
[1] 
 

 
 

เนื้อหาสาระของการอบรม 
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม 

َوِلَجماَِلهاَ، َوِلـَحَسبِـَها، ِلـَماِلـَها،: ألَْربَـع ُ الَمْرأَةُُ تُْنَكحُُ  

عليه متفق. يََداكَُ تَِربَتُْ الِدّينُِ بَِذاتُِ فَاْظفَرُْ َوِلِدينِـَها،  
"ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสี่ประการ   คือเนื่องจากทรัพย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์
ตระกูลของนาง    หรือเนื่องจากความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดังนั้นจงเลือก

แต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัว แล้วสองมือท่านก็จะมีโชค 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์  และ มุสลิม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
ฝ่ายจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดกระบ่ี 
 
 
 

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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เนื้อหาสาระของการอบรมก่อนนีกะห์ 
บทที่ 1 

1. ถาม การแต่งงานในภาษาอาหรับเรียกว่าอะไร 
   ตอบ เรียกว่าการนีกะห์ 
2. ถาม การแต่งงานตามรากศัพท์ หมายถึงอะไร? 
   ตอบ การรวมกัน 
3. ถาม  การแต่งงานตามหลักศาสนาหมายถึงอะไร? 
   ตอบ การตกลงอันเป็นที่รู้จักกัน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและเงื่อนไขต่างๆที่ก าหนดไว้ 
4. ถาม ศาสนา อิสลามได้บัญญัติว่าด้วยการนิกะห์ เพ่ืออะไร? 
   ตอบ เพ่ือปกปูองสังคมและเพ่ือความสุขของสถาบันครอบครัว 
5. ถาม  ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มีการแต่งงานเพ่ืออะไร? 
   ตอบ เพ่ือให้เกิดผลดีและประโยชน์นานัปการที่จะสะท้อนมาสู่ตัวบุคคลและสังคมโดยรวม 
6. ถาม เคล็ดลับในการบัญญัติว่าด้วยการนิกะห์มีก่ีประการและมีอะไรบ้าง 
   ตอบ มี 6 ประการ 
 1.สนองความต้องการทางธรรมชาติ ที่อัลลอฮ.ได้ก าหนดให้แก่มวลมนุษย์ 
 2.ปกปูองคนดีมีคุณธรรมในสังคม 
 3.ท าให้จิตวิญญาณสงบและม่ันคง 
 4.ปกปูองความประพฤติมิให้เสื่อมทรามลง 
 5.เป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ 
 6.ขยายวงศ์ญาติให้กว้างไกลและสร้างความรักและความร่วมมือที่ดีต่อกัน 
7.ถาม เปูาหมายของการแต่งงานในอิสลามมีก่ีประการและมีอะไรบ้าง? 
   ตอบ มี 15 ประการ 
  1.เพื่อปฏิบัติตามค าสอนของอัลลอฮ.(ซบ)และแบบอย่างของท่านรอซูล(ซล) 
 2.เพื่อสืบทอดตระกูล 
 3.เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับครอบครัวระหว่างครอบครัวของสามี-ภรรยา 
 4.เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้สมบูรณ์ 
 5.เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การท างาน ส่งเสริมให้มีความพยายามในการท างาน 
 6.เพื่อการปรับปรุงคุณธรรม,จริยธรรมในค าสอนของอิสลาม  
 7.เพื่อสร้างความมั่นคงและแพร่ขยายสมาชิกในสังคมให้มากชึ้น 
 8.เพื่อบ าบัดความต้องการทางธรรมชาติของอารมณ์ 
 9.เพื่อท าให้อิบาดะห์บางส่วนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 10.เพื่อรักษาศาสนาและแสวงหาความส าเร็จทั้งดุนยาและอาคีเราะห์ 
 11.เพื่อเชื่อมไมตรีจิต ระหว่างญาติพ่ีน้องฝุายสามี-ภรรยา 
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 12.เพื่อปลูกจิตส านึกให้รับผิดชอบ 
 13.เพื่อแสวงหาความสุขทั้งทางกาย ใจ และบริหารเวลาให้ถูกต้อง 
 14.เพื่อหลีกห่างจากความชั่วหรือละเมิดทางเพศ 
 15.เพ่ือเพ่ิมประชากรให้มากขึ้น 
8.ถาม เพราะเหตุใด?ท่านศาสดา(ซล)จึงใช้ให้เราแต่งงานกับหญิงที่เรารัก? 
   ตอบ เพราะท่านศาสดาจะได้โอ้อวดเรื่องจ านวนประชากร ต่อประชาชาติอ่ืนในวันปรโลก 
9.ถาม การสร้างความสมบูรณ์ของครอบครัวนั้นจะต้องเริ่มต้นจากใคร? 
  ตอบ เริ่มต้นจากสามีและภรรยาไปพร้อมๆกัน 
10.ถาม การแก้ปัญหาการละเมิดประเวณี และปัญหาลูกนอกสมรส จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใด? 
    ตอบ ด้วยการนิกะห์/แต่งงาน 
11.ถาม เพราะเหตุใดท่านศาสดา(ซล)จึงแนะน าให้บุคคลที่ไม่สามมารถท าการนิกะห์ได้ ให้ได้ถือศีลอด 
    ตอบ เพราะการถือศีลอดเป็นเครื่องคุ้มกันตนเองจากความชั่ว 

บทที่ 2 
12.ถาม บทบัญญัติที่เก่ียวกับการแต่งงานมีก าหนดไว้อย่างไร? 
    ตอบ มีก าหนดไว้ 5 ประเภท  1 ฮารุส   2 ซุนนะห์   3 วายิบ   4 มักรุฮ์   5  ฮาร่อม 
13.ถาม การเตรียมความพร้อมเพ่ือการแต่งงานส าหรับผู้ชายมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี  4 ประการ 
 1.ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่พอ ครอบคลุมในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ศีลธรรม อายุ 
 2.มีทรัพย์สิน และงานที่สามารถรับผิดชอบครอบครัวได้ 
 3.มีความรู้ในเรื่องการมีครอบครัว และเข้าใจตนเองในฐานะที่เป็นสามี 
 4.มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ 
14.ถาม สุนัตในการเลือกคู่ครองมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 14 ประการ 
  1.เลือกคนที่มีศาสนา  2.เลือกประเภทที่มีลูกมาก  3.มีความรักต่อครอบครัว 4.เป็นสาวโสด 
  5.มีชาติตระกูล มีความรู้ 6.ไม่มีต าหนิที่จะน าไปสู่ความเสียหาย เช่นเป็นโรคติดต่อ 
           7.ไม่เป็นญาติใกล้ชิด  8.ชนชั้นเดียวกัน(กูปู) 9.ไม่เป็นคนที่เลื่องลือด้วยการซีนา 
 10.หาคู่ครอง เพื่อปฏิบัติตามท่านนาบี(ซล) 11.มีนิสัยดี 12.เคยรู้จักกันมาก่อน  

13.รูปร่างหน้าตาดีไม่สูงไม่เตี้ยเกินไป 14.สินสมรส(มะฮัร)ไม่แพง 
15.ถาม สุนัตในการเลือกคู่ครองล าดับแรกคืออะไร? 
    ตอบ เลือกคนที่มีศาสนา 
16.ถาม ล าดับในการเลือกคู่ครองมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ 1.เป็นบุคคลที่ให้ความส าคัญกับศาสนา 2.รองลงมาเป็นบุคคลที่มีนิสัยดี 
           3.รองลงมาเป็นบุคคลที่มีลูกมาก 4.รองลงมาเป็นบุคคลที่มีชาติตระกูลคนดีมีความรู้ 
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           5.รองลงมาเป็นสาวโสด  6.รองลงมาเป็นคนสวย 
17. ถาม มัครุฮ์(เหตุที่ท าให้ขาดผลบุญ)ในการแต่งงานมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี 14 ประการ 1.แต่งงานเล่นๆ 2. แต่งงานเพ่ือหาความสุขอย่างเดียว 3.แต่งงานเพื่อจะได้มีเกียรติ 
           4.แต่งงานกับลูกซินา 5.แต่งงานกับคนที่ถูกเก็บมาเลี้ยง 6.แต่งงานกับคนที่ไม่รู้ว่าพ่อของเธอเป็นใคร 
           7.แต่งงานกับลูกสาวคนฟาซิก   8.แต่งงานกับคนที่สวยมากๆ 9.แต่งงานกับคนที่มีนิสัยไม่ดี 
           10.แต่งงานกับคนที่ศาสนาอ่อนแอ 11.แต่งงานกับคนที่ไม่สามารถท าหน้าที่สามีหรือภรรยาที่ดีได้ 

12.แต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ชนชั้นเดียวกัน(กูปู)13.แต่งงานกับคนซอเล็ม คนท าบาปและคนกินเหล้า 
14.แต่งงานกับคนที่ท างานฮาร่อม 

18.ถาม ฮ่ารอม(เหตุที่ท าให้เป็นบาป)ในการแต่งงานมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประการ 1.หมั้นผู้หญิงที่เขาหมั้นแล้ว 2.มองดูผู้หญิงที่เราหมั้นแล้ว เว้นแต่มองดูหน้าและฝุามือ 
          3.อยู่สองต่อสองกับคู่หมั้น 4.จับต้องคู่หมั้นก่อนการนิกะห์ 5.ขอคืนในสิ่งที่ให้ผู้หญิงในการหมั้น 
19.ถาม รูปแบบของการแต่งงานมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประการ 1.ต้องครบด้วยรูกุ่นและชาราต และการถูกต้องหรือโมฆะ 2.สินสมรสไม่แพงเกินไป 
          3.มีการเลี้ยงอาหาร 4.ควรท าในมัสยิด  5.ไม่มีของฮ่าร่อมในการแต่งงาน 
20.ถาม บุคคลประเภทใดที่ฮารุสให้ท าการแต่งงาน? 
    ตอบ บุคคลที่มีความพร้อมและมีความสามารถท่ีจะสร้างเรือนหอเพ่ือความสุขสดชื่นในการครองเรือน 
           และตอบสนองอารมณ์รัก  ด้วยวิธีที่ฮาลาล ถ้าไม่แล้วเขาก็ยังสามารถท่ีจะรักษาอวัยวะเพศของตน 
           จากการกระท าที่ผิดได้ 
21.ถาม บุคคลประเภทใดที่ซูนัตให้ท าการแต่งงาน? 
    ตอบ บุคคลที่ปรารถนาจะแต่งงานด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองข้อเรียกร้องของซุนนะห์ มีความสามารถ 
          และพร้อมที่จะรับผิดชอบภาระต่างๆภายใน ครอบครัว 
22.ถาม บุคคลประเภทใดที่วายิบให้ท าการแต่งงาน? 
   ตอบ บุคคลที่มีความพร้อมและมีความสามารถ และไม่ม่ันใจว่าจะควบคุมอารมณ์ของตนได้   เพราะเกรงจะ 
          ถล าไปกระท าบาปใหญ่ 
23.ถาม บุคคลประเภทใดที่มักรุฮ์(ไม่ได้ผลบุญ)ให้ท าการแต่งงาน? 
    ตอบ บุคคลทีไ่ม่มีอารมณ์ที่จะแต่งงาน และก็ไม่มีความพร้อมที่จะดูแล และไม่มีสินสมรส 
24.ถาม บุคคลประเภทใดที่ฮาร่อม ให้ท าการแต่งงาน? 
    ตอบ บุคคลทีม่ั่นใจว่า เมื่อแต่งงานแล้วอาจจะก่อให้เกิดไม่เป็นธรรมแก่ภรรยาและไม่สามารถรับผิดชอบต่อ 
          ครอบครัวได้ 

บทที่ 3 
25.ถาม รูกุ่นนิกะฮ์มีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประการ 1.ผู้ปกครองของฝุายหญิง (วาลี) 2.พยาน 2 คน 3.ผู้ชายที่จะเข้าพิธีแต่งงาน (เจ้าบ่าว) 
          4.หญิงที่จะเข้าพิธีแต่งงาน(เจ้าสาว)  5.ค ากล่าวอีญาบ-กอบู้ล (ค าเสนอของวาลีและค ารับของเจ้าบ่าว) 
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26.ถาม เงื่อนไขของผู้ปกครองเจ้าสาว (วาลี) มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ 1.ต้องเป็นมุสลิม 2.ต้องเป็นผู้ชาย 3.ต้องเป็นอิสระ 4.ต้องเข้าเกณฑ์บังคับศาสนบัญญัติ 

 5.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในเอ๊ียะรอม 6.ต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม 
27.ถาม ล าดับของผู้ปกครอง(วาลี)ของฝุายเจ้าสาวมีการจัดล าดับไว้อย่างไร? 
    ตอบ มี 8 ล าดับ  1.พ่อของเจ้าสาว   2.ปูุ คือผู้เป็นพ่อของพ่อเจ้าสาว   3.พี่น้องชายร่วมบิดามารดา 

เดียวกัน หรือร่วมบิดาเดียวกัน  4.ลูกชายของพ่ีน้องชายร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาเดียวกัน 
5.พี่น้องชายของบิดาที่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือที่ร่วมบิดาเดียวกัน  6.ลูกชายของพ่ีน้องชายของ 
บิดาที่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือท่ีร่วมบิดาเดียวกัน7.ทายาทชายที่รับมรดกกันได้ตามศาสนบัญญัติ 
8.ฮาเก็ม 

28.ถาม เงื่อนไขของพยานทั้งสองคน (ซะซีย์) มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ  1.ต้องเป็นมุสลิม  2.ต้องเป็นเพศชาย3.มีสติสัมปชัญญะ และบรรลุนิติภาวะ 

4.มีคุณธรรม แม้จะเป็นเพียงภายนอกก็ตาม 5.หูได้ยินการท าข้อตกลง 6.ตามองเห็น ไม่บอด 
29.ถาม เงื่อนไขของผู้ชายที่จะเข้าสู่พิธีแต่งงาน มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 7 ประการ 1.ต้องเป็นบุคคลที่ศาสนาอนุญาต ให้ฝุายหญิงแต่งงานกับเขาได้ 2.ต้องเป็นมุสลิม 

3.ต้องระบุตัวผู้ชายอย่างชัดเจน  4.ฝุายชายจะไม่อยู่ในสภาพเอ๊ียะรอม ในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ 
5.มีภรรยายังไม่ครบ ๔ คน 6.พิจารณาเลือกคู่ด้วยตนเอง 7.ต้องเป็นชายแท้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

30.ถาม เงื่อนไขของผู้หญิงที่จะเข้าพิธีแต่งงาน มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6ประการ 1.ต้องเป็นมุสลิม 2.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในขณะเอ๊ียะรอม หรืออุมเราะห์3.ไม่เป็นภรรยาของผู้อื่น 

4.ไม่อยู่ในช่วงอิดดะห์ของชายอื่น 5.เป็นบุคคลที่แน่นอน 6.ต้องเป็นหญิงแท้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
31.ถาม ความสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้หญิงต้องห้ามแต่งงานด้วยตลอดชีวิต มีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 3 ประการ  1.ความสัมพันธ์ทางญาติใกล้ชิด   2.ความสัมพันธ์ทางการดื่มนมร่วมกัน 
          3.ความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน 
32.ถาม หญิงที่ต้องห้ามการแต่งงานด้วยเนื่องจากความสัมพันธ์ทางญาติใกล้ชิดมีกี่ประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 7 ประเภท 1.แม่    2.ลูกสาว   3.พ่ีน้องสาว   4.พ่ีสาวหรือน้องสาวพ่อ   5.พ่ีสาวหรือน้องแม่ 

6.ลูกสาวของพ่ีชาย หรือลูกสาวของน้องชาย  7.ลูกสาวของพีห่ญิง หรือลูกสาวของน้องหญิง 
33.ถาม หญิงที่ต้องห้ามการแต่งงานด้วยเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการดื่มนมมีก่ีประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 2 ประเภท ๑.แม่นม   2.พ่ีหรือน้องสาวที่รวมดื่มนมจากแม่คนเดียวกัน 
34.ถาม หญิงที่ต้องห้ามการแต่งงานด้วยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน มีกี่ประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ 1.แม่ของภรรยา (โดยพิธีแต่งงาน ถึงแม้จะมิได้อยู่ร่วมกันก็ตาม)    3.ภรรยาของพ่อ 

2.ลูกสาวของภรรยา จะเป็นลูกทางเชื้อสาย หรือร่วมดื่มนมก็ตาม   4.ภรรยาของลูก 
35.ถาม หญิงที่ต้องห้ามการแต่งงานชั่วคราว มีก่ีประเภทอะไรบ้าง 
    ตอบ มี 7 ประเภท1.ครอบครองทั้งภรรยาและพ่ีสาวและน้องสาว เช่น แต่งกับพี่สาวแล้วจะแต่งกับน้องสาว 

อีกไม่ได้ พร้อมๆกัน    2.ครอบครองเป็นภรรยาทั้งหลานสาว และปูา  3.ภรรยาคนที่เกินจากสี่ 
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4.ผู้หญิงนอกศาสนา  5.ผู้หญิงที่มีสามีอยู่แล้ว 6.ผู้หญิงที่อยู่ในระยะการกักตัว (อิดดะห์) 
7.ผู้หญิงที่เขาหย่าสามตอล๊าก 

36.ถาม เงื่อนไข (ชาราด) ของการกล่าวค าเสนอและค าสนอง (ค าอีญาบและกอบู้ล)มีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 9 ประการ 1.ต้องใช้ค าตัซวีจญ์ หรือ อินกะห์ และค าที่มีรากศัพท์มาจากท้ังสอง หรือค าแปล 

2.ต้องใช้ค าพูดที่ชัดเจน (ตัสเรียะห์) ทั้งค าเสนอและค าสนอง 
3.ค าเสนอและค าสนอง ต้องติดต่อกัน ส่วนการหยุดนิ่งเล็กน้อยไม่เกิดผลดี 
4.คู่ตกลงแต่งงานทั้งสอง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จนกล่าวค าสนองเสร็จ  
5.ข้อตกลงแต่งงานต้องบรรลุผลทันที คือ ข้อตกลงแต่งงานที่ยังไม่บรรลุผลทันทีแต่จะมีผลใน 
   อนาคต หรือน าไปเกี่ยวพันกับเงื่อนไขใดๆถือว่าข้อตกลงนั้นใช้ไม่ได้ 
6.ข้อตกลงแต่งงานในค าเสนอและค าสนองนั้น จะต้องปราศจากเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น เช่น การก าหนด 
 ระยะเวลาในการแต่งงานที่แน่นอน เช่น หนึ่งปี  หรือก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น จนกว่าคนหนึ่งจะ 
 กลับมา เป็นต้น ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้ 
7.ค ากล่าวกอบู้ลต้องกล่าวชื่อผู้หญิง หรือชื่อแทนของเธอ 
8.ต้องกล่าวค าเสนอและค าสนอง(อีญาบ-กอบู้ล) อย่างคล่องแคล่วจนอากัดแล้วเสร็จ 
9.ไม่แทรกค าอ่ืนใดระหว่างการกล่าวค าเสนอและค าสนอง 

บทที่ 4 
37.ถาม สินสอดหมายถึงอะไร และมีกี่ประเภท? 
    ตอบ มี 2 ประเภท  1.มะฮัรมุซัมมา   2.มะฮัรมีเซล    
38.ถาม มะฮัรมุซัมมา หมายถึงอะไร? 
    ตอบ สินสมรสที่กล่าวถึงในขณะอากัดนีกะห์ ที่ก าหนดไว้แน่นอนแล้วและท้ังสองฝุายก็ยอมรับ 
39.ถาม มะฮัรมิเซล หมายถึงอะไร? 
    ตอบ สินสอดในเชิงเปรียบเทียบ คือสินสมรสที่ไม่ได้ก าหนดจ านวนไว้แน่นอน แต่ฝุายชายได้ประเมินราคา 
          และก าหนดไปตามสภาพของบุคคล ครอบครัว และหน้าที่การงานสังคมของฝุายหญิง 
40.ถาม ทรัพย์สินที่จะมอบเป็นค่าสินสอดมีลักษณะอย่างไร? 
    ตอบ ทรัพย์สินทุกชนิดที่มีค่าและฮาล้าล หรือมีประโยชน์สามารถท่ีจะมอบเป็นมะฮัรได้ 
41.ถาม บทบัญญัติทางศาสนาได้ก าหนดจ านวนมะฮัร(สินสอด)ไว้อย่างไร? 
    ตอบ บทบัญญัติทางศาสนาไม่ได้ก าหนดจ านวนไว้แน่นอนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสอง 
          ฝุายแต่ไม่ควรสูงเกิน จนเกิดความยุ่งยากแก่ฝุายชายในการหาคู่ครอง 
42.ถาม ท่านศาสดา(ซล)ได้ท าแบบอย่างเกี่ยวกับเรื่องสินสอดไว้อย่างไร? 
    ตอบ ควรท าการแต่งงานด้วยสินสอดที่ระบุไว้ให้ชัดเจน   เพราะท่านนาบี ศ็อลฯได้ท าแบบอย่างเอาไว้แล้ว 
          กล่าวคือท่านได้ท าการสมรสด้วยสินสอดที่ระบุชัด   แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม    และท่านได้กล่าวไว้ว่า  
         “จงให้เป็นค่าสมรสเถิด   แม้จะเป็นแหวนที่ท ามาจากเหล็กก็ตาม”   หากไม่มีแหวนที่ท ามาจากเหล็ก 
          ท่านรอซูล ศ็อลฯกล่าวว่า “ฉันแต่งงานท่านกับนาง ด้วยอัลกุรอ่านที่ท่านจดจ าอยู่” 
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43.ถาม การก าหนดค่าสินสอดเป็นองค์ประกอบของการสมรสหรือไม่เพราะเหตุใด? 
    ตอบ ในเรื่องค่าสินสอดนี้ สรุปได้ว่า”มิได้เป็นองค์ประกอบ ที่จะท าให้การสมรสใช้ได้ เพราะการสมรสนั้น 
          จะใช้ได้ แม้จะมิได้ก าหนดสินสอดหรือค่าสมรสก็ตาม” 
44.ถาม หากผู้ปกครองเป็นผู้จัดการสมรสให้กับหญิงที่เป็นบุตรสาว หรือหลานสาวแบบคลุมถุงชนผู้ปกครองจะ 
          ต้องก าหนดอัตราค่าสมรสอย่างไร? 
    ตอบ ไม่อนุญาตให้ก าหนดค่าสมรสต่ ากว่าอัตราปกติของหญิงทั่วๆไป 
45.ถาม สตรีซึ่งจะเป็นสตรีที่ยังสาวอยู่ หรือเสียสาวแล้วก็ตาม กล่าวแก่ผู้ปกครองของเธอว่า จงแต่งงานฉันโดย 
          ไม่มีค่าสินสอด  แล้วผู้ปกครองก็ได้ท าการสมรสให้ โดยมิได้กล่าวถึงค่าสมรสหรือสินสอดเลย ถือว่าการ 
          แต่งงานนั้นใช้ไดห้รือไม่เพราะเหตุใด? 
   ตอบ การแต่งงานนั้นใช้ได้ เพราะการกล่าวถึงค่าสมรสนั้นมิได้เป็นองค์ประกอบของการสมรส 
46.ถาม สตรีซึ่งจะเป็นสตรีที่ยังสาวอยู่    หรือเสียสาวแล้วก็ตาม   กล่าวแก่ผู้ปกครองของเธอว่า จงแต่งงานฉัน 
          โดยไม่มีค่าสินสอด  แล้วผู้ปกครองก็ได้ท าการสมรสให้ โดยมิได้กล่าวถึงค่าสมรสหรือสินสอดเลย ถือว่า 
          การแต่งงานใช้ได้ แต่จะต้องให้ค่าสมรสนี้โดยกี่วิธีและมีอะไรบ้าง? 
   ตอบ มี 3 วิธี 1.ให้ฮาเก็มเป็นผู้ก าหนดจ านวน  ในกรณีที่ฝุายชายไม่ยอมให้  หรือในกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ 

เกี่ยวกับจ านวนที่ระบุไว้     2.คู่สมรสตกลงกัน   3.โดยเหตุที่สมสู่กัน ก่อนที่ฮาเก็มจะก าหนดค่าสมรส 
และก่อนที่ทั้งสองจะตกลงกันในจ านวนสิ่งสมรส 

47.ถาม สุนัตให้ก าหนดอัตราสินสอดไว้อย่างไร? 
    ตอบ ให้ก าหนดค่าสมรสไม่ต่ ากว่า10 ดิรฮัม     ทั้งนี้เพ่ือให้พ้นจากทัศนะที่ขัดแย้งที่ว่าจ าเป็นต้องก าหนดค่า 
          สมรส  ซึ่งเป็นทัศนะของอีหม่ามอาบูฮานีฟะห์  และสุนัตให้ก าหนดค่าสมรส   ไม่เกินค่าสมรสของท่าน 
          ศาสดา (ซล) ที่มีต่อบรรดาภรรยาของท่าน นั่นคือ 500 ดิรฮัม 

บทที่ 5 
48.ถาม เพราะเหตุใดจึงห้ามแต่งงานระหว่างหญิงมุสลิมะห์กับชายที่ไม่ใช่มุสลิม? 
    ตอบ เพราะผู้หญิงนั้นสูงส่งกว่าเขา   ด้วยการที่นางเชื่อในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า     และการศรัทธาต่อ 
          พระองค ์และด้วยความบริสุทธิ์ของนางเองและถ้ามีการแต่งงานนั้นเกิดขึ้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้และต้องห้าม 
          จ าเป็นต้องยุติการแต่งงานนั้น   เพราะไม่มี วิลายะฮฺ   (สิทธิการเป็นผู้ปกครองรับผิดชอบ) ของผู้ไม่ใช่ 
          มุสลิมเหนือมุสลิมหรือมุสลิมะฮฺ 
49.ถาม อัล-กุรอานได้ก าหนดการแต่งงานกับผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะสามารถกระท าได้เมื่อใด? 
    ตอบ “และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริก (หญิงที่ไม่ใช่มุสลิม)   จนกว่านางจะศรัทธา และทาสหญิง 
          ที่เป็นผู้ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุชริก แม้ว่านาง (ที่ไม่ใช่มุสลิม)  ได้ท าให้พวกเจ้าพึงใจก็ตาม และ 
          พวกเจ้าจงอย่าท าพิธีแต่งงานให้กับบรรดาชายมุชริกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธา     และทาสชายที่เป็นผู้ 
          ศรัทธานั้นดีกว่าชายมุชริก และแม้ว่าเขาได้ท าให้พวกเจ้าพึงใจก็ตาม” 
50.ถาม เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้ท าให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะนั้นมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 3 รูปแบบ 
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           1.ถ้าสามีได้ก าหนดเงื่อนไขในพิธีแต่งงาน หรือในการอากัดว่า ให้ละเว้นสิทธิใดสิทธิหนึ่งของฝุายหญิง 
           เช่น ก าหนดว่าจะไม่ให้ค่าสินสอดแก่ฝุายหญิง หรือจะไม่ให้ค่าเลี้ยงดู หรือจะแบ่งเวลาอยู่ด้วยกันน้อย 
           กว่าจ านวนที่เวลาของภรรยาคนอื่นๆของเขา  หรือมากกว่าจ านวนเวลาที่คนอ่ืนๆได้รับ   หรือภรรยา 
           คนใหม่ก าหนดเงื่อนไขว่าฝุายชายต้องหย่ากับภรรยาคนแรกการแต่งงานนั้นถูกต้องใช้ได้   แต่เงื่อนไข 
           ที่ตั้งไว้ไม่เป็นผลแต่อย่างใด 

2. ถ้าฝุายชายได้ก าหนดเงื่อนไขว่าฝุายหญิงต้องเป็นหญิงมุสลิมะฮฺ     แต่ปรากฏว่านางเป็นชาวคัมภีร์ 
 หรือวางเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยแต่งงาน หรือโสดแต่ก็ปรากฏว่านางเป็นหม้าย  หรือวางเงื่อนไข 

           ว่าต้องไม่มีข้อต าหนิที่การแต่งงานก าหนดว่าใช้ได้  เช่นตาบอดเป็นใบ้ หรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 
           หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข การแต่งงานนั้นยังถือว่าถูกต้องใช้ได้ แต่ฝุายชายมีสิทธิที่ 
           จะยกเลิกการแต่งงานได้ถ้าเขาต้องการ 

3. ถ้าเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นไท แล้วปรากฏว่านางเป็นทาส เขาก็มีสิทธิที่จะเลือก 
 ถ้านางผู้นั้นเป็นผู้ที่อนุญาตให้แต่งงานกับเขาได้  และถ้าผู้หญิงแต่งงานกับชายคนหนึ่งที่นางคิดว่าเขา 
 เป็นไทแต่ปรากฏว่าเขาเป็นทาส นางก็มีสิทธิที่จะเลือกอยู่กับชายคนนั้นหรือจะยกเลิกการแต่งงานได้ 

บทที่ 6 
51.ถาม การท าบุญวาลีมะห์คืออะไร? 
    ตอบ คืออาหารที่จัดขึ้นในพิธีการสมรส (การท าบุญแต่งงาน) 
52.ถาม การท าบุญวาลีมะห์อย่างน้อยๆส าหรับผู้มีความสามารถคือท าอย่างไร? 
    ตอบ วาลีมะห์อย่างน้อยๆส าหรับผู้มีความสามารถ คือแพะตัวหนึ่ง เพราะท่านศาสดา ศ็อลฯท าบุญแต่งงาน 
          กับ ซัยนับ บินติ ญะห์ซิน ด้วยกับแพะหนึ่งตัว 
53.ถาม หลักการของการท าบุญวาลีมะห์มีข้อก าหนดไว้อย่างไร? 
    ตอบ วาลีมะห์นั้น    หากเพ่ือการสมรส   บางทัศนะถือว่าเป็นวายิบ   เนื่องจากท่านศาสดาศ็อลฯ เคยใช้ให้ 
          อับดุรเราะห์มานบินเอาวฟ์  ว่าความว่า “จงท าวาลีมะห์แม้ด้วยกับแพะตัวเดียว” (รายงานโดยบุคอรีย์) 
          อีกทัศนะหนึ่ง   ซึ่งถือเป็นทัศนะที่มีหลักฐานชัดเจน กล่าวว่า วาลีมะห์เป็นเพียงสุนัตเท่านั้นเพราะท่าน 
          ศาสดา ศ็อลฯ  เคยกล่าวว่า     “ไม่มีความจ าเป็นอันใดส าหรับทรัพย์สินนอกจากทานบังคับ(ซากาต)”  
          (รายงานโดยอิบนุมาญะห์) และหากจะท าวาลีมะห์เพียงขนมหวานและอินทผาลัม ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว 
54.ถาม การรับเชิญไปในการท าบุญแต่งงานนักวิชาการอิสลามได้มีทัศนะไว้อย่างไร? 
    ตอบ การรับเชิญไปในการท าบุญแต่งงานนั้นถือว่าเป็นวายิบ ตามทัศนะที่(รอเยี๊ยะห์)หรือมีหลักฐานแข็งแรง 
          เนื่องจากมีฮาดิษกล่าวไว้มีใจความว่า“ใครถูกเชิญไปร่วมงานวาลีมะห์เขาก็จงไป”(รายงานโดยบุคอรีย์) 
          และปรากฏในบางรายงานว่า ความว่า :“ใครไม่ตอบรับค าเชิญ บุคคลผู้นั้นทรยศต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ) และ 
          รอซูลของพระองค”์ (รายงานโดยบุคอรีย์) 
55.ถาม เงื่อนไขการตอบรับค าเชิญไปร่วมงานวาลีมะห์ที่จ าเป็นจะต้องไปร่วมมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ1.ต้องเป็นการเชิญทั่วไป กล่าวคือ เชิญวงค์ญาติทั้งหมด  เชิญผู้ที่อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียง 
          ทั้งหมด   เชิญผู้ที่มีอาชีพเดียวกันทั้งหมด  จะเป็นคนจนหรือคนรวยก็ตาม   มิได้เจาะจงเพียงบางคน 
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       หรือบางกลุ่ม เช่น เชิญแต่เฉพาะคนรวย  คนจนไม่เชิญ ดังฮาดิษหนึ่งซึ่งมีใจความว่า “อาหารที่เลว คือ 
       อาหารของการท าบุญที่ไม่ให้คนมากิน(ไม่เชิญคนอยากกิน)  แต่เชิญคนที่เขาไม่อยากกิน”(รายงานโดย 
       มุสลิม) 
       2.ต้องไปเชิญด้วยตนเอง หรือมอบให้ไปเชิญหากกล่าวว่าใครต้องการจะไปก็ไป หรือถ้าว่างก็ไป ในกรณีนี้ 
       ไม่วายิบ และไม่สุนัตให้ไป 
       3.บริเวณงานต้องไม่มีสิ่งคอยท าร้าย หรือไม่ให้เกียรติ โดยที่ผู้ถูกเชิญเป็นผู้มีเกียรติ 
       4.ที่งานต้องไม่มีสิ่งที่ผิดหลักศีลธรรม เช่น มีการดื่มเหล้า การละเล่น มีกลอง มีการเต้น ในกรณีเช่นนี้ ไม่ 
       วายิบและสุนัตให้ไป   นอกจาก จะสามารถหักห้ามความชั่วต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดังกล่าว หากรู้อยู่ก่อนแล้ว 
       ส าหรับในกรณีที่เม่ือไปแล้วพบว่า   มีสิ่งผิดศีลธรรมก็ให้หักห้าม แต่หากไม่สามารถหักห้ามได้ ก็ให้กลับ 
       บ้านเสียเพราะมิฉะนั้นจะเกิดโทษ ดังอัลกุรอ่านกล่าวไว้ มีใจความว่า“อย่านั่งอยู่กับพวกอธรรม หลังจาก 
       ได้เตือนเขาแล้ว แต่ไม่ยอมปฏิบัติ” (ซูเราะห์อัลอาม. ๖๘) 
      5.ต้องเป็นการเชิญในวันแรกไม่ใช่วันที่สองและหากมีวันที่สามด้วยการตอบรับค าเชิญเป็นมัครุฮ์ 
      6.ต้องเป็นงานที่เชิญแต่เฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิม ดังนั้น หากมีการเชิญกาเฟรด้วย ไม่จ าเป็นต้องไป เพราะการ 
      ตอบรับค าเชิญที่เจ้าภาพเชิญกาเฟรด้วยนั้น     จะเป็นการให้เกียรติและแสดงความรักต่อกาเฟรซึ่งเป็นสิ่ง 
      ต้องห้าม ดังอัลกุรอ่าน ซึ่งมีใจความว่า  “ท่านจะไม่พบว่ากลุ่มชนผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์และวันอาคีเราะห์ จะ 
      ให้ความรัก ต่อผู้มีต่อต้านในอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์”(ซูเราะห์ญาดาละห์ ๒๒)  และหากหลายงาน 
      ตรงกัน ก็ให้ตอบรับผู้มี่มาเชิญก่อน     แต่หากมาเชิญพร้อมกันให้ตอบรับค าเชิญของผู้ใกล้ชิดทางเชื้อสาย 
      และบ้านใกล้เคียงตามล าดับ 

บทที่ 7 
56.ถาม การมีเพศสัมพันธุ์ระหว่างสามีภรรยานั้นมีกล่าวไว้กี่ประการอะไรบ้าง 
    ตอบ 5 ประการ    
          1.สามีภรรยา  ต้องไม่เปิดเผยวิธีความสัมพันธุ์ของตนกับภรรยาให้คนอ่ืนรู้ ไม่ว่าจะด้วยการพูดคุยหรือ 

 ด้วยการใช้สัญลักษณ์     
2.ห้ามสามี มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทางทวารหนัก 
3.ห้ามสามี มีเพศสัมพันธุ์กับภรรยาในช่วงที่มีประจ าเดือนและหลังคลอดบุตร 
4.ภรรยาต้องไม่ปฏิเสธค าเชิญชวนของสามี เพื่อมีเพศสัมพันธุ์ 
5.สามีและภรรยา หยอกเย้ากับภรรยาได้ ในช่วงภรรยามาประจ าเดือนหรือนิฟาส แต่ต้องไม่อยู่ 

           ในขอบเขตระหว่างสะดือกับหัวเข่า 
57.ถาม การมีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมตามหลักการอิสลามมีกี่ประการอะไรบ้าง 
    ตอบ มี 5 ประการ 

1.การมีเพศสัมพันธุ์ จะต้องให้มีความเหมาะสม พอดี นั่นคืออาทิตย์ละสองครั้งถ้าทั้งสองมีความ 
  ต้องการก็สามารถเพ่ิมหรือลดลงได้ 
2.ทั้งสองต้องการหาสถานที่และเวลาที่เหมาะสมส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ 
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3.ทั้งสองควรหยอกเย้า เสพสุขก่อนจะมีเพศสัมพันธุ์ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้ครึกครื้นชุ่มฉ่ า 
4.การมีเพศสัมพันธุ์ จะกระท าเวลาไหนก็ได้ กลางคืนหรือกลางวัน ยกเว้นช่วงเวลาถือศีลอดภาคบังคับ 
  มาประจ าเดือน นิฟาส และช่วงประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์  
5.ถ้าภรรยาต้องการถือศีลอดซุนนะห์ ก็ต้องขออนุญาตกับสามีก่อน 

58.ถาม บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธุ์มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ 

1.เป็นวายิบเมื่อไม่มีเหตุขัดข้อง(อุซูร)และภรรยาเรียกร้อง 
2.เป็นฮ่ารามเมื่อภรรยามีเลือดประจ าเดือน และก่อนอาบน้ าวายิบ 
3.ก่อนร่วมเพศควรมีการเล้าโลมให้เกิดอารมณ์ทั้งสองฝุาย 
4.ก่อนเริ่มต้นร่วมเพศให้อ่านดุอาว่า.“บิสมิลล่าห์ อัลล่อฮุมมา ญันนิบนัชชัยต่อนา วาญันนีบิชชัยต่อนา 
  ม่ารอซักตาน่า”“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ โอ้อัลลอฮ์โปรดให้พวกเราห่างไกลจากชันตอน และโปรด 
  ให้ชัยตอนห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เรา ” 
5.ต้องไม่กินหรือดื่มจนเกินไป 
6.ต้องไม่พูดคุยให้มากเกินในขณะร่วมเพศ 

59.ถาม สิ่งต้องห้ามส าหรับผู้มียูนุบมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประการ 

1.ห้ามละหมาดฟัรดูและสุนัต    เมื่อการมีฮะดัษเล็กเป็นอุปสรรค ห้ามส าหรับการละหมาด การมี 
 ฮะดัษใหญ่ก็ย่อมต้องถือเป็นกรณีส าคัญเช่นกัน ดังฮาดิษของท่านรอซูลที่ว่า 

ความหมาย  “ และอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับการ   َوالَ يَْقبَُل هللاُ تَعَالَى َصالَةً بَِغْيِر ُطُهْىر            
ละหมาดที่ 

ปราศจากความสะอาด ” (จากบันทึกของมุสลิมและอัตติรมิซีย์) 
2.ห้ามตอวาฟบัยตุลลอฮ์ ห้ามท าพิธีฏอว้าฟทั้งฟัรฎูและสุหนัต   ( คือ การเดินเวียนรอบอาคารบัย 
ตุลลอฮ์ ) และอาคารบัยตุลลอฮ์นั้นอยู่ในมัสยิดอัลหะรอม   ผู้มียูนุบจึงไม่สามารถเข้าไปในมัสยิดได้ 
3.ห้ามจับ กระทบ ทูน ถือ คัมภีร์อัลกรุอ่าน  แต่อนุญาตให้ผู้มีญะนาบะฮ์จับหรือสัมผัสอัลกุรอานได้ 
เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็น  พบกุรอานตกหล่นอยู่ในที่สกปรกหรือเกรงว่าจะถูกท าลายหรือเผาไหม้และ 
อนุญาตอ่านกุรอานได้เฉพาะโองการที่เป็นบทร าลึกหรือดุอาอ์ และเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น 
4.ห้ามหยุดพักในมัสยิดด้วยกรณีดังต่อไปนี้ หยุดพักครู่หนึ่ง   เข้าไปแล้วย้อนกลับทางเก่า เข้าไปเดิน 
วนเวียนอยู่ทั้ง  3  ข้อนี้ หากไม่มีความจ าเป็น    มีหลักฐานยืนยันจากฮาดิษ ความว่า 
“ ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้สตรีมีเฮด  (รอบเดือน )และผู้มียูนุบเข้ามัสยิดโดยเด็ดขาด” (จากบันทึกของ 
อาบูดาวูด) 
5. ห้ามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งค่อยหรือดัง 

60.ถาม สิ่งต้องห้ามส าหรับผู้มีเฮด,นิฟาส มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 7 ประการ 
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          1.ห้ามละหมาดฟัรดูและสุนัต    
2.ห้ามถือศีลอดทั้งฟัรดูหรือสุนัต หญิงผู้มีรอบเดือนจะหยุดการถือศีลอด และละหมาดระหว่างที่มีรอบ 
เดือน และเป็นที่ห้ามไม่ให้ นางกระท าการดังกล่าว    และถือว่าใช้ไม่ได้  เนื่องจากนบี ซ็อลลัลลอฮุอะ 
ลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า   “สตรีนั้นเมื่อนางมีประจ าเดือน นางจะไม่ละหมาด และนางจะไม่ถือศีล 

อดไม่ใช่หรือ?”  (บุคอรี และ มุสลิม) 
3.ห้ามตอวาฟบัยตุลลอฮ์ห้ามท าพิธีฏอว้าฟทั้งฟัรฎูและสุหนัต(คือการเดินเวียนรอบอาคารบัยตุลลอฮ์ ) 
 และอาคารบัยตุลลอฮ์นั้นอยู่ในมัสยิดอัลหะรอม  ผู้มีเฮด,นิฟาสจึงไม่สามารถเข้าไปในมัสยิดได้ 
4.ห้ามจับ กระทบ ทูน ถือ คัมภีร์อัลกรุอ่าน    แต่อนุญาตให้ผู้มีเฮด,นิฟาส จับหรือสัมผัสอัลกุรอานได้ 
เมื่อมีเหตุผลความจ าเป็น  พบกุรอานตกหล่นอยู่ในที่สกปรกหรือเกรงว่าจะถูกท าลายหรือเผาไหม้และ 
อนุญาตอ่านกุรอานได้เฉพาะโองการที่เป็นบทร าลึกหรือดุอาอ์ และเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น 
5.ห้ามหยุดพักในมัสยิดด้วยกรณีดังต่อไปนี้ หยุดพักครู่หนึ่ง  เข้าไปแล้วย้อนกลับทางเก่า    เข้าไปเดิน 
วนเวียนอยู่ทั้ง  3  ข้อนี้ หากไม่มีความจ าเป็น    มีหลักฐานยืนยันจากฮาดิษ ความว่า 
“ ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้สตรีมีเฮด  (รอบเดือน )และผู้มียูนุบเข้ามัสยิดโดยเด็ดขาด” (จากบันทึกของ 
อาบูดาวูด) 
6. ห้ามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งค่อยหรือดัง 
7.ห้ามร่วมประเวณีหรือแสวงหาความสุขระหว่างสะดือและหัวเข่าของภรรยา    การห้ามร่วมประเวณี 
กับภรรยา ทางอวัยวะเพศของนางในขณะที่มีรอบเดือน เนื่องจากอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ว่า  “และพวก 
เขาถามเจ้าเกี่ยวกับการมีรอบเดือน จงกล่าวเถิดว่ามันเป็นอันตราย    ดังนั้นพวกเจ้าจงออกห่างจาก 

          พวกนางในขณะที่มีรอบเดือน     และอย่าได้เข้าใกล้พวกนาง  จนกว่าพวกนางจะสะอาดเสียก่อน แล้ว 
          เมื่อพวกนางสะอาดแล้ว    พวกเจ้าก็จงเข้าหาพวกนางตามท่ีอัลลอฮฺได้ทรงใช้พวกเจ้า  แท้จริงอัลลอฮฺ 

          นั้นทรงรักผู้กลับเนื้อกลับตัว และทรงรักบรรดาผู้ที่ท าความสะอาด”� (ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮ ฺ 222) 
61.ถาม สาเหตุหรือสิ่งที่ต้องอาบน้ าวายิบมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ 

1.เจตนาท าให้อสุจิออกมา หรือด้วยการฝันก็ตาม   4.มีเลือดประจ าเดือน 
2.การร่วมประเวณี                                      5.การคลอดบุตร 
3.การเสียชีวิต นอกจากการตายชาเฮด              6.มีเลือดหลังคลอดบุตร (นีฟาส) 

62.ถาม ฟัรดู(องค์ประกอบ)ของการอาบน้ าวายิบมีก่ีประการ? 
    ตอบ มี 3 ประการ 

1.เหนียด คือนึกในใจเมื่อน้ าถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  เหนียดว่า “ข้าพเจ้ายกฮาดัษใหญ่ออก 
จากร่างกายเพ่ืออัลลอฮ์ตาอาลา หรือ”ข้าพเจ้าอาบน้ าวายิบ เพ่ืออัลลอฮ์ตาอาลา” 
2.ช าระล้างนายิส สิ่งสกปรกบนร่างกาย ก่อนอาบน้ าวายิบ 
3.ให้น้ าเปียกให้ทั่วทุกส่วนบนร่างกายตลอดจน ขนทุกเส้นและผิวหนัง (ผู้หญิงควรนั่งยองๆในการ 
อาบน้ าวายิบ เพ่ือให้น้ าทั่วทุกส่วนของร่างกาย 
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63.ถาม การอาบน้ าวายิบหรืออาบน้ าญานาบะห์หมายถึงอะไร? 
    ตอบ  การอาบน้ าญะนาบะฮ์(อัลฆุสลู่ )   คือ การอาบน้ าเพ่ือช าระฮะดัษใหญ่อันเกิดจากการมีอสุจิเคลื่อน 
           ออกมาทั้งเพศหญิงและชาย   ไม่ว่าจะด้วยกรณีหรือสาเหตุใดก็ตาม เช่น การฝัน,การร่วมเพศ,การ 
           ส าเร็จความใคร่ เป็นต้น 
64.ถาม ท่านหญิงอาอิช๊ะห์ได้รายงานลักษณะวิธีการอาบน้ าญะนาบะห์ของท่านรอซูลไว้อย่างไร? 
    ตอบ ”แท้จริงเมื่อท่านรอซูลอาบน้ าญะนาบะฮ์ ท่านจะเริ่มด้วยการล้างมือทั้งสองข้างก่อน  จากนั้นท่านจะ 
          ใช้มือขวาวักน้ าใส่มือซ้ายเพ่ือใช้ช าระล้างทวารหน้า  ( อวัยวะเพศ )   จากนั้นท่านจึงอาบน้ าละหมาด 
          เช่นเดียวกับท่ีท่านอาบไปละหมาด  เสร็จแล้วน าน้ ามาราดลงบนเส้นผม ( ศรีษะ ) และใช้มือเสยสอด 
          และขยี้โคนผมให้เปียกน้ าท่ัว จนกระทั่งม่ันใจว่าน้ าเปียกทั่วหนังศรีษะหมดแล้ว  ท่านวักน้ ามาราดลง 
          บนศรีษะอีก ๓ ครัง้ จากนั้นราดน้ าจนทั่วร่างกาย เสร็จแล้วจึงล้างเท้าท้ังสองข้างของท่าน”  
          (จากบันทึกของอัลบุคอรีย์และมุสลิม) 
65.ถาม วิธีการอาบน้ าญะนาบะฮ์อย่างละเอียดทีไ่ด้คัดลอกและรวบรวมจากบรรดารายงานที่สาวกของรอซูล 
          ถ่ายทอดไว้มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 7 ประการ 
  1.ล้างมือทั้งสองข้าง 3 ครั้ง พร้อมกล่าวบิสมิลลาฮ์ 
  2.ใช้มือซ้ายช าระล้างอวัยวะเพศให้เกลี้ยง 
   3.บ้วนปากและถูฟันให้สะอาด 
   4.อาบน้ าละหมาดเหมือนปกติ  
   5.เมื่อเช็ดศรีษะเรียบร้อยแล้ว ให้น าน้ ามาราดศรีษะให้ทั่ว พร้อมใช้นิ้วมือขยี้เส้นผม,โคนผมให้น้ า 
              เปียกทั่วหนังศรีษะ  จ านวน ๓ ครั้ง 
  6. เสร็จแล้วให้น าน้ ามารดร่างกายด้านขวา พร้อมใช้มือขัดถูตามผิวหนัง,ซอกพับต่างๆ ซอกนิ้วมือและ 
             นิ้วเท้า  จ านวน 3 ครั้ง  จากนั้นให้ปฏิบัติด้านซ้ายเช่นเดียวกัน จ านวน 3 ครั้ง 
   7. เมื่อเสร็จแล้วให้ย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อย แล้วจึงล้างเท้าขวา 3 ครั้ง จากนั้นล้างเท้าซ้ายอีก 
             3 ครัง้ 
66.ถาม ข้อควรระวังในการอาบน้ าวายิบมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 6 ประการ 

1.ให้รีบอาบน้ าช าระร่างกาย ( อัล-ฆุสลฺ )เพ่ือยกฮะดัษโดยเร่งด่วน 
2.ต้องให้น้ าเปียกท่ัวร่างกาย ตรวจสอบตามรอยพับต่างๆ เช่น รักแร้,ขาพับ,ซอกขาและใต้คาง มือลูบ 
 ให้ทั่ว เพ่ือให้มั่นใจว่าน้ าเปียกท่ัวถึงร่างกายท้ังหมดแล้ว 

   3.ต้องให้น้ าเปียกท่ัวทุกขุมขน ด้วยการราดน้ าลงบนเส้นผมแล้วจึงขยี้ตามโคนผม เพ่ือให้น้ าได้เปียกทั่ว 
ทั้งเส้นผมและหนังศรีษะ ตลอดจนขนตามบริเวณหรือส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ขนรักแร้,ขนหน้าอก 
และขนใต้ร่มผ้า 

   4.ต้องใช้น้ า  น้ าในการอาบน้ าญะนาบะฮ์เพียง ๑ ซอฮ์(กันตัง)เท่านัน้อย่างประหยัดที่สุด ท่านรอซูล 
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  ทรงใช้น้ าเพื่อการอาบน้ าละหมาดเพียง 1 มุด   และทรงใช้ 
   5. เมื่อต้องการล้างเท้าเสร็จพิธีอาบน้ าให้เลื่อนที่จากบริเวณเดิมเล็กน้อย 
   6. ต้องปกปิดเอาราต  อวัยวะพึงสงวนขณะอาบน้ าวายิบ 

บทที่ 8 
67.ถาม หน้าที่ร่วมกันของสามี-ภรรยา มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประการ 

1.ต้องท าตนให้เป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่าท าลายความไว้วางใจอีกฝุายหนึ่งมอบให้ เพราะสามี 
ภรรยาเปรียบได้กับหุ้นส่วน ทว่าหุ้นส่วนชีวิต ต้องมีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจและแนะน าตักเตือนกัน ไม่ 
ว่ามีปัญหาใดๆ 
2.ต้องมีความรัก  ความเมตตาสงสารต่อกัน   ตลอดชีวิตการครองเรือน    คอยหยิบยื่นและปรนเปรอ 
ความสุขซึ่งกันและกัน เป็นการยืนยันตามพระด ารัสของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ที่ว่าความว่า “ และส่วนหนึ่ง 

          จากสัญญานของพระองค์ๆได้ทรงสร้างคู่ครองจากตัวของสูเจ้า เพื่อสูเจ้า ทั้งนี้เพ่ือสูเจ้าจะได้พักพิงไป 
          ยังนางและทรงสร้างความรัก ความเมตตาสงสารขึ้นระหว่างสูเจ้า ” (ซูเราะห์อัรรูม. 21) 

3.ต้องมีความเชื่อถือต่อกัน โดยไม่เหลือความสงสัยคลางแคลงใดๆไว้ในหัวใจเพราะจะท าให้เกิดความ 
รักที่กระชับแนบแน่นและแต่ละฝุาย ต่างรู้สึกว่าเป็นคนเดียวๆกัน 
4.ต้องน ามารยาทของมุสลิมในทุกรูปแบบมาปฏิบัติต่อกัน ให้เกียรติและระวังรักษาน้ าใจของกันและ 
กันคอยสร้างบรรยากาศอันสดชื่นให้เกิดข้ึนเสมอ 

68.ถาม หน้าที่ของบิดา-มารดาต่อบุตร-ธิดามีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 11 ประการ 

1.ตั้งชื่อลูกที่ไพเราะและถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 
2.ท าอากีเกาะห์ ขลิบปลายอวัยวะเพศ 
3.เมื่อลูกมีอายุครบอายุ7ขวบ ต้องอบรมสั่งสอนและใช้ให้ลูกละหมาด และเมื่ออายุลูกเข้าสู่วัย10 ขวบ 
 ให้ลงโทษลูก หากลูกเพิกเฉยต่อการไม่ละหมาด พร้อมแยกที่นอนของลูกด้วย 
4.จ่ายปัจจัยในการยังชีพให้แก่ลูก 
5.ทุ่มเทความสนใจและอบรมสั่งสอนให้อยู่ในหลักธรรมค าสอนของศาสนา ฝึกบุตรให้รู้จักการสักการะ 
ต่อพระเจ้า ห้ามละเลยในการอุปการะลูกเด็ดขาด 
6.เมื่อบุตรเจริญวัยสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ต้องจัดการสมรส 
7.ต้องพิถีพิถันในการเลือกคู่ครอง เพื่อให้ลูกได้มีพ่อและแม่ที่ดีที่สุด เพราะศาสนาสนับสนุนให้เลือก 
คู่ครองจากหลักฐานใจความฮาดิษท่ีว่า “ ความว่า ผู้หญิงจะถูกแต่งงาน เพราะ ๔ ประการ เพราะ 
ทรัพย์สมบัติของนางหนึ่ง เพราะตระกูลของนาง เพราะความสวยของนาง และเพราะศาสนาของนาง 
 ดังนั้นจงเลือกผู้หญิงที่มีศาสนาจะได้รับชัยชนะ ใครที่ละเลยเขาย่อมขัดสน” 
8.ผู้เป็นแม่ต้องให้นมลูกอย่างครบถ้วน เป็นเวลา 2 ปีบริบูรณ์ 
9.ต้องให้การศึกษาแก่บุตรและธิดาและใช้ให้ท าความดี และยับยั้งความชั่วเมื่อลูกได้ละเมิดต่อ 



[14] 
 

บทบัญญัติศาสนา 
10.อย่าคิดว่าลูกเป็นต้นเหตุให้เกิดความยากจนตามค ากล่าวที่ว่า“ลูกมากจะยากจน”เพราะองค์ 

           อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงตรัสไว้ มีใจความว่า “ สูเจ้าทั้งหลายอย่าได้ฆ่าลูกของสูเจ้า เพราะกลัวความยากจน 
           เราคือผู้ให้ปัจจัยแก่พวกเขาและพวกสูเจ้า ” 

11.การให้ความสนใจแก่ลูกมีขอบเขต จะละเมิดมิได้เด็ดขาด เพราะการให้ความสนใจแก่ลูกเกิน 
ขอบเขตนั้น จนลืมพระเจ้า จะท าให้เป็นความผิดอย่างร้ายแรง 

69.ถาม หน้าที่ของบุตรที่จะต้องปฏิบัติต่อบิดา-มารดามีก่ีประการ อะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประการ 

1.ต้องรักและเคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ในทุกกรณีท่ีท่านใช้และห้าม จะฝุาฝืนไม่ได้เด็ดขาด นอกจากในสิ่งที่ 
ผิดหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น ซึ่งจะปฏิบัติตามพ่อแม่ไม่ได้ 
2.ต้องมีความนอบน้อม ถ่อมตน และเชื่อฟังให้เกียรติและยกย่องพ่อแม่ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นค าพูด 
และการกระท า ไม่ต าหนิและขึ้นเสียงกับพ่อแม่    และอย่าให้ภรรยาและลูกๆสร้างความล าบากใจแก่ 
ท่านทั้งสอง 
3.ต้องหยิบยื่นความดีทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งสอง ตามความสามารถที่มีอยู่ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
 การรักษาพยาบาล 
4.ต้องขอพร ขออภัยให้แก่ทั้งสองท้ังที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม 

70.ถาม หน้าที่ของสามีที่ดีมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 13 ประการ 

1.ต้องร่วมเพศตามปกติและให้ความสุขทางเพศต่อภรรยาของตนเองได้ 
2.ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยา คบค้าสมาคมต่อครอบครัวของนางโดยดี 
3.ต้องให้ค่าใช้จ่ายและที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม 
4.ต้องให้สินสมรส(มะฮัร)แก่ภรรยาให้ครบ 
5.ต้องแนะน าตักเตือนภรรยาอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนา 
6.ต้องให้ความเป็นธรรม หากมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน 
7.ไม่ท าในสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภรรยา 
8.ให้ความรัก ความอบอุ่น ใจเย็น สุขุม และอ่อนโยน 
9.อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ 
10.ต้องไม่น าความบกพร่องของภรรยาไปบอกเล่าให้ผู้อื่นฟัง 
11.ต้องให้เกียรติและยกย่องภรรยาเสมอ 
12.ไม่กล่าวหาใส่ร้ายภรรยา 
13.ไม่ปล่อยหรือละเลยให้ภรรยาว้าเหว่หรือโดดเดี่ยว 

71.ถาม หน้าที่ของสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยามีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี  8 ประการ 
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1.ให้แนะน าตักเตือนด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ อย่าใช้ความหยาบคายเข้าแก้ไขปัญหา 
2.ให้โดดเดี่ยวภรรยา โดยไม่นอนร่วมที่นอนเดียวกัน กรณีภรรยาดื้อดึงและทรยศ    แต้มิใช่ปลีกตัว 
ออกไปจากบ้าน 
3.ให้ทุบตีได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่อนุญาตให้ทุบตีเกินกว่าเหตุ จนถึงขั้นเลือดตกยางออกและไม่ 
อนุญาตให้ทุบตีที่ใบหน้า 
4.หากข้ันตอนที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จ ก็ให้แต่งตั้งผู้ตัดสินที่มีความยุติธรรมแต่ละฝุาย เพื่อเป็น 
ผู้คลี่คลายปัญหาด้วยวิธีสันติ 
5.หากไม่มีผล ศาสนาอิสลามก็อนุญาตให้สามีท าการหย่าภรรยาแต่หากภรรยาต้องการหย่าเพียงฝุาย 
เดียว ก็จ าเป็นต้องซื้อหย่า    เพ่ือยุติเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามต่อไปเป็นการเปลี่ยนชีวิตให้พ้นจากความ 
ทุกข์ยาก แทนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานไปจนตลอดชีวิต 
6.ต้องสอนวิชาการศาสนาแก่ภรรยา หากภรรยาไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาหรืออนุญาตให้ภรรยา 
ไปศึกษาตามสถาบันการศึกษา เพราะความรู้ทางด้านศาสนา ย่อมเป็นที่ต้องการของภรรยาไม่น้อยไป 
กว่าอาหาร เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย 
7.ต้องคอยควบคุมดูแลภรรยา ให้ด าเนินชีวิตตามค าสอนของศาสนาอิสลาม ไม่ปล่อยให้ภรรยาท า 
ความชั่วโดยไม่ห้ามปราม เพราะสามีต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิตของภรรยา 
8.ต้องให้ความยุติธรรมแก่ภรรยาทุกคนโดยเท่าเทียมกันในกรณีท่ีมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะ 
เป็นเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย 

72.ถาม หน้าที่ของภรรยาที่ดีที่จะต้องปฏิบัติต่อสามี มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 19 ประการ 

1.ต้องจงรักภักดี (ตออัต) ต่อสามีในทุกกรณี โดยเฉพาะการมอบตัวให้สามี 
2.ต้องมีอามานะห์ต่อสามี เมื่อสามีไม่อยู่ 
3.ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามี 
4.ต้องรับค าแนะน าตักเตือนจากสามี 
5.ต้องรักษาความสะอาดให้ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และแต่งตัวพองาม 
6.ต้องเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลาม 
7.มีความบริสุทธิ์ใจต่อสามี 
8.มีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบาน เพ่ือท าให้สามีมีความสบายใจ 
9.ปฏิบัติต่อสามีเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และเสื้อผ้า ฯลฯ 
10.รักษาชื่อเสียงและเกียรติยศ น้ าหน้าของสามีตลอดเวลา 
11.ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามความสามารถของสามี 
12.ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่สุรุ่ยสุหร่าย 
13.ต้องไม่น าความบกพร่องของสามี โดยเฉพาะเรื่องบนที่นอนไปเปิดเผยให้บุคคลอ่ืน 
14.ต้องไม่ออกจากบ้านจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากสามี 
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15.ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่และญาติพ่ีน้องของสามี 
16.ต้องดูแลรักษาความน่าเชื่อถือ ยอมรับความเป็นผู้น าของสามี 
17.ต้องยกย่องให้ความส าคัญสิ่งที่สามีมอบให้ 
18.คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจงานของสามี 

          19.ต้องอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ที่มาประสบต่อครอบครัว 
73.ถาม ลักษณะครอบครัวที่ดี มีกี่ประการ อะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 8 ประการ 

1.ต้องมีความอ่อนโยนโอบอ้อมอารีกัน 
2.ต้องยอมรับการตักเตือนและน าของกันและกัน 
3.ต้องอดทนเมื่อประสบภัยและความยากล าบาก 
4.ต้องรู้จักแบ่งเวลาเพ่ือดุนยาและเพ่ืออาคีเราะห์ 
5.ต้องรู้จักแยกการท ามาหากินที่ฮาล้าลและฮาร่อม 
6.ต้องดูแลครอบครัวตามระบบอิสลาม 
7.ต้องปลูกความเขา้ใจที่ดีระหว่างสามีภรรยา 
8.ต้องสลัดความอาฆาต และความระแวงระหว่างสามีภรรยา ต้องไม่ใจง่ายเชื่อค ายุยงของคนอ่ืน 

บทที่ 9 
74.ถาม ลักษณะของปัจจัยยังชีพ ที่จ าเป็นบนสามีต้องให้แก่ภรรยานั้นมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประเภท  

1.สิ่งที่กินแล้วอ่ิมปกติก็คือข้าวสารในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับฐานะของสามี ไม่ว่าภรรยานั้นจะเป็นมุสลิม หรือ 
ซิมมีย์ หรือเสรีชนหรือทาสีก็ตาม  หากสามีมีฐานะดีต้องให้วันละ 2 มุด แต่หากมีฐานะไม่ดี ก็ให้วันละ 
1 มุด ส่วนผู้มีฐานะปานกลางก็ให้วันละมุดครึ่ง 
2.อาหารเสริม ก็จ าเป็นต้องจ่ายให้ตามสภาพท้องถิ่นเช่นน้ ามัน เนย น้ าส้ม เป็นต้น บางท้องถิ่นก็ให้ผล 
ไม้ตามสภาพฤดูกาล 
3.จ าเป็นต้องให้เนื้อสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งริฎลน  (มีน้ าหนักประมาณ ๔๐๗.๕ กรัม) ส าหรับผุ้มี 
ฐานะยากจน และสองริฎลน มีน้ าหนักประมาณ ๘๑๕ กรัม  ส าหรับผู้มีฐานะดี ในเรื่องนี้ ท่านอีหม่าม 
ชาฟีอีกล่าวว่าควรจ่ายในวันศุกร์ทั้งนี้เพ่ือให้ความสะดวกแก่นางในกรณีที่นางจะจ่ายแจกเป็นทานด้วย 
4.จ่ายให้แก่คนใช้ ทั้งมีหากมีคนใช้ 
5.จ่ายเครื่องนุ่มห่ม โดยต้องให้ตามความจ าเป็น    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และตามความนิยม 
ของท้องถิ่นนั้นๆและตามฐานะของสามีเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นต้องจ่ายปัจจัยยังชีพ   (นาฟาเกาะห์) 
เมื่อภรรยามิได้ห้ามตนเองต่อประการทั้งปวงกล่าวคือ พร้อมที่จะสนองตอบความต้องการของสามี 

75.ถาม ภรรยาที่ไม่พร้อมต่อความต้องการของสามีนั้นมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประการ 

1.เมื่อไม่ยอมมอบตัวให้สามีสัมผัสร่วมเพศ  หากภรรยามิได้มีข้อห้ามใด เช่นปุวย หมอห้าม กรณีนี้ 
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สามีจ าเป็นต้องจ่ายปัจจัยยังชีพ หากนางยังอยู่กับเขา 
2.ภรรยาหนีออกจากบ้านหรือเดินทางโดยไม่ได้ขออนุญาตจากสามี 
3.ภรรยายังเป็นเด็ก แต่สามีโตแล้วหรือยังเป็นเด็กด้วยกันก็ตาม   ไม่จ าเป็นที่สามีต้องจ่ายปัจจัยยังชีพ 
ให้แต่อย่างใด เพราะภรรยาไม่อาจให้โอกาสต่างๆแก่ผู้เป็นสามีได้อย่างครบถ้วน 
4.ในช่วงที่ภรรยาท าอิบาดะห์ คือในช่วงนางเอ๊ียะรอมฮัจญ์หรืออุมเราะห์    แม้ภรรยาจะได้รับอนุญาต 
จากสามีก็ตาม แต่หากนางเดินทางพร้อมไปกับสามี   จ าเป็นที่สามีต้องจ่ายปัจจัยยังชีพให้แก่นาง และ 
หากนางท าการถือศีลอดสุนัตโดยมิได้รับอนุญาตจากสามี  ไม่จ าเป็นที่สามีต้องจ่ายปัจจัยยังชีพให้นอก 
จากภรรยาต้องขออนุญาตในการนั้น 

76.ถาม กรณีที่สามีไม่อาจจ่ายปัจจัยยังชีพให้แก่ภรรยาได้   ให้ภรรยาท าอย่างไร? 
    ตอบ ให้ภรรยาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก 2 ประการนี้ คือ 

1.อดทนโดยการใช้จ่ายจากทรัพย์สินของตนเอง หรือการหยิบยืมเพื่อใช้จ่าย ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ ถือเป็นหนี้ 
ที่สามีต้องช าระให้ 
๒.ให้ขอเพิกถอน (ฟาซัค) การสมรส ในเรื่องนี้ท่านรอซูลศ็อลฯ เคยถูกถามว่า ในกรณีท่ีสามีไม่อาจจ่าย 
ปัจจัยยังชีพแก่ภรรยาของเขาได้   จะท าอย่างไร ท่านตอบว่าความว่า “ให้แยกทางระหว่างทั้งสอง คือ 
ให้ฟาซัค” (รายงานโดยดารุกุฎนีย์) 

77.ถาม ผลจากการที่ภรรยามีความกระด้างกระเดื่องต่อสามี(อัลนูชูซ)มีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประการ 

1.การที่ภรรยากระด้างกระเดื่องต่อสามีนั้น เป็นสิ่งที่ต้องห้าม (บาปใหญ่) 
2.ห้ามภรรยาขัดขืนในการนอนกับสามี 
3.ห้ามภรรยาออกเดินทางโดยไม่ได้รับการยินยอมจากสามี 
4.ไม่ยอมเปิดประตูบ้านให้สามี หรือไม่ยอมมอบตัวให้สามี โดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ปุวย 

78.ถาม  การที่ภรรยาท าตนออกจากการภักดีต่อผู้เป็นสามี จะด้วยค าพูดหรือการกระท าเช่น เคยพูดจาไพเราะ 
           เคยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  แต่เกิดแสดงออกถึงความบึ้งตึง ให้สามีท าอย่างไร? 
    ตอบ ให้สามีตักเตือนให้นางมีความย าเกรงต่ออัลลอฮ์ให้กลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์    และอย่าได้หนีเธอไป 
          นอนที่อ่ืนและอย่าตบตีเธอเพราะโดยการตักเตือนแล้วนั้น เธออาจจะส านึกในความผิดและสารภาพผิด 
79.ถาม การที่ภรรยาท าตนออกจากการภักดีต่อผู้เป็นสามีและสามีได้ตักเตือนแล้วเธอยังเมินเฉยแม้จะตักเตือน 
          อีกเธอก็ยังเมินเฉยอีกให้สามีท าอย่างไร? 
    ตอบ ให้ปล่อยเธอนอนคนเดียว   และอนุญาตให้ไม่พูดกับเธอได้โดยไม่เกินสามวันแต่หากออกนอกครรลอง 
          ของศาสนา ก็ให้ละเว้นการคบค้าสมาคมได้เกินสามวัน 
80.ถาม ในกรณีท่ีภรรยายังคงทรยศต่อสามีอีก        หลังจากที่สามีได้ปฏิบัติตามสองขั้นตอนดังกล่าวแล้ว คือ  
          1 ตักเตือน  2 ไม่นอนด้วย ให้สามีท าอย่างไร? 
    ตอบ ก็ให้ตีเธอได้ แต่ตีเธอเพ่ือสั่งสอน ซึ่งเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งท่ีจะตีใบหน้าหรือตีเกินความพอดี 
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บทที่ 10 

81.ถาม การหย่าหรือการตอล๊าก หมายถึงอะไร? 
    ตอบ�การหย่า คือการแก้เงื่อน แก้ปมให้หลุด   หรือยกเลิกการเป็นสามีภรรยา ยกเลิกข้อผูกพันที่อนุญาต 
          ให้ร่วมเพศกันได้ 
82.ถาม หลักการว่าด้วยการหย่านั้นมีไว้อย่างไร? 
    ตอบ การหย่านั้น เป็นสิ่งที่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้  แต่ก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นหากไม่มีความจ าเป็นอันใดท่านนาบี 
          ศ็อลฯกล่าวว่า “ไม่ว่าสตรีใดขอให้สามีหย่าโดยไม่มีความจ าเป็น เธอจะหมดโอกาสแม้แต่กลิ่นของสรวง 
          สวรรค์”(รายงานโดยอะห์มัด)ท่านนาบี(ซล)กล่าวว่า“ของฮาล้าลที่อัลลอฮ์ทรงพิโรธยิ่งคือการหย่าร้าง” 
          (รายงานโดยอาบูดาวูดและอิบนีมาญะห์)อัลกรุอ่านกล่าวไว้ มีใจความว่า“โอ้ นบีเอ๋ย เมื่อท่านทั้งหลาย 
  ประสงค์จะหย่าสตรีที่เป็นภรรยา ท่านทั้งหลายจงอย่าในช่วงในช่วงตั้งแต่ตัวนางสะอาด หมายถึง ให้ 
           ตอล๊ากในช่วงที่นางปลอดประจ าเดือน ซึ่งมิได้สมสู่กับนางในช่วงนั้น”  (ซูเราะห์อัตฎอล๊าก 1) 
83.ถาม สาเหตุที่ท าให้ครอบครัวแตกแยก จนถึงขั้นหย่าร้างในที่สุด มาจากกี่สาเหตุอะไรบ้าง? 
    ตอบ มาจาก 2 สาเหตุด้วยกัน คือ 1.สาเหตุภายใน  2. สาเหตุภายนอก 
84.ถาม สาเหตุจากภายใน ที่ท าให้ครอบครัวแตกแยก มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 11 ประการ   1.คู่ครองไม่เหมาะสม                       7.เป็นหมัน 
                              2.อารมณ์ทางเพศบกพร่อง                 8.ปฏิบัติไม่เป็นธรรม 
                              3.ความกดดันทางจิตใจ                     9.เห็นแก่ตัว   
                              4.หนีไปสมรสโดยที่ญาติผู้ใหญ่ไม่ทราบ  10.หึงหวงผิดปกติ   
                              5.มนีิสัยไม่ดี                                 11.หันเหออกจากค าสอนของศาสนาอิสลาม 
                              6.ความคิดเห็นไม่ลงรอยกัน    
85.ถาม สาเหตุจากภายนอก ที่ท าให้ครอบครัวแตกแยกมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 8 ประการ   1.ภรรยาท างานนอกบ้าน                          5.มีหญิงอื่นมาช่วยงานสามี 
                             2.สามี มีภรรยาหลายคน                          6.มือท่ีสามเข้ามาเกี่ยวข้อง 
                             3.ญาติผู้ใหญ่เข้ามาก้าวก่ายในชีวิตครอบครัว   7.ค่าเลี้ยงดูไม่เพียงพอ 
                             4.คบค้าสมาคมอย่างสมาคม                      8.ขาดความรู้ 
86.ถาม ขั้นตอนและวิธีแก้ปัญหาของสามี กรณีภรรยามีความผิดมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 5 ประการ 

1.กล่าวตักเตือนและแนะน าอย่างมีเหตุผลและอ่อนโยน 
2.หากไม่ส าเร็จก็ให้แยกท่ีนอน 
3.หากไม่ส าเร็จก็ต้องลงโทษโดยการเฆี่ยนตามความเหมาะสมแต่ไม่ตบตีที่ใบหน้า 
4.หากไม่ส าเร็จก็ต้องมอบให้บิดามารดาของนางกล่าวตักเตือน 
5.หากไม่ส าเร็จก็ควรหย่าหรือแยกกันอยู่ให้เป็นไปตามความประสงค์ของนาง 
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87.ถาม ขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาของภรรยากรณีสามีมีความผิดมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประการ 

1.กล่าวตักเตือนโดยมีเทคนิค 
2.หากไม่ส าเร็จ ก็ต้องแจ้งให้บิดารมารดาของฝุายชายทราบ 
3.หากไม่ส าเร็จ ต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านของบิดามารดา 
4.หากไม่ส าเร็จ ก็ต้องร้องเรียนต่ออีหม่ามหรือผู้รับผิดชอบ 

88.ถาม สาเหตุของการหย่าร้างมีก่ีประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 23 ประการ 

1.ยังไม่มีความพร้อม ก่อนมีครอบครัว 
2.การใช้ชีวิตคู่ครองไม่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนา 
3.ไม่รับฟังค าตักเตือนหรือความคิดเห็นของอีกฝุาย 
4.หวั่นไหวจากอิทธิพลจากภายนอกหรือกลุ่มบุคคลที่สาม 
5.ท าตามความต้องการความรู้สึก และอารมณ์ของตนเอง 
6.ไม่ได้แยกออกจากครอบครัวใหญ่ จากครอบครัวฝุายสามีหรือภรรยา 
7.ไม่อดทนต่อปัญหาอุปสรรค 
8.การร่วมเพศไม่ท าให้อีกฝุายหนึ่งถึงจุดส าเร็จ 
9.ไม่มีความเป็นธรรมเรื่องส่วนแบ่งจากปัจจัยที่หามา 
10.มีสถานะที่แตกต่างกัน 
11.ไม่มีอารมณ์ต่อนาง 
12.มีความกดดันหรือความเครียด 
13.พาผู้หญิงหนีออกจากวาลี หรือผู้ปกครอง 
14.ไม่มีคุณธรรมไม่ยุติธรรมต่อภรรยาที่มากกว่าหนึ่งคน 
15.มีความคิดเห็นในวิถีชีวิตที่ไม่ตรงกัน 
16.เป็นหมัน 
17.ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ 
18.หึงหวงเกินเหตุ 
19.ไม่ปฏิบัติตามค าสอนของศาสนา 
20.ฝุายภรรยาออกนอกบ้านเป็นประจ า 
21.ปล่อยให้ภรรยามีอิสระอย่างไร้พรมแดน 
22.มีบุคคลที่สามเข้ามาเก่ียวข้องปัญหาครอบครัว 
23.ค่าครองชีพไม่เพียงพอ 
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89.ถาม ประเภทของการหย่ามีก่ีประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 3 ประเภท  1.การหย่าแบบซุนนีย์  2.การหย่าแบบบิดอีย์   
          3.การหย่าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแบบซุนนีย์และแบบบิดอีย์   
90.ถาม การหย่าแบบซุนนีย์คือการหย่าในลักษณะใด?   
    ตอบ คือการหย่าในขณะที่ภรรยาอยู่ในช่วงที่นางปลอดประจ าเดือน และสามียังไม่ได้ร่วมเพศ  อนุญาตให้ 
          กระท าได้ หรือนางมิได้ตั้งครรภ์ นางมิได้เป็นเด็ก หรือภรรยาที่ไม่ได้หมดประจ าเดือนแล้ว  เนื่องจาก 
          ความชรา 
91.ถาม การหย่าแบบบิดอีย์คือการหย่าในลักษณะใด? 
    ตอบ คือการหย่าในขณะที่ภรรยายังอยู่ในช่วงมีเลือดประจ าเดือน การหย่านี้มีผล แต่ห้ามกระท า (ฮ่าราม) 
92.ถาม การหย่าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแบบซุนนีย์และแบบบิดอีย์ คือการหย่าในลักษณะใด? 
    ตอบ คือการหย่าภรรยาที่ยังเป็นเด็กยังไม่มีประจ าเดือน หรือหย่าภรรยาที่อยู่ในวัยหมดประจ าเดือนแล้ว    
93.ถาม องค์ประกอบของการหย่าร้างมี กี่ประการอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 2 ประการ 

1.ต้องเป็นค าพูดที่มีเสียง  การนึกหรือการเหนียดจึงไม่ตกตอล๊าก 
2.ผู้กล่าวต้อง ได้ยินเสียงที่กล่าวนั้นและองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ทรงตรัสว่า “การหย่าที่คืนดีกันได้นั้น มีสอง 
  ครั้ง” (ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ 229) 

94.ถาม ค ากล่าวการหย่าแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 2 ประเภท 

1.ค ากล่าวที่ชัดเจน(ซอแระห์) ไม่จ าเป็นต้องเหนียด เช่น -ฉันหย่าเธอ......ฉันตอล๊ากเธอ.............. 
            ฉันปล่อยเธอให้เป็นอิสระ   เธอถูกหย่า............โอ้ผู้ที่ถูกหย่า.............เธอถูกแยกทาง......................... 

 ฉันแยกทางกับเธอ........เธอถูกปล่อยทั้งหมดนี้ถือเป็นค าหย่าที่ชัดเจนแม้จะไม่เหนียดก็ตาม 
 ก็ตกตอล๊ากแล้ว 
2.ค ากล่าวที่ไม่ชัดเจน(กินายะห์) หากไม่เหนียต หรือไม่ตั้งใจไม่ตกตอล๊าก เช่น  เธอกลับไปบ้านพ่อแม่ 
เธอเถิดหรือ   เธอไม่ใช่ภรรยาของฉัน,  พ้นจากกัน,ตัดขาดจากกัน,เธอมีอิสระไม่มีใครบังคับเธอได้, ไป 
ให้พ้น,ออกไป, 

บทที่ 11 
95.ถาม ค าว่าอิดดะห์ตามหลักศาสนาหมายถึงอะไร? 
    ตอบ อิดดะห์คือช่วงระยะเวลาที่ภรรยาต้องรอคอย เพ่ือท าความสะอาดมดลูกผู้หญิงเพ่ือช าระล้างให้สะอาด 
          หรือเพ่ือสนองตอบพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ) 
96.ถาม อิดดะห์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง? 
    ตอบ มี 4 ประเภท  
          1.อิดดะห์ภรรยาตั้งครรภ์  ภรรยาต้องรอเวลาจนคลอดทารก  เงื่อนไขของการมีครรภ์  ในกรณีนี้ต้อง 
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           เป็นครรภ์ที่เกิดจากอยู่ร่วมกันที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา ส าหรับการมีครรภ์ที่เกิดขึ้นจากการซีนา 
           ไม่ถือว่าให้พิจารณาอิดดะห์ตามนี้ เพราะซีนานั้นไม่เป็นที่รับรองดังอัลกุรอ่านจากโองการที่ว่า ความ 
           ว่า “ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ให้รออิดดะห์จนกว่าจะคลอดทารก”       ซุเราะห์ อัตตอล๊าก อายะห์ที่ 4 
           หากภรรยาไม่ได้ตั้งครรภ์ในขณะที่สามีเสียชีวิต อิดดะห์ ของนางคือ 4 เดือน กับอีก 10 วัน 

2.อิดดะห์ของสตรีที่มีประจ าเดือน  อัลกุรอ่านกล่าวว่า  ความว่า “ บรรดาสตรีที่ถูกหย่า ต้องรอ 
          คอยด้วยตัวของพวกนางเองสามกุรุอ.”ค าว่ากุรูอ. หมายถึง ช่วงสะอาดจากประจ าเดือน หากหย่า 
          ในช่วงสะอาด ก็ให้ถือว่าช่วงสะอาดนั้น เป็นหนึ่งกุรูอ. 

3.อิดดะห์สตรีที่สามีตาย หากเป็นเสรีชน ก็ให้อยู่ในอิดดะห์ 4 เดือนกับ 10 วัน จากอัลกุรอ่านโองการ 
ที่ว่า ความว่า     “บรรดาผู้เสียชีวิตจากพวกเจ้าและได้ละทิ้งภรรยาไว้ พวกนางต้องรอคอย(ท าความ 
สะอาดมดลูก)ของนางให้รอบเดือนมาครบ 4 เดือน 10 วัน”  (ซุเราะห์ อัลบากอเราะห์. 234) 
4.อิดดะห์สตรีที่ยังเด็ก หรือสตรีที่ไม่เคยมีประจ าเดือนเลย และสตรีที่หมดประจ าเดือนแล้วหากเป็น 

          เสรชีน อิดดะห์ของนางคือสามเดือน ดังอัลกุรอ่าน      มีใจความว่า “และบรรดาสตรีของพวกท่าน 
          ทั้งหลาย ที่หมดหวังที่จะมีประจ าเดือน หากพวกท่านสงสัย แท้จริงอิดดะห์ของพวกนางคือสามเดือน 
          และสตรีที่ไม่เคยมีประจ าเดือนมาก่อนเลย ก็เช่นกัน” (ซูรอตุฎฎอล๊าก. 4) 
97.ถาม อิดดะห์ของสตรีที่ตั้งครรภ์มีก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร? 
    ตอบ หมดระยะเวลาอิดดะห์ด้วยการคลอด 
98.ถาม อิดดะห์ของสตรีที่มีประจ าเดือนมีก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร? 
    ตอบ เมื่อผ่านระยะเวลาได้ 3 กุรูอ. 
99.ถาม ค าว่ากุรูอ. หมายถึงอะไร? 
    ตอบ หมายถึง ช่วงสะอาดจากประจ าเดือน 
100.ถาม อิดดะห์ของสตรีที่สามีตายมีก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร? 
     ตอบ ระยะเวลา 4 เดือน 10 วัน 
101.ถาม อิดดะห์ของสตรีที่ยังเด็กหรือสตรีที่ไม่เคยมีประจ าเดือนหรือสตรีที่อยู่ในวัยหมดประจ าเดือนแล้วมี 
            ก าหนดเวลาไว้อย่างไร? 
      ตอบ ระยะเวลา 3 เดือน 

บทที่ 12 
102.ถาม  การรอเญาะหรือการคืนดีหมายถึงอะไร? 
      ตอบ คือการขอคืนดีกับผู้หญิง ให้เป็นภรรยาต่อไป    โดยไม่ต้องนีกะห์ใหม่  ด้วยเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ 
103.ถาม องค์ประกอบของการคืนดี(รอเญาะ)มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี  3 ประการ 1.สามี  2.ภรรยา  3.ค ากล่าวการขอคืนดี 
104.ถาม เงื่อนไขการคืนดี(รอเญาะ)ของสามีมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี 5 ประการ  1.มีสติปัญญา   2.ครบอายุ  3.เป็นมุสลิมยังไม่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม 
             4.พิจารณาคืนดีด้วยตนเอง   5.ระบุภรรยาที่ต้องการคืนดี 
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105.ถาม เงื่อนไขการคืนดี (รอเยาะ) ของภรรยา มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี 3 ประการ     1.ภรรยายังอยู่ในอิดดะห์ 
                                2.หญิงดังกล่าวเคยเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามหลักศาสนา และได้ร่วมเพศแล้ว 
                                3.ภรรยาคนนั้นสามียังไม่ได้หย่า 3 ตอล๊าก 
106.ถาม เงื่อนไขของการคืนดี(รอเยาะ) มีกี่ประการอะไรบ้าง? 
      ตอบ มี 6 ประการ 

1.ถ้อยค าที่ชัดเจน เช่น ฉันขอคืนดีกับเธอ  
2.ถ้อยค าที่คลุมเครือ เช่นฉันเอาเธอคืน 
3.หากสามีตกตอล๊ากโดยเงื่อนไข หรือทัณฑ์บน การคืนดีจะมีผลนั้น ต้องได้รับการยินยอมจากฝุาย 
 ภรรยาก่อน 
4.หากสามีเป็นใบ้ การคืนดีต้องใช้สื่อสัญญานอย่างอ่ืนทดแทนค ากล่าว 
5.การคืนดีด้วยการเขียนหรือข้อความนั้น จะมีผลอนุมัติเม่ือผู้เขียนตั้งใจเท่านั้น 
6.สามีครองเอ๊ียะรอมฮัจญ์หรืออุมเราะห์นั้น สามารถคืนดีกับภรรยาได้ 

107.ถาม การหย่าของสามีต่อภรรยามีอยู่กี่กรณีอะไรบ้าง? 
      ตอบ มี 4 กรณี 

1.การหย่าก่อนจากได้ร่วมประเวณีกับภรรยา เป็นการหย่าที่เรียกว่า บาอิน คือสามีจะคืนดีกับภรรยา 
           ไม่ได้ เว้นแต่ต้องนิกะห์ใหม่เท่านั้น 

2.การหย่าโดยมีค่าตอบแทน คือไม่อนุญาตให้สามีคืนดีกับภรรยานอกจากจะต้องท าพิธีแต่งงานใหม่ 
3.การหย่า 1 หรือ  2 ตอล๊าก  สามีหย่า  1 หรือ 2 ตอล๊าก  หลังจากได้ร่วมประเวณีกันแล้วอนุญาต 

          ให้สามีคืนดีกับภรรยาได้ในช่วงภรรยาใช้เวลาอยู่ในอิดดะห์กักตัวเท่านั้น  หากล่วงเลยช่วงเวลาอิดดะห์ 
          ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะคืนดีกันได้นอกจากจะต้องท าการนิกะห์ใหม่เท่านั้นในกรณีหย่า1หรือ2 ตอล๊าก 
          ในช่วงระยะเวลาอยู่ในอิดดะห์นั้น    ภรรยาจะไปท าการนิกะห์ใหม่กับชายอื่นไม่ได้เด็ดขาด   นอกจาก 
          จะต้องรอให้หมดอิดดะห์จากสามีคนแรกก่อน 

4.การหย่า 3 ตอล๊าก การที่สามีหย่า 3 ตอล๊ากจะหย่าก่อนร่วมประเวณี หรือหลังสามีจะไม่มีสิทธิ์กลับ 
          คืนกับภรรยาได้   ไม่ว่าในช่วงเวลาที่ภรรยาอยู่ในอิดดะห์  หรือหลังจากเวลาอิดดะห์แล้วก็ตาม จนกว่า 
          ภรรยาจะต้องผ่านการสมรสกับสามีคนใหม่เสียก่อน  และจนกว่าจะเลิกกับสามีคนใหม่และจะต้องผ่าน 
          เวลาอิดดะห์กักตัวก่อน จึงจะแต่งงานกับสามีคนเดิมได้ 

บทที่ 13 
108.ถาม ค าว่า “ซิฮาร”หมายถึงอะไร? 
     ตอบ  คือการที่ผู้ชายคนหนึ่งเปรียบเทียบภรรยาของตน เหมือนกับผู้หญิงที่ห้ามแต่งงานคนใดคนหนึ่ง  เช่น 
            บิดา มารดาของตน และพ่ีสาว น้องสาว เป็นต้น  ถือเป็นฮาร่อม เป็นบาปใหญ่ 
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109.ถาม ถ้อยค าซิฮารมีก่ีประเภทอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี  2 ประเภท  1.ค าที่ชัดเจน(ซอเรียะห์)    เช่น หัวของเธอ มือของเธอ   เหมือนกับหัวแม่ของฉัน 
                              พ่ีสาว น้องสาวของฉัน หรือ มือของเธอเหมือนมือแม่ของฉัน 

                   2.ค าที่ไม่ชัดเจน (กีนายะห์)  เช่นเธออยู่เหนือฉันเหมือนแม่ของฉัน หรือตัวเธอส าหรับ 
                   ฉันเหมือนแม่ของฉัน หรือเหมือนพี่สาว น้องสาวของฉัน 

110.ถาม เมื่อสามีได้กล่าวค าที่ชัดเจนในการซิฮารหรือค าท่ีคลุมเครือ พร้อมเจตนาเอาเป็นซิฮาร  ถ้าหากเขา 
           ไม่ได้หย่าภายหลังจากกล่าวซิฮาร ถือว่าเขาเป็นบุคคลประเภทใดและเขาจะต้องท าอย่างไร? 
     ตอบ เขาเป็นผู้กลับค าพูดและเขาต้องจ่ายกัฟฟาเราะห์ทันที 
111.ถาม การจ่ายกัฟฟาเราะห์ซิฮารจ าเป็นต้องจ่ายตามความสามารถมีก่ีประการและมีอะไรบ้าง? 
      ตอบ มี 3 ประการ 

1.ปลดปล่อยทาสที่มีศรัทธา 
2.ถือศีลอดเป็นเวลา 2 เดือน ติดต่อกัน 
3.จ่ายอาหารแก่คนยากจน จ านวน 60 คน คนละหนึ่งลิตร 

บทที่ 14 
112.ถาม ค าว่า “ลิอาน”หมายถึงอะไร? 
     ตอบ  คือถ้อยค าท่ีก าหนดขึ้น โดยใช้เป็นหลักฐานส าหรับสามีที่กล่าวหาภรรยาว่ามีชู้ และเพ่ือปกปูอง 
             ศักดิ์ศรีของตน 
113.ถาม เมื่อชายคนหนึ่งที่เป็นสามี กล่าวหาว่าภรรยาของตนมีชู้ เขาจะต้องได้รับโทษของการกล่าวหา 
            นอกจากเขาจะต้องท าอย่างไร? 
      ตอบ เขาจะต้องสามารถหาพยานมายืนยันได้ หรือชายผู้เป็นสามีกล่าวลิอานต่อฮากีม หรือต่อหน้ากลุ่มชน 
            จ านวนหนึ่ง   และควรกระท าในมัสยิด 
114.ถาม การลิอานของผู้เป็นภรรยากระท าเพ่ืออะไร? 
     ตอบ เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้ถูกลงโทษ ในข้อหาผิดประเวณี(ซินา)ที่จะมาผูกพันกับภรรยาด้วยการลิอาน 
           ของสามี 
115.ถาม ข้อก าหนดต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการลิอานของสามีมีกี่ประการอะไรบ้าง? 
     ตอบ มี 5 ประการ  
          1.โทษของการกล่าวหาจะหลุดพ้นไปจากสามี 

2.ภรรยาจะต้องถูกลงโทษฐานละเมิดประเวณี(ซินา) 
3.ภาวะการณ์แต่งงานเป็นอันสิ้นสุดลงระหว่างคนทั้งสอง 
4.เด็กท่ีเกิดไม่ถือเป็นบุตรของสามีถ้าหากสามีปฏิเสธบุตรขณะลิอาน 
5.คู่สามีภรรยาที่ได้ลิอานกันนั้นห้ามแต่งงานกันอีกต่อไป 
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บทที ่15 

116.ถาม มัตอะห์หรือค่าท าขวัญหมายถึงอะไร? 
     ตอบ หมายถึงทรัพย์ที่สามีจ าเป็นต้องจ่ายให้กับภรรยาที่แยกทางกับตนด้วยการหย่าหรือด้วยการแยกทาง 
             ด้วยวิธีการอ่ืน 
117.ถาม การแยกทางในลักษณะใดที่ไม่จ าเป็นต้องจ่ายมัตอะห์? 
     ตอบ การแยกทางที่เกิดข้ึนจากความตาย 
118.ถาม การแยกทางในลักษณะใดที่จ าเป็นบนสามีจะต้องจ่ายมัตอะห์ให้แก่ผู้เป็นภรรยา? 
    ตอบ การแยกทางกัน ซึ่งเกิดจากการหย่าร้าง  ในกรณีนี้หากการหย่าเกิดข้ึนก่อนการหลับนอนกัน  และยัง 
          ไม่ได้ก าหนดค่าสมรสไว้ จ าเป็นให้มัตอะห์แก่นางแต่หากการหย่าร้างเกิดขึ้น   หลังจากได้หลับนอนกัน 
          แล้วก็จ าเป็นต้องให้ค่าสมรสที่เหมาะสมแก่นาง   ส าหรับมัตอะห์ สุนัตให้ไม่น้อยกว่า 30 ดิรฮัม 
119.ถาม สามีจ าเป็นต้องจ่ายมัตอะห์ให้แก่ภรรยามีก่ีกรณีและในกรณีใดบ้าง? 
     ตอบ มี 3 กรณี 

1.เมื่อถูกหย่าภายหลังจากการร่วมประเวณีแล้ว 
2.เมื่อถูกหย่าก่อนร่วมประเวณี โดยไม่ได้ระบุค่าสมรสให้แก่ฝุายหญิง 
3.เมื่อถูกพิพากษาให้แยกกัน โดยการแยกกันนั้นมีต้นเหตุมาจากสามี เช่นสามีสิ้นสภาพจากการนับถือ 

            ศาสนาอิสลามหรือ การที่สามีสาปส่งภรรยาของตน(ลิอาน)และการแยกกันนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการ 
            รว่มประเวณีแล้ว   หรือก่อนที่จะร่วมประเวณีกัน  โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ได้ระบุค่าสมรสให้แก่ภรรยาใน 
            ข้อตกลงแต่งงาน 

บทที่ 16 
120.ถาม การซื้อขายหย่าตามหลักการของศาสนาอิสลามหมายถึงอะไร? 
     ตอบ คือการแยกทางกันระหว่างสามีภรรยาโดยฝุายหญิงต้องจ่ายค่าทดแทนแก่ฝุายชาย 
121.ถาม บรรดานักวิชาการอิสลาม(อูลามาอ.)มีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการซื้อ-ขายหย่า? 
     ตอบ บรรดาอูลามะอ์ ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นเรื่องที่อนุญาตให้กระท าได้โดยมีหลักฐานจากอัล 
           กุรอ่านที่ว่าความว่า“ก็ไม่เป็นบาปแก่ท่านทั้งสองในการที่นางจะมาไถ่ตัวนาง”(ซูเราะห์อลับากอเราะห์) 

122.ถาม อัตราจ านวนของการซื้อขายหย่านั้นมีการก าหนดไว้อย่างไร? 
     ตอบ ในเรื่องของอัตราหรือจ านวนที่มาแลกเปลี่ยนกับการหย่านั้น ไม่ได้มีตัวบทกล่าวเป็นที่แน่นอนไว้ โดย 
            เหตุนี้ จึงจะเป็นเท่าใดก็ได้   กล่าวคือจะเป็นค่าสมรสทั้งหมด หรือบางส่วน หรือทรัพย์สินอ่ืนจากค่า 
            สมรส ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินโดยตรงหรือประโยชน์อันใดก็ได้    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝุาย 
            สรุปว่า ทุกสิ่งที่น ามาเป็นมาเป็นค่าสมรสหรือสินสอดได้ สิ่งนั้นก็น ามาซื้อขายหย่าได้ 
123.ถาม เงื่อนไขของสิ่งแลกเปลี่ยนในการซื้อขาย-หย่ามีไว้อย่างไร? 
     ตอบ ต้องเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่ที่รู้แน่นอน และมีราคา ที่สามารถท าการซื้อขายได้ 
124.ถาม  ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อขายหย่าที่เกิดขึ้นกับภรรยานั้นมีกี่ประการอะไรบ้าง?   
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     ตอบ มี 3 ประการ 
            1.นางมีสิทธิในตัวของนาง ผู้เป็นสามีไม่มีสิทธิเพิกถอนหรือล้มเลิกข้อตกลง  โดยจะคืนสิ่งแลกเปลี่ยน 
              นั้นให้ หรือจะขอคืนดี หรือท าการสมรสใหม่ก็ตาม นางมีสิทธิที่จะยินดีหรือไม่ยินดีก็ได้ ฝุายสามีจึง 
              หมดโอกาสใดๆนอกจากนางจะยินดีด้วยเท่านั้น 

 2.การซื้อขายหย่านั้น จะกระท าในช่วงที่สตรีมีประจ าเดือนหรือไม่มีประจ าเดือนก็ได้   ไม่ถือเป็นโทษ 
   แต่อย่างใด ผิดกับการหย่าหรือตอล๊ากตามปกติ   ซึ่งถือว่าไม่อนุญาตให้กระท าในช่วงที่นางมีประจ า 

             เดือน เพราะจะให้ระยะเวลาแห่งอิดดะห์ต้องเนิ่นนานออกไป 
           3.หญิงที่ไดร้ับการขายหย่าแล้วจะไม่มีตอล๊ากอันใดอีกเพราะชัดเจนด้วยการซื้อขายหย่าแล้ว กล่าวคือ 

  เป็นการหย่าที่ขาดสิ้นแล้ว  นางก็เป็นคนอ่ืนที่ไม่อนุญาตให้สามีมองได้ต่อไปอีก และการอยู่ร่วม 
            กับนางสองต่อสองก็เป็นที่ต้องห้ามด้วย 

บทที่ 17 
125.ถาม การหย่าที่ผูกพันไว้กับสิ่งอ่ืนที่เรารู้จักกันในนามของตะลีกนั้นเป็นที่อนุญาตหรือไม่เพราะเหตุใด? 
     ตอบ เป็นที่อนุญาตเพราะมีฮาดิษยืนยันไว้ว่า“ศรัทธาชนทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขท่ีพวกเขาก าหนดไว้” 
126.ถาม การหย่าสามตอล๊ากด้วยการกล่าวเพียงครั้งเดียวมีผลอย่างไร? 
     ตอบ  ถือว่าตกสามตอล๊าก แต่หากกล่าวว่า ฉันหย่าเธอ โดยนึกในใจว่าสองตอล๊าก หรือสามตอล๊าก ก็ให้ 
            พิจารณาตามที่นึกในใจ เพราะฮาดิษท่ีเกี่ยวกับรุกานะห์ซึ่งท่านนาบีศ็อลฯได้กล่าวเชิงสาบานแก่เขา 
           ว่า“สาบานต่ออัลลอฮ์ได้หรือไม่ว่าท่านนึกในใจเพียงครั้งเดียว” 
127.ถาม ความจ าเป็นที่ต้องให้แก่สตรี ที่อยู่ในระหว่างอิดดะห์สตรีที่ถูกหย่านั้น    มีข้อพิจารณาในกี่ประการ 
            อะไรบ้าง? 
     ตอบ มี 3 ประการ 

1.รอจอียะห์ การหย่าหนึ่ง หรือสองตอล๊าก สตรีที่ถูกสามีหย่า ซึ่งสามียังมีโอกาสที่จะคืนดีได้ โดยสิทธิ 
ของสามีในกรณีนี้คือ  สามีต้องจ่ายนาฟาเกาะห์ (ปัจจจัยยังชีพ) และซุกนา (ท่ีอยู่อาศัย)แก่นาง 
2.บาเอ้น คือการหย่าที่หมดโอกาสต่อการที่จะคืนดีกันได้  คือสตรีที่ถูกหย่าสามตอลากในกรณีนี้ หาก 
สืบเนื่องมาจากภรรยาขายหย่าหรือการซื้อขายหย่าหรือหย่าสามตอล้าก  สามีจ าเป็นต้องให้ที่อยู่อาศัย 
แก่นาง ไม่ว่านางจะมีครรภ์หรือไม่ก็ตาม และหากสตรีนั้นอยู่ในช่วงของอิดดะห์   อันเนื่องมาจากสามี 
ตาย ก็จ าเป็นต้องให้ที่อยู่อาศัยแก่นาง   ดังท่านนาบีศ็อลฯ ได้กล่าวแก่ฟารีอะห์บุตรของมาลิก ซึ่งสามี 
ถูกฆ่าตายว่า “เธอจงอยู่ในบ้านของเธอ” 
3.หากสตรีที่ถูกหย่า อันเนื่องมาจากเป็นผู้ทรยศต่อสามี ก็ไม่จ าเป็นต้องให้ที่อยู่อาศัย หรือปัจจัยยังชีพ 
แต่อย่างใด เพราะแม้จะไม่หย่าเธอก็ไม่จ าเป็นต้องจ่ายปัจจัยยังชีพหรือให้ที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว ดังกล่าวนี้ 
เป็นทัศนะของกอฎีฮูเซน 

 وهللا أعلم بالصىاب وإليه المرجع والمآب
 
 


