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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การเสียชีวิตและบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ก าหนดแห่งความตาย  

 การยืนยงถาวรเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น และ
พระองค์ได้ทรงก าหนดให้ทุกชีวิตต้องเผชิญกับความตาย 

ดังนั้นแม้นว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวแค่ไหนก็จะต้องสัมผัสกับความตาย เมื่อนั้นเขาจะถูก
ย้ายไปจากโลกแห่งการท าอิบาดะฮฺสู่โลกแห่งการตอบแทน  และแท้จริงนั้นสุสานคือสถานที่แห่ง
แรกของโลกแห่งการตอบแทน 

และสิทธิมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันนั้นหากมุสลิมคนหนึ่งป่วยจะต้องมีการเยี่ยมเยียน 
และต้องติดตามศพของเขาหากเสียชีวิต 

1.  อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสว่า  

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )

 . [8/ اجلهعة ] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงความตายที่พวกท่านหนีจากมันไปนั้น 
มันจะมาพบกับพวกท่าน แล้วพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่ง
เร้นลับและสิ่งเปิดเผย แล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านตามที่พวกท่านได้
ประกอบกรรมไว้” (อัล-ญุมุอะฮฺ : 8) 
 

2.  อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสว่า  

  [78/ النساء ] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)
ความว่า “ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า
และแม้นว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม” (อัน-นิสาอ์ : 
78) 

 
สิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ป่วย 

 จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยที่จะต้องมีความศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺ  ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ได้
ก าหนดไว้ (เกาะฎออ์) และอดทนต่อสิ่งที่เขาได้รับและให้คิดในแง่ที่ดีต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา และให้อยู่ในความรู้สึกกึ่งกลางระว่างความกลัวและความหวัง และไม่โอดครวญเพื่อหวังที่จะ
ตายให้จบๆ และให้เขาจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ด้วยกัน และให้เขียนค าส่ังเสีย และให้สั่งเสียเป็นพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สิน
ให้กับญาติพี่น้องของเขาที่ไม่สามารถรับมรดกจากเขาได้หนึ่งในสามส่วนหรือน้อยกว่านั้น ซึ่งมัน
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เป็นการดียิ่งส าหรับเขา และให้เขาท าการรักษาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการที่อนุญาตให้กระท าได้ และ
ให้ท าการขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพื่อให้หายจากการป่วย 

  
 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยคร่ าครวญร้องเรียนบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยของเขาต่ออัลลอฮฺ ซุบ

ฮานะฮูวะตะอาลา และอนุญาตให้เขาบอกลักษณะอาการเจ็บป่วยของเขาให้คนอ่ืนรับรู้ แต่ต้อง

มิใช่ในลักษณะของการฏโอดครวญ 

 

หุก่มการตั้งความหวังท่ีจะตาย 

ال َيجَـَهينَََيَ أَحٌد  »: كال رَُسَُل ا : عو أنس ريض ا عيً كال
َْنِت  َلْنيَـُل ِ  َه ًِ   َ نْن اَكَن ال بَُد ُنجَـَهيِّنياًا لِلْـن َْنَت لُِ   ىََ َل بِـ : ِنيْنُلُم الَه

اًا ِ  امهلل  ََ َاُة َ  ْن ََ َِ  إَإا اَكىَِت ال اًا ِ   َوثَ ِيِ  َنا اَكىَِت ااَيَاُة َ  ْن . «أحْن
 نجفق عليً

ความว่า จากท่าน อะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุ
อาลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้ตั้งเจตนาที่จะตายเนื่องจาก
ความทุกข์ได้มาเยือน ท่าน และหาก ผู้ใดในบรรดาพวกท่าน ไม่สามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงจากความรู้สึกที่ต้องการจะตายได้นั้น ขอให้เขาจงกล่าวว่า “โอ้อัลลอ
ฮฺ ขอทรงให้ฉันมีชีวิตอยู่เถิดหากการมีชีวิตของฉันจะน าพาซึ่งสิ่งที่ดีส าหรับฉัน 
และขอพระองค์ทรงให้ฉันตายเถิด  หากการตายนั้นเป็นสิ่งที่ดีส าหรับฉัน”  
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข  6351 ส านวนรายงานเป็นของท่าน และ
มุสลิม หมายเลข 2680) 

 

การเตรียมตัวส าหรับการตาย 

จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมที่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะตาย  และให้ร าลึกถึง
ความตายอย่างสม่ าเสมอ และวิธีการเตรียมตัวและเตรียมใจนั้นคือ การเตาบะฮฺ ส านึกถึงบาปที่ได้
กระท าไว้ การร าลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ การจัดการคืนสิทธิต่างๆ ที่ได้ละเมิดต่อผู้อ่ืนให้เสร็จสิ้น การ
ยอมรับน้อบน้อมต่ออัลลอฮฺด้วยความเต็มใจ และห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลาย 

 
 และส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย และเตือนใจให้เขาท าการเตาบะฮฺและท าการสั่ง

เสีย และให้ท าการรักษากับแพทย์ที่เป็นมุสลิม นอกจากว่ามีความจ าเป็นก็ให้ท าการรักษากับ
แพทย์ที่ไม่ใช่มุสลิมและต้องแน่ใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวง  
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บัญญัติเกี่ยวกับการตัลกีน หรือสอนผู้ป่วยที่ก าลังจะตาย 

เป็นการส่งเสริมส าหรับผู้ที่ได้ร่วมเป็นสักขีกับคนที่ก าลังจะตายให้เขาท าการตัลกีนหรือ
สอนเขา ให้เขาท าการกล่าวชะฮาดะฮฺปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และท าการขอดุอาอ์
ให้เขา และไม่สมควรที่จะกล่าวต่อหน้าเขานอกเสียจากสิ่งดีๆ เท่านั้น 
และเป็นการอนุญาตให้มุสลิมไปเยี่ยมกาฟิร(ผู้ที่มิใช่มุสลิม) และเชิญชวนให้เขารับอิสลาม

ด้วยการกล่าวเชิญชวนว่า “จงกล่าวชะฮาดะฮฺปฏิญาณตนเถิดว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ”  
 

ลักษณะหรือเคร่ืองหมายที่แสดงถึงการตายดี 
1. การกล่าวชะฮาดะฮฺของผู้ตาย 
2. การเสียชีวิตของผู้ศรัทธาด้วยเหงื่อที่ผุดข้ึนบนหน้าผาก 
3. การตายชะฮีด หรือตายในหนทางของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวาตะอาลา 
4. การตายในขณะที่ท าหน้าที่เฝ้ารักษาดินแดนหรือศาสนา ในหนทางของอัลลอฮฺ 
5. การตายเนื่องจากการปกป้องชีวิตตัวเองหรือทรัพย์สินหรือครอบครัว 
6. การตายเนื่องจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบ หรือ วัณโรค 
7. การตายด้วยโรคฏออูน (โรคห่าหรืออหิวาตกโรค) หรือโรคเกี่ยวกับท้อง หรือจากการ

จมน้ า หรือจากการถูกเผา หรือ จากการพังทลายถมทับ 
8. การตายของสตรีอันเนื่องจากเลือดตกจากการคลอด เป็นต้น 
9. การตายขณะที่ท าอะมัลศอลิหฺ  
และทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีหลักฐานยืนยันจากหะดีษของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ

วะสัลลัม 
 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการตาย 
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมที่ต้องคิดและร าลึกถึงความตายอยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าความตาย

นั้นเป็นเหตุให้ต้องพลัดพรากไปจากครอบครัวและผู้คนที่รักและความสุขสบายในโลกดุนยา 
เนื่องจากคิดอย่างนี้เป็นการคิดแบบสั้นๆ หากแต่ความตายนั้นเป็นตัวแยกเราออกจากการท าอิบา
ดะฮฺไปสู่การรับผลตอบแทนในวันอาคิเราะฮฺ ด้วยการนี้แล้วจะท าให้มุสลิมมีความตั้งใจที่จะ
ท างานอิบาดะฮฺเพื่อเตรียมตัวส าหรับวันอาคิเราะฮฺ ยอมรับและนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุ
วาตะอาลา ส่วนการคิดและร าลึกถึงในรูปแบบแรกนั้นมีแต่จะท าให้เกิดความรู้สึกเสียใจและ
เสียดาย และแน่นอนหากอัลลอฮฺประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งตายในสถานที่ใดๆ แล้ว พระองค์จะท าให้
เขาผู้นั้นมีความเกี่ยวพันต้องไปหาสถานที่นั้นๆ  

และจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องคิดในแง่ที่ดีกับอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตาอาลา ตอนที่
ความตายได้มาเยือน ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  

ِسُو الَلَو بِا َعَ  وََجَ  » ْـن ََ يُـ ٌُ َحُدُكمْن إال َو
َ
أ رجً مسلم . «ال يَـُهََوَو أ
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ความว่า “พวกท่านคนใดคนหนึ่ง จงอย่าตายนอกเสียจากว่าเขาจะต้องคิดใน
สิ่งที่ดีต่ออัลลอฮฺ อัซซะวะญัล” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2877)  

 
เคร่ืองหมายที่แสดงถึงการตาย 

สามารถรับรู้ถึงการเสียชีวิตของคนหนี่งคนด้วยการที่ ขมับทั้งสองบุบลง  จมูกเบี้ยว ฝ่ามือ
จะกางออก เท้าทั้งสองเหยียดออก ดวงตาแข็งกระด้าง ร่างกายเย็น และขาดการหายใจ 

 
สิ่งท่ีต้องกระท าต่อมุสลิมกรณีที่เสียชีวิต 

1. กรณีที่มุสลิมเสียชีวิตให้ท าการปิดดวงตาทั้งสองข้างของเขา แล้วให้ท าการดุอาอ์ขณะที่
ปิดดวงตาเขาด้วยการกล่าว  

ِهِ  » ًُ يِف َقْبْن َسحْن لَـ
ِديِّننََي  َوا ْن ٍْن ًُ يِف الَه َفعْن َدرََججَـ ِفرْن ِلُفالٍن  َوارْن ـَم اغْن ٍُ اللَـ

ًُ يَا رََب  ِفرْن ََلَا َولَـ ًِ يِف الَغابِِريَو  َواغْن ًُ يِف َعِلِبـ لُفْن ًِ  َوا ْن ًُ ِفي رْن لَـ َِّن َوىَ
أ رجً مسلم . «الَعالَـِهنَيَ 

ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยให้กับคนผู้นี้ และขอทรงยกระดับชั้นของเขา
พร้อมๆ กับผู้ที่ได้รับทางน า ขอทรงท าให้หลุมศพของเขากว้างขวาง ขอทรงให้
มีแสงสว่างในหลุมศพนั้น ขอทรงดูแลผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเขาในหมู่ผู้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ และขอทรงอภัยให้กับเราและกับเขา โอ้ พระองค์ผู้อภิบาลจักรวาลทั้ง
มวล” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 920) 

 
หลังจากนั้นให้ใช้ผ้ารัดขากรรไกรทั้งสองไว้กับศรีษะ ให้จัดข้อต่างๆ ของร่างกายให้เข้าที่

อย่างนุ่มนวล หลังจากนั้นให้ท าการยกศพขึ้นเหนือพื้นเพื่อท าการถอดเสื้อผ้าของผู้ตาย  แล้วใช้ผ้า
ปกปิดร่างกายของเขาทั้งหมด หลังจากนั้นจึงท าการอาบน้ าให้กับศพต่อไป 

 
2. และส่งเสริมให้รีบท าการช าระหนี้สินของผู้ตายที่ยังค้าง และปฏิบัติตามค าสั่งเสียของ

ผู้ตายอย่างเร่งด่วน และจัดการกับศพของผู้ตายอย่างรวดเร็ว และท าการละหมาดให้กับผู้ตาย
(ละหมาดญะนาซะฮฺ) และท าการฝังศพในสถานที่ที่ผู้ตายเสียชีวิต และอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมเปิด
ใบหน้าของศพ จูบศพ และร้องไห้ให้กับผู้ตายได้ 

 
 จ าเป็นต้องชดในส่วนที่ยังค้างของผู้ตายที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวาตาอาลา 

หากยังมีอยู่ อาทิ ซะกาต การบนบาน การจ่ายสินไหม และหัจญ์อิสลาม(หัจญ์วาญิบ) ซึ่งจะต้อง
ให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกจากทรัพย์สินของผู้ตายก่อนการแบ่งมรดกให้กับเครือญาติที่มีสิทธิใน
มรดกของผู้ตายและก่อนจะช าระหนี้สินของผู้ตาย เนื่องจากสิทธิของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวาตะอาลา 
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ควรแก่การชดใช้ยิ่งกว่า และแท้จริงแล้วมุสลิมคนหนึ่งนั้นจะถูกผูกมัดอยู่กับหนี้สินของเขา
จนกระทั่งเขาจะช าระมันให้หมด 

 
 อนุญาตส าหรับมุสลิมะฮฺท าการไว้ทุกข์ต่อการเสียชีวิตของบุตรหรือผู้อ่ืนที่เป็นญาติ

เป็นระยะเวลา สามวัน ส่วนการไว้ทุกข์ให้สามีของนางนั้นต้องเป็นเวลาสี่เดือนกับสิบวัน และ
แท้จริงมุสลิมะฮฺจะอยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในวันอาคิเราะฮฺ 

 
 เป็นการห้าม(บาป)ต่อญาติของผู้ตายหรือใครก็ตามที่จะแสดงกิริยาท่าทางที่โอด

ครวญร่ าไห้ที่เกินเหตุหรือที่เรียกว่า อัน-นิยาหะฮฺ นั่นคือการกระท าที่เกินขอบเขตเลยเถิดมากไป
กว่าการร้องไห้ปกติ แท้จริงผู้ตายจะถูกทรมานในกุโบร(หลุมฝังศพ) อันเนื่องมาจากการกระท า
ดังกล่าว และห้าม(บาป)ท าการทุบหน้าตัวเองเพื่อแสดงความเสียใจและโศกเศร้าเนื่องจากประสบ
ทุกข์ หรือ ท าการฉีกเสี้อผ้าตัวเอง โกนหรือขยี้ผมเพราะเหตุดังกล่าว 

 
การประกาศให้ทราบถึงการเสียชีวิตของมุสลิม 

ส่งเสริมให้ประกาศให้ชาวบ้านทราบถึงการตายของมุสลิมคนหนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อเป็น
พยานและร่วมท าการละหมาดให้กับผู้ตาย และส่งเสริมให้ผู้ประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้อ่ืน
ช่วยกันกล่าวดุอาอ์ขออภัยโทษให้กับผู้ตาย และห้ามการประกาศแบบ อัน-นะอฺย์  หมายถึงการ
ประกาศถึงการตายของมุสลิมด้วยการพูดถึงอย่างโอ้อวดและกล่าวแสดงความชมเชยที่เลยเถิด 
เป็นต้น 

 
สิ่งมุสลิมจะต้องกล่าวและกระท าเมื่อประสบทุกข์ 

จ าเป็น(วาญิบ)ส าหรับญาติของผู้ตายหรือคนอ่ืนๆต้องอดทน เมื่อทราบถึงข่าวการเสียชิวิต
ของมุสลิม และส่งเสริมให้พวกเขาจ านนอย่างพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอา ได้ทรง
ก าหนดไว้ คิดในเชิงหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และกล่าวดุอาอ์อิสติรญาอฺ (ดุอาอ์ อินนา
ลิลลาฮฺฯ) 

: عو أم سلهة ريض ا عيٍا زوج اَليب صىل ا عليً وسلم كالت. 1
ًُ »: سهعت رسَل ا صىل ا عليً وسلم يلَل  َنا ِنوْن َعبْنٍد ثُِصيْنبُـ

ًِ َراِجُعََن  ٬إىَا : ُمِصيْنبٌَة َفيَـُلَُل  ِِن يِف ُمِصيْنبَِِت  أمهلل َوإىَا إََلْـن ُجرْن
َ
 أ

اًا  ًُ َ  ْن لََف لَـ  ْن
َ
ًِ  َوأ َجَرُه ا يِف ُمِصيْنبَِجـ

َ
ا إاَل أ ٍَ اًا ِنيْـن ِلفْن ِ  َ  ْن  ْن

َ
َوأ
ا ٍَ  أ رجً مسلم. «ِنيْـن

ความว่า : จากอุมมู ซะละมะฮฺ ภรรยาของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ
วะสัลลัม  กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวว่า 
“ผู้ใดก็ตามในหมู่บ่าวของอัลลอฮฺได้ประสบกับทุกข์ใดๆ แล้วเขากล่าวว่า อิน
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นาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน , อัลลอฮุมมะ อะญุรนี ฟี มุศีบะตี, 
วะ อัคลิฟ ลี ค็อยร็อน มินฮา  (แท้จริงแล้วพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์
ของอัลลอฮฺ และพวกเรานั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์
ทรงตอบแทนในสิ่งที่ฉันได้ประสบมานี้ และขอพระองค์ทรงทดแทนให้กับฉันใน
สิ่งที่ดียิ่งกว่า) เช่นนี้แล้ว อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนในสิ่งที่เขาได้ประสบและ
ทดแทนให้กับเขาในสิ่งที่ดียิ่งกว่า” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 918) 
 

َنا ِنَو »كال اَليب صىل ا عليً وسلم : وعو أنس ريض ا عيً كال. 2
ًُ ا  دْنَ لَـ

َ
ًُ خاَلخٌة لَـمْن َيبْنلُُغَا اِايْنَح إاَل أ ََّف لَـ ََ ِلـٍم ُيجَ اَلَاِس ِنوْن ُمسْن

ـمْن  ٌُ ًِ إيَا ـَهِجـ ِ  رَحْن  . أ رجً ابلخاري«اجلَيََة بَِف ْن

ความว่า จากท่าน อะนัส ได้กล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม  ได้
กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามในหมู่มุสลิมที่บุตรสามคนของเขาได้เสียชีวิตลงในขณะที่
ยังเยาว์วัย นอกเสียจากอัลลอฮฺจะทรงให้เขาได้เข้าสวรรค์ ด้วยความเมตตา
ของพระองค์ต่อบุตรของเขาทั้งสามคนนั้น” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 
1248) 

 
 การอดทน ณ ที่นี้คือ การห้ามความรู้สึกของตัวเองไม่ให้กระวนกระวายหมดความ

อดทน และห้ามล้ินจากการโอดครวญ และห้ามร่างกายจากการกระท าที่ไม่อนุญาตเช่น การทุบตี
หน้า ฉีกเสื้อผ้า เป็นต้น 

 
การชันสูตรศพ 

อนุญาตให้ท าการชันสูตรศพของมุสลิมหากมีจุดประสงค์เพื่อหาความจริงในเรื่องการ
ฆาตกรรมศพตามที่มีคนได้ร้องเรียน หรือเพื่อการพิสูจน์ในเรื่องโรคติดต่อ อันจะน าพาซึ่ง
ผลประโยชน์ของความสงบสุขและความเป็นธรรม และเพื่อการป้องกันโรคติดต่อที่อันตรายไม่ให้
เกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไป และหากการชันสูตรศพเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แล้ว แท้จริง
มุสลิมคนหนึ่งจะยังมีเกียรติทั้งในยามที่มีชีวิตและทั้งในยามที่ได้ตายไปแล้วก็ตาม ดังนั้นจึง
เพียงพอกับการชันสูตรศพของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม นอกเสียจากมีความจ าเป็นจริงๆ และอยู่ในเงื่อนไขที่
ได้ก าหนดไว้ตามความจ าเป็นนั้นๆ  

 
 


