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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 85 

ดนตรีเป็นที่ต้องห้าม 
 

การสรรเสริญทัง้มวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ การ

สดดีุและความศานติจงมีแดท่่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรได้รับ

การภักดีนอกจากอลัลอฮฺเพียงผู้ เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอัน

ใดส าหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือ

บา่วของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์... 

อลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ได้ตรัสไว้วา่ 

ِديِثَ لَۡهوََ يَۡشََتِي َمن ٱنلَّاِسَ َوِمنََ ﴿ َ ٱۡۡلَ َِ َسبِيلَِ َعن ِِلُِضلَّ َِغۡيَِ ٱّللَّ   ِعۡلم ب

ِخَذَها ئَِكَ ُهُزًوا َ َوَيتَّ ْوَلَٰٓ
ُ

ِهني َعَذاب لَُهمَۡ أ   6:  لقمان     ﴾  ٦ مُّ
ความว่า “และในหมู่มนุษย์นัน้มีผู้ ซือ้ค าพูดท่ีไร้สาระเพ่ือท าให้
ผู้คนหลงไปจากทางของอลัลอฮฺ และถือเอาอลักุรอานเป็นเร่ือง
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ข าขนั ส าหรับพวกเหล่านีคื้อการลงโทษอันอปัยศยิ่ง” (สูเราะฮฺ
ลกุมาน โองการท่ี : 6 ) 

 

มีสายรายงานท่ีถกูต้องจากอิบนิมสัอดูและอิบนิอบับาส 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุาวา่ ทา่นทัง้สองได้อธิบายค าว่า “ค าพดูท่ีไร้

สาระ“ หมายถึง การร้องร าท าเพลง และท่านอิบนุมสัอูด ยงัได้

สาบานถึงสามครัง้ว่า “ขอสาบานต่ออลัลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีผู้ เป็นเจ้า

อ่ืนใดนอกจากพระองค์ ค าพูดท่ีไร้สาระ คือการร้องเพลง“ แล้ว

ยงักลา่วอีกวา่ “การร้องเพลงท าให้การกลบักลอกเจริญงอกงาม

ขึน้ ประดจุดัง่น า้ท่ีท าให้การเพาะปลกูเจริญงอกงามขึน้มา” 

มีรายงานหะดีษจากอบีมาลิก อัล -อัชอะรียฺ เล่าว่า 

ทา่นนบีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

يُكونين  » ِت  ِمن   َلي م 
ُ
ق ويام   أ

ي
تيِحلُّوني  أ يس  ِري  ي يِريري  اْل  ري  وياْل  يم  ، وياْل  ازِفي عي ال مي لي  وي ِ

يْن  َلي  ن  وي
ق ويام  

ي
ن ِب  إِلي  أ ليم   جي ليي ِهم   ييُروحُ  عي ة   عي ا ِحي يُهم   بِسي ،  ل ِتيِهم 

 
ع ِن  ييأ ة   يي ، ِْلياجي ِقريي  ال في

ييُقولُوني  ًدا إَِلي نيا ا  ِجع   في يُبييِّتُُهم   غي ُ َلي اًل، في عُ  اَّلل  ييضي ، وي ليي ِهم  ليمي عي خُ  ال عي ييم سي ِريني  وي  آخي
ةً  نيازِ  قِريدي مِ  إِلي  يري ويخي ةِ  ييو   [9955ابلخا ي برقم ]« ال ِقييامي
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ความวา่ “จะมีกลุม่หนึ่งจากประชาชาติของฉันโดยท่ีพวกเขาจะ
ท าให้เร่ืองซินา ผ้าไหม สุรา และเคร่ืองดนตรีกลายเป็นสิ่งถูก
อนุมตัิ และเม่ือกลุ่มชนต่างๆ ได้รวมตวักันท่ีภูเขา คนเลีย้งปศุ
สัตว์ของพวกเขาเดินออกมา (เพ่ือน าปศุสัตว์กลับเข้าคอกใน
ตอนเย็น) มีคนยากจนได้มาหาพวกเขาอันเน่ืองจากมีความ
จ าเป็น (เพ่ือขอความชว่ยเหลือ) พวกเขากลบัพดูว่า “ให้กลบัมา
หาพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี ”้ อัลลอฮฺจึงได้ให้พวกเขาพบกับ
ความพินาศในตอนกลางคืน โดยให้ภูเขาพงัทลายร่วงลงมาทบั
พวกเขา และได้สาปคนท่ีเหลือให้กลายเป็นลิงและสุกรตราบ
จนถึงวนักิยามะฮฺ” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ หน้า : 1101 หะดีษ
เลขท่ี : 5590) 

หะดีษนีบ้่งบอกถึงเ ร่ืองราวท่ียิ่งใหญ่ บอกถึงการ

ท าลายล้างชนบางกลุ่มด้วยรูปแบบการท าลายท่ีหลากหลาย 

อนัเน่ืองจากพวกเขาฝ่าฝืนข้อห้ามอนัชดัแจ้ง หนึ่งในจ านวนนัน้

ก็คือ การท าให้เคร่ืองดนตรีอนัต้องห้ามตามบทบญัญัติเป็นสิ่งท่ี

ถูกอนุมัติ เคร่ืองดนตรีท่ีมีอยู่ในยุคปัจจุบันอันได้แก่ ไวโอลิน 

กีตาร์ กลอง  เปียโน ซอ ขลุย่ และอ่ืนๆ . 
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หลักฐานการห้ามเสียงเพลงจากหะดีษมีอยู่สองแง่สอง

มุมมอง 

ประการที่ ห น่ึ ง  วจนะของท่ าน เ ราะสูลุลลอ ฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีมีความหมายวา่วา่ “ท าให้เป็นสิ่ง

ท่ีถูกอนุมตัิ” คือ ท าสิ่งเหล่านัน้ให้เป็นท่ีถูกอนุมตัิ หลงัจากเคย

เป็นสิ่งท่ีต้องห้าม ความชดัเจนในเร่ืองนีชี้ช้ดัว่า สิ่งท่ีถกูกล่าวไว้

ในหะดีษนัน้เป็นท่ีต้องห้ามอย่างไร้ข้อสงสัย หนึ่งในนัน้ก็คือ

เคร่ืองดนตรี 

ประการที่สอง เคร่ืองดนตรีถูกกล่าวรวมกับการผิด

ประเวณี การด่ืมสุรา และการสวมใส่ผ้าไหม ซึ่งเป็นสิ่ง ท่ี

ต้องห้ามตามความเห็นพ้องกันของมุสลิมทัง้ปวง และนั่นคือ

หลกัฐานชีช้ดัด้วยวา่เคร่ืองดนตรีก็เป็นสิ่งต้องห้ามเชน่กนั 

รายงานจากอิมรอน บิน หุศยันฺ เล่าว่า แท้จริงท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
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َي ِف »   هِ ذِ  
ُ
ي مِ لِ س  مُ ال   ني مِ  ل  جُ  ي  الي قي ، في  خ  س  مي وي  ف  س  خي وي  ف  ذ  قي  ةِ م  ال  ايي  كي ا   ذي تي مي :  ني 

ُ  ِت بي ُشِ ، وي  ُف ازِ عي مي ال  وي  اُت ني ي  القي  ت  ري هي ا ظي ذي إي :  الي ؟ قي  اهللِ  ولي سُ  ي    واه]«  ُ و  مُ اْل 
 [2222برقم  الرتمذي

ความว่า “ในประชาชาตินี ้จะได้รับการลงโทษด้วยก้อนหินท่ีถูก
ขว้างลงมาจากฟากฟ้า การลงโทษด้วยการสาป และการลงโทษ
ด้วยการให้ธรณีสูบ” ชายคนหนึ่งลุกขึน้กล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ สิ่งเหล่านัน้จะเกิดขึน้เม่ือไหร่หรือ?” ท่านกล่าวว่า “เม่ือ
เคร่ืองดนตรีและนกัร้องปรากฎตวัให้เห็นอย่างแพร่หลาย และ
เม่ือมีการด่ืมสรุา” (บนัทึกโดยอตั-ติรมิซียฺ ในหนงัสือสนุนั หน้า : 
367 หมายเลข : 2212 )   

อิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวเก่ียวกับเร่ืองนีโ้ดยสรุปได้ดงันี ้
“แท้จริงแล้วอลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ได้คาดโทษผู้ ท่ีท าให้
เคร่ืองดนตรีเป็นท่ีอนมุตัิ ด้วยสญัญาการลงโทษโดยให้พวกเขา
ถกูธรณีสบูและสาปพวกเขาให้เป็นลิงและสุกร หากว่าการคาด
โทษส าหรับพฤติกรรมท่ีกล่าวมาทัง้หมด แต่ละคนมีส่วนในการ
รับโทษตามท่ีอลัลอฮฺทรงสญัญา (อิฆอษะตลุละฮฺฟาน มิน มะ
ศออิดชิชยัฏอน เลม่ท่ี : 1 หน้า : 220) 
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นกักวีทา่นหนึง่ได้กลา่ววา่  

“น่ีคือสจัธรรมอนัเดน่ชดั  จงอย่าผกูมดัฉันจากเส้นทาง
อนัมวัหมอง” 

ชยัคุลอิสลาม อิบนุตยัมิยะฮฺ ได้กล่าวโดยสรุปได้ดงันี ้
“เร่ืองดงักล่าวนัน้เม่ือพวกเขาท าสิ่งท่ีต้องห้ามให้เป็นท่ีอนุมัติ
ด้วยการตีความผิดๆ หากพวกเขาได้กระท ามันทัง้ท่ีมั่นใจว่า
ท่านเราะสลูได้ห้ามอย่างชดัเจน แน่นอนพวกเขาก็จะกลายเป็น
ผู้ปฏิเสธศรัทธา และไมถ่กูนบัวา่เป็นคนหนึง่จากประชาชาติของ
ทา่น” (อิฆอษะตลุละฮฺฟาน เลม่ท่ี : 1  หน้า : 346) 

บรรดาอิหม่ามทัง้ส่ีมซัฮบัมีความเห็นพ้องกันว่า เคร่ือง
ดนตรีเป็นสิ่งท่ีต้องห้าม หากใครได้ท าให้เกิดความเสียหายเขาก็
ไม่ต้องชดใช้คา่เสียหายแตอ่ย่างใด อีกทัง้การครอบครองเคร่ือง
ดนตรีก็ถือว่าเป็นเร่ืองต้องห้าม มีคนมาถามอิหม่ามมาลิก ถึง
การขับร้องท่ีศาสนาผ่อนผันหรืออนุญาตให้ชาวมะดีนะฮฺ
สามารถกระท าได้ ท่านตอบว่า “คนท่ีท าสิ่งนัน้คือคนชั่วใน
ทศันะของเรา” (อิฆอษะตลุละฮฺฟาน เลม่ท่ี : 1 หน้า : 195) 
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และมีผู้ถามอิหมา่มอะหฺมดั เก่ียวกบัการร้องเพลง ท่าน
ตอบว่า “การร้องเพลงท าให้การกลบักลอกเจริญงอกงามขึน้ใน
หวัใจ“ 

ส่วนทัศนะของอิหม่ามอบูหะนีฟะฮฺ เป็นทัศนะท่ีหนัก
หนว่งกว่าทศันะอ่ืน ซึ่งสานศุิษย์ของท่านได้ห้ามอย่างชดัเจนถึง
การฟังเสียงท่ีน ามาซึ่งความครืน้เครงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ขลุย่ กลอง แม้นกระทัง่การเคาะไม้ กลา่วอย่างชดัเจนว่ามนัเป็น
การฝ่าฝืนบทบญัญัติ นับว่าเป็นคนชั่วช้าและจะไม่รับการเป็น
พยานของเขา (อิฆอษะตลุละฮฺฟาน เลม่ท่ี : 1 หน้า : 229) 

เ ป็น ท่ีน่า เศร้าใจยิ่ งนัก ท่ี เ สียง เพลงเ กิดขึ น้อย่าง
แพร่หลายในสังคมของเรา ทัง้ในโทรทัศน์ วิทยุ เทป และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ยะซีด อิบนุ อลั-วะลีด ได้กล่าวไว้ว่า “พวกท่านพึง
ระวงัเสียงเพลง เพราะมนัท าให้ความละอายลดลง  มนัมาปลุก
เร้าอารมณ์ ลดความเป็นวีรบรุุษ เหมือนกับการด่ืมสรุา และจะ
แสดงพฤติกรรมเช่นคนเมา“ และยังกล่าวต่ออีกว่า “จงให้
เสียงเพลงห่างจากสตรี เพราะมนัจะเรียกร้องเธอให้ถล าสู่การ
ผิดประเวณี มนัเปรียบดัง่คาถาแหง่การผิดประเวณี” 
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อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ไม่ต้อง
สงสัยเลยว่า ทุกคนท่ีมีความหึงหวงท่ีจะให้ครอบครัวของพวก
เขาห่างไกลจากเสียงเพลง เหมือนกับการท่ีเขาให้ห่างไกลจาก
ความสงสัยเคลือบแคลง และใครก็ตามท่ีเปิดโอกาสให้
ครอบครัวของเขาฟังคาถาแห่งการผิดประเวณี เขาเองย่อมรู้ดี
ถึงความผิดท่ีเขาควรได้รับ และย่อมเป็นท่ีรู้กันอย่างแพร่หลาย
ว่า เม่ือภรรยาคนใดท่ีไม่ยอมร่วมประเวณีด้วย เขาก็จะกล่อม
นางด้วยเสียงเพลงจนนางต้องคล้อยตามในท่ีสดุ”  

ขอสาบานด้วยกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺว่า มากต่อมาก
แล้วท่ีหญิงบริสทุธ์ิกลายเป็นโสเภณีด้วยกบัเสียงเพลง และมาก
ตอ่มากแล้วท่ีชายบริสทุธ์ิกลายเป็นทาสของเกย์ มีจ านวนมากท่ี
ผู้หึงหวงศาสนาต้องเปล่ียนไปใช้ช่ืออนัอัปยศท่ามกลางหมู่ชน
ด้วยกับเสียงเพลง มีจ านวนมากท่ีผู้ มีความเป็นอยู่ ท่ีดีกลับ
กลายเป็นผู้ ท่ีประสบทุกข์ภัยต่างๆ นานา และมีอีกมากท่ี
เสียงเพลงท าให้ต้องกล า้กลืนความเศร้าโศกอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้ความโปรดปรานต้องสูญสิน้จนเป็นเหตุแห่งภัยพิบตัิ และมี
อีกจ านวนมากได้เตรียมความเจ็บปวดอนัทรมานแก่ครอบครัว
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ของเขา ตระเตรียมความทุกข์ท่ีคาดว่าต้องมีขึน้จริง เตรียมซึ่ง
ความล าบากใจท่ีจะมาถึง” (อิฆอษะตลุละฮฺฟาน มิน วะสาอิลิช
ชยัฏอน เลม่ท่ี : 1 หน้า : 209 – 210) 

หลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และถ้อยค าของ
บรรดาปวงปราชญ์ท่ีกล่าวมาข้างต้น ชีใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนถึง
การห้ามการขบัร้องเพลง และมนัคือบาปใหญ่ท่ีบรรดามอฺุมินพึง
หลีกห่าง และแน่นอนยิ่งท่ีค าด ารัสแห่งอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาจะ
ไม่รวมอยู่กับเสียงขลุ่ยแห่งชัยฏอนมารร้ายมาปรากฏอยู่ใน
หวัใจของคนเราเป็นอนัขาด 

ค าเตือน  

ในปัจจุบันนีมี้สิ่งหนึ่งท่ีนักผลิตแผ่นเสียงได้เรียกกัน
อย่างแพร่หลายว่า “อลัอนาชีดอลัอิสลามียะฮฺ“ เชคนาศิรุดดีน 
อลั-อลับานียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วไว้ในหนงัสือของท่าน ว่า
ด้วยการห้ามเคร่ืองดนตรี  หลังจากท่ีได้ยกหลกัฐานท่ีห้ามการ
ร้องเพลงแล้ววา่ “ในเม่ือเป็นท่ีปรากฏชดัแล้ววา่ไมอ่นญุาตให้ท า
ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ (การอิบาดะฮฺ) เว้นแต่ด้วยกับสิ่งท่ี
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พระองค์ได้บญัญัติลงมาเท่านัน้ แล้วจะใกล้ชิดกบัพระองค์ด้วย
กับสิ่งท่ีพระองค์ต้องห้ามได้เช่นไร ดงักล่าวนีเ้องท่ีบรรดาปวง
ปราชญ์ได้ห้ามการขับร้องเพลงของพวกศูฟีย์ และได้โต้แย้ง
อย่างรุนแรงต่อผู้ บอกว่าเสียงดนตรีเป็นท่ีอนุมัติ เม่ือผู้ อ่านได้
ร าลึกถึงกฎเกณฑ์ท่ีชัดแจ้งอันนีใ้นสามัญส านึกของเขา ก็จะมี
ความชดัเจนเลยทีเดียววา่ ไม่มีข้อแตกตา่งอนัใดระหว่างการขบั
ร้องของศฟีูย์และอลัอนาชีดอลัอิสลามียะฮฺ มิหน าซ า้มนัอาจเป็น
สิ่งท่ีร้ายแรงยิ่งกว่า เพราะในบางครัง้อาจเล่นท่วงท านองดั่ง
เ สียงเพลงท่ีปลุกเ ร้ าอารมณ์ใฝ่ต ่ า  ตรงตามท่วงท านอง
เสียงดนตรีของประเทศทางฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก ซึ่งท าให้
ผู้ ฟังเกิดอาการอยากโลดเต้นและเปล่ียนท่าทาง มีเป้าหมายใน
การขับร้องและบรรเลงเสียงเพลงไม่ใช่อนาชีดแต่อย่างใด ซึ่ง
เป็นลกัษณะการฝ่าฝืนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีลอกเลียนแบบมาจาก
พวกปฏิเสธศรัทธาและกลุ่มชนท่ีใช้ชีวิตอย่างไร้สาระ แล้วอาจ
เป็นเหตุท าให้เกิดการฝ่าฝืนเป็นรูปแบบอ่ืนอีก กล่าวคือการ
เลียนแบบพวกท่ีผินหลังและหลีกห่างจากอลักุรอาน สุดท้ายก็
ตกอยู่ภายใต้สิ่งท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้เคย
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ถกูร้องทกุข์จากกลุ่มชนของท่าน ดงัท่ีปรากฏในด ารัสของอลัลอ
ฮฺตะอาลา วา่  

ُسوُلَََوقَاَلََ﴿ ََِٱلرَّ ََٰرب  ََْقَۡوِمََإِنََََّي وا ُذ َ َّتَّ اََٱ ََٰذ نَََََه ا ۡلُقۡرَء اََٱ ٗر : الفرقان]   ﴾٣٠َََََمۡهُجو
٠5  ] 

ความว่า “และเราะสูลได้กล่าวว่า ข้าแดพ่ระเจ้าของข้าพระองค์ 
แท้จริงกลุ่มชนของข้าพระองค์ได้ทอดทิง้อลักรุอานเสียแล้ว” (สู
เราะฮฺอลั-ฟรุกอน โองการท่ี : 30) 

 
 واْلمد هلل  ب العاملني ، 

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني 


