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บทความวิจัย

เศาะหาบียาตกับการประกอบอาชีพในสังคมมะดีนะฮ
มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
อิบรอฮีม ณรงครักษาเขต
บทคัดยอ
การวิจั ยฉบับ นี้เปน การวิ จัยเชิ งเอกสารโดยใชร ะเบียบวิธีท างประวัติศาสตร ซึ่ง มีวัตถุ ประสงคเพื่ อศึกษา
วิเคราะหการประกอบอาชีพของเศาะหาบียาตในสังคมมะดีนะฮในยุคสมัยของทานนบีมุหัมมัด  โดยรวบรวมขอมูล
ทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิพรอมกับนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา เศาะหาบี
ยะฮ บ างท า นในยุ คสมั ยของท า นนบี มุหั ม มั ด  มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการประกอบอาชี พ โดยมี ลั ก ษณะอาชี พ ที่
หลากหลายตามบริบทของสังคมเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้น ซึ่งมีทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการ นอกจากนี้ยังพบ
อีกวา ปจจัยที่ทําใหเศาะหาบียาตตองทํางานประกอบอาชีพนอกจากเพื่อสนองตอบความจําเปนทางเศรษฐกิจของ
ตนเองและครอบครัวแลว ยังเปนการตอบสนองความจําเปนและความคาดหวังของสังคมอีกดวย
คําสําคัญ: เศาะหาบียาต การประกอบอาชีพ สังคมมะดีนะฮ
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RESEARCH

Occupation Engaged by Sahabiyat in the Madinah Society
Muhammadroflee Waehama 
Ibrahim Narungraksakhet 
Abstract
This research aims at examining occupation engaged by Sahabiyat in the Madinah Society at the time
of the Prophet Muhammad . Documentary research, using historical method, was employed. Data were
collected from both primary and secondary sources, and presented in analytical descriptive form. The findings in
this study revealed that some of the Sahabiyat played an important role in households’ earning. They worked in
various fields, including manufacturing and service sectors in accordance with the social-economic context of the
time. Furthermore, it was found that Sahabiyat not only needed works to fulfill their households’ economic
necessity, but also to meet social expectations and needs.
Keywords: Sahabiyat, occupation, Madinah Society.
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บทนํา
แม ว าสั ง คมมุ ส ลิ ม ส ว นใหญ มี ค วามคุ น เคยกั บ ทฤษฎี ก ารแบ ง ภาระหน า ที่ ร ะหว างเพศ โดยเพศชายมี
ภาระหนาที่ในการแสวงหาปจจัยยังชีพในฐานะที่เปนหัวหนาครอบครัว (Muslim, 1991: 2/890) ในขณะที่สตรีมีหนาที่
หลักจะตองดูแลงานบานและเลี้ยงดูบุตร (Al-Bukhari, 1400: 2/222) แตอยางไรก็ตามไมมีบทบัญญัติใดที่หามมิให
สตรีมุสลิมประกอบสัมมาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นประกอบกับสตรีมีการศึกษาใน
ระดับสูงมากขึ้นจึงสามารถเขาถึงแหลงงานไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตามทัศนะคติและจารีตประเพณีของบางสังคมยัง
เปนอุปสรรคตอการเขาสูแหลงอาชีพของสตรีมุสลิมในปจจุบัน ดังที่ Valentine M. Moghadam ไดศึกษาเกี่ยวกับสังคม
สตรีอาหรับโดยกลาววา ในประเทศอาหรับสวนใหญทรัพยากรมนุษยที่เปนสตรียังไมไดนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
ประเทศเทาที่ควร ทั้ งนี้ สาเหตุมาจากความเชื่อเกี่ยวกับ เพศสภาวะที่จํากัดบทบาทสตรีไว ในดานครอบครั วเท า นั้ น
(Moghadam, n.d.: 29 cite in Abdullah, 2003: 148) เนื่องจากประเทศอาหรับสวนใหญเปนมุสลิมจึงมีความเชื่อวา
บทบาทสตรีมุสลิมถูกจํากัดอันเนื่องมาจากกฎหมายอิสลาม ดวยเหตุนี้ความเขาใจคลาดเคลื่อนตอศาสนาอิสลามที่มี
ตอสตรีจึ งมี อยู อย างตอเนื่ อง อั บดุ ล อั กบั รไดร วบรวมคํ ากลาวขานที่คลาดเคลื่อนของบรรดาชาวตะวัน ตกที่มีต อ
ศาสนาอิสลามในเรื่องการปฏิบัติตอสตรีไว 6 ประการ และหนึ่งในนั้นคือ ผูหญิงในอิสลามไมไดรับอนุญาตใหทํางาน
นอกบาน (อับดุล อักบัร, 2541: 65-70) นอกจากนี้ Raihanah Abdullah ไดศึกษาสถานภาพและบทบาทของสตรี
มุสลิมในประเทศมาเลเซียโดยพบวา จํานวนตัวเลขสตรีในมาเลเซียที่ทํางานในตําแหนงบริหารระดับสูงยังมีจํานวน
นอยมาก ทั้งนี้มาจากสาเหตุแนวคิดที่เปนอคติตอเพศสภาวะที่ยังคงฝงรากลึกอยูในสังคมสวนใหญในประเทศมาเลเซีย
สตรีที่ไดรับการศึกษาดานศาสนาไมคอยมีโอกาสที่จะไปสูในตําแหนงบริหารระดับสูงในองคกรอิสลามหรือในสถาบัน
อิสลามตางๆ ที่มีอยูทั่วไปในประเทศมาเลเซีย การที่สตรีไมคอยมีโอกาสที่จะครอบครองตําแหนงที่สําคัญเหลานี้ไมใช
เปนเพราะเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเทานั้น หากแตมาจากเหตุผลความเชื่อทางศาสนาอีก
ดวย (Abdullah, 2003: 152-153)
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความกระจางในโจทยปญหาวาศาสนาอิสลามเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพของสตรี
หรือไม จึงจําเปนจะตองยอนศึกษาดูบทบาทการประกอบอาชีพของสตรีมุสลิมในประวัติศาสตรอิสลาม โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งบทบาทของเศาะหาบียาตในสั ง คมมะดี นะฮ ในยุคสมัยของนบี มุหัมมัด  ซึ่ งเป นยุ คที่ป ระเสริ ฐที่ สุ ด (AlBukhari, 1400: 3/6) และเปนสังคมที่เปนแบบฉบับดั้งเดิมของอิสลามที่มุสลิมทุกคนที่จะตองถือปฏิบัติทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิเคราะหการประกอบอาชีพของเศาะหาบียาตในสังคมมะดีนะฮในยุคสมัยของทานนบีมุหัมมัด 
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ ง นี้เ ป น การวิ จั ยเชิ ง เอกสาร โดยใช ระเบี ยบวิ ธี ท างประวั ติศ าสตร ซึ่ งรวบรวมข อมู ลทั้ ง จาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ พรอมกับใชระบบการสืบสายรายงาน หลักความสอดคลองกับปญญาและหลักการ
เปรี ยบเที ยบข อมู ลในการตรวจสอบความน าเชื่อถือของขอมูล และใชร ะเบียบวิธี การอุ ปนัยในการวิ เคราะหข อมู ล
พรอมกับนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. เศาะหาบียาต หมายถึงสตรีที่มีชีวิตอยูรวมสมัยกับทานนบีมุหัมมัด  มีโอกาสพบปะกับทานนบีมุหัมมัด
 และเขารับนับถือศาสนาอิสลามอีกทั้งเสียชีวิตในสภาพที่เปนมุสลิม โดยรวมถึงสตรีมุสลิมที่เปนทาสและเปนไท
2. การประกอบอาชีพ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการเพิ่มรายไดหรือลดรายจาย ซึ่งอาจเปน
รายไดหลักหรือรายไดเสริมก็ได
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวามีบรรดาเศาะหาบียาตในยุคสมัยของทานนบี  จํานวนหนึ่งเขาไปมีบทบาทสําคัญในการ
ทํางานประกอบอาชีพ ซึ่งลักษณะงานที่สําคัญของเศาะหาบียาตในยุคสมัยของทานนบี  สามารถสรุปไดดังนี้
1. ดานหัตถกรรมและงานฝมือ
โดยสรีระของสตรีนั้น มีความถนั ดในงานที่ จะตองใช ความละเอี ยดออน ความอดทน และความพิถีพิถันสู ง
โดยไมตองใชพละกําลังมากนัก ดังเชน งานประเภทหัตกรรมถักทอหรือการตัดเย็บเสื้อผาอาภรณ ซึ่งมีรายงานวาทาน
หญิงซัยนับ บิ นต ญะหฺช แมวาอยูในฐานะเปนมารดาแหงศรัทธาชน นางก็เ คยทํางานฟอกหนังสัตวเพื่ อตัดเย็บ เป น
เครื่องแตงกาย (Muslim, 1991: 2/1021) ทั้งนี้เพื่อใชสวนตัวและจําหนาย (Muslim, 1991: 4/1907) เศาะหาบียาตที่มี
ความถนัดในการถักทอเสื้อผา นอกจากไดถักทอเพื่อตัวเองแลวพวกนางยังไดถักทอใหแกคนในครอบครัวของพวกนาง
อีกดวย (Ibn Hajar, 2005: 12/315-316)
เมื่อมีการนําเขาสินคาดายเขามายังคาบสมุทรอาระเบีย บรรดาสตรีอาหรับจึงเริ่มมีการถักทอเสื้อผาอาภรณ
ดวยดาย (Savaş, 1991: 224) ควบคูกับหนังสัตว มีรายงานจากทานซิยาด อบู สะกันกลาววา ขาพเจาเขาไปหาทาน
หญิงอุมม สะละมะฮและเห็นอุปกรณถักทออยูในมือของนาง ขาพเจาจึงไดถามนางวา “เหตุไฉนทุกครั้งที่ขาพเจาเขา
มาพบท าน ในมือของทานมีอุปกรณถักทอตลอด” นางตอบวา “แทจ ริงแลว มันจะขับไลชั ยฏอนและชว ยระงั บไมใ ห
จิตใจลองลอย และฉันไดยินมีคนบอกวาทานรสูลุลลอฮฺ  กลาววา แทจริงผูที่ไดผลบุญที่ยิ่งใหญที่สุดในหมูสตรี คือ
สตรีที่ถักทอผ าไดยาวที่สุ ด” (Ibn ‘Asakir, 1998: 61/187) งานถัก ทอเสื้อผามี ความจําเป นตอสังคมเปนอยางมาก
เพราะดวยเสื้อผามุสลิมและมุสลีมะฮสามารถปกปดเอารอตได นอกจากนี้ลักษณะเสื้อผาอาภรณของผูคนในสังคม
ย อ มเป น สั ญ ลั ก ษณ ห นึ่ ง ที่ บ ง ชี้ ถึ ง ความมี อ ารยธรรมของสั ง คมนั้ น ๆ ด ว ยเหตุ นี้ ท า นหญิ ง อาอิ ช ะฮ ไ ด อุ ป มาถึ ง
ความสําคัญของงานถักทอโดยกลาววา “อุปกรณถักทอในมือของสตรียอมดีกวาหอกที่อยูในมือของนักรบในหนทาง
ของอัลลอฮฺ” (Ibn ‘Abd Rabbih, 1983: 2/289)
นอกจากการถักทอเสื้อผาเพื่อใชในครัวเรือนแลว เศาะหาบียาตบางทานยังจัดจําหนายเปนอาชีพหารายได
เขาครอบครัวหรือจัดทําเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนอีกดวย ดังมีรายงานวา นางร็อยเฏาะฮ บินต อับดุลลอฮฺ ซึ่งเปน
ภรรยาของอับ ดุล ลอฮฺ อิบ นุ มั สอู ด ได เข าพบท านนบี  และถามเกี่ยวกับ ผลบุ ญที่ จ ะไดรั บ จากการที่ น างไดออก
คาใชจายในครอบครัว โดยนางกลาววา “โอทานรสูลุลลอฮฺ ดิฉันเปนสตรีที่มีอาชีพหัตถกรรม และดิฉันไดจําหนาย
ผลิตภัณฑจากหัตถกรรมนี้เพื่อใชจายในครอบครัว เพราะดิฉัน สามีของดิฉันและลูกๆ ของดินฉันไมมีทรัพยสิน อื่นใด
เลย” ทานนบี  ตอบว า “เธอจะไดรับผลบุญ ในสิ่งที่เธอไดใชจายใหแกพวกเขา” (Ibn Sa‘d, 1990: 8/225-226)
ทั้งอิบนุ สะอฺด, อิบนุ มาญะฮ (Ibn Majah, n.d.: 319) และอิบนุ หันบัล (Ibn Hanbal, 1998: 25/494) ตางใหขอมูล
ตรงกันวานางประกอบอาชีพหารายไดในลักษณะงานหัตถกรรมฝมือ
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2. ดานเกษตรกรรม
นครมะดี น ะฮ เ ป น พื้ น ที่ ที่ อุด มสมบู ร ณ เ หมาะแก ก ารเกษตรกรรมเป น อย างมากโดยเฉพาะอย างยิ่ ง สวน
อินทผลัม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ลือชื่อของนครมะดีนะฮ จากการสํารวจรายงานพบวามีเศาะหาบียาตบางทานเขา ไป
ทํางานในสวนอินทผลัม ดังเชน มีรายงานวาวันหนึ่งทานนบี  พบนางอุมม มุบัชชิร อัลอันศอรียะฮ ซึ่งขณะทํางานอยู
ในสวนอินทผลัมของนาง ทานนบี  ไดถามนางวา “ใครเปนผูปลูกตนอินทผลัมตนนี้ มุสลิมหรือกาฟร ” นางตอบวา
“มุสลิม” ทานนบี  กลาววา “ไมมีมุสลิมทานใดที่ไดปลูกตนไมตนหนึ่ง แลวมีมนุษย สัตวหรืออื่นใดไปกินผลของมัน
เวนแตจะเปนทานแกมุสลิมผูนั้น” (Muslim, 1991: 3/1188)
มีรายงานจากนางอัสมาอ บินต อบี บักรวา นางเคยทํางานอยูในสวนอินทผลัมของซุบัยรและเคยใชศีรษะ
แบกอินทผลัมมาจากสวนซึ่งอยูหางจากบานถึงสามฟุร ซัค (ประมาณ 2 ไมล) (Al-Bukhari, 1400: 3/393) และมี
รายงานจากอบู หุมัยด อัลสาอิดดียเลาวา พวกเราไดติดตามทานนบี  เพื่อออกศึกสงครามตะบูก ระหวางทางพวก
เราไดแวะที่วาดิลกุรอ ซึ่ง ณ ที่นั้นไดพบกับสตรีผูหนึ่งอยูในสวนอินทผลัมแปลงหนึ่งซึ่งนางเปนเจาของ ทานนบี  ได
กลาวแกบรรดาเศาะหาบะฮวา “พวกทานทั้งหลายลองกะประมาณจํานวนผลอินทผลัมในสวนนี้ดูซิ ” และทานนบี 
ไดกะประมาณที่จะตองจายซะกาตจํานวน 10 เอาซัก (ทะนาน) และทานนบี  ไดกลาวแกสตรีผูที่เปนเจาของสวนวา
“เธอลองคํานวณดู ซิว าผลผลิต จากสวนของเธอแปลงนี้ จะตองจ ายซะกาตจํานวนเทาไร” หลัง จากนั้ นท านนบี 
เดินทัพตอไปยังตะบูก ขากลับทานนบี  ไดแวะที่วาดิลกุรออีกครั้งและไดถามสตรีผูนั้นวา “ตกลงวาเธอคํานวณแลว
จะตองจายเทาไร” นางตอบวา “จํานวน 10 เอาซักตรงตามที่ทานนบี  ไดกะประมาณไว”… (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย,
หะดีษเลขที่ 1481)
นอกจากนี้มีรายงานจากญาบิร อิบนุ อับดิลลาฮฺเลาวา นาสาวของเขาถูกหยา วันหนึ่งนางตองการไปทํางาน
เก็บผลอินทผลัมในสวนของนาง ปรากกฎวามีชายคนหนึ่งเขาไปหามนางไว นางจึงไปถามทานนบี  และทานนบี 
กล าวว า “แน น อน เธอสามารถออกไปเก็ บผลอิ นทผลัมในสวนของเธอได หวั ง วาด วยการเก็ บ ผลอิ นทผลั มนี้ เ ธอ
สามารถบริจาคทานหรือใชจายในสิ่งที่ดี” (บันทึกโดยมุสลิม, หะดีษเลขที่ 1483) อิมาม นะวะวียไดอธิบายหะดีษบทนี้
วา เปนหลักฐานอนุญาตใหสตรีที่อยูในระหวางการรออิดดะฮที่ถูกหยาขาดหรือสามีเสียชีวิตออกจากบานไดเพื่อความ
จําเปน (Al-Nawawi, 1994: 10/152) ซึ่งการออกจากบานเพื่อทํางานแสวงหาปจจัยยังชีพถือเปนความจําเปนของทุก
ชีวิต หะดีษบทนี้ทานนบี  อนุญาตใหสตรีที่อยูในระหวางรออิดดะฮออกไปทํางานนอกบานได ซึ่งหมายความวา สตรี
ที่ไมไดอยูในอิดดะฮและไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูยิ่งควรออกจากบานเพื่อทํางานแสวงหาปจจัยยังชีพมากกวาสตรีที่อยูใน
ระหวางอิดดะฮ
3. ดานการเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวเปนอาชีพดั้งเดิมที่สําคัญของชาวอาหรับ มีรายงานจากอิบนุ อับบาสไดกลาวถึงการประกอบ
อาชีพปศุสัตวของเศาะหาบียะฮทานหนึ่ง ซึ่งนางมีอาชีพเลี้ยงแพะ แตปรากฏวาฝูงแพะของนางไมขยายพันธุและไมให
นมเทาที่ควร นางจึงเขาไปพบทานนบี  เพื่อขอคําชี้แนะในเรื่องนี้ ทานนบี  ไดถามนางถึงสีขนแพะของนาง ซึ่ ง
ไดรับคําตอบวาเปนสีดํา ทานนบี  จึงสั่งใหนางหาแพะที่มีขนสีขาวมาปนกัน (Ibn Qutaybah, 1996: 2/76)
มีรายงานจากมุอาวียะฮ อิบนุ อัลหะกัม อัลสุละมีย เลาวา “ขาพเจามีทาสหญิงคนหนึ่งทําหนาที่เลี้ยงฝูงแพะ
ตามภูเขาอุหุดและเขตอัลเญาวานียะฮ วันหนึ่งขาพเจาไดรับแจงวาสุนัขจิ้งจอกไดกินลูกแพะตัวหนึ่ง ขาพเจาเปนมนุษย
ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่ง จึงรูสึกเสียดายในทรัพยที่สูญหายไป ขาพเจาเกิดอาการโทสะและไดตบหนาทาสหญิงคนนั้น
ขาพเจาไดนําเรื่องนี้บอกแกทานรสูลุลลอฮฺ  และทานไดมองหนาขาพเจาเสมือนกับขาพเจาไดกระทําความผิดอยาง
รุนแรง...” (บันทึกโดยมุสลิม, หะดีษเลขที่ 537)
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นอกจากนี้มีรายงานจากสะอฺด อิบนุ มุอาซ เลาวา ทาสหญิงของกะอฺบ อิบนุ มาลิกทําหนาที่เลี้ยงแพะในเขต
ภูเขาสัลอ (ﻠﹾﻊ )ﺳและอยูมาวันหนึ่งแพะตัวหนึ่งเกิดลมปวยใกลจะตาย นางไดเชือดแพะตัวนั้นดวยกอนหิน และเรื่องนี้
ถูกนําไปถามทานนบี  วาแพะที่นางเชือดนั้นสามารถนํามาบริโภคไดหรือไม ทานนบี  ตอบวา “พวกเจาจงบริโภค
มันเสีย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย, หะดีษเลขที่ 5505)
4. ดานการคาขาย
การคาขายหรือการทําธุร กิจเปน หัว ใจหลัก ของเศรษฐกิ จโดยรวม ดั งที่ มีร ายงานจากนุ อัยม อิ บนุ อั บดุ ล
เราะหมานท านนบี  กล าวไว ความว า “สู เจ าจงดําเนิ น ธุร กิจ เพราะเก าจากสิ บส วนของแหลง รายได นั้ นมาจาก
กิจกรรมทางธุรกิจ” (Al-Haddad, 1987: 2/1020)5
เป น ที่ ทราบกัน ดี ว าทานหญิง คอดี ญะฮ ภรรยาท านแรกของท านนบี  เป น นัก ธุ ร กิจ และเป น นายทุ น ที่ มี
ชื่อเสียงทานหนึ่งในนครมักกะฮ ทานนบี  เองกอนที่จะประกาศศาสนาอิสลามก็เคยรับจางนํากองคาราวานสินคา
ของทานหญิงคอดีญะฮไปคาขายที่ประเทศชาม นอกจากทานหญิงคอดีญะฮแลว ยังมีสตรีอาหรับมักกะฮคนอื่นๆ อีก
ดวยที่รวมกันลงหุนในกองคาราวานสินคามักกะฮที่ออกไปคาขายไปยังเมืองตางๆ นอกนครมักกะฮ (Al-Waqidi, n.d.:
1/27)
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาในสมัยของทานนบี  มีสตรีมุสลิมเขาไปทําคาขายในตลาดก็อยนุกออ
ซึ่งเปนตลาดที่มีการซื้อขายอยางคับคั่งแหงหนึ่งในนครมะดีนะฮ มีรายงานจากอบู เอาน (ﻮﻥ )ﺃﺑﻮ ﻋวา มีสตรีมุสลิมชาว
อาหรับคนหนึ่งนําสินคาของนางมาจําหนายในตลาดก็อยนุกออ โดยที่นางไปนั่งอยูใกลๆ กับชางทองชาวยิวคนหนึ่ง ซึ่ง
ชางทองคนนั้นไดกลั่นแกลงรังแกนาง จนเกิดเหตุการณการนองเลือดกันระหวางชาวมุสลิมกับชาวยิวเผาก็อยนุกออ
(Ibn Hisham, 1990: 3/9-10)
นางก็อยละฮ อัลอันมารียะฮเปนเศาะหาบียะฮนักธุรกิจทานหนึ่งที่มีการกลาวถึงในประวัติศาสตร วันหนึ่งนาง
เคยเขาไปพบทานนบี  ที่มัรวะฮในขณะที่ทําอุมเราะฮเพื่อขอคําปรึกษาและคําชี้แนะเกี่ยวกับจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ (Ibn Majah, n.d.: 379) ในรายงานของอนัส อิบนุ มาลิกกลาวถึงสตรีชาวมะดีนะฮคนหนึ่งชื่อวานางอัลเหาลาอ
บินต ตุวัยต ซึ่งนางไดทําธุรกิจขายน้ําหอมโดงดังจนไดรับฉายานามวา อัลเหาลาอ อัลอัฏฏอเราะฮ หมายถึง นางอัล
เหาลาอ ผูขายน้ําหอม (Ibn al-Athir, 1994: 7/77) นอกจากนี้นางอัสมาอ บินต มุคัรริบะฮก็เปนเศาะหาบียะฮอีกทาน
หนึ่งที่ มีอาชี พขายน้ําหอมในนครมะดีนะฮ ซึ่ งน้ําหอมของนางสวนหนึ่งนํ าเขามาจากเมื องเยเมน (Al-Waqidi, n.d.:
1/89)
5. ดานการเปนแมนมและเลี้ยงเด็ก
การรับเปนแมนมและเลี้ยงเด็กเปนอาชีพบริการที่มีอยูในสังคมอาหรับในยุคกอนอิสลาม เมื่อเขาสูยุคอิสลาม
พบวามีเศาะหาบียาตบางทานไดสืบทอดอาชีพนี้ ในรายงานพบวานางอุมม บุรดะฮ บินต อัลมุนซิรเปนหนึ่งในบรรดา
แมนมของอิบรอฮีม บุตรชายของทานนบี  ที่ไดกับนางมารียะฮทาสหญิงจากอียิปต อิบนุ สะอฺด เลาวา นางอุมม บุร
ดะฮ บินต อัลมุนซิรซึ่งเปนสตรีจากตระกูลอัลนะญารรับหนาที่เปนแมนม (Ibn Sa‘d, 1990: 8/320) และมีนางสะลา
มะฮ รับหนาเปนพี่เลี้ยงอิบรอฮีม บุตรชายของทานนบี  (Al-Baladhuri, 1959: 1/453) นอกจากนี้มีรายงานวานาง
อุมม สัยฟ ก็เปนแมนมอีกคนหนึ่งของอิบรอฮีม บุตรชายของทานนบี  (Muslim, 1991: 4/1807) และมีรายงานวา
ทานนบี  ไดสอบถามดวยความเปนหวงเกี่ยวกับสุขภาพของบุตรชายสองคนของญะอฟร อิบนุ อบี ฏอลิบจากพี่เลี้ยง

5

อัลอิรอกียวินิฉัยวาเปนหะดีษมุรสัล (Al-Haddad, 1987: 2/1020)
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ของเขา อันเนื่องจากรางกายของเด็กทั้งสองซูบผอมมาก (Malik Ibn Anas, 2003: 4/378) ซึ่งจากหะดีษนี้เปนหลักฐาน
วาญะอฟร อิบนุ อบี ฏอลิบ ไดวาจางพี่เลี้ยงในการดูแลบุตรชายทั้งสองของเขา
นอกจากนี้ มีรายงานวา มีส ตรี ผูหนึ่ งเขามายั บยั้ งการแตง งานระหว างอุกบะฮ อิ บนุ อัล หาริษกั บบุ ตรสาว
ของอบู อิฮาบ อิบนุ อะซีซ ทั้งนี้เพราะทั้งสองเปนพี่นองรวมแมนมกัน โดยที่สตรีผูนั้นออกมายืนยันวานางเปนแมนม
ใหแกทั้งอุกบะฮและภรรยาของเขา จนทานนบี  ไดหยาทั้งสอง (Al-Bukhari, 1400: 1/48-49)
6. ดานสาธารณสุขและการพยาบาล
จากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร พ บว ามี เ ศาะหาบี ยาตหลายท านมี บ ทบาทในด านสาธารณสุ ข และการ
พยาบาลทั้งยามสงบและยามสงคราม ในมัสยิดของทานนบี  มีเต็นทพยาบาลของนางกุอัยบะฮ บินต สะอฺด อัลอัส
ละมียะฮหลังหนึ่งเปดใหการบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยและผูที่ไดบาดเจ็บอยางเปนทางการ (Ibn Sa‘d, 1990:
8/226) ซึ่ งนั บวาเป นสถานพยาบาลหลั งแรกอยางเป นทางการในยุ คสมัยของทานนบี  โดยมี เศาะหาบี ยะฮ เป น
เจาของ
นอกจากนางกุอัยบะฮแลว ยังมีเศาะหาบียาตทานอื่นๆ ที่มีความรูทางการแพทยและใหบริการทางการแพทย
ใหแกชาวมะดีนะฮในยุคสมัยของทานนบี  ดังตัวอยางเชน นางอัสมาอ บินต อุมัยสภรรยาของญะอฟร อิบนุ อบี
ฏอลิบซึ่งไดเรียนรูวิชาการแพทยจากประเทศอบิสสิเนีย (Ibn Sa‘d, 1990: 2/181) ทานหญิงอุมม สะละมะฮผูซึ่งเคย
อพยพไปยังอบิ สสิเนียเชนเดี ยวกันกับนางอั สมาอ ก็เปนเศาะหาบียะฮอีกทานหนึ่งที่มีความรูในเรื่องการแพทย (Ibn
Qayyim Al-Jawziyah, 1998: 4/76) นอกนากนี้นางอุมม อัลอะลาอ อัลอันศอรียะฮ ก็เปนเศาะหาบียะฮอีกทานหนึ่งที่รู
เรื่องวิชาการแพทยและเปนผูใหการรักษาพยาบาลใหแกอุษมาน อิบนุ มัสอูน จนเสียชีวิตในบานของนาง (Al-Bukhari,
1400: 4/303-304) นางอัลชิฟาอ บินต อับดิลลาฮฺ เปนผูเลื่องลือคนหนึ่งในการเสกเปาเพื่อรักษาคนป วยในยุคญาฮิลี
ยะฮ เมื่อนางเขารับอิสลาม ทานนบี  ไดอนุญาตใหนางใชการเสกเปาในการรักษาผูปวยได (Al-Hakim, 2002:
4/63)
นอกจากนี้มีเศาะหาบียาตอีกสวนหนึ่งเขารวมใหบริการทางการแพทยในสนามรบหรือปฏิบัติหนาที่เปนแพทย
สนามในสมรภู มิต างๆ ดั ง เช น นางรุ บั ย ยิ อ บิน ต มุ เ อาวิ ซ อิ บ นุ อัฟ รออ อั ล อั น ศอรี ยะฮ เคยปฏิ บั ติ ห น าที่ ใ ห ก าร
พยาบาลและลําเลียงศพและผูบาดเจ็บจากสมรภูมิสงครามกลับมายังนครมะดีนะฮ (Al-Bukhari, 1400: 4/32) นาง
อุมม อะฏียะฮเปนเศาะหาบียะฮอาวุโสชาวอันศอรทานหนึ่ง นางมีความรูทางการแพทยและไดติดตามทานนบี  เขา
รวมสงครามเพื่อทําหนาเปนแพทยสนามถึงเจ็ดสมรภูมิ (Ibn Majah, n.d.: 484) นางอุมัยยะฮ บินต ก็อยส อัลฆิฟารี
ยะฮ ซึ่งเปนสาววัยรุนที่มีอายุนอยคนหนึ่งที่ทานนบี  ไดอนุญาตใหนางทําหนาที่เปนแพทยสนามรักษาผูบาดเจ็บใน
สงครามค็อยบัร (Ibn Sa‘d, 1990: 8/228) มีรายงานจากนางษุบัยตะฮ บินต หันศอละฮ อัลอัสละมียะฮ ซึ่งเปน
บุต รสาวของอุมม สิน านเองเล าว า มารดาของดิ ฉั นกลาวว า “ฉั นเคยรัก ษาบรรดาเศาะหาบะฮ ที่ไ ดรั บ บาดเจ็บ ใน
สงครามดวยยาที่มีอยูในครอบครัวของฉัน จนพวกเขามีอาการดีขึ้น” (Al-Waqidi, n.d.: 2/687)
แมวาการใหบริก ารทางด านสาธารณสุขของบรรดาเศาะหาบียาตไม ปรากฏข อมูลวามี การเก็บ คาบริการ
หรือไม เก็บในลักษณะใดและเปนเงินจํ านวนเทาไร แตอยางไรก็ตามเปนขอเท็จจริงประการหนึ่งวาเศาะหาบียาตมี
บทบาทสํ า คั ญ ในการให บ ริ ก ารทางด า นสาธารณสุ ข ให แ ก สั ง คมในยุ คสมั ยของท า นนบี  ซึ่ ง เป น ภารกิ จ ที่ มี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในสังคม ดวยเหตุนี้เชื่อไดวา หากไมมีการเก็บคาบริการจากผูรับบริการจะตองไดรับ
การสนับสนุนปจจัยตางๆ จากรัฐอยางแนนอน ทั้งนี้เพื่อใหการบริการดานสาธารณสุขสามารถดํารงคงอยูตอไปใน
สังคมได นอกจากนี้พบวาฝายรัฐก็ใชบริการดานสาธารณสุขจากบุคคลเหลานี้เชนกัน ดังเชน ทานนบี  ไดสั่งใหนํา
สะอฺด อิบนุ มุอาซซึ่งไดรับบาดเจ็บจากสงครามค็อนดักไปรักษาที่เต็นทพยาบาลของนางกุอัยบะฮ ซึ่งตั้งอยูในมัสยิด
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ของทานนบี  (Al-Waqidi, n.d.: 2/510) สํ าหรับ บรรดาเศาะหาบี ยาตที่ ปฏิบั ติห นาที่เ ปนแพทยส นามในสมรภู มิ
สงครามก็จะไดรับสวนแบงในทรัพยสงครามหรือไดรับคาตอบแทนตามภาระงานที่ไดปฏิบัติไว ซึ่งเปนการเสริมรายได
ของพวกนางและครอบครัวของพวกนางโดยตรง
7. ดานการเสริมสวย
ความสวย ความงามเปนคูกับสตรีในทุกอารยธรรมและเปนธรรมชาติของสตรีที่ชอบและหลงใหลในความ
งาม ดวยเหตุนี้อิสลามจึงอนุญาตใหสตรีเสริมความงามหรือใชเครื่องประดับไดเพื่อสนองตอบธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ
พวกนาง โดยทั่วไปแลวการเสริมความงามทุกชนิดเปนที่อนุมัติในอิสลามเวนแตมีหลักฐานสั่งหามไวอยางชัดเจน (AlRazi, 1981: 14/67) ดังเชน การตอผม (Al-Bukhari, 1400: 4/79) หรือการทําศัลยกรรมความงามที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่ผิดแผกจากความเปนธรรมชาติ (Al-Bukhari, 1400: 4/78) เปนตน ในยุคสมัยของทานนบี  มีเศาะหา
บียะฮบางทานมีอาชีพเปนชางเสริมสวย ดังมีรายงานเลาวา มีสตรีคนหนึ่งชื่อวา นางอุมม ริอละฮ อัลกุชัยรียะฮ นาง
เปนสตรีที่มีวาทะการพูดที่คลองแคลวมาก วันหนึ่งนางเขาไปพบทานนบี  และถามวา “โอทานรสูลุลลอฮฺ ดิฉันเปน
สตรีชางเสริมสวย ดิฉันไดตกแตง เสริมสวยใหแกบรรดาสตรีเพื่อสามีของพวกนาง การกระทําเชนนี้ของดิฉันเปนบาป
หรือไม” ทานนบี  ตอบวา “โออุมม ริอละฮ หากพวกนางรูสึกวามีความจําเปนก็จงตกแตง เสริมสวยพวกนางเถอะ”
(Ibn Hajar, 1853: 8/231) และมีรายงานวาทานหญิงคอดีญะฮ มีชางแตงผมสวนตัวของนางซึ่งเปนหญิงผิวดําชื่อวา
นางอุมม ซุฟร จากอาชีพเปนชางแตงผมใหแกทานหญิงคอดีญะฮจนชื่อของนางรูจักกันในนาม “อุมม ซุฟร ชางผมคอ
ดีญะฮ (( ”)ﺃﻡ ﺯﻓﺮ ﻣﺎﺷﻄﺔ ﺧﺪﳚﺔIbn al-Athir, 1994:7/ 322)
นอกจากนี้ มีรายงานจากอุษ มาน อิบ นุ อัลมุฆี เราะฮว า มีสตรี คนหนึ่งเลาวานางเคยดูแลแตงผมใหแกทาน
หญิงอาอิชะฮ (Ibn Sa‘d, 2001: 8/132) และมีรายงานในศอฮีหบุคอรียพบวาในยุคสมัยของทานนบี  มีสตรีบริการ
โกนผมใหแกผูทําฮัจญชายอีกดวย (Al-Bukhari, 1400: 3/173)
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
แมวาการแสวงหาปจ จัยยังชีพเปนภาระหนาที่ของสามีหรือบิดาโดยตรงในฐานะที่เ ปนหัวหนาครอบครั ว ที่
จะตองจัดหาใหแกสมาชิกในครอบครัวตามศักยภาพและความเหมาะสม แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรพบขอเท็จจริงวามีเศาะหาบียาตจํานวนไม นอยเขาไปมีบทบาทใน การทํางานหารายไดและประกอบ
อาชีพในลักษณะตางๆ ทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการที่เปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของสังคมมะดีนะฮในสมัย
นั้น เชน การเกษตร การปศุสัตวและการคาขาย อีกทั้งลักษณะงานที่กระทํามีทั้งงานภายในบานและงานนอกบานตาม
บริบทของสังคมเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้น เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุหรือปจจัยที่ผลัดดันใหบรรดาเศาะหาบียาตตองทํางาน
ประกอบอาชีพพบวามี 4 ปจจัยหลักดังนี้
1. ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู
เศาะหาบียาตบางทานจําเปนที่จะตองทํางานหาปจจัยยังชีพทั้งของตนเองและครอบครัวอันเนื่องจากไมมีผู
อุปการะเลี้ยงดู หรือผูรับผิดชอบไมมีความสามารถที่จะเลี้ยงดู เช น ผูปกรองมีอายุมาก สามีเสียชี วิต หรือนางเป น
แมมายที่ถูกสามีหยาขาด เปนตน ดังเชนในกรณีของนาสาวของญาบิร อิบนุ อับดิลลาฮฺที่ถูกหยาขาดจากสามี ในขณะ
ที่อยูในอิดดะฮนั้นนางไดออกไปทํางานนอกบานเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลอินทผลัมในสวนของนาง ซึ่งทานนบี  ไดอนุญาต
ใหนางกระทําได แมวานางอยูในระหวางอิดดะฮก็ตาม ทั้งนี้เพราะวาไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูนาง
นอกจากนี้มีรายงานวา มีหญิงยากจนคนหนึ่งพรอมกับลูกสาวอีกสองคนเขามาขอทานจากทานหญิงอาอิชะฮ
ซึ่งในวันนั้นทานหญิงอาอิชะฮไมมีอะไรเหลืออยูในบานเลยนอกจากผลอินทผลัมเพียงหนึ่งลูกเทานั้น ทานหญิงอาอิชะฮ
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จึงใหลูกอินทผลัมนั้นแกนาง และนางไดแบงลูกอินทผลัมใหแกลูกสาวทั้งสอง เมื่อทานนบี  กลับมาทานหญิงอาอิ
ชะฮไดเลาเรื่องนี้ใหฟง ทานนบี  ไดกลาวยกยองหญิงขอทานผูนั้นโดยกลาวความวา “ผูใดใหการอุปการะเลี้ยงดูและ
ปฏิบัติดีตอเด็กสาวเหลานั้น พวกนางจะเปนเครื่องกําบังไฟนรกแกผูนั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย, หะดีษเลขที่ 5995)
และมีหะดีษ ในความหมายเดียวกัน นี้ปรากฏในศอฮี หมุส ลิมซึ่งรายงานจากทานหญิ งอาอิชะฮเ ชนกั นเล าว า มี หญิ ง
ยากจนคนหนึ่งอุมลูกสาวสองคนมาหาทานหญิงอาอิชะฮ และทานหญิงอาอิชะฮไดใหอินทผลัมสามลูกแกนาง นางได
แบงใหแกลูกสาวของนางคนละลูก สวนที่เหลืออีกหนึ่งลูกนางตั้งใจจะกินเอง แตปรากฏวาลูกสาวทั้งสองแยงขอกินใน
สวนของนาง นางจึงฉีกลูกอินทผลัมนั้นแบงใหแกลูกสาวทั้งสองของนางโดยที่นางไมไดกินอะไรเลย ทานหญิงอาอิชะฮ
ตะลึงตอเหตุการณนี้มาก เมื่อทานนบี  กลับมา นางไดเลาถึงพฤติกรรมของหญิงยากจนคนนั้นใหทานนบี  ฟง
ทานนบี  กลาวความวา “แทจริงดวยเพราะลูกสาวของนาง ทําใหพระองคอัลลอฮฺทรงกําหนดใหนางตองเขาสวรรค
หรือดวยเพราะลูกสาวของนางทําใหนางรอดพนจากไฟนรก” (บันทึกโดยมุสลิม, หะดีษเลขที่ 2630)
จากหะดีษทั้งสองบทขางตนชี้ใหเห็นวา การที่หญิงคนหนึ่งออกจากบานและเดินขอทานตามบานเรือนตางๆ
เพื่อแสวงหาปจจัยยังชีพใหแกลูกสาวทั้งสองของนางถือวาเปนการงานที่ประเสริฐยิ่งจนพระองคอัลลอฮฺทรงกําหนดให
นางตองเขาสวรรค และนางจะยิ่งประเสริฐมากกวานี้หากนางสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือทํางานหาเลี้ยงชีพ
ใหแกตนเองและลูกสาวทั้งสองของนางดวยลําแขงของนางเองโดยไมตองไปแบมือขอทานจากผูอื่น หรือแสวงหาปจจัย
ยังชีพบนความสงสารของผูอื่น ซึ่งทรัพยที่ไดจากการทํางานที่หะลาลและดีนั้นยอมดีกวาทรัพยที่ไดจากการรับบริจาค
อยางแนนอน
2. เพื่อสนองตอบความจําเปนของสังคม
เศาะหาบียาตบางทานทํางานประะกอบอาชีพไมเพียงแตเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจของของ
ตนเองและครอบครัวเทานั้น หากแตเพื่อสนองตอบความจําเปนทางสังคมอีกดวย ซึ่งเปนการงานที่เปนฟรฎ กิฟ ายะฮ
ประการหนึ่งของกลุมชนในสังคมนั้นๆ ดังเชน การเปดเต็นทบริการพยาบาลของนางกุอัยบะฮ บินต สะอฺด อัลอัสละมี
ยะฮ (Ibn Sa‘d, 1990: 8/226) หรือการใหบริการพยาบาลของบรรดาเศาะหาบียาตทานอื่นๆ ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะสงคราม ซึ่งเปนการตอบสนองความจําเปนทางสังคมในดานสาธารณสุข
นอกจากนี้เศาะหาบียาตบางทานประกอบอาชีพเปนชางฟอกหนังสัตวและถักทอเสื้อผาเพื่อเปนเครื่องนุงหม
ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนตอสังคมเปนอยางมากและถือเปนฟรฎ กิฟายะฮอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะวาดวยเสื้อผา
มุสลิมสามารถปกปดเอารอตได นอกจากนี้ลักษณะเสื้อผาอาภรณของผูคนในสังคมยอมเปนสัญลักษณหนึ่งที่บงชี้ถึง
ความมีอารยธรรมของสั งคมนั้ นๆ ดวยเหตุนี้ ทานหญิง อาอิช ะฮไ ดอุป มาถึง ความสําคัญของงานถัก ทอโดยกล าวว า
“อุปกรณถักทอในมือของสตรียอมดีกวาหอกที่อยูในมือของนักรบในหนทางของอัลลอฮฺ ” (Ibn ‘Abd Rabbih, 1983:
2/289) ในเมื่อการออกรบปกป องประเทศชาติ มีความจําเป น การผลิ ตเครื่ องนุ งห มก็ มีความจํ าเป นต อสั งคมด ว ย
เชนกัน
อบู ชุกเกาะฮ (Abu Syuqqah, 1999: 2/428-429) ไดอธิบายลักษณะการงานที่เปนฟรฎ กิฟายะฮของสตรีซึ่ง
ตอบสนองความจําเปนทางสังคมวา บางครั้งเปนงานที่เปนเฉพาะทางของสตรีโดยตรง หรือการงานที่ตองการการมี
สวนรวมของสตรี และในบางกรณีเปนการงานซึ่งในลักษณะพื้นฐานเปนของผูชายเปนการเฉพาะ แตเนื่องจากขอจํากัด
ของจํานวนทรัพยากรชาย จึงจําเปนตองเสริมดวยทรัพยากรสตรีเขาไปชวยเพื่อสนองตอบความจําเปนของสังคม เชน
อาชี พครู แพทย และการให บริ การพยาบาลแกส ตรี การอบรมเลี้ยงดู เด็ กๆ การเลี้ ยงดูเด็ กกํ าพราและเด็ก เร รอน
รวมถึงการใหบริการอื่นๆ ทางสังคม
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3. เพื่อชวยเหลือครอบครัว
การประกอบอาชี พ ของเศาะหาบี ยาตบางท านไม ไ ด เ กิ ด จากการไม มีผู อุป การะเลี้ยงดู อัน เนื่ องจากสามี
เสียชีวิตหรือสามีไรความสามารถ แตเนื่องจากนางตองการชวยเหลือครอบครัวและนางมีความถนัดในการหาปจจัยยัง
ชีพดีกวาสามีของนาง ดังเชนในกรณีของนางร็อยเฏาะฮ บินต อับดุลลอฮฺ ภรรยาของอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด นางเปน
สตรีที่ทํางานหารายไดเขาครอบครัว และนางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งของสามีและลูกๆ
ของนางดวย (Ibn Majah, n.d.: 319) ทั้งๆ ที่นางไมไดเปนแมมายและสามีของนางก็ไมใชเปนคนไรความสามารถ และที่
สําคัญทานนบี  ไดยกยองการกระทําของนางที่นํารายไดจากการทํางานมาใชจายในครอบครัววาเปนการทําทาน
ชนิดหนึ่ง ซึ่งนางจะได รับสองผลบุญ คือผลบุ ญในฐานะเครือญาติ และผลบุ ญในฐานะผูบ ริจาคทาน (Al-Bukhari,
1400: 1/454) จากหะดี ษนี้ส ามารถเขาใจได วารายไดที่ ไดจ ากการทํ างานของสตรีด วยลํ าแข งของนางเองมีความ
ประเสริฐไมนอยกวารายไดที่ไดจากการทํางานของผูชาย
4. เพื่อการบริจาคทาน
เศาะหาบียาตบางทานทํางานหารายไดไมเพียงแตเพื่อสนองตอบปจจัยยังชีพของตนเองและครอบครัวเทานั้น
แตพวกนางหารายไดเพื่อที่สามารถมีสวนรวมในการบริจาคทานในหนทางของพระเจาดวย ดังเชนในกรณีของทาน
หญิงซัยนับ บินต ญะหฺช ซึ่งนางทํางานหารายไดดวยลําแขงของนางเอง และนางไดบริจาคทานจากรายไดของนาง
(Muslim, 1991: 4/1907) ความจริงแลวทานหญิ งซัยนับในฐานะที่เปนภรรยาของทานนบี  นางไดรับการจัดสรร
ปจจัยยังชีพจากทานนบี  เหมือนกับภรรยาทานอื่นๆ แตที่นางไดลงมือทํางานหารายไดเองนั้นไมไดหมายความวา
นางขัดสนในปจจัยยังชีพ แตนางเปนคนชอบบริจาคทาน จึงไดลงมือทํางานหารายไดอยางแข็งขันดวยน้ํามือน้ําแรงของ
นางเองเพื่อใชในการบริจาคทาน ดังที่ทานหญิงอาอิชะอไดยกยองนางวา “ฉันไมเคยเห็นใครที่ประเสริฐที่สุดในเรื่อง
ศาสนาเทากับทานหญิงซัยนับ นางเปนคนที่ยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺมากที่สุด เปนผูที่มีสัจจะที่สุด เปนผูสานไมตรี
กับผูอื่นมากที่สุด เปนผูที่บริจาคทานมากที่สุด และเปนผูทุมเทในการทํางานหารายไดมากที่สุด ซึ่งดวยรายไดนี้ทําให
นางสามารถบริจาคทานและทําใหนางใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ...” (บันทึกโดยมุสลิม, หะดีษเลขที่ 2442)
ในกรณีของนางร็อยเฏาะฮ ภรรยาของอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูดก็เชนกัน นอกจากทํางานหารายไดเพื่อเลี้ยงชีพ
ในครอบครัวแลว รายไดสวนหนึ่งของนางใชในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กกําพราที่อยูภายใตการดูแลของนางดวย (AlBukhari, 1400: 1/454) นอกจากนี้การออกไปทํางานเก็บผลอินทผลัมของนาสาวญาบิร อิบนุ อับดิลลาฮฺ ซึ่งนางอยูใน
ระหวางการรออิดดะฮที่ถูกสามีหยาขาดนั้น นอกจากเพื่อแสวงหาปจจัยยังชีพของนางเองแลว เชื่อวารายไดส วนหนึ่ง
เพื่อใชในการบริจาคทานอีกดวย ดังที่ทานนบี  ไดกลาวแกนางวา “... หวังวาดวยการเก็บผลอินทผลัมนี้เธอสามารถ
บริจาคทานหรือใชจายในสิ่งที่ดี” (บันทึกโดยมุสลิม, หะดีษเลขที่ 1483)
จากปจจัยที่กลาวมาทั้งหมดขางตนสามารถเปนหลักฐานและขอโตแยงเปนอยางดีแกมุสลิมที่มีแนวคิดสุดโตง
บางกลุมที่เห็นวา สตรีหามออกไปประกอบสัมมาชีพยกเวนในกรณีที่จําเปน ( )ﺿﺮﻭﺭﺓเทานั้น โดยพวกเขาใหเหตุผลวา
ในภาวะที่จําเปนนั้นอนุมัติใหกระทําไดแมวาโดยปกติเปนสิ่งที่ตองหามก็ตาม อีกทั้งสามารถกระทําไดเพียงแคในระดับ
ที่ใหพนจากภาวะที่จําเปนเทานั้น ซึ่งกลุมนี้ถือวาการประกอบสัมมาชีพของสตรีเสมือนกับการกินซากสัตว ในภาวะที่
จําเปน ซึ่งถาไมกินแลวอาจตองตายเพราะความหิว (Abu Syuqqah, 1999: 2/411) แนวคิดดังกลาวนี้มีความขัดแยงกับ
ปรากฏการณก ารประกอบอาชีพ ของบรรดาเศาะหาบี ยาตในยุคสมัยของทานนบี  อย างชั ดเจน ซึ่ งผูวิ จัยเห็นว า
ระดับความผู กมัดของสตรี แตละคนกับ ภารกิ จภายในครอบครัว นั้ นเปน เรื่องของวั ฒนธรรมสังคม ซึ่ง แตละสังคมมี
ลักษณะแบบแผนที่แตกตางกันอยางหลากหลายสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขของสตรีแตละคนและสภาพแวดลอมของ
แตละสังคม ซึ่งไมใชเปนบทบัญญัติศาสนาที่ถูกกําหนดตายตัวที่ไมอาจเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได
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