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หศินุลมุสลิม 

บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 

 

   

 
ค าน าผู้แปล 

 
การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ พระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอการสดดีุแหง่อลัลอฮฺ

และความสนัติสุขปลอดภยัจงมีแดท่่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ เป็นศาสนทูต
ทา่นสดุท้าย และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาผู้ ท่ีรักใคร่เป็นมิตรกบัท่าน ตราบ
จนถึงวนัแหง่การตดัสิน  

อนึ่ง การร าลึกถึงอลัลอฮฺเป็นอะมลัท่ีดีท่ีสุด บริสุทธ์ิท่ีสุด และประเสริฐท่ีสดุ นัน่คือ สามารถขบัไล่
ชยัฏอน สร้างความโปรดปรานต่ออลัลอฮฺผู้ทรงเมตตา ขจดัความทุกข์โศกและความกังวลจากหวัใจ สร้าง
ความเข้มแข็งแก่หวัใจและร่างกาย ให้รัศมีแก่หวัใจและใบหน้า เป็นเหตแุหง่การประทานริซกี ขจดัความรู้สึก
ห่างเหินระหว่างบ่าวกบัอลัลอฮฺ เป็นการกลบัตวัและใกล้ชิดต่อพระองค์ การร าลึกถึงอลัลอฮฺจะมอบความ
เข้มแข็งแก่ผู้กลา่วร าลึก ท าให้รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์  และมนัเป็นเหตแุห่งการลงมาของความ
สงบแก่ผู้ กล่าวร าลึก และมันจะยังเป็นต้นไม้ท่ีขึน้ในสวรรค์ซึ่งเป็นผลตอบแทนท่ีอัลลอฮฺประทานให้แก่ผู้
กล่าวซิกิรฺ ท าให้สิ่งท่ียากกลายเป็นง่ายดาย ลบความชั่วร้าย ท าให้ความกลัวหมดไป จะลบล้างความผิด
บาป เป็นเหตใุห้อลัลอฮฺร าลึกถึงบ่าว เป็นเหตแุห่งความรักความเอ็นดขูองพระองค์ตอ่เขา ท าให้เขาเหมือน
ได้เสือ้คลมุแห่งความนา่เกรงขามและความเจิดจรัส ความเมตตาท่ีล้นเป่ียม และเหลา่มลาอิกะฮฺท่ีคอยห้อม
ล้อม และอลัลอฮฺจะทรงกลา่วถึงพวกเขาให้ผู้ ท่ีอยู่ ณ พระองค์ได้ฟัง พระองค์จะทรงอวดพวกเขาแก่บรรดาม
ลาอิกะฮฺ ด้วยเหตนีุอ้ลัลอฮฺจงึสัง่ใช้ให้เราหมัน่ร าลกึถึงพระองค์อยา่งสม ่าเสมอ 

หนงัสือ “หิศนุลมุสลิม1 บทซิกิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ”  เป็นหนงัสือท่ีแปลเป็นภาษาไทย
จากต้นฉบบัภาษาอาหรับท่ีมีช่ือว่า  “หิศนลุมสุลิม มินอซัการ อลั-กิตาบ วสั-สนุนะฮฺ” เรียบเรียงโดยชยัคฺ สะ
อีด บิน อะลี บิน วะฮฟั อลั-เกาะหฺฏอนี ซึ่งเป็นหนงัสือท่ีได้รวบรวมบทซิกิรฺและดอุาอ์มากกว่า 130 หมวด
หรือ 260 กวา่ตวับท เช่น อซัการยามเช้าและยามเย็น บทซิกิรและดอุาอ์ในชีวิตประจ าวนัตัง้แตต่ื่นเช้าจนถึง
เข้านอน บทดอุาอ์ในละหมาด บทดอุาอ์ในช่วงของการถือศีลอด บทดุอาอ์ในพิธีอุมเราะฮฺและหัจญ์ บทดุ

                                                           
1
  ค าวา่ “หิศน”ุ หมายถึงป้อมปราการ หิศนลุมสุลิม ในท่ีนี ้เป็นการเปรียบเทียบวา่ บทซิกิรตา่งๆ เหลา่นีท้ าหน้าท่ีปกป้องมสุลิมจากการ

คกุคามของชยัฏอนได้ เสมือนดงัท่ีป้อมปราการสามารถปกป้องจากการโจมตีของศตัรู (บรรณาธิการ) 
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อาอ์เม่ือเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งได้คดัสรรจากอลักุรอานและแบบฉบบัของท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และเป็นหนงัสือท่ีแปลเป็นภาษาตา่งๆ มาแล้วมากกว่า 40 ภาษาทัว่โลก โดยข้าพเจ้า (ผู้
แปล) ได้เพิ่มเติมในส่วนของค าอ่านและความหมายเป็นภาษาไทย ทัง้นีเ้พ่ือให้มีความสะดวกต่อการอ่าน 
ท่องจ า และน าไปใช้ รวมถึงได้เข้าใจในความหมายของบทซิกิรและดอุาอ์ต่างๆ ในส่วนของการตรวจสอบ
หลกัฐานท่ีมาท่ีไปของบทซิกิรและดอุาอ์ท่ีมีอยู่ในหนงัสือเล่มนีน้ัน้ ข้าพเจ้า (ผู้แปล) ได้ท าการตรวจสอบใหม่
อีกครัง้โดยอิงการตรวจสอบของชยัคฺอลั-อลับานี เราะหิมะฮุลลอฮฺ เป็นหลกั แตก็่มีบางตวับทท่ีข้าพเจ้า (ผู้
แปล) ได้อิงการตรวจสอบของชยัคฺบินบาซฺ ,ชยัคฺชอุยับฺ อลั-อรันะอฏูและชยัคฺอบัดลุกอดิร อลั-อรันะอฏู เป็น
ต้น ซึง่พี่น้องสามารถตรวจสอบได้ตามท่ีข้าพเจ้า (ผู้แปล) ได้ระบไุว้ในเชิงอรรถหนงัสือเลม่นี ้

สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุพ่ีน้องทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในความดีงามนี ้ขออลัลอฮฺทรงตอบแทนความดีงาม
ด้วยกบัสวนสวรรค์อลั-ฟิรเดาส์ และขอตอ่อลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงตอบรับการงานนี ้และให้การงานนีเ้ป็นการ
งานท่ีมีความบริสุทธ์ิใจต่อพระองค์ และขอให้การงานนีเ้ป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ศรัทธาทุกคน และขอให้
พระองค์ทรงคดัเลือกเราให้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ ท่ีร าลึกถึงพระองค์ทัง้ในสภาพยืน และนัง่ และในสภาพท่ี
นอนตะแคง และให้อยู่ในผู้ ท่ีพระองค์ทรงรักทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และเข้าสู่สวนสวรรค์อนับรมสุขของ
พระองค์ได้อยา่งง่ายดายด้วยเถิด อามีน ยาร็อบบลัอาละมีน    
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ค าน าผู้เรียบเรียง 
 

การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ เราขอสรรเสริญต่อพระองค์ เราขอความช่วยเหลือต่อ
พระองค์ เราขออภัยโทษต่อพระองค์ และเราขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮฺให้รอดพ้นจากความชัว่ร้ายของ
ตนเอง และจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการงานท่ีเราได้กระท า ผู้ ใดก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้ทางน าแก่เขาก็
ไม่มีผู้ ใดท่ีท าให้เขาหลงทางได้และผู้ ใดก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้เขาหลงทางก็ไม่มีใครสามารถท าให้เขาได้รับ
ทางน า เราขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้  โดยท่ีไม่มีภาคีใดๆ 
ต่อพระองค์ และเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงมุหัมมัดนัน้เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์  ขอการสดุดี
แห่งอลัลอฮฺและความสนัติสขุปลอดภยัจงมีแดท่่านและบรรดาเครือญาติ ตลอดจนเศาะหาบะฮฺของท่านทกุ
คน รวมถึงผู้ ท่ีเจริญรอยตามพวกเขาด้วยกบัความดีงาม ตราบจนถึงวนัแหง่การตดัสิน  

อนึ่ง น่ีคือหนงัสือเล่มเล็กๆ ท่ีได้คดัสรุปจากหนงัสือของข้าพเจ้าเองนัน้คือ “อซั-ซิกรุ วดั-ดอุาอ ุวลั-อิ
ลาญุ บิร-รุกอ มินัลกิตาบ วสั-สุนนะฮฺ” บทร าลึก บทดุอาอ์และบทว่าด้วยการปัดเป่ารักษาโรคภัยต่างๆ 
จากอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม - ซึ่งข้าพเจ้าได้คดัสรุปเป็นหมวด
ตา่งๆ เพ่ือให้ง่ายตอ่การพกพา  

หนงัสือเล่มเล็กๆ นี ้ข้าพเจ้าได้คดัสรุปเฉพาะในส่วนท่ีเป็นตวับท และได้อ้างอิงหลกัฐานตา่งๆ จาก
หนงัสือต้นฉบบัเพียงแคห่นึ่งหรือสองแหล่งตอ่ตวับทเท่านัน้ ซึ่งผู้ ใดท่ีต้องการทราบถึงรายละเอียดของเศาะ
หาบะฮฺผู้รายงานตวับทตา่งๆ หรือรายละเอียดเพิ่มเตมิก็ให้กลบัไปดใูนต้นฉบบั 

ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ ด้วยกับพระนามอันวิจิตรของพระองค์และด้วยกับคุณลักษณะ
ตา่งๆ ท่ีสงูส่งของพระองค์ ให้การงานนีมี้ความบริสทุธ์ิใจเพ่ือแสวงหาพระพกัตร์ท่ีมีเกียรติของพระองค์ และ
ให้การงานนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า และหลงัจากท่ีข้าพเจ้าได้เสียชีวิต และขอให้มนัเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ท่ีอ่านมนั หรือผู้ ท่ีตีพิมพ์มัน หรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการเผยแพร่มัน แท้จริงพระองค์ทรง
บริสทุธ์ิย่ิง และเป็นผู้ช่วยเหลือในเร่ืองนี ้และเป็นผู้ ท่ีมีเดชานภุาพเหนือมนั และขอการสดดีุแห่งอลัลอฮฺและ
ความสนัตสิขุปลอดภยัจงมีแดท่่านนบีมหุมัมดัของเรา และบรรดาเครือญาติ ตลอดจนเศาะหาบะฮฺของท่าน
ทกุคน รวมถึงผู้ ท่ีเจริญรอยตามพวกเขาด้วยกบัความดีงาม ตราบจนถึงวนัแหง่การตดัสิน 
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ความประเสริฐของการซกิรฺิ (การร าลึกถงึอัลลอฮ)ฺ 
 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

ۡذُكرُۡكمۡ  فَٱۡذُكُروِني  ﴿
َ
 [  ٢٥١: ابلقرة] ﴾ ١٥٢ تَۡكُفُرونِ  َوَل  ِل  َوٱۡشُكُروا   أ

ความว่า “ดังนัน้พวกเจ้าจงร าลึกถึงข้าเถิด ข้าก็จะร าลึกถึงพวกเจ้า และจงขอบคุณข้าเถิด และจงอย่า
เนรคณุตอ่ข้า” 2  
 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َ  ٱۡذُكُروا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ  [  ١٢:  االحزاب] ﴾ ٤١ َكثرِٗيا ذِۡكٗرا ٱّللذ

ความวา่ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงร าลกึถึงอลัลอฮฺโดยการร าลกึอย่างมากมาย” 3  
 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

َّٰكِرِينَ  ﴿ َ  َوٱلذذ َّٰكَِرَّٰتِ  َكثرِٗيا ٱّللذ َعدذ  َوٱلذذ
َ
ُ  أ ۡغفَِرةٗ  لَُهم ٱّللذ ۡجًرا مذ

َ
 [  ٥٥:  االحزاب] ﴾ ٣٥ َعِظيٗما َوأ

ความว่า  “บรรดาผู้ร าลกึถึงอลัลอฮฺอยา่งมากมายท่ีเป็นชายและหญิงนัน้ อลัลอฮฺได้ทรงเตรียมไว้ส าหรับพวก
เขาแล้ว ซึง่การอภยัโทษและรางวลัอนัใหญ่หลวง” 4  
 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

بذَك  َوٱۡذُكر ﴿ ِ  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  ٱۡۡلَۡهرِ  َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تَََضُّٗع  َنۡفِسَك  ِف  رذ ِنَ  تَُكن َوَل  َوٱٓأۡلَصالِ  بِٱۡلُغُدو   [  ١٠١: االعراف] ﴾ ٢٠٥ ٱۡلَغَّٰفِلِيَ  م 

ความว่า  “และเจ้า  (มหุมัมดั) จงร าลึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและย าเกรงและ
โดยไมอ่อกเสียงดงั ทัง้ในเวลาเช้าและเย็นและจงอยา่อยูใ่นหมูผู่้ ท่ีเผอเรอ” 5  
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  
ثَل  » ي َم ِ ر   اَّلذ ، يَْذك  ه  بذ ي َر ِ ر   الَ  َواَّلذ ، يَْذك  ه  ثَل   ربذ  «َواملييِت  الَحي  َم

ความว่า “อุปมาผู้ ที่กล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺและผู้ ที่ไม่กล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ อุปมัยดัง่คนเป็นและคน
ตาย”6  
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่า  
الَ »

َ
م أ نبيئ ك 

 
ْم، ِِبَْيِ  أ ْعَماِلك 

َ
ْزاَكَها أ

َ
ْم، ِعنْدَ  َوأ ْرفَِعَها َمِليِكك 

َ
ْم، ِف  َوأ مْ  وََخْير  َدرََجاتِك  َهِب  إِْنَفاقِ  ِمنْ  لَك  مْ  وََخْير  َوالَوِرِق، اَّلذ  لَك 

نْ  ِمنْ 
َ
مْ  تَلَْقْوا أ وذك  ب وا َعد  مْ  َفتَْْضِ ْعنَاَقه 

َ
ب وا أ م؟ َوَيْْضِ ْعنَاقَك 

َ
 «َتَعاَل  اللِ  ِذْكر  : قَاَل . بََل  قَال وا أ

                                                           
2 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 152 
3 สเูราะฮฺอลั-อะหฺซาบ : 41 
4 สเูราะฮฺอลั-อะหฺซาบ : 35 
5 สเูราะฮฺอลั-อะอฺรอฟ : 205 
6 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6407 และมสุลิม หมายเลข 779 
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ความว่า “เอาไหม? ฉันจะแจ้งแก่พวกท่านถึงอะมัลท่ีดีท่ีสุดของพวกท่าน เป็นอะมัลท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ณ 
พระผู้ อภิบาลของพวกท่าน เป็นอะมัลที่สูงส่งยิ่งส าหรับการยกระดบัขัน้ของพวกท่าน ดีกว่าการจ่าย
ทานทองค าและเงิน7 และดีกว่าการท่ีพวกท่านต้องเจอเหล่าศตัรูแล้วพวกท่านต้องฟันคอพวกเขาและ
พวกเขาก็ฟันคอพวกท่าน8” พวกเขา (เหล่าเศาะหาบะฮฺ) กล่าวตอบว่า “แน่นอน (เราทุกคนอยาก
ทราบ)” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “นั่นคือการกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ”9  
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่า  
ول  » نَا: َتَعاَل  الل   يَـق 

َ
نَا ِِب، َعبِْدي َظني  ِعنْدَ  أ

َ
ه   َنْفِسهِ  ِف  َذَكَرِِن  فَإنْ  َذَكَرِِن، إَذا َمَعه   َوأ ه   َملر  ِف  َذَكَرِِن  َوإنْ  َنْفِِس، ِف  َذَكْرتـ   ِف  َذَكْرتـ 

ـْم، َخْير  َملر  بْت   إَلذ  ِشربا   َتَقرذَب  َوإنْ  ِمنْـه  بْت   ِذَرااع   إَلذ  َتَقرذَب  َوإنْ  ِذَرااع ، إََلهِ  َتَقرذ تَايِن  َوإنْ  بَااع ، إََلهِ  َتَقرذ
َ
تَيْت ـه   يَـْمِش  أ

َ
 «َهْرَولَة   أ

ความวา่ “อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ แท้จริง ข้าจะอยู ่ณ ท่ีบา่วของข้าท่ีเขาได้คาดคิดตอ่ข้า10 และข้าจะอยู่กบัเขาเม่ือ
เขาร าลึกถึงข้า11 เม่ือเขาร าลกึถึงข้าในตวัเขา12 ข้าก็จะร าลกึถึงเขาในตวัข้า13 เม่ือเขากลา่วร าลกึถึงข้าเป็นหมู่
คณะ14 ข้าจะกล่าวร าลึกถึงเขาด้วยกับสิ่งท่ีดีกว่านัน้อีก15 หากเขาใกล้ชิดข้าเพียงคืบหนึ่ง ข้าจะใกล้ชิดเขา
หนึ่งศอก หากเขาใกล้ชิดข้าหนึง่ศอก ข้าจะใกล้ชิดเขาหนึง่วา หากเขามาหาข้าด้วยการเดิน ข้าจะก็ไปหาเขา
ด้วยการวิ่ง” 16 17  
 

จากท่านอับดุลลอฮฺ บิน บุสรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า  
نذ »

َ
ال   أ وَل  يَا :قَاَل  رَج  ائِعَ  إِنذ  الِل، رَس  َْت  قَدْ  اإلِْساَلمِ  ََشَ ، َكُث  ِِن  يلَعذ ْخرِبْ

َ
ءر  فَأ تََشبذث   بَِشْ

َ
 «اللِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطبا   لَِسان َك  يََزال   الَ : قَاَل . بِهِ  أ

ความว่า “มีชายคนหนึ่ง ได้กล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ แท้จริงแล้วบทบญัญัติของอิสลามนัน้ดู
มากมายแก่ฉันเหลือเกิน ดงันัน้ขอให้ท่านชีแ้นะฉันถึงสิ่งหนึ่งท่ีฉันจะได้ยึดมั่นกับมันด้วยเถิด ท่านเราะ
สูลุลลอฮฺ ได้กล่าวตอบว่า “จงให้ลิน้ของท่านเปียกชุ่มด้วยการกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺอยู่เสมอ” 18 19  

                                                           
7 ดีกวา่การบริจาคทาน 
8 ดีกวา่การท าญิฮาด (ตอ่สู้ดิน้ร้นในหนทางของอลัลอฮฺ) 
9 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3374, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3790, อะหฺมัด หมายเลข 5/195, และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะ
ดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ” หมายเลข 1493 
10 กล่าวคือ ถ้าบ่าวขออภยัโทษอลัลอฮฺก็จะให้อภยั, ถ้าบ่าวขอความช่วยเหลืออลัลอฮฺก็จะให้ความช่วยเหลือ, ถ้าบ่าวขอดอุาอ์อลัลอฮฺจะตอบ
รับค าขอนัน้ เป็นต้น  
11 อลัลอฮฺจะทรงรับฟังในสิ่งที่บา่วได้ร าลกึถึงพระองค์ทัง้ด้วยลิน้และหวัใจ 
12 ด้วยการร าลกึถึงพระองค์เพียงล าพงัและเต็มเป่ียมด้วยความหนกัแน่นและบริสทุธ์ิใจตอ่พระองค์ 
13 คือจะให้ผลตอบแทนแก่เขา 
14 พร้อมๆ กบับรรดาผู้ศรัทธา 
15 พระองค์จะให้ผลตอบแทนและการยกยอ่งเชิดชแูก่บา่วคนนัน้ ยิ่งกวา่การที่บา่วคนนัน้ได้ร าลกึถึงพระองค์เสียอีก 
16 หะดีษนีห้มายถึง ยิ่งบ่าวเข้าหาอัลลอฮฺด้วยการเคารพภักดีมากเท่าใด พระองค์ก็จะทรงประทานความเมตตา ความช่วยเหลือ รางวัล
ผลตอบแทน ฯลฯ แก่บา่วคนนัน้มากขึน้และเร็วขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่บับา่วคนนัน้  
17 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 7405 และมสุลิม หมายเลข 2675 
18 ให้หมัน่ร าลกึถึงอลัลอฮฺอยูเ่สมอ  
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ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วอีกวา่  

  َمنْ »
َ
ْمثَالَِها، بَِعْشِ  َواْْلََسنَة   َحَسنٌَة، بِهِ  فَلَه   اللِ  ِكتَاِب  ِمنْ  َحْرف ا قََرأ

َ
ق ول   الَ  أ

َ
ِلٌف  َولَِكنْ  َحْرٌف، الم أ

َ
 «َحْرٌف  َوِميمٌ  َحْرٌف، َواَلمٌ  َحْرٌف، أ

ความว่า “ผู้ ใดท่ีอ่านอัลกุรอานหนึ่งตวัอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนัน้จะเพิ่ม
ทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่ง
อกัษร มีม ก็เป็นอีกหนึง่อกัษร” 20  
 

จากทา่นอกุบะฮฺ บนิอามิรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่   
ول   َخَرجَ » ِة، ِف  َوََنْن   وََسلذمَ  َعلَيْهِ  الل   َصلذ  اللِ  رَس  فذ مْ : »َفَقاَل  الصُّ يُّك 

َ
ِبُّ  أ نْ  ُي 

َ
وَ  أ ذ  َيْغد  وْ  ب ْطَحاَن، إَِل  يَْومر  ك 

َ
ِتَ  الَْعِقيِق، إَِل  أ

ْ
 ِمنْه   َفيَأ

، َغْيِ  ِف  َكْوَماَوْيِن  بِنَاَقتَْيِ  ؟ َقْطعِ  َواَل  ِإثْمر لْنَا ،«رَِحمر وَل  يَا: َفق  بُّ  اللِ  رَس  ِ َفاَل : »َقاَل  َذلَِك، َن 
َ
و أ مْ  َيْغد  ك  َحد 

َ
، الَْمْسِجدِ  إَِل  أ وْ  َفيَْعلَم 

َ
 أ

 
 
، َعزذ  اللِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَتَْيِ  َيْقَرأ ، ِمنْ  َل   َخْيٌ  َوَجلذ ، ِمنْ  َل   َخْيٌ  َوثاََلٌث  نَاَقتَْيِ ْرَبعٌ  ثَاَلثر

َ
، ِمنْ  َل   َخْيٌ  َوأ ْرَبعر

َ
ْعَداِدِهنذ  َوِمنْ  أ

َ
 ِمنَ  أ

بِِل   «اإْلِ
ความวา่ “ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ออกมา (หาพวกเรา) ขณะท่ีเราก าลงัอยูท่ี่อศั-ศฟุ
ฟะฮฺ21 และท่านกล่าวว่า พวกท่านชอบท่ีจะออกไปท่ีบฏุหานหรืออลั-อะกีก22 ในทกุๆ วนั และกลบัมาพร้อม
กบับรรดาอูฐท่ีมีโหนก23 โดยท่ีไม่ต้องท าผิด24 หรือต้องตดัขาดกับเครือญาติไหม ?พวกเรากล่าวว่า โอ้ท่าน
เราะสูลของอัลลอฮฺ พวกเราต้องการเช่นนัน้ครับ ท่านกล่าวว่า  “ ท าไมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถึงไม่
ออกไปยงัมสัญิด แล้วเรียนรู้หรืออ่านกุรอานสองอายะฮฺจากคมัภีร์ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ซึ่งมนัดีกว่า
การท่ีเขามีอูฐสองตวัเสียอีก และสามอายะฮฺนัน้ดีกว่าอูฐสามตวั และส่ีอายะฮฺดีกว่าอูฐส่ีตวั และอ่ืนจาก
จ านวนอายะฮฺนัน้ดีกวา่อฐูตามจ านวนนัน้” 25  
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่า  
ا َقَعدَ  َمنْ » َمْ  َمْقَعد  رِ  ل ، اللِ  ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَْت  ِفيهِ  اللَ  يَْذك  ةٌ ا، اْضَطَجعَ  َوَمنْ  تَِر ر   اَل  َمْضَجع   ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَْت  ِفيهِ  اللَ  يَْذك 

 «.تَِرةٌ  اللِ 

                                                                                                                                                                                     
19 บันทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3375, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3793, และชยัคฺอลั-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัต-
ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ” หมายเลข 1491 
20 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซ ีหมายเลข 2910 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซ ี”หมายเลข 
2910 
21 ด้านหลงัของมสัญิดที่คนยากจนขดัสนมสุลิมในสมยันัน้พกัอาศยัและละหมาดที่นัน่ 
22 สถานที่แถบชานเมืองมะดีนะฮฺ 
23 ถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นที่รักยิ่งและมีคา่ที่สดุในยคุสมยันัน้  
24 เชน่ ขโมยหรือยกัยอกทรัพย์ เป็นต้น 
25 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 803 
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ความว่า “ผู้ ใดท่ีนัง่ร่วมในท่ีชุมนุมหนึ่งซึ่งเขาไม่ร าลึกถึงอลัลอฮฺ ส าหรับเขาแล้ว ณ ท่ีอลัลอฮฺย่อมเป็นสิ่งท่ี
ขาดทนุท่ีสร้างความโศกเศร้าเสียดาย และผู้ใดท่ีนอนพิงกาย ณ ท่ีนอนหนึ่งซึ่งเขาไม่ร าลึกถึงอลัลอฮฺ ส าหรับ
เขาแล้ว ณ ท่ีอลัลอฮฺยอ่มเป็นสิ่งท่ีขาดทนุท่ีสร้างความโศกเศร้าเสียดาย” 26  
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอีกว่า  
وا لَـمْ  َمـْجلِسا   قَومٌ  َماَجلََس » ر  ييِهـْم، ََعَ  ي َصلُّوا َولَـمْ  ِفيِه، الل يَْذك  ، َعلَيِهـمْ  إالاَكنَ  نَبِ ـْم، َشاءَ  فَإنْ  تَِرة  بَـه   َشاءَ  َوإنْ  َعذذ

ـمْ  َغَفرَ   « لَـه 
ความว่า “ไม่มีกลุ่มชนใดที่นั ่ง ณ ที่ชุมนุมใด ซึ่งพวกเขาไม่มีการกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ และไม่มีการ
เศาะละวาตต่อนบีของพวกเขา เว้นแต่จะเป็นความบกพร่อง 27 แก่พวกเขา28 และหากอัลลอฮฺประสงค์
พระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเขา และหากทรงประสงค์ก็จะทรงอภัยให้พวกเขา” 29 
 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  
ونَ  قَومر  ِمنْ  َما» وم  ونَ  ال َمـْجِلسر  ِمنْ  يَـق  ر  وا إالذ  ِفيهِ  الل يَْذك  ، ِجيَفةِ  ِمثِْل  َعنْ  قَام  ـمْ  َوََكنَ  ِحـَمارر ة   لَـه   « َحْْسَ

ความว่า “ไม่มีกลุ่มชนใดท่ีลกุขึน้มาจากการนัง่ชุมนมุหนึ่ง ซึ่งพวกเขาไม่กล่าวร าลึกถึงอลัลอฮฺ ณ ท่ีนัน่ เว้น
แต่ได้ลุกขึน้ประหนึ่งการลุกขึน้จากการล้อมวงมูลของลา30 และมันจะกลายเป็นความโศกเศร้าเสียดายแก่
พวกเขา” 31  
 
001 บทซกิริเม่ือตื่นนอน 

ـَْحْمد  » ي ِِلِ  ال ِ ْحيَانَا اَّلذ
َ
َماَتنَا َما َبْعدَ  أ

َ
ور   َوإََِلْهِ  أ  «  النُّش 

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี อะหฺยานา บะอฺดะมา อะมาตะนา วะอิลยัฮินนชุรู  
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงฟื้นชีพเราหลังจากท่ีได้ท าให้เราตายไป และการฟื้นชีพ
ใหมจ่ะต้องมีสูพ่ระองค์เทา่นัน้)32  
 

                                                           
26 บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 4856 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสันเศาะฮีหฺ  ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อบีดาวูด ”
หมายเลข 4856 
27 ความเสียใจและความเสียดาย 
28 เพราะการที่พวกเขาแยกย้ายไปโดยไมมี่การกลา่วร าลกึถึงอลัลอฮฺ 
29 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซ ีหมายเลข 3380 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซ ี”หมายเลข 
3380 
30 กลุม่ชนที่นัง่ร่วมประชมุโดยที่ไมมี่การร าลกึถึงอลัลอฮฺ พวกเขาจะไมไ่ด้รับสิ่งใดนอกจากความผิดบาปที่ท าให้มีผลกระทบตอ่การเป็นอยูใ่นโลก
อาคิเราะฮฺ เฉกเชน่ที่การร่วมประชมุที่ล้อมวงมลูของลาที่มนัจะสง่กลิ่นเหม็นและก่ออนัตรายตอ่ผู้ที่นัง่ร่วม  
31 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 4855 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
4855 
32 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6314 และมสุลิม หมายเลข 2711 
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يَك  اَل  وَْحَده ، الل   إاِلذ  إَِلَ  اَل » ، َل   َل ، ََشِ لْك  وَ  اْْلَْمد   َوَل   الْم  ي  ََعَ  َوه  ءر  ك  بَْحانَ  قَِديٌر، ََشْ ، َوالل   الل   إِالذ  إَِلَ  َواَل  ِِلِ  َواْْلَْمد   الِل، س  ْكرَب 
َ
 أ

ةَ  َواَل  َحْوَل  َواَل   «.       بِاللِ  إاِلذ  ق وذ
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมลุก ุวะละฮลุหมัดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชยัอินเกาะดีร สุบ
หานลัลอฮฺ วลัหมัดลุิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วลัลอฮอุกับรั วะลาเหาละวะลากวูะตะ อิลลาบลิลาฮฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงผู้ เดียว ไม่มีสิ่งใดเป็นภาคีเทียบเคียงกบัพระองค์ อ านาจทัง้หมด
เป็นของพระองค์ การสรรเสริญเป็นเพียงของพระองค์ พระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทกุสรรพสิ่ง อลัลอฮฺ
ทรงบริสุทธ์ิย่ิง การสรรเสริญเป็นของอลัลอฮฺ  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ อลัลอฮฺคือผู้ทรงยิ่งใหญ่
ท่ีสดุ และไมมี่ความสามารถและพละก าลงัใดท่ีเกิดขึน้เว้นแตด้่วยการอนมุตัิของอลัลอฮ)  
 
จากนัน้ให้ขอดอุาอ์วา่  

 «.ِل  اْغِفرْ  رَبي »
ร็อบบฆิฟิรลี 
(โอ้อลัลอฮฺ ขอโปรดทรงประทานอภยัให้แก่ฉนั) 33 
 

ِي ِِلِ  اْْلَْمد  » ذ  َورَدذ  َجَسِدي، ِف  اَعفَايِن  اَّلذ ِذنَ  ر وِِح، يلَعَ
َ
 «.بِِذْكِرهِ  ِل  َوأ

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี อาฟานี ฟีญะสะดี วะร็อดดะอะลยัยะ รูฮี วะอะซินะลี บซิิกริฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงให้ความปลอดภยัแก่ร่างกายของฉัน และคืนวิญญาณแก่
ฉนั และอนมุตัใิห้ฉนัร าลกึถึงพระองค์) 34 
 

َِّٰت  َخۡلقِ  ِف  إِنذ  ﴿ َمََّٰو ۡرِض  ٱلسذ
َ
َِّٰف  َوٱۡۡل ۡلِ  َوٱۡختَِل ِل  ٓأَلَيَّٰت   َوٱنلذَهارِ  ٱَّلذ و 

ُ
ِ ۡلَبَّٰبِ  ۡل 

َ
ِينَ  ١٩٠ ٱۡۡل َ  يَۡذُكُرونَ  ٱَّلذ َّٰ  َوُقُعوٗدا قَِيَّٰٗما ٱّللذ  ُجُنوبِِهمۡ  َوََعَ

ُرونَ  َِّٰت  َخۡلقِ  ِف  َوَيَتَفكذ َمََّٰو ۡرِض  ٱلسذ
َ
ي  ١٩١ ٱنلذارِ  َعَذاَب  َفقَِنا ُسۡبَحََّٰنَك  َبَِّٰطٗل  َهََّٰذا َخلَۡقَت  َما َربذَنا َوٱۡۡل  َفَقدۡ  ٱنلذارَ  تُۡدِخلِ  َمن إِنذَك  َربذَنا

ۥ   ۡخَزۡيَتُه
َ
َّٰلِِميَ  َوَما أ نَصار   ِمنۡ  لِلظذ

َ
ي  ١٩٢ أ َنا بذ َنا رذ يَمَّٰنِ  ُيَناِدي ُمَناِدٗيا َسِمۡعَنا إِنذ نۡ  لِۡۡلِ

َ
ِرۡ  ُذنُوَبَنا نَلَا َفٱۡغفِرۡ  َربذَنا اَمنذا  َف  بَِرب ُِكمۡ  َءاِمُنوا   أ  َوَكف 

ِ  َعنذا َنا اتَِناَسي  بَۡرارِ  َمعَ  َوتََوفذ
َ
َنا َما َوَءاتَِنا َربذَنا ١٩٣ ٱۡۡل َّٰ  َوَعدتذ زِنَا َوَل  ُرُسلَِك  ََعَ  َفٱۡسَتَجاَب  ١٩٤ ٱلِۡميَعادَ  ُُتۡلُِف  َل  إِنذَك  ٱۡلقَِيََّٰمةِ   يَۡومَ  ُُتۡ

ن ِ  َربُُّهمۡ  لَُهمۡ 
َ
ِضيعُ  َلي  أ

ُ
ِنُكم َعَِّٰمل   َعَمَل  أ ِن م  وۡ  َذَكر   م 

َ
نَثَّٰ   أ

ُ
ِن   َبۡعُضُكم أ ينَ  َبۡعض    م  ِ ۡخرُِجوا   َهاَجُروا   َفٱَّلذ

ُ
وُذوا   ِدَيَّٰرِِهمۡ  ِمن َوأ

ُ
 ِف  َوأ

ََّٰتلُوا   َسبِيِل  َِرنذ  َوُقتِلُوا   َوَق َكف 
ُ
ِ  َعۡنُهمۡ  َۡل ۡدِخلَنذُهمۡ  اتِِهمۡ َسي 

ُ
َّٰت   َوَۡل نَۡهَّٰرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجنذ

َ
ِنۡ  ثََواٗبا ٱۡۡل ِ   ِعندِ  م  ُ  ٱّللذ  ُحۡسنُ  ِعنَدُهۥ َوٱّللذ

نذَك  َل  ١٩٥ ٱثلذَواِب  ينَ  َتَقلُُّب  َيُغرذ ِ َّٰدِ  ِف  َكَفُروا   ٱَّلذ َُّٰهمۡ  ُثمذ  َقلِيل   َمَتَّٰع   ١٩٦ ٱۡۡلَِل َوى
ۡ
ينَ  َلَِّٰكنِ  ١٩٧ ٱلِۡمَهادُ  َوبِۡئَس  َجَهنذُم   َمأ ِ َقۡوا   ٱَّلذ ُهمۡ  ٱتذ  َربذ

َّٰت   لَُهمۡ  نَۡهَّٰرُ  ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجنذ
َ
ِنۡ  نُُزٗل  فِيَها نَ َخَِِّٰلِي ٱۡۡل ِه  ِعندِ  م  ِ  ِعندَ  َوَما ٱّللذ بَۡرارِ  َخرۡي   ٱّللذ

َ
ۡهلِ  ِمنۡ  ِإَونذ  ١٩٨ ل ِۡۡل

َ
 يُۡؤِمنُ  لََمن ٱۡلِكَتَّٰبِ  أ

 ِ ي  بِٱّللذ نزَِل  َوَما
ُ
ي  إََِّلُۡكمۡ  أ نزَِل  َوَما

ُ
ِ  َخَِّٰشعِيَ  إََِّلِۡهمۡ  أ ونَ  َل  ّلِلذ ِ  َيَِّٰت أَِب يَۡشََتُ َلَٰٓئَِك  قَلِيًل   َثَمٗنا ٱّللذ و 

ُ
ۡجُرُهمۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ِِهۡمه  ِعندَ  أ َ  إِنذ  َرب   ََسِيعُ  ٱّللذ

َها ١٩٩ ٱۡۡلَِساِب  يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ وا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ َ  َوٱتذُقوا   َوَرابُِطوا   َوَصابُِروا   ٱۡصِِبُ  [  ١٠٠  ،٢٩٠: عمران ال] ﴾ ٢٠٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلذُكمۡ  ٱّللذ

                                                           
33 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 5511 และอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3878  
34 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3401 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสนั ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซี ”หมายเลข 
3401 
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ความว่า “แท้จริงในการสร้างบรรดาชัน้ฟ้าและแผ่นดิน และการท่ีกลางวนัและกลางคืนตามหลังกันนัน้  
แน่นอนมีหลายสญัญาณ ส าหรับผู้ มีปัญญา คือบรรดาผู้ ท่ีร าลึกถึงอลัลอฮฺ ทัง้ในสภาพยืน และนัง่ และใน
สภาพท่ีนอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากนัในการสร้างบรรดาชัน้ฟ้า และแผ่นดิน  (โดยกลา่วว่า) โอ้
พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ่งนีม้าโดยไร้สาระ มหาบริสุทธ์ิพระองค์ท่าน โปรดทรง
คุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ แท้จริง
ผู้ใดท่ีพระองค์ทรงให้เข้าไฟนรก แนน่อนพระองค์ก็ยงัความอปัยศแก่เขาแล้ว และส าหรับบรรดาผู้อธรรมนัน้ 
ย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ !แท้จริงพวกข้าพระองค์ได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้
หนึ่งก าลงัประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่าท่านทัง้หลายจงศรัทธาตอ่พระเจ้าของพวกเจ้าเถิด  และพวก
ข้าพระองค์ก็ศรัทธากนั โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ !โปรดทรงอภยัแก่พวกข้าพระองค์ด้วย ซึง่บรรดาโทษ
ของพวกข้าพระองค์ และโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกข้าพระองค์ ซึ่งบรรดาความผิดของพวกข้าพระองค์ 
และโปรดทรงให้พวกข้าพระองค์สิน้ชีวิตโดยร่วมอยู่กบับรรดาผู้ ท่ีเป็นคนดีด้วยเถิด โอ้พระผู้ เป็นเจ้าของพวก
ข้าพระองค์ !และได้โปรดประทานแก่พวกข้าพระองค์สิ่งท่ีพระองค์ได้สญัญาไว้แก่พวกข้าพระองค์  โดยผ่าน
บรรดาเราะสลูของพระองค์ และโปรดอย่าได้ทรงยงัความอปัยศแก่พวกข้าพระองค์ในวนัปรโลกเลย แท้จริง
พระองค์นัน้ไม่ทรงผิดสญัญา แล้วพระเจ้าของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่า แท้จริงข้าจะไมใ่ห้สญูเสียซึ่งงาน
ของผู้ท างานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม โดยท่ีบางส่วนของพวกเจ้านัน้มา
จากอีกบางส่วน บรรดาผู้ ท่ีอพยพ และท่ีถกูขบัไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขา และได้รับความเดือดร้อน
ในทางของข้า และได้ตอ่สู้และถกูฆ่าตายนัน้ แนน่อนข้าจะลบล้างให้พ้นจากพวกเขา ซึง่บรรดาความผิดของ
พวกเขา และแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีบรรดาแม่น า้ไหลอยู่เบือ้งล่างของสวน
สวรรค์เหล่านัน้ ทัง้นีเ้ป็นรางวลัตอบแทนจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺนัน้ ณ พระองค์มีการตอบแทนอนัดีงาม 
อย่าให้การเคล่ือนไหวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในเมืองลวงเจ้าได้เป็นอนัขาด มนัเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์
เล็กน้อยเท่านัน้ แล้วท่ีอยู่ของพวกเขานัน้ คือ ญะฮนันมั และช่างเป็นท่ีพกันอนท่ีเลวร้ายจริงๆ แตบ่รรดาผู้ ท่ี
ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขานัน้ ส าหรับพวกเขาคือบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น า้หลายสายไหลอยู่เบือ้งล่าง
ของสวนสวรรค์เหลา่นัน้ โดยท่ีพวกเขาจะพ านกัอยู่ในสวนสวรรค์เหลา่นัน้ตลอดกาล ทัง้นีเ้ป็นสถานท่ีรับรอง
ท่ีมาจากอลัลอฮฺ และสิ่งท่ีมีอยู่ ณ อลัลอฮฺนัน้ คือสิ่งท่ีดียิ่งส าหรับผู้ ท่ีเป็นคนดีทัง้หลาย และแท้จริงในหมู่ผู้
ได้รับคมัภีร์นัน้มีผู้ ท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และสิ่งท่ีถกูประทานลงมาแก่พวกเจ้า และสิ่งท่ีถูกประทานลงมาแก่
พวกเขา ในฐานะผู้นอบน้อมตอ่อลัลอฮฺ โดยท่ีพวกจะไมแ่ลกเปล่ียนโองการของอลัลอฮฺกบัราคาอนัเล็กน้อย 
ชนเหล่านีแ้หละพวกเขาจะได้รับรางวลัของพวกเขา ณ พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขาแท้จริงอลัลอฮฺนัน้ เป็นผู้
ทรงรวดเร็วในการช าระสอบสวน โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย !จงมีความอดทน และจงตา่งอดทนซึ่งกนัและ
กนัเถิดและจงประจ าอยูช่ายแดน และพงึกลวัเกรงอลัลอฮฺเถิด เพ่ือวา่พวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ” 35  36 
 

                                                           
35 สเูราะฮฺอาล อิมรอน 190-200 
36 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 4569 และมสุลิม หมายเลข 256 
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002 บทดุอาอ์เม่ือสวมใส่เสือ้ผ้า 
ِي ِِلِ  اْْلَْمد  » ةر  َوالَ  ِمّني  َحْولر  َغْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَنِيهِ  اثلذوَْب  َهَذا َكَسايِن  اََّلذ  «. ق وذ

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี กะสานี ฮาซษัเษาบะ วะเราะซะเกาะนีฮิ มินฆ็อยริ เหาลิมมินนี วะลากวูะฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงให้ฉนัสวมชดุนีไ้ด้ และให้ปัจจยัยงัชีพนีแ้ก่ฉนั โดยท่ีฉันไม่
มีอ านาจ ไมมี่พลงัใดๆ เลย) 37  
 
 
003 บทดุอาอ์เม่ือสวมใส่เสือ้ผ้าใหม่ 

مذ » نَْت  اْْلَْمد   لََك  اللذه 
َ
ل َك  َكَسْوتَنِيِه، أ

َ
ْسأ

َ
ِنعَ  َما وََخْيِ  َخْيِهِ  ِمنْ  أ وذ   َل ، ص  ع 

َ
هِ  ِمنْ  بَِك  َوأ ِنعَ  َما َوََشي  ََشي  «.َل   ص 

อัลลอฮุมมะ ละกัลหัมดุ อันตะกะเสาตะนีฮี อัสอะลุกะ มินค็อยริฮี วะค็อยริมาศุนิอะละฮฺ วะอะอูซุบิกะ 
มินชรัริฮี วะชรัริมาศนุิอะละฮฺ 
(โอ้พระองค์อลัลอฮฺ การสรรเสริญมีเพียงต่อพระองค์ พระองค์ได้สวมมันให้แก่ฉัน ฉันขอจากพระองค์ซึ่ง
ความดีของมนัและความดีของสิ่งท่ีมนัถูกถกัทอเย็บปัก (ประโยชน์) และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์
จากความชัว่ของมนัและความชัว่ของสิ่งท่ีมนัถกูถกัทอเย็บปัก (โทษ) 38  
 
 
004 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่สวมเสือ้ผ้าใหม่ 

ِْلف   ت بِْل »  «.َتَعاَل  الل   َوُي 
ตบุลี วะยคฺุลิฟลุลอฮ ุตะอาลา  
(ขอให้ทา่นมีอายยืุนยาว ขอให้ใสม่นัจนเก่าขาด แล้วอลัลอฮฺเปล่ียนให้ใหม)่ 39 
 

يدا ، وَِعْش  َجِديدا ، ِالْبَْس » ْت  ََحِ  «.َشِهيدا   َوم 
อิลบสัญะดีดนั วะอิชหะมีดนั วะมตุชะฮีดา 
(จงสวมใสเ่สือ้ใหมแ่ละจงมีชีวิตอยูอ่ยา่งนา่เคารพนบัถือ และจงตายในสภาพชะฮีด) 40 
 
 

                                                           
37 บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 4023 และชยัคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
4023 
38 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 4020 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
4020 
39 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 4020 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
4020 
40 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3558 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ ”
หมายเลข 3558 
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005 บทดุอาอ์เม่ือถอดเสือ้ 
 «.اللِ  ِمْسِب»

บสิมิลลาฮฺ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ) 41 
 
 
006 บทดุอาอ์เข้าห้องน า้ 

مذ  اللِ  ِمْسِب» وذ   إيِني  اللذه  ع 
َ
 «.َواْْلَبائِِث  اْْل بِْث  ِمنَ  بَِك  أ

บสิมิลลาฮฺ อลัลอฮมุมะอินนี อะอซูุบกิะ มินลัคบุษิ วลัเคาะบาอิษ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้รอดพ้นจากชยัฏอนตวัผู้
และตวัเมีย) 42 
 
 
007 บทดุอาอ์ออกจากห้องน า้ 

ْفَرانََك »  «.غ 
ฆฟุรอนกั  
(ฉนัขออภยัโทษตอ่พระองค์) 43 
 
 
008 บทซกิริก่อนอาบน า้ละหมาด (วุฎูอ์) 

 «.اللِ  ِمْسِب»
บสิมิลลาฮฺ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ) 44 
 
 
009 บทซกิริหลังเสร็จจากอาบน า้ละหมาด (วุฎูอ์) 

ْشَهد  »
َ
نْ  أ

َ
يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ  أ ْشَهد   َل   ََشِ

َ
نذ  َوأ

َ
دا   أ َمذ ه   حم  ول    َعبْد   «. َورَس 

อชัฮะดอุลัลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ วะอชัฮะดอุนันะมหุมัมะดนั อบัดฮุวูะเราะสลูฮฺุ  

                                                           
41 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 606 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซี ”หมายเลข 
606 
42 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 142 และมสุลิม หมายเลข 375  
43 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 30 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 30 
44 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 101 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 101 
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(ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ ไม่มีภาคีใดๆ เทียบเคียงกบัพระองค์ และ
ฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์) 45  
 

مذ » ابِيَ  ِمنَ  اْجَعلِّْن  اللذه  ِرينَ  ِمنَ  َواْجَعلِّْن  اتلذوذ تََطهي  «.الْم 
อลัลอฮมุมจัญฺอลันี มินตัเตาวาบีน วจัญฺอลันี มินลัมตุะเฏาะฮฺฮิรีน 
(โอ้อลัลอฮฺ ขอให้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ เตาบตัตอ่พระองค์ และขอให้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้แสวงหาความ
บริสทุธ์ิด้วยเถิด) 46 
 

بْحانََك » مذ  س  ْشَهد   َوِِبَْمِدكَ  اللذه 
َ
نْ  أ

َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  الَ  أ

َ
ْستَْغِفر كَ  أ

َ
ت وب   أ

َ
 «.إََِلَْك  َوأ

สบุหานะกลัลอฮมุมะ วิบหิมัดกิะ อชัฮะดอุลัลาอิลาฮะ อิลลาอนัตะ อสัตฆฺัฟิรุกะ วะอะตบูอิุลยัก 
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ โอ้อลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากพระองค ์และฉนัขออภยัโทษและกลบัตวัตอ่พระองค์) 47 
 
 
010 บทซกิริขณะออกจากบ้าน 

ْت   الل بِاْسمِ » ةَ  َواَل  َحْوَل  اَل  الل ََعَ  تََوَّكذ  «. بِاللِ  إالذ  ق وذ
บิสมิลลาฮฺ ตะวักกัลตุอะลัลลอฮฺ ลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ   

(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ไม่มีความสามารถและพละก าลังใดท่ีเกิดขึน้
เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ) 48 
 

ـمذ » وذ   إيني  اللّٰه  ع 
َ
نْ  بَِك  أ

َ
  أ

َ
وْ  ِضلذ أ

َ
َضلذ  أ

 
وْ  أ

َ
ِزلذ  أ

َ
وْ  أ

َ
َزلذ  أ

 
وْ  ، أ

َ
ْظِلمَ  أ

َ
وْ  أ

َ
ْظلَمَ  أ

 
وْ  ، أ

َ
ْجَهَل  أ

َ
وْ  أ

َ
َْهَل  أ ذ  ُي   «.يلَعَ

อัลลอฮุมมะอินนี อะอูซุบิกะ อันอะฎิลเอาอุฎ็อล เอาอะซิลเอาอุซัล เอาอัซลิมเอาอุซลัม เอาอัจญฺฮัล 
เอายุจญฺฮัล อะลัยยะ 
(โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ในการที่ฉันจะหลงผิดหรือถูกท าให้หลงผิด หรือในการท่ี
ฉันจะกระท าผิดพลาดหรือถูกท าให้กระท าผิดพลาด หรือในการท่ีฉันจะอยุติธรรมแก่ผู้ อ่ืนหรือถูกอธรรม
โดยผู้ อ่ืน หรือในการท่ีฉันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรือถูกผู้ อ่ืนกระท าอย่างโง่เขลาต่อฉัน)  49  

                                                           
45 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 234 
46 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 55 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อตั-ติรมิซี ”หมายเลข 55 
47 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี ใน“ อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ ”หมายเลข 30 และชยัคฺอลั-อลับานีได้สนบัสนนุให้อ่านซิกิรบทนี ้ใน“ อิรวาอ์ อลั-เฆาะ
ลีล ”เลม่ 1 หน้า 135 และ เลม่ 3 หน้า 94 
48 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5095 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
5095 
49 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5094 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อบีดาวดู ”หมายเลข 
5094 
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011 บทซกิริขณะเข้าบ้าน 
ْنَا َربينَا اللِ  وَََعَ  َخرَْجنَا اللِ  َوِمْسِب َوََلْنَا اللِ  ِمْسِب»  «.تََوَّكذ

บิสมิลลาฮิวะลัจญฺนา วะบิสมิลลาฮิเคาะร็อจญฺนา วะอะลัลลอฮิร็อบบินา ตะวักกัลนา  
(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺเราได้เข้า (ท่ีพ านัก) และด้วยพระนามของอัลลอฮฺเราได้ออก (จากท่ีพ านัก) 
และต่ออัลลอฮฺเท่านัน้ โอ้พระเจ้าของเราเราขอมอบหมาย)  
หลงัจากนัน้ก็ให้สลามแก่คนในครอบครัวของเขา50 
 
012 บทดุอาอ์ขณะเดนิไปยังมัสญิด 

مذ »  ن ورا ، يَِميِّن  َوَعنْ  ن ورا ، ََتِْت  َوِمنْ  ن ورا ، َفْوِق  َوِمنْ  ن ورا ، بَََصِي َوِف  ن ورا ، َسْمِع  َوِف  ن ورا ، لَِسايِن  َوِف  ن ورا ، َقلِْب  ِف  اْجَعْل  اللذه 
َماِم  َوِمنْ  ن ورا ، ِشَماِل  َوَعنْ 

َ
ْعِظمْ  ن ورا ، َنْفِِس  ِف  َواْجَعْل  ن ورا ، َخلِْف  َوِمنْ  ن ورا ، أ

َ
م ن ورا ، ِل  َوأ  ن ورا ، ِل  َواْجَعْل  ن ورا ، ِل  َوَعظي

مذ  ن ورا ، َواْجَعلِّْن  ْعِطِّن  اللذه 
َ
 «. ن ورا   بََشِي َوِف  ن ورا ، َشْعِري َوِف  ن ورا ، َدِم  َوِف  ن ورا ، َْلِْم  َوِف  ن ورا ، َعَصِب  ِف  َواْجَعْل  ن ورا ، أ

อัลลอฮุมมัจญฺอัลฟีก็อลบีนูรอ วะฟีลิสานีนูรอ วะฟีสัมอีนูรอ วะฟีบะเศาะรีนูรอ วะมินเฟากีนูรอ วะมิน
ตะหฺตีนูรอ วะอัยยะมีนีนูรอ วะอันชิมาลีนูรอ วะมินอะมามีนูรอ วะมินค็อลฟีนูรอ วัจญฺอัลฟีนัฟสีนูรอ 
วะอะอฺซ ิมลีน ูรอ วะอ ัซซิมลีน ูรอ ว ัจญฺอ ัลลีน ูรอ ว ัจญฺอ ัลนีน ูรอ อ ัลลอ ฮ ุมมะ อะอฺฏ ิน ีน ูรอ ว ัจญฺ
อัลฟีอะเศาะบีนูรอ วะฟีละหฺมีนูรอ วะฟีดะมีนูรอ วะฟีชะอฺรีนูรอ วะฟีบะชะรีนูรอ  
(โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดท าให้หัวใจของฉันมีนูรฺ51 ให้ลิน้ของฉันมีนูร ให้หูของฉันมีนูร ให้ตาของฉันมีนูร ให้
เบือ้งบนของฉันมีนูร ให้เบือ้งล่างของฉันมีนูร ให้เบือ้งขวาของฉันมีนูร ให้เบือ้งซ้ายของฉันมีนูร ให้เบือ้ง
หน้าของฉันมีนูร ให้เบือ้งหลังของฉันมีนูร และได้โปรดท าให้จิตใจของฉันมีนูร ให้นูรของฉันมีความ
ยิ่งใหญ่ และให้สร้างนูรอันยิ่งใหญ่แก่ฉัน โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานนูรแก่ฉัน และให้กล้ามเนือ้ของฉัน
มีนูร ให้เนือ้ของฉันมีนูร ให้เลือดของฉันมีนูร ให้เส้นขนของฉันมีนูร ให้หนังของฉันมีนูร) 52 
 

مذ »  «. ِعَظاِم  ِف  َون ورا   َقرْبِي ِف  ن ورا   ِل  اْجَعْل  اللذه 
อลัลอฮมุมจัญฺอลัลีนร็ูอนฟีก็อบรี วะนร็ูอนฟีอิซอมี  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้หลมุฝังศพของฉนัมีนรู และให้กระดกูของฉนัมีนรู) 53 

 

 «. ن ورا   َوزِْديِن  ن ورا ، َوزِْديِن  ن ورا ، َوزِْديِن »

                                                           
50 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5096 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าหะดีษบทนีเ้ป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ โดยอ้างทัศนะของชยัคฺอัล -อลับานี ใน 
“เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ หน้า 839” แต่แท้ที่จริงท่านได้เปลี่ยนทศันะนีแ้ล้ว และกล่าวว่าหะดีษจากท่านชร็ุอยหฺ ที่รายงานจากท่านอบีมาลิก อลั -
อชัอะรี เป็นหะดีษเฎาะอีฟ เน่ืองจากทา่นชร็ุอยหฺ ไม่ได้ยินการรายงานจากท่านอบีมาลิก อลั-อชัอะรี ซึ่งเป็นการรายงานที่ขาดตอน จึงท าให้หะ
ดีษบทนีเ้ป็นหะดีษเฎาะอีฟ ดใูน “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อฎั-เฎาะอีฟะฮฺ หมายเลข 5832” 
51 นกัวิชาการอธิบายค าวา่ “นรู” ในที่นี ้หมายถึง ความรู้และทางน า 
52 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 6316 และมุสลิม หมายเลข 763 
53 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3419 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เฎาะอีฟ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซี ”หมายเลข 
3419 
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วะซิดนีนรูอ วะซิดนีนรูอ วะซิดนีนรูอ 

(และได้โปรดเพิ่มพนูนรูให้แก่ฉนั และได้โปรดเพิ่มพนูนรูให้แก่ฉนั และได้โปรดเพิ่มพนูนรูให้แก่ฉนั) 54  
 

 «.ن ورر  ََعَ  ن ورا   ِل  وََهْب »
วะฮบัลีนร็ูอนอะลานรู 
(และได้โปรดประทานนรูซ้อนนรูให้แก่ฉนั) 55 

 
 
013 บทดุอาอ์เข้ามัสญิด 

ให้เร่ิมก้าวเท้าเข้าด้วยข้างขวา56 แล้วให้กลา่ววา่  
وذ  » ع 

َ
لَْطانِـهِ  الَكِريمِ  َوبِوَْجِههِ  الَعِظيمِ  بِاللِ  أ يَْطانِ  ِمنَ  الَقِديمِ  وَس   «.الرذِجيمِ  الشذ

อะอซูุบลิลาฮิลอะซีม วะบวิจัญฺฮิฮิลกะรีม วะสลุฏอนิฮิลเกาะดีม  มินชัชยัฏอนิรเราะญีม 
(ฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ และด้วยพระพักตร์อันทรงเกียรติของพระองค์ และด้วย
อ านาจอันดัง้เดิมของพระองค์ จากชัยฏอนผู้ถูกสาปแช่ง)  57 

 
اَلة   اللِ  ِمْسِب» اَلم   َوالصذ ولِ  ََعَ  َوالسذ  «.اللِ  رَس 

บสิมิลลาฮฺ วศัเศาะลาตวุสัสลาม อะลาเราะสลูิลลาฮฺ  
(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และการสดุดีแห่งอัลลอฮฺ58 และความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ) 59 
 

مذ » بَْواَب  ِل  اْفتَحْ  الله 
َ
 «.رََْحَِتَك  أ

อลัลอฮมุมฟัตะหฺลี อบัวาบะเราะหฺมะตกิ 
(โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงเปิดประตแูหง่ความเมตตาของพระองค์แก่ฉนัด้วยเถิด) 60 
 
 

                                                           
54 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 695 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดบั 
อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 536 
55 ดใูนอลั-ฟัตห ุเลม่ 11 หน้า 118  
56 ท่านอนัส บินมาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กล่าวว่า “สนุนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เม่ือเข้ามสัญิดนัน้ ให้เร่ิมก้าวเท้าข้าง
ขวา และเม่ือออกจากมสัญิดให้เร่ิมก้าวเท้าข้างซ้าย” (บนัทึกโดยอลั-หากิม เล่ม 1 หน้า 218 และบัยฮะกี เล่ม 2 หน้า 442 ซึ่งชยัคฺอลั-อลับานี
กลา่ววา่เป็นหะดีษที่หะสนั ใน “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อศั-เศาะฮีหะฮ”ฺ หมายเลข 2478) 
57 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 466 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 466 
58 บนัทกึโดยอิบน ุอสั-สนุนีย์ หมายเลข 88 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “อษั-ษะมรั อลั-มสุตะฏอบ” หน้า 706 
59 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 465 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 465 
60 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 713 
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014 บทดุอาอ์ออกจากมัสญิด 
ให้เร่ิมก้าวเท้าออกด้วยข้างซ้าย61 แล้วให้กลา่ววา่  

اَلة   اللِ  ِمْسِب» اَلم   َوالصذ ولِ  ََعَ  َوالسذ  «.اللِ  رَس 
บสิมิลลาฮฺ วศัเศาะลาตวุสัสลาม อะลาเราะสลูิลลาฮฺ  
(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และการสดุดีแห่งอัลลอฮฺ62และความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ) 63 
 

مذ » ل َك  إيِني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
 «.فَْضِلَك  ِمنْ  أ

อัลลอฮุมมะ อินนีอัสอะลุกะ มินฟัฎลิก 

(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ จากความประเสริฐของพระองค์ด้วยเถิด) 64 
 

مذ » يَْطانِ  ِمنَ  اْعِصْمِّن  اللذه   «.الرذِجيمِ  الشذ
 

อลัลอฮมุมะอฺศมินี มินชัชยัฏอนิรรอญีม  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดคุ้มครองฉนัจากชยัฏอนท่ีถกูสาปแชง่ด้วยเถิด) 65 

 
 
015 บทซกิริของการอะซาน 

ให้กลา่วเหมือนกบัท่ีมอุซัซิน (ผู้ ท่ีอะซาน) กลา่ว ยกเว้นในค ากลา่วนี ้“หยัยะ อะลศั เศาะลาฮฺ หยัยะ 
อะลลั ฟะลาหฺ” ให้กลา่วว่า 

ةَ  َواَل  َحوَل  اَل »  «. بِاللِ  إالذ  ق وذ
ลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ  
(ไม่มีความสามารถและพละก าลังใดท่ีเกิดขึน้เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ)  66 
 

และให้กล่าวหลังจากมุอัซซินได้กล่าวตะชะฮุด นั่นคือ “อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะอัช
ฮะดุอันนะมุหัมมะดรัเราะสูลุลลอฮฺ” 67 ว่า  

                                                           
61 บนัทึกโดยอลั-หากิม เล่ม 1 หน้า 218 และบยัฮะกี เล่ม 2 หน้า 442 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสนั ใน “สิลสิละฮฺ อลั-อะหา
ดีษ อศั-เศาะฮีหะฮ”ฺ หมายเลข 2478 
62 บนัทกึโดยอิบน ุอสั-สนุนี หมายเลข 88 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “อษั-ษะมรั อลั-มสุตะฏอบ” หน้า 706 
63 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 465 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 465 
64 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 713 
65 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 773 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ ”
หมายเลข 773 
66 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 611,613 และมสุลิม หมายเลข 383 
67 บนัทกึโดยอิบนคุซุยัมะฮฺ เลม่ 1 หน้า 220 
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نَا»
َ
ْشَهد   َوأ

َ
نْ  أ

َ
يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ  أ نذ  َل   ََشِ

َ
دا   َوأ َمذ ه   حم  ول  ، َعبْد  در  َربذا ، بِاللِ  رَِضيت   َورَس  َحمذ وال ، َوبِم   «. ِدينَا   َوبِاإْلِْساَلمِ  رَس 

วะอะนา อชัฮะดอุลัลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะละฮฺ วะอนันะมุหมัมะดนั อบัดฮุูวะเราะสูลุฮฺ 

เราะฎีตบุลิลาฮิร็อบบนั วะบมิหุมัมะดริเราะสลูนั วะบลิอิสลามิดีนา 

(ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านัน้  โดยไม่มีภาคีใดๆ ส าหรับ

พระองค์ และมุหมัมัดนัน้เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ฉันพอใจท่ีอลัลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาลของฉัน 

พอใจท่ีมหุมัมดัเป็นศาสนทตูของฉนั และพอใจท่ีอิสลามเป็นศาสนาของฉนั) 68 

 
แล้วให้กล่าวเศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั หลังจากท่ีมุอซัซินได้กล่าวอะ

ซานเสร็จ69  
หลงัจากนัน้ให้กล่าวว่า  

مذ » ْعَوةِ  َهِذهِ  َربذ  اللذه  ِة، ادلذ امذ ةِ  اتلذ الَ ا آِت  الَقائَِمةِ  َوالصذ د  َمذ َعثْه   َوالَفِضيلََة، الَوِسيلَةَ  حم  ا َوابْ ا َمَقام  ود  ْم  ي حَم ِ نذَك  َوَعْدتَه   اَّلذ  إِ
ْلِف   اَل  يَعادَ  ُت  ِْم  «. ال

อัลลอฮุมมะร็อบบะ ฮาซิฮิดดะอฺวะติตตามมะฮฺ วัศเศาะลาติลกออิมะฮฺ อาติมุหัมมะดะนิลวะสีละตะ 
วัลฟะฎีละฮฺ วับอัษฮุมะกอมัม มะหฺมูดะนิลละซีวะอัดตะฮฺ อินนะกะลาตุคลิฟุลมีอาด  

(โอ้อัลลอฮฺ พระผู้ อภิบาลแห่งเสียงการเรียกร้องอันสมบูรณ์นี ้และพระผู้ อภิบาลแห่งการละหมาดท่ี
ด าเนินขึน้ ขอทรงโปรดประทาน อัล-วะสีละฮฺและอัล-ฟะฎีละฮฺ70 แก่ท่านนบีมุหัมมัดด้วยเถิด และขอ
ทรงโปรดให้เขาฟื้นขึน้ในวันกิยามะฮฺในสภาพท่ีได้รับการยกย่องสรรเสริญซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่
เขาด้วยเถิด71 แท้จริงพระองค์จะไม่ทรงบิดพลิว้ในค ามั่นสัญญา) 72   

หลังจากนัน้ให้ขอดุอาอ์ระหว่างการอะซานและอิกอมะฮฺตามความต้องการ เพราะการดุอาอ์ใน
ชว่งเวลานัน้จะไมถ่กูปฏิเสธ73  
 
 

016 บทดุอาอ์อิสตฟิตาห7ฺ4 
ـمذ » قِ  َبْيَ  بَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاَي  َوَبْيَ  بَيِّْنْ  بَاِعدْ  اللذه  ـمذ  َوالَمْغرِِب  الَمْشِ ِّن  اللذه  نَّقذ  َكَما َخَطايَاَي  ِمنْ  َنقي ْبيَض   اثلذوْب   ي 

َ
نَِس  ِمنَ  األ  ادلذ

ـمذ   «.َوالرَبَدِ  َوالَماءِ  بِاثلذلْـِج  َخَطايَاَي  ِمنْ  اْغِسلّْن اللذه 

                                                           
68 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 386 
69 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 384 
70 ต าแหน่งหนึ่งอนัสงูสง่ในสวนสวรรค์ที่ท าให้ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดีเลิศเหนือสรรพสิ่งทัง้หลาย 
71 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 614 
72 บนัทกึโดยอลั-บยัฮะกี เลม่ 1 หน้า 410 และทา่นชยัคฺอบัดลุอะซีซ บินบาซ กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “ตหฺุฟะฮฺ อลั-อคัยาร” หน้า 38 
73 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3594,3595 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อัต-ติรมิซี ”
หมายเลข  5151  
74 คือบทดอุาอ์ที่ใช้กลา่วหลงัจากที่ได้ตกับีรเข้าสูก่ารละหมาด และก่อนที่อา่นสเูราะฮฺอลั-ฟาติหะฮฺ 
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อลัลอฮมุมะบาอิดบยันี วะบยันะเคาะฏอยายะ กะมาบาอดัตะ บยันลัมชัริกิวลัมฆัริบ อลัลอฮมุมะนกักินี  มิน
เคาะฏอยายะ กะมายนุกัก็อษเษาบ ุอลัอบัยะฎุมินดัดะนสั อลัลอฮมุมฆัสิลนี มินเคาะฏอยายะ บิษษัลญิวลั
มาอิวลับะร็อด 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดแยกระหว่างฉันและบาปของฉันให้ห่างไกลกัน เฉกเช่นท่ีพระองค์ได้แยกทิศตะวนัออก
และทิศตะวันตก โอ้อัลลอฮฺได้โปรดช าระฉันให้บริสุทธ์ิจากความผิดของฉัน เฉกเช่นผ้าขาวท่ีถูกช าระจน
บริสทุธ์ิจากความสกปรก โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดล้างฉันจากความผิดทัง้หลายของฉันด้วยหิมะ น า้ และลกูเห็บ) 
75 76  
 

بْـَحانََك » ـمذ  س  َك  َوتَـبَارَكَ  َوبِـَحـْمِدكَ  اللذه  كَ  َوتَعاَل  اْسم   «.َغْي كَ  إلَـهَ  َوال َجدُّ
สบุหานะกลัลอฮมุมะ วะบหิมัดกิะ วะตะบาเราะกสัมกุะ วะตะอาลาญดัดกุะ วะลาอิลาฮะฆ็อยรุกะ   
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด่อลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพระนามของพระองค์จ าเริญยิ่งแล้ว และ
บารมีของพระองค์สงูสง่ยิ่งแล้ว และไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์) 77  

 
ْهت  » ي َوْجِهَ  وَجذ ِ َمواِت  رَ َفَط  لَِّلذ ْرَض  السذ

َ
ناَ  َوَما َحنيفا   واأل

َ
ِكيَ  ِمنَ  أ ْشِ ِك  َصاَلِت  إِنذ  الْم   الَ  الَْعالَِميَ  َربي  للِ  َوَمَماِت  َوحَمْيَاَي  َون س 

يَك  ِمْرت   َوبَِذلَِك  َل   ََشِ
 
نَا أ

َ
ْسِلِميَ  ِمنَ  َوأ مذ  الْم  نَْت  اللذه 

َ
نَْت  ِإالذ  ِإلَ  الَ  الَْمِلك   أ

َ
نَْت  ،أ

َ
نَا َرّبي  أ

َ
كَ  َوأ فْت  وَ  َنْفِِس  َظلَْمت   َعبْد   بَِذنِْب  اْعََتَ

ن وِّب  ِل  َفاْغِفرْ  يعا   ذ  ن وَب  َيْغِفر   الَ  فإِنذه   مَجِ نَْت  إِالذ  اَّلُّ
َ
ْحَسِن  َواْهِديِن  أ

َ
ْخاَلِق  أِل

َ
ْحَسِنَها َيْهِدي الَ  األ

َ
نَْت  ِإالذ  أِل

َ
ْف  أ  الَ  َسييئََها َعّني  واْْصِ

ف   نَْت  ِإالذ  َسييئََها َعّني  يََْصِ
َ
يَْك  أ ه   َواْْلَْي   َوَسْعَديَْك  بَلذ ُّ ُّ  يََديَْك  ف ُك  َك  َليَْس  َوالشذ ََلْ ناَ  ِإ

َ
ََلَْك  ِبَك  أ ْستَْغِفر كَ  َوَتَعاََلَْت  َتبَاَرْكَت  وِإ

َ
 أ

ت وب  
َ
 «.إََِلَْك  وأ

วจัญะฮฺตวุจัญฺฮิยะลิลละซี ฟะเฏาะร็อสสะมาวาตวิลัอรัฎฺ หะนีฟัน วะมาอะนะ มินลัมชุริกีน อินนะเศาะลาตี 
วะนุสุกี วะมะหฺยายะ วะมะมาตี ลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน ลาชะรีกะละฮู วะบิซาลิกะอุมิรตุ วะอะนา มินัล
มสุลิมีน อลัลอฮมุมะ อนัตลัมะลิก ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ อนัตะร็อบบี วะอะนะอบัดกุะ เซาะลมัตนุฟัสี วะอฺ
ตะร็อฟตบุซิมับี ฟัฆฺฟิรลีซุนบูีญะมีอนั ฟะอินนะฮ ูลายฆฺัฟิรุซซุนบูะ อิลลาอนัตะ วะฮฺดินีลิอะหฺสะนิลอคัลากฺ 
ลายะฮฺดีลิอะหฺสะนิฮา อิลลาอนัตะ วศัริฟอนันีสยัยิอะฮา ลายศัริฟอุนันีสยัยิอะฮา อิลลาอนัตะ ลบับยักะ วะ
สะอฺดยักะ วลัค็อยรุกลุลฮุู ฟียะดยักะ วชัชรัรุลยัสะอิลยักะ อะนาบิกะ วะอิลยักะ ตะบาร็อกตะ วะตะอาลยั
ตะ อสัตฆฺัฟิรุกะ วะอะตบูอิุลยักฺ     
(ฉันขอผินหน้าของฉันแด่ผู้ ท่ีทรงสร้างบรรดาชัน้ฟ้าและแผ่นดินในฐานะผู้ ใฝ่หาความจริง  และฉันไม่ใช่คน
หนึ่งในหมู่ผู้ ให้มีภาคีขึน้มา แท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และ
การตายของฉันนัน้เพ่ืออลัลอฮฺผู้ เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านัน้  ไม่มีภาคีใดๆ แก่พระองค์ และด้วย
สิ่งนัน้แหละฉนัถกูใช้ และฉนัคือคนหนึง่ในหมูผู่้สวามิภกัดิ์ทัง้หลาย โอ้อลัลอฮฺพระองค์ทรงเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ
เหนือสรรพสิ่งทัง้หลาย ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าของฉนั และฉนัเป็นบา่วของ

                                                           
75 กลา่วคือ ขอให้อลัลอฮฺทรงให้อภยัความผิดทัง้หลายของเราด้วยกบัวิธีการที่เป็นเหตใุห้ได้รับการอภยั 
76 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 744 และมสุลิม หมายเลข 598 
77 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 399  
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พระองค์ ฉันได้อธรรมต่อตวัของฉันเอง และฉันได้ยอมรับในความผิดบาปท่ีฉันได้ท า ดงันัน้ขอพระองค์ได้
ทรงอภัยในความผิดบาปต่างๆ ของฉันทัง้หมด แท้จริงไม่มีผู้ ใดท่ีจะอภัยในความผิดบาปทัง้หลายได้
นอกจากพระองค์เท่านัน้ ขอพระองค์ได้ทรงชีน้ าฉันสู่การมีจรรยามารยาทท่ีดีท่ีสุด  ไม่มีผู้ ใดชีน้ าสู่การมี
จรรยามารยาทท่ีดีท่ีสดุได้นอกจากพระองค์เท่านัน้ และขอพระองค์ได้ทรงปัดให้พ้นจากฉนัซึง่จรรยามารยาท
ท่ีเลวทราม ซึ่งไม่มีผู้ ใดปัดจรรยามารยาทท่ีเลวทรามให้พ้นจากฉันได้นอกจากพระองค์เท่านัน้ ฉันตอบรับ
แล้วและฉนัถวายตอ่พระองค์แล้ว และความดีงามทัง้หลายอยู่ในพระหตัถ์ทัง้สองของพระองค์ และความชัว่
ช้าจะไมมี่ไปยงัพระองค์ ฉนัอยูก่บัพระองค์และจะกลบัไปยงัพระองค์ พระองค์ทรงมีความจ าเริญยิ่ง พระองค์
ทรงสงูสง่ยิ่ง ฉนัขออภยัตอ่พระองค์และขอกลบัเนือ้กลบัตวัยงัพระองค์ด้วย) 78  
 

ـمذ » يَل  رَبذ  اللذه  اِفيَل  َوِميََكِئيَل  ِجرْبِ َماَواِت  فَاِطرَ  َوإْْسَ رِْض  السذ
َ
َهاَدةِ  الَغيِْب  اَعِلـمَ  َواأل نَْت  َوالشذ

َ
م   أ  ِفيهِ  اَكن وا ِفيْـَما ِعبَاِدكَ  َبْيَ  تَـْحك 

ونَ  اطر  إَل  تََشاء   َمنْ  تَـْهِدي إنذَك  بِإْذنَِك  اْلَقي  ِمنَ  ِفيْـهِ  اْخت ِلَف  ِلـَما اْهِديِن  يَـْختَِلف  ْستَِقيمر  ِْصَ  «.م 

อลัลอฮุมมะร็อบบะญิบรีล วะมีกาอีล วะอิสรอฟีล ฟาฏิร็อสสะมาวาติวลัอรัฎฺ อาลิมลัฆ็อยบิวชัชะฮาดะฮฺ 
อนัตะตะหฺกมุ ุบยันะอิบาดิกะฟีมากานู ฟีฮิยคัตะลิฟูน อิฮฺดนีิลิมคัตลุิฟะฟีฮิมินลัฮกักิบิอิซนิก อินนะกะตะฮฺดี
มนัตะชาอ ุอิลาศริอฏิมมสุตะกีม  
(โอ้อลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแหง่ญิบรีล มีกาอีล และอิสรอฟีล ผู้ทรงสร้างชัน้ฟ้าและแผน่ดนิ ผู้ทรงรอบรู้สิ่งท่ีเร้น
ลบัและเปิดเผย พระองค์คือผู้ตดัสินระหว่างบา่วทัง้หลายของพระองค์ในเร่ืองท่ีพวกเขาขดัแย้งกนั ได้โปรดชี ้
ทางฉันสู่ความถกูต้องในเร่ืองท่ีมีการขดัแย้งนัน้ด้วยการอนญุาตแห่งพระองค์ด้วยเถิด แท้จริง พระองค์ทรงชี ้
ทางน าส าหรับผู้ ท่ีทรงประสงค์สูท่างอนัเท่ียงตรง) 79  
 

ْكرَب   الل»
َ
ْكرَب   الل َكِبيا   أ

َ
ْكرَب   الل َكِبيا   أ

َ
بْـَحانَ  َكِثيا   ِِلِ  َواْلَـْمد   َكِثيا   ِِلِ  َواْلَـْمد   َكِثيا   ِِلِ  َواْلَـْمد   َكِبيا   أ ِصيال   ب ْكَرة   اللِ  وَس 

َ
 «.َوأ

อลัลอฮอุกับรักะบีรอ อลัลอฮอุกับรักะบีรอ อลัลอฮอุกับรักะบีรอ วลัหมัดลุิลลาฮิกะษีรอ วลัหมัดลุิลลาฮิกะษี
รอ วลัหมัดลุิลลาฮิกะษีรอ วะสบุหานลัลอฮิ บกุเราะตนั วะอะศีลา 
(อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ การสรรเสริญอย่างมากมาย
เป็นสิทธิของอลัลอฮฺ การสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺการสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิ
ของอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงบริสทุธ์ิย่ิงทัง้ในยามเช้าและยามเย็น) ให้กล่าว จ านวนสามครัง้ด้วยกนั และให้
กลา่วตอ่วา่ 

وذ  » ع 
َ
يَْطانِ  ِمنَ  اللِ بِ  أ  «.وََهْمِزهِ  َوَنْفِثهِ  َنْفِخهِ  نْ مِ  الرذِجيمِ  الشذ

อะอซูุบลิลาฮิมินชัชยัฏอนิรเราะญีม มินนฟัคฮิิ วะนฟัษิฮิ วะฮมัซิฮิ  

                                                           
78 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 771 
79 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 770 
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(ฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺ ให้พ้นจากชยัฏอนท่ีถกูสาปแชง่ จากความหยิ่งยโสของมนั คณุไสยของมนั 
และการกระซิบกระซาบของมนั)  80 
 

ـمذ » نَْت  اْلَـْمد   لََك  اللذه 
َ
َمَواِت  ن ور   أ رِْض  السذ

َ
نَْت  اْلَـْمد   َولََك  ِفيِهنذ  َوَمنْ  َواأل

َ
َمَواِت  َقييم   أ رِْض  السذ

َ
نَْت  اْلَـْمد   َولََك  ِفيِهنذ  َوَمنْ  َواأل

َ
 رَبُّ  أ

َمَواِت  رِْض  السذ
َ
لْك   لََك  اْْلَْمد   َولََك  ِفيِهنذ  َوَمنْ  َواأل َمَواِت  م  رِْض  السذ

َ
نَْت  اْْلَْمد   َولََك  ِفيِهنذ  َوَمنْ  َواأل

َ
َمَواِت  َمِلك   أ رِْض  السذ

َ
 َولََك  َواأل

نَْت  اْلَـْمد  
َ
كَ َووَ  اْلَقُّ  أ دٌ   َحق   وانلَِبيُّونَ  َحق   َوانلذار   َحق   َواَلَنذة   َحقُّ  َوِلَقاؤ كَ  اْلَقُّ  َوقَول َك  اْلَقُّ  ْعد  َمذ اَعة   َحٌق  َوحم  ـمذ   َحق   َوالسذ  لََك  اللذه 
ْسلَـْمت  

َ
ْت   وََعلَيَك  أ َنبْت   َوإََِلَْك  آَمنْت   َوبَِك  تََوَّكذ

َ
ْمت   َما ِل  فَاْغِفرْ  َحاَكْمت   َوإََِلَْك  َخاَصْمت   َوبَِك  أ ْرت   َوَما قَدذ خذ

َ
رْت   َوَما أ ْْسَ

َ
 َوَما أ

ْعلَنْت  
َ
نَْت  وََما أ

َ
ْعلَم   أ

َ
نَْت  ِمّني  بِهِ  أ

َ
م   أ نَْت  الم َقدي

َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  الَ  الم ؤَخير   وَأ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت  إالذ  إلَـهَ  اَل  إِلَِه  أ

َ
 «.اللِ  بِا إاِلذ  ق وذةَ  واَلَ  َحوَْل  واَلَ  أ

อัลลอฮุมมะละกัลหัมดุ อันตะนูรุสสะมาวาติวัลอัรฎฺ วะมันฟีฮิน วะละกัลหัมดุ อันตะก็อยยิมุสสะมาวา
ติวัลอรัฎฺ วะมันฟีฮิน วะละกัลหัมดุ อันตะร็อบบุสสะมาวาติวลัอัรฎฺ วะมันฟีฮิน วะละกัลหัมดุ ละกะมุลกุ
สสะมาวาติวลัอรัฎฺ วะมันฟีฮิน วะละกัลหัมดุ อนัตะมะลิกุสสะมาวาติวลัอรัฎฺ วะละกัลหมัด ุอนัตลัหกฺั วะ
วะอฺดกุัลหกฺั วะเกาลุกลัหกฺั วะลิกออุกะหกฺั วลัญันนะตหุกฺั วนันารุหกฺั วนันะบียนูะหกฺั วะมุหมัมะดนุหกฺั วสั
สาอะตหุกฺั อลัลอฮมุมะ ละกะอสัลมัต ุวะอะลยักะตะวกักลัต ุวะบิกะอามนัต ุวะอิลยักะอะนบัต ุวะบิกะคอศ็
อมต ุวะอิลยักะหากมัต ุฟัฆฺฟิรลี มาก็อดดมัต ุวะมาอคัค็อรต ุวะมาอสัรอรต ุวะมาอะอฺลนัต ุวะมาอนัตะอะอฺ
ละมบุิฮีมินนี อนัตลัมก็ุอดดิม วะอนัตลัมอุคัคริ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ อนัตะอิลาฮี ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ วะ
ลาเหาละ วะลากวูะตะ อิลลาบลิลาฮฺ     
(โอ้อัลลอฮฺ การสรรเสริญทัง้หลายนัน้แด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นแสงรัศมีแห่งชัน้ฟ้าและแผ่นดินและผู้ ท่ี
อาศยัอยู่ในนัน้ และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แดพ่ระองค์ ซึง่พระองค์เป็นผู้บริหารจดัการชัน้ฟ้าและแผ่นดิน
และผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในนัน้ และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งชัน้ฟ้า
และแผน่ดนิและผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในนัน้ และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แดพ่ระองค์ อ านาจแห่งชัน้ฟ้าและแผน่ดิน
และผู้ ท่ีอาศัยอยู่ในนัน้แด่พระองค์ และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้ ครอง
กรรมสิทธ์ิแห่งชัน้ฟ้าและแผน่ดนิ และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แดพ่ระองค์ ซึง่พระองค์เป็นผู้สจัจริง สญัญา
ของพระองค์เป็นเร่ืองท่ีสจัจริง ถ้อยค าของพระองค์เป็นสิ่งท่ีสจัจริง การพบพระองค์ในโลกหน้าเป็นสิ่งท่ีสจั
จริง สวรรค์ก็เป็นสิ่งท่ีสจัจริง นรกก็เป็นสิ่งท่ีสจัจริง บรรดานบีก็เป็นสิ่งท่ีสจัจริง และท่านนบีมหุมัมดัก็เป็นสิ่ง
ท่ีสจัจริง การเกิดขึน้ของวนัสิน้โลกก็เป็นสิ่งท่ีสจัจริง โอ้อลัลอฮฺ แด่พระองค์ฉันขอจ านน ยงัพระองค์ฉันขอ
มอบหมาย ตอ่พระองค์ฉนัขอศรัทธา ยงัพระองค์ฉนัได้กลบัไป ด้วยพระองค์ฉนัขอร้องเรียนการโต้เถียง (กบัผู้
ปฏิเสธ) ยงัพระองค์ฉนัขอให้มีการพิพากษาวินิจฉยั ขอพระองค์อภยัให้แก่ฉัน ทัง้บาปท่ีฉนัได้ท ามาก่อนหน้า
และหลงัจากนี ้ทัง้ท่ีฉันปกปิดและเปิดเผย และทัง้สิ่งท่ีพระองค์ทรงรู้ดีถึงมนัยิ่งกวา่ฉนั พระองค์เป็นผู้อยู่ก่อน

                                                           
80 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 764, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 807 ,อะหฺมดั หมายเลข 16739,16784 และชยัคฺชอุยับฺ อลั-อรันะอฏูได้กล่าวว่า
เป็นหะสนัลิฆ็อยริฮิ ในการตรวจสอบหะดีษนีใ้นหนงัสือ  “ มสุนดัอะหฺมดั ”และชยัคฺอบัดลุกอดิร อลั-อรันะอฏู ก็กลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺด้วยกับ
มีสายรายงานอ่ืนเสริมในการตรวจสอบหนังสือ  “ อัล-กะลิม อัฏ-ฏ็อยยิบ ”โดยอิบนุตัยมียะฮฺ หมายเลข 78 และชัยคฺอัล-อัลบานีก็ได้ระบุใน
หนงัสือ  “ เศาะฮีหฺ อลั-กะลิม อฏั-ฏ็อยยิบ ”หมายเลข 62 และมีบนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 601 



 

 

หศินุลมุสลิม บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 

 20  

หน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลงั ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าของฉัน ไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากพระองค์ และไมมี่ความสามารถและพละก าลงัใดท่ีเกิดขึน้เว้นแตด้่วยการอนมุตัิของอลัลอฮฺ)81 
 
 
017 บทดุอาอ์ขณะรุกูอ ฺ

بْـَحانَ » َ  س   «.الَعِظيمِ  َرّبي
สบุหานะร็อบบยิลัอะซีม 
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดพ่ระผู้อภิบาลของฉนัผู้ทรงยิ่งใหญ่)  ให้อา่นสามครัง้82 83 
 

بْـَحانََك » ـمذ  س  ـمذ  َوبِـَحـْمِدكَ  َربذنَا اللذه   «.ِل  اْغِفرْ  اللذه 
สบุหานะกลัลอฮมุมะ ร็อบบะนา วะบหิมัดกิะ อลัลอฮมุมฆัฟิรฺลี 
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญพระองค์ โอ้อลัลอฮฺได้โปรดประทาน
อภยัโทษแก่ฉนัด้วยเถิด) 84 
 

بُّوحٌ » وٌس  س  وِح  الَمالئَِكةِ  رَبُّ  ق دُّ  «.َوالرُّ
สบุบหูนุกดุดสู ร็อบบลุมะลาอิกะต ิวรัรูหฺ 
(ผู้ทรงบริสทุธ์ิย่ิง ผู้ทรงศกัด์สิทธ์ิย่ิง พระผู้อภิบาลแหง่มลาอิกะฮฺทัง้หลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล) 85  
 

ـمذ » ْسلَـْمت   َولََك  آَمنْت   َوبَِك  َرَكْعت   لََك  اللذه 
َ
ـّخي  َوَبََصِي َسْمِع  لََك  َخَشعَ  أ   «.قََدِم  بِهِ  اْستََقلذْت  َوَما وََعَصِب  َوَعْظِم  َوم 

อลัลอฮมุมะละกะ เราะกะอฺตุ วะบิกะอามนัต ุวะละกะอสัลมัตุ เคาะชะอะละกะสมัอี วะบะเศาะรี วะมุคคี 
วะอซัมี วะอะเศาะบ ีวะมสัตะก็อลลตับฮีิเกาะดะมี  
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันได้รุกูอฺแด่พระองค์ ฉันได้ศรัทธาต่อพระองค์ และฉันได้ยอมจ านนแด่พระองค์ หูของฉัน ตา
ของฉนั สมองของฉนั กระดกูของฉัน และเส้นประสาทของฉนั และสิ่งท่ีขาของฉันได้แบกมนัไว้  (ร่างกายทกุ
สว่น) ได้นอบน้อมตอ่พระองค์แล้ว) 86  
 

بْـَحانَ » وِت  اَلرََب وِت  ِذي س  َياءِ  َوالَملَك   «.َوالَعَظَمةِ  َوالِكرْبِ
สบุหานะ ซิลญะบะรูต วลัมะละกตู วลักิบริยาอ์ วลัอะเซาะมะฮฺ 
(ทรงบริสทุธ์ิย่ิงเถิด พระองค์ผู้ทรงยิ่งด้วยความเกรียงไกร อ านาจ ความทะนง และความยิ่งใหญ่) 87  

                                                           
81 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1120, 6317, 7385, 7442, 7499 และมสุลิม หมายเลข 769 
82 อนญุาตให้อา่นมากกวา่สามครัง้ตามความยาวนานของการรุกอฺู  
83 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 772 อบีดาวดู หมายเลข 870, และอตั-ติรมิซี หมายเลข 261 
84 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 794 และมสุลิม หมายเลข 484 
85 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 487 
86 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 771, อบีดาวดู หมายเลข 760 และอะหฺมดั หมายเลข 960  
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018 บทดุอาอ์เงยขึน้จากรุกูอฺ (อิอฺตดิาล) 
 «.َحـِمَده ِلـَمنْ  الل َسِمعَ »

สะมิอลัลอฮ ุลิมนัหะมิดะฮฺ 
(อลัลอฮฺทรงได้ยินผู้ ท่ีสรรเสริญพระองค์) 88  
 

ا اْلَـْمد   َولََك  َربذنَا» بَاَرَك   َطييبا   َكِثيا   َحـْمد   «.ِفيْـهِ  م 
ร็อบบะนา วะละกลัหมัด ุหมัดนักะษีร็อน ฏ็อยยิบนั มบุาเราะกนัฟีฮฺ 
(โอ้พระผู้อภิบาลของเรา และการสรรเสริญทัง้หลายนัน้แดพ่ระองค์ ด้วยการสรรเสริญท่ีมากมาย ดียิ่ง และ
ประเสริฐยิ่ง) 89 
 

َمَواِت  ِمْلءَ » رِْض  َوِمْلءَ  السذ
َ
ـَما َما َوِمْلءَ  األ ءر  ِمنْ  ِشئَْت  َما َوِمْلءَ  بَيْنَـه  ْهَل  بَـْعد   ََشْ

َ
َحقُّ  َوالَمـْجدِ  اثلذنَاءِ  أ

َ
ُّنَا الَْعبْد   قَاَل  َما أ  َعبْدٌ  لََك  َوَّك 

ْعَطيَْت  ِلـَما َمانِعَ  اَل  امهلل
َ
ْعِطيَ  َوال أ  «.اَلَدُّ  ِمنَْك  اَلَدي  َذا َينَْفع   َوال َمنَْعَت  ِلـَما م 

มิลอัสสะมาวาติ วะมิลอัลอัรฎิ วะมิลอะมาบัยนะฮุมา วะมิลอะมาชิอ์ตะ มินชัยอินบะอฺดุ อะฮฺลัษษะ
นาอิวลัมจัญฺดิ อะหกักมุากอลลัอบัดุ วะกลุลนุาละกะอบัดนุ อลัลอฮมุมะ ลามานิอะลิมา อะอฺฏ็อยตะ วะลา
มอฺุฏิยะลิมา มะนะอฺตะ วะลายนัฟะอ ุซลัญดัด ิมินกลัญดัด ุ  
(การสรรเสริญท่ีเต็มชัน้ฟ้าและแผ่นดินและระหว่างทัง้สองนัน้  รวมทัง้ทุกสิ่งท่ีพระองค์ทรงประสงค์
นอกจากนัน้ โอ้พระองค์ผู้ควรแก่การสรรเสริญและให้เกียรติ เป็นความจริงท่ีสดุในสิ่งท่ีบา่วได้กล่าว และเรา
ทกุคนล้วนเป็นบา่วของพระองค์ โอ้อลัลอฮฺไม่มีสิ่งใดกัน้ขวางสิ่งท่ีพระองค์ประทานให้ และไม่มีสิ่งใดมอบใน
สิ่งท่ีพระองค์กัน้ขวางได้ และความมัง่มีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มัง่มีนัน้ ณ พระองค์ได้เลย) 90  
 
019 บทดุอาอ์ขณะสุญูด 

بْـَحانَ » َ  س  َْعَ  َرّبي
َ
 «.األ

สบุหานะร็อบบยิลัอะอฺลา  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดพ่ระผู้อภิบาลของฉนัผู้ทรงสงูสง่) ให้อา่นสามครัง้91 92  
 

بْـَحانََك » ـمذ  س  ـمذ  َوبِـَحـْمِدكَ  َربذنَا اللذه   «.ِل  اْغِفرْ  اللذه 
สบุหานะกลัลอฮมุมะ ร็อบบะนา วะบหิมัดกิะ อลัลอฮมุมฆัฟิรลี  

                                                                                                                                                                                     
87 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 873, อนั-นะสาอี หมายเลข 1132, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 873 
88 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 799 
89 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 799 
90 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 477 
91 อนญุาตให้อา่นมากกวา่สามครัง้ตามความยาวนานของการสญุดู 
92 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 772 อตั-ติรมิซี หมายเลข 261, และอบีดาวดู หมายเลข 886  



 

 

หศินุลมุสลิม บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 

 22  

(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญพระองค์ โอ้อลัลอฮฺได้โปรดประทาน
อภยัโทษแก่ฉนัด้วยเถิด) 93 
 

بُّوحٌ » وٌس  س  وِح  الَمالئَِكةِ  رَبُّ  ق دُّ  «.َوالرُّ
สบุบหูนุกดุดสู ร็อบบลุมะลาอิกะต ิวรัรูหฺ 
(ผู้ทรงบริสทุธ์ิย่ิง ผู้ทรงศกัด์สิทธ์ิย่ิง พระผู้อภิบาลแหง่มลาอิกะฮฺทัง้หลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล) 94  
 

ـمذ » ْسلَـْمت   َولََك  آَمنْت   َوبَِك  َسَجْدت   لََك  اللذه 
َ
ي وَْجِهَ  َسَجدَ  أ ِ رَه   َخلََقه   لَِّلذ ه   َسْمَعه   وََشقذ  وََصوذ ْحَسن   الل تَـبَارَكَ  َوَبََصَ

َ
 «.اْلَاِلِقيَ  أ

อลัลอฮุมมะละกะสะญัดตุ วะบิกะอามันตุ วะละกะอัสลัมตุ สะญะดะ วัจญฺฮิยะลิลละซี เคาะละเกาะฮู 
วะเศาวะเราะฮ ูวะชกัเกาะสมัอะฮ ูวะบะเศาะเราะฮ ูตะบาเราะกลัลอฮ ุอะหฺสะนลุคอลิกีน 
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันได้กราบสญุดูแดพ่ระองค์ ฉันได้ศรัทธาตอ่พระองค์ และได้ยอมจ านนตอ่พระองค์ ใบหน้าของ
ฉันได้ก้มกราบแด่พระผู้สร้างมนั ทรงประดิษฐ์มนั ทรงจ าแนกการได้ยินของมนั และการเห็นของมนัไว้เป็น
สดัสว่น อลัลอฮฺผู้ทรงเลอเลิศในหมูผู่้สร้างสรรค์ ทรงจ าเริญยิ่ง) 95  
 

بْـَحانَ » وِت  اَلرََب وِت  ِذي س  َياءِ  َوالَملَك   «.َوالَعَظَمةِ  َوالِكرْبِ
สบุหานะ ซิลญะบะรูต วลัมะละกตู วลักิบริยาอ์ วลัอะเซาะมะฮฺ 
(ทรงบริสทุธ์ิย่ิงเถิด พระองค์ผู้ทรงยิ่งด้วยความเกรียงไกร อ านาจ ความทะนง และความยิ่งใหญ่) 96  
 

ـمذ » ذه   َذنِْب  ِل  اْغِفرْ  اللذه  لَـه   وَِجلذه   ِدقذه   ُك  وذ
َ
ه   وََعالنِيَتَـه   آِخَره   وَ  َوأ  «.َوِْسذ

อลัลอฮุมมฆัฟิรฺลีซมับี กุลละฮู ดิกเกาะฮู วะญิลละฮู วะเอาวะละฮู วะอาคิเราะฮู วะอะลานิยะตะฮู วะสิร
เราะฮ ู
(โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงอภัยแก่ฉัน ซึ่งบาปทัง้หลายของฉัน ทัง้ท่ีเล็กและใหญ่ ทัง้เก่าและใหม่ ทัง้ท่ีเปิดเผยและ
ซอ่นเร้น) 97 
 

ـمذ » وذ   اللذه  ع 
َ
َعافَاتَِك  َسَخِطَك  ِمنْ  بِرَِضاكَ  أ وَبِتَك  ِمنْ  َوبِم  ق  وذ   ع  ع 

َ
ْحِص  اَل  ِمنَْك  بَِك  َوأ

 
نَْت  َعلَيَْك  َثنَاء   أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
 «.َنْفِسَك  ََعَ  أ

อลัลอฮมุมะ อะอซูุบริิฎอกะ มินสะเคาะฏิก วะบิมอุาฟาติกะ มินอกุบูะตกิ วะอะอซูุบกิะมินกะ ลาอห์ุศีษะนา
อนัอะลยักะ อนัตะกะมา อษันยัตะอะลานฟัสิก 

                                                           
93 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 794 และมสุลิม หมายเลข 484 
94 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 487 
95 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข775  
96 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 873, อนั-นะสาอี หมายเลข 1132, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 873 
97 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 483 
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(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยความพอพระทัยของพระองค์ให้พ้นจากความโกรธกริว้ของ
พระองค์ ขอความคุ้มครองด้วยการให้ความปลอดภัยของพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์  ขอ
ความคุ้มครองด้วยพระองค์จากพระองค์เอง ฉันมิอาจจะค านวนการสดดีุสรรเสริญพระองค์ได้ พระองค์นัน้
เป็นเชน่ท่ีพระองค์ได้สรรเสริญแก่ตวัพระองค์เอง) 98  
 
020 บทดุอาอ์ขณะน่ังระหว่างสองสุญูด 

 «.ِل  اْغِفرْ  رَبي  ِل، اْغِفرْ  رَبي »
ร็อบบฆิฟิรลี ร็อบบฆิฟิรลี 
(โอ้พระผู้อภิบาล ได้โปรดอภยัให้ฉนัด้วยเถิด โอ้พระผู้อภิบาล ได้โปรดอภยัให้ฉนัด้วยเถิด) 99  
 

ـمذ » ِِن  َواْهِديِن  َوارَْحـْمِّن  ِل  اْغِفرْ  اللذه  ْ قِّْن  واََعفِِّن  َواْجرب   «.َواْرَفْعِّن  َواْرز 
อลัลอฮมุมฆัฟิรลี วรัหมันี วะฮฺดีนี วจัญฺบรุนี วะอาฟินี วรัซุกนี วรัฟะอฺนี  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดอภัยให้ฉัน เมตตาฉัน ชีน้ าฉัน ดแูลแก้ไขฉัน ประทานสขุภาพท่ีแข็งแรงแก่ฉัน ประทาน
ปัจจยัยงัชีพแก่ฉนั และยกต าแหนง่แก่ฉนัด้วยเถิด) 100 
 

021 บทดุอาอ์ขณะสุญูดตลิาวะฮ1ฺ01 
ي وَْجِهَ  َسَجدَ » ِ ، لَِّلذ ه   َسْمَعه   وََشقذ  َخلََقه  تِِه، ِِبَْوِلِ  َوَبََصَ ْحَسن   الل   َفتَبارَكَ  َوق وذ

َ
 «.اْْلَاِلِقيَ  أ

สะญะดะวจัญฺฮิยะลิลละซี เคาะละเกาะฮู วะชกัเกาะสมัอะฮู วะบะเศาะเราะฮู บิเหาลิฮีวะกวูะติฮี ฟะตะบา
เราะกลัลอฮ ุอะหฺสะนลุคอลิกีน 
(ใบหน้าของฉนัได้ก้มกราบแดพ่ระผู้สร้างมนั และได้ทรงจ าแนกการได้ยินของมนั และการเห็นของมนัไว้เป็น
สดัสว่น ด้วยพลงัและอ านาจของพระองค์ ซึง่อลัลอฮฺผู้ทรงเลอเลิศในหมูผู่้สร้างสรร ทรงจ าเริญยิ่ง)  102 
 

                                                           
98 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 486 
99 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 874, และชยัคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวูด” หมายเลข 
874 
100 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 850 ,อิบนมุาญะฮฺ 898 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบี
ดาวดู ”หมายเลข 850 
101 การสญุดูติลาวะฮฺ จะกระท าเม่ืออา่นอลักรุอานผ่านอายะฮฺสจัญดะฮฺหนึ่งซึง่มีสนุนะฮฺให้ท าการสญุดู 1 ครัง้ การสญุดูนีใ้ห้สญุดูทัง้ผู้ อ่านและ
ผู้ ฟัง หรือผู้ที่ได้ยินการอ่านทัง้ในและนอกเวลาละหมาด อายะฮฺสจัญดะฮฺมีทัง้หมด 15 อายะฮฺคือ 1. สเูราะฮฺอลั -อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 206, 2. สู
เราะฮฺอัร-เราะอฺดฺ อายะฮฺที่ 15, 3. สูเราะฮฺอัน-นะหฺล์ อายะฮฺที่ 50, 4. สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 109, 5. สูเราะฮฺมัรยัม อายะฮฺที่ 58, 6. สู
เราะฮฺอลั-หจัญ์ อายะฮฺที่ 18, 7. สเูราะฮฺอลั-หจัญ์ อายะฮฺที่ 77, 8. สเูราะฮฺอัล-ฟรุกอน อายะฮฺที่ 60, 9. สเูราะฮฺอนั-นัมล์ อายะฮฺที่ 26, 10. สู
เราะฮฺอสั-สะญะดะฮฺ อายะฮฺที่ 15, 11. สเูราะฮฺศ็อด อายะฮฺที่ 24, 12. สเูราะฮฺฟศุศิลตั อายะฮฺที่ 38, 13. สเูราะฮฺอนั -นัจม์ อายะฮฺที่ 62, 14. สู
เราะฮฺอลั-อินชิกอก อายะฮฺที่ 21, 15. สเูราะฮฺอลั-อะลกั อายะฮฺที่ 19 
102 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1414, อตั-ติรมิซี หมายเลข 580 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1414 
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مذ » ْجرا ، ِعنَْدكَ  بَِها ِل  اْكت ْب  اللذه 
َ
 «.َداو دَ  َعبِْدكَ  ِمنْ  َتَقبذلْتََها َكَما ِمّني  َوَتَقبذلَْها ذ ْخرا ، ِعنَْدكَ  ِل  َواْجَعلَْها ِوْزرا ، بَِها َعّني  وََضعْ  أ

อลัลอฮมุมกัตบุลีบิฮา อินดะกะอจัญฺร็อน วะฎออฺอนันีบิฮาวิซร็อน วจัญฺอลัฮาลีอินดะกะซุคร็อน วะตะก็อบ
บลัฮามินนี กะมาตะก็อบบลัตะฮา มินอบัดกิะดาวดุ  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดบนัทึกผลบุญความดีงามของมนั (การสญุูดติลาวะฮฺ) ณ ท่ีพระองค์แก่ฉัน และได้โปรด
ให้มนัเป็นสิ่งท่ีท าให้บาปของฉันลดลง และได้โปรดให้มนัเป็นขมุทรัพย์หรือผลบุญแก่ฉัน และได้โปรดตอบ
รับมนัจากฉนั ดงัท่ีพระองค์ทรงตอบรับมนัจากบา่วของพระองค์ นัน้คือนบีดาวดู)  103 
 

022 ค ากล่าวตะชะฮฮฺุด104 
، اتلذِحيذات  » ، ِِلِ لََوات  ، َوالصذ ييبات  اَلم   َوالطذ َها َعلَيَْك  السذ يُّ

َ
، اللِ  َورََْحَة   انلذِبُّ  أ اَلم   َوَبَرََكت ه  اِْلِيَ  اللِ  ِعبَادِ  وَََعَ  َعلَيْنَا السذ ْشَهد  . الصذ

َ
 أ

نْ 
َ
ْشَهد   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ  أ

َ
نذ  َوأ

َ
دا   أ ََمذ ه   حم   «.َورَسول    َعبْد 

อตัตะหิยาตลุิลลาฮฺ วศัเศาะละวาต ุวฏัฏ็อยยิบาต อสัสลามอุะลยักะ อยัยฮุนันะบีย ุวะเราะมาตลุลอฮิ วะบะ
เราะกาตุฮฺ อัสสลามุอะลัยนา วะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีน อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ
อนันะมหุมัมะดนั อบัดฮุวูะเราะสลูฮฺุ 
(ความเคารพ  ความภักดีและคุณธรรมทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ  ขอความสันติสุข ความเมตตา
จากอลัลอฮฺและความจ าเจริญแห่งพระองค์จงมีแดท่่าน โอ้ท่านนบี ขอความสนัติสขุจงมีแดพ่วกเรา และแก่
บรรดาบ่าวท่ีมีคุณธรรมแห่งอัลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ  และฉันขอ
ปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์) 105 
 

023 บทเศาะละวาต106 ต่อท่านนบีหลังจากกล่าวตะชะฮฮฺุด 
مذ » ، ََعَ  َصلي  اللذه  در َمذ ، آلِ  َوََعَ  حم  در َمذ يدٌ  ِإنذَك  إِبَْراِهيَم، آلِ  َوََعَ  إِبَْراِهيَم، ََعَ  َصلذيَت  َكَما حم  يٌد، ََحِ مذ  ََمِ در  ََعَ  بَاِركْ  اللذه  َمذ  آلِ  َوََعَ  حم 

، در َمذ يدٌ  إِنذَك  إِبَْراِهيَم، آلِ  وَََعَ  إِبَْراِهيمَ  ََعَ  بَاَرْكَت  َكَما حم  يدٌ  ََحِ  «.ََمِ
อลัลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุหมัมดั วะอะลาอาลิมหุมัมดั กะมาศ็อลลยัตะอะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอ
ฮีม อินนะกะหะมีดมุมะญีด อลัลอฮมุมะบาริกอะลามหุมัมดั วะอะลาอาลิมหุมัมดั กะมาบาร็อกตะอะลาอิบ
รอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม อินนะกะหะมีดมุมะญีด  
(โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงประทานการสดดีุแดม่หุมัมดัและครอบครัวของมุหมัมดั เช่นท่ีพระองค์ประทานการสดดีุ
แด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสูงส่ง 
โอ้อลัลอฮฺขอทรงประทานความจ าเริญแด่มหุมัมดัและครอบครัวของมุหมัมดั เช่นท่ีพระองค์ประทานความ

                                                           
103 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 579 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
579 
104 คือการกลา่ว “อตัตะหิยาต.ุ..” ในละหมาด 
105 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 831 และมสุลิม หมายเลข 402 
106 คือการกลา่วสดดุีแดท่า่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หลงัจากที่อา่นตะชะฮฺฮดุในละหมาด 
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จ าเริญแด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอัน
สงูสง่) 107 
 

مذ » در  ََعَ  َصلي  اللذه  َمذ ْزَواِجهِ  وَََعَ  حم 
َ
يذِتِه، أ در  ََعَ  َوَباِركْ . إِبَْراِهيمَ  آلِ  ََعَ  َصلذيَْت  َكَما وَذ ري َمذ ْزَواِجهِ  وَََعَ  حم 

َ
ِتِه، أ يذ  آلِ  ََعَ  بَاَرْكَت  َكَما وَذ ري

يدٌ  إِنذَك . إِبَْراِهيمَ  يدٌ  ََحِ  «.ََمِ
อลัลอฮุมมะศ็อลลิอะลามหุมัมดั วะอะลาอซัวาญิฮี วะซุรริยฺยะติฮี กะมาศ็อลลยัตะอะลาอาลิอิบรอฮีม วะ
บาริกอะลามหุมัมดั วะอะลาอซัวาญิฮี วะซุรริยฺยะตฮีิ กะมาบาร็อกตะอะลาอาลิอิบรอฮีม อินนะกะหะมีดดมุ
มะญีด  
(โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประทานการสดุดีแด่มุหัมมัดและแด่ภรรยารวมถึงครอบครัวของท่าน  เช่นท่ีพระองค์
ประทานการสดุดีแด่ครอบครัวของอิบรอฮีม และขอทรงประทานความจ าเริญแด่มุหัมมัดและแด่ภรรยา
รวมถึงครอบครัวของท่าน เชน่ท่ีพระองค์ประทานความจ าเริญแดค่รอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้
ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสงูสง่) 108 
 
024 บทดุอาอ์หลังกล่าวตะชะฮฮฺุดในละหมาด  

مذ » وذ   إِيني  اللذه  ع 
َ
، َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ الِ  الَْمِسيِح  فِتْنَةِ  ََشي  َوِمنْ  َوالَْمَماِت، الَْمْحيَا فِتْنَةِ  َوِمنْ  َجَهنذَم، َعَذاِب  َوِمنْ  الَْقرْبِ جذ  «.ادلذ

อลัลอฮมุมะอินนี อะอูซุบิกะ มินอะซาบิลก็อบรฺ วะมินอะซาบิญะฮนันมั วะมินฟิตนะติลมะหฺยา วลัมะมาต 
วะมินชรัริ ฟิตนะตลิมะสีหิดดจัญาล  
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากการลงโทษในหลมุศพ และการลงโทษในนรกญะฮนันมั และจากความ
โกลาหลหรือบททดสอบขณะท่ีมีชีวิตและหลงัความตาย และจากความชัว่ร้ายท่ีเป็นบททดสอบ (ฟิตนะฮฺ) 
ของดจัญาล) 109 
 

مذ » وذ   إِيني  اللذه  ع 
َ
وذ   الَْقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  أ ع 

َ
الِ  الَْمِسيِْح  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ جذ وذ   ادلذ ع 

َ
مذ  َوالَمَماِت  الَْمْحيَا فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأ وذ   إِيني  اللذه  ع 

َ
 ِمنَ  بَِك  أ

ثَمِ 
ْ
 «.َوالَْمْغَرمِ  املأ

อลัลอฮุมมะอินนี อะอูซุบิกะ มินอะซาบิลก็อบริ วะอะอูซุบิกะ  มินฟิตนะติลมะสีหิดดจัญาล วะอะอูซุบิกะ 
มินฟิตนะตลิมะหฺยาวลัมะมาติ อลัลอฮมุมะอินนี อะอซูุบกิะ มินลัมะอ์ษะมิ วลัมฆฺัเราะมิ  
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในหลมุศพ และฉนัขอความคุ้มครองจาก
พระองค์ให้พ้นจากบททดสอบ (ฟิตนะฮฺ) ของดจัญาล และฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความโกลาหล
และบททดสอบขณะท่ีมีชีวิตและหลงัความตาย โอ้อลัลอฮฺฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากความผิดต่างๆ 
และการมีหนีส้ินด้วยเถิด) 110  

                                                           
107 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3370 และมสุลิม หมายเลข 406 
108 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3369 และมสุลิม หมายเลข 407 
109 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1377 และมสุลิม หมายเลข 588 
110 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 832 และมสุลิม หมายเลข 587 
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ـمذ » لْـما   َنْفِِس  َظلَـْمت   إيني  اللذه  ن وَب  يَـْغِفر   َواَل  َكِثيا   ظ  نَْت  إالذ  اَّلُّ

َ
نَْت  إنذَك  َوارَْحـْمِّن  ِعنِْدكَ  ِمنْ  َمْغِفَرة   ِل  فَاْغِفرْ  أ

َ
ور   أ  «. الرذِحيم   الَْغف 

อลัลอฮมุมะอินนี เซาะลมัตนุฟัสี ซุลมนักะษีรอ วะลายฆฺัฟิรุซซุนูบะ อิลลาอนัตะ ฟัฆฺฟิรลีมฆฺัฟิเราะตนั มิน
อินดกิะ วรัหมันี อินนะกะ อนัตลัเฆาะฟรุูรเราะฮีม  
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้อธรรมต่อตัวเองซึ่งเป็นการอธรรมอย่างมากมาย และไม่มีผู้ ใดท่ีจะอภัยโทษ
ทัง้หลายได้นอกจากพระองค์เท่านัน้ ดงันัน้ ได้โปรดอภัยให้ฉันด้วยการอภัยจากพระองค์ด้วยเถิด ได้โปรด
เมตตาฉนั แท้จริงแล้วพระองค์นัน้เป็นผู้ ท่ีทรงอภยัและทรงเมตตายิ่ง)111  
 

ـمذ » ْمت   َما ِل  اْغِفرْ  اللذه  ْرت   َوَما قَدذ خذ
َ
رْت   َوَما أ ْْسَ

َ
ْعلَنْت   َوَما أ

َ
فْت   َوَما أ ْْسَ

َ
نَْت  َوَما أ

َ
ْعلَـم   أ

َ
نَْت  ِمّني  بِـهِ  أ

َ
م   أ َقدي نَْت  الم 

َ
ر   َوأ ؤَخي  إلَـهَ  اَل  الم 

نَْت  إالذ 
َ
 «.أ

อลัลอฮุมมฆัฟิรลี มาก็อดดมัตุ วะมาอคัค็อรฺตุ วะมาอสัร็อรฺตุ วะมาอะอฺลนัตุ วะมาอสัร็อฟตุ วะมาอนัตะ 
อะอฺละมบุฮีิมินนี อนัตลัมก็ุอดดมิ ุวะอนัตลัมอุคัครุิ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดอภัยในสิ่งท่ีฉันท าก่อนหน้านีแ้ละท าหลงัจากนี ้สิ่งท่ีฉันปิดบงัและสิ่งท่ีฉันเปิดเผย สิ่งท่ี
ฉันท าเกินเลยและสิ่งท่ีพระองค์รู้ดีกว่าตวัฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลงั ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์เทา่นัน้) 112  
 

مذ » ِعّني  اللذه 
َ
ْكِركَ  ِذْكِركَ  ََعَ  أ ْسِن  وَش   «.ِعبَاَدتَِك  وَح 

อลัลอฮมุมะอะอินนี อะลาซิกริกะ วะชกุริกะ วะหสุนิอิบาดะตกิะ  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดช่วยเหลือฉนั ให้ได้ร าลกึถึงพระองค์ และได้แสดงถึงการขอบคณุตอ่พระองค์ และท าอิบา
ดะฮฺแดพ่ระองค์อยา่งงดงาม)  113 
 

مذ » وذ   ِإيني  اللذه  ع 
َ
عوذ   ابْل ْخِل، ِمنَ  بَِك  أ

َ
، ِمنَ  بَِك  َوأ وذ   اَْل ْْبِ ع 

َ
نْ  ِمنْ  ِبَك  َوأ

َ
َردذ  أ

 
ْرَذلِ  ِإَل  أ

َ
ِر، أ م  وذ   الْع  ع 

َ
ْنيَا ِفتْنَةِ  ِمنْ  ِبَك  َوأ  َوَعَذاِب  ادلُّ

 «.الَْقرْبِ 
อลัลอฮมุมะอินนี อะอซูุบิกะมินลับคุลิ วะอะอซูุบิกะมินลัญบุนิ วะอะอซูุบิกะ มินอนัอร็ุอดดะ อิลาอรัซะลิลอุ
มริุ วะอะอซูุบกิะ มินฟิตนะตดิดนุยา วะอะซาบลิก็อบรฺ  
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความตระหน่ี และฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์
จากความขีข้ลาด และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความแก่เฒ่า และฉันขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์จากการทดสอบในชีวิตและการทรมานในหลมุฝังศพ) 114  
 

                                                           
111 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 834 และมสุลิม หมายเลข 2705 
112 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 771 
113 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 1522, อนั-นะสาอี หมายเลข 2302 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1522 
114 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2822, 6390 
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مذ » ل َك  إيِني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
وذ   اَْلَنذةَ  أ ع 

َ
 «.انلذارِ  ِمنَ  بَِك  َوأ

อลัลอฮมุมะอินนี อสัอะลกุลัญนันะฮฺ วะอะอซูุบกิะมินรันาร 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉนัขอตอ่พระองค์ทรงประทานซึง่สวนสวรรค์ และฉันขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้น
จากนรก) 115  
 

ـمذ » ْحيِِّن  اْلَلِْق  ََعَ  َوق ْدَرتَِك  الَغيَْب  بِـِعلْـِمَك  اللذه 
َ
ـمذ  ِلْ  َخْيا   الَوفَاةَ  َعِلـْمَت  إَِذا َوتََوفذِّنْ  ِلْ  َخْيا   اْلَيَاةَ  َعِلـْمَت  َما أ ْ  اللذه  ل َك  إيِني

َ
ْسأ

َ
 أ

َهاَدةِ  الَغيِْب  ِفْ  َخْشيَتَـَك  ل َك  َوالشذ
َ
ْسأ

َ
ل َك  َوالَغَضِب  الريَضا ِف  اْلَقي  َُكِـَمةَ  َوأ

َ
ْسأ

َ
ل َك  َوالِغَن  الَفْقرِ  ِف  الَقْصدَ  َوأ

َ
ْسأ

َ
ل َك  َينَْفد   ال نَِعيما   َوأ

َ
ْسأ

َ
 َوأ

ةَ  ل َك  َتنَْقِطع   اَل  َعْير  ق رذ
َ
ْسأ

َ
ل َك  الَقَضاءِ  بَـْعدَ  الريَضا َوأ

َ
ْسأ

َ
ل َك  املوِْت  بَـْعدَ  الَعيِْش  بَْردَ  َوأ

َ
ْسأ

َ
ةَ  َوأ وَق  وَْجِهَك  إَل  انلذَظرِ  ََّلذ  َغْيِ  ِف  لَِقائَِك  إَل  َوالشذ

اءَ  ةر  ََضذ ِْضذ ِضلذةر  فِتْنَةر  َوال م  ـمذ  م  َداة   ْجَعلْنَاَوا اإليَمانِ  بِِزيْنَةِ  َزيينذا اللذه  ْهتَِدينَ  ه   «. م 
อลัลอฮุมมะ บิอิลมิกัลฆ็อยบะ วะกุดเราะติกะ อะลัลค็อลกิ อะหฺยินี มาอะลิมตลัหะยาตะ ค็อยร็อลลี วะ
ตะวฟัฟะนี อิซาอะลิมตลัวะฟาตะ ค็อยร็อลลี อลัลอฮมุมะอินนี อสัอะลกุะ คอ็ชยะตะกะ ฟิลฆ็อยบิ วชัชะฮา
ดะฮฺ วะอสัอะลกุะ กะลิมะตลัหกฺักิ ฟิรริฎอวลัเฆาะเฎาะบิ วะอสัอะลุกัลก็อศดะ ฟิลฟักริวลัฆินา วะอสัอะลุ
กะ นะอีมนั ลายนัฟะดุ วะอสัอะลกุะ กรุเราะตะอยันิน ลาตนัเกาะฏิอุ วะอสัอะลกุัรริฎอ บะอฺดลัเกาะฎออ์ 
วะอสัอะลกุะบรัดลัอยัชิ บะอฺดลัเมาติ วะอสัอะลกุะ ลซัซะตนันะเซาะริ อิลาวจัญฺฮิกะ วชัเชาเกาะอิลาลิกออิ
กะ ฟีฆ็อยริฎ็อรรออะมฎิุรเราะฮฺ วะลาฟิตนะติมมฎิุลละฮฺ อลัลอฮมุมะซยัยินนา บิซีนะตลิอีมาน วจัญฺอลันาฮุ
ดาตมัมฮฺุตะดีน 
(โอ้อัลลอฮฺ ด้วยความรอบรู้ของพระองค์ต่อสิ่งเร้นลับ และพลังอ านาจของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่ง ขอ
พระองค์ทรงท าให้ฉนัมีชีวิตอยูต่ราบท่ีพระองค์ทราบว่าการมีชีวิตนัน้ดีตอ่ตวัฉัน และขอพระองค์ทรงเอาชีวิต
ฉนัเม่ือพระองค์ทราบว่าการตายนัน้ดีตอ่ตวัฉัน โอ้อลัลอฮฺฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งความเกรงกลวัตอ่พระองค์ทัง้
ในท่ีลบัและท่ีเปิดเผย และฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งถ้อยค าแห่งสัจจะทัง้ในยามพอใจและยามโกรธ และฉันขอ
ตอ่พระองค์ซึ่งความพอดีทัง้ในยามขดัสนและมัง่มี และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งนิอฺมตัท่ีไม่หมดสิน้ และฉันขอ
ต่อพระองค์ซึ่งความร่ืนรมย์แก่สายตาท่ีไม่ขาดสาย และฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความพอใจต่อก าหนดของ
พระองค์ และฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งชีวิตท่ีร่มเย็นหลงัจากความตาย และฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งความสขุในการ
มองไปยังพระพักตร์ของพระองค์ และความถวิลหาท่ีจะได้พบกับพระองค์ โดยไม่มีทุกข์ภัยใดๆ ท่ีเกินแก่
ความอดทน และไมมี่บททดสอบใดๆ ท่ีท าให้หลงทาง โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงประดบัประดาเราด้วยเคร่ืองประดบั
แหง่อีมาน และขอทรงท าให้เราเป็นผู้ ชีท้างท่ีได้รับทางน าด้วยเถิด) 116  
 

مذ » ل َك  ِإيني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
لل   يَا أ

َ
نذَك  أ

َ
َحد   الَْواِحد   بِأ

َ
َمد   اأْل ي الصذ ِ ، َولَمْ  يَِلْ  لَمْ  اَّلذ وا   َل   يَكنْ  َولَمْ  يودَلْ ف  َحٌد، ك 

َ
نْ  أ

َ
ن وِّب  ِل  َتْغِفرَ  أ نَْت  ِإنذَك  ذ 

َ
 أ

ور   يم   الَْغف   «.الرذحي

                                                           
115 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 792, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 910 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 792 
116 บันทึกโดยอัน-นะสาอี หมายเลข 1305 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัน-นะสาอี” 
หมายเลข 1305 
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อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ ยาอลัลอฮฺ บอินันะกลัวาหิด อลัอะหดั อศัเศาะมดั อลัละซีลมัยะลิด วะลมัยลูดั 
วะลมัยะกลุละฮ ูกฟุวุนัอะหดั อนัตฆฺัฟิเราะลีซุนบูี อินนะกะ อนัตลัเฆาะฟรุูรเราะฮีม   
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ โอ้อลัลอฮฺ ด้วยการท่ีพระองค์นัน้คือผู้ เป็นเอกะหนึ่งเดียวท่ีทรงจดัการ
ดแูลทกุสรรพสิ่ง ผู้ ท่ีไม่ทรงมีบตุรและไมท่รงถกูให้ก าเนิด และไม่มีผู้ ใดเสมอเหมือนพระองค์ ขอพระองค์ทรง
อภยัให้แก่บาปทัง้หลายของฉนัด้วยเถิด แท้จริงพระองค์นัน้เป็นผู้ทรงอภยัและเมตตายิ่ง) 117 
  

مذ » ل َك  ِإيني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
نذ  أ

َ
نَْت  ِإالذ  ِإَلَ  اَل  اْْلَْمدَ  لََك  بِأ

َ
يَك  الَ  وَْحَدكَ  أ ، لََك، ََشِ َمَواِت  بَِديعَ  يَا الَْمنذان  ْرِض  السذ

َ
ْكَراِم، اَْلاََللِ  َذا يَا َواأْل  يَا َواإْلِ

ل َك  إِيني  َقيُّوم   يَا َِحُّ 
َ
ْسأ

َ
وذ   اَْلَنذةَ  أ ع 

َ
 «. رِ انلذا ِمنَ  بَِك  َوأ

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ บิอนันะละกลัหมัดฺ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ วะหฺดะกะลาชะรีกะลกฺั อลัมนันาน 
ยาบะดีอสัสะมาวาติวลัอรัฎฺ ยาซลัญะลาลิวลัอิกรอม ยาหยัยยุาก็อยยมู อินนีอสัอะลกุลัญันนะฮฺ วะอะอซูุบิ
กะมินนันารฺ  
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉนัขอตอ่พระองค์ ด้วยเหตท่ีุการสรรเสริญทัง้หลายนัน้เป็นของพระองค์ ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากพระองค์ ผู้ทรงให้อย่างมากมาย โอ้ผู้ทรงเสกสรรชัน้ฟ้าและแผ่นดิน โอ้ผู้ทรงย่ิงด้วยศกัดิแ์ละเกียรติ์

อนัสงูส่ง โอ้ผู้ทรงชีวิน โอ้ผู้ทรงยืนหยดัจดัการทกุสิ่ง แท้จริงฉนัขอตอ่พระองค์ซึง่สวนสวรรค์ และฉันขอความ
คุ้มครองตอ่พระองค์จากไฟนรก) 118 
 

مذ » ل َك  إِيني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
يني  أ

َ
ْشَهد   بِأ

َ
نذَك  أ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  اَل  الل   أ

َ
َحد   أ

َ
، األ َمد  ي الصذ ِ نْ  َولَمْ  ي ودَلْ  َولَمْ  يَِلْ  لَمْ  اَّلذ ا َل   يَك  و  ف  َحدٌ  ك 

َ
 «.أ

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ บอินันีอชัฮะด ุอนันะกะอนัตลัลอฮฺ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ อลัอะหดั อศัเศาะมดั 
อลัละซีลมัยะลิด วะลมัยลูดั วะลมัยะกลุละฮ ูกฟุวุนัอะหดั  
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ ด้วยการท่ีฉันปฏิญาณว่าพระองค์คืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากพระองค์ ผู้ เป็นเอกะหนึ่งเดียวท่ีทรงจัดการดูและทุกสรรพสิ่ง  ผู้ ท่ีไม่ทรงมีบุตรและไม่ทรงถูกให้
ก าเนิด และไมมี่ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์) 119  
 
025 บทซกิริหลังจากให้สลามเสร็จจากการละหมาด 

ْستَْغِفر  »
َ
ْستَْغِفر   الل أ

َ
ْستَْغِفر   الل أ

َ
 «.الل أ

อสัตฆฺัฟิรุลลอฮฺ อสัตฆฺัฟิรุลลอฮฺ อสัตฆฺัฟิรุลลอฮฺ 
(ฉนัขออภยัตอ่อลัลอฮฺ ฉนัขออภยัตอ่อลัลอฮฺ ฉนัขออภยัตอ่อลัลอฮฺ) ให้อา่นสามครัง้ แล้วกลา่ววา่    
    

                                                           
117 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี หมายเลข 1301, อะหฺมดั หมายเลข 18974 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อนั-นะสาอี” หมายเลข 1301 
118 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1495, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3544, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3858 และชัยคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3544 
119 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3475 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
3475 
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ـمذ » نَْت  اللذه 
َ
الم   أ الم   َوِمنَْك  السذ  «.َواإلْكَرام اَلاَللِ  يَاَذا تَـبَاَرْكَت  السذ

อลัลอฮมุมะ อนัตสัสะลาม วะมินกสัสลาม ตะบาร็อกตะ ยาซลัญะลาลิ วลัอิกรอม 
(โอ้อลัลอฮฺ พระองค์คือผู้ เป่ียมด้วยสนัติ จากพระองค์นัน้คือท่ีมาของสนัติ จ าเริญยิ่งเถิด โอ้ผู้ เป่ียมด้วยความ
ยิ่งใหญ่และบญุคณุอนัล้นเหลือ) 120 
 

يَك  ال وَْحَده   الل إالذ  إلَـهَ  ال» لْك   لَـه   لَـه   ََشِ وَ  اْلَـْمد   َولَـه   الم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك  ـمذ   -ثالثا  - قَِديرٌ  ََشْ ْعَطيَْت  ِلـَما َمانِعَ  ال اللذه 
َ
ْعِطيَ  َوال أ  م 

 «.اَلَدُّ  ِمنَْك  اَلَدي  َذا َينَْفع   َوال َمنَْعَت  ِلـَما
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะละฮลุหมัดุ วะฮวุะอะลา กุลลิชยัอินเกาะดีร (ให้
อา่นสามครัง้) อลัลอฮมุมะ ลามานิอะ ลิมาอะอฺฏ็อยตะ วะลามอฺุฏิยะ ลิมามะนะอฺตะ วะลายนัฟะอ ุซลัญดัดิ 
มินกลัญดัด ุ
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจการปกครอง
และการสรรเสริญเป็นเอกสิทธ์ิของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทกุสรรพสิ่ง –ให้อา่นสาม
ครัง้- โอ้อลัลอฮฺไม่มีสิ่งใดกัน้ขวางสิ่งท่ีพระองค์ประทานให้ และไม่มีสิ่งใดมอบในสิ่งท่ีพระองค์กัน้ขวางได้ 
และความมัง่มีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มัง่มีนัน้ ณ พระองค์ได้เลย) 121 
 

يَك  ال وََحَده   الل إالذ  إلَـهَ  ال» لْك   لَـه   لَـه   ََشِ وَ  اْلَـْمد   َولَـه   الم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك  ةَ  َوال َحْوَل  ال قَِديرٌ  ََشْ  َنْعب د   َوال الل إالذ  إلَـهَ  ال بِالل إالذ  ق وذ
ـْخِلِصيَ  الل إالذ  إلَـهَ  ال اْلََسن   اثلذنَاء   َولَـه   الَفْضل   َولَـه   انليْعَمة   لَـه   إيذاه   إالذ  ينَ  لَـه   م  ونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ادلي  «.الََكفِر 

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมุลกุวะละฮลุหมัดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชยัอินเกาะดีรฺ ลา
เหาละวะลากวูะตะ อิลลาบิลลาฮฺ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮุ วะลานะอฺบดุ ุอิลลาอิยฺยาฮฺ ละฮนุนิอฺมะต ุวะละฮลุ
ฟัฎล ุวะละฮษุษะนาอลุหะสนั ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ มคุลิศีนะละฮดุดีน วะเลากะริฮลักาฟิรูน 
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจการปกครอง
และการสรรเสริญเป็นเอกสิทธ์ิของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง ไม่มี
ความสามารถและพละก าลงัใดท่ีเกิดขึน้เว้นแตด้่วยการอนมุตัิของอลัลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอ
ฮฺ และเราไม่เคารพสกัการะสิ่งอ่ืนใดนอกจากพระองค์เท่านัน้ เป็นสิทธิแห่งพระองค์ซึ่งการประทานนิอฺมตั 
(ความโปรดปราน) ความประเสริฐ และการสรรเสริญท่ีงดงาม ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ โดยท่ีเรา
มอบความบริสทุธ์ิใจแหง่การยดึมัน่ในศาสนาแดพ่ระองค์ แม้วา่เหลา่ผู้ปฎิเสธจะชิงชงัก็ตาม)  122 
 

بَْحانَ »    «.الل س 
สบุหานลัลอฮฺ  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ) 33 ครัง้ 

                                                           
120 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 591 
121 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 844,6473 และมสุลิม หมายเลข 593   
122 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 594 
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  «.ِِل  َواْْلَْمد  »

อลัหมัดลุิลลาฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ) 33 ครัง้ 

 
ْكرَب  َوالل  »

َ
   «.أ

อลัลอฮฺอกับรั  
(อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ (33 ครัง้  ) รวมแล้ว  55 ครัง้) 
แล้วให้อา่นบทซิกิรฺนีเ้พ่ือให้จ านวนทัง้หมดครบ 100 วา่  
 

يَك  ال وََحَده   الل إالذ  إلَـهَ  ال» لْك   لَـه   لَـه   ََشِ وَ  اْلَـْمد   َولَـه   الم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะละฮลุหมัด ุวะฮวุะอะลา กลุลิชยัอินเกาะดีรฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจการปกครอง
และการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทกุสรรพสิ่ง) 123   
 

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ َحد   ٱّللذ
َ
ُ  ١ أ َمدُ  ٱّللذ ُۥ يَُكن َولَمۡ  ٣ يُوَلۡ  َولَمۡ  يَِِلۡ  لَمۡ  ٢ ٱلصذ َحُد   ُكُفًوا َّلذ

َ
 [  ٥  ،٢: االخالص] ﴾  ٤ أ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหมัมดั พระองค์คืออลัลอฮฺผู้ทรงเอกะ อลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นท่ีพึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ 
และไมท่รงถกูประสตู ิและไมมี่ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” 124  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ََّٰثَِّٰت  َش ِ  َوِمن ٣ َوَقَب  إَِذا ََغِسق   َش ِ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َش ِ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرب   إَِذا َحاِسد   َش ِ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِف  ٱنلذفذ

 [  ٦  ،٢: الفلق] ﴾  ٥ َحَسدَ 

ความวา่ “จงกลา่วเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายท่ี
พระองค์ได้ทรงบนัดาลขึน้ และจากความชัว่ร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเม่ือมันแผ่คลุม  และจาก
ความชัว่ร้ายของบรรดาผู้ เสกเป่าในปมเง่ือน และจากความชัว่ร้ายของผู้ อิจฉาเม่ือเขาอิจฉา” 125  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ي ٤ ٱۡۡلَنذاِس  ٱلۡوَۡسَواِس  َش ِ  ِمن ٣ ٱنلذاِس  إَِلَّٰهِ  ٢ ٱنلذاِس  َملِِك  ١ ٱنلذاِس  بَِرب  ِ  ِمنَ  ٥ ٱنلذاِس  ُصُدورِ  ِف  يُوَۡسوُِس  ٱَّلذ

نذةِ  [  ٠  ،٢: انلاس] ﴾     ٦ َوٱنلذاِس  ٱۡۡلِ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระผู้อภิบาลแห่งมนษุยชาติ พระราชาแห่ง
มนษุยชาติ พระผู้ เป็นเจ้าแห่งมนษุยชาติ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายของผู้กระซิบกระซาบท่ีหลอกล่อ ท่ีกระซิบ
กระซาบในหวัอกของมนษุย์จากหมูญิ่นและมนษุย์” 126 127  

                                                           
123 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 597 
124 สเูราะฮฺอลั-อิคลาศ : 1-4 
125 สเูราะฮฺอลั-ฟะลกั : 1-5 
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﴿  ُ ُخُذُهۥ َل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَّٰهَ  َلي  ٱّللذ

ۡ
ۥ نَۡوم    َوَل  ِسَنة   تَأ ُ َِّٰت  ِف  َما َّلذ َمََّٰو ۡرِض   ِف  َوَما ٱلسذ

َ
ي َذا َمن ٱۡۡل ِ ۥي  يَۡشَفعُ  ٱَّلذ  بِإِۡذنِهۦِ   إِلذ  ِعنَدُه

يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  َما َيۡعلَمُ 
َ
ء   ُُيِيُطونَ  َوَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أ ِنۡ  بََِشۡ ۦي  م  يَء   بَِما إِلذ  ِعۡلِمهِ َِّٰت  ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشا َمََّٰو ۡرَض   ٱلسذ

َ
 ِحۡفُظُهَما   وُدُهۥَي  َوَل  َوٱۡۡل

 [  ١٥٥: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلُّ  َوُهوَ 

ความว่า “อลัลอฮฺนัน้คือไม่มีผู้ ท่ีถูกเคารพสกัการะใดๆ ท่ีเท่ียงแท้ นอกจากพระองค์เท่านัน้ ผู้ทรงชีวิต128 ผู้
ทรงบริหารกิจการทัง้หลาย129 โดยท่ีการง่วงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม่เอาพระองค์130 สิ่งท่ีอยู่ใน
บรรดาชัน้ฟ้าและสิ่งท่ีอยู่ในแผ่นดินนัน้เป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ ท่ีจะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ อ่ืน ณ ท่ี
พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนมุตัิของพระองค์เท่านัน้131 พระองค์ทรงรู้สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหน้าของพวกเขาและสิ่งท่ี
อยู่เบือ้งหลังของพวกเขา132 และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด133 จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งท่ี
พระองค์ทรงประสงค์เท่านัน้134 เก้าอีพ้ระองค์นัน้กว้างขวางทัว่ชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดิน135 และการรักษา
มนัทัง้สองก็ไมเ่ป็นภาระแก่พระองค์ และพระองค์นัน้คือผู้ทรงสงูสง่ ผู้ทรงยิ่งใหญ่” 136 137 

 
يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ  لْك   َل   َل ، ََشِ ِْي  اْْلَْمد   َوَل   الْم  وَ  َوي ِميت   ُي  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   قَِديرٌ  ََشْ

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะละฮลุหมัดุ ยหฺุยีวะยมีุต ุวะฮวุะอะลา กลุลิชยัอิน
เกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจและการ
สรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงให้เกิด พระองค์ทรงให้ตาย และพระองค์ทรงเดชานุ
ภาพเหนือทกุสิ่ง) ให้อา่นสิบครัง้ ทกุๆ หลงัละหมาดมฆัริบและศบุหฺุ138 

                                                                                                                                                                                     
126 สเูราะฮฺอนั-นาส : 1-6 
127 บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 1523, อัต-ติรมิซี หมายเลข 2903, อัน-นะสาอี หมายเลข 1335 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 2903 
128 ทรงมีชิวิตอยูต่ลอดกาลโดยไมมี่กาลอวสาน 
129 ทัง้ในฟากฟ้าและแผ่นดิน 
130 พระองค์ไม่ทรงง่วงนอนและนอนหลบันั่นเอง แต่ที่พระองค์ทรงใช้ส านวนว่า “การง่วงนอนและการนอนหลบัจะไม่เอาพระองค์” นัน้เป็นการ
เปรียบเทียบวา่การงว่งนอนก็ดีและการนอนหลบัก็ดี ประหนึ่งสิ่งที่มีชิวิตและมีอิทธิพลสามารถท าให้ผู้คนงว่งนอนและนอนหลบัได้ กระนัน้ก็ดีมนั
จะไมแ่ตะต้องพระองค์  
131 นอกจากผู้ที่ได้รับอนมุตัิจากพระองค์เทา่นัน้  
132 ทรงรู้สิ่งตา่งๆ ที่เกิดขึน้มาแล้ว และที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
133 หมายถึงไมส่ามารถลว่งรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความรอบรู้ของพระองค์ได้  
134 จะรู้ได้ก็เฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้รู้เทา่นัน้ 
135 หมายถึงว่าอลัลอฮฺนัน้ทรงรอบรู้ในทกุหนทกุแหง่ทัง้ในฟากฟ้าและพิภพ เพราะเม่ือเก้าอีข้องพระองค์กว้างใหญ่ทัว่ชัน้ฟ้าและแผ่นดินแล้ว สิ่ง
ใดที่เกิดขึน้ในชัน้ฟ้าและแผ่นดินจะเป็นที่ใดก็ตาม ก็ยอ่มอยูใ่นความรู้ของพระองค์ทัง้สิน้  
136 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 255 
137 บนัทึกโดยอนั-นะสาอี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 100, อิบน ุอสั-สนุนี หมายเลข 121 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะ
ดีษเศาะฮีหฺใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 6464  
138 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3474,3534 อะหฺมดั หมายเลข 23568 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนัลิฆ็อยริฮิ ใน “เศาะฮีหฺ 
อตั-ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ” หมายเลข 477    
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مذ  ل َك  يني إِ  اللذه 
َ
ْسأ

َ
تََقبذال   َوَعَمال   َطييبا ، َوِرْزقا   نافِعا ، ِعلْما   أ  م 

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ อิลมนันาฟิอนั วะริซก็อนฏ็อยยิบนั วะอะมะลมัมตุะก็อบบะลา 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งความรู้ท่ียงัประโยชน์ ริซกี (ปัจจยัยงัชีพ) ท่ีดี และการงานท่ีถกูตอบ
รับ) ให้อา่นหลงัจากให้สลามละหมาดศบุหฺุ139  
 

026 บทดุอาอ์ละหมาดอิสตคิอเราะฮฺ140 
ท่านญาบิรฺ บินอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ได้สอนพวกเราเก่ียวกบัการอิสติคอเราะฮฺในทกุๆ เร่ืองเหมือนสอนสเูราะฮฺหนึ่งในอลักรุอาน ท่านน
บี ได้กล่าวว่า เม่ือคนใดในหมู่พวกท่านปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว เขาจงละหมาดสองร็อกอะฮฺซึ่งไม่ใช่
ละหมาดวาญิบแล้วให้กลา่ววา่ 

ـمذ » ْستَـِخي كَ  إيني  اللذه 
َ
ْستَْقِدر كَ  بِـِعلْـِمَك  أ

َ
ْدَرتَِك  َوأ ل   بِق 

َ
ْسأ

َ
قِْدر   َوال َتْقِدر   فَإنذَك  الَعِظيمِ  فَْضِلَك  ِمنْ  َك َوأ

َ
ْعلَـم   َوال َوَتْعلَـم   أ

َ
نَْت  أ

َ
م   َوأ  َعالذ

ي وِب  ـمذ  الغ  نَْت  إنْ  اللذه  نذ  َتْعلَـم   ك 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعاَِش  ِديِّن  ِف  ِل  َخْيٌ  -َحاَجتَه َوي َسمي - األ

َ
وْ - أ

َ
رْه   -وآِجِلـهِ  اَعِجِلهِ : قَاَل  أ  فَاقْد 

ه   ِل  ْ نَْت  َوإنْ  ِفيْهِ  ِلْ  بَارِكْ  ث مذ  َويَْسي نذ  َتْعلَـم   ك 
َ
ْمرَ  َهَذا أ

َ
ْمِري واََعقِبَةِ  َوَمَعاَِش  ِديِّن  ِف  ِل  ََش   األ

َ
وْ - أ

َ
فْه   -وآِجِلـهِ  اَعِجِلهِ  قَاَل  أ  َعّني  فَاْْصِ

فِّْن  ، َواْْصِ رْ  َعنْـه  رِْضِّن  ث مذ  اَكنَ  َحيْث   اْلَْيَ  ِلَ  َواقْد 
َ
 .«بِـهِ  أ

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัตะคีรุกะ บิอิลมิกะ วะอสัตกัดรุิกะ บกิดุเราะติกะ วะอสัอะลกุะ มินฟัฎลิกลัอะซีม ฟะอิน
นะกะตกัดรุิ วะลาอกัดรุิ วะตะอฺละม ุวะลาอะอฺละม ุวะอนัตะอลัลามลุฆยุบู อลัลอฮมุมะ อินกนุตะ ตะอฺละม ุ
อนันะฮาซลัอมัร่อ (ระบคุวามต้องการท่ีจะขอตรงนี)้ คอยรุลลีฟีดีนี วะมะอาชี วะอากิบะตอิมัรี (หรือกล่าววา่ 
อาญิลิฮี วะอาญิลิฮี) ฟักดรุฮลีุ วะยสัสิรฮลีุ ษุมมะบาริกลีฟีฮิ วะอินกนุตะ ตะอฺละม ุอนันะฮาซลัอมัร่อ ชรัรุล
ลีฟีดีนี วะมะอาชี วะอากิบะติอัมรี (หรือกล่าวว่า อาญิลิฮี วะอาญิลิฮี) ฟัศริฟฮุอันนี วัศริฟนีอันฮุ วักดุร
ลิยลัคอ็ยร่อ หยัษุกานะ ษุมมะอรัฎินีบฮีิ 
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันขอให้พระองค์ชว่ยเลือกสิ่งท่ีดีด้วยความรอบรู้ของพระองค์ และขอให้พระองค์บนัดาลให้ฉันมี
ความสามารถท่ีจะลงมือท า ด้วยพระเดชานภุาพของพระองค์ และฉนัวิงวอนตอ่พระองค์จากพระมหากรุณา
อนัใหญ่หลวงของพระองค์ (ให้เปิดใจเพ่ือคณุธรรมความดีด้วยเถิด) แน่แท้พระองค์ทรงเดชานภุาพ  สว่นฉัน
ไม่มีความสามารถใดๆ เลย พระองค์ทรงรอบรู้ยิ่ง ส่วนฉันไม่มีความรู้อะไรเลย  พระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่ง
เร้นลบัทัง้หลาย  โอ้อลัลอฮฺ หากพระองค์ทรงทราบวา่การงานนี ้(ระบช่ืุอของความต้องการเป็นภาษาใดก็ได้)  
เป็นสิ่งท่ีดีส าหรับฉนั ในศาสนาของฉนั และในการครองชีพของฉนั และในบัน้ปลายแหง่การงานของฉนัแล้ว 
(ทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล)  ดงันัน้ ขอพระองค์ก าหนดการงานนัน้ให้ฉนัและให้มนัสะดวก ง่ายดายแก่ฉัน
แล้วขอพระองค์ประทานความศิริมงคลในการงานนีใ้ห้แก่ฉันด้วย  แต่ถ้าพระองค์ทรงรู้ว่าการงานนีเ้ป็น
ผลร้ายแก่ฉนั ในศาสนาของฉนั และในการครองชีพของฉนั และในบัน้ปลายแหง่การงานของฉันแล้ว  (ทัง้ใน

                                                           
139 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 925, อนั-นะสาอี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 102 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดษี
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 925    
140 คือการขอให้อลัลอฮฺทรงเลือกและประทานสิ่งที่ดีให้แก่เรา 
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ระยะใกล้และระยะไกล) ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้สิ่งนีห้ลีกพ้นไปจากฉนัด้วย และขอให้ฉันรอดพ้นจากสิ่งนี ้
ด้วยเถิด และขอพระองค์ทรงบนัดาลความดีให้แก่ฉนั ไมว่่าสถานท่ีใด แล้วขอพระองค์ทรงประทานความพอ
พระทยัให้แก่ฉนัในการงานนัน้ๆ ด้วย) 141 

 
แนน่อนท่ีสดุ ผู้ ท่ีขอให้ผู้ทรงสร้างเลือกสิ่งท่ีดี (อิสตคิอเราะฮฺ) และได้ปรึกษาหารือกบัผู้คน และได้หา

ความชดัเจนในการงานของเขานัน้ จะไม่มีวนัโศกเศร้าเสียใจ  (ในสิ่งท่ีจะท า)  ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัส
วา่  

 
ۡمرِ   ِف  َوَشاوِرُۡهمۡ  ﴿

َ
ۡ  َعَزۡمَت  فَإَِذا ٱۡۡل ِ   ََعَ  َفَتَوّكذ  [  ٢٥٩: عمران ال] ﴾ ١٥٩ ٱّللذ

ความว่า  “ และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทัง้หลาย ครัน้เม่ือเจ้าได้ตดัสินใจแล้ว ก็จงมอบหมาย
แดอ่ลัลอฮฺเถิด”142  
 

027 การซกิรุลลอฮ ฺ(ร าลึกถงึอัลลอฮฺ) ทัง้ในยามเช้าและยามเยน็143  
اَلة   وَْحَده ، ِِلِ  اْْلَْمد   اَلم   َوالصذ   َبْعَده   نَِبذ  الَ  َمنْ  ََعَ  َوالسذ

 
وذ   ع 

َ
يَطانِ  ِمنَ  بِاللِ  أ  الرذِجيمِ  الشذ

อะอซูุบลิลาฮฺ มินชัชยัฏอนิรเราะญีม  
(ฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากชยัฏอนท่ีถกูสาปแชง่) 
 

﴿  ُ ُخُذُهۥ َل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَّٰهَ  َلي  ٱّللذ
ۡ
ۥ نَۡوم    َوَل  ِسَنة   تَأ ُ َِّٰت  ِف  َما َّلذ َمََّٰو ۡرِض   ِف  َوَما ٱلسذ

َ
ي َذا َمن ٱۡۡل ِ ۥي  يَۡشَفعُ  ٱَّلذ  بِإِۡذنِهۦِ   إِلذ  ِعنَدُه

يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  َما َيۡعلَمُ 
َ
ء   ُُيِيُطونَ  َوَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أ ِنۡ  بََِشۡ ۦي  م  يَء   بَِما إِلذ  ِعۡلِمهِ َِّٰت  ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشا َمََّٰو ۡرَض   ٱلسذ

َ
 ِحۡفُظُهَما   وُدُهۥَي  َوَل  َوٱۡۡل

 [  ١٥٥: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلُّ  َوُهوَ 

ความว่า “อลัลอฮฺนัน้คือไม่มีผู้ ท่ีถูกเคารพสกัการะใดๆ ท่ีเท่ียงแท้ นอกจากพระองค์เท่านัน้ ผู้ทรงชีวิต144 ผู้
ทรงบริหารกิจการทัง้หลาย145 โดยท่ีการง่วงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม่เอาพระองค์146 สิ่งท่ีอยู่ใน
บรรดาชัน้ฟ้าและสิ่งท่ีอยู่ในแผ่นดินนัน้เป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ ท่ีจะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ อ่ืน ณ ท่ี

                                                           
141 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6382,7390 
142 สเูราะฮฺอาลิ อิมรอน : 159 
143 ยามเช้าคือ ช่วงเวลาตัง้แต่หลงัเวลาละหมาดศบุุหฺถึงดวงอาทิตย์ขึน้(ชรูุก) ยามเย็นคือ ชว่งเวลาตัง้แต่หลงัเวลาละหมาดอศัรฺถึงดวงอาทิตย์
ตก (มฆัริบ) ซึง่เป็นชว่งเวลาที่ดีที่สดุในการซิกรุลลอฮฺ แตถ้่าจะซิกรุลลอฮฺนอกเวลาจากนีก็้ยอ่มท าได้  
144 ทรงมีชิวิตอยูต่ลอดกาลโดยไมมี่กาลอวสาน 
145 ทัง้ในฟากฟ้าและแผ่นดิน 
146 พระองค์ไม่ทรงง่วงนอนและนอนหลบันั่นเอง แต่ที่พระองค์ทรงใช้ส านวนว่า “การง่วงนอนและการนอนหลบัจะไม่เอาพระองค์” นัน้เป็นการ
เปรียบเทียบวา่การงว่งนอนก็ดีและการนอนหลบัก็ดี ประหนึ่งสิ่งที่มีชิวิตและมีอิทธิพลสามารถท าให้ผู้คนงว่งนอนและนอนหลบัได้ กระนัน้ก็ดีมนั
จะไมแ่ตะต้องพระองค์  
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พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนมุตัิของพระองค์เท่านัน้147 พระองค์ทรงรู้สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหน้าของพวกเขาและสิ่งท่ี
อยู่เบือ้งหลังของพวกเขา148 และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด149 จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งท่ี
พระองค์ทรงประสงค์เท่านัน้150 เก้าอีพ้ระองค์นัน้กว้างขวางทัว่ชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดิน151 และการรักษา
มนัทัง้สองก็ไมเ่ป็นภาระแก่พระองค์ และพระองค์นัน้คือผู้ทรงสงูสง่ ผู้ทรงยิ่งใหญ่” 152 153 
 

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ َحد   ٱّللذ
َ
ُ  ١ أ َمدُ  ٱّللذ ُۥ يَُكن َولَمۡ  ٣ يُوَلۡ  َولَمۡ  يَِِلۡ  لَمۡ  ٢ ٱلصذ َحُد   ُكُفًوا َّلذ

َ
 [  ٥  ،٢: االخالص] ﴾  ٤ أ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหมัมดั พระองค์คืออลัลอฮฺผู้ทรงเอกะ อลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นท่ีพึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ 
และไมท่รงถกูประสตู ิและไมมี่ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์”  154  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ََّٰثَِّٰت  َش ِ  َوِمن ٣ َوَقَب  إَِذا ََغِسق   َش ِ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َش ِ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرب   إَِذا َحاِسد   َش ِ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِف  ٱنلذفذ

 [  ٦  ،٢: الفلق] ﴾  ٥ َحَسدَ 

ความวา่ “จงกลา่วเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายท่ี
พระองค์ได้ทรงบนัดาลขึน้ และจากความชัว่ร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเม่ือมันแผ่คลุม  และจาก
ความชัว่ร้ายของบรรดาผู้ เสกเป่าในปมเง่ือน และจากความชัว่ร้ายของผู้ อิจฉาเม่ือเขาอิจฉา” 155  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ي ٤ ٱۡۡلَنذاِس  ٱلۡوَۡسَواِس  َش ِ  ِمن ٣ ٱنلذاِس  إَِلَّٰهِ  ٢ ٱنلذاِس  َملِِك  ١ ٱنلذاِس  بَِرب  ِ  ِمنَ  ٥ ٱنلذاِس  ُصُدورِ  ِف  يُوَۡسوُِس  ٱَّلذ

نذةِ  [  ٠  ،٢: انلاس] ﴾     ٦ َوٱنلذاِس  ٱۡۡلِ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระผู้อภิบาลแห่งมนษุยชาติ พระราชาแห่ง
มนษุยชาติ พระผู้ เป็นเจ้าแห่งมนษุยชาติ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายของผู้กระซิบกระซาบท่ีหลอกล่อ ท่ีกระซิบ
กระซาบในหวัอกของมนษุย์จากหมูญิ่นและมนษุย์” 156

 

 
ให้อา่นทัง้สามสเูราะฮฺนีส้ามครัง้157  

                                                           
147 นอกจากผู้ที่ได้รับอนมุตัิจากพระองค์เทา่นัน้  
148 ทรงรู้สิ่งตา่งๆ ที่เกิดขึน้มาแล้ว และที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
149 หมายถึงไมส่ามารถลว่งรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความรอบรู้ของพระองค์ได้  
150 จะรู้ได้ก็เฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้รู้เทา่นัน้ 
151 หมายถึงว่าอลัลอฮฺนัน้ทรงรอบรู้ในทกุหนทกุแหง่ทัง้ในฟากฟ้าและพิภพ เพราะเม่ือเก้าอีข้องพระองค์กว้างใหญ่ทัว่ชัน้ฟ้าและแผ่นดินแล้ว  สิ่ง
ใดที่เกิดขึน้ในชัน้ฟ้าและแผ่นดินจะเป็นที่ใดก็ตาม ก็ยอ่มอยูใ่นความรู้ของพระองค์ทัง้สิน้  
152 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 255 
153 บนัทึกโดยอนั-นะสาอี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 961 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อตั-
ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ” หมายเลข 662 
154 สเูราะฮฺอลั-อิคลาศ : 1-4 
155 สเูราะฮฺอลั-ฟะลกั : 1-5 
156 สเูราะฮฺอนั-นาส : 1-6 
157 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5082, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3575 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3575 
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ْصبَْحنَا»

َ
ْصبَحَ  أ

َ
لْك   َوأ يَك  ال وَْحَده   الل   إالذ  إلٰـهَ  ال لِل، َواْلَـْمد   لِل، الم  ، ََشِ ، َل   لَـه  لْك  ، َوَل   الم  وَ  اْلَْمد  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك  ل َك  رَبي  قَِديٌْر، ََشْ

َ
ْسأ

َ
 أ

وذ   َبْعَده ، َما وََخيَ  ، اَلَْومِ  َهَذا ِف  َما َخيَ  ع 
َ
وذ   رَبي  َبْعَده ، َما َوََشي  ، اَلَْومِ  َهَذا ِف  َما ََشي  ِمنْ  بَِك  َوأ ع 

َ
وءِ  الَْكَسِل  ِمنَ  بَِك  أ ، وَس   رَبي  الِْكرَبِ

وذ   ع 
َ
 «الَقرْبِ  ِف  وََعَذابر  انلذاِر، ِف  َعَذابر  ِمنْ  بَِك  أ

อศับะหฺนา วะอศับะหลัมลุกลุิลลาฮฺ วลัหมัดลุิลลาฮฺ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกุ
วะละฮุลหัมดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร ร็อบบิอัสอะลุกะ ค็อยเราะมาฟีฮาซัลเยามฺ วะค็อยเราะ
มาบะอฺดะฮฺ วะอะอูซุบิกะมินชรัริมา ฟีฮาซลัเยามฺ วะชรัริมาบะอฺดะฮฺ ร็อบบิอะอูซุบิกะมินลักะสัล วะสูอิล
กิบรั ร็อบบอิะอซูุบกิะ มินอะซาบนิฟินนาร วะอะซาบนิฟิลก็อบรฺ 
(พวกเรามีชีวิตอยู่ในเช้านีโ้ดยท่ีอ านาจการปกครองเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ และการสรรเสริญทัง้หลาย
เป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้ เดียว โดยปราศจากภาคีใดๆ ส าหรับ
พระองค์ อ านาจทัง้หลายและการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์นัน้ทรงเดชานภุาพ
เหนือทกุสิ่ง โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันวิงวอนขอตอ่พระองค์ โปรดประทานความดีของวนันี ้และความดีท่ีมี
อยูใ่นวนันี ้และฉนัขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายของวนันี ้และความชัว่ร้ายท่ีมีอยูใ่นวนันี ้โอ้
พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความเกียจคร้าน ความเลวร้ายของความแก่ชรา 
โอ้พระผู้ อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรก และการลงโทษใน
หลมุฝังศพ) 

และเม่ือถึงเวลาเย็นให้กลา่ววา่ 
ْمَسيْنَا»

َ
ْمَس وَ  أ

َ
لْك   أ يَك  ال وَْحَده   الل   إالذ  إلٰـهَ  ال لِل، َواْلَـْمد   لِل، الم  ، ََشِ ، َل   لَـه  لْك  ، َوَل   الم  وَ  اْلَْمد  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك  ل َك  رَبي  قَِديٌْر، ََشْ

َ
ْسأ

َ
 أ

وذ   َبْعَدَها، َما وََخيَ  اللذيلَِة، َهِذهِ  ِف  َما َخيَ  ع 
َ
وذ   رَبي  َبْعَدَها، َما َوََشي  ، اللذيلَةِ  َهِذهِ  ِف  َما ََشي  ِمنْ  بَِك  َوأ ع 

َ
وءِ  الَْكَسِل  ِمنَ  بَِك  أ ، وَس   رَبي  الِْكرَبِ

وذ   ع 
َ
 «الَقرْبِ  ِف  وََعَذابر  انلذاِر، ِف  َعَذابر  ِمنْ  بَِك  أ

อมัสยันา วะอมัสลัมลุกลุิลลาฮฺ วลัหมัดลุิลลาฮฺ ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะ
ละฮุลหัมดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร ร็อบบิอัสอะลุกะ ค็อยเราะมา ฟีฮาซิฮิลลัยละฮฺ วะค็อยเราะ
มาบะอฺดะฮา วะอะอูซุบิกะมินชรัริมา ฟีฮาซิฮิลลยัละฮฺ วะชรัริมาบะอฺดะฮา ร็อบบิอะอซูุบิกะมินลักะสลั วะ
สอิูลกิบรั ร็อบบอิะอซูุบกิะ มนิอะซาบนิฟินนาร วะอะซาบนิฟิลก็อบรฺ  
(พวกเรามีชีวิตอยู่ในค าคืนนีโ้ดยท่ีอ านาจการปกครองเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ และการสรรเสริญทัง้หลาย
เป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้ เดียว โดยปราศจากภาคีใดๆ ส าหรับ
พระองค์ อ านาจทัง้หลายและการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์นัน้ทรงเดชานภุาพ
เหนือทกุสิ่ง โอ้พระผู้อภิบาลของฉนั ฉันวิงวอนขอตอ่พระองค์ โปรดประทานความดีของค ่าคืนนี ้และความดี
ท่ีมีอยู่ในค ่าคืนนี ้และฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายของค ่าคืนนี ้และความชัว่ร้ายท่ีมีอยู่
ในค ่าคืนนี ้โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความเกียจคร้าน ความเลวร้ายของ
ความแก่ชรา โอ้พระผู้อภิบาลของฉนั ฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรก และการ
ลงโทษในหลมุฝังศพ)158 
                                                           
158 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2723 
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ـمذ » ْصبَـْحنَا، بَِك  اللذه 

َ
ْمَسيْنَا، َوبَِك  أ

َ
، َوبَِك  ََنْيَا، َوبَِك  أ وت  ور   َوإََلَك  َنم   .«النُّش 

อลัลอฮมุมะบกิะ อศับะหฺนา วะบกิะอมัสยันา วะบกิะนะหฺยา วะบกิะนะมตู ุวะอิลยักนันชุรู  
(โอ้อลัลอฮฺ พวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยพระองค์ และพวกเราใช้ชีวิตในยามเย็นด้วยพระองค์ พวกเรามี
ชีวิตอยูด้่วยพระองค์ และตายด้วยพระองค์ และเราจะฟืน้คืนชีพกลบัคืนสูพ่ระองค์) 

และเม่ือถึงเวลาเย็นให้กลา่ววา่ 
 

ـمذ » ْمَسيْنَا، بَِك  اللذه 
َ
ْصبَـْحنَا، َوبَِك  أ

َ
، َوبَِك  ََنْيَا، َوبَِك  أ وت   .«الَمِصي   َوإََلَك  َنم 

อลัลอฮมุมะบกิะ อมัสยันา วะบกิะอศับะหฺนา วะบกิะนะหฺยา วะบกิะนะมตู ุวะอิลยักลัมะศีร  
(โอ้อลัลอฮฺ พวกเราใช้ชีวิตในยามเย็นด้วยพระองค์ และพวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยพระองค์ พวกเรามี
ชีวิตอยูด้่วยพระองค์ และตายด้วยพระองค์ และยงัพระองค์คือบัน้ปลายท่ีเราจะกลบัคืนสู่)159  
 

نَْت  امهلل»
َ
نَْت  إالذ  إلَـهَ  ال َرّبي  أ

َ
نَا َخلَْقتَِّن، أ

َ
َك، َوأ نَا َعبْد 

َ
، َما َووَْعِدكَ  َعْهِدكَ  ََعَ  َوأ وذ   اْستََطْعت  ع 

َ
، َما ََشي  ِمنْ  بَِك  أ ب وء   َصنَْعت 

َ
 لََك  أ

، بِِنْعَمِتَك  ذ ب وء   يلَعَ
َ
ن وَب  يَـْغِفر   ال فَإِنذه   ِل  فَاْغِفرْ  بَِذنِْب  َوأ نَْت  إالذ  اَّلُّ

َ
  .«أ

อลัลอฮุมมะ อนัตะร็อบบี ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ เคาะลกฺัตะนี วะอะนะอบัดกุะ วะอะนะอะลาอะฮฺดิกะ วะ
วะอฺดิกะมสัตะฏออฺต ุอะอูซุบิกะมินชรัริมา เศาะนะอฺต ุอะบูอุละกะ บินิอฺมะติกะอะลยัยะ วะอะบูอุบิซมับี 
ฟัฆฺฟิรลี ฟะอินนะฮ ูลายฆฺัฟิรุซซุนบู อิลลาอนัตะ  
(โอ้อลัลอฮฺ พระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉัน ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างฉัน
และฉันคือบ่าวของพระองค์ ตวัฉันกับสญัญาแห่งผลตอบแทนท่ีดีและสญัญาแห่งการลงโทษของพระองค์
นัน้ (ฉันท าได้) เท่าท่ีฉันมีความสามารถเท่านัน้ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายท่ีฉันได้
กระท าไว้ ฉันขอกลบัไปหาพระองค์ด้วยการยอมรับในความโปรดปรานของพระองค์ท่ีมีตอ่ตวัฉนั และฉันขอ
กลบัไปหาพระองค์ด้วยการยอมรับในความผิดบาปของฉัน ดงันัน้ ขอได้โปรดประทานอภัยแก่ฉันด้วยเถิด 
เพราะแท้จริงไมมี่ผู้ใดสามารถประทานอภยัในบาปตา่งๆ ได้นอกจากพระองค์)160   
 

ْصبَْحت   إِيني  امهلل»
َ
كَ  أ ْشِهد 

 
ْشِهد   أ

 
يعَ  َك َوَمالئَِكتَ  َعرِْشَك  ََحَلَةَ  وأ نذَك  َخلِْقَك  ومََجِ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  اَل  الل أ

َ
يَك  الَ  وَْحَدكَ  أ نذ  لََك  ََشِ

َ
 َوأ

دا   َمذ كَ  حم  ول َك  َعبْد   «.َورَس 
อลัลอฮุมมะ อินนีอศับะหฺต ุอชุฮิดกุะวะอชุฮิดุ หะมะละตะอรัชิกะ วะมะลาอิกะตะกะ วะญะมีอะค็อลกิกะ 
อนันะกะอนัตลัลอฮฺ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ วะหฺดะกะ ลาชะรีกะละกะ วะอนันะมหุมัมะดนั อบัดกุะวะเราะสู
ลกฺุ  

                                                                                                                                                                                     
 
159 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 1199, อบีดาวดู หมายเลข 5068, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3391 และชยัคฺอลั-อลั
บานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3391    
160 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6306 



 

 

หศินุลมุสลิม บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 

 37  

(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉนัได้เร่ิมเช้าวนันี ้ขอให้พระองค์ทรงเป็นพยาน และขอให้บรรดามลาอิกะฮฺผู้ทรงแบกพระ
บลัลังค์ของพระองค์ บรรดามลาอิกะฮฺทัง้หลาย และทุกสิ่งท่ีพระองค์สร้างเป็นพยานว่า แท้จริงพระองค์
คืออลัลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ และนบี
มหุมัมดัเป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์) 
 

และเม่ือถึงยามเย็นให้กลา่ววา่ 
ْمَسيْت   إيِني  امهلل»

َ
كَ  أ ْشِهد 

 
ْشِهد   أ

 
يعَ  َك َوَمالئَِكتَ  َعرِْشَك  ََحَلَةَ  وأ نذَك  َخلِْقَك  ومََجِ

َ
نَْت  أ

َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  اَل  الل أ

َ
يَك  الَ  وَْحَدكَ  أ نذ  لََك  ََشِ

َ
 َوأ

دا   َمذ كَ  حم  ول َك  َعبْد   «.َورَس 
อลัลอฮุมมะ อินนีอมัสยัต ุอุชฮิดกุะ วะอุชฮิด ุหะมะละตะอรัชิกะ วะมะลาอิกะตะกะ วะญะมีอะค็อลกิกะ 
อนันะกะอนัตลัลอฮฺ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ วะหฺดะกะ ลาชะรีกะละกะ วะอนันะมหุมัมะดนั อบัดกุะวะเราะสู
ลกุะ   
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันได้ใช้ชีวิตยามเย็นแล้ว ขอให้พระองค์ทรงเป็นพยาน และขอให้บรรดามลาอิกะฮฺผู้ทรง
แบกพระบลัลังค์ของพระองค์ บรรดามลาอิกะฮฺทัง้หลาย และทุกสิ่งท่ีพระองค์สร้างเป็นพยานว่า แท้จริง
พระองค์คืออลัลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ 
และนบีมหุมัมดัเป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์) ให้อา่นส่ีครัง้161   
 

مذ » ْصبَحَ  َما الله 
َ
وْ  نِْعَمةر  ِمنْ  ِِبْ  أ

َ
َحدر  أ

َ
يَك  الَ  وَْحَدكَ  فَِمنَْك  َخلِْقَك  ِمنْ  بِأ ْكر   َولََك  اْْلَْمد   فَلََك  لََك  ََشِ  «.الشُّ

อลัลอฮุมมะ มาอศับะหะบี มินนิอฺมะติน เอาบิอะหะดิน มินค็อลกิกะ ฟะมินกะวะหฺดะกะ ลาชะรีกะละกะ 
ฟะละกลัหมัด ุวะละกชัชกุรฺ 
(โอ้อลัลอฮฺ ไม่มีความโปรดปรานใดๆ ในเช้าวนันีท่ี้ได้ปรากฏกบัฉัน หรือกบัสรรพสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างให้ 
เว้นแตเ่ป็นความโปรดปรานท่ีมาจากพระองค์เทา่นัน้ ไม่มีภาคีใดๆกบัพระองค์ ดงันัน้การสรรเสริญทัง้หลาย 
และการขอบพระคณุเป็นสิทธิของพระองค์) 
และเม่ือถึงเวลาเย็นให้กลา่ววา่ 
 

ْمَس  َما امهلل»
َ
وْ  نِْعَمةر  ِمنْ  ِِبْ  أ

َ
َحدر  أ

َ
يَك  الَ  وَْحَدكَ  فَِمنَْك  َخلِْقَك  ِمنْ  بِأ ْكر   َولََك  اْْلَْمد   فَلََك  لََك  ََشِ  «.الشُّ

อลัลอฮมุมะ มาอมัสาบี มินนิอฺมะติน เอาบิอะหะดิน มินค็อลกิกะ ฟะมินกะวะหฺดะกะ ลาชะรีกะละกะ ฟะ
ละกลัหมัด ุวะละกชัชกุรุ  
(โอ้อลัลอฮฺ ไม่มีความโปรดปรานใดๆ ในเย็นวนันีท่ี้ได้ปรากฏกบัฉัน  หรือกบัสรรพสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างให้ 
เว้นแตเ่ป็นความโปรดปรานท่ีมาจากพระองค์เทา่นัน้ ไมมี่ภาคีใดๆ กบัพระองค ์ดงันัน้การสรรเสริญทัง้หลาย 
และการขอบพระคณุเป็นสิทธิของพระองค์) 162 

                                                           
161 บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 1201, อบีดาวดู หมายเลข 5069 และชยัคฺบินบาซกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน 
“ตหฺุฟะฮฺ อลั-อคัยาร” หน้า 23         
162 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข  5073 และชยัคฺบินบาซกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “ตหฺุฟะฮฺ อลั-อคัยาร” หน้า 24        
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نَْت  ِإالذ  ِإَلَ  الَ  بَََصِي ِف  اَعِفِّن  امهلل َسْمِع  ِف  اَعِفِّن  امهلل بََديِن  ِف  اَعِفِّن  امهلل»

َ
وذ   ِإيني  امهلل أ ع 

َ
ْفرِ  ِمنَ  بَِك  أ وذ   َوالَفْقرِ  الْك  ع 

َ
 بَِك  َوأ

نَْت  إاِلذ  إَِلَ  الَ  الَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ 
َ
  «.أ

อลัลอฮุมมะ อาฟินีฟีบะดะนี อลัลอฮุมมะ อาฟินีฟีสมัอี อลัลอฮุมมะ อาฟินีฟีบะเศาะรี ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ อัล
ลอฮมุมะ อินนีอะอซูุบกิะ มินลักฟุริวลัฟักฺริ วะอะอซูุบกิะ มินอะซาบลิก็อบริ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ  
(โอ้อลัลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามยัท่ีดีแก่เรือนร่างของฉนั โอ้อลัลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามยัท่ีดีแก่การ
ฟังของฉัน โอ้อลัลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามยัท่ีดีแก่การมองเห็นของฉัน ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ 
โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการฝ่าฝืนและความยากจน และฉันขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์จากจากการลงโทษในหลมุศพ ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์) ให้อา่นสามครัง้163 
 

وَ  إاِلذ  إَِلَ  الَ  الل   َحْسِبَ » ت   َعلَيهِ  ه  وَ  تََوَّكذ  «.الَْعِظيمِ  الَْعْرِش  رَبُّ  وَه 
หสับยิลัลอฮ ุลาอิลาฮะอิลลาฮ ูอะลยัฮิตะวกักลัต ุวะฮวุะร็อบบลุอรัชิลอะซีม    
(อลัลอฮฺทรงพอเพียงแล้วส าหรับฉัน ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ แด่เพียงพระองค์เท่านัน้ท่ีฉันได้
มอบหมายและพึง่พา และพระองค์คือองค์อภิบาลแหง่บลัลงัก์อนัยิ่งใหญ่) ให้อา่นเจ็ดครัง้164 
 

ـمذ » ل َك  إيني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
ْنيَا ِف  الَعاِفيَةَ وَ  الَْعْفوَ  أ ـمذ  َواآلِخَرِة، ادلُّ ل َك  إيني  اللذه 

َ
ْسأ

َ
ْنيَايَ  ِديِّْنْ  ِفْ  َوالَعاِفيَةَ  الَعْفوَ  أ ْهِل  وَد 

َ
ـمذ  َوَماِل، َوأ ْ  اللذه   اْسَت 

ـمذ  َرواَْعِت، آِمنْ  وَ  َعْوَراِت، وذ   فَوِق، َوِمنْ  ِشَماِل، َوَعنْ  يَـِميِّن، َوَعنْ  َخلِْف، َوِمنْ  يََديذ  َبْيِ  ِمنْ  اْحَفْظِّن  اللذه  ع 
َ
نْ  بَِعَظَمِتَك  َوأ

َ
ْغتَاَل  أ

 
 ِمنْ  أ

 «. تَـْحِت 
อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุลัอฟัวะ วลัอาฟิยะตะ ฟิดดนุยาวลัอาคิเราะฮฺ อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุลัอฟัวะ 
วลัอาฟิยะตะ ฟีดีนีวะดนุยายะ วะอะฮฺลีวะมาลี อลัลอฮมุมสัตรุเอารอตี วะอามินเราอาตี อลัลอฮมุมะหฺฟัซนี 
มินบยันิยะดยัยะ วะมินค็อลฟี วะอยัยะมีนี วะอนัชิมาลี วะมินเฟากี วะอะอซูุบิอะเซาะมะติกะ อนัอฆุตาละ
มินตะหฺตี  
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนตอ่พระองค์ได้โปรดประทานอภยัและความปลอดภยั (แก่ฉัน)  ทัง้ในโลกดนุ
ยาและอาคิเราะฮฺ  โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์โปรดประทานอภัยและความปลอดภัยใน
ศาสนาของฉัน โลกดุนยาของฉัน ครอบครัวของฉัน และทรัพย์สินของฉัน โอ้อลัลอฮฺ ขอได้โปรดปกปิดเอา
เราะฮฺของฉัน165 และขอได้โปรดประทานความสงบเยือกเย็นในใจของฉัน โอ้อลัลอฮฺ ขอได้โปรดคุ้มครองฉัน
จาก (ความชัว่ร้ายท่ีอยู่) เบือ้งหน้าของฉัน เบือ้งหลงัของฉัน เบือ้งขวาของฉนั เบือ้งซ้ายของฉนั และเบือ้งบน

                                                           
163 บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 701 อบีดาวดู หมายเลข  5090 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษหะสนั 
ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 5090   
164 บนัทึกโดยอิบน ุอสั-สนุนี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 71 อบีดาวดู หมายเลข 5081 และชยัคฺชอุยับฺและอบัดลุกอดิร อลั-อรั
นะอฏูกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในการตรวจสอบหะดีษในหนงัสือ “ซาดลุมะอาด” เลม่ 2 หน้า 376   
165 สิ่งที่บกพร่องในตวัฉันและความลบัที่ผู้ อ่ืนไมค่วรรู้เห็น 
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ของฉัน และฉันขอความคุ้มครองด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์จากการถูกจู่โจมจากเบือ้งล่างของฉัน ) 166 
167  
 

ـمذ » َهاَدِة، الَغيِب  اَعِلـمَ  اللذه  َمَوات فَاِطرَ  َوالشذ رِْض، السذ
َ
ي  رَبذ  َِِواأل ءر  ك  ْشَهد   ،َوَمِليَْكه   ََشْ

َ
نْ  أ

َ
نَْت، إِالذ  إَِلَ  اَل  أ

َ
وذ   أ ع 

َ
 َنْفِِس، ََشي  ِمنْ  بَِك  أ

يَْطانِ  ََشي  َوِمنْ  ِكِه، الشذ نْ  َوَِشْ
َ
وءا   َنْفِِس  ََعَ  أْقََتَِف  َوأ وْ  س 

َ
ه   أ رذ ج 

َ
ْسِلـمر  إَل  أ  «.  م 

อลัลอฮมุมะ อาลิมลัฆ็อยบิ วชัชะฮาดะฮฺ ฟาฏิร็อสสะมาวาติวลัอรัฎฺ ร็อบบะกลุลิชยัอิน วะมะลีกะฮฺ อชัฮะดุ
อนัลาอิลาฮะ อิลลาอนัตะ อะอซูุบิกะมินชรัรินฟัสี วะมินชรัริชชยัฏอนิวะชิรกิฮฺ วะอนัอกัตะริฟะ อะลานฟัสี สู
อนัเอาอะญรุเราะฮ ูอิลามสุลิม   
(โอ้อลัลอฮฺ ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งท่ีซ่อนเร้นและเปิดเผย ผู้ทรงสร้างชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดิน โอ้พระผู้อภิบาล
และครอบครองแห่งสรรพสิ่งทัง้มวล ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ฉันขอความ
คุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายของตวัฉันเอง และจากความชัว่ร้ายของชยัฏอนและสมุนของมนั และ
ฉนัขอความคุ้มครองจากความชัว่ท่ีฉนักระท าตอ่ตวัเอง หรือน าไปกระท าตอ่มสุลิมคนอ่ืน) 168  
 

ي اللِ  بِاْسمِ » ِ ُّ  ال اَّلذ ءٌ  اْسِمهِ  َمعَ  يَْض  رِْض  ِف  ََشْ
َ
َماءِ  ِف  َوال األ وَ  السذ ِميع   وَه   «.الَعِليم   السذ

บสิมิลลาฮิลละซี ลายะฎรุรุ มะอสัมิฮีชยัอนุ ฟิลอรัฎิวะลาฟิสสะมาอ์ วะฮวุสัสะมีอลุอะลีม  
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดๆ บนพืน้แผ่นดินและชัน้ฟ้าสามารถให้โทษพร้อมกับพระนามของ
พระองค์ได้ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินทรงรอบรู้ยิ่ง) ให้อา่นสามครัง้169  
 

در  ِدينا ، َوبِاإلْسالمِ  َربذا ، بِالل رَِضيت  » ـَحـمذ  «. نَِبيذا   وََسلذمَ  َعلَيْهِ  الل   َصلذ  َوبِم 
เราะฎีตบุลิลาฮิร็อบบนั วะบลิอิสลามิดีนนั วะบมิหุมัมะดนิ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นะบียา  
(ฉนัพอใจท่ีอลัลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาล และพอใจท่ีอิสลามเป็นศาสนา และพอใจท่ีทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เป็นนบี) ให้อา่นสามครัง้170 
 

ْستَِغيْث   بِرََْحَِتَك  َقيُّوم   يَا َِحُّ  يَا»
َ
ْصِلحْ  أ

َ
يِنَ  ِل  أ

ْ
ذه   َشأ  «.َعْير  َطْرفَةَ  َنْفِِس  إَِل  تَِكلِّْن  َوالَ  ُك 

ยาหยัยยุาก็อยยมู บเิราะหฺมะตกิะอสัตะฆีษุ อศัลิหฺลีชะอ์นีกลุละฮ ูวะลาตะกิลนีอิลานฟัสี ฏ็อรฟะตะอยัน์   

                                                           
166 ธรณีสบู 
167 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 5074 และอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3871 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะ
อีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 5074 
168 บนัทกึโดยอลั-บุคอรี ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 1329, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3392,3529, อบีดาวดู หมายเลข 5067 และชยัคฺอลั-
อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3392,3529   
169 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5088 ,อัต-ติรมิซี หมายเลข 3388 ,อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3869 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษ
เศาะฮีหฺ ใน  “ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อิบนมุาญะฮฺ ”หมายเลข 3869   
170 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1529, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3389 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1529 
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(โอ้ผู้ ทรงชีวิน ผู้ ทรงด ารง (การบริหารจัดการทุกๆ สรรพสิ่ง) ด้วยพระองค์เท่านัน้ท่ีฉันวิงวอนขอความ
ช่วยเหลือ ดงันัน้ขอพระองค์โปรดปรับปรุงกิจการต่างๆ ของฉันให้ดีด้วยเถิด และโปรดอย่าได้ทอดทิง้หรือ
ปล่อยวางให้เป็นภาระแก่ตวัฉันเพียงล าพงั (โดยไม่ได้รับการสนบัสนนุและชว่ยเหลือจากพระองค์) แม้เพียง
กระพริบตาเดียว) 171  
 

ْصبَْحنَا»
َ
ْصبَحَ  أ

َ
لْك   َوأ مذ  الَْعالَِمَي، رَبي  ِِلِ  الْم  ل َك  إِيني  اللذه 

َ
ْسأ

َ
، اَْلَْومِ  َهَذا َخْيَ  أ ه ، َفتَْحه  ، َون ورَه ، َونََْصَ َداه ، َوَبَرَكتَه  وذ   وَه  ع 

َ
 ََشي  ِمنْ  بَِك  َوأ

 «.َبْعَده   َما َوََشي  ِفيهِ  َما
อศับะหฺนา วะอศับะหลัมลุกุ ลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ ค็อยเราะฮาซลัเยาม์ ฟัต
หะฮ ูวะนศัเราะฮ ูวะนเูราะฮ ูวะบะเราะกะตะฮ ูวะฮดุาฮ ูวะอะอซูุบกิะ มินชรัริมาฟีฮิ วะชรัริมาบะอฺดะฮฺ   
(พวกเราได้มีชีวิตอยู่ในเช้านี ้โดยท่ีอ านาจการปกครองเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ พระผู้ทรงอภิบาลแห่ง
สากลโลก โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ซึ่งการเปิดทาง ชยัชนะและความช่วยเหลือ รัศมี สิริ
มงคล และทางน าของวนันี ้และฉนัขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายในวนันีแ้ละหลงัจากนัน้)  

และเม่ือถึงเวลาเย็นให้กลา่ววา่ 
 

ْمَسيْنَا»
َ
ْمَس  أ

َ
لْك   َوأ مذ  الَْعالَِمَي، َربي  ِِلِ  الْم  ل َك  ِإيني  اللذه 

َ
ْسأ

َ
َها، َفتَْحَها، الْلذيْلَةِ  َهَذهِ  َخْيَ  أ َداَها، َوَبَرَكتََها، َون وَرَها، َونََْصَ وذ   َوه  ع 

َ
 بَِك  َوأ

 «.َبْعَدَها َما َوََشي  ِفيَها َما ََشي  ِمنْ 
อมัสยันา วะอมัสลัมลุกุ ลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน อลัลอฮุมมะ อินนีอสัอะลุกะ ค็อยเราะฮาซิฮิลลยัละฮฺ ฟัต
หะฮา วะนศัเราะฮา วะนเูราะฮา วะบะเราะกะตะฮา วะฮดุาฮา วะอะอซูุบิกะ มินชรัริมาฟีฮา วะชรัริมาบะอฺ
ดะฮา   
(พวกเราได้มีชีวิตอยู่ในเย็นนี ้โดยท่ีอ านาจการปกครองเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ พระผู้ทรงอภิบาลแห่ง
สากลโลก โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ซึ่งการเปิดทาง ชยัชนะและความช่วยเหลือ รัศมี สิริ
มงคล และทางน าของค ่าคืนนี ้และฉันขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายในค ่าคืนนีแ้ละหลงัจาก
นัน้) 172  

 
ْصبَْحنَا»

َ
در  نَِبيينَا ِديِن  وَََعَ  اإْلِْخاَلِص، َُكَِمةِ  وَََعَ  اإْلِْساَلمِ  فِْطَرةِ  ََعَ  أ َمذ بِينَا ِملذةِ  وَََعَ  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  الل   َصلذ  حم 

َ
ْسِلما   َحِنيفا   إِبَْراِهيَم، أ  م 

ِشِكيَ  ِمنَ  اَكنَ  َوَما  «.الْم 
อศับะหฺนา อะลาฟิฏเราะติลอิสลาม วะอะลากะลิมะติลอิคลาศ วะอะลาดีนินะบียินามุหมัมัด ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วะอะลามิลละตอิะบีนาอิบรอฮีม หะนีฟัมมสุลิมนั วะมากานะมินลัมชุริกีน  

                                                           
171 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี ใน “อสั-สนุัน อลั-กุบรอ” หมายเลข 10330 อลั-หากิม ใน “อลั-มสุตดัร็อก” หมายเลข 2000 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ว
วา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ อตั-ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ” หมายเลข 661 
172 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 5084 และชยัคฺชอุยับฺและชยัคฺอบัดลุเกาะดีร อลั-อรันะอฏฺูกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ในการตรวจสอบหะดีษใน
หนงัสือ “ซาดลุมะอาด” เลม่ 2 หน้า 373 
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(เรามีชีวิตอยู่ในเช้านีด้้วยฟิฎเราะฮฺ (ความบริสทุธ์ิอนัเป็นกมลสนัดาน) แหง่อิสลาม และบนถ้อยค าท่ีบริสทุธ์ิ 
(ค าปฏิญาณตน ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ มหุมัมดั เราะสลูลุลอฮฺ) และบนศาสนาของนบีของพวกเรา มหุมัมดั 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และบนศาสนาของบิดาของพวกเรา นบีอิบรอฮีม ผู้ ท่ียึดมัน่อยู่บนแนวทางท่ี
เท่ียงตรงและยอมจ านนเสมอ และเขาไมใ่ชค่นหนึง่จากบรรดาผู้ ท่ีตัง้ภาคี) 

และเม่ือถึงเวลาเย็นให้กลา่ววา่ 
 

ْمَسيْنَا»
َ
در  نَِبيينَا ِديِن  وَََعَ  اإْلِْخاَلِص، َُكَِمةِ  وَََعَ  اإْلِْساَلمِ  ِفْطَرةِ  ََعَ  أ َمذ بِينَا ِملذةِ  وَََعَ  وََسلذمَ  َعلَيْهِ  الل   َصلذ  حم 

َ
ْسِلما   َحِنيفا   إِبَْراِهيَم، أ  م 

ِشِكيَ  ِمنَ  اَكنَ  َوَما  «.الْم 
อมัสยันา อะลาฟิฏเราะตลิอิสลาม วะอะลากะลิมะติลอิคลาศ วะอะลาดีนินะบียินามหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั วะอะลามิลละตอิะบีนาอิบรอฮีม หะนีฟัมมสุลิมนั วะมากานะมินลัมชุริกีน  
(เรามีชีวิตอยูใ่นเย็นนีด้้วยฟิฎเราะฮฺ (ความบริสทุธ์ิอนัเป็นกมลสนัดาน) แหง่อิสลาม และบนถ้อยค าท่ีบริสทุธ์ิ 
(ค าปฏิญาณตน ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ มหุมัมดั เราะสลูลุลอฮฺ) และบนศาสนาของนบีของพวกเรา มหุมัมดั 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และบนศาสนาของบิดาของพวกเรา นบีอิบรอฮีม ผู้ ท่ียึดมัน่อยู่บนแนวทางท่ี
เท่ียงตรงและยอมจ านนเสมอ และเขาไมใ่ชค่นหนึง่จากบรรดาผู้ ท่ีตัง้ภาคี) 173 
 

بَْحانَ »  «.َوِِبَْمِدهِ  اللِ  س 
สบุหานลัลอฮฺ วะบหิมัดฮฺิ  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญสดดีุตอ่พระองค์) ให้อา่นหนึง่ร้อยครัง้174   
 

، إاِلذ  إَِلَ  الَ » يَك  الَ  وَْحَده   الل  لْك   َل   َل ، ََشِ وَ  اْْلَْمد   َوَل   الْم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุก ุวะละฮลุหมัด ุวะฮวุะอะลา กลุลิชยัอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจการปกครองและการ
สรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงอ านาจเหนือสรรพสิ่งทัง้มวล) 

ให้อา่นสิบครัง้ หรือถ้าไมข่ยนัก็ให้อา่นหนึง่ครัง้ 175 
 

، إاِلذ  إَِلَ  الَ » يَك  الَ  وَْحَده   الل  لْك   َل   َل ، ََشِ وَ  اْْلَْمد   َوَل   الْم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุก ุวะละฮลุหมัด ุวะฮวุะอะลา กลุลิชยัอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดส าหรับพระองค์ อ านาจการปกครองและการ
สรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงอ านาจเหนือสรรพสิ่งทัง้มวล)  176 
                                                           
173 บนัทกึโดยอะหฺมดั หมายเลข 15360-15364 และชยัคฺชอุยับฺ อลั-อรันะอฏฺูกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ในการตรวจสอบหะดีษในหนงัสือ “มสุนัด 
อลั-อิมาม อะหฺมดั บินหมับลั” หมายเลข 15363 
174 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2692 
175 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5077 ,อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3798 และชยัคฺอลั-อลับานีย์กล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะ
อีฟ สนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 5077   
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بَْحانَ »  «.َُكَِماتِهِ  َوِمَدادَ  َعرِْشِه، َوِزنَةَ  َنْفِسِه، َورَِضا َخلِْقِه، َعَددَ  َوِِبَْمِدهِ  اللِ  س 

สบุหานลัลอฮฺ วะบหิมัดฮฺิ อะดะดะคอ็ลกิฮฺ วะริฎอนฟัสิฮฺ วะซินะตะอรัชิฮฺ วะมิดาดะกะลิมาตฮฺิ  
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงอัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ มากเท่าสิ่งถูกสร้างของพระองค์ และเท่าท่ีตวั
พระองค์โปรดปราน และเท่ากับน า้หนักของบัลลังก์แห่งพระองค์  และเท่ากับน า้หมึกแห่งถ้อยค าของ
พระองค)์ ให้อา่นสามครัง้ในชว่งเช้า177  
 

مذ » ل َك  إيِني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
تََقبذال   َوَعَمال   َطييبا ، َوِرْزقا   نَافِعا ، ِعلْما   أ  «.م 

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ อิลมนันาฟิอนั วะริซก็อนฏ็อยยิบนั วะอะมะลมัมตุะก็อบบะลา 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอตอ่พระองค์ซึ่งความรู้ท่ียงัประโยชน์ ริซกี (ปัจจยัยงัชีพ) ท่ีดี และการงานท่ีถกูตอบ
รับ) ให้อา่นในชว่งเช้า178  
 

ْستَْغِفر  »
َ
ت وب   اللَ  أ

َ
 «.إََِلْهِ  َوأ

อสัตฆฺัฟิรุลลอฮฺ วะอะตบูอิุลยัฮฺ  
(ฉนัขออภยัตอ่อลัลอฮฺ และขอกลบัเนือ้กลบัตวัสูพ่ระองค์)  ให้อา่นหนึง่ร้อยครัง้ในแตล่ะวนั179   
 

وذ  » ع 
َ
اِت  اللِ  بَِكِلَماِت  أ  «.َخلََق  َما ََشي  ِمنْ  اتلذامذ

อะอซูุบกิะลิมาตลิลาฮฺ อตัตามมาต ิมินชรัริมาเคาะลกฺั  
(ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอัลลอฮฺท่ีสมบูรณ์ยิ่ง (ให้ปลอดภัย)  จากความชั่วร้ายของสิ่งต่างๆ ท่ี
พระองค์ทรงสร้าง) ให้อา่นสามครัง้ในชว่งเย็น 180 
 

در  نَبَيينَا ََعَ  وََسليمْ  َصلي  امهلل» َمذ  «.حم 
อลัลอฮมุมะ ศอ็ลลิวะสลัลิม อะลานะบียินามหุมัมดั  
(โอ้อลัลอฮฺ ขอการสดดีุและความสนัตสิขุปลอดภยัจงมีแดท่า่นนบีมหุมัมดัของเรา) ให้อา่นสิบครัง้181 
028 บทซกิริเม่ือเข้านอน 

                                                                                                                                                                                     
176 บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 3293 และมสุลิม หมายเลข 2691 
177 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2726 
178 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 925, อนั-นะสาอี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 102 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดษี
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 925    
179 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6307 และมสุลิม หมายเลข 2702 
180 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2709 และอบีดาวดู หมายเลข 3898  
181 ชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเฎาะอีฟ ดูใน “สิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อฎั-เฎาะอีฟะฮฺ” หมายเลข 5788 อย่างไรก็ตามก็มีหะดีษอ่ืนที่
ส่งเสริมให้เศาะละวาตต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้มากๆ เช่น หะดีษที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮฺ  บินอัมรฺ บินอัล-อาศ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ “ผู้ ใดที่กลา่วเศาะละวาตแก่ฉันหนึ่งครัง้อลัลอฮฺจะทรงประทาน
เมตตาของพระองค์แก่เขาสิบเทา่” บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 384  
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 ทา่นนบีจะรวบสองฝ่ามือของทา่นเข้าด้วยกนั จากนัน้ทา่นจะเป่าลมลงในฝ่ามือทัง้สอง แล้วก็อา่น   
 

ُ  ُهوَ  قُۡل  ﴿ َحد   ٱّللذ
َ
ُ  ١ أ َمدُ  ٱّللذ ُۥ يَُكن َولَمۡ  ٣ يُوَلۡ  َولَمۡ  يَِِلۡ  لَمۡ  ٢ ٱلصذ َحُد   ُكُفًوا َّلذ

َ
 [  ٥  ،٢: االخالص] ﴾  ٤ أ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหมัมดั พระองค์คืออลัลอฮฺผู้ทรงเอกะ อลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นท่ีพึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ 
และไมท่รงถกูประสตู ิและไมมี่ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” 182  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ََّٰثَِّٰت  َش ِ  َوِمن ٣ َوَقَب  إَِذا ََغِسق   َش ِ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َش ِ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرب   إَِذا َحاِسد   َش ِ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِف  ٱنلذفذ

 [  ٦  ،٢: الفلق] ﴾  ٥ َحَسدَ 

ความวา่ “จงกลา่วเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายท่ี
พระองค์ได้ทรงบนัดาลขึน้ และจากความชัว่ร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเม่ือมันแผ่คลุม  และจาก
ความชัว่ร้ายของบรรดาผู้ เสกเป่าในปมเง่ือน และจากความชัว่ร้ายของผู้ อิจฉาเม่ือเขาอิจฉา” 183  

 
ُعوذُ  ُقۡل  ﴿

َ
ِ  أ ي ٤ ٱۡۡلَنذاِس  ٱلۡوَۡسَواِس  َش ِ  ِمن ٣ ٱنلذاِس  إَِلَّٰهِ  ٢ ٱنلذاِس  َملِِك  ١ ٱنلذاِس  بَِرب  ِ  ِمنَ  ٥ ٱنلذاِس  ُصُدورِ  ِف  يُوَۡسوُِس  ٱَّلذ

نذةِ  [  ٠  ،٢: انلاس] ﴾     ٦ َوٱنلذاِس  ٱۡۡلِ

ความว่า “จงกล่าวเถิดมหุมัมดั ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองตอ่พระผู้อภิบาลแห่งมนษุยชาติ พระราชาแห่ง
มนษุยชาติ พระผู้ เป็นเจ้าแห่งมนษุยชาติ ให้พ้นจากความชัว่ร้ายของผู้กระซิบกระซาบท่ีหลอกล่อ ท่ีกระซิบ
กระซาบในหวัอกของมนษุย์จากหมูญิ่นและมนษุย์” 184 
 

เสร็จแล้วท่านก็จะเอามือทัง้สองลูบตามตวัเท่าท่ีจะสามารถท าได้ โดยท่านจะใช้มือทัง้สองเร่ิมลูบ
จากศีรษะ ใบหน้า และด้านหน้าของล าตวัก่อน ซึง่ทา่นจะท าอยา่งนัน้เป็นจ านวนสามครัง้ด้วยกนั185  
 

﴿  ُ ُخُذُهۥ َل  ٱۡلَقيُّوُم   ٱۡلَحُّ  ُهوَ  إِلذ  إَِلَّٰهَ  َلي  ٱّللذ
ۡ
ۥ نَۡوم    َوَل  ِسَنة   تَأ ُ َِّٰت  ِف  َما َّلذ َمََّٰو ۡرِض   ِف  َوَما ٱلسذ

َ
ي َذا َمن ٱۡۡل ِ ۥي  يَۡشَفعُ  ٱَّلذ  بِإِۡذنِهۦِ   إِلذ  ِعنَدُه

يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  َما َيۡعلَمُ 
َ
ء   ُُيِيُطونَ  َوَل  َخۡلَفُهۡم   َوَما أ ِنۡ  بََِشۡ ۦي  م  يَء   بَِما إِلذ  ِعۡلِمهِ َِّٰت  ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشا َمََّٰو ۡرَض   ٱلسذ

َ
 ِحۡفُظُهَما   وُدُهۥَي  َوَل  َوٱۡۡل

 [  ١٥٥: ابلقرة] ﴾ ٢٥٥ ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعِلُّ  َوُهوَ 

ความว่า “อลัลอฮฺนัน้คือไม่มีผู้ ท่ีถูกเคารพสกัการะใดๆ ท่ีเท่ียงแท้ นอกจากพระองค์เท่านัน้ ผู้ทรงชีวิต186 ผู้
ทรงบริหารกิจการทัง้หลาย187 โดยท่ีการง่วงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม่เอาพระองค์188 สิ่งท่ีอยู่ใน

                                                           
182 สเูราะฮฺอลั-อิคลาศ : 1-4 
183 สเูราะฮฺอลั-ฟะลกั : 1-5 
184 สเูราะฮฺอนั-นาส : 1-6 
185 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1157 และมสุลิม หมายเลข 2192 
186 ทรงมีชิวิตอยูต่ลอดกาลโดยไมมี่กาลอวสาน 
187 ทัง้ในฟากฟ้าและแผ่นดิน 
188 พระองค์ไม่ทรงง่วงนอนและนอนหลบันั่นเอง แต่ที่พระองค์ทรงใช้ส านวนว่า “การง่วงนอนและการนอนหลบัจะไม่เอาพระองค์” นัน้เป็นการ
เปรียบเทียบวา่การงว่งนอนก็ดีและการนอนหลบัก็ดี ประหนึ่งสิ่งที่มีชิวิตและมีอิทธิพลสามารถท าให้ผู้คนงว่งนอนและนอนหลบัได้ กระนัน้ก็ดีมนั
จะไมแ่ตะต้องพระองค์  
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บรรดาชัน้ฟ้าและสิ่งท่ีอยู่ในแผ่นดินนัน้เป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ ท่ีจะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ อ่ืน ณ ท่ี
พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนมุตัิของพระองค์เท่านัน้189 พระองค์ทรงรู้สิ่งท่ีอยู่เบือ้งหน้าของพวกเขาและสิ่งท่ี
อยู่เบือ้งหลังของพวกเขา190 และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด191 จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งท่ี
พระองค์ทรงประสงค์เท่านัน้192 เก้าอีพ้ระองค์นัน้กว้างขวางทัว่ชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดิน193 และการรักษา
มนัทัง้สองก็ไมเ่ป็นภาระแก่พระองค์ และพระองค์นัน้คือผู้ทรงสงูสง่ ผู้ทรงยิ่งใหญ่”  194 195 

 
ي  ٱلرذُسوُل  َءاَمنَ  ﴿ نزَِل  بَِما

ُ
ب ِهِۦ ِمن إََِّلۡهِ  أ ِ  َءاَمنَ  ُكل  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن   رذ ُِق  َل  َورُُسلِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ بِٱّللذ َحد   َبۡيَ  ُنَفر 

َ
ِن أ  َوقَالُوا   رُُّسلِهۦِ   م 

َطۡعَنا   َسِمۡعَنا
َ
َنا ُغۡفَرانََك  َوأ َك  َربذ ََّلۡ ُ  ُيَكل ُِف  َل  ٢٨٥ ٱلَۡمِصريُ  ِإَو ّللذ ۡكتََسَبۡته  َما َوَعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها   إِلذ  َنۡفًسا ٱ َنا ٱ  َل  َربذ
ي  ِخۡذنَا ي  إِن تَُؤا ذِسيَنا وۡ  ن

َ
َنا   أ

ۡ
ۡخَطأ

َ
َنا أ ِمۡل  َوَل  َربذ ي  ََتۡ ا َعلَۡيَنا ۡۡصٗ ۡلَتُهۥ َكَما إِ ينَ  ََعَ  ََحَ ِ َّلذ َنا َقۡبلَِنا   ِمن ٱ ۡلَنا َوَل  َربذ ِ م  ا َطاَقةَ  َل  َما َُتَ  بِهِۦ   نَلَ

ي   نَلَا َوٱۡغفِرۡ  َعنذا َوٱۡعُف  نَت  َوٱرََۡحَۡنا
َ
ََّٰنا أ نَا َمۡولَى َّٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ  ََعَ  فَٱنُُصۡ  [  ١٨٦  ،١٨٥: ابلقرة] ﴾  ٢٨٦ ٱۡلَك

ความวา่ “ศาสนทตูนัน้ ได้ศรัทธาตอ่สิ่งท่ีได้ถกูประทานลงมาแก่เขาจากพระเจ้าของเขา และบรรดาผู้ศรัทธา
ทัง้หลายก็ศรัทธาด้วย ทกุคนศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ และมะลาอิกะฮฺของพระองค์ และบรรดาคมัภีร์ของพระองค์ 
และบรรดาศาสนทตูของพระองค์ (พวกเขากลา่วว่า) เราจะไมแ่ยกระหว่างทา่นหนึ่งท่านใดจากบรรดาศาสน
ทตูของพระองค์ และพวกเขากล่าววา่ เราได้ยินแล้ว และได้ปฏิบตัติามแล้ว การอภยัโทษจากพระองค์เทา่นัน้
ท่ีพวกเราปรารถนา โอ้พระเจ้าของพวกเรา และยงัพระองค์นัน้คือการกลบัไป ,อลัลอฮฺจะไม่ทรงบงัคบัชีวิต
หนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนัน้เท่านัน้  ชีวิตนัน้จะได้รับการตอบแทนดีในสิ่งท่ีเขาได้
แสวงหาไว้ และชีวิตนัน้จะได้รับการลงโทษในสิ่งท่ีชัว่ท่ีเขาได้แสวงหาไว้ โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอยา่เอา
โทษแก่เราเลย หากพวกเราลืมหรือผิดพลาดไป โอ้พระเจ้าของพวกเรา โปรดอย่าได้บรรทกุภาระหนกัใดๆแก่
พวกเรา เชน่เดียวกบัท่ีพระองค์ได้ทรงบรรทกุมนัแก่บรรดาผู้ ท่ีอยูก่่อนหน้าพวกเรามาแล้ว โอ้พระเจ้าของพวก
เรา โปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งท่ีไม่มีก าลงัใดๆแก่พวกเราท่ีจะแบกมนัได้ และโปรดได้ทรงอภัยแก่พวกเรา
และยกโทษให้แก่พวกเรา และเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิด พระองค์นัน้คือ ผู้ปกครองของพวกเรา ดงันัน้ได้
โปรดทรงชว่ยเหลือพวกเราให้ได้รับชยัชนะเหนือกลุม่ชนท่ีปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด” 196  197 
  

، َوبَِك  َجنِِْب، وََضْعت   رَبي  بِاْسِمَك » ه  ْرَفع 
َ
ْمَسْكَت  إِنْ  أ

َ
رَْسلْتََها َوإِنْ  فَارََْحَْها، َنْفِس  أ

َ
اِْلِيَ  ِعبَاَدكَ  بِهِ  ََتَْفظ   بَِما فَاْحَفْظَها أ  «.الصذ

                                                           
189 นอกจากผู้ที่ได้รับอนมุตัิจากพระองค์เทา่นัน้  
190 ทรงรู้สิ่งตา่งๆ ที่เกิดขึน้มาแล้ว และที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
191 หมายถึงไมส่ามารถลว่งรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากความรอบรู้ของพระองค์ได้  
192 จะรู้ได้ก็เฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะให้รู้เทา่นัน้ 
193 หมายถึงว่าอลัลอฮฺนัน้ทรงรอบรู้ในทกุหนทกุแหง่ทัง้ในฟากฟ้าและพิภพ เพราะเม่ือเก้าอีข้องพระองค์กว้างใหญ่ทัว่ชัน้ฟ้าและแผ่นดินแล้ว สิ่ง
ใดที่เกิดขึน้ในชัน้ฟ้าและแผ่นดินจะเป็นที่ใดก็ตาม ก็ยอ่มอยูใ่นความรู้ของพระองค์ทัง้สิน้  
194 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 255 
195 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2311 
196 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 285-286 
197 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 4008 และมสุลิม หมายเลข 807 
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บิสมิกะร็อบบิ วะฎออฺตญุัมบี วะบิกะอรัฟะอุฮฺ อินอมัสกัตะนฟัสี ฟัรหมัฮา วะอินอรัสลัตะฮา ฟะหฺฟัซฮา บิ
มาตะหฺฟะซุบฮีิ อิบาดะกศัศอลิฮีน 
(ด้วยนามของพระองค์ โอ้พระเจ้าของฉัน ฉันขอวางสีข้างลงนอน198 และด้วยพระองค์ฉันยกมันขึน้ หาก
พระองค์ได้ยึดดวงวิญญาณฉันไว้ (ให้ฉันตาย) ก็ขอโปรดทรงเมตตาต่อมนั และหากพระองค์ปล่อยมนัไป 
(ให้ฟืน้ต่ืนขึน้มาอีกครัง้) ก็ขอโปรดทรงคุ้มครองมนัอย่างท่ีพระองค์ทรงคุ้มครองปวงบา่วท่ีดีทัง้หลาย) 199  
 

مذ »  نَْت  َنْفِِس  َخلَْقَت  إِنذَك  اللذه 
َ
َها لََك  ، تََوفذاَها َوأ ْحيَيْتَـَها إنْ  َوَمـْحيَاَها، َمـَماتـ 

َ
َمتذـَها َوإنْ  فَاْحَفْظـَهـا، أ

َ
ـمذ  لَـَهـا، فَاْغِفـرْ  أ ي اللذه   إنـي

ـَك  لـ 
َ
ْسأ

َ
 «  الَعاِفيَــةَ  أ

อลัลอฮมุมะ อินนะกะ เคาะลกัตะนฟัสี วะอนัตะ ตะวฟัฟาฮา ละกะมะมาตฮุา วะมะหฺยาฮา อินอะหฺยยัตะ
ฮา ฟะหฺฟัซฮา วะอินอะมตัตะฮา ฟัฆฺฟิรละฮา อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุลัอาฟยะฮฺ 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงพระองค์ได้ทรงสร้างชีวิตของฉันและพระองค์จะท าให้มนัตาย การตายและการเป็นของ
มนัเป็นอ านาจของพระองค์เท่านัน้ หากพระองค์ให้มันฟื้นก็ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองมัน และหาก
พระองค์ให้มนัตายก็ขอพระองค์ประทานอภยัโทษตอ่มนั โอ้อลัลอฮฺ ฉันใคร่ขอความปลอดภัยจากพระองค์) 
200  
 

مذ »   «ِعبَاَدكَ  َتبَْعث   يَْومَ  َعَذابََك  قِِّن  اللذه 
อลัลอฮมุมะกินี อะซาบะกะ เยามะตบัอะษุ อิบาดะกะ 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดปกป้องฉันจากโทษทณัฑ์ของพระองค์ในวนัท่ีพระองค์ทรงฟืน้ชีพปวงบ่าวของพระองค์ ) 
201  
 

مذ  بِاْسِمَك »  وت   اللذه  م 
َ
ْحيَا أ

َ
 «. َوأ

บสิมิกลัลอฮมุมะ อะมตู ุวะอะหฺยา 
(ด้วยพระนามของพระองค ์โอ้อลัลอฮฺ ฉนัตายและฉนัฟืน้) 202   
 

بَْحانَ »    «.الل س 
สบุหานลัลอฮฺ  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ) 33 ครัง้  
 

                                                           
198 สง่เสริมให้วางล าตวัด้านขวาลงนอนหรือให้นอนตะแคงขวา  
199 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6320 และมสุลิม หมายเลข 2714   
200 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2752 และอะหฺมดั หมายเลข 5502  
201 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5045 อตั-ติรมิซี หมายเลข 3398 และชยัคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 5045   
202 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6324 และมสุลิม หมายเลข 2711 
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  «.ِِل  َواْْلَْمد  »
อลัหมัดลุิลลาฮฺ  
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ) 33 ครัง้  
 

ْكرَب  َوالل  »
َ
   «.أ

อลัลอฮฺอกับรั (อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 34 ครัง้203  
 

ـمذ » َمَواِت  رَبذ  اللذه  بْعِ  السذ رِْض، َورَبذ  ، السذ
َ
ي  َورَبذ  َربذنَا الَعِظيِم، الَعْرِش  َورَبذ  األ ، ك  ءر َل  َوانلذَوى، اْلَبي  فَاِلَق  ََشْ ْْنِ يِل  اتلذوَراةِ  َوم   َواإلْْنِ

ْرَقاِن، وذ   َوالف  ع 
َ
ي  ََشي  ِمنْ  بَِك  أ ءر  ك  نَْت  ََشْ

َ
ـمذ . بِنَاِصيَِتـهِ  آِخذٌ  أ نَْت  اللذه 

َ
ل   أ وذ

َ
ٌء، َقبْلََك  فَلَيَْس  األ نَْت  ََشْ

َ
ٌء، بَـْعَدكَ  َفلَيَْس  اآلِخر   َوأ  ََشْ

نَْت 
َ
اِهر   َوأ ٌء، فَوقََك  فَلَيَْس  الظذ نَْت  ََشْ

َ
ٌء، د ونَـَك  فَلَيَْس  ابَلاِطن   َوأ ْيَن، َعنذا اقْـِض  ََشْ ْغِننَا ادلذ

َ
  «الَفْقرِ  ِمنَ  َوأ

อลัลอฮมุมะ ร็อบบสัสะมาวาติสสบัอฺ วะร็อบบลัอรัฎฺ วะร็อบบลัอรัชิลอะซีม ร็อบบะนา วะร็อบบะกลุลิชยัอ์ 
ฟาลิก็อลหบับิวนันะวา วะมนุซิลตัเตารอติ วลัอินญีลิวลัฟุรกอน อะอซูุบิกะ มินชรัริกลุลิชยัอ์ อนัตะอาคซิุน บิ
นาศิยะติฮฺ อลัลอฮุมมะ อนัตลัเอาวลั ฟะลยัสะก็อบละกะชยัอ์ วะอนัตลัอาคิรฺ ฟะลยัสะบะอฺดะกะชยัอ์ วะ
อนัตซัซอฮิรฺ ฟะลยัสะเฟาเกาะกะชยัอ์ วะอนัตลับาฏิน ฟะลยัสะดนูะกะชยัอ์ อิกฎิอนันดัดยัน์ วะอฆฺันินามินลั
ฟักรฺ 
(โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งฟากฟ้าทัง้เจ็ด พระผู้ อภิบาลแห่งแผ่นดิน และพระผู้อภิบาลแห่งบลัลงัก์อัน
ยิ่งใหญ่ โอ้พระผู้อภิบาลของเราและพระผู้อภิบาลของทุกสรรพสิ่ง ผู้ทรงให้เมล็ดพืชและอินทผลมัปริออก ผู้
ทรงประทานคมัภีร์เตารอต อินญีล และอลัฟุรกอน (อลักุรอาน) เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความ
ชัว่ร้ายของทกุๆ สิ่งท่ีพระองค์ทรงสามารถยดึชีวิตมนัได้ โอ้อลัลอฮฺ พระองค์คือผู้แรกซึง่ไม่มีสิ่งใดๆ ก่อนหน้า
พระองค์ พระองค์คือผู้สุดท้ายซึ่งไม่มีสิ่งใดหลงัจากพระองค์ พระองค์คือผู้ โดดเด่นซึ่งไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า
พระองค์ และพระองค์คือผู้ซอ่นเร้นซึ่งไมมี่สิ่งใดนอกเหนือจากพระองค์ ขอโปรดทรงช าระหนีใ้ห้เราและให้เรา
รอดพ้นจากความยากไร้) 204  
 

ي ِِلِ  الْـَحْمد  » ِ ْطَعَمنَا اَّلذ
َ
نْ  فََكمْ  َوآَوانَا، َوَكَفانَا وََسَقانَا أ ْؤوَِي  َوالَ  َل   اَكِفَ  الَ  ِممذ  «م 

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี อฏัอะมะนา วะสะกอนา วะกะฟานา  วะอาวานา ฟะกมัมิมมนั ลากาฟิยะละฮู วะลา
มอ์ุวิยะ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ ทรงให้อาหาร ให้เคร่ืองด่ืม ให้ความพอเพียง และให้การ
คุ้มครองแก่เรา ซึง่ยงัมีคนเป็นจ านวนมากท่ีไมมี่ผู้ให้หลกัประกนัและให้การคุ้มครองตอ่เขา) 205  
 

                                                           
203 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3705 และมสุลิม หมายเลข 2727 
204 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2713 และอตั-ติรมิซี หมายเลข 3481 
205 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2715 
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ـمذ » َهاَدِة، الَغيِب  اَعِلـمَ  اللذه  َمَوات فَاِطرَ  َوالشذ رِْض، السذ
َ
ي  رَبذ  َِِواأل ءر  ك  ْشَهد   ،َوَمِليَْكه   ََشْ

َ
نْ  أ

َ
نَْت، إِالذ  إَِلَ  اَل  أ

َ
وذ   أ ع 

َ
 َنْفِِس، ََشي  ِمنْ  بَِك  أ

يَْطانِ  ََشي  َوِمنْ  ِكِه، الشذ نْ  َوَِشْ
َ
وءا   َنْفِِس  ََعَ  أْقََتَِف  َوأ وْ  س 

َ
ج   أ

َ
ه  أ ْسِلـمر  إَل  رذ  «.  م 

อลัลอฮุมมะ อาลิมลัฆ็อยบิ วชัชะฮาดะฮฺ ฟาฏิร็อสสะมาวาติวลัอรัฎฺ ร็อบบะกลุลิชยัอิววะมะลีกะฮฺ อชัฮะดุ
อนัลาอิลาฮะ อิลลาอนัตะ อะอซูุบิกะมินชรัรินฟัสี วะมินชรัริชชยัฏอนิวะชิรกิฮฺ วะอนัอกัตะริฟะ อะลานฟัสี สู
อนัเอาอะญรุเราะฮ ูอิลามสุลิม   
(โอ้อลัลอฮฺ ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งท่ีซ่อนเร้นและเปิดเผย ผู้ทรงสร้างชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดิน โอ้พระผู้อภิบาล
และครอบครองแห่งสรรพสิ่งทัง้มวล ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ฉันขอความ
คุ้มครองตอ่พระองค์จากความชัว่ร้ายของตวัฉันเอง และจากความชัว่ร้ายของชยัฏอนและสมุนของมนั และ
ฉนัขอความคุ้มครองจากความชัว่ท่ีฉนักระท าตอ่ตวัเอง หรือน าไปกระท าตอ่มสุลิมคนอ่ืน) 206  
 

แล้วให้อา่นอลิฟลามมีม ตนัซีล207 และตะบาเราะกลัละซี บยิะดฮิิลมลุกฺ208   
 

  امهلل»
َ
ْهت   ، ِإََلَْك  َنْفِِس  ْسلَْمت  أ ْمِري َوَفوذْضت   ، ِإََلَْك  َوْجِه  َوَوجذ

َ
ت   إََلَك، أ

ْ
لْـَجأ

َ
  اَل  إََلَك، َوَرْهبَة   َرْغبَة   إََلَك، َظْهِري َوأ

َ
 َملْـَجأ

ي بِِكتَابَِك  آَمنْت   إََلَك، إالذ  ِمنَْك  َمنَْجا َواَل  ِ نَْزلَْت، اَّلذ
َ
ي َوبِنَِبييَك  أ ِ رَْسلَْت  اَّلذ

َ
 «.أ

อลัลอฮมุมะ อสัลมัตนุฟัสีอิลยักะ วะวจัญะฮฺตวุจัญฺฮีอิลยักะ วะเฟาวฎฺัตอุมัรีอิลยักะ วะอลัญะอ์ตเุซาะฮฺรีอิ
ลยักะ ร็อฆฺบะตนั วะร็อฮฺบะตนัอิลยักะ ลามลัญะอะ วะลามนัญามินกะ อิลลาอิลยักะ อามนัตบุกิิตาบกิะ อลั
ละซีอนัซลัตะ วะบนิะบียิกะ อลัละซีอรัสลัตะ 
(โอ้อลัลอฮฺ ฉันได้นอบน้อมต่อพระองค์แล้ว และฉันผินหน้าของฉันสู่พระองค์แล้ว ฉันได้มอบหมายการงาน
ทกุสิ่งให้กบัพระองค์แล้ว และฉนัได้ฝากเนือ้ฝากตวัให้กบัพระองค์แล้ว ด้วยความรักและความย าเกรงท่ีมีตอ่
พระองค์ ไม่มีท่ีพึ่ง ไม่มีท่ีปลอดภยัจากพระองค์นอกจากด้วยการเข้าหาพระองค์ ฉันศรัทธาแล้วต่อคมัภีร์ท่ี
พระองค์ได้ทรงประทานลงมา และตอ่นบีท่ีพระองค์ได้ทรงสง่มา) 209  
 
029 บทดุอาอ์เม่ือพลิกตัวไปมาในยามค ่าคืน  

، الَْواِحد   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ » ار  َمَواِت  رَبُّ  الَْقهذ رِْض  السذ
َ
َما َوَما َواأْل ار   الَْعزيز   بَيْنَه   «. الَْغفذ

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ อลัวาหิดลุก็อฮฺฮาร ร็อบบสุสะมาวาตวิลัอรัฎฺ วะมาบยันะฮมุา อลัอะซีซุลฆ็อฟฟารฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ผู้ทรงหนึ่งเดียวผู้ทรงยิ่งแห่งความสามารถ  ) พลานภุาพ (พระผู้อภิบาล
แหง่ชัน้ฟ้าและแผน่ดนิ และสิ่งท่ีอยูใ่นระหวา่งทัง้สอง ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภยัอยา่งมากหลาย) 210 

                                                           
206 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อัล-อะดับ อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 1329, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3392,3529, อบีดาวดู หมายเลข 5067 และชยัคฺ
อลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3392,3529   
207 สเูราะฮฺอสั-สจัญฺดะฮฺ 
208 สเูราะฮฺอลั-มลุกฺ 
209 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1555 และมสุลิม หมายเลข2751  
210 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 864 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญา
มิอฺ” หมายเลข 4693  
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030 บทดุอาอ์เม่ือรู้สึกหวาดผวาในขณะนอนและผู้ที่ต้องอยู่เพียงล าพัง  
وذ  » ع 

َ
ةِ  اللِ  بَِكِلَماِت  أ يَاِطيِ ا َهَمَزاِت  َوِمنْ  ِعبَاِدهِ  َوََشي  وَِعَقابِهِ  َغَضِبهِ  ِمنْ  اتلذامذ نْ  لشذ

َ
ونِ  َوأ  «.َُيْْض  

อะอซูุบิกะลิมาติลลาฮฺ อตัตามมะติ มินเฆาะเฎาะบิฮิ วะอิกอบิฮิ วะชรัริอิบาดิฮิ วะมินฮะมะซาติชชะยาฏีน 
วะอยัยะหฺฎรูุน  
(ฉันขอความคุ้มครองด้วยค ากล่าวอนัสมบูรณ์ของอลัลอฮฺให้พ้นจากความกริว้ของพระองค์  ให้พ้นจากการ
ลงโทษของพระองค์ และให้พ้นจากความชัว่ร้ายของบ่าวของพระองค์ และให้พ้นจากการกระซิบกระซาบ
ของบรรดาชยัฏอนทัง้หลาย และการท่ีพวกมนัจะเข้ามาหาฉนั) 211  

 
031 สิ่งที่ผู้ฝันร้ายควรปฏบัิต ิ 
 ให้ถยุน า้ลายไปข้างซ้ายสามครัง้212 
 ขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากชยัฏอนและจากความชัว่ร้ายในสิ่งท่ีฝันเห็นสามครัง้213 
 อยา่เลา่ความฝันนัน้ให้ผู้ใดฟัง214 
 ให้เปล่ียนท่ีนอน215 
 ลกุขึน้ละหมาด (สนุนะฮฺ) ถ้าหากประสงค์216  
 
032 ดุอาอ์กุนูตวิตริ 

مذ » َْت، ِفيَمنْ  َوتََولذِّن  اَعَفيَْت، ِفيَمنْ  واََعفِِّن  َهَديَْت، ِفيَمنْ  اْهِديِن  اللذه  ْعَطيَْت، ِفيَما ِل  َوَباِركْ  تََوَلذ
َ
 َتْقِض  فَإِنذَك  َقَضيَْت؛ َما ََشذ  َوقِِّن  أ

ْقَض  َوالَ   «.َوَتَعاََلَْت  َربذنَا تَباَرْكَت  اَعَديَْت، َمنْ  يَِعزُّ  َوالَ  َواََلَْت، َمنْ  يَِذل الَ  إِنذه   َعلَيَْك، ي 
อัลลอฮุมมะฮฺดินี ฟีมันฮะดัยตะ วะอาฟินีฟีมันอาฟัยตะ วะตะวัลละนี ฟีมันตะวัลลัยตะ วะบาริกลี ฟี
มาอะอฺฏ็อยตะ วะกินีชรัเราะมา เกาะฎ็อยตะ ฟะอินนะกะตกัฎี วะลายกุฎออะลยักะ อินนะฮลูายะซิลลุ มนั
วาลยัตะ วะลายะอิซซุ มนัอาดยัตะ ตะบาร็อกตะ ร็อบบะนา วะตะอาลยัต์ 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดน าทางฉันร่วมกับผู้ ท่ีพระองค์น าทางให้ และได้โปรดประทานความปลอดภัยให้แก่ฉัน
ร่วมกับผู้ ท่ีพระองค์ได้ทรงประทานความปลอดภัยให้ และได้โปรดคุ้มครองฉันร่วมกับผู้ ท่ีพระองค์ได้ทรง
คุ้มครอง และได้โปรดประทานความจ าเริญแก่ฉันในสิ่งท่ีพระองค์ทรงประทานให้ และได้โปรดปกป้องฉนัให้
พ้นจากความชั่วท่ีพระองค์ทรงก าหนดไว้ แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีตัดสิน และไม่มีผู้ ท่ีตัดสินค้านกับ

                                                           
211 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 3893 ,อตั-ติรมิซี หมายเลข 3528 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั 
อบีดาวดู ”หมายเลข 3893   
212 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2261  
213 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2261,2262 
214 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2261,2263 
215 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2261 
216 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2263 
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พระองค์ได้ ความจริงพระองค์นัน้จะไม่ทรงปล่อยให้ผู้ ท่ีพระองค์คุ้มครองตกต ่า และจะไม่ทรงท าให้ผู้ ท่ีเป็น
ปฏิปักษ์ตอ่พระองค์แข็งแกร่ง พระองค์ทรงจ าเริญยิ่ง โอ้ผู้อภิบาลของเรา และทรงสงูสง่ยิ่ง) 217 
 

مذ » يني  اللذه  وذ   ِإ ع 
َ
َعاَفاِتَك  َسَخِطَك، ِمنْ  ِبرَِضاكَ  أ وَبِتَك، ِمنْ  َوِبم  ق  وذ   ع  ع 

َ
ْحِص  الَ  ِمنَْك، ِبَك  َوأ

 
نَْت  َعلَيَْك، َثنَاء   أ

َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
 ََعَ  أ

 «.َنْفِسَك 
อลัลอฮุมมะ อินนีอะอูซุบิริฎอกะ มินสะเคาะฏิก วะบิมุอาฟาติกะ มินอุกูบะติกะ วะอะอูซุบิกะมินกะ ลา
อหฺุศีษะนาอนัอะลยักะ อนัตะกะมาอษันยัตะ อะลานฟัสิกะ 
(โอ้อลัลอฮฺ ฉนัขอความคุ้มครองด้วยความโปรดปรานของพระองค์จากความกริว้โกรธของพระองค์ ขอความ
คุ้มครองด้วยการคุ้มครองของพระองค์จากการลงโทษของพระองค์  ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์จาก
พระองค์เอง ฉันมิอาจบรรลุถึงการกล่าวสรรเสริญพระองค์ได้โดยสมบรูณ์ พระองค์นัน้เป็นดงัท่ีทรงได้กล่าว
สรรเสริญพระองค์เอง) 218 

 

مذ » ، ِإيذاكَ  اللذه  ، ن َصلي  َولََك  َنْعب د  د  و نَْسَع  َوِإََلَْك  َونَْسج  ،نَرْج  تََك، َوََنِْفد  لَْحٌق  بِالََكِفِرينَ  َعَذابََك  ِإنذ  َعَذابََك، َوََنَْش  رََْحَ مذ . م   إِنذا اللذه 
، َعلَيَْك  َون ثِّْن  َونَْستَْغِفر َك، نَْستَِعين َك، ر َك، َوالَ  اْْلَْيَ ر كَ  َمنْ  َوََنْلَع   لََك، َوََنَْضع   بَِك، َون ْؤِمن   نَْكف   «.يَْكف 

อลัลอฮมุมะ อิยากะนะอฺบดฺุ วะละกะนศุ็อลลีวะนสัญดฺุ วะอิลยักะนสัอา วะนะหฺฟิดฺ นรัญเูราะหฺมะตะกะ วะ
นคัชาอะซาบะกะ อินนะอะซาบะกะ บิลกาฟิรีนะมุลหกฺั อลัลอฮมุมะ อินนานสัตะอีนกุะ วะนสัตฆฺัฟิรุกะ วะ
นษุนีอะลยักลัคอ็ยรฺ วะลานกัฟรุุกะ วะนอ์ุมินบุกิะ วะนคฺัเฎาะอลุะกะ วะนคฺัละอมุยัยกัฟรุุก    
(โอ้อัลลอฮฺ แด่พระองค์เท่านัน้เราท าอิบาดะฮฺ และเพ่ือพระองค์เท่านัน้เราละหมาดและก้มกราบ (สุญูด) 
และยงัพระองค์เท่านัน้เราพยายามและท างาน เราหวงัในความเมตตาของพระองค์ และเราเกรงกลวัตอ่การ
ลงโทษของพระองค์ แท้จริงการลงโทษท่ีหนกัของพระองค์นัน้จะต้องประสบกบับรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่าง
แน่นอน โอ้อัลลอฮฺ เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขออภัยโทษต่อพระองค์ เราขอสรรเสริญสดดีุแด่
พระองค์ด้วยดี เราไมป่ฏิเสธ (กฟุรุ) ตอ่พระองค์ เราศรัทธาตอ่พระองค์ เรานอบน้อมตอ่พระองค์ เราสละทิง้ผู้
ทรยศตอ่พระองค)์ 219 
 
033 บทซกิริหลังจากให้สลามละหมาดวิตริ   

بَْحانَ » وِس  الَمِلِك  س  د ذ  «.الق 
สบุหานลัมะลิกิลกดุดสู 

                                                           
217 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 1425 ,อตั-ติรมิซี หมายเลข 464, อนั-นะสาอี หมายเลข 1745 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 
ใน  “ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 1425    
218 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 1427 ,อตั-ติรมิซี หมายเลข 3566, อนั-นะสาอี หมายเลข 1100 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮี
ห ฺใน  “ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 1427    
219 บนัทึกโดยอลั-บยัฮะกี ใน “อสั-สนุัน อลั-กุบรอ” หมายเลข 3144 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่วว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “อิรวาอ์ อลั-เฆาะลีล” 
หมายเลข 428    
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(มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด่ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้ทรงศกัด์สิทธ์ิย่ิง) ให้อ่านสามครัง้ และส าหรับครัง้ท่ีสามนัน้ให้อ่าน
ด้วยเสียงท่ีดงัและลากเสียง แล้วกลา่ววา่  
 

وِح  الَْماَلئَِكةِ  رَبي »  «.َوالرُّ
ร็อบบลิมะลาอิกะตวิรัรูหฺ 
(พระผู้อภิบาลแหง่มลาอิกะฮฺทัง้หลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล) 220 
 
034 บทดุอาอ์เม่ือมีความกลุ้มใจและโศกเศร้า 

ـمذ » كَ  إيني  اللّٰه  َمتَِك  َوابْن   َعبِْدكَ  َوابْن   َعبْد 
َ
يَِدكَ  نَاِصيَِت  أ َك  ِفذ  َماضر  بِ ْكم  ل َك  قََضاؤ كَ  ِفذ  َعْدٌل  ح 

َ
ْسأ

َ
لي  أ وَ  اْسمر  بِك   لََك  ه 

يَْت  ْفَسَك  بِـهِ  َسمذ وْ  نَ
َ
تْلَـه   أ نَْز

َ
تَابَِك  ِف  أ وْ  كِ

َ
ْمتَـه   أ َحدا   َعلذ

َ
وِ  َخلِْقَك  ِمن أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
أ نْ  ِعنَْدكَ  الَغيِْب  ِعلْـمِ  ِف  بِـهِ  اْستَ

َ
 تَـْجَعَل  أ

ْرآنَ  ْزِِن  اَلءَ وَجَ  َصْدِري َون ورَ  قَلِْب  َربِيعَ  الق  َهاَب  ح   «. َهـمي  َوذَ
อัลลอฮุมมะ อินนีอับดุกะ วับนุอับดิกะ วับนุอะมะติกะ นาศิยะตีบิยะดิกะ มาฎินฟียฺยะหุกมุกะ อัดลุน
ฟียฺยะ เกาะฎออุกะ อัสอะลุกะ บิกุลลิสมิน ฮุวะละกะ สัมมัยตะบิฮี นัฟสะกะ เอาอันซัลตะฮุ ฟีกิตาบิกะ 
เอาอัลลัมตะฮู อะหะดมัมินค็อลกิกะ อะวิสตะอ์ษัรตะบิฮี ฟีอิลมิลฆ็อยบิ อินดะกะ อันตจัญฺอะลัลกุร
อานะ เราะบีอะก็อลบี วะนูเราะศ็อดรี วะญะลาอะหุซนี วะซะฮาบะฮัมมี  
(โอ้อัลลอฮฺ ฉันคือบ่าวของพระองค์ บุตรของบ่าวชายของพระองค์ บุตรของบ่าวหญิงของพระองค์ 
ขม่อมของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ก าหนดการของพระองค์ด าเนินบนตวัฉัน ลิขิตแห่งพระองค์
นัน้ยุติธรรมแก่ฉันแล้ว ฉันขอต่อพระองค์ด้วยพระนามทุกนามของพระองค์ ท่ีซึ่งพระองค์ได้ตัง้ไว้ส าหรับ
ตวัพระองค์เอง หรือท่ีพระองค์ทรงประทานไว้ในคมัภีร์ของพระองค์ หรือท่ีพระองค์ได้สอนมันแก่บ่าว
ผู้ ใดผู้หนึ่งของพระองค์ หรือท่ีพระองค์เก็บไว้เป็นความลับในความรอบรู้ของพระองค์ ฉันขอให้พระองค์
ทรงโปรดประทานให้อัลกุรอานเป็นสิ่งท่ีร่ืนรมย์แก่ใจฉัน เป็นรัศมีแก่อกฉัน เป็นสิ่งท่ีขจัดความโศกเศร้า
ของฉัน และเป็นสิ่งท่ีลบความกังวลของฉันให้หมดไป) 221  
 

وذ   إِيني  امهلل» ع 
َ
، َوابْل ْخِل  َوالَْكَسِل، َوالَْعْجزِ  َواْْلََزِن، الَْهمي  ِمنَ  بَِك  أ يِْن  وََضلَعِ  َواَْل ْْبِ  .«الريَجالِ  وََغلَبَةِ  ادلذ

อลัลอฮุมมะ อินนีอะอูซุบิกะ มินลัฮัมมิวลัหะซัน วลัอจัญ์ซิวลั กะสัล วลับุคลิวลัญุบนิ วะเฎาะละอิดดยัน์ 
วะเฆาะละบะตรฺิ ริญาล 

                                                           
220 บันทึกโดยอัน-นะสาอี หมายเลข 1699, อบีดาวูด หมายเลข 1430, ดารุนกุฏนี หมายเลข 1660 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษ
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อนั-นะสาอี” หมายเลข 1699 และชยัคฺชอุยับฺกบัชยัคฺอบัดลุกอดิร อลั-อรันะอฏูกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮี
หฺ ในการตรวจสอบหนังสือ “ซาดลุมะอาด” เล่ม 1 หน้า 337  221 บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลข 4318 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะ
ดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบฺ วัต-ตัรฮีบ” หมายเลข 1822 
221 บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลข 4318 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบฺ วัต-ตัรฮีบ” หมายเลข 
1822 
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(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลและความโศกเศร้า ความอ่อนแอและ
ความเกียจคร้าน ความตระหน่ีและความขีข้ลาด จากการเป็นหนีท่ี้มากมายก่ายกอง และจากการกดข่ีของ
คนอ่ืน) 222 
 
035 บทดุอาอ์เม่ือมีความทกุข์ยาก 

، الَعِظيم   الل   إالذ  إلٰـهَ  ال» يم  ، الَعْرِش  َربُّ  الل   إالذ  إلٰـهَ  ال اْلَلِ َمَواِت، َربُّ  الل   إالذ  إلٰـهَ  ال الَعِظيِم ْرِض، َوَربُّ  السذ
َ
 َوَربُّ  األ

 .«الَكريمِ  الَعْرِش 
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ อัลอะซีมุลหะลีม ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ร็อบบุลอัรชิลอะซีม ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ร็
อบบุสสะมาวาติ วะร็อบบุลอัรฎฺ วะร็อบบุลอัรชิลกะรีม 

(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงอารีย์ยิ่ง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 
พระผู้ อภิบาลแห่งบลัล ังก์อ ันยิ ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺพระผู้ อภิบาลแห่งชัน้ฟ้า
ทัง้หลาย พระผู้ อภิบาลแห่งแผ่นดิน และพระผู้ อภิบาลแห่งบลัลังก์อันมีเกียรติ) 223  
 

مذ » وْ  رََْحَتََك  اللّٰه  رْج 
َ
ْصِلحْ  َعْير  َطْرفَةَ  َنْفِِس  إَِل  تَِكلِّْن  فَالَ  أ

َ
يِن  ِل  َوأ

ْ
ذه   َشأ نَْت  إاِلذ  إِلَٰ  الَ  ُك 

َ
  «.أ

อลัลอฮุมมะ เราะหฺมะตะกะอรัญู ฟะลาตะกิลนี อิลานฟัสี ฏ็อรฺฟะตะอยัน์ วะอศัลิหฺลีชะอ์นีกลุละฮฺ ลาอิลา
ฮะอิลลาอนัตะ  
(โอ้อัลลอฮฺ ความเมตตาของพระองค์เท่านัน้ ท่ีฉันหวัง  ดังนัน้ขอพระองค์ทรงโปรดอย่าปล่อยให้ฉัน
ควบคมุดแูลตวัฉนัตามล าพงัแม้เพียงพริบตาเดียว และได้โปรดปรับปรุงแก้ไขสภาพชีวิตทัง้หมดของฉัน ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์)  224  
 

نَْت  إالذ  إلٰـهَ  اَل »
َ
بْـَحانََك  أ نْت   إيني  س  الِـِميَ  ِمنَ  ك    «الظذ

ลาอิลาฮะอิลลาอันตะ สุบหานะกะ อินนีกุนตุ มินนัซซอลิมีน  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด่พระองค์ แท้จริงฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ อธรรม) 
225  
 

َْشِك   اَل  َرّبي  الل   الل  »
 
 «. َشيْئا   بِـهِ  أ

อัลลอฮฺ อัลลอฮุร็อบบี ลาอุชริกุบิฮีชัยอา 

(อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ผู้ เป็นพระผู้ อภิบาลของฉัน ฉันไม่มีภาคีกับพระองค์ด้วยสิ่งอ่ืนใดทัง้สิน้)  226  

                                                           
222 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2893  
223 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 6346 และมุสลิม หมายเลข 2730 
224 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 5090 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 5090 
225 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3505 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สนุัน อตั-ติรมิซี ”หมายเลข 
3505 
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036 บทดุอาอ์เม่ือเผชิญหน้ากับศัตรูและผู้มีอิทธิพล 
ـمذ » وذ   َن  وِرِهـْم، ِف  َْنَْعل َك  إنذا اللّٰه  ع  وِرِهـمْ  ِمنْ  بَِك  َونَ  «.َش  

อัลลอฮุมมะ อินนานัจญฺอะลุกะ ฟีนุหูริฮิม วะนะอูซุบิกะ มินชุรูริฮิม  

(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงเราขอให้พระองค์ทรงจัดการกับพวกเขา และเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จาก
ความชั่วร้ายของพวกเขา) 227 228 

 
ـمذ » نَْت  اللّٰه 

َ
ِدي أ ، بَِك  َونَِصِيي، َعض  ول  ح 

َ
، َوبَِك  أ ول  ص 

َ
قَاتِل   َوبَِك  أ

 
 «.أ

อัลลอฮุมมะ อันตะอะฎุดี วะนะศีรี บิกะอะหูลุ วะบิกะอะศูลุ วะบิกะอุกอติล 

(โอ้อ ัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นที่พึ ่งพิงของฉัน และพระองค์ทรงเป็นผู้ ช ่วยเหลือฉัน ด้วยพระองค์ฉัน
พยายาม ด้วยพระองค์ฉันโจมตี และด้วยพระองค์ฉันต่อสู้ กับข้าศึก)  229  
 

ا ﴿ بُنَ ۡس ُ  َح مَ  ٱّللذ ِۡع ن كِيُل  َو َۡو  [  ٢٧٥: عمران ال] ﴾ ١٧٣ ٱل

ความว่า “อัลลอฮฺนัน้เป็นผู้ ท่ีพอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้ รับมอบหมายท่ีดีเย่ียม”230 
 
 
037 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ที่หวาดหว่ันต่อความอธรรมของผู้ปกครอง  

مذ » َمَواِت  ربذ  اللذه  بِْع، السذ نْ  الَْعِظيِم، الَْعْرِش  َوَربذ  السذ ، بِْن  ف اَلنِ  ِمنْ  َجارا   ِل  ك  ْحَزابِهِ  ف اَلنر
َ
نْ  َخاَلئِِقَك، ِمنْ  َوأ

َ
َط  أ ذ  َيْفر  َحدٌ  يلَعَ

َ
 أ

مْ  وْ  ِمنْه 
َ
نَْت  إاِلذ  إَِلَ  َوالَ  َثنَاؤ َك، وََجلذ  َجار َك، َعزذ  َيْطََغ، أ

َ
 «.أ

อลัลอฮมุมะ ร็อบบสัสะมาวาตสิสบัอิ วะร็อบบลัอรัชิลอะซีม กลุลีญาร็อนมิน (ระบช่ืุอสกลุ) วะอะหฺซาบฮีิ มิน
เคาะลาอิกิกะ อัยยัฟรุเฏาะอะลัยยะ อะหะดุมมินฮุม เอายัฏฆอ อัซซะญารุกะ วะญัลละษะนาอุกะ วะ
ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ  
(โอ้อลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งชัน้ฟ้าทัง้เจ็ด และพระผู้อภิบาลแหง่บลัลงัก์อนัยิ่งใหญ่ ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉัน
และคอยปกป้องฉันจาก (ระบช่ืุอสกุล) และพลพรรคของมนัจากสรรพสิ่งทัง้หลายท่ีพระองค์ทรงสร้าง เพ่ือ
ไม่ให้คนใดจากพวกเขาสามารถท าอธรรมต่อฉันหรือกดข่ีฉัน ผู้ ท่ีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างนัน้มีเกียรติ การ
สดดีุพระองค์นัน้เป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่นกั และไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์) 231 

                                                                                                                                                                                     
226 บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 1525 และอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3882 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮี
หฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อบีดาวูด” หมายเลข 1525  
227 ขอให้พระองค์ปกป้องเราจากศตัรูและกัน้ขวางไมใ่ห้พวกเขาท าร้ายเราได้ 
228 บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 1537 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อบีดาวูด” 
หมายเลข 1537   
229 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 2632 อตั-ติรมิซี หมายเลข 3584 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ 
สนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 2632 
230 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 4563 
231 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 707 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดับ 
อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 707  
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، الل  » ْكرَب 

َ
َعزُّ  الل   أ

َ
يعا ، َخلِْقهِ  ِمنْ  أ َعزُّ  الل   مَجِ

َ
ا أ َخاف   ِممذ

َ
، أ ْحَذر 

َ
وذ   َوأ ع 

َ
ي ِباللِ  أ ِ َو، ِإالذ  ِإَلَ  الَ  اَّلذ ْمِسِك  ه  َمَواِت  الْم  بْعِ  السذ نْ  السذ

َ
 أ

رِْض  ََعَ  َيَقْعنَ 
َ
، َعبِْدكَ  ََشي  ِمنْ  بِإِْذنِِه، إاِلذ  اأْل ن وِدهِ  ف اَلنر ْتبَاِعهِ  وَج 

َ
ْشيَاِعِه، َوأ

َ
ني  ِمنْ  َوأ مذ  َواإِلنِْس، اَْلِ نْ  اللذه  ِهْم، ِمنْ  َجارا   ِل  ك   َجلذ  ََشي

َك، َوَتبَارَكَ  َجار َك، وََعزذ  َثنَاؤ كَ   «.َغْي كَ  إَِلَ  َوالَ  اْسم 
อลัลอฮอุกับรั อลัลอฮอุะอซัซุ มินค็อลกิฮีญะมีอา อลัลอฮอุะอซัซุ มิมมาอะคอฟุ วะอะหฺซะรุ อะอซูุบิลลาฮิล
ละซี ลาอิลาฮะอิลลาฮู อลัมมุสิกิสสะมาวาติสสบัอิ อยัยะกออฺนะอะลลัอรัฎฺ อิลลาบิอิซนิฮี มินชรัริอบัดิกะ 
(ระบช่ืุอผู้อธรรม) วะญนุดูฮีิ วะอตับาอิฮี วะอชัยาอิฮี มินลัญินนิวลัอินสิ อลัลอฮมุมะ กลุลีญาร็อน มินชรัริฮิม 
ญลัละษะนาอกุะ วะอซัซะญารุกะ วะตะบาเราะกสัมกุะ วะลาอิลาฮะฆ็อยรุกะ     
(อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ อลัลอฮฺผู้ทรงมีเกียรตเิหนือสรรพสิ่งทัง้หลาย อลัลอฮฺทรงมีเกียรติเหนือสิ่งท่ีฉนักลวั
และเกรงขาม ฉันขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงยบัยัง้บรรดา
ฟากฟ้ามิให้ตกลงมาบนพืน้ดิน ยกเว้นด้วยการอนุมัติจากพระองค์ ให้พ้นจากความชั่วของบ่าวพระองค์ 
(ระบุช่ือผู้ อธรรม) กองทหาร พันธมิตรและผู้สนบัสนุนของเขา (พร้อมกับให้พุ่งจิตไปยงัพวกเขาเหล่านัน้) 
จากหมู่ญิน และมนุษย์ โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันและคอยปกป้องฉันจากการอธรรมของพวกเขา 
การสดดีุของพระองค์นัน้ยิ่งใหญ่นกั ผู้ ท่ีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเขานัน้มีเกียรตยิิ่ง พระนามของพระองค์นัน้
จ าเริญยิ่ง และไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์) อา่นสามครัง้232 
 
038 บทดุอาอ์ให้มีชัยเหนือศัตรู   

مذ » َل  اللذه  ْْنِ يعَ  الِْكتَاِب، م  ْحَزاَب، اْهِزمِ  اْْلَِساِب، َْسِ
َ
مذ  األ مْ  اللذه  مْ  اهِزْمه   «.َوَزلِْزلْه 

อลัลอฮมุมะ มนุซิลลักิตาบ สะรีอลัหิสาบ อิฮฺซิมิลอะหฺซาบ อลัลอฮมุมะฮฺซิมฮมุ วะซลัซิลฮมุ      
(โอ้อัลลอฮฺ พระผู้ ทรงประทานกิตาบ (คมัภีร์) ลงมา พระผู้ทรงฉับไวในการสอบสวน ได้โปรดท าให้กลุ่ม
พนัธมิตรของศตัรูพ่ายแพ้ โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงโปรดท าให้พวกเขาพ่ายแพ้ และทรงโปรดเขย่าของพวกเขาให้
สะทกสะท้าน) 233 

 
039 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ที่หวาดหว่ันต่อชนกลุ่มหน่ึง  

مذ »  «.ِشئَْت  بَِما اْكِفِنيِهمْ  اللذه 
อลัลอฮมุมกัฟินีฮิม บมิาชิอ์ตะ       
(โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงคุ้มครองข้าพระองค์จากพวกเขา ด้วยวิธีท่ีพระองค์ทรงประสงค์ด้วยเถิด) 234 
 
 

                                                           
232 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 708 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดับ 
อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 708 
233 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1742 
234 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 3005 
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040 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัย (วิสวาส) ในอีมาน 
ขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺ235 
ให้หยดุสงสยั (วิสวาส) ทนัที236 
ให้กลา่ว   

ِلهِ  بِاللِ  آَمنْت  »  «.َور س 
อามนัตบุลิลาฮฺ วะรุสลุิฮี 
(ฉนัได้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์แล้ว) 237 

 
ให้อา่นค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีว่า  

 

ُل  ُهوَ  ﴿ وذ
َ
َِّٰهرُ  َوٱٓأۡلِخرُ  ٱۡۡل ِ  َوُهوَ  َوٱۡۡلَاِطُن   َوٱلظذ ء   بُِكل   [  ٥: اْلديد] ﴾ ٣ َعلِيم   ََشۡ

ความว่า “พระองค์ทรงเป็นองค์แรกและองค์สดุท้าย และทรงเปิดเผยและทรงเร้นลบั และพระองค์เป็นผู้ทรง
รอบรู้ทกุสิ่งทกุอยา่ง”  238 239  
 
041 บทดุอาอ์เม่ือมีหนีส้ิน 

مذ » ِّن  َحَراِمَك، َعنْ  بِـَحاللَِك  اْكِفِّن  اللّٰه  ْغنِ
َ
َك  َوأ نْ  بَِفْضلِ  «.ِسَواكَ  َعمذ

อัลลอฮุมมักฟินี บิหะลาลิกะ อันหะรอมิก วะอัฆนินี บิฟัฎลิกะ อัมมันสิวาก  

(โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดท าให้สิ ่งที่หะลาลของพระองค์เพียงพอ (ทดแทน) แก่ฉันจากสิ ่งที่หะรอมของ
พระองค์ และได้โปรดท าให้ฉันร ่ารวยอย่างพอเพียงด้วยความประเสริฐของพระองค์ (ทดแทน) จากการ
ต้องพึ่งผู้ อ่ืนนอกเหนือไปจากพระองค์ด้วยเถิด) 240 

 
وذ   إِيني  امهلل» ع 

َ
، َوابْل ْخِل  َوالَْكَسِل، َوالَْعْجزِ  َواْْلََزِن، الَْهمي  ِمنَ  بَِك  أ يِْن  وََضلَعِ  َواَْل ْْبِ  .«الريَجالِ  وََغلَبَةِ  ادلذ

อลัลอฮุมมะ อินนีอะอูซุบิกะ มินลัฮัมมิวลัหะซัน วลัอจัญ์ซิวลั กะสัล วลับุคลิวลัญุบนิ วะเฎาะละอิดดยัน์ 
วะเฆาะละบะตรฺิ ริญาล 
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลและความโศกเศร้า ความอ่อนแอและ
ความเกียจคร้าน ความตระหน่ีและความขีข้ลาด จากการเป็นหนีท่ี้มากมายก่ายกอง และจากการกดข่ีของ
คนอ่ืน) 241 
                                                           
235 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3276, มสุลิม หมายเลข 134 
236 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3276, มสุลิม หมายเลข 134 
237 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 134 
238 สเูราะฮฺอลั-หะดีด : 3 
239 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 5110 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ ฺสนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 5110    
240 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3563 และชยัคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ สุนัน อัต-ติรมิซี” หมายเลข 
3563    
241 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2893  
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042 บทดุอาอ์เม่ือมีข้อสงสัย (วิสวาส) ในละหมาดและขณะอ่านอัลกุรอาน 
وذ  » ع 

َ
يَطانِ  ِمنَ  بِاللِ  أ  «.الرذِجيمِ  الشذ

อะอซูุบลิลาฮิ มินชัชยัฏอนิรเราะญีม        
(ฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากชยัฏอนท่ีถกูสาปแชง่) ให้อา่นสามครัง้242 

 
 
043 ดุอาอ์เม่ือมีความทกุข์ยากในการงาน 

مذ » نَْت  َسْهال ، َجَعلْتَه   َما إاِلذ  َسْهَل  الَ  اللذه 
َ
 «.َسْهال   ِشئَْت  إَِذا اْْلَْزنَ  ََتَْعل   َوأ

อลัลอฮมุมะ ลาสะฮฺละ อิลลามาญะอลัตะฮ ูสะฮฺลา วะอนัตะตจัญฺอะลลุหซันะ อิซาชิอ์ตะสะฮฺลา  
(โอ้อลัลอฮฺ จะไม่มีความง่ายดาย นอกจากพระองค์จะให้ความง่ายดายเกิดขึน้ และพระองค์ทรงให้ความ
เศร้าโศก ซึง่เม่ือพระองค์ทรงประสงค์มนัยอ่มเป็นสิ่งท่ีง่ายดาย) 243 
 
 
044 สิ่งที่คนท าความผิดต้องกล่าวและปฏบิัติ 

ไมมี่บา่วคนใดท่ีท าความผิด แล้วเขาได้อาบน า้ละหมาดอยา่งดี หลงัจากนัน้ก็ละหมาดสองร็อกอะฮฺ 
 แล้วได้ขออภยัโทษตอ่อลัลอฮฺ เว้นแตพ่ระองค์จะทรงให้อภยัแก่เขา 244  
 
 
045 บทดุอาอ์เพื่อขับไล่ชัยฏอนและอาการสงสัย (วิสวาส) 
 ให้ขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากมนั245 
 ให้อะซาน246 
 ให้อา่นบทซิกิรตา่งๆ และอา่นอลักรุอาน247  
 

                                                           
242 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2203 
243 บันทึกโดยอิบนุหิบบาน ใน “มะวาริด” หมายเลข 2427 และชัยคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อัศ-
เศาะฮีหะฮ”ฺ หมายเลข 2886    
244 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1521, อตั-ติรมิซี หมายเลข 406 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1521    
245 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 764 ,อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 807 ,อะหฺมดั หมายเลข 16739,16784 ,ดคูวามหมายอลักรุอานสเูราะฮฺอลั-มอ์ุมิ
นนู อายะฮ ฺ97-98 และชยัคฺชอุยับฺ อลั-อรันะอฏูได้กลา่ววา่เป็นหะสนัลิฆ็อยริฮิ ในการตรวจสอบหะดีษนีใ้นหนังสือ  “ มสุนดัอะหฺมดั ”และชยัคฺอบั
ดลุกอดิร อลั-อรันะอฏู ก็กลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺด้วยกบัมีสายรายงานอ่ืนเสริมในการตรวจสอบหนงัสือ  “ อลั-กะลิม อฏั-ฏ็อยยิบ ”โดยอิบนตุยั
มียะฮ ฺหมายเลข 78 และชยัคฺอลั-อลับานีก็ได้ระบุในหนงัสือ  “ เศาะฮีหฺ อลั-กะลิม อฏั-ฏ็อยยิบ ”หมายเลข 62 และมีบนัทึกโดยมสุลิม หมายเลข 
601 
246 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 608, มสุลิม หมายเลข 389 
247 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 780 
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046 บทดุอาอ์ขณะที่เผชิญกับสิ่งที่ไม่พงึพอใจ 
 «.َفَعَل  َشاءَ  َوَما اللِ  قََدر  »

เกาะดะรุลลอฮิ วะมาชาอะ ฟะอลั  
(อลัลอฮฺได้ก าหนดมาแล้ว และพระองค์จะกระท าตามท่ีพระองค์ประสงค์) 248   
 
 
047 บทดุอาอ์เพื่ออวยพรแสดงความยนิดีแก่ผู้ที่มีลูกคนใหม่และการตอบกลับ 

وِب  ِف  لََك  الل   بَاَركَ » ْوه  َْم َْواِهَب، َوَشَكْرَت  لََك، ال لَغَ  ال بَ ، َو ه  دذ ش 
َ
ِزقَْت  أ ه   َور   «.بِرذ

บาเราะกลัลอฮลุะกะ ฟิลเมาฮบูลิะกะ วะชะกรัตลัวาฮิบะ วะบะละเฆาะอะชดุดะฮ ูวะรุซิกฺตะบริเราะฮ ู  
(ขออัลลอฮฺทรงประทานความจ าเริญแก่ท่าน ในสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้แก่ท่าน (นัน้คือลูก) และขอ
พระองค์ทรงท าให้ท่านพึงพอใจและขอบคุณพระองค์ในสิ่งท่ีพระองค์ทรงมอบให้ และขอพระองค์ทรง
ให้เขา (ทารก) เติบโตเป็นผู้ ใหญ่249 และขอให้เขาเป็นลูกท่ีกตญัญูต่อท่าน) 250 

และให้ตอบกลับแก่ผู้ ท่ีอวยพรว่า 
 

بَاَركَ  لََك  الل   بَاَركَ » ، الل   َوَرَزقََك  َخْيا ، الل   وََجَزاكَ  َعلَيَْك، َو ثْلَه  ْجَزَل  ِم
َ
 «.ثََوابََك  َوأ

บาเราะกัลลอฮุละกะ วะบาเราะกะอะลัยกะ วะญะซากัลลอฮุค็อยร็อน วะเราะซะเกาะกัลลอฮุมิษละฮู 
วะอจัญฺซะละษะวาบกั 
(ขออัลลอฮฺทรงประทานความจ าเริญให้แก่ท่าน (วันนี)้ และความจ าเริญยังท่าน (หลังจากวันนี)้ และ
ขออลัลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่ท่าน และขออลัลอฮฺทรงมอบแก่ท่านเช่นกนั และได้มอบผลบญุแก่
ทา่นอยา่งมากมายด้วย)  251 
 
 
048 บทดุอาอ์ขอความคุ้มครองแก่เดก็น้อย   
 ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ขอความคุ้มครองให้แก่ท่านอลั-หะสนัและอลั-หุ
สยัน์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา วา่   
 

َما» ك  ِعيذ 
 
ِة، اللِ  بَِكِلـَماِت  أ ي  ِمنْ  اتلذامذ ، َشيَْطانر  ك  ةر ي  َوِمنْ  وََهامذ ةر  َعْير  ك   «. اَلمذ

ออีุซุกมุา บกิะลิมาตลิลาฮิตตามมะฮฺ มินกลุลิชยัฏอนิววะฮามมะฮฺ วะมินกลุลิอยันิลลามมะฮฺ 

                                                           
248 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2664 
249 คือให้เด็กมีชีวิตกระทัง่เป็นผู้ ใหญ่ สามารถที่จะชว่ยเหลือเป็นก าลงัส าคญัของพอ่แมต่อ่ไป 
250 เป็นบทดอุาอ์ที่ทา่นอลั-หะสนั อลั-บศัรี ได้อา่น ดใูน “ตหฺุฟะฮฺ อลั-เมาดดู” โดยทา่นอิบนลุก็อยยิม หน้า 20 
251 ท่านอิมามอนั-นะวะวี ได้ระบุบทดอุาอ์นีใ้นหนังสือ “อลั-อซัการ” หน้า 349 และดใูน “เศาะฮีหฺ อลั-อซัการ ลินนะวะวี” โดย สะลีม อลั-ฮิลาลี 
เลม่ 2 หน้า 713 
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(ฉันขอความคุ้มครองให้แก่เจ้าทัง้สอง252 ด้วยถ้อยค าต่างๆ อนัสมบูรณ์ของอลัลอฮฺ จากชยัฏอนทุกๆ ตวัท่ี
คอยยแุหยล่อ่ลวง รวมถึงแมลงหรือสตัว์มีพิษ และจากทกุๆ อยัน์253 ท่ีคอยมุง่หมาย) 254  
 
049 บทดุอาอ์ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้ไปเย่ียมเยียน 

َس  الَ »
ْ
ورٌ  بأ  «.الل   َشاءَ  إِنْ  َطه 

ลาบะอ์สะ เฏาะฮรุูน อินชาอลัลอฮฺ 
(ไมเ่ป็นไรแล้ว ไมมี่บาปและหายแล้ว ด้วยพระประสงค์ของอลัลอฮฺ) 255 
 

ل  »
َ
ْسأ

َ
نْ  الَعِظيمِ  الَعْرِش  رَبذ  الَعِظيمَ  اللَ  أ

َ
 «. يَْشِفيََك  أ

อสัอะลลุลอฮลัอะซีม ร็อบบลัอรัชิลอะซีม อยัยชัฟิยะกะ  
(ฉันขอตอ่อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระผู้อภิบาลแห่งบลัลงัก์อนัยิ่งใหญ่ ได้โปรดท าให้ท่านหายจากอาการป่วย
ด้วยเถิด) ให้อา่นเจ็ดครัง้256  

 
 
050 ความประเสริฐของการไปเย่ียมเยียนผู้ป่วย 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
ل   اَعدَ  إَِذا» َخاه   الرذج 

َ
ْسِلمَ  أ ، َغَمَرتْه   َجلََس  َفإَِذا َُيِْلَس، َحّتذ  اَْلَنذةِ  ِخَرافَةِ  ِف  َمَش  الْم  ْدَوة   اَكنَ  فَإِنْ  الرذَْحَة  لَْف  َسبْع ونَ  َعلَيْهِ  َصلذ  غ 

َ
 أ

، َحّتذ  َملَكر  ْمِِسَ لَْف  َسبْع ونَ  َعلَيْهِ  َصلذ  َمَساء   اَكنَ  َوإِنْ  ي 
َ
 «.ي ْصِبحَ  َحّتذ  َملَكر  أ

ความว่า “ผู้ ใดไปเย่ียมเยียนพ่ีน้องมุสลิมของเขา เขาจะเดินท่ามกลางผลพวงท่ีพร้อมเก็บในสรวงสวรรค์
จนกว่าเขาจะนัง่ลง และเม่ือเขานัง่ลงเราะหฺมะฮฺ (ความเมตตาของอลัลอฮฺ) ก็จะปกคลุมเขา หากเขาไปใน

                                                           
252 ถ้าขอให้เด็กชายคนเดียว ให้กลา่ววา่  

كَ » ِعيذ 
 
ِة، الل بَِكِلـَماِت  أ ي  ِمنْ  اتلذامذ ، َشيَْطانر  ك  ةر ي  َوِمنْ  وََهامذ ةر  َعْير  ك  «. المذ  

ออีุซกุะ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมะฮฺ มินกลุลิชยัฏอน วะฮามมะฮฺ วะมินกลุลิอยันิล ลามมะฮฺ 
(ฉันขอความคุ้มครองให้แก่เจ้าด้วยถ้อยค าต่างๆ อันสมบูรณ์ของอลัลอฮฺ จากชัยฏอนทกุๆ ตวัที่คอยยแุหย่ล่อลวง รวมถึงแมลงหรือสัตว์มีพิษ 
และจากทกุๆ อยัน์ (พลงัชัว่ร้ายจากสายตาแหง่ความอิจฉา) ที่คอยมุง่หมาย) 
ถ้าขอให้เด็กหญิงคนเดียว ให้กลา่ววา่  

كِ » ِعيذ 
 
ِة، الل بَِكِلـَماِت  أ ي  ِمنْ  اتلذامذ ، َشيَْطانر  ك  ةر ي  َوِمنْ  وََهامذ ةر  َعْير  ك  «. المذ  

ออีุซกิุ บิกะลิมาติลลาฮิตตามมะฮฺ มินกลุลิชยัฏอน วะฮามมะฮฺ วะมิน กลุลิอยันิล ลามมะฮฺ 
(ฉันขอความคุ้มครองให้แก่เจ้าด้วยถ้อยค าต่างๆ อันสมบูรณ์ของอลัลอฮฺ จากชัยฏอนทกุๆ ตวัที่คอยยแุหย่ล่อลวง รวมถึงแมลงหรือสัตว์มีพิษ 
และจากทกุๆ อยัน์ (พลงัชัว่ร้ายจากสายตาแหง่ความอิจฉา) ที่คอยมุง่หมาย) 
253 พลงัชัว่ร้ายจากสายตาแหง่ความอิจฉา 
254 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3371 
255 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3616 
256 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 3106, อตั-ติรมิซี หมายเลข 2083 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟฺ 
สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 2083    
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ตอนเช้าเหล่ามลาอิกะฮฺจ านวนเจ็ดหม่ืนท่านจะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทัง่ถึงเวลาเย็น  และหากเขาไป
ในเวลาค ่าเหลา่มลาอิกะฮฺจ านวนเจ็ดหม่ืนทา่นจะขออภยัโทษให้แก่เขาจนกระทัง่ถึงเวลาเช้า” 257 
 
051 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ป่วยที่ไม่มีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ  

مذ » ْْلِْقِّن  َوارََْحِّْن، ِل، اْغِفرْ  اللذه 
َ
ِفيِق  َوأ َْعَ  بِالرذ

َ
 «.اأْل

อลัลอฮมุมฆฺัฟิรลี วรัหมันี วะอลัหิกฺนี บริเราะฟีกิลอะอฺลา  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้อภยัแก่ฉนั เมตตาฉนั และให้ฉนัอยูร่่วมกบัสหายท่ีสงูสง่258 ด้วยเถิด) 259 
 
 ในขณะท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ใกล้เสียชีวิต ท่านได้จุ่มมือทัง้สองลงในน า้ แล้วลูบ
หน้าด้วยกบัมือทัง้สองนัน้ แล้วทา่นก็ได้กลา่ววา่   
 

 «.َسَكَراتر  لِلَْموِْت  إِنذ  الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ »
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ อินนะลิลเมาตสิะกะรอต 
(ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ แท้จริงส าหรับความตายนัน้มีความเจ็บปวดมนึงงยิ่ง)  
 

، َوالل   الل   ِإالذ  ِإَلَ  الَ » ْكرَب 
َ
يَك  الَ  وَْحَده   الل   ِإالذ  ِإَلَ  الَ  وَْحَده ، الل   ِإالذ  ِإَلَ  الَ  أ لْك   َل   الل   إِالذ  ِإَلَ  الَ  َل ، ََشِ ، َوَل   الم   الل   إِالذ  ِإَلَ  الَ  اْْلَْمد 

ةَ  َوالَ  َحْوَل  َوالَ   «.بِاللِ  إاِلذ  ق وذ

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮุ วลัลอฮอุกับรั ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮุ วะหฺดะฮฺ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮุ วะหฺดะฮลูาชะรีกะ
ละฮฺ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ ละฮลุมุลกวุะละฮุลหมัดุ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลา
บลิลาฮฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกบัพระองค์ ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ อ านาจและการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากอลัลอฮฺ และไมมี่ความสามารถและพละก าลงัใดท่ีเกิดขึน้เว้นแตด้่วยการอนมุตัขิองอลัลอฮฺ) 
 
052 การสอนค ากล่าวสุดท้ายให้แก่คนที่ใกล้เสียชีวิต 
ผู้ใดท่ีค ากลา่วสดุท้ายของเขา (ก่อนท่ีจะเสียชีวิต) คือ  

 «.الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ »
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ 
(ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ) ยอ่มได้เข้าสวนสวรรค์ 260 

                                                           
257 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1442, อตั-ติรมิซี หมายเลข 969, อะหฺมดั หมายเลข 612 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 
ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 682    
258 บรรดานบีทัง้หลาย 
259 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 4440, มสุลิม หมายเลข 2444, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3496 
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053 บทดุอาอ์เม่ือประสบกับความทกุข์ยากหรือความสูญเสีย 
ْرِِن  امهلل َراِجع ونَ  إََِلْهِ  َوإِنذا ِِلِ  إِنذا» ج 

ْ
ِصيبَِت، ِف  أ ْخِلْف  م 

َ
 «.  ِمنْـَها َخيا   ِل  َوأ

อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลยัฮิรอญิอนู อลัลอฮมุมะอ์ญรุนี ฟีมศีุบะตี วะอคัลิฟลี คอ็ยร็อมมินฮา  
(แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธ์ของอลัลอฮฺ และแท้จริงเราจะกลบัไปยงัพระองค์ โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานผล
บญุตอ่ความทกุข์ยากนีข้องฉนั และขอทรงทดแทนมนัด้วยสิ่งท่ีดีกวา่) 261   
 
 
054 บทดุอาอ์ขณะที่ปิดตาให้กับผู้ที่เสียชีวิต 

مذ » اَلنر  اْغِفرْ  الله   ِف  َل   َوافَْسحْ  الَْعالَِمَي، َربذ  يَا َوَل   نَلَا َواْغِفرْ  الَْغابِِريَن، ِف  َعِقِبهِ  ِف  َواْخل ْفه   الَْمْهِدييَي، ِف  َدرََجتَه   َواْرَفعْ ( بِاْسِمهِ ) ِلف 
رْ  َقرْبِهِ،  «ِفيهِ  َل   َونَوي

อลัลอฮมุมฆฺัฟิร ลิ (ระบช่ืุอผู้ ท่ีเสียชีวิต) วรัฟะอฺ ดะเราะญะตะฮู ฟิลมะฮฺดียีน วคฺัลฟุฮูฟีอะกิบิฮี ฟิลฆอบิรีน 
วฆฺัฟิรละนาวะละฮ ูยาร็อบบลัอาละมีน วฟัสะหฺละฮฟีูก็อบริฮี วะเนาวิรละฮฟีูฮี 
(โอ้อลัลอฮฺได้โปรดให้อภัยแก่ท่าน (ระบุช่ือผู้ ท่ีเสียชีวิต) และได้โปรดยกระดบัของเขาในหมู่ผู้ ท่ีได้รับทางน า
ทัง้หลาย  และได้โปรดให้เขาอยู่ในความทรงจ าของลกูหลานท่ีมีชีวิตอยูภ่ายหลงัจากนัน้ และได้โปรดให้อภยั
แก่เราและแก่เขา โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และได้โปรดขยายหลมุฝังศพของเขาให้กว้าง และได้โปรด
ให้แสงสวา่งแก่เขาในนัน้) 262  
 
055 บทดุอาอ์กล่าวในละหมาดให้แก่คนตาย 

، لَـه   رْ اْغفِ  امهلل» ، َواْعف   واََعفِهِ  َوارَْحـْمه  ْكِرمْ  َعنْـه 
َ
، َوأ لَـه  عْ  ن ز  ، َووَسي ْدَخلَـه  هِ  َوالرَبَِد، َواثلذلْـِج  بِالَماءِ  َواْغِسلْـه   م   َكَما اْلََطايَا ِمنَ  َوَنقي

يَْت  نَِس، ِمنَ  األْبيََض  اثلذوَْب  َنقذ بِْدلْـه   ادلذ
َ
ْهال   َدارِهِ، ِمنْ  َخْيا   َدارا   َوأ

َ
ْهِلـِه، ِمنْ  َخْيا   َوأ

َ
ْدِخلْـه   َزوِْجِه، ِمنْ  َخْيا   َوَزوْجا   أ

َ
ِعْذه   اَلَنذَة، وَأ

َ
 ِمنْ  وَأ

 «. انلذارِ  وَعَذاِب  الَقرْبِ  َعَذاِب 
อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูวัรหัมฮู วะอาฟิฮีวะอฺฟุอันฮู วะอักริมนุซุละฮู วะวัสสิอฺมุดเคาะละฮู วัฆสิลฮูบิลมาอิ 
วษัษัลญิวัลบะร็อด วะนักกิฮีมินัลเคาะฏอยา กะมานักก็อยตษัเษาบุลอับยะเฎาะ มินัดดะนสั วะอับดิลฮุ 
ดาร็อนค็อยร็อมมินดาริฮี วะอะฮฺลนัคอ็ยร็อมมินอะอฺลิฮี  วะเซาญันค็อยร็อมมินเซาญิฮี วะอดัคิลฮลุญันนะฮฺ 
วะอะอิซฮ ูมินอะซาบลิก๊อบริ วะอะซาบนินารฺ 
(โอ้อลัลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภยัโทษแก่เขา และทรงเมตตาเขา และทรงให้เขาปลอดภยั และทรงปกป้องเขา 
ทรงให้เกียรติแก่ ท่ีพ านกัของเขา และทรงท าให้ทางเข้าของเขากว้าง และทรงได้โปรดช าระล้างเขาด้วยน า้ 
หิมะ และลกูเห็บ และช าระล้าง ความผิดของเขา เชน่เดียวกบัท่ีผ้าขาวถกูช าระให้สะอาดจากสิ่งเปรอะเปือ้น 
ทรงเปล่ียนให้แก่เขาซึ่งท่ีอาศยัท่ีดีกว่าบ้านของเขา และครอบครัวท่ีดีกว่าครอบครัวของเขา และคู่ครองท่ี

                                                                                                                                                                                     
260 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 3116 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน“ มิชกาตลุมะศอบีหฺ ”หมายเลข 1621 
261 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 918 
262 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 920 
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ดีกว่าคูค่รองของเขา และทรงท าให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ และทรงปกป้องเขาจากการลงโทษในหลมุฝังศพ 
และการลงโทษแหง่ไฟนรก) 263  

 
ْنثَانَا، وََذَكِرنَا َوَكبِِينَا، وََصِغِينَا وَََغئِِبنَا، وََشاِهِدنَا َوَمييتِنَا، ِلـَحيينَا اْغِفرْ  امهلل»

 
ـمذ  َوأ ْحيَيْتَـه   َمنْ  اللذـه 

َ
ْحِيـهِ  ِمنذا أ

َ
 َوَمنْ  اإلْسالِم، ََعَ  فَأ

يْتَـه   يَماِن، ََعَ  َفتََوفذه   ِمنذا تََوفذ ـمذ  اإْلِ ْجَره ، تَـْحِرْمنَا ال اللذـه 
َ
 «. بَـْعَده   ت ِضلذنَا َوال أ

อลัลอฮมุมฆัฟิรฺ ลิหยัยินา วะมยัยิตินา วะชาฮิดินา วะฆออิบินา วะเศาะฆีรินา วะกะบีรินา วะซะกะรินา วะ
อุนษานา อัลลอฮุมมะ มันอะหฺยัยตะฮูมินนา ฟะอะหฺยิฮีอะลัลอิสลาม  วะมันตะวัฟฟัยตะฮูมินนา ฟะ
ตะวฟัฟะฮ ูอะลลัอีมาน อลัลอฮมุมะ ลาตะหฺริมนาอจัญฺเราะฮ ู วะลาตฎิุลละนาบะอฺดะฮ ู
(โอ้อลัลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภยัโทษตอ่ผู้ มีชีวิตของเรา ตอ่ผู้ ท่ีตายของเรา ผู้ ท่ีอยู่ ณ ท่ีนี ้และผู้ ท่ีมิได้อยู ่
ณ ท่ีนี ้เด็กๆ ของเรา และผู้ ใหญ่ของเรา บรรดาชายของเรา และบรรดาหญิงของเรา โอ้อัลลอฮฺ ผู้ ใดท่ี
พระองค์ให้เขามีชีวิต อยู่ในหมู่พวกเรา ขอพระองค์ทรงให้เขามีชีวิตอยู่ในอิสลาม และผู้ ใดท่ีพระองค์ทรงให้
เขาตายไป จากพวกเรา ก็ขอได้ทรงให้เขาตายอยู่ในการศรัทธา โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอย่าได้ยับยัง้
รางวลัของเราท่ีได้ละหมาดให้แก่เขาจากผลบญุของเขา264 และทรงโปรดอยา่ให้เราหลงผิดหลงัจากเขา)265  

 
تَِك  ِف  (ف النر  بْنَ  ف النَ ) إنذ  امهلل» ، فِتْنَةِ  ِمنْ  فَِقهِ  ِجَوارَِك، وََحبِْل  ِذمذ نَْت  انلذاِر، وََعَذاِب  الَقرْبِ

َ
ْهل   َوأ

َ
، الَوفَاءِ  أ ، لَـه   فَاْغِفرْ  َواْلَقي  َوارَْحـْمه 

نَْت  إنذَك 
َ
ور   أ  «. الرذِحيم   الَغف 

อลัลอฮมุมะ อินนะ (ระบช่ืุอผู้ ท่ีเสียชีวิต) ฟีซิมมะติกะ วะหบัลิ ญิวาริกะ ฟะกีฮีมินฟิตนะติลก็อบรฺ วะอะซา
บนินารฺ วะอนัตะ อะฮฺลลุวะฟาอิวลัหกั ฟัฆฟิรฺละฮวูรัหมัฮ ูอินนะกะอนัตลัเฆาะฟรุูรเราะฮีม 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริง คนผู้ นี ้(ระบช่ืุอผู้ ท่ีเสียชีวิต) ได้กลบัไปสูก่ารดแูลของพระองค์ และสายเชือกแหง่การเคียง
ข้างพระองค์ ดงันัน้ ขอทรงปกป้องเขาจากการทดสอบในหลมุฝังศพและการลงโทษในนรกด้วยเถิด พระองค์
นัน้เป็นผู้ ท่ีทรงรักษามัน่ในค าสญัญาและความสจัจริง ดงันัน้ขอทรงอภัยให้เขาและเมตตาเขาเถิด แท้จริง
แล้ว พระองค์เป็นผู้ยิ่งด้วยการอภยัและเมตตา) 266 
 

مذ » كَ  اللذه  َمِتَك  َواْبن   َعبْد 
َ
نَْت  رََْحَِتَك، إَِل  اْحتَاجَ  أ

َ
ِْسنا   اَكنَ  إِنْ  َعَذابِِه، َعنْ  َغِّن   َوأ ِسيئا   اَكنَ  َوإِنْ  َحَسنَاتِِه، ِف  فَزِدْ  حم   «.َعنْه   َفتََجاَوزْ  م 

อลัลอฮมุมะอบัดกุะ วบันอุะมะติกะ อิหฺตาญะอิลาเราะหฺมะติกะ วะอนัตะเฆาะนียฺยนุอนัอะซาบิฮี อินกานะ
มหฺุสินนั ฟะซิดฟีหะสะนาตฮีิ วะอินกานะมสีุอนั ฟะตะญาวซฺัอนัฮ ู 

                                                           
263 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 963 
264 คือทรงโปรดประทานผลบญุแก่เราที่ได้ละหมาดศพให้เขา 
265 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 3201, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1498, อตั-ติรมิซี หมายเลข 1024, อะหฺมดั หมายเลข 8809 และชยัคฺอลั-อัล
บานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 3201    
266 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 3202, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1499 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 1499    



 

 

หศินุลมุสลิม บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 

 61  

(โอ้อลัลอฮฺ บา่วของพระองค์และเป็นบตุรของบา่วหญิงของพระองค์ ปรารถนาในความเมตตาของพระองค์ 
และพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรจากการลงโทษเขา ดงันัน้หากเขาเป็นคนดี ได้โปรดเพิ่มพนูความดีงามให้แก่
เขา และหากเขาเป็นคนไมดี่ ได้โปรดยกโทษให้แก่บาปของเขา) 267 
 
056 บทดุอาอ์กล่าวในละหมาดให้แก่ผู้เสียชีวิตที่เป็นเดก็ (ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

مذ » ِعْذه   اللذه 
َ
 «.الَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  أ

อลัลอฮมุมะ อะอิซฮ ูมินอะซาบลิก็อบรฺ 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดปกป้องเขาจากการลงโทษในหลมุฝังศพด้วยเถิด) 268 

 

مذ » ْخرا   َفَرطا   اْجَعلْه   اللذه  يِْه، َوذ  َابا ، وََشِفيعا   لَِوادِلَ مذ  َم  ْل  اللذه  َما، بِهِ  َثقي ْعِظمْ  َمَواِزينَه 
َ
َما، بِهِ  َوأ وَره  ج 

 
ْقه   أ ْْلِ

َ
ْؤِمِنَي، بَِصاِلِح  َوأ  َواْجَعلْه   الْم 

ِتَك  َوِقهِ  ِإبَْراِهيَم، َكَفالَةِ  ِف  بِْدْل   اَْلَِحيِم، َعَذاَب  بَِرَْحَ
َ
ْهال   َداِرِه، ِمنْ  َخْيا   َدارا   َوأ

َ
ْهِلِه، ِمنْ  َخْيا   َوأ

َ
مذ  أ ْسالَِفنَا، اْغِفرْ  اللذه 

َ
فَْراِطنَا، أِل

َ
 َوأ

يَمانِ  َسبََقنَا َوَمنْ   «.بِاإْلِ
อลัลอฮมุมจัญฺอลัฮ ูฟะเราะฏ็อน วะซุคร็อลลิวาลิดยัฮฺ วะชะฟีอมัมญุาบา อลัลอฮมุมะษักกิลบฮีิ มะวาซีนะฮุ
มา วะอะอฺซิมบฮีิอญุเูราะฮมุา วะอลัหิกฺฮบุศิอลิหิลมอ์ุมินีน วจัญฺอลัฮฟีุ กะฟาละตอิิบรอฮีม วะกิฮีบิเราะหฺมะ
ติกะ อะซาบลัญะฮีม วะอบัดิลฮุดาร็อน ค็อยร็อมมินดาริฮี วะอะฮฺลนัค็อยร็อมมินอะฮฺลิฮี อลัลอฮุมมัฆฟิร
ลิอสัลาฟินา วะอฟัรอฏินา วะมนัสะบะเกาะนาบลิอีมาน  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้เขา (เด็กท่ีเสียชีวิต) เป็นรางวลัท่ีล่วงหน้าไปก่อน และเป็นสิ่งมีคา่ท่ีถกูเก็บไว้แก่บิดา
มารดาของเขา และเป็นผู้ ท่ีให้ชะฟาอะฮฺ (ให้ความช่วยเหลือในวนักิยามะฮฺ) ท่ีได้รับการตอบรับ โอ้อลัลอฮฺ 
ได้โปรดให้การเสียชิวิตของเขาได้เพิ่มน า้หนกับนตราชัง่แห่งความดีของบิดามารดาของเขา และท าให้การ
เสียชีวิตของเขาท าให้บิดามารดาของเขาได้รับผลบุญท่ียิ่งใหญ่ และได้โปรดให้เขาอยู่ในหมู่ชนท่ีเป็นคนดี
จากบรรดาผู้ศรัทธา และได้โปรดให้เขาอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านนบีอิบรอฮีม และได้โปรดปกป้องเขา
ด้วยความเมตตาของพระองค์จากการลงโทษอนัเจ็บปวด และได้โปรดเปล่ียนให้แก่เขาซึ่งท่ีอาศยัท่ีดีกว่า
บ้านของเขา และครอบครัวท่ีดีกว่าครอบครัวของเขา โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้อภัยแก่ผู้ ท่ีเสียชีวิตล่วงหน้าไป
ก่อนเราและผู้ซึง่ได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา) 269 

 

مذ » ْجرا   وََسلَفا ، فََرطا ، نَلَا اْجَعلْه   اللذه 
َ
 «.َوأ

อลัลอฮมุมจัญฺอลัฮลุะนา ฟะเราะฏอ วะสะละฟา วะอจัญฺรอ  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้เขา (เดก็) เป็นรางวลัท่ีลว่งหน้าไปก่อน และเป็นผลบญุแก่เรา) 270 

                                                           
267 บันทึกโดยอัล-หากิม ใน “อลั-มสุตัดร็อก” หมายเลข 1328, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “อะหฺกาม อลั-ญะนาอิซ” 
หน้า 125    
268 บนัทึกโดยมาลิก ใน “อลั-มวุฏัเฏาะอ์” เล่ม 1 หน้า 288, อลั-บยัฮะกี เล่ม 4 หน้า 9 และชยัคฺชอุยับฺ อลั-อรันะอฏูกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 
ในการตรวจสอบหะดีษในหนงัสือ “ชรัหสุสนุนะฮฺ ลิลบะเฆาะวี” เลม่ 5 หน้า 357     
269 ดใูน “อลั-มฆุนี” โดยอิบนกุดุามะฮฺ เลม่ 3 หน้า 416 และ “อดั-ดรูุส อลั-มฮุิมมะฮฺ...” โดยชยัคฺบินบาซ หน้า 15  
270 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1335 
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057 การแสดงความเสียใจและปลอบโยนญาตผู้ิเสียชีวิต 

نذ »
َ
َخَذ، َما ِِلِ  أ

َ
ْعَطى، َما َوَل   أ

َ
ُّ  أ ءر  َوك  َجلر  ِعنَْده   ََشْ

َ
َسّمذ  بِأ  «.َوتْلَْحتَِسْب  فَلْتَْصرِبْ  م 

อนันะลิลลาฮิ มาอะเคาะซะ วะละฮมูาอะอฺฏอ วะกลุลชุยัอินอินดะฮ ูบอิะญะลิมมสุสมัมา ฟัลตศับริ วลัตะหฺ
สิบ  
(แท้จริง เป็นสิทธิของอัลลอฮฺในสิ่งท่ีพระองค์ได้เอาไป และสิ่งท่ีพระองค์มอบให้มา และทุกๆ สิ่ง ณ ท่ี
พระองค์นัน้มีอายท่ีุแนน่อน ดงันัน้ขอให้ทา่นจงอดทนและจงคดิวา่มนัจะเป็นผลบญุท่ีทา่นจะได้รับเถิด) 271 
 
 ถ้าจะกลา่วด้วยส านวนนี ้

ْعَظمَ 
َ
ْجَرَك، الل   أ

َ
ْحَسنَ  أ

َ
 لَِمييِتَك  َوَغَفرَ  َعَزاَءَك، َوأ

อะอฺเซาะมลัลอฮ ุอจัญฺเราะกะ วะอะหฺสะนะ อะซาอะกะ วะเฆาะฟะเราะ ลิมยัยิตกิะ 
(ขออลัลอฮฺทรงประทานผลบุญอนัยิ่งใหญ่แก่ท่าน และทรงประทานให้ความอดทนของท่านเป็นสิ่งท่ีดี และ
ทรงให้อภยัตอ่ผู้ ท่ีเสียชีวิตท่ีเป็นญาตขิองทา่น) 

ก็เป็นสิ่งท่ีดีเชน่กนั272 
 
058 บทดุอาอ์ขณะน าศพผู้เสียชีวิตลงหลุมฝังศพ (กุบูร) 

نذةِ  وَََعَ  اللِ  ِمْسِب» ولِ  س    «.اللِ  رَس 

บสิมิลลาฮฺ วะอะลาสนุนะต ิเราะสลูิลลาฮฺ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ และตามแบบฉบบัของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ) 273 

 
059 บทดุอาอ์หลังจากฝังศพ 

مذ » مذ  َل ، اْغِفرْ  اللذه   «.ثَبيتْه   اللذه 
อลัลอฮมุมฆัฟิรละฮ ูอลัลอฮมุมะษับบิตฮ ู
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้อภยัแก่เขา โอ้อลัอฮฺ ได้โปรดให้เขายืนหยดัด้วยเถิด) 274 
 
060 บทดุอาอ์เม่ือเข้าสถานที่ฝังศพ (กุบูร) 

اَلم  » مْ  السذ ْهَل  َعلَيْك 
َ
يَارِ  أ ْؤِمِنيَ  ِمنَ  ادلي ْسِلـِميَ  الم  مْ  الل   َشاءَ  إِنْ  َوإنذا َوالم  ونَ  بِك  ْستَقِدِميَ  الل   َوَيرَْحم   اَلِحق  ِخِرينَ  ِمنَذا الْم 

ْ
ْستَأ   َوالْم 

ل  
َ
ْسأ

َ
م   نَلَا اللَ  أ  «. الَعاِفيَةَ  َولَك 

                                                           
271 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 7377 และมสุลิม หมายเลข 923  
272 ดใูน “อลั-อซัการ” โดยอนั-นะวะวี หน้า 126 
273 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 3213, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1550 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 1550    
274 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 3221 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวดู” หมายเลข 
3221    
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อสัลามอุะลยักมุ อะฮฺลดัดิยาร มินลัมอ์ุมินีน วลัมสุลิมีน วะอินนาอินชาอลัลอฮฺ บิกมุลาหิกนู วะยรัหะมลุลอ
ฮฺ อลัมสุตกฺัดมีินะมินนา วลัมสุตะอ์ครีิน อสัอะลลุลอฮะละนา วะละกมุลุอาฟิยะฮฺ   
(ขอความสันติจงมีแด่เจ้าของท่ีพ านักทัง้หลายเหล่านี ้จากบรรดามุอ์มินีนและมุสลิมีน และพวกเรา อิน
ชาอลัลอฮฺ จะได้ตามพวกทา่นไปในภายหลงั ขออลัลอฮฺทรงเมตตาบรรดาผู้ ท่ีมาก่อนหน้าเรา และผู้ ท่ีมาหลงั
จากนัน้ ฉนัขอตอ่อลัลอฮฺให้ทรงประทานความปลอดภยัแก่พวกเราและแก่พวกทา่นทัง้หลาย)275 
 
061 บทดุอาอ์เม่ือมีลมพัดกระหน ่า 

مذ » ل َك  إيِني  اللذه 
َ
ْسأ

َ
ع   َخْيََها، أ

َ
َها ِمنْ  بَِك  وذ  َوأ  «.ََشي

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ คอ็ยเราะฮา วะอะอซูุบกิะ มินชรัริฮา  
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งสิ่งท่ีดีของมัน (ลมท่ีพัดกระหน ่านี)้ และฉันขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์จากสิ่งเลวร้ายของมนั (ลมท่ีพดักระหน ่านี)้ 276 

 
ل َك  إيني  امهلل»

َ
ْسأ

َ
رِْسلَْت  َما وََخْيَ  ِفيَها، َما وََخْيَ  َخْيََها، أ

 
وذ   بِـِه، أ ع 

َ
َها ِمنْ  بَِك  َوأ رِْسلَْت  َما َوََشي  ِفيَها، َما َوََشي  ََشي

 
 «.بِـهِ  أ

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ คอ็ยเราะฮา วะค็อยเราะมาฟีฮา วะคอ็ยเราะมา อรุสิลตับิฮี วะอะอซูุบิกะ มินชรั
ริฮา วะชรัริมาฟีฮา วะชรัริมา อรุสิลตับฮฺิ 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งสิ่งท่ีดีของมนั (ลมท่ีพดักระหน ่านี)้ และสิ่งดีท่ีมีอยู่ในมนั และสิ่งดีท่ี
มนัถูกส่งมาด้วย  และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากสิ่งเลวร้ายของมนั และสิ่งเลวร้ายท่ีมีอยู่ในมนั 
และสิ่งเลวร้ายท่ีมนัถกูสง่มาด้วย) 277 
 
062 บทดุอาอ์เม่ือมีเสียงฟ้าร้อง 

بَْحانَ » ِ  س    «.ِخيَفتِهِ  ِمنْ  َوالَْماَلئَِكة   ِِبَْمِدهِ  الرذْعد   ي َسبيح   ياَّلذ
สบุหานลัละซี ยสุบับหิรุเราะอฺด ุบหิมัดฮีิ วลัมะลาอิกะต ุมินคีฟะตฮฺิ   
(มหาบริสทุธ์ิแดพ่ระองค์ ผู้ซึ่งฟ้าร้องจะกล่าวแซ่ซ้องสดดีุด้วยการสรรเสริญพระองค์ และบรรดามลาอิกะฮฺ 
ด้วยความเกรงกลวัท่ีมีตอ่พระองค์) 278  
 
063 บทดุอาอ์ขอให้ฝนตก 

مذ » ِغيثا   َغيْثا   اْسِقنَا اللذه   «.آِجلر  َغْيَ  اَعِجال   َضار   َغْيَ  نَافِعا    َمِريعا   َمِريئا   م 

อลัลอฮมุมสักินา ฆ็อยษัน มฆีุษัน มะรีอนั มะรีอนั นาฟิอนั ฆ็อยเราะฎ็อรริน อาญิลนั ฆ็อยเราะอาญิล 
                                                           
275 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 974,975 
276 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5099, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3727, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะ
อีฟ สนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 3727    
277 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 899 
278 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน“ อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด ”หมายเลข 723 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดับ 
อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 723    
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(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เรา ฝนท่ีชว่ยชีวิตพวกเรา ท่ีสร้างความปิติยินดี ฝนชกุ มีประโยชน์และไม่
สร้างความเดือดร้อน ในทนัทีโดยไมล่า่ช้า) 279 
 

مذ » ِغثْنَا، اللذه 
َ
مذ  أ مذ  اللذه  ِغثْنَا،اللذه 

َ
ِغثْنَا أ

َ
 «.أ

อลัลอฮมุมะอะฆิษนา อลัลอฮมุมะอะฆิษนา อลัลอฮมุมะอะฆิษนา  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด โอ้อลัลอฮฺ ได้
โปรดประทานฝนแก่เราด้วยเถิด) 280  
 

مذ » ْ  َوَبَهائَِمَك، ِعبَاَدَك، اْسِق  اللذه  ْحِي  رََْحَتََك، َوانْش 
َ
كَ  َوأ  «.الَْمييَت  بََلَ

อลัลอฮมุมสักิอิบาดะกะ วะบะฮาอิมะกะ วนัชรุเราะหฺมะตะกะ วะอะหฺยีบะละดะกลัมยัยิต 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนแก่ปวงบา่วของพระองค์ รวมถึงบรรดาสิงสาราสตัว์ทัง้หลาย และได้โปรดแผ่
ความเมตตาของพระองค ์และได้โปรดให้แผน่ดนิของพระองค์ท่ีแห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึน้) 281  
 
064 บทดุอาอ์เม่ือเหน็ฝนตก 

مذ »  «.نَافِعا   َصييبا   اللذه 
อลัลอฮมุมะ ศอ็ยยิบนันาฟิอา 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานฝนท่ีก่อประโยชน์ด้วยเถิด) 282  
 
065 บทดุอาอ์หลังจากฝนตก 

ِطْرنَا»  «.َورََْحَِتهِ  اللِ  بَِفْضِل  م 
มฏิุรนา บฟัิฎฺลิลลาฮฺ วะเราะหฺมะตฮฺิ  
(ฝนได้ตกลงมายงัพวกเรา ด้วยความโปรดปรานและความเมตตาของพระองค์) 283 
 
066 บทดุอาอ์ขอให้ท้องฟ้าแจ่มใส 

َراِب  اآلاَكمِ  ََعَ  امهلل َعلَيْنَا والَ  َحَواََلْنَا امهلل» ونِ  والظي وِْديَةِ  َوب ط 
َ
َجرِ  َوَمنَابِِت  األ  «.الشذ

อลัลอฮมุมะ หะวาลยันา วะลาอะลยันา อลัลอฮมุมะ อะลลัอากาม วซัซิรอบ วะบตุนูิลเอาดิยะฮฺ วะมะนาบิ
ตชิชะญรั  

                                                           
279 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1169 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวดู” หมายเลข 
1169    
280 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1014 และมสุลิม หมายเลข 897 
281 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 1176 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1176    
282 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1032 
283 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 846 และมสุลิม หมายเลข 71 
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(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้ฝนตกบริเวณรอบๆ พวกเรา และอย่าให้มนัตก (สร้างความเสียหาย) ลงบนพวกเรา
เลย โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้มนัตกลงบนเนินสงู ๆ และเนินเขาเล็กๆ และบนล าธารระหวา่งชอ่งเขา และบรรดา
ท่ีงอกเงยของต้นไม้) 284  
 
067 บทดุอาอ์เม่ือเหน็จันทร์เสีย้ว (ฮลิาล) 

كْ  الل  »
َ
ِهلذه   امهلل رَب  أ

َ
ْمِن  َعلَيْنَا أ

َ
الََمةِ  َواإِلْيَمانِ  بِاأل ِبُّ  لَِما واتلذْوِفيِق  واإلِْساَلمِ  والسذ  «.الل   َوَربَُّك  َربُّنَا َوتَْرَض  َربذنَا َت 

อลัลอฮอุกับรั อลัลอฮมุมะ อะฮิลละฮอูะลยันา บิลอมันิวลัอีมาน วสัสลามะติวลัอิสลาม วตัเตาฟีกิ ลิมาตฮุิบ
บ ุร็อบบะนา วะตรัฎอ ร็อบบนุา วะร็อบบกุลัลอฮ ุ  
(อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ โอ้อลัลอฮฺ ขอให้ (จนัทร์เสีย้วนี)้ ปรากฏตอ่เราด้วยความสวสัดิภาพ ความศรัทธา 
ความปลอดภัย อิสลาม และทางน าในสิ่งท่ีพระองค์ โอ้พระผู้ทรงอภิบาลของเราทรงโปรดและพอพระทัย 
พระผู้อภิบาลของเราและทา่นคืออลัลอฮฺ) 285  
 
068 บทดุอาอ์ละศีลอด 

  َذَهَب »
 
َمأ ، َواْبتَلذِت  الظذ وق  ر  ْجر   َوَثبََت  الع 

َ
 «.الل   َشاءَ  إِنْ  اأْل

ซะฮะบซัเซาะมะอ ุวบัตลัละตลิอรูุก ุวะษะบะตลัอจัญ์รุ อินชา อลัลอฮฺ 
(ความกระหายได้ดับลงแล้ว เส้นโลหิตก็เปียกชืน้ และผลบุญก็ได้รับอย่างแน่นอนแล้ว อินชาอัลลอฮฺ 
)หากอลัลอฮฺทรงประสงค์) 286 
 

ل َك  إِيني  امهلل»
َ
ْسأ

َ
ذ  وَِسَعْت  الذِت  رََْحَِتَك بِ  أ ءر  ك  نْ  ََشْ

َ
 «.ِل  َتْغِفرَ  أ

อลัลอฮมุมะ อินนีอสัอะลกุะ บเิราะหฺมะตกิะ อลัละตีวะสิอตั กลุละชยัอ์ อนัตฆัฟิเราะลี 
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้ขอวิงวอนต่อพระองค์ ด้วยกับความเมตตาของพระองค์ท่ีครอบคลุมในทุกสิ่ง ได้
โปรดให้อภยัแก่ฉนัด้วยเถิด) 287 
 
069 บทดุอาอ์ก่อนรับประทานอาหาร 

เม่ือคนใดคนหนึง่ในหมูพ่วกทา่นได้รับประทานอาหาร ก็จงกลา่วนามของอลัลอฮฺเถิด นัน่คือ  
 

 «.اللِ  بِاْسمِ »
บสิมิลลาฮฺ 

                                                           
284 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1014 และมสุลิม หมายเลข 897 
285 บันทึกโดยอัด-ดาริมี หมายเลข 1729,1730, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3451 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ 
วะเฎาะอีฟ สนุนัอตั-ติรมิซี” หมายเลข 3451    
286 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 2357 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 2357    
287 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1753 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเฎาะอีฟ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ” 
หมายเลข 1753 ข้างต้นเป็นส านวนดอุาอ์ที่ทา่นอบัดลุลอฮฺ บินอมัรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้อา่น    
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(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ) 
ถ้าหากวา่เขาลืมกลา่วก่อนทาน แล้วเขานกึขึน้ได้ ก็จงกลา่ววา่ 
 

َل   اللِ  بِاْسمِ » وذ
َ
 «.َوآِخَره   أ

บสิมิลลาฮิ เอาวะละฮ ูวะอาคเิราะฮ ู 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺทัง้ในตอนเร่ิมและตอนสดุท้าย) 288 
 

ผู้ใดท่ีอลัลอฮฺทรงให้เขารับประทานอาหาร ก็จงกลา่ววา่ 
 

مذ » ْطِعْمنَا ِفيهِ  نَلَا بَارِكْ  اللذه 
َ
 «.ِمنْه   َخْيا   َوأ

อลัลอฮมุมะบาริกละนาฟีฮี วะอฏฺัอิมนา คอ็ยร็อนมินฮ ู

(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานความจ าเริญให้แก่เราในสิ่งนี ้และขอให้เราได้รับประทานสิ่งท่ีดีกวา่นีอี้ก)  

 
และผู้ใดท่ีอลัลอฮฺทรงให้เขาด่ืมนม ก็จงกลา่ววา่ 
 

مذ »  «.ِمنْه   َوزِْدنَا ِفيهِ  نَلَا بَارِكْ  اللذه 

อลัลอฮมุมะบาริกละนาฟีฮี วะซิดนามินฮ ู
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดประทานความจ าเริญให้แก่เราในสิ่งนี ้และขอให้เพิ่มแก่เราอีก) 289 
 
070 บทดุอาอ์หลังเสร็จจากรับประทานอาหาร 

ِى ِِلِ  اْْلَْمد  » ْطَعَمِن  اَّلذ
َ
ةر  َوالَ  ِمني  َحْولر  َغْيِ  ِمنْ  َوَرَزقَِنيهِ  َهَذا أ  «.   ق وذ

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี อฏัอะมะนีฮาซา วะเราะซะเกาะนีฮี  มินฆ็อยริ เหาลิมมินนี วะลากวูะฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงให้ฉันได้รับประทานอาหารนี ้และได้ประทานให้แก่ฉนัโดย
ปราศจากพลงัและความสามารถใดๆ ของฉนั) 290  

 
ا ِِلِ  اْْلَْمد  » بَاَرَك   َطييب ا َكِثي ا ََحْد  ، َغْيَ  ِفيِه، م  وَدذعر  َوالَ  َمْكِِف  ْستَْغن   َوالَ  م  ، م   « .  َربذنَا َعنْه 

                                                           
288 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 1858, อบีดาวดู หมายเลข 3767 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 1858    
289 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3455 และชยัคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัต-ติรมิซี” หมายเลข 
3455    
290 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3458, อบีดาวดู หมายเลข 4023, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3285 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะ
สนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3458    
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อลัหมัดลุิลลาฮฺ หมัดนักะษีร็อน ฏ็อยยิบนั มุบาเราะกนัฟีฮี ฆ็อยเราะมกัฟียิน วะลามวุดัดะอิน วะลามสุตฆฺั
นนัอนัฮ ูร็อบบะนา 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ซึ่งเป็นการสรรเสริญอย่างเหลือล้นอย่างดี อย่างจ าเริญ โดย
พระองค์ไม่ทรงปรารถนาตอ่สิ่งใด ไมเ่คยถกูเพิกเฉยจากผู้ใด และไมเ่ป็นผู้ ท่ีไมพ่ึงประสงค์ของผู้ใด291 โอ้พระ
ผู้อภิบาลของเรา) 292  
 
071 บทดุอาอ์ของผู้เป็นแขกแก่ผู้ที่เลีย้งอาหาร 

مْ  بَارِكْ  امهلل» مْ  َما ِف  لَه  مْ  َواْغِفرْ  َرَزْقتَه  مْ  لَه   «.  َوارََْحْه 
อลัลอฮมุมะ บาริกละฮมุ ฟีมาเราะซกัตะฮมุ วฆัฟิรละฮมุ วรัหมัฮมุ  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้ความจ าเริญแก่พวกเขาในสิ่งท่ีพระองค์ทรงประทานให้แก่เขา และได้โปรดประทาน
อภยัโทษและเมตตาตอ่พวกเขา) 293 
 
072 บทดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่ให้อาหารหรือน า้ 

مذ »  ْطِعمْ  اللذه 
َ
ْطَعَمِّن، َمنْ  أ

َ
«.  َسَقايِن  َمنْ  َواْسِق  أ  

อลัลอฮมุมะ อฏฺัอิมมนัอฏฺัอะมะนี วสักิมนัสะกอนี 
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้อาหารแก่ผู้ ท่ีให้อาหารแก่ฉนั และให้น า้ด่ืมแก่ผู้ ท่ีให้น า้ด่ืมแก่ฉนั) 294 
 
 
073 บทดุอาอ์เม่ือได้ละศีลอด ณ บ้านของผู้อ่ืน  

ْفَطرَ »
َ
م   أ ونَ  ِعنَْدك  ائِم  َكَل  الصذ

َ
م   َوأ بَْرار   َطَعاَمك 

َ
م   وََصلذْت  األ  «.  الَْماَلئَِكة   َعلَيْك 

อฟัเฏาะเราะ อินดะกมุศุศออิมนู วะอะกะละ เฏาะอามะกมุลุอบัรอรฺ วะศอ็ลลตั อะลยักมุลุมะลาอิกะฮฺ 
(บรรดาผู้ ถือศีลอดได้ละศีลอดกับพวกท่านแล้ว บรรดาคนดีได้รับประทานอาหารของพวกท่านแล้ว และ
บรรดามลาอิกะฮฺตา่งได้ขอเศาะละวาต295 แก่พวกทา่นแล้ว) 296   
 
 
074 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ที่ถือศีลอด (สุนนะฮ)ฺ เม่ือมีการเชือ้เชิญให้ร่วมประทานอาหาร 
โดยที่เขาไม่ต้องการละศีลอด 

                                                           
291 ทกุๆ คนต้องการจากพระองค์ 
292 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1115 และอตั-ติรมิซีย์ หมายเลข 3456 
293 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข2112  
294 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2055 
295 เหลา่มะลาอิกะฮฺจะขอดอุาอ์ให้มีความจ าเริญ ความดีงาม และจะขอตอ่อลัลอฮฺให้อภยัแก่พวกเขา 
296 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 3854, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1747 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 3854    
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 เม่ือคนหนึ่งคนใดถูกเชือ้เชิญให้ร่วมรับประทานอาหารก็จงตอบรับการเชือ้เชิญนัน้  แต่
หากว่าเขาถือศีลอดก็จงขอดุอาอ์ (แก่ผู้ ท่ีเชือ้เชิญ โดยให้อัลลอฮฺได้โปรดให้อภัยและความ
จ าเริญแก่เขา) และหากว่าเขาละศีลอดก็จงรับประทานอาหารนัน้ 297  
 
075 บทดุอาอ์ส าหรับผู้ที่ถือศีลอด เม่ือมีคนมาด่าว่าเขา 

 «.  َصائِمٌ  إيِني  َصائٌِم، إِيني »
อินนีศออิม อินนีศออิม 
(แท้จริงฉนัเป็นผู้ ถือศีลอด แท้จริงฉนัเป็นผู้ ถือศีลอด) 298 
 
076 บทดุอาอ์เม่ือเหน็ผลไม้ออกผล 

نَا ِف  نَلَا َوبَارِكْ  َصاِعنَا، ِف  نَلَا َوَبارِكْ  َمِديْنَِتنَا، ِف  نَلَا َوَبارِكْ  َثَمِرنَا، ِف  نَلَا بَارِكْ  امهلل» دي  «. م 
อลัลอฮมุมะ บาริกละนา ฟีษะมะรินา วะบาริกละนา ฟีมะดีนะตินา วะบาริกละนา ฟีศออินา วะบาริกละนา 
ฟีมดุดนิา  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดให้ความจ าเริญแก่ผลไม้ของเรา และได้โปรดให้ความจ าเริญแก่เมืองของเรา และได้โปรด
ให้ความจ าเริญแก่ศออฺ299 ของเรา และได้โปรดให้ความจ าเริญแก่มดุด์300 ของเรา) 301   
 
077 บทดุอาอ์เม่ือจาม 

เม่ือคนหนึง่คนใดในหมูพ่วกทา่นจาม ก็จงกลา่ววา่ 
 

 «.ِِل  اْْلَْمد  »
อลัหมัดลุิลลาฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ)  
และให้พ่ีน้องหรือคนท่ีอยูก่บัเขากลา่วว่า 
 

 «.الل يَرََْح َك »
ยรัหะมกุลัลอฮฺ 
(ขออลัลอฮฺทรงให้ความเมตตาแก่ทา่น) 
และเม่ือคนท่ีอยูก่บัเขากลา่วเชน่นัน้ ก็ให้เขากลา่ววา่ 
                                                           
297 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1431 
298 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1894 และมสุลิม หมายเลข 1151 
299 เคร่ืองตวงชนิดหนึ่งเทา่กบั 4-5 ลิตร โดยประมาณ 
300 การตวงโดยใช้ก ามือ 
301 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1373 
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م  » مْ  َوي ْصِلح   الل َيْهِديك   «.بَالَك 

ยะฮฺดีกมุลุลอฮฺ วะยศุลิหบุาละกมุ 
(ขออลัลอฮฺโปรดชีท้างน าให้แก่ทา่นและปรับปรุงสภาพของทา่น) 302 
 
078 บทดุอาอ์แก่ผู้ปฏเิสธศรัทธาเม่ือเขาจามแล้วเขาสรรเสริญต่ออัลลอฮ ฺ

م  » مْ  َوي ْصِلح   الل َيْهِديك   «.بَالَك 
ยะฮฺดีกมุลุลอฮฺ วะยศุลิหบุาละกมุ 
(ขออลัลอฮฺโปรดชีท้างน าให้แก่ทา่นและปรับปรุงสภาพของทา่น) 303 
 
079 บทดุอาอ์แก่คู่บ่าวสาวที่แต่งงาน 

َما وََجـَمعَ  َعلَيَْك، َوَبارَكَ  لََك، الل بَارَكَ »  «. َخير  ِف  بَيْنَك 
บาเราะกลัลอฮลุะกะ วะบาเราะกะอะลยักะ วะญะมะอะ บยันะกมุา ฟีคอ็ยรฺ 
(ขออัลลอฮฺทรงประทานความจ าเริญให้แก่ท่าน (วนันี)้ และความจ าเริญยังท่าน (หลังจากวนันี)้ และขอ
พระองค์ทรงรวมทา่นทัง้สอง (เจ้าบา่ว-เจ้าสาว) บนความดีงาม) 304  
 
080 บทดุอาอ์ของผู้ที่แต่งงานและเม่ือซือ้สัตว์พาหนะ 

เม่ือคนหนึง่คนใดในหมูพ่วกทา่นแตง่งานกบัหญิงสาว หรือเม่ือซือ้สาวใช้ ก็ให้เขากลา่ววา่ 
 

ـمذ » ل َك  إيني  اللذـه 
َ
ْسأ

َ
وذ   َعلَيْـِه، َجبَلْتََها َما وََخْيَ  َخْيََها أ ع 

َ
 «. َعلَيْـهِ  َجبَلْتَها َما ََشي  َوِمنْ  ََشيَها ِمنْ  بَِك  َوأ

อลัลอฮุมมะ อินนีอสัอะลุกะ ค็อยเราะฮา วะค็อยเราะมา ญะบลัตะฮาอะลยัฮิ วะอะอูซุบิกะ มินชรัริฮา วะ
มินชรัริมา ญะบลัตะฮาอะลยัฮิ 
(โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงฉันขอตอ่พระองค์จากความดีของนาง และความดีของสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงให้นางเกิดมา
ด้วยสิ่งนัน้ และฉนัขอความคุ้มครองตอ่พระองค์ให้พ้นจากความชัว่ร้ายของนางทัง้ปวง และความชัว่ร้ายของ
สิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงให้นางเกิดมาด้วยสิ่งนัน้ด้วยเถิด)   
และเม่ือซือ้อฐูก็ให้จบัท่ียอดโหนกของมนั แล้วให้กลา่วเชน่เดียวกนั305  
 

                                                           
302 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข1221   
303 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 2739, อบีดาวดู หมายเลข 5038, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 2739    
304 บนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1905, อบีดาวดู หมายเลข 2130, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะ
อีฟ สนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 1905    
305 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2252, อบีดาวดู หมายเลข 2160, และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อิบนมุาญะฮฺ” หมายเลข 2252    
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081 บทดุอาอ์ก่อนร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา 
ـمذ  الل، بِاْسمِ » يَْطاَن، َجنيبْنَا اللذه  يَْطانَ  وََجنيِب  الشذ  «. َرَزْقتَنَا َما الشذ

บสิมิลลาฮฺ อลัลอฮมุมะ ญนันิบนชัชยัฏอน วะญนันิบชิชยัฏอน มาเราะซกัตะนา  
(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ได้โปรดให้เราห่างไกลจากชัยฏอน และให้ชัยฏอนห่างไกลจากสิ่งท่ีพระองค์
ประทานให้เรา) 306   
 
082 บทดุอาอ์เม่ือมีอารมณ์โกรธ 

وذ  » ع 
َ
يَْطانِ  ِمنَ  بِالل أ  «. الرذِجيمِ  الشذ

อะอซูุบลิลาฮิ มินชัชยัฏอนิร เราะญีม  
(ฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺ จากชยัฏอนผู้ถกูสาปแชง่) 307   
 

083 บทดุอาอ์เม่ือเหน็ผู้ที่ถูกทดสอบ308  
ي ِِلِ  اْلَـْمد  » ِ ا اَعفَايِن  اَّلذ لَِّن  بِـِه، ابْتاََلكَ  ِمـمذ نْ  َكِثير  ََعَ  َوفَضذ  «. َتْفِضيال   َخلََق  ِمـمذ

อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี อาฟานี มิมมบัตะลากะบฮีิ วะฟัฎเฎาะละนี อะลากะษีริมมิมมนั เคาะละเกาะตฟัฎีลา  
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงโปรดให้ฉันปลอดภัยจากสิ่งท่ีท่านถูกทดสอบ และทรง
ประทานความประเสริฐอยา่งมากมายแก่ฉนัเหนือผู้ อ่ืนท่ีพระองค์ทรงสร้างมา) 309 310  

 
084 บทซกิริที่ควรอ่านในวงของการพูดคุย 
 ท่านอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เล่าวา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าว 
(บทซิกิร) ซ า้ไปซ า้มามากถึงหนึ่งร้อยครัง้ในทกุครัง้ท่ีอยู่ในวงของการพดูคยุก่อนท่ีท่านจะลกุขึน้จากไป (บท
ซิกิรนัน้ก็คือ) 
 

، َوت ْب  ِل، اْغِفرْ  رَبي » ذ نَْت  إِنذَك  يلَعَ
َ
ور   اتلذوذاب   أ  «.الَغف 

ร็อบบฆิฟิรลี วะตบุอะลยัยะ อินนะกะ อนัตตัเตาวาบลุเฆาะฟรู 
(โอ้พระผู้ทรงอภิบาลได้โปรดให้อภยัโทษแก่ฉัน และได้โปรดให้นิรโทษโดยปรานีแก่ฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้
ทรงนิรโทษโดยปรานี ผู้ทรงอภยัโทษ) 311 

                                                           
306 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 141 และมสุลิม หมายเลข 1434 
307 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3282 และมสุลิม หมายเลข 2610 
308 ด้วยการเป็นโรคหรือทพุพลภาพ ฯลฯ 
309 ไม่ควรที่จะกล่าวดอุาอ์นีอ้ย่างเปิดเผยต่อหน้าคนที่ประสบกับบททดสอบเพื่อค านึงถึงความรู้สกึของเขา เป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะกล่าว
เพียงคอ่ยๆ ไมต้่องให้มีเสียงดงั  
310 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3432 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
3432    



 

 

หศินุลมุสลิม บทซกิิรจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 

 71  

085 บทดุอาอ์ขออภัยโทษจากข้อผิดพลาดในที่ประชุม 
بْـَحانََك » ْشَهد   َوبِـَحـْمِدَك، امهلل س 

َ
نْ  أ

َ
نَْت، إالذ  لإَ  ال أ

َ
كَ  أ ْستَْغِفر 

َ
ت وب   أ

َ
َْك  َوأ  «. إََل

สุบหานะกัลลอฮุมมะ วะบิหัมดิกะ อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะ อิลลาอันตา อัสตฆัฟิรุกะ วะอะตูบุอิลัยก์  
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงอัลลอฮฺพระผู้ อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดท่ีต้องเคารพภักดีนอกจากพระองค์ และฉันขออภัยโทษและกลับตวัต่อพระองค์)  312  
 
086 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า  “ ขออัลลอฮทฺรงให้อภัยแก่ท่าน” 

 «.َولََك »
วะละกะ 
(และแก่ทา่นด้วย) 313 
 
087 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่ท าความดีแก่ท่าน 

 «.َخْيا   الل   َجَزاكَ »
ญะซากลัลอฮ ุคอยรอน 
(ขออลัลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่ท่าน) 314 
 

088 สิ่งที่อัลลอฮจฺะทรงปกป้องคนคนหน่ึงจากดัจญาล 
ผู้ ใดท่ีท่องจ าสิบอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺอัล -กะฮฺฟิ 315 เขาจะได้รับการคุ้ มครองให้รอดพ้น

จากดจัญาล316 บางสายรายงานกลา่ววา่ สิบอายะฮฺสดุท้ายของสเูราะฮฺอลั-กะฮฺฟิ317 

และให้ขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากฟิตนะฮฺ (ความเลวร้าย) ของมนั ทกุๆ ครัง้หลงัจากกลา่วตะ

ชะฮฺฮดุในละหมาด318  

 

                                                                                                                                                                                     
311 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3434, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3814 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะ
อีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3434    
312 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3433, อบีดาวดู หมายเลข 4857, อนั-นะสาอี หมายเลข 1344 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮี
หฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3433    
313 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2346, อะหฺมดั หมายเลข 20778 และอนั-นะสาอี หมายเลข 10054  
314 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 2035 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
2035    
315 ทอ่งจ าและใคร่ครวญในเนือ้หาของมนั 
316 ความชัว่ร้ายและการลอ่ลวงของมนั 
317 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 809 
318 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 832,1377 และมสุลิม หมายเลข 587-588 
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089 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า  “ อินนี อุหบิบุกะ ฟิลลาฮฺ  – แท้จริงฉันรักท่านเพื่อ
อัลลอฮ”ฺ 

َحبذَك »
َ
ي أ ِ ْحبَبْتَِّن  اَّلذ

َ
 «.َل   أ

อะหบับะกลัละซี อะหฺบบัตะนีละฮ ู 
(ขออลัลอฮฺทรงรักทา่นท่ีทา่นรักฉนัเพ่ือพระองค์) 319 
 
090 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่มอบทรัพย์สินของเขาให้แก่ท่าน 

ْهِلَك  ِف  لََك  الل   بَارَكَ »
َ
 «.َوَمالَِك  أ

บาเราะกลัลอฮลุะกะ ฟีอะฮฺลิกะ วะมาลิกะ 
(ขออลัลอฮฺทรงประทานความจ าเริญแก่ทา่น ทัง้ครอบครัวของทา่น และทรัพย์สินของทา่น) 320 

 
091 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่ให้กู้ยืมเงนิในขณะที่เราได้น าเงนิมาใช้คืนแก่เขา  

ْهِلَك  ِف  لََك  الل   بارَكَ »
َ
لَِف  َجَزاء   إِنذَما َوَمالَِك، أ َداء   اْْلَْمد   السذ

َ
 «.َواأل

บาเราะกลัลอฮลุะกะ ฟีอะฮฺลิกะ วะมาลิกะ อินนะมา ญะซาอสุสะลฟั อลัหมัดวุลัอะดาอ์  
(ขออลัลอฮฺทรงประทานความจ าเริญแก่ท่าน ทัง้ครอบครัวของท่าน และทรัพย์สินของท่าน แท้จริง การตอบ
แทนในการจา่ยหนีน้ัน้ก็คือ การขอบคณุเจ้าหนีแ้ละการใช้หนีใ้ห้ครบ) 321 
 
092 บทดุอาอ์เม่ือหวาดหว่ันต่อการตัง้ภาคี 

مذ » وذ   إيِِنذ  اللذه  ع 
َ
نْ  بَِك  أ

َ
َْشِكَ  أ

 
نَا بَِك  أ

َ
، َوأ ْعلَم 

َ
ْستَْغِفر كَ  أ

َ
ْعلَم   الَ  لَِما َوأ

َ
 «.أ

อลัลอฮมุมะ อินนีอะอซูุบกิะ อนัอชุริกะบกิะ วะอะนาอะอฺลมั วะอสัตฆัฟิรุกะ ลิมาลาอะอฺลมั 
(โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ซึ่งการตัง้ภาคีต่อพระองค์ในสิ่งท่ีฉันรู้ และฉันขออภัย
โทษตอ่พระองค ์ในสิ่งท่ีฉนัไมรู้่) 322 
 
093 บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า  “ บาเราะกัลลอฮุฟีกะ  – ขออัลลอฮฺทรงประทาน
ความจ าเริญแก่ท่าน” 

 «.الل   بَارَكَ  َوِفيَك »
วะฟีกะ บาเราะกลัลอฮฺ 
(และส าหรับทา่น ยอ่มได้รับความจ าเริญของอลัลอฮฺเชน่กนั) 323 

                                                           
319 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 5125 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 5125    
320 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2049 
321 บันทึกโดยอัน-นะสาอี หมายเลข 4683 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัน -นะสาอี” 
หมายเลข 4683    
322 บนัทึกโดยอลั-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 716 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดับ 
อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 716    
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094 บทดุอาอ์เม่ือประสบกับโชคลางที่ไม่ดี 
مذ »  «.َغْي كَ  إَِلَ  َوالَ  َخْي َك، إاِلذ  َخْيَ  َوالَ  َطْي َك، إاِلذ  َطْيَ  الَ  اللذه 

อลัลอฮมุมะ ลาฏ็อยเราะ อิลลาฏ็อยรุกะ วะลาคอ็ยเราะ อิลลาคอ็ยรุกะ วะลาอิลาฮะฆ็อยรุกะ  
(โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีโชคลางใดเว้นแต่โชคลางของพระองค์ และไม่มีความดีงามใดเว้นแต่ความดีงามของ
พระองค ์และไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์) 324  

 
095 ดุอาอ์เม่ือขับข่ีพาหนะ 

  «. ِِلِ  َواْْلَْمد   اللِ  ِمْسِب»
บสิมิลลาฮฺ วลัหมัดลุิลลาฮฺ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ และการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ) 
แล้วกลา่ววา่  

 

ِي ُسۡبَحَّٰنَ  ﴿ رَ  ٱَّلذ ي  ١٣ ُمۡقرِنِيَ  ََّلُۥ ُكنذا َوَما َهََّٰذا نَلَا َسخذ  [  ٢١  ،٢٥: الزخرف] ﴾ ١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرب َِنا إَِلَّٰ  ِإَونذا

ความว่า “มหาบริสุทธ์ิย่ิง ผู้ทรงอ านวยสิ่งนีใ้ห้เรา และเรานัน้ไม่สามารถจะควบคมุมนัได้ และแท้จริงเราจะ
กลบัคืนสูพ่ระผู้อภิบาลของเราอยา่งแนน่อน” 325 

 
หลงัจากนัน้ ให้กลา่ววา่ 
 

 «.ِِل  اْْلَْمد  »
อลัหมัดลุิลลาฮฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ) 3 ครัง้  
แล้วกลา่ววา่ 
 

ْكرَب   الل  »
َ
 «.أ

อลัลอฮอุกับรั 
(อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 3 ครัง้  
แล้วกลา่วตอ่วา่ 
 

بَْحانََك » ن وَب  َيْغِفر   الَ  فَإِنذه   ِل  فَاْغِفرْ  َنْفِس  َظلَْمت   إِيني  امهلل س  نَْت  إاِلذ  اَّلُّ
َ
  «.أ

                                                                                                                                                                                     
323  บนัทึกโดยอิบน ุอสั-สนุนี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 278 และชยัคฺอบัดลุกอดิร อลั-อรันะอฏูกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนั ใน 
“อลั-กะลิม อฏั-ฏ็อยยิบ” หมายเลข 237  
324 บนัทกึโดยอะหฺมดั หมายเลข 7045, อิบนอุสั-สนุนี ใน “อะมลั อลั-เยาม์ วลั-ลยัละฮฺ” หมายเลข 292 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษ
เศาะฮีหฺ ใน “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อศั-เศาะฮีหะฮฺ” หมายเลข 1065    
325 สเูราะฮฺอซั-ซคุรุฟ 13-14 
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สบุหานะกลัลอฮมุมะ อินนีเซาะลมัตนุฟัสี ฟัฆฟิรลี ฟะอินนะฮ ูลายฆัฟิรุซซุนบูะ อิลลาอนัตะ 
(พระองค์ทรงบริสุทธ์ิย่ิง โอ้อัลลอฮฺ ฉันนีไ้ด้อธรรมต่อตัวเอง ดังนัน้ ได้โปรดยกโทษให้กับฉันเถิด เพราะ
แท้จริงแล้วไมมี่ผู้ใดสามารถจะยกโทษได้นอกจากพระองค์) 326  
 
096 บทดุอาอ์ขณะเดนิทาง 

ْكرَب   الل  »
َ
 «.أ

อลัลอฮอุกับรั 
(อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 3 ครัง้  
หลงัจากนัน้ ให้กลา่ววา่  
 

ِي ُسۡبَحَّٰنَ  ﴿ رَ  ٱَّلذ ي  ١٣ ُمۡقرِنِيَ  ََّلُۥ ُكنذا َوَما َهََّٰذا نَلَا َسخذ  [  ٢١  ،٢٥: الزخرف] ﴾ ١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرب َِنا إَِلَّٰ  ِإَونذا

ความวา่  “มหาบริสทุธ์ิย่ิง ผู้ทรงอ านวยสิ่งนีใ้ห้เรา และเรานัน้ไม่สามารถจะควบคมุมนัได้ และแท้จริงเราจะ
กลบัคืนสูพ่ระผู้อภิบาลของเราอยา่งแนน่อน”  327 

 

แล้วกลา่ววา่ 
 

ل َك  إِنذا امهلل»
َ
نْ  امهلل تَْرَض، َما الَْعَمِل  َوِمنَ  َواتلذْقَوى الرِْبذ  َهَذا َسَفِرنَا ِف  نَْسأ نَْت  امهلل ب ْعَده ، َعنذا َواْطوِ  َهَذا َسَفَرنَا َعلَيْنَا َهوي

َ
اِحب   أ  ِف  الصذ

َفرِ  ْهِل، ِف  َواْْلَِليَفة   السذ
َ
وذ   إِّني  امهلل األ ع 

َ
َفِر، َوْعثَاءِ  ِمنْ  بَِك  أ وءِ  الَْمنَْظِر، آبَةِ َوكَ  السذ نَْقلَِب  وَس  ْهِل  الَْمالِ  ِف  الْم 

َ
 «.َواأل

อลัลอฮมุมะ อินนานสัอะลกุะ ฟีสะฟะรินา ฮาซลับิรเราะวตัตกัวา วะมินลัอะมะลิมาตรัฎอ อลัลอฮมุมะ เฮา
วินอะลัยนา สะฟะเราะนาฮาซา วฏัวิอนันาบุอฺดะฮู อลัลอฮุมมะ อนัตศัศอหิบุ ฟิสสะฟะริ วลัเคาะลีฟะตุ 
ฟิลอะฮฺลิ อลัลอฮมุมะ อินนีอะอซูุบิกะ มินวะอฺษาอิสสะฟะริ วะกาบะติลมนัเซาะริ วะสอิูลมุนเกาะละบิ ฟิล
มาลิวลัอะฮฺลิ  
(โอ้อัลลอฮฺ เราขอจากพระองค์ในการเดินทางครัง้นีซ้ึ่งความดีและความย าเกรง  และการกระท าในสิ่งท่ี
พระองค์ทรงโปรดปราน โอ้อลัลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงผ่อนคลายในการเดินทางครัง้นีแ้ละย่นระยะทางท่ี
ยาวไกลให้แก่เรา โอ้อลัลอฮฺ พระองค์คือมิตรในยามเดิมทาง และคือผู้แทนท่ีดแูลต่อครอบครัว โอ้อลัลอฮฺ 
ฉนัขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากความล าบากในการเดินทาง จากทศันียภาพท่ีเศร้าหมอง และจากการ
พลิกผนัท่ีเลวร้ายในทรัพย์สินและครอบครัว) 

และเม่ือกลบั ก็ให้กลา่วค าเหลา่นีเ้ชน่เดียวกนั และให้เพิ่มตอ่ด้วยค าวา่ 
 

وَن، تَائِب وَن، آيِب ونَ » ونَ  لَِربينَا اَعبِد   «.َحاِمد 
อายิบนู ตาอิบนู อาบดินู ลิร็อบบนิา หามิดนู  

                                                           
326 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 2602, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3446 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อตั-ติรมิซี” หมายเลข 3446    
327 สเูราะฮฺอซั-ซคุรุฟ 13-14 
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(เรากลบัมาแล้ว เราขออภยัโทษแล้ว เราเป็นผู้อ่อนน้อมแล้ว เราเป็นผู้กล่าวสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาลของ
เราแล้ว) 328  
 
097 บทดุอาอ์เม่ือต้องการเข้าหมู่บ้านหรือเมือง 

َمَواِت  رَبذ  امهلل» بْعِ  السذ ْظلَلَْن، َوَما السذ
َ
رَِضيَ  َورَبذ  أ

َ
بْعِ  اأْل قْلَلَْن، َوَما السذ

َ
يَاِطيَ  َورَبذ  أ ْضلَلَْن، َوَما الشذ

َ
َياِح  َورَبذ  أ ل َك  َذَريَْن، َوَما الري

َ
ْسأ

َ
 أ

ْهِلَها وََخْيَ  الَْقْرَيِة، َهِذهِ  َخْيَ 
َ
وذ   ِفيَها، َما وََخْيَ  أ ع 

َ
ْهِلَها، ََشي  ِمنْ  بَِك  َوأ

َ
 «.ِفيَها َما َوََشي  أ

อลัลอฮมุมะ ร็อบบสัสะมาวาติสสบัอิ วะมาอซัลลันะ วะร็อบบลัอะเราะฎีนสัสบัอิ วะมาอกัลลันะ วะร็อบบชั
ชะยาฏีนะ วะมาอฎัลลันะ วะร็อบบัรริยาหิ วะมาซะร็อยนะ อสัอะลุกะ ค็อยเราะฮาซิฮิลก็อรยะติ วะค็อย
เราะอะฮฺลิฮา วะคอ็ยเราะมาฟีฮา วะอะอซูุบกิะ มินชรัริอะฮฺลิฮา วะชรัริมาฟีฮา   
(โอ้อลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งฟ้าทัง้เจ็ดและทุกสิ่งท่ีมนัปกคลมุอยู่  พระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินทัง้เจ็ดและทุก
สิ่งท่ีมนัแบกรับอยู่ พระผู้อภิบาลของเหล่ามารร้ายชยัฏอนและทุกสิ่งท่ีพวกมนัได้ท าให้หลงทาง และพระผู้
อภิบาลแหง่สายลมและทกุสิ่งท่ีมนัพดัพา ฉนัขอตอ่พระองค์ซึ่งความดีงามของหมู่บ้านนีแ้ละความดีงามของ
ชาวบ้าน และความดีงามท่ีมีอยู่ในมนั และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชัว่ร้ายของชาวบ้าน 
และความชัว่ร้ายท่ีมีอยูใ่นมนั) 329  

 
098 บทดุอาอ์เม่ือเข้าตลาด 

يَك  اَل  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  اَل » لْك   َل   َل   ََشِ ِْي  اْْلَْمد   َوَل   الْم  وَ  َوي ِميت   ُي  وت   اَل  َِح   وَه  وَ  اْْل ْي   بِيَِدهِ  َيم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «.قَِديرر  ََشْ

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะละฮลุหมัด ุยหฺุยีย์วะยมีุต ุวะฮวุะหยัยนุ ลายะมตู 
บยิะดฮิิลคอยรฺ วะฮวุะอะลา กลุลิชยัอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺพระองค์เดียวเท่านัน้ ไม่มีภาคีใดๆ คู่เคียงกบัพระองค์ อ านาจและการ
สรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของพระองค์  พระองค์ทรงให้เกิด พระองค์ทรงให้ตาย และพระองค์คือผู้ทรงชีวิน
ไมมี่วนัตาย สิ่งดีงามอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงเดชานภุาพเหนือทกุสิ่ง) 330  
 
099 บทดุอาอ์เม่ือพาหนะล้มลง 

 «.اللِ  ِمْسِب»
บสิมิลลาฮฺ 
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ) 331 

                                                           
328 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1342 
329 บนัทึกโดยอนั-นะสาอี ใน“ อสั-สนุนั อลั-กุบรอ ”หมายเลข 8775,8776, อิบนอุสั-สนุนี เล่ม 1 หน้า 472 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่วว่าเป็นหะ
ดีษเศาะฮีหฺ ใน “ตรุอญะอาต อลั-อลับานี” หมายเลข 36   
330 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3428,3429 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัต-ติรมิซี” 
หมายเลข 3428   
331 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 4982 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวดู” หมายเลข 
4982   
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100 บทดุอาอ์ของผู้เดนิทางแก่ผู้ที่ไม่ได้เดนิทาง 
م  » ْستَوِْدع ك 

َ
ِي اللَ  أ ه   تَِضيع   اَل  اَّلذ  «.وََدائِع 

อสัเตาดอิกุมุลุลอฮฺ อลัละซีลาตะฎีอ ุวะดาอิอฮุ ู  
(ฉนัของฝากพวกทา่นไว้กบัอลัลอฮฺ332 ผู้ทรงไมล่ะเลยตอ่ของท่ีถกูฝากไว้) 333  
 
101 บทดุอาอ์ของผู้ที่ไม่ได้เดนิทางแก่ผู้เดนิทาง 

ْستَوِْدع  »
َ
َماَنتََك  ِدينََك  اللَ  أ

َ
 «.َعَمِلَك  وََخَواِتيمَ  َوأ

อสัเตาดอิลุลอฮะดีนะกะ วะอะมานะตะกะ วะเคาะวาตีมะ อะมะลิกะ 
(ฉนัขอฝากศาสนา ความรับผิดชอบ และผลสดุท้ายของการงานของทา่นให้กบัอลัลอฮฺ) 334 335  
 

َ  َذْنبََك  َوَغَفرَ  اتلذْقوى الل   َزوذَدكَ » نَْت  َما َحيْث   اْْلَْيَ  لََك  َويْسذ  «. ك 
เซาวะดะกลัลอฮตุตกัวา วะเฆาะฟะเราะซมับะกะ วะยสัสะเราะ ละกลัคอ็ยเราะ หยัษุมากนุตะ 
(ขออลัลอฮฺทรงให้ทา่นได้รับเสบียงแห่งความย าเกรง ขออลัลอฮฺทรงอภยัในความผิดของท่าน ขออลัลอฮฺทรง
ประทานความง่ายดายในการเก็บเก่ียวความดีงามในทกุท่ีๆ ทา่นอยู)่ 336 
 
102 การกล่าวตักบีรและตัสบีหขฺณะเดนิทาง 
 ทา่นญาบริ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่ เม่ือพวกเราขึน้สูท่ี่สงู  ) หรือเนินสงู (พวกเราก็จะกลา่วตกับีรวา่ 
 

ْكرَب   الل  »
َ
 «.أ

อลัลอฮอุกับรั 
(อลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 
และเม่ือพวกเราลงมาจากเนิน ก็จะกลา่วตสับีหฺวา่ 
 

بْـَحانَ »   «. الل س 
สบุหานลัลอฮฺ  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ) 337  

                                                           
332 ขออลัลอฮฺทรงคุ้มครอง 
333 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 2825 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ” 
หมายเลข 2825   
334 ขออลัลอฮฺทรงคุ้มครอง 
335 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 2600 ,อตั-ติรมิซี หมายเลข 3443 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน“ เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู ”หมายเลข 2600   
336 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3444 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสันเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัต-ติรมิซี” 
หมายเลข 3444   
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103 บทดุอาอ์ที่ผู้เดนิทางควรจะกล่าวเม่ือถงึเวลาใกล้รุ่งอรุณ 
عَ » ْسِن  الِل، ِِبَْمدِ  َساِمعٌ  َسمذ فِْضْل  َصاِحبْنَا، َربذنَا َعلَيْنَا، باََلئِهِ  وَح 

َ
 «.انلذارِ  ِمنَ  بِاللِ  اَعئِذا   َعلَيْنَا، َوأ

สมัมะอะ สามิอนุ บหิมัดลิลาฮฺ วะหสุนิบะลาอิฮี อะลยันา ร็อบบะนาศอหิบนา วะอฟัฎิลอะลยันา อาอิซมับิล
ลาฮิ มินนันาร 
(ผู้ ท่ีได้ยิน (ค าพดูของฉันนี)้ ได้บอกตอ่ๆ ไป ด้วยการสรรเสริญตอ่อลัลอฮฺ และการทดสอบท่ีดีของพระองค์ท่ี
มีตอ่พวกเรา โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา ได้โปรดทรงเป็นสหายกบัเรา และประทานความโปรดปรานให้แก่เรา 
โดยท่ีฉนัขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากไฟนรก) 338 
 
104 บทดุอาอ์เม่ือเข้าพักค้างแรมระหว่างทาง 

وذ  » ع 
َ
اِت  الل بَِكِلـَماِت  أ  «. َخلََق  َما ََشي  ِمنْ  اتلذامذ

อะอซูุ บกิะลิมาตลิลาฮิตตามมาติ มินชรัริมาเคาะลกั  
(ฉนัขอความคุ้มครองด้วยถ้อยค าอนัสมบรูณ์แหง่อลัลอฮฺ จากความชัว่ร้ายท่ีพระองค์ทรงสร้าง) 339 
 
105 บทซกิริเม่ือกลับจากการเดนิทาง 

ให้กลา่วตกับีรในทกุๆ ครัง้ท่ีขึน้เนินสงู โดยให้กลา่วตกับีรสามครัง้ แล้วกลา่วบทซิกิรนี ้
يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ » ، َل   َل ، ََشِ لْك  ، َوَل   الْم  وَ  اْْلَْمد  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك  وَن، تَائِب وَن، آيِب وَن، قَِديٌر، ََشْ وَن، لَِربينا اَعبِد   الل   َصَدَق  َحاِمد 

ْحزاَب  وََهَزمَ  َعبَْده ، َونَََصَ  وَْعَده ،
َ
 «.وَْحَده   اأْل

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมุลกวุะละฮลุหมัดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชยัอินเกาะดีร อา
ยิบนู ตาอิบนู อาบดินู ลิร็อบบินาหามิดนู เศาะดะก็อลลอฮวุะอฺดะฮฺ วะนะเศาะเราะอบัดะฮฺ วะฮะซะมลัอะหฺ
ซาบะวะหฺดะฮฺ    
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ไม่มีผู้ ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อ านาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของ
พระองค์ พระองค์คือผู้ทรงอ านาจเหนือทุกสิ่ง เรากลบัมาแล้ว เราขออภัยโทษแล้ว เราเป็นผู้อ่อนน้อมแล้ว 
เราเป็นผู้ กล่าวสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาลของเราแล้ว พระองค์ทรงสจัจะต่อการสญัญาของพระองค์ ทรง
ชว่ยเหลือบา่วของพระองค์ และพระองค์เพียงผู้ เดียวท่ีทรงสร้างความปราชยัให้แก่พลพรรคทัง้หลาย) 340  
 
106 ค ากล่าวเม่ือมีสิ่งที่ท าให้มีความปลืม้ปิตหิรือสิ่งที่ท าให้รู้สึกไม่ดี 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ครัง้ท่ีทา่นได้เห็นสิ่งท่ีท าให้ทา่นมีความปลืม้ปิติ ก็จะกลา่ววา่ 
 

ِي ِِلِ  اْلَْمد  » اِْلَات   تَِتمُّ  بِِنْعَمِتهِ  اَّلذ  «.الصذ

                                                                                                                                                                                     
337 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 2993  
338 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2718 
339 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2709 
340 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1797 และมสุลิม หมายเลข 1344 
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อลัหมัดลุิลลาฮิลละซี บนิิอฺมะตฮีิ ตะตมิมศุศอลิหาตฺ 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งดีๆ ทัง้หลายจึงได้
ครบถ้วน) 

และเม่ือทา่นเห็นสิ่งท่ีท าให้ทา่นรู้สกึไมดี่ ก็จะกลา่ววา่  
 

ي  ََع  ِِلِ  اْْلَْمد  »  «.َحالر  ك 
อลัหมัดลุิลลาฮฺ อะลากลุลิหาล 
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺในทกุสภาพการณ์)  341 
 
107 ความประเสริฐของการเศาะละวาต (การสดุดี) ต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 
 ทา่นนบ ีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ “ผู้ใดท่ีกลา่วเศาะละวาต (สดดีุ) แก่ฉนัหนึง่ครัง้อลัลอฮฺจะ
ทรงสดดีุ (หรือให้ความเมตตา) แก่เขาสิบเทา่”342 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “พวกท่านอย่าท าให้การเย่ียมเยียนหลุมฝังศพ
ของฉันเป็นแค่การเพลิดเพลิน แต่พวกท่านจงเศาะละวาต (สดดีุ) ต่อฉัน แท้จริงการเศาะละวาตของพวก
ทา่นนัน้ยอ่มถึงฉนั แม้วา่พวกทา่นจะอยูท่ี่ใดก็ตาม” 343  

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “ผู้ ท่ีมีความตระหน่ีถ่ีเหน่ียว คือ ผู้ ท่ีเม่ือฉัน (นบี) 
ถกูเอย่ขึน้ ณ ท่ีเขา แตเ่ขากลบัไมก่ลา่วเศาะละวาต (สดดีุ) ตอ่ฉนั” 344  

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “แท้จริง ส าหรับอลัลอฮฺนัน้ จะมีมลาอิกะฮฺกลุ่ม
หนึง่ท่ีจะตระเวนบนแผ่นดนิ โดยท่ีพวกเขา (มลาอิกะฮฺ) จะน าการกลา่วสลาม (ความสนัติสขุปลอดภยั) ของ
ประชาชาตขิองฉนัมายงัฉนั” 345 

ทา่นนบ ีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วว่า “ไม่มีผู้ใดท่ีกลา่วสลาม  (ความสนัตสิขุปลอดภยั) 
แก่ฉนั เว้นแตอ่ลัลอฮฺจะให้วิญญาณคืนสูร่่างกายของฉนั 346 จนกระทัง่ฉนัจะตอบกลบัสลาม”  
 
                                                           
341 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3803 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ” 
หมายเลข 3803   
342 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 384 
343 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 2042 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวดู” หมายเลข 
2042   
344 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3546 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
3546   
345 บันทึกโดยอัน-นะสาอี หมายเลข 1282 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัน -นะสาอี” 
หมายเลข 1282   
346 นกัวิชาการบางทา่นได้กลา่ววา่ “การที่อลัลอฮฺจะให้วิญญาณคืนสูร่่างกายของท่านนบี” เป็นเร่ืองจริง แตบ่างทา่นก็กลา่ววา่เป็นแคก่ารเปรียบ
เปรย กลา่วคือ อลัลอฮฺจะให้ทา่นนบีรู้วา่มีผู้ที่กลา่วสลามแก่ทา่นเพียงเทา่นัน้   
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108 การให้สลาม 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์
จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา และพวกท่านยงัไม่มีศรัทธา (ท่ีแท้จริง) จนกว่าพวกท่านจะรักใคร่ปรองดองกัน 
พวกท่านต้องการไหม ถ้าฉันจะชีแ้นะพวกท่านถึงบางสิ่งเม่ือพวกท่านปฏิบตัิมนัแล้วจะท าให้พวกท่านเกิด
ความรักใคร่ตอ่กนั?  (นัน่คือ) พวกทา่นจงเผยแผส่ลามให้แก่กนัในหมูพ่วกทา่น” 347  

ท่านอัมมาร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “ผู้ ใดท่ีได้รวบรวม 3 ประการเหล่านี ้แท้จริงเขาได้
รวบรวมความศรัทธาไว้ด้วยกนั นัน้คือ การให้ความเป็นธรรมแก่ตวัท่าน348 การให้สลามแก่ผู้คนทกุคน และ
การบริจาคทานทัง้ๆ ท่ีมีความขดัสน” 349 

จากท่านอบัดลุลอฮฺ บินอุมรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุมา เล่าว่า “ชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ว่า บทบญัญัติของอิสลามข้อใดดีท่ีสุด ? ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าว
วา่ คือการท่ีทา่นให้อาหารแก่ผู้ อ่ืน และการท่ีทา่นให้สลามแก่คนท่ีทา่นรู้จกัและคนท่ีทา่นไมรู้่จกั” 350  
 
109 การตอบสลามแก่คนต่างศาสนิก เม่ือเขาได้ให้สลามแก่เรา 

เม่ือชาวคมัภีร์ (ชาวยิวหรือคริสต ์รวมถึงคนตา่งศาสนิกอ่ืนๆ) ให้สลามแก่พวกทา่น ก็จงตอบกลบัวา่  
 

مْ »  «.وََعلَيْك 

วะอะลยักมุ 
(และแดพ่วกทา่นด้วย) 351 
 
110 บทดุอาอ์ขณะได้ยนิเสียงไก่ขันและเสียงลาร้อง 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “เม่ือพวกท่านได้ยินเสียงไก่ขนั ก็จงขอ
ต่ออัลลอฮฺให้ประทานความประเสริฐต่างๆ ของพระองค์ เพราะมัน (ไก่) มองเห็นมลาอิกะฮฺ และเม่ือพวก
ทา่นได้ยินเสียงลาร้องก็จงขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากชยัฏอน เพราะมนั  (ลา) มองเห็นชยัฏอน” 352 

 
111 บทดุอาอ์ขณะได้ยนิเสียงเห่าหอนของสุนัขในเวลากลางคืน 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “เม่ือพวกท่านได้ยินเสียงสุนขัเห่าหอน
และเสียงลาร้องในเวลากลางคืน ก็จงขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากชยัฏอน เพราะพวกมนั (สนุขัและลา)
มองเห็นสิ่งท่ีพวกเจ้ามองไมเ่ห็น” 353 
                                                           
347 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 54 
348 กลา่วคือ การปฏิบตัิในสิ่งที่อลัลอฮฺทรงสัง่ใช้ และหลีกหา่งจากสิ่งที่อลัลอฮฺทรงสัง่ห้าม และให้สิทธิตอ่เพ่ือนมนษุย์ 
349 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ เลม่ 1 หน้า 15 
350 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 12 และมสุลิม หมายเลข 39 
351 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6258 และมสุลิม หมายเลข 2163  
352 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3303 และมสุลิม หมายเลข 2729 
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112 บทดุอาอ์แก่ผู้ท่านเคยด่าว่าเหยียดหยามเขา 
 ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
 

مذ » َما اللذه  يُّ
َ
ْؤِمنر  فَأ  «.الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  إََِلَْك  ق ْرَبة   َل   َذلَِك  فَاْجَعْل  َسبَبْت ه   م 

อลัลอฮมุมะ ฟะอยัยมุามอ์ุมินิน สะบบัตฮุ ูฟัจญฺอลัซาลิกะละฮ ูกรุบะตนัอิลยักะ เยามลักิยามะฮฺ  
(โอ้อลัลอฮฺ ผู้ศรัทธาท่านใดก็ตามท่ีฉันเคยดา่วา่เหยียดหยามเขา ได้โปรดท าให้เขาได้ใกล้ชิดพระองค์ในวนักิ
ยามะฮฺด้วยเถิด) 354 355  
 
113 ค ากล่าวเมื่อต้องการชมเชยมุสลิม 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “เม่ือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจ าเป็นต้อง
ชมเชยสหายของเขาอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ก็ให้เขากลา่ววา่  

 
ْحِسب  »

َ
َزّكي  َوالَ  َحِسيب ه   َوالل   ف اَلنا   أ

 
َحدا   اللِ  ََعَ  أ

َ
ْحِسب ه   أ

َ
 ...«.أ

อะหฺสิบฟุลุานนั วลัลอฮหุะสีบฮุ ูวะลาอซุกักี อะลลัลอฮิอะหะดนั อะหฺสิบฮุ.ู... 
(ฉันคิดว่าเขาเป็นอย่างนัน้ และอลัลอฮฺทรงเป็นผู้ ท่ีรู้เร่ืองเขาดีท่ีสุด และฉันไม่กล่าวชมผู้ ใดเกินเลยเหนือไป
จากท่ีอลัลอฮฺรู้ ฉนัคดิวา่เขาเป็น (ให้ระบคุณุลกัษณะท่ีต้องการชม อยา่งนัน้อยา่งนี)้ 356 
 
114 ค ากล่าวเมื่อมีคนชม 

مذ » ول وَن، بَِما ت َؤاِخْذيِن  الَ  اللذه  وَن، الَ  َما ِل  َواْغِفرْ  َيق  ا َخْيا   َواْجَعلِّْن  َيْعلَم  نُّونَ  ِممذ  «.َيظ 
อลัลอฮมุมะ ลาตอุาคซินี บมิายะกลูนู วฆัฟิรลี มาลายะอฺละมนู วจัญฺอลันีคอ็ยร็อน มิมมายะซุนนนู  
(โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดอย่าได้เอาผิดฉันด้วยสิ่งท่ีพวกเขากล่าวเลย และได้โปรดอภัยให้ฉันในสิ่งท่ีพวกเขาไม่รู้ 
(เก่ียวกบัฉนั) และได้โปรดท าให้ฉนัเป็นคนดียิ่งกวา่ท่ีพวกเขาคาดคดิ) 357  
 
115 ค ากล่าวตัลบียะฮขฺองผู้ที่ครองอิหรฺอมในการท าหจัญ์และอุมเราะฮ ฺ 

مذ  بَلذيَْك » يَك  الَ  بَلذيَْك  بَلذيَْك، اللذه  لَْك، لََك  َوانليْعَمَة، اْْلَْمَد، إِنذ  بَلذيَْك، لََك  ََشِ يَك  الَ  َوالْم   «.لََك  ََشِ

ลบับยักลัลอฮุมมะลบับยัก ลบับยักะลาชะรีกะ ละกะลบับยักฺ อินนลัหมัดะ วนันิอฺมะตะ ละกะวลัมลุกะ ลา
ชะรีกะลกั    

                                                                                                                                                                                     
353 บันทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 5103 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อบีดาวดู” หมายเลข 
5103   
354 คือให้ค าดา่ของเราเปลี่ยนเป็นผลบญุหรือความดีส าหรับเขา ที่จะสง่ผลท าให้เขาได้ใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺ 
355 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6361 และมสุลิม หมายเลข 2601 
356 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 3000 
357 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ ใน “อลั-อะดับ อัล-มฟุร็อด” หมายเลข 761, อลั-บัยฮะกี ใน “ชุอะบุลอีมาน” หมายเลข 4534 และชัยคฺอลั-อัลบานี
กลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-อะดบั อลั-มฟุร็อด” หมายเลข 761    
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(โอ้อลัลอฮฺ ฉันตอบสนองค าเรียกร้องของพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ไม่มีสิ่งใด
มาเป็นภาคีกบัพระองค์ แท้จริงการสรรเสริญทัง้หลาย ความโปรดปราน และอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ 
ไมมี่สิ่งใดมาเป็นภาคีกบัพระองค์) 358 
 
116 การกล่าวตักบีร (อัลลอฮุอักบัร) เม่ือมาถงึหนิด าในขณะที่ก าลังเฏาะวาฟ  
 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ท าการเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺโดยท่ีท่านนั่งอยู่บนสัตว์
พาหนะ ซึง่ทกุๆ ครัง้ท่ีทา่นมาถึงมมุหินด าของกะอฺบะฮฺ ท่านก็จะชีไ้ปยงัมมุหินด านัน้ด้วยไม้เท้าท่ีท่านถืออยู่ 
แล้วทา่นก็กลา่วตกับีร 359  
 
117 บทดุอาอ์ขณะเฏาะวาฟระหว่างมุมรุกนุลยะมานี (มุมหน่ึงของกะอฺบะฮฺก่อนถึงมุม
หนิด า) และมุมอัล-หะญัร อัล-อัสวัด (มุมหนิด าของกะอฺบะฮ)ฺ 

ي  ﴿ ۡنَيا ِف  َءاتَِنا َربذَنا  [  ١٠٢: ابلقرة] ﴾ ٢٠١ ٱنلذارِ  َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةٗ  ٱلُّ

ความว่า  “โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ได้โปรดประทานให้แก่พวกเรา ซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี ้และสิ่งดีงามในโลก
หน้า และโปรด คุ้มครองพวกเราให้พ้นจากลงโทษแหง่ไฟนรกด้วยเถิด”  360  361 
 
118 บทดุอาอ์เม่ือวุกูฟ (หยุดยืนขอดุอาอ์) ที่ เขาอัศ-เศาะฟาและเขาอัล-มัรวะฮฺใน
ขณะที่ท าการสะแอ 
 เม่ือทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เดนิสะแอเข้าใกล้เขาอศั-เศาะฟา ทา่นก็จะอา่น  

 
َفا ۞إِنذ  ﴿ يئِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱلصذ ِ   َشَعا وِ  ٱۡۡلَۡيَت  َحجذ  َفَمنۡ  ٱّللذ

َ
ن َعلَۡيهِ  ُجَناحَ  َفَل  ٱۡعَتَمرَ  أ

َ
وذَف  أ عَ  َوَمن بِِهَما   َيطذ ا َتَطوذ َ  فَإِنذ  َخرۡيٗ  َشاكِر   ٱّللذ

 [  ٢٥٨: ابلقرة] ﴾ ١٥٨ َعلِيم  
ความวา่ “แท้จริงภเูขาเศาะฟาและภเูขามรัวะฮฺนัน้ เป็นสว่นหนึง่จากบรรดาเคร่ืองหมายของอลัลอฮฺ” 362 
 

แล้วกลา่วตอ่วา่ 
  

« 
 
بَْدأ

َ
  بَِما أ

َ
 «.بِهِ  الل   بََدأ

อบัดะอ ุบมิาบะดะอลัลอฮบุฮีิ 
(ฉนัขอเร่ิมต้นเหมือนกบัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา เร่ิม) 

                                                           
358 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1549 และมสุลิม หมายเลข 1184 
359 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1613 
360 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 201 
361 บนัทกึโดยอบีดาวดู หมายเลข 1892 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1892   
362 สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 158 
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แล้วให้เร่ิมเดินสะแอท่ีเขาอศั-เศาะฟา โดยให้ขึน้ไปบนเขานัน้จนกระทัง่เห็นบยัตลุลอฮฺ แล้วยืนหนั
ไปยงัทิศกิบละฮฺ ซึ่ง ณ ท่ีนัน้ให้กล่าวแสดงการให้ความเอกะต่ออลัลอฮฺและความยิ่งใหญ่ตอ่พระองค์  แล้ว
กลา่ววา่  

 
يَك  ال وَْحَده   الل إالذ  إلَـهَ  ال» ، ََشِ ، لَـه   لَـه  لْك  ، َولَـه   الم  وَ  اْلَـْمد  ي  ََعَ  َوه  ءر  ك  ْْنَزَ  وَْحَده ، الل إال إلَـهَ  ال  َقِديٌر، ََشْ

َ
، أ  َونَََصَ  وَْعَده 

 «.وَْحَده   األْحَزاَب  وََهَزمَ  َعبَْده ،

ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลหัมดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชยัอินเกาะดีร 
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮวุะหฺดะฮฺ อนัญะซะวะอฺดะฮฺ วะนะเศาะเราะอบัดะฮฺ วะฮะซะมลัอะหฺซาบะวะหฺดะฮฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ไม่มีผู้ ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อ านาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของ
พระองค์ พระองค์คือผู้ทรงอ านาจเหนือทุกสิ่ง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกเหนือจากอลัลอฮฺ พระองค์ทรงปฏิบตัิ
ตามสญัญาของพระองค์ ทรงช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ และพระองค์เพียงผู้ เดียวท่ีทรงสร้างความปราชยั
ให้แก่พลพรรคทัง้หลาย) 
 

หลังจากนัน้ให้ยกมือขอดุอาอ์ และกล่าวบทซิกิรดงักล่าวอีกครัง้แล้วขอดุอาอ์ แล้วกล่าวบทซิกิ
รดงักลา่วเป็นครัง้ท่ีสาม แล้วขอดอุาอ์ โดยให้ปฏิบตัเิชน่นีท่ี้เขามรัวะฮฺเชน่เดียวกนั 363 
 
119 บทดุอาอ์ในวันอะเราะฟะฮฺ  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า การดุอาอ์ท่ีดีท่ีสุดคือการดุอาอ์ในวันอะ
เราะฟะฮฺ สว่นบทดอุาอ์ท่ีดีท่ีสดุท่ีฉนัและบรรดานบีก่อนหน้าฉนัได้กลา่ว (ในวนันัน้) คือ  

 
يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ » لْك   َل   َل ، ََشِ وَ  اْْلَْمد   َوَل   الْم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ

ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุก ุวะละฮลุหมัด ุวะฮวุะอะลา กลุลิชยัอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ไม่มีผู้ ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อ านาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของ
พระองค ์พระองค์คือผู้ทรงอ านาจเหนือทกุสิ่ง) 364 
 
120 บทซกิริเม่ืออยู่ที่อัล-มัชอัร อัล-หะรอม (ช่วงที่ประกอบพธีิหจัญ์) 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ข่ีอูฐพาหนะของท่าน จนกระทัง่มาถึงอลั-มชัอรั อลั-หะ
รอม จากนัน้ทา่นก็ได้ผินหน้าไปยงัทิศกิบละฮฺและขอดอุาอ์ท่ีนัน้ แล้วทา่นก็กลา่วตกับีร 

 
ْكرَب   الل  »

َ
 «.أ

                                                           
363 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1218 
364 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์ หมายเลข 3585 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่วว่าเป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซีย์” หมายเลข 
3585   
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อลัลอฮอุกับรั 
(อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 
กลา่วตะฮฺลีล  
 

 «.الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ »
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ  
(ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ) 
และกลา่ว  
 

يَك  الَ  وَْحَده   الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ » لْك   َل   َل ، ََشِ وَ  اْْلَْمد   َوَل   الْم  ي  ََعَ  وَه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วะหฺดะฮลูาชะรีกะละฮฺ ละฮลุมลุกวุะละฮลุหมัด ุวะฮวุะอะลากลุลิชยัอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ไม่มีผู้ ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อ านาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของ
พระองค ์พระองค์คือผู้ทรงอ านาจเหนือทกุสิ่ง) 
ซึง่ทา่นจะอยูท่ี่นัน่จนกระทัง่แสงฟัจรฺปรากฏ แล้วทา่นก็จะเดนิทางไปยงัมินาก่อนท่ีดวงอาทิตย์จะขึน้365 
 
121 การกล่าวตักบีรขณะขว้างเสาหนิ (ช่วงที่ประกอบพธีิหจัญ์) 

ให้กล่าวตกับีรทกุครัง้ท่ีขว้างเสาหินทัง้สามด้วยก้อนกรวด แล้วให้เดินไปข้างหน้าและให้หยดุขอดุ
อาอ์โดยหนัหน้าไปยงัทิศกิบละฮฺพร้อมกบัยกมือทัง้สอง ซึ่งให้ท าเฉพาะเสาหินท่ีหนึ่งและสอง ส่วนเสาหินท่ี
สาม (ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ) ให้ขว้างมันด้วยก้อนกรวดพร้อมๆ กับกล่าวตักบีรในทุกครัง้ท่ีขว้าง 
หลงัจากนัน้ให้จากไปโดยท่ีไมต้่องหยดุยืนขอดอุาอ์  366 
 
122 บทดุอาอ์เม่ือประหลาดใจและมีความปลืม้ปิติ 

بَْحانَ »  «.اللِ  س 
สบุหานลัลอฮฺ 
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ) 367 
 

ْكرَب   الل  »
َ
 «.أ

อลัลอฮอุกับรั 
(อลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ) 368 

                                                           
365 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1218 
366 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 1751,1753 และมสุลิม หมายเลข 1218 
367 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 115,3599,6218 และมสุลิม หมายเลข 1675 
368 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3062 และอตั-ติรมิซี หมายเลข 2180 
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123 สิ่งที่ควรปฏบิัตเิม่ือมีเร่ืองที่ท าให้ดีใจ 
 เม่ือท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั มีเร่ืองท่ีท าให้ท่านดีใจหรือถกูท าให้ดีใจด้วยมนั ท่านจะ
รุดลงสญุดูเพ่ือขอบคณุตอ่อลัลอฮฺผู้ทรงประเสริฐและสงูสง่ยิ่ง 369 
 
124 สิ่งที่ควรปฏบิัตแิละกล่าวเมื่อร่างกายมีอาการบาดเจบ็ 

ให้วางมือของทา่นบนสว่นร่างกายท่ีมีอาการบาดเจ็บ แล้วกลา่ววา่ 
 

 «. الل بِاْسمِ »
บสิมิลลาฮฺ  
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ)  อา่นสามครัง้ 
แล้วกลา่ววา่ 
 

وذ  »  ع 
َ
ِجد   َما ََشي  ِمنْ  َوق ْدَرتِـهِ  بِاللِ  أ

َ
َحاِذر   أ

 
 « َوأ

อะอซูุบลิลาฮิ วะกดุเราะตฮิิ มินชรัริมา อะญิด ุวะอหุาซิร 
(ฉันขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮฺ และความเกรียงไกรของพระองค์ จากความชัว่ร้ายท่ีฉันประสบและท่ีฉัน
ระแวดระวงั) อา่น 7 ครัง้370 
 
125 บทดุอาอ์เม่ือเกรงว่าจะโดนพลังช่ัวร้ายจากสายตาแห่งความอิจฉา (อัล-อัยน์) 

เม่ือคนหนึ่งคนใดในหมูพ่วกทา่นเห็นสิ่งท่ีท าให้เขามีความประทบัใจในตวัของพี่น้องคนหนึ่งของเขา 
ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัของเขาหรือในทรัพย์สินของเขา ก็ให้กล่าวอวยพรแสดงความจ าเริญ (บะเราะกะฮฺ) แก่
เขาคนนัน้ เพราะอยัน์ (พลงัชัว่ร้ายจากสายตาแหง่ความอิจฉา) นัน้มีอยูจ่ริง371 
 
126 ค ากล่าวเม่ือรู้สึกหวาดผวา 

 «.الل   إاِلذ  إَِلَ  الَ »
ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ  
(ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ) 372 
 

                                                           
369 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 2774, อตั-ติรมิซี หมายเลข 1578 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 2774   
370 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2202 
371 บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3509 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อิบนุมาญะฮฺ” 
หมายเลข 3509    
372 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 3346 และอตั-ติรมิซี หมายเลข 2880 
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127 ค ากล่าวขณะเชือดสัตว์ 
ْكرَب   َوالل   اللِ  ِمْسِب»

َ
مذ  أ مذ  َولََك  ِمنَْك  اللذه   «.ِمّني  َتَقبذْل  اللذه 

บสิมิลลาฮฺ วลัลอฮอุกับรั อลัลอฮมุมะ มินกะ วะละกะ อลัลอฮมุมะ ตะก็อบบลัมินนี  
(ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสุด โอ้อลัลอฮฺ (สิ่งนี)้ มาจากพระองค์ และเป็นไปเพ่ือ
พระองค ์โอ้อลัลอฮฺ ได้โปรดตอบรับ  (การงาน) จากฉนัด้วยเถิด) 373  
 
128 ค ากล่าวที่จะปกป้องจากการล่อลวงของชัยฏอน 

وذ  » ع 
َ
اِت  اللِ  بَكِلَماِت  أ نذ  الَ  الذِت  اتلذامذ َاِوز ه    َخلََق، َما ََشي  ِمنْ : َفاِجرٌ  َوالَ  بَر   ُي 

َ
، َوَبَرأ

َ
ل   َما ََشي  َوِمنْ  وََذَرأ َماِء، ِمنَ  َيْْنِ  َما ََشي  َوِمنْ  السذ

ج     َما ََشي  َوِمنْ  فيَها، َيْعر 
َ
ْرِض، ِف  َذَرأ

َ
ج   َما ََشي  َوِمنْ  اأْل ي  ََشي  َوِمنْ  َوانلذَهاِر، اللذيِْل  ِفَتِ  ََشي  َوِمنْ  ِمنَْها، َُيْر  ق   َطاِرقا   ِإالذ  َطاِرقر  ك   َيْطر 

ْير 
 «.رََْحَن   يَا ِِبَ

อะอซูุ บิกะลิมาติลลาฮฺ อตัตามมาติ อลัละตี ลายุญาวิซุฮนุนะ บรัรุนวะลาฟาญิร มินชรัริมาเคาะลกฺั วะบะ
เราะอะ วะซะเราะอะ วะมินชัรริมา ยันซิลุมินัสสะมาอ์ วะมินชัรริมา ยะอฺรุญุฟีฮา วะมินชัรริมา ซะ
เราะอะฟิลอรัฎฺ วะมินชรัริมา ยคัรุญมุินฮา วะมินชรัริ ฟิตะนิลลยัลิ วนันะฮาร วะมินชรัริ กลุลิฏอริกิน อิลลาฏ
อริก็อน ยฏฺัรุกบุคิอ็ยริน ยาเราะหฺมาน 
(ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอลัลอฮฺท่ีสมบูรณ์ยิ่ง ซึ่งไม่มีค าพูดของผู้ ใดจะสมบูรณ์ยิ่งกว่า ไม่ว่าจะ
เป็นคนดีหรือคนเลว  (ให้ปลอดภัย) จากความชัว่ร้ายของสิ่งท่ีถูกสร้างและจากความชัว่ร้ายของทุกสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรง
บงัเกิด (สร้าง,ประดิษฐ์) มนัขึน้มา และจากความชัว่ร้ายท่ีลงมาจากฟากฟ้า และจากความชัว่ร้ายท่ีขึน้ไปสู่ใน
นัน้ และจากความชัว่ร้ายของสิ่งท่ีมีอยู่ใต้แผ่นดิน และจากความชัว่ร้ายสิ่งท่ีออกมาจากมนั และจากความ
ชัว่ร้ายของบททดสอบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในยามกลางคืนและกลางวนั และจากความชัว่ร้ายของทุกสิ่งท่ี
มนัจะเกิดขึน้ในยามค ่าคืน ยกเว้นท่ีสิ่งท่ีมนัจะเกิดขึน้นัน้เป็นสิ่งท่ีดี โอ้พระผู้ทรงเมตตา) 374 

 

129 การอิสตฆิฟฺาร (ขออภัยโทษ) และการเตาบะฮ ฺ(การกลับเนือ้กลับตัว) 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ แท้จริงฉันได้อิส

ตฆิฟารตอ่อลัลอฮฺ และเตาบะฮฺตอ่พระองค์มากกวา่เจ็ดสิบครัง้ในหนึง่วนั” 375 
 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย พวกท่านทัง้หลายจง

เตาบะฮฺตอ่อลัลอฮฺเถิด เพราะแท้จริงฉนัได้ท าการเตาบะฮฺตอ่พระองค์มากถึงหนึง่ร้อยครัง้ในหนึง่วนั” 376 
 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ ผู้ใดท่ีกลา่ว 

                                                           
373 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1967 และอลั-บยัฮะกี ใน “อสั-สนุนั อลั-กบุรอ” หมายเลข 19184 
374 บนัทกึโดยอะหฺมดั หมายเลข 15461 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 74    
375 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6307 
376 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2702 
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ْستَْغِفر  »

َ
ي الَْعظيمَ  اللَ  أ ِ وَ  إاِلذ  إَِلَ  الَ  اَّلذ ت وب   الَقيُّوم   الَْحُّ  ه 

َ
 «.إََِلهِ  َوأ

อสัตฆัฟิรุลลอฮลัอะซีม อลัละซี ลาอิลาฮะอิลลา ฮวุลัหยัยลุก็อยยมู วะอะตบูอิุลยัฮฺ 
(ฉนัขออภยัโทษจากอลัลอฮฺ ผู้ซึง่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงชีวิน ผู้ทรงดแูลอภิบาล และฉนัขอ
กลบัเนือ้กลบัตวัยงัพระองค์) 
เขาจะถกูอภยัโทษถึงแม้วา่เขาจะท าความผิดโดยการหนีสมรภมูิรบก็ตาม377 
 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “ช่วงเวลาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าจะอยู่ใกล้ชิด
กบับา่วมากท่ีสดุนัน้คือช่วงเวลาสดุท้ายของยามค ่าคืน ดงันัน้ หากท่านสามารถท่ีจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้
ท่ีร าลกึถึงอลัลอฮฺในชว่งเวลานัน้ก็จงเป็นเสียเถิด” 378 

 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “สภาพท่ีบ่าวได้ใกล้ชิดกับพระผู้

อภิบาลของเขามากท่ีสุด นั่นคือ ในขณะท่ีเขาเป็นผู้ ท่ีก าลังสุญูด ดังนัน้พวกท่านจงขอดุอาอ์ให้มากๆ  )  
(ในขณะท่ีสญุดู)” 379 

 
ท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า  “ในบางครัง้ฉันยงัรู้สึกว่าหวัใจของฉัน

ขุน่หมอง ฉนัจงึขออภยัโทษตอ่พระองค์อลัลอฮฺหนึง่ร้อยครัง้ในหนึง่วนั” 380 
 

130 ความประเสริฐของการกล่าวตัสบีห ฺ,ตะหมีฺด ,ตะฮลีฺล ,ตักบีร381 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ ผู้ใดท่ีกลา่ว 

بْـَحانَ »  «. َوبِـَحـْمِدهِ  اللِ  س 
สบุหานลัลอฮิ วะบหิมัดฮฺิ  
(มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดอ่ลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแดพ่ระองค์) 
ในหนึ่งวนัเป็นจ านวนหนึ่งร้อยครัง้ 382 ความผิดต่างๆ ของเขาจะถูกท าให้ร่วงหล่นลงไปแม้มันจะมากมาย
เชน่ฟองน า้ในทะเลก็ตาม 383 
                                                           
377 บนัทึกโดยอบีดาวดู หมายเลข 1517, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3577 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1517    
378 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี หมายเลข 572, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3579 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ 
สนุนั อนั-นะสาอี” หมายเลข 1517    
379 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 482 
380 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2702 
381 ตัสบีหฺ คือการกล่าว “สุบหานัลลอฮฺ” มหาบริสทุธ์ิยิ่งแด่อลัลอฮฺ , ตะหฺมีด คือการกล่าว “อลัหมัดลุิลลาฮฺ” การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิ
ของอลัลอฮฺ , ตะฮฺลีล คือการกล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ” ไม่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ , ตกับีร คือการกลา่ว “อลัลอฮอุกับรั” อลัลอฮฺทรง
ยิ่งใหญ่ที่สดุ   
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ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ ผู้ใดท่ีกลา่ว  
 

يَك  ال وَْحَده   الل إالذ  إلَـهَ  ال»  ، ََشِ لْك   لَـه   لَـه  وَ  اْلَـْمد   َولَـه   الم  ي  ََعٰ  َوه  ءر  ك   «. قَِديرٌ  ََشْ
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลหัมดุ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ส าหรับพระองค์คืออ านาจการครอบครองและมวลการสรรเสริญ 
และพระองค์ทรงมีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง)  
ให้อ่านสิบครัง้ เขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งไถ่ทาสส่ีคนจากลูกหลานของอิสมาอีล  384 
 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  สองค าที่เบาแก่ลิน้385 หนักบน
ตาชั่ง386 เป็นท่ีรักแก่อัร-เราะหฺมาน387 นั่นคือ 

 
بَْحانَ » بَْحانَ  َوِِبَْمِدهِ، اللِ  س   «. الَْعِظيمِ  اللِ  س 

สุบหานัลลอฮิ วะบิหัมดิฮฺ สุบหานัลลอฮิลอะซีม  
(มหาบริสุทธ์ิยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ มหาบริสุทธ์ิยิ่งแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
เหนือสิ่งอ่ืนใด) 388 
 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  การท่ีฉันกล่าว 
 

بْـَحانَ »  ، إالذ  إلٰـهَ  َوال لِل، َواْلَـْمد   الِل، س  ْكرَب   َوالل   الل 
َ
 «.  أ

สุบหานัลลอฮฺ วัลหัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบรั 
(มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสุด)  
นัน้ย่อมเป็นท่ีรักแก่ฉันมากกว่าสิ่งท่ีดวงอาทิตย์ได้ขึน้มาเหนือมัน  389 390 

                                                                                                                                                                                     
382 อา่นเวลาใดก็ได้ แตท่ี่ดีที่สดุคือชว่งเช้าตรู่ นัน่คือ หลงัละหมาดศบุหฺุของแตล่ะวนั  
383 เฉพาะบาปเล็กเท่านัน้ที่จะถกูลบล้าง และไม่ใช่ความผิดที่เก่ียวข้องกับลกูหลานอาดมั ที่ต้องให้เขายกโทษให้เสียก่อน ส่วนบาปใหญ่นัน้มี
เง่ือนไขส าคญัคือการเตาบะฮฺตวั  
384 บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หมายเลข 6404 และมสุลิม หมายเลข 2693 
385 เป็นถ้อยค าสัน้ๆ มีความงา่ยดายในการเรียนรู้ และอนญุาตที่จะให้กลา่วมนัทัง้ในสภาพที่สะอาดหรือที่มีญนุบุ (คือสภาพที่จ าเป็นต้องอาบน า้
ช าระร่างกาย) 
386 มีผลบญุที่มากมาย 
387 อลัลอฮฺผู้ทรงเมตตา 
388 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 6406 และมุสลิม หมายเลข 2694 
389 เป็นที่รักมากกวา่สิ่งที่มีอยูบ่นโลกนี ้
390 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2695 
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ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วท่านก็ได้กล่าวว่า “พวกท่านแต่ละคนไม่มี

ความสามารถที่จะเก็บเก่ียวหนึ่งพันความดีในแต่ละวันกระนัน้หรือ? ” คนท่ีนั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถาม
ท่านว่า พวกเราแต่ละคนจะเก็บเก่ียวหนึ่งพันความดีในแต่ละวันได้อย่างไร? ท่านตอบว่า “ให้เขากล่าว
ตสับีหฺ  

 
بْـَحانَ »   «.  اللِ  س 

สุบหานัลลอฮฺ  
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด่อัลลอฮฺ)  
หนึ่งร้อยครัง้ เขาก็จะถูกบนัทึกหนึ่งพันความดีให้ หรือจะถูกลบหนึ่งพันความผิดจากเขา ” 391 392 
 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  

 
بْـحاَنَ »  «. َوبِـَحـْمِدهِ  الَعِظيمِ  اللِ  س 

สุบหานัลลอฮิลอะซีม วะบิหัมดิฮฺ  
(มหาบริสุทธ์ิย่ิงแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงย่ิงใหญ่เหนือสิ่งอ่ืนใด และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์) 
จะถูกปลูกต้นอินทผลัมหนึ่งต้นเตรียมไว้แก่เขาในสวนสวรรค์ 393 
 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “โอ้ท่านอับดุลลอฮฺ บินก็อยสฺ จะ
ให้ฉันบอกแก่ท่านถึงคลังหนึ่งในจ านวนคลังทัง้หลายของสวรรค์ไหม?  394” ฉันจึงตอบว่า “เอาสิ โอ้ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ” ท่านนบีจึงกล่าวว่า จงกล่าวเถิดว่า   

 
ةَ  َواَل  َحوَل  اَل »   «. بِاللِ  إالذ  ق وذ

ลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ  
(ไม่มีความสามารถและพละก าลังใดท่ีเกิดขึน้เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ) 395 
 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า “ถ้อยค าท่ีเป็นท่ีรักยิ่งส าหรับอัลลอ
                                                           
391 เฉพาะบาปเล็กเท่านัน้ที่จะถกูลบล้าง และไม่ใช่ความผิดที่เก่ียวข้องกับลกูหลานอาดมั ที่ต้องให้เขายกโทษให้เสียก่อน ส่วนบาปใหญ่นัน้มี
เง่ือนไขส าคญัคือการเตาบะฮฺตวั 
392 บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2698 
393 บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3464 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุัน อตั-ติรมิซี” หมายเลข 
3464    
394 ผลบญุที่มีคา่ที่สดุ ที่เป็นเหตใุห้คนคนหนึ่งเข้าสวนสวรรค์ 
395 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 4205 และมุสลิม หมายเลข 2704 
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ฮฺนัน้มีส่ีถ้อยค า ซึ่งไม่เป็นปัญหาท่ีจะเร่ิมกล่าวด้วยค าใดก่อน” นัน้คือ 
 

بْـَحانَ » ، إالذ  إلٰـهَ  َوال لِل، َواْلَـْمد   الِل، س  ْكرَب   َوالل   الل 
َ
 «. أ

สุบหานัลลอฮฺ วัลหัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบรั  
(มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสุด) 396 
 

มีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และได้กล่าว
แก่ท่านว่า “โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ ได้โปรดสอนฉันถึงถ้อยค าต่างๆ ท่ีฉันจะใช้กล่าวมัน” ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า ท่านจงกล่าวว่า   

 
ه   الل إالذ  إلٰـهَ  اَل » يَك  اَل  َوْحَد ، ََشِ ْكرَب   الل   لَـه 

َ
بْـَحانَ وَ  َكثِيا ، ِِلِ  َواْلَـْمد   َكبِيا ، أ  َوالَ  َحوَل  ال الَعالَـِمَي، َربي  اللِ  س 

ةَ   «. اْلَِكيمِ  الَعِزيزِ  بِاللِ  إالذ  ق وذ
ลาอิลาฮะอิลล ัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ อ ัลลอฮุอ ักบรักะบีรอ ว ัลห ัมด ุลิลลาฮิกะษีรอ วะสุบ
หานัลลอฮิร็อบบิลอาละมีน ลาเหาละวะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮิลอะซีซิลหะกีม  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้ เดียว ไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ท่ีสุด 
การสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์ยิ ่งแด่ผู้ อภิบาลแห่งสากลโลก ไม่มี
ความสามารถและพละก าลังใดท่ีเกิดขึน้เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพและปรีชา
ญาณ) 

ชายผู้นัน้กล ่าวต ่อไปว่า “นั ่นส าหรับพระเจ้าของฉ ัน  แล้วส าหรับตวัฉ ันล ่ะ? ” ท ่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า ท่านจงกล่าวว่า  

 
ـمذ » قِّْن  َواَعفِِّن  َواْهِديِن  َوارَْحـْمِّن  ِل  اْغِفرْ  اللّٰه   .«َواْرز 

อัลลอฮุมมัฆฟิรลี วัรหัมนี วะฮฺดินี วะอาฟินี วัรซุกนี  
(โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอภัยให้ฉัน และเมตตาฉัน และชีท้างฉัน และให้ฉันมีความปลอดภัยทัง้ร่างกายและ
จิตใจ และประทานปัจจัยริสกีแก่ฉันด้วยเถิด) 

หลังจากชายเบดูอินคนนัน้เดินจากไป ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้
กล่าวว่า “มือของเขาทัง้สองจะต้องเต็มไปด้วยความดีงามอย่างแน่นอน”397 
 
 ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “แท้จริงบทดุอาอ์ท่ีประเสริฐท่ีสุด
นัน้คือ  
                                                           
396 บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2137 
397 บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2696 และอบีดาวูด หมายเลข 832 
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 «. للِ  اْلَـْمد  »
อัลหัมดุลิลลาฮฺ  
(การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ) 
และบทซิกิรท่ีประเสริฐท่ีสุดนัน้คือ  
 

 «. الل إالذ  إلٰـهَ  اَل »
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  
(ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ) 398 
  

อลั-บากิยาต อศั-ศอลิหาตฺ (บทซิกิรท่ีดีซึง่จะมีคณุคา่ยัง่ยืนถึงอาคเิราะฮฺ) ได้แก่  
 

بْـَحانَ » ، إالذ  إلٰـهَ  َوال لِل، َواْلَـْمد   الِل، س  ْكرَب   َوالل   الل 
َ
ةَ  َواَل  َحوَل  اَل  و أ  «. بِاللِ  إالذ  ق وذ

สุบหานัลลอฮฺ วัลหัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบรั วะลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลา
บิลลาฮฺ  
(มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ท่ีสุด ไม่มีความสามารถและพละก าลังใดที่เกิดขึน้
เว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ) 399 
 
131 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้นับตัสบีหอฺย่างไร? 

จากทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิอมัรฺ เราะฎิยลัลอฮมุา เลา่วา่  
يْت  »

َ
وَل  َرأ ِ  رَس   «التذْسِبيحَ  َيْعِقد   وََسلذمَ  َعلَيْهِ  الل   َصلذ  اِلذ

ความวา่ “ฉนัเห็นทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้นบัตสับีหฺด้วยมือขวาของทา่น”400 

 
132 ความดีงามบางประการและมารยาทที่ครอบคลุม 

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
نْح   اَكنَ  ِإَذا» وْ  اللذيِْل، ج 

َ
ْمَسيْت ْم، أ

َ
وا أ فُّ ْم، َفك  يَاِطيَ  َفإِنذ  ِصبْيَانَك  ، َتنْتَِش   الشذ ْم، اللذيِْل  ِمنَ  َساَعةٌ  َذَهَب  َفإَِذا ِحينَئِذر لُّوه  وا َفح  ْغِلق 

َ
 َفأ

بَْواَب 
َ
وا األ ر  ، اْسمَ  َواْذك  ِ يَْطانَ  فَإِنذ  اِلذ ا، بَاب ا َيْفتَح   الَ  الشذ ْغلَق  وا م  ْوك 

َ
مْ  َوأ ر   قَِرَبك  ، اْسمَ  واَواْذك  ِ وا اِلذ مْ  وَََخير  وا آنِيَتَك  ر  ، اْسمَ  َواْذك  ِ  اِلذ

نْ  َولَوْ 
َ
وا أ ْطِفئ وا َشيْئ ا، َعلَيَْها َتْعر ض 

َ
مْ  َوأ  «َمَصابِيَحك 

                                                           
398 บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 3383 และชยัคฺอัล-อลับานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนัน อัต-ติรมิซี” หมายเลข 
3383    
399 บนัทกึโดยอะหฺมดั หมายเลข 11713 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 3214    
400 บนัทกึโดยอนั-นะสาอี หมายเลข 1355, อบีดาวดู หมายเลข 1502, อตั-ติรมิซี หมายเลข 3486 และชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษเศาะฮี
หฺ ใน “เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1502    
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ความว่า “เม่ือเข้าช่วงเวลาพลบค ่า ก็จงห้ามมิให้บุตรหลานของพวกท่านอยู่นอกบ้าน เพราะในช่วงเวลา
ดงักล่าวบรรดาชยัฏอนจะออกมามากมาย เม่ือผ่านช่วงเวลานัน้ไปสกัครู่หนึ่งก็ให้ปล่อยพวกเขาได้ และจง
ปิดประตแูละกล่าวซิกรุลลอฮฺ เพราะแท้จริงชยัฏอนจะไม่สามารถเปิดประตท่ีูปิดอยู่ได้ และจงมดัถงุหนงัใส่
น า้ของพวกท่านและกล่าวซิกรุลลอฮฺ และจงปิดภาชนะใส่อาหารของพวกท่านและกล่าวซิกรุลลอฮฺ และให้
วางอะไรบางอยา่ง (เชน่ไม้) บนภาชนะนัน้  และจงดบัตะเกียงท่ีพวกทา่นเปิดไว้” 401 

 

در  نَِبيينَا ََعَ  َوَبارَكَ  وََسلذمَ  الل   وََصلذ  َمذ ْصَحابِهِ  آِلِ  وَََعَ  حم 
َ
مْجَِعيَ  َوأ

َ
 أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
401 บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หมายเลข 5623 และมุสลิม หมายเลข 2012 
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