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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความประเสรฐิของการละหมาดคนตาย การ

สงศพ และขอปฏิบัติบางประการ 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกลาววา  

َّ   الَنَاَزةَ   َشِهدَ   َمنْ «  َّ   َا اٌط،  َ غَهص   َعغَصَْها  يصَ  َّ   َشِهَدَها  َوَمنْ   ِ�ْ�َ  َ غَهص   تصْدَ�نَ   َا
 ]عغصه مبفق[ »الَعِظصَْمْ�ِ  الَبَغَْ�ِ  ِمثَْل : قَاَل  ِقْ�اَطان؟ال َوَما: ِ�صَْل . ِ�ْ�َاَطان

“ผูใดอยูรวมกับคนตายจนเขาถูกละหมาดให เขาจะได 1 กีรอฏ 

และผูใดอยูรวมกับคนตายจนเขาถูกฝง เขาจะได 2 กีรอฏ มีคน

กลาววา “และกีรอฏคืออันใดหรือ?” ทานกลาวตอบวา “เหมือน

ภูเขามหึมา 2 ลูก”” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 

 

ทานบะรออ บินอาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

َمَرنا« 
َ
ْولص   ح  َو�َْشِمصِْت   الَنَاِئز،  واِتبَاِع   اةَمِرْ�ض،  ِاِعصَاَدةِ :  �َِسبْعٍ    ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ   رَسص

ْارارِ   اةّسال ِ   وِ�ْ َشاءِ   اةَمْظغو ِ   َوَعْوِن   اةَاِعصِْف   َوَنْصِ   ِطسالَعا ْقَسم  وِ�  »اةمص
 ]عغصه مبفق[
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“ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับใชเรา

ปฏิบัติ ๗ ประการ คือ เย่ียมเยียนคนปวย ตามไปสงคนตาย 

กลาวตัชมัตใหคนจาม ชวยเหลือคนออนแอ ชวยเหลือคนโดน

รังแก กลาวสลามใหแพรหลาย และทําตามคําสาบานของผู

สาบาน” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม  

(ความหมายของคําวา ตัชมีตใหคนจาม คือ ใหกลาว ยัรหะมุ

กัลลอฮฺ และคําวา อิบรอรมุกสิม (ในหะดีษ) คือ ใหเราทําในที่ผู

สาบานไดสาบานไว เพื่อใหเขาเปนคนรักษาคําสาบาน) 

 

ทานอบู สะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุไดรายงานถึง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกลาววา  

ا«  َذ ْ�بصمْ   ِإ
َ
ةَ   َرح َز ،  اَلنَا وا ْومص دْ   َ ال  َعهاَتبِ   َ�َمنْ   َ�قص ََ   َ�ْقعص وَْضعَ   َا  حخرجه[   » تص
 ]الخاري

“เมื่อพวกทานเห็นคนตาย ก็จงยืนขึ้น แลวผูใดที่เขาตามไปสง

คนตาย เขาก็จงอยาไดนั่งจนกวา(คนตาย)เขาจะถูกฝง” บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ 
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ทานอุมมุ อะฏียะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา  

ِّ  نْ �َ  انَ صْ هِ نص  َ وَ  زِ ائِ نَ الَ  اِع بَ ا  ]الخاري حخرجه[ .انَ صْ غَ عَ   ْ زِ عْ �َ  مْ ة
“พวกเรา(ผูหญิง)ถูกหามมิใหตามไปสงคนตาย ทานไมไดกําชับ

แกพวกเรา” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

อธิบาย 

การเดินไปสงคนตายจนถึงฝงเสร็จเปนเรื่องท่ีทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม สนับสนุนใหผูชายทํา 

ไมใชผูหญิง และทานไดบอกวาผูที่ตามไปสงคนตายเขาจะได

รางวัลที่ใหญโตเทาภูเขาลูกมหึมา และทานไดชี้แนะถึงผูที่ตาม

ไปสงคนตายไมใหนั่งจนกวาจะฝงเสร็จ 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  การตามไปสงคนตายถือเปนสุนนะฮฺประการหนึ่ง 

  ความมหาศาลของผลบุญของผูทําตามเรื่องดังกลาว 

  เปนสุนนะฮฺสําหรับผูตามไปสงคนตายไมใหเขาน่ัง

จนกวาจะฝงเสร็จ 

หามผูหญิงเดินตามไปสงคนตาย 


