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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทลงโทษของการลักขโมย 
 

การลักขโมย  หมายถึง  การเอาทรัพยสินมีคาของผูอ่ืนโดยที่ไมมีขอคลุมเครืออันใด  จาก
สถานที่เฉพาะ  ดวยกับปริมาณที่เฉพาะ  และโดยวิธีการแบบลับ 

 
บทบัญญัติวาดวยการลักขโมย 

1.  การลักขโมยเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) และเปนหนึ่งในการกระทําที่เปนบาปใหญ 
2.  ศาสนาอิสลามส่ังใชใหดูแลและรักษาทรัพยสินและหามมิใหเปนปฏิปกษกัน  ดังนั้น

อิสลามจึงไดหามการลักขโมย  บังคับขมขู  ปลนสดมภ  แยงชิง  เพราะวาการกระทําดังกลาวเปน
การเอาทรัพยสินของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

 
วิทยปญญาในการบัญญัติโทษของการลักขโมย 

อัลลอฮฺทรงคุมครองและรักษาทรัพยสมบัติของปวงมนุษยโดยการบัญญัติใหตัดมือผูที่ลัก
ขโมย  เพราะแทจริงมือที่ทรยศเปรียบเสมือนอวัยวะที่เปนโรค  ซึ่งจําเปนจะตองตัดทิ้งเพื่อให
อวัยวะสวนอื่นที่เหลือในรางกายปลอดภัย  และในการตัดมือเปนขอเตือนใจแกผูที่คิดจะลักขโมย
ทรัพยสินของบุคคลอื่น  และเปนการซักฟอกผูที่ลักขโมยจากบาป และยังเปนรากฐานอันสําคัญยิ่ง
ที่นําไปสูความปลอดภัยและความสันติสุขขึ้นในสังคมและเปนการปกปกษรักษาทรัพยสมบัติของ
มวลประชาชาติ 

จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ِ  يَْزىِي  ال« ا  يرَْشَُب  ِحنيَ  اخلَـْمرَ  يرَْشَُب  َوال ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  يَْزىِي  ِحنيَ  الزَّ
ُق  َوال ُمْؤِمٌن، َوُهوَ  ُق  ِحنيَ  يرَْسِ  يَْرَفعُ  نُـْهبَةً  يَنْتَـِهُب  َوال ُمْؤِمٌن، وَُهوَ  يرَْسِ

ْـهِ  اجَّاُس  َ بَْصارَُهـمْ  ِفيَها إ
َ
  . »ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أ

ความวา:  “ผูทําซินา (ผิดประเวณี) จะไมทําซินาขณะที่ทําซินาในสภาพ
ที่เปนมุมิน  เขาจะไมด่ืมสุราขณะที่ด่ืมในสภาพที่เปนมุมิน  เขาจะไม
ขโมยขณะที่ขโมยในสภาพที่เปนมุมิน  และเขาจะไมปลนชิงทรัพยสิน
ผูอ่ืนโดยที่ผูคนยืนมองเขาในขณะที่เขาปลนชิงในสภาพที่เปนมุมิน” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6772  สํานวนหะดีษเปนของทาน  
และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 57) 
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โทษของการลักขโมย 
1.  อัลลอฮฺตะอะลากลาววา 

 mO    YX   W  V         U  T  S  R   Q  P
     f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \    [  Z

  m  l  k  j  i  hgl  
ความวา  “ขโมยผูชายและขโมยผูหญิงจงตัดมือของเขาทั้งสองคนเพื่อ
เปนการตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองนั้นไดแสวงหาไว  เพื่อเปนเยี่ยงอยาง
ในการลงโทษจากอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺเปนผูทรงเดชานุภาพทรงปรีชา
ญาณ   แลวผูใดสารภาพผิดหลังจากการอธรรมของเขาและไดปรับปรุง
แกไขแลว  แทจริงอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขา  แทจริงอัลลอ
ฮฺนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ”  (อัล-มาอิดะฮฺ / 38 - 
39) 
 
2.  ความหมาย  จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  ทานรอสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  
اِرَق  اهللا لََعنَ « ُق  السَّ ُق  يَُدُه، َفتُْقَطعُ  اَكيَْضةَ  يرَْسِ   .»يَُدهُ  َفتُْقَطعُ  احلَبَْل  َويرَْسِ

ความวา: “อัลลอฮฺทรงสาปแชงผูลักขโมย  หากเขาขโมยไขหนึ่งฟอง
ดังนั้นเขาจะถูกตัดมือ  และหากเขาขโมยเชือกหนึ่งเสนเขาจะถูกตัด
มือ”  (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6799  สํานวนหะดีษเปนของ
ทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1687) 
 

เงื่อนไขในการตัดมือของผูลักขโมย 
บทลงโทษของการลักขโมยจําเปนตองตัดมือเมื่อมีเงื่อนไขครบดังตอไปนี้  
1.  ผูลักขโมยจะตองบรรลุศาสนภาวะ  สมัครใจ  เปนมุสลิม  หรือเปนชาวซิมมียฺ      
2.  จะตองเปนทรัพยสินที่มีคาของผูที่ถูกลักขโมย  ดังนั้นจึงไมมีการตัดมือในกรณีส่ิงที่ถูก

ขโมยเปนของละเลนหรือสุราอยางนี้เปนตน 
3.  ทรัพยสินของที่ถูกผูลักขโมยจะตองครบพิกัดตามที่ศาสนากําหนด  หากเปนทองคํา

ตองมีน้ําหนัก ¼ ดีนารขึ้นไป  หรือทรัพยสินก็ตองมีมูลคาของมัน ¼ ดีนารขึ้นไป     
4.  การเอาทรัพยสินนั้นไปโดยวิธีการแบบลับ  หากไมใชกรณีเชนนั้นก็ไมตองตัดมือ  เชน  

การกรรโชกทรัพย  การขมขูบังคับ  และการปลนสะดม  ฯลฯ  ในกรณีนี้ใหใชวิธีตักเตือนลงโทษ 
5.  ขโมยทรัพยสินจากที่ๆ เจาของเก็บรักษาไวอยางมิดชิด 
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การเก็บรักษา (อัล-หัรซฺ)  หมายถึง  การเก็บรักษาทรัพยสินเอาไวดวยกับวิธีการที่แตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ  การเก็บรักษาเงินทองโดยการจัดเก็บไวในบาน  
ธนาคาร  รานคาสหกรณ  และสําหรับแพะจัดใหอยูในคอกหรือฟารม  ลักษณะนี้เปนตน 

6.  ปราศจากขอคลุมเครือจากผูขโมย  ดังนั้นจึงไมตัดมือของผูขโมยในกรณีที่เขาขโมย
ทรัพยของพอหรือบรรพบุรุษที่สูงขึ้นไป  ผูที่ขโมยทรัพยของลูกหรือผูสืบสันดานลงมา  และไมตัดมือ
กรณีขโมยทรัพยกันนระหวางสามีกับภรรยา  และทํานองเดียวกันการขโมยเนื่องจากความอด
อยากหิวโหย 

7.  ผูที่ถูกขโมยเรียกรองทรัพยสินของเขาคืน 
8.  มีหลักฐานยืนยันถึงการลักขโมย  ดวยกับประการหนึ่งประการใดจากสองประการ

ตอไปนี้ 
 8.1  การรับสารภาพวาเปนผูขโมยดวยตัวเขาเองสองครั้ง 
 8.2  มีพยานผูชายที่มีความเที่ยงธรรมสองคนมายืนยันวาเขาเปนผูขโมย 
 

สิ่งที่จะตามมาหลังจากมีหลักฐานยืนยันถึงการลักขโมย 
ส่ิงที่จะตามมาหลังจากมีหลักฐานยืนยันถึงการลักขโมย  ดังตอไปนี้ 
1.  สําหรับผูขโมยมีสองภาระที่คางอยูกับเขา  สิทธิเฉพาะ (หักกุน คอศ)  คือ  ตองคืน

ส่ิงของที่ขโมยใหแกเจาของหากสิ่งนั้นยังคงอยู  หรือใหทดแทนเหมือนสิ่งเดิม  หรือไมก็ใหจายตาม
ราคาของที่ขโมยหากสิ่งนั้นเสียหายชํารุด  และสิทธิทั่วไป (หักกุน อาม)  คือ  สิทธิของอัลลอฮฺ
จําเปนตองตัดมือหากมีเงื่อนไขครบสมบูรณ  หรือไมก็ใหตักเตือนในกรณีที่ไมครบเงื่อนไข 

2.  เมื่อจําเปนตองตัดมือใหตัดขางขวาจากขอตอของฝามือแลวใหหามเลือด  เชน  การจุม
มือลงในน้ํามันที่กําลังเดือด หรือดวยวิธีการอื่น ๆ ที่สามารถหามเลือดได  และจําเปนแกเขาตองคืน
ทรัพยสินที่เอาไปหรือใหจายทดแทนแกเจาของทรัพย  และเปนที่ตองหามในการจะขอผอนปรน
บทลงโทษของการลกัขโมยหลังจากเรื่องไปถึงผูปกครอง (หากิม) 

3.  หากผูขโมยกลับไปขโมยอีกใหตัดเทาขางซายจากตรงกลางของหลังเทา  และหาก
กลับไปขโมยอีกใหกักขังและตักเตือนจนกวาเขาจะเตาบะฮฺ (กลับเนื้อกลับตัว) และไมตองตัดอีก 

ใหตัดมืออัฏ-ฏ็อรรอรฺ (นักลวงกระเปา)  นั่นคือ  ผูที่ลวงสิ่งของจากกระเปาหรือที่อ่ืนแลว
เอาทรัพยสินไปอยางลับๆ หากวาทรัพยสินที่เอาไปถึงพิกัดตามที่ศาสนากําหนด  เพราะแทจริงเขา
เปนผูขโมยเอาทรัพยสินที่เจาของเก็บรักษาไว 

 
ปริมาณพิกัดในการลักขโมยที่ศาสนากําหนด 
หากเปนทองคําตองมีน้ําหนัก ¼ ดีนารขึ้นไป  หรือทรัพยสินก็ตองมีมูลคาเทากับทองคํา

น้ําหนัก ¼ ดีนารขึ้นไป   
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จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม  กลาววา  

َدُ  ُيْقَطعُ « ً  ِديْنارٍ  ُربْعِ  يِف  ا  .»فََصاِعدا
ความวา: “กาํหนดใหมีโทษตัดมือเมื่อเขาขโมย ¼ ดีนารขึ้นไป” (บันทกึ
โดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6789  สํานวนหะดีษเปนของทาน  และมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 1684) 
 

บทบัญญัติวาดวยการลงโทษถือเปนโมฆะดวยกับสิ่งคลุมเครือ 
เมื่อผูขโมยรับสารภาพวาเปนคนขโมยแตไมมีหลักฐาน ดังนั้นเปนที่บัญญัติแกผูพิพากษา

ใหผูนั้นกลับคําสารภาพ  แตหากเขายังยืนกรานวาเปนคนขโมยและไมกลับคําก็ใหตัดมือ  และใน
กรณีที่ผูขโมยยอมรับวาขโมย และหลังจากนั้นไดปฏิเสธ เชนนี้มิใหตัดมือ  เพราะวาบทการลงโทษ
จะเปนโมฆะดวยกับส่ิงที่คลุมเครือ 

 
บทบัญญัติวาดวยการขโมยทรัพยสินจากบัยตุลมาล (กองคลังมุสลิม) 

ผูที่ขโมยทรัพยสินจากบัยตุลมาล  ใหตักเตือนและปรับเปนเงินตามที่เขาเอาไปโดยไมตอง
ตัดมือ  เพราะวาเขาก็มีสวนแบงจากตรงนั้นอยูเชนกัน  ในทํานองเดียวกันผูที่ขโมยทรัพยสินที่ได
จากเชลยศึก (อัล-เฆอะนีมะฮฺ)  และหนึ่งในหาสวนของทรัพยเชลย (อัล-คุมุส) 

 
บทบัญญัติวาดวยการไมยอมจายของที่ยืมคืน (โกงหนี้) 

จําเปนตองตัดมือผูที่ไมยอมคืนทรัพยสินที่ยืมมา เพราะเขาขายไดชื่อวาเปนการขโมย 
จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  

ةٌ  اَكنَِت 
َ
َمـرَ  َوتَـْجَحُدهُ  تَاعَ ـالمَ  تَْستَِعريُ  ُزوِميَّةٌ ـَمـخْ  اْمَرأ

َ
نْ  ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبُّ  فَأ

َ
 أ

 يَُدَها ُيْقَطعَ 
 ความวา: มีผูหญิงจากเผาอัลมัคซูมิยฺยะฮฺคนหนึ่งไดยืมทรัพยสินไปและ
นางปฏิเสธที่จะคืนใหแกเจาของ  ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม จึงสั่งใหตัดมือของนาง...”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 
1688) 
 

บทบัญญัติวาดวยทรัพยสินที่ถูกขโมย 
สวนหนึ่งจากการเตาบะฮฺที่สมบูรณของผูขโมยคือการที่เขาตองรับประกันของที่สูญเสียไป

แกเจาของทรัพยสินที่ถูกขโมย  หากเขามีความสะดวกก็ใหจายคืนแกเจาของ  หากมีความ
ยากลําบากใหพิจารณาดูถึงแนวทางที่สะดวกงายดาย  และหากในกรณีที่ส่ิงของถูกขโมยยังคงอยู
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ก็ใหคืนไปใหแกเจาของ  ซึ่งถือวาเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการเตาบะฮฺ (สารภาพผิด) ถูกตอง
สมบูรณ 

 
บทบัญญัติวาดวยการสารภาพผิดกอนที่เรื่องจะไปถึงผูปกครอง (หากิม) 

ผูที่จําเปนตองรับโทษจากการลักขโมย  ผิดประเวณี  หรือด่ืมสุรา  ที่ไดสารภาพผิดกอนที่
จะมีการตรวจสอบอยางแนชัด การลงโทษนั้นถือวาตกไป  และไมเปนที่บัญญัติใหเขาเปดเผย
ความลับของตนเองหลังจากที่อัลลอฮฺทรงปกปดมัน  แตทวาจําเปนที่เขาตองคืนทรัพยสินที่ขโมย
มาใหแกเจาของ 
 
 


