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คู่มือจดัอบรม 
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) 

ตามวิถีอิสลาม 

 َٗ ب،  َٖ ِىـَحَسبِـ َٗ ب،  َٖ بِىـ ََ ْشأَةُ ألَْسبَـغٍ: ِىـ ََ َْْنُح اى َ حُ ،ِىَجَبَِىٖب  
ِِ حَِشبَْج َٝذَاَك.  ب، فَبْظفَْش بِزَاِث اىِذّٝ َٖ ِىِذِْٝـ متفق عليهَٗ  

  "ผูห้ญิงนัน้จะถกูแต่งงานเน่ืองด้วยสาเหตส่ีุประการ คือ  เน่ืองจากทรพัยสิ์นของนาง 
หรือเน่ืองจากวงศต์ระกลูของนาง หรือเน่ืองจากความสวยงามของนาง หรือเน่ืองจาก
ศาสนาของนาง ดงันัน้จงเลือกแต่งงานกบัสตรีท่ีมีศาสนาอยู่ในตวั แล้วสองมือท่านก็
จะมีโชค   (บนัทึกโดย อลั-บคุอรีย ์ และ มุสลิม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท าโดย 
ฝ่ายจดัการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดักระบี่ 
(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๙ ฮ.ศ.๑๔๓๘) 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214425518640595.52733.212373058845841&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214425518640595.52733.212373058845841&type=1
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ค านิยม 

ของประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดักระบี ่
************************************ 

 ขอแสดงความชื่นชมและนิยมในผลงานของ  “คณะกรรมการฝ่ายการศกึษาส านกังานคณะกรรม 
การอสิลามประจ าจงัหวดักระบี”่ ซึง่เป็นฝ่ายทีร่บัผดิชอบเรือ่งการศกึษาทุกระบบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชากร 
มสุลมิในทุกภาคส่วน องคก์รมสัยดิ  องคภ์าครฐั องคก์รเอกชน  ตลอดจนผูต้อ้งขงัทีเ่ป็นมสุลมิในเรอืนจ า 
จงัหวดักระบี ่  ทีไ่ดส้รรสรา้งผลงานความรุง่เรอืงใหก้บัองคก์รเหล่านัน้อยา่งไมห่ยดุยัง้  และถอืไดว้่าเป็น 
การศกึษาทีผ่นวกกบัวชิาการ  ท างานโดยยดึอุดมการณ์ และศกัดิศ์รขีองความเป็นมุสลมิอยา่งมัน่คง 
 การปรบัปรงุและเรยีบเรยีง“คู่มือจดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม” 
ทีป่รากฏอยู่นี้  กเ็ป็นอกีผลงานหนึ่งของฝ่ายการศกึษาและวชิาการทีม่คีวามรกัและความห่วงใยต่อสงัคม
มสุลมิจงึไดส้ละเวลารว่มกนัคดิ รว่มกนัท า รว่มกนัรบัผดิชอบดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาประชากรมสุลมิ
ซึง่ตอ้งใชส้ตปัิญญา ทรพัยส์นิ  เวลา ในการปรบัปรงุและเรยีบเรยีง“คู่มือจดัอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม” เล่มนี้ใหม้คีวามสมบูรณ์แบบยิง่ขึน้       ขอใหพ้ระองคอ์ลัเลาะห(์ซบ)ได้
ประทานรางวลัใหแ้ก่ท่านทีร่บัผดิชอบในหน้าทีอ่ยา่งมากมายโดยทัว่กนั ทัง้ดุนยาและอาคเีราะห์ 
 
 
 
 
 
                                                         ดว้ยสาลามและดอูาอ 

            
 

                                                         (นายอสันาว ี มคุุระ) 
                                      ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดักระบี่ 
                                                        10 พฤศจกิายน 2559 
 
  
  

ก 
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ค าน า 

ของผูป้รบัปรงุและเรียบเรียง 
จงัหวดักระบี ่เป็นจงัหวดัทีม่พีีน้่องมสุลมิอาศยัอยูร่อ้ยละ 50 ของประชากรทัง้หมด  มมีสัยดิภาย 

ใตก้ารดแูลรบัผดิชอบจ านวน 201 มสัยดิ  โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามจ านวน 29 สถาบนั  หน่วย 
สอบสมาคมคุรสุมัพนัธจ์ านวน 6 หน่วยสอบ   มเียาวชนและนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบภาคฟัรดอูนีตามหลกัสตูร
สมาคมคุรสุมัพนัธอ์สิลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ในแต่ละปีจ านวน 15,000คน มสีปัปรุษุ
ในสงักดัมสัยดิทัง้   200,000 คน  มเียาวชนทีจ่ะตอ้งเตรยีมพรอ้มในการมคีรอบครวัประมาน 30,000 คน 
จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบเกีย่วกบัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคคลกลุ่มนี้    เพื่อใหเ้กดิความมัน่คงในการ
ใชช้วีติรว่มกนัในครอบครวัตามหลกัการศาสนาอสิลาม 
 คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดักระบีฝ่่ายการศกึษาและวชิาการ  จงึไดจ้ดัปรบัปรงุและเรยีบ 
เรยีง “คู่มอืจดัอบรมเตรยีมความพรอ้มก่อนแต่งงานตามวถิอีสิลาม” ฉบบัน้ีขึน้มา  เพื่อใชเ้ป็นหลกัสตูรใน
การอบรมใหค้วามแก่เยาวชนไดเ้ป็นอยา่งด ี
 ในการจดัปรบัปรงุและเรยีบเรยีงคู่มอืฉบบันี้ไดก้ระท าในเวลาอนัจ ากดั อาจจะเกดิความผดิพลาด
และขาดตกบกพรอ่งอยูบ่า้ง จงึเป็นหน้าทีข่องบรรดาท่านผูรู้ทุ้กท่านจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขและส่งเสรมิในดี
ยิง่ๆขึน้ เพื่อจะไดป้รบัปรงุและแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
 สุดทา้ยนี้ใครข่อดอูาอ.จากเอกองคอ์ลัลอฮ(์ซบ)ไดป้ระทานความดงีามและอภยัในความบกพรอ่ง 
ต่างๆดว้ย อามนียารอ๊บบลัอาลามนี 
 
 

          
                                                        (นายสุนทร  สหีมุน่) 
                                   รองประธานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดักระบี่ 
                                         ฝ่ายการศกึษาและวชิาการ/ผูจ้ดัเรยีบเรยีง 
                                                      10 พฤศจกิายน 2559 
 

 

ข 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214425518640595.52733.212373058845841&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.214425518640595.52733.212373058845841&type=1


[๔] 
 

 

 
 
 
 

 
สารบญั 

เร่ือง หน้าท่ี 
ค านิยมของประธานกอจ.กระบี.่.............................................................................................. ก 
ค าน าของผูเ้รยีบเรยีง............................................................................................................. ข 
สารบญั.................................................................................................................................. ค 
บทที ่๑ เรือ่งการแต่งงาน(นิกะฮ.)........................................................................................... ๑ 
บทที ่๒ บทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการแต่งงาน(นิกะฮ.)................................................................... ๓ 
บทที ่๓ เรือ่งรกุู่นนิกะฮ.......................................................................................................... ๖ 
บทที ่๔ เรือ่งสนิสอด(มะฮรั).................................................................................................... ๑๓ 
บทที ่๕ การแต่งงานของหญงิมสุลมิกบัชายทีไ่มใ่ช่มสุลมิ......................................................... ๑๔ 
บทที ่๖ การท าบุญวาลมีะห.์................................................................................................... ๑๕ 
บทที ่๗ การมเีพศสมัพนัธ.์..................................................................................................... ๑๗ 
บทที ่๘ สทิธหิน้าทีข่องคู่สาม-ีภรรยา...................................................................................... ๒๑ 
บทที ่๙ การใหปั้จจยัยงัชพี(นาฟาเกาะห)์แก่ภรรยา................................................................. ๒๕ 
บทที ่๑๐ การหย่า(ต่อล๊าก)..................................................................................................... ๒๗ 
บทที ่๑๑ อดิดะห.์.................................................................................................................. ๓๑ 
บทที ่๑๒ การคนืด(ีรอเญาะ)................................................................................................... ๓๒ 
บทที ่๑๓ ซฮิรั........................................................................................................................ ๓๔ 
บทที ่๑๔ ลอิาน...................................................................................................................... ๓๕ 
บทที ่๑๕ มตัอะห(์ค่าท าขวญั)................................................................................................. ๓๕ 
บทที ่๑๖ การซือ้ขายหยา่....................................................................................................... ๓๖ 
บทที ่๑๗ การหย่าทีผ่กูพนัไวก้บัสิง่อื่น.................................................................................... ๓๗ 
บทที ่๑๘ ละหมาด ๕ เวลา..................................................................................................... ๔๐ 
บทที ่๑๙ ภาคปฏบิตั.ิ............................................................................................................. ๔๖ 
ถาม-ตอบปัญหาเรือ่งนิกะฮ.โดยส านกัจฬุาราชมนตร.ี.............................................................. ๕๐ 
บรรณานุกรม/อา้งองิ.............................................................................................................. ๕๘ 

บทท่ี ๑ 
เร่ืองการแต่งงาน  (การนีกะห)์ 

ค 



[๕] 
 

 

การแต่งงาน ในภาษาอาหรบั เรยีกว่า การนิกะห ์ซึง่มคีวามหมายตามรากศพัทว์่า  “การรวมกนั” 

การใหคู้่สามภีรรยาหาความสุขต่อกนัได้   สว่นความหมายตามหลกัศาสนาหมายถงึ“การตกลงอนัเป็น
ทีรู่จ้กักนั ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ และเงือ่นไขต่าง ๆทีก่ าหนดไว”้ 

ศาสนาอสิลามไดบ้ญัญตัวิ่าดว้ยการนิกะห์ มกี าหนดกฎระเบยีบแบบแผนอย่างมัน่คงเพื่อปกป้อง
สงัคม และเพื่อความสุขของสถาบนัครอบครวั  อสิลามส่งเสรมิการแต่งงาน เพื่อใหเ้กดิผลดแีละประโยชน์
นานปัการทีจ่ะสะทอ้นมาสู่ตวับุคคลและสงัคมโดยรวม 

 
เคลด็ลบัในการบญัญติัว่าด้วยการนีกะห์ 

๑.สนองความตอ้งการทางธรรมชาต ิทีอ่ลัลอฮไ์ดก้ าหนดใหแ้ก่มวลมนุษย ์
๒.ปกป้องคนดมีคีุณธรรมในสงัคม 

๓.ท าใหจ้ติวญิญาณสงบและมัน่คง 
๔.ปกป้องความประพฤตมิใิหเ้สื่อมทรามลง 
๕.เป็นการรกัษาเผ่าพนัธุข์องมนุษย ์

๖.ขยายวงคญ์าตใิหก้วา้งไกลและสรา้งความรกัและความรว่มมอืทีด่ต่ีอกนั 

 
เป้าหมายของการแต่งงานในอิสลาม 

๑.เพื่อปฏบิตัติามค าสอนของอลัลอฮ์ (ซ.บ) และแบบอยา่งของท่านรอซลู ศอ็ลฯ 

๒.เพื่อสบืทอดตระกูล ท่านศาสดาศอ็ลฯกล่าวไว ้ความว่า “เจา้จงแต่งงานกบัหญงิทีท่่านรกัและ
ใหบุ้ตร เพราะฉนัจะไดโ้ออ้วดเรือ่งจ านวนประชากร ต่อประชาชาตอิืน่ในวนัปรโลก” 

๓.เพื่อกระชบัความสมัพนัธก์บัครอบครวั ระหว่างครอบครวัของสาม-ีภรรยา    เพื่อเพิม่ความรกั
ความใกลช้ดิใหแ้น่นแฟ้นมากยิง่ขึน้   เพราะครอบครวัทีม่คีวามผกูพนัดว้ยความรกัระหว่างกนันัน้     คอื
ครอบครวัทีเ่ขม้แขง็และมัน่คง  

๔.เพื่อสรา้งสถาบนัครอบครวัใหส้มบรูณ์      ดว้ยความรกัและความผกูพนั     ความสมบรูณ์ของ
ครอบครวันัน้ เริม่ตน้ทีส่าม-ีภรรยา  ซึง่บุคคลทัง้สองคอืผูส้รา้งครอบครวั  และสรา้งความรกัความผกูพนั
ต่อไป 

๕เพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนสู่การท างาน ส่งเสรมิใหม้คีวามพยายามในการท างาน เริม่ตน้ในงานชิน้
เลก็ๆและมคีวามมัน่คงตลอดไป 

๖.การแต่งงานคอืรปูแบบการปรบัปรงุคุณธรรม จรยิธรรมในค าสอนของอสิลามการแต่งงานเป็น
วธิกีารยบัยัง้ตนเองต่อการประพฤตชิัว่ เช่น การมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งอสิระ ระหว่างเพศตรงขา้มซึง่จะท า
ใหเ้กดิปัญหาละเมดิประเวณี (ซนิา) ปัญหาลกูนอกสมรส(ลกูซนิา) ท่านศาสดาศอ็ลฯ กล่าวว่า  “โอค้น
หนุ่มสาวทัง้หลายเอ๋ย ผูใ้ดในหมูพ่วกเจา้มคีวามสามารถมคีวามพรอ้มต่อการมคีรอบครวักจ็งรบีแต่งงาน 

เพราะสิง่ดงักล่าวจะท าใหส้ายตาลดลง ไม่มสีิง่ตอ้งหา้ม และสามารถรกัษาความบรสิุทธิข์องตนเอง (จาก
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การซนิา)ผูใ้ดทีย่งัไม่มคีวามพรอ้มกใ็หถ้อืศลีอดเพราะการถอืศลีอดเป็นเครือ่งคุม้กนัตนเอง”(จากความ
ชัว่) 

๗.การแต่งงานในมติทิางสงัคม        สรา้งความมัน่คง   และแพรข่ยายสมาชกิในสงัคมใหม้ากขึน้ 

ส่งเสรมิใหป้ระชาชาตอิสิลามเชื่อมความสมัพนัธโ์ดยการแต่งงาน 
๘.บ าบดัความตอ้งการทางธรรมชาตขิองอารมณ์ 

๙.ท าใหอ้บิาดะหบ์างส่วนมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

๑๐รกัษาศาสนาและแสวงหาความส าเรจ็ ทัง้ดุนยาและอาคเีราะห์ 
๑๑.เชื่อมไมตรจีติ ระหว่างญาตพิีน้่องฝ่ายสาม-ีภรรยา 
๑๒.ปลกูจติส านึกใหร้บัผดิชอบ 

๑๓. แสวงหาความสุขทัง้ทางกาย ใจ และบรหิารเวลาใหถู้กตอ้ง 
๑๔. เพื่อหลกีห่างจากความชัว่หรอืละเมดิทางเพศ 

๑๕. เพื่อเพิม่ประชากรใหม้ากขึน้ 

 
 

สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้รบัความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑ดงัน้ี 

๑.เรือ่งความหมายของค าว่า “นิกะฮ. 
๒.เรือ่งเคลด็ลบัในการบญัญตัวิ่าดว้ยการนีกะห์ 
๓.เป้าหมายของการแต่งงานในอสิลาม 

 
ค าถามท้ายบทท่ี 1 
 ๑.การนิกะฮ.หมายถงึอะไร? 
 ๒.ศาสนาอสิลามไดก้ าหนดใหม้กีารนิกะฮ.เพื่ออะไร? 
 ๓.เคลด็ลบัในการบญัญตัวิ่าดว้ยการนิกะฮ.มกีี่ประการอะไรบา้ง 
 ๔.เป้าหมายของการแต่งงานในอสิลามมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
 ๕.เพราะเหตุใดท่านศาสดา(ซล)ไดใ้หท้ าการนิกะฮ.กบัหญงิทีม่บีุตรมาก? 
 ๖.การถอืศลีอดสามารถท าใหพ้น้จากจากการท าชัว่ไดอ้ยา่งไร? 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 



[๗] 
 

 

บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการแต่งงาน (การนีกะฮ.) 
 การแต่งงานเป็นซุนนะหข์องท่านนาบ ีศอ็ลฯ   ประชาชาตมิสุลมิจะตอ้งปฏบิตัติาม   นกัปราชญ์
อสิลามจงึไดจ้ดับทบญัญตัเิกีย่วกบัการแต่งงานออกเป็น ๕ ประเภท 

๑.ฮารสุ : ส าหรบับุคคลทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามสามารถทีจ่ะสรา้งเรอืนหอเพื่อความสุขสดชื่น
ในการครองเรอืนและตอบสนองอารมณ์รกั ดว้ยวธิทีีฮ่าลา้ล ถา้ไมแ่ลว้เขากย็งัสามารถที ่จะรกัษาอวยัวะ
เพศของตน จากการกระท าทีผ่ดิได้ 

๒.ซุนนะห:์ส าหรบับุคคลทีป่รารถนาจะแต่งงานดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งของ
ซุนนะห ์มคีวามสามารถและพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบภาระต่างๆภายใน ครอบครวั 

๓.วายบิ :ส าหรบับุคคลทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามสามารถและไมม่ัน่ใจว่าจะควบคุมอารมณ์ของ 
ตนได ้เพราะเกรงจะถล าไปกระท าบาปใหญ่ 
 ๔.มกัรฮุ ์: ในกรณทีีบุ่คคลผูน้ัน้ไมม่อีารมณ์ทีจ่ะแต่งงานและกไ็ม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะดแูลและไมม่ี 
สนิสมรส 

 ๕.ฮารอ่ม: ในกรณทีีบุ่คคลผูน้ัน้มัน่ใจว่า เมือ่แต่งงานแลว้อาจจะก่อใหเ้กดิไมเ่ป็นธรรมแก่ภรรยา 
และไมส่ามารถรบัผดิชอบต่อครอบครวัได้ 
 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการแต่งงาน 

ส าหรบัผูช้ายทีป่รารถนาอยากมชีวีติคู่ ตอ้งเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งดงันี้ 
๑.ตอ้งมคีวามเป็นผูใ้หญ่พอ ครอบคลุมในเรือ่งต่อไปนี้      คอื รา่งกาย-สตปัิญญา-อารมณ์-สงัคม 

-ศลีธรรม - อายุ 
๒.มทีรพัยส์นิ และงานทีส่ามารถรบัผดิชอบครอบครวัได้ 
๓.มคีวามรูใ้นเรือ่งการมคีรอบครวั และเขา้ใจตนเองในฐานะทีเ่ป็นสาม ี
๔.มสีุขภาพกายและจติใจทีส่มบรูณ์ 

 
สนัุตในการเลือกคู่ครอง 

๑.เลอืกคนทีม่ศีาสนา   
๒. เลอืกประเภททีม่ลีกูมาก    

๓.  มคีวามรกัต่อครอบครวั    
๔. เป็นสาวโสด 

๕. มชีาตติระกูลด ีมคีวามรู ้    
๖. ไมม่ตี าหนิทีจ่ะน าไปสู่ความเสยีหาย เช่นเป็นโรคตดิต่อ    
๗. ไมเ่ป็นญาตใิกลช้ดิ 

๘. ชนชัน้เดยีวกนั (กูป)ู   

๙. ไมเ่ป็นคนทีเ่ลื่องลอืดว้ยการซนิา     
๑๐.หาคู่ครอง เพื่อปฏบิตัติามท่านนาบศีอ็ลฯ    



[๘] 
 

 

๑๑. มนีิสยัด ี   

๑๒. เคยรูจ้กักนัมาก่อน 

๑๓. รปูร่างหน้าตาด ีไมส่งูไมเ่ตีย้เกนิไป    

๑๔. สนิสมรส(มะฮรั)ไมแ่พง 
   
ล าดบัในการเลือกคู่ครอง 

๑.เป็นบุคคลทีใ่หค้วามส าคญักบัศาสนา   
๒. รองลงมาเป็นบุคคลทีม่นีิสยัด ี 

๓. รองลงมาเป็นบุคคลทีม่ลีูกมาก   
๔. รองลงมาเป็นบุคคลทีม่ชีาตติระกูลคนด ีมคีวามรู ้   
๕.รองลงมาเป็นสาวโสด    
 ๖. รองลงมาเป็นคนสวย 

 
มคัรฮุ(์ขาดผลบญุ)ในการแต่งงาน 

๑.แต่งงานเล่นๆ  
๒.แต่งงานเพื่อหาความสุขอยา่งเดยีว  
๓.แต่งงานเพื่อจะไดม้เีกยีรต ิ
๔.แต่งงานกบัลกูซนิา 
๕.แต่งงานกบัคนทีถู่กเกบ็มาเลีย้ง 
๖.แต่งงานกบัคนทีไ่ม่รูว้่าพ่อของเธอเป็นใคร 
๗.แต่งงานกบัลกูสาวคนฟาซกิ 

๘.แต่งงานกบัคนทีส่วยมากๆ 
๙.แต่งงานกบัคนทีม่นีิสยัไม่ด ี

๑๐.แต่งงานกบัคนศาสนาอ่อนแอ 

๑๑.แต่งงานกบัคนทีไ่มส่ามารถท าหน้าทีส่ามหีรอืภรรยาทีด่ไีด้ 
๑๒.แต่งงานกบัคนทีไ่มใ่ช่ชนชัน้เดยีวกนั(กูป)ู 

๑๓.แต่งงานกบัคนซอเลม็ คนท าบาป และคนกนิเหลา้ 
๑๔.แต่งงานกบัคนทีท่ างานฮ่ารอ่ม 

 
ฮ่าร่อม(เป็นบาป)ในการแต่งงาน 

๑.หมัน้ผูห้ญงิทีเ่ขาหมัน้แลว้ 
๒.มองดผููห้ญงิทีเ่ราหมัน้แลว้ เวน้แต่มองดหูน้าและฝ่ามอื 
๓.อยูส่องต่อสองกบัคู่หมัน้ 

๔.จบัตอ้งคู่หมัน้ก่อนการนิกะห ์



[๙] 
 

 

๕.ขอคนืในสิง่ทีใ่หผู้ห้ญงิในการหมัน้ 

 
รปูแบบของการแต่งงาน 

๑.ตอ้งครบดว้ยรูก่น และชาราต และการถูกตอ้งหรอืโมฆะ 
๒.สนิสมรสไมแ่พงเกนิไป 
๓.มกีารเลีย้งอาหาร 
๔.ควรท าในมสัยดิ 

๕.ไมม่ขีองฮ่ารา่มในการแต่งงาน 

 สรปุเน้ือหาบทท่ี ๒ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๒ดงัน้ี 

๑.เรือ่งบทบญัญตัทิีเ่กี่ยวกบัการแต่งงาน 

๒.เรือ่งการเตรยีมความพรอ้มเพื่อการแต่งงาน 
๓.เรือ่งสุนตัในการเลอืกคู่ครอง 
๔.เรือ่งล าดบัในการเลอืกคู่ครอง 
๕.เรือ่งมคัรุฮ(์ขาดผลบุญ)ในการแต่งงาน 

๖.เรือ่งฮ่ารอ่ม(เป็นบาป)ในการแต่งงาน 

๗.เรือ่งรปูแบบของการแต่งงาน 

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๒ 

  ๑.บทบญัญตัทิีเ่กี่ยวกบัการแต่งงานมกี าหนดไวอ้ยา่งไร? 
  ๒.การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการแต่งงานมกีี่ประการอะไรบา้ง? 
  ๓.การเตรยีมความพรอ้มเพื่อการแต่งงานส าหรบัผูช้ายมกีีป่ระการอะไรบา้ง 
  ๔.สุนตัในการเลอืกคู่ครองมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๕.สุนตัในการเลอืกคู่ครองล าดบัแรกคอือะไร? 
  ๖.ล าดบัในการเลอืกคู่ครองมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๗.มคัรฮุ(์ขาดผลบุญ)ในการแต่งงานมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๘.ฮ่ารอ่ม(เป็นบาป)ในการแต่งงานมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๙.รปูแบบของการแต่งงานมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๑๐.บุคคลประเภทใดทีฮ่ารสุใหท้ าการแต่งงาน? 

  ๑๑บุคคลประเภทใดทีซู่นตัใหท้ าการแต่งงาน? 
  ๑๒.บุคคลประเภทใดทีว่ายบิใหท้ าการแต่งงาน? 

บทท่ี ๓ 

รกูุ่นนิกะฮ. 
พิธีแต่งงาน หรอืการนีกะหจ์ะถอืว่าใชไ้ด ้ตอ้งประกอบดว้ยรูก่นีกะห ์๕ ประการ ดงันี้ 



[๑๐] 
 

 

๑.ปกครองของฝ่ายหญงิ (วาล)ี  
๒.พยาน ๒คน 
๓.ผูช้ายทีจ่ะเขา้พธิแีต่งงาน (เจา้บ่าว) 
๔.หญงิทีจ่ะเขา้พธิแีต่งงาน(เจา้สาว) 
๕..จะตอ้งมคี ากล่าวอญีาบ-กอบูล้ (ค าเสนอของวาลแีละค ารบัของเจา้บ่าว) 

 
เง่ือนไขของผูป้กครองเจ้าสาว (วาลี) มดีงันี้ 

๑.ตอ้งเป็นมสุลมิ 

๒.ตอ้งเป็นผูช้าย 
๓.ตอ้งเป็นอสิระ 
๔.ตอ้งเขา้เกณฑบ์งัคบัศาสนบญัญตั ิ
๕.ตอ้งไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นเอีย๊ะรอม 

๖.ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามยตุธิรรม 

 
ล าดบัของผูป้กครองเจ้าสาว(วาลี) มดีงันี้ 

๑.พ่อของเจา้สาว 
๒.ปู่  คอืผูเ้ป็นพ่อของพ่อเจา้สาว 
๓.พีน้่องชายรว่มบดิามารดาเดยีวกนั หรอืรว่มบดิาเดยีวกนั 

๔.ลกูชายของพีน้่องชายรว่มบดิามารดา หรอืรว่มบดิาเดยีวกนั 

๕.พีน้่องชายของบดิาทีร่ว่มบดิามารดาเดยีวกนั หรอืทีร่่วมบดิาเดยีวกนั 
๖.ลกูชายของพีน้่องชายของบดิา ทีร่ว่มบดิามารดาเดยีวกนั หรอืทีร่ว่มบดิาเดยีวกนั 

๗.ทายาทชายทีร่บัมรดกกนัได ้ตามศาสนบญัญตั ิ
๘.ฮาเกม็ 

 
เง่ือนไขของพยานทัง้สองคน (ซะซีย)์ มดีงันี้ 

๑.ตอ้งเป็นมสุลมิ 
๒.ตอ้งเป็นเพศชาย 

๓.มสีตสิมัปชญัญะ และบรรลุนิตภิาวะ 
๔.มคีุณธรรม แมจ้ะเป็นเพยีงภายนอกกต็าม 
๕.หไูดย้นิการท าขอ้ตกลง 
๖.ตามองเหน็ ไม่บอด                                           

เง่ือนไขของผูช้ายท่ีจะเข้าสู่พิธีแต่งงาน มดีงันี้ 
๑.ตอ้งเป็นบุคคลทีศ่าสนาอนุญาต ใหฝ่้ายหญงิแต่งงานกบัเขาได้ 
๒.ตอ้งเป็นมสุลมิ 



[๑๑] 
 

 

๓.ตอ้งระบุตวัผูช้ายอยา่งชดัเจน 

๔.ฝ่ายชายจะไมอ่ยูใ่นสภาพเอีย๊ะรอม ในพธิฮีจัญแ์ละอุมเราะห์ 
๕.มภีรรยายงัไมค่รบ ๔ คน 

๖.พจิารณาเลอืกคู่ดว้ยตนเอง 
๗.ตอ้งเป็นชายแท ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ 

 
เง่ือนไขของผูห้ญิงท่ีจะเข้าพิธีแต่งงาน มดีงันี้ 

๑.ตอ้งเป็นมสุลมิ 

๒.ไมเ่ป็นผูท้ีอ่ยูใ่นขณะเอีย๊ะรอม หรอือุมเราะห ์

๓.ไมเ่ป็นภรรยาของผูอ้ื่น 
๔.ไมอ่ยูใ่นช่วงอดิดะหข์องชายอื่น 

๕.เป็นบุคคลทีแ่น่นอน 

๖.ตอ้งเป็นหญงิแท ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ 
 

หญิงท่ีต้องห้ามแต่งงานด้วยตลอดชีวิต เน่ืองจากความสมัพนัธ์ใน ๓ ประการดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

๑.ความสมัพนัธท์างญาตใิกลช้ดิ 

๒.ความสมัพนัธท์างการดื่มนมรว่มกนั 
๓.ความสมัพนัธท์างการแต่งงาน 

 
หญิงท่ีต้องห้ามการแต่งงานด้วยเน่ืองจากความสมัพนัธท์างญาติใกล้ชิดมีดงัน้ี 

๑.แม่ 
๒.ลกูสาว 
๓.พีน้่องสาว 
๔.พีส่าวหรอืน้องสาวพ่อ 

๕.พีส่าวหรอืน้องแม่ 
๖.ลกูสาวของพีช่าย หรอืลกูสาวของน้องชาย 

๗.ลกูสาวของพีห่ญงิ หรอืลูกสาวของน้องหญงิ 
 
หญิงท่ีต้องห้ามการแต่งงานด้วยเน่ืองจากความสมัพนัธท์างการด่ืมนมมีดงัน้ี 

๑.แม่นม 

๒.พีห่รอืน้องสาวทีร่วมดื่มนมจากแมค่นเดยีวกนั 
หญิงท่ีต้องห้ามการแต่งงานด้วยเน่ืองจากมีความสมัพนัธท์างการแต่งงาน มี ๔ ต าแหน่งดงัน้ี 

๑.แมข่องภรรยา (โดยพธิแีต่งงาน ถงึแมจ้ะมไิดอ้ยูร่ว่มกนักต็าม) 

๒.ลกูสาวของภรรยา จะเป็นลกูทางเชือ้สาย หรอืรว่มดื่มนมกต็าม 



[๑๒] 
 

 

๓.ภรรยาของพ่อ 

๔.ภรรยาของลกู 

 
หญิงท่ีต้องห้ามการแต่งงานชัว่คราว มีดงัน้ี 

๑.ครอบครองทัง้ภรรยาและพีส่าว  และน้องสาว   เช่น     แต่งกบัพีส่าวแลว้ จะแต่งกบัน้องสาว
อกีไมไ่ด ้พรอ้มๆกนั 

๒.ครอบครองเป็นภรรยาทัง้หลานสาว และป้า 
๓.ภรรยาคนทีเ่กนิจากสี ่
๔.ผูห้ญงินอกศาสนา 
๕.ผูห้ญงิทีม่สีามอียู่แลว้ 

๖.ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นระยะการกกัตวั (อดิดะห)์ 

๗.ผูห้ญงิทีเ่ขาหยา่สามตอล๊าก 

 
เง่ือนไข (ชาราด) ของการกล่าวค าเสนอและค าสนอง (ค าอีญาบและกอบู้ล)มดีงันี้ 

๑.ตอ้งใชค้ าตซัวจีญ์ หรอื อนิกะห ์และค าทีม่รีากศพัทม์าจากทัง้สอง หรอืค าแปล 

๒.ตอ้งใชค้ าพดูทีช่ดัเจน (ตสัเรยีะห)์ ทัง้ค าเสนอและค าสนอง 
๓.ค าเสนอและค าสนอง ตอ้งตดิต่อกนั ส่วนการหยดุนิ่งเลก็น้อยไมเ่กดิผลด ี

๔.คู่ตกลงแต่งงานทัง้สอง ต้องมคีุณสมบตัคิรบถว้น จนกล่าวค าสนองเสรจ็  
๕.ขอ้ตกลงแต่งงานตอ้งบรรลุผลทนัท ีคอื ขอ้ตกลงแต่งงานทีย่งัไมบ่รรลุผลทนัทแีต่จะมผีลใน 

   อนาคต หรอืน าไปเกีย่วพนักบัเงือ่นไขใดๆถอืว่าขอ้ตกลงนัน้ใชไ้มไ่ด้ 
๖.ขอ้ตกลงแต่งงานในค าเสนอและค าสนองนัน้       จะตอ้งปราศจากเงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ เช่น 

การก าหนดระยะเวลาในการแต่งงานทีแ่น่นอน เช่น หนึ่งปี  หรอืก าหนดเวลาทีไ่มแ่น่นอน เช่น จนกว่า
คนหนึ่งจะกลบัมา เป็นต้น ถอืว่าเป็นขอ้ตกลงทีใ่ชไ้มไ่ด้ 

๗.ค ากล่าวกอบูล้ตอ้งกล่าวชื่อผูห้ญงิ หรอืชื่อแทนของเธอ 

๘.ตอ้งกล่าวค าเสนอและค าสนอง(อญีาบ-กอบูล้) อย่างคล่องแคล่วจนอากดัแลว้เสรจ็ 

๙.ไมแ่ทรกค าอื่นใดระหว่างการกล่าวค าเสนอและค าสนอง 
 

รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัค าอีญาบกอบู้ล (ค าเสนอ-สนอง)การอากดันิกะฮ ์ท่ีเป็นภาษาไทย มีดงัน้ี  
๑.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทย บิดาเจ้าสาวเป็นผูนิ้กะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตรขีา้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

ท่ีมาของม่าฮรั ๑๒๕ บาท ๑ ดริฮมัเท่ากบั ๑ สลงึ และ  ๔ สลงึเป็น ๑ บาท  เพราะฉะนัน้  ๑๐๐  ดริฮมั 
เท่ากบั ๑๐๐/๔ = ๒๕ บาท สุนตัใหก้ าหนดค่าสมรสไมต่ ่ากว่า ๑๐ ดริฮมั ไมเ่กนิค่าสมรสของท่านศาสดา 
ศอ็ลฯ ทีม่ต่ีอบรรดาภรรยาของท่าน นัน่คอื ๕๐๐ ดริฮมั =๑๒๕ บาท 

 



[๑๓] 
 

 

๒.อีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทย ปู่  (โตะ๊ชาย) เป็นผูนิ้กะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) หลานสาวของขา้พเจา้
ดว้ยกบัม่าฮรั ๑๒๕ บาท   
 
๓.อีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยพ่ีชายของเจ้าสาวเป็นผูนิ้กะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) น้องสาวของขา้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

 
๔.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยน้องชายของเจ้าสาวเป็นผู้นิกะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) พีส่าวของขา้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮณั ๑๒๕ บาท 

 
๕.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยอาของเจ้าสาวเป็นผูนิ้กะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) พีช่าย (น้องชาย) 

ของขา้พเจา้ดว้ยกบัม่าฮรั ๑๒๕ บาท 

 
๖.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยบุตรชายของอาเจ้าสาวเป็นผูนิ้กะฮเ์อง 
ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) อาของขา้พเจา้ดว้ย
กบัมา่ฮณั ๑๒๕ บาท 

 
๗.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากบิดาของเจ้าสาว 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่บดิาของเขาได้
มอบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

 
๘.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากกี (ปู่ ) ของเจ้าสาว 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่ก ี(ปู่) ของเขา
ไดม้อบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัม่าฮณั ๑๒๕บาท 

 
๙.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากพ่ีชายของเจ้าสาว 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่พีช่ายของเขาได้
มอบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

๑๐.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากน้องชายของเจ้าสาว 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่น้องชายของเขา
ไดม้อบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัม่าฮรั  ๑๒๕ บาท 

 
๑๑.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากอาของเจ้าสาว 



[๑๔] 
 

 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่อาของเขาได้
มอบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

 
๑๒.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮ ์เป็นภาษาไทยโดยได้รบัมอบหมายจากบตุรชายของอาเจ้าสาว  

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่บุตรชายของอา
เขาไดม้อบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ยกบัม่าฮรั ๑๒๕บาท  (หมายเหตุ ม่าฮรั หมายถงึ สนิสอด หรอื อซีกีะห์
เวน็) 

 
๑๓.ค าแต่งตัง้มุ่ฮกักมัจากเจ้าสาวเป็นภาษาไทย 

ขา้พเจา้แต่งตัง้ใหท้่านเป็นมุ่ฮกักมัท าการนิกะฮ์ (แต่งงาน) ขา้พเจา้กบันาย (กล่าวชือ่เจา้บ่าว) ดว้ย
กบัมา่ฮรั ๑๒๕บาท กล่าวชือ่เจา้ 
 
๑๔.ค าแต่งตัง้มุ่ฮกักมัจากเจ้าบ่าวเป็นภาษาไทย 

ขา้พเจา้แต่งตัง้ใหท้่านเป็นมุ่ฮกักมัท าการนิกะฮ์ (แต่งงาน) ขา้พเจา้กบันางสาว (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี
(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท   
*** หลงัจากนัน้ให้ขออนุญาต จากเจ้าสาวอีกครัง้หนึง่*** 
 
๑๕.ค าอีญาบกล่าวอากดันิกะฮเ์ป็นภาษาไทย ในฐานะเป็นมุ่ฮกักมัได้รบัการแต่งตัง้จากเจ้าสาว
และเจ้าบ่าว 

ขา้พเจา้นิกะฮ ์(แต่งงาน) ท่านกบั (กล่าวชือ่เจา้สาว) บุตร ี(กล่าวชือ่บดิาเจา้สาว) ซึง่ท่านทัง้สองได้
แต่งตัง้ใหข้า้พเจา้เป็นมุฮ่กักมัดว้ยกบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท 

(ความหมายของมฮุกักมั คอื อนุญาโตตุลาการ หรอืผูป้กครองแทนบดิของเจา้สาว) 
หมายเหตุ  - การกล่าวชื่อบดิาเจา้สาวนัน้เขาจะเป็นมุสลมิ     หรอืใช่มสุลมิกต็าม จะตอ้งกล่าวชื่อจรงิให้
ชดัเจน เพราะศาสนาตอ้งการความแน่นอน 

       - การกล่าวจ านวนมาฮรัดงักล่าวมานัน้ ๑๒๕ บาท  ถา้มกีารตกลงกนัมากกว่านี้ หรอืต ่ากว่าและ
ล าบากทีจ่ะกล่าวจ านวนแน่นอน กใ็หก้ล่าวสรุปดงันี้    “ด้วยกบัม่าฮรัทีพ่วกท่านได้ตกลงไว้”  
 (กล่าวชื่อเจา้สาว)    บุตร ี   (กล่าวชื่อบดิาเจา้สาว)    ซึง่น้องชายของเขาไดม้อบหมายใหข้า้พเจา้ ดว้ย
กบัมา่ฮรั ๑๒๕ บาท  

         - การอากดันิกะฮท์ีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ ใหข้ออซินิ(ขออนุญาต) จากเจา้สาวก่อน และกม็าท าการ 
นิกะฮ ์ถ้าหากมอบหมายใหผู้อ้ื่นท าการนิกะฮแ์ทน กใ็หข้ออซินิ (ขออนุญาต)    จากเจา้สาวก่อน และมา
มอบหมายใหผู้อ้ื่นท าการนิกะฮแ์ทน การขออซินิ (ขออนุญาต) หลงัจากมอบหมายนัน้ใชไ้มไ่ด้ 
 
ค าก้อบลู หรือค ากล่าวรบัอากดันิกะฮข์องเจ้าบ่าวเป็นภาษาไทย  



[๑๕] 
 

 

   “ขา้พเจา้รบันิกะฮ ์นางสาว (กล่าวชือ่เจา้สาว) นี้ดว้ยม่าฮรัดงัทีก่ล่าว” 

   หรอืกล่าวว่า “ขา้พเจา้รบันิกะฮน์ี้ ดว้ยม่าฮรั หรอืดว้ยสนิสอด หรอืดว้ยอซีกีะหเ์วน็ อยา่งใดอย่างหนึง่ 
ดงักล่าว”  

 
 เง่ือนไขท่ีท าให้การแต่งงานเป็นโมฆะ เช่น 

๑. การแต่งงานแบบ ชิฆอรฺ   คอื ชายคนหนึ่งทีไ่ดย้กลกูสาวหรอืพีส่าวน้องสาว โดยทีเ่ขาเป็น
ผูป้กครองหญงิเหล่านัน้ ใหแ้ต่งงานกบัชายอกีผูห้นึ่ง       และตัง้เงือ่นไขว่าฝ่ายชายจะตอ้งยกลกูสาวหรอื
พีส่าวน้องสาวใหก้บัเขา หรอืกรณทีีค่ลา้ยกนัน้ี นี่คอืการแต่งงานทีไ่มถู่กตอ้งและเป็นทีต่อ้งหา้ม ถงึแมจ้ะ
บอกกล่าวสนิสอดในการท าการแต่งงานหรอืไมไ่ดบ้อกกล่าวเลย 

ถา้เกดิกรณกีารแต่งงานเช่นนี้ แต่ละฝ่ายจะตอ้งท าการกล่าวพธิแีต่งงานใหม่ โดยไม่ตอ้งมกีารตัง้
เงือ่นไขเช่นทีผ่่านมา (การแต่งงานแบบสลบัเช่นนี้ถอืว่าท าไดถ้า้หากไม่มกีารตัง้เงือ่นไขไวแ้ต่แรก) และ
การแต่งงานใหมน่ี้จะสมบรูณ์ดว้ยค่าสนิสอดใหม่ และท าการกล่าวพธิแีต่งงาน(อะกดั)ใหม ่โดยไม่จ าเป็น 

ตอ้งกล่าวค าหยา่กนัก่อนแต่อยา่งใด 
 รายงานจาก อบินุ อุมรั เราะฎยิลัลอฮฺ อนัฮุ ไดก้ล่าวว่า แทจ้รงิรอซลู ศอ็ลฯไดห้า้มการแต่งงาน
แบบชฆิอรฺ (บนัทกึโดย อลั-บุคอรยี ์จากมสุลมิ ) 

 
 ๒. การแต่งงานของ มุหลัลิล   คอื ชายคนหนึ่งทีแ่ต่งงานกบัหญงิทีถู่กหย่าขาดสามครัง้ โดย
ตัง้เงือ่นไขว่า เมือ่มเีพศสมัพนัธก์บันางแลว้กจ็ะหยา่นาง  เพื่อใหน้างกลบัไปแต่งงานกบัสามคีนเก่า  หรอื
อาจจะตัง้เจตนาอย่างนัน้ไวใ้นใจของเขา หรอืทัง้สองฝ่ายไดท้ าการตกลงกนัก่อนท าการแต่งงาน 

การแต่งงานแบบน้ีถอืว่าเป็นโมฆะและหะรอม   ใครทีท่ าเช่นนี้เขาจะเป็นผูท้ีถู่กสาปแช่ง   ตามที่
ท่านนบ ีศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮ ิวะสลัลมั ไดก้ล่าวว่า 

أخرجه أبو داود «. َلَعَن هللا الُمـَحل َِّل َوالُمـَحلََّل َلـهُ »

.والترمذي  
ความว่า "อลัลอฮฺทรงสาปแช่งชายทีแ่ต่งงานเพือ่หย่า(มหุลัลลิ) และสามคีนเก่าทีช่ายคนนัน้แต่งงาน
เพือ่หยา่เพราะเขา(มหุลัลลั ละฮ)ู" (หะดษี เศาะฮหฺี บนัทกึโดย อบ ูดาวดู ส านวนรายงานน้ีเป็นของ
ท่าน และอตั-ตริมซิยี ์) 

๓. การแต่งงานแบบ มตุอะฮ ฺ    คอื ชายคนหน่ึงท าการแต่งงานกบัหญงิดว้ยการก าหนดเวลา
หนึ่งวนั หรอืหนึ่งสปัดาห ์หรอืหนึ่งเดอืน หรอืหนึ่งปี หรอืน้อยกว่า หรอืมากกว่านัน้ และไดใ้หค้่าสนิสอด
แก่นางและเมือ่ครบเวลาทีก่ าหนดกห็ยา่ขาดจากกนั  

การแต่งงานนี้ใชก้ารไมไ่ดแ้ละไมอ่นุญาตเพราะท าใหเ้ป็นอนัตรายแก่ฝ่ายหญงิและท าเหมอืนกบั
ผูห้ญงินัน้เป็นสิง่ของทีจ่ะเปลีย่นจากมอืหนึ่งไปยงัอกีมอืหนึ่ง   และยงัเกดิอนัตรายแก่ลกูๆ ดว้ย    เพราะ
พวกเขาจะไม่มบีา้นพกัอาศยัทีอ่บอุ่นและเตบิโตพรอ้มทีจ่ะไดร้บัการเลีย้งดทูีด่  ี   จุดประสงคก์ารแต่งงาน
เช่นน้ีคอืตอ้งการสนองอารมณ์อยา่งเดยีว   ไมใ่ช่เพื่อสบืทอดลกูหลานและอบรมเลีย้งดู   และแทจ้รงิการ



[๑๖] 
 

 

แต่งงานแบบมตุอะฮฺนี้ไดถู้กอนุญาตในยคุแรกๆ   ของอสิลามในช่วงเวลาหนึ่งหลงัจากนัน้กถ็ูกหา้มอยา่ง
ถาวร จากการรายงานของสบัเราะฮฺ อลั-ญุฮะนีย ์เราะฎยิลัลอฮฺ อนัฮ ุเล่าว่าท่านรอซลู ศอ็ลฯไดก้ล่าวว่า 

َِ اىِّْسَ » ٍِ خَبعِ  َْ ٌْ فِٜ االْسخِـ ُّْج ىَُن ُْْج أَِر ب اىَّْبُس إِّّٜ قَْذ ُم َٖ ًِ َٝب أَُٝـّ َ٘ٝ ًَ رَِىَل إىَٚ  َُّ هللا قَْذ َحشَّ إ َٗ بِء، 

ْٞئ َِّ َش ُٕ ٘ َُ ْٞخُـ ب آحَ ََّ ـ ٍِ ال حَؤُْخزُٗا  َٗ يَـُٔ،  ْٞ ٌء فَْيُٞـَخّوِ َسِب ْٜ َِّ َش ُٖ ـ ْْ ٍِ ْْذَُٓ  َُ ِػ ِْ َمب ََ ِت، فَ ٍَ أخشجٔ «. ب  اىِقَٞب

.ٍسيٌ  

ความว่า "โอผู้ค้นทัง้หลาย แทจ้รงิ ฉนัไดเ้คยอนุญาตแก่พวกท่านทัง้หลายในการแต่งงานแบบมุตอะฮฺ
กบับรรดาผูห้ญงิ และแทจ้รงิพระองคอ์ลัลอฮฺไดท้รงหา้มสิง่ดงักล่าวแลว้ตราบจนถงึวนักยิามะฮฺ ดงันัน้
ผูใ้ดกต็ามทีย่งัคงเสพสุขกบัพวกนางเช่นนัน้กจ็งละทิ้งเสยี และหา้มเอาคนืสนิสอดทีพ่วกท่านไดใ้หไ้วก้บั
พวกนางแลว้” (บนัทกึโดย มสุลมิ ) 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๓ 

-ผูเ้ข้าอบรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทท่ี ๓ดงัน้ี 

๑.เรือ่งรกุู่นนิกะฮ. 
๒.เงือ่นไขของผูป้กครองเจา้สาว (วาล)ี 
๓.ล าดบัของผูป้กครองเจา้สาว(วาล)ี 
๔.เงือ่นไขของพยานทัง้สองคน (ซะซยี)์ 
๕.เงือ่นไขของผูช้ายทีจ่ะเขา้สู่พธิแีต่งงาน 

๖.เงือ่นไขของผูห้ญงิทีจ่ะเขา้พธิแีต่งงาน 
๗.หญงิทีต่อ้งหา้มแต่งงานดว้ยตลอดชวีติ 

๘.หญงิทีต่อ้งหา้มการแต่งงานชัว่คราว 

๙.เงือ่นไข (ชาราด) ของการกล่าวค าเสนอและค าสนอง 
ค าถามท้ายบทท่ี ๓ 

  ๑.รกุู่นนิกะฮ.มกีี่ประการอะไรบา้ง? 

  ๒.เงือ่นไขของผูป้กครองเจา้สาว (วาล)ีมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๓.เงือ่นไขของผูช้ายทีจ่ะเขา้สู่พธิแีต่งงานมกีี่ประการอะไรบา้ง? 
  ๔.เงือ่นไขของผูห้ญงิทีจ่ะเขา้พธิแีต่งงานมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
  ๕.เงือ่นไข ของการกล่าวค าเสนอและค าสนองมกีี่ประการอะไรบา้ง? 

บทท่ี ๔ 
สินสอด (มะฮรั) 

สินสอด   คือทรพัยสิ์นเพ่ือการสมรส แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

๑.มะฮรัมุซมัมา คอืสนิสมรสทีก่ล่าวถงึในขณะอากดันีกะห์ ทีก่ าหนดไวแ้น่นอนแลว้และทัง้สอง
ฝ่ายกย็อมรบั 

๒.มะฮรัมีเซล   (ในเชงิเปรยีบเทยีบ) คอืสนิสมรสทีไ่ม่ไดก้ าหนดจ านวนไวแ้น่นอน แต่ฝ่ายชาย
ไดป้ระเมนิราคาและก าหนดไปตามสภาพของบุคคล ครอบครวั และหน้าทีก่ารงานสงัคมของฝ่ายหญงิ 



[๑๗] 
 

 

 
ทรพัยสิ์นท่ีจะมอบเป็นค่าสินสอด (มะฮรั) คือดงัน้ี 

๑.ทรพัยส์นิทุกชนิดทีม่คี่าและฮาลา้ล หรอืมปีระโยชน์สามารถทีจ่ะมอบเป็นมะฮรัได้ 
๒.การมอบมะฮรันัน้    บทบญัญตัทิางศาสนาไมไ่ดก้ าหนดจ านวนไวแ้น่นอน    จะมากหรอืน้อย

ขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่าย  แต่ไมค่วรสงูเกนิ จนเกดิความยุง่ยากแก่ฝ่ายชายในการหาคู่ครอง 
 

เก่ียวกบัเร่ืองสินสอด (มะฮรั) 
ควรท าการแต่งงานดว้ยสนิสอดทีร่ะบุไวใ้หช้ดัเจน   เพราะท่านนาบ ีศอ็ลฯไดท้ าแบบอยา่งเอาไว้

แลว้ กล่าวคอืท่านไดท้ าการสมรสดว้ยสนิสอดทีร่ะบุชดั  แมเ้พยีงเลก็น้อยกต็าม    และท่านไดก้ล่าวไวว้่า 
“จงใหเ้ป็นค่าสมรสเถดิ  แมจ้ะเป็นแหวนทีท่ ามาจากเหลก็กต็าม” หากแมจ้ะเป็นแหวนทีท่ ามาจากเหลก็
ไมม่ ีท่านรอซลู ศอ็ลฯกล่าวว่า “ฉนัแต่งท่านกบันาง ดว้ยอลักุรอ่านทีท่่านจดจ าอยู่” 

ในเรือ่งค่าสนิสอดนี้ สรุปไดว้่า”มไิดเ้ป็นองคป์ระกอบ ทีจ่ะท าใหก้ารสมรสใชไ้ด ้เพราะการสมรส
นัน้จะใชไ้ด ้แมจ้ะมไิดก้ าหนดสนิสอดหรอืค่าสมรสกต็าม” 

 สรปุไดว้่าไมป่รากฏจ านวนทีแ่น่นอนส าหรบัค่าสมรส แต่หากผูป้กครองเป็นผูจ้ดัการสมรสใหก้บั
หญงิทีเ่ป็นบุตรสาว หรอืหลานสาว แบบคลุมถุงชน  ไม่อนุญาตใหก้ าหนดค่าสมรสต ่ากว่าอตัราปกตขิอง
หญงิทัว่ๆไป 

ดงัเช่นสตรซีึง่จะเป็นสตรทีีย่งัสาวอยู่   หรอืเสยีสาวแลว้กต็าม   กล่าวแก่ผูป้กครองของเธอว่า จง
แต่งงานฉนัโดยไมม่คี่าสนิสอด  แลว้ผูป้กครองกไ็ดท้ าการสมรสให ้โดยมไิดก้ล่าวถงึค่าสมรสหรอืสนิสอด
เลย ถอืว่าการแต่งงานใชไ้ด้ และจะตอ้งใหค้่าสมรสนี้โดย ๓ วธิ ี

๑.ใหฮ้าเกม็เป็นผูก้ าหนดจ านวน  ในกรณทีีฝ่่ายชายไม่ยอมให ้ หรอืในกรณทีีไ่มอ่าจตกลงกนัได้
เกีย่วกบัจ านวนทีร่ะบุไว ้

๒.คู่สมรสตกลงกนั 

๓.โดยเหตุทีส่มสู่กนั ก่อนทีฮ่าเกม็จะก าหนดค่าสมรส และก่อนทีท่ ัง้สองจะตกลงกนัในจ านวนสิง่
สมรส 

อนึ่ง สุนตัใหก้ าหนดค่าสมรสไมต่ ่ากว่า ๑๐ดริฮมั ทัง้นี้เพื่อใหพ้น้จากทศันะทีข่ดัแยง้ทีว่่า  จ าเป็น 
ตอ้งก าหนดค่าสมรส   ซึง่เป็นทศันะของอหีมา่มอาบฮูานีฟะห์   และสุนตัใหก้ าหนดค่าสมรส    ไมเ่กนิค่า
สมรสของท่านศาสดา ศอ็ลฯ ทีม่ต่ีอบรรดาภรรยาของท่าน นัน่คอื ๕๐๐ ดริฮมั 

หมายเหต ุ ๑. ดริฮมัเท่ากบั ๑ สลงึ และ  ๔  สลงึเป็น  ๑บาท เพราะฉะนัน้ ๑๐๐ดริฮมั เท่ากบั ๑๐๐/๔ 

= ๒๕ บาท ๑๐ ดริฮมัเท่ากบั ๒.๕๐บาท  ๕๐๐ ดริฮมั เท่ากบั ๑๒๕บาท 

 

สรปุเน้ือหาบทท่ี ๔ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๔ดงัน้ี 

๑.สนิสอด 

๒.มะฮรัมุซมัมา   



[๑๘] 
 

 

๓.มะฮรัมเีซล 

๔.ทรพัยส์นิทีจ่ะมอบเป็นค่าสนิสอด 
๕.อตัราสนิสอดตามซุนนะหน์บ ี

ค าถามท้ายบทท่ี ๔ 

  ๑.สนิสอดหมายถงึอะไร และมกีีป่ระเภท? 
  ๒.มะฮรัมุซมัมาหมายถงึอะไร?  
  ๓.มะฮรัมเีซลหมายถงึอะไร? 
  ๔.ทรพัยส์นิทีจ่ะมอบเป็นค่าสนิสอดมลีกัษณะอยา่งไร? 
  ๕.อตัราสนิสอดตามซุนนะหน์บมีกี าหนดไวอ้ยา่งไร? 

 
บทท่ี ๕ 

การแต่งงานของหญิงมสุลิมกบัชายท่ีไม่ใช่มสุลิม 
หญงิมสุลมิะฮฺหา้มแต่งงานกบัชายทีไ่มใ่ช่มสุลมิ    ไมว่่าฝ่ายชายจะเป็นชาวคมัภรี ์  (ชาวยวิหรอื

ครสิต)์หรอืพวกอื่นๆ  เพราะผูห้ญงินัน้สูงส่งกว่าเขาดว้ยการทีน่างเชื่อในเอกภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ และ
การศรทัธาต่อพระองค ์ และดว้ยความบรสิุทธิข์องนางเองและถา้มกีารแต่งงานนัน้เกดิขึน้กถ็อืว่าใชไ้มไ่ด้
และตอ้งหา้ม จ าเป็นตอ้งยตุกิารแต่งงานนัน้   เพราะไม่ม ีวลิายะฮฺ   (สทิธกิารเป็นผูป้กครองรบัผดิชอบ) 

ของผูไ้มใ่ช่มสุลมิเหนือมสุลมิหรอืมสุลมิะฮฺ  ดงัค าตรสัของอลัลอฮ ์ทีว่่า    ความว่า   “และพวกเจา้จงอยา่
แต่งงานกบัหญงิมชุรกิ  (หญงิทีไ่มใ่ช่มสุลมิ)   จนกว่านางจะศรทัธา และทาสหญงิทีเ่ป็นผูศ้รทัธานัน้ดยีิง่
กว่าหญงิทีเ่ป็นมชุรกิ แมว้่านาง  (ทีไ่มใ่ช่มสุลมิ)  ไดท้ าใหพ้วกเจา้พงึใจกต็าม และพวกเจา้จงอยา่ท าพธิี
แต่งงานใหก้บับรรดาชายมุชรกิจนกว่าพวกเขาจะศรทัธา และทาสชายทีเ่ป็นผูศ้รทัธานัน้ดกีว่าชายมชุรกิ 

และแมว้่าเขาไดท้ าใหพ้วกเจา้พงึใจกต็าม “ (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 221) 

 
 
 

เง่ือนไขท่ีไม่ถกูต้อง แต่ไม่ได้ท าให้การแต่งงานนัน้เป็นโมฆะ 
๑. ถา้สามไีดก้ าหนดเงือ่นไขในพธิแีต่งงาน  หรอืในการอากดัว่า   ใหล้ะเวน้สทิธใิดสทิธหินึ่งของ

ฝ่ายหญงิ เช่น ก าหนดว่าจะไมใ่หค้่าสนิสอดแก่ฝ่ายหญงิ   หรอืจะไมใ่หค้่าเลีย้งดู หรอืจะแบ่งเวลาอยู่ดว้ย 

กนัน้อยกว่าจ านวนทีเ่วลาของภรรยาคนอื่นๆของเขา     หรอืมากกว่าจ านวนเวลาทีค่นอื่นๆ ไดร้บั  หรอื 
ภรรยาคนใหมก่ าหนดเงือ่นไขว่าฝ่ายชายตอ้งหยา่กบัภรรยาคนแรกการแต่งงานนัน้ถูกตอ้งใชไ้ด้ แต่เงือ่น 

ไขทีต่ ัง้ไวไ้มเ่ป็นผลแต่อย่างใด 

๒. ถา้ฝ่ายชายไดก้ าหนดเงื่อนไขว่าฝ่ายหญงิตอ้งเป็นหญงิมสุลมิะฮฺ    แต่ปรากฏว่านางเป็นชาว
คมัภรี ์ หรอืวางเงือ่นไขว่าต้องเป็นผูท้ีไ่มเ่คยแต่งงาน   หรอืโสดแต่กป็รากฏว่านางเป็นหมา้ย    หรอืวาง 
เงือ่นไขว่าตอ้งไมม่ขีอ้ต าหนิทีก่ารแต่งงานก าหนดว่าใชไ้ด ้เช่นตาบอดเป็นใบ ้หรอืเป็นอย่างใดอยา่งหนึ่ง 



[๑๙] 
 

 

แลว้หลงัจากนัน้กไ็ม่รูว้่าไมไ่ดเ้ป็นไปตามเงือ่นไข    การแต่งงานนัน้ยงัถอืว่าถูกตอ้งใชไ้ด้    แต่ฝ่ายชายมี
สทิธทิีจ่ะยกเลกิการแต่งงานไดถ้า้เขาตอ้งการ 

๓. ถา้เขาแต่งงานกบัผูห้ญงิคนหนึ่งทีเ่ขาคดิว่าเป็นไท  แลว้ปรากฏว่านางเป็นทาส เขากม็สีทิธทิี่
จะเลอืก ถา้นางผูน้ัน้เป็นผูท้ีอ่นุญาตใหแ้ต่งงานกบัเขาได้  และถา้ผูห้ญงิแต่งงานกบัชายคนหน่ึงทีน่างคดิ
ว่าเขาเป็นไทแต่ปรากฏว่าเขาเป็นทาส นางกม็สีทิธทิีจ่ะเลอืกอยูก่บัชายคนนัน้หรอืจะยกเลกิการแต่งงาน
ได ้  

สรปุเน้ือหาบทท่ี ๕ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๕ดงัน้ี 

๑.เรือ่งหลกัการการแต่งงานของหญงิมสุลมิกบัชายทีไ่มใ่ช่มสุลมิ 
๒.เงือ่นไขทีไ่มถู่กตอ้ง แต่ไมไ่ดท้ าใหก้ารแต่งงานนัน้เป็นโมฆะ 

ค าถามท้ายบทท่ี ๕ 

๑.เพราะเหตุใดจงึหา้มแต่งงานระหว่างหญงิมสุลมิกบัชายทีไ่มใ่ช่มสุลมิ 
  ๒.การแต่งงานกบัผูท้ีไ่มไ่ดเ้ป็นมสุลมิจะสามารถกระท าไดเ้มือ่ใด? 

  ๓.เงือ่นไขทีไ่มถู่กตอ้ง แต่ไมไ่ดท้ าใหก้ารแต่งงานนัน้เป็นโมฆะมกีี่รปูแบบ? 
   

บทท่ี ๖ 
การท าบญุวาลีมะห ์

วาลีมะห ์คอือาหารทีจ่ดัขึน้ในพธิกีารสมรส (การท าบุญแต่งงาน) วาลมีะหอ์ยา่งน้อยๆส าหรบัผู้
มคีวามสามารถ คอืแพะตวัหนึ่ง   เพราะท่านศาสดา ศอ็ลฯท าบุญแต่งงานกบั ซยันับ บนิต ิญะหซ์นิ ดว้ย
กบัแพะหนึ่งตวั  

 
หลกัการของการท าบญุวาลีมะห์ 

วาลมีะหน์ัน้ หากเพื่อการสมรส บางทศันะถอืว่าเป็นวายบิ   เนื่องจากท่านศาสดาศอ็ลฯ เคยใช้
ใหอ้บัดุรเราะหม์านบนิเอาวฟ์  ว่าความว่า “จงท าวาลมีะหแ์มด้ว้ยกบัแพะตวัเดยีว” (รายงานโดยบคุอรยี)์ 

อกีทศันะหนึ่ง   ซึง่ถอืเป็นทศันะทีม่หีลกัฐานชดัเจน กล่าวว่า วาลมีะหเ์ป็นเพยีงสุนัตเท่านัน้   เพราะท่าน
ศาสดา ศอ็ลฯ  เคยกล่าวว่า     “ไม่มคีวามจ าเป็นอนัใดส าหรบัทรพัยส์นินอกจากทานบงัคบั(ซากาต)”  

(รายงานโดยอบินุมาญะห)์ และหากจะท าวาลมีะหเ์พยีงขนมหวานและอนิทผาลมั กถ็อืว่าใชไ้ดแ้ลว้   
    ส าหรบัการรบัเชญิไปในการท าบุญแต่งงานนัน้     ถอืว่าเป็นวายบิ ตามทศันะที ่(รอเยีย๊ะห)์หรอื
มหีลกัฐานแขง็แรง เนื่องจากมฮีาดษิกล่าวไวม้ใีจความว่า  “ใครถูกเชญิไปรว่มงานวาลมีะห์ เขากจ็งไป” 

(รายงานโดยบุคอรยี)์ และปรากฏในบางรายงานว่า ความว่า :“ใครไมต่อบรบัค าเชญิ บุคคลผูน้ัน้ทรยศ
ต่ออลัลอฮ ์(ซ.บ) และรอซูลของพระองค”์ (รายงานโดยบุคอรยี)์ 

 
เง่ือนไขการตอบรบัค าเชิญจ าเป็นต้องประกอบไปด้วยเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี : 



[๒๐] 
 

 

๑.ตอ้งเป็นการเชญิทัว่ไป กล่าวคอื เชญิวงคญ์าตทิัง้หมด  เชญิผูท้ีอ่ยูใ่กลบ้า้นเรอืนเคยีงทัง้หมด 

เชญิผูท้ีม่อีาชพีเดยีวกนัทัง้หมด     จะเป็นคนจนหรอืคนรวยกต็าม มไิดเ้จาะจงเพยีงบางคนหรอืบางกลุ่ม 

เช่น เชญิแต่เฉพาะคนรวย  คนจนไมเ่ชญิ ดงัฮาดษิหนึ่งซึง่มใีจความว่า    “อาหารทีเ่ลว คอื อาหารของ
การท าบุญทีไ่มใ่หค้นมากนิ(ไมเ่ชญิคนอยากกนิ) แต่เชญิคนทีเ่ขาไมอ่ยากกนิ” (รายงานโดยมสุลมิ) 

๒.ตอ้งไปเชญิดว้ยตนเอง หรอืมอบใหไ้ปเชญิหากกล่าวว่าใครตอ้งการจะไปกไ็ป หรอืถา้ว่างกไ็ป 

ในกรณนีี้ไมว่ายบิ และไมสุ่นตัใหไ้ป 

๓.บรเิวณงานตอ้งไม่มสีิง่คอยท ารา้ย หรไืมใ่หเ้กยีรต ิโดยทีผู่ถู้กเชญิเป็นผูม้เีกยีรติ 
๔.ทีง่านตอ้งไม่มสีิง่ทีผ่ดิหลกัศลีธรรม เช่น มกีารดื่มเหลา้ การละเล่น มกีลอง มกีารเตน้ ในกรณี

เช่นน้ี ไมว่ายบิและสุนตัใหไ้ป   นอกจาก จะสามารถหกัหา้มความชัว่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ไดด้งักล่าว หากรูอ้ยู่
ก่อนแลว้ ส าหรบัในกรณีทีเ่มือ่ไปแลว้พบว่า   มสีิง่ผดิศลีธรรมกใ็หห้กัหา้ม แต่หากไมส่ามารถหกัหา้มได ้

กใ็หก้ลบับา้นเสยีเพราะมฉิะนัน้จะเกดิโทษ ดงัอลักุรอ่านกล่าวไว ้มใีจความว่า“อย่านัง่อยูก่บัพวกอธรรม 

หลงัจากไดเ้ตอืนเขาแลว้ แต่ไมย่อมปฏบิตั”ิ (ซเูราะหอ์ลัอาม. ๖๘) 

๕.ตอ้งเป็นการเชญิในวนัแรกไมใ่ช่วนัทีส่องและหากมวีนัทีส่ามดว้ยการตอบรบัค าเชญิเป็นมคัรฮุ์ 
๖.ตอ้งเป็นงานทีเ่ชญิแต่เฉพาะผูท้ีเ่ป็นมสุลมิ  ดงันัน้ หากมกีารเชญิกาเฟรดว้ย ไม่จ าเป็นตอ้งไป 

เพราะการตอบรบัค าเชญิทีเ่จา้ภาพเชญิกาเฟรดว้ยนัน้ จะเป็นการใหเ้กยีรตแิละแสดงความรกัต่อกาเฟร
ซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้ม ดงัอลักุรอ่าน ซึง่มใีจความว่า      “ท่านจะไมพ่บว่ากลุ่มชนผูศ้รทัธาในอลัลอฮแ์ละวนั
อาคเีราะห ์จะใหค้วามรกั ต่อผูม้ต่ีอตา้นในอลัลอฮแ์ละรอซลูของพระองค์”     (ซเูราะหญ์าดาละห ์๒๒) 
และหากหลายงานตรงกนั   กใ็หต้อบรบัผูม้ ีม่าเชญิก่อน     แต่หากมาเชญิพรอ้มกนัใหต้อบรบัค าเชญิของ
ผูใ้กลช้ดิทางเชือ้สาย และบา้นใกลเ้คยีงตามล าดบั 

 
 
 
 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๖ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๖ดงัน้ี 

๑.การท าบุญวาลมีะห์ 
๒.หลกัการของการท าบุญวาลมีะห์ 
๓.เงือ่นไขการตอบรบัค าเชญิ 
 

ค าถามท้ายบทท่ี ๖ 

๑.การท าบุญวาลมีะหค์อือะไร? 
  ๒.หลกัการของการท าบุญวาลมีะห์มขีอ้ก าหนดไวอ้ยา่งไร? 

  ๓.เงือ่นไขการตอบรบัค าเชญิมกีีป่ระการ? 
  ๔.ท่านศาสดาศอ็ลฯ เคยใชใ้หอ้บัดุรเราะหม์าน บนิเอาวฟ์ ท าบุญวาลมีะหอ์ยา่งไร? 



[๒๑] 
 

 

 

บทท่ี๗ 
การมีเพศสมัพนัธุ ์

ส าหรบัการมีเพศสมัพนัธุ์ระหว่างสามีภรรยานัน้สามารถกล่าวถึงดงัน้ี 

๑.สามภีรรยา     ตอ้งไมเ่ปิดเผยวธิคีวามสมัพนัธุข์องตนกบัภรรยาใหค้นอื่นรู้   ไมว่่าจะดว้ยการ
พดูคุยหรอืดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ 

๒.หา้มสาม ีมเีพศสมัพนัธก์บัภรรยาทางทวารหนกั 

๓.หา้มสาม ีมเีพศสมัพนัธุก์บัภรรยาในช่วงทีม่ปีระจ าเดอืนและหลงัคลอดบุตร 
๔.ภรรยาตอ้งไมป่ฏเิสธค าเชญิชวนของสาม ีเพื่อมเีพศสมัพนัธุ์ 
๕.สามแีละภรรยา หยอกเยา้กบัภรรยาได้  ในช่วงภรรยามาประจ าเดอืนหรอืนิฟาส แต่ตอ้งไมอ่ยู่ 

ในขอบเขตระหว่างสะดอืกบัหวัเขา่ 
 
การมีเพศสมัพนัธุอ์ย่างเหมาะสม 

๑.การมเีพศสมัพนัธุ ์จะตอ้งใหม้คีวามเหมาะสม พอด ีนัน่คอือาทติยล์ะสองครัง้ถา้ทัง้สองมคีวาม
ตอ้งการกส็ามารถเพิม่หรอืลดลงได้ 

๒.ทัง้สองตอ้งการหาสถานทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการมเีพศสมัพนัธ ์

๓.ทัง้สองควรหยอกเยา้ เสพสุขก่อนจะมเีพศสมัพนัธุ ์เพื่อกระตุน้อารมณ์ใหค้รกึครืน้ชุ่มฉ ่า 
๔.การมเีพศสมัพนัธุ ์จะกระท าเวลาไหนกไ็ด้ กลางคนืหรอืกลางวนั ยกเวน้ช่วงเวลาถอืศลีอด

ภาคบงัคบั มาประจ าเดอืน นิฟาส และช่วงประกอบพธิฮีจัญแ์ละอุมเราะห ์ 
๕.ถา้ภรรยาตอ้งการถอืศลีอดซุนนะห ์กต็อ้งขออนุญาตกบัสามก่ีอน 

 
บทบญัญติัเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์ 

๑.เป็นวายบิเมือ่ไม่มเีหตุขดัขอ้ง(อุซรู)และภรรยาเรยีกรอ้ง 
๒.เป็นฮ่ารามเมือ่ภรรยามเีลอืดประจ าเดอืน และก่อนอาบน ้าวายบิ 

๓.ก่อนรว่มเพศควรมกีารเลา้โลมใหเ้กดิอารมณ์ทัง้สองฝ่าย 

๔.ก่อนเริม่ต้นรว่มเพศใหอ่้านดุอาว่า... “บสิมลิล่าห ์อลัล่อฮุมมา ญนันิบนัชชยัต่อนา วาญนันี
บชิชยัต่อนา มา่รอซกัตาน่า” “    ดว้ยพระนามของอลัลอฮ ์โออ้ลัลอฮโ์ปรดใหพ้วกเราห่างไกลจากชนั
ตอน และโปรดใหช้ยัตอนห่างไกลจากสิง่ทีพ่ระองคท์รงประทานใหแ้ก่เรา ” 

๕.ตอ้งไมก่นิหรอืดื่มจนเกนิไป 
๖.ตอ้งไมพ่ดูคุยใหม้ากเกนิในขณะรว่มเพศ 

 
ส่ิงต้องห้ามส าหรบัผู้มียนุูบมี ๕ ประการ 

๑.หา้มละหมาดฟัรดแูละสุนัต    เมือ่การมฮีะดษัเลก็เป็นอุปสรรค หา้มส าหรบัการละหมาด การ
มฮีะดษัใหญ่กย็อ่มตอ้งถอืเป็นกรณสี าคญัเช่นกนั ดงัฮาดษิของท่านรอซลูทีว่่า 



[๒๒] 
 

 

الَ َْٝقَبُو       سٍ َٗ ْ٘ ُٖ ِْٞش ُط هللاُ حَؼَبىَٚ َصالَة  بَِغ    ความหมาย  “ และอลัลอฮจ์ะไมท่รงตอบรบัการ
ละหมาดทีป่ราศจากความสะอาด ” (จากบนัทกึของมสุลมิและอตัตริมซิยี)์ 

๒.หา้มตอวาฟบยัตุลลอฮ ์หา้มท าพธิฏีอวา้ฟทัง้ฟัรฎูและสุหนตั   ( คอื การเดนิเวยีนรอบอาคาร
บยัตุลลอฮ ์)    และอาคารบยัตุลลอฮน์ัน้อยูใ่นมสัยดิอลัหะรอม   ผูม้ยีนุูบจงึไมส่ามารถเขา้ไปในมสัยดิได้ 

๓.หา้มจบั กระทบ ทนู ถอื คมัภรีอ์ลักรอุ่าน    แต่อนุญาตใหผู้ม้ญีะนาบะฮจ์บัหรอืสมัผสัอลักุ
รอานไดเ้มือ่มเีหตุผลความจ าเป็น  พบกุรอานตกหล่นอยูใ่นทีส่กปรกหรอืเกรงว่าจะถูกท าลายหรอืเผา
ใหมแ้ละอนุญาตอ่านกุรอานไดเ้ฉพาะโองการทีเ่ป็นบทร าลกึหรอืดุอาอ์ และเมือ่มคีวามจ าเป็นเท่านัน้ 

๔.หา้มหยดุพกัในมสัยดิดว้ยกรณีดงัต่อไปนี้     หยดุพกัครูห่นึ่ง       เขา้ไปแลว้ยอ้นกลบัทางเก่า    
เขา้ไปเดนิวนเวยีนอยู่ทัง้  3  ขอ้นี้ หากไมม่คีวามจ าเป็น    มหีลกัฐานยนืยนัจากฮาดษิ ความว่า 

“ ขา้พเจา้ไมอ่นุญาตใหส้ตรมีเีฮด  (รอบเดอืน )และผูม้ยีนุูบเขา้มสัยดิโดยเดด็ขาด” (จาก
บนัทกึของอาบดูาวดู) 

๕. หา้มอ่านพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอานทัง้ค่อยหรอืดงั 
 
ส่ิงต้องห้ามส าหรบัผูมี้เฮด,นิฟาสมี ๗ ประการ 

๑.หา้มละหมาดฟัรดแูละสุนัต    เมือ่การมฮีะดษัเลก็เป็นอุปสรรค หา้มส าหรบัการละหมาด การ
มฮีะดษัใหญ่กย็อ่มตอ้งถอืเป็นกรณสี าคญัเช่นกนั ดงัฮาดษิของท่านรอซลูทีว่่า 
سٍ       ْ٘ ُٖ ِْٞش ُط الَ َْٝقَبُو هللاُ حَؼَبىَٚ َصالَة  بَِغ َٗ    ความหมาย  “ และอลัลอฮจ์ะไมท่รงตอบรบัการ
ละหมาดทีป่ราศจากความสะอาด ” (จากบนัทกึของมสุลมิและอตัตริมซิยี)์ 

๒.หา้มถอืศลีอดทัง้ฟัรดหูรอืสุนตั หญงิผูม้รีอบเดอืนจะหยดุการถอืศลีอด และละหมาดระหว่างที่
มรีอบเดอืน และเป็นทีห่า้มไมใ่ห ้นางกระท าการดงักล่าว     และถอืว่าใชไ้มไ่ด้  เนื่องจากนบ ีซอ็ลลลัลอ
ฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าวไวว้่า   “สตรนีัน้เมือ่นางมปีระจ าเดอืน นางจะไมล่ะหมาด และนางจะไมถ่อืศลี
อดไมใ่ช่หรอื?”  (บุคอร ีและ มสุลมิ) 

๓.หา้มตอวาฟบยัตุลลอฮ ์หา้มท าพธิฏีอวา้ฟทัง้ฟัรฎูและสุหนตั  ( คอื การเดนิเวยีนรอบอาคาร
บยัตุลลอฮ ์) และอาคารบยัตุลลอฮน์ัน้อยูใ่นมสัยดิอลัหะรอม  ผูม้เีฮด,นิฟาสจงึไมส่ามารถเขา้ไปในมสัยดิ
ได ้

๔.หา้มจบั กระทบ ทนู ถอื คมัภรีอ์ลักรอุ่าน แต่อนุญาตใหผู้ม้เีฮด,นิฟาส จบัหรอืสมัผสัอลักุ
รอานไดเ้มือ่มเีหตุผลความจ าเป็น  พบกุรอานตกหล่นอยูใ่นทีส่กปรกหรอืเกรงว่าจะถูกท าลายหรอืเผา
ใหมแ้ละอนุญาตอ่านกุรอานไดเ้ฉพาะโองการทีเ่ป็นบทร าลกึหรอืดุอาอ์ และเมือ่มคีวามจ าเป็นเท่านัน้ 

๕.หา้มหยดุพกัในมสัยดิดว้ยกรณีดงัต่อไปนี้     หยดุพกัครูห่นึ่ง       เขา้ไปแลว้ยอ้นกลบัทางเก่า    
เขา้ไปเดนิวนเวยีนอยู่ทัง้  3  ขอ้นี้ หากไมม่คีวามจ าเป็น    มหีลกัฐานยนืยนัจากฮาดษิ ความว่า 

“ ขา้พเจา้ไมอ่นุญาตใหส้ตรมีเีฮด  (รอบเดอืน )และผูม้ยีนุูบเขา้มสัยดิโดยเดด็ขาด” (จาก
บนัทกึของอาบดูาวดู) 

๖. หา้มอ่านพระมหาคมัภรีอ์ลักุรอานทัง้ค่อยหรอืดงั 
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๗.หา้มรว่มประเวณหีรอืแสวงหาความสุขระหว่างสะดอืและหวัเขา่ของภรรยา        การหา้มรว่ม
ประเวณกีบัภรรยา ทางอวยัวะเพศของนางในขณะทีม่รีอบเดอืน เนื่องจากอลัลอฮไ์ดท้รงตรสัไวว้่า  “และ
พวกเขาถามเจา้เกีย่วกบัการมรีอบเดอืน จงกล่าวเถดิว่ามนัเป็นอนัตราย    ดงันัน้พวกเจา้จงออกห่างจาก 
พวกนางในขณะทีม่รีอบเดอืน     และอยา่ไดเ้ขา้ใกลพ้วกนาง  จนกว่าพวกนางจะสะอาดเสยีก่อน แลว้เมือ่
พวกนางสะอาดแลว้    พวกเจา้กจ็งเขา้หาพวกนางตามทีอ่ลัลอฮฺไดท้รงใชพ้วกเจา้  แทจ้รงิอลัลอฮฺนัน้ทรง
รกัผูก้ลบัเนื้อกลบัตวั และทรงรกับรรดาผูท้ีท่ าความสะอาด”  (ซเูราะฮฺ อลับากอเราะฮฺ  222) 
 
สาเหตหุรือส่ิงท่ีต้องอาบน ้าวายิบ มี ๖ ประการ 

๑.เจตนาท าใหอ้สุจอิอกมา หรอืดว้ยการฝันกต็าม 
๒.การรว่มประเวณี 
๓.การเสยีชวีติ นอกจากการตายชาเฮด 
๔.มเีลอืดประจ าเดอืน 

๕.การคลอดบุตร 
๖.มเีลอืดหลงัคลอดบุตร (นีฟาส) 

 
องคป์ระกอบ(ฟัรด)ูของการอาบน ้าวายิบ มี ๓ ประการ 

๑.เหนียด คอืนึกในใจเมือ่น ้าถูกส่วนหน่ึงส่วนใดของรา่งกาย  เหนียดว่า “ขา้พเจา้ยกฮาดษั
ใหญ่ออกจากรา่งกายเพือ่อลัลอฮต์าอาลา หรอื”ขา้พเจา้อาบน ้ าวายบิ เพือ่อลัลอฮต์าอาลา” 

๒.ช าระลา้งนายสิ สิง่สกปรกบนร่างกาย ก่อนอาบน ้าวายบิ 

๓.ใหน้ ้าเปียกใหท้ัว่ทุกส่วนบนร่างกายตลอดจน ขนทุกเสน้และผวิหนงั (ผูห้ญงิควรนัง่ยองๆใน
การอาบน ้าวายบิ เพื่อใหน้ ้าทัว่ทุกส่วนของร่างกาย 

 
การอาบน ้าวายิบ หรืออาบน ้าญานาบะห ์  
  การอาบน ้าญะนาบะฮ(์อลัฆสุลู่ ) คอื การอาบน ้าเพื่อช าระฮะดษัใหญ่อนัเกดิจากการมอีสุจเิคลื่อน
ออกมาทัง้เพศหญงิและชาย   ไมว่่าจะดว้ยกรณหีรอืสาเหตุใดกต็าม เช่น การฝัน,การรว่มเพศ,การส าเรจ็
ความใคร ่เป็นต้น   
  ท่านหญงิอาอชิะฮภ์รรยาของท่านรอซลู  ไดร้ายงานลกัษณะวธิกีารอาบน ้าญะนาบะฮข์องท่านรอ
ซลูอยา่งคร่าวๆ ไวว้่า      ”แทจ้รงิเมือ่ท่านรอซลูอาบน ้ าญะนาบะฮ ์ท่านจะเริม่ดว้ยการลา้งมอืทัง้สองขา้ง
ก่อน  จากนัน้ท่านจะใชม้อืขวาวกัน ้าใส่มอืซา้ยเพือ่ใชช้ าระลา้งทวารหน้า ( อวยัวะเพศ ) จากนัน้ท่านจงึ
อาบน ้ าละหมาดเช่นเดยีวกบัทีท่่านอาบไปละหมาด  เสรจ็แลว้น าน ้ ามาราดลงบนเสน้ผม ( ศรษีะ ) และใช้
มอืเสยสอดและขยีโ้คนผมใหเ้ปียกน ้ าทัว่ จนกระทัง่มัน่ใจว่าน ้ าเปียกทัว่หนงัศรษีะหมดแล้ว  ท่านวกัน ้ ามา
ราดลงบนศรษีะอกี ๓ ครัง้ จากนัน้ราดน ้ าจนทัว่ร่างกาย เสรจ็แลว้จงึลา้งเทา้ทัง้สองขา้งของท่าน”  
(จากบนัทกึของอลับุคอรยีแ์ละมสุลมิ) 

   วธิกีารอาบน ้าญะนาบะฮอ์ย่างละเอยีดต่อไปนี้ไดค้ดัลอกและรวบรวมจากบรรดารายงานทีส่าวก
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ของรอซลูถ่ายทอดไว ้  สรปุไดโ้ดยสงัเขปดงันี้ 
  ๑. ลา้งมอืทัง้สองขา้ง ๓ ครัง้ พรอ้มกล่าวบสิมลิลาฮ์ 
  ๒.ใชม้อืซา้ยช าระลา้งอวยัวะเพศใหเ้กลีย้ง 
   ๓. บว้นปากและถูฟันใหส้ะอาด 

   ๔. อาบน ้าละหมาดเหมอืนปกต ิ( ท าตามขัน้ตอนการอาบน ้าละหมาดทุกประการ ) 
   ๕. เมือ่เชด็ศรษีะเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ าน ้ามาราดศรษีะใหท้ัว่ พรอ้มใชน้ิ้วมอืขยีเ้สน้ผม,โคนผมให้
น ้าเปียกทัว่หนงัศรษีะ  จ านวน ๓ ครัง้ 
  ๖. เสรจ็แลว้ใหน้ าน ้ามารดร่างกายดา้นขวา พรอ้มใชม้อืขดัถูตามผวิหนงั,ซอกพบัต่างๆ ซอกนิ้ว
มอืและน้ิวเทา้  จ านวน ๓ ครัง้  จากนัน้ใหป้ฏบิตัดิา้นซา้ยเช่นเดยีวกนั จ านวน ๓ ครัง้ 
   ๗. เมือ่เสรจ็แลว้ใหย้า้ยหรอืเปลีย่นสถานทีเ่ลก็น้อย แลว้จงึลา้งเทา้ขวา ๓ ครัง้ จากนัน้ลา้งเทา้
ซา้ยอกี ๓ ครัง้ 
 

ข้อควรระวงัในการอาบน ้าวายิบ     เมือ่มยีนุูบหรอืมฮีะดษัใหญ่นัน้   ตอ้งการอาบน ้า     ใหค้ านึงถงึ
ประการต่อไปนี้ 
  ๑. ใหร้บีอาบน ้าช าระรา่งกาย ( อลั-ฆสุลฺ )เพื่อยกฮะดษัโดยเรง่ด่วน 

๒. ตอ้งใหน้ ้าเปียกทัว่รา่งกาย ตรวจสอบตามรอยพบัต่างๆ เช่น รกัแร้,ขาพบั,ซอกขาและใตค้าง 
มอืลบูใหท้ัว่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าน ้าเปียกทัว่ถงึร่างกายทัง้หมดแลว้ 

   ๓. ตอ้งใหน้ ้าเปียกทัว่ทุกขมุขน ดว้ยการราดน ้าลงบนเสน้ผมแลว้จงึขยีต้ามโคนผม เพื่อใหน้ ้าได้
เปียกทัว่ทัง้เสน้ผมและหนงัศรษีะ ตลอดจนขนตามบรเิวณหรอืส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ขนรกัแร้,ขน
หน้าอกและขนใตร้ม่ผา้ 
   ๔. ตอ้งใชน้ ้าอยา่งประหยดัทีสุ่ด ท่านรอซลูทรงใชน้ ้าเพื่อการอาบน ้าละหมาดเพยีง ๑ มดุ และ
ทรงใชน้ ้าในการอาบน ้าญะนาบะฮเ์พยีง ๑ ซอฮ(์กนัตงั)เท่านัน้ 

   ๕. เมือ่ตอ้งการลา้งเทา้เสรจ็พธิอีาบน ้าใหเ้ลื่อนทีจ่ากบรเิวณเดมิเลก็น้อย 

   ๖. ตอ้งปกปิดเอาราต  อวยัวะพงึสงวนขณะอาบน ้าวายบิ 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๗ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๗ดงัน้ี 

๑.การมเีพศสมัพนัธุ ์
๒.การมเีพศสมัพนัธุอ์ย่างเหมาะสม 

๓.บทบญัญตัเิกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธ ์

๔.สิง่ตอ้งหา้มส าหรบัผูม้ยีนุูบ 
๕.สิง่ตอ้งหา้มส าหรบัผู้มเีฮด,นิฟาส 

๖.สาเหตุหรอืสิง่ทีต่อ้งอาบน ้าวายบิ 

๗.องคป์ระกอบ(ฟัรด)ูของการอาบน ้าวายบิ 
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๘.วธิกีารอาบน ้าวายบิของท่านศาสดา(ซล) 
๙.ขอ้ควรระวงัในการอาบน ้าวายบิ 

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๗ 

๑.การมเีพศสมัพนัธุอ์ยา่งเหมาะสมมขีอ้ก าหนดไวอ้ยา่งไร? 
๒.บทบญัญตัเิกีย่วกบัการมเีพศสมัพนัธม์ขีอ้ก าหนดไวอ้ยา่งไร? 
๓.สิง่ตอ้งหา้มส าหรบัผูม้ยีนุูบมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๔.สิง่ตอ้งหา้มส าหรบัผู้มเีฮด,นิฟาสมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๕.สาเหตุหรอืสิง่ทีต่อ้งอาบน ้าวายบิมกีี่ประการอะไรบา้ง? 
๖.องคป์ระกอบ(ฟัรด)ูของการอาบน ้าวายบิมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๗.วธิกีารการอาบน ้าวายบิของท่านศาสดา(ซล)มรีปูแบบอยา่งไร? 
๘.ขอ้ควรระวงัในการอาบน ้าวายบิมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 

 
บทท่ี๘ 

สิทธิหน้าท่ีของคู่สามีภรรยา 
หน้าท่ีร่วมกนัของสามีภรรยามี ๔ ประการ 

๑.ตอ้งท าตนใหเ้ป็นทีไ่วว้างใจซึง่กนัและกนั อยา่ท าลายความไวว้างใจอกีฝ่ายหน่ึงมอบให้ 
เพราะสามภีรรยาเปรยีบไดก้บัหุน้ส่วน ทว่าหุน้ส่วนชวีติ ตอ้งมคีวามจรงิใจ บรสิุทธิใ์จและแนะน า
ตกัเตอืนกนั ไมว่่ามปัีญหาใดๆ 

๒.ตอ้งมคีวามรกั ความเมตตาสงสารต่อกนั ตลอดชวีติการครองเรอืน คอยหยบิยื่นและ
ปรนเปรอความสุขซึง่กนัและกนั เป็นการยนืยนัตามพระด ารสัของอลัลอฮ์ (ซ.บ) ทีว่่า 
ความว่า “ และส่วนหนึง่จากสญัญานของพระองค์ๆ ไดท้รงสรา้งคู่ครองจากตวัของสเูจา้ เพือ่สเูจา้ ทัง้นี้
เพือ่สเูจา้จะไดพ้กัพงิไปยงันางและทรงสรา้งความรกั ความเมตตาสงสารขึน้ระหว่างสเูจา้ ” 

 (ซเูราะหอ์รัรมู. ๒๑) 

๓.ตอ้งมคีวามเชื่อถอืต่อกนั โดยไมเ่หลอืความสงสยัคลางแคลงใดๆไวใ้นหวัใจเพราะจะท าใหเ้กดิ
ความรกัทีก่ระชบัแนบแน่นและแต่ละฝ่าย ต่างรูส้กึว่าเป็นคนเดยีวๆกนั 

๔.ตอ้งน ามารยาทของมสุลมิในทุกรปูแบบมาปฏบิตัต่ิอกนั ใหเ้กยีรตแิละระวงัรกัษาน ้าใจของกนั
และกนัคอยสรา้งบรรยากาศอนัสดชื่นใหเ้กดิขึน้เสมอ 

 
มารยาท(หน้าท่ี)ของบิดามารดา ต่อบุตร-ธิดา มี ๑๑ ประการ 

๑.ตัง้ชื่อลกูทีไ่พเราะและถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาอสิลาม 

๒.ท าอากเีกาะห ์ขลบิปลายอวยัวะเพศ 
๓.เมือ่ลกูมอีายคุรบอายุ ๗ ขวบ ตอ้งอบรมสัง่สอนและใชใ้หล้กูละหมาด และเมือ่อายลุกูเขา้สู่วยั  

๑๐ ขวบ ใหล้งโทษลกู หากลกูเพกิเฉยต่อการไมล่ะหมาด พรอ้มแยกทีน่อนของลกูดว้ย 
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๔.จา่ยปัจจยัในการยงัชพีใหแ้ก่ลกู 

๕.ทุ่มเทความสนใจและอบรมสัง่สอน ใหอ้ยูใ่นหลกัธรรมค าสอนของศาสนา ฝึกบุตรใหรู้จ้กัการ
สกัการะต่อพระเจา้ หา้มละเลยในการอุปการะลกูเดด็ขาด 

๖.เมือ่บุตรเจรญิวยัสู่ความเป็นผูใ้หญ่แลว้ ตอ้งจดัการสมรส 
๗.ตอ้งพถิพีถินัในการเลอืกคู่ครอง เพื่อใหล้กูไดม้พี่อและแมท่ีด่ทีีสุ่ด เพราะศาสนาสนบัสนุนให้

เลอืกคู่ครองจากหลกัฐานใจความฮาดษิทีว่่า “ ความว่า ผูห้ญงิจะถูกแต่งงาน เพราะ ๔ ประการ เพราะ
ทรพัยส์มบตัขิองนางหนึง่ เพราะตระกูลของนาง เพราะความสวยของนาง และเพราะศาสนาของนาง 
ดงันัน้จงเลอืกผูห้ญงิทีม่ศีาสนาจะไดร้บัชยัชนะ ใครทีล่ะเลยเขายอ่มขดัสน” 

๘.ผูเ้ป็นแมต่อ้งใหน้มลกูอย่างครบถว้น เป็นเวลา ๒ ปีบรบิูรณ์ 

๙.ตอ้งใหก้ารศกึษาแก่บุตรและธดิาและใชใ้หท้ าความด ีและยบัยัง้ความชัว่เมือ่ลกูไดล้ะเมดิต่อ
บทบญัญตัศิาสนา 

๑๐.อยา่คดิว่าลกูเป็นตน้เหตุใหเ้กดิความยากจน ตามค ากล่าวทีว่่า “ลกูมากจะยากจน” 

เพราะองคอ์ลัลอฮ ์(ซ.บ) ทรงตรสัไว ้มใีจความว่า “ สูเจา้ทัง้หลายอย่าไดฆ้่าลกูของสเูจา้ เพราะกลวั
ความยากจน เราคอืผูใ้หปั้จจยัแก่พวกเขาและพวกสเูจา้ ” 

๑๑.การใหค้วามสนใจแก่ลกูมขีอบเขต จะละเมดิมไิดเ้ดด็ขาด เพราะการใหค้วามสนใจแก่ลกูเกนิ
ขอบเขตนัน้ จนลมืพระเจา้ จะท าใหเ้ป็นความผดิอย่างรา้ยแรง 

 
มารยาท(หน้าท่ี)ท่ีบตุรต้องปฏิบติั ต่อบิดา-มารดามี ๔ ประการ 

๑.ตอ้งรกัและเคารพ เชื่อฟังพ่อแมใ่นทุกกรณทีีท่่านใชแ้ละหา้ม จะฝ่าฝืนไมไ่ดเ้ดด็ขาด นอกจาก
ในสิง่ทีผ่ดิหลกัศาสนาอสิลามเท่านัน้ ซึง่จะปฏบิตัติามพ่อแมไ่มไ่ด้ 

๒.ตอ้งมคีวามนอบน้อม ถ่อมตน และเชื่อฟังใหเ้กยีรตแิละยกยอ่งพ่อแมใ่นทุกกรณไีมว่่าจะเป็น
ค าพดูและการกระท า ไมต่ าหนิและขึน้เสยีงกบัพ่อแม่ และอยา่ใหภ้รรยาและลกูๆสรา้งความล าบากใจแก่
ท่านทัง้สอง 

๓.ตอ้งหยบิยืน่ความดทีัง้หลายใหแ้ก่ท่านทัง้สอง ตามความสามารถทีม่อียู่ เช่น อาหาร 
เครือ่งนุ่งห่ม การรกัษาพยาบาล 

๔.ตอ้งขอพร ขออภยัใหแ้ก่ทัง้สองทัง้ทีท่่านยงัมชีวีติอยูแ่ละจากโลกนี้ไปแลว้กต็าม 

 
หน้าท่ีของสามีท่ีดีมี ๑๓ ประการ 

๑.ตอ้งรว่มเพศตามปกตแิละใหค้วามสุขทางเพศต่อภรรยาของตนเองได้ 
๒.ตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัภรรยา คบคา้สมาคมต่อครอบครวัของนางโดยด ี

๓.ตอ้งใหค้่าใชจ้า่ยและทีอ่ยู่อาศยัตามความเหมาะสม 

๔.ตอ้งใหส้นิสมรส(มะฮรั)แก่ภรรยาใหค้รบ 

๕.ตอ้งแนะน าตกัเตอืนภรรยาอบรมสัง่สอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของศาสนา 
๖.ตอ้งใหค้วามเป็นธรรม หากมภีรรยามากกว่าหนึ่งคน 
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๗.ไมท่ าในสิง่ทีก่ระทบต่อความรูส้กึทีไ่มด่ต่ีอภรรยา 
๘.ใหค้วามรกั ความอบอุ่น ใจเยน็ สุขุม และอ่อนโยน 
๙.อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ 

๑๐.ตอ้งไมน่ าความบกพรอ่งของภรรยาไปบอกเล่าใหผู้อ้ื่นฟัง 
๑๑.ตอ้งใหเ้กยีรตแิละยกยอ่งภรรยาเสมอ 

๑๒.ไมก่ล่าวหาใส่รา้ยภรรยา 
๑๓.ไม่ปล่อยหรอืละเลยใหภ้รรยาวา้เหว่หรอืโดดเดีย่ว 

 
หน้าท่ีของสามีท่ีจะต้องปฏิบติัต่อภรรยา มี๘ประการ คือ 

๑.ใหแ้นะน าตกัเตอืนดว้ยถอ้ยค าทีสุ่ภาพ อยา่ใชค้วามหยาบคายเขา้แกไ้ขปัญหา 
๒.ใหโ้ดดเดีย่วภรรยา โดยไมน่อนรว่มทีน่อนเดยีวกนั กรณภีรรยาดือ้ดงึและทรยศ  แตม้ใิช่ปลกี

ตวัออกไปจากบา้น 
๓.ใหทุ้บตไีดต้ามความเหมาะสม แต่ไมอ่นุญาตใหทุ้บตเีกนิกว่าเหตุ จนถงึขัน้เลอืดตกยางออก

และไมอ่นุญาตใหทุ้บตทีีใ่บหน้า 
๔.หากขัน้ตอนทีผ่่านมาไมป่ระสบผลส าเรจ็ กใ็หแ้ต่งตัง้ผูต้ดัสนิทีม่คีวามยตุธิรรมแต่ละฝ่าย เพื่อ

เป็นผูค้ลีค่ลายปัญหาดว้ยวธิสีนัต ิ

๕.หากไม่มผีล ศาสนาอสิลามกอ็นุญาตใหส้ามที าการหย่าภรรยาแต่หากภรรยาตอ้งการหยา่
เพยีงฝ่ายเดยีว กจ็ าเป็นตอ้งซือ้หยา่ เพื่อยตุเิหตุการณ์ไมใ่หลุ้กลามต่อไปเป็นการเปลีย่นชวีติให้พน้จาก
ความทุกขย์าก แทนทีจ่ะตอ้งทนทุกขท์รมานไปจนตลอดชวีติ 

๖.ตอ้งสอนวชิาการศาสนาแก่ภรรยา หากภรรยาไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งของศาสนาหรอือนุญาตให้
ภรรยาไปศกึษาตามสถาบนัการศกึษา เพราะความรูท้างดา้นศาสนา ยอ่มเป็นทีต่อ้งการของภรรยาไม่
น้อยไปกว่าอาหาร เครือ่งนุ่งห่มและทีอ่ยูอ่าศยั 

๗.ตอ้งคอยควบคุมดแูลภรรยา ใหด้ าเนินชวีติตามค าสอนของศาสนาอสิลาม ไม่ปล่อยใหภ้รรยา
ท าความชัว่โดยไมห่า้มปราม เพราะสามตีอ้งรบัผดิชอบต่อการด าเนินชวีติของภรรยา 

๘.ตอ้งใหค้วามยตุธิรรมแก่ภรรยาทุกคนโดยเท่าเทยีมกนัในกรณทีีม่ภีรรยามากกว่าหนึ่งคน ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่งอาหาร เครือ่งนุ่งห่มทีอ่ยูอ่าศยั 

 
หน้าท่ีของภรรยาท่ีดีต่อสามี มี ๑๙ ประการ 

๑.ตอ้งจงรกัภกัด ี(ตออตั) ต่อสามใีนทุกกรณ ีโดยเฉพาะการมอบตวัใหส้าม ี

๒.ตอ้งมอีามานะหต่์อสาม ีเมือ่สามไีมอ่ยู่ 
๓.ตอ้งมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัสาม ี
๔.ตอ้งรบัค าแนะน าตกัเตอืนจากสาม ี

๕.ตอ้งรกัษาความสะอาดใหป้ราศจากกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค์ และแต่งตวัพองาม 
๖.ตอ้งเชื่อฟังสามใีนสิง่ทีไ่ม่ผดิต่อหลกัการศาสนาอสิลาม 
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๗.มคีวามบรสิุทธิใ์จต่อสาม ี

๘.มจีติใจแจม่ใสร่าเรงิเบกิบาน เพื่อท าใหส้ามมีคีวามสบายใจ 
๙.ปฏบิตัต่ิอสามเีรือ่งอาหาร เครือ่งดื่ม และเสือ้ผา้ ฯลฯ 

๑๐.รกัษาชื่อเสยีงและเกยีรตยิศ น ้าหน้าของสามตีลอดเวลา 
๑๑.ใชช้วีติอยา่งพอเพยีงตามความสามารถของสาม ี

๑๒.ตอ้งใชจ้า่ยอยา่งประหยดัไมสุ่รุ่ยสุหร่าย 

๑๓.ตอ้งไมน่ าความบกพรอ่งของสาม ีโดยเฉพาะเรือ่งบนทีน่อนไปเปิดเผยใหบุ้คคลอื่น 

๑๔.ตอ้งไมอ่อกจากบา้นจนกว่าจะไดร้บัอนุญาตจากสาม ี

๑๕.ตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพ่อแมแ่ละญาตพิีน้่องของสาม ี

๑๖.ตอ้งดแูลรกัษาความน่าเชื่อถอื ยอมรบัความเป็นผูน้ าของสาม ี

๑๗.ตอ้งยกยอ่งใหค้วามส าคญัสิง่ทีส่ามมีอบให้ 
๑๘.คอยช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจงานของสาม ี

๑๙.ตอ้งอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ทีม่าประสบต่อครอบครวั 
 

ลกัษณะครอบครวัท่ีดี มี ๘ ประการ 
๑.ตอ้งมคีวามอ่อนโยนโอบอ้อมอารกีนั 

๒.ตอ้งยอมรบัการตกัเตอืนและน าของกนัและกนั 

๓.ตอ้งอดทนเมือ่ประสบภยัและความยากล าบาก 
๔.ตอ้งรูจ้กัแบ่งเวลาเพื่อดุนยาและเพื่ออาคเีราะห์ 
๕.ตอ้งรูจ้กัแยกการท ามาหากนิทีฮ่าลา้ลและฮารอ่ม 
๖.ตอ้งดแูลครอบครวัตามระบบอสิลาม 

๗.ตอ้งปลกูความเขา้ใจทีด่รีะหว่างสามภีรรยา 
๘.ตอ้งสลดัความอาฆาต และความระแวงระหว่างสามภีรรยา ตอ้งไมใ่จงา่ยเชื่อค ายุยงของคนอื่น 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๘ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๘ดงัน้ี 

๑.สทิธหิน้าทีร่ว่มกนัของสามภีรรยา 
๒.มารยาท(หน้าที)่ของบดิามารดา ต่อบุตร-ธดิา 
๓.มารยาท(หน้าที)่ทีบุ่ตรตอ้งปฏบิตั ิต่อบดิา-มารดา 
๔.หน้าทีข่องสามทีีด่มี ี

๕.หน้าทีข่องสามทีีจ่ะตอ้งปฏบิตัต่ิอภรรยา 
๖.หน้าทีข่องภรรยาทีด่ต่ีอสาม ี

๗.ลกัษณะครอบครวัทีด่ ี

 



[๒๙] 
 

 

ค าถามท้ายบทท่ี ๘ 

๑.สทิธหิน้าทีร่ว่มกนัของสามภีรรยามกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๒.มารยาท(หน้าที)่ของบดิามารดา ต่อบุตร-ธดิามกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๓.มารยาท(หน้าที)่ทีบุ่ตรตอ้งปฏบิตั ิต่อบดิา-มารดามกีี่ประการอะไรบา้ง? 
๔.หน้าทีข่องสามทีีด่มีมีกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๕.หน้าทีข่องสามทีีจ่ะตอ้งปฏบิตัต่ิอภรรยามกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๖.หน้าทีข่องภรรยาทีด่ต่ีอสามมีกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๗.ลกัษณะครอบครวัทีด่มีกีี่ประการอะไรบา้ง? 

 
บทท่ี๙ 

การให้ปัจจยัยงัชีพ (นาฟาเกาะห)์ แก่ภรรยา 
ลกัษณะของปัจจยัยงัชีพ ท่ีจ าเป็นต้องให้แก่ภรรยานัน้ มีหลายประเภท เช่น 

๑.สิง่ทีก่นิแลว้อิม่  ปกตกิค็อืขา้วสาร   ในเรือ่งนี้ขึน้อยูก่บัฐานะของสาม ี    ไมว่่าภรรยานัน้จะ
เป็นมสุลมิ ซมิมยี ์หรอืเสรชีนหรอืทาสกีต็าม  หากสามมีฐีานะดตีอ้งใหว้นัละ ๒ มดุ แต่หากมฐีานะไมด่ ี

กใ็หว้นัละ ๑ มดุ ส่วนผูม้ฐีานะปานกลางกใ็หว้นัละมดุครึง่ 
๒.อาหารเสรมิ กจ็ าเป็นตอ้งจา่ยใหต้ามสภาพทอ้งถิน่  เช่นน ้ามนั เนย น ้าสม้ เป็นต้น บาง

ทอ้งถิน่กใ็หผ้ลไมต้ามสภาพฤดกูาล 

๓.จ าเป็นตอ้งใหเ้นื้อสตัวอ์ยา่งน้อยสปัดาหล์ะหนึ่งรฎิลน           (มนี ้าหนกัประมาณ ๔๐๗.๕ 

กรมั) ส าหรบัผุม้ฐีานะยากจน และสองรฎิลน     มนี ้าหนกัประมาณ ๘๑๕ กรมั        ส าหรบัผูม้ฐีานะด ี

ในเรือ่งนี้ ท่านอหีม่ามชาฟีอ ีกล่าวว่า    ควรจ่ายในวนัศุกร ์ทัง้นี้เพื่อใหค้วามสะดวกแก่นางในกรณทีีน่าง
จะจา่ยแจกเป็นทานดว้ย 

๔.จา่ยใหแ้ก่คนใช ้ทัง้มหีากมคีนใช้ 
๕.จา่ยเครือ่งนุ่มห่ม โดยตอ้งใหต้ามความจ าเป็น    ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ และตาม

ความนิยมของทอ้งถิน่นัน้ๆและตามฐานะของสามเีป็นสิง่ส าคญั  

และจ าเป็นตอ้งจ่ายปัจจยัยงัชพี   (นาฟาเกาะห)์      เมื่อภรรยามไิดห้า้มตนเองต่อประการทัง้
ปวง กล่าวคอื พรอ้มทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการของสาม ี

 
ส าหรบัภรรยาท่ีไม่พร้อมต่อความต้องการของสามีนัน้ มีหลายประการ คือ 

๑.เมือ่ไม่ยอมมอบตวัใหส้ามสีมัผสัรว่มเพศ  หากภรรยามไิดม้ขีอ้หา้มใด เช่นป่วย หมอหา้ม 

กรณนีี้สามจี าเป็นตอ้งจ่ายปัจจยัยงัชพี หากนางยงัอยูก่บัเขา 
๒.ภรรยาหนีออกจากบา้นหรอืเดนิทางโดยไมไ่ดข้ออนุญาตจากสาม ี
๓.ภรรยายงัเป็นเดก็ แต่สามโีตแลว้หรอืยงัเป็นเดก็ดว้ยกนักต็าม   ไมจ่ าเป็นทีส่ามตีอ้งจา่ย

ปัจจยัยงัชพีใหแ้ต่อยา่งใด เพราะภรรยาไมอ่าจใหโ้อกาสต่างๆแก่ผูเ้ป็นสามไีดอ้ย่างครบถว้น 



[๓๐] 
 

 

๔.ในช่วงทีภ่รรยาท าอบิาดะห ์  คอืในช่วงนางเอีย๊ะรอมฮจัญห์รอือุมเราะห์       แมภ้รรยาจะ
ไดร้บัอนุญาตจากสามกีต็าม แต่หากนางเดนิทางพรอ้มไปกบัสาม ี  จ าเป็นทีส่ามตีอ้งจา่ยปัจจยัยงัชพี
ใหแ้ก่นาง และหากนางท าการถอืศลีอดสุนตั      โดยมไิดร้บัอนุญาตจากสาม ีไม่จ าเป็นทีส่ามตีอ้งจ่าย
ปัจจยัยงัชพีให ้นอกจากภรรยาตอ้งขออนุญาตในการนัน้ 

 
กรณีสามีไม่อาจจ่ายปัจจยัยงัชีพให้แก่ภรรยาได้ให้ภรรยาเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง จาก ๒ 

ประการน้ี คือ 

๑.อดทนโดยการใชจ้า่ยจากทรพัยส์นิของตนเอง หรอืการหยบิยมืเพื่อใชจ้า่ย    ซึง่ทัง้สองวธินีี้ 
ถอืเป็นหน้ีทีส่ามตีอ้งช าระให้ 

๒.ใหข้อเพกิถอน    (ฟาซคั) การสมรส ในเรือ่งนี้ท่านรอซลูศอ็ลฯ เคยถูกถามว่า ในกรณทีีส่ามี
ไมอ่าจจ่ายปัจจยัยงัชพีแก่ภรรยาของเขาได้ จะท าอย่างไร ท่านตอบว่าความว่า “ใหแ้ยกทางระหว่างทัง้
สอง คอืใหฟ้าซคั” (รายงานโดยดารกุุฎนีย)์ 

 
ความกระด้างกระเด่ืองของภรรยา (อลันูชู้ร) 

๑.การทีภ่รรยากระดา้งกระเดื่องต่อสามนีัน้ เป็นสิง่ทีต่อ้งหา้ม (บาปใหญ่) 
๒.หา้มภรรยาขดัขนืในการนอนกบัสาม ี

๓.หา้มภรรยาออกเดนิทางโดยไมไ่ดร้บัการยนิยอมจากสาม ี

๔.ไมย่อมเปิดประตูบา้นใหส้าม ีหรอืไม่ยอมมอบตวัใหส้าม ีโดยไมม่เีหตุอนัควร เช่น ป่วย  
การท าตนออกจากการภกัดต่ีอผูเ้ป็นสาม ี  จะดว้ยค าพูดหรอืการกระท า   เช่น เคยพดูจา

ไพเราะ เคยใบหน้ายิม้แยม้แจม่ใส    แต่เกดิแสดงออกถงึความบึง้ตงึ        ใหส้ามตีกัเตอืนใหน้างมี
ความย าเกรงต่ออลัลอฮใ์หก้ลวัการลงโทษจากอลัลอฮ์    และอยา่ไดห้นีเธอไปนอนทีอ่ื่นและอยา่ตบตเีธอ
เพราะโดยการตกัเตอืนแลว้นัน้   เธออาจจะส านึกในความผดิและสารภาพผดิ แต่หากเตอืนแลว้     เธอ
ยงัเมนิเฉย แมจ้ะตกัเตอืนอกีเธอกย็งัเมนิเฉยอกี   ใหป้ล่อยเธอนอนคนเดยีว และอนุญาตใหไ้มพ่ดูกบั
เธอไดโ้ดยไมเ่กนิสามวนัแต่หากออกนอกครรลองของศาสนา        กใ็หล้ะเวน้การคบคา้สมาคมไดเ้กนิ
สามวนั หากภรรยายงัคงทรยศหลงัจากสองขัน้ตอนดงักล่าวแลว้ คอื  

๑.ตกัเตอืน 

๒.ไมน่อนดว้ย 

กใ็หต้เีธอได ้แต่ตเีธอเพื่อสัง่สอน ซึง่เป็นการไม่บงัควรอยา่งยิง่ทีจ่ะตใีบหน้าหรอืตเีกนิความ
พอด ี

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๙ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๙ดงัน้ี 

๑.การใหปั้จจยัยงัชพี (นาฟาเกาะห)์ แก่ภรรยา 
๒.ลกัษณะของปัจจยัยงัชพี ทีจ่ าเป็นตอ้งใหแ้ก่ภรรยา 
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๓.ภรรยาทีไ่มพ่รอ้มต่อความตอ้งการของสาม ี

๔.กรณสีามไีมอ่าจจ่ายปัจจยัยงัชพีใหแ้ก่ภรรยา 
๕.ความกระดา้งกระเดื่องของภรรยา (อลันูชูร้) 

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๙ 

๑.การใหปั้จจยัยงัชพี (นาฟาเกาะห)์ แก่ภรรยามกีารพจิารณาอย่างไร? 
๒.ลกัษณะของปัจจยัยงัชพี ทีจ่ าเป็นตอ้งใหแ้ก่ภรรยามกีีร่ปูแบบอะไรบา้ง? 
๓.ภรรยาทีไ่มพ่รอ้มต่อความตอ้งการของสามมีมีาตรการลงโทษอยา่งไร? 
๔.กรณสีามไีมอ่าจจ่ายปัจจยัยงัชพีใหแ้ก่ภรรยาไดน้ัน้ใหภ้รรยาท าอยา่งไร? 

๕.ความกระดา้งกระเดื่องของภรรยา (อลันูชูร้)มคีวามผดิสถานใด? 
 

บทท่ี ๑๐ 

การหย่า (ตอลา๊ก) 

การหยา่       คอืการแกเ้งือ่น แกป้มใหห้ลุด   หรอืยกเลกิการเป็นสามภีรรยา ยกเลกิขอ้ผกูพนัที่
อนุญาตใหร้ว่มเพศกนัได้ 
หลกัการว่าด้วยการหย่า 

การหยา่นัน้ เป็นสิง่ทีอ่นุญาตใหเ้กดิขึน้ได้          แต่กไ็ม่ควรใหเ้กดิขึน้หากไม่มคีวามจ าเป็นอนั
ใด 

ท่านนาบศีอ็ลฯกล่าวว่า     “ไมว่่าสตรใีดขอใหส้ามหียา่โดยไม่มคีวามจ าเป็น เธอจะหมดโอกาสแมแ้ต่
กลิน่ของสรวงสวรรค”์ (รายงานโดยอะหม์ดั)ท่านนาบศีอ็ลฯกล่าวว่า “ของฮาลา้ลทีอ่ลัลอฮท์รงพโิรธ
ยิง่ คอืการหยา่รา้ง” (รายงานโดยอาบดูาวดูและอบินีมาญะห)์   

อลักรอุ่านกล่าวไว ้มใีจความว่า 
 ความว่า “โอ ้นบเีอ๋ย เมือ่ท่านทัง้หลายประสงคจ์ะหยา่สตรทีีเ่ป็นภรรยา ท่านทัง้หลายจงอยา่
ในช่วงในช่วงตัง้แต่ตวันางสะอาด หมายถงึ ใหต้อล๊ากในช่วงทีน่างปลอดประจ าเดอืน ซึง่มไิดส้มสู่กบั
นางในช่วงนัน้”  (ซเูราะหอ์ตัฎอล๊าก ๑) 

 
สาเหตท่ีุท าให้ครอบครวัแตกแยก จนถึงขัน้หย่าร้างในท่ีสดุ มาจากสองสาเหตดุ้วยกนั คือ 

๑. สาเหตจุากภายใน ท่ีท าให้ครอบครวัแตกแยก ได้แก่ 

๑.๑คู่ครองไมเ่หมาะสม 

๑.๒อารมณ์ทางเพศบกพรอ่ง 
๑.๓วามกดดนัทางจติใจ 

๑.๔หนีไปสมรสโดยทีญ่าตผิูใ้หญ่ไมท่ราบ 
๑.๕มนีิสยัไมด่ ี
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๑.๖ความคดิเหน็ไมล่งรอยกนั 

๑.๗เป็นหมนั 
๑.๘ปฏบิตัไิมเ่ป็นธรรม 

๑.๙เหน็แก่ตวั 
๑.๑๐หงึหวงผดิปกต ิ

๑.๑๑หนัเหออกจากค าสอนของศาสนาอสิลาม 

๒.สาเหตุจากภายนอก ท่ีท าให้ครอบครวัแตกแยกได้แก่  
๒.๑ภรรยาท างานนอกบา้น 
๒.๒สาม ีมภีรรยาหลายคน 

๒.๓ญาตผิูใ้หญ่เขา้มากา้วก่ายในชวีติครอบครวั 
๒.๔คบคา้สมาคมอย่างสมาคม 

๒.๕มหีญงิอื่นมาช่วยงานสาม ี

๒.๖มอืทีส่ามเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
๒.๗ค่าเลีย้งดไูมเ่พยีงพอ 

๒.๘ขาดความรู ้
 

ขัน้ตอนและวิธีแก้ปัญหาของสามี กรณีภรรยามีความผิด 

๑.กล่าวตกัเตอืนและแนะน าอยา่งมเีหตุผลและอ่อนโยน 

๒.หากไมส่ าเรจ็กใ็หแ้ยกทีน่อน 
๓.หากไมส่ าเรจ็กต็อ้งลงโทษโดยการเฆีย่นตามความเหมาะสมแต่ไมต่บตทีีใ่บหน้า 
๔.หากไมส่ าเรจ็กต็อ้งมอบใหบ้ดิามารดาของนางกล่าวตกัเตอืน 
๕.หากไมส่ าเรจ็กค็วรหย่าหรอืแยกกนัอยูใ่หเ้ป็นไปตามความประสงคข์องนาง 
 

ขัน้ตอนและวิธีการแก้ปัญหาของภรรยา กรณีสามีมีความผิด 

๑.กล่าวตกัเตอืนโดยมเีทคนิค 
๒.หากไมส่ าเรจ็ กต็อ้งแจง้ใหบ้ดิารมารดาของฝ่ายชายทราบ 

๓.หากไมส่ าเรจ็ ตอ้งยา้ยกลบัไปอยูบ่า้นของบดิามารดา 
๔.หากไมส่ าเรจ็ กต็อ้งรอ้งเรยีนต่ออหีม่ามหรอืผูร้บัผดิชอบ 

 
สาเหตขุองการหย่าร้างมี ๒๓ ประการ     

๑.ยงัไมม่คีวามพรอ้ม ก่อนมคีรอบครวั 
๒.การใชช้วีติคู่ครองไม่ปฏบิตัติามแนวทางของศาสนา 
๓.ไมร่บัฟังค าตกัเตอืนหรอืความคดิเหน็ของอกีฝ่าย 
๔.หวัน่ไหวจากอทิธพิลจากภายนอกหรอืกลุ่มบุคคลทีส่าม 



[๓๓] 
 

 

๕.ท าตามความตอ้งการความรูส้กึ และอารมณ์ของตนเอง 
๖.ไมไ่ดแ้ยกออกจากครอบครวัใหญ่ จากครอบครวัฝ่ายสามหีรอืภรรยา 
๗.ไมอ่ดทนต่อปัญหาอุปสรรค 

๘.การว่มเพศไมท่ าใหอ้กีฝ่ายหน่ึงถงึจดุส าเรจ็ 
๙.ไมม่คีวามเป็นธรรมเรือ่งส่วนแบ่งจากปัจจยัทีห่ามา 
๑๐.มสีถานะทีแ่ตกต่างกนั 

๑๑.ไม่มอีารมณ์ต่อนาง 
๑๒.มคีวามกดดนัหรอืความเครยีด 

๑๓.พาผูห้ญงิหนีออกจากวาล ีหรอืผูป้กครอง 
๑๔.ไม่มคีุณธรรมไมย่ตุธิรรมต่อภรรยาทีม่ากกว่าหนึ่งคน 

๑๕.มคีวามคดิเหน็ในวถิชีวีติทีไ่มต่รงกนั 
๑๖.เป็นหมนั 

๑๗.ถอืความคดิของตนเองเป็นใหญ่ 

๑๘.หงึหวงเกนิเหตุ 
๑๙.ไม่ปฏบิตัติามค าสอนของศาสนา 
๒๐.ฝ่ายภรรยาออกนอกบา้นเป็นประจ า 
๒๑.ปล่อยใหภ้รรยามอีสิระอยา่งไรพ้รมแดน 

๒๒.มบีุคคลทีส่ามเขา้มาเกีย่วขอ้งปัญหาครอบครวั 

๒๓.ค่าครองชพีไมเ่พยีงพอ 

ประเภทการหย่า 
๑.การหย่าแบบซุนนีย ์ คอืการหย่าในขณะทีภ่รรยาอยูใ่นช่วงทีน่างปลอดประจ าเดอืน และ

สามยีงัไมไ่ดร้ว่มเพศ       อนุญาตใหก้ระท าได้ หรอืนางมไิดต้ัง้ครรภ ์นางมไิดเ้ป็นเดก็ หรอืภรรยาที่
ไมไ่ดห้มดประจ าเดอืนแลว้ เนื่องจากความชรา 

๒.การหย่าแบบบิดอีย ์   คอืการหย่าในขณะทีภ่รรยายงัอยูใ่นช่วงมเีลอืดประจ าเดอืน การหย่า
นี้มผีล แต่หา้มกระท า (ฮ่าราม) 

 
องคป์ระกอบของการหย่าร้างมี ๒ ประการ 

๑.ตอ้งเป็นค าพดูทีม่เีสยีง  การนึกหรอืการเหนียดจงึไม่ตกตอล๊าก 

๒.ผูก้ล่าวตอ้ง ไดย้นิเสยีงทีก่ล่าวนัน้และองคอ์ลัลอฮ์(ซ.บ)ทรงตรสัว่า “การหย่าทีค่นืดกีนัได้
นัน้ มสีองครัง้” (ซเูราะหอ์ลับากอเราะห ์๒๒๙) 

 
ค ากล่าวการหย่า แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑.ค ากล่าวทีช่ดัเจน(ซอแระห)์ ไม่จ าเป็นตอ้งเหนียด เช่น -ฉนัหย่าเธอ......ฉนัตอล๊ากเธอ
.............. 
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ฉนัปล่อยเธอใหเ้ป็นอสิระ   เธอถูกหยา่..............โอผู้ท้ ีถู่กหยา่..............เธอถูกแยกทาง
............................ฉันแยกทางกบัเธอ...........เธอถูกปล่อย 

ทัง้หมดนี้ถอืเป็นค าหย่าทีช่ดัเจนแมจ้ะไมเ่หนียดกต็ามกต็กตอล๊ากแลว้ 

๒.ค ากล่าวทีไ่ม่ชดัเจน(กนิายะห)์ หากไมเ่หนียต หรอืไมต่ัง้ใจไมต่กตอล๊าก เช่น  เธอกลบัไป
บา้นพ่อแมเ่ธอเถดิหรอื   เธอไมใ่ช่ภรรยาของฉนั,  พน้จากกนั,ตดัขาดจากกนั,เธอมอีสิระไมม่ใีครบงัคบั
เธอได,้ ไปใหพ้น้,ออกไป, 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๐ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๐ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของการหย่า 
๒.หลกัการว่าดว้ยการหยา่ 
๓.สาเหตุทีท่ าใหค้รอบครวัแตกแยก 

๔.ขัน้ตอนและวธิแีกปั้ญหาของสาม ีกรณภีรรยามคีวามผดิ 
๕.สาเหตุของการหย่ารา้ง 
๖.ประเภทการหย่า 
๗.ค ากล่าวการหย่า 

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๐ 

๑.การหยา่หมายถงึอะไร? 
๒.หลกัการว่าดว้ยการหย่ามขีอ้ก าหนดไวอ้ย่างไร? 
๓.สาเหตุทีท่ าใหค้รอบครวัแตกแยกมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๔.ขัน้ตอนและวธิแีกปั้ญหาของสาม ีกรณภีรรยามคีวามผดิมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๕.สาเหตุของการหย่ารา้งมกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๖.ประเภทการหย่ามกีี่ประเภทอะไรบา้ง? 
๗.ค ากล่าวการหย่ามกีี่ประเภทอะไรบา้ง? 

 

บทท่ี ๑๑ 
อิดดะห ์

อดิดะห ์ศพัทเ์ดมิ แปลว่า จ านวน ศพัทเ์ทคนิค แปลว่า คอืช่วงระยะเวลาทีภ่รรยาตอ้งรอคอย 

เพื่อท าความสะอาดมดลกูผูห้ญงิ เพื่อช าระลา้งใหส้ะอาด   หรอืเพื่อสนองตอบพระบญัชาของพระองค์
อลัลอฮ(์ซ.บ) 

 
ประเภทของอิดดะห ์มี ๔ ประเภท ดงัน้ี 
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๑.อิดดะหภ์รรยาตัง้ครรภ ์ภรรยาตอ้งรอเวลาจนคลอดทารก เงือ่นไขของการมคีรรภ ์ ในกรณี
นี้  
ตอ้งเป็นครรภท์ีเ่กดิจากอยู่ร่วมกนัทีถู่กตอ้งตามหลกัการศาสนา ส าหรบัการมคีรรภท์ีเ่กดิขึน้จากการซี
นา ไมถ่อืว่าใหพ้จิารณาอดิดะหต์ามนี้ เพราะซนีานัน้ไม่เป็นทีร่บัรอง 

ดงัอลักุรอ่านจากโองการทีว่่า ความว่า “ส าหรบัหญงิตัง้ครรภใ์หร้ออดิดะหจ์นกว่าจะคลอด
ทารก”  
ซุเราะห ์อตัตอล๊าก อายะหท์ี ่๔     หากภรรยาไมไ่ดต้ัง้ครรภใ์นขณะทีส่ามเีสยีชวีติ อดิดะห ์ของนางคอื 
๔ เดอืน กบัอกี ๑๐ วนั 

๒.อิดดะหข์องสตรีท่ีมีประจ าเดือน  อลักุรอ่านกล่าวว่า  ความว่า “ บรรดาสตรทีีถู่กหยา่ 
ตอ้งรอ 

คอยดว้ยตวัของพวกนางเองสามกุรฮุ”์ 
ค าว่ากุรฮู ์หมายถงึ ช่วงสะอาดจากประจ าเดอืน หากหยา่ในช่วงสะอาด กใ็หถ้อืว่าช่วงสะอาด

นัน้ เป็นหนึ่งกุรฮู ์

๓.อิดดะหส์ตรีท่ีสามีตาย หากเป็นเสรชีน กใ็หอ้ยูใ่นอดิดะห ์๔ เดอืน กบั ๑๐ วนั  

จากอลักุรอ่านโองการทีว่่า ความว่า     “บรรดาผูเ้สยีชวีติจากพวกเจา้และไดล้ะทิ้งภรรยาไว้ 
พวกนางตอ้งรอคอย(ท าความสะอาดมดลกู)ของนางใหร้อบเดอืนมาครบ ๔ เดอืน ๑๐ วนั”  (ซุเราะห ์

อลับากอเราะห.์ ๒๓๔) 

๔.อิดดะหส์ตรีท่ียงัเดก็   หรอืสตรทีีไ่มเ่คยมปีระจ าเดอืนเลย    และสตรทีีห่มดประจ าเดอืน
แลว้ 
หากเป็นเสรชีน อดิดะหข์องนางคอืสามเดอืน ดงัอลักุรอ่าน      มใีจความว่า “และบรรดาสตรขีองพวก
ท่านทัง้หลาย ทีห่มดหวงัทีจ่ะมปีระจ าเดอืน หากพวกท่านสงสยั แทจ้รงิอดิดะหข์องพวกนางคอืสาม
เดอืน และสตรทีีไ่มเ่คยมปีระจ าเดอืนมาก่อนเลย กเ็ช่นกนั” (ซรูอตุฎฎอล๊าก. ๔) 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๑ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๑ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของอดิดะห ์
๒.ประเภทของอดิดะห ์

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๑ 

๑.อดิดะหห์มายถงึอะไร? 
๒.อดิดะหม์กีีป่ระเภทอะไรบา้ง? 

 

บทท่ี๑๒ 



[๓๖] 
 

 

การคืนดี (รอเญาะ) 
             รอเญาะ คอืการขอคนืดกีบัผูห้ญงิ ใหเ้ป็นภรรยาต่อไป    โดยไมต่อ้งนีกะหใ์หม่  ดว้ย
เงือ่นไขทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 
องคป์ระกอบการคืนดี (รอเญาะ) มี ๓ ประการ คือ 

๑. สาม ี    

๒. ภรรยา    
๓.  ค ากล่าวการขอคนืด ี

 
เง่ือนไขการคืนดี (รอเยาะ) ของสาม ีมี ๕ ประการ 

๑.มสีตปัิญญา 
๒.ครบอายุ 
๓.เป็นมสุลมิยงัไมส่ิน้สภาพจากการเป็นมสุลมิ 
๔.พจิารณาคนืดดีว้ยตนเอง 
๕.ระบุภรรยาทีต่อ้งการคนืด ี

 
เง่ือนไขการคืนดี (รอเยาะ) ของภรรยา มี ๓ ประการ 

๑.ภรรยายงัอยูใ่นอดิดะห์ 
๒.หญงิดงักล่าวเคยเป็นภรรยาทีถู่กตอ้งตามหลกัศาสนา และไดร้ว่มเพศแลว้ 
๓.ภรรยาคนนัน้สามยีงัไมไ่ดห้ยา่ ๓ ตอล๊าก 

 
เง่ือนไขของการคืนดี(รอเยาะ) มี๖ ประการ 

๑.ถอ้ยค าทีช่ดัเจน เช่น ฉนัขอคนืดกีบัเธอ  
๒.ถอ้ยค าทีค่ลุมเครอื เช่นฉันเอาเธอคนื 

๓.หากสามตีกตอล๊ากโดยเงื่อนไข หรอืทณัฑบ์น การคนืดจีะมผีลนัน้ ตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
ฝ่ายภรรยาก่อน 

๔.หากสามเีป็นใบ ้การคนืดตีอ้งใชส้ื่อสญัญานอยา่งอื่นทดแทนค ากล่าว 

๕.การคนืดดีว้ยการเขยีนหรอืขอ้ความนัน้ จะมผีลอนุมตัเิมือ่ผูเ้ขยีนตัง้ใจเท่านัน้ 

๖.สามคีรองเอีย๊ะรอมฮจัญห์รอือุมเราะหน์ัน้ สามารถคนืดกีบัภรรยาได้ 
 
การหย่าของสามีต่อภรรยา มีอยู่ ๔ กรณี  

๑.การหยา่ก่อนจากไดร้ว่มประเวณกีบัภรรยา     เป็นการหย่าทีเ่รยีกว่า บาอนิ คอืสามจีะคนืดี
กบั 

ภรรยาไมไ่ด ้เวน้แต่ตอ้งนิกะหใ์หมเ่ท่านัน้ 



[๓๗] 
 

 

๒.การหย่าโดยมคี่าตอบแทน คอืไมอ่นุญาตใหส้ามคีนืดกีบัภรรยานอกจากจะตอ้งท าพธิแีต่งงาน
ใหม่ 

๓.การหยา่ ๑ หรอื ๒ ตอล๊าก สามหียา่ ๑ หรอื ๒ ตอล๊าก  หลงัจากไดร้ว่มประเวณีกนัแลว้
อนุญาต 

ใหส้ามคีนืดกีบัภรรยาไดใ้นช่วงภรรยาใชเ้วลาอยูใ่นอดิดะหก์กัตวัเท่านัน้    หากล่วงเลยช่วงเวลาอดิดะห ์

ไปแลว้กไ็มส่ามารถทีจ่ะคนืดกีนัได้นอกจากจะตอ้งท าการนิกะหใ์หมเ่ท่านัน้ในกรณีหยา่ ๑หรอื ๒ ตอล๊าก 

ในช่วงระยะเวลาอยูใ่นอดิดะหน์ัน้ ภรรยาจะไปท าการนิกะหใ์หมก่บัชายอื่นไมไ่ดเ้ดด็ขาดนอกจากจะตอ้ง 
รอใหห้มดอดิดะหจ์ากสามคีนแรกก่อน 

๔.การหยา่ ๓ ตอล๊าก การทีส่ามหียา่ ๓ ตอล๊าก      จะหยา่ก่อนรว่มประเวณ ีหรอืหลงัสามจีะ
ไมม่ ี

สทิธิก์ลบัคนืกบัภรรยาได ้   ไมว่่าในช่วงเวลาทีภ่รรยาอยูใ่นอดิดะห ์ หรอืหลงัจากเวลาอดิดะหแ์ลว้กต็าม 

จนกว่าภรรยาจะตอ้งผ่านการสมรสกบัสามคีนใหมเ่สยีก่อน   และจนกว่าจะเลกิกบัสามคีนใหมแ่ละ
จะตอ้งผ่านเวลาอดิดะหก์กัตวัก่อน จงึจะแต่งงานกบัสามคีนเดมิได้ 
 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๒ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๒ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของการคนืด ี(รอเญาะ) 
๒.องคป์ระกอบการคนืด ี(รอเญาะ) 
๓.เงือ่นไขการคนืด ี(รอเยาะ) ของสาม ี

  ๔.เงือ่นไขการคนืด ี(รอเยาะ) ของภรรยา 
  ๕.เงือ่นไขของการคนืด(ีรอเยาะ) 
  ๖.การหย่าของสามต่ีอภรรยา มอียู ่๔ กรณ ี 

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๒ 

๑.การคนืด ี(รอเญาะ)หมายถงึอะไร? 
๒.องคป์ระกอบการคนืด ี(รอเญาะ)มกีีป่ระการอะไรบา้ง? 
๓.เงือ่นไขการคนืด ี(รอเยาะ) ของสามมีกีีป่ระการอะไรบา้ง? 

  ๔.เงือ่นไขการคนืด ี(รอเยาะ) ของภรรยามกีี่ประการอะไรบา้ง? 
  ๕.เงือ่นไขของการคนืด(ีรอเยาะ)มกีี่ประการอะไรบา้ง? 
  ๖.การหย่าของสามต่ีอภรรยา มอียู ่๔ กรณไีดแ้ก่อะไรบา้ง?  
 

บทท่ี ๑๓ 

ซิฮาร 



[๓๘] 
 

 

ซิฮาร คอืการทีผู่ช้ายคนหน่ึงเปรยีบเทยีบภรรยาของตน เหมอืนกบัผูห้ญงิทีห่า้มแต่งงานคนใด
คนหนึ่ง  เช่น บดิา มารดาของตน และพีส่าว น้องสาว เป็นตน้  ถอืเป็นฮารอ่ม เป็นบาปใหญ่ 

 
ถ้อยค าซิฮาร มี ๒ ประเภท คือ 

๑.ค าทีช่ดัเจน(ซอเรยีะห)์    เช่น หวัของเธอ มอืของเธอ   เหมอืนกบัหวัแมข่องฉัน พีส่าว 
น้องสาวของฉนั หรอื มอืของเธอเหมอืนมอืแมข่องฉัน 

๒.ค าทีไ่ม่ชดัเจน (กนีายะห)์  เช่นเธออยูเ่หนือฉนัเหมอืนแมข่องฉัน หรอืตวัเธอส าหรบัฉนั
เหมอืนแม่ของฉนั หรอืเหมอืนพีส่าว น้องสาวของฉัน  

เมือ่สามไีดก้ล่าวค าทีช่ดัเจนในการซฮิารหรอืค าทีค่ลุมเครอื พรอ้มเจตนาเอาเป็นซฮิาร    ถา้
หากเขาไมไ่ดห้ย่าภายหลงัจากกล่าวซฮิาร ถอืว่าเขาเป็นผูก้ลบัค าพดูและเขาตอ้งจา่ยกฟัฟาเราะหท์นัที 
 
การจ่ายกฟัฟาเราะหซิ์ฮาร จ าเป็นต้องจ่ายตามความสามารถดงัน้ี 

๑.ปลดปล่อยทาสทีม่ศีรทัธา 
๒.ถอืศลีอดเป็นเวลา ๒ เดอืน ตดิต่อกนั 
๓.จา่ยอาหารแก่คนยากจน จ านวน ๖๐ คน คนละหนึ่งลติร 

สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๓ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๓ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของการซฮิาร 
๒.ถอ้ยค าซฮิาร 
๓.การจา่ยกฟัฟาเราะหซ์ฮิาร 

    
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๓ 

๑.การซฮิารหมายถึงอะไร? 
๒.ถอ้ยค าซฮิารมกีีป่ระเภท 

๓.การจา่ยกฟัฟาเราะหซ์ฮิารมลี าดบัขัน้ตอนอยา่งไร? 

 
บทท่ี๑๔ 
ลิอาน 

ลิอาน คอืถอ้ยค าทีก่ าหนดขึน้ โดยใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัสามทีีก่ล่าวหาภรรยาว่ามชีู้ และเพื่อ
ปกป้องศกัดิศ์รขีองตน 

เมือ่ชายคนหน่ึง กล่าวหาว่าภรรยาของตนมชีู ้เขาจะตอ้งไดร้บัโทษของการกล่าวหา นอกจาก
เขาสามารถหาพยานมายนืยนัได ้   หรอืสามกีล่าวลอิานต่อฮากมี  หรอืต่อหน้ากลุ่มชนจ านวนหนึ่ง   และ
ควรกระท าในมสัยดิ 



[๓๙] 
 

 

การลอิานของภรรยา  เป็นการป้องกนัไมใ่หถู้กลงโทษ ในขอ้หาผดิประเวณ ี(ซนิา) ทีจ่ะมา
ผกูพนักบัภรรยา ดว้ยการลอิานของสาม ี

 
ข้อก าหนดต่างๆท่ีจะเกิดขึ้นจากการลิอานของสามีคือ 

๑.โทษของการกล่าวหาจะหลุดพน้ไปจากสาม ี

๒.ภรรยาจะตอ้งถูกลงโทษฐานละเมดิประเวณี(ซนิา) 
๓.ภาวะการณ์แต่งงานเป็นอนัสิน้สุดลงระหว่างคนทัง้สอง 
๔.เดก็ทีเ่กดิไมถ่อืเป็นบุตรของสามถีา้หากสามปีฏเิสธบุตรขณะลอิาน 

๕.คู่สามภีรรยาทีไ่ดล้อิานกนันัน้หา้มแต่งงานกนัอกีต่อไป 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๔ 

 
-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๔ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของการลอิาน 
๒.ขอ้ก าหนดต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้จากการลอิานของสาม ี

    
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๔ 

๑.การลอิานหมายถงึอะไร? 
๒.ขอ้ก าหนดต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้จากการลอิานของสาม ีมกีีป่ระการ 

 
บทท่ี๑๕ 

มตัอะห ์(ค่าท าขวญั) 

ค่าท าขวญั(มตัอะห)์หมายถงึ ทรพัยท์ีส่ามจี าเป็นตอ้งจ่ายใหก้บัภรรยาทีแ่ยกทางกบัตนดว้ย
การหยา่ หรอืดว้ยการแยกทาง ดว้ยวธิกีารอื่น  

 ลกัษณะที ่๑. การแยกทางกนัซึง่เกดิขึน้จากความตาย ในกรณนีี้ไม่จ าเป็นตอ้งจ่ายมตัอะห์ 
 ลกัษณะที ่๒. การแยกทางกนั    ซึง่เกดิจากการหย่ารา้ง    ในกรณนีี้หากการหย่าเกดิขึน้ก่อน
การหลบันอนกนั และยงัไมไ่ดก้ าหนดค่าสมรสไว ้จ าเป็นใหม้ตัอะหแ์ก่นางแต่หากการหย่ารา้งเกดิขึน้
หลงัจาก 

ไดห้ลบันอนกนัแลว้ กจ็ าเป็นตอ้งใหค้่าสมรสทีเ่หมาะสมแก่นาง   ส าหรบัมตัอะห ์สุนตัใหไ้มน้่อยกว่า   
๓๐ ดริฮมั 

 
สามีจ าเป็นต้องจ่ายมตัอะห ์ให้แก่ภรรยาในกรณีต่อไปน้ี 

๑.เมือ่ถูกหยา่ภายหลงัจากการรว่มประเวณแีลว้ 



[๔๐] 
 

 

๒.เมือ่ถูกหยา่ก่อนรว่มประเวณี โดยไมไ่ดร้ะบุค่าสมรสใหแ้ก่ฝ่ายหญงิ 
๓.เมือ่ถูกพพิากษาใหแ้ยกกนั โดยการแยกกนันัน้มตีน้เหตุมาจากสามเีช่น สามสีิน้สภาพจาก

การ 
นบัถอืศาสนาอสิลามหรอื   การทีส่ามสีาปส่งภรรยาของตน(ลอิาน )และการแยกกนันี้เกดิขึน้ภายหลงั
จากการว่มประเวณแีลว้ หรอืก่อนทีจ่ะรว่มประเวณกีนั        โดยมเีงือ่นไขว่าไมไ่ดร้ะบุค่าสมรสใหแ้ก่
ภรรยาในขอ้ตกลงแต่งงาน 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๕ 

 
-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๕ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของมตัอะห ์
๒.สามจี าเป็นตอ้งจ่ายมตัอะห ์ใหแ้ก่ภรรยา 

    
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๕ 

๑.มตัอะหห์มายความว่าอยา่งไร? 
๒.สามจี าเป็นตอ้งจ่ายมตัอะห ์ใหแ้ก่ภรรยาในกรณใีดบา้ง? 

 

บทท่ี ๑๖ 

การซ้ือขายหย่า 
การซ้ือขายหย่า คอืการแยกทางกนัระหว่างสามภีรรยาโดยฝ่ายหญงิตอ้งจา่ยค่าทดแทนแก่ฝ่าย

ชายบรรดาอูลามะอ ์ ต่างมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า   เป็นเรือ่งทีอ่นุญาตใหก้ระท าได้      โดยมี
หลกัฐานจากอลักุรอ่านทีว่่า ความว่า  “กไ็มเ่ป็นบาปแก่ท่านทัง้สอง ในการทีน่างจะมาไถ่ตวันาง ” (ซู
เราะหอ์ลับากอเราะห)์ 

การซือ้ขายหย่า ในเรือ่งของอตัราหรอืจ านวนทีม่าแลกเปลีย่นกบัการหยา่นัน้ ไมไ่ดม้ตีวับท
กล่าวเป็นทีแ่น่นอนไว ้โดยเหตุนี้    จงึจะเป็นเท่าใดกไ็ด ้    กล่าวคอืจะเป็นค่าสมรสทัง้หมด หรอื
บางส่วน หรอืทรพัยส์นิอื่นจากค่าสมรส ซึง่จะเป็นทรพัยส์นิโดยตรงหรอืประโยชน์อนัใดกไ็ด ้ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่าย สรปุว่า ทุกสิง่ทีน่ ามาเป็นมาเป็นค่าสมรสหรอืสนิสอดได้ สิง่นัน้กน็ ามาซือ้
ขายหยา่ได ้

เง่ือนไขของส่ิงแลกเปล่ียนในการซ้ือขายหย่า  
ตอ้งเป็นสิง่แลกเปลีย่นทีท่ีรู่แ้น่นอน และมรีาคา ทีส่ามารถท าการซือ้ขายได ้ ส่วนการซือ้ขาย

หยา่ ทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ เช่น  มไิดก้ าหนดสิง่แลกเปลีย่นทีแ่น่นอน หรอืท าการซือ้ขายหยา่ดว้ยเงือ่นไขที่
เป็นโมฆะ  เช่น ก าหนดเงือ่นไขว่า ตอ้งไม่จ่ายค่าเลีย้งดูใหน้าง ในกรณีทีน่างมคีรรภ ์หรอืท าการดว้ย
เงนิหน่ึงพนับาท โดยมไิดก้ าหนดการช าระทีแ่น่นอน       ดงักล่าวนี้    ถอืว่าคู่สมรสขาดจากการเป็น



[๔๑] 
 

 

สามภีรรยากนัดว้ยสิง่แลกเปลีย่นทีย่ตุธิรรม กล่าวคอื ตามจ านวนอนัควรกบัอตัภาพ และความนิยมของ
ทอ้งถิน่นัน้ๆ 

 
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการซ้ือขายหย่า  มีดงัน้ี 

๑.นางมสีทิธใินตวัของนาง ผูเ้ป็นสามไีม่มสีทิธเิพกิถอนหรอืลม้เลกิขอ้ตกลง     โดยจะคนืสิง่
แลก 

เปลีย่นนัน้ให ้หรอืจะขอคนืด ีหรอืท าการสมรสใหมก่ต็าม นางมสีทิธทิีจ่ะยนิดหีรอืไมย่นิดกีไ็ด้ ฝ่ายสามี
จงึหมดโอกาสใดๆนอกจากนางจะยนิดดีว้ยเท่านัน้ 

๒.การซือ้ขายหยา่นัน้  จะกระท าในช่วงทีส่ตรมีปีระจ าเดอืนหรอืไม่มปีระจ าเดอืนกไ็ด้   ไมถ่อื
เป็นโทษแต่อยา่งใด ผดิกบัการหยา่หรอืตอล๊ากตามปกต ิ  ซึง่ถอืว่าไมอ่นุญาตใหก้ระท าในช่วงทีน่างมี
ประจ า 
เดอืน เพราะจะใหร้ะยะเวลาแห่งอดิดะหต์อ้งเนิ่นนานออกไป 

๓.หญงิทีไ่ดร้บัการขายหย่าแลว้จะไม่มตีอล๊ากอนัใดอกี     เพราะชดัเจนดว้ยการซือ้ขายหยา่แลว้  
กล่าวคอื เป็นการหย่าทีข่าดสิน้แลว้  นางกเ็ป็นคนอื่นทีไ่มอ่นุญาตใหส้ามมีองไดต่้อไปอกี และการอยู่
รว่ม 
กบันางสองต่อสองกเ็ป็นทีต่้องหา้มดว้ย 

 
สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๖ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๖ ดงัน้ี 

๑.ความหมายของการซือ้ขายหยา่ 
๒.เงือ่นไขของสิง่แลกเปลีย่นในการซือ้ขายหย่า 
๓. ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการซือ้ขายหยา่   

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๖ 

๑.การซือ้ขายหย่า หมายถงึอะไร? 
๒.เงือ่นไขของสิง่แลกเปลีย่นในการซือ้ขายหย่ามกีารก าหนดไวอ้ย่างไร? 
๓. ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการซือ้ขายหยา่มกีีร่ปูแบบ  

 
 

บทท่ี ๑๗ 
การหย่าท่ีผกูพนัไว้กบัส่ิงอ่ืน 

  เรารูจ้กักนัในนามของ ตะลกี  คอืขอ้ผกูพนัหรอืเงือ่นไข มฮีาดษิยนืยนัไวว้่า   “ศรทัธาชน
ทัง้หลายนัน้ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีพ่วกเขาก าหนดไว”้เนื่องจากภรรยาบางคนท าในสิง่ทีส่ามไีมช่อบ แต่
สามไีมอ่ยากหยา่   สามจีงึผูกพนัการหย่าไวก้บัการกระท าของภรรยาทีส่ามไีม่ชอบ   กล่าวคอื ถา้ภรรยา
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ท า กถ็อืว่าตกตอล๊าก ถา้ไม่ท ากไ็มต่ก หมายถงึ ไดม้อบอ านาจการหยา่ใหเ้ป็นของภรรยา ซึง่เธออาจ
เลอืกไดต้ามความพอใจ จงึเป็นทีเ่ขา้ใจไดว้่า  การตอล๊ากทีม่ตีะลกี (เงือ่นไข)นี้ ไม่อนุญาตใหค้นืค า 

เช่น สามกีล่าวว่า  “หากตะวนัขึน้ ฉนัหย่าเธอ”    “หากเธอเขา้บา้น ฉนัหยา่เธอ” 

หรอื “ถา้เธอขึน้รถคนัเดยีวกบั นาย ก.เธอกบัฉนัขาดกนั ๓ ตอล๊าก” 

หรอื “ถา้หากฉนัเขา้บา้นหลงันี้ เธอกบัฉนัขาดกนั ๑ ตอลาก” แต่หากสามเีขา้บา้นหลงันัน้ 

โดยลมืหรอืถูกบงัคบัใหเ้ขา้ไป กไ็ม่ขาดกบัภรรยา ๑ ตอล๊าก” 

 
ตวัอย่างการของการหย่าท่ีผกูพนัไว้กบัส่ิงอ่ืน 

๑.สามกีล่าวกบัภรรยาว่า  “เธอตกตอล๊าก หาก เธอตอ้งการ”     ในกรณนีี้ การตกตอล๊ากเป็น
สทิธขิองฝ่ายหญงิตราบเท่าทีส่นทนากนัอยู่         หมายถงึ หากยงัอยูใ่นช่วงเจรจากนั หากฝ่ายหญงิมไิด้
สนองขอ้เสนอในช่วงนัน้ แต่ไปสนองในช่วงอื่นหลงัจากเจรจาเรือ่งนี้กนัแลว้ ไมถ่อืว่าตกตอล๊าก เพราะ
ค าเสนอของฝ่ายชาย ตอ้งการค าตอบทีเ่ป็นปัจจบุนั 

แต่หากกล่าวว่า  “เธอตกตอล๊าก เมือ่ เธอตอ้งการ”    หมายถงึเมือ่ใดกไ็ดท้ีเ่ธอตอ้งการ ใน
กรณนีี้ตกตอล๊าก ไมว่่าฝ่ายหญงิตอ้งการเมือ่ใด ไมว่่าจะอยูใ่นช่วงของการเจรจากนัหรอืไมก่ต็าม เพราะ
ค าเสนอของฝ่ายชาย มไิดต้อ้งการค าสนองจากฝ่ายหญงิทีเ่ป็นปัจจบุนั 

๒.สามกีล่าวแก่ภรรยาว่า    “หากเธอเขา้ไปในบา้นหรอืพดูกบันาย ก. เธอตกตอล๊าก”    ถอืว่า
ตกตอล๊าก เมือ่ฝ่ายหญงิท าอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงักล่าวแลว้ หากกล่าวว่า “เธอตกตอล๊ากเมือ่เธอเขา้ไป
ในบา้นและพดูกบันาย ก.ถอืว่าตกตอล๊าก เมือ่เขา้ไปในบา้น   และพดูกบันาย ก. แต่ไมต่กเมือ่เขา้ไปใน
บา้น หรอืพดูกบันาย ก. เพราะค าว่า “และ”หมายถงึรวมลกัษณะทัง้สอง ผดิกบัค าว่า “หรอื” ดงักล่าว
แลว้ 

๓.สามกีล่าวกบัภรรยาว่า  “หากเธอเหน็นาย ก.เธอตกตอล๊าก”  แลว้ภรรยากไ็ปเหน็นาย ก.จะ
อยูใ่นสภาพยงัมชีวีติอยูห่รอืตายไปแลว้หรอือวยัวะบางส่วนของนาย ก.เท่านัน้กถ็อืว่าตกตอล๊าก 

๔.สามกีล่าวกบัภรรยาว่า      “หากวนัพรุง่นี้เธอไมถ่อืบวช เธอตกตอล๊าก”    แลว้วนัรุง่ขึน้ เธอ
กม็ปีระจ าเดอืนเป็นเหตุใหเ้ธอบวชไมไ่ด้ ในกรณนีี้นกัวชิาการมสีองทศันะบา้งว่า ตกตอล๊ากและบา้งว่า
ไมต่ก 
ตอล๊ากโดยเทยีบมาจากผูท้ีถู่กบงัคบั 

๕.สามพีดูกบัภรรยาว่า “หากฉนัท าใหเ้ธอโกรธ เธอตกตอล๊าก”  แลว้สามกีไ็ดเ้ฆีย่นตลีกูของ
นาง ถอืว่านางตอตอล๊าก แมว้่าการเฆีย่นดงักล่าวนัน้เพื่อการตกัเตอืนกต็าม เพราะโดยปกตแิลว้กเ็ป็น
เหตุท าใหน้างโกรธ 

๖.สามพีดูกบัภรรยาว่า “หากเธอหวิในช่วงทีอ่ยูก่บัฉนั แมเ้พยีงวนัเดยีว เธอตกตอล๊าก” ไมถ่อื
ว่าตกตอล๊ากเพราะเธอถอืบวช 
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การหย่าสามตอลากด้วยการกล่าวเพียงครัง้เดียว 

หากสามกีล่าวกบัภรรยาว่า  “ฉนัอยา่เธอสามตอล๊าก”   ถอืว่าตกสามตอล๊าก แต่หากกล่าวว่า 
ฉนัหยา่เธอ โดยนึกในใจว่าสองตอล๊าก หรอืสามตอล๊าก กใ็หพ้จิารณาตามทีน่ึกในใจ   เพราะฮาดษิที่
เกีย่วกบัรกุานะหซ์ึง่ท่านนาบศีอ็ลฯไดก้ล่าวเชงิสาบานแก่เขาว่า“สาบานต่ออลัลอฮไ์ดห้รอืไมว่่าท่านนึก
ในใจเพยีงครัง้เดยีว” 

ดงักล่าวนี้ทศันะของนกัวชิาการส่วนใหญ่   บรรดาศอฮาบะหแ์ละผูน้ ามสัฮบัทัง้สี่  โดยมหีลกัฐาน
ประกอบดงันี้       อลักุรอ่านความว่า “หากตอล๊ากนาง (คอืตอล๊ากครัง้ทีส่าม) กไ็มเ่ป็นทีฮ่าลา้ลแก่สามี
อกี จนกว่านางจะไปแต่งงาน (โดยรว่มหลบันอนกนัดว้ย) กบัสามคีนอืน่จากสามเีดมิ”  (ซเูราะหบ์ากอ
เราะห ์๒๓๐)และโองการทีว่่า ความว่า “การหยา่ทีส่ามารถคนืดกีนัได้(มรูอจอะห)์ไดน้ัน้ มเีพยีงสอง
ครัง้” 
 (ซเูราะหบ์ากอเราะห ์๒๒๙) 

อบินูอูมรั(รด.)  ไดก้ล่าวแก่ท่านรอซลูศอ็ลฯในเรือ่งตอล๊ากทีเ่กีย่วกบัภรรยาของเขาว่า  ความ
ว่า “ท่านไมรู่ด้อกหรอื    หากฉนัหย่าภรรยาสามตอลากนัน้จะเป็นทีอ่นุญาต(ฮาลา้ล)    ใหฉ้นัคนืดกีบั
นางอกีหรอื” ท่านรอซลูศอ็ลฯกล่าวว่า “ไม่ นางขาดสิ้นอยา่งชดัเจนจากท่านแลว้และกเ็ป็นมะซยีตั
ดว้ย” (รายงายโดย ดารกุุฎนีย)์ 

 จากอุบาดะหบ์นิซอมติกล่าวว่า  “ลุงของฉนัไดห้ยา่ภรรยาหนึง่พนัครัง้” แลว้ฉนัไปถามท่านนา
บ ี

ศอ็ลฯถงึการหยา่ดงักล่าว    ท่านตอบว่า “ ลุงของท่านไมไ้ดก้ลวัอลัลอฮส์ามตอล๊ากนัน้เป็นของเขา ส่วน
ทีเ่หลอืนัน้เป็นการละเมดิขอบเขต     และเป็นอธรรมซึง่พระองคอ์ลัลอฮจ์ะลงโทษหรอืไม่       เป็นสทิธิ
แห่งพระองค”์(ปรากฏในบนัทกึของอบัดุรรอซ๊าก) 

และจากสาสน์ของอูมรัถงึอาบมีซูา อลัอชัอารยีว์่า “ใครกล่าวแก่ภรรยาว่าเธอตกสามตอล๊าก นัน่
คอืสามตอล๊าก” (เล่าโดยอะบนูาอมี) 

 
ความจ าเป็นท่ีต้องให้แก่สตรี ท่ีอยู่ในระหว่างอิดดะหส์ตรีท่ีถกูหย่านัน้ มีหลายประเภท 

๑.รอจอยีะห ์การหยา่หนึ่ง หรอืสองตอล๊าก สตรทีีถู่กสามหียา่ ซึง่สามยีงัมโีอกาสทีจ่ะคนืดไีด ้

โดยสทิธขิองสามใีนกรณนีี้คอื  สามตีอ้งจา่ยนาฟาเกาะห์ (ปัจจจยัยงัชพี) และซุกนา (ทีอ่ยูอ่าศยั)แก่
นาง 

๒.บาเอน้ คอืการหย่าทีห่มดโอกาสต่อการทีจ่ะคนืดกีนัได้  คอืสตรทีีถู่กหยา่สามตอลากในกรณี
นี้ หากสบืเนื่องมาจากภรรยาขายหย่าหรอืการซือ้ขายหยา่หรอืหยา่สามตอลา้ก       สามจี าเป็นตอ้งใหท้ี่
อยูอ่าศยัแก่นาง ไมว่่านางจะมคีรรภห์รอืไมก่ต็าม และหากสตรนีัน้อยูใ่นช่วงของอดิดะห ์อนัเน่ืองมาจาก
สามตีาย กจ็ าเป็นตอ้งใหท้ีอ่ยูอ่าศยัแก่นาง    ดงัท่านนาบศีอ็ลฯ ไดก้ล่าวแก่ฟารอีะหบ์ุตรของมาลกิ ซึง่
สามถีูกฆ่าตายว่า “เธอจงอยูใ่นบา้นของเธอ” 
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๓.หากสตรทีีถู่กหยา่ อนัเน่ืองมาจากเป็นผูท้รยศต่อสาม ีกไ็มจ่ าเป็นตอ้งใหท้ีอ่ยูอ่าศยั หรอื
ปัจจยัยงัชพีแต่อยา่งใด เพราะแมจ้ะไมห่ยา่เธอกไ็ม่จ าเป็นตอ้งจา่ยปัจจยัยงัชพีหรอืใหท้ีอ่ยูอ่าศยัอยูแ่ลว้ 

ดงักล่าวนี้เป็นทศันะของกอฎฮีเูซน 

    สรปุเน้ือหาบทท่ี ๑๗ 

-ผูเ้ข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจจากบทท่ี ๑๗ ดงัน้ี 

๑.การหยา่ทีผ่กูพนัไวก้บัสิง่อื่น 
๒.การหย่าสามตอลากดว้ยการกล่าวเพยีงครัง้เดยีว 
๓. ประเภทของอดิดะห ์

 
ค าถามท้ายบทท่ี ๑๗ 

๑.การหยา่ทีผ่กูพนัไวก้บัสิง่อื่นมขีอ้ก าหนดไวอ้ยา่งไร? 
๒.การหย่าสามตอลากดว้ยการกล่าวเพยีงครัง้เดยีวมผีลลพัทอ์ยา่งไร? 
๓. อดิดะห ์มกีีป่ระเภทอะไรบา้ง? 
 

บทท่ี ๑๘ 
ละหมาด ๕ เวลา 

การละหมาด หรอืการนมสัการพระเจา้คอืการแสดงความเคารพต่อพระเจา้   เป็นการปฏบิตัเิพื่อ
แสดงความภกัดต่ีอพระเจา้    การส ารวมจติระลกึถงึพระเจา้   การละหมาดเป็นการขดัเกลาจติใหส้ะอาด
บรสิุทธิอ์ยูต่ลอดเวลา   นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้งพลงัใหเ้ขม้แขง็  การส ารวมจติหรอืการท าสมาธเิพื่อมิ
ใหจ้ติใจวอกแวกไปในเรือ่งต่างๆ เป็นภาวะทีจ่ติใจไดเ้ขา้ไปสมัผสักบัความเป็นเอกภาพกบัพระเจา้ ท าให้
จติสงบ  ตัง้มัน่  อดทน  ผูท้ีม่คีวามทุกขแ์ละประสบปัญหาชวีติในดา้นต่างๆ การละหมาดเป็นเครือ่งช่วย
ทีด่ทีีสุ่ด   ทัง้ยงัฝึกตนเองใหต้รงต่อเวลา   มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที ่ใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิัย รกัษาความ
สะอาด และยงัเป็นการบรหิารรา่งกายอย่างดยีิง่ หากเป็นการละหมาดรวม ยงัเป็นการแสดงออกถงึความ
สามคัคพีรอ้มเพรยีง ความเสมอภาคและภราดรภาพอกีดว้ยการท าละหมาด  เป็นกจิทีต่อ้งท าเป็นประจ า
ในหลายวาระ คอื 
   1. รอบวนั ผูเ้ป็นมสุลมิจะต้องท าละหมาดวนัละ 5 เวลา คอื 
                1.1 เวลาย ่ารุง่      เรยีกว่า ละหมาดฟัรฎูซุบหฺ     ปฏบิตั ิ2 รอ็กอะฮ ์
                1.2 เวลากลางวนั  เรยีกว่า ละหมาดฟัรฎูดุฮฺรอฺิ    ปฏบิตั ิ4 รอ็กอะฮ ์
                1.3 เวลาเยน็       เรยีกว่า ละหมาดฟัรฎูอสัร ิ     ปฏบิตั ิ4 รอ็กอะฮ ์
                1.4 เวลาพลบค ่า  เรยีกว่า ละหมาดฟัรฎูมฆัรบิ    ปฏบิตั ิ3 รอ็กอะฮ 
                1.5 เวลากลางคนื เรยีกว่า ละหมาดฟัรฎูอชิาอ์     ปฏบิตั ิ4 รอ็กอะฮ ์
     2. รอบสปัดาห ์ใหร้วมท ากนัในวนัศุกร ์ณ มสัยดิสถาน จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์
          3. รอบปี ในรอบปีหนึ่งใหทุ้กคนมาปฏบิตักิารละหมาด ณ มสัยดิหรอืสถานชุมนุมซึง่ม ี2 ครัง้(ซึง่
เป็นภารกจิทีเ่ป็นซนูตั) คอื 
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                3.1ละหมาดเมือ่สิน้เดอืนถอืศลีอด(อดีุลพฏิร)์ซึง่เรยีกว่า"วนัออกบวช"จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์
                3.2 ละหมาดในวนัเชอืดสตัวพ์ลทีาน เนื่องในเทศกาลฮจัญ์(อดีุลอฏัฮา)   ซึง่เรยีกว่า "วนั
ออกฮจัญ"์จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์
      4. ตามเหตุการณ์ เมือ่เกดิเหตุการณ์บางประการใหล้ะหมาดดว้ย เช่น 
        4.1ละหมาดขอพรแก่ผูต้ายก่อนน าไปฝัง เรยีกว่า "ละหมาดญะนาซะฮ"์ 
              4.2ละหมาดขอฝน ในยามแหง้แลง้ เรยีกว่า "ละหมาดอสิตสิกออ"์ 
              4.3ละหมาดในกลางคนืของเดอืนถอืศลีอดจ านวน20รอ็กอะฮเ์รยีกว่า"ละหมาดตะรอวหี"์ 
              4.4ละหมาดระลกึถงึพระเจา้ เมื่อเกดิผดิปกตทิางธรรมชาต ิคอื 
                 4.4.1 เมือ่เกดิจนัทรุปราคา เรยีกว่า "คซูฟุูลกอมรั" จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์
                 4.4.2 เมือ่เกดิสุรยิุปราคา เรยีกว่า  "กุซฟุูซซมัซ"ิ  จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์
               4.5 ท าละหมาดขอต่อพระเจา้   ใหช้ีท้างเลอืกในการประกอบการงานทีต่วัเอง ตดัสนิใจ
ไมไ่ด ้เรยีกว่า ละหมาด "อสิตคิอเราะห"์ จ านวน 2 รอ็กอะฮ ์

นอกจากทีก่ล่าวไวน้ี้แลว้ยงัมลีะหมาดอื่นๆอกีซึง่ปรากฏในต าราศาสนาโดยตรงและการละหมาด 
ยงัส่งเสรมิใหก้ระท า   โดยไมต่อ้งรอวาระและเหตุการณ์ต่างๆ      ดงักล่าวทีเ่ป็นการกระท าโดยไมต่อ้งมี
เงือ่นไข ท าเมือ่ระลกึถงึพระเจา้ จ านวนกระท าครัง้ละ 2  รอ็กอะฮ ์ และท าไดเ้รือ่ยไป   เรยีกว่า ละหมาด 
"สนตัมตุลกั" 
               การปฏิบติัละหมาด  ใหเ้ริม่ดว้ยการช าระรา่งกายใหส้ะอาด  และอาบน ้าละหมาดซึง่มฟัีรด ู
6 ประการดงันี้    

1)ใหเ้หนียตขณะเอาน ้าลา้งส่วนหน่ึงส่วนใดของเขตหน้า ค าอ่านน าการอาบน ้าละหมาดสุนตั 
ใหอ่้านว่า “นะวยัตลุวฎูุอะฟัรฎ่อนอะลยัยาล้ิลลาฮิตาอาลา” ใหเ้หนียตว่า“ข้าพเจ้าอาบน ้าละหมาด 
ซ่ึงเป็นฟัรดเูหนือข้าพเจ้า ล้ิลลาฮิตะอาลา” 

2)ลา้งหน้าใหท้ัว่เขตหน้า คอื ตัง้แต่ชายผม หน้าผาก จนถงึ   ใตค้าง และระหว่าง 
ติง่หทูัง้สอง 

3)ลา้งมอืทัง้สองขา้งใหท้ัว่ ตลอดจนถงึขอ้ศอกทัง้สอง 
4)เอาน ้าเชด็บางส่วนของเขตศรีษะ 
5)ลา้งเทา้ทัง้สองขา้งใหท้ัว่จนถงึตาตุ่มทัง้สอง 
6)ตอ้งเรยีงล าดบัจากขอ้ 1 ถงึขอ้ 5 

วิธีอาบน ้าละหมาดให้ปฏิบติัดงัน้ี 
 ٌِ ْٞ ِح ِِ اىشَّ ْحَ ٌِ هللاِ اىشَّ ٌِ    และ        بِْس ْٞ ِج ُِ اىشَّ َْٞطب َِ اىشَّ ٍِ رُ بِبهللِ  ْ٘    ใหอ่้าน.1  أَُػ

พรอ้มกบัลา้งมอืทัง้สองขา้ง ตลอดจนถงึขอ้มอืใหท้ัว่ 

 
 
2.เอาน ้าบว้นปาก พรอ้มกบัสดูน ้าเขา้จมกูแลว้สัง่ออก สามครัง้ 
3.ลา้งหน้าใหท้ัว่เขตของใบหน้า(ตัง้แต่ชายผมทีห่น้าผากจน 
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ถงึใตค้างและระหว่างติง่หูทัง้สองขา้ง) สุนตัใหอ่้านน าดงันี้ 
 
 
َّٜ هللِ حَؼَبىَٚ ب َػيَ َء فَْشض  ْ٘ ُض ُ٘ ُْٝج اْى َ٘ َّ 

  อ่านว่า “นะวยัตุลวุฎูอะฟัรฎ่อนอะลยัยาลิล้ลาฮติะอาลา”ตอ้งนึกในใจว่า “ขา้พเจา้อาบน ้าละหมาด ซึง่
เป็นฟัรดเูหนือขา้พเจา้ลิล้ลาฮติะอาลา” ใหน้ึกเมือ่เอาน ้าถูกหน้าและสุนตัใหล้า้ง 3 ครัง้ 
    
4.ลา้งมอืทัง้สองขา้งถงึขอ้ศอกทัง้สองจนทัว่ใหท้ าขา้งขวาก่อน 
  ขา้งซา้ยและสุนตัใหล้า้ง 3 ครัง้ 
 

 
 
 
5.เอาน ้าเชด็บางส่วนของเขตศรีษะ ทีด่คีวรใหท้ัว่ศรีษะ  และสุนตั 
  ใหเ้ชด็ 3 ครัง้ 

 
 
6.เอาน ้าเชด็หทูัง้สองขา้งใหท้ัว่ทัง้ดา้นหน้า และดา้นหลงัและ 
  สุนตัใหเ้ชด็ 3 ครัง้ 

 
 
 
7.ลา้งเทา้ทัง้สองตลอดจนถงึตาตุ่ม ใหท้ าขา้งขวาก่อนขา้งซา้ย  และ 
  สุนตัใหล้า้ง 3 ครัง้ 
 
 
 
 

เม่ือเสรจ็จากการอาบน ้าละหมาดแล้วใหส้วมเสือ้ผา้ทีส่ะอาดและปิดอวยัวะสงวน  โดยผูช้าย
ตอ้งปิดระหว่างสะดอืกบัหวัเขา่    ส่วนผูห้ญงิปิดทัง้ร่างยกเวน้ใบหน้าและฝ่ามอื แลว้หนัหน้าไปทาง"กบิ
ละฮ"์ ดว้ยจติใจอนัสงบ มสีมาธแิละมุง่ต่อพระเจา้ แลว้ปฏบิตัิตามวธิลีะหมาดดงันี้ ดงันี้ 
      

    1.ยืนตรงหนัหน้าไปทางกิบละหเ์ท้าห่างกันประมาณหนึ่งคืบ ตาดู 
ตรงไปที่ซูหยูด  ส ารวมจติมุง่ตรงต่ออลัลอฮ. 
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       2.ตกับีร่อตุ้ลเอ๊ียะห์รอมยกมือทัง้สองโดยแบฝ่ามือไป ข้างหน้านิ้วห่าง
กันพอควร  ให ้ ปลายนิ้วชีไ้ดร้ะดบักบัใบหเูบือ้งบน หวัแมม่อืไดร้ะดบักบัใบหเูบือ้ง
ล่าง แลว้กล่าวว่า      “อลัลอฮุอกับรั”          ُاهلَلُ أَْمبَش พรอ้มกบันึกในใจว่า 
“ขา้พเจา้ละหมาดฟัรด ู....... ลิล้ลาฮติะอาลา” แลว้ลดมอืทัง้สองมาวางทีใ่ตอ้ก 
เหนือสะดอื โดยเอาขอ้มอืขวาจบัขอ้มอืซา้ย 
 

3.อ่านดอุาออิ์ฟติตะห ์
ْٙ  اهلَلُ  َٚ ِىيَِّز ِٖ ْج َٗ ُج  ْٖ جَّ َٗ ْٞال   أَِص َّٗ َُ هللاِ بُْنَشة   ُسْبَحب َٗ ا   ْٞش  ِ َمِث ذُ لِِلّ َْ اْىَح َٗ ا   ْٞش  أَْمبَُش َمبِ

 َٛ َ ْحٞب ٍَ َٗ  ْٜ ُُّسِن َٗ  ْٜ َُّ َصالَحِ َِ إِ ْٞ ْشِشِم َُ َِ اْى ٍِ  َ ب أَّب ٍَ َّٗ ب   َ ْسِي ٍُ ْٞف ب  ِْ اأْلَْسَض َح َٗ اِث  َ٘ فََطَشاىسََّ

 ِ ْٜ لِِلّ بحِ ََ ٍَ َٗ َِ ْٞ َِ ْسِي َُ َِ اْى ٍِ أَّبَ  َٗ ْشُث  ٍِ ُ بِزِىَل أ َٗ َْٝل ىَُٔ  َِ الََشِش ْٞ َِ   َسّةِ اْىؼَبىَ
อ่านว่า “อลัลอฮุอกับรักะบรีอ  วลัฮมัดุลิล้ลาฮกิะซรีอ วะสุบฮานลัลอฮบิุกรอ
เตาวะอะสลีาวจัยะหตุ์วจัฮยีาลิล้ลาซฟีาตอรอสสามาวาตวิลัอรัด ์ฮะนีฟัมมสุลิ
เมาวะมาอะนะมนิลัมชุรกินี อิน่นะสอลาตวิะนุซุก ี วะมะหย์ายา วะมะมาตี
ลิล้ลาฮริอ๊บบลิอาลามนี ละชารกีะลาฮวูะบซิาลกิะอุมริตุ วะอานามนิลัมสุลมินี  
เสรจ็แลว้อ่าน อา้อูซุบิ้ลลาห ์... บสิมิล้ลาห ์... อลัฮมัดุลิ้ลลาห ์... จนจบ และ
อ่านซเูราะห ์
 
 
 

 
4.รู่กวัะอ ์    ก้มเอามอื ทา้วเขา่ ศรีษะเสมอหลงั และหยดุนิ่งครูห่นึ่งพรอ้ม
กบัอ่าน   َٜ َُ َسبِّ ُسْبَحب  ِٓ ِذ َْ ِبَح َٗ  ٌِ ْٞ  ครัง้ 3   اْىؼَِظ

  อ่านว่า   “สุบฮานะรอ๊บ บยิลัอะซมีวิะบฮิมัดหิ.” 

 
 
    5. เอ๊ียะติดาล   เงยศรีษะจากรูก่วัะอ ์มายนืตรงและอ่าน 

غَ  َِ ِْ  هللاُ  َس َِ ذَُٓ          ىَ َِ  ”.อ่านว่า “สะมอิลัลอฮุลมินัฮะมดิ๊ะห  َح
       พรอ้มกบัยกมอืขึน้ เมื่อตวัตรงใหอ่้าน    َ ب ذُ  ىَلَ  َسبَّْ َْ اْىَح  
       อ่านว่า “รอ๊บบะนาละกลัฮมัดุ” และลดมอืลง 
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    6.ซูหยดู  ลดตวัลงมาคุกเขา่ เอาฝ่ามอืวางบนพืน้ นิ้วมอืเหยยีด ตรงไปทาง 
    กบิละห ์แลว้กม้ใหห้น้าผากและจมกูวางบนพืน้ ทอ้งนิ้วเทา้ยนัพืน้ หยดุนิ่ง 
   ครูห่นึ่งพรอ้มกบัอ่าน   ِٓ ِذ َْ ِبَح َٗ  َٚ َٜ اأْلَْػي َُ َسبِّ ครัง้ อ่านว่า“สุบฮา 3   ُسْبَحب
นะ 

     รอ๊บบยิลัอะอ.ลา วะบฮิมัดหิ.” 
7.นัง่ระหว่างสองซูหยดู คอืเงยศรีษะมานัง่ ใหต้วัตรงหยดุนิ่ง ครูห่นึ่ง เอา
ตาตุ่มในเทา้ซา้ยรองกน้ทอ้งนิ้วเทา้ขวายนัพืน้ ฝ่ามอืวางบนขาอ่อนแลว้อ่าน  

 ْٜ ِْ اْسُصْق َٗ   ْٜ اْسفَْؼِْ َٗ  ْٜ ِْ َْ اْسَح َٗ  ْٜ اْػُف َسّةِ اْغِفْشِى َٗ  ْٜ َػبفِِْ َٗ  ْٜ ِّ ِذ ْٕ ا َٗ
 ْٜ  َػِّْ
อ่านว่า “รอ๊บบฆิฟิรล ีวรัฮมันี วรัฟะอ.นี วรัซุกนี วะห.ดนิี วะอาฟินี วะฟุอนันี” 
 

 
 

 
8.ซูหยดูครัง้ท่ีสอง     ท าและอ่านเช่นเดยีวกบัซหูยดูครัง้ทีห่นึ่ง 
 
 

 
         9.ลุกข้ึนจากซูหยดู  มายนืตรงตามภาพนี้ เพื่อท ารอ่กาอตัที่ 
          สองต่อไป 
 
 
 
 

 
10.นัง่ตะซะหฮ์ดุครัง้แรก เช่นเดยีวกบันัง่ระหว่างสองซูหยดู  แต่ตอ้งก ามอืขวานอกจากนิ้วชี ้แลว้
อ่านตะซะหฮ์ุด  

بَ  َٗ تُ هللاِ  ََ َسْح َٗ  ُّٜ َ اىَّْبِ ب َْٞل أَُّٖٝ ًُ َػيَ ِّٞببَُث هللِ   اَىسَّالَ اُث اىّطِ َ٘ يَ ببََسمبَُث اىصَّ َُ َُّث اْى    َشَمبحُُٔ اىخَِّحٞب
 َٚ َػي َٗ ْْٞبَ  ًُ َػيَ ُه هللاِ اَىسَّالَ ْ٘ ُس ذ ا سَّ ََّ َح ٍُ  َُّ ذُ أَ َٖ أَْش َٗ ُْ الَ إِىَٔ إاِلَّ هللاُ  ذُ أَ َٖ َِ  أَْش ْٞ بِىِح  ِػببَِد هللاِ اىصَّ

ذٍ  ََّ َح ٍُ َ َٚ  َسِِّٞذّب ٌَّ َصّوِ َػي ُٖ  .اَىيّ



[๔๙] 
 

 

อ่านว่า "อตัตะฮยีาตุลมบูารอกาตุสซอลาตุตตอยยบิาตุลลิลาฮ.   อสัสะลามอุาลยักะอยัยฮุนันะบียุ้วะ
เราห.มะตุลลอฮวิะบะรอกาตุฮ    อสัสะลามอุาลยันาวะอะลาอบิาดลิลาฮซิซอลฮินี อชัฮะดุอลัลาอลิา
ฮะอลิลลัลอฮุ    วะอชัฮะดุอนันะมฮุมัมะดรั 
รอซลูุลลอฮ.  อลัลอฮุมมะซอลลอิะลาสยัยดินิามฮุ ามดั” 

 
 

             11.ลุกข้ึนยืนตรง  เหมอืนร่อกาอตั  ทีห่นึ่งและทีส่อง  แลว้ 
           อ่านอลัฮมัดุลิล้ลาหจ์นจบ 
 

 
 
 
 

 
12.นัง่ตะซะหฮ์ดุครัง้สดุท้าย     ในรอ่กาอตัสุดทา้ย  คอื   ใหก้น้ราบกบัพืน้เอาเทา้
ซา้ยสอดไปใตแ้ขง้เทา้ขวา  ปลายนิ้วเทา้ขวายนัพืน้  มอืวางบนขาอ่อน  ก ามอืขวา
นอกจากนิ้วชี ้ อ่านตะฮยีะหค์รัง้แรกจนจบ แลว้อ่าน            ต่อไปอกีดงันี้  
  ٌَ ْٞ ِٕ َٚ آِه َسِِّٞذّبَإِْبَشا َػي َٗ  ٌَ ْٞ ِٕ َٚ َسِِّٞذّبَإِْبَشا َْٞج َػي

ٍذ َمَبَ َصيَّ ََّ َح ٍُ َ َٚ آِه َسِِّٞذّب َػي َٗ
 َٚ ببَِسْك َػي ذٍ  َٗ ََّ َح ٍُ َ ٌَ  َسِِّٞذّب ْٞ ِٕ َٚ َسِِّٞذّبَإِْبَشا ٍذ َمَبَ بَبَسْمَج َػي ََّ َح ٍُ َ َٚ آِه َسِِّٞذّب َػي َٗ 

َِ إَِّّلَ  ْٞ َِ ٌَ ِفٜ اْىؼَبىَ ْٞ ِٕ َٚ آِه َسِِّٞذّبَإِْبَشا َػي ْٞذٌ  َٗ َِ ْٞذٌ  َح ِج ٍَ                 
                            อ่านว่า “วะอะลาอาลสิยัยดินิามฮุมัมดั กะมาส่อลลยัตะอา

ลาสยัยดินิา 
                     อบิรอฮมี วะอะลาอาลสิยัยดินิาอบิรอฮมี วะบารกิอะลาสยัยดินิามฮุมัมดั  
                     วะอะลาอาลสิยัยดินิามุฮมัมดั กะมาบารอ๊กตะอาลาสยัยดินิาอบิรอฮมี 
                     วะอะลาอาลสิยัยดินิาอบิรอฮมี ฟิลอาลามนีะอิน่นะกะฮะมดีุมมะยดี” 

13.ให้สลาม ครัง้ท่ีหน่ึงอ่านว่า  ُت ََ َسْح َٗ  ٌْ ُْٞن ًُ َػيَ هللاِ اَىسَّالَ  
 อ่านว่า “อสัสาลามอุะลยักุมวะเราะหมืะตุลลอฮ.”  พรอ้มกบัผนิหน้าไปทางขวา และ กล่าวอีกครัง้หน่ึง 
เมือ่ผนิหน้าไปทางซา้ย 
 

 
  
 

 
 



[๕๐] 
 

 

 
 
 
 
ประโยชน์ของการท าพิธีละหมาด 
       ประโยชน์ปัจจบุนัทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื เป็นการน้อมตนแก่พระเจา้ทัง้กาย วาจา และใจ ตามแบบอยา่ง
พระศาสดาพระมฮุมัมดั และโองการทีพ่ระเจา้ก าหนดไว ้ส่วนประโยชน์อื่นทีพ่งึไดร้บัมดีงันี้ 
       1. เป็นการช าระจติใจใหส้ะอาดบรสิุทธิอ์ยูต่ลอดเวลา 
        2.เป็นการฝึกสมาธแิละสรา้งพลงัจติใจใหแ้ขม้แขง็ 
        3.เป็นการช่วยแกปั้ญหาชวีติ (ระงบัความทุกขใ์จ) ไดโ้ดยท าจติใจใหส้งบ 
        4เป็นการปลกูฝังนิสยัทีด่หีลายประการ เช่น ตรงต่อเวลา มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ มคีวาม
อดทน การเอาชนะใจตวัเอง สรา้งความสะอาดและความสามคัค ี
        5เป็นวธิกีารบรหิารร่างกายทางออ้ม 
        6เป็นการสรา้งพลงักายใหเ้ขม้แขง็เพื่อสามารถต่อตา้นโรคภยัไดเ้ป็นอยา่งด ี
        7เป็นการลดความตงึเครยีดในหน้าทีก่ารงานเพื่อด าเนินงานต่อไปอกีอยา่งมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 
บทท่ี ๑๙ 

ข้อสอบภาคปฏิบติัของผูเ้ข้าอบรมก่อนนิกะฮ.มีดงัน้ี 
ล าดบัท่ี รายการ หมายเหตุ 

๑. กล่าวกาลีเมาะหช์าฮาดะห ์(กล่าวค าปฏญิาณตน)  คอืกล่าวค าว่า 
ُسْوُل هللاِ             ًدارَّ لَّهللُا َوَأْشهَُدَأنَّ ُمَحمَّ

ِ
ََلَ ا

ِ
َأْشهَُدَأْن َلا  

อ่านว่า  อชัฮาดุอลัลาอลิาฮาอลิ ลลัลอฮ.วาอชัฮาดุอนันามฮูมัมาดรัรอซู
ลุลลอฮ. 
ความหมาย “ขา้พเจา้ขอปฏญิาณตนว่า   ไม่มพีระเจา้อื่นใดทีถู่กกราบ
ไหวโ้ดยเทีย่งแทน้อกจากอลัลอฮ ์ และแทจ้รงินบมีฮู าหมดันัน้เป็นรอ่ซูล้ 
ของอลัลอฮ”์ 
เหตผุลของการยอมรบั  ว่าอลัลอฮ.ทรงมนีัน้ “คอืโลกนี้และสรรพสิง่ที่
ถูกสรา้งทัง้ปวง” 

 

๒. กล่าวอิสตีฆฟัร(ขอลุกโทษต่ออลัลอฮ.)คอืกล่าวค าว่า 
تَْغِفُرهللَا الَْعِظْْيَ  لَْيهِ اكىل َاّلَّ 3َأس ْ

ِ
لَُّهَوالَْحيُّ الْقَيُّْوُم َوَأثُْوُب ا

ِ
ََلَ ا

ِ
    ْي َلا

อ่านว่าอสัตา้ฆฟิรลุลอฮลัอาซมี  อลัลาซลีาอลิาฮาอลิลาฮุวลัฮยัยลุกอ้ย
ยมู วะอาตูบุอลิยัฮ. 
ความหมาย   “ขา้พเจา้ขออภยัโทษกบัอลัลอฮ.ผูท้รงยิง่ใหญ่ผูซ้ึง่ไม่ม ี

 



[๕๑] 
 

 

พระเจา้อื่นใดนอกจากพระองคเ์ท่านัน้ ผูท้รงเป็นทรงด ารงดว้ยพระองค์ 
เอง ขา้พเจา้ขอลุกะโทษต่อพระองค์ 

 
 
 

๓. รกูุ่นอีหม่าน ๖ ประการ 
๑.ตอ้งศรทัธาว่าอลัลอฮ.เป็นเจา้ 
๒.ตอ้งศรทัธาในบรรดามลาอกิะฮ.ของพระองค์ 
๓.ตอ้งศรทัธาในบรรดาคมัภรีข์องพระองค์ 
๔.ตอ้งศรทัธาในบรรดารอ่ซูลของพระองค ์
๕.ตอ้งศรทัธาในวนัสิน้โลก(กยิามตั) 
๖.ตอ้งศรทัธาในการก าหนดสภาวการณ์แห่งความด ี  และความชัว่มา
จากอลัลอฮ.ทัง้สิน้ 

 

๔. รกูุ่นอิสลาม ๕ ประการ 
๑.กล่าว๒ค าปฏญิาณตนดงันี้       

ُسْوُل هللاِ  َأْشهَُدَأنْ      ًدارَّ لَّهللُا َوَأْشهَُدَأنَّ ُمَحمَّ
ِ
ََلَ ا

ِ
َلا อ่านว่าอชัฮาดุอลัลา 

อลิาฮาอลิ ลลัลอฮ. วาอชัฮาดุอนันามฮูมัมาดรัรอซลูุลลอฮ.ความหมาย 
“ขา้พเจา้ขอปฏญิาณตนว่าไมม่พีระเจา้อื่นใดทีถู่กกราบไหวโ้ดยเทีย่งแท้
นอกจากอลัลอฮ ์และแทจ้รงินบมีฮู าหมดันัน้เป็นรอ่ซูล้ของอลัลอฮ์” 
๒.ปฏบิตัลิะหมาดฟัรดวูนัละ ๕ เวลา 
๓.บรจิาคซากาตเมือ่มทีรพัยส์นิครบพกิดั 
๔.ถอืศลีอดในเดอืนรอมาฎอน 
๕.บ าเพญ็ฮจัย ์ณ บยัตลิลาห ์อลั-ฮารอม 

 

๕. รกูุ่นนิกะฮ. ๕ ประการ 
๑.ผูป้กครองฝ่ายหญงิ(ว่าล)ี 
๒.พยานทีม่คีวามยตุธิรรม ๒ คนผูช้าย 
๓.ผูช้าย(เจา้บ่าว) 
๔.ผูห้ญงิ(เจา้สาว) 
๕.ค าเสนอ(อญิาบ)ค าสนอง(กอ้บูล้)  
ค ารบันิกะห. 
ภาษาอาหรบั اِليَْفِِسْ بِ قَ     กอบลิตุนิกาหะฮาลนิฟัซบีซิาลกิ  ِلَ ذَ ِبلُْت ِىاكَََحَ

ภาษามลาย ู  อะกูตะรมีอละห.อะกนันิกะห.ยอ ดางนัอสิกิะห.เวน็ยงัตรั
ซะโบต 
ภาษาไทย “ขา้พเจา้รบันิกะห.ดว้ยเงนิมะฮรั(สนิสอด)ตามทีไ่ดก้ล่าวมา” 

 



[๕๒] 
 

 

 
 
 
 

๖. ฟัรดอูาบน ้าวายิบ ๓ ประการ 
๑.เหนียตในขณะทีน่ ้าถูกส่วนหน่ึงส่วนใดของรา่งกาย     ให้เหนียตว่า 
“ขา้พเจา้อาบน ้ายกฮาดสัใหญ่จากทัง้หมดรา่งกายเพื่ออลัลอฮ.ตาอาลา” 
๒.ใหช้ าระนายสิ(สิง่สกปรก)ออกจากร่างกาย(ถา้ม)ี 
๓.ใหน้ ้าเปียกทัง่ถงึทุกส่วนของรา่งกาย 

 

๗. ส่ิงท่ีวายิบจะต้องอาบน ้า ๖ ประการ 
๑.มอีสุจหิลัง่ออกมาโดยวธิใีดกต็าม 
๒.มกีารรว่มประเวณ(ีมเีพศสมัพนัธ)์ถงึแมว้่าไม่มอีสุจหิลัง่ออกมากต็าม 
๓.ปรากฏมเีลอืดเฮด (เลอืดประจ าเดอืน) 
๔.ปรากฏมเีลอืดนิฟาส(เลอืดหลงัจากการคลอดบุตร) 
๕.การตาย นอกจากการตายชาฮดี 
๖.การคลอดบุตร 

 

๘. ฟัรดกูารอาบน ้าละหมาดมี ๖ ประการ 
๑. ใหเ้หนียตขณะเอาน ้าลา้งส่วนหน่ึงส่วนใดของเขตหน้า    การ
อาบน ้าละหมาดสุนตัใหอ่้านว่า ثََعاىلَ  عَََلَّ للِ  هََويُْت الُْوُضْوَء فَْرًضا    ให้เหนียต
ว่า “ขา้พเจา้อาบน ้าละหมาด ซึง่เป็นฟัรดเูหนือขา้พเจา้ลิล้ลาฮติะอาลา” 
๒.ลา้งหน้าใหท้ัว่เขตหน้า  คอื ตัง้แต่ชายผม หน้าผาก จนถงึ  ใตค้าง 
และระหว่างติง่หูทัง้สอง 
๓.ลา้งมอืทัง้สองขา้งใหท้ัว่ ตลอดจนถงึขอ้ศอกทัง้สอง 
๔.เอาน ้าเชด็บางส่วนของเขตศรีษะ 
๕.ลา้งเทา้ทัง้สองขา้งใหท้ัว่   จนถงึตาตุ่มทัง้สอง 
๖.ตอ้งเรยีงล าดบัจากขอ้ ๑ ถงึขอ้ ๕ 

 

๙. รู่ก่นละหมาดมี 13 ประการ 
๑.เหนียตในขณะทีก่ล่าวตกับรีอ่ตุล้เอีย๊ะหร์อม(เช่นละหมาด ซุหฺร ิกใ็ห้
เหนียตว่าขา้พเจา้ละหมาดฟัรดซุูหฺร ิละหมาดอซัร ิกใ็หเ้หนียตว่า
ขา้พเจา้ละหมาดฟัรดอูซัร ิ ละหมาดมกัรบิกใ็หเ้หนียตว่าขา้พเจา้
ละหมาดฟัรดูมกัรบิ  ละหมาดอซีากใ็หเ้หนียตว่าขา้พเจา้ละหมาดฟัรดอูี
ซาละหมาดซุบฮ ิกใ็หเ้หนียตว่าขา้พเจา้ละหมาดฟัรดซูุบฮ)ิ 
๒. ยืนตรงเท่าท่ีสามารถยืนได้ (หากไมส่ามารถยนืไดก้ใ็หน้ัง่หากไม่
สามารถนัง่ไดก้ใ็หน้อน) 

 



[๕๓] 
 

 

๓. ตกับีร่อตุ้ลเอ๊ียะหร์อม (คอืใหก้ล่าวค าว่า “อลัลอฮอุัก๊บรั”) 
๔. ให้อ่านฟาติฮะห์ (คอื อ่านอลัฮมัดุลิล้ลาห ์จนจบตน้พรอ้มดว้ยบสิ 
มิล้ลาฮริเราะหม์านิรรอ่ฮมี) 

 
 ๕.ก้มรู่กวัะอ ์พรอ้มกบัหยดุนิ่งครูห่นึ่ง  

๖.เงยศีรษะจากรู่กวัะอ ์มายนืตรงพรอ้มกบัหยดุนิ่งครู่หนึ่ง 
๗.ซูหยดู พรอ้มกบัหยดุนิ่งครูห่นึ่ง 
๘.นัง่ระหว่างสองซูหยดู พรอ้มกบัหยดุนิ่งครูห่นึ่ง 
๙.การนัง่ตะซะฮฮ์ดุ ครัง้สุดทา้ย 
๑๐.อ่านตะซะหฮ์ดุ (คอืการอ่านอตัตะฮยีะหค์รัง้สุดทา้ย) 
๑๑.อ่านซ่อละหวาดนบี (เมือ่ตะซะหฮ์ุดครัง้สุดทา้ย) 
๑๒.ให้สลามครัง้ท่ี๑(คอืกล่าวว่าอสัซ่าลามอุา้ลยักุมว่าเราะห์
มา่ตุล้ลอฮ)์ 
๑๓.ให้เรียงตามล าดบั ตัง้แต่ขอ้ ๑ถงึขอ้ ๑๒ ถา้สลบัหรอืเวน้ขอ้หนึ่ง
ขอ้ใด การละหมาดนัน้ ใชไ้ม่ได ้

 

๑๐ ท่องจ าซูเราะห์ฟาติหะฮ.และตะชะฮดุ 
ฟาติหะฮ. 

َ لعَ اْ  ّبِ رَ  للِ دُ مْ حَ لْ بسم هللا الرمحن الرحْي اَ  ْْيِ حِ الرَّ  نِ مْحَ لرَّ اَ  ْيَ مِ ال  

َ  ِلِ ماَ  َ  كَ ّيَّ اِ  نِ يْ الِّ  مِ وْ ي َ   كَ ّيَّ اِ وَ  دُ بُ عْ ه تَِقْْيَ  ْيُ عِ تَ س ْ و اَط الُْمس ْ َ ِاْهِدََنالّّصِ  

اَط  ِّْيَ أٓميِِصَ ال ْم َوَلالضَّ ْم  غَْْيِالَْمْغُضْوِب عَلَْْيِ ْيَن َاهَْعْمَت عَلَْْيِ ِ اّلَّ  

ค าอ่าน บสิมลิลาฮริเราะหม์านีรรอฮมี * อลัฮมัดุลิล้ลาฮริ๊อบบลิอาลามนี 
*อรัเราะหม์านีรรอฮมี * มาลกิเิยามดิดนี*อีย้ากานะอ.บุดุวาอีย้ากะนสัตา
อนี*อหิ.ดนิสัสริอตอ้ลมสุตะกมี* สรีอตอ้ลลาซนีาอนัอมัตะอาลยัฮมิ* ฆยั 
รลิมา้ฆฎูบอิะลยัฮมิวาลฎัฎอ้ลลนี * อามนี 
ตะชะฮดุ 

َا اليَِّبُّ ا اَلُم عَلَْيَك َأُّيُّ بَاُت لِل   َالسَّ ّيِ لََواُت الّطِ لتَِّحياَُّت الُْمبَاَراكَُت الصَّ  

اَلُم عَلَْييَا َوعَََل ِعباَ  اِلِحْيَ  َأْشهَُد َأْن َوَرمْحَُة هللِا َوبََراَكثُُه   َالسَّ ِد هللِا الصَّ

ُسْوُل هللِا َاللّهُمَّ َصلِّ  ًدا رَّ لَّ هللُا َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ
ِ
ََل ا

ِ
 عَََل  َل ا

ٍد. ِدََنُمَحمَّ ّيِ  س َ
ค าอ่าน "อตัตะฮยีาตุลมบูารอกาตุสซอลาวาตุตตอยยบิาตุลลิลาฮ. 
อสัสะลามอุาลยักะอยัยฮุนันะบีย้วุะเราห.มะตุลลอฮวิะบะรอกาตุฮ   
อสัสะลามอุาลยันาวะอะลาอบิาดลิลาฮซิซอลฮินี     อชัฮะดุอลัลาอลิา
ฮะอลิลลัลอฮ.  วะอชัฮะดุอนันะมุฮมัมะดรัรอซลูุลลอฮ.   อลัลอฮุมมะ

 



[๕๔] 
 

 

ซอลลอิะลาสยัยดินิามุฮ ามดั  วะอะลาอาลสียัยดินิามฮุมัมดั" 
 

ٗإىٞٔ اىَشجغ ٗاىَآة ٗهللا أػيٌ ببىص٘اة  
ถาม-ตอบ ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองครอบครวั โดยส านักจฬุาราชมนตรี 

ถาม   พ่อ ไมส่นใจ จะเป็นวะล ีนิกะฮล์กูสาว ของตน เพราะมเีรือ่งโกรธเคอืง กบัภรรยา ใครจะท าหน้าที ่
เป็น วะลนีิกะฮ ์ผูห้ญงิคนนัน้ และมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะท าการนิกะฮก์นัได้? 
ตอบ   ตามหลกัการเมือ่ฝ่ายชาย มคีวามเหมาะสม กบั ฝ่ายหญงิ และลกูสาว ไดไ้ปขอใหพ้่อมาเป็นวะล ี
ในการนิกะฮ ์ พ่อไมย่อมมาเป็น วะล ีหรอืไปขออกีครัง้ทีส่อง พ่อกย็งัไมย่อมมาเป็น วะล ีอกี การกระท า
ของพ่อนี้ จะเรยีกว่าเป็นการไมย่อมใหว้ะล ีหรอื ภาษามาลาย ู เรยีกว่า (อางนั) โดยการตดัสนิของ กอด ี
ในกรณนีี้ กอด ีหรอื มฮูกักมั     จะเป็นผูท้ าการนิกะอ ์แลว้แต่กรณ ีและถา้หากพ่อไมย่อมไปเป็นวะล ีใน
ครัง้ทีส่าม พ่อจะกลายเป็นคน ฟาซกิ  (เป็นคนละเมดิบญัญตัศิาสนา) โดยการตดัสนิของ กอด ีจะยา้ยไป
ยงั วะล ีทีอ่ยูใ่นล าดบัรองลงไปทีเ่รยีกว่า    วะลอีบัอดั      ส าหรบัเรือ่งการไมย่อมใหว้ะลนีี้ ตอ้งผ่านการ
พจิารณาของ กอด ีทุกกรณ ีจะตดัสนิกนัเองไมไ่ด ้
 
ถาม คนหนึง่เอาลกูผูห้ญงิของน้องชาย มาเลี้ยง ตัง้แต่เริม่คลอดแลว้ เดก็กร็ูว้่าพีช่ายของพ่อเป็นพ่อบดันี้ 
เดก็ผูห้ญงิคนนี้ จะแต่งงานแลว้ถามว่าใครจะเป็น  วะลใีนการแต่งงาน และน้องชายซึง่เป็นพ่อแทข้องเดก็
คนนี้ กเ็ป็นคนขีเ้หลา้ ไมถ่อืศลีอด ไมล่ะหมาด ส่วนพีช่ายเป็นคนด ีถอืศลีอด ไมก่นิเหลา้? 
ตอบ ตามหลกัการ พ่อแท้ๆ ตอ้งเป็นวะล ีในการแต่งงานลกูผูห้ญงิของตน แต่ถา้หากวะลเีป็นคนเลว (ฟา
ซกิ)  ต าหน่งการเป็นวะล ีกจ็ะยา้ยไปยงัวะล ีในล าดบัถดัไป ทีเ่รยีกว่า วะลอีบัอดั ในกรณีนี้วะลจีะยา้ยไป
ยงัปู่   ถา้หากปู่ ไม่ม ีกจ็ะยา้ย ไปยงัพีน้่องผูช้าย  ทีพ่่อแมเ่ดยีวกนั หรอืพ่อเดยีวกนักบัผูห้ญงิทีจ่ะแต่งงาน 
ถา้หากไมม่ยีา้ย   ไปหา   ลกูของพีน้่องชาย ถา้ไม่มจีงึยา้ยไปหาพีน้่องของพ่อ ตามล าดบั ทางทีด่นีัน้ให้
เรยีก   พ่อทีเ่ป็นคนเลว (ฟาซกิ)  มา แลว้ใชใ้หเ้ตาบตัตวั ถา้หากเขา ยอมเตาบตั แลว้ ท าหน้าทีไ่ดท้นัท ี
ต่างกบัพยานทีจ่ะตอ้งรอดคูวามประพฤตอิกีหนึ่งปี ภายหลงัจากเตาบตัแลว้ จงึจะท าหน้าทีพ่ยานได้ 
 
ถาม ชายคนหนึง่พาหญงิสาวหนี โดยการฉุดไป จนพน้จากวะลเีกนิ 2 มรัฮะละห ์แลว้ไปแต่งตัง้ มฮุกักมั
ใหท้ าหน้าทีแ่ต่งงาน โดยไม่ใช ้วะล ีจะใชไ้ดห้รอืไม่? 
ตอบในเรือ่งนี้มสีองประเดน็ คอื 
ประเดน็ท่ีหน่ึง ฉุดหญงิสาวไป ขอ้นี้เป็นความผดิตามหลกัการศาสนา 
ประเดน็ท่ีสอง ฝ่ายหญงิและฝ่ายชาย สมยอมกนัแต่งตัง้  มฮุกักมั    ใหท้ าการแต่งงานคนทัง้สองเพราะ
การแต่งตัง้ มฮุกักมั    จะแต่งตัง้โดยฝ่ายชายฝ่ายเดยีวไมไ่ด ้   ตอ้งแต่งตัง้โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญงิ ใน
สถานทีท่ีห่่างจากวะลเีกนิกว่า   สองมรัฮะละห ์ประมาณ 94 กโิลเมตร ดงันัน้การแต่งงานกนัในกรณีนี้จงึ
ถอืว่าใชไ้ด ้แต่ถา้หากฝ่ายหญงิ  ถูกบงัคบั ใหแ้ต่งตัง้ มฮุกักมั การแต่งงานนัน้ กถ็อืว่าใชไ้มไ่ด ้   และถา้
หากวะลตีดิตามไป   แมว้่าจะไมพ่บตวัหญงิสาวทีถู่กฉุดและปรากฏว่าขณะท าการแต่งงาน วะลอียูใ่กลไ้ม่
ถงึสองมรัฮะละห ์การแต่งงานนัน้ กถ็อืว่าใชไ้มไ่ด้  
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ถาม บดิา หรอื ปู่  ไดน้ิกะฮห์ลานสาวของตน โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม จากหลานสาว ต่อมาหลานคนนี้
บอกว่าตนเสยีความบรสิุทธิ ์(บะกาเราะห)์ ไปแลว้ การนิกะฮน์ัน้จะใชไ้ดไ้หม? 
ตอบ  บดิาหรอืปู่   เป็นวะล ีทีบ่งัคบัลกูสาวหรอืหลานสาวแต่งงานไดท้ีเ่รยีกว่า (วะลมีจุบริ) โดยมเีงือ่นไข
ว่า ลกูสาวหรอืหลานสาว ตอ้งเป็นสาวบรสิุทธิ ์ถา้หากเสยีความบรสิุทธิไ์ปแลว้ ไมว่่าจะเป็นการเสยีความ
บรสิุทธิท์ีถ่กูตอ้ง    ตามหลกัศาสนาดว้ยการแต่งงาน หรอืเสยีความบรสิุทธิท์ีผ่ดิหลกัศาสนา เช่น ละเมดิ
ประเวณ ี(ซนิา) บดิาและปู่  ไมม่สีทิธิบ์งัคบัใหแ้ต่งงานได ้ในค าถามดงักล่าวถา้ไดแ้ต่งงานไปแลว้ กถ็อืว่า
ใชไ้ดเ้พราะไดผ้่านพน้ไปโดยเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ถาม บดิาหรอืปู่ จะบงัคบัลกูสาว     หรอืหลานสาวใหแ้ต่งงานแต่ ลกูสาว หรอื หลานสาว บอกว่าเธอเสยี
ความบรสิุทธิไ์ปแลว้ บดิาหรอืปู่ จะท าอยา่งไร? 
ตอบ    คลา้ยกบัค าถามทีผ่่านมา     แต่ค าถามนี้  การแต่งงานยงัไมเ่กดิขึน้ ในกรณนีี้ใหเ้ชื่อลกูสาวหรอื
หลานสาวดว้ยการสาบาน ถ้าหากลกูสาวหรอืหลานสาว สาบานว่าไดเ้สยีความบรสิุทธิไ์ปแลว้ กห็า้มบดิา
และปู่ บงัคบัแต่งงานและหา้มถามว่า  เสยีความบรสิุทธิอ์ยา่งไร ในกรณน้ีีจะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากลกูสาว
หรอืหลานสาวเสยีก่อน ถงึจะแต่งงานได้ 
 
ถาม การรบันิกะฮ ์ดว้ยการเขยีน จะใชไ้ดไ้หม? 
ตอบ   การรบันิกะฮ ์(กอบลู)  โดยการเขยีนใชไ้มไ่ด ้ต่างกบัการหยา่ ทีเ่ขยีน ค าหย่า พรอ้มกบัตัง้ใจหย่า 
ถอืว่าเป็นการหย่า ถา้หากเขยีนค าหย่า  โดยไมต่ัง้ใจหยา่ กไ็มเ่ป็นการหยา่ ดงันัน้ในการจะตดัสนิว่าเป็น
การหยา่หรอืไมจ่ าเป็นตอ้งถามคนเขยีนว่า ตัง้ใจหย่า หรอืเปล่า 
 
ถาม คนใบ ้จะเป็นวะล ีแต่งงานลกูสาวของตน จะท าอย่างไร? 
ตอบ ถา้หากคนใบเ้ป็นวะล ีแต่งงานเอง กใ็ชว้ธิ ีท าสญัญาณมอื (อชิาเราะห)์ เป็นสญัญาณมอืทีค่นฉลาด
สามารถเขา้ใจได ้หรอืมอบอ านาจใหค้นอื่นแต่งงานแทน   กใ็หท้ าสญัญาณมอื มอบอ านาจใหค้นหนึ่ง ท า
หน้าทีแ่ทนหรอืจะใชว้ธิเีขยีนหนงัสอืมอบอ านาจกไ็ด ้ถ้าหากเขาเขยีนหนงัสอืได ้
 
ถาม ชายผูห้นึง่ไดไ้ปนิกะฮ ์(แต่งงาน) กบัหญงิตัง้ครรภจ์ากการท าซนิา เมือ่บุตรคลอดออกมาใครจะเป็น
บดิาของเดก็ตามหลกัการศาสนา? 
ตอบ ชายผูห้นึ่งไดไ้ปนิกะฮ ์(แต่งงาน)    กบัหญงิตัง้ครรภจ์ากการท าซนิา  ศาสนาใหพ้จิารณาดงันี้ เมือ่
นิกะฮแ์ลว้และเหมาะสมจะร่วมประเวณกีนัได ้ใหน้บัตัง้แต่เวลานัน้  จนกระทัง่คลอดบุตรถา้หากว่าได ้หก
เดอืนกบั 2 กระพรบิตา ชายผูน้ัน้จะตอ้งเป็นบดิาของเดก็เพราะเหตุเลนิเล่อไมพ่จิารณาใหด้เีสยีก่อนไปนิ
กะฮก์บัคนทอ้ง เนื่องจากศาสนาก าหนดว่า    การตัง้ครรภข์องมนุษยน์ัน้ อย่างน้อย 6 เดอืน ส่วนอกีสอง
กระพรบิตานัน้ กระพรบิตาแรกรว่มประเวณ ีกระพรบิตาที ่2 คลอด สรปุแลว้เดก็อยูใ่นครรภ ์6 เดอืนเตม็ 
อยา่งสงูสุดของการตัง้ครรภ ์4 ปี   ถา้เดก็คลอดออกมาโดยนบัตัง้แต่นิกะฮแ์ละเหมาะสมรว่มประเวณกีนั
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ได ้จนกระทัง่คลอดออกมาไมถ่งึ   6 เดอืนกบัอกี 2 กระพรบิตา  เดก็คนนัน้กเ็ป็นลกูทีไ่ม่มพี่อ คอืเป็นลกู
ซนิา   ถา้หากว่าไม่ทราบและไมรู่ว้่าเดก็ทีค่ลอดออกมานัน้ได ้ระยะ 6 เดอืน หรอืต ่ากว่า 6 เดอืน ศาสนา
ถอืว่าชายผูน้ัน้เป็นบดิาของเดก็ ด าเนินตามทรรศนะทีม่นี ้าหนกั หมายถงึ โกลมวัะตะมดั 
ถาม  สามหีย่าภรรยา 2 ตอลาก     วนัหนึง่ไปรว่มประเวณกีบัภรรยา จะถอืว่าเป็นกา รอ่ยัว๊ะ (คนืด)ี กบั
ภรรยาหรอืไม่? 
ตอบ ตามมซัฮบัอหิม่ามซาฟีอนีัน้ ถา้หย่าภรรยาหลงัจากรว่มประเวณกีนัแลว้ยงัไม่ถงึ 3 ตอลาก โดยไม่
มคี่าตอบแทน   คอืไมม่กีารซือ้หยา่   และภรรยายงัไมห่มดอดิดะห ์ศาสนาอนุญาตให ้รอ่ยัว๊ะ คนืดกีนัได ้
การคนืดกีนัตอ้งกล่าวเป็นวาจา    เช่นสามกีล่าวว่า ฉนัคนืดกีบัเธอแลว้นะ หรอืขา้พเจา้กลบัคนืนิกะฮก์บั
เธอ หรอืขา้พเจา้กลบัคนืดกีบัภรรยาขา้พเจา้  ศาสนาถอืว่าเป็นการคนืดกีนัแลว้ ภรรยาจะยนิยอมหรอืไม่
กต็าม แต่ควรใหม้พียาน อาจเกดิปัญหา  ส่วนการรว่มประเวณกีนัอย่างเดยีวนัน้ ไม่ถอืว่าเป็นการรอยัว๊ะ 
คนืดกีนั ถงึแมว้่าจะเหนียตร่อยัว๊ะคนืดกีนักต็าม   ศาสนาถอืว่าเป็นความผดิ แต่ไมใ่ช่เป็นการท าซนิา ไม่
ตอ้งถูกลงฮดั    คอื ขวา้งจนกระทัง่ตาย แต่ให ้ตะซ ีลงโทษตามความเหน็ของกษตัรยิ ์ส าหรบัมซัฮบัของ
อหิมา่มมาลกี ีการรว่มประเวณกีนัถา้นึกว่าเป็นการคนืดกีนัดว้ยกถ็อืว่า รอยัว๊ะคนืดกีนั ถา้ไม่นึกเป็นการ
คนืดกีนักไ็มถ่อืว่าเป็นการคนืดกีนั 

(การคนืดกีนัแลว้ ภรรยาจะยนิยอมหรอืไมก่ต็าม แต่ควรใหม้พียาน อาจเกดิปัญหา ส่วนการรว่ม
ประเวณกีนัอยา่งเดยีวนัน้ไม่ถอืว่าเป็นการรอยัว๊ะคนืดกีนัถงึแมว้่าจะเหนียตรอ่ยัว๊ะคนืดกีนักต็าม ศาสนา
ถอืว่าเป็นความผดิ แต่ไมใ่ช่เป็นการท าซนิา ไมต่อ้งถูกลงฮดั คอื ขวา้งจนกระทัง่ตาย แต่ให ้ตะซ ีลงโทษ
ตามความเหน็ของกษตัรยิ ์ส าหรบัมซัฮบัของอหิม่ามมาลกี ีการรว่มประเวณกีนัถา้นึกว่าเป็นการคนืดกีนั
ดว้ยกถ็อืว่า รอยัว๊ะคนืดกีนั ถา้ไมน่ึกเป็นการคนืดกีนักไ็มถ่อืว่าเป็นการคนืดกีนั 

 
ถาม    หญงิผูห้นึง่สามหียา่แลว้ ขณะตัง้อดิดะหไ์ว ้2 กุร ุ (คอืช่วงก าหนดเวลาทีจ่ะแผนกลกูได ้2 ความ
เกลี้ยงระหว่างประจ าเดอืน) เธอกต็ัง้ครรภ ์จะหมดอดิดะหเ์มือ่ไร? 
ตอบ หญงิผูห้นึ่งสามหียา่ ขณะอยูอ่ดิดะหไ์ด ้2 กุรเุธอกต็ัง้ครรภ ์จะตอ้งเปลีย่นอดิดะหกุ์รุมาเป็นอดิดะห์
คลอดบุตร    ถา้บุตรแฝดกค็ลอดคนสุดทา้ยถงึจะหมดอดิดะห์   และหญงินัน้กม็สีทิธทิีจ่ะแต่งงานกบัสามี
ใหมไ่ดเ้ลย เพราะการนบัอดิดะห ์3กุร ุส าหรบัผูท้ีเ่คยมเีฮด หรอืนบั 3 เดอืน ส าหรบัผูท้ีห่มดประจ าเดอืน 
หรอืไมเ่คยมปีระจ าเดอืน    เป็นการคาดว่ามดลกูของเธอนัน้สะอาดแลว้เท่านัน้     ส่วนการหมดอดิดะห์
ดว้ยกบัการคลอดบุตรศาสนาถอืว่า    มดลกูของเธอสะอาดอยา่งเดด็ขาด จงึเปลีย่นมานบัการคลอดบุตร
เป็นหมดอดิดะห ์
 
ถาม หญงิผูห้นึง่สามไีดห้ย่าเธอ ต่อมาเธอกไ็ปแต่งงานกบัสามคีนใหม ่ หลงัจากแต่งงานแลว้เธอกอ็า้งว่า 
ขณะแต่งงานนัน้เธอยงัไมห่มดอดิดะห ์  เพราะเหตุผลอนัใดไมท่ราบ   หรอือาจตอ้งการจะเลกิกบัสามคีน
ใหม ่เราจะเชือ่เธอไดห้รอืไม่? 
ตอบศาสนาไมร่บัรองการอา้งของเธอ คอืไมใ่หเ้ชื่อ เพราะการทีเ่ธอยนิยอมแต่งงานใหมน่ัน้ ศาสนาถอืว่า
ครอบคลุมถงึการสารภาพว่า เธอหมดอดิดะหแ์ลว้ 



[๕๗] 
 

 

  
ถาม หญงิผูห้นึง่สามไีดห้ย่าเธอแลว้ หลงัจากนัน้หญงิผูน้ี้กอ็้างว่า ดฉิันหมดอดิดะหแ์ลว้ดว้ยกบั 3 กุร ุคอื 
ช่วงว่างระหว่างประจ าเดอืน 3 ครัง้ ผ่านไป เราจะเชือ่ไดห้รอืไม่? 
ตอบ  ศาสนาอนุญาตใหเ้ชื่อหญงินัน้ได ้ดว้ยการอา้งของเธอว่าได ้3 กุรแุลว้   คอืช่วงว่างระหว่างประจ า 
เดอืน 3 ครัง้   ศาสนาใหน้บัเวลาตัง้แต่สามไีดห้ย่าเธอแลว้นัน้   จนถงึเวลาทีเ่ธออา้งว่าได ้3 กุร ุ(หมดอดิ
ดะห)์   ถา้เป็นเวลาทีเ่หมาะสมจะหมดอดิดะหไ์ด ้  และวายบิ (จ าเป็น) จะตอ้งใหเ้ธอสาบาน โดยกล่าวว่า 
วลัลอฮ ิขณะน้ีอฉินัหมดอดิดะหแ์ลว้  ศาสนากใ็หเ้ชื่อการอา้งของหญงินัน้ ถงึแมว้่าสามจีะหาว่าเธอโกหก
กต็าม    เนื่องจากมคีวามล าบากทีเ่ธอจะหาพยานมายนืยนัในเรือ่งการมปีระจ าเดอืนของเธอ เพราะหญงิ
นัน้ศาสนาถอืว่าเป็นทีไ่วเ้นื้อเชื่อใจในเรือ่งเกีย่วกบัมดลกูของเธอว่าสะอาดหรอืไมส่ะอาด 
 
ถาม สามไีดห้ย่าภรรยา 1 ตอลาก หรอื 2 ตอลาก และยงัคลุกคลอียูด่ว้ยกนั เมือ่หมดอดิดะหแ์ลว้ภรรยา
จะแต่งงานกบัชายอืน่ไดห้รอืไม่? 
ตอบ  สามหียา่ภรรยา 1ตอลาก หรอื 2ตอลากและยงัคลุกคลอียูด่ว้ยกนัในขณะนัน้จะรว่มประเวณหีรอืไม่
กต็าม เมือ่ภรรยาพน้อดิดะหแ์ลว้จะแต่งกบัชายคนใหม่ไมไ่ด ้ เพราะสามไีมย่อมจากไปยงัคลุกคลอียูด่ว้ย 
จ าเป็นสามตีอ้งออกไปอยูท่ีอ่ ื่น    และจ าเป็นตอ้งตัง้ อดิดะหม์อูาซาเราะห ์นบัตัง้แต่สามอีอกไป เมือ่หมด 
อดิดะหม์อูาซาเราะห ์   แลว้ภรรยาจงึจะแต่งงานกบัชายคนใหมไ่ด ้ในช่วงทีห่มดอดิดะหแ์ลว้ แต่ยงัอยูใ่น
อดิดะหม์อูาซาเราะห ์สามไีมม่สีทิธริอยัว๊ะคนืดกีบัภรรยา 
 
ถาม เมือ่ภรรยาไดก้ล่าวกบัสามวี่า ท่านจงหย่าดฉินัดว้ยกบัเงนิ 1,000 บาท  หรอื ถา้ท่านหยา่ดฉินั ดฉิัน
จะใหเ้งนิท่าน 1,000 บาท   สามกีร็บีเรง่รบั      เช่น สามกีล่าวว่า ขา้พเจา้รบัแลว้ หรอืว่า ขา้พเจา้หย่าเธอ 
สามภีรรยาคู่นี้จะขาดการเป็นสามภีรรยากนัหรอืไม่? 
ตอบ   สามภีรรยาคู่นี้ถอืว่า   ขาดการเป็นสามภีรรยากนั  เพราะสามรีบีเรง่รบัค าซือ้หยา่จากภรรยา และ
จ าเป็นภรรยาจะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัสาม ี1,000 บาท   ในเรือ่งนี้ ภรรยามสีทิธ ิรูย่วัะ  (บอกกลบัคนืค าพดู) 
ไดก่้อนสามรีบั ถา้หากว่าสามไีม่รบีเรง่รบัการซือ้หยา่จากภรรยา  เช่น มคี าพดูอื่นมาคัน่ระหว่างนัน้ หรอื
ทิง้ระยะนาน และมากล่าวว่า  ขา้พเจา้หย่าเธอ ศาสนาถอืว่า สามไีดเ้ริม่หย่าภรรยาโดยเอกเทศ ภรรยาก็
ตกตอลาก ตามทีส่ามกีล่าวสามหีมดสทิธทิีจ่ะเรยีกเงนิขายหย่าจากภรรยา 
 
ถาม   เมือ่สามไีดเ้ริม่กล่าวกบัภรรยาว่า    ขา้พเจา้หย่าเธอดว้ยกบัเงนิ 1,000 บาท หรอืกล่าวว่า ขา้พเจา้
ขายหยา่ใหก้บัเธอดว้ยกบัเงนิ 1,000 บาท    ต่อมาภรรยายงัไมท่นักล่าวค ารบั สามกีร็ูย่วัะอ ์(กลบัคนืโดย
บอกว่าขา้พเจา้ไมห่ย่าเธอ หรอืไมข่ายหยา่ใหก้บัเธอแลว้) สาม ีภรรยาคู่นี้จะขาดกนัหรอืไม่? 
ตอบ  สามภีรรยาคู่นี้ไมข่าดการเป็นสามภีรรยากนั   เนื่องจากการหย่าโดยแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิหรอื
การขายหยา่ของสามโีดยสาม ีรูย่วัะอ ์(บอกกลบัคนื)   ก่อนภรรยารบัเรง่รบั ศาสนาถอืว่าไมข่าดการเป็น
สามภีรรยากนั   เพราะการหยา่ดงัทีก่ล่าวมานี้มขีองแลกเปลีย่นดว้ยกบัทรพัยส์นิ ศาสนาไดต้ัง้กฎเกณฑ์
ว่า ภรรยาตอ้งรบีเรง่รบัดว้ยวาจา    เช่น กล่าวว่า ดฉินัรบัหรอืดฉินัยนิยอมแลว้ โดยไมม่คี าพดูอื่นมาคัน่ 



[๕๘] 
 

 

หรอืรบีเร่งรบัดว้ยการกระท า เช่น ภรรยารบีจ่ายเงนิซือ้หยา่จากสาม ีถา้ปฏบิตัดิว้ยกฎเกณฑท์ีก่ล่าวมานี้ 
ศาสนถอืว่า ขาดการเป็นสามภีรรยากนั 
 
ถาม   สามไีดก้ล่าวกบัภรรยาของเขาว่า    ถา้แมว้่าขา้พเจา้ท าความชัว่เธอตกตอลาก      เมือ่สามลีะทิง้
ละหมาดฟัรด ู   หรอืละทิง้การถอืศลีอดฟัรด ู   ภรรยาของเขาจะตกตอลาก   ขาดการเป็นสามภีรรยากนั
หรอืไม่? 
ตอบภรรยาไมต่กตอลาก (ไมข่าดการเป็นสามภีรรยากนั)   เพราะสามไีมไ่ดก้ระท าความชัว่   ส่วนการที่
สามลีะทิง้ละหมาดฟัรด ู   หรอืละทิง้การถอืศดีอดฟัรดนูัน้ จะตอ้งไดร้บัโทษในฐานะละทิง้ฟัรดูทีอ่ลัเลาะห ์
(ซ.บ.) ทรงบงัคบั 
  
ถาม    ภรรยาเหน็สามชีอบละทิ้งการละหมาด จงึกล่าวว่า     ท่านเป็นชาวนรก    สามกีก็ล่าวว่า ถา้แมว้่า
ขา้พเจา้เป็นชาวนรกเธอตกตอลาก    หรอืขา้พเจา้หยา่เธอ    ศาสนาจะถอืว่า สามภีรรยาคู่นี้หยา่ขาดกนั
หรอืไม่? 
ตอบ    ศาสนาถอืว่า  สามภีรรยาคู่นี้ไมต่กตอลาก ถอืไมข่าดการเป็นสามภีรรยากนั  เพราะสามเีป็นชาว
สวรรค ์ถา้สามตีายในสภาพ ตกมรุตดั  (ตายอยูใ่นการสิน้สภาพการเป็นมสุลมิ) ศาสนากถ็อืว่าภรรยาตก
ตอลาก ขณะสามตีาย 
 
ถาม สามไีดก้ล่าวกบัภรรยาว่า เธอจงหยา่ตวัเธอ ถา้เธอตอ้งการ ภรรยากก็ล่าวว่า ดฉินัหยา่ตวัของดฉินั 
ศาสนาจะถอืว่าสามภีรรยาคู่นี้หย่าขาดกนัหรอืไม่? 
ตอบ   ศาสนาถอืว่า  สามภีรรยาคู่นี้หยา่ขาดจากกนั แต่มกีฎเกณฑว์่าภรรยาจะตอ้งรบีแรง่กล่าวค าหย่า
ตวัเองในทนัใด โดยไม่มคี าพดูอื่นมาคัน่ขณะนัน้ 
 
ถาม ถา้ภรรยากล่าวกบัสามวี่า ท่านตอ้งหย่าดฉินั 3 ตอลาก   สามกีก็ล่าวว่า   ขา้พเจา้หยา่เธอ โดยไมไ่ด้
กล่าว และนึกจ านวนตอลาก ภรรยาจะตกกีต่อลาก? 
ตอบ   ภรรยาตก 1 ตอลาก  เพราะสามไีมไ่ดน้ึกจ านวนตอลากในขณะทีก่ล่าวนัน้ ถ้าสามนีึก 2 ตอลากก็
ตก 2 ตอลาก ถา้นึก 3 กต็ก 3 ตอลาก 
  
ถาม ภรรยากล่าวกบัสามวี่า ถา้ท่านน าภรรยาคนที ่2 (คอืภรรยาน้อย) เขา้มาในบา้นนี้ ท่านขาดกบัดฉิัน 
3 ตอลาก สามกีต็อบว่า ครบั หรอื เออ  เมือ่สามนี าภรรยาน้อยเขา้บา้นหลงันี้ สามจีะขาดกบัภรรยาหลวง
หรอืไม่? 
ตอบ     เมือ่สามนี าภรรยาน้อยมาเขา้บา้นหลงันี้ กไ็มข่าดกบัภรรยาหลวง ด าเนินตาม มวัะตามตั เพราะ
สามไีมไ่ดก้ล่าว ตามค าพดูที ่ภรรยาตัง้ขอ้แมค้อื (ค าตะลกีใหก้บัสาม)ี โดยภรรยาพดูแต่ฝ่ายเดยีว สามกี็
รบัว่า ครบั ศาสนากไ็มพ่จิารณาเป็นค าตะลกี (คอืการหยา่ภรรยาโดยมขีอ้แมห้รอืเงื่อนไข) 
 



[๕๙] 
 

 

ถาม  มผีูห้นึง่ไดก้ล่าวกบัสามวี่า  ท่านจงหยา่ภรรยาของท่าน  สามกีต็อบว่า ครบั หรอื เออ  ภรรยาของ
สามจีะตกตอลากหรอืไม่? 
 
ตอบ เมือ่ผูห้นึ่งไดก้ล่าวกบัสามวี่า ท่านจงหยา่ภรรยาของท่าน สามกีต็อบว่า   ครบั หรอื เออ ศาสนาถอื
ว่าสามหียา่ขาดกบัภรรยา   เพราะค าตอบว่า ครบันัน้ เป็นค าทีช่ดัเจน    มายนืแทนทีค่ าว่า ขา้พเจา้หย่า
ภรรยาขา้พเจา้ ส่วนจะตกกี่ตอลากนัน้กอ็ยูท่ีส่ามเีหนียต(นึก)ถา้สามกีล่าวว่า ครบัพรอ้มกบันึก 2 ตอลาก 
กต็ก 2 ตอลาก  ถา้นึก 3 ตอลาก กต็ก 3 ตอลาก ถา้ไมน่ึกกีต่อลากกต็ก 1 ตอลาก 
 
ถาม สามเีป็นลกูหนี้ภรรยา ต่อมาสามกีล่าวกบัภรรยาว่า ถา้แมว้่าเธอยกหนี้ใหก้บัขา้พเจา้เธอตกตอลาก 
ภรรยากก็ล่าวว่า ดฉินัยกหนี้ใหก้บัท่าน ภรรยาจะตกตอลากหรอืขาดกบัสามหีรอืไม่? 
ตอบ  สามเีป็นลกูหนี้ภรรยา และสามกีก็ล่าวกบัภรรยาว่า ถา้เธอยกหนี้ใหก้บัขา้พเจา้เธอตกตอลาก หรอื
ถา้เธอยกหนี้ใหก้บัขา้พเจา้    ขา้พเจา้หย่าเธอ   เมือ่ภรรยายกหนี้ให ้สามภีรรยากต็กเป็น ตอลากบาเอน็ 
(คอืสามไีม่มสีทิธทิีจ่ะรยูวัะ กลบัคนืด ีกบัภรรยา) เพราะการหยา่นี้มกีารทีส่ามเีป็นลูกหนี้ภรรยา และสามี
กก็ล่าวกบัภรรยาว่า   ถา้เธอยกหนี้ใหก้บัขา้พเจา้เธอตกตอลาก หรอืถา้เธอยกหนี้ใหก้บัขา้พเจา้ ขา้พเจา้
หยา่เธอ   เมือ่ภรรยายกหนี้ให ้สามภีรรยากต็กเป็น ตอลากบาเอน็ (คอืสามไีม่มสีทิธทิีจ่ะรยูวัะ กลบัคนืด ี
กบัภรรยา) เพราะการหย่านี้มกีาร 
 
ถาม สามกีล่าวกบัภรรยาว่า ขา้พเจา้หยา่เธอพรอ้มกบัท าท่า ชนูิ้วมอื 2 นิ้วและกล่าวว่าเท่าน้ี หรอืกล่าว
ว่าดงันี้จะตกกีต่อลาก? 
ตอบ  เมือ่สามไีดก้ล่าวกบัภรรยาว่า ขา้พเจา้หย่าเธอพรอ้มกบัท าท่าชนูิ้วมอื 2 นิ้วและกล่าวว่าเท่านี้หรอื
ดงันี้ ศาสนาถอืว่าตกตามทีช่นูิ้วมอื    ถา้ช ู2 นิ้วกต็ก 2 ตอลาก ถา้ช ู3 นิ้วกต็ก 3 ตอลากเพราะเขาชูนิ้ว
มอืพรอ้มกบักล่าวว่าเท่านี้หรอืดงันี้ 
 
ถาม สามไีดก้ล่าวกบัภรรยาว่า ขา้พเจา้หยา่เธอ พรอ้มกบัช ู2 นิ้วโดยไมไ่ดก้ล่าวว่ากีต่อลาก จะขาดกนักี ่
ตอลาก? 
ตอบ  เมือ่สามไีดก้ล่าวกบัภรรยาว่า  ขา้พเจา้หยา่เธอ พรอ้มกบัชูนิ้วมอืขึน้ 2 นิ้ว และไมไ่ดก้ล่าวจ านวน
ตอลาก ศาสนาถอืว่า ตกหนึ่งตอลากก่อน เพราะค าพดูทีก่ล่าวมานี้เป็นค า ซอแระห ์(เป็นค าพดูทีช่ดัเจน) 
ถา้สามเีหนียต (นึก) ขณะทีก่ล่าวค าหยา่นัน้ 2 ตอลากกต็ก 2 ตอลาก ถา้นึก 3 ตอลากกต็ก 3 ตอลาก 
 
ถาม สามภีรรยาคู่หนึง่ไดท้ าการนิกะฮ ์(แต่งงาน)   เรยีบรอ้ยแลว้   และไดม้กีารหย่าขาดจากกนั ภรรยา
อา้งว่าสามรีว่มประเวณแีลว้ เพือ่จะรบั  มาฮรั   ค่าตวัเตม็จ านวน สามปีฏเิสธว่ายงัไม่ไดร้ว่มประเวณเีลย 
เพือ่จะไดจ้่าย มาฮรั ค่าตวัเธอครึง่เดยีว ศาสนาจะเชือ่ผูใ้ด? 
ตอบ สามไีดห้ยา่ขาดจากกนัแลว้   ภรรยาอ้างว่า   สามไีดร้ว่มประเวณแีลว้   สามปีฏเิสธว่ายงัไมไ่ดร้ว่ม
ประเวณกีบัเธอเลย ศาสนาใหเ้ชื่อผูป้ฏเิสธการรว่มประเวณ ีดว้ยกบัใหผู้น้ัน้สาบานว่า วลัลอฮ ิขอสาบาน
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ดว้ยพระนามพระองคอ์ลัลอฮ ์   ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ว่มประเวณกีบัภรรยา เพราะอาซอ้ล  (เดมิทนีัน้) ยงัไมไ่ด้
รว่มประเวณี 
      
ถาม ผูห้นึง่ไดก้ล่าวค าหย่าภรรยาของเขาโดยใชค้ าพดูไมถู่กตอ้งศาสนาถอืว่าไมต่กตอลากคอืไม่ขาดกนั 
ต่อมาเขาผูน้ัน้คาดว่าเขาไดห้ยา่ภรรยาแลว้ เมือ่มผีูห้นึง่มาถามว่าหยา่ภรรยาแลว้หรอื เขากต็อบว่า  หย่า
ภรรยาแลว้ ผูน้ัน้จะขาดกบัภรรยาหรอืไม่? 
ตอบ ผูห้นึ่งไดก้ล่าวค าหยา่ภรรยาของเขา   โดยค าพดูทีไ่มถู่กตอ้ง  เช่น ขา้พเจา้หยา่ 3 ตอลาก โดยไม่
กล่าว มฟัอูล้ (กรรม) คอืไม่ทราบว่าหย่าใคร   และภรรยากไ็มไ่ดท้ าหรอืขอใหห้ย่า ซึง่ศาสนาถอืว่าไมต่ก
ตอลาก   คอืไมข่าดกนั หรอืเขากล่าวกบัภรรยาว่า   เธอนัน้ฮาราม (หา้ม)  เหนือขา้พเจา้ และเขากไ็มไ่ด้
เหนียต (นึกหย่าภรรยา) ขณะทีก่ล่าว   ศาสนาถอืว่าไมต่กตอลาก เพราะเป็นค า กนิายะห ์จ าเป็นจะตอ้ง
เหนียตในใจว่า   หยา่ภรรยาพรอ้มกบักล่าวว่า เธอนัน้ฮาราม (หา้ม) เหนือขา้พเจา้ จงึจะมผีลในการหยา่ 
ต่อมาเขากค็าดว่าเขาไดห้ย่าขาดจากภรรยาแลว้     เมือ่มผีูห้นึ่งมาถามว่า ท่านหย่าภรรยาท่านแลว้หรอื 
เขากต็อบว่าขา้พเจา้หย่าภรรยาขา้พเจา้แลว้    ค าตอบของเขานี้ ศาสนาถอืว่า ไมต่กตอลาก (ไมข่าดกบั
ภรรยา)   เพราะค าตอบนัน้เป็นการบอกเล่าถงึการหยา่ อนัเดมิ เมือ่อนัเดมิหยา่ไมข่าด ศาสนากถ็อืว่าไม่
ขาดการเป็นสามภีรรยากนั และไมเ่ป็นการสารภาพว่าหยา่ภรรยาดว้ย 
     
ถาม ภรรยาไดท้า้ หรอืขอใหส้ามหียา่ สามกีก็ล่าวว่า ขา้พเจา้หย่าเขา โดยภรรยาอยูต่่อหน้า สามใีหก้าร
ว่า ขณะทีก่ล่าวนัน้ไมไ่ดห้ย่าภรรยา    ศาสนาจะรบัฟังค าใหก้ารของสามหีรอืไม ่และจะขาดการเป็นสามี
ภรรยากนัหรอืไม่? 
ตอบ  ค าพดูของสามกีล่าวว่า ขา้พเจา้หยา่เขา ซึง่ภรรยาไดท้า้หรอืขอใหห้ย่าโดยอยู่ต่อหน้าสามแีละสามี
กใ็หก้ารว่าตัง้ใจหยา่ผูอ้ื่น    ไมใ่ช่ตัง้ใจหยา่ภรรยาในขณะทีก่ล่าว   ศาสนาจะไม่รบัฟังค าใหก้ารของสาม ี
ศาสนาถอืว่าขาดการเป็นสามภีรรยากนั    เพระมคี าทา้ทายหรอืค าขอใหห้ย่าของภรรยาอยูก่่อน ถา้สามี
เหนียต (นึกในใจ)  กีต่อลาก  ขณะกล่าวค าหยา่   กต็กตอลากตามทีเ่หนียต (นึกในใจ) นัน้คอื  ถา้ นึก 1 
ตอลาก กต็ก 1 ตอลาก   นึก 2 ตอลาก  กต็ก 2 ตอลาก นึก 3 ตอลาก กต็ก 3 ตอลาก ถา้ไม่นึกกีต่อลาก 
โดยกล่าว หยา่เขาอย่างเดยีว  ศาสนาถอืว่า ตก 1 ตอลาก เพราะเป็นค าพดูที ่ซอแระห ์(ชดัเจน) ถา้หาก
ว่าสามกีล่าวว่าขา้พเจา้หยา่เขา      หรอืเขาตกตอลาก      ขณะทีภ่รรยาอยูต่่อหน้า    โดยกล่าว ดอเมร 
(สรรพนาม) เป็นบุรษุที ่3 คอืกล่าวว่า   หยา่เขา   ไมไ่ดก้ล่าวว่าหยา่เธอ และไม่มคี าทา้ทายหรอืค าขอให้
หยา่ของภรรยาอยูก่่อน ศาสนาถอืว่าเป็นค ากนิายะห(์ค าแสลง)ถา้มเีหนียตนึกในใจว่าหย่าภรรยา ขณะที่
กล่าวกต็กตอลากตามทีน่ึก   คอืถา้นึก 1 ตอลาก กข็าด 1 ตอลาก นึก 2 กข็าด 2 ตอลาก นึก 3 กข็าด 3 
ตอลาก  ถา้ไมน่ึกหยา่ภรรยาในขณะทีก่ล่าวว่าขา้พเจา้หยา่เขา โดยภรรยาอยู่ต่อหน้า และภรรยากไ็มไ่ด้
ทา้หรอืขอใหห้ย่า  ศาสนาถอืว่าไมต่กตอลากเลย ศาสนาถอืว่าเป็น กนิายะห ์จ าเป็นจะตอ้งเหนียตขณะที่
กล่าวจงึจะเกดิผล    เนื่องจากภรรยาอยูต่่อหน้า   สามกีล่าวดอเมร  (สรรพนาม) ว่า หยา่เขา เป็นบุรษุที ่
3 ไมไ่ดก้ล่าวว่า หย่าเธอ เป็นบุรษุที ่2 และภรรยาทีไ่มไ่ดท้า้หรอืขอใหห้ยา่ 
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ถาม สามไีดท้ะเลาะกบัภรรยา และสามกีล่าวว่า หย่า 3 ตอลาก จะขาดการเป็นสามภีรรยากนัหรอืไม่? 
ตอบ ค าพดูของสามกีล่าวว่า หยา่ 3 ตอลาก นัน้ ศาสนาถอืว่าไมข่าดการเป็นสามภีรรยากนั เพราะไมไ่ด้
กล่าวมฟัอูล้(กรรม)คอืไมไ่ดก้ล่าวว่า หยา่เธอ หรอื   หยา่ภรรยาขา้พเจา้ถงึแมว้่าเขาจะเหนียต (นึกในใจ) 
หยา่ภรรยากต็าม   ค ากล่าวนัน้เป็นค าชดัเจนแต่ไมค่รบประโยค ศาสนาถอืว่าไมข่าดการเป็นสามภีรรยา
กนั ถา้หากว่าภรรยา   ทา้หรอืขอใหห้ยา่โดยภรรยากล่าวว่า ท่านจงหย่าฉนัมา สามกีก็ล่าวเราหย่า 3 ตอ
ลาก ศาสนาถอืว่า ขาด 3 ตอลาก เพราะมคี าทา้หรอืค าขอใหห้ยา่อยูก่่อน จากสามกีล่าวค าว่า หยา่ 3 ตอ
ลาก 
 
ถาม หากสามกีล่าวกบัภรรยาว่า เธอตกตอลาก 1 ตอลาก วานนี้ ภรรยาจะตกตอลากเมือ่ใด? 
ตอบ ถา้สามกีล่าวกบัภรรยาว่า เธอตกตอลาก 1 ตอลาก วานน้ี หรอืวนัหนึ่งวนัใดทีผ่่านมา ศาสนาถอืว่า
ภรรยาตกตอลากในขณะทีก่ล่าวจบ 
      
ถาม สามไีดท้ า ตะลกี ภรรยา 3 ตอลาก เช่น สามกีล่าวว่า เมือ่เธอเขา้บา้นหลงันี้ เธอตก 3 ตอลาก และ
สามกีก็ลวัจะตก 3 ตอลาก จะ รูย่วัะ กลบัคนืค าพดูหรอืยกเลกิ ตะลกีนี้ไดห้รอืไม่? 
ตอบ  การทีส่ามที าตะลกีภรรยาว่า เมือ่เธอเขา้บา้นหลงันี้เธอตก 3 ตอลาก จะรูย่ ัว๊ะ (กลบัค าพดู)    หรอื
ยกเลกิไมไ่ด ้เวน้แต่ถา้มกีาร ฟาซคั (ยกเลกิการนิกะฮ)์    เกดิขึน้ หรอืสามตีอ้งการจะลบลา้งการตะลกีนี้ 
กใ็หส้ามขีายหยา่ ภรรยากซ็ือ้หยา่ 1 ตอลาก  ก่อนทีภ่รรยาจะเขา้บา้นหลงันัน้ หลงัจากซือ้หย่า ภรรยาก็
ตกเป็น บาเอน็ซุครอ  คอืสามจีะรู่ยวัะกลบัคนืดไีมไ่ด ้เพราะภรรยาเสยีทรพัยส์นิซื้อหยา่ต่อมากใ็หท้ าการ
นิกะฮใ์หม(่แต่งงานใหม)่ โดยขอวาลแีละจ่ายมาฮรั (ค่าตวัภรรยา) ตามกฎเกณฑข์องการนิกะฮใ์หถู้กตอ้ง 
การตะลกี 3 ตอลากทีส่ามที าไวน้ัน้กย็กเลกิกนัไป เมือ่ภรรยาเขา้บา้นหลงันัน้กไ็มต่ก 3 ตอลาก  และสามี
ยงัมสีทิธิห์ยา่ไดอ้กี 2 ตอลาก เนื่องจากไดห้ยา่ไปแลว้ 1 ตอลาก 
    

 
ٗإىٞٔ اىَشجغ ٗاىَآة ٗهللا أػيٌ ببىص٘اة  
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