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อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญนั้นเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺผูเปนเจา
แหงสากลจักรวาล ขอการประทานพรและความสันติสุข จงมีแดผูซึ่งมี
เกียรติที่สุดในบรรดานบีและรอซูลทั้งปวง ทานนบีของเรามุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บรรดาเครือญาติและสาวกของทานทุกๆ
คน 

จุลสารเลมนี้เปนบทความสั้นๆที่เกี่ยวของกับหุกมบางสวนใน
การทําความสะอาดและการละหมาดของผูที่อยูในสภาพเจ็บปวย 
 
การทําความสะอาดของผูปวย 

เปนที่ทราบกันดีวาทุกครั้งที่จะมีการละหมาด อัลลอฮฺไดบัญญัติ
ใหมีการทําความสะอาดชําระรางกายกอนเปนอันดับแรก  ทั้ งนี้
เนื่องจากวา การขจัดหะดัษและการชําระจากสิ่งโสโครกตางๆ ทั้งที่อยู
บนรางกาย เครื่องแตงกายและสถานที่ละหมาดนั้น คือเงื่อนไขสองขอที่
ละเลยมิไดในบรรดาเงื่อนไขของการละหมาด ดังนั้นเมื่อใดที่มุสลิมจะทํา
ละหมาด เขาจําเปนตองอาบน้ําละหมาด(วุฎอ)เพื่อขจัดหะดัษเล็กหรือ
อาบน้ําวาญิบเพื่อชําระรางกายจากหะดัษใหญ และสําหรับผูที่ได
ปสสาวะหรืออุจจาระมากอนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความสะอาด



รองรอยหรือเศษของปสสาวะและอุจจาระโดยการลางออกดวยน้ํา       
(ติสตินญาอ)หรือโดยการเช็ดดวยกอนหิน(อิสติจญมารฺ)ใหสะอาดหมด
จดเสียกอน 

และตอไปนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงตางๆที่กลาวมาขางบน 
การลางออกดวยน้ํา(ติสตินญาอ)เปนสิ่งวาญิบสําหรับทุกสิ่งที่

ออกมาจากทวารหนักและทวารเบา เชนปสสาวะและอุจจาระ ดังนั้นผูที่
ไดนอนหลับหรือผายลมนั้น เพียงแคตองอาบน้ําละหมาด(วุฎอ)เทานั้น
ไมจําเปนตองทําการลางออก(ติสตินญาอ)เพราะแทจริงแลวการลางออก
(ติสตินญาอ)นั้นถูกบัญญัติข้ึนมาเพื่อชําระจากสิ่งโสโครก(นะญิส) แตใน
กรณีการนอนหลับหรือผายลมไมมีส่ิงโสโครก(นะญิส)ติดอยู 

การเช็ด(อิสติจญมารฺ)คือส่ิงที่ใชแทนการลางออกดวยน้ํา        
(ติสตินญาอ)ซึ่งอาจใชกอนหินหรือส่ิงอื่นๆที่ใชแทนกันได และในกรณีที่
ใชกอนหินนั้นจําเปนตองใชกอนหินที่สะอาดไมตํ่ากวาสามกอนจึงจะ
ใชได ทั้งนี้เนื่องจากมีหลักฐานที่รายงานวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “ผูใดก็ตามที่ไดทําการเช็ด(อิสติจญมารฺ)ก็
จงทําการเช็ดดวยกอนหินหรือส่ิงอื่นที่คลายกันใหจํานวนกอนเปนเลขคี่” 

และมีหลักฐานจากคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เชนกันวา “เมื่อผูหนึ่งผูใดในหมูพวกทาน ตองการออกไป
อุจจาระ ก็จงนํากอนหินสามกอนออกไปพรอมกับเขาดวย แลวทําความ
สะอาดดวยกอนหินสามกอนนั้น ก็เปนอันวาสะอาดใชไดแลว” (บันทึก
โดยอบู ดาวูด) 



และมีหลักฐานการหามของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม มิใหทําการเช็ด(อิสติจญมารฺ)โดยใชกอนหินนอยกวากอนหิน
สามกอน (บันทึกโดยมุสลิม) 

และไมอนุญาตใหใชมูลสัตวแหง เศษกระดูก ส่ิงที่ใชเปนอาหาร
หรือทุกๆสิ่งที่ตองใหเกียรติในการเช็ด(อิสติจญมารฺ)  

ที่ดีที่สุดในการทําความสะอาดนั้นใหเขาทําการเช็ดโดยใชกอน
หินหรือส่ิงตางๆที่มีคุณสมบัติบางอยางคลายกับกอนหิน เชน กระดาษ
ชําระหรือกอนอิฐ(กอนดินแหงปนกับปูน)หรืออ่ืนๆ กอน หลังจากนั้น 
ตามดวยการลางดวยน้ํา เพราะกอนหินนั้นสามารถชําระเฉพาะตัววัตถุ
ของสิ่งโสโครก(นะญิส)เทานั้น ในขณะที่น้ําสามารถชําระขจัดรองรอย
ของสิ่งโสโครก(นะญิส)ดวยจึงเปนการชําระที่สรางความมั่นใจมากกวา 
แตอยางไรก็ตาม บุคคลยอมมีสิทธิเลือกไดวาจะทําการลางออกดวยน้ํา
(ติสตินญาอ)หรือวาจะทําการเช็ดดวยกอนหิน(อิสติจญมารฺ)และสิ่งอื่นๆ
ที่ใชแทนกันได หรือวาจะทําทั้งสองรวมกันก็ได 

มีรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเขาไปในสุขา ขาพเจาและเด็กรับใช
เชนขาพเจาอีกคน จึงชวยกันยกภาชนะใสน้ําและหอกดานสั้นตามไปให
ทาน หลังจากนั้นทานไดใชน้ําในชําระลาง(ติสตินญาอ)” (บันทึกโดยอัล-
บุคอรีและมุสลิม) 

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วาทานได
กลาววาแกบรรดาสตรีกลุมหนึ่งวา “พวกทานจงไปบอกตอบรรดาสามี



ของพวกทานทั้งหลายใหใชน้ําในการทําความสะอาด เพราะฉันอายที่จะ
ไปบอกตอพวกเขาดวยตัวเองและแทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺใชน้ําในการ
ทําความสะอาดเสมอ” (อัต-ติรมิซีย ผูบันทึกหะดีษนี้กลาววา หะดีษนี้
เปนหะดีษเศาะฮีหฺ) 

และหากตองการที่จะเลือกกระทําเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลว 
การเลือกใชน้ําถือวาดีกวาเพราะน้ําสามารถชําระขจัดทั้งรองรอยและตัว
วัตถุของสิ่งโสโครก(นะญิส)จึงเปนการชําระที่ทําใหสะอาดกวา แตหาก
เลือกใชกอนหินเพียงอยางเดียวก็ถือวาใชได ถาเพียงพอดวยกอนหิน
สามกอนในการขจัดสิ่งโสโครก(นะญิส)ที่ติดอยูได แตถายังไมพอ ก็ตอง
เพิ่มเปนสี่ กอน หากอน เร่ือยไปจนกวาจะขจัดสิ่งโสโครก(นะญิส)ที่ติด
อยูใหหมดไป และที่ดีที่สุดใหส้ินสุดดวยจํานวนกอนที่เปนเลขคี่ ทั้งนี้มี
หลักฐานจากคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ความ
วา “ผูใดก็ตามที่ไดทําการเช็ด(อิสติจญมารฺ)ก็จงทําการเช็ดดวยกอนหิน
หรือส่ิงอื่นที่คลายกันใหจํานวนกอนเปนเลขคี่” 

และไมอนุญาตใหทําการเช็ดโดยใชมือขวา ทั้งนี้มีหลักฐานจาก
คํากลาวของทานสัลมาน ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในหะดีษที่เขา
รายงานวา “ทานนบีไดหามมิใหพวกเราแตละคนทําความสะอาดชําระ
ลาง(ติสตินญาอ)ดวยมือขวา” 

และมีหลักฐานจากคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เชนกันความวา “แตละคนในหมูพวกทานอยาไดใชมือขวาจับ
อวัยวะเพศในขณะที่ปสสาวะและอยาไดใชมือขวาในการเช็ดชําระสิ่ง



โสโครก(นะญิส)” แตถามือซายดวนหรือกระดูกหัก แตกราว หรือบาดเจบ็ 
และอื่นๆ ก็ใหใชมือขวาไดเพระมีความจําเปน จึงไมถือวามีความผิดแต
อยางใด 

และถาหากรวมกันทั้งสองวิธีกลาวคือทําการเช็ดดวยกอนหิน
(อิสติจญมารฺ) แลวลางออกดวยน้ํา(ติสตินญาอ)ก็ถือวาเปนวิธีการดีที่สุด
และสมบูรณที่สุด 

และเปนที่ทราบกันดีวาบัญญัติอิสลามสวนใหญนั้นจะถือความ
สะดวกและความงายเปนหลัก ทั้งนี้จะเห็นไดจากการที่อัลลอฮฺไดใหขอ
ผอนปรนสําหรับผูที่อยูในภาวะจําเปน ในวิธีการทําอิบาดะฮฺของพวกเขา 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความจําเปนของแตละคน และความสามารถของแตละคน
ที่จะทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺโดยปราศจากความกดดันและความลําบาก
ใดๆ 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

®א〈FאW٧٨E 
ความวา “พระองคไมไดทําใหมีเหนือพวกเจาซึ่งความ
ลําบากในศาสนา” 

 
และอัลลอฮฺไดตรัสเชนกันวา 

®אאא〈 
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ความวา “อัลลอฮฺประสงคความงายดายใหกับพวกเจา 
และไมทรงประสงคความยาก”  

 
และอัลลอฮฺไดตรัสเชนกันวา 

W١٦EאF〉אאא® 

ความวา “ดังนั้น จงยําเกรงตออัลลอฮฺเทาที่พวกเจามี
ความสามารถ” 
 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา 

“หากฉันใชใหพวกทาน ทําอะไรสักอยางหนึ่ง พวกทานจงทํามัน เทาที่
พวกทานจะทําได” 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวเชนกัน ความวา 
“แทจริงศาสนาอิสลามนั้น คือความสะดวกงายดาย” 

 
การตะยัมมุม 

และสําหรับผูปวยที่ไมสามารถใชน้ําทําความสะอาด โดยการทํา
น้ําละหมาดจากหะดัษเล็ก หรือการอาบน้ําเนื่องจากหะดัษใหญ เพราะ
ไมสามารถ(จะกระทบกับน้ํา) หรือกลัววาจะทําใหเกิดอาการปวยขึ้น 
หรืออาจทําใหหายจากการปวยชาลง เขาจะตองทําตะยัมมุม นั่นก็คือ 
การเอาฝามือไปแตะกับพื้นดินที่สะอาดหนึ่งครั้ง และเช็ดใบหนาของเขา
ดวยฝามือทั้งสองขาง เนื่องจากอัลลอฮฺไดตรัสไววา   
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ความวา “และหากพวกเจาปวย หรืออยูในการเดินทาง 
หรือคนใดในหมูพวกเจามาจากการถายทุกข หรือไดสัมผัส
หญิงมา แลวพวกเจาไมพบน้ําก็จงมุงสูดินที่ดี แลวลูบ
ใบหนาของพวกเจา และมือของพวกเจา”  

 
คนที่ไมสามารถใชน้ําไดนั้น หุกมของพวกเขาก็เสมือนหุกมของ

คนที่ไมมีน้ําใช เนื่องจากอัลลลอฮฺไดตรัสไววา 

W١٦EאF〉אאא® 

ความวา “ดังนั้น จงยําเกรงตออัลลอฮฺเทาที่พวกเจามี
ความสามารถ” 

 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยกลาวกับอัมมารฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “แทจริงแลว เพียงพอสําหรับเจาดวยการปฏิบัติ
ดวยสองมือของเจา อยางนี้” (แลวทานนบีก็ไดแตะมือของทานบนพื้นดิน
หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นทานไดเช็ดใบหนาและฝามือของทานดวยมือทั้ง
สองขาง 



และไมอนุญาตใหทําตะยัมมุมได นอกจากดวยพื้นดินที่สะอาด 
ที่มีฝุนติด 

และการตะยัมมุมจะไมสมบูรณนอกจากวาไดทําการนิยัต(ต้ัง
เจตนา)เสียกอน เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
ไววา ความวา “แทจริงแลวทุกๆ การปฏิบัตินั้นจะตองเร่ิมดวยการนิยัต 
และแทจริงแลวผลที่ไดแกเขานั้นมาจากสิ่งที่เขานิยัต” 
 
การทําความสะอาดตามสภาพของผูปวย 

สภาพของผูปวยกับการทําความสะอาดนั้น มีหลายสภาพ
ดวยกัน คือ 

1) ถาการปวยของเขานั้น  เปนการปวยเล็กๆนอยๆ  ที่ ไม
หวาดระแวงตอการใชน้ําซึ่งอาจสงผลตอชีวิตหรือเกิดอาการปวยที่รุนแรง 
และไมไดทําใหการหายปวยชาหรือทําใหการเจ็บปวยเพิ่มข้ึน และไมได
ทําใหเกิดสิ่งไมดีเกิดขึ้นเชน อาการปวดหัว หรือเจ็บเหงือก หรืออ่ืนๆ ที่
คลายกัน  หรือวาเขานั้นเปนคนที่สามารถใชน้ําอุนแทนไดและไมมี
ผลกระทบใดๆตอตัวเขา  ดังนั้นแลว ไมอนุญาตใหเขาทําการตะยัมมุมได  
เนื่องจากวา การอนุญาตใหทําตะยัมมุมนั้น เพื่อไมใหเกิดโทษ ดังนั้นเมื่อ
น้ําไมไดทําใหเกิดโทษแกเขาและเขาก็มีน้ําอยู เขาก็จําเปนที่จะตองใชน้ํา
ในการทําความสะอาดและวุฎอ 

2 )  ถาเกิดวาเขาปวยดวยโรคที่ระแวงวาจะเกิดอันตรายตอชีวิต 
หรืออันตรายตอรางกาย  หรือวา  เกิดการเจ็บปวยที่กลัวตอความ



ปลอดภัยของชีวิตหรือรางกาย หรืออาจทําใหเกิดผลรายตอการใช
ประโยชนอวัยวะของรางกาย เชนนี้แลว เขาสามารถที่จะทําการตะยัม
มุมได เนื่องจากอัลลอฮฮฺไดตรัสวา   

® אא〈  

FאW٢٩E 

ความวา “และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮฺ
เปนผูทรงเมตตาตอพวกเจาเสมอ” 

 
3 )  ถาเปนการเจ็บปวยที่ไมสามารถที่จะขยับเขยื้อนได และไม

มีคนที่จะคอยบริการน้ําใหกับเขา เชนนี้ เขาสามารถทําตะยัมมุมได  และ
ถาหากวาเขาไมสามารถทําตะยัมมุมได ก็ใหคนอื่นชวยทําตะยัมมุม
ใหกับเขา  และถาหากวารางกายของเขา เสื้อผาของเขา หรือที่นอนของ
เขานั้นเปอนสิ่งนะญิส(ส่ิงโสโครก) และเขาไมสามารถที่จะขจัดหรือทํา
ความสะอาดมันได ก็อนุญาตใหเขาละหมาดในสภาพที่เขาเปนอยู  
เพราะอัลลอฮฺไดตรัสไววา 

W١٦EאF〉אאא® 

ความวา “ดังนั้น จงยําเกรงตออัลลอฮฺเทาที่พวกเจามี
ความสามารถ” 

 



และไมอนุญาตใหเขาละเลยการละหมาดจากเวลาของมันไมวา
จะกรณีใด ถึงแมวาจะมีสาเหตุมาจากการไมสามารถทําความสะอาดได
หรือไมสามารถที่จะลางสิ่งสกปรกออกไปก็ตาม 

4 )  คนที่มีแผล หรือรอยบาด หรือกระดูกหัก หรือปวยที่ไม
สามารถแตะตองกับน้ํา และเขานั้นมีุนูบ(หะดัษใหญจําเปนตอง
อาบน้ํา)  อนุญาตใหเขานั้นทําการตะยัมมุม ดวยหลักฐานที่ไดกลาวมา
ขางตน และถาเขานั้นสามารถลางอวัยวะสวนที่ไมเปนอะไร ก็ควรทํา 
และทําการตะยัมมุมแทนอวัยวะสวนที่เหลือ 

5 )  ถาเขานั้นปวยในที่ที่ไมมีน้ํา และดิน และไมมีคนที่จะนําสิ่ง
สองอยางนี้จากที่อ่ืนได ก็ใหเขานั้นทําการละหมาดในสภาพที่เขามีอยู  
และไมอนุญาตใหเขานั้นละเลยเวลาละหมาด เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา  

W١٦EאF〉אאא® 

ความวา “ดังนั้น จงยําเกรงตออัลลอฮฺเทาที่พวกเจามี
ความสามารถ” 

 
6 )  ผูปวยที่เปนโรคปสสาวะ เลือด หรือลมออกไมหยุด  และ

รักษาไมหาย  เขาคนนั้นจะตองทําการเอาน้ําละหมาดทุกๆ คร้ังที่จะ
ละหมาด เมื่อถึงเวลาละหมาด และทําความสะอาดสิ่งที่เลอะบนรางกาย
หรือเสื้อผา  หรือใหเตรียมเสื้อผาที่สะอาดสําหรับทําการละหมาด ถาไม
เปนการลําบาก อัลลอฮฺไดตรัสไววา 



®א〈FאW٧٨E 
ความวา “พระองคไมไดทําใหมีเหนือพวกเจาซึ่งความ
ลําบากในศาสนา” 

 
และไดตรัสอีกวา  

®אאא〈 

FאW١٨٥E 
ความวา “อัลลอฮฺประสงคความงายดายใหกับพวกเจา 
และไมทรงประสงคความยาก”  

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไววา “เมื่อฉันได

ส่ังใหพวกเจาทําสิ่งๆหนึ่ง พวกเจาจงทําในสิ่งที่พวกเจาสามารถทําได” 
และตองระวังตัวของเขาอยูเสมอเพื่อไมใหปสสาวะ หรือเลือด 

ไปถูกเสื้อของเขา รางกายของเขาหรือสถานที่เขาละหมาด 
ในชวงที่เวลาละหมาดเวลานั้นๆ ยังไมหมดเขาสามารถปฏิบัติ

ส่ิงอื่นๆ ไดเชน ละหมาด อานคัมภีรอัลกุรอาน จนกวาเวลาละหมาดนั้น
จะหมด เมื่อเวลาหมดไปก็ใหเอาน้ําละหมาดอีกครั้ง หรือทําตะยัมมุม
หากไมสามารถเอาน้ําละหมาด เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ได ส่ังใหหญิงที่มี เลือดไหล(เลือดอิสติหาเฎาะฮฺซึ่งไมใช
ประจําเดือน)ทําน้ําละหมาดทุกๆการละหมาด ในสภาพทีเ่ลอืดนัน้ยงัไหล



ออกมา ซึ่งไมใชเลือดประจําเดือน และถาปสสาวะยังไหลออกมา
หลังจากที่เขาไดทําน้ําละหมาดแลว ก็ไมเปนอันจําเปนที่ตองทําน้ํา
ละหมาดใหม ตราบใดที่เขาทําน้ําละหมาดเมื่อเขาเวลาละหมาดแลว 

และถาเขานั้นมีผาพันแผลที่จะตองปลอยไว ก็ใหลูบบนมันเมื่อ
เอาน้ําละหมาดหรือเวลาอาบน้ํา และใหลางอวัยวะสวนอื่นที่เหลือ แตถา
เกิดวาการลูบบนผาทําแผลหรืออาบบนมันนั้นอาจทําใหเกิดอันตรายได 
ก็เพียงพอสําหรับเขานั้นใหทําการตะยัมมุมแทนอวัยวะที่เปนแผลและ
สวนที่อาจเกิดอันตรายไดเมื่อลางมัน 

การตะยัมมุมถือวาเสีย ดวยสิ่งที่ทําใหการทําน้ําละหมาดเสีย
(เชนผายลม ถายหนัก ถายเบา เปนตน) และเมื่อสามารถที่จะใชน้ําได 
หรือเมื่อเจอน้ําถาน้ํานั้นไมมี  

ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก 
  

วิธีการละหมาดของผูปวย 
ผูรูไดมีความเห็นพองตองกันวา  ถาใครไมสามารถที่จะยืน

ละหมาดได เขาสามารถละหมาดในทานั่ง ถาไมสามารถนั่งละหมาดได 
ก็ใหนอนตะแคงละหมาด โดยใหใบหนาหันไปยังกิบละฮฺ และถาใหดีก็ให
ตะแคงบนไหลดานขวา และถาไมสามารถนอนตะแคงละหมาดได ก็ให
ละหมาดโดยการนอนหงายละหมาด  เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ    
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวกับอิมรอน อิบนฺ ฮุศอยนฺ วา “เจาจงยืน
ละหมาด ถาเจาไมมีความสามารถก็ใหนั่งละหมาด ถาไมสามารถก็ให



ตะแคงละหมาด” (รายงานโดยอัล-บุคอรี) และรายงานของอัน-นะสาอีย
ไดเพิ่มวา “ถาไมสามารถก็ใหนอนหงายละหมาด” 

และถาใครสามารถยืนละหมาดได แตเขาไมสามารถที่จะกม     
รุกู อฺและสุูดได  เขาจําเปนตองยืนละหมาด  และใหโนมหัวเปน
สัญลักษณแทนการรุกูอฺ หลังจากนั้นก็นั่งและใหโนมตัวเปนสัญลักษณ
แทนการสุูด เนื่องจากอัลลอฮฺไดตรัสไววา 

W٢٣٨Eא 〈 Fא® 

ความวา “และจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮฺโดยนอบนอม”  
 
และหะดีษนบีไดกลาวไววา  “จงยืนละหมาด” และเพราะ

ครอบคลุมอายัตอัลกุรอานที่วา  

W١٦EאF〉אאא® 

ความวา “ดังนั้น จงยําเกรงตออัลลอฮฺเทาที่พวกเจามี
ความสามารถ” 

 
หากในตาของผูนั้นเปนโรคอยางหนึ่ง และคณะแพทยที่เชื่อถือ

ไดวินิจฉัยวา ผูที่เปนโรคนี้เขาจะตองละหมาดโดยทานอน เพราะไมมี
ผลกระทบตอการรักษาคือยังรักษาได แตหากไมเชนนั้นแลว(ถาละหมาด
ในทาอื่น)จะรักษาโรคนี้ไมได ดังนั้นผูปวยก็สามารถที่จะละหมาดในทา
นอนตามที่คณะแพทยวินิจฉัยได 



หากผูปวยไมสามารถรุกูอฺและสุูดได ก็ใหทําทาโคงหัวแทน 
โดยโคงหัวเวลาสุูดใหตํ่ากวาเวลารุกูอฺ 

หากเขาไมมีความสามารถที่จะสุูดเพียงอยางเดียว ก็ใหเขา    
รุกูอฺ เสร็จแลวใหนั่งและทําทาโนมหัวแทนการสุูด 

และหากเขาไมสามารถโคงหลังได ก็ใหโคงเฉพาะคอ และหาก
หลังของเขางออยูแลว เมื่อเขารุกูอฺใหเขากมลงตํ่ากวาอีกนิด และเวลา
สุูดใหเขากมตํ่าลงอีกใหมากกวาตอนรุกูอฺ 

หากเขาไมสามารถผงกศีรษะ เพียงพอสําหรับเขาดวยการนิยัต
(ต้ังเจตนา)อยางเดียวหรือดวยการกลาวเพียงอยางเดียว การละหมาด
จะยังไมตกไปจากเขา ตราบใดที่เขายังมีสติสัมปชัญญะ ตามหลักฐานที่
เรากลาวมาแลว 

เมื่อผูปวยนั้นมีอาการดีข้ึนในขณะที่เขากําลังละหมาดอยูโดย
เขาสามารถที่จะสุูดหรือรุกูอฺได ใหเขาปฏิบัติรุกูอฺและสุูด โดย
ละหมาดตอจากที่เขาไดละหมาดแลว 

และเมื่อผูปวยนั้นนอนหลับหรือลืมละหมาด จําเปนที่เขาจะตอง
ละหมาดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาหรือเมื่อเขาจําไดวาเขายังไมไดละหมาดอีก 
และไมอนุญาตใหเขาละเลยไมละหมาดจนเขาเวลาละหมาดอื่น เพราะมี
หลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “ผูใดก็ตามที่ละ
ทิ้งการละหมาดโดยนอนไมรูสึกตัว หรือลืม ดังนั้นจงละหมาดในเมื่อเขา
จําไดและไมตองจายสิ่งใดๆทดแทนยกเวนการละหมาดชดนั้น”  

และอัลลอฮฺไดตรัสไววา 



®א〈FW١٤E 
ความวา “จงดํารงไวซึ่งการละหมาด เพื่อรําลึกถึงขา” 

 
ไมอนุญาตใหทิ้งละหมาดไมวาจะอยูในสภาพใดก็ตาม ทวาผู

บรรลุศาสนภาวะตองใหความสําคัญกับการละหมาดในยามที่เขา
เจ็บปวยมากกวาในตอนที่เขาไมเจ็บไขเสียดวยซ้ํา หามเขาละเลยการ
ละหมาดฟรฎจนกระทั่งหมดเวลาละหมาด ถึงแมวาเขาเปนผูปวยก็ตาม
ตราบใดสติปญญาของเขาไมเปลี่ยนแปลงและยังคงเดิมอยู ตราบนั้นเขา
จะตองรักษาการละหมาดไว  เขาจะตองละหมาดในเวลาละหมาดนั้นๆ 
ทันที ตามความสามารถของเขาที่มีอยู   

ถาเขาละทิ้งการละหมาดดวยเจตนา ในสภาพที่สติสมบูรณและ
เขารูดีวาละหมาดนั้นเปนสิ่งที่วาญิบในศาสนา ซ้ําเขายังมีแรงที่จะ
ละหมาดแมเพียงดวยการโคงหัวเพียงอยางเดียว(แตเขาก็ยังละทิ้งการ
ละหมาด) นักปราชญบางสวนไดเห็นวาคนเหลานี้เปนกาฟรฺ เพราะ
ทานนบีไดกลาวไววา “คํามั่นสัญญาระหวางมุสลิมและกาฟรฺ คือการ
ละหมาด ใครก็ตามไดละทิ้งการละหมาดแสดงวาผูนั้นกลายเปนผู
ปฏิเสธแลว”  และทานยังไดกลาวอีกวา “หัวใจของทุกสิ่งคืออิสลาม เสา
หลักของมันก็คือการละหมาด และจุดสุดยอดของมันคือการตอสูใน
หนทางของอัลลอฮฺ” และคํากลาวของทานวา “ส่ิงที่อยูระหวางความเปน
มุสลิม และการตกเปนมุชริกหรือกาฟรฺ คือการละทิ้งละหมาด” (รายงาน
โดยมุสลิม) นี่คือทัศนะที่คิดวาถูกตองเกี่ยวกับหุกมของผูที่ละทิ้งการ



ละหมาด ตามหลักฐานจากโองการอัลกุรอานและหะดีษตางๆที่ไดอาง
แลว 

หากประสบความยากลําบากในการละหมาดในเวลาละหมาด
นั้นๆ  เขาสามารถละหมาดรวมระหวางละหมาดซุฮรและอัศรี, มัฆริบ
และอีชาอ จะละหมาดกอนหรือหลังก็ไดตามความสะดวกของเขาเอง ถา
เขาประสงคจะละหมาดอัสรีในเวลาละหมาดซุฮรก็กระทําได และ
ละหมาดอีชาอในเวลามัฆริบก็กระทําได และสําหรับละหมาดศุบฮฺนั้นไม
สามารถรวมกับละหมาดอื่นได เพราะเวลาละหมาดของมันนั้นถูกแยก
ออกจากการละหมาดที่อยูกอนหนาและหลังจากมัน 

นี่คือบางสวนที่เกี่ยวของกับผูปวยในการทําความสะอาดและ
การละหมาด 

ขอพรจากอัลลอฮฺเพื่อใหมุสลิมที่ปวยนั้นไดหายจากโรคภัยไข
เจ็บตางๆ และลบลางความผิดบาปตางๆ ของพวกเขาเหลานั้น และขอ
พระองคจงบันดาลแกพวกเราทั้งหลายซึ่งการอภัยโทษและพนจากภัย
พิบัติตางๆ ในโลกนี้และโลกหนา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูเอื้อเฟอเผื่อแผ
และประเสริฐยิ่ง 

ขออัลลอฮฺทรงประสาทพรและประทานความสันติแกทานนบี
มุหัมมัด และบรรดาวงศวาน ตลอดจนเศาะหาบะฮฺของทาน 

 
 
 



 
 

หะดีษตางๆ เกี่ยวกับความประเสริฐของการปวย ความทุกขยาก 
และการอดทนตอสิ่งเหลานี ้

 
(1) รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ และอบู สะอีด อัล-คุดรีย 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา  “ไมมีส่ิงใดที่ประสบกับมุสลิมไมวาจะเปนความเหนื่อยลา เจ็บ
ไขไดปวย ความกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความเดือนรอน และความ
ทุกขตางๆ กระทั่งหนามที่ตําเขาก็ตามที เวนแตอัลลอฮฺไดลบลางบาป
ของเขาดวยสาเหตุเหลานั้น“  (รายงานโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม สํานวน
เปนของอัล-บุคอรี)  

(2) รายงานจากอบู มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ไมมีมุสลิมคนใดที่
ประสบกับความเดือดรอนเชนโรคภัยไขเจ็บหรือส่ิงอื่นๆ เวนแตอัลลอฮฺได
ลบลางความผิดของเขาดวยเหตุดังกลาว เสมือนใบไมไดหลนลงมาจาก
ตนของมัน” (รายงานโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

(3) รายงานจากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดกลาววา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ไมมีความทุกขยากใดๆ
ที่ประสบกับคนมุสลิม นอกเสียจากอัลลอฮฺจะทรงลบลางความผิดของ
เขาดวยเหตุเหลานั้น แมกระทั่งหนามที่ทิ่มแทงเขาก็ตาม” (รายงาน
โดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 



(4) รายงานจากกอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดกลาว
วา หลังจากที่มีโองการอัลกุรอานลงมาวา 

®א〈FאW١٢٩E 

ความวา “ผูใดกระทําความชั่วเขาก็ถูกตอบแทนดวยความ
ชั่วนั้น”  
ไดเกิดความตระหนกอยางใหญหลวงในหมูผูคนทั้งหลาย ดังนั้น

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดกลาววา “จงทําให
ใกลเคียงที่สุดและจงทําใหตรงที่สุด(เทาที่จะทําได) เพราะในสิ่งที่ประสบ
กับมุสลิมนั้น เปนเหตุแหงการลบลางบาปของเขา แมกระทั่งความทุกขที่
เขาประสบหรือหนามที่ตําเขาก็ตาม” (รายงานโดยมุสลิม) 

(5) รายงานจากญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเขาไปยังอุมมุซ ซาอิบ แลว
ทานไดกลาววา “อะไรเลาที่ทําใหทานตัวสั่นเชนนี้ โออุมมุซ ซาอิบ ?” 
นางตอบทานวา “ฉันเปนไข ขออัลลอฮฺอยาไดใหสิริมงคลใดๆ แกมันเลย”  
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “อยาไดดาทอ
อาการไข เพราะแทจริงมันจะลบลางความผิดตางๆ ของลูกหลานอาดัม 
เหมือนที่เปาเหล็กไดขจัดสิ่งสกปรกใหออกไปจากเหล็ก” (รายงานโดย
มุสลิม)   

(6) รายงานจากอุมมุ อัล-อะลาอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดกลาว
วา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมาเยี่ยมฉันในขณะที่ฉัน
ปวยเปนไข และทานไดกลาวแกฉันวา “สบายใจเถิด โอ อุมมุ อัล-อะลาอฺ 



แทจริงการปวยของมุสลิมนั้นอัลลอฮฺจะลบลางความผิดของเขาทั้งหลาย
เหมือนไฟที่ชะลางสิ่งสกปรกของทองและเงิน” (รายงานโดยอบู ดาวูด 
อัล-มุนซีรียกลาววาหะดีษนี้หะดีษ หะซัน) 

(7) รายงานโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “การทดสอบ(ความทกุข
ยาก)จะยังประสบกับผูศรัทธาทั้งชายและหญิง ไมวากับตัวเขาเอง กับ
ลูกหลานของเขา หรือทรัพยสมบัติของเขา กระทั่งเขาไดพบอัลลอฮฺ
(หมายถึงเสียชีวิต) ในสภาพที่ไมมีความผิดใดๆ เลย(ทั้งนี้เพราะอัลลอฮฺ
ไดลบลางมันดวยการทดสอบดังกลาว)” (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย และ
ทานไดกลาววาหะดีษนี้เปนหะดีษ หะซัน) 

(8) จากทานสะอดฺ อิบนุ อะบี วักกอศฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  
กลาววา ทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “การ
ทดสอบ(ความทุกขยาก)จะยังคงอยูกับบาว(ของอัลลอฮฺ)จนกวาเขาจะ
เดินอยูบนพื้นแผนดินโดยที่เขาไมมีบาปใดๆเลย(เพราะอัลลอฮฺไดลบลาง
บาปของเขาดวยการทดสอบดังกลาวจนหมดสิ้น)” (รายงานโดย อัต-ติรมิ
ซีย และอิบนุ มาญะฮฺ อัล-อัลบานียมองวาเศาะฮีหฺ) 

(9) จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววาทานได
ยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ไมมีผูศรัทธาคนใดที่
ถูกหนามอันหนึ่งตําหรือมากกวานั้น นอกจากเขาจะไดรับการบันทึก
ความดีใหหนึ่งขั้น และลบลางความผิดของเขาไปหนึ่งความผิด” 
(รายงานโดย มุสลิม) 



(10) จากทาน อบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทาน 
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “การปวดศรีษะของผู
ศรัทธา การถูกหนามอันหนึ่งตํา หรือถูกสิ่งหนึ่งทําใหเจ็บปวด ในวันกิยา
มะฮฺอัลลอฮฺจะทรงยกขั้นใหกับเขาเพราะเหตุดังกลาวหนึ่งขั้นและลบลาง
บาปของเขาดวย” (รายงานโดย อิบนุ อบี อัด-ดุนยา และสายรายงาน
เปนผูที่เชื่อถือได) 

 
ทานพี่นองผูปวยที่รัก 

ชอดอกไมอันหอมกรุนจากหะดีษเศาะฮีหฺตางๆของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่เราไดนํามาโปรยใหทานบงบอกถึงผล
บุญอันยิ่งใหญของทาน ณ อัลลอฮฺ ถาหากทานอดทนตออาการปวยของ
ทานและยอมรับการกําหนดของอัลลอฮฺโดยการมอบตนตอพระองคและ
พอใจตอขอกําหนดโดยไมตีโพยตีพายและบันดาลโทสะ 

 แลวการตีโพยตีพาย บันดาลโทสะ และการโอดครวญเกิด
ประโยชนอะไรกับทานบาง? มันไมไดทําใหเกิดประโยชนอะไรเลย 
นอกจากจะเพิ่มความเจ็บปวด ออนแอ และเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นหลาย
เทากวาการที่ทานอดทนตออาการปวยและหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ 

ทานจงขอบคุณอัลลอฮฺตอนิอฺมัตที่พระองคประทานใหเพื่อเปน
การไถบาปแกทาน พรอมกับเพิ่มพูนความดีและยกระดับความสูงสง ณ 
พระองคดวยวิธีนี้แกทาน 



  
ทานพี่นองผูปวยที่รัก 

สวนหนึ่งของบรรดาผลประโยชนตางๆของการปวยและบะลาอ
(ส่ิงทดสอบ)นั้นก็เพื่อย่ําเตือนมนุษยถึงความออนแอของเขาถึงแมเขาจะ
ดูแข็งแรงแคไหนก็ตาม ย้ําเตือนวาเขายังคงขัดสน(ตออัลลอฮฺ)แมเขาจะ
รํ่ารวยขนาดไหนก็ตาม  ดังนั้นการเจ็บปวยอันนี้จะคอยย้ําเตือนเขาถึง
พระเจาของเขาผูทรงรํ่ารวยอยางแทจริงและสมบูรณ ผูทรงอานุภาพ
อยางแทจริงและสมบูรณ ดังนั้นเขาจงกลับตัวสูพระองคหลังจากที่เขา
หลงลืม  และเลิกละการขวนขวายสิ่งที่เปนบาปกรรมตางๆ หลังจากที่เขา
เคยกระทํามาอยางโชกโชน 
 
ทานพี่นองผูปวยที่รัก 

และสวนหนึ่งของผลประโยชนของการปวยและบะลาอ(ส่ิง
ทดสอบ)เชนกันก็คือเพื่อใหทานไดประจักษเห็นถึงนิอฺมัตตางๆ ของ
พระองคที่ไดใหแกทานอยางที่ทานไมเคยไดเห็นมากอน ในขณะที่ปวย
มนุษยเขาจะรูสึกอยางแทจริงถึงนิอฺมัตของการมีสุขภาพดีไรโรคภัย   และ
เขาจะระลึกไดวาเขาไดลืมตัววาอยูในนิอฺมัตที่พระองคประทานใหกับเขา
มายาวนานโดยที่เขาไมไดขอบคุณพระองคอยางแทจริง ดังนั้นเขาก็จะ
สัญญาวาในอนาคตเขาจะทําการชุโกร/ขอบคุณตออัลลอฮฺตอนิอฺมัต
ตางๆ และอดทนตอบะลาอตางๆดวย 
 
ทานพี่นองผูปวยที่รัก 



ขาพเจาคงจะไมกลาวอยางยืดยาว ณ ตรงนี้ เพราะหะดีษเศาะฮี
หฺตางๆ ที่นํามากลาวซึ่งแสดงถึงผลประโยชนของการปวยและบะลาอ
ตางๆ สําหรับผูศรัทธาที่อดทนนั้นก็คงพอเพียงแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การปดเปาผูปวย 

 
ทานพี่นองผูปวยที่รัก 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววาโรคทุกโรคนั้น
มียารักษาไมวามนุษยจะรูหรือไม และยาที่ยิ่งใหญในบรรดายาตางๆ ที่
รักษาโรคใหทุเลาและหายขาดไดนั้นก็คือยาแหงพระเจาที่ไดจาก        
อัลกุรอานและดุอาอ(บทขอพร)ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม   

อัลลอฮฺไดตรัสในอัลกุรอานวา 

®א〈 
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ความวา “และเราไดประทานจากคัมภีรอัลกุรอานสิ่งที่เปน
การบําบัดและเปนความเมตตาสําหรับเหลาชนผูศรัทธา”  
 
และพระองคไดกลาวอีกวา 

®א〈FW٤٤E 
ความวา  “จงกลาวเถิด(โอมุหัมมัด)วามัน(อัลกุรอาน)นั้น
เปนทางนําและยารักษาสําหรับมุอมิน”  

 



ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของพรที่ใชในการปดเปาที่ถูกตองตาม
หลักการศาสนาซึ่งทานสามารถใชกับตัวเองและผูอ่ืนได 

 
(1) อานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ หนึ่งครั้งหรือเจ็ดครั้ง 
(2) อานสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัค และอัน-นาส สามครั้ง 
(3) เอามือขวาลูบตัวผูปวยพรอมกับกลาววา 

אא،אא،
، 

ความหมาย  โอ พระเจาแหงมวลมนุษย ไดโปรดใหเคราะห
รายหมดไปเถิด และไดโปรดรักษาเพราะพระองคคือ
ผูรักษา ไมมีการรักษาใดนอกการรักษาของพระองค ดวย
การรักษาที่โรคไมหวนกลับมาอีก 
 

(4) จงกลาวเจ็ดครั้งวา 
אאאא 

ความหมาย ฉันขอตออัลลอฮฺผูยิ่งใหญ เจาแหงอัรชอัน
ยิ่งใหญ ขอพระองครักษาทาน 
 

(5)  จงกลาววา 
א،
،א،א 



ความหมาย ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันปดเปาทานจาก
ส่ิงที่ไมดีตางๆ ที่มารบกวน และความไมดีที่มาจากทุกชีวิต
หรือสายตาที่มีความริษยา อัลลอฮฺจงรักษาทาน ดวยพระ
นามของพระองคขาขอปดเปาทาน 

(6) จงวางมือบนบริเวณที่เจ็บ และกลาวสามครั้งวา 
א 

แลวจึงกลาว 
א 

ความหมาย ฉันขอความคุมครองดวยอํานาจแหงอัลลอฮฺ 
และความปรีชาญาณของพระองคจากความไมดีตางๆ ที่
ฉันประสบพบและคอยระมัดระวัง 
 

(7) กลาวดุอาอวา 
אא 

ความหมาย ฉันขอความคุมครองดวยพระวจนะที่สมบูรณ
ของอัลลอฮฺจากความชั่วรายของสรรพสิ่งที่พระองคสราง 
 

(8) กลาวดุอาอวา 
 אא

א א 



ความหมาย ฉันขอความคุมครองดวยพระวจนะที่สมบูรณ
ของอัลลอฮฺจากความโกรธกริ้วและการลงโทษของพระองค 
และขอความคุมครองจากความชั่วรายที่มาจากบาวของ
พระองค การกระซิบกระซาบของมารรายชัยฏอน และการ
มารบกวนของมัน 
 

(9)  กลาวดุอาอวา 
אא،
 

ความหมาย ฉันขอความคุมครองดวยพระวจนะที่สมบูรณ
ของอัลลอฮฺจากทุกมารรายชัยฏอน  สัตวที่เปนพิษและ
สายตาที่ไมดี 

(10) กลาวดุอาอสามครั้งวา 
א אאא
א אא 

ความหมาย ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ซึ่งไมอาจมีส่ิงใดบน
ฟาและหนาแผนดินที่สามารถทําอันตรายดวย (การ
คุมครองภายใต)พระนามของพระองคได และพระองคคือผู
ทรงไดยินและทรงรอบรูยิ่ง 

 
สุดทายนี้ 



เราขอใหอัลลอฮฺผูยิ่งใหญ เจาแหงอัรชที่ยิ่งใหญ จงบันดาลให
ทานหายปวยและประทานมิอฺมัต การมีสุขภาพดีและปลอดโรคใหกับ
ทาน อามีน 


