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มาตรา 3 ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงเกี่ยวดวยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นตนใน
จั ง หวั ด ป ต ตานี นราธิว าส ยะลา และสตู ล ซึ่ ง อิ ส ลามศาสนิ ก เป น ทั้ ง โจทก จํ า เลยหรื อ เป น ผู เ สนอคํ า ขอในคดี ที่ ไ ม มี
ขอพิพาท ใหใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยการนั้น เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุความมรดก ทั้งนี้ไมวามูลคดีเกิดขึ้นกอนหรือหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้

ُ  ) َأﺣْ َﻜﺎ ُمหมายถึง
กฎหมายอิส ลาม วาดวยครอบครัว เรียกในภาษาอาหรั บวา อะฮฺ กาม-อัลอุ ส เราะฮฺ (اﻷﺳ َْﺮ ِة
บรรดาหลักการที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของมนุษย กับครอบครัว โดยเริ่มตนดวยการสมรส (อัน-นิกาหฺ) และสิ้นสุดลง
ดวยการจัดการแบงทรัพยมรดก

การนิกะฮ (การสมรส)
นิกะฮ ( )اﻟﻨﱢ َﻜﺎ ُحตามหลักภาษาหมายถึง การรวม หรือการมีเพศสัมพันธ หรือการทําขอตกลง
นิกะฮ ตามหลักกฎหมายอิสลาม หมายถึง การผูกนิติสัมพันธสมรสระหวางชายหญิงเพื่อเปนสามีภรรยาโดยพิธีสมรส
ْ  )اَ ْﻟ ِﺨหมายถึง การแสดงความ
การสูขอหรือการหมั้น (อัล-คิฏบะฮฺ) เรียกในภาษาอาหรับวา “อัล-คิฏบะฮฺ” (ُﻄﺒَﺔ
จํ า นงในการสมรสกั บ สตรี ที่ ถู ก เจาะจง และแจ ง ให ส ตรี ห รื อ ผู ป กครอง (วะลี ) ของนางรั บ ทราบถึ ง สิ่ ง ดั ง กล า ว
ซึ่งการแจง ใหทราบนี้อ าจจะเกิดขึ้นอยางสมบูรณโดยตรงจากฝายชายผูสูขอ หรือผานคนกลางก็ได ดังนั้น หากสตรีผูถูก
สูขอหรือ ครอบครัวของนางตอบตกลงการสูขอหรือการหมั้นระหวางบุคคลทั้งสอง (คือฝ ายชายและฝายหญิง) ก็เปนอั น
สมบูรณและจะมีหลักการและผลพวงตามหลักการศาสนาเกิดขึ้นตามมา
เงื่อนไขที่อนุญาตใหทําการสูขอ มี 2 ประการ คือ
(1) การสมรสกับสตรีที่ถูกสูขอ ไมเปนที่ตองหามตามศาสนบัญญัติ กลาวคือ สตรีผูถูกสูขอ ตองมิใชสตรีที่หามฝาย
ชายสมรสดวย ไมวาจะเปนการหามตลอดไป (มุอับบัด) เชน พี่สาว, นองสาว, ปา หรือ นาสาว เปนตน หรือเปนการหาม
ชั่วคราว (มุอักกอตฺ) อาทิเชน พี่สาวหรือนองสาวของภรรยา, ภรรยาของชายอื่น, สตรีที่ยังคงอยูในชวงเวลาครองตน (อิดดะฮฺ)
จากการหยาของสามี ที่สามารถคืนดี (รอจญอะฮฺ) ได เปนตน
(2) สตรี ที่ ถู ก สู ขอนั้ นจะต อ งไม เ ป น สตรี ที่ ถู ก สู ข อ (คู ห มั้ น ) มาก อ นสํ า หรั บ ชายผู สู ขออี ก คนหนึ่ง กล าวคื อ
ไมอนุญาตใหสูขอสตรีที่ถูกสูขออยูกอนแลว ซึ่งเรียกวา การสูขอทับซอน (อัลคิฏบะฮฺ อะลัล คิฏบะฮฺ) ทั้งนี้ เมื่อมีการตอบรับ
การสูขออยางชัดเจนแกชายผูสูขอกอนแลว ยกเวนดวยการอนุญาตของชายผูสูขอกอน หรือชายผูสูขอกอนไมถูกตอบรับการ
สูขอ การสูขอในกรณีนี้ไมเปนที่ตองหาม ซึ่งการเปนที่ตองหามในที่นี้ หมายถึง มีบาป มิไดหมายความวา การสมรสที่เกิดขึ้น
จากการสูขอทับซอนของชายผูสูขอคนที่สองนั้นเปนโมฆะแตอยางใด
ผลพวงของการสูขอ
การสูขอหรือการหมั้น มิใชการสมรส แตเปนเพียงขอสัญญาวา จะมีการสมรส จึงไมมีผลใดๆ จากหลักการสมรส
เกิดขึ้นตามมา ไมวาจะเปนการอยูสองตอสองกับสตรีผูถูกสูขอ หรือการไปไหนมาไหนกันสองตอสอง ทั้งนี้ เพราะสตรีผูถูกสูขอ
ยังคงเปนหญิงอื่นที่ศาสนาหามจากการกระทําสิ่งขางตน
การยกเลิกการสูขอ
ใหฝายชายผูสูขอ หรือฝายหญิงที่ถูกสูขอ ยกเลิกการสูขอหรือการหมั้นได ในกรณีที่มีความจําเปน สวนในกรณีที่มี
การมอบของขวัญหรือของกํานัลใหแกฝายหญิงที่ถูกสูขอแลวมีการยกเลิกการหมั้นในภายหลัง ฝายชายก็ยอมมีสิทธิในการ
ขอคืนสิ่งดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากการยกเลิกการหมั้นนั้นเกิดจากฝายหญิง แตการไมขอคืนนั้นเปนสิ่งที่ดีกวาเพราะ
เปนคุณธรรมและจริยธรรมที่สวยงาม
องคประกอบหลัก ของการทําขอตกลงนิกะฮ
1) ฝายชาย (เจาบาว)
2) ฝายหญิง (เจาสาว)
3) ผูปกครองฝายหญิง (วะลี)
4) พยาน 2 คน
5) การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) และคําสนองรับ (กอบูล)

๒

เงื่อนไขของฝายชาย (เจาบาว)
ฝายชาย (เจาบาว) ตองมีคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1) ตองเปนบุคคลที่ศาสนาอนุญาต ใหฝายหญิงสมรสดวย กลาวคือ ตองไมเปนบุคคล ที่หามมิใหฝายหญิงสมรสดวย
(มุฮฺรอม)
2) ตองเปนบุคคลที่ถูกเจาะจงตัว (มุอัย-ยัน)
3) ฝายชายตองไมอยูในภาวะของการครองอิหฺรอม ฮัจญหรืออุมเราะฮฺ
เงื่อนไขของฝายหญิง (เจาสาว)
ฝายหญิง (เจาสาว) ตองมีคุณสมบัติ ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1) ปราศจากขอ ห ามในการสมรสดวย กล าวคือ ตอ งไม เ ป นบุ คคลที่ ห ามมิ ให ฝ ายชายสมรสดวย (มุ ฮฺ ร อมะฮฺ )
หรือเปนภรรยาของชายอื่น หรืออยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ)
2) ตองเปนบุคคลที่ถูกเจาะจงตัว (มุอัย-ยะนะฮฺ)
3) ฝายหญิง (เจาสาว) ตองไมอยูในภาวะของการครองอิหฺรอมฮัจญ หรืออุมเราะฮฺ
คุณสมบัติและเงื่อนไขของพยานในพิธีสมรส
การประกอบพิธีสมรสนั้น ตองกระทําตอหนาพยานตั้งแตสองคนขึ้นไปจึงจะมีผลสมบูรณตามหลักการศาสนา ซึ่ง
พยานแตละคนนั้นจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ คือ
1) เปนมุสลิม ดังนั้น การประกอบพิธีสมรสโดยมีพยานที่มิใชมุสลิมจึงใชไมได
2) เปนชาย
3) มีสติสัมปชัญญะ
4) บรรลุศาสนภาวะ การประกอบพิธีสมรส โดยมีบรรดาคนบา หรือคนวิกลจริต และเด็กๆ เปนพยานรับรู ถือวา
ใชไมได
5) มีความยุติธรรม แมเพียงภายนอกก็ตาม ดังนั้นการประกอบพิธีนิกะฮโดยมีพยานรับรูที่เปนคนชั่วที่ประพฤติชั่ว
โดยชัดเจนถือวาใชไมได
6)ไมหูหนวกและตาบอด
7) เปนเสรีชน มิใชทาส
8) มีจํานวน 2 คนขึ้นไป (โดยไมนับผูปกครอง (วะลี) ในขณะทําพิธีสมรส)
9) พยานทั้ง 2 คน ตองเขาใจในความหมายของภาษาที่ใชในการทําพิธีสมรส
การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) และคําสนองรับ (กอบูล)
การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) คือการเปลงวาจาเสนอการสมรสของผูปกครอง (วะลี) ฝายหญิง แลวแตกรณี อาทิเชน
ผู ป กครองฝ า ยหญิ ง กล า วกั บ เจ า บ า ว ในขณะประกอบพิ ธี ส มรสว า : ฉั น สมรสท า น หรื อ ฉั น นิ ก าฮฺ บุ ต รี ข องฉั น
แกทาน เปนตน
การกลาวคําสนองรับ (กอบูล) คือ การเปลงวาจาสนองรับการสมรสของฝายชาย, ตัวแทนฝายชาย หรือผูปกครอง
ฝายชาย ในกรณีที่ฝายชาย (เจาบาว) ยังไมบรรลุศาสนภาวะ หรือวิกลจริต แลวแตกรณี อาทิเชน ฝายชาย (เจาบาว) กลาว
ตอบผูปกครอง (วะลี) ฝายหญิงในพิธีสมรสวา ฉันสมรส หรือ ฉันรับการนิกาฮฺบุตรีของทาน เปนตน

๓

มะฮัร (อัล-มะฮฺรุ)
มะฮัรฺ ( )اَ ْﻟ َﻤ ْﮭ ُﺮหมายถึง ทรัพ ยหรือสิ่ งของที่ ฝายชายใหแก หญิงคูส มรสดวยสาเหตุการทํ าขอตกลงในการสมรส
มะฮั ร เป นสิ่ งจํ าเปน (วาญิบ ) เหนือ ฝายชายเพี ยงแคการประกอบพิ ธีส มรสเสร็ จสิ้ นสมบู รณไม วาจะมีก ารขาน
จํานวนที่แนนอนของทรัพยที่ใหแกฝายหญิงในการประกอบพิธีสมรสหรือไมก็ตาม และมะฮัรฺนั้นถึงแมวาจะเปนสิ่งจําเปนใน
การทําขอตกลงสมรส แตมะฮัรฺก็มิใชองคประกอบหลัก (รุกน) หรือเงื่อนไขหนึ่ง (ชัรฏ) จากบรรดาเงื่อนไขของการสมรส
สิทธิและอัตราของมะฮัรฺ
มะฮั รฺเ ปนสิ ทธิของฝายหญิงเพียงผูเ ดียวและนางยอมมีสิ ทธิที่จะจัดการอยางไรก็ ได เป นตนวา จะยกให พอ แม ,
บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน หรือมอบกลับคืนใหกับฝายชายก็ได
มะฮัรฺ ไมมีกําหนดอัตราที่แนนอน ไมวาจะมากสุดหรือนอยสุด ทุกสิ่งที่เรียกไดวาเปนทรัพยหรือแลกเปลี่ยน เปน
ทรัพยไดยอมอนุญาตใหกําหนดเปนมะฮัรฺ มากหรือนอย เปนสิ่งของหรือเปนหนี้ หรือเปนประโยชนก็ตาม อาทิเชน พรมปู
ละหมาด, เงินจํานวน 10,000 บาท, การพักอาศัยในเคหสถาน หรือการสอนอาชีพ เปนตน
สิทธิและหนาที่ ของสามีภรรยา
อิสลามไดกําหนดใหสามีภรรยามีสิทธิและหนาที่ตอกัน ซึ่งทั้งสองฝายจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งสามารถแบง
สิทธิและหนาที่ดังกลาวออกเปน
ก. สิทธิของภรรยาที่สามีมีหนาที่ตองปฏิบัติ
1) สามีตอ งมอบมะฮั ร ให แกภรรยา ทั้ งนี้ มะฮั รเป นสิ ทธิท างทรัพ ยสินที่ ภรรยาจําตองไดรั บจากสามีภายหลั ง
การประกอบพิธีสมรสเสร็จสิ้นสมบูรณ
2) สามี ตอ งจ ายคาเลี้ ยงดู (นะฟะเกาะฮฺ ) แก ภรรยาตามฐานานุรูป และกํ าลั ง ความสามารถของตน อาทิ เ ชน
อาหารและเครื่องนุงหม เปนตน
3) สามีตองใชชีวิตคูกับภรรยาโดยดี
4) ใหความรูแกภรรยาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการของศาสนา และใชใหภรรยาปฏิบัติตามหลักคําสอนและมารยาท
ของศาสนาโดยเครงครัด
5) ใหความเปนธรรมระหวางภรรยาดวยกัน ในกรณีที่สามีมีภรรยามากกวา 1 คน ไมวาจะเปน อาหาร, เครื่องดื่ม,
เครื่องนุงหม, ที่พักอาศัยและการรวมหลับนอน
6) ตองไมนําความลับของภรรยาไปโพนทะนา และไมกลาวถึงขอตําหนิของนางตอผูอื่น
7) ใหคําปรึกษาแกภรรยาในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว และชวยเหลือภรรยาของตนในงานบาน
ข. สิทธิของสามีที่ภรรยามีหนาที่ตองปฏิบัติ
1) เชื่อฟงสามีในสิ่งที่ไมฝาฝนตอหลักคําสอนของศาสนา
2) รักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของสามี และรักษาเกียรติของนาง
3) อยูในบานของสามีไมออกนอกบาน เวนแตสามีอนุญาต
4) ดูแลความเรียบรอยภายในบานของสามี และรับผิดชอบลูก ๆ ของสามี ตลอดจนทรัพยสินของสามี
5) ปฏิบัติดีกับญาติฝายสามี
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การหยา (ق
ُ َ)اَﻟﻄﱠﻼ
หมายถึง : การยกเลิกพันธะ ที่มีขึ้นจากการสมรส ดวยคําหยา (เฏาะลาก) เปนตน
โดยหลักศาสนา อนุญาตใหมีการหยาได แตโดยทางปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่ไมควรกระทํา เวนแตวามีความจําเปนสุดที่จะ
หลีกเลี่ยงได
องคประกอบหลักของการหยา
1) สามีเปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑบังคับของศาสนา กลาวคือ บรรลุศาสนภาวะ, มีสติสัมปชัญญะ และไมถูกบังคับ
และการหยาเปนสิทธิของผูเปนสามี เทานั้น
2) ภรรยาเปนผูมีความสัมพันธในการสมรสอยางแทจริงที่ผูกสัมพันธนางกับสามีผูหยา กลาวคือภรรยายังคงอยูใน
ปกครองของสามี ดังนั้น การหยาสตรีที่มิใชภรรยาของชายผูหยา หรือการหยาสตรีที่ขาดจากสามีไปแลวดวยการหยา 3 ครั้ง
หรือดวยการยกเลิกนิติสัมพันธสมรส (ฟะซัค) จึงไมมีผลแตอยางใด
3) ถอยคําที่บงชี้ถึงการหยา (เฏาะลาก) ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ก. การหยาดวยถอ ยคําที่ ชั ดเจน (อั ศ-ศอ รี หฺ ) กล า วคือ เป นถอ ยคําที่ ไม อ าจตีความเป นอื่ น นอกจาก
การหยาเท านั้น อาทิ เชน เธอถูกหยา หรื อ ฉันหยาเธอ เป นตน การหยาดวยถอ ยคําประเภทที่ 1 นี้ถือเป นผล
ทันที เมื่อฝายสามีไดเปลงวาจาออกมา โดยไมตองมีเจตนาเปนเงื่อนไข
ข. การหยาดวยถอยคํา ที่ ไม ชัดเจน (อัล -กินายะฮฺ ) กล าวคือ เปนถอยคําที่ตีความวาเป นการหยาหรื อ
ไมใชการหยาก็ได อาทิเชน “เธอจงกลับไปอยูกับครอบครัวของเธอ” หรือ “เธอจงไปไกลๆ ฉัน” การใชถอยคํา
ประเภทที่ 2 ในการหยานี้ จะไมเปนผล นอกเสียจากเมื่อฝายสามีมีเจตนา (เหนียต) ในการหยาเทานั้น
ประเภทของการหยา
1. การหยาแบบคืนดีได (เฏาะลาก รอจฺญอีย) คือ การหยาที่สามีและภรรยาคืนดีกันไดโดยไมตองประกอบพิธี
สมรสใหม และไมตองจายมะฮัรฺอีก ตราบเทาที่ภรรยาอยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ) มีเงื่อนไขดังนี้
1) การหยาของสามีนั้น ตองเกิดขึ้นภายหลังการรวมหลับนอนกับภรรยาแลว ฉะนั้น หากสามีได
หยาภรรยาของตน กอนการร วมหลับนอนกับ ภรรยา ภรรยาก็ขาดจากสามีแล วและไมอ นุญาตใหส ามีคืนดีกับ นางไดอี ก
เนื่องจากไมมีความจําเปนเหนือนางในการที่จะตองอยูในชวงเวลาครองตน (อิดดะฮฺ) จากสามี และการหยานี้ ไดกลายเปนบา
อินไปแลว
2) ภรรยาที่ถูกหยาจากสามี ยังคงอยูในชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ)
3) การหยาของสามี ตองเปนการหยา ที่ยังไมครบ 3 ครั้ง กลาวคือเปนการหยา 1 ครั้ง
หรือ 2 ครั้ง เทานั้น
4) การหยาที่เกิดขึ้น ตองไมใชการหยา โดยมีสินจาง (คุลุอฺ)
2. การหยาที่คืนดีไมได แบบบาอินเล็ก (บาอิน-บัยนูนะฮฺ ซุฆฺรอ) คือการหยาที่ยังไมครบ 3 ครั้ง
และภรรยาไดผานพนชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) จากการหยาของสามีไปแลว ในกรณีนี้ สามีจะกลับมาคืนดี (รอจญ
อะฮฺ) กับภรรยาไมไดอีก นอกจากจะตองประกอบพิธีสมรส และจายมะฮัรใหม
3. การหยาที่คืนดีไมได แบบบาอินใหญ (บาอิน บัยนูนะฮฺ – กุบรอ) คือการหยาที่ครบสามครั้งแลวการ
หยาประเภทนี้สามีไมสามารถจะกลับมาคืนดีกับภรรยาที่ถูกหยาไดอีก ยกเวนภายหลังจากการที่ภรรยาไดสมรสกับชายอื่น อยาง
ถูกตองและมีการรวมหลับนอนกับชายผูเปนสามีใหม ตอมาสามีใหมไดหยานางหรือเสียชีวิต นางก็อยูในชวงเวลาการครอง
ตน (อิดดะฮฺ) เมื่อนางไดพนชวงเวลาการครองตนแลว สามีคนแรกก็ยอมมีสิทธิที่จะสมรสกับนางไดอีก
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การหยาโดยมีสินจาง (อัล-คุลฺอ) การหยาโดยมีสิ นจางนี้ เรียกในภาษาอาหรับ วา อั ลคุลฺ อ (  )اَ ْﻟ ُﺨ ْﻠ ُﻊหมายถึง
การที่ฝายภรรยาไถตัวเองจากสามีของนางที่นางรังเกียจดวยทรัพยสินที่นางจะจายใหสามี เพื่อใหสามีปลอยนางไป การหยา
ประเภทนี้ถือเปนที่อนุญาต หากครบเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว
การเลี้ยงดูบุตร (อัล-หะฎอนะฮฺ)
การเลี้ยงดูบุ ตร เปนหนาที่จําเปนของบิดาและมารดา ฉะนั้น ถาหากเด็กไม มีบิดาและมารดาก็ให ญาติในลํ าดับ
ใกลชิดที่สุดเปนผูเลี้ยงดู แตถาหากไมมีญาติใกลชิด ก็ตองเปนภาระของรัฐมุสลิมหรือประชาคมมุสลิมในการอุปการะเลี้ยงดู
เด็กนั้น
เมื่อมีการหยารางระหวางบิดาและมารดาของเด็ก ผูมีสิทธิมากที่สุดในการเลี้ยงดูบุตร คือ มารดาของเด็ก ตราบใดที่นาง
ยังไมไดสมรสใหม
หากไมมีแมของเด็ก หรือมีแตนางปฏิเสธที่จะเลี้ยงดู สิทธิในการเลี้ยงดูเด็กก็เปนของยาย (แมของแม) หากไมมียาย ก็เปน
ของยา (แมของพอ) ถัดมาคือพี่นองผูหญิงรวมพอรวมแม, พี่นองผูหญิงรวมพอ, พี่นองผูหญิงรวมแม, นาสาว (พี่นองผูหญิง
ของแม) ปา (พี่นองผูหญิงของพอ) ลูกสาวของพี่ชาย หรือนองชาย และลูกสาวของพี่สาว หรือนองสาว ตามลําดับ
ระยะเวลาในการเลี้ยงดูบุตรจะดําเนินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวัยรูเดียงสา (อัตตัมยีซฺ) อันหมายถึงการที่เด็กนั้นสามารถ
ทําธุระสวนตัวไดเองโดยไมตองพึ่งพาผูใด อาทิเชน การทานอาหาร การดื่มน้ํา การปลดทุกข และการชําระรางกาย เปนตน
ซึ่งวัยรูเดียงสานี้จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณเมื่อเด็กมีอายุได 7 ขวบ
ดังนั้น เมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ป ก็ถือวาเปนผูรูเดียงสา (มุมัยยิซฺ) ระยะเวลาในการเลี้ยงดูก็สิ้นสุดลง และใหเด็กมีสิทธิ
ในการเลือกวาจะอยูกับผูใดระหวางมารดาและบิดาของเขา ผูใดจากทั้งสองที่เด็กเลือกจะอยูดวยก็ใหสงมอบเด็ก แกผูนั้น แต
ถาเด็กไมเลือกและบิดามารดาของเด็กมีการขัดแยงกันก็ใหจับฉลากระหวางบุคคลทั้งสองหรือใหเปนไปตามการตัดสินของผู
พิพากษา (กอฎี) วาอยูกับฝายใดสมควรและเหมาะสมที่สุด
อนึ่ง ในกรณีที่ฝายมารดาเปนผูเลี้ยงดูบุตร บิดาของเด็กมีหนาที่ตองออกคาเลี้ยงดูตามกําหนดเวลาที่ศาสนากําหนด
เอาไว โดยคาเลี้ยงดูนั้นใหเปนไปตามฐานานุรูปของบิดา
หนาที่ของบิดามารดา ที่มีตอบุตร
1) การจายคาเลี้ยงดูบุตร (นะฟะเกาะฮฺ) ในสวนของอาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องนุงหม และที่พักอาศัย ทั้งนี้ เปน
ภารกิ จจําเปนที่ บิดาตองจ ายคาเลี้ยงดูในเรื่อ งดัง กลาวแกบุ ตรของตนไมวาจะเปนชายหรื อหญิ ง หากวาไมมีบิ ดาผู ที่ตอ ง
รับผิดชอบก็คือปู (บิดาของบิดา) และญาติใกลชิดในลําดับถัดมา
2) การใหนมบุตร
3) อบรมสั่ ง สอนบุ ตร ให ดําเนินชีวิตตามคําสอนของอิ สลาม ทั้ง นี้ ในเรื่ อ งหลัก ศรั ท ธาที่ ถูก ตอง การประกอบ
ศาสนกิจ การทําความสะอาด และการมีมารยาท
4) ใหความเปนธรรมระหวางบุตร เปนตน
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สําหรับบุตรบุญธรรมนั้น ใหผูปกครองปฏิบัติหรือเลี้ยงดูเหมือนบุตรคนหนึ่ง อาทิเชน ใหการศึกษา อบรมสั่งสอนเรื่อง
ศาสนา การประกอบอาชีพฯ ถึงแมวาบุตรบุญธรรมจะไมมีสิทธิเทาเทียมกับบุตรที่แทจริงในบางกรณีก็ตาม เชน สิทธิในการ
รับมรดก ในฐานะทายาทผูสืบสันดาน เปนตน
หนาที่ของบุตรที่มีตอบิดามารดา
1) เชื่อฟงและปฏิบัติตาม ในทุกสิ่งที่บิดามารดาสั่งใช หรือ หามปราม ตราบใดที่สิ่งนั้นมิใชเปนการฝาฝนตอพระองค
อัลลอฮฺ และขัดตอหลักคําสอนของศาสนา
2) ใหเกียรติและยกยองบิดามารดา มีความออนนอมถอมตนตอทานทั้ งสอง ตลอดจนใหเกียรติท านทั้งสองดวย
คําพูด และการกระทํา ไมขูตะคอก หรือใชคําพูด ที่แสดงความไมพอใจ, ไมใชเสียงดังเกินกวาเสียงของทานทั้งสอง, ไมเดิน
นําหนาทานทั้งสอง ไมถือวาภรรยาหรือลูก สําคัญกวาทานทั้งสอง และไมเรียกขานทานทั้งสองดวยชื่อ แตใหเรียกวา คุณพอ,
คุณแม เปนตน และจะตองไมไปไหนมาไหน นอกเสียจากไดรับอนุญาต จากทานทั้งสองเสียกอน
3) ใหปรนนิบัติดีแกทานทั้งสองอยางสุดกําลัง
4) ใหเชื่อมสัมพันธกับบรรดาเครือญาติ ทั้งฝายบิดาและมารดา ตลอดจนบุคคลที่เปนเพื่อนหรือเปนผูที่รักใครสนิทสนม
กับทานทั้งสอง
บุตรมีหนาที่เลี้ยงดูบิดามารดา รวมถึงปู ยา ตา ยาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) บุตรมีทรัพยเพียงพอที่จะเลี้ยงดูบิดามารดา
2) บิดามารดามีทรัพยสินไมเพียงพอในการใชจาย
3) บิดามารดามิไดประกอบอาชีพอันใดหรือไมมีรายได
4) ในกรณีที่บุตรมีความสามารถเลี้ยงดูไดเพียงคนเดียว ก็ใหเลี้ยงดูผูเปนมารดากอน

ขอบคุณบทความจาก
- www.alisuasaming.com
- นายฮัมการ มะวิง ดะโตะยุติธรรมศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

จัดทําโดย: ศูนยไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
โทร. 0-7351-5067 ตอ 111
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