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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ญินายาต (ความผิดฐานฆาหรือทํารายรางกาย) 
 

คํานิยาม ญินายาต คือ การทํารายรางกายโดยเฉพาะ ซึ่งนําไปสูบทลงโทษดวยการกิศอศ (การ
ประหารใหตายตาม) หรือชดใชดวยการจายทรัพยสิน หรือจายกัฟฟาเราะฮฺดวยสิ่งอื่น 

 
จุดประสงคของการบัญญัติบทลงโทษดวยการกิศอศ  
 อัลลอฮฺไดทรงสรางทานนบีอาดัมดวยพระหัตถของพระองคและทรงประทานเกียรติตอ
ทานเหนือส่ิงอื่นใดทั้งมวล ทรงประทานความเปนเคาะลีฟะฮฺ (ผูแทนที่ทําหนาที่ปกครอง) บนโลกนี้
เพื่อจุดประสงคที่สําคัญยิ่ง คือการทําอิบาดะฮฺตอพระองคแตเพียงผูเดียวโดยไมมีการตั้งภาคี ทรง
ทําใหมวลมนุษยทั้งหมดกําเนิดมาจากเชื้อสายของทาน ทรงแตงตั้งศาสนทูตมายังพวกเขา ทรง
บัญญัติคัมภีรตางๆ ให เพื่อวามวลมนุษยจะไดทําการอิบาดะฮฺตอพระองคเพียงผูเดียว ทรงไดให
คํามั่นสัญญาตอชนผูศรัทธาทั้งหลายและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคดวยสรวงสวรรค และได
สัญญากับชนผูปฎิเสธศรัทธา ผูที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองคทรงหามดวยขุมนรก 
 แทจริงในบรรดามนุษยทั้งหลายนั้น มีผูที่ใหการปฎิเสธตอผูที่เรียกรองสูการศรัทธา
เนื่องจากมีความศรัทธาที่หยอนยาน และยังไดดูถูกตอผูปกครองเนื่องจากความเบาปญญา ทําให
ชนกลุมนี้เกิดแรงจูงใจที่จะเรียกรองไปสูการกระทําในสิ่งตองหาม และนําไปสูการทํารายผูอ่ืนทั้ง
ทางรางกาย เกียรติยศ และทรัพยสิน  
 ดวยเหตุดังกลาว อัลลอฮฺไดทรงบัญญัติบทลงโทษในโลกดุนยา เพื่อยับยั้งมนุษยไมใหกอ
อาชญากรรมเหลานี้ เนื่องจากวา เพียงแคการสั่งหรือหามโดยไมมีบทลงโทษนั้นไมเพียงพอตอการ
ที่จะใหมนุษยบางกลุมหยุดยั้งการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนและใหอยูในขอบเขตที่อัลลอฮฺทรงวางไว ซึ่ง
หากไมมีการลงโทษแลว แนนอนวาตองมีมนุษยมากมายที่อาจหาญกออาชญากรรมและสิ่ง
ตองหาม และทําเลนๆ กับคําสั่งใชตางๆ 
 ในการบัญญัติบทลงโทษนั้น เปนการปองกันรักษาชีวิตและสิทธิของมนุษยชาติ เปนการ
หักหามจิตใจอันชั่วราย และเตือนหัวใจที่กระดางของมนุษยบางกลุมที่ไรซึ่งความเมตตาและความ
สงสาร 
 แทจริง การนําบทบัญญัติการลงโทษดวยการกิศอศไปปฏิบัตินั้น เปนปจจัยใหหยุดการฆา
ฟน และความเปนศัตรูกัน เปนเสมือนกําบังใหกับสังคม เปนการใหชีวิตแกประชาชาติ เปนการ
ปองกันการหลั่งเลือด เปนการบําบัดรักษาจิตใจบรรดาญาติๆ ของเหยื่อผูถูกฆา เปนการแสดงถึง
ความเปนธรรมและสันติสุขอยางแทจริง เปนการปกปองมนุษยจากความเดรัจฉานของอาชญากรที่
คราชีวิตผูบริสุทธิ์และกระจายความหวาดกลัวในสังคม อีกทั้งยังเปนเหตุใหบรรดาสตรีตองเปน
หมายและบรรดาเด็กๆ ตองกําพรา 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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ความวา “และในการประหารฆาตกรใหตายตามนั้น(การกิศอศ) คือการดํารง
ไวซึ่งชีวิตสําหรับพวกเจา โอผูศรัทธาทั้งหลาย เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง” 
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 179) 
   

• แทจริง โลกมนุษยนี้มิไดเปนโลกแหงการตัดสิน ทวาที่แหงการตัดสินนั้นคือโลกอาคิเราะฮฺ 
เพียงแตการบัญญัติบทลงโทษนั้นมีข้ึนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม และเปน
การปองกันมิใหเกิดบอนทําลาย ความเปนศัตรู และการอธรรมในหมูมนุษย 

  
ปจจัยแหงความจําเปนทั้งหาประการ 
 อิสลามไดใหความสําคัญในการพิทักษรักษาความจําเปนหรือปจจัยทั้งหาประการ ซึ่งเปน
ที่พองตองกันระหวางบทบัญญัติในศาสนาทั้งหลายที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟา วาปจจัยทั้งหา
ประการนี้ยอมตองไดรับการพิทักษ ซึ่งไดแก ศาสนา ชีวิต สติปญญา เกียรติ และทรัพยสิน และ
ถือวาการละเมิดปจจัยแหงความจําเปนทั้งหาประการนี้เปนการกออาชญกรรมและความผิด   
สมควรที่จะไดรับการลงโทษตามความเหมาะสม และดวยการพิทักษรักษาปจจัยทั้งหานี้ ยอมจะ
นํามาซึ่งความสงบสุขในสังคมและกอใหเกิดความอุนใจแกปจเจกบุคคล 

 
ประเภทของสิทธิ 

1. สิทธิระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺ ประการที่สําคัญที่สุดในประเภทนี้คือการศรัทธาในเอกภาพ
ของอัลลอฮฺ รองลงมาคือการทําละหมาด 

2. สิทธิระหวางมนุษยกับผูอ่ืน ประการที่สําคัญที่สุดในประเภทนี้คือการหลั่งเลือด  
ดังนั้น เร่ืองแรกที่บุคคลหนึ่งจะถูกคิดบัญชี ณ อัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ คือ การละหมาด

ของเขา และเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนในระหวางมนุษยดวยกันคือคดีการหลั่งเลือดระหวางพวก
เขา 

 
บัญญัติวาดวยการฆาผูอ่ืนโดยเจตนา  
 การฆาชีวิตใดชีวิตหนึ่งโดยมิชอบธรรม ถือเปนหนึ่งในการกระทําบาปที่ใหญหลวง
รองลงมาจากการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ  ศาสนาอิสลามจะยังคงเปนที่พักพิงและที่กําบังอยาง
กวางขวางสําหรับมุสลิมคนหนึ่งตราบใดที่เขามิไดละเมิดผูอ่ืนดวยการหลั่งเลือดที่ตองหาม แทจริง 
การฆาชีวิตคนเปนบาปที่ใหญหลวงซึ่งตองไดรับโทษทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ตามที่ปรากฏ
หลักฐานดังตอไปนี้ 



3 

1. อัลลอฮฺ ไดตรัสไววา 

I j i h g f e d c
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ความวา “และผู ใดฆาผูศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแกเขาคือนรก 
ญะฮันนัม โดยที่เขาจะอยูในนั้นตลอดกาล และอัลลอฮฺทรงกริ้วโกรธและทรง
สาปแชงเขา และไดทรงเตรียมไวสําหรับเขาซึ่งการลงโทษอันใหญหลวง” (อัน-
นิสาอ 93) 

 
2.  ทานอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดรายงานวาจากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
ْكرَبُ الَكبَائِرِ «
َ
يِْن، َوقَْوُل : أ َ ِ اُك بِاهللا، َوَقتُْل اجْفِس، َوُقُقوُق الَوا اإلرْشَ

ْو قَاَل 
َ
وِر، أ ورِ : الزُّ    فق عليهمت. »وََشَهاَدُة الزُّ

ความวา “ในบรรดาบาปที่ใหญหลวงนั้นคือ การตั้งภาคีตออัลลอฮฺ การฆา
ชีวิต การเปนผูอกตัญูตอบิดามารดา การพูดเท็จ หรือทานกลาววา การเปน
พยานเท็จ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข 6871 สํานวนรายงานนี้เปนของ
ทาน และมุสลิม หมายเลข 88) 

 
3.  จากอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
ِّ رَُسوُل اهللا، « َ

ْن ال إلَـَه إال اهللا، َوك
َ
ال يَـِحلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلـٍم، يَْشَهُد أ

، َواجْفُس بِاجْفِس، َوا: إال بِإْحَدى ثَالٍث  ِ يِنـه، اخكيُِّب الزا ِ ِ حكارُِك 
  .متفق عليه. »املَفاِرُق لِلْـَجـَماَعةِ 

ความวา “แทจริงไมเปนการอนุมัติที่จะหล่ังเลือดเนื้อของมุสลิมผูหนึ่งที่กลาว
คําปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและฉันนั้นเปนศาสนืทูต
ของอัลลอฮฺ เวนเสียแตวาเขาไดกระทําอยางใดอยางหนึ่งในสามเรื่องดังนี้ การ
ซินา(การผิดประเวณี)ของผูแตงงานแลว หรือการฆาผู อ่ืน หรือการละทิ้ง
ศาสนาของเขาและแยกตัวเองออกจากญะมาอะฮฺ(ประชาชาติอิสลาม)” 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข 6878 และมุสลิม 1676 สํานวนรายงานนี้
เปนของทาน) 
 

• แทจริงเลือดเนื้อบรรดาของผูศรัทธานั้นมีความเทาเทียมกัน พวกเขามีความเทาเทียมกันใน
บทบัญญัติการลงโทษไมวาจะดัวยการจายดิยะฮฺ หรือการกิศอศ จะไมมีใครดีกวาหรือ
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เหนือกวาใครในหมูผูศรัทธา ทั้งในเรื่องเผาพันธุ เครือญาติ และแมแตความแตกตางระหวาง
เพศก็ตาม อัลลอฮฺไดตรัสวา  

Ii h g f e  q p o n m l k j
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ความวา “โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและ
เพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน 
แทจริง ผูมีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผูที่มีความยําเกรงยิ่งใน
หมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดถี่ถวน” (อัล-หุุ
รอต 13) 

 
 


