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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การบนบาน 
 

  การบนบาน  หมายถงึ  การที่บุคคลผูบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะ  สมัครใจ  ได
บังคับตัวเองตอส่ิงหนึ่งสิง่ใดซึ่งมิใชเปนสิ่งจําเปนของบทบัญญัติ  โดยการกลาวดวยวาจาที่บงชี้ถงึ
เร่ืองนัน้ 
 
บทบัญญัติวาดวยการบนบาน 

การบนบานเปนสิ่งที่ถูกบัญญัติในสิทธิของผูที่รูตัววามีความสามารถที่จะกระทําตามที่บน
บานไวได 

และการบนบานจะเปนเรื่องนาตําหนิ (มักรูฮฺ)  ตอบุคคลที่รูตัววาไมสามารถจะกระทํา
ตามที่บนบานไวได 
 ดังนั้นการบนบานไมเปนเรื่องที่นาสรรเสริญ  และบางครั้งอาจมีอุปสรรคในการที่จะกระทํา
ตามคําบนบาน  ดังนั้นมันจะติดตามมาดวยความผิดหรือเปนบาป  ผูบนบานเปนผูที่วางเงื่อนไขไว
กับอัลลอฮฺโดยที่เขาจะทดแทนตามสิ่งที่บนบานเอาไวหากวาเขาไดรับตามความตองการ  และหาก
เขาไมไดรับตามความตองการเขาก็จะไมกระทํา  และอัลลอฮฺเปนผูทรงรํ่ารวย เ พียงพอจากปวง
บาวและการเคารพภักดีของพวกเขา 
 
บทบัญญัติวาดวยการบนบานตอสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 

การบนบานเปนการเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ชนิดหนึ่ง ไมอนุญาตใหบนบานตอส่ิงอื่น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ  เพราะวาเปนการใหความยิ่งใหญกับผูที่ถูกบนบานและแสดงถึงความ
ใกลชิดตอพระองค  ดังนั้นผูใดที่บนบานตอส่ิงอื่น  อาทิเชน  กุโบร  มะลาอิกะฮฺ  นบี  หรือวะลียฺ  
แนแทเขาไดต้ังภาคีตออัลลอฮฺเปนชิริกใหญ  และการบนบานก็ถือวาเปนโมฆะไมจําเปนตองรักษา
คําบนบาน 

 
บุคคลที่ถือวาการบนบานของเขานั้นถูกตอง   

การบนบานจะไมนับวาเปนสิ่งถูกตองสมบูรณนอกจากตองมาจากคนที่บรรลุศาสนภาวะ  
มีสติสัมปชัญญะ  สมัครใจ  เปนมุสลิม  หรือเปนผูปฏิเสธ 

 
ประเภทของการบนบาน 

การบนบานแบงออกเปน 6 ประเภท  ดังตอไปนี้ 
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1.  การบนบานโดยทั่วไป  เชน  เขากลาววา  ฉันขอบนบานหากฉันไดกระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้  
และเขาก็ไดกระทํา  ดังนั้นจําเปนที่เขาตองจายคาชดเชย (กัฟฟาเราะฮฺ) 

 
2.  การบนบานโดยโกรธเคืองหรือดวยความโกรธ  หมายถึง  การบนบานที่เกี่ยวโยงกับ

เงื่อนไขมีเจตนาวาจะไมกระทํา  แบกมัน  รับรอง  หรือใสราย  เชน  เขากลาววา  หากฉันพูดกับ
ทานจําเปนที่ฉันจะตองทําหัจญ  ฉะนั้นใหเขาเลือกระหวางที่จะกระทําตามคําบนบานหรือจะ
จายกัฟฟาเราะฮฺ   

 
3.  การบนบานในการกระทําสิ่งที่อนุญาต (มุบาหฺ) เชน  เขาบนบานวาจะใสเสื้อผา  หรือข่ี

สัตว(พาหนะ)  หรือทํานองเดียวกันนี้  ฉะนั้นใหเขาเลือกระหวางที่จะกระทําหรือจะจายกัฟฟา
เราะฮฺ     

 
4.  การบนบานในสิ่งที่นารังเกียจ (มักรูฮฺ)  เชน  บนบานเกี่ยวกับการหยาราง  หรือทํานอง

เดียวกันนี้  ดังนั้นสงเสริมใหจายกัฟฟาเราะฮฺและอยาไดกระทําตามที่เขาบนบานเอาไว   
 
5.  การบนบานในการกระทําการฝาฝน  เชน  บนบานวาจะฆาคน  จะดื่มสุรา  จะทําผิด

ประเวณี (ซีนา)  จะถือศีลอดในวันอีด  การบนบานในลักษณะนี้ถือวาไมถูกตองและเปนที่ตองหาม
ที่จะไปกระทํา  จําเปนที่เขาจะตองจายกัฟฟาเราะฮฺ  เนื่องจากทานนบี อะลัยฮิศศอลาตุวัสลาม 
กลาววา 

اَرتُـ َمْعِصيٍَة، يِف  نَْذرَ  ال« اَرةُ  هُ َوَكفَّ  »يَـِمنيٍ  َكفَّ
ความหมาย:  “ไมมีการบนบานในสิ่งที่เปนการฝาฝน  และการไถถอน
มันก็คือการไถถอนการสาบาน” (บันทึกโดยอบูดาวุด หมายเลขหะดีษ 
3290 และอัตติรมิซียฺ หมายเลขหะดีษ 1524) 
 

6.  การบนบานในเรื่องที่เปนการภักดีตออัลลอฮฺ  ไมวาเปนการบนบานโดยทั่วไป  เชน  
จะทําละหมาด  ถือศีลอด  ฮัจญ  อุมเราะฮฺ  เอี๊ยะติกาฟ  ฯลฯ  โดยมีเจตนาแสดงถึงการใกลชิด
ตออัลลอฮฺ  การบนบานในทํานองนี้จําเปนตองปฏิบัติใหสมบูรณ 

 
หรือการบนบานที่เกี่ยวโยงกับเงื่อนไข  เชน  เขากลาววา หากอัลลอฮฺใหฉันหายปวยหรือ  

หากอัลลอฮฺใหฉันไดรับกําไรจากทรัพยสิน  เพื่ออัลลอฮฺแลวฉันจะบริจาคหรือฉันจะถือศีลอด  หรือ
ทํานองเดียวกันนี้  ดังนั้นเมื่อเมื่อมีเงื่อนไขครบตามที่ไดบนบานไวจําเปนที่เขาตองปฏิบัติให
สมบูรณ  เพราะการปฏิบัติตามคําบนบานใหสมบูรณถือวาเปนอิบาดะฮฺจําเปนที่ตองปฏิบัติ  
และอัลลอฮฺไดยกยองสรรเสริญบรรดาผูศรัทธาที่พวกเขารักษาการบนบานใหครบถวนสมบูรณ 



3 
 

1.  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

IP  O  N  M  L  K  J  IH ]٧/اإلنسان[.  
ความหมาย:  “พวกเขาปฏิบัติตามคําสาบานและกลัวตอวันหนึ่งที่ความ
ชั่วรายของมันจะกระจายไปทั่ว”  (อัลอินซาน : 7) 
 

2.  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

IL K J I H G F E D C B A  H
 . ]٢٧٠/اكقرة[

ความหมาย :  “และสิ่งบริจาคใดก็ตามที่พวกสูเจาไดบริจาคไป  หรือ
การบนบานใดก็ตามที่พวกสูเจาไดบนบานไวนั้น  แทจริงอัลลอฮฺทรง
รอบรูดีและสําหรับบรรดาผูอธรรมยอมไมมีผูใหการชวยเหลือ”  (อัลบะ
เกาะเราะฮฺ  : 270) 
 
3.  จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา 

نْ  نََذرَ  َمنْ «
َ
نْ  نََذرَ  نْ َومَ  فَلْيُِطْعُه، اهللا يُِطيعَ  أ

َ
 .»يَـْعِصهِ  فَال يَـْعِصيَـهُ  أ

 ความวา :  “ผูใดไดบนบานวาจะภักดีตออัลลอฮฺดังนั้นเขาก็จงภักดีตอ
พระองค  ผูใดไดบนบานวาจะฝาฝนตออัลลอฮฺดังนั้นเขาอยาไดฝาฝน
ตอพระองค”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6696) 
 
ผูที่ไดบนบานในเรื่องจะภักดีตออัลลอฮฺและเขาไดเสียชีวิตกอนที่ไดกระทํา  จงใหทายาท

ของเขาเปนผูที่กระทําแทน 
 

บทบัญญัติวาดวยผูที่ออนแอไมสามารถทําตามที่บนบานได 
ผูที่ไดบนบานในเรื่องจะภักดีตออัลลอฮฺภายหลังเขาไมสามารถที่ปฏิบัติตามที่บนบานได  

ดังนั้นใหเขาจายกัฟฟาเราะฮฺของการสาบาน  และเปนเรื่องที่นาตําหนิแกเขาที่จะไปบนบาน  
เนื่องจากคํากลาวของอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา 

: وقـال اجــذر عن ملسو هيلع هللا ىلص اجيب نىه: عنهما اهللا ر عمـر ابن لقـول
هُ «  . »اَكـِخيــلِ  ِمـنَ  بِـهِ  يُْستَـْخـَرجُ  َولَِكنَّـهُ  َشيْئاً  يَـُردُّ  ال إنَـّ

ความหมาย  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามการบนบาน  
โดยกลาววา  “แทจริงมัน (การบนบาน) ไมไดใหสิ่งใดแตทวามันถูกเอา
ออกมาจากผูตระหนี่” (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6693  สํานวน
หะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1639)  
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บทบัญญัติวดวยการบนบานในสิ่งที่เปนความยากลําบาก 
การบนบานในสิ่งที่เปนความลําบากแกปวงบาวไมวาจะเปนการปฏิบัติหรือการเคารพ

ภักดีถือวาเปนมักรูฮฺ (นารังเกียจ)  ฉะนั้นผูใดไดบนบานในสิ่งที่เขาไมมีความสามารถหรือจะ
ติดตามมันซึ่งเปนความลําบากอยางมาก  เชน  บนบานวาจะละหมาดทั้งคืน  หรือถือศีลอดทุกวัน  
หรือบริจาคทรัพยทั้งหมด  หรือจะไปทําหัจญ อุมเราะฮฺโดยการเดินเทา  ไมจําเปนที่เขาตองทําตาม
การบนบานอันนี้ใหสมบรูณ  และใหเขาจายกัฟฟาเราะฮฺ 

 
ผูที่รับการบนบาน 

ที่รับการบนบานที่เปนการเคารพภักดีนั้นขึ้นกับการตั้งเจตนาของผูบนบานตามขอบเขต
ของบทบัญญัติ  หากเขาบนบานวาจะแจกเนื้อหรือส่ิงอื่นใหกับคนยากจน  ดังนั้นไมเปนที่อนุญาต
ใหเขากินและหากเขาตั้งใจในการบนบานวาใหกับสมาชิกในครอบครัว  เพื่อนฝูง  หรือเครือญาติ
ของเขา กรณีนี้เปนที่อนุญาตแกเขาใหรับประทานไดเหมือนกับพวกเขา 

 
บทบัญญัติวาดวยผูที่บนบานการภักดีรวมกับการฝาฝน 

ผูใดไดบนบานจะทําการภักดีรวมกับการฝาฝน  จําเปนตอเขาใหกระทําสิ่งที่เปนการภักดี
และใหละทิ้งสิ่งที่เปนการฝาฝน 

จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา กลาววา 
أبو إرسائيل : فقالوافسأل عنه  ،خيطب إذا هو برجل قائم ملسو هيلع هللا ىلصبينا اجيب 

 اجيب فقال .نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستظل، وال يتلكم، ويصوم
ْم، ُمْرهُ «: ملسو هيلع هللا ىلص ، فَلْيَتَـلَكَـّ َـْقُعْد، َولْيَْستَِظلَّ ْ ُِتـمَّ  َو ْ  . »َصْوَمهُ  َو

ความหมาย:  ขณะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กําลังกลาว
เทศนาอยูนั้น บังเอิญมีชายคนหนึ่งยืนขึ้น  ทานนบีถามวาเขาคือใคร  
พวกเขาตอบวา เขาคืออบูอิสรออีลผูไดบนบานวาจะยืนโดยจะไมนั่ง จะ
ไมอยูในที่รม จะไมพูดจา และจะถือศีลอด ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  “จงใชใหเขาพูดและใหเขามาที่รม ใหนั่ง
และในถือศีลอดตอใหสมบูรณ”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 
6704) 

 
บทบัญญัติวาดวยผูบนบานวาจะถือศีลอดแตแลวไปตรงกับวันอีด 

ไมเปนที่อนุญาตใหผูใดถือศีลอดตรงกับวันอีดทั้งสอง  และผูใดที่บนบานเชนนั้นก็ใหเขา
จายกัฟฟาเราะฮฺจากการบนบานของเขา 

จากซิยาด บิน ุบัยรฺ กลาววา   
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 ثُالثَاءَ  يَْومِ  لُكَّ  أُصومَ  أنْ  نََذرُْت : َفَقاَل  رَُجٌل  فََسألَـهُ  ُقَمـَر، ابِْن  َمعَ  ُكنُْت 
َْومَ  َهَذا فََواَفْقُت  ِعْشُت، َما أْربَِعاءَ  أوْ   اهللا أَمـرَ : َفَقاَل  اجَّْحِر، يَْومَ  ا

 ال ِمثْلَـُه، َفَقاَل  َعلَيْـِه، فَأَخدَ  اجَّْحِر، يَْومَ  ومَ نَُص  أنْ  َونُـِهينَا اجَّْذِر، بَِوفَاءِ 
 . َعلَيْـهِ  يَِزيدُ 

ความหมาย ฉันเคยอยูพรอมกับอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา แลว
ชายคนหนึ่งไดถามเขาวา  ฉันไดบนบานวาจะถือศีลอดทุกวันอังคาร
และวันพุธตราบใดที่ฉันมีชีวิตอยู  และแลววันนั้นตรงกับวันอีดิลอัฎฮา 
ดังนั้นเขากลาววา อัลลอฮฺไดใชใหทําสิ่งที่บนบานใหสมบรูณ และพวก
เราถูกหามการถือศีลอดในวันอีดิลอัฎฮา แลวก็กลาวเชนนั้นอีกทีโดย
ไมเพิ่มเติมเรื่องใด” (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6706  สํานวน
หะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1139) 

 
 
 


