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ค ำน ำ 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
 وأشهد أن ال إله إال أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
 

 การสรรญเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮ์ ตะอาลา พระผูเ้ป็นเจา้แห่งสากล
โลก ผูท้รงสร้างทุกสรรพส่ิง ผูท้รงยิง่ใหญ่ ผูท้รงปรีชาญาณ ผูท้รงเกรียงไกร เรา
ขอสรรเสริญต่อพระองค ์เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค ์เราขออภยัโทษบาป
ต่าง ๆ เราขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ ้นจากส่ิงชั่วร้ายทุกชนิด ผู ้ใด
ที่อลัลอฮใ์หเ้ขาอยูบ่นทางน าที่เที่ยงตรง ก็ไม่มีผูใ้ดท าให้เขาหลงออกจากทางตรง
ได ้และผูใ้ดที่อลัลอฮ์ทรงให้เขาหลงจากทางตรงก็ไม่มีใครสามารถน าทางเขาได ้
ฉนัขอปฏิญาณตนวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดที่ถูกสกัการะนอกจากอลัลอฮอ์งคเ์ดียว ไม่
มีการตั้งภาคีต่อพระองค ์และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮมัหมดันนั้นคือบ่าวและศาสน
ทูตของพระองค ์ 

อลัฮมัดุลิลลาฮ ์ที่พระองคท์รงท าใหห้นงัสือเล่มน้ีเสร็จส้ินดว้ยกบัความรู้
อันน้อยนิดของผูร้วบรวมและเรียบเรียง ซ่ึงตั้งใจที่จะน าเสนอขอ้มูลบางส่วน
เก่ียวกบัการใชชี้วติคู่ตามแบบฉบบัของท่านนะบี ศอลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซัลลมั ซ่ึง
ผูเ้รียบเรียงได้น าเน้ือหาจากต าราต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้แก่ผูอ่้านผูศึ้กษาให้
ไดม้ากที่สุด 

 



 
   

 

ในปัจจุบนัชีวิตคู่ในสังคมมุสลิมนั้ น นับว่าเกิดปัญหาขึ้ นมากมาย ทั้ ง
ปัญหาหย่าร้าง หรือปัญหาชีวิตคู่ที่ เบื่อหน่ายใช้ชีวิตคู่ไปวนั ๆ ซ่ึงเกิดจากการ
ห่างไกลจากค าสอนของอิสลาม ห่างไกลจากการศึกษาชีวิตคู่จากท่านนะบี  
ศอลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ถา้หากเรายอ้นดูแบบฉบบัจากท่านนะบีที่ด  าเนินชีวติ
คู่ จะเห็นไดถึ้งแบบอยา่งอนังดงามในทุก ๆ ดา้นของความรัก 

สุดทา้ยน้ีอยากบอกวา่หนงัสือเล่มน้ีหลีกหนีไม่พน้จากความผดิพลาดอนั
เป็นปกติวิสัยของมนุษย ์หากมีส่ิงใดผิดพลาดขา้พเจา้ขอน้อมรับไวทุ้กประการ
และแกไ้ขต่อไป 

ขอให้อลัลอฮท์รงท าให้งานช้ินน้ีเป็นประโยชน์ต่อพี่นอ้งมุสลิมทั้งหลาย 
ขอพระองคท์รงตอบแทนความดีงามแก่บิดามารดาของขา้พเจา้ ตลอดจนบรรดา
คณาจารยท์ุกท่านที่อบรมสั่งสอนขา้พเจา้ตลอดเร่ือยมาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่าน...อามีน ยาร็อบบลัอาละมีน 

 
 

รอมฎอน พวงผกา 
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ส่งเสริมให้แต่งงาน 

1. อลัลอฮ ์ตะอาลา ไดต้รสัไวว้า่ : 

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ

 ىن نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك

 ١٢الروم:  َّ

“ประการหนึ่งจากสัญลกัษณ์ทัง้หลายของพระองค์นัน้ คือ ทรงสร้าง

คู่ครองให้พวกเจ้าให้แก่ตัวของพวกเจ้าเอง เพือ่พวกเจ้านั้นจะได้มี

ความสขุอยู่ด้วยกนั และได้ทรงให้มีความรกัใคร่และเมตตาระหว่างกนั 

แท้จริงแล้วในกรณีน้ี ย่อมเป็นสัญญาณให้แก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ

ทัง้หลาย” 1  

2. อลัลอฮ ์ตะอาลา ไดต้รสัไวว้า่ : 

 َّ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن  ٹٱٹٱُّٱ
٨٣الرعد:   

  “และโดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาก่อนหน้าเจ้า และเรา

ได้ให้พวกเขามีภริยาและลูกหลาน ...” 2 

                                                     
1 ซูเราะฮ ์อรัรูม 30 : 21. 
2 ซูเราะฮ ์อรัเราะอ์ด ุ13 : 38. 
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3. มรีายงานจากท่านอบัดุลลอฮ์ อบินุ มสัอูด เราะฎยิลัลอฮุอนัฮุ ไดก้ล่าววา่ : 

พวกเราเป็นเดก็หนุ่มทีอ่ยู่กบัท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั 

ซึ่งเราไม่มทีรพัยส์นิอะไรเลย (เพื่อสรา้งครอบครวั) ท่านจงึไดก้ล่าวกบัเราวา่ 

َباِب، َمْعَشرَ  يَا  َوَأْحَصن   لِْلَبَصِر، أََغض   فَإنَّ ه   فَ ْليَ تَ َزوَّْج، الَباَءةَ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  الشَّ
 .وَِجاء    ه  لَ  فَإنَّ ه   بِالصَّْومِ  فَ َعَلْي هِ  َيْسَتِطعْ  لَ مْ  َوَمنْ  لِْلَفرِْج،

“โอ้บรรดาชายหนุ่มทัง้หลาย ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าน้ีมีความสามารถ (ใน

การมชีวีติคู่) กจ็งแต่งงานเถิด  เพราะแท้จริงมนันัน้ช่วยลดสายตาให้

ต า่ลงได้ อีกทัง้ให้พวกเจ้าสามารถสงวนอวยัวะเพศได้ และผู้ใดทีไ่ม่มี

ความสามารถกจ็งถือศีลอดเสียเถิด  เพราะการถือศีลอดเป็นการลด

อารมณ์” 3  

 
 

                                                     
3 บุคอรีย์ กิตาบุลนิกะฮ์ เลขที่ : 5066  มุสลมิ กิตาบุลนิกะฮ์ เลขที่ : 1400 อะบูดาวุด กิตาบุลนิกะฮ์ 
เลขที่ : 2046 มุสลมิ กติาบุลนิกะฮ์ เลขที่ : 1081 อนันะซาอยี์ กติาบุลนิกะฮ ์เลขที่ : 3207 , 3209 อบินุ
มาญะฮ์ กิตาบุลนิกะฮ์ เลขที่: 1845 อะหมดั มุสนัดอบัดุลลอฮ์ อิบนุ มสัอูด : 3592 อลับะเฆาะวีย์ กิ
ตาบุลนิกะฮ ์เลขที่: 2236 
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ส่งเสริมให้แต่งงานอย่างเรียบง่าย 

มีรายงานจากท่านอุกบะฮ์ อิบนุ อามิร ได้เล่าว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ 

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

 َخي ْر  النِ َكاِح أَْيَسر ه  

“การแต่งงานทีดี่ทีส่ดุคือการแต่งงานทีม่ีความเรียบง่าย” 4 

 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ์ ไดเ้ล่าวา่ : จากท่านเราะซูลุลลอฮ ์ศอลลลัลอ

ฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

 أَْعَظم  النِ َساِء بَ رََكًة أَْيَسر ه نَّ َمئ ونَةً 

“สตรีทีม่ีความจ าเริญมากทีส่ดุ คือสตรีทีม่ีค่าสินสมรสทีเ่รียบง่ายทีส่ดุ” 
5 

 

                                                     
4 อะบูดาวุด กติาบุลนิกะฮ ์เลขที่ : 2117 อบินุฮบิบาน เลขที่ : 4072. 
5 อะหมดั มสุนัดอาอชิะฮ ์เลขที่ : 25119. 
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ส่งเสริมให้เลือกภรรยาและสามีท่ีดี 

มีรายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้รายงานว่า : ท่าน

เราะซูล ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าวไวว้า่ : 

ِِينِ َها،وَ  َوَج َمالِ َها، َولِ َحَسبِ َها، لِ َمالِ َها،: أَلْربَ ع   الَمْرأَة   ت  ْنَكح    ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ  ِل
ينِ   ِِ اكَ  تَرَِبتْ  ال َِ  َي

“ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสีป่ระการ คือ เนื่องจาก

ทรพัย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์ตระกลูของนาง  หรือเนื่องจาก

ความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดงันัน้จงเลือก

แต่งงานกบัสตรีทีม่ีศาสนาอยู่ในตวั แล้วสองมือท่านกจ็ะมีโชค” 6  

 

มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน อมัร์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา เล่าว่าท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮ ิวะสลัลมั กล่าววา่  

نْ َيا الَمْرأَة  الصَّالِ َحة .  ِ نْ َيا َمَتاع  َوَخي ْر  َمَتاِع ال  ِ  ال
"โลกน้ีล้วนเป็นสิง่ทีใ่ห้ความสขุ และสิง่ทีใ่ห้ความสขุทีป่ระเสริฐทีสุ่ดใน

โลกกคื็อผูห้ญิงทีดี่" 7  

 

 

                                                     
6 บุคอรยี ์เลขที่ : 5090 มสุลมิ เลขที่ : 1466. 
7 มสุลมิ เลขที่ : 1467. 
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คณุลกัษณะของภรรยาและสามีท่ีดี 

อลัลอฮ ์ตะอาลา ทรงด ารสัวา่ : 

 َّ حيخي جي يه ىه مه جه  ين  ٱٹٱٹٱُّ
٨٣النساء:   

“...บรรดากลุสตรีนัน้คือผู้จงรกัภกัดี ผู้รกัษาในทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ลบั

หลงัสามี เนือ่งด้วยสิง่ทีอ่ลัลอฮฺทรงรกัษาไว้...” 8  

 

มรีายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์ เล่าวา่ : ท่านเราะซูลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

م َسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحصََّنْت ف َْرَجَها، َوَأَطاَعْت ِإذَ  ا َصلَِّت اْلَمْرَأة  خ 
 بَ ْعَلَها َدَخَلْت ِمْن َأيِ  أَبْ َواِب اْلَجنَِّة َشاَءتْ 

“เมือ่มุสลิมะฮ์ได้ละหมาดครบ 5 เวลา ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 

รกัษาอวยัวะเพศของนาง และเชือ่ฟังสามีของนาง เธอจะได้เข้าไปสู่

สวนสวรรคจ์ากประตูไหนกไ็ด้ทีเ่ธอต้องการ” 9  

 

                                                     
8 ซูเราะฮ ์อนันิซาอ์ , 4 : 34. 
9 อบินุฮบิบาน เลขที่ : 4163. 
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มรีายงานจากท่านอบัดุรเราะห์มาน อิบนุ เอาฟ์ เล่าว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ 

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ :  

 تْ ِإَذا َصلَِّت اْلَمْرَأة  َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت ف َْرَجَها، َوَأَطاعَ 
 َزْوَجَها ِقيَل َلَها: اْدخ ِلي اْلَجنََّة ِمْن َأيِ  أَبْ َواِب اْلَجنَِّة ِشْئتِ 

“เมือ่มุสลิมะฮ์ได้ละหมาดครบ 5 เวลา ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 

รกัษาอวยัวะเพศของนาง และเชือ่ฟังสามีของนาง ดังนั้นจะมีเสียง

กล่าวกบันางว่า เธอจงเข้าไปสู่สวนสวรรค์จากประตูไหนก็ได้ทีเ่ธอ

ต้องการ” 10  

คุณลกัษณะของกุลสตรนีัน้ ท่านเราะซูล ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั ไดก้ล่าว

ไวใ้นอกีฮะดษีหนึ่ง ซึ่งรายงานโดย อะบูฮุรอยเราะฮฺ เราะฎยิลัลอฮุอนัฮฺ เล่าวา่ 

มคีนถามท่านเราะสูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะสลัลมั วา่ “สตรใีดถอืวา่ประเสรฐิ

ทีสุ่ด ?” ท่านเราะสูล ตอบวา่ 

َما َيْكرَه  الَِّتْي َتس ر ه  ِإَذا َنظََر، َوت ِطي ْع ه  ِإَذا أََمَر، َوََل ت َخاِلف ه  ِفْي نَ ْفِسَها َوَماِلَها بِ   
 “คือสตรีทีท่ าให้สามีสขุใจเมือ่ได้มองนาง เมือ่สามีบอกกล่าวอะไรกเ็ชือ่

ฟังและปฏิบติัตาม และไม่ขดัใจสามี ทัง้ด้วยตวัของนางและทรพัยสิ์น

ของนาง” 11  

 

                                                     
10 อะหมดั มสุนัดซะอดี อบินุ ซยัด ์เลขที่ : 1661. 
11 นะซาอยี ์เลขที่ : 1231. 
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ชีวิตคู่ตามแบบอย่างจากท่านนะบยี ์ 

1. ปฏิบติัต่อภรรยาด้วยมารยาทท่ีดี 

อลัลอฮ ์ตะอาลา ทรงตรสัวา่ : 

٢١النساء:  َّ خصمص حص ٹٱٹٱُّٱ  

“...และจงอยู่ร่วมกบัพวกนางด้วยดี...” 12 

ชยัค์อะบูบกัร อลัญะซาอริยี์ เราะฮมิะฮุลลอฮ์ ได้อธบิายว่า : “อลัลอฮ์ทรงใช้

บ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาทัง้หลายให้อยู่ร่วมกับภรรยาด้วยดี คือ ยุติธรรมและ

ประพฤตดิ”ี 13 

 

มรีายงานจากอบินุอบับาส จากท่านนะบ ีศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ได้

กล่าววา่ : 

 َخيْ ر ك ْم َخيْ ر ك ْم أِلَْهِلِه، َوأَنَا َخيْ ر ك ْم أِلَْهِلي

“ผูท่ี้ดีท่ีสดุในหมู่พวกท่าน คือผูท่ี้ปฏิบติัดีต่อครอบครวัของเขา และฉันก็

ดีท่ีสดุในหมู่พวกท่านในการปฏิบติัดีต่อครอบครวัของฉัน” 14 

                                                     
12 ซูเราะฮ ์อนันิซาอ์ 4 : 19. 
13 อลัญะซาอริยี ์, อยัซะรตุตะฟาซรี ลกิะลามลิอะลยีลิกะบรี , ดารุลฮะดษี , ไคโร , ฮ.ศ.1427-ค.ศ.2006 
. เลม่ที่ : 1 , หน้าที่ : 299. 
14 ตริมซี ีอบัวาบุลมะนากบิ เลขที่ : 3895 อบินุมาญะฮ ์เลขที่ : 1977. 
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เมื่อมุอาวยิะฮ ์อบินฺ ฮยัดะฮฺ ได้ถามท่านเราะซูล ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั 

เกีย่วกบัสทิธขิองภรรยาทีพ่งึไดร้บัจากสามี ท่านนะบไีดก้ล่าววา่ : 

ََبِ ْح، ، َوَتْكس َوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َوََل َتْضِرِب اْلوَ َأْن ت ْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمتَ  ْجَه، َوََل ت  
  َوََل تَ ْهج ْر ِإَلَّ ِفي اْلبَ ْيتِ 

 “ท่านจะต้องให้อาหารแก่นางเมือ่ท่านรบัประทานอาหาร ให้เครือ่งนุ่ม

ห่มแก่นางเมือ่ท่านสวมใส่เครือ่งนุ่งห่ม อย่าตบหน้านาง อย่าด่าทอ

นาง และอย่าท้ิงนางไปไหนนอกจากแค่ในบ้าน” 15 

มรีายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ได้กล่าวว่า : ท่านเราะซู

ลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

، َوِإنَّ أَْعوََج َشْيء  ِفي ََْت ِمْن ِضَلع  الضِ َلِع  اْستَ ْوص وا بِالنِ َساِء، فَِإنَّ الَمْرأََة خ ِل
َ َزْل َأْعَوَج، فَ َأْعلَ  َِيم ه  َكَسْرَته ، َوِإْن ت َرَْكَته  َلْم ي ، َفِإْن َذَهْبَت ت  ْوص وا ه  اْست َ

 بِالنِ َساءِ 

“จงตกัเตือนเหล่าสตรี เพราะความจริงสตรีนัน้ถกูสร้างมาจากกระดูก

ซีโ่ครงด้านซ้าย และส่วนทีโ่ค้งงอทีสุ่ดกคื็อด้านบน หากท่านไปดดัให้

ตรงมนักท็ าให้หกัได้ แต่หากปล่อยท้ิงไว้ไม่สนใจมนักจ็ะโค้งงออยู่แบบ

นัน้ ดงันัน้จงตกัเตือนเหล่าสตรีด้วยดี” 16 

                                                     
15 อะบูดาวุด เลขที่ : 2142. 
16 บุคอรยี ์กติาบอะฮาดษิอลัอมับยิาอ์ เลขที่ : 3331. 
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มรีายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ได้กล่าวว่า : ท่านเราะซู

ลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

 اْستَ ْوص وا بِالنِ َساِء َخي ْرًا
“... ดงันัน้จงตกัเตือนเหล่าสตรีด้วยดี” 17 

 

มรีายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ ์เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่าว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ 

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

َها آَخرَ  َها خ ل ًَا َرِضَي ِمن ْ  ََل يَ ْفَرْك م ْؤِمن  م ْؤِمَنًة ِإْن َكرَِه ِمن ْ
 “ชายผูศ้รทัธา (สาม)ี อย่าได้รงัเกียจหญิงผู้ศรทัธา (ภรรยา) ถ้าหากเขา

ไม่ชอบลกัษณะนิสยัข้อหนึง่ข้อใดในตวันาง กอ็าจจะมีข้ออืน่ทีเ่ขาชอบ” 
18  

 
 

                                                     
17 มสุลมิ กติาบอรัเราะฎออ์ เลขที่ : 1468. 
18 มสุลมิ เลขที่ : 1469. 
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2. เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของภรรยา 

มีรายงานจากท่านหญิงอาอีชะฮ์ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา เล่าว่า : ท่านเราะซู

ลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าวกบัฉนัวา่ : 

  َ : ِمْن إِنِ ي أَلَْعَلم  ِإَذا ك ْنِت َعنِ ي رَاِضَيًة، َوِإَذا ك ْنِت َعَليَّ َغْضَبى قَاَلْت: فَ  ْلت 
َ ولِيَن: َلَ  ْنِت َعنِ ي َراِضَيًة، فَِإنَِّك تَ  ََاَل: َأمَّا ِإَذا ك   َوَربِ  أَْيَن تَ ْعِرف  َذِلَك؟ فَ 

ِ ، َوِإَذا ك ْنِت َعَليَّ َغْضَبى، ق    : َأَجْل ْلِت: َلَ َوَربِ  إِبْ رَاِهيَم  قَ م َحمَّ اَلْت: ق  ْلت 
 َواللَِّه يَا َرس وَل اللَِّه، َما أَْهج ر  ِإَلَّ اْسَمكَ 

“อนัทีจ่ริงแล้ว ฉันทราบดีว่า ครัง้ใดทีเ่ธอพอใจฉัน และคราใดทีเ่ธอไม่

พอใจฉัน ท่านหญิงได้กล่าวถามว่า : ท่านทราบได้อย่างไรกนัคะ ? ท่าน

เราะซูลกไ็ด้กล่าวตอบว่า : คราใดทีเ่ธอพอใจฉัน เธอก็จะกล่าวว่า : 

มิใช่เช่นนัน้ ขอสาบานต่อพระเจ้าของมูฮมัหมดั และเมือ่คราใดทีเ่ธอ

ไม่พอใจฉัน เธอกจ็ะกล่าวว่า : มิใช่เช่นนัน้ ขอสาบานต่อพระเจ้าของ

อิบรอฮีม ท่านหญิงอาอีชะฮ์ได้กล่าวว่า : ใช่คะ โอ้ท่านเราะซูล ขอ

สาบานต่ออลัลอฮ์ ฉันไม่สามารถหนีจากท่านได้นอกจากแค่เพียงชือ่

เท่านัน้” 19 

 

 

                                                     
19 บุคอรยี ์  กติาบุลนิกะฮ ์เลขท ี: 5228  มสุลมิ กติาบฟะฎออลิศุเศาะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2439.  
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3. ด่ืมและกินในรอยเดียวกนักบัภรรยา 
มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮเ์ลา่วา่  

، َفأ ْعِطيِه النَِّبيَّ َصلَّى الله  َعَلْيهِ   َوَسلََّم فَ َيَضع  ك ْنت  أَتَ َعرَّق  اْلَعْظَم َوأَنَا َحاِئض 
ه  فَ َيَضع  َفَمه  ِفي ِع الَِّذي ِفيِه َوَضْعت ه ، َوَأْشَرب  الشَّرَاَب َفأ نَاِول  َفَمه  ِفي اْلَمْوضِ 

 اْلَمْوِضِع الَِّذي ك ْنت  َأْشَرب  ِمْنه  

“ฉันเคยแทะกระดูกขณะมีประจ าเดือน  และฉันก็ให้ท่านนะบี  

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ท่านได้รบัประทานต่อโดยรบัประทานที ่

ต าแหน่งเดียวกบัทีฉั่นกิน และฉันได้ดืม่น ้ า และได้ให้ท่านนะบีดืม่ต่อ

โดยดืม่ทีต่ าแหน่งเดียวกบัทีฉั่นดืม่ ” 20 

 

 

 
 

                                                     
20 อะบูดาวุด กติาบุตเตาะฮาเราะฮ ์เลขที่ : 259. 



 
 
   

 
 

19 

4.นอนหนุนตกัอ่านอลักรุอานให้ภรรยาฟัง 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ ์นางไดเ้ล่าวา่ : ความจรงิท่านเราะซูลุลลอฮ ์

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั 

َ ْرآنَ َكاَن يَ تَِّكئ  ِفي َحْجرِي َوأَنَ  رَأ  ال َْ ، ث مَّ يَ   ا َحاِئض 

“ท่านนอนหนุนตกัฉัน ในสภาพทีฉั่นมีประจ าเดือน หลงัจากนัน้ท่านก็

อ่านอลักรุอาน” 21 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                     
21 บุคอร ีกติาบุลฮยัฎ์ เลขที่ : 297. 
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5.ช่วยเหลืองานบา้น 

มรีายงานจากท่านอลัอสัวดั อบินุ ยะซดี เราะฎยิลัลอฮอุนัฮุ ไดเ้ลา่วา่ : ฉนัได้

ถามท่านหญงิอาอชิะฮ ์เราะฎยิลัลอฮุอนัฮา วา่ : 

 

اَن َيك ون  ِفي َما َكاَن النَِّبي  َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْصَنع  ِفي البَ ْيِت؟ قَاَلْت: كَ 
 ِمْهَنِة أَْهِلِه، فَِإَذا َسِمَع األََذاَن َخرَجَ 

“ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ปฏิบติัเช่นไรขณะทีอ่ยู่ในบ้าน 

? ท่านหญิงตอบว่า :ท่านนะบีจะช่วยเหลือภรรยาท างานบ้าน เมือ่ท่าน

ได้ยินเสียงอะซานท่านกอ็อกไปละหมาด” 22 

 

 

 
 

                                                     
22 บุคอรยี ์หมวดที่ว่าดว้ยเรื่องคา่เลีย้งด ูเลขที่ : 5363. 
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6.ท างานเองเพ่ือแบ่งเบาภาระของภรรยา 

มเีศาะฮาบะฮไ์ดถ้ามท่านหญงิอาอชิะฮ์ เราะฎยิลัลอฮุอนัฮา วา่ : 

ًئا   نَ َعْم، ؟ قَاَلْت: َهْل َكاَن َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعَمل  ِفي بَ ْيِتِه َشي ْ
ه ، َويَ ْعَمل  َكاَن َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخِصف  نَ ْعَله ، َوَيِخيط  ثَ ْوبَ 

ِ ك ْم ِفي بَ ْيِتهِ   ِفي بَ ْيِتِه َكَما يَ ْعَمل  َأَح
“ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ท างานบ้านบ้างไหม ? ท่าน

หญิงตอบว่า : ใช่ ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั จะซ่อมรองเท้า

ของท่าน จะเยบ็เส้ือผา้ของท่าน และท่านจะท างานบ้านเหมือนกบัคน

ใดคนหนึง่ในหมู่พวกท่านทีท่ างานบ้าน” 23 

 

 

 

 
 

                                                     
23 อะหมดั เลขที่ : 25341 อลับะเฆาะวยี ์เลขที่ : 3675. 
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7. เรียกขานช่ือภรรยาด้วยส าเนียงท่ีไพเราะ 

ความจรงิแลว้ท่านหญงิอาอชิะฮ์ เราะฎยิลัลอฮุอนัฮา ไดก้ล่าววา่ : ท่านเราะซู

ลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าวในวนัหนึ่งวา่ : 

رِئ ِك السَّلَمَ  َْ  يَا َعاِئَش، َهَذا ِجْبرِيل  ي  

“โอ้อาอิช (ย่อจากอาอชิะฮ)์ ญิบรีลฝากสลามถึงเธอนะ” 24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                     
24 บุคอร ีกติาบฟะฎออลิศุศะฮาบะฮ ์เลขที่ : 3768  มสุลมิ กติาบฟะฎออลิศุศะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2447. 
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8. ไม่ห่างเหินภรรยา ยามเธอมีประจ าเดือน 

มรีายงานจากท่านหญงิมยัมูนะฮ์ วา่ : 

َرَأًة ِمْن ِنَساِئِه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَراَد َأْن ي  َباِشَر امْ  َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى الله  
 أََمَرَها، فَات ََّزَرْت َوِهَي َحاِئض  

“เมือ่ท่านเราะซูลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ต้องการทีจ่ะแตะ

เน้ือต้องตวักบัภรรยาคนใดของท่าน ท่านจะใช้ให้นางสวมผา้นุ่งขณะที ่

นางมีเลือดประจ าเดือน” 25 

 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ ์ไดก้ล่าววา่  

 ك ْنت  أ َرجِ ل  رَْأَس َرس وِل اللَِّه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا َحاِئض  

“ฉันหวีผมให้ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ในสภาพ

ทีฉั่นมีประจ าเดือน” 26 

 

                                                     
25 บุคอร ีกติาบุลฮยัฎ์ เลขที่ : 303. 
26 บุคอร ีกติาบุลฮยัฎ์ เลขที่ : 295. 



 
 

 
 

    

 
 

24 

9. ห่วงใยและทะนุถนอมภรรยา 

มรีายงานจากท่านอะนสั ไดเ้ล่าวา่  

ََِل، َوأَْنَجَشة  غ َلم  النَِّبيِ  َصلَّى الله  َعَلْيهِ ك  َوَسلََّم َيس وق  اَنْت أ م  س َلْيم  ِفي الث َّ
َك َسوْ  َِ ، ر َوْي ََاَل النَِّبي  َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم: يَا أَْنَجش  َََوارِيرِ ِبِهنَّ، فَ   َقَك بِال

“ท่านหญิงอุมมุ ซุลยัม์ ประหนึ่งบรรจุอยู่ในสมัภาระของการเดินทาง 

(ได้อยู่บนอูฐ) และอนัญะซะฮ์คือทาสของท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะซัลลัม ท าหน้าทีค่วบอูฐ (ซึ่ งควบด้วยความรวดเร็ว ) ท่านนะบี 

ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั จึงกล่าวว่า : โอ้ อนัญะซะฮ ์ควบคมุอูฐให้

ช้า เพราะมีแก้วบรรทุกอยู่ (หมายถงึ ท่านหญงิอุมมุซุลยัม์)” 27 

 

 

 

 

                                                     
27 บุคอร ีกติาบุลอะดบั เลขที่ : 6202. 
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10. เข้าใจธรรมชาติของภรรยา 

มรีายงานจากท่านหญงิ อาอชิะฮ ์กล่าววา่  

َِ النَِّبيِ  َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم، وََكاَن لِ  َناِت ِعْن ي َصَواِحب  ك ْنت  َأْلَعب  ِباْلب َ
ْعَن ِمْنه ،  ى الله  َعَلْيِه َوَسلَّمَ يَ ْلَعْبَن َمِعي، َفَكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّ  ََمَّ ِإَذا َدَخَل يَ تَ 

 فَ ي َسر ِب  ه نَّ إَِليَّ فَ يَ ْلَعْبَن َمِعي

“ฉันเคยเล่นตุ๊กตาผูห้ญิงต่อหน้าท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั 

และเพือ่น ๆ ของฉันกเ็คยเล่นร่วมกบัฉัน เมือ่ท่านเราะซูล ศอลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะซลัลมัเข้ามา พวกเธอทัง้หลายกแ็อบ แต่ท่านกเ็รียกพวก

เธอให้มาหาฉัน ดงันัน้พวกเธอทัง้หลายกเ็ล่นกบัฉัน ” 28 

 

มรีายงานจากท่านหญงิ อาอชิะฮ ์กล่าววา่ 

بَ َر وَ  َِِم َرس ول  اللَِّه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َغْزَوِة تَ ب وَك، َأْو َخي ْ ِفي َسْهَوِتَها َق
، فَ َهبَّ  ْتِر َعْن بَ َنات  ِلَعاِئَشةَ ِست ْر  ََاَل: َما  ْت رِيح  َفَكَشَفْت نَاِحَيَة السِ  ، فَ  ل َعب 

ن َه نَّ فَ َرًسا َله  َجَناَحاِن ِمْن ِرقَ  ، َهَذا يَا َعاِئَشة ؟ َقاَلْت: بَ َناِتي، َوَرَأى بَ ي ْ اع 
ََاَل:  ، قَاَل:« َما َهَذا الَِّذي َأَرى َوْسَطه نَّ؟»فَ  َوَما َهَذا الَِّذي » قَاَلْت: فَ َرس 

                                                     
28 บุคอร ีกติาบุลอะดบั เลขที่ : 6130. มสุลมิ กติาบฟพฎออลิศุเศาะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2440. 
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: أََما َسِمْعَت َأنَّ قَاَلتْ « فَ َرس  لَه  َجَناَحاِن؟»قَاَلْت: َجَناَحاِن، قَاَل: « َعَلْيِه؟
 ِلس َلْيَماَن َخْيًل َلَها َأْجِنَحة ؟ قَاَلْت: َفَضِحَك َحتَّى رَأَْيت  نَ َواِجَذه  

“ท่านนะบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กลับมาจากสงคราม

ตะบูกหรือคอยบรั ภายในบ้านจะมีช่องเลก็ ๆ ถกูปิดด้วยม่าน มีลมพดั

มาท าให้ม่านปลิวและเห็นตุ๊กตาของท่านหญิงอาอิชะฮ์ ท่านนะบีได้

กล่าวถามว่า : นีอ่ะไรหรืออาอิชะฮ์ ? เธอตอบว่า : ลูกสาวของฉันเอง 

ท่านนะบีได้เหน็ตุ๊กตาม้าทีม่ีปีก 2 ข้าง ท่านนะบีได้ถามว่า : ทีฉั่นเห็น

มนัอยู่ตรงกลางละคืออะไร ? ท่านหญิงตอบว่า : ม้า ท่านนะบีถามต่อ

ว่า : และอะไรอยู่ข้าง ๆ ตวัม้า ? ท่านหญิงตอบว่า : ปีก 2 ข้างของมนั 

ท่านนะบีถามต่อว่า : ม้ามีปีกด้วยหรือ ? เธอตอบว่า : ท่านไม่เคยได้

ยินหรอกหรือว่าม้าของนะบีสุลยัมานนัน้มีหลายปีก ? ท่านหญิงอาอิ

ชะฮ ์เล่าว่า : ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั กห็วัเราะจนกระทัง่

เหน็ฟันกรามของท่าน” 29 

 

 

 

 

                                                     
29 อะบูดาวุด กติาบุลอะดบั เลขที่ : 4932. 
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11. ซบัรอยน ้าตาภรรยาและปลอบใจนาง 

มรีายงานจากท่านอะนสั อบินุ มาลกิ เล่าวา่  

 َذِلَك َكاَنْت َصِفيَّة  َمَع َرس وِل اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َسَفر ، وََكانَ 
َلَها َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعلَ  ب َ َْ ْيِه َوَسلََّم يَ ْوَمَها َفَأْبطَْأت  ِفي اْلَمِسيِر، َفاْست َ

: َحَمْلَتِني َعَلى َبِعير  َبِطيء   َ ول  َجَعَل َرس ول  اللِه َصلَّى الله  ، فَ َوِهَي تَ ْبِكي َوتَ 
َها و ي ْسِكت  َها نَ ي ْ ْيِه َعي ْ َِ  َعَلْيِه َوَسلََّم َيْمَسح  بَِي

“ท่านหญิงเศาะฟิยะฮ์อยู่กบัท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั ใน

การเดินทางครัง้หนึง่ โดยทีว่นันัน้ตรงกบัวนัทีข่องท่านเราะซูลต้องอยู่

เวรกับนาง แต่มันได้หมดไปกับการเดินทาง ดังนั้นท่านเราะซูล 

ศอลลัลลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมัจึงหนัมาหานาง โดยนางอยู่ในสภาพที ่

ร้องไห้ และนางได้กล่าวว่า : ท่านได้ให้ฉันนัง่อยู่บนอูฐทีเ่ชือ่งช้า (ทัง้นี้

เพรานางเสยีดายเวลาที่ผ่านไป โดยไม่ได้อยู่กบัท่าน)  ท่านเราะซูลจึงซบั

น ้ าตานาง และปลอบใจนาง” 30 

 

 

 

 

                                                     
30 นะซาอ ี ซุนันอลักุบรอ เลขที่ : 9117. 



 
 

 
 

    

 
 

28 

มรีายงานจากท่านอะนสัวา่ 

َخَل َعَلي ْ  َِ ، فَ َبَكْت، َف َها النَِّبي  بَ َلَغ َصِفيََّة َأنَّ َحْفَصَة، َقاَلْت: ِبْنت  يَ ه وِدي  
ََاَل:  ََاَلْت: قَاَلْت ِلي «ِكيكِ َما ي  بْ »َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َوِهَي تَ ْبِكي، فَ  ؟ فَ 

ََاَل النَِّبي  َصلَّى اللَّه  َعَلْيهِ َحْفَصة : إِنِ ي بِْنت  ي َ  ، فَ  َوإِنَِّك ََلبْ َنة  »َوَسلََّم:  ه وِدي  
، َفِفيَم تَ ْفَخر  َعَلْيكِ  ، َوِإنَِّك َلَتْحَت نَِبي   ، َوِإنَّ َعمَِّك َلَنِبيٌّ ث مَّ َقاَل: « ؟نَِبي  

 اتََِّي اللََّه يَا َحْفَصة  

“ท่านหญิงเศาะฟิยะฮ ์ได้รบัทราบว่าท่านหญิงฮฟัเศาะฮ์ ได้กล่าวว่าเธอ

นัน้เป็นบุตรสาวของชาวยิว เธอจึงร้องไห้ ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะซลัลมั ได้เข้ามาหาเธอในสภาพทีเ่ธอร้องไห้ ท่านนะบีได้ถามว่า : 

เธอร้องไห้ท าไม ? ท่านหญิงเศาะฟิยะฮ์ตอบว่า : ฮฟัเศาะฮไ์ด้พดูถึงฉัน

ว่า : ฉันเป็นบุตรสาวของชาวยิว ดงันัน้ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะซลัลมั ได้กล่าวว่า : เธอนัน้เป็นบุตรสาวของนะบี (มูซา) ลุงของเธอก็

เป็นนะบี (ฮารูน) และเธออยู่ภายใต้การดูแลของนะบี (มูฮมัหมดั) แล้ว

ฮฟัเศาะฮจ์ะมีอะไรเหนือกว่าเธออีก ? หลงัจากนัน้ท่านนะบีได้กล่าวกบั

ท่านหญิงฮฟัเศาะฮว์่า : ฮฟัเศาะฮ ์จงย าเกรงต่ออลัลอฮ”์ 31 

 

                                                     
31 ตริมซี ีกติาอบัวาบุลมะนากบิ เลขที่ : 3894. 
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12. ช่วยเหลือภรรยาให้ขึ้นข่ีพาหนะ 

ท่านอะนสั ไดเ้ล่าวา่ : 

َِ فَ َرأَْيت  النَِّبيَّ َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ي َحوِ ي َلَها َوَراَءه  ِبَعَباَءة   ، ث مَّ َيْجِلس  ِعْن
 ْكَبِتِه َحتَّى تَ رَْكبَ ر   بَِعيرِِه فَ َيَضع  ر ْكبَ َته ، َوَتَضع  َصِفيَّة  رِْجَلَها َعَلى

“...ฉันได้เหน็ท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮฺวะซลัลมั ท าเบาะนวมตัง้ข้าง

หลงัท่านเตรียมไว้ให้ (ท่านหญงิเศาะฟิยะฮ์ขีอู่ฐ) หลงัจากนัน้ท่านนะบีข้ึน

ไปนัง่ทีอู่ฐ และวางเข่าของท่านโดยท่านหญิงเศาะฟิยะฮ์ได้วางเท้าของ

นางบนเข่าของท่านนะบีพือ่จะได้ข้ึนบนอฐู” 32 

 

 

 

 
 

 

                                                     
32 บุคอร ีกติาบุลมะฆอซยี ์เลขที่ : 4211. 
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13. เข้าหาภรรยาด้วยร่างกายท่ีสะอาดและให้เวลาเธอประดบั

ตนเองให้สวยงาม 

มีรายงานจากท่านญาบิร อิบนุ อบัดุลลอฮ์ ได้เล่าว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ 

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ : 

ْل َعَلى َأْهِلَك، َحتَّى تَ  خ  ِْ ِِيَبة ، َوَتْمَتِشَط ْسَتحِ ِإَذا َدَخْلَت َلْيًل، َفَل َت َِّ الم 
ِعثَة    الشَّ

“เมือ่พวกท่านเข้ามาถึงในเวลากลางคืน ท่านอย่ได้เข้าหาครอบครวั

ของท่าน จนกว่าภรรยาทีส่ามีหายหน้าไปจะขจดัขนใต้ร่มผ้าและหวีผม

ทีก่ระเซิงให้เรียบร้อยเสียก่อน”33 

อบินุ อบับาส เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุมา ได้กล่าวว่า : ความจรงิฉันชอบที่จะแต่ง

กายอย่างดตี่อภรรยาของฉนั เฉกเชน่ทีภ่รรยาของฉันชอบทีจ่ะแต่งกายอย่าง

ดตี่อฉนั เพราะอลัลอฮ ์ตะอาลาทรงตรสัวา่  34 

١١٣البقرة:  َّ  مننن زن رن مم ام ٹٱٹٱُّٱ  

“...และส าหรบัพวกนางจะต้องได้รบัเช่นเดียวกนักบัสิง่ทีเ่ป็นหน้าทีข่อง

พวกนางจะต้องปฏิบติัโดยชอบธรรม...” 35 

                                                     
33 บุคอร ีกติาบุลนิกาฮ ์เลขที่ : 5246. 
34 อลับะเฆาะวยี ์, มะอาลมิลุตนัซลี , เลม่ที่ : 1 หน้าที่ : 225. 
35 ซูเราะฮ ์อลับะกอเราะฮ ์, 2 : 228.  
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14. ให้ภรรยาร่วมเดินทางด้วย 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ์ ไดก้ล่าววา่  

 َكاَن َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخرََج أَقْ رََع بَ ْيَن ِنَسائِهِ 

“ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั เมือ่จะออกเดินทาง

ท่านจะใช้การเสีย่งทายระหว่างภรรยาของท่าน (เพื่อพาเดินทางไป

ดว้ย)... ” 36 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                     
36 มสุลมิ กติาบฟะฎออลิศุเศาะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2445. 
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15. เอาใจใส่ต่อภรรยาอย่างสม า่เสมอ 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ์ ไดก้ล่าววา่ 

رََع بَ ْيَن ِنَساِئِه فَ  طَاَرِت َكاَن َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخرََج َأق ْ
َ ْرَعة  َعَلى َعاِئَشَة َوَحْفَصةَ  س ول  اللِه َصلَّى الله  َفَخَرَجَتا َمَعه  َجِميًعا، وََكاَن رَ  اْل

ََالَ  َِّث  َمَعَها، فَ  ْت َحْفَصة  َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َكاَن بِاللَّْيِل، َساَر َمَع َعاِئَشَة يَ َتَح
ْنظ رِي ت َ َلَة َبِعيِري َوَأرَْكب  َبِعيَرِك، ف َ ؟ َقاَلْت: نَ ِلَعاِئَشَة: َأَل تَ رَْكِبيَن اللَّي ْ  َوَأْنظ ر 

يِر َعاِئَشَة، بَ َلى، فَ رَِكَبْت َعاِئَشة  َعَلى َبِعيِر َحْفَصَة، َورَِكَبْت َحْفَصة  َعَلى َبعِ 
ْفَصة ، َفَجاَء َرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى َجَمِل َعاِئَشَة َوَعَلْيِه حَ 

 نَ زَل وا َفَسلََّم ث مَّ َساَر َمَعَها، َحتَّى

“ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั เมือ่จะออกเดินทาง

ท่านจะใช้การเสีย่งทายระหว่างภรรยาของท่าน (เพื่อพาเดนิทางไปด้วย) 

ระหว่างการเดินทางของท่านในครัง้หนึ่ง การเสีย่งทายมาตกทีท่่าน

หญิงอาอิชะฮก์บัท่านหญิงฮฟัเศาะฮ์ ทัง้สองได้ออกเดินทางไปพร้อมกนั 

เมือ่ถึงยามกลางคืน ท่านนะบีได้ขีอู่ฐเดินทางเคียงข้างท่านหญิงอาอิ

ชะฮ์และพดูคุยกบัเธอ ดงันัน้ท่านหญิงฮฟัเศาะฮ์ได้กล่าวกบัท่านหญิง

อาอิชะฮ์ว่า : เธอจะไม่ขีอู่ฐของฉันและฉันจะได้ขีอู่ฐของเธอบ้างหรือ 
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เพือ่ทีเ่ธอจะได้เห็นฉันและฉันจะได้เหน็เธอสลบักนั ? ท่านหญิงอาอิ

ชะฮ์ได้ตอบว่า : ได้สิ ดังนั ้นท่านหญิงอาอิชะฮ์จึงขีอู่ฐของท่านหญิง

ฮฟัเศาะฮ์ และท่านหญิงฮฟัเศาะฮ์กขี็อู่ฐของท่านหญิงอาอิชะฮ์ ดงันัน้

ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ก็ขีอู่ฐมาทีอู่ฐของท่านหญิงอาอิชะฮ์ทีท่่านหญิง

ฮฟัเศาะฮ์ขีอ่ยู่ ท่านได้ทกัทายท่านหญิงฮฟัเศาะฮ์และเดินทางอยู่ข้าง

นาง จนกระทัง่ได้ลงจากอฐูระหว่างทาง...” 37 

 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮ์ ไดก้ล่าววา่ 

َ عْ  ض  ِفي َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم َل ي  َفضِ ل  بَ ْعَضَنا َعَلى ب
نَا، وََكاَن َقلَّ يَ ْوم  ِإَلَّ َوه َو يَ  َِ ََْسِم، ِمْن م ْكِثِه ِعْن ن و ط و اْل ِْ َنا َجِميًعا، فَ َي ف  َعَلي ْ

، َحتَّى يَ ب ْل َغ إَِلى الَِّتي ه َو يَ ْوم َها فَ َيبِ  َهاِمْن ك لِ  اْمرَأَة  ِمْن َغْيِر َمِسيس  َِ  يَت ِعْن

“ท่านเราะซูลุลลอฮ ์ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั จะไม่แบ่งวนัให้ภรรยา

คนใดมากกว่าคนอืน่ ในแต่ละวนัท่านจะเวียนเยีย่มเยียนพวกเรา ท่าน

จะเข้าไปหาทุกคนโดยไม่พกัอยู่ทีบ่้านใคร จนกระทัง่ไปถึงบ้านภรรยา

คนทีเ่ป็นวนัของเธอแล้วท่านกจ็ะค้างคืนทีนั่น่” 38 

 

 

                                                     
37 มสุลมิ กติาบฟะฎออลิศุเศาะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2445. 
38 อะบูดาวุด กติาบุนนิกะฮ ์ เลขที่ : 2135. 
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16. เปิดเผยความรกัท่ีมีต่อภรรยา 

มรีายงานจากท่านหญิงอาอชิะฮ์ ได้กล่าวว่า ท่านนะบี ได้เอ่ยถึงท่านหญิง

เคาะดญิะฮ ์วา่ 

ِْ ر زِْقت   ح ب ََّها إِنِ ي َق  

"ความจริงแล้ว ฉันได้รบัความโปรดปราน (จากอลัลอฮเ์ป็นอย่างมาก) ที ่

ได้รกัเธอ" 39 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                     
39 มสุลมิ กติาบฟะฎออลิศุเศาะฮาบะฮ ์เลขที่ : 2435. 
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17. เล่นกีฬาร่วมกบัภรรยา 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮว์า่ 

َزْلَنا َمنْ  ن َ ََ َخَرْجت  َمَع َرس وِل اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم َوأنا َخِفيَفة  اللَّْحِم ف َ اَل ِزَل ف َ
ت   َْ ََِني َفَسبَ  ََِك َفَسابَ  م وا ث مَّ َقاَل ِلي: تَ َعاَلْي َحتَّى أ َساِب َِّ ََ ه  ث مَّ َخَرْجت  َمَعه  أِلَْصَحاِبِه: تَ 

م وا ث   َِّ ََ ََاَل أِلَْصَحاِبِه: تَ  ِْ َحَمْلت  اللَّْحَم فَ ن ََزْلَنا َمْنزًَِل فَ  مَّ َقاَل ِلي: ِفي َسَفر  آَخَر، َوَق
ِه َكِتِفي َوَقاَل: َهذِ تَ َعاَلْي أ سَ  ِِ ََِني َفَضَرَب بَِي ََِني َفَسبَ  َ ِك " َفَسابَ   ِه بِِتْلكَ اِب

"ฉันเคยออกเดินทางไปพร้อมกบัท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะซลัลมั โดยครัง้นัน้ฉันยงัไม่อ้วน ร่างกายผอมบาง เราได้ลงพกั

สถานทีห่นึ่ง ท่านนะบีได้กล่าวกบับรรดาเศาะฮาบะฮ์ว่า : พวกท่าน

เดินทางน าไปก่อน ต่อนัน้ท่านนะบีได้บอกกบัฉันว่า : มานีเ่รามาวิง่แข่ง

กนั ฉันจึงวิง่แข่งกบัท่านและฉันเป็นฝ่ายชนะ ต่อมาฉันกอ็อกเดินทาง

มาพร้อมกบัท่านหลงัจากนัน้ และในตอนน้ีฉันร่างกายอ้วนข้ึน ดงันัน้

เราได้ลงพกัสถานทีห่นึ่ง ท่านนะบีได้กล่าวกบับรรดาเศาะฮาบะฮ์ว่า : 

พวกท่านเดินทางน าไปก่อน ต่อนัน้ท่านนะบีได้บอกกบัฉันว่า : มานีเ่รา

มาวิง่แข่งกนั ฉันจึงวิง่แข่งกบัท่านแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายชนะ ท่านได้ตีมา

ทีห่วัไหล่ของฉันและกล่าวว่า : ครัง้น้ีเสมอกบัครัง้นัน้ " 40 

                                                     
40 นะซาอ ีซุนันอลักุบรอ เลขที่ : 8894. 
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18. ให้เธอเป็นท่ีปรึกษาเคียงกาย 

เมื่อท่านนะบเีสรจ็สิน้จากการท าสนธสิญัญาฮุดยับยีะฮ์ ทา่นเราะซูลุลลอฮ ์

ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าวกบับรรดาเศาะฮาบะฮว์า่ 

ه ْم َرج ل  َحتَّى َقاَل ذَ  َواللَِّه َما َقاَم ِمن ْ َ وا، َقاَل: ف َ ِلَك ق وم وا َفاْنَحر وا ث مَّ اْحِل
ه مْ  َ ْم ِمن ْ ، ف ََلمَّا َلْم يَ  ِ  َدَخَل َعَلى أ مِ  َسَلَمَة، َثَلَث َمرَّات  َفَذَكَر َلَها َما  َأَح

ََاَلْت أ م  َسَلَمَة: يَا نَِبيَّ اللَِّه، َأت ِحب  َذِلَك، اْخر ْج ث   ََِي ِمَن النَّاِس، فَ  مَّ ََل َل
َيْحلِ  َََك ف َ ع َو َحاِل ِْ َنَك، َوَت ِْ ه ْم َكِلَمًة، َحتَّى تَ ْنَحَر ب  ا ِمن ْ ًِ َح ، ََكَ ت َكلِ ْم َأ

نَه ، َوَدَعا َحالِ  ِْ ا ِمن ْه ْم َحتَّى فَ َعَل َذِلَك َنَحَر ب  ًِ ََه ، َفَخرََج فَ َلْم ي َكلِ ْم َأَح ََه  َفَحَل
 فَ َلمَّا رََأْوا َذِلَك قَام وا، فَ َنَحر وا

“...พวกท่านจงลุกข้ึน เชือดสตัว ์และโกนศรีษะ ผู้รายงานได้กล่าวว่า : 

ขอสาบานต่ออลัลอฮ์ว่า ไม่มีคนใดจากพวกเขาลุกข้ึน จนท่านได้กล่าว

เช่นนัน้ 3 คร ัง้ ฉะนัน้เมือ่ไม่มีคนใดลุกข้ึน ท่านนะบีจึงได้เข้าไปหาอมุมุ

ซะละมะฮ์ และได้เล่าให้นางฟังถึงสิง่ทีพ่บเจอจากผู้คน ท่านหญิงอุมมุ

ซะละมะฮ์ได้กล่าวว่า : โอ้ นะบีของอลัลอฮ์ ท่านชอบให้เกิดเหตุการณ์

เช่นน้ีหรือ ? ท่านออกไปและอย่าพดูกบัคนใดจากพวกเขา จนกว่าท่าน

จะได้เชือดอูฐของท่านและเรียกผู้ทีจ่ะโกนศรีษะท่านมา เขาจะโกน

ศรีษะท่าน ฉะนัน้ท่านนะบีได้ออกไปและไม่พดูจากบัคนใดในหมู่พวก
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เขา จนกระทัง่ท่านได้ท าเช่นนัน้  ท่านได้เชือดอฐูของท่าน และเรียกผู้ที ่

จะโกนศรีษะท่านมา และเขาได้โกนศรีษะของท่านนะบี เมือ่ผูค้นเหน็เช่

นัน้พวกเขากล็ุกข้ึน เชือดสตัว.์..” 41 

 

อบินุฮะญรั ไดก้ล่าววา่ “ฮะดษีนี้อนุญาตใหป้รกึษาหารอืกบัภรรยาทีด่ี” 

 

อลัคอฏฏอบยี์ ได้กล่าวว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศอลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั 

ได้ยอมรบัการชีแ้นะทางออกของปัญหาจากท่านหญิงอุมมุซะละมะฮ์โดยให้

เริ่มจากการเชอืดสตัวแ์ละโกนศรีษะ ดงันัน้เป็นหลกัฐานบ่งชี้ว่าอนุญาตให้

ปรกึษาบรรดาสตรี (หรอืภรรยา) และยอมรบัฟังค าพูดของพวกนางที่ชีแ้นะ

เมื่อเกดิเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึน้ 42 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
41 บุคอร ีกติาบุชชุรูฏ เลขที่ : 2731. 
42 อลัคอฏฏอบยี์ , มะอาลมิสุซุนนะฮ ์, เลม่ที่ : 2 , หน้าที่ : 333. 
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19. หยอกเย้ากบัภรรยา 

มรีายงานจากท่านหญงิอาอชิะฮเ์ล่าวา่  

َنا  ْنت  َأْغَتِسل  َأ َناء  ب َ ك  َنه  َوَرس ول  اللِه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِإ ْيِني َوبَ ي ْ
ِ ، فَ ي  َباِدر ِني َحتَّى أَق وَل: دَْع ِلي، دَْع ِلي. قَاَلْت: َوه َما ج ن  َبانِ   َواِح

“ฉันกบัท่านนะบี ศอลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั เคยอาบน ้ าในภาชนะ

หนึ่งทีว่างไว้ระหว่างฉันและท่าน ท่านจะอาบก่อนฉัน จนกระทัง่ฉัน

กล่าวว่า เหลือน ้ าไว้ให้ฉันบ้าง  เหลือน ้ าไว้ให้ฉันบ้าง ท่านหญิงได้เล่า

ว่า โดยทีเ่ราทัง้สองมีญะนาบะฮ์” 43 

 

มรีายงานจากท่านหญงิ อาอชิะฮ ์กล่าววา่  

ِ  ِكلَنَا ج ن ب  اك ْنت  أَْغَتِسل  أَنَا َوالنَِّبي  َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن إِنَاء  وَ   ِح

“ฉันเคยอาบน ้ ากบัท่านนะบี ศอลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ในภาชนะ

เดียวกนั โดยทีเ่ราทัง้สองมีญะนาบะฮ์” 44 

 

 

 

                                                     
43 บุคอร ีกติาบุลฆซุล ์เลขที่ : 263 มสุลมิ กติาบุลฮยัฎ์ เลขที่ : 321. 
44 บุคอร ีกติาบุลฮยัฎ์ เลขที่ : 299. 
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20. ป้อนอาหารให้ภรรยา 

มรีายงานจากซะอด์ อบินุ อะบวีกักอศ เล่าวา่ : ท่านเราะซูลุลลอฮ ์ศอลลลัลอ

ฮุอะลยัฮวิะซลัลมัไดก้ล่าววา่ : 

َمَة تَ ْرفَ ع هَ  َوإِنََّك َلنْ  َْ َها، َحتَّى الل  ًََة ِإَلَّ أ ِجْرَت َعَلي ْ  ا إَِلى ِفي اْمرَأَِتكَ ت  ْنِفَق نَ َف

“...และสิง่ใดทีท่่านใช้จ่ายไป ท่านจะได้รบัผลตอบแทนจากสิง่นัน้ ถึงแม้

จะเป็นอาหารทีท่่านป้อนเข้าปากภรรยาของท่านให้รบัประทาน...” 45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
45 บุคอร ีกติาบุลฟะรออฎิ เลขที่ : 6733. 




