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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 142 

การเสียชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺพระผู

อภิบาลแหงสากลจักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความ

สันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค 

 มีรายงานหะดีษซึ่งบันทึกโดยทานอิมามอัล-บุคอรียฺ 

จากทานอบูสะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา: 

ُّ ص� اهللا عليه وسلم فقال ْ�َيا َوَ�ْ�َ «:  ان اب ُّ ل َ�ْ�َ ل َ َبْدا   َ ََ  َ  ا�  ل  

ْنَاهُ  ا  ،َما عا ْنَا ل   ََ َما عا ََا َْ ا
َ
ُ َ�قْ  ،»َ َّ َ ا َِ اُو اَْرمر َر

َ
بََ  أ ُُ َف  ،هُ ََ

ْ
ُقل ََ

َس  ْْ ا الّشيْخَ  :ََ ََ ََ  َِ
ا َ�ْ�َ اّ َْيَا َوَ�ْ�َ َما  ؟َما ُببْ ُ َ ّ�َ َ�بْد  َّ  َْن يَُرْن ا
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َ  ،َعقَْدهُ  َّ َعبْدَ  ،فَاْ اَاَر َما َعقَْد ا
ْ
َو ال َُ ُ َعلَيَْه وََسلَّم  َّ َ َصّ� ا َّ  ،فََ َن رَُسوُل ا

اُو اَرْ 
َ
ْعلََمقَ َوَ�َن أ

َ
 ]٤٦٦ امقم الخاري. [امر أ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวปราศรัยวา "แท

จริงอัลลอฮฺไดทรงใหทางเลือกแกบาวผูหนึ่งระหวางโลกดุนยา 

กับสิ่งที่มีอยู ณ ท่ีอัลลอฮฺ และเขาก็ไดเลือกสิ่งที่มีอยู ณ ที่อัลลอ

ฮฺ" แลวทานอบูบักรอัศศิดดีกก็รองไห ฉันจึงพูดกับตัวเองวา 

อะไรทําใหทานผูนี้รองไห? ในเมื่ออัลลอฮฺทรงใหทางเลือกแก

บาวผูหนึ่งระหวางโลกดุนยากับสิ่งที่มีอยู ณ ที่อัลลอฮฺ แลวเขา

ไดเลือกสิ่งที่มีอยู ณ ที่พระองค (มันก็ควรจะเปนสิ่งที่นายินดี) 

แตแลวก็ปรากฏวาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

คือบาวผูนั้น ทานอบูบักรเปนผูท่ีมีความรูมากที่สุดในหมูพวก

เรา (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ : 466) 

หะดีษบทนี้บงชี้วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ใกลจะเสียชีวิตแลว โดยชวงเวลาแหงการพรากจากและวาระ

แหงการอําลาโลกดุนยาน้ีไดใกลเขามาทุกขณะ ทั้งยังแสดงถึง

ความคิดถึงของทานที่มีตอมิตรสหายผูสูงสง (หมายถึงบรรดา 

นบี) 
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นักวิชาการบางทานไดกลาววา พระองคอัลลอฮฺทรง

ใหนบีของพระองคไดรับเกียรติแหงการเปนนบีและการเสียชีวิต

ในหนทางของพระองค โดยอาศัยหลักฐานในเรื่องดังกลาวจาก

หะดีษซึ่ ง บันทึกโดยอัล -บุคอรี ยฺ ท่ีว า  ทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา: ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดเคยกลาวไวขณะที่ทานปวยกอนเสียชีวิตวา: 

َواُن وََجْدُت «
َ
ا أ ََ َه ََ َيَْبَ  َِ  ُُ

ْ
َلل
َ
ي أ َ

ّ
لََم الّاَعاَم اِ

َ
َجُد أ

َ
َ اُل أ

َ
ََُشُ  َما أ ََ يَا 

ْ�َهَمي َمْن َللََ  الّسمّ 
َ
 ]٤٤٢٨الخاري امقم [» انَْقَااَ  أ

"โออาอิชะฮฺเอย ฉันยังคงประสบกับความเจ็บปวดอันเปนผล

จากอาหารท่ีฉันไดกินท่ีค็อยบัร และ ณ เวลานี้ฉันคิดวาเสน

เลือดของฉันถูกตัดขาดจากยาพิษนั้น" (อัลบุคอรียฺ : 4428) 

นักอรรถาธิบายหะดีษกลาววา: "ทานนบีไดเลาถึงสิ่งที่

ทานไดประสบเมื่อครั้งทําสงครามค็อยบัร ซึ่งหญิงชาวยิวคน

หน่ึงไดมาหาทาน กลาวกันวานางคือ ซัยนับ บินติ อัลหาริษ โดย

นางไดนําแกะอาบยาพิษมามอบใหทาน ทานไดทานไปคําหนึ่ง

แตไมทันกลืนลงไปทานก็คายทิ้ง หลังจากนั้นทานก็ตองทนทุกข
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ทรมานเปนระยะๆจากผลของยาพิษดังกลาว ต้ังแตปที่เจ็ด

จนถึงปที่สิบเอ็ด" (ดู เศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5777) 

ทานอิบนุอับดิลบัร กลาววา: "ครั้นเมื่อวาระสุดทายของ

ทานนบี ศ็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใกลเขามา ทานก็เริ่มมี

อาการปวยที่บานทานหญิงมัยมูนะฮฺ จากน้ันทานก็ออกไปยัง

เขาอุหุด และละหมาดใหกับบรรดาผูที่เสียชีวิตในสงครามและ

ขอดุอาอใหพวกเขา ซึ่งตอนน้ันพวกเขาไดเสียชีวิตในสงครามไป

แลวเปนเวลาแปดป" (ดู อัดดุร็อรฺ ฟ อิคติศอรฺ อัลมะฆอซีย วัส

สิยัร 1/269) 

อาการแรกที่แสดงถึงการปวยก็คือ อาการปวดศีรษะ

อยางรุนแรง จากน้ันทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได

เขาไปหาทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งนางไดกลาว

วา: "โอนบีของอัลลอฮฺ ฉันปวดศีรษะมากเลย" ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบวา: "เชนน้ันแลว หากวาเธอ

เสียชีวิต และฉันยังมีชีวิตอยู ฉันจะขออภัยโทษใหเธอและขอดุ

อาอใหเธอ" ทานหญิงอาอิชะฮฺจึงกลาวตอบวา "ขอสาบาน

ตออัลลอฮฺ ฉันคิดวาทานคงอยากใหฉันตาย และหากเปน
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เชนนั้น ทานก็จะไดใชชีวิตท่ีเหลืออยูของทานกับภรรยาคนอ่ืนๆ

ของทาน!" ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา: 

"ทวาฉันก็ปวดศีรษะมากเหมือนกัน" (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ: 

7217) 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา: 

ََيَه َبُقوُل  َي َماَت 
ّ
ُل َف َمَمَهَه اِ

َ
َن �َْسُ ََ ُ َعلَيَْه وََسلَّم  َّ َ َصّ� ا َّ ّن رَُسوَل ا

َ
 :أ
ا« نَا َغد 

َ
ْبَن أ

َ
ا ؟أ نَا َغد 

َ
ْبَن أ

َ
ََُش َ  »؟أ ََ ْ َواُجُه يَُروُن َحيُْث  ،يَُمدُد يَْوَم 

َ
ُ أ
َ
َلَن ل

َ
 فَُ

 ]٢٤٤٣، ومسلم امقم ٤٤٥٠الخاري امقم . [َشاءَ 

"ทานเราะสูล ศ็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดพร่ําถามขณะท่ีทาน

ปวยกอนเสียชีวิตวา: พรุงน้ีฉันจะไปอยูที่ใด? พรุงน้ีฉันจะไปอยู

ที่ใด? ซึ่งทานประสงคจะคางท่ีบานอาอิชะฮฺ ภรรยาทานอ่ืนๆจึง

อนุญาตใหทานทําตามท่ีทานปรารถนา" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ: 

4450 และมุสลิม: 2443)  

ทานหญิงอาอิชะฮฺ  เราะฏิ ยัลลอฮุอันฮา ได เลาถึง

เหตุการณกอนที่ทานนบีจะเสียชีวิตวา: 
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يهَ  ََ بٌَ  
ْ
ْو ُعل

َ
َوٌة أ

ْ
َن َ�ْ�َ يََديَْه َر� يَْمَسُح ََ ََ ُُ يََديَْه َف الَماَء،  َُ يُْدَ  َع ََ ا َماٌء، فَ

َموَْت َسَكَماتر  «: اََهَما وَْجَهُه، َوَدُقوُل 
ْ
،  َّن لَل ُ َّ  ا

ّ
 َ  َ

َ
ُُّم نََصَن يََدُه  » َ   َل

َُ َبُقوُل  َع ََ ْعَ ا�  «: فَ
َ
يَ  اى ََ َّ قَُبَض »  َف الّم  ]٤٤٤٩الخاري . [َح

"มีกาน้ําหรือกระปองอยูใกลๆทานนบี ซึ่งในนั้นมีนํ้าอยู ทานได

จุมมือทั้งสองลงไปในน้ํา แลวนํามาลูบหนาและกลาววา: ไมมี

พระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ แทจริงสําหรับความตายน้ันมี

ความเจ็บปวดมึนงงย่ิง จากนั้นทานก็ยกมือขึ้นแลวกลาวซ้ําไป

ซ้ํามาวา: โออัลลอฮฺ โปรดใหฉันอยูรวมกับสหายท่ีสูงสงดวยเถิด 

จนกระทั่งทานไดสิ้นลม และมือของทานก็ตกลง" (บันทึกโดย 

อัลบุคอรียฺ: 4449) 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาอีกวา: 

َْ�َ َحاقَقََت وََلاقَقََت فََال   َعلَيَْه وََسلَّم َوَّنُّه لَ
ُ َّ ّ َصّ� ا َُ َمُه َشّدَة َماَت اّب

ْ
ل
َ
 أ

ُ َعلَيَْه وََسلّمَ  َّ ّ َصّ� ا َُ ا َ�ْعَد اّب
اَد 
َ
َحدر أ

َ
َموَْت َى

ْ
 ]٤٤٤٦الخاري امقم . [ال

"ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เสียชีวิตในออมกอดของ

ฉัน  และฉันไมเคยกลัวความตายอันเจ็บปวดของผูใดอีกเลย

หลังจากนั้น" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ:  4446 ) 



 

9 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาอีกวา: 

"ฉันไมเคยเห็นคนใดที่มีความเจ็บปวดรวดราวมากไปกวาทาน

เราะสูล ศ็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ: 

5646) 

นักวิชาการบางทานไดกลาววา: "ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดประสบกับความเจ็บปวดกอนความตาย

อยางรุนแรงท้ังท่ีทานเปนผูที่ไดรับการอภัยโทษในบาปความผิด

ท้ังปวงอยูแลว ทั้งน้ีก็เพื่อยกระดับความประเสริฐของทานใหสูง

ย่ิงขึ้นไปอีก" 

ตอมาทานมีไขขึ้นสูงอยางรุนแรงตัวรอนไปท่ัวรางกาย 

ทานจึงกลาววา: "พวกทานจงนําเหยือกนํ้าเจ็ดเหยือก  ที่ยังไม

เปดฝา (หมายถึงน้ําสะอาด) มาพรมใสฉันหนอย" แลวทานก็ถูก

พาไปนั่ งในอาง จากนั้นก็พรมดวยน้ําในเหยือกดังกลาว 

จนกระท่ังทานสั่งใหหยุด" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ: 4442) 

ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ ซึ่งน่ังอยูขางทานนบี ศ็อลลัลฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดเห็นทานนบีตองทนทุกขทรมานกับความ

เจ็บปวดของความตายท่ีแสนรุนแรงน้ี นางไดกลาววา: "พอจา ดู
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ทานเจ็บปวดทรมานย่ิงนัก" ทานนบีก็กลาวแกนางวา: "หลังจาก

วันนี้ไป พอของเธอจะไมทุกขทรมานอีก" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่ 4462) 

ครั้นเมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได

พยายามรวมละหมาดกับผูคน ทานก็หมดสติไปถึงสามครั้ง 

(เศาะฮีหฺมุสลิม หะดีษเลขที่ 418) จากนั้นก็ฟนขึ้นมา แตถึง

กระนั้นทานก็ยังคงแบกรับภาระหนาท่ีแหงการเรียกรองไปสู

อัลลอฮฺ โดยทานไดกลาวกอนจะสิ้นใจวา: 

ْبَمانُُرمْ  الّصَالةَ «
َ
ُْ أ  ]٢٦٩٧اان ماجه امقم [» الّصَالَة َوَما َملََك

"พวกทานจงดํารงไวซึ่งการละหมาด และใชสิ่งที่มือขวาของพวก

ทานครอบครองไว (ทรัพยสิน) อยางดีที่สุดเถิด" (บันทึกโดยอิบนุ

มาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 2697) 

َُهوَد َواّبَصارَى«
ْ
َ َعَ اَ َّ نَْبيَائََهْم َمَساَجدَ  ،لَْعقَُ  ا

َ
وا ُ�بُوَر أ َُ َ

ّ
الخاري [» اَ

 ]٥٣٢، ومسلم امقم ٤٣٥امقم 
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"การสาปแชงของอัลลอฮฺมีตอพวกยิวและคริสต พวกเขาคือผูที่

ยึดเอาสุสานของบรรดาศาสนทูตของพวกเขาเปนมัสยิด " 

(บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ 435 และมุสลิม 532) 

قُ «
ْ
وا ال َُ ََاَّخ َ  فََال 

َ
ََْهاُ�ْم َ�ْن َللََ  أ

َ
ِّ أ  ]٥٣٢مسلم امقم [» بُوَر َمَساَجَد  َ

"ดังนั้น พวกทานจงอยายึดเอาสุสานเปนมัสยิด แทจริงฉันได

หามปรามพวกทานจากการกระทําดังกลาว" (บันทึกโดยมุสลิม

532)  

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮูอันฮา เลาวา: "ขณะที่

ทานนบีใกลจะเสียชีวิต ศีรษะของทานวางอยูบนตักของฉัน โดย

ทานไดหมดสติไป แลวฟนคืนสติ จากนั้นทานไดจองมองไปที่

เพดานบาน โดยทานไดเคยบอกพวกเราไวกอนหนานั้นวา นบี

ทุกคนจะยังไมเสียชีวิตจนกวาทานจะไดเห็นท่ีอยูของทานใน

สรวงสวรรค และจะไดเลือกระหวางโลกดุนยากับสิ่งที่มีอยู ณ 

ที่อัลลอฮฺ ฉันจึงรูวาทานไมเลือกพวกเรา และมันถึงวาระตามที่

ทานเคยบอกไวในหะดีษดังกลาว ซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงแลว 

จากนั้นทานก็ไปมองไปยังทองฟา และกลาววา: 
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ُ َعلَيَْهْم َمَن اّبَبيَّ� َوالّصّديَقَ� َوالّشَهَدا«  َّ ََْعَم ا
َ
يَن أ َ

ّ
 ،َء َوالّصاَلَ�َ َمَي اِ

ا يق  ََ ََ  َر
َ
ول
ُ
 ، وَ َ�ْ َحْ ارْ ، وَ َ� مْ َْ ا� اغْ  ،وََحُسَن أ

َ
َ أ

ْ
  َ  يْ ََ المَ اَ  َ�ْ قْ ل

َ
، ا� ْعَ اى

 ]٤٤٤٠، ومسلم امقم ٤٤٣٥، ٤٤٦٣الخاري امقم [» اىْعَ  َ  يْ ََ المَ 

"ขอใหฉันไดอยูรวมกับบรรดาผูท่ีอัลลอฮฺทรงประทานความโปรด

ปรานแกพวกเขา อันไดแกบรรดานบี บรรดาผูท่ีเชื่อโดยดุษฎี 

บรรดาผูที่เสียชีวิตในสงคราม และบรรดาผูที่ประพฤติดี และชน

เหลาน้ีแหละเปนมิตรสหายที่ดีย่ิง โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรง

อภัยโทษใหฉันดวยเถิด ขอพระองคทรงเมตตาฉันดวยเถิด ขอ

พระองคทรงใหฉันไดอยูรวมกับบรรดามิตรสหายที่ดี โออัลลอฮฺ 

ขอพระองคทรงใหฉันไดอยูรวมกับบรรดามิตรสหายที่ดีดวยเถิด" 

(บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 4463, 4435 และ 4440)  

นี่เปนคําพูดสุดทายท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวจนกระทั่งสิ้นใจ และมือของทานก็ไดตกลง 

ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา 

"ทานพอจา ทานไดตอบรับคําเชิญของพระผูอภิบาลของทาน

แลว ทานพอจา เราขอแจงขาวการเสียชีวิตของทานแกญิบรีล 
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(เปนคําพูดท่ีแสดงถึงความเสียใจ)" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ หะ

ดีษเลขท่ี 4462)  

ทานอิบนุกะษีร กลาววา: "การเสียชีวิตของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกิดขึ้นในปฮิจเราะฮฺศักราชที่สิบ

เอ็ด วันที่สิบสองเดือนรอบีอุลเอาวัล ซึ่งตรงกับวันจันทร ศพของ

ทานยังคงต้ังอยูในวันจันทรและวันอังคาร กอนที่จะถูกฝงในคืน

วันอังคาร น่ีเปนทรรศนะที่แพรหลายของนักวิชาการสวนใหญ" 

(ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ 8/152) 

บทเรียนและขอคิดเตือนใจบางประการ จากการ

เสียชีวิตของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

1. ความตายเปนปลายทางของทุกชีวิต ไมมีใครอยู

เปนอมตะนิรันดรกาลในโลกดุนยานี้ อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

َّك  ﴿ َُّهم َمّينتٞ  َِن  ]٣٠: الزمم [ ﴾ ٣ ُتونَ ّمّين  �

"แทจริงเจาจะตองตาย และพวกเขาก็จะตองตาย" (อัซ 

ซุมัร : 30)  
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และตรัสในอีกอายะฮฺหน่ึง วา 

﴿  ّ نَقةُ  ََۡفٖس  ُُ �  َذآ� َما ٱلَۡمۡوتن َّ َّۡونَ  � ُجوَرُ�مۡ  َُُو
ُ
 َعنن  زُۡحزنحَ  َ�َمن ٱۡلقنَ�َٰمةن�  يَۡومَ  أ

َل  ٱَّارن  ۡدخن
ُ
َّةَ  َوأ َ ۡۡ ۗ  َ�َقدۡ  ٱ ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما ََاَز َيا َۡ ُّ َّ  ٱ آل [ ﴾ ١ ٱۡلُغُرورن  َمَ�ٰعُ  ِن

 ]١٨٥عممان 

"แตละชีวิตนั้น จะไดลิ้มรสแหงความตาย และแทจริงที่พวกเจา

จะไดรับรางวัลของพวกเจาโดยครบถวนน้ัน คือวันปรโลก แลว

ผูใดท่ีถูกใหหางไกลจากไฟนรก และถูกใหเขาสวรรคแลวไซร 

แนนอน เขาก็ชนะแลว และชีวิตความเปนอยูแหงโลกนี้นั้น มิใช

อะไรอ่ืนนอกจากสิ่งอํานวยประโยชนแหงการหลอกลวงเทานั้น" 

(อาล อิมรอน 185) 

2. ความมักนอยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ในโลกดุนยา และความปรารถนาในโลกหนา อัมรฺ 

บิน อัลหาริษ กลาววา: "ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มิไดท้ิงไวแมแตเงินหน่ึงดินารหรือดิรฮัม ทาสชายหรือ

ทาสหญิง ทานเพียงแตทิ้งฬอตัวเมียสีขาวที่ทานเคยขี่ อาวุธของ
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ทาน และท่ีดินท่ีทานบริจาคเปนทานแกผู เดินทาง" (บันทึก

โดยอัลบุคอรียฺ 4461) 

ย่ิงไปกวาน้ัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวะสัลลัม ยัง

เสียชีวิตโดยที่เสื้อเกราะของทานถูกจํานํากับชาวยิวคนหนึ่งแลก

กับขาวบารเลยสามสิบศออฺ (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 

4467) 

3.การเสียชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ถือเปนความสูญเสียอันใหญหลวงย่ิง บรรดาผู

ศรัทธาจะไมถูกทดสอบดวยบททดสอบอ่ืนใดที่หนักสาหัสกวา

การเสียชีวิตของทานอีกแลว ทานอิบนุอับบาส เลาวา: ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َمَصائََن «
ْ
ْ�َظَم ال

َ
ََّها َمْن أ ، فََِ َِ ُ ْم ُمَصااَُه 

َْ يَ
ْ
َحَدُ�ْم ُمَصيبٌَ  فَل

َ
َصاَل أ

َ
»  ََلا أ

 ]٨٥ امقم ا ار�[



 

16 

"เมื่อคนหนึ่งในหมูทานประสบกับความสูญเสียใดๆ ก็จงรําลึก

ถึงการที่เขาตองสูญเสียฉันไปเถิด แทจริงน่ันเปนความสูญเสียท่ี

ใหญหลวงที่สุดประการหนึ่งแลว" (บันทึกโดย อัด-ดารีมียฺ หะดีษ

เลขที่ 85) ดังกลาวนี้ เพื่อใหรูสึกวาความสูญเสียที่ประสบกับ

เขาเปนเพียงเรื่องเล็กนอยเทานั้น 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา: "ครั้น

เมื่อวันที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเดินทางเขาสู

เมืองมะดีนะฮฺ ทุกสิ่งในเมืองลวนสวางไสวไปท่ัว แตเมื่อถึงวันที่

ทาน ไดสิ้นลมหายใจ ทุกสิ่งในเมืองก็ดูมืดมนไปหมด" (บันทึก

โดย อัตติรมีซี 3618) 

ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาวกับ

ทานอนัส  เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุ  หลั งจากที่ ฝ งศพท านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เรียบรอยแลววา: "โออนัสเอย พวก

ทานทําใจไดหรื อที่ จะ เอาดินกลบร างของท านเราะสูล 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม?" (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี 4462) 

นักกวีอาหรับไดประพันธไววา: 

จงอดทนตอทุกๆ เคราะหกรรม ทานจงยืนหยัด.. พึงทราบเถิดวา 

มนุษยไมสามารถเปนอมตะ.. ครั้นเมื่อที่สูญเสียเศราโศกมาได

ประสบแกทาน.. ก็จงรําลึกถึงความสูญเสียของทานจากการ

จากไปของทานนบีมุหัมมัด 

โออัลลอฮฺของพระองคโปรดรวมพวกเราอยูในกลุมชน

เดียวกับทานนบีดวยเถิด ขอพระองคโปรดใหเราไดไปรวมตัว ณ 

สระของทานในสวรรค และโปรดใหเราเปนผูเจริญรอยตามทาน

ดวยเถิด 

 

 والمد هللا رل العال�
 أجع� وص� اهللا وسلم ع نبيقا  مد وع آل وأصحااه

 


