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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 6 

วะศิยะฮฺ การเขียนคําสั่งเสีย 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตา

จําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควร

ไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวน

อันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือ

บาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค... 

  สิ่งหนึ่งท่ีชาวมุสลิมจะตองใหความสนใจก็คือการเขียน

คําสั่งเสีย เพราะสิ่งนี้มีผลดีเชิงดุนยาและอาคิเราะฮฺและเปนสิ่ง

ท่ีผูคนสวนใหญมองขาม ซึ่งหากถามใครสักคนวาทานเขียน

คําสั่งเสียของทานหรือยัง? แนนอน เขายอมหันมาจองทาน

อยางแปลกอกแปลกใจ เอะ เขากําลังจะตายหรือเปลาถึงกับ

ตองเขียนคําสั่งเสียไว 
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เขาไมเคยเฉลียวใจนึกถึงคนท่ีตายอยางกะทันหันที่เกิดขึ้นเปน

ประจําและไดยินขาวทุกวัน ทั้งๆ ท่ีพระองคอัลลอฮฺไดบอกแลว

วาหนึ่งในรูปแบบการลงโทษของพระองคอัลลอฮฺก็คือการปลิด

ชีวิตอยางฉับพลัน ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแลวทานไมอาจจะสั่งเสีย

สิ่งที่ตองการไดอีกตอไป พระองคอัลลอฮฺไดทรงกลาววา   :  

َّ   َينُظُرونَ   َما  ٤  َ�ِٰدِ��َ   ُكنُتمۡ   ِإن  ۡعدُ ٱلۡوَ   َ�َٰذا  َمَ�ٰ   َوَ�ُقولُونَ   ﴿  َصۡيَحةٗ   ِإ
ِحَدةٗ  ُخُذُهمۡ   َ�ٰ

ۡ
ُمونَ   َوُهمۡ   َتأ ّصِ ٓ   َتوِۡصَيةٗ   �َۡسَتِطيُعونَ   َفَ�   ٤  َ�ِ ََ ٰ   َو ََ ۡهلِِهمۡ   ِإ

َ
 أ

 ]  ٥٠-٤٨: �س[ ﴾ ٥ يَۡرِجُعونَ 
ความวา : “และพวกเขากลาววา เมื่อไรละการนัดหมายนี้จะ

เกิดขึ้นเปนจริงหากพวกทานเปนผูซื่อตรง พวกเขากําลังคอย

เพียงเสียงกัมปนาทครั้งเดียวท่ีจะคราชีวิตพวกเขาในขณะที่

กําลังโตเถียงกัน แลวพวกเขาก็จะไมสามารถสั่งเสียสิ่งใดและไม

ทันจะกลับไปหาครอบครัวไดอีกตอไป” (ยาซีน : 48-50)   

 

และมีก่ีศพแลวท่ีตองโดนจํานองจองจําเพราะหนี้สิน

ของตัวเองที่ยังไมไดรับการจัดการจนเสร็จ มีคนรวยก่ีรายแลวท่ี

ไมสามารถจะใชประโยชนจากทรัพยสมบัติหลังจากตายไปแลว 

และมีสิทธิและอะมานะฮฺมากแคไหนแลวที่ตองถูกลอยแพและ
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ไมไดรับการสนองตอบแกเจาของ ทั้งหมดนั้น ตนเหตุก็คือการ

ไมเอาใจใสตอการเขียนคําสั่งเสีย 

มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฏิยัลลอฮฺ อันฮฺ-วา

ทานนบี-ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา   :  

ْقَض َ�قْهُ «  ُُ   ّ ُمْنَمَن ُمَعغ َقِة َبَدْيَقَه َت
ْ
ن وتسقه ٣٩٠/ ٣ارتمذي [   » َسْ ُس ال

   ]٦٧٧٩اا�اي ف صيي  الامع بمقم 

ความวา : ชีวิตของคนมุมินจะถูกแขวนคางเพราะหน้ีของเขา

จนกวาจะไดรับการชําระแทน (สุนัน อัต-ติรฺมิซียฺ เลมท่ี 3 หนา 

390 และระบุวาหะดีษนี่เปนหะดีษหะสัน อัล-อัลบานียฺไดระบุใน

หนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ หมายเลข 6779 วาเปน

หะดีษเศาะฮีหฺ) 

 

การฝากคําสั่ ง เสี ย ถือเปนสุนนะฮฺของทานนบี -

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม-และเหลานบีกอนหนา ชาว

มุสลิมทุกคนจึงควรปฏิบัติตามดวยการสั่งเสียลูกๆ และเครือ

ญาติที่จะมาภายหลังใหยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺและยึดมั่น

ในศาสนาของพระองค  และตองสั่งเสียพวกเขาในสิ่งที่ทาน 
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นบีอิบรอฮีมและทานนบี  ยะอฺกูบไดสั่ งเสียลูกๆ ของทาน 

พระองคอัลลอฮฺไดกลาววา  :  

َّ  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ّمِّلةِ َعن يَۡرَغُب  َوَمن ﴿ ِ ۖ  ِ�  ٱۡصَطَفۡيَ�ٰهُ  َولََقدِ  َ�ۡفَسُهۥۚ  َسفِهَ  َمن إ ۡ�َيا ُّ  ٱ
َُّهۥ ٰلِِح�َ   لَِمنَ   ٱ�ِخَرةِ   ِ�   ن َّ ۥ  َقاَل   إِذۡ   ١  ٱل ۥٓ   َ�ُ ُه ُّ ۡسلِ   ََ

َ
ۡسلَۡمُت   َقاَل   ۡمۖ أ

َ
 لَِرّبِ   أ

ٰ   ١  ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َّ ٓ   َوَو ۡبَ�ِٰ�   بَِها ّ   َوَ�ۡعُقوُب   َبنِيهِ   مُ  ۧإِ ِِ ََ ٰ َ   إِنّ   ََ َّ  َلُ�مُ   ٱۡصَطَ�ٰ   ٱ
ِينَ  ُّ ُُنّ  فََ�  ٱ َّ  َُُمو ِ َُتم إ

َ
 ]  ١٣٢-١٣٠: ا�قمة[ ﴾ ١ ّمۡسلُِمونَ  َوأ

ความวา : “และมีก็เพียงคนโงเงาเทาน้ันท่ีไมนิยมชมชอบ

ศาสนาอิบรอฮีม  บนโลกนี้เราไดเลือกเขา อีกท้ังในอาคิเราะฮฺ

เขายังจะเปนหนึ่งในจํานวนคนดีๆ อยางแนนอน จงนึกซิ ตอนท่ี

พระเจาของเขาไดกลาวสั่งเขาวา เจาจงสวามิภักด์ิเถิด เขาตอบ

วา ขาพระองคขอสวามิภักด์ิแดพระเจาแหงสากลโลก และสิ่งน้ี

แหละที่อิบรอฮีมและยะอฺกูบใชสั่งเสียลูกๆ วาโอ ลูกหลานเอย 

แทจริง พระองคอัลลอฮฺไดทรงเลือกศาสนานี้ใหแกพวกเจา 

ดังน้ัน พวกเจาจงอยาตายจนกวาจะอยูในสภาพเปนมุสลิมที่

สมบูรณ” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 130-132)  
 

การใหคําวะศิยะฮฺนั้นมีหลายหุกุมแตกตางกัน กลาวคือ 

วาญิบ สุนัต และหะรอม 
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โดยถือเปนการวาญิบสําหรับชาวมุสลิมท่ีมีพันธะผูกพัน

กับพระองคอัลลอฮฺ เชน มีสิ่งนะซัรฺ (บนบานกับพระองคอัลลอ

ฮฺ) ซะกาต หัจญ เปนตน หรือมีหน้ีกับคนอ่ืนไมวาจะเปนหนี้

เงินตราหรือสิ่งอ่ืน หรือคนอ่ืนเปนหนี้เขาซึ่งเขาไมยกเวนให 

มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอุมัรฺ -เราะฏิยัลลอฮฺ อันฮุ

มา – วาทานนบี -ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา   :  

 َوَوَصي تُُه «  
 
ر� يمند أن ُيوَ� َهيَه َيَتيُي تغت� َالّ ْ ٌَ  ُ

َ
ْ  ُمْسَغم  ش َما َتِر اْمَم

َ ْ�ُن �ُ . »َمْكتُوَ�ة� َعقَْدُه   َ ََ َ�بُْد ا ََ :  َمَم قَا ْغَة� ُمقُْذ َسَمْعُي رَُسو
َ
َ  ت ََ   ْ َما َمم 

 َ  َ َّ  -ص� اهللا عغيه وسغم-ا
 َوَعقَْدو وََصي 

 
لََإ َالّ َِ  ََ صيي  ا�خاري [   . َقا

 ]٢٧٣٨بمقم 
ความวา : “มุสลิมคนใดที่มีสิ่งจะวะศิยะฮฺจะตองเขียนวะศิยะฮฺ

อยางเปนลายลักษณอักษรแนบไวกับตัวภายในสองวัน” อับ

ดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ ไดกลาววา : หลังจากที่ฉันไดยินทานเราะสู

ลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- พูดอยางนี้แลว ฉันก็

แนบวะศิยะฮฺติดกับตัวมาตลอด. (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 2 

หนา 286 หมายเลข 2738)   
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เปนการสุนัตสําหรับผูมั่งมีที่จะตองวะศิยะฮฺใหเศาะดะ

เกาะฮฺทรัพยสินบางสวนเพื่อการกุศล เพื่อเปนการเศาะดะ

เกาะฮฺญาริยะฮฺแกตัวเองหลังจากสิ้นชีวิตไป ซึ่งการวะศิยะฮฺนี้มี

เงื่อนไขสองอยางดวยกัน คือ 

หน่ึง จะตองไมเกินหนึ่งสวนสามของทรัพยสินเพราะ

ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดบอกกับสะอัดตอน

จะเขียนวะศิยะฮฺวา  
 ]١٦٢٧و ومسغم بمقم ٢٨٧ا�خاري بمقم [» اُِغُُث و َواُِغُُث َكَث�� «

ความวา “หน่ึงในสามก็พอนะ หนึ่งในสามก็มากโขแลว” (เศาะฮี

หฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 2 หนา 287 และ เศาะฮีหฺ มุสลิม เลมที่ 3 

หนา 1250 หมายเลข 1627)  

 

สอง จะตองใหกับคนนอกท่ีไมใชทายาท ซึ่งมีรายงาน

จากอบู อุมามะฮฺ -เราะฏิยัลลอฮฺ อันฮฺ- วาทานนบี-ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา    :  

َال َوَصي َة لََواَرث  «   ََ ُه  و َترح َتق  َِ  
ْ�َكَ ُ  

َ
َ َقْد أ  َ ارتمذي بمقم [   . » َالن  ا

 ]تديث تسن صيي : و وقاَ ٢١٢١
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ความวา : แทจริงพระองคอัลลอฮฺไดกําหนดใหทุกคนที่มีสิทธิซึ่ง

สิทธิของเขาแลว ดังน้ันจึงไมมีการวะศิยะฮฺใดๆ แกบรรดา

ทายาทอีกตอไป” (สุนัน อัต-ติรฺมิซียฺ หะดีษน้ีเปนสวนหนึ่งของ

หะดีษหมายเลข 2121 เลมท่ี 4 หนา 434 และทานใหความเห็น

วาหะดีษนี้เปนหะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ) 

 

หามการวะศิยะฮฺที่คานกับหลักอิสลาม เชน การวะศิ

ยะฮฺใหลูกหลานรองหมรองไหเมื่อเขาสิ้นชีวิต หรือ ใหตัดญาติ 

หรือ รังแกเพื่อนมุสลิม หรือ ลางแคนกับคนนั้นคนน้ี หรือ รังแก

หมูทายาทดวยกันเอง หรืออ่ืนๆ ซึ่งผูใดกระทําเชนนี้ก็ถือวาไม

เปนวะศิยะฮฺและทายาทไมจําเปนจะตองสนองปฏิบัติ พระองค

อัลลอฮฺไดตรัสวา   :  

وۡ   َجَنًفا  ّموٖص   ِمن  َخاَف   َ�َمنۡ   ﴿
َ
ۡثٗما  أ ۡصلَحَ   إِ

َ
َ   إِنّ   َعلَۡيهِ�   إِۡ�مَ   َفَ�ٓ   َبۡيَنُهمۡ   َفأ َّ  ٱ

 ]  ١٨٢: ا�قمة[ ﴾ ١ َِّحيمٞ  َ�ُفوَٞ 
ความวา : “แลวผูใดเกรงวาเจาของพินัยกรรมจะพลาดพลั้ง หรือ

กระทําผิด แลวเขาไดประนีประนอมในระหวางพวกเขา ก็ไมมี

ความผิดใดๆ กับเขา แทจริงพระองคอัลลอฮฺน้ัน เปนผูอภัยผูทรง

เมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 182)  
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อิบนุ กะษีรฺ -เราะหิมะฮุลลอฮ-ฺ ไดอางจากอิบนุ อับบาส

และอุละมาอคนอ่ืนๆ วา คําวา ญะนัฟ ในอายะฮฺขางตน คือ 

ความผิดพลาด จากนั้น ทานไดอธิบายวา “หมายถึง ครอบคลุม

ความผิดพลาดทุกอยาง เชน สั่งใหเพิ่มมรดกแกทายาทคนหนึ่ง

โดยผานคนกลางหรือผูชวย เชนเดียวกับการวะศิยะฮฺใหขาย

ทรัพยสินแกคนหนึ่งคนใดอยางเลือกปฏิบัติ หรือ วะศิยะฮฺให

เพิ่มมรดกแกบุตรชายของลูกหญิง เปนตน หรือ ดวยวิธีการอ่ืนๆ  
ทั้งน้ี การวะศิยะฮฺยังมีประโยชนอ่ืนๆ อีกคือ  

1. เปนผลบุญอันใหญหลวงสําหรับตัวผูทําวะศิยะฮฺเอง

อันเปนผลตอบแทนจากทําการภักดีตอพระองคอัลลอฮฺและเชื่อ

ฟงเราะสูลของพระองค พระองคอัลลอฮฺไดทรงกลาววา   :  

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ َّ ََُسوَ�ُۥ ٱ  ]  ٧١: ااتزال[ ﴾ ٧ َعِظيًما فَۡوًزا فَازَ  َ�َقدۡ  َو

ความวา : “และผูใดเชื่อฟงปฏิบัติตามพระองคอัลลอฮฺและเราะ

สูลของพระองค แนนอนเขาไดรับความสําเร็จใหญหลวงแลว”

(อัล-อะหฺซาบ : 71) 

 

2. เขาจะไดผลบุญอันมหาศาลในวะศิยะฮฺที่เปน

คําแนะนําตักเตือนอันเนื่องจากผลดีท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
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3. เปนการทําใหตัวเองหลุดพนจากการปฏิบัติผิด

กฎระเบียบศาสนาและละเมิดสิทธิทางการเงินและอ่ืนๆ 

4. เปนการขจัดความขัดแยงและยับย้ังการพิพาทที่อาจ

เกิดขึ้นในหมูทายาทหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตลง 

และตอไปนี้ คือ ตัวอยางของคําวะศิยะฮฺ 

ใหเขียนหลังจากท่ีกลาวขอบคุณและสรรเสริญพระองค

อัลลอฮฺและเศาะละวาตตอทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม-วา  
 

นี่คือคําวะศิยะฮฺ ของ .... บุตรของ.......ซึ่งไดปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาที่สมควรกราบไหวเวนแต พระองคอัลลอฮฺเพียง

หน่ึงเดียว โดยไมมีภาคีใดๆ นบีมุหัมมัดน้ันเปนบาวและเราะสูล

ของ พระองค  และนบีอีซานั้นคือบาวของพระองคอัลลอฮฺและ

เราะสูลของพระองค อีกทั้งยังเปนผูที่กําเนิดจากคําปรารภของ

พระองค นรกมีจริง สวรรคมีจริง การเกิดวันกิยามะฮฺเปนสิ่ง

แนนอนไมมีการเคลือบแคลงใดๆเลย และพระองคอัลลอฮฺนั้น

ทรงฟนชีพคนตายในหลุมฝงศพ ฉันขอวะศิยะฮฺลูกๆ บรรดา

ภรรยาและญาติๆและชาวมุสลิมทั้งมวลใหยําเกรงตอพระองค
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อัลลอฮฺและขอวะศิยะฮฺในสิ่งท่ีทานนบีอิบรอฮีมและนบียะอฺกูบ

ไดวะศิยะฮฺแกลูกๆ ของทานวา   :  

﴿   ٰ َّ ٓ   َوَو ۡبَ�ِٰ�   بَِها ّ   َوَ�ۡعُقوُب   َبنِيهِ   مُ  ۧإِ ِِ ََ ٰ َ   إِنّ   ََ َّ ينَ   َلُ�مُ   ٱۡصَطَ�ٰ   ٱ ِ ُّ  َفَ�   ٱ
ُُنّ  َّ  َُُمو ِ َُتم إ

َ
 ]  ١٣٢: ا�قمة[ ﴾ ١ ّمۡسلُِمونَ  َوأ

ความวา : “และสิ่งนี้แหละที่อิบรอฮีมและยะอฺกูบใชสั่งเสียลูกๆ

วาโอ ลูกหลานเอย แทจริง พระองคอัลลอฮฺไดทรงเลือกศาสนานี้

ใหแกพวกเจา ดังน้ัน พวกเจาจงอยาตายจนกวาจะอยูในสภาพ

เปนมุสลิมที่สมบูรณ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 132)  

 

... ฉันขอวะศิยะฮฺใหชําระหน้ี (หากเขามีหนี้) หรือเปนการดีหาก

จะเขียนวา และจงนําหน่ึงสวนสามของทรัพยสมบัติฉันใหกับคน

นั้นคนน้ีหรือทําเปนเศาะดะเกาะฮฺญาริยะฮฺ สวนลูกๆ ของฉันที่

ยังเด็กนั้นขอแตงต้ังคนนั้นคนนี้เปนผูรับผิดชอบ ใหทําการรักษา

มรดกจนกวาพวกเขาจะเติบใหญบรรลุศาสนภาวะ จากน้ันให

วะศิยะฮฺในสิ่งที่เปนเรื่องศาสนา สังคม ตามที่ตองการ และ

ขอใหจัดการอาบน้ําและจัดการศพตามสุนนะฮฺของทานนบี -

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- จากน้ันใหลงทายดวยการกลาว
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ดุอาอใหตัวเองไดรับอภัยโทษ ไดรับความเมตตาปรานีและได

เขาสรวงสวรรคอันสถาพร 

ทั้งน้ี เขาจะตองใหผูชายที่ซื่อสัตยสองคนมารวมเปน

พยานในการเขียนคําวะศิยะฮฺนี้ดวย 

 
 واممد هللا رل ارعال�

 .وص� اهللا وسغم َ نتيقا ومد َو لش وصيبه أجع� 


