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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อนุญาตการรองไหใหคนตาย ตราบใดที่ไมตี

โพยตีพาย ไมแสดงการขุนเคือง 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

 خَ دَ 
ْ
 ا َ َ نَ غ

َ
 جَ وْ اَ :  أْي (   -عغيه ملسال   مَ يْ رمهِ اْ ِإلِ  مً ْئ ظِ  نَ َ� وَ  - ْ� ملقَ  ِف يْ سَ  ِبْ  أ

 يَ )  هِ بِ عَ ِض رْ مُ 
َ
 خَ دَ  مّ ، �ُ هُ َّ شَ وَ  هُ غَ بّ قَ �َ  مَ يْ مهِ رَ اْ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص مهللاِ  ُل بْ سُ رَ  ذَ خَ أ

ْ
 دَ عْ ه �َ يْ غَ عَ  ناَ غ

ِ ذَ   اِ  دُ بْ م َ�ُ يْ ارمهِ �ِ وَ  -ك ل
 دُ بْ �َ  اَل قَ ان، �َ يَ رِ ذْ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص مهللاِ  لِ بْ سُ ا رَ نَ يْ �َ  ْت غَ عَ جَ يَ  هِ سِ فْ نَ

 وَ : فبْ عَ  ن انُ ْح ملرَ 
َ
 مّ ، �ُ » ةٌ ْحَ رَ  اهَ َّ ف إِ بْ عَ  نَ ا م�ْ يَ « :  اَل قَ �َ !  ؟مهللاِ  َل بْ سُ ا رَ يَ  َت نْ أ

 
َ
 ا اِ هَ عَ بَ �ْ أ

ُ
  ةٍ عَ مْ دَ اِ :  أْي ( ى رَ خْ أ

ُ
 ملقَ وَ  عُ مَ دْ تَ  ْ�َ ملعَ  نّ إِ « :    ملسو هيلع هللا ىلص  يقال)  رىخْ أ

ْ
 ُب غ

 وَ  ُن زَ َ�ْ 
َ
ََ ال  إِ  ُل بْ قُ  

ّ
مَ ال يَ   وَ نَ ُّ رَ  َض رْ ا   ، لَ نّ �َ ا قُ رَ فِ ا  إِ يَ  َك م هِ اْ ا  » َن بْ نُ وْ زُ حْ ََ لَ  مَ يْ رم

 ]أخرجه م خاري[
“เราไดเขาไปยัง(บาน)อบู สัยฟ อัล-ก็อยน –เขาเปนสามีของแม

นมอิบรอฮีม บุตรชายของทานนบีที่เสียชีวิตต้ังแตเด็ก- แลวทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดอุมอิบรอฮีม จูบ

และหอมเขา แลวจากนั้นเราก็ไดเขาไปหาทาน และอิบรอฮีมนั้น

ดูนารักนาเอ็นดู แลวดวงตาทั้งสองของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ก็มีน้ําตาไหลออกมา แลวทานอับ
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ดุรเราะหฺมาน บินเอาฟ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ไดพูดวา “ทาน(ก็

รองไห)ดวยหรือ? โอ เราะสูลุลลอฮฺ” แลวทานก็กลาวตอบวา “ 

บุตรของเอาฟฺเอย มันคือความอาทร” หลังจากนั้นน้ําตาทานก็

ไหลออกมาอีก แลวทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็

กลาววา “แทจริงดวงตาก็หลั่งน้ําตา และหัวใจก็เศราโศก แตเรา

ก็จะไมพูดสิ่งใดเวนแตท่ีทําใหพระองคทรงพอพระทัย และ

แทจริงเรากับการจากไปของเจา อิบรอฮีมเอย เราอาดูร”  บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ 

 

ทานอุสามะฮ ฺบินซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮอัุนฮุมา ไดกลาววา  

 
َ
َّ   ُت نْ اِ   ْت غَ سَ رْ أ ّ م   َ َال ملسَ   ئُ رِ قْ �ُ   س أرْ يَ   نا،دْ هِ اشْ يَ   َضَ محبَ   دْ قَ   ِ�ْ ماْ   نّ إِ    ملسو هيلع هللا ىلص   ِِ
   امَ   هللاَ   نّ إِ « :  ُل بْ قُ �َ وَ 

َ
ُ وَ   ذَ خَ أ

َ
   امَ   ل

َ
 اِ   هُ دَ نْ عِ   لٍ َشْ   ُ�ّ وَ   ىَط �ْ أ

َ
 يَ   ،َّ سَ مُ   ٍ  جَ أ

ْ
 ِبْ ْل بَ غ

َ وَ 
ْ
 يَ   ،» ْب سِ تَ حْ ل

َ
َ   هيْ غَ عَ   مسِ قْ �ُ   ْت غَ سَ رْ أ

َ
 ل
ْ
، ةادَ بَ �ُ   نُ �ْ   دُ عْ سَ   هُ عَ مَ وَ   ا َ قَ �َ   ا،هَ نّ يَ تِ أ

 ،  بَ جَ  نُ �ْ  اذُ عَ مُ وَ 
ُ
 عَ �َ رَ يَ  م،هُ نْ �َ  مهللاُ  ِضَ رَ  الجَ رِ وَ  تااِ ثَ  نُ �ْ  دُ �ْ اَ وَ ، بعْ اَ  نُ �ْ  َبّ وأ

َّ   لإِ  ّ ملَل    ملسو هيلع هللا ىلص   ِِ م  يَ   ِِ
َ
ََ   هِ جرِ حُ   ِفْ   هُ دَ عَ �ْ أ   ملسو هيلع هللا ىلص   ناهيْ �َ   ْت اَض فَ �َ   ع،قَ عْ قَ �َ   هسُ فْ و

 نْ مَ   غبِا قُ   ِفْ   مهللاُ   هاغَ عَ جَ   ةْحَ رَ   هِ هذِ « :  قال  ؟  هذم  ما  مهللاِ   رسبَل   يا:  دعْ سَ :  قاَل يَ 
 �ِ وَ  ه،ادِ بَ عِ  نْ مِ  الَ شَ 

 ]عغيه مبفق[ »الَحَ ملرُ  هادِ بَ عِ  نْ مِ  مهللاُ  مُ حَ رْ يَ  َانّ
บุตรีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสง(คน)มาแจง

วา “แทจริงบุตรของฉันใกลจะสิ้นใจแลว ทานโปรดมารวมอยูกับ
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เรา” แลวทานเราะสูลก็ไดสง(คน)ไปกลาวสลาม และกลาววา 

“แทจริงเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺสิ่งที่พระองคจะเอาไป และเปนของ

พระองคสิ่งที่พระองคใหมา และทุกสิ่ง ณ ที่ของพระองคเปนไป

ตามอายุขัยที่ถูกกําหนด ดังนั้นเธอจงอดทนเถิด และจงหวังใน

ผลบุญตอบแทน” แลวนางก็ไดสง(คน)มาบอกวานางสาบานวา

ทานตองมา แลวทานก็ไดลุกออกไปพรอมกับทานสะอฺด บิน อุ

บาดะฮฺ ทานมุอาซ บินญะบัล ทานอุบัยย บิน กะอับ ทานซัยดฺ 

บิน ษาบิต และคนอ่ืนๆ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม แลวเด็กก็ถูกอุมยก

ไปใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานก็วางเขาไวบน

ตักของทาน และตัวของทานก็สะอ้ืน แลวตาทั้งสองของทานก็มี

น้ําตาไหลรินออกมา แลวทานสะอฺดก็ไดกลาววา “ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ นี่อันใดหรือ?” ทานกลาวตอบวา “มันความความ

เมตตาที่อัลลอฮฺสรางมันขึ้นในหัวใจของบาวที่พระองคทรง

ประสงค และอันที่จริงน้ัน อัลลอฮจะทรงเมตตาตอผูมีความ

เมตตาในหมูบาวของพระองค” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และ

มุสลิม 

อธิบาย 

การรองไหใหคนตายเพราะความเมตตา  และความ



 

6 

โศกเศรานั้นเปนเรื่องอนุญาตใหกระทําได อัลลอฮฺไมทรงถือสา

เอาความตราบที่ไมถึงกับการตีโพยตีพาย และไมเปนการแสดง

ความขุนของหมองใจตอกําหนดของอัลลอฮฺ ทานนบีเองก็รองไห

ตอน อิบรอฮีม บุตรชายของทานเสียชีวิตไป พรอมกับที่ทานเอง

ก็มีศรัทธาและพอใจอยางบริบูรณกับเกาะฎออและเกาะดัรฺของ

พระองค 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  อนุญาตการรองไหใหคนตายที่ไมใชการรองไหคร่ํา

ครวญ ตีโพยตีพาย หรือแสดงความขุนของหมองใจตอ

กําหนดของอัลลอฮฺ 

  แสดงถึงความเมตตา และความออนโยนของทานเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 

 


