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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทที่ 137 
สวนหน่ึงจากชีวประวัติของอบู บักรฺ อัศ -ศิดดีก 

  
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูอภิบาลแหงสากลโลก  ขอความ
จําเริญความสันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน ฉันขอปฏิญาณวา ไม
มีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีภาคีใดๆ สําหรับ
พระองค และมุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 
 นี่คือสวนหน่ึงจากชีวประวัติของของบุคคลสําคัญทานหนึ่งจาก
บรรดาบุคคลสํา คัญแหงประชาชาตินี้     เปนหนึ่ งในวีรบุ รุษของ
ประชาชาติอิสลาม เปนมิตรสหายของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเราจะไดรับบทเรียนและขอคิดเตือนใจที่ดีมากมายจาก
ชีวประวัติของทาน 
 เศาะหาบะฮฺทานนี้ คือ ทานอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเขา
รวมรบในทุกสงครามกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งใน
สงครามบะดัรฺ สงครามอุฮุด สงครามค็อนดัก หรือสงครามอื่นๆ ทานไม
เคยหางหายจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเลย แมยามท่ีอยู
ในมาตุภูมิหรือในยามเดินทาง ทานอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดถือ
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กําเนิดหลังจากปชาง 2 ป 6 เดือน ทานเคยเปนอิหมามนําละหมาดใน
ชวงเวลาท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปวยกอนที่ทานจะ
ส้ินใจ ทานอบู บักรฺยังเปนบุคคลท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
รักเปนอยางมาก และไดแตงงานกับลูกสาวของทาน (นั่นคือทานหญิง
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) ทานเปนชายคนแรกท่ีเขารับอิสลาม เปน
หนึ่งในสิบของผูที่ไดรับขาวดีวาจะไดเขาสวรรค เปนบุคคลที่ประเสริฐ
และสูงสงย่ิงในประชาชาตินี้ ถัดจากทาน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทานเปนเพื่อนรวมทางกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ในขณะท่ีหลบซอนตัวในถํ้า เพื่อใหพนจากการทํารายของพวกกุฟฟารฺผู
ปฏิเสธศรัทธา ในกุรอานไดบอกถึงเร่ืองนี้ไววา 

﴿ َّ ِ وهُ  إ هُ  َفَقدۡ  تَنُصُ ُ  نََصَ َّ ۡخرََجهُ  إِذۡ  ٱ
َ
ِينَ  أ ْ  ٱلَّ  ٱثۡنَۡيِ  ثَاِنَ  َكَفُروا

 )٤٠:  احكوبة(﴾ ٱۡلَغارِ  ِف  ُهَما إِذۡ 
ความวา “ถาหากพวกเจาไมชวยเขา (หมายถึงชวยทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แทจริงอัลลอฮฺ ก็ไดทรงชวยเขา
มาแลว ขณะที่บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดขับไลเขาออกไป โดยที่
เขาเปนคนที่สองในสองคน ขณะที่ทั้งสอง(คือทานนบีและอบู 
บักรฺ) อยูในถํ้า” (อัต-เตาบะฮฺ 40)  
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 ทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ไดกลาวถึงทานอบู บักรฺวา “หากวา
นําอีหมาน(ความศรัทธา)ของทานอบู บักรฺ มาเทียบกับอีหมานของผูคน
ทั้งประชาชาตินี้ แนนอนวา อีหมานของอบู บักรฺนั้นยอมหนักกวา”  

ทานอบู บักรฺ ไดรับการขนานนามวา อัศ-ศิดดีก คือ ผูสัจจริง 
ชื่อเต็มของทานคือ อับดุลลอฮฺ บิน อบู กุหาฟะฮฺ อุษมาน บิน อามิรฺ บิน 
อัมรฺ อัล-กุเราะชียฺ มุสลิมทุกคนตางพรอมใจกันเรียกขานทานวา อัศ-ศิ
ดดีก เนื่องจากทานเปนบุคคลแรกท่ีเช่ือในทานนบีมุหัมมัดวาเปนศาสน
ทูตของอัลลอฮฺโดยทันทีอยางไมมีขอสงสัย  

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดบรรยายลักษณะของทานอบู 
บักรฺไววา “ทานพอของฉันเปนคนผิวขาว รูปรางผอม มีไรจอนขึ้นบางๆ 
หลังโคงเล็กนอย และมีขอบตาลึก” 
 มีรายงานหะดีษที่ยืนยันถึงความความประเสริฐและความมี
เกียรติของทานอบู บักรฺวา ทานน้ันเปนผูที่มีความประเสริฐที่สุดใน
ประชาชาตินี้ถัดจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวกับนางอาอิชะฮฺ
ในขณะท่ีทานปวยใกลจะส้ินชีวิต วา 

بَا ىِل  اْدىِع «
َ
َخاكِ  أبَاكِ  بَْكٍر، أ

َ
َّ  َوأ ْكُتَب  َح

َ
ِّ  ِكتَابًا، أ إِ

َخاُف  فَ
َ
نْ  أ

َ
 أ

  قَائٌِل  َوَيُقوَل  ُمتََمنٍّ  َفتََمىنَّ 
َ
، نَاأ َ ْو

َ
ىَب  أ

ْ
ُ  َوَيأ بَا إِالَّ  َوالُْمْؤِمنُونَ  ابَّ

َ
 أ

 )٢٣٨٧ رقم مسلم رواه( »بَْكرٍ 
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“จงเรียกอบู บักรฺ พอของเจา และเรียกพ่ีชายของเจาใหมาหาฉัน 
ฉันจะเขียนขอความส่ังเสียบางอยาง เพราะแทจริง ฉันกลัววาจะมี
ผูที่ปรารถนาจะเปนผูนําและกลาววา ฉันนี่แหละที่เหมาะสมจะ
เปนผูนําที่สุด แทจริงอัลลอฮฺและผูศรัทธาจะไมยอมรับ(วาคูควรที่
จะเปนผูนํา) นอกจากทานอบู บักรฺ (ที่อัลลอฮฺและผูศรัทธาเห็น
ดวย)”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2387) 
  

บรรดานักวิชาการไดกลาวถึงหะดีษนี้วา หะดีษนี้ยืนยันถึงความ
ประเสริฐของอบู บักรฺ ทานเปนสหายที่ดีที่สุด เปนผูที่เหมาะสมท่ีสุดกับ
ตําแหนงผูปกครอง(เคาะลีฟะฮฺ) และเปนบุคคลแรกสุดที่ควรไดรับ
ตําแหนงผูนําของบรรดาผูศรัทธา 
 และอีกตัวบท คือหะดีษจากอบู สะอีด อัล-คุดรียฺ วา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َمنَّ  ِإنَّ «
َ
َّ  اجَّاِس  أ ِ  ىِف  بَلَ ِ بُو وَُصْحبَِتهِ  َما

َ
 ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  بَْكٍر، أ

َْذُت  َخِليالً  بَا َالختَّ
َ
ةُ  َولَِكنْ  َخِليًال، بَْكرٍ  أ ُخوَّ

ُ
 ُيبَْقنَيَّ  الَ  اإلِْسَالِم، أ

ىِب  َخوَْخةَ  إِالَّ  َخوَْخةٌ  الَْمْسِجدِ  ىِف 
َ
:  برقم اكخاري رواه( »بَْكرٍ  أ

  )٢٣٨٢:  برقم ومسلم ،٣٩٠٤
“แทจริงบุคคลที่ดีเลิศสําหรับฉัน ทุมเททรัพยสินทั้งหมดเพ่ือ
แนวทางของฉัน และคอยอยูเคียงขางชวยเหลือฉันเสมอก็คือ อบู 
บักรฺ และหากวาฉันจะเลือกใครเปนมิตรแทที่ฉันผูกขาดกับเขา 
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ฉันก็จะขอเลือกอบู บักรฺ แตทวา ความเปนพ่ีนองรวมศาสนานั่น
แนนแฟนประเสริฐกวา อยาปลอยใหมีประตูจากบานใดเช่ือมถึง
มัสยิด ยกเวนประตูจากบานของอบู บักรฺเทานั้น” (รายงานโดยอัล-
บุคอรียฺ หมายเลข 3904 และ มุสลิม 2382) 
 
 อีกหะดีษหนึ่ง จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َحدٍ  َما«
َ
بَا َخَال  َما اَكَفيْنَاُه، َوقَدْ  إِالَّ  يَدٌ  ِعنَْدنَا ِأل

َ
إِنَّ  بَْكٍر، أ

ُ  فَ َ 
ُ  يَُكاِفيهِ  يًَدا ِعنَْدنَا َحدٍ  َماُل  َغَفَعيِن  َوَما الِْقيَاَمِة، يَْومَ  بَِها ابَّ

َ
 َقطُّ  أ

ِ  َماُل  َغَفَعيِن  َما
َ
َْذُت  َخِليًال  ِخًذاُمتَّ  ُكنُْت  َولَوْ  بَْكٍر، أ بَا َالختَّ

َ
 أ

َال  َخِليًال، بَْكرٍ 
َ
ِ  َخِليُل  َصاِحبَُكمْ  َوإِنَّ  أ  برقم الرتمذي رواه( »ابَّ

 برقم الرتمذي سنن صحيح وضعيف يف األكا وصححه ،٣٦٦١
٣٦٦١(  

“ไมมีใครในหมูพวกเราที่มีบุญคุณแกเรา นอกเสียจากวาเราได
ทดแทนบุญคุณนั้นแลว ยกเวนอบู บักรฺ เทานั้น แทจริงแลว เขา
คือผูที่มีบุญคุณแกเรา ซึ่งอัลลอฮฺจะตอบแทนรางวัลแหงความดีให
เขาในวันกิยามะฮฺ และไมมีทรัพยสินของผูใดที่เปนประโยชนกับ
ฉันมากเทากับทรัพยสินของอบู บักรฺ หากวาจะใหฉันเลือกใคร
เปนมิตรแทฉันก็จะขอเลือกอบู บักรฺ เปนมิตรแทผูกขาดสําหรับ
ฉัน พึงทราบเถิดวา สหายของพวกทานคนนี้(คือตัวทานนบีเอง)คือ



8 
 

มิตรแทของอัลลอฮฺ(เคาะลีลุลลอฮฺ)” (รายงานโดย อัต-อัต-ติรมิซียฺ 
หมายเลข 3661) 

 
 ทานอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดบริจาคทรัพยสินหลังจากรับ
อิสลามเปนจํานวนถึง 40,000 ดิรฮัม และไดไถตัวทาสท่ีเปนมุสลิมใหเปน
อิสระจํานวนมาก 
 หะดีษ จากอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา  

َمَرنَا
َ
ِ  رَُسوُل  أ ُ  َصىلَّ  ابَّ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
َق، أ  َذلَِك  َفَواَفَق  َغتََصدَّ

َْومَ :  َفُقلُْت  َماًال، ِعنِْدي ْ ْسِبُق  ا
َ
بَا أ

َ
:  قَاَل  يَْوًما، َسبَْقتُهُ  إِنْ  بَْكرٍ  أ

ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  َمايِل، بِِنْصِف  فَِجئُْت  ُ  َصىلَّ  ابَّ  َما« وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
ْنَقيَْت 

َ
ْهِلَك؟ أ

َ
َ  .ِمثْلَهُ :  قُلُْت  »ِأل

َ
بُو َوأ

َ
َفَقاَل  ِعنَْدُه، َما بُِكلِّ  بَْكرٍ  أ

بَا يَا« :
َ
ْنَقيَْت  َما بَْكرٍ  أ

َ
هْ  أ

َ
ْنَقيُْت  :قَاَل  ،»ِلَك؟ِأل

َ
َ  لَُهمْ  أ ُ  ابَّ َ  .َورَُسو

ِ :  قُلُْت  ْسِبُقهُ  َال  َوابَّ
َ
ءٍ  إِىَل  أ ْ بًَدا َ

َ
، ٣٦٧٥رواه الرتمذي برقم . (أ

وقال هذا حديث حسن صحيح، وحسنه األكا يف صحيح 
  )٣٦٧٥وضعيف سنن الرتمذي برقم 

ทานเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใชใหพวกเรา
บริจาคทรัพยสิน และเผอิญวาชวงนั้นฉันมีทรัพยสินอยูพอดี ฉัน
ไดกลาวกับตัวเองวา วันนี้แหละที่ฉันจะชนะอบู บักรฺ และฉันก็ได
บริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพยที่มีอยู ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม ไดถามวา “เจามีอะไรเหลือใหครอบครัวหรือเปลา?” ฉัน
ตอบวา “มีเหลือเทากับจํานวนที่บริจาคไป (เหลืออยูครึ่งหนึ่ง)” 
และแลวอบู บักรฺก็มาพรอมกับทรัพยสินทั้งหมดที่เขามีอยู ทาน
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถามอบู บักรฺวา “โออบู 
บักรฺ เจามีอะไรเหลือใหครอบครัวบาง?” ทานอบู บักรฺตอบวา “ฉัน
เหลืออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคไวใหครอบครัว” อุมัรจึง
กลาววา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ฉันจะไมแขงขันเอาชนะกับอบู 
บักรฺไมวาในเรื่องใดอีกตอไป” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ หมายเลข 
3675) 

 
 อีกหะดีษหนึ่งจากอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทาน
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ْهَل  ِإنَّ «
َ
رََجاِت  أ َّ اِلعَ  اجَّْجمَ  تََرْونَ  َكَما حَتْتَُهمْ  َمنْ  لرََيَاُهمْ  الُْعىَل  ا  الطَّ

فُِق  يِف 
ُ
َماِء، أ بَا َوإِنَّ  السَّ

َ
ْغَعَما ِمنُْهمْ  َوُقَمرَ  بَْكرٍ  أ

َ
رواه الرتمذي ( »َوأ

وضعيف سنن الرتمذي  ، وصححه األكا يف صحيح٣٦٥٨برقم 
  )٣٦٥٨برقم 

“แทจริงบรรดาผูที่มีเกียรติสูงสงในสวรรคนั้น ผูคนระดับลางจะ
มองเห็นพวกเขาเสมือนกับสภาพที่พวกทานมองดูดวงดาวบน
ทองฟา และแทจริงอบู บักรฺและอุมัร ก็อยูในจํานวนคนที่สูงสง
เหลานั้น เขาทั้งสองเปนผูที่เหนือกวาพิเศษกวาคนเหลานั้นอีก
ดวย” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ) 
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อีกหะดีษหนึ่ง จากอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงอบู บักรฺและอุมัรวา 

ْهلِ  ُكُهولِ  َسيَِّدا َهَذانِ «
َ
ِلنيَ  ِمنْ  اجْلَنَّةِ  أ وَّ

َ
 اجَِّبيِّنيَ  إِالَّ  َواْآلِخِريَن، اْأل

، وصححه األكا يف ٣٦٦٤رواه الرتمذي برقم ( »َوالُْمرَْسِلنيَ 
  )٣٦٦٥صحيح وضعيف سنن الرتمذي برقم 

 “สองคนนี้ คือ  ผูนําบรรดาชายฉกรรจแหงชาวสวรรคจาก
ประชาชาติยุคแรกและยุคสุดทาย ยกเวนบรรดานบีและเราะสูล(ที่
อยูสูงกวาระดับของทั้งสอง)” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซียฺ หมายเลข 
3664) 
 
 ทานอบู บักรฺ ไดรับหนาที่เปนผูนําหลังจากการเสียชีวิตของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยปกครองเปนระยะเวลา 2 ป 7 
เดือน และเม่ือเกิดเหตุการณที่ชาวอาหรับหันเหออกจากศาสนาอิสลาม 
และเกิดสภาวะการกลับกลอกระสํ่าระสาย ชาวอันศอรฺบางสวนก็เอน
เอียงไมเขาขาง ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดอธิบายวา 
“หากแมวาภาระที่พอของฉันแบกรับอยูนั้นถูกนําไปวางไวบน
เทือกเขาอันสูงตระหงาน เเนนอนมันตองทําใหภูเขาเหลานั้น
พังทลายลง” และทานอบู บักรฺ เองก็ไดกลาวคําประกาศที่เล่ืองลือของ
ทานไววา 
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قَاتِلَنَّ واهللاِ «
ُ
َق  َمنْ  ، َأل َالةِ  َننْيَ  فَرَّ اَكِة، الصَّ اَكةَ  فَإِنَّ  َوالزَّ  الَْماِل، َحقُّ  الزَّ

 ِ ِ  رَُسولِ  إِىَل  يُؤَدُّونَهُ  اَكنُوا ِعَقاًال  َمنَُعوىِي  لَوْ  َوابَّ ُ  َصىلَّ  ابَّ  َعلَيْهِ  ابَّ
، ومسلم ٧٢٨٤ري برقم رواه اكخا(» َمنِْعهِ  بَلَ  لََقاتَلْتُُهمْ  وََسلََّم،
 )١٣٣برقم 

“ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ แนนอนวา ฉันจะตอสูกับกลุมชนที่
แบงแยกระหวางการละหมาดและการจายซะกาต(ทานบังคับ) 
แทจริงการจายซะกาตนั้นเปนสิทธิโดยชอบธรรมของทรัพยสิน 
ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ หากพวกเขาปฏิเสธการจายซะกาตกับฉัน 
ดังที่เคยจายซะกาตตามคําส่ังของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มากอนหนา ถึงเเมมันจะเปนแคของท่ีเล็กนอย
เทากับเชือกผูกสัตวก็ตามที แนนอน ฉันก็จะขอประกาศตอกรกับ
พวกเขาดวยเหตุที่พวกเขาปฏิเสธจะไมจายมัน” 

 
  บรรดานักวิชาการไดกลาววา พระองคอัลลอฮฺทรงรักษาศาสนา
อิสลามไวดวยกับสองทานนี้ คือ ทานอบู บักรฺ ในสงครามกับผูหันเหออก
จากศาสนา(ริดดะฮฺ) และทานอะหมัด บิน หันบัล ในการเผชิญหนากับ
ความวุนวายท่ีกอขึ้นโดยพวกญะฮฺมียะฮฺ 
 ในสมัยทานอบู บักรฺ ไดมีการรวบรวมอัลกุรอานขึ้น ทานอะลี 
บิน อะบี ฏอลิบไดกลาววา “บุคคลผูที่ได รับผลบุญอันย่ิงใหญจาก
คัมภีรอัลกุรอาน ก็คือ ทานอบู บักรฺ” 
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 อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาถึงวาระสุดทายของชีวิต
ของทานอบู บักรฺวา “เร่ิมแรกของการปวยของทานอบู บักรฺนั้น ทานได
อาบนํ้าไดวันจันทร  ที่ 23  เดือนุมาดัลอาคิเราะฮฺ และวันนั้นเปนวันที่
อากาศเย็น ตอมาทานไดปวย มีไขอยู 15 วัน และไมไดออกไปละหมาด  
บรรดามิตรสหายไดมาเย่ียมทาน และถามวา “ใหพวกเราตามหมอมาดู
อาการทานไหม?” ทานอบู บักรฺตอบวา “เขาไดดูอาการแลว” มิตรสหาย
ของทานถามกลับวา “แลวหมอวาอยางไรบาง?” ทานอบู บักรฺตอบวา 
“ฉันจะทําอยางที่ฉันตองการ”  

อาอิชะฮฺ ไดกลาววา เม่ือพอของฉันตองทนทรมานจากอาการ
ปวยมากขึ้น ฉันก็ไดกลาวบทกวีนี้  

  لعمرك ما يغين الرثاء عن الف     
  إذا حرشجت يوما وضاق بها الصدر
ขอสาบานวา ความร่ํารวยทรัพยสินเงินทองหาไดยังประโยชนไม
เมื่อวันที่ลมหายใจเฮือกสุดทายมาถึง และหนาอกไดจุกแนนจะ
ส้ินลม 
 ทานอบู บักรฺไดยินดังนั้นก็เปดหนาขึ้นมา และกลาวแกอาอิชะฮฺ
วา หาใชเชนนั้น โอบุตรสาวของฉัน แตจงกลาวเถิดวา  

: ق (﴾ ١٩ َتِيدُ  ِمۡنهُ  ُكنَت  َما َذٰلَِك  بِٱۡلَقِّۖ  ٱلَۡمۡوتِ  َسۡكَرةُ  وََجآَءۡت ﴿
١٩(  
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“และความทุกขยากแหงความตายจะมาถึงดวยความสัจจริง
แนนอน และนั่นคือส่ิงที่เจาเคยคิดหลีกหนีจากมัน” (กอฟ 19) 
 

ทานอบู บักรฺไดกลาวตอวา “จงมองที่ผาสองช้ินที่ฉันใสอยูนี่เถิด 
พวกเจาจงทําความสะอาดมัน และหอศพของฉันดวยผาสองผืนนี้ แทจริง
แลวผูที่ยังมีชีวิตอยูตองการผาผืนใหมมากกวาผูที่เสียชีวิต” ทานยังไดส่ัง
เสียใหฝงศพของทานใกลกับหลุมศพของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม และเม่ือทานอบู บักรฺไดเสียชีวิตลง ศพของทานก็ถูกฝงโดย
ศีรษะของทานอบู บักรฺวางอยูบริเวณไหลของทานเราะสูล และกําแพง
หลุมศพของทานก็อยูติดกันกับหลุมศพของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  
 ขอพระองคอัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานอบู บักรฺ ขอใหทานได
กับการตอบแทนท่ีดีจากส่ิงที่ทานไดทําเพื่ออิสลามและมุสลิมทั้งหลาย 
ขอใหพวกเขาไดรวมอยูกับทานอบู บักรฺในสถานที่อันทรงเกียรติ พรอม
กับบรรดานบี บรรดาผูดํารงซ่ึงความสัจ บรรดาผูเสียสละพลีชีพ และ
บรรดาคนดีทั้งหลาย 
 

واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم بل 
  .نبينا حممد وبل آ وصحبه أمجعني

 


