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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทลงโทษของการใสรายวาผิดประเวณี 
 

อัลเกาะซัฟ  คือ  การกลาวหาผูอ่ืนวาทําผิดประเวณี (ซินา) หรือรวมประเวณีทางทวาร
หนัก  (ลิวาฏ)  หรือไมยอมรับเด็กในครรภ เปนเหตุใหตองลงโทษ 

 
วิทยปญญาในการกําหนดโทษการใสราย 

อิสลามสงเสริมใหมีการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศและสั่งใชใหยับยั้งจากชื่อเสียงของบรรดาผู
บริสุทธิ์ทั้งหลาย  และหามละเมิดศักดิ์ศรีของผูอ่ืนโดยไมชอบธรรม  เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งชื่อเสียง
และปกปองจากความมัวหมอง  และมีบางคนกลาที่จะกลาวหาใสรายและทําใหชื่อเสียงผูอ่ืนเสื่อม
เสีย ดวยเจตนาที่แตกตางกัน  และเนื่องจากเจตนาเปนสิ่งที่เรนลับดังนั้นผูที่ใสรายจะตองนําพยาน
มายืนยันจํานวน 4 คน  หากวาเขาไมทําเชนนั้นผูที่ใสรายก็จะไดรับการลงโทษโดยการโบยตี 80 
คร้ัง 
 
บทบัญญัติวาดวยการใสราย 

การใสรายปายสีผูอ่ืนวาทําผิดประเวณีเปนสิ่งตองหามและเปนบาปใหญ  อัลลอฮฺได
กําหนดใหผูที่ใสรายมีโทษสถานหนักทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

1. อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

I| } ~ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n o p   H ]٤/اجور[ 

ความหมาย  “และบรรดาผูที่ใสรายตอบรรดาหญิงบริสุทธิ์แลวพวกเขาไมไดนํา
พยานสี่คนมา พวกเจาจงโบยพวกเขาจํานวนแปดสิบคร้ัง  และพวกเจาอยารับ
การเปนพยานของพวกเขาเปนอันขาด  ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูฝาฝน”  
(อันนูร / 4) 

 
2. อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

If g h i j k l m n o p 
q r sH  ]٢٣/اجور[ 

ความหมาย  “แทจริงบรรดาผูที่ใสรายตอบรรดาหญิงบริสุทธิ์ หญิงที่ไมรูเร่ือง
อันใด หญิงผูศรัทธา พวกเขาจะถูกสาปแชงทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ  
และสําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางมหันต”  (อันนูร / 23) 
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بْعَ  اْجتَنِبُوا«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن عنه اهللا ر هريرة أ عن  السَّ

؟ َوَما اهللا، رَُسوَل  يَا: قَالُوا» الُمْوبَِقاِت  ْكُ «: قَاَل  ُهنَّ ْحُر، بِاهللا، الرشِّ  َوالسِّ
مَ  الَّيِت  اجَّْفِس  َوَقتُْل  ، إال اهللا َحرَّ ْكُل  بِاحلَقِّ

َ
َبا، َوأ ْكُل  الرِّ

َ
َتِيِم، َمالِ  َوأ  ا

 ِّ َو  متفق  .»الَغافِالِت  الُمْؤِمنَاِت  الُمـْحَصنَاِت  َوقَْذُف  الزَّْحِف، يَومَ  َواحكَّ
 عليه

3. ความหมาย  จากอบีฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ แทจริงทานรอสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  “พวกทานทั้งหลายจงหลีกหางจากสิ่งที่
ทําใหพินาศ ๗ ประการ  พวกเขากลาววา  ส่ิงเหลานั้นคืออะไรบาง?  ทาน
กลาววา  การตั้งภาคีตออัลลอฮฺ  การทําไสยศาสตร  การฆาชีวิตผูอ่ืนที่อัลลอฮฺ
หามฆานอกจากดวยสิทธิ์ที่ชอบธรรม  การกินดอกเบี้ย  การกินทรัพยสินเด็ก
กําพรา   การหนีจากการประจัญบาน  และการใสรายหญิงผูศรัทธาที่บริสุทธิ์
วาผิดประเวณี”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 2766 สํานวนหะดีษ
เปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 89) 

 
โทษของการใสราย  คือ  การเฆี่ยนจํานวน 80 คร้ังสําหรับผูเปนไท  และสําหรับผูเปนทาสจํานวน 
40 คร้ัง 
 
สํานวนการใสราย   
 1.  การกลาวใสรายอยางชัดเจน  เชน  การกลาววาโอผูที่ทําผิดประเวณี (ซินา) โอผูที่รัก
รวมเพศ  โอผูที่ทําชั่ว  และอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน 

2.  พูดเปรียบเทียบโดยมีนัยยะ  การกลาวอาจตีความไดวาเปนการใสรายหรือเปนอยาง
อ่ืน เชน  กลาววาโอลามก  โอคนทําผิด  และอื่นๆ  ดังนั้นหากเขากลาวโดยเจตนาถึงวาทําผิด
ประเวณีจะถูกลงโทษ  และหากไมไดเจตนาถึงการผิดประเวณีจะไมถูกลงโทษแตถูกตักเตือน 
 
เงื่อนไขที่จําเปนตองลงโทษกรณีการใสราย 

การกลาวใสรายมีเงื่อนไขจําเปนตองลงโทษดังตอไปนี้ 
  1.  ผูกลาวหาจะตองเปนผูบรรลุศาสนภาวะ  ไมถูกบังคับ  ไมใชเปนบุตรของผูถูกกลาวหา 

2.  ผูถูกกลาวหาจะตองเปนมุสลิม  บรรลุศาสนภาวะ  เปนอิสรชน  มีความบริสุทธิ์  ถูก
กลาวหาวาผิดประเวณี 

3.  ผูถูกกลาวเรียกรองใหมีการลงโทษ 
4.  การกลาวหาทําผิดประเวณีจําเปนตองลงโทษ  หากการกลาวหาไมมีหลักฐานมายืนยัน 
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การยืนยันตอโทษของการใสราย 

จะมีการลงโทษเมื่อผูกลาวใสรายยอมรับสารภาพ  หรือมีพยานผูชายที่มีความเที่ยงธรรม 
2 คน มายืนยันถึงการใสรายของเขา 

 
โทษการใสรายจะตกไป 

โทษของการใสรายจะตกไปเมื่อผูถูกกลาวหายอมรับ  หรือมีพยานมายืนยันถึงการผิด
ประเวณี  หรือการที่สามีกลาวหาภรรยาและนางก็ไมไดกระทํา 

 
สิ่งที่ตามมาจากการลงโทษการใสราย  

  เมื่อมีการยืนยันถึงโทษของการใสรายสิ่งที่ตามมาก็คือ  การเฆี่ยนตี  และผูกลาวหาจะไม
ถูกรับเปนพยานเวนแตหลังจากเขาสารภาพผิด  และคําชี้ขาดถือวาเขากระทําความผิดจนกวาเขา
จะสารภาพผิด 

เมื่อใสรายผูอ่ืนซึ่งเขามิไดทําซีนาหรือลิวาฎในขณะที่เขากลาวเท็จ  แทจริงแลวเขาไดทําสิ่ง
ที่ตองหามและการที่เขาใสรายจะไมถูกลงโทษ  แตเขาจะถูกอบรมตักเตือนตามที่อิมาม (ผูนํา) เห็น
วาสมควร 

ตัวอยางการใสรายที่ไมใชการซีนา  เชน  การกลาววาเปนกาฟร  มุนาฟก  เสพของมึนเมา  
ลักขโมย  คดโกง  และเรื่องอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้  

 
ลักษณะการเตาบะฮฺ (การสารภาพผิด) ของผูใสราย 

การสารภาพผิดจะเกิดขึ้นโดยการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ  โศกเศราเสียใจ  มีความตั้งใจ
อยางแนวแนวาจะไมกลับไปปฏิบัติอีก  และบอกกับตัวเองวาสิ่งที่กลาวหานั้นเปนความเท็จ 
 


