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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
โทษตางๆ ของยาเสพติดและส่ิงมึนเมา 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ََّما َءاَمُنٓوا ِ نَصاُب  َو�لَۡمۡيِ�ُ  �ۡ�َۡمرُ  ِ
َ
ۡزَ�ٰمُ  َو�ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  َو�ۡ�

ۡيَ�ٰنِ  َّ َُّ�مۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  �ل ََ  ]  ٩٠: دة الائ[ ﴾ ٩ ُ�ۡفَُِحونَ  ََ

ความวา  “โอบรรดาผูศรัทธา  แทจริงสุราและการพนันและแทน

หินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญและการเสี่ยงต้ิวน้ันเปนสิ่งโสมมอัน

เกิดจากการกระทําของชัยฏอน  ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจาก

มันเสีย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ” (อัล-มาอิดะฮฺ: 90) 
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จากอายะฮฺอันมีเกียรติน้ีอัลลอฮฺทรงตําหนิสิ่งที่นา

รังเกียจตางๆ  ดังที่กลาวมา  และบอกวาสิ่งเหลาน้ีเปนงานของ

ชัยฏอนและสกปรก  

ซึ่ ง  ‘อัล -ค็อมรฺ ’ (สุรา )   นั้นหมายรวมถึงทุกๆ   สิ่ ง ท่ี

ครอบงําสติปญญาโดยทําใหเกิดความมึนเมา 

อบูมัยสะเราะฮฺ เลาวา ทานอุมัร บิน  อัล-ค็อฏฏอบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เลาวา เมื่ออายะฮฺเรื่องการหามสุราเริ่มถูก

ประทานลงมาทานกลาววา  “โออัลลอฮฺ  ขอพระองคโปรดชี้แจง

ขอบัญญัติเก่ียวกับสุราใหเปนท่ีประจักษชัดเจนแกพวกเราดวย

เถิด” จากนั้นอายะฮฺตอไปน้ีซึ่งอยูในสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺก็

ถูกประทานลงมา  

ٓ  قُۡل  َو�لَۡمۡيِ�ِ�  �ۡ�َۡمرِ  َعنِ  َُونََك  َٔ ۞�َۡ�  ﴿  ]٢١٩: القرة[ ﴾  َكبِ�ٞ  ِِثۡمٞ  �ِيِهَما

ความวา  "พวกเขาจะถามเจาเก่ียวกับนํ้าเมาและการพนัน  จง

กลาวเถิดวาในท้ังสองนั้นมีโทษมาก” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 219) 

ผูรายงานกลาววา:  ทานอุมัรจึงถูกเรียกมา  และมีผูอาน

อายะฮฺนี้ใหทานฟง  ทานก็กลาววา  “โออัลลอฮฺ  ขอพระองคโปรด

ชี้แจงขอบัญญัติเก่ียวกับสุราใหเปนท่ีประจักษชัดเจนแกพวกเรา
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ดวยเถิด” ดังนั้นอายะฮใฺนสูเราะฮฺอันนิสาอจึงถูกประทานลงมา 

อัลลอฮฺตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا نُتمۡ  �لّصََٰوةَ  َ�ۡقَرُ�وا
َ
 ]٤٣:  النساء[ ﴾ ُسَ�َٰرىٰ  َوأ

ความวา  "โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย  จงอยาเขาใกลการ

ละหมาดขณะที่พวกเจามึนเมาอยู” (อัน-นิสาอ: 43) 

เมื่อถึงเวลาละหมาดผูประกาศของทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็จะกลาวประกาศวา  “ผูที่เมาจง

อยาเขาใกลการละหมาดเด็ดขาด” ทานอุมัรจึงถูกเรียกมา  และ

มีผูอานอายะฮฺนี้ ใหทานฟง ทานกลาววา   “โออัลลอฮฺ   ขอ

พระองคโปรดชี้แจงขอบัญญัติเก่ียวกับสุราใหเปนที่ประจักษ

ชัดเจนแกพวกเราดวยเถิด” หลังจากนั้นอายะฮฺในสูเราะฮฺ อัล-

มาอิดะฮฺ จึงถูกประทานลงมา  ทานอุมัรถูกเรียกมา  และมีผูอาน

อายะฮฺนี้ใหทานฟง กระทั่งถึงคําดํารัสที่วา  

نُتم َ�َهۡل ﴿
َ
]٩١: دة الائ[ ﴾ ٩ ّمنَتُهونَ  أ  

ความวา “แลวพวกเจาจะยุติไหม” (อัล-มาอิดะฮฺ: 91) 
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ทานอุมัรจึงกลาววา  "เรายุติแลว  เรายุติแลว”  (บันทึก

โดยอะหมดั หมายเลขหะดีษ 378) 

แนนอนวาทุกคนทราบดีวาสุรา สิ่งเสพติด และสิ่งมึน

เมาทั้งหลายลวนเปนสิ่งตองหาม แตที่ตองพูดเก่ียวกับหัวขอน้ี  ก็

เนื่ อ ง จ าก ข าพ เจ า พ บว ามี ร า ยง า นหะ ดีษจ ากท านน บี  

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

»  َ
َ
  نْ مِ  نّ و�َ كُ ل

ُ
 ِت مّ ا

َ
َ  امٌ وَ قْ  ا ِ  ونَ غّ حِ تَ سْ �

ْ
َ  رَ ال

ْ
َ اَ  رَ �ْ رِ اال

ْ
 اَ  رَ اْ ال

ْ
اااه [ » َف ازِ عَ اَ ال

   ] ٥٥٩٠الدااي ارقم 

ความวา  “จะมีชนบางกลุมจากประชาชาติของฉัน  ที่จะอนุมัติ

การผิดประเวณี  ผาไหม  สุรา และเครื่องดนตรี”  (บันทึกโดย อัล-

บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 5590) 

คําวา  “จะอนุมัติ”  ชี้ใหเห็นวาจะมีคนบางกลุมไมสนใจ

ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม  แตจะทําใหสิ่งเหลานั้นเปนที่อนุมัติ

เหมือนกับการอนุมัติสิ่งที่ดีๆ  

ตัวอยางหนึ่งของการขูสําทับอยางรุนแรงสําหรับผูท่ีด่ืม

เหลา  คือรายงานจากทานญาบิร  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวามี

ชายคนหนึ่งเดินทางมาจากญัยชาน  (ญัยชานเปนสวนหนึ่งของ
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เยเมน) แลวถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถึง

เครื่องด่ืมชนิดหนึ่งทําจากขาวโพดซึ่งผูคนในบานเมืองของเขา

นิยมด่ืมกัน  มีชื่อเรียกวา  ‘มิซร’  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  จึงถามชายผูนั้นวา   “มันเปนสิ่ ง ท่ีทําใหมึนเมา

หรือไม?” เขากลาววา  “ครับ”  ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม จึงกลาววา  

ّ ُمْسِكٍر َحَراٌم  « ْن �َْسِقيَُه  ،ُُ
َ
ُاْسِكَر ا

ْ
ا لَِاْن �َْشَُل ال دا ْْ ََ  ّّ ّّ اج ِ ع ّّ ىّن َ  ا

َبَالِ 
ْ
يْنَِ  ال ِِ   » ِمْن 

ความวา  “ทุกสิ่งท่ีทําใหมึนเมาเปนสิ่งที่ตองหาม  แทจริงอัลลอฮฺ

ทรงมีสัญญากับผูที่ด่ืมสิ่งที่ทําใหมึนเมาวาพระองคจะใหเขาได

ด่ืมฏีนะตุลเคาะบาล” 

พวกเขากลาววา "โอ  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ‘ฏีนะตุลเคาะบาล’ ที่วา

นี้คืออะไรหรือครับ?” ทานตอบวา 

ِّ اّلاِا  َعَرُق  «
ْْ ِّ اّلاِا، اا ُعَصاَاُة اَ

ْْ    ] ٢٠٠٣الدااي ارقم اااه [  »اَ

 “คือน้ําเหงื่อของชาวนรก  หรือสิ่งสกปรกท่ีมาจากชาวนรก” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 2003) 
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ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َّ ِ� ّْ يَ  الَ  « َ  الَ اَ  ،نٌ مِ ؤْ مُ  وَ ُْ  اَ ِ� ّْ يَ  ْ�َ حِ  اِ�ْ  ال   ُق ْسِ �
ْ
َ  ْ�َ حِ  ُق ااِ سَ ال  ،نٌ مِ ؤْ مُ  وَ ُْ اَ  ُق ْسِ �

 اَ 
َ
َ ال َ  ُل ْشَ �

ْ
َ  ْ�َ حِ  رَ اْ ال امسغم  ٢٤٧٥اااه الدااي ارقم [ » نٌ مِ ؤْ مُ  وَ ُْ ا اَ َْ �ُ ْشَ �

   ] ٥٧ارقم 

ความวา  “ผูที่ผิดประเวณีนั้น จะไมผิดประเวณีในสภาพที่เขามี

ศรัทธา (ที่สมบูรณ)  ผูที่ลักขโมย จะไมขโมยในขณะที่เขาเปนผู

ศรัทธา (ที่สมบูรณ) และผูท่ีด่ืมเหลา จะไมด่ืมเหลาในขณะท่ีเขา

เปนผูศรัทธา (ที่สมบูรณ)” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลขหะ

ดีษ 2475 และมุสลิม  หมายเลขหะดีษ  57 โดยสํานวนน้ีเปนของ

มุสลิม)  

และมีรายงานจากทาน  อิบนุอุมัร  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ

เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ُ  مَ رّ د حَ قَ  الث ٌ ثَ  « ّّ َ  مُ ِْ يْ غَ عَ  ا
ْ
 اَ  ،رٍ َخْ  نُ مِ دْ مُ :  َ نّ ال

ْ
ِ  وُث يّ ا ّ اَ  ،اّق عَ ال

ّ
 ِف  رّ قِ ي يُ اَ

 
َ
َ  هِ غِ ْْ ا

ْ
   ] ٦١١٣اااه النسائ ارقم [ » َث بَ ال

ความวา  "สามจําพวกท่ีอัลลอฮฺจะทรงใหสวรรคเปนที่ตองหาม

สําหรับพวกเขา  คือผูท่ีติดเหลา  ผูเนรคุณบิดามารดา  และชายที่
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กลัวภรรยาจนปลอยใหนางลุมหลงอยูกับบาปความผิดและสิ่ง

ตองหาม” (บันทึกโดย อัน-นะสาอีย หมายเลขหะดีษ 6113) 

และผูที่ด่ืมสุรานั้นจะถูกสาปแชง ดังมีรายงานจากอิบนุ 

อุมัร เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َْارَ  «
ْ
ُ ال ّّ ا  :لََعَن ا َْ ا َاُمْعتَِصَ َْ َ ِِ ا اََر َْ ََ ا َاُمبْتَا َْ ا َاَ�ائَِع َْ يَ َِ ا اََ�ا َْ اََراِاَ�

ْهِ 
َ
َاْحُاولََ  ىِل

ْ
ا َاال َْ    ] ٣٦٧٤ارقم  دااد اااه ااو[  » اََحاِمغَ

ความวา "อัลลอฮฺทรงสาปแชงสุรา รวมถึงผูด่ืม  ผูริน  ผูขาย  ผูซื้อ 

ผูหมัก ผูขอใหผูอ่ืนหมักให และผูที่ขอใหผูอ่ืนนําสุราไปให” 

(บันทึกโดย อบูดาวูด หมายเลขหะดีษ 3674) 

อัล-ค็อมรฺ หรือสุรานั้นถือเปนตัวการสําคัญของความ

ชั่วรายทั้งปวง เปนกุญแจสูความเสียหายและความเสื่อมเสีย

ทั้งนี้ อัล-ค็อมรฺ ยังมีความหมายรวมไปถึงสิ่งเสพติดทุกชนิดไม

วาจะเปน  กัญชา โคเคน  ฝน  เฮโรอีน  หรือยาเม็ดตางๆ ที่ทําลาย

หนุมสาวมุสลิมในปจจุบันน้ี  โดยศัตรูไดใชสิ่งนี้เปนเครื่องมือบ่ัน

ทอนกําลังของมุสลิม  เพื่อใหพวกเขาหางไกลจากศาสนา ทั้งนี้

แมกระทั่งในสังคมท่ีไมใชมุสลิมยาเสพติดเหลานี้ก็เปนสิ่งที่



 

10 

ตองหาม  และหากใชอยางตอเนื่องก็อาจะทําใหเสียสติไดดังท่ีมี

ตัวอยางใหเห็นมากมาย 

ชัยคุลอิสลาม  อิบนุตัยมิยะฮฺ กลาววา  “กัญชาเปนสิ่ง

ตองหาม  โดยมีบทลงโทษเชนเดียวกับบทลงโทษของผูที่ ด่ืม

เหลา เปนสิ่งที่ชั่วรายย่ิงกวาเหลาในแงที่มันทําลายระบบสมอง

และอารมณความรูสึก จนทําใหมีอาการเฉื่อยชา  สูญเสียความ

ละอาย และกอความเสียหายอ่ืนๆ อีกมากมาย” 

ทานกลาวในบทอ่ืนอีกวา "กัญชาเปนสิ่งที่ถูกสาปแชง ผู

ที่เสพและผูที่ทําใหมันเปนสิ่งที่อนุญาตจะตองเผชิญกับความ

โกรธกริ้วจากอัลลอฮฺเราะสูล  และบรรดาบาวผูศรัทธา ทั้งยัง

นําไปสูการลงโทษของอัลลอฮ ฺมันสรางความเสียหายตอศาสนา 

สติปญญามารยาท  และอุปนิสัยพื้นฐานของผู เสพ  ทําลาย

ความรูสึกผิดชอบชั่วดีจนหลายคนกลายเปนคนบาเสียสติ 

กัญชายังทําใหผูเสพตกอยูในสภาพที่ตกตํ่าไรเกียรติ  ตลอดจน

ผลเสียอ่ืนๆ  ซึ่งถือวารายแรงย่ิงกวาเหลาเสียดวยซ้ํา  เพราะ

ผลเสียจากกัญชานั้นมีมากกวาผลเสียจากเหลา  จึงสมควรที่จะ

เขาขายสิ่งตองหาม  (หะรอม) อยางไมตองสงสัย บรรดามุสลิม
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เห็นพองตองกันวาสิ่งมึนเมาน้ันเปนสิ่งตองหาม  และผูใดที่

อนุมัติสิ่งดังกลาว  และกลาวอางวามันเปนที่อนุมัติ  จําเปน

จะตองขอใหเขากลับเนื้อกลับตัว  ถาเขากลับตัวก็ไมเปนไร แต

ถาไมก็จะตองถูกประหารชีวิตในโทษฐานที่ออกนอกศาสนาทั้งนี้

ไมตองละหมาดใหแกเขา  ไมฝงในสุสานที่ฝงศพของมุสลิม 

นอกจากน้ียังเห็นพองเปนเอกฉันทวาเหลาแมปริมาณเล็กนอยก็

ถือเปนสิ่งที่ตองหามเชนเดียวกัน  ดังปรากฏหลักฐานจากตัวบท

ตางๆ  ที่ชี้ชัดถึงการหามสุรา  และทุกๆ สิ่ง ท่ีทําใหมึนเมา” 

(หนังสืออัล-ฟะตาวา เลม 34 หนา 213 โดยยอ) 

นักกวีทานหนึ่งกลาววา: 

“จงบอกแดผูเสพกัญชาอยางโงเขลา   

  ทานใชชีวิตมัวเมาเสพมันและโสมม 

คาของคนนั้นด่ังพลอยแตทําไม 

ถึงขายไปดวยเศษหญา โอสหายเอย!” 

ก็อยสฺ บิน อาศิม กลาววา: 

“ฉันมองเห็นประโยชนของสุรา 
แตเห็นวามีขอเสียตอผูที่เคยสุขุม 
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ดังนั้นขอสาบานวาฉันจะไมด่ืมยามปกติ 
และไมริใชเปนยายามเจ็บปวย 

ฉันไมยอมเอาชีวิตไปแลกกับสิ่งนี้ 
และจะไมเรียกหามันยามเศราใจ 

แทจริงสุราสรางความอับอายแกผูด่ืม 

และนํามาซึ่งความเดือดรอนมากมาย” 

สวนโทษภัย  โศกนาฏกรรม  และเรื่องเศราที่ เกิดขึ้น

เพราะสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมานั้นก็เปนที่ทราบกันดีแลว  อีกทั้ง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยังหามการรักษาดวยสุรา

และสิ่งท่ีเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย  เพราะอัลลอฮฺไมทรงทําให

สิ่งที่รักษาเรามาจากสิ่งท่ีพระองคทรงหามแกเรา 

มีรายงานจากฏอริก  บิน  สุวัยดฺ  วาเขาไดถามทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เก่ียวกับสุรา  แลวทานหามเขา

หรือไมชอบท่ีจะใหเขาผลิตมัน  เขาจึงกลาววา  “แตฉันผลิตมัน

เพื่อการรักษา” ทานนบีกลาวตอบวา  

   ] ١٩٨٤ارقم اااه مسغم [  » َالَِكّنُه َداءٌ  ،ىِنُّه لَيَْس اَِدَااٍء  «
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ความวา “มันไมใชสิ่งรักษาโรคแตมันเปนโรคตางหาก” (บันทึก

โดย มุสลิม หมายเลขหะดีษ 1984) 

อับดุล อะซีซ บิน อบี เราะวาด  เลาวา  “ฉันไปหาชายคน

หน่ึงขณะที่เขาใกลจะสิ้นลม  มีผูพยายามใหเขากลาวชะฮาดะฮฺ

แตเขาก็ไมยอมกลาวแตกลับกลาววาเขาปฏิเสธตอคําชะฮาดะฮฺ

นั้น ฉันจึงถามขอมูลเก่ียวกับเขา และพบวาเขาเปนคนที่ติดสุรา” 

ขาพเจาขอจบดวยการเตือนถึงอมานะฮฺ  และความ

รับผิดชอบที่ ย่ิงใหญที่สงตรงถึงบิดามารดาและผูมีความ

รับผิดชอบท้ังหลาย  แทจริงฟตนะฮฺนี้ เ กิดขึ้นมากมายและ

แพรหลายแมกระทั่งในประเทศมุสลิมเอง  กระทั่งรัฐบาลและ

ประเทศตางๆ ตองจัดใหมีคลินิกและโรงพยาบาลเพื่อกรณีนี้เปน

การเฉพาะ 

ทั้งนี้เปนที่ชัดเจนวาสาเหตุสําคัญของการเขาไปยุง

เก่ียวกับยาเสพติดและสิ่งมึนเมาท้ังหลาย เกิดจากการละเลย

ของผูปกครองไมวาจะเปนบิดาหรือมารดา ในการดูแลบุตร

หลาน การอบรมเลี้ยงดูที่ขาดการเอาใจใส  และปลอยโอกาสให
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เขาไดมีเพื่อนที่ไมดีซึ่งคอยชักชวนในทางที่ชั่วชา  ดังนั้นจึงพึง

ระวังเรื่องดังกลาว และจงทําสิ่งที่เปนสาเหตุสูการรอดพน 

 

 االاد   ال العال�،
 .اجع�اصو ا  ا�غم   ناينا ،اد، ا  هل اصحبه 


