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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 

ลักษณะของการละหมาดให้กับศพ 
 

ความเข้าใจเกี่ยวกับญะนาซะฮฺ 
การร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดการศพและการเดินไปกับขบวนน าศพนั้นมีประโยชน์

อย่างมาก เช่น สามารถท าหน้าที่อันเป็นสิทธิพึงได้ของผู้ตาย อาทิ การละหมาดญะนาซะฮฺ การขอ
อภัยโทษและขอดุอาอ์ให้กับผู้ตาย และการได้ท าหน้าที่ต่อสิทธิของครอบครัวของผู้ตาย การได้
ปลอบประโลมพวกเขาเนื่องจากถูกทดสอบด้วยการจากไปของผู้ตาย การได้รับผลบุญที่ใหญ่ยิ่ง
ส าหรับผู้ที่ตามไปส่งศพ และการได้รับบทเรียนจากการได้เห็นศพและสถานที่ฝังศพ เป็นต้น 

 

หุก่มการละหมาดญะนาซะฮฺ 
การละหมาดญะนาซะฮฺถือเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ มันเป็นการเพิ่มผลบุญให้กับผู้ท าการ

ละหมาด และเป็นการชะฟาอะฮฺให้ช่วยเหลือแก่ผู้เสียชีวิต และส่งเสริมให้ผู้มีร่วมละหมาดใน
จ านวนที่มากในการท าละหมาดให้กับศพ และยิ่งผู้ร่วมละหมาดมากและเป็นผู้ที่มีความย าเกรง
ต่ออัลลอฮฺมากเท่าใด ก็จะเป็นการดียิ่งมากเท่านั้น  

จากท่าน อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ْرَبـُعَٔن رَُحاًل، ال »
َ
ِّ أ ُٔت َفيَـُلُٔم ىلَعَ َحَِاَزثِـ ٍُ ًٍ يَـ َْ رَُحٍو ُمْطِيـ ٌِ ا  ٌَ

 ِّ ًُ ا ِفي ـ ُٓ َع ُ َٔن بِا َش ْ ًا إال َشفَّف  .أدسحّ مطيً. «يُْ ِ
ความว่า “ไม่มีผู้ใดในหมู่มุสลิมที่เสียชีวิตแล้วมีผู้ร่วมละหมาดญะนาซะฮฺให้กับ
เขาจ านวน สี่สิบคนซึ่งคนเหล่านี้ไม่เคยต้ังภาคีต่ออัลลอฮฺแต่อย่างใด นอกเสีย
จากว่าอัลลอฮฺจะทรงให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เขา” 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 948) 

 
วิธีการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต 

1. ให้มุสลิมที่ต้องการละหมาดญะนาซะฮฺท าการอาบน้ าละหมาด แล้วหันไปทางกิบลัต 
โดยให้ศพที่จะท าการละหมาดให้นั้นอยู่ระหว่างเขาและกิบลัต 

2. ตามแบบอย่างของซุนนะฮฺนั้นให้ผู้ที่เป็นอีหม่ามยืนตรงส่วนศีรษะของศพถ้าหากเป็น
ศพชาย และยืนกลางล าตัวของศพถ้าหากเป็นศพหญิง แล้วให้ท าการตักบีรสี่ครั้ง ซึ่งบางครั้ง
อาจจะตักบีร 5 ครั้ง หรือ 6 ครั้งหรือ 7 ครั้ง หรือ 9 ครั้ง โดยเฉพาะในการละหมาดให้กับศพของ
บรรดาอุละมาอ์ และผู้มีความย าเกรง และผู้ที่สร้างคุณูปการในอิสลาม โดยให้ท าสลับกันในทุกๆ 
ครั้งที่ท าการละมาดเพื่อเป็นการฟื้นฟูซุนนะฮฺ 



2 

3. ให้ท าการตักบีรโดยยกมือทั้งสองข้างขณะตักบีรครั้งแรกให้เสมอกับหัวไหล่หรือใบหู ท า
เช่นเดียวกันนี้ในการตักบีรครั้งต่อๆ ไป หลังจากนั้นให้วางมือข้างขวาบนหลังมือข้างซ้ายตรง
หน้าอกโดยมิต้องอ่านดุอาอ์อิฟติตาหฺ หลังจากนั้นให้กล่าว อิซติอาซะฮฺ และ บิสมิลลาฮฺ แล้ว
อ่านฟาติหะฮฺเงียบๆ และในบางครั้งให้อ่านซูเราะฮฺอื่นควบคู่กับซูเราะฮฺฟาติหะฮฺได้ 

4. หลังจากนั้นให้ตักบีรครั้งที่สองแล้วกล่าวเศาะละวาตว่า  

ا َصيَّفيَْت ىلَعَ » ٍَ ٍر، َن ٍَّف ـَحـ ٌُ ٍر، َوىلَعَ آِل  ٍَّف ـَحـ ٌُ ًَّف َصِو ىلَعَ  ـ ُٓ اليَّـف
ًَّف بَارِْك ىلَعَ  ـ ُٓ ـِخيٌر، اليَّـف ٌَ يٌر  ٍِ ، إَُّفَم َحـ ًَ ي ِْ ، َوىلَعَ آِل إبَْسا ًَ ي ِْ إبَْسا

 ، ًَ ي ِْ ، َوىلَعَ آِل إبَْسا ًَ ي ِْ ا بَاَرْ َت ىلَعَ إبَْسا ٍَ ٍر، َن ٍَّف ـَحـ ٌُ ٍر، َوىلَعَ آِل  ٍَّف ـَحـ ٌُ

ـِخيرٌ  ٌَ يٌر  ٍِ  ٌجفق عييّ. «إَُّفَم َحـ

ค าอ่าน  อัลลอฮมุมะ  ศ  อลลิ อะลา มุฮมัมัด  วะอะลา อาลิ มุฮมัมัด ,  
กะมาศ  อลลัยตะ อะลา อิบรอฮมี วะ อะลา อาลิ อิบรอฮมี, อินนะกะ 
ฮะมีด ดุม มะญีด,  อัลลอฮมุมะ  บาริก  อะลา มุฮมัมัด  วะอะลา อาลิ 
มุฮมัมัด กะมา บาร๊อกตะ อะลา อิบรอฮมี วะอะลา อาลิ อิบรอฮมี, 
อินนะกะ ฮะมีดม มะญีด     
ค าแปล  โอ้ อัลลอฮฺ  ขอไดโ้ปรดเมตตา  (หรือสดดุี )  มุฮัมมัด และวงศว์าน  
ของมุฮัมมัด  ดจุดงัทีไ่ดโ้ปรดเมตตา  (หรือสดดุี ) แก่อิบรอฮีม   และวงศว์าน  
ของอิบรอฮีม  แน่แท้พระองคท์รงเป็นทีส่ดดุสีรรเสริญ   ทรงเป็นทีส่รรเสริญ  
พระเกียรติ ยิ่ง   โอ้  อัลลอฮฺ  ขอพระองคท็รงความจ าเริญให้แก่มุฮัมมัด  
และแก่วงศว์านของมุฮัมมัด  ดจุดงัทีป่ระทานความจ าเริญให้แก่อิบรอฮีม   
และวงศว์านของอิบรอฮีม   แน่แท้  พระองคท์รงเป็นทีส่ดดุสีรรเสริญยิ่ง   
ทรงเป็นทีส่รรเสริญพระเกียรติ ยิ่ง (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 
3370 ส านวนนี้เป็นของท่าน และ มุสลิม หมายเลข 406) 
  

5. หลังจากนั้นให้ตักบีรครั้งที่สามแล้วท าการดุอาอ์ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยบทดุอาอ์ที่
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ เช่น 

ِرَُا وَََغئِِبَِا، وََصِغرِيَُا َوَ ِبرِيَُا، امهلل »- 1 ِْ يِتَِِا، وََشا ٌَ اْغِفْس ِىـَحيَِِا َو
 َْ ٌَ ِّ ىلَعَ اإلْضالِم، َو ْحِيـ

َ
َِّفا فَأ ٌِ  ُّ ْحيَ ْجَـ

َ
َْ أ ٌَ ًَّف  ـ ُٓ ْنثَاَُا، اليَّـف

ُ
وََذَنِسَُا َوأ

ْحَسُه، َوال ثُِضيَّفَِا 
َ
َِا أ ٌْ ًَّف ال ثَـْحِس ـ ُٓ اِن، اليَّـف ٍَ ُّ ىلَعَ اإلي فَّف َٔ َِّفا َفجَ ٌِ  ُّ يْجَـ فَّف َٔ ثَ

أدسحّ أبٔ داود وابَ ٌاحّ . «بَـْعَرهُ 
ค าอ่าน   อัลลอฮมุ  มัฆฟิรฺ  ลิฮยัยินา  วะ มัยยิตินา , วะ ชาฮดิินา  วะ 
ฆออิ บินา , วะ ศอฆีรินา  วะ กะบีรินา , วะ ซะกะรินา  วะ อุนซานา , 
อัลลอฮมุมะ  มัน อะหฺยัยตะฮู  มินนา ฟะอะหฺยิฮี  อะลัลอิสลาม , วะ 
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มันตะวัฟฟัยตะฮู  มินนา  ฟะตะวัฟฟะฮู  อะลัลอีมาน , อัลลอฮมุมะ  ลา 
ตะหฺริมนา อัจญ  เราะฮ ู วะลา ตฎุิลละนา บะอฺดะฮ ู
ค าแปล “โอ้  อัลลอฮฺ  ขอพระองคท์รงโป รดอภัยโทษตอ่ผู้มีชีวติของเรา  
ตอ่ผู้ทีต่ายของเรา  ผู้ทีอ่ยู่  ณ ทีน่ี้  และผู้ที่ มิไดอ้ยู่  ณ ทีน่ี้  เดก็ๆ  ของเรา 
และผู้ใหญ่ของเรา  บรรดาชายของเรา และบรรดาหญิงของเรา  โอ้  อัลลอฮฺ  
ผู้ใดทีพ่ระองคใ์ห้เขามีชีวติ  อยู่ในหมู่พวกเรา  ขอพระองคท์รงให้เขามีชีวติอยู่  
ในอิสลาม  และผู้ใดทีพ่ระองคท์รงให้เขาตายไป  จากพวกเรา 
ก็ขอไดท้รงให้เขาตายอยู่ในอีมาน  โอ้ อัลลอฮฺ  ขอพระองคท์รงอย่าท า  
ให้ผลรางวลัของเขาเป็นทีห่วงห้ามแก่เรา (คอืทรงโปรดประทานผลบุญแก่เราท่ี
ได้ละหมาดศพให้เขา ) และทรงโปรดอย่าให้เราหลงผดิหลงัจากเขา ” (หะดีษ
เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด หมายเลข 3201 และ อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 
1498 ส านวนนี้เป็นของท่าน) 
 

، َووَِضْع امهلل»- 2 ُّ ْكِسْم ُُُشىَـ
َ
، َوأ ُّ ِّ َواْعُف َعِْـ ، وَََعفِ ُّ ٍْ ُّ َوارَْحـ  اْغِفْس ىَـ

يَْت  ا َنلَّف ٍَ ََ اخلََطايَا َن ٌِ  ِّ اِء َواّثلَّفيْـِج َواىََبَِد، َوَنِل ٍَ ُّ بِال ، َواْغِطيْـ ُّ ْرَديَـ ٌُ

 َْ ٌِ اًل َدرْياً  ْْ َْ َدارِهِ، َوأَ ٌِ ُّ َداراً َدرْياً  بِْرىْـ
َ
نَِص، َوأ ََ اّدلَّف ٌِ َْب األْبيََض  اّثلَّٔف

َْ َعَزاِب اىَلَْبِ  ٌِ ِعْزُه 
َ
َِّفَة، َوأ ُّ اجلَ ْدِديْـ

َ
، َوأ ِّ َْ َزوِْح ٌِ ، َوَزوْحاً َدرْياً  ِّ ِيـ ْْ

َ
أ
َْ َعَزاِب ااَّفارِ ) ٌِ ْو 
َ
 أدسحّ مطيً. «(أ

ค าอ่าน อัลลอฮมุมัฆฟิรละฮู  วัรฮมัฮุ, วะ อาฟิฮิ วะอฺฟุอันฮุ, วะอักริม 
นุซุละฮู, วะวัสสิอฺ มุดคอละฮู, วัฆสิลฮุ บิลมาอ ิ วัษษัล วัลบะร อด, วะ 
นักกิฮ ี มิน ัล คอฏอยา กะมา ยุนักก อษ เษาบ ุล อับยะฎุ ม ีนัดดะนัส, วะ 
อับดิลฮุ ดาร  อน ค  อยรอน มินดาริฮี, วะ อะฮลัฺน ค  อยร  อน มิน อะอฺลิฮี,  
วะ อัดค ิลฮุล ญันนะฮฺ, วะ อะอิซฮุ มิน อะซาบ บ ิลก๊อบริ (หรืออ่านว่า 
มิน อะซาบ ินนารฺ)  
ความว่า “ โอ้  อัลลอฮฺ ขอพระองคท์รงอภัยโทษแก่เขา  และทรง เมตตาเขา 
และทรงให้เขาปลอดภัย และทรงปกป้องเขา  ทรงให้เกียรติแก่ ทีพ่ านักของเขา  
และทรงท าใหท้างเข้าของเขากวา้ง และทรงไดโ้ปรด  ช าระลา้งเขาดว้ยน้ า  หิมะ 
และลกูเห็บ  และช าระลา้ง  ความผดิของเขา  เช่นเดยีวกับทีผ่า้ขาว ถูกช าระให้
สะอาดจากสิ่งเปรอะเปือ้น ทรงเปลี่ยน ให้แก่เขาซ่ึงทีอ่าศยัทีด่กีวา่บ้านของเขา  
และครอบครัวทีด่กีวา่ครอบครัวของ  เขา และทรงท าให้เขาไดเ้ข้าส วนสวรรค์  
และทรงปกป้องเขา  จากการลงโทษใน หลมุ ฝัง ศพ (หรือ 
การลงโทษแห่งไฟนรก)” (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 963) 
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َْ فِجَِِْة امهلل»- 3 ٌِ  ِّ َٔارَِك، فَِل ِجَم وََحبِْو ِح ٌَّف ََ فُالٍن يِف ِذ  إنَّف فُالَن ْب
، إَُّفَم  ُّ ٍْ ُّ َوارَْحـ فَاِء َواحلَِق، فَاْغِفْس ىَـ َٔ ُو ال ْْ َُْت أَ

َ
، وََعَزاِب ااَّفاِر، َوأ اىَلَْبِ

 ًُ َُْت اىَغُفُٔر السَّفِحي
َ
. أدسحّ أبٔ داود وابَ ٌاحّ. «أ

ค าอ่าน อัลลอฮุมมะ อินนะ ฟุลานับนะ ฟุลานิน ฟี ซิมมะติก วะ หับลิ ญิ
วาริก, ฟะกีฮี มิน ฟิตนะติล ก อบรฺ, วะอะซาบิน นารฺ, วะอันตะ อะฮฺลุล 
วะฟาอิ วัลหัก, ฟัฆฟิรฺ ละฮู วัรหัมฮุ, อินนะกะ อันตัล เฆาะฟูรุร เราะ
หีม 
ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริง คนผู้นี้ซึ่งเป็นบุตรของคนคนนี้ ได้กลับไปสู่การ
ดูแลของพระองค์และสายเชือกแห่งการเคียงข้างพระองค์ ดังนั้น ขอทรง
ปกป้องเขาจากการทดสอบในหลุมฝังศพและการลงโทษในนรกด้วยเถิด 
พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงรักษามั่นในค าสัญญาและความสัจจริง ดังนั้นขอทรง
อภัยให้เขาและเมตตาเขาเถิด แท้จริงแล้ว พระองค์เป็นผู้ยิ่งด้วยการอภัยและ
เมตตา” (หะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด หมายเลข 3202 และ อิบนุ 
มาญะฮฺ หมายเลข 1499 ส านวนนี้เป็นของท่าน) 
 
 กรณีที่เป็นศพของเด็กเล็กให้ท าการดุอาอ์ด้วยดุอาอ์บทแรกหลังจากน้ันให้

กล่าวว่า 

ْحساً، وَُذْدساً »
َ
ُّ َاَا َضيًَفا، َوفََسطاً، َوأ ًَّف اْحَعيْـ ـ ُٓ أدسحّ ابليٓيق . «اليَّـف

ค าอ่าน  อัลลอฮมุ  มัจญ   อัลฮุ  สะละฟา, วะ ฟะเราะฏ อ, วะอัจญ รอ, 
วะซุครอ 
ค าแปล “โอ้ อัลลอฮฺ  ขอพระองคท์รงโปรดให้เขาเป็นรางวลั ท่ีลว่งหน้า ไปก่อน 
เป็นผลบุญ และเป็นสิ่งมีค่าที่ถูกเก็บไว้แก่บิดามารดาของเขา (หะดีษหะสัน 
บันทึกโดย อัล-บัยฮะกีย์  หมายเลข 6794 ดู อะหฺกาม อัล-ญะนาอิซ ของ อัล-
อัลบานีย์ หน้า 161) 

  
6. หลังจากนั้นให้ตักบีรครั้งที่สี่แล้วยืนนิ่งเพื่อดุอาอ์สักครู่ แล้วจึงให้สลามโดยหันหน้าไป

ทางขวาครั้งเดียว และหากมีการให้สลามครั้งที่สองโดยหันหน้าไปทางซ้ายในบางครั้งก็ถือว่าไม่
เป็นไรเช่นกัน 

 
 ผู้ใดที่พลาดจากการละหมาดในตักบีรใดตักบีรหนึ่งให้ท าการชดตักบีรในลักษณะ

เดียวกันจนครบ และหากเขาไม่ได้ท าการชดในส่วนที่เขาไม่ทัน แล้วให้สลามไปพร้อมๆ กับอิมาม 
การละหมาดของเขานั้นถือว่าใช้ได้ อินชาอัลลอฮฺ 
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ลักษณะการวางแถวของศพหน้าอีหม่าม 
 ส่งเสริมให้ท าการละหมาดโดยพร้อมเพรียงกันเป็นญะมาอะฮฺให้กับศพ และไม่ควรท่ี

จะให้น้อยกว่าสามแถว กรณีที่มีศพรวมกันหลายๆ ศพควรให้ศพที่อยู่ถัดจากอิมาม(ไปข้างหน้า
ทางด้านกิบลัต)เป็นศพผู้ชายจากนั้นเป็นศพของเด็กๆ แล้วจึงเป็นศพของผู้หญิง โดยให้ท าการ
ละหมาดให้กับศพทั้งหมดนั้นในครั้งเดียว และอนุญาตให้ท าการละหมาดแยกแต่ละศพได้เช่นกัน 
 
ลักษณะการขอดุอาอ ในละหมาดญะนาซะฮ 

การขอดุอาอ์ให้กับศพนั้นให้ดูลักษณะของศพ โดยหากศพนั้นเป็นศพผู้ชายให้ดุอาอ์ตาม
บทดุอาอ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และหากศพนั้นเป็นศพผู้หญิงให้กล่าวโดยใช้ค ากิริยาและสรรพ
นามที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง และให้ใช้ค าที่เป็นพหูพจน์ในกรณีที่มีหลายศพรวมกัน ซึ่งหากเป็น

ศพของบรรดาสตรีให้กล่าวว่า เป็นต้น และกรณีที่ไม่ (อัลลอฮุมมัฆฟิร ละฮุนนะ) امهلل اغفسهلَ 

ทราบว่าศพเป็นชายหรือหญิงอนุญาตให้ใช้ค าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง โดยการกล่าวว่า 

 เป็นต้น (อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮา) امهلل اغفس هلا  หรือ (อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮู)  امهلل اغفس هل

 
หุก่มการละหมาดให้กับผู้ตายชะฮีด 

ส าหรับผู้ตายชะฮีดที่เสียชีวิตในสมรภูมิสงครามในหนทางของอัลลอฮฺนั้น ให้อิมามเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกที่จะท าการละหมาดให้หรือไม่ ซึ่งเป็นที่อนุญาตทั้งสิ้น เพียงแต่การละหมาดให้กับ
พวกเขาน้ันเป็นสิ่งที่ดีย่ิงกว่า แล้วให้ท าการฝัง ณ ที่ที่คนผู้นั้นเสียชีวิต 

ส่วนผู้ตายชะฮีดที่เสียชีวิตนอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเกิดจากการจมน้ า ถูก
เผาไหม้ เป็นต้น คนเหล่านี้ถูกถือว่าชะฮีดในส่วนของผลบุญในวันอาคิเราะฮฺ แต่ว่าจะต้องท าการ
อาบน้ าให้กับเขา ต้องท าการห่อศพ และละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาเช่นคนทั่วไป 
 
ผู้ใดบ้างที่จะต้องท าการละหมาดญะนาซะฮฺให้ 

1) บัญญัติให้ท าการละหมาดญะนาซะฮฺให้กับศพของมุสลิมทุกคนทั้งที่เป็นคนดีหรือคน
เลว หากแต่มุสลิมที่ไม่เคยท าละหมาดเลยนั้น ห้ามท าการละหมาดญะนาซะฮฺให้กับศพของเขา
อย่างเด็ดขาด 

2) มุสลิมที่ฆ่าตัวตาย และผู้ที่ยักยอกทรัพย์ที่ได้มาจากสงคราม  อิมามหรือตัวแทนของอิ
มามไม่ควรท าการละหมาดญะนาซะฮฺให้กับท้ังสองคนดังกล่าว เพื่อเป็นการลงโทษและเป็น
บทเรียนให้กับชนรุ่นหลัง โดยให้ผู้คนทั่วไปละหมาดให้กับทั้งสองตามปกติ 

3) มุสลิมที่ได้รับการลงโทษด้วยการขว้างหินใส่ หรือการประหารชีวิต ให้ท าการอาบน้ าศพ
ให้และท าการละหมาดญะนาซะฮฺให้ตามปกติ 
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ความประเสริฐของการละหมาดให้กับศพและการเดินตามศพไปกระทั่งถึงที่ฝังศพ 
ส่งเสริมให้เดินตามศพด้วยใจที่ศรัทธาและหวังผลบุญ กระทั่งได้ท าการละหมาดญะนา

ซะฮฺให้และเสร็จสิ้นจากการฝังศพ โดยการเดินตามศพนั้นให้กระท าได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น และ

ห้ามท าการหามศพไปพร้อมๆ กับการส่งเสียง หรือถือไฟไปด้วย หรือการอ่านใดๆ หรือแม้แต่การ

กล่าวซิกิรฺใดๆ  

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านรอซูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ได้กล่าวว่า  

ا » َٓ ُّ َحَّتَّف يَُصَّلَّف َعيَيْـ َع ٌَ اُاً َواْحتَِطاباً، َوََكَن  ٍَ ًٍ إي َْ اّتَّفبَـَع َحَِاَزَة ُمْطِيـ ٌَ

ثُْو  ٌِ ْحِس بِِلرْيَاَطنِي، لُُكُ ِقرَياٍط 
َ
ََ األ ٌِ ُّ يَسِْحُع  ا، فَإَُّـف َٓ ِِـ َْ َدفْ ٌِ َوُيْفَسَغ 

ُّ يَسِْحُع بِِلرَياٍط  ََ فَإَُّـف ْن ثُْرَف
َ
ًَّف رََحَع َقبَْو أ ا ُ  َٓ َْ َصَّلَّف َعيَيْـ ٌَ ُحٍر، َو

ُ
. «أ

 .ٌجفق عييّ

ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่เดินตามไปกับขบวนศพของมุสลิมด้วยใจศรัทธาและ
หวังในผลบุญ  และเขาอยู่จนกระทั่งท าการละหมาดให้กับศพและเสร็จสิ้นจาก
การฝังศพ แน่นอนว่าเขาจะกลับไปด้วยผลบุญเท่ากับสองกีรอฏ(กะรัต) ซึ่ง
ทุกๆ หนึ่งกีรอฏนั้นเท่ากับภูเขาอุหุด และผู้ใดที่ได้ท าการละหมาดให้กับศพ
หลังจากนั้นได้กลับไปก่อนที่จะท าการฝังศพ แน่นอนว่าเขาได้กลับไปด้วยผล
บุญเท่ากับหน่ึงกีรอฏเท่านั้น” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 
หมายเลข 47 ส านวนรายงานเป็นของท่าน และมุสลิม หมายเลข 945) 

 
สถานที่ส าหรับท าการละหมาดให้กับศพ 

ส่งเสริมให้ท าการละหมาดให้กับศพในสถานที่ท่ีได้จัดเตรียมให้เพื่อการน้ันโดยเฉพาะ  ซึ่ง

มันเป็นการดียิ่งกว่าที่สุด และอนุญาตให้ท าการละหมาดในมัสยิดได้ในบางครั้ง และผู้ใดที่พลาด

จากการละหมาดในสถานที่ดังกล่าวให้ไปท าการละหมาด ณ หลุมฝังศพของเขาไม่ว่าจะเป็นใน

บริเวณกุบูรฺหรือนอกบริเวณก็ได้ ส่วนศพที่ถูกฝังโดยที่ยังไม่ได้ท าการละหมาดให้นั้นให้ท าการ

ละหมาดให้ ณ ที่หลุมฝังศพเช่นกัน 

 

 กรณีที่มีผู้เสียชีวิต และท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถท าการละหมาด

ญะนาซะฮฺให้กับศพได้ พร้อมกับเป็นผู้ที่ได้รับการเชิญชวนให้ท าการละหมาดให้ แต่แล้วท่านคลาด

จากการละหมาดดังกล่าว แน่นอนว่าเป็นสิทธิของท่านที่จะท าการละหมาดให้กับศพ ณ หลุมฝังศพ

ของเขาได ้
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หุก่มการละหมาดให้กับศพท่ีฆออิบ หรือผู้ตายท่ีไม่ได้อยู่ต่อหน้า 

ส่งเสริมให้ท าการละหมาดให้กับศพที่ฆออิบ(ผู้ตายที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าและไม่สามารถไป

ละหมาดให้กับศพถึงพื้นที่เสียชีวิตของเขาได้) ซึ่งเสียชีวิตและยังไม่มีผู้ใดท าการละหมาดให้  

نَّف رَُضَٔل ا
َ
َنََع  صَّل ا عييّ وضيً عَ أيب ْسيسة ريض ا عِّ أ

 ، َصَّلَّف ٍُ ًْ إََل ال ـ ِٓ ، فََذَسَج بِـ ِّ اَت ِفي ٌَ ي  ِ َِّفاِس ااَّفَخايِِشَّف يِف ايلَِٔم اَّلَّف لِي
ْرَبـَع ثَـْهِبرياٍت 

َ
َ أ ٌجفق عييّ . َوَ َبَّف

ความว่า “รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ครั้งหนึ่ง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้พูดกล่าวไว้อาลัยแก่ อัน-นะญาชีย์ ให้
ผู้คนฟัง ในวันที่เขาได้เสียชีวิตลง และได้ออกไปละหมาดกับพวกเขาในสถานที่
ละหมาด และได้ท าการตักบีรสี่ครั้ง(ละหมาดญะนาซะฮฺฆออิบ)” (มุตตะฟะกุน 
อะลัยฮฺ บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 1327 และ มุสลิม หมายเลข 951 
ส านวนนี้เป็นของท่าน) 

 
หุก่มว่าด้วยการรีบจัดการศพ 

ส่งเสริมให้ด าเนินการจัดการกับศพที่เสียชีวิต และท าการละหมาดให้ พร้อมกับการพาไป

ยังสุสานแล้วท าการฝังศพอย่างรวดเร็ว 

/ عَ أيب ْسيسة ريض ا عِّ عَ اايب صَّل ا عييّ وضيً كال
، َوإْن ثَـُم » ِّ ا إيَلْـ َٓ ْْسُِعٔا بِاجلََِاَزِة، فَإْن ثَـُم َصاِىـَحًة، فََذرْيٌ ُّتَلِرُمَُٔـ
َ
أ

 ًْ َْ ِركَابُِ  ُّ َع َٔى َذلَِم، فََ   ثََضُعَُٔـ ٌجفق عييّ. «ِض  
ความว่า รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  จากท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “พวกเจ้าจงรีบเร่งในการจัดการกับ
ศพ เนื่องจากหากศพดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ดังนั้น การดังกล่าวนั้นเป็นสิ่ง
ที่ดีซึ่งพวกเจ้าจะได้มอบให้กับเขา(หมายถึงให้เขาได้พบกับผลตอบแทนที่ดี
ของเขาในกุบูรฺเร็วขึ้น) และหากมิได้เป็นเช่นนี้(หมายถึงถ้าเขาเป็นคนเลว) 
แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่พวกท่านจะแบกเขาอยู่บนต้นคอของพวกท่าน” 
(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 1315 ส านวนนี้เป็น
ของท่าน และมุสลิม หมายเลข 944) 

 
 ถ้าหากว่ามีผู้หญิงได้มาร่วมเป็นสักขีให้กับศพ ณ ที่ละหมาดญะนาซะฮฺ ก็ให้นาง

ละหมาดให้กับศพพร้อมๆ กับผู้ชายด้วย และนางจะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้ชายในการละหมาด

ญะนาซะฮฺและการกล่าวตะอฺซิยะฮฺ(แสดงความเสียใจและปลอบโยนญาติของผู้ตาย) 
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ช่วงเวลาที่ห้ามท าการฝังศพหรือท าการละหมาดให้กับศพ 

ِ َّف ريض ا عِّ كَاَل  َٓ َِ ََعِمٍس اجلُ ثاَلُث َضاََعٍت اَكَن / عَ ُعْلبََة بْ
ْو أْن َنْلَُبَ صَّل ا عييّ وضيًرَُضُٔل ا 

َ
، أ ََّف ِٓ اَُا أْن َُُصِِّلَ ِفي َٓ  َيِْـ

ثَاَُا ْٔ ََّف َم ِٓ ًُ / ِفي ٍُْص بَازَِغًة َحَّتَّف ثَْسثَِفَع، وَِحنَي يَـُلُٔم كَائِ ِحنَي َّتْطيُُع الشَّف
ُص لِيُْغُسوِب َحَّتَّف  ٍْ ٍُْص، وَِحنَي ثََضيَّفُف الشَّف يَو الشَّف ٍِ رَيِة َحَّتَّف ثَـ ِٓ اىّظَّف

 أدسحّ مطيً. «َّتْغُسَب 
ความว่า รายงานจาก อุกบะฮฺ บิน อามิร อัล-ญุฮะนีย์ กล่าวว่า “สามเวลาที่
ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามมิให้พวกเราท าการ
ละหมาดหรือท าการฝังศพบรรดาผู้เสียชีวิตของพวกเรา นั่นคือ ช่วงเวลาที่พระ
อาทิตย์ก าลังโผล่ขึ้นจากแผ่นดิน จนกว่ามันจะสูงโด่งขึ้น และช่วงเวลาที่มันอยู่
ใจกลางท้องฟ้าเวลาเที่ยงวัน จนกว่ามันจะคล้อยลง และช่วงเวลาที่มันก าลัง
จะตกดิน จนกว่ามันได้ลับขอบฟ้าไปแล้ว” (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 831) 
 

 
 


