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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ประเภทของการฆา 
 

การฆาแบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 
1. การฆาโดยเจตนา  
2. การฆากึ่งเจตนา 
3. การฆาโดยไมเจตนา 

 

1. การฆาโดยเจตนา 
 

คือ การที่ผูกระทําการฆามีความตั้งใจคราชีวิตคนที่เขารูดีวาเปนผูบริสุทธิ์ ดวยการกระทํา
ที่เขามั่นใจวาสามารถทําใหคนผูนั้นเสียชีวิตได 

 
รูปแบบการเจตนาฆา มีหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน 

1. การทําใหเกิดบาดแผลบนรางกายดวยของมีคม อาทิ ดวยมีด หอก ปน เปนตน ซึ่งทําใหผู
ที่ถูกกระทําเสียชีวิตเพราะเหตุดังกลาว 

2. การตี หรือทุบดวยของหนัก อาทิ กอนหินใหญ หรือดามไมที่แข็ง หรือดวยการชนกับ
รถยนต หรือดวยการพังกําแพงใสเขา เปนตน ซึ่งทําใหผูถูกกระทําเสียชีวิตเพราะเหตุ
ดังกลาว 

3. การผลักหรือโยนผูเคราะหรายในที่ๆ ไมสามารถเอาชีวิตใหรอดได อาทิ ผลักลงไปในน้ํา
เพื่อใหจม หรือในกองไฟเพื่อใหถูกเผา หรือพาไปกักขังโดยมิไดรับอาหารและน้ํากระทั่ง
เสียชีวิตเพราะเหตุดังกลาว 

4. การรัดคอดวยเชือกหรือสายเหล็กเปนตน หรือดวยการปดปากปดจมูกกระทั่งเสียชีวิต 
5. การนําไปขังในกรงสัตวที่ดุรายเชนสิงโต หรือปลอยใหงูกัด หรือปลอยใหกับสุนัขทําราย

จนกระทั่งเสียชีวิต 
6. การใหเขาดื่มพิษโดยที่ผูด่ืมมิไดรับรูกระทั่งเสียชีวิต 
7. การฆาดวยการใชไสยศาสตรที่สามารถคราชีวิตได 
8. การเปนพยานของชายสองคนตอผูตองหาที่บริสุทธิ์เพื่อใหถูกฆา หลังจากนั้นพยานทั้งสอง

คนก็ไดกลาววา  “เราไดเจตนาฆาเขา(ดวยการเปนพยานเท็จ)” หรือ ดวยการสราง
หลักฐานเท็จจนตองดําเนินการไปตามนั้น ซึ่งนําไปสูการสิ้นชีพของผูตองหา เปนตน 
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• ผูที่มีเจตนาฆา และไดลงมือกระทําการฆานั้น ตองไดรับการลงโทษดวยการกิศอศ(การ
ประหารตาม) และเปนสิทธิของบรรดาญาติผูตายที่จะตกลงใหมีการประหารหรือให
ทดแทนดวยการจายดิยะฮฺ(สินไหมชดเชย) หรือจะใหอภัยแกผูฆา ซึ่งแนนอนวามันเปน
การดียิ่งกวา 
 
1. อัลลอฮฺไดตรัสวา  

I Ë Ê É È ÇH ]٢٣٧ / اكقرة [.   
ความวา “และการที่พวกเจายกใหนั้นเปนสิ่งที่ใกลแกความยําเกรงมากกวา” 
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 237) 

  
 2. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไดกลาววา 

ْن ُففْ .. «
َ
رْيِ اجَظَريِْن إما أ

ْن َوَمْن قُِتَل لَـُه قَِتيٌل َفُهَو خِبَ
َ
ما أ َدى، َو

  متفق عليه. »...يُـْقتََل 
ความวา “และผูใดที่ญาติของเขาไดถูกฆา แทจริงเขาจะเปนผูเลือกระหวาง
สองสิ่งที่ควรกระทําคือยอมใหจําเลยจายฟดยะฮฺ หรือตกลงใหทําการประหาร
ฆาตกรตาม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 6880 และมุสลิม หมายเลข 
1355 สํานวนนี้เปนของทาน)  

 
3.  จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว
วา 

ً بَِعْفٍو إال ِعّزاً، َوَما « َما َغَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اهللا َقبْدا
َحٌد 

َ
  أخرجه مسلم. »هللاإال َرَفَعُه ا �تََواَضَع أ

ความวา “แทจริงทรัพยสมบัติมิไดลดลงเลยจากการบริจาคทาน แทจริงอัลลอ
ฮฺจะไมทรงเพิ่มใหแกผูใหการอภัยนอกจากความมีเกียรติ และไมมีผูใดที่ถอม
ตนนอกเสียจากพระองคจะทรงยกยองเขา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 
2588) 
 

เงื่อนไขการกิศอศ 
1. ผูถูกฆานั้นไรซ่ึงความผิด 

 หากมุสลิมไดกระทําการฆากาฟรที่เปนกาฟรหัรบีหรือผูเปนมุรตัด(ออกจากศาสนา) หรือซิ
นา(ผิดประเวณี)ผูซึ่งเคยผานการแตงงานแลว การกิศอศใหถือเปนโมฆะ หากแตจะตองไดรับโทษ
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ดวยการ ตะอฺซีร (การดําเนินโทษตามที่เห็นสมควรโดยผูพิพากษา) เพื่อใหเกิดความหลาบจําแทน 
เนื่องจากเขาไดกระทําการมองขามหากิม (คือการตั้งตนเปนศาลเตี้ยโดยไมสนใจตอระเบียบ
บานเมืองหรือกฎหมาย)  

 
2. ฆาตกรตองเปนผูที่บรรลุวัยตามศาสนบัญญัติ มีสติปญญา และเจตนาฆา 
ดังนั้นการกิศอศถือเปนโมฆะหากผูกระทําการฆาเปนเด็กหรือผูขาดสติหรือมิไดเจตนา แต

พวกเขาจําเปนจะตองจายดิยะฮฺ 
 
3. ผูฆาและผูถูกฆาตองมีความเทาเทียมกันขณะที่ถูกกระทํา กลาวคือเทาเทียมกัน

ในเรื่องศาสนา ดังนั้นการกิศอศ จะไมถูกดําเนินการกิศอศตอมุสลิมที่กระทําการฆากาฟร(แต
อาจจะไดรับโทษในรูปอ่ืน-บรรณาธิการ) ในตรงกันขามหากกาฟรกระทําการฆามุสลิมจะถูกกิศอศ 
และจะไมมีความแตกตางระหวางชายและหญิงคือ หากมุสลิมกระทําการฆามุสลิมะฮฺจะถูกกิศอศ 
เชนเดียวหากผูกระทําเปนผูหญิงก็จะถูกลงโทษดวยการกิศอศ 

 
4. ผูถูกฆาจะตองไมใชบุตรของผูกระทําการฆา 

 ดังนั้นการกิศอศจะถือเปนโมฆะ หากผูกระทําการฆาเปนบิดาหรือมารดาของผูถูกฆา หรือ
มีฐานะเปนปูยาตายายหรือสูงกวา และไมวาผูถูกฆาจะเปนบุตรชายหรือบุตรสาว หรือเปนหลาน
หรือมีฐานะเปนเชื้อสายที่ตํ่าลงไปกวานั้น แตถาหากผูฆานั้นเปนบุตรของผูถูกฆา เขาจะตองไดรับ
การลงโทษดวยการกิศอศ เวนแตวาญาติที่มีสิทธิในตัวของผูถูกฆานั้นจะอภัยโทษให 
 

• การกิศอศจะถือเปนโมฆะหากไมเปนไปตามเงื่อนไขประการหนึ่งประการใดดังที่ไดกลาว
มา แตจะถูกใหเปลี่ยนดวยการจายสินไหมที่หนัก (ดิยะฮฺ มุฆ็อลละเซาะฮฺ) แทน 

เงื่อนไขการดําเนินการกิศอศ 
1. ญาติของเหยื่อผูถูกฆาจะตองเปนผูที่บาลิฆ (บรรลุวัยตามศาสนบัญญัติ) มี

สติปญญา ดังนั้นหากญาติของผูถูกฆายังไมบรรลุวัย ขาดสติ หรือไมอยู จะตองนําจําเลยไปฝาก
ขังจนกระทั่งบุคคลเหลานี้ไดบรรลุวัย มีสติกลับคืน หรือไดกลับมาถึงแลว จากนั้นใหบรรดาญาติๆ 
ของเหยื่อเปนผูเลือกระหวางการกิศอศ การจายสินไหม หรือจะยกโทษใหแกจําเลย ซึ่งแนนอนวา
เปนการดีที่สุด 

 
2. บรรดาญาติๆ ของเหยื่อที่มีสิทธิในการตัดสินใจจะตองเห็นดวยทั้งหมดในการ

ที่จะกระทําการประหารฆาตกร หากมีผูใดผูหนึ่งในบรรดาญาติๆ ของผูตายใหการอภัย ใหถือ
วาการกิศอศ(การประหารใหตายตาม)เปนโมฆะทันที และตองเปลี่ยนการลงโทษดวยการจาย
สินไหมที่หนัก(ดิยะฮฺ มุฆ็อลละเซาะฮฺ)แทน  
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3. ตองแนใจวาการกระทําการกิศอศผูฆานั้นจะไมมีผลกระทบตอผูอ่ืนที่บริสุทธิ์ 
ดังนั้นหากผูกระทําการฆานั้นเปนหญิงที่กําลังมีครรภ ตองรอจนกระทั่งเธอคลอดและพนจาก
สภาพการใหนมบุตรเสียกอน หากสามารถหาผูใหนมแกบุตรแทนไดก็ใหทําการกิศอศได ไมเชนนั้น
ก็ตองรอจนกวาบุตรจะพนจากวัยที่ตองใหนมไปแลว 

• ดังนั้นหากเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวแลวก็อนุมัติใหกระทําการกิศอศได หาไมแลวการกิ
ศอศใหถือเปนโมฆะ 

 
ฆาตกรที่เปนเด็กหรือคนบา 

กรณีที่ผูกระทําการฆาเปนเด็กหรือเปนผูขาดสติ ไมเปนการอนุมัติใหกระทําการกิศอศ แต
ใหเปลี่ยนเปนการจายกัฟฟาเราะฮฺแทนซึ่งตองนําเอาจากทรัพยสินของพวกเขา และจะตองจาย
สินไหมโดยผูปกครองของพวกเขา ในกรณีที่มีผูวาจางใหเด็กหรือผูขาดสติกระทําการฆา ใหทําการ
กิศอศผูวาจางแทนเพราะเด็กหรือผูขาดสตินั้นเปนเพียงเครื่องมือในการกระทําการฆาเทานั้น 
 
การรวมมือฆา 

หากมีคนหนึ่งจับเหยื่อไวแลวมีคนอีกคนหนึ่งกระทําการฆาเหยื่อโดยเจตนา ใหทําการ
ประหารคนฆา สวนผูที่จับเหยื่อไวนั้น ถาหากเขารูแกใจวาเหยื่อจะถูกฆาก็ตองโดนโทษประหาร
ดวย แตหากเขาไมรูวาเหยื่อจะถูกฆาโดยฆาตกร ก็ใหลงโทษดวยการขังไวตามที่ผูพิพากษาวินิจฉัย
เห็นควร 
 
การบังคับใหฆา 

ผูใดก็ตามทําการบังคับใหผูอ่ืนกระทําการฆาผูบริสุทธิ์ ใหทําการลงโทษดวยการกิศอศทั้งผู
บังคับและผูลงมือ 
 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

Iª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ ¬«H  ]اكقرة / 
١٧٩ [. 

ความวา “และในการประหารฆาตกรใหตายตามนั้น (การกิศอศ) คือการดํารง
ไวซึ่งชีวิตสําหรับพวกเจา โอผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย เพื่อวาพวกเจาจะไดยํา
เกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 179) 
 

การตัดสินแบบญาฮิลียะฮฺที่ไมใชอิสลาม 
ในประเทศที่ไมใชมุสลิมสวนใหญไดกําหนดบทลงโทษแกผูกระทําการฆาดวยการกักขังใน

เรือนจํา โดยอางวาเปนอารยธรรมที่ทันสมัยและเปนการเมตตาตอฆาตกร แตพวกเขากลับ
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มองขามความเมตตาและความเปนธรรมแกเหยื่อผูถูกฆา และไมไดเมตตาบรรดาภรรยาและลูกๆ 
ของเหยื่อที่ตองขาดผูดูแลและเสาหลักของพวกเขา  และไมไดเมตตาตอสังคมที่ลวนหวงแหนชีวิต 
เกียรติและทรัพยสินของพวกเขา จากการกอกรรมของอาชญากรเหลานี้ ซึ่งทําใหความชั่วขยาย
ออกไปเปนวงกวางมากยิ่งขึ้น มีการฆาฟนกันระบาดไปทั่ว และมีปญหาอาชญากรรมขยายรปูแบบ
มากมายเปนทวีคูณ 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 IÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Û Ú Ù Ø × H ]املائدة / 
٥٠ [   

ความวา “ขอตัดสินสมัยญาฮิลียะฮฺกระนั้นหรือที่พวกเขาปรารถนา และใคร
เลาที่จะมีขอตัดสินดียิ่งกวาอัลลอฮฺสําหรับกลุมชนที่เชื่อมั่น” (อัล-มาอิดะฮฺ 50) 

 
การกิศอศจะกระทําไดตอเมื่อ 

1. การยอมรับของผูกระทําการฆา 
2. หรือ .. การมีพยานชายสองคนที่มีคุณธรรม ยืนยันในการฆาตกรรมของจําเลย หรือ

ดวยการกลาวคําสาบานตน ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดตอไป  
 

การดําเนินโทษดวยการกิศอศ 
 การกิศอศ(การประหารฆาตกรใหตายตาม)นั้นเมื่อมีการยืนยันครบตามเงื่อนไข ก็จําเปน
จะตองดําเนินการโดยผูปกครองรัฐหรือผูแทนเขา เมื่อญาติของเหยื่อผูถูกฆาไดรองให
ผูปกครองดําเนินโทษกิศอศตอฆาตกร และการกิศอศจะตองไมลงมือเวนแตวาผูปกครองหรือ
ผูแทนจะตองรวมอยูในพิธีการนั้นดวย และจะตองไมทําการกิศอศยกเวนดวยเครื่องมือที่มี
ความคม อาทิ ดาบ ดวยการฟนลงไปที่ลําคอของฆาตกร หรือใหประหารดวยเครื่องมือชนิด
เดียวกันกับที่ฆาตกรใชฆาเหยื่อ เชน ถาเหยื่อถูกฆาดวยการทุบหัวดวยหิน ก็ใหใชหินทุบหัว
ฆาตกรจนเสียชีวิต เปนตน 
 

1. จาก ชัดดาด บิน เอาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา สองประการที่ฉันจํามาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือที่ทานไดกลาววา  

ءٍ  لُكِّ  بَلَ  اْإلِْحَسانَ  َكتََب َهللا ا إِن « ْ إَِذا ،َ
ْحِسنُوا َقتَلْتُمْ  فَ

َ
َِذا ،الِْقتْلَةَ  فَأ  َذحَبْتُمْ  َو

ْحِسنُوا
َ
بْحَ  فَأ ُِحد  ،ا ْ َحُدُكمْ  َو

َ
  مسلمأخرجه . »َذنِيَحتَهُ  فَلرُْيِحْ  َشْفَرتَهُ  أ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺกําหนดใหทําดีในทุกๆ ส่ิง ดังนั้น เมื่อพวกเจาจะฆา
(สัตว)ก็จงฆาอยางดี และเมื่อพวกเจาจะเชือดก็จงเชือดอยางดี และคนหนึ่งคน
ใดในหมูพวกทานจงลับมีดของเขาใหคมเพื่อใหสัตวเชือดของเขาไมตอง
ทรมาน” (บันทึกโดยมุสลิม 1955) 
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2. จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 

ن 
َ
َس  رَض  ياَفُهودِ  أ

ْ
 ؟بِِك  َهَذا َفَعَل  َمنْ  :ِقيَل  ،َحَجَريِْن  َننْيَ  َجاِرَيةٍ  َرأ

فَُالنٌ 
َ
فَُالنٌ  أ

َ
َ  َح  !أ َُهوِديُّ  ُسيمِّ ْ ْت  ،ا

َ
ْوَمأ

َ
ِسَها فَأ

ْ
ِخذَ  ،بَِرأ

ُ
َُهوِديُّ  فَأ ْ  ا

َمرَ  ،فَاْقرَتََف 
َ
ُسهُ  فَُرض  ملسو هيلع هللا ىلص اجيِبُّ  بِهِ  فَأ

ْ
  فق عليهمت. َحَجَريِْن  َننْيَ  َرأ

ความวา ยิวผูหนึ่งไดตีศรีษะของหญิงคนหนึ่งดวยการประกบหินสองกอน ไดมี
การสอบถามนางวาใครเปนคนทําเธอ คนนี้หรือคนนั้น ? จนกระทั่งเมื่อชื่อ
ของยิวคนนั้นถูกเอยนางก็ผงกศรีษะยอมรับ แลวชาวยิวคนนั้นก็ถูกนํามาไต
สวนและเขาก็รับผิด ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงสั่งใหตีศรีษะของ
เขาดวยการประกบหินสองกอนเปนการลงโทษ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 
หมายเลข 2413 สํานวนนี้เปนของทาน และ มุสลิม หมายเลข 1672)  

 
วะลีย อัด-ดัม  

วะลีย อัด-ดัม หรือ ญาติของผูตายที่มีสิทธิในการฟองรองในดําเนินโทษกิศอศหรือยกโทษ
ให ก็คือญาติทั้งหมดที่มีสิทธิในมรดกของเขาไมวาจะเปนชายหรือหญิง ไมวาจะเปนเด็กหรือคนแก 
ถาหากพวกเขาทุกคนเรียกรองใหมีการกิศอศก็จําเปนตองดําเนินการตามที่เรียกรองนั้น และถา
หากทุกคนยกโทษให การกิศอศก็ตกไป และถาหากวามีบางคนเทานั้นที่ยกโทษให การกิศอศก็ตก
ไปเชนกัน ถึงแมวาคนอื่นๆ จะไมยอมยกโทษใหก็ตาม และถาหากวามีการพยายามหาชองทางเพื่อ
จะหลีกเลี่ยงไมใหมีการกิศอศและกลัววาจะเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยหากมีการยกโทษให
ฆาตกรแลวละก็ ใหจํากัดสิทธิในการยกโทษเฉพาะแกญาติผูชายเทานั้น โดยไมรวมญาติที่เปน
ผูหญิง 
 
ดิยะฮฺ หรือสินไหมของการฆาโดยเจตนา 

กรณีที่ญาติของเหยื่อผูถูกฆายกโทษใหโดยเปลี่ยนจากการกิศอศเปนการจายดิยะฮฺหรือ
สินไหมชดเชย ก็จําเปนที่จะตองจายดิยะฮฺจากทรัพยสินของผูฆา นั่นคือจายอูฐหนึ่งรอยตัว ดัง
ปรากฏหลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْن « َاِء الَمْقتُوِل، فَإْن َشاُءوا َقتَلُوا، َو ِ ْو
َ
ً ُدفَِع إىَل أ دا َمْن َقتََل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ

ْرَبـُعوَن 
َ
يََة َويِهَ ثَالثُوَن ِحقًة، َوثَالثُوَن َجَذَعًة، َوأ ِّ َخُذوا ا

َ
َشاُءوا أ

أخرجه . »، وََذلَِك ِلتَْشِديِد الَعْقلِ َخِلَفًة، َوَما َصالَـُحوا َعلَيْـِه َفُهَو لَـُهـمْ 
  الرتمذي وابن ماجه

ความวา “ผูใดกระทําการฆามุอมินโดยเจตนา ดังนั้นเขาจะถูกมอบใหกับญาติ
ของผูตายเปนฝายตัดสิน หากพวกเขาประสงคที่จะทําการประหารก็ใหกระทํา
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ได และหากพวกเขาประสงคจะรับดิยะฮฺก็ทําได คืออูฐหิกเกาะฮฺ(อูฐตัวเมียมี
อายุยางเขาปที่ส่ี) 30 ตัว และอูฐญะซะอะฮฺ(อูฐตัวเมียที่ยางเขาปที่หา) 30 ตัว 
และอูฐเคาะลิฟะฮฺ(อูฐที่กําลังทอง)อีก 40 ตัว และทุกสิ่งที่พวกเขาตกลง
ประนีประนอมกันก็ยอมเปนของพวกเขา ดังกลาวนี้เพื่อกําหนดใหเปนโทษ
หนักในการจายสินไหมชดใช” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย หมายเลข 1387 
สํานวนนี้เปนของทาน และอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 2626)  
 

• ทรัพยสินที่บรรดาญาติๆ ของผูถูกฆาไดรับจากการจายดิยะฮฺเนื่องจากการฆาโดยเจตนา
นั้น ไมใชสินไหมเนื่องเพราะการฆา หากแตเปนการจายคาทดแทนจากการประหารกิศอศ 
ซึ่งเปนสิทธิของญาติๆ ของเหยื่อผูถูกฆาที่จะตกลงประนีประนอมรับคาสินไหมดังกลาว 
หรือจะเรียกใหมากกวานั้น หรือนอยกวานั้น หรือจะยกโทษให ซึ่งแนนอนวาการยกโทษให
นั้นเปนการดีที่สุด 

• ในประเทศซาอุดิอาระเบียไดกําหนดคาการจายดิยะฮฺสําหรับเหยื่อผูถูกฆาที่เปนชาย
มุสลิมอยูที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นริยาล ในกรณีที่ฆาโดยเจตนาจงใจ และครึ่งหนึ่งสําหรับ
ฆาตกรที่เปนหญิงมุสลิมะฮฺ หากแตยังถือวาเปนสิทธขิองบรรดาญาติๆ ของเหยื่อผูถูกฆาที่
จะเรียกนอยกวาหรือมากกวาที่กําหนด หรือจะใหการอภัย  

• กําหนดใหทําการกิศอศทั้งกลุมในกรณีที่รวมกันกระทําการฆาบุคคลผูหนึ่ง และในกรณีที่
บรรดาญาติของเหยื่อยอมใหลดโทษดวยการจายดิยะฮฺแทน ใหรวมกันจายแคหนึ่งดิยะฮฺ
เทานั้น ในกรณีที่มีผูส่ังการใหบุคคลที่ยังไมบาลิฆ(บรรลุวัยตามศาสนบัญญัติ)ฆาคนอื่น 
หรือบาลิฆแลวแตมิไดรูถึงหุกมของการฆาวาเปนสิ่งตองหาม แลวผูถูกสั่งการนั้นก็ลงมือ
ฆาตามคําสั่งนั้น ใหกําหนดการกิศอศหรือดิยะฮฺเฉพาะผูส่ังการเทานั้น และหากผูลงมือฆา
บรรลุวัยบาลิฆและยังรูถึงหุกมของการหามฆา ก็ใหรับประกันการดําเนินโทษตอผูลงมือ
มิใชผูส่ังการ 

• ในกรณีที่รวมมือกันฆาระหวางฆาตกรสองคน ซึ่งคนใดคนหนึ่งอยูในจําพวกที่จะไมตองถูก
ลงโทษกิศอศถาหากวาเขากระทําเพียงผูเดียว เชน การรวมมือกันระหวางผูเปนบิดากับ
ผูอ่ืนในการฆาบุตร หรือระหวางมุสลิมกับกาฟรในการฆากาฟร ใหตัดสินโทษการกิศอศ
ตอผูรวมมือกับบิดาเทานั้น หรือลงโทษกิศอศกาฟรที่รวมมือกับมุสลิมเทานั้น สวนบิดา
หรือมุสลิมนั้นใหลงโทษดวยการตะอฺซีร(การวินิจฉัยโดยความเห็นของผูพิพากษา) และ
หากมีการลดโทษจากการกิศอศสูการจายดิยะฮฺ ใหผูรวมลงมือนั้นจายครึ่งหนึ่งของดิยะฮฺ 
ไมวาจะเปนผูที่รวมลงมือฆากับผูเปนบิดา หรือกาฟรที่รวมลงมือกับมุสลิมก็ใหจายดิยะฮฺ
เพียงครึ่งหนึ่งเชนเดียวกัน 

• ในกรณีที่ผูฆาไดฆาญาติซึ่งเขามีสิทธิในมรดกของเหยื่อผูถูกฆา สิทธิในมรดกนั้นก็จะถูก
หามสําหรับเขา 
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เกาะสามะฮฺ การสาบานในการฟองจําเลย 

เกาะสามะฮฺ คือ การสาบานตนหลายๆ คร้ังในการฟองบุคคลใดบุคคลหนึ่งวาเปน
ผูกระทําการฆาผูบริสุทธิ์ 

• การเกาะสามะฮฺถูกใหมีข้ึนในกรณีที่มีคดีการฆาซึ่งไมสามารถรับรูถึงผูกระทําและเกิดมี
การฟองบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไมมีพยานที่ครบถวนชี้ชัดวาเปนผูกระทํา แตอาศัย
หลักฐานจากรูปคดีที่บงชี้ถึงความสัตยจริงของผูฟอง 
 

เงื่อนไขของการเกาะสามะฮฺ 
 มีบาดหมางเกิดขึ้นระหวางฝายโจทกกับจําเลยอยูแลว หรือผูถูกฟองเปนที่รูกันวาเปนผูฆา 
หรือมีเหตุบงชี้ที่ชัดเจน อาทิ การหนีจากเหตุการณฆา หรือ การพูดถึงเหยื่อที่ถูกฆา และการที่
ญาติทั้งหมดของเหยื่อเห็นตรงกันในการฟองจําเลย 
 
รูปแบบการเกาะสามะฮฺ 
 หากเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ใหเร่ิมตนการเกาะสามะฮฺจากกลุมที่เปนโจทกฟอง
ดวยการกลาวคําสาบานของชาย 50 คน ดวยการสาบาน 50 คร้ัง(คนละครั้ง) โดยใหแตละคน
กลาวคําสาบานวา “แทจริงบุคคลผูนี้ไดกระทําการฆาผูตาย” ดวยการนี้แลวการกิศอศก็จะถูก
ดําเนินการ ในกรณีที่พวกเขาปฏิเสธที่จะกลาวคําสาบานหรือทําการสาบานไมครบ 50 คน ใหฝาย
จําเลยกลาวสาบานกลับ 50 คร้ังเพื่อลบลางมลทินของฝายจําเลยถาฝายโจทกยินยอมใหสาบาน 
และถาฝายจําเลยไดสาบานแลวจําเลยก็จะพนจากขอกลาวหา  

ในกรณีที่โจทกซึ่งเปนญาติๆ ของผูถูกฆาไมทําการสาบาน และไมยอมรับการสาบานของ
ฝายจําเลย ใหผูปกครองรัฐจายสินไหมทดแทนจากคลังของรัฐ เพื่อมิใหเปนการสูญเสียเลือดที่
บริสุทธิ์ข้ึนโดยไรคา 

 
การฆาตัวตายโดยเจตนา 

เปนการตองหาม(บาป)สําหรับบุคคลผูหนึ่งที่จะกระทําการฆาตัวตายไมวากรณีใดๆ หรือ
จะดวยวิธีการใดก็ตาม และผูใดก็ตามที่กระทําการฆาตัวตายเขาจะไดรับการลงโทษดวยการตกขุม
นรกชั่วกาลนาน 

اً « ِ َمْن تََردى ِمْن َجبٍَل َفَقتََل َغْفَسُه، َفُهَو يِف نَاِر َجَهنَم َفرَتَدى ِفيِه َخا
بَداً، َوَمنْ 

َ
ً ِفيَها أ ُه يِف يَِدهِ  ُمـَختا تَـَح ُسّماً َفَقتََل َغْفَسُه، فَُسمُّ

ً مُ  ا ِ بَداً، َوَمْن َقتََل َغْفَسُه ـَفتَـَحساُه يِف نَاِر َجَهنَم َخا
َ
ً ِفيَها أ َختا

اً  ِ  بِـَها يِف َنْطِنـِه يِف نَاِر َجَهنَم َخا
ُ
حِبَِديَدٍة، فََحِديَدتُـُه يِف يَِدهِ يَـَجأ

ً ُمـَخت  بَدا
َ
  .متفق عليه. »اً ِفيَها أ
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ความวา “ผูใดกระทําการฆาตัวตายดวยการกระโดดลงจากภูเขา ดังนั้นเขาจะ
คงอยูในนรกดวยสภาพกระโดดลงไปในขุมนรก(จะคงอยูอยางนั้น)ชั่วกาลนาน 
และผูใดที่ทําการฆาตัวตายดวยการดื่มยาพิษ ดังนั้นยาพิษจะคงอยูในมือของ
เขาโดยที่เขาจะยังคงลิ้มรสพิษนั้นในขุมนรกชั่วกาลนาน และผูใดกระทําการ
ฆาตัวตายดวยการเสียบเหล็กเขาไปในตัว ดังนั้นเหล็กดังกลาวจะคงอยูในมือ
ของเขาโดยที่เขาจะทําการแทงทองของตัวเอง(จะคงอยูอยางนั้น)ชั่วกาลนาน” 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข 5778 สํานวนรายงานนี้เปนของทาน และ
มุสลิม หมายเลข 109) 
 

การเตาบะฮฺของผูจงใจกระทําการฆา  
ผูที่จงใจกระทําการฆาหากทําการเตาบะฮฺแทจริงอัลลอฮฺจะทรงรับการเตาบะฮฺของเขา 

หากแตการเตาบะฮฺของเขานั้นมิไดมีผลตอการกิศอศ เพราะการกิศอศนั้นเปนสิทธิของมนุษย การ
กระทําการฆาที่จงใจนั้นมีความเกี่ยวพันกับสามสิทธิดวยกันคือ สิทธิของอัลลอฮฺ สิทธิของผูถูกฆา 
และสิทธิของญาติๆ ของเหยื่อผูถูกฆา 

ดังนั้นเมื่อผูกระทําการฆาไดทําการมอบตัวใหกับญาติของผูตาย สํานึกในความผิดที่ได
กระทําและเกรงกลัวตออัลลอฮฺ แลวทําการเตาบะฮฺอยางแทจริง สิทธิของอัลลอฮฺก็จะตกไปกับการ
เตาบะฮฺนั้น สวนสิทธิของบรรดาญาติๆ ของผูตายก็จะตกไปดวยการยอมรับโทษดวยการกิศอศ 
หรือการจายดิยะฮฺ หรือการใหอภัยของญาติๆ ของเหยื่อ เหลือแตสิทธิของผูถูกฆาซึ่งในเงื่อนไข
ของการเตาบะฮฺนั้นจะตองขอขมาตอผูถูกกระทํา ซึ่งในที่นี้ไมสามารถที่จะกระทําไดเหลือแตตอง
ปลอยใหเปนไปตามความประสงคของอัลลอฮฺ และแนนอนวาอัลลอฮฺนั้นทรงเมตตาเหนือทุกๆ ส่ิง 

 

 
2. การฆากึ่งเจตนา 

การฆากึ่งเจตนา คือ การที่ผูกระทํามีความตั้งใจที่จะกระทําอาชญากรรม ซึ่งโดยปกตินั้น
การกระทําดังกลาวจะไมถึงกับคราชีวิตของเหยื่อผูถูกกระทํา หรือทําใหเหยื่อแคไดรับบาดแผลที่
ฉกรรจ แตแลวเหยื่อก็ไดเกิดเสียชีวิตขึ้นมาดวยเหตุดังกลาว ดังเชน การทํารายตรงจุดที่ไมถึงกับ
เอาชีวิตดวยสายแซ หรือไมเล็กๆ หรือดวยการตอย เปนตน 

หุกมหรือขอตัดสินที่เกี่ยวกับการฆาที่เสมือนกับการเจตนา : ถือวาเปนบาป เพราะเปน
การรุกรานละเมิดตอผูบริสุทธิ์ 

การฆากึ่งเจตนาจะตองไดรับโทษดวยการจายดิยะฮฺ พรอมกับกัฟฟาเราะฮฺ(การไถโทษ) 
ในขณะที่การฆาที่เจตนานั้นจะไมมีกัฟฟาเราะฮฺหรือการไถโทษ เพราะบาปของผูที่ฆาคนโดย
เจตนานั้นใหญหลวงและรุนแรงกวาที่จะใหไถโทษดวยการกัฟฟาเราะฮฺได  
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เปนการวาญิบ (บังคับ) สําหรับผูกระทําการฆากึ่งการเจตนาที่จะตองจายดิยะฮฺ มุฆ็อลละ
เซาะฮฺ(สินไหมหนัก) และ กัฟฟาเราะฮฺ ซึ่งมีกําหนดดังนี้: 

1. ดิยะฮฺ มุฆ็อลละเซาะฮฺ หรือสินไหมที่หนัก คือ การจายดวยอูฐ 100 ตัวโดยมีเงื่อนไขวา
ใน 40 ตัวจะตองมีครรภ ดังหลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาวไววา  

ِ ِشبْـِه الَعْمِد، َما اَكَن بِالسوِْط َوالَعَصا ِمائًَة ِمَن .. « ال إن ِديََة اخلََطأ
َ
أ

ْوالُدَها: اإلبلِ 
َ
ْرَبـُعوَن يِف ُنُطونِـَها أ

َ
   .وابن ماجه أخرجه أبو داود. »ِمنْـَها أ

ความวา “...ดังนั้นการจายสินไหมสําหรับผูที่กระทําการฆากึ่งเจตนา อันเปน
การทํารายดวย แสหรือไมนั้น คือการจายดวยอูฐทั้งหมด 100 ตัว ซึ่งใน 100 
ตัวของบรรดาอูฐทั้งหมดนั้น ตองมี 40 ตัวที่กําลังตั้งครรภ” (บันทึกโดย อบู ดา
วูด หมายเลข 4547 สํานวนนี้เปนของทาน และอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 
2628) 
 

• ญาติของจําเลยตองเปนผู รับผิดชอบจายสินไหมหนักนี้ หรือจายตามคาของมัน ซึ่ง
อนุญาตใหยืดเวลาการจายเปนระยะเวลาสามป 
 
2. กัฟฟาเราะฮฺ หรือการไถโทษ คือ การปลดปลอยทาสผูศรัทธาหนึ่งคน หากไมมี

ความสามารถ ใหทําการถือศีลอดสองเดือนติดตอกัน  
 
เคล็ดลับที่กําหนดใหมีการลงโทษหลายรูปแบบ 

ไมเปนการวาญิบในการทํากิศอศสําหรับผูกระทําการฆากึ่งเจตนา เนื่องจากผูกระทําการ
มิไดมีความตั้งใจที่จะฆา หากแตวาญิบที่จะตองจายสินไหมเพื่อเปนการจายทดแทนชีวิตของเหยื่อ
ผูถูกฆา และไดกําหนดใหเปนสินไหมที่หนัก(ดิยะฮฺ มุฆ็อลละเซาะฮฺ) เนื่องจากผูกระทํามีความ
ต้ังใจที่จะทําราย และไดกําหนดใหบรรดาญาติเปนผูจายนั้นเนื่องจากพวกเขาเปนกลุมชนที่มี
เมตตาและคอยชวยเหลือ และที่เปนการวาญิบสําหรับผูกระทําตองจายกัฟฟาเราะฮฺดวยการ
ปลดปลอยทาสหรือถือศีลอดนั้นเพื่อเปนการลบลางบาปที่ไดกระทําไว 

 
• เปนการดีสําหรับบรรดาวะลียของเหยื่อผูถูกฆาที่จะยกเลิกการจายดิยะฮฺโดยไมเรียกรอง

จากจําเลย และถาหากพวกเขายกเลิกแลว ดิยะฮฺก็ถือวาตกไป สวนกัฟฟาเราะฮฺนั้นยังคง
วาญิบที่จะตองปฏิบัติสําหรับฆาตกร 
 

หุกมการผาศพเพื่อตรวจ 
อนุญาตใหทําการผาศพในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อทําการพิสูจนหลักฐานและสาเหตุการ

ฆาตกรรม เพื่อการปกปองในสิทธิของเหยื่อและสิทธิของสังคมจากการรุกราน และอนุญาติใหทํา
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การผาศพคนที่เปนกาฟรกรณีที่จําเปนเพื่อการศึกษาวิจัยโรคและเพื่อเปนการเรียนการสอนในทาง
การแพทย 
 
การวางแผนฆา 

การฆาแบบ อัล-ฆีละฮฺ คือการฆาที่มีเจตนาและแคนเคืองดวยวิธีการวางอุบายและ
หลอกลวง หรือดวยวิธีการที่จําเลยไมคิดวาตนจะถูกฆาโดยฆาตกร ดังเชน ผูที่หลอกคนอื่นเพื่อให
ไปในที่ซึ่งไมมีผูคนแลวทําการฆา  หรือดวยการชิงทรัพยหลังจากนั้นก็ฆาเพื่อมิใหผูเคราะหรายทวง
หรือเปดโปงในภายหลังได เปนตน ดังนั้น การกระทําการฆาแบบวางอุบายดังที่กลาวนี้ ผูกระทําจะ
ไดรับการลงโทษดวยการประหารชีวิตไมวาจะเปนมุสลิมหรือกาฟร เปนการลงโทษในรูปแบบ 
“หัดด” (การลงโทษทางอาญาโดยปกติ) ซึ่งไมใชอยูในขายการกิศอศ และจะไมไดรับสิทธิการยก
โทษจากผูใดทั้งสิ้น ทั้งบรรดาวะลียและเครือญาติของเหยื่อผูถูกฆาก็ไมมีสิทธิในการที่จะเลือก
อนุโลมยกโทษใหกับฆาตกรได 

 
• ผูใดก็ตามที่ทําการปองกันตัวเองจากการถูกทํารายซึ่งนําไปสูการเสียชีวิตของฆาตกร 

หรือการพิการสวนใดสวนหนึ่งของฆาตกรเพราะเหตุดังกลาวแลว แทจริงเขาจะไมตอง
ชดใชใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

3. การฆาโดยไมเจตนา 
 

การฆาโดยไมเจตนาคือ การที่ผูใดผูหนึ่งกระทําการใดๆ ที่อนุญาตใหทําได เชน การที่ผู
หนึ่งไดทําการขวางใสอุปกรณในการลาสัตวเพื่อการลาสัตว หากแตมันกลับไปโดนคนบริสุทธิ์แลว
ทําใหเกิดการเสียชีวิตของคนผูนั้น และถูกจัดไวในประเภทเดียวกันนี้ ไมวาจะการฆาของเด็ก คน
ขาดสติ(บา) หรือการฆาเนื่องดวยมูลเหตุทางออม (เชน การจอดรถกลางถนนแลวเปนเหตุใหผูอ่ืน
เสียชีวิตเพราะการกระทําดังกลาว เปนตน - บรรณาธิการ) 

 
การฆาที่ไมเจตนาแบงออกเปนสองประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่หนึ่ง  ผูกระทําจะตองชดใชดวยการจายกัฟฟาเราะฮฺ และวะลียที่เปนญาติของ
ผูกระทําจะตองจายดิยะฮฺ นั่นคือในกรณีการฆามุอมินผูศรัทธาโดยไมเจตนาในสถานที่ซึ่งมิใช
สนามรบ หรือเหยื่อผูถูกฆานั้นเปนบุคคลในกลุมคนหรือชนเผาที่มีสัญญาตอกัน 

ดังนั้นเปนการวาญิบที่ญาติของจําเลยตองจายดิยะฮฺ มุค็อฟฟะฟะฮฺ (สินไหมที่เบา) สวน
จําเลยก็ตองจายกัฟฟาเราะฮฺ ซึ่งปรากฏหลักฐานดังนี้ 

 1. สินไหมที่เบา คือการจายอูฐ 100 ตัว ดังรายงานจากทาน อัมร บิน อัล-อาศ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  
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ن  صىل اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا
َ
َ أ  فَِدَفتُـُه ِمائٌَة  قَ

ً
َمْن َقتََل َخَطأ

ِمَن اإلبِل ثَالثُوَن بِنَْت َمـَخاٍض، َوثَالثُوَن بِنَْت َكُوٍن، َوثَالثُوَن ِحقًة، 
ٌة بيَِن َكُوٍن َذكرٍ   .أخرجه أبو داود وابن ماجه. وََعرْشَ

ความวา “แทจริง ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําหนดโทษ
สําหรับผูฆาที่ไมเจตนานั้น ดวยการจายสินไหมเปนอูฐ 100 ตัว โดยแบงเปน
บินตุ มะคอฎ(อูฐตัวเมียอายุครบหนึ่งปยางเขาปที่สอง) 30 ตัว และบินตุ 
ละบูน(อูฐตัวเมียอายุครบสองปเขาปที่สาม) 30 ตัว หิกเกาะฮฺ(อูฐตัวเมียมีอายุ
ครบสามปยางเขาปที่ส่ี)  30 ตัว และบะนีละบูน(อูฐตัวผูอายุครบสองปยางเขา
ปที่สาม) 10 ตัว” (บันทึกโดย อบู ดาวูด หมายเลข 4541 สํานวนนี้เปนของทาน 
และ อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 2630) 

 
• ญาติๆ ที่เปนอากิละฮฺของจําเลย (หมายถึงญาติผูชายทั้งหมดที่สามารถรับมรดกจาก

จําเลยไดดวยการอาเศาะบะฮฺ) ตองรวมกันรับผิดชอบรับภาระการจายนี้ตามแตยุคสมัย
จะกําหนด ซึ่งปจจุบันในประเทศซาอุดิอาระเบียไดกําหนดการจายนี้อยูที่(หนึ่งแสนริยาล) 
สําหรับการฆาโดยไมเจตนา และใหจายครึ่งหนึ่งสําหรับผูตายที่เปนผูหญิง โดยที่การจาย
จะผอนปรนใหในระยะเวลาสามป 

 
2. กัฟฟาเราะฮฺ คือการปลดปลอยทาสที่ศรัทธาหนึ่งคน และหากไมสามารถ

กระทําได ใหทําการถือศีลอดสองเดือนติดตอกัน และเปนการวาญิบในการจายกัฟฟา
เราะฮฺนั้นจากทรัพสินของผูกระทําเทานั้น เพื่อเปนการไถบาปที่เขาไดกอข้ึน 

 
• เปนการดีและสงเสริมใหวะลียของเหยื่อผูถูกฆายกเลิกดิยะฮฺ(ไมรับจากจําเลย) และ

แนนอนวาพวกเขาจะไดรับผลบุญจากอัลลอฮฺ สวนกัฟฟาเราะฮฺนั้นเปนสิ่งที่ตองจายซึ่ง
เปนภาระของจําเลยที่จะตองจายโดยมิอาจหลีกเลี่ยง 

 
ประเภทที่สอง การชดใชดวยการจายเฉพาะกัฟฟาเราะฮฺเทานั้น คือการที่มุสลิม

ฆามุสลิมที่ปะปนอยูในพวกกาฟรในประเทศของพวกเขา ซึ่งเกิดจากการเขาใจผิดคิดวา
เขาเปนกาฟรดวย ดังนั้นจะไมมีการจายสินไหม(ดิยะฮฺ)สําหรับเขา หากแตจะตอง
จายกัฟฟาเราะฮฺ เทานั้น ดวยการปลดปลอยทาสที่มีความศรัทธาและหากไมมี
ความสามารถใหทําการถือศีลอดสองเดือนติดตอกันแทน อัลลอฮฺไดตรัสวา  

I E D C B A M L K J I H G F N  
O   Z Y X W V U T S R Q P \  [
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ความวา “และมิใชวิสัยของผูศรัทธาที่จะฆาผูศรัทธาคนหนึ่งคนใด นอกจาก
ดวยความผิดพลาดเทานั้น และผูใดที่ฆาผูศรัทธาดวยความผิดพลาดแลว ก็ให
มีการปลอยทาสที่ศรัทธาคนหนึ่งใหเปนไท และใหมีคาทําขวัญ ซึ่งถูกมอบ
ใหแกครอบครัวของเขา นอกจากวาครอบครัวของพวกเขาจะทําทานใหโดยไม
รับคาทําขวัญนั้น แตถาหากเขาอยูใหหมูชนที่เปนศัตรูของพวกเจาโดยที่เขา
เปนผูศรัทธา ก็ใหมีการปลอยทาสที่ศรัทธาคนหนึ่งใหเปนไท และหากเขาอยูใน
หมูชนที่มีพันธะสัญญาระหวางพวกเจากับพวกเขาแลว ก็ใหมีการทําขวัญซึ่ง
ถูกมอบใหแกครอบครัวของเขา และใหมีการปลอยทาสที่ศรัทธาคนหนึ่ง ผูใดที่
ไมมีทาสใหปลอย ก็ใหถือศีลอดสองเดือนตอเนื่องกัน เปนการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺและวาอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาน” ( อัน-นิสาอ 
92) 

 
หุกมการถือศีลอดแทนผูที่เสียชีวิต 

ผูใดที่ไดเสียชีวิตลงโดยที่เขายังติดคางในเรื่องของการถือศีลอดที่เปนวาญิบ อาทิ 
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน หรือ การถือศีลอดเนื่องจากการจายกัฟฟาเราะฮฺเปน
ระยะเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือการถือศีลอดเนื่องจากการบนบานนะซัร ทั้งหมดนี้จะมี
อยูสองกรณี คือ 

1. กรณีที่ผูตายมีความสามารถในการถือศีลอดแตมิไดกระทํา ดังนั้นบรรดา
ผูปกครอง(วะลีย)ของเขาจะตองรวมกันถือศีลอดแทนเขา ดวยการแบงวันใหเทาๆ กันโดย
มีเงื่อนไขวาจะตองถือศีลอดติดตอกันตั้งแตคนแรกจนกระทั่งคนสุดทายครบวัน  

2. กรณีที่ผูตายไมมีความสามารถอันเนื่องมาจากการปวย เปนตน ดังนั้น จึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองทําการถือศีลอดแทน หรือแมกระทั่งการใหอาหารตอผูยากจน  

 
จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  
ُّـهُ « ِ   متفق عليه. »َمْن َماَت وََعلَيْـِه ِصياٌم َصاَم َقنْـُه َو
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ความวา: “ผูใดที่เสียชีวิตโดยที่ยังมียังภาระการถือศีลอดอยู ใหเหลาผูปกครอง
ของเขาถือศีลอดแทน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 1952 และมุสลิม 
หมายเลข 1147) 
  

บรรดาเครือญาติที่ถือวาเปน อากิละฮ ฺของจําเลย 
 ในการกระทําการฆากึ่งเจตนาและโดยไมเจตนานั้น จะตองมีการจายสินไหม(ดิยะฮฺ)ซึ่งใน
ที่นี้เหลาเครือญาติของผูกระทําจะรับผิดชอบรวมกัน และตองมีการจายกัฟฟาเราะฮฺซึ่งผูกระทําจะ
เปนผู รับผิดชอบแตเพียงผู เดียว ดังนั้น บรรดาเครือญาติที่ไดชื่อวาเปน อากิละฮฺ (ผูที่ตอง
รับผิดชอบ)ในที่นี้ คือ เครือญาติที่เปนเพศชายทุกคนที่มีสิทธิในการรับมรดกจากจําเลยดวยวิธีการ
อะเศาะบะฮฺ ทั้งที่เปนญาติใกลและไกล ที่ยังอยูและไมไดอยูดวย โดยจะเริ่มจากผูที่ใกลที่สุด
ตามลําดับ และจะนับรวมไปถึงเครือญาติชายที่นับข้ึนไปยังตนตระกูล(อุศูล เชน พอ ปู ทวด เปน
ตน) แตไมนับรวมเครือญาติที่เปนทายาทลงไปตามเชื้อสายของตระกูล(ฟุรูอ เชน ลูก หลาน เหลน 
เปนตน) โดยที่พวกเขาจะตองรับผิดชอบในสวนที่เกินกวาหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺ 
 และพวกเขา(เครือญาติที่เปนอากิละฮฺ)ไมจําเปนตองรับผิดชอบดิยะฮฺในกรณีการเจตนา
ฆา เชนเดียวกับในกรณีที่ผูกระทําการฆาหรือผูถูกฆานั้นเปนทาส และไมตองรับผิดชอบในสวนที่
นอยกวาหนึ่งสวนสามของดิยะฮฺ เชน ดิยะฮฺจากการทําฟนหัก เปนตน รวมถึงดิยะฮฺดวยวิธีการ
ประนีประนอมยอมความ และกรณีที่มีการยอมรับวาเปนผูกระทํา  
 สวนบุคคลที่ไมถือวาเปนอากิละฮฺ คือ เครือญาติฝายชายที่ยงัไมบรรลุวัยตามศาสน
บัญญัต(ไมบาลิฆ) เครือญาติที่เปนผูหญิง ผูที่ยากจนขัดสน และเครือญาติที่นับถือตางศาสนากบั
จําเลย 
 


