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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

การสวมเสื้อผาสีแดง 

 
คําถาม: 
 ฉันไดยินมาวาการที่ผูชายสวมเสื้อผาสีแดงนั้นเปนบาป เปนความจริงหรือไม? 
 
คําตอบ: 
 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 
 บรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการที่ผูชายสวมเสื้อผาสีแดง และมี
หลายหะดีษที่รายงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้ บางหะดีษบงชี้วาการสวมสีแดงเปนที่ตองหาม ขณะที่หะดีษ
อ่ืนบอกวามันเปนที่อนุมัติ มันเปนไปไดที่จะรวมเอาหลักฐานเหลานั้น   هللا   الحمد  ที่จริงมันไมได
ขัดแยงกัน เพราะมีที่มาเดียวกัน ทรรศนะที่ถูกตองสําหรับเร่ืองนี้มีระบุในหะดีษตอไปนี้ 
 อนุญาตใหสวมเครื่องแตงกายสีแดงหากมันปนอยูกับสีอ่ืน แตไมอนุญาตใหสวมสีแดงลวน 
เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หามกระทําเชนนั้น ตอไปนี้คือหะดีษที่ใชเปน
หลักฐาน 

 ก.  หะดีษที่หามสวมสีแดงลวน 
 จากอัลบัรรออ อิบนุ อาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม หามเราใชที่นอนนุมสีแดงและเกาะซียฺ ( َقِسى - เสื้อผาที่ถูกทอดวยเสนไหม)” 
(บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5390) 
 จาก อิบนุ อับบาส กลาววา “ฉันถูกหาม (สวม) เสื้อผาสีแดงและแหวนทองคํา และ
อานอัลกุรอานในตอนรุกูอฺ” (บันทึกโดยอันนะซาอี, 5171 อิมามอัลอัลบานีบอกวาสายรายงาน
เศาะฮีหฺ เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะซาอี, 1068) 
 จากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมร อิบนุ อัลอาศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา “ชายคนหนึ่งเดิน
ผานทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  โดยเขาสวมเสื้อผาสีแดงสองชิ้นแลวใหสลาม 
แตทานไมไดตอบรับสลาม” (บันทึกโดย อัตติรมิซี, 2731; อบูดาวูด, 3574 อัตติรมิซีกลาววาหะ
ดีษนี้สายรายงานหะซันเฆาะรีบ) ตามทรรศนะของนักวิชาการ ความหมายของหะดีษนี้คือทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมชอบใหสวมเสื้อผาที่ถูกยอมดวยดอกคําฝอย (สีแดงสําหรับยอม
ผาซึ่งไดมาจากดอกคําฝอย) แตทานไมไดคัดคานเสื้อผาที่ถูกยอมเปนสีแดงดวยพืชหรือวัตถุอ่ืน 
ตราบใดที่มันไมไดถูกยอมดวยดอกคําฝอย (อัลอัลบานีบอกวาหะดีษนี้อยูในระดับฎออีฟ ใน เฎาะ
อีฟ สุนัน อบีดาวูด, 403; ฎออีฟ สุนัน อัตติรมิซี,334 โดยบอกวาสายรายงานออน) 
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 ข.  หะดีษที่ทําใหเขาใจวาอนุญาตใหสวมสีแดงที่ปนกับสีอ่ืน 
 จากฮิลาล อิบนุ อามิร จากพอของเขา กลาววา “ฉันเห็นทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังคุฏบะฮฺที่มินา โดยนั่งบนหลังลอที่ทานขี่อยู ทานสวมเสื้อคลุมสี
แดง และมีอะลียฺอยูดานหนาทาน ทานอะลีทวนคําพูดที่ทานนบีไดพูดมา (ดวยเสียงดัง 
เพื่อใหผูคนไดยิน)” (บันทึกโดย อบูดาวูด, 3551 อัลอัลบานีบอกวาอยูในระดับเศาะฮีหฺ เศาะฮีหฺ 
สุนัน อบีดาวูด, 767) 
 หะดีษของอัลบัรรออ อิบนุ อาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  กลาววา “ทานรอซูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เปนคนธรรมดา ฉันเห็นทานในชุดหุลละฮฺสีแดง และไม
เคยเหน็ใครรูปงามกวาทานเลย” (บันทึกโดย อัลบุคอรี, 5400; มุสลิม, 4308) 
 จากอัลบัรรออ กลาววา “ฉันไมเคยเห็นใครที่คลุมผมดวยหุลละฮฺสีแดงแลวดูรูปงาม
มากกวาทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานมีผมยาวถึงต่ิงหู หัวไหล
กวาง และไมสูงหรือเต้ีย” (บันทึกโดย อัตติรมิซี, 1646 กลาววา บทนี้รายงานจาก ญาบิร อิบนุ 
สะมุเราะฮฺ และอบูริมซะฮฺ และอบูุหัยฟะฮฺ มีสายรายงานที่ดี) 
 จากอัลบัรรออ  กลาววา “ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีผมยาว
ถึงต่ิงหู ฉันเห็นทานสวมหุลละฮฺสีแดง และไมเคยเห็นใครรูปงามกวาทานเลย” (บันทึกโดย 
อบูดาวูด, 4072; อิบนุมาญะฮฺ, 3599 อัลอัลบานีบอกวาอยูในระดับเศาะฮีหฺ เศาะฮีหฺสุนัน อบีดา
วูด, 768) 
 อัลบัยฮะกี บันทึกใน อัสสุนัน “(ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) เคยสวมเสื้อ
คลุมสีแดงในวันอีด” 
 ความหมายของหุลละฮฺสีแดง คือ เสื้อผาสองชิ้นของเยเมนซึ่งถูกทอเปนลายทางสีแดง
สลับกับสีดํา หรือสีแดงสลับกับสีเขียว มันถูกเรียกวาสีแดงเพราะมีลายสีแดงอยูในนั้น 
 นี่คือทรรศนะของนักวิชาการหลายทาน เชน อัลหาฟซ อิบนุ หะญัร (ฟตหฺ อัล บารี ชัรหฺ อะ
ลา เศาะฮีหฺ อัลบุคอรี, 5400) และอิบนุ อัลก็อยยิม (ซาด อัลมะอาด, 1-37) 

และอัลลอฮฺคือผูทรงรอบรูที่สุด 
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