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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ผูหญิงกับการฝาฝนเรื่องการแตงกาย 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ُٰمونَ  ٱلّرَِجاُل  ﴿ َّ َل  بَِما ٱلّنَِسآءِ  َ�َ  ََ َّ ََ  ُ َّ ُهمۡ  ٱ ََ ٰ  َ�ۡع ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ ْ  َو�َِما نَفُقوا
َ
 ِمنۡ  أ

ٰلِِهمۚۡ  ََ ۡم
َ
 ]  ٣٤:  مطنساء[ ﴾ أ

ความวา “บรรดาชายนั้น คือ ผูที่ทําหนาที่ปกครองบรรดาสตรี 

เนื่องดวยการที่อัลลอฮฺไดทรงใหบางคนของพวกเขาเหนือกวา

อีกบางคน และดวยการที่พวกเขาไดใชจายไปจากทรัพยของ

พวกเขา (ในการเลี้ยงดูภรรยา)” (อัน-นิสาอ: 34) 

ทานอิบนุกะษีร (ขอความเมตตาจงประสบแดทาน) ได

อธิบายความหมายจากโองการขางตนวา “ผูชายนั้นมีรางกายท่ี
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กํายํา มีกําลังที่แข็งแรง และมีความกลาหาญเหนือกวาหญิง 

ดังนั้น เขาจึงมีหนาท่ีปกครองและเลี้ยงดูผูหญิง เปนหัวหนาของ

พวกนาง เปนผูตัดสินในหมูพวกนาง และเปนผูดัดนิสัยพวกนาง

เมื่อพวกนางไดกระทําผิด” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร เลม 4 หนา 20) 

ทานอิบนุ อับบาส กลาววา “โองการที่วา ‘บรรดาชาย

นั้น คือผูท่ีทําหนาท่ีปกครองบรรดาสตรี’ บรรดาชายในท่ีนี้ คือ 

ผูปกครองชายทั้งหลายที่บรรดาผูหญิงจะตองเคารพเชื่อฟงใน

สิ่งท่ีพวกเขาไดสั่งใชใหนางปฏิบัติ  เพราะอัลลอฮฺตะอาลาไดสั่ง

ใชใหนางเชื่อฟง โดยการเชื่อฟงน้ันจะตองอยูในกรอบของการ

สั่งใชในสิ่งที่ดีงาม โดยท่ีเขานั้นจะตองเปนผูท่ีดีตอครอบครัว 

และรักษาซึ่งเกียรติและทรัพยสินของครอบครัว” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร 

เลม 4 หนา 21) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا نُفَسُ�مۡ  َُٓوا
َ
ۡهلِيُ�مۡ  أ

َ
 َوٱۡ�َِجاَرةُ  ٱَّاُس  َوَُوُدَها نَاٗر� َوأ

��َِكةٌ  َعلَۡيَها ََ ۡعُصونَ  َّ  ِشَدادٞ  ِغَ�ٞظ  َم َُ  َ َّ ٓ  ٱ َمَرُهمۡ  َما
َ
 ٦ يُۡؤَمُرونَ  َما َوَ�ۡفَعلُونَ  أ

 ]  ٦: ملحر�م[ ﴾
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ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงคุมครองตัวของพวกเจา 

และครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิง

ของมันคือมนุษยและกอนหิน มีมลาอิกะฮฺผูแข็งกราวหาญคอย

เฝารักษามันอยู พวกเขาจะไมฝาฝนอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองคทรง

บัญชาแกพวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา” (อัต-

ตะหฺรีม: 6) 

นี่เปนการเรียกรองของอัลลอฮฺ แกปวงบาวของพระองค

ที่เปนมุอมิน (ผูศรัทธา) และทรงตักเตือนพวกเขาใหคุมครอง

ปกปองตนเองและครอบครัวที่ประกอบไปดวยภรรยาและ

ลูกหลานใหรอดพนจากไฟนรกที่รอนแรง ดวยการหยุดกระทํา

สิ่งที่เปนการฝาฝนตอพระองคและเราะสูลของพระองค 

แตนาสลดใจย่ิงนัก ที่ผูชายบางคนไมคอยไดตระหนัก 

และปลอยปะละเลยการตักเตือนภรรยาและบรรดาลูกสาวที่อยู

ภายใตการดูแลของตนเองจากการกระทําที่เปนการฝาฝนคํา

บัญชาของอัลลอฮฺ ปลอยใหผูหญิงตองกุมเชือกบังเหียนเอง 

ดวยเหตุนี้ทําใหเราเห็นผูหญิงมากมายในปจจุบันท่ีแตงกายฝา

ฝนบทบัญญัติท่ีอิสลามไดกําหนดไวสําหรับพวกนาง 
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การฝาฝนในเรื่องการแตงกายของบรรดาสตรีนั้นมี

หลากหลายรูปแบบ โดยจําแนกออกเปนสองประเภทใหญๆ คือ 

1.เคร่ืองแตงกายเมื่ออยูในหมูสตรีดวยกัน และเมื่ออยูกับ

ชายซึ่งเปนมะหฺร็อม มีการฝาฝนดังน้ี 

1.1 การนุงเสื้อผาที่โปรงบาง ซึ่งพบเห็นไดมากในพิธี

แตงงาน งานสังสรรค และตามโอกาสตางๆ ที่ผูเขารวมเปน

ผูหญิงทั้งหมด แมกระทั่งในการใชชีวิตประจําวันที่บานของนาง

เอง การนุงเสื้อผาที่มีลักษณะบางเมื่ออยูในบาน ตอหนาสมาชิก

ในครอบครัวที่เปนผูหญิงและมะหฺร็อมของนาง ก็ถือเปนสิ่งที่นา

รังเกียจ 

1.2 การสวมใสเสื้อผาท่ีรัดรูป มองเห็นรูปรางสัดสวน

ของรางกายชัดเจน 

1.3 การนุงเสื้อผาที่เปดเผยสัดสวน ผาหนา ผาหลัง ก่ึง

เปลือย เผยใหเห็นอวัยวะรางกายบางสวนที่พึงปกปด 

1.4 การนุงกางเกง ซึ่งมีการสวมใสกันเยอะมากในหมู

สตรี โดยเฉพาะเวลาอยูบาน บางคนยังสวมใสออกไปนอกบาน 
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พรอมกับใสผาคลุมหัวพาดถึงไหล คลายกับการแตงตัวของ

ผูชาย 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา  

ةِ �  مهللا عغل  ومغم ملّرجُ  طََعَن رَُمدُل مهللاِ  «
َ
بَُس ِطبَْسَ  ملَاْرأ

ْ
ةَ و، َ  يَغ

َ
بَُس  ملَاْرأ

ْ
تَغ

  ] ٤٠٩٨رومه أاد دمود ارقم [ »ِطبَْسَ  ملّرُجِ  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

สาปแชงผูชายที่แตงกายดวยเสื้อผาของสตรี และสตรีท่ีแตงกาย

ดวยเสื้อผาของบุรุษ” (บันทึกโดย อบู ดาวูด: 4098)  

คําฟตวาชี้ขาดของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทาง

วิชาการและการฟตวาแหงประเทศซาอุดีอารเบีย  เลขที่ (21302) 

ไดระบุถึงเร่ืองขอบเขตของเอาเราะฮฺ (สวนท่ีไมอนุญาตให

เปดเผย) ของผูหญิงเมื่ออยูตอหนาผูหญิงดวยกัน และลักษณะ

การแตงกายที่เหมาะสม เมื่ออยูตอหนาบรรดาผูหญิงดวยกันวา: 

“เมื่อนางอยูตอหนาผูหญิงดวยกัน จําเปนอยางย่ิงที่

นางจะตองมีความละอาย ซึ่งทานนบีไดตระหนักใหพวกนางมี

ความละอายในตัวเอง เพราะความละอายนั้นเปนสวนหนึ่งของ

ความศรัทธา นางจะตองไมเปดเผยเอาเราะฮฺตอหนาผูหญิง
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ดวยกัน เวนแตสิ่งที่เปดเผยไดตอหนามะหฺร็อมของนางในการใช

ชีวิตประจําวันและการทํางานท่ัวไปภายในบาน ดังที่อัลลฮฮฺ ตะ

อาลาตรัสไววา  

﴿  ََ ۡبِدينَ  َو ََُهنّ  ُُ َّ  ِِ�نَ ِ ِِهنّ  ِ ََ ُُعو وۡ  ِِ
َ
وۡ  َءابَآِِِهنّ  أ

َ
ِِهنّ  َءابَآءِ  أ ََ وۡ  ُ�ُعو

َ
ۡ�َنآِِِهنّ  أ

َ
وۡ  َ

َ
 أ

ۡ�َنآءِ 
َ
ِِهنّ  َ ََ وۡ  ُ�ُعو

َ
ٰنِهِنّ  أ ََ ۡۡ ِ وۡ  ِ

َ
ٰنِِهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ ۡۡ ِ وۡ  ِ

َ
ِِِٰهنّ  بَِ�ٓ  أ ََ َۡ َ

وۡ  أ
َ
وۡ  َِِسآِِهِنّ  أ

َ
 َما أ

ُٰنُهنّ  َملََكۡت  ََ يۡ
َ
وِ  َ

َ
ٰبِعِ�َ  أ َّ ْوِ�  َ�ۡ�ِ  ٱل

ُ
ۡرَ�ةِ أ وِ  ٱلّرَِجالِ  ِمنَ  ٱۡ�ِ

َ
ۡفلِ  أ ِينَ  ٱلّطِ َّ  لَمۡ  ٱ

 ْ ۡظَهُروا َُ  ٰ ََ  ٱلّنَِسآءِ�  َعۡوَ�ٰتِ  َ�َ رُۡجلِِهنّ  يَۡ�ِۡ�نَ  َو
َ
 ِِ�نََِِهّنۚ  ِمن ُ�ۡفِ�َ  َما ِ�ُۡعلَمَ  بَِ

 ْ ِ  َِِ�  َوُِوُ�ٓوا َّ يّهَ  َ�ِيًعا ٱ
َ
 ]  ٣١:  ملدر[ ﴾ ٣ ُ�ۡفلُِحونَ  لََعّلُ�مۡ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َ

ความวา “และอยาเปดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เวนแตแก

สามีของพวกเธอ หรือบิดาของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของ

พวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอ หรือลูกชายของสามีของพวก

เธอ หรือพี่ชายนองชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชาย

นองชายของพวกเธอ หรือพวกผูหญิงของพวกเธอ (พวกผูหญิงท่ี

เปนมุสลิมะฮฺ) หรือที่มือขวาของพวกเธอครอบครอง (ทาสและ

ทาส)ี หรือคนใชผูชายที่ไมมีความรูสึกทางเพศ หรือเด็กท่ียังไมรู

เรื่องเพศสงวนของผูหญิง และอยาใหเธอกระทืบเทาของพวก

เธอเพื่อใหผูอ่ืนรูสิ่งที่พวกเธอควรปกปดในเครื่องประดับของ
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พวกเธอ (เพราะสตรีในสมัยญาฮิลียะฮฺ เมื่อเธอเดินผานฝูงชน 

เธอจะกระทืบเทา เพื่อใหผูคนไดยินเสียงกําไลเทาของเธอ) และ

พวกเจาท้ังหลายจงขอลุแกโทษตออัลลอฮฺเถิด โอบรรดาผู

ศรัทธาเอย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” (อัน-นูร: 31) 

และน่ีคือโองการจากอัลลอฮฺตะอาลาแกบรรดามุอมิ

นะฮฺทั้งหลาย ซึ่งตรงกับสุนนะฮฺท่ีทานเราะสูลไดสั่งใชบรรดา

ภรรยาของทานเราะสูล บรรดาเศาะหาบิยาต และผูท่ีเจริญรอย

ตามแนวทางของพวกนาง จากบรรดาสตรีทั้งหลายจนถึงยุคของ

เรา ณ ปจจุบัน 

และ สิ่งท่ีนางพึงเปดเผยได ท่ีไดกลาวไวในโองการ

ข า ง ตน  ก็ คือ สิ่ ง ท่ี นา ง เป ด เผ ยโด ยส วนใ หญ ใ นกา รใ ช

ชีวิตประจําวัน และการทํางานภายในบานของนาง และเปน

สวนท่ีลําบากสําหรับพวกนางที่จะหลีกเลี่ยงไมเปดเผยสวนนั้น 

นั่นก็คือ การเปดเผยในสวนของศีรษะ มือท้ังสองขาง และลําคอ 

แตหากวา เปดเผยมากเกินไปในสวนน้ัน (อาจจะดวยความสั้น 

บาง หรือรัดรูปของเสื้อผา) เปนสิ่งที่ไมอนุญาต ดวยหลักฐานท่ี

ยืนยันชัดเจนจากอัลกรุอานและสุนนะฮฺ เพราะการเปดเผยใน
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ลักษณะนั้นจะเปนหนทางหน่ึงที่กอใหเกิดฟตนะฮฺในหมูสตรีเพศ

เดียวกัน ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีอยูและเกิดขึ้นจริงในสังคมของเรา โดยที่

เราไมอาจจะปฏิเสธได นอกจากน้ันยังเปนการสรางแบบอยางที่

ไมดีแกผูหญิงคนอ่ืนๆอีกดวย และที่มากไปกวานั้นคือมันเปน

การแตงกายที่ลอกเลียนแบบการแตงกายของบรรดาผูหญิง

กาฟรผูปฏิเสธศรัทธา และบรรดาหญิงโสเภณีอีกดวย 

 มี ร า ย ง า น ห ะ ดี ษ เ ศ า ะ ฮี หฺ  จ า ก ท า น อิ บ นุ อุ มั รฺ 

เราะฎิยัลลอฮอัลฮุมา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  

 ]٤٠٣١ارقم  رومه أاد دمود[»  ِمتُْهمْ َمْن َََشبَّ  اَِقْدٍب َ�ُهَد  «

ความวา “ผูใดเลียนแบบกลุมชนหนึ่งกลุมชนใด ดังนั้น เขาก็เปน

พวกเดียวกับชนกลุมน้ัน” (รายงานโดย อบู ดาวูด: 4031) 

ยังมีรายงานหะดีษเศาะฮีหฺอีกบทหนึ่งซึ่งบันทึกโดย

ทานอิมามมุสลิม จากอับดุลลอฮ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

เลาวา แทจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเห็น

เสื้อผาสองตัวท่ียอมสีเหลืองฉูดฉาด แลวทานกลาววา 

بَْسَها «
ْ
اِر فََال تَغ َّ ُُ

ْ
ِِلَاِل مط هِ ِمْن  ِِ ََ  ]٢٠٧٧وسغم ارقم [ » سِّن 
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ความวา “แทจริงมันคือเสื้อผาของบรรดาผูปฏิเสธ ดังนั้น ทาน

อยาไดสวมใสมัน” (บันทึกโดย มุสลิม: 2077)  

นอกจากน้ีการสวมใสเสื้อผาในรูปแบบดังกลาวยัง

สอดคลองกับลักษณะตองหามในหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ซึ่งกลาววา  

اِن ِمنْ  « ََ َاا ِ�تْ َُ َر
َ
ِ  مّلاِر لَْم أ َْ ُ�دَن اَِها  :أَ ََقِر يَْضِ

ْ
ْننَاِل ما

َ
قَْدبك َمَعُهْم ِملَا ك َكذ

ِملَا ك َعِرَ�ا ك  ََ ُْخِ   ،مّلاَ ، َوسَِساءك  ْمِتَاِ  ماْ
َ
، رُُءوُمُهّن َكذ ُوِالَال ك َماالَِال ك

ْدَن رِ  َّتَ  َوَال َ�ِ
ْ
َن مْ

ْ
َااالِغَِ ، َال يَْدُلغ

ْ
م مل َِ ُدَجُد ِمْن َوِسَ�ِة َك

َ
َََها، َونِّن ِرَََها ل

م َِ  ]٢١٢٨ارقم  رومه وسغم[»  َوَ�
ความวา: “มีชาวนรกอีกสองจําพวกที่ฉันยังไมเคยเห็นพวกเขา 

พวกแรกคือกลุมชนท่ีใชแสเฉกเชนหางวัวโบยผูคนทั้งหลาย และ

พวกท่ีสองคือผูหญิงที่สวมเสื้อผาแตยังดูเปลือยกายอยู เปน

ผูหญิงที่เอียงไปเอียงมาในขณะท่ีเดิน ศีรษะของพวกนางทํา

มวยผมไวสูงเหมือนกับโหนกอูฐที่โอนเอียง พวกนางจะไมไดเขา

สวรรคและจะไมไดรับกลิ่นอายของสวรรคดวย ทั้งๆที่แทจริงแลว 

กลิ่นอายของสวรรคน้ัน สามารถที่รับรูไดจากระยะทางเทานั้น

เทานี้” (บันทึกโดย มุสลิม: 2128)  
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 คําวา  ِا ك �َ رِ َع  ا ك لَ َم  หมายถึง บรรดาผูหญิงที่นางได

สวมใสเสื้อผา แตเปนเสื้อผาที่ไมไดปกปดเรือนรางของนาง ซึ่ง

จริงๆแลวไมไดตางอะไรกับการเปลือยกายเลย เชน การแตงตัว

ดวยเสื้อผาที่บาง มองเห็นสีผิวพรรณและเรือนราง หรือแตงกาย

ดวยเสื้อผาที่รัดรูป มองเห็นสัดสวนตางๆของรางกายอยาง

ชัดเจน หรือแตงตัวดวยเสื้อผาที่สั้น จนไมปกปดบางสวนของ

อวัยวะท่ีพึงปกปด ดังนั้น เปนสิ่งที่วาญิบ (จําเปน) อยางย่ิง

สําหรับมุสลิมะฮฺ ที่จะตองใสใจในเรื่องการปกปดรางกายที่

ถูกตองและเหมาะสม ตามแนวทางของบรรดามารดาแหง

ศรัทธาชน (อุมมุลมุอมินีน) และเหลาเศาะหาบิยาต ท่ีไดปฏิบัติ

ไวเปนแบบอยางแกสตรีท้ังหลายมาแลวกอนหนานี้ และจงระวัง 

การกระทําที่เปนการฝาฝนตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค

ในเรื่องการแตงกายที่ลอกเลียนแบบเครื่องแตงกายของบรรดา

หญิงผูปฏิเสธศรัทธาและหญิงโสเภณ ี

และเชนเดียวกัน สําหรับบรรดาผูศรัทธาชายทั้งหลาย 

จงเกรงกลัวตออัลลอฮฺในเรื่องการแตงกายของบรรดาสตรีท่ีอยู

ภายใตการปกครองของทาน อยาไดปลอยใหพวกนางแตงกาย

ดวยเสื้อผาอาภรณท่ีอัลลอฮฺและเราะสูลทรงหามและกริ้ว 
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อยาไดละเลยท่ีจะตักเตือนพวกนาง เมื่อพวกนางไดฝาฝนใน

เรื่องการแตงกาย พึงทราบเถิดวาแทจริงเขาเหลานั้น (บรรดา

ผูชาย) คือผูดูแล และผูรับผิดชอบตอผูท่ีอยูภายใตการดูแลของ

เขา ในวันแหงการสอบสวน ซึ่งแนนอนเขาจะถูกไตสวนในเรื่อง

นี้” (ฟตวาคณะกรรมการถาวรฯ เลม 17 หนา 290-294 โดยยอ) 

 ครั้งหนึ่ง ชัยคฺ อิบนุอุษัยมีน (ขอความเมตตาจงประสบ

แดทาน) ถูกถามวา ในกรณีท่ีผูหญิงบางคนแตงกายดวยเสื้อผา

ที่สั้น แคบจนรัดรูปราง มองเห็นสัดสวนของเรือนรางอยาง

ชัดเจน หรือแตงกายดวยเสื้อผาท่ีไมมีแขน เปดสวนอกและแผน

หลัง ซึ่งคลายกับการเปลือยกายมาก และเมื่อเราไดตักเตือน

พวกนาง พวกนางกลาววา เราจะไมสวมเสื้อผาที่เปดเผยใน

ลักษณะเชนนี้ ยกเวนเมื่ออยูในหมูผูหญิงดวยกันเทานั้น เพราะ

ขอบเขตของเอาเราะฮฺ (สวนที่ไมอนุญาตใหเปดเผย) ของผูหญิง

เมื่ออยูตอหนาผูหญิงดวยกันนั้น อยูระหวางสะดือจนถึงหัวเขา 

ดังนั้น เราจึงอยากทราบหุกมในเรื่องน้ีวาเปนอยางไร? และหุกม 

การแตงตัวในลักษณะดังกลาวตอหนามะหฺร็อมเปนอยางไร?  

ทานตอบวา: 
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“คําตอบในเรื่องนี้มีระบุไวในหะดีษเศาะฮีหฺ ซึ่งทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َاا « َُ َر
َ
ِ  مّلاِر لَْم أ َْ اِن ِمْن أَ ََ  ]٢١٢٨ارقم  رومه وسغم[»  ...ِ�تْ

ซึ่งนักวิชาการไดอธิบายความหมายของคําวา    ِملَا ك َعِرَ�ا ك ََ วา

คือการท่ีพวกนางแตงกายดวยเครื่องแตงกายที่รัดรูป แคบ หรือ

บาง ทําใหไมปกปดสวนท่ีอยูภายใน หรือเครื่องแตงกายท่ีสั้น

จนเกินไป 

ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ  (ขอความเมตตาจง

ประสบแดทาน) ไดระบุในเรื่องการแตงกายของสตรีไววา เครื่อง

แตงกายเวลาอยูในบานของบรรดาสตรีในสมัยของทานเราะสูล  

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม น้ัน จะปกปดต้ังแตสวนขอมือยาว

ไปจนถึงสนเทาของนาง ซึ่งสวนน้ันท้ังหมดจะถูกปกปดเมื่อนาง

นั้นอยูในบาน และเมื่อพวกนางออกนอกบาน หรือไปตลาด 

พวกนางจะแตงตัวมิดชิดดวยเสื้อคลุมยาวจนลากพื้น ซึ่งทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอนุญาตใหพวกนาง

สามารถปลอยชายผาของนางยาวลากพื้นไดหนึ่งศอก หามมาก

ไปกวานั้น  
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 และสําหรับเรื่องท่ีเปนที่สงสัยสําหรับผูหญิงหลายคน

ตอคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

ةِ َوَال ملّرجُ  سِ  َعْدَرةِ ملّرجِ   « 
َ
ةُ سِ  َعْدَرةِ ملَاْرأ

َ
ارقم  رومه وسغم[» َالَظتُْ ْر ملَاْرأ

٢٣٨[ 

ความวา “ผูหญิงจงอยามองไปท่ีเอาเราะฮฺของผูหญิงดวยกัน 

และผูชายก็จงอยามองดูไปท่ีเอาเราะฮฺของผูชายดวยกัน” 

(บันทึกโดย มุสลิม: 238)  

โดยเขาใจไปวาการที่ขอบเขตเอาเราะฮฺของผูหญิงเมื่ออยูตอ

ห น า ผู ห ญิ ง ด ว ย กั น คื อ ร ะ ห ว า ง ส ะ ดื อ จ น ถึ ง หั ว เ ข า น้ั น 

หมายความวานางสามารถแตงกายโดยเปดเผยสวนที่

นอกเหนือจากเอาเราะฮฺเมื่ออยูตอหนาผูหญิงดวยกันได แตใน

ความเปนจริงแลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมได

กลาววา ‘เครื่องแตงกายของสตรีคือระหวางสะดือกับหัวเขา’ จน

อาจจะเปนหลักฐานใหพวกนางนํามากลาวอางเชนนั้นได 

แตทานกลาววา “ผูหญิงจงอยามองไปท่ีเอาเราะฮฺของ

ผูหญิงดวยกัน” ซึ่งจะเห็นวาทานหามการมอง เพราะผูหญิงบาง

คนแมจะแตงตัวยาวมิดชิดแลว แตในบางครั้งเอาเราะฮฺของนาง
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ก็อาจถูกเปดเผยออกมาโดยที่นางไมไดต้ังใจขณะปลดทุกข หรือ

จะดวยเหตุผลอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับนาง ดังน้ัน ทานนบีจึงหาม

ไมใหมองไปที่เอาเราะฮฺของผูอ่ืน ซึ่งหากเราพิจารณาดูจาก

สภาพความเปนจริงแลว เปนสิ่งท่ีถูกตองหรือกับการที่มุสลิมะฮฺ

จะปกปดเฉพาะสวนท่ีอยูระหวางสะดือและหัวเขาเทานั้นเมื่อ

นางอยูตอหนาผูหญิงดวยกัน โดยเปดเผยสวนท่ีเหลือไดตาม

ตองการ? แนนอนไมมีใครกลาวเชนน้ัน ซึ่งพฤติกรรมเชนน้ีพบ

เห็นไดในสังคมผูหญิงชาวกาฟรเทานั้น ดังน้ันสิ่งที่มุสลิมะฮฺบาง

คนเขาใจจากหะดีษบทนี้จึงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้

ตัวบทหะดีษมีความหมายที่ชัดเจน 

 มุสลิมะฮฺทั้งหลายจึงควรเกรงกลัวตออัลลอฮฺ และมี

ความละอาย ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญย่ิงสําหรับมุสลิมะฮฺ 

เพราะความละอายคือ สวนหนึ่งของความศรัทธา ดังที่ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไววา 

 ]٣٥ارقم  وسغمو ٩ماخاري ارقم رومه [» ملَلَاُء ُشْعبَ ك ِمَن مِإليَااِن  «

ความวา “ความละอายเปนสวนหน่ึงของของความศรัทธา” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 9 และมุสลิม: 35) 
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จงเปนผูหญิงที่มีความเขินอาย ดังท่ีมีการเปรียบเปรยผูหญิง

บางคนวา “นางมีความเขินอายย่ิงกวาเด็กสาวบริสุทธิ์ที่เก็บตัว

อยูแตในบานเสียอีก” 

และแมแตบรรดาหญิงสาวในยุคญาฮิลิยะฮฺเอง ก็ไม

ปรากฏวาพวกนางสวมใสเสื้อผาที่ปกปดเฉพาะสวนท่ีอยู

ระหวางสะดือถึงหัวเขาเทาน้ัน ไมวาจะเปนตอหนาผูหญิง

ดวยกัน หรือตอหนาผูชายก็ตาม ฉะนั้นแลว สมควรแลวหรือที่

บรรดามุสลิมะฮฺจะแตงกายเชนนั้น? สมควรแลวหรือที่จะให

ภาพพจนการแตงกายของมุสลิมะฮฺแยไปกวาการแตงกายของ

หญิงสาวในยุคญาฮิลิยะฮฺกอนอิสลาม มันสมควรหรือ? แนนอน

วาไม 

 และสําหรับมะหฺร็อมของพวกนาง ขอบเขตของการ

มองดูนั้น เชนเดียวกับการมองดูระหวางผูหญิงดวยกัน คือเมื่อ

อยูกับมะหฺร็อมของพวกนาง เปนที่อนุญาตแกพวกนางที่จะ

เปดเผยสวนท่ีพวกนางเองสามารถเปดเผยไดเมื่ออยูตอหนา

ผูหญิงดวยกัน เชน ศีรษะ ลําคอ เทา แขน ขอมือ หนาแขง แต

ทั้งน้ีตองไมสวมใสเสื้อผาที่สั้น” (มัจฺมูอฺฟะตาวา ชัยคฺ อิบนุอุษัยมีน 

เลม 12 หนา 274-277) 
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2.เคร่ืองแตงกายท่ีสวมใสออกนอกบาน ตลาด หรือ

สถานท่ีสาธารณะตางๆ ซึ่งมีการฝาฝน ดังน้ี 

2.1 การสวมเสื้อคลุมที่เปนลูกไมลายฉลุ 

2.2 การสวมผาพาดไวแคถึงบาหรือ คลุมสั้นแคถึงบา 

(ในกรณี ผาคลุมศีรษะ) 

2.3 การสวมบุรกา หรือ ลิษาม โดยเปดสวนที่เปนจมูก 

แกม หรือ สวนอ่ืนๆ ที่แสดงความงามบนใบหนาออกมา 

 มีการต้ังคําถามถึงคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทาง

วิชาการและการฟตวา  แหงประเทศซาอุดีอาระเบีย  เลขที่

(21352) เก่ียวกับการสวมเสื้อผาท่ีตัดเขารูปตามลักษณะของ

เรือนราง  โดยเปนเสื้อผาท่ีแคบและรัดรูป  ประกอบดวยผาสอง

ชั้นบางๆ  ทําจากผายนสีดํา  ติดแนบกับลําตัว  แขนเสื้อเปดกวาง

และมีลวดลายฉูดฉาด  และคลุมศรีษะถึงแคบา  การแตงกาย

เชนนี้เปนที่อนุญาตหรือไมอยางไร?  ทางคณะกรรมการถาวรฯ 

ตอบวา 

“เสื้อคลุมที่ถูกตองตามหลักชะริอะฮฺ (บทบัญญัติของ

อิสลาม) นั้น เรียกวาญิลบาบ เปนเสื้อคลุมที่ปกปดรางกาย



 

19 

อยางมิดชิด และเปนเสื้อคลุมท่ีทําใหหางไกลจากฟตนะฮฺ ซึ่ง

ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ 

1. จะตองเปนเสื้อผาที่หนา โดยไมสามารถมองทะลุ

ผานได และเนื้อผาจะตองไมติดแนบกับผิวกาย 

2. จะตองปกปดทุกสวนของรางกาย กวาง และไมเผย

ใหเห็นรายละเอียดสวนตางๆของรางกาย 

3. เปดไดเฉพาะสวนขางหนาเทาน้ัน และแขนเสื้อตอง

แคบพอดีกับขอมือและรัดกุม 

4. จะตองไมประดับตกแตงเครื่องแตงกายจนเปนที่

ดึงดูดสายตาของผูคนท่ีพบเห็น จะตองเปนเสื้อผาท่ีปราศจาก

รูปวาด เครื่องประดับที่มีสีสัน ตัวอักษร และสัญลักษณตางๆ 

5. จะตองเปนเครื่องแตงกายท่ีไมเหมือนกับเครื่องแตง

กายของผูหญิงกาฟร และตองไมเหมือนเครื่องแตงกายของ

ผูชาย 

6. จะตองสวมเสื้อคลุมที่คลุมเริ่มต่ังแตหัวจรดเทา 
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 ดังน้ัน เครื่องแตงกายที่ระบุในคําถามขางตนนั้น ถือ

เปนรูปแบบการสวมเสื้อคลุมออกนอกบานท่ีขัดกับแนวทางของ

อิสลาม จึงไมอนุญาตใหแตงกายในลักษณะดังกลาว ตลอดจน

การซื้อขายหรือนําเขาเสื้อผาในรูปแบบน้ัน ก็ไมเปนที่อนุญาตใน

อิสลามเชนเดียวกัน เพราะถือเปนการใหความชวยเหลือในสิ่งที่

เปนบาป” (อางจากหนังสือ อัล-อะบาอะฮฺ ละกะ เอา อะลัยกะ โดยชัยคฺ 

มุหัมมัด อัล-ฮับดาน หนา 24-26) 

 และสําหรับการสวมบุรกา หรือ นิกอบ (คลุมหนา) เดิม

แลวเปนที่อนุญาต ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา   ) ْتَنْاَِقُب ملُاح 
َ
ความวา “หญิงที่ครองอิหฺรอมอยู   )   ِرَم ُ ال

อยาคลุมหนา” ซึ่งแสดงใหเห็นวา การคลุมหนาเปนที่อนุญาต 

ยกเวนขณะที่พวกนางครองอิหฺรอม พวกนางจะตองเปดหนา แต

ก็ไมเปนที่อนุญาตใหหญิงที่ครองอิหฺรอมอยูนั้น เปดหนากวาง

เกินไป จนมองเห็นรูปหนา เชน จมูก ค้ิวท้ังสองขาง และ

บางสวนของแกมทั้งสอง เพราะมันจะเปนการดึงดูดผูที่พบเห็น

ได นางควรที่จะคลุมผาบางๆ ท่ีตาสามารถมองผานไดทับบุรกา

ไวอีกชิ้นหน่ึง เพื่อปกปดสวนที่จะออกมาของใบหนาจากการ

สวมนิกอบแลว 
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บทสรุป 

มุสลิมทุกทานควรตระหนักและเกรงกลัวตออัลลอฮฺ ใน

เรื่องการแตงกายของบรรดาสตรีท่ีอยูภายใตการปกครองของ

ตน อยาไดปลอยปะละเลยใหพวกนางแตงกายดวยเครื่องแตง

กายที่หะรอม ซึ่งอัลลอฮฺและเราะสูลไดหามไว และจงใสใจดูแล

ในเรื่องการแตงกายของพวกนาง ใหถูกตองตามหลักการของ

อิสลาม เพราะแทจริงแลวพวกทานจะถูกถามเก่ียวกับหนาที่ของ

พวกทานที่มีตอพวกนางในวันกิยามัต ดังที่ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ِغِ  ، « َْ
َ
ٍٍ ف أ ّلِا َوملّرُجُ  َرم ِِ ْن َر َِ ُُولك  َدَوْس َُ ، ووسغم ٨٩٣ماخاري ارقم [» َو

 ]١٨٢٩ارقم 

ความวา “และผูชาย คือผูดูแลครอบครัวของเขา และเขาคือ 

ผูรับผิดชอบ เก่ียวกับผูที่อยูภายใตการดูแลของเขา (บันทึกโดย 

อัล-บุคอรีย: 893 และมุสลิม: 1829) 

 ، رل مطعال� وملاد هللا

 .آ نبلتا واد وآ ل  و�حب  أجع�و�  ومغم 


