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อาภรณ์และเครือ่งประดบั 
ا   َاْمُمَدِبّرِ   ،  يَُكْونُ   ََكَن َوَما  َاْمَحْمُد ِهلِل اْمَؼِلْْيِ ِبَما اْمَحِكْْيِ فاََل يُْسأَُل ََعَّ

  ْن لَ أَ   َوَأْشهَدُ   ،  يُْسأَ مُْونَ    يَْفَؼُل َوُُهْ 
 
   َلَ ا

 
 َوَأْشهَدُ   ،  لُ ااْمُمَتؼَ   اْمَكِبْيُ  لَّ للاُ ا

ًدا َرُسْوُل للِا َصْفَوُة اْمَخلِْق َوَػْْيُ اْمََكَالِ أَ  ِيَّدََن ُمَحمَّ ْ   ،  نَّ س َ َّهُمَّ َصِلّ َوَسِِلّ َانل

دَ  ُمَحمَّ ََن  ِيِّد مسَّ  ِن َػََل س َ ا ِي  َيَد َبْْيَ  ْمَمْبُؼْوِث  َػِة  ا ْمَحْوِض   ،ا ا ِحِب  َوَصا

َفاَػِة   ْفَضِل َمْن َدػَ   ،َوامشَّ  ا َوَأ
 
ْثَباَػُه    ََل اْمَخْيِ ا اَػُة    ،َأ ْمُع َوامطَّ   ،َفََلُ امسَّ

نَِّة َوامَْجَماػَِة   َصَلَّ للاُ  اِبِه َوَأْهِل امس ُّ  . ػَلَْيِه َوػَََل أِٓلِ َوَأْْصَ

ا    :      للاِ ِغَباَد   َفيَا  بَْؼدُ   َأمَّ
 
   َحقَّ ُثَلاِثِه َوَل َثُمْوُتنَّ  للاَ   ثَُّلواا

 
ْهُُتْ ا لَّ َوَأ

   ،   َوامَْؼْصِ :   ثََؼاََل ِِف امُْلرأِٓن اْمَكِرْْيِ   فََلْد كَاَل للاُ   ، ُمْسِلُمْونَ 
 
 نَّ اْ ا

 
وَْساَن ل

    ،  مَِفْي ُخْسٍ 
 
ِ ا َموُْوا لَّ اّلَّ لُوا  ،ْيَن أٓ اِمَحاِت   َوََعِ   ،  ِِبْمَحِقّ   َوَثَواَصْوا   ،  امصَّ

ْبِ  َوثََواَصْوا  . ِِبمصَّ
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

 อาภรณ์และเครื่องประดับ เป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ต้องการ และเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตไปเสียแล้ว แต่อาภรณ์และ
เครื่องประดับ ก็เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดโทษ อาจท าให้การศรัทธา (อีหม่าน) ลดหย่อนลง 
เนื่องจากอาภรณ์และเครื่องประดับบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติ
ศาสนาและเป็นสิ่งที่อนุมัติ ได้แก่ 

1. เครื่องประดับที่เป็นทองค า เช่น แหวนทอง ซ่ึงเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) 

แก่บรรดาเพศชาย แต่เป็นเครื่องประดับที่อนุมัติส าหรับเพศหญิง  
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ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้เห็นแหวนทองในนิ้วของชายผู้หนึ่ง ท่านจึงให้ถอด
ออก แล้วท่านกล่าวว่า    

 َحُدُُكْ أَ يَْؼِمُد 
 
ا ِِفْ يَِدِه  ا َرٍة ِمْن ََنٍر فَيَْطُرُُحَ  رواه مسِل  .ََل ُُجْ

ความว่า  “คนหนึ่งของพวกท่าน จะมุ่งหมายยังถ่านหินที่มาจากไฟ
แล้วน ามันมาโยนใส่ในมือของเขากระนั้นหรือ” 

2. การสวมแหวนที่นอกจากทองค า เป็นที่อนุญาต  

ท่านนบี  (ศ็อลฯ) สวมแหวนที่ท ามาจากเงินและสลักด้วยค าว่า  
( للا محمدرسول ) บรรดาคอลีฟะฮ์ เช่น ท่าน อะบูบักร ท่านอุมัร ท่านอุสมาน ร่อฎิยัลลอ
ฮุอันฮุม ก็สวมแหวน หลังจากท่านนบี (ศ็อลฯ) จนกระทั้งในยุคท่านอุสมาน แหวน
นั้นได้ตกลงในบ่ออะรีส ( َأِريُْس  ِبْئُ  ) คือบ่อน้ าข้างมัสญิดกุบาอ (  ٌكُبَاء ) ณ นครมะดีนะฮ์ 

3. อนุญาตใส่หรืออุดฟันและจมูก ที่เป็นส่วนหนึ่งจากทองค า เมื่อเกิดความ
จ าเป็น  

มีบันทึกของท่านติรมิซีย จากท่านอุรฟุญะฮ์บุตรท่านอัสอัด( ْسَؼدْ أَ ُغْرفَُجُة بْنُ  )  

กล่าวว่า จมูกของฉันถูกท าลายในวันกุหลาบ ฉันจึงเสริมจมูกด้วยเงิน แล้วมันเกิดกลิ่น
เน่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) จึงใช้ให้ฉันเสริมจมูกด้วยทอง 

4. เครื่องประดับซึ่งมาจากอัญมณีต่างๆ เช่น เพชร พลอย ถึงแม้จะมีราคา
ที่สูง ก็ไม่เป็นที่ต้องห้าม ทั้งนี้ต้องไม่มีการอวดอ้าง    

َياِء امِْحلُّ َومَْم يَرِْد َدِمْيٌل يَُدلُّ ػَََل امتَّْحِرْْيِ ِلَ   نَّ ْاَلْصَل ِِف ْاَلش ْ

ความว่า  “เพราะอะซ้อลเดิมในสิ่งต่างๆ เป็นที่หะล้าล และไม่มี
หลักฐานที่ช้ีถึงการห้าม” 

5. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ ต้องไม่เป็นการเลียนแบบระหว่างเพศตรงข้าม 

กล่าวคือ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นของเพศชาย ก็เฉพาะชาย ของเพศหญิงก็เฉพาะหญิง 
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ทั้งนี้ อิสลามปรารถนาให้แสดงออกถึงบุคลิกภาพของชายและหญิงอย่างชัดเจน โดยมิ
ให้ชายเลียนแบบหญิง และหญิงเลียนแบบชาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านค าพูดหรือกิริยา
แม้กระท้ังเสื้อผ้าอาภรณ์ 

  ِلََّ سَ وَ  هِ يْ لَ ػَ   للاُ َلَّ مََؼَن َرُسْوُل للِا صَ : َغْْنَُما  كَاَل  َغِن ابِْن َغبَّاٍس َرِِضَ للاُ 

اَلِت ِمَن امِنَّساِء    ِجّ َجاِل َوامُْمََتَ  رواه امبخاري   .َامُْمَخِنِّثْْيَ ِمَن امِرّ

ความว่า  “จากท่านอิบนิอับบาส กล่าวว่า ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้
สาปแช่งผู้ชายท่ีแสดงตัวแบบผู้หญิง และผู้หญิงที่แสดงตัวแบบผู้ชาย” 

ُجَل : َغْنُه  كَاَل  َغْن َأِِبْ ُهَريَْرَة َرِِضَ للاُ  َ  امرَّ مََؼَن َرُسْوُل للِا َصَلَّ للُا ػَلَْيِه َوَسِلَّ

ُجِل  يَلْبَُس مُبَْسَة امَْمْرَأِة  َوامَْمْرأَ   رواه ابوداود وامنسايئ وابن ماجه وابن حبان واحلاُك.  َة ثَلْبَُس مُبَْسَة امرَّ

ความว่า “จากท่านอะบูฮุรอยเราะฮ์ กล่าวว่า ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้
สาปแช่งชายท่ีสวมใส่อาภรณ์เพศหญิง และหญิงที่สวมใส่อาภรณ์เพศชาย” 

6. ลิบาซุชชุ ฮ์เราะฮ์  ( هَْرةِ  مشُّ ا คือ เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่  (ِمَباُس  เ พ่ือ
แสดงออกถึงความโอ้อวด พร้อมด้วยเจตนาอวดอ้างมันเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน  

ท่านอับดุลเลาะฮ์บุตรท่านอุมัรได้น าเสนอว่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

هَْيا َامْبََسُه للاُ  ٍ يَْوَم امْ  َمْن مَِبَس ثَْوَب ُشهَْرٍة ِِف ادلُّ  ٔأخرجه أٔبوداود وامحد وامنسايئ وابن ماجه. ِليَاَمِة ثَْوَب َمَذَّلَّ

ความว่า  “ผู้ใดก็ตามที่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์เพื่อโอ้อวดในโลกดุนยา 

อัลลอฮ ์(ซ.บ.) จะทรงให้เขาได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์อันต่ าต้อยในวันกิยามะฮ์” 
7. ผ้าไหม เป็นสิ่งต้องห้ามแก่เพศชาย และเป็นที่หะล้าล แก่เพศหญิงทั่วไป 

และเพศชายที่เกิดความจ าเป็น 

ّ رَ  اُء أ  : كَاَل   هُ نْ غَ  للاُ  ِِضَ َغْن ػَِلٍ ٌ ِسْيَ َ  ُحَّلَّ ّ َصَلَّ للُا ػَلَْيِه َوَسِلَّ ْهِديَْت ِنلنَِّبِ

 فَُبِؼَث ِِبَا 
 
ِه فَلَاَل  َلَّ ا ُُتَا فََؼَرفُْت امَْغَضَب ِِفْ َوْْجِ  : فَلَِبس ْ

 
ْ مَْم ا  بَْؼْث ِِبَا أَ ِِنّ

 
 مَْيَم ِمتَلِْبَسهَا ا

 
ََّما ا ه

 بََؼثُْت ِِبَا 
 
ًرا بَْْيَ امِنَّساِء  ا  رواه اميخاري ومسِل.  مَْيَم ِمتَُشلَّهَا ُُخُ
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ความว่า  “จากท่านอาลี กล่าวว่า ได้มีเสื้อคลุมที่มีลายเส้นจากผ้าไหม
ถูกน ามาเป็นของก านัลแก่ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ท่านก็ได้มอบแก่ฉัน แล้วฉันก็ได้สวม
มัน และฉันรู้สึกได้ถึงอาการโกรธจากใบหน้าของท่าน ท่านได้กล่าวว่า ฉันมิได้ให้
มันเพื่อท่านจะสวมใส่ แท้จริงฉันให้ท่านเพื่อน าไปฉีกแบ่งเป็นตะลากง (ผ้าคลุม
ร่างกาย) แก่หญิงท้ังหลาย” 

อาภรณ์และเครื่องประดับ ในกรณีท่ีศาสนาอนุญาต เช่น 

1. เพ่ือรักษาโรค เช่น ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้ผ่อนผันแก่อับดุรเราะห์มาน บุตร
เอาฟและอัซซุบัยร ให้สวมผ้าไหม เนื่องจากโรคคันที่ร่างกายของทั้งสอง บันทึกโดย  
บุคอรี                        

2. เพ่ือมิใช่การสวมใส่หรือนุ่งห่ม เช่น ท่านอุมัรกล่าวว่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) 
ห้ามสวมผ้าไหม เว้นแต่ที่มีปริมาณไม่เกินสองหรือสามหรือสี่นิ้ว บันทึกโดยมุสลิม 
และอัซฮาบุสสุนัน                                     

3. ผ้าไหมที่เจือปน ซึ่งมีทัศนะของชาฟิอียะฮ์ให้ทัศนะว่า ถ้าไหมมีปริมาณ
มากกว่าถือว่าหะรอม (ต้องห้าม) หากไหมมีปริมาณไม่เกินครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่ง ก็ไม่
ถือว่าหะรอม (ต้องห้าม)  ท่านอีหม่ามนะวาวีย์ กล่าวว่า ผ้าไหมที่ผสมกับผ้าชนิดอ่ืน
ไม่เป็นของต้องห้ามยกเว้นไหมมีปริมาณที่มากกว่า    

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก  

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงสวยงามและพระองค์ก็ทรงรักความสวยงาม  และ
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาความสวยงามที่เกิดจากสิ่งต้องห้าม ก่อนที่ท่านจะประดับ
ร่างกายจงถามใจของท่านสักหน่อยได้ไหมว่า ท่านมีเจตนาอย่างไร 

تَْغِفُرللَا  امَْؼِظْْيَ ِلْ َومَُُكْ َوِمَسائِِر امُْمْسِلِمْْيَ َوامُْمْسِلَماِت َأكُْوُل كَْوِلْ َهَذا َوَأس ْ

ِحْْيُ  َُّه ُهَو امْغَُفْوُر امرَّ ه
 
تَْغِفُرْوُه ا   فَاس ْ


