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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

หามดาวาลมพายุ  

และดุอาอสําหรับขอขณะมีพายุพัด 
 

ทานอุบัยยฺ บินกะอฺบ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา  

» َ  ذا رَ إِ ح يَ �ْ وا الرِ بّ سُ ال �
َ
ُ قُ �َ  نَ وْ هُ رَ �ْ ا تَ م مَ بُ �ْ أ َ نّ ا� إِ : واول  سْ ا �

َ
ُ أ ه هذِ  ْ�ِ خَ  نْ مِ  َك ل

 مَ  ْ�َ خَ صها وَ ا �ِ مَ  ْ�َ خَ ح وَ �ْ الرِ 
َ
ّ  نْ مِ  َك اِ  وذُ عُ �َ ه، وَ اِ  ُت رْ مَ ا أ ّ ح وَ �ْ ه الرِ هذِ  ََ صها ا �ِ مَ  ََ

 ]أخرجه التمذي[» ا أمرت اهمَ  َّ وَ 
“เจาจงอยาดาลมพายุ เมื่อพวกทานเห็นสิง่ทีพ่วกทานไมชอบ ก็จง

กลาววา “โออัลลอฮฺ ฉันขอสิ่งที่ดีของพายุนี้ และสิ่งท่ีดีที่อยูในตัว

มัน และสิ่งที่ดีที่ถูดพัดพามากับมัน และฉันขอความคุมครองให

พนจากสิง่ชัว่รายของลมพายุนี ้และสิง่ชัว่รายทีอ่ยูในตัวมนั และสิง่

ชั่วรายที่ถูดพัดพามากับมัน”” บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ 

 

ทานอบูฮร็ุอยเราะฮ(ฺเราะฎยัิลลอฮ ุอันฮ)ุ ไดกลาววา ทานเราะ

สูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา  
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» َ غوا ن سَ ل�ِ ، وَ اِا ذَ العَ وَ  ةِ حَ الرّ اِ  أِتْ ال تَ عَ �َ  اهللاِ  ِح وْ رُ  نْ ا مِ هَ �ّ إِ يَ  حَ �ْ بوا الرِ سُ ال �
ّ  نْ اهللا مِ تعوذوا اِ ا وَ هَ ْ� ن خَ مِ  اهللاَ   ]أخرجه أحد[» هاََ

“พวกทานจงอยาดาวาลมพายุ เพราะมันเปนเมตตาของอัลลอฮฺ 

ที่ นํามาซึ่งความเมตตา และการลงโทษ และแตทวาจงขอ

ตออัลลอฮฺซึ่งสิ่งดีงามของมัน และจงขอความคุมครองตออัลลอ

ฮฺใหพนจากสิ่งเลวรายของมัน” บันทึกโดยอะหมัด 

 

อธิบาย 

ลมและพายุเปนหน่ึงในสิ่งถูกสราง(มัคลูก)ของอัลลอฮฺท่ี

พระองคทรงบงการมันตามพระประสงคทั้งที่ใหเปนความ

เมตตาและเปนการลงโทษ  ทานรซูลไดหามมิใหดาลมพายุ 

เพราะมันถูกบงการมาอีกที และใชใหเราขอตออัลลอฮฺใหไดรับ

สิ่งดีงามของมัน และขอความคุมครองใหพนจากสิ่งเลวรายของ

มัน   
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ประโยชนท่ีไดรับ 

  หามการดาลมพายุ 

  ลมพายุ เปนสิ่งท่ีถูกบงการมา มีทั้งความดีงาม และ

ความเลวราย 

  สิ่งที่ใหทําไดเมื่อเกิดพายุพัดแรง คือใหขอสิ่งดีงาม

ตออัลลอฮฺ และขอใหพนจากสิ่งเลวรายของมัน 


