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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

พิษภัยของการโกหก 

  
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮ ฺขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 การโกหกเปนลักษณะนิสัยหนึ่งที่นาตําหนิซึ่งอัลลอฮฺ 

ตะอาลาและเราะสูลของพระองคทรงสั่งหามอยางเด็ดขาด โดย

ผูท่ีมีนิสัยดังกลาวจะไดรับโทษอันแสนเจ็บปวดในอาคิเราะฮฺ 

อัลลอฮฺตรัสวา: 

ِ   َعلُونَ َوَ�جۡ   ﴿ ّ لِۡسنَُتُهمُ   َوَتِصُف   يَۡ�َرُهونَۚ   َما  ِِ
َ
نّ   ٱۡلَكِذَب   �

َ
�   لَُهمُ   َ  َ�   ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

نّ  َجَرمَ 
َ
َُّهم ٱَّارَ  لَُهمُ  َ  ]  ٦٢: الحل[ ﴾ ٦ ّمۡفَرُطونَ  َو�َ

ความวา: "และพวกเขาต้ังสิ่งท่ีพวกเขาชิงชังใหอัลลอฮฺ และลิ้น

ของพวกเขากลาวเท็จขึ้นวาสําหรับพวกเขาน้ันคือสิ่งที่ดีเย่ียม 
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โดยแนนอนสําหรับพวกเขานั้นคือไฟนรก และพวกเขาจะถูกสง

ลวงหนาไปกอน" (อัน-นะหลฺ: 62) 

การโกหกยังเปนลักษณะนิสัยของพวกผูปฏิเสธและผู

กลับกลอก ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา: 

اًرا َوُ�ْفًرا َوَ�فْ  ﴿ َُذوا َمْسِجًدا ِ�َ َّ ََ ا ِي ّّ َْ َوا رِ�ًقا َ�ْ�َ الُْمْؤِمنَِ� �رَْصاًدا لَِم
َُّهْم  ِ َهُد ِ ْْ َ َ ُ ِّ َرْد َا ِِّ� اْ�ُْسَ� َوا

َ
َّ ِِْن َ َْفلُِف َْ َُ َو َْ َل ْ وَمُ ِم َُ َ َوَر ِّ َباَرَب ا

 ]  ١٠٧: الو� [ ﴾ ١ لََ�ذِبُونَ 

ความวา: "และบรรดาผูที่ยึดเอามัสยิดหลังหน่ึงเพื่อกอใหเกิด

ความเดือดรอนและปฏิเสธศรัทธา และกอใหเกิดการแตกแยก

ระหวางบรรดามุอมินดวยกัน และเปนแหลงสองสุมสําหรับผูที่

ทําสงครามตอตานอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคมากอน และ

แนนอนพวกเขาจะสาบานวา เราไมมีเจตนาอ่ืนใดนอกจากที่ดี 

และอัลลอฮฺนั้นทรงเปนพยานยืนยันวา แทจริงพวกเขาน้ันเปน

พวกกลาวเท็จอยางแนนอน" (อัต-เตาบะฮ:ฺ 107) 

และตรัสอีกวา: 

﴿  َۡ ۡظلَمُ  َ�َم
َ
َ  َِ ىٰ  ِمّم ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ِّ وۡ  َكِذبًا ٱ

َ
 ُ�ۡفلِحُ  َ�  ِِ ُّهۥ َ�ٰتِهِۦٓۚ � َكّذَب  َ

 ]  ١٧:  يو�س[ ﴾ ١ ٱلُۡمۡجرُِمونَ 
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ความวา: "ดังนั้น ผูใดเลาจะอธรรมย่ิงกวาผูกลาวเท็จตออัลลอฮฺ 

หรือผูปฏิเสธบรรดาโองการของพระองค แทจริงบรรดาผูทําผิด

นั้นยอมไมบรรลุความสําเร็จ" (ยูนุส: 17) 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

خغََف إَِذا حَ : ثََالٌث  ييَُ  الُقَافِِق  «
َ
 »، َو�َِذا اْؤتُِاَن َخاَن ّدَث َ َذَب، َو�َِذا وََعَد أ

 ]٥٩ومسغم امقم  ٣٣الخاري امقم [

ความวา: "สัญลักษณของผูกลับกลอก (มุนาฟก) มีสามประการ 

คือ เมื่อเขาพูดเขาจะโกหก เมื่อเขาสัญญาเขาจะบิดพลิ้ว และ

เมื่อเขาไดรับอะมานะฮฺในสิ่งใดเขาก็จะคดโกง" (บันทึกโดย อัล-

บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 33 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 59) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดบอกอีก

วาการโกหกนั้นเปนสาเหตุใหไดรับโทษในนรก ดังหะดีษของ

ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ِ َو�ِّن ا«
ِّ  اِ

َ
ََ َدْيِدْي إِا َِ فَاِّن الِصْد  اََّق ِ َعغَيُْاْم اِالِصْد

َ
َ َدْيِدْي إِا ِّ  ، َوَماِ

َّ يُ  ََ َح َُ َوَحاََحّمل الِصْد ِدْدًقا ْااََب يََ اُر الّمُجُل يَْصُد ِِ ، َو�ِيّاُ�ْم ِعقَْد اِهللا 
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ْوِر َو�ِّن اِفُ َوالَكِذَب فَاِّن الَكِذَب َدْيدِ  ُُ  اُِف
َ
 الّارِ ْي إِا

َ
ْوَر َدْيِدْي إِا  ، َوَماُُ

َّ يُْااََب ِعقَْد اِهللا َ ّذاااً يََ اُر اَِعبُْد يَْاِذُب   »َوَحاََحّمل الَكِذَب َح
 ]٢٦٠٧ومسغم امقم  ٦٠٩٤الخاري امقم [

ความวา: "พวกทานทั้งหลายจงยึดมั่นในความสัตยจริง เพราะ

ความสัตยจริงนั้นจะนําพาไปสูความดี และความดีจะนําพาไปสู

สวนสวรรค ผูใดก็ตามที่มีความสัตยจริง และใฝหาความสัตย

จริง เขาจะไดรับการบันทึก ณ ท่ีอัลลอฮฺวาเปนผูที่ยึดมั่นใน

ความสัตยจริง และพวกทานท้ังหลายจงพึงระวังการโกหก 

เพราะการโกหกนั้นจะนําพาไปสูความชั่วราย และความชั่วราย

จะนําพาไปสูไฟนรก ผูใดก็ตามท่ีชอบโกหก และฝกใฝการโกหก

อยูเปนนิจ เขาก็จะถูกบันทึก ณ ที่อัลลอฮฺวาเปนจอมโกหก" 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 6094 และมุสลิม หะดีษ

เลขท่ี 2607)  

ผูท่ีโกหกจนเปนนิสัยนั้นจะถูกลงโทษในหลุมศพกอน

การลงโทษในวันกิยามะฮฺ ดังปรากฏในหะดีษซึ่งบันทึกโดยทาน

สะมุเราะฮฺ บิน ุนดุบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวในหะดีษที่เลาเรื่องความฝน

ของทานวา: 



 

7 

تَنْقَا َعَ  «
َ
َِِقَفاهُ فَت ٍق 

ْ
ِِ اَِاغّوْ  رَُجٍل ُمْساَغ ٍب ِمْن َحِديٍْد، َو�َِذا ، َو�َِذا يَخُم قَاٌِِم َعغَيْ

 
َ
ُِ إِا ْدقَ ِِ  ُ ِِ ْ َْ ِِ فَنُ ّ ْ وَْجِي ِِ َحَد 

َ
ْ أ َِ

ْ
ِو يَت  َ�َفاهُ َُ

َ
، َوَ�يْقَاُه َ�َفاُه، َوَمقِْخَماُه إِا

 َ�َفاُه 
َ
ِِ ِمثَْل مَ  «: قار  »إِا  اََانِِب اآلَخِم َ�يَْفَعُل اِ

َ
ا َ�َعَل اِاََانِِب ُّّم َداََحّوُر إِا

 
َ
َّ ّورِ األ  ِمْن َذلَِا اََانِِب َح

ُ
ّوُر َ َاا َكنَ ، َ�َاا َدْفُمم

َ
ُّّم َدُعوُْد َ�يَْفَعُل  يَِصّ  األ  ،

 
َ
ْو�

ُ
ِِ الَاّمَة األ ِِ ِمثَْل َما َ�َعَل اِ لب ِ� اهللا عغيِ وسغم فقيل فستر عقِ ا ،»اِ

ِِ َ�يَْكِذُب  «: ل ُِ الّمُجُل َدْةُدو ِمْن اَنْاِ ََ  إِنّ الخاري امقم [ »الَكِذاََ  َ�بْغُُغ اآلفَا
٧٠٤٧[ 

ความวา "แลวเราก็เดินผานชายคนหนึ่งซึ่งอยูในสภาพนอน

หงาย โดยมีชายอีกคน (มลาอิกะฮฺ) ยืนครอมลงโทษเขาดวย

ทอนเหล็ก ชายคนนั้นยืนอยูทางดานหน่ึงของใบหนาเขา แลวใช

ทอนเหล็กทิ่มปากจนทะลุออกทางทายทอย ทิ่มรูจมูกจนทะลุถึง

ทายทอย และทิ่มดวงตาจะทะลุถึงทายทอย จากนั้นก็เปลี่ยนไป

ยืนอีกขางหนึ่ง แลวทําเหมือนกับที่ไดทําไปในดานแรก เมื่อ

ลงโทษดานที่สองเสร็จ ก็พอดีกับที่แผลจากการลงโทษในดาน

แรกหายสนิท เขาจึงกลับไปลงโทษในดานแรกเหมือนกับที่ทําไป

ในครั้งแรก" เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถามถึง

ชายคนดังกลาว ก็ไดรับคําตอบวา "เขาคือผูที่ออกจากบานใน
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ตอนเชา แลวพูดโกหก จนเรื่องที่เขาโกหกนั้นกระจายไปทั่วทุก

สารทิศ" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 7047) 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไววา

ผูใดละท้ิงการโกหกแมจะเปนเรื่องลอเลนก็ตาม เขาจะไดรับผล

บุญที่ย่ิงใหญ ดังหะดีษจากทานอบีอุมามะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ 

เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ْ َرَ�ِ  اََّقِ  لَِاْن تََمَك  « ِْ ِ�يٌْم اَِْيٍْي  َِ نَا 
َ
ِّقاأ ُُ ْ اِلَماَ  َو�ِْن َكَن  ِْ ، َو�َِْيٍْي 

ًِِحا وََسِ  اََّقِ  لَِاْن تََمكَ  ْعَ اََّقِ  لَِاْن َحّسَن الَكِذَب َو�ِْن َكَن َما
َ
ْ أ ِْ ، َو�َِْيٍْي 

 ُِ  ]٤٨٠٠أاو دواد امقم [ »ُخغَُق

ความวา "ฉันขอรับรองวาจะมีคฤหาสนเตรียมไวในสวรรครอบ

นอก สําหรับผูที่ละทิ้งการโตเถียงทั้งที่เขาเปนฝายถูก และจะมี

คฤหาสนเตรียมไวในสวนกลางของสวรรค สําหรับผูท่ีละทิ้งการ

โกหกแมจะเปนเรื่องหยอกลอ และจะมีคฤหาสนเตรียมไวในชั้น

สูงสุดของสวรรคสําหรับผูทีมีมารยาทอันงดงาม" (บันทึกโดยอบู 

ดาวูด หะดีษเลขที่ 4800) 

อิมามอะหฺมัด บิน หัมบัล กลาววา: "การโกหกนั้นไม

เปนที่อนุมัติไมวาจะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องลอเลนก็ตาม" (อัล-อา
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ดาบ อัชชัรฺอิยะฮฺ ของอิบนุ มุฟลิหฺ เลม 1 หนา 23) และยังกลาว

อีกวา: "มุสลิมนั้นถูกสรางมาใหมีทุกๆลักษณะนิสัยอยูในตัว 

ยกเวนการคดโกงและการโกหก" (อัซซะวาญิรฺ มิน อิกติรอฟ อัล-

กะบาอิรฺ ของอิบนุหะญัรฺ อัล-หัยตะมีย เลม 2 หนา 195) 

ทานอิบนุก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา: "การ

โกหกน้ันทําใหระบบสังคมเสื่อมโทรมจนมิอาจจะยืนหยัดอยูได

อยางมีประสิทธิภาพ มันคือตนเหตุของความชั่วรายทั้งปวงใน

โลกนี้ และนํามาซึ่งความเสียหายมากมายอยางที่ทราบกันดี 

หลายตอหลายครั้งท่ีการโกหกเปนตนตอของการตกตํ่าลมสลาย

ของอาณาจักรหรือประเทศชาติ ทําใหเศรษฐีกลายเปนคนขัดสน 

คนมีเกียรติกลายเปนคนตํ่าตอย ทําใหเกิดความบาดหมางและ

เปนศัตรูกัน ถึงขนาดทําใหพอลูกพี่นองโกรธเคืองกัน จากมิตร

แทตองกลายเปนศัตรูถาวร ซึ่งในนรกญะฮันนัมน้ันก็เต็มไปดวย

ผูที่โกหกตออัลลอฮฺ เราะสูล และศาสนาของพระองค" (มิฟตาหฺ 

ดาริสสะอาดะฮฺ เลม 2 หนา 73) 

กวีทานหนึ่งกลาววา: 

  ُِ َدقُ ِْ
َ
َقا       الَكِذُب عر وَخْ�ُ اَِقْوِر أ ََ َِ ُِ ِمْن ااِطٍل   واقَّق ما َمّس



 

10 

"การโกหกนั้นเปนสิ่งที่นารังเกียจ คําพูดที่ดีที่สุดก็คือ

การพูดความจริง และเมื่อความจริงปรากฏ ความเท็จก็จะมลาย

หายสิ้นไป" 

อีกทานหน่ึงกลาววา: 

اِحبًا    وَدِع الَكُذوَب  َِ  يُْصَحُب     فََال يَُاْن لََا 
ّ
َِْْس ِخال

َ
 إِّن الَكُذوَب ل

"อยาไดคบหาผูที่ ชอบโกหกเปนเพื่อน เพราะคน

ประเภทน้ีคือมิตรสหายท่ีแยท่ีสุด" 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกลียดการโกหก 

และรังเกียจผูที่ชอบโกหกเปนอยางมาก ทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา: "ไมมีลักษณะนิสัยใดที่บรรดา

เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม รังเกียจมากไปกวาการโกหก เคยมีบางคนกลาวโกหก

ตอหนาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลว

ทานก็โกรธชายผูนั้นเปนอยางมาก กระท่ังเขาเตาบัตกลับตัว

จากความผิดดังกลาว" (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 25183) 

อุละมาอหลายทานกลาววา: "การโกหกท่ีชั่วชาที่สุด คือ

การโกหกตออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค" ทานอัซซะฮะบียฺ 
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เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา: "ไมเปนที่สงสัยเลยวาการจงใจโกหก

ตออัลลฮอฮฺ และเราะสูลของพระองค เพื่อทําใหสิ่งท่ีหะรอม

กลายเปนหะลาล หรือหะลาลกลายเปนหะรอมนั้น ถือเปนการ

ปฏิเสธศรัทธาอยางชัดแจง" (อัล-กะบาอิรฺ ของอัซซะฮะบีย) 

และกลาวอีกวา: "การโกหกตออัลลอฮฺและเราะสูลนั้น

ถือเปนบาป สวนการโกหกนอกเหนือจากกรณีดังกลาว เมื่อ

ประมวลจากตัวบทตางๆแลว พบวาเปนบาปใหญเชนเดียวกัน" 

(อัล-กะบาอิรฺ ของอัซซะฮะบีย)  

ความสัตยจริงเปนหนทางแหงความปลอดภัยทั้งในดุน

ยาและอาคิเราะฮฺ ดังเรื่องราวของกะอฺบ บิน มาลิก เมื่อทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แจงขาวดีแกทานวาการเตาบัต

กลับตัวของทาน (จากความผิดที่ทานพลาดการเขารวมสงคราม

กับทานนบี) ถูกตอบรับ ทานกลาววา: "โอทานเราะสูลุลลอฮฺ 

แทจริงพระองคอัลลอฮฺทรงใหฉันรอดพนจากเรื่องดังกลาวดวย

ความสัตยจริงของฉัน และเพื่อยืนยันการเตาบัตกลับตัวของฉัน 

จากนี้ไปตลอดชั่วชีวิตฉันจะพูดแตความจริง" ทานกะอฺบกลาว

วา: "ขอสาบานตออัลลอฮฺ ไมมีมุสลิมคนใดถูกอัลลอฮฺทดสอบ
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เรื่องความสัตยจริงนับต้ังแตวันท่ีฉันไดเลาเรื่องดังกลาวแกทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จนถึงวันนี้ ดีไปกวาท่ี

พระองคทรงทดสอบฉัน และขออัลลอฮฺทรงปกปองดูแลฉัน

ในชวงชีวิตที่เหลือใหรอดพนจากการโกหกดวยเถิด" (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 3556 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 

2769) 

พระองคอัลลอฮฺตรัสวา: 

دّ  ﴿
َ
ََ الّصاِدِ��َ يَا َ ونُوا َم ُُ َ َو ّّ يَن يَمقُوا اّ�ُقوا ا ِ

ّ
 ]  ١١٩: الو� [ ﴾ ١ َيا اي

ความวา "โอศรัทธาชนทั้งหลาย พึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด และจง

อยูอยูรวมกับบรรดาผูที่พูดจริง" (อัต-เตาบะฮฺ: 119) 

  นักวิชาการไดยกเวนใหโกหกไดในบางสถานการณ 

เชน โกหกเพื่อใหหายโกรธเคืองกัน การโกหกในสงคราม และ

การโกหกเพื่อใหรอดพนจากความอธรรม ยกตัวอยางเชน เมื่อ

มุสลิมคนหน่ึงซอนตัวจากผูอธรรมที่ตองการฆาเขา หรือตองการ

ทรัพยสินของเขา เมื่อมีคนใดถูกถาม เขาก็จําเปนที่จะตองโกหก

เพื่อปกปองเขา และเชนเดียวกันเมื่อมีผูใดฝากของไวและมี

คนรายจะมาเอาไปก็จําเปนที่เขาจะตองโกหกเพื่อปดบัง แตท่ีดี
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ที่สุดคือควรใชคําพูดเพื่อท่ีใหคนฟงเขาใจผิดไปเองไมใชโกหก

ดวยคําพูดตรงๆ นักวิชาการไดใชหลักฐานในการอนุญาตให

โกหกในกรณีดังกลาวจากหะดีษซึ่งรายงานโดยอุมมุกัลษูม 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวานางไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

»  ِ
ّ
ْو َدُقْوُر َخْ�ًاْي يُْصِغُ  َ�ْ�َ اّلاِس َِنَْس الَكّذاُب اي

َ
ا أ  » ، َ�يَقِْ�ْ َخْ�ً

 ]٢٥٠٥ومسغم امقم  ٢٦٩٢الخاري امقم [

ความวา "ผูที่พยายามประสานใหผูคนคืนดีกันดวยคําพูดท่ีดีนั้น

ไมถือวาเปนคนโกหก" มุสลิมกลาววา: ทานอิบนุชิฮาบ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ กลาววา: "ฉันไมเคยไดยินการอนุมัติใหโกหกได

นอกจากในสามสถานการณดังตอไปน้ี หน่ึงในสงคราม สอง

เพื่อใหสองฝายคืนดีกัน สามคําพูดของสามีตอภรรยาของเขา

หรือภรรยาตอสามีของนาง" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 

2692 มุสลิม หะดีษเลขที่ 2605) 

และสิ่งที่ตองพึงระวังอีกอยางหนึ่งก็คือ การเลาเรื่อง

โกหกเพื่อใหผูคนตลกขบขันนั้น ถือเปนการโกหกท่ีถูกหาม

เชนกัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ِِ ِلُْضحِ  « ْي ُدَِدُث اِاقَِديْ ِ
ّ
ُ َوحٌْل لِي

َ
ُ ، َوحٌْل ل

َ
ِِ اَِقْوَ  َ�يَْكِذُب ، َوحٌْل ل  »َا اِ

 ]٢٥٠٥ومسغم امقم  ٢٦٩٢الخاري امقم [

 ความวา: "ความหายนะจงประสบแกผูที่กุเรื่องเลาขึ้นเพื่อทําให

ผูอ่ืนหัวเราะขบขัน ความหายนะจงประสบแกเขา ความหายนะ

จงประสบแกเขา" (บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ หะดีษเลขที่ 2314) 

 

 واقاد هللا رب اِعال�،

حبِ أجع� � اهللا وسغم ع نْيقا ُاد، وع يل ِو  .ِو

 

 

 

 

 


