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 มารยาทในการเยี่ยมคนไข 
 
คุณคาของการเยี่ยมคนไข 

1.มีรายงานจากเษาบานซึง่เปนคนรับใชทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสลัลัม วาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

 » ِجعرى يتِة حنفَِة الْجرلْ ِفى خزي ا لَمِريضم ادع نم«.  
ความวา : “ผูใดเดินทางไปเยี่ยมคนไขเขาจะคงอยูในสภาพของผูที่เก็บเกี่ยวผลพวงแหงสรวง
สวรรคจนกวาเขาจะเดินทางกลับ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2568) 
 

2.มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม ไดกลาววา: 

من عاد مِريضا أَو زار أَخا لَه ِفى اللَِّه ناداه مناٍد أَنْ ِطبت وطَاب ممشاك وتبوأْت ِمن الْجنِة                              « 
      . »منِزالً 

ความวา : “ผูใดไปเยี่ยมคนไขหรือเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งในแนวทางของอัลลอฮฺ จะมีคนกูเรียกเขา
วา “ทานเปนคนดีแลว การเดินทางของทานดีแลว และทานไดเตรียมบานในสวรรคแลว" (หะ
สัน  บันทึกโดยอัตติรมิซียตามสํานวนนี้ หมายเลข 2008  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 
1633 และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1443  เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 
1184) 
 

3.จากอะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 
من أَتى أَخاه الْمسِلم عاِئدا مشى ِفى              «    يقُولُ   -صلى اهللا عليه وسلم    -سِمعت رسولَ اللَِّه     

                             ونَ أَلْفعبِه سلَيلَّى عةً صوةُ فَِإنْ كَانَ غُدمحالر هترغَم لَسفَِإذَا ج ِلسجى يتِة حنافَِة الْجِخر
 ِبحصى يتلٍَك حم ونَ أَلْفعبِه سلَيلَّى عاًء صسِإنْ كَانَ مو ِسىمى يتلٍَك حم«  .    

ความวา : ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ผูใดไปเยี่ยม
เพื่อนมุสลิมของเขา เขาจะเดินทามกลางผลพวงที่พรอมเก็บในสรวงสวรรคจนกวาเขาจะนั่งลง 
และเมื่อเขานั่งลงเราะฮฺมัต(ความเมตตาของอัลลอฮฺ)ก็จะปกคลุมเขา หากเขาไปในตอนเชา
เหลามะลาอิกะฮฺจํานวนเจ็ดหมื่นจะขออภัยโทษใหแกเขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็น และหากเขา
ไปในเวลาค่ําเหลามะลาอิกะฮฺจํานวนเจ็ดหมื่นจะขออภัยโทษใหแกเขาจนกระทั่งถึงเวลาเชา” 
(เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 3098  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 2655 และ
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บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺตามสํานวนนี้ หมายเลข 1442  เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 
1183) 
 

หุกุม (กฎ) ของการเยี่ยมคนไข  
จากอัลบัรรออ บินอาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 

 ِبسبٍع، ونهانا عن سبٍع أَمرنا ِباتِّباِع الْجناِئِز، وِعيادِة                     - صلى اهللا عليه وسلم     -أَمرنا النِبىُّ      
. الْمِريِض، وِإجابِة الداِعى، ونصِر الْمظْلُوِم، وِإبراِر الْقَسِم، وردِّ السالَِم، وتشِميِت الْعاِطسِ                                        

هنِق وربتاِإلسالْقَسِّىِّ، واِج، والدِّيبِريِر، والْحِب، وِم الذَّهاتخِة، وِة الِْفضآِني نا عان       
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดส่ังใหเราทําเจ็ดอยาง และหาม
ไมใหเราทําเจ็ดอยาง สั่งใหเราตามสงศพไปสูกุโบร ใหเยี่ยมผูปวย ใหตอบรับผูเชิญชวน ให
ชวยเหลือผูถูกกลั่นแกลง(ถูกอธรรม) ใหทําตามที่สาบาน ใหกลาวตอบสลาม และใหขอดุอา
ใหแกผูจาม และทานไดหามเราไมใหใชภาชนะเงิน แหวนทอง ผาไหมหยาบ ผาไหมบริสุทธิ์ 
ผาก็อซซี่ (คือผาชนิดหนึ่งที่ปนกับไหม) และผาอิสติบร็อก(ผาชนิดหนึ่งที่มีไหมปนอยู). (มุตตะ
ฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1239  และมุสลิม หมายเลข 2066)  
 

คําที่ควรกลาวเมื่อเห็นผูตกทุกข  
มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮมุา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา : 

 ِمما ابتالَك ِبِه، وفَضلَِني علَى كَِثٍري ِممن خلَق             اِني افَ ع احلَمد ِهللا الَِّذي       :   من رأى مبتلى فقال        «   
    .   » لَم يِصبه ذِلك البالُء؛نفِْضيالً

ความวา : “ผูใดเห็นคนตกทุกข(ประสบกับบททดสอบเชนเปนโรค พิการ หรืออ่ืนๆ) แลวกลาว
วา  

  ِمما ابتالَك ِبِه، وفَضلَِني علَى كَِثٍري ِممن خلَق نفِْضيالًاِنيافَعاحلَمد ِهللا الَِّذي 
(แปลวา ขอขอบคุณอัลลอฮฺที่ทรงใหฉันเปนสุขจากสิ่งที่ทานประสบและทรงใหความเปนพิเศษ
อยางเหลือลนแกฉันมากกวาหลายสรรพสิ่งที่พระองคทรงสราง) ทุกขนั้นก็จะไมตกถึงเขา” 
(เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลเฏาะบาเราะนีย ในอัลเอาส็อฏ หมายเลข 5320  ดู อัลสิลสิละฮฺ 
อัลเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 2737) 

 
ผูเยี่ยมผูปวยควรนั่งตรงไหน ?  

จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา : 
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   إذا عاد املَِريض جلَس ِعند رأِْسِه-   صلى اهللا عليه وسلم-كان النيبُّ 
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานเยี่ยมผูปวยทานจะ
นั่งตรงศีรษะของเขา (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียในอัลอะดับอัลมุฟรัด หมายเลข 546 
เศาะฮีหฺอัลอะดับอัลมุฟรัด หมายเลข 416)  

 
 
ดุอาที่ควรขอใหแกผูปวยในตอนไปเยี่ยมเขา  

1.มีรายงานจากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

لْعرِش     ، ِظيم أَسأَلُ اللَّه الْع      : من عاد مِريضا لَم يحضر أَجلُه فَقَالَ ِعنده سبع ِمرارٍ                 «     رب ا
    .  » ِإالَّ عافَاه اللَّه ِمن ذَِلك الْمرِض ؛ أَنْ يشِفيك،الْعِظيِم

ความวา : “ผูใดไปเยี่ยมผูปวยที่คาดวาชะตาของเขายังไมถึงคาด แลวกลาวใกลตัวเขาเจ็ดครั้ง
วา  

ِظيمالْع أَلُ اللَّهِظيِم،أَسِش الْعرالْع بر ،كِفيشأَنْ ي   
(แปลวา ฉันขอจากอัลลอฮฺผูยิ่งใหญ ผูเปนเจาบัลลังอันยิ่งใหญโปรดใหทานฟนจากไข) อัลลอ
ฮฺก็จะใหเขาหายจากโรคนั้น (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 3106  
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 2663  และบันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลข 2083  เศาะฮีหฺ
สุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 1698) 

 
2.มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

 أَو يمِشى لَك ِإلَى       ، ك عدوا    اللَّهم اشِف عبدك ينكَأُ لَ       : ِإذَا جاَء الرجلُ يعود مِريضا فَلْيقُلِ             «   
   . »صالٍَة 

ความวา : “เมื่อชายคนหนึ่งไปเยี่ยมผูปวย เขาจงกลาววา  
   أَو يمِشى لَك ِإلَى صالٍَة،اللَّهم اشِف عبدك ينكَأُ لَك عدوا

(แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ ขอโปรดทรงทําใหบาวของพระองคฟนจากไขเพื่อเขาจะไดเอาชนะ
ศัตรูเพื่อพระองค หรือเดินไปละหมาดเพื่อพระองค) (หะสัน บันทึกโดยอะหมัด หมายเลข 
6600  ดู อัลสิลสิละฮฺ อัลเศาะฮีหะฮฺ หมายเลข 1365 และบันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 3107  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 2664 ) 
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3.มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วา : 
أَذِْهِب    «    قَالَ   - أَو أُِتى ِبِه      - كَانَ ِإذَا أَتى مِريضا          - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنَّ رسولَ اللَِّه       

ا أالْبقَمس اِدرغِشفَاًء الَ ي ، كاِفى الَ ِشفَاَء ِإالَّ ِشفَاؤالش تأَنِف واِس ، اشالن بر س «  
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานไปเยี่ยมคนไข หรือมี
คนพาคนไขไปหาทาน ทานจะกลาววา 

اأأَذِْهِب الْبقَمس اِدرغِشفَاًء الَ ي ، كاِفى الَ ِشفَاَء ِإالَّ ِشفَاؤالش تأَنِف واِس ، اشالن بر س  
(แปลวา ขอโปรดทรงรักษาไขใหหายดวยเถิดโอพระผูอภิบาลของมนุษย ! ขอโปรดทรงรกัษาไข
ดวยเถิด เพราะพระองคคือผูรักษา ไมมีการหายปวยนอกจากดวยการรักษาของพระองค เปน
การหายปวยที่ไมปลอยทิ้งโรคขางเคียงใดๆ ตามมา(หรือเมื่อเปนโรคอีกอัลลอฮฺก็จะทรงใหหาย
อีก) ) (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5675  และมุสลิม 
หมายเลข 2191) 
 

4.จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา : 
الَ بأْس طَهوٌر     «    ِإذَا دخلَ علَى مِريٍض يعوده قَالَ              - صلى اهللا عليه وسلم     - وكَانَ النِبىُّ      : . . . 

اَء اللَّهِإنْ ش «        
ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานเขาเยี่ยมผูปวย ทานจะกลาววา  

اَء اللَّهوٌر ِإنْ شطَه أْسالَ ب  
(แปลวา ไมเปนไรแลว (ไมมีบาปแลว) หายแลว (มันไดชําระลางบาปแลว) อินชาอัลลอฮฺ) 
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 3616) 
 

ผูหญิงเยี่ยมผูปวยชายไดเมื่อปลอดจากฟตนะฮฺ   
จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา : 

 وِعك أَبو بكٍْر وِبالَلٌ قَالَت فَدخلْت علَيِهما              - صلى اهللا عليه وسلم     -لَما قَِدم رسولُ اللَِّه        
        كِجدت فِت كَيا أَبي ؟ فَقُلْت          كِجدت فا ِبالَلُ كَييولَ اللَِّه          . . . ؟ وسر ةُ فَِجئْتاِئشع قَالَت- 

وسلم      عليه  هللا  ا لَ      -صلى  فَقَا  هت ربخ فَأَ   »                دأَش  و أَ مكَّةَ  كَحبِّنا  ينةَ  لْمِد ا لَينا  ِإ  بِّبح  مللَّه ا
انا ودِّهما واِعها ِفى صلَن اِركبا وهحِّحصفَِة وحا ِبالْجلْهعا فَاجاهمقُلْ ح « .  

ความวา : เมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไปถึงยังมะดีนะฮฺใหม ๆ นั้น 
อบูบักรฺและบิลาลไดปวย นางเลาตอวา ฉันจึงเขาหาทั้งสองและถามวา โอทานพอ ทานรูสึก
อยางไรบาง ? โอทานบิลาล ทานรูสึกอยางไรบาง ? ทานหญิงอาอิชะฮฺเลาตอวา แลวฉันเลยไป
หาทานเราะสูลุลลอฮฺและเลาเรื่องความปวยของทั้งสองแกทาน ทานจึงกลาววา “โอพระองค
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อัลลอฮฺ ! ขอโปรดทรงใหเรารักเมืองมะดีนะฮฺเหมือนความรักของเราที่มีตอเมืองมักกะฮฺหรือ
มากกวานั้น โอพระองคอัลลอฮฺ ! ขอโปรดทรงประทานพลานามัยที่ดี โปรดทรงประทานความ
จําเริญใหแกเราในกอบกําและทะนาน (การคาขาย) ของมัน (เมืองมะดีนะฮฺ) และขอโปรดทรง
ยายโรคภัยของมันออกไปอยูทีุ่หฺฟะฮฺ” (ุหฺฟะฮฺ คือ สถานที่แหงหนึ่งตั้งอยูหางจากเมืองมัก
กะฮฺราวหกไมล เปนมีกอตหรือสถานที่เร่ิมตนประกอบอุมเราะฮฺสําหรับชาวชาม (ซีเรีย 
จอรแดน เลบานอน ปาเลสไตน) และเปนสถานที่ที่มีกิตติศัพทในดานโรคภัยไขเจ็บซึ่งทุกคนที่
ผานที่นั่นสวนใหญจะปวยเปนไข - ดู ฟตหุลบารีย ในการอธิบายหะดีษที่ 1524 – ผูแปล) 
(มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5654  และมุสลิม หมายเลข 
1376) 

 
การเยี่ยมคนมุชริก (ผูที่ไมใชมุสลิม)  

จากอนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 
            ِبىالن مدخوِدىٌّ يهِبىُّ         - صلى اهللا عليه وسلم     -كَانَ غُالٌَم يالن اهفَأَت ، ِرضصلى اهللا  - فَم 

فَنظَر ِإلَى أَِبيِه وهو ِعنده فَقَالَ لَه             .   »   أَسِلم  «   ده، فَقَعد ِعند رأِْسِه فَقَالَ لَه            يعو -عليه وسلم   
 - صلى اهللا عليه وسلم     -فَأَسلَم ، فَخرج النِبىُّ         .   - صلى اهللا عليه وسلم     -أَِطع أَبا الْقَاِسِم       

   » ى أَنقَذَه ِمن الناِر الْحمد ِللَِّه الَِّذ« وهو يقُولُ 
ความวา : มีเด็กชายชาวยิวคนหนึ่งที่รับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปวยลง 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไปเยี่ยมเขา ซึ่งทานไดนั่งลงตรงศีรษะของเขาและ
กลาวกับเขาวา “จงรับอิสลามเถิด” เขาเลยจองมองบิดาซึ่งอยูใกล ๆเขา (เพื่อขอความเห็นจาก
บิดา) แลวบิดาของเขาก็กลาววา “เจาจงเชื่อฟงอบูลกอซิม(หมายถึงทานนบี) ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัมเถอะ” เขาจึงเขารับอิสลาม แลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ออกมา
พรอมกับกลาววา “ขอบคุณอัลลอฮฺ ผูทรงกูเขาใหรอดพนจากไฟนรก” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 1356) 
 

การเปาตัวผูปวย  
มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วา : 

     ِبىلن ا نَّ  وسلم     -أَ عليه  اهللا  ِفيِه                  - صلى   ت ما لَِّذى  ا ِض  رلْم ا ِفى  نفِْسِه  علَى  ينفُثُ  نَ  كَا  
   . ِبالْمعوِّذَاِت ، فَلَما ثَقُلَ كُنت أَنِفثُ علَيِه ِبِهن، وأَمسح ِبيِد نفِْسِه ِلبركَِتها

ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเปาตัวของทานดวยอัลมุเอามิซาต(อัลมุ
เอามิซาต คือ สูเราะฮฺอัลฟะลัก และสูเราะฮฺอันนาส ซึ่งเปนสองสูเราะฮฺสุดทายของอัลกุรอาน 
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บางทานกลาววารวมสูเราะฮฺ อัลอิคลาศ อีกหนึ่งสูเราะฮฺดวยซึ่งเปนความเห็นที่อิบนุ หะญัร
รับรอง - ดู ฟตหุลบารีย) ในการปวยครั้งที่ทานเสียชีวิตลงซึ่งเมื่ออาการปวยของทานหนักขึ้น
ฉันจึงใชมันเปาลงบนตัวทานและฉันใชมือทานลูบตัวทานเอง เพราะความบะเราะกะฮฺของมือ
ทาน (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5735  และมุสลิม 
หมายเลข 2192) 
 

การแนะนําผูปวยในสิ่งเปนประโยชน  
1.มีรายงานจากอุสมาน บินอบิลอาศ อัซซะเกาะฟยฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา: 

فَقَالَ لَه    .    وجعا يِجده ِفى جسِدِه منذُ أَسلَم         -صلى اهللا عليه وسلم    -أَنه شكَا ِإلَى رسوِل اللَِّه         
. ى الَِّذى تأَلَّم ِمن جسِدك وقُلْ ِباسِم اللَّهِ             ضع يدك علَ     «   -صلى اهللا عليه وسلم    -رسولُ اللَِّه     

    .  »وقُلْ سبع مراٍت أَعوذُ ِباللَِّه وقُدرِتِه ِمن شرِّ ما أَِجد وأُحاِذر . ثَالَثًا
ความวา : เขาไดระบายตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถึงความเจ็บปวด
ที่เกิดในตัวของเขานับต้ังแตเขารับอิสลาม ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
จึงบอกกับเขาวา “ทานจงเอามือวางลงบนอวัยวะสวนที่เจ็บปวดของรางกายและกลาววา 
“บิสมิลลาฮฺ” สามครั้ง และกลาววา 

اِذرأُحو ا أَِجدرِّ مش ِتِه ِمنرقُدوذُ ِباللَِّه وأَع 
(แปลวา ฉันขอความคุมครองดวยอัลลอฮฺและความสามารถของพระองคจากพิษภัยที่ฉันพาน
พบและหวาดกลัว) (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2202) 
 

2.มีรายงานจากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานนบ ีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 
 »ِن الْكَىِّ الشِّفَاُء ِفى ثَالَثٍَة شِتى عى أُمهأَناٍر ، وٍة ِبنكَي ٍل ، أَوسِة عبرش ٍم، أَوجطَِة ِمحر«  

ความวา : “การบําบัดรักษานั้นมีอยูสามวิธี คือ การเอาเลือดออก(กรอกเลือด) การดื่มน้ําผึ้ง 
หรือการประคบดวยไฟ และฉันขอหามประชาชาติของฉันไมใหใชวิธีประคบไฟ (การที่ทานน
บีบอกถึงวิธีการรักษาดวยการใชความรอนในการฆาเชื้อโรคแตทานหามนั้น เปนการแสดงให
เห็นวาสิ่งดังกลาวเปนที่อนุมัติเฉพาะเทาที่จําเปน  เชนการฉายแสงเลเซอรที่ใชในวงการแพทย
ในสมัยปจจุบัน ดู ฟตหุลบารียในคําอธิบายหะดีษนี้ - ผูแปล) (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึก
โดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5681  และมุสลิม หมายเลข 2205) 

 
3.มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาเขาไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลยัฮ ิ
วะสัลลัม กลาววา : 
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  . . »ِإالَّ السام ِإنَّ ِفى الْحبِة السوداِء ِشفَاًء ِمن كُلِّ داٍء « 
ความวา : “แทจริงในเมล็ดอัลหับบะตุสเสาดาอ(เมล็ดยี่หราดํา) นั้นมียารักษาสําหรับทุกโรค
ยกเวนความตาย” (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5688  และมุสลิมตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 2215) 
 

4.จากอุมมุรอฟอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา คนรับใชของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัม เลาวา : 
 ِبىالن ِصيباَء-صلى اهللا عليه وسلم- كَانَ الَ يِه الِْحنلَيع عضكَةٌ ِإالَّ ووالَ شةٌ وحقَر .  

ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทุกครั้งที่ไดรับบาดแผลหรือโดนหนามตํา
ทานจะทาดวยอัลหินนาอ(อัลหินนาอ (al-Henna) คือ พืชที่ใชยอมผมหรือเล็บใหเปนสีแดง ซึ่ง
เปนที่รูจักกันดีโดยเฉพาะในหมูผูหญิง – ผูแปล)  (หะสัน  บันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลข 2054  
เศาะฮีหสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 1676 และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺตามสํานวนนี้ หมายเลข 
3502  เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 2821) 
 

 
คําที่ควรกลาวกับผูปวยหรือผูตาย   
1.มีรายงานจากอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัม
ไดกลาววา: 

قَالَت   .   » لُوا خيرا فَِإنَّ الْمالَِئكَةَ يؤمِّنونَ علَى ما تقُولُونَ                  ِإذَا حضرتم الْمِريض أَِو الْميِّت فَقُو             «   
          ِبىالن تيةَ أَتلَمو سأَب اتا مصلى اهللا عليه وسلم    -فَلَم-            ةَ قَدلَما سولَ اللَِّه ِإنَّ أَبسا ري فَقُلْت 

قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبِنى اللَّه من         .   »  وأَعِقبِنى ِمنه عقْبى حسنةً       قُوِلى اللَّهم اغِْفر ِلى ولَه         «   مات قَالَ     
    .  -صلى اهللا عليه وسلم-هو خيٌر ِلى ِمنه محمدا 

ความวา : “เมื่อพวกทานไปเยี่ยมผูปวยหรือคนตายก็จงกลาวแตส่ิงดี ๆ เพราะมะลาอิกะฮฺจะ
กลาว”อามีน” ตอส่ิงที่พวกทานไดกลาวไว” (อามีน แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ ขอโปรดทรงตอบ
รับ ซึ่งการกลาวอามีนของมะลาอิกะฮฺตอคําพูดหรือคําขอใด ๆ จะทําใหคําขอนั้น ๆ ถูกตอบรับ
โดยงาย) นางเลาตอวา คร้ัน เมื่ออบูสะละมะฮฺ (สามีของนาง) เสียชีวิตลงฉันก็ไดไปหาทานเราะ
สูลุลลอฮฺและพูดวา “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ อบูสะละมะฮฺไดส้ินชีวิตแลว ทานเลยกลาววา เธอจง
กลาวซิวา 

 اللَّهم اغِْفر ِلى ولَه وأَعِقبِنى ِمنه عقْبى حسنةً
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(แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ ขอโปรดทรงประทานอภัยใหแกฉันและเขา และใหฉันมีปลายทางที่
ดีหลังจากเขา) นางเลาวา “แลวอัลลอฮฺก็ทดแทนคนที่ดีกวาเขาใหแกฉันนั้น นั่นคือมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม" (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 919) 

  
2.จากอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา : 

ه فَأَغْمضه ثُم قَالَ       علَى أَِبى سلَمةَ وقَد شق بصر      -صلى اهللا عليه وسلم    -دخلَ رسولُ اللَِّه       
 »              رصالْب هِبعت ِإذَا قُِبض ِلِه فَقَالَ         .   » ِإنَّ الرُّوحأَه اٌس ِمنن جِإالَّ         « فَض فُِسكُملَى أَنوا ععدالَ ت

 َألِبى سلَمةَ وارفَع درجته          اللَّهم اغِْفر    « ثُم قَالَ    .   » ِبخيٍر فَِإنَّ الْمالَِئكَةَ يؤمِّنونَ علَى ما تقُولُونَ               
. ِفى الْمهِديِّني واخلُفْه ِفى عِقِبِه ِفى الْغاِبِرين واغِْفر لَنا ولَه يا رب الْعالَِمني وافْسح لَه ِفى قَبِرهِ                                 

    .  »ونوِّر لَه ِفيِه
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเขาหาอบีสะละมะฮฺในสภาพที่
ดวงตาของเขาไดเบิกคาง ทานจึงลูบมันใหปดลงแลวกลาววา “ดวงวิญญาณนั้น เมื่อมันถูกจับ 
(ส้ินชีวิต) ดวงตาก็จะมองตาม” แลวคนในครอบครัวของเขาคนหนึ่งก็ตะโกนครวญคราง ทาน
เลยกลาววา “จงอยากลาวขอสิ่งใดใหเกิดกับตัวพวกทานนอกจากสิ่งดี ๆ เพราะเหลามะลาอิ
กะฮฺจะกลาว ”อามีน” ตอส่ิงที่พวกทานกลาว” หลังจากนั้นทานก็ไดขอดุอาวา  

    اغِْفر مةَ       اللَّهلَمَألِبى س             ِديِّنيهِفى الْم هتجرد فَعارو ،          اِبِرينِقِبِه ِفى الْغِفى ع لُفْهاخا     ،  ولَن اغِْفرو 
با ري لَهوالَِمنيِرِه، الْعِفى قَب لَه حافْسِفيِه ، و لَه وِّرنو  

(แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ !ขอโปรดทรงประทานอภัยใหแกอบีสะละมะฮฺ (เมื่อเราตองการจะ
ขอดุอาใหแกผูตายคนใดก็ใหเปลี่ยนชื่อจากอบีสะละมะฮฺใหเปนชื่อคนตายที่เราตองการ- ผู
แปล) โปรดทรงเลื่อนตําแหนงของเขาใหอยูในกลุมผูไดรับทางนํา โปรดทรงสืบทอดทายาทของ
เขาใหอยูในหมูคนที่หลงเหลือ โปรดทรงประทานอภัยแกพวกเราและแกเขาเถิดโอพระเจาแหง
สากลโลก และโปรดทรงขยายหลุมศพใหกวางขวางและทํามันใหสวางไสวสําหรับเขา) (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 920) 
 

การจุมพิตคนตาย  
มีรายงานจากอิบนุอับบาสและทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม วา: 

      .  وهو ميٌِّت - صلى اهللا عليه وسلم - قَبلَ النِبى - رضى اهللا عنه -أَنَّ أَبا بكٍْر 
ความวา : อบูบักรฺไดจุมพิตทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่ทานไดเสียชีวิตลง
แลว (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 5709) 
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การปดเปาผูปวย  
1.มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วา: 

     ِبىقُولُ                 - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنَّ النيى ونمِدِه الْيِبي حسمِلِه، يأَه ضعوِّذُ بعكَانَ ي  »   ماللَّه
. »  وأَنت الشاِفى، الَ ِشفَاَء ِإالَّ ِشفَاؤك، ِشفَاًء الَ يغاِدر سقَمااشِفِهو، سأْ أَذِْهِب الْبرب الناِس

 ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปดเปาคนในครอบครัวบางคนโดยทาน
จะเอามือขวาลูบพรอมกลาววา 

 وأَنت الشاِفى، الَ ِشفَاَء ِإالَّ ِشفَاؤك، ِشفَاًء الَ يغاِدر                   اشِفهِ و ،  س أِْب الْب  اللَّهم رب الناِس أَذْهِ          
 سقَما

(แปลวา โอพระองคอัลลอฮฺ ! โอพระเจาของมนุษย ! ขอโปรดทรงใหปวยหายไปและโปรดทรง
รักษาเขาดวยเถิดเพราะพระองคคือผูรักษา ไมมีการหายปวยนอกจากดวยการรักษาของ
พระองค เปนการหายปวยที่ไมทิ้งโรคขางเคียงใด ๆ ตามมา (หรือเมื่อเปนโรคอีกอัลลอฮฺก็จะ
ทรงใหหายอีก)) (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5743  และ
มุสลิม หมายเลข 2191) 
 

2.จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา : 
 تربةُ أَرِضنا، وِريقَةُ بعِضنا،          ،  بسم اهللاِ   «  يقُولُ ِفى الرُّقْيِة       - صلى اهللا عليه وسلم     -لنِبىُّ  كَانَ ا   

       » يشفَى سِقيمنا، ِبِإذِْن ربِّنا
ความวา : ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวในตอนปดเปาวา 

 ِريقَةُ بعِضنا، يشفَى سِقيمنا، ِبِإذِْن ربِّنا تربةُ أَرِضنا، وبسم اِهللا
(แปลวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ นี่คือผงดินของแผนดินเราและน้ําลายของบางคนของเรา 
ทําใหการเจ็บปวดไดหายไป ดวยการอนุมัติจากพระผูอภิบาลของเรา)  
วิธีทํา : ใหเอานิ้วชี้จิ้มน้ําลายของตัวเองแลววางลงบนดิน จากนั้นนําผงดินที่ติดมากับนิ้วมาทา
บาดแผลหรืออวัยวะสวนที่เจ็บ โดยกลาวดุอานี้ในขณะที่ทา (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัล
บุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5746  และมุสลิม หมายเลข 2194) 
 

3.มีรายงานจากอบีสะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 
         ِبىى النِريلَ أَتفَقَالَ        -صلى اهللا عليه وسلم    -أَنَّ ِجب تكَيتاش دمحا مفَقَالَ ي    »  معقَالَ  .   » ن

 اللَّه يشِفيك ِباسِم     ، ِباسِم اللَِّه أَرِقيك ِمن كُلِّ شىٍء يؤِذيك ِمن شرِّ كُلِّ نفٍْس أَو عيِن حاِسدٍ                    
ِقيكاللَِّه أَر  .    
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ความวา : มะลาอิกะฮฺญิบรีลไดไปหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวกลาววา “โอ
มุหัมมัด ทานเจ็บหรือ ?” ทานตอบวา “ใช” เขาจึงกลาววา 

 اللَّه يشِفيك ِباسِم     ، ِاسِم اللَِّه أَرِقيك ِمن كُلِّ شىٍء يؤِذيك ِمن شرِّ كُلِّ نفٍْس أَو عيِن حاِسدٍ                    
ِقيكاللَِّه أَر  

(แปลวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺฉันขอปดเปาทาน จากทุกสิ่งที่รังควาญทาน จากความชั่ว
รายของทุกชีวิตหรือดวงตาผูอิจฉา อัลลอฮฺจะบําบัดรักษาทาน ดวยพระนามของอัลลอฮฺฉันขอ
ปดเปาทาน) (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2186) 

 
ขอควรปฏิบัติสําหรับมุสลิมเมื่อเกิดโรคหา  

มีรายงานจากอุสามะฮ ฺบินซยัดฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสลุูลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัมไดกลาววา : 

الطَّاعونُ ِرجٌس أُرِسلَ علَى طَاِئفٍَة ِمن بِنى ِإسراِئيلَ أَو علَى من كَانَ قَبلَكُم ، فَِإذَا سِمعتم ِبِه                            « 
ٍض فَالَ تِبأَر ها ِمناروا ِفرجرخا فَالَ تِبه متأَنٍض وِبأَر قَعِإذَا وِه ، ولَيوا عمقْد «  

ความวา : “โรคหานั้น คือ ส่ิงสกปรกที่ถูกสงมายังชาวอิสรออีลกลุมหนึ่งหรือแกคนกอนหนา
พวกทาน ดังนั้นเมื่อพวกทานไดยินขาวคราวการเกิดขึ้นของมัน ณ แผนดินใดก็จงอยาเขาไปที่
นั่น และเมื่อมันเกิด ณ แผนดินที่พวกทานพํานักอยูก็จงอยาเดินทางออกจากที่นั่นเพื่อที่จะ
หลีกหนีใหพนจากมัน”  (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 
3473  และมุสลิม หมายเลข 2218) 

 
 
 


