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اﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ
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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

สีที่สนับสนุนและที่ไมสนับสนุนใหใส สําหรับเครื่องแตงกายของชายและหญิง
คําถาม:
มีเครื่องแตงกายสีใดที่หามมุสลิมและมุสลิมะฮฺสวมใสหรือเปลา เชน เสื้อผาสีแดง เปน
ตน?
คําตอบ:
มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ
กอนที่จะตอบคําถามนี้ ควรทราบประเด็นสําคัญกอนวา หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสีของ
เครื่องแตงกายสําหรับชายและหญิงนั้น อนุญาตทุกสียกเวนที่มีขอหามปรากฏในชะรีอะฮฺ ตอไปนี้
คือหลักฐานทางชะรีอะฮฺที่สงเสริมใหสวมเครื่องแตงกายบางสีและหามสวมเครื่องแตงกายบางสี
สีดํา: อุมมุ คอลิด บินตุ คอลิด กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดนํา
เสื้อผามาจํานวนหนึ่ง ในนั้นมีชุดเคาะมีเศาะฮฺสีดําตัวเล็ก ทานกลาววา “ทานคิดวาเราควรมอบมัน
ใหแกใคร” ผูคนตางนิ่งเงียบ จากนั้นทานกลาววา “จงพาอุมมุ คอลิด มา” และเมื่อนางถูกพามายัง
ทาน ทานไดใชมือหยิบเคาะมีเศาะฮฺแลวสงมันใหนาง และกลาววา “ขอใหเธอจึงมีชีวิตยืนยาว
ตราบเทามันไมสิ้นสลาย” ซึงมีลายสีเขียวหรือสีเหลืองอยู และทานกลาวอีกวา “โอ อุมมุ คอลิด นี่
ลายสะนาที่สดสวยนะ” และสะนาเปนภาษาเอทิโอเปย (บันทึกโดย อัลบุคอรี)
ญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา “ฉันไดเห็นทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ในวันแหงการพิชิตมักกะฮฺ สวมผาโพกศีรษะสีดํา” (บันทึกโดย มุสลิม)
ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา “ฉันไดทําผาโพกศีรษะสีดําใหทาน
รอซูลุลลอฮฺ แลวทานไดสวมมัน แตเมื่อทานเหงื่อออกทําใหมีกลิ่นขนสัตว ทานจึง
ถอดมันออก เพราะทานชอบกลิ่นหอม” (รายงานโดย อบูดาวูด อัลหากิม (4/188) กลาววาสาย
รายงานเศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของชัยคฺสองทาน อัซซะฮะบีเห็นดวยกับเขา ชัยคฺ อัลอัลบานี กลาว
ในอัศเศาะฮีหะฮฺ (5/168, หมายเลข 2136) วาเปนดังที่พวกเขากลาว อบูดาวูดใหชื่อบทในสุนนั ของ
ทา นว า “บาบ ฟ ส สะวาด - บทว า ด ว ยเครื่ อ งแต ง กายสี ดํา ”) ผู เ รี ย บเรีย ง เอาวนฺ อั ล มะอฺ บู ด
(11/126) กลาววา หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวาอนุญาตใหสวมเครื่องแตงกายสีดํา และไมถือวามักรูฮฺแต
อยางใด
อนึ่ง สีดํานั้น เปนที่อนุญาตสําหรับชายและหญิง แตหนึ่งในอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) เกี่ยวกับสี
นี้คือ การเจตนาสวมสีดําเพื่อไวทุกข ซึ่งเกี่ยวของกับการเลียนแบบชาวคริสตดวย
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ชัยคฺมุฮัมมัด อิบนุศอลิหฺ อัลอุษัยมีน กลาววา (ฟะตาวา อิสลามิยะฮฺ, 3/313) การสวมสีดํา
เพื่อไวทุกขนั้นเปนความผิดที่ไมมีพื้นฐานบนหลักการ เมื่อประสบกับความโศกเศราเราควรทํา
ตามที่อิสลามไดสอนไว คือการกลาว
ْ ً ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ُ ّٰ
َ
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(แทจริงเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแทจริงเราตองกลับคืนสูพระองค
โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงโปรดตอบแทนสําหรับความหายนะที่ประสบกับฉัน
และขอทรงโปรดชดเชยแกฉนั ดวยสิ่งที่ดีกวา)
หากผูใดกลาวประโยคนี้ดวยความศรัทธาและหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะ
ทรงตอบแทนเขาในสิ่งนั้น และจะทรงทดแทนสิ่งที่เขาสูญเสียไปดวยสิ่งที่ดีกวา
ชัยคฺ อัลอุษัยมีน ยังกลาวอีกวา ในทรรศนะของเรา การเจาะจงสวมเครื่องแตงกายบาง
ประเภทในวาระแหงความเศราโศกนั้นเปนบิดอะฮฺ เพราะแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้นไมพอใจตอ
กําหนดของอัลลอฮฺ
สีขาว: อบูซัร ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ฉันไดมายังทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่ทานกําลังนอนหลับในชุดสีขาว ฉันไดกลับมาหาทานในเวลา
ตอมา และทานไดตื่นนอนแลว...” (บันทึกโดยอัลบุคอรี ในเศาะฮีหฺของทาน ในบท “บาบ อัซซิ
ยาบ อัลบีฎ - บทวาดวยเครื่องแตงกายสีขาว)
อัลบุคอรีบันทึกวา สะอัด กลาววา “ฉันไดมองเห็นดานซายและดานขวาของทานนบี
ศ็ อ ลลั ล ลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม ซึ่ ง มี ช ายสองคนสวมเครื่ อ งแต ง กายสี ข าวในวั น แห ง
สงครามอุหุด ฉันไมเคยพบพวกเขามากอน” ชายสองคนนี้คือญิบรีลและมีกาอีล เชนที่ อัล
หาฟซ อิบนุ หะญัร ไดกลาวถึงใน ฟตหุล บารี (10/295)
สีขาวนั้นเปนสีที่ชอบใหสวมใส (มุสตะหับ) สําหรับคนที่ยังมีชีวิต และควรใชหอศพคนตาย
ดว ยสี ข าวเช น กั น ดั ง เช น ที่ ระบุ ในหะดี ษ รายงานโดย อิ บ นุ อับ บาส กล า วว า ท า นร อซู ลุ ล ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “จงสวมเครื่องแตงกายสีขาว เพราะมันเปนเครื่องแตง
กายที่ดีที่สุด และจงหอศพผูตายดวยสีขาว” (บันทึกโดย อบูดาวูดและอัตติรมิซี อัลอัลบานีบอก
วาสายรายงานเศาะฮีหฺ ใน อะหฺกาม อัลญะนาอิซ (น.82)
สีขาวยังเปนสีที่ชอบสําหรับชุดอิหฺรอม (เครื่องแตงกายสําหรับการทําหัจญ) ของผูชาย ซึ่ง
ประกอบดวย อิซาร ( ِإزَار- ผาทอนลาง) และริดาอฺ ( ِردَاء- ผาทอนบน)
สีเขียว: อบูรอมษะฮฺ กลาววา “ฉันไดเห็นทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม สวมเสื้อผาสีเขียวสองชิ้น” (บันทึกโดย อัตติรมิซี บอกวาหะดีษนี้มีสายสืบเฆาะรีบ
หะซัน และโดย อันนะซาอี, 5224)
สีแดง: มีรายงานวาการสวมเครื่องแตงกายสีแดงลวนนั้นเปนที่ตองหามสําหรับผูชาย แต
ไมหามสําหรับผูหญิง เพราะจากหะดีษของ อิบนุอุมัร วา “ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม หามมุฟดดัม” (บันทึกโดย อิมามอะหมัดและอิบนุมาญะฮฺ, 3591) มุฟด ดัมคือการ
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ยอมดวยดอกคําฝอยใหเปนสีแดง จากคําอธิบายของ อัสสินดี ใน สุนันอันนะซาอี บอกวา มุฟดดัม
คือการยอมดวยสีแดง
มีรายงานวา หากทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ พบชายคนใดสวมเสื้อผาที่ยอมดวย
ดอกคําฝอยเปนสีแดง ทานจะดึงเขามา แลวบอกวา “จงนํามันไปใหผูหญิง” (บันทึกโดยอัต
ติรมิซี)
อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ กลา ววา “ชายคนหนึ่งซึ่ ง สวมเสื้อผา สีแดงสองชิ้น เดิน ผ า น
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวใหสลาม แตทานไมไดตอบรับ” (บันทึกโดย อบู
ดาวูดและอัตติรมิซี อัลบัซซารถือวาอยูในระดับหะซัน โดยบอกวา เราทราบจากสายรายงานนี้เพียง
สายเดียว ซึ่งมี อบูยะหฺยา อัลก็อตตาต อันเปนบุคคลที่นักรายงานหะดีษขัดแยงเกี่ยวกับสถานะ
ของเขารวมอยูในสายรายงานดวย)
มีเหตุผลหลายประการวาเหตุใดผูชายจึงหามสวมเครื่องแตงกายสีแดง เชน
- เพราะเปนเครื่องแตงกายของกุฟฟาร
- เพราะเปนการประดับประดาของผูหญิง ดังนั้นจึงถูกหามในกรณีของการเลียนแบบ
ผูหญิง
- เพราะเปนเครื่องแตงกายที่แสดงถึงความถือตัว ไมสมควรที่สุภาพบุรุษจะสวมใส
ขอหามนี้สําหรับเครื่องแตงกายที่ถูกยอมดวยสีแดงลวนเทานั้น เสื้อผาสีแดงที่มีสีอื่นผสม
ُ ) สอดลายสี
อยูดวย เชน สีขาว สีดํา จะไมถูกหาม ดังปรากฏในหะดีษที่กลาวถึงเสื้อหุลละฮฺ (ﺣﻠﱠﺔ
แดง เชน หะดีษ ของอั ลบัรรออ เราะฎิ ยัลลอฮฺ อั น ฮุ กลา วว า “ท านนบี ศ็อ ลลั ลลอฮฺ อะลัย ฮิ
วะสัลลัม มีความสูงระดับปานกลาง ฉันเห็นทานสวมเสื้อหุลละฮฺสอดลายสีแดง และฉัน
ไมเคยพบสิ่งใดสวยกวามัน” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5400) เสื้อหุลละฮฺจากเยเมนมักจะเปนลาย
ทางสีแดงสลับกับสีอื่น ไมใชสีแดงลวน
อิบนุ อัลก็อยยิม กลาววา เครื่องแตงกายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มี
รายงานจากอบู อัลวะลีด ไดบอกเราวา ชุอฺบะฮฺ ไดบอกเราจาก อบูอิสหาก ซึ่งไดยิน อัลบัรรออ
กลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีความสูงระดับปานกลาง ฉันเห็นทาน
สวมหุลละฮฺสีแดง และฉันไมเคยพบสิ่งใดที่สวยกวามัน” หุลละฮฺนี้ประกอบดวยอิซารและริ
ดาอฺ (เสื้อผาทอนลางและทอนบน) มันเปนความผิดพลาดหากจะคิดวามันมีสีแดงลวนและไมปน
กับสีอื่น เพราะหุลละฮฺสีแดงคือเสื้อเยเมนสองชิ้นซึ่งถูกทอเปนลายทางสีแดงและดําเหมือนเสื้อผา
เยเมนอื่ น ๆ ... แต สี แ ดงล ว นนั้ น ถู ก ห า มอย า งหนั ก มาก ในเศาะฮี หฺ อั ล บุ ค อรี ร ะบุ ว า ท า นนบี
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หามใชผาคลุมอานมาสีแดง ... สวนที่มีการกลาววาอนุญาต
ใหแตงกายดวยสีแดงไมวาจะเปนผาสักหลาดหรืออื่นๆ นั้นเปนความเห็นที่มีขอสังเกต อยางไรก็
ตามมันก็เปนสิ่งที่ไมชอบ(มักรูฮฺ)อยางมาก (ซาด อัลมะอาด, 1/139)
และอัลลอฮฺคือผูทรงรอบรูที่สุด
ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญิด
Islamqa.com ฟตวาหมายเลข 2943
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