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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

บทบัญญัตบิางประการเก่ียวกับการ

ละหมาดคนตาย 

ทา่นอินบ ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮุ  ได้กลา่ววา่ ฉนัได้ยิน

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ْرَبعٔن رَُجال، ََل يرُْشكٔن بِاهلل »
َ
ُٔت َفيَُلٔم لََع َجَِاَزثِّ أ ٍُ ًٍ َي َْ رَُجٍو ُمْصِي ٌِ ا  ٌَ

ًُ اهلل فيّ ُٓ  [أخرجّ مصيً]« َطيئا إَِل َطَفَع
“ไมมี่คนมสุลิมคนใดเสียชีวิตแล้วมีคนมายืน(ละหมาด)ให้เขา 

40 คน พวกเขาไมมี่ภาคีใดๆตอ่อลัลอฮฺ เว้นแตอ่ลัลอฮฺจะให้

พวกเขาขอการอนเุคราะห์(ชะฟาอะฮฺ)ให้เขาได้”  บนัทกึโดย

มสุลิม 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา  ได้กลา่ววา่ ทา่น

เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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َ املصيٍني » ٌِ ة  ٌَّ
ُ
يِّت يَُصّّل َعييّ أ ٌَ  َ ٌِ ا  ً  (مجاعة/ أي)ٌَ ائة ُُكُّٓ ٌِ َيبْيُغٔن 
 [أخرجّ مصيً]« يَْظفعٔن هل إَِلَّ َطَفعٔا فيّ

“ไมมี่ผู้ เสียชีวิตคนใดท่ีมีชนมสุลิมมาละหมาดให้เขา พวกเขามี

ถึง 100 คน ทัง้หมดล้วนขออนเุคราะห์(ชะฟาอะฮฺ)ให้เขา เว้นแต่

พวกเขาจะถกูให้ขออนเุคราะห์(ชะฟาอะฮฺ)ให้เขาได้”  บนัทกึ

โดยมสุลิม 

และทา่นสะมเุราะฮฺ บนิญนัดบั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ  ได้กลา่ว

วา่  

اثَْت ِِف َُِفاِشٓا، َفَلاَم  صّّل اهلل عييّ وشيًّ َصيّيْت َوَراَء انّليب» ٌَ ٍة 
َ
لََع اْمَرأ

 [ٌجفق عييّ]« َعييٓا وشطٓا
“ฉนัได้ละหมาดหลงัทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ วะสลัลมั  

ให้แก่ผู้หญิงคนหนึง่ ท่ีเสียชีวิตจากการตกเลือด แล้วทา่นก็ยืน

(ละหมาด)ให้นางตรงชว่งกลางล าตวันาง”  บนัทกึโดยอลับคุอ

รียฺ และมสุลิม 

 และทา่นอบ ูฆอลิบ เราะหิมะฮลุลอฮฺ  ได้กลา่ววา่  
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الم» ٌَ  َِ نَس بْ
َ
َع أ ٌَ ِشّ،  ريض اهلل عَِّصيّيْت 

ْ
 لََع َجِازة رَُجٍو َفَلام ِحياَل َرأ

يا أبَا ََحَْزَة صوِّ عييٓا، َفَلام حياَل / ثً جاؤوا جبِازة امرأة ٌَ كريض فلالٔا
يْر، فَِليو هل ْهذا رأيُت انّليب َ اجلِازة  صّّل اهلل عييّ وشيًّ وََشِط الََسِ ٌِ كَاَم 
َ الرجو ٌلامم ٌِّ؟ كال ٌِ َلاَمم َو  [أخرجّ اىرتٌذي]« ُعً/ ٌَ

“ฉนัได้ละหมาดกบัทา่นอนสั บนิมาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ

ให้กบัผู้ เสียชีวิตเป็นชายคนหนึง่ ทา่นก็ยืนตรงชว่งศีรษะของเขา 

หลงัจากนัน้พวกเขาก็น าเอาผู้ เสียชีวิตเป็นสตรีชาวกเุรชคนหนึง่

มา แล้วพวกเขาก็กลา่ววา่ “โอ้ ทา่นอบา หมัซะฮฺ ได้โปรด

ละหมาดให้นางด้วย ” แล้วทา่นก็ยืนละหมาดตรงชว่งกลางของ

แคร่(มะยตั) แล้วมีคนกลา่วถามวา่ “อยา่งนีห้รือท่ีทา่นเห็น

ทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั  ยืนละหมาดให้คนตาย

(ผู้หญิง)ตรงต าแหนง่ท่ีทา่นยืน และให้กบั(คนตาย)ผู้ชายตรง

ต าแหนง่ท่ีทา่นยืน?” ทา่นกลา่วตอบวา่ “ใช”่”  บนัทกึโดยอตั-ตริ

มิซียฺ 

และทา่นอบัดรุ-เราะหฺมาน บนิอบี ลยัลา เราะหิมะฮลุลอฮฺ  

ได้กลา่ววา่  
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ْرَبعا، َوإُّ َنِّّب لََع جِازة ََخْصا،  ريض اهلل عِّ اكَن َزيْد»
َ
يَُكِّبِّ لَع جِائزُا أ

ْا  صّّل اهلل عييّ وشيًّ اكن رشٔل اهلل/ فصأتلّ فلال أخرجّ ]« يَُكِّبِّ
 [مصيً

 “ทา่นซยัด์ (เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ)ุได้กลา่วตกับีรให้กบัคน

ตายคนหนึง่ 4 (ครัง้) และได้กลา่วตกับีรให้กบัคนตายอีกคน 5 

(ครัง้) แล้วฉนัก็ได้ถามทา่น ทา่นก็กลา่วตอบวา่ “ทา่นเราะ

สลูุ้ลลอฮฺ(ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั)เคยตกับีรอยา่งนี”้”  

บนัทกึโดยมสุลิม 

อธิบาย 
การละหมาดคนตายมีหลกัปฏิบตัเิป็นการเฉพาะ ทา่นเราะ

สลูลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ท าเป็นแบบอยา่งเอาไว้  
และบางประการมีมากกวา่ 1 แบบ ก็อนญุาตให้ท าได้ทัง้สอง
แบบ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 อิหมา่มให้ยืนละหมาดคนตายตรงชว่งกลางล าตวัของ
ผู้หญิง และชว่งศีรษะของผู้ชาย 

 อิหมา่มกลา่วตกับีร 4 ครัง้ 

 อนญุาตให้กลา่วตกับีร 5 ครัง้ได้ในละหมาดคนตาย 

 สมควรให้มีผู้ละหมาดคนตายมากๆ 

 
ละหมาดที่หลุมศพ 

ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

ََٔد » ْش
َ
ّن أ
َ
ةًال - أ

َ
ْو اْمَرأ

َ
ًْ َيْعيًَ انلَّيِب - رَُجالًال اَكَن أ َ اَت َول ٍَ ْصِ َد َف ٍَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَكَن َيُلً ال

ٍم َفَلاَل  ْٔ ِّ فََذَنَرُه َ اَت يَ ثِ ْٔ ٍَ َل اهلِل، / بِ ْٔ اَت يَا رَُش ٌَ ا َفَعَو  لَِم اإِلنَْصان؟ كَالٔا  ٌَ

ََت َقِّْبَُه فََصّّل َعيَيّْ/ كَال
َ
ْٔين ََعَ  َقِّْبِهِ، فِأ ْٔين؟ فََدىُّ ٍُ فَال آَ ْنجُ

َ
أخرجّ ]« أ

 [ابلخاري

“อสัวดั – เป็นชาย หรือหญิงไมท่ราบ - เป็นคนคอยมาท าความ

สะอาดมสัยิดเป็นประจ า แล้วเขาก็เสียชีวิต ไป โดยท่ีทา่นนบี

(ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั )ไมรู้่ถึงการเสียชีวิตของ เขา แล้ว
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ทา่นนบีก็เอย่ถึงเขาในวนัหนึง่ กลา่ววา่ “คนๆนัน้ท าอะไรอยู่

กระนัน้หรือ? ” พวกเขาก็กลา่ววา่ “เขาเสียชีวิตไปแล้ว ทา่นเราะ

สลูลุลอฮฺ ” ทา่นกลา่ววา่ “พวกทา่นไมบ่อกขา่วฉนัเลยกระนัน้

หรือ?  พวกทา่นจงชีใ้ห้ฉนัทราบถึงหลมุศพของเขาเถิด แล้วทา่น

ก็ได้ไปยงัหลมุศพของเขา แล้วท าละหมาดให้เขา”  บนัทกึ

โดยอลั-บคุอรียฺ 

 

ละหมาด(ฆออิบ)ให้คนตายท่ีศพเขาอยู่ที่ อ่ืน 

ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

َل اهللِ » ْٔ ّن رَُش
َ
ًْ إىِل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ِٓ اَت ِفيّْ، وََخَرَج بِ ٌَ ِم اذِلْي  ْٔ اِِش ِِفْ ايلَ َنََع انلَ َّ

ْرَبَع ثَْكِبْ َاٍت 
َ
ِّ أ َ َعيَيْ ًْ َوَكِّبَّ ِٓ َصّ  بِ

َصّّل فَ ٍُ  [أخرجّ ابلخاري]« ال

“ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั) ได้ รับขา่วการ

เสียชีวิตของ(กษัตริย์)นะญาชียฺในวนัท่ีเขาเสียชีวิต แล้วทา่นก็ได้
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พาพวกเขาออกไปละหมาดท่ีมศุอ็ลลา แล้วจดัแถวพวกเขา และ

กลา่วตกับีร 4 ครัง้”  บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ 

 
อธิบาย 

มีบญัญตัสิ าหรับผู้พลาดการละหมาดคนตายยงัสามารถ
ละหมาดให้ได้แม้วา่เขาจะถกูฝังไปแล้วก็ตาม เชน่เดียวกนักบั
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ(ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั) มีบญัญตัใิห้
ละหมาดคนตายให้แก่คนตายท่ีตวัไมอ่ยู่ด้วยได้  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 มีบญัญตัใิห้ละหมาดคนตายท่ีหลมุศพได้ 

 มีบญัญตัใิห้ละหมาด ฆออิบ(ละหมาด คนตาย ท่ีตวั

ผู้ตายอยูท่ี่อ่ืน) 

 


