต้รัสวา่ 

                     

5 
  ความว่า เป็นค ากล่าวท่ีน่าเกลียดยิ่งท่ีออกจากปากของพวกเขา โดยท่ีพวกเขา

มิไดก้ล่าวอนัใดนอกจากความเทจ็ 
              (อลักะฮฺฟี: 5) 
 
  เป็นส่ิงท่ีชดัเจนวา่ ค  ากล่าวหาต่างๆ ของบรรดาศตัรูอิสลามมาจากความอิจฉาริษยาท่ี

มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเส่ือมเสียให้แก่ศาสนาอิสลาม จึงใชค้วามพยายามในการสร้างเร่ืองราวท่ี
เป็นเทจ็มาเพื่อบิดเบือนความจริงท่ีบริสุทธ์ิของศาสนาอิสลาม 

  
  สรุปได้ว่า ระบบครอบครัวในอิสลามตั้งอยู่บนพื้นฐานของค าสอนศาสนาท่ีมา
จากอลักุรอานและอลัหะดีษท่ีเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัของท่านนบีมุฮมัมดั   ซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งครบถว้นในทุกดา้น การสร้างครอบครัวตามแนวทาง
อิสลามจะมีส่วนช่วยในการรักษาระบบคุณธรรมในสังคม ตลอดจนแกปั้ญหาการเปล่ียนของสังคมใน
สภาวะต่างๆได ้ครอบครัวถือเป็นสถาบนัส าคญัในการสร้างบุคคลท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม ศาสนา
อิสลามไดเ้นน้ย  ้าให้ครอบครัวแสดงบทบาทหนา้ท่ีในการขดัเกลาและหล่อหลอมสมาชิกทุกคนให้มี
จรรยามารยาทท่ีงดงาม ตลอดจนมีบุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งตามค าสอนศาสนาอิสลาม ระบบครอบครัว
ในอิสลามมีความครอบคลุมวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน เพราะครอบครัวเป็น
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ศูนยก์ลางท่ีจะผลิตบุคคลท่ีสมบูรณ์สู่สังคม ให้สมาชิกสามารถใช้ชีวิตท่ีดีทั้งในโลกน้ีและโลกอาคี
เราะฮฺ (ชีวติหลงัความตาย) ระบบครอบครัวในศาสนาอิสลามมีความสมบูรณ์อยา่งท่ีสุด มีการก าหนด
เป้าหมาย กฎเกณฑ์ บทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน การสร้างครอบครัวบนรากฐานของศาสนาจึงเป็นส่วน
หน่ึงของการประกอบศาสนกิจประการหน่ึง เน่ืองจากครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมท่ีมี
ความส าคญัต่อการเสริมสร้างคุณธรรมท่ีดีงาม การแต่งงานในอิสลามจึงมิไดเ้ป็นเพียงการปฏิบติัตาม
ค าสอนศาสนาแต่ยงัเป็นการรับผดิชอบต่อผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมอีกดว้ย 

  บทบญัญติัศาสนาอิสลามไดอ้นุญาตให้ผูช้ายมีภรรยาไดม้ากกวา่หน่ึงคนแต่ไม่เกินส่ี
คนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเหมาะสม กล่าวคือ บุคคลนั้นตอ้งสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ภรรยาทุกคน และ
สามารถให้การอุปการะเล้ียงดูภรรยาทุกคน ตลอดจนมอบสิทธิต่างๆ ท่ีภรรยาและบุตรพึงไดรั้บตาม
บทบญัญติัของศาสนาอิสลาม ดงักล่าวถือเป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์และความครอบคลุมของ
บญัญติัทางศาสนาท่ีสามารถสนองความตอ้งการของมนุษยเ์พื่อรักษาไวซ่ึ้งศีลธรรมอนัดีงามในสังคม 
ตลอดจนสร้างความสมดุลให้แก่สภาวะของสังคมในทุกยุคสมยั เพราะในยุคสมยัหน่ึงสภาวะของ
สังคมอาจเหมาะสมกบัการมีภรรยาคนเดียว แต่ในบางยุคสมยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ บริบท
ของสภาวะสังคมอาจมีความเหมาะสมท่ีจ าเป็นตอ้งใหผู้ช้ายมีภรรยาหลายคน ซ่ึงบทบญัญติัศาสนาเม่ือ
ได้ก าหนดแล้วตอ้งมีความสอดคล้องกบัการน าไปใช้ในทุกยุคสมยั ดงักล่าวคือความสมบูรณ์และ
ครอบคลุมของบทบญัญติัในศาสนาอิสลาม ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งน าบทบญัญติัมาปฏิบติัอยา่งรอบคอบ
ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของศาสนา และพึงมีความตระหนกัว่าความรับผิดชอบในเร่ืองครอบครัวนั้น
เป็นส่ิงท่ีตอ้งถูกสอบสวนในโลกหนา้ 

 
 


