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ผู้ป่วยจะทำควำมสะอำดจำกหะดัษและละหมำดอย่ ำงไร?
ผู้ป่วยจะทำควำมสะอำดจำกหะดัษอย่ ำงไร
1. ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องทาความสะอาดจากหะดัษด้ วยนา้ ดังนัน้ ให้ เขาอาบนา้ ละหมาดเพื่ อชาระ
หะดัษเล็กและอาบน ้าวาญิบเพื่อชาระหะดัษใหญ่
2. หากผู้ป่วยไม่สามารถทาความสะอาดจากหะดัษด้ วยนา้ เนื่องจากไม่มี ความสะดวก เกรงว่า
อาการป่ วยจะหนักยิ่งขึ ้น หรื ออาจทาให้ ต้องใช้ เวลานานกว่าอาการจะหายดี ก็ให้ เขา“ ตะยัมมุม”
3. วิธีการตะยัมมุมคือ ให้ เอาฝ่ ามือสองข้ างตบฝุ่ นดินที่สะอาดหนึง่ ครัง้ แล้ วลูบใบหน้ าด้ วยฝ่ ามือทัง้
สอง หลังจากนัน้ ให้ ลบู ฝ่ ามือทังสองข้
้
าง โดยใช้ ฝ่ามือซ้ ายลูบหลังมือขวาและฝ่ ามือขวาลูบหลังมือซ้ าย
4. หากผู้ป่วยไม่สามารถทาความสะอาดจากหะดัษด้ วยตนเอง ก็อนุญาตให้ บคุ คลอื่นช่วยอาบน ้า
ละหมาดหรื อตะยัมมุมให้ ได้
5. หากอวัยวะที่จาเป็ นต้ องทาความสะอาดมีบาดแผล ให้ พยายามล้ างด้ วยนา้ เสียก่อน หากการ
ล้ างด้ วยน ้ามีผลต่อบาดแผลก็ให้ ลบู โดยเอามือชุบน ้าให้ เปี ยกแล้ วลูบผ่านอวัยวะนันไป
้ และหากการลูบอาจ
มีผลต่อบาดแผลอีก ก็ให้ เขาตะยัมมุม
6. หากอวัยวะที่จาเป็ นต้ องทาความสะอาดมีผ้าพันแผลหรื อเข้ าเฝื อก ให้ ผ้ ปู ่ วยลูบบนผ้ าพันแผล
หรื อเฝื อกแทนการล้ างอวัยวะส่วนนัน้ และไม่จาเป็ นต้ องทาการตะยัมมุม เพราะการลูบได้ แทนการล้ างแล้ ว
7. อนุญาตให้ ตะยัมมุมโดยตบบนกาแพงหรื อสิ่งอื่นที่สะอาดที่มีฝนดิ
ุ่ นเกาะ และหากกาแพงไม่ใช่
ชนิดดิน ไม่อนุญาตให้ ทาการตะยัมมุมได้ เว้ นแต่วา่ จะมีฝุ่นดินเกาะอยู่
8. หากไม่ตะยัมมุมกับพื ้นดิน กาแพง หรื อสิ่งอื่นที่มีฝนดิ
ุ่ นเกาะอยู่ อนุญาตให้ เอาฝุ่ นไว้ บนถาดหรื อ
ผ้ า แล้ วทาการตะยัมมุมกับฝุ่ นดินดังกล่าว
9. เมื่อผู้ป่วยได้ ตะยัมมุมเพื่อละหมาดเวลาหนึ่ง แล้ วเขายังคงอยู่ในสภาพที่สะอาดนันจนเข้
้
าเวลา
ละหมาดที่สอง ให้ เขาละหมาดเวลาที่สองด้ วยตะยัมมุมครัง้ แรกโดยไม่ต้องตะยัมมุมใหม่ เพราะเขายังอยูใ่ น
สภาพที่สะอาดและไม่มีสิ่งใดที่ทาให้ ความสะอาดเป็ นโมฆะ
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10. ผู้ ป่ วยจ าเป็ นต้ องท าความสะอาดร่ า งกายให้ ปราศจากจากสิ่ ง ที่ เป็ นนะญิ ส หากไม่ มี
ความสามารถ ให้ เขาละหมาดตามสภาพที่อานวย การละหมาดของเขาถื อว่าใช้ ได้ และไม่ต้องละหมาด
ชดใช้
11. ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องละหมาดด้ วยเสื ้อผ้ าที่สะอาด หากเสื ้อผ้ ามีนะญิสเปรอะเปื อ้ นจาเป็ นต้ องล้ าง
หรื อเปลี่ยนใช้ เสื ้อผ้ าที่สะอาด แต่หากไม่มีความสามารถ ให้ เขาละหมาดตามสภาพที่อานวย การละหมาด
ของเขาถือว่าใช้ ได้ และไม่ต้องละหมาดชดใช้
12. ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องละหมาดณ สถานที่สะอาด หากสถานที่ นนั ้ มี นะญิ ส จาเป็ นต้ องทาความ
สะอาดหรื อเปลี่ยนเป็ นสถานที่สะอาดแทน หรื อให้ เอาสิ่งที่สะอาดมาปู แต่หากไม่มีความสามารถ ให้ เขา
ละหมาดตามสภาพที่อานวย การละหมาดของเขาถือว่าใช้ ได้ และไม่ต้องละหมาดชดใช้
13. ไม่อนุญาตให้ ผ้ ปู ่ วยประวิงเวลาละหมาดจนล่วงเวลาโดยอ้ างเหตุผลไม่สามารถทาความสะอาด
แต่ทงนี
ั ้ ้ ให้ เขาทาความสะอาดเท่าที่มีความสามารถและให้ ละหมาดในเวลา ถึงแม้ ว่าบนร่างกาย เสือ้ ผ้ า
หรื อสถานที่ละหมาดจะมีนะญิสก็ตาม ทังนี
้ ้หลังจากที่เขาได้ พยายามทาความสะอาดมันแล้ ว

ผู้ป่วยจะละหมำดอย่ ำงไร?
1. ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องยืนละหมาด ถึงแม้ จะยืนในลักษณะโค้ ง พิงกับผนัง หรื อใช้ ไม้ เท้ าพยุงก็ตาม
2. หากผู้ป่ วยไม่ มี ค วามสามารถยื น ละหมาด ให้ ล ะหมาดในท่ านั่ง และที่ ดี ที่ สุด คื อ ให้ นั่ง ท่ า
ขัดสมาธิในอิริยาบถยืนและรุกอู ฺ
3. หากผู้ป่วยไม่มีความสามารถละหมาดในท่านัง่ ให้ ละหมาดในท่านอนตะแคงโดยหันส่วนหน้ า
ไปทางกิ บลัต และการตะแคงขวานัน้ ดีที่สุด หากไม่สามารถหันไปทางกิ บลัตได้ ให้ ละหมาดตามสภาพ
อานวย การละหมาดของเขาถือว่าใช้ ได้ และไม่ต้องละหมาดชดใช้
4. หากผู้ป่วยไม่มีความสามารถนอนตะแคง ก็ให้ นอนหงาย โดยให้ หันเท้ าทัง้ สองไปทางกิบลัต
และทางที่ดีควรยกศีรษะขึ ้นเล็กน้ อยเพื่อให้ หนั ไปทางทิศกิบลัต หากไม่มีความสามารถหันเท้ าทังสองไปทาง
้
ทิศกิบลัต ให้ ละหมาดตามสภาพสะดวก และไม่ต้องละหมาดชดใช้
5. เมื่อทาการละหมาด ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องรุกอู ฺและสุญดู หากไม่มีความสามารถให้ คานับศีรษะแทน
การรุกอู ฺและสุญดู โดยให้ คานับแทนการสุญดู ต่ากว่าการคานับแทนการรุกอู ฺ หากมีความสามารถรุกอู ฺแต่ไม่
มี ความสามารถสุญู ด ให้ ผ้ ูป่ วยรุ กูอฺตามปกติและคานับ ศีรษะแทนการสุญูด และหากมี ความสามารถ
สุญดู แต่ไม่มีความสามารถรุกอู ฺ ให้ สญ
ุ ดู ตามปกติและให้ คานับศีรษะแทนการรุกอู ฺ
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6. หากผู้ป่วยไม่มีความสามารถคานับศีรษะแทนการรุ กูอฺและสุญูด ให้ เขาทาสัญญาณด้ วยตา
กล่าวคือ ให้ หรี่ ตาลงเล็กน้ อยแทนการรุกอู ฺ และให้ หรี่ ตาลงมากกว่าเดิมแทนการสุญดู ส่วนการชี ้ด้ วยนิ ้วดังที่
ผู้ป่วยบางคนได้ ถือปฏิบตั ินนั ้ ไม่ถูกต้ อง และฉันไม่ร้ ู ว่ามีหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮฺ หรื อทัศนะของ
นักวิชาการให้ กระทาเช่นนันเลย
้
7. หากผู้ป่วยไม่สามารถคานับศีรษะหรื อทาสัญญาณด้ วยตา ให้ เขาละหมาดด้ วยหัวใจ กล่าวคือ
ให้ กล่าวตักบีรและอ่านตามปกติ แต่ในขณะรุ กูอฺ สุญูด ยื นจากรุ กูอฺ และนั่งนัน้ ให้ เขานึกในใจว่ากาลัง
ปฏิบตั อิ ิริยาบถดังกล่าว และทุก ๆ คนนันจะได้
้
รับตามที่เขาตังเจตนา
้
8. ผู้ป่วยจาเป็ นต้ องละหมาดในช่วงเวลาที่ถกู กาหนดและต้ องปฏิบตั ิอย่างสุดความสามารถที่อาจ
กระทาได้ ในละหมาด หากเขารู้สึกลาบากที่ต้องละหมาดในเวลาที่กาหนด อนุญาตให้ เขาละหมาดรวมได้
(โดยไม่มีการย่อ )ไม่ว่าจะเป็ นการละหมาดรวมแบบ”ตักดีม ”คือละหมาดอัศรี ในเวลาซุฮฺรี และละหมาดอิ
ชาอ์ในเวลามัฆริ บ หรื อแบบ“ ตะอ์คีร ”คือละหมาดซุฮฺรีในเวลาอัศรี และละหมาดมัฆริ บในเวลาอิชาอ์ ตามที่
ผู้ป่วยสะดวกจะถือปฏิบตั ิ ส่วนละหมาดศุบหฺไม่มีการละหมาดรวมใด ๆ ทังสิ
้ ้น
9. เมื่อผู้ป่วยต้ องเดินทางเพื่อรักษาตัว ให้ เขาย่อละหมาดที่มีจานวนสี่ร็อกอัตเป็ นสองร็ อกอัตได้
กล่าวคือ ให้ เขาละหมาดซุฮฺรี อัศรี อิชาอ์ สองร็อกอัต จนกว่าเขาจะเดินทางกลับบ้ าน ไม่ว่าการพานักนันจะ
้
นานหรื อไม่ก็ตาม

หะดีษต่ ำง ๆ ที่พูดถึงควำมประเสริฐของกำรป่ วย ควำมทุกข์ ยำก และกำรอดทนต่ อสิ่ง
เหล่ ำนัน้
1. จากท่ า นอบู ฮุ ร็ อ ยเราะฮฺ แ ละอบู ส ะอี ด อัล -คุด รี ยฺ เราะฎิ ยัล ลอฮุอัน ฮุม า เล่ า ว่ า ท่ า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َ
َ
َ
ُ َ َ َ
َ َ
ًَ َ
َ
َ
َ َ
ُ َ ك َف َر
ُ يب
ُ « َما ُيص
اّلل ِب َها ِم ْن
 ِإ ل، َح َّت الش ْو ك ِة يُشاك َها،  َو ل هم َو ل ُح ْز ن َو ل أ ذ ى َو ل غم، ِم ْن ن َصب َو ل َو َصب، الم ْس ِل َم
ِ
َ
»خ َطايَ ُاه

“มุสลิมจะไม่ประสบกับความเหน็ดเหนื่อย การเจ็บป่ วย ความวิตกกังวล ความเศร้ าโศก ความเดือดร้ อน
ความหม่นหมอง หรื อแม้ แต่หนามที่เขาโดนตา นอกจากอัลลอฮฺจะทรงลบล้ างความผิดเขาเนื่ องจากสิ่ง
เหล่านันที
้ ่เขาประสบ”
[มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ]
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2. จากท่านอบูมสั อูด เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َ َ
َ ُ َ َ
ُ  َف َما س َو ُاه إ َل َح َط،« َما ِم ْن ُم ْسلم يُصيبُ ُه أَ ًذى ِم ْن َم َرض
»ج َرة َو َرق َها
 ك َما َتُط الش،الل بِ ِه َسيِّئَاتِ ِه
ِ ِ
ِ ِ

“มุสลิมคนหนึ่งจะไม่ประสบกับความเดือดร้ อน ไม่ว่าเจ็บไข้ ได้ ป่วยหรื อสิ่งอื่นจากนัน้ เว้ นแต่อลั ลอฮฺจะทรง
ลบล้ างความผิดต่าง ๆ ของเขา ดังที่ต้นไม้ ได้ สลัดใบของมันให้ ร่วงหล่น”
[มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ]
3. จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮา เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าว
ว่า
ُ َ َ َ
ُ
َُْ
َ َ َ ْ ُ ُ
ُ َ ك َف َر
» َح َّت الش ْوك ِة يُشاك َها،اّلل بِ َها عنه
« َما ِم ْن ُم ِصيبَة ت ِصيب المس ِلم ِإل

“มุสลิมคนหนึ่งจะไม่ประสบกับเคราะห์ภัยเว้ นแต่อลั ลอฮฺจะอภัยโทษเนื่องด้ วยเคราะห์ภัยนัน้ แม้ กระทัง่ จะ
เป็ นเพียงหนามตาก็ตาม ”
[มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ]
4. จากท่านญาบิร เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ََ َُْ َُْ َ
ََ َْ
َ ُ ُ َ َ َْ َ ََ
ْ ت قُر َض
ْ َود ُه ْم ََكن
َ َالعافيَة يَ ْو َم القي
َ «يَ َود أَ ْه ُل
»يض
ق
الم
ب
ا
ي
ن
ادل
ف
ت
ل
ج
ن
أ
و
ل
اب
و
اثل
ء
ال
ابل
ل
ه
أ
ى
ط
ع
ي
ني
ح
ة
ام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ار
ِ
ِ
ِ
ِ

“ในวันกิยามะฮฺ ผู้มีสุขภาพดีเมื่อได้ เห็นผลบุญที่ผ้ ปู ระสบเคราะห์ภัยได้ รับก็ปรารถนาว่าหากในโลกดุนยา
ผิวหนังของพวกเขาถูกตัดด้ วยกรรไกร)เพื่อหวังในผลบุญของผู้ประสบเคราะห์ภยั ได้ รับ( ”
[บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ ,และชัยคฺอลั -อัลบานียฺเห็นว่าเป็ นหะดีษที่หะสัน]

เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ขอทรงให้ ผ้ ปู ่ วยมุสลิมทุกคนได้ หาย แท้ จริ งพระองค์ทรงเป็ นผู้ได้ ยิน ผู้ทรงตอบรับ
การวิงวอนขอ

ผู้ป่วยจะทาความสะอาดจากหะดัษและละหมาดอย่างไร
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