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อาภรณ์และเครือ่ งประดับ
 َا ْم ُمدَ ِبّ ِر ا ْم َح ِك ْ ِْي فَ َال ي ُْسأَ ُل َ ََّعا، َا ْم َح ْمدُ ِِهلل ا ْم َؼ ِل ْ ِْي ِب َما ََك َن َو َما َي ُك ْو ُن
ُ َو َأ ْشهَد، للا ْام َكب ْ ُِي ا ْم ُم َت َؼا ُل
ُ  َو َأ ْشهَدُ َأ ْن َل ا َ َل ا َّل، يَ ْف َؼ ُل َو ُ ُْه ي ُْسأَ مُ ْو َن
ِ َأ َّن َس ِ ّيدَ َنَ ُم َح َّمدً ا َر ُس ْو ُل
 َانلَّهُ َّم َص ِ ّل َو َس ِ ّ ِْل، للا َص ْف َو ُة ا ْم َخلْ ِق َو َػ ْ ُْي ْام ََكَ ِال
 َو َص ِاح ِب ا ْم َح ْو ِض، امسا َػ ِة
َّ َػ ََل َس ِ ّي ِد ََن ُم َح َّمدَ ِن ا ْم َم ْب ُؼ ْو ِث َب ْ َْي َيدَ ِي
َّ امس ْم ُع َو
َّ َو
، امطا َػ ُة
َّ  َف َ َُل،  َو َأ ْفضَ ِل َم ْن َد َػا ا ََل ا ْمخ ْ َِي َأ ْث َبا َػ ُه، امش َفا َػ ِة
َ ْ للا ػَلَ ْي ِه َوػَ ََل أ ٓ ِ ِل َو َأ
. امس نَّ ِة َوامْ َج َماػَ ِة
ُ َص ََّل
ُّ ْصا ِب ِه َو َأه ِْل
ِ َأ َّما بَ ْؼدُ َف َيا ِغ َبا َد
للا َح َّق ُث َلا ِث ِه َو َل َث ُم ْو ُت َّن ا َّل َو َأ ه ُ ُْْت
َ  ا ثَّ ُلوا: للا
 ا َّن ْالو ْ َس َان، ص
ِ ْ  َوامْ َؼ: للا ثَ َؼ َاَل ِِف امْ ُلرأ ٓ ِن ْام َك ِر ْ ِْي
ُ  فَ َل ْد كَا َل، ُم ْس ِل ُم ْو َن
ِ امصا ِم َح
،  َوث ََو َاص ْوا ِِب ْم َح ّ ِق، ات
ٍ ْ ُمَ ِف ْي خ
َّ  َو َ َِعلُوا،  ا َّل َّ ِاّل ْي َن أٓ َموُ ْوا، س
. َوث ََو َاص ْوا ِِب َّمص ْ ِب

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อาภรณ์ แ ละเครื่ อ งประดั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ส วยงามและเป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คน
ต้องการ และเสมื อนเป็ น ปั จ จั ย ที่ 5 ในการด ารงชีวิต ไปเสี ยแล้ ว แต่อ าภรณ์ และ
เครื่องประดับ ก็เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดโทษ อาจทาให้ การศรัทธา (อีหม่าน) ลดหย่อนลง
เนื่องจากอาภรณ์และเครื่องประดับบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติ
ศาสนาและเป็นสิ่งที่อนุมัติ ได้แก่
1. เครื่องประดับที่เป็นทองคา เช่น แหวนทอง ซึง่ เป็นที่ต้องห้าม (หะรอม)
แก่บรรดาเพศชาย แต่เป็นเครื่องประดับที่อนุมัติสาหรับเพศหญิง
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้เห็นแหวนทองในนิ้วของชายผู้หนึ่ง ท่านจึงให้ถอด
ออก แล้วท่านกล่าวว่า
َ ُ ي َ ْؼ ِمدُ َأ َحدُ ُ ُْك ا ََل ُ ُْج َر ٍة ِم ْن َنَ ٍر فَ َي ْط ُر
 رواه مسِل. ُحا ِ ِْف ي َ ِد ِه
ความว่า “คนหนึ่งของพวกท่าน จะมุ่งหมายยังถ่านหินที่มาจากไฟ
แล้วนามันมาโยนใส่ในมือของเขากระนั้นหรือ”
2. การสวมแหวนที่นอกจากทองคา เป็นที่อนุญาต
ท่ า นนบี (ศ็ อ ลฯ) สวมแหวนที่ ท ามาจากเงิ น และสลั ก ด้ ว ยค าว่ า
( )محمدرسول للاบรรดาคอลีฟะฮ์ เช่น ท่าน อะบูบักร ท่านอุมัร ท่านอุสมาน ร่อฎิยัลลอ
ฮุอันฮุม ก็สวมแหวน หลังจากท่านนบี (ศ็อลฯ) จนกระทั้งในยุคท่านอุ สมาน แหวน
นั้นได้ตกลงในบ่ออะรีส ( )ب ْ ُِئ َأ ِري ُْسคือบ่อน้าข้างมัสญิดกุบาอ (  ) كُ َبا ٌءณ นครมะดีนะฮ์
3. อนุญาตใส่หรืออุดฟันและจมูก ที่เป็นส่วนหนึ่งจากทองคา เมื่อเกิดความ
จาเป็น
มีบันทึกของท่านติรมิซีย จากท่านอุรฟุญะฮ์บุตรท่านอัสอัด( ْ)غ ُْرفُ َج ُة بْ ُنأَ ْس َؼد
กล่าวว่า จมูกของฉันถูกทาลายในวันกุหลาบ ฉันจึงเสริมจมูกด้วยเงิน แล้วมันเกิดกลิ่น
เน่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) จึงใช้ให้ฉันเสริมจมูกด้วยทอง
4. เครื่องประดับซึ่งมาจากอัญมณีต่างๆ เช่น เพชร พลอย ถึงแม้จะมีราคา
ที่สูง ก็ไม่เป็นที่ต้องห้าม ทั้งนี้ต้องไม่มีการอวดอ้าง

ِ َل َّن ْا َل ْص َل ِِف ْا َل ْش َيا ِء امْ ِح ُّل َوم َ ْم يَ ِر ْد َد ِم ْي ٌل يَدُ ُّل ػَ ََل امتَّ ْح ِر ْ ِْي

ความว่ า “เพราะอะซ้ อ ลเดิ ม ในสิ่ ง ต่ า งๆ เป็ น ที่ ห ะล้ า ล และไม่ มี
หลักฐานที่ชี้ถึงการห้าม”
5. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ ต้องไม่เป็นการเลียนแบบระหว่างเพศตรงข้าม
กล่าวคือ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นของเพศชาย ก็เฉพาะชาย ของเพศหญิงก็เฉพาะหญิง
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ทั้งนี้ อิสลามปรารถนาให้แสดงออกถึงบุคลิกภาพของชายและหญิงอย่างชัดเจน โดยมิ
ให้ชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาพูดหรือกิริ ยา
แม้กระทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์

ِ  م َ َؼ َن َر ُس ْو ُل: للا َغْنْ ُ َما كَا َل
للا ػَلَ ْي ِه َو َس َّ َِل
ُ للا َص ََّل
ُ ِض
َ ِ َغ ِن ا ْب ِن َغ َّب ٍاس َر
َ َامْ ُم َخ ِنّ ِث ْ َْي ِم َن ام ّ ِر َجالِ َوامْ ُم َ ََت ِ ّج
 رواه امبخاري. ال ِت ِم َن ام ِن ّ َسا ِء

ความว่า “จากท่า นอิบนิอับบาส กล่า วว่า ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้
สาปแช่งผู้ชายที่แสดงตัวแบบผู้หญิง และผู้หญิงที่แสดงตัวแบบผู้ชาย”

ِ  م َ َؼ َن َر ُس ْو ُل: للا َغ ْن ُه كَا َل
للا ػَلَ ْي ِه َو َس َّ َِل َّامر ُج َل
ُ للا َص ََّل
ُ ِض
َ ِ َغ ْن َأ ِ ِْب ه َُرْي َر َة َر
 رواه ابوداود وامنسايئ وابن ماجه وابن حبان واحلاُك. امر ُج ِل
َّ يَلْبَ ُس مُ ْب َس َة امْ َم ْر َأ ِة َوامْ َم ْر َأ َة ثَلْبَ ُس مُ ْب َس َة

ความว่า “จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ กล่าวว่า ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้
สาปแช่งชายที่สวมใส่อาภรณ์เพศหญิง และหญิงที่สวมใส่อาภรณ์เพศชาย”
6. ลิ บ าซุ ช ชุ ฮ์ เ ราะฮ์ (  ) ِم َب ُاس امشُّ ه َْر ِةคื อ เสื้ อ ผ้ า อาภรณ์ ที่ ส วมใส่ เ พื่ อ
แสดงออกถึงความโอ้อวด พร้อมด้วยเจตนาอวดอ้างมันเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน
ท่านอับดุลเลาะฮ์บุตรท่านอุมัรได้นาเสนอว่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
أٔخرجه أٔبوداود وامحد وامنسايئ وابن ماجه

. للا ثَ ْو َب َم َذ َّ ٍَّل ي َ ْو َم امْ ِل َيا َم ِة
ُ َم ْن م َ ِب َس ثَ ْو َب ُشه َْر ٍة ِِف ادلُّ هْ َيا َامْبَ َس ُه

ความว่า “ผู้ใดก็ต ามที่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ เพื่อ โอ้อวดในโลกดุนยา
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงให้เขาได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์อันต่าต้อยในวันกิยามะฮ์”
7. ผ้าไหม เป็นสิ่งต้องห้ามแก่เพศชาย และเป็นที่หะล้าล แก่เพศหญิงทั่วไป
และเพศชายที่เกิดความจาเป็น

للا ػَلَ ْي ِه َو َس َّ َِل ُح َّ ٌَّل ِس ْ َيا ُء
ُ  أ ْه ِدي َ ْت ِنلنَّ ِ ِ ّب َص ََّل: للا َغ ْن ُه كَا َل
ُ ِض
َ ِ َغ ْن ػَ ِ ٍ ّل َر
 ا ِ ّ ِْن م َ ْم َأبْ َؼ ْث ِبِ َا ام َ ْي َم ِمتَلْب َِسهَا اه َّ َما: فَ ُب ِؼ َث ِبِ َا ا َ َّل فَلَب ِْس ُتُ َا فَ َؼ َرفْ ُت امْغَضَ َب ِ ِْف َو ْ ِْج ِه فَلَا َل
 رواه اميخاري ومسِل. ب َ َؼث ُْت ِبِ َا ام َ ْي َم ِمتَشُ لَّهَا ُ ُُخ ًرا ب َ ْ َْي ام ِن ّ َسا ِء
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ความว่า “จากท่านอาลี กล่าวว่า ได้มีเสื้อคลุมที่มีลายเส้นจากผ้าไหม
ถูกนามาเป็นของกานัลแก่ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ท่านก็ได้มอบแก่ฉัน แล้วฉันก็ได้สวม
มัน และฉันรู้สึกได้ถึงอาการโกรธจากใบหน้าของท่าน ท่านได้กล่าวว่า ฉันมิได้ให้
มันเพื่อท่านจะสวมใส่ แท้จริงฉันให้ท่านเพื่อนาไปฉีกแบ่งเป็นตะลากง (ผ้าคลุม
ร่างกาย) แก่หญิงทั้งหลาย”
อาภรณ์และเครื่องประดับ ในกรณีที่ศาสนาอนุญาต เช่น
1. เพื่อรักษาโรค เช่น ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้ผ่อนผันแก่อับดุรเราะห์มาน บุตร
เอาฟและอัซซุบัยร ให้สวมผ้าไหม เนื่องจากโรคคันที่ร่างกายของทั้งสอง บันทึกโดย
บุคอรี
2. เพื่อมิใช่การสวมใส่หรือนุ่งห่ม เช่น ท่านอุมัรกล่าวว่า ท่านนบี (ศ็อลฯ)
ห้ามสวมผ้ าไหม เว้นแต่ที่มีปริมาณไม่เกินสองหรือสามหรือสี่นิ้ว บันทึกโดยมุสลิ ม
และอัซฮาบุสสุนัน
3. ผ้าไหมที่เจือปน ซึ่งมีทัศนะของชาฟิอียะฮ์ให้ทัศนะว่า ถ้าไหมมีปริมาณ
มากกว่าถือว่าหะรอม (ต้องห้าม) หากไหมมีปริมาณไม่เกินครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่ง ก็ไม่
ถือว่าหะรอม (ต้องห้าม) ท่านอีหม่ามนะวาวีย์ กล่าวว่า ผ้าไหมที่ผสมกับผ้าชนิดอื่น
ไม่เป็นของต้องห้ามยกเว้นไหมมีปริมาณที่มากกว่า
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงสวยงามและพระองค์ ก็ ท รงรั ก ความสวยงาม และ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาความสวยงามที่เกิดจากสิ่งต้องห้าม ก่อนที่ท่านจะประดับ
ร่างกายจงถามใจของท่านสักหน่อยได้ไหมว่า ท่านมีเจตนาอย่างไร

ِ للا امْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ْل َومَ ُ ُْك َو ِم َسائِ ِر امْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َوامْ ُم ْس ِل َم
ات
َ َأكُ ْو ُل كَ ْو ِ ْل ه ََذا َو َأ ْس تَ ْغ ِف ُر
فَ ْاس تَ ْغ ِف ُر ْو ُه اه َّ ُه ه َُو امْغَ ُف ْو ُر َّامر ِح ْ ُْي
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