
 
คูมือมุอมิน ยามประสบอุทกภัย 

[ ไทย ] 
 
 

 ث الفيضانات كواراالتحدليل املؤمن يف 
] باللغة التايالندية [  

 
 
 

ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 
 إسامعيل لطفي جافاكياالدكتور 

 
 

 
แปลโดย: อุษมาน อิดรีส 

  عثامن إدريس :ترمجة
ตรวจทาน: อัสรัน นยิมเดชา 

  عرصان إبراهيم :مراجعة

 
 

สํานักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮ ฺกรุงริยาด 

الرياض بمدينة بالربوة اجلاليات وتوعية للدعوة التعاوين املكتب  
1429 – 2008 

 
 
 

 
 



 2

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

คํานําผูเรียบเรยีง 
 

แทจริงมวลการสรรเสริญเปนอภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ เรากลาวสรรเสริญพระองค วอนขอความชวยเหลือและขอลุ
แกโทษตอพระองค เราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหปลอดพนจากความชั่วรายของอารมณใฝต่ําและการกระทําอัน
โสมม ผูใดที่อัลลอฮฺทรงประทานทางนําแกเขา แนนอนไมมีผูใดทําใหเขาหลงผิดได และผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลง
ผิด แนนอนไมมีผูใดทําใหเขาไดรับทางนําเชนกัน และฉันขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการนอบนอม
ภักดีและมอบตนนอกจากอัลลอฮฺผูทรงเอกะและปราศจากการตั้งภาคี และฉันขอปฏิญาณตนวา มุหัมมัดเปนบาว
และศาสนทูตของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประทานพร ความสนัติสุขและความประเสริฐแดนบีของเรามุหัมมัด บรรดา
เครือญาติ และมิตรสหายของทาน... 

หลังจากที่หนังสือเล็กๆเลมน้ีไดมีบทบาทในการนําเสนอสุนนะฮฺของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
แกประชาชาติอิสลามที่ไดประสบกับการทดสอบดวยอุทกภัยในทางตอนใตของประเทศไทย มาเปนเวลารวม 17 ป 
และในปลายปน้ี (2548) ก็เปนอีกครั้งหน่ึงที่ชาวไทยทางภาคใตของประเทศตองประสบกับอุทกภัยที่รายแรง ดังน้ัน 
ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ จึงไดจัดพิมพหนังสือเลมน้ีออกสูสายตาผูอานอีกครั้งหน่ึงในรูปแบบที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
เพราะลมพายุ กอนเมฆ ฟารอง ฟาแลบ ฟาผา และน้ําฝนเปนกลุมไพรพลของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่มีหนาที่ตางกัน 
ซ่ึงมักจะรวมกันปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน ไมวาจะเปนเปาหมายที่ดีหรือเลวก็ตาม 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª  z ٧: الفتح 
ความวา “และบรรดาไพรพลแหงชั้นฟาและแผนดินเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรง
เกรียงไกรและปรีชาญาณยิ่ง” 1 

และไมมีวิธีการใดที่สามารถรอดพนจากการโจมตีของบรรดาไพรพลของอัลลอฮฺ เวนแตดวยอํานาจแหงความ
เกรียงไกรและการคุมครองของพระองคเทานั้น และดวยเจตนาเพื่อแสวงหาความคุมครองจากอัลลอฮฺ ดังน้ันหนังสือ
เลมน้ีจึงออกสูสายตาทานผูอาน พรอมกับการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย โดยหวังวาอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนความจําเริญ
แกหนังสือเลมน้ี และประทานเตาฟกแดทุกฝายที่มีสวนรวมในการออกหนังสือเลมน้ี และแดทุกๆคนที่ยึดปฏิบัติตาม
เน้ือหามัน และเพื่อเปนการย้ําเตือนบาวของพระองควา อุทกภัยที่เกิดขึ้นเปนเพียงการทดสอบของอัลลอฮฺอยางหนึ่ง
ที่มีเปาหมายเพื่อใหบาวของพระองคสํานึก ยําเกรง และยอมภักดีตอพระองคแตเพียงผูเดียว พรอมกับวิงวอนขอ
ความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น เพราะพระองคเทานั้นที่เปนผูบันดาลฝนและน้ําทวม และพระองคเทานั้นที่มี
ความสามารถในการจัดการกับนํ้าเหลานั้น และเนื่องเพราะรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมชอบกลาวรําลึกถึงอัลลอ
ฮฺในทุกๆโอกาส2 และทานยังกลาวย้ําอีกวา “ผูใดไมยอมวิงวอนและรองขอตออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงกริ้วเขา” 3 

 

                                  
1 อัลฟตหฺ (7) 
2 ความหมายของหะดีษหะสันเฆาะรีบ บันทึกโดยอัตติรมิซีย (3444) 
3 อัตติรมิซีย (3433) 
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ْيبَ ر اهللاُاهللاُ« ِرشُ أَ الِّ  »اَنْيَلَ عَالَا وَنْيَالَوَ حَّمُهّٰ, اللًعاِافَ نًباِّيَ صَّمُهّٰ, اللًئاْيَ شِهِ بُكْ
“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺเทานั้นที่เปนองคอภิบาลของฉัน ฉันไมขอตั้งภาคีตอพระองคดวยสิ่งใดๆ โอองค
อภิบาลของเรา ไดโปรดประทานน้ําฝนที่เปนประโยชนแกเราดวยเถิด โอองคอภิบาลของเรา ได
โปรดโยกยายฝนนี้ออกไปใหพนจาก(เขตที่อยูอาศัยของ)เรา และไดโปรดอยา(ใชมัน)ทําลายเรา” 

 

สุดทายขออวยพรใหอัลลอฮฺทรงคุมครองพี่นองทั้งชายหญิงใหรอดพนจากเคราะหกรรมบนโลกนี้และการ
ลงโทษที่ทุกขทรมานในวันอาคิเราะฮฺขางหนา อามีน 

حبه وسلم, سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وص
 .عىل املرسلني, واحلمد هللا رب العاملني

 
อิสมาอีล ลตุฟ 

มัสญิดอิบาดุรเราะหฺมาน ปตตาน ี
21/11/1426 – 22/12/2005 
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หมวดที่ 1 
ธรรมชาติของลมและวธิีการเผชิญหนา 

 
1.1 ธรรมชาติของลม 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา ฉันไดยินรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ลมเปนความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺอยางหนึ่ง มันจะนํามาทั้งความเมตตาและความทรมาน ดังน้ันเม่ือพวกทานตองประสบกับมันก็จงอยา
สาปแชงมัน และจงขอใหอัลลอฮฺประทานความดีงามของมันแกพวกทาน และขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหพนจาก
ความชั่วรายของมัน”  

จากหะดีษขางตนจึงเปนที่ประจักษวาลมมีอยูสองประเภท 
1. ลมแหงความเมตตา 
2. ลมแหงการลงโทษ 

 
2. ลมแหงความเมตตา 

2.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 {   {   |   }   ~   _   ̀   a   b   c   d   e   f   g   h   i  j 
k l  z٤٦: الروم 

“และหนึ่งในสัญญาณแหงความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ คือพระองคทรงสงลมตางๆเพื่อเปนการ
แจงขาวดี(ดวยการเกิดฝน) และเพื่อใหพวกเจาไดลิ้มรสความเมตตาของพระองค และเพื่อใหเรือ
เดินทะเลสามารถแลนไป(ยามที่มีลมพัดผาน) ดวยพระบัญชาของพระองค และเพื่อใหพวกเจาได
แสวงหาปจจัยเลี้ยงชีพจากความโปรดปรานของพระองค และเพ่ือพวกเจาจะไดขอบคุณ
พระองค”4 

 
2.2 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ x y  z { | } ~ _ ` a b  c d  z 
 ٢٢: احلجر

“และเราไดสงลมตางๆเหลานั้นเพ่ือชวยผสมเกสร แลวเราไดหลั่งน้ําฝนลงมาจากฟากฟา แลวเรา
ไดใหพวกเจาใชด่ืมมัน ในขณะที่พวกเจาไมสามารถที่จะกักเก็บมันไว” 5 

 
3. ลมแหงการลงโทษ 

3.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

                                  
4 อัรรูม (46) 
5 อัลหิจรฺ (22) 



 5

{ i j k l m n o  p q r s   t u v w      x y            z z  
 ٤٢ − ٤١: الذاريات

“และในเรื่องของอาด (เปนบทเรียนอยางหนึ่ง) เม่ือเราไดสงลมพายุที่ทําลายลาง(วาตภัย)มายัง
พวกเขา มันไมไดละทิ้งสิ่งใดที่มันสัมผัสและพัดผานใหหลงเหลืออยูเลย นอกจากจะทําใหสิ่ง
เหลานั้นพินาศยอยยับดุจผุยผง” 6 

 
3.2 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ v w x y z { | }    ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦   
¨§ ©  ª « ¬  z ١٦: فصلت 

“ดังนั้น เราจึงไดสงลมพายุที่โหมกระหน่ํา ทั้งหนาวเหน็บ และมีเสียงคํารามกึกกองมายังชาวอาด
ภายในไมกี่วันของหวงเวลาแหงความหายนะ เพ่ือเราจะใหพวกเขาไดลิ้มรสแหงความทุกข
ทรมานอันนาอัปยศในชีวิตบนโลกนี้ และแนแท ความทุกขทรมานในวันอาคิเราะฮฺน้ันยอมอัปยศ
ยิ่งกวา ในขณะที่พวกเขาจะไมไดรับความชวยเหลือ(จากผูใดใหรอดพนจากความทุกขทรมาน
ดังกลาว)” 7 

 
สรุปความ 

จากอายะฮฺตางๆขางตนทําใหเปนที่ประจักษวา บทบาทสวนหนึ่งของลม ไดแก 
1. นําพาขาวดีดวยการพัดพากอนเมฆใหมารวมกันอันเปนปรากฏการณขางตนที่นําไปสูการเทลงมาของ

นํ้าฝน 
2. ทําการผสมพันธุเกสรดอกไมและตนไมตางๆ พรอมกับทําการปฏิสนธิกอนเมฆจนพรอมที่จะหลั่งหยดน่าํ

ฝนลงมา 
3. ทําการพัดพาเรือที่ทองอยูในมหาสมุทรใหลองลอยไปตามกระแสลม 
4. นําพาความทุกขทรมานและภัยพิบัติ 
สามบทบาทแรกนั้นเปนบทบาทของลมแหงความเมตตา ซ่ึงตามสํานวนภาษาอาหรับจะใชคําพหูพจนเรียก

ลมแหงความเมตตา(ริยาหฺ)  สวนบทบาทอันสุดทายเปนบทบาทของลมแหงความทุกขทรมาน ซ่ึงตามสํานวนภาษา
อาหรับจะใชคําเอกพจนเรียกลมแหงความทุกขทรมาน (รีหฺ) 

และพึงทราบเถิดวา จะไมมีผูใดสามารถสัมผัสและลิ้มรสแหงความเมตตาของลม นอกจากเม่ืออัลลอฮฺทรง
ประสงคเทานั้น และผูใดก็ตามจะไมสามารถรอดพนจากเคราะหกรรมนอกจากเมื่อไดรับความคุมครองจากพระองค 
ดวยเหตุน้ีเราจึงตองกลับคืนสูอัลลอฮฺ เราตองยําเกรงตอพระองค และเชื่อฟงคําสอนของพระองค พรอมกับออนวอน
ขอพรใหไดรับการคุมครองจากพระองคและแผวผานจากความชั่วรายและสิ่งที่ไมพึงประสงคทั้งปวง และอัลลอฮฺทรง
สดับฟงและตอบรับคําออนวอนของบาวเสมอ 

                                  
6 อัซซาริยาต (41-42) 
7 ฟุศศิลัต (16) 
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4. ทาทีของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยามเกิดลมแรง 

อาอิชะฮฺภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เลาวา “วันใดที่มีลมพายุและเมฆหนาทึบ ใบหนา
ของทานรสูลก็จะปรากฏใหเห็นถึงความรูสึกกระวนกระวายและไมสบายใจ และทานจะเดินวกไปวนมา และทันทีที่ฝน
สาดเทลงมาก็จะทําใหทานรูสึกเบิกบานยินดีและความกังวลตางๆก็มลายหายไป”.  

อาอิชะฮฺเลาตอไปวา “ดังน้ัน(ดวยความอยากรู)ฉันจึงถามรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม (ถึงสาเหตุที่ทํา
ใหทานตองมีทาทีที่ไมสบายใจดังกลาว) ทานจึงตอบวา “แทจริงฉันกลัววาลมดังกลาวจะนําพาความหายนะมาสู
ประชาชาติของฉัน (เฉกเชนที่ไดเกิดขึ้นกับประชาชาติรุนกอน)” และทานจะกลาวยามที่ทานเห็นหยาดน้ําฝนโปรยลง
มาวา “เราะหฺมะฮฺ” (น่ีคือความเมตตาจากอัลลอฮฺ)” 8. 
 
5. ดุอาอยามเกิดลมแรง 

5.1 อาอิชะฮฺภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เลาวา “เม่ือมีลมแรงนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมจะอานดุอาอวา 

َّاللهم« ُ َسألكَأ ْـِّيِإن َّ ُ َ َخري ْ ْ َوخري  َهاَ ْ َ َفيها َماَ َوخري  ,ِ ْ َ َرسلُأ َماَ ِ ِبه ْتْ ُعوذَأَو ,ِ َبك ُ ْمن ِ ّرش ِ ِّها ورش َ َ َ َ
َفيها َما ْومن ِ ِّرش َِ ْأرسلت َما َ َ ِ ْ ِبه ُ ِ« 

 “โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงฉันขอใหพระองคโปรดประทานความดีงามของลมและความดีงาม
ที่มีอยูในลม และความดีงามที่ถูกสงมากับลม และฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความ
เลวรายของลมและความเลยรายที่มีอยูในลมและความเลวรายที่ถูกสงมากับลม9” 

 
5.2 อุบัยย บิน กะอับ เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “พวกทานจงอยาสาปแชง

ลม แตเม่ือใดที่พวกเจาพบเห็นสิ่งที่พวกเจาไมปรารถนา (จากความแรงของลม หรือการกรรโชกของพายุ) พวกเจาก็
จงกลาววา 

َّاللهم« ُ َّإنا َّ َنسألك ِ ُ َ ْ ْمن َ ِخري ِ ْ ِهذه َ ِ ِالريح َ ْومن ِّ ِخري َِ ْ َفيها َما َ ْومن ,ِ ِخري َِ ْ َمرُأ َما َ ِبه ْتِ ُونعوذ ,ِ ُ َبك ََ ِ 
ْمن ِّرش ِ ِهذه َ ِ ِالريح َ ْومن ِّ ِّرش َِ َفيها َما َ ْومن ِ ِّرش َِ َمرُأ َما َ ِبه ْتِ ِ« 

 “โอองคอภิบาลของเรา แทจริงเราขอพระองคโปรดประทานความดีงามของลมนี้แกเรา และความ
ดีงามที่มีอยูในลม และความดีงามที่ถูกสั่งใหนํามากับลม และฉันขอความคุมครองตอพระองค
จากความเลวรายของลมนี้ และความเลยรายที่มีอยูในลม และความเลวรายที่ถูกสั่งใหนํามากับ
ลม” 10. 

 
5.3 ดวยเหตุน้ี ทุกครั้งที่มีลมพัดแรง นบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา 

                                  
8 มุสลิม 2/616 
9 มุสลิม 2/616 
10 อัตติรมิซีย (163) 
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 »ًامْيِقَ عَ الَحاْقَ لَّمُهّٰالل«
“โอองคอภิบาลของฉัน (โปรดบันดาลใหลมนี้เปนลมที่)นําความเมตตาและหยาดน้ําฝน(มาสูพวก
เรา) มิใชลมที่นําอันตรายและความทุกขทรมาน(มาสูเรา)” 11 

 
5.4 อิบนุอับบาส เลาวา “ทุกครั้งที่มีลมพายุแรง นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะยอเขาทั้งสองลงพื้น 

พรอมกับกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา 
َمحَا رَهْلَعْ اجَّمُهّٰالل« ْ جتَالَ وًةْ ْ جتَالَا وًاحَيِا رَهْلَعْ اجَّمُهّٰ, اللًاباَذَا عَهْلَعَ ًحيِا رَهْلَعَ  »اْ

“โอองคอภิบาลของเรา โปรดบันดาลใหเปนลมแหงความเมตตา และจงอยาบันดาลใหเปนลมแหง
ความทุกขทรมาน โอองคอภิบาลของเรา โปรดบันดาลใหเปนลมแหงความปลอดภัย และจงอยา
บันดาลใหเปนลมแหงความหายนะ” 12 

 
5.5 อาอิชะฮฺ เลาวา “เม่ือนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มองเห็นกอนเมฆกําลังจับตัวกันเปนกอนที่ขอบ

ฟา ทานก็จะละทิ้งงานทุกอยาง ถึงแมวาทานกําลังอยูในละหมาดก็ตาม แลวทานก็จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา 
ْينِ إَّمُهّٰالل« ِّ رشْنِ مَكِ بُذْوُعَ أِّ  »اَهَ

“โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงฉันขอความคุมครองตอพระองคใหแคลวคลาดปลอดภัยจากความ
ชั่วรายของกอนเมฆที่มืดทมึนน้ัน”  

และเม่ือมีฝนตกลงมา ทานก็จะกลาวขอพรตออัลลอฮฺวา 
 »ًعاِفاَ نًباِّيَ صَّمُهّٰالل«

“โอองคอภิบาลของฉัน โปรดประทานน้ําฝนที่เปนประโยชนแกฉัน” 13 
จากหลายๆหะดีษขางตน จึงเปนที่ประจักษแกเราวา นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหความสําคัญอยาง

ยิ่งตอความรุนแรงของลมและการจับตัวเปนกอนของหมูเมฆ ทานจะขอพรอยูเสมอเพื่อขอใหอัลลอฮฺประทานความดี
งามจากลมพัดดังกลาว พรอมกับขอความคุมครองตอพระองคจากความเลวรายของลมดวยทาทางที่จริงจังและเอา
การยิ่ง. 

 

                                  
11 ดู เศาะหีฮฺ อัลญามิอฺ (4670) 
12 อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 ดวยสายรายงานที่หะสัน 
13 สุนันอบูดาวูด (5077) หะดีษเศาะฮีหฺ 
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หมวดที่ 2 
ธรรมชาติของฟารอง ฟาแลบ และฟาผา 

 
1. ธรรมชาติของฟารอง ฟาแลบ และฟาผา 

1.1 อิบนุอับบาส เลาวา “ชาวยิวกลุมหนึ่งไดเขาไปหานบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวพวกเขาก็กลาว
ขึ้นวา “โออบู อัลกอซิม โปรดแจงใหเราดวยวาฟารองคืออะไร?” ทานจึงตอบวา “หน่ึงในหมูมะลาอิกะฮฺที่ถูก
มอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมกิจการของเมฆ ซ่ึงในมือของเขาจะมีอุปกรณหน่ึงที่ใชแยกและเคลื่อนยายเมฆซึ่งถูก
สรางมาจากไฟและเขาจะใชอุปกรณดังกลาวในการเคลื่อนยายเมฆตามพระประสงคของอัลลอฮฺ” พวกเขาถามตอไป
วา “แลวเสียงที่เราไดยินน่ันละเปนเสียงอะไร?” ทานตอบวา “เสียงการขับเคลื่อนของกอนเมฆเมื่อเขาไดขับเคลื่อน
มัน ไปจนถึงสถานที่ที่เขาถูกบัญชา” พวกเขากลาว(ยอมรับ)วา “ทานพูดไดถูกตอง” 14 

มุญาฮิด กลาววา “ฟารองคือมะลาอิกะฮฺ และฟาแลบคือบรรดาปกของเขาที่ใชขับเคลื่อนกอนเมฆ” เชนนี้
แหละที่อิหมามอัชชาฟอียไดเลามาจากผูที่เชื่อถือได15 

อัลบะเฆาะวีย กลาววา “บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอานสวนใหญมีทัศนะวาฟารอง(หรือ “อัรเราะดุ” ใน
ภาษาอาหรับ) เปนชื่อของมะลาอิกะฮฺที่ทําหนาที่ควบคุมหมูเมฆ และเสียงที่ไดยินมานั้นเปนเสียงตัสบิหฺ(การกลาว
สดุดีตออัลลอฮฺของเขา) สวนฟาผานั้นเปนการลงโทษที่หายนะ ซ่ึงจะลงมาพรอมกับแสงสวางของฟาแลบ แลวมัน
ก็จะฟาดเผาผูที่มันไดสัมผัส” 16 

 
1.2 อบูสะอีด อัลคุดรีย เลาวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ฟาผาจะเกิดขึ้นเปนประจํา เม่ือ

ถึงเวลาใกลกิยามะฮฺ จนกระทั่งชายคนหนึ่งเดินทางไปหาชนเผาของเขา พรอมกับถามวา “มีใครบาง(ในหมูพวกเรา)ที่
ถูกฟาผาฟาดในเชานี้” แลวพวกเขาก็ตอบวา “เชานี้มีคนนั้นคนนี้ถูกฟาผา”17. 

ฟาผาเปนกองทหารของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่จะถูกสงไปปฏิบัติหนาที่อยูบอยๆ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ Ä Å Æ    Ç È É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × z  ١٣: الرعد 

“และพระองคทรงสงฟาผาออกปฏิบัติหนาที่ แลวมันก็จะฟาดไปยังผูที่พระองคทรงประสงค 
ในขณะที่พวกเขากําลังโตเถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ และพระองคคือผูทรงอํานาจยิ่ง” 18 

 
2. ดุอาอเมื่อไดยินเสียงฟารอง 

โดยรวมแลวอิสลามแนะนําใหประชาชาติมุสลิมกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ(ซิกีร)ทุกครั้งที่ไดยินเสียงฟารอง และ
สวนหนึ่งของสํานวนซิกีรและดุอาอที่รายงานมาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ 
                                  
14 อะหมัด 1/274, อัตติรมิซีย (5121) เปนหะดีษหะสันเศาะฮีหฺเฆาะรีบ 
15 ดู อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/254 
16 อัลบะเฆาะวีย, มะอาลิม อัตตันซีล 3/11 
17 อะหมัด, อัลมุสนัด 3/64-65 
18 อัรเราะอฺดุ (13) 
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2.1 อิบนุอุมัร เลาวา “ทุกครั้งที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดยินเสียงคํารามของฟารองและฟาผา 

ทานก็จะกลาววา 
َّاللهم« ُ َتقتلنا َال َّ ُ َْ َبغضبك ْ ِ َ َ َوال ,ِ َهتلكنا َ ُْ ِ َبعذابك ْ ِ َِ َوعافنا ,َ ِ َ َقبل َ ْ َذلك َ ِ َ« 

“โอองคอภิบาลของเรา โปรดจงอยาสังหารพวกเราเพราะความโกรธเคืองของพระองค และโปรด
จงอยาทําลายพวกเราดวยการลงโทษของพระองค และโปรดคุมครองพวกเราใหปลอดภัยกอนที่
สิ่งเหลานั้นจะเกิดขึ้น” 19 

 
2.2 อามิร บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัซซุบัยรฺ เลาวา “ทุกครั้งที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยินเสียงฟา

รอง ทานก็หยุดสนทนาพรอมกับกลาววา 
َسبحان« َ ْ ِالذي ُ ُيسبح َّ ِّ َ ُالرعد ُ ْ ِبحمده َّ ِ ْ َ ْوال ,ِ ُمالئكةـَ َ ِ َ ْمن َ ِخيفته ِ ِ َِ« 

“มหาบริสุทธิ์พระองคผูซ่ึงฟาผาจะกลาวแซซองสดุดีดวยการสรรเสริญพระองค และบรรดามะ
ลาอิกะฮฺ ดวยความเกรงกลัวที่มีตอพระองค” 

แลวทานก็กลาวขึ้นวา “แทจริง(ปรากฏการณของฟาผา)น้ีเปนขาวรายยิ่งอยางหนึ่งสําหรับชาวโลก” 20 
 
2.3 อิบนุอับบาส เลาวา “ครั้งหนึ่งพวกเราไดเดินทางพรอมกับอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ฉับพลันก็มีเสียงฟารอง 

ฟาแลบและฝนตกที่หนาวเหน็บมาหาเรา แลวกะอับก็กลาวแกพวกเราวา “ผูใดที่อานดุอาอ 
َسبحان« َ ْ ِالذي ُ ُيسبح َّ ِّ َ ُالرعد ُ ْ ِبحمده َّ ِ ْ َ ْوال ,ِ ُمالئكةـَ َ ِ َ ْمن َ ِخيفته ِ ِ َِ« 

จํานวนสามครั้ง แนนอนอยางยิ่งวาเขาจะถูกคุมครองใหปลอดภัยจากอันตรายของฟารอง” พวก
เราจึงกลาวดุอาอดังกลาว ดังนั้นพวกเราจึงปลอดภัย” 21. 

 
2.4 อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา “รสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะอานเม่ือไดยินเสียงฟารองวา 

 »ُهَ لَتْحَّبَ سْنَ مَانَحْبُس«
“มหาบริสุทธิ์ พระองคผูที่เจา(หมายถึงฟารอง)ไดกลาวแซซองสดุดีตอพระองค” 22 

 

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

 

                                  
19 อะหมัด, อัลมุสนัด 2/100, อัตติรมิซีย (3514) 
20 มาลิก, อัลมุวัฏเฏาะ (1934) 
21 อันนะวะวีย, อัลอัซการ อันนะบะวียะฮฺ หนา 154 ดวยสายรายงานที่ดี 
22 อัฏเฏาะบะรอนีย และอัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 
23 อัฏเฏาะบะรอนีย 
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2.6 อบูญะอฺฟร กลาววา “ฟาผาจะฟาดลงมาบนทั้งชาวมุสลิมผูศรัทธาและชาวกาฟรผูปฏิเสธ แตมันจะไม
ฟาดลงมาบนผูที่กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ” 24. 

                                  
24 อิบนุ อัลมุนซิร และอิบนุ อบีหาติม (ดู เอาญะซุ อัลมะสาลิก 15/318) 
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หมวดที่ 3 
ฝน และดุอาอยามฝนตก 

 
1. ธรรมชาติของฝน 

ฝน คือนํ้าที่หยดลงมาจากฟา ภาษาอาหรับเรียกวา “มะฏ็อร” แตโดยทั่วไปแลวคําวา “มะฏ็อร” (ที่แปลวา
นํ้าฝน) จะใชในสํานวนของหะดีษเทานั้น สวนในอัลกุรอานจะไมมีการใชคําวา “มะฏ็อร” มาใช นอกจากใน
ความหมายของฝนลูกเห็บที่ตกลงมาพรอมกับการลงโทษของอัลลอฮฺเทานั้น สวนสํานวนของน้ําฝน(แหงความเมตตา) 
อัลกุรอานจะใชคําวา “มาอ” ที่แปลวาน้ํา มาใชแทน 

ดังคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 

{ A B C D z     ١٨: وناملؤمن 
“และเราไดหลัง่น้ํา(ฝนลง)มาจากฟากฟา” 25 

 
ดังนั้น จึงเปนที่ประจักษวา “ฝน” ในทัศนะของอิสลามมีอยูดวยกันสองชนิด 
1. ฝนแหงความเมตตา 
2. ฝนแหงการลงโทษ 

 
2. ฝนแหงความเมตตา 

2.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ A B C D E F G IH J K L M N O z   ١٨: املؤمنون 
 “และเราไดหลั่งนํ้า(ฝนลง)มาจากฟากฟาตามปริมาณ(ที่เราไดกําหนดไว) แลวเราก็กักขังมันไว
ในพื้นดิน และแนแทเรายอมสามารถที่จะทําใหมันเหือดแหงหายไป(จนหมดสิ้น)” 26 

 
2.2 อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

{ x y  z { | } ~ _ ` a b  c d z   
 ٢٢: احلجر

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

                                  
25 อัลมุอมินูน (18) 
26 อัลมุอมินูน (18) 
27 อัลหิจญรฺ (21-22) 
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 2.3 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à 
á â ã ä å  çæ è   é ê ë ì í î z  ٢١: الزمر 

“เจามิเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟา แลงทรงใหมันไหล(ไปรวมกัน)
เปนตาน้ําในพื้นดิน แลวพระองคทรงทําใหพืชผลที่หลายหลากสีงอกงเงยออกมาดวย(การหลอ
เลี้ยงของ)นํ้านั้น แลวพระองคทรงทําใหมันเห่ียวแหงจนเจาเห็นมันกลายเปนสีเหลือง แลง
พระองคทรงทําใหมันเปนเศษซากที่แตกสลาย แทจริงในการนั้นยอมเปนอุทาหรณและขอ
เตือนสติแกบรรดาผูมีสติปญญาทั้งหลาย” 28 

 
2.4 อาอิชะฮฺกลาววา “ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะกลาวเม่ือทานเห็นฝนหลั่งลงมาวา “น่ีคือ

ความเมตตา(จากอัลลอฮฺ)” 29. 
ดังน้ัน จึงพอสรุปไดวา ด้ังเดิมของน้ําฝนนั้นเปนความเมตตา(ของอัลลอฮฺตอทุกทรัพยสิ่งบนโลกนี้) และนํ้า

เปนตนกําเนิดของทุกๆสิ่งที่มีชีวิต 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ n o p q     r ts u v w z  ٣٠: األنبياء 
“และเราไดบันดาลใหทุกๆสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นจากน้ํา ดังน้ันเพราะเหตุใดเลา พวกเขาจึงไมยอม
ศรัทธาตอเรา” 30 

 
3. ฝนแหงการลงโทษ 

ฝนแหงการลงโทษแบงไดเปนสองประเภท 
 

3.1 ฝนที่กอใหเกิดอุทกภัย 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ º » ¼ ½    ¾ ¿ À Á Â Ã      Ä Å Æ Ç È 
É Ê z  ١٤: العنكبوت 

“และโดยแนแท เราไดสงนูหฺไปยังหมูชนของเขา แลวเขาก็พักอยูกับพวกเขา(เพ่ือทําการเชิญ
ชวนสูอัลลอฮฺ)เปนเวลาเการอยหาสิบป (แตพวกเขาก็ไมยอมเชื่อฟงและศรัทธาในคําเชิญชวน

                                  
28 อัซซุมัร (21) 
29 มุสลิม (899) 2/616 
30 อัลอันบิยาอ (30) 
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ของนบีนูหฺ) ดังน้ัน (อัลลอฮฺจึงลงโทษพวกเขาดวยการสง)อุทกภัยนํ้าทวม(อันยิ่งใหญ) มาครา
ชีวิตพวกเขา ขณะที่พวกเขายังอยูในความอธรรม”31 
 
ดังน้ัน จึงเปนที่ชัดแจงวา อุทกภัยนํ้าทวม เปนเพียงรูปแบบหนึ่งเทานั้นของการสําเร็จโทษของอัลลอฮฺที่

เปนเหตุใหผูคนตองจมลงไปใตนํ้า ดังที่ไดเกิดอุทกภัยทั่วทุกหนแหงในสมัยของนบีนูหฺ และบางพื้นที่ในสมัยของนบีมู
ซา 

บางที เหตุการณดังกลาวอาจจะเปนเหตุการณเดียวกันกับคลื่นยักษ ซ่ึงเปนที่รูจักในสมัยปจจุบันในนาม
ของ ”คลื่นสึนามิ” ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในบางจัหวัด
ทางตอนใตของประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2004 อาทิเชน ภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ และสตูล. 

 
3.2 ฝนเม็ดหิน (ฝนแหงการลงโทษ) 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

{ X Y [Z \ ] ̂         _ ̀ a z ٨٤: األعراف 
“และเราไดทําใหฝน(ฝนเม็ดหิน)ตกลงบนพวกเขา(ประชาชาติของนบีลูฏ) ดังนั้นเจาจงพิจารณาดู
เถิดวาผลสุดทายของบรรดาผูที่กระทําความผิดอยางรายแรงจะเปนอยางไร” 32 
 
อิบนุกะษีรกลาวขยายความในหนังสือตัฟสีรของทานวา “อายะฮฺที่ 84 ของสูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟน้ันไดถูก

อธิบายโดยคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 

{ A B C D E F G H I J K L M 
N O QP R S T U V W z  ٨٣ − ٨٢: هود 

“ดังน้ัน เม่ือพระบัญชา(การลงโทษ)ของเราไดมาถึง เราไดพลิก(พ้ืนดินของหมูบานชาวสะโดม-
ประชาชาตินบีนูหฺ-จากขางบนเปนขางลาง และเราไดเทฝนหินที่ทํามาจากดินเหนียวที่แข็งแกรง
ลงบนพวกเขาแตละคนเปนระลอกๆตามเจาของที่ถูกระบุไวแลว ณ องคอภิบาลของเจา และฝน
หินนั้นอยูไมไกลจากบรรดาผูอธรรม(ในหมูประชาชาติของเจา โอมุหัมมัด) ”33 
 
บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอาน กลาววา “ฝนแหงการลงโทษนี้จะถูกเทลงมาบนบรรดาผูอธรรมหลังจาก

ประชาชาตินูหฺอีก เพราะผูอธรรมคนใดก็ตามไมอาจหลีกพนและแผวผานจากการลงโทษของอัลลอฮฺได34 
 

4. ดุอาอยามฝนตก 

                                  
31 อัลอันกะบูต (14) 
32 อัลอะอฺรอฟ (84) 
33 ฮูด (82-83) 
34 อิบนุกะษีร, ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลอะซีม 2/498-499, อัสสุยูฏีย, อัดดุรรุล มันษูร 8/123 
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อาอิชะฮฺเลาวา “แทจริงเม่ือรสูลุลลอฮฺเห็นฝน (โปรยลงมา) ทานจะกลาวดุอาอ(ขอพรตออัลลอฮฺ)วา  
 »ًعاِافَ نًباِّيَ صَّمُهّٰالل«

“โอ องคอภิบาลของฉัน โปรดประทานเม็ดฝนที่เปนประโยชนแกฉันดวยเถิด” 35 
 
ตามสํานวนที่บันทึกโดยอบูดาวูด36กลาววา 

 »ًئاْيِنَه ًباِّيَ صَّمُهّٰالل «
 
และตามสํานวนที่บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ37กลาววา 

 »ًعاِافَ نًباْيَ سَّمُهّٰالل «
จํานวนสองหรือสามครั้ง 
สวนรายงานที่บันทึกโดยอิหมามอัชชาฟอีย38กลาววา 

 »ًعاِافَا نًيْقَ سَّمُهّٰالل «
สวนความหมายของทั้งสามสํานวนนั้นจะใกลเคียงกับความหมายของสํานวนที่บันทึกโดยอัลบุคอรียขางตน 
 

5. ดุอาอขอฝนและยามที่เกิดนํ้าทวม 
อนัส เลาวา “ขณะที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกําลังอานคุฏบะฮฺวันศุกร บรรดาเศาะหาบะฮไฺดลกุขึน้

ยืน พลันกลาวดวยเสียงอันดังวา “โอ ศาสนทูตของอัลลอฮฺ มันชางแหงแลงกระไรเชนน้ี ใบไมตางเห่ียวเฉา สัตวเลี้ยง
ก็ลมตาย ทานไดโปรดชวยวิงวอนตออัลลอฮฺใหทรงประทานฝนลงมาแกเราดวยเถิด ดังน้ันนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จึงกลาววิงวอนตออัลลอฮฺดวยดุอาอ 

 » اَنِقْ اسَّمُهّٰالل... اَنِقْ اسَّمُهّٰالل «
“โอองคอภิบาลของฉันโปรดประทานฝนแกเราดวยเถิด...โอองคอภิบาลของฉัน โปรดประทานฝน
แกเราดวยเถิด” จํานวนสองหรือสามครั้ง 
 
และตามอีกรายงานหนึ่งที่บันทึกโดยอัลบุคอรีย นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววิงวอนตออัลลอฮฺ

ดวยดุอาอ 
» اَنْثِغَ أَّمُهّٰالل... اَنْثِغَ أَّمُهّٰالل«   จํานวนสามครั้ง 

อนัสเลาตอวา “ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ ขณะน้ัน พวกเรายังไมเห็นกอนเมฆแมแตกอนเดียวบน
ทองฟา (แตหลังจากที่นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺ ทันใดนั้น) ก็ปรากฏวามีเมฆ
(จับตัวกันเปนกอนหนาทึบ) และฝนก็เท(กระหน่ํา)ลงมา ดังน้ันนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงเดินลงมาจาก
                                  
35 อัลบุคอรีย 2/12 
36 สุนันอบูดาวูด (5077) 
37 สุนันอิบนุมาญะฮฺ (3889) 
38 อัลอุมม 1/253 
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มินบัรและดําเนินการละหมาด(วันศุกร) และหลังจากที่เสร็จจากการละหมาดแลวฝนก็ยังคงเทลงมา(อยางตอเน่ือง) 
จนถึงอีกวันศุกรหน่ึง (หมายความวาฝนไดตกลงมาอยางตอเน่ืองเปนเวลาหนึ่งอาทิตยเต็ม) ดังนั้นหลังจากที่นบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ลุกขึ้นยืน(บนมินบัร)เพ่ืออานคุฏบะฮฺ(ในวันศุกรตอมา) บรรดาเศาะหาบะฮฺไดลุกขึ้นรอง
ตะโกนดวยเสียงอันดังอีกครั้งวา “(โอศาสนทูตของอัลลอฮฺ) บานเรือน(ของเรา)ไดพังทลายลงแลว เสนทางสาธารณะก็
ถูกตัดขาด (และสัตวเลี้ยงก็ลมตาย เพราะฝนตกหนักและน้ําเจ่ิงหนอง) ดังน้ันทานโปรดวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺให
หยุดเทฝนลงมาแกเรา” เห็นดังน้ัน นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ สัลลัม ก็ยิ้ม แลววิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺวา 

 »اَنْيَلَ عَالَوا َنْيَالَوَ حَّمُهّٰالل«
“โอองคอภิบาลของฉัน โปรดโยกยายฝนนี้ออกไปใหพนจาก(เขตที่อยูอาศัยของ)เราดวยเถิด และ
โปรดจงอยา(ใชมัน)ทําลายเรา” 

ِ اجلِسْوُؤُ رٰىلَ عَّمُهّٰالل« َ األِنْوُطُبَ وِامَكْاآلَ وِالَبْ  »ِرَجَّ الشِتِابَنَمَ وِةَيِدْوْ
 “โอองคอภิบาลของฉัน โปรดใหนํ้าฝนตกตามยอดเขาสูง และตามเนินเขา และตามทองนํ้าลาํธาร 
และตามสวนไมและเขตเพาะปลูก (เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอบานเรือน ชาวบาน สัตวเลี้ยง และ
ตนไม)”  

ดังนั้นฝนจึงหยุดตกในเขตนครมะดีนะฮฺ และเปลี่ยนไปตกในเขตรอบๆนครแทน จนไมมีนํ้าฝนตกในเขตนคร
มะดีนะฮฺแมแตหยดเดียว”. 

อนัสเลาตอไปวา “ฉันไดมองไปยังเขตนครมะดีนะฮฺ และฉันพบวานครมะดีนะฮิอยูในสภาพที่คลายกับ
มงกุฎ (ที่สองแสงระยิบระยับ เพราะนครมะดีนะฮฺไดกระทบกับแสงอาทิตยที่สาดสองมา)” 

ในอีกรายงานหนึ่ง อนัสเลาวา “ดังน้ันฉันเห็นกอนเมฆหมอกแตกกระจายออกไปทางฝงขวาและซายของ
นครมะดีนะฮฺทันทีประหนึ่งผานุงที่หลุดลุยออกจากรางเจาของ” 39. 
 
บทเรียนจากหะดีษ 

1. มีบัญญัติใหดุอาอขอฝน ถึงแมวาจะไมไดอยูในละหมาดขอฝน (อิสติสกออฺ) ก็ตาม 
2. มีบัญญัติใหขอดุอาอยามเกิดอุทกภัย เพ่ือใหอัลลอฮฺคุมครองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัย

ดังกลาว 
3. นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมไดวิงวอนขอใหอัลลอฮฺหยุดฝนเสียทีเดียว แตทานกลับวิงวอนขอให

อัลลอฮฺเปลี่ยนทิศทางของฝนเพื่อไปตกยังที่อ่ืน และเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอบานเรือน ชาวบาน สัตวเลี้ยง 
และพืชผล เพราะโดยธรรมชาตแลวน้ําฝนมีแตความเมตตาและประโยชนตอมวลมนุษย สรรพสัตว และ
ธัญพืชทั้งหลายบนโลกนี้ ซ่ึงบางทีสถานที่อ่ืนอาจตองการน้ําฝนก็ได  
เชนนี้แหละคือมารยาทของการขอดุอาอที่คํานึงถึงสัจธรรมของสิ่งตางๆ 
อุละมาอบางทานกลาววา “คําวา “โปรดโยกยายฝนนี้ใหพนจากเรา” ในที่น้ีหมายถึง โยกยายไปยังเขตภูเขา 

และลําธาร ตามที่มีระบุในรายงานที่บันทึกโดยอัลบุคอรียและมุสลิม 
 

6. ดุอาอขณะที่ฝนตกจะถูกตอบรับ 

                                  
39 อัลบุคอรีย 2/19, มุสลิม 2/612 
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มักหูล เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “เจาจงขอใหอัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาอของเจา
ขณะที่กําลังดําเนินการตอสู(สงคราม) และขณะที่กําลังยืนตรงเพื่อดําเนินการละหมาด และขณะที่ฝนกําลังตก” 40 

หมายความวา เวลาตางๆดังกลาวเปนเวลาที่ดุอาอจะไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺ 
อิหมามอัชชาฟอีย กลาววา “ฉันจําไดวามีคนจํานวนไมนอยที่ขอใหอัลลอฮฺตอบรับดุอาอของเขาขณะที่ฝน

กําลังตก และขณะที่กําลังจะดํารงการละหมาด” 41 
 

                                  
40 อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 หะดีษมุรสัล 
41 อัชชาฟอีย, อัลอุมม 1/253 
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หมวดที่ 4 
แผนดนิไหว 

 
มีอีกประการหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับฝนและลมพายุ น่ันคือ การเกิดแผนดินไหว ปจจุบันมักจะไดยินขาว

อยูบอยครั้งวาเกิดขึ้นที่โนนและที่น่ี พรอมกับนําพาความสูญเสีย และความหายนะอันใหญหลวงมาสูชุมชน  
ตามทัศนะของอิสลาม เหตุการณเชนนี้เปนการกําหนดของอัลลอฮฺอยางหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงที่โลกใกลจะถึงกาลอวสานและแตกสลาย เพราะมันเปนสัญญาณวันสิ้นโลกอยางหนึ่งที่ตองปรากฏขึ้น
อยางแนนอนตามที่มีระบุในหะดีษตอไปน้ี 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา “นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “วันสิ้นโลก(กิยามะฮฺ) จะไมเกิดขึ้น
จนกวา (จะมีเหตุการณหกอยางเกิดขึ้น) 

1. วิชาความรูจะถูกลบลางดวยการเสียชีวิตของบรรดาผูทรงความรู และ(โลกนี้)เต็มไปดวยบรรดาผูโงเขลา
(อวิชชา) 

2. เกิดเหตุการณแผนดินไหวบอยครั้ง 
3. ชวงเวลาจะชิดใกลและสั้นลง 
4. ฟตนะฮฺ(ภัยอันตราย)จะเกิดขึ้นอยางโจงแจง 
5. มีการเขนฆากันอยางดาษดื่น 
6. มีทรัพยสินอยูในครอบครองมากมายจนลนหลาม” 42 

 
อิบนุหะญัร กลาววา “แทจริงเหตุการณแผนดินไหวไดเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศทางทิศใต ตะวันออก และ

ตะวันตก แตตามความหมายของหะดีษนี้ เหตุการณแผนดินไหวจะเกิดขึ้นทั่วทุกแหง และมันจะเปนอยูตลอดไปจนถงึ
วันสิ้นโลก ดังมีระบุในหะดีษที่รายงานโดยสะละมะฮฺ บิน นุฟยล วา 

“และชวงกอนวันสิ้นโลกไมกี่ปจะเกิดเหตุการณแผนดินไหวอยูเปนเนืองนิตย”. 
และในบรรดาเหตุการณแผนดินไหวที่อันตรายที่สุด คือเหตุการณแผนดินไหวใตทะเลที่เปนเหตุใหเกิดการ

กระแทกอยางแรงของน้ําทะเล ซ่ึงมีชื่อเรียกตามภาษาญี่ปุนวา “สึนามิ” 
ตามรายงานการวิจัยทางวิชาการแหงหน่ึงเกี่ยวกับจํานวนการเกิดแผนดินไหวในชวงหนึ่งศตวรรษที่ผานมา 

(ศตวรรษที่ 20 แหงคริสตศักราช) ระบุวา เกิดเหตุการณแผนดินไหวที่แรงสั่นสะเทือนของมันอยูระหวาง 5.5 – 9.0 
ริกเตอร จํานวน 50 กวาครั้งจากทั่วโลก ซ่ึงทั้งหมดไดคราชีวิตมนุษยชาติไป 2,000,000 กวาคน สวนเหตุการณ
แผนดินไหวที่แรงสั่นสะเทือนของมันนอยกวาที่กลาวมาขางตน ไดเกิดขึ้นนับรอยครั้งในศตวรรษที่ผานมา และใน
บรรดาประเทศที่เกิดเหตุการณแผนดินไหวอยูบอยครั้งในศตวรรษที่ผานมา ไดแก ตุรกี อีหราน จีน ญ่ีปุน อิตาลี 
อินเดีย ฟลิปปนส รัสเซีย เอกวาดอร และชิลี และเคยเกิดขึ้นที่ประเทศปากีสถาน เยเมนใต แอลจีเรีย ฝรั่งเศส โมร็อก
โค ยูโกสลาเวีย โคลัมเบีย แม็กซิโก กัวเตมาลา นิคารากัว อัฟกานิสถาน และอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกา 

 

                                  
42 อัลบุคอรีย 2/22 
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หมวดที่ 5 
ดุอาอยามทุกขยากหรือประสบเคราะหกรรม 

 
สวนหนึ่งของเปาหมายหลักที่อัลลอฮฺทรงบันดาลใหเกิดความยากลําบากและเคราะหกรรมแกผูใดผูหน่ึง ก็

เพ่ือใหเขารูสึกยําเกรงตอพระองค กลับคืนสูพระองค และยอมภักดีตอพระองค 
ลองพิจารณาและใครครวญคําตรัสของพระองคที่วา 

{ A B C D E F G H I J  z ٢١: السجدة 
“และแนแท เราจะใหพวกเขาไดลิ้มรสแหงความเจ็บปวดอันนอยนิด(บนโลกนี้) กอนที่พวกเขาจะ
ไดลิ้มรสแหงความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ (ในวันอาคิเราะฮฺตอไป) เพ่ือใหพวกเขา(ไดสํานึกและ) 
กลับตัว(สูอัลลอฮฺ)” 43 

 
อิบนุอับบาสไดกลาวขยายความของอายะฮฺน้ี วา “คําวา “ความเจ็บปวดอันนอยนิด” ในที่น้ีหมายถึงการ

ประสบภัยบนโลกนี้ โรคตางๆ และการทดสอบของอัลลอฮฺในรูปแบบตางๆเพียงเพื่อใหบาวของพระองคไดสํานึก ยํา
เกรง และเชื่อฟง พรอมกับขออภัยโทษตอพระองคในความผิดพลาดที่ผานมา” 44 

 
สวนหนึ่งของวิธีการกลับคืนสูอัลลอฮฺและขอดุอาอขณะที่กําลังเผชิญกับความทุกขยาก คือ 
1. อิบนุอับบาสเลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะอานดุอาอ(ตอไปน้ี)ทุกครั้งเม่ือเกิดความ

ทุกขยากหรือประสบภัย 
 »ُمْيِلَحـْ الُمْيِظَعْ ال اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال«
 »ِمْيِظَعْ الِشْرَعْ الُّبَر  اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال «
َ األُّبَرَ وِاتَوَمَّ السُّبَر  اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال «  »ِمْيِرَكْ الِشْرَعْ الُّبَرَ وِضْرْ

“ไมมีพระเจาองคที่ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺผูยิ่งใหญและอดทน” 
“ไมมีพระเจาองคที่ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺเจาผูอภิบาลแหงบัลลังกที่ยิ่งใหญ” 
“ไมมีพระเจาองคที่ควรแกการเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ เจาผูอภิบาลแหงบรรดาชั้นฟา 

แผนดินและบัลลังกอันประเสริฐ” 45.  
 
2. อิบนุมัสอูดเลาวา “เม่ือรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ วะสัลลัม ตองประสบกับความทุกขกังวลและความ

เสียใจทานจะอานดอุอาอฺ 
َمحَرِ بُمْوُّيَا قَ يُّيَا حَي«  »ُثْيِغَتْسَ أَكِتْ

                                  
43 อัสสัจญดะฮฺ (2) 
44 อัลมิศบาหฺ อัลมุนีร ฟ ตะฮฺซีบ ตัฟสีร อิบนุกะษีร หนา 1073 
45 อัลบุคอรีย 7/154, มุสลิม (2730) 
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“โอองคอภิบาลผูมีชีวิตที่ยืนยง โอองคอภิบาลผูบริหารทุกๆสิ่ง เราขอความชวยเหลือดวยความ
เมตตาของพระองค” 46 

 
3. อะลี เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “โออะลี เจาตองการไหมหากฉันจะสอน

บางประโยคแกเจา ซ่ึงเจาจะไดอานมันเม่ือเจาตกอยูในหวงของความทุกข?” ฉันตอบวา “ใช(ฉันตองการ) ขอ
ใหอัลลอฮฺทรงบันดาลใหฉันเปนผูปกปองทาน” ทานจึงกลาววา “เม่ือใดที่เจาตกอยูในความทุกข เจาจงอานดุอาอ 

ِّيلَعْ الاهللاِِ بَّالِ إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَالَ وِمْيِحَّ الرِنْٰمحَّ الر اهللاِِمْسِب«  »ِمْيِظَعْ الِ
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณาเสมอ และไมมีความสามารถและพลงัใดๆเวน
แตตอง(พ่ึงพา)อัลลอฮฺผูสูงสงและยิ่งใหญ”  

 
ดังน้ัน แทจริง ดวยการอานดุอาอดังกลาว อัลลอฮฺจะทรงปกปองเจาใหหางไกลและแคลวคลาดจากภัยพิบัติ

ตางๆที่พระองคทรงประทานลงมา” 47. 
 
4. อัสมาอฺ บินตุ อุมัยส เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสอนบางประโยคแกนางสําหรับ

ใชอานยามที่ตกทุกข 
ِرشُ أَ الْيـِّبَ ر اهللاُاهللاُ«  »ًئاْيَ شِهِ بُكْ

“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺเทานั้นที่เปนองคอภิบาลของฉัน ฉันไมขอตั้งภาคีตอพระองคดวยสิ่งใดๆ” 48 
 
5. อบูบักร เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ดุอาอของผูที่ประสบเคราะหกรรมและ

ความทุกขยาก คือ 
َمحَ رَّمُهّٰالل« ْيسْفَ نٰىلِ إْيِنْلِكَت  َالَ فْوُجْرَ أَكَتْ ٍنيَ عَةَفْرَ طِ ْ يلْحِلْصَأَ, وْ ْينْأَ شِ  »َتْنَ أَّالِ إَهٰلِ إَ الُهَّلُ كِ

“โอองคอภิบาลของฉัน ความเมตตาของพระองคเทานั้นที่ฉันคาดหวัง ดังน้ันพระองคไดโปรด
อยามอบหมาย(ปลอยให)ฉัน(เผชิญกับชะตากรรม)ดวยตัวของฉันเอง แมเพียงกระพริบตาเดียวก็
ตาม และไดโปรดดูแลสภาพ(ความเปนอยู)ของฉันทั้งหมด (เพ่ือใหคงอยูในความดีและปลอดภัย) 
ไมมีพระเจาองคใดที่ควรคาแกการเคารพภักดีนอกจากพระองค” 49 

 
6. สะอัด บิน อบีวักกอศ เลาวา “(ครั้งหนึ่ง) ขณะที่พวกเรากําลังน่ังอยูกับรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ทานก็กลาวขึ้นวา “พวกทานตองการไหมถาฉันจะบอกแกพวกทานถึงดุอาอซ่ึงเม่ือผูใดในหมูพวกทาน
ประสบกับความทุกขยากหรือเคราะหกรรมใดเคราะหกรรมหนึ่งบนโลกนี้ แลวเขาอานมัน แนนอนวาเขาจะปลอดภัย

                                  
46 อัลหากิม, อัลมุสตัดร็อก 1/509 
47 อิบนุสุนนีย, อะมัล อัลเยามิ วะ อัลลัยละฮฺ (331) ดวยสายรายงานที่ออน 
48 อะหมัด, อัลมุสนัด 6/369, อันนะสาอีย, อะมัล อัลเยาม วะ อัลลัยละฮฺ (5647) ดวยสายรายงานที่ดี 
49 อบูดาวูด, อันนะสาอีย (651) 
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และแคลวคลาดจากสิ่งดังกลาว?” ดังน้ันจึงมีคนตอบวา “ใช(เราตองการ)” ทานจึงกลาววา “ดุอาอของสหายนูน
(หมายถึงดุอาอของนบียูนุสเม่ือครั้งที่ทานอยูในความมืดมิดภายในทองปลากลางทะเล) น่ันคือ 

ْينِ إَكَانَحْبُ سَتْنَ أَّالِ إَهٰلِ إَال« َنيِمـِالَّ الظَنِ مُتْنُ كِّ ْ« 
“ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรคาแกการเคารพภักดีนอกจากพระองค มหาบริสุทธิ์พระองค(จากความ
บกพรองตางๆ) แทจริงฉันเปนหนึ่งในบรรดาผูที่อธรรม(ที่ไมเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค)” 50 

 
ตามสํานวนของอีกรายงานหนึ่งกลาววา “แทจริงไมมีมุสลิมคนใดอานดุอาอสหายนูนนี้สําหรับกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง เวนแตอัลลอฮฺจะทรงตอบรับแกเขา(ประทานในสิ่งที่เขาประสงค)” 51. 
และในอีกรายงานหนึ่งระบุวา “สะอัดไดถามรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา “การตอบรับ

ของอัลลอฮฺตอดุอาอสหายนูนนี้เกิดขึ้นเฉพาะกับนบียูนุสเทานั้นหรือ หรือวาการตอบรับของอัลลอฮฺจะครอบคลุม
บรรดามุอมินคนอื่นๆดวย?” ทานตอบวา “ดุอาอน้ีไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺสําหรับนบียูนุส บิน มัตตา และ
สําหรับบรรดามุอมินทุกคนที่ไดดุอาอดวยดุอาอบทนี้ พวกเจาไมไดยินดอกหรือคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 

{ v w x y {z | } ~   � z  ٨٨: األنبياء 
“ดังน้ันเราจึงตอบรับการรองเรียนของเขา และเราทําใหเขาปลอดภัยและรอดพนจากความทุกข
ทรมาน(ดวยการบัญชาใหปลาคายเขาออกจากทอง ณ ชายหาด เน่ืองเพราะคําดุอาอและการ
ภักดีของเขา) และเชนเดียวกันนี้ เราจะชวยบรรดามุอมินผูศรัทธาใหปลอดภัย(เม่ือพวกเขา
วิงวอนดวยดุอาอน้ี)” 52  

เพราะนั่นคือสัญญาจากอัลลอฮฺที่พระองคจะทรงประทานใหแกผูที่รองขอตอพระองคดวยดุอาอน้ี.53 
 
7. อิบนุอุมัร เลาวา “รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “ผูใดที่ประสงคจะใหดุอาอของเขา

ไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺและรอดพนจากเคราะหกรรม ก็จงพยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากเคราะหกรรมที่
เขากําลังประสบอยู54 

เพราะอัลลอฮฺไดทรงใหคําม่ันสัญญาโดยผานศาสนทูตของพระองควาผูใดใหความชวยเหลือในกิจการของพี่
นองของเขา แนนอนวา อัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือในกิจการของเขา 

และจากหะดีษตางๆที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเปนที่ประจักษวา เปาหมายหลักของความหมายตางๆทีมี่ระบุ
อยูในดุอาอและคํากลาวของบาวขณะที่กําลังประสบกับความยากลําบากและการทดสอบของอัลลอฮฺน้ัน ก็เพ่ือใหบาว
ของพระองคกลับคืนสูการใหเอกภาพตออัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว และมอบหมายตัวเองทั้งกายและใจแกพระองค 
ขณะเดียวกันก็ยอมรับในความอธรรมของตัวเอง พรอมกับแสดงออกถึงความออนแอของตนเองตออัลลอฮฺผูเกรียง

                                  
50 อันนะสาอีย (655) ดวยสายรายงานที่ออน 
51 อะหมัด, อัลมุสนัด 1/170, อัลหากิม, อัลมุสตัดร็อก 1/505, 2/383, อันนะสาอีย (656) 
52 อัลอันบิยาอ (88) 
53 อัฏเฏาะบะรีย, ญามิอฺ อัลบะยาน, อิบนุกะษีร,ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลกะซีม 3/214 
54 อะหมัด, อัลมุสนัด (4749) ดวยสายรายงานที่ดี 
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ไกร ทั้งยังตองกระทําดีตอบาวของอัลลอฮฺและใหความชวยเหลือในกิจการของพี่นอง น่ันแหละคือการกลับคืนสูอัลลอ
ฮฺหรือการสํานึกตน(เตาบะฮฺ) ยําเกรง และปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺที่แทจริง วัลลอฮุ อะอฺลัม  

นอกจากนั้น เราพบวา นอยครั้งมากที่เน้ือหาของดุอาอตางๆดังกลาวจะระบุถึงสิ่งที่เราปรารถนา หรือเคราะห
กรรมที่เราอยากใหอัลลอฮฺขจัดมันใหพนจากเรา แตทวาเนื้อหาของดุอาอมีเพียงการกลับคืนสูการใหเอกภาพตออัลลอ
ฮฺ ยําเกรงและภักดีตอพระองค เพราะอัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่งถึงความตองการและความหมายในการขอดุอาอของบาว
ของพระองค 
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ปดทาย 
 
มาเถิดเรามารวมกันทําความรูจักกับความเมตตาและการทดสอบที่แทจริงของอัลลอฮฺ และสํานึกตนอยู

ตลอดเวลา ความยําเกรงและทําการภักดีตอพระองคแตเพียงผูเดียว ไมมีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค พรอมกับ
พยายามจนสุดความสามารถ ควบคูไปกับการขอดุอาอตออัลลอฮฺ เพ่ือใหพระองคทรงคุมครองเราและประชาชาติ
อิสลามทั้งหลายใหแคลวคลาดและปลอดภัยจากเคราะหกรรมและการทดสอบทั้งหลายของพระองคดวยวิธีการและดุ
อาอที่พระองคทรงสอนและถูกปฏิบัติเปนแบบอยางโดยศาสนทูตของพระองค พรอมกับบริสุทธิ์ใจในทุกๆกิจการงาน 
และดุอาอของเราตองขอตออัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น เพราะแทจริงพระองคคือผูที่ทรงไดยินและตอบรับ
ยิ่ง 

 »اَنَتْدَعَ وَامَا كَنْبِجَأَا فَنَتْرَمَ أَامَ كَاكَنْوَعَ دْدَقَ وَكَتَابَجِا إَنَتْدَعَوَ وَكِائَعُدِا بَنَتْرَمَ أَّمُهّٰالل«
“โอองคอภิบาลของเรา พระองคทรงบัญชาใหเราวิงวอนขอดุอาอตอพระองค และพระองคทรงให
คําม่ันสัญญาวาจะทรงตอบรับคําวิงวอนรองขอของเรา และแทจริงเราไดวงิวอนรองขอตอพระองค 
ดังที่พระองคไดทรงบัญชาแกเรา ดังน้ันไดโปรดตอบรับคําวิงวอนของเรา ดังที่พระองคไดทรงให
คําม่ันสัญญาไว” 55 
 

ِ رشَ الُهَدْحَو  اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال « ُّيلَعْ الُهَ لَكْيَ ِ رشَ الُهَدْحَ و اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال, ُمْيِظَعْ الِ  ُمْيِلَحـْال ُهَ لَكْيَ
 »ُمْيِرَكْال

“ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมี
การตั้งภาคีใดๆสําหรับพระองค พระองคผูทรงสูงสงและยิ่งใหญ ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีการตั้งภาคีใดๆสําหรับพระองค 
พระองคผูทรงอดทนและประเสริฐยิ่ง” 56 
 

 ِّبَ ر هللاُِدْمَحـ, الِمْيِظَعْ الِشْرَعْ الُّبَ ر اهللاَُكَارَبَ, تُهَانَحْبُ سُمْيِلَحـْال ُمْيِرَكْ ال اهللاَُّالِ إَهٰلِ إَال «
َنيِمـَالَعْال ْ« 

“ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ พระองคผูทรงประเสริฐและอดทนยิ่ง  
มหาบริสุทธิ์พระองค(จากความบกพรองทั้งหลาย) ความจําเริญเปนของอัลลอฮฺ องคอภิบาลแหงบัล
ลังคอันยิ่งใหญ มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺองคอภิบาลแหงสากลโลก” 57 

 
ขออัลลอฮฺทรงประทานพรและความศานติแกนบีของเรามุหัมมัด ตลอดจนครอบครัวและมิตรสหายของทาน 

                                  
55 อิหมามอัชชาฟอีย (อัลอัซการ ของอันนะวะวีย หนา 151) ดุอาอขอใหคําวิงวอนถูกตอบรับ 
56 อันนะสาอีย (633) คํากลาวเพื่อใหคําวิงวอนถูกตอบรับ 
57 อันนะสาอีย (730) หะดีษเศาะฮีหฺ (ดุอาอขณะเผชิญกับเคราะหกรรม) 
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Û z  ١٨٢ − ١٨٠: الصافات  
“มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดองคอภิบาลของเจา องคอภิบาลแหงอํานาจและความยิ่งใหญ จากสิ่งที่พวก
เขากําลังกลาวอาง และความศานติจงมีแดบรรดาศานทูตทั้งหลาย “และมวลการสรรเสริญเปน
อภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ องคอภิบาลแหงสากลโลก” 58. 

                                  
58 บทสงทายของสูเราะฮฺอัศศอฟฟาต (180-182) เปนคํากลาวปดทายดุอาอหรือคําสนทนา 


