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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การลงโทษเชิงตักเตือนและสั่งสอน (อัต-ตะอฺซีร) 
   
อัตตะอฺซีร  หมายถึง  การลงโทษตอผูที่ฝาฝนโดยไมมีบทกําหนดอยางแนนอน  ไมมีการ

กําหนดโทษ  ไมใชการชดใชชีวิต (กิศอศ)  และไมใชการชดเชย (กัฟฟาเราะฮฺ) 
 
การลงโทษตอผูกระทําผิดมี 3 ประเภท  ดังตอไปนี้  
1.  การฝาฝนที่ถูกกําหนดจํานวนของบทลงโทษ  เชน  การผิดประเวณี  การลักขโมย  การ

ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา  ลักษณะความผิดที่กลาวมาไมมีคาชดเชยและไมมีการตักเตือน 
2.  การฝาฝนที่ตองจายคาชดใชแตไมกําหนดบทลงโทษ  เชน  การรวมประเวณีขณะที่

ครองเอี๊ยะรอมหรือในตอนกลางวันของเดือนเราะมะฎอน  และการฆาโดยไมไดเจตนา 
3.  การฝาฝนที่ไมมีบทลงโทษและไมมีการชดใช  ดังนั้นลักษณะนี้การลงโทษคือการ

ตักเตือนสั่งสอน 
 

วิทยปญญาที่มีบทบัญญัติใหมีการลงโทษแบบตักเตือน 
อัลลอฮฺไดทรงกําหนดบทการลงโทษโดยระบุบทกําหนดอยางแนนอน ไมมีการเพิ่ม  ไมมี

การลดหยอนจากอาชญากรรมที่ไดกระทําขึ้นซึ่งเพื่อเปนมาตรฐานแกประชาชาติเปนการปกปกษ
รักษาศาสนา  เลือดเนื้อชีวิต  ทรัพยสินสมบัติ  เกียรติยศศักดิ์ศรี  และสติปญญา  ดวยเหตุดังกลาว
บทบัญญัติจึงไดกําหนดบทลงโทษเพื่อเปนการหามปราม  นับเปนหัวใจสําคัญที่ประชาชาติไม
สามารถดําเนินชีวิตอยูไดนอกจากดวยการรักษาความจําเปนทั้งหาดานโดยการดํารงไวซึ่ง
บทลงโทษตางๆ ที่อัลลอฮฺกําหนด 

บทการลงโทษที่กลาวมานี้มีเงื่อนไขและขอปฏิบัติตางๆ  บางกรณีมีเงื่อนไขไมครบถวนบท
การลงโทษที่ถูกกําหนดก็จะเปลี่ยนไปเปนบทลงโทษที่ไมถูกกําหนดตามการพิจารณาหรือตีความ
ของผูนํา (อิมาม)  ซึ่งเรียกวา  การตักเตือนหรือส่ังสอน  (อัตตะอฺซีร) 

 
บทบัญญัติวาดวยการตักเตือนหรือสั่งสอน (อัตตะอฺซีร) 

นับเปนความจําเปนตอผูที่กระทําผิดที่ไมถึงขั้นไดรับบทลงโทษหรือตองจายชดใช  ไมวา
การกระทําผิดนั้นเกิดจากการละเมิดขอหามหรือละเลยตอขอบังคับ  อาทิเชน  การสําเร็จความใคร
ดวยตนเอง (อิสติมตาอฺ) ซึ่งไมมีการกําหนดโทษ  การลักขโมยที่ไมถึงขั้นตองตัดมือ  การ
ประทุษรายที่ไมถึงขั้นตองชดใชดวยชีวิต  การมีสัมพันธสวาทระหวางผูหญิงกับผูหญิง  การใสราย
ผูอ่ืนนอกจากการใสรายวาดวยกระทําผิดประเวณี  ฯลฯ  หรือการเมินเฉยตอการทําหนาที่ทั้งที่มี
ความสามารถ  อาทิเชน  การชดใชหนี้สิน  การคืนของฝาก  การคืนของที่ปลนชิงเขามา  การคืน
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ส่ิงของที่อธรรมเขามา  ฯลฯ  และผูที่ไดทําการฝาฝนซึ่งไมข้ันที่มีการกําหนดโทษตอจากนั้นเขาได
สารภาพผิด  เสียใจตอเหตุการณที่ผานมา  ก็ไมจําเปนตองตักเตือนหรือส่ังสอน 

 
ประเภทของการตักเตือนหรือสั่งสอน (อัตตะอฺซีร) 

การตักเตือนหรือส่ังสอนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
1.  การตักเตือนที่เปนการลงโทษและอบรมสั่งสอน  เชน  พออบรมส่ังสอนลูก  สามีอบรม

ส่ังสอนภรรยา  เจานายอบรมสั่งสอนคนรับใช  ในความผิดที่ไมไดฝาฝนบทบัญญัติ  กรณีเชนนี้ไม
อนุญาตใหเฆี่ยนตีเกิน 10 คร้ัง  เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา 

وا ال« ةِ  فَْوَق  تَـْجِتُ ْسَواٍط  َعرْشَ
َ
  »  اهللا ُحُدودِ  ِمنْ  َحد  يِف  إال أ

ความหมาย  “ทานทั้งหลายอยาไดเฆี่ยนตีเกินจํานวน 10 ครั้ง ยกเวนใน
กรณีที่ลงโทษหนึ่งโทษใดจากบทลงโทษของอัลลอฮฺ”  (บันทึกโดยอัลบุคอ
รียฺ หมายเลขหะดีษ 6850 สํานวนหะดีษเปนของทาน และมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ 1708) 
 

2.  การตักเตือนเนื่องจากการกระทําฝาฝน  ในกรณีนี้เปนที่อนุญาตใหเพิ่มจํานวนการ
ลงโทษตามที่ผูปกครองเห็นวาสมควรและตามความจําเปน  โดยพิจารณาจากน้ําหนักการฝาฝน
มากหรือนอยยเพราะไมมีบทลงโทษที่กําหนดตายตัว  สวนกรณีที่การฝาฝนมีการระบุจํานวน
บทลงโทษไว  เชน  การผิดประเวณี  การลักขโมย  เปนตน  กรณีเชนนี้ไมตองมีการตักเตือนหรือส่ัง
สอน 
 
ชนิดของการตักเตือนหรือสั่งสอน 

การตักเตือนหรือส่ังสอนมีการลงโทษหลายรูปแบบ โดยเริ่มดวยการตักเตือน  ชี้แนะ  คว่ํา
บาตร (ทอดทิ้ง)  ตําหนิ  ขมขู  คาดโทษ  หรือถอดถอนจากตําแหนง  และลงทายดวยโทษสถาน
หนัก  เชน กักขัง  เฆี่ยนตี  และบางทีถึงขั้นตองฆาเพื่อเปนการสั่งสอนเมื่อเห็นวาเปนประโยชนโดย
ภาพรวม  เชน การฆาสายลับ  ผูทําบิดอะฮฺ  และผูที่กอความผิดรายแรง  หรือบางครั้งการสั่งสอน
โดยการประจาน  ปรับเงิน  หรือเนรเทศ 

 
การลงโทษแบบสั่งสอน 

การลงโทษแบบสั่งสอนนั้นไมถูกระบุตายตัว   สําหรับผูปกครอง (หากิม) มีสิทธิเลือกการ
ลงโทษที่เห็นวาเหมาะกับผูกระทําความผิดดังที่ไดกลาวมาแลว  โดยมีเงื่อนไขวาไมไดออกไปจาก
ส่ิงที่อัลลอฮฺทรงใชหรือส่ิงที่อัลลอฮฺทรงหาม  โดยดังกลาวจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสถานที่  วันเวลา  
บุคคล  ความผิด  และสภาพการณ 
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การไถโทษ (กัฟฟาเราะฮฺ) ของคนที่จูบผูหญิงอ่ืนที่ไมอนุญาตแกเขาและเขาไดเสียใจ 

จากอิบนิมัสอูด  กลาววา   
نَّ 

َ
َصاَب  رَُجالً  أ

َ
ةٍ  ِمن أ

َ
َ  ُقبْلًَة، اْمَرأ

َ
ْخرَبَُه، ملسو هيلع هللا ىلص اجَّيِبَّ  فَأ

َ
  فَأ

َ
 هللاُ ا نَْزَل فَأ

I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y  H 

لِ  اهللا رَُسوَل  يَا: الرَُّجُل  قَاَل .  ]١١٤/هود[
َ
يِت  ِلـَجـِميعِ «: قَاَل  َهَذا؟ يَ ـأ مَّ

ُ
 أ

ِهـمْ    . »لُكِـّ
ความหมาย  แทจริงชายคนหนึ่งไดจูบผูหญิงคนหนึ่งและเขามาหา
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  และไดบอกเรื่องราวกับทาน  ดัง
นั้นอัลลอฮฺไดประทานอัลกุรอานลงมาความวา  “และเจาจงดํารงไวซ่ึง
การละหมาดตามปลายชวงทั้งสองของกลางวันและยามตนจาก
กลางคืน  แทจริงความดีทั้งหลายยอมลบลางความชั่วทั้งหลาย  นั่นคือ
ขอเตือนสําหรับบรรดาผูที่รําลึก”  (ฮูด : 114)  ชายคนนั้นก็กลาววา :  
โอทานรอสูลุลลอฮฺ ดังกลาวหมายรวมถึงฉันดวยใชไหม?  ทานตอบวา  
“หมายรวมถึงทุกคนที่เปนประชาชาติของฉัน”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ 
หมายเลขหะดีษ 526 สํานวนหะดีษเปนของทาน และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 
2763)   

 
 

 
 
 


