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ด้วยพระนำมของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตำ ปรำนียิ่งเสมอ 
 

ค ำสั่งให้รีบเร่งจัดกำรศพ 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ขอความสุข
ความจ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

نَاَزةِ  » ِ
ُِعوا بِاجلر رسر

َ
ُموَنَها، فَإِنر تَُك َصاأ ٌ ُتَقدِّ ، َوإِنر يَُك ِسَوى َذلَِك فَََشٌّ ِِلًَة فََخرير

  [ 499ومسلم برقم  3131رواه ابلخاري برقم ] « تََضُعونَُه َعنر ِرقَابُِكمر 

“พวกท่านจงรีบเร่งจัดการและน าศพไปฝังเถิด เพราะถ้าผู้ตาย
เป็นผู้ ที่ ประกอบคุณงามความดี  เขาจะได้มี โอกาสรับ
ผลตอบแทนที่ดี แต่ถ้ามิได้เป็นเช่นนั้น พวกท่านก็จะได้วาง
ความชั่วร้ายลงจากบ่าของพวกท่านเสียที” (บันทึกโดย อัลบุคอ
รีย ์หะดีษเลขที่ 1315 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 944) 
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ในหะดีษบทนี้ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
ส่งเสริมให้รีบเร่งจัดการและฝังศพ ทั้งนี้ เพราะผู้ที่เสียชีวิตนั้น มี
ทั้งคนดีมีอีหม่าน และคนไม่ดี ซึ่งหากเขาเป็นคนดี การที่เรา
ล่าช้าในการจัดการศพ ก็จะท าให้เขากลับไปหาความโปรด
ปรานที่อัลลอฮฺได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่เขาในหลุมศพได้ล่าช้า 
เพราะเขานั้นได้ย้ายถิ่นพ านักจากโลกดุนยา ไปสู่สถานที่ซึ่ง
ประเสริฐและดียิ่งกว่า และก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลง จะมีการแจ้ง
ข่าวดีแก่เขา โดยวิญญาณของเขาจะได้รับแจ้งว่า 

بَانَ  » ِ َغضر َاٍن َورَبٍّ َغرير ٍح َوَرْير رَِشِي بََرور ب
َ
 « أ

“พึงทราบเถิดว่าเจ้าก าลังจะได้พักผ่อน และได้รับความสุขความ
ส าราญ ทั้งยังจะได้พบกับพระผู้อภิบาลซึ่งไม่ทรงกริ้วโกรธเจ้า” 

อัลลอฮฺ ตรัสว่า 

ا   ﴿ مَّ
َ
بِيَ  ِمنَ  ََكنَ  إِن فَأ ا   ٨٩ نَعِيم   وََجنَُّت  َوَرۡيَحان   فََرۡوح   ٨٨ ٱلُۡمَقرَّ مَّ

َ
 ِمنۡ  ََكنَ  إِن َوأ

ۡصَحَٰبِ 
َ
ۡصَحَٰبِ  ِمنۡ  لََّك  فََسَلَٰم   ٩٠ ٱۡۡلَِميِ  أ

َ
 [  43  -٨٨: الواقعة] ﴾ ٩١ ٱۡۡلَِميِ  أ

“ส าหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ดังนั้น 
ความอิ่มเอิบสดชื่น และสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา 
และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)
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ดังนั้น ความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่ม
ทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)”(อัลวากิอะฮฺ: 88-91) 

แต่ในทางกลับกัน หากผู้เสียชีวิตเป็นคนไม่ดี ก็ต้อง
รีบเร่งเช่นเดียวกัน เพื่อที่มุสลิมจะได้วางความชั่วร้ายลงจากบ่า
และความรับผิดชอบของตน ซึ่งผู้ตายที่เป็นคนไม่ดีนี้ ก่อนที่เขา
จะเสียชีวิตลงก็จะได้รับการแจ้งข่าวร้ายว่า เขาจะต้องเผชิญกับ
ความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺ และจะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัส 
ดังปรากฏในหะดีษที่ว่า 

َِبيثَةُ   »  ُس اْلر تَُها اَلَّفر َيَّ
َ
ُرِِج ِإَل  ِث ير بِ اْلَ  دِ سَ يف اجلَ  أ ٍٍ ِمنَ اخر  «وََغَضٍب  اّلَلِ   َسَخ

  [ ٨674اِلاكم برقم رواه ]

“โอ้จิตใจสกปรกที่อยู่ในร่างกายอันสกปรกเอ๋ย จงออกไปสู่ความ
โกรธกริ้วของอัลลอฮฺเถิด” (บันทึกโดย อัลหากิม หะดีษเลขที่ 
8769) 

บทเรียนจำกหะดีษบทนี้ 

หนึ่ง ควรรีบเร่งจัดเตรียมศพอย่างไม่รอช้า ส่วนการที่
บางคนเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่ห่างไกล หรือฝังศพล่าช้าไป
หลายวันนั้น  ล้วน เป็นสิ่ งที่ ขัดกับแบบฉบับของท่านนบี 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยังเป็นการไม่ให้เกียรติศพ แต่
หากล่าช้าเพียงเล็กน้อยให้ผู้คนได้รวมตัวกัน เพื่อที่จะละหมาด
ให้แก่ผู้ตาย หรือมีเหตุอื่น ๆ อันเป็นที่ยอมรับได้ ก็ถือว่าไม่เป็นไร 

สอง ผู้ตายที่เป็นคนที่ดีนั้น เขาจะได้ย้ายถิ่นพ านักไป
ยังสถานที่อันประเสริฐและดียิ่งกว่าถิ่นพ านักของเขาในโลกดุน
ยา และไปอยู่กับครอบครัวที่ดียิ่งกว่า อบูเกาะตาดะฮฺ บิน ร็อบ
อีย์ อัลอันศอรีย์ เล่าว่า มีศพหนึ่งถูกหามผ่านท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ท่านจึงกล่าวว่า 

ََتَاٌح ِمنرهُ مُ  » يٌح َوُمسر ََتِ ََتَاُح ِمنرُه؟: قَالُوا  « !سر رُمسر يُح َوال ََتِ رُمسر  يَا رَُسوَل اّلَلِ َما ال

يَا وَ   » :  َقاَل  نر يُح ِمنر َنَصِب ادلُّ ََتِ ِمُن يَسر رُمؤر ِة اّلَلِ الرَعبرُد ال َ َذاَها ِإَل َرْحر
َ
، َوالرَعبرُد أ

ِاَلُد َوالَشَجُر َوادَلَوابُّ الرَفاِجُر 
يُح ِمنرُه الرِعبَاُد َوابلر ََتِ رواه ابلخاري برقم ]   «   يَسر

  [ 419ومسلم برقم  7136

“คนที่ได้พักผ่อน และคนที่ผู้อื่นได้พักจากเขา” บรรดาเศาะ
หาบะฮฺถามว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ คนที่ได้พักผ่อนและคนที่
ผู้อื่นได้พักจากเขานั้นหมายถึงอะไรหรือ?” ท่านตอบว่า “บ่าวผู้
ศรัทธาเมื่อตายไปก็จะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยและ
ความทุกข์ยากในโลกดุนยา แล้วกลับไปสู่ความเมตตา
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ของอัลลอฮฺ ส่วนบ่าวผู้ชั่วช้าสามานย์เมื่อตายไป ผู้คนทั้งหลาย 
ประเทศชาติบ้านเมือง ต้นหมากรากไม้ หรือแม้กระทั่งสัตว์
เดรัจฉาน ต่างก็จะได้ผ่อนคลายสบายตัว” (บันทึกโดย อัลบุคอ
รีย ์หะดีษเลขที่ 6512 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 950) 

อบูสะอีด อัลคุดรีย์ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า 

نَاَزةُ  وُِضَعِت  إَِذا » ِ
تََملََها اجلر نَاقِِهمر  ََعَ  الرَِّجاُل  َواحر عر

َ
 :قَالَتر  َصاِِلَةً  ََكنَتر  فَإِنر  ،أ

ُموِن  َ  ََكنَتر  َوإِنر  ،قَدِّ ِلَها قَالَتر  َصاِِلَةٍ  َغرير هر
َ
يرنَ  َويرلََها يَا :أل

َ
َهبُونَ  أ َمعُ  !؟بَِها يَذر  يَسر

َتَها ءٍ  ُكُّ  َصور رَسانَ  إِلَ  ََشر رَسانَ  َولَور  ،اإِلن َ  َسِمَع اإِلن رواه ابلخاري برقم ] « َصِعَق ل
3137 ]  

 “เมื่อศพถูกวางลง  และบรรดาชายฉกรรจ์ได้หามศพนั้นบนไหล่
ของพวกเขา หากศพนั้นเป็นศพของคนดีก็จะพูดว่า  พวกท่านรีบ
น าฉันไปเถิด แต่หากเป็นศพของคนไม่ดี  ก็จะกล่าวแก่ครอบครัว
ของเขาว่า  ความพินาศได้เกิดขึ้นแล้ว  พวกท่านจะน าศพนั่นไป
ไหนกัน?  ทั้งนี้ สรรพสิ่งทั้งหลายจะได้ยินเสียงดังกล่าว ยกเว้น
มนุษย์ ซึ่งหากมนุษย์ได้ยิน ก็คงจะหวาดกลัวจนสลบหมดสติไป
อย่างแน่นอน ” ) บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 1316) 
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สำม ผู้ตายที่เป็นคนไม่ดีนั้น จะถูกย้ายที่พ านักจากโลก
ดุนยาอันเต็มไปด้วยความสุขส าราญและความหลงระเริง ไปสู่การ
ลงโทษอันสุดแสนสาหัส โดยหลุมศพของเขาจะบีบรัดร่างเขาจน
กระดูกแทบแตกกระจุย จากนั้นประตูนรกก็จะเปิดรับเขา ดัง
ปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺมากมาย ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกล่าวว่า 
“ความพินาศได้เกิดขึ้นแล้ว พวกท่านจะน าศพนั่นไปไหนกัน?” 

สี่ การที่มนุษย์เราไม่ได้ยินเสียงการลงโทษในหลุมศพนั้น 
ถือเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺต่อบ่าวของพระองค์อย่างยิ่ง 
เพราะหากได้ยินเสียงดังกล่าว เราคงไม่สามารถจะมีชีวิตอย่าง
ปกติสุขได้ อบูสะอีด อัลคุดรียฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า 

َمَة تُبر  »
ُ َعورُت  ،تَََل يِف ُقبُورَِهاإَِن َهِذهِ األر نر َل تََداَفنُوا دَلَ

َ
َل أ ِمَعُكمر  فَلَور نر يُسر

َ
اّلَلَ أ

َمُع ِمنرهُ  سر
َ
ي أ ِ اََّلِ   [ 6٨76رواه  مسلم برقم ] « ِمنر َعَذاِب الرَقْبر

“ประชาชาติของฉันจะถูกทดสอบในหลุมศพของพวกเขา ถ้าไม่ใช่
เพราะเกรงว่าพวกท่านจะไม่กล้าฝังศพอีกต่อไป ฉันจะขอดุอาอ์
ให้อัลลอฮฺทรงให้พวกท่านได้ยินเสียงการลงโทษในหลุมศพ ดังเช่น
ที่ฉันได้ยิน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2867) 


