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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
การตะอฺซิยะฮฺ (การแสดงความเสียใจและปลอบโยนญาติผู้ตาย) 

 
ช่วงเวลาการตะอฺซิยะฮฺ 

ส่งเสริมให้ท าการตะอฺซิยะฮฺให้กับญาติผู้ตายก่อนท าการฝังหรือหลังการฝังศพ โดยให้
กล่าวกับพวกเขาดังเช่นดุอาอ์ว่า  

، فَنْجَْصِِبْ   إنَّن » َجٍل ُمَسَّمَّن
َ
ٍء ِعٌَْدُه بِأ ْعَطّ، َولُُكُ ََشْ

َ
ٍُ َوا أ َخَذ، َومَـ

َ
َوا أ
ـْ َِسْ    وجفق عنيٍ. «َوتْلَـ

ความว่า “แท้จริงแล้ว เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ในสิ่งที่พระองค์ได้เอาไป และสิ่งที่
พระองค์มอบให้มา และทุกๆ สิ่ง ณ ที่พระองค์นั้นมีอายุที่แน่นอน ดังนั้นขอ
ท่านจงอดทนและจงคิดว่ามันจะเป็นผลบุญที่ท่านจะได้รับเถิด” (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 7377 ส านวนรายงานนี้เป็นของท่าน และ มุสลิม 
หมายเลข 923) 

 

หุก่มของการตะอฺซิยะฮ ฺ
สุนัตหรือส่งเสริมให้ตะอฺซิยะฮฺแก่ญาติของผู้ตายและไม่มีเวลาหมดวาระตายตัวส าหรับ

เรื่องนี้ การตะอฺซิยะฮฺให้ท าด้วยสิ่งที่คิดว่าสามารถปลอบโยนพวกเขาได้ และช่วยบรรเทาอาการ
โศกเศร้าของพวกเขา ในกรอบที่บทบัญญัติอนุมัติให้ท า และให้พยายามให้ก าลังใจพวกเขาเพื่อให้
มีความอดทนและพอใจในก าหนดของอัลลอฮฺ พร้อมทั้งขอดุอาอ์ให้กับผู้ตายและผู้ที่ประสบกับบท
ทดสอบแห่งความทุกข์นั้น 

 

สถานที่ของการตะอฺซิยะฮ ฺ
อนุญาตให้ตะอฺซิยะฮฺได้ทุกที่ อาทิ ที่กุบูรฺ ที่ตลาด ที่มุศ็อลลา ที่มัสยิด ที่บ้าน รวมทั้ง

อนุญาตให้ญาติของผู้ตายชุมนุมกันที่บ้านหรือที่สถานที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้มิตรสหายได้มาท าตะอฺซิ
ยะฮฺ และเมื่อตะอฺซิยะฮฺเสร็จก็ให้แยกย้ายกันกลับไป 

 

 ไม่อนุญาตให้บรรดาเครือญาติของผู้เสียชีวิตเจาะจงเครื่องแต่งกายเฉพาะเพื่อการตะอฺ
ซิยะฮฺ เช่น การแต่งชุดด า เป็นต้น เนื่องเป็นการแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ 
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หุก่มการตะอฺซิยะฮฺให้กับผู้ไม่ใช่มุสลิม 
อนุญาตให้ท าการตะอฺซิยะฮฺหรือแสดงความเสียใจกับผู้ไม่ใช่มุสลิมได้ โดยไม่มีการขอดุ

อาอ์ให้ผู้ตายแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้ไม่ใช่มุสลิมดังกล่าวนั้นไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูต่ออิสลาม
และชาวมุสลิม 

 
 ส่งเสริมให้คนอ่ืนท าอาหารมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และมักรูฮฺที่จะให้

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตท าอาหารเลี้ยงผู้คนที่มาเยี่ยมและชุมนุมกันเพื่อเลี้ยงอาหาร 
 
หุก่มการร้องไห้ให้กับผู้ตาย 

อนุญาตให้มีการร้องไห้เนื่องจากการเสียชีวิตกรณีที่การร้องไห้นั้นไม่ได้ท าร่วมกับการตบตี
ร่างกายหรือคร่ าครวญส่งเสียงดัง การหลั่งน้ าตานั้นเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู
วะตะอาลา ได้มอบให้กับจิตใจของบ่าวที่มีความเมตตาของพระองค์ และห้ามท าการฉีกเสื้อผ้า ท า
ร้ายร่างกาย และส่งเสียงดังเป็นต้น เนื่องจากผู้ตายจะถูกทรมานในหลุมฝังศพหากมีการส่งเสียง
ร้องไห้คร่ าครวญให้กับเขาจากการสั่งเสียของเขาเอง 

 

عي عبدا بي جعفر ريض ا عٌُىا أن انليب صىل ا عنيٍ . 1
ـْه َ َلاَآ  وسنه  َُ ثَا

َ
ـْه، ُ هَّن أ ُُ ِ يَـ

ْ
ْن يَأ

َ
َل  َآ َجْعَفٍر  اَل اًا أ َُ ْم

َ
ال َ بُْكِا »: أ

ِ  بَـْعَد ااَِوِ 
َ
ِ  »: ،  ه كاآ«َ َ أ

َ
فُْرٌخ « اْاُعِا ِ  بَِ  أ

َ
ًَّنا أ

َ
فَِِجَء بٌَِا َكأ

َ  »: فلاآ أخرجٍ أبِ ااوا . فأمره فـنق رؤوسٌا« اْاُعِا ِ  اااَلَّن
 وامنسايئ

ความว่า จากอับดุลลอฮฺ บิน ญะฟัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา แท้จริงท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ปล่อยเวลาให้ครอบครัวของญะฟัรเป็นเวลา
สามคืน(ให้พวกเขาร้องไห้และโศกเศร้า)เพื่อไปหาพวกเขา เมื่อครบสามคืน
ท่านก็ไปหาพวกเขา แล้วกล่าวว่า “พวกท่านอย่าได้ร้องไห้ให้กับน้องชายของ
ฉัน(หมายถึงญะฟัรฺ)อีกหลังจากวันนี้ไป” แล้วท่านก็กล่าวว่า “พวกท่านจงเรียก
ลูกๆ ของน้องชายฉันมา” แล้วพวกเราก็มาหาท่านในสภาพที่เหมือนกับลูกนก
ที่เพิ่งมีขน แล้วท่านก็กล่าวว่า “พวกท่านจงเรียกคนโกนผมมาให้ฉัน”แล้วท่าน
ก็สั่งให้ช่างท าการโกนหัวพวกเรา” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด 
หมายเลข 4192 ส านวนรายงานนี้เป็นของท่าน และ อัน-นะสาอีย์ หมายเลข  
5227) 
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 وسنه عنيٍ ا صىل انليب عي عٌٍ ا ريض اخلطاب بي عىر وعي. 2
ٍِ » :كاآ ُب يِف َ ِْبِهِ بَِىا ِ يَي َعنَيْـ  وجفق عنيٍ. «الَىيِّيُت يُـَعذَّن

ความว่า จากท่าน อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า “แท้จริงผู้ตายนั้นจะถูกทรมานในสุสานของเขา เนื่องจาก
การนิยาหะฮฺหรือการคร่ าครวญร่ าไห้ร าพันให้กับเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์  
หมายเลข 1292 ส านวนรายงานนี้เป็นของท่าน และ มุสลิม หมายเลข 927) 

 


