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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
การมองเหน็อัลลอฮฺ 

 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮ ฺขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

ความโปรดปรานอันย่ิงใหญท่ีสุดที่ชาวสวรรคจะไดรับ 

คือการไดเห็นอัลลอฮุตะอาลา อันเปนเปาหมายสูงสุดที่ทุกคน

ขวนขวาย และใฝฝนที่จะเปนผูหน่ึงท่ีไดรับโอกาสนั้น ในขณะท่ี

ผูคนสวนหน่ึงถูกตีตราวาเปนผูท่ีหางไกลจากความเมตตาของ

พระองค และจะถูกกีดกันมิใหไดรับความโปรดปรานนี้ 

1) อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  ٞ ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ  ]٢٣-٢٢[القيامة :  ﴾ ٢٣ نَاِظَرة
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ความวา “ในวันน้ัน หลายๆใบหนาจะเบิกบาน จองมองไปยัง

พระเจาของมัน” (อัล-กิยามะฮ:ฺ 22-23) 

 ทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาวอธิบาย

อายะฮฺน้ีวา “คือ มองไปยังพระผูเปนเจาของมัน” (ซาดุลมะสีรฺ 

เลม 8 หนา 422) 

2) และพระองคตรัสวา 

ا لَُهم ﴿ ۡ�َنا �ِيَها �ََشآُءونَ  مَّ  ]٣٥[ق :  ﴾ ٣٥ َمزِ�دٞ  َوَ�َ
ความวา “สําหรับพวกเขาจะไดรับสิ่งท่ีพวกเขาพึงประสงคใน

สวนสวรรค และ ณ เรานั้นยังมีสิ่งที่มากกวา” (กอฟ: 35) 

 ทานอะลีย บิน อบีฏอลิบ และทานอนัส บิน มาลิก 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา  َد�ْ زالم  (สิ่งที่มากกวา) ในท่ีนี้

หมายถึง “การไดเห็นอัลลอฮฺ” (ซาดุลมะสีรฺ เลม 8 หนา 21) 

3) และในอีกดํารัสหนึ่งพระองคตรัสวา 

ِينَ  ﴿ ْ  ۞ّلِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  أ  ]٢٦[يو�س :  ﴾  َوزَِ�اَدة

ความวา “สําหรับบรรดาผูกระทําความดี จะไดรับความดี และ

ไดเพิ่มขึ้นอีก” (ยูนุส: 26) 
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 ซึ่ง  ْاحلُس�  (ความดีงาม) ในท่ีน้ี หมายถึงสรวงสวรรค 

สวน  ِةادَ �َ الز  (สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา) หมายถึงการไดมองไปยังพระพักตร

อันทรงเกียรติของอัลลอฮฺตะอาลา ดังคําอธิบายของทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งปรากฏในบันทึกรายงาน

ของมุสลิมจากทานศุฮัยบฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َنََّة «
ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
  -قَاَل  -إَِذا َدَخَل أ

َ
ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل تُِر�ُدوَن َشيْئًا  :َ�ُقوُل ا�َّ

ِز�ُدُ�مْ 
َ
لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا :َ�يَُقولُونَ  ،أ

َ
َنَّةَ  ،أ

ْ
نَا اجل

ْ
لَْم تُْدِخل

َ
نَا ِمَن انلَّارِ  ،أ  ،َوُ�نَجِّ

َِجاَب  -قَاَل  -
ْ
 َر�ِِّهْم  ،َ�يَْكِشُف احل

َ
ِْهْم ِمَن انلََّظِر إىِل

َ
َحبَّ إيِل

َ
ْ�ُطوا َشيْئًا أ

ُ
َ�َما أ

 ]١٨١[مسلم برقم  »َعزَّ وََجلَّ 

ความวา “เมื่อชาวสวรรคไดเขาสูสวรรคแลว อัลลอฮฺตะอาลา จะ

ตรัสถามวา: 'พวกเจาตองการสิ่งใดเพิ่มเติมจากขาอีกไหม?' 

พวกเขาก็จะตอบวา: 'มิใชพระองคทรงทําใหใบหนาของพวกเรา

ใสบริสุทธิ์แลวหรอกหรือ? มิใชพระองคทรงใหพวกเราไดเขา

สวรรค และรอดพนจากไฟนรกแลวหรอกหรือ?' (แลวพวกเรา

จะตองการสิ่งใดอีก? – ผูแปล) พระองคจึงทรงปลดฉากที่ก้ันอยู

ออก ซึ่งไมมีความโปรดปรานใดๆ ที่พวกเขาไดรับ จะเปนท่ีสิ่งท่ี
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พวกเขาปรารถนามากย่ิงไปกวาการไดมองไปยังพระเจาของ

พวกเขา” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 181) 

 ทานศุฮัยบฺกลาววา แลวทานก็อานอายะฮฺนี้ 

ِينَ  ﴿ ْ  ۞ّلِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  أ  ]٢٦[يو�س :  ﴾  َوزَِ�اَدة

ความวา “สําหรับบรรดาผูกระทําความดี จะไดรับความดี และ

ไดเพิ่มขึ้นอีก” (ยูนุส: 26) 

 บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ก็อธิบาย

ความหมายของอายะฮฺดังกลาวไมตางกัน ดังปรากฏในรายงาน

ซึ่งบันทึกโดยอิบนุญะรีรฺ จากเศาะหาบะฮฺหลายทาน เชน ทาน 

อบูบักรฺ ทานหุซัยฟะฮฺ ทานอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ และทานอิบนุ

อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม (ญามิอุลบะยาน เลม 5 หนา 

4198-4201) 

4) พระองคตรัสอีกวา 

﴿  ٓ ّ�ِِهمۡ  َعن إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمۡحُجوُ�ونَ  يَۡوَم�ِذٖ  رَّ  ]١٥[املطفف� :  ﴾ ١٥ ل
ความวา “มิใชเชนนั้น แทจริงพวกเขาในวันน้ันจะถูกก้ันจากพระ

เจาของพวกเขา” (อัล-มุฏ็อฟฟฟน: 15) 
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 ปราชญในยุคสลัฟบางทานใชอายะฮฺน้ีเปนหลักฐาน

ยืนยันวาชาวสวรรคจะไดเห็นอัลลอฮฺ ตะอาลา อิมามอัช-ชาฟ

อียฺ กลาววา “อายะฮฺน้ีเปนหลักฐานยืนยันวา ในวันน้ันบรรดาผู

ศรัทธาจะไดเห็นพระผูเปนเจาของพวกเขา” อิบนุกะษีรฺ กลาว

สนับสนุนทัศนะน้ีวา “คํากลาวของอิมามอัช-ชาฟอียฺ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ น้ันชางงดงามลึกซึ้งย่ิงนัก เปนการอธิบายบน

พื้นฐานของความเขาใจท่ีมีตออายะฮฺดังกลาว ในทํานอง

เดียวกันกับตัวบทหลักฐานที่ระบุอยางชัดเจนวาบรรดาผูศรัทธา

จะไดเห็นพระผูเปนเจาของพวกเขาในโลกอาคิเราะฮฺ เปนการ

มองเห็นดวยสายตาขณะท่ีอยูระหวางการสอบสวนตัดสินและ

ในสรวงสวรรคอันย่ิงใหญสถาพร เชน ดํารัสของพระองคความ

วา “ในวันน้ัน หลายๆ ใบหนาจะเบิกบาน จองมองไปยังพระ

เจาของมัน” (อัล-กิยามะฮฺ: 22-23) หรือหะดีษท่ีมีความถูกตอง

จํานวนมากมายซึ่งได รับการถายทอดผานสายรายงานท่ี

ตอเนื่องและเชื่อถือได” (ตัฟสีรฺอิบนุกะษีรฺ เลม 14  หนา 287) 

 ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน บิน สะอฺดียฺ กลาววา “และความ

เจ็บปวดทรมานจากการถูกปดก้ันมิใหมองเห็นพระผูเปนเจา

แหงสากลโลก อันเน่ืองจากความกร้ิวโกรธและความไมพอ
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พระทัยท่ีพระองคมีตอพวกเขาน้ัน เปนความทุกขทรมานอัน

แสนสาหัสย่ิงกวาการถูกลงโทษแผดเผาดวยไฟนรกเสียอีก ซึ่ง

จากอายะฮฺดังกลาวเขาใจไดวา ในวันกิยามะฮฺบรรดาผูศรัทธา

จะไดเห็นพระผูเปนเจาของพวกเขาในสรวงสวรรค ในสภาพท่ีมี

ความสุขสําราญเหนือกวาความสุขใดๆ ทั้งปวง พวกเขาจะมี

ความปลื้มปติยินดีท่ีไดสนทนาและใกลชิดกับพระองค ดังท่ี

พระองคไดตรัสไวในหลายตอหลายอายะฮฺ และดังที่ทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยบอกเอาไวผานการ

รายงานที่ตอเนื่องไปถึงทาน” (ตัฟสีรฺ อัส-สะอฺดียฺ หนา 875) 

 มีระบุในหนังสือชัรหฺ อัฏเฏาะหาวิยะฮฺ วา “บรรดาหะ

ดีษท่ีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเศาะหาบะฮฺ ซึ่งกลาวถึงการมองเห็นอัลลอฮฺน้ัน ไดรับการ

ถายทอดผานสายรายงานท่ีถูกตองเชื่อถือได และไดรับการ

บันทึกโดยนักบันทึกหะดีษจํานวนมาก ท้ังน้ี มีเศาะหาบะฮฺกวา

สามสิบทานรายงานหะดีษท่ีเก่ียวกับเรื่องน้ี ซึ่งหากผูใดไดทํา

การตรวจสอบหะดีษที่มีบันทึกไวทั้งหมด จะมั่นใจไดวาเปนสิ่งที่

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไวอยางแนนอน 

นอกเหนือไปจากเรื่องการไดเห็นอัลลอฮฺแลว หะดีษเหลาน้ียัง
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ระบุอีกวา อัลลอฮฺจะทรงสนทนากับผูใดและเมื่อใดก็ได ท่ี

พระองคทรงประสงค และในวันกิยามะฮฺพระองคจะทรงปรากฏ

ตอหนาสรรพสิ่งเพื่อตัดสินลงโทษ และยังระบุวาพระองคทรงอยู

สูงเหนือทุกสิ่ง และทรงขานเรียกพวกเขาดวยเสียงอันเปนท่ีได

ยินสําหรับผู ท่ีอยูไกลออกไปในระดับท่ีไมตางจากผูท่ีอยูใกล 

นอกจากน้ียังระบุวาพระองคทรงหัวเราะ และทรงมีคุณลักษณะ

อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งลวนถูกระบุไวในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ" 

(ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวิยะฮฺ หนา 209-210) 

 ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา มีบางคน

ถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา: ในวันกิยา

มะฮฺพวกเราจะไดเห็นพระเจาของพวกเราไหมครับ? ทานกลาว

ตอบวา 

ْمِس لَيَْس ُدوَ�َها َسَحاٌب « ِ  :قَالُوا ؟، َهْل تَُضارُّوَن يِف الشَّ  يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

 :قَاَل  ،ال

َْدِر لَيَْس ُدونَُه َسَحاٌب  ْلََة ابلْ
َ

َقَمِر يل
ْ
ِ  :قَالُوا ؟،َهْل تَُضارُّوَن يِف ال  يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 ،ال

ِقيَاَمِة َكَذلَِك  :قَاَل 
ْ
، ومسلم برقم ٦٥٧٣[ابلخاري برقم  »فَإِنَُّ�ْم تََرْونَُه يَْوَم ال

٢٩٩[ 
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ความวา "พวกทานประสบปญหาในการมองเห็นดวงอาทิตยใน

วันท่ีไมมีเมฆบดบังไหม?" พวกเขากลาววา "ไมเลยครับทาน

เราะสูลุลลอฮฺ" ทานกลาวถามอีกวา "แลวพวกทานประสบ

ปญหาในการมองเห็นดวงจันทร ในคืนจันทรเต็มดวงท่ีไมมีเมฆ

บดบังไหม" พวกเขากลาววา "ไมเลยครับทานเราะสูลุลลอฮฺ" 

ทานกลาววา "ในวันกิยามะฮฺพวกทานก็จะไดเห็นอัลลอฮฺอยาง

ชัดเจนเชนน้ัน" (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 6573 และ

มุสลิม หะดีษเลขที่ 299) 

 และทานอบูมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ةٍ «  ،آنِيَتُُهَما َوَما ِ�يِهَما :وََجنَّتَاِن ِمْن َذَهٍب  ،آنِيَتُُهَما َوَما ِ�يِهَما :َجنَّتَاِن ِمْن فِضَّ
 َر�ِِّهمْ 

َ
ْن َ�نُْظُروا إىِل

َ
َقْوِم َوَ�ْ�َ أ

ْ
ِكرْبِ ىلَعَ وَْجِهِه يِف َجنَِّة  ؛َوَما َ�ْ�َ ال

ْ
 رَِداُء ال

َّ
إِال

 ]١٨٠، ومسلم برقم ٤٨٧٨[ابلخاري برقم  »َعْدنٍ 

ความวา "มสีวรรคอยูสองแหงที่ภาชนะเครื่องใชตางๆ และทุกสิ่ง

ทุกอยางในนั้นทํามาจากโลหะเงิน และมีสวรรคอีกสองแหงที่

ภาชนะเครื่องใชตางๆ และทุกสิ่งทุกอยางในน้ันทํามาจากทอง 

ท้ังน้ี ระหวางชาวสวรรคกับการมองเห็นพระผูเปนเจาของพวก
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เขาน้ัน มีเพียงฉากก้ันกลางเทานั้น"  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หะ

ดีษเลขท่ี 4878 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 180) 

 บางสวนจากสิ่งท่ีจะชวยใหไดรับความโปรดปราน

ดวยการเห็นอัลลอฮฺในโลกอาคิเราะฮฺก็เชน 

 ประการแรก: การศรัทธาตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

พระองคตรัสวา 

ِينَ  ﴿ ْ  ۞ّلِ�َّ ۡحَسُنوا
َ
ٞۖ  ٱۡ�ُۡسَ�ٰ  أ  ]٢٦[يو�س :  ﴾  َوزَِ�اَدة

ความวา “สําหรับบรรดาผูกระทําความดี จะไดรับความดี และ

ไดเพิ่มขึ้นอีก” (ยูนุส: 26) 

ซึ่ง "อัล-อิหฺสาน" (اإلحسان) น้ันถือเปนการศรัทธาใน

ระดับสูงสุด 

 ประการท่ีสอง: การดํารงรักษาไวซึ่งละหมาดฟจญรฺ

และละหมาดอัศรฺ ทานญะรีรฺ บิน อับดิลลาฮฺ เลาวา ขณะท่ีเรา

น่ังอยูกับทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในคืนจันทร

เต็มดวง ทานก็มองไปยังดวงจันทร แลวกลาววา 

11 



 
ْونَ « َما إِنَُّ�ْم َسرَتَ

َ
وَن ىِف ُرْؤ�َِتهِ ، َر�َُّ�ْم َكَما تََرْوَن َهَذا أ فَإِِن  ،َال تَُضامُّ

ْمِس َوَ�بَْل ُغُرو�َِها ْن َال ُ�ْغلَبُوا ىلَعَ َصَالٍة َ�بَْل ُطلُوِع الشَّ
َ
 »فَاْ�َعلُوا اْستََطْعتُْم أ

َفْجرَ 
ْ
َعرْصَ َوال

ْ
 ]٦٣٣، ومسلم برقم ٥٧٣. [ابلخاري برقم  َ�ْعِ� ال

ความวา "แนนอนวาพวกทานจะไดเห็นพระผูเปนเจาของพวก

ทาน เฉกเชนกับที่พวกทานมองเห็นดวงจันทรนี้ โดยท่ีพวกทาน

จะไมประสบปญหาหรือความยากลําบากใดๆ ในการมองเห็น

พระองค ดังน้ัน หากวาพวกทานสามารถท่ีจะไมพลาดการ

ละหมาดกอนตะวันข้ึน และกอนตะวันตกดินไดก็จงอยาพลาด

เถิด" หมายถึงละหมาดฟจญรฺและละหมาดอัศรฺ แลวทานญะรีรฺ

ก็อานอายะฮฺที่วา 

ۡمِس  ُطلُوعِ  َ�ۡبَل  َرّ�َِك  ِ�َۡمدِ  َوَسّبِحۡ  ﴿ ۖ  َوَ�ۡبَل  ٱلشَّ  ]١٣٠[طه :  ﴾  ُغُرو�َِها
ความวา "และจงแซซองสดุดีดวยการสรรเสริญพระเจาของเจา 

กอนตะวันขึ้นและกอนตะวันลับลงไป" (ฏอฮา: 130) 

(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 573 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 

633) 
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ประการท่ีสาม: การหลีกหางจากบาปความผิดและ

การฝาฝน ทานอบูซัรฺ อัล-ฆิฟารียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُ يَْوَم « يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب ثََالثٌَة َال يَُ�لُِّمُهُم ا�َّ ِْهْم َوَال يَُز�ِّ
َ

ِقيَاَمِة َوَال َ�نُْظُر إيِل
ْ
ال

يِل 
َ
ِ » مٌ أ َها رَُسوُل ا�َّ

َ
بُو َذرٍّ  -ص� اهللا عليه وسلم-قَاَل َ�َقَرأ

َ
 :ثََالَث ِمَراٍر. قَاَل أ

 ِ وا َمْن ُهْم يَا رَُسوَل ا�َّ َمنَّا«قَاَل  ؟،َخابُوا وََخرِسُ
ْ
ُمْسِبُل َوال

ْ
ُق سِ ال ُمنَفِّ

ْ
َعتَُه ُن َوال

ْ
ل

اَكِذِب 
ْ
َِلِف ال

ْ
 ]١٠٦[مسلم  »بِاحل

ความวา ""ในวันกิยามะฮฺ มีบุคคล 3 จําพวกท่ีอัลลอฮฺจะไมทรง

สนทนากับพวกเขา ไมทรงมองไปยังพวกเขา ไมทรงทําใหพวก

เขาสะอาดบริสุทธิ์ และพวกเขาน้ันจะไดรับการลงโทษอยาง

แสนสาหัส” ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

เชนน้ี 3 ครั้ง อบูซัรฺจึงกลาววา “แนนอนพวกเขาคือผูท่ีพายแพ

และขาดทุนอยางย่ิง พวกเขาคือใครกันหรือครับทานเราะสู

ลุลลอฮฺ?” ทานเราะสูลกลาวตอบวา “ผูที่สวมใสเสื้อผายาวเลย

ตาตุม ผูที่มอบสิ่งใดแกผูอ่ืนแลวลําเลิกบุญคุณ และผูท่ีนําเสนอ

สินคาของเขาดวยถอยคําสาบานท่ีไมเปนความจริง” (บันทึก

โดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 106 ) 
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 ประการท่ีสี:่ การวิงวอนขอดุอาอ อัลลอฮฺตรัสวา 

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ  َدۡعَوةَ  أ  َدَ�ِن�  إَِذا ٱ�َّ

 ْ ْ  ِ�  فَۡليَۡسَتِجيُبوا  ]١٨٦[ابلقرة :  ﴾١٨٦ يَۡرُشُدونَ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  َوۡ�ُۡؤِمُنوا

ความวา "และเมื่อบาวของขาถามเจาถึงขาแลวก็จงตอบเถิดวา 

แทจริงนั้นขาอยูใกล ขาจะตอบรับคําวิงวอนของผูท่ีวิงวอนเมื่อ

เขาวิงวอนตอขา ดังน้ัน พวกเขาจงตอบรับขาและศรัทธาตอขา

เถิด เพื่อวาพวกเขาจะไดอยูในทางท่ีถูกตอง" (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ: 186) 

 ทานอัมมารฺ บิน ยาสิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกลาวดุอาอบท

ตอไปนี ้

َغيَْب َوقُْدَرتَِك ىلَعَ «
ْ
ِمَك ال

ْ
َيَاَة َخْ�ًا يِل اللَُّهمَّ بِِعل

ْ
ْحيِِ� َما َعِلْمَت احل

َ
ِق أ

ْ
َل

ْ
اخل

َوفَاَة َخْ�ًا يِل 
ْ
َغيِْب  ،َوتََوفَِّ� إَِذا َعِلْمَت ال

ْ
لَُك َخْشيَتََك يِف ال

َ
ْسأ

َ
اللَُّهمَّ َوأ

َهاَدةِ  َغَضِب  ،َوالشَّ
ْ
َقِّ يِف الرَِّضا َوال

ْ
لَُك لَكَِمَة احل

َ
ْسأ

َ
َقْصَد يِف  ،َوأ

ْ
لَُك ال

َ
ْسأ

َ
َفْقِر  َوأ

ْ
ال

ِغَ� 
ْ
 َ�نَْفدُ  ،َوال

َ
لَُك نَِعيًما ال

َ
ْسأ

َ
 َ�نَْقِطعُ  ،َوأ

َ
َة َ�ْ�ٍ ال لَُك قُرَّ

َ
ْسأ

َ
لَُك الرَِّضاَء  ،َوأ

َ
ْسأ

َ
َوأ

َقَضاءِ 
ْ
َموِْت  ،َ�ْعَد ال

ْ
َعيِْش َ�ْعَد ال

ْ
لَُك بَْرَد ال

َ
ْسأ

َ
 وَْجِهَك  ،َوأ

َ
َة انلََّظِر إىِل َّ لَُك ذلَ

َ
ْسأ

َ
 ،َوأ
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َ

ْوَق إىِل ةٍ  ، ِلَقائَِك َوالشَّ اَء ُمرِضَّ  فِتْنٍَة ُمِضلَّةٍ  ،يِف َ�ْ�ِ رَضَّ
َ

اللَُّهمَّ َز�ِّنَّا بِِز�نَِة  ،َوال
يَمانِ  ِ

ْ
نَا ُهَداةً ُمْهتَِدينَ  ،اإل

ْ
 وصححه األبلا�] ١٣٠٥[النسايئ برقم  »َواْجَعل

ความวา "โออัลลอฮฺ ดวยความรอบรูของพระองคในสิ่งเรนลับ 

และเดชานุภาพของพระองคเหนือสรรพสิ่ง ขอพระองคทรงใหขา

พระองคไดมีชีวิตอยูตอไปหากวาการมีชีวิตอยูน้ันเปนการดีกวา

สําหรับขาพระองค และขอพระองคทรงปลิดชีวิตขาพระองคไป 

หากพระองคทรงรูวาการตายน้ันเปนการดีกวาสําหรับขา

พระองค โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงใหขาพระองคยําเกรงตอ

พระองคท้ังในท่ีลับและท่ีแจง ขอพระองคทรงใหขาพระองคยืน

หยัดในสัจจะวาจาทั้งในขณะที่พอใจหรือกําลังโกรธ ขอพระองค

ทรงใหขาพระองคมีความพอดีท้ังในยามยากและในยามมั่งมี 

ขอพระองคทรงประทานความโปรดปรานท่ีไมมีวันสิ้นสุด ขอ

พระองคทรงใหขาพระองคมีความสุขสบายใจอยูเสมอ ขอใหขา

พระองคมีความพึงพอใจในสิ่งท่ีพระองคทรงกําหนด ขอใหขา

พระองคมีชีวิตหลังความตายท่ีร่ืนรมย ขอใหขาพระองคไดมี

ความปติยินดีกับการมองเห็นพระพักตรของพระองค และรอ

คอยการกลับไปหาพระองคอยางใจจดใจจอ โดยปราศจาก

ความทุกขรอนลําเค็ญ หรือฟตนะฮฺความวุนวายที่ทําใหหลงผิด 
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โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงใหพวกขาพระองคเปยมดวยอีหมาน

ศรัทธา และขอพระองคทรงใหพวกขาพระองคเปนผูที่นําผูอ่ืนสู

ทางนํา และเปนผูที่ไดรับทางนํา" (บันทึกโดยอัน-นะสาอียฺ หะ

ดีษเลขท่ี 1305 โดยชัยคฺ อัล-อัลบานียฺมีทัศนะวาเปนหะดีษ

เศาะฮีหฺ) 

 
 واحلمد هللا رب العامل�، 

 .وص� اهللا وسلم ىلع نبينا �مد وىلع آهل وصحبه أمجع�
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