
 
 
 
 
 

อัล-คิยารฺ - สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อจะขาย 
 ﴾اخليار﴿

[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย 

 

 

 
แปลโดย : อิสมาน จารง 

ผูตรวจทาน : อัสรัน นิยมเดชา 

 
2009 - 1430 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ﴾اخليار﴿
  »ايالنديةباللغة احك« 

 

 
 حممد بن إبراهيم احكوجيري

 

 

 
 عثمان جاورنج: ترمجة

عرصان إبراهيم: مراجعة  
 

2009 - 1430 

 
 

 



1 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัล-คิยารฺ - สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อจะขาย 
 
 

วิทยปญญาในการบัญญัติสิทธิในการตัดสินใจของผูซ้ือและผูขาย 
สิทธิในการตัดสินใจที่จะซื้อจะขายเปนเอกลักษณที่ดีงามอันหนึ่งของศาสนาอิสลาม  

เพราะบางครั้งการซื้อขายอาจเกิดขึ้นอยางกะทันหันโดยไมไดมีการพิจารนาไตรตรองหรือศึกษา
เร่ืองราคากอน มีผลทําใหคูตกลงทั้งสองฝายหรือฝายหนึ่งฝายใดเกิดความเสียใจ(เสียดายที่
ตัดสินใจผิด) ดวยเหตุนี้ศาสนาอิสลามจึงใหโอกาสในการยอนขอตกลงกลับคืนมาภายใตชื่อที่วา 
“สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อจะขายของผูซื้อและผูขาย” ซึ่งจะทําใหคูตกลงมีโอกาสเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับตนระหวางการใหการซื้อขายนั้นดําเนินไปตามที่ตกลงหรือยกเลิกไป 

จากหะกีม บิน ฮิซาม เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

ِاكيعان« َ ِّ ِباخليار َ َ ِ ْلـم َما ِ َفتفرقا، َ َّ َ َ َّح: قال ْأو َ َفتفرقا، َ َّ َ َ ْفإن َ َصدقا َ َ َوبينا َ َّ َ َ 
َبورك ِ َلـهـما ُ ُ َنيـعهـما، يِف َ ِ ِ ْ ْوإن َ َكتـما َ َ َوكذبا َ َ َ ْمـحقت َ َ ِ ُبركة ُ َ َ َنيـعهـما َ ِ ِ ْ َ« .
  .عليه متفق

ความวา “ทั้งผูซื้อและผูขายมีสิทธิในการตัดสินใจครั้งสุดทาย ตราบใดที่ทั้ง
สองยังมิไดแยกยายกันไป (หรือทานไดกลาววาจนกวาทั้งสองจะแยกยายกัน
ไป) ถาหากวาทั้งสองมีความซื่อสัตยและกระจางแจงในการซื้อขาย ทั้งสองก็
จะไดรับความบะเราะกะฮฺ(จําเริญ)ในการซื้อขายนั้น   และถาหากทั้งสองมีการ
ปดบัง หรือพูดเท็จแลว ความบะรอกะหก็จะถูกลบไปจากพวกเขา”  (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 2079 สํานวนรายงานนี้เปนของทาน และมุสลิม 
หมายเลข 1532)  

 
 

ประเภทของสิทธิในการตัดสินใจ 
สิทธิในการตัดสินใจมีหลายประเภท สวนหนึ่งก็คือ 
 
1. สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อขายในขณะที่ยังอยูในสถานที่ตกลง: ซึ่งสิทธินี้จะมีอยู

ในการซื้อขาย การประนีประนอม การเชา-จางและอื่นๆ ที่เปนขอตกลงที่มีการแลกเปลี่ยนกันโดยมี
เปาหมายหรือเจตนาใหไดทรัพยสิน   ซึ่งถือเปนสิทธิของทั้งสองฝายทั้งผูซื้อและผูขาย  โดยมี
ระยะเวลาตั้งแตทําขอตกลงจนกระทั่งแยกยายกันโดยรางกาย และเมื่อใดที่มีการยกเลิกสิทธินี้มันก็
จะถูกยกเลิก และหากคนใดคนหนึ่งยกเลิกสิทธิของตนอีกฝายก็จะยังคงมีสิทธินี้อยู  ดังนั้นเมื่อใดที่
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มีการแยกยายกันการซื้อขายนั้นก็จะมีผลบังคับทันที และถือวาเปนสิ่งตองหามที่จะรีบแยกตัวออก
เพราะกลัววาอีกฝายจะยกเลิกขอตกลงซื้อขาย      

 
2. สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อขายโดยการวางเงื่อนไข: คือการที่คูตกลงทั้งสองคนหรือ

คนใดคนหนึ่งไดวางเงื่อนไขวาใหตนมีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายภายในระยะเวลาที่กําหนด
แนนอน ซึ่งถือวา(การซื้อขายและเงื่อนไขนี้)ใชไดแมจะมีระยะเวลานานก็ตาม โดยระยะเวลาของ
มันก็จะเริ่มต้ังแตวินาทีที่ทําขอตกลงจนถึงสิ้นสุดเวลาที่ไดวางเงื่อนไขไว  ดังนั้นเมื่อใดที่เวลามีสิทธิ
นั้นไดลวงเลยไปแลวโดยไมมีการยกเลิกการซื้อขาย ก็ถือวาการซื้อขายนั้นมีผลบังคับ(ไมสามารถ
ยกเลิกได) และหากทั้งสองฝายมีการยกเลิกสิทธิในระหวางชวงเวลาที่กําหนด สิทธินั้นก็จะหมดไป
เพราะมันเปนสิทธิของทั้งสองฝาย(เมื่อทั้งสองพอใจที่จะยกเลิกก็ถือวาได) 

 
3. สิทธิในการตัดสินใจยกเลิกการซื้อขายเพราะความขัดแยงของทั้งสองฝาย: เชน

ขัดแยงกันในเรื่องของจํานวนราคา หรือตัวสินคา หรือลักษณะของมัน โดยที่ไมมีหลักฐานมาชี้ชัด 
ในกรณีนี้ใหยึดถือคําพูดของผูขายพรอมคําสาบาน และใหสิทธิแกผูซื้อในการที่จะรับขอตกลงนั้น
หรือจะยกเลิกการซื้อขาย 

 
4. สิทธิในการตัดสินใจยกเลิกการซื้อขายเพราะมีตําหนิ:  คือตําหนิที่ทําใหราคา

สินคานั้นลดลง ดังนั้นเมื่อใดที่ซื้อสินคาแลวพบตําหนิ ผูซื้อก็จะมีสิทธิเลือกระหวางการคืนสินคา
แลวรับราคาคืน หรือรับสินคานั้นไปโดยขอคาราคาตําหนิจากผูขายโดยการตีราคาสินคาที่สมบูรณ
และที่มีตําหนิแลวเอามาหักลบกัน และถาหากมีความขัดแยงกันวาตําหนิเกิดขึ้นเมื่อใด เชน พิการ 
(สัตว) การเนาเสียของอาหาร ใหยึดถือคําพูดของผูขายพรอมคําสาบาน หรือใหมีการคืนใหกันและ
กัน 

 
5. สิทธิในการตัดสินใจยกเลิกการซื้อขายเพราะมีการฉอโกง: คือการที่ผูขายหรือผู

ซื้อถูกโกงในสินคาในลักษณะที่เกินกวาธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับกัน ถือวาหะรอม ดังนั้นเมื่อใดที่
ถูกโกงเขาก็มีสิทธิเลือกระหวางการยอบรับตามนั้นหรือยกเลิกการซื้อขายนั้นไป เชน คนที่ถูกโกง
โดยวิธี “ตะลักกี อัรรุกบาน”(ออกไปดักพบกองคารวานสินคาและหลอกวาสินคาที่พวกเขานํามา
นั้นในเมืองมีราคาถูก) หรือโดยวิธีเพิ่มราคาของหนามาที่ไมไดมีเจตนาจะซื้อ  หรือเพราะเขาไมรู
ราคาที่แทจริง ไมชํานาญการตอรอง ใหถือวาทั้งหมดนั้นมีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายได 

 
6. สิทธิในการตัดสินใจยกเลิกการซื้อขายเนื่องจากการปลอมแปลง: คือการที่ผูขาย

แสดงสินคาในลักษณะที่ดึงดูดใจ ทั้งๆ ที่แทจริงแลวมันไมไดเปนอยางที่แสดงไว เชน กักนมสัตวใน
เตาโดยไมรีดเมื่อตองการขายสัตวนั้นเพื่อใหมองเห็นวามันใหนมเยอะเปนตน ซึ่งการกระทํานี้ถือวา
หะรอม และหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นผูซื้อก็มีสิทธิที่จะยอมรับหรือยกเลิกการซื้อขายนั้น และถาหาก
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ผูซื้อไดเอาไปแลวรีดนมออกแลว เวลาคืนก็ใหคืนสัตวนั้นพรอมกับผลอินทผาลัม หนึ่งศออฺ 
(ประมาณสี่ลิตร) แทนน้ํานมที่เขารีดไป 

 
7. สิทธิในการตัดสินใจจะซื้อจะขายเพราะการบอกราคาเมื่อใดที่มันไมตรงตามที่

บอก หรือพบวามันมีราคาต่ํากวาที่บอกไว ผูซื้อก็จะมีสิทธิที่จะยอมรับการซื้อขายนั้นหรือรับเอาคา
สวนตางไป หรือยกเลิกการซื้อขายไปเลย เชน เมื่อบุคคลหนึ่งซื้อปากกาดวยราคาหนึ่งรอยบาท 
แลวมีอีกคนมาบอกวา “ขายใหฉันในราคาที่ทานซื้อมาสิ” เขาก็กลาววา “ตนทุนของมันหนึ่งรอยหา
สิบบาท” แลวเขาก็ขายมันใหแกคนๆนั้นไป เมื่อบุคคลนั้นพบวาผูขายไดโกหกแกเขา เขาก็มีสิทธิที่
จะยอมรับหรือยกเลิกการซื้อขายนั้น ซึ่งสิทธิประเภทนี้จะมีอยูในการซื้อขายแบบ เตาลิยะฮฺ (ซื้อใน
ราคาเดิมที่เขาซื้อมา) แบบ ชะริกะฮฺ (ขายหุนสวนในสินคา) แบบ มุรอบะหะฮฺ (ขายโดยบอกราคาที่
ซื้อมาและกําไรที่บวกเพิ่ม) แบบ มุวาเฏาะอะฮฺ (ขายต่ํากวาทุนโดยบอกราคาทุน) ซึ่งการซื้อขาย
เหลานี้ทั้งหมดทั้งผูขายและผูซื้อตองรูราคาตนทุนที่ซื้อมา 

 
8. เมื่อปรากฏวาผูซ้ือไมมีเงินจายหรือไมยอมจาย ผูขายมีสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขาย

หากเขาตองการเพื่อเปนการรักษาทรัพยของตน 
 

ผลรายและอันตรายของการฉอโกง     
การฉอโกงถือวาหะรอมในทุกเรื่อง และกับทุกคน ในทุกนิติกรรมสัญญา มันเปนที่ตองหาม

ในการงานทั้งหมด งานที่ใชความชํานาญ งานผลิต เปนที่ตองหามในการทําขอตกลงตางๆ การซื้อ
ขาย และอื่นๆ  เพราะมันเปนการโกหกและหลอกลวง และมันนําไปสูการละเลาะวิวาท และเปน
ศัตรูกัน 

มีรายงานจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ วา แทจริงทานรอซุลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

َّمن حـمل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا« َِّ َِ َْ َْ َ ََ ََ َ َّْ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِّ َ أخرجه . »َ
 .مسلم

ความวา “ผูใดที่ถืออาวุธเหนือพวกเราแทจริงเขาไมใชพวกเรา และผูใดที่
หลอกลวงพวกเราเขาก็ไมใชพวกเรา” (บันทึกโดยมุสลิม 102) 

 
การลมเลิกขอตกลง  

คือการยกเลิกขอตกลง และการคืนคําของคูตกลงในสิ่งที่ตนมีสิทธิ ซึ่งอาจจะลมเลิกโดย
การใหเพิ่มหรือลดลงจากเดิมก็ได 

 
- การลมเลิกขอตกลงเปนสิ่งที่สุนัตสําหรับคนที่เสียใจไมวาจะเปนผูซื้อหรือผูขาย เปนสุนัต

ในสวนของผูใหยกเลิก และเปนมุบาห (อนุญาต) สําหรับคนที่ขอใหยกเลิก และถูกบัญญัติเมื่อคูตก
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ลงเกิดการเสียใจ(ที่ทําขอตกลง) หรือหมดความตองการในสินคา หรือไมมีความสามารถในการ
จายราคา และอื่นๆ 

 
- การลมเลิกขอตกลงเปนการทําดีของมุสลิมตอพี่นองของเขาเมื่อพี่นองของเขาตองการ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสนับสนุนใหกระทํา โดยทานไดกลาววา 
ِمـن أقال مسلـما أقالـه اهللا قرثتـه يـوم القيامة« َ ََ َِ َِ ُْ َُ ََ ْ َ َ ََ ًَ َْ أخرجه أبو داود . »ُ

  وابن ماجه
ความวา  “ ผูใดที่ยอมลมเลิกขอตกลงแกมุสลิมคนหนึ่ง อัลลอฮฺจะลมเลิก
ความผิดของเขาในวันกิยามะฮฺ” (หะดีษ เศาะฮีหฺศอฮิฮฺ  บันทึกโดย อบู ดาวูด  
3460 และอิบนุ มาญะฮฺ  2199 และตัวบทนี้เปนของอิบนุ มาญะฮฺ) 

 
 

 


