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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

การขอฝน 
 

การขอฝนในคุฏบะฮฺวันศุกร 
ทานอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

َعِة ِمن  اَاا  َكَن وِجَ  « ُع َ  اُع  َدَلَ  يَو 
الد نر رَجع

َ
َر اهللاع َ ََ  ِ ّر  ا

و ع و َورَسع ِ
َِ ب  ُِ اَا ال

او َ�َقاَ   ُد َم قَائِ
ِِ وََسغر َر اهللاع َبغَص  ََ  ِ ّر وَ  ا بََ  رَسع

بَق  و يَاس  ُع ع ِِ وََسغرَم قَائَِم َط  : َبغَص 
 ِ ّر وَ  ا َ يعِةصثع : يَا رَسع ّر ُع ا و يَاد  بع ع َعِ  السب َُ َواِ،و َواق َق َُ غََكِ  ال يََرَ�َع : بَاو قَاَ  ََ

و َ�َقاَ   ِِ َم يََدي 
ِِ وََسغر َر اهللاع َبغَص  ََ  ِ ّر  ا

و ع مر «: رَسع ُع ِقبَاو الغر مر اس  ُع ِقبَاو الغر مر اس  ُع الغر
ِقبَا �َسع » اس 

َ
و َوَال قََزَبةد َوَال َشي ئدا : قَاَ  َ اِء ِمن  َسَحاا  َُ ِِ السر ِ َما نََري 

ّر َوَال َوا
و َوَال َدار  قَاَ  َوَما    

ع  ِمن  َ�ص 
 
َ َسغ ِِ َسَحااََة ِمث  ع : اَي بَبَا َوَ��  غََع   ِمن  َوَرائِ َُ �َ

و قَاَ   َرت  َُ م 
َ
ُعمر َ اَءو ان تََشَت   َُ ِ  السر َُ ا تَوَسر ُر ُ َس : ال،ب ِ و يَغَ َر بَا ال  ْ

َ
ِ َما َرَ ّر َوا

َ  ِمن  َذلَِك  ُعمر َدَلَ  رَجع َر اهللاع ِسبااو  ََ  ِ ّر  ا
و ع ِبغَِةو َورَسع ق  ُع َعِة ال ُع ِِ اُع َِاِا  ا

او َ�َقاَ   ُد ِع قَائِ
بَغَ بَق  و يَاس  ُع ع ِِ وََسغرَم قَائَِم َط  ِ : َبغَص  ّر وَ  ا َوا ع : يَا رَسع م 

َ
غََكِ  اا ََ

او قَاَ   َُ ُ ِسك  ْع  َ ّر ُع ا و يَاد  بع ع َعِ  السب َُ ِِ يََرَ�َع رَسع : َواق َق َر اهللاع َبغَص  ََ  ِ ّر  ا
و ع

ُعمر قَاَ   و  ِِ َم يََدي 
بَاِ  َواآلَجاِ  «: وََسغر ُِ  اآلَكِ  َوا

َ ََ مر  ُع  بَاو َوالَ َبغَص بَاو الغر
َ
مر َحَوال ُع الغر

َجرِ  َر و ِديَِة َوَمبَااِِ  ال
َ
َراِا َواا ّر ِِ : قَاَ  » َوال  ِِ  ُ بَا َق و وََلرَج  َع   َُ ُ ِس يَاق َق َر  ال

 ]مبفق بغصِ[ »
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“มีชายคนหน่ึงเขาไปในวันศุกรจากทางประตูที่อยูหนามิมบัร 

ขณะท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยืน

คุฏบะฮฺอยู แลวเขาก็ยืนขึ้นหันหนามาทางทานเราะสูลุลลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แลวก็กลาววา โอ ทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ ปศุสัตวเสียหายหมดแลว หมดสิ้นหนทางแลว ดังนั้นทาน

โปรดขอดุอาอตออัลลอฮฺใหทรงประทานฝนใหเราเถิด เขากลาว

วา แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมก็ยกมือ

ทั้งสองของทานขึ้น แลวกลาววา  

“อัลลอฮุมมัสกินา อัลลอฮุมมัสกินา อัลลอฮุมมัสกินา” 

(โอ อัลลอฮฺ โปรดประทานน้ําใหแกเรา) 

 ทานอนัสกลาววา ขอสาบานตออัลลอฮฺ พวกเราไมเห็นวา

บนทองฟามีกอนเมฆใดๆ ไมมีริ้วเมฆ ไมมีอะไรเลย  ทั้งใน

ระหวางเรา กับระหวางภู(เขา)สัลอฺ ไมมีบานใด ไมมีเรือนใดเลย 

เขากลาววา แลวก็มีกอนเมฆคลาย(รูป)โล แลวเมื่อมันมาอยู

กลางทองฟาแลว มันก็กระจายไปทั่ว แลวก็หลั่งฝนลงมา เขา

กลาววา ขอสาบานตออัลลอฮฺ เราไมไดเห็นดวงอาทิตยเลย ๖ 

วัน แลวชายอีกคนหนึ่งก็ไดเขามาทางประตู(เดียวกัน)นั้นในวัน

ศุกรถัดไป ขณะที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
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กําลังยืนคุฏบะฮฺอยู แลวเขาก็ยืนหันหนาไปทางทานแลวกลาว

วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ทรัพยสิน

เสียหายหมดแลว หมดสิ้นหนทางใดๆแลว โปรดขอดุอาอ

ตออัลลอฮฺใหฝนหยุดตกเถิด แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ยกมือทั้งสองของทานขึ้น จากนั้นก็กลาว

วา  

“อัลลอฮุมมะ หะวาลัยนา ลาอลัยนา อัลลอฮุมมะ อลัล-อา

กามิ วัซ-ซิรอบิ วะบุฏนิล-เอาดิยะติ วะมะนาบิติชชะญัร” 

(โอ อัลลอฮฺ โปรดใหไปตกรอบเรา อยาใหตกมาที่ เรา 

โออัลลอฮฺโปรดใหไปตกที่เขาสูง เนินเขา และในกลางหุบเขา 

และแหลงท่ีมีตนไมขึ้นชุม) 

เขากลาววา แลวฝนก็หยุดตก และเราก็ไดออกมาเดิน

ทามกลางแสงแดด”  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 

 

คําอธิบาย 

แผนดินเกิดแหงแลงขึ้นในสมัยของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แลวก็มีชายคนหนึ่ง ขณะที่ทานเราะ

สูล กําลังคุฏบะฮฺวันศุกรอยูนั้น ไดลุกขึ้นมาขอใหทานขอฝน
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จากอัลลอฮฺใหพวกเขา แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดขอดุอาอในระหวางคุฏบะฮฺ แลวก็มีฝนตกลง

มาในขณะน้ันทันที ตกเปนเวลาหนึ่งอาทิตยเต็ม จนกระทั้งพวก

เขาพากันมาขอใหทานขอดุอาอตออัลลอฮฺใหฝนหยุดตก 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  ในหะดีษบทน้ีมีสัญญาณหน่ึงจากหลายๆสัญญาณของ

การเปนนบีของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม 

  มีบัญญัติใหขอฝนในระหวางคุฏบะฮฺวันศุกรได 

  มีบัญญัติใหขออัลลอฮฺใหฝนหยุดตกได เมื่อเกิดความ

เดือดรอนขึ้นกับผูคนท้ังหลาย 

 


