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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทบัญญัติเกี่ยวกับการคลุมหนาและหลักฐานอยางละเอียด 
 

คําถาม: 
ฉันตองการทราบอายะฮฺอัลกุรอานเกี่ยวกับการคลุมหนาของมุสลิมะฮฺ เพราะตองการนํา

มันไปอธิบายกับผูที่ตองการทราบวาการคลุมหนาของมุสลิมะฮฺเปนขอบังคับใหปฏิบัติหรือไม? 
 
คําตอบ: 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  
การคลุมหิญาบของมุสลิมะฮฺตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อมและการปกปดใบหนาของพวก

นางนั้นเปนขอบังคับที่ระบุในคัมภีรของอัลลอฮฺและซุนนะฮฺของทานนบี  โดยพิจารณาหลักฐาน
ดังนี้ 

1. หลักฐานจากอัลกุรอาน 

หลักฐานที่หนึ่ง  อัลลอฮฺตรัสความวา  

بَْصارِِهن َوحَيَْفْظَن فُُروَجُهن َوَال ُفبِْديَن ﴿
َ
َوقُل لِّلُْمْؤِمنَاِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

بَْن خِبُُمرِِهن بَلَ ُجيُوبِِهن َوَال ُفبِْديَن  رَْضِ
ْ ِزينَتَُهن إِال َما َظَهَر ِمنَْها َو

ْننَاء ِزينَتَُهن إِال ِكُ 
َ
ْو أ

َ
ْننَائِِهن أ

َ
ْو أ

َ
ْو آبَاء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو آبَائِِهن أ

َ
ُعوحَكِِهن أ

ْو َما 
َ
ْو نَِسائِِهن أ

َ
َخَواتِِهن أ

َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخَوانِِهن أ

َ
ْو إِْخَوانِِهن أ

َ
ُنُعوحَكِِهن أ

ِو احكابِِعنَي َلرْيِ 
َ
ْفَماُغُهن أ

َ
ْفِل  َملََكْت أ ِو الطِّ

َ
ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل أ ِ اْإلِ ْو

ُ
أ

ُْعلََم َما  ِ رُْجِلِهن 
َ
بَْن بِأ يَن لَْم َفْظَهُروا بَلَ َعْوَراِت النَِّساء َوَال يرَْضِ ِ ا

َها الُْمْؤِمنُوَن لََعلُكْم ينَِتِهن َوتُوُبوا إىَِل اهللاِ خُيِْفنَي ِمن زِ  فُّ
َ
ً ك يعا  مَجِ

 ) ٣١: اجور ( ﴾ونَ ُيْفِلحُ 
ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) แกบรรดามุมินะฮฺ (ผูศรัทธาหญิง) ให
พวกนางลดสายตาของพวกนางลงต่ํา (จากการมองสิ่งตองหาม) และให
พวกนางรักษาทวาร (อวัยวะเพศ) ของพวกนาง (จากการประพฤติผิดทาง
เพศ) และอยาเปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง เวนแตสิ่งที่พึง
เปดเผยได (เชน ตาขางหนึ่งหรือสองขางเพื่อใชมอง เสื้อคลุมขางนอก ถุงมือ) 
และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงุยูบิฮินนะ 
(รางกาย ใบหนา คอ และหนาอกของพวกนาง) และอยาใหพวกนาง
เปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง เวนแตแกสามีของพวกนาง หรือ
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บิดาของพวกนาง หรือบิดาของสามีของพวกนาง หรือลูกชายของพวก
นาง หรือลูกชายของสามีของพวกนาง หรือพี่ชายนองชายของพวกนาง 
หรือลูกชายของพี่ชายนองชายของพวกนาง หรือลูกชายของพี่สาว
นองสาวของพวกนาง หรือพวกผูหญิง (มุสลิมะฮฺ) ของพวกนาง หรือที่
มือขวาของพวกนางครอบครอง (ทาสี) หรือคนใชผูชายที่ไมมีความรูสึก
ทางเพศ หรือเด็กที่ยังไมรูเรื่องเพศสงวนของผูหญิง และอยาใหนาง
กระทืบเทาของพวกนาง เพื่อใหผู อ่ืนรูสิ่งที่พวกนางควรปกปดใน
เครื่องประดับของพวกนาง และพวกเจาทั้งหลายจงขอลุแกโทษ
ตออัลลอฮฺเถิด โอบรรดาผูศรัทธาเอย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” 
[อันนูร 24:31] 

 
หลักฐานจากอายะฮฺนี้แสดงใหเห็นวาหิญาบเปบขอบังคับสําหรับมุสลิมะฮฺ ดังตอไปนี้ 
ก.  อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหสตรีผูศรัทธาปกปองความบริสุทธิ์ของพวกนางและคําสั่งใชนี้เปน

การสั่งใหปฏิบัติทุกสิ่งที่อยูในแนวทางดังกลาว  ผูที่มีเหตุผลจะไมสงสัยเลยวาการปฏิบัติส่ิงที่
ปกปองความบริสุทธิ์คือการคลุมหนา เพราะการไมคลุมหนาเปนสาเหตุใหคนมองและพึงพอใจกับ
ความสวยของใบหนาแลวนําสูการติดตอกัน ทานรอซูล  กลาววา “ดวงตาทําซินา และซินา
ของมันคือการมอง” จากนั้นทานกลาววา “และอวัยวะเพศ (ของชายและหญิง) เปนเคริ่อง
ยืนยันความเปนจริงหรือโกหก” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 6612; มุสลิม, 2657) 

ดังนั้น หากการคลุมหนาเปนวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายแหงการปกปองความบริสุทธิ์ของ
ตนเองวิธีหนึ่ง มันก็ยอมเปนคําสั่งใหปฏิบัติ เพราะตามหลักการศาสนานั้น กฎของวิธีการคือกฎ
ของเปาหมาย 

ข.  อัลลอฮฺตรัสความวา “...และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาถึงุยู
บิฮินนะ...” ญัยบฺ -  คือ خمار   - คือ เสื้อผาที่เปดคอ  และคิมาร (جيوب - พหูพจนคือ ุยูบ)  جيب
ส่ิงที่ผูหญิงใชคลุมศีรษะ  หากมุสลิมะฮฺถูกสั่งใชใหปกปดเสื้อผาที่เปดคอ ดังนั้นนางยอมถูกสั่งใชให
ปดใบหนาไมวาจะโดยนัยยะแฝงหรือโดยการเปรียบเทียบ  หากมีคําสั่งใชใหปกปดลําคอและ
หนาอกแลว การที่จะคลุมหนาก็สมควรจะปฏิบัติมากกวาเพราะใบหนาเปนจุดสวยงามและนา
ดึงดูด 

ค.  อัลลอฮฺทรงหามเปดเผยเครื่องประดับทุกชนิดยกเวนสิ่งที่ปรากฏภายนอก ซึ่งมิไดมี
เจตนาโออวด เชน ดานนอกของเสื้อผา  แทจริงอัลลอฮฺตรัสวา “ยกเวนแตสิ่งที่พึงเปดเผยได” 
พระองคไมไดตรัสวา “ยกเวนสิ่งที่ผูหนึ่งเปดเผยมัน”  ชาวสะลัฟบางคน เชน อิบนุมัสอูด อัลหะซัน 
อิบนุซีรีน และคนอื่นๆ ตีความหมายของประโยค “ยกเวนแตส่ิงที่พึงเปดเผยได” วาหมายถึง
ภายนอกของเสื้อผาและสิ่งที่ลํ้าจากเสื้อผาภายนอก (เชน ชายกระโปรงที่สวมขางใน)  และอัลลอฮฺ
ทรงหามอีกครั้งในการเปดเผยเครื่องประดับ (ในทายอายะฮฺ) ยกเวนตอบุคคลที่พระองคทรงยกเวน  
เครื่องประดับในครั้งที่สองนี้อางถึงสิ่งที่นอกเหนือจากเครื่องประดับในครั้งแรก  เครื่องประดับแรก



3 

คือเคร่ืองประดับภายนอกที่ปรากฏแกทุกคนซึ่งไมสามารถปกปดได  สวนเครื่องประดับที่สองคือ
เครื่องประดับภายใน (รวมถึงใบหนา)  ถาหากเครื่องประดับที่สองเปนสิ่งที่ยอมใหมองไดสําหรับ
ทุกคน ก็ไมมีเหตุผลที่ใชคําทั่วไปในครั้งแรกและยกเวนอีกครั้งในครั้งที่สอง 

ง.  อัลลอฮฺทรงอนุญาตใหมุสลิมะฮฺเปดเผยเครื่องประดับภายในของพวกนางแก “คนใช
ผูชายที่ไมมีความรูสึกทางเพศ” เชน คนใชผูชายที่ไมปรารถนาเรื่องเพศ และเด็กเล็กที่ยังไมบรรลุวัย
ที่จะมีความปรารถนาเรื่องเพศและยังไมเคยเห็นเอาเราะฮฺของสตรี ส่ิงดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวา 

1-  ไมอนุญาตใหเปดเผยเครื่องประดับภายในแกชายที่ไมใชมะหฺร็อม ยกเวนบุคคลสอง
ประเภทที่กลาวไปแลว 

2-  เหตุผลสําหรับบทบัญญัตินี้คือเกรงวาผูชายจะถูกยั่วยวนโดยสตรีและตกหลุมรักนาง  
ไมเปนที่นาสงสัยเลยวาใบหนาคือส่ิงที่สวยงามและดึงดูดใจ  ดังนั้นการคลุมหนาจึงเปนขอบังคับ
เพื่อปองกันไมใหผูชายเกิดความรูสึกวาถูกดึงดูดและยั่วยวนจากสตรี 

จ.  จากดํารัสความวา “อยาใหนางกระทืบเทาของพวกนาง เพื่อใหผูอ่ืนรูสิ่งที่พวก
นางควรปกปดในเครื่องประดับของพวกนาง” หมายความวามุสลิมะฮฺตองไมกระทืบเทาเพื่อให
ผูอ่ืนทราบถึงเครื่องประดับที่ถูกปกปดอยูภายใตเสื้อผา เชน กําไลเทาและสิ่งอื่นๆ  เมื่อมุสลิมะฮฺถูก
หามไมใหกระทืบเทาเพื่อไมใหผูชายคิดวาถูกยั่วยวนดวยเสียงกําไลขอเทาแลว เหตุใดจึงไมคลุม
หนาซึ่งยั่วยวนมากกวา ?  

ส่ิงใดเปนการดึงดูดมากกวากัน ระหวางการที่ผูชายไดยินเสียงกําไลขอเทาของสตรีที่เขา
ไมรูวานางสวยหรือไมสวย สาวหรือชรา นาเกลียดหรือนารัก กับการที่เขามองใบหนาอันสวยงาม
และออนเยาวซึ่งดึงดูดและเชิญชวนเขาใหมองมัน ผูชายทุกคนที่มีความปรารถนาในตัวสตรีจะรูวา
ส่ิงไหนดึงดูดมากกวาและสิ่งไหนสมควรถูกปกปด 

หลักฐานที่สอง  อัลลอฮฺตรัสความวา  

ً فَلَيَْس َعلَيِْهن ُجنَاٌح ﴿ ِ َال يَرُْجوَن نَِكاحا َوالَْقَواِعُد ِمَن النَِّساء الال
ن يَْستَ 

َ
ن يََضْعَن ِعيَاَنُهن َلرْيَ ُمترََبَِّجاٍت بِِزينٍَة َوأ

َ
 َن َخرْيٌ لُهن َواهللاُ ْعِففْ أ

 ) ٦٠: اجور ( ﴾َسِميٌع َعِليمٌ 
ความวา “และบรรดาหญิงวัยชราซ่ึงพวกนางไมปรารถนาที่จะสมรสแลว 
ไมเปนที่นาตําหนิแกพวกนางที่จะเปลื้องเสื้อผา (ภายนอก) ของนาง
ออก โดยไมเปดเผยสวนงดงาม และหากพวกนางงดเวนเสียก็จะเปน
การดีแกพวกนาง และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยินผูทรงรอบรู” [อันนูร 
24:60] 
 

 หลักฐานจากอายะฮฺนี้ อัลลอฮฺทรงชี้ใหเห็นวา ไมมีบาปแกหญิงชราที่ไมปรารถนาจะ
แตงงาน เพราะผูชายไมมีความปรารถนาตอพวกนาง เนื่องจากความชราของนาง  การเปลื้องเสื้อ
นอกของหญิงชรามีเงื่อนไขวาตองไมมีเจตนาเปดเผยเกินควร  ความจริงที่วาหลักการนี้ใชสําหรับ
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หญิงชราเทานั้น แสดงใหเห็นความแตกตางตอบทบัญญัติของหญิงสาวที่หวังจะแตงงาน  เพราะ
หากบัญญัติการเปลื้องเสื้อนอกอนุมัติแกทุกคน ก็ไมจําเปนตองเจาะจงหญิงชราดังตัวบทนี้ 

สําหรับวลี “โดยไมเปดเผยสวนงดงาม” เปนการสนับสนุนวาหิญาบเปนขอบังคับสําหรับ
หญิงสาวที่หวังจะแตงงาน เพราะโดยทั่วไป การไมปกปดใบหนานั้นมีเจตนาเปดเผยอยางเกินควร 
(ตะบัรรุจ) เพื่อโออวดความสวยงามและทําใหผูชายมอง ชื่นชม และอื่นๆ  สําหรับสตรีที่ไมมีเจตนา
อยางนี้ถือวาเกือบไมมีเลย  และกฎของสิ่งที่เกือบไมมีนั้นก็เหมือนกับส่ิงที่ไมมี  

หลักฐานที่สาม  อัลลอฮฺตรัสวา  

فُّ ﴿
َ
ْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء الُْمْؤِمِننَي يُْدِغنَي َعلَيِْهن ِمن يَا ك

َ َها اجيِبُّ قُل ألِّ
ن ُفْعَرْفنَ 

َ
َ أ ْد

َ
َن اهللاُ  َجَالبِيِبِهن َذلَِك أ َ ً فََال يُؤَْذْفَن َو ً رِحيما  ﴾ َلُفورا

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

 
อิบนุ อับบาส  กลาววา อัลลอฮฺทรงสั่งใชสตรีผูศรัทธา เมื่อออกนอกบานดวยความ

จําเปน ใหปกปดใบหนาของนางตั้งแตจุดสูงสุดของศีรษะดวยญิลบาบ และเปดตาไวขางหนึ่ง 
ตัฟซีรของเศาะหาบะฮฺคือหลักฐาน อันที่จริงนักวิชาการบางทานกลาววา มันอยูภายใต

หลักเกณฑที่เปนรายงานมัรฟูอฺ ซึ่งอางองิกลับไปยังทานนบี  (มีระดับเทียบเทาหะดีษของทานน
บี  - ผูแปล) 

สําหรับ “การเปดตาไวขางหนึ่ง” กระทําไดเพราะจําเปนตองมองทาง หากไมจําเปนตอง
มองทางดวงตาไมควรถูกเปดเผย 

ญิลบาบ คือ เสื้อผาขางนอกที่คลุมทับคิมาร (ผาคลุมศีรษะ) มีลักษณะคลายกับอะบายะฮฺ 

หลักฐานที่ส่ี  อัลลอฮฺตรัสวา  

ْننَاء ال ُجنَاَح َعلَيِْهن يِف آبَائِِهن َوَال ﴿
َ
ْننَائِِهن َوَال إِْخَوانِِهن َوَال أ

َ
 أ

َخَواتِِهن َوَال نَِسائِِهن َوَال َما َملََكْت 
َ
ْننَاء أ

َ
ْفَماُغُهن َواتِقنَي إِْخَوانِِهن َوَال أ

َ
أ

ً  إِن اهللاَ اهللاَ  ٍء َشِهيدا ْ َ  ) ٥٥: األحزاب ( ﴾ اَكَن بَلَ لُكِّ 
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ความวา “ไมเปนที่นาตําหนิแกพวกนาง (บรรดาภรรยาของทานนบี  ที่
จะไมคลุมหิญาบ) ตอหนาบิดาของพวกนาง และลูกๆ ของพวกนาง และ
พี่นองผูชายของพวกนาง และลูกชายของพี่นองหญิงของพวกนาง และ
บรรดาผูหญิง (มุสลิมะฮฺ) ของพวกนาง และที่มือขวาของพวกนาง
ครอบครอง (ทาสี) และพวกนางจงยําเกรงตออัลลอฮฺ แทจริง อัลลอฮฺ
นั้นทรงเปนพยานตอทุกสิ่ง” [อัลอะหฺซาบ 33:55] 

  
อิบนุ กะษีร   اهللا    رحمه  กลาววา อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหสตรีคลุมหิญาบเมื่ออยูตอหนาชายที่

ไมใชมะหฺร็อม เขาอธิบายวา สตรีไมตองคลุมหิญาบเมื่ออยูตอหนาบรรดาญาติที่ระบุในอายะฮฺนี้ 
เชนเดียวกับญาติที่อัลลอฮฺทรงระบุไวในซูเราะฮฺอันนูร อัลลอฮฺตรัสความวา “เวนแตแกสามีของ
พวกนาง...” 

2. หลักฐานจากซุนนะฮฺที่แสดงใหเห็นวาการคลุมหนาเปนขอบังคับตองปฏิบัติ 

หลักฐานที่หนึ่ง  ทานนบี  กลาววา “เมื่อบุคคลหนึ่งจากพวกทานไปสูขอสตรี
แตงงาน ก็ไมเปนบาปใดๆ แกเขาในการมองนาง อันที่จริงเขาควรมองนางเพื่อ
จุดประสงคของการสูขอ แมวานางจะไมรูตัว” (บันทึกโดย อะหมัด ผูเขียน มัจญมะอฺ อัซซะวา
อิด กลาววา ผูรายงานอยูในระดับเศาะฮีหฺ) 

หลักฐานนี้แสดงความจริงวา ทานนบี  กลาววา ไมมีบาปแกชายที่เขามองสตรีเพื่อสูขอ
แตงงาน โดยมีเงื่อนไขวาการมองตองมีจุดประสงคเพื่อขอแตงงานเทานั้น ส่ิงนี้ชี้ใหเห็นวาการมอง
สตรีที่ไมใชมะหฺร็อมในสภาพการณปกตินั้นเปนบาป เชนเดียวกับบุคคลที่กําลังขอแตงงานแตมอง
สตรีดวยจุดประสงคอ่ืนนอกจากการขอแตงงาน เชน เพื่อความเพลิดเพลิน  

มีผูกลาววาหะดีษนี้ไมไดระบุชัดเจนวามองสวนใด ซึ่งอาจหมายถึงการมองหนาอกหรือ
อ่ืนๆ  คําตอบสําหรับเร่ืองนี้คือ ชายที่สูขอสตรีเพื่อแตงงานจะมองที่ใบหนาเพราะเปนศูนยรวม
ความสวยงาม โดยไมตองสงสัยวาเปนสวนอื่น 

หลักฐานที่สอง  เมื่อทานนบี  ส่ังวาบรรดาสตรีสมควรไปยังสถานที่ละหมาดอีด  พวก
นางกลาววา “โอทานรอซูลุลลอฮฺ  บางคนของพวกเราไมมีญิลบาบ”  ทานกลาววา “ใหพี่นอง
ของนางมอบญิลบาบใหนางสวมใส” (บันทึกโดย อัลบุคอรีและมุสลิม)  

หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ปฏิบัติกันเปนปกติในหมูเศาะหาบียะฮฺคือ พวกนางจะไมออกจาก
บานโดยไมสวมญิลบาบ และหากนางไมมีญิลบาบก็จะไมออกจากบาน  คําสั่งที่ใหสวมญิลบาบนี้
ชี้ชัดวาจําเปนตองปกปดใบหนา  และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 

หลักฐานที่สาม  ถูกบันทึกในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีและมุสลิมจากรายงานของทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ  กลาววา ทานรอซูล  ไปละหมาดศุบหฺ และสตรีผูศรัทธาไดเขารวมละหมาดกับทาน
โดยหมกายดวยหิญาบ  หลังจากนั้นพวกนางจะกลับบานโดยไมมีใครจําพวกนางไดเพราะความ
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มืด ทานหญิงอาอิชะฮฺกลาววา “หากทานรอซูลุลลอฮฺ  เห็นสตรีอยางที่เราเห็นในขณะนี้
(หมายถึงหลังจากที่ทานนบีเสียชีวิต) ทานจะตองขัดขวางนางจากการมามัสญิดเชนเดียวกับที่
ลูกหลานของอิสรออีลขัดขวางสตรีของพวกเขา” (มีรายงานที่คลายกันจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด 

) 
หลักฐานจากหะดีษนี้ครอบคลุม 2 ประการตอไปนี้ 
1-  หิญาบและการปกปดเปนการปฎิบัติของเหลาเศาะหาบียะฮฺ ซึ่งเปนชนชาติ (รุน) ที่ดี

ที่สุดและมีเกียรติที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ 
2-  ทานหญิงอาอิชะฮฺ มารดาของผูศรัทธาและอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด  عنهم   اهللا    رضى  

ทั้งสองเปนนักปราชญที่มีความรูอยางลึกซึ้ง ทั้งสองกลาววา หากทานรอซูลุลลอฮฺ  เห็นสตรี
อยางที่เราเห็น ทานจะตองขัดขวางนางจากการมามัสญิด  ส่ิงนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาของชนชาติที่ดี
ที่สุด ดังนั้นอะไรเลาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้! 

หลักฐานที่ส่ี  รายงานจากอิบนุอุมัร เลาวา “ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “บุคคลใด
ปลอยใหเสื้อผายาวลากดวยความหยิ่งยะโส อัลลอฮฺจะไมทรงมองเขาในวันแหงการพิพากษา”  
ทานหญิงอุมมุสะละมะฮฺ  กลาววา “สตรีควรทําอยางไรกับชายผาของพวกนาง”  ทานรอซูล 

 กลาววา “ปลอยชายผาลงมาหนึ่งคืบมือ”  นางกลาววา “แลวถาหากมันเปดเผยเทาของนาง
ละ” ทานรอซูล  กลาววา “ปลอยชายผาลงมาศอกหนึ่ง แตหามมากกวานี้” (บันทึกโดย อัตติรมี
ซี จัดอยูในระดับเศาะฮีหฺโดย อัลอัลบานี ใน เศาะฮีหฺ อัตติรมีซี) 

หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวาการปกปดเทาเปนขอบังคับสําหรับสตรีและเปนสิ่งที่ทราบกันดีในหมู
เศาะหาบียะฮฺ  แนนอนวาเทามีความยั่วยวนนอยกวาใบหนาและฝามือ ดังนั้นการเตือนในสิ่งที่
รุนแรงนอยกวากับการเตือนในสิ่งที่มีความรุนแรงมากกวา ส่ิงใดควรเปนขอบังคับใชมากกวากัน  
หิกมะฮฺ (คุณคา ความรอบรู ความเหมาะสม – ผูแปล) ของชะรีอะฮฺนี้หมายความวา จะไมบังคับ
ใหปกปดสิ่งที่ยั่วยวนนอยกวาแลวอนุญาตใหเปดเผยสิ่งที่ยั่วยวนมากกวา  นี่เปนขอขัดแยงที่
เปนไปไมไดและมิใชคุณลักษณะแหงหิกมะฮฺและบทบัญญัติของอัลลอฮฺ 

หลักฐานที่หา รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ  วา “มีผูข่ีพาหนะผานมายังพวกเรา 
เมื่อพวกเราอยูกับทานรอซูลุลลอฮฺ  ในสภาพครองอิหฺรอม  เมื่อพวกเขาเขามาใกล เราจะ
ปลอยญิลบาบจากศีรษะลงมาคลุมใบหนา  และเมื่อพวกเขาผานไปแลวเราจึงเปดเผยใบหนาของ
เรา” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 1562)  

ประโยค “เมื่อพวกเขาเขามาใกล เราจะปลอยญิลบาบจากศีรษะลงมาคลุมใบหนา”  
ชี้ใหเห็นวาการคลุมหนาเปนขอบังคับ เพราะเงื่อนไขในการครองอิหฺรอมคือหามคลุมหนา  หากไมมี
เหตุผลแข็งแรงพอที่หามคลุมหนา ก็ไมจําเปนตองคลุมหนาเมื่อมีผูข่ีพาหนะผานมา  พูดอีกอยางก็
คือ สตรีถูกสั่งหามปกปดใบหนาระหวางครองอิหฺรอมตามทรรศนะสวนมากของบรรดานักวิชาการ 
และไมส่ิงใดที่จะยกเลิกขอบังคับไดยกเวนสิ่งอื่นที่เปนขอบังคับเชนเดียวกัน  หากการคลุมหิญาบ
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และการคลุมหนาไมเปนที่บังคับเมื่ออยูตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อม ก็ไมมีเหตุผลอันใดที่จะหาม
คลุมหนาเมื่อครองอิหฺรอม  จากหลักฐานในตําราเศาะฮีหฺทั้งสองของอัลบุคอรีและมุสลิม และที่
อ่ืนๆ พบวาหามสตรีที่ครองอิหฺรอมสวมนิกอบ(ผาคลุมหนา)และถุงมือ 

ชัยคฺ อัลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ กลาววา นี่คือส่ิงหนึ่งที่ชี้ใหเห็นวานิกอบและถุงมือเปนที่
รูจักกันดีในหมูสตรีที่ไมไดครองอิหฺรอม ซึ่งหมายความวาพวกนางปกปดใบหนาและมือ 

ดังที่กลาวมาแลวคือหลักฐาน 9 ขอจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ 

หลักฐานขอที่ 10 คือ การใชหลักการพิสูจนเหตุผลและการเทียบเคียง ซึ่งเปนหลักการ
ของชะรีอะฮฺที่สมบูรณแบบที่ประสงคจะชวยใหมนุษยประสบความสําเร็จในส่ิงที่ดีที่สุดและ
สงเสริมแนวทางที่จะนําไปสูส่ิงนั้น  และเปนการเพิกถอนความชั่วรายและปองกันไมใหเกิดสิ่ง
ดังกลาว 

 
หากเราไดพิจารณาถึงการไมคลุมหิญาบและเปดเผยใบหนาของสตรีแกชายที่ไมใช

มะหฺร็อม จะพบวามันเปนสาเหตุนําไปสูผลรายมากมาย  แมจะสันนิษฐานวาการเปดใบหนามี
ประโยชนบางอยาง แตก็ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับผลลบที่เกิดจากมัน  ผลกระทบเหลานั้น
ประกอบดวย 

 
1- ฟตนะฮฺ: การไมคลุมหนาของสตรีจะลอลวงใหนางประดับประดาใบหนาใหสวยงาม

ยิ่งขึ้น นี่เปนสาเหตุใหญของความชั่วรายและความเสื่อมโทรม 
  

2- พรากความละอายไปจากสตรี:  ซึ่งความละอายเปนสวนหนึ่งของความศรัทธาและ
ธรรมชาติของสตรี (ฟฏเราะฮฺ)  สตรีคือแบบอยางของความละอาย ดังคํากลาวที่วา “อายมากยิ่ง
กวาสาวบริสุทธิ์ที่เก็บตัว”  การพรากความละอายของสตรีออกไปเปนการทําลายความศรัทธาและ
ธรรมชาติที่นางถูกสรางขึ้น 

 
3- ผูชายจะถูกสตรีดึงดูดใจ: โดยเฉพาะหากสตรีผูนั้นสวยหรือมีเสนห หัวเราะงายและ

อารมณขัน  ดังเชนที่เกิดขึ้นในหลายกรณีของสตรีที่ไมคลุมหิญาบ  และชัยฏอนมันจะลอลวง
ลูกหลานของอาดัมโดยอาศัยอยูในรางกายของพวกเขาตามเสนเลือด 

 
4- การปะปนชาย-หญิง:  หากสตรีคิดวาตนเทาเทียมกับผูชายที่จะไมคลุมหนาและไปที่

ใดๆ โดยไมคลุมหิญาบ นางจะไมรูสึกละอาย และไมอายที่จะปะปนกับผูชาย  ส่ิงนี้นําไปสูฟตนะฮฺ
ที่ใหญโตและความเสื่อมโทรมในวงกวาง  อัตติรมีซี (5272) บันทึกจาก ฮัมซะฮฺ อิบนุ อบูอุซัยดฺ 
จากพอของเขา ซึ่งไดยินทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา เมื่อทานรอซูล  ออกจากมัสญิดและเห็น
ผูชายปะปนกับผูหญิงในถนน ทานรอซูล  กลาวกับผูหญิงวา “จงถอยกลับ และอยาเดิน
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กลางถนน จงเดินริมถนน” จากนั้นบรรดาผูหญิงจึงเดินชิดกําแพงจนเสื้อผาของพวกนางสัมผัส
กําแพงเพราะความที่พวกนางเดินชิดกับมัน (จัดอยูในระดับหะซัน โดย อัลอัลบานี ใน เศาะฮีหฺ 
อัลญามิอฺ, 929) 
 
จบการสรุปจากคํากลาวของ ชัยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ อุษัยมีน  ใน ริซาละฮฺ อัลหิญาบ   
และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
 
ที่มา: เว็บ IslamQA.com คําถามหมายเลข 11774   


