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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ห้ามการหลั่งเลือดเนื้อมุสลิม 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ِٗدا ُمۡؤِمٗنا َيۡقُتۡل  َوَمن ﴿ َتَعم  ا َهنَّمُ جَ  فََجَزآُؤهُۥ مُّ ُ  وََغِضَب  فِيَها َخَِِٰلٗ  َعلَۡيهِ  ٱّللَّ
َعدَّ  َولََعَنُهۥ

َ
 [  ٣٩:  النساء] ﴾ ٩٣ َعِظيٗما َعَذابًا ََلُۥ َوأ

“และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแก่เขาก็คือ 
นรกญะฮันนัม โดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และอัลลอฮฺก็
ทรงกริ้วโกรธเขา และทรงสาบแช่งเขา และได้ทรงเตรียมไว้
ส าหรับเขาซึ่งการลงโทษอันใหญ่หลวง” { อันนิสาอ์:93 } 

 

ทา่นอบินกุะษรี ไดก้ลา่ววา่ นีเ่ปน็การขูเ่ตอืนอยา่งรนุแรง และ
เปน็การสญัญาอยา่งหนกัแนน่แกผู่ท้ีข่อ้งแวะบาปใหญน่ี ้ซึง่มนัได้
ถูกกล่าวคู่กับการชิริกต่ออัลลอฮดฺังที่ไม่ได้มีปรากฏเพียงอายะห์
เดียวในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ  

 
ท่านอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่าน

เราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 
َماءِ  » ُل َما ُيْقََض َبنْيَ انلَّاِس يَْوَم الِْقيَاَمِة يِف ادلِّ وَّ

َ
 [متفق عليه] « أ
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“สิ่งแรกที่จะถูกตัดสินให้ชดใช้กันในระหว่างมนุษย์ในวันกิยา
มะฮฺคือในเรื่องของเลือด(ชีวิต)” บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
 

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮ ุได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

بَْع الُموبَِقاِت  » ِ : ، قَالُوا«اْجتَنِبُوا السَّ ق قَاَل يَا رَُسوَل اّللَّ ، »:  َوَما ُننَّ ِ ُْك بِاّللَّ الرشِّ
ْكُل َماِل ايلَتِيِم، 

َ
َبا، َوأ ْكُل الرِّ

َ
، َوأ ُ إَِّلَّ بِاحلَقِّ َم اّللَّ ْحُر، َوَقتُْل انلَّْفِس الَِِّت َحرَّ َوالسِّ

 [متفق عليه] « َواتلََّوِّلِّ يَْوَم الزَّْحِف، َوقَْذُف الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت الَغافاَِلِت 

“พวกท่านจงอยู่ให้ห่างจากหายนะทั้งเจ็ดเถิด พวกเขาถามว่า 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ และมันคืออันใดเล่า? ท่านตอบว่า คือการชิ
ริกต่ออัลลอฮฺ ไสยศาสตร์ คร่าชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้นอกจาก
ด้วยความเป็นธรรม การกินดอกเบี้ย การกินทรัพย์สินของเด็ก
ก าพร้า การหนีทัพในวันประจัญบาน และการกล่าวหาผู้หญิงที่
ดีที่ศรัทธาที่ไม่รู้เรื่องว่าท าซีนา” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและ
มุสลิม 
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ท่านอิบนุอมุัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

ينِ   »  ِد ُفْسَحٍة ِمْن  ِمُن يِف  الُمْؤ َل  َيَزا ًما َحَراًماَلْن  َد لَْم ُيِصْب  َما   أخرجه]   «   ِه، 
 [ابلخاري

“ผู้ศรัทธาจะยังคงอยู่สบายในศาสนาของเขา ตราบที่เขาไม่ได้
ประสบกับเลือดหะรอม” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 
 

ท่านอบัดลุลอฮ ฺบนิอมัร ์เราะฎยิัลลอฮอุนัฮมุา ไดเ้ลา่วา่ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 

ْنَوُن عِ  »
َ
ْنيَا أ ِ ِمْن َقتِْل رَُجٍل ُمْسِلمٍ  نْدَ لََزَواُل ادلُّ  [الرتمذي أخرجه] « اّللَّ

“แน่นอนการให้ดุนยาสลายไป ยังเบา ณ ที่ของอัลลอฮฺ กว่าการ
คร่าชีวิตคนมุสลิมคนหนึ่ง” บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ฺ
 
ค าอธิบาย 

เลือดเนื้อและชีวิตของมุสลิม  ณ ที่อัลลอฮฺ  เป็นของ
ต้องห้ามอย่างยิ่ง และด้วยเหตุนี้ ส าหรับอัลลอฮฺแล้วการให้ดุน
ยาสลายไปยังเบากว่าการสังหารผู้ที่เป็นมุอ์มิน และผู้ใดได้
สังหารเพียงชีวิตเดียวก็เสมือนว่าเขาได้สังหารมนุษยชาติทั้ง
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มวล และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม นับว่า
การสังหารชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้-นอกจากด้วยความชอบ
ธรรม-ถือเป็นบาปใหญ่ที่ก่อความหายนะ เพื่อจะได้เตือนผู้คน
ทั้งหลายไม่ให้มักง่ายสะเพร่าในเรื่องนี้  
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ห้ามอย่างรุนแรงในการสังหารมุสลิม และนับเป็นหนึ่ง
ในบาปใหญ่ที่สร้างความหายนะ 

 มุสลิมเป็นของต้องห้ามอย่างยิ่ง ณ ที่ของอัลลอฮ ฺ

 สิ่งแรกที่จะถูกตัดสินให้ชดใช้กันในระหว่างมนุษย์ในวัน
กิยามะฮฺ คือเลือด เพราะความที่เป็นความผิดมหันต์
ของมัน   


