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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความประเสรฐิของซเูราะฮฺ อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ และอาลิ อิมรอน 

 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

» 
َ
ْ ال

َ
ِ  ِت صْ الَ  نَ ر مِ فِ نْ �َ  انَ َط صْ الشَ  نّ ر، إِ ااِ قَ مَ  مْ �ُ تَ وْ صُ ا �ُ وْ غُ عَ  ت

ّ
 رَ قْ �ُ  يْ ال

ُ
 ةُ رَ وْ سُ  هِ صْ �ِ  أ

 ]أخرجه مسغم[» ةرَ قَ الَ 
“พวกทานจงอยาทําใหบานของพวกทานเปน(เสมือน)สุสาน 

แทจริงชัยตอนจะหนีไปจากบานที่มีการอานซูเราะฮฺอัล-บะเกาะ

เราะฮฺ”  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานอบู อุมามะฮฺ อัลบาฮิลียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาว

วา ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา  

 يَ  هُ نّ إِ فَ  آنَ رْ ا القُ وْ ؤُ رَ اقْ « 
ْ
 عً صْ فِ شَ  ةِ امَ صَ القِ   َ وْ يَ  ِتْ أ

َ
 ِن �ْ اوَ رَ هْ ا الزَ وْ ؤُ رَ ، اقْ هِ ااِ حَ ْص ا ِا

 اَ  ةِ امَ صَ القِ   َ وْ يَ  اِن صَ أ�ِ ا تَ مَ هُ َّ إِ ان فَ رَ مْ عِ  آلِ  ةَ رَ وْ سُ وَ  ةَ رَ قَ الَ 
َ
  -ان بَ امَ مَ ا �َ مَ هُ َّ �

َ
 وْ أ

 اَ 
َ
  -  انِ ا غصايبَ مَ هُ َّ �

َ
َ  واِف  َص ْ� َط  نْ مِ  انِ رقَ ا فَ مَ هُ َّ �َ اَ   وْ أ

َ
  نْ �َ  اناجَ ت

َ
ما، هِ ااِ حَ ْص أ
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  نّ إِ فَ  ةَ رَ قَ الَ  ةَ رَ وْ وا سُ ؤُ رَ اقْ 
َ
 وَ  ةٌ سَ ها حَ �َ رَ تَ ة وَ �َ رَ ا اَ هَ ذَ خَ أ

َ
َ ال  غةطِ ا الَ هَ صعْ طِ بَ سْ  �

 ]أخرجه مسغم[»  )ة رَ حِ السَ : أي(
“พวกทานจงอานอัลกุรอานเถิด เพราะแทจริงมันจะมาในวันกิ

ยามะฮฺเพื่อขออนุเคราะหใหแกผูอานมัน พวกทานจงอานซะฮฺรอ

วาน(เปนสิ่งที่มีสีขาวสวาง) คือ อัล-บะเกาะเราะฮฺ และอาลิ อิ

มรอน เพราะมันจะมาในวันกิยามะฮฺ ราวกับวาเปนเมฆฝน

(ขนาดมหึมา) ๒ กอน หรือราวกับฝูงนกกระพือปกสองฝูง(ใหญ) 

มาแกตางใหกับเจาของมัน  พวกทานจงอานซูเราะฮฺบะเกาะ

เราะฮฺเถิด เพราะการยึดมันเอาไวจะยังความจําเริญ และการละ

ท้ิงมันจะยังความเสียใจ(ในวันกิยามะฮฺ) และบรรดาคจลวง(คือ 

นักไสยศาสตร)จะไมสามารถทําอะไรได”  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานอบู มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานน

บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْ  ة ِفْ رَ قَ الَ  ةِ رَ وْ سُ  رِ ن آخِ مِ  ْ�ِ تَ اآليَ  أَ رَ قَ  نْ مَ « 
َ
 ]أخرجه الخاري[» اهبَ فَ اَ  ةٍ غَ ل

“ผูใดอานสองอายะฮฺสุดทายของซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺใน

ยามคํ่า มันก็เปนที่เพียงพอแกเขาแลว”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 
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คําอธิบาย 

ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และซูเราะฮฺอาลิอิมรอน เปน

หน่ึงในซูเราะฮฺที่ย่ิงใหญท่ีทานเราะสูลสนับสนุนเราใหอาน และ

สัญญาวาจะไดรับผลบุญอยางมากมาย และบอกวาการอาน

มันจะทําใหไดรับความดีงามอยางมากมายท้ังในโลกนี้และโลก

หนา  

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

• บงบอกถึงความประเสริฐของซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ 

และซูเราะฮฺอาล ิอิมรอน 

• ซูเราะฮฺทั้งสองน้ีจะมาชวยแกตางใหกับคนอานมันใน

วันกิยามะฮฺ 

• การอานซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺสามารถขับไลพวกชัย

ตอนใหพนไปจากบานได 

• บอกถึงความประเสริฐของสองอายะฮฺสุดทายของซู

เราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ 

 

 


