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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

หิญาบทีถู่กตอง 
 
คําถาม: 

ฉันอยากทราบเกี่ยวกับหิญาบที่ถูกตอง อะไรคือหิญาบที่สมบูรณ ที่พบเห็นในปจจุบัน
มีหิญาบหลายแบบ และฉันมีเพื่อนจากเดนมารกซึ่งเพิ่งเขารับอิสลามไมนาน เธอรูสึกภาคภูมิใจใน
อิสลามเปนอยางมากและอยากคลุมหิญาบที่สมบูรณ   هللا   الحمد   ทานจะกรุณาบอกไดไหมวา
หิญาบนั้นควรตองจะยาว (เหมือนญิลบาบ) หรือไม เธอตองการทราบจริงๆ ขอบคุณคะ 

 
คําตอบ: 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
ชัยคฺ อัลอัลบานี ขออัลลอฮฺทรงเมตตาทาน ไดกลาวถึงเงื่อนไขของหิญาบ ดังนี้ 

1. ตองปกปดทุกสวนของรางกายยกเวนสวนที่เปดเผยได 
อัลลอฮฺตรัสไววา 

ِيا كفها اجيب قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنني يدغني عليهن من ( ِِ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِْ ُْ ِ ُ ْ َ َ َ ََ ََ َِ ْ َ ِّ ُ ُّ ِ
ُّ َ

َجالبيبهن ذلك أد ْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ
َ ن اهللاَ ُ أن فعرفن فال يؤذفن و َ َ َ ََ َْ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ

ًلفورا رحيما  ًِ ُ َ (
   )٥٩: األحزاب (

ความวา  “โอนบีเอย จงกลาวแกบรรดาภริยาของเจาและบุตรสาวของ
เจา และบรรดาหญิงของบรรดาผูศรัทธา ใหพวกนางดึงเสื้อคลุมของ
พวกนางลงมาปดตัวของพวกนาง นั่นเปนการเหมาะสมกวาที่นางจะ
เปนที่รูจัก เพื่อที่พวกนางจะไมถูกรบกวน และอัลลอฮฺทรงเปนผูทรง
อภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” [อัลอะหฺซาบ 33:59] 
 
อายะฮฺนี้เปนที่ชัดเจนวามุสลิมะฮฺจําเปนตองปกปดความสวยงามและการประดับประดา

ทั้งหมด และไมเปดเผยสวนใดสวนหนึ่งตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อม (ผูที่ศาสนาอนุญาตใหแตงงาน
ดวยได) ยกเวนสวนที่เปดเผยอยางไมต้ังใจ ซึ่งในกรณีนี้ไมมีบาปใดๆ หากนางรีบปกปดมันเสีย 

อัลหาฟซ อิบนุ กะษีร กลาวในตัฟซีรของทานวา  ตรงนี้หมายความวา พวกนางตองไม
เปดเผยสวนใดสวนหนึ่งของเครื่องประดับตอหนาคนที่ไมใชมะหฺร็อม ยกเวนสวนที่ไมสามารถ
ปกปดได  อิบนิมัสอูดกลาววา เชน เสื้อคลุมขางนอกซึ่งสตรีอาหรับใชสวมใส ซึ่งปกปดเสื้อผาที่อยู
ขางใน ยกเวนสวนที่อาจเกินออกมา (เชน ชายกระโปรงขางใน - ผูแปล) ในสวนนี้ไมเปนบาปแก
นางเพราะเปนไปไมไดที่จะปกปด 
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2. เสื้อผาตองไมใชเครื่องประดับเสียเอง  
อัลลอฮฺตรัสไวความวา  “... และอยาเปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง” [อันนูร 

24:31]  ความหมายโดยทั่วไปของประโยคนี้จะรวมถึงเครื่องแตงกายภายนอก เพราะหากมันถูก
ประดับตกแตงก็จะทําใหดึงดูดความสนใจของเพศตรงขาม เร่ืองนี้สอดคลองกับอายะฮฺในซู
เราะฮฺอัลอะหฺซาบที่วา  “และพวกเธอจงเก็บตัวอยูในบาน และอยาไดโออวดความงามเชน
การโออวดของพวกสตรีแหงสมัยญาฮิลียะฮฺในยุคกอน” [อัลอะหฺซาบ 33:33]  และมหีะดษีที่
ทานนบี  กลาววา “มีคนสามกลุมที่ทานอยาไดถามถึง (เพราะพวกเขาเปนคนลมเหลวและ
ตองถูกลงโทษ) คือ ชายคนหนึ่งที่ปลีกตัวออกจากกลุม ไมเชื่อฟงผูนํา และตายในสภาพนัน้  
ทาสชายหรือหญิงที่ตายขณะกําลังหลบหนีเจานาย  และหญิงที่เมื่อสามีของนางไมอยู
บาน นางก็แตงตัวเสริมสวยอวดความงามลับหลังเขา ทั้งๆ ที่สามีของนางนั้นเปนคนดีซ่ึง
มอบวัตถุปจจัยที่พอเพียงแกนางแลว ทานจงอยาไดถามถึงพวกนี้ ” (บันทึกโดย อัลหากิม, 
1/119; อะหมัด, 6/19; จากหะดีษของฟดดาละฮฺ บินตุ อุบัยดฺ  ซึ่งมีสายรายงานเศาะฮีหฺ และอยูใน 
อัลอะดับ อัลมุฟรอด) 

 

3. เครื่องแตงกายตองหนา ไมบาง 
เพราะเครื่องแตงกายที่บางยอมไมสามารถปกปดไดอยางสมบูรณ และเสื้อบางทําให

ผูหญิงดูสวยและดึงดูดใจ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ทานนบี  กลาววา  “ในชวงสุดทายของยุค
ประชาชาติฉัน จะมีผูหญิงที่สวมใสเสื้อผาแตเปลือยกาย มีบางสิ่งบนศีรษะของนางคลาย
กับโหนกอูฐ จงสาปแชงพวกนาง เพราะพวกนางถูกสาปแชง” อีกหะดีษหนึ่งมีสํานวน
เพิ่มเติมวา “พวกนางจะไมไดเขาสวรรคและไมไดกลิ่นหอมของสวรรค ซ่ึงกลิ่นหอมของมัน
จะสูดดมไดจากระยะเทานั้นเทานี้” (บันทึกโดยมุสลิม รายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺ) 

อิบนุอับดิลบัร กลาววา ที่ทานนบี  กลาวถึงคือผูหญิงที่สวมเสื้อผาบางซึ่งสามารถ
มองเห็นเรือนรางได พวกนางถูกเรียกวาสวมเสื้อผาแตในความเปนจริงกําลังเปลือยกาย (อางถึง
โดย อัสสุยูฏี ใน ตันวีร อัลหะวาลิก, 3/103) 

 

4. เครื่องแตงกายตองหลวม ไมรัดรูป 
เปาหมายของเครื่องแตงกายนั้นคือการปองกันฟตนะฮฺ ซึ่งจะเกิดไดก็ตอเมื่อเครื่องแตง

กายนั้นกวางและหลวม เสื้อผารัดรูป ถึงแมจะปกปดสีผิว แตก็ยังบงบอกขนาดและรูปรางทั้งหมด
หรือบางสวน และกอใหเกิดจินตนาการไมดีในใจของผูชาย มันเปนการเรียกรองเชิญชวนสูความชั่ว
อยางชัดเจน ดังนั้นเครื่องแตงกายที่สวมใสตองหลวม 

อุซามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ  ไดมอบเสื้ออียิปตผาหนาใหแกฉัน มัน
เปนหนึ่งในฮะดียะฮฺ(ของขวัญ)จากดิหฺยะฮฺ อัลกัลบี และฉันไดมอบใหภรรยาสวมใส ทานถามฉัน
วา "เหตุใดเจาไมใสผาอียิปตนั้น?" ฉันตอบวา "ฉันไดมอบใหภรรยาของฉันแลว" ทานกลาววา 
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“จงบอกนางใหสวมชุดขางใน เพราะฉันเกรงวาสะทอนใหเห็นเรือนรางของนาง” (บันทึก
โดย อัฎฎิยาอ อัลมักดิซี ใน อัลอะหาดีษ อัลมุคตาเราะฮฺ, 1/442, และอะหมัดและอัลบัยฮะกี, ดวย
สายรายงานหะซัน) 

 

5. ตองไมปะพรมเครื่องหอม 
มีหลายหะดีษที่หามผูหญิงปะพรมของหอมเมื่อออกนอกบาน (แตถาอยูในบานกับมะหฺร็อ

มก็อนุญาตใหใชน้ําหอมได)  ในที่นี้จะขอยกบางหะดีษซึ่งมีสายรายงานเศาะฮีหฺ 
อบูมูซา อัลอัชอะรี กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “ผูหญิงคนใดก็ตามที่ปะพรม

น้ําหอมแลวเดินผานผูคนเพื่อใหพวกเขาไดดมกลิ่นหอมของนาง ถือวานางไดทําซินา”  
ซัยนับ อัษษะเกาะฟยะฮฺ รายงานวา ทานนบี  กลาววา “หากคนหนึ่งคนใดจากพวก

ทาน (ผูหญิง) จะออกไปยังมัสญิด นางจงอยาใสของหอม” 
อบูฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “ผูหญิงคนใดที่ปะพรมเรือนราง

ดวยบะคูร (ควันหอม) จงอยาใหนางมารวมละหมาดอิชาอกับเราในเวลาดึก(คืออยาให
นางออกนอกบานมาละหมาดที่มัสญิด)” 

มูซา อิบนุ ยะซาร กลาววา ผูหญิงคนหนึ่งไดเดินผานอบูฮุร็อยเราะฮฺ และเขาไดกลิ่นหอม
จากตัวนาง เขากลาววา “โอสตรีผูเปนบาวของอัลลอฮฺผูเกรียงไกร เธอกําลังจะไปที่มัสญิดใชไหม” 
นางตอบวา “ใช” เขากลาววา “และเธอไดปะพรมเครื่องหอมเพื่อการนี้ใชไหม” นางตอบวา “ใช” 
เขากลาววา “จงกลับไปลางมันเสีย เพราะฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “หากผูหญิง
ออกไปมัสญิดโดยปะพรมเครื่องหอม อัลลอฮฺจะไมรับการละหมาดของนางจนกวานางจะ
กลับบานไปชําระลางรางกายกอน” 

หะดีษเหลานี้ใชกับกรณีทั่วไป การหามปะพรมเครื่องหอมที่เรือนรางก็เชนเดียวกับหามปะ
พรมเครื่องหอมที่เสื้อผา โดยเฉพาะในหะดีษที่สามที่กลาวถึง บะคูร ซึ่งถูกใชใหความหอมกับ
เสื้อผาโดยเฉพาะ 

เหตุผลของขอหามนี้คอนขางชัดเจน เพราะกลิ่นหอมของผูหญิงอาจเปนสาเหตุกระตุน
ความปรารถนาอันเกินควร บรรดานักวิชาการยังไดรวมถึงสิ่งอื่นๆ ซึ่งตองหามสําหรับสตรีที่จะ
ไปมัสญิด เชน เครื่องแตงกายที่สวยงาม เพชรพลอยซึ่งเปดเผยใหมองเห็น การประดับประดาที่เกิน
เลย และการปะปนกับผูชาย (ดู ฟตหุลบารี, 2/279) 

อิบนุ ดะกีก อัลอีด กลาววา  นี่เปนการบงชี้วาหามผูหญิงที่ตองการไปมัสญิดปะพรม
น้ําหอม เพราะเปนการกระตุนอารมณของผูชาย (อางอิงใน ฟยฎลเกาะดีร ของอัลมะนาวี ใน
คําอธิบายหะดีษของอบูฮุร็อยเราะฮฺตอนแรกที่ยกมา) 
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6. ตองไมคลายเครื่องแตงกายของผูชาย 
มีรายงานในหะดีษเศาะฮีหฺวา ผูหญิงที่เลียนแบบผูชายในเรื่องการแตงกายหรือเร่ืองอื่นๆ 

นั้นถูกสาปแชง ตอไปนี้คือหะดีษบางสวนที่เราทราบ 
อบูฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา “ทานรอซูลุลลอฮฺ  สาปแชงผูชายที่สวมเครื่องแตงกาย

ของผูหญิงและผูหญิงที่สวมเครื่องแตงกายของผูชาย” 
อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ กลาววา ฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “ไมใชหมูพวกเรา 

สําหรับผูหญิงที่เลียนแบบผูชายและผูชายที่เลียนแบบผูหญิง” 
อิบนุอับบาส กลาววา “ทานนบี  สาปแชงผูชายที่มีลักษณะเหมือนผูหญิงและ

ผูหญิงที่มีลักษณะเหมือนผูชาย” ทานกลาววา “ใหพวกเขาออกจากบานของพวกทาน” เขา
กลาววา ทานนบี  ไดไลคนนั้นคนนี้ และทานอุมัรก็ไดไลคนนั้นคนนี้ ในอีกสายรายงานหนึ่ง 
“ทานรอซูลุลลอฮฺ  สาปแชงผูชายที่เลียนแบบผูหญิงและผูหญิงที่เลียนแบบผูชาย” 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “มีคน 3 จําพวกที่จะไมได
เขาสวรรค และอัลลอฮฺจะไมทรงมองพวกเขาในวันแหงการฟนคืนชีพ คือ ผูที่ไมเชื่อฟง
พอแม ผูหญิงที่เลียนแบบผูชาย และสามีซ่ึงไมรูสึกหึงหวงภรรยาของตน” 

อิบนุ อบี มุลัยกะฮฺ (ชื่อจริงคือ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุบัยดุลลอฮฺ) กลาววา มีผูกลาวกับทาน
หญิงอาอิชะฮฺ  วา “จะเปนอะไรไหมหากผูหญิงใสรองเทาของผูชาย” ทานหญิงกลาววา “ทาน
รอซูลุลลอฮฺ  สาปแชงผูหญิงที่ทําตัวเหมือนผูชาย” 

หะดีษเหลานี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาหามผูหญิงเลียนแบบผูชาย เชนเดียวกับที่หามผูชาย
เลียนแบบผูหญิง ในเรื่องการแตงกายและเรื่องอื่นๆ ยกเวนหะดีษแรกที่ระบุเฉพาะในเครื่องแตง
กายเทานั้น 

อบูดาวูด กลาวใน มะซาอิล อัลอิมาม อะหมัด (น.261) ฉันไดยินอะหมัดถูกถามเกี่ยวกับ
ชายคนหนึ่งซึ่งใหทาสหญิงสวมเสื้อคลุม เขากลาววา “อยาใหนางสวมเสื้อผาของผูชาย อยาใหนาง
ดูเหมือนผูชาย” อบูดาวูดกลาววา ฉันพูดกับอะหมัดวา “เขาจะใหนางใสรองเทาของผูชายไดไหม” 
เขาตอบวา “ไมได นอกจากนางจะใสเพื่ออาบน้ําละหมาด” ฉันกลาววา “แลวหากเพื่อความ
สวยงามละ” เขาตอบวา “ไมได” ฉันกลาววา “เขาจะตัดผมนางใหส้ันไดไหม” เขาตอบวา “ไมได”  

 

7. ตองไมคลายเครื่องแตงกายของหญิงกาฟร 
มีปรากฏในชะรีอะฮฺวา มุสลิมทั้งหญิงและชาย ตองไมทําใหเหมือนหรือเลียนแบบกุฟฟาร 

ไมวาจะเปนเรื่องการเคารพสักการะ วัฒนธรรม หรือการแตงกาย ซึ่งเปนเรื่องเฉพาะของพวกเขา นี่
เปนหลักการอิสลามที่สําคัญซึ่งในปจจุบันนี้ถูกเพิกเฉยโดยมุสลิมจํานวนมาก แมแตบรรดาผูที่
เครงครัดในศาสนาหรือผูที่เรียกรองผูอ่ืนสูอิสลาม เนื่องจากการละทิ้งศาสนาของตน การปฏิบัติ
ตามอารมณใฝตํ่า การหันเหออกจากแนวทาง ประกอบกับคานิยมที่ทันสมัยและการเลียนแบบ
กาฟรยุโรป ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหมุสลิมตกต่ําและออนแอ ตลอดจนเปดโอกาสใหตางศาสนิกมีชัย
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และไดมีอํานาจเหนือพวกเขา “... แทจริงอัลลอฮฺจะมิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุมชนใด 
จนกวาพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง...” [อัรเราะอฺด 13:11]  

มีหลักฐานเศาะฮีหฺที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้จํานวนมากในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และหลักฐาน
ในอัลกุรอานก็ถูกอธิบายไวอยางละเอียดลออในซุนนะฮฺ 

 

8. ตองไมใช "ลิบาส อัชชุฮฺเราะฮฺ" คือเครื่องแตงกายที่แปลกตาเพื่อโออวดหรือตาม
แฟชั่น  

อิบนุอุมัร  กลาววา ทานรอซูลุลลอฮฺ  กลาววา “ใครก็ตามที่สวมใสเครื่องแตง
กายแหงความหยิ่งยะโส(ลิบาส อัชชุฮฺเราะฮฺ) ในโลกนี้ อัลลอฮฺจะใหเขาสวมเครื่องแตง
กายแหงความอับอายในวันแหงการฟนคืนชีพ แลวพระองคจะทรงใหเปลวไฟลุกโชติเผา
ตัวเขา” (หิญาบ อัลมัรอะฮฺ อัลมุสลิมะฮฺ, น. 54-67) 

และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
 

 
คําตอบโดย ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด 
Islam Q&A คําถามหมายเลข  6991 
 


