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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่ งิ เสมอ

บทบัญญัตบิ างอย่ างเกี่ยวกับมักกะฮฺ
ท่านอิบนุอบั บาส เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุมา ได้ กล่าวว่า ท่าน
เราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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“แท้ จริ ง เมื องนี ้ (คือมักกะฮฺ -ผู้แปล)อัล ลอฮฺ ไ ด้ ทรงให้ มัน
เป็ นที่ต้องห้ าม หนามของมันต้ องไม่ถูกเด็ด สัตว์เปรี ยวของมัน
ต้ องไม่ถกู ตะเพิด ของตกของมันต้ องไม่ถูกหยิบ นอกจากเป็ นผู้
ประกาศหา(เจ้ าของ)” บันทึกโดยอัล-บุคอรี ยฺ
สัตว์ ท่ อี นุญาตให้ คนครองเอียะห์ รอมฆ่ าได้
ท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้ กล่าวว่า ท่าน
เราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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 اح بية والغ براب األبقع بوالفأ برة والكب:«خس ف بواسق يقتبل بن ف احل واح برام

[العقور واحديا» [أخرجه مسلم
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“สิ่ ง ชั่วร้ ายทัง้ 5 อย่าง ฆ่าได้ ทงั ้ ในสภาพปกติและสภาพ
ต้ องห้ าม(ครองชุดเอี ยะห์รอม) งู อีกาดา หนู สุนัขบ้ า และนก
เหยี่ยว” บันทึกโดยมุสลิม
อธิบาย
มักกะฮฺเป็ นเมืองที่อลั ลอฮฺทรงกาหนดให้ มนั เป็ นที่ต้องห้ าม
จะตัดต้ นไม้ พืชพรรณ์ ที่ขึน้ เองไม่ได้ จะล่าดักสัตว์เปรี ยวไม่ไ ด้
ต้ องให้ มัน อยู่ในนัน้ ได้ อ ย่า งปลอดภัย จะหยิบของตกก็ ไ ม่ไ ด้
(ของตก)คือของที่คนเราพบเจอมันหล่นอยู่ และไม่ทราบใครเป็ น
เจ้ า ของ แต่ท่ า นเราะสูลุล ลอฮฺ ศ็ อ ลลัล ลอฮุอ ลัย ฮิ ว ะสัล ลัม
อนุญาตให้ ฆ่าสัตว์ที่เป็ นอันตรายได้ และเรี ยกมันว่าสิ่งชั่วร้ าย
(ฟะวาสิก)
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ความใหญ่หลวงของความเป็ นที่ต้องห้ ามของมักกะฮฺ
 ห้ า มถอนต้ น ไม้ ข องมัน (ที่ ขึ น้ เอง) หรื อ ห้ า มล่ า สัต ว์
เปรี ยวของมัน
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 ไม่ อ นุ ญ าตให้ หยิ บ ของตกของมั น ได้ นอกจากผู้ ที่
ต้ องการจะนามันไปประกาศ(หาเจ้ าของ)
 อนุญาตให้ ฆ่าสิ่งที่เป็ นอันตรายในนันได้
้ เช่น อีกา หนู
สุนขั บ้ า และนกเหยี่ยว
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