
 

 

 

การรําลึกถึงความตายและหามมิให

ปรารถนาท่ีจะตาย 
[ ไทย – Thai – تايالندي ] 

 
 

 
 

 
ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม 

 
 
 

แปลโดย : สะอัด วารีย 

ตรวจทานโดย : ฟยซอล อับดลุฮาด ี
ที่มา : หนังสอื อดั-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนนั วะ อัล-อะห

กาม อัช-ชัรอียะฮฺ, เว็บ al-islam.com 

 

 
 

2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ر ا نوت  انل� عن تمنيه

 »االغةة نلايالندية « 
 
 
 
 
 

 

 رنشد ان حس� نلعبد نلكا�م. د

 

 
 

 سعد انري: تاجة

 ييل  عبدنلادي: مانجعة
 حم  نلشعيةمن نلسن انأل باا نررا  نلتمية   :لدرنو

 www.al-islam.com  متقع نإلسال 
 
 
 

 
2013 - 1435 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

การรําลึกถึงความตายและหามมิให

ปรารถนาท่ีจะตาย 
 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ)ไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)กลาววา  

 ان رِ �رِث « 
ْ
 ]�راجه نلتمذي[»   نل�ن ادِ هَ  اَ  

“พวกทานจงกลาวถึง ผูมาตัดขาดความสุนทรีย(ความตาย) ให

มากเถิด”  บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ 

 

และทานอนัส(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ)ไดกลาววา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)กลาววา 

» 
َ
 َ� نّ مَ بَ  �َ ال

َ
 يَ  ياً نّ مَ بَ د مُ  نل  اه  ينن كن ال اُ ُض لِ  مم نوتَ  دُ حَ  �

ْ
ن� :  قُ يَ غ

 � مَ �حيِ 
َ
  ]مبفق عغيه[» ل اة ر�نً يَ � ذرن كن  نلتَ يّ تَ تَ ل  اَ  ر�نً  ن  نلياةُ ا ك
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“พวกทานคนใดจงอยาไดหวังความตายเพราะทุกขภัยที่มา

ประสบ แตหากจําตองหวังความตาย เขาก็จงขอวา “โอ อัลลอฮฺ 

โปรดใหฉันมีชีวิตอยูตอ หากการชีวิตอยูตอเปนสิ่ง ท่ีดีกวา

สําหรับฉัน และโปรดใหฉันตาย หากการตายเปนสิ่งที่ดีกวา

สําหรับฉัน””  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม 

 

และทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) จากทานเราะ

สูลุลลอฮฺ  (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา  

  نّ مَ بَ ال �َ « 
َ
 اَ  م نوتَ  مُ دُ حَ �

َ
 بْ ن �َ مِ  هِ اِ  عُ دْ  يَ ال

َ
 يَ  نْ   �

ْ
مم �حدُ  رن ماَ  ه ذِ نّ ه  ذِ يَ �ِ أ

 نّ ه ا�ِ غُ مَ �َ  عَ َط قَ �ْ نِ 
َ
 ]�راجه مسغم[» ذال ر�ن هُ اَ مْ ل�د نوؤمن �ُ  يَ ه ال

“พวกทานคนใดจงอยาหวังความตาย อยาไดขอมันกอนท่ีมันจะ

มา เพราะเมื่อพวกทานคนใดเสียชีวิตไป การงานของเขาก็จะ

ขาดลง และแทจริงมุอฺมินน้ัน อายุเขาไมเพิ่มพูนสิ่งใดเวนแต

ความดี”  บันทึกโดยมุสลิม 
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อธิบาย 

การพูดถึงความตาย และสิ่งที่อยูหลังความตายมีผลตอการ

ปรับปรุงจิตใจตนเอง และกระตุนใหเกิดการสะสมเสบียงเพื่อ

กาลขางหนา และลดการหมกมุนในโลกดุนยานี้ ดวยเหตุนี้เอง

ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)จึงสงเสริมใหพูดถึง

ความตายใหมากๆ และทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม)

เองก็ไดหามการที่มุสลิมจะอยากตายเพียงเพราะมีทุกขภัยมา

ประสบ เพราะคนเราไมรูหรอกวา การมีชีวิตอยูตอหรือการตาย

จะดีกวา แตใหขอตออัลลอฮฺใหทรงกําหนดสิ่งที่ดีกวาแกตัวเขา  

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  สมควรพูดถึงความตายใหมาก 

  หามปรารถนาความตายเมื่อมีทุกขภัยมาประสบ  

 


