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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ทรรศนะที่ถูกตองตอบทบญัญัติการคลุมหนา 
 

คําถาม: 
มีหะดีษและอัลกุรอานอายะฮฺใดที่กลาวถึงนิกอบ(ผาคลุมหนา)โดยเฉพาะบาง? 

 
คําตอบ: 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
ทรรศนะที่ถูกตองคือสตรีถูกสั่งใชใหปกปดรางกายทุกสวนรวมทั้งใบหนาและมือ อิ

มามอะหฺมัดกลาววา แมแตเล็บของสตรีก็เปนเอาเราะฮฺ และตรงกับทรรศนะของอิมามมาลิก เราะ
หิมะฮุลลอฮฺ  

ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา ดูเหมือนทรรศนะของอิมามอะหฺ
มัดคือ ทุกสวนของสตรีเปนเอาเราะฮฺ แมแตเล็บของนาง และดังกลาวนี้เปนทรรศนะของอิมามมาลิ
กเชนกัน (มัจญมูอฺ อัลฟะตาวา, 22/110) 

หากพิจารณาทรรศนะตรงขามของผูที่กลาววาการคลุมหนาไมใชขอบังคับ เราจะพบตามที่ 
ชัยคฺ บักรฺ อบู ซัยดฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กลาววา ทรรศนะของผูที่กลาววาการคลุมหนาไมใชขอบังคับ
นั้นตองอยูใน 3 กรณีตอไปนี้ 

1. ส่ิงนี้มีหลักฐานที่เชื่อถือไดและชัดเจน แตถูกยกเลิกโดยอายะฮฺที่บังคับใชใหคลุมหิญาบ 
2. ส่ิงนี้มีหลักฐานที่เชื่อถือไดแตไมชัดเจน และไมใชหลักฐานที่แข็งแรงเมื่อถูกนํามา

เชื่อมโยงกับหลักฐานที่สมบูรณจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺวาใบหนาและฝามือตองถูกปกปด 
3. ส่ิงนี้มีหลักฐานที่ชัดเจน แตไมใชหลักฐานที่เชื่อถือได  
(หิรอซะฮฺ อัลฟะฎีละฮฺ, น.68-69)  

 
หลักฐานเกี่ยวกับการบังคับใชใหคลุมหนาและมือ 
1. อัลลอฮฺตรัสวา 

ْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء الُْمْؤِمِننَي يُْدِغنَي َعلَيِْهنَّ ﴿ 
َ َها اجَّيِبُّ قُل ألِّ فُّ

َ
يَا ك

ن ُفْعَرْفنَ 
َ
َ أ ْد

َ
َن اهللاُ  ِمن َجَالبِيِبِهنَّ َذلَِك أ َ  ﴾َلُفوراً رَِّحيماً  فََال يُؤَْذْفَن َو

 ) ٥٩: األحزاب (
ความวา “โอนบี (มุฮัมมัด) เอย จงกลาวแกบรรดาภรรยาของเจาและ
บุตรสาวของเจา และบรรดาหญิงของบรรดาผูศรัทธา ใหพวกนางดึง
เสื้อคลุมของพวกนางลงมาปดตัวของพวกนาง (ปกปดเรือนรางอยาง
สมบูรณ ยกเวนตาขางหนึ่งหรือสองขางเพื่อใชมอง) นั่นเปนการเหมาะสม
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กวาที่นางจะเปนที่รูจัก (ในสภาพหญิงอิสรชน) เพื่อที่พวกนางจะไมถูก
รบกวน และอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” [อัลอะหฺซาบ 
33:59] 

 
อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา อัลลอฮฺทรงใชใหสตรีปลอยญิลบาบลงมาปก

คลุมใบหนา เพื่อที่วาพวกนางจะเปนที่รูจัก (ในฐานะสตรีที่มีเกียรติ) และไมถูกรบกวนหรือสราง
ความวุนวาย หลักฐานนี้สนับสนุนความเห็นแรก  อุบัยดะฮฺ อัซซัลมานี และคนอื่นๆ ชี้แจงวา สตรี
คลุมญิลบาบตั้งแตสวนบนสุดของศีรษะลงมา โดยไมสามารถมองเห็นสิ่งใดไดเวนแตดวงตาทําให
นางสามารถเห็นเสนทางที่กําลังเดินทางไปได  ส่ิงที่พิสูจนไดในหลักฐานเศาะฮีหฺคือ สตรีที่อยูใน
สภาพครองอิหฺรอมถูกหามไมใหสวมนิกอบและถุงมือ นี่เปนการบอกวานิกอบและถุงมือเปนที่รูจัก
กันดีในหมูสตรีที่ไมไดครองอิหฺรอม ซึ่งพวกนางปดใบหนาและมือของพวกนาง” (มัจญมูอฺ อัลฟะตา
วา, 15/371-372)  
 

2. อัลลอฮฺตรัสวา 
بَْصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال ُفبِْديَن ﴿

َ
َوقُل لِّلُْمْؤِمَناِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

بَْن خِبُُمِرِهنَّ بَلَ ُجيُوبِِهنَّ  َرْضِ ْ  )٣١: اجور ( ﴾ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها َو
ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) แกบรรดามุอมินะฮฺ (ผูศรัทธาหญิง) ให
พวกนางลดสายตาของพวกนางลงต่ํา (จากการมองสิ่งตองหาม) และให
พวกนางรักษาทวาร (อวัยวะเพศ) ของพวกนาง (จากการประพฤติผิดทาง
เพศ) และอยาเปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง เวนแตสิ่งที่พึง
เปดเผยได (เชน ตาขางหนึ่งหรือสองขางเพื่อใชมอง เสื้อคลุมขางนอก ถุงมือ) 
และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงุยูบิฮินนะ 
(รางกาย ใบหนา คอ และหนาอกของพวกนาง)” [อันนูร 24:31] 
 
ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ กลาววา จากประโยค “และอยาเปดเผยเครื่องประดับของ

พวกนาง เวนแตสิ่งที่พึงเปดเผยได” อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด กลาววา เครื่องประดับที่เปดเผยได
คือเสื้อผา เพราะคําวา  زينة โดยปกติแลวเปนชื่อเรียกเสื้อผาและเครื่องประดับ ซึ่งเราจะเห็นไดจาก
อายะฮฺที่อัลลอฮฺตรัสวา 

 ) ٣١: األعراف ( ﴾ُخُذواْ ِزينَتَُكمْ ﴿
ความวา “จงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจา (หมายถึงสวมเครื่องนุงหม
ที่สะอาด)” [อัลอะอฺรอฟ 7:31] 
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َم ِزينََة اهللاِ ﴿ ْخَرَج ِلِعبَاِدهِ قُْل َمْن َحرَّ
َ
 ) ٣٢: األعراف ( ﴾ الَّيِتَ أ

ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา ผูใดเลาที่ใหเปนที่ตองหาม ซ่ึงการ
ประดับรางกายจากอัลลอฮฺที่พระองคไดทรงใหมาสําหรับปวงบาวของ
พระองค” [อัลอะอฺรอฟ 7:32] 
 

رُْجِلِهنَّ ﴿
َ
بَْن بِأ ُْعلََم َما خُيِْفنَي ِمن ِزينَِتِهنَّ  َوَال يرَْضِ  ) ٣١: اجور ( ﴾ِ

ความวา “และอยาใหนางกระทืบเทาของพวกนาง เพื่อใหผูอ่ืนรูสิ่งที่
พวกนางควรปกปดในเครื่องประดับของพวกนาง” [อันนูร 24:31] 

 
การกระทืบเทาทําใหทราบวานางสวมกําไลขอเทาและเครื่องประดับอ่ืนๆ  อัลลอฮฺทรงหาม

สตรีเปดเผยเครื่องประดับทุกชนิดยกเวนสิ่งที่เปดเผยได  แตทรงอนุญาตใหเปดเผยเครื่องประดับที่
ปกปดอยูแกมะหฺร็อม  ซึ่งเปนที่ทราบกันวาเครื่องประดับที่เปดเผยโดยทั่วไปสําหรับสตรีคือเสื้อผา  
เพราะสําหรับรางกายนั้นเลือกไดวาจะเปดเผยหรือปกปด ทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวาเครื่องประดับที่
เปดเผยคือเสื้อผา 

อิมามอะหมัด กลาววา เครื่องประดับที่เปดเผยคือเสื้อผา และทุกๆ สวนของสตรีเปนเอา
เราะฮฺ แมแตเล็บของนาง ซึ่งมีรายงานอยูในหะดีษ “สตรีคือเอาเราะฮฺ” หมายรวมทุกสวนของสตรี 
เพราะการปกปดมือขณะละหมาดไมเปนที่นาตําหนิ (มักรูฮฺ) ดังนั้นมือจึงเปนสวนหนึ่งของเอา
เราะฮฺเชนเดียวกับเทา  การเปรียบเทียบดังกลาวบงชี้วาใบหนาเปนก็เอาเราะฮฺ หากแตวานางมี
ความจําเปนตองเปดหนาขณะละหมาด(เพื่อการสุูด)ไมเหมือนกับมือ (ชัรหฺ อัลอุมดะฮฺ, 4/267-
268) 
 

3. รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ  วา “มีผูข่ีพาหนะผานมายังพวกเรา เมื่อพวกเราอยู
กับทานรอซูลุลลอฮฺ  ในสภาพครองอิหฺรอม  เมื่อพวกเขาเขามาใกล เราจะปลอยญิลบาบจาก
ศีรษะลงมาคลุมใบหนา  และเมื่อพวกเขาผานไปแลวเราจึงเปดเผยใบหนาของเรา” (บันทึกโดย อบู
ดาวูด, 1833; อะหฺมัด, 24067; ชัยคฺ อัลอัลบานี กลาวใน ญิลบาบ อัลมัรอะฮฺ อัลมุสลิมะฮฺ (๑๐๗) 
วาเปนสายรายงานที่หะซัน เพราะมีหลายสายรายงานสนับสนุน) 

เปนที่ทราบกันวา สตรีจะไมนําสิ่งใดมาปกปดใบหนาเมื่อครองอิหฺรอม แตทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ  และบรรดาเศาะหาบียะฮฺที่อยูกับนาง ไดปลอยผาลงมาคลุมหนา  เพราะคําสั่งบังคับใช
ใหปกปดใบหนาตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อมนั้น มีน้ําหนักมากกวาคําสั่งหามปกปดใบหนาเมื่อ
ครองอิหฺรอม 
 

4. รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ  กลาววา ขออัลลอฮฺทรงเมตตาสตรีชาวมุฮาญิรีน 
เมื่ออัลลอฮฺประทานอายะฮฺ “และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงคอเสื้อ
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คลุมของพวกนาง” [อันนูร 24:31] พวกนางฉีกผากันเปอนของนางและใชมันคลุมหนาของนาง” 
(บันทึกโดย อัลบุคอรี, 4480) 
 

5. รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ … วา ศ็อฟวาน อิบนุ อัลมุอัฏฏ็อล อัสสุละมี อัซซิก
วานี ตามกองทัพไมทัน  เขาจึงมายังที่ฉันหยุดอยูและเห็นรางที่นอนอยูภายใตผาสีดํา เขาจําไดวา
เปนฉันเพราะเคยเห็นฉันกอนที่หิญาบจะถูกประทานลงมา ฉันตื่นขึ้นเมื่อไดยินเขากลาววา 

ِنَّا ِهللاِ  إِنَّا ْهِ  َو َ
 َراِجُعون إِ

(แทจริงเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแทจริงเราตองกลับคืนสูพระองค) เมื่อเขาเห็น
ฉัน ฉันก็คลุมหนาดวยญิลบาบ  (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 3910; มุสลิม, 2770) 
 

6. รายงานจากอับดุลลอฮฺ วา ทานนบี  กลาววา 
 »الشيطان استرشفها خرجت فإذا  عورة املرأة«

 ความวา “สตรีคือเอาเราะฮฺ และเมื่อนางออกไปขางนอก ชัยฏอนก็จะ
ติดตามนางเพื่อลอลวง” (บันทึกโดยอัตติรมิซี, 1173; อัลอัลบานีกลาวใน
เศาะฮีหฺ อัตติรมิซี (936) วา เปนหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
กรุณาอานคําถามหมายเลข 21134 มีขอมูลจํานวนมากเกี่ยวกับหิญาบ 
และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 

 
 

ที่มา เวบ็ islamqa.com ฟตวาหมายเลข  21536   


