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 อลัฮมัดุลิ ลลาฮฺ การสรรเสริญทั งมวลเป็นกรรมสิทธิ&
ของอลัลอฮฺตะอาลา การวงิวอนขอดุอาอฺและความศานติจงมีแด่ทา่น
ร่อซูลของอลัลอฮฺ วงศญ์าติ บรรดาสาวก และบรรดาผูด้ดาํเนินตาม
แนวทางของทา่น จวบจนกระทั/งวนัแห่งการตอบแทน 

ความจริงการมีจิตใจที/สงบสุขและสะอาดบริสุทธิ& และการมี
ความสุขใจในทรวงอก เหล่านี ทั งหมดนบัไดว้า่เป็นความสุขที/ยิ/งใหญ่
และสาํคญัยิ/ง ถึงแมว้า่จะมิใช่ความสุขอยา่งแทจ้ริงก็ตาม บางที
ความคิดเห็นในการใหค้วามหมายของความสุขจะแตกต่างกนัไปบา้ง 
แต่สภาพความเป็นจริงไดพ้ิสูจน์ใหเ้ป็นที/ประจกัษแ์ลว้วา่ ทศันะของผู ้
ที/มีความเชื/อมั/นวา่ ความสุขคือการครอบครองทรัพยส์มบติัอยา่ง
มากมาย หรือการมีเกียรติอนัยิ/งใหญ่ หรือการมีตาํแหน่งอนัสูงส่งนั น 
เป็นความสุขจอมปลอม หากมิไดต้ั งอยูบ่นพื นฐานแห่งการจงรักภกัดี
ต่ออลัลอฮฺตะอาลา และปฏิบติัตามร่อซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั 
ของพระองค ์

อลัลอฮฺตะอาลา ทรงชี แจงวา่ จิตใจที/มีความสงบสุขนั นขึ นอยู่
กบัการรําลึกถึงพระองค ์ซึ/ งพระองคไ์ดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺอรัเราะอดฺวา่ 

�  ��������	
 ��������� ���	
 � ���� ���� ���	
 � ���� ������������ ����������� �
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ความวา่  "บรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบสุขด้วย
การรําลกึถึงอลัลอฮฺ พงึทราบเถิด ! ด้วยการรําลกึถึงอลัลอฮฺเท่านั'น จะ
ทาํให้จิตใจสงบสุข"     (13:28) 
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ดว้ยการแนะนาํดงักล่าว จึงเป็นการสมควรอยา่งยิ/งแก่มุสลิม
และมุสลิมะฮฺทุกคนจะตอ้งตระหนกัวา่ การรําลึกถึงอลัลอฮฺตะอาลา
นั นเป็นปัจจยัสาํคญั และแนวทางของความสุข และการรําลึกถึงอลัลอ
ฮฺตะอาลานั นเป็นป้อมปราการของจิตใจใหพ้น้จากการย ั/วยุและการ
กระซิบกระซาบของชยัฏอนมารร้าย ซึ/ งพระองคไ์ดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺ
ฟุศศิลตัวา่ 

 ��&��'�	
 �(&�$)	
 ���* ��$+, �$�	-� ��'�. �/-�0 12�3��+ 4-���&$5	
 ��! �6$ �7�3 �# -$!,�� 
ความวา่ "และหากว่าการยุแหย่ใดๆ จากชัยฏอนมายั-วยุเจ้า ก็

จงขอความคุ้มครองต่ออลัลอฮฺเถิด แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้
ทรงรอบรู้"     (41:36) 

แต่การรําลึกถึงอลัลอฮฺตะอาลา ซึ/ งเป็นอาวธุของมุอมินและ
เกราะคุม้กนัของเขาจะไมเ่กิดประโยชน์อนัใด เวน้แต่ผูที้/มีความมั/นใจ
ถึงผลและคุณประโยชน์ของมนั ส่วนผูที้/ทาํการรําลึกถึงอลัลอฮฺตะอา
ลาแบบซํ าๆ ซากๆ เพื/อเป็นการทดสอบ และมีการสงสัยวา่จะมีผลและ
คุณประโยชน์หรือไม ่ บุคคลประเภทหลงันี  การรําลึกถึงอลัลอฮฺตะอา
ลาจะไมอ่าํนวยประโยชน์แก่เขาเลย ถึงแมว้า่เขาจะกระทาํทั งกลางวนั
และกลางคืนกต็าม 

อลัลอฮฺตะอาลาไดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺฆอฟิร อายะฮฺที/ 60 วา่ 
 8��9-�:; ���; �4���: �<�. �)�# ��#�$	
 $4, ���<�	 �= >�. �/�� 8+��;�9
 ���<���? �@-����

 ��#� A
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ความวา่ "และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวงิวอนขอต่อข้า
เถิด แล้วข้าจะตอบรับคําวงิวอนขอแก่พวกเจ้า แท้จริงบรรดาผู้ยะโส
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โอหังในการเคารพภักดีต่อข้านั'น พวกเขาจะเข้าสู่นรกญะฮันนัมอย่าง
ตํ-าต้อย" (40:60) 

และพระองคไ์ดต้รัสไวอี้กในซูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ
ที/ 186 วา่ 

 �D���;�9 �=& B�� 1=#��� 8E+F�0 8E �; G9-�:; �6�	�H�/ 
�I,��  4-�;�9 
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ความวา่ "และเมื-อปวงบ่าวของข้าถามเจ้า (มุฮัมมัด) เกี-ยวกบั
ข้าแล้ว (กจ็งตอบเถิดว่า) แท้จริงข้านั'นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคําวงิวอน
ขอของผู้ที-วงิวอนขอ เมื-อเขาวงิวอนขอต่อข้า ดังนั'น พวกเขาจง
ตอบสนองข้าและจงศรัทธาต่อข้าเถิด เพื-อว่าพวกเขาจะได้รับการชี'
นําสู่แนวทางที-ถูกต้อง"     (2:186) 

ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ 
 �M-�;�C	
  ���*  �D�9-�:'	
  .. �@-����  ���<���?  �8+��;�9
 ��<�� ��: >�. �/��  
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ความวา่ "ดุอาอฺหรือการวงิวอนขอนั'นเป็นอบิาดะฮฺ และพระ

เจ้าของพวกเจ้าได้ตรัสไว้ว่า พวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าเถิด แล้วข้าจะ

ตอบรับคําวิงวอนขอแก่พวกเจ้า"     บนัทึกโดย อบูดาวูด้ อตัติรมิซียฺ 
และอิบนมาญะฮฺ 

บรรดาหะดีษต่างๆที/ไดร้วบรวมมานี เป็นหะดีษที/ศอ่เฮียะฮฺ 
สืบทอดมาจากทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ทั งสิ น 
เหมาะสมแก่ทุกคนที/มีความปรารถนาจะจดจาํเอาไวป้กป้องตวัของ
เขาและใหแ้สงสวา่งแก่จิตใจของเขา ดว้ยการรําลึกถึงอลัลอฮฺในทุก
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อิริยาบทแห่งการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของเขา เช่น ในยามนอน ยาม
ตื/น ยามเดินทาง ยามพาํนกั ในยามสวมใส่เสื อผา้ ในยามอาบนํ า
ละหมาด การกิน การดื/ม และ ฯลฯ 

ขออลัลอฮฺตะอาลาทรงตอบแทนความดีแก่ผูร้วบรวมและ
ผูอ่้าน และทรงตอบรับการงานของเราที/มีความบริสุทธิ& ใจเพื/อพระ
พกัตร์ของพระองค ์ และทรงใหห้นงัสือเล่มนี อาํนวยประโยชน์แด่พี/
นอ้งมุสลิมโดยทั/วไป 

วสัสลาม 
23 ซุลเก๊าะอฺดะฮฺ 1421 

17 กมุภาพนัธ์ 2544 
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มีอายาตมากหลายในอลักุรอานไดส้นบัสนุนและส่งเสริมให้
มีการกล่าวซิกรุลลอฮฺ เพื/อแสวงหาความใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺตะอาลา 
และไดชี้ แจงถึงคุณประโยชน์อนัมากมายของการซิกรุลลอฮฺ เช่น 

ในคาํตรัสของพระองคใ์นซูเราะฮฺอลัอะฮฺซาบ ที/วา่ 
 P
�&Q�� P
� ��I ��$�	
 
������I
 
�� �!" ��#�$	
 -����#�� -�#�RS%  

  PT& U���� PD�� �<�� �N��VE:�/���RW%  

ความวา่ "โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอย๋ ! จงราํลกึถงึอลัลอฮ ฺดว้ยการราํลกึถงึอย่าง
มากมาย และจงแซ่ซรอ้งสดุดีพระองคท์ ั)งยามเชา้และยามเยน็" (33:41-42) 

อะลี อิบนอะบีฏอ้ลหะฮฺ กล่าววา่ มีรายงานจากอิบนอบับาส 
ในคาํตรัสของอลัลอฮฺตะอาลาที�ว่า  "จงราํลกึถงึอลัลอฮดฺว้ยการราํลกึถงึ
อย่างมากมาย" วา่  แทจ้ริงอลัลอฮฺมิไดบ้ญัญติัขอ้บญัญติัทางศาสนา
ใดๆ เวน้แต่พระองคจ์ะทรงทาํใหม้นัเป็นขอบเขตที/แน่นอน ซึ/ งต่อมาผู ้
ปฏิบติักมี็ขอ้อา้งขอ้แกต้วัในสภาพที/มีความขดัขอ้ง นอกจากการรําลึก
หรือการซิกรุลลอฮฺ เพราะพระองคมิ์ไดท้าํใหม้นัเป็นขอบเขตแห่งการ
สิ นสุด และจะไมอ่นุญาติให้ผูใ้ดมีขอ้อา้งในการละทิ งไมป่ฏิบติัมนั ซึ/ ง
พระองคไ์ดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺอาลิอิมรอน อายะฮฺที/ 191 วา่   

 ������ �B �X���;�� P
9��'����� P-!-�&� ����	
 �4��������# ��#�$	
 
ความวา่ "บรรดาผูท้ี-ราํลกึถงึอลัลอฮใฺนยามยนื ยามนั -ง และในยามนอน
ตะแคง"  
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ทั งในเวลากลางคืน เวลากลางวนั บนบกและในนํ า ในเวลา
เดินทางและพาํนกัอยูใ่นเมือง คนมั/งมีและคนจน ในเวลามีสุขภาพดี
และในยามเจบ็ป่วย ในที/ลบัและในที/เปิดเผย และในทุกๆ สภาพและ
ทุกๆ อิริยาบท ซึ/ งพระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ 

"และจงแซ่ซรอ้งสดุดีพระองคท์ ั)งในยามเชา้และยามเยน็" 
ดงันั น เมื/อพวกเขาปฏิบติัเช่นนั น พระองคก์จ็ะประทานความ

จาํเริญและความเมตตาให้แก่พวกเขาและมะลาอิกะฮฺกจ็ะวงิวอนขอพร
ใหแ้ก่พวกเขาอีกดว้ย 

ในซูเราะฮฺอลัอมัฟาล อายะฮฺที/ 45 พระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ 
 �4��V�� �Y��� ���<$��'$	 P
�&Q�� ����	
 �
������I
�� 

ความวา่ "และจงราํลกึถงึอลัลอฮอฺย่างมากมาย เพื-อว่าพวกเจา้จะประสบ
ความสาํเรจ็"     (8:45) 

และในซูเราะฮฺอลัอะฮฺซาบ อายะฮฺที/ 35 พระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ 
 Z-��� �)���	
�� ��&�� �)���	
 $4,  .. ���� �� .. Z
���
$�	
�� P
�&Q�� ��$�	
 ��#��
$�	
��

 P-�&\�; P
� �B���� PD��Y�]$! ����	 ��$�	
 $C�;��  
ความวา่ "แทจ้รงิบรรดาผูน้อบนอ้มชายและหญิง…(จนกระทั -งถงึ)…บรรดาผู ้
ราํลกึถงึอลัลอฮอฺย่างมากที-เป็นชายและหญิงนั)น อลัลอฮไฺดท้รงเตรียมไว ้
สาํหรบัพวกเขาแลว้ ซึ-งการอภยัโทษและรางวลัอนัใหญ่หลวง"     (33:35) 

มีรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ แจง้วา่ ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ 

^ �4��9E��Y��	
 �_�:�/  
��	-�� :a b
 �@��/�? -�# �4��9E��Y��	
 -�!��  
 �@-�� : Z
���
$�	
�� P
�� ��&Q�� �b
 �4�����
$�	
. 	
�� ���  
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ความวา่ "บรรดามฟุรัริดูนไดล้ํ)าหนา้ไปแลว้" บรรดาสาวกไดก้ล่าวว่าถาม
ขึ)นว่า "ใครคอืมฟุรัรดูิน โอท่้านร่อซูลลุลอฮ ฺ ?" ท่านตอบว่า "คอืผูท้ี-ราํลกึ
ถงึอลัลอฮอฺย่างมากมายที-เป็นชายและที-เป็นหญิง" บนัทึกโดยมุสลิม 

มีรายงานจากอะบีมูซา อลัอชัอะรีย ์ � แจง้วา่ ทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าววา่ 

 ) �c�Q�!  d�&��:	
  �G�$	
  �������#  �b
  ��&0  d�&��:�	
��  �G�$	
 �  �������#  �b
  ��&0  �c�Q�! 
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� . (80� O#
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  �������#  ��$��?  �G�$	
�� �  �������#  ��$��? 
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ความวา่ "อปุมาบา้นซึ-งพระนามอลัลอฮถฺกูกล่าวภายในนั)นกบับา้นซึ-งพระ
นามอลัลอฮไฺม่ถกูกล่าวภายในนั)นฉนัใด อปุมยัคนเป็นกบัคนตายกฉ็นันั)น"  
และอกีรวิายะฮหฺนึ-งรายงานว่า "อปุมาผูท้ี-ราํลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ของเขาฉนั
ใด อปุมยัคนเป็นกบัคนตายกฉ็ันนั)น"     บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 

มีรายงานจากอบัดุลลอฮฺ อิบนบุสร อลัมาซนียฺ แจง้วา่ มี
อาหรับชนบทสองคนไดม้าหาทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั และไดก้ล่าวถามขึ นว่า "มนุษยช์นิดใดที-ดียิ-ง" ท่านนบตีอบว่า 
"การประสาทพรจงมีแด่ผูท้ี-การมีชีวติของเขายนืนานและการงานของเขาดี" 
และอกีคนหนึ�งไดถ้ามต่อไปว่า "โอท่้านร่อซูลลุลอฮ ฺ การงานชนิดใดที-
ประเสรฐิยิ-ง" ท่านตอบว่า "เมื-อท่านจากโลกดุนยาไปและลิ)นของท่านเปียก
ชื)นดว้ยการราํลกึถงึอลัลอฮ"ฺ     บนัทึกโดยอฏัฏ๊อบรอนียฺ 

มีรายงานจากอะฏออฺ อิบนยะซาร แจง้วา่ ฉนัไดย้นิอะบีฮุรอย

เราะฮฺ � กล่าววา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าววา่ 
 1O�fT�f �  �9����#  �b
  ���*�g-�;�9  : ���
$�	
  �b
  �� P
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ความวา่ "มนุษยส์ามประเภท อลัลอฮจฺะไม่ทรงสง่กลบัคนืการวงิวอนขอของ
พวกเขา คอื ผูท้ี-ราํลกึถงึอลัลอฮอฺย่างมากมาย ผูถ้กูอธรรม (ถูกข่มเหง) 
และอมิามที-มีความยุตธิรรม"     บนัทึกโดยอลับยัฮะกี 

 

มีรายงานจากอบัดุลลอฮฺ อิบนบุสร อลัมาซนียฺ วา่ มีชายคน
หนึ/งไดก้ล่าวขึ นว่า "โอ้ท่านร่อซูลลุลอฮฺ แท้จริงทางเข้าไปสู่ความดี
นั'นมีมากมาย ฉันไม่สามารถที-จะปฏิบัติได้ทั'งหมด ดังนั'นจงบอกฉัน
สักสิ-งหนึ-ง เพื-อที-ฉันจะได้ยึดมั-นกบัมัน และอย่าให้มากเกนิไปแก่ฉัน 
เพราะจะทาํให้ฉันลมื" และในอีกรายงานหนึ/งแจง้วา่ "แท้จริง
บทบัญญตัิอสิลามได้มีมากยิ-งขึ'น และฉันนั'นมีอายุมากขึ'น ดังนั'นจง
บอกฉันสักสิ-งหนึ-ง เพื-อที-ฉันได้ยดึมั-นกบัมัน และอย่าให้มากเกนิไปแก่
ฉัน เพราะจะทาํให้ฉันลมื" ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ได้
กล่าวกบัเขาวา่ 

 �@
�3��#�  	 �+-�) �6  �k�? P-�:  � ����  b
 X�	-�'���  .N
�? C�l�  

ความวา่ "ลิ)นของท่านยงัคงเปียกชื)นอยู่เสมอดว้ยการราํลึกถงึ 
อลัลอฮตฺะอาลา"     บนัทึกโดยอะหมดัและคนอื/น ๆ 
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ส่วนหนึ/งจากคุณคา่ของการซิกรุลลอฮฺนั นคือ 
� จะช่วยขบัไล่ชยัฏอนมารร้ายใหห่้างไกลออกไป 

� จะนาํมาซึ/ งความพอพระทยัแด่อลัลอฮฺ 
� จะช่วยขจดัความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกขย์าก ความกงัวลใจ 

ความกระวนกระวาย ภยัพิบติั และความเคราะฮฺร้ายใหห้มดสิ น
ไป 

� จะทาํใหเ้กิดความสุขสบาย ความพอใจ ความเบิกบานใจ และ
ความปิติยนิดี 

� จะทาํใหเ้กิดความโล่งอกและจิตใจแช่มชื/นสดใส 

� จะทาํใหค้วามรุนแรง ความโหดร้ายยติุและสูญสลายไป 

� จะทาํใหค้วามผดิพลาด การกระทาํในสิ/งไมถู่กตอ้ง และการนึก
ร้ายลดนอ้ยลงหรือหมดสิ นไป 

� จะทาํใหก้ารมีอารมณ์เดือดดาล ฉุนเฉียว และสิ/งลามกหยาบ
คายยติุและสุดสิ นลง 

� จะทาํใหร้อดพน้จากการลงโทษของอลัลอฮฺ 
� จะทาํใหป้ลอดภยัจากการหลอกลวงการกลบักลอก 
� จะทาํใหป้ลอดภยัจากการเศร้าโศกเสียใจในวนักิยามะฮฺ 
� จะเป็นผูป้ลูกพืชพนัธ์ุในสวรรค ์
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� จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดความสุขใจ ถูกครอบคลุมดว้ยความเมตตา
ของอลัลอฮฺ และจะมีมะลาอิกะฮฺหอ้มลอ้ม ใหค้วามอารักขา
ดว้ยการซิกรุลลอฮฺ 

� จะเป็นรัศมีและแสงสวา่งแก่ผูท้าํซิกรุลลอฮฺในโลกดุนยา และ
ใหแ้สงสวา่งแก่เขาในหลุมฝังศพและในโลกอาคิเราะฮฺ 

� จะทาํใหใ้บหนา้ของเขาเปล่งปลั/ง มีรัศมีทั งในโลกนี และโลก
หนา้ 
 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้และอื/นจากนี  อลัลอฮฺตะอาลาจึง
ทรงใชใ้หเ้รารําลึกถึงพระองคอ์ยา่งมากมาย ดงัที/พระองคไ์ดต้รัสไว้
ในคมัภีร์ของพระองคว์า่ 

 

-�# -����#��  ��#�$	
 
�� �!" 
������I
  ��$�	
  P
� ��I  P
�&Q�� �RS%  
  �N��VE:�/��  PD�� �<��  PT& U���� �RW%  

ความวา่ "โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอย๋ ! จงราํลกึถงึอลัลอฮดฺว้ยการรําลกึถงึอย่าง
มากมาย และจงแซ่ซรอ้งสดุดีพระองคท์ ั)งในยามเชา้และยามเย็น"     
(33:41-42) 
 

และพระองคไ์ดก้ล่าววาดสภาพของบรรดาผูศ้รัทธาไวว้า่ 
 ��#�$	
  �
�� �!"  ����������� ������������  � ����  ���	
  ����  � ����  ���	
  ���������  ��������	
  

ความวา่ "บรรดาผูศ้รทัธาและจติใจของพวกเขาสงบสุขดว้ยการราํลกึถงึ 
อลัลอฮ ฺพงึทราบเถดิ! ดว้ยการราํลกึถงึอลัลอฮเฺท่านั)นจะทาํใหจ้ติใจสงบสุข"     
(13:28) 
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อลัลอฮฺตะอาลาไดต้รัสไวอี้กวา่ 
8+������I-�0  ���������I��  

ความวา่ "ดงันั)น พวกเจา้จงราํลกึถงึขา้เถดิ ขา้กจ็ะราํลึกพวกเจา้…"     
(2:152)  
( 
�IH�0  ���.�&�m��  ���<�< /-� �! 
�������I-�0  �b
  ����� �����  �����M-��"  �� ��  $C�K��  P
�� ��I  ) . 

ความวา่ "คร ั)นเมื-อพวกเจา้ประกอบพธีิฮจัยข์องพวกเจา้เสรจ็สิ)นแลว้ กจ็ง
กล่าวราํลกึถงึอลัลอฮ ฺ ดงัที-พวกเจา้กล่าวราํลกึถงึบรรพบรุุษของพวกเจา้ หรอื
กล่าวราํลกึถงึใหม้ากยิ-งกว่า"     (2:200) 

 

�������
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 1. สถานที-จะต้องสะอาดปราศจากสิ-งกงัวลใจ ทั งนี เพราะการ
ขจดัสิ/งสกปรกหรือเปรอะเปื อนออกจากสถานที/และเสื อผา้ โดยทั/วไป
แลว้เป็นสิ/งที/ชอบใหก้ระทาํ ดงันั น สภาพแห่งการซิกรุลลอฮฺและการ
วงิวอนขอดุอาอฺจึงเขา้อยูใ่นเงื/อนไขนี เป็นอนัดบัแรก ถึงแมว้า่จะไมมี่
สิ/งบง่ชี ถึงเรื/องนี โดยเฉพาะ แต่การซิกรุลลอฮฺเป็นอิบาดะฮฺสาํหรับ
พระเจา้เป็นการเฉพาะ และโดยทั/วไปแลว้ความสะอาดนั น บญัญติั
ศาสนาไดส้นบัสนุนใหก้ระทาํอยูแ่ลว้ ดงัเช่นคาํตรัสของอลัลอฮฺตะอา
ลาในซูเราะฮฺอลัมุดดซัซิร อายะฮฺที/ 4-5 พระองคไ์ดต้รัสไวมี้
ความหมายวา่ 
 “และเสื)อผา้ของเจา้จงทาํใหส้ะอาด และสิ-งสกปรกกจ็งขจดัใหห้มด
สิ)นไป” 
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 ดงันั น การซิกรุลลอฮฺหรือการรําลึกถึงพระองคจึ์งไดรั้บการ
สรรเสริญหรือยกยอ่งในมสัยดิทั งหลายและสถานที/ที/มีเกียรติ 

 2. ผู้ที-รําลกึถึงอลัลอฮฺสมควรจะต้องอยู่ในคุณลกัษณะที-
สมบูรณ์ยิ-ง เช่น ปากของเขาจะตอ้งสะอาด ถา้หากมีกลิ/นกค็วรแปรง
ฟันใหส้ะอาด ทั งนี เพราะการซิกรุลลอฮฺนั นเป็นการอิบาดะฮฺที/ตอ้งใช้
ลิ นเป็นอนัดบัแรก ดงันั นการทาํความสะอาดปากในขณะนั นจึงเป็น
มารยาทที/ดี ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นซุนนะฮฺที/มีรายงานหลายกระแส
ใหมี้การแปรงฟันก่อนการละหมาด อนัเนื/องมาจากการทาํความ
สะอาดในตาํแหน่งที/มีการซิกรุลลอฮฺขณะทาํการละหมาด 

 3. จะต้องผนิหน้าไปทางกบิลตั เพราะเป็นทิศทางที/บรรดาผู ้
ปฏิบติัอิบาดะฮฺเพื/ออลัลอฮฺตะอาลาและผูว้งิวอนขอดุอาอฺต่อพระองค ์
และผูแ้สวงหาความใกลชิ้ดยงัพระองคจ์ะมุง่หนา้ไปสู้ทิศทางนั น 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดเ้คยหา้มชายคนหนึ/งมิให้
บว้นนํ าลายไปทางกิบลตั โดยอา้งสาเหตุดงักล่าว ดงัไดมี้รายงานหะ
ดีษศอ่เฮียะฮฺหลายบทไดร้ะบุไว ้
 อยา่งไรกดี็ อิหมา่มอนันะวะวยี ์ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺไดก้ล่าววา่ 
“หากมีการซิกรุลลอฮฺไปยงัทิศทางอื/นกเ็ป็นที/อนุมติั ไมเ่ป็นที/น่า
รังเกียจแต่อยา่งให แต่ทวา่เป็นการละทิ งสิ/งที/ประเสริฐยิ/ง หลกัฐานที/
ยนืยนัถึงการไมเ่ป็นที/น่ารังเกียจดงัคาํตรัสของอลัลอฮฺตะอาลาในซู
เราะฮฺอาลอิมรอน อายะฮฺที/ 190-191 ที/วา่ “แทจ้รงิในการสรา้งบรรดาชั)น
ฟ้าและแผ่นดิน และการสบัเปลี-ยนของกลางวนัและกลางคนืนั)น แน่นอน
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ย่อมเป็นสญัญาณอนัหลากหลายสาํหรบัผูมี้สตปิญัญา คอืบรรดาผูท้ี-ราํลกึ
ถงึอลัลอฮทฺ ั)งในสภาพยนืและนั -ง และนอนตะแคง” 

 4. จะต้องพนิิจพจิารณาสิ-งที-เขากล่าวออกมาและจะต้องรู้และ
เข้าใจความหมายมัน ถา้ไมรู้่กส็มควรขวนขวายหาความเขา้ใจให้
ประจกัษช์ดัเจน เพราะการทาํใหจิ้ตใจพรักพร้อมและอยูก่บัตวันั น คือ
เป้าหมายของการซิกรุลลอฮฺ ถา้มิฉะนั นกเ็ปรียบเสมือนกบันกขนุทอง
หรือนกแกว้ฉนัใดกฉ็นันั น มีรายงานจากอะลี กล่าววา่ “ไม่มีความดี
เลย ในการทาํอบิาดะฮฺที-ไม่มีความเข้าใจในมัน และไม่มีการอ่านที-ไม่มี
การพนิิจพจิารณาในมัน”  

 

�������������� ���!"#�������������� ���!"#�������������� ���!"#�������������� ���!"#    
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พึงทราบเถิด การอ่านอลักุรอานนั นเป็นการซิกรุลลอฮฺที/

แน่นอน มั/นใจ และประเสริฐยิ/ง ดงันั น จึงสมควรที/จะกระทาํอยา่ง
สมํ/าเสมอและต่อเนื/องและเป็นประจาํในทุกกาลเวลา ในเวลากลางคืน
และกลางวนั ในขณะเดินทางและไมเ่ดินทาง ไมส่มควรจะละเลยจาก
การอ่านอลักุรอาน ถึงแมจ้ะอ่านเพียงบางอายาตกจ็ะเป็นการดีสาํหรับ
เขา 

อลัลอฮฺตะอาลา ไดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺที/ 29-30 มี
ความวา่ "แทจ้รงิบรรดาผูอ้า่นคมัภรีข์องอลัลอฮแฺละดํารงการละหมาดและ
บรจิาคสิ-งที-เราไดใ้หเ้ป็นปจัจยัยงัชีพแกพ่วกเขาโดยซ่อนเรน้และเปิดเผย 
เพื-อหวงัการคา้ที-ไม่ซบเซา (ขาดทนุ)" (35:29) กล่าวคือ ผูที้/อ่านอลักุ
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รอานเป็นประจาํทั งในเวลากลางคืนและกลางวนั ปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์
ยิ/งตามเวลาของมนัดว้ยการมีสมาธิ มีมารยาทตามเงื/อนไงและรุกุ่น
ของมนั และบริจาคทรัพยสิ์นของเขาไปในหนทางของอลัลอฮฺ โดย
หวงัความโปรดปรานจากพระองค ์

"เพื-อพระองคจ์ะทรงตอบแทนรางวลัของพวกเขาใหแ้กพ่วกเขา
อย่างครบถว้น และจะทรงเพิ-มพนูใหแ้กพ่วกเขาจากความโปรดปรานของ
พระองค ์ แทจ้รงิพระองคน์ั)นเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงชื-นชม(เพราะการภกัดี
ของพวกเขา)" (35:30)  ในหนงัสือ "อตัตสัฮีล" กล่าวไวว้า่ การให้
รางวลัตอบแทานอยา่งครบถว้น คือสิ/งที/ผูจ้งรักภกัดีสมควรจะไดรั้บ
การตอบแทน และการเพิ/มคือการเพิ/มขึ นเป็นสองเทา่ หรือการมองไป
ยงัพระพกัตร์ของพระองค ์ อิบนุกะษีรกล่าววา่ เมื/อมุฏร็อฟไดอ่้านอา
ยะฮฺนี  เขากล่าววา่ นี/คืออายะฮฺของบรรดานกัอ่าน(อลักุรอาน) 
 

บรรดาหะดษีที-ยนืยนัถึงคุณประโยชน์ในบางซูเราะฮฺ 
 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดส้นบัสนุนใหอ่้านอลั
กุรอานในบางซูเราะฮฺ เช่น ซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ อา
ลอิมรอน อลักะฮฺฟฺ ฮูด อลัวากิอะฮฺ อลัมุรซะลาต อนันะบะอฺ (อมัมะ
ยะตะซาอะลูน) อตัตกัวรี อลัมุลกฺ อลัอิมฟิฏอร อลัอินชิกอ๊ก อลัอิคลาศ 
อลัฟะลกั และอนันาส โดยทา่นไดก้ล่าวถึงความประเสริฐและ
ผลตอบแทนแก่ผูอ่้านไวอ้ยา่งมากมาย โดยเฉพาะทา่นไดก้ล่าวไวมี้
ความวา่ "ผูใ้ดอา่นอกัษรเดียวจากคมัภรีข์องอลัลอฮ ฺ เขาจะไดร้บัหนึ-งความ
ดี และหนึ-งความดีมีผล 10 เท่าของความดี ฉนัจะไม่พดูว่า อะลฟิ ลาม มีม 
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เป็นอกัษรเดียว แต่ทว่า อะลฟิเป็นอกัษรหนึ-ง ลามเป็นอกัษรหนึ-ง และมีม
เป็นอกัษรหนึ-ง" 

และทา่นไดก้ล่าวไวอี้กวา่ "อายะฮอฺลักรุซีย ์ เป็นอายะฮทฺี-ยิ-งใหญ่
อายะฮหฺนึ-งในคมัภรีข์องอลัลอฮ"ฺ 

"ผูใ้ดอา่นสองอายะฮสฺุดทา้ยจากซูเราะฮอฺลับะเกาะเราะฮใฺนคนื
หนึ-ง กจ็ะเป็นการพอเพยีงแกเ่ขา" 

"ซูเราะฮตฺ่าง ๆ ที-ทาํใหฉ้นัแกล่งกค็อื ฮดู อลัวากอิะฮ ฺอลัมรุซะลาต 
อมัมะยะตะซาอะลูน (อนันะบะอ)ฺ และอซิชัชมัซุกูว้ริอต (อตัต ัFกวรี)" คือซู
เราะฮฺต่าง ๆ ดงักล่าว ไดก้ล่าวถึงเรื/องของวนักิยามะฮฺ 

"ซูเราะฮหฺนึ-งจากอลักรุอาน มีเพยีงสามสบิอายะฮทฺี-ปกป้องผูท้ี-อา่น
มนั จนกระทั -งมนัจะพาเขาเขา้สวนสวรรค ์ นั -นคอื ซูเราะฮตฺะบาร่อกะ (อลั
มลุก)ฺ" 

"ผูใ้ดอา่น ซูเราะฮฺอลัอิคลาส 10 คร ั)ง อลัลอฮจฺะสรา้งบา้นใหเ้ขา
หลงัหนึ-งในสวนสวรรค"์ 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าวกบัอิบนฺอบั
บาสวา่ "โออ้บินฺอบับาสเอย๋ ! พงึทราบเถดิ ! ฉนัจะบอกกบัท่านถงึสิ-งที-
ประเสรฐิยิ-งในสิ-งที-บรรดาผูข้อความคุม้ครองจะขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺ
ไหม ? คอื ท่านจงอา่นสองซูเราะฮนีฺ) คอื กุลอะอูซุบร็ิบบลิฟะลกั และ กุลอะ
อูซุบร็ิอบบนินาส" 
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อลัลอฮฺตะอาลาไดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺอลัอะหฺซาบ อายะฮฺที/ 56 วา่ 
 $4,  ��$�	
  ���.�<n �T�!��  �4����o�# X���;  E8:$ 	
  

 -�# -����#��  ��#�$	
 
�� �!" 
����U  ��&���; 
���E��/��  P-�&� �)�� 

ความวา่ "แทจ้รงิอลัลอฮแฺละมะลาอกิะฮขฺองพระองคป์ระสาทพรแก ่นบ ีโอ ้
บรรดาผูศ้รทัธาเอย๋ ! พวกเจา้จงประสาทพรใหแ้กเ่ขา และกล่าวทกัทายเขา
โดยคารวะ" (33:56)  

อลักุรฏุบียก์ล่าววา่ การประสาทพรจากอลัลอฮฺแก่นบี 
หมายถึง ความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค ์ จากมะลาอิ
กะฮฺ หมายถึง การขอพรและขออภยัโทษให้แก่ทา่น จากประชาชาติ 
หมายถึง การขอพรและการยกยอ่งใหเ้กียรติแก่ทา่น คือทุกครั งที/มีการ
กล่าวชื/อของทา่น พวกท่านกจ็งกล่าวคาํวา่ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั 

อลัอะฮาดีษมากมายไดก้ล่าวถึงความประเสริฐและ
คุณประโยชน์ของการกล่าวศ่อละวาตหรือประสาทพรใหแ้ก่ทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ซึ/ งจะขอนาํมากล่าวไวเ้ป็นศิริมงคลคือ 

2.1   มีรายงานจากอะบีฏอ้ลหะฮฺ กล่าววา่ แทจ้รงิท่านร่อซูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดอ้อกไปหาพวกเขา(ศ่อฮาบะฮ)ฺวนัหนึ�ง 
พวกเขาตระหนกัดีถงึความดใีจจากใบหนา้ของท่าน แลว้พวกเขาได ้
กลา่วขึ,นว่า แทจ้รงิขณะนี) พวกเราตระหนักดีถงึความดีใจจากใบหนา้
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ของท่าน โอท่้านร่อซูลของอลัลอฮ!ฺ” ท่านร่อซูลไดต้อบว่า "ถกูตอ้ง เมื-อ
สกัครู่นี) ไดมี้ทูตจากพระเจา้ของฉนัมาหาฉนั แลว้ไดบ้อกแกฉ่นัว่า ไม่มี
ผูห้นึ-งผูใ้ดจากประชาชาตขิองฉันไดก้ล่าวศ่อละวาตใหแ้กฉ่นั เวน้
แต่อลัลอฮจฺะตอบรบัมนัใหแ้กเ่ขาถงึสบิเท่า" 

2.2 มีรายงานจากอะบีบกัร แจง้วา่ ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ "พวกท่านจงกล่าวศ่อละวาตมาก ๆ ใหแ้ก่
ฉนั เพราะแทจ้รงิอลัลอฮทฺรงแต่งตั)งมะลกัท่านหนึ-งเป็นตวัแทน ใหท้าํ
หนา้ที-แทนฉนัที-กบูุรของฉนั เมื-อผูใ้ดจากประชาชาติของฉนักล่าวศ่อ
ละวาตแกฉ่นั มะลกัท่านนั)นจะกล่าวแกฉ่นัว่า โอม้ฮุมัมดั ขณะนี) คน
นั)นบตุรคนนี) ไดก้ล่าวศ่อลาวาตแกท่่าน" 

2.3 มีรายงานจากอนสัแจง้วา่ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ "จงกล่าวศ่อลาวาตมาก ๆ ใหแ้กฉ่นัในวนัศกุร ์
และคนืวนัศกุร ์ เพราะผูใ้ดกล่าวศ่อลาวาตแกฉ่นัหนึ-งคร ั)ง อลัลอฮจฺะ
ทรงยกโทษใหแ้กเ่ขาสบิเท่า" 

2.4 มีรายงานจากอะลี อิบน ฮุไซน์ จากบิดาของเขา แจง้วา่ แทจ้รงิท่าน
ร่อซูลุลลอฮ ฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ลา่วว่า "แทจ้รงิ ผู ้
ตระหนี-นั)นคอื ผูท้ี-(ชื�อของ)ฉนั ไดถ้กูกล่าวต่อหนา้เขา แลว้เขามิได ้
กล่าวศ่อลาวาตใหแ้กฉ่นั" 
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3333. . . . ������"��((����-�������"��((����-�������"��((����-�������"��((����-�    
 
3.1 ในบนัทึกของอลับุคอรียฺและมุสลิม และรายงานจากอะบีฮุรอย
เราะฮฺ แจง้วา่ ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าว
วา่ " ผูใ้ดกล่าวว่า 

�  ���	, �,  �b
  �N�C �l�� �  �6�#��K  ���	  
 ���	  �6����	
  ���	��  �C ���V	
  ���*�� X���;  Ec��  pM �8�K ��#C��  

ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียว ไม่มีภาคใีด ๆ กบัพระองค ์
อาํนาจเป็นกรรมสทิธิGของพระองค ์ และการสรรเสรญินั)นเป็นกรรมสทิธิGของ
พระองค ์และพระองคน์ั)นเป็นผูท้รงอานุภาพเหนือทกุสิ-งอย่าง 
 ผูใ้ดกล่าวขอ้ความดงักล่าวในวนัหนึ-งรอ้ยคร ั)ง เท่ากบัเขาปล่อยทาส 
10 คน ความดีจะถกูบนัทกึใหแ้กเ่ขาหนึ-งรอ้ยเท่า ความชั -วจะถกูลบออกจาก
เขาหนึ-งรอ้ยเท่า ในวนันั)นเขาจะไดร้บัความคุม้กนัใหพ้น้จากชยัฏอน
จนกระทั -งเวลายํ -าคํ -า และจะไม่มีผูใ้ดไดร้บัผลบญุมากกว่าในสิ-งที-เขากระทาํ 
นอกจากผูท้ี-ไดก้ระทาํมากกว่าเขา" 

 
3.2 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ "แทจ้รงิ
การกล่าวดุอาอทฺี-ประเสรฐิยิ-งคอื  �C ���V	
  b    (การสรรเสริญทั)งมวลเป็น
กรรมสทิธิของอลัลอฮ)ฺ และกล่าวซิกรุลลอฮทฺี-ประเสรฐิยิ-งคอื ไม่มีพระเจา้อื-น
ใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียว” (บนัทึกโดยอตัติรมิซียฺ อิบนิมาญะฮฺ และอลั

บานียฺกล่าววา่เป็นหะดีษหะซนั) 
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3.3 มีรายงานจากซะอฺดฺ อิบนฺ อะบีวกักอ๊ศ ร่อฎิยลัลอฮฺอนัฮุ แจง้วา่ มี
อาหรับชนบทคนหนึ/งไดม้าหาทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซลัลมั แลว้กล่าววา่ โปรดสอนฉนัคาํกลา่วคาํหนึ�งเพื�อที�ฉนัจะไดใ้ชก้ลา่ว 
ท่านร่อซูลไดก้ลา่วว่า "จงกล่าว 
 

 ,� ���	 �,  �b
  �N�C �l�� �  �6�#��K  ���	 ^  �b
  ����: ����  P
�� ��&:�� ^  �C ���V	
��  b 
 P
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��&<�V	
 . 
ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียว ไม่ภาคใีด ๆ กบัพระองค ์
อลัลอฮผฺูท้รงเกรยีงไกรยิ-ง และการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮอฺย่าง
มากมาย และมหาบรสิุทธิGพระเจา้แห่งสากลโลก ไม่มีอาํนาจและพลงัใด ๆ 
นอกจากอลัลอฮ ฺพระผูท้รงเดชานุภาพ พระผูท้รงปรีชาญาณ" 
 
 

เขากลา่วว่า ท ั,งหมดนั,นสาํหรบัพระเจา้ของฉนั แลว้สิ�งที�เป็นของฉนัเลา่ ? ท่าน
ร่อซูลไดก้ลา่วกบัเขาว่า "จงกล่าวว่า 
 

 $���$�	
  ��Y�7
  �8	   �8 ���l�?
��  �8+C �*
��  �8 ���q�?
��  

โออ้ลัลอฮ ฺ ! ขอพระองคท์รงอภยัโทษใหแ้ก่ขา้พระองค ์ ทรงประทานความ
เมตตาใหแ้ก่ขา้พระองค ์ ทรงชี)แนะแนวทางที-ถกูตอ้งใหแ้กข่า้พระองค ์ และ
ทรงประทานปจัจยัยงัชีพใหแ้ก่ขา้พระองค"์  บนัทึกโดยมุสลิม 
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มีรายงานจากชดัดา้ด อิบนฺ เอาส แจง้วา่ แทจ้ริงทา่นร่อซู
ลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ "สุดยอดของการกล่าว
ขออภยัโทษนั)น บ่าวของพระองคจ์ะตอ้งกล่าวว่า 

 $���$�	
  �d�+��  �8E��? �  ���	,  ,�  �d�+��  ���A �8 �. �� -�+����  �r�C�:�;   -�+���� X���; 

 �rC ���;  �rC�;���� -�!  �d�'���. �/
   �I ���;��  �6�  ��!  E��K -�!  �d�'�� �U  �M����� 

 �6�	  �6.���' �  $8���;   �M���������  �8:�+ ���  Y�7-�0 ��  �8	  �8� ����+�I  ��$+F�0 �  ��Y�]��# 

 ������+��	
 �,  �� �d�+ .  
 

โออ้ลัลอฮ ฺ ! พระองคท่์านเป็นพระเจา้ของขา้พระองค ์ ไม่มีพระเจา้อื-นใด
นอกจากพระองค ์ พระองคท์รงบงัเกดิขา้พระองค ์ และขา้พระองคเ์ป็นบ่าว
ของพระองค ์ และขา้พระองคอ์ยู่ภายใตข้อ้ตกลงและคาํมั -นสญัญาของ
พระองคเ์ท่าที-ขา้พระองคส์ามารถจะกระทาํได ้ ขา้พระองคข์อความคุม้ครอง
ดว้ยพระองคใ์หพ้น้จากความชั -วรา้ยที-ขา้พระองคไ์ดก้ระทาํไว ้ ขา้พระองคข์อ
สารภาพต่อพระองคใ์นความโปรดปรานของพระองคท์ี-ไดมี้ต่อขา้พระองค ์
และขอสารภาพในความผิดของขา้พระองคต่์อพระองค ์ ดงันั)นขอพระองค์
ทรงอภยัโทษใหแ้ก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ เพราะแทจ้รงิไม่มีผูใ้ดจะอภยัโทษ
ในความผิดต่าง ๆ ใหแ้ก่ขา้พระองคไ์ด ้ นอกจากพระองคท่์านเท่านั)น"  
บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและอนันะซาอียฺ 
 

 ผูใ้ดกล่าวดุอาอฺตน้นี ในเวลากลางวนั โดยมีความเชื/อมั/นต่อคาํ
กล่าวนี  แลว้เขาสิ นชีวติลงในวนันั นก่อนที/จะถึงเวลาเยน็ เขากจ็ะเป็น
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ชาวสวรรค ์ และผูใ้ดกล่าวมนัในเวลากลางคืน โดยมีความเชื/อมั/นต่อ
คาํกล่าวนี  แลว้เขาสิ นชีวติก่อนที/จะรุ่งเชา้ เขากจ็ะเป็นชาวสวรรค ์

 

5555. . . . ������"��((��4�-5���� ��((����-  ��((�5��-� ������"��((��4�-5���� ��((����-  ��((�5��-� ������"��((��4�-5���� ��((����-  ��((�5��-� ������"��((��4�-5���� ��((����-  ��((�5��-� 
��((����-� ,�����4����������((����-� ,�����4����������((����-� ,�����4����������((����-� ,�����4��������    
 

• อตัตสัเบียะห์   คือกล่าววา่ ซุบฮานลัลอฮฺ 

• อตัตะห์มีด คือกล่าววา่ อลัฮมัดุลิ ลลาฮฺ 

• อตัตกับีร คือกล่าววา่ อลัลอฮุอกับรั 

• อตัตะฮฺลีล คือกล่าววา่ ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ 

• อลัเฮากอ้ละฮฺ    คือกล่าววา่ ลาเฮาละวะลากวูะตะอิลลาบิล
ลาฮฺ 

5.1 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าวว่า  

 "คนหนึ-งคนใดในหมู่พวกท่านจะหมดความสามารถเชียวหรอืที-จะ
แสวงหาความดีหนึ-งพนัคร ั)งในวนัหนึ-ง ?" ผูท้ี�น ั �งร่วมชมุนุมคนหนึ�งไดถ้าม
ท่านร่อซูลุลลอฮวฺ่า "จะทาํอย่างไรที-จะใหไ้ดม้าซึ-งความดีหนึ-งพนัคร ั)ง ?" 
ท่านร่อซูลุลลอฮฺไดต้อบเขาว่า "กล่าวตสัเบีFยะหห์นึ-งรอ้ยคร ั)ง ความดีหนึ-ง
พนัคร ั)งกจ็ะถกูบนัทึกใหแ้กเ่ขา หรอืความผิดหนึ-งพนัคร ั)งกจ็ะถกูลบออก
จากเขา" บนัทึกโดยมุสลิม 

5.2 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่  

"คาํกล่าวที-ดียิ-งมีอยู่ 4 คาํ จะไม่เป็นภยัแกท่่าน ไม่ว่าท่านจะเริ-มคาํ
ไหนกอ่น คอื 
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(มหาบรสิุทธิGแห่งอลัลอฮ ฺ และการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺ
และไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮ ฺ และอลัลอฮเฺป็นผูเ้กรยีงไกร
ยิ-ง)" บนัทึกโดยอิบนฺอนันจัญาร และอดัไดละมียแ์ละอิบนิฮิบบาน และอะ
หมดั 

5.3 มีรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ แจง้วา่ ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ "การที-ฉนัจะกล่าวว่า ซุบฮานัลลอฮ ฺ
วลัฮมัดุลิ)ลลาฮ ฺ วะลาอลิาฮะอลิลลัลอฮ ฺ วลัลอฮอุกับรั นั)น เป็นที-รกัยิ-ง
แกฉ่นัยิ-งกว่าการที-ดวงอาทติยจ์ะขึ)นในวนันั)น" บนัทึกโดยมุสลิม 

5.4 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่  

"มีคาํกล่าว 2 คาํ เมื-อกล่าวแลว้เบาลิ)น มีนํ) าหนักในตราชั -ง เป็นที-รกัยิ-ง ณ 
ที-อลัลอฮ ฺคอื 

 �4-�V�:�/ b
  NC ���V��� ^  �4-�V�:�/  b
  ��&\�'	
  

(มหาบรสิุทธิGแห่งอลัลอฮแฺละดว้ยการสรรเสรญิต่อพระองค ์มหาบรสิุทธิG
แห่งอลัลอฮผฺูท้รงยิ-งใหญ่)" บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม  

5.5 มีรายงานจากอะบีซรัริน แจง้วา่ ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่  

 “ฉนัจะบอกท่านถงึคาํกล่าวที-เป็นที-รกัยิ-ง ณ ที-อลัลอฮ ฺ คอื ซุบ
ฮานัลลอฮ ิ วะบฮิมัดิฮ ี (มหาบรสิุทธิGแห่งอลัลอฮ ฺ และดว้ยการสรรเสรญิต่อ
พระองค)์” บนัทึกโดยมุสลิม 
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5.6 และอีกรายงานหนึ/งแจง้วา่ “ท่านร่อซูลุลลอฮ ฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะซลัลมั ถกูถามว่า “คาํกล่าวอนัใดที-ประเสรฐิยิ-ง ?” ท่านร่อซูลุลลอฮ ฺ
ไดต้อบว่า “สิ-งที-อลัลอฮทฺรงคดัเลอืกใหแ้กม่ะลาอกิะฮขฺองพระองคห์รอื
ปวงบ่าวของพระองคค์อื ซุบฮานัลลอฮ ิ วะบฮิมัดิฮ ี (มหาบรสิุทธิG
แห่งอลัลอฮ ฺและดว้ยการสรรเสรญิต่อพระองค)์” บนัทึกโดยมุสลิม 

5.7 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าว “ผูใ้ด
ตระหนี-ที-จะบรจิาคทรพัยส์นิ และไม่อดทน (ที-จะยนืละหมาด) ในเวลา
กลางคนื กใ็หเ้ขากล่าว ซุบฮานัลลอฮ ิ วะบฮิมัดิฮ ี (มหาบรสิุทธิG
แห่งอลัลอฮ ฺและดว้ยการสรรเสรญิต่อพระองค)์” บนัทึกโดยอะบูนะอีม 
ในหนงัอลัมะอฺริฟะฮฺ และบุคอรียฺในหนงัสืออลัอะดบั และอฏัฏ๊อบรอนียฺ 
และอลับานียฺกล่าววา่เป็นหะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ 

5.8 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ “ผูใ้ด
กล่าว ซุบฮานัลลอฮวิะบฮิมัดิฮ ี (มหาบรสิทุธิGแห่งอลัลอฮแฺละดว้ยการ
สรรเสรญิต่อพระองค)์ เสมือนกบัว่าเขาไดป้ลูกตน้อนิทผลมัหนึ-งตน้ใน
สวรรค”์ บนัทึกโดยอตัติรมิซียฺ อิบนิฮิบบานและฮากิมและอลับานียฺวา่เป็น
หะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ 

5.9 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ “ผูใ้ด
กล่าว ซุบฮานัลลอฮวิะบฮิมัดิฮ ี (มหาบรสิุทธิGแห่งอลัลอฮแฺละดว้ยการ
สรรเสรญิต่อพระองค)์ ในวนัหนึ-งรอ้ยคร ั)ง ความผิดต่าง ๆ ของเขาจะ
ถกูลบลา้งไป ถงึแมว่้าความผิดต่าง ๆ นั)นเท่ากบัฟองนํ)าในทะเล” 
บนัทึกโดยอะหมดั บุคอรียฺ มุสลิม อตัติรมิซียฺ และอิบนิมาญะฮฺ 
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5.10 มีรายงานจากอะบีมูซา อลัอชัอะรียฺ แจง้วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าวกบัฉนัวา่ “พงึทราบเถดิ ฉนัจะชี)แนะ
ใหแ้กท่่านถงึขุมทรพัยแ์ห่งหนึ-งในบรรดาขุมทรพัยใ์นสวนสวรรคเ์อา
ไหม ?” ฉนัไดต้อบว่า “เอาซคิรบัท่านร่อซูลลุลอฮ!ฺ” ท่านร่อซูลุลลอฮฺ 
กลา่วว่า “จงกล่าว ลาเฮาละวะลากวูะตะอลิลาบลิลาฮ ิ ไม่มีกาํลงัใด ๆ 
และไม่มีพลงัใด ๆ นอกจากดว้ยอาํนาจและพลงัของอลัลอฮ”ฺ บนัทึก
โดยอลับุคอรียฺ มุสลิม อะบูดาวูด้ และอตัติรมิซียฺ 

5.11 ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดก้ล่าวว่า “จง
ปลูกตน้ไมใ้หม้าก ๆ ในสวนสวรรค ์ เพราะนํ) าของมนัจดืบรสิุทธิGและ
ดินของมนัมีกลิ-นหอม ดงันั)นจงปลูกมนัใหม้าก ๆ ดว้ยการกล่าว ลาเฮา
ละวะลากวูะตะอลิลาบลิลาฮ ิ ไม่มีอาํนาจใด ๆ และไม่มีพลงัใด ๆ 
นอกจากดว้ยอาํนาจและพลงัของอลัลอฮ”ฺ บนัทึกโดยอฏัฏ๊อบรอนียฺ

และอลับานียฺวา่เป็นหะดีษหะซนั 
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1. ก่อนจะเขา้นอน ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ได้
กล่าว  ดุอาอฺต่าง ๆ ดงัต่อไปนี  

 $���$�	
  �6��/-� -�& �l��  �6� �/-���  �Z���!��  ._Y.! �&�;  

ความวา่ “โออ้ลัลอฮ ฺ ดว้ยพระนามของพระองคท่์าน ขา้พระองคจ์ะมี
ชีวิตอยู่ และดว้ยพระนามของพระองคท่์านขา้พระองคจ์ะตาย”  
บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 
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2.  “อ่านตสัเบียะห์   คือกล่าววา่  �4-�V�:�/  b
     ซุบฮานัลลอฮฺ 33 ครั ง 

     อ่านตะห์มีด คือกล่าววา่   �C ���V	
  b     อลัฮัมดุลิ'ลลาฮฺ 33 ครั ง 

     อ่านตกับีร  คือกล่าววา่  �b
  ����: ����   อลัลอฮุอกับัร 33 ครั ง”  บนัทึก

โดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 
 

3.  เมื/อทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั เขา้นอน ทา่นจะ
วางมือขวาของทา่นไวใ้ตแ้กม้ขวาของทา่น แลว้อ่านดุอาอฺนี สามครั ง 

 $���$�	
  �8 �  �6��
���;  �h ����#  �s�' ��:���  �r�9-�:;  

ความวา่ “โออ้ลัลอฮ ฺ ขอพระองคท์รงคุม้ครองขา้พระองคใ์หพ้น้จาก
การลงโทษของพระองค ์ ในวนัที-พระองคจ์ะทรงใหป้วงบ่าวของ
พระองคฟื์) นคนืชีพขึ)นมาอกีคร ั)งหนึ-ง”  หะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ ในศ่อเฮี ยฮฺอตั

ติรมิซียฺ 
 

4.  ในทุก ๆ คืน เมื/อทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั เขา้
ไปยงัที/นอนของทา่น ทา่นจะยกมือทั งสองขึ นในชิดกนัแลว้เป่าลงไป
ในมือทั งสอง และอ่านซูเราะฮฺทั งสามคือ 
 

� �94�������������'�94�������������'�94�������������'�94�������������'    
 
 

ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รง
กรุณาปราณี ผูท้รงเมตตาเสมอ 
1. จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) พระองค์
คืออลัลอฮฺผูท้รงเอกะ 
2. อลัลอฮฺนั นทรงเป็นที/พึ/ง 

 � �)�  b
  ��� �l$�	
 ��& l$�	
  

  
 �c��  ���*  �b
  1C�l��  

 

 �b
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3. พระองคไ์มป่ระสูติและไม่ทรง
ถูกประสูติ 
4. และไมมี่ผูใ้ดเสมอเหมือน
พระองค ์

 ���	  �C��#  ���	��  �C�	 ����#  

 

 ���	��  ���<�#  $	 ��  P
���Y��  �l�� 1C  

    
� �94��������:�����94��������:�����94��������:�����94��������:����    

 

ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รง
กรุณาปราณี ผูท้รงเมตตาเสมอ 
1. จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) ขา้
พระองคข์อความคุม้ครองต่อพระ
เจา้แห่งรุ่งอรุณ 
2. ใหพ้น้จากความชั/วร้ายที/
พระองคไ์ดท้รงบนัดาลขึ น 
3. และจากความชั/วร้ายแห่งความ
มืดของเวลากลางคืน เมื/อมนัแผ่
คลุม 
4. และจากความชั/วร้ายของ
บรรดาผูเ้สกเป่าในปมเงื/อน 
5. และจากความชั/วร้ายของผูอิ้จฉา
เมื/อเขาอิจฉา 

 � �)�  b
  ��� �l$�	
 ��& l$�	
  

  
 �c��  �I ���;��  E����  _���Y	
  

  
  

 ��!  E��K -�!  �_���A  
  

 ��!��  E��K  /-�7_ 
�I,  �=����  
  

 ��!��  E��K  Z-�f-$Y$� 	
  �80  C���'	
  

  
 ��!��  E��K  pC /-�l  �
�I,  �C�)�l 
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� �94�������

���94�������

���94�������

���94�������

��    
 

ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รง
กรุณาปราณี ผูท้รงเมตตาเสมอ 
1. จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) ขา้
พระองคข์อความคุม้ครองต่อพระ
เจา้แห่งมนุษยชาติ 
2. พระราชาแห่งมนุษยชาติ 
3. พระเป็นเจา้แห่งมนุษยชาติ 
4. ใหพ้น้จากความชั/วร้ายของผู ้
กระซิบกระซาบที/หลอกล่อ 
5. ที/กระซิบกระซาบในหวัอกของ
มนุษย ์
 

6. จากหมูญิ่นและมนุษย ์

 � � �)  b
  ��� �l$�	
 ��& l$�	
  

  
 �c��  �I ���;��  E����  t-$ 	
  

  
 6��!  t-$ 	
  
 ��	,  t-$ 	
  

 ��!  E��K  t
�� �/��	
  t-$ �e	
  
  

 �G�$	
  �t� �/����# 80  ?���C�U 

 t-$ 	
  

 ��!  O$ >	
  t-$ 	
�� 

 

เมื/ออ่านทั งสามซูเราะฮฺจบลงแลว้ ใหใ้ชมื้อทั งสองลูบไปทั/ว
ร่างกายเทา่ที/สามารถจะกระทาํได ้ โดยเริ/มจากศีรษะ ใบหนา้ และทั/ว
ร่างกายเบื องหนา้ ทาํเช่นนี สามครั ง 
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5.             $���$�	
  �d�����A  �8 )�Y��+  �d�+���� -�*-$0����.��� ^  �6�	 -�����-���! -�*-�& �V�!�� ^  

โออ้ลัลอฮ ฺ! พระองคท่์านเป็นผูส้รา้งชีวติของขา้พระองค ์และพระองคก์จ็ะ
ทรงใหม้นัตายไป การตายและการเป็นของมนัเป็นกรรมสทิธิGของพระองค์
ท่าน 

  �4, -����.�& ��& �l�� -���\�Y �l-�0  �4,�� -��$�.�!��  ��Y�7-�0 -���	 ^  

หากพระองคจ์ะทรงใหม้นัมีชีวิตอยู่ต่อไป กข็อพระองคไ์ดท้รงรกัษามนัไว ้
ดว้ย และหากพระองคจ์ะทรงใหม้นัตาย กข็อใหพ้ระองคท์รงอภยัใหแ้กม่นั
ดว้ย 

  $���$�	
  �8E+,  �6�	�H �/��  �O�&0-�'	
  .��� 	
��  

โออ้ลัลอฮ ฺ ขา้พระองคข์อต่อพระองคใ์หข้า้พระองคมี์สุขภาพดีดว้ยเทอญ”  
บนัทึกโดยมุสลิม 

 

6. เมื/อทา่นประสงคจ์ะเขา้นอนกจ็งปัดที/นอนเสียก่อน เพราะบางที
อาจจะมีแมลงหรือสิ/งอื/นใดหลงเหลืออยู ่แลว้จงอ่านดุอาอฺต่อไปนี  

 �6��/-�  �8E��?  �d�'�u��  �8:� �B  �6��� ^���'��0�?��  

ดว้ยพระนามแห่งพระองคท่์าน ผูท้รงเป็นพระเจา้ของขา้พระองค ์ขา้
พระองคไ์ดว้างสขีา้งของขา้พระองคล์ง และดว้ยพระนามแห่งพระองค์
ท่าน ขา้พระองคจ์ะยกมนัขึ)น 

  �4,  �d�<�)�!��  ��+ �8 )�Y -�� ���l�?-�0 ^  

หากพระองคจ์ะทรงเอาชีวติของขา้พระองค ์กข็อพระองคไ์ดท้รงอภยั
โทษใหแ้ก่มนัดว้ย 
  �4,�� -����.���/�?�� -���\�Y �l-�0 - ���  �v�Y �V��  ��  �r�9-�:; ��& V	-$o	
  .���� ��
�  



www.islaminthailand.org 31

และหากพระองคท์รงปล่อยมนัไว ้ กข็อพระองคไ์ดท้รงดูแลรกัษามนัไว ้
เสมือนกบัที-พระองคไ์ดท้รงดูแลรกัษาปวงบ่าวที-ดีท ั)งหลายของพระองค”์  
บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 

 

7.  ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าววา่ 
 

 $���$�	
  �d���� �/��  �8 )�Y��+  �6�&�	, ^   
โออ้ลัลอฮ ฺ! ขา้พระองคไ์ดม้อบตวัขา้พระองคแ์ด่พระองคท่์านแลว้  

 �d�u$���0��  �G��!��  �6�&�	,  �Z�H�>�	����  �G� ���w  �6�&�	, ^  PO�: �*�?  PO�:�7�?��  �6�&�	, ^    

และขา้พระองคข์อมอบกจิการงานของขา้พระองคแ์ด่พระองคท่์าน 
และขา้พระองคข์อพกัพงิพระองคด์ว้ยความหวาดเกรงและความ
ปรารถนาต่อพระองค์  

�  ���! �H�> ��� -�>� �!  �6� ! �,  �6�&�	, ^  

ไม่มีที-พกัพงิและทางรอดพน้ใด ๆ จากพระองค ์นอกจากจะตอ้ง
กลบัไปหาพระองค์  

  �d� �!�"  �6�-�.<�  �G�$	
  �d�	�3��+��  �6E&:�+��  �G�$	
  �d���/�?��  .���� ��
� . 

ขา้พระองคศ์รทัธาต่อคมัภรีท์ี-พระองคไ์ดป้ระทานลงมา และศรทัธาต่อ 
นบขีองพระองคท์ี-พระองคท์รงสง่มา 
 

 ถา้หากทา่นตายในคืนนั น ทา่นกจ็ะตายในสภาพของผูบ้ริสุทธิ&
ธรรมชาติ ปราศจากการตั งภาคี และจงใหถ้อ้ยคาํกล่าวนี เป็น
ถอ้ยคาํสุดทา้ยที/ทา่นจะกล่าวออกมาในคืนนั น  บนัทึกโดยอลับุคอรียฺ
และมุสลิม 
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8.      �C ���V	
 b  �G�$	
  �k��-� ���' -�+-���/�� -�+-�Y���� -�+
���"��  ���<�0  ��$�! �  �80-��  ���	 

���  �G��L�! . ��� 	
��  

ความวา่ “การสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺ ผูท้รงประทาน
อาหารแกเ่รา และประทานเครื-องดื-มแกเ่รา และทรงประทานใหเ้รา
พอเพยีง และทรงประทานที-อยู่ใหแ้กเ่รา กี-มากนอ้งแลว้ที-ไม่มีผูใ้หค้วาม
พอเพยีงแกเ่ขา และไม่มีผูใ้หท้ี-อยู่แกเ่ขา”  บนัทึกโดยมุสลิม 
 

9.  เมื/อทา่นจะเขา้นอน ให้ทา่นอ่านอายะฮฺอลักุรซียฺ คืออายะฮฺที/ 255 
จากซูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ  

 ) �b
 �  ���	, �, ��*  ( ..O#x
 .  

จนกระทั/งจบอายะฮฺ เพราะเมื/อทา่นอ่านมนัแลว้ จะไดรั้บความ
คุม้ครองจากอลัลอฮฺ และชยัฏอนจะไมเ่ขา้ใกลท้า่นตลอดคืน
จนกระทั/งรุ่งเชา้”  บนัทึกโดยอลับุคอรียฺ 

 

10.  เมื/อทา่นนอนไมห่ลบัจะดว้ยสาเหตุใดกต็าม ไมว่า่จะเป็นการคิด
มากหรือมีความเครียด ใหท้า่นอ่านดุอาอฺตน้นี  

�  ���	,  , $�  �b
  l
��	
 �C  �?-$���	
 ^  
ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮ ฺ

  ���?  Z
����$)	
  y�?�z
�� -�!�� -������ ��&���  �3��#3�'	
 ?-$Y�]	
  

พระเจา้แห่งชั)นฟ้าท ั)งหลายและแผ่นดิน และผูท้ี-อยุ่ระหว่างมนัท ั)งสองคอื
พระผูท้รงอาํนาจ พระผูท้รงอภยัโทษ บนัทึกโดยอนันะซาอียฺและอลั

บานียฺวา่เป็นหะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ 
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11.  ดุอาอฺเมื-อมีความวติกกงัวลหรือมีความหวาดกลวั หรืออยู่โดย
ลาํพงัและคิดมาก คือ 

 �I ���;��  Z-����<�  b
  O$!-$.	
  ��!  �:�m�7  ��-��;�� ^  
ขา้พระองคข์อความคุม้ครองดว้ยคาํกล่าวอนัสมบูรณ์ของอลัลอฮใฺหพ้น้จาก
ความกริ)วของพระองค ์ใหพ้น้จากการลงโทษของพระองค์  

 E��K��  N9-�:; ^  ��!��  Z
�3���*  ��&k-�&$5	
  �4�� 4�����m�V�# . 

ความวา่ “และใหพ้น้จากความชั -วรา้ยของบ่าวของพระองค ์ และใหพ้น้
จากการกระซิบกระซาบของบรรดาชยัฏอนทั)งหลาย และการที-พวกมนัจะ
เขา้มาหาขา้พระองค”์ หะดีษหะซนั ในศ่อเฮียะฮฺอตัติรมิซียฺ 
 

12.  จะทาํอย่างไรเมื-อฝันดีและฝันร้าย การฝันดีมาจากอัลลอฮฺ ส่วน
การฝันร้ายมาจากชัยฏอน เมื/อคนหนึ/งคนใดในหมู่พวกทา่นฝัน
เห็นสิ/งดี ๆ อยา่ไดเ้ล่าใหผู้ใ้ดฟัง นอกจากบุคคลที/เขาชอบพอหรือ
มีความสนิทสนมกนั ส่วนเมื/อเขาฝันเห็นสิ/งไมดี่หรือฝันร้าย 
ในขณะที/เขานอนหลบั เมื/อตื/นขึ นมาเขาควรปฏิบติัดงันี  

- เป่าไปทางเบื องซา้ยสามครั ง 
- ขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺใหพ้น้จากชยัฏอนและความ

ชั/ว ความเลวร้ายที/เขาฝันเห็น สามครั ง 
- อยา่เล่าสิ/งที/ฝันเห็นแก่ผูใ้ด 

- พลิกหรือขยบัตวัจากสภาพเดิม 

บนัทึกโดยมุสลิม 

 



www.islaminthailand.org 34

 �����4�*!�(*!

�
 �����4�*!�(*!

�
 �����4�*!�(*!

�
 �����4�*!�(*!

�
    
 

1.     �	
 �C ���V  b  �G�$	
 -�+-�& �l�� -�!�C�'��� -� ���-�!��  ��&�	,��  �? ���5� 	
  .���� ��
�  

ความวา่ “การสรรเสริญทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺ ผูท้รงใหเ้รามีชีวิต
อยู่หลงัจากที-พระองคท์รงใหเ้ราไดน้อนหลบัไปแลว้ และการมีชีวติใหม่นั)น
ย่อมกลบัไปหาพระองค”์  บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 

 

 �	
 �C ���V  b  �G�$	
  �8+-�0-�; 80  �GC�)�B  $9�?��  $8���; 8 l���?  �4I����  �8	  N� ����  .

��� ��� ������  . 
ความวา่ “การสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺ ผูท้รงใหร่้างกาย
ของขา้พระองคมี์พลานามยัดี และใหว้ญิญาณของขา้พระองคก์ลบัคนืมาสู่
ขา้พระองค ์ และทรงอนุญาตใหข้า้พระองคก์ล่าวราํลกึถงึพระองค”์  หะดีษ

หะซนั (ศ่อเฮี ยฮฺอตัติรมิซียฺ 3/114) 

 

2.  ผูใ้ดตื/นขึ นในเวลากลางคืนแลว้กล่าววา่ 
 ���	,� �,  �b
  �N�C �l�� �  �6�#��K  ���	 ^  

ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียว ไม่มีภาคใีด ๆ สาํหรบัพระองค์  
  ���	  �6����	
  ���	��  �C ���V	
 ^   ���*�� X���;  Ec��  pM �8�K  1���#C�� ^  

อาํนาจและการสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของพระองค ์และพระองค์
ทรงเดชานุภาพเหนือทกุสิ-ง   

 �	
 �C ���V b  �4-�V�:�/��  b
 ���  ���	, �,  �b
  �b
��  ��: ���� ��   

การสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮแฺละมหาบรสิุทธิGแห่งอลัลอฮ ฺ
และไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮ ฺและอลัลอฮคฺอืพระผูท้รงเกรยีงไกรยิ-ง 
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���  �@���l ���  �D$���� �, b-� ^  
และไม่มีพลงัใด ๆ และไม่มีอาํนาจใด ๆ นอกจากมาจากอลัลอฮทฺ ั)งสิ)น  

   $��f  �� �@-  : $���$�	
  ��Y�7
  �8	 . 

แลว้เขากล่าวอกีว่า “โออ้ลัลอฮ ฺ ขอพระองคท์รงโปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้
พระองคด์ว้ยเถดิ” หรอืเขาจะขอดุอาอกฺจ็ะไดร้บัการตอบรบัแกเ่ขา และถา้
เขาอาบนํ)าละหมาดและละหมาด การละหมาดของเขากจ็ะไดร้บัการตอบรบั”  
บนัทึกโดยอลับุคอรียฺ (2/125) 

 

3.  ใหก้ล่าวอายาตต่าง ๆ ในตอนทา้ยของซูเราะฮฺอาลิอิมรอม ตั งแต่อา
ยะฮฺที/ 190-200 

(  $4, 80  _���A  Z
����$)	
  y�?�z
��  ( ...O#x
  . 
 

 

 �����4�*!��"�4�*;�<�)�*�4��*!��,(�(�" �����4�*!��"�4�*;�<�)�*�4��*!��,(�(�" �����4�*!��"�4�*;�<�)�*�4��*!��,(�(�" �����4�*!��"�4�*;�<�)�*�4��*!��,(�(�"    
 

 

1.  ผูใ้ดที/สวมเสื อผา้หรือเครื/องแต่งตวั แลว้กล่าววา่ 
 

 �C ���V	
  b  �G�$	
  �� �8+-�) 
 ���*  ��& ���q�?��  ��!  ��&�7  p@���l  �8E ! ��� D$���� ^  
การสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺผูซ้ึ-งสวมเสื)อผา้นี) ใหแ้กข่า้
พระองค ์และทรงประทานรซิกนีี) ใหแ้กข่า้พระองค ์โดยไม่มีอาํนาจและพลงั
ใด ๆ จากขา้พระองคเ์ลย  

  ��Y�7  ���	 -�!  �h$C�����  ��!  �:�+�I  .���� ���  ! "��" . 

เขาจะไดร้บัอภยัโทษจากความผิดของเขาในอดีต หะดีษฮะซนั (ศ่อเฮี ยะฮฺ

สุนนัอะบีดาวูด้ 2/760) 
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2. ดุอาอฺเมื-อสวมเสื'อผ้าใหม่ 

 $���$�	
  �6�	  �C ���V	
  �d�+��  ��& �� ���)��  �6�	�H �/����  ��!  N��&�A  ��&�A�� -�!  �( �U  ���	  

โออ้ลัลอฮ ฺการสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของพระองคท่์าน พระองค์
ท่านทรงสวมเสื)อผา้นี) ใหแ้กข่า้พระองค ์ขา้พระองคข์อต่อพระองคจ์าก
ความดีของมนั และความดีของสิ-งที-ถกูกระทาํเพื-อมนั 

 �I ���;����  �6�  ��!  NE��K  E��K�� -�!  �( �U  ���	  .��� ������  . 

และขา้พระองคข์อความคุม้ครองต่อพระองคใ์หพ้น้จากความชั -วของมนั 
และความชั -วของสิ-งที-ถกูกระทาํเพื-อมนั (ศ่อเฮี ยะฮฺ จากศ่อเฮี ยะฮฺอตัติรมิซียฺ 

2/152) 
 

 

3.  เมื-อเห็นผู้ใดใส่เสื'อใหม่ สมควรจะกล่าวว่า 
 �{�:�	
  �◌P
�C�#C�B  �};��  P
 �C�&��l  �d�!��  P
 �C�&��K  .��� �#� ��$%  . 

ความวา่ “จงสวมใสเ่สื)อใหม่และจงมีชีวิตอยู่อย่างน่าเคารพนับถอื และ
จงตายในสภาพชะฮดี” (ศ่อเฮียะฮฺอิบนฺมาญะฮฺ 2/275) 

 

 �������
8�4��,�����8��)��
;	� �������
8�4��,�����8��)��
;	� �������
8�4��,�����8��)��
;	� �������
8�4��,�����8��)��
;	�    
 

1.     � �)�  b
 ^  $���$�	
  �8E+,  �I ���;��  �6�  ��!  s�:�e	
  sn-�:�e	
��  .���� ��
�  . 
 

ความวา่ “(ดว้ยพระนามของอลัลอฮ)ฺ [บนัทกึโดยสะอดี อบินฺมนัซูร] 
โออ้ลัลอฮ ฺ ขา้พระองคข์อความคุม้ครองต่อพระองคใ์หพ้น้จากชยัฏอนตวั
ผูแ้ละชยัฏอนตวัเมีย”  บนัทึกโดยอลับุคอรียฺและมุสลิม 
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2.  เมื-อออกจากห้องนํ'าแล้วให้กล่าว 
6�+
���Y�7 

ความวา่ “ขา้พระองคข์ออภยัโทษต่อพระองค”์ (ศ่อเฮี ยะฮฺอตัติรมิซียฺ 1/5) 
 

 � � � �����������������4�*!�8�4��,�����8����
4�*!�8�4��,�����8����
4�*!�8�4��,�����8����
4�*!�8�4��,�����8����
    
 

1.  มีรายงานจากญาบิร อิบนฺอบัดิลลาฮฺ แจง้วา่ เขาไดย้นิทา่นร่อซู
ลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าววา่ “เมื-อผู้ใดเข้าบ้านของ
เขาแล้วเขารําลกึถึงอลัลอฮฺขณะเข้าบ้านและขณะรับประทานอาหาร
ของเขา ชัยฏอนจะกล่าวกบัพวกของมันว่า “จะไม่มทีี-พาํนักและ
อาหารสําหรับพวกเจ้าแล้ว” และเมื-อผู้ใดเข้าบ้านของเขาโดยไม่รําลกึ
ถึงอลัลอฮฺขณะเข้าบ้านของเขา ชัยฏอนกจ็ะกล่าวกบัพวกของมันว่า 
“มีที-พกัสําหรับพวกเจ้าแล้ว”  บนัทึกโดยมุสลิม (3/1558) 

 

2.  มีรายงานจากทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าว
วา่ 
 “มีบุคคล 3 ประเภท พวกเขาทั'งหมดนั'น อลัลอฮฺอซัซะ
วะญลัเป็นผู้คุ้มกันพวกเขา หมายถึงพวกเขาอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
ของพระองค์ และได้กล่าวถึงบุคคลหนึ-งในสามประเภทคือ ผู้ที-เข้า
บ้านของเขาด้วยการกล่าวสลาม เขาจะอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
ของอลัลอฮฺอซัซะวะญลั” (ศ่อเฮี ยะฮฺสุนนัอะบีดาวูด้ 2/473) 
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4�*!�8����8����
�)���"4�*!�8����8����
�)���"4�*!�8����8����
�)���"4�*!�8����8����
�)���"    
 

1.                $���$�	
  �8E+,  �I ���;��  �6�  ��!  �4��  $c u�� ���  $c�u��  

โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในการที-ข้า
พระองค์จะอยู่ในการหลงผดิ หรือการที-ข้าพระองค์จะถูกทําให้หลงผดิ 

 ����  $@q��  ����  $@�q��  ����  ����w��  ����  �����w��  

หรือการที-ข้าพระองค์จะอยู่ในการผดิพลาด หรือการที-ข้าพระองค์จะ
ถูกทาํให้ผดิพลาด หรือในการที-ข้าพระองค์จะอยู่ในการกระทาํที-เป็น
การข่มเหง หรือการที-ข้าพระองค์จะถูกข่มเหง 

 ����  �c�� �B��  ����  �c�� �>�#  $8���;  .���� ���  ! "��"  . 

หรือในการที-ข้าพระองค์จะอยู่ในการกระทาํที-เป็นการโง่เขลา หรือการ
ที-ข้าพระองค์จะถูกกระทาํด้วยความโง่เขลาจากผู้อื-น (ศ่อเฮี ยะฮฺสุนนัอะ

บีดาวูด้ 3/959) 

 

2.  ผูใ้ดกล่าวขณะที/ออกจากบา้นของเขาวา่ 
 � �)�  b
  �d��$������ X���;  b
 ���  �@���l ���  �D$���� �,  b-�  

ความวา่ “ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ข้าพระองค์ขอมอบหมาย
ต่ออลัลอฮฺ ไม่มีอาํนาจและพลงัใด ๆ นอกจากอลัลอฮฺ” จะมีเสียงกล่าว
แก่เขาว่า “ท่านได้รับความพอเพยีงแล้ว ท่านได้รับความคุ้มครอง
แล้ว” และชัยฏอนกจ็ะหนีห่างออกจากเขาไป”  ศอ่เฮี ยะฮฺ (ศ่อ

เฮี ยะฮฺอตัติรมิซียฺ 3/151) 

 เป็นการดียิ/งเมื/อกล่าวรวมดุอาอฺทั งสองตน้ 
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 � � � �����������������4�*!�8��������
��)��4�*!�8��������
��)��4�*!�8��������
��)��4�*!�8��������
��)��    
 

1.  เมื/อคนหนึ/งคนใดในหมูพ่วกเจา้จะรับประทานอาหาร กจ็งกล่าววา่ 
 � �)�  b
     “ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ” 

ถา้หากวา่เขาลืมกล่าวในตอนตน้ แลว้มานึกขึ นไดใ้นขณะกาํลงั
รับประทานอยู ่กจ็งกล่าววา่     � �)�  b
  �80  �	$���  N� A"��    “ด้วยพระ

นามของอลัลอฮฺในตอนเริ-มแรกและในตอนสุดท้าย”  (ศ่อเฮียะฮฺอตัติรมิ

ซียฺ 2/167) 

 

2.  เมื/อเสร็จสิ นจากการรับประทานอาหารแลว้  “ผูใ้ดรับประทาน
อาหารเสร็จแลว้กล่าววา่ 

 �C ���V	
  b  �G�$	
  �8 ���'�k�� 
 ���*  �h-�'$�	
  ��& ���q�?��  ��!  ��&�7  p@���l  �8E ! ��� D$����  .

��� & ���� ���  ! "��"  

ความวา่ “การสรรเสริญทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮผฺูซ้ึ-งประทาน
อาหารนี) ใหแ้กข่า้พระองค ์ และประทานรซิกนีี) ใหแ้ก่ขา้พระองค ์ โดยไม่มี
อาํนาจและพลงัใด ๆ จากขา้พระองคเ์ลย” เขาจะไดร้บัอภยัโทษจาก
ความผิดของเขาในอดีต”  หะดีษหะซนั (ศ่อเฮียะฮฺสุนนัอะบีดาวูด้ 2/760) 
 

3.  เมื/อมีผูรั้บเชิญหรือแขกรับประทานอาหารเสร็จแลว้ สมควรขอดุ
อาอฺใหแ้ก่เจา้ภาพวา่ 

 $���$�	
  �r?-��  �����	 -���&0  ������. ����q�?  ��Y�7
��  �����	  �� ���� ���l�?
  .��� 	
��  . 

ความว่า “โออ้ลัลอฮ ฺ ขอพระองคท์รงประทานความศิริมงคลใหแ้กพ่วกเขา
ในสิ-งที-พระองคไ์ดป้ระทานปจัจยัยงัชีพใหแ้กพ่วกเขา และขอพระองคท์รง
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อภยัโทษใหแ้กพ่วกเขา และทรงประทานความเมตตาใหแ้กพ่วกเขา”  
บนัทึกโดยมุสลิม 
 

4.  ดุอาอขฺองผู้ถือศีลอดเมื-อได้รับเชิญขณะละศีลอด สมควรกล่าว      
ดุอาอฺนี  

 ��	
 �����C� ; �����04����n-$o 
������z
 ���<�!-�'�k �c������ �?  
  �� �d�	$3�� ���  �O�<n�T���	
 ���<�&���;  

 � ��'%(�)� ����� *+!  

ความวา่  “บรรดาผูถ้อืศีลอดไดแ้กศี้ลอดกบัพวกท่าน และไดร้บัประทาน
อาหารที-ดีของพวกท่าน และบรรดามะลาอกิะฮจ์ะลงมา (ใหค้วามศิรมิงคล) 
แกพ่วกท่าน” บนัทึกโดยอะหมดั และอลับานียฺกล่าววา่เป็นหะดีษหะซนั 
 

5.  ดุอาอขฺองผู้ถือศีลอดขณะละศีลอดคือ 
 �=�*�I  �H��$\	
  d$���.���
��  �~�����'	
 ^  �d�:��f��  �� �B�z
  �4,  �M-�K  �b
 .  

ความวา่  “ความกระหายได้สูญสิ'นไป เส้นโลหิตได้ชุ่มชื-น และจะ
ได้รับผลบุญอย่างแน่นอน อินชาอลัลอฮฺ”  หะดีษหะซนั ในศ่อเฮี ยะฮฺอะ

บีดาวูด้ 
 

 ��������4��,�����4�.
 ��������4��,�����4�.
 ��������4��,�����4�.
 ��������4��,�����4�.
    
 

 การซิกรุลลอฮฺในยามเชา้และยามเยน็ คือหลงัละหมาดศุบฮฺ
และหลงัจากละหมาดอศัรฺ มีดงันี  
1. การอ่านอายะฮฺกุรซียฺ (ซูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที/ 255)  

 b
�  ���	, �,  ���*  �8�V	
  �h ����&��	
 .... 

 (บนัทึกโดยนะซาอียฺ และอลับานียฺวา่เป็นหะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ) 
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2. อ่านซูเราะฮฺทั งสามคือ   �c��  �I ���;��  E���� t-$ 	
        �c��  �I ���;��  E���� 

_���Y	
     �c��  �I ���;��  E���� t-$ 	
   สามครั งในยามเชา้และยามเยน็ จะให้

ความอเพียงแก่ทา่นจากทุกสิ/งทุกอยา่ง หมายถึงจะปลอดภยัจากสิ/ง
เลวร้ายต่างๆ 
 

 

3. ไมมี่บา่วคนใดกล่าวดุอาอฺตน้นี ในยามเชา้และยามเยน็ 3 ครั ง เขาจะ
ไมไ่ดรั้บอนัตรายใดๆ คือ 

 � �)�  b
  �G�$	
 �  ���m�#  �(�!  �� �/
  1M �8�K 80  y�?�z
 ��� 80  M-��$)	
  

 ���*��  �(�&�$)	
 ��&��'	
 

ความวา่ “ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ซึ-งไม่มีสิ-งหนึ-งสิ-งใดในชั'นฟ้า
และแผ่นดินจะทาํอันตรายใดๆ ในขณะที-มีการกล่าวพระนามของ
พระองค์อยู่ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยนิทรงรอบรู้” (บนัทึกโดยอตั

ติรมิซียฺ และวา่เป็นหะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ) 
 

 

4. อ่านดุอาอฺตน้นี  3 ครั ง 
 $����$	
  �8 0-�; 80  �8+�C�� ^  $����$	
  �8 0-�; 80  �8' ���/   

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีสุขภาพดีในร่างกายของ
ข้าพระองค์ โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีสุขภาพดีใน
การฟังของข้าพระองค์  

 $���$�	
  �8 0-�; 80  �G��o�� ^ �  ���	, �,  �d�+�� . 

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มีสุขภาพดีในการมองของ
ข้าพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื-นใดนอกจากพระองค์ 

------------------------------------- 
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 $���$�	
 8E+,  �I ���;��  �6�  ��!  � �Y�<	
  �� ����Y	
 ^  
โอ้อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ท่านให้
พ้นจากการเนรคุณและความยากจน 

  

  $���$�	
 8+,  �I ���;��  �6�  ��!  �
���;  ��:��	
 �  ���	, �,  �d�+�� . 

โอ้อลัลอฮฺ ! แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ท่านให้
พ้นจากการทรมานในกบูุร ไม่มีพระเจ้าอื-นใดนอกจากพระองค์ท่าน 

(บนัทึกโดยอะบูดาวูด้ในสุนนัของเขา และวา่เป็นหะดีษหะซนั) 
 

 

5.    -#  �8�l -�# h����&���  �6.�� �l���  �s�&]�. �/�� ^  

โอ้พระผู้ทรงชีวนิ โอ้พระผู้ทรงบริหารกจิการทั'งหลายด้วยความ
เมตตาของพระองค์ท่าน ข้าพระองค์ขอความช่วยเหลอื  

 ����U��  �8	  �8+�H�K  ��$��� ���  �8 ��<�� X�	,  �8 )�Y��+  �O�0���k  p��&�; .  

ขอพระองค์ทรงแก้ไขกจิการงานทั'งมวลของข้าพระองค์ และโปรด
อย่าได้มอบหมายข้าพระองค์แก่ตัวของข้าพระองค์เลยแม้เพยีงชั-ว
พริบตาเดียว(บนัทึกโดยอลัฮากิม และอลับานียฺวา่เป็นหะดีษศ่อเฮี ยะฮฺ) 
 
 

6.  ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั กล่าววา่  
“สุดยอดของการอภัยโทษคือ 

 $����$	
  �d�+��  �? �8E� �  ���	, �,  �d�+��  �. �����A  8  
โอ้อลัลอฮฺ พระองค์ท่านคือพระเจ้าของข้าพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื-นใด
นอกจากพระองค์ พระองค์ทรงบังเกดิข้าพระองค์ 
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-�+���  �r�C�:�; -�+���� X���;  �rC ���;  �rC�;���� -�!  �d�'���. �/
 ^ 

และข้าพระองค์เป็นบ่าวของพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ภายใต้ข้อตกลง
และคํามั-นสัญญาของพระองค์เท่าที-ข้าพระองค์สามารถกระทาํได้  

 ,-./01�0� %0� 2304 .�5� 065#,7.�,�0! &  
ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากความชั-วร้ายที-ข้า
พระองค์ได้กระทาํไว้  

 ,8.�,1#0!  060�  065�09./5�5#  :;0
0�  ,8.�,1#0!0�  . 5<.= 0�5# & 

ข้าพระองค์ขอสารภาพต่อพระองค์ในความโปรดปรานของพระองค์ที-
มีต่อข้าพระองค์ และขอสารภาพในความผดิของข้าพระองค์ 

 .35�.>%0?  . 5@  ,�:=5A0? B  ,3
5�.C01D  0E.�,1=F��� B5�  0-.=0! & 

ดังนั'นขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ เพราะแท้จริงไม่มี
ผู้ใดจะอภัยโทษในความผดิทั'งมวลให้แก่ข้าพระองค์ได้นอกจาก
พระองค์ท่านเท่านั'น  

 ,7.�,�0!  065#  .�5�  2304 %0�  ,-./01�0�  .  ��� ��%G(�� . 

ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ให้พ้นจากความชั-วร้ายที-ข้า
พระองค์ได้กระทาํไว้ 
 

 

ถา้ทา่นกล่าวถอ้ยคาํนี ในเวลาเยน็แลว้ทา่นตายไปทา่นจะไดเ้ขา้สวรรค์
หรือทา่นจะไดเ้ป็นชาวสวรรค ์และเมื/อทา่นกล่าวถอ้ยคาํนี ในเวลาเชา้
แลว้ทา่นตายในวนันั น ทา่นจะไดเ้ขา้สวนสวรรคห์รือเป็นชาว
สวรรค”์  (บนัทึกโดยอลับุคอรียฺ) 
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7. ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั จะกล่าวถอ้ยคาํ
ต่อไปนี ทั งในยามเชา้และยามเยน็อยูเ่สมอ 
 

 $����$	
  E+,8  �6�	�H �/��  �O�&0-�'	
 80 -�&��+ �C	
  �D�� A�z
�� ^  
โออ้ลัลอฮ ฺขา้พระองคข์อต่อพระองคใ์หมี้สุขภาพดีทั)งในดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ  

  $���$�	
 8�+,  �6�	�H �/��  ���Y�'	
 O�&��0-�'	
� 80 8�+ ◌ �G9  �G-�&��+�9��  �8� �*���� ^8	-�!��  
โออ้ลัลอฮ ฺขา้พระองคข์ออภยัโทษต่อพระองคแ์ละการมีพลานามยัในการ
ปฏบิตัิตามศาสนาของขา้พระองค ์และการดํารงชีวติอยู่ในโลกนี) ของขา้
พระองค ์และการอบรมส ั -งสอนครอบครวัของขา้พระองค ์และการรกัษา
ทรพัยข์องขา้พระองค์  

  $���$�	
  ����. �/
  �8�
�? ���; "�� ��!  �8�-�;���? ^  
โออ้ลัลอฮ ฺทรงปกปิดขอ้ผิดพลาดต่างๆของขา้พระองค ์และทรงใหข้า้
พระองคป์ลอดภยัจากความหวาดกลวัท ั)งหลาย 

  $����$	
  �8 �\�Y �l
  ��!  ��&���  $G�C�#  ��!��  �8Y���A   

โออ้ลัลอฮ ฺขอพระองคท์รงคุม้ครองขา้พระองคจ์ากเบื)องหนา้ของขา้พระองค ์
จากเบื)องหลงัของขา้พระองค์  

 ���;��  �8 �&��#  ���;��  �8	-�� K  �� ��!  �8� ����0  

จากเบื)องขวาของขา้พระองค ์และจากเบื)องซา้ยของขา้พระองค ์
 �I ���;����  �6.���\�'�  �4��  �@-�.�7��  ��!  �8. �V��  .��� �#! "��" .  

และขา้พระองคข์อความคุม้ครองดว้ยความยิ-งใหญ่ของพระองคใ์หพ้น้จาก
การไดร้บัภยนัตรายจากภายใตข้องขา้พระองค(์คือถกูธรณีสูบ)  (บนัทึก
โดยอะบูดาวดุ) 
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8. ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั อ่านดุอาอฺนี ในยาม
เชา้ 

 $����$	
  �6� -� �V�:�U��  �6��� -� ��& �)�!��  �6��� -�& �V�+  �6���  �Z�����+  

 �6�&�	,��  �? ���5� 	
  . 

ความวา่ โออ้ลัลอฮ ฺดว้ยพระองคท่์านเราขอเริ-มวนัใหม่ และดว้ยพระองค์
ท่านเราไดเ้ขา้สูเ่วลาเยน็ และดว้ยพระองคท่์านเราจงึมีชีวติอยู่ และดว้ย
พระองคท่์านเราจะตาย และเราจะฟื) นคนืชีพไปสูพ่ระองคท่์าน 
 

ในเวลาเยน็จะอ่านดงันี  
 $����$	
  �6� -� ��& �)�!��  �6��� -� �V�:�U��  �6��� -�& �V�+  �6���  �Z�����+   

 �6�&�	,��  ���5� 	
 �? .  
ความวา่ โออ้ลัลอฮ ฺดว้ยพระองคท่์านเราไดเ้ขา้สูเ่วลาเยน็ และดว้ยพระองค์
ท่านเราขอเริ-มวนัใหม่ และดว้ยพระองคท่์านเราจงึมีชีวิตอยู่ และดว้ย
พระองคท่์านเราจะตาย และเราจะฟื) นคนืชีพไปสูพ่ระองคท่์าน  (หะดีษศ่อ
เฮี ยะฮฺ บนัทึกโดยอตัติรมิซียฺ) 
 

  

9. ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลสอนใหเ้ราอ่านดุอาอฺต่อไปนี ในเวลาเชา้ 3 
ครั ง 

-� �V�:�U�� X���;  D����0  hT�/i
  O��� ����  �T�Ai
  ��#9�� -� E�&:�+  pC$��V�!  

  O$�!�� -� ��&���  ���&*
�����,  P-�Y ��& �l  P-��� �)�! -�!��  �4-��  ��!  ���&�� �5��	
 . 

ความวา่ “เราได้เริ-มวนัใหม่โดยตั'งอยู่บนธรรมชาติของอิสลามและบน
ถ้อยคําแห่งการเตาฮีด (ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ) และบนศาสนาของนะบี
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ของเรา และบนแนวทางของบิดาของเราคือนะบีอบิรอฮีม ผู้ยดึมั-นอยู่
ในแนวทางที-เที-ยงธรรมและมิเคยอยู่ในหมู่ผู้ตั'งภาคีกบัพระองค์” 

 

เวลาเยน็ใหก้ล่าวอีก 3 ครั ง โดยเปลี/ยนเป็น อมัซัยนา 
-� ��& �)�!�� X���;  D����0  i
 hT�/  ...��� *+! ����� '%(�)� . 

 

10. เวลาเยน็ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ไดอ่้านดุ
อาอฺตน้นี คือ 

-� ��& �)�!�� X�)�!����  �6����	
  b  �C ���V	
�� b ^ �  ���	, �,  �b
  �N�C �l�� � 
 ��K �6�#  ���	 ^  ���	  �6����	
  ���	��  �C ���V	
  ���*�� X���;  Ec��  pM �8�K  1���#C�� ^  E��? 

 �6�	�H �/��  �� ��& �A -�!  �80 N���*  O�� ��&�$	
  �� ��& �A�� -�! -�*�C�'���  �I ���;����  �6�  ��!  E��K 

 N��*  O�� ��&�$	
  E��K�� -�! -�*�C�'��� ^  E��?  �I ���;��  �6�  ��!  c�)�<	
  M ���/�� 

 ��:<	
 ^  E��?  �I ���;��  �6�  ��!  p�
���; 80  ?-$ 	
  p�
���;�� 80  ��:��	
 .  
 

ความวา่ เราเขา้มาอยู่ในเวลาเยน็ อาํนาจการปกครองเป็นกรรมสทิธิG
ของอลัลอฮ ฺ การสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของอลัลอฮ ฺ ไม่มีพระเจา้อื-น
ใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียวเท่านั)น ไม่มีภาคใีดๆคู่เคยีงกบัพระองค ์ อาํนาจ
ทั)งหลายเป็นกรรมสทิธิGของพระองค ์ และการสรรเสรญิทั)งมวลกเ็ป็น
กรรมสทิธิGของพระองค ์ และพระองคน์ั)นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ-ง โอพ้ระ
ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์ ขา้พระองคข์อต่อพระองคท่์านสิ-งซึ-งเป็นคุณงาม
ความดีที-มีอยู่ในคํ -าคนืนี)  และคุณงามความดีที-จะมีมาภายหลงัคํ -าคนืนี)  และ
ขา้พระองคข์อความคุม้ครองดว้ยพระองคใ์หพ้น้จากความชั -วรา้ยที-มีอยู่ในคํ -า
คนืนี)  และความชั -วรา้ยที-จะมีมาภายหลงัคํ -าคนืนี)  โอพ้ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้
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พระองค ์ ขา้พระองคข์อความคุม้ครองดว้ยพระองคใ์หพ้น้จากความเกยีจ
ครา้นและความเลวรา้ยในวยัชรา โอพ้ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์ ขา้
พระองคข์อความคุม้ครองดว้ยพระองคใ์หพ้น้จากการลงโทษในนรกและการ
ลงโทษในกบูุร(หลุมฝงัศพ) 

ในเวลาเชา้ใหเ้ปลี/ยนจาก   -� ��& �)�!�� X�)�!����  �6����	
  b  

เป็น  อศับะฮฺนา วะอศับะฮัลมุลกลุลิลาฮฺ 
 

11. ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ y กล่าววา่ 
“ผู้ใดกล่าวว่า  �4-�V�:�/  b
  NC ���V���  ในวนัหนึ-ง 100 ครั'ง ความผดิต่างๆ

ของเขาจะถูกลบล้างไป ถึงแม้ว่าความผดิเหล่านั'นจะมีเท่าฟองนํ'าของ
ทะเลกต็าม” (บนัทึกโดยมุสลิม) 

 

12. “ผู้ใดกล่าวดุอาอฺต้นนี'ในยามเช้า 
�  ���	, �,  �b
  �N�C �l�� �  ��K �6�#  ���	 ^  

  ���	  �6����	
  ���	��  �C ���V	
  ���*�� X���;  Ec��  pM �8�K  1���#C�� . 

ความวา่  ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียวเท่านั)น ไม่มีภาคใีดๆ
คู่เคยีงกบัพระองค ์อาํนาจและการสรรเสรญิทั)งมวลเป็นกรรมสทิธิGของ
พระองค ์และพระองคท์รงเดชานุภาพเหนือทกุสิ-ง 
 

เท่ากบัเขาได้ปล่อยทาสจากลูกหลานนะบีอสิมาอลีและลบล้างความผดิ 
10 ครั'งออกจากเขา และเพิ-มความดีให้แก่เขา 10 เท่า และได้รับความ
คุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนจนถึงเวลาเย็น และเมื-อถึงเวลาเยน็
จนกระทั-งรุ่งเช้า”  (ศ่อเฮียะฮฺสุนนัอิบนฺมาญะฮฺ) 
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และในบนัทึกของมุสลิมวา่ “ผู้ใดกล่าวดุอาอฺต้นนี' 10 ครั'ง” เสมือน
กบัวา่เขาไดป้ล่อยทาสจากลูกหลานอิสมาอีล 10 คน และอีกรายงาน
หนึ/งของมุสลิมกล่าววา่ “ผู้ใดกล่าวดุอาอฺต้นนี' 100 ครั'ง” เทา่กบัเขา
ไดป้ล่อยทาส 10 คน ความดี 100 ครั งจะถูกบนัทึกใหแ้ก่เขา ความชั/ว 
100 ครั งจะถูกลบลา้งไปจากเขา และเขาจะไดรั้บความคุม้ครองใหพ้น้
จากชยัฏอนในวนันั นจนกระทั/งถึงเวลาเยน็ และไมมี่ผูใ้ดจะไดรั้บ
ความดีมากกวา่เขาในสิ/งที/เขาไดก้ระทาํไปนอกจากผูที้/กระทาํมากกวา่
(หมายถึงผูที้/อ่านดุอาอฺตน้นี มากกวา่ 100 ครั ง) 
 

 

 ������	�)���4"��4��� �4=+�� ������	�)���4"��4��� �4=+�� ������	�)���4"��4��� �4=+�� ������	�)���4"��4��� �4=+��    
 

 �4-�V�:�/  b
  �V��� NC ��  �9�C�;  �����A -�u?��  � )�Y��+  �O�+q��  � K���;  �9
 �C!��  ��-�����  .

HIJ K�3� . ��� 	
��  . 

ความวา่  “มหาบริสุทธิGแห่งอัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญต่อ
พระองค์เท่าจํานวนสิ-งที-ถูกสร้างของพระองค์ และด้วยความพอ
พระทยัของพระองค์ และด้วยนํ'าหนักแห่งบัลลงัก์ของพระองค์ และ
ด้วยนํ'าหมึกสําหรับบันทกึพจนารถของพระองค์”  อ่าน 3 ครั ง  
(บนัทึกโดยมุสลิม) 
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 ������	�)���4"��4�.
� �4=+�� ������	�)���4"��4�.
� �4=+�� ������	�)���4"��4�.
� �4=+�� ������	�)���4"��4�.
� �4=+��    
 

 �I ���;��  Z-����<�  b
  Z-$!-$.	
  ��!  E��K -�!  �_���A  .HIJ K�3� & ��� 	
��  

ความวา่  “ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพจนารถอนัสมบูรณ์ของ
พระองค์ให้พ้นจากความชั-วร้ายในสิ-งที-พระองค์ทรงสร้างขึ'น” อ่าน 3 
ครั ง  (บนัทึกโดยมุสลิม) 
 

ทา่นร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั  กล่าววา่  “ผู้ใดอ่าน
สองอายะฮฺสุดท้ายของซูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ (อายะฮฺที- 285-286) 
ในเวลากลางคืนกเ็ป็นการพอเพยีงแก่เขา”  (บนัทึกโดยอลับุคอรียฺ) 

 

 

 �������!"# �������!"# �������!"# �������!"#    
 

^ ���	 �6�#��K�� �N�C �l�� �b
 $�, ���	,�� 

ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮุ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะละฮฺ  
ไม่มีพระเจา้อื-นใดนอกจากอลัลอฮอฺงคเ์ดียวเท่านั)น ไม่มีภาคใีด ๆ 
กบัพระองค ์

 

 �8& �V�# �C ���V��	
 ���	�� �6�����	
 ���	 ^ 1���#C�� pM �8�K Ec�� X���;���*�� �d�&��#��  

ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮมัดุ ยหฺุยวีะยมีุตุ วะฮุวะ อลากุลลิชยัอินกดี็ร 
อาํนาจเป็นกรรมสทิธิGของพระองค ์ และการสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิGของ
พระองค ์ผูท้รงใหเ้ป็นและใหต้าย และพระองคท์รงเดชานุภาพเหนือทกุสิ-ง 
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 �B
 $���$�	
 
P?��+ 8' ���/ 80�� 
P?��+ �8:����� 80 �c�'  
อลัลอฮุมมจัอลั ฟีกอ็ลบี นูร็อน วะฟีซมัอี นูร็อน  

ขา้แด่อลัลอฮ ฺขอพระองคท์รงบนัดาลแสงสว่างแกห่วัใจของขา้พระองค ์ทรง
บนัดาลแสงสว่างแก่การฟงัของขา้พระองค ์
 

G��!�� 8	 ��E)�#�� 
P? ����+ G��o�� 80�� 
วะฟีบะศอ็รี นูร็อน วะยสัสิรรี อมัรี 

ทรงบนัดาลแสงสว่างแกส่ายตาของขา้พระองค ์และทรงบนัดาลความสะดวก
ใหแ้กข่า้พระองคใ์นกจิการต่าง ๆ ของขา้พระองค ์

  
^ ����: ���� � b
�� ^ � b
 $�, ���	,���� ^ �$�	 �C ���V�	
�� ^ b
 �4-�V�:�/  
ซุบฮานลัลอฮฺ วลัฮมัดุลิลลาฮิ วะลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ วลัลอฮุ
อกับรั 

มหาบริสุทธิGแด่อลัลอฮฺ และการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิGของอลัลอฮฺ 
และไม่มีพระเจ้าอื-นใดนอกจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงเกรียงไกรยิ-ง  
 

^ ��&\�'	
 E8��'	
 b-�$�, �D$���� ���� �@���l���� 

วะลาเฮาละ วะลากวูะตะ อิลลาบิลลาฮิล อะลียลิอะซีม 

ไม่มีอาํนาจและพลงัอื-นใดนอกจากอลัลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ-งใหญ่ 
 

  C$��V�! @" X���;�� pC$��V�! X���; Ec�U $���$�	
  
^ 1C�& >�! 1C�&��l �6$+, ��&*
�����, @" X���;�� ���&*
�����, X���; �d�&$��U-����  
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อลัลอฮุมมะ ศอ็ลลิอะลามุฮมัมดั วะอะลาอาลิมุฮมัมดั กะ
มาศอ็ลลยัตะ อะลาอิบรอฮีม วะอะลาอาลิอิบรอฮีม อินนะกะ 
หะมีดุนมะญีด 

ข้าแด่อลัลอฮฺ ขอพระองค์ได้ทรงประทานพรแก่มุฮัมมัดและวงศ์วาน
ของมุฮัมมัด เหมือนกบัที-พระองค์ได้ทรงประทานพรให้แก่อบิรอฮีม
และวงศ์วานของอบิรอฮีม แน่แท้พระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้รับการ
สรรเสริญ และทรงไว้ซึ-งเกยีรติยศอันสูงศักดิG  

 

  @" X���;�� ���&*
�����, X���; �d���?-�� -���� pC$��V�! @" X���;�� pC$��V�! X���; �r?-����
^ 1C�& >�! 1C�&��l �6$+, ��&*
�����,  

วะบาริกอะลามุฮมัมดั วะอะลาอาลิมุฮมัมดั กะมาบาร็อกตะ 
อะลาอิบรอฮีม วะอะลา อาลิอิบรอฮีม อินนะกะ หะมีดุน 
มะญีด 

และทรงประทานความศิริมงคลแก่มุฮัมมัดและวงศ์วานของมุฮัมมัด 
เหมือนกบัที-พระองค์ทรงประทานความศิริมงคลแก่อบิรอฮีมและวงศ์
วานของอบิรอฮีม แน่แท้พระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ 
และทรงไว้ซึ-งเกยีรติยศอนัสูงศักดิG 

 

   � �" -� $���? ?-$ 	
 ��
���;-� ��� PO� �)�lD�� Ax
 80�� PO� �)�l-�&��+�C	
 80 -.  
ร็อบบะนา อาตินา ฟิดดุนยา หะซะนะตนั  
วะฟิลอาคิเราะติ หะซะนะตนั วะกินา อะซาบนันาร 
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พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิ-งที-ดีงามในภพ
นี' และสิ-งที-ดีงามในภพหน้าแก่ข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรง
ปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากการทรมานแห่งไฟนรกด้วยเทอญ 

 
 

^ G��!�� �O���o;���* G�$	
 8 �#9 8	 ����U�� $���$�	
 
อลัลอฮุมมะอศัลิหฺลีดีนี อลัละซีฮุวะอิศมะตุอมัรี 

ข้าแด่อลัลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ได้
ปฏิบัติศาสนกจิซึ-งเป็นเครื-องคุ้มกนักจิการงานของข้าพระองค์ให้เป็น
ที-เรียบร้อยด้วย 

 ^ 8 K-�'�!-�� ��&0 8.$	
 �G-�&��+�9 8	 ����U���� 
วะอศัลิหฺลีดุนยายะ อลัละตีฟีฮามะอาชี 

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพนี' ซึ-งการดํารงชีวติอยู่ของ
ข้าพระองค์ให้เป็นที-เรียบร้อยด้วย  

 

  ����^ G9-�'�!-�� ��&0 8.$	
 8��� A" 8	 ����U  

วะอศัลิหฺลีอาคิเราะตี อลัละตีฟีฮามะอาดี 

และทรงปรับปรุงแก้ไขให้ข้าพระองค์ในภพหน้าของข้าพระองค์ ซึ-ง
เป็นการกลบัไปพาํนักอยู่ให้เป็นที-เรียบร้อยด้วย 

 

  PD�9-�#q �D-�&�V�	
 c�' �B
��  ^ p��&�A Ec�� 8�0 8	  
 �����	
�� ���K Ec�� ��! 8	PO�l
�? �Z .  
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วจัอะลิลหะยาตะ ซิยาดะตนัลี ฟีกุลลิคอ็ยริน,  

วลัเมาตะรอหะตนัลี มินกุลลิชรัริน 

และทรงบันดาลให้การดํารงชีวติอยู่เป็นการเพิ-มการทาํความดีให้แก่ข้า
พระองค์ และทรงบันดาลให้การตายเป็นการพกัผ่อนแก่ข้าพระองค์
พ้นจากความชั-วทั'งหลาย 

  
  

 �d�+�� $�, ���	, �� �C ���V�	
 �6�	 $4�H� �6�	�H �/�� 8E+, $���$�	
  
^ h
�� ��i
�� @�T�>�	
 
�I -�# y�?�z
�� Z
���$)	
 �(�#C�� �4-$ ���	
 

อลัลอฮุมมะ อินนี อสัอะลุกะ บิอนันะ ละกลัฮมัดะ ลาอิลาฮะ 
อิลลาอนัตะ อลัมนันานุ บะดีอุสสะมาวาติวลัอรัฎิ ยาซลัญะ
ลาลิวลัอิกรอม 

ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์วงิวอนขอต่อพระองค์ท่านว่า การ
สรรเสริญเป็นกรรมสิทธิGของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื-นใดนอกจาก
พระองค์ท่าน พระผู้ซึ-งประทานความดี พระผู้บังเกดิชั'นฟ้าและ
แผ่นดิน โอ้ พระผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเกยีรติยิ-ง 

 

  �6�	�H �/��C��$o	
 �9���Y�	
 C�l�z
 �C l
���	
 �b
 �d�+�� �6$+�H�  
 ^ C�l�� 
P��Y�� ���	 ���<�# ���	�� C�	��& ���	�� C��# ���	 G�$	�
  

อสัอะลุกะ บิอนันะกะ อนัตลัลอฮุ อลัวาหิด อลัอะหดั อลัฟัรดุ 
อศัศอมดั อลัละซี ลมัยะลิด วะลมัยลูดั วะลมัยะกุน ละฮู กฟุุ
วนัอะหดั,  
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ข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ท่านว่า แท้จริงพระองค์ท่านคือ 
อลัลอฮฺผู้ทรงเอกะ เป็นพระองค์องค์เดียวที-ทรงเป็นที-พึ-งของโลก 
พระองค์มิได้ทรงให้กาํเนิดและมิได้ทรงถูกกาํเนิด และไม่มีผู้ใดหรือสิ-ง
ใดเสมอเสมือนด้วยพระองค์  
 

 	
 80 O�&0-�'�	
�� ���Y�'�	
 �6�	�H �/����^ D�� Ax
�� -�&��+�C  
วะอสัอะลุกลัอฟัวะ วลัอาฟิยะตะ ฟิดดุนยา วลัอาคิเราะติ 

และข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ท่าน โปรดทรงประทานอภัย
โทษ และความปกติสุขทั'งในดุนยาและอาคิเราะฮฺแก่ข้าพระองค์  

 ^ �9
�C$)	
�� ��C���	
 �6�	�H �/����  
วะอสัอะลุกลัฮุดา วสัสะดาดะ,  

และขอวงิวอนต่อพระองค์ท่านทรงประทานแนวทางที-ถูกต้องและ
ความเหมาะสม 

 ^ C �K��	
 X���; �O���#3�'�	
�� ��!�z
 80 �Z-�:$Q	
 �6�	�H �/����  
วะอสัอะลุกซัซะบาตะ ฟิลอมัริ วลัอะซีมะตะอะลรั
รุชดิ,  

และขอวงิวอนต่อพระองค์ท่านทรงประทานความมั-นคงในการงาน 
และความแน่วแน่ในความถูกต้อง  

^ �6��9-�:; ���)�l�� �6.���'+ �� �<�K �6�	�H �/����  
วะอสัอะลุกะ ชุกร่อนิอฺมะติกะ วะฮุสนะอิบาดะติกะ
,  
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และขอวงิวอนต่อพระองค์ทรงประทานให้เป็นผู้ขอบคุณต่อนิอฺมัต
ของพระองค์ท่าน และเป็นผู้ประกอบอบิาดะฮฺที-ดีต่อพระองค์ท่าน 

  �&��/ -P:����� �6�	�H �/����^ -P�9-�U -P+-�)	�� -P� 

วะอสัอะลุกะ กอ็ลบนั สะลีมนั วะลิซานนั ศอดิก็อน
,  

และวงิวอนขอต่อพระองค์ท่าน ให้เป็นผู้ที-มีหัวใจสะอาดบริสุทธิG และ
ลิ'นที-พดูแต่ความจริง 

  ^ �����'��� -�!��&�A ��! �6�	�H �/���� 

วะอสัอะลุกะ มินคอ็ยริ มาตะอฺละมุ,  

และวงิวอนขอต่อพระองค์ท่าน ทรงประทานความดีซึ-งพระองค์ทรงรู้  
 �����&�]	
 �h$T�; �d�+���� �����'��� -��	 �r��Y�]��. �/����. 

วะอสัตฆัฟิรุกะ ลิมาตะอฺละมุ วะอนัตะ อลัลามุลฆุ
ยบู 

และข้าพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์ท่านในสิ-งที-พระองค์ทรง
ทราบ และพระองค์ท่านทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดียิ-งในสิ-งเร้นลบัต่าง ๆ 

 
  

^ �����;�� ���	 -�!�� ��� ! �d����;-�! �� B-�; �E��� ��&�e�	
 ��! �6�	�H �/�� 8E+, $���$�	
 

อลัลอฮุมมะ อินนี อสัอะลุกะ มินลัคอ็ยริ กุลลิฮี อาญิลิฮี มาอะ
ลิมตุมินฮุ วะมาลมัอะอฺลมั,  
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ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ท่าน ทรง
ประทานความดีทั'งหลายที-จะเกดิขึ'นในปัจจุบัน และที-จะเกดิขึ'น
ภายหลงั สิ-งซึ-งข้าพระองค์รู้และไม่รู้ 

  
^ �$��/�� ��&���; �b
 X$��U 1C$��V�! �6�&:�+�� �r�C�:�; ��� ! �6�	�H�/-�!��&�A ��! �6�	�H �/���� 

วะอสัอะลุกะ มินคอ็ยริ มาสะอะละกะ มินฮุ อบัดุกะ วะนะบี
ยกุะ มุฮมัมะดุน ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั,  

และข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ทรงประทานความดี เหมือน
ดังที-บ่าวของพระองค์ท่าน และนบีของพระองค์ท่าน มุฮัมมัด 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซัลลมั ได้วงิวอนขอต่อพระองค์ท่าน 
 

 -�! E��K ��! �6��I ���;���� �6�&:�+�� �r�C�:�; ��� ! �I-�'��. �/
  
  �$��/�� ��&���; �b
 X$��U 1C$��V�!.  

วะอะอูซุบิกะ มินชรัริ มสัตะอาซุ มินฮุ อบัดุกะ วะนะบียกุะ  
มุฮมัมะดุน ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั 

และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ท่าน จากความชั-วร้ายที-
บ่าวของพระองค์ท่านและนบีของพระองค์ท่าน มุฮัมมัด ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะซัลลมั ได้วงิวอนขอต่อพระองค์ 

 
 

^ pc���;���� p@����� ��! -�� ��&�	, ��$����-�!�� �O$ �>�	
 �6�	�H �/�� 8E+, $���$�	
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อลัลอฮุมมะ อินนี อสัอะลุกลัญนันะตะ วะมาก็อรร่อบะ อิลยั
ฮา มินเกาลิน เอาอะมะลิน, 

ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ท่าน ทรง
ประทานสวนสวรรค์ และสิ-งซึ-งจะทาํให้เกดิความใกล้ชิดกบัสวน
สวรรค์ทั'งคําพดูหรือการกระทาํ 

^ 
P� ��& �A 8	 ��& m����� pM-�m�� $c�� �c�' �>�.��+�� �6�	�H �/���� 

วะอสัอะลุกะ อนัตจัอะละ กุลละกฎ็ออิน ตกัฎีฮิลี คอ็ยร็อน, 

และขอวงิวอนต่อพระองค์ท่าน ทรงบันดาลให้ลิขิตทุกชนิดที-พระองค์
ทรงกาํหนดไว้ ให้เป็นความดีแก่ข้าพระองค์ 

 

 ��� Ec�� ��! �O���& �]�	
�� �6���Y�]�! ��n
�3�;�� �6.���l�? Z-�: B���! �6�	�H �/�� 8E+, $���$�	
  
อลัลอฮุมมะ อินนี อสัอะลุกะ มูญิบาติ เราะหฺมะติกะ วะอะ
ซาอิมะ มฆัฟิร่อติกะ วลัฆ่อนีมะตะ มินกุลลิบิรริน 

ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอวงิวอนต่อพระองค์ ทรงประทาน
ความแน่นอนแห่งความเมตตาของพระองค์ และความปรารถนาใน
การขออภัยโทษต่อพระองค์ และผลประโยชน์จากความดีทุกชนิด 

 

 �	
�� p��f, Ec�� ��! �O�!�T$)	
�� ?-$ 	
 ��! �D-�>$ 	
�� O$ �>�	-� �q���Y. 

วสัสลามะตะ มินกุลลิอิษมิน วลัเฟาซะ บิลญนันะติ  
วนันะญาตะ มินนันาร 

และรอดพ้นจากความชั-วทุกชนิด และได้รับชัยชนะด้วยสวนสวรรค์ 
และรอดพ้นจากไฟนรก 
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^ 
P� ��&Q��-P����w 8 )�Y��+ �d�����w 8E+, $���$�	
 

อลัลอฮุมมะ อินนี ซ่อลมัตุ นฟัซี ซุลมนั กะซีร็อน,  

ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ได้ข่มเหงตัวเองอย่างมากมาย  
 �d�+�� $�, ������+��	
 � �Y�]��#����   8 ���l�?
�� �rC� ; ��! PD��Y�]�! 8	 ��Y�7-�0

^ �& l$�	
 �?���Y�]�	
 �d�+�� �6$+, 

วะลายฆัฟิรุซซุนูบะ อิลลา อนัตะ ฟัฆฟิรลี มฆัฟิร่อตนั มิน
อินดิกะ วรัฮมันี อินนะกะ อนัตลัฆ่อฟูรุรร่อฮีม 

และไม่มีผู้ใดที-จะลบล้างบาปกรรมเหล่านั'นได้หมดสิ'นไปได้ นอกจาก
พระองค์ท่านเท่านั'น ดังนั'นขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ 
เป็นการยกโทษที-มาจากพระองค์ท่าน และทรงโปรดเมตตาแก่ข้า
พระองค์ แท้จริงพระองค์ท่านเท่านั'นที-เป็นผู้ทรงยกโทษ เป็นผู้ทรง
เมตตา 

  
 ^ �d�+�� $�, ���	,�� �6����	
 �d�+�� $���$�	
  

 ^ 
P� ��&Q�� -P����w 8 )�Y��+ �d�����w �r�C�:�;-�+���� 8E��? �d�+�� 

อลัลอฮุมมะ อนัตลัมะลิกุ ลาอิลาฮะอิลลาอนัตะ อนัตะร็อบบี  
วะอะนะ อบัดุกะ ซ่อลมัตุ นฟัซี ซุลมนั กะซีร็อน  

ข้าแด่อลัลอฮฺ พระองค์ท่านทรงเป็นองค์ราชันย์ เป็นผู้ทรงอาํนาจ ไม่มี
พระเจ้าอื-นใด นอกจากพระองค์ท่านเท่านั'น และข้าพระองค์เป็นบ่าว
ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้ข่มเหงตัวเองอย่างมากมาย 
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  �0 �d�+�� � ��, ������+��	
 � �Y�]��# ���� �rC� ; ��! PD��Y�]�! 8	��Y�7-  
วะลายฆัฟิรุซ ซุนูบะ อิลลา อนัตะ ฟัฆฟิรลี มฆัฟิร่อตนั มินอินดิกะ 

และไม่มีผู้ใดที-จะลบล้างบาปกรรมเหล่านั'นได้หมดสิ'นไปได้ นอกจาก
พระองค์ท่านเท่านั'น ดังนั'นขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ 
เป็นการยกโทษที-มาจากพระองค์ท่าน  

   �& l$�	
 �?���Y�]�	
 �d�+�� �6$+, 8 ���l�?
��.  
วรัฮมันี อินนะกะ อนัตลัฆ่อฟูรุรร่อฮีม 

และทรงโปรดเมตตาแก่ข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์ท่านเท่านั'นที-เป็น
ผู้ทรงยกโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ 

 
 


���B 4-�<���	
 
 ���* 80 8 ���q����� �4�� �6�	�H �/�� 8E+, $���$�	
 ���o�� �4���� �E��� ��&�e�	
 �(!
^ 8+�H�K 8	 

อลัลอฮุมมะ อินนี อสัอะลุกะ อนัตรัซุกอ็นี ฟีฮาซลัมะกานิ 
ญะวามิอลัคอ็ยริ กุลลิฮี วะอนัตุศลิหะชะอฺนี  

ข้าแด่อลัลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์วงิวอนขอต่อพระองค์ทรงประทาน
ริซกแีก่ข้าพระองค์ ณ สถานที-นี'เป็นริซกแีห่งยอดความดีทั'งหมด และ
โปรดปรับปรุงแก้ไขกจิการงานทั'งหมดของข้าพระองค์ 

 

 �d�+�� $�, �� �9���>�#���� �r�� ��&�7 �6	I �c�'�Y��#�� ��$+F�0 ��$��� $�$5	
 8E �; ����o�� �4����  
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วะอนัตุศริฟะ อนันิชชรัร่อ กุลละฮู ฟะอินนะฮู ลายฟัอะลุ ซา
ลิกะ ฆอ็ยรุกะ วะลายะSูดุบิฮี อิลลาอนัตะ 

และโปรดทรงให้ความชั-วทั'งหลายผนัห่างออกจากข้าพระองค์ แท้จริง
ไม่มีผู้ใดกระทาํเช่นนั'นได้นอกจากพระองค์ท่านองค์เดียวเท่านั'น และ
ไม่มีผู้ใดจะทรงกรุณาปรานีได้นอกจากพระองค์ท่านเท่านั'น 

 

 
 

 $�! 
P� ��& �A�� �@������ G�$	-�� �C ���V�	
 �6�	 $���$�	
^ �@������+- 

อลัลอฮุมมะ ละกลัฮมัดุ กลัละซีตะกลุู วะคอ็ยร็อน มิมมานะกู
ลุ,  

ข้าแด่อลัลอฮฺ การสรรเสริญทั'งหลายเช่นที-พระองค์ท่านกล่าวไว้นั'น
เป็นกรรมสิทธิGของพระองค์ท่าน และดียิ-งกว่า (การสรรเสริญ) ที-ข้า
พระองค์จะกล่าว 

  

 �!�� �8<�)�+�� �8�T�U �6�	 $���$�	
 �8f
����� E��? �6�	�� �8�-���!�� �G-�& �V.. 

อลัลอฮุมมะ ละกะ ศอ็ลาตี วะนุสุกี วะมะหฺยายะ วะมะมาตี 
วะละกะ ร็อบบิตุรอซี,  

ข้าแด่อลัลอฮฺ การละหมาดของข้าพระองค์ พธีิกรรมของข้าพระองค์ 
ความเป็นและความตายของข้าพระองค์ เป็นกรรมสิทธิGของพระองค์
ท่าน 

  

 E+, $���$�	
 ��!z
 Z-�.�K�� ? �C$o	
 O�/�� �/���� ��:��	
 �
���; ��! �6� �I ���;�� �8.. 
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อลัลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มินอะซาบิลกอ็บริ วะวสัวะสะ
ติศศอ็ดริ วะชะตาติลอมัริ,  

ข้าแด่อลัลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ ให้พ้นจาก
การทรมานในกบูุ้ร และเสียงกระซิบที-สร้างความสงสัยที-เกดิขึ'นใน
ทรวงอก และความกระจัดกระจายของกจิการงาน 

  

 ��-�#E�	
 �� �G� �>�� -�! E��K ��! �6� �I ���;�� �8E+, $���$�	
.  
อลัลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มินชรัริ มาตจัรี บิฮิรริยาฮุ 

ข้าแด่อลัลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์ ให้พ้นจาก
ความชั-วร้ายที-กระแสลมพดัมา 


