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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย ์

 
ลักษณะพิเศษของมัสยิดท้ังสามแห่ง 

มัสยิดทั้งสามแห่ง คือ มัสยิดอัล-หะรอม มัสยิดนะบะวีย์ และมัสยิดอักศอ 
1. มัสยิดอัล -หะรอมสร้างโดยท่านนบีอิบรอฮีม  อะลัยฮิสสลาม  และบุตรชายของท่าน  

ท่านนบีอิสมาอีล เป็นทิศกิบลัตส าหรับชาวมุสลิม เป็นสถานที่ประกอบพิธีหัจญ์ และเป็นมัสยิดหลัง
แรกที่ถูกสร้างขึ้นส าหรับมวลมนุษย์  โดยอัลลอฮฺทรงประทานความจ าเริญแก่มัสยิดแห่งนี้  ให้เป็น
ทางน าแห่งสากลโลก 

ส่วนมัสยิดนะบะวีย์นั้น สร้างโดยท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดา
เศาะหาบะฮฺของท่าน  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  เป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความตักวาย า
เกรง 

ส่วนมัสยิดอักศอนั้น สร้างโดยท่านนบียะอฺกู๊บ อะลัยฮิสสลาม ถือเป็นทิศกิบลัตแรกส าหรับ
ชาวมุสลิม 

 
2. ผลบุญการละหมาดในมัสยิดทั้งสามแห่งนี้จะได้รับการเพิ่มพูนอย่างมหาศาล  ด้วย

ลักษณะพิเศษเหล่านี้และลักษณะพิเศษอ่ืนๆ  ศาสนาจึงไม่อนุญาตให้ต้ังใจแน่วแน่ที่จะเดินทางไป
ยังที่ใดที่หนึง่นอกเหนือไปจากมัสยิดทั้งสามแห่งนี้ 

 
 -  ไม่อนุญาต(หะรอม) ให้ต้ังใจแน่วแน่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) เป็นการเฉพาะโดย
เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกุโบร์ของนบี หรือของผู้ใดก็ตาม 

 
ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เล่าว่าท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กล่าว

ว่า : 
 

ِجدِ  اِم،رَ اللَ  ِجدِ لَه ْس ا َمَساِجدَ   اََل َةِ  إَِ   إِ اَّل  الرِّرَ اُا   َُشدُّد  َ  »  الراَّلُسَاِ  َوَمسْس

ِجدِ  ،صىل ا عليً وسلم  ْسَ   َوَمسْس
َ  «ااْس

ความว่า  “ไม่มีการต้ังใจอย่างแน่วแน่ที่จะเดินทาง  ยกเว้นการเดินไปยังมัสยิด
สามแห่ง  มัสยิดอัล -หะรอม  มัสยิด เราะสูล  และมัสยิดอัล -อักศอ ” (มุตตะฟะ
กุนอะลัยฮฺ : อัล-บุคอรย์ี 1189 และมุสลิม 1397)  
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หุก่มการเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์ 
ส่งเสริม (สุนัต)ให้มุสลิมเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์  โดยเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้ละหมาดตะหิยะตุล

มัสยิดสองร็อกอัต  หลังจากนั้นให้เดินไปยังกุโบร์ของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยืนตรง
ด้านหน้าพร้อมกล่าวว่า: 

 السالم عليك أيٍا انليب ورمحة ا وبراكتً
ความว่า  “ความสันติความเมตตาและความจ าเริญแห่งอัลลอฮฺจงประสบแด่
ท่านเถิด โอ้ท่านนบี” 

 
หลังจากนั้น  ให้กล่าวดุอาอ์เยี่ยมกุโบร์ตามที่มีรายงานหลักฐานระบุไว้  แล้วจึงเข ยิบไป

ทางขวาเล็กน้อยเพื่อให้สลามแก่ท่านอบูบักรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เมื่อเสร็จแล้วให้เขยิบไปทางขวา
เล็กน้อยเพื่อให้สลามแก่ท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

 
ท่านอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  กล่าวว่า  ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า  

ًِ  َنا ِنوْس » رُّداَّل َعلَيْـس
َ
ُم َعلَـّياَّل إ اَّل رَّداَّل ا َعيََلاَّل ُروِِح َ َّتاَّل أ َ ٍد يَُسلِّـر

َ
أ

المَ   «الساَّل

ความว่า  “ไม่มีผู้ใดให้สลามแก่ฉัน  เว้นแต่อัลลอฮฺจะทรงให้วิญญาณของฉัน
กลับคืนสู่ร่างกายฉันเพื่อที่ฉันจะได้กล่าวรับสลามของเขา ” (บันทึกโดยอะหฺมัด  
10827 และอบ ูดาวูด 2041) 

 
ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดนะบะวีย์ 

การละหมาดท่ีมัสยิดนะบะวีย์  ณ นครมะดีนะฮฺ  จะได้รับผลบุญเทียบเท่าการละหมาดที่
มัสยิดอ่ืนๆหนึ่งพันเวลา ยกเว้นมัสยิดอัล-หะรอม 

1. ท่านอิบนุ  อุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  เล่าว่า  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กล่าวว่า: 

اُه إ اَّل » ََ َها ِس لْسِف َصالٍة ِفيْـس
َ
فْسَضُل ِنوْس أ

َ
َذا، أ ٌَ ِجِدي  َصالٌة يِف َمسْس

ِجَد ااََرامَ   «الَهسْس

ความว่า “ละหมาดหนึ่งเวลาในมัสยิดของฉันแห่งนี้  ประเสริฐกว่าการละหมาด
พันครั้งในมัสยิดอ่ืนๆ  ยกเว้นมัสยิดอัล -หะรอม ” (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ  บุคอรี  
1190 และมุสลิม 1395) 

 
2. ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เล่าว่า  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

กล่าวว่า: 
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َ ِي َ َ َ َِو »
َ ِي َروْسَ ٌة ِنوْس ِرَياِا ااَياَّلِة، َوِنيْس

َ بَ ْسِ  َوِنيْس  «َنا َ  ْس

ความว่า  “ระหว่างบ้านฉันกับมิมบัรของฉันนั้นคือสวนหนึ่งจา กบรรดาสวนใน
สวรรค์  และมิมบัรของฉันนั้นอยู่ในต าแหน่งของสระน้ าของฉัน ” (มุตตะฟะ
กุนอะลัยฮฺ บุคอรี 1196 และมุสลิม 1391) 

 
- และส่งเสริม (สุนัต) ให้เยี่ยมสุสานอัล -บะกีอฺ และสุสานของบรรดาชะฮีดในสมรภูมิอุหุด  

พร้อมให้สลาม ดุอา และขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเหล่านั้น โดยกล่าวขณะเยี่ยมกุโบร์ว่า: 
1.  

ِلـِهَ ، َوَيرْسَ ـُم ا » ِنِيَ  َوالُهسْس يَاِر ِنَو الُهؤْس ِل اّدلِّر ٌْس َ
الُم َ َ أ الساَّل

ِ ِريَو، َو ىاَّلا إَنْس َ اَا ا بُِ مْس لاَلِ ُقَنَ 
ْس
تَ  ِدِنَ  ِنياَّلا َوالُهسْس تَقْس  «الُهسْس

ความว่า “ความสันติจงประสบแด่ผู้ที่พ านักอยู่  ณ ท่ีแห่งนี้ จากบรรดาผู้ศรัทธา
และชาวมุสลิม ขออัลลอฮฺทรงเมตตาผู้ที่ล่วงหน้าไปก่อนจากพวกเราและผู้ตาม
ไปทีหลัง  และแท้จริงพวกเรานั้น  อินชาอัลลอฮฺ  จะต้องติดตามพวกท่านไป
อย่างแน่นอน” (บันทึกโดยมุสลิม 974) 

 
2. หรือกล่าวว่า: 

يَاِر ِنَو الُهؤْس » َل اّدلِّر ٌْس َ
الُم َعلَيُ مْس أ ِلـِهَ ، َو ىاَّلا إَنْس َ اَا الساَّل ِنِيَ  َوالُهسْس

ُا ا نَلَا َولَُ ُم الَعاِفيَةَ 
َ
سْس 

َ
 «ا لاَلِ ُقََن، أ

ความว่า “ความสันติจงประสบแด่พวกท่าน  โอ้ผู้พ านัก  ณ ที่แห่งนี้ จากบรรดา
ผู้ศรัทธาและชาวมุสลิม  และแท้จริงเรานั้น  อินชาอัลลอฮฺ  จะต้องติดตามพวก
ท่านไปอย่างแน่ นอน ฉันขอให้อัลลอฮฺทรงให้เราและท่านปลอดภัยด้วยเถิด ” 
(บันทึกโดยมุสลิม 975) 

 
ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดกุบาอ์ 

ส่งเสริมให้มุสลิมอาบน้ าละหมาดที่บ้านของตน  แล้วมุ่งหน้าไปยังมัสยิดกุบาอ์ในสภาพที่
ขับขี่ยานพาหนะหรือเดินเท้า  และละหมาดที่นั่นสองร็อกอัต  ซึ่งมีผลบุญเทียบเท่าการท าอุมเราะฮฺ
หนึ่งครั้ง ถ้าหากไปเยี่ยมในวันเสาร์ก็ยิ่งด ี

 
1- ท่านสะฮฺล์  บิน หะนีฟ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  กล่าวว่า  ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า : 

ًِ َصالةًة » ِجَد ُ بَاَا فََصىلاَّل ِفي َ  َمسْس
َ
، ُ ماَّل أ ًِ َر يِف بَ ْسِتـ اٍَّل ًُ َنوْس َ َ  ، ََكَن لَـ

َرةٍ  ِر ُ هْس جْس
َ
 «َل 
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ความว่า “ผู้ใดอาบน้ าละหมาดช าระล้างร่างกายท่ีบ้านของเขา  หลังจากนั้นเขา
มุ่งหน้าไปยังมัสยิดกุบาอ์แล้วท าการละหมาด เขาจะได้รับผลบุญเทียบเท่าการ
ท าอุมเราะฮฺหนึ่งครั้ง” (บันทึกโดยนะสาอีย ์699 และอิบนุมาญะฮฺ 1412) 

 
2- ท่านอิบนุอุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  กล่าวว่า  : “ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  จะไปมัสยิดกุบาอ์ทุกวันเสาร์  ในสภาพทีเดินเท้า  หรือขี่พาหนะ ” (มุตตะฟะกุนอะ
ลัยฮฺ บุคอร ี1193 และมุสลิม 1399) 

 
- การเย่ียมมัสยิดนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ที่เมืองมะดีนะฮฺมิได้เป็นส่วนหน่ึ งพิธี

หัจญ์หรืออุมเราะฮฺ  โดยที่หัจญ์และอุมเราะฮฺสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องเยี่ยมมัสยิดนบี  เพียงแต่
ส่งเสริมให้เยี่ยมมัสยิดของท่าน  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เพื่อท าการละหมาด  ไม่ว่าเมื่อใดก็
ตาม 

 
 

 


