
 

 
 

 
การฟองรองและการแสดงหลักฐาน 

خوى واكينات﴿  ﴾ا
[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 
 
 
 

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวยัญิรีย 
 
 
 
 

แปลโดย : ยูซุฟ อบูบักรฺ 
ผูตรวจทาน : อัสรัน นิยมเดชา 

ที่มา : หนังสอืมุคตะศ็อร อัลฟกฮิล อิสลามีย 
 

 
2010 ‐ 1431 

 
 

 

 



 

 

 

 

  
  

خوى واكينات﴿  ﴾ا
 » احكايالندية باللغة« 

  

  
  الشيخ حممد بن إبراهيم احكوجيري

  
  
  
  

 يوسف  أبو بكر: ترمجة
  عرصان إبراهيم: مراجعة

  كتاب خمترص الفقه اإلساليم: صدرامل

  

  
2010 ‐ 1431  

 
 



1 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การฟองรองและการแสดงหลักฐาน 
 

การฟองรอง  (อัดดะอฺวา)  หมายถึง  การที่บุคคลไดอางสิทธิแหงตนซึ่งอยูภายใตการ
ครอบครองของผูอ่ืน 

โจทก  (อัลมุดดะอียฺ)  หมายถึง  ผูทวงถามสิทธิและเมื่อเขานิ่งเฉยไมมีการรองขอก็จะถูก
ปลอยไป 

จําเลย  (อัลมุดดะอา อะลัยฮิ)  หมายถึง  ผูถูกรองขอสิทธิคืนและแมเขานิ่งเฉยก็จะไมถูก
ปลอย 

 
องคประกอบของการฟองรอง 

องคประกอบของการฟองรองมี 3 ประการดังนี้  โจทก (ผูฟองรอง)  จําเลย (ผูถูกฟองรอง)  
และเรื่องที่ฟองรอง 

 
หลักฐาน  คือ  ทุกสิ่งทุกอยางที่ยืนยันเพื่อแสดงถึงสิทธิอันไดแกพยานตางๆ  คําสาบาน  

ปจจัยแวดลอม  หรือส่ิงอื่นๆ 
 

เงื่อนไขของการฟองรองที่ถูกตองสมบูรณ 
การฟองรองจะไมนับวาถูกตองสมบูรณนอกจากตองเปนการฟองรองที่มีความละเอียด

ชัดเจน  อิสระ  เนื่องจากการตัดสินเปนผลมาจากความชัดเจนและตองรูถึงเนื้อหาสาระของการ
ฟองรองและผูฟองรองนั้นมีเจตจํานงคอยางชัดเจนที่จะฟองรอง  และเนื้อสาระที่จะฟองรองนั้น
จะตองถึงวาระหากในกรณีที่เปนหนี้สิน 

 
ลักษณะของหลักฐาน 

1.  บางครั้งพยานจะประกอบดวยผูชายสองคน  บางครั้งผูชายหนึ่งคนและผูหญิงสองคน  
บางครั้งมีพยานสี่คน  บางครั้งมีสามคน  และบางครั้งมีพยานหนึ่งคนพรอมกับการกลาวคําสาบาน  
ดังที่จะกลาวในบทตอไปอินชาอัลลอฮฺ   

2.  มีเงื่อนไขวาพยานจะตองมีความอะดาละฮฺบัยยินะฮฺ  (เปนมุสลิม  มีสติสัมปชัญญะ  
บรรลุศาสนภาวะ  ไมกระทําความผิด)  และผูพิพากษาจะตัดสินไปตามพยาน  หากผูพิพากษารูวา
ไมเปนอยางนั้นก็ไมเปนที่อนุญาตใหเขาตัดสินตามนั้น  และสําหรับพยานที่ไมรูถึงความอะดาละฮฺ
ของเขาก็ใหสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวเขา  และหากคูกรณีกลาวหาวาพยานโกหกก็ใหเขาหา
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หลักฐานมายืนยันและใหพิจารณาสามครั้ง  หากเขาไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันไดก็ให
ดําเนินการตัดสินไปตามนั้น 

 
บุคคลที่ตองสงสัย (ถูกกลาวหา) มี 3 ประเภท 

1.  กลุมบุคคลเปนที่ยอมรับกันวามีความเครงครัดตอศาสนาและเกรงกลัวตออัลลอฮฺ  ไม
เขาขายบุคคลที่ตองสงสัย  ในกรณีนี้ไมตองกักขัง  หรือโบยตี และผูที่กลาวหาเขาจะตองถูกลงโทษ   

2.  ผูตองสงสัยไมเปนที่รูจักถึงสถานภาพของเขาวาเปนคนดีหรือคนชั่ว  ในกรณีนี้ใหกักขัง
จนกระทั่งไดรูจักถึงสถานภาพของเขา  เพื่อเปนการปกปองสิทธิดานตางๆ 

3.  บุคคลเปนที่ทราบกันดีวาเปนอาชญากรเขาขายเปนผูตองสงสัย  บุคคลนี้รายแรงกวา
กลุมที่สอง  ในกรณีนี้ใหทดสอบโดยการโบยและกักขังจนกระทั่งยอมรับ  เพื่อเปนการปกปองรักษา
สิทธิทางดานตางๆ 

เมื่อผูพิพากษารูถึงความถูกตองของพยานหลักฐานก็ใหตัดสินไปตามนั้นโดยไมตองหา
ผูรับรอง  หากรูวาพยานหลักฐานไมมีความถูกตองก็ยังไมตัดสิน  และในกรณีที่ไมรูสถานภาพของ
พยานหลักฐานก็ขอใหโจทกนําพยานที่เปนผูชายมุสลิม  มีสติสัมปชัญญะ  บรรลุศาสนภาวะ  ไม
กระทําความผิดมายืนยันสองคน 

 
ลักษณะการตัดสินของผูพิพากษา 

การตัดสินของผูพิพากษาจะตองไมเปลี่ยนจากสิ่งที่หะรอมเปนสิ่งที่หะลาล  และจากสิ่งที่
หะลาลเปนสิ่งหะรอม  ดังนั้นหากพยานหลักฐานเปนจริงก็ถือวาเปนสิทธิของผูที่กลาวหา  และหาก
พยานกลาวเท็จ  เชน  การยืนยันที่โกหก  ใหผูพิพากษาตัดสินไมอนุญาตแกเขาเอาสิทธิอันนั้น 

 إنَُّكمْ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول أن عنها اهللا ر سلمة أم عن
، تَـْختَِصُمونَ  لْـَحنَ  بَـْعَضُكمْ  َولََعلَّ  إيَلَّ

َ
ِتـهِ  أ  َفَمنْ  بَـْعٍض، ِمنْ  حِبُجَّ

ِخيهِ  حِبَقِّ  لَـهُ  قََضيُْت 
َ
ً  أ ْقَطعُ  فَإغََّما بَِقْوِلـِه، َشيْئا

َ
 فَال اجَّاِر، ِمنَ  قِْطَعةً  لَـهُ  أ

ُخْذهُ 
ْ
 عليه متفق. »يَأ

ความหมาย  จากอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา  แทจริงทานรอสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “แทจริงพวกทานไดนําขอพิพาทมายัง
ฉัน  และเกรงวาบางคนอาจจะนําหลักฐาน (ที่ทําใหคดีคลาดเคลื่อนได) ดีกวา
อีกคน  ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ฉันไดตัดสินใหเขาซึ่งเปนสิทธิของผูอ่ืนดวยกับ
คําพูดของเขา  แทจริงฉันไดตัดสวนหนึ่งจากไฟนรกใหแกเขา  ดังนั้นเขาอยาได
เอามัน”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 2680  สํานวนหะดีษเปนของ
ทาน และมุสลิม หมายเลขหะดีษ  1713) 
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ลักษณะการตัดสินกับบุคคลที่ไมไดอยูตอหนา 
อนุญาตใหตัดสินกับบุคคลที่ไมไดอยูตอหนาเมื่อปรากฏวาพยานหลักฐานนั้นเปนจริง  

และสิ่งตางๆ เหลานั้นก็เปนสิทธิของมนุษยไมไดเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  บุคคลที่ไมอยูตอหนา  คือ  ผู
ที่อยูหางไกลเปนระยะทางที่อนุญาตใหละหมาดยอไดหรือไกลกวานั้น  และมีอุปสรรคที่จะมารวม
ในการตัดสิน  และหากเขามารวมไดก็ใหดําเนินการตัดสินไปตามหลักฐาน 
 
จะทําการฟองรองที่ไหน 

สามารถฟองรองไดในเมืองที่ผูถูกฟองอาศัยอยู  เนื่องจากวาพื้นฐานเดิมนั้นเขาคือผู
บริสุทธิ์  หากวาเขาหลบหนีหรือขอเลื่อนเวลาหรือลาชาโดยไมมีอุปสรรคก็ตองมีการบังคบั 

การยืนยันหลักฐาน  การกลาวหาวาหลักฐานนั้นเปนเท็จและจดหมาย จะไมถูกรับรอง
นอกจากคนที่มีความอาดิล  (เปนมุสลิม  มีสติสัมปชัญญะ  บรรลุศาสนภาวะ  ไมกระทําความผิด)   
สองคน  การแปลของคนอาดิลหนึ่งคนถือวาใชได  และหากมีสองคนถือวาเปนการดียิ่ง   

 
บทบัญญัติวาดวยสาสนจากผูพิพากษาถึงผูพิพากษา 

การสงสาสนจากผูพิพากษาคนหนึ่งไปยังผูพิพากษาอีกคนในทุกเรื่องราวที่เปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับสิทธิตางๆ ระหวางมนุษย  อาทิ  การซื้อขาย  การเชา  พินัยกรรม  การแตงงาน  การ
หยาราง  การทํารายรางกาย  การชดใชดวยชีวิต (กิศอศ)  ฯลฯ  ถือวาเปนสิ่งที่ยืนยันได 

และไมเปนสมควรที่ผูพิพากษาคนหนึ่งสงสาสนไปยังผูพิพากษาอีกคนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สิทธิของอัลลอฮฺ  อาทิ  การผิดประเวณี  การเสพของมึนเมา  ฯลฯ  เนื่องจากสิ่งตางๆ เหลานี้วาง
อยูบนพื้นฐานของความลับและความผิดจะตกไปเนื่องจากความคลุมเครือ 

 
บทบัญญัติวาดวยผูถูกฟอง 

ผูฟองรองและผูถูกฟองรองเมื่อทั้งสองฝายตางอางถึงกรรมสิทธิ์ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม
ออกไปจาก 6 สภาพดังนี้ 

1. หากสิ่งนั้นอยูในการครอบครองของฝายใด ส่ิงนั้นก็เปนสิทธิ์ของเขาพรอมกับคําสาบาน 
เมื่ออีกฝายไมมีหลักฐาน ดังนั้นหากทั้งสองมีหลักฐาน ถือเปนกรรมสิทธิ์ของผูครอบครองพรอมกับ
ใหกลาวคําสาบาน 

2.  กรณีส่ิงนั้นอยูในการครอบครองของทั้งสองฝาย แตไมมีพยานหลักฐานมายืนยัน จะให 
ทั้งสองฝายกลาวคําสาบาน ตอจากนั้นก็ใหแบงกันระหวางทั่งสองฝาย 

3.  กรณีส่ิงนั้นไมไดอยูในการครอบครองของทั้งสองฝาย แตอยูในมือผูอ่ืนและไมมี
พยานหลักฐานมายืนยัน ดังนั้นใหทั้งสองฝายจับสลาก ผูใดที่จับสลากไดใหเขากลาวคําสาบาน
และเอาสิ่งนั้นไป   

4.   กรณีส่ิงนั้นไมไดอยูในการครอบครองของฝายหนึ่งฝายใด และทั้งสองฝายไมมี
หลักฐาน ดังนั้นใหทั้งสองฝายกลาวคําสาบาน แลวแบงไปฝายละครึ่ง 
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5.  กรณีแตละฝายมีหลักฐาน แตส่ิงนั้นไมไดอยูที่ฝายหนึ่งฝายใด ในกรณีนี้ใหแบงเทากัน 
6.  เมื่อทั้งสองฝายไดพิพาทกันในเรื่องพาหนะหรือรถยนต ในขณะที่ฝายหนึ่งขับข่ีอยู และ

อีกฝายหนึ่งจับเชือก ในกรณีนี้เปนของผูที่ขับข่ีอยู โดยใหเขากลาวสาบานหากไมมีหลักฐานมา
ยืนยัน   

 
อันตรายจากการสาบานเท็จ 

การสาบานเท็จเปนสิ่งที่ตองหาม  เปนการเอาทรัพยผูอ่ืนโดยมิชอบ  เพราะทานนบี อะ
ลัยฮิศศอลาตุวัสลาม  กลาววา 

وَْجَب  َفَقدْ  نِيَـِميِنـهِ  ُمْسِلـمٍ  ئٍ اْمرِ  َحقَّ  اْقتََطعَ  َمنْ «
َ
 اجَّاَر، لَـهُ  اهللا أ

مَ  نْ  :رَُجٌل  لَـه َفَقاَل » اجلَنَّةَ  ـهِ َعلَيْ  وََحرَّ ً  اَكنَ  َو ً  َشيْئا  اهللا رَُسوَل  يَا يَِسريا
نْ «: قَاَل  َراكٍ  ِمنْ  قَِضيباً  َو

َ
 مسلم أخرجه. »أ

ความหมาย  “ผูใดไดลิดรอนสิทธิของมุสลิมโดยการสาบาน  แทจริงอัลลอฮฺให
เขาเขานรก และหามเขาเขาสวนสวรรค”  คร้ันแลวชายคนหนึ่งก็กลาววา  
“หากเปนเพียงเล็กนอยละทานรอสูลุลลอฮฺ”  ทานตอบวา  “แมเพียงทอนหนึ่ง
จากไมหนามก็ตาม”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ  137) 

 
บทบัญญัติที่วาดวยการแบงกรรมสิทธิ์ดานตาง ๆ 

ไมอนุญาตใหแบงกรรมสิทธิ์ของส่ิงที่ไมสามารถแบงปนได  นอกจากมีอันตรายหรือเปน
การชดใชคืน  ยกเวนการไดรับความยินยอมจากหุนสวน  และสําหรับส่ิงที่ไมเสียหายในการแบง 
และไมใชเปนการชดใช  ดังนั้นเมื่อหุนสวนบางคนขอใหมีการแบงอีกฝายก็ตองตอบรับและให
หุนสวนแบงกัน  หรือเลือกใหผูอ่ืนแบงให  หรือใหคนที่มีความรูแบงใหโดยมีคาตอบแทนตาม
ปริมาณกรรมสิทธิ์  ดังนั้นเมื่อพวกเขาไดแบงหรือจับสลากก็ใหไปแบงตามนั้น  

 
ลักษณะการยืนยันของการฟองรอง 

การฟองรองไดรับการยืนยันดวยกับส่ิงหนึ่งสิ่งใดตอไปนี้ คือ การรับสารภาพ การมีพยาน 
หรือการสาบาน 

 
1. การรับสารภาพ 

การรับสารภาพ  หมายถึง  บุคคลที่บรรลุศาสนภาวะ  มิไดถูกบังคับแสดงถึงสิ่งที่เขาตอง
รับผิดชอบ 

 บุคคลที่ถือวาการรับสารภาพของเขาถูกตอง  การรับสารภาพถือวาเปนสิ่งถูกตองกับ
ทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ  มีสติสัมปชัญญะ  สมัครใจ (ไมถูกบังคับ)  ไมเปนบุคคลที่ถูกอายัด
ทรัพย  การรับสารภาพถือวาเปนหลักฐานที่มีน้ําหนักมากที่สุด 
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บทบัญญัติวาดวยการรับสารภาพ 
1.  การรับสารภาพเปนวายิบ (จําเปน) เมื่อเปนหนาที่ของเขา  เชน  ซะกาต  และเรื่องอื่นๆ 

หรือเมื่อเปนสิทธิ์ของผูอ่ืน  เชน  หนี้สิน  และเรื่องอื่นๆ  
             2.  การรับสารภาพจากความผิดที่เปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺเปนสิ่งที่อนุญาต  เชน  การผิด
ประเวณี  และการปกปดเปนความลับรวมถึงการเตาบะฮฺ (สารภาพตออัลลอฮฺ) จะเปนการดียิ่ง 
             3.  เมื่อการรับสารภาพใชไดและไดรับการรับรอง  หากเกี่ยวกับสิทธิ์ของผูอ่ืนก็ไมเปนที่
อนุญาตใหกลับคําใหการและไมเปนที่ยอมรับ  และหากวาสิ่งนั้นเกี่ยวกับสิทธิของอัลลอฮฺ  เชน  
การผิดประเวณี   เสพของมึนเมา   ลักขโมย   และอื่นๆ  อนุญาตใหมีการกลับคําใหการ  เพราะ
บทลงโทษนั้นจะถูกยกเลิกดวยกับความคลุมเครือ 

 
2.  พยาน 

พยาน   หมายถึง  คําบอกเลาถึงสิ่งที่เขาทราบ  เชน   ฉันยืนยัน   ฉันเห็น  ฉันไดยิน  และ
อ่ืนๆ   อัลลอฮฺไดวางบทบัญญัติไวเพื่อยืนยันถึงกรรมสิทธิ์ดานตาง ๆ 

อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
 
ความหมาย  “และจงใหมีพยานสองคนที่เปนผูเที่ยงธรรมในกลุมพวกเจา  และจงใหการ

เปนพยานนั้นเปนไปเพื่ออัลลอฮฺ”  (อัฏฏอลาค / 2) 
 
เงื่อนไขตางๆ ที่รับเปนพยาน 
โดยเปนผูถูกอางถึงในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งมีความสามารถ  และจะตองไมมีผลอันตราย

ที่ตามมาตอรางกาย  เกียรติยศ  ทรัพยสิน  และครอบครัว 
 
บทบัญญัติที่วาดวยการเปนพยาน 
1.  ภาระในการเปนพยานเปนฟรฎกิฟายะฮฺ (เปนหนาที่จําเปนกับบุคคลเพียงกลุมหนึ่ง)  

เมื่อส่ิงนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของมนุษย  และการทําหนาที่เปนพยานเปนฟรฎอัยนฺ (เปนหนาที่ระดับ
ปจเจกบุคคล) หากสิ่งนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของมนุษย  ด่ังคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 

 
ความหมาย  “และถาหากพวกเจาอยูในระหวางการเดินทางและไมพบผูบันทึกคนใด  ก็ให

มีส่ิงค้ําประกันยึดถือไว”  (อัลบะกอเราะฮฺ / 283) 
2.  การทําหนาที่เปนพยานในสิ่งที่เปนสิทธิของอัลลอฮฺ   เชน   พยานในการทําผิดประเวณี  

และอื่นๆ  ดังนั้นการปฏิบัติมันถือเปนสิ่งอนุญาตและการละทิ้งก็เปนการดี เพราะจําเปนตองปด
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เปนความลับสําหรับมุสลิมนอกจากผูนั้นทําผิดอยางเปดเผย  ฉะนั้นการเปนพยานใหจะเปนการ
ดีกวาเพื่อที่จะไดยับยั้งผูที่กระทําความชั่วและผูที่กระทําความเสียหาย 

3.  ไมอนุญาตใหเปนพยานนอกจากสิ่งที่รูเห็น  และความรูที่วาจะเกิดขึ้นโดยการเห็น  การ
ไดยิน  หรือเปนขาวที่แพรหลาย  เชน  การแตงงาน  การตาย  และเรื่องในทํานองเดียวกัน 

 
บทบัญญัติที่วาดวยการเปนพยานเท็จ  
การพยานเท็จถือเปนบาปใหญและเปนความผิดรายแรง  ซึ่งเปนสาเหตุใหกินทรัพยสิน

ผูอ่ืนโดยมิชอบและเปนเหตุใหมีการทําลายกรรมสิทธิ์ดานตางๆ  และเปนสาเหตุที่ทําใหผูชี้ขาด
ปญหาตัดสินดวยกับส่ิงอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมา 

َال «: ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  قَاَل : عنه اهللا ر بكرة أ عن
َ
نَبِّئُُكمْ  أ

ُ
ْكرَبِ  أ

َ
 بِأ

اكُ « :قَاَل  اهللا رَُسوَل  يَا بىََل  :قَالُوا ؟ثََالثاً » الَْكبَائِرِ  رْشَ  َوُقُقوُق  �هللاِ بِا اْإلِ
يِْن  َ ِ نَ  َس وََجلَ - الَْوا َ َال  -:َفَقاَل  ،ُمتَِّكئًا َو

َ
ورِ  َوقَْوُل  أ  َزاَل  َفَما :قَاَل  .»الزُّ

رَُها َّ  يَُكرِّ ْتَهُ  قُلْنَا َح   عليه متفق .َسَكَت  َ
ความหมาย  จากอบีบักเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮู  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “เอาไหมฉันจะบอกพวกทานถึงบาปใหญ (กลาว 3 
คร้ัง) พวกเขาตอบวา  “เอาซิ โอทานรอสูลุลลอฮฺ  ทานกลาววา  “การตั้งภาคี
ตออัลลอฮฺ  การทรยศตอพอแม  นอนรับประทาน  การพูดเท็จ  ผูรายงานเลา
วา  และทานก็ไดกลาวซ้ําจนพวกเราคิดวาหวังวาทานจะหยุด”  (บันทึกโดยอัล
บุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 2654  สํานวนหะดีษเปนของทาน   และมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ  1711) 

 
เงื่อนไขของผูที่ถูกรับใหเปนพยาน   
เงื่อนไขของผูที่จะถูกรับเปนพยานจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.  ตองเปนบุคลที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะ  ดังนั้นการเปนพยานของเด็กถือ

วาใชไมไดนอกจากในกรณีระหวางพวกเขาดวยกัน 
2.  ตองไมเปนใบ  นอกจากวาเขาสามารถเขียนได 
3.  ตองเปนบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม  ไมอนุญาตใหกาฟร (ผูปฏิเสธ) เปนพยานใหกับ

มุสลิม  ยกเวนการทําพินัยกรรมในขณะเดินทางและไมมีมุสลิม  สวนการเปนพยานของกาฟรตอ
กาฟรถือวาใชได 

4.  ตองเปนบุคคลที่มีความจําดี  คนที่หลงลืมจะไมถูกรับเปนพยาน 
5.  เปนบุคคลที่มีความยุติธรรม  ซึ่งประกอบดวย 2 ประการดังนี้ 
         5.1  เปนผูที่ปฏิบัติศาสนกิจระดับปจเจกบุคคลและละเวนสิ่งที่ตองหาม (หะรอม) 
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         5.2  เปนผูที่มีบุคลิกภาพ  คือ  ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  อาทิ  มีใจกุศล  มารยาทดี  
จิตใจดีงาม  และอื่นๆ ในทําเดียวกันนี้  และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทําใหมัวหมองและเสื่อมเสีย  เชน  การ
เลนการพนัน  ไสยศาสตร  และสิ่งที่รูกันวาเปนของที่ไรเกียรติ ฯลฯ  

6.  ไมมีขอกังขาหรือขอสงสัยเคลือบแคลง 
พยานจะถูกรับในทุกๆ เร่ือง นอกจากในเรื่องบทการลงโทษ  ดังนั้นเมื่อไมสามารถหา

พยานไดเนื่องจาก  การตาย  การปวยไข  หรือหายสาบสูญ  ผูตัดสินคดีจะรับการเปนพยานของลูก 
เมื่อเขาไดใหเปนพยานแทน  เชนเขาพูดวา  “จงเปนพยานแทนฉัน”  หรือในทํานองเดียวกันนี้ 

 
กลุมบุคคลตองหามในการเปนพยาน 
กลุมบุคคลตองหามในการเปนพยานมีอยู 8 จําพวก  ดังนี้ 
1.  ความใกลชิดในดานการกําเนิดคือพอและสืบข้ึนไป  และบรรดาลูกและสืบลงมา  

ฉะนั้นไมรับการเปนพยานระหวางพวกเขาดวยกันเอง  เพราะมีขอกังขาหรือเปนที่สงสัยในความ
เปนเครือญาติและการเปนพยานบนพวกเขา  และสําหรับบรรดาเครือญาติคนอื่นๆ  เชน  บรรดาพี่  
นอง  บรรดาลุงและปา  และอื่นๆ ก็รับการเปนพยานได 

2.  การเปนคูครอง (สามีภรรยา)  การเปนพยานของสามีใหกับภรรยานั้นไมถูกรับ  และ
ทํานองเดียวกันภรรยาเปนพยานใหแกสามีไมได  แตสามีหรือภรรยาอาจเปนพยานตรงขามกับอีก
ฝายได 

3.  ผูที่นําประโยชนใหแกตัวเอง  เชน  เขาเปนพยานใหแกผูรวมหุนหรือใหแกทาสของเขา 
4.  ผูที่พยายามปดความเสียหายออกจากตัวเองโดยการเปนพยานในกรณีนั้น 
5.  เปนศัตรูกันในเรื่องดุนยา  ดังนั้นผูที่ดีใจตอความทุกขยากของผูอ่ืน หรือเขามีความ

ทุกขระทมเมื่อเห็นผูอ่ืนไดดีเขาก็คือศัตรู 
6.  ผูที่เคยเปนพยานใหกับผูตัดสินปญหา (ฮากิม)  แตในตอนหลังการเปนพยานของเขา

ถูกปฏิเสธเนื่องจากการคดโกงหรือในทํานองเดียวกัน 
7.  การยึดฝกฝาย  จะไมถูกรับการเปนพยานของบุคคลที่รูกันวายึดถือฝกฝาย 
8.  เมื่อผูถูกเปนพยานใหนั้นเปนผูมีกรรมสิทธิ์ของพยานหรือเปนคนรับใชของเขา 
 
ประเภทของเรื่องที่ตองใชพยานและจํานวนพยาน 
ประเภทของเรื่องที่ตองใชพยานและจํานวนพยานแบงออกไดเปน 7 ประเภท  ดังตอไปนี้ 
1. การผิดประเวณี  การรักรวมเพศ  ตองใชพยานผูชายที่มีความยุติธรรมจํานวน 4 คน  ด่ัง

ที่อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
وُهْم ﴿ ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجِتُ

َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُعمَّ لَْم يَأ ِ

َّ َوا
ْوَحَِك ُهُم الَْفا

ُ
بَداً َوأ

َ
ًة َوَال َيْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أ اجور ( ﴾ِسُقونَ َعَماِغنَي َجْتَ

 :٤ ( 
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ความหมาย  “และบรรดาผูกลาวโทษตอบรรดาหญิงบริสุทธิ์  แลวพวกเขามิได
นําพยานจํานวนสี่คนมายืนยัน  พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที  และพวกเจา
อยารับการเปนพยานของพวกเขาเปนอันขาด  ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูที่ฝา
ฝน”  (อันนูร / 4) 
 

2.  เมื่อมีคนหนึ่งเปนที่รูกันวามีฐานะร่ํารวยแลวอางวายากจนเพื่อตองการรับซะกาต ใน
กรณีนี้ตองใชพยานผูชายที่มีความยุติธรรม 3 คน 

3.  ส่ิงที่จําเปนตองชดใชดวยชีวิตหรือโทษอื่นที่มิใชการผิดประเวณี  หรือเปนการประจาน  
ตองใชพยานผูชายที่มีความยุติธรรม 2 คน 

4.  กรณีเร่ืองทรัพยสิน   เชน  การซื้อขาย  การกูยืม  การเชา  ฯลฯ  สวนเรื่องสิทธิตาง ๆ  
เชน  การแตงงาน  การหยารอง  การคืนดี  ฯลฯ  รวมถึงทุกสิ่งที่มิใชบทลงโทษหรือการชดใชดวย
ชีวิต  ก็จําเปนตองใชพยานผูชาย 2 คน  หรือผูชาย 1 คน  และผูหญิง 2 คน  และถูกรับรองการเปน
พยานในเรื่องทรัพยสินเปนการเฉพาะโดยใชพยานผูชาย 1 คน  พรอมการสาบานของผูฟองรองหา
กวาไมสามารถหาพยานไดเพราะมีอุปสรรค  

  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 
إِن لَّْم يَُكونَا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل ﴿

ْ َشِهيَديِْن من رَِّجاِلُكْم فَ َواْستَْشِهُدوا
تَانِ 

َ
َر إِْحَداُهَما  َواْمَرأ

ن تَِضلَّ إْْحَداُهَما َفتَُذكِّ
َ
َهَداء أ ِممَّن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ

 ْ َهَداء إَِذا َما ُدُعوا َب الشُّ
ْ
ْخَرى َوَال يَأ

ُ
 ) ٢٨٢: اكقرة ( ﴾األ

ความหมาย  “และพวกเจาจงใหมีพยานขึ้นสองคนจากบรรดาผูชายในกลุม
พวกเจา  แตถาไมปรากฏวาพยานทั้งสองเปนผูชายก็ใหเปนผูชายหนึ่งคนกับ
ผูหญิงสองคน  จากผูที่พวกเจาพึงพอใจในกลุมของบรรดาพยานทั้งหลาย  
เพื่อวาหญิงใดในสองคนนั้นหลงไปคนหนึ่งจากสองคนนั้นจะไดเตือนอีกคน  
และบรรดาพยานก็จงอยาไดปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกเรียกรอง”  (อัลบะกอเราะฮฺ 
/ 282) 
 

نَّ : عنهما اهللا ر عباس ابن عن
َ
َ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوَل  أ  نِيَـِمنيٍ  َق

 مسلم أخرجه  .وََشاِهدٍ 
ความหมาย  จากอิบนิอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา  แทจริงทานรอสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดตัดสินโดยการใหสาบานและใชพยานคนเดียว  
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ  1712) 
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5.  ส่ิงที่โดยสวนมากแลวผูชายไมสามารถเห็นได  เชน  การดื่มนม  การคลอด  การมี
ประจําเดือน  ฯลฯ  ในทํานองเดียวกันนี้จากสิ่งที่ผูชายไมไดมารวม  ดังนั้นก็จะรับรองการเปน
พยานจากผูชาย 2 คน  หรือผูชาย 1 คนและผูหญิง 2 คน  หรือผูหญิง 4 คน  และอนุญาตใหผูหญิง
ที่มีความยุติธรรม 1 คน  แตที่ดีกวาคือใชผูหญิง 2 คน  หรือผูชายที่มีความยุติธรรม 1 คน  แตที่ดี
ที่สุดดั่งที่ไดกลาวมากอนแลว 

6.  ส่ิงที่ถูกรับรองโดยคํากลาวของบุคคลเพียงคนเดียว  คือ  การเห็นจันทรเสี้ยวในเดือน
รอมฎอน  หรือในเดือนอื่น ๆ 

7.  โรคของปศุสัตว  แผล  หรืออ่ืนๆ  ซึ่งถูกรับรองโดยคํายืนยันของแพทยหรือสัตวแพทย
เพียงคนเดียวเนื่องจากไมมีผูอ่ืน  หากไมเปนอุปสรรคก็ใหมีนายแพทย 2 คนเปนผูรับรอง 

เปนที่อนุญาตใหผูพิพากษาตัดสินดวยกับพยานเพียงคนเดียวพรอมกับใหกลาวคําสาบาน
ของโจทกในกรณีที่ไมใชเปนบทลงโทษและการชดใชชีวิตเมื่อปรากฏวาเปนความสัจจริงของโจทก 

เมื่อผูพิพากษาไดตัดสินดวยกับพยานและการกลาวคําสาบานแลว  ตอมาพยานไดกลับ
คําใหการ  ในกรณีนี้พยานจะตองชดใชคาทรัพยสินนั้นทั้งหมด 

 
บทบัญญัติวาดวยการกลับคําใหการของพยาน 
เมื่อพยานที่เกี่ยวของกับทรัพยสินไดกลับคําใหการหลังจากที่ไดตัดสินผานไปแลว  การ

ตัดสินจะไมถูกยกเลิก  พยานจะตองเปนผูรับผิดชอบไมใชผูที่มารับรองให  และหากพยานกลับ
คําใหการกอนที่จะตัดสินก็จะไมมีการตัดสินและไมมีการรับผิดชอบอันใด 

  
3.  การสาบาน 
 การสาบาน  หมายถึง  การสาบานตออัลลอฮฺหรือดวยบรรดาพระนามของพระองคหรือ
ดวยคุณลักษณะตางๆ ของพระองค 
 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับการสาบาน 
 การสาบานถูกบัญญัติไวในการฟองรองกรรมสิทธิ์ตางๆ ของมวลมนุษยชาติเปนการ
เฉพาะ  สวนสิ่งที่เปนสิทธิดานตางๆ ของอัลลอฮฺ  เชน  บรรดาการทําอิบาดะฮฺ  และบทลงโทษจะ
ไมมีการกลาวคําสาบาน    
ฉะนั้นไมมีการกลาวคําสาบานเมื่อเขาไดกลาววา  “ฉันไดจายซะกาตทรัพยสินแลว”  และไมมีการ
กลาวคําสาบานจากผูที่ปฏิเสธเมื่อเขาทําผิดและตองโทษ  เชน  กรณีผิดประเวณี  และลักขโมย  
เนื่องจากเปนเรื่องที่ควรจะปกปดเปนความลับและสงเสริมใหเขากลับเนื้อกลับตัว 
 ในกรณีที่โจทกไมสามารถหาพยานหลักฐานไดขณะที่จําเลยใหการปฏิเสธ  ในกรณีนี้ให
จําเลยกลาวคําสาบาน  และเรื่องนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับทรัพยสินและอื่นๆ  และไมเปนที่อนุญาตให
กลาวคําสาบานในการฟองรองเรื่องการชดใชชีวิตหรือการลงโทษประเภทตางๆ 



10 
 

 การสาบานนั้นเปนการยุติขอพิพาทแตไมไดทําใหสิทธิเสียไป  และหลักฐานเปนของโจทก
ผูฟองรองสวนการสาบานเปนของผูที่ใหการปฏิเสธ 

 اجَّاُس  يُـْعَطى لو«: قال ملسو هيلع هللا ىلص اجيب أن عنهما اهللا ر عباس ابن عن
ْمَوا رَِجالٍ  ِدَماءَ  نَاٌس  الدَّىَع  بَِدْعَواُهـمْ 

َ
َـِمنيَ  َولَِكنَّ  لَـُهـْم،َوأ  بَلَ  ا

ىَع   عليه متفق. »َعلَيْـهِ  الُمدَّ
ความหมาย   จากอิบนิอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา   แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “หากผูคนไดรับตามสิ่งที่กลาวอางแลว 
เขาก็จะอางเอาชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน  แตทวาการสาบานนั้นสําหรับผูที่
ถูกกลาวหา”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 4552  และมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ  1711 สํานวนหะดีษเปนของทาน) 
 

 بَلَ  اَكيِّنَةُ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص اجيب أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
يِع، َـِمنيُ  الُمدَّ ىَع  بَلَ  َوا  الرتمذي رجهأخ. »َعلَيْـهِ  الُمدَّ

ความหมาย  จากอัมรู บิน ชุอัยบฺ  จากบิดาของเขา  จากคุณปูของเขา  แทจริง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “พยานหลักฐานสําหรับผู
ฟองรอง  สวนการสาบานสําหรับผูถูกฟองรอง”  (บันทึกโดยอัตติรมิซียฺ 
หมายเลขหะดีษ 1341) 

 
เปนที่อนุญาตแกผูพิพากษาที่จะใหผูฟองรองทําการสาบานหรือใหผูที่ถูกฟองรองกลาว

สาบานตามที่เห็นวาเหมาะสม  ในขณะที่การสาบานนั้นถูกบัญญัติข้ึนแกฝายที่มีน้ําหนักมากกวา  
เพราะวาพื้นฐานเดิมแลวคือความบริสุทธิ์นอกจากกรณีที่มีพยานหลักฐาน  ดังนั้นในกรณีที่ไมมี
พยานหลักฐานเปนการเพียงพอดวยกับการใหคําสาบาน 
 
 บทบัญญัติวาดวยการใหความสําคัญในเรื่องการสาบาน 
 อนุญาตใหผูพิพากษาใหความสําคัญจริงจังกับการสาบานในกรณีที่เปนอันตราย  เชน  
การชดใชเร่ืองประทุษรายที่ไมถึงกับชีวิต  หรือทรัพยสินที่มีจํานวนมาก  และเรื่องในทํานอง
เดียวกันเมื่อมีการรองขอจากคูกรณีใหสาบาน  
 การใหความสําคัญโดยใชชวงเวลาหลังละหมาดอัศรีและในมัสยิดบนมิมบัร  หากผู
พิพากษาเห็นวาไมจําเปนตองกระทําอยางจริงจังก็ถือวาถูกตอง  สวนผูที่ปฏิเสธที่จะกระทําเชนนั้น
ไมถือวาเปนผูที่ด้ือร้ันไมยอมสาบาน  และผูใดที่ไดสาบานตออัลลอฮฺดังนั้นอีกฝายจงยินยอม 
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 การสาบานถูกบัญญัติไวในสิทธิของผูที่ถูกฟองรองทุกคนไมวาเขาจะเปนมุสลิม  ยิว  
หรือคริสเตียน  ดังนั้นผูถูกฟองรองจะตองสาบานหากวาเขาไมมีหลักฐานมายืนยันไมวาเขาเปน
มุสลิมหรือเปนชาวคัมภีรก็ตาม 

ُرُكمْ «: مثالً  لليهود فيقول َذكِّ
ُ
ِي بِاهللا أ

َّ  فِرَْعوَن، آلِ  ِمنْ  جَنَّاُكمْ  ا
ْقَطَعُكمُ 

َ
نَْزَل  الَغَماَم، َعلَيُْكمُ  َوظلََّل  اَكـْحَر، َوأ

َ
 الَـَمنَّ  َعلَيُْكمُ  َوأ

لَْوى، نَْزَل  َوالسَّ
َ
َ  بَلَ  احكَّْوَراةَ  َعلَيُْكمُ  َوأ  .»...ُمو

ด่ังตัวอยางที่ผูพิพากษาจะกลาวกับชาวยิววา  “ฉันขอตักเตือนพวกทานดวย
กับอัลลอฮฺผูซึ่งชวยใหพวกทานรอดพนจากวงศวานของฟรเอานฺ  พระองคได
ใหพวกทานไดขามผานทะเลและใหกอนเมฆมาปกคลุมแกพวกทาน  พระองค
ทรงประทานน้ําผึ้งและนกจากฟากฟา  และทรงประทานคัมภีรเตารอตใหแกน
บีมูสา...”  (บันทึกโดยอบูดาวุด หมายเลขหะดีษ 3626) 

 
มนุษยที่เลวทราม 

 رَشَّ  إنَّ «: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمع أنه عنه اهللا ر هريرة أ عن
ِي الوَْجَهنْيِ  ُذو اجَّاِس 

َّ ِ  ا
ْ
 عليه متفق. »بِوَْجهٍ  َوَهُؤالءِ  بِوَْجهٍ  َهُؤالءِ  يَأ

ความหมาย  จากอบูฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เขาไดยินจากทานรอสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “แทจริงมนุษยผูเลวทรามยิ่ง
คือผูที่มีสองหนา  ผูที่ไปหาชนกลุมหนึ่งดวยใบหนาหนึ่ง  และไปหาชนอีกกลุม
อีกใบหนาหนึ่ง”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 7179  สํานวนหะดีษ
เปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ  2526) 
 

بْـَغُض «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قالت عنها اهللا ر خئشة عن
َ
 الرَِّجالِ  أ

ُّ  اهللا إىَل  َ
َ
 عليه متفق. »اخلَِصمُ  األ

ความหมาย  จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา กลาววา  ทานรอสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “บรรดาผูที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้วยิ่ง  คือ  
ผูที่โตเถียงอยางรุนแรง”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 7188  
สํานวนหะดีษเปนของทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ  2668) 


