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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที่ 133 
ห้ามใส่เสื้อผ้ายาวเลยตาตุ่ม 

 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺพระผู้
อภิบาลแห่งสากลจักรวาล  ขอความสุขความจ าเริญและความ
สันติจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของท่าน  ฉันขอปฏิญาณว่ าไม่
มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  ไม่มีภาคี
ใดๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่า  มุหัมมัดเป็นบ่าว
และศาสนทูตของพระองค์ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

َٰيا  َٰي ۡد   َٰي اَٰي َٰي   َٰي  َٰي ٓيِن  ﴿ ۡلۡد نزَٰي
َٰي
َٰياٗسا  َٰي َٰي ۡد ُك ۡد  أ ۖا  سَٰي ۡد َٰءٓيِن ُك ۡد  يُكوَٰي رٓيِني ِلٓيِن رٓيِن ٗيا َٰيااُك   َٰي ِلٓيِن   َٰي

ٓيِن َٰي   ٱَّتل ۡد َٰي    ٓيِن َٰي   َٰي ۡد     َٰي   ٓيِن   َٰي  َٰي  ٓيِن   ٓيِن ۡد   َٰي    [٢٦: األعراف] ﴾٢٦ يَٰي َّتل َّتل ُك وَٰي   َٰي َٰي َّتل ُك ۡد   ٱَّتل

ความว่า “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย  แท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้ า
ซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งที่อันน่าละอายของพวกเจ้าและ
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เครื่องนุ่งห่มที่ให้ความสวยงาม  และเครื่องนุ่งห่มแห่งความย า
เกรงนั้นคือสิ่งที่ดียิ่ง นั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาโองการ
ของอัลลอฮฺ เพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้ร าลึก” (อัล-อะอฺรอฟ 26) 

เสื้อผ้าอาภรณ์นั้นเป็นนิอฺมัตความโปรดปรานอัน
ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺแก่บ่าวของพระองค์ เพื่อให้พวกเขาใช้ปกปิด
อวัยวะพึงสงวน (เอาเราะฮฺ) และปกป้องพวกเขาจากความร้อน
ความหนาวและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ บทบัญญัติอิสลามระบุ
อย่างละเอียดชัดเจนถึงขอบเขตอวัยวะที่จ าเป็นต้องปกปิด ทั้ง
วิธีการและลักษณะของการสวมใส่ว่าอย่างไรถึงจะเป็นที่อนุมัติ 
หรืออย่างไรเป็นที่ต้องห้าม 

และส่วนหนึ่งจากข้อห้ามเกี่ยวกับการสวมใส่เสื้อผ้าคือ
การสวมใส่กางเกงหรือชุดใดๆส าหรับบุรุษในลักษณะที่ปล่อย
ชายผ้ายาวเลยลงต่ ากว่าตาตุ่ม ท่านอิบนุ อุมัรฺ  เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ا َشيْئًا ُخيَاَلَء لَْى َيَُْظِر » َّ ٌْ َجَر ِيَْ اَيِة، َي ًَ يِْص، َواهِع ًِ اإلِْشبَاُل ِِف اإِلَزاِر َواهَق
َ  اهِْقيَاَيةِ  ْْ ُِ يَ  .«اُ  َِ ْ
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ความว่า “ผู้ใดสวมใส่เสื้อผ้าโดยที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยาวระพื้น
ด้วยความหยิ่งผยองโอหัง ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะไม่ทรงมอง
เขา” (หะดีษหมายเลข 4094) 

ทั้งนี้ มีหะดีษมากมายหลายบทระบุถึงการห้ามปล่อย
ชายเสื้อผ้ายาวเลยตาตุ่ม และล้วนเป็นหะดีษที่มีสายรายงานที่
ถูกต้องบันทึกไว้ในต าราหะดีษต่างๆ โดยมีรายงานบันทึกผ่าน
บรรดาเศาะหาบะฮฺหลายต่อหลายท่าน เช่น อิบนุอับบาส อิบนุ
อุมัร อิบนุมัสอูด อบูฮุร็อยเราะฮฺ อบูสะอีด อัลคุดรีย์ และท่าน
อ่ืนๆ และรายงานเหล่านั้นทั้งหมดก็ล้วนระบุชัดเจนถึงข้อห้าม 
และการเตือนส าทับอย่างรุนแรง ซึ่งแน่นอนว่าการกระท าที่ได้รับ
การเตือนส าทับอย่างรุนแรงว่าเป็นหนทางแห่งไฟนรก หรือความ
พิโรธโกรธเคืองจากอัลลอฮฺ ย่อมเป็นการกระท าอันต้องห้าม 
และเป็นบาปใหญ่ อันเป็นบัญญัติข้อห้ามเด็ดขาดที่มิอาจจะ
เปลี่ยนแปลงหรือลบล้างได้ 

ทั้งนี้ ผู้ที่สวมใส่อาภรณ์โดยปล่อยชายผ้ายาวเลยตาตุ่ม
นั้นถือว่าก าลังกระท าการละเมิดมากมายหลายประการด้วยกัน 
นั่นก็คือ 
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ประการแรก  เป็นการฝ่าฝืนแบบอย่างและค าสั่งใช้
ของท่านเราะสูล ดังมี รายงาน จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่า ว่า 
ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ا اكََن » ًَ ، َف ُِ ، ُثَى  ََِل َلْعبَيْ ُِ ، ُثَى  ََِل ٍِْطِف َشاَقيْ ُِ ٌْ  ََِل َعَضوَِة َشاَقيْ أْزَرُة اُلُْؤِي
ٌْ َذلَِك ِِف اّنَلار ْشَفَن ِي

َ
 .«أ

ความว่า “ขอบเขตเสื้อผ้าของบรรดามุอ์มินชายนั้น ยาวถึงจุดที่
สูงกว่าครึ่งน่องเล็กน้อย หากยาวกว่านั้นก็ให้ถึงครึ่งน่อง หาก
ยาวกว่านั้นก็ให้ถึงตาตุ่ม ส่วนใดที่ยาวเลยลงมาจากส่วน
ดังกล่าวจะอยู่ในไฟนรก” (อะหฺมัด 2/278) 

และในอีกกระแสหนึ่งระบุว่า 

َأيَْت فَاَل َحَ  لِلَِزاِر  ِِف اْلَمْعبَنْيِ »
َ
ْشَفن، فَفْن أ

َ
 .«ففن أَأيَْت فَ 

ความว่า "ถ้าท่านอยากให้ยาวกว่านั้นก็ให้ลงไปอีกนิด แต่ถ้า
อยากให้ยาวกว่านั้น ก็ไม่เป็นท่ีอนุมัติให้สวมใส่ผ้าเลยต่ ากว่า
ตาตุ่ม" (อัตติรมีซียฺ หะดีษหมายเลข 1783) 

ซึ่งตาตุ่มหมายถึง กระดูกที่เด่นชัดขึ้นมาทางด้านข้าง
ของข้อเท้าทั้งสองข้างนั่นเอง 
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ประการที่สอง ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้ายาวเลยตาตุ่มทั้งสอง
ข้าง คือผู้ที่ถูกสาปแช่งอย่างรุนแรง จากหะดีษของท่านอบูฮุร็อย
เราะฮฺเล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ٌَ اإِلَزاِر فَِ  اّنَلارِ » ٌَ الَمْعبَنْيِ ِي ْشَفَن ِي
َ
 .«َيا أ

ความว่า “ผู้ใดที่สวมใส่เสื้อผ้ายาวเลยตาตุ่ม เขานั้นคือผู้ที่อยู่ใน
นรก” (หน้า 1132 หะดีษเลขที่ 5787) 

ประการที่สาม การกระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกหยิ่งผยอง นึกว่าตนเองยิ่งใหญ่สูงส่งเหนือผู้ใด โดย
หลงลืมความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีแก่บ่าวของพระองค์ ทุก
สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่สมควรได้รับความเกลียดชังยิ่ง
จากอัลลอฮฺ ตะอาลา และจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พระองค์
อัลลอฮฺ ตรัสว่า 

َٰي   ٓيِنوَّتل ﴿ ٓيِن ُّب   َٰي   ٱَّتل َّتل   ُك ۡد َٰيااٖل   ُك  ُك رٖل   ُك
 [١٨: هقًان] ﴾  َٰي

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺมิทรงชอบผู้หยิ่งจองหองและผู้คุยโวโอ้
อวด” (ลุกมาน 18) 
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ประการที่สี่ การแต่งกายในลักษณะดังกล่าวถือเป็น
การเลียนแบบสตรี ท่านอิบนุอับบาส ได้กล่าวว่า 

ٌَ الرَِجاِل بِاهنَِصاِء، » نْيَ ِي ِّ تََشبِ ًُ ُِ وََشوََى ال ُل اِ َضََّل اُ َعوَيْ ْْ ٌَ رَُش هََع
ٌَ اهنَِصاِء بِالرَِجالِ  اِت ِي َّ تََشبِ ًُ  .«َوال

ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้
สาปแช่งบุรุษที่ท าตัวเลียนแบบสตรี และสตรีที่ท าตัวเลียนแบบ
บุรุษ” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 5885) 

ประการที่ห้า การใส่เสื้อผ้ายาวระพื้น อาจท าให้เปื้อน
สิ่งสกปรกและนะญิส ซึ่งมุอ์มินนั้นถูกสั่งใช้ให้ออกห่างจากสิ่ง
สกปรกเหล่านั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ٓيِن ۡد   َٰي ٓيِن َٰيااَٰي َٰي ﴿  [٤: اُلدثر] ﴾٤  َٰي َٰي ِّه

ความว่า “และเสื้อผ้าของเจ้า จงท าให้สะอาด” (อัล มุดดัษษิร 4)  

 ท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่ง
ขณะที่เขาก าลังจะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนของเขา และได้สั่งใช้ให้
ชายคนนั้นยกชายผ้าของเขาขึ้น และกล่าวกับเขาว่า “การท า
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เช่นน้ีท าให้เสื้อผ้าของท่านสะอาดมากกว่า และเป็นการ
ย าเกรงต่อพระเจ้าของท่าน” (อัล-บุคอรียฺ  หะดีษเลขที่ 3700) 

 ประการที่หก การท าอิบาดะฮฺอาจจะไม่ถูกตอบรับ ดัง
มีรายงาน ของท่านอิบนุมัสอูดเล่า ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ٌَ اِ ِِفْ ِحنٍّل َوَ  َحَرا ٍ » ُِ ُخيَاَلَء، فَوَيَْس ِي ْشبََن  َِزارَُ  ِِفْ َضاَلثِ
َ
ٌْ أ . «َي

ความว่า “ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้ายาวระพื้นในละหมาดด้วยความ
โอหังนั้น อัลลอฮฺจะไม่ทรงใส่ใจในตัวเขาเลย” (อบูดาวุด หะดีษ
เลขที่ 637)  

ประการที่เจ็ด  การสวมเสื้อผ้ายาวระพื้นนั้นถือเป็น
บาปใหญ่ ท่านอบูซัร ฺอัลฆิฟารีย์ เล่า ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ىُ  َ   ثاََلثَةٌ » ُّ ًُ ْْ َ  اَاُ  يَُ وِ ىْ  َيَُْظرُ  َوَ   ، اهِْقيَاَيةِ  يَ ِّ ْى َعَذاٌب  َوَ    َِ ْ ُّ َ ْى َول ِّ يَُزِّكي
ِ ىٌ 

َ
ا رَُشُْل :   َاَل «أ َِ َ

بُْ َفَقَرأ
َ
ُِ وََشوََى ثاََلَث ِمَراًرا ،  َاَل أ : َذرٍّل  اَاِ َضََّل اَاُ َعوَيْ

ْى يَا رَُشَْل اَاِ ؟  َال َخابُْا ُِ  ٌْ وا ، َي ْصِبُن  :وََخِِسُ ًُ ْ ََانُ  ، ال ًَ ْ ََِفُ   ، َوال ًُ ْ  َوال
ُُ بِاْاَِوِف اهَْ ِذِب   .«ِشوَْعجَ
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ความว่า "ในวันกิยามะฮฺ มีบุคคล 3 จ าพวกที่อัลลอฮฺจะไม่
ทรงสนทนากับพวกเขา  ไม่ทรงมองไปยังพวกเขา ไม่ทรง
ท าให้พวกเขาสะอาดบริสุทธิ์ และพวกเขานั้น จะได้รับการ
ลงโทษ อย่างแสนสาหัส ” ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าว เช่นนี้ 3 ครั้ง อบูซัรจึงกล่าวว่า  “แน่นอนพวกเขา
คือผู้ที่พ่ายแพ้และ ขาดทุนอย่างยิ่ ง พวกเขาคือใครกัน หรือท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ?” ท่านเราะสูลกล่าวตอบว่า “ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้า
ยาว เลยตาตุ่ม  ผู้ที่ มอบสิ่งใดแก่ผู้อื่นแล้วล าเลิกบุญคุณ 
และผู้ที่น าเสนอสินค้าของเขาด้วย ถ้อยค าสาบานท่ีไม่เป็น
ความจริง” (มุสลิม หะดีษหมายเลข 106 ) 

 เชคบักรฺ อบูเซด กล่าวว่า : "ดังนั้น จะเห็นได้ว่าท่านนบี
ได้ห้ามเรื่องดังกล่าวส าหรับบุรุษโดยทั่วไป มิได้เจาะจงถึง
จุดประสงค์ของการสวมใส่ เพราะฉะนั้นถ้าหากเขากระท าด้วย
ความโอหัง ก็ถือเป็นข้อห้ามโดยเอกฉันท์ และหากสวมใส่โดย
ปราศจากความโอหังก็ถือว่าหะรอมเช่นกัน" ดังมีรายงานจาก
ท่านญาบิร เล่า ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าว
ว่า 

ِ يْوَةِ » ًَ ٌَ اْل  .« ِيَاَا َو ِْشبَاَل اإِلَزاِر فَفَِن  ِْشبَاَل اإِْلَزاِر ِي
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ความว่า “ท่านจงพึงระวังการปล่อยชายผ้ายาวระพื้น 
เพราะแท้จริงการปล่อยชายผ้ายาวระพื้นนั้นคือการ
แสดงออกถึงความโอ้อวดโอหัง” (อะหฺมัด 5/64) 

 อัลลอฮฺ ทรงไม่ชอบการโอ้อวดโอหัง และเห็นได้ชัดเจน
อยู่แล้วว่าเสื้อผ้าที่ยาวระพื้นนั้นท าให้ผู้ที่สวมใส่เกิดความรู้สึก
หยิ่งผยอง ถึงแม้ว่าเขาจะมิได้มีเจตนาอย่างนั้นก็ตาม เพราะ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามการกระท า
ดังกล่าวโดยไม่ได้มองถึงเจตนา และท่านนบียังใช้ให้อิบนุอุมัร 
ญาบิร บิน ซุเลม และอัมรฺ อัลอันศอรียฺ ยกชายผ้าของพวกให้
ขึ้นมาจนถึงครึ่งน่อง ซึ่งสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการระบุถึงความโอ้อวด
หยิ่งผยองในหะดีษบางบทนั้นมิใช่เงื่อนไขการห้ามแต่อย่างใด 
แต่เป็นการกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปที่การปล่อยชายผ้าต่ าลง
จากตาตุ่มมักมาควบคู่กับความรู้สึกดังกล่าว ดังค าตรัส
ของอัลลอฮฺ  

جُك رٓيِنكُك ﴿ ئٓيِن ُك ُك ُك  ّلَّتل ِتٓيِن ِفٓيِن حُك ٓ َبَٰي رَٰي  [١٨: اهنصاء ] ﴾ َٰي

ความว่า  “และลูกเลี้ยงของพวกเจ้าที่อยู่ใน บ้านพวกเจ้า ” 
(อัน-นิสาอ์ 23) 
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 แต่ก็มีข้อยกเว้นสามประการดังต่อไปนี:้ 

 ประการแรก ผู้ที่มิได้ต้ังใจให้ชายผ้าของเขายาวลงมา 
ไม่ว่าจะเกิดจากการหลงลืม หรือเป็นเพราะเข้าใจว่าได้ยกขึ้น
แล้ว โดยที่เขาพยายามจะยกให้สูงขึ้นอยู่เสมอ ดังเช่นหะดีษที่
รายงานโดยท่านอบูบักร 

 ประการที่สอง  ผู้ที่ปล่อยชาวผ้ายาวเพราะสาเหตุจาก
โรคที่เท้า ก็ถือเป็นข้อยกเว้นที่เกิดจากความจ าเป็น 

 ประการสุดท้าย สุภาพสตรี เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อนุญาตให้นางใส่ชุดปล่อยชายยาวได้เพื่อ
ปกปิดเท้าทั้งสองข้างของนาง  เพราะเท้าสตรีน้ันถือเป็นเอา
เราะฮฺ 

 และจากที่กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นการชัดเจนแล้วว่าข้อ
ห้ามเกี่ยวกับการปล่อยชายผ้าเลยตาตุ่มนั้นครอบคลุมเฉพาะ
บุรุษเท่านั้น และเป็นการห้ามโดยทั่วไป มิได้เจาะจงถึงเจตนา 
เพราะการปล่อยชายผ้ายาวนั้นถือเป็นการหย่ิงผยองโอหัง และ
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ผู้ที่กระท าดังกล่าวถือเป็นผู้ที่ได้กระท าบาปใหญ่ สมควรได้รับ
การลงโทษจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 


