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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
ห้ามสาบานเท็จอย่างเด็ดขาด 

 

ท่านอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่าน
เราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ِه، لَِِقَ اهلَل وَُهَو َعلَيِْه َغْضبَانُ  » ، قَاَل «َمْن َحلََف لََعَ َماِل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِغْْيِ َحقِّ
  رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِمْصَداقَُه ِمْن ِكتَاِب اهللِ 

َ
ِين   إِن   ﴿: ُثمَّ قََرأ  ٱَّل 
ر  ۡهدِ  ون  ي ۡشت  ِ  بِع  َٰنِِهمۡ  ٱّلل  يۡم 

 
أ ٗنا و  َٰٓئِك   ق لِيًل  ث م  ْول 

ر
َٰق   ل   أ ل  مۡ  خ  ةِ  ِف  ل هر ل   ٱٓأۡلِخر   و 

مر  هر ل ِمر ر  يرك  ل   ٱّلل  رر  و  ِۡهمۡ  ي نظر ةِ  ي ۡوم   إَِل  َٰم  ل   ٱۡلقِي  ِيِهمۡ  و  ك  مۡ  يرز  ل هر اب   و  ذ  َِلم   ع 
 
 ﴾ ٧٧ أ

 [متفق عليه] « [  ٧٧: عمران ال]

“ผู้ใดสาบานเพื่อเอาทรัพย์ของคนมุสลิมด้วยความมิชอบ เขาจะ
พบกับอัลลอฮฺในสภาพที่พระองค์ทรงพิโรธเขา เขากล่าวว่า แล้ว
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้อ่านข้อ
พิสูจน์ความจริงของท่านจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ว่า 
“แท้จริงบรรดาผุ้ที่น าสัญญาของอัลลอฮ์และการสาบานของ
พวกเขาไปขายด้วยราคาอันเล็กน้อยนั้น ชนเหล่านี้แหละไม่มี
ส่วนได้ใด ๆ แก่พวกเขาในปรโลก และอัลลอฮ์จะไม่ทรงพูดแก่
พวกเขา และจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันกิยามะฮ์ และทั้งจะ
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ไม่ท าให้พวกเขาสะอาดด้วย และพวกเขาจะได้รับโทษอันเจ็บ
แสบ” { อาลิอิมรอน:77 }”  บันทึกโดยอัลบคุอรียฺและมุสลิม 

 
ท่านอบ ู อุมามะฮ ฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ ไดเ้ล่าว่า ท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 
َم َعلَيِْه   »  اَر، َوَحرَّ ْوَجَب اهلُل ََلُ انلَّ

َ
َمِن اْقتََطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِبيَِميِنِه، َفَقْد أ

َوِإْن َقِضيبًا ِمْن » :  َوِإْن ََكَن َشيْئًا يَِسًْيا يَا رَُسوَل اهلِل؟ َقاَل :  اَل ََلُ رَُجل  َفقَ «  اْْلَنَّةَ 
َراكٍ 

َ
 [مسلم أخرجه] «أ

“ผู้ ใดตัดกรรมสิทธิ์ของคนมุสลิมด้วยสาบานของเขา แน่
แท้อัลลอฮฺจะให้เขาต้องเข้านรก และห้ามสวรรค์แก่เขา” แล้วมี
ชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่า “และถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
กระนั้นหรือ? ท่านเราะสูลุลลอฮฺ” ท่านกล่าวตอบว่า “และถึงแม้
จะเป็นเพียงกิ่งไม้หนามก็ตาม” บันทึกโดยมุสลิม 
 

ท่านอบัดลุลอฮ ฺบนิอมัร ์เราะฎยิัลลอฮอุนัฮมุา ไดเ้ลา่วา่ ท่าน
เราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 

يِْن، َوَقتُْل انلَّْفِس، َوايلَِمنُي الَغُموُس : الَكبَائِرُ  » ، َوُعُقوُق الَوادِلَ ِ اُك بِاَّللَّ  « اإِلْْشَ
 [ابلخاري أخرجه]
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“บาปใหญ่ คือ การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การเนรคุณบิดามารดา 
การคร่าชีวิต และการสาบานบาป” บันทึกโดยอัลบุคอรีย ฺ
 

สาบานบาป หรือสาบานฆุมูส คือ สาบานที่ท าให้คน
สาบานจมอยู่ในบาป จากนั้นก็จมอยู่ในนรก 

และในบางรายงานระบวุ่า  
َل   »  َفَقا َجاء إىل انلَّيب صَّل اهلل عليه وسلم  بيًا  َما :  أّن أعرا هلِل  ا يا َرسوَل 

اُك ِباهلِل، قال ُثمَّ ماذا؟ َقاَل :  الَكبَاِئُر؟ قال ايَلِمنُي الُغُموُس، قلُت وَما :  اإِلْْشَ
ي َيْقتَِطُع َماَل اْمرٍئ ُمْسِلمٍ : ُس؟ قالايلَِمنُي الُغُمو ِ  « اَّلَّ

“ได้มีชายชนบทคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  แล้วกล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ อะไรคือบาปใหญ่?” 
ท่านกล่าวตอบว่า “คือ การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ” เขาถามต่อว่า 
“แล้วอันใดอีกเล่า?” ท่านกล่าวตอบว่า “คือการสาบานบาป” 
ฉันก็ถามว่า “และสาบานบาปคืออันใดหรือ?” ท่านกล่าวตอบว่า 
“คือ (สาบาน)ที่ไปตัดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนมุสลิม”” 
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ค าอธิบาย 
การสาบานต่ออัลลอฮฺนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ อัลลอฮฺทรงให้

ความส าคัญกับเรื่องนี้ เพราะมันเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย
ประการหนึ่งที่ใช้รับรองหรือปฏิเสธสิทธิ์ต่างๆได้ การสาบานเท็จ
จึงอาจท าให้คนเราต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการ
หมิ่นเดชานุภาพของอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งอีกด้วย ด้วยเหตุนี้
บทลงโทษส าหรับผู้ที่โกหกในเรื่องนี้จึงเป็นบทลงโทษที่สาหัส
รุนแรง   
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การห้ามอย่างเด็ดขาดในการไปตัดกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินของมุสลิมด้วยการสาบานเท็จ 

 มีบทลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระท าดังกล่าวนี้ และ
การสาบานของเขาจะท าให้เขาต้องจมอยู่ในนรก 

 จ าเป็นต้องระวังตัวในเรื่องนี้   


