การหยา ()اﻟطﻼق
ตามหลักภาษาหมายถึง การแก ขอผูกมัดของการแตงงานออกโดยใชคําหยา (เฏาะลาก)
วิทยปญญาของการบัญญัติการหยา
เป าหมายของการแต งงาน คื อ การดํ ารงไว ซึ่ งชี วิ ต คู อ ยา งมั่ น คง และเป น ป ก แผ น และเพิ่ ม
ความสัมพันธที่ดีระหวางคูสามี ภรรยา แตขอกําหนดและระเบียบตางๆบางครั้งไมไดรับการเอาใจใส
ไมใหความสําคัญกับการใชชีวิตรวมกัน จึงทําใหมีเหตุบาดหมางไมเขาใจกัน ไมอาจปรับความเขาใจกัน
ไ ด ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เ ป น ต อ ง มี ก า ร บั ญ ญั ติ ก ฎ เ ก ณ ฑ ขึ้ น นั่ น ก็ คื อ ก า ร ห ย า
หลักฐานจากอัลกรุอาน ไดดํารัสวา

َ ﻰ ِإذَا
َ َﺳﺂ َء ﻓ
«َ ﺻواْ ْٱﻟ ِﻌدﱠة
ُ ط ِﻠّﻘُو ُھ ﱠن ِﻟ ِﻌدﱠﺗِ ِﮭ ﱠن َوأ َ ْﺣ
َ ِّطﻠﱠ ْﻘﺗ ُ ُم ٱﻟﻧ
»ﯾﺎأ ﯾﮭﺎٱﻟﻧﱠ ِﺑ ﱡ

: โอผูเปนนบี เมื่อพวกทานประสงคจะหยาภรรยาพวกทาน จงหยาพวกนางใหไดรับประโยชนในการนับ
ระยะการกักตัวของพวกนางดวย.
(อัฏเฏาะลาก 1)
การหย า จะมี ผ ลบั งคั บ ใช ถ าผู ก ล าวคํ าหย าเป น ผู ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ และ
ตัดสินใจดวยตนเองได และการหยาจะไมมีผลถาผูกลาวคําหยาเปนผูที่ถูกบังคับ หรือมึนเมาโดยเจาตัว
ไมรูวาตัวเองพูดอะไร หรือโกรธที่ไมสามารถควบคุมตัวเองได เชนเดียวกัน การกลาวคําหยาจะไมมผี ลกับ
ผูพลั้งพูดผิดหรือเลินเลอหรือหลงลืมหรือหรือบาและผูที่มีลักษณะเดียวกันกับบุคคลเหลานี้
ขอชี้ขาด ( หุกม ) ในเรื่องการหยาราง
อนุญาตใหหยาไดเมื่อมีความจําเปน เชน ภรรยามีนิสัยไมดีไมงาม ไมสุภาพตอสามี และการ
หยาเปนที่ตองหามถาไมมีความจําเปน เชน คูสามีภรรยาอยูรวมกันอยางราบรื่น และการหยาจะเปนที่
สงเสริมเมื่อเห็นวาอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้น เชน ถาอยูดวยกันแลวภรรยาจะไดรับอันตราย หรือภรรยามี
ความเกลียดชังสามี และพฤติกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันนี้
สามีจําเปนตองหยาเมื่อภรรยาของเขาเปนผูที่ไมทําการละหมาด หรือนางปลอยปะละเลยไมสงวนเนื้อ
สงวนตัวจนกวานางจะกลับตัวหรือยอมรับคําตักเตือน

ไมอนุญาตใหสามีหยาภรรยาของเขา ในขณะที่นางกําลังมีรอบเดือน หรือมีเลือดหลังคลอด หรือนาง
สะอาดจากรอบเดือนแตไดมีเพศสัมพันธกับนางแลวและไมเปนที่ประจักษวานางกําลังตั้งครรภ หรือ
หยานางสามครั้งโดยกลาวคําหยาครั้งเดียว หรือหยานางสามครั้งในพิธีการเดียวกัน
การหยามีผลบังคับใชกับสามีหรือตัวแทน และตัวแทนมีสิทธิ์จะหยาเพียงครั้งเดียวและเมื่อไรก็ไดเมื่อเขา
ปรารถนา เวนแตสามีไดเจาะจงเวลาที่แนนอนและจํานวนที่ชัดเจน
ถอยคําที่ใชในการหยา สามารถจําแนกประเภทการหยาเกี่ยวกับถอยคําได 2 ประเภท
1. การหยาด วยถ อยคําที่ชัด เจน เปน การหยาดว ยถ อยคําที่มิได ให ห มายความเปน อยางอื่น
นอกจากการหยา อยางเชน  طﻠﻘﺗكฉันได หยาเธอแลว หรือ  أﻧت طﺎﻟﻖเธอไดหยาแลว หรือ
 أﻧت ﻣطﻠﻘﺔเธอถูกหยาแลว หรือ  ﻋﻠﻲ اﻟطﻼقสําหรับฉันไดหยาแลว หรือถอยคําอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกันนี้
2. การหยาดวยถอยคําที่เปนนัย เปนการหยาดวยถอยคําที่อาจจะหมายถึงการหยาและอยาง
อื่นดวย เชน กลาววา  أﻧت ﺑﺎﺋنเธอไดขาดจากฉันแลว หรือ  أﻟﺣﻘﻲ ﺑﺄھﻠكเธอจงไปอยูกับญาติพี่
นองของเธอเถิด หรือถอยคําอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันนี้
การหยาจะมีผลบังคับใชทันทีถาใชถอยคําที่ชัดเจน อันเนื่องจากถอยคําที่ใชนั้นมีความหมายที่
เดนชัด แตการหยาดวยถอยคําที่เปนนัยนั้นจะไมมีผลบังคับใชนอกจากตองมีเจตนาและตั้งใจที่จะหยา
พรอมกับกลาวคําหยา
เมื่อผูเปนสามีกลาวแกภรรยาของเขาวา  أﻧت ﻋﻠﻲ ﺣرامเธอเปนที่ตองหามแกฉัน การบอก
วา เปนที่ตองหามในที่นี้มิใชเปนการหยา หากแตวาเปนการสาบาน ที่ผูกลาวนั้นตองไถถอนการสาบาน
(เสียกัฟฟาเราะฮฺ )
การหยาจะมีผลทั้งกับผูที่จริงจังและลอเลน
จากทานอบีฮุรอยเราะฮฺ รอฏอยัลลอฮุ อันฮู แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
กลาววา

«  واﻟرﺟﻌﺔ،  واﻟطﻼق،  اﻟﻧﻛﺎح: »ﺛﻼث ﺟدھن ﺟد وھزﻟﮭن ﺟد

"สามประการที่การจริงจังกับมันจะถือเปน จริง และการทําเลน ๆ กับมันก็ถือเปนจริง นั้นก็คือ การ
แตงงาน การหยาราง และการกลับมาคืนดีกัน"

รูปแบบของการหยาราง
การหยารางนั้นอาจเปนการหยาที่มีผลทันที หรือเปนการหยาที่พาดพิงอิงกับอนาคต และใน
บางครั้งก็เปนการหยาที่มีขอแมและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. การหยาที่มีผลบังคับใชทันที เมื่อเขาไดกลาวแกภรรยาของเขา วา  أﻧت طﺎﻟﻖเธอไดหยา
แลว หรือ  طﻠﻘﺗكฉันไดหยาเธอแลว หรือคํากลาวอื่นๆในทํานองนี้ การกลาวคําหยารูปแบบนี้ จะมี
ผลทันทีเนื่องจากผูกลาวคําหยามิไดพาดพิงถึงสิ่งอื่น
2. การหยาที่พาดพิงเกี่ยวพันกับอนาคต อยางเชน เขาไดกลาวแกภรรยาของเขาวา أﻧت
 طﺎﻟﻖ ﻏداเธอไดหยาแลววันพรุงนี้ หรือ  أﻧت طﺎﻟﻖ رأس اﻟﺷﮭرเธอไดหยาเมื่อขึ้นเดือน
ใหม การกลาวคําหยาแบบนี้จะมีผลเมื่อเวลาที่มีการพาดพิงมาถึง
3. การหยาที่มีขอแมและเงื่อนไข คือ การกลาวถอยคําที่ใชเพื่อการหยาที่มีขอแมและเงื่อนไข
ซึ่ง มีสอง ประเภท
3.1 เปาหมายในการกลาวคําหยา เพื่อการเตือนใหกระทํา หรือใหเลิกการกระทํา หรือใหระวัง
หรื อ หั ก ห าม หรื อ เน นในการแจ ง ให ทราบ หรื อ อื่ น ๆในทํ า นองนี้ อย า งเช น เขากล า วว า
إن ذھﺑت إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﺄﻧت طﺎﻟﻖ
ถาหากเธอไปตลาดเธอไดหยากับฉัน โดยมีเปาหมายเพื่อหัก
หามนางไมใหไปตลาด การกลาวคําหยาเชนนี้จะไมมีผล แตจะเปนการสาบาน ซึ่งสามีจําเปน واﺟب
ตองไถถอนสาบาน  ﻛﻔﺎرةเมื่อนางละเมิด และการไถถอนการสาบานนั้น  اﻟﻛﻔﺎرةคือ เลี้ยงอาหาร
หรือใหเครื่องนุงหมแกผูยากจน 10 คน หรือปลอยทาส ถาไมมีความสามารถ ก็ใหถือศีลอด เปนเวลา
3 วัน
3.2 หากวาการกลาวคําหยานั้ นมีเปาหมายเพื่อการหยาจริงเมื่อขอแมหรือเงื่อนไขที่อางถึ ง
เกิดขึ้น อยางเชน เขากลาววา  إن أﻋطﯾﺗﻧﻲ ﻛذا ﻓﺄﻧت طﺎﻟﻖถาหากเธอยกทรัพยสินจํานวนเทานั้น
ใหฉัน เธอก็ไดหยา การหยาเชนนี้ จะมีผลบังคับใชเมื่อขอแมหรือเงื่อนไขที่อางถึงเกิดขึ้น
เมื่อสตรีที่ยังไมไดกําหนดสินสอดถูกหยากอนที่จะมีการสมสูกับนาง ผูเปนสามีจําเปนตองใหสิ่งที่
อํานวยประโยชน แ กน าง สําหรั บผูมั่ งมีก็ต ามกําลังความสามารถของเขา และผูยากจนก็ ต ามกําลั ง
ความสามารถของเขา และสตรีที่ยังไมไดกําหนดสินสอดถูกหยาหลังจากไดมีการสมสูนางแลว นาง
จะตองไดรับสินสอดอันเหมาะสมตามสภาพ โดยจะไมไดรับสิ่งที่อํานวยประโยชนใด ๆ
อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสไววา

َ َﺎح َﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ِإ ْن
« ﺿﺔً َو َﻣ ِﺗ ّﻌُو ُھ ﱠن َﻋﻠَﻰ
ﺳﺎ َء َﻣﺎ َﻟ ْم ﺗَ َﻣ ﱡ
ُ ﺳو ُھ ﱠن أَ ْو ﺗَ ْﻔ ِر
َ ﺿوا َﻟ ُﮭ ﱠن َﻓ ِرﯾ
َ ّطﻠﱠ ْﻘﺗ ُ ُم اﻟ ِﻧ
َ َﻻ ُﺟﻧ
َوف َﺣﻘﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻣ ْﺣ ِﺳﻧِﯾن
ً » ْاﻟ ُﻣو ِﺳﻊِ ﻗَدَ ُرهُ َو َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻣ ْﻘﺗِ ِر ﻗَدَ ُرهُ َﻣﺗَﺎ
ِ ﻋﺎ ِﺑ ْﺎﻟ َﻣ ْﻌ ُر

ไมมีบาปใดๆ แกพวกเจา ถาหากพวกเจาหยาหญิง โดยที่พวกเจายังมิไดแตะตองพวกนาง หรือยังมิได
กําหนดมะฮัรใดๆ แกพวกนาง และจงใหนางไดรับสิ่งที่อํานวยประโยชนแกพวกนาง โดยที่หนาที่ของผู
มั่งมีนั้น คือตามกําลังความสามารถของเขา และหนาที่ของผูยากจนนั้นคือตามกําลังความสามารถของ
เขา เปนการใหประโยชนโดยชอบธรรม เปนสิทธิเหนือผูกระทําดีทั้งหลาย
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 236)
เมื่อสามีไดหยาภรรายาของเขากอนที่จะมีการสมสูหรืออยูหอกับนางและไดกําหนดสินสอดแก
นางไวเรียบรอยแลว นางจะไดรับครึ่งหนึ่งของสินสอด นอกจากวานางเองหรือวะลียของนางยกมันใหแก
สามี แตถาหากวาการหยารางนั้นมีตนเหตุเกิดจากนางเอง นางก็ไมมีสิทธิ์ใด ๆ จากสินสอดนั้น ดังที่
อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสไววา

َ َو ِإ ْن
« ﺿﺗ ُ ْم ِإ ﱠﻻ أَ ْن
ْ ف َﻣﺎ َﻓ َر
ْ ﺳو ُھ ﱠن َو َﻗ ْد َﻓ َر
طﻠﱠ ْﻘﺗ ُ ُﻣو ُھ ﱠن ِﻣ ْن َﻗ ْﺑ ِل أَ ْن ﺗَ َﻣ ﱡ
ْ ِﺿﺔً َﻓﻧ
ُ ﺻ
َ ﺿﺗ ُ ْم َﻟ ُﮭ ﱠن َﻓ ِرﯾ
ﺿ َل َﺑ ْﯾﻧَ ُﻛ ْم ِإ ﱠن
ْ َﺳ ُوا ا ْﻟﻔ
ُ ﺎح َوأَ ْن ﺗَ ْﻌﻔُوا أَ ْﻗ َر
َ ب ِﻟﻠﺗ ﱠ ْﻘ َوى َو َﻻ ﺗَ ْﻧ
ِ َﯾ ْﻌﻔُونَ أَ ْو َﯾ ْﻌﻔُ َو اﻟﱠذِي ِﺑﯾَ ِد ِه ُﻋ ْﻘدَة ُ اﻟ ِﻧّ َﻛ
ﯾر
ٌ ﺻ
ِ »ا ﱠ َ ِﺑ َﻣﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻣﻠُونَ َﺑ
และถาหากพวกเจาหยาพวกนาง กอนที่พวกเจาจะแตะตองพวกนาง โดยที่พวกเจาไดกําหนด
มะฮัรแกนางแลว ก็จงใหแกนางครึ่งหนึ่งของสิ่งที่พวกเจากําหนดไว นอกจากวาพวกนางจะยกให
หรือผูที่ตกลงแตงงานอยูในมือของเขาจะยกให และการที่พวกเจาจะยกใหนั้นเปนสิ่งที่ใกลแกความยํา
เกรงมากกวา และพวกเจาอยาลืมการทําคุณในระหวางพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเห็นในสิ่งที่พวก
เจากระทํากัน
( อัลบะเกาะเราะฮฺ 237 )
เมื่ อ คู ส ามี ภ รรยาแยกกั น อั น เนื่ อ งจากการแต ง งานที่ โ มฆะและยั งมิ ได มี ก ารสมสู น างก็ ไ ม
จําเปนตองไดสินสอดและสิ่งอํานวยประโยชนตาง ๆ แตถาหลังจากไดสมสูนางแลว นางจําเปนตอง
ไดรับสินสอดที่ไดตกลงกันแลว อันเนื่องจากการมีความสัมพันธทางเพศกัน

การหยาแบบสุนนะฮฺและการหยาแบบบิดอะฮฺ
1. การหยาแบบสุนนะฮฺ
คือ การที่สามีหยาภรรยาของเขาหนึ่งครั้ง โดยที่เขาไดมีเพศสัมพันธแลว ขณะที่นางอยูใน
สภาพที่สะอาดจากรอบเดือน และยังไมไดมีเพศสัมพันธกับนางในรอบเดือนนั้น การหยาแบบสุนนะฮฺนี้
สามีมีสิทธิ์ที่จะกลับคืนดีกันได จนกวาภรรยาจะพนอิดดะฮ ( ชวงเวลาแหงการรอคอย ) นั้นก็คือ 3 กุ
รูอ ในเมื่อภรรยาพนจากอิดดะฮฺแลวแตสามียังไมไดคืนดี ก็เปนการหยาที่สมบูรณ นางก็ไมเปนที่อนุมัติ
แกสามีนอกจากตองแตงงานและมีสินสอดใหม แตถาหากสามีกลับมาคืนดีขณะที่นางอยูในอิดดะฮฺ นางก็
จะเปนภรรยาเหมือนเดิม
และหากเขาไดหยานางเปนครั้งที่สอง เหมือนกับที่ไดหยาครั้งแรก ถากลับคืนดีขณะที่ยังอยู
อิดดะฮฺ นางก็เปนภรรยาตามเคย แตถาพนจากอิดดะฮแลวก็เปนการหยาที่สมบูรณ นางก็ไมเปนที่
อนุมัติแกสามีนอกจากตองแตงงานและมีสินสอดใหมหลังจากนั้นหากเขาไดหยานางอีกเปนครั้งที่สาม
เหมือนกับการหยาที่ผานๆ มา นางจะพนจากสามีทันทีและจะไมเปนที่อนุมัติแกสามีอีกตอไป เวนแต
นางไดแตงงานกับชายอื่นอยางถูกตอง การหยารูปแบบขั้นตอนและขั้นตอนดังกลาว เปนการหยาแบบ
สุนนะฮฺในแงของจํานวนและเวลา
สวนหนึ่งในรูปแบบของการหยาแบบสุนนะฮฺ คือ การที่สามีไดหยาภรรยาของเขาหนึ่งครั้ง
หลังจากที่ไดรูวานางกําลังตั้งครรภ อัลลอฮฺไดตรัสไววา
» ﱠ
ٌ ﺳ
«ﺎن
َ ﺎك ِﺑ َﻣ ْﻌ ُروفٍ أ َ ْو ﺗَﺳ ِْرﯾ ٌﺢ ِﺑﺈ ِ ْﺣ
َ ﺎن ﻓَﺈ ِ ْﻣ
ٍ ﺳ
ِ َ اﻟط َﻼ ُق َﻣ ﱠرﺗ
การหยานั้นมีสองครัง้ แลวใหมีการยับยั้งไวโดยชอบธรรม หรือไมก็ใหปลอยไป พรอมดวยการทําความดี
( อัล-บะเกาะเราะฮฺ - 229 )
หลังจากนั้น อัลลอฮฺไดตรัสอีก วา
« َﺎح َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ َﻣﺎ أَ ْن
َ َﻓﺈ ِ ْن َطﻠﱠﻘَ َﮭﺎ َﻓ َﻼ ﺗَ ِﺣ ﱡل َﻟﮫُ ِﻣ ْن َﺑ ْﻌدُ َﺣﺗﱠﻰ ﺗَ ْﻧ ِﻛ َﺢ زَ ْو ًﺟﺎ َﻏﯾ َْر ُه َﻓﺈ ِ ْن َطﻠﱠﻘَ َﮭﺎ َﻓ َﻼ ُﺟﻧ
َ »ﯾَﺗ َ َرا َﺟ َﻌﺎ ِإ ْن
َظﻧﱠﺎ أ َ ْن ﯾُ ِﻘﯾ َﻣﺎ ُﺣدُودَ ا ﱠ ِ َوﺗِ ْﻠ َك ُﺣدُودُ ا ﱠ ِ ﯾُﺑَ ِﯾّﻧُ َﮭﺎ ِﻟﻘَ ْو ٍم ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻣون
ถาหากเขาไดหยานางอีก นางก็ไมเปนที่อนุมัติแกเขา หลังจากนั้น จนกวาจะแตงงานกับสามีอื่นจากเขา
แลวหากสามีนั้นหยานาง ก็ไมมีบาปใดๆ แกทั้งสอง ที่จะคืนดีกันใหม หากเขาทั้งสองคิดวา จะดํารงไวซึ่ง
ขอบเขตของอัลลอฮฺได และนั่นแหละ คือขอบเขตของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคทรงแจกแจงมัน อยางแจมแจง
แกกลุมชนที่รูดี
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 230)

เมื่อการหยาไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณและไดแยกกันอยู สงเสริมใหผูที่เคยเปนสามีอํานวยสิ่งที่เปน
ประโยชนแกภรรยาอันสมควรแกฐานะความเปนอยูของสามีและฝายภรรยา เพื่อไมใหเกิดอันตรายแก
ฝายภรรยาและเปนการปฏิบัติตามสิทธิ์ที่ฝายภรรยาพึงไดรับ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสไววา
َ » َو ِﻟ ْﻠ ُﻣ
« َوف َﺣﻘﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻟ ُﻣﺗ ﱠ ِﻘﯾن
ٌ ت َﻣﺗَﺎ
ِ طﻠﱠﻘَﺎ
ِ ع ِﺑ ْﺎﻟ َﻣ ْﻌ ُر
และเปนสิทธิแกบรรดาหญิงที่ถูกหยา(จะตองได) สิ่งอํานวยสุข (เปนคาเลี้ยงดู) โดยคุณธรรมเปนหนาที่
แกบรรดาผูยําเกรงทั้งหลาย
( อัลบะเกาะเราะฮฺ : 241 )
2. การหยาแบบบิดอะฮฺ คือ การหยาที่ไมถูกหลักศาสนบัญญัติ และแบงเปน 2 ประเภท
2.1 บิดอะฮฺในเรื่องเวลา และเมื่อไดกลับคืนดีกับภรรยาที่มีรอบเดือนหรือมีเลือดหลังคลอดก็
จงยับยั้งนางไวจนกวานางจะสะอาดจากรอบเดือน แลวก็มีรอบเดือนอีก แลวก็สะอาดจากรอบเดือน
หลังจากนั้นถาเขาประสงคจะหยาก็หยานางได และผูใดที่หยานางขณะที่นางสะอาดจากรอบเดือนแตได
มีเพศสัม พั น ธ กับ นางแลว ก็ ให ยั บยั้ งนางไว จนกว านางจะมารอบเดื อ น แลว ก็สะอาดจากรอบเดื อ น
หลังจากนั้นถาเขาประสงคจะหยาก็หยานางไดอยางเชน กลาวคําหยาขณะที่นางกําลังมีประจําเดือน
หรือมีเลือดหลังคลอด หรือในชวงที่นางสะอาดจากรอบเดือนแตไดมีเพศสัมพันธกับนางแลวและยังไมรู
วานางตั้งครรภหรือไม การหยารูปแบบนี้เปนที่ตองหาม  ﺣرامและมีผลบังคับใช และผูที่กระทําถือวา
มีบาปและจําเปนตองกลับคืนดีกันถาหากการหยานั้นยังไมใชครั้งที่สาม
รายงานจากอิบนิ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา แทจริงเขาไดหยาภรรยาของเขาขณะนางมี
ประจําเดือน ทานอุมัรไดเลาเรื่องดังกลาวใหทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัลฮิวะสัลลัม ฟง ทานเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัลฮิวะสัลลัม จึงกลาววา
«»ﻣره ﻓﻠﯾراﺟﻌﮭﺎ ﺛم ﻟﯾطﻠﻘﮭﺎ طﺎھرا أو ﺣﺎﻣﻼ
จงใชใหเขากลับคืนดีกับนางใหม หลังจากนั้นใหหยานางขณะที่นางสะอาดจากรอบเดือน หรือนางได
ตั้งครรภ
(รายงานโดย มุสลิม เลขที่ 1471 )
รายงานจากอิบนิอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา แทจริงเขาไดหยาภรรยาของเขาขณะนางมี
ประจําเดือน ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัลฮิวะสัลลัม ในเรื่อง
ดังกลาว ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัลฮิวะสัลลัม จึงกลาววา
« ﺛم ﺗطﮭر ﺛم ﯾطﻠﻖ ﺑﻌد أو ﯾﻣﺳك،  ﺛم ﺗﺣﯾض ﺣﯾﺿﺔ أﺧرى، »ﻣره ﻓﻠﯾراﺟﻌﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗطﮭر
“จงใชใหเขากลับคืนดีกับนางใหมจนกวานางจะสะอาดจากรอบเดือน หลังจากนั้นนางมีรอบ
เดือนใหมอีกครั้ง แลวสะอาดจากรอบเดือน หลังจากนั้นใหหยาหรือยับยั้งนางไว”

2.2 บิดอะฮฺในเรื่องจํานวน อยางเชน การกลาวคําหยาสามครั้งดวยถอยคําเดียวหรือการ
กลาวคําหยาสามครั้งดวยถอยคําสามครั้งในสถานการณเดียว เชน กลาววา (  أﻧت، أﻧت طﺎﻟﻖ
 أﻧت طﺎﻟﻖ،  ) طﺎﻟﻖเธอไดห ยาแลว ,เธอได ห ยาแลว ,เธอได หยาแลว . การหยารูปแบบนี้เปน ที่
ตองหามแตก็มีผล ผูที่กระทําถือวามีบาป แตการหยาสามโดยใชถอยคําเดียว หรือใชถอยคําหยาหลาย
ครั้งขณะที่นางสะอาดจากรอบเดือนเดียวกัน ถือวาไดหยาเพียงครั้งเดียวพรอมทั้งเปนบาป

การหยาที่มีสิทธิ์คืนดีและการหยาขาด
1. การหย า ที่ มี สิ ท ธิ์ คื น ดี  اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲคื อ การที่ ส ามี ได ห ย าภรรยาของเขาที่ ได มี
เพศสัมพันธแลว หยาหนึ่งครั้ง เขายังมีสิทธิ์ที่จะกลับคืนดีกับนางได ระหวางที่นางอยูในอิดดะฮฺ ( ชวง
ระยะเวลาแหงการรอคอย ) ถาหากเขาไดคืนดีกับนางหลังจากนั้นแลวไดหยาอีกเปนครั้งที่สอง เขาก็
ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับคืนดีกับนางอีกตราบใดที่นางยังอยูในอิดดะฮฺ และหญิงที่ถูกหยาในสองกรณีดังกลาว
ถายังอยูในอิดดะฮฺถือวายังเปนภรรยา มีสิทธิ์ไดรับมรดกซึ่งกันและกัน และสามีตองรับผิดชอบเรื่อง
คาใชจายเลี้ยงดู และที่พักอาศัย
หญิ งที่ ถู ก หย าที่ มีสิ ท ธิ์ คื น ดี กล าวคื อ หญิ งที่ ถู ก หยา หนึ่ งครั้ งหรื อ สองครั้ งหลั งจากที่ ได มี
เพศสัมพันธแลว หรือไดเขาหอกับนางแลว จําเปนตองพักอาศัยและใชชีวิตในชวงอิดดะฮฺที่บานของสามี
เผื่อวาสามีอาจจะกลับคืนดีกับนางได และสงเสริมใหนางแตงหนาแตงตัวเพื่อดึงดูดใหสามีเปลี่ยนใจ
กลับมาคืนดีกับนาง และหามมิใหสามีไลนางออกจากบานจนกวานางจะพนอิดดะฮฺ
2. การหยาขาด  اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋنคือ การหยาที่ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาสิ้นสุดลงอยาง
สมบูรณ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
2.1 การหยาขาดเล็ก  ﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺻﻐرىคือ การหยาที่ไมถึง 3 ครั้ง เมื่อสามีไดหยา
ภรรยาของเขาดังที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ หยา 1 ครั้ง แลวอิดดะฮฺไดสินสุดลงขณะที่สามียังไมได
คืนดีกับนาง การหยากรณีนี้เรียกวา การหยาขาดเล็ก  طﻼق ﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺻﻐرىและสิทธิ์ของ
สามีเหมือนกับชายอื่นทั่วไป เขามีสิทธิ์ที่จะแตงงานกับนางใหม ดวยสัญญาและสินสอดใหม แมวานาง
ยังไมไดแตงกับชายอื่นก็ตาม และเชนเดียวกัน ถาสามีไดหยานางเปนครั้งที่ 2 และสามีไมไดกลับคืนดี
กับนางในชวงอิดดะฮฺ นางจะไดหยาขาดจากสามี สามียังมีสิทธิ์ที่จะแตงงานกับนาง ดวยสัญญาและ
สินสอดใหมถึงแมวานางจะยังไมไดแตงกับชายอื่นก็ตาม
2.2 การหยาขาดใหญ  طﻼق ﺑﺎﺋن ﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻛﺑرىคือ การหยาที่ครบสามครั้ง เมื่อสามี
ไดหยาภรรยาของเขาเปนครั้งที่ 3 ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาจะสิ้นสุดลงอยางสมบูรณ และนาง
จะไมเปนที่อนุมัติแกสามีจนกวานางจะไดแตงงานกับชายอื่น แตงงานที่ถูกตองตามหลักการของศาสนา
โดยมีความตั้งใจที่ใชชีวิตอยางสามีภรรยาตลอดไป มีการเขาหอและมีเพศสัมพันธกับสามีใหม หลังจาก

ที่ไดพนอิดดะฮฺ หากสามีคนที่ 2 ไดหยานางและนางไดพนจากอิดดะฮฺ นางจึงจะเปนที่อนุมัติแกสามีคน
แรกที่จะแตงกับนาง ดวยสัญญาแตงงานและสินสอดใหม เหมือนกับชายอื่นทั่วไป
ภรรยาที่ถูกหยาสามครั้งใหใชชีวิตในชวงอิดดะฮฺที่บานของญาติพี่นองของนาง เนื่องจากนางไม
เปน ที่อนุมัติสําหรับสามีแลว และสามีไมตองรับผิดชอบเรื่องคาใชจายเลี้ยงดู และที่พักอาศัย และไม
อนุญาตใหนางออกจากบานญาติพี่นองของนางนอกจากมีความจําเปน
เมื่อสามีมีความสงสัยในเรื่องการหยารางหรือเงื่อนไขของการหยาราง พื้นฐานของเรื่องนี้คือ
พันธะสัญญาของการแตงงานยังคงอยูจนกวาจะแนชัดวาพันธะสัญญาของการแตงงานไดสิ้นสุดลงเมื่อไร
อนุญาตใหสตรีขอหยาจากสามี อนุญาตใหสตรีขอหยาจากสามีตอหนาผูพิพากษา เมื่อนางไดรับความ
เดือดรอนไมสามารถใชชีวิตอยูรวมกันไดอยางปกติสุข ดังเหตุการณตอไปนี้
1. เมื่อสามีละเลยเรื่องการใชจายเลี้ยงดู
2. เมื่อสามีทํารายภรรยาจนไมสามารถใชชีวิตอยูรวมกันอยางปกติสุขได อยางเชน เหยียดหยามตอวา
นาง หรือตบตีนาง หรือทํารายจนนางไมสามารถทนได หรือบังคับใหนางกระทําในสิ่งชั่วชาหรือการ
กระทําอื่นๆในทํานองนี้
3. เมื่อนางไดรับความเดือดรอนจากการหายตัวของสามีและกลัวฟตนะฮฺที่จะเกิดขึ้นกับนาง
4. เมื่อสามีถูกกักขังเปนเวลานานและนางไดรับความเดือดรอนจากการอยูโดดเดี่ยว
5. เมื่อนางพบขอบกพรองของสามีที่คนทั่วไปรับไมได อยางเชน เปนหมัน หรือ ไมมีความสามารถใน
การรวมเพศ หรือ เปนโรคที่นาเกลียดอยางรายแรง หรือสิ่งอื่นๆในทํานองนี้

หุกมตางๆ เกี่ยวกับการหยาราง
• เปนที่ตองหามสําหรับสตรีที่จะขอหยาจากสามี ที่เห็นวานางอาจไดรับอันตรายจากการอยูโดดเดี่ยว
ของนาง
• เมื่อสามีกลาวแกภรรยาของเขาวา “หากเธอมีรอบเดือนเธอก็ไดหยา” การหยาจะมีผลเมื่อแนชัดวา
เธอมีรอบเดือน
• ถือเปนการหยาขาด เมื่อการหยานั้นมีทรัพยสินเปนขอแลกเปลี่ยน หรือหยากอนมีเพศสัมพันธ หรือ
หยาเปนครั้งที่ 3
• เมื่อสามีกลาวแกภรรยาของเขาวา “ ถาหากเธอคลอดบุตรชายเธอไดหยา 1 ครั้ง หากเธอไดคลอด
บุตรหญิงเธอไดหยา 2 ครั้ง ” แลวนางก็ไดคลอดบุตรชาย หลังจากนั้นคลอดบุตรหญิง การหยามีผล
กับนาง 1 ครั้งเมื่อนางไดคลอดบุตรชาย และเปนการหยาขาดหลังจากที่นางไดคลอดบุตรหญิงและไมมี
อิดดะฮฺสําหรับนาง

ทีมาของบทความhttp:// Islamhouse.com จัดทําโดย
ศูนย์ ไกล่ เกลียและประนอมข้ อพิพาทประจําศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัด
นราธิวาส

การเผยแพรความรูไกลเกลี่ยผานทางเว็บไซต

กลุมงานไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท
ขอเสนอเรื่อง
การหยาในอิสลาม

