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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่งิ เสมอ

การเยี่ยมคนป่ วย
ท่านอบูฮรุ ็อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวว่า
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ِ  َو�ﺸﻤِﻴﺖُ اﻟﻌ،ِ�ِ ﺟَﺎﺑَﺔُ اﺪﻟَّﻋﻮَة

“สิทธิมสุ ลิมต่อมุสลิม มีห้าประการ คือ การตอบสลาม และการ
เยี่ยมคนป่ วย และการตามไปส่งมะยัต(คนตาย) และการตอบ
รับ คําเชิ ญ และการดุอาอ์ใ ห้ คนจาม” บัน ทึก โดยอัล-บุค อรี ยฺ
และมุสลิม
ท่านเษาบาน เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวว่า

َ َّْﻓَﺔُ اﺠﻟَْﻨ
َّْﻓَﺔِ اﺠﻟَْﻨ
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» ﺎﻋَدَ مَﺮِ�ﻀًﺎ ل َﻢْ ﻳَﺰَلْ  ﻲﻓِ ﺧُﺮ
َ
[» َﺟﻨَﺎﻫﺎ« ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ

“แท้ จริงมุสลิมเมื่อไปเยี่ ยมพี่ น้องมุสลิมของเขา เขาจะยังคงอยู่
ในคุรฟะฮฺของสวนสวรรค์ไปจนกว่าเขาจะกลับไป มีการกล่าวว่า
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ท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ วะสัลลัม และอันใดคือคุร
ฟะฮฺของสวรรค์เล่า? ท่านกล่าวว่า ผลไม้ ที่ถูกเก็บเกี่ยวของมัน”
บันทึกโดยมุสลิม
ท่านอลี เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ฉันได้ ยินท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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“ไม่มีมสุ ลิมคนใดไปเยี่ยมไข้ มสุ ลิมในยามเช้ า เว้ นแต่จะมีมลาอิ
กะฮฺเจ็ดหมื่นตนขอพรให้ เขาไปจนถึงตอนเย็น และหากเขาไป
เยี่ยมไข้ เขาในยามเย็น นอกจากว่าจะมีมลาอิกะฮฺเจ็ดหมื่นตน
ขอพรให้ เ ขาไปจนถึงตอนเช้ า และเขาได้ จ ะผลไม้ ใ นสวรรค์”
บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ
คําอธิบาย
หนึ่ ง ในงานที่ ท่ า นเราะสู ลุ ล ลอฮฺ ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ลัย ฮิ
วะสัลลัม ส่งเสริ มให้ ทําคือการไปเยี่ ยมคนป่ วย เพราะเป็ นการ
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ช่วยให้ เขาไม่คิดฟุ้งซ่านและทํ าให้ เขามีจิตใจดีขึ ้น มันเป็ นสิทธิ
ของมุส ลิ ม ต่อ พี่ น้ องมุส ลิ ม ด้ ว ยกั น และท่ า นเราะสูลุล ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ บอกกล่าวว่า มันมีผลบุญอย่าง
มหาศาล
ประโยชน์ ท่ ีได้ รับ
 สมควรไปเยี่ยมคนป่ วยเพราะเป็ นการเกือ้ กูลกันและใส่
ใจสภาพของกัน
 มันเป็ นสิทธิของมุสลิมต่อพี่น้องมุสลิมด้ วยกัน
 เป็ นความประเสริฐ และผลบุญมหาศาลของมัน
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