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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ

ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ค�านิยม
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺผู้ทรงท�าให้การ

เยี่ยมเยียนมัสยิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของพระองค์ 

เป็นหนึ่งในการงานอันยิ่งใหญ่ที่ท�าให้ใกล้ชิดกับพระองค์ และทรง

ท�าให้การละหมาดในมัสยิดแห่งนี้เป็นการยกระดับเพิ่มขึ้นอีกหลายขั้น 

การสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ

สัลลัม ซึ่งเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ยิ่ง และจงมีแด่ครอบครัวและสหายของ

ท่าน ตลอดจนผู้ที่เจริญรอยตามพวกเขาด้วยความดีไปจนถึงวันแห่ง

ความตาย

อนึ่ง

ผมมีความยินดียิ่งที่จะแนะน�าหนังสือ “การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์อัน

ทรงเกียรติพร้อมค�าเตือนและค�าชี้แนะส�าหรับผู้มาเยี่ยม” ของ ดร.อับดุล

ลอฮฺ บิน นาญี อัล-มัคลาฟีย์ ที่ใช้ส�านวนง่าย มีเนื้อหาครอบคลุม เน้น

หนักในด้านที่มีความส�าคัญต่อผู้มาเยี่ยมท่ีจะต้องระมัดระวังในการมา

เยี่ยมของเขา

ซ่ึงท่านได้อธิบายถึงการเยี่ยมเยียนตามหลักศาสนาและวิธีการ

ที่ถูกต้องในการให้สลามแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และสหายทั้งสองของท่าน และอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ท่ี

ศาสนาก�าหนดให้ไปเยี่ยมในเมืองมะดีนะฮฺท่ีอยู่นอกมัสยิดนะบะ

วีย์อันทรงเกียรติ รวมไปถึงค�าเตือนและค�าแนะน�าบางประการท่ีผู้

มา เยี่ ยมจ� า เป็นต้องรู้ ที่ สอดคล้องกับอะกีดะฮฺ  (หลักศ รัทธา)
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ท่ีถูกตอ้งท่ีอยู่บนแนวทางของชาวสลฟัผูมี้เกียรติบนพ้ืนฐานขอ

งอลักรุอานและสุนนะฮฺ และเน่ืองจากความส�าคญัของหนงัสือเล่มน้ี

และเน้ือหาสาระท่ีมี ผมจึงแนะน�าใหตี้พิมพแ์ละเผยแพร่มนั ขอดุอาอฺจา

กอลัลอฮฺใหพ้ระองคท์รงท�าใหม้นัเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่้านทุกคน

และผมรู้สึกยนิดีท่ีจะขอบคุณอยา่งจริงใจและช่ืนชมรัฐบาล ผูรั้บ

ใชดิ้นแดนอนัทรงเกียรติทั้งสอง กบตัริยซ์ลัมาน บิน อลัดุลอะซีซ อา

ละสุอูด้ (หะฟิเศาะฮุล้ลอฮฺ) และมกฎุราชกมุาร เจา้ชายมุหมัมดั บิน ซลั

มาน (หะฟิเศาะฮุล้ลอฮฺ) ส�าหรับการดูแลมสัยดิอนัศกัด์ิสิทธ์ิทั้งสองแห่ง

เป็นอยา่งดี ใหบ้ริการในทุกๆ ดา้น เตรียมการทุกวถีิทาง และขจดัความ

ยากล�าบากใหแ้ก่ผูม้าเยีย่มมสัยดิทั้งสอง และขอบคุณไปยงัหวัหนา้ฝ่าย

กิจการมสัยดิหะรอมและมสัยดินะบะวยี ์ ฯพณฯ เชคศ.ดร.อบัดุรเราะฮฺ

มาน บิน อบัดุลอะซิซ อสั-สุดยัส์ ส�าหรับความพยายามของท่านในการ

รับใชม้สัยิดศกัด์ิสิทธ์ิทั้งสองแห่งและการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองของ

เขาในการบริหารองค์กรส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชัว่ของ

ส�านกังานบริหารกิจการทัว่ไปของมสัยดินะบะวยี์

ดงันั้นจึงขออลัลอฮฺทรงตอบแทนผลบุณแก่พวกเขา ทรงช่วย

เหลือพวกเราและพวกเขาใหไ้ดรั้บใชอิ้สลามและมุสลิมต่อไป และขอ

อลัลอฮฺทรงโปรดประทานการสดุดีและความศานติแด่ท่านนบีมุหมัมดั 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ครอบครัวของท่าน และสหายของท่าน

ทั้งหมด

อาลี บิน ศอลิหฺ อลั-มุหยัสินีย์

ผูอ้ �านวยการองค์กรการส่งเสริมความดีและห้ามปรามความชั่ว 

ส�านกังานบริหารกิจการทัว่ไปของมสัยดินะบะวยี์



ค�าน�า
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ

ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผู้อภิบาลแห่งสากล

โลก การสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัดผู้มีสัจจะ และจงมี

แด่ครอบครัวและสหายของท่านผุ้น�าแห่งความดีและความจ�าเริญ

อนึ่ง ผู้เยี่ยมที่มีเกียรติครับ อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะฮฺมะตุลลอฮฺ 

วะบะเราะกาตุฮฺ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองของท่านเราะซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ท่านพี่น้องผู้มาเยี่ยมครับ ท่านจงสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ ที่พระองค์

ทรงให้ท่านมีสุขภาพดี ทรงให้ท่านร�่ารวย และทรงให้ท่านบรรลุผล

ส�าเร็จได้มายังเมืองของท่านเราะซูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัย

ฮิวะสัลลัม เพราะหากพระองค์อัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์) ได้

ทรงให้ท่านบรรลุผลส�าเร็จในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคน

อาจไม่สามารถที่จะมาเยี่ยมได้ ทั้งๆ ที่พวกเขามีความปรารถนาและ

กระตือรือร้น ดังนั้น เมื่อท่านมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะ

ฮฺ ท่านต้องปฏิบัติตนให้มีมารยาทตามหลักศาสนบัญญัติที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ส่งเสริมเอาไว้ ซึ่งมันเป็นสิ่งจ�าเป็นที่

มุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติในทุกๆ สถานที่อยู่แล้ว แต่การมีมารยาทที่ดีใน

เมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นเมืองของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั้นต้องเน้นหนักยิ่งขึ้น และจงขอบคุณอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ทรงให้ท่าน

บรรลุผลส�าเรจ็ไดม้าเยีย่มมสัยดิของทา่นเราะซลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสัลลัม
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ของพระองค ์ ซ่ึงมนัคือหน่ึงในสามมสัยดิท่ีมีความประเสริฐ ดงั

ค�ากล่าวของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ “ไม่มีการตั้งใจ

อยา่งแน่วแน่ท่ีจะเดินทาง ยกเวน้การเดินทางไปยงัมสัยดิสามแห่ง คือ 

มสัยดิหะรอม และมสัยดิของฉนัน้ี (มสัยดินะบะวยี)์ และมสัยดิอลัอกั

ศอ” บนัทึกโดย อลับุคอรีและมุสลิม

และจงสรรเสริญต่ออลัลอฮฺ ผูท้รงเกรียงไกร ผูท้รงสูงส่ง ท่ีพระองค์

ทรงใหท่้านบรรลุผลส�าเร็จไดม้าเยีย่มสุสานของท่านนบีของเรา มุหมัมดั 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั พร้อมกบัการมาเยีย่มมสัยดินะบะวยี ์ ดงันั้น

จึงจ�าเป็นส�าหรับท่านท่ีจะตอ้งเจริญรอยตามแนวทางท่ีเท่ียงตรงของท่าน

นบีท่ีท่านไดท้�าแบบอยา่งเอาไวใ้หแ้ก่ประชาชาติของท่าน และไดบ้ญัญติั

ในการมาเยีย่มมสัยดินะบะวยีไ์วใ้หแ้ก่พวกเขา และเป็นแนวทางท่ีบรรพ

ชนผูท้รงคุณธรรม (เราะฮิมะฮุลลอฮฺ) ของพวกเราไดเ้คยปฏิบติัไว้

ท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มท่ีมีเกียรติครับ หากท่านตอ้งการมาเยีย่มมสัยดิ

นะบะวยี ์ ท่านจะตอ้งท�าความสะอาดช�าระลา้งร่างกาย ใส่เคร่ืองหอม 

และหลีกเล่ียงการมามสัยดินะบะวยีด์ว้ยกล่ินท่ีน่ารังเกียจ เม่ือท่านมา

ถึงมสัยดิ ใหก้า้วเทา้ขวาขณะเขา้มสัยดิ พร้อมกล่าววา่: ดว้ยพระนาม

ของอลัลอฮฺ และการสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านเราะซูลุลลอฮฺ,โอ้

อลัลอฮฺ ขอพระองคท์รงโปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้พระองคซ่ึ์งความผดิ

บาปของขา้พระองค ์ และเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองคใ์หแ้ก่

ขา้พระองคด์ว้ยเถิด ฉนัขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺผูท้รงยิง่ใหญ่ ขอ

ต่อพระพกัตร์อนัทรงเกียรติของพระองค์และอ�านาจอนัทรงเดิมของ

พระองค ์ ใหร้อดพน้จากชยัฏอนมารร้ายท่ีถกูสาปแช่งดว้ยเถิด จากนั้น

ใหมุ่้งไปยงัเราเฏาะฮฺอนัทรงเกียรติ
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แลว้ละหมาดตะฮิยะตุล้มสัยดิในนั้นสองร็อกอะฮฺ (หากสะดวก) 

แต่ถา้บริเวณนั้นแออดั กส็ามารถละหมาดบริเวณไหนของมสัยดินะบะ

วยีก์ไ็ด ้ และหลีกเล่ียงการเบียดเสียดและท�าร้ายมุสลิมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่

อนุญาต เพราะแทจ้ริงท่านไดม้ายงัมสัยดินะบะวยีเ์พื่อรับผลบุญ ไม่ใช่

มารับบาป

จากนั้นใหมุ่้งไปยงัสุสานของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

อยา่งมีมารยาทและดว้ยความสงบเสง่ียม ถา้หากวา่บริเวณดงักล่าวยงั

มีผูค้นหนาแน่นอยู ่ กค็วรระมดัระวงัในการท่ีจะไม่เขา้ไปเบียดเสียด

กบัผูค้น แมว้า่จะตอ้งรอเวลาใหค้วามแออดัเบาบางลงสกัครู่หน่ึงกต็าม 

และพยายามท่ีจะไม่ไปเยี่ยมสุสานของท่านนบีหลงัจากละหมาดฟัรฎู
ห้าเวลาโดยทนัทีเพราะเวลาดงักล่าวส่วนมากแลว้มกัจะมีผูค้นหนา

แน่น และจงอยา่ส่งเสียงดงั เพราะแทจ้ริงอลัลอฮฺไดท้รงหา้มปวงบ่าว

ของพระองคจ์ากเร่ืองดงักล่าว พระองคท์รงตรัสวา่: โอศ้รัทธาชนทั้ง

หลาย! พวกเจา้อยา่ไดย้กเสียงของพวกเจา้เหนือเสียงของท่านนบี และ

อยา่พดูเสียงดงักบัเขาเยีย่งการพดูเสียงดงัของบางคนของพวกเจา้กบัอีก

บางคน เพราะ (เกรงวา่) การงานต่างๆ ของพวกเจา้จะสูญเสียไป โดยท่ี

พวกเจา้ไม่รู้สึกตวั แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้ลดเสียงของพวกเขา ณ ท่ีเราะซู

ลุลลอฮฺนั้น ชนเหล่านั้น คือบรรดาผูท่ี้อลัลอฮฺทรงทดสอบจิตใจของ

พวกเขาเพื่อความย �าเกรง ส�าหรับพวกเขาจะไดรั้บการอภยัโทษและ

รางวลัอนัใหญ่หลวง ซูเราะฮฺ อลั-หุญุรอต อายะฮฺ ท่ี 2-3

อิมาม อิบนุกะษีร เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดก้ล่าวไวใ้นตฟัซีรของท่านวา่: 

การส่งเสียงดงัหรือยกเสียงสูงบริเวณสุสานของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสัลลมั เป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจ เช่นเดียวกบัตอนท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู ่
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เพราะแทจ้ริงแลว้ท่านเป็นท่ีเคารพนบัถือทั้งท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละในหลุม

ฝังศพของท่าน ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ตลอดไป

และท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ยินเสียงของ

ผู้ชายสองคนในมัสยิดนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยที่เสียง

ของทั้งสองดังขึ้น ท่านจึงกล่าวว่า คุณทั้งสองคนคือใคร? หรือ คุณทั้ง

สองคนมาจากไหน? เขาทั้งสองก็ได้ตอบว่า เป็นชาวเมืองฎออิฟ ท่าน

จึงกล่าวว่า ถ้าหากคุณทั้งสองคนเป็นชาวเมืองนี้ ฉันจะลงโทษคุณทั้ง

สองคนอย่างแน่นอน โทษฐานที่ส่งเสียงดังในมัสยิดของท่านเราะซู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บันทึกโดยอิมาม อัลบุคอรีย์ เราะ

ฮิมะฮุลลอฮฺ

เมือ่ทา่นมาถงึหนา้สสุานของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั 

แลว้กจ็งหยดุนิง่อยา่งสงบเสงีย่มและนอบนอ้ม และใหส้ลามแกท่า่น

นบ ี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั โดยกลา่วว่า อสัสลามุอะลยักา ยา เราะ

ซูลลัลอฮ ฺ วะเราะฮมฺะตุล้ลอฮ ิ วะบะเราะกาตฮุ ฺ ความศานตจิงประสบแด่

ทา่น โอท้า่นนบขีองอลัลอฮ ฺ ความศานตจิงประสบแดท่่าน โอผู้ท้ีอ่ลัลอฮฺ

ทรงสรา้งทีด่ทีีส่ดุ ความสนัตจิงประสบแดท่่าน โอผู้เ้ป็นผู้น�าของบรรดา

เราะซลูทีถ่กูสง่มา ผูเ้ปน็ผู้น�าของบรรดาผู้ย�าเกรง ฉนัขอเป็นพยานวา่ ทา่น

ไดเ้ผยแพรส่าสน์ ไดท้�าสิง่ท่ีไดร้บัมอบหมาย ตกัเตอืนประชาชาต ิ และ

ต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮอฺยา่งจรงิจัง ดงันัน้ขอพระองคอ์ลัลอฮทฺรง

ตอบแทนทา่นในความดท่ีีท่านใหแ้กป่ระชาชาตขิองท่าน ขา้พเจา้ขอวงิวอน

ต่อพระองคอ์ลัลอฮ ฺ ขอทรงโปรดประทานความจ�าเรญิแดท่่านนบมีหุมัมดั 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั และเครอืญาตขิองท่าน ดั่งท่ีพระองค์ได้ทรง

ประทานความจ�าเริญแด่ท่านนบีอิบรอฮีม และเครือญาติของท่าน
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แท้จริงพระองค์ทรงเป็นท่ีได้รับการสรรเสริญและเป็นผูท่ี้ทรง

เกียรติยิง่ และขอทรงโปรดประทานความประเสริฐแด่ท่านนบีมุหมั

มดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และเครือญาติของท่าน ดัง่ท่ีพระองค์

ไดท้รงประทานความประเสริฐแด่ท่านนบีอิบรอฮีม และเครือญาติของ

ท่าน แทจ้ริงพระองคท์รงเป็นท่ีไดรั้บการสรรเสริญและเป็นผูท่ี้ทรง

เกียรติยิง่

และท่านสามารถใหส้ลามแด่ท่านนบีดว้ยส�านวนอ่ืนๆ ท่ีศาสนา

อนุญาต

หลงัจากนั้น ใหข้ยบัไปทางขวาของท่านเลก็นอ้ย แลว้ใหส้ลาม

แก่ท่านอบูบกัรฺ อศั-ศิดดีก เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ซ่ึงเป็นเคาะลีฟะฮฺของ

ท่านเราะซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั โดยกล่าววา่ ความสนัติ 

ความเมตตา และความจ�าเริญจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ จงประสบแด่ท่าน 

โออ้บูบกัรฺเอ๋ย ความสนัติจงมีแด่เคาะลีฟะฮฺของท่านเราะซูลุลลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และผูท่ี้อยูเ่คียงขา้งท่านในถ�้า ขอพระ

องคอ์ลัลอฮฺทรงประทานผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ท่านแทนพวกเรา แทน

อิสลามและบรรดามุสลิมดว้ยเถิด หรือส�านวนอ่ืนๆ เป็นตน้

หลงัจากนั้น ใหข้ยบัไปทางขวาของท่านเลก็นอ้ย แลว้ใหส้ลาม

แก่ท่านอมีรุลมุอฺมินีน อุมรั อลัฟารูก เราะฎิยลัลอฮุอนัฮู โดยกล่าววา่ 

ความสนัติ ความเมตตา และความจ�าเริญจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ จงประสบ

แด่ท่าน โออุ้มรั อลัฟารูกเอ๋ย ความสนัติจงมีแด่เคาะลีฟะฮฺผูท้รงธรรม

คนท่ีสอง ขอพระองคอ์ลัลอฮฺทรงประทานผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ท่าน 

แทนพวกเรา แทนอิสลามและบรรดามุสลิมดว้ยเถิด หรือส�านวนอ่ืนๆ 

เป็นตน้ ดว้ยกบัส่ิงน้ี เป็นอนัวา่เสร็จส้ินการเยีย่มเยยีนมสัยดินะบะวยี์
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สุสานของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และสุสานของ

สหายทั้งสองของท่าน เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุมา

ท่านพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มครับ หากท่านตอ้งการขอดุอาอฺต่ออลัลอฮฺ -อซัซะ

วะญลัลา- ท่านจงผนิหนา้ไปทางกิบลตัตรงส่วนไหนของมสัยดินะบะวยีอ์นั

ทรงเกียรติและเวลาใดกไ็ด ้ ไม่วา่จะเป็นกลางคืนหรือกลางวนั และใหเ้ลือก

สถานท่ีท่ีไม่แออดั เพราะมนัจะท�าใหท่้านมีสมาธิ รวบรวมความคิดของท่าน 

และสร้างความสงบใหก้บัหวัใจของท่านมากข้ึน และขอดุอาอฺจากอลัลอฮฺ 

เพื่อตวัท่านและพี่น้องมุสลิมของท่านให้ไดรั้บความดีทั้งในโลกน้ีและโลก

หนา้

ผูม้าเยีย่มท่ีมีเกียรติครับ ท่านควรระมดัระวงัการกระท�าผดิหรือละเมิด

ในการขอดุอาอฺ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น การดุอาอฺต่อส่ิงอ่ืนจากอลัลอฮฺและ

ขอจากส่ิงนั้น การขอฝนจากส่ิงนั้น เพราะการกระท�าดงักล่าวขดัต่อค�าสัง่ขอ

งอลัลอฮฺและค�าสัง่ของท่านเราะซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มิหน�าซ้าํมนั

ยงัเป็นการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺอีกดว้ย เพราะแทจ้ริงพระองคอ์ลัลอฮฺไดท้รงหา้ม

คุณมิใหดุ้อาอฺต่อส่ิงอ่ืนจากพระองค ์ พระองคไ์ดต้รัสวา่ ดงันั้น พวกเจา้อยา่

วงิวอนขอผูใ้ดเคียงคู่กบัอลัลอฮฺ สูเราะฮฺอลัญิน อายะฮฺท่ี 18

และพระองคอ์ลัลอฮฺไดต้รัสไวว้า่ และเม่ือบ่าวของขา้ถามเจา้ถึงขา้แลว้ ก ็

(จงตอบเถิดวา่) แทจ้ริงนั้นขา้อยูใ่กล ้ ขา้จะตอบรับค�าวงิวอนของผูท่ี้วงิวอน

เม่ือเขาวงิวอนต่อขา้ ดงันั้น พวกเขาจงตอบรับขา้เถิด และศรัทธาต่อขา้ เพื่อวา่

พวกเขาจะไดอ้ยูใ่นทางท่ีถกูตอ้ง สูเราะฮฺอลับะกอเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 186

และพระองคอ์ลัลอฮฺไดต้รัสไวว้า่ และใครเล่าจะหลงผดิมากไปกวา่ผูท่ี้

วงิวอนขออ่ืนจากอลัลอฮฺท่ีมนัจะไม่ตอบรับ (การวงิวอน) ของเขาจนถึงวนักิ

ยามะฮฺ และพวกมนัเฉยเมยต่อการวงิวอนขอของพวกเขา สูเราะฮฺอลัอะหฺกอฟ 

อายะฮฺท่ี 5
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และในหะดีษของอิบนุอบับาส เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุมา มีค�าพดูของ

ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั วา่ เม่ือเจา้วนิวอนขอ กจ็งวนิวอน

ขอต่ออลัลอฮฺ และเม่ือเจา้ขอความช่วยเหลือ กจ็งขอความช่วยเหลือจา

กอลัลอฮฺ บนัทึกโดยอิมามอตัติรมีซีย ์เราะฮิมะฮุลลอฮฺ

และสมควรตอ้งกล่าววา่ “โออ้ลัลอฮฺ ขอพระองคท์รงโปรดท�าให้

นบีของพระองคใ์หก้ารช่วยเหลือขา้พระองคด์ว้ยเถิด โออ้ลัลอฮฺ ขอ

พระองคท์รงอยา่ใหฉ้นัถูกหา้มจากการไดรั้บการช่วยเหลือของนบีของ

พระองคด์ว้ยเถิด ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั” และคุณจะตอ้งตะวสัสุล

ต่ออลัลอฮฺ (การกระท�าชนิดหน่ึงท่ีท�าใหใ้กลชิ้ดกบัพระองค)์ ดว้ยความ

รักของคุณท่ีมีต่อท่านนบีของพระองค ์ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

ดว้ยการท่ีคุณไดป้ฏิบติัตามท่านนบี และดว้ยการงานต่างๆ ท่ีดีของคุณ

พี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ ท่านจงรู้ไวเ้ถิดวา่ การเยีย่มเยยีนน้ีคือแนวทาง

ปฏิบติัของชาวสละฟุศศอลิหฺ เราะฮิมะฮุมุลลอฮฺ



สถานที่ต่างๆ 

ที่ศาสนาก�าหนดให้ไปเยี่ยม
ในเมืองมะดีนะฮฺท่ีอยูน่อกมสัยดินะบะวยีอ์นัทรงเกียรติ

1-อลับะเกียะอฺ คือ สุสานของชาวเมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงมีบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ ตาบิอีน และบรรดาสละฟุศศอลิหฺมากมายถกูฝังท่ีน้ี (ขอความ

พึงพอพระทยัของอลัลอฮฺและความเมตตาของพระองคจ์งมีแด่พวกเขา) 

แทจ้ริงท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดม้าเยีย่มชา

วอลับะเกียะอฺแลว้ใหส้ลามและขอดุอาอฺใหแ้ก่พวกเขา

ดงันั้นเม่ือท่านไปยงัสุสานอลับะเกียะอฺ ท่านจงใหส้ลามแก่พวกเขา 

และกล่าวเช่นเดียวกบัท่ีนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ของเรากล่าว 

ขอความสนัติจงมีแด่เจา้ของท่ีพ �านกัทั้งหลาย จากบรรดามุอฺมินีนและ

มุสลิมีน และพวกเราอินชาอลัลอฮฺจะตอ้งตามพวกท่านไปในภายหลงั

อยา่งแน่นอน ขออลัลอฮฺทรงประทานความปลอดภยัแก่พวกเราและแก่

พวกท่านทั้งหลายดว้ยเถิด บนัทึกโดยอิมามมุสลิม เราะฮิมะฮุลลอฮฺ และ

จงขอดุอาอฺและขออภยัโทษใหแ้ก่ชาวอลับะเกียะอฺ น่ีคือการเยีย่มเยยีน

ตามหลกัศาสนา

โอพ้ี่นอ้งมุสลิมเอ๋ย ท่านไม่ควรเหยยีบหรือนัง่บนสุสาน เพราะไดมี้

ระบุจากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เก่ียวกบัการหา้มกระท�า

เร่ืองดงักล่าว ดว้ยค�ากล่าวของท่านท่ีวา่ “พวกท่านจงอยา่ละหมาดหนั

ไปทางหลุมศพ และพวกท่านจงอยา่นัง่บนมนั” บนัทึกโดยอิมามมุสลิม 

เราะฮิมะฮุลลอฮฺ
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และควรระวงัอยา่ไปลูบหรือจูบหลุมฝังศพหรือเก็บเศษดินจากมนั 

หรือขอดุอาอฺจากผูท่ี้อยูใ่นหลุมฝังศพ เพราะพวกเขาไม่สามารถใหคุ้ณ

ประโยชนห์รือโทษแก่ท่านเลย

-2สุสานของบรรดาผูเ้สียชีวติชะฮีดในสงครามอุฮุด มนัคือสงคราม

ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมุสลิมกบัพวกมุชริกีน บรรดาเศาะหาบะฮฺ -เราะ

ฎิยลัลอฮุอนัฮุม- ไดเ้สียชีวติชะฮีดในสงครามคร้ังน้ี 70 คน ท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดไ้ปเยีย่มชุฮะดาอฺอุฮุด ท่านใหส้ลามและ

ดุอาอฺแก่พวกเขา และพึงทราบเถิดวา่บรรดาชุฮะดาอฺเหล่าน้ีถกูสงัหาร

เน่ืองจากปกป้องอิสลาม และสิทธิของพวกเขาเหนือพวกเรา คือ พวก

เราตอ้งขอดุอาอฺใหพ้วกเขาไดรั้บความพึงพอพระทยัทุกคน ดงันั้นเม่ือ

ท่านไปเยีย่มพวกเขา กจ็งใหส้ลามแก่พวกเขาเหมือนกบัตอนท่ีท่านให้

สลามแก่คนตายท่ีสุสานอลับะเกียะอฺและคนตายคนอ่ืนๆ

-3มสัยดิกบุาอฺ มีบญัญติัก�าหมดใหไ้ปเยีย่มและละหมาดในมสัยดิ

กบุาอฺ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดข่ี้อฐูหรือเดินเทา้มายงั

มสัยดิแห่งน้ีทุกสปัดาห์ ผูใ้ดกต็ามท่ีไปยงัมสัยดิแห่งน้ีและละหมาดใน

นั้น เขาจะไดรั้บผลบุญเท่ากบัการท�าอุมเราะฮฺ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ไดก้ล่าววา่ “ผูใ้ดท่ีท�าความสะอาดท่ีบา้นของเขา แลว้ไป

ยงัมสัยดิกบุาอฺ และละหมาดในท่ีนั้น เขาจะไดรั้บผลบุญเท่ากบัการท�า

อุมเราะฮฺ» บนัทึกโดยอิมามอิบนุมาญะฮฺ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ

ดงันั้นท่านจงอย่าให้ตวัเองพลาดโอกาสในการท�าความดีอนัยิ่ง

ใหญ่น้ีเลย โอพ้ี่นอ้งมุสลิมเอ๋ย
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ค�าเตือนและค�าแนะน�าส�า

หรับผู้มาเยี่ยมมัสยิดนบี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มท่ีมีเกียรติครับ

ท่านจงรักษาบทดุอาอฺท่ีมีบนัทึกไวข้ณะท่ีท่านเขา้และออกจาก

มสัยดินบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั หรือมสัยดิอ่ืนๆ

ท่ า น จ ง อ ย่ า ค�า นั บ ข ณ ะ ใ ห้ ส ล า ม แ ก่ ท่ า น เ ร า ะ ซู ลุ ล ล อ ฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั แต่จงยืน่อยา่งสงบ มีมารยาทและ

นอบนอ้ม

ท่านจงอยา่ลบูผนงั เสาหรือประตูของมสัยดินะบะวยี ์ มิมบรั ท่ียนื

น�าละหมาดของอิมาม หนา้ต่างผนงัท่ีอยูร่อบๆ หอ้งของท่านนบี เพื่อขอ

ความเป็นสิริมงคล เพราะการกระท�าดงักล่าวไม่เป็นท่ีอนุญาต

อิมามนะวาวยี ์เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ "อลั-มญัมวัะ 

(เล่ม 8/หนา้257) เก่ียวกบัการลบูสุสานอนัทรงเกียรติดว้ยมือไวว้า่ ผูใ้ด

กต็ามท่ีคิดวา่ การลบูดว้ยมือหรืออยา่งอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนันั้น จะท�าใหไ้ด้

รับความเป็นสิริมงคลมากกวา่ มนัคือความโง่เขลาของตวัเขาเอง เพราะ

แทจ้ริงความเป็นสิริมงคลมนัอยูใ่นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัศาสนา แลว้เขาจะ

แสวงหาความโปรดปรานในส่ิงท่ีขดักบัความถูกตอ้งไดอ้ยา่งไร?

พี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ จงรู้ไวเ้ถิดวา่การเยีย่มนั้นไม่ไดผ้กูมดักบั

ระยะเวลาท่ีจ�ากดั ไม่วา่จะนานหรือไม่นาน และไม่ไดผ้กูมดักบัจ�านวน

ละหมาด ไม่วา่จะนอ้ยหรือมากกต็าม ความผดิส่วนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากผู ้

มาเยีย่มมสัยดินะบะวยี ์คือ พวกเขาคิดวา่พวกเขาจ�าเป็นจะตอ้งละหมาด

ในมสัยดิจ�านวนเท่านั้นเท่าน้ี เช่น ละหมาด 40  เวลา 
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เป็นตน้ บางคนถึงกบัท�าใหต้วัเองตอ้งยุง่ยากล�าบากและบงัคบัคน

อ่ืนใหท้�าพร้อมกบัเขาดว้ย ซ่ึงการกระท�าเช่นน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีผดิ เพราะ

ไม่มีหลกัฐานระบุจากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เร่ืองการ

ก�าหนดจ�านวนละหมาดท่ีผูม้าเยีย่มตอ้งละหมาดในมสัยดิของท่าน ดงั

นั้นคุณจงละหมาดตามท่ีคุณสะดวก ไมวา่จะมากหรือนอ้ยกต็าม

และหะดีษท่ีระบุเก่ียวกบัการก�าหนดจ�านวนละหมาด 40 เวลาในมสัยดินบี

นั้น คือ หะดีษท่ีมีอยูใ่นมุสนดัของอิมามอะฮฺหมดั รายงานโดยท่านอนสั บิน 

มาลิก เราะฏิยลัลอฮุอนัฮู จากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ผูใ้ดกต็าม

ทีละหมาดในมสัยดิของฉนั 40 เวลา โดยไม่พลาดสกัเวลา เขาจะถกูบนัทึกให้

รอดพน้จากนรก รอดพน้จากการลงโทษในหลุมฝ่ังศพ และปลอดภยัจากการ

เป็นคนนิฟาก (หนา้ไหวห้ลงัหลอก) มนัเป็นหะดีษท่ีเฎาะอีฟ (อ่อน)

ส่วนอีกหะดีษหน่ึงท่ีบนัทึกโทยอิมามอตัติรมีซีย ์ จากท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่านไดก้ล่าววา่ “ผูใ้ดท่ีละหมาดเพื่อ

อลัลอฮฺจ�านวนส่ีสิบวนัร่วมกบัญะมาอะฮฺ โดยทนัการตกับีรฺคร้ังแรก 

(ตกับีเราะตุลอิหฺรอม) เขาจะถูกบนัทึกใหป้ลอดภยัจากสองประการ 

ปลอดภยัจากไฟนรก และปลอดภยัจากนิฟาก (หนา้ไวห้ลงัหลอก)” มนั

เป็นหะดีษท่ีเศาะฮีหฺ จากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั

เพราะฉะนั้น ผมจึงขอตกัเตือนพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มใหแ้สวงหาความ

ปลอดภยัน้ี ซ่ึงคุณสามารถปฏิบติัหะดีษบทน้ีโดยท่ีคุณอยูท่ี่น้ีหรือขณะ

ท่ีคุณอยูใ่นประเทศของคุณ

ตามหลกัแลว้ ผูข้อดุอาอฺจะตอ้งหนัหนา้ไปทางกิบลตัขณะดุอาอฺ แต่

บางคนยนืขา้งๆ มสัยดินะบะวยี ์ ยกมือทั้งสองขา้งของเขาขอดุอาอฺจา

กอลัลอฮฺโดยหนัหนา้ไปทางสุสานของท่านนบี
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ซ่ึงการกระท�าดงักล่าวไม่เป็นท่ีรู้จกัวา่มาจากชาวสลฟั บรรดาอิ

มามและนกัปราชญอ์าวโุสของประชาชาติอิสลาม ดงันั้นพี่นอ้งผูม้า

เยีย่มควรระมดัระวงัการกระท�าเช่นน้ี และใหท่้านปฏิบติัเฉพาะส่ิงท่ีบร

รดาสเศาะหาบะฮฺของท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

ตาบิอีน และบรรพชนผูศ้รัทธารุ่นก่อนๆ ท่ีไดก้ระท�าไวก้เ็พียงพอแลว้ 

ดงันั้นการขอดุอาอฺ กิบลตัของมนั คือ กะอฺบะฮฺ

ไม่อนุญาตใหเ้ขียนจดหมายท่ีมีค�าดุอาอฺแก่ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั แลว้วางท่ีหนา้ต่างหอ้ง หรือวางในเราเฎาะฮฺ หรือในส่วน

ใดส่วนหน่ึงของมสัยดินะบะวยี ์เพราะเร่ืองน้ีเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดแ้ละ

ไม่อนุญาต และเช่นเดียวกบัท่ีการน�าจดหมายเหล่านั้นมาจากประเทศ

ต่างๆ และส่งต่อมายงัมสัยดินะบะวยี์

ไม่อนุญาตใหเ้ฏาะวาฟรอบสุสาน เพราะการเฏาะวาฟเป็นอิบาดะฮฺ

ท่ีอนุญาตใหก้ระท�ากบักะอฺบะฮฺเท่านั้น เพื่อเชิดชูและปฏิบติัตามค�าสัง่

ของอลัลอฮฺ ตะอาลา

พีน่อ้งผูม้าเยีย่มครับ ท่านจงพยายามตระเตรียมเสบียงแห่งการเช่ือฟังและ

กระท�าความดีในช่วงท่ีท่านก�าลงัอยูท่ี่เมืองมะดีนะฮฺ รักษาการละหมาดฟัรฏูใน

รูปแบบญะมาอะฮฺท่ีมสัยดินะบะวยี ์ และละหมาดสุนตัในเราเฏาะฮฺใหม้าก  ๆ-ถา้

ท่านสะดวก- เพราะมีการรับรองจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะ

สลัลมั ท่านไดก้ล่าววา่ ระหวา่งบา้นฉนักบัมิมบรัของฉนันั้นคือสวนหน่ึงจาก

บรรดาสวนในสวรรค ์บนัทึกโดย อลับุคอรีย ์และมุสลิม เราะฮิมะฮุมลัลอฮฺ และ

การเจาะจงใหคุ้ณลกัษณะเช่นน้ีกบัเราะเฏาะฮฺ โดยไม่เจาะลงบริเวณอ่ืน  ๆ ของ

มสัยดินั้น บ่งบอกให้เห็นถึงความประเสริฐและความโดดเด่นของ

มัน ดังนั้ นท่านจงพยายามละหมาดสุนัต การร�าลึกถึงอัลลอฮฺ
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และการอ่านอลักรุอานในนั้น โดยไม่เบียดเสียดหรือสร้างความ

เดือดร้อนใหผู้ล้ะหมาดคนอ่ืนๆ ฉะนั้นผูใ้ดละท้ิงส่ิงหน่ึงเพื่ออลัลอฮฺ 

พระองคจ์ะทรงทดแทนส่ิงท่ีดีกวา่นั้นใหแ้ก่เขา

ส่วนละหมาดฟัรฎูนั้น แทจ้ริงการละหมาดในแถวหนา้จะประเสริฐ

กวา่ ดงัค�ากล่าวของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั «แถวท่ีดีท่ีสุด

ของผูช้ายคือแถวแรก และแถวท่ีชัว่ท่ีสุดคือแถวสุดทา้ย» บนัทึกโดยอิ

มามมุสลิม เราะฮิมะฮุลลอฮฺ

และค�ากล่าวของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ «หาก

ผูค้นไดรู้้ (ถึงความประเสริฐ) ของการเรียกร้อง (อาซาน) และการได้

ยนืละหมาดในแถวแรกแลว้ แน่นอนพวกเขาจะเเข่งขนักนั จนสุดทา้ย 

หากมีการหยบิฉลากกนั พวกเขากจ็ะหยบิฉลาก» บนัทึกโดย อลับุคอรีย ์

และมุสลิม เราะฮิมะฮุมลัลอฮฺ ความหมายของค�าวา่ «َيْسَتِهُموا» คือ การ

หยบิฉลาก

พึงทราบเถิดวา่แทจ้ริงการละหมาด 1 เวลา ในมสัยดินะบะวยี์

ประเสริฐกวา่การละหมาดหน่ึงพนัคร้ังในมสัยดิอ่ืนๆ ยกเวน้มสัยดิ

หะรอม ซ่ึงการละหมาด 1 เวลาในมสัยดิหะรอมประเสริฐกวา่การ

ละหมาดหน่ึงแสนคร้ังในมสัยดิอ่ืนๆ ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั กล่าววา่ «การละหมาดหน่ึงเวลาในมสัยดิของฉนัแห่งน้ี 

ประเสริฐกวา่การละหมาดหน่ึงพนัคร้ังในมสัยดิอ่ืนๆ ยกเวน้มสัยดิอลั

หะรอม และการละหมาดหน่ึงเวลาในมสัยดิหะรอม ประเสริฐกวา่การ

ละหมาดหน่ึงแสนคร้ังในมสัยดิอ่ืนๆ บนัทึกโดยอิบนุมาญะฮฺและอะฮฺ

หมดั เราะฮิมะฮุมลัลอฮฺ และควรรักษาการอ่านกรุอาน ร�าลึกถึงอลัลอฮฺ 

ขอบคุณและสรรเสริญพระองค ์บริจาคทาน
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และเอ้ียะติกาฟท่ีมสัยดินะบะวยีใ์หเ้ยอะๆ ถา้หากท่านสะดวก

ถา้หากมีเร่ืองศาสนาเร่ืองใดท่ีท่านยงัไม่เขา้ใจ กจ็งสอบถามผูรู้้ ซ่ึง

ส่วนหน่ึงของพวกเขาคือบรรดาคณาจารยท่ี์สอนอยูใ่นมสัยิดนะบะวีย ์

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามค�าด�ารัสของอลัลอฮฺ ตะลาลา ท่ีวา่ “ดงันั้น พวก

เจา้จงถามผูรู้้ หากพวกเจา้ไม่รู้” (สูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ อายะฮฺท่ี 7)

หรือโทรไปยงัโทรศพัทข์อง “ส�านกักิจการใหก้ารแนะน�าผูถ้าม” ท่ี

วางกระจายอยูต่ามประตูของมสัยดินะบะวยีแ์ละในบางมุมของมสัยดิ -

อินชาอลัลอฮฺ- ท่านจะไดพ้บกบัค�าตอบท่ีจ�าเป็นต่อท่าน ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองการเยีย่มเยยีน การประกอบพิธีอุมเราะฮฺและพิธีฮจัญข์องท่าน

ควรพยายามเขา้ร่วมเรียนรู้วิชาการท่ีสอนโดยบรรดาคณาจารยข์อง

มสัยดินะบะวยี ์ เพื่อท่านจะไดเ้ขา้ใจเร่ืองศาสนาของท่าน และอยูภ่าย

ใตค้ �ากล่าวของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ «ผูใ้ดท่ีมายงั

มสัยดิของฉนัแห่งน้ี โดยมิไดม้าเพื่อส่ิงใดเลย เวน้แต่เพื่อความดีท่ีเขา

จะมาเรียนรู้มนั หรือมาสอนถ่ายทอดมนั เขาจะมีสถานะเทียบเท่ากบั

ผูท่ี้ออกรบในหนทางของอลัลอฮฺ และผูใ้ดมาเพ่ือจุดประสงคอ่ื์นจาก

น้ี เขาจะมีสถานะเทียบเท่ากบัชายคนหน่ึงท่ีก�าลงัมองเสบียงของผูอ่ื้น» 

บนัทึกโดย อิมามอิบนุมาญะฮฺ,อะฮฺหมดั,และฮากิม ในอลัมุสตดัร็อก 

(ขออลัลอฮฺทรงเมตตาพวกเขาทั้งหมด)

นอกจากน้ี ท่านพี่นอ้งนกัศึกษา อยา่ลืมท่ีจะไปเยีย่มหอ้งสมุดของ

มสัยดินะบะวยีใ์นหอ้งโถงกวา้งบนหลงัคาดา้นตะวนัตก ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของการต่อเติมมสัยิดนะบะวียข์องผูรั้บใชม้สัยิดหะรอมอนัทรง

เกียรติทั้งสอง กบตัริยฟ์ะฮดั เราะฮฺมะฮุลลอฮฺ และการท่ีจะข้ึนไปยงัหอ้ง

สมุดดงักล่าวใหใ้ชบ้นัไดเล่ือนหมายเลข 10 
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10 แลว้ท่านจะพบกบัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับท่านในนั้น

ท่านพี่น้องผูม้าเยี่ยมครับ หากท่านเป็นผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบั

หนังสือตน้ฉบบัท่ีเขียนดว้ยมือ ท่านก็จงไปเยี่ยมแผนกท่ีเก่ียวกบั

หนังสือตน้ฉบบัท่ีเขียนดว้ยมือท่ีประตูอุษมาน บิน อฟัฟาน -เราะ

ฏิยลัลอฮุอนัฮู- ซ้ึงตั้งอยู่ท่ีส่วนทา้ยของการต่อเติมมสัยิดในสมยั

ซาอุดิอาระเบียช่วงแรก ตรงกลางมสัยิดนะบะวีย์

นอกจากน้ีย ังมีแผนกผลิตเสียงและวิดิโอแนะน�าอยู่ ท่ีประตู

หมายเลข (17هـ) ประตูอุมรั บิน อลัค็อฏฏอบ -เราะฏิยลัลอฮุอนั

ฮู- โดยการต่อเติมมสัยิดของผูรั้บใชม้สัยิดหะรอมทั้งสอง กษตัริย์

ฟะฮดั เราะฮฺมะฮุลลอฮฺ คอยบริการบนัทึกบทเรียนต่างๆ คุฏบะฮฺ 

และละหมาดต่างๆ ของมสัยิดนะบะวีย ์แจกให้กบัผูม้าเยี่ยมฟรี โดย

การน�าเทปเปล่า หรือแผ่นดิสก์ หรือแฮนด้ีไดร์มาดว้ย นอกจากน้ียงั

มีห้องสมุดส�าหรับสตรีอยู่ในท่ีละหมาดของสตรีทางด้านทิศตะวนั

ออก อยู่ตรงประตูหมายเลข 24 และในท่ีละหมาดของสตรีทางดา้น

ทิศตะวนัตก อยู่ตรงประตูหมายเลข16 และมีห้องสมุดเสียงส�าหรับผู ้

หญิง อยู่ตรงประตูหมายเลข 28 อีกดว้ย

ท่านจงขยบัไปขา้งหน้าเพื่อให้แถวแรกเต็มท่ีละแถว และอย่า

นั่งบริเวณทางเขา้ ทางเดิน บนัไดและประตู เพราะการกระท�าเช่น

นั้นเป็นการปิดทางเขา้มสัยิด ซ่ึงอาจท�าให้ผูค้นตอ้งละหมาดดา้น

นอกมสัยิด ทั้งๆ ท่ีดา้นในมสัยิดยงัมีท่ีว่างอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ท่าน

และพ่ีน้องร่วมละหมาดของท่านตอ้งรักษาแถวละหมาดให้เช่ือมติด

กนัและเรียงเป็นแถว จนกระทัง่แถวเต็มและสมบูรณ์ และสามารถ

รองรับจ�านวนผูร่้วมละหมาดในมสัยิดได้
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หากท่านตอ้งการละหมาดในแถวแรกๆ หรือในเราเฏาะฮฺอนัทรง

เกียรติ ท่านตอ้งรีบมามสัยดินะบะวยีต์ั้งแต่เน่ินๆ อยา่มาชา้แลว้ไปเดิน

ขา้มคอผูค้น เดินผา่นคนละหมาด และไปเบียดเสียดกบัพวกเขา,เพราะ

นัน่เป็นการสร้างความเดือนร้อนใหแ้ก่ผูล้ะหมาด และการสร้างความ

เดือนร้อนใหแ้ก่บรรดามุสลิมนั้นไม่เป็นท่ีอนุญาต

ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดเ้ห็นชายคนหน่ึง (ในวนั

ศุกร์) เขาก�าลงัเดินขา้มคอผูค้นเพื่อกา้วข้ึนมาอยูแ่ถวหนา้ โดยท่ีท่าน

นบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก�าลงัคุฏบะฮฺอยูบ่นมิมบรัอยู ่ท่านกไ็ด้

หยดุการคุฏบะฮฺ แลว้กล่าวกบัเขาวา่ «เจา้จงนัง่ เพราะแทจ้ริงเจา้ไดส้ร้าง

ความเดือนร้อนและเจา้เองกม็าชา้ดว้ย» บนัทึกโดยอิบนุมาญะฮฺและ

อะฮฺหมดั เราะฮิมะฮุมลัลอฮฺ

คือ เจา้ไดส้ร้างความเดือนร้อนใหแ้ก่ผูค้นโดยการกา้วขา้มคอพวกเขา และเจา้

ไดม้าชา้ ถา้หากวา่เจา้ตอ้งการอยูแ่ถวแรก  ๆเจา้จ�าเป็นตอ้งมาใหไ้ว้ๆ  อยา่มาสาย

อยา่เดินตดัหนา้ผูล้ะหมาด เพราะไดมี้การกล่าวถึงขอ้หา้มจากท่าน

นบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในค�ากล่าวของท่านท่ีวา่ «หากผูท่ี้เดิน

ผา่นตดัหนา้ผูล้ะหมาดรู้วา่มนัมีโทษอยา่งไร เขายอ่มจะหยดุไม่ยอมเดิน

ผา่นผูล้ะหมาด แมจ้ะตอ้งรอนานถึงส่ีสิบ (อาจเป็นนาที/ชัว่โมง/วนั/

เดือนหรือปี) ดีกวา่การเดินผา่นผูล้ะหมาดไป» อบูนฎัรฺกล่าววา่ «ฉนั

ไม่รู้วา่ท่านจะพดูส่ีสิบวนั หรือเดือน หรือปี บนัทึกโดยอิมามอลับุคอรี 

เราะฮิมะฮุลลอฮฺ

อิมามอิบนุหะญรั เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ ฟัตหุลบา

รีย ์(585/1) วา่ ค �ากล่าวของท่านนบี ท่ีวา่ (َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعنَي) หมายความวา่ 

ถา้หากผูท่ี้เดินตดัหนา้คนละหมาดรู้วา่ปริมาณบาปท่ีจะมาประสบกบัเขา
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แน่นอนว่าเขาจะตอ้งเลือกท่ีจะหยดุตามระยะเวลาท่ีถูกกล่าวไวใ้น

เบ้ืองตน้ เพื่อไม่ใหบ้าปนั้นมาประสบกบัเขา

พี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ ท่านควรรักษาความสะอาด ใส่เคร่ืองหอม 

และขจดักล่ินไม่พึงประสงคอ์อกจากร่างกายและเส้ือผา้ เพราะแทจ้ริง

บรรดามะลาอิกะฮฺก็ไดรั้บความเดือนร้อนจากส่ิงท่ีมนุษยไ์ดรั้บความ

เดือดร้อน

จงรักษาความสะอาดมสัยดิและลานมสัยดิ และอยา่สร้างความ

เดือดร้อนให้แก่ผูล้ะหมาดดว้ยการถ่มน�้ าลายหรือสั่งน�้ ามูกลงบนพ้ืน

หรือก�าแพงหรือลานของมสัยดินะบะวยี ์ และท่านจะตอ้งรู้สึกถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของสถานท่ี และจงรู้ไวว้า่การถ่มน�้าลายในมสัยดินั้นเป็น

ความผดิ ดัง่ท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดบ้อกไวด้ว้ยค�า

กล่าวของท่านท่ีวา่ «แทจ้ริงการถ่มน�้าลายในมสัยดิเป็นความผดิ และ

การถ่ายถอนความผดิของมนันั้นคือการฝังมนั» (บนัทึกโดย อลับุคอรีย ์

และมุสลิม เราะฮิมะฮุมลัลอฮฺ

อยา่ปล่อยใหล้กูของท่านวิง่เล่น สร้างความวุน่วายและส่งเสียงดงั

ในมสัยดิ เพราะส่ิงน้ีมนัขดักบัมารยาทของการอยูใ่นมสัยดิของท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั

หลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีแออดัและมุ่งไปยงัสถานท่ีท่ีมีท่ีว่างของมสัยิด 

และพึงทราบเถิดวา่ ความประเสริฐของการละหมาดในมสัยดิจะไดรั้บ

โดยการละหมาดในส่วนใดส่วนหน่ึงของมสัยดิ 

ท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ กรุณารอสกัครู่หลงัจากท่ีท่านละหมาด

เสร็จแลว้ ใหอ่้านบทซิเกรหลงัละหมาด และอยา่รีบละหมาดสุนตัหลงั

จากละหมาดฟัรฎูทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีและเวลาท่ีแออดั
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เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีอุปสรรคและผูท่ี้ตอ้งการรีบออกจากมสัยิด

สามารถแยกยา้ยออกไป และไม่ตอ้งตกอยูใ่นความผดิของการเดินตดั

หนา้ผูล้ะหมาด

ท่านตอ้งอยูใ่นความสงบ ไม่วิง่และผลกักนัในตอนท่ียกม่านท่ีวาง

ไวส้�าหรับใหผู้ห้ญิงละหมาดในเราะเฎาะฮฺ

อยา่น�าอลักรุอานออกจากมสัยดินะบะวยี ์เพราะมนัถกูบริจาควะกฟั

ไวใ้นมสัยดิ

อยา่นัง่พิงบนชั้นวางอลักรุอาน อยา่วางรองเทา้ไวข้า้งๆ และอยา่

เดินขา้มชั้นวางอลักรุอานเพื่อเป็นใหเ้กียรติคมัภีร์ของอลัลอฮฺ

เม่ือท่านวางรองเทา้ของท่านไวท่ี้ไหนสกัท่ี ท่านควรรู้สถานท่ี

นั้นๆ และชั้นวางรองเทา้ทั้งหมดท่ีใชส้�าหรับวางรองเทา้ทั้งดา้นในหรือ

ดา้นบนของมนัจะมีหมายเลขก�ากบัอยู ่ ฉะนั้นท่านไม่ตอ้งท�าอะไรเลย 

นอกจากจ�าหมายเลขนั้นๆ เพื่อท่านจะไดก้ลบัมาหยบิรองเทา้ของท่าน

ไดอ้ยา่งสะดวกและง่ายดาย

ท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ พึงทราบเถิดวา่มสัยดินะบะวยีแ์ละมสัยดิ

อ่ืนๆ ถูกเตรียมไวส้�าหรับการท�าอิบาดะฮฺ ฉะนั้นท่านจงอยา่ใชม้นัเป็น

สถานท่ีนอน สถานท่ีขอทาน และสถานท่ีประกาศส่ิงของสูญหาย

จงอยา่ใชคู้ลเลอร์ท่ีบรรจุน�้าซมัซมัส�าหรับไวด่ื้ม ซ่ึงวางอยูท่ ัว่

บริเวณต่างๆ ของมสัยดิเพื่อเอาน�้าละหมาด และจงอยา่ใชพ้รมของ

มสัยดิท�าเป็นหมอนหรือผา้ห่มปกปิด

หลีกเล่ียงการนอนบนลานมสัยดินะบะวยี์

หา้มสูบบุหร่ีในลานและบริเวณของมสัยดิ และผูใ้ดกต็ามท่ีถกู

ทดสอบดว้ยการสูบบุหร่ี เขาจ�าเป็นจะตอ้งวงิวอนขอต่ออลัลอฮฺ
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ตะอาละ ในมสัยดิของท่านเราะซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

ของพระองค ์ ใหพ้ระองคท์รงช่วยเหลือเขาในการท่ีจะเลิกมนั และพึ่ง

รู้เถิดว่านักวิชาการไดใ้ห้ค �าช้ีขาดไวว้่าการขายบุหร่ีและสูบบุหร่ีนั้น

เป็นท่ีตอ้งหา้ม ดงันั้นผูท่ี้สูบบุหร่ีจึงมีความผดิบาป และท่านพี่นอ้งผูม้า

เยีย่มครับ แทจ้ริงท่านมา (เยีย่มมสัยดินบี) เพื่อเพิ่มความดี ดงันั้นควร

ระมดัระวงัส่ิงท่ีเป็นความชัว่

ประตูมสัยดินะบะวยีทุ์กทั้งหมด มีช่ือและหมายเลขก�ากบัไว ้ดงันั้น

ท่านพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มตอ้งรู้ช่ือหรือหมายเลขของประตูท่ีท่านเขา้มา เพื่อ

ท่านจะไดก้ลบัไปยงัประตูนั้นเม่ือออกจากมสัยดิ

เม่ือท่านเห็นวา่ท่ีประตูทางออกมีผูค้นหนาแน่น ท่านตอ้งอยูร่อใน

มสัยดิสกัครู่หน่ึง จนกระทัง่ความหนาแน่นจะเบาบางลง

และอยา่ลืมกา้วเทา้ซา้ยของท่านขณะออกจากมสัยดิ และกล่าวดุ

อาอฺออกจากมสัยดิ นัน่กคื็อ "ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ โออ้ลัลอฮฺ ขอ

พระองคท์รงโปรดประทานการสดุดีและความศานติแด่มุหมัมดัดว้ยเถิด 

โออ้ลัลอฮฺ ขอพระองคท์รงโปรดอภยัโทษในความผดิของฉนัใหแ้ก่ฉนั 

และทรงเปิดประตูแห่งความโปรดปรานของพระองคใ์หแ้ก่ฉนัดว้ยเถิด" 

บนัทึกโดยอิมาม: อตั-ติรมีซีย ์ อิบนุมาญะฮฺ และอะฮฺหมดั และมีตวัอยา่ง

อยูใ่นเศาะฮีห์ของอิมามมุสลิม ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านเหล่านั้น

เราแนะน�าใหท่้านน�าการ์ดของโรงแรมท่ีท่านพกัอยูม่าดว้ย เพื่อใช้

มนั (กลบัท่ีพกั) หากท่านไม่รู้จกัท่ีพกัของท่าน

ในกรณีท่ีมีผูป่้วยในมสัยดินะบะวียต์อ้งการการปฐมพยาบาลใหรี้บ

แจง้ผูเ้ฝ้าท่ียนือยูต่รงประตูมสัยดิ หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีคนใดกไ็ดใ้หรั้บ

ทราบ
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ชั้นดาดฟ้าของมสัยดินะบะวียจ์ะถูกเปิดไวส้�าหรับละหมาดวนัศุกร์

ตลอดทั้งปี และส�าหรับละหมาด 5 เวลาช่วงเทศกาล (ช่วงพิธีฮจัญแ์ละ

รอมฎอน) ฉะนั้นท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มครับ ถา้หากท่านเห็นวา่ชั้นล่าง

ของมสัยดินะบะวยีแ์ออดัหนาแน่น ใหท่้านข้ึนไปบนชั้นดาดฟ้า ท่านจะ

พบท่ีโล่ง ดว้ยการอนุมติัของอลัลอฮฺ

ในมสัยิดจะมีรถเข็นส�าหรับผูพ้ิการและผูสู้งอายไุวค้อยบริการผูท่ี้

มีความตอ้งการ ท่ีแผนกควบคุมและจดัการประตูของมสัยดินะบะวยี ์ ท่ี

ประตูหมายเลข 8 ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมสัยดินะบะวยี ์ เพื่อขน

ยา้ยพวกเขาจากท่ีพกัหรือรถของพวกเขาไปยงัมสัยดินะบะวียใ์นช่วงท่ี

พวกเขาพกัอยูท่ี่นัน่

อย่าละหมาดล�้าหนา้อิหม่ามในช่วงเวลาท่ีมีผูค้นหนาแน่นในลาน

ดา้นหนา้มสัยดิ เพื่อออกจากขอ้ขดัแยง้ทางฟิกฮฺ

พยายามใชป้ระโยชนจ์ากค�าแนะน�าของผูดู้แลมสัยดินะบะวยี ์ ซ่ึง

พวกเขาเหล่านั้นถูกแต่งตั้งมาเพื่อบริการและเพื่ออ�านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ท่าน

จงนอบนอ้มและดุอาอฺใหม้ากๆ และใหค้ �ามัน่สญัญากบัอลัลอฮฺวา่

จะกลบัเน้ือกลบัตวัอยา่งจริงจงั พึงทราบเถิดวา่การมีมารยาทอยา่งแท้

จริงต่ออลัลอฮฺ ญลัละ วะอะลา คือการรักและเชิดชูพระองคแ์ละมีความ

บริสุทธ์ิใจต่อศาสนาเพ่ือพระองค ์ และการมีมารยาทอยา่งแทจ้ริงต่อ

ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ของพระองค ์ คือ การปฏิบติัตาม

สุนนะฮ ์ เดินตามแนวทางของท่าน และการงานของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ

ของท่านท่ีมาหลงัจากท่าน และมีมารยาทกบัท่านหลงัจากท่ีท่านไดเ้สีย

ชีวติไปแลว้ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั
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สุดทา้ยน้ี ผมขอสัง่เสียท่านพี่นอ้งผูม้าเยีย่มวา่ ใหเ้ศาะละวาตแด่ท่าน

นบีมูหมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ของพวกเราใหม้ากๆ เพราะไดมี้

รายงานจากท่านอมัรุ บิน อลัอาศ เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ วา่แทจ้ริงเขาไดย้นิท่าน

เราะซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวา่ «ผูใ้ดท่ีกล่าวเศาะละวาต (สดุดี) 

แก่ฉนัหน่ึงคร้ัง อลัลอฮฺจะทรงสดุดี (หรือใหค้วามเมตตา) แก่เขาสิบเท่า» 

บนัทึกโดยมุสลิมและคนอ่ืนๆ

จงขอดุอาอฺ (ท่ีมีหลกัฐานจากท่านนบี) นอบนอ้มต่ออลัลอฮฺใหม้ากๆ 

และหนัไปพึ่งพระองค ์ เพราะท่านอยูใ่นสถานท่ีมีความหวงัวา่จะมีการตอบ

รับดุอาอฺ และอยา่ลืมบิดามารดา ครอบครัว ลกูๆ และพี่นอ้งมุสลิมของท่าน

ทุกหนแห่งในดุอาอฺของท่าน

และขออลัลอฮฺทรงประทานการสดุดี ความศานติสุข และความจ�าเริญแด่

ท่านนบีของเรามุหมัมดั แด่ครอบครัวของท่าน และแด่มิตรสหายของท่านทั้ง

ปวง
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