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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

เครื่องแตงกายสําหรับผูชาย 
 

คําถาม: 
 ในอัลกุรอานไดมีระบุอยางชัดเจนวามุสลิมะฮฺตองแตงกายอยางไร ไมวาในประเทศมุสลิม
หรือประเทศที่ไมใชมุสลิม ฉันอยากทราบวาชายมุสลิมตองแตงกายอยางไร ทั้งในประเทศมุสลิม
และประเทศไมใชมุสลิม? 
 
คําตอบ: 
 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
 ตอไปนี้คือหลักการแตงกายสําหรับชายมุสลิมโดยสรุป เราวิงวอนตออัลลอฮฺใหมันสมบูรณ
และเกิดประโยชน 

1. หลักการพื้นฐานที่วา ทุกสิ่งที่ถูกสวมใสเปนสิ่งที่หะลาลและอนุมัติ ยกเวนสิ่งที่มีระบุ
วามันหะรอม เชน ผาไหมสําหรับผูชาย เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
“สองสิ่งนี้ (ทองคําและผาไหม) เปนสิ่งตองหามสําหรับผูชายของประชาชาติของฉัน แต
เปนที่อนุมัติสําหรับผูหญิง” (บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ, 3640; อัลอัลบานีถือวาอยูในระดับเศาะฮี
หฺ ใน เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ) และเปนที่ตองหามสวมใสขนสัตวที่ตายแลว (ดวยสาเหตุทาง
ธรรมชาติ) เวนแตวามันถูกฟอกแลว แตสําหรับการสวมเสื้อผาที่ทําจากขนแกะ ขนแพะ และขนอูฐ 
เหลานี้เปนสิ่งบริสุทธิ์ที่ไดรับอนุมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชขนสัตวที่ตายซึ่งถูกฟอก
แลว กรุณาดูในคําถามหมายเลข 1695 และ 9022 

2. ไมอนุญาตใหสวมเสื้อผาที่บางหรือมองเห็นขางใน ซึ่งไมปกปดเอาเราะฮฺ 
3. หามแตงกายเลียนแบบมุชริกีนและกุฟฟาร ดังนั้นจึงไมอนุญาตใหสวมเสื้อผาที่

จําเพาะสําหรับพวกเขา 
รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อัลอาศ กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเห็นอะลียฺสวมเสื้อผาสองชิ้นที่ยอมดวยดอกคําฝอย ทานจึงกลาววา 
“นี่คือเสื้อผาของกุฟฟาร จงอยาใสมัน” (บันทึกโดย มุสลิม, 2077) 

4. หามผูหญิงแตงกายเลียนแบบผูชาย และหามผูชายแตงกายเลียนแบบผูหญิง เพราะ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สาปแชงผูชายที่เลียนแบบผูหญิงและผูหญิงที่
เลียนแบบผูชาย” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5546) 

5. เปนซุนนะฮฺสําหรับมุสลิม ใหเร่ิมสวมเส้ือผาจากขางขวาพรอมกลาว  ِاهللاِ    ِبْسم  (ดวย
พระนามของอัลลอฮฺ) และเริ่มถอดเสื้อผาจากขางซาย 
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รายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
กลาววา “เมื่อพวกทานจะสวมเสื้อผาหรืออาบน้ําละหมาด จงเริ่มตนดวยขางขวา” (บันทึก
โดยอบูดาวูด, 4141; อัลอัลบานีบอกวาอยูในระดับเศาะฮีหฺ ใน เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ, 787) 

6. เปนซุนนะฮฺสําหรับผูที่สวมเสื้อผาใหมใหขอบคุณอัลลอฮฺและกลาวดุอาอฺ 
รายงานจากอบูสะอีด กลาววา เมื่อทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

สวมเสื้อผาชุดใหม ทานจะเอยชื่อของมัน ไมวาจะเปนผาโพกศีรษะ เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อคลุม 
แลวทานจะกลาววา 

َهم لك احلّٰالل ْ َ َ ُمد أنت كسوتنيه ، أسئلك خريه وخريما صنع  ، و أعوذ ُ ْ ُْ َ َ ََ َُ َ َ َِ ُ َ َِ
ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ِ ِ َ َ ْ ُ

ُبك من رشه ورشما صنع  َ َ ِ ُ َ ِّ َِّ ََ ِ ْ ِ َ
ِ 

“โออัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค พระองค
ทรงสวมเสื้อผานี้ใหแกฉัน ฉันขอตอพระองคทรงมอบใหแกฉันซ่ึง
ประโยชนของมันและคุณคาที่มันถูกทักทอ และฉันขอความคุมครอง
ตอพระองคใหพนจากโทษของมันและภัยของสิ่งที่มันถูกทักทอ” (บันทึก
โดย อัตติรมิซี, 1767; อบูดาวูด, 4020; อัลอัลบานีบอกวาอยูในระดับเศาะฮีหฺ 
ใน เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ, 4664) 
 

7. เปนซุนนะฮฺในการระมัดระวังรักษาความสะอาดของเครื่องแตงกายใหดูดี โดย
ปราศจากความหยิ่งยะโสหรือโออวด 

รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
“ผูใดที่ในหัวใจของเขามีความหยิ่งผยองอยูเพียงเมล็ดมัสตาดจะไมไดเขาสวรรค” ชายคน
หนึ่งถามวา “แลวสําหรับชายที่ชอบใหเสื้อผาและรองเทาของเขาดูดีละ” ทานกลาววา “อัลลอฮฺ
ทรงสวยงามและทรงรักความสวยงาม ความหยิ่งผยองนั้นหมายถึงการปฏิเสธความจริง
และการดูถูกผูคน” (บันทึกโดย มุสลิม, 91) 

8. เปนที่สงเสริม (มุสตะหับ) ใหสวมเครื่องแตงกายสีขาว 
 รายงานจาก อิบนุ อับบาส กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

กลาววา “จงสวมเครื่องแตงกายสีขาว เพราะมันดีที่สุดจากบรรดาเครื่องแตงกาย และจง
หอศพคนตายดวยมัน (สีขาว)” (บันทึกโดย อัตติรมิซี, 994 ระดับหะซันเศาะฮีหฺ นี่คือส่ิงที่บรรดา
นักวิชาการบอกวามุสตะหับ และบันทึกโดย อบูดาวูด, 4061; อิบนุมาญะฮฺ, 1472) 

9. หามชายมุสลิมปลอยชายเสื้อผาลงต่ํากวาตาตุม (การกระทําเชนนี้เรียกวา อิสบาล - 
 ขอบเขตชายขอบดานลางของเครื่องแตงกายที่อนุญาตคือใหยาวถึงตาตุม (ِإْسَبال

รายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา “สวนของเสื้อผาที่ตํ่ากวาตาตุมคือไฟนรก” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5450) 

รายงานจากอบูซัร วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “มีคน 3 
จําพวกที่อัลลอฮฺจะไมตรัสดวยในวันแหงการตัดสิน และจะไมทรงมองหรือแกไขพวกเขา 
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และพวกเขาจะไดรับการลงโทษอันเจ็บปวด” ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวซ้ําสามครั้ง อบูซัรจึงกลาววา “พวกเขาตองประสบเคราะหกรรมและความหายนะ พวกเขาคอื
ใคร โอทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม” ทานกลาววา “กลุมหนึ่งคือคนทีป่ลอยให
เสื้อผาของเขายาวลงมาต่ํากวาตาตุม กลุมหนึ่งคือคนที่ชอบลําเลิกและทวงบุญคุณ และ
อีกกลุมหนึ่งคือคนที่ขายสินคาดวยการสาบานเท็จ” (บันทึกโดย มุสลิม, 106) 

10. หามสวมเครื่องแตงกายที่แสดงถึงความหยิ่งยะโส ซึ่งหมายถึงเครื่องแตงกายที่โดด
เดนจากผูอ่ืน เพื่อใหผูคนมองมายังเขาและใหเขาเปนผูโดงดัง 

 มีรายงานวา อิบนุ อุมัร กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
“ใครก็ตามที่สวมเครื่องแตงกายที่แปลกแยกเพื่อใหดูโดดเดนจากคนอื่น(ลิบาส อัชชุฮฺ
เราะฮฺ) อัลลอฮฺจะใหเขาสวมเครื่องแตงกายเชนนั้นในวันแหงการตอบแทน” ในอีกสํานวน
หนึ่ง “...แลวใหมันเปนไฟที่ลุกโชติชวง” และในสํานวนที่สาม “จะใหเขาสวมเครื่องแตงกาย
แหงความต่ําตอย” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 4029; อิบนุมาญะฮฺ, 3606 และ 3607; ชัยคฺ อัลอัลบาน ี
บอกวาอยูในระดับหะซัน ใน เศาะฮีหฺ อัตตัรฆีบ, 2089) 

และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
 
Islamqa.com คําถามหมายเลข 36891 


