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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 

การเยี่ยมเยียนกุบูรฺหรือสุสาน 
 

หุก่มการเยี่ยมเยียนสุสาน 
ส่งเสริมให้มีการเยี่ยมเยียนสุสานส าหรับผู้ชาย เนื่องจากมันจะช่วยให้คิดถึงอาคิเราะฮฺและ

ความตาย  และการเยียมนั้นต้องมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนให้เป็นบทเรียน ใคร่ครวญ เพื่อให้สลาม
กับผู้ตายทั้งหลายที่อยู่ในกุบูรฺและขอดุอาอ์ให้กับพวกเขา มิใช่ไปเพื่อหวังขอดุอาอ์ ณ สุสานของ
พวกเขา หรือเพื่อการขอตะบัรรุกกับพวกเขา หรือตะบัรรุกกับทรายของสุสานพวกเขา เนื่องจากการ
กระท าดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องมือสู่การชิริกต่ออัลลอฮฺ 
 
การขอดุอาอ์ต่อผู้เสียชีวิต 

ห้าม(ฮะรอม)ส าหรับผู้ที่มีชีวิตทุกคนท าการขอดุอาอ์วิงวอนต่อผู้ที่เสียชีวิต หรือขอความ
ช่วยเหลือกับพวกเขา หรือการขอให้พวกเขาจัดการเรื่องต่างๆ หรือปลดความทุกข์ยากต่างๆ หรือ
การเฏาะวาฟรอบๆ สุสานของบรรดานบีและบรรดาศอลิฮีนหรือคนอ่ืนๆ  หรือการเชือดสัตว์ ณ 
สุสาน หรือใช้สุสานสร้างเป็นมัสยิด ทุกๆ สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นการชิริกที่อัลลอฮฺได้สัญญาไว้จะต้อง
รับการตอบแทนเป็นไฟนรก 

 صىل ا عليً وسلم كال رَُسَُل ا: َ وْن َ  َِشَة رر ا عيٍا كَالَتْن 
 ًُ ي لَ مْن يَ ُلمْن ِنيْن  ِ ًِ ااِذَّل ََد َواّنلِذَّلَصاَرى، اثِذَّل َخُذوا »: يِف َن َرِ  ٍُ لََعَو ا ايلَ 

ٍِ مْن َمَساِجد ًُ ُخِِشَ : كَالَتْن . «ُقبََُر أىْنِبيَائِ َ أىِذَّل  ُُه، َغْيْن بْنِرَز َقْبْن
ُ
َْنال َذاَك أ فَلَ

ِجًدا . نجفق عليً. أنْن ُيجِذَّل َخَذ َمسْن
ความว่า จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ท่าน รอซูลุลลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวในขณะที่ท่านมีอาการป่วยก่อน
เสียชีวิตว่า “อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา ได้สาปแช่งชาวยะฮูดีและนัศรอนีย์ 
พวกเขาได้น าเอาสุสานของบรรดานบีพวกเขาเป็นมัสยิด(หมายถึงเป็น
สถานที่อิบาดะฮฺ)” ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวว่า หากมิใช่เหตุดังกล่าวแล้ว สุสาน
ของท่านย่อมต้องท าให้ดูเด่น หากแต่ท่านกลัวว่าจะมีการน าสุสานของท่านไป
ท ามัสยิด (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 1330 และ มุสลิม หมายเลข 529 
ส านวนรายงานนี้เป็นของท่าน) 
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สิ่งท่ีควรกล่าวเมื่อเข้าสู่บริเวณกุบูรฺและเย่ียมเยียนกุบูรฺ 

ِل ِهنَي، َوَيرْنَح ُم ا ». 1 ِنِينَي َوالُهسْن ِل اّدِليَاِر ِنَو الُهؤْن ٌْن َ
الُم لََعَ أ السِذَّل

ِخِريَو، َو ىِذَّلا إنْن َشاَا ا بُِلمْن لاََلِحُلَنَ 
ْن
جَ  ِدِننَي ِنيِذَّلا َوالُهسْن جَلْن . «الُهسْن

 أخرجً مسلم

ความว่า “ขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พ านักทั้งหลายเหล่านี้ จากหมู่บรรดา
มุอ์มินีนและมุสลิมีน ขออัลลอฮฺทรงเมตตาชนรุ่นก่อนของพวกเราและชนรุ่น
หลัง และพวกเรา อินชาอัลลอฮฺ จะได้ตามพวกท่านไปในภายหลัง” (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 974) 
 

ِنِينَي، َو ىِذَّلا إنْن َشاَا ا بُِلمْن الِحُلَنَ ». 2 الُم َعلَيُلمْن َداَر كٍََم ُمؤْن . «السِذَّل
 .أخرجً مسلم

ความว่า “ขอความสันติสุขจงมีแด่ครอบครัวชนชาวมุอ์มินีนผู้ศรัทธา และพวก
เรา อินชาอัลลอฮฺ จะได้ตามพวกท่านไปในภายหลัง” (บันทึกโดย มุสลิม 
หมายเลข 249) 
 

الُم َعَل ». 3 ِل ِهنَي، َو ىِذَّلا إَنْن َشاَا يالسِذَّل ِنِينَي َوالُهسْن َل اّدِليَاِر ِنَو الُهؤْن ٌْن َ
كم أ

ُل ا ّنَلَا َولَُلُم الَعاِايَةَ 
َ
سْن 

َ
 أخرجً مسلم. «ا لاَلِحُلَن، أ

ความว่า “ขอความสันติจงมีแด่เจ้าของที่พ านักทั้งหลายเหล่านี้ จากหมู่บรรดา
มุอ์มินีนและมุสลิมีน และพวกเรา อินชาอัลลอฮฺ จะได้ตามพวกท่านไปใน
ภายหลัง  ฉันขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเราและแก่
พวกท่านทั้งหลาย” (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 975)  

 
หุก่มการเยี่ยมเยียนกุบูรฺส าหรับมุสลิมะฮฺ 

การเย่ียมเยียนกุบูรฺส าหรับมุสลิมะฮฺนั้นถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ ดังนั้นเป็นการห้ามส าหรับ
มุสลิมะฮฺในการเยี่ยมเยียนสุสาน หากแต่กรณีที่มีการเดินผ่านมายังสุสานโดยไม่ได้มีเจตนาเยี่ยม
เยียนแล้ว ก็ส่งเสริมให้มีการให้สลามต่อชาวกุบูรฺ และขอดุอาอ์ให้กับพวกเขาด้วยดุอาอ์ที่มีระบุใน
รายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยไม่เข้าไปข้างในบริเวณสุสานนั้น 
 
ลักษณะต่างๆ ของผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนกุบูรฺ  

1.  ผู้เข้าไปเยี่ยมกุบูรฺแล้วขอดุอาอ์ให้กับบรรดาผู้เสียชีวิตและขออภัยโทษให้กับพวกเขา และ
เพื่อนึกถึงชีวิตหลังความตายและร าลึกถึงอาคิเราะฮฺ นี่คือการเย่ียมเยียนที่ส่งเสริมตามที่ชะรีอะฮฺได้
ก าหนด 
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2.  ผู้ที่เยี่ยมแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺให้กับตัวเขาเองและผู้อื่นตรงกุบูรฺ โดยมีความเชื่อว่าการ
ขอดุอาอ์  ณ ที่ตรงนั้นดีกว่าขอดุอาอ์ที่มัสยิด  ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการอุตร(ิบิดอะฮฺ)ที่มุงกัน
(ชั่วร้ายและถูกปฏิเสธ) 

3.  ผู้ที่เยี่ยมแล้วขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺโดยวิงวอนผ่านเกียรติยศของศพในกุบูรฺหรือสิทธิของเขา 
เช่น การกล่าวด้วยดุอาอ์ที่ว่า “ข้าขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺด้วยเกียรติของของชายผู้นี”้ เป็นต้น การ
กระท าเช่นนี้ถือว่าหะรอม เนื่องจากเป็นสื่อสู่การชิริก 

4.  ผู้ที่มาเยี่ยมแต่เขาไม่ได้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ หากแต่เขาขอดุอาอ์ต่อเจ้าของกุบูรฺ เช่นกล่าว
ว่า (โอ้ นบีของอัลลอฮ)ฺ หรือ (โอ้ วะลีของอัลลอฮ)ฺ หรือ  (โอ้ ท่านผู้นี้ ขอจงมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ฉัน 
หรือ ขอจงท าให้ฉันหายจากโรคนี้) ประเภทนี้ถือเป็นการกระท าเช่นนี้ถือเป็นชิริกอักบัร หรือการต้ัง
ภาคีที่ท าให้หลุดออกจากศาสนา  
 
หุก่มการเยียมเยียนสุสานของผู้ไม่ใช่มุสลิม 

อนุญาตให้มีการเยี่ยมเยียนสุสานของผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่ใช่มุสลิมเพื่อเป็นบทเรียนเท่านั้น 
โดยไม่มีการดุอาอ์ให้กับผู้ตายหรือการขออภัยโทษให้กับผู้ตายแต่อย่างใด ทว่าให้แจ้งข่าวถึง
ผลตอบแทนที่เป็นนรกแก่เขาเท่านั้น 

 

 สุสานและกุบูรฺเป็นสถานที่ส าหรับระลึกถึงความตาย ดังนั้นห้ามมีการตกแต่งให้กับ
สุสาน ไม่ว่าจะเป็นด้วยการปลูกต้นไม้ หรือปูกระเบื้อง หรือประดับไฟ หรือทุกๆ อย่างที่จะน ามาใช้
เพื่อการตกแต่งสุสานให้สวยงาม 
 
สิ่งท่ีจะติดตามผู้ตายหลังจากที่เขาตายไป 

كال رسَل ا صىل ا عليً : عو أنس بو نالم رر ا عيً كال
ًُ  »وسلم  يَتْنبَ ُع الَهيَِت ثاَلثٌَة، َاَْيْنِجُع اثْنيَاِن، َوَيبْنََق َنَعً َواِحٌد، يَتْنبَ ُع

 ًُ ، َوَيبْنََق َ َهلُ  ًُ ًُ َوَنالُ  لُ  ٌْن َ
ًُ َوَ َهلُ ً، َاَْيْنِجُع أ لُ ً َوَنالُ  ٌْن َ

نجفق « أ
 .عليً

ความว่า  จากอะนัส บิน มาลิก กล่าวว่า รอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้กล่าวว่า “สิ่งที่จะตามผู้ตายไปนั้นมีสามอย่าง สองอย่างจะกลับไป
และจะคงอยู่กับผู้ตายนั้นหน่ึงอย่าง สิ่งที่ตามผู้ตายไปนั้นคือ ครอบครัว 
ทรัพย์สิน และอะมัลหรือการงานของผู้ตาย แล้วครอบครัวกับทรัพย์สินของเขา
จะกลับไป เหลือเฉพาะอะมัลของเขาที่จะคงอยู่” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์  
หมายเลข 6514 ส านวนรายงานนี้เป็นของท่าน และ มุสลิม หมายเลข 296)  
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หุก่มการท า กุร็อบ หรืออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย 
ไม่อนุญาตให้มีการท ากุร็อบ หรือการท าบุญอุทิศส่วนกุศล จากมุสลิมให้กับมุสลิมทั้งที่มี

ชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว นอกจากในขอบเขตที่อิสลามได้ก าหนดให้เท่านั้น เช่นการขอดุอาอ์ให้กับ
เขา การขออภัยโทษให้กับเขา การท าหัจญ์และอุมเราะฮฺแทนเขา การเศาะดะเกาะฮฺแทนเขา และ
การถือศีลอดที่วาญิบให้กับผู้ที่ตายและยังมีภาระต้องถือศีลอดวาญิบค้างอยู่ เช่น การถือศีลอด
จากการนะซัร(บนบาน) ส่วนการจ้างพวกใดพวกหนึ่งให้อ่านอัลกุรอานเพื่อบริจาคผลบุญดังกล่าว
ให้ผู้ตายนั้นถือเป็นบิดอะฮฺหรือการอุตริขึ้นมาใหม่ 

 
 

 


