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มารยาทในการสวมใสเส้ือผา 
 

ประโยชนของเสื้อผา 
1. ประการแรก : ใชเปนเครื่องประดับกาย ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ (#ρä‹è{ ö/ ä3 tGt⊥ƒ Î— y‰Ζ Ïã Èe≅ ä. 7‰Éfó¡tΒ ) 31: األعراف(  

ความวา : โอลูกหลานอาดัมเอย ! สูเจาจงประดับกาย ณ ทุกมัสยิด  (อัลอะอฺรอฟ : 31) 
 
2. ประการที่สอง : ใชปกปดอวัยวะที่อับอาย(อวัยวะเพศและสวนที่พึงสงวน) ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ
วะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

û© Í_ t6≈ tƒ  tΠ yŠ# u™  ô‰s%  $uΖ ø9 t“Ρr&  ö/ ä3 ø‹ n=tæ  $U™$t7 Ï9  “Í‘≡ uθãƒ  öΝ ä3 Ï?≡ u™öθy™  $W±„ Í‘ uρ  (  â¨$t7 Ï9 uρ  3“uθø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4 šÏ9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# óΟ ßγ ¯=yès9 tβρ ã ©. ¤‹tƒ ∩⊄∉∪       ) 26: األعراف(  

ความวา : โอลูกหลานอาดัมเอย ! แทจริงเราไดประทานเครื่องนุงหมและเครื่องประดับ
ใหแกสูเจาที่ใชปกปดอวัยวะที่นาละอายของสูเจา และอาภรณแหงความยําเกรงนั้นคือ
ส่ิงที่ดียิ่ง ส่ิงเหลานั้นคือสวนหนึ่งจากบรรดาโองการของอัลลอฮฺเพื่อวาพวกเขาจะได
รําลึก(อัลอะอฺรอฟ : 26) 

 
3. ประการที่สาม : ใชปกปองผิวกายจากความรอน ความหนาวเย็น หรืออ่ืน ๆ ดังที่อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

ª!$# uρ  Ÿ≅ yèy_  / ä3 s9  $£ϑÏiΒ  šY n=y{  Wξ≈ n=Ïß  Ÿ≅ yèy_uρ  / ä3 s9  z⎯ ÏiΒ  ÉΑ$t6 Éfø9 $#  $YΨ≈ oΨ ò2r&  Ÿ≅ yèy_uρ 

öΝ ä3 s9  Ÿ≅‹ Î/≡ u |   ãΝ à6‹ É) s?  § ysø9 $#  Ÿ≅‹ Î/≡ t y™ uρ  Ο ä3Š É) s?  öΝ à6 y™ ù't/  4  y7 Ï9≡ x‹x.  Ο ÏFãƒ  … çµ tGyϑ÷èÏΡ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ öΝ ä3 ª=yès9 šχθßϑÎ=ó¡è@ ∩∇⊇∪    ) 81: النحل(  

ความวา : และอัลลอฮฺไดทรงทํารมเงาจากสิ่งที่พระองคทรงสรางใหแกพวกเจา ทรงทาํที่
พักพิงจากภูเขา ทรงทําเครื่องนุงหมเพื่อปกปองสูเจาจากความรอนและเสื้อเกราะเพื่อ
ปกปองสูเจาจากภัยอันตรายในสงคราม เชนนั้นแหละ พระองคทรงทําความโปรดปราน
ของพระองคใหสมบูรณแกสูเจาเพื่อสูเจาจะไดนอบนอม (อันนะหลฺ : 81) 
 

เครื่องแตงกายที่อัลลอฮฺกําหนดใหแกลูกหลานอาดัม 
1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   
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û© Í_ t6≈ tƒ  tΠ yŠ# u™  ô‰s%  $uΖ ø9 t“Ρr&  ö/ ä3 ø‹ n=tæ  $U™$t7 Ï9  “Í‘≡ uθãƒ  öΝ ä3 Ï?≡ u™öθy™  $W±„ Í‘ uρ  (  â¨$t7 Ï9 uρ  3“uθø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4 šÏ9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# óΟ ßγ ¯=yès9 tβρ ã ©. ¤‹tƒ ∩⊄∉∪       ) 26: األعراف(  

ความวา : โอลูกหลานอาดัมเอย! แทจริงเราไดประทานเครื่องนุงหมและเครื่องประดับ
ใหแกสูเจาที่ใชปกปดอวัยวะที่นาละอายของสูเจาและอาภรณแหงความยําเกรงนั้นคือ
ส่ิงที่ดียิ่ง ส่ิงเหลานั้นคือสวนหนึ่งจากบรรดาโองการของอัลลอฮฺเพื่อวาพวกเขาจะได
รําลึก (อัลอะอฺรอฟ: 26) 

 
2. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

ö≅ è%  ô⎯ tΒ  tΠ § ym  sπ oΨƒ Î—  «!$#  û© ÉL ©9 $#  yl t ÷zr&  ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9  ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ  z⎯ ÏΒ  É− ø—Ìh9 $#  4  ö≅ è%  }‘ Ïδ  t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

(#θãΖ tΒ# u™  ’ Îû  Íο 4θuŠ ysø9 $#  $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  Zπ |ÁÏ9% s{  tΠ öθtƒ  Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  3  y7 Ï9≡ x‹x.  ã≅ Å_Áx çΡ  ÏM≈ tƒ Fψ $#  5Θöθs) Ï9 

tβθçΗ s>ôètƒ ∩⊂⊄∪    ) 32: األعراف(  

ความวา : จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วาผูใดเลาที่ทําใหเครื่องตกแตงของอัลลอฮฺที่ทรงนํา
ออกมาใหแกบาวของพระองคและสิ่งดี ๆ จากปจจัยยังชีพตองกลายเปนสิ่งตองหาม จง
บอกซิ (มุหัมมัด) วาในโลกดุนยานี้มันเปนของบรรดาผูศรัทธา (รวมกับผูไมศรัทธา) โดย
จะสงวนเปนการเฉพาะ (สําหรับผูศรัทธา) ในวันกิยามัต เชนนั้นแหละเราจะอธิบาย
โองการทั้งหลายแกหมูชนที่รู (อัลอะอฺรอฟ : 32) 

 
เสื้อผาที่ดีที่สุด 

1. มีรายงานจากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมไดกลาววา : 

  .»كَفُِّنوا ِفيَها َمْوَتاكُْم، َوَخْيُر ِثَياِبكُُمفإهنا ِثَياِبكُُم الَْبَياُض ا ِمن الَْبُسو«
ความวา : “พวกทานจงสวมเสื้อผาสีขาว เพราะมันเปนเสื้อผาที่ดีทีสุ่ดของพวกทาน และ
จงหอศพคนตายของพวกทานในนั้น”   (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 4061  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3426  และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
หมายเลข 1472  เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 1201) 
 

2.จากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 
  . أَنْ َيلَْبَسَها الِْحَبَرةَ -  صلى اهللا عليه وسلم -كَانَ أََحبُّ الثَِّياِب ِإلَى النَِّبىِّ 
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ความวา : เสื้อผาที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ชอบสวมใสมากที่สุด คือ 
อัลหิบะเราะฮฺ (อัลหิบะเราะฮฺ คือ เสื้อผาฝายที่ประดับประดา ทอที่เมืองเยเมน – ผูแปล) 
(มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5813  และมุสลิม 
หมายเลข 2079) 
 

3.จากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา: 
  . الْقَِميُص-صلى اهللا عليه وسلم-كَانَ أََحبَّ الثَِّياِب ِإلَى َرُسوِل اللَِّه 

ความวา : “เสื้อผาที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ชอบมากที่สุด คือ 
อัลเกาะมิส (เสื้อยาว) (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 4025  
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3396  และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 2575  
เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 2877) 

 
ระดับขอบชายผาสําหรับผูชายและผูหญิง 

1. มีรายงานจากอบูสะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมไดกลาววา : 

 ،َبْيِن ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن الْكَعْ      - أَْو الَ ُجَناَح      -ِإْزَرةُ الُْمْسِلِم ِإلَى ِنْصِف السَّاِق َوالَ َحَرَج                 «   
   . » َمْن َجرَّ ِإَزاَرُه َبطَرا لَْم َيْنظُِر اللَُّه ِإلَْيِه ،َما كَانَ أَْسفَلَ ِمَن الْكَْعَبْيِن فَُهَو ِفى النَّاِر

ความวา : “ผานุงของมุสลิมนั้นยาวถึงครึ่งแขงและไมเปนไรหรือไมมีความผิดแตอยาง
ใดหากอยูในระดับระหวางมัน (คร่ึงแขง) กับสองตาตุม สวนที่อยูใตตาตุมนั้นมันอยูใน
นรก ผูใดที่ทอดชายผาของเขา (จนเลยตาตุม) ดวยความหยิ่งยะโสอัลลอฮฺจะไมทรง
มองเขา” (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 4093  เศาะฮีหฺสุนันอบี
ดาวูด หมายเลข 3449  และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3573  เศาะฮีหฺสุนันอิบ
นิมาญะฮฺ หมายเลข 2875) 
 
 

2.มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ไดกลาววา : 

ةَ فَكَْيَف َيْصَنْعَن   فَقَالَْت أُمُّ َسلَمَ    .   » َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ُخَيالََء لَْم َيْنظُِر اللَُّه ِإلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة                  «   
فَُيْرِخيَنُه   «   قَالَ   .   فَقَالَْت ِإذًا َتْنكَِشَف أَقَْداُمُهنَّ          .   » ُيْرِخَني ِشْبرا    «   النَِّساُء ِبذُُيوِلِهنَّ قَالَ         
   . »ِذَراعا الَ َيِزْدنَ َعلَْيِه 
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ความวา : “ผูใดทอดชายผาของเขา (จนเลยตาตุม) ดวยความหยิ่งยะโส อัลลอฮฺจะไม
ทรงมองเขาในวันกิยามัต” ทานหญิงอุมมุสะละมะฮฺจึงถามวา “แลวพวกผูหญิงจะทํา
อยางไรกับชายผาของนาง ?” ทานตอบวา “ใหพวกนางปลอยลง (ใหพนจากตาตุม) 
หนึ่งคืบ (12 นิ้ว)” นางบอกวา “ถาอยางนั้นสนเทาของพวกนางก็โผลออกละซิ” ทาน
ตอบวา “ถาเชนนั้น ก็จงปลอยมันลงหนึ่งศอกจงอยาใหเกินเลยไปกวานั้น”(เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอัตติรมิซียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1731  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 
1415  และบันทึกโดยอันนะสาอีย หมายเลข 5336  เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย หมายเลข 
4929) 

  
โทษของการทอดชายผา 

มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา : 

 َمْن َجرَّ ِمْنَها َشْيئًا ُخَيالََء لَْم َيْنظُِر اللَُّه ِإلَْيِه َيْوَم             ؛ اِإلْسَبالُ ِفى اِإلَزاِر َوالْقَِميِص َوالِْعَماَمةِ                « 
   . »الِْقَياَمِة

ความวา : การทอดยาวลงไปของชายผา เสื้อ และผาโพกหัวนั้น ผูใดทอดมันดวยความ
หยิ่งยะโส อัลลอฮฺจะไมทรงมองเขาในวันกิยามัต” (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 4094  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3450  และบันทึกโดย
อันนะสาอีย หมายเลข 5334  เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย หมายเลข 2917)   
 

2.มีรายงานจากอบู ซัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาว
วา : 

ω   ãΝثَالَثَةٌ  «  ßγ ßϑÏk=x6 ãƒ  ª!$#  Ÿωuρ  ã ÝàΖ tƒ  öΝ Íκ ö s9 Î)  tΠ öθtƒ  Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  Ÿωuρ  óΟ Îγ‹ Åe2t“ ãƒ  óΟ ßγ s9 uρ 

ëU# x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩∠∠∪ ) َرُسولَ اللَِّهفقرأها : ل اق.» )77:آل عمران               ثالث مرار، قال أبو

الُْمْسِبلُ َوالَْمنَّانُ َوالُْمْنِفُق ِسلَْعَتُه          « قَالَ    ؟   َمْن ُهْم َيا َرُسولَ اللَّهِ       ، َخاُبوا َوَخِسُروا       :   ذر   
   . »ِبالَْحِلِف الْكَاِذِب

ความวา : “สามกลุมคนที่ “อัลลอฮฺจะไมทรงพูด ไมทรงมองพวกเขาในวันกิยามัต และ
ไมทรงขัดเกลา (รับรอง) พวกเขา และพวกเขาจะไดรับโทษทัณฑที่แสนสาหัส” 
(ความหมายอัลกุรอาน. อาลิอิมรอน : 77) เขาเลาวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอานถึงสามคร้ัง อบูซัรจึงพูดวา “พวกนั้นตองหมดหวังและขาดทุน
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แน ๆ พวกเขาเปนใครหรือ โอทานเราะสูลัลลอฮฺ ? ทานตอบวา “คือ คนที่ทอดชายผา 
คนที่ทําดีแลวทวงบุญคุณ และคนที่ขายสินคาดวยการสาบานเท็จ” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 106)  
   

3. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุวาทานนบ ีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาว
วา : 

  » َما أَْسفَلَ ِمَن الْكَْعَبْيِن ِمَن اِإلَزاِر فَِفى النَّاِر «
ความวา : “ชายผาสวนที่เลยพนจากสองตาตุมนั้นตองอยูในนรก”(บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 5787) 

  
เสื้อผาและผาปูที่ตองหาม 

1.มีรายงานจากอุมัร บิน อัลค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมไดกลาววา : 

  .»  ِفى الدُّْنَيا لَْم َيلَْبْسُه ِفى اآلِخَرِة ُهَمْن لَِبَسفَِإنَُّه الَْحِريَر ال َتلِْبُسوا « 
ความวา : “พวกทานจงอยาสวมผาไหม เพราะผูใดที่สวมมันในโลกดุนยาแลวเขาจะ
ไมไดสวมอีกในวันอาคิรัต”(มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 5834  และมุสลิม หมายเลข 2069) 

  
2.มีรายงานจากอบู มูสา อัลอัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมไดกลาววา : 

  .» أُمَِّتى َوأُِحلَّ ِإلَناِثِهْم ُحرَِّم ِلَباُس الَْحِريِر َوالذََّهِب َعلَى ذُكُوِر« 
ความวา : “การสวมผาไหมและทองคํานั้นถูกหามสําหรับผูชายของอุมมัตฉัน และถูก
อนุมัติสําหรับผูหญิงของพวกเขา”  (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอัตติรมิซียตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 1820  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข1404  และบันทึกโดยอันนะสาอีย 
หมายเลข 5265  เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย หมายเลข 4754) 

 
3.จากอัลบัรรออ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 

لنَِّبىُّ       ا َنا  َمَر وسلم     -أَ عليه  اهللا  ِبَسْبعٍ – صلى  ِئِز ،                :   لَْجَنا ا ِع  تَِّبا ا َو  ، يِض  لَْمِر ا ِة  َد ِعَيا  
َنَهاَنا َعْن لُْبسِ             الَْحِريِر ، َوالدِّيَباِج ، َوالْقَسِّىِّ ، َواِإلْسَتْبَرِق ،                    َوَتْشِميِت الَْعاِطِس ، َو

   َوَمَياِثِر الُْحْمِر 
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ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดส่ังพวกเราใหทําเจ็ดอยาง ใหเยี่ยม
ผูปวย ใหตามไปสงศพ ใหขอดุอาแกผูจาม และทานไดหามพวกเราไมใหสวมผาไหม
บริสุทธิ์ ผาไหมดีบาจ ผาไหมก็อซซี่ ผาไหมอิสติบร็อก และผาปูอานมาสีแดง”  (มุตตะ
ฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5849  และมุสลิม หมายเลข 
2066) 
 

4.มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัมไดกลาววา : 

 ، قَْوٌم َمَعُهْم ِسَياطٌ كَأَذَْناِب الَْبقَِر َيْضِرُبونَ ِبَها النَّاسَ                 : ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم أََرُهَما           «   
 َوِنَساٌء كَاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُمِميالٌَت َماِئالٌَت ُرُءوُسُهنَّ كَأَْسِنَمِة الُْبْخِت الَْماِئلَِة الَ َيْدُخلْنَ                          

   . »الَْجنَّةَ َوالَ َيِجْدنَ ِرَحيَها َوِإنَّ ِرَحيَها لَُتوَجُد ِمْن َمِسَريِة كَذَا َوكَذَا 
ความวา : ชาวนรกสองประเภทที่ฉันยังไมพบเห็น คือ พวกที่มีแสติดตัวเหมือนกับหาง
วัวเพื่อใชเฆี่ยนตีคนอื่น และพวกผูหญิงที่แตงตัวอยางโปเปลือย เดินเอนซายเอียงขวา 
ศีรษะของนางดูคลายกับหนอกอูฐที่เอนโอน พวกนางจะไมไดเขาสวรรคและจะไมไดสูด
กลิ่นอายที่หอมหวลของมัน ซึ่งกลิ่นอายที่หอมหวลของสวรรคนั้นสามารถไดกลิ่นจาก
ระยะหางเทานั้นเทานี้”(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2128) 

  
5.มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา : 

ِإنَّ َهِذِه ِمْن      «    َعلَىَّ ثَْوَبْيِن ُمَعْصفََرْيِن فَقَالَ        -صلى اهللا عليه وسلم    -َرأَى َرُسولُ اللَِّه        
   . »ِثَياِب الْكُفَّاِر فَالَ َتلَْبْسَها 

ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดเห็นผาที่ยอมสีดวยดอก
คําฝอย (อัศฟร) สองช้ินบนตัวฉัน แลวทานก็กลาววา “แทจริงแลวนี้คือเสื้อผาของคน
กาฟรชนิดหนึ่ง ดังนั้น ทานจงอยาสวมใสมัน”(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2077) 

 
6.จากหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 

 الذََّهِب َوالِْفضَِّة ، َوأَنْ َنأْكُلَ              أَنْ َنْشَرَب ِفى آِنَيةِ       - صلى اهللا عليه وسلم     -َنَهاَنا النَِّبىُّ     
   ِفيَها ، َوَعْن لُْبِس الَْحِريِر َوالدِّيَباِج ، َوأَنْ َنْجِلَس َعلَْيِه 

ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหามพวกเราไมใหด่ืมในภาชนะ
ทองคําและเงินหรือกินในนั้น และหามไมใหสวมผาไหมบริสุทธิ์และผาไหมดีบาจหรือนั่ง
บนนั้น (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5837) 
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มีรายงานจากอบู อัลมะลีหฺ บินอุสามะฮฺ จากบิดาของเขา เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

  . َنَهى َعْن ُجلُوِد السَِّباِع-صلى اهللا عليه وسلم-أَنَّ َرُسولَ اللَِّه 
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหามใชหนังสัตวมีเขี้ยวที่
ดุราย (เชน สิงโต เสือ สุนัข) (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 
4132  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3480  และบันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลข 
1770  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 1450) 

 
และไมอนุญาตใหสวมเสื้อผาที่มีรูปไมกางเขน รูปส่ิงมีชีวิต หรือเสื้อผาที่มีชื่อโดงดัง (เสื้อผาชุฮ

เราะฮฺ หรือเสื้อผาที่แปลกประหลาดไปจากผูอ่ืนโดยทั่วไป – บรรณาธิการ) 
 
ลักษณะการเดินและการสวมเสื้อผาที่ตองหาม 

 
1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา :   

 Ÿωuρ  ö Ïiè|Áè?  š‚£‰s{  Ä¨$̈Ζ= Ï9  Ÿωuρ  Ä·ôϑs?  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  $·mt tΒ  (  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  = Ït ä†  ¨≅ ä. 

5Α$tFøƒ èΧ  9‘θã‚sù  ∩⊇∇∪      ô‰ÅÁø% $# uρ  ’ Îû  šÍ‹ ô±tΒ  ôÙàÒøî $# uρ  ⎯ ÏΒ  y7 Ï?öθ|¹  4  ¨βÎ)  t s3Ρ r& 

ÏN≡ uθô¹ F{ $# ßNöθ|Ás9 Î Ïϑpt ø:$# ∩⊇®∪       ) 19-18: لقمان(  

ความวา : และเจาอยาหันแกม (ใบหนา) ของเจาใหแกผูคนอยางหยิ่งยะโส และอยา
เดินบนแผนดินอยางไรมารยาท แทจริง อัลลอฮฺนั้นมิทรงชอบทุกผูหยิ่งจองหองและผูคุย
โวโออวดและเจาจงกาวเทาของเจาพอประมาณ และจงลดเสียงของเจาลง แทจริง เสียงที่นา
เกลียดยิ่งคือเสียง (รอง) ของลา (ลุกมาน : 18-19) 

 
2.อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาวเกี่ยวกับผูหญิงวา :   

( Ÿωuρ t⎦ ø⌠ Î ôØo„ £⎯ Îγ Î=ã_ö‘ r'Î/ zΝ n=÷èã‹ Ï9 $tΒ t⎦⎫ Ï øƒ ä† ⎯ÏΒ £⎯ Îγ ÏFt⊥ƒ Î— 4    ) 31: النور(  

ความวา : และพวกนางจงอยาเคาะเทาเพือ่ใหคนอืน่รูเครือ่งประดบัทีพ่วกนางปกปดอยู 
(อันนูร: 31) 

 
3. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 
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 َعْن ِلْبَسَتْيِن أَنْ َيْحَتِبَى الرَُّجلُ ِفى الثَّْوِب            - صلى اهللا عليه وسلم     -َنَهى َرُسولُ اللَِّه      
   ، لَْيَس َعلَى أََحِد ِشقَّْيِه، الَْواِحِد لَْيَس َعلَى فَْرِجِه ِمْنُه َشْىٌء، َوأَنْ َيْشَتِملَ ِبالثَّْوِب الَْواِحِد

ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหามการสวมผาสอง
แบบ คือ การที่คนหนึ่งนั่งยอง ๆ ในผาผืนเดียวโดยที่ไมมีอะไรมาปดบนอวัยวะเพศของ
เขา และการที่เขาคลุมทั่วทั้งตัวดวยผาผืนเดียวโดยไมมีชองวางที่ซีกตัวดานหนึ่งดานใด 
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5821) 
 

4. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุวาทานนบ ีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา : 

ِفى      «    َيْمِشى  ُجلٌ  َر ل              َبْيَنَما  ا َخَسَف  ذْ  ِإ  ، ُجمََّتُه جِّلٌ  ُمَر َنفُْسُه  ُتْعِجُبُه  فَْهَو    ُحلٍَّة   ، ِبِه لَُّه 
  »    َيَتَجلَْجلُ ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة 

ความวา : “ในขณะที่ชายคนหนึ่งกําลังเดินในชุดแตงกายที่เขารูสึกทึ่งโออาโดยเขา
ตกแตงเกลาผมและใสน้ํามันอยางดี อยู ๆ อัลลอฮฺก็ทรงสูบเขาลงในแผนดิน โดยที่เขา
จะแผดเสียงรองจนถึงวันกิยามัต” (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวน
นี้ หมายเลข 5789  และมุสลิม หมายเลข 2088) 

 
5. จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา : 

للَِّه        ا لُ  َرُسو وسلم      -لََعَن  عليه  هللا  ا ِء ،               - صلى  لنَِّسا ِبا ِل  َجا لرِّ ا ِمَن  لُْمَتَشبِِّهَني  ا
   النَِّساِء ِبالرَِّجاِل َوالُْمَتَشبَِّهاِت ِمَن 

ความวา : “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสาปแชงผูหญิงที่
เลียนแบบผูชายและผูชายที่เลียนแบบผูหญิง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5885) 

 
6. มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ไดกลาววา : 

  .»ِمْنُهْم َمْن َتَشبََّه ِبقَْوٍم فَُهَو « 
ความวา : “ผูใดที่เลียนแบบใหคลายกับชนกลุมหนึ่ง เขาก็เปนคนหนึ่งของคนกลุมนั้น” 
(หะสัน เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 5114  ดู อัลอิรวาอฺ หมายเลข 1269 และ
บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4031  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3401   ) 

 
หามผูหญิงอวดโฉม แสดงเสื้อผาและเครื่องประดับ 
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1.อัลลอฮฺ สุบหานะฮวุะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ  © É< ¨Ζ9 $#  ≅ è%  y7 Å_≡ uρø—X{  y7 Ï?$ uΖ t/ uρ  Ï™!$|¡ÎΣuρ  t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  š⎥⎫ ÏΡô‰ãƒ  £⎯ Íκ ö n=tã  ⎯ ÏΒ 

£⎯ Îγ Î6 Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& βr& z⎯ øùt ÷èãƒ Ÿξsù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª!$# # Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩∈®∪         

ความวา : โอนบีเอย ! จงกลาวแกบรรดาภริยาของเจา บุตรสาวของเจา และบรรดา
หญิงของผูบรรดาศรัทธาใหพวกนางถลกเสื้อคลุมลงมาปดตัวของพวกนาง นั้นเปนการ
เหมาะสมกวาที่นางจะเปนที่รูจักเพื่อจะไดไมถูกรังควาญ และอัลลอฮฺทรงเปนผูอภัย ผู
ทรงเมตตาเสมอ (อัลอะหฺซาบ : 59) 

 
2. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

 ≅ è% uρ  ÏM≈ uΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9  z⎯ ôÒàÒøótƒ  ô⎯ ÏΒ  £⎯ ÏδÌ≈ |Áö/ r&  z⎯ ôà x øt s†uρ  £⎯ ßγ y_ρã èù  Ÿωuρ  š⎥⎪ Ï‰ö7 ãƒ 

£⎯ ßγ tFt⊥ƒ Î— ωÎ) $tΒ t yγ sß $yγ ÷Ψ ÏΒ ( t⎦ ø⌠ Î ôØu‹ ø9 uρ £⎯ ÏδÌ ßϑèƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ Íκ Í5θãŠ ã_ (   ) 31: النور(  

ความวา : และจงกลาวเถิด (มุหัมมัด) แกบรรดาสตรีมุมินะฮฺใหพวกนางลดสายตาลง
ตํ่าและสงวนอวัยวะเพศ และพวกนางจงอยาเปดเผยเครื่องประดับเวนแตส่ิงที่พึง
เปดเผยได และจงหยอนผาคลุมศีรษะใหลงมาปกคลุมหนาอกของพวกนาง(อันนูร : 31) 

 
3. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :   

 ß‰Ïã≡ uθs) ø9 $# uρ  z⎯ ÏΒ  Ï™!$|¡ÏiΨ9 $#  © ÉL≈ ©9 $#  Ÿω  tβθã_ö tƒ  % [n% s3 ÏΡ  }§øŠ n=sù   ∅Îγ øŠ n=tæ  îy$ oΨ ã_  βr& 

š∅÷èŸÒtƒ   ∅ßγ t/$uŠ ÏO  u ö xî  ¤M≈ y_Îh y9tFãΒ  7π uΖƒ Ì“ Î/  (  βr& uρ  š∅ø Ï ÷ètFó¡o„  × ö yz   ∅ßγ ©9  3  ª!$# uρ 

ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠ Î=tæ ∩∉⊃∪      ) 60: النور(  

ความวา : และบรรดาหญิงชราที่ไมปรารถนาจะสมรสแลวนั้น ก็ไมเปนที่นาตําหนิแก
พวกนางที่จะเปลื้องผา (ชั้นนอก) โดยไมเปดเผยอวดสวนงดงาม และหากพวกนางงด
เวนเสียก็จะเปนการดีกวาสําหรับพวกนาง และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยินผูทรงรอบรู 
(อันนูร : 60) 

 
หะดีษวาดวยการแตงตัวและการรักษาความสะอาด 

1. จากอบู อัลอะหวัศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากบิดาของเขา  เลาวา: 
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قَالَ  .   قَالَ َنَعمْ   .   » أَلََك َمالٌ     «   الَ   ِفى ثَْوٍب ُدوٍن فَقَ       -صلى اهللا عليه وسلم    -أََتْيُت النَِّبىَّ     
فَِإذَا   «   قَالَ   .   قَالَ قَْد أََتاِنَى اللَُّه ِمَن اِإلِبِل َوالَْغَنِم َوالَْخْيِل َوالرَِّقيقِ                      .   » ِمْن أَىِّ الَْماِل       «   

   . »أََتاَك اللَُّه َماالً فَلُْيَر أَثَُر ِنْعَمِة اللَِّه َعلَْيَك َوكََراَمِتِه 
ความวา : ฉันไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดวยเสื้อผาที่ไมนามอง ทาน
จึงถามวา “ทานมีทรัพยสมบัติไหม ?” เขาตอบวา “มี” ทานถามวา “เปนทรัพยสมบัติ
ประเภทไหน ?” เขาตอบวา “อัลลอฮฺไดประทานอูฐ แกะ มา และบาวไพรใหแกฉัน” ทาน
กลาววา “เมื่ออัลลอฮฺไดประทานทรัพยสมบัติใด ๆ ใหทาน ก็จงแสดงใหคนอืน่เหน็รองรอย
นิมัตของอัลลอฮฺและความเอื้อเฟอของพระองคที่มีตอทาน” (เศาะฮีหฺ  บันทกึโดยอบดูาวดู
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 4063  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3428  และบันทึกโดย
อันนะสาอีย หมายเลข 5224  เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย หมายเลข 4820) 

 
2.จากญาบิร บินอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา: 

أََما   «    فََرأَى َرُجالً َشِعثًا قَْد َتفَرََّق َشْعُرُه فَقَالَ            -صلى اهللا عليه وسلم    -أََتاَنا َرُسولُ اللَِّه        
أََما   « َرُجالً آَخَر َوَعلَْيِه ِثَياٌب َوِسَخةٌ فَقَالَ            َوَرأَى     .   » كَانَ َيِجُد َهذَا َما ُيَسكُِّن ِبِه َشْعَرُه          
   . »كَانَ َهذَا َيِجُد َماًء َيْغِسلُ ِبِه ثَْوَبُه 

ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมาหาพวกเราแลวทานก็
เห็นชายผมคนหนึ่งมีผมที่ยุงเหยิง ทานเลยกลาววา “คนๆ นี้เขาไมมีส่ิง (หวี) ที่จะใช
ปรับแตงผมของเขาใหอยูกับที่ (เปนระเบียบ) หรือ ?” และทานไดเห็นชายอีกคนหนึ่งที่
สวมเสื้อผาสกปรก ทานจึงกลาววา “แลวคน ๆ นี้ก็ไมมีน้ําที่จะใชชําระลางเสื้อของเขา
หรือ ?” (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 4062  เศาะฮีหฺสุนันอบี
ดาวูด หมายเลข 3428  และบันทึกโดยอันนะสาอีย หมายเลข 5236  เศาะฮีหฺสุนัน
อันนะสาอีย หมายเลข 4832)   

 
ผาโพกศีรษะ 

จากอัมรฺ บิน หุร็อยซฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 
ِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء      َعلَى الِْمْنَبِر َوَعلَيْ     -صلى اهللا عليه وسلم    -كَأَنِّى أَْنظُُر ِإلَى َرُسوِل اللَِّه           
     . قَْد أَْرَخى طََرفَْيَها َبْيَن كَِتفَْيِه

ความวา : ดูเหมือนวาฉันไดมองเห็นทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
บนมิมบัร ซึ่งทานคลุมผาโพกศีรษะสีดําและปลอยชายผาทั้งสองขางไวระหวางไหล 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 1359) 
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คําที่ควรกลาวเมื่อสวมเสื้อผาใหม 

จากอบู สะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 
 ِإذَا اْسَتَجدَّ ثَْوبا َسمَّاُه ِباْسِمِه ِإمَّا قَِميصا أَْو             -صلى اهللا عليه وسلم    -كَانَ َرُسولُ اللَِّه       
 كََسْوَتِنيِه أَْسأَلَُك ِمْن َخْيِرِه َوَخْيِر َما ُصِنَع لَُه            اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَْنتَ       « ِعَماَمةً ثُمَّ َيقُولُ      
صلى اهللا  -قَالَ أَُبو َنْضَرةَ فَكَانَ أَْصَحاُب النَِّبىِّ             .   » َشرِِّه َوَشرِّ َما ُصِنَع لَهُ    َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن       

   . ِلُف اللَُّه َتَعالَى ِإذَا لَِبَس أََحُدُهْم ثَْوبا َجِديدا ِقيلَ لَُه ُتْبِلى َوُيْخ-عليه وسلم
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานสวมเสื้อผา
ใหมทานจะเอยชื่อของมัน(เชน กลาววา “นี่คือเสื้อ หรือ ผาโผกศรีษะที่อัลลอฮฺทรง
ประทานใหแกฉัน” จากนั้นก็พวงกับคําดุอาอ ดู เอานุลมะบูด ในคําอธิบายหะดีษนี้ – ผู
แปล) ไมวาจะเปนเสื้อหรือผาโพกศีรษะแลวจะกลาววา 

َشرِِّه اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَْنَت كََسْوَتِنيِه أَْسأَلَُك ِمْن َخْيِرِه َوَخْيِر َما ُصِنَع لَُه َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن                         
  َوَشرِّ َما ُصِنَع لَُه

“อัลลอฮุมมะ ละกัลหัมดฺ อันตะ กะสัยตะนีฮฺ อัสอะลุกะมินค็อยริฮี วะค็อยริมาศุนิอะ
ละฮฺ วะอะอูซุบิกะ มินชัรริฮี วะชัรริมาศุนิอะลัฮ” (แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ การ
สรรเสริญมีเพียงตอพระองค พระองคไดสวมมันใหแกฉัน ฉันขอจากพระองคซึ่งความดี
ของมันและความดีของสิ่งที่มันถูกถักทอเย็บปก (ประโยชน) และฉันขอหลีกเลี่ยงดวย
พระองคจากความชั่วของมันและความชั่วของสิ่งที่มันถูกถักทอเย็บปก (โทษ) อบูนัฎ
เราะฮฺเลาวา และแลว บรรดาสหายของทานเมื่อคนใดสวมเสื้อผาใหมก็จะถูกคนขอดุอา
ใหวา “ตุบลี วะยุคลิฟุลลอฮุ ตะอาลา” (แปลวา ขอใหทานมีอายุยืนยาว ขอใหใสมันจน
เกาขาด แลวอัลลอฮฺเปลี่ยนใหใหม) (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 4020  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3393  และบันทึกโดยอัตติรมิซีย 
หมายเลข 1767  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 1446) 

 
คําที่ควรกลาวสําหรับผูสวมเสื้อผาใหม 

จากอุมมุ คอลิด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา: 
َمْن َتَرْونَ    «    ِبِثَياٍب ِفيَها َخِميَصةٌ َسْوَداُء قَالَ          - صلى اهللا عليه وسلم     -أُِتَى َرُسولُ اللَِّه       

فَأُِتَى ِبى النَِّبىُّ      .   »   ائُْتوِنى ِبأُمِّ َخاِلٍد        «   قَالَ   .   فَأُْسِكَت الْقَْوُم     .   »   َنكُْسوَها َهِذِه الَْخِميَصةَ       
    .  َمرََّتْيِن »ي َوأَْخِلِقيأَْبِل«  فَأَلَْبَسَها ِبَيِدِه َوقَالَ - عليه وسلم  صلى اهللا-
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ความวา : เสื้อขนลายสีดําไดถูกมอบใหแกทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ทานจึงถามวา “ใครบางที่พวกทานเห็นสมควรใหเราสวมเสื้อลายตัวนี้ให
เขา ?” แลวผูคนตางเงียบ ทานจึงกลาววา “จงพาอุมมุคอลิดมาพบฉัน” แลวฉันก็ถูกนํา
ตัวมาพบกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวทานก็สวมใหฉันดวยมือทาน
เองและกลาววา “อับลี วะอัคลิกี” สองครั้ง (แปลวา ขอใหเธอมีอายุยืนยาว ขอใหใสมัน
จนเกาขาด) (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5845) 

 
วิธีสวมรองเทา 

1.จากญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 
اْسَتكِْثُروا ِمَن النَِّعاِل       «    َيقُولُ ِفى غَْزَوٍة غََزْوَناَها           -صلى اهللا عليه وسلم    -َسِمْعُت النَِّبىَّ   

   . »فَِإنَّ الرَُّجلَ الَ َيَزالُ َراِكبا َما اْنَتَعلَ 
ความวา : ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวในสงครามหนึ่งที่เรา
เขารวมวา “จงสวมรองเทาใหบอยๆ เพราะคนจะยังคงเปนผูที่ขับข่ีตราบใดที่เขายังสวม
รองเทา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2096) 

 
2. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัมไดกลาววา : 

ِإذَا اْنَتَعلَ أََحُدكُْم فَلَْيْبَدأْ ِبالَْيِمِني َوِإذَا َنَزَع فَلَْيْبَدأْ ِبالشَِّماِل ، ِلَتكُِن الُْيْمَنى أَوَّلَُهَما ُتْنَعلُ      « 
   » َوآِخَرُهَما ُتْنَزُع 

ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดจะสวมรองเทาก็จงเริ่มสวมดวยขางขวา และเมื่อจะถอด
ก็จงเริ่มถอดดวยขางซาย จงใหขางขวาเปนขางแรกที่ถูกสวมและเปนขางสุดทายที่ถูก
ถอด”  (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5856  และ
มุสลิม หมายเลข 2097) 

 
หะดีษเกี่ยวกับแหวนของผูชาย และใหสวมตรงไหน ? 

1. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลัม วา : 
  .أَنَُّه َنَهى َعْن َخاَتِم الذََّهِب 

ความวา : ทานไดหามการสวมแหวนทอง  (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 5864  และมุสลิม หมายเลข 2089) 

 
2. มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 
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  . كَانَ َخاَتُمُه ِمْن ِفضٍَّة َوكَانَ فَصُُّه ِمْنُه - صلى اهللا عليه وسلم -أَنَّ النَِّبىَّ 
ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น แหวนของทานทําจากเงิน และหัว
ของมันก็ทําจากชนิดเดียวกัน (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5870) 

 
3. มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

 لَِبَس َخاَتَم ِفضٍَّة ِفى َيِميِنِه ِفيِه فَصٌّ َحَبِشىٌّ كَانَ           -صلى اهللا عليه وسلم    -أَنَّ َرُسولَ اللَِّه       
   . َيْجَعلُ فَصَُّه ِممَّا َيِلى كَفَُّه

ความวา :   ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสวมแหวนเงินที่นิ้วขวา
ซึ่งมีหัวแหวน (ที่เปนหินเมือง) หะบะชีย (เอธิโอเปย) อยู โดยทานใหหัวแหวนอยูถัดจาก
ฝามือของทาน (บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข 2094) 

 
4. จากอนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา  : 

لنَِّبىُّ    َتما قَالَ     - وسلم   صلى اهللا عليه   -َصَنَع ا َنقَْشَنا ِفيِه             «    َخا َتما ، َو َنا َخا تََّخذْ نَّا ا ِإ
     . قَالَ فَِإنِّى َألَرى َبِريقَُه ِفى ِخْنَصِرِه . » َنقْشا، فَالَ َيْنقُْش َعلَْيِه أََحٌد 

ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําแหวนอันหนึ่ง ทานกลาววา “เรา
ไดทําแหวนอันหนึ่งและสลักคําสลักหนึ่งไวบนมัน ดังนั้น ผูใดจงอยาสลักลอกเลียนแบบ
มัน” เขาเลาวา “และฉันนี้ก็ไดเห็นแสงแวววับของมันที่นิ้วนางของทาน”   (บันทึกโดยอัล
บุคอรีย หมายเลข 5874) 

 
ทองคําและเงินที่อนุญาตใหผูหญิงสวมใส 

1. จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา : 
َوَزاَد اْبُن َوْهٍب       .  فََصلَّى قَْبلَ الُْخطَْبِة - صلى اهللا عليه وسلم -َشِهْدُت الِْعيَد َمَع النَِّبىِّ 

   َعِن اْبِن ُجَرْيٍج فَأََتى النَِّساَء فََجَعلَْن ُيلِْقَني الْفََتَخ َوالَْخَواِتيَم ِفى ثَْوِب ِبالٍَل 
ความวา : ฉันไดอยูในวันอีดพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งทานได
ละหมาดกอนคุฏบะฮฺ แลวทานก็มาที่พวกสตรีซึ่งพวกนางตางโยนแหวนที่ไมมีหัวและ
แหวนที่มีหัวอันมากมายลงในผาของบิลาล (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 5880  และมุสลิม หมายเลข 884) 

 
2. มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วา : 
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 - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنََّها اْسَتَعاَرْت ِمْن أَْسَماَء ِقالََدةً فََهلَكَْت، فََبَعثَ َرُسولُ اللَِّه                   
كَْوا ذَِلَك ِإلَى َرُسوِل       َرُجالً ، فََوَجَدَها فَأَْدَركَْتُهُم الصَّالَةُ َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء فََصلَّْوا ، فَشَ                      

    فَأَْنَزلَ اللَُّه آَيةَ التََّيمُِّم - صلى اهللا عليه وسلم -اللَِّه 
ความวา : นางไดยืมสรอยคอเสนหนึ่งของอัสมาอฺและมันไดตกหายไป ทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงสงชายคนหนึ่งไปหาและเขาก็พบ แลวเวลาละหมาด
ก็มาถึงโดยที่พวกเขาไมมีน้ํา (เพื่อเอาน้ําละหมาด) พวกเขาจึงละหมาด (โดยปราศจาก
น้ําละมาด) หลังจากนั้น พวกเขาจึงบอกแกทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม อัลลอฮฺจึงไดประทานอายัตการอัตตะยัมมุมลงมา (การตะยัมมุม คือ การใช
ดินลูบใบหนาและแขนแทนน้ําละหมาดในกรณีที่ไมมีน้ําหรือไมสามารถใชน้ํา –ผูแปล) 
(มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 336  และมุสลิม 
หมายเลข 368) 

 
การมีสมถะในเครื่องแตงตัวและเครื่องนอน 

1. จากอบู บุรดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 
لَْيَنا َعاِئَشةُ ِكَساًء وَ           َزارا غَِليظًا فَقَالَْت قُِبَض ُروُح النَِّبىِّ                أَْخَرَجْت ِإ  صلى اهللا عليه    -ِإ

   .  ِفى َهذَْيِن -وسلم 
ความวา : ทานหญิงอาอิชะฮฺไดนําเสื้อและผาหยาบ ๆ ใหพวกเราดู แลวนางก็กลาววา 
“วิญญาณของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดถูกจับ (เสียชีวิต) ตอนที่ทานอยู
ในผาสองชิ้นนี้” (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5818  
และมุสลิม หมายเลข 2080) 

 
2. จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัมไดกลาว
วา : 

   . الَِّذى َيَناُم َعلَْيِه أََدما َحْشُوُه ِليٌف-عليه وسلمصلى اهللا -ِإنََّما كَانَ ِفَراُش َرُسوِل اللَِّه 
ความวา : แทจริงแลวที่นอนของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ทาน
ใชนอนนั้นเปนเพียงหนังฟอกที่ปูดวยเสื่ออินทผลัม (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2082) 

 


