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ฮิญาบคลุมกาย ฮิญาบคลุมใจ

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอสั่งเสียตัวของข้าพเจ้าเองและ
ท่ า นทั้ ง หลายให้ มี ค วามตั๊ ก วาต่ อ อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) เพราะไม่ มี ผู้ ใ ดที่ เ รา
ทั้งหลายจะตั๊กวา นอกจากพระองค์
อิ ส ลามเป็ น ศาสนาที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ม นุ ษ ย์ ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ขณะเดียวกัน อิสลามก็คัดค้านการมีพฤติกรรมละเมิดคุณธรรม
และจริยธรรม ส่วนหนึ่งจากการรักษาคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย เกี่ยวกับการนี้อัลลอฮฮ์ (ซ.บ. ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัล
กุรอานว่า
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ความว่า “โอ้ ลูกหลานอาดัม แท้จริง เราได้ประทานเครื่องนุ่งห่มมายังพวกสู
เจ้าแล้ว โดยปกปิดส่วนพึงละอายของพวกสูเ จ้า และเครื่องนุ่งห่มที่ดีงดงาม
และเครื่ องนุ่ง ห่ม แสดงถึง ความยาเกรง นั่ น คื อ สิ่ง ที่ดี นั่น เป็ น ส่ วนหนึ่ งจาก
บรรดาสัญญาณของอัลลอฮ์ เพื่อว่า เขาเหล่านั้นจะใคร่ครวญ” อัล อะอ์รอฟ/26
อายะฮ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของเครื่องนุ่งห่ม นอกจากจะมี
ประโยชน์ในการป้องกันความร้อนและความหนาวให้แก่มนุษย์แล้ว ยังมีประโยชน์ใน
การในการปกปิ ดส่ ว นที่พึงสงวนและส่ ว นที่พึงละอายในตัวของบุคคล ซึ่งเรียกว่ า
เอาว์ เ ราะฮ์ มี ป ระโยชน์ ใ นการประดั บ กาย และแสดงถึ ง ความตั๊ ก วา การย า
เกรงอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ของผู้ ส วมใส่ ด้ว ย ในเมื่อเขาแต่ งกายอย่างมิดชิดและสุ ภ าพ
เรียบร้อย
อิสลาม ได้บัญญัติการแต่งกายอย่างเรียบร้อยมิดชิดแก่สตรี ซึ่งรู้จักกันทั่วไป
ในชุด ฮิญาบ นักวิชาการ มีความเห็ นแตกต่างกันเกี่ยวกับการปกปิดร่างกายของ
มุสลิมะฮ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทัศนะคือ
ฝ่ายหนึ่งมีความเห็ นว่า ให้ ปกปิ ดทุกส่ วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ
อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็นเอาว์เราะฮ์ นอกจาก
ใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าเกรงว่า จะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย
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รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ ดังนั้น ฮิญาบจึงไม่มิได้หมายความเฉพาะผ้าคลุมศีรษะของ
สตรีเท่านั้น
ชุดฮิญาบเป็นขุดแต่งกายที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) บัญญัติให้บรรดามุสลิมะฮ์ทุกคน
ได้สวมใส่ ไม่ใช่ชุดเฉพาะสตรีชาวอาหรับสวมใส่ ไม่ใช่ชุดแฟชั่น หรือชุดประเพณีที่
สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อผ้ากันฝุ่นทะเลทราย ชุด ฮิญาบไม่มีรูปแบบแน่นอน
ตายตัว หากแต่ชุดจะเป็นลักษณะใดก็ได้ ในเมื่อชุดนั้นปกปิดร่างกายของผู้สวมใส่
อย่ า งเรี ย บร้ อยมิ ด ชิ ด ไม่ บ างจนเห็ น ส่ ว นต่ า งๆ ของร่า งกายนาง ไม่ มี สี สั น สดใส
ฉูดฉาด ไม่มีลวดลายสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ไม่รัดรูปจนอันเป็นการอวดโฉมของนางแก่
คนทั่วไป ไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อโอ้อวด ไม่ประพรมน้าหอมจนกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว
พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เป้าหมายที่อิสลามบัญญัติให้สตรีสวมชุด ฮิญาบ ก็
เพื่อรักษาเกียรติของนาง จากการถูกเราะรานและถูกแทะโลมจากผู้ที่มีเจตนาไม่ดี
และยังทาให้นางมีความรู้สึกว่าจะต้องมีความสงบเสงี่ยม มีความสารวม สมกับที่ได้
สวมชุดฮิญาบคลุมกาย พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสถึงคุณลักษณะของสตรีที่ดีไว้ว่า
       

ความว่า “บรรดากุลสตรี คือ จงรักภักดี ผู้ที่รักษาสิ่งที่มีอยู่ลับหลัง (สามี)
ตามที่อัลลอฮ์ทรงรักษาไว้” อันนิซาอ์ / 34
สิ่งที่สมควรกล่าวในที่นี้คือ ธรรมชาติของสตรีที่พระองค์ทรงประทานมาได้แก่
ความละอาย ดังจะเห็นได้จากภาพลักษณ์ของบุตรสาวนบีชุอัยบ์ ซึ่งบิดาของนางใช้
ให้นางไปเชิญนบีมูซา อลัยฮิสสลาม คัมภึร์อัล กุรอานได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่า
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ความว่า “นางหนึ่งในสองนางได้มาหาเขา โดยเดินด้วยความเขินอาย
พลางกล่าวว่า แท้จริง พ่อของฉันเชิญท่าน เพื่อจะตอบแทนท่านในค่าแรงที่ท่าน
ได้ตักน้าให้แก่เรา” อัล ก้อซ้อส / 25
ดังนั้น เมื่อมุสลิมะฮ์สวมชุดฮิญาบคลุมกายก็จะต้องมีผล โดยเป็นฮิญาบคลุม
ใจด้วย ซึ่งนางจะต้องมีความละอาย มีความสงบเสงี่ยม มีความสารวม มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีความสุภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด จะอยู่ภายในบ้านหรืออยู่
ในสังคมภายนอก ดารงตนอยู่กับการประกอบความดี ไม่พูดจาเราะร้ายไม่แสดงกิริยา
ท่าทางที่ไม่ดีงาม ไม่ว่าจะในขณะเดิน ขณะพูดจาสนทนา หรือขณะปฏิบัติหน้าที่
สตรีที่ดีที่มีบทบาทอยู่ภายในสังคม ย่อมจะนาพาสังคมเกิดความดี และนาไปสู่การมี
คุณธรรมและจริยธรรม พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสถึงการแสดงกิริยามารยาท
ของสตรีไว้ในซูเราะฮ์อัล อะห์ซาบ อายะฮ์ที่ 32 และ 33 โดยให้บรรดาภรรยา
ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ เป็นแบบอย่างว่า
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ความว่า “โอ้ บรรดาภรรยาของนบี เธอทั้งหลายไม่เหมือนคนหนึ่งจาก
สตรีทั้งหลาย ถ้าหากว่า พวกเธอมึความเกรงกลัว (อัลลอฮ์) ก็อย่าได้แสดงการ
พูดจาลดเสียง(อ่อนหวาน) เพราะจะทาให้ผู้ที่หัวใจของเขามีโรคเกิดความละโมภ
และจงพูดจาด้วยถ้อยคาที่ดีงาม และพวกเธอจงอยู่ใ นบ้านเรื อนของพวกเธอ
และจงอย่าได้โอ้อวดแสดงดังเช่นการแสดงออก(ของสตรี)สมัยงมงายในยุคก่อน”
การที่ พ ระองค์ อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) ตรั ส ว่ า บรรดาภรรยาของนบี ศ็อ ลฯ ไม่
เหมือนกับสตรีโดยทั่วไป เนื่องจากนางได้รับเกียรติ ในฐานะมารดาของศรัทธาชน
ทั้งหลาย ซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับบรรดามุสลิมะฮ์
ดังนั้น การวางตัวอย่างเหมาะสม การแสดงอากับกิริยาที่ดีงาม ไม่เปิดเผย
เรือนร่างหรือแสดงอากับกิริยาดังเช่นสตรีสมัยก่อนอิสลาม จึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับ
บรรดาภรรยาของท่านนบีจะต้องปฏิบั ติตัวแบบกุลสตรี ขณะเดียวกันนบีมุฮัมมัด
ศ็อลฯ ได้บอกถึงความประเสริฐของสตรีที่ดีไว้ในหะดีษของท่าน จากอับดุลลอฮ์ อิบนิ
อัมร์ อิบนิลอาศ รฎิฯ กล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ กล่าวว่า
“โลกดุนยาทั้งหมดมีความอภิรมย์ และความอภิรมย์ที่ดีที่สุดในโลกดุนยาคือ สตรี
ที่ด”ี บันทึกโดยอะห์มัด
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