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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
การแตงกายของผูหญิง :  

ขอเรียกรองสูการปรับปรุงและทบทวน 

 

บทนํา 

 

แทจริงมวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ เราขอ

สรรเสริญ เราขอความชวยเหลือ เราขออภัยโทษตอพระองค เรา

ขอความคุมครองตอพระองคใหรอดพนจากความชั่วรายของตัว

เรา และการกระทําของเรา ผูใดที่อัลลอฮฺชี้ทางนําแกเขาก็ไมมี

ผูใดมาชี้นําใหเขาหลงผิดได และขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมี

พระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียวเทาน้ัน ไมมีภาคี

หุนสวนใดๆ ตอพระองค และขาพเจาขอปฏิญาณวามุฮัมหมัด

นั้นเปนบาว และศาสนทูตของพระองค ขอพรตอพระองคจง

ประสบแดทานตลอดจนวงศวานของทาน. 

นี่คือบทนําท่ีจําเปนจะตองนําเสนอกอนที่จะเริ่มหัวขอ

เรื่อง:-  
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1. ขาพเจา (ผูเขียน)ทราบดีวาสิ่งท่ีขาพเจาจะนําเสนอ

ในการบรรยายของฉันนี้เก่ียวกับเรื่องการแตงกายของผูหญิง 

บางทีมันอาจจะเปนเรื่องท่ีมีความยากลําบากและเปนเรื่องหนัก

หนวงสําหรับผูหญิงท่ีเติบโตมาทามกลางของความละเลยไม

เอาใจใสในเร่ืองของเครื่องแตงกายและการคลุมหิญาบ และ

ดวยเหตุดังกลาวขาพเจา หวังจากผูคนทั้งหลายใหเตรียมใจของ

พวกเขาเพื่อที่จะตอบรับความจริงดวยกับหลักฐานที่มา

สนับสนุน และขาพเจาหวังเชนเดียวกันวาพวกเขาก็ไดเตรียมใจ

ไวเชนกันที่จะปฏิบัติตามความจริง ถึงแมวามันจะคานกับความ

เคยชินของผูหญิงในสภาพแวดลอมท่ีพวกเขาไดเติบโตมา และ

บางทีการอานสวนหน่ึงของหนังสือเลมนี้อาจจะเขาใจเรื่องน้ีได

ไมสมบูรณ ขาพเจาอยากจะใหผูอาน อานใหจบเพื่อจะไดมี

ความเขาใจที่ถูกตอง 

2. ในยุคปจจุบันความไมเอาใจใสในเรื่องของการแตง

กายไดแพรหลายในหมูผูหญิง ตามตลาดตางๆ ไดมีการวางขาย

เสื้อผาที่เปนสาเหตุความไมดีตางๆ และการอวดโฉม นี่คือขอ

สังเกตุตางๆที่ เปนความเปลี่ยนแปลงของผูหญิงในปจจุบัน
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เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก และผูหญิงก็เริ่มมีการกระทําท่ีมีการฝา

ฝนที่คานตอบทบัญญัติของศาสนามากขึ้น  

และมีผูหญิงจํานวนมากที่ฝาฝนบทบัญญัติศาสนา

เนื่องจากขาดความรู  หรือเนื่องจากการปฏิบัติตามคนสวนใหญ 

และการปฏิบัติตามคนสวนใหญนั้นจะทําใหความรูสึกที่จะ

ปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นตองหมดไป และความไมเอาใจใสที่

จะเรียนรูถึงการแตงกายของผูหญิงกลายเปนเรื่องปกติสําหรับ

ผูหญิงทั่วไป หรือบางครั้งก็มีผูหญิงดีๆ จํานวนมากเชนกันที่

ไมไดเอาใจใสในเรื่องนี้ 

ดังนั้นขาพเจาจึงมีความตองการท่ีจะนําเสนอหนังสือ

เลมน้ีเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ใชเปนขออางตออัลลอฮฺวาได

ทําหนาที่นี้แลว และเพื่อพยายามท่ีจะแกไขขอผิดพลาดที่เกิด

ขึ้นกับบรรดาผูหญิง 

3. แทจริง เรื่องนี้ถึงแมวาจะเปนเรื่องนี้เปนเรื่องเฉพาะ

ผูหญิง แตสําหรับผูชายมีความสําคัญไมนอยเชนกัน และ

ขาพเจามีความเห็นวา ในจํานวนสาเหตุสําคัญๆ ที่ทําใหผูหญิง

นั้นมีความละเลยไมเอาใจใสในการแตงกายของพวกนาง ก็คือ

ผูชายนั่นเอง บางครั้งอาจจะเปนเพราะการขาดความเขาใจของ
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ผูชาย หรือบางครั้งอาจจะเปนเพราะความละเลยของพวกเขา

ตอบรรดาผูหญิงที่พวกเขาตองคอยดูแลรับผิดชอบ 

4. แทจริง อัลลอฮฺตะอาลาไดสรางผูหญิงมาใหมีความ

รักความชอบในเร่ืองการประดับประดาและมีความเอาใจใสใน

รูปกาย และจากเหตุผลดังกลาวบทบัญญัติไดอนุญาตใหผูหญิง

สวมใสทอง ผาไหม และอ่ืนๆ จากของสองอยางนั้น แตหาม

ผูชายมิใหใสมัน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับรูปลักษณ

เฉพาะที่อัลลอฮฺไดใหมาคูกับผูหญิง  

แตเนื่องเพราะนิสัยแหงความออนไหวของผูหญิงและ

การนิยมลอกเลียนแบบของพวกนาง บางครั้งนางจึงไดทําเกิน

ขอบเขตจนเลยเถิดเขาไปในสิ่งที่ตองหาม เพราะคลอยตาม

อารมณความตองการของนาง และตอบรับการเรียกรองของ

ชัยฏอนมารราย ดังนั้น จึงขอใหถือวาการนําเสนอเรื่องน้ีเปนการ

สะกิดใจและเปนการสําทับตักเตือน 

5. แทจริง โดยรวมแลวเสื้อผาแบบตางๆ น้ันเปนสิ่งท่ี

อนุมัติในศาสนา นอกจากสิ่งที่มีหลักฐานเจาะจงบงชี้ถึงการ

หามไมใหสวมใสเสื้อผานั้นๆ สําหรับหลักฐานที่ชี้ถึงการอนุญาต

ในการสวมใสเสื้อผา อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา: 
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ِي ُهوَ  ﴿ َّ ا لَُ�م َخلَقَ  � �ِض  ِ�  َّ
َ
 ]  ٢٩: ماقرة[ ﴾َ�ِيٗعا �ۡ�

ความวา :“พระองค คือผูซึ่ งสรางสิ่ งที่มีอยูบนพื้นแผนดิน

ทั้งหลายสําหรับพวกเจา” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 29) 

  

และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา:  

نۡ   ُقۡل   ﴿ مَ   ََ َّ ِ   ِز�َنةَ   ََ َّ َج   ِ�ٓ �لّ   � ََ ۡخ
َ
ۦ  أ هِ ِد ّيَِ�ِٰت   ِلعَِبا َّ �ل نَ   ََ ِق�   َِ ۡز ِ َّ ل �  ﴾ 

 ]  ٣٢: ممورمف[

ความวา : “จงกลาวเถิด (มุฮัมหมัด) วา ผูใดท่ีไดหาม(เครื่อง)

ประดับของอัลลอฮฺซึ่งพระองคไดประทานใหแกปวงบาวของ

พระองค และยังไดหามสิ่งดีๆ ทั้งหลายจากปจจัยยังชีพ” (อัล-

อะอฺรอฟ 32) 

   

และสิ่งท่ีขาพเจาจะกลาวในหนังสือเลมน้ี เปนสิ่งที่มี

หลักฐานระบุถึงการหาม ซึ่งไมอนุญาตใหใชมันสวมใส สวนสิ่ง

ท่ีไมมีหลักฐานระบุถึงการหามใชมันก็ถือวาเปนท่ีอนุมัติตาม

หลักการด้ังเดิมโดยปริยายของมัน 
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เสื้อผาของผูหญิงน้ันแบงออกเปนสองประเภท  

1. เสื้อผาท่ีผูหญิงใชแตงกาย เมื่ออยูรวมกับผูหญิง

ดวยกัน และผูที่เปนมะหฺร็อม  

2. เสื้อผาที่ผูหญิงใชแตงกาย เมื่ออยูตอหนาชายที่

อนุญาตใหแตงงานกับเธอได  

 

 

ª √—·¿∑∑÷ÈÃ�◊Èß 
·ÀÿÍŒº å”∑÷Èº ⁄åÃ≠’ß‰™å‚µãß°”¬ ·¡ÿÈŒŒ¬⁄ã√ã«¡°“∫ º ⁄åÃ≠’ß¥å«¬°“� 

‚≈—º ⁄å∑÷È·ª ö�¡—Ã€√ËŒ¡ 
 

สําหรับประเภทท่ีหน่ึงนั้นเราจะพูดถึงเสื้อผา 3 ชนิด

ดวยกัน คือ  

ชนิดท่ี 1 เสื้อผาท่ีไมมิดชิด ซึ่งปจจุบันได

แพรหลายในหมูผูหญิงใชสวมใสในพิธีแตงงานหรือตาม

โอกาสท่ีมีผูเขารวมเปนผูหญิงท้ังหมด เสื้อผาพวกน้ีจะ

ปกปดไมมิดชิด เชน รัดรูปบาง สั้นบาง บางจนเห็นเน้ือ

บาง หรือบางคร้ังก็เปดแขนเปดไหลใหเห็น   
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ความจริงการสวมใสเสื้อผาชนิดน้ี ถือวาไมอนุญาตให

สวมใส ดวยเหตุผล 5 ประการ คือ 

หน่ึง คํากลาวอางที่บอกวา เอาเราะฮฺ(สวนที่ไม

อนุญาตใหเปดเผย)ของผูหญิงเมื่ออยูตอหนาผูหญิง ก็คือสิ่งที่

อยูระหวางสะดือและหัวเขานั้น ไมมีหลักฐานท่ีถูกตองมายืนยัน

ในเรื่องดังกลาว ซึ่งตามหลักฐานที่มีน้ําหนักแลวไมอนุญาตให

ผูหญิงเปดเผยเอาเราะฮฺของพวกนาง นอกจากเปนการเปดเผย

ตามปกติของผูหญิง เชน ศีรษะ คอ แขน และเทาทั้งสอง  

หรือถาหากเรายอมรับขอโตแยงที่วา เอาเราะฮฺของ

ผูหญิงเมื่ออยูตอผูหญิงดวยกัน ก็คือ สิ่งท่ีอยูระหวางสะดือและ

หัวเขา กระนั้น เสื้อผาเหลานี้ก็ยังไมถือวาปกปดเอาเราะฮฺอยาง

แทจริง เน่ืองจากมันเปนเสื้อผาท่ีรัดรูป บางจนเห็นเนื้อ หรือไมก็

ผายาวและเปดกวางใหเห็นสวนที่ตองปกปด 
 

สอง เสื้อผาประเภทนี้เปดเสื้อผาที่ไมมิดชิด แตมันเปน

เสื้อผาที่เลียนแบบบรรดาผูหญิงท่ีปฏิเสธอัลลอฮฺ และเสื้อผา

ประเภทนี้ยังเปนเสื้อผาประเภทเดียวกับที่พวกนักรองนักแสดง

ใชสวมใส ซึ่งพวกเราไดรับอิทธิพลจากรายการทางทีวีและ
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วารสารเก่ียวกับแฟชั่นเสื้อผาตางๆ และมีหลักฐานยืนยันจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ّدهَ  َم ْ « ََ َ  ]رامه أاة عماع[» ِمنُْهمْ  َ�ُهةَ  اَِقْةمٍ  َ
ความวา “ผูใดเลียนแบบกลุมชนหนึ่งกลุมชนใด ดังนั้น เขาก็เปน

พวกเดียวกับชนกลุมน้ัน” (รายงานโดย อบู ดาวูด) 

 

สาม ผูที่สวมใสเสื้อผาประเภทนี้สอดคลองกับลักษณะ

ตองหามในหะดีษท่ีรายงานโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ  จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่ งกลาว

เก่ียวกับเรื่องนี้วา  

ْهِل  ِم ْ  ِانَْفانِ «
َ
َّارِ  أ رَُهَما، لَمْ  م

َ
ْذنَ  ِفحَاٌط  َمَعُهمْ  قَْةمٌ  أ

َ
ََقرِ  اِب َكأ

ْ
ُ�ةنَ  ما  اَِها يَْضِ

َّاَ ، ْفِنَمةِ  رُُءاُفُه ّ  َمائَِالٌت، ُمِمحَالٌت  َعِرَ�اٌت  َكِفحَاٌت  َا�َِساءٌ  م
َ
ُْخِت  َكأ

ْ
 ما

َمائِتَِة،
ْ
 َ  الَ  مل

ْ
َّنةَ  يَْدُخت

ْ
ْدنَ  َاالَ  مْ ُةَجدُ  ِر�ََها َاِِنّ  ِر�ََها، َ�ِ

َ
 َكَذم َمِسَ�ةِ  ِم ْ  ل

 ]رامه مستم[ »َاَ�َذم
ความหมาย : “มีชาวนรกอีกสองจําพวกท่ีฉันยังไมเคยเห็น

พวกเขา พวกแรกคือกลุมชนท่ีใชแสเฉกเชนหางวัวโบย

ผูคนท้ังหลาย และพวกท่ีสองคือผูหญิงท่ีสวมเสื้อแตยัง

เปลือยกายอยู เปนผูหญิงท่ีเอียงไปเอียงมาในขณะท่ีเดิน 

ศีรษะของพวกนางทํามวยผมไวเหมือนกับโหนกอูฐท่ีโอน
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เอียง พวกนางจะไมเห็นสวรรคและจะไมไดรับกลิ่นอาย

ของสวรรคดวย ท้ังๆ ท่ีแทจริงแลว กลิ่นอายของสวรรค

น้ัน สามารถท่ีรับรูไดจากระยะทางเทาน้ันเทาน้ี”  (บันทึก

โดย มุสลิม)  

 

สี ่แทจริงเครื่องแตงกายที่เปดสัดสวน และการที่ผูหญิง

ไดสวมใสเสื้อผาประเภทนี้ตอหนามะหฺร็อมของนาง เชน พอ ลูก 

พี่ชาย ลุง นา หรือลูกชายของพี่ชาย ลูกชายของพี่สาว ลูกเลี้ยง

หรืออ่ืนจากคนเหลาน้ัน และสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นจากความละเลย ไม

เอาใจใสในเรื่องน้ีมีความสุมเสี่ยงและเคยมีเหตุการณที่นําไปสู

ความเสียหายอยางใหญหลวงมามากนักแลว 

 

หา เสื้อผาชนิดนี้เปนมูลเหตุที่นํามาซึ่งความเสียหาย

อยางมากมาย เมื่อไมมีผูใดมาหักหามในเรื่องดังกลาว เชน 

พฤติกรรมการละเลยไมเอาใจใสและไมปกปดเอาเราะฮฺในการ

แตงกายนับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผูหญิงสวนใหญจะรูเรื่องนี้ดี 

และสวนหนึ่งจากความเสียหายเหลาน้ัน คือมันเปนการแสดง

แบบอยางท่ีไมดีใหกับผูอ่ืน เพราะวาผูหญิงน้ันมีความออนไหว
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งายและมักจะคลอยตามกับบุคคลที่อยูรอบขางตัวนาง ซึ่งจะมี

ผลตอตัวนางเปนอยางมาก  

ผูหญิงจะเปนทั้งแมและยาหรือยายในวันขางหนา หาก

พวกนางเหลาน้ันพอใจกับเสื้อผาประเภทนี้(เสื้อผาที่ไมปกปด

เอาเราะฮฺ) แลวลูกหลานรุนหลังของพวกนางเลาจะเปนอยางไร!  

 

ชนิดท่ี 2 เคร่ืองแตงกายท่ีเปนสิ่งตองหาม ถึงแม

อยูตอหนาผูหญิงดวยกันหรือตอหนาผูท่ีเปนมะหฺร็อม คือ 

การสวมใสกางเกง  

เมื่อสิบปที่ผานมา การสวมใสกางเกงน้ันไมเปนท่ีรูจัก

ในหมูผูหญิงในประเทศแถบคาบสมุทรอาหรับ โดยในอดีตนั้น 

ยังพอมีสํานึกที่คอยหักหามมิใหผูหญิงสวมใสกางเกงจากคํา

สอนของศาสนาและความละอายอยูบาง หลังจากนั้นไมนานผู

ที่ มาทํ าหน าที่ เ รี ยกร องผู คนสู ความชั่ ว ร าย ก็ ไดประสบ

ความสําเร็จในการแพรความคิดเหลาใหมในหมูผูหญิง หลังจาก

นั้น ก็ไดมีการขายกางเกงกันเกลื่อนในตลาด เปนกางเกงแบบ

ขากวางๆ มีความคลายคลึงกับเสื้อ แตวามันไดผาชวงระหวาง

สองเทา ผูคนจํานวนมากก็ยอมรับมันและเห็นวามันไมได
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เสียหายตรงไหน ทําใหสํานึกและความเขินอายเก่ียวกับกางเกง

หายไปจากพวกเขา เวลาผานไปไมนาน การสวมใสกางเกงชนิด

ตางๆ ทั้งแบบเดิมและแบบใหมๆ ก็กลายเปนความเคยชินและ

เปนที่แพรหลาย ชางเปนเรื่องนาเศราใจนัก 

 ในทัศนะท่ีถูกตองแลว แทจริง ไมอนุญาตสําหรับ

ผูหญิงที่จะสวมใสกางเกงถึงแมจะอยูตอหนาผูหญิงดวยกัน 

หรือผูที่เปนมะหฺร็อมของนาง นอกจากตอหนาสามีของนาง

เทานั้น ดวยเหตุผล สองประการ คือ 

1) มันเปนการเลียนแบบ ซึ่งกางเกงบางชนิดเปนการ

เลียนแบบการแตงกายของผูชาย และบางชนิดเปนการ

เลียนแบบผูท่ีปฏิเสธศรัทธาและผูหญิงที่ไมมีศีลธรรมจรรยา ซึ่ง

มีผูหญิงจํานวนมากที่สวมกางเกงเพื่อเปนการเลียนแบบและ

ตามแฟชั่น 

2) แทจริง ในการท่ีผูหญิงไดสวมใสกางเกง จะเปน

มูลเหตุที่อาจจะนําไปสูความเสียหายอยางมากมาย และการ

หยุดย้ังความเสียหายนั้นเปนสิ่งจําเปน  และความเสียหายตางๆ 

ของเรื่องน้ีก็ไดปรากฏและไดแพรกระจายใหเห็นแลว อาทิ 

ผูหญิงบางคนที่เดินตามถนนหนทาง โดยนางน้ันไดโชวกางเกง
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ใหโผลออกมาดานลางเสื้อคลุม และน่ีก็ถือวาเปนประเภทหน่ึง

ของการอวดโฉม  

 

ชนิดท่ี 3 เสื้อผาท่ีเปนเร่ืองนาตําหนิเมื่ออยูตอหนา

ผูหญิงดวยกันหรือมะหฺร็อม ก็คือเส้ือผาท่ีมีการเลียนแบบ

อันเปนสิ่งตองหาม  

การเลียนแบบที่ตองหาม  คือ การเลียนแบบผูหญิงที่

ปฏิเสธศรัทธา หรือผูหญิงที่ไมดีท้ังหลาย หรือเลียนแบบผูชาย  

การเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาที่ตองหามมีอยู

ดวยกัน สอง ประการ  

1) การเลียนแบบศาสนาของพวกเขาและเอาหลักยึด

มั่นของพวกเขา  

2) การเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาไดเจาะจงเก่ียวกับงาน

ฉลองในวาระตางๆ เชน การแตงกาย  

โดยที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหาม

เก่ียวกับการเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธและทานไดใชใหมีความ

แตกตางจากพวกเขา  
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ทานลองพิจารณาคําพูดที่ทานนบีไดหามการเลียนแบบ 

ในหะดีษเศาะฮีหฺซึ่งเลาโดยอิบนุ อุมัรฺ รอฎิยัลลอฮอัลฮุมา ซึ่ง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดท่ี

เลียนแบบชนกลุมใด เขาก็เปนกลุมชนน้ัน” (บันทึกโดยอะห

มัด และ อบู ดาวูด) 

และมีบางหะดีษซึ่ งทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดใชใหทําอะไรที่แตกตางจากบรรดาผูปฏิเสธ นั่นคือ

หะดีษที่อับดุลลอฮ บิน อุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา 

แทจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเห็นเสื้อผาสอง

ตัวที่ยอมสีเหลืองฉูดฉาด ทานไดกลาววา “แทจริงมันคือ

เสื้อผาของบรรดาผูปฏิเสธ ดังน้ัน เจาอยาไดสวมใสมัน” 

(บันทึกโดยทานอิหมามมุสลิม)  

อีกหะดีษหนึ่ง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา “พวกเจาจงทําอะไรท่ีมันแตกตางจากบรรดาผู

ท่ีตั้งภาคีตออัลลอฮฺ พวกเจาจงตัดหนวดและพวกเจาจงไว

เครา” (บันทึกโดยทานอิหมามอัล-บุคอรียฺและมุสลิม จากอิบนุ 

อุมัรฺ)  
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จนกระทั่งการหามไมใหเลียนแบบผูปฏิเสธศรัทธาได

กลายมาเปนเรื่องที่ถูกปฏิบัติอยางเครงครัด ในหมูบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทานนบี  ครั้นเมื่อปท่ีเกาฮิจญเราะฮฺศักราช ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใชใหถือศีลอดในวันอาชูรออ 

เศาะหาบะฮฺของทานก็ไดกลาวแกทานดังมีปรากฏในหะดีษท่ี

รายงานโดยทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา : “โอ 

รอซูลุลลอฮฺ แทจริงมันเปนการถือศีลอดในวันท่ีพวกยะฮูด (ยิว) 

และพวกนะศอรอ (คริสต) ไดใหความย่ิงใหญแกมัน” ดังนั้น 

ทานเราะสูลก็ไดยอมรับกับพวกเขาเก่ียวกับความคิดเห็นนั้น 

โดยที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา “ถา

เชนน้ัน ในปหนาเราถือศีลอดในวันท่ีเกาดวย” แตยังไมทัน

ถึงปหนา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได

เสียชีวิตลงเสียกอน (บันทึกโดยอบู ดาวูด)  

และในสายรายงานของมุสลิมมีวา “ หากฉันมีชีวิตอยู

ถึงปหนาแนนอน ฉันก็จะถือศีลอดในวันท่ีเกาดวย” ดังน้ัน 

นี่เปนแนวทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยาง

ชัดเจน ซึ่งทานไดอบรมเศาะหาบะฮขฺองทานดวยกับแนวทางนั้น 

และพวกเขาไดเติบโตมาในบรรยากาศของการอบรบของทาน
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เราะสูล ที่ใหทําอะไรแตกตางจากบรรดาผูปฏิเสธ จนกระทั่ง

พวกยิวในมะดีนะฮฺไดกลาววา “ไมมีสิ่งใดจากการงานของเราที่

ชายคนนี้(ทานนบี)ปลอยไปเลย เขาไดทําคานกับงานของเรา

หมดเสียทุกอยาง” (บันทึกโดยมุสลิม) 

การเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธศรัทธานั้นถือวาเปนการ

แสดงความผูกพันอยูขางพวกเขา และเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความรักที่

มีตอพวกเขาดวย  

ทานอิบนุ ตัยมียะฮ ไดแตงหนังสือท่ีมีความสําคัญเปน

อยางมากเก่ียวกับเรื่องน้ี ซึ่งมีชื่อวา : 

 مقصااء مل مط ملسصقحم ف االفة أاياب مْيحم

“การปฏิบัติตามหนทางอันเท่ียงตรง ท่ีคานกับการกระทําของ

ชาวนรก”  

และทานไดกลาววา แทจริง ความเหมือนกันเผินๆ 

เฉพาะภายนอกนั้นจะมีอิทธิพลที่สงผลตอความรูสึกรวมกันจาก

ภายในดวย  

และไดมีรายงานท่ีถูกตองจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม แทจริงทานไดกลาววา “ในวันกิยามะฮฺ ผูคนจะถูก

รวมใหอยูพรอมหนากับคนที่เขารัก”  ผูหญิงมุสลิมตองการที่จะ
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อยูรวมกับผูหญิงที่เปนผูปฏิเสธศรัทธาหรือ? หรือจะอยูรวมกับ

ดาราที่อยูในจอทีวี หรือสาวๆ ที่เปนนักรองกระนั้นหรือ ?  

ดังน้ัน จําเปนท่ีนางจะตองระวังจากการแสดงความรัก

หรือเลียนแบบคนเหลานั้น ย่ิงไปกวานั้น นางจะตองทําอะไรที่มี

ความแตกตางจากพวกเขา ตามแนวทางที่ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮขฺองทานไดปฏิบัติไว  

 

สวนหน่ึงจากตัวอยางของการเลียนแบบท่ีเปนสิ่ง

ตองหาม ก็คือ  

ตัวอยางท่ีหน่ึง: การสวมแหวนหมั้นในพิธีสูขอ นี่คือ

ประเพณีของชาวนะศอรอ (คริสต) และเปนหลักยึดมั่นของพวก

เขาที่วาการสวมใสแหวนที่นิ้วนางนั้น ถือเปนการใหเกียรติเชิดชู

ตออัล-มะสีย(ทานนบีอีซา) อะลัยฮิสสลาม  

และพวกเขาไดยึดมั่นเชนกันวา แทจริงแหวนหมั้นนั้น

เมื่อไดสวมใสที่นิ้วแลว มันจะเชื่อมโยงกับเสนเลือดท่ีเชื่อมกับ

หัวใจ ซึ่งจะทําใหเกิดความรักที่แนนแฟนระหวางสองสามี

ภรรยาได และอ่ืนๆ อีกมากมายในสิ่งที่เปนความเชื่อแปลกๆ 

ของชาวคริสต 
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ตัวอยางท่ีสอง: การใสผาคลุมสีขาวในคืนที่เขาเรือน

หอของคูบาวสาว นี่ถือเปนการปฏิบัติของผูหญิงชาวคริสตเมื่อมี

การแตงงาน โดยที่พวกเขามีความเชื่อวา เมื่อสวมใสผาคลุมสี

ขาวในคืนที่เขาสูเรือนหอ มันก็จะขับไลวิญญาณชั่วราย และจะ

ทําใหชีวิตคูนั้นราบร่ืน ตอมาก็มีบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดนํามา

ปฏิบัติอยางแพรหลาย โดยลอกเลียนแบบมาจากชาวคริสต 

และก็ไดมีอิทธิพลมาสูมุสลิมดวยการโฆษนาของสื่อตางๆ 

ดังนั้น ถือวาเปนเรื่องท่ีจําเปนท่ีบรรดามุสลิมจะตองปฏิบัติให

แตกตางจากชาวคริสต 

ตัวอยางท่ีสาม: การสวมเสื้อผาที่ไมปกปดเอาเราะฮฺ 

ซึ่งไดกลาวมาในกอนหนาน้ีแลว เชน การสวมเสื้อที่คับและเปด

สวนเวาของรางกาย  

ตัวอยางท่ีสี่: การแตมจุดสีดําหรือติดเม็ดแกวคริสตัล

ระหวางค้ิว ซึ่งเปนการเลียนแบบผูหญิงที่ปฏิเสธศรัทธาและพวก

ดารานักรอง 

ตัวอยางท่ีหา: การสวมใสเสื้อผาที่มีรูปภาพของดารา

นักรอง ซึ่งนอกจากจะกระทําสิ่งตองหามเก่ียวกับรูปภาพและ

การคลั่งไคลในตัวของเจาของภาพแลว ยังถือเปนการเลียนแบบ
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อยางหนามืดตามัวไรสติตอผูปฏิเสธศรัทธาและผูหญิงที่หญิงไม

ดีทั้งหลายดวย  

 

โอ พี่สาว นองสาว ที่มีเกียรติทั้งหลาย แทจริง การ

ลอกเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธเปนเครื่องบงชี้ถึงความพายแพ

ทางจิตใจ และเปนเครื่องชี้ถึงการศิโรราบตอพวกเขา และ

แทจริง ผูท่ีลอกเลียนแบบแสดงวาเขาไดถือวาบรรดาผูปฏิเสธ

ศรัทธานั้นย่ิงใหญและใหความสําคัญตอพวกเขา ดังนั้น การ

ลอกเลียนแบบผูปฏิเสธศรัทธา เปนสัญญานบอกวา ผูที่

เลียนแบบเปนผูที่มีความบกพรองในตัวเองเลยตองเลียนแบบ

ผูอ่ืน  

เกียรติอันใดเลา จะยังคงเหลือแกหญิงผูศรัทธาเมื่อเธอ

ไดเลียนแบบหญิงที่ปฏิเสธศรัทธาโดยไรจุดยืน ขาพเจาไดทราบ

มาวา มีผูหญิงหลายคนที่เสนหาการเลียนแบบผูประกาศขาว 

นักจัดรายการ นักรองนักแสดง ไมวาจะเปนการเลียนแบบใน

เรื่องของการแตงกายเหมือนพวกนางเหลานั้น เชน การตัดผม

สั้น ทวงทีในการเคลื่อนไหว หรือแมแตวาจาการพูด และ

พฤติกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายที่นาอาย ถาจะนํามากลาวตรงนี้  
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อัลลอฮุอักบัรฺ  แทจริง เรื่องนี้เปนการยืนยันถึงความจริง

ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกและตักเตือนไว

วา : “แนนอน พวกเจาจะปฏิบัติตามกลุมชนท่ีมากอนพวก

เจา คืบเปนคืบ ศอกเปนศอก ถึงแมพวกเขาจะเขารูแย 

แนนอนพวกเจาก็จะตามเขาไป” บรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ทานนบีไดถามวา : ชาวยิวและชาวคริสตใชไหม? ทานนบี

ไดกลาววา : “จะมีใครอีกกระน้ันหรือ?” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รียฺและมุสลิม) 

 

 

ª √—·¿∑∑÷ÈÀŒß 
¢åŒ§«√√—«“ß¢Œß·ÀÿÍŒº å”º ⁄åÃ≠’ß·¡ÿÈŒŒ¬⁄ãµãŒÃ�å”º ⁄å™”¬∑÷È

Œ�Ÿ≠”µ‰Ãå‚µãßß”�°“∫ ·∏ŒÂ¥å 
 

ขอควรระวังในการสวมใสเสื้อผาของผูหญิงตอหนา

ผูชายที่อนุญาตใหแตงงานกับเธอได ครอบคลุมไปถึงสองดาน

ดวยกัน คือ 

- การประดับที่เปดเผย  

- การประดับที่ปกปด  
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ดานท่ี 1  : อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  �َ نّ  ُ�ۡبِدينَ  ََ ُُ ََ ا ِِّ�  زِ�ََ ََ  ََ َُ ۖ  َظ ا َُ  ]  ٣١: مَةر[ ﴾ َِۡن

ความวา “และพวกนางอยาไดแสดงเครื่องประดับของพวกนาง 

นอกจากสิ่งที่เผยใหเห็น(ไมสามารถปกปดได)จากเครื่องประดับ

เหลาน้ัน” (อัน-นูรฺ 31) 

 

ดังน้ัน ไมอนุญาตใหผูหญิงเปดเผยเครื่องประดับตอ

หนาผูชายที่อนุญาตใหแตงงานกับเธอได  ความหมายของดํารัส

ข อ ง อั ล ล อ ฮฺ ที่ ว า   “น อ ก จ า ก สิ่ ง ท่ี เ ผ ย ใ ห เ ห็ น จ า ก

เคร่ืองประดับเหลาน้ัน” หมายถึง สิ่งท่ีเผยออกมาใหเห็นโดย

ไมไดต้ังใจ หรือสิ่งที่นางน้ันไมสามารถจะปกปดได เชน การ

เปดเผยเสื้อคลุม ซึ่งประการเชนน้ีถือวาอนุโลมให  

 

ดานท่ีหน่ึง เคร่ืองประดับท่ีเปดเผย 

 

ตอไปน้ี ขาพเจาจะกลาวถึงเครื่องประดับที่เปดเผยซึ่ง

แบงไดดังนี้ 
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ชนิดท่ี 1 การเปดใบหนาและฝามือ  

โดยที่นักวิชาการ(ขออัลลอฮฺทรงเมตตาตอพวกเขา) ได

มีความเห็นไมแตกตางกันในเรื่องของการเปดหนาและมือทั้ง

สอง และยังมีผูคนอีกจํานวนมากที่ไมรูในปญหานี้ และยังมี

ความสับสนอยู ดวยเหตุนี้ จําเปนจะตองใหความกระจางใน

เรื่องความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางนักวิชาการในเรื่องน้ีมา

นําเสนอ ขาพเจาขอกลาวถึงดังตอไปนี้ 

1. สําหรับเร่ืองท่ีขัดแยงก็คือ ใบหนาและมือทั้งสอง แต

สวนอ่ืนๆ นอกจากนั้นไมอนุญาตให ทําการเปดเผยโดย

ความเห็นเอกฉันทจากอุละมาอ เชน สวนที่เปนเทา แขน ผม 

ทั้งหมดลวนแลวเปนสิ่งที่จะตองปกปด โดยไมมีผูใดคัดคานใน

เรื่องนี้ 

2. บรรดานักปราชญเห็นพองตองกันวาจําเปนที่จะตอง

ปดหนาและมือทั้งสอง ในเมื่อมือและใบหนามีเครื่องประดับ 

เชน การทาสีที่ตา ใสทอง ทาเล็บ หรือเพนทสีที่มือ 

3. บรรดานักวิชาการไดเห็นพองตองกันวา จะตองปด

หนาและมือทั้งสอง เมื่อการเปดหนาและมือทั้งสองจะทําใหเกิด

ฟตนะฮฺ(ตนเหตุแหงความไมดีไมงาม) ซึ่งมีนักวิชาการหลายคน
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ที่มีความเห็นวาใบหนาของผูหญิงมิ ใช เอาเราะฮฺ  แต ใน

ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความเห็นวาเปนเรื่องจําเปนที่ผูหญิง

จะตองปดหนา(แมวามันจะไมใชเอาเราะฮฺ) ทั้งนี้เพื่อปองกัน

ความไมดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับเธอ  

 เมื่อเปนเชนน้ัน การเปดใบหนาของหญิงจํานวนมาก

ในปจจุบันจึงเปนเรื่องที่ตองหาม โดยมติของบรรดานักปราชญ 

เนื่องจากสภาพของนางน้ัน เปดต้ังแตชายผมบนศีรษะของนาง 

หรือนางนั้นไดตกแตงบนใบหนาของนางหรือมือของนาง เชน

การทาเล็บดวยสีแดง และการขจัดขนบนใบหนา หรือสวมใส

แหวนท่ีมือของนาง  

ดังน้ัน จุดขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางนักวิชาการ ก็คือ มือ

และใบหนาขณะที่ยังไมไดเสริมแตงเทานั้น หรือเมื่อเปดแลว

ไมไดกอใหเกิดสิ่งที่ไมดีท้ังหลายแกนาง จะเห็นไดวาจุดนี้บรรดา

นักวิชาการมีความเห็นออกเปนสองฝายคือ ฝายที่วาการปด

หนานั้นเปนสิ่งจําเปนท่ีตองปฏิบัติ และฝายท่ีวาการปดหนาเปน

เรื่องสงเสริมใหทํา แตถาไมปดก็ไมเปนบาปแตอยางใด  

บรรดานักปราชญท่ีมีทัศนะวาใบหนาของผูหญิงเปน

เอาเราะฮฺ ก็จะเห็นวาการปดหนาเปนสิ่งจําเปน สวนทานใดที่มี
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ทัศนะวาใบหนาของผูหญิงไมไดเปนเอาเราะฮฺก็จะเห็นวาการ

ปดหนาเปนเรื่องสงเสริมใหทํา ถาไมปดก็ไมเปนบาปแตอยางใด  

แตไมมีปรากฏในหมูนักวิชาการวา ผูหญิงจําเปนตอง

เปดหนา หรือการเปดหนานั้นดีกวาการปดหนา นอกจากผูที่มี

ความประสงครายและหัวใจของเขาเปนโรคเกลียดชังตออิสลาม 

เหลานักวิชาการ เมื่อพวกเขาไดทําการคนควาปญหานี้ 

พวกเขาก็จะคนควาเก่ียวกับเรื่องเอาเราะฮฺของผูหญิง วาใบหนา

ของผูหญิงเปนเอาเราะฮฺหรือไม หรือพูดในอีกแงหนึ่งก็คือ เมื่อ

ผูหญิงเปดหนาน้ัน เธอจะมีความผิดหรือไมอยางไร?  

ประเด็นการปดหนาน้ัน นักวิชาการผูที่ใหทัศนะวา

ใบหนาของผูหญิงไมไดเปนเอาเราะฮฺตางเห็นพองตองกันวา 

เปนสิ่งที่สงเสริมใหกระทํา (ไมวาญิบ)  

และในบรรดานักปราชญท่ีมีทัศนะวา ใบหนาของ

ผูหญิงไมถือวาเปนเอาเราะฮฺ ก็คือทานเชค อัล-อัลบานีย (ขอ

ใหอัลลอฮฺเมตตาตอทาน) แตวาทานน้ันยังสงเสริมและเชิญชวน

ผูหญิงใหทําการปกปดใบหนาเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทาง

ของสุนนะฮฺ จนกระท่ัง ทานไดกลาวไวในหนังสือของทาน ซึ่งมี

ชื่อวา “ญิลบาบุล มัรอาติล มุสลิมะฮฺ” ทานไดพูดไววา  
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“และแทจริงขาพเจาไดรับทราบวา แทจริงหนังสือของ

ขาพเจาสงผลที่ดีตอบรรดาผูหญิงที่ศรัทธาและบรรดาภรรยาที่ดี

ทั้งหลาย โดยที่มีผูหญิงจํานวนมากไดตอบรับเงื่อนไขท่ีจําเปน

ของการสวมใสเสื้อคลุมท่ีหลวมๆ ท่ีถูกกลาวถึงไวในหนังสือเลม

นี้ และมีบางคนในหมูพวกนางก็รีบเรงในการปกปดใบหนา

เชนกัน เมื่อนางไดรูวาการปกปดใบหนานั้นเปนเรื่องที่ดีงาม 

และเปนการแสดงถึงมารยาทท่ีสมบูรณ และยังเปนการปฏิบัติ

ตามบรรดาผูหญิงที่มีความประเสริฐจากบรรดาชนรุนกอนที่อยู

ในแนวทางที่ดี ซึ่งพวกเขาเหลาน้ันหมายรวมถึงบรรดามารดา

ของบรรดาผูศรัทธาท้ังหมดดวย (บรรดาภรรยาของทานนบี)”  

 การที่ขาพเจา(ผูเขียน)ไดนําคําพูดของเชคมาอาง ก็

เพื่อแยกแยะระหวางคําพูดของบรรดาปวงปราชญท่ีไดใหทัศนะ

วาใบหนาของผูหญิงไมไดเปนเอาเราะฮฺ กับคําพูดของพวกที่

เรียกรองไปสูความชั่วรายตกตํ่าทางศีลธรรม เนื่องจากบรรดา

ปวงปราชญนั้นไมมีใครจากพวกเขาท่ีเรียกรองใหผูหญิงเปด

ใบหนาของนางเลย แตวา อยางนอยพวกเขาก็ใหทัศนะวาการ

ปดหนาเปนสิ่งที่ดีกวา ซึ่งแตกตางกับผูที่เรียกรองสูความชั่วราย

ซึ่งพวกเขาไดเรียกรองเชิญชวนผูหญิงใหทําการเปดใบหนา และ
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การที่ผูหญิงปกปดใบหนามันไดสรางความเดือดรอนใหแกพวก

เขามากนักกระนั้นหรือ?  

แทจริง นี่เปนคําถามที่เราตองการคําตอบ เราขอวิงวอน

ตออัลลอฮฺผูทรงอารีใหปกปองรักษาผูหญิงของบรรดามุสลิม

จากเลหเหลี่ยมของผูท่ีมีใจอิจฉาริษยา และไมประสงคดีตอ

อิสลามดวยเถิด 

ขาพเจาขอวกกลับไปสูเรื่องมีความขัดแยงในเรื่องของ

การเปดหนาของผูหญิง และมือท้ังสองของนางอีกครั้งวา มัน

เปนเรื่องที่จําเปนหรือเปนเรื่องที่สงเสริมใหกระทํา ?  

ทัศนะ ที่ มี น้ํ าหนั กจ าก ทัศนะ ทั้ ง สองของ บรรดา

นักปราชญ ก็คือ ทัศนะที่บอกวาการปดหนาและมือทั้งสองของ

นางเมื่ออยูตอหนาผูชายท่ีอนุญาตใหแตงงานกับเธอไดน้ันเปน

เรื่องที่จําเปน และหลักฐานในเรื่องดังกลาวนี้มีอยูมากมาย 

ขาพเจาจะนําเสนอบางสวนดังตอไปนี้:  

หลักฐานท่ี 1 อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  

ُقل﴿ َ�ِٰت   ََ َِ نۡ   َ�ۡغُضۡضنَ   ّلِۡلُمۡؤ َِِٰهنّ   َِ ََ ۡۡ َ
َ�ۡحَفۡظنَ   َ نّ   ََ ُُ ََ َ َُ ُُ   �َ  ُ�ۡبِدينَ   ََ

نّ  ُُ ََ ا ِِّ�  زِ�ََ ََ  ََ َُ ۖ  َظ ا َُ ۡ�َۡ�ِۡ�نَ  َِۡن َِهِنّ  ََ ُُم ِِ  ٰ ُِّنۖ  َ�َ ِ ُيو�  ]  ٣١: مَةر[ ﴾ َُ
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ความวา “จงกลาวเถิดมูหัมมัดแกบรรดาหญิงที่ศรัทธา ใหพวก

เธอลดสายตาของพวกนาง และใหพวกนางใหรักษาอวัยวะเพศ

ของพวกนาง และพวกนางอยาไดพึงเปดเผยเครื่องประดับของ

พวกนาง เวนแตสิ่งที่เผยอยู และใหพวกนางปดผาคลุมของพวก

นางลงมาถึงหนาอกของพวกนาง”  (อัน-นูรฺ 31) 

 

อัลลอฮฺผูทรงสูงสงไดตรัสไววา “และพวกนางอยาไดพึง

เปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง” ซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย 

สิ่งประดับที่มีคาท่ีสุดของผูหญิง คือใบหนาของนาง และเนื่อง

ดวยเหตุดังกลาว สิ่งที่สําคัญท่ีสุดสําหรับผูชายที่จะไปสูขอ

ผูหญิงซึ่งมองกอนก็คือใบหนา  

ในขณะที่บรรดาปวงปราชญไดมีความเห็นตรงกันวา 

ผูหญิงนั้นจะตองปกปดเทาของนางและผมของนาง เมื่ออยูตอ

หนาชายที่อนุญาตใหแตงงานกับนางได ดังน้ัน ระหวางเทาและ

เสนผมกับใบหนาและมือ อะไรมีความสวยงามกวากัน?  ไมตอง

สงสัยเลยวา ใบหนาและมือท้ังสองเปนสิ่งที่มีความสวยงามเปน

อยางมาก และสมควรอยางย่ิงที่จะตองปกปดมากกวา  
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ย่ิงไปกวาน้ัน อัลลอฮฺไดทําใหการกระทืบเทาของผูหญิง

ในขณะที่นางเดินเพื่อที่จะใหผูชายไดยินเสียงสรอยที่ขอเทาของ

นาง ซึ่งถือวาเปนเครื่องประดับที่ตองหาม ดังดํารัสของพระองค

ในทายอายะฮฺวา : 

﴿  �َ ُِنّ  يَۡ�ِۡ�نَ  ََ لِ َُ ۡۡ ا ِ�ُۡعلَمَ  ََِۡ ُِّنۚ  َِن ُ�ۡفِ�َ  ََ ِ  ]  ٣١: مَةر[ ﴾زِ�َََ

ความวา  “และพวกนางอยาไดกระทืบเทาของพวกนาง 

เพื่อที่จะใหรูสิ่งที่พวกนางไดซอนอยูจากเครื่องประดับของพวก

นาง” (อัน-นูรฺ 31)  

 

และการที่ผูหญิงไดเปดใบหนาและมือทั้งสองของนาง 

เมื่ออยูตอหนาผูชายท่ีอนุญาตใหแตงงานกับนางไดนั้น การ

กระทําเชนนั้น ถือวาเปนสิ่งที่รายแรงกวาท่ีผูชายไดยินเสียงของ

สรอยขอเทาท่ีอยูท่ีเทาของนางอีก ดังน้ันการปดหนาและมือทั้ง

สองจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางย่ิง  

 

หลักฐานท่ี 2 หะดีษของทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮฺ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 رْ ملمَ « 
َ
َّ هَ �َ ْشَ تَ مفْ  ْت جَ رَ م خَ ذَ إِ فَ  ةٌ رَ ةْ وَ  ةُ أ    ]رامه ملتمذي[ »انُ َط حْ ا مل
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ความวา “ผูหญิงนั้นก็คือเอาเราะฮฺ(ตองปกปดและเก็บตัว) 

ดังนั้น เมื่อนางออกจากบาน ชัยฏอนก็จะเฝามองตามไปเพื่อ

ลอลวงนาง” (บันทึกโดยอิหมามอัต-ติรมิซีย ดวยสายสืบที่

เศาะฮีหฺ ดู อัล-อิรวาอ 1/303)  

  

(คําวา อิสติชรอฟ ในหะดีษ เดิมทีความหมายของมัน

คือ การเอามือมาปองหนาหรือวางไวบนหนาฝากและแหงน

ขึ้นมามอง ความหมายก็คือ  เมื่อผูหญิงออกจากบานของนาง 

ชัยฏอนก็จะเฝาติดตาม เพื่อตองการท่ีจะลอลวงนางใหนางทํา

ความชั่ว หรือใหนางเปนสาเหตุใหคนอ่ืนทําชั่วเพราะนาง) 

  หะดีษนี้เปนตัวบทชี้ชัดวา แทจริง ทุกสวนของผูหญิง

นั้นเปนเอาเราะฮฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมได

ยกเวนสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากตัวนางเลย 

 

หลักฐานท่ี 3 หะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ในเรื่องที่ทานถูกใสรายโดยท่ีบรรดามุสลิม

ไดกลับจากการทําสงครามกับบนี มุศเฏาะลิก โดยที่บรรดา

มุสลิมไดหยุดพักระหวางทาง แลวทานหญิงอาอิชะฮฺไดออกไป
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ถายทุกข เมื่อเสร็จแลวทานหญิงอาอิชะฮฺกลับมายังกลุมมุสลิม 

ซึ่งในขณะน้ันพวกเขาก็ไดทําการประกาศใหออกเดินทางตอ 

และทานหญิงพบวาสรอยคอของทานน้ันหายไป ทานจึงไดเดิน

กลับไปยังจุดเดิมเพื่อท่ีจะหาสรอยคอ และเมื่อทานไดกลับมาก็

ไมเห็นใครอีกแลว ทานก็ไดนั่งลง ตรงนั้น โดยผูที่ทําการแบก

แทนท่ีนั่งของทานหญิงอาอิชะฮฺนึกวาทานไดเขาไปนั่งอยูในน้ัน

เรียบรอย พวกเขาไมไดมีความรูสึกวาแทนที่นั่งนั้นเบาลง 

เนื่องจากทานหญิงอาอิชะฮฺเองนั้นก็ไมไดหนักมาก  

และดวยความเฉลียวฉลาดของทาน ทานก็นั่งอยู ณ ท่ี

ที่บรรดามุสลิมไดพักระหวางทาง เพื่อวาเมื่อพวกเขาพบวาทาน

น้ันไมอยูในแทนที่นั่ง พวกเขาก็วนกลับมายังจุดเดิม ทานหญิง

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา  “ในขณะที่ฉันน่ังอยู 

ณ ที่ตรงนั้น ฉันรูสึกงวงนอนแลวก็ไดหลับไป และก็มีศ็อฟวาน 

บิน อัล-มุอัฏฏ็อล อัส-สุละมีย อัซ-ซิกวานีย ซึ่งเปนผูท่ีตรวจตรา

ความเรียบรอยในแนวหลังของทหาร แลวเขาก็ไดมาหยุดอยู ณ 

ที่ฉันน่ัง เขาก็เห็นคนนอนอยู แลวเขาก็รูวาเปนฉัน เพราะเขาเคย

เห็นฉันกอนที่จะมีการบัญญัติใหคลุมหิญาบ ฉันไดรูสึกตัว

เน่ืองจากไดยินคําอุทานของเขาเมื่อเขาไดรูวาผูที่นอนอยูนั้นคือ



 

32 

ฉัน ฉันก็เอาผามาปกปด และในบางรายงานวา ฉันไดปดหนา

ของฉันดวยเสื้อคลุมของฉันเพื่อมิใหเขาเห็น” (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรียและมุสลิม)   

ทานศ็อฟวาน บิน อัล-มุอัฏฏอล ไดเห็นเงาดําๆ ของคน 

แลวเขาก็ไดมุงไปหา ปรากฏวาเงาดํานั้นก็คือทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา โดยท่ีนางนอนหลับอยูในสภาพที่เปดหนา

ของนาง ซึ่งศ็อฟวานไดรูวาน่ันคือทานหญิงอาอิชะฮฺ แลวนางก็

ไดต่ืนนอน เนื่องจากคําอุทานของเขาที่กลาววา “ อินนาลิลลาฮฺ 

วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน” ดังนั้น ในคําพูดของทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ที่วา “ดังน้ันเขา(หมายถึงศ็อฟวาน) รูวา

เปนฉันในขณะที่เขาไดเห็นฉัน” นั้น ทําใหทานหลุดพนจากขอ

ครหาดวยเหตุท่ีซอฟวานรูจักทาน ขณะเดียวกันทานเองก็ไมได

นิ่งเฉย ดังนั้นผูใดที่ไดฟงเรื่องนี้ อาจมีคําถามในใจวา ศ็อฟวาน

จะรูจักทานหญิงอาอิชะฮฺไดอยางไร ในเมื่อการปดหนานั้นเปน

เรื่องที่จําเปน แตทานหญิงไดพูดวา “เขาเคยเห็นฉันกอนมีการ

บัญญัติใหคลุมหิญาบ” 

และในคําพูดของนางที่วา “และเขาเคยเห็นฉันกอนมี

การบัญญัติใหทําการคลุมหิญาบ” ถือเปนอีกหลักฐานหนึ่งท่ี
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บงชี้วา การปดหนานั้นถูกบัญญัติใชในโองการที่เก่ียวกับการ

คลุมหิญาบอีกดวย 

หลังจากนั้น ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได

กลาววา “ดังนั้นฉันก็รีบคลุม” และในอีกสายรายงานบอกวา 

“ดังน้ัน ฉันก็รีบปดใบหนาเพื่อมิใหเขาเห็น ดวยกับเสื้อคลุมของ

ฉัน” ในคําพูดของทานหญิงขางตนน้ี เปนหลักฐานที่ชัดเจนย่ิง

นักวาการปดหนาเปนเรื่องจําเปน 

 

หลั ก ฐ า น ท่ี  4 คํ า พู ด ข อ ง ท า น ห ญิ ง อ า อิ ช ะ ฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ท่ีวา “ไดมีกองคาราวานผานมายังพวกเรา 

ในขณะที่พวกเราอยูพรอมกับทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ในสภาพของผูที่ครองอิหฺรอม ดังน้ันเมื่อพวกเขาไดเขา

มาใกลพวกเรา พวกเราไดใชเสื้อคลุมของพวกเราปดใบหนาของ

พวกเราและเมื่อพวกเขาไดผานพวกเราไป พวกเราก็ไดเปดหนา” 

(บันทึกโดยอะหฺมัด, อบู ดาวูด และก็ถือวาเปนรายงานที่ดี)  

 

หลักฐาน ท่ี  5 จ ากท าน อัสม าอ  บิน ติ  อ บี  บักร ฺ

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา นางไดกลาววา “เราเคยปกปดใบหนาของ
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เราจากบรรดาผูชาย และพวกเราเคยหวีผมกอนท่ีจะทําการ

ครองอิหฺรอม” (สายรายงานถูกตอง บันทึกโดยอัล-หากิม และ

ทานไดใหทัศนะวาเปนหะดีษท่ีถูกตอง และทานอิหมามอัซ-ซะ

ฮะบีย ก็เห็นดวยกับทาน)  

อาจจะมีคนบางคนกลาววา : แทจริงตัวบทตางๆ ที่

ปรากฏเก่ียวกับการปกปดใบหนาน้ัน ใชเฉพาะบรรดาภริยาของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และน่ีถือวาเปนสิ่งที่

คลุมเครือเปนอยางมากท่ีแพรหลายในกลุมชนสามัญทั่วไป และ

คําตอบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวมีดังตอไปน้ี  

ประการแรก แทจริง ด้ังเดิมของบทบัญญัติตางๆ ที่

บังคับใชในเรื่องการคลุมหิญาบน้ัน ไดบังคับใชกับผูหญิงทั่วไป 

และก็ไมมีหลักฐานใดๆ มาเอยถึงการบังคับใชเฉพาะภรรยาของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทานั้น 

ประการท่ีสอง แทจริง ไดมีหลักฐานยืนยันจากเหลา

ผูหญิงที่เปนเศาะหาบะฮฺของทานนบีเก่ียวกับการปกปดใบหนา 

ดังมีรายงานจากอัสมาอในหะดีษที่ผานมาวา “พวกเราไดเคย

ปกปดใบหนาของเราจากบรรดาผูชาย” ซึ่งหลักฐานน้ี
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ครอบคลุมผูหญิงทั้งหมด ไมไดเจาะจงเฉพาะภรรยาของทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทานั้น 

ประเภทท่ีสาม แทจริงคําสั่งใหคลุมหิญาบนั้น มี

หลักฐานที่ชัดเจนที่ครอบคลุมผูหญิงที่ศรัทธาท้ังหมด ในดํารัส

ของอัลลอฮฺท่ีวา 

ا  ﴿ َُ �ّ
َ
َ � َٓ   ّ ِِ ّّ َك   ُقل  � َِ ۡزَ�ٰ

َ
َ�َناتَِك   ّ�ِ ََ   ِ � نِ�َ   َسآءِ ََ َِ ُِنّ   ُيۡدِ��َ   �لُۡمۡؤ لَۡي ن  ََ َِ 

ُِّنۚ  ٰبِببِ ََ �   َ�ٰلَِك   ََ ََ ۡد
َ
ن  أ

َ
ۡ�نَ   أ ََ َ�   ُ�ۡع َ�نَ   ُيۡؤَذۡ�َنۗ   َُ ََ   ُ َّ �  � ٗۡ يٗما  َ�ُفو َِ ّۡ  ٥  ﴾ 

 ]  ٥٩: ممحزمب[

ความวา “โอนบีเอย จงกลาวแกบรรดาภริยาของเจา และ

บุตรสาวของเจา และบรรดาหญิงของบรรดาผูศรัทธา ใหพวก

นางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปดตัวของพวกนาง นั่นเปน

การเหมาะสมกวาที่นางจะเปนที่รูจักเพื่อพวกนางจะไมถูก

รบกวน และอัลลอฮฺทรงเปนผูอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” (อัล-อะหฺ

ซาบ 59)  

 

และกอนจะจบเก่ียวกับปญหาน้ี ขาพเจาขอนําเสนอ

ทัศนะของนักวิชาการบางทานเก่ียวกับความจําเปนเก่ียวกับการ
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ปดใบหนาสําหรับผูหญิงตอหนาบรรดาผูชายท่ีไมใชมะหฺร็อม 

ดังนี้ 

 - ทาน อบู บักรฺ อัร-รอซีย อัล-ญัศศอศฺ จากมัซฮับหะ

นะฟย ทานไดเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ ที่ 370 ในตัฟสีรฺของทาน 

ในการอธิบายดํารัสของอัลลอฮฺ ที่วา 

ُِنّ  ۡد�ِ�َ يُ  ﴿ لَۡي ُِّنۚ  َِن ََ ٰبِببِ ََ  ]  ٥٩: ممحزمب[ ﴾ ََ
ความวา “พวกนางจงดึงเสื้อคลุมของนาง มาปดตัวของนาง” 

(อัล-อะหซาบ 59) 

 

ทานอธิบายวา ในโองการนี้เปนหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา 

แทจริงผูหญิงนั้นไดถูกใชใหทําการปดใบหนาของนางจาก

บรรดาผูชายที่อนุญาตใหแตงงานกับนางไดและขณะท่ีพวกนาง

ออกจากบาน การแตงกายมิดชิดยังเปนการปองกันอันตราย

จากบรรดาผูท่ีไมประสงคดีไดอีกดวย” (จากอะหฺกามุลกุรอาน 

3/371)  

- และทานอบู บักรฺ บิน อัล-อะเราะบีย จากมัซฮับ มา

ลิกีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺที่ 543 ทานไดกลาวไวในตัฟสีรฺของ

ทาน ในการอธิบายดํารัสดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  
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ُُموُهنّ  �َذا﴿ ۡۡ ََ َ�ٰٗعا ََ آءِ  َِن لُوُهنّ  َٔ َُۡ�  ََ َۡ َجاٖب�  ََ  ]  ٥٣: ممحزمب[ ﴾ َِ
ความวา “และเมื่อพวกเจาไดขอสิ่งใดจากพวกนาง ก็จงขอพวก

นางจากหลังมาน”  (อัล-อะหซาบ 53)  

 

ทานอธิบายวา “สําหรับผูหญิงนั้น ทุกสวนของนางเปน

เอาเราะฮฺ ทั้งรางกายของนางและเสียงของนาง ดังนั้น จึงไม

อนุญาตใหนางทําการเปดเผยมัน ยกเวนในกรณีที่มีความคับขัน

หรือความจําเปน เชน การเปนพยานใหแกนาง หรือการรักษา

โรครายที่เกิดขึ้นที่รางกายของนาง” (อะหฺกามุลกุรอาน 3/616)  

- ท า น อิ ห ม า ม อัน -น ะ ว ะ วี ย  จ าก มั ซ ฮั บ ช า ฟ อี ย 

(ขออัลลอฮฺทรงเมตตาตอทาน) เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺที่ 676 

ทานไดกลาวไวในอัล-มินฮาจญ ซึ่งถือวาเปนหนังสือที่มี

ความสําคัญเปนอยางย่ิงในมัซฮับชะฟอีย วา “การที่เด็กผูชาย

วัยรุนมองไปยังเอาเราะฮฺของผูหญิงสูงอายุ และเชนเดียวกัน 

การมองใบหนาและฝามือของนาง เปนที่ตองหาม ในกรณีท่ีกลัว

วาจะกอใหเกิดสิ่งที่ไมดี (อัร-ร็อมลียไดกลาวไวในหนังสือ

อธิบายของทานวา เรื่องนี้เปนมติเอกฉันท) เชนเดียวกับในกรณี
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ที่ไมเกรงกลัววาจะเกิดสิ่งไมดี ก็ไมเปนที่อนุญาตใหมองตาม

ทัศนะที่ถูกตอง  

- อิบนุ ชิฮาบุดดีน อัร-ร็อมลีย (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาตอ

ทาน) เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺที่ 1004 ทานไดกลาวไวใน

คําอธิบายของทานสืบเนื่องจากคําพูดของทานอิหมามอัน-นะวะ

วียท่ีไดกลาวมาขางตนวา “และทานอิหมาม (หมายถึงอัน-นะวะ

วีย) ไดชี้แจงวาบรรดานักวิชาการไดมีมติเปนเอกฉันท ในการ

หามมิใหผูหญิงออกจากบานโดยเปดใบหนาของพวกนาง 

เนื่องจากวาการมองนั้นเปนบอเกิดแหงความชั่วราย และยังทํา

ใหเกิดอารมณใคร ... และเมื่อเรื่องดังกลาวเปนที่ตองหามตาม

ทัศนะของนักวิชาการสวนใหญ ดังนั้น การมองไปยังผูหญิงที่ปด

ใบหนาซึ่งไมสามารถเห็นสิ่งใดจากนางนอกจากดวงตาทั้งสอง

และเสื้อคลุมของนางจึงไมเปนท่ีอนุมัติเชนเดียวกัน” (จาก

หนังสือ นิฮายาตุลมุหตาจญ อิลา ชัรหฺ อัล-มินฮาจญ ฟ อัล-ฟก

ฮฺ อะลา มัซฮับ อัช-ชาฟอีย เลม 6 หนา 178-188)  

- และทานอัล-นะสะฟย อัล-หะนาฟย  เสียชีวิตในป

ฮิจญเราะฮฺที่ 701 ทานกลาวไวในการอรรถาธิบายดํารัส

ของอัลลอฮฺท่ีวา 
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ُِنّ  يُۡد�ِ�َ  ﴿ لَۡي ُِّنۚ  َِن ََ ٰبِببِ ََ  ]  ٥٩: ممحزمب[ ﴾ ََ

ความวา “พวกนางจงดึงเสื้อคลุมของนาง มาปดตัวของนาง” 

(อัล-อะหซาบ 59) 

  

ความหมายก็คือ ใหนางเหลาน้ันดึงเสื้อคลุมลงมา

ปกปดใบหนาของพวกนาง และสีขางของพวกนาง (จากหนังสือ

มาดาริก อัต-ตันซีล)  

- ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮ เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ

ที่ 728  ไดกลาวไววา “และที่ผูหญิงเปดใบหนาของพวกนาง ให

ผูชายที่อนุญาตใหแตงงานกับนางไดเห็นนั้น ถือวาไมอนุมัติ 

และมันเปนหนาที่ของผูปกครองตองกําชับใชใหกระทําความดี 

และจะตองยับย้ังการกระทําที่ไมดีอันนั้น และผูใดที่เพิกเฉยใน

เรื่องนี้ เขาก็จะถูกลงโทษ เนื่องจากการท่ีเขาละเลยในการหาม

ปรามในสิ่งท่ีไมดี (จากหนังสือมัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา เลมที่ 24 

หนา 382)  

- และอิบนุ ุซัยย อัล-กัลบีย อัล-มาลิกีย  เสียชีวิตในป

ฮิจญเราะฮฺที่ 741 ทานกลาวไวในการอรรถาธิบายดํารัส

ของอัลลอฮ ฺที่วา  
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ُِنّ  يُۡد�ِ�َ  ﴿ لَۡي ُِّنۚ  َِن ََ ٰبِببِ ََ  ]  ٥٩: ممحزمب[ ﴾ ََ

ความวา “พวกนางจงดึงเสื้อคลุมของนาง มาปดตัวของนาง” 

(อัล-อะหซาบ 59) 

   

ทานอธิบายวา ในอดีตผูหญิงอาหรับน้ันไดเปดใบหนา

ของพวกนาง เหมือนกับที่บรรดาทาสไดทํากัน และในการ

กระทําดังกลาวก็เพื่อเรียกรองความสนใจใหผูชายไดมุงเปา

สายตามายังพวกนาง ดังนั้น อัลลอฮฺจึงไดใชพวกนางดึงเสื้อ

คลุมของพวกนางเพื่อตองการที่จะใหพวกนางปกปดใบหนา” 

(จากหนังสือ อัต-ตัสฮีล ลิ อุลูม อัต-ตันซีล)  

-ทานอิบนุล ก็อยยิม ไดกลาวไวในหนังสือของทานท่ีชื่อ

วา “อิอฺลาม อัล-มุวักกิอีน เลม 2 หนา 80 วา  

เอาเราะฮฺ (สวนที่ตองปกปด) นั้น มีอยู 2 แบบ คือ :  

1. เอาเราะฮฺที่ตองปกปดจากสายตา  

2. เอาเราะฮฺที่ตองปกปดขณะทําการละหมาด  

และสําหรับผูหญิงที่ เปนอิสระ(ไมใชทาส) นั้นนาง

สามารถจะละหมาดพรอมกับการเปดหนาและฝามือทั้งสองได 
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แตไมอนุญาติใหนางออกไปยังตลาดและที่มีผูคนรวมกันมากๆ 

ในสภาพที่เปดหนาและเห็นมือทั้งสองดังกลาว  วัลลอฮุอะอฺลัม  

- ทาน ตะกียุดดีน อัส-สุบกีย อัช-ชาฟอีย เสียชีวิตในป

ฮิจญเราะฮฺที่ 756 กลาววา ทัศนะที่ใกลเคียงการปฏิบัติของ

เหลาเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มากที่สุดคือ ทัศนะที่ถือวาใบหนาและฝามือของผูหญิงนั้นเปน

สิ่งท่ีตองปกปดใหพนจากสายตา (จากหนังสือนิฮายะฮฺ อัล-มุห

ตาจญ)  

-ทานอิบนุ หะญัรฺ เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ ที่ 856 ทาน

ไดกลาวอธิบายหะดีษของทานหญิง อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัล

ฮา ซึ่งอยูในเศาะฮีหฺ อัล-บุคคอรีย โดยที่ทานหญิงอาอิชะฮฺได

กลาวไววา  

“เมื่อโองการนี้ไดถูกประทานลงมา  

ۡ�َۡ�ِۡ�نَ ﴿  َِهِنّ  ََ ُُم ِِ  ٰ ُِّنۖ  َ�َ ِ ُيو�  ]  ٣١: مَةر[ ﴾ َُ

ความวา “ใหพวกนางจงดึงผาคลุมมาปดหนาอกของพวกนาง” 

(อัน-นูรฺ 31) 
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บรรดาผูหญิงทั้งหลายก็เอาผาของพวกนางมาฉีกขอบๆ 

ของผา แลวนํามาปกปดใบหนาของพวกนางดวยผานั้น 
- ทานอัส-สุยูฏีย ขออัลลอฮฺทรงเมตตาตอทาน เสียชีวิต

ในปฮิจญเราะฮฺที่ 911 ทานไดอธิบายดํารัสของอัลลอฮฺท่ีวา 

ُِّنۚ  ﴿ ٰبِببِ ََ ََ َِن  ُِّن  لَۡي ََ  ]  ٥٩: ممحزمب[﴾ يُۡد�َِ� 

ความวา “พวกนางจงดึงเสื้อคลุมของนาง มาปดตัวของนาง” 

(อัล-อะหซาบ 59) 

 

ทานกลาววา นี่คือโองการ ที่เก่ียวกับการ คลุมหิญาบที่

ผูหญิงทั่วไปจําเปนจะตองปกปดศรีษะและใบหนาของพวกนาง 

(จากหนังสือ เอานุล มะอฺบูด เลมที่ 11 หนา 158)  

- ทานอัล-บุฮูตีย อัล-หันบะลีย  เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ

ที่ 1046 ไดกลาวไวในหนังสือ กัชชาฟ อัล-กินาอฺ วา “จําเปนแก

ผูหญิงท่ีเปนอิสระและบรรลุศาสนภาวะแลวตองปกปดมือทั้ง

สองและใบหนาของนางจากสายตา  นอกเวลาละหมาด

เชนเดียวกับสวนอ่ืนๆ ของรางกาย”  
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และอีกมากมายจากบรรดานักวิชาการ ถาหากวา

ขาพเจาไมเกรงวามันจะยาว ก็จะนําคําพูดของพวกเขามากลาว

ไว ณ ที่น้ีอีก 

และมีนักวิชาการอีกมากที่มีทัศนะเปนเชนนี้ อาทิเชน 

ทานเชคอับดุรเราะหมาน บิน สะอฺดีย, เชคมูหัมมัด บิน อิบรอ

ฮีม อาล อัช-เชค, ทานมูหัมมัด อัล-อะมีน อัช-ชันกีฏีย, ทานเชค

อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ, ทานเชคอบูบักรฺ อัล-ญะ

ซาอิรีย, ทานเชคมูหัมมัด บิน อุษัยมีน, ทานเชคอับดุลลอฮฺ บิน 

ญิบรีน, ทานเชคศอลิหฺ อัล-เฟาซาน และเชคบักรฺ บิน อับดุลลอ

ฮฺ อบู ซัยดฺ ขออัลลอฮฺไดทรงเมตตาตอพวกเขาและขอใหอัลลอฮฺ

ไดทรงปกปองผูที่มีชีวิตอยูจากพวกเขาและคนอ่ืนๆ   

 ที่ขาพเจาขอนํามา ณ ที่นี้ เปนคําพูดของทานเชคมูหัม

มัด บิน อุษัยมีน ขออัลลอฮฺไดทรงเมตตาตอทาน หลังจากที่ทาน

ได ยืนยันวาการปดหนาและมือท้ังสองของผูหญิงนั้นเปน

สิ่งจําเปน (วาญิบ) ทานไดกลาววา “ฉันแปลกใจเหลือเกินท่ีมี

คนบางกลุมกลาววา แทจริงผูหญิงนั้นจําเปนแกนางที่จะตอง

ปกปดเทาของนาง แตอนุญาตใหเปดมือท้ังสองของพวกนางได 

อะไรกันแนที่จําเปนจะตองปกปดระหวางเทาและมือท้ังสอง? 
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ไมใชมือท้ังสองดอกหรือที่จําเปนจะตองปกปด? เนื่องจากความ

สวยงามของฝามือและนิ้วมือของผูหญิงและปลายน้ิวของนาง

เปนสิ่งที่มีเสนหนาชื่นชมมากกวาเทาหลายเทานัก  

และฉันแปลกใจเชนกันท่ีมีคนบางกลุมพวกเขากลาววา 

ผูหญิงนั้นจําเปนที่จะตองปกปดเทาทั้งสองของนาง แตอนุญาต

ใหนางเปดใบหนาของนางได ดังน้ันอะไรท่ีสมควรจะตองปกปด

ระหวางใบหนาและเทา ?  

และไมถือวาเปนสิ่งท่ีคานกับสติปญญาดอกหรือ การท่ี

เรากลาววา แทจริงบทบัญญัติอิสลามที่สมบูรณแบบ ซึ่งอัลลอฮฺ

ผูทรงปรีชาญานไดวางบทบัญญัตินี้มาน้ัน จําเปนแกผูหญิง

จะตองปกปดเทา แตขณะเดียวกันก็อนุญาตใหเปดใบหนาของ

นางได?  

คําตอบในเรื่องนี้ คือ ถือวาเปนเรื่องที่คานกัน เนื่องจาก

บรรดาผูชายน้ันมีความผูกพันใฝหาใบหนาของผูหญิง มากกวา

ที่จะผูกพันหรือใฝหากับเทาของนาง” 

ทานเชคอุษัยมีนไดกลาวตอไปวา “ฉันเชื่อเหลือเกินวา

ไมมีใครคนไหนที่รูวาอะไรคือสาเหตุแหงความวุนวายและทําให

บรรดาผูชายนั้นมีความใคร เปนไปไมไดอยางแนนอนที่เขาจะ
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อนุญาตใหผูหญิงเปดหนา แตในขณะเดียวกันเขากลับบอกวา

การปกปดเทาทั้งสองนั้นเปนเรื่องจําเปนและก็ยังพาดพิงเรื่องนี้

ไปยังบทบัญญัติอิสลามที่มีความสมบูรณแบบย่ิงอีกดวย และ

โดยเหตุนี้ขาพเจาไดพบวานักวิชาการรุนหลังๆ จึงไดกลาววา 

บรรดาปวงปราชญไดมีความเห็นตรงกันวา จําเปนที่จะตอง

ปกปดใบหนาของผูหญิง เน่ืองจากใบหนาเปนสาเหตุของความ

วุนวายและอันตรายที่จะเกิดกับผูหญิง ดังที่เจาของหนังสือนัย

ลุลเอาฏอรฺไดระบุไวในหนังสือของทาน ซึ่งรายงานจากอิบนุ รุ

สลาน.. ” (คัดจากหนังสือ ฟะตาวาเก่ียวกับผูหญิงมุสลิมะฮฺ เลม

ที่ 1/403-404)  

 

ชนิดท่ี 2 จากเคร่ืองแตงกายท่ีเปดเผยและเปนท่ีตองหาม 

ก็คือ การใสเสื้อคลุมแคหัวบา 

สําหรับเสื้อคลุมในหมูผูหญิงในปจจุบันมันเปนความ

เจ็บปวดเหลือเกิน ซึ่งเปนธุรกิจคาขายของพอคาที่แขงขันกันใน

การออกแบบเสื้อผาใหมๆอยูตลอด และในบรรดาเสื้อผาที่ยํ่าแย

เหลานั้น ที่มีชื่อเรียกวาเสื้อคลุมไหลหลังจากน้ันไดมีการ

ออกแบบตางๆ มากมาย เชน เสื้อคลุมฝรั่งเศส และเสื้อคลุมโม
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รอคโค เสื้อคลุมท่ีมีหมวก และเสื้อคลุมที่รัดรูป ซึ่งเสื้อผาตางๆ 

เหลาน้ันเปนเสื้อผาท่ีนํามาเพื่อประชันความสวยงามระหวาง

ผูหญิง  

และเสื้อคลุมตางๆ เหลาน้ันถือวาไมอนุญาตใหสวมใส 

เน่ืองจากหนึ่งในเงื่อนไขของการคลุมหิญาบน้ัน๕ฮจะตองไม

เปนการประดับประดาในตัวของมันเอง ดังน้ัน หากหิญาบนั้น

เปนเครื่องประดับเสียเองก็ถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม 

และบรรดาผูชายโดยทั่วไปไดลงความเห็นวา เสื้อคลุม

ประเภทน้ีไดดึงดูดสายตาของผูชาย เนื่องจากความสวยของมัน 

แตมีผูหญิงบางคน – ขอใหอัลลอฮฺทรงชี้แนะแกพวกนาง

เหลาน้ัน –ไดกลาววา “ไมเห็นมีใครหันมามองฉันเลย” แตความ

จริงในเรื่องนี้ผูชายเปนผูตัดสินไมใชผูหญิง 

และขาพเจาไดเคยทําการพิสูจนเก่ียวกับการแตงกาย

ของผูหญิงซึ่งรับขอมูลจากวารสารอัด-ดะอฺวะฮฺ ในเรื่องของการ

ใสเสื้อคลุมของผูหญิง เพื่อทําการโออวดโฉม “เสื้อคลุมที่คลุม

แคหัวไหล” โดยท่ีไดแจกแบบสํารวจใหแกผูหญิงจํานวน 624 

คน คร่ึงหนึ่งแจกใหแกผูหญิงซึ่งพวกเขาใสผาคลุมแคหัวไหล 

และอีกครึ่งแจกใหแกผูหญิงที่คลุมถึงศีรษะ 
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ผลของการสํารวจท่ีแจกใหแกบรรดาผูหญิงที่สวมใส

เสื้อคลุมแคหัวไหลออกมาดังนี้:-  

37 % ใชใสเฉพาะออกตลาดเทานั้น  

60 % สวมใสมันตามกระแสแหงความนิยมตามแฟชั่น

สมัยใหม  

39 % รูสึกกลัวตอบาปเมื่อไดสวมใสมัน  

47 % ผูปกครองพวกนางมีความพอใจในเรื่องนี้ 

และเปนที่นาแปลกใจไปอีกก็คือ จํานวน 35% ที่

ผูปกครองของนางนั้นไดสงเสริมในการแตงตัวดังกลาว จนมี

ผูหญิงบางคนไดกลาววา: ที่พวกเราสวมใสเสื้อผาที่ประเจิด

ประเจอ อันท่ีจริงพวกเราไมตองการเชนนั้นแตมันเปนความ

ประสงคของสามีเราที่อยากใหเราทําเชนน้ัน 

และขาพเจาก็ทราบดี ถึงสภาพตางๆ เหลานั้น มีสามี

จํานวนมากที่ใชภรรยาของเขาใหทําการสวมใสเสื้อคลุมที่คลุม

แคหัวไหล และยังใหภรรยาของเขาถอดถุงมือออก เมื่อนางไดไป

ไหนพรอมกับเขา เพื่อใหนางเปนจุดเดนทามกลางผูคน  

และขาพเจาแปลกใจเหลือเ กินกับการที่พวกเขา

เหลานั้นไมมีความหึงหวงและหวงแหนภรรยาของพวกเขา 
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ขาพเจาไดอานคําพูดที่ทรงคุณคาย่ิงของทานอิบนุลก็อยยิม (ขอ

ใหอัลลอฮฺทรงเมตตาตอทาน) ซึ่งทานไดกลาวไวในหนังสือของ

ทานที่ชื่อวา (อัด-ดาอ วะ อัด-ดะวาอ) โดยมีความวา “แทจริง

การฝาฝนตออัลลอฮฺนั้นจะสงผลใหความหวงแหนออนแอลง แต

เมื่อบาวไดกลับเนื้อกลับตัว และปฏิบัติตัวอยางเครงครัด ความ

หวงแหนของเขาก็จะกลับคืนมา” 

และเปนที่นาสังเกตวา จากผลสํารวจครั้งน้ีมีผูหญิง

จํานวน 86% ไดประสบกับความเดือดรอนอันเนื่องจากการ

แตงตัวที่ไมเรียบรอยของพวกนาง นี่คือคํายืนยันจากดํารัส

ของอัลลอฮฺท่ีวา:  

ا  ﴿ َُ �ّ
َ
َ � َٓ   ّ ِِ ّّ َك   لقُ   � َِ ۡزَ�ٰ

َ
َ�َناتَِك   ّ�ِ �َِسآءِ   ََ نِ�َ   ََ َِ ُِنّ   ُيۡدِ��َ   �لُۡمۡؤ لَۡي ن  ََ َِ 

ُِّنۚ  ٰبِببِ ََ �   َ�ٰلَِك   ََ ََ ۡد
َ
ن  أ

َ
ۡ�نَ   أ ََ َ�   ُ�ۡع َ�نَ   ُيۡؤَذۡ�َنۗ   َُ ََ   ُ َّ �  � ٗۡ يٗما  َ�ُفو َِ ّۡ  ٥  ﴾ 

 ]  ٥٩: ممحزمب[
ความวา “โอนบีเอย จงกลาวแกบรรดาภริยาของเจาและ

บุตรสาวของเจาและบรรดาหญิงของบรรดาผูศรัทธา ใหพวก

นางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปดตัวของพวกนาง นั่นเปน

การเหมาะสมกวาที่นางจะเปนที่รูจักเพื่อพวกนางจะไมถูก
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รบกวน และอัลลอฮฺทรงเปนผูอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” (อัล-อะหฺ

ซาบ 59)  

 

อัลลอฮฺตรัสวา “น่ันเปนการเหมาะสมกวาที่นางจะเปน

ที่รูจัก” จากอายะฮฺนี้เปนการชี้ใหเห็นวา มันเปนการดีกวาที่

ผูหญิงจะไดแสดงออกและใหคนอ่ืนรูจักนางในสภาพที่มีความ

บริสุทธิ์จากความชั่วชา มีความละอาย และการปกปดของนาง 

เพื่อวานางจะไมถูกคุกคามจากคนชั่วและผูชายที่ชอบเก้ียวพา

ราสีทั้งหลาย ซึ่งเปนเรื่องที่พบเจออยูเสมอ  

 

ประเภทท่ี 3 การท่ีผูหญิงออกนอกบานโดยท่ีนางใส

ผลิตภัณฑท่ีมีความหอม 

ขาพเจาจะนําหลักฐาน จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม มายืนยันถึงการหามมิใหใชเครื่องประดับชนิดนี้ 

ดังตอไปนี้  

มีรายงานจาก ซัยนับ ภรรยาของอับดุลลอฮฺ นางได

กลาววา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกพวก

นางวา  
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   ّ م�ُ دَ حْ إِ  ْت دَ هِ شَ  مذَ إِ «
ْ
  ]رامه مستم[» ادً حْ طِ  َّ مُ  �َ َال فَ  دَ جِ سْ مَ مل

ความวา “เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมูพวกเธอ ตองการมายังมัสยิด 

ดังนั้นเธอก็อยาไดใสเครื่องหอม” (บันทึกโดยมุสลิม) 

และทานอิมามมุสลิมไดบันทึกไวเชนกัน จากหะดีษของ

ทานอบี  ฮุ ร็อยเราะฮฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุ  แทจริงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

» 
َ
 رَ ا ممْ مَ ُّ �

َ
  ةٍ أ

َ
َ َال م فَ رً ةْ َبُ  ْت ااَ َا أ  ]رامه مستم[» ةَ رَ مآلخِ  اءَ ََ ا ملعِ نَ عَ مَ  دْ هَ َْ  َ

ความวา “ผูหญิงคนใดไดใสเครื่องหอม ดังนั้นนางอยาไปรวม

ละหมาดอิชาอพรอมกับเรา” (รายงานโดยมุสลิม) 

   

ในเมื่อการไปมัสยิดน้ันยังเปนที่ตองหามแกผูหญิงที่ใส

เครื่องหอม ดังนั้นการไปตลาดมันยอมจะสมควรกวาที่จะหาม

นางมิใหออกไปในสภาพนั้น 

มีรายงานจากทานอบู มูซา อัล-อัชอารีย เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ทานไดกลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาวไววา  

» 
َ
 رَ ا ممْ مَ ُّ �

َ
رامه [» ةٌ حَ م�ِ زَ  ِ�َ ا فَ هَ ْ�ِ رِ   ْ م مِ اْ دُ جِ ِلَ  مٍ ةْ  قَ َعَ  ْت رّ مَ �َ  ْت رَ َط عْ صَ مفْ  ةٍ أ
 ] ملسسائ
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ความวา “ผูหญิงคนใดไดใสเครื่องหอม แลวนางไดเดินผานไป

ยังชนกลุมหนึ่ง เพื่อใหพวกเขาไดกลิ่นหอมของนาง ดังน้ัน นางก็

เปนหญิงท่ีผิดประเวณี”  (รายงานโดย อัน-นะสาอีย และเปนหะ

ดีษที่ดี)  

 

ชนิดท่ี 4 การไมเอาใจใสในเร่ืองของการเปดเอาเราะฮฺ 

เมื่ออยูตอหนาชายท่ีอนุญาตใหแตงงานได 

ในเรื่องนี้มีตัวอยางใหเห็นมากมาย เชน :-  

ตัวอยางท่ีหน่ึง: ผูหญิงบางคนไมไดเอาใจใสในการ

ปกปดมือทั้งสองและเทาทั้งสองของนาง ซึ่งตามคําอธิบายที่

ผานมาขางตนเปนท่ีประจักษแลววา การปกปดมือและเทาทั้ง

สองน้ันเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากหลักฐานโดยรวมของคําพูดของ

ทานนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่วา “ผูหญิงน้ันคือเอา

เราะฮฺ” และหะดีษของอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ทานได

กลาวไววา: ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว

ไววา:  

ِقحَا« 
ْ
ل م َم  َيْة ِه  ْ

َ
ل ِإ  ُ ّّ م نُْرِر  َُ َلْم  ُخحََالَء  َ�ُه  َوْة َجّر  ّم َفتََمَة .    » َمةِ َمْ  

ُ
أ َلْت  : َ�َقا

ََ ِشْبًم«: قَاَل . فََيحَْ  يَْحنَْعَ  ملسسَساُء اُِذيُةلِِهّ   ُ  :  َ�َقالَْت .   »يُرِْخ َِ ِإًذم َ�نَْي
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ْقَدمُمُهّ  
َ
 َيِزْعَن َوتَحْهِ « :  َقاَل .  أ

َ
أخرجه ملتمذي �سند [   » َ�ُ�ِْخحنَُه ِذَرمًع ، ال

 ]ايح 
ความวา “ผูใดปลอยชายผาของเขา เพื่อตองการโออวด อัลลอฮฺ

จะไมมองเขาในวันกิยามะฮฺ” ทานอุมมุ สะละมะฮฺ ไดกลาววา: 

แลวผูหญิงจะทําอยางไรกับชายผาของพวกนาง?. ทานนบีได

กลาววา “ใหพวกนางปลอยเสื้อคลุมของนางใหยาวลงไปอีก

หนึ่งคืบ” แลวอุมมุ สะละมะฮฺไดกลาววา: ถาเทาของนางได

เปดเผย? ทานนบีก็กลาววา: ใหพวกนางปลอยมันใหยาวไปอีก

หน่ึงศอก และไมยาวไปกวาน้ัน” (บันทึกโดยทานอิมามอัต-ติรมิ

ซีย ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ)  

 

แตผูหญิงในยุคปจจุบัน เธอมิไดปลอยชายผาของเสื้อ

คลุมใหยาวเปนคืบและเปนศอก และก็ไมไดปกปดมือท้ังสอง

ของนางดวยเสื้อคลุมนอกจากจํานวนนอยเทานั้น ดังน้ัน สิ่งที่จะ

นํามาปกปดมือและเทาของนางก็คงไมมีอะไรดีไปกวาถุงมือ

และถุงเทาสีดํา  

และขาพเจาก็ทราบดีวา มีผูหญิงจํานวนมากที่ไดเปด

มือและเทาท้ังสองของพวกนาง เมื่ออยูตอหนาชายที่อนุญาตให
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แตงงานกับเธอได ไมวาในเวลาพวกนางจะไปไหนมาไหนหรือ

อยูกับบาน โดยที่พวกนางมิไดมีจุดประสงคเพื่อท่ีจะทําการโอ

อวด หรือดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม แตวาพวกนางทํา

ไปก็เนื่องจากการละเลยไมเอาใจใส ดังน้ัน พวกนางสมควรท่ีจะ

ทราบไววา การละเลยไมเอาใจใสน้ันไมทําใหรอดพนจาก

ความผิดได เพราะวาแทจริงการเปดเผยสวนท่ีไมอนุญาตให

เปดเผยน้ัน เปนเรื่องท่ีตองหาม  

และเมื่อผูหญิงบางคน ไดรับทราบเก่ียวกับหลักการ

ปฏิบัติท่ีเปนบทบัญญัติของศาสนาเก่ียวกับการใสถุงมือและถุง

เทา พวกนางจะรูสึกวามันเปนเรื่องท่ีลําบากแกพวกนางในตอน

แรกๆ แตเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่งก็จะรูสึกวามันเปนเรื่องที่

งายดายสําหรับนาง เหมือนกับการใสเสื้อคลุม และปกปด

ใบหนา โดยที่นางไมอาจละท้ิงมันได  

ตัวอยางท่ีสอง: คือการละเลยไมเอาใจใสในการปด

เอาเราะฮฺแกเด็กผูหญิงตัวเล็กๆ กอนท่ีพวกเขาจะเขาเกณฑ

บังคับในการปฏิบัติศาสนกิจ  

เปนที่ทราบกันดีวา สวนมากของเด็กผูหญิงน้ันจะ

บรรลุศาสนภาวะกอนเด็กผูชาย หรือบางครั้งเด็กผูหญิงจะ
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บรรลุศาสนภาวะ ขณะท่ีอยูในชั้นประถมปท่ีสี่ หรือ หา แตวาพอ

แมยังเห็นวาพวกเขายังเปนเด็กอยู และดวยเหตุนี้ทําใหพอแม 

ผูปกครองละเลยในการที่จะคลุมผาหิญาบใหแกลูกๆ หรือคลุม

ใหแตไมถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนา ดังนั้น สมควรที่

เด็กผูหญิงในวัยน้ีจะตองแตงตัวใหเหมือนหญิงสาวที่บรรลุศา

สนภาวะแลว ดังน้ัน พอแม ผูปกครองท้ังหลายจะตองใหความ

สนใจในเรื่องนี้ และเปนหนาท่ีของพอแมที่จะตองอบรมบุตรสาว

ของพวกเขาใหสวมใสหิญาบต้ังแตเน่ินๆ เพื่อวาพวกเขาจะไดมี

ความเคยชินในเรื่องนี้ 

ตัวอยางท่ีสาม: การละเลยตอการเปดเอาเราะฮฺตอ

หนานายแพทย  

เงื่อนไขสามขอที่อนุญาตใหผูหญิงเปดเผยเอาเราะฮฺ

เมื่ออยูตอหนานายแพทย  

เงื่อนไขที่หนึ่ง: เมื่อไมมีแพทยหญิงในแผนกนั้น แตใน

ปจจุบันมีแพทยหญิงท่ีเชี่ยวในดานตางๆ ที่เก่ียวกับผูหญิง เชน

การคลอดบุตร การรักษาโรคฟน โรคสายตา โรคผิวหนัง ฯลฯ 

อยูมากมาย ดังนั้นเมื่อโรงพยาบาล หรือศูนยบริการสาธารณสุข
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ใดไมมีแพทยหญิงหรือพยาบาลหญิง ก็สามารถหาไดในศูนย

อ่ืนๆ อีก  

เ ป น ที่ ห น า แ ป ล ก ใ จ ท่ี ผู ช า ย จํ า น ว น ม า ก ไ ด ใ ห

ความสําคัญในเรื่องการงาน ธุรกิจ การคาขาย พวกเขาตาง

สืบเสาะสรรหาสิ่งที่ดีกวาเพื่อการงานของเขา แตกลับละเลย

ภรรยา, ลูกสาว, พี่สาว, นองสาวของพวกเขา ทั้งๆ ที่เปนเรื่อง

สําคัญกวาและสมควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสมากกวา ดังน้ัน

จึงเปนหนาท่ีของเขาโดยตรงที่จะตองพยายาม เสาะหาแพทย

หญิงเพื่อทําการรักษาพวกเธอ 

เงื่อนไขที่สอง: มะหร็อมของนางจะตองอยูกับนางดวย 

ดังนั้น เมื่อทําการคนหาแลว ปรากฏวาไมมีแพทยหญิง ก็จําเปน

จะตองมีมะหร็อมอยูพรอมกับนางดวย เมื่อแพทยที่ทําการตรวจ

เปนผูชาย ดังน้ัน การท่ีผูหญิงอยูพรอมกับมะหร็อมของนางนั้น

ถือวา เปนความบริสุทธิ์สําหรับตัวนางเอง และยังเปนการ

ปองกันมิใหเกิดสิ่งที่เลวรายที่มันจะตามมา เพราะการที่ผูชาย

มองไปยังเอาเราะฮฺของผูหญิงนั้นเปนบอเกิดของความชั่วราย

ทั้งหลาย และมะหร็อมถือวาเปนสิ่งที่จะปกปองผูหญิงใหรอด
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พนจากความชั่วรายอันนี้ ดังมีรายงานจาก ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา แทจริง ทานไดกลาวไววา:  

ْتَُةنّ  الَ  « ةٍ  رَُجٌل  ََ
َ
  اِاْمَرأ

ّ
 ]رامه مستم[ » َ�َْرمٍ  ُذا َاَمَعَها إِال

ความวา “อยาใหผูชายไดอยูสองตอสองกับผูหญิงนอกจากมี

มะหฺร็อมของนางรวมอยูดวย” (บันทึกโดยมุสลิม จากหะดีษ

ของอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา)  

 

เงื่อนไขที่สาม: เปดเผยเอาเราะฮฺเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

เชน เมื่อประสบโรคท่ีเทาก็ใหเปดแคเทาเทานั้น และเมื่อเปนโรค

ที่หูก็ใหเปดแคหูเทาน้ัน ไมอนุญาตใหเปดเผยใบหนา เปนเรื่องที่

นาเศราเสียใจเปนอยางย่ิง ที่มีผูหญิงจํานวนมากไดเปดใบหนา

ของพวกนางใหแกนายแพทย จะเปนดวยเหตุผลใดก็ตาม 

หรือไมมีสาเหตุ การกระทําเชนนั้นถือวาเปนผิดพลาดอยางมาก

ท่ีจําเปนจะตองทําความเขาใจ เชนเดียวกันมีผูชายบางกลุมได

ละเลยในเรื่องน้ีโดยปลอยใหภรรยาของเขาอยู กับบรรดา

นายแพทยเพียงลําพัง สวนตัวเขารออยูขางนอก 

และถือเปนความผิดพลาดอยางใหญหลวงที่ผูชายบาง

คนไดปลอยใหภรรยาของเขาอยูกับนายแพทย ท่ีรักษาโรค
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เก่ียวกับผูหญิง และเก่ียวกับการคลอดบุตร โดยที่นายแพทยได

เปดอวัยวะท่ีพึงสงวนของนาง -โออัลลอฮฺ! โปรดใหพวกเรารอด

พนจากสิ่งไมดีเหลานี้ดวยเถิด -  

และเชนเดียวกัน ถือเปนความนาเกลียดเปนอยางมาก 

ก็คือการที่ไดพานายแพทยมาทําคลอดใหแกผูหญิง หรือตรวจ

โรคใหแกนาง เราอนุญาตใหชายแปลกหนามองไปยังเอาเราะฮฺ

ผูหญิงของเราไดอยางไร ? โดยเฉพาะขณะที่นางไมสบาย ทั้งๆ 

ที่นางเติบโตมาทามกลางความเรียบรอยและและการปกปดที่

มิดชิดตามบัญญัติแหงอิสลาม  

 

 

ดานท่ีสอง เคร่ืองประดับแบบท่ีไมเปดเผย 

 

ดานที่สอง : เก่ียวกับเครื่องประดับท่ีพึงระวังเมื่ออยูตอ

หนาชายที่อนุญาตใหแตงงานกับนางได ก็คือ เครื่องประดับ

แบบท่ีไมเปดเผย  

ดังดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

﴿ �َ ُِنّ  يَۡ�ِۡ�نَ  ََ لِ َُ ۡۡ ا ِ�ُۡعلَمَ  ََِۡ ُِّنۚ  َِن ُ�ۡفِ�َ  ََ ِ  ]  ٣١: مَةر[ ﴾ زِ�َََ
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ความวา “และพวกนางอยาไดกระทืบเทาของพวกนางเพื่อให

ผูอ่ืนไดรูเครื่องประดับของพวกนางที่ไดปกปดไว” (อัน-นูรฺ 31)  

 

และผูหญิงในยุคที่งมงายกอนอิสลามในสมัยญาฮิลี

ยะฮฺ  นางจะสวมกําไลเทาไวขางในเสื้อคลุมท่ียาวของพวกนาง 

ดังน้ันเมื่อนางไดเดินผานผูชาย นางก็จะกระทืบเทาของนาง

ขณะท่ีเดิน จนกระท่ังเสียงกําไลที่ขอเทาดังออกมาเพื่อใหบรรดา

ผูชายนั้นรูวานางนั้นไดใสกําไลเปนเครื่องประดับ ดังน้ัน อัลลอฮฺ

ก็ไดเปดเผยสิ่งท่ีจิตใจของนางไดซอนไว และพระองคไดทรง

หามการกระทําดังกลาว 

โอ ! พี่สาว และนองสาวท่ีรักทั้งหลาย โปรดพิจารณา

ประการตอไปนี้ 

ระหวาง การที่ผูหญิงคนหน่ึงกระทืบเทากับการที่ผูหญิง

อีกคนหน่ึงไดปลอยกางเกงของนางออกมานอกเสื้อคลุม 

อยางไหนที่ถือวาเปนการโชวเครื่องประดับมากกวากัน ?  

และการท่ีผูหญิงคนหน่ึงไดกระทืบเทา และผูหญิงอีก

คนหนึ่งไดถลกกระโปรงของพวกนางขณะลงจากรถหรือขึ้นรถ
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ของนางหรือขณะที่เดินอยูในหางสรรพสินคา อยางไหนถือวา

เปนการโชวเครื่องประดับมากกวากัน?  

และการท่ีผูหญิงคนหนึ่งไดกระทืบเทาของนาง และการ

ที่ผูหญิงอีกคนหนึ่งไดสะพายกระเปาไวบนบาของนางในขณะที่

เดินอยูในตลาดหรือวานางน้ันใสรองเทาสนสูง และสงเสียงดัง

ขณะท่ีเดิน อยางไหนท่ีถือวาเปนการโชวเครื่องประดับมากกวา

กัน ?  

ไมตองสงสัยเลยวาภาพตางๆ เหลาน้ันรุนแรงและเปนที่

ตองหามย่ิงกวาอดีตหลายเทานัก   
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บทสงทาย 

 

เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ จะเปนรูปธรรมไดน้ันตองอาศัย

ผูหญิงเปนผูรณรงคสงเสริมในเรื่องนี้ดวย จึงจะไดรับ

ความสําเร็จในการแกปญหาเก่ียวกับผูหญิง  

1. มีรายงานจากญะรีร บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ เขาไดกลาววา ครั้งหนึ่ง พวกเราเคยอยูพรอมกับทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในชวงตนๆ ของกลางวัน มี

กลุมชนหนึ่งมาในสภาพไมใสรองเทา เสื้อผาขาดว่ิน โดยพวก

เขาสะพายดาบ คนสวนใหญจากพวกเขาเปนผูที่ขัดสนยากจน

หรือวาทั้งหมดของพวกเขาเปนผูยากจน(จากเผามุฎ็อรฺ) ดังน้ัน 
สีหนาของทานเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เปลี่ยนไป เมื่อไดเห็นพวกเขาอยูในสภาพท่ียากจนเชนนั้น ทาน

ไดเขาในบานหลังจากน้ันก็ไดออกมาแลวไดใชทานบิลาลใหทํา

การเรียกสูการละหมาด(อะซาน) และทําการอิกอมะฮฺแลวทานน

บีไดนําละหมาด หลังจากนั้นก็ไดกลาวเทศนา จนถึงคําพูดของ

ทานที่วา ... ชายคนหน่ึงไดบริจาคเพียงหนึ่งดีนารฺหรือเพียง

หนึ่งดิรฮัม หรือใหบริจาคเสื้อผา หรือขาวสาลีแคเพียงศออฺหนึ่ง 
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หรืออินทผลัมศออฺหน่ึง จนกระทั่งทานไดกลาววา ถึงแม

อินทผลัมแคซีกเดียว เขา(ญะรีร)ไดกลาววา ทันใดนั้น ก็มีชาว

อันศอรฺคนหนึ่งไดนําถุงเงินมาโดยที่เขาเกือบจะถือไมไหวหรือ

ถือไมไหวจริงๆ แลวเขา(ญะรีร)ไดกลาววา หลังจากนั้นผูคนก็ได

ปฏิบัติตาม จนกระท่ังฉันไดเห็นอาหารและเสื้อผาสองกอง และ

ฉันเห็นใบหนาของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เบิกบานขึ้นมา แลวทานก็ไดกลาววา 

ْجُرَها«
َ
ِْفَالِم ُفّنًة َحَسنًَة فَتَُه أ

ْ
ْجُر َمْ  َوِمَل اَِها َ�ْعَدُه ِمْ  َ�ْ�ِ  ،َمْ  َفّ  ِف مْ

َ
َاأ

ءٌ  َشْ ُجةِرِهْم 
ُ
أ ِمْ    ََ نُْق َُ ْن 

َ
َمْ  َف ّ  ، أ َوتَحِْه  َا َكَن  ًَة  ْفَالِم ُفّنًة َفَّس ِ

ْ
مْ ِف 

ءٌ  ،ِاْزُرَها ْاَزمِرِهْم َشْ
َ
ََ ِمْ  أ نُْق َُ ْن 

َ
» َاِاْزُر َمْ  َوِمَل ِاَها ِمْ  َ�ْعِدِه ِمْ  َ�ْ�ِ أ

 ]أخرجه مستم[
ความวา “ผูใดที่ไดปฏิบัติ(ฟนฟู) แนวทาง (แบบอยาง) ที่ดีใน

อิสลาม ดังน้ันเขาก็จะไดผลบุญในเรื่องนั้น และจะไดรับผลบุญ

ของผูปฏิบัติตามแนวทางนั้นหลังจากเขาดวย โดยผลบุญของ

พวกเขาจะไมลดนอยลงแตอยางใด และผูใดที่ไดวางแนวทางที่

ชั่วรายขึ้นในอิสลาม ดังนั้นเขาก็ตองแบกรับความผิดอันนั้น และ

ความผิดของผูที่ไดปฏิบัติตามแนวทางนั้นหลังจากเขา โดยที่
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ความผิดของพวกเขาจะไมลดนอยลงแตอยางใด” (รายงานโดย

มุสลิม) 

 

และหะดีษนี้ ยังชี้ใหเห็นวาการกระทําน้ันมีผลตอจิตใจ

ของผูคนมากกวาคําพูด โดยที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดสงเสริมใหผูคนทําการบริจาคแตไมมีผูใดปฏิบัติ 

จนกระทั่งผูชายชาวอันศอรฺคนหนึ่งไดนําถุงเงินมาบริจาค พวก

เขาจึงปฏิบัติตาม  

ดังน้ัน เรามีความตองการผูหญิงที่เขมแข็งเปนอยางย่ิง 

ท้ังในเรื่องของความศรัทธา บุคลิกภาพของนาง เพื่อนางนั้นจะ

ไดเปนแบบอยางใหกับผูอ่ืน เพราะผูคนท้ังหลายนั้นตางก็มี

ความนิยมชมชอบความดีเปนทุนเดิมอยูแลว แตพวกเขายังขาด

แบบอยางที่ดี เหมือนการเจาของถุงเงิน การปฏิบัติของเขานั้น

สงผลใหเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ถามีผูหญิงละทิ้งการสวมใสเสื้อผาที่ตองหาม และ

กลับมาใสเสื้อผาที่ปกปดศรีษะของนาง พรอมสวมถุงเทาและถุง

มือ เมื่อมีผูหญิงคนหนึ่งไดปฏิบัติตามการกระทําของนาง ไมวา

จะเปนเพื่อนบานของนาง เครือญาติของนาง  บรรดาเพื่อนๆ 
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หรือแมกระทั่งผูคนบนทองถนนท่ีไดเห็นนางไมวาในมัสยิดหรือ

ในมหาวิทยาลัย และผูหญิงทุกๆ คนที่ปฏิบัติตามตอๆ กันไป 

ทั้งหมดท่ีกลาวมานั้น เปนการเพิ่มน้ําหนักความดีของนาง บาง

ทีคนคนหนึ่งไดตายไปแลว แตเขาไดรับผลบุญอยู เนื่องจากเขา

เปนสาเหตุใหผูอ่ืนไดปฏิบัติความดี ชางเปนรางวัลที่นายินดีเปน

อยางย่ิงโอผูศรัทธาทั้งหลาย  

หนังสือเลมเล็กๆ เลมนี้ ขาพเจาต้ังใจจะเชิญชวนครู

ผูหญิงและบรรดานักเรียนในทุกระดับการศึกษา เพราะวาประตู

แหงการเรียกรองสูอัลลอฮฺดวยแบบอยางท่ีดีของนางนั้นกวาง

มาก เพราะนางนั้นไดสอนนักเรียนนับเปนรอยเปนพันคน สิ่งท่ี

นางสมควรตองปฏิบัติก็คือ การแสดงแบบอยางที่ดี ไมวาใน

เรื่องของคําพูด อิริยาบถ การคลุมหิญาบขณะมาโรงเรียน และ

กลับจากโรงเรียน และเปนการดีที่นางจะเพิ่มคําชี้แจง แนะแนว 

อบรมลูกศิษยของนางในบางคาบของการเรียนหรือชวงพัก

ระหวางคาบ  

และในทางกลับกันในหะดีษยังสําทับการเปนตัวอยางท่ี

ไมดีอีกดวยดังที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาวไววา “และผูใดที่ไดวางแนวทางที่ชั่วรายขึ้นในอิสลาม 
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ดังน้ันเขาก็ตองแบกรับความผิดอันนั้น และความผิดของผูที่ได

ปฏิบัติตามแนวทางนั้นหลังจากเขา โดยท่ีความผิดของพวกเขา

จะไมลดนอยลงแตอยางใด” 

และในหนังสือเลมนี้ ขาพเจายังไดต้ังใจท่ีจะเรียกรอง

เชิญชวนบรรดาพอคาที่ขายเสื้อผาของผูหญิง ซึ่งเปนเสื้อผาของ

ผูท่ีประเจิดประเจอ ดังนั้น การท่ีผูหญิงสวมใสเสื้อผาท่ีผิด

หลักการศาสนา ความผิดของนางก็จะไดรับกับผูท่ีขายดวย  

ทานจงพิจารณาถึงสิ่งท่ีทานไดขายเสื้อผาเหลาน้ันใหแกบรรดา

ผูหญิง เงินทองที่ทานไดนํามาเลี้ยงดูและใหอาหารแกลูกๆ ของ

ทานนั้น ถือวาเปนสิ่งท่ีหะรอม เทานี้ก็เปนการเพียงพอแลวท่ี

ทานตองละทิ้งการกระทําอยางนั้น  

พี่นองพอคาท่ีมีเกียรติ น่ีคือการตักเตือนที่บริสุทธิ์ใจ

อยางย่ิง ทานจงกลับตัวมุงสูอัลลอฮฺอยางจริงจังเถิด ทานจง

รําลึกถึงดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

ن﴿ ََ َّقِ   ََ �َ   َ َّ ۥ  َعلَ�ۡ   � ُ ا  َّ َٗ ََ ُزۡقهُ   ٢  َ�ۡ َۡ �َ نۡ   ََ ۡيُث   َِ تَِسُبۚ   َ�   ََ ۡ�َ  ﴾ 
 ]  ٣-٢: ملطالق[
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ความวา “และผูใดไดยําเกรงตออัลลอฮฺ พระองคก็จะให

ทางออกแกเขาและจะใหปจจัยยังชีพแกเขา โดยที่เขาไมอาจ

คาดคิด” (อัฏ-เฏาะลาก 2-3)  

 

และในหะดีษน้ี ยังเปนการเรียกรองและคาดโทษเอาไว

สําหรับผูนําครอบครัว สําหรับผูท่ีเปนพอและสามี เพราะวา 

วารสาร มวนเทป ทีวี เครื่องเลนวีดีโอ จานดาวเทียม และสื่อ

บันเทิงตางๆ ที่ทานไดนําไปอยูในบานของทาน และมีการดูใน

สิ่งที่ตองหามเชน รูปภาพของผูหญิงหรือฟงในสิ่งท่ีตองหามเชน 

เสียงเพลง ดังนั้น เมื่อสมาชิกของครอบครัวของทานหรือแขกผู

มาเยือนไดรับชมหรือรับฟงในสิ่งดังกลาว ทานจะตองแบกรับ

ความผิดของพวกเขาเหลาน้ันดวย หรือบางครั้งผูนําครอบครัว

ไดเสียชีวิตลง เขายังตองแบกความผิดของสมาชิกครอบครัว

ของเขาในหลุมฝงศพอีกดวยตราบใดท่ีพวกเขาไดชมหรือไดฟง

ในสิ่งท่ีหะรอม  

และเชนเดียวกัน สภาพของผูท่ีใชใหคนในครอบครัว

ของเขาเปดหนา ถอดถุงมือและใชใหสวมเสื้อผาที่ประเจิด
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ประเจอ ทั้งหมดที่กลาวมานั้น เขาจะตองแบกรับความผิด

เหลาน้ันทั้งสิ้น  

 

2. ในจํานวนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหสามารถหลุดพน

จากความบกพรองในเรื่องของการสวมใสเสื้อผาและการคลุม

หิญาบ ก็คือ การแกไขโดยการอบรมดวยจริยธรรมอิสลาม ให

รูจักความละอาย และใหสวมเสื้อผาท่ีมิดชิดต้ังแตเด็กๆ และ

อบรมเด็กใหมีความภาคภูมิใจในเรื่องดังกลาว ดังน้ัน แนนอน

เด็กๆ จะเติบโตขึ้นมาตามที่ เขาไดรับการอบรมดวยความ

ประสงคของอัลลอฮฺ  

แตผูคนในปจจุบัน พวกเขากลับเดินสวนทางวิธีขางตน 

โดยไมมีความรูสึกใดๆ ในเรื่องนั้น ขาพเจาขอยกตัวอยางใน

เรื่องดังกลาว ทานจงพิจารณาดูเสื้อผาของเด็กผูชายอายุ

ระหวาง 5-6 ขวบ ทานจะพบวาเสื้อของเขาน้ันท้ังใหญและยาว

จนเลยตาตุม และเมื่อมีการเตือนอยาใหทําเชนน้ันเพื่อวาใหเขา

ไดเติบโตขึ้นมาทามกลางแบบอยางของทานนบี กลับไดรับ

คําตอบจากผูเปนแมวา มันไมเขากับกระแสสังคม หรือไมก็พูด
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วา อีก 2-3 เดือนเขาก็จะโตและสูงกวานี้ และทานจะพบคําแก

ตัวและขออางตางๆ นานาจากผูปกครองของเด็ก  

ในทางกลับกัน ทานจะพบวาพี่สาวหรือนองสาวของ

เด็กผูชายคนนั้นที่อายุตางกันแค 1 ป หรือ 2 ป กลับใสเสื้อผาท่ี

ไมมีแขน และความยาวของเสื้อผานั้นมีความยาวแคครึ่งหนา

แขงหรือสั้นกวานั้น อะไรคือเหตุผลหลักที่ทําใหเกิดความ

แตกตางอันนี้  

แทจริงผูที่เปนแมจํานวนมาก จะพบวาลูกสาวของพวก

นางท่ีเปนวัยรุนจะด้ือดึงในเรื่องของการแตงกายและการคลุม

หิญาบ สาเหตุสําคัญของเรื่องน้ีคือการอบรมเลี้ยงดูของพอแม  

มีสุภาษิตอาหรับกลาวไววา “ความละอายของเด็กสาว

อยูในหองของนาง” และเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดใหมาคูกับ

ผูหญิง แตการอบรมสั่งสอนน้ันสามารถท่ีจะลบลางความ

ละอายอันน้ีออกไปได ดังน้ัน เมื่อผูใดไดถูกอบรมใหปะปนกับ

ผูชาย ใหสวมกางเกงและนุงสั้น นางก็จะเติบโตมาในสภาพ

ดังกลาว และยากที่จะแกไขได ย่ิงไปกวานั้นผูหญิงบางคนมี

ความละอายที่จะปกปดใบหนาและสวมเสื้อผาที่มิดชิด จงดูเถิด
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วา เรื่องความละอายกลับกลายเปนสิ่งประหลาดตาลปตร

สําหรับเด็กสาวพวกนี้เพราะวิธีการเลี้ยงดูของพอแมไดอยางไร 

 

3. ขอสื่อสารไปยังพอคามุสลิมวา แทจริงแลว มีพอแม

จํานวนมากที่ปวดหัวกับปญหาการแตงกายของลูกสาว เวลาที่

เขาไปหาซื้อเสื้อผาตามรานหรือตลาด ก็มักจะเจอแตพวกเสื้อผา

สั้นๆ หรือไมก็มีรูปภาพและไมเหมาะสม ถามีนักธุรกิจมุสลิมท่ี

สามารถจะชวยแกปญหานี้ได  ดวยการออกแบบเสื้อผาที่

เหมาะสมและมีคุณภาพดี แนนอนวาน่ีคือการคาขายที่เปนการ

ดะอฺวะฮฺ เชิญชวนสูความดีงามอีกทางหนึ่งดวย และเปน

แบบอยางที่จะไดผลบุญตอบแทน ประเด็นนี้ยังเปนเรื่องท่ีนัก

ธุรกิจหลายคนหลงลืมกันอยู 

  

4. ขาพเจาสังเกตผูหญิงบางคน เวลาที่ทานถามนาง

เก่ียวกับบทบัญญัติการชําระทําความสะอาดรางกาย การ

ละหมาด การถือศีลอด หรือการทําหัจญ พวกนางดูเหมือนจะ

ตอบรับอยางแข็งขันที่จะทําอิบาดะฮฺเหลานี้ใหถูกตองและ

สมบูรณ บางครั้งอาจจะถึงขั้นเครงครัดกับคําตอบที่อะลุมอลวย
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ของผูรูที่ตอบคําถามนางดวยซ้ํา แตเมื่อพูดถึงประเด็นหิญาบ 

เสื้อผาการแตงกาย หรือการอยูในรถสองตอสองกับคนขับรถ 

สภาพความเครงครัดของนางกลับเปลี่ยนไปเลย นางจะหาผูรูที่

ใหคําตอบกวางๆ ในการฟตวา และยึดเหนียวแนนกับวินิจฉัย

น้ันๆ ถึงแมวาจะคานกับหลักฐานก็ตาม แทท่ีจริงแลว นี่คือการ

เรียกรองของอารมณใฝตํ่าที่คอยชักชวนสูความเลวทรามน่ันเอง 

 

5. ประการสุดทาย เปนสารแดผูที่ใสเสื้อคลุมประเภท

แฟชั่นมีสีสันลวดลาย และเสื้อผาตองหามทั้งหลาย แดผูที่ถอด

หิญาบเวลาเดินทางออกนอกประเทศ แดแพทยหญิงและนาง

พยาบาลที่ปลอยปะละเลยในการคลุมหิญาบเวลาท่ีอยูใน

โรงพยาบาล แทจริง ขาพเจาขอกลาวเรียกรองพวกนางท้ังหลาย

ใหยําเกรงตออัลลอฮฺ และใหรีบกลับตัวเตาบะฮฺตออัลลอฮฺ กับ

การที่พวกนางใสเสื้อผาที่ไมถูกตองเหลานั้นหรือการที่พวกนาง

ละทิ้งหิญาบที่ถูกตองตามหลักศาสนา เพราะแทจริงแลว การ

เตาบะฮฺน้ันถือเปนอิบาดะฮฺที่ย่ิงใหญและเปนที่รักของอัลลอฮฺ 

ا﴿ َُ �ّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ُنوا ََ ْ  َءا ِ  َِِ�  تُوُ�ٓوا َّ ا تَۡوَ�ةٗ  � ًَ  ]  ٨: ملير�م[ ﴾َُّصو
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ความวา “โอ  บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงเตาบัตกลับตัว

ตออัลลอฮฺ ดวยการกลับตัวอยางจริงจัง” (อัต-ตะหรีม 8)
 

﴿  ْ تُوُ�ٓوا ََ  �َِِ  ِ َّ يّهَ  َ�ِيًعا �
َ
َُِنونَ  َ  ]  ٣١: مَةر[ ﴾ ٣ ُ�ۡفلُِحونَ  لََعّلُ�مۡ  �لُۡمۡؤ

ความวา “และจงเตาบัตตออัลลอฮฺเถิด โอ บรรดาผูศรัทธา

ทั้งหลาย เพื่อวาพวกเจาจะประสบความสําเร็จ” (อัน-นูรฺ 31)
 

َ  ِِنّ ﴿ َّ ٰ�ِ�َ  ُ�ِّب  � َّ ّۡ ُ�ِحّب  � َِِ�نَ  ََ ُّ ََ ََ  ]  ٢٢٢: ماقرة[ ﴾ ٢ �لُۡم

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่เตาบัต และบรรดาผูที่

ชําระลางใหสะอาด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 222)

 

และมีหะดีษเศาะฮีหฺจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  

» ّ ََ  اََخْ�ُ  َخّطاءٌ  آَعمَ  ماِْ   ُُ َّطاِ�
ْ
 ]رامه ملتمذي[ »مّلّةماُةنَ  مْ

ความวา “ลูกหลานอาดัมทุกคนน้ันยอมเปนผูที่พลาดพลั้ง

กระทําผิด และผูกระทําผิดที่ดีที่สุดคือผู ท่ีกลับตัว” (รายงาน

โดยอัต-ติรมิซีย) 
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แทจ ริง  ในจํานวนกฎเกณฑของอัลลอฮฺที่ ไมอาจ

เปลี่ยนแปลงและเปนอ่ืนได คือสิ่ง ท่ีระบุในพระดํารัสของ

พระองคที่วา 

﴿  ٓ ا ََ َ�َٰبُ�م ََ
َ
ِن أ ِصيَبةٖ  َّ يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  َُبَِما َّ

َ
َ  ْ َ�ۡعُفوا ـن ََ  ﴾ ٣ َكثِـ�ٖ  ََ

 ]  ٣٠: ملَةرى[

ความวา “อะไรก็ตามที่ประสบกับพวกเจาไมวาจะเปนเรื่อง

เลวรายใดๆ น่ันยอมมาจากสิ่งที่มือของพวกเจาไขวความา

ทั้งสิ้น และอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยไมเอาความแกพวกเจาอยางมาก

แลว” (อัช-ชูรอ 30)

เพราะฉะน้ัน มนุษยคนหน่ึงอาจจะโดนโรคราย หรือ

ความทุกขใจ หรือความลมเหลวและไมประสบความสําเร็จ อัน

เนื่องมาจากบาปที่เขาทํา 

บรรดาอุละมาอไดแบงความชั่วออกเปนสองอยาง คือ 

ความชั่วของการกระทํา และ ความชั่วของผลแหงการกระทํา  

ความชั่วของการกระทํา ก็คือ สิ่งที่เขาทําในครั้งแรก 

สวนความชั่วของผลแหงการกระทํา ก็คือ ความผิดครั้งที่สอง 

ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ หรือบางทีเขาอาจจะทําความผิดอ่ืนๆ ซึ่ง
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ทั้งหมดถือวาเปนการลงโทษจากอัลลอฮฺเพราะเขาไมไดกลับตัว

เตาบัตตอพระองค 

อิบนุล ก็อยยิม ไดเขียนหนังสือเลมหน่ึงเก่ียวกับโทษอัน

เลวรายของบาป ซึ่งขาพเจาขอเชิญชวนและเสนอใหทุกคนได

อานมัน นั่นคือหนังสือ “อัด-ดาอ วะ อัด-ดะวาอ” (หรือที่รูจักใน

อีกชื่อหนึ่งคือ อัล-ญะวาบ อัล-กาฟ ลิมัน สะอะละ อัน อัด-ดะ

วาอ อัช-ชาฟ) ซึ่งทานอิบนุล ก็อยยิม ไดคัดเอาคําพูดจาก

บรรดาสะลัฟที่บอกวา พวกเขาไดเห็นรองรอยของบาปท่ีพวก

เขาทําในพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงหรือในการแสดงออกของ

บรรดาภรรยาของพวกเขาเอง ทานอิบนุล ก็อยยิม ยังไดหยิบยก

อีกหลายๆ เรื่องที่นาสนใจมากเก่ียวกับบ้ันปลายที่เลวรายใน

ชีวิตอันเนื่องมาจากการทําบาป เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหทรง

ประทานบ้ันปลายที่ดีดวยเถิด 

ดังน้ัน ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในบาน และที่ เกิดขึ้น

ระหวางสามีภรรยา ไมจําเปนวาจะตองเกิดมาจากสาเหตุทาง

วัตถุเทานั้น บางคร้ังมันอาจจะเกิดมาจากบาปที่คนใดคนหนึ่ง
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ทําก็เปนได การที่ภรรยาเกิดอาการไมพอใจสามีในบางครั้ง ก็

อาจจะมีสาเหตุมาจากบาปที่ถูกกระทําขึ้นมานั่นเอง 

พึงจําเถิด โอพี่นองมุสลิมะฮฺทั้งหลาย วาเหลาเศาะหา

บิยาตน้ันไดรีบเรงท่ีจะสนองตอคําเรียกรองอัลกุรอานที่สั่งให

พวกนางคลุมหิญาบ ตามท่ีมีรายงานจากอุมมุ สะละมะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา เมื่ออายะฮฺที่บอกวา “ใหพวกนางใสเสื้อ

คลุมของพวกนางลงมาปกปดตัวพวกนาง” ถูกประทานลงมา 

บรรดาหญิงชาวอันศอรฺก็ไดออกมาประหนึ่งวาบนหัวของพวก

นางทั้งหลายมีนกกาสีดําอยูเพราะพวกนางไดปกปดศรีษะ

เอาไวแลว (บันทึกโดยอบู ดาวูด ดวยรายงานที่ดี) 

พึงจําไวดวยวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาวเตือนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานบอยมากวา “จงระลึก

ถึงความตายใหมากๆ” ทานนบีไดบอกวาจงระลึกใหมาก ซึ่ง

แสดงวาเราไมไดถูกใชใหระลึกความตายแลวก็จบแคนั้น แตยัง

ตองคิดถึงความตายใหมากๆ ดวย เพื่อใหหัวใจไดรับอุทาหรณ

และต่ืนขึ้นมาจากความหลงลืม พวกเธอชอบกระนั้นหรือที่จะ

เสียชีวิตในขณะที่พวกเธอแตงกายไมถูกตอง หรือตายในขณะที่
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ไมไดสวมหิญาบ หรือในขณะที่ละเลยกับหิญาบท่ีถูกตอง ? ถา

เธอตองการสวรรคก็จงรีบเตาบัตตออัลลอฮฺเถิด 

สุดทาย นี่คือคําเชิญชวนเพื่อใหทบทวนและพิจารณา

ใหมเก่ียวกับการแตงกายของผูหญิง ขาพเจาขอวิงวอนตออัลลอ

ฮฺใหทรงแกไขปรับปรุงสภาพของศรัทธาชนหญิงทั้งหลาย ขอ

พระองคประทานใหแกพวกนางซึ่งการปกปด ความบริสุทธิ์จาก

มลทิน ความละอาย และสงวนตนอยางมิดชิด ขออัลลอฮฺ

ประทานอภัยแกพวกเรา เมตตาเรา และรับการเตาบัตของเรา  
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