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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 81 

ปัจจัยต่างๆ ท่ีช่วยลบล้างความผดิ 

 

การสรรเสริญทัง้มวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ การยกย่อง

สรรเสริญจากอลัลอฮฺและความศานติจงมีแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน

ใดท่ีควรได้รับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผู้ เดียว โดยไม่มี

ภาคีหุ้นสว่นอนัใดสําหรับพระองค์ และฉนัขอปฏิญาณว่าท่านน

บีมหุมัมดัคือบ่าวของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์...   

 สดุยอดและเป็นความปรารถนาอนัแรงกล้าของบรรดา

มสุลิม คือ การท่ีชีวิตของเขาได้ลาไปจากโลกดนุยาในสภาพท่ี

พระองค์อลัลอฮฺตะอาลาทรงอภยัโทษให้รอดพ้นจากความผิด 

และได้รับความดีงามอย่างเพ่ิมทวีคณู 

และในจํานวนวิทยปัญญาบางประการของอลัลอฮฺ ก็

คือ การท่ีทรงกําหนดศตัรูบางอย่างให้กบัมนษุย์ ซึ่งมนัจะคอยยุ

ยงสง่เสริมให้เขากระทําความผิด หลอกลวงเขาว่ามนัเป็นเร่ือง
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เล็กน้อย และทําให้เขาต้องถอยห่างจากความดีงาม ศตัรูพวก

นัน้ได้แก่ จิตใจถกูครอบงําด้วยความชั่ว, ชัยฏอนมารร้าย และ

อารมณ์ใฝ่ตํ่า  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสถึงจิตแห่งความชัว่วา่ 

﴿ َّ ن ۢ  �َّۡفَس  ِ اَرةُ َّ
َ وٓءن  ََ ُّ نلس ِ  َّ ن ا ِ �  رَحنمَ  ََ ٓ  ]٣٥: يوسف [﴾ َرّ�ن

ความหมาย “แท้จริงจิตใจนัน้ถูกครอบงําไว้ด้วยความชั่ว 

นอกจากท่ีพระเจ้าของฉนัทรงเมตตา” (ยซูุฟ : 35) 

 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ا﴿ َّ
َ
َ نۡ  ََ َقامَ  َخاَف  ََ نهۦن ََ َ�َ�  َرّ� َّ  ٤ �سَۡهَوىٰ  َعنن  �َّۡفَس  ََ ن َّةَ  ََِ َ ۡۡ �  َ  �ن

ىٰ  ََ  ]٤١: ذاااع  [﴾ ٤ �سَۡمأۡ

ความหมาย “และส่วนผู้ ท่ีหวาดหวั่นต่อการยืนเบือ้งหน้าพระ

เจ้าของเขา และได้หน่วงเหน่ียวจิตใจจากอารมณ์ใฝ่ตํ่า ดงันัน้

สวนสวรรค์ก็จะเป็นท่ีพํานกัของเขา” (อลั-นาซิอาต : 41) 

 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสถึงชยัฏอนวา่ 
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ٓ  قَاَل ﴿ نَما ۡغَوۡ�تَ�ن  ََب
َ
َ  َّ ََ ُُ ۡۡ َ َ�َٰطَك  سَُهمۡ  ََ َتقنيمَ  صن ُۡ َُّهم ُُمّ  ١ �سُۡم ََ ن ننۢ  تِ  َ�ۡ�ن  َّ

يهنمۡ  َن يۡ
َ
َننۡ  � يَۡ�َٰنهنمۡ  َََ�نۡ  َخلۡفنهنمۡ  ََ

َ
نلنهنۡمۖ  َََعن � ََ  َشَمآ� ََ  َُ ۡ�َ�َُهمۡ  َ�ن

َ
 َ�ٰكنرن�نَ  َ

 ]١٧-١٦: ذألعمذف [﴾  ١

ความหมาย “มันกล่าวว่า ด้วยเหตุท่ีพระองค์ได้ทรงให้ข้า

พระองค์ตกอยู่ในความหลงผิด แน่นอนข้าพระองค์จะนั่งขวาง

กัน้พวกเขาซึ่งแนวทางอนัเท่ียงตรงของพระองค์ แล้วข้าพระองค์

จะมายงัพวกเขา จากเบือ้งหน้าของพวกเขา และจากเบือ้งหลงั

ของพวกเขา และจากเบือ้งขวาของพวกเขา และจากเบือ้งซ้าย

ของพวกเขา และพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของพวกเขานัน้

เป็นผู้ขอบคณุ” (อลั-อะอฺรอฟ : 16-17) 

 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสถึงอารมณ์ใฝ่ตํ่าวา่ 

رََءيَۡت ﴿
َ
نن  َ َذَ  ََ َّ نَت  َهَوٮٰهُ  ِنَ�َٰهُهۥ �

َ
ََأ

َ
َ  َُ �نيً�  َعلَۡيهن  َُِ�و : ذلامقان [﴾  ٤ ََ

٤٣[ 

ความหมาย “เจ้าไม่เห็นดอกหรือ ผู้ ท่ียึดเอาอารมณ์ใฝ่ตํ่าของ

เขาเป็นพระเจ้า แล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขากระนัน้หรือ?” (อลั-

ฟรุกอน : 43) 
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หนึ่งในจํานวนความเมตตาของอลัลอฮฺท่ีมีต่อปวงบ่าว 

ก็คือ การท่ีพระองค์ทรงให้มีปัจจัยต่างๆ ท่ีจะมาช่วยลบล้าง

ความผิด และสาเหตท่ีุจะมาช่วยลบล้างความผิดประกอบด้วย

คําพูดและการกระทํา ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ 

และบางส่วนมาจากจริยวตัรของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งมีดงัตอ่ไปนี ้

ประการท่ีหน่ึง..การศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ การให้เอกภาพ

ตอ่พระองค์ และการประกอบคณุงามความดี อลัลอฮฺ ตะอาลา 

ตรัสวา่ 

نينَ ﴿ َّ � ََ  ْ َُوا ََ ْ  َءا ٰلنَ�ٰتن  َََعمنلُوا َّ ��  َّ َُ�ّفنَر َُۡهمۡ  ََ ن  َ� َّ نهنمۡ ئَس َ  اِ ََ َُّهمۡ ََ ِنَ� ۡۡ 
نَ  َُ ۡح

َ
ني َ َّ �  ْ ََ  َ�نُوا َملُو ُۡ  ]٧: ذلعقكبو  [﴾ َ�

ความหมาย “และบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคณุงามความดี

ทัง้หลายนัน้ แน่นอนเราจะลบล้างความชัว่ทัง้หลายของพวกเขา

ให้หมดไปจากพวกเขา และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาส่ิงท่ี

ดีย่ิง ซึ่งพวกเขาได้ปฏิบตัิเอาไว้” (อลั-อนักะบตู : 7) 

 

จากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ูเล่าว่า ท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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اَْوذُب  ُ�ْااَحُ «
َ
َقّ ِ  أ

ْ
َِميِس  َوَ�ْومَ  ذِالثْنَْ�ِ  يَْومَ  ذْ

ْ
ّ  َ�يُْةَامُ  ذل ُُ   َ�بْدٍ  ِل

َ
ِ  ُُْشِكُ  ال َّ  اِا

 ]٢٥٦٥مسغم امقم [ »َشيْئًا
ความหมาย “ประตูสวนสวรรค์จะถูกเปิดในวันจันทร์กับวัน

พฤหสับดี ดงันัน้บ่าวทกุคนท่ีไมต่ัง้ภาคีอนัใดตอ่พระองค์อลัลอฮฺ

จะได้รับการอภยัโทษ” (บนัทึกโดยมสุลิม : 2565) 

 

ประการท่ีสอง..การออกห่างจากการกระทําบาปใหญ่ 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َن﴿ ِ  ْ نُبوا نرَ  َ�َۡتن ا َكَبآ� ََ  ََ َهۡو َۡ َۡهُ  ُ� َّ  َعَُ�مۡ  نَُ�ّفنرۡ  َ� نُ�مۡ ئَس خنلُۡ�م اِ َۡ نُ ََ 
َخٗ�  َۡ  ]٣١: ذلنساء [﴾ اَكرن�مٗ  َّ

ความหมาย “หากพวกเจ้าได้หลีกออกจากบรรดาบาปใหญ่ ของ

ส่ิงท่ีพวกเจ้าถูกห้ามให้ละเว้นมันแล้ว เราก็จะลบล้างบรรดา

ความผิดเลก็น้อยของพวกเจ้าให้ออกจากพวกเจ้า และเราจะให้

พวกเจ้าเข้าอยู่ในสถานท่ีอนัมีเกียรต”ิ (อนั-นิสาอ์ : 31) 

 

จากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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َْمُس، ذلّصغََوذُ  «
ْ
ُُمَع ُ  ذل

ْ
  َوذْ

َ
ُُمَعِ ، ِِل

ْ
  َوَاَمَضانُ  ذْ

َ
 امَ  ُمَ�ّاَمذٌ   َاَمَضاَن، ِِل

نّ  ُُ َكبَائِمَ  ◌ْ ذْجاُنِبَت َِِذذ اَيْقَ
ْ
 ]٢٣٣مسغم امقم [ »ذل

ความหมาย “ระหว่างการละหมาดทัง้ห้าเวลา ระหว่างวนัศกุร์

หนึ่งไปอีกวันศกุร์ ระหว่างเราะมะฎอนหนึ่งไปอีกเราะมะฎอน 

มนัจะช่วยลบล้างความผิดท่ีอยู่ในระหวา่งนัน้ โดยมีข้อแม้ว่าถ้า

ละเลิกหลีกห่างจากบาปใหญ่เสียก่อนเท่านัน้” (บันทึกโดย

มสุลิม : 233) 

 

ประการท่ีสาม..การกลับเนือ้กลับตัวอย่างจริงจัง 

(เตาบะฮฺ ศอดิเกาะฮฺ) อลัลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา่ 

نينَ ﴿ َّ � ََ  ََ  ََ ُعو َۡ عَ  يَ ن  ََ َّ ََ  َءاَخرَ  اِنَ�ٰهً  � ََ  ََ ُ  َحّرمَ  ��ّ�ن  �َّۡفَس  َ�ۡقُتلُو َّ �  َّ ن ِ 
ّقن  نلۡ�َ ِ  ََ ََ  ََۚ نُو ِۡ ن يَ ََ ۡل  ََ َُ نَك  َ�ۡف َٗ  يَلَۡق  َ�ٰس ثَا

َ
ۡف  ٦ا � َُ َذاُب  َ�ُ  يَُ�ٰ َُ  يَۡومَ  ��ۡ

َ�ۡخُ�ۡ  ��ۡقنَ�َٰمةن  َّ  ٦ ُمَهانًا �نيهۦن ََ ن ِن نَ  َِاَب  ََ ََ  اَ�ٰلنحٗ  َ�َمٗ�  َََعمنَل  َََءا
ٰ�نَك  ََ َْ

ُ
ُل  ََأ ن َّ ُ  ُ�َب َّ ن  � َّ نهنمۡ ئَس َ�ٰٖت�  اِ َُ ََ  َح �َ ََ � ُ ذلامقان [﴾ ٧ا رّحنيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ
 :٧٠-٦٨[ 

ความหมาย “และบรรดาผู้ ท่ีไม่วิงวอนขอพระเจ้าอ่ืนใดคู่เคียง

กบัอลัลอฮฺ และพวกเขาไมฆ่่าชีวิตซึ่งอลัลอฮฺทรงห้ามไว้ เว้นแต่

ด้วยความชอบธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณี ผู้ ใดก็ตามท่ี
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กระทําการเหลา่นัน้เขาก็จะได้รับบาป การลงโทษในวนักิยามะฮฺ

จะถูกเพ่ิมขึน้เป็นเท่าทวีสําหรับเขา และเขาจะอยู่ในนัน้อย่าง

อปัยศ เว้นแตผู่้ ท่ีกลบัเนือ้กลบัตวั และศรัทธา และประกอบการ

งานท่ีดี เขาเหลา่นัน้แหละอลัลอฮฺจะทรงเปล่ียนความชั่วช้าของ

พวกเขาเป็นความดีงาม และอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรง

เมตตาเสมอ” (อลั-ฟรุกอน : 68-70) 

 

จากอบัดลุลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ เล่าว่า 

ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

  َفَمنْ  ذّلنِْب  ِمنْ  ذّلائُِب «
َ
ُ  َذنَْب  ال

َ
 ]٤٢٥٠ذان ماجه امقم [» ل

ความหมาย “ผู้ ท่ีกลบัเนือ้กลบัตวัจากความผิด ประดจุดัง่ผู้ ท่ีไม่

มีความผิดอนัใด” (บนัทึกโดยอิบน ุมาญะฮฺ : 4250) 

 

ประการท่ีส่ี..การกลา่วขออภยัโทษ (อิสติฆฟาร) อลัลอ

ฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ۖ  ََ�ۡسَتۡغفنرن ﴿ َ َّ �  َّ ن ِ  َ َّ �  ََ  ]١٠٦: ذلنساء [﴾ ارّحنيمٗ  �َ�ُفورٗ  َ�

ความหมาย “และเจ้าจงขอภยัโทษตอ่อลัลอฮฺเถิด แท้จริงอลัลอ

ฮฺนัน้เป็นผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อนั-นิสาอ์ : 106) 
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อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ا﴿ ََ ََ  ْ ُموا ن َّ ُ�م ُ�َق ُن نُف
َ
ننۡ  َن َهُ  َخۡ�ٖ  َّ َُ ََ  َ�ن ن  عنَ َّ � ُهوَ  � ۡ�َظمَ  َخۡ�ٗ

َ
َ ۡجٗر�ۚ  ََ

َ
َ 

 ْ َا ۖ  ََ�ۡسَتۡغفنُر َ َّ �  َّ ن ِ  َ َّ ۢ  َ�ُفورٞ  � يُم  ]٢٠: ذلزمل [﴾ رّحن

ความหมาย “และความดีอนัใดท่ีพวกเจ้าได้กระทําไว้เพ่ือตวัของ

พวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็จะพบมนั ณ ท่ีอลัลอฮฺ ซึ่งเป็นความดีและ

ผลตอบแทนท่ีย่ิงใหญ่กว่า ดังนัน้พวกเจ้าจงขออภัยโทษ

ตอ่อลัลอฮฺ แท้จริงอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 

(อลั-มซุซมัมิล : 20) 

 

จากซยัด์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْساَْةِامُ  قَاَل  َمنْ «
َ
َ  أ َّ ي ذ ِ

ّ
  ذل

َ
َ  ال

َ
  ِِل

ّ
ّ  ُهوَ  ِِال ََ َقيّومَ  ذلْ

ْ
تُوُب  ذل

َ
ِْه، َوأ

َ
ُ   ُغِامَ   ِِل

َ
 َوِ�نْ   ل

 ]١٥١٧: أاو دذود [» ذلزّْحِف  ِمنْ  ََمّ  قَدْ  َكنَ 
ความหมาย “ผู้ ใดท่ีกลา่ว-อสัตฆัฟิรุลลอฮัลละซี ลาฮิลาฮะ อิล

ลา ฮุวัล ฮัยยุล ก็อยยูม วะอะตูบู อิลัยฮิ- เขาจะถูกอภัยโทษ

ถึงแม้ว่าเขาจะหนีสมรภูมิรบก็ตาม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 

1517) 
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จากอบู  ซั รฺ  เ ราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เ ล่าว่า  ท่านน บี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ อลัลอฮฺได้ตรัสวา่  

ِْطئُونَ  ِِنُّ�مْ  ِعبَاِدى يَا«
ُ
ااِ  اِالغّيْلِ  ت َُ نَا َوذاّ

َ
ْغِامُ  َوأ

َ
يًعا ذّلنُوَب  أ  َجِ

ْغِامْ  ََاْساَْةِاُموِ� 
َ
 ]٢٥٧٧مسغم امقم [» لَُ�مْ  أ

ความหมาย “โอ้ปวงบ่าวของฉัน พวกเจ้ากระทําความผิดทัง้

กลางคืนและกลางวนั ขณะท่ีตวัฉนัเป็นผู้อภยัโทษจากความผิด

ทัง้หลาย ดงันัน้จงขออภยัโทษต่อฉัน แล้วฉันจะอภยัโทษให้แก่

พวกเจ้า” (บนัทึกโดยมสุลิม : 2577) 

 

ประการท่ีห้า..การอาบนํา้ละหมาด จากหะดีษของหุ

มรอน คนรับใช้ของอษุมาน เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่าว่า ฉันได้นํา

นํา้เพ่ือให้ท่านอษุมาน บิน อฟัฟาน อาบนํา้ละหมาด จากนัน้

ท่านก็ได้อาบ แล้วกลา่ววา่ ผู้คนตา่งพดูถึงหะดีษตา่งๆ ของท่าน

เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ฉันไม่รู้ว่ามนัมีอะไรบ้าง? 

เว้นแตฉ่นัเห็นท่านเราะสลูลุลอฮฺได้อาบนํา้ละหมาดเสมือนท่ีฉัน

ได้อาบนํา้ละหมาด จากนัน้ท่านเราะสลูกลา่ววา่ 
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  َمنْ «
َ
أ َّ ُ  ُغِامَ  َهَكَذذ تََو

َ
  َوَمْشيُهُ  َاَالتُهُ  َوَ�نَْت  َذنِْبِه، ِمنْ  مَ َ�َقدّ  َما ل

َ
 ِِل

َمْسِجدِ 
ْ
 ]٢٢٩مسغم امقم [ »نَاَِغَ ً  ذل

 ความหมาย “ผู้ ใดท่ีได้อาบนํา้ละหมาดเย่ียงนี ้เขาจะได้รับการ

อภยัโทษจากความผิดท่ีผา่นมา โดยท่ีการละหมาดของเขาและ

การเดินไปยังมัสยิดของเขาเป็นสุนนะฮฺ” (บันทึกโดยมสุลิม : 

229) 

 

ประการท่ีหก ..การละหมาดและการเดินไปละหมาด 

จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่าว่า   ท่านนบี  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

الَ «
َ
ُ�مْ  أ

ّ
ُدل
َ
ُ  َ�ْمُحو َما َعَ  أ َّ ََطايَا اِهِ  ذ

ْ
 يَا اََ� :  قَالُوذ. »؟ ذّ اََجاِ   اِهِ  َوَ�ْمَ�عُ  ذل

ِ  اَُسوَل  َّ   « :قَاَل . ذ
ُ
وءِ  ِِْسبَاغ َُ ُو

ْ
َمَكاِهِ، َعَ  ذل

ْ
ةُ  ذل ْثَ ََ َُطا َو

ْ
  ذل

َ
َمَساِجِد، ِِل

ْ
 ذل

 ]٢٥١مسغم امقم [ »ذلّمَ�اُط  َََذِلُ�مُ  ذلّصَالِة، َ�ْعدَ  ذلّصَالةِ  َوذنِْاَظااُ 
ความหมาย   “เอาไหม ถ้าฉันจะบอกพวกท่านซึ่งการงาน

ท่ีอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดและพระองค์จะยกเกียรติหลาย

ระดบัชัน้ให้กบัพวกท่าน?” พวกเขาตอบว่า  แน่นอนท่ีสดุโอ้ท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ  ท่านกล่าวว่า  “จงอาบนํา้ละหมาดให้สมบูรณ์

ในช่วงท่ีท่านไม่ชอบ  (หมายถึงช่วงท่ีมีอากาศหนาว)  และ
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พยายามเดินไปยังมสัยิดให้มาก  และให้รอละหมาดอีกเวลา

หลงัจากท่ีได้ละหมาดเสร็จแล้วหนึ่งเวลา  นั่นแหละคือการเฝ้า

ระวงั” (บนัทึ โดยมสุลิม  : 251) 

 

ประการท่ีเจด็..การบริจาคทาน อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัส

วา่ 

َن﴿ ِ  ْ َا َُ َ�ٰتن  ُ�ۡب ََ َّ نّما �س ُن َََ  ۖ َ ُۡفوَها �َ �ن ُِۡؤُِوَها َُ  �ُّ�ۡمۚ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ��ُۡفَقَرآءَ  ََ
ُ�َ�ّفنرُ  ن َعَُ�م ََ ن  نَّ َّ نُ�ۡمۗ ئَس ُ  اِ َّ � نَما ََ ِ  ََ َملُو ُۡ  ]٢٧١: ذلقمة [﴾ َخبن�ٞ  َ�

ความหมาย “หากพวกเจ้าเปิดเผยส่ิงท่ีให้เป็นทาดมนัก็เป็นส่ิงท่ี

ดีอยู่ และถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมนั และให้มันแก่บรรดาผู้

ยากจนแล้วมนัก็เป็นส่ิงท่ีดีแก่พวกเจ้าย่ิงกว่า และพระองค์จะ

ทรงลบล้างออกจากพวกเจ้า ซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิด

ของพวกเจ้า และอลัลอฮฺนัน้ทรงรอบรู้ย่ิงในส่ิงท่ีพวกเจ้ากระทํา

กนัอยู่” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 271) 

 

จาก มุอาซ  เ ราะ ฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่ าว่า  ท่าน น บี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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» 
َ
ال
َ
َك  أ

ّ
ُدل
َ
اَْوذِب  َعَ  أ

َ
؟  أ ِ�َْ

ْ
َِطيئَ َ  ُ�ْطِائُ  َوذلّصَدقَ ُ  ُجقٌّ ، ْومُ ذلّص  :ذل

ْ
 َفَما ذل

َماءُ  ُ�ْطِائُ 
ْ
 ]٢٦١٦ذلتمذي امقم [» ذاّااَ  ذل

ความหมาย “เอาไหมฉนัจะบอกท่านถึงประตแูห่งความดีงาม? 

การถือศีลอดเป็นเหมือนโลห์่(คอยป้องกันไม่ให้กระทําผิด) การ

บริจาคทานจะช่วยลบล้างความผิดเหมือนนํา้ท่ีสามารถดบัไฟ

ได้” (สว่นหนึ่งจากหะดีษบนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์ : 2616) 

 

ประการท่ีแปด..การประกอบพิธีหัจญ์และอุมเราะฮฺ 

จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  เล่าว่า ท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ااُِعوذ«
ِّ  َ�ْ�َ  تَ َ

ْ
ُعْمَمِة، ذْ

ْ
َما َوذل ُُ َّ ِك�ُ  َ�قِْف  َفَما ِايَاِن ذّلنُوَب َ�قْ  ََِِ

ْ
 َخبََث  ذل

َِديدِ 
ْ
 ]٢٥٧٤: ذلنسائ [» ذْ

ความหมาย “จงทําหจัญ์และอมุเราะฮฺเร่ือยๆ ตลอดไป เพราะทัง้

สองจะช่วยลบล้างความผิด เหมือนกบัเคร่ืองเป่าเหลก็ท่ีคอยกะ

เทาสนิมออกมา” (บนัทึกโดยอลั-นะสาอีย์ : 2574) 
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ประการท่ีเก้า..การถูกทดสอบให้ประสบกับภยัพิบัติ 

จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ เล่าว่า เม่ืออลัลอฮฺได้

ประทานโองการท่ีวา่  

َمۡل  ََن﴿ ُۡ َِ  ُسوٗٓء� َ� نهۦن ُ�ۡ  ]  ١٢٣: ذلنساء[ ﴾ ِ
ความหมาย  “ผู้ ใดท่ีปฏิบัติความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด เขาจะ

ได้รับการตอบแทนด้วยกบัมนั” (อนั-นิสาอ์ : 123)  

 

และเม่ือการทดสอบอย่างหนักหน่วงได้ประสบกับ

บรรดามสุลิม ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

กลา่ววา่ 

ّ  ََِف  وََسّدُدوذ، قَاِاُ�وذ« ُمْسِغمُ  اِهِ  يَُصاُب  َما ُُ
ْ
َّ  َفّااَاةٌ  ذل بَ ِ  َح

ْ
ا، ذاّك َُ وِ  ُ�قَْكبُ

َ
 أ

ا ذلّشْوَف ِ  َُ  ]٢٥٧٤سغم امقم م[ »َُُشاُف
ความหมาย “จงทําให้ดีท่ีสดุ จงทําให้ถูกต้องท่ีสดุ เพราะทุกส่ิง

ท่ีมาประสบกบัมสุลิมเป็นการลบล้างความผิด แม้กระทั่งการท่ี

เขาประสบความเคราะห์ร้าย หรือโดนหนามท่ิมตําก็ตาม” 

(บนัทึกโดยมสุลิม : 2574) 
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ประการท่ีสิบ..การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและ

การละหมาดกิยามในยามคํ่าคืนเราะมะฎอน จากอบู ฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُ  ُغِامَ  وذْحتَِسااًا ِْ�َمانًا َاَمضانَ  َاامَ  َمنْ «
َ
ذلخااي امقم [» َذنِْبهِ  ِمنْ  تَقّدمَ  َما ل

 ]٧٥٩، ومسغم امقم ٣٨
ความหมาย “ผู้ ใดท่ีถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนด้วยความ

ศรัทธาและปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะได้รับภาคผลบญุ เขาจะ

ได้รับการอภยัโทษจากความผิดท่ีผ่านมา” (บันทึกโดยอลั-บุคอ

รีย์ : 38 และมสุลิม : 759) 

 

และจากหะดีษอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ เล่า

วา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ُ  ُغِامَ  َوذْحتَِسااًا ِِْ�َمانًا َاَمَضانَ  قَامَ  َمنْ «
َ
، ٣٧ذلخااي [» َذنِْبهِ  ِمنْ  َ�َقّدمَ  َما ل

 ]٧٥٩ومسغم 
ความหมาย “ผู้ ใดท่ีดํารงการละหมาดในยามคํ่าคืนของเดือน

เราะมะฎอนด้วยความศรัทธาและปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ
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ได้รับภาคผลบญุ เขาจะได้รับการอภยัโทษจากความผิดท่ีผ่าน

มา” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ : 37 และมสุลิม : 759) 

 


