
คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

1 

อาภรณ์ของมุสลิม 

 ّ لِلَّ ُد  مح ْلَح يحعُ  َا . َبّد ّت  َوا َوالَسَما ّض  رح أَل َراّف   اح ّبَأشح َتََسَك  َمنح  َيّعزُّ 
َرّم الصَِّفاّت .  وَ  رُّم َمنح تَ َعَلَق بَّأكح َهُد َأنح الَ  احآلَداّت . َوُيكح ََ هللاُ نَ َهى إّ َلَه إّ َأشح اَل

َب  ّل احلّكَتا هح ُل َعّن الَتَشبُّّه ّبَأ َمًدا َرُسوح ُُمَ نح  َهُد َأ َمَة  .  َوَأشح كح ْلّح هللُا ا هللّا آَتاُه 
ّبّه  َوَصحح آّلّه  َوَعَلى  َمٍد  ُمَ َعَلى  َوَسلِّمح  لَلُهَم َصلِّ  .  َا ّب  طَا ْلّح ِل أُ َوَفضحَل ا وح

ّق َنّبيِّّهمح  .  َوَتََسُكوحا ّبعَ  اَل خح ّب .  َاَلّذيحَن ََتََلُقوحا ّبَأ ّت ّديحّنّهمح .  َوَلَح احأَللحَبا اَدا
                        .  َ ُهمح َأْجحَّعْيح َ .  فَ َرّضَي هللاُ َعن ح َر َسّبيحّل الحُمؤحّمّنْيح ُلُكوحا َسّبيحالً َغي ح  َيسح

َطَاَعّتّه الً بّتَ قحَوى هللّا تَ َعاََل وَ وحّصيحُكمح َونَ فحّسيح َأوَ أُ   .أََما بَ عحُد فَ َياّعَباَد هللّا 
لِّ  آَدَم ُخُذوحا يّي حَنَتُكمح ّعنحَد كُ .  فَ َقدح قَاَل هللاُ تَ َعاََل ِف الحُقرحآّن احلَكرْيّح  :  يَاَبّنح 

رّفُ وحا ّإنَُه الَ ُيُّبُّ الح  َربُ وحا َوالَ ُتسح ّجٍد وَُكُلوحا َواشح َ َمسح رّّفْيح   ُمسح

พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
มุสลิมได้ประจักว่าการสวมใส่อาภรณ์เพ่ือการปกปิดและประดับร่างกายเป็น

ด ารัสใช้จากอัลลอฮ์ตะอาลา อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า      
ّجدٍ  ُكلِّ  ّعنحدَ  يّي حَنَتُكمح  ُخُذوحا آَدمَ  َبّنح  يَا َربُ وحا وَُكُلوحا َمسح رّفُ وحا الَ  وَ  َواشح  ُيُّبُّ  الَ  ّإنَهُ  ُتسح

 َ رّّفْيح  13اآلية    : سورة  األعراف :  الحُمسح
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          ความว่า  “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย จงถือปฏิบัติกับเครื่องประดับกายของพวก
เจ้า ณ ทุกมัสยิด และจงกินและจงดื่มและจงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบ
บรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือย” 

และอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า 

 التَ قحَوى َولَّباسُ  َورّيحًشا مح َسوحآّتكُ  يُ َوارّيح  لَّباًسا َعَليحُكمح  ن حزَلحَناأَ  َقدح  آَدمَ  َبنح يَا

                         62اآلية    :سورة األعراف :  َخي حر   َذّلكَ 

        ความว่า   “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย แท้จริงได้ประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่ง
เครื่องนุ่งห่ม ที่ปกปิดอันหน้าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความ
สวยงาม และเครื่องนุ่งห่มแห่งความตักวาย าเกรงนั้นคือสิ่งท่ีดียิ่ง” 
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ก าชับใช้ดังกล่าวโดยกล่าว่า 

َربُ وحا ُكُلوحا رَافٍ إّ  َغيحّ  ِفح  َوَتَصَدقُ وحا َوالحَبُسوحا َواشح َلةٍ  الَ وَ  سح البخاري رواه  : َمَّي ح  

ความว่า  “เจ้าทั้งหลายจงกินและจงดื่มและจงสวมใส่อาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม
และจงบริจาคทานทั้งนี้โดยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โอ้อวด และเฉกเช่นเดียวกันท่านร่อ
ซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ชี้ชัดในเครื่องนุ่งห่มที่อนุญาต  และไม่อนุญาต
และเครื่องนุ่งห่มที่สมควรยิ่ง และท่ีน่ารังเกียจในการสวมใส่” 

ดังกล่าวนี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมจ าเป็นต้องรู้จักในกฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่อไปนี้ 

1.  ไม่อนุญาตให้มุสลิมเพศชายใส่เครื่องนุ่งห่มหรืออาภรณ์จากผ้าไหมไม่ว่า
จะเป็นเสื้อผ้าหรือ  َُعَماَمة  สะระบั่นหรืออ่ืนๆ เนื่องจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัย 

ฮิวะซัลลัม สั่งห้ามดังกล่าวว่า 
  

رّي حرَ  تَ لحَبُسوا الَ  هُ  َلَح  الُدنحياَ  ِف  لَّبَسهُ  َمنح  نَهُ إّ فَ  اْلَح  رواه  :  احآلّخَرةّ  ِف  يَ لحَبسح

 وابوداود  البخاري
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          ความว่า   ((ท่านทั้งหลายอย่าสวมใส่ผ้าไหม แท้จริงผู้ได้สวมใส่มันในโลก
ดุนยาเขาจะไม่ได้สวมใส่มันในโลกอาคิเราะห์))   

ครั้งหนึ่งท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้จับผ้าไหมไว้ในมือขวา 
และทองค าไว้ในมือซ้ายพร้อมกับกล่าวว่า 

 ابوداود رواه  :  َمّتح أُ  ذُُكوحرّ  َعَلى َحَرام   َهَذيحنّ  نَ إّ 

          ความว่า  “แท้จริงสองสิ่งนี้เป็นที่ต้องห้ามแก่ประชากรของเราที่เป็นเพศ
ชาย” 

และท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ยังกล่าวอีกว่า 

رّيحرّ  لَّباسُ  ُحرِّّمَ   الرتمذي رواه  :  لّّنَساّئّهمح  ّحلَ أُ وَ  َمّتح أُ  ذُُكوحرّ  َعَلى َوالَذَهبّ  اْلَح

ความว่า   “ผ้าไหมและทองค าเป็นที่ต้องห้ามแก่ประชากรของเราที่เป็น
เพศชาย และเป็นที่อนุมัติแก่เพศหญิง” 

6. ชายต้องไม่สวมผ้าเลยสองตาตุ่มเพ่ือแสดงถึงความโอ้อวด ดังค ากล่าวของ
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

َفلَ أَ  َما ّ الح  سح  البخاري رواه :  الَنارّ  ِف  يَارّ لّ اح  ّمنَ  َكعحبَ ْيح

ความว่า  “สิ่งท่ีปล่อยยาวเลยสองตาตุ่มจากผ้าอยู่ในนรก)) และท่านบี
กล่าวเตือนว่า” 

 عليه متفق  : ُخَياَلءَ  ثَ وحبَهُ  َجرَ  َمنح  ََل إّ  هللاُ  يَ نحظُرُ  الَ 

ความว่า   “อัลลอฮ์จะไม่ทรงมองด้วยความเมตตายังบุคคลที่ปล่อยผ้าลาก 
(เกินสองตาตุ่ม) เพราะความโอ้อวด” 

  1. เครื่องนุ่งห่มสีขาวเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดและสีอ่ืนก็ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม  
โดยท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า 

َها وََكفِّّنُ وحا َطحَيبُ أَ وَ  َطحَهرُ أَ  نَ َهاإّ فَ  الحبَ َياضَ  لحَبُسواإّ  تَاُكمح مَ  ّفي ح الرتمذي رواه   وح  
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ความว่า   ((ท่านทั้งหลายจงสวมใส่เครื่องนุ่งห่มสีขาวแท้จริงมันนั้นสะอาด
บริสุทธิ์ และท่านทั้งหลายจงหุ้มห่อศพของพวกท่านด้วยผ้าสีขาว))  

ท่านบัรรออ์บุตรของอาศิบ กล่าวว่า  ปรากฏว่าท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม สูงปลานกลางและสมส่วน และความจริง ฉันเห็นท่านร่อซู้ลซอลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่ในอาภรณ์สีแดงฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่ประดับสวยกว่าท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เลย และมีรายงานที่ถูกต้องจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าท่านได้สวมผ้าสีเขียวและพันผ้าอะมามะห์ (สะระบั่น) สีด า 

4. เครื่องนุ่งห่มของมุสลีมะห์ต้องปกปิดร่างกายและสองฝ่าเท้าและคลุม
หิญาบเหนือศีรษะจนถึงคอและหน้าอกของเธอ ซึ่งมีด ารัสใช้จากอัลลอฮ์ดังกล่าวว่า    

َيحَواّجَك َوبَ َناّتَك َوّنَساء الحمُ  ّنَْي َعَليحّهَن ّمن يَا أَي َُّها الَنِبُّ ُقل ألِّ ؤحّمّنَْي يُدح
 95اآلية  :األحزاب  سورة : َجالبّيّبّهَن 

          ความว่า    “โอ้นบีเอ๋ยเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้า และบุตร
ของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้มีศรัทธา ให้พวกเธอดึงเสื้อคลุมของ
พวกเธอลงมาปิดตัวของพวกเธอ” 

ท่านหญิงอาอีชะห์ร่อฏียัลฮู่อันฮากล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงเมตตาบรรดา
หญิงมุฮาญิรอตในยุคแรกในขณะที่อัลลอฮ์ทรงประทานอายะห์ที่ก าชับให้ปิดผ้าคลุม
ลงมาถึงหน้าอก ความศรัทธาของพวกเธอท าให้พวกเธอถึงกับฉีกผ้าที่หนาจากขนสัตว์
มาปิดร่างกายของพวกเธอท่านอุมมุสะลามะห์ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ขณ ะ
ที่อัลลอฮ์ทรงประทานอายะห์ถึงการทรงใช้ ให้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
กล่าวแก่บรรดาหญิงให้ปกปิดร่างกายของพวกเธอ บรรดาหญิงชาวอันซอรเมื่อเธอ
ออกมาข้างนอกบ้านประดุจเหนือศีรษะของพวกเธอดั่งอีกาด าเนื่องจากผ้าคลุม 

9. ไม่เป็นที่อนุญาตแก่มุสลิมชายในการสวมแหวนทองค า ซึ่งหลักฐานดัง
กล่าวคือท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เห็นแหวนทองค าในนิ้วของชายผู้
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หนึ่ง ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ได้ถอดมันออกและโยนทิ้งไป  พร้อม
กับท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า 

ُعُلَها نَارٍ  ّمنح  ةٍ َْجحرَ  ََل إّ  َحدُُكمح أَ  يَ عحَمدُ   مسلم رواه  :  َيّدهّ  ِفح  فَ َيجح

ความว่า  ((คนหนึ่งของพวกเจ้าเจตนายังถ่านหินอันร้อนแรงของนรก
น ามาใส่มือของเขากระนั้นหรือ))  

มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เจ้าของแหวนว่าหลังจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม ไปแล้ว ว่าท่านจงเอาแหวนท่านมาใช้ประโยชน์เถิด เจ้าของแหวน
ทองค ากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ข้าพเจ้าจะไม่เอามันอีกตลอดไป ความจริงท่าน
ร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โยนมันทิ้งไปแล้ว 

2. เป็นที่อนุมัติให้แก่มุสลิมชายสวมแหวนเงิน หรือสลักนามชื่อที่แหวนนั้น
เพ่ือจะน ามาเป็นที่ประทับตรา ดังมีรายงานจากท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ว่าท่านสวม
ใส่แหวนเงินถูกสลักด้วยค าว่า هللا ُممدرسول  และปรากฏว่าท่านสวมแหวนในนิ้วก้อย

ข้างซ้าย  ดังรายงานจากท่านอนัส ร่อฏิยั้ลลอฮุอันฮู่ 

ّنحَصرّّمنح  ََل إّ  َشارَ أَ  وَ .  َهّذهّ  ِفح  وسلم عليه هللا صلى الَنِبِّ  َخاتَُ  َكانَ   اْلح

َرى هّ َيدّ   مسلم رواه  :  الحُيسح

ความว่า  “ปรากฏแหวนของท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนี้
และท่านอนัสได้ชี้ไปยังนิ้วก้อยซ้ายมือของเขา” 

7. อย่าคลุมร่างกายทั้งหมด โดยไม่มีช่องเปิดให้ที่ออกของสองมือ เนื่องจาก
เป็นการห้ามจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และอย่าเดินในสภาพที่ใส่
รองเท้าแตะข้างเดียว ดังท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

ِّهَالّيُ نح  وَ  َواّحَدةٍ  نَ عحلٍ  ِفح  َحدُُكمح أَ  ََيحشّ  الَ  َّ ًعا علح ي ح َلعحُهَما وح أَ  ْجَّ ًعا لَّيخح ي ح   ْجَّ

                                 عليه متفق :



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

6 

ความว่า  “คนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่าเดินในสภาพที่ใส่รองเท้าแตะ
ข้างเดียวให้เขาสวมมันทั้งสองข้างหรือถอดมันทั้งสองข้าง” 

8. ไม่อนุญาตให้มุสลิมชายสวมใส่เครื่องนุ่งห่มของเพศหญิงและไม่อนุญาตให้
มุสลิมะห์หญิงสวมใส่ เครื่องนุ่ งห่มของเพศชาย   ดังมีรายงานจากท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

 َكَماَلَعنَ  الَرُجلّ  لّبحَسةَ  تَ لحَبسُ  ةَ أَ َوالحَمرح   ةّ أَ الحَمرح  لّبحَسةَ  يَ لحَبسُ  الَرُجلَ  هللاُ  َلَعنَ 

 َ  امحد رواه  :  بّالرَِّّجالّ  النَِّساءّ  ّمنَ  َوالحُمَتَشب َِّهاتّ   بّالنَِّساءّ  الرَِّّجالّ  ّمنَ  الحُمَتَشبِّّهْيح

 وابوداود
ความว่า  “อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งชายที่สวมใส่อาภรณ์ของเพศหญิง และ

หญิงที่สวมใส่เครื่องนุ่งห่มของเพศชาย เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ทรงสาปแช่ง บรรดา
ชายท่ีเลียนแบบเพศหญิงและบรรดาหญิงท่ีเลียนแบบเพศชาย”    

ขอเอกองค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้เราได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ถูกต้องตาม
หลักการของผู้มีศรัทธาและอาภรณ์ที่ดีเยี่ยมที่เรียกว่า (التقوى) 

تَ غحّفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  َ  َوّلَسائّرّ  َوَلُكمح  ِلح  الحَعّظيحمَ  هللاَ  سح ّلّمْيح  الحُمسح

ّلَماتّ  َ  َوالحُمسح تَ غحّفُروحهُ  َوالحُمؤحّمَناتّ  َوالحُمؤحّمّنْيح   الَرّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَهُ إّ  فَاسح
                       

 


