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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทบัญญัติเก่ียวของกับฝน 
 

หามกลาววา ฝนตกมาท่ีเราเพราะดาวดวงน้ันดวงน้ี และดุ

อาอกลาวเมื่อเห็นฝนตก 
ทานซัยดฺ บินคอลดิ อัล-ฮุะนยฺี เราะฎยัิลลอฮุอันฮ ุไดเลาวา 

بإِثِْربَسَماٍءب« بِْبباِادََديِْيصَِةبَعَ بتَلبَبقَصِْسبوََسقصَمبَةَاللَبتللح ُص بَة ِ بت�ص َِ َابرََسو
َ
بس ُص َة

�ْب
َ
با بوََسقصَم بتَلبَبقَصِْس ُص بَة ح ِّ

بتسص ََ بتنَْاَ ا بيَقَمص بتلقصصْقَِةّ بِمَن بتسصاِ ّبَننَْل بَعَ بََ 
ب َِ ُحَ�ْم؟«:بَ�َقا بَر َِ ََتبقَا بَما ََ ْ بتَْدَرو ب:بقَالَوت»بََ َِ ْبقََمّبقَا

َ
َبا
َ
بَورََسول َ ْةبََببِمْنب'ب:بت�ص

َ
ا

ب َِ ابَمْنبقَا مص
َ
ّبيََ يِر، ََ بَو ِِ ب

ب:بِببَاِديبَمْمِمن، ِِ ب
بَمْمِمن، ََ ِ ل ََ ّبيَ َِعِس ْْ بَوَر ِ ِ بت�ص ِْ َْ َمِطْرنَاباِ

ببَنيِر،ب َِ ابَمْنبقَا مص
َ
ّبَوا ِِ ب:باِالَكْوَا ِِ باِالَكْوَا بَمْمِمن، ِِ ب بَنيِر،

ََ ِ ل ََ ّبيَ ت ََ تبَوَذ ََ ب»باِوَوِْءبَا
ب]تلخاريباخرجس[

“ศาสนทูตแหงอัลลอฮไดนําพวกเราละหมาดซุบฮิที่ ฮุดัยบียะห 

ขณะยังคงมีรองรอยของฝนที่ตกลงมาเมื่อคืน เมื่อเสร็จแลวทาน

ก็หันหนามาหามวลชนแลวกลาววา พวกทานท้ังหลายรูไหมวา

องคอภิบาลของพวกทานกลาวเชนใด พวกเขาตอบวา อัลลอฮ

และศาสนทูตของพระองคเทานั้นที่รูดีย่ิง (ทานกลาวตอไปวา) 

พระองคอัลลอฮไดทรงกลาววา สวนหน่ึงจากบาวของขาต่ืน

ขึ้นมามีท้ังผูศรัทธาและผูปฏิเสธการศรัทธา โดยผูใดกลาววาฝน
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ที่ตกแกพวกเราดวยความโปรดปราณและความเมตตา

ของอัลลอฮ นั่นแหละคือผูศรัทธาตอขาและปฏิเสธการศรัทธา

ตอดวงดาว สวนผูที่กลาววาฝนท่ีตกลงมาดวยอิทธิพลของดาว

ดวงนั้นดวงนี้ นั้นแหละเขาเปนผูปฏิเสธการศรัทธาตอขา แตเปน

ผูศรัทธาตอดวงดาว”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา 

بب« َِ بقَا ىبتلَمَطَرّ
َ
برَا ََت بإِ

ََ بَن بوََسقصَم بتَلبَبقَصِْس ُص بَة ِ بت�ص َِ برََسو َص
َ
با بَةصّبًاب«: تلقصَممص

ب]تلخاريباخرجس[ب»ب»نَايًِلا
“ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เมื่อเห็นฝนตก 

ทานจะกลาววา “อัลลอฮุมะ ศ็อยยิบัน นาฟอัน” (โอ อัลลอฮ ฺโปรด

ใหเปนฝนที่เปนประโยชน)”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

ไมมีผูใดลวงรูวาฝนจะตกเมื่อไหรนอกจากอัลลอฮฺเทาน้ัน 

ทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
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َبب« بت�ص
ص
بَعْلقََمَمابإِّ َّ ب ، ْ َْ ب ِِ

عَاَابتلَةصْ ْْ َّب:بِم بِفبَغٍدّبَو ََ بَمابيََ�و َكد،
َ
بَعْلقََمبا َّ

ّبَوَمابتَْدرِيب بَغًدت َِ ََتبتَْ�ِس بَما ، ْْ َّبَ�ْلقََمبَ� ّبَو رَْكاِ 
َ
بِفبتا ََ بَمابيََ�و َكد،

َ
َعْلقََمبا

رٍْضب
َ
ّيبا
َ
باَِ ، ْْ بيَِجَءبتلَمَطرَببَ� ََ بَم َكد،

َ
ب]تلخاريباخرجس[ب»بَ�َموَ،ّبَوَمابيَْدرِيبا

 “กุญแจไขความเลนรับท้ังหา ไมมีผูใดรูนอกจากอัลลอฮฺเทาน้ัน 

ไมมีคนใดรูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุงน้ี และไมมีคนใดรูสิ่งที่เกิด

ในมดลูก และไมมีชีวิตใดลวงรูวันมันจะไดขนขวายสิ่งใดในวัน

พรุงนี้ และไมมีชีวิตใดรูวาแผนดินไหนท่ีเขาจะตาย และไมมีคน

ใดรูวา ฝนจะมาเมื่อไหร”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

คําอธิบาย 

ฝนเปนเนียะมัตและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺที่

พระองคทรงมอบมันแกบาวท่ีพระองคทรงประสงค และการ

พาดพึงเนียะมัตเหลานี้กับการ(โคจร)เขามาของดวงดาว หรือ

ฤดูกาล ถือเปนการปฏิเสธเนียะมัตของอัลลอฮฺ ตะอาลา ทวา

เปนหนาท่ี(ของเรา)ที่จะตองพาดพิงใหกับความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺองคเดียวเทาน้ัน และดวงดาว และฤดูกาลเหลาน้ี

ไมใชอ่ืนใดนอกจากเปนสภาพการณที่อัลลอฮฺทรงทําใหเกิดมี
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ริซกีแกบาวของพระองคตามประสงค และไมมีผูใดลวงรูถึงการ

ตกลงมาของฝนนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  หามกลาววา ฝนตกมายังเราเพราะดาวดวงน้ันดวงน้ี 

หรือเพราะการเขามาของดาวดวงน้ันดวงนี้ แตใหกลาว

วา ฝนตกมายังเราเพราะความโปรดปรานและความ

เมตตาของอัลลอฮ ฺ

  สมควรกลาววา “อัลลอฮุมะ ศ็อยยิบัน นาฟอัน” เมื่อ

เห็นฝนตก 

  การตกลงมาของฝนน้ันเปนหน่ึงในเรื่องเรนลับที่ไมมี

ผูใดลวงรูอยางละเอียดและกําหนดการแนนอนได

นอกจากอัลลอฮฺเทาน้ัน 

 

 


