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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

จุลสารพร้อมภาพประกอบ 

เรื่อง การจัดการศพในบทบัญญัติอิสลาม 

 
ชื่อเอกสารเดิม  เศาะลาตุลญะนาซะฮฺ  โดย ส านักพิมพ์ 

ดารฺ อัล-ญะวาบ กรุงริยาด ตรวจสอบความถูกต้องโดยเชค  อับ
ดุลลอฮฺ  บิน อับดุรเราะห์มาน  อัล-ญิบรีน  แปลโดย   ดานียา  
เจ๊ะสนิ  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชะรีอะฮฺ  คณะอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

บทบัญญัติชะรีอะฮฺหรือกฎหมายอิสลามนั้นมีความ
สมบูรณ์พร้อม  ครอบคลุมทุกมิติ  ทุกอณูในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์  และมีการค านึงถึงผลประโยชน์ของตัวมนุษย์เอง
หลังจากที่ได้ตายจากไป  และนี่คือเอกสารฉบับหนึ่งที่ผู้เขียน
พยายามรวบรวมและน าเสนอบทบัญญัติของอัลลอฮฺที่เกี่ยวกับ
การจัดการศพมุสลิมด้วยการอธิบายที่ง่าย  ชัดเจนและมีรูปภาพ
สาธิตให้เห็นเป็นตัวอย่าง  โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกขณะที่มุสลิม
ถึงแก่ความตายไปจนถึงการฝังศพในกุโบรฺ 
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การเตรียมพร้อมที่จะประสพกับความตาย 
มุสลิมควรที่จะเตรียมความพร้อมที่จะพบกับความตาย

อยู่เสมอ  ทั้งนี้ด้วยการสร้างและสะสมความดีให้มากๆ  และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆ  ในอิสลาม  และ
พยายามไตร่ตรองนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลา  ดังที่ท่านนบี
กล่าวไว้ว่า 

ْكِِثُوا»
َ
اِ مِ  ِ ْنسَ  أ اِت  َْ َّذَّل ، وصححّ األبلاين يف 2229رواه اىرتٌزي بسكً ]« اللَّذَّل

 [682اإلرواء بسكً 
ความว่า  “ท่านทั้งหลาย  จงนึกถึงความตายให้มากๆ ” (รายงาน
โดย อัต-ติรมิซียฺ หมายเลข 2229 ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอัล -
อิรวาอ์ (682) ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 
 

เมื่อก าหนดความตายมาถึงมุสลิมคนหนึ่ง  มารยาทที่
มุสลิมคนอ่ืนจะต้องปฏิบัติมีหลายประการดังต่อไปนี้ 

1- ช่วยปิดเปลือกตาผู้ตายให้หลับตาลง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ปิดเปลือกตาทั้งสองขอ
งอบู สะละมะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  หลังจากที่เขาได้ตายไป  
พร้อมๆ กับการกล่าวว่า 
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ووَ   ِنَّذَّل » ُّ  كُِ َ    َِ ا السُّر  [2169رواه مطيً بسكً ] «ابْلََ ُ  تَِ َع
ความว่า “แท้จริงวิญญาณนั้น เมื่อถูกถอดออกจากร่างแล้ว  สิ่งที่
มองตามหลังไปก็คือสายตา” (บันทึกโดยมุสลิม 2169) 

 
2- ช่วยยืดเส้นสายและข้อต่อต่างๆ บนร่างกายผู้ตายให้

เข้าที่  เพื่อมิให้แข็งงอ  และหาของที่มีน้ าหนักพอควรวางตั้งบน
หน้าท้องของผู้ตายเพื่อมิให้ท้องพองขึ้นมา 
 3- ช่วยเอาผ้ามาคลุมปกปิดร่างกายของผู้ตายท่ัวทั้งร่าง  
ทั้งนี้ มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮา  ว่า 
“แท้จริงเมื่อครั้งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตายจาก
ไปนั้น ร่างของท่านได้ถูกปิดด้วยผ้าลายชิ้นใหญ่ชนิดหนึ่ง ” (อัล-
บุคอรีย ฺ5814) 

4- รีบด าเนินการและจัดการกับศพ  ตลอดจนการ
ละหมาด  และฝังศพของผู้ตาย  ให้รวดเร็ว  ดังที่ท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ว่า 

ْْسُِعٔا »
َ
َِاَزةِ  أ   [2229، مطيً بسكً 1315ابلذاري بسكً ]« بِاجْلِ

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงรีบจัดการกับศพให้รวดเร็ว” (อัล-บุคอ
รีย ฺ1315, มุสลิม 2229) 
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5- ควร ฝังศพในเมืองที่ ผู้ตาย เสียชีวิต  เพราะใน

เหตุการณส์งครามอุหุดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้
สั่งไว้ให้ฝังผู้ตาย ในสมรภูมิ  ณ ที่ที่เขาตาย  โดยไม่ให้ย้าย  
(รายงานโดยอัศหาบุศสุนัน  ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  
อัล-ญะนาอิซฺ (น 51) ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ)  
 
การอาบน  าญะนาซะฮฺ 

 การอาบน้ าให้ศพ การห่อศพ การละหมาดญะนาซะฮฺ 
และการฝังศพถือเป็นฟัรฎู  กิฟายะฮฺ  ซึ่งหากมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
จากชาวมุสลิม ได้ท าหน้าที่แล้ว  กลุ่มอื่นๆ  ก็จะพ้นจากบาปไป
ด้วย แต่หากทุกคนละเลยไม่มีใครกระท า ก็จะรับบาปกันทุกคน 

 ถ้าผู้ตายเป็นผู้ชาย ผู้ที่ควรเป็นผู้อาบน้ าให้กับศพมาก
ที่สุดก็คือผู้ที่ได้รับการสั่งเสียจากผู้ตายเองให้เป็นผู้อาบน้ าให้  
หากไม่มีการสั่งเสียจากผู้ตาย  ผู้อาบน้ าควรเป็นญาติสนิท  เช่น 
บิดาของผู้ตายเพราะเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับผู้ตายมากที่สุด
และมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการ
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จัดการศพมากกว่าลูก  รองลงมาก็คือลูกชาย  และล าดับต่อมาก็
คือญาติผู้ใกล้ชิดตามล าดับความใกล้ชิด 

 ถ้าผู้ตายเป็นหญิง  ผู้ที่ควรเป็นผู้อาบน้ าให้กับศพ
ผู้ตายมากที่สุดคือผู้ที่ได้รับการสั่งเสียจากผู้ตายเอง (ในหมู่
ผู้หญิงด้วยกัน)ให้เป็นผู้อาบน้ าให ้หากไม่มีการสั่งเสียจากผู้ตาย  
ผู้อาบน้ าควรเป็นญาติสนิท  เช่น  มารดาของผู้ตาย  รองลงมาก็
คือลูกสาว  ล าดับต่อมาก็คือญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดตามล าดับ 

ส าหรับสามีนั้นอนุญาตให้เป็นผู้อาบน้ าญะนาซะฮฺ
ภรรยาได้  ดังในหะดีษที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กล่าวต่อท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ว่า 

ا» ْٔ  َ َّذَّل ِ  ٌَ َ يْ ُِم  َ  ِْ   ٌِ ِّت  ل حريث صحيح رواه أمحر ، يِظس ختسجيّ ]« ...َ َغطَّذَّل
  [46صفحة بيف رضاىة اىغطو والهفَ ليشيخ مصطىف اىعروي 

ความว่า  “จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนต่อเธอ ไหม  หากเธอ
ตายก่อนฉัน  และฉันจะเป็นผู้อาบน้ าญะนาซะฮฺให้แก่เธอ …” 
(เป็นหะดีษเศาะฮีหฺรายงานโดยอะหฺมัด  โปรดดูรายละเอียดใน
หนังสือ(อัล-ฆ็อสลุ วัลกัฟนุ) ของมุศเฏาะฟา อัล-อะดะวีย)ฺ 

 ส าหรับภรรยาก็เช่นกัน  อนุญาตให้เป็นผู้อาบน้ าญะ
นาซะฮฺสามีได้  ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานว่าท่านอบูบักรฺ  
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้สั่งเสียให้ภรรยาของท่าน ให้เป็นผู้อาบน้ า
ญะนาซะฮฺ (บันทึกโดย อับดุรร็อซซาก ใน อัล-มุศ็อนนัฟ 6117)  

 ส าหรับศพผู้ตายที่มีอายุไม่เกินเจ็ดปีนั้น  ไม่ว่าจะเป็น
ชายหรือหญิง ผู้อาบน้ าอาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้  เพราะอวัยวะ
ร่างกายของผู้ตายในวัยนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเอาเราะฮฺ 

 หากว่าผู้ตายเป็นชาย  ตายในหมู่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายจะ
ช่วยอาบน้ าให้  หรือผู้ตายเป็นหญิง  ตายในหมู่ผู้ชายไม่มีผู้หญิง
จะช่วยอาบน้ าให้  ก็ไม่จ าเป็นต้องอาบน้ า  แต่ให้ท าตะยัมมุม
แทน  โดยให้คนหนึ่งคนใดที่อยู่ในกลุ่มตบมือทั้งสองลงบนดิน  
แล้วน าไปลูบใบหน้าและมือทั้งสองของผู้ตาย 

 ห้ามมิให้ท าการอาบน้ าญะนาซะฮฺหรือฝังให้กับผู้ตาย
ที่มิใช่มุสลิม เนื่องจากอัลลอฮฺกล่าวไว้ว่า 

    َو َو  ﴿
َو    ُت َو ِّل  َو ٖد   َو

َو
م   بَوٗ ا مَّم اَو  مِّل ۡنهُت

َو
 [٨٤/ اتلٔبة] ﴾أ

ความว่า  “และท่านอย่าได้ละหมาดให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่ตายไปใน
หมู่พวกเขาตลอดชั่วนิรันดร” (สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ 84) 

ถ้าหากว่าการละหมาดให้ศพถูกห้ามแล้วละก็  การ
จัดการในส่วนอ่ืนๆ  ซึ่งถือว่าเป็นแค่องค์ประกอบย่อยที่ส าคัญ
น้อยกว่าก็ย่อมถูกห้ามด้วยเช่นกัน 
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ในขณะที่อาบน้ าให้ผู้ตายควรปกปิดส่วนที่เป็นเอาราะฮฺ

ของผู้ตาย  จากนั้นให้ถอดเสื้อผ้าของผู้ตายออกให้หมด  และให้
อาบน้ าในที่ปกปิดลับตาคน  เพราะบางครั้งอาจมีสิ่งที่ไม่ชอบให้
คนอ่ืนเห็นจากผู้ตาย (ดังในรูปภาพที่ 1) 

 
จากนั้นให้ยกส่วนบนของร่างผู้ตายขึ้นมาให้เกือบอยู่ใน

ท่านั่งแล้วกดท้องน้อยเพื่อรีดอุจจาระหรือสิ่งสกปรกออก  โดยรด
น้ าพร้อมๆ  ไปด้วยให้มากๆ  เพื่อให้สิ่ง ท่ีออกมานั้น ชะล้าง ไป
พร้อมกับน้ า (ดังในรูปภาพที่ 2) 
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แล้วให้ผู้อาบน้ าท าความสะอาดล้างทวารทั้งสองของ

ผู้ตายโดยใช้ผ้าพันที่มือหรือใช้ถุงมือถูจนสะอาด  ทั้งนี้ ผู้อาบน้ า
ให้ต้องไม่มองอวัยวะ เพศและทวาร ของผู้ตาย  (ดังในรูปภาพที่  
3) 
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หลังจากนั้น  ให้อาบน้ า ศพด้วยการ เริ่มอ่านบิส มิลละฮฺ 

และอาบน้ าละหมาดให้แก่ผู้ตาย ก่อน ดังที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวแก่ผู้อาบน้ าญะนาซะฮฺของลูกสาว
ของท่านที่ชื่อซัยนับไว้ว่า 

نَ »
ْ
ا ابَْرأ َٓ ِِ ٌِ يَا ٍَ َٔاِا ِ  بِ ٔءِ  َوَم ا الُُْٔا َٓ ِْ ، ومطيً بسكً 167ابلذاري بسكً ]« ٌِ
2218] 

ความว่า  “ ท่านทั้งหลายจงเริ่มด้วยด้านขวาเบื้องหน้าของศพ
และอวัยวะต่างๆ  ที่ใช้อาบน้ าละหมาด ” (อัล-บุคอรียฺ  167, 
มุสลิม 2218) 

แต่ไม่จ าเป็นต้องใส่น้ าเข้าไปในจมูกและปากของผู้ตาย  
ทั้งนี้ ผู้อาบน้ าเพียงใช้นิ้วที่พันผ้าหรือแปรงนุ่มๆ  สอดเข้าไปใน
ช่องปากแล้วท าความสะอาดฟันและรูจมูกของผู้ตาย  หลังจาก
น้ัน ควรใช้ฟองจากน้ าใบพุทราสระผมหรือเคราให้แก่ผู้ตาย (ดัง
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ในรูปภาพที่  4-5) ส่วนน้ าพุทราที่เหลือน้ันให้ใช้รดอาบศพของ
ผู้ตายทั้งร่าง 

 

 
แล้วรดน้ าด้านขวาเบื้องหน้าของศพ (ดังในรูปภาพที่  6) 

และรดน้ าด้านขวาข้างหลังศพ (ดังในรูปภาพที่  7)แล้วต่อไป
ด้านซ้ายให้ท าเช่นเดียวกับด้านขวา  เนื่องจากในตัวบทหะดีษที่
กล่าวมาแล้ว ที่มีความว่า  “ท่านทั้งหลายจงเริ่มด้วยด้านขวา
เบื้องหน้าของศพ” 
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จากนั้นให้รดต่อไปจนทั่ว  แล้วอาบซ้ ากันถึงสามครั้ง  เนื่องจาก
ในตัวบทหะดีษที่กล่าวเพิ่มเติมว่า  

ا  اََل اً » َٓ  [1253ابلذاري ]« اْاِطيَِْ
ความว่า “ท่านทั้งหลายจงอาบน้ าให้แก่ศพสามครั้ง ” (อัล-บุคอ
รีย ฺ1253) 

และเมื่ออาบเสร็จแต่ละครั้งให้ผู้อาบเอามือนวดหน้า
ท้องศพเบาๆ เพื่อให้สิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท้องของศพออก  ถ้ามี
ออกมาก็ให้ล้างออกจนสะอาด  ทั้งนี้ ผู้อาบอาจเพิ่มจ านวนครั้ง
ในการอาบน้ าญะนาซะฮฺเป็นห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งก็ได้แล้วแต่จะ
เห็นควร 
 ลังจากนั้นแล้ว  ควรอาบด้วยน้ าพิมเสนหรือน้ าการบูร
เป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากในตัวบทหะดีษที่กล่าวมาแล้วมีว่า 

« ََ ةِ  اىَْغْطيَةِ  يِف  اْجَعيْ ِدْ َ
َ
ْٔراً  األ  [1253ابلذاري ]« َ  ُ

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงอาบน้ าญะนาซะฮฺครั้งสุดท้ายด้วยน้ า
การบูร” (อัล-บุคอรีย ฺ1253) 
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ในที่นี้หมายถงึวัตถุชนิดหนึ่ง (  ٔراً )  เป็นเม็ดขาวใสๆ  

เย็นๆ มีกลิ่นฉุน ใช้ไล่แมลงได้ (ดังในรูปภาพที่ 8) 
 

ผู้อาบควรใช้น้ าเย็นอาบน้ าให้ศพ  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
อาบน้ าเห็นว่าต้องใช้น้ าร้อนในการขจัดสิ่งโสโครกออกจากตัว
ศพจึงใช้น้ าร้อน  และผู้อาบน้ าอาจฟอกสบู่ในการท าความ
สะอาดด้วยก็ได้  แต่ต้องล้างถูตัวศพเพียงเบาๆอย่าท าแรงๆ  ไม่
เกา ไม่ข่วนเพราะจะท าให้ผิวศพเป็นรอย  เป็นแผล  ต้องกระท า
ให้เหมือนกับที่ท าให้แก่คนที่มีชีวิตและผู้อาบน้ าให้ศพสามารถ
ใช้ไม้สีฟันท าความสะอาดฟันของศพได้ 

ควรขลิบหนวดและตัดเล็บของศพหากมีความยาว
เกินไป ส่วนขนรักแร้หรือขนอวัยวะเพศนั้นจะตัดไม่ได้ 
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ไม่ควรหวีผมให้ศพเพราะจะท าให้ผมศพร่วงและขาด  
หากผู้ตายเป็นหญิงให้ถักเปียเป็นสามเปียแล้วปล่อยไป
ด้านหลัง 

ควรซับตัวศพให้แห้งหลังอาบน้ าให้ศพเสร็จแล้ว 
หากมีสิ่งสกปรกออกจากตัวศพหลังจากอาบน้ าเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว (อาจเป็นปัสสาวะอุจจาระ  หรือเลือดฯลฯ ) ให้เช็ด
และอุดไว้ด้วยส าลี  หลังจากนั้นให้ล้างส่วนที่ถูกสิ่งสกปรกให้
ออก  แล้วอาบน้ าละหมาดให้ศพใหม่  แต่หากมีสิ่งสกปรกออก
จากตัวศพหลังจากกะฝันหรือห่อศพแล้ว  ไม่จ าเป็นต้องถอดผ้า
ออกและล้างใหม่อีก เพราะจะท าให้ยุ่งยาก 

หากศพเป็นของผู้ที่ตายไปในสภาพที่ก าลังอยู่ในชุดอิหฺ
รอมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการท า หัจญ์หรืออุมเราะฮฺก็ตามอนุญาตให้
อาบด้วยน้ าและใบพุทราดังที่กล่าวไว้แล้ว  แต่ไม่อนุญาตให้ใช้
เครื่องหอมและไม่อนุญาตให้คลุมศรีษะศพหากผู้ตายเป็นชาย  
ทั้งนี้เนื่องจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกล่าวใน
กรณีผู้ตายอยู่ในสภาพอิหฺรอมในการท า หัจญ์ว่า ความว่า “ท่าน
ทั้งหลายอย่าได้ใส่เครื่องหอมแกเ่ขา” 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวอีกว่า 
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ُسوا َو َ » ٍِّت ُّ  خُتَ َض
ْ
ُّ  َرأ مَ  ُ  َْعُث   َ َُِّذَّل ْٔ ةِ  يَ ٌَ ، 1851ابلذاري بسكً ] «ُميَ ِّتيًا اىِْليَا

 [2953ومطيً بسكً 
ความว่า “ ท่านทั้งหลายอย่าได้คลุมปิดศรีษะของเขา  เพราะเขา
จะถูกให้ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพที่ก าลังกล่าวตัลบิยะฮฺ
อยู”่ (อัล-บุคอรีย ฺ1851, มุสลิม 2953) 

ส าหรับคนที่ตายในสมรภูมิ รบเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ
นั้นไม่ต้องอาบน้ า ศพ เพราะมีตัวบทหะดีษกล่าวไว้ว่ า “ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ใช้ให้ฝังผู้ที่ตายในสมรภูมิอุหุด
ด้วยเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่และห้ามมิให้อาบน้ าญะนาซะฮฺให้ ” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย)ฺ 

หะดีษดังกล่าว นี้บ่งบอกได้ว่าผู้ที่ตายชะ ฮีดในสมรภูมิ
น้ันให้ฝงัไปท้ังชดุท่ีเขาใส่ในขณะท่ีตาย  หลังจากที่เอาอาวุธและ
เครื่องมือใช้รบออก  และไม่ต้องละหมาดญะนาซะฮฺให้เช่นกัน  
เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มิได้ละหมาดญะ
นาซะฮฺให้แก่ผู้ที่ตายในสมรภูมิอุหุด  (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและ
มุสลิม) 
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ส าหรับทารกที่แท้งออกมานั้น  หากว่ามีอายุครบสี่เดือน
แล้ว  ต้องละหมาดญะนาซะฮฺให้และต้ังชื่อให้ด้วย  ทั้งนี้เพราะ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกล่าวไว้ว่า 

ًْ   ِنَّذَّل » َحَرُ 
َ
ٍَ ُ  أ ُّ  جُيْ َِ  ِ   َديُْل ِّ  َ ْط ٌِّت ُ

ْرَبِع َ  أ
َ
ا أ ًٌ ْٔ َّذًَّل  ،يَ  َعيََلةً  َ لَِم  ِ   يَُ ٔنُ  ُ 

ثَْو  َّذًَّل  ،َ لَِم  ٌِ ثَْو  ُمْ َغةً  َ لَِم  ِ   يَُ ٔنُ  ُ  َّذًَّل  ،َ لَِم  ٌِ يَُم  يُسَْضُو  ُ  ٍَ ْ ِّ  َ يَُِْفخُ  ال  ِ ي
ووَ   [6893، مطيً بسكً 6594ابلذاري بسكً ]« السُّر

ความว่า “แท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะ ถูกรวบรวม
ในท้องของมารดาเขา (ในสภาพ น้ าเชื้อที่ปฏิสนธิแล้ว )สี่สิบวัน  
หลังจากนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นก้อนเลือดอยู่ประมาณสี่สิบวัน
เช่นกัน หลังจากนั้นเปลี่ยนสภาพเป็นก้อนเนื้ออยู่ประมาณสี่สิบ
วันเช่นกัน  หลังจากนั้นอัลลอฮฺจึงส่งมะลาอิกะฮฺมาเพื่อใส่
วิญญานเข้าไป” (อัล-บุคอรีย ฺ6594, มุสลิม 6893) 

แต่ส าหรับทารกที่แท้งออกมาก่อนถึงสี่เดือนนั้น  เป็น
ก้อนเนื้อท่ีไม่มีวิญญานจะฝังไว้ที่ใดก็ได้ไม่จ าเป็นต้องอาบน้ า
และไม่จ าเป็นละหมาดญะนาซะฮฺให้ 

ศพผู้ใดที่ไม่สามารถอาบน้ าญะนาซะฮฺให้ได้  เนื่องจาก
ไม่มีน้ า  หรือร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆ  
หรือร่างกายถูกไฟไหม้ ให้ท าตะยัมมุมแทน โดยให้คนหนึ่งคนใด



 

18 

ที่อยู่ในกลุ่ม ผู้อาบน้ าศพ ตบมือทั้งสองของเขาลงบนดิน  แล้ว
น าไปลูบใบหน้าและมือทั้งสองของผู้ตาย 

ผู้อาบน้ าญะนาซะฮฺควรปกปิดไม่น าไปบอกเล่าให้ใคร
ฟัง หากเห็นต าหนิหรือสิ่งที่ไม่ดีของผู้ตายขณะที่อาบน้ าญะนา
ซะฮฺให้  เช่นเห็นหน้าผู้ตายห มองคล้ าหรือด า  ร่องรอยที่น่า
รังเกียจบนร่างกายศพ  เป็นต้น  เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ว่า 

« َْ َو  ٌَ ًَ  ُمْطِيٍاً  َاطَّذَّل ِّ   ََه َ ْرَبِعْ َ  َ ُ  اُ  َ َفسَ  ، َعيَيْ
َ
ةً  أ رواه احلا ً ]« َمسَّذَّل

 [51وصححّ األبلاين يف أحاكم اجلِائش ص
ความว่า  “ ผู้ใดอาบน้ าคนตายท่ีเป็นมุสลิมแล้วเขาปกปิดสิ่งที่
เขาเห็นจากผู้ตายน้ันๆอัลลอฮฺจะให้อภัยโทษแก่เขาสี่สิบครั้ง ” 
(รายงานโดย อัลหากิม ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-
ญะนาอิซ ฺหน้า 51 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 
 
การกะฝ่ัน(ห่อศพผู้ตาย) 

วาญิบให้มีการห่อญะนาซะฮฺผู้ตายด้วยผ้า  โดย
ค่าใช้จ่ายในการห่อรวมทั้งค่าวัสดุทุกอย่างให้เอามาจาก
ทรัพย์สินของผู้ตายเอง  เพราะท่านนบีกล่าวไว้ในกรณีผู้ตายใน
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ชุดอิหฺรอมว่า  “ท่านทั้งหลายจงห่อญะนาซะฮฺของเขา  ด้วยผ้า
สองผืนของเขา” 

และจ าเป็นต้องช าระค่าห่อญะนาซะฮฺก่อนสิ่งอ่ืนใดไม่
ว่าจะเป็นหนี้สิน พินัยกรรมและการแบ่งมรดก 

หากผู้ตายไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้
จ่ายค่าห่อญะนาซะฮฺได้ ก็วาญิบส าหรับผู้ที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเขา
ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทน  คนเหล่านี้ได้แก่บุพการีและผู้
สืบสายตระกูลของเขา  เช่นบิดา  ปู่ หรือลูก และหลานของเขา  
แต่ถ้าพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่าย  ค่าใช้จ่ายก็ ให้ เอา
จากบัยติลมาล  แต่ถ้าไม่มีบัยตุลมาลค่าใช้จ่ายก็จะเป็นหน้าท่ี
ของมุสลิมทุกคนที่รู้เห็นสภาพของเขา 

ส าหรับการห่อญะนาซะฮฺนั้น  ท่ีวาญิบ ก็คือ ให้ใช้ผ้า
เพียงชิ้นเดียวห่อร่างญะนาซะฮฺให้มิด ส่วนที่เป็นสุนนะฮฺก็คือ ให้
ใช้ผ้าขาวสามชิ้นส าหรับผู้ตายที่เป็นชาย  เพราะมีรายงานว่า  
ญะนาซะฮฺของ ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ถูกกะฝั่น
ด้วยผ้าขาวสามฝืน” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ) 
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ให้อบผ้าที่จะใช้ห่อด้วยก ายาน หลังจากนั้นน าผ้ามาปู

ซ้อนกันโดยให้โรยเครื่องหอมที่ใช้ส าหรับผู้ตายโดยเฉพาะใน
ระหว่างผ้าแต่ละชิ้น (ดังในรูปภาพที่ 9) 

 
หลังจากนั้นให้วางผู้ตายตรงกลางผ้าห่อที่ปูไว้ในสภาพ

นอนหงาย (ดังในรูปภาพที่ 10) 
 จากนั้นให้น าส าลีที่ใส่น้ าหอมไว้สอดเข้าไปใต้รักแร้ของ
ผู้ตายเพื่อดับกลิ่นตัว 
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สนับสนุนให้ เตรียมผ้าชิ้นหนึ่งที่ทาบไว้ด้วยส าลีก้อน
หนึ่งคล้ายกระจับ (ดังในรูปภาพที่ 9) พันรอบบริเวณอวัยวะเพศ
และทวารของผู้ตายเพื่อให้ปกปิดเอาเราะฮฺ 

ควรใส่เครื่องหอมตามซอกหน้าของผู้ตายเช่นตรงตาทั้ง
สอง รูจมูกทั้งสอง รูฝีปากทั้งสอง  รูหูท้ังสองและตามอวัยวะท่ีใช้
สุญูดในละหมาดหรือจะใส่เครื่องหอมให้ทั่วทั้งร่างก็ได้  เพราะมี
เศาะหาบะฮฺบางส่วนได้กระท าเช่นนั้น 

 
หลังจากนั้น ให้ใช้ผ้าชิ้นที่หนึ่งพันญะนาซะฮฺครั้งแรก

โดยพับขอบผ้าพันด้านขวาของญะนาซะฮฺ (ดังในรูปภาพที่ 11) 
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แล้วพับขอบผ้าอีกด้านหนึ่งพันด้านซ้ายของญะนาซะฮฺ

พร้อมๆ กับดึงผ้าขาวม้าที่ใช้ปิดเอาเราะฮฺของผู้ตายออก  (ดังใน
รูปภาพที่ 12) 
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หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าชิ้นที่สองพันญะนาซะฮฺครั้งที่สอง

และครั้งที่สามตามล าดับโดยกระท าเช่นเดียวกับครั้งแรก 
เสร็จแล้วให้ใช้เชือกที่ท าจากผ้าผูกไว้เป็นมั ดๆ ทั้งหมด

เจ็ดมัด (ดังในรูปภาพที่  15) ซึ่งหากผูกไม่ถึงเจ็ดมั ดก็ได้เพราะ
จุดประสงค์ส าคัญคือให้ผ้าห่อญะนาซะฮฺแน่นเท่านั้น  

เพื่อป้องกันมิให้ผ้าพันหลุด ให้ม้วนปลายผ้าให้แน่น 
(ดังในรูปภาพที่ 13) หลังจากนั้น พับปลายผ้าแล้วผูกให้
เรียบร้อย ให้ท าเช่นเดียวกันนี้กับส่วนศรีษะและส่วนเท้า (ดังใน
รูปภาพที่ 14) 

จากนั้นให้คลี่เชือกที่ผูกเมื่อวางญะนาซะฮฺลงในหลุมกุ
โบรแล้ว 
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หมายเหตุผู้แปล  ส าหรับวิธีการวางสายผูกก่อนที่จะ

วางผ้าห่อญะนาซะฮฺและวิธีการวางผ้าห่อญะนาซะฮฺและผ้า
กระจับรวมทั้งเครื่องหอมและวิธีวางญะนาซะฮฺบนผ้าห่อ  
และญะนาซะฮฺหลังจากห่อเสร็จแล้วนั้นให้ดูรูป ตามล าดับท่ีหน่ึง
ถึงสี่ (ดังในรูปข้างบน) 

อนุญาตให้ห่อญะนาซะด้วยผ้าสองชิ้นกล่าวคือชิ้นหนึ่ง
ใช้ปกปิดส่วนบนและอีกชิ้นใช้ปกปิดส่วนล่าง  แต่ที่ดีที่สุดให้ใช้
ผ้าสามชิ้นคลุมร่างทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้ว 

ส าหรับญะนาซะฮฺหญิงให้ห่อด้วยผ้าห้าชิ้น  กล่าวคือชิ้น
แรกคืออิซารฺใช้ปกปิดส่วนล่างของร่างและชิ้นที่สองคือคิมารฺใช้
คลุมศรีษะลงมา และชิ้นที่สามคือเกาะมีศ(เป็นผ้าผืนหนึ่งที่เจาะ
ตรงกลางเพื่อสวมส่วนศรีษะและเปิดทิ้งไว้ทั้งสองข้างเพื่อสวม
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ส่วนแขนทั้งสอง)และผ้าชิ้นใหญ่อีกสองชิ้นเพื่อใช้ห่อญะนาซะฮฺ
ให้ครอบคลุมทั้งร่างดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 
การละหมาดญะนาซะฮ ฺ

การละหมาดญะนาซะฮฺนั้นเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ  กล่าวคือ
หากมีคนหนึ่งคนใดในกลุ่มได้ปฏิบัติแล้วคนอ่ืนๆ  ก็จะพ้นผิด
ด้วย 

 
ถ้ามัยยิตเป็นชาย  มีสุนนะฮฺให้อิมามยืนค่อนไปทาง

ศีรษะของมัยยิต (ดังในรูปภาพที่ 16) 
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ถ้ามัยยิตเป็นหญิงมีสุนนะฮฺให้อิมามยืนค่อนไปทาง

กลางล าตัวของมัยยิต  (ดังในรูปภาพที่  17) เพราะท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยปฏิบัติเช่นนั้น   (รายงานโดย  
อบู  ดาวูด  ท่านอัล -อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-ญะนาอิซฺ  
หน้า 109 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 
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หมายเหตุผู้แปล  หากว่า มีมัยยิตหลายคน  ทั้งผู้ชาย

และผู้หญิงจะละหมาดพวกเขารวมกันทีเดียวก็ได้  โดยวาง
มัยยิตชายไว้หน้าอิมามในแถวเดียวกัน  มัยยิตหญิงให้วาง
ข้างหน้าถัดจากผู้ชายไปทางกิบละฮฺ  และวางมัยยิตเด็กไว้หน้า
มัยยิตหญิง  (ดังในรูปข้างบนนี้) ตามสุนนะฮฺให้ละหมาดญะนา
ซะฮฺเป็นญะมาอะฮฺ  โดยต้ังเป็น  3 แถว ซึ่งจะเรียกว่าแถวได้นั้น
จะต้องมีผู้ยืนอยู่ในแถวอย่างน้อย  2 คนขึ้นไป ถ้าหากว่า มะอ์
มูมมีเพียงคนเดียวก็ให้ยืนข้างขวาของอิมามเช่นเดียวกับ
ละหมาดทั่วไป  
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ตามสุนนะฮฺ  หากมีมะ อ์มูมหลายคนให้แถวมะ อ์มูมอยู่
หลังอิมาม  แต่ถ้าสถานละหมาดที่ไม่อ านวยแล้ว  มะอ์มูมจะไป
ต้ังแถวทางขวาและทางซ้ายมือของอิมามก็ได้ 
 
การละหมาดญะนาซะฮฺมีทั งหมดสี่ตักบีรฺ 

เริ่มละหมาดโดยให้ผู้ละหมาดยืนหันหน้าไปทางกิบละฮฺ  
โดยต้ังเจตนาละหมาดญะนาซะฮฺบนมัยยิตนั้น  กล่าวตักบีรฺครั้ง
แรก ได้แก่ตักบีเราะตุลอิหรอมคือกล่าวว่า  “อัลลอฮุอักบัรฺ” แล้ว
อ่านฟาติฮะฮฺหลังจากตะเอาวุซและ บัสมะละฮฺโดยอ่านเสียง
ค่อย 

กล่าวตักบีรฺครั้งที่  2 แล้วอ่านเศาะละวาตต่อท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังส านวนที่กล่าวในตะชะฮฺฮุด  คือ 
กล่าวว่า 

رٍ  َ    صوِّت  امهلل» َّذٍَّل رٍ   آِ  وََ َ  ُ َ َّذٍَّل ا  ُ َ ٍَ ًَ  َ    َصيَّذَّليَْ   َن ي ِْ ًَ   آِ  وََ     ِبَْسا ي ِْ   ِبَْسا
يْرٌ   َُِّذَّلَم  يٌْر، مَحِ ِ ٍر وََ َ  َ    بَارِ ْ  امهلل َّمَّذَّل َّذٍَّل ا  آِ  ُ َ ٍَ ٍر َن َّذٍَّل ًَ  َ    بَاَرْ َ    ُ َ يْ ِْ   ِبَْسا
ًَ   آِ  وََ    ي ِْ يْرٌ   َُِّذَّلَم   ِبَْسا يْرٌ  مَحِ ِ  «َّمَّذَّل

หรือจะกล่าวสั้นๆ ว่า «رٍ  َ    صوِّت  امهلل َّذٍَّل َ ُ»   ก็ถือว่าใช้ได้ 
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กล่าวตักบีรฺครั้งที่  3 แล้วอ่านดุอาอ์ให้มัยยิต เช่นกล่าว
ว่า 

يِّتتَِِا، حِلَيِّتَِا اْاِفسْ  امهلل» ٌَ َُا َو َُا، وََصِغْ ِ ْنثَاَُا، وَ َنِسَُا َوَ ِ ْ ِ
ُ
ِرَُا َوأ ِْ . وَََغئِِبَِا وَشا

َْ  امهلل َّذَِّلا ٌَ ٌِ  ُّ ْحيَيْ َ
َ
ِّ  أ ْحِي

َ
َْ  اإْلِْضاَلِم، َ َ   ف ٌَ ُّ  َو يْ َ َٔ َّذَّل َّذَِّلا تَ ٌِ  ُّ َٔ َّذَّل انِ  َ َ  َ  َ ٍَ  ْ « اإْلِ

ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองคได้ทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ยังมี
ชีวิตอยู่และผู้ที่เสียชีวิตในหมู่พวกเรา ผู้ที่เป็นเด็กของเราและผู้ที่
เป็นผู้ใหญ่ของเรา  ผู้ชายในหมู่ของเราและผู้หญิงในหมู่ของเรา  
ผู้ที่ร่วมอยู่  ณ ท่ีน้ีและผู้ที่มิได้อยู่ ร่วมด้วย   โอ้ อัลลอฮฺผู้ใดที่
พระองค์ทรงให้มีชีวิตอยู่จากพวกเรา  โปรดทรงให้เขามีชีวิตอยู่
ในอิสลาม  และผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาตายไปจากพวกเรา  
โปรดทรงให้เขาตายไปในอีมาน” 

หรือกล่าวว่า 
ُّ  َ ُ  اْاِفسْ  امهلل» ِّ  ،َوارمَْحْ ُّ  َواْاُ   وََ  ِ ْكِسمْ  ،َاِْ

َ
ُّ  َووَضِّت ْ  ُُُشَ ُ  َوأ ْرَديَ ٌُ، 

 ُّ اءِ  َواْاِطيْ ٍَ ْ ِّ  ،َواىَْ َدِ  َوااَّذَّليِْ   بِال ََ  َوَنلِّت ا اْْلََطايَا ٌِ ٍَ يَْ   َن ْ يََ   ااَّذَّلَْٔب  َنلَّذَّل
َ
 األ

 ََ بِْرْ ُ  ،ااَّذَّل َِص  ٌِ
َ
َْ  َدْ ًا َداًرا َوأ الً  ،َدارِهِ  ٌِ ْْ َ

ا َوأ َْ  َدْ ً ٌِ  ِّ ِي ْْ َ
َْ  َدْ ًا َوَزوًْجا ،أ ٌِ 

 ِّ ُّ  ،َزوِْج ْدِديْ
َ
َّذَِّلةَ  َوأ ِعْزهُ  اجْلَ

َ
َْ  َوأ مطيً بسكً ] «ااَّذَّلارِ  وََعَزاَب  اىَْلْ ِ  َعَزاِب  ٌِ

2278]  
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ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ทรงยกโทษให้แก่เขา  ขอจง
เอ็นดูเมตตาแก่เขา ขอจงให้ความปลอดภัยแก่เขา  ขอจงให้อภัย
แก่เขา ขอจงประทานเกียรติยศแก่สถานที่ต้อนรับของเขา  ขอจง
ให้ความกว้างซึ่งสถานที่ที่เขาเข้าไปอยู่  ขอจงช าระล้างเขาเขา
ด้วยน้ า  หิมะ  และด้วยลูกเห็บ  ขอจงให้เขา ได้ เปลื้องจาก
ความผิดของเขาประดุจดังผ้าขาวที่ปราศจากสิ่งโสโครก  ขอจง
เปลี่ยนที่อยู่ของเขาให้ดีกว่าที่อยู่เก่าของเขา  และขอจงทดแทน
วงศ์วานให้แก่เขาดีกว่าวงศ์วานเดิมของเขา  และขอจงให้เขามี
คู่ครองดีกว่าคู่ครองเดิมของเขา และขอให้เขาเข้าสวรรค์  และขอ
จงปกป้องเขาให้พ้นจากความทรมานในกูโบรฺและความทรมาน
ในนรก” (รายงานโดยมุสลิม 2276, 2278) 

หากผู้ตายเป็นทารกที่มีอายุครบสี่เดือนขึ้นไปนั้นให้อ่าน
ดุอาอ์เพื่อให้อัลลอฮฺอภัยโทษและให้ความโปรดปรานแก่บิดา
มารดาของผู้ตาย (เช่นอาจกล่าวว่า 

َّذًَّل » ُٓ ُّ  اليَّذَّل ِّ  ُ ْدًسا اْجَعيْ يْ اِاَ َٔ ِ ْجًسا َو ََسًطا ، ل
َ
« َوأ

ความว่า“โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้เขาเป็น  มิ่งขวัญที่ไปคอย  อยู่ก่อน 
ส าหรับบิดามารดาของเขา  เป็นรางวัลล่วงหน้าส าหรับเขาทั้ง
สอง และเป็นรางวัลส าหรับพวกเราด้วยเถิด”) 



 

31 

 เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ว่า 
ْلُ  » ِّ  يَُص َّذَّل  والطَّذَّل ِّ  َوُيْرَ   َعيَيْ يْ اِاَ َٔ ِ ْغِفَسةِ  ل ٍَ ْ  ،رواه أبٔ داود]« َوالسَّذَّلمْحَةِ  بِال

  [80 ص ،وصححّ األبلاين يف أحاكم اجلِائش
ความว่า  “และส าหรับเด็กทารกนั้นให้ละหมาดญะนาซะฮฺให้  
แล้วให้อ่านดุอา อ์เพื่อให้อัลลอฮฺอภัยโทษและให้ความโปรด
ปรานแก่บิดามารดาของ เด็กที่ ตาย ” (รายงานโดย  อบู  ดาวูด  
ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-ญะนาอิซฺ  หน้า 80 ว่า
เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

กล่าวตักบีรฺครั้งที่ 4 หยุดนิ่งสักครู่หนึ่ง  
หมายเหตุผู้แปล หรืออาจจะกล่าวดุอาอ์ว่าเพิ่มเติมว่า 

َِا َ   امهلل» ٌْ ْجَسهُ  ََتِْس
َ
َّذَِّلا َوَ   ، أ « َوَ ُ  َاَا َواْاِفسْ  َ ْعَرُه، َتْفِ 

ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์อย่าได้ยับย้ังรางวัลของเราที่ได้
ละหมาดให้แก่เขา จากผลบุญของเขา  อย่าได้ให้พวกเราเผชิญ
วิกฤตการณ์ภายหลังการจากไปของเขา  และได้โปรดอภัยโทษ
ให้กับพวกเราและเขาด้วย” 

แล้วหันทางขวากล่าวสลามเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้  
เพราะท่านนบีเคยปฏิบัติเช่นนั้น  ดังที่กล่าวไว้ในหะดีษ   (โปรด
ดูอะหฺกาม  อัล -ญะนาอิซฺ  หน้า  127) หรือจะหันทางซ้ายแล้ว
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กล่าวสลามครั้งที่  2 เช่นเดียวกับการกล่าวสลามในละหมาด
ทั่วไป  เพราะท่านนบีเคยปฏิบัติเช่นนั้นดังที่กล่าวไว้ในหะดีษ  
(รายงานโดย อัล-หากิม ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-
ญะนาอิซ ฺหน้า 129 ว่าเป็นหะดีษหะสัน) 

มีสุนนะฮฺให้ยกมือทั้งสองขึ้นในทุกๆ  ครั้งที่กล่าวตักบีรฺ  
เพราะท่านนบีเคยปฏิบัติดังที่กล่าวไว้ในหะดีษ  (บันทึกโดยอัด -
ดาเราะกุฏนียฺ  ท่านอิบนุ  บาซฺ  ได้ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของ
สายรายงานนี้ในหนังสือฟะตาวาของท่าน 12/148) 

มะอ์มูมคนใดละหมาดญะนาซะฮฺไม่ทันอิมามตั้งแต่ตัก
บีรฺแรก ให้เขาปฏิบัติละหมาดตามที่อิมามปฎิบัติอยู่ในขณะนั้น  
เช่นหากอิมามก าลังอยู่ในตักบีรฺครั้งที่สาม  ให้มะอ์มูมอ่านดุอาอ์
ให้แก่ผู้ตาย  หลังจากที่อิมามตักบีรฺครั้งที่สี่ให้มะ อ์มูมตักบีรฺแล้ว
อ่านฟาติหะฮฺ  หลังจากนั้นตักบีรฺอีกครั้งแล้วอ่านเศาะละวาตต่อ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  แล้วจึงให้สลาม  ทั้งนี้หาก
มะอ์มูมมีเวลาในการกระท าเช่นนั้นก่อนที่ญะนาซะฮฺจะถูกยกไป  
แต่หากไม่มีเวลาอนุญาตให้มะ อ์มูมกล่าวสลามพร้อมๆ  กับอิ
มามได้ 
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ผู้ใดไม่ทันละหมาดญะนาซะฮฺพร้อมคนอ่ืน  อนุญาตให้

เขาละหมาดบนกูโบรฺได้  โดยให้กูโบรฺผู้ตายอยู่ระหว่างผู้
ละหมาดกับกิบละฮฺ  (ดังในรูปภาพที่  18) แล้วให้ละหมาดตาม
ขั้นตอนการละหมาดญะนาซะฮฺทั่วไป  เพราะท่านนบีเคยปฏิบัติ
ดังที่กล่าวไว้ในหะดีษ (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ)  

สุนนะฮฺให้ละหมาดฆออิบ  ซึ่งหมายถึงผู้ที่ตายในต่าง
แดนหรือสถานที่ห่างไกล  เมื่อไม่มีผู้ใดละหมาดญะนาซะฮฺให้
ผู้ตายในสถานที่นั้นๆ 

อนุญาตให้มุสลิมทั่วไปละหมาดญะนาซะฮฺให้กับผู้ที่ฆ่า
ตัวตายและผู้ที่ปล้นสะดมคนอ่ืน แต่ทว่ามีสุนนะฮฺว่าส าหรับผู้น า
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หรือแกนน าในเมืองนั้นไม่ต้องละหมาดให้แก่คนดังกล่าว  เพื่อสั่ง
สอนคนอ่ืนๆ มิให้น าคนดังกล่าวมาเป็นเยี่ยงอย่าง 

อนุญาตให้ละหมาดญะนาซะฮฺในมัสญิดได้  เพราะ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยปฏิบัติดังที่กล่าวไว้ใน
หะดีษ(รายงานโดยมุสลิม) แต่ทางที่ดตีามสุนนะฮฺนั้นควรเตรียม
สถานที่เฉพาะนอกมัสญิดเพื่อใช้ละหมาดญะนาซะฮฺ  ทั้งนี้เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดบรรยากาศ และมลภาวะ ท่ีไม่ดีในมัสญิด  และ
ควรจัดให้สถานที่เฉพาะ ที่ว่านี้อยู่ใกล้กับกูโบรฺ  ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกของผู้คน 

 
การหามญะนาซะฮฺและการฝัง 

 
ควรน าญะนาซะฮฺไปฝังโดยใช้คนหามบนบ่าทั้งสี่ด้าน  

(ดังในรูปภาพที่ 19) 
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ควรรีบน าญะนาซะฮฺไปฝังหลังจากที่ได้ละหมาดแล้วแต่
ไม่ใช่ว่า รีบ ร้อน จน เลยเถิด เกิน ขอบเขต ไป  เพราะท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยกล่าวไว้ความว่า  “ท่าน
ทั้งหลายจงรีบจัดการกับญะนาซะฮฺให้รวดเร็ว” 

อนุญาตให้ผู้คนเดินน าหน้าหรือตามหลังญะนาซะฮฺ  
หรืออาจเดินข้างๆ  ทางขวาและซ้ายของญะนาซะฮฺ  ซึ่งทุกอริย
บทท่ีกล่าวมาล้วนมีรายงานจากสุนนะฮฺทั้งสิ้น  (โปรดดูอะหฺกาม  
อัล-ญะนาอิซฺ หน้า 73) 

ผู้ที่ตามญะนาซะฮฺไปกูโบรฺไม่ควรนั่งก่อนที่คนหามจะ
วางญะนาซะฮฺลงบนพื้น  เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เคยห้ามการกระท าดังกล่าวไว้ 

ไม่ควรฝังญะนาซะฮฺในเวลาต้องห้ามทั้งสามที่ท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ห้ามไว้ตามรายงานของอุกบะฮฺ  
อิบน ฺอามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ีมวี่า 

ِ  رَُضُٔآ  َ نَ  َضاَ ٍت   اََلُث »  اَُا- وضيً عييّ ا ص  -ااَّذَّل َٓ نْ  َ ِْ
َ
َ  أ َّذََّل  َُُص ِّت ِٓ  ِ ي

وْ 
َ
نْ  أ

َ
َّذََّل  َنْلُ َ  أ ِٓ تَاَُا ِ ي ْٔ ُص  َتْطيُ ُ  ِح َ /  َم ٍْ  َ ُلٔمُ  وَِح َ  ،تَْستَِف َ  َح َّذَّل  بَازَِاةً  الشَّذَّل
 ًُ َ ةِ  كَائِ ِٓ يَو  َح َّذَّل  اىظَّذَّل ٍِ ُص  تَ ٍْ ٍُْص  تََ يَّذَّلُ   وَِح َ  ،الشَّذَّل  َح َّذَّل  لِيُْغُسوِب  الشَّذَّل

 [1966مطيً بسكً ]« َتْغُسَب 
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ความว่า  “มีสามเวลาที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ห้ามพวกเรามิให้ละหมาดหรือฝังญะนาซะฮฺในช่วงนั้น  คือใน
เวลาตะวันก าลังขึ้น จนกว่ามันจะขึ้นสูง  เวลาเกือบเที่ยงถึง
เที่ยงตรง จนกว่าจะเอียงค่อนไปทางตะวันตก  และเวลาตะวัน
ก าลัง จะตกจนกว่ามันจะหายลับฟ้าไป ” (บันทึกโดยมุสลิม  
1966) 

อนุญาตให้ฝังญะนาซะฮฺได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
ตามแต่ความเหมาะสม  ทั้งนี้นอกเหนือจากเวลาต้องห้ามที่
กล่าวมาข้างต้น 

ควรกั้นหรือ ปกปิด หลุมกูโบรฺส าหรับ ญะนาซะฮฺหญิง
ขณะท าการน ามัยยิตลงหลุม  เพราะเป็น การมิดชิดกว่า ส าหรับ
เธอ 
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ควรส่งญะนาซะฮฺลงหลุมทางด้านขาของหลุมกูโบรฺ  (ดัง
ในรูปภาพที่ 20) 

 

 
แล้วค่อยๆ  วางลงไป   แต่ถ้าไม่สามารถท าเช่นนั้นได้ให้

ส่งลงจากทางด้านกิบละฮฺ (ดังในรูปภาพที่ 21) 
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การท าหลุมแบบละหัด นั้นดีกว่าการท าหลุม  (اليحر)

แบบชักฺ (الشق)   เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

เคยกล่าวว่า 
قُّر  َاَا اليَّذَّلْحرُ » َُا َوالشَّذَّل ، وصححّ األبلاين يف 2793رواه أبٔ داود بسكً ]« ِىَغْ ِ

  [145أحاكم اجلِائش ص
ความว่า  “การท าหลุมแบบละอัล -ละหัดคือวิธีฝังของพวกเรา  
และการท าหลุมแบบอัช -ชักฺคือวิธีฝังของพวกอ่ืนจากเรา ” 
(รายงานโดย อบ ูดาวูด ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-
ญะนาอิซ ฺหน้า 145 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

การท าหลุมแบบละหัดหมายถึงการท าร่องเว้าเข้าไป
ด้านข้างของหลุมฝังทางด้านกิบละฮฺเพื่อวางญะนาซะฮฺ  (ดังใน
รูปภาพที่  22) และการท าหลุมแบบ ชักฺหมายถึงการท าร่อง
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วางญะนาซะฮฺตรงกลางของหลุมฝังญะนาซะฮฺ  (ดังในรูปภาพที่  
23) 

ควรขุดหลุมให้ลึกเพื่อป้องกันญะนาซะฮฺจากสัตว์ร้าย
ต่างๆ และหลีกเลี่ยงจากกลิ่นที่อาจมาจากญะนาซะฮฺ  

ผู้ที่ส่งญะนาซะฮฺลงหลุมควรกล่าวว่า 
«ا رضٔآ – مية أو – ُضِة و  ا بطً»  

อ่านว่า บิสมิลลาฮฺ  วะอะลา สุนนะติ เราะสูลิลลาฮฺ  (หรือ มิลละ
ติ เราะสูลิลลาฮฺ) 
ความว่า  “ด้วยนามของอัลลอฮฺและตามแบบฉบับหรือศาสนา
ของศาสนทูตของอัลลอฮฺ”  

ทั้งนี้ เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคย
ปฏิบัติเช่นนี้  (รายงานโดย  อบู ดาวูด  ท่านอัล -อัลบานียฺกล่าว
ในอะหฺกาม อัล-ญะนาอิซ ฺหน้า 152 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

ผู้ที่ควรเป็นผู้ส่งญะนาซะฮฺลงหลุมมากท่ีสุดคือผู้ที่ได้รับ
การสั่งเสียจากผู้ตาย รองลงมาคือญาติใกล้ชิดและรองลงมาอีก
คือใครก็ได้ที่เป็นมุสลิม 
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ควรวางญะนาซะฮฺลงหลุมในท่านอนตะแคงขวาหัน

หน้าไปทางกิบละฮฺ (ดังในรูปภาพที่ 24) เพราะท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ْحيَاءً  ْكِ ْيَ ُُ ً الَهْع َةُ » 
َ
َٔاتاً  أ ْم

َ
أدسجّ ابليٓيق وحطِّ األبلاين يف اإلرواء ]« َوأ

  [690ص
ความว่า  “กะอฺบะฮฺนั้นเป็นกิบละฮฺของพวกท่านทั้งตอนที่มีชีวิต
อยู่และหลังจากตายแล้ว ” (รายงานโดย  อัล-บัยฮะกียฺ  ท่านอัล -
อัลบานียฺกล่าวในอัล-อิรวาอ์ หน้า 690 ว่าเป็นหะดีษหะสัน) 

และศรีษะของญะนาซะฮฺ น้ันให้ต้ังบนดินโดยไม่ต้องใช้
หมอนดินหรือหินรองไว้แต่อย่างใด  เพราะไม่มีรายงานจากหะ
ดีษให้กระท าอย่างนั้น  และอย่าเปิดหน้าญะนาซะฮฺนอกจากใน
กรณียกเว้นเมื่อผู้ตาย เสียชีวิต ในชุดอิหฺรอมดังที่ได้อธิบาย
มาแล้ว 
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หลังจากนั้นให้ใช้ก้อนอิฐ  ก้อนดิน  หรือไม้ปิดร่อง
วางญะนาซะฮฺไว้ (ดังในรูปภาพที่ 24) 

แล้วตามด้วยการถมดินกลบหลุมโดยมีสุนนะฮฺให้ทุก
คนที่อยู่ในที่ฝังช่วยกันเอาดินกลบหลุมคนละสามก ามือ  (ดังใน
รูปภาพที่  25) เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคย
ปฏิบัติเช่นนั้น  (รายงานโดย  อิบนุ  มาญะฮฺ  ท่านอัล -อัลบานียฺ
กล่าวในอะหฺกาม  อัล-ญะนาอิซฺ  หน้า 125 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮี
หฺ) 

ควรพูนดินบนหลุมกูโบรฺ ให้สูงประมาณหน่ึงคืบ ให้เป็น
เหมือนกับรูปของโหนกอูฐ เพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่าที่ตรงนี้เป็น
กูโบรฺ  ให้ระวังรักษาเกียรติไว้  (ดังในรูปภาพที่  26) ทั้งนี้เพราะ
ลักษณะของกูโบรฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็น
เช่นนี้ (รายงานโดยอัล-บุคอรีย)ฺ  

ควรเทก้อนกรวดลงบนหลุมกูโบรฺพอประมาณทั้งนี้
เพราะลักษณะของกูโบรฺของท่านนบีเป็นเช่นนี้  (รายงานโดย  อบู 
ดาวูด) อาจเป็นเพราะต้องการท าเป็นเคร่ืองหมายว่าตรงนี้เป็นกู
โบรฺจะได้ระวังรักษาเกียรติไว้  
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ควรเอาน้ ามารดก้อนกรวดให้เปียก  เพราะมีราย
รายงานในสุนนะฮฺว่ามีการกระท าเช่นนั้น  (มีรายงานในลักษณะ
นี้ในหะดีษมุรสัลที่เศาะฮีหฺ  โปรดดู อัล-อิรวาอ์ เล่ม 3 หน้า 206)
มีรายงานในลักษณะนี้ในหะดีษมุรสัลที่เศาะฮีหฺ  โปรดดู  อัล-อิร
วาอ์ เล่ม 3 หน้า 206)  (อาจเป็นเพราะต้องการให้กรวดจับกับ
ดินได้แน่นขึ้น-ผู้แปล) 

และควรที่จะวางหรือปักเครื่องไว้โดยใช้หิน ไม้ หรืออิฐก็
ได้ ด้านศรีษะของหลุมกูโบรฺหรือจะปักทั้งสองด้านทั้งด้านศรีษะ
และด้านขาก็ได้  ดังที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้
ท าต่อกูโบรฺของอุษมาน  อิบนฺ  มัซฺอูน  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ   
(รายงานโดย อบ ูดาวูด ท่านอัล-อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-
ญะนาอิซ ฺหน้า 155 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 
รูปแสดงลักษณะของกูโบรฺหลังฝังญะนาซะฮฺเสร็จแล้ว 
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เมื่อฝังเรียบร้อยแล้วให้คนที่อยู่  ณ สถานที่นั้นขอดุ

อาอฺตัษบีต (ขอให้ผู้ตายยืนหยัดมั่นคงในการเผชิญบททดสอบ
ต่างๆ ในกูโบร)ฺให้แก่ผู้ตาย (ดังในรูปภาพที่ 26) 

ห้าม ก่ออิฐ  ไม่ท าคอก  ไม่ปลูกสิ่งก่อสร้าง  ไม่สลัก
ตัวหนังสือบนหลุมกูโบรฺ  และไม่ควรน่ัง  เอน  หรือเหยียบย่ าบน
หลุมกูโบรฺ เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ห้ามการ
กระท าดังกล่าว (รายงานโดยมุสลิม)  

ไม่ควรฝังญะนาซะฮฺสองคนหรือมากกว่าในหลุมเดียว  
เว้นแต่ว่ามีเหตุจ าเป็น  เช่นมีคนตายหลายคนแต่มีคนฝังจ ากัด  
ดังที่ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ท ากับผู้ตายใน
สมรภูมิอุหุดซึ่งฝังในหลุมเดียวกัน  แต่ให้กั้นระหว่างญะนาซะฮฺ
สองคนโดยใช้ดิน 
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ส าหรับเพื่อนบ้านควรน าอาหารไปให้ที่บ้านผู้ตาย  เมื่อ
เห็นว่าญาติผู้ตายต่างยุ่งอยู่กับการจัดการกับญะนาซะฮฺ  ทั้งนี้ 
เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยกล่าวตอน
ที่ญะอฺฟัรฺ อิบน ฺอบ ีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เสียชีวิตว่า 

ْٔا»  ٍُ ْطِع
َ
ًْ  َ َلرْ  َطَعاٌاً  َجْعَفسَ   َآ  أ ُْ تَا

َ
ا أ ٌَ  ًْ ُٓ رواه أبٔ داود وصححّ ]«  ُْشُغِي
  [167األبلاين يف أحاكم اجلِائش بصفحة 

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงช่วยกันให้อาหารแก่ญาติๆ  ของญะอฺ
ฟัรฺ ด้วย  เพราะตอนนี้พวกเขาก าลัง ยุ่งง่วน อยู่ (กับการจัดการ
ศพ)” (รายงานโดย  อบู ดาวูด  ท่านอัล -อัลบานียฺกล่าวในอะหฺ
กาม อัล-ญะนาอิซฺ หน้า 167 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

ส าหรับทางบ้านผู้ตายน้ัน  ไม่ควรยุ่งอยู่กับการหุงหา
อาหารมาเลี้ยงผู้คน  เพราะเคยมีเศาหาบะฮฺคนหนึ่งกล่าวว่า
ความว่า  “แท้จริงแล้วในหมู่พวกเราถือว่าการเลี้ยงอาหารและ
การรวมตัวกันที่บ้านผู้ตายน้ันเป็นส่วนหนึ่งของ นิยาหะฮฺ (การ
ร้องไห้อย่างตีโพยตีพาย  อันเป็นสิ่งต้องห้าม )” (รายงานโดย  อบู 
ดาวูด  ท่านอัล -อัลบานียฺกล่าวในอะหฺกาม  อัล-ญะนาอิซฺ  หน้า 
167 ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 
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การเย่ียมกูโบรฺเป็นสิ่งที่ควรกระท าส าหรับผู้ชาย  ทั้งนี้
เพื่อไป ขอดุอาอ์ให้กับชาวกูโบรฺ  และเพื่อให้ผู้เยี่ยมนึกคิดและ
ไตร่ตรองถึงวันอาคิเราะฮฺที่จะถึงตัว  (ดังในรูปภาพที่  26) เพราะ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกล่าวไว้ว่า 

ًْ  ُنُِْ    ِينِّت » يْ ُُ  َٓ َْ  َن ا ،اىُْل ُٔرِ  ِزَياَرةِ  َا َْ ا ، َُشوُرو َٓ ًْ   َ ِنَّذَّل ُسُ  « اْاِدَسةَ  تَُزنِّت
  [2305، و  شاْر يف صحيح مطيً بسكً 1173مطِر اإلٌام أمحر بسكً ]

ความว่า “แท้จริง ก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามท่านทั้งหลายมิให้เยี่ยม
กูโบรฺ  แต่ตอนนี้จงเยี่ยมมันเถิด  เพราะมันจะท าให้ท่านนึกคิด
และไตร่ตรองถึงวันอาคิเราะฮฺที่จะถึงตัวท่าน ” (รายงานโดยอะหฺ
มัด 1173 และมีสายรายงานที่สนับสนุนอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิม  
2305) 

แต่ส าหรับผู้หญิงนั้น  มีทัศนะที่น่าเชื่อถือว่าห้ามเยี่ยมกู
โบรฺ  เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยกล่าว
สาปแช่งผู้หญิงที่เยี่ยมกูโบรฺ (บันทึกโดยอบู  ดาวูด 2817, อัต-ติร
มิซียฺ 294, อัน-นะสาอียฺ  2016) ทั้งนี้เป็นเพราะพวกผู้หญิงนั้น
อ่อนไหวง่าย  อาจท าในสิ่งที่ต้องห้ามได้เมื่ออยู่ในกูโบรฺ  เช่นการ
ร้องไห้ร าพึงร าพัน ทรมานตัวเอง  การร้องไห้ตีโพยตีพาย เป็นต้น 
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แทนที่จะมานึกคิดและไตร่ตรองถึงวันอาคิเราะฮฺกลับมาสร้าง
ความวุ่นวายแทน 

ส าหรับผู้ที่เยี่ยมกูโบรฺน้ันมีสุนนะฮฺให้กล่าวสลามว่า 
اَلمُ » ًْ  الطَّذَّل مٍ  َدارَ  َعيَيُْ  ْٔ ِِ َ  كَ ٌِ ُ  َشاءَ   ِنْ  َوإَُِّذَّلا ،ُمْ  ًْ  ااَّذَّل مطيً ]«  َِحُلٔنَ  بُِ 

607] 
อ่านว่า  อัสสลามุอะลัยกุม  ดาเราะเกามิม  มุอ์มินีน , วะอินนา  
อินชาอัลลอฮุ บิกุม ลาหิกูน 
ความว่า  “ขอความสันติจงประสบแด่ท่านทั้งหลาย  โอ้ ผู้อาศัย  
ณ ที่พ านักของศรัทธาชน  และแท้จริง  เราทั้งหลายก็จะติดตาม
พวกท่านไป  อินชาอัลลอฮฺ”  ทั้งนี้เพราะท่านนบีได้ใช้ให้กล่าว
เช่นนั้น  (บันทึกโดยมุสลิม 607) 

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งส าหรับมุสลิมคืออย่าไปเทิดทูน
บูชากูโบรฺ   ด้วยการหาความเป็นสิริมงคลจากกูโบรฺ  หรือด้วย
การลูบคล้ าและขอดุอาอ์จากกูโบรฺ เพราะการกระท าเหล่านี้เป็น
สิ่งที่น ามาซึ่งการต้ังภาคีต่ออัลลอฮฺ 
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ตะอฺซิยะฮฺ หรือ การแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ตาย 
เมื่อทราบข่าวการตายของพี่น้องมุสลิมแล้ว  ควรไปถาม

ข่าวที่บ้านคนตาย  พูดคุยกับครอบครัวคนตายให้คลายความ

โศกเศร้า ซึ่งเรียกว่า ตะอฺซิยะฮฺ (اتلعشية)  อาจโดยการกล่าวว่า 
ِ   ِنَّذَّل  » ا ِاَّذَّل َدزَ  ٌَ

َ
ا َوَ ُ  ،أ ْاَطٕ ٌَ

َ
َجٍو  ِعَِْرهُ  َوُ    ،أ

َ
« َواْحتَِطْ    َاْصِ ْ  ،ُمَط ىًّم  بِف

 [2174، ومطيً بسكً 1284ابلذاري بسكً ]
อ่านว่า อินนะ ลิลลาฮิ มา อะค็อซฺ, วะละฮู มา อะอฺฏอ, วะกุล
ลุน อินดะฮู บิ อะญะลิม มุสัมมา, ฟัซบิร ฺวะหฺตะซิบ 
ความว่า “แท้จริง ล้วนเป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮฺ  ทั้งสิ่งที่ทรงเอา
ไปและสิ่งที่ทรงให้มา และทุกอย่างนั้นล้วนมีอายุขัย  ณ พระองค์
ด้วยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น  ท่านจงอดทนเถิด  จงหวังในผลบุญ
จากอัลลอฮฺเถิด” (อัล-บุคอรีย ฺ1274, มุสลิม 2174) 

ทั้งนี้ เพราะท่านนบีเคยกล่าวเช่นนั้น หรือจะกล่าวว่า 
ْجَس َ »

َ
ًَ اُ أ «َاظَّذَّل  

อ่านว่า อัซเซาะมัลลอฮุ อัจญ์ร็อก 
ความว่า  ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนผลบุญของท่านอย่างยิ่งใหญ่
เถิด 
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หรือ 
ََ ا» ْحَط

َ
« َعَشا َ ُ أ  

อ่านว่า อะหฺสะนัลลอฮุ อะซากะ 
ความว่า  ขออัลลอฮฺทรงให้ท าท่านได้อดทนต่อการสูญเสียด้วย
ความเข้มแข็งอย่างดีด้วยเถิด 

 
อนุญาตให้ร้องไห้เมื่อมีญาติหรือคนสนิทตายได้แต่อย่า

เสแสร้ง เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคยร้องไห้
เมื่ออิบรอฮีมลูกชายของท่านตาย (มุตตะฟะกุน  อะลัยฮฺ)  แต่ไม่
อนุญาตให้ร้องแบบคร่ าครวญหรือโวยวาย 

อนุญาตให้ผู้ที่มีคนใกล้ชิดตายท าการ  อิหฺดาด (ไว้ทุกข์) 
กล่าวคือ  หยุดงาน  งดออกเที่ยว  หรืออ่ืนๆ  เพื่อแสดงถึงความ
โศกเศร้าต่อการตาย  แต่ทั้งนี้อนุญาตให้ไว้ทุกข์ได้แค่สามวัน
เท่านั้น  เว้นแต่ภรรยาซึ่งสามีตาย  วาญิบส าหรับเธอที่จะต้องไว้
ทุกข์เป็นระยะเวลาหนึ่งช่วง อิดดะฮฺ (ระยะการรอคอย )เพื่อหมด
พันธะคือ  สี่เดือนกับอีกสิบวันหากเธอไม่ได้ต้ังท้องอยู่  และหาก
ต้ังท้องให้ไว้ทุกข์จนถึงคลอด 
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ไม่อนุญาตให้ร้องไห้แบบคร่ าครวญ  ซึ่งหมายถึง  การ
คร่ าครวญถึงบุญคุณ  ความดีของผู้ตาย  เช่น  โอ้ผู้ที่คอยหา
อาหารให้ฉัน โอ้ผู้ที่คอยหาเครื่องนุ่งห่มให้ฉัน จากฉันไปเสียแล้ว
หรือโวยวาย  ซึ่งหมายถึง  การร้องไห้คร่ าครวญ  โวยวาย  คล้าย
นกพิราบร้อง  ซึ่งดูคล้ายกับว่าไม่ยอมรับถึงก าหนดการณ์
ของอัลลอฮฺ 

ไม่อนุญาตเช่นกัน หากมีการฉีกเสื้อผ้า  ตบหน้าตบแก้ม
ตัวเอง  จับ ดึง  ถอนผมบนศรีษะตัวเองและการกระท าอ่ืนๆ  ท่ี
คล้ายคลึงกัน  เพราะท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เคย
กล่าวไว้ว่า 

َّذَِّلا ىَيَْص » ٌِ  َْ ٌَ  ًَ َٔى وََدَ   اجْلُئَُب  وََشقَّذَّل  اْْلُُرودَ  ىََط ِييَّذَّلةِ  بَِرْع ِْ ابلذاري ]« اجْلَا
 [1294بسكً 

 ความว่า “ไม่จัดว่าอยู่ในหมู่พวกเราส าหรับคนที่ร้องไห้  ตบหน้า
ตบแก้มตัวเอง ฉีกเสื้อฉีกผ้า และชอบเรียกร้องอ้างถึงการกระท า
ที่เป็นญาฮิลิยะฮฺ” (อัล-บุคอรีย ฺ1294) 
 

. أمجع  وصح ّ    و   ٍر ُبيِا   وضيً ا وص  أعيً، وا

ที่มา http://www.saaid.net/rasael/janasah/index.htm 


