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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

เครื่องแตงกายของกาฟรที่ตองหามสําหรับมุสลิมนั้นมลัีกษณะอยางไร? 
 

คําถาม: 
ในสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มุสลิมแยกจากกุฟฟารในเรื่องของการ

แตงกายอยางไร? กุฟฟารในมักกะฮฺก็สวมชุดยาวหลวม (ญิลบาบ) เชนเดียวกัน ดังนั้นการสวมชุด
ยาวหลวมนี้จะสามารถเรียกวาเปนการแตงกายแบบอิสลามไดหรือ? 

 
คําตอบ: 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
เครื่องแตงกายเปนความเมตตาประการหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานใหแกปวงบาวของ

พระองค เปนสิ่งปกปดเอาเราะฮฺและปองกันความรอนและความหนาวเย็น อัลลอฮฺทรงประทาน
ความจําเริญนี้แกเหลามนุษย ดังที่พระองคตรัสวา 

َيا بين آدم قد أنزجا عليكم ك(  ِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ َ ًاسا يواري سوءاتكم وريشا َ ً

ِ َِ َْ ُْ ِ َ َ ُ

ِوكاس احكقوى ذلك خري ذلك من آيات اهللا ِ َ ْ ِ َِ َِ َِ ٌَ ْ َ َ َ ْ ُ َ َلعلهم يذكرون َ ُ ََ ْ ُ َ (
   )٢٦: األعراف (

“ลูกหลานอาดัมเอย  แทจริงเราไดใหลงมาแกพวกเจาแลว  ซ่ึง
เครื่องนุงหมที่ปกปดสิ่งอันนาละอายของพวกเจา และเครื่องนุงหมที่ให
ความสวยงาม และเครื่องนุงหมแหงความยําเกรง นั่นคือสิ่งที่ดียิ่ง นั่น
แหละคือสวนหนึ่งจากบรรดาโองการของอัลลอฮฺ เพื่อวาเขาเหลานั้นจะ
ไดรําลึก” [อัลอะอฺรอฟ 7:26] 

  
ُواهللا( ِ جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم من اجلبال َ َ ِ

ْ َ ِّ ُِّ َُ ََ ََ ََ ََ ً َ َِ َ َ

ْأك َ
ُنانا وجعل لكم رسانيل تقيكم احلر ورسانيل تقيكم  ُ ُِ َِ ََ َ َ

ِ َِ ََ َ ََ ََ ْ ُ ْ َ َ ً َ

َبأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ُ ِ ْ َُ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ََ َُ َ َْ ِ ُّ ِ ُ َ ِ َ
ْ اجحل ) (َ
 :٨١(   

“และพระองคทรงทําเครื่องนุงหมใหพวกเจา เพื่อปองกันพวกเจาใหพน
จากความรอน และเสื้อเกราะเพื่อปองกันพวกเจาใหพนจากอันตราย
ในยามสงคราม เชนนั้นแหละ พระองคทรงใหความโปรดปรานของ
พระองคอยางครบถวนแกพวกเจา เพื่อพวกเจาจะไดนอบนอม” [อัน
นะหฺลฺ 16:81] 
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หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเสื้อผาคือมันเปนสิ่งที่อนุมัติ มุสลิมสามารถสวมใสไดตาม
ตองการจากสิ่งที่เขาหรือมุสลิมหรือคนอื่นๆ ทําขึ้น นี่คือส่ิงที่เศาะหาบะฮฺปฏิบัติในมักกะฮฺและที่
อ่ืนๆ ผูที่เปลี่ยนมารับอิสลามไมไดสวมเสื้อผาที่ถูกทําเฉพาะสําหรับพวกเขา ทานนบี  เคยสวม
เสื้อผาซีเรียและเสื้อคลุมเยเมน และผูที่ทํามันขึ้นก็ไมใชมุสลิม มีเงื่อนไขเพียงวาเสื้อผาเหลานั้นตอง
ตรงกับขอกําหนดตามหลักชะรีอะฮฺ 

ทานนบี  หามเราทําเหมือนกุฟฟารโดยทั่วไป ทั้งการแตงกายและเรื่องอื่นๆ ทานนบี 
 กลาววา “ใครที่เลียนแบบกลุมชนใดก็คือสวนหนึ่งจากกลุมชนนั้น” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 

4031; อัลอิรอกี ถือวาเศาะฮีหฺ ใน ตัครีจ อิหฺยาอ อุลูม อัดดีน (1/342) และโดย อัลบานี ใน อิรวาอ 
อัลเฆาะลีล, 5/109) 

ทานไดหามเราเปนพิเศษที่จะทําเหมือนกุฟฟารในเรื่องการแตงกาย รายงานจากอับดุลลอ
ฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อัลอาศ  วา ทานนบี  เห็นเขาสวมเสื้อผาสองชิ้นซึ่งยอมดวยดอกคําฝอย 
ทานกลาวกับเขาวา “นี่เปนเครื่องแตงกายของกุฟฟาร จงอยาใสมัน” (บันทึกโดย มุสลิม, 
2077) 

มุสลิม (2069) บันทึกจาก อุมัร วา เขาไดเขียนถึงมุสลิมในอาเซอรไบจัน วา “จงระวัง
ความหรูหราฟุมเฟอยและการแตงกายของชาวชิริก” (บันทึกโดยมุสลิม, 2069) 

เครื่องแตงกายของกุฟฟารที่หามมุสลิมสวมใส คือ เสื้อผาที่ถูกสวมใสเฉพาะกุฟฟารและ
ไมมีคนอื่นใส สวนเสื้อผาที่ถูกสวมใสทั้งโดยมุสลิมและกุฟฟาร ไมเปนความผิดแตอยางใดที่จะสวม
ใสมัน และไมใชเร่ืองมักรูฮฺ (ส่ิงนารังเกียจที่ควรหลีกเลี่ยง) เพราะมันไมใชเครื่องแตงกายเฉพาะ
สําหรับกุฟฟาร 

นักวิชาการจากคณะกรรมการเพื่อการออกฟตวา (The Standing Committee for Issuing 
Fatwas) ถูกถามเกี่ยวกับการเลียนแบบกุฟฟารซึ่งเปนที่ตองหาม มีคําตอบดังนี้ 

ความหมายของการเลียนแบบกุฟฟารซึ่งเปนที่ตองหาม คือ การทําเหมือนหรือคลายพวก
เขาในรูปแบบการดําเนินชีวิตซึ่งจําเพาะสําหรับพวกเขา หรือเกี่ยวของกับความเชือ่ทางศาสนา หรือ
คานิยม เชน การเลียนแบบพวกเขาโดยการโกนเครา 

เกี่ยวกับการสวมกางเกง เสื้อสูท หรือทํานองนี้ หลักการพื้นฐานคือเสื้อผาทุกประเภทเปนที่
อนุมัติ เพราะเปนเรื่องปกติในการดําเนินชีวิต อัลลอฮฺตรัสไววา 

ِقل من حرم زينة اهللا( َ َ
ِ َ َ َْ ْ ِ اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزقُ ْ َِّ َ ِ ِ َ َِّ ْ َ َِ ِِ ِ ْ َ َ ِ (

   )٣٢: األعراف (
 “จงกลาวเถิด  (มุ ฮัมมัด )  วา  ผู ใดเล าที่ บัญญั ติห ามใชอาภรณ
เครื่องประดับของอัลลอฮฺที่ทรงสรางออกมาใหสําหรับปวงบาวของ
พระองค และบรรดาสิ่งดี ๆ จากปจจัยยังชีพ” [อัลอะอฺรอฟ 7:32] 
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กรณียกเวนคือเมื่อมีหลักฐานทางชะรีอะฮฺวาตองหามหรือมักรูฮฺ เชน ผาไหมสําหรับผูชาย หรือส่ิงที่
เปดเผยเอาเราะฮฺเพราะบางและเห็นสีผิว หรือเพราะรัดรูปและแสดงใหเห็นสัดสวนของเอาเราะฮฺ 
(กรณีนี้เหมือนกับเปดเผยมันซึ่งหะรอม) ในทํานองเดียวกัน เครื่องแตงกายที่ถูกสวมใสเฉพาะกุฟ
ฟารก็ไมเปนที่อนุมัติสําหรับชายและหญิงมุสลิม เพราะทานนบี  หามการทําเหมือนพวกเขา 
และไมอนุญาตใหผูชายสวมเครื่องแตงกายของผูหญิง และไมอนุญาตใหผูหญิงสวมเครื่องแตงกาย
ของผูชาย เพราะทานนบี  หามผูชายเลียนแบบผูหญิง และหามผูหญิงเลียนแบบผูชาย 
 ความจริงแลว กางเกงนั้น (สําหรับผูชาย – ผูแปล) ไมใชเครื่องแตงกายเฉพาะคนกุฟฟาร 
เพราะในหลายประเทศ ทั้งมุสลิมและกาฟรตางสวมใสกัน เพียงแตวา ในบางประเทศที่มีบางคน
รูสึกอึดอัดไมคอยชอบมันก็เพราะวาเขาไมคุนเคยและมันขัดกับการแตงกายประจําวันของผูคนที่
นั่น อยางไรก็ตาม สําหรับมุสลิมที่นั้นก็สมควรที่จะไมสวมใสชุดที่ขัดกับประเพณีนิยมของพวกเขา 
ไมวาเพื่อละหมาด ในที่สาธารณะ หรือตามทองถนน (ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัลดาอิมะฮฺ, 3/307-
309)  
 มุสลิมทั้งชายและหญิงจําเปนตองยึดมั่นในคุณธรรมอิสลามอยางจริงจัง ตองดําเนินชีวิต
ตามครรลองของอิสลามทั้งในยามสุขสันตและเสียใจ การแตงกาย อาหาร เครื่องดื่ม และทุกเรื่อง
ของชีวิต 
 ไมอนุญาตสําหรับมุสลิมที่จะทําตามกุฟฟารในเรื่องการแตงกาย โดยสวมเสื้อผารัดรูปที่
แสดงสัดสวนของเอาเราะฮฺ หรือสวมเสื้อบางจนเห็นเนื้อในและเปดเผยเอาเราะฮฺ หรือสวมเส้ือผา
ชิ้นเล็กที่ไมปกปดหนาอก ตนแขน คอ ศีรษะ หรือใบหนา (ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัลดาอิมะฮฺ, 
3/306, 307) 
 ชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ ศอลิหฺ อัลอุษัยมีน   اهللا    رحمه  ถูกถามถึงคําจํากัดความของการ
เลียนแบบกุฟฟาร ทานตอบวา   
 คําจํากัดความของการเลียนแบบ คือ การทําสิ่งที่จําเพาะสําหรับผูที่ถูกลอกเลียน ดังนั้น
การเลียนแบบกุฟฟารจึงหมายถึงการที่มุสลิมคนหนึ่งทําในสิ่งที่ชัดเจนและจําเพาะสําหรับกุฟฟาร 
 เกี่ยวกับส่ิงที่ถูกแพรขยายในหมูมุสลิมจนกระทั่งไมสามารถแยกแยะระหวางกาฟรกับ
มุสลิมนั้นไมถือเปนการเลียนแบบ มันจึงไมหะรอมในขอบเขตของการเลียนแบบ ยกเวนวามันอาจ
หะรอมในเหตุผลอ่ืน (เชน เปนแฟชั่น หรือเย็บจากผาไหมสําหรับผูชาย – ผูแปล) 
 ยังมีการอธิบายในแนวทางที่คลายกันโดยผูเรียบเรียงหนังสือ ฟตหฺ อัลบารี (10/272) ชา
วสะลัฟบางทานบอกวาการสวมเสื้อคลุมบุรนุส (   البرنس) เปนสิ่งมักรูฮฺ เพราะเปนเครื่องแตงกาย
ของนักบวช แตทานมาลิกเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เขาตอบวา “ไมถือเปนความผิดแตอยางใด” มี
ผูแยงวา “แตมันเปนเครื่องแตงกายของชาวคริสตนะ” ทานกลาววา “มันถูกสวมใสทีน่ี”่ (จบการอาง
ถึง) ดังนั้น ตามความเห็นของฉัน มันจะเปนหลักฐานที่ชัดเจนกวา ถาหากมาลิกไดตอบคําถาม
ดังกลาววา การสวมเสื้อคลุมบุรนุสหะรอมหรือไม ดวยการอางหลักฐานจากคําพูดของทานนบี  
“(สําหรับหุจญาตที่ครองอิหฺรอม) ไมอนุญาตใหสวมชุดโตบ กางเกง เสื้อคลุมบุรนุส ...” มันจึงยอม
สอใหเห็นวาเปนที่อนุญาตสําหรับคนทั่วไป 
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 ในฟตหุล บารี (10/307) ยังกลาวดวยวา ถาเราบอกวามัน (คือผาปูอานมาซึ่งทําจากผา
ไหม ซึ่งกําลังถูกอางถึงในวรรคนี้ในตําราฟตหุลบารี) เปนที่ตองหามเพราะเลียนแบบคนที่ไมใช
อาหรับ นี่เปนเหตุผลทางศาสนา แตมันเปนสัญลักษณของพวกเขาในเวลานั้นซึ่งยังเปนกุฟฟาร แต
ตอนนี้มันไมใชส่ิงเฉพาะสําหรับพวกเขาแลว ดังนั้นจึงไมใชส่ิงมักรูฮฺอีกตอไป และอัลลอฮฺทรงรอบรู
ที่สุด (มัจญมูอฺ ฟตวา อัชชัยคฺ อิบนฺ อุษัยมีน, 12/290) 
 ชัยคฺ ศอลิหฺ อัลเฟาซาน กลาววา  อนุญาตใหสวมเครื่องแตงกายของกาฟร (กาฟรผลิต – 
ผูแปล) ตราบใดที่มันไมเปนนะญิส เพราะโดยหลักการแลวสิ่งของตางๆ นั้นใหถือวาสะอาดบริสุทธิ์ 
และจะไมถูกเปลี่ยนแปลงคาเพราะความลังเลสงสัย ดังนั้นเสื้อผาที่กาฟรทอหรือยอมก็เปนที่
อนุญาต เพราะทานนบี  และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็สวมใสเสื้อผาที่ถูกทอและยอมโดยกาฟร (อัล
มุลัคค็อศ อัลฟกฮี, 1/20) 
 คําตอบโดยรวมคือ เปนเรื่องตองหามที่มุสลิมจะเลียนแบบกุฟฟารในสิ่งที่จําเพาะสําหรับ
พวกเขา ไมวาจะเปนการแตงกายหรือเร่ืองอื่นๆ แตสําหรับส่ิงที่ไมไดจําเพาะในหมูกฟุฟาร ไมมบีาป
ในเรื่องนั้นแตอยางใด  และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
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