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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
27 ผลอันตรายของการซนิา 

 

ซินา หรือการผิดประเวณี ถือเปนการกระทําท่ีชั่วราย 

ลามก และเลวทรามอยางย่ิง อัลลอฮฺตรัสวา 
ْ  َوَ�  ﴿ ۖ  َ�ۡقَرُ�وا ٰ ََ � ِّ ُّهۥ لز َشةٗ  َ�نَ  َِ�  ]  ٣٢: ارساء[ ﴾ ٣ َسب�يٗ�  َوَسآءَ  َ�ٰح�

ความวา “และพวกเจาอยาเขาใกลการผิดประเวณี แทจริงมัน

เปนการลามกและทางอันชั่วชา” (อัล-อิสรออ : 32) 

 

และอัลลอฮฺไดตรัสวา  

�ينَ  ﴿ َّ �  َمعَ  يَۡدُعونَ  َ�  َول َّ َّ��  لَّۡفَس  َ�ۡقُتلُونَ  َوَ�  َءاَخرَ  ِ�َ�ًٰها ل ّرمَ  ل ََ  ُ َّ  ِ�ّ�   ل
ِق�  َُونَۚ   َوَ�   ب�ٱۡ�َ ّۡ ز�َك   َ�ۡفَعۡل   َمنوَ   َي َثاٗما  َيۡلقَ   َ�ٰ

َ
َعَذاُب   َ�ُ   ُيَ�َٰعۡف   ٦  � َۡ  َيۡومَ   ل

َۡق�َ�َٰمة�  ]  ٦٨-٦٧: الفاقان[ ﴾ ٦ ُمَهاًَا ��يهۦ� َوَ�ۡخُ�ۡ  ل

ความวา “และบรรดาผูท่ีไมวิงวอนขอพระเจาอ่ืนใดคูเคียง

กับอัลลอฮฺ และพวกเขาไมฆาชีวิตซึ่งอัลลอฮฺทรงหามไว เวนแต

เพื่อความยุติธรรม และพวกเขาจะไมผิดประเวณี และผูใด

กระทําเชนน้ัน พวกเขาจะไดพบกับความผิดอันมหันต การ
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ลงโทษในวันกิยามะฮฺจะถูกเพิ่มขึ้นเปนสองเทาสําหรับเขา และ

เขาจะอยูในนั้นอยางอัปยศ” (อัล-ฟุรกอน : 68-69) 

 

โองการขางตน อัลลอฮฺไดตรัสถึงความชั่วรายและเลว

ตางๆของการผิดประเวณี และการผิดประเวณีนั้นถือบาปอัน

มหันต และจําเปนตองลงโทษบุคคลที่ผิดประเวณีแตในการ

ลงโทษนั้น จําเปนท่ีจะตองมีพยานยืนยันถึงความผิดของผูผิด

ประเวณ ีอัลลอฮฺไดตรัสวา 

ا��َيةُ   ﴿ ّّ ا��   لز ّّ واْ   َولز ُ ��ۡ�   ّ دٖ   ُُ �َ ةٖ�   م�اْئَةَ   ِم�ۡنُهَما  َ�ٰ ُخۡذُ�م  َوَ�   َجۡ�َ
ۡ
َفةٞ   ب�ه�َما  تَأ

ۡ
 َرأ

�  د�ين�  ��  َّ �  تُۡؤم�ُنونَ  ُكنُتمۡ  ِ�ن ل َّ �ٱ ر��   َولۡ�َۡوم�  ب َۡيَۡشَهدۡ   ل�خ� �َفةٞ   َعَذاَ�ُهَما  َو  ِم�نَ   َطآ�
 ]  ٢: الور[ ﴾ ٢ لزُۡمۡؤم�ن��َ 

ความวา “หญิงมีชูและชายมีชู พวกเจาจงโบยแตละคนในสอง

คนนั้นคนละหนึ่งรอยที และอยาใหความสงสารยับย้ังการ

กระทําของพวกเจาตอคนท้ังสองน้ันในบัญญัติของอัลลอฮฺเปน

อันขาด หากพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก และจงให

กลุมหนึ่งของบรรดาผูศรัทธาเปนพยานในการลงโทษเขาทั้ง

สอง” (อัน-นูรฺ : 2) 
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บรรดาอุละมาอไดอธิบายโองการนี้วา “บทลงโทษนี้เปน

การลงโทษสําหรับผูท่ีผิดประเวณี ท่ียังมิไดแตงงาน และหากวา

ผูผิดประเวณีแตงงานแลว บทลงโทษของมัน คือ การถูกขวาง

กอนหินจนเสียชีวิตนั้นเอง” 

หะดีษบทหน่ึง ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา “ผูท่ีผิดประเวณี จะไมผิดประเวณี(หากวา)

ขณะท่ีเขาอยูในสภาพที่เปนผูศรัทธา” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

และทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาวอีกวา “ผูใดผิดประเวณี หรือด่ืมสุรา อัลลอฮฺ ก็จะทรงเอา

ความศรัทธาออกจากตัวของเขา เสมือนการนําเครื่องประดับ

แตงกายออกจากศีรษะ” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-หากิม) 

และการผิดประเวณีท่ีรายแรงที่สุด คือ การผิดประเวณี

กับบุคคลที่ศาสนาไมอนุญาตใหแตงงาน เชน พอ แม พี่ นอง 

เปนตน ซึ่งทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา “ผูใดผิดประเวณีกับมะหร็อม(บุคคลที่ศาสนาไม

อนุญาติใหแตงงาน) ก็จงประหารเขาเสีย” (หะดีษเศาะฮีหฺ 

บันทึกโดยอัล-หากิม) 
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สวนหนึ่งจากผลอันตรายของการผิดประเวณี มีดังนี้  

1. การผิดประเวณีทําใหศาสนาของบุคคลหน่ึงไม

สมบูรณ  

2. การผิดประเวณีทําใหไมรูสึกตระหนักถึงการมี

อุปนิสัยดีที่ 

3. การผิดประเวณีทําใหเสียเกียรติและศักด์ิศรีของตน 

4. การผิดประเวณีทําใหความหวงใยระหวางกันลด

นอยลง 

5. การผิดประ เวณีจะนํ าม าซึ่ ง ความโกรธ กริ้ ว

จากอัลลอฮฺ 

6. การผิดประเวณีทําใหใบหนาไมมีรัศมี 

7. การผิดประเวณีทําใหหัวใจมืดบอดและไมมีแสง

สวางในจิตใจ 

8. การผิดประเวณีจะนํามาซึ่งความยากจนอยาง

ตอเนื่อง 

9. การผิดประเวณีทําใหสูญเสียความบริสุทธิ์ และทํา

ใหตกตํ่าในสายตาของอัลลอฮฺ และสายตาของ

มนุษย 



 

7 

10. การผิดประเวณีทําใหคุณลักษณะท่ีดีตางๆ หายไป 

ไมวาจะเปนความดีงาม ความยุติธรรม มีความ

รับผิดชอบ และอ่ืนๆ และทําใหมีคุณลักษณะที่ไมดี

ตางๆ เชน คนชั่ว ผูบอนทําลาย และผูผิดประเวณี 

เปนตน 

11. บุคคลที่ผิดประเวณี เขาไดนําตัวของเขาไปยังการ

ลงโทษแหงขุมนรก ซึ่งดานบนของมันนั้นคับแคบ 

และดานลางของมันกวาง ซึ่งสถานแหงนั้น ทานนบี 

ศ็ อ ล ลั ล ล อ ฮุ อ ะ ลั ย ฮิ ว ะ สั ล ลั ม  ไ ด ยื น ยั น ถึ ง

บทลงโทษอันเจ็บแสบสําหรับผูผิดประเวณี (อาง

จากหะดีษในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย) 

12. การผิดประเวณีทําใหเสียชื่อเสียงในดานดี และถูก

ทดแทนชื่อเสียงในดานชั่ว (อัล-เคาะบีษฺ - الدمث) 
ซึ่งชื่อน้ีเปนชื่อหน่ึงท่ีอัลลอฮฺทรงกลาวถึง ผูผิด

ประเวณ ี

13. อัลลอฮฺจะทรงใหหัวใจของผูผิดประเวณีมีความ

กังวลไมเปนสุข  
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14. การผิดประเวณีทําใหสูญเสียอํานาจและความ

ไววางใจ จากครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง และ

บุคคลอ่ืนๆ 

15. การผิดประเวณี ทําใหมนุษยมองวาเปนผูบอน

ทําลาย และไมไววางใจใหผูผิดประเวณีเปนคน

ดูแล ลูกและภรรยา 

16. อัลลอฮฺจะทรงใหหัวใจของผูผิดประเวณีรูสึกคับ

แคบและไมสบายใจ 

17. ผูผิดประเวณีสูญเสียโอกาสของการลิ้มรสความ

เมตตาอันย่ิงใหญของอัลลอฮฺ นั่นคือ การไดรับ

ความสุขกับนางสวรรคในสวนสวรรคของอัลลอฮฺ 

18. ผูผิดประเวณี ไดเนรคุณตอผูมีพระคุณ ทําลาย

เครือญาติ ทําการงานที่ตองหาม ไมใหความ

ยุติธรรมตอบุคคลอ่ืน และอาจสูญเสียภรรยาและ

ลูก  

19. การผิดประเวณี ลอมรอบไปดวยความชั่วตางๆ 

เพราะการกระทําท่ีชั่วรายนี้ จะไมเกิดหากยังไมได

ทําความชั่วอ่ืนๆ กอน เชน การด่ืมสุรา การอยู
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ดวยกันสองตอสอง เปนตน และการกระทําเหลานี้

จะนํามาซึ่งความชั่วรายทั้งโลกน้ีและโลกหนา 

20. การผิดประเวณี เปนการกระทําผิดท่ีมีโทษรายแรง

อยางย่ิง และจําเปนท่ีจะตองมีพยานยืนยัน ซึ่ง

บทลงโทษของมัน คือ สําหรับผู ท่ียังไมแตงงาน

จะตองถูกเฆี่ยน 100 ครั้ง และสําหรับผูที่แตงงาน

แลว จะตองประหารดวยการขวางกอนหินจน

เสียชีวิต 

21. การผิดประเวณีทําใหวงศตระกูล เสียชื่อเสียง 

22. การผิดประเวณีทําใหสูญเสียคาความเปนมนุษย 

และคาของตน 

23. การผิดประเวณีจะนํามาซึ่งโรคตางๆ ที่รุนแรง และ

การผิดประเวณีจะเปนการเหตุในการแพรเชื้อของ

โรค ทําใหเชื้อโรคขยายในวงกวาง 

24. การผิดประเวณี อาจเปนตัวอยางที่ไมดีใหแกคนใน

ครอบครัวปฏิบัติตาม ดังคําคมที่วา   َتِدْ� ُ   َكَما 

อะไรก็ตามที่เจากอ เจาก็จะไดรับมา“    ُتَدانُ 

เหมือนที่กอน้ัน” 
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25. การผิดประเวณี  ทําใหความดีงามที่ ไดทํามา

เสียหาย และทําใหลมละลายในวันแหงการตัดสิน 

26. ในวันแหงการตัดสิน ผูท่ีผิดประเวณีจะไปหาสามี

ของผูหญิงที่เขาไดผิดประเวณี และจะตองใหความ

ดีตางๆ ท่ีผูผิดประเวณีไดทํามา แกสามีของผูหญิง

ที่เขาไดผิดประเวณี จนกระท่ังเหลือความดีเพียง

นอยนิดแกเขา 

27. สวนตางๆ ของรางกาย เชน มือ แขนขา ผิวหนัง ตา 

และลิ้น เปนตน จะเปนพยานในการผิดประเวณี

ของเขา ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา  

نَُتُهمۡ   َعلَۡيه�مۡ   �َۡشَهدُ   َيۡومَ   ﴿ زۡس�
َ
يه�مۡ   � ۡيد�

َ
ۡرُجلُُهم  َو�

َ
َُ   ب�َما  َوأ  ﴾  ٢  َ�ۡعَملُونَ   واْ َ�

 ]  ٢٤: الور[
ความวา “วันที่ลิ้นของพวกเขา และมือของพวกเขา และเทาของ

พวกเขา จะเปนพยานปรักปรําพวกเขา ตามที่พวกเขาไดกระทํา

ไว” (อัน-นูรฺ : 24) 

   

นี่เปนเพียงสวนหน่ึงจากผลอันตรายตางๆ จากการผิด

ประเวณี ดังนั้นจงหางไกลจากการผิดประเวณีเถิด เพราะแทจริง
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มันเปนการกระทํา ท่ีชั่ วร ายอยางมาก และบุคคลใดที่มี

ความสามารถในการที่จะแตงงาน ก็จงแตงงานเถิด เพราะการ

แตงงานนั้น จะเปนเกราะปองกันการผิดประเวณี และบุคคลใด

ที่ไมมีความสามารถก็จงถือศีลอดเถิด เพราะมันจะชวยระงับ

ความใคร... 

 

แปลและเรียบเรียงโดย มูฮําหมัดกามัล อัลฟจรีย 

(จากหนังสือ “ الغقم  الا�م  خطا ”) 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=47&id=2874 


