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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ�งเสมอ 
 

สิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อคนตาย 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ�ของอลัลอฮฺ  ขอความสขุความจําเริญ
และความสนัติจงประสบแด่ท่านเราะสูลลุลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณ
ว่าไม่มีพระเจ้าอื+นใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไม่มีภาคี
ใดๆ สําหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าว
และศาสนทตูของพระองค์ 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ْ  َما َونَۡكُتُب  ٱلَۡمۡوَتٰ  نُۡحِ  َنۡنُ  إِن�ا ﴿ ُموا ءٍ  َوُك�  َوَءاَثٰرَُهمۚۡ  قَد� ۡحَصۡيَنٰهُ  َشۡ
َ
 إَِمااٖ  ِفٓ  أ

بِيٖ    ]  HI: يس[ ﴾ 3 م2

“แท้จริงเราเป็นผู้ ให้คนตายกลบัมีชีวิตขึ 7น และเราบนัทกึสิ+งที+พวก
เขาได้ประกอบไว้แต่ก่อน และร่องรอยของพวกเขา และทกุสิ+งนั 7น 
เราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบนัทกึอนัชดัแจ้ง” (ยาสีน: 12) 

สะอีด บิน  ?ุบัย รฺ  กล่าวว่า  “ผู้ ใด ริ เ ริ+ มสิ+ ง ที+ เ ป็น
แบบอย่างแก่ผู้ อื+น แล้วมีผู้คนปฏิบตัิตามหลงัจากที+เขาเสียชีวิต
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ไป ถ้าสิ+งนั 7นเป็นเรื+องที+ดี เขาก็จะได้รับผลบุญนั 7นด้วยโดยไม่
ลดหยอ่นแตป่ระการใด” (ตฟัสีรฺอิบนกุะษีรฺ เลม่ 11 หน้า 348) 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ثَةٍ  «
َ

 ِمْن ثَال
O

نَْساُن اْغَقَطَع َقنُْه َقَملُُه إِال ِ
ْ

ْو : إَِذا َماَت اإل
َ
 ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، أ

O
إِال

 ُ
َ

ٍ َصاِلٍح يَْدُعو [
َ

Bْو َو
َ
ٍم يُنْتََفُع بِِه، أ

ْ
   ] HbcHرواه مسلم برقم [ »  ِعل

“เมื+อบุคคลหนึ+งเสียชีวิตลงการงานของเขาก็จะถูกตดัขาดจาก
เขา นอกจากสามสิ+งคือ กุศลทานที+ยงัประโยชน์อย่างต่อเนื+อง 
(เศาะดะเกาะฮฺญาริยะฮฺ) ความรู้ที+เป็นประโยชน์ และบุตรศอ
ลิหฺที+ขอดอุาให้แก่เขา” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขที+ 1631) 

จากอายะฮฺและหะดีษข้างต้น เราได้ทราบว่าผู้ ที+
เสียชีวิตไปแล้วนั 7นจะได้รับประโยชน์จากการงานที+ผู้ อื+นกระทํา
ในกรณีดงัตอ่ไปนี 7 

(1) ดุอาอ์ที�มุสลิมขอให้แก่เขา อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِينَ  ﴿ ِينَ  َوِلِۡخَوٰنَِنا َلَا ٱۡغِفرۡ  َرب�َنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمنۢ  َجآُءو َوٱل� يَمٰنِ  َسَبُقونَا ٱل�  بِٱۡلِ
 Jَُقلُوبَِنا ِف  َتَۡعۡل  َو  

ٗ
Pِّينَ  ِغ ْ  ّلِل� ٓ  َءاَمُنوا   ]  Hf: اW ﴾ ]de ر�ِحيمٌ  رَُءوٞف  إِن�َك  َرب�َنا
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“และบรรดาผู้ ที+มาหลงัจากพวกเขากล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของ
เรา ขอทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี+น้องของเราผู้ซึ+งได้ศรัทธา
ก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อยา่ได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึ 7นใน
หวัใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริง
พระองค์ทา่นเป็นผู้ทรงเอ็นด ูผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลัหชัรฺ: 10) 

ศ็อฟวาน บิน อับดุลลอฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َما َدْعَوةُ « 
O
gُ ٌ Oiِسِه َملٌَك ُمَو

ْ
َغيِْب ُمْستََجابٌَة، ِعنَْد َرأ

ْ
ِخيِه بَِظْهِر ال

َ
ُمْسِلِم ِأل

ْ
َمْرِء ال

ْ
ال

ُ بِهِ  Oiُمَو
ْ
َملَُك ال

ْ
، قَاَل ال ٍ1ْ

َsِ ِخيِه
َ
مسلم برقم رواه [ » آِمَ" َولََك بِِمثْلٍ : َدtَ ِأل
Ixcc [   

“ดุอาอ์ที+มุสลิมขอให้แก่พี+น้องมุสลิมของเขาลับหลังนั 7นจะถูก
ตอบรับ โดยจะมีมลาอิกะฮฺอยูป่ระจําตวัเขา เมื+อใดก็ตามที+เขาดุ
อาอ์ให้พี+น้องของเขาในสิ+งที+ดี มลาอิกะฮฺที+ได้รับมอบหมายก็จะ
กล่าวว่า อามีน (ขออัลลอฮฺทรงตอบรับด้วยเถิด) และก็ขอให้
ทา่นได้รับสิ+งนั 7นเชน่กนั” (บนัทกึโดย มสุลิม หะดีษเลขที+ 2733) 

ซึ+งกรณีดงักล่าวนี 7ครอบคลุมดอุาอ์ที+มสุลิมขอให้พี+น้อง
ของเขาลบัหลงั ไมว่า่จะยงัมีชีวิตอยูห่รือเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม 
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(2) ผู้ปกครองหรือญาติถือศีลอดชดใช้แทนผู้ตาย 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ومسلم برقم  H}~Iرواه ا|خاري برقم [ » وََعلَيِْه ِصيَامٌ َصامَ َقنُْه َوyzِهُ َمْن َماَت  «
HH�x [   

“ผู้ ใดเสียชีวิตโดยที+ยงัมีการถือศีลอดติดค้างอยู่ ผู้ปกครองของ
เขาสามารถถือศีลอดชดแทนเขาได้” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ หะ
ดีษเลขที+ 1952 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 1147) 

อิบนอุับบาส เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ กล่าวว่า “สตรีนางหนึ+ง
ออกทะเลไปโดยได้สาบาน (นะซรฺั) ไว้ว่าหากอัลลอฮฺทรงให้นาง
เดินทางปลอดภยั นางจะถือศีลอดเป็นเวลาหนึ+งเดือน หลงัจากที+
นางปลอดภัยจากการเดินทางแล้ว ยังไม่ทันได้ถือศีลอดนางก็
เสียชีวิต ลกูสาวของนางหรือพี+สาวของนาง จึงได้มาหาท่านเราะ
สลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่านจึงใช้ให้นางถือศีลอดแทน
ผู้ เสียชีวิต” (บนัทกึโดย อบดูาวดุ หะดีษเลขที+ 3208) 

หะดีษทั 7งหลายที+กล่าวมานี 7เป็นหลกัฐานยืนยนัชดัเจน
ถึงบทบัญญัติที+ว่า ผู้ ปกครองหรือญาติสามารถถือศีลอดชด
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แทนผู้ เสียชีวิตในกรณีที+สาบานไว้ได้ ซึ+งในประเด็นนี 7นกัวิชาการ
เห็นตรงกันอย่างเป็นเอกฉันท์ ส่วนกรณีการถือศีลอดประเภท
อื+น ๆ นั 7นนกัวิชาการมีความเห็นแตกตา่งกนั 

(3) การชดใช้หนี 7สินแทนผู้เสียชีวิต ไม่ว่าจะโดย
ผู้ปกครอง ญาตพีิ+น้อง หรือบคุคลใดก็ตาม 

ญาบรฺิ บนิ อบัดลุลอฮฺ กลา่ววา่ “ชายคนหนึ+งได้เสียชีวิต
ลง พวกเราจึงอาบนํ 7าและห่อศพให้แก่เขา แล้ววางศพลง ณ ที+
ซึ+งเตรียมไว้เพื+อรอให้ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
มาละหมาดให้ เมื+อท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กําลงัจะเดินทางมาถึง ท่านก็ถามขึ 7นว่า “สหายของพวกท่านมี
หนี 7สินหรือไม่?” พวกเขาตอบว่า “ใช่ครับ เขามีหนี 7เป็นเงินสองดี
นาร์” ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงถอยออกมาแล้ว
กล่าวว่า “พวกท่านจงละหมาดให้สหายของพวกท่านเถิด” ชาย
คนหนึ+งชื+อ อบูเกาะตาดะฮฺ จึงกล่าวขึ 7นว่า “โอ้ท่านเราะสูล ฉัน
จะรับผิดชอบสองดีนาร์นั 7นเอง” ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสัลลัม จึงกล่าวถามว่า “ท่านจะรับผิดชอบชดใช้สองดี
นาร์นี 7ด้วยทรัพย์สินของท่าน และถือว่าผู้ตายได้หมดสิ 7นหนี 7สิน
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ไปใช่หรือไม่?” เขาตอบว่า “ครับ” ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั จงึละหมาดให้แก่เขา 

หลงัจากนั 7น ทกุครั 7งที+ท่านนบีได้พบเจออบเูกาะตาดะฮฺ 
ท่านก็จะถามว่า “ท่านจดัการเงินสองดีนารนั 7นหรือยงั?” กระทั+ง
ท้ายที+สุดเขาก็ตอบว่า “ฉันได้ชดใช้หนี 7สินเรียบร้อยแล้ว” ท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่วว่า “ในที+สดุท่านก็
ทําให้ผิวหนงัของเขาเย็นลงเสียที” (บนัทึกโดย อลัหากิม หะดีษ
เลขที+ 2393) หมายถึง ในที+สดุเขาได้รับการยกเว้นโทษนั+นเอง 

หะดีษข้างต้นได้ระบุว่าผู้ ตายนั 7นจะได้รับภาคผลจาก
การชดใช้หนี 7สินไมว่า่จะโดยผู้ใดก็ตาม ไมจํ่าเป็นวา่ต้องเป็นบตุร
หลานเทา่นั 7น และการชดใช้หนี 7แทนผู้ตายนั 7นทําให้เขาไม่ต้องถกู
ลงโทษ ซึ+งกรณีดังกล่าวนี 7เ ป็นข้อยกเว้นบทบัญญัติทั+วไป 
ที+อลัลอฮฺตรัสไว้วา่ 

نَسِٰن إ�Jِ َما َسَعٰ  ﴿ ن ل�ۡيَس لِۡلِ
َ
  ]{c: ا�جم[ ﴾^َوأ

“และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ+งที+เขาได้ขวนขวาย
เอาไว้” (อนันจัญมฺ: 39) 
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(4) คุณงามความดีที� ลูกได้กระทํา พ่อแม่ก็จะได้รับ
ผลบญุความดีนั 7นด้วยโดยไมล่ดหยอ่นจากที+ลกูได้รับแตอ่ย่างใด 
เพราะลูกนั 7นคือส่วนหนึ+งของสิ+ ง ที+พ่อแม่ไ ด้  “ขวนขวาย” 
ซึ+งอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

ن ﴿
َ
نَسٰنِ  ل�ۡيَس  َوأ   ]{c:  ا�جم[ ﴾ ^ َسَعٰ  َما إ�Jِ  لِۡلِ

“และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ+งที+เขาได้ขวนขวาย
เอาไว้” (อนันจัญมฺ: 39) 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า ท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

»  Oُه ِمْن َكْسِبِه  إِن َ َBَو Oُجُل ِمْن َكْسِبِه، َو�ِنOَكَل الر
َ
ْطيََب َما أ

َ
برقم  أ�درواه [ »أ
I�fcI [   

“สิ+งที+ดีที+สุดที+บุคคลหนึ+งบริโภคคือ สิ+งที+มาจากการขวนขวาย
ของเขาเอง และบุตรของเขาก็คือส่วนหนึ+งจากการขวนขวาย
ของเขา” (บนัทกึโดย อะหฺมดั หะดีษเลขที+ 24032) 

ชยัคฺอลับานีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กล่าวว่า “ความหมาย
ของอายะฮฺและหะดีษข้างต้นได้รับการสนับสนุนโดยตวับทหะ
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ดีษจํานวนมาก ที+ระบุเจาะจงว่าผู้ ตายจะได้รับประโยชน์จาก
การงานซึ+งบตุรของเขาที+ศอลิหฺได้ปฏิบตั ิไมว่า่จะเป็นการบริจาค
ทาน การถือศีลอด การปล่อยทาส การทําหัจญ์ และการงาน
อื+นๆ” (อะหฺกาม อลัญะนาอิซ หน้า 217)  

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า มีชาย
คนหนึ+งมาหาท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั แล้วกล่าว
วา่ "มารดาของฉันเสียชีวิตลงอย่างกะทนัหนัโดยไม่ทนัได้สั+งเสีย 
แตฉ่ันคิดว่าถ้านางมีโอกาสพูด นางคงจะขอให้บริจาคทานเป็น
แน่แท้ เช่นนี 7แล้ว หากฉันบริจาคแทนนาง นางจะได้รับผลบุญ
หรือไมค่รับ?" ซึ+งทา่นตอบว่า "ได้" (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ หะดีษ
เลขที+ 1004 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 1388) 

(5)  ร่องรอยความดีงามและกุศลทานที� ส่งผล
ต่อเนื�อง อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ْ  َما َونَۡكُتُب  ﴿ ُموا   ]HI: يس[ ﴾ َوَءاَثَٰرُهمۚۡ  قَد�

“และเราบนัทึกสิ+งที+พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อน และร่องรอย
ของพวกเขา” (ยาสีน: 12) 
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และในหะดีษที+กลา่วมาแล้วข้างต้น ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

ثَةٍ  «
َ

 ِمْن ثَال
O

نَْساُن اْغَقَطَع َقنُْه َقَملُُه إِال ِ
ْ

   ] HbcHرواه مسلم برقم [ » ...إَِذا َماَت اإل

“เมื+อบคุคลหนึ+งเสียชีวิตลง การงานของเขาก็จะถูกตดัขาดจาก
เขา นอกจากสามสิ+ง...” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขที+ 1631) 

และอบูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُمْؤِمَن ِمْن َقَمِلِه وََحَسنَاتِِه َنْعدَ  «
ْ
َحُق ال

ْ
ا يَل Oِمم Oهُ : َمْوتِهِ  إِن َdًََما ن

ْ
ا َصاeًِا ِعل ً َBَوَو ،

ْجَراُه، 
َ
ْو َغْهًرا أ

َ
ِبيِل َننَاُه، أ Oْو بَيْتًا ِالبِْن الس

َ
ْو َمْسِجًدا َننَاُه، أ

َ
ثَُه، أ Oُه، َوُمْصَحًفا َور

َ
تََر�

َحُقُه ِمْن َنْعِد َمْوتِهِ 
ْ
ِتِه وََحيَاتِِه، تل Oْخرََجَها ِمْن َماِ[ِ ِ� ِصح

َ
ْو َصَدقًَة أ

َ
ابن رواه [ » أ

   ] I�Iبرقم  ماجه

“การงานและความดีงามที+จะติดตามผู้ศรัทธาไปหลงัจากที+เขา
เสียชีวิตลงคือ ความรู้ที+เขาสั+งสอนและเผยแผ่ บุตรที+ศอลิหฺ มุศ
หฟั (อลักุรอาน) ที+เขาแจก มสัยิดที+เขาสร้างขึ 7น บ้านพกัที+เขา
สร้างไว้สําหรับผู้ เดนิทาง แมนํ่ 7าที+เขาขดุไว้ และกศุลทานที+เขาได้
บริจาคแจกจ่ายจากทรัพย์สินของเขาในขณะที+เขายงัมีชีวิตอยู่
และยงัมีสขุภาพร่างกายที+แข็งแรง ซึ+งยงัคงสานตอ่ผลบญุให้แก่
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เขาหลงัจากที+เขาเสียชีวิตไปแล้ว” (บนัทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หะ
ดีษเลขที+ 242) 

ญะรีรฺ บิน อับดิลลาฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْجُر َمْن َعِمَل بَِها َنْعَدهُ ِمْن َل1ِْ  «
َ
ْجُرَها، َوأ

َ
ِم ُسنOًة َحَسنًَة، فَلَُه أ

َ
ِْسال

ْ
َمْن َسنO ِ� اإل

ءٌ  ُجورِِهْم َ�ْ
ُ
ْن يُنْتََقَص ِمْن أ

َ
   ] HfHxبرقم مسلم رواه [ » أ

“ผู้ใดเป็นแบบอยา่งที+ดีด้วยการริเริ+มปฏิบตัิ (หรือฟื7นฟู) สิ+งที+เป็น
บทบญัญตัอิิสลาม เขาก็จะได้รับผลบญุจากสิ+งที+เขาปฏิบตัิ และ
ยงัได้ผลบุญของผู้ ที+ปฏิบตัิตามเขา โดยมิได้ลดหย่อนลงแม้แต่
น้อย” (บนัทกึโดย มสุลิม หะดีษเลขที+ 1017)  

 

،"  واeمد هللا رب العا

  .�مد، و� آ[ وصحبه أ)ع"وص� اهللا وسلم � نبينا 

  
  


