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คํานํา 
 
"หนึ่งวันกับจริยวัตรของทานนบีมุหัมมัด  ผูเปนที่รัก" เปนหนังสืออีกเลมที่
บรรจุไวซึ่งแบบอยางอันทรงคุณคาจากทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม สําหรับประชาชาติมุสลิมที่รักจะประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับซุนนะฮฺ
ของทาน 

ผูเรียบเรียงไดอาศัยวิธีการงายๆ ในการเขียน พรอมทั้งระบุหลักฐานอัน
เปนที่มาไวดวยอยางคราวๆ จึงดูไมยืดยาวจนเกินไป 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการแยกแยะ  ผูแปลไดใสแหลงอางอิงของ
หลักฐานตางๆ ไวระหวางเครื่องหมาย […] สวนเครื่องหมายวงเล็บแบบกลม (…) 
ใชเพื่อใหความหมายของคําหรือสํานวนที่จําเปนตองอธิบาย 

หวังอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอมุสลิมทุกคนที่ใฝการ
ปฏิบัติตามจริยวัตรของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูเปนที่ รักใน
ชีวิตประจําวนัของเขาอยางมุงมั่น ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก อามีน 

 
อิสลามเฮาส.คอม 
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บทนํา 
 
 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอสรรเสริญองคอัลลอฮฺผูทรงกําหนดใหเสนทางแหงความรักตอ
พระองคนั้น มีความผูกพันเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  บาวอันเปนที่รักของพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  

 {   ̂   _   ̀             a   b   c   d   e   f   g   i h 

j k l m z 
 ]٣١:  آل عمران[

ความวา "จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) หากแมนพวกเจารักอัลลอฮฺ
แลวไซร ดังนั้นพวกเจาก็จงตามฉัน แนแทวาอัลลอฮฺจะทรงรัก
พวกเจาและจะทรงอภัยใหพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นทรงเปนผูที่
อภัยและเมตตายิ่ง" [อาล อิมรอน : 31] 
พระองคทรงกําหนดใหความศรัทธานั้นไมบรรลุสําหรับผูใดที่มอบความรัก

แกผู อ่ืนมากกวาทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ผูหนึ่งผูใดในหมูพวกทานจะ
ยังไมศรัทธา จนกวาฉันจะเปนที่รักแกเขา มากกวาบุพการีของเขา บุตรของเขา 
และผูคนทั้งมวล” [บันทึกโดยอัล-บุคอรีย] 

ขอความจําเริญและความสันติที่สมบูรณครบถวนจงมีแดทานนบีผูถูก
คัดเลือก ผูชี้ทาง ผูถูกคัดสรร ผูเปนประทีบสองแสง ผูเชิญชวนดวยขาวดี ผูเปน
ความเมตตาที่ถูกประทานและคุณคาที่ถูกหยิบยื่นให ขออัลลอฮฺประทานความ
จําเริญและความสันติแดทาน ตราบนานเทานานที่กลางวันและกลางคืนยังดําเนิน
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อยู ตราบเทาที่ผูมีคุณธรรมซึ่งคอยกลาวถึงไดกลาวถึงทาน ใหมากมายดั่งเม็ดฝน 
ด่ังใบของตนไมทั้งหลาย ด่ังเม็ดทรายและกอนกรวด และขอประทานสิ่งดังกลาว
ใหแกวงศวานของทาน แกเหลามุฮาญิรีนผูอพยพและชาวอันศอรฺผูใหความ
ชวยเหลือ และแกผูดําเนินตามทานดวยดีจนกระทั่งวันแหงการตอบแทน 

แทจริง มุสลิมผูสัจจริงนั้นยอมหวนหาทานนบีมุหัมมัดผูเปนที่รักของเขา 
ยอมใฝฝนมาตรวาไดเปนหนึ่งในบรรดาสาวกผูใกลชิดของทาน ไดนั่งอยูกับทาน ได
มองเห็นใบหนาอันเจิดจรัสของทานเต็มสองตา ไดฟงน้ําเสียงอันสดใสของทาน ได
ประจักษถึงมารยาทอันงดงามที่ดึงดูดใจ ไดเห็นการอิบาดะฮฺของทานตอองคผู
อภิบาล แมวาเขาตองจายเพื่อการนั้นดวยทรัพยสมบัติทั้งหมดที่เขามี ใหเปนดัง
วจนะของทานนบีผูเปนที่รัก ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งมีความวา “ใน
จํานวนผูที่ รักฉันอยางจริงจัง คือคนที่กําเนิดหลังจากฉัน(เสียชีวิต) หากแต
ปรารถนาที่จะเห็นฉัน แมวาเขาตองแลกดวยครอบครัวและทรัพยสมบัติของเขาก็
ตาม” [บันทึกโดยมุสลิม] ดังที่กลาวมานั้นคือสภาพของบรรดาตาบิอีน เชน
ตัวอยางตอไปนี้ 

อิบนุ ซีรีน ไดกลาวแกอุบัยดะฮฺ บิน อัมรฺ วา “พวกเรามีเสนผมสวน
หนึ่งที่รับมาจากทานอะนัส บิน มาลิก” อุบัยดะฮฺ ไดกลาวตอบวา “หากแมน
ฉันมีเพียงผมเสนหนึ่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ยอมเปนที่
รักแกฉันมากกวาโลกและสรรพสิ่งทั้งหมดในนั้น” [อัล-บุคอรีย]  

อัซ-ซะฮะบีย ไดกลาวเสริมวา “คําพูดเชนนี้คือส่ิงที่อิมามผูนี้กลาว
หลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตไปแลวถึงหาสิบป ดังนั้น อะไรเลาที่เราจะกลาว
ในวันนี้ ถาหากเราไดเห็นผมเสนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ดวยสายรายงานที่ยืนยันได? ...” แตหากไมมีสายรายงานที่ยืนยันก็ยอมเชื่อ
ไมไดเปรียบเหมือนทอนฟางที่ไมมีเชือกรัด อัซ-ซะฮะบีย ยังไดกลาวตออีกวา 
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“มีการยืนยันวาเมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โกนศรีษะ ทานได
แจกจายเสนผมของทานใหกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพื่อเปนเกียรติแกพวกเขา 
[บันทึกโดยมุสลิม]...” 

อิบนุ ุบัยร บิน นุฟยล กลาววา “ในวันหนึ่งเราไดนั่งอยูกับ อัล-มิ
กดาด บิน อัล-อัสวัด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทันใดนั้นไดมีชายผูหนึ่งผานมา เขา
กลาวแกอัล-มิกดาดวา ประเสริฐยิ่งแกดวงตาสองขางนี้ที่ไดเห็นทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เราใฝฝนยิ่งนักที่จะเห็นสิ่งที่ทานไดเห็น และ
ประจักษในสิ่งที่ทานไดประจักษ” 

ทุกครั้งที่ ษาบิต อัล-บุนานีย เห็นทานอะนัส บิน มาลิกเราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ กจ็ะเขาไปจูบมือของทาน และกลาววา “นี่เปนมือที่เคยจับตองมือทานรอ
ซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม” ยะหยา บิน อัล-หาริษ ก็จะทําเชนเดียวกัน
นี้กับ วาษิละฮฺ บิน อัล-อัสเกาะอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เชนเดียวกับที่ตาบิอีน
บางคนทํากับ มัสละมะฮฺ บิน อัล-อักวะอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ พวกเขาจะจูบมือ
ที่เคยจับมือใหสัตยปฏิญาณกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

อัล-หะสัน  อัล-บัศรีย ไดเลาถึงตอของตนอินทผลัมที่ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยใชเปนที่คุฏบะฮฺแลวทานก็ทิ้งมันไปใชมินบัรฺ
แทน เจาตออินทผลัมนั้นถึงกับรองไหและมีเสียงไดยินเหมือนอูฐที่ถูกพรากลูก 
กระทั่งทุกคนในมัสยิดก็ไดยินเสียงนั้น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จึงไดวางมือของทานบนเจาตออินทผลัมนั้น มันจึงหยุดรอง [บันทึก
โดยอัล-คอรีย] ทุกครั้งที่หะสัน อัล-บัศรีย เลาเรื่องนี้เขาจะกลาววา “โอปวง
มุสลิมทั้งหลาย ... ทอนไมยังรองกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ดวยความหวนหาที่จะเจอทาน แลวพวกทานเลา ยอมตองควรที่จะหวนหาเพื่อ
จะเจอทานมากกวาทอนไมนั้น” 
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สภาพของบรรดาตาบิอีนเหลานี้ไมไดหยุดเพียงแครักและหวนหาทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เทานั้น แตพวกเขายังปฏิบัติตามซุนนะฮฺ
และใชแบบอยางของทาน เพื่อจะไดทดแทนตอส่ิงที่ขาดหายและไมทันที่พวก
เขาจะรับจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

ผูนําของตาบิอีนอยางอบู มุสลิม อัล-เคาลานีย ไดกลาววา “เศาะ
หาบะฮฺของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คิดหรือวาพวกเขา
เทานั้นที่มีสิทธิในตัวทานโดยไมยอมใหพวกเราบาง? ขอสาบานดวยอัลลอฮฺวา 
พวกเราจะยื้อแยงกับพวกเขาเพื่อ(ไดมีสิทธิใกลชิดกับ)ทานรอซูล กระทั่งให
พวกเขาไดรูวาไดมีคนรุนหลังที่สมควรเรียกวาเปนเหลาบุรุษเชนกัน” คําพูด
ของอบู มุสลิม ชี้ชัดวาไมยอมใหเศาะหาบะฮฺเทานั้นที่มีสิทธิในตัวทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  และประกาศชัดเจนวาจะยื้อแยงกับพวกเขาใน
การรักทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ทานผูนี้รูชัดถึงการแขงขันอัน
ทรงเกียรตินี้ และรูวาไมมีการผูกขาดในเรื่องการใกลชิดและการเชื่อฟงปฏิบัติ
ตาม อีกทั้งยังรูอีกวาชัยชนะนั้นคือชัยชนะดวยเกียรติและคุณลักษณะ ใครที่
การปฏิบัติตนไมเอาไหนแลว เชื้อสายวงศตระกูลดีอยางไรก็ไมอาจจะชวยได 
และเชนที่มีคนพูดวา “ถาหากมีใครมาแขงกับทานในเรื่องดุนยา ทานก็จงแขง
กับเขาในเรื่องอาคิเราะฮฺ และหากทานสามารถที่จะไมใหผูใดมีชัยชนะเหนือ
ทานไดในการ(แขงขัน)เขาหาอัลลอฮฺ ทานก็จงทํา” 

แมแตบรรดากัลยาณชนหลังรุนตาบิอีนเองก็จริงจังไมแพกันในการ
ปฏิบัติตามซุนนะฮฺไมวาจะเล็กหรือใหญ  

อิมาม อะหมัด เคยกลาววา “ฉันไมเคยเขียนหะดีษบทใดเวนแตฉัน
ตองปฏิบัติตามนั้น กระทั่งฉันพบหะดีษที่บอกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกรอกเลือดและมอบเงินหนึ่งดีนารใหกับอบู ฏ็อยบะฮฺ ฉันก็เลย
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มอบเงินใหกับชางกรอกเลือดหนึ่งดีนารตอนที่ฉันกรอกเลือดกับเขา” 
ทานอิมามยังไดกลาวอีกวา “หากทานทําไดเยี่ยงวา ‘จะไมเกาหัว

นอกจากตองมีหลักฐาน’ ก็จงยึดปฏิบัติเสียเชนที่วานั้น” 
ไมมีเหตุที่ควรทําถึงขนาดนั้นนอกเสียจากวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนบุคคลที่สมบูรณในทุกๆ ดาน เชนที่อิมาม อัน-นะวะวีย 
กลาววา “หากแมนทานมองไปยังคุณลักษณะทางกายของทาน ก็จะพบวา
งดงามจนไมมีอะไรที่งดงามกวาอีกแลว และหากมองไปยังมารยาทและนิสัย
ของทาน ก็จะพบวาสมบูรณจนไมมีส่ิงใดจะสมบูรณเทาอีกแลว และหากมอง
ไปยังความมีใจงดงามและการทําดีของทานกับผูคนทั้งหลาย โดยเฉพาะกับ
บรรดามุสลิมดวยแลว ก็จะพบวานั่นคือความรับผิดชอบที่เต็มเปยมจนไมมี
อะไรจะเติมไดอีกแลว” 

ไมเปนที่สงสัยอีกเลยวา หนึ่งในนิอฺมัตที่ยิ่งใหญคือการที่บาวถูก
ประทานใหมีความรักแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เชนที่ อิบ
นุล ก็อยยิม ไดกลาววา “และหากบาวสัจจริงดังนั้น (คือสัจจริงในการโหยหา
พระผูเปนเจา) เขาก็จะไดถูกประทานจากพระองคใหมีความรักตอทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จิตวิญญาณแหงความรักนั้นจะเขาครอบครอง
หัวใจของเขา เขาจะมอบใหทานเปนผูนําของเขา เปนผูสอนของเขา เปน
อาจารยของเขา เปนครูของเขา และเปนแบบอยางของเขา เชนเดียวกับ
ที่อัลลอฮฺไดทําใหทานเปนนบีและรอซูลผูซึ่งชี้ทางแกเขาสูเสนทางของพระองค 
ดังนั้นเขาก็จะรํ่าเรียนศึกษาประวัติของทานรอซูล อุดมการณของทาน วิธีการ
ประทานวะหยูแกทาน คุณลักษณะและจรรยามารยาทของทาน ไมวาทั้งใน
การเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่งของทาน การนอน การทําอิบาดะฮฺ การคลุกคลี
กับครอบครัวและเหลาเศาะหาบะฮฺ จนกระทั่งเขารูสึกเหมือนวาตัวเองไดอยู
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กับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เสมือนเปนหนึ่งในจํานวนเศาะ
หาบะฮฺของทานจริงๆ” [มะดาริจ อัส-สาลิกีน 3:268] 

ขาพเจาขอกลาววา ผูใดที่พลาดโอกาสไดเปนเศาะหาบะฮฺใกลชิดทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็อยาไดพลาดที่จะใกลชิดกับซุนนะฮฺอัน
เปนจริยวัตรของทานเลย 

ชางเปนสิ่งที่สวยงามที่ทานจะใชชีวิตหนึ่งวันกับจริยวัตรของรอซูลผู
เปนที่รัก ไดตามแบบอยางในทุกๆ เร่ืองที่ทานรอซูลไดพูดไดทํา ไดปฏิบัติตาม
การชี้แนะของทานในทุกๆ ดาน และไดรูสึกถึงความสุขที่ปกคลุม ...  

มิเปนเชนนั้นไดอยางไรเลา! ในเมื่อทานกําลังเอาอยางผูที่ประเสริฐ
ที่สุด และไดทําตามคนผูนั้นเสมือนวาทานมองเห็นเขาอยูขางหนา ...  

ตองลอง แลวทานจะพบกับความรูสึกนั้น ... ขาพเจาหวังอยางยิ่งวา
ทุกๆ วันของทานจะอยูกับทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผู
เปนที่รักของเรา 

ขอพึงระวัง : ไมควรเจาะจงวันใดวันหนึ่งที่จะลงมือปฏิบัติ เพราะเชื่อ
วาวันนั้นมีความพิเศษเฉพาะโดยไมมีหลักฐานยืนยัน แตวาใหเลือกวันใดวัน
หนึ่งที่จะเปนจุดเริ่มตนในการเปนผูตามซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม อินชาอัลลอฮฺ 

กอนที่จะเดินไปดวยกันเพื่อคนหาจริยวัตรของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม  จําเปนที่เราตองรูจักลักษณะรูปรางของทานเสียกอน ซึ่งจะ
ไดอธิบายดังตอไปนี้ 
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ลักษณะรูปรางของทานนบี  

  
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีรางสูงปานกลาง ไมสูงไมตํ่า 

ไหลกวาง เสนผมยาวถึงติ่งหู มีใบหนาที่งามและมีมารยาทดีที่สุดในระหวางผูคน
ทั้งหลาย [อัล-บุคอรีย] ไมสูงมากและไมเตี้ย สีผิวไมขาวจั๊วะและไมดําแดงจนเกิน
เขต เสนผมทานไมหยิกงอแตไมตรงยาว [อัล-บุคอรีย] ทานเปนผูที่มีใบหนางดงาม
ขาวสะอาดบริสุทธิ์ดุจสีเงิน [อัล-อัลบานีย ใน รวมหะดีษเศาะฮีหฺ] สีผิวที่งามของ
ทานทําใหเม็ดเหงื่อดูดุจดังเม็ดไขมุก ทานมีขนเคราที่ดก [มุสลิม]  

ทานญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ถูกถามวา ใบหนาของทาน
รอซูลเหมือนประกายดาบไหม? ทานตอบวา “ทวามันเหมือนดวงตะวันและดวง
จันทร ใบหนาของทานนั้นเรียวกลม” [มุสลิม] ทานมีปากใหญ นัยนตาเรียวกวาง 
สนเทาบาง สีผิวขาวออกเทาปานกลาง [มุสลิม] ไมอวนไมผอม ไมสูงไมเตี้ย มือ
และเทาใหญ ฝามือแบนกวาง [อัล-บุคอรีย]  

ทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา “ฉันไมเคยสัมผัสมือผูใดที่ออนนุม
กวามือของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไมเคยดมดอมวากลิ่นมิสก
(ชะมดเชียง)และอันบัรฺ(อําพัน)จะหอมไปกวากลิ่นของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม” [มุสลิม] เหงื่อของทานนั้นจะถูกเก็บไวในขวด(โดยเศาะหาบะฮฺ)
เพื่อใชเปนน้ําหอมที่หอมยิ่ง [มุสลิม] 

และนี่คือนาทีที่เราจะเขาไปสัมผัสกับจริยวัตรในแตละวันของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยยอๆ ดวยการยึดหลักฐานที่ถูกตองเชื่อถือได ซึ่ง
รับรองโดยปรมาจารยวิชาหะดีษในยุคนี้ นั่นคือทานเชค มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัล-
อัลบานีย และจํากัดเฉพาะในหนังสือหะดีษทั้งหกเลม (คือ เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย, 



12 

เศาะฮีหฺ มุสลิม, เศาะฮีหฺ สุนัน อบู ดาวูด, เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย, เศาะฮีหฺ สุนัน 
อัน-นะสาอีย, เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ) เวนแตเมื่อจําเปนจริงๆ ที่จะตองอาง
จากหนังสืออ่ืนอีก 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในการลุกจากที่นอน  
การอาบน้าํละหมาด และการละหมาดกลางคืน 

 
เมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ต่ืนจากนอนทานจะกลาววา 

  رُ وْ شُ النُّ  هِ يْ لَ إِ ا وَ نَ اتَ مَ ا أَ مَ دَ عْ ا بَ انَ يَ حْ أَ  يْ ذِ الَّ  هللاِ دُ مْ حَ ـلْ اَ 
ความวา "มวลการสรรเสริญเปนสิทธิแหงอัลลอฮฺ ผูทรงใหเรามี
ชีวิตอีกครั้ง หลังจากที่พระองคทรงใหเราตาย(หลับใหลในการ
นอน) และยังพระองคนั้นคือที่แหงการฟนคืน" [มุสลิม] 
ทานจะเริ่มดวยการสีฟน [อัล-บุคอรีย] และอาจจะอาน 

อัลกุรอานตั้งแตโองการ 

 {   y   z      {   |   }   ~   _  ` 
a   b c d z 

 ]  ١٩٠: عمران آل [
จนกระทั่งจบสูเราะฮฺ อาล อิมรอน [อัล-บุคอรีย] จากนั้นทานก็จะอาบน้ําละหมาด
อยางประณีตที่สุด [อัล-บุคอรีย] เมื่อทานเขาหองน้ําทานจะกลาววา 

ْ إِ  مَّ هُ للّٰ اَ   ثِ ائِ بَ خَ ـالْ وَ  ثِ بُ خُ ـالْ  نَ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ أَ  ينِّ
ความวา "โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขาขอความคุมครองดวย
พระองคใหพนจากชัยฏอนทั้งหลาย ทั้งตัวผูและตัวเมีย" [อัล-บุ
คอรีย] 
เมื่อออกจากหองน้ําทานจะกลาววา  
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 كَ انَ رَ فْ غُ 
ความวา  "ขอการอภัยโทษจากพระองคดวยเถิด "  [อิบนุ 
มาญะฮฺ] 
บางครั้งทานจะทําความสะอาดโดยใชน้ํา บางทีมีบางที่ใชหินสามกอนเช็ด 

[อัล-บุคอรีย] และอาจจะรวมระหวางการเช็ดและการใชน้ําในบางคราว ทานจะไม
ยืนถายปสสาวะ [อัต-ติรมิซีย] นอกเสียจากนอยครั้งมาก [มุสลิม] 

เมื่อทานอาบน้ําละหมาดหรือทําวุฎอ ทานจะใชน้ําอยางประหยัด ทานจะ
เร่ิมดวยการลางมือทั้งสองขางสามครั้ง [อัล-บุคอรีย] แลวจึงบวนปากพรอมๆ กับ
สูดน้ําเขาจมูกและสั่งออก รวมทั้งหมดสามครั้งโดยตักน้ําดวยมือสามครั้ง แตละ
คร้ังที่ตักทานจะแบงสองคือใชบวนปากครึ่งหนึ่งและใชสูดเขาจมูกครึ่งหนึ่ง [อัล-บุ
คอรีย] ทานจะใชมือขวาเพื่อสูดน้ําเขาจมูก และใชมือซายในการสั่งน้ําออกจาก
จมูก ทานสั่ง(เศาะหาบะฮฺ)ใหสูดน้ําเขาจมูกใหลึกที่สุดเวนแตวาในกรณีที่ถือศีลอด 
[อบู ดาวูด] 

จากนั้นทานจะลางหนาสามครั้ง [อัล-บุคอรีย] เร่ิมต้ังแตปลายผมเหนือ
หนาผากจนถึงเคราของทาน ทานจะใชนิ้วมือสอดแทรกเขาไปในเคราบางเปน
บางครั้ง [อัต-ติรมิซีย]  

แลวทานก็จะลางมือทั้งสองนับต้ังแตปลายนิ้วมือจนถึงศอกสามครั้ง [อัล-
บุคอรีย] ทานสนับสนุนใหสอดนิ้วมือไปมาระหวางมือทั้งสองเวลาลาง [อบู ดาวูด] 

จากนั้นทานก็จะเช็ดศรีษะโดยใชมือสองขาง(ที่ เปยกน้ํา) เ ร่ิมต้ังแต
ดานหนาศรีษะลูบไปจนถึงทายทอยแลวดึงกลับมาขางหนาที่เดิมอีกครั้ง [อัล-บุคอ
รีย] แลวจึงเช็ดใบหูทั้งสองทั้งดานในและดานนอก [อบู ดาวูด] จากนั้นจึงลางเทา
ทั้งสองจนถึงบริเวณตาตุมจํานวนสามครั้ง [อัล-บุคอรีย] 
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ทานไดกลาวความวา “ไมมีผูใดที่ทําวุฎอ(อาบน้ําละหมาด)และไดทําวุฎอ
ทั่วถึงอยางดี แลวเขากลาววา 

ِ الَ  هُ دَ حْ وَ   اهللاُالَّ إِ  هَ لٰ  إِ الَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ   ـأَ وَ  ,ـهُ لَ  كَ يْ  رشَ  دُ هَ شْ
   هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ داً عَ مَّ حَ ـمُ  نَّ أَ 

ความวา "ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
องคเดียวโดยไมมีภาคีใดๆ ตอพระองค และขอปฏิญาณวา
มุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค" 

เวนแตประตูสวรรคทั้งแปดบานจะถูกเปดใหเขา จะเขาจากประตูไหนก็ไดตามที่เขา
ปรารถนา” [มุสลิม]  

และควรใหเพิ่มดุอาออีกวา 

ِ لْ عَ اجْ  مَّ هُ للّٰ اَ  َ ابِ وَّ التَّ  نَ مِ  يْ ن ِ لْ عَ اجْ وَ  نيْ  نَ يْ رِ هِّ طَ تَ مُ ـْال نَ مِ  يْ ن
ความวา “โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองคทําใหฉันเปนหนึ่งใน
ผูกลับตัว ขอทรงทําใหฉันเปนหนึ่งในหมูผูชําระลางจนบริสุทธิ์
ดวยเถิด” [อัต-ติรมิซีย] 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา “เมื่อบาว

มุสลิมหรือมุอมินไดทําวุฎอ เวลาที่เขาไดลางหนานั้นความผิดทั้งหมดที่อยูบนหนา
เขาจากการที่เขาดูดวยตาทั้งสองก็จะออกไปพรอมกับน้ํา หรือพรอมกับหยด
สุดทายของน้ํา เมื่อเขาลางมือทั้งสอง ความผิดทั้งหมดที่มือเขาทําก็จะออกไป
พรอมกับน้ําหรือพรอมกับหยดสุดทายของน้ํา และเมื่อเขาลางเทาทั้งสอง ความผิด
ทั้งหมดที่เทาเขาเดินไปหาก็จะออกไปพรอมกับน้ําหรือพรอมกับหยดสุดทายของ
น้ํา จนกระทั่งเขาออกมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์จากบาปทั้งปวง” [มุสลิม] 
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ทานจะละหมาดเวลากลางคืนจํานวนสิบเอ็ดร็อกอัต ทานจะละหมาดสี่
ร็อกอัต(คือคร้ังละสองร็อกอัตแลวหยุดพักครั้งหนึ่ง) โดยไมพึงตองถามอีกวา
ละหมาดของทานยาวหรือดีมากขนาดไหน(นั่นคือทานละหมาดยาวและดวยสภาพ
ที่เปยมดวยความนอบนอมตออัลลอฮฺ) จากนั้นก็จะละหมาดอีกสี่ร็อกอัตเชนครั้ง
แรก โดยไมตองถามวายาวและดีขนาดไหน แลวทานก็จะละหมาดวิติรฺปดทายสาม
ร็อกอัต [อัล-บุคอรีย] บางครั้งทานจะละหมาดทั้งหมดสิบสามร็อกอัต [อัล-บุคอรีย] 
จากนั้นทานก็จะนอนพักในทาตะแคง จนกระทั่งผูอะซานไดมาอะซาน ทานก็จะลุก
ข้ึนละหมาดสองร็อกอัตอยางสั้นๆ นั่นคือละหมาดสุนัตกอนศุบห [อัล-บุคอรีย] โดย
ทานจะอานสูเราะฮฺ อัล-กาฟรูนและสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศในละหมาดนี้ [มุสลิม] 
บางครั้งทานจะนอนตะแคงขวาหลังจากที่ทานละหมาดสุนัตศุบหแลว [อัล-บุคอ
รีย] 

เมื่อทานไดยินเสียงอะซาน ทานจะกลาวตามเสียงอะซานนั้น จนกระทั่ง
เมื่อผูอะซานกลาววา 

 حِ الَ فَ الْ  ىلَ عَ  يَّ , حَ  ةِ الَ  الصَّ ىلَ عَ  يَّ حَ 
ทานก็จะกลาววา 

 اهللاِ بِ الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ الَ وَ  لَ وْ حَ الَ 
[ดู รวมหะดีษเศาะฮีหฺ ของอัล-อัลบานีย] ทานบอกวาผูใดกลาวเชนนี้จากใจเขา
จริงๆ เขาจะไดเขาสวรรค [มุสลิม]  

ทานสั่งใหขอดุอาอเศาะละวาต(ประสาทพร)แกทานหลังอะซาน [มุสลิม] 
โดยไดกลาวไวความวา “ผูใดที่กลาวเมื่อเขาไดยินอะซานวา 



17 

ـوَ  ةِ امَّ التَّ  ةِ وَ عْ الدَّ  هِ ذِ هٰ  بَّ رَ  مَّ هُ للّٰ اَ   ـائِ القَ  ةِ الَ الصَّ  آتِ  ةِ مَ
 َ ْ قَ مَ  هُ ثْ عَ ابْ وَ  ةَ لَ يْ ضِ فَ الْ وَ  ةَ لَ يْ سِ داً الوَ مَّ حمُ ـاماً حمَّ  يْ ذْ داً الَّـوْ مُ
  هُ تَّ دْ عَ وَ 

ความวา โอ ผูอภิบาลแหงเรา พระเจาแหงเสียงการเชิญชวน
อันสมบูรณนี้ และการละหมาดที่หยัดยืน ขอพระองคประทาน
แกมุหัมมัดซึ่งการใกลชิดอัลลอฮฺ(หรือการใหความชวยเหลือ 
หรือระดับข้ันหนึ่งในสวรรคตามที่มีระบุในหะดีษ, ดู อัน- 
นิฮายะฮฺ ของ อิบนุล อะษีรฺ – ผูแปล) และเกียรติอันประเสริฐ 
และขอพระองคทําใหทานฟน ณ ที่ที่ทรงเกียรติตามที่พระองค
ไดสัญญาไว 

เ ข าผู นั้ น จ ะ ได รั บอนุ มั ติ ก า ร ช ว ย เ หลื อ ขอ งฉั น ในวั น กิ ย ามะฮฺ ” [ อั ล - 
บุคอรีย]  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังไดกลาวอีก ความวา “ผูใดที่
กลาวเมื่อตอบรับอะซานวา 

ِ الَ  هُ دَ حْ وَ   اهللاُالَّ إِ  هَ لٰ  إِ الَّ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  َ  نَّ أَ وَ  ـهُ لَ  كَ يْ  رشَ داً مَّ حمُ
ـحَ مُ بِ وَ  ابـرَ  اهللاِبـِ تُ يْ ضِ رَ  ,هُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ـرَّ  دٍ مَّ  الً وْ سُ
ِ بِ وَ   ناً يْ دِ  مِ الَ سْ اإلْ

ความวา ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺผู
เดียวโดยไมมีภาคีใดๆ กับพระองค และขอปฏิญาณวามุหัม
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มัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค ฉันพอใจดวยอัลลอ
ฮฺ ผู ซึ่ ง เ ป น อ งค อ ภิบ าล  พอ ใจด ว ยมุ หั มมั ด ผู ซึ่ ง เ ป น 
ศาสนทูต และพอใจดวยอิสลามเปนศาสนาฉัน 

เขาผูนั้นจะไดรับการอภัยโทษ” [มุสลิม] 
จากนั้นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็จะออกไปละหมาด 

ทานจะกลาวเมื่อเดินออกไปละหมาดวา  

ياللّٰ  بـِ لْ ـلْ يفِ قَ عَ مَّ اجْ ا هُ ا,نُـورً ـاينِ نُـورً يفِ لِسَ يفِ  , وَ وَ
عِي نُ  مْ اسَ ا ,ورً ي نُـورً ِ يفِ بَرصَ ـنوَ , وَ ا ْمِ قِي نُـورً ـوْ  ,فَ

نوَ  ا ْمِ تِي نُورً ْ ا ,حتَ ينِي نُورً مِ نْ يَ عَ نْ  ,وَ عَ ْ وَ يلِ امَ ا شِ  ,نُورً
نوَ  ا ْمِ امِي نُورً نْ وَ  ,أَمَ امِ لْفِي نُورً ظِّمْ وَ  ,خَ ا عَ  يلِ نُورً

ความวา โอผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองคประทานแสงสวางใน
ใจฉัน แสงสวางที่ล้ินฉัน แสงสวางในการไดยินของฉัน แสง
สวางในการมองของฉัน แสงสวางเหนือตัวฉัน แสงสวางเบื้อง
ลางฉัน แสงสวางทางดานขวาของฉัน แสงสวางทางดานซาย
ของฉัน แสงสวางดานหนาฉัน แสงสวางดานหลังฉัน และขอ
พระองคทรงทําใหแสงสวางนั้นยิ่งใหญแกฉัน [มุสลิม] 
ทานยังไดกลาววา “จงบอกขาวดีแกผูที่เดินในความมืดไปยังมัสยิด ดวย

แสงสวางที่เจิดจาสมบูรณในวันกิยามะฮฺ” [อบู ดาวูด] 
เมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กาวเขามัสยิด ทานจะเริ่ม

ดวยเทาขวา จากนั้นจะกลาววา 
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ــاهللاِ ــوذُ بِ ــيمِ  أَعُ ظِ ــلْطَانِهِ  ,الْعَ سُ يمِ  وَ ــدِ ــنْ  ,الْقَ مِ
يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ  الشَّ

ความวา ฉันขอความคุมครองดวยอัลลอฮฺผูยิ่งใหญและดวย
อํานาจแหงพระองคอันอมตะนิรันดรกาล จากชัยฏอนผูถูก
สาปแชง [อบู ดาวูด] 
เมื่อทานเขามัสยิดทานจะกลาววา 

ـٰىل  الَمُ عَ السَّ الَةُ وَ الصَّ مِ اهللاِ, وَ لِ بِسْ ـوْ سُ ـمَّ اهللاِ, اَللّٰ   رَ هُ
نُويبِ  رْ يلِ ذُ فِ تِكَ  ,اغْ َ محْ ابَ رَ تَحْ يلِ أَبْوَ افْ  وَ

ความวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขอพรและความสันติจง
ประสบแดรอซูลของอัลลอฮฺ โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอไดโปรด
อภัยโทษใหแกฉัน และขอทรงเปดประตูตางๆ แหงความ
เมตตาของพระองคแก ฉันดวยเถิด [อัน-นะสาอีย,  อิบนุ 
มาญะฮฺ] 
และเมื่อทานออกจากมัสยิดทานจะกลาววา 

ـٰىل  الَمُ عَ السَّ الَةُ وَ الصَّ مِ اهللاِ, وَ لِ اهللاِ, اَللّٰ بِسْ ـوْ سُ ـمَّ  رَ هُ
نُويبِ  رْ يلِ ذُ فِ لِكَ  ,اغْ ابَ فَضْ تَحْ يلِ أَبْوَ افْ  وَ

ความวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขอพรและความสันติจง
ประสบแดรอซูลของอัลลอฮฺ โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอไดโปรด
อภัยโทษใหแกฉัน และขอทรงเปดประตูตางๆ แหงความ
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ประเสริฐของพระองคแกฉันดวยเถิด [อัน-นะสาอีย, อิบนุ 
มาญะฮฺ] 
ทานสนับสนุนใหกลาวเมื่อออกจากมัสยิดวา  

ِ مْ صِ اعْ  مَّ هُ للّٰ اَ   مِ يْ جِ الرَّ  انِ طَ يْ الشَّ  نَ مِ  يْ ن
ความวา โอผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองคคุมครองเราจาก
ชัยฏอนผูถูกสาปแชงดวยเถิด [อิบนุ มาญะฮฺ] 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในการเศาะลาฮฺ 
 
เศาะลาฮฺหรือการละหมาดนั้นเปนที่ เย็นตาเย็นใจของทานรอซูล 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เปนชวงแหงการไดพัก และเปนที่แหงการซบตอ
หนาองคอัลลอฮฺเมื่อใดที่มีเร่ืองสําคัญที่ทานตองวอนขอ เมื่อทานมุงหมายจะ
ปฏิบัติเศาะลาฮฺทานจะทําความสะอาดชองปากดวยการสีฟนดวยสิวาก [อัล-บุคอ
รีย] (สิวาก คือไมที่ใชสีฟน ซึ่งไดจากตนไมชนิดตางๆ เชน รากจากตนอารอก หรือ
ไมขอย เปนตน – ผูแปล) ทานจะละหมาดโดยมีสุตเราะฮฺ(ที่กั้น)อยูขางหนา 
บางครั้งทานจะปกหอกตรงหนาเปนที่กั้นและจะละหมาดหลังหอกที่ปกอยูนั้น ทาน
ส่ังใหผูละหมาดหามคนอื่นไมใหเดินผานหนาเวลาที่ตนละหมาดและใหขัดขวางคน
เดินผานนั้นอยางถึงที่สุด [มุสลิม] 

เมื่อทานยืนตรงหันสูกิบละฮฺแลว ทานก็จะกลาวตักบีรฺวา “อัลลอฮุ อักบัรฺ” 
[อัล-บุคอรีย] พรอมๆ กับยกมือทั้งสองขางหันไปทางกิบละฮฺโดยชูนิ้วมือใหตรง
เสมอใบหูและเปนระนาบเดียวกับหัวไหล[มุสลิม] จากนั้นจะนํามือขวาทาบบนหลัง
มือซายวางไวบนหนาอก [อบู ดาวูด] ทานจะมองไปยังที่สุูด ทานจะไมละสายตา
ไปจากที่สุูดจนกระทั่งไดออกจากละหมาดแลว [บันทึกโดย อัล-บัยฮะกีย 
และอัล-หากิม, อัล-อัลบานีย วินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ] 

จากนั้นทานก็จะเริ่มดวยการอานดุอาออิสติฟตาหฺวา  

َ اَ  تَ بَـنيْ ـدْ اعَ ـامَ بَ ـايَ كَ طَايَ َ خَ بَـنيْ ي وَ يْنـِ دْ بَ اعِ مَّ بَ هُ للّٰ
الْ مَ ـْال قِ وَ ِ بِ ـرشْ رِ غْ لْ اَ , مَ سِ مَّ اغْ هُ ـنْ  نِيْ للّٰ ـايَ مِ طَايَ خَ
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دِ ـبِالْــ َ الْــربَ الــثَّلْجِ وَ ءِ وَ نِــيْ اَ  ,امَ قِّ ــمَّ نَ هُ ــنَ  للّٰ بِ  مِ نُوْ  الــذُّ
نَسِ ـْالوَ  نْ الدَّ يَضُ مِ َبْ بُ األْ نَقَّى الثَّوْ امَ يُ ا كَ طَايَ  خَ

ความวา โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองคทรงทําใหไกลหาง
เถิดระหวางฉันกับความผิดของฉัน เชนที่พระองคทรงแยก
ระหวางตะวันออกและตะวันตก โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอ
พระองคทรงลางฉันจากความผิดของฉันดวยน้ํา ดวยหิมะ และ
ดวยลูกเห็บ โอ ผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองคทรงชําระฉันจาก
บาปและความผิดทั้งหลายเชนที่ผาขาวไดรับการซักลางจาก
ส่ิงสกปรก [อัล-บุคอรีย] 
แลวทานจะกลาวอิสติอาซะฮฺ (ขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากชัยฏอน) 

วา 

وذُ بِاهللاِ يمِ  أَعُ جِ يْطَانِ الـرَّ نْ الشَّ لِيمِ مِ يعِ الْعَ مِ ـنْ  ,السَّ مِ
ثِهِ  فْ نَ هِ وَ خِ فْ نَ هِ وَ زِ ْ  مهَ

ความวา ขาพระองคขอความคุมครองตออัลลอฮฺผูทรงไดยิน
และรอบรูยิ่ ง  จากชัยฏอนผูถูกสาปแชง  จากการกระซิบ
กระซาบของมัน การเปาของมัน และการรายกลอนที่เหมือน
การเสกมนตของมัน[อบู ดาวูด] 
จากนั้นทานก็จะอานบัสมะละฮฺ (بسم اهللا الرمحن الرحيم) โดยทานจะไม

อานเสียงดัง [อัล-บุคอรีย] เมื่อทานอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ทานจะอานทีละอา
ยะฮฺ คือจะอาน (احلمد هللا رب العاملني) แลวหยุด อาน (الرمحن الرحيم) แลวหยุด 
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อาน (مالك يوم الدين) แลวหยุด จนกระทั่งจบสูเราะฮฺ  
การอานของทานในสูเราะฮฺอ่ืนๆ ก็จะเปนเชนนี้คือจะอานหยุดในแตละอา

ยะฮฺโดยไมอานพวงกับอายะฮฺถัดไป [อบู ดาวูด]  
ทานมักจะอานดวยการลากเสียงยาว [อัล-บุคอรีย]  
เมื่อจบสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺแลว ทานจะกลาวอามีน (آمني) ดวยเสียงที่ดัง

และลากยาว ทานบอกวาการกลาวอามีนของผูใดที่ตรงกับการกลาวอามีนของม
ลาอิกะฮฺ เขาผูนั้นจะไดรับการอภัยโทษในความผิดบาปที่ผานมา [อัล-บุคอรีย] 

หลังจากอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺแลว ถาหากในละหมาดศุบหทานก็จะ
อานสูเราะฮฺ อัล-มุฟศศ็อลขนาดยาว (ฏิวาล อัล-มุฟศศ็อล หมายถึงสูเราะฮฺตางๆ 
ต้ังแต สูเราะฮฺ กอฟ จนถึง สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต) [อัต-ติรมิซีย]  

ท า น จ ะ อ า น ย า ว ป ร ะ ม าณหก สิ บ ถึ ง ห นึ่ ง ร อ ย อ า ย ะ ฮฺ  [ อั ล - 
บุคอรีย] หรือบางครั้งทานก็อาจจะอานจากสูเราะฮฺนอกจากที่กลาวมาแลวดวย 
[มุสลิม]  

ในเชาวันศุกร ร็อกอัตแรกทานจะอานสูเราะฮฺ อัส-สัจญดะฮฺ ( امل, تنزيل
-อัล] ( هل أتى عىل اإلنسان) ร็อกอัตที่สองทานจะอานสูเราะฮฺ อัล-อินซาน  (الكتاب
บุคอรีย] 

ในละหมาดซุฮรทานจะอานในสองร็อกอัตแรกประมาณร็อกอัตละสามสิบ
อายะฮฺ และในสองร็อกอัตหลังประมาณสิบหาอายะฮฺหรือคร่ึงหนึ่งของที่ผานมา ใน
ละหมาดอัศรทานจะอานในสองร็อกอัตแรกร็อกอัตละประมาณสิบหาอายะฮฺ และ
ในสองร็อกอัตหลังครึ่งหนึ่งของที่ผานมา [มุสลิม]  

บางครั้งในสองร็อกอัตสุดทายทานก็จะอานเฉพาะสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ
เทานั้น และบางครั้งทานก็จะอานเสียงดังดวย [อัล-บุคอรีย]  
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สวนละหมาดมัฆริบนั้น บางครั้งทานจะอานสูเราะฮฺ อัล-มุฟศศ็อล ขนาด
ส้ัน (กิศอร อัล-มุฟศศ็อล หมายถึง ต้ังแต สูเราะฮฺ อัด-ฎหา ถึง สูเราะฮฺ อัน-นาส) 
[อัน-นะสาอีย]  

และบางครั้งก็จะอานสูเราะฮฺอ่ืนนอกจากนั้นเชน สูเราะฮฺ อัฏ-ฏรฺ และ อัล-
อะอฺรอฟ [อัล-บุคอรีย] 

และในละหมาดอิชาอ ทานจะอานจากสูเราะฮฺ อัล-มุฟศศ็อล ขนาดกลาง 
(อะวาสิฏ อัล-มุฟศศ็อล หมายถึง ต้ังแตสูเราะฮฺ อัน-นะบะอ ถึง สูเราะฮฺ อัล-ลัยล) 
[อัน-นะสาอีย] 

เมื่ออานสูเราะฮฺเสร็จทานก็จะยกมือข้ึนตักบีรและกมรุกูอฺ โดยจะนํามือทั้ง
สองขางวางที่หัวเขา [อัล-บุคอรีย] เหมือนกับวากําลังจับหัวเขาอยู ทานจะกางนิ้ว
มือออก และเอาแขนออกหางจากลําตัว [อบู ดาวูด] หลังของทานจะตรงและเปน
ระนาบเสมอกัน [อัล-บุคอรีย] ทานจะไมเงยหรือกมศีรษะจนเกินไป แตจะอยูปาน
กลางระหวางนั้น [มุสลิม] ทานจะกลาวในรุกูอฺสามครั้งวา 

 مِ يْ ظِ عَ الْ  يَ ـبِّ رَ  انَ حَ بْ سُ 
ความวา  มหาบริสุทธิ์ เถิดพระผูอภิบาลผูยิ่ งใหญแหงขา
พระองค [อิบนุ มาญะฮฺ]  
หรือบางทีก็จะกลาวซ้ํามากกวานั้น และบางทีทานก็จะกลาวเพิ่มวา 

 حِ وْ الرُّ وَ  ةِ كَ ئِ الَ ـَاملْ  بُّ رَ  ,سٌ وْ دُّ قُ  حٌ وْ بُّ سُ 
ความวา ผูทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ผูทรงศักดสิทธิ์ยิ่ง พระผูอภิบาลแห
งมลาอิกะฮฺทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล [มุสลิม] 
ทานจะกลาวดวยวา 
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 يْ ـلِ  رْ فِ غْ ا مَّ هُ للّٰ اَ  ,كَ دِ مْ حَ بِ ا وَ نَ بَّ رَ  مَّ هُ اللّٰ  كَ انَ حَ بْ سُ 
ความวา มหาบริสุทธิ์ยิ่ง โอ พระผูอภิบาลแหงเรา และดวยการ
สรรเสริญพระองค ไดโปรดประทานอภัยโทษแกขาพระองค
ดวยเถิด [อัล-บุคอรีย] 
ทานชอบที่จะกลาวดุอาอขางตนอยางมากในรุกูอฺและสุูด ทานไดกลาว

ไวความวา “พึงทราบเถิด ฉันถูกหามมิใหอานอัลกุรอานในรุกูอฺและสุูด ในรุกูอฺ
พวกทานจงกลาวแสดงความยิ่งใหญของพระผูอภิบาล สวนในสุูดนั้นจงมุงมั่น
กลาวขอดุอาอ เพราะมันเปนที่ซึ่งควรจะถูกตอบรับแกพวกทาน” [มุสลิม] 

จากนั้นทานจะยกลําตัวขึ้นจากรุกูอฺพรอมๆ กับกลาววา 

ِ  نْ ـمَ ـلِ  اهللاُ عَ مِ سَ   هُ دَ محَ
ความวา อัลลอฮฺทรงไดยินผูสรรเสริญพระองค 
ทานจะยกมือในขณะที่จะยืนตรงและเมื่อยืนตรงแลวทานจะกลาววา 

 دُ مْ حَ ـْال كَ لَ وَ  ناَ بَّ رَ 
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงเรา สําหรับพระองคนั้นคือการ
สรรเสริญทั้งมวล 
บางครั้งทานจะกลาวโดยไมมีอักษร (و) และบางครั้งทานจะเพิ่ม (اللهم) 

ขางหนาดวย ทานไดกลาววา “เมื่ออิมามกลาววา (سمع اهللا ملن محده) พวกทานจง
กลาววา (اللهم ربنا لك احلمد) เพราะผูใดที่กลาวคํานั้นตรงกับที่มลาอิกะฮฺกลาว 
เขาจะไดรับการอภัยโทษจากบาปที่ผานมา” [อัล-บุคอรีย] 

ทานไดยอมรับและเห็นดวยกับคนที่กลาวเพิ่มหลังจากนั้นวา  



26 

 ْ ً ثِ ا كَ دً محَ  هِ يْ ا فِ كً ارَ بَ ا مُ بً يِّ ا طَ ريْ
ความวา ดวยการสรรเสริญที่มากมาย ดีงาม และประเสริฐยิ่ง 
ทานบอกวา “ฉันเห็นมลาอิกะฮฺสามสิบกวาทานตางแยงกันวาผูใดจะไดจด

บันทึกมันกอน” [อัล-บุคอรีย] 
บางครั้งทานก็จะอานเพิ่มดวยวา 

َ  ءَ لْ مِ وَ  اتِ وَ مٰ السَّ  ءَ لْ مِ  ـمَ  ءَ لْ مِ وَ  ,ضِ رْ األْ ـ تَ ئْ ا شِ  نْ مِ
 ْ  دُ عْ ءٍ بَ يشَ

ความวา การสรรเสริญที่เต็มฟากฟาและแผนดิน รวมทั้งทุกสิ่ง
ที่พระองคทรงประสงคนอกจากนั้น [มุสลิม] 
จากนั้นทานจะกลาวตักบีรพรอมๆ กับยอตัวลงเพื่อสุูด [อัล-บุคอรีย] ใน

สุูดทานจะใหหนาผากและจมูกจรดพื้น ทานจะแบมือทั้งสองเพื่อยันพื้น ชิดนิ้วมือ
และหันปลายนิ้วทั้งหมดไปยังกิบละฮฺ โดยจะวางมือใหตรงกับหัวไหลหรือไมก็ตรง
กับหูทั้งสอง [อบู ดาวูด] ใชเขาทั้งสองและปลายนิ้วเทาทั้งสองขางยันพื้นเชนกัน 
[บันทึกโดย อัล-บัยฮะกีย และอัล-อัลบานียวินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ] ปลายนิ้วเทา
ทั้งหมดหันไปทางกิบละฮฺ ทานจะแยกระหวางสะโพกและแขงทั้งสองขาง รวมทั้ง
แยกสะโพกใหหางจากหนาทอง เชนที่แยกแขนทั้งสองขางใหหางจากลําตัวกระทั่ง
เห็นใตวงแขนของทานจากดานหลัง [อัล-บุคอรียและมุสลิม] 

ในสุูดทานจะกลาวจํานวนสามครั้งวา 

َ رَ  انَ حَ بْ سُ  َ  يبِّ  ٰىل عَ األْ
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ความวา มหาบริสุทธิ์ยิ่ง พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ผูทรง
สูงสงยิ่ง [อิบนุ มาญะฮฺ] 
บางครั้งจะกลาวทวนซ้ํามากกวาสามครั้ง และจะกลาวดุอาอที่ทานได

กลาวในรุกูอฺ มีดุอาออ่ืนๆ ที่ทานกลาวในสุูดเชน 

ـآوَ  هُ لَ وَّ أَ وَ  ,هُ لَّ جِ وَ  هُ قَّ دِ  هُ لَّ كُ  يْ بِ نْ ذَ  يْ ـلِ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ للّٰ اَ   ,هُ رَ خِ
ْ عَ وَ  َّ وَ  هُ تَ يَ نِ الَ  هُ رسِ

ความวา โอ ผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยแกบาปของขา ทุก
อยางทั้งที่เล็กและใหญ ที่เกาและใหม ที่เปดเผยและปกปด 
[มุสลิม] 

مَّ لَكَ سَ للّٰ اَ  تُ هُ دْ تُ  ,جَ ـلَمْ لَـكَ أَسْ نْتُ وَ بِكَ آمَ  ,وَ
هُ  قَ لَ ي خَ يَ لِلَّذِ هِ جْ دَ وَ جَ هُ وَ سَ رَ وَّ هُ  ,صَ عَ ـمْ قَّ سَ شَ وَ

هُ  َ بَرصَ نُ الْ  ,وَ سَ كَ اهللاُ أَحْ تَبَارَ نيَ ـفَ الِقِ  خَ
ความวา โอ ผูอภิบาลแหงขา ขาพระองคไดกราบสุูดแด
พระองค ไดศรัทธาตอพระองค และไดจํานนตอพระองค 
ใบหนาของขาไดกราบแดผูที่สรางมัน วาดตกแตงมัน และ
สรางใหมีหูและตากับมัน ดังนั้น มหาประเสริฐเถิดองคอัลลอฮฺ
ผูทรงสรางที่ดียิ่ง [มุสลิม] 
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مَّ اللّٰ  ْ هُ طِكَ إِينِّ خَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ اتِكَ  ,أَعُ افَ عَ بِمُ وَ
تِكَ  وبَ قُ نْ عُ نْـكَ  ,مِ كَ مِ ـوذُ بـِ أَعُ ـ وَ ْ يصِ نَـاءً  الَ أُحْ ثَ

يْكَ  لَ ٰىل  ,عَ نَيْتَ عَ امَ أَثْ كَ أَنْتَ كَ سِ فْ   نَ
ความวา โอ ผูอภิบาลแหงขา แทจริงขาพระองคขอความ
คุมครองดวยความโปรดปรานของพระองคจากความโกรธกริ้ว
ของพระองค ขอความคุมครองดวยการใหความปลอดภัยของ
พระองคจากการลงโทษของพระองค ขอความคุมครองดวย
พระองคจากพระองคเอง ขาพระองคมิอาจจะนับการสดุดี
สรรเสริญพระองคได  พระองคนั้นเปนเชนที่พระองคได
สรรเสริญแกตัวพระองคเอง [มุสลิม] 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ที่ที่บาวอยูใกลกับผู

อภิบาลของเขามากที่สุดคือในขณะที่เขาสุูด ดังนั้นจงขอดุอาอในขณะนั้นให
มาก” [มุสลิม] 

จากนั้ นท านจะยกศี รษะขึ้ นจากสุ ูดพร อมกล า วตั กบี ร  [ อั ล - 
บุคอรีย] กระทั่งนั่งนิ่งวางบั้นทายบนเทาซายที่แนบพื้น สวนเทาขวานั้นทานจะยัน
พื้นไวโดยใหนิ้วเทาขวาทั้งหมดหันไปทางกิบละฮฺ [อัน-นะสาอีย] ทานจะวางมือทั้ง
สองบนหนาขาหรือตรงหัวเขา [มุสลิม] และจะกลาวดุอาอวา 

 ْ رْ يلِ فِ بِّ اغْ نِيْ  رَ ْ محَ ارْ ْ  ,وَ ينِ ْ ربُ اجْ نِي وَ عْ فَ ارْ ْ وَ ينِ دِ اهْ , وَ
 , افِنِيْ عَ نِيْ وَ قْ زُ ارْ  وَ
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ความวา โอ ผูอภิบาลแหงขา ไดโปรดประทานอภัยแกขา
พระองค เมตตาขาพระองค ดูแลแกไขขาพระองค ยกฐานะขา
พระองค ชี้นําขาพระองค ใหความปลอดภัยแกขาพระองค 
ประทานปจจัยยังชีพแกขาพระองค [อบู ดาวูด และ อัต-ติรมิ
ซีย] 
บางครั้งทานก็จะกลาววา 

 يْ ـلِ  رْ فِ اغْ  بِّ رَ  ,يْ ـلِ  رْ فِ اغْ  بِّ رَ 
ความวา โอ ผูอภิบาลแหงขา ไดโปรดประทานอภัยแกขา
พระองค – ซ้ํากันสองครั้ง [อิบนุ มาญะฮฺ] 
ระยะเวลาชวงที่ทานนั่งจะนานเทาๆ กับระยะเวลาที่ทานสุูด[อัล-บุคอรีย

และมุสลิม] จากนั้นทานก็จะสุูดอีกครั้งเหมือนที่ทําในสุูดครั้งแรกแลวจึงยืนขึ้น
เพื่อละหมาดในร็อกอัตที่สอง 

สวนการนั่งสําหรับตะชะฮฮุดนั้น ทานจะวางมือขวาบนหนาขาหรือตรงหัว
เขาขวา ใชนิ้วชี้ชี้ไปทางกิบละฮฺ [มุสลิม] พรอมๆ กับกระดิกนิ้วชี้ระหวางที่กลาวดุ
อาอ [อัน-นะสาอีย] ทานจะมองไปที่นิ้วชี้นั้น สวนนิ้วอันอื่นๆ ทานจะกําไวทั้งหมด 
[มุสลิม] หรือบางทีทานก็เอานิ้วโปงทําวงกับนิ้วกลาง [อัน-นะสาอีย] ทานจะวางมือ
ซายบนหนาขาหรือตรงหัวเขาดานซายโดยไมไดกํามันไว [มุสลิม] 

ในตะชะฮฮุดทานจะกลาวดุอาอตะชะฮฮุดดวยสํานวนตางๆ ตามที่มี
รายงาน สวนหนึ่งก็คือ 

يَّاتُ هللاِ الطَّيِّبَاتُ  ,التَّحِ اتُ وَ لَوَ الصَّ يْـكَ  ,وَ لَ مُ عَ ـالَ السَّ
رَ  ا النَّبِيُّ وَ َ ةُ اهللاِأَهيُّ َ ـهُ وَ  محْ اتُ كَ رَ ـٰىل  ,بَ عَ يْنَـا وَ لَ مُ عَ ـالَ  السَّ
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بَادِ ا نيَ هللاِ عِ احلِِ دُ أَنْ الَ إِٰلـ ,الصَّ هَ دُ  ,هَ إِالَّ اهللاُأَشْ ـهَ أَشْ وَ
ولُهُ  سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ  أَنَّ حمُ

ความวา มวลการสดุดีทั้งหลายมอบแดอัลลอฮฺ รวมทั้งการ
สรรเสริญดวยพรและความดีงามตางๆ ขอความสันติสุขจง
ประสบแดทานโอผูเปนนบี รวมทั้งเมตตาแหงอัลลอฮฺและ
ความประเสริฐทั้งหลายของพระองค ขอความสันติสุขจง
ประสบแดเราและแดบรรดาบาวผูทรงคุณธรรมทั้งหลาย ขาขอ
ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และขาขอ
ปฏิญาณวามุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 
[อัล-บุคอรีย] 
จากนั้นทานก็กลาวเศาะละวาตแกตัวทานเองดวยสํานวนตางๆ ซึ่งมี

รายงานสวนหนึ่งวา 

دٍ للّٰ اَ  َمَّ ٰىل آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ٰىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ ٰىل  ,هُ يْتَ عَ لَّ امَ صَ  كَ
يمَ  اهِ رَ ٰىل إِبْ يمَ  وعَ اهِ رَ ٰىل آلِ  ,آلِ إِبْ عَ دٍ وَ َمَّ ٰىل حمُ كْ عَ ارِ بَ وَ

دٍ  َمَّ ٰىل  ,حمُ تَ عَ كْ ارَ امَ بَ يمَ  كَ اهِ ـرَ يمَ  وإِبْ اهِ ـرَ ـٰىل آلِ إِبْ  ,عَ
يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ  إِنَّكَ محَ

ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความจําเริญ
แดมุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เชนที่พระองคประทาน
ความจําเริญแดอิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แทจริง



31 

พระองคนั้นทรงยิ่งดวยการสรรเสริญและบารมีอันสูงสง โอ 
พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความประเสริฐแดมุหัม
มัดและครอบครัวของมุหัมมัด เชนที่พระองคประทานความ
ประเสริฐแดอิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม แทจริง
พระองคนั้นทรงยิ่งดวยการสรรเสริญและบารมีอันสูงสง [อัล-บุ
คอรีย] 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อลุกขึ้นเพื่อละหมาดใน

ร็อกอัตที่สามทานจะกลาวตักบีรพรอมยกมือทั้งสองขาง และเมื่อนั่งเพื่อตะชะฮฮุด
คร้ังสุดทายทานจะทําเชนเมื่อตะชะฮฮุดครั้งแรก เพียงแตทานจะนั่งโดยวางบั้นทาย
ลงบนพื้น ยกเทาขวายันพื้นเชนตอนแรก [อัล-บุคอรีย] แลวสอดเทาซายไวใต
สะโพกและแขงดานขวา[มุสลิม] 

ท า น เ ค ย ก ล า ว ว า  “เ มื่ อ ผู ใ ด ผู ห นึ่ ง จ า ก พ ว ก ท า น เ ส ร็ จ จ า ก 
ตะชะฮฮุดแลว ใหเขาขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากสิ่งสี่ประการดวยการกลาว
วา :  

نَّمَ للّٰ اَ  هَ ابِ جَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ ابِ  ,هُ ـذَ ـنْ عَ مِ وَ
 ِ ربْ نْ فِتْنَةِ الْ  ,الْقَ مِ الــوَ يَا وَ حْ تِ ـْمَ امَ ِّ فِتْنَـةِ  ,مَ ـنْ رشَ مِ وَ
الِ ـْال جَّ يحِ الدَّ سِ  مَ

ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค แทจริงขาพระองค
ขอความคุมครองตอพระองคจากการทรมานในนรกญะฮันนัม 
จากการทรมานในหลุมฝงศพ จากการทดสอบของชีวิตและ
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ความตาย จากความชั่วรายที่เปนบททดสอบของดัจญาล
[มุสลิม] 

จากนั้นก็ขอดุอาออ่ืนๆ ใหกับตัวเองตามที่เขาขอได” [อัน-นะสาอีย] 
ทานไดสอนอบู บักร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ใหกลาววา 

اللّٰ اَ  ريً ثـِ ـامً كَ لْ ـ ظُ ـتُ نَفْيسِ لَمْ مَّ إِينِّ ظَ ـرُ  ,هُ فِ غْ الَ يَ وَ
كَ  ,نُوبَ إِالَّ أَنْـتَ الذُّ  نْـدِ ـنْ عِ ةً مِ ـرَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ ـاغْ  ,فَ

يمُ  حِ ورُ الرَّ فُ ْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَ محَ ارْ  وَ
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขา แทจริงขาพระองคไดกอ
ความอยุติธรรมอยางมากมายแกตัวขาเอง และไมมีผูใดที่อภัย
โทษไดเวนแตพระองคเทานั้น ไดโปรดอภัยแกขาพระองคดวย
การประทานอภัยจากพระองค ขอทรงเมตตตาขาพระองคดวย
เถิด แทจริงพระองคนั้นทรงเปนผูที่เปยมยิ่งดวยการอภัยและ
ความเมตตา [อัล-บุคอรีย] 
ทานไดส่ังเสียมุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ใหกลาวทุกครั้งหลัง

ละหมาด(กอนใหสลามหรือหลังใหสลาม)วา  

 كَ تِ ادَ بَ عِ  نِ سْ حُ  َ وَ  كرِ كْ شُ وَ  كَ رِ كْ ذِ  ٰىل عَ  يْ نِّ عِ أَ  مَّ هُ للّٰ اَ 
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ขอทรงชวยขา
พระองคในการกลาวรําลึกถึงพระองค การขอบคุณแดพระองค 
และการปฏิบัติอิบาดะฮฺใหดีเลิศแดพระองค [อบู ดาวูด] 
ส่ิงสุดทายที่ทานจะกลาวระหวางตะชะฮฮุดและสลามก็คือ 
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تُ للّٰ اَ  ـرْ ـا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ يلِ مَ فِ مَّ اغْ تُ  ,هُ رْ َ ـا أَرسْ مَ وَ
نْتُ  لَ ا أَعْ مَ ـا أَ مَ وَ , وَ ـعْ أَ  تَ نْ مُ  ,يْ نـِّمِ  هِ بـِ مُ لَ ـدِّ أَنْـتَ املُْقَ

رُ  خِّ أَنْتَ املُْؤَ  تَ نْ  أَ الَّ إِ  هَ لٰ  إِ الَ , وَ
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ไดโปรดอภัยในสิ่งที่
ขาพระองคทํากอนหนานี้และทําหลังจากนี้ ส่ิงที่ขาพระองค
ปดบังและสิ่งที่ขาพระองคเปดเผย ส่ิงที่ขาพระองคทําเกินเลย
และสิ่งที่พระองครูดีกวาตัวขาพระองค แทจริงพระองคเปนผู
อยูกอนหนาและเปนผูอยูภายหลัง ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
พระองคเทานั้น [มุสลิม] 
จากนั้นทานก็จะใหสลามทางดานขวาวา  

َ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ الَ السَّ   هُ اتُ كَ رَ بَ وَ  اهللاِ ةُ محْ
ความวา ขอสันติสุขและความเมตตาแหงอัลลอฮฺประสบแด
ทาน 
ทานหันขวากระทั่ง(คนขางหลังสามารถมอง)เห็นแกมทางขวาของทานได 

แลวจึงใหสลามอีกครั้งทางดานซายโดยหันมากระทั่งสามารถเห็นแกมดานซายของ
ทานได [มุสลิม] 

เมื่อทานใหสลามเสร็จทานจะกลาวสามครั้งวา  

 اهللاَ رُ فِ غْ تَ سْ أَ 
ความวา ขาขออภัยโทษตอพระองคอัลลอฮฺ 
จากนั้นก็จะกลาวตอไปวา 
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ـأَ  مَّ هُ للّٰ اَ  ـ تَ نْ ـ كَ نـْمِ وَ  مُ الَ السَّ ـرَ اْ بَ تَ  مُ الَ السَّ ـ تَ كْ ا ا ذَ يَ
ِ وَ  لِ الَ جَ ـالْ   امِ رَ كْ اإلْ

ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค พระองคคืออัส-
สลาม(ผูเปยมดวยสันติ) จากพระองคนั้นคือที่มาของสันติ 
ประเสริฐยิ่งเถิด โอผูเปยมดวยความยิ่งใหญและบุญคุณอันลน
เหลือ [มุสลิม] 
จากนั้นก็จะกลาวบทวิริดเหลานี้ 

يـكَ لَـهُ   ُهَ إِالَّ اهللاَُالَ إِلٰ  ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَـهُ ـْلَـهُ الـ ,وَ لْكُ وَ مُ
ـٰىل ـالْ  وَ عَ هُ دُ وَ مْ يرٌ حَ ـدِ ءٍ قَ ْ ـلِّ يشَ ـانِعَ اللّٰ  , كُ ـمَّ الَ مَ هُ
طِيَ لـمَ ـِل عْ الَ مُ طَيْتَ وَ نَعْـتَ ـمَ ـِا أَعْ ـ ,ا مَ نْفَ الَ يَ ا وَ عُ ذَ

نْكَ الـالْ  دِّ مِ دُّ ـْجَ  جَ
ความวา ไมมีพระเจาอื่นใดเวนแตอัลลอฮฺองคเดียวโดยไมมี
ภาคี ใดๆ  เสมอพระองค  เปนสิทธิของพระองคซึ่ งการ
ครอบครองและการสรรเสริญสดุดี และพระองคทรงยิ่งดวยเด
ชานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ไมมี
ผูใดที่สามารถสกัดกั้นสิ่งที่พระองคประทานให และไมมีผูใดที่
สามารถใหในสิ่งที่พระองคสกัดหามไว และความมั่งมีมิอาจให
ประโยชนแกเจาของผูมั่งมีนั้น ณ พระองคไดเลย [อัล-บุคอรีย] 
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يـكَ لَـهُ  الَ إِٰلهَ إِالَّ اهللاُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَـهُ ـْلَـهُ الـ ,وَ لْكُ وَ مُ
يرٌ ـْال دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ٰىل كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ ةَ وَ  ,حَ ـوَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ

اهُ  الَ إِٰلهَ إِالَّ اهللاُ, إِالَّ بِاهللاِ بُدُ إِالَّ إِيَّ عْ الَ نَ لَهُ  ,وَ ةُ وَ مَ لَهُ النِّعْ
لَهُ الثَّنَاءُ الْ  لُ وَ ضْ نُ ـالْفَ سَ نيَ لَـهُ  الَ إِٰلهَ إِالَّ اهللاُ ,حَ ْلِصِ خمُ

ونَ  افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ ينَ وَ  الدِّ
ความวา ไมมีพระเจาอื่นใดเวนแตอัลลอฮฺองคเดียวโดยไมมี
ภาคี ใดๆ  เสมอพระองค  เปนสิทธิของพระองคซึ่ งการ
ครอบครองและการสรรเสริญสดุดี และพระองคทรงยิ่งดวยเด
ชานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง ไมมีความสามารถและพลังใดๆ เวนแต
ดวยอัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และเราไม
เคารพสักการะสิ่งอื่นใดนอกจากพระองคเทานั้น เปนสิทธิแหง
พระองคซึ่งการประทานนิอฺมัต ความประเสริฐ และการ
สรรเสริญที่งดงาม ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ โดยที่
เรามอบความบริสุทธิ์ใจแหงการยึดมั่นในศาสนาแดพระองค 
แมวาเหลาผูปฎิเสธจะชิงชังก็ตาม [มุสลิม] 

ِ قِ  بِّ رَ   كَ ادَ بَ عِ  ثُ عَ بْ تَ  مَ وْ يَ  كَ ابَ ذَ عَ  يْ ن
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค ขอทรงปกปองขา
พระองคจากการทรมานของพระองคในวันที่ทรงปลุกปวงบาว
ของพระองคใหฟนอีกครั้งในวันกิยามะฮฺ [มุสลิม] 
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ทานสงเสริมใหประชาชาติของทานกลาวตัสบีหฺ (สุบหานัลลอฮฺ) ตะหมีด 
(อัลหัมดุลิลลาฮฺ) และตักบีร (อัลลอฮุอักบัรฺ) อยางละสามสิบสามครั้ง หลัง
ละหมาดทุกครั้ง และใหกลาวปดทายเพื่อใหครบรอยวา  

يـكَ لَـهُ  الَ إِٰلهَ إِالَّ اهللاُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَـهُ ـْلَـهُ الـ ,وَ لْكُ وَ مُ
يرٌ ـْال دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ٰىل كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ   حَ

ความวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียวโดย
ปราศจากภาคีใดๆ คือสิทธิแหงพระองคซึ่งการครอบครองและ
การสรรเสริญสดุดีทั้งปวง และพระองคทรงเปยมยิ่งดวยเดชานุ
ภาพเหนือทุกๆ ส่ิง 

โดยผลบุญของคํากลาวขางตนนั้นคือ ไดรับการอภัยโทษจากความผิดบาปแมจะ
มากมายเหมือนฟองน้ําทะเล [มุสลิม] 

ทานจะกลาวซิกิรดวยเสียงดัง [อัล-บุคอรีย] และนับจํานวนการกลาวตัส
บีหฺดวยมือ [อัต-ติรมิซีย] ทานกลาววา “ผูใดที่อานอายะฮฺกุรสียทุกครั้งหลัง
ละหมาดฟรฎ ยอมไมมีส่ิงใดที่กั้นขวางเขาจากการเขาสวรรคนอกเสียจากความ
ตายเทานั้น” [หะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ] ทานยังไดส่ังใหอานสูเราะฮฺ 
อัล-มุเอาวิซาต ทั้งสาม นั่นคือ สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ, สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก และสูเราะฮฺ 
อัน-นาส ทุกครั้งหลังละหมาด [อบู ดาวูด] 

เมื่อใหสลามในละหมาดศุบห ทานจะกลาวดุอาอวา  

ْ إِ  مَّ هُ للّٰ اَ   الً بَّ قَ تَ الً مُّ مَ عَ باً وَ يِّ قاً طَ زْ رِ عاً وَ افِ امً نَ لْ عِ  كَ لُ أَ سْ أَ  ينِّ
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ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค แทจริงขาพระองค
ขอจากพระองคซึ่งความรูที่มีประโยชน ริซกีที่ดี และอะมัลที่ถูก
ตอบรับ [อิบนุ มาญะฮฺ]  
ทานไดบอกวา  “ผูใดที่กลาวดุอาอกอนลุกจากละหมาดมัฆริบและ

ละหมาดศุบห และกอนที่จะเปลี่ยนเทาทั้งสองของเขาจากทานั่งตะชะฮฮุด จํานวน
สิบคร้ังวา 

يـكَ لَـهُ  الَ إِٰلهَ إِالَّ اهللاُ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ لَـهُ ـْلَـهُ الـ ,وَ لْكُ وَ مُ
يرٌ ـْال دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ٰىل كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ   حَ

ความวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียวโดย
ปราศจากภาคีใดๆ คือสิทธิแหงพระองคซึ่งการครอบครองและ
การสรรเสริญสดุดีทั้งปวง และพระองคทรงเปยมยิ่งดวยเดชานุ
ภาพเหนือทุกๆ ส่ิง 

ในแตละครั้งที่เขาอาน อัลลอฮฺจะทรงบันทึกใหเขาสิบความดีงาม ลบลางสิบ
ความผิดของเขา ยกฐานะของเขาสิบขั้น มันจะเปนสิ่งที่คอยปกปองจากสิ่งไมพึง
ประสงคทุกประการ เปนการปองกันจากชัยฏอนผูถูกสาปแชง ความผิดใดๆ ไม
อาจจะทําลายเขาไดเวนแตชิริกเทานั้น เขาจะเปนหนึ่งในบรรดาผูที่มีอะมัล
ประเสริฐที่สุด นอกเสียจากมีคนอื่นที่เหนือกวาโดยกลาวดุอาอไดดีกวาเขา” [หะสัน 
ลิ ฆ็อยริฮฺ, ดู เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ] 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะรักษาการละหมาดทั้งหาเวลา 
ทานไดบอกวาอัลลอฮฺทรงกําหนดละหมาดเหลานั้นเหนือบาวของพระองคในแตละ
วันและคืน [อบู ดาวูด] และไดบอกวาการละหมาดทั้งหาเวลาเปนเหตุที่อัลลอฮฺจะ
ใชลบลางความผิด[อัล-บุคอรีย] และผูใดที่ปฏิบัติไดดี โดยอาบน้ําละหมาดอยาง
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ประณีต ละหมาดอยางเปยมดวยความคุชูอฺ(สงบเสงี่ยม) สมบูรณทุกประการในทุก
อิริยาบทการรุกูอฺและสุูด มันจะเปนสิ่งที่ลบลางความผิดที่ผานมาทั้งหมด ตราบ
ใดที่เขาไมมีบาบใหญ [มุสลิม] และทานไดบอกวาผูใดที่ละทิ้งการละหมาดเขายอม
ตองเปนผูปฏิเสธการศรัทธา [อัน-นะสาอีย] 

ทานไดสงเสริมสนับสนุนอยางยิ่งใหละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิด โดยได
กลาวไวความวา “ละหมาดของชายผูหนึ่งโดยญะมาอะฮฺ มีผลบุญทวีคูณเหนือ
ละหมาดของเขาที่บานหรือที่ตลาดถึงยี่สิบหาเทา นั่นเปนเพราะเมื่อเขาอาบน้ํา
ละหมาดแลวออกไปยังมัสยิดโดยไมมีเจตนาใดๆ นอกจากเพื่อละหมาดเทานั้น ทุก
กาวที่เขาเดินจะถูกยกระดับใหเขาหนึ่งชั้นและถูกลบความผิดใหเขาหนึ่งความผิด 
เมื่อเขาละหมาดเสร็จเหลามลาอิกะฮฺจะพากันขอพรใหเขาตราบใดที่เขายังนั่งอยู 
ณ ที่ละหมาด พวกเขาจะกลาววา 'โออัลลอฮฺ ขอทรงอภัยใหเขาเถิด โออัลลอฮฺ ขอ
ทรงเมตตาเขาดวยเถิด' เขาจะยังอยูในสถานะของการละหมาดตราบเทาที่เขารอ
จะละหมาดในเวลาตอไป" [อัล-บุคอรีย และ มุสลิม] ทานเกือบที่จะเผาบานของผูที่
ไมยอมมาละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิด [มุสลิม]  

ทานยังไดกลาวความวา "ผูใดที่ละหมาดอิชาอโดยญะมาอะฮฺ นั่นเสมือน
วาเขาไดลุกขึ้นละหมาดครึ่งคืน และผูใดที่ละหมาดศุบหโดยญะมาอะฮฺ นั่นเสมือน
วาเขาไดลุกขึ้นละหมาดทั้งคืน" [มุสลิม]  

ทานไดบอกวา ผูใดที่ละหมาดอัศรและศุบห เขายอมไดเขาสวรรค [อัล-บุ
คอรีย] 

นอกจากนี้ ทานยังไดรักษาละหมาดสุนัตเราะวาติบอยางสม่ําเสมอ อิบนุ 
อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววา "ฉันจําการละหมาดสุนัตจากทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สิบร็อกอัต คือ สองร็อกอัตกอนซุฮรและสองร็อกอัต
หลังซุฮร สองร็อกอัตหลังมัฆริบซึ่งทานละหมาดที่บาน สองร็อกอัตหลังอิชาอซึ่ง
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ทานละหมาดที่บานเชนกัน และสองร็อกอัตกอนศุบห" [อัล-บุคอรีย] บางครั้งทาน
จะละหมาดกอนซุฮรส่ีร็อกอัตที่บาน [อัล-บุคอรีย]  

ทานจะอานในละหมาดสุนัตหลังมัฆริบดวยสูเราะฮฺอัล-กาฟรูน และ อัล-อิ
คลาศ [อัต-ติรมิซีย] ในละหมาดกอนศุบหบางครั้งก็จะอานดวยสองสูเราะฮฺนี้ หรือ
บางครั้งในร็อกอัตแรกก็จะอานอายะฮฺที่วา 

 {   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [  ] \ 

 ^   _   `   a   b   c   d   e  f 
 g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q  r 

z 

  ]١٣٦:  البقرة[
และในร็อกอัตที่สองก็อานอายะฮฺนี้ [มุสลิม]  

 {   Z   [   \   ]   ^    _   `   a   b  c 
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  ]٦٤ : آل عمران[

ทานจะละหมาดฎหา(ละหมาดชวงเวลาสาย)ดวย [มุสลิม, อัต-ติรมิซีย] 
และไดส่ังเสียอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไว และบอกวาการละหมาดฎหา
เปนการทดแทนการจายทานเศาะดะเกาะฮฺ เพื่อแสดงความขอบคุณตออัลลอฮฺที่
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ประทานขอตอตางๆ ในรางกายมาจํานวน 360 ขอตอ นั่นคือเทากับ 360 เศาะดะ
เกาะฮฺในแตละวัน [มุสลิม] 

ทานยังไดละหมาดกอนอัศรส่ีร็อกอัต โดยแยกเปนครั้งละสองร็อกอัต [อัต-
ติรมิซีย] และไดกลาวไวความวา "ขออัลลอฮฺเมตตาผูที่ละหมาดกอนอัศรส่ีร็อกอัต" 
[อบู ดาวูด] 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในการกลาวซิกิรเชา-เย็น 
 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อละหมาดศุบหแลว ก็จะนั่งอยู
กับที่ละหมาดนั้น เพื่อกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺจนกระทั่งตะวันขึ้น [มุสลิม]  

ทานจะกลาวในตอนเชาดวยดุอาอวา  

مَّ اَللّٰ  َوبِـَك َنْحَيـا َوبِـَك  َوبِـَك َأْمَسـْينَا, ,بَِك َأْصَبْحنَا هُ
 ُشْوُر ـنُّ ـَنُمْوُت, َوإَلْيَك ال

ความวา โออัลลอฮฺ พวกเรามีชีวิตอยูในเชานี้ดวยพระองค และ
พวกเรามีชีวิตอยูในตอนค่ําคืนดวยพระองค พวกเรามีชีวิตอยูดวย
พระองคและตายดวยพระองค และเราจะฟนคืนชีพสูพระองค 

 
ในตอนเย็นทานจะกลาวแทนวา  

مَّ اَللّٰ  , َوبِـَك َنْحَيـا َوبِـَك َأْصـَبْحنَاَوبِـَك  ,بَِك َأْمَسْينَا هُ
 َمِصْريُ ـْال َنُمْوُت, َوإَلْيَك 

ความวา โออัลลอฮฺ พวกเรามีชีวิตอยูในค่ําคืนนี้ดวยพระองค และ
พวกเรามีชีวิตอยูในตอนเชาดวยพระองค พวกเรามีชีวิตอยูดวย
พระองคและตายดวยพระองค และเราจะกลับคืนสูพระองค [ดู 
อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ] 
 
และยังกลาวดุอาอตอไปนี้ดวย [มุสลิม]  
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َه إِالَّ َحْمُد هللاِ, الَ إِٰلــْلُك هللاِ َواْلــْمُ الـ َأْصَبْحنَا َوَأْصَبَح 
ْيَك َلُه, َلُه الْ  َحْمُد, َوُهَو ـُْمْلُك َوَلُه الـاهللاُ َوْحَدُه الَ َرشِ

ٍء َقِدْيرٌ  ٰىل عَ   َهَذا اْلَيْومِ َربِّ َأْسَأُلَك َخْريَ َما ِيف . ُكلِّ َيشْ
َهـَذا اْلَيـْوِم , َوَأُعْوُذ بِـَك ِمـْن َرشِّ َمـا ِيف َبْعَدهُ  َوَخْريَ َما
ــا  ــَدهُ َوَرشِّ َم ــَن اْلَكَســِل َوُســْوِء . َبْع ــَك ِم ــْوُذ بِ َربِّ َأُع

, َربِّ َأُعْوُذ بَِك ِمْن َعَذا  ِب النَّاِر َوَعَذاِب اْلَقْربِ اْلِكَربِ

ความวา พวกเรามีชีวิตอยูในเชานี้โดยที่อํานาจการปกครองเปน
กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และมวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของ
พระองค ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว โดย
ปราศจากภาคีใดๆ กับพระองค อํานาจการปกครองเปนกรรมสิทธิ์
ของพระองค มวลการสรรเสริญเปนของพระองค พระองคทรง
อํานาจเหนอืสรรพสิ่งทั้งมวล โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันวิงวอนขอ
ตอพระองคโปรดประทานความดีที่มีอยูในวันนี้และความดีหลัง
จากนั้นแกฉัน และฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความชั่ว
รายของวันนี้และความชั่วรายหลังจากนั้น โอพระผูอภิบาลของฉัน 
ฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความเกียจคราน และความ
เลวรายของความแกชรา โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันขอความ
คุมครองตอพระองคจากการทรมาน(การลงโทษ)ในนรกและการ
ทรมาน(การลงโทษ)ในหลุมศพ 
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และดุอาอตอไปนี้ [ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ] 

ْخــَالِص, ْســَالِم, َوَكِلَمــِة اْإلِ َعــَىل فِْطــَرِة اْإلِ  نَا َأْصــَبحْ 
ـِة َأبِْينَـا  َم, َوِملَّ ـٍد َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ َوِدْيِن َنبِيِّنَـا ُحمَمَّ

َحنِْيًفا ُمْسِلًام َوَمـا َكـاَن  ,إِْبَراِهْيَم َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ِكْنيَ    ِمَن ْاُملْرشِ

ความวา เรามีชีวิตอยูในเชานี้บนศาสนาอิสลาม และบนถอยคําที่
บริสุทธิ์ (คําปฏิญาณตน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ มุหัมมัด เราะซู
ลุลลอฮฺ) และบนศาสนาของนบีของพวกเรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบนศาสนาของบิดาของพวกเรา นบีอิบรอ
ฮีม ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผูที่ยึดมั่นอยูบนแนวทางที่
เที่ยงตรงและเปนมุสลิมผูยอมจํานน(ตออัลลอฮฺ) และเขาไมใชคน
หนึ่งจากบรรดาผูที่ต้ังภาคี 
โดยสลับคําวา   َأْصَبْحنَا  ดวยคําวา َأْمَسْينَا เมื่ออานในตอนเย็น 
ทานไมเคยละทิ้งดุอาอนี้ทุกเชาเย็นวา [อิบนุ มาญะฮฺ]  

مَّ اَللّٰ  ْنَيا َواْآل إِينِّ َأْسَأُلَك الْ  هُ ِخـَرِة, َعْفَو َواْلَعافَِيَة ِيف الـدُّ
ــمَّ اَللّٰ  إِينِّ َأْســَأُلَك اْلَعْفــَو َواْلَعافَِيــَة ِيف ِدْينـِـي َوُدْنَيــاَي  هُ

ـمَّ اَللّٰ َوَأْهِيل َوَماِيل,  اْسـُرتْ َعـْوَراِيت, َوآِمـْن َرْوَعـاِيت,  هُ
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مَّ اَللّٰ  , َوِمـْن َخ  هُ ْلِفـي, َوَعـْن اْحَفْظنِـي ِمـْن َبـْنيِ َيـَديَّ
بَِعَظَمتَِك َأْن  ِيل, َوِمْن َفْوِقي, َوَأُعْوذَيِمْينِي, َوَعْن ِشَام 
تِي   ُأْغَتاَل ِمْن َحتْ

ความวา โออัลลอฮฺ แทจริงฉันขอวิงวอนตอพระองคไดโปรด
ประทานอภัยและความปลอดภัย(แกฉัน)ทั้งในโลกดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ โออัลลอฮฺ แทจริงฉันขอวิงวอนตอพระองคโปรดประทานอภัย
และความปลอดภัยในศาสนาของฉัน โลกดุนยาของฉัน ครอบครัว
ของฉัน และทรัพยสินของฉัน โออัลลอฮฺ ขอไดโปรดปกปดเอาเราะฮฺ
(ส่ิงที่บกพรองในตัวฉันและความลับที่ผูอ่ืนไมควรรูเห็น)ของฉัน และ
ขอไดโปรดประทานความสงบเยือกเย็นในหัวใจของฉัน โออัลลอฮฺ 
ขอไดโปรดคุมครองฉันจาก(ความชั่วรายที่อยู)เบื้องหนาของฉัน 
เบื้องหลังของฉัน เบื้องขวาของฉัน เบื้องซายของฉัน และเบื้องบน
ของฉัน และฉันขอความคุมครองดวยความยิ่งใหญของพระองคจาก
การถูกจูโจมจากเบื้องลางของฉัน(หมายถึงธรณีพิบัติ เชนแผนดิน
สูบ เปนตน) 

 
ทานจะกลาวดุอาอนี้สามครั้งทุกเชาเย็น [อบู ดาวูด]  

مَّ اَللّٰ  مَّ اَللّٰ َعافِنِي ِيف َبَدِين,  هُ مَّ اَللّٰ َعافِنِي ِيف َسْمِعي,   هُ  هُ
ـي الَ إِٰلـ ـمَّ اَللّٰ  َأْنـَت, َه إِالَّ ـَعافِنِي ِيف َبَرصِ إِينِّ َأُعـْوُذ  هُ
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ــِر,  ــِر َواْلَفْق ــَن اْلُكْف ــَك ِم ــمَّ اَللّٰ بِ ــْن إِينِّ  هُ ــَك ِم ــْوُذ بِ  َأُع
, الَ إِلٰ    َأْنَت  َه إِالَّ ـَعَذاِب اْلَقْربِ

ความวา โออัลลอฮฺ ขอไดโปรดประทานพลานามัยที่ดีแกเรือนราง
ของฉัน โออัลลอฮฺ ขอไดโปรดประทานพลานามัยที่ดีแกการฟงของ
ฉัน โออัลลอฮฺ ขอไดโปรดประทานพลานามัยที่ดีแกการมองเห็นของ
ฉัน ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค โออัลลอฮฺ แทจริงฉันขอ
ความคุมครองตอพระองคจากการฝาฝนและความยากจน และฉัน
ขอความคุมครองตอพระองคจากการลงโทษในหลุมศพ ไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากพระองค 

 
ทานบอกวา แมบทของการกลาวอภัยโทษที่ผูใดอานมันดวยความมั่นใจไม

วาในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืน เขายอมเปนชาวสวรรค [อัล-บุคอรีย] นั่นคือ 

مَّ اَللّٰ  , الَ إِلٰ  هُ ي َوَأَنا َعْبـُدَك َه  إِالَّ َأْنَت, َخَلْقَتنِ ـَأْنَت َريبِّ
ٰىل َوَأَنا  َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت, َأُعْوُذ بَِك ِمـْن  عَ

, َوَأُبـْوُء بِـَذْنبِي َرشِّ َما َصنَْعُت, َأُبْوُء َلَك بِنِعْ  َمتَِك َعَيلَّ
ُنْوَب  ُه الَ َيْغِفُر الذُّ   َأْنَت   إِالَّ  َفاْغِفْرِيل َفإِنَّ

ความวา โออัลลอฮฺ พระองคคือพระผูอภิบาลของฉัน ไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากพระองค พระองคไดทรงสรางฉันและฉันคือบาวของ
พระองค ตัวฉันกับสัญญาแหงผลตอบแทนที่ดีและสัญญาแหงการ
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ลงโทษของพระองคนั้น (ฉันทําได)เทาที่ฉันมีความสามารถเทานั้น 
ฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความชั่วรายที่ฉันไดกระทําไว 
ฉันกลับไปหาพระองคดวยการยอมรับในความโปรดปรานของ
พระองคที่มีตอตัวฉัน และฉันขอกลับไปหาพระองคดวยการยอมรับ
ในความผิดบาปของฉัน ดังนั้น ขอไดโปรดประทานอภัยแกฉันเถิด 
เพราะแทจริงไมมีผูใดสามารถประทานอภัยในบาปตางๆ ได
นอกจากพระองค 

 
ทานยังบอกวาการอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ (قل هو اهللا) อัล-ฟะลัก ( قل

สามครั้งทุกเชาเย็น เปนการ (قل أعوذ برب الناس) และ อัน-นาส (أعوذ برب الفلق
ทดแทนอยางเพียงพอแลวสําหรับทุกสิ่ง [อัต-ติรมิซีย] 

และทานยังกลาววา ผูใดที่อานดุอาอสามครั้งทุกเชาเย็นดวย 
ดุอาอตอไปนี้ยอมจะไมมีส่ิงใดที่ทํารายเขาได [อิบนุ มาญะฮฺ] นั่นคือ 

ٌء ِيف ابِْسِم اهللاِ الَِّذي الَ يَ  ْرِض َوالَ ْألَ ُرضُّ َمَع اْسِمِه َيشْ
ِمْيُع اْلَعِلْيمُ ِيف ا َامِء َوُهَو السَّ    لسَّ

ความวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูซึ่งไมมีส่ิงใด  ๆบนพื้นแผนดิน
และชั้นฟาสามารถใหโทษพรอมกับพระนามของพระองคได และ
พระองคเปนผูทรงไดยิน ทรงรอบรูยิ่ง 

 
ทานสอนอบู บักร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ใหอานดุอาอทุกเชาเย็น [อัต-ติรมิ

ซีย] วา  
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ـــمَّ اَللّٰ  ـــَمَواِت َواْألَ  هُ ـــاطَِر السَّ ـــِب َف ـــاِملَ اْلَغْي ْرِض, َع
ــ ٍء َومَ َوالشَّ َه إِٰلــ ِلْيَكــُه, َأْشــَهُد َأْن الَّ َهاَدِة, َربَّ ُكــلِّ َيشْ

ــْيَطاِن  ــ َوَرشِّ الشَّ ــْن َرشِّ َنْفِيسْ ــَك ِم ــْوُذ بِ ــَت, َأُع إِالَّ َأْن
ِكِه, َوَأْن َأْقَرتِ  ـ ُسـْوءً َوِرشْ ُه اَف َعـَىل َنْفِيسْ  إِٰىل , َأْو َأُجـرَّ

  ُمْسِلمٍ 

ความวา โออัลลอฮฺ ผูทรงรอบรูในสิ่งที่ซอนเรนและเปดเผย ผูทรง
สรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน โอพระผูอภิบาลและครอบครอง
สรรพสิ่งทั้งมวล ฉันขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ ฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความชั่วรายของตัว
ฉันเอง และจากความชั่วรายของชัยฏอนและสมุนของมัน และฉัน
ขอความคุมครองตอพระองคจากการทํารายตอตัวเอง หรือทํา
รายตอมุสลิมอ่ืน 

 
ทานสั่งเสียฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ใหกลาวทุกเชาเย็น[อัส-สิลสิ

ละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ] วา 

ـ , هُ َيا َحيُّ َيا َقيُّْوُم, بَِك َأْسـَتِغْيُث َفَأْصـِلْح ِيل َشـْأِين ُكلَّ
  َوالَ َتِكْلنِي إَِىل َنْفِيس َطْرَفَة َعْنيٍ 

ความวา โอผูทรงชีวิน ผูทรงดูแลบริหารกิจการของสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย ดวยพระองคเทานั้นที่ฉันวิงวอนขอความชวยเหลือ ดังนั้น 
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ขอพระองคโปรดปรับปรุงกิจการตาง  ๆของฉันใหดีข้ึนดวย และโปรด
อยาไดทอดทิ้งหรือปลอยวางใหเปนภาระแกตัวฉันเพียงลําพัง (โดย
ไมได รับการสนับสนุนและชวยเหลือจากพระองค)แมเพียง
พริบตาเดียว 

 
ทานยังไดบอกวา ผูใดที่กลาวหนึ่งรอยครั้งทุกเชาเย็นดวยซิกิรวา  

  َوبَِحْمِدهِ  ُسْبَحاَن اهللاِ

ความวา มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดอัลลอฮฺ และดวยการสรรเสริญสดุดีตอ
พระองค 

เขาผูนั้นยอมไมมีผูใดในวันกิยามะฮฺที่จะประเสริฐกวาเขา นอกจากผูที่อาน
เชนเดียวกับเขาหรือมากกวานั้น [มุสลิม] และมันจะทําใหบาปตางๆ หลุดรวงออก
จากตัวเขา ถึงแมวาจะมีมากมายเสมือนดั่งฟองน้ําในทะเลก็ตาม [อัล-บุคอรีย] 

ทานยังบอกวา ผูใดที่อานหนึ่งรอยครั้งวา 

ْيـَك َلـُه, َلـُه اْلــالَ إِلٰ  ُمْلُك َوَلـُه ـَه إِالَّ اهللاُ َوْحـَدُه الَ َرشِ
ٰىل َحْمُد, َوُهَو ـالْ  ِء َقِدْيرٌ  عَ   ُكلِّ َيشْ

ความวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว 
ไมมีภาคีใดสําหรับพระองค อํานาจการปกครองและมวลการ
สรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของพระองค และพระองคทรงอํานาจเหนือ
สรรพสิ่งทั้งมวล 

เขาผูนั้นจะไดรับผลบุญเทากับการปลดปลอยทาสจํานวนสิบคน และจะไดรับการ
บันทึกผลบุญจํานวนหนึ่งรอยผลบุญ และไดรับการลบลางความชั่วจํานวนหนึ่ง
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รอยความชั่ว และจะไดรับการคุมครองจาก(การหลอกลอของ)ชัยฏอนจนกระทั่ง
เวลาเย็น และจะไมมีผูใดประเสริฐกวาเขานอกจากผูที่ปฏิบัติมากกวานั้น [มุสลิม] 

ทานสนับสนุนใหกลาวเศาะละวาตแกทานทุกเชาเย็น โดยไดกลาวความ
วา "ผูใดที่กลาวเศาะละวาตแกฉันสิบคร้ังตอนเชา และสิบคร้ังตอนเย็น เขายอมจะ
ไดชะฟาอะฮฺ(ความชวยเหลือเพื่อคํ้าประกัน)ของฉันในวันกิยามะฮฺ" [หะดีษ หะสัน 
ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ] 

ดุอาอที่กลาวเฉพาะตอนเชาคือ  

ـــ ـــا, َوبِاِإلْس ـــاهللاِ َرب ـــٍد ـَرِضـــِيُت بِ ـــا, َوبُِمَحمَّ َالِم ِدْينً
  ْوالً ــــَرُس 

ความวา ฉันพอใจดวยอัลลอฮฺผูเปนองคผูอภิบาล พอใจดวย
อิสลามเปนศาสนาของฉัน และพอใจดวยทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูเปน ศาสนทูต 

ผูใดที่อานดุอาอนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บอกวา ทานจะเปนผูนํา
ของเขาและจะจับมือเขาพาไปเขาสวรรค [อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ] (มีระบุใน
รายงานอื่นใหอานสามครั้งทุกเชาเย็น ดู อัล-มุสนัด 4:337, อบู ดาวูด 5072, อัต-
ติรมิซีย 3389, อิบนุ มาญะฮฺ 3870 – ผูแปล) 

 
และดุอาอที่กลาวเฉพาะตอนเย็นคือ 

اِت ِمْن َرشِّ    َما َخَلَق َأُعْوُذ بَِكِلَامِت اهللاِ التَّامَّ
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ความวา ฉันขอความคุมครองดวยพระพจนารถแหงอัลลอฮฺที่
สมบูรณยิ่ง(ใหปลอดภัย)จากความชั่วรายของสิ่งตางๆ ที่พระองค
ทรงสราง 

ผูใดที่อานสามครั้งทุกเย็นเขาจะไดรับความปลอดภัยจากสัตวมีพิษ เชน งู ตะขาบ 
หรือ แมงปอง ตลอดทั้งคืนนั้น [อัต-ติรมิซีย] 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในการกินและดื่ม 
 

วิถีทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารนั้น ทานจะไมปฏิเสธอาหารที่มีอยูแลวและจะไมพยายามเสาะหาอาหารที่
ไมมี อาหารใดๆ ก็ตามหากเปนอาหารที่ทานไดซึ่งถูกนํามาใหทานทานก็จะทานมัน 
เวนแตเปนอาหารที่ทานไมคุนกับมันทานก็จะไมทานโดยไมบอกวาเปนสิ่งตองหาม
และไมกลาวในเชิงบนวาแตอยางใด ถาทานอยากทานทานก็ทานไมเชนนั้นทานก็
จะละจากมันไปเฉยๆ [อัล-บุคอรีย]  

ทานจะกลาวชมอาหารที่ทานรับประทานเพื่อเปนการสรางความรูสึกที่ดี
แกผูที่นําอาหารนั้นมาให [มุสลิม] 

ทานจะทานอาหารเทาที่มี หากไมมีก็จะอดทนจนบางครั้งทานตองผูกกอน
หินกับทองเพื่อระงับความหิว บางวันก็จะอดอาหารดวยความหิวเพราะไมมีแมแต
อินทผลัมเกาๆ ที่จะใหทานไดทานอิ่มทอง[มุสลิม] เคยมีวา ครัวในบานของทานไม
เคยจุดไฟปรุงอาหารถึงสามเดือนติดตอกันเพราะไมมีอาหาร [อัล-บุคอรีย] 

ในยามที่ทานเขาบานและถามคนในบานวา "พวกทานมีอะไรทานไหม?" 
ถาหากพวกเขาตอบวาไมมี ทานก็จะกลาววา "ถาอยางนั้น วันนี้ฉันก็ถือศีลอด" [อบู 
ดาวูด] ทานจะถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดี [อัน-นะสาอีย] และทุกๆ สามวัน
ในแตละเดือน [มุสลิม] 

ทานจะเอยพระนามของอัลลอฮฺกอนทานอาหารและกลาวสดุดีพระองค
เมื่อเสร็จจากการรับประทาน โดยกลาววา 

دُ ـْال مْ ـا فِيـهِ  هللاِ حَ كً بَارَ يِّبًا مُ ا طَ ثِريً الَ  ,كَ ـيٍّ وَ فِ كْ َ مَ ـريْ غَ
نَا بَّ نْهُ رَ نًى عَ تَغْ سْ الَ مُ عٍ وَ دَّ وَ  مُ
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ความวา ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ดวยการสรรเสริญที่มากมาย ดี
ยิ่ง และประเสริฐยิ่ง โดยไมเพียงพอแคนี้ ไมจากลา และไม
หายไปจากพระองคผูเปนองคอภิบาลแหงเรา [อัล-บุคอรีย] 
ทานยังไดบอกวา "ผูใดที่ทานอาหารแลวกลาวดุอาอวา 

دُ هللاِـْال مْ ا حَ ي ٰهـذَ نـِ مَ عَ ي أَطْ ِ  ,الَّذِ ـريْ ـنْ غَ نِيـهِ مِ قَ زَ رَ وَ
ةٍ  وَّ الَ قُ نِّي وَ لٍ مِ وْ  حَ

ความวา ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ผูทรงใหอาหารนี้แกฉันไดทาน
และประทานปจจัยยังชีพ ซึ่งไมใชจากความสามารถและ
พละกําลังของฉัน 

เขาจะไดรับการอภัยโทษที่ผานมา" [อัต-ติรมิซีย] 
ทานจะใชนิ้วสามนิ้วในการทานอาหาร และจะเลียนิ้วกอนที่จะเช็ดมันเมื่อ

ทานเสร็จ [มุสลิม] 
ทานสั่งใหทานดวยมือขวา และบอกวาชัยฏอนนั้นจะกินและดื่มดวยมือ

ซาย [มุสลิม] ทานจะไมทานในขณะที่พิงตัวหรือเอนกาย[อัล-บุคอรีย]  
อาหารของทานสวนใหญจะตั้งบนพื้น และทานหามไมใหด่ืมในขณะยืน 

สวนใหญแลวทานจะดื่มในขณะที่นั่ง [มุสลิม] ทานจะหายใจนอกภาชนะที่ใชด่ืม
สามครั้ง และบอกวา "มันดับกระหายดีกวา เปนสุขอนามัยที่ดีกวา และทําใหชื่นคอ
ไดดีกวา" [มุสลิม] 

ทานจะกลาวขอดุอาอใหกับผูที่เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มแกทานวา  

ِ مَ عَ طْ أَ  نْ مَ  مْ عِ طْ أَ  مَّ هُ للّٰ اَ  ْ قَ سَ  نْ قِ مَ سْ أَ وَ  يْ ن  اينِ
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ความวา โออัลลอฮฺ ขอทรงใหอาหารแกผูที่เลี้ยงอาหารฉัน และ
ขอทรงใหน้ําดื่มแกผูที่ใหน้ํากับฉัน" [มุสลิม] 

 
และจะกลาวดุอาอแกเจาของบานที่เลี้ยงตอนรับทานวา  

ْ ارْ وَ  مْ هُ ـلَ  رْ فِ اغْ وَ  مْ هُ تَ قْ زَ  رَ امَ يْ فَ  مْ هُ ـلَ  كْ ارِ بَ  مَّ هُ للّٰ اَ   مْ هُ محَ
ความวา "โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานความมงคลแกพวกเขา 
ในสิ่งที่พระองคไดประทานแกพวกเขา ขอทรงประทานอภัยแก
พวกเขา และขอทรงเมตตาพวกเขาเถิด" [มุสลิม] 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในการแตงกาย การเดนิ และการขี่
พาหนะ 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อสวมเสื้อผาจะกลาววา 

ْ سَ كَ  يْ ذِ الَّ  هللاِ دُ مْ حَ ـالْ  ِ قَ زَ رَ وَ  بَ وْ ا الثَّ ذَ هٰ  اينِ َ غَ  نْ مِ  هِ يْ ن  ريْ
 ةٍ وَّ  قُ الَ وَ  يْ نِّ مِّ  لٍ وْ حَ 

ความวา ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ผูทรงใหฉันไดสวมผานี้และ
ประทานมันแกฉัน โดยไมใชดวยความสามารถและพละกําลัง
ของฉัน [อบู ดาวูด] 
เมื่อทานสวมเสื้อผาใหม ทานจะเอยชื่อของมันเชน ผาโพกหัว เสื้อ หรือผา

คลุมกาย แลวจะกลาวดุอาอวา 

مَّ لَكَ الْـاللّٰ  نِيهِ ـهُ تَ ـوْ سَ دُ أَنْـتَ كَ مْ هُ  ,حَ َ ـريْ ـأَلُكَ خَ أَسْ
نِعَ لَهُ  ا صُ َ مَ ريْ خَ ـنِعَ  ,وَ ا صُ ِّ مَ رشَ هِ وَ ِّ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ أَعُ وَ

  لَهُ 
ความวา “โอ อัลลอฮฺ ขอสรรเสริญพระองค ที่ไดทรงใหฉันได
สวมผานี้ ฉันขอตอพระองคซึ่งความดีของมันและความดีที่มัน
ถูกสรางมาเพื่อการนั้น และฉันขอความคุมครองตอพระองค
จากความชั่วของมันและความชั่วที่มันถูกสรางมาเพื่อการนั้น" 
[อบู ดาวูด] 
เสื้อผาที่ทานชอบที่สุดคือ เกาะมีศ [อบู ดาวูด] คือเสื้อที่มีคอคลายกับเสื้อ
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โตบที่เรารูจักกัน และ หิบะเราะฮฺ [อัล-บุคอรีย] คือผาคลุมชนิดที่มาจากเมืองยะ
มัน/เยเมนทําจากฝายมีลายสีแดง 

สีที่ทานชอบที่สุดคือสีขาว ทานกลาววา "เสื้อผาของพวกทานที่ดีที่สุดคือสี
ขาว ดังนั้นจงสวมใสมันและจงใชมันหอหุมผูตายของพวกทาน" [อิบนุ มาญะฮฺ] 

ทานหามและไมชอบใหสวมใสเสื้อผาสีแดงบริสุทธิ์คือไมมีลายผสมกับสี
อ่ืน [อัล-บุคอรีย] 

ทานไดสาปแชงผูชายที่ใสเสื้อผาเหมือนผูหญิง และผูหญิงที่ใสเสื้อผา
เหมือนผูชาย [อบู ดาวูด] 

คร้ังหนึ่ง ทานเห็นอิบนุ อัมร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา สวมผาสีเหลืองสองชิ้น
ทานบอกวา "นี่เปนเสื้อผาของพวกปฏิเสธ เจาอยาไดใสมัน" [มุสลิม] 

ทานไมใหสวมเสื้อผาที่เรียกวา ชุฮฺเราะฮฺ [อบู ดาวูด] (คือเสื้อผาที่แปลกไป
จากคนอื่น ทําใหดูเดนแปลกไปจากความคุนเคยของสังคม - ผูแปล) และหาม
ไมใหผูชายสวมทองและผาไหม [มุสลิม] ทั้งยังหามไมใหสวมผายาวเฟอยจนเช็ด
พื้นเชนคนที่หยิ่งผยอง [อัล-บุคอรีย] และไมใหสวมผาที่ยาวจนปดตาตุม ทานกลาว
วา "ผาที่ตํ่ากวาสองตาตุมนั้นอยูในนรก" [อัล-บุคอรีย] ทานจะสวมผายาวจนถึง
คร่ึงลําแขง [ดู ใน อัช-ชะมาอิล, อัล-อัลบานีย กลาววาเศาะฮีหฺ] 

เมื่อทานสวมเสื้อทานจะเริ่มสวมจากดานขวา [อัต-ติรมิซีย] และไดส่ังวา 
"เมื่อพวกทานจะสวมหรืออาบน้ําละหมาด พวกทานจงเริ่มดวยทางขวา" [อบู ดา
วูด] และเมื่อยามถอดทานจะเริ่มดวยทางซาย เชนเดียวกันเวลาที่ทานจะใสรองเทา 
ทานกลาวถึงเทาขวาวา "ใหเปนเทาแรกที่ทานใสรองเทา และเปนเทาสุดทายที่ทาน
ถอดมัน" [อัล-บุคอรีย]  

ทานหามไมใหสวมรองเทาขางเดียว [อัล-บุคอรีย] และบางครั้งทานก็จะ
เดินเทาเปลา [อบู ดาวูด]  
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานเดินทานจะเดินโนมตัว
ไปขางหนาเหมือนกําลังลงจากเนินเขา และจะเดินโดยยกเทาทั้งสองจากพื้น คือไม
เดินลากเทา [อัต-ติรมิซีย] 

เมื่อทานวางเทาบนพาหนะที่ทานจะขี่ก็จะกลาว "บิสมิลลาฮฺ" เมื่อทานนั่ง
อยางเรียบรอยแลวก็จะกลาววา 

ـمُ  هُ ا لَـنَّ ا كُ مَ ا وَ ذَ ا هٰ نَ لَ  رَ خَّ سَ  يْ ذِ الَّ  انَ حَ بْ سُ  َ نِ رِ قْ ـإِ وَ  نيْ ا نَّ
 نَ وْ بُ لِ قَ نْ مُ ـا لَ نَ بِّ  رَ ٰىل إِ 

ความวา มหาบริสุทธิ์ยิ่งองคผูทรงใหความสะดวกแกเราดวย
ส่ิงนี้ และ(หากไมใชเพราะพระองคแลว)เรายอมไมสามารถ
ควบคุมมันได แทจริงเราจะตองกลับไปหาพระผูอภิบาลของ
เราอยางแนแท 
จากนั้นก็จะกลาว "อัลหัมดุลิลลาฮฺ" สามครั้ง "อัลลอฮุอักบัรฺ" สามครั้ง และ

กลาววา 

ــللّٰ اَ  ْ إِ  مَّ هُ ــلَ ظَ  ينِّ ــفْ نَ  تُ مْ ْ ــ يسِ ْ  رْ فِ اغْ فَ ــإِ فَ  يلِ ــغْ  يَ الَ  هُ نَّ  رُ فِ
 تَ نْ  أَ الَّ إِ  بَ وْ نُ الذُّ 

ความวา โอ อัลลอฮฺ แทจริงขาพระองคนั้นไดอธรรมแกตัวเอง 
ดังนั้นขอพระองคอภัยใหขาดวยเถิด เพราะแทจริงไมมีผูใดที่
อภัยโทษไดนอกจากพระองคเทานั้น [อัต-ติรมิซีย] 
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วิธีปฏิบัตแิละมารยาทของทานนบี  ในการ 
คลุกคลีกับผูอื่น 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่มีใบหนาสงางามที่สุดและ

มีมารยาทกับผูอ่ืนดีที่สุด [อัล-บุคอรีย] ทานไมใชผูหยาบคายทั้งโดยนิสัยและความ
ประพฤติ ไมใชผูที่ตะโกนโหวกเหวกตามตลาด และไมตอบแทนความชั่วดวยสิ่งที่
ชั่ว แตทานจะเปนผูอภัยและยกโทษเสมอ [อัต-ติรมิซีย] ทานไมเคยทวงแคนความ
อธรรมที่ทานถูกกระทําเลยแมแตคร้ังเดียว ตราบใดที่ไมใชการละเมิดขอบเขต
ของอัลลอฮฺ แตหากเมื่อใดที่เปนการละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺแลวทานจะโกรธ
มาก ทุกครั้งที่มีสิทธิเลือกใหทําระหวางสองสิ่งทานจะเลือกสิ่งที่งายกวาเสมอหาก
มันไมใชส่ิงที่บาป [อัล-บุคอรีย] มือของทานไมเคยตบตีผูใด ไมวาจะเปนทาส 
ผูหญิง  หรือคนรับใช  เวนแตใชในการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ  [มุสลิม] 
ทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา "ฉันรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม สิบป ทานไมเคยพูดกับฉันวา 'อุฟ' (เปนการแสดงอาการไมพอใจ– ผู
แปล) แมแตคร้ังเดียว ไมเคยถามฉันวา 'ทําไมเจาทําอยางนี้?' หรือ 'ทําไมเจาไมทํา
อยางนั้น?'" [อัต-ติรมิซีย] 

เมื่อทานจับมือทักทายกับใครแลว ทานจะไมปลอยมือจนกวาอีกฝายจะ
ปลอยกอน [อิบนุ มาญะฮฺ] ทานจะหันหนาพูดกับอีกฝายกระทั่งเหมือนกับวาเขาผู
นั้นเปนคนที่ทานรักมากที่สุด [อัล-บุคอรีย]  

ญะรีร บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา "ทานรอซูล ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยมองฉันเวนแตดวยการยิ้มให นับต้ังแตฉันรับอิสลาม" 
[อัล-บุคอรีย]  

อับดุลลอฮฺ บิน อัล-หาริษ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา "ฉันไมเคยพบเห็น
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ใครที่ยิ้มงายที่สุดมากกวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม" [อัต-ติรมิซีย] 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อพูดจาทานจะพูดชาๆ กระทั่ง

วาใครที่ตองการนับคําที่ทานพูดเขาก็ยอมสามารถนับได[อัล-บุคอรีย] คําพูดของ
ทานจะเปนประโยคทีละตอน ทุกคนที่ฟงสามารถเขาใจไดงาย [อบู ดาวูด] ทานไม
พูดทีเดียวจบ บางครั้งทานจะทวนคําสามครั้งเพื่อใหเขาใจ [อัล-บุคอรีย]  

เมื่อทานไดยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคนหนึ่งคน ทานจะไมพูดวา 'อะไรเปนเหตุ
ใหคนคนนั้นพูดวา ...' แตทานจะพูดวา 'อะไรเปนเหตุใหคนกลุมหนึ่งพูดวา ...' [อบู 
ดาวูด] (โดยใชคํารวมๆ ไมพูดเจาะจงตรงๆ อันจะกอใหเกิดความรูสึกไมดีตอผูถูก
พาดพิง – ผูแปล) 

ทานจะกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺในทุกอิริยาบท [มุสลิม] บางครั้งเศาะหาบะฮฺ
เคยนับการกลาวอิสติฆฟารของทานในวงสนทนาครั้งหนึ่งไดถึงหนึ่งรอยครั้ง ทาน
จะกลาววา 

ْ  رْ فِ اغْ  بِّ رَ  َّ عَ  بْ تُ وَ  يلِ  مُ يْ حِ الرَّ  بُ اْ وَّ التَّ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ  يلَ
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยใหขา ขอทรงลบ
ลางความผิดแกขา แทจริงพระองคทรงเปนผูที่อภัยยิ่งและ
เมตตายิ่ง [อบู ดาวูด] 
ท า น ไ ด ก ล า ว ว า  " ข อ ส า บ า น ด ว ย อั ล ล อ ฮฺ  แ ท จ ริ ง ฉั น ก ล า ว 

อิสติฆฟารตออัลลอฮฺและขออภัยตอพระองควันหนึ่งมากกวาเจด็สิบคร้ัง" [อัล-บุคอ
รีย] 

ดุอาอที่ทานอานมากที่สุดคือ 
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ْ نـَا آتِ نَ بَّ رَ  ـا حَ يَ نْ الـدُّ  ا يفِ ْ وَ  ةً نَ سَ ـ يفِ ـحَ  ةِ رَ اآلخِ ا نـَقِ وَ  ةً نَ سَ
 ارِ النَّ  ابَ ذَ عَ 

ความวา โอพระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานแกเราในโลก
นี้ซึ่งความดีงาม และขอทรงประทานแกเราในโลกหนาซึ่งความ
ดีงามเชนกัน และขอทรงปกปองเราใหรอดพนจากนรกดวย
เถิด [อัล-บุคอรีย]  
และดุอาอนี้ 

ِ يْ  دِ ٰىل عَ  يْ بِ لْ قَ  تْ بِّ ثَ  بِ وْ لُ قُ الْ  بَ لِّ قَ ا مُ يَ   كَ ن
ความวา โอผูทรงพลิกผันหัวใจทั้งหลาย ขอทรงทําใหหัวใจของ
ฉันมั่นคงบนศาสนาของพระองคดวยเถิด [อัต-ติรมิซีย] 
ทานจะปดวงสนทนาของทานดวยการกลาววา 

ـأَ  كَ دِ مْ حَ بِ وَ  مَّ هُ اللّٰ  كَ انَ حَ بْ سُ   تَ نْـ أَ الَّ إِ  هَ ٰلـ إِ ن الَّ أَ  دُ هَ شْ
 كَ يْ لَ إِ  بُ وْ تُ أَ وَ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ أَ 

ความวา มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระองค โออัลลอฮฺ และดวยการ
สรรเสริญแดพระองค ขาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากพระองค ขาขออภัยโทษตอพระองคและขอกลับตน
ไปสูพระองค [อบู ดาวูด] 
ทานเปนคนชางอาย ความอายของทานมากยิ่งกวาความอายของสาวๆ ที่

หลบอยูในหองของพวกนางเสียอีก เมื่อทานไมชอบส่ิงใดก็จะรูไดดวยสีหนาของ
ทาน [อัล-บุคอรีย] 
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ทานเปนคนใจบุญที่สุด ไมมีคร้ังใดที่ทานถูกขอแลวทานกลาววา 'ไม' [อัล-
บุคอรีย] ทานใหเหมือนกับคนที่ไมกลัวความยากจนเลย[มุสลิม] ทานกลาววา 
"หากฉันมีทองคําเทากับภูเขาอุหุดแลว ฉันไมสุขใจที่จะใหวันคืนสามวันผานไปทั้งๆ 
ที่มันยังเหลืออยูกับฉัน เวนแตส่ิงที่เหลือเก็บไวสําหรับศาสนาเทานั้น" [อัล-บุคอรีย] 

ทานเปนคนออนโยนที่สุด เคยมีชาวเบดูอินมาดึงผาของทานจากดานหลัง
อยางแรงจนกระทั่งทําใหเกิดรอยที่คอ และยังพูดหยาบคายกับทาน แตทานก็หันไป
ยิ้มกับเขาและสั่งใหมอบของตางๆ ให [อัล-บุคอรีย] 

ทานเปนคนที่กลาหาญที่สุด กระทั่งอัล-บัรรออ บิน อาซิบ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ ซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาผูที่กลาหาญจนหาคนเทียบยาก ไดกลาววา "เวลาที่การ
ห้ําหั่นในการตอสูเปนไปอยางดุเดือด เรามักจะอยูขางหลังทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูที่กลาหาญในหมูพวกเราจะอยูใกลทานมากที่สุด เพราะทาน
เปนคนที่อยูใกลศัตรูมากกวาใครทั้งสิ้น" [มุสลิม] 

ทานเปนศูนยรวมของเหลาเศาะหาบะฮฺในยามคับขันหรือยามจําเปน ทาน
จะเปนคนชดใชหนี้ส้ินใหกับเศาะหาบะฮฺบางทาน เชนบิลาล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
[อัล-บุคอรีย, อบู ดาวูด] ทานจะจัดการแตงงานใหกับคนที่โสด [อัล-บุคอรีย] ทาน
เดินไปใหความชวยเหลือแกญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กับชาวยิวผูหนึ่ง และตอง
หวนกลับไปมาถึงสามครั้งเพื่อขอยืดเวลาจายหนี้ใหกับญาบิร [อัล-บุคอรีย] ยามที่
มีหญิงมุสลิมะฮฺมารองเรียนเรื่องสามีของนาง ทานก็รับฟง [อัล-บุคอรีย] ไดมีผูชาย
มารองขอใหชวยเกี่ยวกับสัตวที่ตนเลี้ยงซึ่งพยศกับเขา ทานก็ไปชวย แลวสัตวที่วา
นั้นก็ฟองกับทานวาเจาของใชงานมันหนักเกินไปและใหอาหารนอย [บันทึก
โดยอะหมัด ดู เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ] แมกระทั่งสัตวก็ยังฟองรองขอความชวยเหลือ
กับทาน นี่เปนคําสัจที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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  ]١٠٧: األنبياء [

ความวา และเราไมไดสงเจามาเพื่อการอื่นใด เวนแตเพื่อเปน
ความเมตตาแกสรรพสิ่งในโลกทั้งหลาย 
ทานเปนคนถอมตน ไมรังเกียจที่จะเดินกับหญิงหมายและคนยากจนเพื่อ

ชวยเหลือในสิ่งที่พวกเขามีความจําเปน [อัน-นะสาอีย] ไดมีผูหญิงคนหนึ่งมาหา
ทานแลวบอกวา ฉันมีเร่ืองอยากใหทานชวย ทานตอบนางวา "นางลองดูสิวา มีที่
ตรงไหนสะดวกบาง ฉันจะไดชวยนาง" ทานเดินไปกับหญิงผูนั้นและชวยเหลือนาง
จนกระทั่งเสร็จธุระ[มุสลิม] เคยมีที่ทานถูกเชิญใหทานขนมปงหยาบกับเนยสัตว
เกาที่มีกลิ่นตุๆ ทานก็ยังรับเชิญ [อัล-บุคอรีย] ทานกลาววา "หากมีผูใหหนาแขง
แกะกับฉัน ฉันก็จะรับ หรือหากมีคนเชิญฉันใหทานมัน ฉันก็จะรับเชิญ" [อัล-บุคอ
รีย] ทานเคยจํานําเสื้อเกราะของทานกับชายชาวยิวและไมมีส่ิงใดจะใชไถมันคืน
จนกระทั่งเสียชีวิต [อัล-บุคอรีย] 

ทานเปนคนที่เลนและหยอกลอกับเด็กๆ ได อะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลา
วา "ฉันไมเคยพบใครที่เอื้ออารีกับเด็กๆ มากกวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม" [มุสลิม] เวลาทานเดินผานเด็กๆ ทานจะกลาวใหสลามแกพวกเขา [อัล-
บุคอรีย] 
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วิธีปฏิบัตขิองทานนบี  ในบานและการเขานอน 
 

บานของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทําจากอิฐดินและมุง
หลังคาดวยใบอินทผลัม [อัล-บุคอรีย] เปนบานที่มีหองแคบจนกระทั่งวาหากทาน
สุูดเวลาละหมาดกลางคืนทานจะแตะทําสัญญานใหทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ดึงเทาของนางออกจากที่สุุด เมื่อทานยืนอาอิชะฮฺก็เอาเทา
ของนางกลับที่เดิม [อัล-บุคอรีย] ผูที่เขาบานสามารถจับเพดานบานดวยมือไดเลย 

เมื่อเร่ิมเขาบานทานจะสีฟนเปนอันดับแรก [มุสลิม] ทานจะใหสลาม
พอที่จะไมปลุกคนนอนใหต่ืน แตคนที่ต่ืนก็สามารถไดยิน [มุสลิม] ทานสั่งวา "เมื่อ
ใครเขาบานใหเขากลาววา 

َ الْـاَ  ـريْ أَلُكَ خَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ َ الــللّٰ ـريْ خَ لَجِ وَ وْ جِ ـْمَ رَ خْ  ,مَ
مِ اهللاِ لَـ بِسْ ـمِ اهللاِـوَ بِسْ نَا وَ ـىلَ اهللاِ جْ عَ نَـا وَ جْ رَ نَـا  خَ بِّ رَ
نَا لْ كَّ  تَوَ

ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค แทจริงขาพระองค
วอนขอตอพระองคซึ่งความดีในยามเขาบานและยามออกจาก
บาน เราไดเขาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ เราไดออกจาก
บานดวยพระนามของอัลลอฮฺ และยังพระองคคือที่ที่พวกเรา
พึ่งพิง 

แลวก็จงใหสลามแกครอบครัวของเขา" [ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ และ เศาะฮี
หฺ อัล-ญามิอฺ] 

ทานบอกวา ถาหากไมกลาวพระนามของอัลลอฮฺยามเขาบานและยาม
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ทานอาหาร ชัยฏอนจะรวมวงกับพวกเขาเวลาหลับนอนและเวลาทานอาหารดวย 
[มุสลิม]   

เมื่อทานออกจากบานทานจะกลาววา 

مِ اهللاِ لْتُ عَ  بِسْ كَّ عُ اللّٰ  ,ىلَ اهللاِتَوَ ا نَ مَّ إِنَّ ـنْ أَنْ هُ كَ مِ وذُ بـِ
لَّ  لَّ أَوْ نَضِ زِ مَ  ,نَ ـلَ  ,أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَ ْهَ لَ أَوْ جيُ هَ أَوْ نَجْ

يْنَا لَ  عَ
ความวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขาพระองคขอมอบที่พึ่ง
แดอัลลอฮฺ โอ อัลลอฮฺ แทจริงเราขอความคุมครองตอพระองค
จากการที่เราตองกระทําผิดพลาด หลงทาง อยุติธรรมแกผูอ่ืน 
ถูกอธรรมโดยผูอ่ืน ไมรูผิดชอบชั่วดี หรือถูกผูอ่ืนกระทําไมดี 
[อัต-ติรมิซีย] 
ทานบอกวา "ผูใดที่กลาววา  

ـكَّ وَ , تَ  اهللاِ مِ سْ بِ  ـ تُ لْ ـالَ , وَ  اهللاِىلَ عَ ـالَ وَ  لَ وْ  حَ  الَّ إِ  ةَ وَّ  قُ
  ِاهللابِ 

ความวา ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขาพระองคขอมอบที่พึ่ง
แดอัลลอฮฺ ไมมีความสามารถและพละกําลังใดๆ เวนแต
ดวยอัลลอฮฺ 

จะมีผูกลาวแกเขาวา ทานไดถูกชี้นําแลว ทานไดรับการปกปองแลว ทานถูกพิทักษ
แลว และชัยฏอนจะหลีกหางจากเขา" [อบู ดาวูด] 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ  เ ราะฎิยัลลอฮฺ  อันฮา  ถูกถามวา  ทานรอซูล  
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ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทําอะไรบางในบานของทาน? นางตอบวา "ทานจะ
ชวยเหลืองานของภรรยา และเมื่อไดยินเสียงอะซานทานก็ออกไป(ละหมาด)" [อัล-
บุคอรีย] นางยังบอกวา "ทานเปนปุถุชนคนหนึ่งทั่วๆ ไป ที่เย็บเสื้อผาเอง รีดนมแพะ
เอง และทําสิ่งตางๆ ดวยตัวเอง" [อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ] และทานเปนผูที่ดี
ที่สุดสําหรับครอบครัวของทาน [อัต-ติรมิซีย]  

ทานเปนผูที่มีมารยาทในการคลุกคลีดีที่สุด ทานจะนิ่งฟงเรื่องเลาที่ยืดยาว
กอนนอนของอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา โดยไมขัดจังหวะ และยังหยอกเยากับ
นางหลังจากนั้นดวย [อัล-บุคอรีย] ทานเคยวิ่งแขงกับอาอิชะฮฺ นางวิ่งชนะทานครั้ง
หนึ่งและทานก็ชนะนางครั้งหนึ่ง [อัล-บุคอรีย] ทานเปนคนงายๆ อะไรที่นางชอบ
ทานก็จะชอบตาม[มุสลิม] ทานเคยนั่งใกลสัตวพาหนะและวางเขาใหเศาะฟยะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ภรรยาของทานนําเทามาเหยียบบนเขาเพื่อข้ึนไปขี่สัตว
พาหนะนั้น[อัล-บุคอรีย] ทานเปนคนที่แบกรับและอดทนตอความหึงหวงของ
บรรดาภรรยา พรอมๆ กับคอยหยอกเยากับพวกนางเสมอ [อัล-บุคอรีย] 

ที่ปูพื้นของทานทําจากหนังสัตว ขางในจุเปลือกตนอินทผลัม เชนเดียวกับ
หมอนของทาน [อัล-บุคอรีย] ทานนอนบนเสื่อจนกระทั่งปรากฏเปนรอยบนสีขาง 
[อัล-บุคอรีย]  

เ มื่ อ เ ข า น อ น  ทุ ก คื น ท า น จ ะ ย ก มื อ ทั้ ง ส อ ง แ ล ะ เ ป า มั น ด ว ย 
สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก และสูเราะฮฺ อัน-นาส จากนั้นก็จะลูบราง
ของทานทั้งหมดเทาที่สามารถลูบไปถึง โดยเริ่มจากศีรษะ ใบหนาและสวนหนา
ของรางกายกอน ทานจะทําอยางนั้นสามครั้ง [อัล-บุคอรีย] 

ทานจะกลาวดุอาอวา 
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ـا وَ نـَمَ عَ طْ أَ  يْ ذِ الَّ  هللاِ دُ مْ حَ ـْال ـفَ كَ ا, وَ انَ قَ سَ ـآوَ ا وَ انَ  ,اانَ
َ  كَ الَ  نْ مَّ ـمِ  مْ كَ فَ   يَ وِ ؤْ مُ  الَ وَ  هُ لَ  ايفِ

ความวา ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ผูทรงใหอาหารแกเราไดทาน ให
น้ําดื่ม ใหการปกปองและที่พักพิงแกเรา ยังมีคนมากมายที่ไม
มีผูปกปองและผูใหที่พักพิง [มุสลิม] 
เมื่อนอน ทานจะเอามือขวาวางไวใตแกมของทาน พรอมกลาวสามครั้งวา 

ِ قِ  مَّ هُ للّٰ اَ   كَ ادَ بَ عِ  ثُ عَ بْ تَ  مَ وْ يَ  كَ ابَ ذَ عَ  يْ ن
ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงปกปองขาพระองคจากการลงโทษ
ของพระองค ในวันที่พระองคทรงปลุกฟนบาวทั้งหลายของ
พระองค [อบู ดาวูด] 
และจะกลาววา 

 ايَ حْ أَ وَ  تُ وْ مُ أَ  مَّ هُ اللّٰ  كَ مِ اسْ بِ 
ความวา ดวยพระนามของพระองค โออัลลอฮฺ เราเสียชีวิตและ
เรามีชีวิต [อัล-บุคอรีย] 
ทานจะนอนตะแคงขวา และกลาวดุอาอวา 

لَ اَ  مَّ أَسْ هُ يسِ إِلَيْكَ للّٰ تُ نَفْ ي إِلَيْـكَ  ,مْ ـرِ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ  ,وَ
أَل ي إِلَيْكَ ـوَ رِ أْتُ ظَهْ بَةً إِلَيْكَ  ,جَ غْ رَ بَةً وَ هْ أَ  ,رَ لْجَ الَ مَ



69 

ــكَ  ــكَ إِالَّ إِلَيْ نْ ــا مِ نْجَ الَ مَ ي  ,وَ ــذِ ــكَ الَّ ــتُ بِكِتَابِ نْ آمَ
لْتَ  زَ لْتَ  ,أَنْ سَ ي أَرْ بِنَبِيِّكَ الَّذِ  وَ

ความวา โออัลลอฮฺ ขาขอมอบตัวแกพระองค ขอผินหนาสู
พระองค ขอมอบการงานตางๆ แกพระองค ขอมอบแผนหลัง
กลับสูพระองค ดวยความหวังและยําเกรงตอพระองค ไมมีที่
พึ่งพิงและที่ปลอดภัยนอกจากยังพระองค ขาศรัทธาตอคัมภีร
ที่พระองคทรงประทานลงมา และตอศาสนทูตที่พระองคทรง
แตงตั้งมา 
ทานกลาววา "ผูใดที่อานดุอาอดังกลาว หากเขาเสียชีวิตในคืนนั้น เขาจะ

เสียชีวิตบนฟฏเราะฮฺ/กมลสันดานอันบริสุทธิ์" [อัล-บุคอรีย] 
ทานยังกลาวดุอาอวา  

ــاللّٰ اَ  اهَ فَّ وَ ــتَ تَ أَنْ ــ وَ يسِ ــتَ نَفْ قْ لَ ــمَّ خَ ــا  ,هُ َ َاهتُ ــكَ ممَ لَ
ا ْيَاهَ حمَ ا فَ  ,وَ يَيْتَهَ اإِنْ أَحْ ظْهَ فَ ـا ,احْ رْ هلََ فِ اغْ ا فَ تَّهَ إِنْ أَمَ  ,وَ

افِيَةَ للّٰ اَ  أَلُكَ الْعَ مَّ إِينِّ أَسْ  هُ
ความวา โอ อัลลอฮฺ พระองคทรงสรางตัวขา และพระองคทรง
ทําใหมันเสียชีวิต ความตายและความเปนของมันเปนสิทธิ
แหงพระองค หากพระองคทรงใหมันมีชีวิตขอพระองคทรง
ปกปองมันดวยเถิด และหากพระองคทรงใหเสียชีวิตขอ
พระองคทรงอภัยใหมันดวยเถิด โอ อัลลอฮฺ แทจริงขาขอตอ
พระองคซึ่งความปลอดภัย [มุสลิม] 
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ทานจะไมหลับจนกวาจะอานสูเราะฮฺ อัส-สัจญดะฮฺ และสูเราะฮฺ อัล-มุลก 
[อัต-ติรมิซีย] และยังสนับสนุนใหอานอายะฮฺ อัล-กุรสีย [อัล-บุคอรีย] และสองอา
ยะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โดยบอกวา ผูใดที่อานสองอายะฮฺนี้ใน
เวลากลางคืนมันจะชวยปกปองและคอยคุมครองอยางเพียงพอแกเขา [อัล-บุคอ
รีย] 

ทานยังสนับสนุนใหอานดุอาอเหลานี้ดวย 

يبِّ  كَ رَ مِ فَ  بِاسْ بِكَ أَرْ نْبِي وَ عْتُ جَ ضَ هُ وَ تَ  ,عُ كْ سَ إِنْ أَمْ
ا هَ ْ محَ ارْ يسِ فَ هِ  ,نَفْ ـظُ بـِ فَ ْ امَ حتَ ا بـِ ظْهَ فَ احْ ا فَ تَهَ لْ سَ إِنْ أَرْ وَ

نيَ  احلِِ كَ الصَّ بَادَ  عِ
ความวา ดวยพระนามของพระองค โอ พระผูอภิบาลแหงขา
พระองค ขาพระองคขอวางสีขางและยกมัน หากพระองคเก็บ
ชีวิตขาพระองคก็ขอพระองคเมตตามัน และหากพระองค
ปลอยมันก็ขอทรงปกปองมัน ดวยสิ่งที่พระองคทรงปกปอง
บรรดาบาวผูเปยมคุณธรรมของพระองค [อัล-บุคอรีย] 

ــمَّ اَ  هُ ةِ  للّٰ ادَ ــهَ الشَّ ــبِ وَ يْ َ الْغَ ــاملِ ــ ,عَ ــاطِرَ السَّ اتِ وَ مٰ فَ
ضِ  َرْ األْ هُ  ,وَ لِيكَ مَ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ بَّ كُ دُ أَنْ الَ إِلٰ  ,رَ هَ هَ إِالَّ أَشْ

ـ ,أَنْتَ  ِّ نَفْيسِ ـنْ رشَ وذُ بِكَ مِ ـيْطَانِ  ,أَعُ ِّ الشَّ ـنْ رشَ مِ وَ
كِهِ  ْ رشِ  وَ
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ความวา โอ อัลลอฮฺ ผูทรงรอบรูในสิ่งที่เรนลับและเปดเผย ผู
ทรงสรางฟากฟาและแผนดิน พระผูอภิบาลทุกสรรพสิ่งและผู
ครอบครองมัน ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
พระองค ขาพระองคขอความคุมครองตอพระองคจากความชั่ว
ในตัวขาพระองคและความชั่วของชัยฏอนและสมุนของมัน 
[อัต-ติรมิซยี] 
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บทสงทาย 
 
โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานพรแดนบีของเรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม และแดวงศวานของทาน ภรรยาของทาน ลูกหลานของทาน เชนที่
พระองคไดประทานแกวงศวานของอิบรอฮีม แทจริงพระองคทรงยิ่งดวยการ
สรรเสริญและสดุดี ขอทรงประทานความมงคลแดนบีของเรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม และแดวงศวานของทาน ภรรยาของทาน ลูกหลานของทาน เชน
ที่พระองคไดประทานแกวงศวานของอิบรอฮีม แทจริงพระองคทรงยิ่งดวยการ
สรรเสริญและสดุดี 

โอ อัลลอฮฺ หากพระองคไดจํากัดเราจากการไดเห็นและไดนั่งกับทานนบีผู
เปนที่รักของเราในโลกนี้ ขอพระองคอยาไดทรงจํากัดเราจากสิ่งนั้นในโลกหนาเลย 
ขอทรงประทานใหเราไดนั่งใกลๆ กับทานผูเปนที่รักของเราในสวรรค ขอทรง
ประทานใหเราไดเห็นทานและพูดกับทาน ขอทรงใหเราไดด่ืมน้ําในสระของทาน 
จากการตักดวยมืออันประเสริฐของทาน ซึ่งเปนการดื่มที่เราจะไมมีวันกระหายอีก
ตอไป ขอทรงใหเราไดรับความชวยเหลือจากทานดวยเถิด โอ องคผูทรงเปยมดวย
ความการุณ 

โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานใหเราไดยึดมั่นในแบบฉบับของทานและรับ
ตัวอยางจากทาน ในทุกสิ่งที่เล็กและใหญ ขอใหซุนนะฮฺของทานเปนสิ่งที่เรารัก
มากกวาดุนยาและลูกหลานของเรา รวมทั้งคนทั้งโลก ขอทรงตอบแทนทานดวย
เหตุแหงเราซึ่งการตอบแทนที่ดียิ่งและสมบูรณยิ่ง ขอทรงตอบแทนสิ่งที่ดีที่สุด เชนที่
พระองคจะทรงตอบแทนแกนบีคนหนึ่งคนใดดวยเหตุที่เขาไดดูแลประชาชาติของ
เขา ขอทรงประทานอัล-วะสีละฮฺ และ อัล-ฟะฎีละฮฺ (สองตําแหนงในสวรรคที่
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เหมาะสําหรับทานนบีผูเดียวเทานั้น)แกทาน และขอทรงทําใหทานฟน ณ ตําแหนง
แหงเกียรติยศดังที่พระองคทรงสัญญากับทานไว แทจริงพระองคเปนผูที่ไมละเมิด
สัญญา 
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