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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ขอปฏิบัติในการฝงศพ 

 

ทานอุกบะฮฺ บินอามิร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดกลาววา   

 نَ اهَ نْ �َ  ملسو هيلع هللا ىلصمهللا ُل وْ سُ رَ  نَ كَ  ٍت اَع سَ  الَث ثَ «
َ
َ َل نُ  نْ ا ح    ّ هِ يْ �ِ  ِّ

َ
: اانَ تَ وْ مَ   ّ هِ يْ ب �ِ قْ �َ  وْ ح

 َ  يْ مِ  تَ ّت ة اَ ْ� هِ م ملَظ ائِ م قَ وْ قُ  �َ ْ� اِ ، وَ عَ فِ تَ رْ  تَ ّت ة اَ غَ ازِ س اَ مْ ع ملشّ غَ طْ �َ  ْ�َ اِ 

ِ  تضيف ملشّ ْ� اِ س، وَ مْ ملشّ   مس ل
ْ
حخرجه [» ارُ ةْ  �َ ّت اَ ) ي مِ تَ : حي(روا ةُ غ

 ]مسغم

“สามเวลาที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ได

หามไมใหเราละหมาด และไมใหเราฝงคนตายของเรา (คือ) 

ตอนตะวันกําลังโผลออกมาจนมันลอยขึ้นไปแลว และตอนที่มัน

อยูตรงกลางของกลางวันจนมันคลอยไป และตอนตะวันเริ่ม

โพลเพลจนมันตกดินไปแลว”  บันทึกโดยมุสลิม 

ทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา ไดกลาววา  
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» 
َ
َّ  نّ ح  إِ  نَ كَ  ملسو هيلع هللا ىلصمب

َ
 لِ وْ سُ رَ  ةِ غّ  مِ َع وَ  اهللاِ �ِ وَ  مهللاِ  �: اَل قَ  ْبَ ملقَ  َت يّ ملمَ  َ  خَ فْ ذم ح

 ]حخرجه ملتنذي[» مهللاِ 

“ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ขณะหยอนคนตายเขา

ในไปหลุม ทานกลาววา “บิสมิลลาฮฺ วะบิลลาฮฺ วะอะลา มิลละ

ติ เราะสูลิลลาฮฺ” (ดวยพระนามของอัลลอฮฺ และดวยพระองค

อัลลอฮฺ และขอให(คนตายนี้)อยูบนแนวทางของรซูลของอัลลอ

ฮฺ)”  บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ 

ทานอนัส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดกลาววา   

 ا اِ نَ دْ هِ شَ «
 رَ نَ  - ْب ملقَ  َعَ  ٌس الِ جَ  ملسو هيلع هللا ىلصل مهللاوْ سُ رَ وَ  - ملسو هيلع هللا ىلصمهللاِ  لِ وْ سُ رَ  َت نْ

َ
 هِ يْ نَ يْ �َ  ُت يْ ح

 �ُ يْ �ِ  ْ  هَ : اَل قَ ان، �َ عَ نَ دْ تَ 
َ
َ  دٌ اَ م ح  ارِ قَ م �ُ ل

ْ
 انِ ُ�َ : حي(ة؟ غَ يْ غَ ف مل

َ
  اَل قَ �َ )  هغَ هْ ع ح

َ
 وْ اُ ح

 َط 
ْ
 : ةحَ غ

َ
 زِ انْ نَ : اَل ا، قَ نَ ح

ْ
 ]خاريحخرجه مل[» اهَ َبَ قَ ا �َ هَ ْبِ �َ  ِفْ  َل َ�َ ا، �َ هَ ْبِ �َ  ِفْ  ل

“เราไดอยูตอนฝงบุตรีของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขณะท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺน่ังอยูบนหลุม –ฉันเห็นที่

ตาท้ังสองขางของทานมีน้ําตาไหล แลวทานก็ไดกลาววา “มี
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พวกทานคนใดท่ียังไมไดรวมหลับนอนกับภรรยาของเขาในคืนนี้

บางไหม?” แลวทานอบู ฏ็อลหะฮฺ ไดกลาววา “ฉันเอง” เขาเลา

ตอไปวา แลวทานก็ใหเขาลงไปในหลุม และทานก็ลงไปดวย 

แลวก็จัดการฝงนาง” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ  

 

อธิบาย 

ในการฝงคนตายมีขอปฏิบัติและสุนนะฮฺท่ีมุสลิมควรยึดถือ 

และชวยกันรักษาเพื่อจะไดปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานเราะสู

ลุลลอฮฺ(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) ในเรื่องดังกลาวได 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  หามฝงคนตายหลังดวงอาทิตยขึ้นจนมันลอยขึ้นไปแลว 

และตอนตะวันอยูกลางศีรษะจนมันคลอย และกอน

ตะวันตกดิน 
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  เปนสุนนะฮฺสําหรับผูที่กําลังนําคนตายเขาไปในหลุมให

กลาวดุอาอฺวา “บิสมิลลาฮฺ วะบิลลาฮฺ วะอะลา มิลละติ 

เราะสูลิลลาฮฺ” 

  อนุญาตใหผูที่ไมใชมะฮฺรอมนําคนตายผูหญิงเขาไปใน

หลุมศพได 

 


