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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทบัญญัติบางอยางเก่ียวกับคนตาย 

 

อนุญาตใหหอมคนตายได 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา ไดกลาววา   

» 
َ
  نّ ا

َ
ّ جلَ  َ  بّ �َ رَِضَ جُهللا َ�نْه  قيْ دّ جلّل  رٍ �ْ ا اَ اَ ا اخرجه [» هِ تِ وْ مَ  دَ عْ �َ  ملسو هيلع هللا ىلص ِِ

 ]جلخاري
“ทานอบูบักร อัศ-ศิกดีก (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดหอมทานนบี

(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) หลังจากท่ีทาน(นบี)เสียชีวิต

แลว”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

หามดาวาคนตาย 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา ไดกลาววา  ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

» 
َ
َ ال  بّ سُ  �

َ
  مْ هُ َّ إِ يَ  جِت وَ مْ وج جا

  دْ قَ
َ
 ج إِ وْ َض يْ ا

ٰ
 ]اخرجه جلخاري[» وجمُ دّ ا قَ   َ ل

“พวกทานจงอยาไดดาวาคนตาย เพราะพวกเขาเองไดเคลื่อน

ไปสูสิ่งที่พวกเขาทําลวงเอาไวอยูแลว”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 
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ใหรีบจัดการศพ(ญะนาซะฮฺ) 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดกลาววา  ทาน 

นบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

» 
َ
  نّ إِ يَ  ،ةِ ازَ نَ الَ بوج اِ ْسِ ا

ْ ا إِ هَ ََ وْ مُ دّ قَ �ُ  ْ�ٌ خَ يَ  ةً اِلَ َص  ُك تَ
َ
  نْ �ِ ه، وَ ل

ِ ى ذَ وَ سِ  ُك تَ  َشّ يَ  َك ل
 ] بفق بغصه[» م�ُ ااِ قَ رِ  أْ �َ  هُ نَ وْ عُ َض تَ 

“พวกทานจงรีบจัดการกับศพ(ญะนาซะฮฺ) เพราะหากเขาเปน

คนดี ก็เปนสิ่งดีที่ทานจะทําใหกับเขา แตหากเขาเปนอ่ืนจากนั้น 

ก็เปนสิ่งเลวรายที่พวกทานวางไวบนตนคอของเขา”  บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม 

 

และทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดกลาวอีกวา  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

 دَ اِ  ةٌ قَ غّ عَ أ  ُ  ِ ؤْ جلُ  ُس فْ ََ «
 ]اخرجه جلت ذي[» هُ نْ �َ  ِضَ قْ  �َ ّت كَ  هِ نِ يْ

 “ชีวิต(วิญญาณ)ของผูศรัทธาจะถูกแขวนไวเพราะหนี้สินที่

เขามี จนกวาจะมีการชดใชแทนเขา”  บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ 

 

และทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา ไดกลาวอีกวา  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
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» 
ْ
َ  دُ حْ غَ جل

َ
َّ ا وَ ل  ]اخرجه جلت ذي[» انَ ْ�ِ ةَ لِ  ّق جل

“การขุดหลุมแบบลูกหลุมเซาะขางเปนของเรา(อัล-ละหฺด) และ

การขุดหลุมแบบเจาะตรงลงไป(อัช-ชักก)เปนของผูอ่ืนจากเรา”  

บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ 

 

อธิบาย 

ในหะดีษเหลานี้ มีขอปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการศพ อาทิ 

การหอมคนตาย การรีบจัดการศพ การหามดาคนตาย การจาย

หนี้ใหคนตาย ฯลฯ ซึ่งตองทําความเขาใจกับมันในการจัดการ

กับศพ   

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  อนุญาตใหหอมคนตายได 

  หามดาวาคนตาย 

  ใชใหรีบจัดการกับศพ 

  จําเปนตองรีบชดใชหนี้สินแทนคนตาย 
  สมควรขุดหลุมแบบลูกหลุมเซาะดานขาง 


