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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การจายดิยะฮฺกรณีฆาคนตาย 

 
ดิยะฮฺ (สินไหม) คือ ทรัพยสินที่นําไปจายใหเหยื่อผูถูกทําราย หรือใหกับญาติของผูถูกทํา

ราย อันเนื่องมาจากอาชญากรรม 
สินไหมที่ใชจายสําหรับเหยื่อผูถูกทํารายที่เปนมุสลิมคนหนึ่งเทากับอูฐหนึ่งรอยตัว และหาก

อูฐมีราคาแพงเกินไปใหทําการจายสิ่งอื่นทดแทน 
ال إن اإلبَِل :..قالعن عمر بن اخلطاب ر اهللا عنه أنه قام خطيباً ف

َ
أ

ْهِل : قَْد َغلَْت، قَاَل 
َ
لَْف ِدينَاٍر، َوبَلَ أ

َ
َهِب أ ْهِل ا

َ
َفَفَرَضَها ُقَمُر بَلَ أ

ْهِل الشاِء 
َ
ْهِل اَكَقِر ِماَثيَت َنَقَرٍة، َوبَلَ أ

َ
الَوِرِق اْعيَن َعرَشَ ألفاً، َوبَلَ أ
ْهِل احلُلَِل مِ 

َ
ليَْف َشاٍة، َوبَلَ أ

َ
مة لَـْم : اَثيَت ُحلٍة قَاَل أ ِّ هِل ا

َ
َوتََرَك ِديَة أ

يةِ  ِّ   .أخرجه أبو داود واكيهيق. يَْرَفْعها فيَما َرَفَع ِمَن ا
ความวา : จากทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  “ทานไดกลาว
ปาฐถกาวา “แทจริงราคาของอูฐนั้นไดแพงขึ้น” ผูรายงานเลาวา “แลวทานอุมัร
ไดกําหนดใหกับเหลาเศรษฐีผูมีทองคําใหจายดิยะฮฺ เทากับ 1,000 ดีนาร และ
สําหรับผูมีทรัพยสินเปนเงินเทากับ 1,200 และผูมีวัวอยูในครอบครองเทากับ 
วัว 100 ตัว และผูมีแกะอยูในครอบครองใหจายเทากับ 2,000 ตัว สําหรับผูมี
เครื่องเพชรใหจาย 200 หุลละฮฺ” ผูรายงานหะดีษนี้กลาวตอไปวา “และทานได
ปลอยสินไหม(ดิยะฮฺ) ของ อะฮฺลุลซิมมะฮฺ โดยมิไดระบุเพิ่มแตอยางใด
เหมือนกับที่ไดกําหนดใหกับกลุมอ่ืนๆ” (รายงานโดย อบู ดาวูด หมายเลข 
3806 และอัล-บัยฮะกีย หมายเลข 16171 ดู อิรวาอ อัล-เฆาะลีล หมายเลข 
2247) 

 
• แทจริงนั้น ทรัพยสินที่ใชในการจายสินไหม(ดิยะฮฺ)คืออูฐ สวนสิ่งที่นอกเหนือจาก

นี้เปนเพียงสิ่งที่มาทดแทนอูฐเทานั้น 
• ทองคํา  1,000 ดีนาร เทากับ 4,250 กรัม 
• สินไหมของสตรีมุสลิมะฮฺนั้น ใหจายครึ่งหนึ่งจากสินไหมของผูชาย 

 
หุกมการจายดิยะฮฺ 

 จําเปนตองจายสินไหมสําหรับทุกคนที่ทํารายคนอื่น ไมวาผูกระทํานั้นจะเปนมุสลิม หรือซิม
มีย(ตางศาสนิกที่อาศัยในประเทศอิสลาม) หรือมุสตะมัน(ตางศาสนิกที่เปนตางดาว) หรือมุอาฮัด 
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(ตางศาสนิกที่มีพันธะสัญญากับประเทศอิสลาม) ซึ่งหากเปนการเจตนากระทํา ใหทําการจาย
สินไหมโดยทันทีจากทรัพยสินของผูกระทําเทานั้น และหากกรณีกึ่งเจตนาหรือไมเจตนา เครือญาติ
ที่เปนอากิละฮฺ(เครือญาติฝายชายที่รับมรดกดวยการอะเศาะบะฮฺ)ของผูกระทําตองรับผิดชอบใน
การจายสินไหมรวมกันโดยใหการผอนปรนในระยะเวลาสามป 

1. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

ُ  قُِتَل  َوَمنْ ... « نْ  إِما اجَظَريِْن  خِبَرْيِ  َفُهوَ  قَِتيٌل  َ
َ
ِما ُفْفَدى أ نْ  َو

َ
 .»ُفْقتََل  أ

  .متفق عليه
ความวา “... ผูใดที่มีญาติถูกฆาตาย เขามีสิทธิที่จะเลือกไดสองอยาง คือ
อาจจะรับฟดยะฮฺ หรือใหลงโทษประหารฆาตกร” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 
หมายเลข 6880 และ มุสลิม หมายเลข 1355 สํานวนนี้เปนของทาน) 

 
2. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา  

ن 
َ
َينْيِ  أ

َ
ْخَرى إِْحَداُهَما َرَمْت  ُهَذيْلٍ  ِمنْ  اْمَرأ

ُ
َ فَ  ،َجِنينََها َفَطرََحْت  اْأل  َق

وْ  َقبْدٍ  بُِغرةٍ  ِفيَها ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَُسوُل 
َ
َمةٍ  أ

َ
 متفق عليه. أ

ความวา มีหญิงสองคนจากเผาฮุดัยล คนหนึ่งไดขวางไปยังอีกคนหนึ่งแลวทํา
ใหนางตองแทงลูก ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดตัดสินใหจาย
ทาสที่แข็งแรงสมบูรณ ไมวาจะเปนทาสชายหรือทาสหญิงก็ตาม (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย หมายเลข 6904 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม หมายเลข 
1681)  

ดิยะฮฺของอะฮฺลุลกิตาบ 
ดิยะฮฺของอะฮฺลุลกิตาบ (ยิวหรือคริสต) ถาเปนผูชายจะเทากับคร่ึงหนึ่งของดิยะฮฺสําหรับ

มุสลิม และถาเปนผูหญิงจะเทากับคร่ึงหนึ่งของมุสลิมะฮฺ ในทุกๆ กรณีและทุกประเภท ไมวาจะเปน
กรณีการเจตนาฆา กึ่งเจตนา หรือไมเจตนา รวมถึงกรณีการทํารายรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกาย ทั้งที่เจตนาหรือไมเจตนา 
 
ดิยะฮฺของกาฟร 

ดิยะฮฺของมุชริก(ผูต้ังภาคี)  วะษะนีย(ผูบูชาเจว็ด) และมะูสีย(ผูบูชาไฟ) เทากับสองสวน
สามจากหนึ่งในสิบของดิยะฮฺมุสลิม และสําหรับสตรีของพวกเขาเทากับคร่ึงหนึ่งจากดิยะฮฺของ
ผูชาย 
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ดิยะฮฺของทารกในครรภ 

กรณีทําใหเด็กในครรภแทงเนื่องจากการทํารายมารดา ดิยะฮฺของเขาคือการจายทาสที่ดีมี
ความสมบูรณแข็งแรง โดยมีคาเทากับอูฐหาตัว ซึ่งเปนหนึ่งสวนสิบจากดิยะฮฺของผูเปนมารดา และ
สินไหมของทาสนั้นเทากับราคาตัวของเขา ไมวาจะมีคานอยหรือมากก็ตาม 

 
ผูที่ตองจายดิยะฮฺกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ําหรือชนกับรถคันอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเจตนาของผูขับหรือ
ความประมาท ดังนั้น คนขับตองรับผิดชอบจากการสูญเสียหรือบาดเจ็บจากสิ่งที่เกิดขึ้น หากเกิดมี
ผูเสียชีวิตจากเหตุดังกลาว คนขับจําเปนตองจายดิยะฮฺและกัฟฟาเราะฮฺ และกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ดวยเหตุสุดวิสัยซึ่งไมไดเกิดจากความประมาทหรือเจตนาแตอยางใด  อาทิ ยางรถที่ยังสมบูรณเกิด
แตก ดังนั้น คนขับจะไมตองรับผิดชอบใดๆ จากเหตุการณที่เกิดอันเนื่องจากเหตุดังกลาวทั้งการ
จายดิยะฮฺหรือกัฟฟาเราะฮ ฺ
 
ใครที่ตองรับผิดชอบจายดิยะฮฺ 

มีคนหนึ่งในสามจําพวกที่ตองรับผิดชอบ คือ 
1. ฆาตกรผูกระทําการฆา ซึ่งตองเอามาจากทรัพยสินของเขาโดยเฉพาะถาหากเปนการ

ฆาโดยเจตนา เมื่อญาติๆ ของเหยื่อผูถูกฆาเรียกรองใหเขาจายดิยะฮฺแทนการกิศอศ 
2. อากิละฮฺ หรือ ญาติฝายชายของฆาตกร ในกรณีที่เปนการฆาโดยไมเจตนาหรือกึ่ง

เจตนา 
3. จายจากคลังของรัฐ 

 
ทรัพยสินกลางตองรับผิดชอบชําระหนี้สินและดิยะฮฺในกรณีตอไปนี้: 

1. กรณีที่มุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิตและยังคงมีหนี้สินที่ยังมิไดชําระ และไมมีผูที่สามารถชําระ
แทนได ดังนั้นรัฐจะตองรับผิดชอบดวยการจายจากทรัพยสินสวนกลาง 

2. กรณีที่มีการกระทําการฆาที่ไมเจตนาหรือกึ่งเจตนา และผูกระทําการไมมีเครือญาติ
ชาย(ที่เปนอากิละฮฺ) ที่มีความสามารถในการที่จะจายสินไหม ดังนั้นการจายสินไหมจะกลายเปน
ความรับผิดชอบของผูกระทําและหากผูกระทําไมมีความสามารถที่จะจายใหอยูในความรบัผิดชอบ
ของทรัพยสินสวนกลาง 

3. ทุกๆ การเสียชีวิตของบุคคลที่ไมอาจรูผูกระทําได อาทิ เสียชีวิตในชวงเวลาที่แออัด 
ระหวางการฏอวาฟ เปนตน ดังนั้น การจายสินไหมจะอยูในความรับผิดชอบของทรัพยสิน
สวนกลาง  
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4. กรณีที่ศาลตัดสินใหมีการเกาะสามะฮฺ(การสาบาน) และบรรดาเครือญาติไมสามารถทํา
การสาบานไดครบและไมยอมรับในการสาบานตนของผูถูกกลาวหา ใหทําการจายดิยะฮฺจาก
ทรัพยสินสวนกลางแทน 

5. เมื่อตองจายดิยะฮฺเนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติในหนาที่ของตน 

  
• กรณีที่ผูปกครองเมืองทําการสั่งสอนประชาชน หรือ ชายผูหนึ่งทําการสั่งสอนบุตร หรืออาจารย

ทําการสั่งสอนลูกศิษย โดยไมไดทําเกินกวาเหตุ พวกเขาจะไมตองรับผิดชอบในสิ่งที่สูญเสียอัน
เนื่องจากการสั่งสอนนี้แตอยางใดทั้งสิ้น 
 

• ผูใดที่ทําการจางชายมุกัลลัฟที่บรรลุวัยตามศาสนบัญญัติ เพื่อทําการขุดบอหรือปนตนไม เปน
ตน และผูถูกจางเกิดเสียชีวิตอันเนื่องจากการจางดังกลาวแลว ดังนั้น ผูจางจะไมตอง
รับผิดชอบตอส่ิงที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น 

 
การฆาชาวซิมมีย 

เปนการบาปที่จะทําการฆากาฟรที่อาศัยอยูกับมุสลิมอยางสันติ(ซิมมีย) หรือ กาฟรที่หลบ
ภัยในประเทศมุสลิม(มุสตะมัน) หรือกาฟรที่อยูในชวงเวลาที่มีการทําพันธะสัญญากับมุสลิม(มุอา
ฮัด) และผูใดที่กระทําการฆาพวกเขา ดังนั้นเขาไดกระทําบาปที่ใหญหลวง เนื่องจากทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา  

ن ِرحيََها يُوَْجُد ِمْن َمِسرَيِة « ً لَـْم يََرْح َراحِئََة اجلَنِة، َو َمْن َقتََل ُمَعاَهدا
 ً ْرَبـِعنَي َخما

َ
  .أخرجه اكخاري. »أ

ความวา “ผูไดที่กระทําการฆากาฟรมุอาฮัด(กาฟรที่มีพันธะสัญญากับมุสลิม) ดังนั้น 
เขาจะไมไดสัมผัสกับกลิ่นของสรวงสวรรค และแทจริง กลิ่นของสรวงสวรรคนั้นจะ
สัมผัสไดแมอยูไกลถึงชวงระยะการเดินทางเปนเวลาสี่สิบปก็ตาม” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย หมายเลข 3166) 

 
หุกมการจายดิยะฮฺเมื่อฆาตกรเสียชีวิต 

ผูใดที่ฆาคนอื่นโดยเจตนา แลวเขาก็เสียชีวิต การกิศอศก็ถือวาตกไป และญาติของเหยื่อผู
ถูกฆามีสิทธิที่จะไดรับดิยะฮฺทดแทน 
 
 


