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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ*งเสมอ 
 

การฆ่าคนเป็นบาปหนัก 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ�ของอัลลอฮฺ  ขอความสุข
ความจําเริญและความสนัติจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอื+นใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์ 

บาปความผิดที+ยิ+งใหญ่และถือเป็นความชั+วร้ายที+สดุทั 6ง
ในดนุยาและอาคเิราะฮฺ รองลงมาจากการตั 6งภาคีตอ่อลัลอฮฺ คือ
การฆา่ชีวิตที+บริสทุธิ� อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ِينَ  ﴿ ِ  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ
  َوٱل� مَ  ٱل�ِت  ٱل�ۡفَس  َيۡقُتُلونَ  َوَ
  َءاَخرَ  إَِلًٰها ٱ�� ُ  َحر�  إِ
�  ٱ��
ثَاٗما يَۡلقَ  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن يَۡزنُونَۚ  َوَ
  بِٱۡلَقِّ 

َ
 ٱۡلِقَيَٰمةِ يَۡومَ  ٱۡلَعَذاُب  َلُ  يَُضَٰعۡف  9 أ

  ]  EF -EH: الفرقان[ ﴾ J ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُلۡ 

“และบรรดาผู้ ที+ไมวิ่งวอนขอพระเจ้าอื+นใดคูเ่คียงกบัอลัลอฮ และ
พวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ+งอัลลอฮทรงห้ามไว้เว้นแต่เพื+อความ
ยตุิธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณี และผู้ ใดกระทําเช่นนั 6นจะ
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ได้พบกับความผิดอันมหันต์ การลงโทษในวันกิยามะฮฺจะถูก
เพิ+มขึ 6นเป็นสองเท่าสําหรับเขา และเขาจะอยู่ในนั 6นอย่างอปัยศ” 
(อลัฟรุกอน: 68-69) 

ทั 6งนี 6 พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้ว่าบทลงโทษสําหรับผู้ ที+
ฆ่าผู้ ศรัทธาโดยเจตนานั 6น คือการพํานักอยู่ในนรกตลอดกาล 
ความโกรธกริ 6วและการสาปแช่งของอัลลอฮฺ ตลอดจนการ
ลงโทษที+เจ็บแสบสาหสัซึ+งพระองค์ทรงเตรียมไว้ อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 

ٗدا ُمۡؤِمٗنا َيۡقُتۡل  َوَمن ﴿ َتَعّمِ Mا َجَهن�مُ  فََجَزآُؤهُۥ م ُ  وََغِضَب  فِيَها َخِٰلٗ  َعلَۡيهِ ٱ��
َعد�  َولََعَنُهۥ

َ
 ]  HK:  النساء[ ﴾ \ َعِظيٗما َعَذابًا َلُۥ َوأ

“และผู้ ใดฆ่าผู้ ศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแก่เขาก็คือ
นรกญะฮันนัม โดยที+เขาจะอยู่ในนั 6นตลอดกาล และอัลลอฮฺก็
ทรงกริ 6วโกรธเขา และทรงสาปแช่งเขา และได้ทรงเตรียมไว้
สําหรับเขาซึ+งการลงโทษอนัใหญ่หลวง” (อนันิสาอ์: 93) 

อนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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Qَُ الَكبَائِرِ  «
ْ
ك

َ
وِر، : أ Uيِْن، َوقَْوُل الز ، َوَقتُْل ا\]ْفِس، َوُقُقوُق الَواِ<َ ِ اُك بِاب] َ ْ̀ ْو  -اِإل

َ
أ

وِر : قَاَل  Uخاري برقم [ » وََشَهاَدُة الزfرواه اEFhi  ومسلم برقمFF [   

"บาปที+ใหญ่ที+สุดได้แก่ การตั 6งภาคีต่ออลัลอฮฺ การฆ่าผู้ อื+น การ
เนรคุณต่อบุพการี และคําพูดเท็จ (หรือ) การเป็นพยานเท็จ" 
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษเลขที+ 6871 และมุสลิม หะดีษ
เลขที+ 88) 

และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยงัได้บอกอีก
ว่า ผู้ ศรัทธานั 6นจะยังคงอยู่ในสภาพหรือสถานะที+ปลอดภัย 
ตราบใดที+เขาไมค่ร่าชีวิตผู้ อื+นโดยไมช่อบธรรม 

อิบนุ อุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْن يََزاَل الُمْؤِمُن oِ فُْسَحٍة ِمْن ِدينِِه، َما لَْم يُِصْب َدًما َحَراًما «
َ
رواه اfخاري [ » ل

   ] EFEqبرقم 

“ศาสนาของผู้ ศรัทธาคนหนึ+งจะยังคงอยู่ในสภาพที+ปลอดภัย 
ตราบใดที+เขามิได้คร่าชีวิตผู้ อื+นโดยปราศจากความชอบธรรม” 
(บนัทกึโดย อลับคุอรีย์ หะดีษเลขที+ 6862) 
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และความผิดที+เกี+ยวกบัการเขน่ฆา่ระหวา่งหมู่มนษุย์นั 6น 
คือสิ+งแรกที+จะได้รับการพิพากษาตดัสินในวนักิยามะฮฺ อิบน ุมสั
อูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่  

َماءِ  « r>ا\]اِس بِا َ�ُل َما ُفْقuَ َنْ و]
َ
ومسلم برقم  EFEwرواه اfخاري برقم [ » أ

iEhF [   

“สิ+งแรกที+มนุษย์จะถูกพิพากษาในวันกิยามะฮฺคือ ความผิดที+
เกิดจากการฆ่าผู้ อื+น” (บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษเลขที+ 6862 
และมสุลิม หะดีษเลขที+ 1678) 

ในหะดีษอีกบทหนึ+ง อบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ 
เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

بَْع الُموبَِقاِت  « مَ  « : - وذكر منها  - : » اْجتَنِبُوا الس] ِ} َحر]
[
ُ  َوَقتُْل ا\]ْفِس ال  اب]

[
إِال

 rخاري برقم [ » بِا�َقfرواه اEF�h  ومسلم برقمFH [   

“พวกท่านทั 6งหลายจงหลีกห่างจากสิ+งที+ทําให้พินาศเจ็ดประการ 
(และหนึ+งในนั 6นคือ) การฆ่าชีวิตผู้ อื+นที+อัลลอฮฺทรงห้ามฆ่า
นอกจากด้วยสิทธิอนัชอบธรรม” (บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษ
เลขที+ 6857 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 89) 
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และอิบนุ อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُوَجُد ِمْن َمِسَ,ِة  «
َ

َمْن َقتََل َغْفًسا ُمَعاَهًدا لَْم يَِرْح َراِ�ََة ا�َن]ِة، َو�ِن] ِر�ََها �
ْرَبِعَ� َ�ًما

َ
   ] EHiwبرقم رواه اfخاري [ » أ

“ผู้ ใดฆ่าผู้ ที+อยู่ภายใต้พันธสัญญา เขาจะไม่ได้กลิ+นอายของ
สรวงสวรรค์ ทั 6งที+กลิ+นของสวรรค์นั 6นสามารถสมัผสัได้แม้จะอยู่
ห่างออกไปเป็นระยะทางเท่ากับการเดินทางสี+สิบปีก็ตาม” 
(บนัทกึโดย อลับคุอรีย์ หะดีษเลขที+ 6914) 

 ผู้ ที+อยู่ภายใต้พนัธสญัญา (ا8عاَهد) หมายถึง ผู้ ที+มีพนัธ
สญัญากบัชาวมสุลิม ไม่ว่าจะด้วยการยอมจ่ายญิซยะฮฺ (ส่วนที+
ชาวคัมภีร์ซึ+งอาศัยอยู่ในรัฐอิสลามต้องจ่ายเพื+อแลกกับการ
ปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ – ผู้ แปล) หรืออยู่
ระหว่างสัญญาสงบศึกซึ+งประกาศโดยผู้ นํามุสลิม หรือได้รับ
ความคุ้มครองโดยมสุลิมคนใดคนหนึ+ง 

อิบนลุก็อยยิม กล่าวว่า ดงักล่าวนี 6คือบทลงโทษของผู้ ที+
ฆ่าศัตรูของอัลลอฮฺในกรณีที+อยู่ภายใต้พันธสัญญากับมุสลิม 
แล้วบทลงโทษของผู้ ที+ฆ่าพี+น้องผู้ศรัทธาเล่าจะหนกัหนาสาหัส
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เพียงใด ? หากว่าสตรีนางหนึ+งต้องตกนรกด้วยสาเหตทีุ+นางได้
ขงัแมวไว้จนมันตายด้วยความหิวกระหาย แล้วท่านนบีได้เห็น
นางอยู่ในนรกในสภาพที+แมวตวันั 6นกําลงักรีดข่วนใบหน้าและ
หน้าอกของนางแล้ว ผู้ ที+กักขังผู้ ศรัทธาจนเสียชีวิตโดยที+ไม่มี
ความผิดใด ๆ จะต้องเผชิญกบับทลงโทษที+รุนแรงสกัเพียงใด ? 

อิบนุ  อัม รฺ  เ ราะ ฎิ ยัลล อฮุอัน ฮฺ  เ ล่ าว่ า  ท่ านน บี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِ ِمْن َقتِْل رَُجٍل ُمْسِلمٍ  « ْهَوُن ِعنَْد اب]
َ
ْغيَا أ U>رواه النسا� برقم [ » لََزَواُل اKHFh [   

”สําหรับอัลลอฮฺนั 6น ความพินาศของโลกดนุยายงัจะง่ายและมี
ความสําคญัน้อยกว่าการฆ่ามสุลิมคนหนึ+งเสียอีก” (บนัทึกโดย 
อนันะสาอีย์ หะดีษเลขที+ 3987) 

อิบนุ อุมรฺั เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “หนึ+งในความ
หายนะที+บุคคลหนึ+งจะไม่มีทางรอดพ้นได้ คือการที+เขาฆ่าผู้ อื+น
โดยที+เขาไม่มีสิทธิและปราศจากความชอบธรรม” (บนัทึกโดย 
อลับคุอรีย์ หะดีษเลขที+ 6863) 
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ในสงัคมปัจจบุนัมีเหตกุารณ์ฆ่ากันเกิดขึ 6นอย่างมากมาย 
ซึ+งเป็นเรื+องที+ไม่ควรจะเกิดขึ 6น เพราะท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ก็ได้เตือนประชาชาติของท่านอยู่เสมอในเรื+องนี 6 อบูบัก
เราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่วว่า 

ِ » إَِذا ا�ََ� الُمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما فَالَقاتُِل َوالَمْقتُوُل oِ ا\]ارِ  « ُت يَا رَُسوَل اب]
ْ
، َفُقل

رواه [ » إِن]ُه َ�َن َحِريًصا َ�َ َقتِْل َصاِحِبهِ  «: َهَذا الَقاتُِل َفَما بَاُل الَمْقتُوِل قَاَل 
   ] qFFFومسلم برقم  Kqاfخاري برقم 

“เมื+อมุสลิมสองคนเผชิญหน้าประหัตประหารกันโดยที+ทั 6งสองมี
ดาบอยู่ในมือ แน่นอนว่าทั 6งผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าจะต้องตกนรก” อบู
บกัเราะฮฺกล่าวถามว่า โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ “ผู้ฆ่านั 6นสมควรแล้ว
ที+จะตกนรก แต่ทําไมผู้ ที+ถกูฆ่าก็ตกนรกด้วยละครับ ?” ท่านตอบ
ว่า “เพราะเขาเองก็พยายามที+จะฆ่าอีกฝ่ายด้วยเช่นกัน” (บันทึก
โดย อลับคุอรีย์ หะดีษเลขที+ 32 และมสุลมิ หะดีษเลขที+ 2888) 

ในหะดีษอีกบทหนึ+ง อิบนุ อับบาส เราะฎิยลัลอฮุอันฮฺ 
เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

اًرا، يَْ�ُِب  «  تَرِْجُعوا َنْعِدي ُكف]
َ
رواه اfخاري برقم [ » َنْعُضُكْم ِرقَاَب َنْعٍض ال

ihKH  ومسلم برقمiEhH [   
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“พวกท่านทั 6งหลายอย่าได้เป็นดงัเช่นผู้ปฏิเสธศรัทธาภายหลัง
จากที+ฉันตายไป ด้วยการที+พวกท่านประหตัประหารฆ่าฟันกนั” 
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษเลขที+ 1739 และมุสลิม หะดีษ
เลขที+ 1679) 

และท่านนบียังได้บอกอีกว่า การฆ่ากันนั 6นเป็นหนึ+งใน
สญัญาณวนัสิ 6นโลก อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

، َوَيْكُ�ُ الَهْرجُ  « ُم، َوَيْظَهُر ا�َْهُل َوالِفَ�ُ
ْ
 �Fرواه اfخاري برقم [ » ُفْقبَُض الِعل

   ] qEhqبرقم  ومسلم

“ความรู้จะถูกยึด ความโง่เขลาและความวุ่นวายจะปรากฏขึ 6น 
และจะเกิดการฆา่ฟันกนัอย่างมากมาย” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 
หะดีษเลขที+ 85 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 2672) 

การฆ่ากันนั0นเกิดขึ 0นได้จากหลายสาเหตุ เช่น 

(1) การทะเลาะวิวาทที*เกิดขึ 0นระหว่างสองฝ่าย ซึ+ง
จบลงด้วยการฆ่าฟันกัน ทั 6ง นี 6 ชัยฏอนคือผู้ ที+คอยยุยงอยู่
เบื 6องหลงั อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 
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ْ  ّلِعَِبادِي َوقُل ﴿ ۡحَسُنۚ  ِهَ  ٱل�ِت  َيُقولُوا
َ
ۡيَطٰنَ  إِن�  أ ۡيَطٰنَ  إِن�  بَۡيَنُهمۚۡ  يََنغُ  ٱلش�  َكنَ  ٱلش�

نَسٰنِ  ا لِۡلِ بِيٗنا َعُدّوٗ Mم n ﴾ ]اءاإل� :�K  [  

“และจงบอกปวงบ่าวของข้าให้พวกเขากล่าวแต่คําพูดที+ดียิ+ง 
เพราะแท้จริงชัยฏอนนั 6นจะยุแหย่ระหว่างพวกเขา แท้จริง
ชยัฏอนนั 6นเป็นศตัรูที+เปิดเผยของมนษุย์” (อลัอิสรออ์: 53) 

ญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِكْن oِ إِن]  «
َ
َعَرِب، َول

ْ
وَن oِ َجِزيَرِة ال

U
ُمَصل

ْ
ْن َفْعبَُدُه ال

َ
يَِس أ

َ
يَْطاَن قَْد أ الش]

   ] qFiqرواه مسلم برقم [ » ا�]ْحِريِش بَيْنَُهمْ 

“แท้จริงชยัฏอนนั 6นได้สิ 6นหวงัที+จะทําให้บรรดาผู้ ทําการละหมาดใน
คาบสมุทรอาหรับกราบไหว้มัน มันจึงหันสร้างความแตกแยก
ระหว่างพวกเขาแทน” (บนัทกึโดย มสุลมิ หะดีษเลขที+ 2812) 

ในหะดีษอีกบทหนึ+ง อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 
เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُ ُكْفرٌ  «
ُ

ومسلم برقم  wFرواه اfخاري برقم [ » ِسبَاُب الُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَا£
iiE [   
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“การดา่ทอมสุลิมนั 6นถือเป็นสิ+งชั+วร้าย ส่วนการฆ่ามสุลิมด้วยกนั
ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา (ถ้าคิดว่าการฆ่านั 6นเป็นสิ+งที+ศาสนา
อนญุาตให้ทําได้ตามใจชอบ – ผู้แปล)” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ 
หะดีษเลขที+ 48 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 116) 

(2) ความต้องการในทรัพย์สิน ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธี
ใดก็ตาม จะเห็นว่ามีเหตกุารณ์ฆ่า ลกัพาตวั หรือจี 6ปล้นเกิดขึ 6น
มากมาย ซึ+งล้วนแต่มีสาเหตุมาจากทรัพย์สินเงินทอง ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِ} الَماُل  « م]
ُ
ٍة فِتْنًَة َوفِتْنَُة أ م]

ُ
   ] qKKEرواه ال¥مذي برقم [ » إِن] ِلُ¤r أ

“แต่ละประชาชาติจะพบเจอกับบททดสอบ ซึ+งบททดสอบ
ประชาชาติของฉัน ก็คือทรัพย์สินเงินทอง” (บนัทึกโดย อตัติรฺมิ
ซีย์ หะดีษเลขที+ 2336) 

(3) การดื*มสุรา และการใช้สารเสพติด เพราะเมื+อ
บคุคลหนึ+งขาดสติแล้ว ย่อมกล้าที+จะกระทําการละเมิดต่อผู้ อื+น
ด้วยการทําร้ายร่างกาย ฆ่าฟัน หรือข่มขืนโดยไม่มีความรู้สึก
เกรงกลวั ไมรู้่ผิดชอบชั+วดี อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่  
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َها ﴿ Mي
َ
أ pِينَ  َي ْ  ٱل� نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِسُ  ٱۡلَۡمرُ  إِن�َما َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَلٰمُ  َوٱۡل

َ
 َعَملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  َوٱۡل

ۡيَطٰنِ    ]  ¦H: دة ا8ائ[ ﴾ � ُتۡفلُِحونَ  لََعل�ُكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلش�

“ผู้ศรัทธาทั 6งหลาย ที+จริงสรุา การพนนั แทน่หินสําหรับเชือดสตัว์
บูชายันต์ และการเสี+ยงติ 6วนั 6น เป็นสิ+งโสมมอันเกิดจากการ
กระทําของชยัฏอน ดงันั 6นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมนัเสียเพื+อว่า
พวกเจ้าจะได้รับความสําเร็จ” (อลัมาอิดะฮฺ: 90) 

(4) ขาดความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ ทั 6งนี 6 ความยํา
เกรงอลัลอฮฺนั 6นจะเป็นแรงผลกัดนัให้ปฏิบตัิแตค่วามดี หลีกห่าง
จากความชั+วไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่ ซึ+งการฆ่าผู้ อื+น
นั 6นถือเป็นบาปใหญ่มาก ผู้ ที+มีความยําเกรงอย่างแท้จริงย่อม
ต้องหลีกหา่ง อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ٓ  قُۡل  ﴿ َخاُف  إِّنِ
َ
  ]  �i: نعاماأل[ ﴾ � َعِظيمٖ  يَۡواٍ  َعَذاَب  َرّبِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

“จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอัน
ยิ+งใหญ่ หากฉนัฝ่าฝืนพระเจ้าของฉนั” (อลัอนัอาม: 15) 

และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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بَْع الُموبَِقاِت  اْجتَنِبُوا « مَ  « : - وذكر منها  - : » الس] ِ} َحر]
[
  َوَقتُْل ا\]ْفِس ال

[
ُ إِال اب]

 rخاري برقم [ » بِا�َقfرواه اEF�h  ومسلم برقمFH [   

“พวกท่านทั 6งหลายจงหลีกห่างจากสิ+งที+ทําให้พินาศเจ็ดประการ 
(และหนึ+งในนั 6นคือ) การฆ่าชีวิตผู้ อื+นที+อัลลอฮฺทรงห้ามฆ่า
นอกจากด้วยสิทธิอนัชอบธรรม” (บนัทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษ
เลขที+ 6857 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 89) 

(5) การรับเอาแนวคิดที*หลงผิด ซึ+งปลูกฝังให้เชื+อว่า
การเขน่ฆา่พี+น้องมสุลิมนั 6นเป็นสิ+งที+กระทําได้ อลัลอฮฺ ตรัสวา่  

َفَمن ﴿
َ
ۖ  فََرَءاهُ  َعَملِهِۦ ُسوٓءُ  َلُۥ ُزّيِنَ  أ   ]F: فاطر[ ﴾  َحَسٗنا

“ดงันั 6น ผู้ ที+การงานอนัชั+วช้าของเขาได้ถกูทําให้เพริศแพร้วแก่เขา 
แล้วเขาเห็นวา่มนัเป็นสิ+งดีกระนั 6นหรือ ?” (ฟาฏิรฺ: 8) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

َها ﴿ Mي
َ
أ pِينَ  ۞َي ْ  ٱل� 
  َءاَمُنواَ  ْ ۡيَطٰنِۚ  ُخُطَوٰتِ  تَت�بُِعوا   ]qi:  ا\ور[ ﴾ ٱلش�

“โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าอย่าได้ติดตามทางเดินของ
ชยัฏอน” (อนันรฺู: 21) 
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นอกเหนือจากที+กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตอืุ+น ๆ 
อีกมากมายนบัไมถ้่วน ที+นําไปสูก่ารเขน่ฆา่กนั 

โดยสรุปแล้ว ผู้ศรัทธาควรที+จะตระหนกัอยู่เสมอว่า การ
ฆา่ผู้ อื+นนั 6นถือเป็นบาปหนกัที+สดุประการหนึ+ง และแน่นอนว่าผู้ ที+
ฆ่าผู้ อื+นนั 6นจะไม่มีทางรอดพ้นจากบทลงโทษของอลัลอฮฺไปได้ 
ไมว่า่จะในดนุยาหรืออาคเิราะฮฺ อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 

﴿  
ْ  َوَ مَ  ٱل�ِت  ٱل�ۡفَس  َتۡقُتُلوا ُ  َحر�  َجَعۡلَنا َفَقدۡ  َمۡظُلوٗما قُتَِل  َوَمن بِٱۡلَقِّۗ  إِ
�  ٱ��
  ]  KK: �اءاإل[ ﴾ � َمنُصوٗرا َكنَ  إِن�ُهۥ ٱۡلَقۡتلِۖ  ّفِ  يُۡسِف فََ�  ُسۡلَطٰٗنا لَِوِلِّهِۦ

ความว่า “และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตที+อลัลอฮฺทรงห้ามไว้ เว้นแต่
ด้วยความเที+ยงธรรม และผู้ ใดถูกฆ่าอย่างอยุติธรรม ดงันั 6น เรา
ได้ให้อํานาจแก่ผู้ ปกครองของเขา ฉะนั 6น อย่าได้ล่วงเกิน
ขอบเขตในเรื+องการฆ่า แท้จริงเขา (ผู้ถูกอธรรม) จะได้รับความ
ชว่ยเหลือ” (อลัอิสรออ์: 33) 

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َمْقتُوُل بِالَقاتِ  «
ْ
وَْداُجُه تَْشَخُب َدًما، يَِ©ُء ال

َ
ُسُه نِيَِدهِ َوأ

ْ
ِل يَْوَم الِقيَاَمِة نَاِصيَتُُه َوَرأ

، َقتَلَِ َهَذا، َح¬] يُْدِغيَُه ِمَن الَعرِْش : َفُقوُل  rرواه ال¥مذي برقم [ » يَا رَبK¦qH [   
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“ในวันกิยามะฮฺ ผู้ ที+ถูกฆ่าจะฉุดลากตวัผู้ ที+ฆ่าเขาด้วยการดึง
กระชากเส้นผมและศีรษะของเขา ในสภาพที+คอของเขา (ผู้ถูก
ฆ่า) เต็มไปด้วยเลือดที+ไหลไม่หยดุ จากนั 6นเขาก็กล่าวขึ 6นว่า ‘โอ้ 
พระผู้อภิบาลของฉัน คนคนนี 6ฆ่าฉัน’ กระทั+งเขาได้ลากตวัผู้ฆ่า
เข้าไปหยุดอยู่ใกล้อะรัช (เพื+อให้อลัลอฮฺทรงพิพากษา)” (บนัทึก
โดย อตัตรฺิมิซีย์ หะดีษเลขที+ 3029)  
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