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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การออกนอกศาสนา  (อัรริดดะฮฺ) 
 

อัลมุรตัด  คือ  ผูที่ไดปฏิเสธโดยสมัครใจหลังจากเขารับอิสลาม 
 

บทบัญญัติวาดวยที่ผูออกนอกศาสนา 
ผูออกนอกศาสนานับวาเปนการปฏิเสธที่รายแรงยิ่งกวาผูเปนกาฟรด้ังเดิม  และการออก

นอกศาสนานั้นคือการปฏิเสธ ที่ทําใหหลุดออกจากแนวทาง  และตองพํานักอยูในนรกตลอดกาล
หากเขาตายไปโดยไมไดกลับตัว  และเมื่อผูออกนอกศาสนาไดเสียชีวิตหรือถูกประหารกอนที่ได
กลับตัวเขาคือกาฟร  ไมตองอาบน้ําศพ  ไมตองละหมาดให  และจะไมถูกฝงในสุสานของบรรดา
มุสลิม 

1. อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

I q p o n m l k j i h 
 } | { z y x w v u t s r

~H  ]٢١٧/اكقرة[ . 
ความหมาย  “และผูใดในกลุมพวกสูเจาออกนอกศาสนาของเขา  แลว
เขาไดเสียชีวิตลงขณะที่เขาเปนผูปฏิเสธการศรัทธา  ชนเหลานี้แหละที่
บรรดาการงานของพวกเขาไรผลทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ  และชน
เหลานี้คือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะตองอยูในนั้นตลอดกาล”   (อัลบะเกาะ
เราะฮฺ : ๒๑๗) 
 

2. จากอิบนิ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา  แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา   

َل  َمنْ «  »فَاْقتُلُوهُ  ِدْفنَـهُ  بَدَّ
ความหมาย  “ผูใดที่ไดเปลี่ยนศาสนา  ดังนั้นจงประหารชีวิตของ
เขา”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 3017) 

 
วิทยปญญาการบัญญัติโทษประหารชีวิตแกผูออกนอกศาสนา 

อิสลาม คือ ครรลองที่ครบถวนสมบรูณสําหรับการดําเนินชีวิต  และเปนกฏระเบียบที่คล
อบคลุมทุกอยางที่มีความจําเปนตอมนุษยสอดรับกับธรรมชาติและสติปญญา  ดํารงไวซึ่งหลักฐาน
และขอเท็จจริง  ขณะเดียวกันนับวาเปนความโปรดปรานที่ใหญหลวงและดวยกับการดําเนินชีวิต
ตามครรลองอิสลามจะทําใหบรรลุถึงความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
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และผูใดที่ไดเขารับอิสลามหลังจากนั้นเขาก็ออกนอกศาสนาเทากับเขาไดลดระดับสูชั้นที่
ตํ่าลงและเขาปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮฺที่พระองคทรงพอพระทัยแกพวกเรา  และเขาไดคดโกง
ตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค  ดังนั้นจําเปนตองประหารชีวิตเนื่องจากเขาไดปฏิเสธสัจธรรม  
และดวยหลักการอิสลามเปนสิ่งที่มาสรางดุลยภาพใหแกโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

 
ประเภทของการออกนอกศาสนา 

การออกนอกศาสนาสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท  ดังตอไปนี้ 
1.  การออกนอกศาสนาโดยความเชื่อ เชน  การที่มนุษยเชื่อวามีหุนสวนภาคี

รวมกับอัลลอฮฺในดานการเปนพระเจา หรือในดานการทําอิบาดะฮฺ  หรือปฏิเสธการเปนพระเจาของ
พระองคหรือความเปนเอกะของพระองค  หรือปฏิเสธคุณลักษณะตางๆ ของพระองค  หรือเชื่อวา
บรรดาศาสนทูตนั้นเปนเท็จ  ปฏิเสธบรรดาคัมภีรที่ถูกประทานลงมา  ปฏิเสธการฟนคืนชีพ ปฏิเสธ
การมีของสวนสวรรคและนรก  ตําหนิส่ิงหนึ่งสิ่งใดของศาสนาถึงแมวาเขาจะปฏิบัติอยูก็ตาม    

หรือเชื่อวาการผิดประเวณี  การดื่มสุรา  หรืออ่ืนๆ ที่ศาสนาหาม (หะรอม) อยางจัดเชนวา
เปนสิ่งที่อนุมัติ (หะลาล)  หรือปฏิเสธการละหมาด  การจายซะกาต  และสิ่งที่เปนวาญิบอ่ืนๆ โดย
ที่เขาไมรู หากวาเขาไมรูก็ถือวาปฏิเสธ  แตหากเขารูถึงบทบัญญัติของมันแตยังยืนกรานอีกถือวา
เขาปฏิเสธ  หรือเขาสงสัยสิ่งที่วาญิบในศาสนาหรือของในทํานองเดียวกันโดยที่เขารู  เชน  การ
ละหมาด เปนตน 

2.  การออกนอกศาสนาโดยการพูด  เชน  การดาทออัลลอฮฺ  บรรดาเราะสูล  บรรดา
มะลาอิกะฮฺ  บรรดาคัมภีร  หรือการอางวาเปนนบี  หรือการวิงวอนขอตอส่ิงอื่นพรอมอัลลอฮฺ  หรือ
การกลาววาอัลลอฮฺทรงมีบุตรหรือมีภรรยา  หรือการปฏิเสธสิ่งที่ศาสนาหามอยางชัดเจน  เชน  การ
ผิดประเวณี  การดื่มสุรา  หรืออ่ืนๆ  และการเยาะเยยตอศาสนา  เชน  การสัญญาหรือการลงโทษ
ของอัลลอฮฺ  หรือการดาทอตอบรรดาศอฮาบะฮฺ  ฯลฯ 

3.  การออกนอกศาสนาโดยการกระทํา  เชน  การเชือดสัตวเพื่อส่ิงอื่นจากอัลลลฮฺ  
หรือการกราบไหว (สุูด) ตอส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺ  หรือการละทิ้งละหมาด  หรือการหันหลังให
ศาสนาของอัลลอฮฺโดยไมเรียนรูและไมปฏิบัติ  หรือสนับสนุนพวกมุชริกีนตอสูกับบรรดามุสลิม  
ฯลฯ 

 
ขอปฏิบัติตอผูที่ออกนอกศาสนา 

ผูใดไดออกจากศาสนาอิสลามขณะที่เขาบรรลุศาสนภาวะ  มีสติสัมปชัญญะ  สมัครใจ 
จะตองเรียกรองใหเขากลับคืนสูศาสนาอิสลามและเสนอโอกาสใหเขากลับตัว (เตาบะฮฺ) เพื่อวาเขา
จะไดกลับตัวอีกครั้ง  หากเขากลับตัวก็ถือวาเปนมุสลิม  หากไมกลับตัวพรอมทั้งยังยืนกรานที่จะ
ปฏิเสธเชนเดิม ก็ใหประหารชีวิตดวยคมดาบอันเนื่องเพราะการปฏิเสธของเขา ไมใชเพราะเปน
บทลงโทษ 
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จากอบีมูซา เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  กลาววา : 
َ  تَـَهوََّد، ُعمَّ  أْسلَـمَ  رَُجالً  أنَّ  ِ  ِعنْدَ  وَُهوَ  َجبَلٍ  ْننُ  ُمَعاذُ  فَأ ، أ َ  ُمو
َّ  أْجِلُس  ال: قَاَل  تَـَهوََّد، ُعمَّ  أْسلَـمَ : قَاَل  ِلـَهَذا؟ َما: اَل َفقَ   أْقتُلَـُه، َح

   َورَُسوِلـِه؟ اهللا قََضاءُ 
ความหมาย : แทจริงมีชายคนหนึ่งรับอิสลามหลังจากนั้นเขาได
กลายเปนยิว   แลวเขาก็ไดไปหามุอาซ บิน ญะบัล ขณะที่เขาอยูกับอ
บีมูซา  เขาไดกลาววา  นี่มันคืออะไร?  เขากลาววา  เขาไดรับอิสลาม
แลวตอมากลายเปนยิว  เขากลาววา  ฉันจะไมนั่งจนกวาจะไดประหาร
เขาเสียกอน  นี่คือการกําหนดของอัลลอฮฺและรอสูลของพระองค”  
(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 7157    สํานวนหะดีษเปนของทาน  
และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1824 ในกิตาบอัลอิมาเราะฮฺ) 
 
ผูที่ออกจากศาสนาเพราะการปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดของศาสนา  ดังนั้น การกลับตัว 

(เตาบะฮฺ) ของเขาก็คือ การยืนยันยอมรับตอส่ิงที่เขาปฏิเสธนั้นพรอมกับใหกลาวปฏิญาณตนใหม 
 

บทบัญญัติวาดวยการออกจากศาสนาของสามี 
เมื่อสามีไดออกจากศาสนา  ภรรยาก็ไมเปนที่อนุมัติแกเขาตอไป และใหเขาคืนดีกับนาง

หลังจากกลับตัวหากวายังอยูในชวงอิดดะฮฺ (ระยะที่รอคอย)  หากผานชวงเวลาอิดดะฮฺไปแลวเขา
ยังไมไดคืนดี นางก็จะพนจากการเปนภรรยาของเขา  ดังนั้นนางจึงไมเปนที่อนุญาตแกเขา 
นอกจากนางจะยินยอมดวยการสมรสใหมและสิดสอดใหมอีกครั้งเทานั้น 

 
 
ไสยศาสตร  คือ  เงื่อนปมหรือการเสกเปาที่มีผลตอรางกายและสติปญญา 
 

บทบัญญัติวาดวยไสยศาสตร 
การเรียนไสยศาสตร  การสอน  การปฏิบัติ  และการแนะนําไสยศาสตร  เปนสิ่งตองหาม 

 
ขอชี้ขาด (หุกุม) 

1.  หากการทําไสยศาสตรโดยการใชชัยฎอนเปนสื่อ  ผูทําไสยศาสตรถือวาเปนการฟร  จะ
ถูกประหารชีวิตหากไมกลับตัว 

2.  หากการทําไสยศาสตรโดยการใชยารักษาและเครื่องรางเพียงอยางเดียว  ไมถือวาเปน
กาฟรแตเปนการฝาฝนที่เปนบาปใหญ  จะถูกประหารชีวิตแบบผูรายหากเขาไมกลับตัวขึ้นอยูตาม
การวินิจฉัยของผูปกครอง (หากิม) 
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1.  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

I P O N M L K J I     

  QH ]١٠٢/اكقرة[.  
ความหมาย  “และสุลัยมานหาไดปฏิเสธการศรัทธาไม  แตทวาชัยฏอน
เหลานั้นตางหากที่ปฏิเสธการศรัทธา  โดยการสอนผูคนซึ่งวิชาไสย
ศาสตร...”  (อัลบะกอเราะฮฺ /102) 

 
2.  จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 
بْعَ  اْجتَنِبُوا« ؟ َوَما اهللا رَُسوَل  يَا قَالُوا» الُموبَِقاِت  السَّ ْكُ «: قَاَل  ُهنَّ  الرشِّ

ْحرُ  بِاهللا  » احلديث... َوالسِّ
ความหมาย : “จงหลีกหางจาก ๗ ประการที่ทําใหเกิดความพินาศ  พวก
เขากลาววา  สิ่งนั้นคืออะไรบาง?  ทานตอบวา  การตั้งภาคีตออัลลอฮฺ  
การทําไสยศาสตร...”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 2766  สํานวน
หะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 89) 

 
 

 
 
 


