
 
 
 
 
 

สวนอนุญาตใหมสุลิมะฮฺเปดเผยตอหนาสตรีอ่ืนและมะหฺร็อม 
 ﴾ما جيوز للمرأة كشفه أمام النساء واملحارم﴿

[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
islamqa.com 

 

 

 
แปลโดย : บะนาตุลฮุดา 

ผูตรวจทาน : ทีมงานอิสลามเฮาส 

 
2009 - 1430 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ﴾ما جيوز للمرأة كشفه أمام النساء واملحارم﴿
  »ايالنديةباللغة احك« 

 

 
 موقع اإلسالم سؤال وجواب

 

 

 
 فريق موقع بنات اهلدى: ترمجة

الفريق احكايالندي بموقع دار اإلسالم: مراجعة  
 

2009 - 1430 

 
 

 



1 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สวนอนุญาตใหมุสลิมะฮฺเปดเผยตอหนาสตรีอื่นและมะหฺร็อม 
 
คําถาม: 
 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอส่ิงที่ผูหญิงจํานวนมากกําลังทําอยูในปจจุบัน เชน สวม
เสื้อผาตัวเล็กขณะอยูตอหนาผูหญิงดวยกัน ซึ่งไมมีผูชายรวมอยูดวย เสื้อผาเหลานี้บางครั้งก็
เปดเผยสวนมากของแผนหลัง หนาทอง หรือบางทีพวกนางก็ใสกางเกงขาสั้นตอหนาเด็กๆ ในบาน 
 
คําตอบ: 
 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
 คณะกรรมการเพื่อการวิจัยและออกฟตวา (The Standing Committee for Academic 
Research and Issuing Fatwas) ไดออกฟตวาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวดังนี้ 
 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงโลกทั้งมวล ความจําเริญ
และความสันติจงมีแดทานนบีมุฮัมมัด  วงศวานของทาน และเหลาเศาะหาบะฮฺทั้งหลาย 
 เหลาสตรีผูศรัทธาในยุคเริ่มตนของอิสลามนั้นบริสุทธิ์และมีความละอายยิ่งนัก ซึ่งเปนผล
จากการศรัทธาตออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค และการดําเนินตามอัลกุรอานและซุนนะฮ ฺสตรีใน
สมัยนั้นสวมเครื่องแตงกายที่ปกปด และไมเปนที่ทราบวาพวกนางเปดเผยเรือนรางเมื่ออยูในหมู
สตรีดวยกันหรืออยูตอหนามะหฺร็อมของพวกนาง สตรีแหงประชาชาตินี้ไดเดินตามแบบอยางนี้ 
هللا الحمد  ผานไปหลายรุนจวบจนปจจุบัน กระทั่งเกิดความเสื่อมโทรมและความตกต่ําทางศีลธรรม

ในดานการแตงกายและพฤติกรรมของสตรีดวยเหตุผลตาง ๆ นานา ซึ่งจะไมกลาวในที่นี้ 
 เนื่องจากคําถามจํานวนมากที่ถูกสงมายังคณะกรรมการเพื่อการวิจัยและออกฟตวา 
เกี่ยวกับการมองระหวางผูหญิงดวยกัน เครื่องแตงกายที่ผูหญิงควรสวมใส คณะกรรมการขอบอก
กับมุสลิมะฮฺทุกคนวา ผูหญิงจําเปนตองมีคุณลักษณะแหงความละอาย ซึ่งทานนบี  กลาววา
เปนสวนหนึ่งของความศรัทธาและเปนสาขาหนึ่งของอีมาน ดังนั้น ดวยเหตุผลของความละอายซึ่ง
อิสลามสนับสนุนและสอดคลองกับมาตรฐานปกติของมนุษย ผูหญิงจึงควรปกปดเรือนรางของ
พวกนาง มีความละอาย ยอมรับและสงวนตัวของพวกนางใหหางไกลจากการตกอยูในฟตนะฮฺและ
สถานการณที่นาสงสัย 
 อัลกุรอานไดบอกอยางชัดเจนวา มุสลิมะฮฺไมควรเปดเผยตนเองตอหนามุสลิมะฮฺอ่ืน 
นอกจากสวนที่อนุญาตใหเปดเผยตอหนามะหฺร็อมของนาง คือ สวนที่เปดเผยในบานของนางเพื่อ
ความสะดวกในการทํางานบาน ดังที่อัลลอฮฺตรัสไววา 
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ْوال فبدين زينتهن إال كعوحكهن أو آبائهن أو آباء نعوحكهن أو ( ْ َْ َ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِِ ِ َِ َُ ُُ َ َِ ُِ َّ
ِ ُ َ َ ِ َ ْ ُ َ َ

ِأننائهن أو أنناء نعوحكهن أو إخوانهن أو بين إخوانهن أو بين  َِ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِِ ِ َِ َْ ِْ ِ ِ َ ُ ُ َ َْ ْ

ِأخواتهن أو ن ِْ َ ََّ ِ َ َّسائهنَ ِ ِ    )٣١: اجور ) ( ...َ
“และอยาใหนางเปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง เวนแตแกสามีของ
พวกนาง หรือบิดาของพวกนาง หรือบิดาของสามีของพวกนาง หรือลูก
ชายของพวกนาง หรือลูกชายของสามีของพวกนาง หรือพี่ชายนองชาย
ของพวกนาง หรือลูกชายของพี่ชายนองชายของพวกนาง หรือลูกชาย
ของพี่สาวนองสาวของพวกนาง หรือพวกผูหญิง (มุสลิม) ของพวกนาง
...” [อันนูร 24:31] 

  
นี่คือขอความจากอัลกุรอานซึ่งถูกบอกกลาวในซุนนะฮฺ เปนสิ่งที่บรรดาภรรยาของทานนบี 

 และบรรดาสตรีของเหลาเศาะหาบะฮฺไดปฏิบัติ เชนเดียวกับเหลาสตรีแหงประชาชาติที่ดําเนิน
รอยตามสัจธรรมจวบจนกระทั่งปจจุบัน ขอบเขตที่อนุญาตใหเปดเผยตอหนาบุคคลที่ถูกกลาวถึง
ในอายะฮฺนี้ คือขอบเขตเดียวกับที่มุสลิมะฮฺจะเปดเผยเมื่อทํางานบานในบานของนาง ซึ่งยากที่จะ
หลีกเลี่ยง เชน การเปดเผยศีรษะ มือ ลําคอ และเทา 
 สําหรับการเปดเผยรางกายอยางเลยเถิดนั้น ไมมีหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺวา
เปนที่อนุญาต เปนหนทางที่จะนําไปสูการยั่วยวนของผูหญิงหรือการถูกยั่วยวนโดยผูหญิงอื่น ซึ่ง
เกิดขึ้นในหมูพวกนาง ทั้งยังเปนการสรางตัวอยางไมดีตอผูหญิงอื่น เชนเดียวกับการเลียนแบบการ
แตงกายผูหญิงกาฟร โสเภณี และหญิงเสเพล ดังที่ทานนบี  กลาววา “ใครที่เลียนแบบกลุม
ชนใดก็เปนหนึ่งในกลุมชนนั้น” (บันทึกโดยอิมามอะหมัด และอบูดาวูด ในเศาะฮีหฺมุสลิม, 
2077) และมีรายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ วาทานนบี  เห็นเขาสวมเสื้อผาสองชิ้นซึ่งยอม
ดวยดอกคําฝอย แลวทานกลาววา “นี่คือเครื่องแตงกายของกุฟฟาร จงอยาสวมมัน” 
 มีรายงานในเศาะฮีหฺมุสลิม (2118) วา ทานนบี  กลาววา “มีชาวนรก 2 กลุมที่ฉันยัง
ไมเคยพบ คือ คนที่มีแสยาวเหมือนหางสัตวเอาไวใชตีผูคน และผูหญิงที่สวมเสื้อผาแต
เปลือยกาย หลงทาง และนําพาคนอื่นใหหลงทาง บนหัวของพวกนางเหมือนโหนกอูฐที่
เอียงไปขางหนึ่ง พวกเขาจะไมไดเขาสวรรคและไมไดแมแตจะดมกลิ่นหอมของสวรรค ซึง
กลิ่นหอมของมันนั้นจะสูดดมไดจากระยะทางเทานั้นเทานี้” 
 ความหมายของขอความที่วา “สวมเสื้อผาแตเปลือยกาย” คือ ผูหญิงที่สวมเสื้อผาแตไม
ปกปด ดังนั้นนางจึงเหมือนใสเสื้อผา แตในความจริงกําลังเปลือยกาย เชน เสื้อผาทีบ่างจนเหน็สผิีว 
หรือเสื้อผาที่รัดรูปเปดเผยใหเห็นสัดสวน หรือกางเกงขาสั้นที่ไมปกปดขาของนาง 
 ดังนั้น ส่ิงที่มุสลิมะฮฺตองทําคือการเรียกรองสูแบบอยางของเหลามารดาแหงศรัทธาชน 
(ภรรยาของทานนบี ) เหลาสตรีของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และสตรีของประชาชาติที่ดําเนินตาม
สัจธรรม เรียกรองใหผูหญิงปกปดเรือนรางและรักษาความละอาย นี่คือส่ิงที่จะขจัดสาเหตุแหงฟต
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นะฮฺใหหางไกล และปกปองพวกนางจากสิ่งที่จะนําสูการเยายวนอารมณปรารถนาและตกลงสูหวง
แหงความไรคุณธรรม 
 มุสลิมะฮฺตองระมัดระวังการตกไปสู ส่ิงที่ อัลลอฮฺและรอซูลของพระองคไดหามการ
เลียนแบบผูหญิงกาฟรและหญิงเสเพล ดวยการเชื่อฟงอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค ดวย
ความหวังในรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺ และเกรงกลัวการลงโทษของพระองค 
 มุสลิมทุกคนตองยําเกรงอัลลอฮฺในเร่ืองของมุสลิมะฮฺที่อยูภายใตปกครองของตน ตองไม
อนุญาตใหพวกนางสวมใสส่ิงที่อัลลอฮฺและรอซูลของพระองคทรงหาม เชน เสื้อผาที่กระตุนความ
ปรารถนาทางเพศ หรือเสื้อผาที่เปดเผยเรือนรางและเยายวน เขาตองระลึกเสมอวาเขาเปนผูดูแล
รับผิดชอบ และตองถูกสอบสวนถึงสิ่งที่เขาดูแลรับผิดชอบในวันกิยามะฮฺ 
 เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺทรงโปรดใหการแตงกายของมุสลิมถูกตอง ขอทรงโปรดนําทาง
พวกเราทุกคนสูแนวทางที่เที่ยงตรง พระองคคือผูทรงไดยิน ผูทรงอยูใกล และทรงตอบรับคําวิงวอน 
ขออัลลอฮฺทรงโปรดประทานความจําเริญและความสันติแดทานนบีมุฮัมมัด  วงศวานของทาน 
และบรรดาเศาะหาบะฮฺดวยเถิด (ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ, 17/290) 
 อนึ่ง สวนที่อนุญาตใหมุสลิมะฮฺเปดเผยตอหนาเด็กๆ คือสวนที่เปดเผยในชีวิตประจําวัน
ปกติ เชน ใบหนา มือ แขนทอนลาง เทา เปนตน (ฟะตาวา อัลลัจญนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ, 17/297) 
 และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด  
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