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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ซาดุลมะอาดฉบับย่อ (2) 

(17) ขณะอยูร่ะหว่างการเดินทาง 

การเดินทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
นั้นมีเพียงสี่กรณีคือ การเดินทางเมื่อครั้งที่ท่านอพยพ (ไปยังมะ
ดีนะฮฺ) การเดินทางเพื่อญิฮาด ซึ่งการเดินทางของท่านส่วนใหญ่
ก็เป็นกรณีนี้ อีกสองกรณีคือการเดินทางเพื่อท าอุมเราะฮฺ และ
การเดินทางเพื่อท าหัจญ์ 

เมื่อท่านประสงค์จะออกเดินทาง ท่านจะจับสลากว่า
ภรรยาคนใดจะได้รว่มเดินทางไปพร้อมกับท่าน ยกเว้นเมื่อครั้งที่
ท่านเดินทางไปท าหัจญ์ ซึ่งท่านได้ให้ภรรยาของท่านทุกคนร่วม
เดินทางไปด้วย 

ท่านมักจะออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ โดยท่านชอบ
ออกเดินทางวันพฤหัสบดี ซึ่งท่านได้วิงวอนขอให้อัลลอฮฺทรง
ประทานบะเราะกัตความจ าเริญแก่ประชาชาติของท่านทีด่ าเนิน
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กิจกรรมในช่วงเวลาเช้าตรู่ เมื่อท่านจะจัดทัพเพื่อออกไปท า
สงคราม ท่านก็จะจัดให้ออกไปในช่วงเช้าตรู่เช่นกัน 

ท่านก าชับให้ผู้เดินทางซึ่งมีจ านวนสามคนขึ้นไปเลือก
คนใดคนหนึ่งในกลุ่มเป็นหัวหน้าคณะ โดยท่านห้ามมิให้
เดินทางคนเดียวตามล าพัง แต่ควรจะมีเพื่อนร่วมทางไปด้วย  

มีรายงานระบุว่าเมื่อท่านเตรียมออกเดินทาง ท่านกล่าว 

ْكي  امهلل» ْهُت، إَِلي بِكي  تيويجَّ ْمُت، وي ا اْكِفِن  امهلل اْعتيصي ِن  مي مَّ هي
ي
ا أ مي ْهتيم   ال وي

ي
ُ، أ  َلي

اْغِفرْ  اتليْقويى، زيوِّْدِن  امهلل ْهِن  ذينِِْب، يل وي ْيِ  ويويجِّ ا لِلْخي ْينيمي
ي
ُت  أ هي رواه مسلم ] «تيويجَّ

   [ 2432برقم 

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ พระองค์เท่านั้นคือผู้ที่ข้าพระองค์มุ่งหา 
และข้าพระองค์ขอยึดติดกับพระองค์เพียงผู้เดียว โอ้อัลลอฮฺ ขอ
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ห่างไกลจากสิ่งที่ท าให้ข้าพระองค์
กังวลใจ และสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ให้ความส าคัญ โอ้อัลลอฮฺ ขอ
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีความย าเกรง ขอทรงอภัยในบาป
ความผิดของข้าพระองค์ และขอทรงชี้น าหนทางแห่งความดีงาม
แก่ข้าพระองค์ในทุกแห่งหนที่ข้าพระองค์มุ่งหน้าไปด้วยเถิด” 
(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1342) 
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  ขณะปีนขึ้นนั่งบนสัตว์พาหนะที่เตรียมไว้เพื่อเริ่มออก
เดินทาง ท่านกล่าว “บิสมิลลาฮฺ” เมื่อขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้ว
ท่านจะกล่าวว่า 

ي للِ  اْْليْمدُ » ِ ري  اَّلَّ خَّ يا سي ا َلي ذي ا هي مي ُ  ُكنَّا وي إِنَّا ُمْقِرِنيي  َلي بِّنيا إِلي  وي ِلبُوني  ري يُمنْقي رواه ] « ل
   [ 2432مسلم برقم 

ความว่า “ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้างสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์
แก่เรา มิเช่นนั้นแล้วพวกเราก็คงไม่สามารถที่จะบังคับมันได้ 
และท้ายที่สุดแล้วพวกเราต่างก็ต้องกลับไปยังพระองค์อย่าง
แน่นอน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1342) 

 หลังจากนั้นท่านกล่าว “อัลหัมดุลิลาฮฺ” สามครั้ง ตาม
ด้วย “อัลลอฮุอักบัรฺ” อีกสามครั้ง แล้วจึงกล่าวว่า 

انيكي » ليْمُت  إِنِّ  ُسبْحي ْغِفرُ  الي  إِنَّه ،ُذنُوِبْ  يِلْ  فياْغِفرْ  ،نيْفِس  ظي نُوبي  يي نْتي  إاِلَّ  اَّل 
ي
 «أ

   [ 2432رواه مسلم برقم ]

ความว่า “พระองค์คือผู้ทรงบริสุทธิ์จากความบกพร่องทั้งปวง 
แท้จริงข้าพระองค์ได้อธรรมต่อตัวข้าพระองค์เอง ดังนั้น ขอ
พระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งบาปความผิดทั้งหมดด้วย
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เถิด นอกจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ใดที่จะอภัยในบาปความผิด
ทั้งหลายได้” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1342) 

 และท่านยังเคยกล่าวว่า 

لُكي  إِنَّاامهلل »
ي
يْسأ ِرنيا يِف  ن في ا سي ذي ِمني  وياتلَّْقويى، الِْبَّ  هي لِ  وي مي ا الْعي ، مي نْ  امهلل تيْرَضي وِّ  هي

لييْنيا نيا عي ري في ا، سي ذي نَّا وياْطوِ  هي ُه، عي نْتي  اللَُّهمَّ  ُبْعدي
ي
اِحُب  أ ِر، يِف  الصَّ في ةُ  السَّ اْْليِليفي  يِف  وي

ْهِل،
ي
ُعوذُ  إِنِّ  اللَُّهمَّ  اْْل

ي
ْعثياءِ  ِمنْ  بِكي  أ ِر، وي في آبيةِ  السَّ كي ليِب، وي رِ  ويُسوءِ  الُْمنْقي نْظي  يِف  الْمي

ْهلِ 
ي
   [ 2432رواه مسلم برقم ] « وياملالِ  اْْل

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงให้การเดินทางของเราใน
ครั้งนี้เต็มไปด้วยความดีงามและความย าเกรง ขอพระองค์ทรง
ให้เราได้ปฏิบัติการงานที่พระองค์ทรงพอพระทัย โอ้อัลลอฮฺ ขอ
พระองค์ทรงให้การเดินทางของเราในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 
ขอพระองค์ทรงให้ระยะทางอันยาวไกลนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่
พวกเรา โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือผู้ทรงคุ้มครอง ผู้ทรงช่วยเหลือ
ตลอดการเดินทาง และเป็นผู้ทรงดูแลครอบครัวของเรา 
โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากความ
ยากล าบากระหว่างการเดินทาง และจากความโศกเศร้าเสียใจ
เมื่อกลับจากการเดินทาง ตลอดจนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะ
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เกี่ยวกับครอบครัวหรือทรัพย์สมบัติก็ตาม” (บันทึกโดยมุสลิม 
หะดีษเลขที่ 1342) 

 เมื่อกลับจากเดินทาง ท่านก็กล่าวดุอาอ์เหล่านี้เช่นกัน 
โดยกล่าวเพิ่มว่า 

«، ، آيِبُوني ، تيائِبُوني بُِدوني بِّنيا َعي اِمُدوني  لِري مسلم و 2074رواه ابلخاري برقم ] « حي
   [ 2433برقم 

ความว่า “พวกเราเป็นผู้ที่กลับเข้าหาอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่เตาบัตกลับ
ตัว และเป็นผู้ที่เคารพภักดี และสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเรา” 
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 1703 และมุสลิม หะดีษ
เลขที่ 1344) 

 เมื่อท่านและบรรดาเศาะหาบะฮฺเดินขึ้นเนินสูง พวก
ท่านจะกล่าวตักบีรฺ “อัลลอฮุอักบัรฺ” เมื่อเดินลงต่ าระหว่างหุบ
เขา พวกท่านกล่าวตัสบีหฺ “สุบหานัลลอฮฺ” 

และเมื่อท่านเดินทางถึงหมู่บ้านใดที่ท่านประสงค์จะ
แวะพัก ท่านจะกล่าวดุอาอว์่า 
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وياِت  ريبَّ  امهلل» مي بْعِ  السَّ ا السَّ مي ، وي ْظليلْني
ي
رِْضيي  ويريبَّ  أ

ي
بْعِ  اْْل ا السَّ مي ، وي قْليلْني

ي
 ويريبَّ  أ

يياِطيِ  ا الشَّ مي ، وي ْضليلْني
ي
يياِح  ويريبَّ  أ ا الرِّ مي ، وي يْني لُكي  ذيري

ي
ْيي  أْسأ ِذهِ  خي ْرييةِ  هي ْيي  الْقي  ويخي

ا، ْهِلهي
ي
ْيي  أ ُعوذُ  ِفيْها، ما ويخي

ي
ا، ِمنْ  بِكي  ويأ ِّهي ِّ  َشي ا، ويَشي ْهِلهي

ي
ِّ  أ ا ويَشي ا مي رواه ] « ِفيهي

   [ 2072برقم  وابن حبان 334برقم  النسايئ

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งเจ็ด
และทุกสิ่งที่มันปกคลุม พระผู้พระอภิบาลแห่งชั้นดินทั้งเจ็ดและ
ทุกสิ่งที่อยู่บนชั้นแผ่นดิน พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชัยฏอนมาร
ร้ายและสิ่งที่พวกมันล่อลวงให้หลงผิด พระผู้อภิบาลแห่งสายลม
และสิ่งที่มันพัดพาไป ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีความ
ปลอดภัยขณะพ านักอยู่ในหมู่บ้านนี้ ได้พานพบกับคนที่ดี และ
ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ ณ ที่นี้ และขอพระองค์ทรงคุ้มครองข้า
พระองค์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของหมู่บ้านนี้ ตลอดจน
ความชั่วร้ายของผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้  และสิ่งต่าง ๆ ที่นี่ ” 
(บันทึกโดยอันนะสาอีย์ หะดีษเลขที่ 543 และอิบนุหิบบาน หะ
ดีษเลขที่ 2709) 

 ในระหว่างเดินทางท่านจะย่อละหมาดซึ่งเดิมมีสี่ร็อกอัต
เหลือเพียงสองร็อกอัต อุมัยยะฮฺ บิน คอลิด เคยกล่าวว่า “เรา
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พบว่าอัลกุรอานได้กล่าวถึงการละหมาดในกรณีปกติทั่วไป และ
การละหมาดในยามที่เผชิญกับความหวาดกลัว แต่เรากลับไม่
พบว่าอัลกุรอานได้กล่าวถึงการละหมาดขณะอยู่ระหว่างการ
เดินทางเลย” ท่านอิบนุอุมัร จึงกล่าวแก่เขาว่า “พึงทราบเถิด
ว่าอัลลอฮฺได้ทรงส่งท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม มาในขณะที่พวกเราไม่มีความรู้ใด ๆ เลย ทั้งนี้ สิ่งที่
พวกเราปฏิบัติก็คือสิ่งที่เราเห็นมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างทั้งสิ้น” 

 ตามแบบฉบับของท่านแล้ว ขณะเดินทางท่านจะ
ละหมาดเฉพาะฟัรฎู ทั้งนี้ ไม่มีรายงานบันทึกว่าท่านละหมาด
สุนัตก่อนหรือหลังละหมาดฟัรฎู ยกเว้นสุนัตก่อนศุบหฺ และ

ละหมาดวิตรฺ แต่ถึงกระนั้นท่านก็มิได้ห้ามละหมาดสุนัตก่อน
หรือหลังละหมาดฟัรฎู หากจะท าก็ถือว่าเป็นละหมาดสุนัตทั่ว ๆ 
ไปที่มิได้เจาะจง โดยไม่ถือว่าเป็นการละหมาดสุนัตที่ส่งเสริมให้
ปฏิบัติเป็นประจ า (เราะวาติบ) แต่อย่างใด 

และมีรายงานหะดีษระบุว่า ในวันพิชิตมักกะฮฺท่านได้
ละหมาดสุนัตจ านวนแปดร็อกอัตในช่วงสาย 
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 และตามแบบฉบับของท่านนั้น ท่านจะละหมาดสุนัต
บนสัตว์พาหนะของท่าน ไม่ว่ามันจะเดินไปทิศทางใดก็ตาม โดย
ท่านรุกูอฺด้วยการก้มศีรษะลงต่ า 

 ในกรณีที่ออกเดินทางก่อนที่จะได้เวลาซุฮรฺ ท่านจะยก
ละหมาดซุฮรฺไปละหมาดรวมในเวลาอัศรฺ แต่ถ้าได้เวลาซุฮรฺก่อน
ออกเดินทาง ท่านก็จะละหมาดซุฮรฺก่อนแล้วจึงออกเดินทาง 
และถ้าการเดินทางอยู่ในช่วงที่ต้องรีบเร่งท าเวลา ท่านก็จะยก
ละหมาดมัฆริบไปละหมาดรวมในเวลาอิชาอ์ 
  
(18) การอา่นอัลกุรอาน 

 ท่านอ่านอัลกุรอานจ านวนหนึ่งอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
โดยท่านจะอ่านช้า ๆ ออกเสียงอักขระต่าง ๆ อย่างชัดเจน และ
อ่านทีละอายะฮฺ จุดใดที่ต้องอ่านเสียงยาว (มัดด์) ท่านก็อ่าน
เสียงยาว เช่นกรณีของค าว่า  َّنْح الر  หรือ  َّميْ حِ الر  

 เมื่อเริ่มอ่านอัลกุรอาน ท่านจะกล่าวขอความคุ้มครอง
ให้พ้นจากชัยฏอน โดยกล่าวว่า 

ُعوْذُ  »
ي
انِ  ِمني  بِاللِ  أ يْطي  [2727ومسلم برقم  3073رواه ابلخاري برقم ] « الريِجيْمِ  الشَّ
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ความว่า “ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ ให้รอดพ้นจาก
ชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษ
เลขที่ 5764 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2610) 

 บางครั้งท่านกล่าวว่า 

ُعوذُ  إِنِّ  اللَُّهمَّ  »
ي
انِ  ِمني  بِكي  أ يْطي ْمِزهِ، ِمنْ  الريِجيِْم، الشي نيْفِخِه، هي نيْفِثهِ  وي رواه ] « وي

   [ 003برقم وأبو داود  232برقم  الرتمذي

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ ให้รอด
พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง ไม่ว่าจะเป็นการกระซิบ
กระซาบของมัน ความโอหังหยิ่งผยองของมัน (อันน าไปสู่การ
ปฏิเสธศรัทธา) และคุณไสยมนต์ด าของมัน” (บันทึกโดยอัตติรมิ
ซีย์ หะดีษเลขที่ 242 และอบดูาวูด หะดีษเลขที่ 775) 

 ท่านชื่นชอบการฟังผู้อื่นอ่านอัลกุรอาน ท่านเคย
ขอให้อิบนุมัสอูดอ่าน แล้วท่านก็นั่งฟังด้วยความสงบนิ่ง กระทั่ง
หลั่งน้ าตาออกมา 
 ท่านอ่านอัลกุรอานในหลายอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นขณะ
ยืน นั่ง หรือนอนเอนตัว ท่านอ่านทั้งขณะที่มีน้ าละหมาด และมี
หะดัษ ยกเว้นขณะมีญะนาบะฮฺ  
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 ท่านอ่านด้วยน้ าเสียงและท่วงท านองที่ไพเราะ บางครั้ง
ท่านก็เอื้อนเสียงยาว (ตัรญีอฺ) ด้วย ซึ่งถ้าหากเอาหะดีษอีกบท
หนึ่งที่ท่านกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลายจงท าให้อัลกุรอาน
งดงามด้วยน้ าเสียงของพวกท่าน” (บันทึกโดยอันนะสาอีย์ หะ
ดีษเลขที่ 1015 และอบูดาวูด หะดีษเลขที่ 1468) มาพิจารณา
ประกอบก็จะทราบว่า ท่านเจตนาอ่านโดยเอื้อนเสียง มิใช่เกิด
จากการสั่นไหวขณะที่อูฐขยับตัวเดินอย่างที่บางคนเข้าใจแต่
อย่างใด 

 ซึ่งการอ่านด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะนั้นมีสองกรณี คือ 

 กรณีแรก เป็นการอ่านด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะอย่างเป็น
ธรรมชาติ โดยไม่มีการฝืนหรือดัดเสียงจนเกินพอดี เช่นนี้ถือว่า
กระท าได้ แม้ว่าจะเป็นพยายามอ่านให้เสียงไพเราะน่าฟัง
มากกว่าน้ าเสียงปกติก็ตาม 

ดังที่ท่านอบูมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวแก่ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า “ถ้าฉันรู้ว่าท่านก าลังฟังฉัน
อ่าน แน่นอนว่าฉันจะอ่านให้ไพเราะยิ่งขึ้น” สิ่งนี้เป็นแนวทาง
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ของบรรดาชนยุคแรก ซึ่งตัวบทหลักฐานต่าง ๆ ที่กล่าวถึงการ
อ่านอัลกุรอานด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะก็เข้าใจได้ดังนี้ทั้งสิ้น 

 กรณีที่สอง คือกรณีที่เป็นการอ่านด้วยรูปแบบที่เป็น
ศาสตร์เฉพาะ ในลักษณะของการอ่านเลียนเสียงเพลงตาม
ระดับเสียงของโน้ตดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้น เช่นนี้เป็นสิ่งที่ชาวสลัฟ
ยุคแรกเห็นว่าไม่สมควร ซึ่งตัวบทหลักฐานที่ระบุว่าการอ่านด้วย
เสียงที่ไพเราะเป็นที่น่ารังเกียจนั้นก็หมายถึงกรณีนี้นั่นเอง 
  
(19) การเยี่ยมคนป่วย 

เมื่อมีเศาะหาบะฮฺท่านใดล้มป่วย ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มักจะไปเยี่ยม แม้กระทั่งเมื่อคราวที่เด็ก
หนุ่มชาวยิวซึ่งเคยรบัใช้ท่านไม่สบาย ท่านก็ไปเยี่ยม เมื่อลุงของ
เด็กหนุ่มคนดังกล่าวป่วยท่านก็ไปเยี่ยมเช่นกัน ทั้งที่เขาเป็น 
มุชริกผู้ตั้งภาคี พร้อมกันนั้นท่านก็ได้เชิญชวนโน้มน้าวทั้งสองให้
เข้ารับอิสลามด้วย ซึ่งในที่สุดเด็กหนุ่มชาวยิวก็เข้ารับอิสลาม 
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 ท่านจะเข้าใกล้คนป่วย แล้วนั่งลงในแนวเดียวกับศีรษะ
ของเขา และถามไถ่อาการ ท่านจะใช้มือขวาลูบตัวคนป่วย 
พร้อมกล่าวว่า 

ْذِهِب  اَلَّاِس  ريبَّ  اللَُّهمَّ  »
ي
،أابلي  أ نْتي  اْشِفهِ  سي

ي
ايِف، ويأ اءي  الي  الشَّ ، إِالَّ  ِشفي اُؤكي اء   ِشفي  ِشفي

اِدرُ  الي  ا ُيغي م  قي    [ 2222برقم ومسلم  3325برقم  ابلخاريرواه ] « سي

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งมวลมนุษย์ ขอพระองค์
ทรงให้ทุกข์ภัยความเจ็บปวดต่าง ๆ จงมลายหายไป ขอพระองค์
ทรงรักษาเขาให้หายป่วยด้วยเถิด พระองค์คือผู้ทรงท าให้หาย
ป่วย ไม่มีการรักษาใดนอกจากการรักษาของพระองค์ เป็นการ
รักษาซึ่งไม่ทิ้งความเจ็บป่วยให้หลงเหลืออยู่อีกต่อไป” (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 5418 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2191) 

 ท่านจะขอดุอาอ์ให้แก่คนป่วยจ านวนสามครั้ง ดังที่ท่าน
เคยกล่าวว่า 

ْعد   اْشِف  امهلل»  [2725برقم ومسلم  3443برقم  ابلخاريرواه ] «اسي

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงบ าบัดรักษาสะอัดให้หาย
ป่วยด้วยเถิด (สามครั้ง)” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 
5335 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1628) 
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 และเมื่อท่านเข้าหาคนป่วย ท่านจะกล่าวว่า 

سي  ال »
ْ
ُهْور   بيأ اءي  ِإنْ  طي  [4327برقم  ابلخاريرواه ] « اللُ  شي

ความว่า “ไม่เป็นไร ความเจ็บป่วยนี้จะลบล้างบาปความผิดของ
ท่าน อินชาอัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 3420) 

 บางครั้งท่านกล่าวว่า 

ة   » اري فَّ ُهْور   كي  [0747برقم  ابلخاريرواه ] « ويطي

ความว่า “ความเจ็บป่วยนั้นเป็นการลบล้างบาปความผิด และ
ท าให้ท่านบริสุทธิ์” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 7030) 

 บางครั้ งท่านเป่ารักษาผู้ที่มีบาดแผลหรือมีอาการ
เจ็บปวด โดยใช้นิ้วชี้ (จุ่มน้ าลายเล็กน้อย) แล้วแตะลงบนพื้นดิน 
ก่อนจะยกนิ้วขึ้น (แตะตรงส่วนที่เจ็บปวด) พร้อมกล่าวว่า 

رِْضنيا، تُْربيةُ  ،اللِ  ِمْسِب »
ي
ةِ بِرِ  أ ُ  بيْعِضنيا، يْقي ِقيْمُ  في شْ ي بِّنيا بِإِْذنِ  نيا،سي  ابلخاريرواه ] « ري

 [2223برقم ومسلم  3324برقم 

ความว่า “ฉันขอรักษาด้วยพระนามของอัลลอฮฺ นี่คือดินของเรา 
ผสมกับน้ าลายของบางคนจากพวกเรา เพื่อให้คนป่วยของเราหาย
จากอาการป่วย ด้วยพระประสงค์ของพระผู้อภิบาลของเรา ” 
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(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 5413 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 
2194) 

ทั้งนี้ ท่านไม่เคยเจาะจงวันหรือเวลาเฉพาะส าหรับการ
เยี่ยมคนป่วย แต่ท่านอนุญาตให้เยี่ยมได้ทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน 

บางครั้งท่านวางมือของท่านลงบนหน้าผากของคนป่วย 
แล้วลูบอกและท้องของเขาพร้อมกล่าวว่า 

 [2725ومسلم برقم  3443برقم  ابلخاريرواه ] «اْشِفهِ  امهلل»

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดให้เขาหายป่วยด้วยเถิด” 
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 5335 และมุสลิม หะดีษ
เลขที่ 1628) 

 บางครั้งท่านก็ลูบหน้าคนป่วยด้วย 

 เมื่อเห็นว่าผู้ป่วยใกล้จะสิ้นลมหายใจ ท่านจะกล่าวว่า 

إِنَّا للِ  إنَّا » ْهِ  وي  [225رواه مسلم برقم ] « رياِجُعْوني  إَِلي

ความว่า “แท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และเราย่อม
ต้องกลับไปหาพระองค์” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 918) 
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(20) การจัดการศพ 

 แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใน
การจัดการศพนั้น ถือเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุด และต่าง
จากแนวทางของประชาชาติอื่น ๆ โดยท่านเน้นหนักในเรื่องของ
การปฏิบัติดีต่อผู้ตายและญาติพี่น้องของเขา และตอกย้ าให้เห็น
ว่ามนุษย์นั้นมีสถานะเป็นเพียงบ่าวของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จัดการกับศพซึ่ง
กลับไปสู่อัลลอฮฺ ตะอาลา อย่างดีที่สุด ท่านและบรรดาเศาะ
หาบะฮฺจะยืนเรียงเป็นแถว เพื่อสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ และขอ
อภัยโทษให้แก่ผู้ตาย หลังจากนั้นท่านก็จะเดินตามไปยังสุสาน
กระทั่งศพดังกล่าวถูกวางลงในหลุมฝังที่เตรียมไว้ จากนั้นท่าน
และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็จะยืนขอดุอาอ์ให้ผู้ตายได้รับความ
ปลอดภัยจากการลงโทษในหลุมศพ นอกจากนี้ท่านยังไปเยี่ยม
สุสาน ให้สลาม และขอดุอาอ์ให้แก่ผู้ตายอยู่เป็นประจ า 

แนวทางของท่านในการจัดการศพนั้น เริ่มตั้งแต่การ
เตือนสติผู้ที่ก าลังเจ็บป่วย ให้ร าลึกถึงชีวิตในโลกอาคิเราะฮฺ 
พร้อมทั้งก าชับใช้ให้จัดท าพินัยกรรมสั่งเสีย และเตาบัตกลับตัว 
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ท่านยังใช้ให้ผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยใกล้ตายสอนให้เขากล่าวชะฮาดะฮฺ
ปฏิญาณว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควร
คู่แก่การเคารพสักการะ นอกจากอัลลอฮฺ) เป็นค ากล่าวสุดท้าย
ก่อนสิ้นลมหายใจ 

ท่านห้ามมิให้เลียนแบบแนวทางของประชาชาติที่ไม่
ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพหลังตาย ไม่ว่าจะเป็นการตบตีใบหน้า 
ร้องไห้ฟูมฟายเสียงดัง และพฤติกรรมอื่น ๆ ของพวกเขาที่แสดง
ถึงความเสียใจกับการตายจนเลยเถิด 

ทั้งนี้ ท่านส่งเสริมให้วางตัวด้วยอาการสงบเมื่อมีการ
ตายเกิดขึ้น แต่ท่านก็อนุญาตให้มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ 
หรือแม้แต่ร้องไห้โดยที่ปราศจากเสียงดังฟูมฟายได้ ซึ่งตัวท่าน
เองก็เคยท าเช่นนั้น โดยท่านเคยกล่าวว่า 

عُ  » ، تيْدمي ْيُ نُ  العي ْزي َيي لُْب، وي ابلخاري برقم رواه ] « الريبَّ  يُْرِض  ما الَّ إِ  نيُقوُل  وال القي
 [2423مسلم برقم و 2232

ความว่า “น้ าตารินไหลเจิ่งนอง หัวใจโศกเศร้าเจ็บปวด แต่เราก็
จะไม่เอื้อนเอ่ยกล่าวค าพูดใด นอกจากสิ่งที่ท าให้พระผู้อภิบาล
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ทรงพอใจเท่านั้น” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 1241 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 2315) 

 ท่านยังก าชับให้ประชาชาติของท่านกล่าวสรรเสริญ
สดุดีอัลลอฮฺ กล่าวอิสติรญาอฺ (อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิ 
รอญิอูน) และพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงก าหนด 

ตามแบบฉบับของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮะ
วะสัลลัม นั้น ท่านจะใช้ให้รีบเร่งจัดการศพให้เรียบร้อยโดยไม่รอ
ช้า ด้วยการช าระล้างท าความสะอาดร่างกายให้ทั่ว และใช้
เครื่องหอม แล้วจึงห่อศพด้วยผ้าสีขาว จากนั้นศพจึงถูกน ามา
วาง แล้วท่านก็ละหมาดญะนาซะฮฺให้ 

ทั้งนี้ ในวาระสุดท้ายก่อนที่คนคนหนึ่งจะเสียชีวิต ท่าน
มักจะได้รับเชิญให้อยู่ร่วมด้วย ซึ่งท่านก็จะอยู่กับเขาจนกระทั่ง
เขาสิ้นลมหายใจ จากนั้นท่านก็อยู่ร่วมขั้นตอนการจัดการศพ 
และน าละหมาดญะนาซะฮฺให้ แล้วจึงตามไปส่งถึงหลุมฝังศพ 
แต่ภายหลังเศาะหาบะฮฺเห็นว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจสร้างความ
ล าบากให้แก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มากเกินไป 
ดังนั้น เมื่อมีคนตายพวกท่านจึงจัดการศพให้เรียบร้อย ก่อนที่จะ
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น าไปให้ท่านละหมาดญะนาซะฮฺภายนอกมัสยิด แต่ในบางครั้ง
ท่านก็ละหมาดให้ภายในมัสยิด ดังที่ท่านละหมาดให้แก่ สะฮัล 
บิน บัยฎออ์ และน้องชายของเขา 

สิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านเช่นกันคือ การคลุมหน้าและ
ร่างกายผู้ตาย และปิดตาทั้งสองข้าง บางครั้งท่านก็จูบผู้ตาย
ด้วย ดังที่ท่านจูบ อุษมาน บิน มัซอูน พลางหลั่งน้ าตาร้องไห้ 

ท่านใช้ให้อาบช าระล้างร่างกายผู้ตายจ านวนสามหรือ
ห้าครั้ง ตามแต่ผู้ท าการอาบจะเห็นว่าเหมาะสม โดยท่านสั่งให้
ใช้การบูรประกอบการล้างในครั้งสุดท้าย 

ส่วนผู้ที่ตายชะฮีดในสมรภูมิรบนั้น ท่านจะไม่อาบน้ าให้ 
โดยท่านจะถอดเครื่องหนังและชุดเกราะออก แล้วฝังพวกเขา
พร้อมกับเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ และท่านจะไม่ละหมาดญะนา
ซะฮฺให้แก่พวกเขา 

ส่วนผู้ที่ตายขณะครองอิหฺรอม (ระหว่างท าหัจญ์หรืออุม
เราะฮฺ) นั้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใช้ให้อาบน้ า
ศพโดยช าระล้างด้วยน้ าและใบพุทรา แล้วจึงท าการห่อด้วยผ้า 
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อิหฺรอมทั้งสองผืนที่เขาสวมใส่ โดยในกรณีนี้ท่านห้ามมิให้พรม
น้ าหอม หรือปิดคลุมศีรษะผู้ตาย 

ท่านก าชับผู้ที่ท าหน้าที่จัดการศพให้จัดแจงห่อศพด้วย
ความประณีตโดยใช้ผ้าสีขาว แต่ทั้งนี้ ท่านก็ห้ามมิให้ห่อศพด้วย
ผ้าที่มีราคาแพงหรือหรูหราจนเกินไป ในกรณีที่ผ้าห่อศพสั้นเกิน
กว่าที่จะปิดคลุมร่างกายทุกส่วนได้ ท่านก็จะคลุมปิดส่วนศีรษะ 
แล้ววางหญ้าปิดคลุมส่วนเท้า 

 

(21) การละหมาดญะนาซะฮ ฺ

เมื่อศพหนึ่งศพใดถูกยกมา ท่านจะสอบถามก่อนว่า
ผู้ตายมีหนี้สินติดค้างอยู่หรือไม่? ถ้าไม่มี ท่านก็จะละหมาดให้
ทันที แต่ถ้าปรากฏว่ามีหนี้สินอยู่ ท่านจะไม่ละหมาดให้ แต่จะ
ใช้ให้เศาะหาบะฮฺละหมาดให้แทน ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ท่าน
ละหมาดญะนาซะฮฺให้นั้น ถือเป็นชะฟาอะฮฺ (ความช่วยเหลือ) 
ซึ่งแน่นอนว่าชะฟาอะฮฺของท่านนั้นย่อมได้รับการตอบรับ 
ในขณะที่หนี้สินนั้นจะยังคงติดตัวผู้ตาย โดยเขาจะไม่ได้เข้า
สวรรค์จนกว่าหนี้ดังกล่าวจะได้รับการชดใช้สะสาง 
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แต่ภายหลังจากที่อัลลอฮฺได้ทรงให้รัฐอิสลามภายใต้
การปกครองของท่ านมีความเข็มแข็ งมากขึ้น  ท่ านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ละหมาดให้แก่ผู้ที่ยังคงมีหนี้สิน
ติดค้างด้วย โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินเหล่านั้นแทน แล้ว
เก็บทรัพย์สินเงินทองของผู้ตายไว้ให้ทายาทของเขา  

เมื่อเริ่มละหมาดญะนาซะฮฺ ท่านนบีกล่าวตักบีรฺ แล้ว
กล่าวสดุดีสรรเสริญอัลลอฮฺ  ครั้งหนึ่ง ท่าน อิบนุ  อับบาส 
ละหมาดญะนาซะฮฺโดยที่ท่านอ่านฟาติหะฮฺเสียงดังหลังจาก 
ตักบีรฺครั้งแรก ซึ่งท่านอธิบายว่าที่ท าเช่นนั้น “ก็เพื่อให้ผู้คน
ทราบว่าการอ่านฟาติหะฮฺนั้นเป็นสุนนะฮฺ” 

 อาจารย์ของเรา (อิบนุตัยมิยะฮฺ) กล่าวว่า “การอ่าน 
ฟาติหะฮฺนั้นไม่วาญิบ แต่เป็นสุนนะฮฺ” 

 อบูอุมามะฮฺ บิน สะฮัล ได้รายงานจากเศาะหาบะฮฺ
กลุ่มหนึ่งว่า ส่งเสริมให้กล่าวเศาะละวาตแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในละหมาดญะนาซะฮฺ 

 และมีรายงานว่า อบูฮุร็อยเราะฮฺ ได้ถาม อุบาดะฮฺ บิน 
อัศศอมิต เกี่ยวกับการละหมาดญะนาซะฮฺ แล้วท่านตอบว่า ขอ
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สาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะบอกให้ท่านทราบ ท่านจงเริ่มด้วยการ
ตักบีรฺ จากนั้นให้กล่าวเศาะละวาตแก่ทานนบีแล้วกล่าวว่า 

كي  إِنَّ  امهلل» بْدي ن ان  فاُلي  عي ، يُْْشِكُ  ال َكي نْتي  بِكي
ي
ْعليمُ  ويأ

ي
 يف فيزِدْ  حُمِْسنا   َكني  إِنْ  بِِه، أ

انِِه، إِنْ  إِْحسي اويزْ  ُمِسيْئ ا َكني  وي تيجي نُْه، في ْجريهُ  ُُتِْرْمنيا ال امهلل عي
ي
ال أ هُ  تُِضلَّنيا وي  «  بيْعدي

 [344رواه مالك ]

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ บ่าวของพระองค์ (เอ่ยชื่อผู้ตาย) ไม่เคย
กระท าชิริก (ตั้งภาคี) ต่อพระองค์ ซึ่งพระองค์ก็ทรงรู้ดีที่สุด
เกี่ยวกับตัวเขา ถ้าหากเขาเป็นผู้ที่กระท าความดี ก็ขอพระองค์
ทรงเพิ่มพูนความดีงามให้แก่เขา แต่ถ้าหากเขาเป็นผู้ที่ไม่ดี ก็ขอ
พระองค์ทรงอภัยให้แก่เขา โอ้อัลลอฮฺ ขอโปรดอย่าให้ผลบุญ (ที่
เราละหมาดญะนาซะฮฺและขอดุอาอ์ให้แก่เขา) ต้องสูญเปล่า 
และขอพระองค์ทรงอย่าให้เราต้องหลงผิดหลังจากที่เขาได้ตาย
ไปแล้ว” (บันทึกโดยมาลิก หะดีษเลขที่ 533) 

 ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของการละหมาดญะนาซะฮฺนั้น 
คือการขอดุอาอ์ให้แก่ผู้ตาย ดังนั้น จึงพบว่ามีบันทึกรายงาน
หลายสายระบุถึงตัวบทดุอาอ์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม อ่าน ต่างจากกรณีของการอ่านฟาติหะฮฺ หรือการ
กล่าวเศาะละวาต ส่วนหนึ่งจากดุอาอ์ที่ท่านอ่านก็เช่น 

، يف فاُلن   اْبني  فاُلني  إِنَّ  امهلل» ِتكي بْلِ  ِذمَّ ، ويحي ، فِتْنيةي  فيِقهِ  ِجويارِكي ْبِ
ابي  القي ذي  ويعي

نْتي  اَلَّاِر،
ي
ْهُل  ويأ

ي
فياِء، أ ُ، فياْغِفرْ  وياْليّق، الوي ْهُ  َلي نْتي  إِنَّكي  ويارْحي

ي
ُفوْ  أ  رواه] «ِحيْمُ الرَّ  رُ الغي

 [4272 برقم أبو داود

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงคนนั้น บุตรของคนนั้น (ระบุชื่อ) ได้
กลับคืนสู่พระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงให้เขารอดพ้นจากการ
ลงโทษในหลุมฝังศพและในนรกด้วยเถิด พระองค์คือผู้ทรงรักษา
สัญญา และเปี่ยมด้วยสัจธรรม ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่เขา 
และขอพระองค์ทรงเมตตาเขา แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงให้อภัย
และเมตตายิ่ง” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หะดีษเลขที่ 3202) 

และมีรายงานว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เคยกล่าวดุอาอ์บทต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน 

نْتي  امهلل»
ي
ا، أ ب هي نْتي  ري

ي
ا، ويأ ليْقتيهي نْتي  خي

ي
ا، ويأ ْقتيهي نْتي  ريزي

ي
ا ويأ ْيتيهي دي نْتي  لإِلِْسالِم، هي

ي
 ويأ

بيْضتي  ا، قي هي ا تيْعليمُ  ُروْحي هي ا، ِِسَّ اءي  ِجئْنيا ويعيالنِييتيهي عي ا فياْغِفرْ  ُشفي يهي رواه أحد برقم ] «ل
5333] 
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ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือพระผู้อภิบาลของชีวิตนี้ พระองค์
ทรงสร้างเขาขึ้นมา ทรงประทานปัจจัยยังชีพ และทรงน าทางเขาสู่
อิสลาม บัดนี้  พระองค์ทรงปลิดวิญญาณของเขาไปแล้ว ซึ่ง
พระองค์ย่อมรู้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เขากระท า ไม่ว่าจะลับหลังหรือในที่
แจ้ง ที่เรามาในวันนี้ก็ในฐานะผู้ขอความช่วยเหลือให้กับเขา ขอ
พระองค์ทรงอภัยให้แก่เขาด้วยเถิด” (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษ
เลขที่ 8545) 

 ทั้งนี้ ท่านก าชับให้ขอดุอาอ์แก่ผู้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 ท่านกล่าวตักบีรฺจ านวนสี่ครั้ง แต่ก็มีบางรายงานระบุว่า
ท่านตักบีรฺห้าครั้ง ในส่วนของเศาะหาบะฮฺนั้น บางท่านตักบีรฺสี่
ครั้ง บางท่านตักบีรฺห้าครั้ง และบางท่านตักบีรหฺกครั้ง 

อัลเกาะมะฮฺ เล่าว่า ฉันเคยกล่าวแก่ อับดุลลอฮฺ บิน  
มัสอูด ว่า “สหายของมุอาซบางคนเดินทางมาจากเมืองชาม 
แล้วฉันพบว่าพวกเขากล่าวตักบีรฺในละหมาดญะนาซะฮฺห้าครั้ง” 
ท่านอับดุลลอฮฺจึงกล่าวว่า “การตักบีรฺในละหมาดญะนาซะฮฺนั้น
ไม่มีก าหนดจ านวนครั้งที่แน่นอน แต่ท่านจงตักบีรฺพร้อม ๆ กับ
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อิหม่าม เมื่ออิหม่ามให้สลามเสร็จสิ้นจากการละหมาด ก็จงให้
สลามตาม” 

มีคนถามอิมามอะหฺมัดว่า “ท่านเคยพบรายงานใดไหม 
ที่ระบุว่ามีเศาะหาบะฮฺท่านใดเคยให้สลามสองครั้ง ในละหมาด
ญะนาซะฮฺ?” ท่านตอบว่า “ไม่เคย แต่ที่พบคือมีรายงานจาก
เศาะหาบะฮฺหกท่าน ระบุว่าพวกท่านให้สลามสั้น ๆ ทางขวา
เพียงครั้งเดียว” 

ในบรรดาเศาะหาบะฮฺที่อิมามอะหฺมัดกล่าวถึงนั้น มี 
อิบนุ อุมัร,ฺ อิบนุ อับบาส และอบ ูฮุร็อยเราะฮฺ รวมอยู่ด้วย 

ส่วนการยกมือขณะกล่าวตักบีรฺนั้น อิมามชาฟิอีย์มี
ทัศนะให้ยก โดยอ้างอิงรายงานที่ปรากฏในอะษัรฺ และการกิยาส 
(เทียบ) กับสุนนะฮฺในการละหมาดทั่วไป อะษัรฺที่ว่านี้ หมายถึง
รายงานที่บันทึกจากอิบนุอุมัรฺ และอนัส ซึ่งระบุว่าทั้งสองท่านได้
ยกมือขึ้นทุกครั้งขณะกล่าวตักบีรฺในละหมาดญะนาซะฮฺ 

 ในกรณีที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่ทัน
ละหมาดญะนาซะฮฺพร้อมคนอื่น ท่านจะไปละหมาดให้ที่หลุม
ศพ ครั้งหนึ่งท่านละหมาดที่หลุมศพหลังจากผู้ตายเสียชีวิตไป
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แล้วหนึ่งคืน บางรายก็เสียชีวิตไปแล้วสามคืน และก็มีกรณีที่
ท่านละหมาดที่หลุมศพหลังจากผ่านไปแล้วหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ท่าน
ไม่ได้ก าหนดช่วงเวลาของการละหมาดที่หลุมศพแต่อย่างใด 

ในประเด็นนี้อิมามมาลิกมีทัศนะว่าไม่อนุญาตให้
ละหมาดที่หลุมศพเช่นนั้น ยกเว้นผู้ปกครองของผู้ตายซึ่งไม่ได้
อยู่ร่วมในขณะที่มีการละหมาดญะนาซะฮฺ 

 กรณีที่ผู้ตายเป็นผู้ชาย ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จะยืนละหมาดบริเวณจุดที่ตรงกับศีรษะของผู้ตาย 
หากเป็นผู้หญิง ท่านจะยืนประมาณช่วงล าตัว 

ทั้งนี้ ท่านละหมาดญะนาซะฮฺให้เด็กด้วยเช่นกัน แต่จะ
ไม่ละหมาดให้ผู้ที่ฆ่าตัวตาย หรือผู้ที่ยักยอกทรัพย์สินส่วนกลาง
ที่ได้จากศึกสงครามไปเป็นของตน 

ส่วนผู้ที่ตายด้วยโทษประหารชีวิตในความผิดฐาน
กระท าซินานั้น มีรายงานที่แตกต่างกันว่าท่านละหมาดให้
หรือไม่? โดยในกรณีของสตรีคนหนึ่งจากเผ่า “ญุฮัยนะฮฺ” ซึ่ง
ท่านลงโทษนางด้วยการขว้างด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตนั้น มี
รายงานถูกต้องยืนยันว่าท่านละหมาดให้นาง แต่ในกรณีของ
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ชายที่ชื่อ “มาอิซ” นั้นมีรายงานที่แตกต่างกันว่าท่านละหมาด
ญะนาซะฮฺให้เขาหรือไม่ 

ทั้งนี้ อาจอธิบายได้ว่าในความเป็นจริงแล้วรายงาน
เหล่านั้นไม่ได้ขัดแย้งกัน กล่าวคือ รายงานที่ระบุว่าท่านไม่ได้
ละหมาดให้นั้น หมายถึงท่านไม่ได้ขอดุอาอ์ให้ เพราะค าว่า 
“อัศเศาะลาฮฺ” ( صالةال ) นอกจากจะหมายถึงการละหมาดแล้ว 
ยังหมายถึงการขอดุอาอ์อีกด้วย 

ซึ่งตามความเข้าใจนี้ สรุปได้ว่าท่านละหมาดญะนา
ซะฮฺให้มาอิซ แต่ท่านละเว้นการขอดุอาอ์ให้แก่เขาขณะยืน
ละหมาด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของบาปความผิด
ดังกล่าว และเตือนสติผู้อื่นไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างนั่นเอง หรือ
ถ้าจะมองว่ารายงานเหล่านั้นขัดแย้งกัน เราก็สามารถยึดหะดีษ
อีกบทหนึ่งที่ระบุชัดว่าท่านละหมาดให้แก่ผู้ที่ตายด้วยโทษ
ประหารชีวิตเนื่องจากกระท าซินาเป็นหลักฐานแทนได้ 

 เมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดญะนาซะฮฺแล้ว ท่านจะ
เดินน าหน้าศพไปยังสุสาน โดยท่านแนะน าให้ผู้ที่ขี่พาหนะอยู่ใน
ต าแหน่งข้างหลังศพ และให้ผู้ที่เดินเท้าอยู่ใกล้ ๆ กับศพ ไม่ว่า
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จะเป็นข้างหลัง ข้างหน้า ข้างซ้าย หรือข้างชวา ทั้งนี้ ท่านใช้ให้
รีบเร่งหามศพไปยังสุสานกระทั่งว่าผู้คนแทบจะกึ่งเดินกึ่งวิ่ง 

เวลาท่านติดตามศพไปยังสุสานท่านมักจะเดินเท้าไป 
โดยท่านกล่าวว่า 

ي  »   مْ ل
ي
  نْ كُ أ

ي
 [4200رواه أبو داود برقم ] « ني وْ شُ مْ يي  ةُ كي الئِ المي وي  بي كي رْ ِْل

ความว่า “ฉันไม่อยากขี่พาหนะ ในขณะที่บรรดามลาอิกะฮฺต่าง
เดินเท้ากัน” (บันทึกโดยอบูดาวูด หะดีษเลขที่ 3177) 

แต่ขากลับจากสุสานท่านก็อาจจะขี่พาหนะบ้างเป็น
บางครั้ง 

 ท่านจะไม่นั่งจนกว่าศพจะถูกวางลง โดยท่านกล่าวว่า 

ْ في  ةي ازي ني الي  مُ تُ عْ بِ ا تي ذي إِ  »  [2734رواه الرتمذي برقم ] « عي ضي وْ  تُ ّت وا حي سُ لِ ال تي

ความว่า “หากพวกท่านติดตามญะนาซะฮฺ (ไปยังสุสาน) ก็
อย่าได้นั่งจนกว่าศพจะถูกวางลงในหลุม” (บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ 
หะดีษเลขที่ 1043) 

 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้ละหมาด 
ฆออิบ (กรณีที่ผู้ละหมาดอยู่คนละที่กับผู้ตาย) ให้ทุกคนที่
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เสียชีวิต โดยมีรายงานที่ถูกต้องระบุว่าท่านเคยละหมาดฆออิบ
ให้อันนะญาชีย์ (กษัตริย์อบิสิเนียที่เข้ารับอิสลามก่อนเสียชีวิต) 

ซึ่งการละหมาดฆออิบนั้นเป็นสุนนะฮฺ แต่การงดเว้นไม่
กระท าก็ถือเป็นสุนนะฮฺเช่นกัน โดยอาจสรุปได้ว่า ถ้าเป็นกรณีที่
ผู้ตายเสียชีวิต ณ สถานที่ซึ่งไม่มีผู้ใดละหมาดญะนาซะฮฺให้ 
เช่นนี้ก็ควรละหมาดฆออิบให้ ดังกรณีของอันนะญาชีย์ซึ่ง
เสียชีวิตท่ามกลางบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา 

 และมีรายงานที่ถูกต้องระบุว่า  ท่านสั่งใช้ให้ยืนขึ้น
ขณะที่ศพถูกยกผ่านต่อหน้า แต่ก็มีรายงานที่ถูกต้องอีกเช่นกัน
ระบุว่าท่านนั่งอยู่กับที่ ไม่ได้ยืนขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งก็มีการ
วิเคราะห์กันว่า ค าสั่งใช้ให้ยืนขึ้นนั้นถูกยกเลิกไปแล้ว บ้างก็
เข้าใจว่าการกระท าทั้งสองแบบล้วนเป็นที่อนุญาต โดยการที่
ท่านยืนขึ้นนั้นก็เพื่อที่จะบอกว่าการยืนให้เกียรติศพเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมให้กระท า ส่วนกรณีที่ท่านไม่ได้ยืนขึ้นนั้น ก็เพื่อที่จะบอก
ว่าการนั่งขณะที่ศพผ่านต่อหน้าเป็นสิ่งที่กระท าได้ ซึ่งการ
อธิบายเช่นนี้น่าจะเหมาะสมกว่า 
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(22) การฝงัศพ 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะไม่ฝังคนตาย
ในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ก าลังขึ้น ช่วงที่ดวงอาทิตย์ก าลังลับ
ขอบฟ้า และช่วงเวลาเที่ยงวัน 

 ซึ่งตามแบบฉบับของท่านนั้น ให้ขุดหลุมฝังศพลึกแบบ
ละหัด (คือการขุดหลุมลึกลงไปในแนวดิ่ง แล้วขุดเข้าไปเป็นช่อง
ด้านข้างทางทิศกิบลัตเพื่อวางมัยยิตในช่องดังกล่าวในลักษณะ
ที่หันหน้าเข้าหากิบลัต) โดยขุดส่วนของศีรษะและเท้าให้กว้าง
เป็นพิเศษ 

และมีรายงานว่าขณะวางมัยยิตลงในหลุมท่านกล่าวว่า 

 [4223وأبو داود برقم  2737 رواه الرتمذي برقم ] «اللِ  ريُسولِ  ِملَّةِ  ويىلع اللِ  بِسمِ  »

ความว่า “(เราท าสิ่งนี้) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และตามแบบ
ฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ หะดีษเลขที่ 
1046 และอบดูาวูด หะดีษเลขที่ 3214) 

 รายงานหะดีษอีกส านวนหนึ่งระบุว่าท่านกล่าว 

ِبيْلِ  وييف الِل، بِسمِ  »  [4224رواه الرتمذي برقم ] « اللِ  ريُسولِ  ِملَّةِ  ويىلع الِل، سي
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ความว่า “(เราท าสิ่งนี้) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ในหนทาง
ของอัลลอฮฺ และตามแบบฉบับของเราะสูลุลลอฮฺ ” (บันทึก
โดยอบูดาวูด หะดีษเลขที่ 3213) 

 มีรายงานว่าขณะฝังศพ ท่านโปรยดินทางด้านศีรษะ
ของผู้ตายจ านวนสามครั้ง เมื่อฝังเสร็จ ท่านและเศาะหาบะฮฺจะ
ยืนบนหลุมศพเพื่อขอดุอาอ์ตัษบีตให้ผู้ตาย ซึ่งท่านก็ก าชับให้
เศาะหาบะฮฺขอดุอาอ์ด้วย  

และไม่ปรากฏว่าท่านเคยนั่งอ่านอัลกุรอานบนหลุมศพ 
หรือกล่าวตัลกีนสอนผู้ตายแต่อย่างใด 

ส่วนการท าหลุมศพให้สูงเด่น การก่อสิ่งปลูกสร้างหรือ
ท าโดมหลังคาเหนือหลุมศพนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีในแบบฉบับ
ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งสิ้น มีรายงานว่า
ท่านอะลี บิน อบีฎอลิบ ได้เคยส่งคนไปตรวจตรา โดยสั่งว่าถ้า
พบรูปปั้นรูปเคารพอยู่ที่ใดก็ให้ดัดแปลงแก้ไขจนเปลี่ยนสภาพ 
และหากพบว่ามีหลุมศพใดท าสูงขึ้น ก็ต้องปรับให้ราบเสีย  

 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ห้ามมิให้ก่ออิฐ
ฉาบปูนก่อสิ่งปลูกสร้างเหนือหลุมศพ ทั้งยังห้ามมิให้ขีดเขียนสิ่ง
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ใดบนหลุมศพ โดยในสมัยนั้นหากประสงค์จะจดจ าหลุมศพใดก็
เพียงวางก้อนหินเป็นสัญลักษณ์เท่านั้น นอกจากนี้ท่านยังห้ามมิ
ให้สร้างมัสยิดบนพื้นที่สุสาน หรือจุดไฟตะเกียงส่องสว่าง
ประดับประดาสุสาน โดยท่านได้สาปแช่งผู้ที่กระท าการดังกล่าว  
และท่านห้ามมิให้ละหมาดหันเข้าหาสุสาน และห้ามมิให้ยึด
หลุมศพของท่านเป็นสถานที่รื่นเริงเฉลิมฉลอง 

 ตามแบบฉบับของท่านนบีนั้น ห้ามมิให้กระท าการใด ๆ 
ที่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อหลุมศพ ไม่ว่าจะเป็นการเดินย่ า นั่ง 
หรือเอนพิงหลุมศพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้ความส าคัญ
กับหลุมศพถึงขั้นใช้เป็นสถานที่ละหมาด จัดงานรื่นเริงเฉลิม
ฉลอง หรือเคารพกราบไหว้ 
 

 

 

 

(23) การเยี่ยมสุสาน 
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ท่านมักจะไปเยี่ยมสุสานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพื่อ
ขอดุอาอ์ และขออภัยโทษให้แก่พวกเขา โดยท่านใช้ให้ผู้ที่ไป
เยี่ยมสุสานกล่าวว่า 

المُ  » لييُْكم السَّ هلي  عي
ي
ييارِ  أ ْ  املؤِمِنيي  ِمني  ادلِّ ،مُ وال إِنَّا سِلِميي اءي  إِنْ  وي  بُِكم اللُ  شي

، ُل  الِحُقوني
ي
يْسأ ا اللي  ن ليُكمُ  َلي اِفييةي  وي  [203رواه مسلم برقم  ] « العي

ความว่า “ขอความสันติจงประสบแด่พวกท่าน โอ้บรรดาผู้
ศรัทธาและมุสลิมอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้  ส่วนพวกเรานั้น อิน
ชาอัลลอฮฺ ก็จะตามพวกท่านไป ขออัลลอฮฺทรงให้เราและพวก
ท่านปลอดภัยด้วยเถิด” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 975) 

 ทั้งนี้ ขณะเยี่ยมสุสานนั้นท่านกล่าวและท าเช่นเดียวกับ
ในกรณีของละหมาดญะนาซะฮฺ แต่บรรดาผู้ตั้งภาคีกลับหันไป
วิงวอนขอให้ผู้ตายดลบันดาลให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ หรือขอ
ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ล้วนตรงกันข้ามกับสิ่งที่
เป็นแบบฉบับของท่านนบีอย่างสิ้นเชิง เพราะแบบฉบับของท่าน
นั้นคือการยืนยันเน้นหนักในหลักเตาฮีด (เคารพสักการะอัลลอฮฺ
เพียงพระองค์เดียว) และการท าดีต่อผู้ตาย 
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 ท่านส่งเสริมให้แสดงความเสียใจแก่ญาติพี่น้องของ
ผู้ตาย ส่วนการรวมตัวกันอ่านอัลกุรอานอุทิศผลบุญให้ผู้ตายนั้น 
ไม่ปรากฏว่ามีในแบบฉบับของท่านแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นที่
หลุมศพหรือที่ใดก็ตาม 

 และตามแบบฉบับของท่านนั้น ญาติพี่น้องผู้ตายไม่ใช่ผู้
ที่ต้องล าบากจัดเตรียมอาหารเลี้ยงผู้อื่น แต่ท่านใช้ให้ผู้อื่นน า
อาหารมาให้แกพ่วกเขา 

 ท่านไม่อนุญาตให้ป่าวประกาศข่าวการตายด้วยความ
โศกเศร้าเสียใจฟูมฟายจนเกินเลย หรือในลักษณะที่เป็นการไม่
ยอมรับในก าหนดของอัลลอฮฺ โดยท่านกล่าวว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมของพวกญาฮิลิยะฮฺ 
 
(24) การละหมาดในสถานการณ์ที่มีความหวาดกลัว 

 ในกรณีที่มีความหวาดกลัวและอยู่ระหว่างการเดินทาง
นั้น  อัลลอฮฺได้ทรงอนุญาตให้ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ละหมาดโดยย่อจ านวนร็อกอัตและสิ่ งที่ เป็น
องค์ประกอบหลัก (รุก่น) ของการละหมาดได้ 
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แต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการเดินทางโดยที่ไม่ได้มี
ความหวาดกลัวใด ๆ จะอนุญาตให้ย่อเฉพาะจ านวนร็อกอัต 

ส่วนในกรณีที่มีความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวโดยที่
ไม่ได้อยู่ระหว่างการเดินทาง  ก็ให้ย่อเฉพาะองค์ประกอบหลัก
ของการละหมาด 

ทั้งนี้  จะเห็นว่าอายะฮฺอัลกุรอานที่บัญญัติให้ละหมาด
ย่อนั้น  ได้ระบุ เงื่อนไขส าคัญคือ   การเดินทาง  และความ
หวาดกลัว 

 ทั้ งนี้   แบบฉบับของท่านนบี   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ส าหรับการละหมาดในสถานการณ์ที่มีความ
หวาดกลัวนั้น  ถ้าเป็นกรณีที่ทัพศัตรูอยู่ด้านหน้าระหว่างท่าน

กับทิศกิบลัต  ท่านจะจัดแถวฝ่ายมุสลิมที่ยืนข้างหลังท่านเป็น
สองแถว  เมื่อท่านเริ่มตักบีรฺ   มะอ์มูมทั้งหมดก็ตักบีรฺตาม 
หลังจากนั้นทั้งหมดก็ก้มรุกูอฺและเงยขึ้นตรงพร้อม  ๆ  กัน  จากนั้น
กลุ่มที่อยู่แถวแรกก็ลงสุญูดพร้อมกับท่าน  ในขณะที่อีกแถวหนึ่ง
ยังคงยืนอยู่เพื่อเฝ้าระวังข้าศึกศัตรู เมื่อแถวแรกลุกขึ้นจากการ
สุญูดและละหมาดต่อในร็อกอัตที่สอง  กลุ่มที่อยู่แถวที่สองก็ลด
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ตัวลงสุญูดสองครั้ง  เมื่อพวกเขาลุกขึ้นจากการสุญูดก็ก้าวขึ้นไป
ข้างหน้าเพื่อยืนในแถวแรก  สลับกับกลุ่มที่เคยอยู่แถวแรกซึ่ง
ถอยหลังไปอยู่แถวที่สองแทน  ทั้งนี้  เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มได้รับผล
บุญความประเสริฐของการละหมาดในแถวแรกอย่างเท่าเทียม
กัน  และเพื่อให้กลุ่มที่อยู่แถวหลังในช่วงแรกได้สุญูดพร้อมกับ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในร็อกอัตที่สอง ซึ่งวิธีการ
เช่นนี้ถือเป็นการยุติธรรมต่อทั้งสองกลุ่ม เมื่อท่านนบีก้มรุกูอฺ  ทั้ง
สองกลุ่มก็ท าอย่างที่ได้ท าไปในร็อกอัตแรก  และเมื่อท่านนั่ง 
ตะชะฮุด  ผู้ที่อยู่แถวหลังก็ลงสุญูดสองครั้งแล้วนั่งตะชะฮุดตาม
ท่าน  จากนั้นทั้งหมดก็ให้สลามพร้อม  ๆ  กันภายหลังจากที่ท่าน
ให้สลาม  

 ส่วนในกรณีที่ศัตรูมิได้อยู่ด้านทิศกิบลัต  บางครั้ง
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แบ่งเศาะหาบะฮฺออกเป็น
สองกลุ่ม  โดยให้กลุ่มหนึ่งยืนเฝ้าระวังศัตรู   และอีกกลุ่มหนึ่ง
ละหมาดพร้อมกับท่าน  โดยกลุ่มที่ละหมาดพร้อมกับท่านจะ
ละหมาดเพียงหนึ่งร็อกอัต แล้วละหมาดต่อกันเองจนเสร็จสิ้น
การละหมาด  จากนั้นก็ไปยืนเฝ้าแทนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนเฝ้าใน
ตอนแรก  เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวไปละหมาด  โดยกลุ่มนี้จะเริ่ม
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ละหมาดกับท่านนบีในร็อกอัตที่สอง  เมื่อท่านให้สลาม  พวกเขา
ก็ลุกขึ้นยืนละหมาดเพิ่มอีกหนึ่งร็อกอัต 

บางครั้งท่านละหมาดน ากลุ่มหนึ่งในร็อกอัตแรก  เมื่อ
ท่านยืนขึ้นละหมาดร็อกอัตที่สอง  กลุ่มดังกล่าวก็ละหมาด
ร็อกอัตที่สองต่อกันเอง  โดยที่ท่านยังคงยืนอยู่อย่างนั้นต่อไป 
กระทั่งกลุ่มนี้ให้สลามเสร็จสิ้นการละหมาดก่อนที่ท่านจะรุกูอฺ  
ในจังหวะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาละหมาดพร้อมกับท่านใน
ร็อกอัตที่สอง  เมื่อท่านนั่งตะชะฮุด  กลุ่มที่สองนี้ก็ลุกขึ้นยืน
ละหมาดเพิ่มอีกหนึ่งร็อกอัต  โดยที่ท่านนั่งตะชะฮุดรอพวกเขา 
เมื่อพวกเขานั่งตะชะฮุดจนจบแล้ว  ท่านจึงให้สลามเสร็จสิ้นการ
ละหมาดพร้อมกับพวกเขา 

อีกวิธีการหนึ่งคือ  ท่านน าละหมาดกลุ่มหนึ่งจนจบสอง
ร็อกอัตแล้วก็ให้สลามพร้อม  ๆ  กัน  จากนั้นท่านก็ละหมาดน าอีก
กลุ่มหนึ่งสองร็อกอัตกระทั่งให้สลามเช่นกัน 

และมีอีกรูปแบบหนึ่งคือท่านละหมาดน ากลุ่มหนึ่งเพียง
หนึ่งร็อกอัต  จากนั้นกลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันไปโดยที่ยังไม่ได้
ละหมาดเพิ่มในร็อกอัตที่ เหลือแต่อย่างใด   จากนั้นท่านก็
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ละหมาดน าอีกกลุ่มหนึ่งจ านวนหนึ่งร็อกอัต  แล้วกลุ่มนี้ก็แยก
ย้ายกันไปโดยที่ไม่ได้ละหมาดเพิ่มเช่นกัน  กล่าวคือท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดสองร็อกอัต  ในขณะที่
เศาะหาบะฮฺละหมาดเพียงกลุ่มละหนึ่งร็อกอัต 

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  ล้วนเป็นรูปแบบการละหมาดซึ่ง
เป็นที่อนุญาตทั้งสิ้น 

 อิมามอะหฺมัด  กล่าวว่า  “มีรายงานระบุวิธีการละหมาด
ในกรณีเช่นนี้หกหรือเจ็ดรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นที่
อนุญาต” จากค ากล่าวของอิมามอะหฺมัดนี้   เข้าใจได้ว่าท่านมี
ความเห็นว่ารูปแบบการละหมาดที่แต่ละกลุ่มละหมาดพร้อมกับ
ท่านนบีเพียงหนึ่งร็อกอัต  โดยมิได้ละหมาดร็อกอัตที่เหลือเพิ่ม
นั้นเป็นที่อนุญาต  ซึ่งทัศนะดังกล่าวนี้เป็นทัศนะของท่านญาบิรฺ 
อิบนุอับบาส ฏอวูส มุญาฮิด หะสัน เกาตาดะฮฺ และอิสหาก 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานที่ ระบุวิธีการละหมาดใน
ลักษณะอื่น  ๆ  ซึ่งทั้งหมดล้วนจัดอยู่ในรูปแบบที่กล่าวมาทั้งสิ้น 
โดยอุละมาอ์บางท่านระบุว่าวิธีการละหมาดในกรณีนี้มีสิบ
ลักษณะ  บางท่านก็ระบุว่ามีถึงสิบห้าลักษณะ  แต่ที่ถูกต้องก็คือ
ตามค าอธิบายที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น  


