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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 86 

ซินาหรือผิดประเวณีนัน้เป็นที่ต้องห้าม 

 
การสรรเสริญทัง้มวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ การ

สดดีุและความศานติจงมีแดท่่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรได้รับ

การภักดีนอกจากอลัลอฮฺเพียงผู้ เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอัน

ใดส าหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือ

บา่วของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์... 

อลัลอฮฺ สบุหานะฮวูะตะอาลา ตรัสวา่ 
ِينََ ﴿ َِ َمعََ يَۡدُعونََ َلَ َوٱَّلذ مََ ٱلذِتَ ٱنلذۡفَسَ َيۡقُتلُونََ َوَلَ َءاَخرََ إَِلًَٰها ٱّللذ َُ َحرذ َ ٱّللذ  إِلذ

ََٰ َيۡفَعۡلَ َوَمن يَۡزنُوَنَ  َوَلَ بِٱۡۡلَق َِ ثَاما يَۡلقََ لَِكََذ
َ
 ٱۡلقَِيََٰمةَِ يَۡومََ ٱۡلَعَذاُبَ َلَُ يَُضََٰعۡفَ ٦٨ أ

   86 -86: الفرقان     ﴾ ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُلَۡ
ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีไม่วิงวอนขอพระเจ้าอ่ืนใดคู่เคียง
กบัอลัลอฮ และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ่งอลัลอฮทรงห้ามไว้ เว้นแต่
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เพ่ือความยุติธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณี และผู้ ใดกระท า
เช่นนัน้ เขาจะได้พบกับความผิดอนัมหนัต์  การลงโทษในวนักิ
ยามะฮฺจะถกูเพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ส าหรับเขา และเขาจะอยู่ในนัน้
อยา่งอปัยศ” (อลั-ฟรุกอน : 68-69 ) 

 
อลัลอฮฺ สบุหานะฮวูะตะอาลา ได้ตรัสอีกวา่ 

ِينََ ﴿ َ ٥ َحَٰفُِظونََ مَۡلُِفُروِجهَِ ُهمَۡ َوٱَّلذ َى إِلذ ۡزَوَِٰجِهمَۡ ََعَ
َ
وَۡ أ

َ
يَۡمَُٰنُهمَۡ َملََكۡتَ َما أ

َ
 فَإِنذُهمَۡ أ

َٰلَِكَ َوَرآءََ ٱۡبَتَغََٰ َفَمنَِ ٦ َملُوِميََ َغۡيَُ ْوَلىئَِكَ َذ
ُ
 5: املؤمنون    ﴾ ٧ ٱۡلَعاُدونََ ُهمَُ فَأ

- 7 
ความวา่ “และบรรดาผู้ ท่ีพวกเขาเป็นผู้ รักษา (ไว้ซึ่งความบริสทุธ์ิ
ของ) อวัยวะเพศของพวกเขา (โดยไม่ผิดประเวณี) เว้นแต่แก่
บรรดาภรรยาของพวกเขา หรือท่ีมือขวาของพวกเขาครอบครอง 
(คือทาสี) ในกรณีเช่นนัน้พวกเขาจะไม่ถูกต าหนิ  ฉะนัน้ผู้ ใด
แสวงหาอ่ืนจากนี ้ชนเหล่านัน้พวกเขาก็เป็นผู้ละเมิด” (อลั-มอฺุมิ
นนู : 5-7) 

 
อลัลอฮฺ สบุหานะฮวูะตะอาลา ได้ตรัสอีกวา่ 

َْ َوَلَ ﴿ ىَ َتۡقَرُبوا َِنى َِٰحَشة ََكنََ إِنذُهۥ ٱلز   23: اإلرساء  ﴾  ٣٢ َسبِيال َوَسآءََ َف
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ความว่า “และพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณี แท้จริงมัน
เป็นการลามกและทางอนัชัว่ช้า” (อลั-อิสรออฺ : 32) 

 
บรรดาโองการท่ีกล่าวมาข้างต้นบ่งชีถ้ึงคุณลักษณะ

ของบ่าวผู้ศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺด้วยคณุลกัษณะท่ีดีงามยิ่ง เช่น 
ไมต่ัง้ภาคีด้วยการภกัดีตอ่พระเจ้าอ่ืนร่วมกบัอลัลอฮฺ ไม่คร่าชีวิต
ของผู้ อ่ืน และรักษาอวยัวะเพศจากการกระท าชัว่ช้าลามก  

และอลัลอฮฺได้เตือนผู้ ท่ีละเมิดไปกระท าสิ่งเหล่านีด้้วย
กับโทษอันมหันต์และการลงโทษในไฟนรกท่ีทวีคูณและน่า
อปัยศยิ่งนกัหากเขาไม่กลับเนือ้กลับตวั และประกอบคณุงาม
ความดีหลงัจากนัน้ ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่  

ِينََ ﴿ َِ َمعََ يَۡدُعونََ َلَ َوٱَّلذ مََ ٱلذِتَ ٱنلذۡفَسَ َيۡقُتلُونََ َوَلَ َءاَخرََ إَِلًَٰها ٱّللذ َُ َحرذ َ ٱّللذ  إِلذ

َٰلَِكَ َيۡفَعۡلَ َوَمن يَۡزنُوَنَ  َوَلَ بِٱۡۡلَق َِ ثَاما يَۡلقََ َذ
َ
 ٱۡلقَِيََٰمةَِ يَۡومََ ٱۡلَعَذاُبَ َلَُ يَُضََٰعۡفَ ٦٨ أ

َ ٦٩ ُمَهانًا فِيهِۦ َوَيۡخُلَۡ ْوَلىئَِكَ َصَٰلِحا َعَمال وََعِمَلَ َوَءاَمنََ تَاَبَ َمن إِلذ
ُ
ُلَ َفأ ِ َُ ُيبَد   ٱّللذ

َُ َوََكنََ َحَسَنَٰتَ  ٔ َٔاتِِهمَََۡس َِ  َيتُوُبَ فَإِنذُهۥ َصَٰلِحا وََعِمَلَ تَاَبَ َوَمن ٧٠ رذِحيما َغُفورا ٱّللذ

َِ إَِلَ   77-86: الفرقان     ﴾ ٧١ َمَتابا ٱّللذ
ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีไม่วิงวอนขอพระเจ้าอ่ืนใดคู่เคียง
กบัอลัลอฮ และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ่งอลัลอฮทรงห้ามไว้ เว้นแต่



6 
 

เพ่ือความยุติธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณี และผู้ ใดกระท า
เช่นนัน้ เขาจะได้พบกับความผิดอนัมหนัต์  การลงโทษในวนักิ
ยามะฮฺจะถกูเพิ่มขึน้เป็นสองเทา่ส าหรับเขา และเขาจะอยู่ในนัน้
อย่างอัปยศ  เ ว้นแต่ผู้ ท่ีกลับเนือ้กลับตัว และศรัทธาและ
ประกอบการงานท่ีดี เขาเหล่านัน้แหละอัลลอฮจะทรงเปล่ียน
ความชัว่ของพวกเขาเป็นความดี และอลัลอฮเป็นผู้ทรงอภัย ผู้
ทรงเมตตาเสมอ และผู้ ใดกลับเนือ้กลับตวัและกระท าความดี 
แท้จริงเขากลบัเนือ้กลับตวัเข้าหาอัลลอฮอย่างจริงจัง” (อัล-ฟุ
รกอน : 68-71) 

 
อนึ่งการท าซินา (ผิดประเวณี) เป็นความผิดอันมหันต์ 

(บาปใหญ่)  โดยท่ีอลัลอฮฺกล่าวพร้อมกับการตัง้ภาคีต่ออลัลอฮฺ 
และการฆ่าชีวิตผู้ อ่ืน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อระบบครอบครัว 
ท าลายระบบวงศ์ตระกูลของมนุษย์โดยสิน้เชิง ละเมิดข้อห้าม
ของอลัลอฮฺ เป็นการจุดไฟแห่งความโกรธแค้นและการเป็นศตัรู 
เป็นการสร้างความเสียหายแก่ภรรยา ลูกสาว พ่ีสาว น้องสาว
ของผู้ อ่ืน และเป็นการสร้างความเสียหายบนหน้าแผน่ดนินี ้
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ด้วยเหตนีุอิ้สลามจึงก าหนดบทลงโทษโทษอย่างหนกัแก่ผู้
ผิดประเวณีท่ีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว นั่นคือ ด้วยการฆ่า
สถานเดียว และรูปแบบการฆ่าท่ีแตกต่างไปจากความผิดอ่ืนๆ 
นัน่คือการฝังคร่ึงตวัแล้วขว้างด้วยก้อนหินจนกระทัง่เสียชีวิต     

ทา่นอิหม่ามอลั-บคุอรียฺและอิหม่ามมสุลิมได้บนัทึกหะดีษ
จากท่านอบัดลุลอฮฺ อิบนู มสัอูด เล่าว่า      ท่านนบีศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِل   لا  » م   َيا ْسِلم   اْمِرئ   دا د   م  اْشها نْ  ي
ا
ا  لا  أ ِّن  اّللا   إِلا  إِلا

ا
ول   واأ ِ   اس  ى إِلا  اّللا  بِإِْحدا

اِّن، اثلايِب   :ثاالاث   ينِهِ  وااتلاا ِك   بِانلاْفِس، واانلاْفس   الزا اِ ق   دِلِ فا ةِ  الْم  اعا ما  « لِلْجا
 [7878، ومسلم برقم 8676ابلخا ي برقم ]

ความว่า “ไม่อนุญาตแก่ผู้ ใดท่ีจะฆ่าชีวิตของมุสลิมท่ีกล่าว
ปฏิญาณว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเขา และฉันเป็นศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ เว้นแต่หนึ่งในสามกรณีตอ่ไปนี ้คือ ผู้ผิดประเวณีท่ี
เคยผ่านการแตง่งานมาแล้ว ผู้ ท่ีฆ่าชีวิตผู้ อ่ืน และผู้ ท่ีมรุตดัออก
จากศาสนาอิสลาม” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข : 6878 
และมสุลิม หมายเลข : 1676) 
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ยงัได้ระบุความ
เสียหายแก่ผู้ ท่ีน าพาตนเองลงสู่บ่วงแห่งการซินาว่าเขาผู้นัน้มี
ศรัทธาท่ีออ่นมากขณะท่ีเขาท าซินา 

اِّن  ياْزِن  لا » وا  ياْزِن  ِحنيا  الزا ْؤِمن   واه   [8686ابلخا ي برقم ]« م 
ความว่า “ผู้ผิดประเวณีจะไม่ท าผิดประเวณีในขณะท่ีเขาเป็นผู้
ศรัทธา ณ เวลาท่ีเขากระท าการผิดประเวณีอยู่นัน้”  (บันทึก
โดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข : 6809) 
  

และอิหม่ามอลั-บคุอรียฺได้รายงานหะดีษในคืนท่ีท่านน
บีอิสรออฺและเม๊ียะรอจวา่ 

 
 ا فا قا لا طا انْ فا : صىل اهلل عليه وسلم قال  ِبِ  انلا لا إِ  ل  يْ ئِ كا يْ مِ وا  ل  يْ ْبِ جِ  اءا جا »

ا
ا يا تا أ  ا َعا

 ، وا  ِ وْ ن  اتلا  ِل ثْ مِ 
ا
  ب  سِ حْ أ

ا
 وا  ط  غا لا  هِ يْ ا فِ ذا إِ فا :  ول  ق  يا  نا كا  ه  نا أ

ا
ا نا قْ لا طا انْ فا : قال .  ات  وا ْص أ

ِ وا  ال  جا  ِ  هِ يْ ا فِ ذا إِ فا  هِ يْ فِ   يا  مْ ه   اذا إِ ، فا  اة  را ع   اء  سا ن
ْ
ا  مْ هِ يْ تِ أ   نْ مِ  ب  ها ل

ا
 اذا إِ ، فا  مْ ه  نْ مِ  لا فا سْ أ

 
ا
ِ م ذا اه  تا أ  ايا  ءِ لا ؤ  ها  نْ ما :  ت  لْ ق  ، فا  رِ الا  ةِ دا شِ  نْ وا مِ اح  صا ي أ  ا،وْ ضا وْ ضا  ب  ها اللا  كا ل

 [7806برقم   واه ابلخا ي]  .« اِّن  وا زا وال اة  نا الز   ءِ لا ؤ  ها :  الا ؟ قا  يل  ْبِ جِ 
ความว่า “มะลกัญิบรีล และมีกาอีลได้มาหาท่านนบีศ็อลลลัลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วทัง้สองน าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ไปยงัสถานท่ีแห่งหนึ่งคล้ายเตาเผา ผู้ รายงานพูดว่า 
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ฉันคิดว่าท่านได้พูดว่า ” ทันใดนัน้มีเสียงดังกึกก้องเล็ดลอด
ออกมา เรามองเห็นกลุ่มคนทัง้ผู้ ชายและผู้ หญิงในสภาพท่ี
เปลือยกาย โดยท่ีมีไฟเผาไหม้จากเบือ้งล่างของพวกเขา เม่ือไฟ
ได้เผามาถึง พวกเขาก็ร้องโอดครวญด้วยเสียงท่ีดังทรมาน 
เน่ืองจากความร้อนจัดของไฟ ฉันจึงถามญิบรีลว่า พวกเขา
เหล่านัน้เป็นใครกัน? ญิบรีลบอกว่า พวกเขาคือผู้ ท่ีท าผิด
ประเวณีทัง้ผู้ชายและผู้หญิง” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 
: 7048) 
  

ด้วยเหตนีุท้า่นนบีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงได้ท า
สญัญากับบรรดาสาวกของท่านว่าอย่าได้ถล าตวัลงไปกระท า
ความชัว่ชนินี ้อุบาดะฮฺ อิบนุ ศอมิต เล่าว่า ท่านนบีศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วกบัสาวกกลุม่หนึง่ของทา่นวา่ 

وِن » ا  باايِع  نْ  َعا
ا
وا لا  أ ك  ْْشِ

ِ بِ  ت  يْئًا، اّللا لا  شا ق وا وا ْْسِ
ا لا  ت ، 76ابلخا ي برقم ]« تاْزن وا وا

 [ 7786ومسلم برقم 

ความว่า “ท่านทัง้หลายพึงสัญญากับฉันเถิดว่าจะไม่มีการตัง้
ภาคีใดๆ ร่วมกับอัลลอฮฺ และจะไม่ลักขโมย และจะไม่ผิด
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ประเวณี” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ หมายเลข : 18 และมุสลิม 
หมายเลข : 1709) 

 
อิหม่ามอะหมัด อิบนุ หัมบัล กล่าวว่า “ฉันไม่เห็นว่า

หลังจากการฆ่าชีวิตผู้ อ่ืนแล้วจะมีบาปอันใดท่ียิ่งใหญ่มากไป
กวา่การผิดประเวณี” 
 อิหม่ามอัล-มุนซิรียฺ กล่าวว่า “มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ ท่ี
ด่ืมสรุาเป็นนิจเม่ือจบชีวิตลง โทษของเขาไมต่า่งไปจากผู้ ท่ีกราบ
ไหว้เทวรูป แต่ผู้ ท่ีผิดประเวณีจะถูกลงโทษอย่างหนกัยิ่งไปกว่า
โทษการด่ืมสรุา” 
 
ส่ือท่ีน าไปสู่การผิดประเวณี 
 เม่ืออลัลอฮฺได้ห้ามการผิดประเวณี พระองค์จึงห้ามการ
กระท าใดๆ ท่ีเป็นหนทางน าไปสูก่ารผิดประเวณีด้วย อาทิเชน่ 

1. ห้ามการมองเพศตรงข้าม 
อลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

َْ ل ِۡلُمۡؤِمنِيََ قُل ﴿ وا بَۡصَٰرِهِمَۡ ِمنَۡ َيُغضُّ
َ
َْ أ َٰلَِكَ فُُروَجُهۡمَ  َوَيۡحَفُظوا ۡزَكََٰ َذ

َ
ََ إِنَذ لَُهۡمَ  أ  ٱّللذ

رَ  28: انلو      ﴾ ٣٠ يَۡصَنُعونََ بَِما َخبُِي
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ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหมัมัด) แก่บรรดามุอฺมิน ให้พวกเขา
ลดสายตาของพวกเขาลงต ่า และให้พวกเขารักษาอวัยวะเพศ
ของพวกเขา นั่นเป็นการบริสุทธ์ิย่ิงแก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺ
ทรงรอบรู้สิ่งท่ีพวกเขากระท า” (อลั-นรู : 30 ) 

 
อนึ่งการมองนัน้เกิดขึน้ได้ในหลายๆ โอกาส เช่น ใน

ตลาด ในสถานท่ีสาธารณะ ตามส่ือตา่งๆ เป็นต้น 
 

2. ห้ามสตรีออกจากบ้านด้วยชุดแต่งกายที่ เย้ายวน 
หรือใช้สิ่งท่ีมีกลิ่นหอมหวนชวนชม 
อลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ได้ตรัสอีกวา่ 

جََ َتََبذۡجنََ َوَلَ ُبُيوتُِكنَذ ِفَ َوقَۡرنََ ﴿ ىَ ٱۡلَجَِٰهلِيذةِ َتََبُّ وَلَٰ
ُ
 22: األحزاب    ﴾ ٱۡۡل

ความว่า “และจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวด
ความงาม (ของพวกเธอ) ดงัเช่นการอวดความงาม (ของพวก
สตรี) ในสมยังมงายยคุก่อน” (อลั-อะหฺซาบ : 33) 

 
3. ห้ามผู้ชายท่ีไม่ใช่มะหร็ฺอมเข้าไปหาผู้หญิง  



12 
 

และผู้ชายท่ีอันตรายต่อผู้หญิงมากท่ีสุด ได้แก่ผู้ชายท่ี
เป็นคนใกล้ชิดของสามี และญาติๆ ของบิดามารดาของนาง 
เพราะพวกเขาเหล่านัน้สามารถเข้าออกในบ้านได้อย่างสะดวก
และไม่เป็นท่ีสงสัย ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
ก าชบัเร่ืองนีอ้ยา่งเดด็ขาดวา่ 

مْ » ولا  إِيااك  خ  ا  واادل  اءِ  َعا الا  «النِسا قا ل   فا اِ   ِمنْ   اج  ندْصا
ا
ولا  ياا :اأْل ِ   اس  يْتا  اّللا

ا
أ فارا

ا
 أ

وْت   اْلاْمو  »:  ؟ قاالا  اْلاْموا   [3773، ومسلم برقم 5323ابلخا ي برقم ] .«الْما
ความว่า “ท่านทัง้หลายอย่าได้เข้าไปหาเหล่าสตรีเลย ชายชาว
อนัศอรคนหนึ่งถามว่า แล้วญาติฝ่ายชายของสามีล่ะเข้าได้หรือ
เปล่า? ท่านตอบว่า ญาติฝ่ายชายของสามีก็เช่นเดียวกับความ
ตาย” (ในเม่ือความตายย่างกรายเข้ามาโดยไม่ รู้ตัวฉันใด 
อันตรายของพ่ีหรือน้องชายสามีก็อันตรายฉันนัน้ -ผู้ แปล) 
(บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข : 5232 และมสุลิม หมายเลข 
: 2172) 

 
4. การพพิากษาที่ไม่เป็นธรรม 

พฤตกิรรมของศาลตดัสินในบางสงัคมท่ีน ากฎหมายมา
ใช้กับผู้ ท่ีอ่อนแอ แต่ละเว้นจากผู้ มีอ านาจ หรือเป็นท่ีรู้จกักันใน
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นาม “กฎหมายสองมาตรฐาน” อนันีถื้อว่าเป็นสาเหตหุลกัท่ีท า
ให้การผิดประเวณีเกล่ือนบ้านเกล่ือนเมือง พฤติกรรมเช่นนีเ้ป็น
พฤติกรรมของชาวคมัภีร์ก่อนหน้าพวกเรา ท่านนบีศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่ววา่ 

ا» ْهلاكا  إِناما
ا
ينا  أ ِ مْ  اَّلا بْلاك  مْ  قا ناه 

ا
ن وا أ ا  إِذاا كا يف   ِفيِهمْ  قا رسا ِ وه ، الْشا ك  إِذاا تارا قا  وا ا  رسا

ِعيف   ِفيِهمْ  وا الضا قاام 
ا
لايْهِ  أ  [788، ومسلم برقم 2075ابلخا ي برقم ] «اْلادا  عا

ความวา่ “แนแ่ท้กลุม่ชนท่ีมาก่อนหน้าพวกเจ้าถกูท าลายมาแล้ว 
อันเน่ืองจากพวกเขาไม่ด าเนินคดีแก่พวกเจ้าขุนมูลนายท่ีลัก
ขโมย แตจ่ะด าเนินคดีกบัคนท่ีอ่อนแอในสงัคม” (บนัทึกโดยอลั-
บคุอรียฺ หมายเลข : 3475 และมสุลิม หมายเลข : 700) 

 
5. คนหนุ่มสาวแต่งงานล่าช้า หรือการแต่งงานที่แสน

ยากล าบาก  
ด้วยภาวะสังคมท่ีเต็มไปด้วยสิ่งยัว่ยุทางอารมณ์ หาก

วัยรุ่นคนใดไม่มีหลักการของศาสนา หรือไม่มีศรัทธาท่ีคอย
ควบคมุตวัของเขา เขาอาจตกไปอยู่ในวงัวนอนัแสนชัว่นีไ้ด้ ซึ่ง
น าไปสู่การเสียศักดิ์ศรีในโลกนี ้และความทรมานในโลกหน้า 
ทา่นนบีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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جْ »  وا ا ةا فالْياَتا ْم ابْلااءا اعا ِمنْك  ْن اْستاطا بااِب ما ا الشا ْعْشا ِ  ،ياا ما غاض  لِلْباصا
ا
 فاإِناه  أ

ْرِج  ن  لِلْفا ْحدصا
ا
  واه ابلخا ي ومسلم  .«واأ

ความว่า “โอ้หนุ่มสาว ผู้ ใดท่ีมีความสามารถจะแต่งงานได้ พึง
แต่งงานเถิด เพราะการแต่งงานช่วยลดสายตาได้อย่างดีเย่ียม 
และช่วยรักษาอวยัวะเพศได้อย่างดียิ่ง” (บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ 
หมายเลข : 5066 และมสุลิม หมายเลข : 1400) 
 

และท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม ได้กล่าวอีก
วา่ 

وه  » وِج  ه  فازا ل قا ْونا ِديناه  واخ  ْن تارْضا ْم ما ْك  با إَِلا طا ْن فِتْناة  ِِف  ،إِذاا خا ل وا تاك  إِلا تاْفعا
ِريض   اد  عا فاسا  ِْض وا

ا
  واه الرتمذي  .«اأْل

ความว่า “เม่ือมีผู้ ท่ีพวกท่านพอใจในศาสนาและมารยาทของ
เขามาสู่ขอบตุรสาวของท่าน พึงแตง่งานแก่เขาเถิด มิเช่นนัน้จะ
ก่อให้เกิดฟิตนะฮฺและเป็นบอ่นท าลายบนหน้าแผ่นดินอย่างถ้วน
หน้า” (บนัทกึโดยอตั-ตริมิซียฺ หมายเลข : 1084) 

 
6. เคร่ืองดนตรี และเสียงเพลงมีเกล่ือนเมือง 

เมือเคร่ืองดนตรีและสิ่ง เย้ายวนมีกระจายอยู่เต็ม
บ้านเมือง ละครน า้เน่าและเสียงเพลง ก็จะเป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ี
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เป็นส่ือน าไปสู่การผิดประเวณีไปในทกุแห่งหนของสงัคม อลัลอ
ฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

ِينََ إِنَذ ﴿ ن ُُيِبُّونََ ٱَّلذ
َ
ِينََ ِفَ ٱۡلَفَِٰحَشةَُ تَِشيعََ أ َْ ٱَّلذ َ لَُهمَۡ َءاَمُنوا ِِلم َعَذاب 

َ
نَۡ ِفَ أ  َياٱدلُّ

َ ِ َُ َوٱٓأۡلِخَرة نُتمَۡ َيۡعلَمَُ َوٱّللذ
َ
 76: انلو     ﴾ ١٩ َتۡعلَُمونََ َلَ َوأ

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ชอบท่ีจะให้เร่ืองบดัสีแพร่หลายไปใน
กลุ่มของผู้ศรัทธานัน้ พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวด
ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และอลัลอฮฺทรงรอบรู้ยิ่งโดยท่ีพวกเจ้า
ไมรู้่” (อลั-นรู : 19) 
 

7. สามีไม่มีความส่ือสัตย์ต่อภรรยา 
สามีบางคนไม่มีความซ่ือสัตย์ต่อภรรยาด้วยการไปมี

เพศสมัพนัธุ์กบัหญิงอ่ืนโดยผิดหลกัการ อนัเป็นเหตทุ าให้ภรรยา
บางคนประชดด้วยการแอบไปมีชู้  หรือมอบกายแก่ผู้ ชายอ่ืน
เชน่กนั มีคตสิอนใจจากบทกวีหนึง่วา่ 

“ชายใดท่ีวางตวัอยา่งไร้คา่      ท าสิ่งท่ีต ่าช้านา่บดัสี 
ยอมเสียค่าซินาอันมากมี      ยังเป็นหนีท่ี้ต้องชดอย่าง

เฉียบพลนั 
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พึงร าลึกเถิดว่าในคืนวัน          ถูกโดนตีท้ายครัวแค่ร้อย
เดียว” 
 พ่ีน้องท่ีมีเกียรติ สิ่งเหล่านีเ้กิดขึน้ได้จากสามีท่ีฝ่าฝืน
ค าสัง่ของอลัลอฮฺด้วยการท าตวัชัว่ช้าลามก ผิดประเวณีกับผู้ ท่ี
ไม่ใช่ภรรยาของตนเอง ดังนัน้ใครก็แล้วแต่ท่ีประพฤติเป็น
แบบอย่างท่ีไม่ดีเขาจะได้รับการตอบแทนในความผิดท่ีกระท า
ไว้อยา่งสาสม และรับผลความผิดของผู้ ท่ีปฏิบตัิตามเขาด้วยอีก
เช่นกัน โดยท่ีผลตอบแทนของผู้ กระท าไม่ได้ลดหย่อนลงแต่
อยา่งใดเลย 
 
เตือนภัย.. โทรศัพท์กล้องถ่าย 

ปัจจุบันมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ท่ีมีกล้องถ่ายในตัว เป็น
เทคโนโลยีท่ีอนัตรายอย่างมาก ผู้หญิงบางคนถ่ายรูปหรือวิดีโอ
ตวัเองลงไป แล้วกลายเป็นภาพหลุดท่ีสร้างความเส่ือมเสียต่อ
เกียรติประวัติและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงวงศ์ตระกูล ก่ี
ครอบครัวมาแล้วท่ีบ้านต้องพงัทลาย ก่ีครอบครัวมาแล้วท่ีต้อง
แยกร้างกันไป และก่ีปัญหาในชีวิตอันมากมายท่ีเกิดจาก
โทรศัพท์เคร่ืองเล็กๆ น่ีเอง จึงเป็นการสมควรท่ีผู้ ศรัทธาต้อง
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เตือนภรรยาให้ระวงัจากการใช้โทรศพัท์ในลกัษณะเช่นนี ้ท่านน
บี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

مْ » ْسئ ول    ااع   ُك  ك  ما نْ  فا ِعياتِهِ  عا ِمي    ا
ا
ي فااأْل ِ ا  اَّلا وا   ااع   انلااِس  َعا ْسئ ول   واه   ما

مْ  نْه  ل   عا ا   ااع   واالراج  ْهِل  َعا
ا
وا  بايِْتهِ  أ ْسئ ول   واه  مْ  ما نْه  ، 3550ابلخا ي برقم ]« عا

  [7636ومسلم برقم 
ความว่า “ทกุคนมีหน้าท่ีๆ ต้องรับผิดชอบ และจะต้องได้รับการ
สอบสวนในหน้าท่ีความรับผิดชอบของเขา ผู้น าต้องรับผิดชอบ
ดูแลผู้ อยู่ใต้ปกครอง ซึ่งเขาต้องถูกสอบถามต่อหน้าท่ีอันนัน้ 
สามีก็ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวของเขา และต้องถูก
สอบสวนในหน้าท่ีๆเขารับผิดชอบ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 
หมายเลข : 2554 และมสุลิม หมายเลข : 1829) 

 
 والمد هلل  ب العاملني ، 

 .وصىل اهلل وسلم َع نبينا حممد وَع آل وصحبه أمجعني 


