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คาํนิยม 

 

สัจธรรมจากอัลกุรอานระบุว่า โลกคือสนามทดสอบชีวิต บททดสอบท่ีเรา
แต่ละคนพานพบก็แตกต่างกันไปตามแต่อัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประสงค์ แต่
บททดสอบอย่างหนึ่งท่ีมักต้องพบเจอกันถ้วนท่ัวก็คือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย 

ในสังคมท่ีผู้คนยื้อแย่งกันสะสมเงินทองจนแทบไม่ลืมหูลืมตา แข่งขันกัน
แสวงหาอํานาจอิทธิพลจนสามารถทําลายล้างกันได้ทุกวิถีทางเช่นทุกวันนี้ ความ
เจ็บป่วยย่อมเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่ต่อการก้าวไปสู่จุดหมายของคนเหล่านี้ พวกเขาจึง
พยายามหลีกห่างความเจ็บป่วยอย่างสุดความสามารถ มีสถานพยาบาลท่ีบริการ
ตรวจเช็คร่างกายเพ่ือท่ีจะปอ้งกันหรือเยียวยาโรคร้ายได้เสียแต่เนิ่น เๆกิดข้ึนดาษดื่น 

แต่น่าแปลกท่ียิ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญมากข้ึนเท่าใด คนเรากลับ
ยิ่งพบเจอโรคภัยใหม่ๆท่ีนํามาซึ่งความเจ็บปวดทุกข์ร้อนมากข้ึนเท่านั้น 

หรือนี่จะเป็นฮิกมะฮฺจากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า? 
พระองค์ผู้ทรงกําหนดให้ความตายเป็นสัจธรรมแห่งชีวิต สัจธรรมซึ่ง

บุคคลไม่ควรหลงลืมแม้วินาทีหนึ่ง เพราะเบื้องหลังความตายคือชีวิตทุกชีวิตจะ
ดํารงอยู่อย่างอมตะ ต่างเพียงแต่ว่าชีวิตใดจะอมตะในทางใดบ้าง อมตะท่ามกลาง
ความหฤหรรษ์ และบ้างอมตะท่ามกลางความทุกข์เข็ญทรมาน ข้ึนอยู่กับผลงาน
การกระทําของแต่ละคนขณะใช้ชีวิตบนโลกใบนี ้

สัจธรรมเช่นนี้ควรหรือที่บุคคลจะปล่อยให้เลอะเลือนไปจากความรู้สึกนึกคิด? 
นั่นเป็นสัจธรรม ท่ีแม้จะยังคงทําหน้าท่ีของมันอย่างเท่ียงตรง แต่ในโลกท่ี

เราสัมผัสรู้เห็นกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ภาพผู้คนท่ีก้มหน้าก้มตาทํางานหาเงินอย่างมิ
รู้เหน็ดเหนื่อย คล้ายดังกับว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นอมตะ ไม่มีวันเสื่อมสูญ คล้ายกับว่า
ไม่เคยมีการตายให้เห็น กับภาพท่ีผู้คนเสพความสุข ความบันเทิงอย่างมิรู้อ่ิมรู้พอ 
คล้ายดังกับว่าชีวิตกําลังจะดับดิ้นไปในวันพรุ่งนี้แล้ว จึงต้องรีบหาความสุขใส่ตัว
มากท่ีสุด ด้วยว่าความตายในมโนทัศน์ของพวกเขาเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง 
ไม่มีชีวิตหลังความตาย มีแต่ร่างกายท่ีเปื่อยยุ่ยเป็นดิน ไม่มีการสอบสวนพิพากษา 
ไม่มีสวรรค์หรือนรก มีแต่สวรรค์ในอกนรกในใจบนโลกนี้เท่านั้น 
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ความเจ็บป่วยจึงทําหน้าท่ีของมันอย่างสมบูรณ์ ด้วยการส่งสัญญาณว่า
ชีวิตบนโลกนี้คือความไม่เท่ียง เป้นชีวิตท่ีผู้มีปัญญาท้ังหลายไม่อาจหาญคิดว่า
ตนเองจะลิขิตชะตากรรมของตนเองได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง ย่อมไม่มีใคร
กําหนดให้ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วย 

ความเจ็บป่วยคือสัญญาณบ่งชี้ว่า ชีวิตอยู่ภายใต้อํานาจกระทําการสูงสุด 
ซึ่งทุกชีวิตและสรรพสิ่งท้ังหลายไม่อาจต้านทานฝ่าฝืน คืออํานาจแห่งอัลลอฮฺเจ้าท่ี
ทรงบันดาลให้ใครก็ได้ เม่ือทรงประสงค์ เกิด เจ็บป่วย ล้มตาย คือพระองค์ผู้ทรง
บันดาลให้ใครก็ได้เม่ือทรงประสงค์หายทุเลาจากอาการเจ็บป่วยจนสามารถกลับมา
มีสุขภาพดีดังเดิมได้ เม่ือพระองค์ทรงประสงค์ 

นับเป็นความน่าชื่นชมท่ี ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้นําปรากฏการณ์
ทางสังคมท่ีเต็มไปด้วยคน้จ็บป่วยมาสะท้อนถึงสัจธรรมอิสลามในรูปเล่มหนังสือ ช่วย
ให้ผู้ป่วยท่ีมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺได้รู้ว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรขณะป่วยไข้ ความ
เจ็บป่วยไม่ควรบั่นทอนความศรัทธาในใจของผู้คน หากแต่ควรเป็นช่วงเวลาท่ีเราต้อง
นบนอบต่ออัลลอฮฺมากข้ึน ใช้เวลาในการวิงวอนขอต่อพระองค์มากข้ึน มาดว่าทรง
บันดาลให้หาย เราก็หายจากโรคอย่างผู้รู้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
และแม้นทรงบันดาลให้ชีวิตดับสิ้นลงในการเจ็บป่วย เราก็ย้อนกลับสู่พระองค์เยี่ยงผู้
ศรัทธาคนหนึ่ง ซึ่งจะได้รับอานิสงค์มหาศาลจากความอดทนท่ีผ่านมา 

ขณะท่ีความเจ็บป่วยทางกายสําหรับผู้ไร้ศรัทธาแล้ว เป็นเพียงภาพ
สะท้อนความเจ็บป่วยทางใจอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง 

ข้าพเจ้าของวิงวอนให้อัลลอฮฺทรงโปรดประทานผลตอบแทนอันประเสริฐแก่ 
ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ผู้เขียนหนังสือนี้ และขอให้ข้าพเจ้าเอง ตลอดจนผู้อ่าน
ทุกท่านเป็นผู้ศรัทธาม่ันต่ออัลลอฮฺ ท้ังในยามปกติและในยามป่วยไข้ด้วยเทอญ อามีน 

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) 
จุฬาราชมนตรี 

18 รอบีอฺ ซานีย์ 1433 
11 มีนาคม 2555 

www.islamhouse.com



yiu
.ac

.th

6 

 

คํานํา พิมพ์ครั้งที่ 2*  
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ด้วยพระนามของพระองค์อัลลอฮผฺู้ทรงกรณุาผู้ทรงปรานีเสมอ 
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เนื่องจากยังไม่มีหนังสือเก่ียวกับผู้ป่วยท่ีมีเนื้อหาตามคําสอนของ
พระองค์อัลลอฮฺและท่านเราะซูลของพระองค์@F เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับผู้ป่วย
และแพทย์ ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง ดังนั้น ด้วยฉันทานุมัติของพระองค์อัลลอฮฺ
และการอํานวยจากพระองค์ ทําให้ข้าพเจ้าเขียนหนังสือท่ีให้ชื่อว่า “คู่มือ
ผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม” เพ่ือให้รู้ถึงธาตุแท้ของการ
เจ็บป่วย คุณค่า และวิธีการบําบัด ด้วยหวังในเราะฮฺมัตของพระองค์อัลลอฮฺ 
พระเจ้าผู้เป็นท่ีสุดแห่งผู้ปรานีให้หนังสือเล่มนี้เป็นยารักษาตํารับหนึ่งจาก
พระองค์ พระองค์คือพระเจา้ผู้ทรงฟ้ืนผู้ป่วยซึ่งไม่มีการฟ้ืนป่วยเว้นแต่ด้วยการ
ฟ้ืนจากพระองค์ ตลอดจนเพ่ือได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าผู้ทรงประทาน
อภัย ผู้ทรงปรานียิ่ง และได้รับสรวงสวรรค์ท่ีสุขสบายตลอดไป อามีน 

                                                 
* พิมพ์คร้ังที่ 1 เนื่องในโอกาสวางศิลารากฐานโรงพยาบาลเชคญาสิม บินมุฮัมมัด บินษานียฺ ประเทศ
กาตาร์ ณ มะดีนะฮฺอัสสลาม ปตัตานีจายา เมื่อวันที่ 7/3/1433 ตรงกับวันที่ 30/1/2012 
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หนังสือเล่มนี้ อ้างอิงข้อมูลรายละเอียดจากอัลกุรอานและหะดีษตาม
คําอธิบายของบรรดาอุลามาอฺท่ีได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในมัซฮับชาฟิอีย์
เพ่ือเป็นเสบียงสําคัญสําหรับตัวข้าพเจ้าเอง ท่านพ่อฮัจญีอับดุรเราะหฺมาน (ขอ
พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานพลานามัยท่ีดีให้กับท่าน) และครอบครัวของ
ข้าพเจ้า เช่นเดียวกับพ่ีน้องมิตรสหายโดยเฉพาะเหล่าผู้ป่วยและครอบครัว 
บรรดาแพทย์ เภสัชกร ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกคน (ขอพระองค์
อัลลอฮฺทรงอํานวยความสะดวกให้กับพวกเขา) 

พึงทราบเถิดว่า โรคท่ีอันตรายท่ีสุดสําหรับผู้ป่วย คือ [โรคอ่อนแอ] 
และ [เกียจคร้าน] ยิ่งหากมี [โรคขาดความรู้] มาสมทบอันตรายก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน
เท่าทวีคูณ ท้ังหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะไม่ดีท่ีอิสลามปฏิเสธอย่าง
แข็งขันและจําเป็นต้องขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮฺให้หลีกพ้นจากสิ่ง
ต่างๆเหล่านั้น เพราะมีกฎอยู่ว่า ความเจ็บป่วยมักจะทําให้ร่างกายอ่อนแอ 
ร่างกายท่ีอ่อนแอมักจะทําให้สติปัญญาอ่อนล้า สติปัญญาท่ีอ่อนล้ามักทําให้อี
มานอ่อน อีมานท่ีอ่อนมักจะทําให้การอิบาดะฮฺเฉื่อยชา การอิบาดะฮฺท่ีเฉื่อย
ชามักจะกลายเป็นเหยื่อของชัยฏอน ชัยฏอนจะชักจูงเหยื่อของมันสู่ความ
ประมาท หลงลืม ชิริก ทรยศ และปฏิเสธพระองค์อัลลอฮฺ–ขอพระองค์อัลลอฮฺ
ทรงใหเ้ราได้ไกลพ้นจากสิ่งนี-้ นีคื่อหนึ่งในเหตุผลสําคัญท่ีทําให้เกิดหนังสือเล่ม
นี้ เพราะผู้ป่วยและโรคท่ีน่าวิตกของเขามีความต้องการเป็นอย่างยิ่งต่อหนังสือ
เฉพาะเรื่องเช่นนี ้

ข้าพเจ้าขอดุอาเสมอเ พ่ือให้พระองค์อัลลอฮฺทรงฟ้ืนไข้ผู้ป่วย 
โดยเฉพาะผู้ท่ีสามารถปฏิบัติตามหนังสือนี้ในยามเจ็บป่วย เผื่อว่าพวกเราจะได้
พบกันอีกครั้งในโลกแห่งความมีพลานามัยท่ีดีบนดุนยาเพ่ือสานต่อภารกิจการ
ภักดีตนต่อพระองค์อัลลอฮฺอย่างเต็มพลังและสืบสานหน้าท่ีรับใช้เผยแผ่
อิสลามในฐานะเป็นความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺแก่มนุษยชาติอย่างมี
ระบบในฐานะประชาชาติอันหนึ่งเดียว หรือไม่เช่นนั้น ก็ขอให้พวกเราได้พบ
กันในโลกแห่งการอภัยโทษ โลกแห่งความโปรดปรานและความร่มเย็นจาก
พระองค์อัลลอฮฺในสรวงสวรรค์ของพระองค์ อามีน 
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ขอขอบคุณบรรดามิตรสหายท่ีมีส่วนช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเรียบ
เรียงหนังสือ “คู่ มือผู้ ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม”เล่มนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอุษมาน อิดรีส ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนสิ่งดี
งามแก่พวกเขาท้ังหลายด้วยเทอญ 

ท้ายนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ ฯพณฯ เชคอับดุลอะซิซ บินอิสมาอีล 
พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีแห่งประเทศไทยและท่านอ่ืนๆในการสนับสนุนคํา
ดุอาและคํานิยมท่ีทรงคุณค่าต่อหนังสือเล่มนี้ และขอบคุณทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เผยแพร่หนังสือเล่มนี้ในภาษาต่างๆท่ีผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยเข้าใจ ขอ
พระองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนสิ่งดีงามด้วยเทอญ 

ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานศิริมงคลต่อหนังสือเล่มนี้และขอทรง
โปรดตอบรับกรรมดีของพวกเราทุกคนในการปฏิบัติตามคําสอนและเผยแพร่
หนังสือเล่มนี้แก่บ่าวของพระองค์ อามีน 

 
 �D�6 �. �� ���= �$ �C ��  ����E �F�* �� G" �#� �> ��!-��=�� �F�* �9& �F �C �� �D�6 �. �� ���= �$ �C ��  ����E �F�* �� G" �#� �> ��!-��=�� �F�* �9& �F �C �� �D�6 �. �� ���= �$ �C ��  ����E �F�* �� G" �#� �> ��!-��=�� �F�* �9& �F �C �� �D�6 �. �� ���= �$ �C ��  ����E �F�* �� G" �#� �> ��!-��=�� �F�* �9& �F �C �� , , , , �?-� �� �'� �$�= �. �?-� �� �'� �$�= �. �?-� �� �'� �$�= �. �?-� �� �'� �$�= �.    

 �' ���� �M�8 �) �* �V �W����& -� �� �' ���� �M�8 �) �* �V �W����& -� �� �' ���� �M�8 �) �* �V �W����& -� �� �' ���� �M�8 �) �* �V �W����& -� �� , , , , � �U� �X�����& -� �� �9 �"�#� �%& �� � �U�6 �.��� �X& �F�* YZ�3 �. �� � �U� �X�����& -� �� �9 �"�#� �%& �� � �U�6 �.��� �X& �F�* YZ�3 �. �� � �U� �X�����& -� �� �9 �"�#� �%& �� � �U�6 �.��� �X& �F�* YZ�3 �. �� � �U� �X�����& -� �� �9 �"�#� �%& �� � �U�6 �.��� �X& �F�* YZ�3 �. ��//// 
 

ดร.อิสมาอีล ลุฏฟี ปัตตานี 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัอิสลาม ยะลา 

12 เราะบีอุลเอาวัล 1433 
4 กุมภาพันธ์ 2012 
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 ������ �F �* �\�] ����� �)�] , G" �#� �> �[E �F�* �� G" �#� �> �F�* �H ����� �D �;�6��& , Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� , �D� �2& ������ ������ �F �* �\�] ����� �)�] , G" �#� �> �[E �F�* �� G" �#� �> �F�* �H ����� �D �;�6��& , Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� , �D� �2& ������ ������ �F �* �\�] ����� �)�] , G" �#� �> �[E �F�* �� G" �#� �> �F�* �H ����� �D �;�6��& , Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� , �D� �2& ������ ������ �F �* �\�] ����� �)�] , G" �#� �> �[E �F�* �� G" �#� �> �F�* �H ����� �D �;�6��& , Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� , �D� �2& ������ , �D� �2& , �D� �2& , �D� �2& , �D� �2&

 ���� �[E �F�* �� ���� �[E �F�* �� ���� �[E �F�* �� ���� �[E �F�* �� Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� �D� �2& �� Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� �D� �2& �� Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� �D� �2& �� Y"�� �̂  Y"�� �S �?���� �D� �2& ��/ 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺต่อทุกสภาวการณ์ท่ีพระองค์
ทรงกําหนด ไม่มีผู้ใดท่ีไม่เคยเจ็บป่วยในชีวิต แม้กระท่ังเหล่านบีและเราะซูลุลลอฮฺ
ต่างก็เจ็บป่วยกัน ซึ่งบางที การเจ็บป่วยของท่านเหล่านั้นอาจจะหนักกว่าคนท่ัวไป 
-ก็อดดะร็อลลอฮฺ วะมาชา ฟะอัล- (พระองค์อัลลอฮฺทรงกําหนดไว้แล้ว สิ่งใดท่ี
พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ย่อมกระทําเสมอ) ท้ังนี้ คงเป็นเพราะว่าการ
เจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺ และผู้ท่ีถูกทดสอบมาก
ท่ีสุดคือก็บรรดาเราะซลูุลลอฮฺ -อะลัยฮิมุศเศาะลาตุ วัสสลาม-   

วันหนึ่ง อิบนุมัสอูด -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ได้เข้าเยี่ยมท่านเราะซู
ลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ท่ีกําลังป่วยหนัก เม่ือไต่ถามอาการ
เจ็บป่วย ท่านได้ตอบว่า  

<<<< �D�̀ � ! �� �'�3 �a �� �?�*��8 �)�] �?�*��( -Q�� , �5 �a�( �D�̀ � ! �� �'�3 �a �� �?�*��8 �)�] �?�*��( -Q�� , �5 �a�( �D�̀ � ! �� �'�3 �a �� �?�*��8 �)�] �?�*��( -Q�� , �5 �a�( �D�̀ � ! �� �'�3 �a �� �?�*��8 �)�] �?�*��( -Q�� , �5 �a�(>>>>1        
ความว่า :“ใช่แล้ว ฉันเจ็บเหมือนกับพวกท่านสองคนเจ็บ” (หมายถึง

เจ็บสองเท่าของคนท่ัวไป) 
ด้วยเหตุนี้ จึงเปน็ท่ีชัดเจนว่า หนึ่งในหลักปฏิบัติท่ีมนุษย์ต้องกระทําก็

คือจะต้องทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับโรคไข้เจ็บป่วย จุดประสงค์ท่ี

www.islamhouse.com



yiu
.ac

.th

13 

 

เกิดการเจ็บป่วย ตลอดจนวิธีการเยียวยาตามหลักการของพระองค์อัลลอฮฺ
และคําสอนของท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของการอธิบายจาก
บรรดาอุลามาอฺท่ีเป็นท่ียอมรับ ดังต่อไปนี้ 
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(1) 
แกนแทของการเจ็บปวย จุดประสงค และคุณคา 

 
 

 

1.แกนแทของการเจ็บปวย  
การเจ็บป่วย คือ สภาวะและความรู้สึกเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน –ด้วยความ

ประสงค์จากพระองค์อัลลอฮฺ- จากความพิการหรือความสึกหรอทางด้าน
โครงสร้างทางร่างกายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก 

การเจ็บป่วยเป็นลิขิตจากพระองค์อัลลอฮฺท่ีต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอน
ตามกฎเกาะฎอและเกาะดัรฺจากพระองค์ ซึ่งหมายถึงว่า เวลา สถานท่ี 
ประเภท และขนาดของความเจ็บป่วยนั้นได้ถูกลิขิตไว้แล้วโดยพระองค์อัลลอฮฺ
ด้วยสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ีรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตาม -ก็อดดะร็อลลอฮฺ มา
ชาอะ ฟะอัล-  

พระองค์อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า :  
�{�}�|��{�z�y�x�w�v�}�|��{�z�y�x�w�v�}�|��{�z�y�x�w�v�}�|��{�z�y�x�w�vz2� �

ความว่า: “(โอ้ มุหัมมัด) จงกล่าว (แก่ประชาชาติของเจ้า) เถิดว่าพวก
เราจะไม่ประสบเว้นแต่สิ่งท่ีพระองค์อัลลอฮฺทรงลิขิตไว้แล้วสําหรับพวกเรา” 
(อัล-เตาบัต : 51)  
 
2-จุดประสงคของการเจ็บปวยและคุณคา 

ส่วนหนึ่งของประโยชน ์จุดประสงค์ และคุณค่าบางประการของการ
เจ็บป่วยมีดังนี ้

1. เพ่ือชําระล้างบาปและลบล้างความผิด 
2. ลดการกระทําท่ีเป็นการละเมิดบทบัญญัติของพระองค์อัลลอฮฺและ
เพ่ิมการกระทําความดี 
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3. ไดร้ับผลบุญจากการอดทนและการบําบัดรักษา 
4. ไดร้ับการยกฐานะและชีวิตท่ีมีเกียรติ 
5. ทําใหร้ําลึกถึงความตาย สํานึกตน และยําเกรงต่ออัลลอฮฺ 
6. สร้างความใกลช้ิดกับอัลลอฮฺ (อิสติฆฟารฺ เตาบัต และทําอิบาดะฮฺ)  

โปรดสดับฟังคําสอนของท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ต่อไปนี้ 

1. ท่านนบี  @F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �@ �� G'�W �A �@ �� cD �2 �@ �� , Gd �C �� �@ �� Gd �M�� �	�� , �D�6 ���X& �d� �M�8 ��� �@ �� G'�W �A �@ �� cD �2 �@ �� , Gd �C �� �@ �� Gd �M�� �	�� , �D�6 ���X& �d� �M�8 ��� �@ �� G'�W �A �@ �� cD �2 �@ �� , Gd �C �� �@ �� Gd �M�� �	�� , �D�6 ���X& �d� �M�8 ��� �@ �� G'�W �A �@ �� cD �2 �@ �� , Gd �C �� �@ �� Gd �M�� �	�� , �D�6 ���X& �d� �M�8 ���
 �8��e �f �	�� �� �g �9& �����] �@�� ,� �;�]� �L�8 �h�] �� �L�& N�� �A , cD�i �@ �� j ��( �8��e �f �	�� �� �g �9& �����] �@�� ,� �;�]� �L�8 �h�] �� �L�& N�� �A , cD�i �@ �� j ��( �8��e �f �	�� �� �g �9& �����] �@�� ,� �;�]� �L�8 �h�] �� �L�& N�� �A , cD�i �@ �� j ��( �8��e �f �	�� �� �g �9& �����] �@�� ,� �;�]� �L�8 �h�] �� �L�& N�� �A , cD�i �@ �� j ��( ��� ��� ��� ���>>>>3 

ความว่า : “ทุกความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า 
ความกังวล ไข้เจ็บ หรือความยากลําบากท่ีคนมุสลิมประสบ
จนแม้กระท่ังหนามท่ีเขาโดน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งท่ีทําให้
พระองค์อัลลอฮฺทรงลบล้างความผิดของเขาท้ังสิ้น” 
2. ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้กล่าวมีใจความว่า “มุสลิมทุก
คนท่ีโดนทดสอบด้วยการเจ็บป่วย เป็นต้น พระองค์อัลลอฮฺ
จะทรงลบล้างความผิดจากตัวเขาเหมือนใบไม้ท่ีร่วงหล่นจาก
ต้น (ในฤดูแล้ง)”  4  
3. ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �@�� �

 �;�k ���4 �)

 �4 Gh �] ��

 �< �	

 �� �	 �� �l

� �X& �d�

 �M�8 �

 �� �@�� �

 �;�k ���4 �)

 �4 Gh �] ��

 �< �	

 �� �	 �� �l

� �X& �d�

 �M�8 �

 �� �@�� �

 �;�k ���4 �)

 �4 Gh �] ��

 �< �	

 �� �	 �� �l

� �X& �d�

 �M�8 �

 �� �@�� �

 �;�k ���4 �)

 �4 Gh �] ��

 �< �	

 �� �	 �� �l

� �X& �d�

 �M�8 �

 ��  h

 �a ���1 �

 � �g �9& ��

 ���4 ��   h

 �a ���1 �

 � �g �9& ��

 ���4 ��   h

 �a ���1 �

 � �g �9& ��

 ���4 ��   h

 �a ���1 �

 � �g �9& ��

 ���4 ��  , , , ,                                
  h�,��e �f �� �g ���! �* �m �A ���(  h�,��e �f �� �g ���! �* �m �A ���(  h�,��e �f �� �g ���! �* �m �A ���(  h�,��e �f �� �g ���! �* �m �A ���(>>>> 5   

ความว่า: “ผู้ศรัทธาแต่ละคนจะไม่ประสบกับความเจ็บปวด 
แม้กระท่ังจากการท่ิมแทงของหนามหรือสิ่งท่ีสาหัสกว่านั้น
นอกจากอัลลอฮฺทรงยกระดับของเขาข้ึนอีกหนึ่งระดับ หรือ
ลบล้างหนึ่งความผิดจากตัวเขา” 
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4. ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

DDDD ���! �� �d �M�8 &  �n �f ���� �9& �1 ���8 �	�� ���! �� �d �M�8 &  �n �f ���� �9& �1 ���8 �	�� ���! �� �d �M�8 &  �n �f ���� �9& �1 ���8 �	�� ���! �� �d �M�8 &  �n �f ���� �9& �1 ���8 �	��CCCC6@ @

ความว่า: “ผู้ใดท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้เกิดความดีต่อเขา 
พระองค์จะทรงให้เขาพบกับการทดสอบจากพระองค์ (ด้วย
การทดสอบในรูปแบบต่าง  ๆเช่น การเจ็บป่วย เป็นต้น)”  

ข้อเท็จจริงของหะดษีนี้ ผู้ศรัทธาท้ังชายและหญิงท่ีอยู่ในความเมตตาของ
พระองค์อัลลอฮฺทุกคน ควรต้องทําความเข้าใจอย่างเต็มความศรัทธาในเกาะฎอ
และเกาะดัรฺของพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงปรานีผู้ทรงเมตตา วะลิลลาฮิลหัมดฺ เพราะ
หากไม่เช่นนั้น เขาจะกลายเป็นดังท่ีท่านสัลมาน อัลฟาริสียฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- 
ไดก้ล่าวแก่ผู้ป่วยรายหนึ่งว่า  

“จงทําตนให้สงบเถอะ เพราะแท้จริงอัลลอฮฺทรงบันดาลให้
การเจ็บป่วยของคนมุมินเพ่ือเป็นการลบล้างบาปและเป็นสิ่ง
ตักเตือนจากการกระทําความผิดบาปต่างๆ ส่วนการเจ็บป่วย
ของคนชั่วนั้นเป็นเสมือนอูฐท่ีถูกเจ้าของล่าม (เพราะความ
เจ็บป่วย) จากนั้นก็ได้รับการปลดปล่อย (หลังจากหายป่วย) 
โดยท่ีมันไม่ทราบเลยว่าเพราะเหตุใดมันจึงถูกล่าม และเพราะ
เหตุใดมันจึงถูกปล่อยในเวลาต่อมา เพราะท้ังสองเหตุการณ์
นั้นต่างมิได้เพ่ิมประโยชน์ใดๆให้กับมัน7 
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(2) 
สัจธรรมของโรคและการหายปวย 

 

 

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �9& �[ �W���( ��� �9& �[ �W���( ��� �9& �[ �W���( ��� �9& �[ �W���( ���  o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1   o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1   o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1   o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1 >>>>8 

ความว่า : “ทุกโรคท่ีพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานลงมา
นั้นพระองค์จะทรงประทานยาลงมาด้วยกันเสมอ”  

หมายความว่าทุกโรคนั้นมาจากพระองค์อัลลอฮฺและการหายจากป่วย
ก็มาจากพระองค์อัลลอฮฺเช่นกัน เพียงแต่ว่าการหายป่วยนั้นโดยปกติแล้ว
พระองค์จะประทานผ่านสาเหตุ กล่าวคือการพยายามรักษาโรค ไม่ว่าจะด้วย
ยาหรือวิธีอ่ืนๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีระบุในต้นหะดีษของอีกสายรายงานหนึ่งว่า 

<<<< �p��!�& �� q:�( ��8 �p��!�& �� q:�( ��8 �p��!�& �� q:�( ��8 �p��!�& �� q:�( ��8,,,,    & �� ��& �"�I& �� ��& �"�I& �� ��& �"�I& �� ��& �"�I////////////>>>> 9  

ความว่า: “โอ้ มนุษย์เอ๋ย พวกท่านจงรักษาโรคกันเถิด...” 
และมีเพ่ิมในตอนท้ายของสํานวนการรายงานจากอิบนุมัสอูดว่า 
<<<<& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4>>>>10  หมายถึงว่า “พวกท่านจงบําบัดรักษาโรคกันเถิด” 

เพราะท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �5 �a �� �W�* �9& �'���r�� �( ���� �o& �"�& �o& ���1 �d� �C�( &���r�4 ,Yo& ���1 Go&�1 -5�̀ �� �5 �a �� �W�* �9& �'���r�� �( ���� �o& �"�& �o& ���1 �d� �C�( &���r�4 ,Yo& ���1 Go&�1 -5�̀ �� �5 �a �� �W�* �9& �'���r�� �( ���� �o& �"�& �o& ���1 �d� �C�( &���r�4 ,Yo& ���1 Go&�1 -5�̀ �� �5 �a �� �W�* �9& �'���r�� �( ���� �o& �"�& �o& ���1 �d� �C�( &���r�4 ,Yo& ���1 Go&�1 -5�̀ ��>>>>11 

ความว่า: “โรคทุกโรคล้วนมียา ดังนั้นเม่ือยาเกิดตรงกับโรค โรคก็จะ
หายด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ” 

หากมีคนถามว่า ทําไมต้องรักษาโรคด้วย ท้ังๆ ท่ีการหายจากโรคนั้นเป็นสิ่ง
ท่ีอัลลอฮฺได้ทรงลิขิตไว้แล้ว? คําตอบคือ โรคและการพยายามรักษาโรคนั้น ท้ังสอง
ล้วนถูกพระองค์ลิขิตกําหนดไว้แล้ว และนีคื่อความหมายของหะดีษท่ีวา่ 
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<<<< �9& �� �"�k �	 �� �K �2 �9& �� �"�k �	 �� �K �2 �9& �� �"�k �	 �� �K �2 �9& �� �"�k �	 �� �K �2>>>>12  

ความว่า: “มันคือส่วนหนึ่งจากการลิขิตของอัลลอฮฺ”  
หมายความว่า การพยายามรักษาโรคเป็นส่วนหนึ่งจากการลิขิต

ของอัลลอฮฺ เพราะโรคท่ีเป็นลิขิตของพระองค์อัลลอฮฺนั้นเป็นสิ่งท่ีถูกหักล้าง
ด้วยความพยายามรักษาบําบัดผ่านความรู้ของแพทย์ซึ่งเป็นการลิขิตกําหนด
ของพระองค์อัลลอฮฺอีกด้วยเช่นกัน13 เพราะแพทย์คือผู้ท่ีได้รับการประทานยา
และวิธีการรักษาท่ีได้ผล14  

พึงระลึกอยู่เสมอว่าการหายจากโรคท่ีเกิดจากยาท่ีถูกกับโรคนั้นเป็น
เพราะการอนุญาตจากพระองค์อัลลอฮฺ และพึงสังวรเถิดว่ายาอาจจะทําให้เกิด
โรคหากใช้ผิดวิธี พ้ืนท่ี และโรค เพราะไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถรู้เก่ียวกับโรคและ
ยา ซึ่งในกรณีนีท่้านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<<//////////// ���6 �; �a �	�� ���6 �; �a �� ,�� �#�6 �* �	�� �� �#�6 �* ���6 �; �a �	�� ���6 �; �a �� ,�� �#�6 �* �	�� �� �#�6 �* ���6 �; �a �	�� ���6 �; �a �� ,�� �#�6 �* �	�� �� �#�6 �* ���6 �; �a �	�� ���6 �; �a �� ,�� �#�6 �* �	�� �� �#�6 �*>>>>15 

ความว่า: “ผู้ท่ีรู้ก็รู้ ผู้ท่ีไม่รู้ก็ไม่รู้ หมายถึงว่าผู้ท่ีรู้ดีเก่ียวกับยาคือเภสัช
กรผู้เชี่ยวชาญ แพทยส์มัยใหม่ แพทยแ์ผนโบราณ และแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ ความพยายามในการบําบัดรักษาจึงจําเป็นต้องพ่ึงพา
ผู้เชี่ยวชาญสองประเภท คือ แพทย์และเภสัชกร เพราะแพทย์จะทําหน้าท่ี
วินิจฉัยและทําความเข้าใจเก่ียวกับโรค ในขณะท่ีเภสัชกรจะทําหน้าท่ีวินิจฉัย
และทําความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบของยาท่ีเหมาะสมกับโรค 
 

จงรักษาด้วยสิ่งหะลาล 
สิ่งพิเศษอีกประการหนึ่งในหลักคําสอนอิสลามคือการท่ีท่านเราะซูล F 

ห้ามประชาชาติของท่านมิให้รักษาด้วยสิ่งหะรอม ท่านเราะซลู  @F ได้กล่าวว่า:  

<<<<,& �� ��& �"���4 �o& �� �"�& �� �o& �"�& �s�6 �f �9& �'��,& �� ��& �"���4 �o& �� �"�& �� �o& �"�& �s�6 �f �9& �'��,& �� ��& �"���4 �o& �� �"�& �� �o& �"�& �s�6 �f �9& �'��,& �� ��& �"���4 �o& �� �"�& �� �o& �"�& �s�6 �f �9& �'��     ��& �"���I �@ �� ��& �"���I �@ �� ��& �"���I �@ �� ��& �"���I �@ �� �� �� �� �� GZ& �� �$�� & GZ& �� �$�� & GZ& �� �$�� & GZ& �� �$�� &>>>>16 
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ความว่า : แท้จริง พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงสร้างโรคและยา ดังนั้นพวก
ท่านจงรักษาโรคกันเถิด แต่อย่ารักษากับสิ่งท่ีหะรอมตามหลักการอิสลาม เช่น 
ใช้หมู สุรา เป็นต้น เพราะท่านนบี  @F ได้กล่าวว่า:  

<<<<��4 �D�]�o� �� �< �5��� �t � �u �9& �'����4 �D�]�o� �� �< �5��� �t � �u �9& �'����4 �D�]�o� �� �< �5��� �t � �u �9& �'����4 �D�]�o� �� �< �5��� �t � �u �9& �'�� �D�̀ ���6 �* �Z -� �A �) �D�̀ ���6 �* �Z -� �A �) �D�̀ ���6 �* �Z -� �A �) �D�̀ ���6 �* �Z -� �A �)>>>>17 
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺไม่ได้ทําให้การหายจากโรคของพวกท่าน

ด้วยสิ่งท่ีต้องห้าม (หะรอม) สําหรับพวกท่าน” 
ดังนั้น จงบําบัดรักษาโรคของเราด้วยสิ่งหะลาล เว้นแต่ในกรณีจําเป็น

จริงๆ ซึ่งหากเปน็สิ่งท่ีสุดวิสัย ก็อนุโลมให้ทําการบําบัดด้วยสิ่งท่ีต้องห้ามเท่าท่ี
จําเป็นเท่านั้น แต่สิ่งท่ีอันตรายกว่าองค์ประกอบของตัวยาท่ีหะรอมคือการ
บําบัดด้วยวิธีการท่ี (ต้องห้าม) หะรอม 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยจึงต้องหลีกเลี่ยงสิ่งของประเภทตะกรุด เครื่องราง
ของขลัง และอะซีมัตท่ีผูกตามคอ ข้อมือ หรือเอว เพราะสิ่งนี้ ถือเป็นการ
กระทําท่ีเป็นชิริกและเป็นบาปในทัศนะของอิสลาม 

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �H � ���( �" �v�4  h �#�� �w �s�6 �* �	 �� �H � ���( �" �v�4  h �#�� �w �s�6 �* �	 �� �H � ���( �" �v�4  h �#�� �w �s�6 �* �	 �� �H � ���( �" �v�4  h �#�� �w �s�6 �* �	 ��>>>>18 

ความว่า : ผู้ใดแขวนเครื่องรางของขลัง/อะซีมัต (ตามร่างกายของ
ตัวเอง ลูกๆ หรือในบ้าน) แท้จริงเขาได้ทําชิริกกับอัลลอฮฺแล้ว” 
  
หุก่มการรักษาโรค 

จากหะดีษของท่านนบี @F ต่างๆข้างต้น บรรดาอุละมาอ์ (ผู้รู้) ได้มี
ทัศนะว่า การรักษาโรคเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้กระทํา (อิสติหฺบาบ) และอุละมาอ์บาง
ท่านมีทัศนะว่าวาญิบ ส่วนอุละมาอ์อีกบางส่วนมีทัศนะว่าอนุญาต จะอย่างไรก็
ตาม ถือว่าทัศนะท่ีแตกต่างกันเหล่านี้ล้วนเป็นทัศนะท่ีถูกต้องและสามารถยึด
ปฏิบัติได้ ตามความแตกต่างของโรคและสภาพของผู้ป่วย วัลลอฮฺอะลัม19 
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 (3) 
มารยาทของผูปวย 

 

 

ส่วนหนึ่งของมารยาทท่ีผู้ป่วยพึงยึดปฏิบัติ มีดังนี ้
 
1. จําเป็นต้องอดทนต่อลิขิตของอัลลอฮฺ 

พึงระลึกว่า ทุกการทดสอบท่ีประสบกับตัวเราล้วนเป็นลิขิตท่ีอัลลอฮฺ
ได้กําหนดไว้แล้ว (เกาะฎออฺและเกาะดัรฺ) ดังนั้น เราจึงจําเป็นต้องเผชิญหน้า
กับการทดสอบของอัลลอฮฺเช่น เจ็บป่วย ด้วยความอดทนและยินดีกับการ
ทดสอบของพระองค์ เพราะความประเสริฐของการอดทนและพอใจต่อการ
ทดสอบของพระองค์นั้นมหาศาลยิ่ง 

(1) พระองค์อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า 
�{��Ã�Â��Ã�Â��Ã�Â��Ã�Â��Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Äz@20 

ความว่า: “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺด้วยการอดทนและการละหมาด แท้จริง อัลลอฮฺนั้นจะอยู่เคียง
ข้างผูอ้ดทนเสมอ”   

(2) อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
�{��ë�ê�é�è�ç��æ��å��ë�ê�é�è�ç��æ��å��ë�ê�é�è�ç��æ��å��ë�ê�é�è�ç��æ��åz 21 

ความว่า: “แท้จริง บรรดาผู้อดทนจะได้รับการตอบแทนผลบุญ (จากการ
อดทนต่อการทดสอบของอัลลอฮฺ) อยา่งไม่คณานับ” 

(3) ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<<////////////     � �x �M�& �	�� �y �.���( �� & �n �f  o��e�* Y" �A�( �K�e�*�( ��� �� ,�9& �� � -x �M�8 � �x �M���8 �	�� �� � �x �M�& �	�� �y �.���( �� & �n �f  o��e�* Y" �A�( �K�e�*�( ��� �� ,�9& �� � -x �M�8 � �x �M���8 �	�� �� � �x �M�& �	�� �y �.���( �� & �n �f  o��e�* Y" �A�( �K�e�*�( ��� �� ,�9& �� � -x �M�8 � �x �M���8 �	�� �� � �x �M�& �	�� �y �.���( �� & �n �f  o��e�* Y" �A�( �K�e�*�( ��� �� ,�9& �� � -x �M�8 � �x �M���8 �	�� ��CCCC22 
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ความว่า: “... และผู้ใดพยายามอดทนอย่างสุดความสามารถ (ในการ
เผชิญกับการทดสอบต่างๆ) อัลลอฮฺย่อมจะเพ่ิมพูนความเข้มแข็งในการอดทน
แก่เขา และไม่มีสิ่งใดท่ีบุคคลหนึ่งได้รับการประทานจากอัลลอฮฺจะประเสริฐ
และยิ่งใหญ่กว่าความอดทน” 

(4) ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า: 

DDDD �9& �'�� �� ,�o�3�=�& �D�z�* �y�� �o& �W�{& �D�z�* �'�� �9& �'�� �� ,�o�3�=�& �D�z�* �y�� �o& �W�{& �D�z�* �'�� �9& �'�� �� ,�o�3�=�& �D�z�* �y�� �o& �W�{& �D�z�* �'�� �9& �'�� �� ,�o�3�=�& �D�z�* �y�� �o& �W�{& �D�z�* �'�� ,�D �2�3����& � � ���k �d �A�( &����  ,�D �2�3����& � � ���k �d �A�( &����  ,�D �2�3����& � � ���k �d �A�( &����  ,�D �2�3����& � � ���k �d �A�( &���� 
 �m �| ���& ���6�4 �m�| �. �	�� �� ,� �J-��& ���6�4 � �}�� �	�#�4 �m �| ���& ���6�4 �m�| �. �	�� �� ,� �J-��& ���6�4 � �}�� �	�#�4 �m �| ���& ���6�4 �m�| �. �	�� �� ,� �J-��& ���6�4 � �}�� �	�#�4 �m �| ���& ���6�4 �m�| �. �	�� �� ,� �J-��& ���6�4 � �}�� �	�#�4CCCC23NNNN 

ความว่า: “แท้จริง ความยิ่งใหญ่ของการตอบแทนนั้นจะข้ึนอยู่กับความ
หนักหน่วงของการทดสอบ และแท้จริงเม่ืออัลลอฮฺทรงรักชนกลุ่มหนึ่ง พระองค์จะ
ทรงทดสอบพวกเขา ดังนั้น ผู้ใดท่ีพอใจ (ด้วยการอดทนต่อการทดสอบนั้น) เขาก็จะ
ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ ส่วนผู้ใดท่ีไม่พอใจหรือโกรธเคืองต่อการ
ทดสอบ ผู้นั้นก็จะไดร้ับการกริ้วโกรธจากพระองค์” 

ในบรรดาวิธีท่ีจะช่วยเสริมสร้างพลังอดทนต่อการทดสอบคือการ
ตระหนักถึงความประเสริฐและคุณค่าของความทุกข์ยากและการทดสอบ
ของอัลลอฮฺ ขอให้ไตร่ตรองคําสั่งเสียของท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ต่อไปนี ้

(1) อะฎออฺ บิน เราะบาห ฺได้เล่าจากอิบนุอับบาส ท่านกล่าว
ว่า “เอาไหม ฉันจะชี้ให้ท่านเห็นหญิงชาวสวรรค์นางหนึ่ง?” 
อะฎออฺ ตอบว่า “เอาซ ิฉันอยากรู้” อิบนุอับบาสบอกว่า “นี่
ไง หญิงผิวสีท่ีได้ไปหาท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F เพ่ือขอให้ท่าน
ช่วยดุอาใหน้างหายป่วย แล้วท่านก็ตอบนางว่า 

<<<< �'�� �'�� �'�� �'��     �\�, �< �\�, �< �\�, �< �\�, �<     �+� �x �C �+� �x �C �+� �x �C �+� �x �C     �?�� �� �?�� �� �?�� �� �?�� ��    , �h�!�{&, �h�!�{&, �h�!�{&, �h�!�{&     �'�� �� �'�� �� �'�� �� �'�� ��     �\�, �< �\�, �< �\�, �< �\�, �<     �+�� �*�1 �+�� �*�1 �+�� �*�1 �+�� �*�1     �9& �9& �9& �9&     �'�( �'�( �'�( �'�(     �?���4� ���8 �?���4� ���8 �?���4� ���8 �?���4� ���8>>>>  
ความว่า: “หากเธอต้องการ เธอจงอดทน แล้วสวรรค์ก็จะเป็นของ

เธอ หรือหากเธอต้องการฉันก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงให้เธอหาย

www.islamhouse.com



yiu
.ac

.th

22 

 

จากอาการป่วย” หญิงคนนั้นตอบว่า “ฉันจะอดทน”24 หมายความว่า
ผลตอบแทนของคนท่ีอดทนต่อการเจ็บป่วยก็คือสรวงสวรรค์ 

(2) ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า:  
<<<< �F�* �~�#�8 ���]� ���8 N�� �A �"�=������ �o�3�=�& ��� �x�8 �)�4 �F�* �~�#�8 ���]� ���8 N�� �A �"�=������ �o�3�=�& ��� �x�8 �)�4 �F�* �~�#�8 ���]� ���8 N�� �A �"�=������ �o�3�=�& ��� �x�8 �)�4 �F�* �~�#�8 ���]� ���8 N�� �A �"�=������ �o�3�=�& ��� �x�8 �)�4 Yh�,��e �f �����6 �* ��� ������&  Yh�,��e �f �����6 �* ��� ������&  Yh�,��e �f �����6 �* ��� ������&  Yh�,��e �f �����6 �* ��� ������& CCCC25NNNN@ 

ความว่า: “...บ่าวคนหนึ่งจะถูกทดสอบด้วยความลําบากต่างๆ จน
สุดท้ายเขาได้รอดปลอดภัยและสามารถเดินเหินบนหน้าแผ่นดิน
ในสภาพท่ีปราศจากความผิดบาป (เนื่องจากบาปต่างๆท่ีเขาได้ก่อ
ไว้ได้ถูกลบล้างผ่านการอดทนต่อความทุกข์ยากท่ีเขาไดป้ระสบ) 
(3) ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า:  

DDDD N�v�6�8 N�� �A ������� �� �� �"�� �� �� �� ������ �� �h�! �� �l�X& �� �	�� �l�X��� �o�3�=�& �[& �W�8 ��� N�v�6�8 N�� �A ������� �� �� �"�� �� �� �� ������ �� �h�! �� �l�X& �� �	�� �l�X��� �o�3�=�& �[& �W�8 ��� N�v�6�8 N�� �A ������� �� �� �"�� �� �� �� ������ �� �h�! �� �l�X& �� �	�� �l�X��� �o�3�=�& �[& �W�8 ��� N�v�6�8 N�� �A ������� �� �� �"�� �� �� �� ������ �� �h�! �� �l�X& �� �	�� �l�X��� �o�3�=�& �[& �W�8 ���
 Yh�,��e �f �����6 �* ��� �� �9& Yh�,��e �f �����6 �* ��� �� �9& Yh�,��e �f �����6 �* ��� �� �9& Yh�,��e �f �����6 �* ��� �� �9&CCCC26NNNN 

ความว่า: “มุมินชายและมุมินหญิงแต่ละคนจะยังคงถูก
ทดสอบด้วยภัยพิบัตต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง ลูกๆ ภรรยา 
และทรัพย์สมบัติ กระท่ังเขาสิ้นชีวิตและได้พบกับพระองค์
อัลลอฮฺในสภาพท่ีปราศจากความผิดใดๆ (เนื่องจากความผิด
บาปต่างๆท่ีเขาได้ก่อไว้ ได้รับการลบล้างจากอัลลอฮฺผ่านการ
อดทนของเขาต่อการทดสอบต่างๆท่ีมากมายดังกล่าว)” 

 
2. หม่ันรําลึกถึงอัลลอฮฺและมีทัศนคตท่ีิดีต่อพระองคอ์ยู่เสมอ 

มุสลิมทุกคนต้องมีทัศนคติท่ีดีต่ออัลลอฮฺอยู่ เสมอ โดยเฉพาะในยาม
เจ็บป่วย กล่าวคือ ต้องเชื่อม่ันว่าการเจ็บป่วยของเขาเกิดข้ึนด้วยความประสงค์ของ
พระองค์เท่านั้น โดยมีเป้าหมายท่ีดีสําหรับตัวเขา และพระองค์เท่านั้นท่ีทําให้เขา
หายจากอาการเจ็บป่วย หากพระองค์ทรงประสงค์ หรือพระองค์อาจจะประทานอภัย 
ความเมตตา และผลบุญแก่เขาผ่านความป่วยไข้นัน้ 
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(1) อัลลอฮฺตรัสว่า 
�m�¼���»�¼���»�¼���»�¼���»NNNNNNNNNNNNl27 

ความว่า: “ดังนั้น พวกเจ้าจงหม่ันรําลึกถึงฉัน (ด้วยการขอความ
ช่วยเหลือจากฉัน) แล้วฉันก็จะรําลึกถึงพวกเจ้า (ด้วยการให้ความช่วยเหลือ
และสนองความต้องการของพวกเจ้า)”  

(2) ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

DDDD � ���� �	 ��� �� �� �2 �� �@�� �D�] �" �A�( �	�I� �#�8 �@ � ���� �	 ��� �� �� �2 �� �@�� �D�] �" �A�( �	�I� �#�8 �@ � ���� �	 ��� �� �� �2 �� �@�� �D�] �" �A�( �	�I� �#�8 �@ � ���� �	 ��� �� �� �2 �� �@�� �D�] �" �A�( �	�I� �#�8 �@     �	�z�& �	�z�& �	�z�& �	�z�&CCCC28 

ความว่า: “พวกท่านแต่ละคนจงอย่าตาย นอกจากว่าเขาจะมี
ทัศนคติท่ีดีต่ออัลลอฮฺ (ในเรื่องการมีชีวิตและการตายของเขา)” 
(3) ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

DDDD ������I �9& �[��v�8 ������I �9& �[��v�8 ������I �9& �[��v�8 ������I �9& �[��v�8 : : : : �Q ���]�� &���� ������ ����( �� , �� 0 �"�= �* -	�� �"� !�* ����( �Q ���]�� &���� ������ ����( �� , �� 0 �"�= �* -	�� �"� !�* ����( �Q ���]�� &���� ������ ����( �� , �� 0 �"�= �* -	�� �"� !�* ����( �Q ���]�� &���� ������ ����( �� , �� 0 �"�= �* -	�� �"� !�* ����(////////////@@@@CCCC29 

ความว่า: “อัลลอฮฺตรัสว่า “ฉันจะอยู่พร้อมกับทัศนคตขิองบ่าวฉันท่ีมีต่อ
ฉัน (เพราะฉะนั้น เขาจงมีทัศนคติท่ีดีต่อพระองค์อยู่เสมอ  แล้วพระองค์จะ
ประทานในสิ่งท่ีเขามีทัศนคติต่อพระองค์) และฉันจะอยู่เคียงข้างเขา ในยามท่ีเขา
รําลึกถึงฉัน”  (ดังนั้น เขาจงรําลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ ด้วยการเอ่ยนามและขอดุอา
จากพระองค์ แน่นอนว่าพระองค์จะอยู่เคียงข้างเขา ช่วยเหลือเขา  อํานวยความ
ต้องการของเขา ประทานอภัยแก่เขา และประทานความเมตตาแก่เขา)” 
 

3. ทําการรักษาโรค 
อิสลามส่งเสริมให้ทําการรักษาโรคด้วยวิธีท่ีอนุมัติและด้วยยาท่ีหะ

ลาล เพราะท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

(1)  DDDD  o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1 �9& �[ �W���( ���  o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1 �9& �[ �W���( ���  o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1 �9& �[ �W���( ���  o� �� �< ���� �[ �W���( �@��  o&�1 �9& �[ �W���( �������& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4& �� ��& �"���4����>>>> 30 
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ความว่า: “อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานโรคใดลงมา เว้นแต่พระองค์จะทรง
ประทานยาลงมาด้วยเสมอ (ดังนั้น พวกท่านจงทําการรักษาโรคกันเถิด)” 

(2) ชาวอาหรับชนบทได้ถามว่า 
 �9& �[� �. �� ��8 �9& �[� �. �� ��8 �9& �[� �. �� ��8 �9& �[� �. �� ��8 �[��k ?j ��& �"���� �@�( , �[��k ?j ��& �"���� �@�( , �[��k ?j ��& �"���� �@�( , �[��k ?j ��& �"���� �@�( , " : " : " : " : ,& �� ��& �"�I � �& �1��=�* ��8 , �D���� ,& �� ��& �"�I � �& �1��=�* ��8 , �D���� ,& �� ��& �"�I � �& �1��=�* ��8 , �D���� ,& �� ��& �"�I � �& �1��=�* ��8 , �D����

, o� �� �< ���� �y �J �� �@��  o&�1 �y �7�8 � �u � �& �'�r�4, o� �� �< ���� �y �J �� �@��  o&�1 �y �7�8 � �u � �& �'�r�4, o� �� �< ���� �y �J �� �@��  o&�1 �y �7�8 � �u � �& �'�r�4, o� �� �< ���� �y �J �� �@��  o&�1 �y �7�8 � �u � �& �'�r�4     �[��k ���( �[��k ���( �[��k ���( �[��k ���( : : : :  o&�1 �@��  o& ���1  o&�1 �@��  o& ���1  o&�1 �@��  o& ���1  o&�1 �@��  o& ���1
&  " �A& ��&  " �A& ��&  " �A& ��&  " �A& ��""""////    &�����k&�����k&�����k&�����k : : : : �[��k ? �� �2 ��� �� ,� �& �[� �. �� ��8 �[��k ? �� �2 ��� �� ,� �& �[� �. �� ��8 �[��k ? �� �2 ��� �� ,� �& �[� �. �� ��8 �[��k ? �� �2 ��� �� ,� �& �[� �. �� ��8 : : : :<<<< �Z ����& �Z ����& �Z ����& �Z ����&>>>>31//// 

ความว่า: “โอ้ ท่านเราะซลูุลลอฮฺ เราจะรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนกับตัว
เราได้ไหม?” ท่านตอบว่า “ได ้โอ้บ่าวของอัลลอฮฺ พวกท่านจงทํา
การรักษาโรคเถิด เพราะแท้จริง อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานโรค
เว้นแต่พระองค์จะทรงประทานยาสําหรับบําบัดโรคนั้นด้วย 
นอกจากโรคเดียวเท่านั้น (ท่ีพระองค์ไม่ทรงประทานยารักษา)” 
พวกเขาถามว่า “มันคือโรคอะไรหรือ โอ้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ?” 
ท่านตอบว่า “โรคชราภาพ” 
หมายถึง โรคชรา หรือโรคท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการมีอายุมาก วัลลอฮฺ อะลัม 

 
4. เช่ือม่ันว่าพระองค์อัลลอฮฺคือผูทํ้าให้ฟื้นจากป่วย 

การบําบัดทุกวิธีเป็นเพียงปัจจัยประกอบเท่านั้น มิใช่เป็นตัวทําให้หาย
หรือฟ้ืนจากอาการป่วยไข้ เพราะผู้ ท่ีทําให้มนุษย์ฟ้ืนจากอาการไข้ท่ีจริง
คืออัลลอฮฺอัชชาฟี (ผู้ทรงทําให้ผู้ป่วยฟ้ืนจากอาการปว่ยไข้) 

จงไตร่ตรองโองการของอัลลอฮฺท่ีได้เล่าเก่ียวกับความเชื่อม่ันของน
บีอิบรอฮิม อะลัยฮิสสะลาม เก่ียวกับการฟ้ืนไข้จากอัลลอฮฺ พระองค์ตรัสว่า 

�{�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Æ�Å�Ä�Ã�Âz32  

ความว่า: (นบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่า) “และเม่ือฉันได้ล้มป่วย พระองค์
อัลลอฮฺก็จะทรงทําให้ฉันฟ้ืนจากอาการป่วย”  
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ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

DDDD//////////// �H ����� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �H ����� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �H ����� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �H ����� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���(CCCC33 

ความว่า: “(โอ้อัลลอฮฺ) พระองค์คือผู้ทําให้ผู้ป่วยฟ้ืน ไม่มีการฟ้ืน
ใด  ๆนอกจากด้วยการบําบัดของพระองค์ให้ฟ้ืน (จากโรคต่าง )ๆ” 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

DDDD �d��=�e�& �9& �d��=�e�& �9& �d��=�e�& �9& �d��=�e�& �9&CCCC34 

ความว่า: “อัลลอฮฺคือผู้รักษาท่ีแท้จริง (ท่ีทําใหผู้้ป่วยหายจากโรค)” 
 

5-อย่าใฝ่ฝันท่ีจะตายหรือขอดุอาเพื่อให้ตาย 
ชีวิตบนโลกนีมี้ไว้เพ่ือเตรียมตัวรับเกียรติและความสูงส่งบนโลกนีแ้ละ

ในวันอาคิเราะฮฺ ดังนั้นสําหรับคนมุมินแล้ว ยิ่งเขามีอายุเพ่ิมมากข้ึน เขาก็จะ
ยิง่มีความดีเพ่ิมข้ึน  

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวมีใจความว่า:  

“บุคคลท่ีประเสริฐท่ีสุด คือผู้ท่ีมีอายุยืนและปฏิบัติแต่กรรมด”ี35 

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวมีใจความว่า  
“พวกท่านแต่ละคนจงอย่าใฝ่ฝันท่ีจะตายเพ่ือหนีภัยพิบัติ
หรือประสบกับความเจ็บปวดท่ีแสนสาหัส แต่หากเขารู้สึก
สาหัสจริงๆจนไม่มีทางเลือกอ่ืนแล้ว ก็จงขอดุอาว่า 

DDDD �& �& �& �& �V��4 ����& �\����] &���� K�!�4 ���I �� , �� &  �n �f �V���� �%& �\����] ��� K�!�� �A�( �D �;�6� �V��4 ����& �\����] &���� K�!�4 ���I �� , �� &  �n �f �V���� �%& �\����] ��� K�!�� �A�( �D �;�6� �V��4 ����& �\����] &���� K�!�4 ���I �� , �� &  �n �f �V���� �%& �\����] ��� K�!�� �A�( �D �;�6� �V��4 ����& �\����] &���� K�!�4 ���I �� , �� &  �n �f �V���� �%& �\����] ��� K�!�� �A�( �D �;�6�
 �� &  �n �f �� &  �n �f �� &  �n �f �� &  �n �fCCCC36@N@N@N@NDDDD �+��� �X& �5�� �a& �� ,G �n �f -5�] �� ��  V�1��8 �� �V���� �%& �5�� �a& �� �+��� �X& �5�� �a& �� ,G �n �f -5�] �� ��  V�1��8 �� �V���� �%& �5�� �a& �� �+��� �X& �5�� �a& �� ,G �n �f -5�] �� ��  V�1��8 �� �V���� �%& �5�� �a& �� �+��� �X& �5�� �a& �� ,G �n �f -5�] �� ��  V�1��8 �� �V���� �%& �5�� �a& ��
 ��  h �A& �� ��  h �A& �� ��  h �A& �� ��  h �A& �� c �� -5�] �	��  c �� -5�] �	��  c �� -5�] �	��  c �� -5�] �	�� CCCC37 
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ความว่า: “โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ โปรดยืดชีวิตของฉัน
ตราบใดท่ีการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งดีกว่าสําหรับฉัน (ด้วยการ
งานท่ีดี) และโปรดให้ฉันสิ้นชีวิต เม่ือการสิ้นชีวิตนั้นเป็น
สิ่งท่ีดีกว่าสําหรับฉัน” “ขอทรงให้การมีชีวิตเป็นสิ่งเพ่ิม
ความดีทุกๆอย่างใหกั้บฉัน และขอทรงให้การสิ้นชีวิตเป็น
การพักผ่อนจากทุกความชั่วสําหรับฉัน” 

 
6-รําลึกความตายอยู่เสมอ 

มุมินทุกคนต้องรําลึกถึงความตายอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย 
เพราะการรําลึกถึงความตายอยู่เสมอเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงความสมบูรณ์
ของอีมานและความปกติของสติปัญญา 

ท่านอิบนุอุมัรฺได้กล่าวว่า “ในขณะท่ีฉันกําลังอยู่ร่วมกับคณะจํานวน
สิบคนท่ีไปเยี่ยมท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F นั้น ทันใดนั้นชาวอันศอรฺท่านหนึ่งได้
ถามข้ึนว่า “โอ้ท่านนบีของอัลลอฮฺ ใครหรือคือผู้ท่ีฉลาดท่ีสุดในหมู่มนุษย์?” 
ท่านตอบว่า  

<<<< q" �<�( �� , �+ �� �#�6�� &  � �]�� �D �2 ���� �]�( q" �<�( �� , �+ �� �#�6�� &  � �]�� �D �2 ���� �]�( q" �<�( �� , �+ �� �#�6�� &  � �]�� �D �2 ���� �]�( q" �<�( �� , �+ �� �#�6�� &  � �]�� �D �2 ���� �]�( �5�=�k �+ �� �#�6�� &  1& �"���� �.& �D �2 �5�=�k �+ �� �#�6�� &  1& �"���� �.& �D �2 �5�=�k �+ �� �#�6�� &  1& �"���� �.& �D �2 �5�=�k �+ �� �#�6�� &  1& �"���� �.& �D �2
 �p��� �]� ��& �D �2 �?�, ����( �+ ��� �X& �[� �W�� �p��� �]� ��& �D �2 �?�, ����( �+ ��� �X& �[� �W�� �p��� �]� ��& �D �2 �?�, ����( �+ ��� �X& �[� �W�� �p��� �]� ��& �D �2 �?�, ����( �+ ��� �X& �[� �W��////////////>>>> 38  

ความว่า: “(ผู้ท่ีฉลาดท่ีสุดในหมู่มนุษย์) คือผู้ท่ีรําลึกถึงความ
ตายมากท่ีสุด และจริงจังท่ีสุดในการเตรียมพร้อมสําหรับ
ความตายก่อนท่ีความตายจะมาเยือน พวกเขาเหล่านั้นคือ
บรรดาผูฉ้ลาด” 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �+& ���6�& �Z��� �2 ���]�� &� ���� �]�( �+& ���6�& �Z��� �2 ���]�� &� ���� �]�( �+& ���6�& �Z��� �2 ���]�� &� ���� �]�( �+& ���6�& �Z��� �2 ���]�� &� ���� �]�(>>>>39 

ความว่า: “พวกเจ้าจงรําลึกถึงความตายท่ีจะตัดขาดความสุขสบายบนโลกนี”้ 
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คํากล่าวข้างต้นเป็นการกําชับทุกคนให้ระลึกถึงความตาย โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยแล้ว ยิ่งต้องระลึกถึงความตายมากกว่าคนอ่ืน 

พึงทราบเถิดว่าการกําชับให้ระลึกถึงความตายไม่ได้หมายความว่าให้
ใฝ่ฝันอยากจะตาย แต่ให้ใฝ่ฝันอยากจะพบกับอัลลอฮฺ อันเป็นสุดยอดความ
ใฝฝ่ันของมุมินทุกคน 

อบฮุูรอ็ยเราะฮฺได้รายงานว่า :  
     �9& �[� �. �� �'�( �9& �[� �. �� �'�( �9& �[� �. �� �'�( �9& �[� �. �� �'�(    ××××     �[��k �[��k �[��k �[��k : : : :<<<< �9& �[��k �9& �[��k �9& �[��k �9& �[��k : : : : �= �A�( K�O� �v�� 0 �"�= �* �d �A�( &���� �= �A�( K�O� �v�� 0 �"�= �* �d �A�( &���� �= �A�( K�O� �v�� 0 �"�= �* �d �A�( &���� �= �A�( K�O� �v�� 0 �"�= �* �d �A�( &���� �\�= �\�= �\�= �\�=

 ���o��v�� �\�2 ���] K�O� �v�� �� ���] &���� �� ,���o� �v�� ���o��v�� �\�2 ���] K�O� �v�� �� ���] &���� �� ,���o� �v�� ���o��v�� �\�2 ���] K�O� �v�� �� ���] &���� �� ,���o� �v�� ���o��v�� �\�2 ���] K�O� �v�� �� ���] &���� �� ,���o� �v��>>>>40////  

ความว่า: “แท้จริงท่านเราะซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “อัลลอฮฺได้ตรัส
ว่า เม่ือบ่าวของฉันใฝ่ฝันอยากจะพบฉัน ฉันก็ใฝ่ฝันอยากจะพบ
เขา (หมายความว่า ฉันจะอภัยโทษและเชิดชเูขา) และเม่ือเขาไม่
ชอบท่ีจะพบฉัน ฉันก็ไม่ชอบท่ีจะพบเขาเช่นกัน” 

 

7. มีสัมพันธท่ี์ดกีับอัลลอฮฺอยู่เสมอด้วยการภักด ีขอดุอา และอ่านอัลกุรอาน 
พึงทราบเถิดว่า อุปสรรค์ท่ีคอยขัดขวางมนุษย์มิให้รําลึกถึงอัลลอฮฺคือ

อารมณ์ใฝ่ต่ํา (นัฟสูอัมมาเราะฮฺ) การหลอกลวงของมารร้ายชัยฏอน และมายาทางโลก 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

<<<< �Z �"�& j��� �̂  �'� ���� ��& �	�� 0��� �t �'��e�� �L�& �'�� �Z �"�& j��� �̂  �'� ���� ��& �	�� 0��� �t �'��e�� �L�& �'�� �Z �"�& j��� �̂  �'� ���� ��& �	�� 0��� �t �'��e�� �L�& �'�� �Z �"�& j��� �̂  �'� ���� ��& �	�� 0��� �t �'��e�� �L�& �'��>>>>41////  

ความว่า: “แท้จริงมารร้ายชัยฏอนนั้นจะวิ่งไปมาในตวัมนุษยต์ามเส้นโลหิต”   
บทบาทของชัยฏอนคือพยายามสร้างความเสียหายแก่มนุษย์ด้วย

วิธีการต่างๆ ท้ังบนโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ โดยเฉพาะผู้ท่ีเจ็บป่วยและผู้ท่ีมี
จิตใจท่ีอ่อนแอ เช่น เด็กๆและสตร ี

เพ่ือให้ปลอดภัยจากการรังควานและล่อลวงของมารร้ายชัยฏอน 
อัลลอฮฺไดส้อนใหเ้ราปฏิบัติดังนี ้
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1. มีเอกภาพต่ออัลลอฮฺในการภักดีตน (อิบาดะฮฺ) และการขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ 

2. พยายามเชื่อฟังอัลลอฮฺและปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านเราะซู
ลุลลอฮฺ F อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับหลีกห่างการกระทําท่ีเป็นบาป (มะศียัต) 
และสิ่งอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) ท้ังหลาย 

3. พยายามให้มีสัมพันธ์ท่ีดีกับอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาด้วยการทําอิบา
ดะฮฺให้ดีท่ีสุด ท้ังการละหมาด การขอดุอา และการรําพันถึงอัลลอฮฺ (ซิกิร) 
ด้วยใจและวาจา โดยเฉพาะยามเข้านอนและตื่นนอน ยามทานอาหารและ
เสร็จจากทานอาหาร และยามเข้าและออกห้องน้ํา เป็นต้น 

4. หม่ันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ (กล่าวคําอิสติอาซะฮฺ) ให้
ปลอดภัยจากความชั่วร้ายของชัยฏอนท่ีถูกสาปแช่ง เช่นกล่าวว่า 

<<<< �; �a ���� �� ,�D��z����& � ���� ����*�( �; �a ���� �� ,�D��z����& � ���� ����*�( �; �a ���� �� ,�D��z����& � ���� ����*�( �; �a ���� �� ,�D��z����& � ���� ����*�( �D� �a ���& �'��e�� �L�& �	�� ,�D8 �"�v��& ������e�6 �. �� ,�D8 ���̀ ��& �� �D� �a ���& �'��e�� �L�& �	�� ,�D8 �"�v��& ������e�6 �. �� ,�D8 ���̀ ��& �� �D� �a ���& �'��e�� �L�& �	�� ,�D8 �"�v��& ������e�6 �. �� ,�D8 ���̀ ��& �� �D� �a ���& �'��e�� �L�& �	�� ,�D8 �"�v��& ������e�6 �. �� ,�D8 ���̀ ��& ��>>>>42  

5. หม่ันอ่านอัซการฺนะบะวียะฮฺในตอนเช้า (หลังละหมาดศุบฮฺ) และ
ตอนเย็น (หลังละหมาดอัศร)ฺ 

6. อ่านอัลกุรอานให้มาก 
7. ขอดุอาด้วยบทดุอามะซูรฺในทุกสภาวการณ์ โดยเฉพาะดุอาขอให้

ปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีดี43 ตลอดจนดุอามุสตะญาบอ่ืนๆ ท่ีมีระบุในอัลกุรอาน
และหะดีษ ท้ังท่ีขอเพ่ือตัวเองและผู้อ่ืน 

8. พยายามกล่าวคําซิกิรท่ีมีหะดีษระบุส่งเสริมให้กล่าวมากๆ เช่นคําว่า 
1.  �@ �@ �@ �@     � �B � �B � �B � �B     �@�� �@�� �@�� �@��     �9& �9& �9& �9&44  

2.  �& �& �& �& �6� �6� �6� �6� �; �; �; �; �D �D �D �D     �C �C �C �C -5 -5 -5 -5     �* �* �* �* �F �F �F �F     � �> � �> � �> � �> �# �# �# �# G" G" G" G"     �� �� �� �� �* �* �* �* �F �F �F �F     �[E �[E �[E �[E     � �> � �> � �> � �> �# �# �# �# G" G" G" G"45  

3.  �( �( �( �( �. �. �. �. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��     �9& �9& �9& �9&     �� �� �� �� �( �( �( �( �I �I �I �I �� �� �� �� �� �� �� ��     �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��46  

4.  �@ �@ �@ �@     �A �A �A �A �� �� �� �� �[ �[ �[ �[     �� �� �� �� �@ �@ �@ �@     �k �k �k �k �� �� �� �� �V �V �V �V     �� �� �� �� �@ �@ �@ �@     �� �� �� �� � �� � �� � �� � ��47  
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9. พยายามคบหากับเพ่ือนท่ีดีและใกล้ชิดคนศอลิหฺพร้อมกับ
หลีกเลี่ยงการคบหากับคนท่ีอีมานอ่อน หรือเกียจคร้านทําอิบาดะฮฺ หรือ
มารยาทไม่ด ี

10. พาลูกๆ เข้าในบ้านก่อนพลบคํ่า พร้อมปิดประตูบ้านและอ่าน
บิสมิลลาฮฺ48 
 

8. การพูดระบายทุกข์ให้ผู้อ่ืนฟัง 
อนุญาตให้ผู้ป่วยบอกเล่าหรือรําพันถึงความทุกข์เก่ียวกับความเจ็บปวด

หรือความเดือดร้อนให้แพทย์หรือคนอ่ืนๆฟัง หากจําเป็น ตราบใดท่ีการรําพันนั้น
ไม่ได้มีจุดประสงค์เพ่ือระบายความโกรธเคืองหรือหงุดหงิดต่อโรค เนื่องจากว่าท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา- เคยรําพันถึงความเจ็บปวดของนางให้ท่าน
เราะซูลุลลอฮฺ   @F ฟังด้วยการรําพันว่า “วา เราะสาฮฺ” (โอ้ ปวดศีรษะเหลือเกิน) 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ   @F  ก็ตอบกลับว่า “บัล อะนา วา เราะสาฮฺ”   49  (พ่ีก็ปวดศีรษะ
มากเช่นกัน) แต่อย่าระบายให้ถ่ีนัก เพราะเป็นการกระทําท่ีน่ารังเกียจ (มักรูฮฺ)50  

อย่างไรก็ตาม ทางท่ีดีแล้ว ผู้ป่วยควรกล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺด้วย
ความอดทนท่ีเต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการระบายความทุกข์ให้
ผู้อ่ืนฟังก็ตาม เช่น กล่าวคําว่า  < < < < �& �& �& �& � �% � �% � �% � �% �# �# �# �# �" �" �" �"     �9 �9 �9 �9     �* �* �* �* �F �F �F �F �]  �]  �]  �]  -5 -5 -5 -5     �A �A �A �A G[� G[� G[� G[� > > > >  (มวลการสรรเสริญเป็น

เอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺในทุกสภาวการณ์) และทางท่ีดีท่ีสุดคือ ผู้ป่วยควรกล่าว
ระบายความเจ็บปวดต่ออัลลอฮฺผู้ทรงทําใหฟ้ื้นป่วย ผูเ้ป็นสุดยอดแห่งผู้ปรานี  
 

9. หม่ันกล่าวอิสติฆฟารฺและเตาบัตตนต่ออัลลอฮฺให้มาก 
อิสติฆฟารฺ คือ การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดท่ี

ไม่มีบาป และไม่มีผู้ใดท่ีสามารถอภัยโทษต่อความผิดบาปของมนุษย์นอกจาก
อัลลอฮฺผูท้รงเอกะแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น มนุษย์ท่ีมีบาปและยังไม่ได้รับ
การอภัยโทษจากอัลลอฮฺจะไม่ได้เข้าสวรรค์ เพราะสวรรค์ของอัลลอฮฺจะรับ
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เฉพาะผู้ท่ีปลอดจากความผิดบาปหรือผู้ท่ีได้รับการอภัยโทษโดยสมบูรณ์แล้ว
เท่านั้น อัลลอฮฺทรงสัญญาว่าจะอภัยโทษต่อความผิดบาปท้ังหมดของมนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีกล่าวคําอิสติฆฟารฺ ยกเว้นความผิดบาปจากการตั้งภาคี 
(ชิริก) ต่อพระองค์และผู้กระทําได้เสียชีวิตลงในสภาพดังกล่าว ดังนั้น เราจง
อย่าตั้งภาคีหรือทําชิริกกับอัลลอฮฺโดยเด็ดขาด และหากเราพลั้งไปทําชิริก
กับอัลลอฮฺ ก็ให้เรารีบสํานึกผิดและขอลุแก่โทษโดยทันทีทันใด โปรดจําไว้
ว่าอัลลอฮฺจะตอบรับการกลับตัวสํานึกผิดของบ่าวเสมอ และพระองค์ทรงรัก
บ่าวผูส้ํานึกผิดอย่างยิ่ง 

เตาบัต คือการหวนคืนสู่เส้นทางท่ีเท่ียงตรงของอัลลอฮฺ (อัลศิรอฏ  
อัลมุสตะกีม) หลังจากท่ีไดพ้ลาดพลั้งจนนําไปสู่ความผิดบาป 

เตาบัตนะศูหา คือ การหวนคืนสู่เส้นทางอันเท่ียงตรงของอัลลอฮฺ 
และไม่หวนกลับไปทําบาปนั้นอีกต่อไป 

เงื่อนไขการเตาบัตท่ีจะถูกตอบรับมีสามประการ คือ 
1. ต้องเลิกจากการกระทําบาปดังกล่าว 
2. ต้องสํานึกผิดในบาปท่ีไดก้ระทําไว ้ 
3. ต้องตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทําบาปนั้นอีกต่อไป 
นอกจากนี้ อุลามาอฺบางท่านได้เพ่ิมเงื่อนไขท่ีสี่สําหรับการกลับตัว

(เตาบัต) จากความผิดฐานล้วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การลักทรัพย์ การนินทา
ว่าร้าย และการกระทําไม่ดีต่อเขา เป็นต้น นั่นคือ “ต้องส่งคืนทรัพย์สินให้แก่
เจ้าของ หรือจ่ายค่าเสียหาย และขอให้ยกโทษในความผิดท่ีได้กระทําไว้ต่อเขา”  51  

พึงจําไว้ว่า การเจ็บป่วยถือเป็นโอกาสทองสําหรับการสํานึกตน 
(เตาบัต) เพราะการเตาบัตในยามท่ีกําลังเจ็บป่วยย่อมสามารถกระทําได้ง่าย
และเป็นจริงมากกว่ายามท่ีมีสุขภาพด ี

ส่วนหนึง่ของสํานวนอิสติฆฟารฺและเตาบัตท่ีมีระบุในหะดีษ ได้แก่ 
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1. @D@D@D@D �������� ����I�( �� �9& �������� �.�( �������� ����I�( �� �9& �������� �.�( �������� ����I�( �� �9& �������� �.�( �������� ����I�( �� �9& �������� �.�(@C@C@C@C  อัสตัฆฟิรุลลาฮฺ วะอะตูบุอิลัยฮฺ (วันละ 

100 ครั้งข้ึนไป) 52 (ความว่า “ฉันขออภัยโทษในความผิดของฉันและขอกลับ
ตัวคืนสู่พระองค์”) 

2. DDDD � � �B �@ 0 ����& �9& �������� �.�( � � �B �@ 0 ����& �9& �������� �.�( � � �B �@ 0 ����& �9& �������� �.�( � � �B �@ 0 ����& �9& �������� �.�( �������� ����I�( �� �Z�q� �v�& �K�%& �� �2 �@��  �������� ����I�( �� �Z�q� �v�& �K�%& �� �2 �@��  �������� ����I�( �� �Z�q� �v�& �K�%& �� �2 �@��  �������� ����I�( �� �Z�q� �v�& �K�%& �� �2 �@�� CCCC53@@@@  อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ 
ลาอิลาฮะ อิลลาฮุวัลหัยยุลก็อยยูม วะอะตูบุอิลัยฮฺ (ความว่า “ฉันขออภัยโทษจาก
พระองค์อัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าท่ีสมควรกราบไหว้เว้นแต่พระองค์ ผู้ทรงชีวินและ
ทรงควบคุมบาปและความผิดของฉัน และฉันขอเตาบัตกลับตัวสู่หนทางของ
พระองค์อัลลอฮฺอันเท่ียงตรง”) 

3.  < < < < �D� �A ���& ��& �����& �\���( �?���� , � �� �* �d�I �� , �� ���� �i& -� �� �D� �A ���& ��& �����& �\���( �?���� , � �� �* �d�I �� , �� ���� �i& -� �� �D� �A ���& ��& �����& �\���( �?���� , � �� �* �d�I �� , �� ���� �i& -� �� �D� �A ���& ��& �����& �\���( �?���� , � �� �* �d�I �� , �� ���� �i& -� �� > > > >54   ร็อบบิฆฟิรฺลี   

วะตุบอะลัยยะ อินนะกะ อันตัตเตาว้าบุรเราะหีม (ความว่า “โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ 
ขอโปรดประทานอภัยโทษในความผิดของฉัน และขอโปรดตอบรับการสํานึกผิด
ของฉัน แท้จริง พระองค์เป็นผู้ตอบรับการเตาบัตและเป็นผูก้รุณายิ่ง”) 

การอิสติฆฟารฺและเตาบัตเป็นฟัรฺฎูอัยนฺ (บังคับสําหรับทุกคน) ท้ังชาย
และหญิงให้กระทําทันที ไม่ว่าจะเป็นผูมี้สุขภาพแข็งแรงหรือผู้ป่วย ผู้ไม่กระทําผิด
หรือผู้กระทําผดิ ไม่ควรจะประวิงเวลาการเตาบัตโดยเด็ดขาด เพราะการเตาบัตช้า
คือบาปอีกประการหนึ่งท่ีจําต้องขอเตาบัตซ้ําสอง55 วัลลอฮุล มุสตะอาน 
 
10- ขออภัยต่อเพื่อนมนุษย์ในความผิดพลาดและให้อภัยแกผู่้อ่ืน 

ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท่ีจะทําให้อัลลอฮฺทรงตอบรับการเตาบัตตามทัศนะของอุ
ลามาอฺบางท่าน คือ ต้องได้รับการยกโทษจากผู้คนท่ีเราได้ล่วงเกินเขา เช่น การนินทา 
ด่าทอ ลักทรัพย์ และสร้างความเดือดร้อนแก่เขา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ทุกคน 
โดยเฉพาะผู้ป่วยหม่ันขออภัยต่อทุกคน โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวและผู้ท่ีมาเยี่ยม 
และในทางกลับกันให้เขาใหอ้ภัยแก่บุคคลท่ีล่วงเกินเขา โดยเฉพาะบุคคลท่ีมาขอโทษ 
 
11. ต้องชูโกร์และขอบคุณให้มากๆ 
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ผู้ป่วยต้องชูโกร์ต่ออัลลอฮฺให้มากๆ ด้วยการกล่าวสรรเสริญพระองค์ เช่น 
กล่าวว่า @I �& �& �& �& � �% � �% � �% � �% �# �# �# �# �" �" �" �"         �9 �9 �9 �9@H  หรือ @I �& �& �& �& � �% � �% � �% � �% �# �# �# �# �" �" �" �"         �9 �9 �9 �9         ��& ��& ��& ��& �� �� �� ��0000         �� �� �� �� �! �! �! �! �� �� �� �� �# �# �# �# �� �� �� �� �� �� �� ��         �I �I �I �I �� �� �� �� qD qD qD qD         �M�& �M�& �M�& �M�& � �%� � �%� � �%� � �%� �+� �+� �+� �+�@H  หากรู้สึกว่าอาการป่วย
ทุเลาลง และกล่าวว่า I �& �& �& �& � �% � �% � �% � �% �# �# �# �# �" �" �" �"     �9 �9 �9 �9     �* �* �* �* �F �F �F �F     �] �] �] �] -5 -5 -5 -5     �A �A �A �A G[� G[� G[� G[�H  หากรู้สึกว่าอาการป่วยยังไม่ดีข้ึนหรือยิ่ง
ทรุดลง พร้อมท้ังกล่าวขอบคุณทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล 
ผู้ดูแล และผู้มาเยี่ยมด้วยการกล่าวว่า ญะซากุมุลลอฮฺ ค็อยร็อน I �a �a �a �a �W �W �W �W �]& �]& �]& �]& �D �D �D �D     �9& �9& �9& �9&     �f �f �f �f  �n  �n  �n  �n&&&&HN  
12. เขียนคําสั่งเสีย 

มุมินทุกคนต้องทําคําสั่งเสียอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บไว้ใน
สถานท่ีท่ีปลอดภัย ถึงแม้ว่าเขาจะยังมีสุขภาพดีอยู่ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เม่ือยามท่ีเขากําลังเจ็บป่วย เพ่ือเป็นหลักฐานในการจัดการทรัพย์สมบัติและ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถดําเนินการในภารกิจท่ีรับผิดชอบหลังจากท่ีได้สิ้นชีวิตไป
แล้วได้อย่างราบรื่น เพ่ือให้ตัวเขา ลูกหลาน และครอบครัวปลอดภัย และ
ทรัพยส์ินได้รับบะเราะกัตจากพระองค์อัลลอฮฺ 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้กล่าวมีใจความว่า “มุสลิมแต่ละคนท่ีมี
เรื่องจะสั่งเสียไม่มีสิทธิท่ีจะยืดเวลา (โดยปราศจากการสั่งเสีย) เกินสองคืน 
นอกจากว่าเขาจําเป็นเขียนคําสั่งเสียดังกล่าวและเก็บไว้กับตัว”  56  

และหากเขาต้องการสั่งเสียให้บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาแก่ผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่
บุตรหลานท่ีจะเป็นทายาทรับมรดกของเขา เขาจะสั่งเสียได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
ทรัพย์สินเท่านั้น ส่วนท่ีเหลอืต้องเก็บไว้สําหรับทายาทท่ีมีสิทธิรับมรดกต่อไป 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้กล่าวมีใจความว่า “การทําพินัยกรรม
จํานวนหนึ่งในสามของมรดกท้ังหมดก็ถือว่ามากแล้ว”  57  

อนึ่ง คําสั่งเสียในเรื่องของพินัยกรรมจําเป็นต้องกระทําอย่างเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย เพราะคําสั่งเสียท่ีไม่เป็นธรรมอาจนําพาเขาสู่ขุมนรก58 –วัลอิยาซุบิลลาฮฺ 
มินซาลิก- 
 
13. ต้องจ่ายหนี้ 
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พึงจําไว้ว่า เนื้อหาคําสั่งเสียท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสั่งเสียให้ชําระหนี้หาก
เขายังไม่สามารถชําระหนี้ได้ และทางท่ีดีเขาต้องพยายามเร่งชําระหนี้สินท่ีวาญิบ
ต้องชําระโดยทันที รวมท้ังซะกาตด้วย เพราะหนี้สินจะทําให้เกิดความเครียดท่ียิ่ง
จะทําให้อาการป่วยของผู้ป่วยทรุดลง และท่ีสําคัญท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F จะไม่
ละหมาดญะนาซะฮฺให้กับผู้ตายท่ียังไม่ชําระหนี้59 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ   @F  ได้กล่าวมีใจความว่า “ชีวิตของคนมุมินจะถูก
แขวนไว้ (โดยไม่ได้รับการพิพากษา) เนื่องจากมีหนีส้ินอยู ่จนกว่าหนี้สินของเขาจะ
ถูกชําระจนหมดสิ้น"60 
 
14. ให้คนอ่ืนช่วยขอดุอา 

หมายความว่า ผู้ป่วยควรไหว้วานให้คนศอลิหฺและคนอิสลามท่ัวไป
โดยเฉพาะผู้ท่ีไปเยี่ยมช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เขาหายป่วย ปลอดภัย และ
ได้รับการอภัยโทษ เป็นต้น  
 
15. บริจาค 

ทางท่ีดีแล้ว ผู้ป่วยและญาติๆควรจะบริจาคให้มากๆ เพ่ือให้ได้รับผล
บุญและการฟ้ืนไข้จากพระองค์อัลลอฮฺ ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

<<<< �h�k �" �M���� �D�]� �J���� &� ��&�1 �h�k �" �M���� �D�]� �J���� &� ��&�1 �h�k �" �M���� �D�]� �J���� &� ��&�1 �h�k �" �M���� �D�]� �J���� &� ��&�1>>>>61 

ความว่า: “พวกท่านจงรักษาคนไข้ของท่านด้วยการบริจาคทาน”  
หมายความว่า ให้ผู้ป่วยหรือครอบครัวของผู้ป่วยหม่ันบริจาคทานหรือทํา

ดอ่ืีนๆให้มากโดยตั้งเจตนาในใจว่าให้อัลลอฮฺทําให้ผู้ป่วยฟ้ืนจากอาการป่วย เพราะ
การบริจาคทานเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้อัลลอฮฺทรงฟ้ืนบ่าวจากอาการป่วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ป่วยยังไม่ได้ชําระซะกาตท่ีวาญิบก็ให้รีบชําระโดยเร็ว พึง
ทราบว่าการบริจาคทานก่อนสิ้นชีวิตจะประเสริฐกว่าการบริจาคทานหลังจาก
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สิ้นชีวิต โดยเฉพาะการบริจาคท่ีเป็นญาริยะฮฺ (วะกัฟ) ซึ่งต้นทุนของมันจะใช้ได้
ตลอดและจะไดกํ้าไรท่ีผลบุญอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกิยามะฮฺ 
 

16- รู้สึกใกล้จะเสียชีวิต 
เม่ือผู้ปว่ยรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะเสียชีวิตแล้ว ก็ให้หม่ันอ่านดุอา 
(1)  <<<< �& �& �& �& �F�*��& �s��4 ������ K�!�v � �%�( �� ,K�!� �S ��& �� �� �����i& �D �;�6� �F�*��& �s��4 ������ K�!�v � �%�( �� ,K�!� �S ��& �� �� �����i& �D �;�6� �F�*��& �s��4 ������ K�!�v � �%�( �� ,K�!� �S ��& �� �� �����i& �D �;�6� �F�*��& �s��4 ������ K�!�v � �%�( �� ,K�!� �S ��& �� �� �����i& �D �;�6�>>>>62////  อัลลอฮุมมัฆฟิรฺ

ลี วัรฺหัมนี วะอัลหิกนี บิรฺเราะฟีกิล อะลา (ความว่า: “โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรง
โปรดยกโทษและปรานีต่อฉัน และให้ฉันได้เข้าสรวงสรรค์พร้อมกับเหล่านบี 
บรรดาคนศอลิหฺ และเหล่ามลาอิกะฮฺ”) 

และขอดุอาว่า 
(2) <<<< �& �& �& �& �+ ���X& �+& �� �̀ �. �F �* K-! �*�( �D �;�6� �+ ���X& �+& �� �̀ �. �F �* K-! �*�( �D �;�6� �+ ���X& �+& �� �̀ �. �F �* K-! �*�( �D �;�6� �+ ���X& �+& �� �̀ �. �F �* K-! �*�( �D �;�6�>>>>63  อัลลอฮุมมะ อะอินนี อะลา 

สะกะรอติลเมาต ฺ(ความว่า: “โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดช่วยเหลือฉันใน
การเผชิญกับความเจ็บปวดและความยากลําบากตอนจะสิ้นใจ”) 

(3) ให้กล่าวคําว่า @I �@�� � �B �@ �@�� � �B �@ �@�� � �B �@ �@�� � �B �@ �9& �9& �9& �9&@H  ให้มาก พร้อมกับพยายามทําให้คําพูด

สุดท้ายในชีวิตเป็นคําว่า I �9& �@�� � �B �@ �9& �@�� � �B �@ �9& �@�� � �B �@ �9& �@�� � �B �@H  เพราะคํานีเ้ป็นกุญแจสวรรค์ ให้กล่าวด้วย

ใจท่ีบริสุทธิ์และเต็มความเชื่อม่ัน  พร้อมกับฝากความหวังเพียงแต่กับพระองค์
อัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ ไม่ชิริกกับพระองค์ด้วยสิ่งใดๆ 

ท่านนบี  @F กล่าวว่า:  

<<<< �h�!� �{& �5 �f�1 �9& �@�� � �B �@ �����3�] �� �fE �'��] �	�� �h�!� �{& �5 �f�1 �9& �@�� � �B �@ �����3�] �� �fE �'��] �	�� �h�!� �{& �5 �f�1 �9& �@�� � �B �@ �����3�] �� �fE �'��] �	�� �h�!� �{& �5 �f�1 �9& �@�� � �B �@ �����3�] �� �fE �'��] �	��>>>>64  

ความว่า: “ผู้ใดท่ีมีคําพูดสุดท้าย (ในชีวิตก่อนสิ้นใจตาย) เป็นคําว่า 
ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ความว่า ไม่มีพระเจ้าเว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺ) แน่นอน 
เขาย่อมจะได้เข้าสวรรค์” 
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 (4) 
วิธีรักษาโรค 

 

 

อิสลามสอนประชาชาติมุสลิมใหเ้ผชิญหน้ากับโรคทางกายและทางจิต
ในลักษณะต่างๆ บนฐานของอะกีดะฮฺและอีมานท่ีถูกต้องในรูปของการทําอิ
บาดัตต่ออัลลอฮฺอย่างบริสุทธิ์ใจผ่านสองวิธกีาร ดังนี ้

1) ด้านจิตใจ ให้บําบัดด้วยดุอาและเสกเป่า เพราะพระองค์อัลลอฮฺ
เท่านั้นเป็นผูท้รงฟ้ืนอาการเจ็บไข้ของทุกโรค  

2) ด้านวัตถุ ให้บําบัดด้วยการพยายามทําความรู้จักกับสาเหตุ และวิธี
ป้องกันและควบคุม ให้สอดคล้องกับธรรมชาติท่ีพระองค์อัลลอฮฺทรง
กําหนดผ่านกระบวนการบําบัดรักษา เพราะพระองค์ทรงบริหาร
ปกครองโลกนี้บนฐานของมูลเหตุและกฎระเบียบท่ีจําเพาะท่ีบ่าว
สามารถรบัรูแ้ละศึกษาได ้
ท้ังหมดนี้ สามารถเผชิญหน้ากับโรคด้วยสองข้ันตอน คือ ข้ันตอนการ

ดูแลสุขภาพ และข้ันตอนบําบัดรักษา 
 
อันดับแรก ข้ันตอนการดแูลสุขภาพ (ป้องกัน)  65 

หมายถึง การพยายามขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺพร้อมกับยึดปฏิบัติ
ตามหลักสุขพลานามัยท้ังกายและใจอย่างเคร่งครดัเพราะ 

<<<< �h���k& ���& �	 �� Y �n �f �h��k& ���& �h���k& ���& �	 �� Y �n �f �h��k& ���& �h���k& ���& �	 �� Y �n �f �h��k& ���& �h���k& ���& �	 �� Y �n �f �h��k& ���&>>>>66  

ความว่า: “การป้องกันตัวเอง (ดูแลสุขภาพ) มิให้เป็นโรคนั้นประเสริฐกว่า
การรักษาโรค” ท้ังนี้ค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดเพ่ือการดูแลสุขภาพและป้องกันจาก
โรคภัยย่อมคุ้มค่าและมีประโยชน์กว่าการทุ่มเทค่าใช้จ่ายท่ีมากมายเพ่ือการ
บําบัดรักษา 
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จงพยายามดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆด้วยสอง
วิธกีารต่อไปนี ้

 
1) ดูแลสุขภาพด้านจิตใจ  
1. ให้กล่าวบิสมิลลาฮฺก่อนจะเริ่มการงานท่ีดี ดุอาก่อนและหลัง

รับประทานอาหารและดื่มน้ํา ดุอาก่อนนอนและตื่นนอน ดุอาเข้าและออก
จากห้องน้ํา และดุอาอ่ืนๆ ในทุกกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนกล่าวซิกิรฺต่างๆ 
ตามแบบอย่างของท่านนบ ีF  

2. ให้กล่าวดุอาขอความปลอดภัยและมีสุขภาพดี พร้อมกับขอความ
คุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากโรคภัยต่างๆ และจากการก่อกวนของชัยฏอนตาม
แบบอย่างของท่านเราะซลูลุลลอฮฺ F  

3. ให้ทําอิบาดัตต่อพระองค์อัลลอฮฺอย่างดีท่ีสุด โดยเฉพาะการ
อาบน้ําละหมาด การละหมาดและการถือศีลอด และไม่มีรูปแบบอิบาดัตท่ี
ดกีว่าการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านเราะซลูุลลอฮฺ F@

4. หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเป็นมะศิยัตและสิ่งหะรอมตามชะรีอะฮฺของอิสลาม 
5. พยายามอย่าให้มีอารมณ์เครียดและชอบโกรธ เพราะท้ังสองอย่างนี้

เป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดโรค พยายามซิกิรให้มากๆ และขอพระองค์อัลลอฮฺให้
ไกลพ้นจากการรังควาญของชัยฏอนท่ีถูกสาปแช่ง พร้อมกับต้องศรัทธาในกฎ
เกาะดัรของพระองค์อัลลอฮ 

(2) ดูแลสุขภาพด้านวัตถุ กล่าวคือ ต้องใช้ชีวิตตามแนวทางของ
ท่านนบ ีF เป็นต้นว่า:  
1- หลีกเลี่ยงสิ่งสกปรกและสิ่งนะญิสทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหาร 
เครื่องดื่ม ท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะท่ีนอนและห้องน้ํา บริ เวณบ้าน ชั้น
บรรยากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน 
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2- หลีกเลี่ยงส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มท่ีหะรอม หรือสิ่งเสพติด 
หรือเคมีภัณฑ์ท่ีเป็นอันตรายทุกชนดิ โดยเฉพาะบุหรี่และยาเสพติด 
3- หลีกเลี่ยงและป้องกันสาเหตตุ่างๆท่ีอาจเป็นพาหะนําโรค เช่นครอบภาชนะ
อาหารและเครื่องดื่ม จัดเก็บเครื่องอุปโภคบริโภคให้มิดชิด ดับไฟ ปิดไฟ ปิด
ประตูและหน้าต่างบ้านในยามเข้านอน67 ปิดประตูบ้านยามดวงอาทิตย์ลับ
ขอบฟ้า และไม่เข้าใกล้โรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อ68 
4- ดูแลด้านอุปโภคและบริโภคให้สอดคล้องตามหลักคุณค่าทางโภชนาการ
และความต้องการของร่างกายท้ังด้านปริมาณและคุณค่า และพยายามทาน
อาหารแต่เพียงน้อย 

ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า :  

<<<< G	�e�� �	 �� & � ��  o� �* �� �K ���1E ����� � �� G	�e�� �	 �� & � ��  o� �* �� �K ���1E ����� � �� G	�e�� �	 �� & � ��  o� �* �� �K ���1E ����� � �� G	�e�� �	 �� & � ��  o� �* �� �K ���1E ����� � �� / / / / �( �Z�1E �	��& �d �� �$�� �( �Z�1E �	��& �d �� �$�� �( �Z�1E �	��& �d �� �$�� �( �Z�1E �	��& �d �� �$�� Y+�3�] Y+�3�] Y+�3�] Y+�3�]
 ����& � ���� Y��6�� �� �� ��� ���e�� Y��6�� �4 �h ���� �> �@ �'� �] �'�r�4 ,���=�6 �C �	 �#�v �8 ����& � ���� Y��6�� �� �� ��� ���e�� Y��6�� �4 �h ���� �> �@ �'� �] �'�r�4 ,���=�6 �C �	 �#�v �8 ����& � ���� Y��6�� �� �� ��� ���e�� Y��6�� �4 �h ���� �> �@ �'� �] �'�r�4 ,���=�6 �C �	 �#�v �8 ����& � ���� Y��6�� �� �� ��� ���e�� Y��6�� �4 �h ���� �> �@ �'� �] �'�r�4 ,���=�6 �C �	 �#�v �8

 �� �� ���!�� Y��6�� �� �� �� ���!�� Y��6�� �� �� �� ���!�� Y��6�� �� �� �� ���!�� Y��6�� ��>>>>69  
ความว่า: “มนุษย์ไม่ได้ใส่ (สิ่งใดๆ) ลงในภาชนะใดภาชนะ
หนึ่งท่ีแย่ไปกว่าท้องของตัวเอง เพียงพอแล้วสําหรับลูกหลาน
อาดัมกับอาหารเพียงไม่ก่ีคําท่ีสามารถพยุงตัวเองให้ตั้งตรงได้ 
และหากสุดวิสัยจริงๆ (ก็จงแบ่งกระเพาะออกเป็นสามส่วน) 
หนึ่งส่วนสําหรับอาหาร หนึ่งส่วนสําหรับเครื่องดื่ม และอีก
หนึ่งส่วนสําหรับลมหายใจ” 
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นท่ีชัดเจนว่า ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยสาม

ธาตสุําคัญ คือ 
- อาหาร/ธาตดุิน 
- เครือ่งดื่ม/ธาตนุ้ํา 
- ลมหายใจ/ธาตุลม ซึ่งจําเป็นต้องสมดุลกัน วัลลอฮฺ อะลัม 
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5- ทานอาหารและดื่มใหเ้ป็นเวลา โดยไม่ทานก่อนเวลาหรือหลังจากล่วงเวลา
ไปแล้ว 
6- พยายามดูแลการขับถ่ายให้เป็นเวลา 
7- อาบน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งท่ีจะทําการละหมาดฟัรฎ ู
8- ออกกําลังกายทุกวันเป็นปกติวสิัยตามหลักอนามัย 
9- เติมเต็มสิทธิและความต้องการต่างๆของร่างกาย เช่น นอนแต่หัวคํ่า และ
ตื่นแต่หัวรุ่ง เป็นต้น พร้อมกับมีความพอดีในทุกๆกิจการ 
10- ทําการตรวจสุขภาพท่ีสถานอีนามัยหรือโรงพยาบาลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
อันดับสอง ข้ันตอนการบําบัดรักษา 

ถึงแม้วา่แต่ละคนจะพยายามดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่บางครั้ง
เขาก็อาจจะถูกคุกคามด้วยโรคร้ายเช่นกัน (สิ่งใดท่ีพระองค์ได้ทรงกําหนดและทรง
ประสงค์ย่อมต้องเกิด) ดังนั้น เขาจึงจําเป็นต้องทําการบําบัดรักษาด้วยสองวิธีการ
เช่นเดียวกัน คือ 

(1) – การบําบัดด้านจิตใจ  
คือการบําบัดรักษาด้วยการขอดุอาและเสกเป่า โดยเฉพาะดุอาท่ี

มะซูรฺ ไม่ว่าจะทําด้วยตัวเอง หรือให้คนอ่ืนช่วยทําให้ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเสกเป่า เป็นต้นว่า 

1.1.ผู้ป่วยวางมือทาบลงบนจุดปวดบนร่างกายพร้อมกับกล่าวดุอาว่า 
- @D@D@D@D �9& �D �.��� �9& �D �.��� �9& �D �.��� �9& �D �.���@C@C@C@C@@@@@@@@  อ่านว่า บิสมิลลาฮฺ ( 3 ครั้ง) ความว่า “ด้วยพระนาม

ของพระองค์อัลลอฮฺ” 
- DDDD ����� �A�( �� �" �a�( � �� - �� �	 �� ���I �� �"�k �� ���� ��� �*�( ����� �A�( �� �" �a�( � �� - �� �	 �� ���I �� �"�k �� ���� ��� �*�( ����� �A�( �� �" �a�( � �� - �� �	 �� ���I �� �"�k �� ���� ��� �*�( ����� �A�( �� �" �a�( � �� - �� �	 �� ���I �� �"�k �� ���� ��� �*�(@C@C@C@C  อ่านว่า อะอูซุ บิลลาฮิ วะ

กุดเราะติฮี มิน ชัรฺริมา อะญิดุ วะอุหาซิรุ (7 ครั้ง) ความว่า “ฉันขอหลีกเลี่ยง
ด้วยพระองค์อัลลอฮฺและพลานุภาพของพระองค์จากอันตรายของสิ่งท่ีฉัน
เจ็บปวดและหวาดวิตก”  70

 

1.2 ผู้ป่วยพยายามเสกเป่าตัวเองด้วยการอ่านอายัต 
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@M   AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� �� �� �� �KKKK�� ��
LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS���� ���� @ 

@M  TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ� �� �� �� �[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂� �� �� �� �____�� ��̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� �� �� �hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk� ���� ��� � ���� ���
llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo���� ���� @ 

@M  ����pppp�� ��qqqq� �� �� �� �rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx� �� �� �� �yyyy�� ��zzzz�� ��
{{{{�� ��||||�� ��}}}}������ ��~~~~�� ��____�� ��̀̀̀̀� �� �� �� �aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��

dddd�� ��eeee���� ����ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii���� ����            @
โดยเฉพาะ เวลาก่อนเข้านอน วิธีการคือ ให้อ่านท้ังสามสูเราะฮฺ
ข้างต้นแล้วเป่าลมใส่สองฝ่ามือ จากนั้นให้เอาฝ่ามือท้ังสองข้างลูบ
ศีรษะ ใบหน้า และลําตัว ให้เช่นนีต้ิดต่อกันจํานวนสามครั้ง71 
1.3 เสกเป่าด้วยสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺและสูเราะฮฺเสกเป่าอ่ืนๆ  
1.4 อ่านดุอาท่ีมะซูรจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ@F หรือเศาะหาบะฮฺ 

โดยเฉพาะดอุายามตกทุกข์และกระวนกระวาย เช่น 
<<<< �@ ,�D��z���& �������& q� �� �9& �@�� � � �B �@ , �D��6�%& �D��z���& �9& �@�� � � �B �@ �@ ,�D��z���& �������& q� �� �9& �@�� � � �B �@ , �D��6�%& �D��z���& �9& �@�� � � �B �@ �@ ,�D��z���& �������& q� �� �9& �@�� � � �B �@ , �D��6�%& �D��z���& �9& �@�� � � �B �@ �@ ,�D��z���& �������& q� �� �9& �@�� � � �B �@ , �D��6�%& �D��z���& �9& �@�� � � �B �@

 �����& q��� �� , ������& q��� �� �+& �� �# ���& q� �� �9& �@�� � � �B �����& q��� �� , ������& q��� �� �+& �� �# ���& q� �� �9& �@�� � � �B �����& q��� �� , ������& q��� �� �+& �� �# ���& q� �� �9& �@�� � � �B �����& q��� �� , ������& q��� �� �+& �� �# ���& q� �� �9& �@�� � � �B �D8 ���̀ �& �� �D8 ���̀ �& �� �D8 ���̀ �& �� �D8 ���̀ �& ��>>>>72/  
ความว่า: “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่และนุ่มนวล

ยิ่ง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งบลัลังก์อันยิ่งใหญ่ ไม่มีพระ
เจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าท้ังหลาย พระเจ้าแห่งแผ่นดิน 
และพระเจ้าแห่งบลัลังก์อันทรงเกียรติยิ่ง” 

<<<< �U� �X��z�& �	 �� �\�! �] -Q�� �?��� �$�= �. �\���( �@�� � � �B �@ �U� �X��z�& �	 �� �\�! �] -Q�� �?��� �$�= �. �\���( �@�� � � �B �@ �U� �X��z�& �	 �� �\�! �] -Q�� �?��� �$�= �. �\���( �@�� � � �B �@ �U� �X��z�& �	 �� �\�! �] -Q�� �?��� �$�= �. �\���( �@�� � � �B �@>>>>73/  
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ความว่า: “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ (โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ) 
พระองค์ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง แท้จริงฉันนี้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้อธรรม” 

<<<< �!�6�̀ �I �3�4 ,� �a���( �?��� �S �� �D �;�6�& �!�6�̀ �I �3�4 ,� �a���( �?��� �S �� �D �;�6�& �!�6�̀ �I �3�4 ,� �a���( �?��� �S �� �D �;�6�& �!�6�̀ �I �3�4 ,� �a���( �?��� �S �� �D �;�6�& �� �T�6 �C�( �� , G �U�* �h�4 ���� ������ ���� K �� �T�6 �C�( �� , G �U�* �h�4 ���� ������ ���� K �� �T�6 �C�( �� , G �U�* �h�4 ���� ������ ���� K �� �T�6 �C�( �� , G �U�* �h�4 ���� ������ ���� K
 �\���( �@�� � � �B �@ ,���6�] �Q�P �< �\���( �@�� � � �B �@ ,���6�] �Q�P �< �\���( �@�� � � �B �@ ,���6�] �Q�P �< �\���( �@�� � � �B �@ ,���6�] �Q�P �<>>>>74//// 

ความว่า: “โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ ความเมตตาของพระองค์เท่านั้นท่ีฉัน
คาดหวัง ดังนั้น ขอพระองค์โปรดอย่าปล่อยให้ฉันพ่ึงพาตัวเองเพียงลําพังแม้
เพียงชั่วกระพริบตา และขอโปรดแก้ไขทุกๆกิจการของฉัน ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากพระองค์” 

<<<<&&&& �9 �9 �9 �9&&&&� ,�� �< ���� �H � ���( �@ -� �� �9� ,�� �< ���� �H � ���( �@ -� �� �9� ,�� �< ���� �H � ���( �@ -� �� �9� ,�� �< ���� �H � ���( �@ -� �� �9>>>>75//// 

ความว่า: “อัลลอฮฺ พระองค์อัลลอฮฺคือพระเจ้าของฉัน ฉันไม่ขอตั้ง
ภาคีกับพระองค์ด้วยสิ่งใดๆ”  

หากรู้สึกยุ่งยากและลําบากใจในเรื่องใดๆ ให้ขอดุอาว่า 
<<<< �& �& �& �& �@ �D �;�6� �@ �D �;�6� �@ �D �;�6� �@ �D �;�6�     �W� �%& �5��� �� �\���( �� , 3�; �. �����6�� �a ��� �@�� �5�; �. �W� �%& �5��� �� �\���( �� , 3�; �. �����6�� �a ��� �@�� �5�; �. �W� �%& �5��� �� �\���( �� , 3�; �. �����6�� �a ��� �@�� �5�; �. �W� �%& �5��� �� �\���( �� , 3�; �. �����6�� �a ��� �@�� �5�; �.  3�; �. �\�, �< &���� �'  3�; �. �\�, �< &���� �'  3�; �. �\�, �< &���� �'  3�; �. �\�, �< &���� �'>>>> 76 

ความว่า: “โอ้ พระองค์อัลลอฮฺ ไม่มีความสะดวกง่ายดาย นอกจาก
สิ่งท่ีพระองค์ทรงทําให้สะดวกง่ายดาย และพระองค์ทรงทําให้สะดวกง่ายดาย
เม่ือพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดความสะดวกง่ายดาย”  

1.5 รับการเสกเป่าจากคนศอลิหฺท่ีเชี่ยวชาญด้านการเสกเป่าด้วยดุอา
ท่ีมะซูร 

1.6 ดื่มน้ําซัมซัม หรือดื่มน้ําท่ีถูกเสกเป่า หรือเอาน้ําท่ีถูกเสกเป่าซับ
ลําตัวให้เปียก พร้อมตั้งเจตนาเพ่ือใหอั้ลลอฮฺทําใหฟ้ื้นจากอาการไข้ 

2 – บําบัดรักษาด้วยการบริจาคทาน 
 

(2) – การบําบัดดา้นวัตถุ 
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คือการบําบัดรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์และเภสัชกรแผนปัจจุบันหรือแผน
โบราณ ไม่ว่าจะด้วยการทานยา ดื่มยา ทายา ฉีดยา ฉีดวัคซีน กรอกเลือด นวด หรือ
ทํากายภาพบําบัด เป็นต้น ตามวีธีการและคําแนะนําของแพทย ์

(5) 
ยาที่มีระบุในอัลกรุอานและสุนนะฮ ฺ

 

 

ความจริงแล้ว ในทุกๆสารอาหารและเครื่องดื่มหะลาลท่ีพระองค์อัลลอฮฺ
ทรงประทานเป็นเครื่องยังชีพแก่บ่าวของพระองค์นั้นจะมีสารท่ีเป็นตัวยา สารท่ีทํา
ให้ฟ้ืน และสารท่ีเป็นธาตุอาหารบํารุงสุขภาพอยู่ ด้วยการอนุญาตของอัลลอฮฺ ท้ัง
ท่ีสามารถรับรู้และไม่สามารถรับรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารอาหารและเครื่องดื่มท่ี
มีคุณค่าทางหลักโภชนาการ พึงทราบเถิดว่าการรับประทานอาหารท่ีพอดีและถูก
สัดส่วนตามหลักคุณค่าทางโภชนาการ และตรงตามเวลา และมีการสลับกับการถือ
ศีลอดตามสุนนะฮฺของท่านเราะซูลลุลลอฮฺ @F นั้น เป็นปัจจัยท่ีสําคัญยิ่งสําหรับ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีไม่จําเป็นต้องพึงการบําบัดรักษาใดๆอีก วัลลอฮ อะลัม 

ในจํานวนอาหารและเครื่องดื่มท่ีเป็นยาท่ีมีระบุในอัลกุรอานและสุน
นะฮฺมีดังนี ้
 
1- น้ําผึ้ง 

น้ําผึ้งเป็นเครื่องดื่มและยาท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะสําหรับใช้รักษาโรคใน
ท้อง เช่นเดียวกับโรคอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายหรือภายนอก ท้ัง
ดว้ยวิธกีารรับประทาน ทา และหยอด เป็นต้น 

อัลลอฮฺตรัสว่า :  
{��z�y�xw�v�u�t�s�r��q�p�o�z�y�xw�v�u�t�s�r��q�p�o�z�y�xw�v�u�t�s�r��q�p�o�z�y�xw�v�u�t�s�r��q�p�o

���~���}�|�{���~���}�|�{���~���}�|�{���~���}�|�{z�77 
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ความว่า: “แล้วเครื่องดื่มสีต่างๆ ก็ออกมาจากท้องของมัน (ผึ้ง) ซึ่ง
ในนั้นมียาสําหรับปวงมนุษย์ แท้จริง สิ่งนี้ยอ่มเป็นสัญญาณแห่งความเดชานุ
ภาพประการหนึ่งของอัลลอฮฺสําหรับบรรดาผู้ไตร่ตรอง” 

ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า :  

< G �3�� �� �o� �� -L�& G �3�� �� �o� �� -L�& G �3�� �� �o� �� -L�& G �3�� �� �o� �� -L�& : : : : , G���!�� Gh�� �] �� , GD �¡� �> �h�� � �� �� , G5 �� �* �h�� � �� , G���!�� Gh�� �] �� , GD �¡� �> �h�� � �� �� , G5 �� �* �h�� � �� , G���!�� Gh�� �] �� , GD �¡� �> �h�� � �� �� , G5 �� �* �h�� � �� , G���!�� Gh�� �] �� , GD �¡� �> �h�� � �� �� , G5 �� �* �h�� � ��
 -K �̀ ��& �	 �* K�� ���( N� �¢�( �� -K �̀ ��& �	 �* K�� ���( N� �¢�( �� -K �̀ ��& �	 �* K�� ���( N� �¢�( �� -K �̀ ��& �	 �* K�� ���( N� �¢�( ��>>>>78//// 

ความว่า: “สิ่งท่ีทําให้หายจากโรคมีสามประการ คือ 1. การดื่มน้ําผึ้ง 
2. การกรอกเลือด (การกรีดผิวหนังเพ่ือดูดเลือดเสียออกจากร่างกาย) 3. การ
จี้หรือนาบจุดปวดด้วยเหล็กร้อน แต่ฉันขอห้ามประชาชาติของฉันมิให้รักษา
ด้วยการจี้หรือนาบจดุปวดด้วยเหล็กร้อน (ยกเว้นในกรณีท่ีสุดวิสัย)” 

ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า :  

<<<< �'E���v��& �� �5 ������& � �U�O� �� -L���� �D�̀ ���6 �* �'E���v��& �� �5 ������& � �U�O� �� -L���� �D�̀ ���6 �* �'E���v��& �� �5 ������& � �U�O� �� -L���� �D�̀ ���6 �* �'E���v��& �� �5 ������& � �U�O� �� -L���� �D�̀ ���6 �*>>>>79 

ความว่า: “พวกท่านจงรักษาด้วยยาสองชนิด นั้นคือ น้ําผึ้งและอัลกุ
รอาน (ใชเ้สกเป่า)” 

อบสูะอีด อัลคุดรีไดเ้ล่าว่า ชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านนบ ี@F พร้อมกล่าวว่า 

“พ่ีน้องของฉันเป็นโรคในท้อง” ท่านเราะซูลลุลลอฮฺ @F จึงบอกว่า  < < < < 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.&>>>>  

“ท่านจงให้เขาทานน้ําผึ้ง” (แล้วเขาก็ให้พ่ีน้องของเขาทาน น้ําผึ้ง) หลังจากนั้นเขาได้
ไปหาท่านเราะซูลลุลลอฮฺ F เป็นครั้งท่ีสอง (พร้อมกับเล่าถึงอาการป่วยในท้องท่ียัง

ไม่ดีข้ึนของพ่ีน้องของเขา) ท่านเราะซูลลุลลอฮฺ @F ก็ตอบว่า  < < < < 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& > > > >  “จงให้

เขาทานน้ําผึ้ง” หลังจากนั้นเขาได้ไปหาท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F อีกเป็นครั้งท่ีสาม 
(พร้อมกับเล่าถึงอาการป่วยในท้องท่ียังไม่ดีข้ึนของพ่ีน้องของเขา) ท่านเราะซูลลุลลอ
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ฮฺ F ก็ตอบ (เหมือนเดิม) ว่า <<<< 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.&>>>>  “จงให้เขาทานน้ําผึ้ง” หลังจากนั้นเขา

ก็ได้ไปหาท่านเราะซูลลุลลอฮฺ @F อีกเป็นครั้งท่ีสี่ พลันกล่าวว่า “(โอ้ท่านเราะซู
ลุลลอฮฺ) แท้จริงฉันได้ให้เขาทานน้ําผึ้งแล้ว (แต่อาการปวดท้องของพ่ีน้องฉันก็ยังไม่
หาย) ท่านเราะซูลลุลลอฮฺ @F จึงกล่าว (ด้วยความเชื่อม่ัน) ว่า  3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.& 3 �� �* ���v �.&>>>>  

 < < < < �£ �" �C �£ �" �C �£ �" �C �£ �" �C �9& �9& �9& �9& ��  ��  ��  ��  �� �] �� �] �� �] �� �], �?� �f�( �	�e�� ��, �?� �f�( �	�e�� ��, �?� �f�( �	�e�� ��, �?� �f�( �	�e�� ��     คําตรัสของอัลลอฮฺ (ท่ีว่าน้ําผึ้งเป็นยา) ย่อมสัจ

จริงเสมอ แต่ท้องของพ่ีน้องท่านนั้นแหล่ะท่ีโป้ปด (ไม่ยอมรับ/ต่อต้านฤทธิ์ตัวยาของ
น้ําผึ้ง) ท่านจงให้เขาทานน้ําผึ้ง (อีกครั้งสิ)” เขาจึงให้พ่ีน้องของเขาทานน้ําผึ้งอีกครั้ง 
แล้วอาการปวดในท้องของเขาก็หายขาด80 

พึงทราบว่า น้ําผึ้งท่ีเกิดประโยชน์ด้านการบําบัดต้องเป็นน้ําผึ้งแท้ท่ีไม่
เจือปนด้วยสิ่งใดๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นน้ําผึ้งเลียนแบบหรือน้ําผึ้งปลอมด้วยแล้ว
ก็แทบจะไม่มีคุณค่าทางการบําบัดเลย ขณะเดียวกันบ่อยครั้งท่ีน้ําผึ้งปลอม
ก่อใหเ้กิดโทษมากกว่าประโยชน ์
 

2-น้ําซัมซัม 
น้ําซัมซัม คือ บ่อน้ําท่ีเป็นท่ีรู้จักกัน ซึ่งตั้งอยู่ในมัสยิดอัลหะรอม ณ 

นครมักกะฮฺ ห่างจากตัวกะบะฮฺประมาณ  38 ศอก หรือประมาณ 19 เมตร 
น้ําซัมซัมเป็นน้ําท่ีดีท่ีสุดบนโลกนี้ เป็นน้ําท่ีบะเราะกะฮฺ เป็นอาหารท่ี

อ่ิม และเป็นยารักษาโรค เพราะน้ําซัมซัมประกอบด้วยสารและแร่ธาตุพิเศษ 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

<<<< � �¢�� Yh�] ����=�� �� �¢�� � �¢�� Yh�] ����=�� �� �¢�� � �¢�� Yh�] ����=�� �� �¢�� � �¢�� Yh�] ����=�� �� �¢�� GD���� �Z����� � GD���� �Z����� � GD���� �Z����� � GD���� �Z����� �>>>>81 

ความว่า: “แท้จริง น้ําซัมซัมเป็นน้ําท่ีบะเราะกะฮฺ เป็นอาหารท่ีอ่ิม” 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  
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<<<< �� � �n �f �� � �n �f �� � �n �f �� � �n �f �o��� ������& �� �a �� �F�* Go� �o��� ������& �� �a �� �F�* Go� �o��� ������& �� �a �� �F�* Go� �o��� ������& �� �a �� �F�* Go�     �Z �W�� �� �Z �W�� �� �Z �W�� �� �Z �W�� ��     GD�v �. �o� �� �< �� GD���� �Z����� �����4 GD�v �. �o� �� �< �� GD���� �Z����� �����4 GD�v �. �o� �� �< �� GD���� �Z����� �����4 GD�v �. �o� �� �< �� GD���� �Z����� �����4>>>>82 

ความว่า: “น้ําท่ีดีท่ีสุดบนโลกนีคื้อน้ําซัมซัม เป็นอาหารท่ีดื่มอ่ิม และ
เป็นยารักษาโรค” 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอขอบคุณพระองค์อัลลอฮฺ ท่ีหลายๆโรคท่ีอัลลอฮฺ
ทรงใหค้นมุสลิมหายป่วยด้วยน้ําซัมซัม 

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F กล่าวว่า:  

 < ���� �� � �� �)�� �Z �W�� �� �o��� ���� �� � �� �)�� �Z �W�� �� �o��� ���� �� � �� �)�� �Z �W�� �� �o��� ���� �� � �� �)�� �Z �W�� �� �o���,,,,     �� �L�� ���I ������ � �� �'�� �� �L�� ���I ������ � �� �'�� �� �L�� ���I ������ � �� �'�� �� �L�� ���I ������ � �� �'��KKKK     �< ���� �< ���� �< ���� �< ���� �9& �H��� �9& �H��� �9& �H��� �9& �H���,,,,     � �� �'�� �� � �� �'�� �� � �� �'�� �� � �� �'�� �� �� �� �� �� ���� ���� ���� ����
 �9& �H��� �*�( &  ��������� �9& �H��� �*�( &  ��������� �9& �H��� �*�( &  ��������� �9& �H��� �*�( &  ���������,,,,     �� ������ � �� �'�� �� �� ������ � �� �'�� �� �� ������ � �� �'�� �� �� ������ � �� �'�� �� �P �#�� �y�e�v�� �P �#�� �y�e�v�� �P �#�� �y�e�v�� �P �#�� �y�e�v�� �9& �����e�k �H �9& �����e�k �H �9& �����e�k �H �9& �����e�k �H>>>>83NNNN 

ความว่า: “น้ําซัมซัมสําหรับตอบสนองความต้องการตามเจตนาของผู้ดื่ม 
(ไม่ว่าจะเป็นความต้องการบนโลกนี้หรือความต้องการในวันอาคิเราะฮฺ) หากท่านดื่ม
ด้วยเจตนาเพ่ือให้หายโรค อัลลอฮฺจะทรงให้ท่านหายจากโรค หากท่านดื่มด้วยเจตนา
เพ่ือขอความคุ้มครองจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อัลลอฮฺจะทรงคุ้มครองท่านจากสิ่งนั้น และ
หากท่านดื่มด้วยเจตนาเพียงเพ่ือแก้กระหาย อัลลอฮฺจะทรงให้ท่านหายกระหาย” 
 
มารยาทในการดื่มน้ําซัมซัม 

1. หันหน้าไปทางทิศกิบลัต 
2. อ่านบสิมิลลาฮฺ 
3. กล่าวดุอาว่า 

<<<< Go&�1 -5�] �	��  o��� �< �� ,� � �.& �� � k �� �� �� ,� ��4���  )�6�* �?���P �.�( �D�;�6�& Go&�1 -5�] �	��  o��� �< �� ,� � �.& �� � k �� �� �� ,� ��4���  )�6�* �?���P �.�( �D�;�6�& Go&�1 -5�] �	��  o��� �< �� ,� � �.& �� � k �� �� �� ,� ��4���  )�6�* �?���P �.�( �D�;�6�& Go&�1 -5�] �	��  o��� �< �� ,� � �.& �� � k �� �� �� ,� ��4���  )�6�* �?���P �.�( �D�;�6�&>>>>84 

ความว่า: “โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความรู้ท่ีเป็นคุณจากท่าน ขอปัจจัยยัง
ชีพท่ีมากมาย และขอให้หายจากทุกโรค” 

4. นึกในใจว่าขออัลลอฮฺโปรดใหฟ้ื้นจากอาการป่วย 
5. ดื่มด้วยมือขวา 
6. ดื่มสามครั้งแล้วหายใจ หรือสามกระอึก 
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7. ควรดื่มน้ําซัมซัมให้มากจนรู้สึกอ่ิม 
8. หลังจากดื่มใหก้ล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ 
เก่ียวกับความหมายของหะดีษท่ีว่า 

D �o��� �o��� �o��� �o���     �Z �W�� �� �Z �W�� �� �Z �W�� �� �Z �W�� ��     �)�� �)�� �)�� �)��     �� � �� �� � �� �� � �� �� � ��     ���� ���� ���� ����C 

สุฟยาน อัซ-เซารียฺกล่าวอธิบายว่า “หมายความว่า ผู้ใดดื่มน้ําซัมซัม
ด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง เขาก็จะได้รับสิ่งนั้นตามท่ีได้ประสงค์ไว ้
เก่ียวกับเรื่องนี้ มีบรรดาอุลามาอฺและคนศอลิหฺได้ทดลองดื่มเพ่ือจุดประสงค์
ทางอาคิเราะฮฺและดุนยา ปรากฏว่าพวกเขาต่างได้รับสิ่งนั้นอย่างสมประสงค์
ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺและการสรรเสริญต่างๆต่อพระองค์” 

มีรายงานจากท่านหญงิอาอิชะฮฺนางกล่าวว่า 
DDDD     qd �M�8 �'��] �� �����v��& �� j ��&�1��& �¤ �Z �W�� �� �o��� �5�#� �� qd �M�8 �'��] �� �����v��& �� j ��&�1��& �¤ �Z �W�� �� �o��� �5�#� �� qd �M�8 �'��] �� �����v��& �� j ��&�1��& �¤ �Z �W�� �� �o��� �5�#� �� qd �M�8 �'��] �� �����v��& �� j ��&�1��& �¤ �Z �W�� �� �o��� �5�#� ��     �D �;��v ���8 �� �¥��� �X& �F�* �D�;��v ���8 �� �¥��� �X& �F�* �D�;��v ���8 �� �¥��� �X& �F�* �D�;��v ���8 �� �¥��� �X& �F�*    CCCC85NNNN 

ความว่า: “ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้หิ้วน้ําซัมซัมในภาชนะต่างๆ 
และท่านใชร้าดลงบนตัวผู้ป่วยและป้อนใหพ้วกเขาดื่ม” 

หมายความว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้ทําการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ํา
ซัมซัม ด้วยการราดลงบนตัวผู้ป่วยและป้อนใหเ้ขาดื่ม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ป่วยท่ีเป็นไข้ตัวร้อน ซึ่งท่านเราะซูลุลลอฮฺ 
F ไดก้ล่าวเจาะจงว่า:  

D  �a �T���4 �	�� N�#� �%& �K�2 �a �T���4 �	�� N�#� �%& �K�2 �a �T���4 �	�� N�#� �%& �K�2 �a �T���4 �	�� N�#� �%& �K�2 �Z �W�� �� �o �)�� � �2��1 �����P�4 �D�! �; �Z �W�� �� �o �)�� � �2��1 �����P�4 �D�! �; �Z �W�� �� �o �)�� � �2��1 �����P�4 �D�! �; �Z �W�� �� �o �)�� � �2��1 �����P�4 �D�! �;CCCC86 

ความว่า: “ไข้ตัวร้อนนั้นเกิดจากไอความร้อนของไฟนรก ดังนั้น พวก
ท่านจงดับความร้อนนั้นด้วยน้ําซัมซัม (ด้วยการดื่มและเช็ดตัว)” 
 
3-หับบะตุสเสาดาอฺ (ย่ีหร่าดํา) 

ท่านราะสูลุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  
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<<<< ���& �h�=� �%& �� �'�� ���& �h�=� �%& �� �'�� ���& �h�=� �%& �� �'�� ���& �h�=� �%& �� �'�� �Z� ���& �@�� ,Go&�1 -5�] �	��  o� �� �< �o&�1 �� �Z� ���& �@�� ,Go&�1 -5�] �	��  o� �� �< �o&�1 �� �Z� ���& �@�� ,Go&�1 -5�] �	��  o� �� �< �o&�1 �� �Z� ���& �@�� ,Go&�1 -5�] �	��  o� �� �< �o&�1 �� �+��� �X& �Z� ���& �� , �+��� �X& �Z� ���& �� , �+��� �X& �Z� ���& �� , �+��� �X& �Z� ���& �� ,>>>>87 

ความว่า: “แท้จริง ในยี่หร่าดํานั้นมียาท่ีสามารถรักษาทุกโรค
นอกจากซาม และซามคือความตาย”  

วิธีการคือ ทานเม็ดยี่หร่าดํา หรือดื่มน้ํามันท่ีสกัดมาจากยี่หร่าดํา หรือใช้
น้ํามันดังกล่าวทาหรือนวดบรเิวณท่ีปวด พร้อมกับขอต่ออัลลอฮฺใหฟ้ื้นจากไข้ 

 
4-อินทผลัมอัจญ์วะฮฺ หรือสายพันธุอ่ื์นๆ) 

อินทผลัมอัจญว์ะฮฺ คือผลอินทผัมสายพันธุห์นึ่งท่ีมีชื่อว่า “อัจญว์ะฮ 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< ���& �?���� �� � �¦�8 � �u , V �� �¡�* G+& ��� �w �y�= �. �T�= �M�I �	�� ���& �?���� �� � �¦�8 � �u , V �� �¡�* G+& ��� �w �y�= �. �T�= �M�I �	�� ���& �?���� �� � �¦�8 � �u , V �� �¡�* G+& ��� �w �y�= �. �T�= �M�I �	�� ���& �?���� �� � �¦�8 � �u , V �� �¡�* G+& ��� �w �y�= �. �T�= �M�I �	�� Y� �$ �. �@ �� �D �. �Z �� Y� �$ �. �@ �� �D �. �Z �� Y� �$ �. �@ �� �D �. �Z �� Y� �$ �. �@ �� �D �. �Z ��>>>>88 

ความว่า: “ผู้ใดเบิกเช้าด้วยการทานผลอินทผลัมอัจวะฮฺเจ็ดเม็ด พิษ
ร้ายหรือเวทมนตร์จะไม่สามารถให้โทษแก่เขาในวันนั้น” 

เช่นเดียวกับผลอินทผลัมสายพันธุ์อ่ืนๆ เพราะโดยท่ัวไปแล้ว ผลอินทผลัมมี
ธาตุอาหารหลายชนิดท่ีเป็นอาหารอ่ิม อาทิ มีวิตามินต่างๆ (Vitamin) โปรตีน 
(Protein) คาร์โบร์ไฮเดรท (Carbohydrate)   ท่ีทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง และมี
สารท่ีเป็นตัวยารักษาโรค และช่วยขจัดพิษต่างๆและรักษาอาการไข้ต่าง ซึ่งผล
อินทผลัมจะมีคุณค่าทางอาหารและการบําบัดท่ีพิเศษมากกว่าผลไม้ชนิดอ่ืน  ๆ
นอกจากนี้ ผลอินทผลัมยังอุดมด้วยโปเตสเซียม (Potassium) ท่ีช่วยบํารุงสมองและ
ขจัดสารต่างๆท่ีร่างกายไม่ต้องการออก ฟอสฟอรัส (Phosphorus)  ท่ีช่วยสร้างเสริม
ควบคุมระบบการเต้นของหัวใจ โซเดียม (Sodium) ท่ีช่วยรักษาความสมดุลของน้ําใน
ร่างกาย ธาตุเหล็ก (Iron) ท่ีช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง 
แคลเซียม (Calcium) ท่ีช่วยดูแลการแข็งตัวของเลือด และช่วยทําให้กระดูกและฟัน
แข็งแรง และแมกนีเซียม (Magnesium) ท่ีช่วยย่อยอาหารและช่วยเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อและเซลต่างๆ ใหเ้กิดความกระปรี่กระเปร่าอยู่ตลอดเวลา89 วัลลอฮุ อะลัม 
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นอกจากนี้ ยังมีผลไม้อ่ืนๆ เช่น ผลมะเดื่อฝรั่ง (ตีน) และมะกอก (ซัย
ตูน) ท่ีพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงสาบานกับท้ังสองไว้ในอัลกุรอาน เพ่ือเป็นการ
บ่งชี้ถึงคุณประโยชน์อันมหาศาลของท้ังสอง90 ผลมะเดื่อฝรั่ง (ตีน) มีชื่อทาง
วิทยาศาสตรว์่า (Ficus Carica) ส่วนมะกอกนั้นเป็นต้นไม้ท่ีพระองค์อัลลอฮฺทรง
ประทานความบะเราะกะฮฺ91 

 (6) 
ทําอิบาดะฮตฺออลัลอฮ ฺ

 

 

ผู้ป่วยต้องพยายามทําอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าจะ
เป็นอิบาดะฮฺท่ีวาญิบหรือสุนัต ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ และสอดคล้องตาม
สุนนะฮฺของท่านเราะซลูุลลอฮฺ@F ตามคําอธิบายของเหล่าอุลามาอ์ผูเ้ปน็ท่ียอมรับ 
 

แก่นแท้ของอิบาดะฮฺ 
แก่นแท้ของการทําอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ คือ การพ่ึงพาอัลลอฮฺและการเข้า

ใกล้พระองค์ เพราะพระองค์ได้สร้างมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของพระองค์ในสภาพท่ีเปี่ยม
ด้วยความอ่อนแอและบกพร่อง ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพ่ึงพาผู้ท่ีทรงเดชานุภาพ 
และไม่มีผูท้รงเดชานุภาพท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์นอกจากอัลลอฮฺ 
พระเจ้าผู้ทรงเอกะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องพ่ึงพาอัลลอฮฺ
ในยามท่ีเรามีสุขภาพดี และจําเป็นต้องทําอิบาดะฮฺต่อพระองค์เพ่ือให้ได้รับความ
โปรดปรานและทางนําส่องชีวิตจากพระองค์แล้วไซร้ ในยามท่ีเจ็บป่วยซึ่งโดยท่ัวไป
แล้วจิตใจย่อมรู้สึกอ่อนแอและใกล้กับความตายกว่ายามท่ีมีสุขภาพดี เราย่อมจําเป็น
อย่างยวดท่ีจะต้องพ่ึงพาพระองค์ หันหน้าเข้าหาพระองค์ ขอความช่วยเหลือต่อ
พระองค์ ขออภัยโทษต่อพระองค์ ขอความเมตตาจากพระองค์ และขอความคุ้มครอง
ต่อพระองค์จากสิ่งไม่ดีท้ังปวง เพราะนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺแล้ว ทุกสิ่งล้วน
แต่อ่อนแอและไม่สามารถทําใหผู้้ใดหายจากอาการป่วยหรือให้ความช่วยเหลือผู้ใดได ้
รวมถึงบรรดาแพทย์และหมอ  
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นั่นคือแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ และอัลลอฮฺผู้มีเมตตาเหนืออ่ืนใดได้อํานวย
ความสะดวกอย่างเต็มเปี่ยมเพ่ือให้บ่าวของพระองค์สามารถเข้าหาและทําอิบาดะฮฺ
ต่อพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเจ็บป่วย แท้จริงอัลลอฮฺทรงคํานึงถึงบ่าวท่ี
เจ็บป่วยของพระองค์เสมอ ด้วยการอนุญาตให้พวกเขาเข้าหาพระองค์และทําอิบา
ดะฮฺต่อพระองค์ด้วยวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด เพ่ือให้บ่าวท่ีมีสติสัมปชัญญะทุกคนได้เข้าหา
พระองค์ ท้ังในยามท่ีสุขภาพดี และในยามท่ีเจ็บป่วย พระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งว่าความ
ต้องการต่อความเมตตาจากพระองค์ของบ่าวท่ีกําลังป่วยอยู่นั้นมีมากกว่าความ
ต้องการของบ่าวท่ีมีสุขภาพดีเท่าทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นความเมตตาเพ่ือเป็นเสบียงชีวิต
ต่อไปบนโลกนี้ด้วยการท่ีอัลลอฮฺทําให้เขาฟ้ืนจากอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเมตตาเพ่ือเป็นเสบียงสําหรับโลกบัรฺซัคในสุสานและในอาคิเราะฮฺอันนิรันดร
ผ่านความเจ็บป่วยและความตาย 

อิบาดัตท่ีเป็นหลักการสําคัญได้แก่ 
1. ละหมาด ซึ่งเป็นหลักการอิสลาม เป็นเสาของศาสนาและกุญแจสวรรค์ 
2. ซะกาต ซึ่งเป็นหลักการอิสลามและเป็นสัญญาณแห่งศรัทธา 
3. ศิยาม ซึ่งเป็นหลักการอิสลามและสิง่ลบล้างความผิดบาป 
4. ฮัจย์ ซึ่งเป็นหลักการอิสลามและเป็นบัตรเข้าประตสูวรรค์ 
ท้ังหมดนัน้ ไม่สามารถกระทําได้นอกจากบนพ้ืนฐานแห่งการศรัทธาท่ี

เปี่ยวด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ และการปฏิบัติท่ีถูกต้องตามแบบอย่าง
ของท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ผ่านสองคําปฏิญาณตนท่ีว่า 

< �" �; �<�( �" �; �<�( �" �; �<�( �" �; �<�(     �'�( �'�( �'�( �'�(     �@ �@ �@ �@     � � �B � � �B � � �B � � �B     �@�� �@�� �@�� �@��     �9& �9& �9& �9&     �" �; �<�( �� �" �; �<�( �� �" �; �<�( �� �" �; �<�( ��     �'�( �'�( �'�( �'�(    &  " �#� �>&  " �#� �>&  " �#� �>&  " �#� �>     �[ �� �. �� �[ �� �. �� �[ �� �. �� �[ �� �. ��     �9& �9& �9& �9&> 

ความว่า “ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การกราบไหว้อย่าง
แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์” 

นัน่คือหลักการอิสลามท้ังห้าประการ 
อนึ่ง การกล่าวปฏิญาณตนข้างต้นจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาได้

ศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในหลักการศรัทธาท้ังหกประการ ต่อไปนี ้
1. ศรัทธาในอัลลอฮฺ 
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2. ศรัทธาในเหล่ามลาอิกะฮฺของพระองค์ 
3. ศรัทธาในคัมภีร์ของพระองค์ 
4. ศรัทธาในศาสนทูตของพระองค์ 
5. ศรัทธาในกําหนดภาวะ 
6. ศรัทธาในวันอาคิเราะฮฺ 
พึงทราบเถิดว่าอิบาดะฮฺทุกอย่างจะถือเป็นอิบาดะฮฺท่ีสมบูรณ์ก็

ต่อเม่ือได้กระทําอย่าง “อิหสาน” นั่นคือ ท่านต้องทําอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺด้วย
ความรู้สึกเสมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮฺท่ีท่านกําลังเข้าเฝ้าและวิงวอนขอสิ่ง
ต่างๆ เพราะหากท่านไม่รู้สึกว่าเห็นพระองค์ แน่นอนพระองค์ก็ย่อมเห็นท่าน 
ช่างประหลาดใจแท้ ท่านเข้าเฝ้าอัลลอฮฺด้วยความรู้สึกไม่เห็นพระองค์ได้
อย่างไรกัน? ท่านเอ๋ยปากพูดและขอสิ่งต่างๆ จากพระองค์โดยไม่รู้สึกว่า
พระองค์ทรงได้ยินเสียงของท่านได้อย่างไรกัน? สุบหานัลลอฮฺ ย่อมเป็นไป
ไม่ได้อยา่งแน่นอน 

นีคื่อ สามเสาหลักของศาสนาอิสลาม คือ อีมาน อิสลาม และอิหฺสาน 
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(7) 
อัฏเฏาะฮาเราะฮฺ  
(ความสะอาด) 

 

 

ความสะอาด คือ การท่ีแต่ละคนปลอดจาก 
(1) สิ่งสกปรกท่ีเป็นรูปธรรม (นะญสีอัยน)ี และสิ่งสกปรกท่ีเป็นนามธรรม 

(นะญิสหุกมี) ด้วยวิธกีารชําระด้วยน้ํา หรือ ดิน หรือ ก้อนหิน เป็นต้น 
(2) หะดัษใหญ่ ด้วยการอาบน้ําพร้อมตั้งเจตนายกหะดัษใหญ ่
(3) หะดัษเล็ก ด้วยการอาบน้ําละหมาดด้วยน้ําพร้อมกับตั้งเจตนายก

หะดัษเล็ก 
- ผู้ป่วยจําเป็นต้องทําความสะอาดร่างกายด้วยน้ําให้ปลอดจาก

นะญสีเท่าท่ีจะทําได้ ทําความสะอาดร่างกายให้ปลอดจากหะดัษใหญ่ด้วยการ
อาบน้ํายกหะดัษ และปลอดจากหะดัษเล็กด้วยการอาบน้ําละหมาด ถึงแม้จะ
ด้วยการช่วยเหลือของผู้อ่ืนก็ตาม โดยเฉพาะเม่ือถึงเวลาท่ีจะต้องละหมาด 
เพราะความสะอาดเป็นเงื่อนไขหลักสําหรับการละหมาดและอิบาดะฮฺอ่ืนๆ  

 
การอาบน้ําละหมาด 

วิธกีารอาบน้ําละหมาดมีดังต่อไปนี ้
1. ตั้งเจตนาเพ่ือยกหะดัษเล็กพร้อมกับอ่าน “บิสมิลลาฮฺ”และล้างฝ่า

มือท้ังสองข้าง (3 ครั้ง) 
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2. กลั้วปากด้วยน้ําแล้วบ้วนน้ําออก (3 ครั้ง) 
3. สูดน้ําเข้าจมูกแล้วสั่งออก (3 ครั้ง) 
4. ล้างหนา้ด้วยฝ่ามือท้ังสองข้าง เริ่มจากบนหน้าผากไปจรดท่ีใต้คาง (3 ครั้ง) 
5. ล้างมือขวาจนถึงข้อศอก (3 ครั้ง) จากนั้นล้างมือซ้ายจนถึงข้อศอก (3 ครั้ง) 
6. เช็ดศีรษะด้วยฝ่ามือท่ีเปียกน้ําท้ังสองข้าง เริ่มจากต้นหน้าผากแล้ว

ลูบไปด้านหลังของหัวจนไปจรดท่ีต้นคอ แล้วลูบทวนกลับจากต้นคอด้านหลัง
จนไปจรดท่ีต้นหน้าผากอีกครั้ง และหากว่าศีรษะถูกคลุมด้วยผ้าโพกศีรษะ 
หรือผ้าคลุมและไม่ประสงค์จะถอดออก ก็อนุญาตให้เช็ดศีรษะด้านหน้าและ
เช็ดลงบนผ้าโพกศีรษะหรือผ้าคลุมหวั92 

7. เช็ดใบหูท้ังสองข้าง 
8. ล้างเท้าขวาจนถึงตาตุ่มพร้อมกับเช็ดตามซอกนิ้วเท้าด้วยนิ้วมือซ้าย   

(3 ครั้ง) หลังจากนั้นล้างเท้าซ้ายจนถึงตาตุ่มพร้อมกับเช็ดตามซอกนิ้วเท้าด้วย
นิ้วมือขวา (3 ครั้ง) และหากผู้ป่วยสวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าบูท (คูฟ) 
หรือสวมถุงเท้าสะอาดท่ีไม่ฉีกขาดขณะท่ีปลอดจากหะดัษก็อนุญาตให้ใช้น้ํา
เช็ดด้านบนของรองเท้าหรือถุงเท้าท้ังสองข้าง93 

9. หลังจากนั้นให้กล่าวดุอาว่า  
<<<< �� �"�= �* &  " �#� �> �'�( �" �; �<�( �� ,���� �?8 � �� �@ �� �" �A �� � �& �@�� � � �B �@ �'�( �" �; �<�( �� �"�= �* &  " �#� �> �'�( �" �; �<�( �� ,���� �?8 � �� �@ �� �" �A �� � �& �@�� � � �B �@ �'�( �" �; �<�( �� �"�= �* &  " �#� �> �'�( �" �; �<�( �� ,���� �?8 � �� �@ �� �" �A �� � �& �@�� � � �B �@ �'�( �" �; �<�( �� �"�= �* &  " �#� �> �'�( �" �; �<�( �� ,���� �?8 � �� �@ �� �" �A �� � �& �@�� � � �B �@ �'�( �" �; �<�(

 ����� �. �� �� ����� �. �� �� ����� �. �� �� ����� �. �� ��94 �& , �& , �& , �& , �	8 �� -;�e���X& �	�� K�!�6�� �a& �� , �U��& �����& �	�� K�!�6�� �a& �D �;�6� �	8 �� -;�e���X& �	�� K�!�6�� �a& �� , �U��& �����& �	�� K�!�6�� �a& �D �;�6� �	8 �� -;�e���X& �	�� K�!�6�� �a& �� , �U��& �����& �	�� K�!�6�� �a& �D �;�6� �	8 �� -;�e���X& �	�� K�!�6�� �a& �� , �U��& �����& �	�� K�!�6�� �a& �D �;�6�>>>>95 

ความว่า “ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่กราบไหว้
อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ไม่มีการตั้งภาคีใดๆเสมอ
พระองค์ และฉันขอปฏิญาณตนว่า มุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 
โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดบันดาลให้ฉันอยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีชอบเตาบัตและบันดาล
ให้ฉันอยู่ในกลุ่มของผู้ท่ีชอบ (ขัดเกลาตนเองให้) สะอาด (ท้ังร่างกายและ
จิตใจ) อยู่เสมอ” 
 
ข้อสังเกต ุ
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1. ทางท่ีดี ควรจะละหมาดสุนัตวุฎูอฺสองร็อกอัตหลังเสร็จจากอาบน้ํา
ละหมาด เนื่องจากมีประเสริฐท่ียิ่งใหญ่ ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้กล่าวมี
ใจความว่า “ไม่มีมุสลิมคนใดท่ีอาบน้ําละหมาดอย่างสมบูรณ์แล้วทําการ
ละหมาดจํานวนสองร็อกอัตด้วยใจท่ีเปี่ยมด้วยความสํารวม (คุชูอฺ) ต่ออัลลอฮฺ 
นอกจากว่าเขาจะได้รับสรวงสวรรค์อย่างแน่นอน”  96  

2. ทางท่ีดี ควรอาบน้ําละหมาดด้วยการกวักน้ําในภาชนะท่ีบรรจุน้ํา
จํานวนหนึ่งลิตรโดยประมาณ ตามซุนนะฮฺท่ีท่านนบี F ไดป้ฏิวัติไว้97 
 
ตะยัมมุม 

หากผู้ป่วยคนใดไม่สามารถใช้น้ําเพ่ืออาบน้ําวาญิบหรือทําวูฎู อฺ 
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือมีผลกระทบต่อโรคหรือบาดแผล
ตามคําวินิจฉัยของแพทย์ท่ีน่าเชื่อถือก็อนุโลมให้เขาทําตะยัมมุมแทนได้ ม่ว่า
จะทําด้วยตนเองหรือผู้อ่ืนช่วยทําแทนก็ตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
- วัตถท่ีุใช้ทําตะยัมมุม ได้แก่ ฝุ่นดิน หรือ ทรายสะอาด   
- อวัยวะสําหรับทําตะยัมมุม มี 2 อวัยวะ คือ 

1. ใบหน้า 
2. - ฝ่ามือและหลังมือท้ังสองข้างจนถึงข้อมือ (ตามหะดีษเศาะฮีหท่ี

รายงานโดยอิบนุอบีอับซา98 ซึ่งเป็นทัศนะเก่าของอิหม่ามชาฟิอีย ์
อะหฺมัด เอาซาอียฺ อิสหาก และอิบนุลมุนซิร) 
- หรือ ฝ่ามือท้ังสองข้างจนถึงข้อศอก (ตามหะดีษเฎาะอีฟท่ีรายงาน
โดยอิบนุอุมัรฺ99 และเป็นการเทียบเคียง (กิยาส) กับอวัยวะท่ีทําวูฎูอฺ 
ซึ่งเป็นทัศนะใหม่ของชาฟิอีย ์อบูหะนีฟะฮฺ และมาลิก) 

 
- วิธกีารตะยัมมุม 

1.  กล่าว “บสิมิลลาฮฺ” 
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2. ตั้งเจตนาว่าจะยกหะดัษเล็กหรือหะดัษใหญ่ หรือเพ่ือให้สามารถ
ทําละหมาดฟัรฺฎู พร้อมกับฝ่ามือท้ังสองข้างตบเบาๆลงบนฝุ่นดิน
ท่ีอยูบ่นพ้ืนดิน หรือในภาชนะท่ีเตรียมไว้ หรือบนสิ่งใดๆ เช่นผนัง
ห้อง เป็นต้น หลงัจากนั้นใช้ปากเป่าฝุ่นท่ีติดฝ่ามือท้ังสองเบาๆ 

3. ใช้ฝ่ามือท่ีเปื้อนฝุ่นท้ังสองข้างลูบใบหน้าทีเดียวให้ครอบคลุมทุก
ส่วนของใบหน้า ตามยาวตั้งแต่โคนผมตรงหน้าผากจนถึงใต้คาง 
และตามขวางเริ่มจากใบหูหนึ่งไปจรดอีกใบหูหนึ่ง  

4. ลูบมือด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดต่อไปนี ้
4.1ตบฝ่ามือท้ังสองข้างลงบนฝุ่นอีกครั้งเป็นครั้งท่ีสอง หรือเพียงพอ

กับการตบฝุ่นในครั้งแรกโดยไม่ต้องตบฝุ่นซ้ําอีกครั้ง จากนั้นเอา
ฝ่ามือซ้ายลูบลงบนปลายนิ้วด้านหลังฝ่ามือขวาแล้วรูดไปจนถึง
ข้อมือเพียงครั้งเดียว แล้วเอาฝ่ามือขวาลูบลงบนปลายนิ้วด้านหลัง
ฝ่ามือซ้ายแล้วรูดไปจนถึงข้อมือเพียงครั้งเดียว ด้วยประการฉะนี้ 
เป็นอันเสร็จการทําตะยัมมุม หรือ 

4.2 ตบฝ่ามือท้ังสองข้างลงบนฝุ่นอีกครั้งเป็นครั้งท่ีสอง จากนั้น เอา
หลังนิ้วขวาไปวางลงบนฝ่ามือซ้ายจนถึงข้อมือขวา แล้วกุมด้านบน
ของแขนขวา จากนั้นลูบข้ึนจนถึงข้อศอก แล้วพลิกมายังท้องแขน
ขวาแล้วลูบลงจากข้อศอกจนถึงข้อมือ จากนั้นลูบเลยจนถึงปลาย
นิ้วผ่านซีกข้างตอนบนของหลังแม่มือและหลังนิ้วขวาโดยไม่ต้อง
ให้สัมผัสกับฝุ่นท่ีมีอยู่ในอุ้งมือขวา หลังจากนั้นให้ใช้ฝ่ามือขวาทํา
ในลักษณะเดียวกันกับหลังข้อมือ แขน และศอกซ้าย แล้วพลิก
เริ่มจากศอกมายังท้องแขนจนถึงปลายนิ้ว100 

 
ข้อควรจํา 

การตะยัมมุมหนึ่งครั้งใช้ได้สําหรับ 
1. ละหมาดฟัรฎูเพียงหนึ่งเวลา และละหมาดสุนัตจํานวนหนึ่ง (ตาม

ทัศนะของมัซฮับชาฟิอีย์ และมาลิกีย)์ 

www.islamhouse.com



yiu
.ac

.th

54 

 

2. ละหมาดฟัรฎูเพียงสองเวลาท่ีเป็นการละหมาดรวม และละหมาด
สุนัตอีกจํานวนหนึ่ง (ตามทัศนะของมัซฮับหันบะลีย)์ 

3. ละหมาดฟัรฎูก่ีเวลาก็ได้ รวมท้ังละหมาดสุนัตด้วย (ตามทัศนะ
ของมัซฮับหะนะฟีย)์  101  
การเช็ดน้ําบนสิ่งท่ีปิดบาดแผล 

สิ่งท่ีปิดบาดแผล หมายถึง ผ้าพันแผล เฝือกท่ีทําจากไม้หรือปูนพลาสเตอร์ 
หรือพลาสเตอร์ปิดแผล หรือยา หรือสิ่งอ่ืน  ๆท่ีผู้ป่วยใช้ปิดบาดแผล 

หากผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บท่ีจําเป็นต้องพันอวัยวะใดๆของร่างกายท่ี
เป็นอวัยวะสําหรับทําวูฎูอฺหรืออวัยวะสําหรับอาบน้ํายกหะดัษ และแพทย์ท่ี
น่าเชื่อถือได้เตือนไม่ให้แผลท่ีถูกปิดอยู่ถูกน้ํา ในกรณีเช่นนี้อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้
น้ําเช็ดลงบนสิ่งท่ีปิดแผลอยู่ ส่วนอวัยวะอ่ืนก็ใหล้้างด้วยน้ําตามปกติ เนื่องจาก
มีรายงานจากคําพูดและการปฏิบัติของอิบนุอุมัรฺว่าท่านได้ทําวูฎูอฺในสภาพท่ีมี
ผ้าพันแผลท่ีมือ โดยท่านได้ใช้น้ําเช็ดลงบนผ้าพันแผลพร้อมกับล้างอวัยวะส่วน
อ่ืนๆ รอบบริเวณ102 

อนึ่ง ตามทัศนะหนึ่งในมัซฮับชาฟิอีย์ ระบุว่าจําเป็นต้องทําตะยัมมุม
อีกครั้งหลังจากทําวุฎูอฺแบบเช็ดน้ําบนผ้าพันแผลแล้ว103 วัลลอฮุ อะลัม 
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(8) 
การละหมาด 

 

 

อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า :  

{�kkkk�� ��llll�� ��KKKKKKKKKKKK�� ��z104  

ความว่า “และพวกเจ้าจงดํารงการละหมาด” 
ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  

<<<< �o� �J ����& �V�3 �M�& ����� �� �� �� ,�V�3 �M�& �h�!� �{& ����� �� �� �o� �J ����& �V�3 �M�& ����� �� �� �� ,�V�3 �M�& �h�!� �{& ����� �� �� �o� �J ����& �V�3 �M�& ����� �� �� �� ,�V�3 �M�& �h�!� �{& ����� �� �� �o� �J ����& �V�3 �M�& ����� �� �� �� ,�V�3 �M�& �h�!� �{& ����� �� ��>>>>105//// 
ความว่า: กุญแจสวรรค์ คือการละหมาด ส่วนกุญแจละหมาดคือการ

อาบน้ําละมาด” 
ท่านเราะซลูลุลอฮฺ F ได้กล่าวว่า: 

<<<< �����] �" �v�4 � �;�] ���I �	 �#�4 ,�V�3 �M�& �D �;�!���� �� ��!�!���� 0 ����& �"�;���& �� ���] �" �v�4 � �;�] ���I �	 �#�4 ,�V�3 �M�& �D �;�!���� �� ��!�!���� 0 ����& �"�;���& �� ���] �" �v�4 � �;�] ���I �	 �#�4 ,�V�3 �M�& �D �;�!���� �� ��!�!���� 0 ����& �"�;���& �� ���] �" �v�4 � �;�] ���I �	 �#�4 ,�V�3 �M�& �D �;�!���� �� ��!�!���� 0 ����& �"�;���&>>>>106 

ความว่า: “การดําเนินชีวิตท่ีแยกแยะระหว่างพวกเราชาวมุสลิมกับ
บรรดาผู้กลับกลอกหรือผู้ปฏิเสธคือการละหมาด ดังนั้นผู้ใดละท้ิงละหมาดโดย
เจตนาก็แสดงว่าเขาได้กลายเป็นผู้ปฏิเสธไปแล้ว” 

อิบาดะฮฺอ่ืน ไๆม่ได้รับการให้ความสําคัญเท่ากับการละหมาด กล่าวคือ หาก
เกิดเจ็บป่วย หรือไม่มีความสามารถ ก็อนุญาตให้หยุดปฏิบัติและสามารถทดแทน 
หรือกระทําอิบาดะฮฺอย่างอ่ืนแทนได้ แต่สําหรับการละหมาดนั้นไม่สามารถจะละท้ิง
หรือทดแทนกันได้ตราบใดท่ียังมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์ เพราะในความเป็นจริง
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แล้ว การละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ การขอสิ่งต่างๆท่ีจําเป็นในชีวิต การขออภัย
โทษและขอความเตตาจากพระองค์ แล้วใครเล่าท่ีไม่ประสงค์จะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺผู้ทรง
เอกะ ผู้ทรงเดชานุภาพในการตอบสนองต่อความจําเป็นของมนุษย์? ยิ่งเจ็บป่วย ก็ยิ่ง
รู้สึกจําเป็นต้องเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงกรุณาปรานี เพราะการเจ็บป่วยและการฟ้ืนจาก
อาการป่วยล้วนมาจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น นี่คือเหตุผลท่ีพระองค์ทรงเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เข้าเฝ้าพระองค์ผ่านการละหมาดไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม 
และไม่ว่าจะดว้ยรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตามเท่าท่ีสามารถกระทําได ้

 
เง่ือนไขของการละหมาด 

ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขท่ีจะทําให้การละหมาดถูกต้องและถูกตอบรับ คือ 
1. หันหน้าไปทางกิบลัต ยกเว้นในกรณีท่ีจําเป็นหรือไม่มีความสามารถ 
2. ร่างกาย เสื้อผ้า และสถานท่ีละหมาด ต้องสะอาดและปลอดจากนะญิส

ต่างๆ เว้นแต่ไม่มีความสามารถ ดังนั้น เม่ือเข้าเวลาละหมาดก็ให้ละหมาดเท่าท่ี
สามารถจะกระทําได ้ถึงแม้ว่าต้องละหมาดในสภาพท่ีเปื้อนนะญิสก็ตาม 

3. ปกปิดเอารัต เว้นแต่ไม่มีความสามารถ ซึ่งให้กระทําเท่าท่ีจะทําได ้
อนึ่ง ละหมาดท่ีกระทําเท่าท่ีมีความสามารถ ถือถูกต้องแล้ว และไม่

จําเป็นต้องละหมาดชดอีกแล้วหลังจากหายป่วย 
4. เข้าเวลาละหมาด หมายความว่าต้องละหมาดในเวลาท่ีกําหนด ยกเว้นใน

กรณีท่ีรู้สึกยุ่งยาก ก็อนญุาตใหร้วมสองเวลาละหมาดเป็นเวลาเดียว ไม่ว่าจะละหมาด
รวมในเวลาแรก (ญัมอุ ตักดีม) เช่น ละหมาดซุฮรฺและอัศรฺในเวลาซุฮรฺ หรือ
ละหมาดมัฆริบและอิชาอฺในเวลามัฆริบ หรือละหมาดรวมในเวลาหลัง (ญัมอุตะคีรฺ) 
นั้นคือกระทําในเวลาตรงกันข้ามกับข้างต้น โดยไม่มีการย่อละหมาด (เกาะศัรฺ) 107.  
นอกจากละหมาดศุบหท่ีฺไม่มีการรวมกับเวลาอ่ืน 

 
การละหมาดของผู้ป่วย 

พึงทราบว่าการละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาและปรานี
เสมอ และด้วยความเมตตาของพระองค์ ทําให้บ่าวของพระองค์ทุกคน
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สามารถเข้าเฝ้าพระองค์ในทุกสภาพการณ์เท่าท่ีสามารถจะทําได้ภายใต้กรอบ
ของชารีอะฮฺอันสูงส่งของอัลลอฮฺ –วะลิลลาฮิลหัมด-ฺ  

ดังนั้น ถ้าหากผู้ป่วย –ซึ่งแน่นอนว่าจําเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ- 
สามารถดําเนินการละหมาดอย่างเต็มรูปแบบท้ังด้านรุก่นและเงื่อนไขต่างๆ เฉก
เช่นคนปกติท่ัวไป โดยไม่ยากลําบากนัก เขาก็จําเป็นต้องทําเช่นนั้น ท้ังด้านความ
สะอาด การปกปิดเอารัต การละหมาดในเวลา การหันหน้าไปทางกิบลัต การยืน
ตรง การรุกูอฺ การสุญูด การอ่านฟาติหะฮฺ และอ่ืนๆโดยสมบูรณ์ 

แต่ถ้าไม่สามารถทําเช่นนั้น หรือสามารถทําไดแ้ตต่้องฝืนทําด้วยความ
ยากลําบากจนทําให้ความคุชูอฺอันเป็นจิตวิญญาณของการละหมาดต้องขาด
หายไป เช่นนี้อนุญาตให้ผู้ป่วยกระทําเท่าท่ีมีความสามารถ ดังต่อไปนี ้

 
1. การยืนตรง 
การยืนตรงเป็นรุก่นหนึ่งของการละหมาด ซึ่งการละหมาดฟัรฎูของแต่ละคน

ท่ีสามารถยืนได้จะถือว่าไม่ถูกต้องหากเขาละหมาดในท่านั่ง108 ผู้ป่วยจึงจําเป็นต้อง
ละหมาดฟัรฎูในท่ายืนเท่าท่ีสามารถจะทําได้ เช่น ผู้ป่วยอาจจะยืนละหมาดช่วงหนึ่ง
แล้วลงนั่งละหมาดอีกช่วงหนึ่งเพราะไม่มีสามารถจะยืนตลอดร็อกอัต หรือผู้ป่วย
อาจจะยืนละหมาดหนึง่ร็อกอัตและลงนั่งละหมาดในร็อกอัตต่อไป เพราะไม่สามารถท่ี
ยืนนานๆได้ หรือลําบากท่ีจะลุกข้ึนยืน ส่วนการละหมาดสุนัต ผู้ป่วยสามารถนั่ง
ละหมาดได้โดยไม่มีเงื่อนไข ถึงแม้ว่าสามารถยืนได้ตลอดร็อกอัตก็ตาม109 

 
2. การนั่งละหมาด หรือนอนตะแคง หรือนอนหงาย หรือในท่าท่ีสะดวก 
2.1 การนั่งละหมาด สามารถนั่งในท่าตะรอ็บบุอฺ (นั่งด้วยการสอดเท้า

ขวาเข้าไปใต้ข้อพับซ้ายและสอดเท้าซ้ายเข้าไปใต้ข้อพับขวาสลับกัน)110 หรือ 
อิฟติรอช หรือ ตะวัรรุก หรือนั่งบนเก้าอ้ี หรือนั่งอย่างไรก็ได้ตามท่ีสะดวก111 

2.2 หากไม่สามารถละหมาดในท่านั่ง ให้ละหมาดในท่านอนตะแคง
บนชายโครงด้านขวาด้วยการหันหน้าไปทางกิบลัต 
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2.3 หากไม่สามารถละหมาดในท่านอนตะแคง ให้ละหมาดในท่านอน
หงายโดยยื่นเท้าไปทางกิบลัตและยกศีรษะข้ึนเล็กน้อย 

2.4 หากยังไม่สามารถ ก็ให้ละหมาดด้วยวิธีใดก็ได้ท่ีสะดวกโดยหัน
หน้าไปทางกิบลัต เว้นแต่ไม่สามารถจะกระทําได้ ก็ให้หันไปยังทิศท่ีใกล้กับ
กิบลัตมากท่ีสุด 

นี่คือคําสอนของท่านนบีมุหัมมัด @F อันเป็นความเมตตาแก่ปวง
มนุษย์ ซึ่งท่านได้กล่าวมีความว่า  

“จงละหมาดในท่ายืน หากไม่สามารถก็จงละหมาดในท่านั่ง 
หากไม่สามารถก็จงละหมาดในท่านอนตะแคง และหากไม่
สามารถก็จงละหมาดในท่านอนหงาย”112  
ท่ีสําคัญคือ ไม่อนุญาตให้ละท้ิงการละหมาดตราบใดท่ียังรู้สึกตัว 
 
3- การอ่านฟาติหะฮฺ ซูเราะฮฺ และอ่ืนๆ   
การอ่านฟาติหะฮฺเป็นรุก่นหนึ่งของละหมาดเช่นกัน ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนจึง

จําเป็นต้องอ่านฟาติหะฮฺในทุกร็อกอัต ส่วนซูเราะฮฺอ่ืนๆนั้นก็ควรจะอ่าน
โดยเฉพาะซูเราะฮฺสั้นๆ อาทิ อัล-เกาษัรฺ อัล-อิคลาศ อัล-ฟะลัก และอัน-นาส เป็น
ต้น113 เช่นเดียวกับตักบีเราะตุลอิหรอม การอ่านตะชะฮฺฮุด การเศาะละวาตต่อ
ท่านนบี @F และการให้สลาม ให้ปฏิบัติเท่าท่ีสามารถจะทําได้ เพราะท้ังหมดนั้น
ล้วนเป็นรุก่นของการละหมาด 

 
4- การรุกอฺู อิอฺติดาล สุญูด และนั่งระหว่างสองสุญูด 
การรุกูอฺ อิอฺติดาล สุญูด และนั่งระหว่างสองสุญูด ล้วนเป็นรุก่นของ

การละหมาด ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนจึงต้องรุกูอฺ อิอฺติดาล สุญูด และนั่งระหว่าง
สองสุญูดเท่าท่ีจะทําได้ แต่หากไม่สามารถจะสุญูดลงบนพ้ืน ก็อย่าให้ถึงกับ
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ต้องรองหมอนหรือสิ่งอ่ืนๆเพ่ือใช้สูญุดบนสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาด เพราะท่านนบ ี
F ได้ห้ามไม่ให้กระทําเช่นนั้น โดยท่านได้กล่าวความว่า  

“ผู้ใดในหมู่พวกท่านท่ีสามารถสุญูดลงกับพื้น เขาจงสุญูด ลง
เสีย และหากผู้ใดไม่สามารถ ก็จงอย่ายกสิ่งใดๆข้ึนสัมผัสกับ
หน้าผากเพื่อใช้สุญูดลงบนสิ่งนั้น แต่การรุกูอฺและสุญูดของ
เขาให้กระทําด้วยการก้มศีรษะลง (เท่าท่ีจะทําได)้ 114 
พร้อมกันนี้ ท่านยังไดอ้อกคําสั่งมีความว่า  
“จงรุกู อฺและจงสุญูดลงบนพื้น/พรมปูพื้น หากเจ้ามี
ความสามารถ หากไม่แล้วก็จงก้มรุกูอและสุญูดเท่าท่ีมี
ความสามารถ โดยให้การสุญูดของเจ้าต่ํากว่าการรุกูอฺ115 
หมายความว่า หน้าผากไม่จําเป็นต้องให้แตะกับพ้ืนท่ีใชสุ้ญูด 
ผู้ป่วยบางคนอาจจะสามารถรุกูอฺ แต่ไม่สามารถสุญูด หรือตรงกันข้าม 

ดังนั้น สิ่งใดท่ีผู้ป่วยทําได้ก็ให้ทําอย่างเต็มรูปแบบ และสิ่งใดท่ีผู้ป่วยไม่สามารถจะ
ทําไดก็้ให้ทําเท่าท่ีมีความสามารถ แม้จะเป็นเพียงการผงกศีรษะด้วยเจตนาจะรุกูอฺ
และสุญูด หรอืทําสัญญาณด้วยตาพร้อมกับตั้งเจตนาจะรุกูอฺและสุญูดก็ตาม116 

ท้ังหมดนัน้ ล้วนเป็นอะมัลศอลิหฺสําหรับตัวเองในการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺอัลบัร
รุรเราะหีม ไม่มีความแตกต่างในทัศนะของอัลลอฮฺผู้ทรงเราะอูฟ ผู้ทรงเราะหีม
ระหว่างการละหมาดในท่ายืนกับการละหมาดในท่านั่ง หรือนอนตะแคง หรือนอน
หงาย เป็นต้น เพราะท้ังหมดนั้นล้วนถูกกระทําตามความสามารถท่ีมีอยู่ และภายใต้
กรอบชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺอันทรงเกียรติ แต่ทว่า การทําอิบาดะฮฺในรูปแบบดังกล่าว
ถือว่าเป็นรูปแบบการทําอิบาดะฮฺท่ีดีท่ีสุดสําหรับเขา 

ท่านเราะซลูุลลอฮฺ F ได้กล่าวว่า:  
< &���� &���� &���� &�����  $��$ �C  )��v�� �5 �#���8 �'��] ��� �5���� ���� �d���] , ���4� �. ���( , �"�=���& �������  $��$ �C  )��v�� �5 �#���8 �'��] ��� �5���� ���� �d���] , ���4� �. ���( , �"�=���& �������  $��$ �C  )��v�� �5 �#���8 �'��] ��� �5���� ���� �d���] , ���4� �. ���( , �"�=���& �������  $��$ �C  )��v�� �5 �#���8 �'��] ��� �5���� ���� �d���] , ���4� �. ���( , �"�=���& ������>117  

ความว่า: “เม่ือบ่าวคนหนึ่งล้มป่วย หรือออกเดินทาง เขาจะได้รับผล
บุญเท่ากับผลบุญท่ีเขาไดก้ระทําขณะท่ีพํานักอยูกั่บบ้านและมีสุขภาพด”ี 

5- การละหมาดญะมาอะฮฺ 
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ถึงแม้ว่าการเจ็บปว่ยจะเป็นหนึ่งในข้อผ่อนปรนท่ีอนุญาตให้ขาดละหมาด
ญะมาอะฮฺร่วมกับอิหม่ามท่ีมัสยิด118 แต่เนื่องจากว่าการละหมาดญะมาอะฮฺมี
ความประเสริฐท่ียิ่งใหญ ่ดังนั้น หากผู้ป่วยสามารถเดินทางไปละหมาดญะมาอะฮฺท่ี
มัสยิด หรือ มุศ็อลลา หรืออย่างน้อยให้ละหมาดญะมาอะฮฺในห้องพัก หรือในบ้าน
พร้อมกับใครสักคนสองคนก็จะเป็นการดีกว่าการละหมาดเพียงคนเดียว เพราะ
ท่านนบ ีF ไม่เคยละท้ิงละหมาดญะมาอะฮฺแม้ในยามเจ็บป่วย119 เม่ือครั้งท่ีท่าน
ป่วยหนักก่อนเสียชีวิต ท่านยังพยายามออกไปละหมาดญะมาอะฮฺโดยการประคอง
ของเศาะหาบะฮฺสองคน และท่านได้ละหมาดญะมาอะฮฺพร้อมกับผู้คนท้ังหลายใน
ท่านั่งในมัสยิดท่ีอยู่ติดกับบ้านของท่าน120 

 
6- การละหมาดของผู้อําลา (เศาะลาตมุวัดดิอฺ) 
มุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยต้องพยายามละหมาดเสมือน

กับการละหมาดของผู้ท่ีจะอําลา “เศาะลาตมุวดัดอฺิ” ท่านนบ ีF ได้กล่าวว่า:  

<<<< G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C      �] �] �] �] �P �P �P �P ���I �?�� ���I �?�� ���I �?�� ���I �?�� ��& ��& ��& ��& �H& ���8 �����r�4 ��& ���I �@ �\�! �] �'�� �?���r �4 , �H& ���8 �����r�4 ��& ���I �@ �\�! �] �'�� �?���r �4 , �H& ���8 �����r�4 ��& ���I �@ �\�! �] �'�� �?���r �4 , �H& ���8 �����r�4 ��& ���I �@ �\�! �] �'�� �?���r �4 ,>>>>121 

ความว่า: “ท่านจงละหมาดเสมือนกับการละหมาดของผู้ท่ีจะอําลา 
(จากโลกนี้ นั่นคือละหมาดท่ีถูกกระทําด้วยความรู้สึก) คล้ายกับว่าท่านกําลัง
เห็นอัลลอฮฺ เพราะแน่แท้ ถึงแม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์ แต่แท้จริงแล้ว
พระองค์ย่อมทรงเห็นท่านเสมอ” 

ในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า 
<<<<� �2 �"���� -� �M�I �@ �?���P �] , G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C� �2 �"���� -� �M�I �@ �?���P �] , G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C� �2 �"���� -� �M�I �@ �?���P �] , G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C� �2 �"���� -� �M�I �@ �?���P �] , G§-1 �� �� �V�3 �C -5 �C>>>>122 

ความว่า: “ท่านจงละหมาดเสมือนกับการละหมาดของผู้ท่ีจะอําลา
จากโลกนี้ ประหนึ่งว่า ท่านไม่มีโอกาสไดล้ะหมาดอีกแล้วหลังจากนั้น” 

แน่นอน การละหมาดในรูปของคนจะอําลาจากโลก เป็นการละหมาด
ท่ีมุสลิมหรือมุสลิมะฮฺพึงกระทําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยามท่ีเจ็บป่วย 
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วัลลอฮุลมะวัฟฟิก เพราะทุกครั้งท่ีมีการละหมาดฟัรฎูใดๆ ละหมาดฟัรฎูนั้นก็
จะไม่สามารถท่ีจะถูกละหมาดซ้ําอีกครั้งในวันและเวลาดังกล่าวชั่วชีวิต 
 

หุก่มการชดละหมาดท่ีไม่สามารถปฏิบัต ิ
บางครั้ง ผู้ป่วยอาจสลบหรือไม่รู้สึกตัว ทําให้เขาไม่สามารถละหมาดได้ 

ดังนั้นเม่ือเขารู้สึกตัวขณะท่ีเวลาละหมาดยังมีอยู่ เขาจําเป็นต้องทําละหมาดนั้น
ทันที แตถ้่าเขารู้สึกตัวหลังจากล่วงเวลาไปแล้ว เขาก็ไม่จําเป็นต้องชด (เกาะฎออฺ) 
ละหมาดท่ีได้ล่วงเวลาไปขณะท่ีเขาไม่รู้สึกตัว ถึงแม้ว่าจะขาดละหมาดไปก่ีวันก็
ตาม ซึ่งหุก่มของการละหมาดในกรณีนี้เหมือนกับหุก่มการละหมาดของคน
วิกลจริต และสตรีมีประจําเดือน นี่คือคําชี้ขาดตามทัศนะของเศาะหาบะฮฺ ตาบิอีน
ส่วนใหญ่ และเป็นทัศนะของมัซฮับมาลิกีและชาฟิอีย์123 
 
หุก่มละหมาดของผู้ตายท่ียังไม่ทันไดช้ด 

เม่ือมุสลิมหรือมุสลิมะฮฺคนใดได้เสียชีวิตลงในสภาพท่ียังมีละหมาด
ฟัรฺฎูท่ียังไม่ทันได้ปฏิบัติหรือชด ไม่ว่าจะเป็นละหมาดท่ีขาดไปก่อนการป่วย
หรือขณะกําลังป่วย และไม่ว่าการขาดละหมาดนั้นเกิดข้ึนขณะท่ีมีสติหรือขาด
สติไปแล้วก็ตาม ถือว่าไม่จําเป็นต้องให้ผู้ใดละหมาดชดให้ และไม่จําเป็นต้อง
จ่ายค่าฟิดยะฮฺใดๆท้ังสิ้น แต่จงขอดุอาให้แก่เขาเพ่ือใหอั้ลลอฮฺทรงอภัยโทษต่อ
บาปท่ีเขาได้กระทําไว ้–เฆาะฟะร็อลลอฮุละฮฺ- นี่คือทัศนะท่ีเป็นท่ีรู้จักกันตาม
ทัศนะของอิหม่ามชาฟิอียแ์ละมัซฮับของท่าน124 วัลลอฮฺ อะลัม 
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(9) 
การถือศีลอดของผูปวย 

 

 

ศิยาม หรือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นอีกหนึ่งรุก่นในจํานวน
รุก่นอิสลามท้ังห้า ซึ่งมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคนท่ีมีสติปัญญา บรรลุศาสน
ภาวะ มีพลานามัยแข็งแรง และพํานักอยู่กับท่ี (ไม่ออกเดินทาง) วาญิบต้อง
ถือศิยามรอมฎอน บ่อยครั้งท่ีการศิยามทําให้มีพลานามัยท่ีแข็งแรง อีกท้ังยัง
เป็นการบําบัดโรคบางประเภทด้วย ขณะเดียวกัน  อาจมีโรคบางชนิดท่ีเป็น
เหตุให้ผู้ป่วยไม่สามารถถือศิยามได้  หรือสามารถทําได้แต่ด้วยความ
ยากลําบาก หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง เช่น เป็นไข้ หรืออ่ืนๆ 

อัลลอฮฺไดต้รัสว่า :  
m�S���[�������Z����Y��X��W�������V��U��T

��dc��b��a�� �̀�_��� �̂ �]��\
��q��po��n��m���l��k��j����i��h����g�����f��e
�����{��z��y��x��wv��u���t��s������r
��g��f������������e��d��cb���a��̀ ��_��~}���|l125  
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ความว่า: “โอ้ ศรัทธาชนท้ังหลาย พวกเจ้าจําเป็นต้องถือศีลอด
ดังเช่นชนก่อนหน้าพวกเจ้าท่ีต้องปฏิบัติมาแล้ว เพ่ือว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ยํา
เกรง ศิยามต้องกระทําในเวลาท่ีจํากัดเพียงไม่ก่ีวันเท่านั้น แต่หากพวกเจ้าคน
ใดเป็นผูป้่วยหรืออยู่ในระหว่างการเดินทาง (และไม่มีความสามารถท่ีจะถือศีล
อด) ดังนั้น (อนุญาตให้เขาละศิยามในวันดังกล่าว และ) เขาจําเป็นต้องถือศิ
ยามชดใช้ในวันอ่ืนๆเท่ากับจํานวนวันท่ีเขาไดล้ะท้ิงไว้ ส่วนผู้ใดท่ีไม่สามารถจะ
ถือศีลอด (เช่นเนื่องจากความชรา เป็นต้น) เขาจําเป็นต้องจ่ายฟิดยะฮฺทดแทน 
ด้วยการบริจาคอาหารแก่คนยากจน ส่วนผู้ใดท่ีสมัครใจอยากจะทําความดีเกิน
กว่าจํานวนวันท่ีถูกกําหนด ดังนั้นคุณค่าของความดีนั้นจะกลับคืนสู่ตัวตัวเขา 
แต่ท้ังนี้และท้ังนั้น การท่ีพวกเจ้าถือศีลอดย่อมเป็นการดีกว่าสําหรับพวกเจ้า 
หากพวกเจ้าท้ังหลายได้รู”้ 

 

โรคท่ีอนุญาตให้ละศีลอด 
โรคท่ีถือว่าเป็นอุปสรรคสําหรับการถือศีลอดและอนุญาตให้ละศีลอดได้ คือ

โรคหรืออาการป่วยท่ีทําให้ผู้ป่วยขาดความสามารถท่ีจะถือศีลอด หรือมีความสามารถ
แต่ก่อให้เกิดอันตราย หรือทําใหอ้าการป่วยหนักข้ึน หรือทําให้หายช้า ตามคําวินิจฉัย
ท่ีเป็นจริง และเขาจําเป็นต้องถือศีลอดชดใชห้ลังจากหายจากอาการป่วย126 
 

คนชรา หญิงมีครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร 
สําหรับผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถถือศีลอดนั้น อนุญาตให้เขาละศีลอดและ

ไม่จําเป็นต้องถือศีลอดชด แต่เขาต้องจ่ายฟิดยะฮฺแทนด้วยการให้ทานอาหาร
แก่คนยากจนจํานวนหนึ่งม้ือต่อหนึ่งวันท่ีละศีลอด (หากมีความสามารถ) เช่น
เดียวกับหุก่มการถือศีลอดของผู้ป่วยเรื้อรังท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญวา่ไม่มีความหวังท่ีจะหายขาดจากโรค127 

ส่วนหญิงมีครรภ์ หรือหญิงท่ีกําลังให้นมบุตร หากนางไม่สามารถถือศีลอด 
หรือสามารถถือศีลอดแต่เกรงจะเกิดอันตรายกับตัวเองเนื่องจากการถือศีลอดดังกล่าว 
ดังนั้น อนุญาตให้นางละศีลอดและจําเป็นต้องถือศีลอดชดหลังจากหมดอุปสรรค
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ดังกล่าวแล้ว โดยไม่ต้องจ่ายฟิดยะฮฺใดๆท้ังสิ้น แต่หากนางละศีลอดเพราะเกรงว่าดา
ถือศีลอดของนางจะเกิดอันตรายกับลูกน้อย ไม่ใช่กับตัวนางเอง เช่นนี้นางจําเป็นต้อง
ถือศีลอดชดพร้อมกับต้องจ่ายฟิดยะฮฺควบคู่ไปด้วย นั่นคือ ต้องให้ทานอาหารจํานวน
หนึ่งม้ือ หรือข้าวสารหนึ่งลิตรแก่คนยากจนหนึง่คนต่อหนึ่งวันท่ีขาดไป128 
 
หุก่มการชดศีลอดรอมฎอนช้า 

เวลาท่ีผู้ป่วยจําเป็นต้องถือศีลอดชดสําหรับศีลอดรอมฎอนท่ีได้ขาดไปคือ
หลังจากท่ีเขาหายป่วยดีแล้ว หรือหลังจากท่ีเหตุผลต่างๆท่ีอนุญาตให้ละศีลอดได้
หมดไป ดังนั้น ผู้ป่วยคนใดมีความสามารถท่ีจะถือศีลอดชดแต่กลับประวิงเวลา
จนกระท่ังเข้าสู่เดือนรอมฎอนใหม่ เช่นนี้เขาจําเป็นต้องถือศีลอดชดหลังเดือน
รอมฎอนนั้นโดยไม่ต้องจ่ายฟิดยะฮฺใดๆ ตามทัศนะของอิหม่ามอบูหะนีฟะฮฺ อัลหะ
สัน อัลบัศรี และอุลามาอฺมุหักกิกในยุคหลัง ส่วนอุละมาอฺส่วนใหญ่มีทัศนะว่าเขา
จําเป็นต้องถือศีลอดชดควบคู่กับการจ่ายฟิดยะฮฺ129 วัลลอฮฺ อะลัม 

 
หุก่มศีลอดท่ียังไม่ได้ชดของผูต้าย 

ศีลอดท่ียังไม่ได้ชดของผู้ตายสามารถแบ่งออกเป็นสองกรณี 
- กรณีท่ี 1 หากผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนท่ีจะทันถือศีลอดชดเนื่องจากป่วย

เรื้อรัง หรือเนื่องจากสาเหตุใดๆ ท่ีทําให้เขาไม่สามารถจะถือศีลอดชดได้ ในกรณีนี้ 
ไม่จําเป็นต้องมีการถือศีลอดชดและไม่จําเป็นต้องจ่ายฟิดยะฮฺใดๆแก่ผู้ตาย 

- กรณีท่ี 2 หากผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากท่ีสุขภาพแข็งแรงแล้ว และมี
โอกาสสําหรับการถือศีลอดชด แต่ผู้ป่วยกลับประวิงเวลาโดยปราศจากสาเหต ุ
จนกระท่ังเสียชีวิต ในกรณีเช่นนี้ วะลี (ผู้ปกครองหรือทายาทผู้เสียชีวิต) 
จําเป็นต้องถือศีลอดชดแทนผู้เสียชีวิตตามจํานวนวันท่ีขาดไป130 หากไม่ทํา
เช่นนั้น วะลีจําเป็นต้องจ่ายฟิดยะฮฺแทนการถือศีลอดชดด้วยการให้ทานข้าวสาร
ในอัตราหนึ่งลิตรต่อหนึ่งวันท่ีผู้ตายได้ขาดศีลอดไป ตามทัศนะของอุลามาอฺส่วน
ใหญ ่รวมถึงอิหม่ามชาฟิอียด์้วย131 
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(10) 
การทําหัจญของผูปวย 

 
 

 
หัจญ์เป็นหนึ่งในบรรดาหลักการอิสลามท้ังห้าประการ มุสลิมทุกคนท่ีมี

ความสามารถจําเป็น (วาญิบ) ต้องทําหัจญ์ด้วยตนเอง และถ้าหากว่าผู้ใดมีเงื่อนไข
ท่ีจําเป็น (วาญิบ) ต้องไปทําหัจญค์รบแล้ว แต่สุขภาพทางร่างกายไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การทําหัจญ์ เช่นนี้อุละมาอ์ส่วนใหญ่ถือว่า เขายังจําเป็นต้องทําหัจญ์ ตามสภาพ
ต่างๆดังต่อไปนี ้
 
1.  ผูป่้วยท่ียังไม่ได้ประกอบพิธหัีจญ ์

สําหรับผู้ป่วยท่ียังไม่ไดป้ระกอบพิธหีจัญ์มีสองกรณี 
1.1 ผู้ป่วยท่ีมีความคาดหวังว่าจะหายจากอาการป่วย ในกรณีนี้ ผู้ป่วย

จําเป็นต้องรอจนกว่าจะหายจากอาการป่วย และไม่อนุญาตให้ผู้ใดทําหัจญ์ฟัรฎูแทนเขา 
1.2 ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ชํานาญการว่าไม่มีความ

คาดหวังว่าจะหายจากอาการป่วย ในกรณีนี้อนุญาตให้ผู้ป่วยมอบหมายให้ผู้อ่ืนทํา
หัจญ์ฟัรฎูแทนตนได ้
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และถ้าผู้ป่วยในท้ังสองกรณีข้างต้นได้เสียชีวิตลงก่อนทําหัจญ์ฟัรฎู ญาติ
ใกล้ชิดของผู้ตายจําเป็นต้องดําเนินการทําหัจญ์ฟัรฎูให้แก่เขาจากทรัพย์สินท่ีเขาได้ท้ิง
ไว้ ไม่ว่าผู้ตายจะสั่งเสียก่อนเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม132 

 
2.  ผูป่้วยท่ีกําลังประกอบพิธหัีจญ ์

สําหรับผูป้่วยท่ีได้เริ่มตั้งเจตนา (เนียต) ประกอบพิธีหัจญ์ และได้ป่วยลงขณะ
กําลังประกอบพิธีหัจญ์ ดังนั้นให้เขาปฏิบัติดังต่อไปนี ้

2.1 ให้พยายามทําพิธีหัจญ์ต่อไปด้วยตนเองจนแล้วเสร็จด้วยการช่วยเหลือ
ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะในส่วนของรุก่นต่าง  ๆเช่น การวุกูฟ ณ ทุ่งอะเราะฟาต การเฏาะ
วาฟรอบกะบะฮฺ และการสะแอระหว่างเนินศอฟาและมัรวะฮฺ เสร็จแล้วให้ทําการตะหัล
ลุลตามบัญญัติว่าด้วยค่าปรับและการชดชเย (ดัมและฟิดยะฮฺ) 

2.2 ในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่มีความสามารถท่ีจะไปวุกูฟ ณ ทุ่งอะเราะฟาต 
เนื่องจากไม่รู้สึกตัวตลอดวันอะเราะฟะฮฺ เป็นต้น ดังนั้น หลังจากท่ีเขาได้รู้สึกตัวแล้ว 
ให้เขาเปลี่ยนเนียตจากหัจญ์เป็นอุมเราะฮฺ และทําการเฏาะวาฟรอบกะบะฮฺ สะแอ
ระหว่างเนินศอฟาและมัรวะฮฺ และทําการตะหัลลุลออกจากอุมเราะฮฺ หลังจากนั้นเขา
จําเป็นต้องทําหัจญ์ชดเชย (เกาะฎออ์) อีกครั้งในปีถัดไป ตามทัศนะของอุละมาอ์ส่วน
ใหญ่ซึ่งรวมถึงอิหม่ามอัชชาฟิอีย์ด้วย133 และถ้าหากว่าเขาได้เสียชีวิตลงก่อนทําหัจญ์
ชดเชยให้แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของครอบครัว ญาติใกล้ชิด หรือคน
อ่ืน  ๆท่ีจะต้องทําหัจญ์แทนเขาด้วยทรัพย์สินท่ีเขาได้ท้ิงไว้ วัลลอฮุอะอ์ลัม 

2.3 ในกรณีท่ีผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงในสภาพท่ีครองอิหฺรอมอุมเราะฮฺหรือหัจญ์
อยู่ และก่อนจะทําการตะหัลลุล ให้ดําเนินการห่อและฝังศพในสภาพดังกล่าว โดยไม่
ปกปิดหัวและใบหน้าสําหรับศพชาย และไม่ปกปิดใบหน้าสําหรับศพหญิง และไม่ใส่
เครื่องหอมใดๆบนตัวของศพท้ังสองประเภท134 ส่วนการปฏิบัติอุมเราะฮฺหรือหัจญ์ของ
ผู้ตายท่ียังไม่แล้วเสร็จนั้นหวังว่าเพียงพอแล้วสําหรับเขา โดยไม่จําเป็นต้องให้ผู้อ่ืนทํา
แทนหลังจากนั้น135 วัลลอฮุอะอ์ลัม 
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(11) 
ความประเสริฐของการเยี่ยมคนปวยและมารยาท 
 
 
 

การส่งเสริมและความประเสริฐของการเย่ียมคนป่วย 
อิสลามส่งเสริมให้ประชาชาติมุสลิมเยี่ยมเยียนคนป่วย โดยเฉพาะผู้เป็นบิดา

มารดา บุตรภรรยา ครอบครัวมุสลิม และคนอ่ืน  ๆโดยจะไดร้ับความประเสริฐท่ีมากมาย 
ท่านเราะซูลุลลอฮฺ F กล่าวว่า 

<<<<&� �#�����(&� �#�����(&� �#�����(&� �#�����(    , �y�O��{&, �y�O��{&, �y�O��{&, �y�O��{&    ��1��* ����1��* ����1��* ����1��* ��&&&&     �̈ 8 ���X& �̈ 8 ���X& �̈ 8 ���X& �̈ 8 ���X&////////////>>>> 136
 

ความว่า “พวกเจ้าจงให้อาหารแก่ผู้ท่ีหิวโหว และจงเยี่ยมเยียนคนป่วย” 
ท่านเราะซูลุลลอฮฺ F กล่าวความว่า “สิทธิของมุสลิมแต่ละคน

ท่ีพ่ีน้องมุสลิมพึงปฏิบัติต่อเขามีหกประการ (ในจํานวนนั้น) คือ 
เม่ือเขาป่วยต้องไปเยี่ยมเขาและเม่ือเขาเสียชีวิตต้องไปส่งเขาถึง
หลุมศพ”  137  
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จะเป็นการดียิ่งถ้าแพทย์ พยาบาลและผู้ดูแลคนป่วยตั้งเจตนาเพ่ือเยี่ยมคน
ป่วยทุกครั้งท่ีจะเข้าไปหาผู้ป่วยเพ่ือทําการบําบัดหรือดูแลเขา เพ่ือให้ได้รับความ
ประเสริฐอันยิ่งใหญ่ ดังต่อไปนี ้

DDDD �	�� �	�� �	�� �	��     �1��* �1��* �1��* �1��*    ,�  78 ����,�  78 ����,�  78 ����,�  78 ����     � �u � �u � �u � �u     �[ �W�8 �[ �W�8 �[ �W�8 �[ �W�8     �� �� �� ��     �h�4�� �f �h�4�� �f �h�4�� �f �h�4�� �f     �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{&    N�� �AN�� �AN�� �AN�� �A     �y �a���8 �y �a���8 �y �a���8 �y �a���8CCCC138
 

ความว่า “ผู้ใดเดินทางไปเยี่ยมคนป่วย (เหมือนกับว่า) เขากําลังเก็บเก่ียวผล
แห่งสวนสวรรค์จนกระท่ังเขาเดินทางกลับ”  

 < < < < �	�� �	�� �	�� �	��         �1� �* �1� �* �1� �* �1� �*        �  78 �� ���  78 �� ���  78 �� ���  78 �� ��         ���( ���( ���( ���(         ��& �� ��& �� ��& �� ��& ��        �  f�(�  f�(�  f�(�  f�(         ���� ���� ���� ����         �� �� �� ��        &&&& � � � � � � � �         ��& �1��� ��& �1��� ��& �1��� ��& �1���         G1��! �� G1��! �� G1��! �� G1��! ��         �'�( �'�( �'�( �'�(         �\�=�� �\�=�� �\�=�� �\�=��         ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��    
 �H� �L� �© �H� �L� �© �H� �L� �© �H� �L� �©     �+�( ���=�I �� �+�( ���=�I �� �+�( ���=�I �� �+�( ���=�I ��     �	 �� �	�� �	�� �	��     �h�!�{& �h�!�{& �h�!�{& �h�!�{&      @ �W�! ��  @ �W�! ��  @ �W�! ��  @ �W�! ��>>>>139    

ความว่า “ผู้ใดไปเยี่ยมคนป่วยหรือพ่ีน้องเพ่ืออัลลอฮฺ จะมีผู้ร้องเรียกเขา 
(จากฟากฟ้า) ว่า ชีวิตเจ้า และแนวทางการดําเนินชีวิตของเจ้าช่างสวยงาม และเจ้าได้
สร้างปราสาทในสวนสวรรค์” 

<<<< �	�� �	�� �	�� �	��     �1� �* �1� �* �1� �* �1� �*    �  78 �����  78 �����  78 �����  78 ����    &  � �̀ ��&  � �̀ ��&  � �̀ ��&  � �̀ ��     �� ���� �< �� ���� �< �� ���� �< �� ���� �<     �'����= �. �'����= �. �'����= �. �'����= �.     �ª���( �ª���( �ª���( �ª���(    , G?�6��, G?�6��, G?�6��, G?�6��     �D �;q6 �] �D �;q6 �] �D �;q6 �] �D �;q6 �]     �������� ���8 �������� ���8 �������� ���8 �������� ���8     ���� ���� ���� ����    N�� �AN�� �AN�� �AN�� �A    
, � ���#�8, � ���#�8, � ���#�8, � ���#�8     �'� �] �� �'� �] �� �'� �] �� �'� �] ��     ���� ���� ���� ����     Yª8 �� �f Yª8 �� �f Yª8 �� �f Yª8 �� �f     �� �� �� ��    ,�h�!� �{&,�h�!� �{&,�h�!� �{&,�h�!� �{&     �'�� �� �'�� �� �'�� �� �'�� ��     ���1� �* ���1� �* ���1� �* ���1� �*      o� ����  o� ����  o� ����  o� ����     �� ���� �< �� ���� �< �� ���� �< �� ���� �<     �'����= �. �'����= �. �'����= �. �'����= �.         �ª���( �ª���( �ª���( �ª���(    
 G?�6 �� G?�6�� G?�6�� G?�6��     �D �;q6 �] �D �;q6 �] �D �;q6 �] �D �;q6 �]     �������� ���8 �������� ���8 �������� ���8 �������� ���8    ,����,����,����,����    N�� �AN�� �AN�� �AN�� �A     �= �M�8 �= �M�8 �= �M�8 �= �M�8 �T �T �T �T     �'� �] �� �'� �] �� �'� �] �� �'� �] ��     ���� ���� ���� ����     Yª8 �� �f Yª8 �� �f Yª8 �� �f Yª8 �� �f     �� �� �� ��     �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{&>>>>140    

ความว่า “ผู้ใดไปเยี่ยมผู้ป่วยในยามเช้า เขาจะได้รับการติดตามด้วยเจ็ด
หม่ืนมลาอิกะฮฺ พวกเขาต่างจะขออภัยโทษแก่เขาจนกระท่ังยามเย็น และจะเตรียม
สวนผลไม้ในสวนสวรรค์ไว้สําหรับเขา และผู้ใดไปเยี่ยมผู้ป่วยในยามเย็น เขาจะได้รับ
การติดตามด้วยเจ็ดหม่ืนมลาอิกะฮฺ พวกเขาต่างจะขออภัยโทษแก่เขาจนกระท่ังยาม
เช้า และจะเตรียมสวนผลไม้ในสวนสวรรค์ไว้สําหรับเขา” 

 �	�* �	�* �	�* �	�*     ���( ���( ���( ���(    ,�V ���8 �� �2,�V ���8 �� �2,�V ���8 �� �2,�V ���8 �� �2     �[��k �[��k �[��k �[��k : : : : �[��k �[��k �[��k �[��k     �[� �. �� �[� �. �� �[� �. �� �[� �. ��     �9& �9& �9& �9&    ×××× : : : :<<<< �'�� �'�� �'�� �'��     �9& �9& �9& �9&     �W �* �W �* �W �* �W �*     �5 �a �� �5 �a �� �5 �a �� �5 �a ��    
 �[��v�8 �[��v�8 �[��v�8 �[��v�8     �Z ���8 �Z ���8 �Z ���8 �Z ���8     �h������v��& �h������v��& �h������v��& �h������v��& : : : :��8��8��8��8     �	��& �	��& �	��& �	��&     �Z�1E �Z�1E �Z�1E �Z�1E     �\ �J���� �\ �J���� �\ �J���� �\ �J����     �6�4 �6�4 �6�4 �6�4 �D �D �D �D    , �Q�"���I, �Q�"���I, �Q�"���I, �Q�"���I     �[��k �[��k �[��k �[��k : : : :��8��8��8��8     -� �� -� �� -� �� -� ��     �ª���] �ª���] �ª���] �ª���]    
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? �H�1��*�(? �H�1��*�(? �H�1��*�(? �H�1��*�(     �\���( �� �\���( �� �\���( �� �\���( ��     q� �� q� �� q� �� q� ��    , �U� �X�����&, �U� �X�����&, �U� �X�����&, �U� �X�����&     �[��k �[��k �[��k �[��k : : : :����(����(����(����(     �\�#�6 �* �\�#�6 �* �\�#�6 �* �\�#�6 �*     �'�( �'�( �'�( �'�(    0 �"�= �*0 �"�= �*0 �"�= �*0 �"�= �*    � ��3�4� ��3�4� ��3�4� ��3�4    
 ������ ������ ������ ������     �D�6�4 �D�6�4 �D�6�4 �D�6�4    ,�� �"���I,�� �"���I,�� �"���I,�� �"���I    ����(����(����(����(     �\�#�6 �* �\�#�6 �* �\�#�6 �* �\�#�6 �*     �?���( �?���( �?���( �?���(     ���� ���� ���� ����     ���I �" �* ���I �" �* ���I �" �* ���I �" �*    K�!�I �" �a ����K�!�I �" �a ����K�!�I �" �a ����K�!�I �" �a ����    ?�� �"� !�*?�� �"� !�*?�� �"� !�*?�� �"� !�*>>>>141    

ความหมาย “อบูฮุร็อยเราะฮฺเล่าว่า เราะซูลุลลอฮฺ @F กล่าวว่า แท้
จริงอัลลอฮฺจะตรัสในวันกิยามะฮฺว่า โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย! เม่ือก่อนฉันได้ล้มป่วยแต่
เจ้าไม่ได้เยี่ยมฉัน ลูกหลานอาดัมกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันจะไปเยี่ยม
พระองค์ได้อย่างไรในเม่ือพระองค์คือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก” พระองค์กล่าวว่า 
“เจ้าไม่ทราบดอกหรือว่าบ่าวของฉันคนนั้นป่วย แต่เจ้าก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขา เจ้าทราบ
หรือไม่ว่า ถ้าหากเจ้าไปเยี่ยมเขา แน่นอนเจ้าจะพบฉันอยู่พร้อมกับเขา” 

เช่นนี้แหละคือการให้ความสําคัญของอัลลอฮฺต่อความอุตสาหะของบ่าวในการ
เยี่ยมเยือนคนป่วย มาชาอัลลอฮฺ แน่นอนว่าทุกคนท่ีทราบความหมายของหะดีษ
เก่ียวกับความประเสริฐของการเยี่ยมเยือนคนป่วยดังกล่าวย่อมีความรู้สึกอยากจะไป
เยี่ยมคนป่วย 

ถ้าผู้ท่ีเดินทางไปเยี่ยมเยือนคนป่วยได้รับเกียรติและได้รับการให้ความสําคัญ
จากอัลลอฮฺถึงขนาดนั้น ดังนั้นผู้ท่ีคอยดูแลและคอยให้บริการแก่ผู้ป่วยย่อมต้องได้รับ
เกียรติและได้รับการให้ความสําคัญจากอัลลอฮฺมากกว่านั้นหลายเท่า เพราะความมุ่งม่ัน
และความตรากตรําท่ีได้ทุ่มเทออกไปนั้นมีมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนป่วย
ดังกล่าวเป็นบิดามารดาหรือสามีภรรยา  
 

มารยาทในการเย่ียมคนป่วย 
สว่นหนึ่งของมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยมีดังนี ้
1. เลือกเวลาและสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย เพ่ือให้การเยี่ยมของเราเป็น

ท่ีสบายใจของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย 
2. พยายามใช้เวลาในการเยี่ยมให้น้อยท่ีสุด เว้นแต่ว่าเป็นความต้องการของ

ผู้ป่วย เนื่องจากประโยชน์บางประการ 
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3. ให้สลามแก่ผู้ป่วย และพยายามนั่งด้านหัวของผู้ป่วยพร้อมกับถามไถ่อาการ
ของผู้ป่วย  

4. ขอดุอาให้แก่ผู้ป่วย อาทิ 
DDDD �ª �<& �D �;�6�& �ª �<& �D �;�6�& �ª �<& �D �;�6�& �ª �<& �D �;�6�&@@@@@NNN@NNN@NNN@NNNCCCC 142  

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทําให้ (ระบุชื่อผู้ป่วย) หายป่วยด้วยเถิด ร้อมกับเอา
มือขวาไปทาบลงบนหน้าผากของผู้ป่วย แล้วลูบลงบนใบหน้าและหน้าท้องของผู้ป่วยเบา  ๆ
(หากเห็นสมควร)” 

DDDD �H� �� �< �H� �� �< �H� �� �< �H� �� �<     �9& �9& �9& �9&CCCC@N@N@N@Nìma@DDDD �9& �9& �9& �9&     �?���� �L�8 �?���� �L�8 �?���� �L�8 �?���� �L�8CCCCN 

ความว่า “อัลลอฮฺจะทรงทําให้เจ้าหายจากอาการป่วย” 
DDDD �[�P �.�( �[�P �.�( �[�P �.�( �[�P �.�(     �9& �9& �9& �9&     �D��z����& �D��z����& �D��z����& �D��z����&     �� �� �� �� �� �� �� ��     ��������& ��������& ��������& ��������&     �D��z����& �D��z����& �D��z����& �D��z����&     �'�( �'�( �'�( �'�(     �?���� �L�8 �?���� �L�8 �?���� �L�8 �?���� �L�8CCCC143 

ความว่า “ฉันขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้อภิบาลแห่งอะรัชท่ี
ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์โปรดทําให้เจ้าหายจากอาการป่วย (พร้อมกับเอามือขวาไปทาบลง
บนตัวของผู้ป่วย)” (ให้กล่าว 7 ครั้ง) 

DDDD �@ �@ �@ �@    , �p�P��, �p�P��, �p�P��, �p�P��     Y���;�� Y���;�� Y���;�� Y���;��     �'�� �'�� �'�� �'��     �o� �< �o� �< �o� �< �o� �<     �9& �9& �9& �9&CCCC144 

ความหมาย “ไม่เป็นไรแล้ว ท่านจะบริสุทธิ์จากบาปต่างๆ (เนื่องจากอาการ
ป่วยดังกล่าวและหายจากอาการป่วย) ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ” 

DDDD �& �& �& �& �6� �6� �6� �6� �D�; �D�; �D�; �D�;     ���� ���� ���� ����     �p��!�& �p��!�& �p��!�& �p��!�&     �d�2���( �d�2���( �d�2���( �d�2���(    , �p�P�=�&, �p�P�=�&, �p�P�=�&, �p�P�=�&     ���� �<& ���� �<& ���� �<& ���� �<&     �\���( �� �\���( �� �\���( �� �\���( ��    , ��� �L�&, ��� �L�&, ��� �L�&, ��� �L�&     �@ �@ �@ �@     �o��� �< �o��� �< �o��� �< �o��� �<     �@�� �@�� �@�� �@��    
, �H ����� �<, �H ����� �<, �H ����� �<, �H ����� �<      o��� �<  o��� �<  o��� �<  o��� �<     �@ �@ �@ �@     ���1����8 ���1����8 ���1����8 ���1����8      )�v �.  )�v �.  )�v �.  )�v �.CCCC145 

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ โปรดขจัดโรคออก
จากตัวเขา โปรดทําให้เขาหายจากอาการป่วย พระองค์คือผู้รักษา (ท่ีแท้จริง) ไม่มี
การรักษาใดๆท่ีหายขาด นอกจากการรักษาของพระองค์ การหายขาดท่ีไม่
หลงเหลืออาการป่วยใดๆอีก” 

5. อ่านดุอาเสกเป่าผู้ป่วย, ท่านเราะซูลุลลอฮฺ F กล่าวว่า 
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<<<< �@ �@ �@ �@     �p�P�� �p�P�� �p�P�� �p�P��    N�k q�����N�k q�����N�k q�����N�k q�����    � ��� ��� ��� ��     � �u � �u � �u � �u     �	 �̀ �8 �	 �̀ �8 �	 �̀ �8 �	 �̀ �8     ����4 ����4 ����4 ����4     YH � �� YH � �� YH � �� YH � ��>>>>146
 

ความหมาย “อนุญาตให้อ่านดุอาเสกเป่า ตราบใดเนื้อหาท่ีใช้อ่านนั้นไม่มีสิ่ง
ท่ีตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ” นั่นคือการอ่านอายะฮฺอัลกุรอาน หรือดุอาท่ีมะอ์ษูร แล้วเป่าลง
บนผู้ป่วย อาทิ 

1. อ่านดุอาเสกเป่าด้วยซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ147 
2. อ่านดุอาเสกเป่าด้วยซูเราะฮฺอัล-อิคลาส, อัล-ฟะลัก และอัน-นาส พร้อมกับ

เป่าลงบนฝ่ามือท้ังสอง แลว้ลูบลงบนตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีอาการ (จํานวน 
3 ครั้ง)  148   

3. อ่านดุอาเสกเป่าด้วยอายะฮฺอ่ืนๆท่ีใช้เสก 
4. อ่านดุอาเสกเป่าด้วยดุอา 

@D@D@D@D �D �.��� �D �.��� �D �.��� �D �.���         �9& �9& �9& �9&        , �?��k ���(, �?��k ���(, �?��k ���(, �?��k ���(         �	 �� �	 �� �	 �� �	 ��         -5�] -5�] -5�] -5�]         Go � �« Go � �« Go � �« Go � �«        , �?8�� �l�8, �?8�� �l�8, �?8�� �l�8, �?8�� �l�8         �	 �� �	 �� �	 �� �	 ��         - �� - �� - �� - ��         -5�] -5�] -5�] -5�]         G¬���� G¬���� G¬���� G¬����         ���( ���( ���( ���(    
 G �U�* G �U�* G �U�* G �U�*    , G" �.� �A, G" �.� �A, G" �.� �A, G" �.� �A     �9& �9& �9& �9&     �?��� �L�8 �?��� �L�8 �?��� �L�8 �?��� �L�8    ������������ �D �. �D �. �D �. �D �.     �9& �9& �9& �9&     �?��k ���( �?��k ���( �?��k ���( �?��k ���(CCCC149 

ความหมาย “ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอเสกเป่าเพ่ือให้เจ้าได้รับความ
คุ้มครอง (ปลอดภัย) จากทุกๆสิ่งท่ีสร้างความรําคาญให้กับเจ้า จากความชั่วร้ายของ
ทุกๆบุคคลหรือสายตาท่ีอิจฉาริษยา อัลลอฮฺจะทรงทําให้เจ้าหายจากอาการป่วย ด้วย
พระนามของอัลลอฮฺ ฉนัขอเสกเป่าเจ้า” 

6. ให้คําชี้แนะและตักเตือนผู้ป่วยด้วยวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้ผู้ป่วยอยู่เคียง
ข้างอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา ด้วยการหม่ันกล่าวซิกิร พอใจกับความเมตตาของอัลลอฮฺ 
และรําลึกถึงความประเสริฐของความเจ็บป่วย และอดทน พร้อมกับหม่ันกล่าวคําอิสติฆ
ฟาร (ขอลุแก่โทษ) และขอดุอาต่อพระองค์ 

7. ไม่พูดสิ่งท่ีไม่เป็นมงคลท่ีอาจจะสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะ
สิ่งท่ีทําให้ผู้ป่วยรู้สึกเศร้าใจ ลําบากใจ ท้อแท้และสิ้นหวัง แต่ให้หม่ันพูดถึงสิ่งต่างๆ ท่ี
เป็นมงคล กล่าวชมเชย และให้กําลังใจผู้ป่วยด้วยการคาดหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงทําให้
หายจากอาการป่วย ลบล้างบาปต่างๆ  และประทานความเมตตาแก่เขา 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ F กล่าวว่า 
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@D@D@D@D& ����& ����& ����& ����         �D �I � �¦ �A �D�I � �¦ �A �D�I � �¦ �A �D�I � �¦ �A        , �̈ 8 �� � �X&, �̈ 8 �� � �X&, �̈ 8 �� � �X&, �̈ 8 �� � �X&         �� �( �� �( �� �( �� �(        , �\-� � �X&, �\-� � �X&, �\-� � �X&, �\-� � �X&        &� ��� �v �4&� ��� �v �4&� ��� �v �4&� ��� �v �4        ,&  �n �f,&  �n �f,&  �n �f,&  �n �f         �'�r �4 �'�r �4 �'�r �4 �'�r �4         �h �̀ �O�3� �X& �h �̀ �O�3� �X& �h �̀ �O�3� �X& �h �̀ �O�3� �X&    
 �'��! -� �l�8 �'��! -� �l�8 �'��! -� �l�8 �'��! -� �l�8     �F �* �F�* �F�* �F�*    � ��� ��� ��� ��     �'���� �v�I �'���� �v�I �'���� �v�I �'���� �v�ICCCC150

 

ความหมาย “เม่ือท่านท้ังหลายไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือผู้ท่ีเสียชีวิต ท่านท้ังหลาย
จงกล่าวสรรเสริญต่อเขา เพราะแท้จริงแล้ว บรรดามะลาอิกะฮฺจะกล่าวอามีน (ขอ
ให้อัลลอฮฺทรงตอบรับ) ต่อคํากล่าวสรรเสริญของพวกท่านท่ีมีต่อเขา”  

8. พูดแต่เพียงน้อย ด้วยเสียงท่ีเบา และหลีกห่างจากเสียงรบกวนและอึกทึก 
หม่ันขอดุอาและพูดปลอบใจผูป้่วยด้วยคําพูดท่ีทําให้รู้สึกมีกําลังใจ 

9. ให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสม เช่น ฮะดียะฮฺ เศาะดะ
เกาะฮฺ และพยายามเสนอตัวให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะในด้านอาหารการกิน 

10. ขออภัยต่อผู้ป่วยและให้อภัยแก่เขา และขอบคุณครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วย 
พร้อมกับพยายามให้กําลังใจและความชั่วยเหลือต่างๆ ตามความจําเป็น 

11. ขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺท่ีทําให้ตัวเองปลอดภัยและ
ปราศจากอาการป่วย  

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F กล่าวความว่า “ผู้ใดพบเห็นผู้ท่ีกําลังถูกทดสอบด้วย
โรคร้าย แล้วเขากล่าวว่า 
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เขาจะรอดปลอดภัย (ได้รับการคุ้มครอง) จากโรคร้ายนั้น151” 
ความหมาย “มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงทําให้ฉัน

ปลอดภัยจากสิ่งท่ีพระองค์ใช้ทดสอบท่าน และพระองค์ทรงให้เกียรติมากมายแก่ฉัน
เหนือผู้คนอีกจํานวนมาก” 

เพราะเม่ือผู้ใดได้กล่าวเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเขาได้ขอบคุณอัลลอฮฺต่อความโปรด
ปรานด้านความปลอดภัยและการมีพลานามัยท่ีดี และเม่ือเขาได้ขอบคุณอัลลอฮฺ 
พระองค์ก็จะเพ่ิมพูนความโปรดปรานด้านพลานามัยท่ีดีแก่เขา 
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12. อนุญาตให้มุสลิมเยี่ยมเยือนผู้ป่วยท่ีไม่ใช่มุสลิม โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มิตรสหาย เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนบ้าน เพราะเราะซู
ลุลลอฮฺ @F ได้ไปเยี่ยมลุงของท่านอบูฏอลิบ และเด็กชายชาวยิวท่ีกําลังป่วยอยู่ 
พร้อมกับเชิญชวนเขาท้ังสองให้เข้ารับอิสลาม152 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเยี่ยม
เยือนดังกล่าวสามารถสร้างและเพ่ิมพูนความเข้าใจของเขาต่อสัจธรรมของอิสลาม 
นั่นคือแบบอย่างของท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F ที่ส่งเสริมให้รับเอาเป็นแบบอย่างใน
การทําดีกับผู้ท่ีไม่ใช่มุสลิม 

 

 

(12) 
แพทยและจรรยาบรรณ 

 
 

แพทย์คือผู้ท่ีมีความรู้ด้านการวินิจฉัยโรคและการบําบดั 
อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า 

<<<< �)���� �)���� �)���� �)����     �D�6����& �D�6����& �D�6����& �D�6����&     �' �)�6�* �' �)�6�* �' �)�6�* �' �)�6�* : : : : �D�6�* �D�6�* �D�6�* �D�6�*    , �	8 -"�&, �	8 -"�&, �	8 -"�&, �	8 -"�&     �D�6�* �� �D�6�* �� �D�6�* �� �D�6�* ��    ,����� q"�&,����� q"�&,����� q"�&,����� q"�&     �D�6������4 �D�6������4 �D�6������4 �D�6������4    0 ����&0 ����&0 ����&0 ����&     �	8 -"6�� �	8 -"6�� �	8 -"6�� �	8 -"6��     �� �2 �� �2 �� �2 �� �2 : : : :,���v����&,���v����&,���v����&,���v����&    
 �D�6����& �� �D�6����& �� �D�6����& �� �D�6����& ��    0 ����&0 ����&0 ����&0 ����&    ����� q"6������� q"6������� q"6������� q"6��     �� �2 �� �2 �� �2 �� �2 : : : : qd-e�& qd-e�& qd-e�& qd-e�&>>>>153 

ความว่า “แท้จริงความรู้นั้นมีสองประเภท นั่นคือความรู้ทาง
ศาสนาและความรู้ทางโลก ความรู้สําหรับทางศาสนาคือนิติศาสตร์
อิสลาม ส่วนความรู้สําหรับทางโลกคือการแพทย”์  
ดังนั้น จึงเป็นท่ีประจักษ์ว่าอิสลามเป็นศาสนาท่ีสร้างวิถีชีวิตอันประเสริฐ

บนโลกนี้เพ่ือเป็นเส้นทางสู่ชีวิตอันพูนสุกในวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งท้ังสองโลกล้วนมีความ
จําเป็นต่อความรู้ ท้ังท่ีเป็นความรู้ทางโลกและความรู้ทางอาคิเราะฮฺหรือความรู้ทาง
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ศาสนา และท้ังสองความรู้ล้วนเป็นสิ่งท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการดําเนินชีวิตของ
มนุษยชาติตามทัศนะของอิสลาม 

อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า “ความรู้ท่ีประเสริฐท่ีสุดหลังจาก
ความรู้ศาสนาในเรื่องของหะลาลและหะรอมคือความรู้ด้านการ
บําบัดหรือความรู้ทางการแพทย์ แต่ทว่าชาวคัมภีร์ (หมายถึง
ชาวยิวและคริสต)์ กลับนําหน้าเราชาวมุสลิมในด้านนี”้  154  
นั่นคือการท้อใจของอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์เก่ียวกับความประเสริฐของความรู้

ทางการแพทย์ ท่านถือว่าความรู้ทางการแพทย์เป็นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม
ของความรู้ท่ีประชาชาติมุสลิมยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเท่าท่ีควรเสมือนกับการ
ให้ความสําคัญของชาวยิวและชาวคริสต์ในสมัยของท่าน 

ยิ่งกว่านั้น อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์ยังห้ามไม่ให้อาศัยอยู่ในเมืองท่ีปราศจากผู้รู้
ทางศาสนาและนายแพทย์ ท่านกล่าวว่า  
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 �?�,�=�!�8 �?�,�=�!�8 �?�,�=�!�8 �?�,�=�!�8     �	 �* �	 �* �	 �* �	 �*     �����( �����( �����( �����(     �?�� �"�� �?�� �"�� �?�� �"�� �?�� �"��>>>>155 

ความว่า “พวกท่านจงอย่าพํานักเป็นอันขาดในเมืองท่ีไม่มีผู้รู้ทาง
ศาสนาท่ีสามารถให้คําชี้ขาดหรือบทเรียนทางศาสนาแก่พวกท่าน 
และไม่มีนายแพทย์ท่ีคอยดูแลด้านพลานามัยและสุขภาพทาง
ร่างกายของพวกท่าน” 
ความรู้ทางการแพทย์ครอบคลุมศาสตร์แขนงต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ 

อาทิ แพทย์ศาสตร์ในสาขาต่างๆ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น เป็น
แน่นอนว่าความรู้ด้านสุขภาพในแขนงต่างๆโดยรวมแล้วล้วนเป็นสิ่งท่ีประชาชาติ
มุสลิมจําเป็นต้องศึกษา (ฟัรฎูกิฟายะฮฺ) ประชาชาติทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศใด
ก็ตามจะมีความผิด (มีบาป) หากว่าในประเทศนั้นไม่มีนายแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพเพียงพอกับจํานวนของประชากรท่ีอาศัยอยู่
ในประเทศนั้น 
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จรรยาบรรณแพทย์ในอิสลาม 
แพทย์และผู้ช่วยทุกคนจําเป็นต้องมีมารยาทในด้านต่างๆดังต่อไปนี ้
1. ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ซึ่งเป็นผู้บําบัดท่ีแท้จริง ส่วน

แพทย์เป็นเพียงผู้ท่ีพยายามสรรหาสาเหตุท่ีทําให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยเท่าท่ีมี
ความสามารถ ด้วยวิธีการท่ีได้รับการอนุมัติและวัสดุหรือส่วนผสมของยาท่ีหะลาล
และดี ส่วนผู้ท่ีทําให้ผู้ป่วยหายขาดจากอาการป่วยนั้นคืออัลลอฮฺ 

2. มีความยําเกรงต่ออัลลอฮฺขณะทําการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีแก่
ชรา สตรี ผู้ท่ีขัดสน และผู้ป่วยท่ีไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับตน หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกับตน เพราะแพทย์ต้องรับผิดชอบในทุกการกระทําของตนต่อหน้าการพิพากษา
ของอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม มีความบริสุทธิ์ใจในการขอ
ความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺขณะทําการวินิจฉัยโรค วินิจฉัยวิธีการบําบัดรักษา และ
กําหนดตัวยาสําหรับผู้ป่วยแต่ละคน หรืออิสติคอเราะฮฺต่ออัลลอฮฺในการรักษาโรคของ
ผู้ป่วยท่ีมีอาการสาหัส โดยแพทย์ต้องคิดในทางท่ีดีอยู่เสมอและมอบหมายกิจการต่าง
แด่อัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากท่ีได้พยายาม
บําบัดรักษาและของดุอาอย่างสุดความสามารถแล้ว และกล่าวชุโกร (ขอบคุณ) 
ต่ออัลลอฮฺให้มากท่ีพระองค์ได้ประทานความสําเร็จในการบําบัดรักษาผู้ป่วย ด้วยการ
กล่าวว่า @I �9 �"�#� �%�& �9 �"�#� �%�& �9 �"�#� �%�& �9 �"�#� �%�&@H  “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” หรือ @I �+�� �%� �M�& qD���I ���� �#���!�� 0 ����& �9 �"�#� �%�& �+�� �%� �M�& qD���I ���� �#���!�� 0 ����& �9 �"�#� �%�& �+�� �%� �M�& qD���I ���� �#���!�� 0 ����& �9 �"�#� �%�& �+�� �%� �M�& qD���I ���� �#���!�� 0 ����& �9 �"�#� �%�&H  

“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อัลละซี บินิอฺมะติฮิ ตะติมมุศศอลิฮาต” เม่ือพบว่าผู้ป่วยมีอาการดี
ข้ึน และกล่าวว่า I � �%�& � �%�& � �%�& � �%�& G[� �A -5�] �F�* �9 �"�# G[� �A -5�] �F�* �9 �"�# G[� �A -5�] �F�* �9 �"�# G[� �A -5�] �F�* �9 �"�#@H  “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ อะลา กุลลิฮาล” @I �9& �� �"�k �9& �� �"�k �9& �� �"�k �9& �� �"�k
 �5���4 �o� �< ��� �� �5���4 �o� �< ��� �� �5���4 �o� �< ��� �� �5���4 �o� �< ��� ��@H  “ก็อดดะร็อลลอฮฺ วะมาชาอะฟะอัล” เม่ือพบว่าผู้ป่วยอาการยังทรงอยู่
เหมือนเดิมหรือทรุดหนักลง 

3. คาดหวัดในการตอบแทนจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต่อทุก
ความพยายามในการใช้ความคิด ความรู้และเวลา ให้ถือว่าการบําบัดรักษาผู้ป่วยเป็น
เส้นทางการทําอะมาลศอลิหฺ ท่ียิ่งใหญ่สําหรับแพทย์และผู้ ท่ี เก่ียวข้อง ส่วน
ค่าตอบแทนทางโลกท่ีมีเพียงน้อยนิดเม่ือเทียบกับค่าตอบแทนท่ียิ่งใหญ่ในวันอาคิ
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เราะฮฺเป็นสิ่งท่ีอนุญาตให้รับได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนท่ีได้รับจากเงินเดือน ค่าจ้าง 
การบริจาค หรือการขายยา 

4. หม่ันให้สลาม  �D �̀ ���6 �* �Z�3 ���& �D �̀ ���6 �* �Z�3 ���& �D �̀ ���6 �* �Z�3 ���& �D �̀ ���6 �* �Z�3 ���& “อัสสลามุอะลัยกม” ทุกครั้งท่ีเข้าไปพบกับ
ผู้ป่วยท่ีเป็นมุสลิม และกล่าว  �9& �D ���� �9& �D ���� �9& �D ���� �9& �D ���� “บิสมิลลาฮฺ” ทุกครั้งท่ีจะทําการตรวจอาการ
ของผู้ป่วย หรือจะกระทําการใดๆต่อผูป้่วย เช่นฉีดยา และวัดไข้ เป็นต้น 

5. หม่ันขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้มากพร้อมกับเสกเป่าผู้ป่วยขณะทําการตรวจ
อาการด้วยดุอามะอ์ษูรดังต่อไปนี ้

5.1  < < < < �?8�� �l�8 Go � �« -5 �] �	 �� , �?��k �� �( �9& �D ���� �?8�� �l�8 Go � �« -5 �] �	 �� , �?��k �� �( �9& �D ���� �?8�� �l�8 Go � �« -5 �] �	 �� , �?��k �� �( �9& �D ���� �?8�� �l�8 Go � �« -5 �] �	 �� , �?��k �� �( �9& �D ���� > > > >156  “บิสมิลลาฮฺ อัรกีกะ         

มินกุลลิชัยอิน ยุซีกะ” (ฉันขอเสกเป่าเจ้าด้วยพระนามของอัลลอฮฺ เพ่ือให้ปลอดภัย
จากทุกๆสิ่งท่ีสร้างความรําคาญให้กับเจ้า” 

5.2 <<<< �9& �H� �� �< �9& �H� �� �< �9& �H� �� �< �9& �H� �� �< > > > >  “ชะฟากัลลอฮฺ” หรือ    < < < < �9& �9& �9& �9& �?��� �L �8  �?��� �L �8  �?��� �L �8  �?��� �L �8  > > > >  “อัลลอฮุยัชฟีกะ” 

(อัลลอฮฺคือผู้ท่ีทําให้เจ้าหายจากอาการป่วย) 
5.3  < < < < �@ �@ �@ �@ �9& �o� �< �'�� Y�� �;�� , �p�P�� �9& �o� �< �'�� Y�� �;�� , �p�P�� �9& �o� �< �'�� Y�� �;�� , �p�P�� �9& �o� �< �'�� Y�� �;�� , �p�P�� > > > >157  “ลาบะซา เฏาะฮูรน อินชาอัลลอฮฺ” 

(ไม่เป็นไร เจ้าจะหายจากอาการป่วยและปลอดจากความผิดบาป ด้วยความประสงค์
ของอัลลอฮฺ” 

5.4  < < < < �& �& �& �& ���� �<& �D �;�6� ���� �<& �D �;�6� ���� �<& �D �;�6� ���� �<& �D �;�6� > > > >  “อัลลอฮุมมัชฟิฮิ” หรือ          < < < < �& �& �& �& ���4� �* �D �;�6� ���4� �* �D �;�6� ���4� �* �D �;�6� ���4� �* �D �;�6� > > > >158 “อัลลอฮุมมะ

อาฟิฮิ” (โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทําให้เขาหายจากอาการป่วยด้วยเถิด” 
5.5  < < < < �9& �[�P �.�( �9& �[�P �.�( �9& �[�P �.�( �9& �[�P �.�( �?���� �L�8 �'�( �D��z����& ��������& �� �� , �D��z����& �?���� �L�8 �'�( �D��z����& ��������& �� �� , �D��z����& �?���� �L�8 �'�( �D��z����& ��������& �� �� , �D��z����& �?���� �L�8 �'�( �D��z����& ��������& �� �� , �D��z����& > > > >159  “อัสอะลุลลอ

ฮัลอะซีม ร็อบบัลอัรชิลอะซีม อันยัชฟิยะกะ” จํานวน 7 ครั้ง (ฉันขอวิงวอนต่ออัลลอ
ฮฺผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้อภิบาลแห่งอะรัชอันยิ่งใหญ่ เพ่ือให้พระองค์ทําให้เจ้าหายจาก
อาการป่วย พร้อมกับเอามือไปทาบลงบนตวัผู้ป่วยเบา )ๆ 
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5.6 <<<< �& �& �& �& �p��!�& �� �� �D �;�6� �p��!�& �� �� �D �;�6� �p��!�& �� �� �D �;�6� �p��!�& �� �� �D �;�6�,     �=�& �d�2���( �=�& �d�2���( �=�& �d�2���( �=�& �d�2���( �P �P �P �P , �H ��� �� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �� ���� �<& , �p , �H ��� �� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �� ���� �<& , �p , �H ��� �� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �� ���� �<& , �p , �H ��� �� �< �@�� �o� �� �< �@ , ��� �L�& �\���( �� ���� �<& , �p
  )�v �. ���1����8 �@  o� �� �<  ) �v �. ���1����8 �@  o� �� �<  ) �v �. ���1����8 �@  o� �� �<  ) �v �. ���1����8 �@  o� �� �< > > > >160  “อัลลอฮุมมะ ร็อบบันนาส อัซฮิบิลบะซะ อิชฟิฮิ วะอันตัช

ชาฟี ลาชิฟาอะ อิลลา ชิฟาอุก ชิฟาอัน ลายุฆอดิรุสะเกาะมัน” (โอ้อัลลอฮฺ พระผู้
อภิบาลแห่งมนุษยชาติ ได้โปรดขจัดอาการป่วยออกจากเขา โปรดทําให้เขาหายจาก
ป่วย (ตั้งจิตมุ่งไปยังผู้ป่วย) พระองค์คือผู้ทําให้หายจากอาการป่วย ไม่มีการรักษาใด
ท่ีทําให้หายจากอาการป่วยนอกจากการรักษาของพระองค์ ซึ่งเป็นการหายขาดท่ีไม่
หลงเหลืออาการป่วยอีกต่อไป) 

6. มีจรรยามารยาทท่ีดีงามในฐานะผู้เชิญชวนท่ีน่าชื่นชม ณ อัลลอฮฺต่อหน้า
ผู้ป่วยและครอบครัว จงอย่าแสดงพฤติกรรมท่ีแข็งกร้าว และหยิ่งยะโส ต้องอดทน 
และอดกลั้นให้มากต่อพฤติกรรมท่ีไม่ดีของผู้ป่วยในบางครั้ง เพราะโดยปกติแล้วสติท่ี
ดีย่อมอยู่กับผู้ท่ีมีสุขภาพด ี

7. หม่ันรําลึกและเตือนผู้ให้รําลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺผู้ทรงทําให้
หายป่วย ผู้ทรงอภัย และทรงเมตตา พร้อมๆกับเชิญชวนผู้ป่วยสู่แนวทางท่ีเท่ียงตรง
ของอัลลอฮฺด้วยวิทยญาณ และสอนผู้ป่วยให้หม่ันกล่าวคําว่า  < < < < �@ �@ �@ �@ �9& �@�� � � �B  �9& �@�� � � �B  �9& �@�� � � �B  �9& �@�� � � �B >>>>  

“ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพบว่าผู้ป่วยกําลังอยู่ในสภาพท่ีใกล้
กับความตาย เพ่ือให้เป็นคํากล่าวสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต 

ท่านนบี F กล่าวว่า 
<<<<&��! -v ��&��! -v ��&��! -v ��&��! -v ��     �D �]��I �� �� �D �]��I �� �� �D �]��I �� �� �D �]��I �� ��     �@ �@ �@ �@     � � �B � � �B � � �B � � �B     �@�� �@�� �@�� �@��     �9& �9& �9& �9&>>>>161      

ความว่า “พวกท่านจงสอน (ด้วยความนุ่มนวล) บรรดาผู้กําลังจะ
เสียชีวิตในหมู่พวกเจ้า  ใหก้ล่าวคําว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ”  
เพ่ือให้ผู้ป่วยกล่าวเป็นคําสุดท้าย เผื่อว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์ ดั่งคํายืนยัน

ของท่านนบี F ท่ีว่า 

<<<< �	�� �	�� �	�� �	��     �'��] �'��] �'��] �'��]     �� �fE �� �fE �� �fE �� �fE     �����3�] �����3�] �����3�] �����3�]     �@ �@ �@ �@     � � �B � � �B � � �B � � �B     �@�� �@�� �@�� �@��     �9& �9& �9& �9&     �5 �f�1 �5 �f�1 �5 �f�1 �5 �f�1     �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{& �h�!� �{&>>>>162  
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ความว่า “ผู้ใดท่ีกล่าวประโยคสุดท้าย (ในชีวิตของเขา) ด้วยคําว่า 
“ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” เขาจะได้เข้าสวรรค์” 
หะดีษนี้ มีความหมายท่ีกว้างครอบคลุมท้ังผู้ท่ีเป็นมุสลิม และไม่ใช่มุสลิม 
8. ถ้าเป็นไปได้ให้วางผู้ป่วยท่ีใกล้จะเสียชีวิตในท่าท่ีหันหน้าไปทางทิศ

กิบลัต และตะแคงขวาเล็กน้อย163 หรือในท่านอนหงายโดยหันเท้าท้ังสองของผู้ป่วย
ไปทางทิศกิบลัตพร้อมกับยกหัวผู้ป่วยให้สูงข้ึนเล็กน้อย164 

9. มีอะมานะฮฺ ซื่อตรง มีความเห็นอกเห็นใจ และจริงจังในการบําบัดรักษา
และดูแลผู้ป่วย โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ป่วย 

10. บรรดาอุละมาอ์ถือว่าอนุโลมให้แพทย์ชายทําการรักษาผู้ป่วยหญิงถ้า
เขามีอะมานะฮฺ และอนุโลมให้แพทย์ท่ีไม่ใช่มุสลิมรักษาผู้ป่วยมุสลิมเช่นกัน 
เช่นเดียวกับอนุโลมให้แพทย์หญิงหรือพยาบาลหญิงทําการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยชาย 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีจําเป็นและฉุกเฉิน ดังท่ีเศาะหาบะฮฺหญิงได้เคยบําบัดและดูแล
เศาะหาบะฮฺชายท่ีได้รับบาดเจ็บในสงครามสมัยท่านเราะซูลุลลอฮฺ @F 165 แต่มี
เงื่อนไขว่าแพทย์หญิงหรือพยาบาลหญิงต้องพยายามไม่สัมผัสหรือต้องตัวผู้ป่วยชาย
นอกจากจะมีผ้าก้ันหรือจําเป็นจริงๆเท่านั้น เช่นเดียวกันกับแพทย์ชายท่ีพึงปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยหญิง 

 
หมายเหต ุ

1. โรงพยาบาลควรจะเตรียมน้ําซัมซัมและลูกอินทผลัมสําหรับการ ตะหฺนีก 
(เปิดปาก) ทารกแรกเกิด เพ่ือเป็นของขวัญแก่เขาจากโรงพยาบาล และควรจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับอิบาดะฮฺ เช่น น้ําสําหรับใช้อาบน้ําละหมาด 
ฝุ่นดินและสถานท่ีสําหรับตะยัมมุม และคู่มือผู้ป่วย เป็นต้น 

2. ชายหญิงจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากการคุลวะฮฺ (อยู่สองต่อสองกับผู้ท่ี
ไม่ใช่มะหฺรอมของตนในสถานท่ีมิดชิดและลับตาคน) หรือมีปฏิสัมพันธ์เกินขอบเขตท่ี
ชะรีอะฮฺอนุญาต เพราะการกระทําดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีหะรอมท่ีจะนําพาผู้กระทําให้
ออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺ 
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(13) 
มารยาทและการจัดการกับศพและทารก 
 

 

(1) มารยาทและการจัดการศพ 
อิสลามถือว่าศพของมนุษย์แต่ละคน โดยเฉพาะศพของมุสลิมเป็นสิ่งท่ีมี

เกียรติ อิสลามได้สอนประชาชาติมุสลิมเก่ียวกับมารยาทและวิธีการจัดการกับศพ
อย่างละเอียด นั่นคือ เม่ือผู้ป่วยได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺอย่างชัดเจนแล้ว 
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี ้

1. กล่าวคําว่า <<<< �'��� �a& �� �������� ����� �� � � � ����� �'��� �a& �� �������� ����� �� � � � ����� �'��� �a& �� �������� ����� �� � � � ����� �'��� �a& �� �������� ����� �� � � � �����>>>>166  แปลว่า “แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮฺ และแท้จริงเราย่อมต้องกลับคืนสู่พระองค์” 
2. ขอดุอาให้แก่เขาด้วยดุอาการอภัยโทษและเมตตา อาทิ 
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  < �& �& �& �& �6� �6� �6� �6� �D �; �D �; �D �; �D �;         ���� �i& ���� �i& ���� �i& ���� �i&         �� �� �� ��



             /// /// /// ///   )ระบุชื่อผู้ตาย  (         �y�4 ��& �� �y�4 ��& �� �y�4 ��& �� �y�4 ��& ��         ���� �a �� �1 ���� �a �� �1 ���� �a �� �1 ���� �a �� �1         �� �� �� ��        , �U-8 �" �;� �X&, �U-8 �" �;� �X&, �U-8 �" �;� �X&, �U-8 �" �;� �X&    
 �� ���6 �f& �� �� ���6 �f& �� �� ���6 �f& �� �� ���6 �f& ��     �� �� �� ��     ���=�v �* ���=�v �* ���=�v �* ���=�v �*     �� �� �� ��    , �	8 ����� ����&, �	8 ����� ����&, �	8 ����� ����&, �	8 ����� ����&     ���� �i& �� ���� �i& �� ���� �i& �� ���� �i& ��    ��!����!����!����!��     ���� �� ���� �� ���� �� ���� ��    ��8��8��8��8     �� �� �� �� �� �� �� ��    , �U� �X� ����&, �U� �X� ����&, �U� �X� ����&, �U� �X� ����&     �T ���4& �� �T ���4& �� �T ���4& �� �T ���4& ��    

 ���� ���� ���� ����     �� �� �� ��    ,�� � �x�k,�� � �x�k,�� � �x�k,�� � �x�k     �� -��� �� �� -��� �� �� -��� �� �� -��� ��     ���� ���� ���� ����     ����4 ����4 ����4 ����4>>>>167    
แปลว่า “โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานอภัยแก่... (ระบุชื่อผู้ตาย) และ
ยกระดับของเขาในหมู่ของบรรดาผู้ได้รับทางนํา โปรดดูแลบุตร
หลานและทรัพย์สินท่ีเขาได้ท้ิงไว้ โปรดประทานอภัยแก่เราและ
เขา โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และโปรดประทาน (สถานท่ี
พํานัก) ในหลุมศพท่ีกว้างขวางแก่เขา และประทานแสงสว่างแก่
เขา (ขณะพํานักอยู)่ ในหลุม” 
เพราะแท้จริงแล้วบรรดามะลาอิกะฮฺจะกล่าวคําว่า “อามีน” หมายถึง

“ขออัลลอฮฺโปรดตอบรับ” ต่อดุอาท่ีเราขอแก่ผู้เสียชีวิต168 
3. เอามือปิดตาผู้เสียชีวิตท้ังสองข้าง169 พร้อมกับนําผ้าบางๆและสะอาดไป

ห่มร่าง โดยพยายามตั้งร่างของผู้เสียชีวิตในท่าท่ีหันหน้าไปทางทิศกิบลัต เหมือนกับ
ตอนท่ีกําลังป่วยหนักก่อนจะเสียชีวิต170 

4. ไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ตาย (ตะอฺซียะฮฺ) เพ่ือให้กําลังใจ และอดทนต่อ
การจากไปของผู้ตาย เช่นกล่าวแก่พวกเขาว่า 

 < < < < �'�� �'�� �'�� �'��         � � � � � � � � � � � �        � ��� ��� ��� ��        , �� �f �(, �� �f �(, �� �f �(, �� �f �(         �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��        � ��� ��� ��� ��        ,N�e �* �(,N�e �* �(,N�e �* �(,N�e �* �(         �5 �] �� �5 �] �� �5 �] �� �5 �] ��         �� �"�! �* �� �"�! �* �� �"�! �* �� �"�! �*         G5 �a�P�� G5 �a�P�� G5 �a�P�� G5 �a�P��         �# �� �� �# �� �� �# �� �� �# �� ��,N,N,N,N    
, � �x �M���6 �4, � �x �M���6 �4, � �x �M���6 �4, � �x �M���6 �4     �d ���� �$���� �� �d ���� �$���� �� �d ���� �$���� �� �d ���� �$���� ��>>>>171        

ความหมาย “แท้จริงสิ่งท่ีอัลลอฮฺเอาไปเป็นเอกสิทธิ์อของพระองค์ และสิ่งท่ี
พระองค์มอบให้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ และทุกๆสิ่ง ณ พระองค์นั้นได้รับการ
กําหนดเวลาท่ีแน่นอน ดังนั้นเจ้าจงอดทนและจงคาดหวังในการตอบแทนผลบุญ
จากอัลลอฮฺต่อการทดสอบดังกล่าว” และกล่าวว่า 

<<<< �( �( �( �( �* �* �* �* �z �z �z �z �D �D �D �D     �9& �9& �9& �9&     �( �( �( �( �a �a �a �a �� �� �� �� �H �H �H �H,,,,     �� �� �� �� �( �( �( �( �A �A �A �A �� �� �� �� �	 �	 �	 �	     �* �* �* �* �W �W �W �W �o& �o& �o& �o& �H �H �H �H,,,,     �� �� �� �� �i �i �i �i �� �� �� �� �� �� �� ��     � �X � �X � �X � �X -� -� -� -� �� �� �� �� �? �? �? �?>>>>172    
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ความหมาย “(หวังว่า) อัลลอฮฺจะเพ่ิมพูนผลบุญแก่เจ้า (ต่อการทดสอบใน
ครั้งนี้) ทําให้ความอดทนของเจ้ารูสึกดีข้ึน และประทานอภัยแก่ญาติท่ีเสียชีวิตของ
เจ้า” 

5. ครอบครัวของผู้ตายต้องทําใจและอดทน ถึงแม้ว่าจะ ไม่สามารถกลั้น
น้ําตาไว้ได้จน ร้องไหอ้อกมาก็ตาม แต่ไม่ถึงกับตีโพยตีพายเนื่องจากการจากไปของผู้
เป็นท่ีรัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา หรือบุตรหลาน ขอให้เราใตร่ตรองคําสอน
ของอัลลอฮฺและเราะซูลุลลอฮฺ F เก่ียวกับเรื่องนี้ดังต่อไปนี ้

5.1 เราะซูลุลลอฮฺ F กล่าวความว่า “อัลลอฮฺตรัสความว่า “สําหรับข้าแล้ว 
ไม่มีการตอบแทนใดๆท่ีจะมอบให้แก่บ่าวของข้าท่ีข้าได้เอาชีวิตผู้เป็นท่ีรักของเขาจาก
ชาวโลก แล้วเขาก็อดทน เนื่องจากคาดหวังในความโปรดปรานจากข้า นอกจากสวน
สวรรค์”  173  

5.2 เราะซูลุลลอฮฺ @F กล่าวความว่า “ไม่มีบ่าวคนใดท่ีถูกทดสอบด้วยการ
ทดสอบใด  ๆแล้วเขากล่าวว่า 

<<<<������ ����� ����� ����     � � � � � � � � � � � �    � ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��     ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     �'� �� �a& �� �'� �� �a& �� �'� �� �a& �� �'� �� �a& ��,,,,     �6�& �6�& �6�& �6�& �D �; �D �; �D �; �D �;     �Q �� �a�( �Q �� �a�( �Q �� �a�( �Q �� �a�(     �� �� �� ��    ,K���=� �M ��,K���=� �M ��,K���=� �M ��,K���=� �M ��     �ª�6 �f�( �� �ª�6 �f�( �� �ª�6 �f�( �� �ª�6 �f�( ��    
 �� �� �� ��    &  �n �f&  �n �f&  �n �f&  �n �f    � �;�! ��� �;�! ��� �;�! ��� �;�! ��>>>>        

ความหมาย “แท้จริงชีวิตของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแท้จริงเรา
ต้องกลับคืนสู่พระองค์ โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานผลบุญแก่ฉันต่อการทดสอบบนตัว
ฉัน และโปรดทดแทนสิ่งท่ีดีกว่าแก่ฉัน”   

นอกจากว่า อัลลอฮฺจะตอบแทนผลบุญแก่เขาจากการ (อดทนต่อการ) 
ทดสอบดังกล่าว และพระองค์จะประทานสิ่งทดแทนท่ีประเสริฐกว่าแก่เขา”  174  

6. ให้รีบดําเนินการภารกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตายตามคําสอนของอัลลอฮฺ
และแบบอย่างของเราะซูลุลลอฮฺ F ดังต่อไปนี ้

6.1 จัดการเรื่องหนี้สินของผู้ตายให้แล้วเสร็จ 
6.2 อาบน้ําศพ 
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6.3 ห่อหุ้มศพ 
6.4 ละหมาดญะนาซะฮฺ 
6.5 หามหรือติดตามศพไปจนถึงสถานท่ีฝังศพ (กุโบร) 
6.6 ฝังศพ 
6.7 ขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) และขอดุอาให้ตั้งม่ันอยู่บนหลักการอิสลาม 

หลังจากท่ีได้ฝังศพเรียบร้อยแล้ว 
6.8 ไปเยี่ยมท่ีกุโบรพร้อมกับขอดุอาลุแก่โทษและความเมตตาแก่เขา 
6.9 ญาติ เพ่ือนบ้าน หรือบุคคลท่ัวไปจัดเลี้ยงอาหารแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

โดยเฉพาะวันแรกๆของการเสียชีวิต175 และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะเด็กกําพร้า (ยะตีม) 

6.10 หลีกห่างการปฏิบัติต่างๆต่อผู้ตายและครอบครัวของผู้ตายท่ีไม่มี
แบบอย่างการปฏิบัติหรือไม่ได้รับการสอนจากเราะซูลุลลอฮฺ F 

 

ข้อสังเกต 
ผู้เสียชีวิตท่ีถือว่าเป็นชะฮีดตามทัศนะของอิสลาม มีหลายสาเหตุ อาทิ 
1. เสียชีวิตเนื่องจากโรคห่า 
2. เสียชีวิตเนื่องจากโรคในท้อง 
3. เสียชีวิตเนื่องจากจมน้ํา 
4. เสียชีวิตเนื่องจากตกกระแทกกับของแข็ง 
5. เสียชีวิตในสนามสงครามในหนทางของอัลลอฮฺ  

176  
6. สตรีท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการคลอดบุตร177 
 

(2) – วิธีการจัดการกับทารกแรกเกิด 
หลังจากท่ีทารกได้คลอดออกมาจากท้องมารดาแล้ว ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ดําเนินการดังต่อไปนี ้
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1. ให้ความช่วยเหลือทารกให้ปลอดจากสิ่งต่างๆท่ีไม่พึงประสงค์ พร้อมกับ
กล่าวคําว่า  ، �� �� �� �� �< � �< � �< � �< � �o� �o� �o� �o�     �9& �9& �9& �9&   �& �& �& �& � �% � �% � �% � �% �# �# �# �# �" �" �" �"     � � � � � � � � � � � �  เม่ือพบว่าทารกมีสุขภาพดี และครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ทําความสะอาดทารกจากสิ่งท่ีเป็นนะยิส และสิ่งสกปรกต่างๆ พร้อมกับ
สวมใส่อาภรณ์ท่ีเหมาะสมแก่เขา 

3. ให้ทารกได้ยินเสียงอาซานด้วยการอาซานเบา ใๆกล้หูทารก178 
4. ขอดุอาให้อัลลอฮฺทรงบันดาลเขาให้อยูก่ลุ่มของบรรดาศอลิฮีนหรือสอลิฮาต 
5. ขอความคุ้มครองต่อัลลอฮฺให้พระองค์คุ้มครองทารกให้ปลอดภัยจากการ

รังควานของชัยฏอน และจากความชั่วร้ายต่าง  ๆด้วยดุอา อาทิ 
<<<< �H �����*�( �H �����*�( �H �����*�( �H �����*�(    ����ทารกหญิงให้กล่าวว่า : : : : �H �����*�( �H �����*�( �H �����*�( �H �����*�( � � � � �+ �)�6 �̀ �� �+ �)�6 �̀ �� �+ �)�6 �̀ �� �+ �)�6 �̀ ��     � �& � �& � �& � �&    , �h ������&, �h ������&, �h ������&, �h ������&    

 �	 �� �	 �� �	 �� �	 ��     -5 �] -5 �] -5 �] -5 �]     G'��e�� �< G'��e�� �< G'��e�� �< G'��e�� �<    , Gh ��� �2 ��, Gh ��� �2 ��, Gh ��� �2 ��, Gh ��� �2 ��     �	 �� �� �	 �� �� �	 �� �� �	 �� ��     -5 �] -5 �] -5 �] -5 �]     G �U �* G �U �* G �U �* G �U �*     Gh ���@ Gh ���@ Gh ���@ Gh ���@>>>>179    
ความว่า “ฉันขอความคุ้มครองด้วยคําตรัสต่างๆ ท่ีสมบูรณ์ของอัลลอฮฺให้แก่

ทารกคนนี้รอดปลอดภัยจากการยั่วยุต่างๆของชัยฏอน จากอันตรายของสัตว์ร้าย หรือ
ความชัว่ร้ายของคนชั่ว และจากโรคท่ีเกิดจากพลังสายตา (อีน) หรือโรคอ่ืนๆท่ีเกิดโทษ” 

6. ทําการตะหฺนีก180 นั่นคือการเปิดปาก (ป้อนอาหาร) ทารกในวันแรกเกิด 
ด้วยผลอินทผลัมท่ีอ่อนนุ่มก่อนท่ีจะป้อนอาหาร หรือเครื่องดื่มใดๆแก่ทารก หลังจากท่ี
ได้รับการบดเค้ียวด้วยปากท่ีสะอาดของบิดาทารก หรือปู่ท่ีศอลิหฺและมีสุขภาพดี หรือ
ผู้รู้ท่ีศอลิหฺและมีสุขภาพดีท่านใดก็ได้ และถ้าสามารถนําเนื้ออินทผลัมท่ีได้รับการบด
เค้ียวแล้วไปเคล้าผสมกับน้ําซัมซัมก็จะเป็นการดียิ่ง แล้วให้เอาเนื้ออินทผลัมดังกล่าว
วางไว้บนนิ้วชี้ขวาแล้วป้อนเข้าปากทารกพร้อมกับกล่าว “บิสมิลลาฮฺ” และขอดุอาให้
ได้รับความจําเริญในชีวิต หลังจากนั้นให้ตวัดนิ้วข้ึนด้านบนและลงด้านล่างของปาก
อย่างอ่อนโยนเพ่ือให้ทารกได้ดูดเนื้ออินผลัมและน้ําซัมซัมได้มากท่ีสุด พร้อมกับขอ    
ดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ประทานริซกีท่ีหะลาล ดี และบะเราะกะฮฺแก่ทารกดังกล่าว 

อนึ่ง ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผลอินทผลัม ก็สามารถทําการตะหฺนีกด้วย
อาหารประเภทใดก็ได้ท่ีมีรสชาติหวาน181 

www.islamhouse.com



yiu
.ac

.th

84 

 

7. ตั้งชื่อทารกในวันแรกเกิดด้วยชื่อท่ีไพเราะและมีความหมายท่ีดี เช่น อับ
ดุลลอฮฺ และฟาฏิมะฮฺ เป็นต้น เพราะเราะซูลุลลอฮฺ @F ได้ตั้งชื่อบุตรชายของท่านท่ี
ชื่ออิบรอฮีมในคืนท่ีถูกคลอดออกมา182 

8. ทําอะกีกะฮฺในวันท่ีเจ็ดด้วยการเชือดแพะหรือแกะสองตัวสําหรับทารก
เพศชายและหนึ่งตัวสําหรับทารกเพศหญิง183 พร้อมกับทําการโกนผมไฟ184และนํา
เงินไปบริจาคทานจํานวนเท่ากับราคาเงินท่ีมีน้ําหนักเท่ากับน้ําหนักของผมทารก185 

9. ให้อาหารและเครื่องดื่มท่ีหะลาลและเป็นประโยชน์แก่ทารกตามด้วย
วิธีการท่ีสะอาดและถูกหลักโภชนาการ ท้ังด้านประเภทของอาหาร จํานวน และเวลา 

10. พยายามเปิดหรืออ่านอัลกุรอานและคําสอนท่ีมาจากอัลลอฮฺและ
เราะซูล @F ให้ทารกได้ฟังเบาๆ และบ่อยๆ ต้องเลี้ยงดูเขาด้วยทรัพย์สินท่ีหะลาล 
และให้การอบรมแก่เขาด้วยความรู้สกึท่ีเปี่ยมด้วยความรัก ความผูกพัน และอ่อนโยน 
ท้ังด้านคําพูด จรรยามารยาท และอิบาดะฮฺ พร้อมกับหม่ันขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้
พระองค์บันดาลเขาให้เป็นลูกท่ีศอลิหฺ มีคุณธรรม และปลอดภัย  

óÜ•ë@a@óÜÇ@bäîjã@†àª@óÜÇë@éÛe@éjz•ë@áÜ�ë@ @
æbzj�@Ùi‰@l‰@ñŒÈÛa@bàÇ@æìÐ–í@âý�ë@óÜÇ@Ǘ�Š½a@ @

½́bÈÛa@l‰@@†à§aëN@ @
 

เชิงอรรถ 
 

 
1 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 4648, 4660, มุสลิม หมายเลข  2571 
2 ซูเราะฮฺ อตั-เตาบัต: 51 
3 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ : อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5642, มุสลิม หมายเลข 2573 
4 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5647, 5648, มุสลิม หมายเลข 2571 
5 เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2572 
6 เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5645 
7 อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด  โดย อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 493 และ เศาะฮีห อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด โดย อัลบานีย ์หมายเลข 379 
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8 เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5678 
9 ชัรฺหฺ มะอานี อัล-อาษารฺ ของอัฏ-เฏาะฮาวีย์   หมายเลข 7159 
10อัล- มุศ็อนนฟั ของอิบน ุอบี ชัยบะฮฺ หมายเลข 23415 
11 หะดีษเศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2204 
12  หะดีษ  อะหฺมัด  3 /321,  อัลติรฺมิซีย์  หมายเลข  2065,  อัลหากิม  หมายเลข  8223,  ตัครีจ อะหาดีษ มุชกิละฮฺ อัล

ฟักรฺ ของบานยี ์หมายเลข 11 :หะสัน 
13 ชัรฺหฺ อฏั-ฏิบ อนั-นะวะวีย ์ ของอิบน ุก็อยยิม อัล-เญาซียะฮฺ 1/34 
14 แหล่งเดิม 
15 หะดีษอะหฺมัด หมายเลข 3578 
16 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนีย ์24 (649) 
17 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนยี ์23 (749) : เศาะฮีห 
18 หะดีษ อะหฺมัด หมายเลข 17422, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 6394 
19 ดูอัลมุหัลลา ของอบิน ุหัซมนิ 11/19, ชัรห ฺเศาะฮีห มุสลิม ของอัน-นะวะวีย ์เล่ม 14/191, มัจมูอฺ อัลฟะตาวา 

ของอิบน ุตัยมยีะฮฺ 18/12, 21/564, และ วับลุลฆุมาม อะลา ชิฟาอิล อุวาม ของอชั-เชากานยี ์1/373 
20 ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 153 
21 ซูเราะฮฺ อซั-ซุมัรฺ : 10 
22 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 1469, มุสลิม หมายเลข 1053 
23 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2396, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 4031 :หะสัน 
24 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรย ์หมายเลข 5652, มุสลิม หมายเลข 2576 
25 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2398 :หะสัน เศาะฮีห 
26 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2399 :หะสัน เศาะฮีห 
27 ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ   :152 
28 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2877 
29 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 7405, มุสลิม หมายเลข 2675 
30 หะดีษ เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5678 
31 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2038 :หะสัน เศาะฮีห 
32  ซูเราะฮฺ อชั-ชุอะรออฺ : 80 
33 เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5675, มุสลิม หมายเลข 2191 
34 หะดีษ อบูดาวูด หมายเลข 4207 :เศาะฮีห 
35  หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2329 :เศาะฮีห 
36 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5671, 6351, มุสลิม หมายเลข 2680 
37 หะดษี เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2720 
38 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนีย ์หมายเลข 13536 ระดับอิสนาด ด ี
39 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2307,    อัลนะสาอยี ์หมายเลข 1824, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 4258 :หะสัน เศาะฮีห 
40 หะดีษ เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 7504 
41 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 2038, มุสลิม หมายเลข 2174 
42 หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 466, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 4715 
43 หะดีษอตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 3558, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 3632 
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44 หะดีษอะหฺมัด หมายเลข 8710, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆรฺี หมายเลข 1223 
45  หะดีษ อัล-มักศ็อด อัล-อะลีย์  ฟี ซะวาอิด  อบียะอฺลา อัล-มูศิลีย์  หมายเลข  297,  เศาะฮีห  อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ 

หมายเลข 1218 
46 ชัรฺห ฺมะอานี อัล-อาษารฺ โดย อฏั-เฏาะหาวยี์   หมายเลข 6955, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 944 
47 หะดีษ อะหมฺัด หมายเลข 8406, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 1225 
48 เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 3280, มุสลิม หมายเลข 2012 
49 หะดีษ เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5666 
50 เราเฎาะฮฺ อฏั-ฏอลิบีน ของอนั-นะวะวยี ์2/97 
51 ดู อิหฺยาอฺ อุลูมิดดีน ของอัล-เฆาะซาลยี ์4/3 , ตะฮฺซีบ มะดาริจญ ์อสั-สาลิกีน ของอิบนุก็อยยิม หน้า   248 
52 หะดีษ อบีดาวูด  หมายเลข 4380, อนั-นะสาอยี ์หมายเลข 4870, อิบน ุมาญะฮฺ   หมายเลข 2597   :เศาะฮีห 

ลิฆ็อยริฮฺ   
53 หะดีษ อบีดาวูด หมายเลข 1517, อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 3577, สิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อศั-เศาะฮีหะฮฺ หมายเลข 2727 
54 หะดีษ อบ ดาวูด หมายเลข 1516, อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 3434, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีรฺ หมายเลข 3486 
55 ชัรหฺ เศาะฮีห มุสลิม ของอนั-นะวะวยี ์17/59 
56   มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 2738, มุสลิม หมายเลข 1627 
57 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 2743, มุสลิม หมายเลข 1628 
58 หะดีษ อบีดาวูด หมายเลข 2867, อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2117 :เฎาะอีฟ 
59 หะดีษ อบีดาวูด หมายเลข 3343 :เศาะฮีห 
60 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 1078, 1079, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 2413 :เศาะฮีห 
61 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนยี ์หมายเลข 10196, เศาะฮีห อตั-ตัรฺฆีบ วัต-ตัรฺฮีบ โดย อัลบานยี ์หมายเลข 744 
62 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 4440, มุสลิม หมายเลข 2444 
63 หะดีษ อะหฺมัด หมายเลข 24356 
64 หะดีษ อบ ูดาวูด หมายเลข 3116 : เศาะฮีห 
65 ดูรายละเอียดในหนังสือ อะหฺกาม อัล-อะดะวียะฮฺ ฟี อัช-ชะรีอะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ ของอัล-ฟักกีย ์
66 อัล-บะศออิรฺ วัซ-ซะคออิรฺ ของอบีหัยยาน อัลเตาหีดีย ์หน้า   233, นษัรุ อดั-ดุร็อรฺ ฟี อัล-มุหาเฎาะรอต ของอบี สะอัด 

อัล-อุบัยย ์6/34,  มัจญม์ูอฺ อัล-อัมษาล ของอบี อัล-ฟัฎลฺ อัล-มยัดานยี ์ 2/371 
67 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2012 
68 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2221 
69 หะดีษ อะหฺมัด หมายเลข 17186, อัลติรฺมิซีย ์หมายเลข 2380, อิบน ุมาญะฮฺ หมายเลข 3349 :อิสนาด เศาะฮีห 
70 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2202 
71 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 2202 
72 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 6346, 7426, มุสลิม หมายเลข 2730 
73 หะดีษอตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 3505 :เศาะฮีห 
74 หะดีษ อบูดาวูด หมายเลข 5090 :หะสัน 
75 หะดีษ อบูดาวูด หมายเลข 1525 :เศาะฮีห 
76 อะมัล อัล-เยามฺ วัลลัยละฮฺ ของอิบนุสุนนยี์   หมายเลข 351, เศาะฮีห อิบนุหิบบาน หมายเลข 974 :เศาะฮีห 
77 ซูเราะฮฺ อัล-นะหฺลุ: 69 
78 หะดีษ อิบน ุมาญะฮฺ หมายเลข 3491 
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79 หะดีษ มุสตัดร็อก อัลหากิม หมายเลข 8225 
80 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ : อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5684, มุสลิม หมายเลข 2217 
81 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 6513 
82 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนยี ์หมายเลข 11167 
83 หะดีษ อดั-ดาเราะกุฏนยี ์หมายเลข 2739, อัล-หากิม หมายเลข 1739 
84 หะดีษ อัลหากิม หมายเลข 1739 
85 หะดีษ อัล-บัยฮะกยี ์ในสุนัน อัล-กุบรอว ์หมายเลข 9988, ชุอะบุล อีมาน หมายเลข 3834 
86 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 3261, 3263, มุสลิม หมายเลข 5881, 5882, 5885 
87 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5688, มุสลิม หมายเลข 2215 
88 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ :อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5769, มุสลิม หมายเลข 2047 
89 สารานุกรม อัล-อิญาซฺ อัล-อิลมยี ์ฟี อัลกุรอาน อัล-กะรีม วะ อสั-สุนนะฮฺ อัล-มเุฏ๊าะฮะเราะฮฺ โดย ยูสุฟ อัลหาจญ ์

อะหมฺัด หน้า 763-753 
90 ดู อฏั-ฏิบ อนั-นะวะวยี ์ของอิบนุ ก็อยยิม 2/450 
91 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 1851 :เศาะฮีห 
92 หะดีษมุสลิม หมายเลข 274 และอัลมัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวีย์ 1/405-407 
93 ด ูอัลมจัญม์ูอฺ ของอนั-นะวะวยี ์1/476  - 530 
94 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 234 
95 หะดีษ อตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 55 
96 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 234 
97 หะดีษ เศาะฮีห มุสลิม หมายเลข 325 
98 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ : อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 338, 341, 347, มุสลิม หมายเลข 110  - (368) 
99 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนยี ์หมายเลข 13366, อดั-ดาเราะกุฏนยี ์หมายเลข 685, 686, อัลหากิม หมายเลข 634, 636, 638 
100 ด ูอัล-มจัญม์ูอฺ ของอนั-นะวะวยี ์2/212  - 299 
101 ด ูฮิดายะตุสสาลิก อิลา อัล-มะซาฮิบ อัล-อัรบะอะฮฺ ฟี อัล-มะนาสิก ของอิบนุญะมาอะฮฺ 1/400 
102 หะดีษ อัลบัยฮะกยีห์มายเลข 1078,1079,1080, 1081 
103 ดู อัล-มจัญม์ูอฺ ของอนั-นะวะวยี ์2/226,  อัล-กอฎยี ์อบู อฏั-ฏ็อยยบิ อัช-ชาฟิอีย์ มีทัศนะว่า เป็นการเพียงพอ  

สําหรับการทําตะยัมมุมอย่างเดียว โดยไมจ่ําเป็นต้องลูบน้ําบนผ้าพันแพล  
104 ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 43 
105 หะดีษอตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 4 : เศาะฮีห ลิฆ็อยริฮี   
106 หะดีษอตั-ติรฺมิซีย ์หมายเลข 2621  , เศาะฮีห อนั-นะสาอยีข์องอัลบานยี ์หมายเลข 156 
107 ทัศนะนี้ เป็นทัศนะที่อุละมาฮฺในมัซฮับชาฟิอยีห์ลายท่านเห็นชอบและสนับสนุน เช่น อบูสุลัยมาน อัล-ค๊อฏฏอบีย์, 

อัล-กอฎยี ์หุสัยน,ฺ อัล-มตุะวัลลีย์, อัร-เรายานีย์, อัน-นะวะวีย์ (อัลมัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวีย์ 4/383 ชัรหฺ เศาะฮีห 
มุสลิม 5 /218)  อัส-สุบกีย์, อัล-อิสนะวีย์ อัล-บุลกีนีย์ และ อัส-สุยูฏีย์ (อัด-ดีบาจญ์ อะลา เศาะฮีห  มุสลิม บิน 
อัลหัจญาจญ ์ของอสั-สุยูฏยี ์2/335 และตันวีรฺ อัล-หะวาลิก ชัรฺห ฺมุวัฏเฏ๊าะ มาลิก ของอสั-สุยูฏยี1์/124) 

108 อัล-อุมม ์ของอชั-ชาฟิอยี ์1/80 
109 อัล-มจัญม์ูอฺ ของอนั-นะวะวยี ์2/221 
110 หะดีษ อนั-นะสาอยี ์หมายเลข 661, อิบนุ คุซัยมะฮฺ หมายเลข 978, 1238, อัล-หากิม หมายเลข 947, 1021 :เศาะฮีห  
111 ด ู:นัยลลุเอาฏอรฺ ของอชั-เชากานยี ์3/101 
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112 หะดีษ เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 1117 
113 ดู อัล-อุมม ์ของอชั-ชาฟีอยี ์:1/81 
114 หะดีษ อฏั-เฏาะบะรอนีย์ในอัล-เอาสัฏ  หมายเลข  7089,  สิลลิละฮฺ อัล-อาหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ ของอัลบานีย์ 

หมายเลข 323 
115  หะดีษ  อัล-บัยฮะกีย์  หมายเลข  3669  (ดู  :นัยลุลเอาฏอรฺ ของอัช-เชากานีย์  3 /225,  อัล-อุมม ์

ของอชั-ชาฟิอยี1์/79) 
116 ด ูอัล-อมุม ์ของอัช-ชาฟิอยี1์/81 
117 หะดีษ เศาะฮีห อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 2996  
118 อัล-อุมม ์ของอัช-ชาฟิอยี1์/81, อัล-มจัญม์ูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์4/205 
119 มุตตะฟักุน อะลัยฮฺ :อัลบุคอรีย ์หมายเลข 5658, มุสลิม หมายเลข 77  - (411), 84  - (413) 
120 มุตตะฟัก อะลัยฮฺ : อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 664, 712, 713, มุสลิม หมายเลข 95 - (418), 257 - (654) 
121 หะดีษอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน อัล-เอาสัฏ  หมายเลข 4427, อัล-มุค็อลลศีิยาต โดย อัล-มุค็อลลิศ   หมายเลข  1121,  3073,

สิลลิละฮฺ อัล-อาหาดีษ อศั-เศาะฮีหะฮฺ ของอัลบานยี ์หมายเลข 1914 
122 หะดีษอัล-กุฎออีย์ ใน มุสนัด อชัชิฮาบ หมายเลข 952 
123 ด ู:อสั-สุนัน อัลกุบรอ โดย อัล-บัยฮะกยี ์1/388, บิดายะฮฺ อัล-มุจญต์ะฮิด วะ นิฮายะฮฺ อัล-มุกตะศิด  1 /97,  อัล-มัจญ์

มูอฺ ของอนั-นะวะวยี ์3/65 
124 ด ูฟัตหุลอะซิซ  ของอัร-รอฟิอีย์ 6 /457,  อัล-มัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวีย์  6 /372, อัสนา อัล-มะฏอลิบ ของอัล-อันศอรีย ์

1/428, ตุหฺฟะฮฺ อัล-มุหฺตาจญ์  ของอัล-ฮัยตะมยี ์3/439 
125 ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 183 -184  
126 อัลมจัญม์ูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์6/258 
127 ตัฟสีรฺอัลกุรฺอาน อัล-อะซีม ของอิบนุกะษีรฺ 1/215 
128 อัล-มจัญม์ูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์2/268, อัล-ฟุรูอ ฺ2/26 
129 ด ูอัล-อุมม์ 2/103, บะดาอิอฺ อศั-เศาะนาอิอฺ ของอัล-กาสานยี ์2/104, อัล-มจัญม์ูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์6/36 
130 โดยอ้างหลักฐานจากหะดีษเศาะฮีห มุตตะฟัก อะลัยฮฺ : อัล-บุคอรีย์  หมายเลข  1952,  มุสลิม  หมายเลข  1147  และ

ทัศนะเก่าของ อิหม่ามอชั-ชาฟิอยี ์และได้รับการยืนยันว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้อง โดยอุละมาอ์มัซฮับชาฟิอีย์หลาย
ท่าน อาทิ อัล-บัยฮะกีย์ (มะริฟะฮฺ อัล-สุนัน วัล-อาษารฺ   6 /311, และมุคตะศ็อร อัล-คิลาฟิยาต ของอัล-บัย
ฮะกยี ์หน้า 3/70 ) อัล-หาฟิซ อิบน ุอศั-เศาะลาหฺ (ฟะตาวา อิบนุ อัศ-เศาะลาหฺ หน้า 277) อิหม่ามอัน-นะวะวีย ์
(อัล-มจัญม์ูอฺ 1/67)  และอิบน ุหะญัรฺ (ฟัตหลุบารีย ์4/193, อตัตัลคีศ อัลหะบรฺี 2/399) 

131   ดู อัล-อุมม์ 2/104, อัล-มจัญม์ูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์6/372, ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺฏุบยี ์2/285 
132  อัล-อีฎอหฺ ฟี มะนาสิก อัล-หัจญ์ ของอัน-นะวะวีย์ หน้า 103-108 
133   ดู อัล-มัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวีย์ 8/310, ฟัตหุลบารีย์ 3/ 4, นัยลุลเอาฏอรฺ 5/103 และริสาละฮฺหัจญ์มับรูรฺของ

ผู้เขียน 
134  ฮิดายะตุสสาลิก ของอิบนุญะมาอะฮฺ 1/375 
135  ดู ฟัตหุลบารีย์ 3/174, ฟะตาวาอิบนุอุษัยมีน 2/252 
136  หะดีษเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5373, 5649 
137  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2162 
138  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2568 
139  หะดีษอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 2008: หะสัน 
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140  หะดีษอะหมัด หมายเลข 612, 975: หะสัน 
141  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2569 
142  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5959, มุสลิม หมายเลข 1628 
143  หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 3106: เศาะฮีห ฺ
144  หะดีษเศาะฮีหฺหฺมุสลิม หมายเลข 919 
145  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5743, หฺมุสลิม หมายเลข 2191 
146  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2200 
147  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5749, มุสลิม หมายเลข 2201 
148  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ:อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 4439 , มุสลิม หมายเลข 2192 
149  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2186 
150  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 919 
151  หะดีษอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 3431, 3432: หะสัน เศาะฮีห ฺ
152  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ:อัล-บุคอรีย์ 3/176 , มุสลิม หมายเลข 24   
153  อาดาบ อัช-ชาฟอิีย์ วะมะนากิบุฮู ของอิบนุอบีฮาติม หน้า 244 
154  เฏาะบะกอต อัช-ชาฟิอียะฮฺ ของอิบนุกะษีร หน้า 32 และตะวาลี อัต-ตะสีส  ของอิบนุกะญัร อัล-อัสเกาะลานีย์ หน้า 66 
155
  อาดาบอัช-ชาฟิอีย์ วะมะนากิบุฮู ของอิบนุอบีฮาติม หน้า 244@

156  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 2186 
157  หะดีษเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 3616 
158  หะดีษอะหมัด หมายเลข 638: หะสัน 
159  หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 3160, อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 2083: เศาะฮีหฺ 
160  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5675, 5743, 5750 มุสลิม หมายเลข 2191 
161
  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 916 

162
  หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 3116: เศาะฮีหฺ 

163 หะดีษอะหมัด หมายเลข 28167 (6/461) จากหะดีษของฟะฏิมะฮฺ บินตุเราะซูลิลลาฮฺ, อัล-หากิม หมายเลข 1305, 
อัล-บัยฮะกีย์ หมายเลข 6604, 6605 จากหะดีษของอัล-บะรออ์ บิน มะอฺรูฟ, อิบนุอบีอัด-ดุนยา หมายเลข 257, อิบ
นุ อะสากิร 12/296 จากหะดีษของหุซัยฟะฮฺ 
164 เราเฎาะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน ของอัน-นะวะวีย์ 2/96 
165
  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 2882, 2883, 5679 มุสลิม หมายเลข 1810, ฟัตหุลบารีย์ 6/80, 10/136 

166
  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 918 

167
  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 920 

168
  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 919 

169
  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 920 

170
  เราเฎาะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน ของอัน-นะวะวีย์ 2/97 

171
  มุตตะฟัก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 1284, มุสลิม หมายเลข 923 

172  อัล-บะยาน ฟี มัซฮับ อัช-ชาฟิอีย์ ของอัล-อิมรอนีย์ 3/118, อัล-มัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวยี ์5/306 
173  หะดีษเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 6424 
174  หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 918  
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175  หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 1332, อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 998, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1610, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อัศ-
เศาะฆีร หมายเลข 1015 
176 หะดีษอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1063: เศาะฮีห 
177  หะดีษอะหมัด หมายเลข 8092, อัน-นะสาอีย์ หมายเลข 2054, 3163: เศาะฮีห 
178 หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 5205, อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1514, ตัครีจญ์อัล-กะลิม อฏั-ฏ็อยยบิ ของอัลบานยี ์หมายเลข 211: 
เฎาะอีฟ 
179  หะดีษเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 3371 
180  หะดีษเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 5467, 5470 
181  อัล-มัจญ์มูอฺ ของอัน-นะวะวีย์ 8/443 
182 หะดษีเศาะฮีหมุสลิม หมายเลข 2315 จากหะดีษของอะนัส บนิ มาลิก และดูตัวอยา่งอื่นๆจากหะดษีมุตตะ
ฟัก อะลยัฮฺ: อัล-บุคอรีย ์หมายเลข 5470, มุสลิม หมายเลข 2144 จากหะดษีอะนัส บิน มาลิก และเศาะฮีหอลั-
บุคอรีย ์หมายเลข 5467 จากหะดีษอบูมูซา อัล-อัชอะรีย ์ 
183
  หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 2834, อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1513, อัน-นะสาอยี์ หมายเลข 4212, อิบนุมาญะฮฺ 

หมายเลข 3162: เศาะฮีห 
184 หะดีษอบูดาวูด หมายเลข 2837, อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1522, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3165: เศาะฮีห 
185 หะดีษอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1519, เศาะฮีห อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีร ของอัลบานีย ์หมายเลข 7960 
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