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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อายะฮฺและหะดีษเกี่ยวกับหิญาบ 
 

คําถาม: 
กรุณายกอัลกุรอานและหะดีษเกี่ยวกับความสําคัญของหิญาบสําหรับสตรี 

 
คําตอบ: 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
1. อัลลอฮฺตรัสวา 

بَْصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال ُفبِْديَن ﴿
َ
َوقُل لِّلُْمْؤِمنَاِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

بَْن خِبُُمِرِهنَّ بَلَ ُجيُوبِِهنَّ َوَال ُفبِْديَن  َرْضِ ْ ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها َو
 
َ
ْو آبَائِِهنَّ أ

َ
ْننَاء ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِكُُعوحَكِِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْننَائِِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آبَاء ُنُعوحَكِِهنَّ أ

ْو َما 
َ
ْو نَِسائِِهنَّ أ

َ
َخَواتِِهنَّ أ

َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخَوانِِهنَّ أ

َ
ْو إِْخَوانِِهنَّ أ

َ
ُنُعوحَكِِهنَّ أ

ْرَبِة ِمَن الرَِّجالِ  ِ اْإلِ ْو
ُ
ِو احكَّابِِعنَي َلرْيِ أ

َ
ْفَماُغُهنَّ أ

َ
ْفِل  َملََكْت أ ِو الطِّ

َ
أ

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

َّ ا
َها الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم ينَِتِهنَّ َوتُوُبوا إِىَل اهللاِ خُيِْفنَي ِمن زِ  فُّ

َ
يعاً ك  مَجِ

 ) ٣١: اجور ( ﴾ُيْفِلُحونَ 
ความวา “และจงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) แกบรรดาผูศรัทธาหญิงทั้งหลาย 
ใหพวกนางลดสายตาของพวกนางลงต่ํา (จากส่ิงตองหาม) และใหพวก
นางรักษาทวารของพวกนาง (จากการประพฤติผิดทางเพศ) และอยา
เปดเผยเครื่องประดับ เวนแตสิ่งที่เปดเผยได (เชน ตาทั้งสองขางเพราะ
ความจําเปนในการมอง ฝามือดานนอก หรือตาขางหนึ่ง หรือเสื้อผา เชน ผา
คลุม ถุงมือ) และใหพวกนางปดดวยผาคลุมศีรษะของนางลงมาถึงุยู
บิฮินนะ (คือคอเสื้อคลุมของพวกนาง ซึ่งรวมใบหนา คอ และหนาอก) และ
อยาใหพวกนางเปดเผยเครื่องประดับของพวกนาง เวนแตแกสามีของ
พวกนาง หรือบิดาของพวกนาง หรือบิดาของสามีของพวกนาง หรือลูก
ชายของพวกนาง หรือลูกชายของสามีของพวกนาง หรือพี่ชายนองชาย
ของพวกนาง หรือลูกชายของพี่ชายนองชายของพวกนาง หรือลูกชาย
ของพี่สาวนองสาวของพวกนาง หรือพวกผูหญิง (มุสลิม) ของพวกนาง 
หรือที่มือขวาของพวกนางครอบครอง (ทาสี) หรือคนใชผูชายที่ไมมี
ความรูสึกทางเพศ หรือเด็กที่ยังไมรูเรื่องเพศสงวนของผูหญิง และอยา
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ใหนางกระทืบเทาของพวกนาง เพื่อใหผูอ่ืนรูสิ่งที่พวกนางควรปกปดใน
เครื่องประดับของพวกนาง และพวกเจาทั้งหลายจงขอลุแกโทษ
ตออัลลอฮฺเถิด โอบรรดาผูศรัทธาเอย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” 
[อันนูร 24:31] 

 
2. อัลลอฮฺตรัสวา 

ِ َال يَرُْجوَن نَِكاحاً فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجنَاٌح َوالَْقَواِعُد مِ ﴿
َن النَِّساء الالَّ

ن يَْستَ 
َ
ن يََضْعَن ِعيَاَنُهنَّ َلرْيَ ُمترََبَِّجاٍت بِِزينٍَة َوأ

َ
َّهُ أ  نَّ َواهللاُ ْعِفْفَن َخرْيٌ ل

 ) ٦٠: اجور ( ﴾َسِميٌع َعِليمٌ 
ความวา “และบรรดาหญิงวัยชราซ่ึงพวกนางไมปรารถนาที่จะสมรสแลว 
ไมเปนที่นาตําหนิแกพวกนางที่จะเปลื้องเสื้อผา (ภายนอก) ของนางออก 
โดยไมเปดเผยสวนงดงาม และหากพวกนางงดเวนเสียก็จะเปนการดี
แกพวกนาง และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยินผูทรงรอบรู” [อันนูร 24:60] 

 
หญิงวัยชรา หมายถึง สตรีที่ไมมีประจําเดือนนานแลว ซึ่งพวกนางไมสามารถตั้งครรภและ

มีบุตรได 
ตอไปจะมีคําอธิบายของ หัฟเศาะหฺ บินตุ ซีรีน เกี่ยวกับคําอายะฮฺนี้ 

 
3. อัลลอฮฺตรัสวา 

ْزَواِجَك وَ ﴿
َ َها اجَّيِبُّ قُل ألِّ فُّ

َ
َبنَاتَِك َونَِساء الُْمْؤِمِننَي يُْدِغنَي َعلَيِْهنَّ ِمن يَا ك

ن ُفْعَرْفنَ 
َ
َ أ ْد

َ
َن اهللاُ  َجَالبِيِبِهنَّ َذلَِك أ َ ً رَِّحيماً فََال يُؤَْذْفَن َو  ﴾ َلُفورا

 ) ٥٩: األحزاب (
ความวา “โอนบี (มุฮัมมัด) เอย จงกลาวแกภรรยาของเจาและบุตรสาว
ของเจา และบรรดาหญิงของบรรดาผูศรัทธา ใหพวกนางดึงเสื้อคลุม
ของพวกนางลงมาปดทั้งเรือนราง (ปกปดอยางสมบูรณยกเวนตาหนึ่งหรือ
สองขางเพื่อมองทาง) นั่นเปนการเหมาะสมกวาที่นางจะเปนที่รูจัก (ใน
ฐานะหญิงอิสรชน) เพื่อที่พวกนางจะไมถูกรบกวน และอัลลอฮฺเปนผูทรง
อภัยผูทรงเมตตาเสมอ” [อัลอะหฺซาบ 33:59] 

 
4. อัลลอฮฺตรัสวา 

ن يُؤْ ﴿
َ
يَن آَمنُوا َال تَْدُخلُوا ُنيُوَت اجَّيِبِّ إِالَّ أ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
َذَن لَُكْم إِىَل َطَعاٍم يَا ك

وا َوَال  َلرْيَ نَاِظِريَن إِنَاُه َولَِكْن إَِذا ُدِقيتُْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا َطِعْمتُْم فَانترَِشُ
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نِِسنَي حِلَِديٍث إِنَّ َذِلُكْم اَكَن يُؤِْذي اجَّيِبَّ 
ْ
 فَيَْستَْحيِي ِمنُكْم َواهللاُ  ُمْستَأ

لُوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َال يَْستَْحيِي ِمَن احْلَقِّ وَ 
َ
حْكُُموُهنَّ َمتَاخً فَاْسأ

َ
إَِذا َسأ

ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوَما اَكَن لَ 
َ
ن تُؤُْذوا رَُسوَل اهللاِ َذِلُكْم أ

َ
 ُكْم أ

 ً بَدا
َ
ْزَواَجُه ِمن َنْعِدهِ أ

َ
ن تَنِكُحوا أ

َ
 َذِلُكْم اَكَن ِعنَد اهللاِ  إِنَّ َوَال أ
ً َعِظي  ) ٥٣: األحزاب ( ﴾ما

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย พวกเจาอยาไดเขาไปในบานทั้งหลาย
ของนบี เวนแตจะเปนที่อนุมัติแกพวกเจา เพื่อรับประทานอาหาร โดย
มิตองคอยการปรุงอาหารใหสุกเสียกอน แตเมื่อพวกเจาไดรับเชิญก็จง
เขาไป ครั้นเมื่อพวกเจารับประทานอาหารเสร็จแลวก็จงแยกยายกัน
ออกไป และอยาเปนผูชอบวิสาสะในการสนทนา แทจริงในการนั้นยอม
ทําความรําคาญใหแกทานนบี ซ่ึงทานกระดากอายพวกเจา แตอัลลอฮฺ
ไมทรงกระดากอายตอความจริง และเมื่อพวกเจาขอสิ่งใดจากพวกนาง
ก็จงขอพวกนางจากหลังมาน เชนนั้นแหละเปนการบริสุทธิ์อยางยิ่งแก
จิตใจของพวกเจาและจิตใจของพวกนาง และไมเปนการบังควรแกพวก
เจาที่จะกอความรําคาญใหแกรอซูลของอัลลอฮฺ และพวกเจาจะตองไม
แตงงานกับบรรดาภริยาของทาน หลังจากทาน (ไดสิ้นชีพไปแลว) เปน
อันขาด แทจริงในการนั้น ณ ที่ อัลลอฮฺเปนเรื่องที่ใหญหลวงนัก” 
[อัลอะหฺซาบ 33:60] 

 
หลักฐานจากอัลหะดีษ 
1. รายงานจาก เศาะฟยะฮฺ บินตุ ชัยบะฮฺ วา ทานหญิงอาอิชะฮฺ  กลาววา เมื่ออายะฮฺ

นี้ถูกประทานลงมา “และใหพวกนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงคอเสื้อ
คลุมของพวกนาง (ุยูบิฮินนะ รวมรางกาย ใบหนา คอ และหนาอก)” พวกนางไดนําอิซาร 
(เสื้อผาชนิดหนึ่ง) มาฉีกขอบผา แลวใชมันปดใบหนาของพวกนาง” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 4481) 

ในอีกรายงานหนึ่งรายงานโดย อบูดาวูด (4102) ดังนี้ “ขออัลลอฮฺทรงเมตตาสตรีชาวมุ
ฮาญิร เมื่ออัลลอฮฺทรงประทานอายะฮฺ “และใหพวกนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลง
มาจนถึงุยูบิฮินนะ (รางกาย ใบหนา คอ และหนาอก)” พวกนางฉีกสวนที่หนาที่สุดของผากัน
เปอนของพวกนางและใชมันปกปดใบหนา” 

ชัยคฺ มุฮัมมัด อัลอะมีน อัชชันกีฏี เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา  หะดีษนี้ชี้ใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงสิ่งที่บรรดาเศาะหาบียะฮฺเขาใจตออายะฮฺ “และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลง
มาจนถึงุยูบิฮินนะ”  วาหมายถึงใหปกปดใบหนา และพวกนางไดฉีกเสื้อผาของนางเพื่อปกปด
ใบหนา เปนการเชื่อฟงคําสั่งใชของอัลลอฮฺในอายะฮฺนี้  ดังนั้นบุคคลที่มีใจเปนกลางจะเขาใจวา 
การคลุมหิญาบและการคลุมหนาของสตรีตอหนาผูชายถูกสั่งใชในซุนนะฮฺที่เศาะฮีหฺซึ่งอธิบาย
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คัมภีรของอัลลอฮฺ   ทานหญิงอาอิชะฮฺ  ยกยองสตรีที่รีบทําตามคําสั่งใชที่อัลลอฮฺทรงประทาน
ลงมาในคัมภีรของพระองค เปนที่ทราบกันวาความเขาใจของพวกนางในอายะฮฺ “และใหนางปด
ดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงุยูบิฮินนะ” วาหมายถึงการคลุมหนานั้นมาจาก
ทานนบี  เพราะทานนบี  อยูที่นั่นและบรรดาสตรีจะถามทานเกี่ยวกับทุกสิ่งที่นางไมเขาใจ
ในศาสนา อัลลอฮฺตรัสวา 

ُرونَ ﴿ ِْهْم َولََعلَُّهْم َفتََفكَّ َ
َل إِ َ لِلنَّاِس َما نُزِّ ْكَر حِكُبنَيِّ ِّ َْك ا َ

نَزْجَا إِ
َ
 ﴾َوأ

 ) ٤٤: اجحل (
ความวา  “และเราไดประทานลงมาใหแก เจา  (มุฮัมมัด ) ซ่ึงซิกรฺ 
(คําแนะนําและขอตักเตือน หมายถึง ซุนนะฮฺ) เพื่อเจาจะไดชี้แจงแกมนุษย 
ซ่ึงสิ่งที่ไดถูกประทานมาแกพวกเขา (คือ อัลกุรอาน) และเพื่อพวกเขาจะ
ไดไตรตรอง” [อันนะหฺล 16:44]  

 
อิบนุ หะญัร เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาวในฟตหุลบารี วา รายงานของ อิบนุ อบี หาติม จาก 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุษมาน อิบนุ ค็อยซัม จากเศาะฟยะฮฺ อธิบายวา รายงานนี้กลาววา เราไดอางถึง
สตรีชาวกุร็อยชฺและความดีของพวกนางที่ปรากฏในคํากลาวของทานหญิงอาอิชะฮฺ  วา “สตรี
ชาวกุร็อยชฺเปนคนดี แตขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันไมเคยเห็นใครดีกวาหรือศรัทธาตอคัมภีร
ของอัลลอฮฺและวะฮียฺอยางเขมแข็ง มากไปกวาสตรีชาวอันศอร  เมื่อซูเราะฮฺอันนูรถูกประทานลง
มา “และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงุยูบิฮินนะ”  ผูชายใน
ครอบครัวของพวกนางมายังพวกนางและอธิบายสิ่งที่ถูกประทานลงมา และไมมีสตรีคนใดในหมู
พวกนางเวนแตไดฉีกผาเอามาปดหนา และติดตามดวยการละหมาดยามเชาในสภาพที่หอหุม
เหมือนมีกาอยูบนศีรษะของพวกนาง”  หะดีษนี้ไดถูกบันทึกอยางชัดเจนในรายงานของอัลบุคอรี
กอนหนานี้ ซึ่งเราทราบวา ทานหญิงอาอิชะฮฺ  เปนผูมีความรอบรูและเครงครัดศาสนา ไดยก
ยองบรรดาสตรีชาวอันศอรจากการกระทําดังกลาววา ไมเคยเห็นสตรีคนใดศรัทธาในคัมภีร
ของอัลลอฮฺและวะฮียฺอยางเขมแข็งเทากับพวกนาง  นี่เปนการชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา พวกนาง
เขาใจอายะฮฺ “และใหนางปดดวยผาคลุมศีรษะของพวกนางลงมาจนถึงุยูบิฮินนะ” วา
หมายถึงคําสั่งบังคับใชใหปดใบหนา และสิ่งนี้เกิดจากความศรัทธาของพวกนางตอคัมภีร
ของอัลลอฮฺและวะฮียฺ การคลุมหิญาบและการคลุมหนาของสตรีเมื่อยูตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อม
เปนการกระทําของผูศรัทธาตอคัมภีรของอัลลอฮฺและวะฮียฺ  เปนเรื่องแปลกมากสําหรับบางคนที่
อางวามีความรูกลับกลาววา การคลุมหนาของสตรีเมื่ออยูตอหนาชายที่ไมใชมะหฺร็อมนั้นไมมี
ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ทั้งๆ ที่บรรดาเศาะหาบียะฮฺปฏิบัติดวยความเชื่อฟงในคําสั่งใช
ของอัลลอฮฺ การใหความหมายดังกลาวนี้ต้ังมั่นอยูในซุนนะฮฺซึ่งรายงานจากอัลบุคอรีที่อางอิงกอน
หนานี้ ซึ่งอยูในบรรดาหลักฐานที่แข็งแรงที่สุดวาสตรีทุกคนถูกสั่งใชใหคลุมหิญาบ (อัฎวาอ อัลบะ
ยาน, 6/594-595) 
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2. รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ  วาบรรดาภรรยาของทานนบี  ไดเคยออกไป

ยังอัลมะนาศิอฺ (สถานที่ซึ่งทราบกันวาอยูในเสนทางของอัลบะกีอฺ) ในเวลากลางคืนเพื่อถายทุกข 
และอุมัร  ไดเสนอกลาวแกทานนบี  วา “ใหภรรยาของทานคลุมหิญาบ” แตทานรอซูล  
ไมไดทําตามนั้น  หลังจากนั้น ในคืนหนึ่ง ทานหญิงเซาดะฮฺ บินตุ ซัมอะฮฺ ภรรยาของทานนบี  
ไดออกไปในเวลาอิชาอและนางเปนคนสูง อุมัรตะโกนไปยังนางวา “พวกเราจําทานได โอเซาดะฮฺ” 
หวังวาหิญาบจะถูกประทานลงมา แลวหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ทรงประทานอายะฮฺเกี่ยวกับหิญาบลง
มา (อัลบุคอรี, ๑๔๖; มุสลิม, ๒๑๗๐)    
 

3. รายงานจาก อิบนุ ชิฮาบ วา อนัส กลาววา ฉันเปนผูรอบรูที่สุดในเรื่องหิญาบ อุบัยย อิบ
นุ กะอับ เคยถามฉันเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เมื่อทานรอซูล  แตงงานกับซัยนับ บินตุ ญะหชฺ ในเมืองมะ
ดีนะฮฺ ทานรอซูล  เชิญผูคนไปทานอาหารหลังดวงอาทิตยข้ึน ทานรอซูล  ไดนั่งลงและผูชาย
บางคนนั่งรอบๆ ทาน ภายหลังผูคนไดกลับไป จนกระทั่งทานยืนขึ้นและเดินไปโดยที่ฉันเดินไปกับ
ทาน จนถึงประตูที่พักของทานหญิงอาอิชะฮฺ   ทานคิดวาพวกเขาไดกลับไปแลว ทานจึง
กลับไปและฉันกลับไปกับทาน และผูคนยังนั่งอยู ณ ที่นั้น  ทานกลับมาที่บานอาอิชะฮฺอีกครั้งและ
ฉันไปกับทานจนถึงประตูที่พักของทานหญิงอาอิชะฮฺ  จากนั้นทานกลับมาและฉันไดมากับ
ทาน และผูคนไดจากไปแลว  ทานจึงกางมานลงระหวางฉันกับทาน และอายะฮฺอัลกุรอาน
เกี่ยวกับหิญาบก็ถูกประทานลงมา” (อัลบุคอรี, 5149;  มุสลิม, 1428) 
 

4.รายงานจาก อุรวะฮฺ วา ทานหญิงอาอิชะฮฺ  กลาววา “ทานรอซูล  ไดไปละหมาด
ศุบหฺและสตรีผูศรัทธาไดเขารวมละหมาดกับทานโดยคลุมหนาไป จากนั้นพวกนางกลับบานของ
พวกนางโดยที่ไมมีใครจําพวกนางได” (อัลบุคอรี, 365; มุสลิม, 645) 
 

5.  รายงานทานหญิงอาอิชะฮฺ  วา “มีผูข่ีพาหนะผานมายังเราขณะเราครองอิหฺรอม 
และกําลังอยูรวมกับทานรอซูลุลลอฮฺ  เมื่อพวกเขาเขามาใกล พวกเราละคนก็จะดึงญิลบาบลง
มาปดใบหนา และเมื่อพวกเขาไปแลวเราก็เปดใบหนาของเราเชนเดิม” (บันทึกโดยอบูดาวูด, 1833; 
อิบนุมาญะฮฺ, 2935; จัดเปนหะดีษเศาะฮีหฺโดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ (4,203) และโดย อัลอัลบานี ใน กิ
ตาบ ญิลบาบ อัลมัรอะฮฺ อัลมุสลิมะฮฺ)   
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6. รายงานจากอัสมาอ บินตุ อบูบักร กลาววา “เราคลุมหนาเมื่ออยูตอหนาผูชาย” บันทึก
โดย อิบนุ คุซัยมะฮฺ, 4/203; อัลหากิม, 1/624; อัลหากิม จัดระดับเปนหะดีษเศาะฮีหฺและ อัซซะฮะ
บี เห็นดวยกับเขา และ อัลอัลบานี กลาวไวใน ญิลบาบ อัลมัรอะฮฺ อัลมุสลิมะฮฺ วา หะดีษนี้เปนหะ
ดีษเศาะฮีหฺ) 
 

7. รายงานจาก อาศิม อัลอะหฺวัล กลาววา เราเคยเขาไปยังหัฟเศาะหฺ บินตุ ซีรีน ขณะ
สวมญิลบาบ ดังนั้นนางจึงปดใบหนาของนางดวยกับมัน และเรากลาวกับนางวา ขออัลลอฮฺทรง
เมตตาทาน อัลลอฮฺตรัสวา 

ِ َال يَرُْجوَن نَِكاحاً فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ جُ ﴿
نَاٌح َوالَْقَواِعُد ِمَن النَِّساء الالَّ

ن يََضْعَن ِعيَاَنُهنَّ َلرْيَ ُمترََبَِّجاٍت بِِزينَةٍ 
َ
 ) ٦٠: اجور ( ﴾أ

ความวา “และบรรดาหญิงวัยชราซ่ึงพวกนางไมปรารถนาที่จะสมรสแลว 
ไมเปนที่นาตําหนิแกพวกนางที่จะเปลื้องเสื้อผา (ภายนอก) ของนาง
ออก โดยไมเปดเผยสวนงดงาม” [อันนูร 24:60]   

 
และนางกลาววา “อะไรตอจากนั้น?”  เรากลาววา 

ن يَْستَ ﴿
َ
َُّهنَّ َواهللاُ َوأ  ) ٦٠: اجور ( ﴾ َسِميٌع َعِليمٌ ْعِفْفَن َخرْيٌ ل

ความวา “และหากพวกนางงดเวนเสียก็จะเปนการดีแกพวกนาง” [อันนูร 
24:60]   

 
นางกลาววา “ความหมายของมันก็คือใหนางคงสวมหิญาบไวยอมดีกวา” (บันทึกโดย อัลบัยฮะกี, 
7/93)    

 
 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมดูคําถามหมายเลข 6991  
และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูที่สุด 
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