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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทลงโทษของการเสพสุรา 
 

สุรา  หมายถงึ  ทุกสิง่ที่ทาํใหสติปญญามนึเมาและหลงลืม  ไมวาจะเปนเครื่องดื่มชนิดใด 
 
ทุกสิง่ที่ด่ืมแลวทาํใหมนึเมาไมวาปริมาณมากหรือนอย  ถือวาเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) 
 

 وهو- اِكتْعِ  عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سئل: قالت عنها اهللا ر خئشة عن
اٍب  لُكُّ «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول فقال -العسـل شـراب ْسَكرَ  رَشَ

َ
. »َحَرامٌ  َفُهوَ  أ

 عليه متفق

ความหมาย  จากทานหญิงอาอิชะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา กลาววา  ทานรอสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ถูกถามถึงเรื่องอัลบิตอิ – เครื่องดื่มจาก
น้ําผึ้ง -  ทานรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “ทุกสิ่งที่ด่ืม
แลวมึนเมา  ส่ิงนั้นถือวาเปนสิ่งที่ตองหาม (หะรอม)”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ 
หมายเลขหะดีษ 5586  สํานวนหะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ 2001) 
 

วิทยปญญาในการหามเสพสุรา 
สุราเปนปฐมบทของความชั่วราย  เปนที่ตองหามในการที่จะไปเกี่ยวของไมวาจะดวยกับ

กรณีอันใด  การดื่ม  การขาย  การซื้อ  การผลิต  การใหบริการที่นําไปสูการดื่ม  ผูที่ด่ืมมันจะทําให
ลืมสติดังนั้นมันจะสงผลอันตรายตอรางกาย  จิตวิญญาณ  ทรัพยสมบัติ  ลูกหลาน  เกียรติภูมิ  
ปจเจกบุคคล  และรวมถึงสังคม  และมันจะเพิ่มใหเกิดโรคความดันโลหิต  เปนสาเหตุใหตัวเขาและ
ลูกมีปญหาทางสมอง  สติฟนเฟอน  อัมพาต  และเปนเหตุนําไปสูการกออาชญากรรม 

ส่ิงมึนเมาทําใหเกิดความเอร็ดอรอยและมีพลังเพิ่มข้ึน  พรอมกันนั้นทําใหสติปญญาไม
สามารถแยกแยะได  ผูที่ด่ืมไมรับรูในสิ่งที่พูด  ดวยเหตุผลดังกลาวอิสลามจึงหามและมีบทลงโทษ
เพื่อสกัดกั้นผูที่จะไปเกี่ยวของพัวพัน 

1. อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
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ความหมาย  “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย แทจริงสุรา การพนัน  แทนหิน
สําหรับเชือดสัตวบูชายัญ  และการเสี่ยงติ้วนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดมาจาก
ชัยฏอน   ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสียเพื่อวาพวกเจาจะได รับ
ความสําเร็จ   แทจริงชัยฏอนตองการที่จะใหเกิดการเปนศัตรูและการเกลียดชัง
กันระหวางพวกเจาในสุราและการพนันเทานั้น  และมันจะหันเหพวกเจาออก
จากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด  แลวพวกเจาจะยุติไหม”  (อัลมาอิ
ดะฮฺ / 90-91) 
 

نَّ  عنه اهللا ر هريرة أ عن
َ
ِ  يَْزىِي  ال«: قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  أ ا  الزَّ

 َوال ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  يرَْشَُب  ِحنيَ  اخلَـْمرَ  ُب يرَْشَ  َوال ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  يَْزىِي  ِحنيَ 
ُق  ُق  ِحنيَ  يرَْسِ ْـهِ  اجَّاُس  يَْرَفعُ  نُـْهبَةً  يَنْتَـِهُب  َوال ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  يرَْسِ َ  إ
بَْصارَُهـمْ  ِفيَها

َ
 عليه متفق. »ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أ

2.  ความหมาย  จากอบีอุรอยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  แทจริงทานรอสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “ผูทําซินา (ผิดประเวณี) จะไม
ทําซินาขณะที่ทําซินาเขาอยูในสภาพที่เปนมุมิน  เขาจะไมด่ืมสุราขณะที่ด่ืม
สุราเขาอยูในสภาพที่เปนมุมิน  เขาจะไมขโมยขณะที่ขโมยเขาอยูในสภาพที่
เปนมุมิน  และเขาจะไมปลนชิงทรัพยสินผูอ่ืนโดยที่ผูคนยืนมองเขาในสภาพที่
เขาเปนมุมิน”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6772  สํานวนหะดีษ
เปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 57) 

 
หลักฐานยืนยันกําหนดโทษการเสพสุรา 

ยืนยันการกําหนดบทลงโทษในการเสพสุราดวยกับ 2  ประการ ตอไปนี้ 
1.  ผูด่ืมยอมรับวาเขาเปนผูด่ืมสุรา 
2.  มีพยานผูชายที่มีความเที่ยงธรรมมายืนยัน 2 คน 
 

บทลงโทษของผูที่ด่ืมสุรา 
1.  เมื่อมุสลิมไดด่ืมสุราดวยความสมัครใจ  และรูวาหากดื่มมันในปริมาณมากจะทําใหมึน

เมา เขาจะถูกลงโทษโดยการโบยจํานวน 40 คร้ัง   และสําหรับความเห็นของผูนํา (อิมาม) สามารถ
เพิ่มใหหนักยิ่งขึ้นโดยการเฆี่ยนตีจํานวน 80 คร้ังเปนการตักเตือน  หากเขาเห็นวาบุคคลนั้นจมปลัก
อยูกับการดื่ม 
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2.  ผูที่ด่ืมสุราคร้ังแรกใหโบยตามบทลงโทษของการดื่มสุรา  หากดื่มคร้ังที่สองก็ใหโบย  
หากดื่มคร้ังที่สามก็ใหโบย  และหากดื่มคร้ังที่ส่ีใหผูนําลงโทษโดยการกักขังหรือประหารชีวิตเปน
การตักเตือน  เพื่อเปนการปกปองปวงบาวที่เหลือและสกัดความเสื่อมเสียที่จะติดตามมา 

3.  ผูที่ไดด่ืมสุราแลวในโลกดุนยาแลวเขาไมไดเตาบะฮฺตออัลลอฮฺ(สารภาพผิดและกลับ
ตัว) ในโลกอาคิเราะฮฺเขาจะไมไดด่ืมอีกถึงแมวาเขาจะไดเขาสวนสวรรคก็ตาม  ผูที่เสพติดสุราจะ
ไมไดเขาสวนสวรรค  ผูที่ด่ืมสุราแลวมึนเมาการละหมาดของเขาจะไมถูกตอบรับเปนระยะเวลา 40 
วัน  หากเขาเสียชีวิตลงจะไดเขานรก  หากเขาเตาบะฮฺ (สารภาพผิด) อัลลอฮฺก็จะทรงรับการ
เตาบะฮฺของเขา  และผูที่ด่ืมสุราเปนประจําในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะใหเขาดื่มน้ําผลไมค้ันของชาว
นรก 

نَّ  :عنه اهللا ر جابر َقنْ 
َ
ََمِن  ِمنْ  وََجيَْشانُ  َجيَْشانَ  ِمنْ  رَُجًال قَِدمَ  أ ْ  ا

َل 
َ
اٍب  َقنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبَّ  فََسأ ُبونَهُ  رَشَ   يرَْشَ

َ
َرةِ  ِمنْ  رِْضِهمْ بِأ ُّ ُ  ُفَقاُل  ا  الِْمْزُر، َ

َوُمْسِكرٌ «: ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  َفَقاَل 
َ
 لُكُّ «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوُل  قَاَل . َغَعمْ : قَاَل » ُهَو؟ أ

نْ  الْـُمْسِكرَ  يرَْشَُب  ِلـَمنْ  َقْهًدا وََجلَّ  َعزَّ  اهللا َعلَـى إِنَّ  َحَراٌم، ُمْسِكرٍ 
َ
 أ

: قَاَل  اخْلَبَاِل؟ ِطينَةُ  َوَما! اهللا رَُسوَل  يَا: قَالُوا» َخبَالِ الْـ ِطينَةِ  ِمنْ  يَْسِقيَهُ 
ْهلِ  َعَرُق «

َ
وْ  اجَّاِر، أ

َ
ْهلِ  ُعَصاَرةُ  أ

َ
 مسلم رواه. »اجَّارِ  أ

1.  ความหมาย  จากญาบิร  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  แทจริงมีชายคนหนึ่งได
เดินทางมาจากญัยชานเปนสถานที่หนึ่งซึ่งอยูในประเทศเยเมน  แลวเขาได
ถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ถึงเครื่องดื่มที่ชาวเมืองของพวกเขา
ด่ืมกันทํามาจากขาวโพดมีชื่อเรียกวาอัลมิซรู  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม ถามวา  “มันทําใหมึนเมาหรือไม?”  เขาตอบวา  ใช มันทําใหเมาได  
ทานรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบวา  “ทุกสิ่งที่ทําใหมึนเมา
ถือวาหะรอม  แทจริงอัลลอฮฺอัซซาวะญัลลาไดสัญญากับผูที่ด่ืมส่ิงมึนเมาจะ
ใหเขาดื่มฏีนะฮฺ อัลเคาะบาล  พวกเขาถามวา  โอทานรอสูลุลลอฮฺด่ืมฏีนะฮฺ 
อัลเคาะบาลคืออะไร?  ทานตอบวา  เปนเหงื่อของชาวนรกหรือน้ําผลไมค้ัน
ของชาวนรก”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2002) 

 
نَّ  ماعنه اهللا ر عمر ابن عن

َ
 رَشَِب  َمنْ «: قَاَل ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  أ

ْغيَا يِف  الْـَخْمرَ  ُّ  عليه متفق. »اآلِخَرةِ  يِف  ُحِرَمَها ِمنَْها، َفتُْب  لَمْ  ُعمَّ  ا

2. ความหมาย  จากอิบนิอุมัร  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา  แทจริงทานรอสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “ผูใดที่ด่ืมสุราในโลกดุนยาแลวเขา
ไมไดเตาบะฮฺ (สารภาพผิด)  เขาจะถูกหามไมใหด่ืมในโลกอาคิเราะฮฺ”  (บันทึก
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โดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 5575  สํานวนหะดีษเปนของทาน  และมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 2003) 
 
เปนที่อนุญาตใหแกผูนําตักเตือนโดยการทําลายขาวของหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับสุรา  

เผาแหลงมั่วสุมของผูที่ด่ืมสุรา  โดยพิจารณาขึ้นอยูกับประโยชนที่เขาเห็นวาเหมาะสมเปนการสกัด
กั้นและเปนการเตือนผูที่ดื่มมัน 

 
 บทบัญญัติวาดวยเรื่องยาเสพติด 
 ยาเสพติด  คือ  มวลสารที่เปนตัวมาทําลายรางกาย  เสพติด  และทําใหรางกายและ
สมองออนเพลีย 
 
 ยาเสพติด  เปนโรคราย เปนแหลงที่มาของโรค  เปนสาเหตุของความชั่วรายและโรคภัย
นานาชนิด 
 
 เปนที่ตองหามมิใหมีการยุงเกี่ยวไมวากรณีใดๆ  หามเขาแหลงมั่วสุม  เกี่ยวของ  หรือทํา
ธุรกิจการคา  สําหรับผูนําหากมีการกระทําตามที่กลาวมาขางตนมีบทลงโทษตามที่เห็นวาเปน
ประโยชน  อาทิ  การประหารชีวิต  โบยตี  กักขัง  หรือปรับเปนเงิน  เพื่อเปนการสกัดกั้นความชั่ว
รายเสื่อมเสียที่จะตามมาและเปนการปกปองชีวิต  ทรัพยสิน  เกียรติยศ  และสติปญญา 
  
บทลงโทษของผูเกี่ยวของยาเสพติด 
 เนื่องจากยาเสพติดมีอันตรายอยางใหญหลวงและโทษของมันมหันต  บรรดาอุละมาอฺ
อาวุโสบางทานไดใหคําชี้ขาด (ฟตวา)  ดังตอไปนี้ 
 1.  ผูใหสถานที่สําหรับหลบหนียาเสพติดโทษคือประหารชีวิต  เนื่องจากโทษและอันตราย
ของมันมีอยางมหันต 

2.  ผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาจะดวยการขาย  การซื้อ  การผลิต  การสงออก  หรือ
การมอบใหเปนของกํานัล  หากเปนการกระทําครั้งแรกใหตักเตือนสถานหนักโดยการกักขัง  โบยตี  
ปรับเงิน  หรือดวยกับวิธีหนึ่งวิธีใดที่ผูปกครอง (ฮากิม) เห็นวาเหมาะสม 

หากเขากระทําอยูเปนประจําใหตักเตือนเพื่อเปนการสกัดกั้นความชั่วรายของมันที่จะเกิด
ข้ึนกับประชาชาตินี้ถึงแมวาจะตองประหารชีวิตก็ตาม  เพราะวาการที่เขากระทําดังกลาวเปนสวน
หนึ่งจากการสรางความเสื่อมเสียบนผืนพิภพ 

 
บทบัญญัติวาดวยสิ่งที่เปนอันตรายตอรางกาย (อัลมุฟตติรอต)   

อัลมุฟตติรอต (ส่ิงที่เปนอันตรายตอรางกาย)  คือ  ทุกสิ่งที่สงผลใหเกิดความออนเพลียขึ้น
ในรางกายและเปนสิ่งที่เสพติด 
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อัลมุฟตติรอต  เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการออนลาและเปนสิ่งเสพติดตอรางกาย  เชน  
บุหร่ีบาระกู  อัลคอต (ใบไมชนิดหนึ่งประเภทเดียวกับใบกระทอมซึ่งมีอยางแพรหลายในประเทศ
เยเมน – ผูแปล)  และอื่นๆ  ที่โทษของมันไมถึงขั้นมึนเมา  ไมทําใหลืมสติ  ถือวาเปนสิ่งตองหาม
และไมอนุญาตใหไปยุงเกี่ยวเนื่องจากมันสงผลอันตรายตอดานศาสนา  สุขภาพ  รางกาย  
ทรัพยสิน  และสติปญญา 

บทลงโทษของผูที่ยุงเกี่ยวอัลมุฟตติรอต  ลงโทษโดยการกลาวตักเตือนขึ้นอยูกับผูปกครอง 
(ฮากิม) เห็นวาจะบรรลุถึงความดีงามตามความเหมาะสม  
 


