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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
คํานําผูเรียบเรียง
แทจริงมวลการสรรเสริญเปนอภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ เรากลาวสรรเสริญพระองค วอนขอความชวยเหลือและขอลุ
แกโทษตอพระองค เราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหปลอดพนจากความชั่วรายของอารมณใฝต่ําและการกระทําอัน
โสมม ผูใดที่อัลลอฮฺทรงประทานทางนําแกเขา แนนอนไมมีผูใดทําใหเขาหลงผิดได และผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลง
ผิด แนนอนไมมีผูใดทําใหเขาไดรับทางนําเชนกัน และฉันขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการนอบนอม
ภักดีและมอบตนนอกจากอัลลอฮฺผูทรงเอกะและปราศจากการตั้งภาคี และฉันขอปฏิญาณตนวา มุหัมมัดเปนบาว
และศาสนทูตของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประทานพร ความสนัติสุขและความประเสริฐแดนบีของเรามุหัมมัด บรรดา
เครือญาติ และมิตรสหายของทาน...
หลังจากที่หนังสือเล็กๆเลมนี้ไดมีบทบาทในการนําเสนอสุนนะฮฺของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
แกประชาชาติอิสลามที่ไดประสบกับการทดสอบดวยอุทกภัยในทางตอนใตของประเทศไทย มาเปนเวลารวม 17 ป
และในปลายปนี้ (2548) ก็เปนอีกครั้งหนึ่งที่ชาวไทยทางภาคใตของประเทศตองประสบกับอุทกภัยที่รายแรง ดังนั้น
ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ จึงไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ออกสูสายตาผูอานอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่สมบูรณยิ่งขึ้น
เพราะลมพายุ กอนเมฆ ฟารอง ฟาแลบ ฟาผา และน้ําฝนเปนกลุมไพรพลของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่มีหนาที่ตางกัน
ซึ่งมักจะรวมกันปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน ไมวาจะเปนเปาหมายที่ดีหรือเลวก็ตาม
อัลลอฮฺไดตรัสวา
٧ : اﻟﻔﺘﺢzª©¨§¦¥¤£¢¡{

ความวา “และบรรดาไพรพลแหงชั้นฟาและแผนดินเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรง
เกรียงไกรและปรีชาญาณยิ่ง” 1
และไมมีวิธีการใดที่สามารถรอดพนจากการโจมตีของบรรดาไพรพลของอัลลอฮฺ เวนแตดวยอํานาจแหงความ
เกรียงไกรและการคุมครองของพระองคเทานั้น และดวยเจตนาเพื่อแสวงหาความคุมครองจากอัลลอฮฺ ดังนั้นหนังสือ
เลมนี้จึงออกสูสายตาทานผูอาน พรอมกับการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย โดยหวังวาอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนความจําเริญ
แกหนังสือเลมนี้ และประทานเตาฟกแดทุกฝายที่มีสวนรวมในการออกหนังสือเลมนี้ และแดทุกๆคนที่ยึดปฏิบัติตาม
เนื้อหามัน และเพื่อเปนการย้ําเตือนบาวของพระองควา อุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนเพียงการทดสอบของอัลลอฮฺอยางหนึ่ง
ที่มีเปาหมายเพื่อใหบาวของพระองคสํานึก ยําเกรง และยอมภักดีตอพระองคแตเพียงผูเดียว พรอมกับวิงวอนขอ
ความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น เพราะพระองคเทานั้นที่เปนผูบันดาลฝนและน้ําทวม และพระองคเทานั้นที่มี
ความสามารถในการจัดการกับน้ําเหลานั้น และเนื่องเพราะรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมชอบกลาวรําลึกถึงอัลลอ
ฮฺในทุกๆโอกาส2 และทานยังกลาวย้ําอีกวา “ผูใดไมยอมวิงวอนและรองขอตออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงกริ้วเขา” 3
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“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺเทานั้นที่เปนองคอภิบาลของฉัน ฉันไมขอตั้งภาคีตอพระองคดวยสิ่งใดๆ โอองค
อภิบาลของเรา ไดโปรดประทานน้ําฝนที่เปนประโยชนแกเราดวยเถิด โอองคอภิบาลของเรา ได
โปรดโยกยายฝนนี้ออกไปใหพนจาก(เขตที่อยูอาศัยของ)เรา และไดโปรดอยา(ใชมัน)ทําลายเรา”

สุดทายขออวยพรใหอัลลอฮฺทรงคุมครองพี่นองทั้งชายหญิงใหรอดพนจากเคราะหกรรมบนโลกนี้และการ
ลงโทษที่ทุกขทรมานในวันอาคิเราะฮฺขางหนา อามีน
 ﺳﺒﺤﺎﻥ رﺑﻚ رب اﻟﻌﺰة ﻋﲈ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﻭﺳﻼﻡ,ﻭﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﲆ آﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ
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อิสมาอีล ลุตฟ
มัสญิดอิบาดุรเราะหฺมาน ปตตานี
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หมวดที่ 1
ธรรมชาติของลมและวิธีการเผชิญหนา
1.1 ธรรมชาติของลม
อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา ฉันไดยินรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ลมเปนความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺอยางหนึ่ง มันจะนํามาทั้งความเมตตาและความทรมาน ดังนั้นเมื่อพวกทานตองประสบกับมันก็จงอยา
สาปแชงมัน และจงขอใหอัลลอฮฺประทานความดีงามของมันแกพวกทาน และขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหพนจาก
ความชั่วรายของมัน”
จากหะดีษขางตนจึงเปนที่ประจักษวาลมมีอยูสองประเภท
1. ลมแหงความเมตตา
2. ลมแหงการลงโทษ
2. ลมแหงความเมตตา
2.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา
j i h g f e d c b a ` _ ~ } | {{
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“และหนึ่งในสัญญาณแหงความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ คือพระองคทรงสงลมตางๆเพื่อเปนการ
แจงขาวดี(ดวยการเกิดฝน) และเพื่อใหพวกเจาไดลิ้มรสความเมตตาของพระองค และเพื่อใหเรือ
เดินทะเลสามารถแลนไป(ยามที่มีลมพัดผาน) ดวยพระบัญชาของพระองค และเพื่อใหพวกเจาได
แสวงหาป จจั ย เลี้ ยงชี พจากความโปรดปรานของพระองค และเพื่ อพวกเจ าจะได ข อบคุ ณ
พระองค”4
2.2 อัลลอฮฺไดตรัสวา
zdc ba`_~}|{z yx{
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“และเราไดสงลมตางๆเหลานั้นเพื่อชวยผสมเกสร แลวเราไดหลั่งน้ําฝนลงมาจากฟากฟา แลวเรา
ไดใหพวกเจาใชดื่มมัน ในขณะที่พวกเจาไมสามารถที่จะกักเก็บมันไว” 5
3. ลมแหงการลงโทษ
3.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา

4
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อัรรูม (46)
อัลหิจรฺ (22)
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“และในเรื่องของอาด (เปนบทเรียนอยางหนึ่ง) เมื่อเราไดสงลมพายุที่ทําลายลาง(วาตภัย)มายัง
พวกเขา มันไมไดละทิ้งสิ่งใดที่มันสัมผัสและพัดผานใหหลงเหลืออยูเลย นอกจากจะทําใหสิ่ง
เหลานั้นพินาศยอยยับดุจผุยผง” 6
3.2 อัลลอฮฺไดตรัสวา
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“ดังนั้น เราจึงไดสงลมพายุที่โหมกระหน่ํา ทั้งหนาวเหน็บ และมีเสียงคํารามกึกกองมายังชาวอาด
ภายในไมกี่วันของหวงเวลาแห งความหายนะ เพื่ อเราจะใหพวกเขาได ลิ้มรสแหงความทุกข
ทรมานอันนาอัปยศในชีวิตบนโลกนี้ และแนแท ความทุกขทรมานในวันอาคิเราะฮฺนั้นยอมอัปยศ
ยิ่งกวา ในขณะที่พวกเขาจะไมไดรับความชวยเหลือ(จากผูใดใหรอดพนจากความทุกขทรมาน
ดังกลาว)” 7
สรุปความ
จากอายะฮฺตางๆขางตนทําใหเปนที่ประจักษวา บทบาทสวนหนึ่งของลม ไดแก
1. นําพาขาวดีดวยการพัดพากอนเมฆใหมารวมกันอันเปนปรากฏการณขางตนที่นําไปสูการเทลงมาของ
น้ําฝน
2. ทําการผสมพันธุเกสรดอกไมและตนไมตางๆ พรอมกับทําการปฏิสนธิกอนเมฆจนพรอมที่จะหลั่งหยดน่าํ
ฝนลงมา
3. ทําการพัดพาเรือที่ทองอยูในมหาสมุทรใหลองลอยไปตามกระแสลม
4. นําพาความทุกขทรมานและภัยพิบัติ
สามบทบาทแรกนั้นเปนบทบาทของลมแหงความเมตตา ซึ่งตามสํานวนภาษาอาหรับจะใชคําพหูพจนเรียก
ลมแหงความเมตตา(ริยาหฺ) สวนบทบาทอันสุดทายเปนบทบาทของลมแหงความทุกขทรมาน ซึ่งตามสํานวนภาษา
อาหรับจะใชคําเอกพจนเรียกลมแหงความทุกขทรมาน (รีหฺ)
และพึงทราบเถิดวา จะไมมีผูใดสามารถสัมผัสและลิ้มรสแหงความเมตตาของลม นอกจากเมื่ออัลลอฮฺทรง
ประสงคเทานั้น และผูใดก็ตามจะไมสามารถรอดพนจากเคราะหกรรมนอกจากเมื่อไดรับความคุมครองจากพระองค
ดวยเหตุนี้เราจึงตองกลับคืนสูอัลลอฮฺ เราตองยําเกรงตอพระองค และเชื่อฟงคําสอนของพระองค พรอมกับออนวอน
ขอพรใหไดรับการคุมครองจากพระองคและแผวผานจากความชั่วรายและสิ่งที่ไมพึงประสงคทั้งปวง และอัลลอฮฺทรง
สดับฟงและตอบรับคําออนวอนของบาวเสมอ
6
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อัซซาริยาต (41-42)
ฟุศศิลัต (16)
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4. ทาทีของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยามเกิดลมแรง
อาอิชะฮฺภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เลาวา “วันใดที่มีลมพายุและเมฆหนาทึบ ใบหนา
ของทานรสูลก็จะปรากฏใหเห็นถึงความรูสึกกระวนกระวายและไมสบายใจ และทานจะเดินวกไปวนมา และทันทีที่ฝน
สาดเทลงมาก็จะทําใหทานรูสึกเบิกบานยินดีและความกังวลตางๆก็มลายหายไป”.
อาอิชะฮฺเลาตอไปวา “ดังนั้น(ดวยความอยากรู)ฉันจึงถามรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม (ถึงสาเหตุที่ทํา
ใหทานตองมีทาทีที่ไมสบายใจดังกลาว) ทานจึงตอบวา “แทจริงฉันกลัววาลมดังกลาวจะนําพาความหายนะมาสู
ประชาชาติของฉัน (เฉกเชนที่ไดเกิดขึ้นกับประชาชาติรุนกอน)” และทานจะกลาวยามที่ทานเห็นหยาดน้ําฝนโปรยลง
มาวา “เราะหฺมะฮฺ” (นี่คือความเมตตาจากอัลลอฮฺ)” 8.
5. ดุอาอยามเกิดลมแรง
5.1 อาอิชะฮฺภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เลาวา “เมื่อมีลมแรงนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัมจะอานดุอาอวา
ﹺ
ﻋﻮذ ﹺ ﹶ ﹺ
 ﹶﻭﹶأ ﹸ ﹸ,ﺖ ﹺﹺﺑﻪ
ﻭﺧﲑ ﹶﻣﺎ ﹸأ ﹾ ﹺ ﹶ
اﻟﻠﻬﻢ ﹺإﻧـ ﹾﱢﻲ ﹶأ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ
ﻭﴍ
رﺳﻠ ﹾ
ﻭﺧﲑ ﹶﻣﺎ ﹶ
ﺑﻚ ﹾ
» ﱠﹸ ﱠ
ﺧﲑﹶﻫﺎ ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ
ﺳﺄﻟﻚ ﹶ ﹾ ﹶ
 ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ,ﻓﻴﻬﺎ
ﴍ ﹶﻫﺎ ﹶ ﹶ ﱢ
ﻣﻦ ﹶ ﹼ
ﹺ
ﹺ
«أرﺳﻠﺖ ﹺﹺﺑﻪ
ﴍ ﹶﻣﺎ ﹸ ﹾ ﹺ ﹶ ﹾ
ﹶﻣﺎ ﹶ
ﻓﻴﻬﺎ ﹶ ﹾ
ﻭﻣﻦ ﹶ ﱢ
“โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงฉันขอใหพระองคโปรดประทานความดีงามของลมและความดีงาม
ที่มีอยูในลม และความดีงามที่ถูกสงมากับลม และฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความ
เลวรายของลมและความเลยรายที่มีอยูในลมและความเลวรายที่ถูกสงมากับลม9”
5.2 อุบัยย บิน กะอับ เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “พวกทานจงอยาสาปแชง
ลม แตเมื่อใดที่พวกเจาพบเห็นสิ่งที่พวกเจาไมปรารถนา (จากความแรงของลม หรือการกรรโชกของพายุ) พวกเจาก็
จงกลาววา
ﹺ
ﹺ
ﻭﻣﻦ ﹶ ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﻧﺴﺄﻟﻚ ﹺﻣﻦ ﹶ ﹺ ﹺ ﹺ
ﻭﻣﻦ ﹶ ﹾ ﹺ
 ﹶ ﹶ ﹸ ﹸ,ﻣﺮﹾت ﹺﹺﺑﻪ
ﻭﻧﻌﻮذ ﹺ ﹶ
ﺑﻚ
ﺧﲑ ﹶﻣﺎ ﹶ
 ﹶ ﹾ,ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﲑ ﹶﻣﺎ ﹸأ ﹶ
اﻟﺮﻳﺢ ﹶ ﹾ ﹾ
ﺧﲑ ﹶﻫﺬﻩ ﱢ
» ﱠﹸ ﱠ
اﻟﻠﻬﻢ ﹺﱠإﻧﺎ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ ﹶ ﹾ ﹾ
ﹺﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
«ﻣﺮﹾت ﹺﹺﺑﻪ
ﴍ ﹶﻣﺎ ﹶ
ﹾ
اﻟﺮﻳﺢ ﹶ ﹾ
ﻓﻴﻬﺎ ﹶ ﹾ
ﴍ ﹶﻫﺬﻩ ﱢ
ﴍ ﹶﻣﺎ ﹸأ ﹶ
ﻣﻦ ﹶ ﱢ
ﻭﻣﻦ ﹶ ﱢ
ﻭﻣﻦ ﹶ ﱢ

“โอองคอภิบาลของเรา แทจริงเราขอพระองคโปรดประทานความดีงามของลมนี้แกเรา และความ
ดีงามที่มีอยูในลม และความดีงามที่ถูกสั่งใหนํามากับลม และฉันขอความคุมครองตอพระองค
จากความเลวรายของลมนี้ และความเลยรายที่มีอยูในลม และความเลวรายที่ถูกสั่งใหนํามากับ
ลม” 10.
5.3 ดวยเหตุนี้ ทุกครั้งที่มีลมพัดแรง นบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา
8

มุสลิม 2/616
มุสลิม 2/616
10
อัตติรมิซีย (163)
9

6

» ﱣ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﻟﹾﻘ ﹶ
«ﺤﺎ ﻻﹶ ﹶﻋﹺﻘﹾﻴﹰﲈ

“โอองคอภิบาลของฉัน (โปรดบันดาลใหลมนี้เปนลมที่)นําความเมตตาและหยาดน้ําฝน(มาสูพวก
เรา) มิใชลมที่นําอันตรายและความทุกขทรมาน(มาสูเรา)” 11

5.4 อิบนุอับบาส เลาวา “ทุกครั้งที่มีลมพายุแรง นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะยอเขาทั้งสองลงพื้น
พรอมกับกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา
 ﱣ,اﺑﺎ
» ﱣ
ﲪﹰﺔ ﹶﻭﻻﹶ ﹶ ﹾﲡﹶﻌﹾﻠﹶﻬﺎ ﹶﻋﹶﺬ ﹰ
«ﳛﺎ
اﺟﹶﻌﹾﻠﹶﻬﺎ ﹺرﹶﻳ ﹰ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹾ
اﺟﹶﻌﹾﻠﹶﻬﺎ ﹶر ﹾ ﹶ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹾ
ﺎﺣﺎ ﹶﻭﻻﹶ ﹶ ﹾﲡﹶﻌﹾﻠﹶﻬﺎ ﹺر ﹾ ﹰ
“โอองคอภิบาลของเรา โปรดบันดาลใหเปนลมแหงความเมตตา และจงอยาบันดาลใหเปนลมแหง
ความทุกขทรมาน โอองคอภิบาลของเรา โปรดบันดาลใหเปนลมแหงความปลอดภัย และจงอยา
บันดาลใหเปนลมแหงความหายนะ” 12

5.5 อาอิชะฮฺ เลาวา “เมื่อนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มองเห็นกอนเมฆกําลังจับตัวกันเปนกอนที่ขอบ
ฟา ทานก็จะละทิ้งงานทุกอยาง ถึงแมวาทานกําลังอยูในละหมาดก็ตาม แลวทานก็จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา
اﻟﻠﻬﻢ إﹺﲏ ﹶأﻋﻮﹸذ ﺑﹺ ﹶ ﹺ
«ﴍﹶﻫﺎ
» ﱣﹸ ﱠ ﱢﹾ ﹸ ﹾ
ﻚ ﻣﹾﻦ ﹶ ﱢ
“โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงฉันขอความคุมครองตอพระองคใหแคลวคลาดปลอดภัยจากความ
ชั่วรายของกอนเมฆที่มืดทมึนนั้น”
และเมื่อมีฝนตกลงมา ทานก็จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา
» ﱣ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺻﱢﻴﹰﺒﺎ ﹶﻧﺎﻓﹺ ﹰ
«ﻌﺎ

“โอองคอภิบาลของฉัน โปรดประทานน้ําฝนที่เปนประโยชนแกฉัน” 13
จากหลายๆหะดีษขางตน จึงเปนที่ประจักษแกเราวา นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหความสําคัญอยาง
ยิ่งตอความรุนแรงของลมและการจับตัวเปนกอนของหมูเมฆ ทานจะขอพรอยูเสมอเพื่อขอใหอัลลอฮฺประทานความดี
งามจากลมพัดดังกลาว พรอมกับขอความคุมครองตอพระองคจากความเลวรายของลมดวยทาทางที่จริงจังและเอา
การยิ่ง.

11

ดู เศาะหีฮฺ อัลญามิอฺ (4670)
อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 ดวยสายรายงานที่หะสัน
13
สุนันอบูดาวูด (5077) หะดีษเศาะฮีหฺ
12
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หมวดที่ 2
ธรรมชาติของฟารอง ฟาแลบ และฟาผา
1. ธรรมชาติของฟารอง ฟาแลบ และฟาผา
1.1 อิบนุอับบาส เลาวา “ชาวยิวกลุมหนึ่งไดเขาไปหานบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวพวกเขาก็กลาว
ขึ้นวา “โออบู อัลกอซิ ม โปรดแจงใหเราด วยว าฟ ารองคื ออะไร?” ทานจึงตอบว า “หนึ่ งในหมู มะลาอิ กะฮฺ ที่ถู ก
มอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมกิจการของเมฆ ซึ่งในมือของเขาจะมีอุปกรณหนึ่งที่ใชแยกและเคลื่อนยายเมฆซึ่งถูก
สรางมาจากไฟและเขาจะใชอุปกรณดังกลาวในการเคลื่อนยายเมฆตามพระประสงคของอัลลอฮฺ” พวกเขาถามตอไป
วา “แลวเสียงที่เราไดยินนั่นละเปนเสียงอะไร?” ทานตอบวา “เสียงการขับเคลื่อนของกอนเมฆเมื่อเขาไดขับเคลื่อน
มัน ไปจนถึงสถานที่ที่เขาถูกบัญชา” พวกเขากลาว(ยอมรับ)วา “ทานพูดไดถูกตอง” 14
มุญาฮิด กลาววา “ฟารองคือมะลาอิกะฮฺ และฟาแลบคือบรรดาปกของเขาที่ใชขับเคลื่อนกอนเมฆ” เชนนี้
แหละที่อิหมามอัชชาฟอียไดเลามาจากผูที่เชื่อถือได15
อัลบะเฆาะวีย กลาววา “บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอานสวนใหญมีทัศนะวาฟารอง(หรือ “อัรเราะดุ” ใน
ภาษาอาหรับ) เปนชื่อของมะลาอิกะฮฺที่ทําหนาที่ควบคุมหมูเมฆ และเสียงที่ไดยินมานั้นเปนเสียงตัสบิหฺ(การกลาว
สดุดีตออัลลอฮฺของเขา) สวนฟาผานั้นเปนการลงโทษที่หายนะ ซึ่งจะลงมาพรอมกับแสงสวางของฟาแลบ แลวมัน
ก็จะฟาดเผาผูที่มันไดสัมผัส” 16
1.2 อบูสะอีด อัลคุดรีย เลาวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ฟาผาจะเกิดขึ้นเปนประจํา เมื่อ
ถึงเวลาใกลกิยามะฮฺ จนกระทั่งชายคนหนึ่งเดินทางไปหาชนเผาของเขา พรอมกับถามวา “มีใครบาง(ในหมูพ วกเรา)ที่
ถูกฟาผาฟาดในเชานี้” แลวพวกเขาก็ตอบวา “เชานี้มีคนนั้นคนนี้ถูกฟาผา”17.
ฟาผาเปนกองทหารของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่จะถูกสงไปปฏิบัติหนาที่อยูบอยๆ อัลลอฮฺไดตรัสวา
ÐÏÎ ÍÌËÊÉÈÇ ÆÅÄ{

١٣ : اﻟﺮﻋﺪz×ÖÕÔÓÒÑ

“และพระองคทรงสงฟาผาออกปฏิบัติหนาที่ แลวมันก็จะฟาดไปยังผูที่พระองคทรงประสงค
ในขณะที่พวกเขากําลังโตเถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ และพระองคคือผูทรงอํานาจยิ่ง” 18

2. ดุอาอเมื่อไดยินเสียงฟารอง
โดยรวมแลวอิสลามแนะนําใหประชาชาติมุสลิมกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ(ซิกีร)ทุกครั้งที่ไดยินเสียงฟารอง และ
สวนหนึ่งของสํานวนซิกีรและดุอาอที่รายงานมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ
14

อะหมัด 1/274, อัตติรมิซีย (5121) เปนหะดีษหะสันเศาะฮีหฺเฆาะรีบ
15
ดู อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/254
16
อัลบะเฆาะวีย, มะอาลิม อัตตันซีล 3/11
17
อะหมัด, อัลมุสนัด 3/64-65
18
อัรเราะอฺดุ (13)
8

2.1 อิบนุอุมัร เลาวา “ทุกครั้งที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดยินเสียงคํารามของฟารองและฟาผา
ทานก็จะกลาววา
 ﹶ ﹶ,ﺑﻐﻀﺒﻚ
ﻭﻋﺎﻓﻨﺎ ﹶ ﹾ ﹶ
ﲥﻠﻜﻨﺎ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ
ﺗﻘﺘﻠﻨﺎ ﹺ ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ
ﻗﺒﻞ ﹶ ﹺ ﹶ
«ذﻟﻚ
اﻟﻠﻬﻢ ﹶﻻ ﹶ ﹾ ﹸ ﹾ ﹶ
 ﹶ ﹶ ﹺ ﹶ,ﺑﻌﺬاﺑﻚ
ﻭﻻ ﹸ ﹾ ﹺ ﹾ ﹶ
» ﱠﹸ ﱠ
“โอองคอภิบาลของเรา โปรดจงอยาสังหารพวกเราเพราะความโกรธเคืองของพระองค และโปรด
จงอยาทําลายพวกเราดวยการลงโทษของพระองค และโปรดคุมครองพวกเราใหปลอดภัยกอนที่
สิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้น” 19

2.2 อามิร บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัซซุบัยรฺ เลาวา “ทุกครั้งที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยินเสียงฟา
รอง ทานก็หยุดสนทนาพรอมกับกลาววา
ﻤﻼﺋﻜﺔ ﹺﻣﻦ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ
ﹺ
اﻟﺮﻋﺪ ﹺ ﹺ ﹺ
ﹶ ﹺ
 ﹶ ﹾ,ﺑﺤﻤﺪﻩ
«ﺧﻴﻔﺘﻪ
ﻭاﻟـ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﱠاﻟﺬﻱ ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ
»ﹸ ﹾ ﹶ
ﻳﺴﺒﺢ ﱠ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ
“มหาบริสุทธิ์พระองคผูซึ่งฟาผาจะกลาวแซซองสดุดีดวยการสรรเสริญพระองค และบรรดามะ
ลาอิกะฮฺ ดวยความเกรงกลัวที่มีตอพระองค”
แลวทานก็กลาวขึ้นวา “แทจริง(ปรากฏการณของฟาผา)นี้เปนขาวรายยิ่งอยางหนึ่งสําหรับชาวโลก” 20

2.3 อิบนุอับบาส เลาวา “ครั้งหนึ่งพวกเราไดเดินทางพรอมกับอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ฉับพลันก็มีเสียงฟารอง
ฟาแลบและฝนตกที่หนาวเหน็บมาหาเรา แลวกะอับก็กลาวแกพวกเราวา “ผูใดที่อานดุอาอ
ﻤﻼﺋﻜﺔ ﹺﻣﻦ ﹺ ﹶ ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹶ ﹺ
اﻟﺮﻋﺪ ﹺ ﹺ ﹺ
 ﹶ ﹾ,ﺑﺤﻤﺪﻩ
«ﺧﻴﻔﺘﻪ
ﻭاﻟـ ﹶ ﹶ ﹶ ﹸ ﹾ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﱠاﻟﺬﻱ ﹸ ﹶ ﱢ ﹸ
»ﹸ ﹾ ﹶ
ﻳﺴﺒﺢ ﱠ ﹾ ﹸ ﹶ ﹾ
จํานวนสามครั้ง แนนอนอยางยิ่งวาเขาจะถูกคุมครองใหปลอดภัยจากอันตรายของฟารอง” พวก
เราจึงกลาวดุอาอดังกลาว ดังนั้นพวกเราจึงปลอดภัย” 21.

2.4 อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา “รสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะอานเมื่อไดยินเสียงฟารองวา
«ﺖ ﹶﻟﹸﻪ
ﺎﻥ ﹶﻣﹾﻦ ﹶﺳﱠﺒﹾﺤ ﹶ
»ﹸﺳﹾﺒﹶﺤ ﹶ
“มหาบริสุทธิ์ พระองคผูที่เจา(หมายถึงฟารอง)ไดกลาวแซซองสดุดีตอพระองค” 22

2.5 อิบนุอับบาส เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “เมื่อเจาไดยินเสียงฟารอง เจาก็จงกลาว
ซิกีร (รําลึกถึงอัลลอฮฺ) เพราะแทจริงมันจะไมฟาดลงมาบนผูที่กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” 23.

19

อะหมัด, อัลมุสนัด 2/100, อัตติรมิซีย (3514)
20
มาลิก, อัลมุวัฏเฏาะ (1934)
21
อันนะวะวีย, อัลอัซการ อันนะบะวียะฮฺ หนา 154 ดวยสายรายงานที่ดี
22
อัฏเฏาะบะรอนีย และอัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253
23
อัฏเฏาะบะรอนีย
9

2.6 อบูญะอฺฟร กลาววา “ฟาผาจะฟาดลงมาบนทั้งชาวมุสลิมผูศรัทธาและชาวกาฟรผูปฏิเสธ แตมันจะไม
ฟาดลงมาบนผูที่กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” 24.

24

อิบนุ อัลมุนซิร และอิบนุ อบีหาติม (ดู เอาญะซุ อัลมะสาลิก 15/318)
10

หมวดที่ 3
ฝน และดุอาอยามฝนตก
1. ธรรมชาติของฝน
ฝน คือน้ําที่หยดลงมาจากฟา ภาษาอาหรับเรียกวา “มะฏ็อร” แตโดยทั่วไปแลวคําวา “มะฏ็อร” (ที่แปลวา
น้ํ าฝน) จะใช ในสํ านวนของหะดี ษเท านั้ น ส วนในอั ล กุ รอ านจะไม มี การใช คํ าว า “มะฏ็ อร” มาใช นอกจากใน
ความหมายของฝนลูกเห็บที่ตกลงมาพรอมกับการลงโทษของอัลลอฮฺเทานั้น สวนสํานวนของน้ําฝน(แหงความเมตตา)
อัลกุรอานจะใชคําวา “มาอ” ที่แปลวาน้ํา มาใชแทน
ดังคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา
١٨ : اﳌﺆﻣﻨﻮﻥzDCBA{

“และเราไดหลัง่ น้ํา(ฝนลง)มาจากฟากฟา” 25
ดังนั้น จึงเปนที่ประจักษวา “ฝน” ในทัศนะของอิสลามมีอยูดวยกันสองชนิด
1. ฝนแหงความเมตตา
2. ฝนแหงการลงโทษ
2. ฝนแหงความเมตตา
2.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา
١٨ : اﳌﺆﻣﻨﻮﻥzONMLKJIHGFEDCBA{

“และเราไดหลั่งน้ํา(ฝนลง)มาจากฟากฟาตามปริมาณ(ที่เราไดกําหนดไว) แลวเราก็กักขังมันไว
ในพื้นดิน และแนแทเรายอมสามารถที่จะทําใหมันเหือดแหงหายไป(จนหมดสิ้น)” 26
2.2 อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา
zdc ba`_~}|{z yx{
٢٢ :اﳊﺠﺮ

“และไมมีสิ่งใด(ที่เปนปจจัยยังชีพแกพวกเจา) เวนแตมีคลังของมันอยู ณ ที่เรา และเราจะไม
ประทานมันลงมานอกจากตามกําหนดจํานวนและเวลาที่แนนอนเทานั้น และเราไดสงลมแหง
ความเมตตาเพื่อชวยผสมเกสร แลวเราไดหลั่งน้ําฝนลงมาจากฟากฟา แลวเราไดใหพวกเจาใชดมื่
มัน ในขณะที่พวกเจาไมสามารถที่จะกักเก็บมันไว” 27

25

อัลมุอมินูน (18)
อัลมุอมินูน (18)
27
อัลหิจญรฺ (21-22)
26
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2.3 อัลลอฮฺไดตรัสวา
à ßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ ÏÎ{

٢١ : اﻟﺰﻣﺮzîíìëêéèçæåäãâá

“เจามิเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟา แลงทรงใหมันไหล(ไปรวมกัน)
เปนตาน้ําในพื้นดิน แลวพระองคทรงทําใหพืชผลที่หลายหลากสีงอกงเงยออกมาดวย(การหลอ
เลี้ ยงของ)น้ํ านั้ น แล วพระองค ทรงทํ าใหมั นเหี่ยวแหงจนเจ าเห็นมั นกลายเป นสี เหลือง แล ง
พระองค ทรงทําใหมั นเป นเศษซากที่แตกสลาย แท จริงในการนั้ นยอมเป นอุ ทาหรณ และข อ
เตือนสติแกบรรดาผูมีสติปญญาทั้งหลาย” 28
2.4 อาอิชะฮฺกลาววา “ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะกลาวเมื่อทานเห็นฝนหลั่งลงมาวา “นี่คือ
ความเมตตา(จากอัลลอฮฺ)” 29.
ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา ดั้งเดิมของน้ําฝนนั้นเปนความเมตตา(ของอัลลอฮฺตอทุกทรัพยสิ่งบนโลกนี้) และน้ํา
เปนตนกําเนิดของทุกๆสิ่งที่มีชีวิต
อัลลอฮฺไดตรัสวา
٣٠ : اﻷﻧﺒﻴﺎءzwvutsrqpon{

“และเราไดบันดาลใหทุกๆสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นจากน้ํา ดังนั้นเพราะเหตุใดเลา พวกเขาจึงไมยอม
ศรัทธาตอเรา” 30
3. ฝนแหงการลงโทษ
ฝนแหงการลงโทษแบงไดเปนสองประเภท
3.1 ฝนที่กอใหเกิดอุทกภัย
อัลลอฮฺไดตรัสวา
ÈÇÆÅÄ ÃÂÁÀ¿¾ ½¼»º{

١٤ : اﻟﻌﻨﻜﺒﻮتzÊÉ

“และโดยแนแท เราไดสงนูหฺไปยังหมูชนของเขา แลวเขาก็พักอยูกับพวกเขา(เพื่อทําการเชิญ
ชวนสูอัลลอฮฺ)เปนเวลาเการอยหาสิบป (แตพวกเขาก็ไมยอมเชื่อฟงและศรัทธาในคําเชิญชวน

28

อัซซุมัร (21)
มุสลิม (899) 2/616
30
อัลอันบิยาอ (30)
29
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ของนบีนูหฺ) ดังนั้น (อัลลอฮฺจึงลงโทษพวกเขาดวยการสง)อุทกภัยน้ําทวม(อันยิ่งใหญ) มาครา
ชีวิตพวกเขา ขณะที่พวกเขายังอยูในความอธรรม”31
ดังนั้น จึงเปนที่ชัดแจงวา อุทกภัยน้ําทวม เปนเพียงรูปแบบหนึ่งเทานั้นของการสําเร็จโทษของอัลลอฮฺที่
เปนเหตุใหผูคนตองจมลงไปใตน้ํา ดังที่ไดเกิดอุทกภัยทั่วทุกหนแหงในสมัยของนบีนูหฺ และบางพื้นที่ในสมัยของนบีมู
ซา
บางที เหตุการณดังกลาวอาจจะเปนเหตุการณเดียวกันกับคลื่นยักษ ซึ่งเปนที่รูจักในสมัยปจจุบันในนาม
ของ ”คลื่นสึนามิ” ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในบางจัหวัด
ทางตอนใตของประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2004 อาทิเชน ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ และสตูล.
3.2 ฝนเม็ดหิน (ฝนแหงการลงโทษ)
อัลลอฮฺไดตรัสวา
٨٤ : اﻷﻋﺮاﻑza`_^]\[ZYX{

“และเราไดทําใหฝน(ฝนเม็ดหิน)ตกลงบนพวกเขา(ประชาชาติของนบีลูฏ) ดังนั้นเจาจงพิจารณาดู
เถิดวาผลสุดทายของบรรดาผูที่กระทําความผิดอยางรายแรงจะเปนอยางไร” 32

อิบนุกะษีรกลาวขยายความในหนังสือตัฟสีรของทานวา “อายะฮฺที่ 84 ของสูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟนั้นไดถูก
อธิบายโดยคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา
MLKJIHGFEDCBA{

٨٣ − ٨٢ : ﻫﻮدzWVUTSRQPON

“ดังนั้น เมื่อพระบัญชา(การลงโทษ)ของเราไดมาถึง เราไดพลิก(พื้นดินของหมูบานชาวสะโดมประชาชาตินบีนูหฺ-จากขางบนเปนขางลาง และเราไดเทฝนหินที่ทํามาจากดินเหนียวที่แข็งแกรง
ลงบนพวกเขาแตละคนเปนระลอกๆตามเจาของที่ถูกระบุไวแลว ณ องคอภิบาลของเจา และฝน
หินนั้นอยูไมไกลจากบรรดาผูอธรรม(ในหมูประชาชาติของเจา โอมุหัมมัด) ”33
บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน กลาววา “ฝนแหงการลงโทษนี้จะถูกเทลงมาบนบรรดาผูอธรรมหลังจาก
ประชาชาตินูหฺอีก เพราะผูอธรรมคนใดก็ตามไมอาจหลีกพนและแผวผานจากการลงโทษของอัลลอฮฺได34
4. ดุอาอยามฝนตก
31

อัลอันกะบูต (14)
อัลอะอฺรอฟ (84)
33
ฮูด (82-83)
34
อิบนุกะษีร, ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลอะซีม 2/498-499, อัสสุยูฏีย, อัดดุรรุล มันษูร 8/123
32
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อาอิชะฮฺเลาวา “แทจริงเมื่อรสูลุลลอฮฺเห็นฝน (โปรยลงมา) ทานจะกลาวดุอาอ(ขอพรตออัลลอฮฺ)วา
» ﱣ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺻﱢﻴﹰﺒﺎ ﹶﻧﺎﻓﹺ ﹰ
«ﻌﺎ
“โอ องคอภิบาลของฉัน โปรดประทานเม็ดฝนที่เปนประโยชนแกฉันดวยเถิด” 35

ตามสํานวนที่บันทึกโดยอบูดาวูด36กลาววา
» ﱣ
«اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺻﱢﻴﹰﺒﺎ ﹶﻫﻨ ﹺﹾﻴﹰﺌﺎ
และตามสํานวนที่บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ37กลาววา
» ﱣ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺳﹾﻴﹰﺒﺎ ﹶﻧﺎﻓﹺ ﹰ
«ﻌﺎ

จํานวนสองหรือสามครั้ง
สวนรายงานที่บันทึกโดยอิหมามอัชชาฟอีย38 กลาววา
» ﱣ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺳﹾﻘﹰﻴﺎ ﹶﻧﺎﻓﹺ ﹰ
«ﻌﺎ

สวนความหมายของทั้งสามสํานวนนั้นจะใกลเคียงกับความหมายของสํานวนที่บันทึกโดยอัลบุคอรียขางตน
5. ดุอาอขอฝนและยามที่เกิดน้ําทวม
อนัส เลาวา “ขณะที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกําลังอานคุฏบะฮฺวันศุกร บรรดาเศาะหาบะฮฺไดลกุ ขึน้
ยืน พลันกลาวดวยเสียงอันดังวา “โอ ศาสนทูตของอัลลอฮฺ มันชางแหงแลงกระไรเชนนี้ ใบไมตางเหี่ยวเฉา สัตวเลี้ยง
ก็ลมตาย ทานไดโปรดชวยวิงวอนตออัลลอฮฺใหทรงประทานฝนลงมาแกเราดวยเถิด ดังนั้นนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม จึงกลาววิงวอนตออัลลอฮฺดวยดุอาอ
 ﱣ...اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹾاﺳﹺﻘﻨﹶﺎ
» ﱣ
« اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹾاﺳﹺﻘﻨﹶﺎ
“โอองคอภิบาลของฉันโปรดประทานฝนแกเราดวยเถิด...โอองคอภิบาลของฉัน โปรดประทานฝน
แกเราดวยเถิด” จํานวนสองหรือสามครั้ง

และตามอีกรายงานหนึ่งที่บันทึกโดยอัลบุคอรีย นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววิงวอนตออัลลอฮฺ
ดวยดุอาอ
 ﱣ...اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶأﹺﻏﹾﺜﹶﻨﺎ
 » ﱣจํานวนสามครั้ง
« اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶأﹺﻏﹾﺜﻨﹶﺎ

อนัสเลาตอวา “ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขณะนั้น พวกเรายังไมเห็นกอนเมฆแมแตกอนเดียวบน
ทองฟา (แตหลังจากที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺ ทันใดนั้น) ก็ปรากฏวามีเมฆ
(จับตัวกันเปนกอนหนาทึบ) และฝนก็เท(กระหน่ํา)ลงมา ดังนั้นนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงเดินลงมาจาก
35

อัลบุคอรีย 2/12
สุนันอบูดาวูด (5077)
37
สุนันอิบนุมาญะฮฺ (3889)
38
อัลอุมม 1/253
36
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มินบัรและดําเนินการละหมาด(วันศุกร) และหลังจากที่เสร็จจากการละหมาดแลวฝนก็ยังคงเทลงมา(อยางตอเนื่อง)
จนถึงอีกวันศุกรหนึ่ง (หมายความวาฝนไดตกลงมาอยางตอเนื่องเปนเวลาหนึ่งอาทิตยเต็ม) ดังนั้นหลังจากที่นบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ลุกขึ้นยืน(บนมินบัร)เพื่ออานคุฏบะฮฺ(ในวันศุกรตอมา) บรรดาเศาะหาบะฮฺไดลุกขึ้นรอง
ตะโกนดวยเสียงอันดังอีกครั้งวา “(โอศาสนทูตของอัลลอฮฺ) บานเรือน(ของเรา)ไดพังทลายลงแลว เสนทางสาธารณะก็
ถูกตัดขาด (และสัตวเลี้ยงก็ลมตาย เพราะฝนตกหนักและน้ําเจิ่งหนอง) ดังนั้นทานโปรดวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺให
หยุดเทฝนลงมาแกเรา” เห็นดังนั้น นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ สัลลัม ก็ยิ้ม แลววิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺวา
» ﱣ
«اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﺣﹶﻮﹶاﻟﹾﻴﹶﻨﺎ ﹶﻭﻻﹶ ﹶﻋﹶﻠﹾﻴﹶﻨﺎ
“โอองคอภิบาลของฉัน โปรดโยกยายฝนนี้ออกไปใหพนจาก(เขตที่อยูอาศัยของ)เราดวยเถิด และ
โปรดจงอยา(ใชมัน)ทําลายเรา”
ﺎﻡ ﻭﺑﹸﻄﻮﹺﻥ ﹾاﻷﹶﻭﹺدﻳﹺﺔ ﻭﻣﻨﹶﺎﺑﹺ ﹺ
اﳉﹶﺒ ﹺ
س ﹾﹺ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶﻋٰﲆ ﹸرﹸؤﹾﻭ ﹺ
» ﱣ
ﺖ ﱠ
«اﻟﺸﹶﺠﹺﺮ
ﺎﻝ ﹶﻭﹾاﻵﹶﻛ ﹺ ﹶ ﹸ ﹾ
ﹾ ﹶ ﹶﹶ

“โอองคอภิบาลของฉัน โปรดใหน้ําฝนตกตามยอดเขาสูง และตามเนินเขา และตามทองน้าํ ลําธาร
และตามสวนไมและเขตเพาะปลูก (เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอบานเรือน ชาวบาน สัตวเลี้ยง และ
ตนไม)”
ดังนั้นฝนจึงหยุดตกในเขตนครมะดีนะฮฺ และเปลี่ยนไปตกในเขตรอบๆนครแทน จนไมมีน้ําฝนตกในเขตนคร
มะดีนะฮฺแมแตหยดเดียว”.
อนัสเลาตอไปวา “ฉันไดมองไปยังเขตนครมะดีนะฮฺ และฉันพบวานครมะดีนะฮิอยูในสภาพที่คลายกับ
มงกุฎ (ที่สองแสงระยิบระยับ เพราะนครมะดีนะฮฺไดกระทบกับแสงอาทิตยที่สาดสองมา)”
ในอีกรายงานหนึ่ง อนัสเลาวา “ดังนั้นฉันเห็นกอนเมฆหมอกแตกกระจายออกไปทางฝงขวาและซายของ
นครมะดีนะฮฺทันทีประหนึ่งผานุงที่หลุดลุยออกจากรางเจาของ” 39.
บทเรียนจากหะดีษ
1. มีบัญญัติใหดุอาอขอฝน ถึงแมวาจะไมไดอยูในละหมาดขอฝน (อิสติสกออฺ) ก็ตาม
2. มีบัญญัติใหขอดุอาอยามเกิดอุทกภัย เพื่อใหอัลลอฮฺคุมครองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัย
ดังกลาว
3. นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมไดวิงวอนขอใหอัลลอฮฺหยุดฝนเสียทีเดียว แตทานกลับวิงวอนขอให
อัลลอฮฺเปลี่ยนทิศทางของฝนเพื่อไปตกยังที่อื่น และเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอบานเรือน ชาวบาน สัตวเลี้ยง
และพืชผล เพราะโดยธรรมชาตแลวน้ําฝนมีแตความเมตตาและประโยชนตอมวลมนุษย สรรพสัตว และ
ธัญพืชทั้งหลายบนโลกนี้ ซึ่งบางทีสถานที่อื่นอาจตองการน้ําฝนก็ได
เชนนี้แหละคือมารยาทของการขอดุอาอที่คํานึงถึงสัจธรรมของสิ่งตางๆ
อุละมาอบางทานกลาววา “คําวา “โปรดโยกยายฝนนี้ใหพนจากเรา” ในที่นี้หมายถึง โยกยายไปยังเขตภูเขา
และลําธาร ตามที่มีระบุในรายงานที่บันทึกโดยอัลบุคอรียและมุสลิม
6. ดุอาอขณะที่ฝนตกจะถูกตอบรับ
39
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มักหูล เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “เจาจงขอใหอัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาอของเจา
ขณะที่กําลังดําเนินการตอสู(สงคราม) และขณะที่กําลังยืนตรงเพื่อดําเนินการละหมาด และขณะที่ฝนกําลังตก” 40
หมายความวา เวลาตางๆดังกลาวเปนเวลาที่ดุอาอจะไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺ
อิหมามอัชชาฟอีย กลาววา “ฉันจําไดวามีคนจํานวนไมนอยที่ขอใหอัลลอฮฺตอบรับดุอาอของเขาขณะที่ฝน
กําลังตก และขณะที่กําลังจะดํารงการละหมาด” 41

40
41

อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 หะดีษมุรสัล
อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253
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หมวดที่ 4
แผนดินไหว
มีอีกประการหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับฝนและลมพายุ นั่นคือ การเกิดแผนดินไหว ปจจุบันมักจะไดยินขาว
อยูบอยครั้งวาเกิดขึ้นที่โนนและที่นี่ พรอมกับนําพาความสูญเสีย และความหายนะอันใหญหลวงมาสูชุมชน
ตามทัศนะของอิสลาม เหตุการณเชนนี้เปนการกําหนดของอัลลอฮฺอยางหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่โลกใกลจะถึงกาลอวสานและแตกสลาย เพราะมันเปนสัญญาณวันสิ้นโลกอยางหนึ่งที่ตองปรากฏขึ้น
อยางแนนอนตามที่มีระบุในหะดีษตอไปนี้
อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “วันสิ้นโลก(กิยามะฮฺ) จะไมเกิดขึ้น
จนกวา (จะมีเหตุการณหกอยางเกิดขึ้น)
1. วิชาความรูจะถูกลบลางดวยการเสียชีวิตของบรรดาผูทรงความรู และ(โลกนี้)เต็มไปดวยบรรดาผูโงเขลา
(อวิชชา)
2. เกิดเหตุการณแผนดินไหวบอยครั้ง
3. ชวงเวลาจะชิดใกลและสั้นลง
4. ฟตนะฮฺ(ภัยอันตราย)จะเกิดขึ้นอยางโจงแจง
5. มีการเขนฆากันอยางดาษดื่น
6. มีทรัพยสินอยูในครอบครองมากมายจนลนหลาม” 42
อิบนุหะญัร กลาววา “แทจริงเหตุการณแผนดินไหวไดเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศทางทิศใต ตะวันออก และ
ตะวันตก แตตามความหมายของหะดีษนี้ เหตุการณแผนดินไหวจะเกิดขึ้นทั่วทุกแหง และมันจะเปนอยูต ลอดไปจนถึง
วันสิ้นโลก ดังมีระบุในหะดีษที่รายงานโดยสะละมะฮฺ บิน นุฟยล วา
“และชวงกอนวันสิ้นโลกไมกี่ปจะเกิดเหตุการณแผนดินไหวอยูเปนเนืองนิตย”.
และในบรรดาเหตุการณแผนดินไหวที่อันตรายที่สุด คือเหตุการณแผนดินไหวใตทะเลที่เปนเหตุใหเกิดการ
กระแทกอยางแรงของน้ําทะเล ซึ่งมีชื่อเรียกตามภาษาญี่ปุนวา “สึนามิ”
ตามรายงานการวิจัยทางวิชาการแหงหนึ่งเกี่ยวกับจํานวนการเกิดแผนดินไหวในชวงหนึ่งศตวรรษที่ผานมา
(ศตวรรษที่ 20 แหงคริสตศักราช) ระบุวา เกิดเหตุการณแผนดินไหวที่แรงสั่นสะเทือนของมันอยูระหวาง 5.5 – 9.0
ริกเตอร จํานวน 50 กวาครั้งจากทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดไดคราชีวิตมนุษยชาติไป 2,000,000 กวาคน สวนเหตุการณ
แผนดินไหวที่แรงสั่นสะเทือนของมันนอยกวาที่กลาวมาขางตน ไดเกิดขึ้นนับรอยครั้งในศตวรรษที่ผานมา และใน
บรรดาประเทศที่เกิดเหตุการณแผนดินไหวอยูบอยครั้งในศตวรรษที่ผานมา ไดแก ตุรกี อีหราน จีน ญี่ปุน อิตาลี
อินเดีย ฟลิปปนส รัสเซีย เอกวาดอร และชิลี และเคยเกิดขึ้นที่ประเทศปากีสถาน เยเมนใต แอลจีเรีย ฝรั่งเศส โมร็อก
โค ยูโกสลาเวีย โคลัมเบีย แม็กซิโก กัวเตมาลา นิคารากัว อัฟกานิสถาน และอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกา

42
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หมวดที่ 5
ดุอาอยามทุกขยากหรือประสบเคราะหกรรม
สวนหนึ่งของเปาหมายหลักที่อัลลอฮฺทรงบันดาลใหเกิดความยากลําบากและเคราะหกรรมแกผูใดผูหนึ่ง ก็
เพื่อใหเขารูสึกยําเกรงตอพระองค กลับคืนสูพระองค และยอมภักดีตอพระองค
ลองพิจารณาและใครครวญคําตรัสของพระองคที่วา
٢١ : اﻟﺴﺠﺪةzJIHGFEDCBA{

“และแนแท เราจะใหพวกเขาไดลิ้มรสแหงความเจ็บปวดอันนอยนิด(บนโลกนี้) กอนที่พวกเขาจะ
ไดลิ้มรสแหงความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ (ในวันอาคิเราะฮฺตอไป) เพื่อใหพวกเขา(ไดสํานึกและ)
กลับตัว(สูอัลลอฮฺ)” 43
อิบนุอับบาสไดกลาวขยายความของอายะฮฺนี้ วา “คําวา “ความเจ็บปวดอันนอยนิด” ในที่นี้หมายถึงการ
ประสบภัยบนโลกนี้ โรคตางๆ และการทดสอบของอัลลอฮฺในรูปแบบตางๆเพียงเพื่อใหบาวของพระองคไดสํานึก ยํา
เกรง และเชื่อฟง พรอมกับขออภัยโทษตอพระองคในความผิดพลาดที่ผานมา” 44
สวนหนึ่งของวิธีการกลับคืนสูอัลลอฮฺและขอดุอาอขณะที่กําลังเผชิญกับความทุกขยาก คือ
1. อิบนุอับบาสเลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะอานดุอาอ(ตอไปนี้)ทุกครั้งเมื่อเกิดความ
ทุกขยากหรือประสบภัย
«»ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ ﹾاﻟﹶﻌﻈﹺﹾﻴﹸﻢ ﹾاﻟـﹶﺤﻠﹺﹾﻴﹸﻢ
» ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ ﹶرﱡب ﹾاﻟﹶﻌﹾﺮ ﹺ
«ش ﹾاﻟﹶﻌﻈﹺﹾﻴﹺﻢ
» ﹶﻻ إﹺٰﻟﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ رب اﻟﺴﻤﻮ ﹺ
ض ﹶﻭﹶرﱡب ﹾاﻟﹶﻌﹾﺮ ﹺ
ات ﹶﻭﹶرﱡب ﹾاﻷﹶﹾر ﹺ
«ش ﹾاﻟﹶﻜﹺﺮﹾﻳﹺﻢ
ﹶ
ﹶ ﱡ ﱠ ﹶﹶ

“ไมมีพระเจาองคที่ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺผูยิ่งใหญและอดทน”
“ไมมีพระเจาองคที่ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺเจาผูอภิบาลแหงบัลลังกที่ยิ่งใหญ”
“ไมมีพระเจาองคที่ ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ เจาผู อภิ บาลแหงบรรดาชั้ นฟา
แผนดินและบัลลังกอันประเสริฐ” 45.

2. อิบนุมัสอูดเลาวา “เมื่อรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตองประสบกับความทุกขกังวลและความ
เสียใจทานจะอานดอุอาอฺ
ﻚ ﹶأﹾﺳﹶﺘﹺﻐﹾﻴ ﹸ
ﲪﺘﹺ ﹶ
«ﺚ
»ﹶﻳﺎ ﹶﺣﱡﻲ ﹶﻳﺎ ﹶﻗﱡﻴﹾﻮﹸﻡ ﺑﹺﹶﺮ ﹾ ﹶ
43
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“โอองคอภิบาลผูมีชีวิตที่ยืนยง โอองคอภิบาลผูบริหารทุกๆสิ่ง เราขอความชวยเหลือดวยความ
เมตตาของพระองค” 46
3. อะลี เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “โออะลี เจาตองการไหมหากฉันจะสอน
บางประโยคแกเจา ซึ่งเจาจะไดอานมันเมื่อเจ าตกอยูในหวงของความทุกข?” ฉันตอบวา “ใช(ฉันตองการ) ขอ
ใหอัลลอฮฺทรงบันดาลใหฉันเปนผูปกปองทาน” ทานจึงกลาววา “เมื่อใดที่เจาตกอยูในความทุกข เจาจงอานดุอาอ
«اﻟﺮﹺﺣﹾﻴﹺﻢ ﹶﻭﹶﻻ ﹶﺣﹾﻮﹶﻝ ﹶﻭﻻﹶ ﹸﻗﱠﻮﹶة إﹺﱠﻻ ﺑﹺﺎﷲﹺ ﹾاﻟﹶﻌﹺﱢﲇ ﹾاﻟﹶﻌﻈﹺﹾﻴﹺﻢ
ٰ اﻟﺮ ﹾ
ﲪﹺﻦ ﱠ
»ﺑﹺﹾﺴﹺﻢ اﷲﹺ ﱠ
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณาเสมอ และไมมีความสามารถและพลังใดๆเวน
แตตอง(พึ่งพา)อัลลอฮฺผูสูงสงและยิ่งใหญ”

ดังนั้น แทจริง ดวยการอานดุอาอดังกลาว อัลลอฮฺจะทรงปกปองเจาใหหางไกลและแคลวคลาดจากภัยพิบัติ
ตางๆที่พระองคทรงประทานลงมา” 47.
4. อัสมาอฺ บินตุ อุมัยส เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสอนบางประโยคแกนางสําหรับ
ใชอานยามที่ตกทุกข
»اﷲﹸ اﷲﹸ ﹶرﺑـﱢﹾﻲ ﹶﻻ ﹸأ ﹾ ﹺ
«ﴍﹸﻙ ﺑﹺﹺﻪ ﹶﺷﹾﻴﹰﺌﺎ
“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺเทานั้นที่เปนองคอภิบาลของฉัน ฉันไมขอตั้งภาคีตอพระองคดวยสิ่งใดๆ” 48

5. อบูบักร เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ดุอาอของผูที่ประสบเคราะหกรรมและ
ความทุกขยาก คือ
ﻼ ﹶﺗﻜﹺﹾﻠﻨ ﹺﹾﻲ إﹺٰﱃ ﹶﻧﹾﻔ ﹺﴘ ﹶﻃﹾﺮﹶﻓﹶﺔ ﹶﻋ ﹾ ﹴ
» ﱣ
ﲪﹶﺘ ﹶ
ﻚ ﹶأﹾرﹸﺟﹾﻮ ﹶﻓ ﹶ
«ﺖ
 ﹶﻭﹶأﹾﺻﻠﹺﹾﺢ ﹺ ﹾﱄ ﹶﺷﹾﺄﹺﹾﲏ ﹸﻛﱠﻠﹸﻪ ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﱠﻻ ﹶأﹾﻧ ﹶ,ﲔ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶر ﹾ ﹶ
ﹾ
“โอองคอภิบาลของฉัน ความเมตตาของพระองคเทานั้นที่ฉันคาดหวัง ดังนั้นพระองคไดโปรด
อยามอบหมาย(ปลอยให)ฉัน(เผชิญกับชะตากรรม)ดวยตัวของฉันเอง แมเพียงกระพริบตาเดียวก็
ตาม และไดโปรดดูแลสภาพ(ความเปนอยู)ของฉันทั้งหมด (เพื่อใหคงอยูในความดีและปลอดภัย)
ไมมีพระเจาองคใดที่ควรคาแกการเคารพภักดีนอกจากพระองค” 49

6. สะอัด บิน อบีวักกอศ เลาวา “(ครั้งหนึ่ง) ขณะที่พวกเรากําลังนั่งอยูกับรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ทานก็กลาวขึ้นวา “พวกทานตองการไหมถาฉันจะบอกแกพวกทานถึงดุอาอซึ่งเมื่อผูใดในหมูพวกทาน
ประสบกับความทุกขยากหรือเคราะหกรรมใดเคราะหกรรมหนึ่งบนโลกนี้ แลวเขาอานมัน แนนอนวาเขาจะปลอดภัย
46

อัลหากิม, อัลมุสตัดร็อก 1/509
อิบนุสุนนีย, อะมัล อัลเยามิ วะ อัลลัยละฮฺ (331) ดวยสายรายงานที่ออน
48
อะหมัด, อัลมุสนัด 6/369, อันนะสาอีย, อะมัล อัลเยาม วะ อัลลัยละฮฺ (5647) ดวยสายรายงานที่ดี
49
อบูดาวูด, อันนะสาอีย (651)
47
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และแคลวคลาดจากสิ่งดังกลาว?” ดังนั้นจึงมีคนตอบวา “ใช(เราตองการ)” ทานจึงกลาววา “ดุอาอของสหายนูน
(หมายถึงดุอาอของนบียูนุสเมื่อครั้งที่ทานอยูในความมืดมิดภายในทองปลากลางทะเล) นั่นคือ
ﺖ ﹺﻣﻦ ﱠ ﹺ ﹺ
ﺖ ﹸﺳﹾﺒﹶﺤﹶﺎﻧ ﹶ
«ﲔ
»ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﱠﻻ ﹶأﹾﻧ ﹶ
اﻟﻈﺎﻟـﻤ ﹾ ﹶ
ﻚ إﹺﱢﹾﲏ ﹸﻛﻨﹾ ﹸ ﹶ
“ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรคาแกการเคารพภักดีนอกจากพระองค มหาบริสุทธิ์พระองค(จากความ
บกพรองตางๆ) แทจริงฉันเปนหนึ่งในบรรดาผูที่อธรรม(ที่ไมเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค)” 50

ตามสํานวนของอีกรายงานหนึ่งกลาววา “แทจริงไมมีมุสลิมคนใดอานดุอาอสหายนูนนี้สําหรับกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง เวนแตอัลลอฮฺจะทรงตอบรับแกเขา(ประทานในสิ่งที่เขาประสงค)” 51.
และในอีกรายงานหนึ่ งระบุ ว า “สะอั ดได ถามรสู ลุลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลั มวา “การตอบรั บ
ของอัลลอฮฺตอดุอาอสหายนูนนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับนบียูนุสเทานั้นหรือ หรือวาการตอบรับของอัลลอฮฺจะครอบคลุม
บรรดามุอมินคนอื่นๆดวย?” ทานตอบวา “ดุอาอนี้ไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺสําหรับนบียูนุส บิน มัตตา และ
สําหรับบรรดามุอมินทุกคนที่ไดดุอาอดวยดุอาอบทนี้ พวกเจาไมไดยินดอกหรือคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา
٨٨ : اﻷﻧﺒﻴﺎءz~}|{zyxwv{

“ดังนั้นเราจึงตอบรับการรองเรียนของเขา และเราทําใหเขาปลอดภัยและรอดพนจากความทุกข
ทรมาน(ดวยการบัญชาใหปลาคายเขาออกจากทอง ณ ชายหาด เนื่องเพราะคําดุอาอและการ
ภักดีของเขา) และเชนเดียวกันนี้ เราจะชวยบรรดามุอมินผูศรัทธาใหปลอดภัย(เมื่อพวกเขา
วิงวอนดวยดุอาอนี้)” 52
เพราะนั่นคือสัญญาจากอัลลอฮฺที่พระองคจะทรงประทานใหแกผูที่รองขอตอพระองคดวยดุอาอนี้.53
7. อิบนุอุมัร เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ผูใดที่ประสงคจะใหดุอาอของเขา
ไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺและรอดพนจากเคราะหกรรม ก็จงพยายามชวยเหลือผูอื่นใหรอดพนจากเคราะหกรรมที่
เขากําลังประสบอยู54
เพราะอัลลอฮฺไดทรงใหคํามั่นสัญญาโดยผานศาสนทูตของพระองควาผูใดใหความชวยเหลือในกิจการของพี่
นองของเขา แนนอนวา อัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือในกิจการของเขา
และจากหะดีษตางๆที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเปนที่ประจักษวา เปาหมายหลักของความหมายตางๆทีม่ รี ะบุ
อยูในดุอาอและคํากลาวของบาวขณะที่กําลังประสบกับความยากลําบากและการทดสอบของอัลลอฮฺนั้น ก็เพื่อใหบาว
ของพระองคกลับคืนสูการใหเอกภาพตออัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว และมอบหมายตัวเองทั้งกายและใจแกพระองค
ขณะเดียวกันก็ยอมรับในความอธรรมของตัวเอง พรอมกับแสดงออกถึงความออนแอของตนเองตออัลลอฮฺผูเกรียง

50

อันนะสาอีย (655) ดวยสายรายงานที่ออน
51
อะหมัด, อัลมุสนัด 1/170, อัลหากิม, อัลมุสตัดร็อก 1/505, 2/383, อันนะสาอีย (656)
52
อัลอันบิยาอ (88)
53
อัฏเฏาะบะรีย, ญามิอฺ อัลบะยาน, อิบนุกะษีร,ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลกะซีม 3/214
54
อะหมัด, อัลมุสนัด (4749) ดวยสายรายงานที่ดี
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ไกร ทั้งยังตองกระทําดีตอบาวของอัลลอฮฺและใหความชวยเหลือในกิจการของพี่นอง นั่นแหละคือการกลับคืนสูอัลลอ
ฮฺหรือการสํานึกตน(เตาบะฮฺ) ยําเกรง และปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺที่แทจริง วัลลอฮุ อะอฺลัม
นอกจากนั้น เราพบวา นอยครั้งมากที่เนื้อหาของดุอาอตางๆดังกลาวจะระบุถึงสิ่งที่เราปรารถนา หรือเคราะห
กรรมที่เราอยากใหอัลลอฮฺขจัดมันใหพนจากเรา แตทวาเนื้อหาของดุอาอมีเพียงการกลับคืนสูการใหเอกภาพตออัลลอ
ฮฺ ยําเกรงและภักดีตอพระองค เพราะอัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่งถึงความตองการและความหมายในการขอดุอาอของบาว
ของพระองค
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ปดทาย
มาเถิดเรามารวมกันทําความรูจักกับความเมตตาและการทดสอบที่แทจริงของอัลลอฮฺ และสํานึกตนอยู
ตลอดเวลา ความยําเกรงและทําการภักดีตอพระองคแตเพียงผูเดียว ไมมีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค พรอมกับ
พยายามจนสุดความสามารถ ควบคูไปกับการขอดุอาอตออัลลอฮฺ เพื่อใหพระองคทรงคุมครองเราและประชาชาติ
อิสลามทั้งหลายใหแคลวคลาดและปลอดภัยจากเคราะหกรรมและการทดสอบทั้งหลายของพระองคดวยวิธีการและดุ
อาอที่พระองคทรงสอนและถูกปฏิบัติเปนแบบอยางโดยศาสนทูตของพระองค พรอมกับบริสุทธิ์ใจในทุกๆกิจการงาน
และดุอาอของเราตองขอตออัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะแทจริงพระองคคือผูที่ทรงไดยินและตอบรับ
ยิ่ง
ﻚ ﹶﻭﹶﻗﹾﺪ ﹶدﹶﻋﹾﻮﹶﻧ ﹶ
» ﱣ
ﻚ ﹶﻭﹶﻭﹶﻋﹾﺪﹶﺗﹶﻨﺎ إﹺﹶﺟﹶﺎﺑﹶﺘ ﹶ
اﻟﻠﹸﻬﱠﻢ ﹶأﹶﻣﹾﺮﹶﺗﻨﹶﺎ ﺑﹺﹸﺪﹶﻋﺎﺋﹺ ﹶ
«ﺎﻙ ﹶﻛﹶﲈ ﹶأﹶﻣﹾﺮﹶﺗﹶﻨﺎ ﹶﻓﹶﺄﹺﺟﹾﺒﹶﻨﺎ ﹶﻛﹶﲈ ﹶﻭﹶﻋﹾﺪﹶﺗﻨﹶﺎ
“โอองคอภิบาลของเรา พระองคทรงบัญชาใหเราวิงวอนขอดุอาอตอพระองค และพระองคทรงให
คํามั่นสัญญาวาจะทรงตอบรับคําวิงวอนรองขอของเรา และแทจริงเราไดวงิ วอนรองขอตอพระองค
ดังที่พระองคไดทรงบัญชาแกเรา ดังนั้นไดโปรดตอบรับคําวิงวอนของเรา ดังที่พระองคไดทรงให
คํามั่นสัญญาไว” 55

» ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ ﹶﻭﹾﺣﹶﺪﹸﻩ ﹶﻻ ﹶ ﹺ
 ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ ﹶﻭﹾﺣﹶﺪﹸﻩ ﹶﻻ ﹶ ﹺ,ﻚ ﹶﻟﹸﻪ ﹾاﻟﹶﻌﹺﱡﲇ ﹾاﻟﹶﻌﻈﹺﹾﻴﹸﻢ
ﴍﹾﻳ ﹶ
ﴍﹾﻳ ﹶ
ﻚ ﹶﻟﹸﻪ ﹾاﻟـﹶﺤﻠﹺﹾﻴﹸﻢ
«ﹾاﻟﹶﻜﹺﺮﹾﻳﹸﻢ

“ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมี
การตั้งภาคีใดๆสําหรับพระองค พระองคผูทรงสูงสงและยิ่งใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีการตั้งภาคีใดๆสําหรับพระองค
พระองคผูทรงอดทนและประเสริฐยิ่ง” 56

 ﹶﺗﹶﺒﹶﺎرﹶﻙ اﷲﹸ ﹶرﱡب ﹾاﻟﹶﻌﹾﺮ ﹺ,» ﹶﻻ إﹺٰﻟﹶﻪ إﹺﻻﱠ اﷲﹸ ﹾاﻟﹶﻜﹺﺮﹾﻳﹸﻢ ﹾاﻟـﹶﺤﻠﹺﹾﻴﹸﻢ ﹸﺳﹾﺒﹶﺤﹶﺎﻧﹸﻪ
 اﻟـﹶﺤﹾﻤﹸﺪ ﷲﹺ ﹶرﱢب,ش ﹾاﻟﹶﻌﻈﹺﹾﻴﹺﻢ
ﹺ
«ﲔ
ﹾاﻟﹶﻌﹶﺎﻟـﻤ ﹾ ﹶ

“ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ พระองคผูทรงประเสริฐและอดทนยิ่ง
มหาบริสุทธิ์พระองค(จากความบกพรองทั้งหลาย) ความจําเริญเปนของอัลลอฮฺ องคอภิบาลแหงบัล
ลังคอันยิ่งใหญ มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺองคอภิบาลแหงสากลโลก” 57
ขออัลลอฮฺทรงประทานพรและความศานติแกนบีของเรามุหัมมัด ตลอดจนครอบครัวและมิตรสหายของทาน

55

อิหมามอัชชาฟอีย (อัลอัซการ ของอันนะวะวีย หนา 151) ดุอาอขอใหคําวิงวอนถูกตอบรับ
อันนะสาอีย (633) คํากลาวเพื่อใหคําวิงวอนถูกตอบรับ
57
อันนะสาอีย (730) หะดีษเศาะฮีหฺ (ดุอาอขณะเผชิญกับเคราะหกรรม)
56
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١٨٢ − ١٨٠ : اﻟﺼﺎﻓﺎتzÛ

“มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดองคอภิบาลของเจา องคอภิบาลแหงอํานาจและความยิ่งใหญ จากสิ่งที่พวก
เขากําลังกลาวอาง และความศานติจงมีแดบรรดาศานทูตทั้งหลาย “และมวลการสรรเสริญเปน
อภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ องคอภิบาลแหงสากลโลก” 58.

58

บทสงทายของสูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (180-182) เปนคํากลาวปดทายดุอาอหรือคําสนทนา
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