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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัล-หุดูด (การกําหนดบทลงโทษ) 
 

การกาํหนดบทลงโทษ (อัลหุดูด) ประกอบดวยเรือ่งตางๆ ตอไปนี ้
๑. บทลงโทษการผิดประเวณี (ซีนา) 
๒. บทลงโทษการใสราย (เรื่องการผิดประเวณี) 
๓. บทลงโทษการดื่มสุรา 
๔. บทลงโทษการลักขโมย 
๕. บทลงโทษการปดทางสัญจร  
๖. บทลงโทษผูกอการกบฏ  (การเตือน ตกศาสนา บนบาน สาบาน) 
 

 
บทนําวาดวยเรื่องการกําหนดบทลงโทษ  

 
การกําหนดบทลงโทษ  (อัลหุดูด)  คือ  การลงโทษตามจํานวนที่บทบัญญัติศาสนากําหนด

ในการฝาฝน  เพื่อสิทธิของอัลลอฮฺตะอะลา 
 

การกําหนดบทลงโทษประเภทตางๆ 
การกําหนดบทลงโทษในศาสนาอิสลามมี ๖ ประเภท  ดังตอไปนี้ คือ โทษการผิดประเวณี  

โทษการใสรายเรื่องการผิดประเวณี  โทษการดื่มสุรา  โทษการลักขโมย โทษการปดทางสัญจร  
โทษผูเปนกบฏ   

ความผิดที่กลาวมาทั้งหมดมีบทลงโทษที่ศาสนากําหนดเปนการเฉพาะ 
 
วิทยปญญาที่บทบัญญัติกําหนดบทลงโทษ 

อัลลอฮฺไดส่ังใชใหเคารพและเชื่อฟงตอพระองค  ใหปฏิบัติตามคําสั่งและออกหางจากสิ่งที่
พระองคทรงหาม  และพระองคทรงกําหนดบทลงโทษประเภทตางๆ เพื่อใหเปนผลดีกับบาวของ
พระองค  พระองคไดสัญญาดวยสวนสวรรคแกผูที่ยืนหยัดบนบทบัญญัติศาสนา  และขุมนรกแกผู
ที่ฝาฝน  ดังนั้นเมื่อผูใดไดกระทําความผิดและไดถอนตัวจากความผิด  พระองคไดเปดประตู
สําหรับการเตาบะฮฺ (การสารภาพผิด)  และการอภัยโทษ 

แตทวาหากเขายังคงดําเนินชีวิตอยูกับการฝาฝนและล้ําขอบเขตที่พระองคกําหนดไว  เชน  
การละเมิดตอทรัพยสิน  เกียรติยศศักดิ์ศรีของผูอ่ืน  ดังนั้นจําเปนแกผูที่ด้ือดึงจากความผิดดวยการ
รักษาบทลงโทษของอัลลอฮฺ  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและความสงบสุขแกประชาชาติ  และ
ขอกําหนดบทลงโทษทั้งหมดนั้นเปนความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ 
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การปกปองความจําเปนทั้งหาประการ 
การดํารงไวซึ่งความเปนมนุษย  คือ  การปกปองรักษาความจําเปนทั้ง ๕ ประการ  และ

การดํารงรักษาขอบเขตตางๆ  และมาปกปองรักษาและค้ําจุนความจําเปนเหลานั้น   
ดังนั้นการรักษาชีวิตก็เพราะมีการชดใชชีวิต (กิศอศ)  
การรักษาทรัพยสินก็เพราะการดํารงไวซึ่งโทษของการลักขโมย  
การรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีก็เพราะการดํารงไวซึ่งโทษของการผิดประเวณี 
การรักษาสติปญญาก็เพราะการดํารงไวซึ่งโทษของการดื่มสุรา 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพยสิน  และเกียรติภูมิ  ก็เพราะมีการลงโทษการปลน
ชิง  การปกปองรักษาศาสนาและชีวิตในทุกดานก็เพราะมีการดํารงรักษาบทลงโทษดาน
ตางๆ 
 

ความเขาใจในการดํารงไวซ่ึงบทลงโทษ  
บทลงโทษ  คือ  ส่ิงที่จะมาปรามมิใหมีการกระทําการฝาฝนและปกปองกับผูที่ถูกลงโทษ  

ทําใหเขามีความสะอาดเนื่องจากความผิด  และปรามบุคคลอื่นมิใหกระทํา 
 

ขอกําหนดตางๆ ของอัลลอฮฺ 
คือบรรดาขอหามของพระองคอัลลอฮฺซึ่งหามมิใหกระทําหรือลวงละเมิด  เชน  การผิด

ประเวณี การขโมย  และเรื่องอื่นๆ  และบรรดาขอกําหนดคือส่ิงที่พระองคทรงกําหนดใหปฏิบัติ  
เชน  เร่ืองมรดกและขอกําหนดที่เปนการสกัดกั้นสิ่งตองหาม  เชน  การผิดประเวณี  การใสราย  
และเรื่องอื่นๆ  จากสิ่งที่บทบัญญัติศาสนาไมอนุญาตใหเพิ่มเติมหรือตัดทอน 

 
ความแตกตางระหวางการประหารชีวิต (กิศอศ) กับบทลงโทษ 

การประหารชีวิตเปนสิทธิของญาติผูตาย (ถูกฆา) และเปนสิทธิของผูถูกละเมิดหากวาเขา
ยังมีชีวิตอยูโดยเรียกรองใหมีการชดใชหรือใหอภัย  และผูนําก็ตองดําเนินตามคํารองของเขา 

สําหรับบทลงโทษตางๆ นั้น  เปนหนาที่ของผูปกครอง (ฮากิม)  ดังนั้นไมอนุญาตใหยกเลิก
เมื่อเร่ืองราวไปถึงเขา  และเชนเดียวกันโทษประหารชีวิตอาจถูกทดแทนดวยกับการจายสินไหม (ดี
ยะฮฺ) หรือการใหอภัยโดยไมมีส่ิงแลกเปลี่ยนอันใด  แตสําหรับบทลงโทษไมอนุญาตใหมีการอภัย
และไมมีการอุทธรณไมวากรณีใดจะดวยมีส่ิงทดแทนหรือไมมีส่ิงทดแทนก็ตามแต 

 
บุคคลที่จะถูกลงโทษ  

จะไมถูกลงโทษนอกจากตองเปนบุคคลทีบ่รรลุศาสนภาวะ  มีสติสัมปชัญญะ  เปนผู
เจตนา   รูสึกตัว  รูถงึขอหาม  ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม  เปนมุสลิม  หรือชาวซมิมียฺ (ผูปฏิเสธ
ที่อาศัยอยูภายใตกฎหมายอิสลาม)  



3 
 

 َعِن : ثَالثَةٍ  َقنْ  الَقلَـمُ  ُرفِعَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص اجيب عن عنه اهللا ر عيل عن
َّ  اجَّائِمِ  يِبِّ  وََعِن  يَْستَيِْقَظ، َح َّ  الصَّ َّ  الَمـْجنُْونِ  وََعِن  يَـْحتَِلـَم، َح  َح

 داود وأبو أمحد أخرجه. »يَـْعِقَل 
1.  ความหมาย  จากอะลี เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “ปากกาจะถูกยกจากบุคคลสามประเภท  จากผูที่
นอนหลับจนกระทั่งตื่น  จากเด็กจนกระทั่งบรรลุศาสนภาวะ  และจากผู
วิกลจริตจนกระทั่งหายเปนปกติ”  (บันทึกโดย อะหฺมัด  หมายเลขหะดีษ  940  
และอบูดาวุด หมายเลขหะดีษ  4403   สํานวนหะดีษเปนของทาน  ดูเพิ่มเติม
ในหนังสือ อัลอิรวาอฺ หมายเลขหะดีษ 297) 

 

 قال ،]٢٨٦/اكقرة[ I ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H   :نزلت وملا 
 مسلم أخرجه. »َفَعلُْت  قَدْ «: اهللا

2.  เมื่ออัลลอฮฺไดประทานโองการ ความวา “โอพระผูอภิบาลของเรา ขอ
พระองคอยาไดทรงถือโทษพวกเรา ในสิ่งที่พวกเราหลงลืมหรือผิดพลาดไป” 
(อัลบะกอเราะฮฺ / 286) อัลลอฮฺตรัสวา  “ขาไดกระทําแลว”  (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 126)  

 
บทบัญญัติวาดวยการลาชาในการลงโทษ 

อนุญาตใหลาชาในการลงโทษเมื่อมีเหตุผลที่ทําใหเกิดผลดีกับสาสนาอิสลาม  อาทิ  ใน
ภาวะสงคราม  หรือเปนผลดีกับผูที่จะถูกลงโทษ  อาทิ  ในภาวะที่รอนหรือเย็น  ปวยไข  หรือเปน
ผลดีกับผูที่เกี่ยวของ  อาทิ  กรณีเด็กที่อยูในครรภ  หรือกรณีเด็กที่ด่ืมนม 

 
ผูทําหนาที่ในการลงโทษ 

ผูทําหนาที่ในการลงโทษ  คือ  ผูนําของปวงชนมุสลิมหรือผูทําหนาที่แทนโดยกระทําตอ
หนา กลุมชนบรรดาผูศรัทธาในชุมชนมุสลิม  และไมดําเนินการลงโทษในบริเวณมัสยิด 

 
บทบัญญัติการลงโทษในมักกะฮฺ 

อนุญาตใหมีการดําเนินการลงโทษและประหารชีวิต (กิศอศ) ในมักกะฮฺ  การเปนเขตหวง
หามของหะรอมมักกะฮฺนั้นไมไดปกปองผูกระทําผิด  ดังนั้นผูใดที่ตองถูกดําเนินโทษทัณฑ
ของอัลลอฮฺไมวาเปนการโบยตี  กักขัง หรือประหารชีวิต  ก็จะตองรับการลงโทษไมวาในเขตฮะรอม
หรือสถานที่อ่ืนๆ 
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ลักษณะการลงโทษโดยการโบยตี  
การโบยตีนั้นโดยการใชไมเรียวไมใชเหล็กไมถอดเสื้อผาออก  และผูถูกโบยตีจะตองสวม

เสื้อผาและจะไมใหถูกรางกาย  และจะตองระวังใบหนา  ศีรษะ  อวัยวะเพศ  และอวัยวะสวนที่ทํา
ใหถึงแกชีวิต  และสําหรับผูหญิงก็ตองมีเสื้อผาเชนกัน 

 
บทบัญญัติเมื่อตองโทษหลายคดี 

เมื่อมีโทษหลายคดีรวมกันหากวาเปนโทษประเภทเดียวกัน  เชน  การผิดประเวณีหลาย
คร้ัง ลักขโมยหลายครั้ง  ใหลงโทษเพียงครั้งเดียว  และหากวาผิดจากหลายคดี  เชน  การผิด
ประเวณีของคนโสด  ลักขโมย  และดื่มสุรา  กรณีนี้ใหแยกการลงโทษโดยเริ่มจากสถานเบาโดย
การโบยสาเหตุจากการดื่มสุรา  แลวลงโทษฐานผิดประเวณี  และตัดมือฐานลักขโมย 

 
ประเภทตางๆ ของการลงโทษโดยการโบยตี 

รูปแบบโทษที่หนักที่สุด  คือ  โทษการผิดประเวณี  รองลงมาการใสรายปายสี  รองลงมา
อีกคือการดื่มเหลา 

 
บทบัญญัติวาดวยผูที่รับสารภาพตอผูปกครองวาทําความผิด 

บุคคลใดไดรับสารภาพตอผูปกครอง (ผูนํา) และเขาก็ไมไดเปดเผยความผิด  ดังนั้นสมควร
ที่ผูนําจะตองปกปดมันและอยาไดถามถึงเขา 

َ  َمالٍِك  بِْن  أنَِس  َقنْ  ِ  فََجاَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبِّ  ِعنْدَ  ُكنُْت : قَاَل  َقنْـهُ  اهللا َر
ِّ  اهللا، رَُسوَل  يَا: فَقاَل  رَُجٌل  ، فَأقِْمهُ  َحّداً، أَصبُْت  إِ  َولَـمْ : قَاَل  َعيَلَّ

ال وََحرَضَِت : قَاَل  َقنْـُه، يَْسألْـهُ  ا ، ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبِّ  َمعَ  فََصىلَّ  ُة،الصَّ َ  َفلَـمَّ  قَ
الَة، ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  ْـهِ  قَامَ  الصَّ َ

ِّ  اهللا، رَُسوَل  يَا: فَقاَل  الرَُّجُل  إِ  َحّداً، أَصبُْت  إِ
 فَإِنَّ «: قَاَل  َغَعْم،: قَاَل . »َمَعنَا؟ َصلَّيَْت  قَدْ  ألَيَْس «: قَاَل  اهللا، كتاب يِفَّ  فَأقِمْ 
كَ : قَاَل  أوْ  َذْغبََك، لََك  َلَفرَ  قَدْ  اهللا  عليه متفق. »َحدَّ

ความหมาย  จากอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  “ฉันเคยอยูกับ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ดังนั้นมีชายคนหนึ่งมาหาทานและก็
กลาววา  “โอทานรอสูลุลลอฮฺฉันไดกระทําความผิดจงลงโทษฉันดวยเถิด  อนัส
กลาววา  และทานนบีไมไดถามเขาถึงความผิดนั้น  แลวไดเวลาละหมาด  เขา
เขารวมละหมาดพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  เมื่อทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ละหมาดเสร็จ  เขาเขามาหาทานนบีพรอมกับ
กลาววา  โอทานรอสูลุลลอฮฺฉันไดกระทําความผิด ฉะนั้นโปรดลงโทษฉันดวย
กับคัมภีรของอัลลอฮฺ  ทานนบีกลาววา  ทานละหมาดพรอมกับพวกเราใช
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หรือไม?  เขาตอบวา  ใชครับ  ทานนบีกลาววา  อัลลอฮฺไดทรงอภัยจาก
ความผิดของทานแลว  หรือทานนบีกลาววา  ทรงอภัยจากโทษของทานแลว”  
(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6823    สํานวนหะดีษเปนของทาน  
และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2764) 

  
ความประเสริฐในการปกปดความลับของตัวเองและผูอ่ืน 

สมควรแกผูที่กระทําความผิดจะตองปกปดความลับของตัวเองและใหเตาบะฮฺ (สารภาพ
ตออัลลอฮฺ)  และสมควรแกผูที่ทราบเรื่องของเขาใหปกปดตราบใดที่เร่ืองนั้นยังมิถูกเปดเผยเพื่อมิ
ใหความชั่วนั้นเปนที่แพรหลายระหวางผูคน 

 لُكُّ «: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمعت: قال عنه اهللا ر هريرة أ عن
يِت  مَّ

ُ
نْ  الُمـَجاَهَرةِ  ِمنَ  َوإنَّ  الُمـَجاِهِريَن، إالَّ  ُمَعاىَف  أ

َ
 الرَُّجُل  يَـْعَمَل  أ

 َعِملْـُت  فُـالنُ  يَا: َفيَـُقـوُل  اهللا َستَـَرهُ  َوقَـدْ  يُْصِبحُ  ُعمَّ  َقَمـًال، بِاللَّيْلِ 
َذا، َكـَذا اَكارَِحـةَ  َ  اهللا ِسرْتَ  يَْكِشُف  َوُيْصِبحُ  َربُّـُه، يَْسرُتهُ  بَاَت  َوَقدْ  َو

 عليه متفق. »َقنْـهُ 
1.  ความหมาย  จากอบีฮุรอยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ   กลาววา  ฉันไดยิน
ทานรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  “ประชาชาติของฉัน
ทั้งหมดเปนผูไดรับการอภัยนอกจากบรรดาผูที่กระทําความผิดอยางเปดเผย  
สวนหนึ่งจากการกระทําความผิดอยางเปดเผยคือการที่ชายผูหนึ่งทํางานหนึ่ง
ในตอนกลางคืนพอมาตอนเชาอัลลอฮฺไดปกปดความลับใหแกเขา  ดังนั้นเขา
กลาววา  เมื่อคืนที่ผานมาฉันไดทําอยางนั้นไดทําอยางนี้  ในขณะที่ตอน
กลางคืนนั้นพระผูอภิบาลไดปกปดความลับใหแกเขาแตพอตอนเชาเขา
เปดเผยความลับที่อัลลอฮฺทรงปกปดให”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะ
ดีษ 6069  สํานวนหะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2990) 

 
َس  َمنْ «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر هريرة أ عن  َقنْ  َغفَّ

ْغيَا، ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمٍن  ُّ َس  ا  يَومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  َقنْـهُ  اهللا َغفَّ
َ  َوَمنْ  الِقيَاَمِة، َ  ُمْعرِسٍ  بَلَ  يرَسَّ غْ  يِف  َعلَيْـهِ  اهللا يرَسَّ ُّ  َوَمنْ  َواآلِخَرِة، يَاا

ً  َسرَتَ  ْغيَا يِف  اهللا َسرَتَهُ  ُمْسِلـما ُّ  اَكنَ  َما الَعبْدِ  َعْونِ  يِف  َواهللا َواآلِخَرِة، ا
ِخيهِ  َعْونِ  يِف  الَعبْدُ 

َ
 مسلم أخرجه  .»أ

2.  ความหมาย  จากอบีฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  ทานรอสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  “ผูใดที่ไดชวยใหผูศรัทธารอด
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พนจากความเดือดรอนในโลกดุนยา  อัลลอฮฺจะชวยใหเขารอดพนจากความ
เดือดรอนในวันกิยามะฮฺ  ผูใดใหความสะดวกกับผูอ่ืนอัลลอฮฺจะใหความ
สะดวกแกเขาในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ  ผูใดปดบังความลับของมุสลิม
อัลลอฮจะปกปดความลับของเขาในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ   และอัลลอ
ฮฺจะอยูในการชวยเหลือบาวตราบใดที่บาวอยูในการชวยเหลือพี่นองของเขา”  
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2699) 

 
บทบัญญัติวาดวยการขอยกเวนการรับโทษ 

นับเปนความจําเปนที่จะตองรักษาไวซึ่งบทการลงโทษกับผูที่เปนญาติและไมเปนญาติ  ผู
มีเกียรติยศและผูไมมีเกียรติยศ  และเมื่อผูปกครอง (ฮากิม) ทราบขาวการกระทําที่จะตองลงโทษ
ไมอนุญาตใหมีผูใดขอยกเวนการรับโทษหรือขอใหมันเปนโมฆะไปได  ไมอนุญาตใหผูปกครองรับ
การลดหยอนผอนผันและจําเปนที่เขาจะตองยืนยันการลงโทษ  และไมอนุญาตใหรับสินบนเพื่อให
การลงโทษหมดไป 

และผูใดรับสินบนจากผูทําผิดประเวณี  ผูลักขโมย  หรือผูที่ด่ืมสุรา  และเรื่องในทํานอง
เดียวกัน  เพื่อที่ใหยกเลิกบทลงโทษของอัลลอฮฺ  แทจริงแลวเขาไดรวบรวมความเสียหายที่ยิ่งใหญ
สองประการดวยกัน 

1. ทําใหการลงโทษเปนโมฆะ (ละทิ้งสิ่งที่เปนวาญิบ) 
2. บริโภคของที่ตองหาม  (กระทําของที่หะรอม) 

 اليت املخزومية املرأة أهمتهم قريشاً  أن عنها اهللا ر خئشة عن
مُ  َمنْ : فقالوا رسقت  إال َعلَيْـهِ  يَـْجرَتِئُ  َوَمنْ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  يَُكلِـّ
َساَمةُ 

ُ
تَْشَفعُ «: َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  مَ فلََكَـّ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسولِ  ِحبُّ  أ

َ
 َحد  يِف  أ

َها يَا«: َفَقاَل  فََخَطَب  قَامَ  ُعمَّ » ؟هللا ُحُدوْدِ  ِمنْ  يُـّ
َ
 َمنْ  َضلَّ  إغََّما اجَّاُس  ك

ُهـمْ  َقبْلَُكمْ  اَكنَ  نَـّ
َ
َق  إَذا اَكنُوا ك يُف  رَسَ ِ

وُه، الرشَّ ُ َق  َوإَذا تََر  الَضِعيُف  رَسَ
قَاُموا ِفيِهـمْ 

َ
، َعلَيْـهِ  أ نَّ  لَوْ  اهللا َوايْـمُ  احلَدَّ

َ
دٍ  بِنَْت  فَاِطَمةَ  أ قَْت  ُمـَحـمَّ  رَسَ

 عليه متفق. »يََدَها ُمـَحـمَّدٌ  لََقَطعَ 
ความหมาย  จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา  เลาวา  แทจริงเปนเรื่องใหญ
สําหรับชาวกุเรชเมื่อมีผูหญิงจากเผามักซูมียะฮฺคนหนึ่งไดลักขโมย  ดังนั้นพวก
เขากลาววา  ใครจะเปนผูไปเจรจากับรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม?  และไมมีผูใดกลานอกจากอุสามะฮฺผูซึ่งเปนที่รักของทานรอสูลุลลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม คร้ันเมื่ออุสามะฮฺไดเจรจาพูดคุยกับทานรอสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ทานกลาววา  จะมีการอุทรณชวยเหลือ
ในเรื่องบทลงโทษของอัลลอฮฺหรือ?  หลังจากนั้นทานไดลุกขึ้นยืนเทศนาวา  
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“โอมวลมนุษยชาติแทจริงผูคนที่มากอนหนาพวกทานไดพังพินาศมาแลว  
แทจริงเมื่อผูที่มีเกียรติทําการลักขโมยพวกเขาจะไมลงโทษ  และเมื่อผูคนที่
ดอยเกียรติ ทําการลักขโมยพวกเขาดําเนินการลงโทษ  ขอสาบานตออัลลอฮฺ
หากวาฟาติมะฮฺลูกสาวของมุหัมมัด ลักขโมย  มุหัมมัดจะเปนผูตัดมือของเธอ
เอง”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6788    สํานวนหะดีษเปนของ
ทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1688) 

 
บทบัญญัติวาดวยการละหมาดใหกับผูที่ถูกประหารชีวิต 

ผูที่ตายจากการถูกประหารชีวิต  ถูกลงโทษ  หรือถูกตักเตือน  หากเขาเปนมุสลิมจะตอง
อาบน้ําชําระรางกาย  ละหมาดให  และฝงในสุสานของมุสลิม  หากเขาตกศาสนาไมใชมุสลิมก็ไม
ตองอาบน้ําชําระรางกาย  ไมตองละหมาด  และไมตองฝงในสุสานของมุสลิม  แตใหมีการหอและ
ขุดหลุมฝงเหมือนกับผูปฏิเสธทั่วไป 

ความผิดหรืออาชญากรรมตางๆ  ที่สังคมไมปลอดภัยจากความชั่วรายของมันนอกจาก
ดวยการลงโทษตามบทบัญญัติศาสนาแกผูที่ละเมิดฝาฝน  สําหรับการปรับเปนเงิน  กักขัง  หรือวิธี
อ่ืนๆ นั้นเปนการลงโทษที่มนุษยกําหนดขึ้นลวนแลวแตเปนการอธรรมและยิ่งเพิ่มทวีความอธรรม
ชั่วราย 


