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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

 
หุกมเกี่ยวกับสีของเสื้อผา 

 
คําถาม อะไรคือความหมายของเสื้อผาที่ยอมแสด(ยอมดวยดอกคําฝอยหรอืดอกแสด)ที่
ระบุในหะดีษ? และสามารถสวมใสเสื้อผาที่คลายสพีืชหรือสขีาวออกเหลือง(คลายสีออย)
ไดหรือไม? และมีปรากฏหลกัฐานทีบ่อกวามนัมกัรูฮฺหรือไม? 
 
ตอบ อัลหัมดุลิลลาฮ ฺ

หนึ่ง 
โดยพื้นฐานนั้น  เครื่องแตงกายเปนสิ่งที่อนุมัติ (มุบาหฺ)  ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ي خ( َهو ا ِ َ َلق لكم ما يف األرض مجيعا عم استوى إىل السماء ُ َ
ِ َ َ ْ ُ ً َِ َ ِ ْ َ

ِ ُ َ َ

ء عليم ٌفسواهن سبع سماوات وهو بكل  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ُ ُِ َ َ ٍَ َ َ َ َْ َ    )٢٩: اكقرة ) (َ
ความวา “พระองคคือผูที่ไดทรงสรางสิ่งทั้งมวลในโลกสําหรับพวกเจา 
ตอมาไดทรงมุงสูฟากฟา แลวไดทําใหมันสมบูรณขึ้นเปนเจ็ดชั้นฟา 
และพระองคนั้นเปนผูทรงรอบรูในทุกสิ่งทุกอยาง” [อัลบะเกาะเราะฮฺ 
2:29] 

 
และอัลลอฮฺไดทรงบอกถึงความโปรดปรานของพระองคแกเรา โดยทรงใหเราไดมีเสื้อผา

สวมใส 
ْيا بين آدم قد أنزجا عليكم كاسا يواري سوءاتكم( ْ ْ َ َُ ُِ َ َ َِ َ ُ ً ََ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ

ُ وريشا وكاس ِ َ ِ َ ًَ
ِ

َاحكقوى ذلك خري ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون ُ ََ ْ َ ُْ َ ِّ ِ ِ َ َِ َِ ٌَ ْ َ َ َ    )٢٦: األعراف ) (ْ
ความวา “ลูกหลานอาดัมเอย แทจริงเราไดประทานเครื่องนุงหม ที่
ปกปดสิ่งอันนาละอายของพวกเจาแกพวกเจาแลว และเครื่องนุงหมที่
ใหความสวยงาม และเครื่องนุงหมแหงความยําเกรง นั่นคือสิ่งที่ดียิ่ง 
นั่นแหละ คือสวนหนึ่ง จากบรรดาโองการของอัลลอฮฺ เพื่อวาเขานั้นจะ
ไดรําลึก” [อัลอะอฺรอฟ 7:26] 

 
ดังนั้นผูที่อางวา บางชนิดของเสื้อผา หรือ บางสีนั้นเปนสิ่งที่ตองหาม เขาจะตองนํา

หลักฐานมาสําหรับคําพูดเหลานั้นดวย 
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สอง 
บรรดานักวิชาการไดมีความเห็นขัดแยงกัน สําหรับหุกมการแตงกายของผูชาย ใน 3 สี

ตอไปนี้ 
1. สีแดง ขัดแยงในกรณีใชสีแดงบริสุทธิ์ ไมมีสีอ่ืนปะปน สวนสีแดงที่ไมบริสุทธิ์ (มีสี

อ่ืนปนอยู) นั้น นักวิชาการไดเห็นพองตองกันวา เปนที่อนุมัติ (ไดตอบไปแลวในคําตอบที่ 
8341) 

2. สีที่ยอมดวยดอกคําฝอย (อัลอุศฟุร คือ พืชชนิดหนึ่งที่ใหสีแดงหรือสีแสดเวลา
ยอมบนผา) เปนสีแดงแสดๆ สวนสีแดงที่ยอมดวยสิ่งอื่นที่ไมใชดอกคําฝอยนั้น นักวิชาการ
เห็นพองกันวาเปนที่อนุมัติ 

3. สีที่ยอมดวยหญาฝร่ัน (อัซซะอฺฟะรอน คือ พืชชนิดหนึ่งที่ใหสีเหลืองเวลายอมบน
ผา) สวนสีเหลืองที่ยอมดวยสิ่งอื่นที่ไมใชหญาฝร่ันนั้น นักวิชาการเห็นพองกันวาเปนที่
อนุมัติ 

 
หุกมการแตงกายสําหรับสีที่ยอมดวยดอกคําฝอย (อัลอุศฟุร) นักวิชาการมีความเห็น

ขัดแยงเปน 3 ทรรศนะ 
ทรรศนะที่หนึ่ง ไมอนุญาต (หะรอม) ในมัซฮับ อัซซอฮิรียะฮฺ และ อิบนุล ก็อยยิม โดยมี

หลักฐานคือ  
หะดีษรายงานโดย มุสลิม (2077) จาก อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมร อิบนุ อัลอาศ กลาววา ทาน

รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดเห็นฉันสวมเสื้อผาที่ยอมดวยดอกคําฝอย ทานไดกลาววา 
“เสื้อผานี่เปนของกุฟฟาร ดังนั้นทานจงอยาสวมใสมัน”  และมีอีกรายงานหนึ่ง  “แมของทาน
ไดส่ังใหทานสวมสิ่งนี้หรือ?” ฉันกลาววา “จะใหฉันซักมันหรือไม?” ทานนบีไดกลาววา “แตทวา 
ทานจงเผามัน”  และหะดีษ รายงานโดย มุสลิม (2077) จากทานอะลี กลาววา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดหามการสวมเสื้อผาที่ยอมจากดอกคําฝอย 

 
ทรรศนะที่สอง  ไมควรกระทํา (มักรูฮฺ) (อัลหะนะฟยะฮฺ  และอัลมาลิกียะฮฺ และ รายงาน

หนึ่งที่ยึดกันจาก หะนาบิละฮฺ)  พวกเขากลาววา (จากหะดีษขางตน) การหามของทาานนบี  
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  นั้นถือเปนการหามเพราะไมชอบใหกระทํา (ไมใชหามเพราะสิ่งนั้น
หะรอม) โดยรายงานจาก อัลบัรรออ บิน อาซิบ กลาววา ฉันไดเห็นทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ในชุดเครื่องแตงกายสีแดง(รายงานโดย อัลบุคอรี, 3551; และมุสลิม, 2337) 

 
ทรรศนะที่สาม  อนุญาต (อัชชาฟอียะฮฺ)  
(อัลมัจญมูอฺ, 4/450; อัลมุฆนี, 2/299; อัลมุหัลลา, 4/69; ตะฮฺซีบ สุนัน อะบี ดาวูด, 

11/117; หาชียะฮฺ อิบนุ อาบิดีน, 5/228) 
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สําหรับทรรศนะที่มีน้ําหนักมากที่สุด (วัลลอฮุอะอฺลัม) คือ ทรรศนะแรกที่บอกวาหะรอม  
เพราะความหมายที่แทจริงของการหามก็คือ การไมอนุญาต และการใสสีแดงของทานนบี  
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  นั้นไมไดหมายความวา สีแดงนั้นมาจากการยอมดวยดอกคําฝอย
อยางเดียว แตสีแดงที่ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ใสนั้น อาจยอมดวยกับส่ิงอื่นที่ไมใช
ดอกคําฝอยก็ได (มะอาลิม อัสสุนัน, 4/179) 
 

สวนการสวมเสื้อผาดวยสีที่ยอมดวยหญาฝร่ัน (อัซซะอฟะรอน) นั้น นักวิชาการก็มี
ความเห็นแตกตางกัน 3 ทรรศนะเชนกัน แตที่ถูกตองที่สุดคือ ทรรศนะของ อัชชาฟอียะฮฺ และ
รายงานหนึ่งจาก มัซฮับหันบะลีย คือ หะรอม (ไมอนุมัติ) สําหรับผูชายที่จะใสเสี้อผาที่ยอมจาก
หญาฝร่ัน และหลักฐานในเรื่องดังกลาว จากทานอะนัส อิบนุ มาลิก กลาววา ทานรอซูล  
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดหามไมใหผูชายสวมใสส่ิงที่ยอมจากหญาฝร่ัน (รายงานโดย อัลบุ
คอรี, 5846; และมุสลิม, 2101) 

อัชชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน กลาววา ทรรศนะที่ถูกตองคือ ไมอนุญาตสําหรับผูชายสวมใส
เสื้อผาที่ยอมดวยดอกคําฝอย และการยอมดวยหญาฝร่ันก็เชนเดียวกัน (หมายถึงหามเหมือนกัน) 
(ชัรหฺ อัลมุมติอฺ, 2/218)  

(ดู อัตตัมฮีด, 2/180; อัลอินศอฟ, 1/481; อัลมุหัลลา, 4/76; อัลมัจญมูอฺ, 4/449; หาชียะฮฺ 
อิบนุ อาบิดีน, 5/228; อัลมุฆนี, 2/299) 
 

สาม 
สีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสีที่กลาวมาขางตน นักวิชาการไดเห็นพองตองกันวาอนุมัติใหใสได 

และจากคําพูดของทานเหลานั้น อิมามอันนะวะวี ไดกลาวไวในหนังสือ อัลมัจญมูอฺ (4/337) วา 
อนุมัติใหใสเสื้อผาสีขาว สีแดง สีเหลือง สีเขียว ลายเสน และอื่นๆ เหนือจากนี้ และไมมีความเห็น
แตกตางกันในเรื่องนี้  และไมมีการรังเกียจในการสวมใสสีเหลานี้ 

จากหนังสือ อัลเมาซูอะฮฺ อัลฟกฮียะฮฺ (6/132-136) นักวิชาการไดเห็นพองวา การใส
เสื้อผาสีขาวนั้นเปนสิ่งที่ชอบใหกระทํา (มุสตะหับ) และเห็นพองกันวา การใสสีเหลืองนั้นเปนที่
อนุมัติ หากสีเหลืองนั้น ไมไดมาจากการยอมดวยดอกคําฝอยหรือหญาฝร่ัน 

 
สําหรับสตรีนั้น สามารถสวมใสสีอะไรก็ไดที่นางตองการ ตราบที่ไมไดเปดเผยตอ

ผูชายที่ไมใชมะหร็อม  สวนการหามใสสีที่มาจากการยอมดวยดอกคําฝอยและหญาฝร่ันนั้น 
หามเฉพาะสําหรับผูชายเทานั้น  

อิบนุ อับดิลบัร ไดกลาวไวในหนังสือของทาน (อัตตัมฮีด, 16/123) วา สําหรับสตรีนั้น 
นักวิชาการไมมีความเห็นขัดแยงกัน ในการอนุญาตใหเธอเหลานั้น สวมใสเสื้อผาที่ ยอมดวยดอก
คําฝอย (อัลอุศฟุร) หรือสีแดงเขม (อัลมุฟดดัม) หรือสีแดงออน (อัลมุวัรรอด) หรือสีแดงที่ยอมดวย
ดิน (อัลมุมัชชัก) 
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สรุป  

สีที่คลายสีของพืชหรือสีขาวออกเหลืองนวล(เหมือนสีออย)  เปนสีที่อนุญาต  และไม
ปรากฏหลักฐานการหามใดๆ ในสีเหลานั้น  ยกเวนวาสีเหลานั้นเปนสีที่ถูกยอมโดยดอกคําฝอย 
(อัลอุศฟุร) หรือหญาฝร่ัน (อัซซะอฺฟะรอน) เทานั้น และเปนสีที่ไมอนุมัติสําหรับผูชายเทานั้น (แต
อนุมัติสําหรับสตรี) 

และนี่เปนทรรศนะที่มีน้ําหนักมากที่สุด จากความเห็นของนักวิชาการทั้งหลาย วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 
 
เว็บอิสลามถามตอบ 
 
ที่มา : www.islamqa.com  ฟตวาหมายเลขที่ 72878  


