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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที่ 135 
ข้อห้ามเกี่ยวกับการท ารูปภาพ 

 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ
พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาล  ขอความสุขความจ าเริญและ
ความสันติจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของท่าน  ฉันขอ
ปฏิญาณว่า  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์
เดียว  ไม่มีภาคีใดๆ  ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่า  
มุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

หนึ่งในสิ่งต้องห้ามที่มุสลิมส่วนใหญ่กระท ากันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบั นน้ีคือการท ารูปภาพ มีรายงานหะดีษจาก
ท่านนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มากมายหลาย
บทที่กล่าวถึง ข้อห้ามเกี่ยวกับการท ารูปภาพสิ่งที่มีวิญญาณทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาพมนุษย์หรือสัตว์  ให้ปลดม่านที่มี
รูปภาพออก สั่งให้ขีดฆ่าท าลายรูปภาพและรูปป้ัน  ตลอดจน
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สาปแช่งบรรดาผู้ที่ท ารูปภาพเหล่านั้นข้ึนมา โดยระบุว่าพวกเขา
เหล่านั้นจะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสที่สุดในวันกิยามะฮ 

มีรายงานที่บันทึกโดยอิมามอัล-บุคอรี และอิมามมุสลิม 
ในหนังสือเศาะหีหของท่านทั้งสอง  จากอบูซุรอะฮฺ เล่าว่า: ฉันได้
เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในนครม ะดีนะฮฺพร้อมกับท่านอบู ฮุร็อย
เราะฮฺ แล้วท่านก็เห็นชายคนหนึ่งก าลังวาดภาพอยู่ตรงชั้นบน
ของบ้าน ท่านจึงกล่าวว่า “ฉันได้ยินท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า: อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า: 

ةًة » َْما  ذَّم لُمقُم َو ْم بَّمةًة وَو ْم َْما حَو لُمقُم ْم  فَولْميَو ْم  ِم
لْم ْملُم ُم لَو َو ٌَو َو  َو وْم  َو هَّم لَومُم مِم  ْم

َو
وْم أ نَو « وَو
 [2111  ومسلم برقم 5953ابل اذي برقم ]

ความว่า “ใครเล่าจะเป็นผู้ที่อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่พยายามจะ
สร้างสิ่งที่เหมือนกับการสร้างของข้า หากพวกเขามี
ความสามารถก็ลองให้พวกเขาสร้างเมล็ดพืชขึ้นมาสัก
เมล็ดหน่ึงสิ หรือให้พวกเขาสร้างอะตอมขึ้นมาสักอะตอม
หน่ึงส”ิ  (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 5953 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 
2111) 
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และมีรายงานจากท่านอิบนุมัสอูดเล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ذُموْمنَو » َِّو صَو ةِم الهُم يَوانَو َْم َو ااقِم يْمدَو اِم يَو اباًة عِم دَّم ااَّمااِم عَو َو  َو
َو
ابل اذي برقم ]«  ِمنَّم أ
 [2109  ومسلم برقم 5950

ความว่า “แท้จริงผู้ที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺอย่าง
แสนเจ็บปวดที่สุดในวันกิยามะฮฺ คือบรรดาผู้ที่ท ารูป
ทั้งหลาย”  (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 5950 และมุสลิม หะดีษ
เลขที่ 2109) 

และท่านอิบนุอุมัร เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า 

مْم » ٍُم َو ااَو ل قَو ةِم   ُم يَوانَو َْم َو ااقِم نَو يَو َْم بُم عَو َّم ذَو  ُم ََو ٌَو ِم ِم الصُم نَو  َْم يَوعُم ا :  ِمنَّم ااِم ْموَو يَوصْم َْما نَو يُم حْم
َو
أ

جُممْم  لَوقْم  [2108  ومسلم برقم 5951ابل اذي برقم ]«  َو

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่ท ารูปเหล่านี้ขึ้นมาจะถูกลงโทษ
ในวันกิยามะฮฺ จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า: จงให้ชีวิตแก่
สิ่งท่ีพวกเจ้าได้สร้างมันขึ้นมาเถิด”  (อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 
5951 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2108) 
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และมีรายงานหะดีษจากอัลกอสิม บิน มุหัมมัด เล่าว่า
ท่านหญิงอาอิชะฮฺภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้เล่าให้เขาฟังว่า : ครั้งหนึ่งนางซื้อเบาะ รองนั่งมาใบ
หนึ่งซึ่งมีลวดลายเป็นรูปภาพ ของสิ่งที่มีวิญญาณ เมื่อท่านนบี 
เห็นเบาะดังกล่าว ท่านก็ยืนอยู่ที่หน้าประตูและไม่เข้า ไปในบ้าน 
นางรู้สึกได้ถึงความไม่พอใจของท่านจึงได้กล่าวกับท่านว่า : โอ้
ท่านเราะสูล ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺและต่อเราะสูลของ
พระองค์ ฉันท า อะไรผิด หรือคะ? ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “เบาะน้ี ได้มาจากไหนหรือ ?” นาง
กล่าวตอบว่า : ฉันซื้อมันมาให้ท่าน  เพื่อให้ท่านได้รองนั่งหรือ
เอาไว้พิงเอนนอน ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จึง
กล่าวว่า: 

جُممْم  » لَوقْم ا  َو َْما نَو يُم حْم
َو
مْم أ ٍُم َو اَوا ل يُمقَو ةِم   وَو يَوانَو َْم  ااقِم نَو يَو َْم بُم عَو ّم ذِم  ُم ََو ٌَو ِم ِم الصُم ابَو  حَو صْم

َو
 ِمنّم أ
ةُم : وقاا الَو ِم َو ًُم الهَو لُم ذُم  َو ثَودْم ُم ََو ًِم الصُم يْم يْم  ِم   5961ابل اذي ]«  ِمنَّم ابلَويْمتَو ااِم

 [2107ومسلم برقم 

“แท้จริงบรรดาผู้ที่ท ารูป ภาพทั้งหลายจะถูกลงโทษในวันกิ
ยามะฮฺ และจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า : พวกเจ้าจงให้
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ชีวิตแก่สิ่งท่ีพวกเจ้าสร้างมา เถิด” และท่านได้กล่าวต่อไปอีก
ว่า “แท้จริงบรรดามะลาอิกะฮฺจะไม่เข้าบ้าน ที่มีรูปภาพอยู่ ” 
(อัล-บุคอรี หะดีษเลขที่ 5961 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2107) 

และมีรายงาน ซึ่งบันทึกโดยอิมามมุสลิม  ว่าท่านอะลี 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ได้กล่าวกับอบูฮัยยาจ อัลอะซะดีย์ ว่า: 

ًةا » ْبْم ًُم  وَو َو قَو جَو سْم هَو   ِم َّم طَو
ثَوا ًة عَو ثِمهْم  َو ثَودَو

َو
اُم اِم؟ أ َْم ْم ذَوسُم ِنِم

ثَو ا بَوعَو َو نَو ثُمكَو لَعَو بْمعَو
َو
 َو أ
َو
أ

ا ٍَو جَو سْم هَو َو طَو ةًة  ِم ّم َْمذَو  صُم
ًُم  وَو َو يْمجَو ََّم َو سَو فًةا  ِم ّم ِم  [969مسلم برقم ]« مُمْشْم

ความว่า “ฉันจะแต่งตั้งท่านดังท่ีท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้แต่งตั้งฉัน คือท่านจะต้องท าลาย รูป
ปั้นเสียอย่าให้หลงเหลืออยู่  ท าให้หลุมศพเรียบเสมอกัน 
ไม่ปล่อยให้มีหลุมศพใดท าขึ้นสูง  และไม่ปล่อยให้มี
รูปภาพใดๆ โดยท่านจะต้องท าให้มันลบเลือนไป”  (มุสลิม
หะดีษเลขที่ 969) 

เชคอับดุลอะซีซ  บินบาซ  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กล่าวว่า : 
"หะดีษข้างต้นบ่ง ชี้อย่างชัดเจนถึงข้อห้ามการ ท ารูปภาพ
สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณทุกชนิด  การกระท าดังกล่าวถือเป็นบาป
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ใหญ่ซึ่งผู้กระท าจะ เข้าข่ายผู้ที่ได้รับการสัญญาว่าจะถูกลงโทษ
ด้วยไ ฟนรก  ส่วนภาพที่ว่านี้นั้นหมายรวมถึง การท ารูป ทุก
ประเภท  ไม่ว่า รูปนั้นจะมีเงาหรือไม่  และไม่ว่าจะเป็น รูปท่ี
ติดตามฝาผนัง  รูปบนผืนผ้าม่าน  ตามเสื้อผ้า กระดาษ หรือที่ใด
ก็ตาม เพราะท่านนบี  ศ็อลลอลอฮุอลัยฮิวะ สัลลัม ไม่ได้จ าแนก
แยกแยะชนิดของรูปภาพ หรือสถานที่ติดรูปภาพ  แต่ทว่าท่านได้
สาปแช่งผู้ที่ ท ารูปภาพ  และเน้นย้ าว่าผู้ ที่ท ารูปภาพคือผู้ที่จะ
ได้รับโทษอย่างแสนสาหัสที่สุดในวันกิยามะฮ  และจะถูกลงโทษ
ด้วยไฟนรกโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ٓا ﴿ ْۚا    َو ۡم ُك   َو َو ٰى ُك ۡم   َو َو   َو ُك ُك وُك   ٱلَّر ُك وُك   َو اَو ٰى ُك ُك   َو َو   [٧: احلْش] ﴾ َو ٱنَو ُك  

ความว่า  “และสิ่งใดท่ีเราะสูลได้น ามายังพวกเจ้า ก็จงรับ
เอามันไว้ และอันใดท่ีท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย” 
(อัล หัชร: 7) 

และพระองค์ ตรัสอีกว่า 

ِر يَو   َو ۡم َو ۡم َو ِر ﴿ َو اِر ُك وَو   ٱَّر يۡم   ُك ِر ٓا   َو لِرو  ۡم
َو
و  

َو
 ۡم   ِرنۡم َو ٌة  اُك ِر يَو ُك ۡم   

َو
 ِر ٌة   َو َو اٌة   ُك ِر يَو ُك ۡم   

َو
  

   [٦٣: ااَذ] ﴾٦٣
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ความว่า “ดังน้ันบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเขา  (มุหัมมัด ) 
จงระวังตัวเถิดว่า เคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา  หรือ
ว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน”  
(อันนูร: 63) 

เชคศอลิหฺ อัลเฟาซาน กล่าวว่า: "ไม่อนุญาตให้มุสลิมมี
รูปภาพติดไว้ในบ้าน  หรือมีรูปภาพไว้ในครอบครอง  นอกจาก
รูปภาพที่จ าเป็นเท่านั้น  เช่น รูปภาพในหนังสือเดินทาง  หรือรูป
ติดบัตรประชาชน  เพราะสิ่งเหล่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันทั่วไป  ไม่ได้มีไว้เพราะความชอบ  แต่มีไว้เพราะ
ความจ าเป็น เพราะฉะนั้นรูปภาพอื่นจากน้ีไม่อนุญาตให้มีไว้ แม้
จะเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกก็ตาม  และจ า เป็นที่จะต้องท าลาย
รูปภาพนั้นเสีย และถ้าหากในบ้านมี รูปติดอยู่ตามฝาผนัง  ตาม
เสา ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น  หรือภาพวาดสิ่งมีชีวิต ที่มีวิญญาณ เช่น 
รูปสัตว์ นก หรือมนุษย์ ก็จ าเป็นท่ีจะต้องปลดออก เพราะท่าน 
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้แสดงอาการโกรธเมื่อท่าน
เห็นผ้าม่านที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺน ามาแขวนไว้ที่ข้างฝาผนังซึ่งมี
ลวดลายรูปภาพ" 
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เชคนา ศิรุดดีน อัล -อัลบานีย์ ได้ตอบโต้ผู้ที่ มีทัศนะว่า
หุก่มรูปภาพท่ีถ่ายด้วยกล้อง  กับภาพวาดด้วยมือ นั้นแตกต่าง
กันว่า: "..พวกเขาได้ให้เหตุผลว่าภาพที่ถ่ายโดยกล้องถ่าย รูปน้ัน
ไม่ใช่การกระท าของมนุษย์  แต่เป็นเพียงการสะท้อนเงาเท่านั้ น 
นั่นก็หมายความว่า ความพยายาม อย่างสูง ในการ ประดิษฐ์
อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพโดยใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยว
วินาทีนั้นมิได้เรียกว่าเป็นการกระท าของมนุษย์ ในมุมมองของ
พวกเขา กระนั้นหรือ ? แล้วการที่ผู้ถ่ายเล็งอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปยัง
เป้าหมายที่ต้องการถ่ายหลังจากใส่ ฟิล์มเข้าไปในกล้อง และ
หลังจากถ่ายเสร็จเขาก็น าภาพเหล่านั้นไปล้าง รวมถึงขั้นตอน
อ่ืนๆ  อีกที่เราก็มิอาจจะทราบได้ ก็มิได้เรียกว่าเป็นการกระท า
ของมนุษย์อีกเช่นกันกระนั้นหรือ?" 

ผลเสียของรูปภาพ 

ประการแรก  เป็นการเลียนแบบสิ่งที่อัลลอฮทรงสร้า ง 
และแอบอ้างว่ามีความสามารถในการสร้างเหมือนพระองค์ ทั้ง
ที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างแต่พระองค์เดียว พระองค์ทรงมีพระ
นามอันวิจิตรและคุณลักษณะอันสูงส่ง 
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ประการที่สอง  เป็นหนทาง ท่ีน าไปสู่การท าชิริกหรือ
การต้ังภาคี  ซึ่งชิริกแรกที่เกิดขึ้นบนโลกน้ีนั้น ก็มีสาเหตุมาจาก
การท ารูปปั้นในสมัย ประชาชาติของท่านนบีนูหฺ โดยชัยฏอนได้
กระซิบกระซาบหลอกล่อให้พวกเขาท ารูปเสมือนของ บรรดาผู้มี
คุณธรรมหลายคนทีเ่สียชีวิตในปีเดียวกนัและน ามาซึ่งความรู้สึก
โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้ร าลึกถึงการท าความดีและ
การเคารพภักดี ซึ่งพวกเขาก็ท าตามอย่างที่ชัยฏอนแนะน า และ
เมื่อถึงยุคของชนรุ่นหลังจากพวกเขา  ชัยฏอนก็ได้หลอกพวกเขา
ว่า แท้จริงแล้วปู่ย่าตายายของพวกเ ขาได้สร้างรูปปั้นพวกน้ี
ขึ้นมาเพื่อขอฝน  และเพื่อการเคารพบูชา  พวกเขาก็หลงเชื่อและ
เคารพบูชารูปป้ันเหล่านั้น  เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นชิริก ครั้ง
แรกซึ่งก็มีต้นตอมาจากการท ารปูนั่นเอง 

ประการที่สาม  รูปภาพเป็นสาเหตุของการเสื่อมเสีย
จริยธรรมอันดีงาม  กล่าวคือเมื่อบรรดาสตรีได้ถ่ายภาพของนาง
ลงนิตยสาร  หนังสือพิมพ์  หรือโทรทัศน์  หรือจะเป็นแค่การถ่าย
เพื่อเก็บไว้เป็นท่ีระลึกก็ตาม นั่นก็จะเป็นหนทางไปสู่ฟิตนะ ฮฺ ท า
ให้จิตใจอ่อนแอแล ะเกิดอารมณ์ใฝ่ต่ า ดังนั้น จะเห็นว่าบรรดาผู้



 

12 

ประสงค์ร้ายต่างใช้รูปภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่การเสื่อมถอย
ท าลายซึ่งศีลธรรมอันดี ด้วยการถ่ายภาพสตรีและเผยแพร่ผ่าน
ภาพยนตร์ นิตยสาร โฆษณา และสื่ออ่ืนๆ อย่างที่เราทราบกันดี 

 

واحلهد  ذب ااعاملني  وصىل ا وسلم لَع ىبييا حمهد ولَع آهل وأصحابً 
 .أمجعني


