คาสั่งปรั บหลุมศพให้ เท่ ากัน
] ไทย – Thai – [ تايالندي

ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรี ม
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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย ิงเสมอ

คําสังปรั บหลุมศพให้ เท่ ากัน
ท่านอบู อัล-ฮัยยาจญ์ อัล-อะสะดียฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้
กล่าวว่า ท่านอะลี บินอบีฏอลิบ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ บอกฉัน
ว่า

ّ ً َ ْ ْ َ َ ََ
ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ ََ
،ﷲ ﷺ أﻻ ﺗﺪع ﺗِﻤﺜﺎﻻ إِﻻ َﻃ َﻤ ْﺴﺘَﻪ
ِ »أﻻ أﻧﻌﺜﻚ ﺒﻟ ﻣﺎ ﻧﻌﺜ ِﻲﻨ ﻋﻠﻴ ِﻪ رﺳﻮل ا
ّ
ً َْ َ
[ﻮ ْﻳﺘَﻪ« ]أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢW َوﻻ ﻗﺮﺒا ُﻣﺮﺸﻓﺎ إِﻻ َﺳ

“พึงทราบเถิด ฉันจะส่งท่านไปทําที(ในสิ(งที(ท่านเราะสูลลุ ลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยส่งฉันไปทํ า (ท่านกล่าวว่า)
“เจ้ าจะต้ องไม่ปล่อยรู ปปั น1 ใดเว้ นแต่เจ้ าจะรื อ1 ถอนมัน และ(ไม่
ปล่อย)หลุมศพใดที( ก่อสูง เว้ นแต่เจ้ าจะปรั บมันให้ เท่ากัน(กับ
หลุมอื(นๆ)”” บันทึกโดยมุสลิม
ท่านฟะฎอละฮฺ บินอุบยั ด์ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ กล่าวว่า
ْ
َ َُ ُ ْ َ
َ
 اﻟﻘﺒﻮر( أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ:ﷲﷺ ﻳَﺄ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺘ ْﺴ ِﻮ َﻳ ِﺘﻬﺎ« ])أي
ِ »ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا

“ฉันได้ ยินท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมใช้
ให้ ปรับมัน(หลุมศพ)ให้ เท่ากัน” บันทึกโดยมุสลิม
ท่านญาบิร เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ กล่าวว่า
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َ
ُ
ُ َْ
ُْ َْ
ََ
َ
ْ َْ
«ﺼ ُﺺ اﻟﻘ ْﺮﺒ َوأن ﻓﻘ َﻌﺪ َﻋﻠﻴ ِﻪ َوأن ﻳُﺒ َﻰﻨ َﻋﻠﻴْﻪW َ»ﻏﻰﻬ َر ُﺳﻮل اﷲﷺ أن ﺠﻳ
[]أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ

“ท่านเราะสูลุล ลอฮฺ ศ็อลลัล ลอฮุอลัยฮิ วะสัล ลัม ได้ ห้า ม
ตกแต่ง หลุม ศพให้ ส วยงามด้ วยหิ นปูน (ห้ า ม)นั(ง บนมัน และ
(ห้ าม)ปลูกสิ(งก่อสร้ างบนมัน” บันทึกโดยมุสลิม
ท่านอบู มิรษัด อัล-เฆาะนะวียฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ กล่าว
ว่า ท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َ ّ ُ َ
ُُ ََ ُ َْ َ
[ْﻬﺎ« ]أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ6ِﻮر َوﻻ ﺗ َﺼﻠﻮا إ
ِ »ﻻ ﺠﺗ ِﻠﺴﻮا ﺒﻟ اﻟﻘﺒ

“พวกท่านจงอย่านัง( บนหลุมศพ และอย่าได้ ละหมาดหันไป
ทางมัน” บันทึกโดยมุสลิม
อธิบาย
ภัยของหลุมศพถื อเป็ นภัยร้ ายแรงที(ชยั ฏอนมารร้ ายใช้ เป็ น
อุบายหลอกล่อมนุษย์มาตังแต่
1 ยุคอดีตถึงปั จจุบนั ทําให้ คนเห็น
ว่ า เป็ นสิ( ง ที( ดี ใ นการยกย่ อ งหลุ ม ศพ ก่ อ สร้ างบนมั น และ
ละหมาดหันไปทางมันจนกระทังไปถึ
1 งให้ สกั การะหลุมศพ ด้ วย
เหตุนี 1ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงห้ ามยกหลุมศพให้
สู ง หรื อให้ มี สิ( ง ก่ อ สร้ าง หรื อละหมาดไปทางหลุ ม ศพ
4

ขณะเดียวกันท่านก็ ได้ ใช้ ให้ มีการให้ เกี ยรติ และไม่ให้ ทําร้ ายผู้
อยูใ่ นหลุมศพด้ วย
ประโยชน์ ท ไี ด้ รับ
• ห้ ามการก่อสร้ างใดๆบนหลุมศพ หรื อยกสูง หรื อตกแต่ง
ให้ สวยงามด้ วยหินปูน
• ห้ ามการนัง( บนหลุมศพ
• ห้ ามการละหมาดหันไปทางหลุมศพ
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