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ผู้ป่วยจะท ำควำมสะอำดจำกหะดัษและละหมำดอย่ำงไร? 

   
ผู้ป่วยจะท ำควำมสะอำดจำกหะดัษอย่ำงไร 

 1.  ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องท าความสะอาดจากหะดษัด้วยน า้ ดงันัน้ ให้เขาอาบน า้ละหมาดเพ่ือช าระ

หะดษัเล็กและอาบน า้วาญิบเพ่ือช าระหะดษัใหญ่ 

 2. หากผู้ ป่วยไม่สามารถท าความสะอาดจากหะดษัด้วยน า้  เน่ืองจากไม่มีความสะดวก เกรงว่า

อาการป่วยจะหนกัย่ิงขึน้ หรืออาจท าให้ต้องใช้เวลานานกวา่อาการจะหายดี ก็ให้เขา  “ ตะยมัมมุ” 

 3. วิธีการตะยมัมมุคือ ให้เอาฝ่ามือสองข้างตบฝุ่ นดินท่ีสะอาดหนึง่ครัง้ แล้วลบูใบหน้าด้วยฝ่ามือทัง้

สอง หลงัจากนัน้ ให้ลบูฝ่ามือทัง้สองข้าง โดยใช้ฝ่ามือซ้ายลบูหลงัมือขวาและฝ่ามือขวาลบูหลงัมือซ้าย 

 4.  หากผู้ ป่วยไม่สามารถท าความสะอาดจากหะดษัด้วยตนเอง ก็อนญุาตให้บคุคลอ่ืนช่วยอาบน า้

ละหมาดหรือตะยมัมมุให้ได้ 

 5. หากอวยัวะท่ีจ าเป็นต้องท าความสะอาดมีบาดแผล ให้พยายามล้างด้วยน า้เสียก่อน หากการ

ล้างด้วยน า้มีผลตอ่บาดแผลก็ให้ลบู โดยเอามือชบุน า้ให้เปียกแล้วลบูผ่านอวยัวะนัน้ไป และหากการลบูอาจ

มีผลตอ่บาดแผลอีก ก็ให้เขาตะยมัมมุ 

 6. หากอวยัวะท่ีจ าเป็นต้องท าความสะอาดมีผ้าพันแผลหรือเข้าเฝือก ให้ผู้ ป่วยลูบบนผ้าพนัแผล

หรือเฝือกแทนการล้างอวยัวะสว่นนัน้ และไมจ่ าเป็นต้องท าการตะยมัมมุ เพราะการลบูได้แทนการล้างแล้ว 

 7. อนุญาตให้ตะยมัมุมโดยตบบนก าแพงหรือสิ่งอ่ืนท่ีสะอาดท่ีมีฝุ่ นดินเกาะ และหากก าแพงไม่ใช่

ชนิดดนิ ไมอ่นญุาตให้ท าการตะยมัมมุได้เว้นแตว่า่จะมีฝุ่ นดนิเกาะอยู ่

 8. หากไม่ตะยมัมมุกบัพืน้ดนิ ก าแพง หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีฝุ่ นดนิเกาะอยู่ อนญุาตให้เอาฝุ่ นไว้บนถาดหรือ

ผ้า แล้วท าการตะยมัมมุกบัฝุ่ นดนิดงักลา่ว 

 9. เม่ือผู้ ป่วยได้ตะยมัมุมเพ่ือละหมาดเวลาหนึ่ง แล้วเขายงัคงอยู่ในสภาพท่ีสะอาดนัน้จนเข้าเวลา

ละหมาดท่ีสอง ให้เขาละหมาดเวลาท่ีสองด้วยตะยมัมมุครัง้แรกโดยไมต้่องตะยมัมมุใหม่ เพราะเขายงัอยูใ่น

สภาพท่ีสะอาดและไมมี่สิ่งใดท่ีท าให้ความสะอาดเป็นโมฆะ 
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 10. ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องท าความสะอาดร่างกายให้ปราศจากจากสิ่งท่ี เป็นนะญิส  หากไม่มี

ความสามารถ ให้เขาละหมาดตามสภาพท่ีอ านวย การละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้และไม่ต้องละหมาด

ชดใช้ 

 11.  ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องละหมาดด้วยเสือ้ผ้าท่ีสะอาด หากเสือ้ผ้ามีนะญิสเปรอะเปือ้นจ าเป็นต้องล้าง

หรือเปล่ียนใช้เสือ้ผ้าท่ีสะอาด แต่หากไม่มีความสามารถ ให้เขาละหมาดตามสภาพท่ีอ านวย การละหมาด

ของเขาถือวา่ใช้ได้และไมต้่องละหมาดชดใช้ 

 12.  ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องละหมาดณ สถานท่ีสะอาด หากสถานท่ีนัน้มีนะญิส จ าเป็นต้องท าความ

สะอาดหรือเปล่ียนเป็นสถานท่ีสะอาดแทน หรือให้เอาสิ่งท่ีสะอาดมาปู แต่หากไม่มีความสามารถ ให้เขา

ละหมาดตามสภาพท่ีอ านวย การละหมาดของเขาถือวา่ใช้ได้และไมต้่องละหมาดชดใช้ 

 13. ไมอ่นญุาตให้ผู้ ป่วยประวิงเวลาละหมาดจนลว่งเวลาโดยอ้างเหตผุลไมส่ามารถท าความสะอาด 

แต่ทัง้นี ้ให้เขาท าความสะอาดเท่าท่ีมีความสามารถและให้ละหมาดในเวลา ถึงแม้ว่าบนร่างกาย เสือ้ผ้า 

หรือสถานท่ีละหมาดจะมีนะญิสก็ตาม ทัง้นีห้ลงัจากท่ีเขาได้พยายามท าความสะอาดมนัแล้ว 

 

ผู้ป่วยจะละหมำดอย่ำงไร? 

 1.  ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องยืนละหมาด ถึงแม้จะยืนในลกัษณะโค้ง พิงกบัผนงั หรือใช้ไม้เท้าพยงุก็ตาม 

 2.  หากผู้ ป่วยไม่มีความสามารถยืนละหมาด ให้ละหมาดในท่านั่ง และท่ีดีท่ีสุดคือให้นั่งท่า

ขดัสมาธิในอิริยาบถยืนและรุกอฺู 

 3.  หากผู้ ป่วยไม่มีความสามารถละหมาดในท่านัง่ ให้ละหมาดในท่านอนตะแคงโดยหนัส่วนหน้า

ไปทางกิบลัต และการตะแคงขวานัน้ดีท่ีสุด หากไม่สามารถหันไปทางกิบลัตได้ให้ละหมาดตามสภาพ

อ านวย การละหมาดของเขาถือวา่ใช้ได้และไมต้่องละหมาดชดใช้ 

 4.  หากผู้ ป่วยไม่มีความสามารถนอนตะแคง ก็ให้นอนหงาย โดยให้หันเท้าทัง้สองไปทางกิบลัต 

และทางท่ีดีควรยกศีรษะขึน้เล็กน้อยเพ่ือให้หนัไปทางทิศกิบลตั หากไมมี่ความสามารถหนัเท้าทัง้สองไปทาง

ทิศกิบลตั ให้ละหมาดตามสภาพสะดวก และไมต้่องละหมาดชดใช้ 

 5.  เม่ือท าการละหมาด ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องรุกอฺูและสญุดู หากไม่มีความสามารถให้ค านบัศีรษะแทน

การรุกอฺูและสญุดู โดยให้ค านบัแทนการสญุดูต ่ากวา่การค านบัแทนการรุกอฺู หากมีความสามารถรุกอฺูแตไ่ม่

มีความสามารถสุญูด ให้ผู้ ป่วยรุกูอฺตามปกติและค านับศีรษะแทนการสุญูด และหากมีความสามารถ

สญุดูแตไ่มมี่ความสามารถรุกอฺู ให้สญุดูตามปกตแิละให้ค านบัศีรษะแทนการรุกอฺู 
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 6.  หากผู้ ป่วยไม่มีความสามารถค านับศีรษะแทนการรุกูอฺและสุญูด ให้เขาท าสัญญาณด้วยตา 

กล่าวคือ ให้หร่ีตาลงเล็กน้อยแทนการรุกอฺู และให้หร่ีตาลงมากกวา่เดิมแทนการสญุดู ส่วนการชีด้้วยนิว้ดงัท่ี

ผู้ ป่วยบางคนได้ถือปฏิบตัินัน้ ไม่ถูกต้อง และฉันไม่รู้ว่ามีหลกัฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮฺ หรือทัศนะของ

นกัวิชาการให้กระท าเชน่นัน้เลย 

 7.  หากผู้ ป่วยไม่สามารถค านบัศีรษะหรือท าสญัญาณด้วยตา ให้เขาละหมาดด้วยหวัใจ กล่าวคือ

ให้กล่าวตักบีรและอ่านตามปกติ แต่ในขณะรุกูอฺ สุญูด ยืนจากรุกูอฺ และนั่งนัน้ ให้เขานึกในใจว่าก าลัง

ปฏิบตัอิิริยาบถดงักลา่ว และทกุ ๆ คนนัน้จะได้รับตามท่ีเขาตัง้เจตนา 

 8. ผู้ ป่วยจ าเป็นต้องละหมาดในช่วงเวลาท่ีถกูก าหนดและต้องปฏิบตัิอย่างสดุความสามารถท่ีอาจ

กระท าได้ในละหมาด หากเขารู้สึกล าบากท่ีต้องละหมาดในเวลาท่ีก าหนด อนุญาตให้เขาละหมาดรวมได้ 

(โดยไม่มีการย่อ )ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดรวมแบบ”ตกัดีม ”คือละหมาดอศัรีในเวลาซุฮฺรี และละหมาดอิ

ชาอ์ในเวลามฆัริบ หรือแบบ  “ ตะอ์คีร ”คือละหมาดซุฮฺรีในเวลาอศัรีและละหมาดมฆัริบในเวลาอิชาอ์ ตามท่ี

ผู้ ป่วยสะดวกจะถือปฏิบตั ิสว่นละหมาดศบุหฺไมมี่การละหมาดรวมใด ๆ ทัง้สิน้ 

 9.  เม่ือผู้ ป่วยต้องเดินทางเพ่ือรักษาตวั ให้เขาย่อละหมาดท่ีมีจ านวนส่ีร็อกอัตเป็นสองร็อกอัตได้ 

กล่าวคือ ให้เขาละหมาดซุฮฺรี อศัรี อิชาอ์ สองร็อกอตั จนกว่าเขาจะเดินทางกลบับ้าน ไม่ว่าการพ านกันัน้จะ

นานหรือไมก็่ตาม 

 

หะดีษต่ำง ๆ ที่พูดถึงควำมประเสริฐของกำรป่วย ควำมทุกข์ยำก และกำรอดทนต่อสิ่ง
เหล่ำนัน้ 

 1. จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺและอบูสะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า ท่านนบี  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

، َولَ  نََصب   ِمنْ  الُمْسِلَم، ُيِصيُب  َما» ًذى َولَ  ُحْزن   َولَ  َهم   َولَ  َوَصب 
َ
، َولَ  أ َل  يَُشاُكَها، الَشْوَكةِ  َحَّت  َغم  ّلَلُ  َكَفرَ  ِإ  ِمنْ  ِبَها ا

 «َخَطايَاهُ 

“มุสลิมจะไม่ประสบกับความเหน็ดเหน่ือย การเจ็บป่วย ความวิตกกังวล ความเศร้าโศก ความเดือดร้อน 

ความหม่นหมอง หรือแม้แต่หนามท่ีเขาโดนต า นอกจากอัลลอฮฺจะทรงลบล้างความผิดเขาเน่ืองจากสิ่ง

เหลา่นัน้ท่ีเขาประสบ” 

[มตุตะฟะกนุ อะลยัฮฺ] 
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 2. จากทา่นอบมูสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ًذى يُِصيبُهُ  ُمْسِلم   ِمنْ  َما»
َ
، ِمنْ  أ  «َوَرَقَها الَشَجَرةُ  ََتُط   َكَما َسيِّئَاتِِه، بِهِ  اللُ  َحَط  إَِل  ِسَواهُ  َفَما َمَرض 

“มุสลิมคนหนึ่งจะไม่ประสบกบัความเดือดร้อน ไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งอ่ืนจากนัน้ เว้นแตอ่ลัลอฮฺจะทรง

ลบล้างความผิดตา่ง ๆ ของเขา ดงัท่ีต้นไม้ได้สลดัใบของมนัให้ร่วงหลน่” 

[มตุตะฟะกนุอะลยัฮฺ] 

 3. จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าว

วา่ 

 «يَُشاُكَها الَشْوَكةِ  َحَّت  َعنُْه، بَِها اّلَلُ  َكَفرَ  إَِل  الُمْسِلمَ  تُِصيُب  ُمِصيبَة   ِمنْ  َما»

“มุสลิมคนหนึ่งจะไม่ประสบกบัเคราะห์ภัยเว้นแต่อลัลอฮฺจะอภยัโทษเน่ืองด้วยเคราะห์ภัยนัน้  แม้กระทัง่จะ

เป็นเพียงหนามต าก็ตาม ” 

[มตุตะฟะกนุ อะลยัฮฺ] 

 4.  จากทา่นญาบริ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْهُل  يَوَد  »
َ
ْهُل  ُيْعَطى ِحنيَ  الِقيَاَمةِ  يَْومَ  الَعاِفيَةِ  أ

َ
نَ  لَوْ  اثلََواَب  ابَلاَلءِ  أ

َ
ْنيَا ِف  قُرَِضْت  ََكنَْت  ُجلُوَدُهمْ  أ  «بِالَمَقاِريِض  ادل 

“ในวนักิยามะฮฺ ผู้ มีสุขภาพดีเม่ือได้เห็นผลบุญท่ีผู้ประสบเคราะห์ภัยได้รับก็ปรารถนาว่าหากในโลกดนุยา

ผิวหนงัของพวกเขาถกูตดัด้วยกรรไกร)เพ่ือหวงัในผลบญุของผู้ประสบเคราะห์ภยัได้รับ( ” 

[บนัทกึโดยอตั-ตริมิซียฺ ,และชยัคฺอลั-อลับานียฺเห็นวา่เป็นหะดีษท่ีหะสนั] 

 

เราขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺ ขอทรงให้ผู้ ป่วยมุสลิมทุกคนได้หาย แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ ได้ยิน ผู้ทรงตอบรับ

การวิงวอนขอ 
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