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เดือนเราะญบั

ความประเสริฐของเดือนเราะญบั
เดอืนเราะญบั เดอืนชะอฺบานและเดอืนเราะมะฎอน เป็นเดอืน

แห่งเกียรติยศอนัสมบูรณ์มรีายงานจํานวนมากได้กล่าวถึงความ

ประเสรฐิของเดอืนอนัมเีกยีรตยิิง่ทัง้สามเดอืนน้ีไว ้

ความประเสริฐของเดือนเราะญบั
มรีายงานจากท่านนะบ ี(ซอ็ลฯ) กล่าวว่า 

“เดอืนเราะญบัเป็นเดอืนทีย่ ิง่ใหญ่แหง่พระผูเ้ป็นเจา้ ไมม่เีดอืน

ใดทีจ่ะมคีวามประเสรฐิ ศกัดิส์ทิธิ ์ และถูกหวงหา้มเท่ากบัเดอืนน้ี 

การต่อสูก้บัผูป้ฏเิสธในเดอืนน้ีเป็นสิง่ทีฮ่ะรอม (ตอ้งหา้ม) 

เราะญบั คอืเดอืนแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ชะอฺบานเป็นเดอืนของ

ฉนั และเราะมะฎอนเป็นเดอืนแห่งประชาชาตขิองฉนั ใครกต็ามที่

ถอืศลีอด 1 วนั ในเดอืนเราะญบั จะยงัความพงึพอพระทยัอย่าง

ใหญ่หลวงใหก้บัพระผูเ้ป็นเจา้ ความพโิรธของพระองคจ์ะห่างไกล

จากเขา และประตูนรกจะถูกปิดใหก้บัเขา” 

มรีายงานจากท่านอมิามมซูา บนิญะอฺฟรั อลักาซมิ (อ.) กล่าว

ไวว้่า 

“ใครกต็ามทีถ่อืศลีอด 1 วนั ในเดอืนเราะญบั ไฟนรกจะห่าง
ไกลจากเขา 1 ปี ใครกต็ามทีถ่อืศลีอด 3 วนั สวรรคเ์ป็นวาญบิสาํหรบั
เขา” ท่านอมิามยงักล่าวอกีว่า “เราะญบัเป็นชื่อของธารน้ําสายหน่ึง

ในสรวงสวรรคท์ีข่าวยิง่กวา่น้ํานม และหวานยิง่กวา่น้ําผึง้ ใครกต็าม
ทีถ่อืศลีอด 1 วนั ในเดอืนเราะญบั เขาจะไดด้ื่มน้ําจากธารน้ําสายน้ี” 



และมรีายงานจากท่านอิมามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) รายงาน
ว่า : ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “เดือนเราะญับ

เป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษ (อิซติฆฟาร) ของประชาชาติ

ของฉัน ดังนั ้น จงแสวงหาการอภัยโทษในเดือนน้ีให้มากๆ  

เพราะพระผู้เป็นเจ้า คอืผู้ทรงอภยัโทษและทรงเมตตายิง่ เดอืน

เราะญับได้ถูกเรียกขานว่า “อะซ็อบ” เน่ืองจากในเดือนน้ีความ

เมตตาของพระองค ์จะโปรยปรายลงมาแก่ประชาชาตขิองฉนัอย่าง

มากมาย ดงันัน้ จงมุง่มัน่กล่าวอซิตฆิฟารใหม้ากทีสุ่ด” โดยใหก้ล่าว

ว่า

ۡوبَـَة  َ َوأَۡسأَ لُـهُ التَـّ   أَۡستَـۡغِفـُر اهلّلٰ
(อซัตฆัฟิรุลลอฮะวะอซัอะลุฮุตเตาบะฮฺ) 

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ และวอนขอการกลบัตวัสู่พระองค ์

ท่านอบินิบาบุวยัฮฺ (รฮ.) รายงานจากซาลมิ (รฮ.) ซึง่เป็นสาย

รายงานทีเ่ชื่อถอืไดว้่า : ขา้พเจา้ไดเ้ขา้พบท่านอมิามซอดกิ (อ.) ใน

ช่วงทา้ยของเดอืนเราะญบั ซึ่งเหลอืเวลาอกีเพยีงไม่กีว่นักจ็ะหมด
เดอืนแล้ว ท่านอมิาม (อ.) มองมาที่ขา้พเจ้าและถามขา้พเจ้าว่า 

“เดอืนน้ีท่านไดถ้อืศลีอดแลว้หรอืยงั?” 

ขา้พเจา้ตอบว่า “ยงัขอรบั ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ โอ ้บุตรของ

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ)” 

ท่านอมิาม (อ.) จงึกล่าวว่า “ท่านรูห้รอืไม่ว่า ผลบุญเท่าไหร่

ที่สูญหายไปจากท่าน ซึ่งปรมิาณของผลบุญ นอกจากพระผูเ้ป็น
เจา้แลว้ หามผีูใ้ดรูไ้ม่ พระองคท์รงใหเ้ดอืนน้ีมคีวามประเสรฐิและ
มขี้อหวงห้ามที่ศกัดิส์ทิธิอ์ย่างยิง่ใหญ่ยิง่กว่าเดือนอื่นๆ สําหรบั



ผูท้ีถ่อืศลีอดในเดอืนน้ี การประทานเกยีรตคิุณใหแ้ก่เขาเป็นวาญบิ
สาํหรบัพระองค”์ 

หลังจากนั ้นข้าพเจ้าจึงถามท่านว่า “โอ้ บุตรของท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) หากในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเดือนน้ี 

ขา้พเจา้ไดถ้อืศลีอด ขา้พเจา้จะไดร้บับางสว่นจากผลบุญของบรรดา

ผูท้ีถ่อืศลีอดบา้ง หรอืไม่?” 

ท่านอมิาม (อ.) จงึตอบว่า “ โอ ้ซาลมิ ใครกต็ามทีถ่อืศลีอด

หน่ึงวนั ในช่วงสุดทา้ยของเดอืนน้ี พระองคจ์ะทรงปกป้องเขา ให้

รอดพน้จากความทุกขเวทนาอยา่งรุนแรง ในตอนทีว่ญิญาณจะออก

จากรา่ง และทรงใหเ้ขาปลอดภยัจากความน่าหวาดกลวัหลงัจากสิน้

ชวีติ และรอดพน้จากโทษทณัฑใ์นหลุมฝงัศพ  ใครกต็ามทีถ่อืศลีอด

ในช่วงสุดทา้ยของเดอืนน้ีสองวนั เขาจะผ่านสะพานซริอต ไปอย่าง

ง่ายดาย  ใครกต็ามทีถ่อืศลีอดในสามวนัสุดทา้ยของเดอืนน้ี เขา

จะปลอดภยัจากความน่าสะพรงึกลวัในวนักยิามะฮฺ จากความยาก

ลําบาก ความน่าประหวัน่พรัน่พรงึของวนันัน้ และเขาจะปลอดภยั

จากไฟนรก” 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการถอืศลีอดเดอืนเราะญบันัน้ มคีวาม
ประเสรฐิอย่างมากลน้ ดงันัน้ จงึมรีายงานหน่ึงกล่าวว่า “ใครกต็าม 

ทีไ่ม่มคีวามสามารถทีจ่ะถอืศลีอดในเดอืนเราะญบั  ดงันัน้ จงกล่าว

ตซับฮฺีทุกวนั วนัละ 100 ครัง้ เพื่อใหไ้ดร้บัผลบุญของผูท้ีถ่อืศลีอด”  
คาํกล่าวตซับฮฺี มดีงัน้ี



هٰلِ الَۡجِلـيِل، ُسۡبـَحا نَ َمنۡ َاليَـۢنَبـِغـى 
ِٕ
 ُسۡبـَحا نَ اۡال

มหาบรสิุทธิแ์ห่งพระเจา้ ผูท้รงเกรยีงไกร, มหาบรสิุทธิ ์
ผูซ้ึง่การถวายพระบรสิุทธคิุณนัน้ 

، ُسۡبـَحا نَ اۡالََٔعـزِّ اۡالَٔۡڪَرِم،  الَّ هَلُ
ِٕ
َّۡسِبـيُح ا الت

ไม่คู่ควรแก่ผูใ้ด นอกจากแด่พระองค์
มหาบรสิุทธิ ์ผูท้รงยิง่ใหญ่ ทรงเกยีรตยิิง่, 

َِّبَس الِۡعزَّ وَ ُهوَ هَلُ أَۡهٌل. ُسۡبـَحا نَ َمنۡ ل

มหาบรสิุทธิ ์ผูซ้ึง่ความยิง่ใหญ่เป็นพสัตราภรณ์ และพระองค์
ทรงเป็นเจา้แห่งอํานาจอนัยิง่ใหญ่

ซุบฮานัลอลิาฮลิญะลลี ซุบฮานะมลัลายมับะฆติ

ตชับฮีุอลิลาละฮฺ ซุบฮานัลอะอซัซลิอกัรอ็ม 

ซุบฮานะมลัละบซิลัอซิซะวะฮุวะละฮูอะฮฺลฺ

ถอดความโดย อุษา จิตตด์าํริ
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ดอุาอห์ลงันะมาซทกุเวลา ตลอดทัง้เดือนเราะญบั

ท่านซยัยดิบนิฏอวูซ (รฮ.) รายงานว่า : ท่านมุฮมัมดั บนิ

ซะกะวาน ผูซ้ึง่เป็นทีรู่จ้กักนัในนามของซจัญาด (เน่ืองดว้ยท่านเป็น

ผูท้ี่ซจัญดะฮฺและรอ้งไหอ้ย่างมากในขณะที่ซุญูด จนทําใหต้าของ

ท่านบอด) กล่าวว่า : ขา้พเจา้ไดก้ล่าวกบัท่านอมิามซอดกิ (อ.) ว่า 

“ชวีติขา้พเจา้ขอพลเีพื่อท่าน ในเดอืนเราะญบัน้ีไดโ้ปรดสอนดุอาอ์

ใหแ้ก่ขา้พเจ้าสกับทหน่ึง ซึ่งจะทําใหพ้ระผูเ้ป็นเจ้า (โปรดปราน) 

ประทานคุณประโยชน์ใหแ้ก่ขา้พเจา้”  ท่านอมิามซอดกิ (อ.) ได้

ตอบว่า จงเขียนว่า ِحِمي ـٰنِ ا لرَّ ۡمحَ ِ ا لرَّ ِبۡسمِ ا هللَّ  และจงอ่านดุอาอ์
บทน้ีทุกวนัตลอดทัง้เดือน ทัง้ในยามเช้าและยามคํ่า และหลงั

นะมาซต่างๆ ทัง้กลางวนัและกลางคนื ดงัน้ี

ยามนัอรัญฮูุลกุิลลคิอ็ยรฺ วะอามะนุซะเคาะเฏาะฮูอนิดะกุลลชิรัรฺ 

 ، اَي َمنۡ أَۡرُجوهُ ِلُلكِّ َخۡيـٍر، وَ ٰاَمنُ َخسََطهُ ِعۡنَدُلكِّ َشـّرٍ

โอ ้ผูซ้ึง่ขา้ฯ มุ่งหวงัยงัพระองค ์ในทุกความดงีาม, และความปลอดภยั
จากความพโิรธของพระองคใ์นทุกความชัว่รา้ย, 

ยามยัยุอฺฏลิกะซเีราะบลิเกาะลลี ยามยัยุอฺฏมีนัซะอะละฮฺ 

اَيَمنۡ يُـۡعِطى الۡڪَِثـيـَر اِبلَۡقِلـيِل، اَي َمنۡ يُـۡعِطى َمنۡ َسأَ لَـُه، 

โอ ้ผูป้ระทานใหอ้ย่างมากมาย แก่การกระทํา (อะมลั) อนัน้อยนิด,
โอ ้ผูซ้ึง่ทรงประทานใหแ้ก่ผูว้อนขอพระองค,์ 

ยามยัยุอฺฏมีลัลมัยซัอลัฮุวะมลัลมัยะอฺรฟิฮุตะฮนันุนัมมนิฮุวะเราะฮฺมะฮฺ 

نۡهُ وَ َرۡمحًَة،  نًا ّمِ َّمۡ يَـۡعرِفۡهُ تَـَحنُـّ َّمۡ يَۡسأَهۡلُ وَ َمنۡ ل اَي َمنۡ يُـۡعِطى َمنۡ ل
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โอ ้ผูซ้ึง่ทรงประทานใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดว้งิวอนขอพระองค ์และผูท้ีไ่ม่รูจ้กั
พระองค ์เน่ืองดว้ยความรกัและความเมตตาจากพระองค,์ 

อะอฺฏนีิบมิซัอะละตอียีาก ญะมอีะคอ็ยรดิดนุยาวะญะมอีะคอ็ยรลิอาคเิราะฮฺ

ِخَرِة،  يعَ َخۡريِ اۡالٰ نَۡيا وَ َمجِ يعَ َخۡريِ ادلُّ َك، َمجِ ايَّ ِٕ
أَۡعِطِىن ِبَمۡسأَ لَِىت ا

โปรดประทานใหแ้ก่ขา้ฯ เน่ืองดว้ยการวงิวอนขอของขา้ฯ 
ต่อพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว, ซึง่ความดงีามทัง้หลายในโลกน้ี

และความดงีามในปรโลก 

วซัรฟิอนันีบมิซัอะละตอียีาก ญะมอีะชรัรดิดุนยาวะชรัรลิอาคเิราะฮฺ 

ِخَرِة،  نَۡيا َوَرشِّ اۡالٰ يعَ َرشِّ ادلُّ َك، َمجِ ايَّ ِٕ
َواۡرصِۡف َعّىنِ ِبَمۡسأَ لَِىت ا

และโปรดขจดัให้พ้นไปจากข้าฯ เน่ืองด้วยการวิงวอนของข้าฯ ต่อ
พระองค,์ ซึง่ความชัว่รา้ยทัง้หลายในโลกน้ี และความชัว่รา้ยในปรโลก, 

ฟะอนินะฮูฆอ็ยรุมนักูซมิมาอะอฺฏอ็ยตฺ วะซดินีมนิฟฎัลกิะยากะรมี

ا أَۡعَطۡيَت، وَ ِزۡدِىن ِمنۡ فَۡضكِلَ اَي َكِرُمي َّهُ غَۡريُ َمنُۡقوٍص مَّ ن
ِٕ
فَا

เพราะแทจ้รงิ สิง่ทีพ่ระองคป์ระทานนัน้มเิคยลดน้อยลงเลย, และโปรด
เพิม่พนูใหแ้ก่ขา้ฯ จากความโปรดปรานของพระองค ์โอ ้ผูท้รงกรุณา

จากนัน้ท่านอมิามซอดกิ (อ.) กจ็บัเคราของท่านดว้ยมือซ้าย 

และอ่านดอุาอ์ขา้งทา้ยน้ีต่อไป ดว้ยสภาพทีย่ากไรแ้ละอ้อนวอน 

โดนขยบัน้ิวช้ีข้างขวาของทา่นสา่ยไปมาอยา่งนอบน้อม โดยกล่าว

ว่า (สาํหรบัมุสลมิะฮฺใหจ้บัคาง แทนทีก่ารจบัเครา)

ยาซลัญะลาลวิลัอกิรอม  ยาซลันะอฺมาอวิลัญดู 

ۡعَمـآءِ وَ الُۡجوِد،  ۡكـَراِم، يَـا َذا النَـّ
ِٕ
 يَـا َذا الَۡجَاللِ وَ اۡال
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โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเกรยีงไกรและเกยีรตยิศ, 
โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความโปรดปรานและความเอือ้เฟ้ือ, 

ยาซลัมนันิวฏัฏอ็วลฺ  ฮรัรมิชยับะตอีะลนันาร

اِر. ۡوِل، َحـّرِمۡ َشۡيـَبـِىت عََىل النَـّ يَـا َذا الَۡمنِّ وَ الطَّ

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งการประทานและความมัง่คัง่, โปรดใหเ้ครา
ของขา้ฯ เป็นทีต่อ้งหา้มสาํหรบัไฟนรกดว้ยเถดิ.

กิจปฏิบติั ของเดือนเราะญบั

1. มรีายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ว่า “ใครกต็ามที่

กล่าว (อิซติฆฟาร) 100 ครัง้ ว่า

อซัตฆัฟิรุลลอฮลัละซลีาอลิาฮะอลิลาฮ ู

الَّ ُهـَو، 
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
ى َال ا ِ َ اذلَّ أَۡسـتَـۡغـِفـُر اهلّلٰ

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ ผูซ้ึง่ไม่มพีระเจา้อื่นใด 
นอกจากพระองคเ์ท่านัน้,

วะฮฺดะฮูลาชะรกีะละฮูวะอะตูบุอลิยัฮฺ

لَۡيـِه
ِٕ
َوۡحَدهُ َال َرشِيـَك لَـهُ وَ أَتُـوُب ا

ผูท้รงเอกะ ไม่มภีาคสีาํหรบัพระองค ์และขา้ฯ ขอกลบัตวัสู่พระองค์

เมื่อกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้บริจาคทาน (เซาะดะเกาะฮฺ) 

พระองคจ์ะทรงใหบ้ัน้ปลายของเขาสิน้สุดดว้ยพระมหากรุณาธคิุณ 

และการอภยัโทษ

ใครกต็ามทีก่ล่าวได ้ 400 ครัง้ ผลบุญของบรรดาชะฮดี 100 

ท่าน จะถูกบนัทกึใหแ้ก่เขา”
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2. มผีูร้ายงานจากท่านเราะซูลลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) กล่าวว่า “ใคร

กต็ามทีใ่นเดอืนเราะญบั เขาไดก้ล่าว ‘ตะฮฺลีล’ ถวายแด่พระผู้

เป็นเจ้า ว่า ُ اهلّلٰ الَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
اَالا  (ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ) 1,000 ครัง้ พระ

ผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสงูส่ง ผูท้รงเกรยีงไกร จะทรงบนัทกึความด ี1,000 

ประการ ใหแ้ก่เขา และทรงสรา้งเมอืง 100 เมอืง ในสรวงสวรรคใ์ห้

แก่เขา 

3. มรีายงานกล่าวว่า “ผูใ้ดกล่าวขออภยัโทษ (อิซติฆฟาร) 

จาํนวน 70 ครัง้ ในช่วงเช้าและเยน็ของเดอืนเราะญบั โดยกลา่ววา่

لَۡيهِ 
ِٕ
َ وَ أَتُوُب ا  (อซัตฆัฟิรุลลอฮะวะตูบุอลิยัฮฺ) أَۡستَـۡغِفُر اهلّلٰ

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ และขอกลบัตวัสู่พระองค์

เมื่อกล่าวจบแลว้ ใหย้กมอืขึน้พรอ้มกบักล่าว ว่า

َّهُمَّ اۡغِفـۡر ِىل وَ تُۡب عََىلَّ  (อลัลอฮุมมฆัฟิรลวีะตุบอะลยัยฺ) َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้ฯ และโปรดตอบรบัการ
กลบัตวัของขา้ฯ

หากเขาเสยีชวีติลงในเดอืนเราะญบั อลัลอฮฺ (ซบ.) จะทรงพงึ

พอพระทยัในตวัเขา และไฟนรก จะไม่สมัผสัเขา ดว้ยความจําเรญิ

ของเดอืนเราะญบั” 

4. ให้กล่าว “อิซติฆฟาร” ต่อไปน้ี 1,000 ครัง้ ตลอดทัง้

เดือนเราะญบั เพื่อพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเมตตายิง่ จะไดอ้ภยัโทษ

ใหแ้ก่เขา
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อซัตฆัฟิรุลลอฮลัละซลีาอลิาฮะอลิลาฮุวะวะอซัอะลุฮุตเตาบะฮฺ

ُهَوَوأَۡسأَ هُلُ التَّۡوبََة الَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
ى َالا ِ َ اذلَّ أَۡسـَتۡغِفُر اهلّلٰ

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ ผูซ้ึง่ไม่มพีระเจา้อื่นใด นอกจากพระองค ์
และวอนขอการกลบัตวัต่อพระองค์

พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสตัย ์ทรงสงูส่งยิง่ จะทรงบนัทกึความด ี

1,000 ประการ ใหแ้ก่เขาทุกวนันบัจากวนัทีเ่ขานะมาซ ไปจนกระทัง่

ถงึวนัทีเ่ขาเสยีชวีติจากโลกน้ีไป 

และพระองค์จะทรงตอบแทนการอ่านทุกอายะฮฺ ด้วยการ

ประทานเมอืงหน่ึงในสรวงสวรรค ์ทีท่าํมาจากทบัทมิสแีดง และทรง

ตอบแทนทุกตวัอกัษร ดว้ยปราสาทหลงัหน่ึงในสรวงสวรรค ์ทีท่ํา

ดว้ยไข่มุกใหแ้ก่เขา และทรงใหเ้ขาไดส้มรสกบัเทพธดิา (ฮูรุลอนี) 

ในสรวงสวรรค ์และพระองคท์รงพงึพอพระทยัในตวัเขา ทรงบนัทกึ

ใหเ้ขาอยูใ่นกลุ่มของผูท้ีป่ระกอบอบิาดะฮฺ (ผูจ้งรกัภกัด)ี และทรงให้

บัน้ปลายของเขาประสบกบัความโชคดแีละไดร้บัการอภยัโทษ และ

เขาคอืผูไ้ดร้บัความผาสุกนิรนัดร” 

5. ให้ถือศีลอดในเดือนน้ี 3 วนั คือ ในวนัพฤหสับดี, วนั

ศกุร ์และวนัเสาร ์เพราะมรีายงานกล่าวว่า “ใครกต็ามทีถ่อืศลีอด 

3 วนัน้ี ในเดอืนใดเดอืนหน่ึงจากทัง้ 3 เดอืน ทีเ่ป็นเดอืนตอ้งหา้ม 

(ฮะรอม) พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสตัย ์ผูท้รงสงูส่ง จะทรงบนัทกึผลบุญ

ของผูป้ระกอบอบิาดะฮฺ 900 ปีใหแ้ก่เขา” 

6. ตลอดเดือนเราะญบัทัง้เดือน ให้ปฏิบติันะมาซ รวมทัง้

ส้ิน 60 เราะกะอตั โดยนะมาซทุกคนืๆ ละ 2 เราะกะอตั ทุกเราะกะ
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ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ วะฮฺดะฮูลาชะรกีะละฮฺ ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮมัดฺ 

، هَلُ الُۡمكۡلُ وَ هَلُ الَۡحۡمُد،  ، َوۡحَدهُ َال َرشِيَك هَلُ ُ الَّ اهلّلٰ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
َال ا

ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ, ผูท้รงเอกะ ไม่มภีาคใีดๆ สาํหรบั
พระองค,์ การปกครองและการสรรเสรญิ เป็นเอกสทิธิ ์

ของพระองค,์ 

อตัหลงัจากทีอ่่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺอลักาฟิรนู 

3 ครัง้ และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 1 ครัง้ 

เมื่อเสรจ็จากการนะมาซ หลงัจากใหซ้ะลามแลว้ ใหย้กมอืขึน้

พรอ้มกล่าวว่า

ยุฮฺยวีะยุมตี วะฮุวะฮยัยุลลายะมตู บยิะดฮิลิคอ็ยรฺ 

 ، ِىيۡ وَ يُِميُت، وَ ُهوَ ىَحٌّ الَّ يَُموُت، ِبَيِدهِ الَۡخۡريُ ُحيۡ

ทรงใหม้ชีวีติและทรงใหส้ิน้ชวีติ, และพระองคท์รงชวีนิทีไ่ม่ทรงวาย
ชนม,์ ความดงีามอยู่ในพระหตัถ์แห่งอํานาจของพระองค,์ 

วะฮุวะอะลากุลลชิยัอนิเกาะดรี วะอลิยัฮลิมะซรี 

لَۡيهِ الَۡمِصُري، 
ِٕ
وَ ُهوَ عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر، وَ ا

และพระองคท์รงพระเดชานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่, 
การคนืกลบัย่อมไปสู่พระองค,์ 

วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี 

ِ الَۡعِىلِّ الَۡعِظِمي،  الَّ اِبهلّلٰ ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقوَّ

ไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ ผูท้รง
สงูส่ง ผูท้รงยิง่ใหญ่, 
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อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดนิินนะบยีลิอุมมยีวิะอาลฮฺิ

. ـىِّ وَ ٰاهِلٖ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ ِنالنَِّىبِّ اۡالُّٔمِ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั นะบผีูอ้่านเขยีนไม่เป็น 
และวงศว์านของท่าน ดว้ยเถดิ.

หลงัจากอ่านดุอาอ์เสร็จแล้ว ให้เอามอืลูบไปที่ใบหน้า มผีู้

รายงานมาจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ว่า “บุคคลใดกต็าม ที่

ปฏบิตัอิะมลัดงักล่าวมาน้ี พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสตัย ์ทรงสงูส่ง จะ

ทรงตอบรบัดุอาอข์องเขาทัง้หมด และประทานผลบุญของการประ

กอบฮจัญและอุมเราะฮฺ อย่างละ 60 ครัง้ ใหแ้ก่เขา”  

7. มผีูร้ายงานมาจาก ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) วา่ “บุคคลใด

กต็ามที ่อ่านซูเราะฮอฺตัเตาฮีด 100 ครัง้ ในนะมาซ 2 เราะกะอตั 

เพียงหน่ึงคืนในเดือนเราะญบั ประหน่ึงว่า เขาไดถ้อืศลีอดเป็น

เวลา 100 ปี ในวถิทีางของอลัลอฮฺ (ซบ.) และพระองคจ์ะประทาน

ปราสาท 100 หลงั ใหแ้ก่เขาในสรวงสวรรค ์ซึง่แต่ละปราสาทจะมี

เพื่อนบา้นเป็นนะบ ี(อ.) ท่านหน่ึง จากบรรดานะบ ี(อ.) ทัง้หลาย”

8. และมผีูร้ายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ว่า “บุคคล

ใดท่ีนะมาซ 10 เราะกะอตั (5 ซะลาม) ในคํา่คืนหน่ึงของเดือน

เราะญบั และในทุกๆ เราะกะอตั หลงัจากอ่านอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ให้

อ่านซูเราะฮฺอลักาฟิรนู 1 ครัง้ และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 3 ครัง้ พระผู้

เป็นเจา้ ผูท้รงสตัย ์ทรงสงูส่งยิง่ จะทรงอภยัโทษบาปทุกประการ

ใหแ้ก่เขา”
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9. ในหนังสอืซาดุลมะอาด บนัทกึไวว้่า ท่านอลัลามะฮฺมจัญลิ

ซ ี (รฮ.) กล่าวว่า : มผีูร้ายงานมาจากท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) ว่า 

ท่านเราะซูลุลลอฮ ฺ(ซอ็ลฯ) ได้กล่าวว่า “ทุกวนัทัง้เชา้และคํ่าของ

เดอืนเราะญบั, ชะอฺบาน, และ เราะมะฎอน บุคคลใดทีอ่่านซูเราะฮฺ

อลัฟาติฮะฮ,ฺ อายะฮกฺรุซี, ซูเราะฮอฺลักาฟิรนู, อตัเตาฮีด, อลั

ฟะลกัและอนันาซ อย่างละ 3 ครัง้ และกล่าวดอุาอต่์อไปน้ี อย่าง

ละ 3 ครัง้ คอื

อลัลอฮุลาอลิาฮะอลิลาฮุวลัฮยัยุลกอ็ยยมู ลาตะอฺคุซุฮูซนิะตูวะลาเนามฺ 

الَّ ُهوَ الَۡحىُّ الَۡقـيُّومُ ۚ َال تَـأُۡخُذُهۥ ِسـنَةٌ َوَال نَـۡومٌ ۚ  ِٕ
هَ ا ـٰ َ ل ِٕ
ُ َالٓ ا اهللَّ

ละฮูมาฟิซซะมาวาตวิะมาฟิลอรัฎฺ มนัซลัละซยีชัฟะอุอนิดะฮู

ى يَۡشَفعُ ِعۡنَدهُ ۤۥ  ِ ِت َوَما ِىف اۡالَٔۡرِض َۗمنۡ َذا اذلَّ َوٰ ـٰ َم ۥ َما ِىف السَّ هَلُ

อลิลาบอิซินิฮฺ ยะอฺละมุมาบยันะอยัดฮีมิวะมาคอ็ลฟะฮุม วะลายุฮฏีูนะ

يِۡديـهِـمۡ َوَما َخلَۡفـهُـمۡ ۖ َوَال يُـِحيُطونَ  ۦ يَۡعـَملُ َما بَۡنيَ أَ ۡذِنِهۚ
ِٕ
الَّ ِبـا
ِٕ
ا

บชิยัอมิมนิอลิมฮิ ีอลิลาบมิาชาอฺ วะซอิะกุรซยีุฮุซซะมาวาติ

ِت  َوٰ ـٰ ـَم َوِسعَ ُكـۡرِسـيُّهُ السَّ
الَّ ِبـَما َشآءَ ۚ

ِٕ
ا ۦۤ  ۡن ِعلِۡمِه ءٍ ّمِ ِبَىشۡ

วลัอรัฎฺ วะลายะอูดุฮูฮฟิซุฮุมาวะฮุวลัอะลยีุลอะซมี

٢٥٥ َواۡالَٔۡرَض ۖ َوَال يَـُئوُدُهۥ ِحۡفُظهُـَمـاۚ َوُهوَ الَۡعِىلُّ الۡـَعـِظيـمُ  

อายะตุลกรุซี (2 : 255) 3 ครัง้
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บิซมิลลาฮิรเราะฮมฺานิรเราะฮีม

ِحيـِم ـٰنِ ا لـرَّ ۡمحَ ِ ا لـرَّ ِبۡسـمِ ا هلّلٰ

กุลยาอยัยุฮลักาฟิรนู  ลาอะอฺบุดุมาตะอฺบุดูน  

 ٢ َالٓ أَۡعُبدُ َما تَـۡعـُبُدوَن    ١ ِفـُروَن   ـٰ هَا الۡڪَ ُـّ ٓأَ ي ـٰ َ ُقلۡ ي

วะลาอนัตุมอาบดิูนะมาอะอฺบุด  วะลาอะนะอาบดิุมมาอะบตัตุม  

ۡم  ٤  ُـّ ا َعـَبدت ِبُدونَ َمـآ أَۡعُبُد  ٣ َوَالٓ أَ اَن۠ عَاِبدٌ مَّ ـٰ َوَالٓ أَنـُتـمۡ َع

วะลาอนัตุมอาบดิูนะมาอะอฺบุด  ละกุมดนุีกุมวะลยิะดนี

ِبُدونَ َمـآ  أَۡعُبُد  ٥ لَـُكـمۡ ِديُنُمكۡ َوِىلَ ِديـِن  ٦  ـٰ َوَالٓ  أَنـُتـمۡ َع

ซูเราะฮฺท่ี 109 อลักาฟิรูน 3 ครัง้

ซูเราะฮท่ีฺ 112 อตัเตาฮีด (อลัอิคลาซ) 3 ครัง้

บิซมิลลาฮิรเราะฮมฺานิรเราะฮีม

ِحيـِم ـٰنِ ا لـرَّ ۡمحَ ِ ا لـرَّ ِبۡسـمِ ا هلّلٰ

กุลฮุวลัลอฮุอะฮดั  อลัลอฮุซเซาะมดั  ลมัยะลดิวะลมัยลูดั 

َمُد  ٢ لَمۡ يدَِلۡ َولَمۡ يُودَلۡ  ٣  ُ الصَّ ُ أََحٌد  ١ ِناهللَّ ُقلۡ ُهوَ اهللَّ

วะลมัยะกุลละฮูกุฟุวนัอะฮดั

ۥُڪُفًوا أََحٌد  ٤ ُ َولَمۡ يَُكن هلَّ



10

บิซมิลลาฮิรเราะฮมฺานิรเราะฮีม

ِحيـِم ـٰنِ ا لـرَّ ۡمحَ ِ ا لـرَّ ِبۡسـمِ ا هلّلٰ

กุลอะอูซุบริอ็บบลิฟะลกั  มนิชรัรมิาเคาะลกั  

ُقلۡ أَُعوذُ ِبـَرّبِ الَۡفلَقِ   ١ ِمن َرشِّ َما َخلََق   ٢ 

วะมนิชรัรฆิอชกินิอซิาวะกอ็บ  วะมนิชรัรนินัฟฟาซาตฟิิลอุกอ็ด  

ِت ِىف الُۡعَقِد   ٤  ـٰ ثَ ـٰ َذا َوقََب   ٣ َوِمن َرشِّ النَّفَّ
ِٕ
َوِمن َرشِّ غَاِسقٍ ا

วะมนิชรัรฮิาซดินิอซิาฮะซดั

َذا َحَسَد  ٥ 
ِٕ
َوِمن َرشِّ َحاِسدٍ ا

ซูเราะฮท่ีฺ  113 อลัฟะลกั 3 ครัง้

ซูเราะฮท่ีฺ  114 อนันาซ 3 ครัง้

บิซมิลลาฮิรเราะฮมฺานิรเราะฮีม

ِحيـِم ـٰنِ ا لـرَّ ۡمحَ ِ ا لـرَّ ِبۡسـمِ ا هلّلٰ

กุลอะอูซุบริอ็บบนินาซ  มะลกินินาซ  อลิาฮนินาซ  

اِس  هِ النَـّ ـٰ َ ل ِٕ
ُقلۡ أَُعوذُ ِبـَرّبِ النَّاِس  ١ َمكِلِ النَّاِس  ٢ ا

มนิชรัรลิวซัวาซลิคอ็นนาซ  อลัละซยีุวซัวซุิฟี

ى يُـَوۡسِوُس ِىف  ِ اِس  ٤ اذلَّ  ٣ ِمن َرشِّ الَۡوۡسَواِس الَۡخنَـّ

اِس  ٦ ةِ وَ النَـّ اِس  ٥ ِمنَ الِۡجنَـّ ُصُدوِرالنَـّ
ซุดูรนินาซ  มนิัลญนินะตวินันาซ
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ซุบฮานัลลอฮวิลัฮมัดุลลิลาฮฺ วะลาอลิาฮะอลิลลัลอฮุวลัลอฮุอกับรั

، ُ أَ ۡكَربُ ُ وَ اهلّلٰ الَّ اهلّلٰ
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
، وَ َال ا ِ ِ وَ الَۡحۡمدُ هلِلّٰ ُسـۡبَحانَ اهلّلٰ

มหาบรสิุทธิแ์ห่งอลัลอฮฺ การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ, 
ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงยิง่ใหญ่, 

วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี

ِ الَۡعِىلِّ الَۡعـِظيـِم الَّ ِبـاهلّلٰ ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقـوَّ

ไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ 
ผูท้รงสงูส่ง ผูท้รงยิง่ใหญ่

กล่าวดอุาอต่์อไปน้ี 
3 ครัง้ 

3 ครัง้

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั

ٍد َّهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰالِ ُمَحمَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั

อลัลอฮุมมฆัฟิรลลิมุอฺมนีินะวลัมุอฺมนิาต

هُـمَّ اۡغـِفـۡر ِلـلُۡمۡؤِمِنـنيَ وَ الُۡمۡؤِمنَـاِت َـّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดอภยัโทษใหก้บับรรดาผูศ้รทัธาชาย 

และผูศ้รทัธาหญิงดว้ยเถดิ 

3 ครัง้
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และกล่าวอิสติฆฟาร  400 ครัง้

لَـۡيِه
ِٕ
َ وَ أَ تُوُب ا أَۡستَـۡغِفـُر اهلّلٰ

อซัตฆัฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิลยัฮฺ

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ และขอกลบัตวัสู่พระองค์

อลัลอฮฺ (ซบ.) จะทรงอภยัโทษบาปท ัง้หลายใหแ้ก่เขา ถึงแมว้่าบาป

นัน้จะมีเป็นจาํนวนมากมายมหาศาลเท่ากบัเม็ดฝน ใบไม ้ และฟองนํา้ใน

ทอ้งทะเล ก็ตาม” 

ท่านอลัลามะฮฺ (รฮ.) ยงักล่าวอีกว่า “มีรายงานกล่าวว่าใหก้ล่าว 

ُ اهلّلٰ الَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
اَالا  (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) รวม 1,000 ครัง้ ทุกคํ่าคืนต่างๆ ของ

เดือนน้ี และพึงทราบเถิดว่า คํ่าวนัศุกรแ์รกของเดือนเราะญบัถูกเรียกขาน

ว่า “ลยัละตุลเราะฆออิบ” มรีายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) ที่ กล่าว

ถึงการปฏิบตัิในคํ่าคืนน้ีพรอ้มกบัความประเสริฐอนัมากมาย” 

คํา่คืนของบรรดาผู้มีความมุ่งมาดปรารถนา

(ลยัละตุรเราะฆออิบ) 

คํ่าคนืเราะฆออิบ คอื คํ่าวนัศุกร์แรกของเดือนเราะญับ มี

รายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) กล่าวถงึการปฏบิตัอิะมลั

หน่ึงในคํ่าคนืน้ี พรอ้มกบัความประเสรฐิอนัมากมาย ซึง่ท่านซยัยดิ 

(รฮ.) ไดบ้นัทกึไวใ้นหนังสอือกิบาล และท่านอลัลามะฮฺ ฮลิล ี(รฮ.) 

กไ็ดบ้นัทกึไวเ้ช่นกนั ถงึความประเสรฐิต่างๆ ของคํ่าคนืน้ี อาทเิช่น 
บาปต่างๆ ของเขา จะไดร้บัการอภยัโทษจากปฏบิตัอิะมลัน้ี ซึง่ก็
คอื การนะมาซ
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ภาคผลบุญของการนมาซในคํ่าคืนเราะฆออิบ

จากรายงานขา้งต้นกล่าวว่า ใครกต็ามที่ได้นะมาซน้ี พระผู้

เป็นเจา้ จะส่งผลบุญของการนะมาซนี้ ใหม้าพบเขาในคํ่าคนืแรกใน

สสุานของเขา ในสภาพทีง่ดงาม ใบหน้าเจดิจรสั เปล่งแสงสวา่ง และ

พดูจาดว้ยท่วงทาํนองไพเราะกบัเขา ว่า “โอ ้ทีร่กัของฉนั ขา่วดจีงมี

แก่ท่าน ท่านคอืผูท้ีไ่ดร้บัความคุม้ครองใหป้ลอดภยั จากความยาก

ลําบาก และความทุกขท์รมาน” เขาผูเ้ป็นเจา้ของนะมาซ กล่าวถาม

วา่ “ท่านคอืใคร? ฉนัขอสาบานต่อพระองคว์า่ ฉนัไมเ่คยพบเหน็ใคร 

ทีม่ใีบหน้างดงามยิง่กว่าใบหน้าของท่าน ไม่เคยไดย้นิถอ้ยคาํของผู้

ใดทีห่วานซึง้ยิง่กวา่ถอ้ยคาํของท่าน และไมเ่คยไดก้ลิน่กายใครทีจ่ะ

หอมยิง่กวา่กลิน่กายของทา่น” นะมาซของเขาตอบวา่ “ฉนัคอืผลบุญ

จากการนะมาซของท่านทีท่่านทําในคนืนัน้เดอืนนัน้และปีนัน้ คนืน้ี

ฉนัมาหาท่าน เพื่อมอบสทิธิใ์หแ้ก่ท่าน เป็นมติรรกัของท่านเพยีงผู้

เดยีว จะคอยอยูก่บัทา่นยามโดดเดีย่ว และขจดัความหวาดกลวัออก

ไปจากท่าน และในยามทีแ่ตรสงัขถ์ูกเปา่ขึน้ (ในวนักยิามะฮฺ) ฉนัจะ

แผร่ม่เงาปกคลุมเหนือศรีษะของทา่น ดงันัน้ จงมคีวามสขุเถดิ ความ

ดงีามจะไม่มวีนัสญูหายไปจากท่าน”

วิธีปฏิบติัอะมลัในคํา่คืนน้ี มดีงัน้ี 

1. ให้ถือศีลอดในวนัพฤหสับดีแรกของเดือนน้ี

2. เมือ่คํ่าลงจะเป็น “คํา่วนัศกุรแ์รกของเดือนเราะญบั” ให้

นะมาซ 12 เราะกะอตั ระหว่าง  มฆัรบิกบัอชิาอฺ โดยใหซ้ะลาม

ทุก 2 เราะกะอตั ในทุกเราะกะอตัหลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ
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แลว้ให้อ่านซูเราะฮฺอลักอ็ดรฺ 3 ครัง้ ซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 12 ครัง้ เมื่อ

นะมาซเสรจ็ใหเ้ซาละวาต 70 ครัง้ ว่า

ىِّ وَ عََىل ٰاهِلٖ ٍدِنالنَِّىبِّ اۡالُّٔمِ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّ َالل
อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดนิินนะบยีลิอุมมยีวิะอะลาอาลฮฺิ

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั นะบผีูอ้่านเขยีนไม่เป็น 
และวงศว์านของท่าน

จากนัน้ใหซ้จัญดะฮ ฺและกล่าว 70 ครัง้ ว่า

وحِ  وٌس، َربُّ الَۡمَالٓئَِكةِ وَ الـرُّ وحٌ ُقدُّ ُسبُـّ
ซุบบูฮุนกุดดูซ รอ็บบุลมะลาอกิะตวิรัรฮฺู

ผูท้รงไดร้บัการแซ่ซอ้งสดุด ีทรงบรสิุทธิ ์พระผูอ้ภบิาลแห่งมว

ลมะลาอกิะฮฺและดวงวญิญาณ

เมื่อยกศรีษะขึ้นจากซจัญดะฮแฺล้ว ให้กล่าว 70 ครัง้ ว่า

รอ็บบฆิฟิรวรัฮมัวะตะญาวซัอมัมาตะอฺลมั อนินะกะอนัตลัอะลยีุลอะอฺซอ็ม

ََّك أَنَۡت الَۡعِىلُّ اۡالَٔۡعَظُم ن ِٕ
، ا َرّبِ اۡغِفۡر وَ اۡرَحمۡ وَ َجتَاَوزۡ َمعَّا تَۡعَملُ

พระผูอ้ภบิาล โปรดอภยัโทษ โปรดเมตตา และโปรดใหอ้ภยั
ในสิง่ทีพ่ระองคท์รงทราบดแีท้จรงิ พระองค์นัน้ คอืผูท้รงสูงส่ง 

ทรงยิง่ใหญ่ที่สุด

จากนัน้ให้ลงซจัญดะฮฺอีกครัง้ พร้อมกล่าว 70 ครัง้ ว่า

وحِ. وٌس، َربُّ الَۡمَالٓئَِكةِ وَ الرُّ ُسـبُّوحٌ ُقدُّ
ซุบบูฮุนกุดดูซ รอ็บบุลมะลาอกิะตวิรัรฮฺู
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ผูท้รงไดร้บัการแซ่ซอ้งสดุด ีทรงบรสิุทธิ,์ พระผูอ้ภบิาล

แห่งมวลมะลาอกิะฮฺและดวงวญิญาณ

หลงัจากนัน้ ให้ขอในส่ิงท่ีต้องการ อนิชาอลัลอฮฺ จะไดร้บั

ตามทีต่อ้งการ

ซิยาเราะฮทฺ่านอิมามริฎอ (อ.) ในเดือนเราะญบั

การเดนิทางไปซยิาเราะฮฺท่านอมิามรฎิอ (อ.) ในเดอืนน้ี นับ

ว่าเป็นการกระทําทีด่ ีและมีความสาํคญัเป็นพิเศษ เช่นเดียวกบั

ความประเสริฐของการทาํอุมเราะฮฺในเดือนน้ี โดยมรีายงาน

กล่าวว่า ความประเสรฐิ ของการทําอุมเราะฮฺนัน้ เป็นรองจากการ

บําเพญ็ฮจัญ 

นอกจากน้ี ยังมีผู้รายงานว่า ท่านอิมามอะลี บินฮุเซน 

ซยันุลอาบดินี (อ.) ไดท้ําอุมเราะฮฺในเดอืนเราะญบั และนะมาซใกล้

กบักะอฺบะฮฺทุกวนัและทุกคนื และไดย้นิท่านอมิาม (อ.) กล่าวใน

ซจัญดะฮฺทัง้กลางคนืและกลางวนั ว่า

نُۡۢب ِمنۡ َعۡبِدَك، فَلَۡيۡحُسنِ الَۡعۡفوُ ِمنۡ ِعۡنِدَك َعُظمَ اذلَّ
อะซุมซัซมับุมนิอบัดกิ ฟลัยะฮฺซุนิลอฟัวุมนิอนิดกิ 

บาปจากบ่าวของพระองคน์ัน้ยิง่ใหญ่, ดงันัน้ การอภยัโทษ

จากพระองคน์ัน้ ย่อมตอ้งดงีาม
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กิจปฏิบติัเฉพาะ (ในวนัและคืนพิเศษ)

คํา่คืนแรกของเดือนเราะญบั
เป็นคํา่คืนท่ีมีความสาํคญั และมเีกียรติยิง่ เป็นหน่ึงในสี่

คนืในรอบหน่ึงปี ที่ได้ถูกเน้นยํ้าให้ปฏบิตัอิบิาดะฮฺตลอดทัง้คํ่าคนื

กิจปฏิบติั (อะมลั) ท่ีสนับสนุนให้พึงปฏิบติั มีดงัน้ี

1. ดอุาอเ์ม่ือเหน็จนัทรเ์ส้ียว 

การดจูนัทรเ์สีย้วของเดอืนใหม่ เป็นหน่ึงในภารกจิสาํคญัทีพ่งึ

กระทําในเดอืนน้ี และมรีายงานกล่าวว่า เมื่อเหน็จนัทร์เสี้ยวของ

เดอืนเราะญบั ใหอ้่านดุอาอ ์ว่า

ۡسَالِم، 
ِٕ
َالَمةِ وَ اۡال يۡـَماِن، وَ السَّ ِٕ

ُ عَلَۡيـنَا اِبۡالَٔۡمنِ وَ اۡال ّٰهُمَّ أَِههلَّ َالل
อลัลอฮุมมะอะฮลิละฮูอะลยันาบลิอมันิวลัอมีาน วซัซะลามะตวิลัอซิลาม 

. ُ َعـزَّ وَ َجلَّ َك اهلّلٰ ُـّ َرّىبِ وَ َرب
รอ็บบวีะรอ็บบุกลัลอฮุอซัซะวะญลัลฺ

ขา้แต่อลัลอฮฺ ไดโ้ปรดเริม่ตน้เดอืนน้ีใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ดว้ยความ
ปลอดภยั ความศรทัธา, และความศานตแิละศาสนาอสิลาม, 

พระผูอ้ภบิาลของฉนั และพระผูอ้ภบิาลของเจา้ (เดอืนเราะญบั) 
คอื อลัลอฮฺ ผูท้รงเกรยีงไกร ทรงยิง่ใหญ่

อกีรายงานกล่าวว่า เม่ือท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) เหน็

จนัทรเ์ส้ียวของเดือนเราะญบัแลว้ ท่านจะกล่าวคาํวงิวอนภาวนา 

ว่า



17 

ّٰهُمَّ اَبِرۡك لَنَا ِىف َرَجٍب وَ َشۡعَباَن،  َالل
อลัลอฮุมมะบารกิละนาฟีเราะญะบวิวะชะอฺบาน 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานความจําเรญิใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในเดอืน
เราะญบั และเดอืนชะอฺบาน, 

َيامِ وَ الِۡقيَاِم،  ۡغنَا َشهَۡر َرَمَضاَن، وَ أَِعنَّا عََىل الّصِ ِّ وَ بَل
วะบลัลฆินาชะฮฺเราะเราะมะฎอน วะอะอนินาอะลซัซยิามวิลักยิาม 

 ، َِّساِن، وَ غَّضِ الَۡبَرصِ وَ ِحۡفِظ الل
วะฮฟิซลิลซิาน วะฆอ็ฎฎลิบะซอ็ร 

และดาํรงไวซ้ึ่ งอิบาดะฮฺ, รกัษาลิ้น และยบัย ัง้สายตา, 

และโปรดอย่าใหค้วามหิวและกระหาย

نَا ِمنۡهُ الُۡجوعَ وَ الَۡعَطَش. َعلۡ َحظَّ وَ َال َجتۡ
วะลาตจัญอลัฮซัเซาะนามนิฮุลญอูะวลัอะฏอ็ช

และโปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดไ้ปถงึเดอืนเราะมะฎอน, 
โปรดช่วยเหลอืเหล่าขา้ฯ ในการถอืศลีอด

เป็นโชคผลเพยีงอย่างเดียว จากเดือนน้ีของเหล่าขา้ฯ 

(ไดร้บัแต่ความหิวและกระหาย)

2. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชาํระร่างกายตามศาสนบญัญติั)

อุลามาอฺ บางท่านกล่าวว่า มผีูร้ายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ 

(ซอ็ลฯ) ว่า “ใครกต็าม ทีไ่ดอ้ยู่ในเดอืนเราะญบั และทําฆุซุลในวนั
แรก กลางเดือน และวนัสุดท้ายของเดือน เขาจะหลุดพน้จาก

บาปต่างๆ ของตน และบรสิุทธิด์ุจวนัแรกทีเ่ขาคลอดจากทอ้งของ
มารดา” 
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3. ซิยาเราะฮทฺ่านอิมามฮเุซน (อ.) (หน้า 100)

4. นะมาซ 20 เราะกะอตั หลงันะมาซมฆัริบ

วิธีการนะมาซ คือ ในทุกๆ เราะกะอัตให้อ่านซูเราะฮฺอัล

ฟาตฮิะฮฺ และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 1 ครัง้ โดยใหซ้ะลามทุก 2 เราะกะ

อตั เพื่อใหต้วัเขา ครอบครวั ทรพัยส์นิ และบุตรหลาน ไดร้บัการ

ปกป้องให้รอดพน้จากโทษทณัฑ์ในสุสาน และเขาจะผ่านสะพาน

ซริอฏไปอย่างรวดเรว็ดุจสายฟ้าแลบ

5. นะมาซ 2 เราะกะอตั หลงันะมาซอิชาอฺ 

โดยในเราะกะอตัแรก ใหอ้่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ และซูเราะ

ฮฺที ่ 94 อชัชรัฮฺ [อลัอนิชเิราะฮฺ (อะลมันัชเราะฮฺ)] อย่างละ 1 ครัง้ 

และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 3 ครัง้ ในเราะกะอตัทีส่อง ใหอ้่านซูเราะฮฺ

อลัฟาตฮิะฮฺ และ ซูเราะฮฺอชัชรัฮฺ อย่างละ 1 ครัง้ และตามด้วย

ซูเราะฮฺอตัเตาฮดี และมุเอาวซิะตยันฺ (ซูเราะฮฺอลัฟะลกัและซูเราะ

ฮฺอนันาซ) 

หลังเสร็จสิ้นการนะมาซ เมื่อให้ซะลามให้กล่าว ตะฮฺลีล 

ُ اهلّلٰ الَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
 30 ครัง้ และเซาะละวาต (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ)  َالا

ٍد َّهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰالِ ُمَحمَّ อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะ)  َالل

ดวิวะอาลมิุฮมัมดั) อกี 30 ครัง้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงอภยัโทษบาป

ทัง้หมดใหแ้ก่เขา ดุจดงัวนัทีเ่ขาคลอดจากทอ้งของมารดา

6. นะมาซ 30 เราะกะอตั (15 ซะลาม)

โดยทุกเราะกะอตั หลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ให้

อ่านซูเราะฮฺที ่ 109 อลักาฟิรนู 1 ครัง้ และอ่านซูเราะฮฺที ่ 112 อตั

เตาฮดี 3 ครัง้
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7. อ่านดอุาอใ์นคํา่คืนแรก หลงันะมาซอิชาอฺ

ท่านเชคฏซู ี(รฮ.) ไดก้ล่าวไวใ้น “หนงัสอืมซิบาฮุลมตุะฮจัญดิ” 

เกีย่วกบักจิปฏบิตัขิองคํ่าคนืแรกวา่ มรีายงานกลา่ววา่ : อะบุลบคัตาร ี

วะฮบั บนิวะฮบั ไดร้ายงานจากท่านอมิามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) จาก

บดิาของท่าน ซึง่รายงานจากปู่ของท่าน กล่าวว่า “ท่านอะมรีุลมุอฺ

มนีิน (อ.) มคีวามปลืม้ปิตใินคํ่าคนืทัง้สีย่ ิง่นัก โดยท่านจะทําตวัเอง

ใหว้่างเวน้จากภารกจิอื่นใด และอดหลบัอดนอนทัง้คนื เพื่อปฏบิตัิ

อบิาดะฮฺ ในคํ่าคนืเหล่านัน้ ไดแ้ก่ 1.คืนแรกของเดือนเราะญบั, 

2.คนืนิซฟุชะอฺบาน (คนืที ่15 ชะอฺบาน), 3.คนือดีฟิฏรฺ และ 4.คนื

อดีกุรบาน (อฎัฮา)” 

มีรายงานจากท่านอะบูญะอฺฟรั (ที่สอง) คือ ท่านอิมาม

มุฮมัมดั ญะวาด (อ.) ซึง่ท่านไดก้ล่าวว่า “เป็นมุซตะฮบัให้อ่าน

ดอุาอบ์ทน้ี ในคํา่คืนแรกของเดือนเราะญบั หลงันะมาซอิชาอฺ”  

มตีวับท ดงัน้ี

ََّك عََىل  ، وَ أَ ن ََّك َمكِلٌ ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبأَ ن ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบอินันะกะมะลกิ วะอนันะกะอะลา

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยเพราะพระองคค์อื
ผูท้รงสทิธิ,์ พระองคท์รงพลานุภาพ

ََّك َما تََشآءُ ِمنۡ أَۡمرٍ يَـُكوُن،  ُلكِّ َىشۡ ٍءُمۡقـَتِدٌر، وَ أَ ن
กุลลชิยัอมิมุกตะดริ วะอนันะกะมาตะชาอุมนิอมัรยีะกูน 

เหนือทุกสรรพสิง่, และภารกจิใดทีพ่ระองคท์รงพระประสงค ์
กจ็ะบงัเกดิขึน้ดว้ย,



20

َك ُمَحمَّدٍ نَِىبِّ  لَۡيَك ِبنَِبـّيِ ِٕ
هُ ا ّىنِ أَتَـَوجَّ ِٕ

ّٰهُـمَّ ا َالل
อลัลอฮุมมะอนินีอะตะวจัญะฮูอลิยักะบนิะบยีกิะมุฮมัมะดนินะบี

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ มุ่งหน้ามายงัพระองค ์ดว้ยสื่อของมุฮมัมดั 
นะบขีองพระองค ์ผูเ้ป็นนะบแีห่ง

 ، ِ ، يَـا ُمَحمَّدُ يَـا َرُسولَ اهلّلٰ ُ عَلَۡيهِ وَ ٰاهِلٖ ۡحـَمِة، َصىلَّ اهلّلٰ الرَّ
ยริเราะฮฺมะฮฺ ซอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะอาลฮฺิ ยามุฮมัมะดุยาเราะซูลลัลอฮฺ 

ความเมตตา, ขอการประสาทพรของอลัลอฮฺ พงึมแีด่ท่านและวงศว์าน
ของท่าน, โอ ้มุฮมัมดั โอ ้เราะซูลแห่งอลัลอฮฺ, 

َِّك وَ َرّىبِ ِلـُيـۡنِجـَح ِبَك َطِلـَبـِىت،  ِ رَ ب َىل اهلّلٰ ِٕ
هُ ِبَك ا ِّـى أَتََوجَّ ِٕ ن

ا
อนินีอะตะวจัญะฮบูกิะอลิลัลอฮริอ็บบกิะวะรอ็บบลียิุนญฮิะบกิะเฏาะลบิะต ี

แทจ้รงิขา้พเจา้ขอใหท้่านเป็นสื่อมุ่งหน้ามายงัอลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาล
ของท่าน และพระผูอ้ภบิาลของขา้พเจา้ เพื่อใหค้าํรอ้งขอทัง้หลายของ

ขา้พเจา้บรรลุผล ดว้ยสทิธขิองท่าน, 

ةِ ِمنۡ أَۡهلِ بَـۡيـِتٖه،  َك ُمَحمَّدٍ وَ اۡالَٔئِـمَّ ّٰهُمَّ ِبـنَِبـّيِ َالل
อลัลอฮุมมะบนิะบยีกิะมุฮมัมะดวิวลัอะอมิมะตมินิอะฮฺลบิยัตฮฺิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดว้ยสทิธขิองนะบขีองพระองค ์มุฮมัมดั และบรรดาอิ
มาม จากอะฮฺลุลบยัตฺของท่าน, 

ُ عَلَۡيهِ وَ عَلَۡيـهِۡم، أَنۡـِجـۡح َطِلـَبـِىت. َصىلَّ اهلّلٰ
ซอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะอะลยัฮมิ อนัญฮฺิเฏาะลบิะตี

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ท่านและพวกท่าน, โปรดใหค้วาม
ตอ้งการทัง้หลายของขา้ฯ สมัฤทธผิลตามทีข่อดว้ยเถดิ.
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วนัแรกของเดือนเราะญบั

เป็นวนัแห่งเกยีรตยิศ ซึง่มกีจิปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี

1. ถือศีลอด มรีายงานว่า วนัน้ีเป็นวนัทีท่่านนะบนูีฮฺ (อ.) 

ลงเรอื และท่านไดส้ัง่ใหบ้รรดาผูท้ีอ่ยู่ร่วมกบัท่านถอืศลีอด  ดงันัน้ 

ใครกต็าม ทีไ่ดถ้อืศลีอดในวนัน้ี ไฟนรกจะห่างไกลจากเขาถงึ 1 ปี

2. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตั)ิ

3. ซิยาเราะฮทฺ่านอิมามฮเุซน (อ.) หน้า 100

ท่านเชคฏูซ ี (รฮ.) ไดร้ายงานจากบะชรี ดะฮฺฮาน จากท่าน

อมิามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) กล่าวว่า “บุคคลใดทีซ่ยิาเราะฮฺท่านอมิาม

ฮุเซน บนิอะล ี(อ.) ในวนัแรกของเดอืนเราะญบั พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รง

ปรชีาญาณ จะทรงอภยัโทษใหก้บัเขาอย่างแน่นอน” 

4. อ่านดอุาอว์นัแรกของเดือนเราะญบั (อลัลอฮุมมะ
อนินีอซัอะลุกะ ยาอลัลอฮุ ยาอลัลอฮุ ยาอลัลอฮฺ) เป็นบทดุอาอ์ที่

ยาวมาก ซึง่ท่านซยัยดิ (รฮ.) กล่าวไวใ้น “หนังสอือกิบาล” แต่มไิด้

ใหร้ายละเอยีดไว ้ณ ทีน้ี่

5. นะมาซท่านซลัมาน ฟารฺซี (รฎ.) 

นะมาซนะวาฟิล (มุสตะฮับ) ที่มีชื่อเป็นที่รู้จ ักกันดีและ

สนับสนุนใหป้ฏบิตัเิป็นพเิศษ ในวนัสาํคญัต่างๆ กค็อื นะมาซของ
ท่านซลัมาน อลัฟารฺซี (รฎ.) มี 10 เราะกะอตั ซึง่แนะนําใหป้ฏบิตัิ

ในเดอืนเราะญบั อนัทรงเกยีรตน้ีิ โดยทํา 3 ครัง้ คอื ในวนัแรกของ

เดอืน, วนัที ่15  และวนัสุดทา้ยของเดอืนเราะญบั  
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، هَلُ الُۡمكۡلُ وَ هَلُ الَۡحۡمُد،  ، َوۡحَدهُ َال َرشِيَك هَلُ ُ الَّ اهلّلٰ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
َالا

ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ วะฮฺดะฮูลาชะรกีะละฮฺ ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮมัดฺ 

ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ, ผูท้รงเอกะ ไม่มภีาคสีาํหรบั
พระองค,์ อาณาจกัรการปกครองเป็นเอกสทิธิข์องพระองค ์

และการสรรเสรญิเป็นเอกสทิธิข์องพระองค,์ 

يُـۡحِىي وَ يُِميُت، وَ ُهوَ ىَحٌّ َال يَـُموُت، ِبَيِدهِ الَۡخۡيـُر، 
ยุฮฺยวีะยุมตี วะฮุวะฮยัยุลลายะมตู บยิะดฮิลิคอ็ยรฺ 

ผูท้รงใหม้ชีวีติ และทรงใหส้ิน้ชวีติ, พระองคค์อืผูท้รงชวีนิ โดยมทิรง
วายชนม,์ ความดงีามอยู่ในพระหตัถ์แห่งอํานาจของพระองค์

ءٍ قَِديـٌر وَ ُهوَ عََىل ُلكِّ َىشۡ
วะฮุวะอะลากลุลิชยัอินเกาะดีร

และพระองคท์รงพระเดชานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่.

หลงัจากนั้น ใหข้อดุอาอ ์ว่า

วิธีปฏิบติันะมาซ คือ นะมาซ รวม 10 เราะกะอัต ให้

ซะลามทุก 2 เราะกะอตั, และในทุกๆ เราะกะอตั ใหอ้่านซูเราะฮฺ

อลัฟาตฮิะฮฺ 1 ครัง้ แลว้อ่านซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 3 ครัง้ และซูเราะฮฺ

อลักาฟิรนู 3 ครัง้ เม่ือให้ซะลามทกุๆ สองเราะกะฮแฺล้ว ให้ยกมือ

ทัง้สองขึ้นพร้อมกบักล่าวว่า

ّٰهُمَّ َال َماِنـعَ ِلَمـا أَۡعَطۡيَت، وَ َال ُمۡعِطىَ ِلَمـا َمنَـۡعَت،  َالل
อลัลอฮุมมะลามานิอะลมิาอะอฺฏอ็ยตฺ วะลามุอฺฏยิะลมิามะนะอฺตฺ 
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ขา้แต่อลัลอฮฺ ไม่มผีูปิ้ดกัน้สิง่ทีพ่ระองคป์ระทานให ้ ไม่มผีูใ้หส้าํหรบั

สิง่ทีพ่ระองคท์รงปิดกัน้ 

وَ َال يَـنۡـَفعُ َذا الَۡجدِّ ِمنۡـَك الَۡجدُّ
วะลายนัฟะอุซลัญดัดมินิกลัญดัดฺ

ความพยายามของผูท้ีบ่ากบัน่ มไิดท้ําใหเ้ขาไม่ตอ้งพึง่พาพระองค์

เม่ืออ่านดอุาอ์จบแล้ว ให้เอามือทัง้สองลูบไปทัว่ใบหน้า 

(1) วันท่ี  15 เราะญับ  ก็ให้นะมาซเช่นน้ีอีก  แต่ให้

เปล่ียนดุอาอ์หลงันะมาซท่อนสุดท้าย หลงัจาก อ่านจบคําว่า 

เป็นดุอาอ์ ดงัน้ี (อะลากุลลชิยัอินเกาะดรี) عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر
ا ًدا، لَمۡ يَـتَِّخذۡ َصاِحَبةً وَ َال َودَلً ٰلهًا َواِحًدا أََحًدا فَۡرًدا َمصَ

ِٕ
ا

อลิาเฮาวาฮดินัอะฮะดนัฟรัดนัเซาะมะดา ลมัยตัตะคซิซอฮบิะเตา
วะลาวะละดา

พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเอกะ ทรงเอกภาวะ ทรงเป็นหน่ึงเดยีว 
ทรงเพยีงพอ, ไม่ทรงมคีู่ครองและบุตร

(2) วนัสุดท้ายของเราะญบั กใ็ห้นะมาซเช่นน้ีอีก แต่ให้

เปล่ียนดุอาอ์หลงันะมาซท่อนสุดท้าย (หลงัจาก อ่านจบคําว่า 

เป็นดอุาอ ์ดงัน้ี (عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر

اِهرِيـَن،  ُ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلِ الطَّ وَ َصىلَّ اهلّلٰ
วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮิฏิฏอฮรินี 

และขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์าน
ผูบ้รสิุทธิข์องท่าน,
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ِ الَۡعِىلِّ الَۡعِظِمي. الَّ اِبهلّلٰ ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقوَّ

วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี

ไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ 
ผูท้รงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่

*หลงันะมาซเสรจ็ เม่ืออ่านดอุาอท่์อนสุดท้ายจบแล้ว ให้

เอามือทัง้สองลูบไปทัว่ใบหน้า (ทุกครัง้)

[**และน่ีคอืนะมาซที่สําคญั ซึ่งไม่ควรละเลยต่อการปฏิบตั ิ

ทีม่ภีาคผลอย่างมากมาย**]

จากนัน้ให้ขอในสิง่ที่ต้องการ และจงอย่าเมนิเฉยกบัผลอนั

มากมายของนะมาซนี้

6. นะมาซท่านซลัมาน ฟารฺซี (รฎ.) ในแบบอ่ืน ๆ

สาํหรบัทา่นซลัมาน ฟารซ ี(รฎ.) นัน้ ยงัมนีะนาซในรปูแบบอื่น 

(นอกเหนือจากทีก่ล่าวในขอ้ 5 ขา้งตน้) ไดแ้ก่นะมาซ 10 เราะกะอตั

ในวนัแรกของเดอืนเราะญบัน้ี โดยทุกเราะกะอตั ให้อ่านซูเราะฮฺ

อลัฟาตฮิะฮฺ 1 ครัง้ ซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 3 ครัง้ ซึง่มคีวามประเสรฐิ

มากมาย อาทเิชน่ บาปตา่งๆ ของเขาจะไดร้บัการอภยัโทษ, ปกป้อง

เขาจากการถกูทรมานในหลุมฝังศพ, รอดพน้จากโทษทณัฑใ์น

วนักิยามะฮฺ และปลอดภยัจากโรคเรื้อน, โรคฝีดาษ, และโรค

เย่ือหุ้มปอดอกัเสบ

[นอกเหนือจากกจิปฏบิตัขิา้งตน้ ยงัมีนะมาซอ่ืนๆ อีก 4 เราะกะอตั 

สาํหรบัวนัน้ี ซึง่ท่านซยัยดิอบินิ ฏอวซู (รฮ.) ไดร้ายงานไว ้ผูท้ีต่อ้งการ
จะรูร้ายละเอยีดเพิม่เตมิใหห้าดูไดจ้ากหนังสอือกิบาล] 
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กิจปฏิบติัทัว่ไป (อามลัตลอดทัง้เดือน)
ดอุาอท์ุกวนัของเดือนเราะญบั

1. ตลอดทัง้เดือนเราะญบั ให้อ่านดอุาอ ์ซึง่ไดร้บัรายงาน

มาจากท่านอมิามซยันุลอาบดีนี (อ.) ดงัต่อไปน้ี

اِمِتـَني،  آئِـِلَني، وَ يَـۡعَملُ َضـِميـَر الصَّ ۡمكِلُ َحَوآئَِج السَّ َـّ اَي َمنۡ ي

โอ ้ผูท้รงกรรมสทิธิ ์ในความตอ้งการทัง้หลาย ของบรรดาผูว้อนขอ, 
และพระองคท์รงรอบรูด้ถีงึภายใน (หวัอก) ของบรรดาผูท้ีน่ิ่งเงยีบ, 

، وَ َجَواٌب َعِتـيٌد،  نَۡك َسـۡمعٌ َحاِرضٌ ِلُلكِّ َمۡسأَ ةَلٍ ّمِ

ทรงพรอ้มทีจ่ะสดบัตรบัฟงั ทุกการรอ้งขอจากพระองค,์ 
และทรงพรอ้มทีจ่ะตอบรบัแก่ทุกคาํขอ, 

اِدقَُة،  ّٰهُمَّ وَ َمَواِعۡيُدكَ الصَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดว้ยสทิธแิห่งสญัญาอนัสตัยจ์รงิทัง้หลายของพระองค,์ 

ُتَك الَۡواِسَعُة،  ، وَ َرۡمحَ وَ أَاَيِديَك الَۡفاِضةَلُ

ความโปรดปรานอนัลน้เหลอืของพระองคแ์ละความเมตตา
อนักวา้งใหญ่ไพศาลของพระองค,์ 

ยามยัยมัลกิกุฮะวาอญิซัซาอลินี วะยะอฺละมุเฎาะมรีอ็ซซอมตินี 

ลกุิลลมิซัอะละตมิมนิกะซมัอุนฮาฎริ วะญะวาบุนอะตดี 

อลัลอฮุมมะวะมะวาอดีุกซัซอดเิกาะฮฺ 

วะอะยาดกีลัฟาฎลิะฮฺ วะเราะฮฺมะตุกลัวาซอิะฮฺ 

ٍد،  َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰالِ ُمَحمَّ فَأَۡسأَ كُلَ أَنۡ تَُصّىلِ
ฟะอซัอะลุกะอนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั
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ขา้ฯ วอนขอต่อพระองคโ์ปรดประสาทพร แด่มุฮมัมดั
และวงศว์านของมุฮมัมดั

ِخـَرِة،  نۡـَيا وَ اۡالٰ وَ أَنۡ تَـۡقِىضَ َحَوآئِـِجى ِلدلُّ
วะอนัตกัฎยิะฮะวาอญิลีดิดุนยาวลัอาคเิราะฮฺ 

โปรดใหค้วามตอ้งการทัง้หลายของขา้ฯ ทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า 
บรรลุผลดว้ยเถดิ

ََّك عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر. ن
ِٕ
ا

แทจ้รงิ พระองค ์คอืผูท้รงพระเดชานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่

2. ใหอ้่านดุอาอ์บทน้ี ซึ่งเป็นบทดุอาอ์ท่ีท่านอิมามซอดิก 

(อ.) อ่านทุกวนัในเดอืนเราะญบั

อนินะกะอะลากุลลชิยัอนิเกาะดรี

คอบลัวาฟิดูนะอะลาฆอ็ยรกิ วะเคาะซริอ็ลมุตะอรัรฎูินะอลิลาลกั 

 ، الَّ كَلَ
ِٕ
َخاَب الَۡواِفُدونَ عََىل غَۡيـرِكَ ، وَ َخِرسَ الُۡمَتَعّرُِضونَ ا

บรรดาผูท้ีเ่ขา้หา (ผูอ้ื่น) นอกจากพระองค ์จะตอ้งพบกบัความผดิหวงั, 
บรรดาผูท้ีว่อนขอ (จากผูอ้ื่น) นอกจากพระองค ์จะพบกบัความขาดทุน, 

วะฎออลัมุลมิมนูะอลิลาบกิ

الَّ ِبَك، 
ِٕ
وَ َضاعَ الُۡمِلمُّونَ ا

บรรดาผูท้ีเ่ขา้หา (ผูอ้ื่น) นอกจากพระองค ์จะพบกบัความสญูเสยี,

วะอจัญดะบลัมุนตะญอิูนะอลิลามะนินตะญะอะฟฎัลกั 

 ، الَّ َمنِ انۡـَتَجعَ فَۡضكَلَ
ِٕ
وَ أَۡجَدَب الُۡمۡنَتِجُعونَ ا
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และบรรดาผูท้ีแ่สวงหาผลประโยชน์ (จากผูอ้ื่น) นอกจากแสวงหา
ผลประโยชน์จากความโปรดปรานของพระองค ์จะตอ้งพบกบั

ความแรน้แคน้, 

บาบุกะมฟัตูฮุลลริรอฆบินี วะคอ็ยรุกะมบัซูลุลลฏิฏอลบินี 

اِلِبَني،  ِّلطَّ اِغِبَني، وَ َخۡريُكَ َمۡبُذولٌ ل ِّلرَّ اَببَُك َمۡفُتوحٌ ل

ประตูของพระองคเ์ปิดกวา้ง แก่บรรดาผูท้ีม่คีวามปรารถนา, ความดี
งามของพระองคถ์ูกประทานใหแ้ก่บรรดาผูแ้สวงหาความโปรดปราน

ของพระองค ์

วะฟฎัลุกะมุบาฮุลลซิซาอลินี วะนัยลุกะมุตาฮุลลลิอามลินี 

ِمِلـَني،  ِّـۡالٰ ـآئِِلـَني، وَ نَـۡيكُلَ ُمتَاحٌ ل وَ فَۡضكُلَ ُمَبـاحٌ ِلّلسَّ

และอนุญาตใหแ้ก่บรรดาผูร้อ้งขอความตอ้งการ, การประทานของ
พระองค ์มไีวพ้รัง่พรอ้มสาํหรบับรรดาผูท้ีม่คีวามมุ่งหวงั, 

วะรซิกุกะมบัซูฏุลลมินัอะซอก 

َِّمنۡ َعَصاَك،  وَ ِرۡزُقَك َمبُۡسوٌط ل

ปจัจยัของพระองค ์มใีหอ้ยา่งมากมาย (แมก้ระทัง่) แก่ผูท้ีฝ่า่ฝืนพระองค,์ 

วะฮลิมุกะมุอฺตะรฎุิลลมินันาวาก 

َِّمنۡ اَنَواَك،  وَ ِحلُۡمَك ُمۡعَرتٌِض ل

และขนัตธิรรมของพระองค ์ครอบคลุมแมก้ระทัง่ต่อผูท้ีม่ ี
เจตนารา้ยกบัพระองค,์ 

อาดะตุกลัอฮฺิซานุอลิลัมุซอีนี 

َىل الُۡمِسـيٓـِئـَني، 
ِٕ
ۡحَسانُ ا

ِٕ
عَاَدتَُك اۡال

วสิยัของพระองค ์คอื ความเมตตาปรานีต่อบรรดาผูก้ระทําความผดิ, 
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วะซะบลีุกลัอบิกออุอะลลัมุอฺตะดนี 

بۡـَقـآءُ عََىل الُۡمۡعـَتِديـَن، 
ِٕ
وَ َسِبـيكُلَ اۡال

และวถิทีางของพระองค ์คอื การไวช้วีติแก่บรรดาผูล้ะเมดิ, 

อลัลอฮุมมะฟะฮฺดนีิฮุดลัมุฮฺตะดนี 

ّٰهُمَّ فَاۡهِدِىن ُهَدى الُۡمهَۡتِديـَن،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดงันัน้ โปรดชีนํ้าขา้ฯ ซึง่แนวทางของบรรดา
ผูท้ีไ่ดร้บัทางนํา, 

วรัซุกนิจญตฮิาดลัมุจญตะฮดินี 

وَ اۡرُزۡقِىن اۡجِتـهَادَ الُۡمۡجتَـهِِديـَن، 

โปรดประทานความพยายามเฉกเช่นบรรดาผูท้ีม่านะบากบัน่ 
ใหเ้ป็นปจัจยัแก่ขา้ฯ, 

วะลาตจัญอลันีบมิลัฆอฟิลนีัลมุบอะดนี 

وَ َال تَـۡجَعلِۡىن ِمنَ الَۡغـاِفِلـنيَ الُۡمۡبـَعِديـَن، 

โปรดอย่าใหข้า้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดาผูเ้พกิเฉย ทีถู่กทําใหเ้หนิห่าง 
(จากพระองค)์ 

วฆัฟิรลเียามดัดนี

يـِن. وَ اۡغـِفـۡر ِىل يَـۡومَ ادّلِ

และโปรดอภยัโทษใหก้บัขา้ฯ ในวนัแห่งการตอบแทน

3. มุอลัลา บิน คนัุยซฺ (รฎ.) รายงานจากท่านอิมามญะฟัร 
ซอดิก (อ.) ว่า จงอ่านดอุาอด์งัต่อไปน้ี ทุกวนัในเดือนเราะญบั  

ซึง่ผูเ้ขยีนกล่าวว่า : ท่านซยัยดิบนิฏอวซู (รฮ.) กไ็ดบ้นัทกึดุอาอบ์ท
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น้ีไวเ้ช่นกนั ในหนังสอือกิบาลของท่าน จากการรายงานของท่าน
แสดงใหเ้หน็วา่ “ดอุาอบ์ทน้ี เป็นดอุาอท่ี์แพร่หลายและสมบูรณ์

มากท่ีสุดในบรรดาดอุาอท์ ัง้หลาย ซ่ึงสามารถอา่นไดทุ้กเวลา”

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะซอ็บรอ็ชชากรินีะลกั 

 ، اِكرِينَ كَلَ ّىنِ أَۡسأَ كُلَ َصۡربَ الشَّ ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ซึง่ความอดกลัน้ 
ของบรรดาผูท้ีก่ตญัญรููคุ้ณต่อพระองค,์ 

วะอะมะลลัคออฟีินะมนิกฺ วะยะกนีัลอาบดินีะลกั 

 ، وَ َمعَلَ الَۡخآئِِفنيَ ِمنَۡك، وَ يَِقنيَ الَۡعاِبِدينَ كَلَ

การปฏบิตัขิองบรรดา ผูท้ีม่คีวามเกรงกลวัพระองค,์ 
และความมัน่ใจของบรรดาผูท้ีเ่คารพภกัดแีด่พระองค,์ 

อลัลอฮุมมะอนัตลัอะลยีุลอะซมี วะอะนะอบัดุกลับาอซุิลฟะกรี 

ّٰهُمَّ أَنَۡت الَۡعِىلُّ الَۡعِظُمي، وَ أَاَن َعۡبُدكَ الَۡبآئُِس الَۡفِقُري،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ พระองคน์ัน้ ทรงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่, 
ส่วนขา้ฯ คอืบ่าวของพระองคผ์ูย้ากไรผู้ข้ดัสน, 

อนัตลัเฆาะนียุลฮะมดี วะอะนัลอบัดุซซะลลี 

ِليُل،  أَنَۡت الَۡغِىنُّ الَۡحِميُد، وَ أَاَن الَۡعۡبدُ اذلَّ

พระองคน์ัน้ ทรงมัง่คัง่ ทรงไดร้บัการสรรเสรญิ, 

ส่วนขา้ฯ คอืบ่าวผูต้ํ่าตอ้ย, 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ วมันุมบฆินิากะอะลาฟกัร ี

، وَ اۡمُننۡۢ ِبِغنَاكَ عََىل فَۡقِرى،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰاهِلٖ َالل
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ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของท่าน, 

โปรดประทานความโปรดปรานใหแ้ก่ความยากไรข้องขา้ฯ 

ดว้ยความมัง่คัง่ของพระองค,์ 

วะบฮิลิมกิะอะลาญะฮฺล ีวะบกิูวะตกิะอะลาเฎาะอฺฟี 

ِتَك عََىل َضۡعِفـى،  وَ ِبـِحلِۡمَك عََىل َجـهِۡىل، وَ ِبـُقـوَّ

แก่ความโง่เขลาของขา้ฯ ดว้ยขนัตธิรรมของพระองค,์ 
และแก่ความอ่อนแอของขา้ฯ ดว้ยพลงัอนัแขง็แกร่งของพระองค,์

ยาเกาะวยีุยาอะซซี 

يَـا قَـِوىُّ يَـا َعـزِيـُز، 

โอ ้ผูท้รงพลงั โอผู้ท้รงอํานาจ, 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮิลิเอาซยิาอลิมรัฎยีนี 

 ، ـۡنيَ ّٰهُـمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰاهِلِ اۡالَٔۡوِصيَـآءِ الَۡمـۡرِضيِّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของท่าน

ซึง่เป็นบรรดาทายาทผูส้บืทอด ผูไ้ดร้บัความพงึพอพระทยั, 

วกัฟินีมาอะฮมัมะนีมนิอมัรดิดุนยาวลัอาคเิราะฮฺ 

ِخـَرِة،  نۡـَيا وَ اۡالٰ ِىن ِمنۡ أَۡمـرِ ادلُّ وَ اۡكِفـِىن َما أََهـمَّ

โปรดใหข้า้ฯ พอเพยีงในสิง่ทีส่าํคญัยิง่ของขา้ฯ จากภารกจิ
ทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า, 

ยาอรัฮะมรัรอฮมินี

اِحـِمـَني. يَـا أَۡرَحـمَ الـرَّ

โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล.
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4. ท่านเชค (รฮ.) กล่าววา่ “เป็นมซุตะฮบัใหอ้่านดุอาอบ์ทน้ีทุก
วนัในเดอืนเราะญบั” และผูร้วบรวมยงักล่าวอกีว่า “ดอุาอด์งักล่าว

สามารถท่ีจะอ่านในมสัยิดเซาะเซาะอะฮไฺด้ด้วย”

อลัลอฮุมมะยาซลัมนิะนิซซาบเิฆาะฮฺ วลัอาลาอลิวาซอิะฮฺ 

َالٓءِ الَۡواِزعَِة،  اِبَغِة، وَ اۡالٰ ّٰهُمَّ اَي َذا الِۡمَننِ السَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความกรุณาอย่างลน้พน้, 
การประทานอนัลน้เหลอื,

วรัเราะฮฺมะตลิวาซอิะฮฺ วลักุดเราะตลิญามอิะฮฺ

ۡمحَةِ الَۡواِسَعِة، وَ الُۡقۡدَرةِ الَۡجاِمَعِة،  وَ الرَّ

ความเมตตาอนักวา้งใหญ่ไพศาล, อํานาจทีย่ ิง่ใหญ่ครอบคลุม,

วนันิอะมลิญะซมีะฮฺ วลัมะวาฮบิลิอะซมีะฮฺ 

وَ النَِّعمِ الَۡجِسـيـَمِة، وَ الَۡمَواِهِب الَۡعِظۡيَمِة، 

ความโปรดปรานอนัอเนกอนันต์, การประทานทีย่ิง่ใหญ่,

วลัอะยาดลิญะมลีะฮฺ วลัอะฏอยลัญะซลีะฮฺ 

 ، ، وَ الَۡعَطااَي الَۡجزِيةَلِ وَ اۡالَٔاَيِدى الَۡجِميةَلِ

การกํานัลใหท้ีด่งีาม, และการประทานใหอ้ย่างใหญ่หลวง,

ยามลัลายุนอะตุบติมัซลี วะลายุมซัซะลุบนิะซรี 

اَي َمنۡ َال يُۡنَعُت ِبَتۡمِثيٍل، وَ َال يَُمثَّلُ ِبنَِظٍري، 

โอ ้ผูซ้ึง่ไม่มคีุณลกัษณะทีเ่สมอเหมอืน, 
ไม่มกีารเลยีนแบบทีค่ลา้ยคลงึ, 
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วะลายุฆละบุบเิซาะฮรี 

وَ َال يُۡغلَُب ِبَظهٍِري، 

และไม่ปราชยัต่อการรวมตวักนัช่วยเหลอื, 

ยามนัเคาะละเกาะฟะเราะซกั วะอลัฮะมะฟะอนัฏอ็ก

اَي َمنۡ َخلََق فََرَزَق، وَ َالۡهَمَ فَأَ نَۡطَق،

โอ ้ผูซ้ึง่ทรงสรา้ง แลว้ประทานปจัจยั, ทรงดลใจ แลว้ทรงใหจ้ํานรรจา,

วบัตะดะอะฟะชะเราะอฺ วะอะลาฟรัตะฟะอฺ วะกอ็ดดะเราะฟะอะฮฺซนั 

رَ فَأَۡحَسَن،   وَ ابَۡتَدعَ فََرشََع، وَ عََال فَاۡرتََفَع، وَ قَدَّ

ทรงประดษิฐ ์แลว้ทรงเริม่ตน้, ทรงสงูส่ง แลว้ทรงสถานะอนัสงูส่ง, 
ทรงกําหนด แลว้ทรงทําใหถู้กตอ้งดงีาม, 

วะซอ็ววะเราะฟะอตักอ็น วะฮฺตจัญะฟะอบัลฆั วะอนัอะมะฟะอซับฆั 

رَ فَـأَتۡـَقَن، وَ اۡحتَـجَّ فَـأَبۡلََغ، وَ أَنۡـَعمَ فَـأَۡسَبـَغ،  وَ َصـوَّ

ทรงเนรมติ แลว้ทรงใหแ้น่นแฟ้น, ทรงนําขอ้พสิจูน์มา แลว้ทรง
เผยแผ่, ประทานความโปรดปราน แลว้ทรงใหเ้พิม่พนู, 

วะอะอฺฏอฟะอจัญซลั วะมะนะฮะฟะอฟัฎอ็ล 

وَ أَۡعَطى فَـأَۡجَزَل، وَ َمنََح فَـأَفَۡضَل، 

ประทานให ้แลว้ทรงใหอ้ย่างลน้เหลอื, และทรงกํานัล
ให ้แลว้ทรงใหอ้ย่างบรบิูรณ์, 

ยามนัซะมาฟิลอซิซฟิะฟาตะนะวาซริอ็ลอบัซอร

ا ِىف الِۡعزِّ فََفاَت نََواِظَراۡالَٔبَۡصاِر،  اَي َمنۡ َمسَ
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โอ ้ผูซ้ึง่ทรงสงูส่งในพลงัอํานาจ ดงันัน้ จงึผ่านพน้ทศันาของสายตา
และทรงใกลช้ดิในความเมตตา ดงันัน้ จงึล่วงพน้การไตร่ตรอง

ของความคดิ,

วะดะนาฟิลลุฎฟิฟะญาซะฮะวาญซิลัอฟัการ 

وَ َداَن ِىف اللُّۡطِف فََجازَ َهَواِجَس اۡالَٔفۡڪَاِر، 

โอ ้ผูท้รงเอกสทิธิใ์นการปกครอง ดงันัน้ จงึไม่มภีาคใีนอาณาจกัร
แห่งอํานาจการปกครองของพระองค,์ 

ยามนัตะวะฮฺฮะดะบลิมุลกฟิะลานิดดะละฮูฟีมะละกูตซุิลฏอนิฮฺ 

اَي َمنۡ تََوحَّدَ اِبلُۡمكۡلِ فََال ِندَّ هَلُ ِىف َملَُكوِت ُسلَۡطاِنٖه، 

ทรงเอกะในการประทาน และทรงยิง่ใหญ่เกรยีงไกร ดงันัน้ 
จงึไม่มคีู่แขง่ในฐานะแห่งพลงัอํานาจของพระองค,์ 

วะตะฟรัเราะดะบลิอาลาอวิลักบิรยิาอฟิะลาฎดิดะละฮูฟีญะบะรตูชิะอฺนิฮฺ 

وِت َشاِۡٔنٖه،  اَيٓءِ فََال ِضدَّ هَلُ ِىف َجَربُ َالٓءِ وَ الۡڪِۡربِ دَ اِبۡالٰ وَ تََفرَّ

โอผู้ซ้ึง่ในความยิง่ใหญ่ อนัน่าเกรงขามของพระองค ์ทําให้
ความละเอยีดอ่อนของความคดิทัง้หลาย ตอ้งงุนงง,

ยามนัฮารอ็ตฟีกบิรยิาอฮิยับะตฮิดีะกออกุิละฏออฟิิลเอาฮาม 

اَيٓءِ َهۡيبَِتهٖ َدقَآئُِق لََطآئِِف اۡالَٔۡوَهاِم،  اَيَمنۡ َحاَرۡت ِىف ِكۡربِ

สายตาทีแ่หลมคมทัง้หลาย ของผูค้นไรค้วามสามารถ ทีจ่ะตระหนัก
ถงึความยิง่ใหญ่ของพระองค,์

วนัฮะซะรอ็ตดูนะอดิรอกอิะเซาะมะตฮิเีคาะฏออฟุิอบัซอรลิอะนาม 

ۡدَراكِ َعَظَمِتهٖ َخَطآئُِف أَبَۡصارِ اۡالَٔاَنِم، 
ِٕ
ۡت ُدونَ ا وَ اۡحنََرسَ
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โอ ้ผูซ้ึง่ใบหน้าทัง้หลายต่างยอมจํานน ใหก้บัความน่าเกรงขาม
ของพระองค,์ 

ยามนัอะนะตลิวุญฮูุลฮิยับะตฮฺิ วะเคาะเฎาะอะตริรกิอบุลอิะเซาะมะตฮฺิ 

يَـا َمنۡ َعنَِت الُۡوُجوهُ ِلـهَۡيـَبـِتٖه، وَ َخَضَعِت الّرِقَاُب ِلَعَظَمِتٖه، 

ตน้คอทัง้หลาย (ผูห้ยิง่ยโส) ต่างนอบน้อม ใหก้บัความยิง่ใหญ่
ของพระองค,์ 

วะวะญลิะตลิกุลูบุมนิคฟีะตฮฺิ 

وَ َوِجلَِت الُۡقلُوُب ِمنۡ ِخيَفِتٖه، 

และจติใจทัง้หลายต่างกข็ลาดกลวั เน่ืองจากความเกรงกลวัพระองค,์ 

อซัอะลุกะบฮิาซฮิลิมดิฮะตลิละตลีาตมับะฆอีลิลาลกั 

 ، كَلَ الَّ
ِٕ
َِّىت َال تَنَۢۡبِغـى ا أَۡسأَ كُلَ ِبـهِٰذهِ الِۡمۡدَحةِ ال

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองการสดุดน้ีี 
ทีไ่ม่ม ี(ผูใ้ด) คู่ควรนอกจากแด่พระองค,์ 

วะบมิาวะอยัตะบฮีอีะลานัฟซกิะลดิาอกีะมนิัลมุอฺมนีิน 

اِعـيَك ِمنَ الُۡمۡؤِمِنـَني،  وَ ِبَما َوأَيَۡت ِبهٖ عََىل نَـۡفِسَك دِلَ

ดว้ยสิง่ทีท่รงสญัญาว่า จะทรงปฏบิตัแิก่บรรดาผูว้งิวอนขอ
ต่อพระองคจ์ากบรรดาผูศ้รทัธา, 

วะบมิาเฎาะมนิตลัอญิาบะตะฟีฮอิะลานัฟซกิะลดิดาอนี 

اِعـَني،  َجابَةَ ِفـيهِ عََىل نَـۡفِسَك ِلدلَّ
ِٕ
وَ ِبَما َضـِمۡنَت اۡال

และดว้ยสิง่ทีท่รงรบัประกนัการตอบรบัไวใ้นนัน้ ทีถ่อืเป็นความจําเป็น
สาํหรบัพระองค ์แก่บรรดาผูท้ีว่งิวอนขอ, 
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اِظرِيـَن،  اِمِعَني، وَ أَبَۡرصَ النَـّ اَي أَۡمسَعَ السَّ
ยาอซัมะอซัซามอินี วะอบัเซาะรอ็นนาซรินี 

โอ ้ผูท้รงสดบัตรบัฟงัทีสุ่ด แห่งบรรดาผูร้บัฟงั, 
ผูท้รงมองเหน็ทีสุ่ดแห่งบรรดาผูม้องดู, 

วะอซัเราะอลัฮาซบินี ยาซลักูวะตลิมะตนี 

ةِ الَۡمِتـَني،  وَ أَۡرسَعَ الَۡحاِسِبـَني، اَي َذا الُۡقـوَّ

และผูท้รงรวดเรว็ทีสุ่ด ในบรรดาผูส้อบสวน, 
โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้แห่งพลงัอํานาจอนัแขง็แกร่ง, 

ซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดนิคอตะมนินะบยีนีะวะอะลาอะฮฺลบิยัตฮฺิ 

َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ َخاَمتِ النَِّبيِّـنيَ وَ عََىل أَۡهلِ بَـۡيـِتٖه، 

โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั นะบที่านสุดทา้ย 
และแด่วงศว์านของท่าน, 

วกัซมิลฟีีชะฮฺรนิาฮาซาคอ็ยเราะมาเกาะซมัตฺ 

وَ اۡقِسمۡ ِىل ِىف َشهۡـِراَن ٰهَذا َخۡيـَر َما قََسۡمَت، 

โปรดแบ่งสรรสิง่ทีด่งีามของเดอืนน้ีของเหล่าขา้ฯ 
เป็นส่วนแบ่งใหแ้ก่ขา้ฯ,

วะฮฺตมิลฟีีเกาะฎออกิะคอ็ยเราะมาฮะตมัตฺ

وَ اۡحِتـمۡ ِىل ِىف قََضآئَِك َخۡيـَر َما َحتَـۡمَت،

โปรดลขิติสิง่ทีด่งีามไวใ้นการกําหนดของพระองค ์
ใหเ้ป็นลขิติทีแ่น่นอนสาํหรบัขา้ฯ,
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โปรดประทบัตราความโชคดใีหแ้ก่ขา้ฯ ใหอ้ยู่ในกลุ่ม
ของผูท้ีท่รงประทบัตราไว,้ 

วะอะฮฺยนีิมาอะฮฺยยัตะนีเมาฟูรอ 

وَ أَۡحِيـِىن َما أَۡحيَـۡيـتَـِىن َمۡوفُوًرا، 

โปรดใหข้า้ฯ ดําเนินชวีติอย่างมัง่คัง่ เพิม่พนู ตราบเท่าทีข่า้ฯ 
ยงัมชีวีติอยู่, 

วะอะมตินีมซัรรูอ็ววะมฆัฟูรอ 

وَ أَِمۡتـِىن َمۡسـُروًرا وَّ َمۡغـُفوًرا، 

โปรดใหข้า้ฯ สิน้ชวีติอย่างมคีวามสุขและไดร้บัการอภยัโทษ, 

วะตะวลัละอนัตะนะญาตมีมิมุซาอะละตลิบรัซคั 

َزخِ،  َسآَءةَلِ الَۡربۡ وَ تََولَّ أَنَۡت نَـَجاِىت ِمنۡ مُّ

โปรดเกื้อกูลใหค้วามช่วยเหลอืแก่ขา้ฯ จากคาํถามในหลุมฝงัศพ, 

วดัเราะอฺอนันีมุนกะรอ็ววะนะกรีอ 

َواۡدَراۡٔ َعّىنِ ُمنَۡكـًرا وَّ نَـِكـًريا، 

โปรดช่วยตา้นทานจากมุนกรัและนะกรี (มะลาอกิะฮฺผูส้อบถามใน
สุสาน สาํหรบัคนชัว่) ใหก้บัขา้ฯ, 

วะอะรอิยันีมุบชัชริอ็ววะบะชรีอ 

ا وَّ بَـِشًريا،  ً وَ أَِرَعۡيـِىن ُمَبـّرشِ

วคัตมิลบีซิซะอาดะตฟีิมนัเคาะตมัตฺ 

َعاَدةِ ِفۡيَمنۡ َختَۡمَت،   وَ اۡخِمتۡ ِىل اِبلسَّ
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โปรดนํามุบชัชริและบะชรี (มะลาอกิะฮฺผูส้อบถามสาํหรบัคนด)ี 
มาสู่สายตาของขา้ฯ, 

วจัญอลัลอีลิารฎิวานิกะวะญนิานิกะมะซรีอ วะอยัชนัเกาะรรีอ 

َىل رِۡضَواِنَك وَ ِجنَاِنَك َمِصًريا، وَّ َعـيًۡشـا قَرِيـًرا، 
ِٕ
وَ اۡجَعلۡ ِىل ا

และโปรดประทานหนทาง ทีนํ่าไปสู่ความพงึพอพระทยั และสรวง
สวรรคข์องพระองค,์ การใชช้วีติทีม่คีวามสุข 

วะมุลกงักะบรีอ วะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮิกีะซรีอ

وَ ُملۡـًاك َكِبـًريا، وَ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ َكـِثـًريا.

และการปกครองทีย่ ิง่ใหญ่ ใหแ้ก่ขา้ฯ และโปรดประสาทพรแด ่
มุฮมัมดัและวงศว์านของท่านอย่างมากมาย

5. ท่านเชค (รฮ.) รายงานว่า มสีาสน์ทีเ่ขยีนดว้ยลายมอืของ
ท่านอิมามซะมาน (อ.) มอบให้แก่ท่านอะบีญะอฺฟัร มุฮมัมดั 
บินอุซมาน บินซะอีด (รฎ.) ซึ่งเป็นท่านเชคผูย้ ิง่ใหญ่ ความว่า 
“ทุกวนัของเดอืนเราะญบัใหอ้่านดุอาอบ์ทน้ี”

บซิมลิลาฮริเราะฮฺมานิรเราะฮมี

ِحۡيـِم ۡحـٰمنِ الـرَّ ِ الـرَّ ِبۡسـمِ اهلّلٰ

ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ ผูท้รงเมตตา ผูท้รงกรุณาปรานียิ่ ง

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบมิะอานีญะมอีมิายดัอูกะบฮิวีุลาตุอมัรกิ 

ِ َما يَـۡدُعوكَ ِبـهٖ ُوَالةُ أَۡمرَِك،  ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبَمَعاِىن َجـِميع ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยความหมายทัง้ปวง 
ซึง่บรรดาผูป้กครอง (ผูไ้ดร้บัอํานาจวลิายตั) ของพระองค ์

ไดว้งิวอนขอดว้ยสิง่นัน้, 
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อลัมะอฺมนููนะอะลาซริรกิ อลัมุซตบัชรินูะบอิมัรกิ 

ونَ ِبأَۡمرَِك،  َِك، َالُۡمۡسـَتبِۡرشُ الَۡماُۡٔمونُونَ عََىل ِرسّ

ซึง่เป็นบรรดาผูท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจ สาํหรบัความเรน้ลบัของ
พระองค,์ บรรดาผูแ้จง้ขา่วด ีดว้ยพระบญัชาของพระองค,์ 

อลัวาซฟูินะลกุิดเราะตกิ อลัมุอฺลนูินะลอิะเซาะมะตกิ 

الَۡواِصُفونَ ِلُقۡدَرِتَك، َالُۡمۡعِلُنونَ ِلَعَظَمِتَك، 

บรรดาผูบ้รรยายพระเดชานุภาพของพระองค,์ 
และบรรดาผูป้่าวประกาศความยิง่ใหญ่ของพระองค,์ 

อซัอะลุกะบมิานะเฏาะเกาะฟีฮมิมมิมะชยีะตกิ 

َِّتَك،  ِشي أَۡسأَ كُلَ ِبَما نََطَق ِفيـهِمۡ ِمنۡ مَّ

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองคด์ว้ยสทิธขิองสิง่ทีถู่กพดูถงึ เกีย่วกบัพวกท่าน
จากพระประสงคข์องพระองค,์ 

ฟะญะอลัตะฮุมมะอาดนิะลกิะลมิาตกิ วะอรักานัลลเิตาฮดีกิะวะอายาตกิ

َِّتۡوِحيِدكَ وَ ٰااَيِتَك،  َماِتَك، وَ أَۡرَاكاًن ل فََجَعلۡتَـهُمۡ َمَعاِدنَ ِلَلكِ

โปรดบนัดาลใหพ้วกท่านเป็นเหมอืง (ขมุทรพัยอ์นัอุดม) แห่งพระ
พจนารถของพระองค,์ เป็นรากฐานแห่งเอกานุภาพ (เตาฮดี),

 วะมะกอมาตกิลัละตลีาตะอฺฏลีะละฮาฟีกุลลมิะกาน 

َِّىت َال تَۡعِطيلَ لَهَا ِىف ُلكِّ َمَاكٍن،  َوَمَقاَماِتَك ال

เป็นสญัญาณ (อายาต) ของพระองค,์ และเป็นสถานะ (มะกอม) 
ของพระองค ์ทีไ่ม่มวีนัว่างเวน้ในทุกสถานที,่ 
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ยะอฺรฟุิกะบฮิามนัอะเราะฟกั 

يَۡعرِفَُك ِبـهَا َمنۡ َعَرفََك، 

ผู้ท่ีจะรู้จกัพระองค ์จะได้รู้จกัพระองคเ์พราะพวกท่าน, 

ลาฟรัเกาะบยันะกะวะบยันะฮาอลิลาอนันะฮุมอบิาดุกะวะคอ็ลกุก 

هُمۡ ِعَباُدكَ وَ َخلۡـُقَك،  َـّ الَّ أَن
ِٕ
َال فَـۡرَق بَـۡينََك وَ بَـۡيـنَـهَا ا

ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนั ระหว่างพระองคก์บัพวกท่าน เว้นแต่
ว่า พวกท่านเป็นปวงบ่าว และเป็นส่ิงถกูสร้างของพระองค,์ 

ฟตักุฮาวะรอ็ตกุฮาบยิะดกิ บดัอุฮามนิกะวะเอาดุฮาอลิยักฺ 

لَـۡيَك، 
ِٕ
فَـۡتـُقهَا وَ َرتۡـُقهَا ِبـَيِدَك، بَـۡدُؤَها ِمنَۡك وَ َعۡوُدَها ا

ภารกิจท่ีพวกท่านได้กระทาํหรือมิได้กระทาํนัน้ อยู่ในอาํนาจ
ของพระองค ์พวกท่านถกูอบุติัขึ้นมาจากพระองค ์และจะต้อง

คืนกลบัไปสู่พระองค,์ 

อะอฺฎอดูวะอชัฮาด วะมุนาตูวะอซัวาด วะฮะฟะเซาะตูวะรวูาด 

اٌد،  أَۡعَضادٌ وَّ أَۡشهَادٌ وَ ُمنَـاةٌ وَّ أَۡذَواٌد، وَ َحـَفـَظةٌ وَّ ُروَّ

พวกท่านเป็นผูช้่วยเหลอื เป็นพยาน, เป็นผูก้รุณา
ผูป้กป้อง, ผูร้กัษา, และผูเ้ผยแผ่ (ศาสนาของพระองค)์, 

ฟะบฮิมิมะละอฺตะซะมาอะกะวะอรัฎอ็ก 

فَِبـهِمۡ َمَالَٔۡت َسـَمـآَءكَ وَ أَۡرَضَك، 

ดงันัน้ พระองคจ์งึทรงใหท้อ้งฟ้าและแผ่นดนิของพระองค ์
เตม็ไปดว้ยสจัธรรมของพวกท่าน 



40

ฮตัตาเซาะฮะเราะอลัลาอลิาฮะอลิลาอนัตฺ 

أَنَۡت،  الَّ
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
َحىتَّ َظهَـَر أَنۡ الَّ ا

จนกระทัง่เป็นทีป่ระจกัษช์ดัวา่ “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค”์ 

ฟะบซิาลกิะอซัอะลุกะวะบมิะวากอิลิอซิซมิริเราะฮฺมะตกิ 

ۡحـَمِتَك،  ِ الِۡعزِّ ِمنۡ رَّ فَِبٰذكِلَ أَۡسأَ كُلَ وَ ِبَمَواِقع

ขา้ฯ จงึวอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองพวกท่าน ดว้ยสถาน
แห่งเกยีรตยิศจากความเมตตาของพระองค,์ 

วะบมิะกอมะตกิะวะอะลามาตกิ อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ วะ

 ، َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَّ ٰاهِلٖ وَ ِبَمَقاَماِتَك وَ عََالَماِتَك، أَنۡ تَُصّىلِ

และดว้ยสถานะและสญัลกัษณ์ทัง้หลายของพระองค,์ 
โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน, 

อนัตะซดีะนีอมีาเนาวะตซับตีา ยาบาฏนิันฟีซุฮูรฮฺิ 

يۡـَمااًن وَ تَثِۡبيتًا، يَـا بَـاِطنًا ِىف ُظهُوِرٖه، 
ِٕ
وَ أَنۡ تَـزِيَدِىن ا

โปรดเพิม่พนูความศรทัธา และการยนืหยดัมัน่คงใหแ้ก่ขา้ฯ, 
โอ ้ผูท้รงซ่อนอยู่ภายใน ขณะทีท่รงเปิดเผย, 

วะซอฮริอ็นฟีบุฏูนิฮวีะมกันูนิฮฺ ยามุฟรัรกิอ็มบยันันนูรวิดัดยัญรู 

ۡجيُوِر،  وَ َظاِهًرا ِىف بُُطوِنهٖ وَ َمۡكنُوِنٖه، اَي ُمَفّرِقًا بَۡنيَ النُّورِ وَ ادلَّ

และทรงเปิดเผย ในขณะทีท่รงอยู่ภายในและปิดซ่อนไว,้ 
โอ ้ผูท้รงจําแนก ระหว่างแสงสว่างและความมดื, 

ยาเมาซูฟมับฆิอ็ยรกุินฮฺ วะมะอฺรฟูมับฆิอ็ยรชิบิฮฺ 

يَـاَمۡوُصوفًا ِبَغـۡريِ ُكۡنٍه، وَ َمۡعـُروفًا ِبَغـۡريِِشۡبـٍه، 
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โอ ้ผูท้รงถูกบรรยายพระคุณลกัษณะ ซึง่ไม่ใช่แก่นแท ้ (อาตมนั) ของ
พระองค,์ และผูท้รงเป็นทีรู่จ้กั โดยทีไ่ม่มคีวามคลา้ยเหมอืน (กบัสิง่ใด), 

ฮาดดะกุลลมิะฮฺดูด วะชาฮดิะกุลลมิชัฮูด 

َحـآدَّ ُلكِّ َمۡحُدوٍد، وَ َشاِهدَ ُلكِّ َمۡشهُوٍد، 

ผูท้รงกําหนดขอบเขตของทุกความจํากดั, 
ทรงเป็นพยานของพระองคท์ีถู่กเป็นพยาน, 

วะมญูดิะกุลลเิมาญดู วะมุฮฺซยิะกุลลมิะอฺดูด 

وَ ُموِجدَ ُلكِّ َمۡوُجوٍد، وَ ُمۡحِىصَ ُلكِّ َمۡعُدوٍد، 

ทรงสรา้งทุกสิง่ทีม่ชีวีติ, ทรงคาํนวณนับทุกจํานวน, 

วะฟากดิะกุลลมิฟักูด ลยัซะดูนะกะมมิมะอฺบูด 

ۡعـُبوٍد،  وَ فَاِقدَ ُلكِّ َمۡفـُقـوٍد، لَيَۡس ُدونََك ِمنۡ مَّ

และทรงใหส้ญูหายทุกสิง่ทีส่าบสญู, ไม่มผีูไ้ดร้บัการกราบกราน
ทีแ่ทจ้รงิ นอกจากพระองค,์ 

อะฮฺลลักบิรยิาอวิลัญดู ยามลัลายุกยัยะฟุบกิยัฟ ฺ

ُف ِبـَكۡيـٍف،  أَۡهلَ الۡـِكۡربِيَـآءِ وَ الُۡجوِد، يَـا َمنۡ الَّ يُـَكـيَـّ

ผูท้รงยิง่ใหญ่เกรยีงไกรและทรงกรุณา, 
โอ ้ผูท้รงไม่มรีปูลกัษณ์ หรอืแบบอย่าง,

วะลายุอยัยะนุบอิยันฺ ยามุฮฺตะญบินัอนักุลลอิยันฺ 

 ، نُ ِبـأَيۡـٍن، يَـا ُمۡحَتِجًبا َعنۡ ُلكِّ عَۡنيٍ َـّ وَ َال يُـَؤي

และไม่ทรงถูกจํากดัดว้ยสถานที,่ โอ ้ผูท้รงปิดบงัจากทุกสายตา, 
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ยาดยัมมูุยากอ็ยยมู วะอาลมิะกุลลมิะอฺลูม ซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ 

 ، اَي َديُۡمومُ اَي قَيُّوُم، وَ عَاِلمَ ُلكِّ َمۡعلُوٍم، َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ َوٰاهِلٖ

โอ ้ผูท้รงนิรนัดร ์โอ ้ผูท้รงดํารงอยู่, และผูท้รงรอบรูทุ้กสรรพสิง่, 
โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน, 

วะอะลาอบิาดกิลัมุนตะญะบนี วะบะชะรกิลัมุฮฺตะญบินี 

وَ عََىل ِعَباِدكَ الُۡمۡنَتَجِبَني، وَ بََرشِكَ الُۡمۡحَتِجِبَني، 

และแก่ปวงบ่าว ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรของพระองค,์
มนุษยผ์ูไ้ดร้บัการปกปิดจากพระองค,์ 

วะมะลาอกิะตกิลัมุกอ็รเราะบนี วลับุฮฺมซิซอฟฟีนัลฮาฟฟีน

َني،  ِّ ـآفِّنيَ الَۡحـآف وَ َمَالٓئَِكِتَك الُۡمَقـرَّ ِبـَني، َوالُۡبـهۡمِ الصَّ

มวลมะลาอกิะฮฺผูใ้กลช้ดิของพระองค ์และบรรดาผูไ้รน้าม, 
ซึง่เป็นผูเ้รยีงแถว ผูห้อ้มลอ้ม (รอบบลัลงัก์), 

วะบารกิละนาฟีชะฮฺรนิาฮาซลัมุรอ็จญะบลิมุกรัรอ็ม 

ِم،  ِب الُۡمَكـرَّ وَ اَبِرۡك لَنَا ِىف َشهِۡراَن ٰهَذا الُۡمَرجَّ

โปรดประทานความจําเรญิใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในเดอืนเราะญบั 
อนัยิง่ใหญ่และมเีกยีรตน้ีิ, 

วะมาบะอฺดะฮูมนิัลอชัฮุรลิฮุรุม วะอซับฆิอะลยันาฟีฮนินิอมั 

وَ َما بَـۡعَدهُ ِمنَ اۡالَٔۡشهُـرِ الُۡحُرِم، وَ أَۡسِبـغۡ عَلَـۡينَا ِفيهِ النَِّعَم، 

และความจําเรญิหลงัจากน้ี จากเดอืนอนัตอ้งหา้มทัง้หลาย, โปรด
ประทานความโปรดปรานอนัลน้เหลอืในเดอืนน้ี ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ, 
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วะอจัซลิละนาฟีฮลิกซิมั วะอบัรริละนาฟีฮลิเกาะซมั 

وَ أَۡجزِلۡ لَنَا ِفيهِ الِۡقَسَم، وَ أَبۡـِرۡر لَنَا ِفيهِ الَۡقَسَم، 

และประทานส่วนแบ่งอนัเพิม่พนูในเดอืนน้ี ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ, โปรดให้
เหล่าขา้ฯ ไดซ้ื่อสตัยต่์อคาํสาบานในเดอืนน้ี, 

บซิมกิลัอะอฺเซาะมลิอะอฺเซาะมลิอะญลัลลิอกัรอ็ม 

اِبۡسـِمَك اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظمِ اۡالََٔجلِّ اۡالَٔۡڪَرِم، 

ดว้ยสทิธขิองพระนามอนัยิง่ใหญ่ ซึง่เป็นพระนามทีย่ ิง่ใหญ่เกรยีงไกร 
และทรงเกยีรตทิีสุ่ดของพระองค,์ 

อลัละซวีะเฎาะอฺตะฮอูะลนันะฮารฟิะอะฎออฺ วะอะลลัลยัลฟิะอซัลมั วฆัฟิร

 ، هَارِ فَأََضآَء، وَ عََىل اللَّۡيلِ فَأَۡظَملَ ى َوَضۡعَتهُ عََىل النَـّ ِ َاذلَّ

ซึง่เมื่อวางไวบ้นกลางวนั แลว้ทําใหส้ว่างไสว, 
และเมื่อวางไวบ้นกลางคนื แลว้ทําใหม้ดืมน,

ละนามาตะอฺละมุมนินาวะมาลานะอฺลมั

 ، ا وَ َما َال نَـۡعَملُ وَ اۡغِفـۡر لَنَـا َما تَـۡعَملُ ِمنَـّ

โปรดอภยัโทษใหก้บัเหล่าขา้ฯ ทัง้จากสิง่ทีเ่หล่าขา้ฯ รูแ้ละไม่รู,้ 

วะอฺซมินามนิัซซุนูบคิอ็ยรอ็ลอซิอ็ม วกัฟินากะวาฟิยะเกาะดะรกิ 

نُوِب َخۡيـَر الِۡعَصِم، وَ اۡكِفنَا َكَواِىفَ قََدِرَك،  َواۡعِصۡمنَا ِمنَ اذلُّ

โปรดปกป้องเหล่าขา้ฯ จากบาปทัง้หลาย ดว้ยการปกป้องทีด่เียีย่ม, 
โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ พอเพยีงในการกําหนดของพระองค,์ โปรดประทาน

วมันุนอะลยันาบฮิุซนินะเซาะรกิ วะลาตะกลินาอลิาฆอ็ยรกิ 

َىل غَۡيـرَِك، 
ِٕ
نَا ا وَ اۡمُننۡ عَلَۡينَا ِبـُحۡسنِ نََظرَِك، وَ َال تَِلكۡ
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พระคุณเหนือเหล่าขา้ฯ ดว้ยการดูแลทีด่เียีย่มของพระองค,์ 
โปรดอย่าทอดทิง้เหล่าขา้ฯ ไวก้บัผูอ้ื่นนอกเหนือจากพระองค,์ 

วะลาตมันะอฺนามนิคอ็ยรกิ 

وَ َال تَۡمنَۡعنَا ِمنۡ َخۡريَِك، 

โปรดอย่าปิดกัน้เหล่าขา้ฯ จากความดงีามของพระองค,์ 

วะบารกิละนาฟีมากะตบัตะฮูละนามนิอะอฺมารนิา 

وَ بَـاِرۡك لَنَا ِفۡيـَما َكـتَـۡبـَتهُ لَنَـا ِمنۡ أَۡعـَماِراَن، 

โปรดประทานความจําเรญิ ในสิง่ทีท่รงบนัทกึใหก้บัเหล่าขา้ฯ 
จากอายุขยัของเหล่าขา้ฯ,

วะอซัลฮฺิละนาเคาะบอีะตะอซัรอรนิา วะอะอฺฏนิามนิกลัอะมาน 

اِرنَـا، وَ أَۡعِطنَا ِمنَۡك اۡالََٔماَن،  وَ أَۡصِلۡح لَنَا َخِبـيٓـئَـةَ أَۡرسَ

โปรดปรบัปรุงแกไ้ขภายใน (จติใจ) ของเหล่าขา้ฯ, และประทานความ
ปลอดภยัจากพระองคใ์หแ้ก่เหล่าขา้ฯ, 

วซัตะอฺมลินาบฮิุซนิลอมีาน วะบลัลฆินาชะฮฺรอ็ซซยิาม 

يَـاِم، ۡغنَا َشهَۡر الّصِ ِّ يۡـَماِن، وَ بَـل
ِٕ
وَ اۡستَـۡعِملۡنَـا ِبـُحۡسنِ اۡال

โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดป้ฏบิตัใินสิง่ทีพ่ระองคท์รงใช ้ดว้ยความศรทัธา
ทีด่งีาม, โปรดให ้(อายุขยัของ) เหล่าขา้ฯ ยนืยาวไปถงึเดอืน

แห่งการถอืศลีอด, 

วะมาบะอฺดะฮูมนิัลอยัยามวิลัอะอฺวาม ยาซลัญะลาลวิลัอกิรอม

ۡكـَراِم.
ِٕ
امِ وَ اۡالَٔۡعَواِم، يَـا َذا الَۡجَاللِ وَ اۡال َـّ وَ َما بَـۡعَدهُ ِمنَ اۡالَٔي
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วนั และปีทัง้หลาย ภายหลงัจากนัน้, โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ 
แห่งความเกรยีงไกรและเกยีรตยิศอนัสงูส่ง.

6. ท่านเชค (รฮ.) กล่าวว่า นอกจากน้ี ยงัมสีาสน์ทีเ่ขยีนดว้ย
ลายมอืของท่านอิมามซะมาน (อ.) มอบให้แก่ท่านเชคอะบุล
กอซิม (รฎ.) ความว่า “ใหอ้่านดุอาอ์บทน้ีในวนัต่างๆ ของเดอืน
เราะญบั”

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบลิเมาลูดยันิฟีเราะญบั 

ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبـالَۡمۡولُوَديـنِ ِىف َرَجٍب،  ِٕ
ّٰهُـمَّ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองผูป้ระสตูิ
ทัง้สอง ในเดอืนเราะญบั

มุฮมัมะดบินิอะลยินิิซซานี วบันิฮอีะลยีบินิมุฮมัมะดนิิลมุนตะญบั 

ٍد ِنالُۡمۡنَتَجِب،  ُمَحمَّدِ بۡـنِ عَِىلٍ ِنالثَّاِىن، وَ ابۡـِنهٖ عَِىلِّ بۡـنِ ُمَحمَّ

มุฮมัมดั บุตรของอะลที่านทีส่อง (อมิามญะวาด), และบุตรของท่าน 
อะล ีบุตรของมุฮมัมดั (อมิามฮาด)ี ผูไ้ดร้บัการเลอืกสรร, 

วะอะตะกอ็รเราะบุบฮิมิาอลิยักะคอ็ยรอ็ลกุรบฺ 

لَۡيَك َخۡيـَر الُۡقـۡرِب، 
ِٕ
ُب ِبـهَِما ا وَ أَتَـَقـرَّ

ขา้ฯ ขอแสวงหาความใกลช้ดิยงัพระองค ์ดว้ยสื่อของท่านทัง้สอง ซึง่
การใกลช้ดิทีป่ระเสรฐิดงีาม, 

ยามนัอลิยัฮลิมะอฺรฟุูฏุลบิ วะฟีมาละดยัฮริุฆบิ 

يۡـهِ ُرِغَب،  لَۡيهِ الَۡمۡعـُروُف ُطِلَب، وَ ِفۡيـَما دَلَ
ِٕ
يَـا َمنۡ ا

โอ ้ผูซ้ึง่ความดงีาม แสวงหาไดท้ีพ่ระองค,์ 
และสิง่ทีม่อียู่ ณ พระองคเ์ป็นทีป่รารถนา, 
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อซัอะลุกะซุอาละมุกตะรฟิิมมุซนิบนิกอ็ดเอาบะกอ็ตฮุซุนูบุฮฺ 

ۡذِنٍب قَدۡ أَۡوبَـَقـۡتهُ ُذنُـوبُـُه،  أَۡسأَ كُلَ ُسَؤالَ ُمۡقـتَـرٍِف مُّ

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ซึง่เป็นการวงิวอนของผูก้ระทําความผดิ 
ผูก้ระทําบาปซึง่บาปของเขา ไดท้ําใหเ้ขาหายนะ, 

วะเอาซะกอ็ตฮุอุยบุูฮฺ ฟะฏอละอะลลัเคาะฏอยาดุอูบุฮฺ 

وَ أَۡوثَـَقـۡتهُ ُعُيـوبُـُه، فََطالَ عََىل الَۡخَطايَـا دُ ُؤوبُـُه، 

และความผดิของเขา ทําใหเ้ขาตกเป็นเชลย, 
ดงันัน้ เขาจงึเคยชนิอยู่กบัความผดิอย่างยาวนาน, 

วะมนิัรเราะซายาคุฏูบุฮฺ ยซัอะลุกตัเตาบะตะวะฮุซนัลเอาบะฮฺ 

ۡوبَـةَ وَ ُحۡسنَ اۡالَٔۡوبَـِة،  َزايَـا ُخُطوبُـُه، يَۡسأَ كُلَ التَـّ وَ ِمنَ الرَّ

และภารกจิของเขา เกีย่วพนัอยู่กบัความทุกขย์าก,
เขาวอนขอต่อพระองค ์ซึง่การกลบัตวัและการคนืกลบัทีด่,ี 

วนันุซูอะอะนิลเฮาบะฮฺ วะมนิันนารฟิะกากะเราะเกาะบะตฮฺิ 

ارِ فَـَاك كَ َرقَـَبـِتٖه،  ُزوعَ َعنِ الَۡحۡوبَـِة، وَ ِمنَ النَـّ وَ النُـّ

การตดัขาดจากบาปการปลดปล่อยเขา ใหห้ลุดพน้จากไฟนรก, 
และการอภยัโทษ จากสิง่ทีเ่ขาตอ้งแบกรบั,

วลัอฟัวะอมัมาฟีรบิเกาะตฮฺิ 

ا ِىف ِربۡـَقِتٖه،  وَ الَۡعۡفوَ َعـمَّ

เพราะพระองคน์ัน้ คอืนายเหนือชวีติของขา้ฯ,

ฟะอนัตะเมาลายะอะอฺเซาะมุอะมะลฮิวีะซเิกาะตฮฺิ 

فَأَ نَۡت َمۡوَالَى أَۡعَظمُ أََمهِلٖ وَ ِثـَقِتٖه، 
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ผูท้รงเป็นความหวงัอนัยิง่ใหญ่ และทีย่ดึมัน่ของเขา, 

อลัลอฮุมมะวะอซัอะลุกะบมิะซาอลิกิชัชะรฟีะฮฺ วะวะซาอลิกิลัมุนีฟะฮฺ 

ِيَفِة، وَ َوَسآئِـكِلَ الُۡمِنـيَفِة،  ّٰهُمَّ وَ أَۡسأَ كُلَ ِبَمَسآئِـكِلَ الرشَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ และขา้ฯ วอนต่อพระองคด์ว้ยคาํรอ้งขอทัง้หลาย
ทีม่เีกยีรต,ิ และสื่อทีส่งูส่งของพระองค,์

อนัตะตะฆอ็มมะดะนีฟีฮาซชัชะฮฺรบิเิราะฮฺมะตมิมนิกะวาซวิะฮฺ 

نَۡك َواِسَعٍة،  هۡرِ ِبـَرۡحـَمةٍ ّمِ َدِىن ِىف ٰهَذا الشَّ أَنۡ تَـَتَغمَّ

โปรดแผ่คลุมขา้ฯ ในเดอืนน้ี ดว้ยความเมตตา อนักวา้งใหญ่ไพศาล
ของพระองค,์

วะนิอฺมะตวิวาซอิะฮฺ วะนัฟซมิบมิาเราะซกัตะฮากอนิอะฮฺ 

اِزعٍَة، وَ نَـۡفٍس ِۢبَما َرَزۡقـتَـهَا قَاِنَعٍة،  وَ ِنـۡعَمةٍ وَّ

ความโปรดปราน ทีไ่ดร้บัการแบ่งสรร, และชวีติทีพ่งึพอใจ 
ในสิง่ทีป่ระทานใหเ้ป็นปจัจยั,

อลิานุซูลลิฮาฟิเราะฮฺ วะมะฮลัลลิอาคเิราะฮฺ วะมาฮยิะอลิยัฮซิออเิราะฮฺ

لَۡيهِ َصآئِـَرٌة.
ِٕ
ِخَرِة، وَ َما ِىهَ ا َىل نُـُزولِ الَۡحاِفَرِة، وَ َمَحلِّ اۡالٰ

ِٕ
ا

จนถงึวนัแห่งหลุมฝงัศพ, สู่บา้นแห่งปรโลก, 
และกลบัคนืสู่สิง่ทีเ่ป็นบัน้ปลายของเขา,
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ซิยาเราะฮเฺราะญะบียะฮฺ

7. ท่านเชค (รฮ.) รายงานจากท่านอะบุลกอซมิ ฮุเซน บนิ

รูฮฺ (รฎ.) ตวัแทนพเิศษของท่านอมิามซะมาน (อ.) กล่าวว่า “จง

ซิยาเราะฮมฺชัฮดั [สถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีฝังเรือนร่างบริสทุธ์ิของ

อะฮลฺุลบยัตฺ (อ.)] ไมว่่าจะเป็นมชัฮดัใด จากบรรดามชัฮดัทัง้หลาย

ในเดอืนเราะญบั และใครกต็ามเมือ่เขา้สูด่า้นในของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

น้ี จงอ่านบทซิยาเราะฮเฺราะญะบียะฮบฺทน้ี ซึง่คาํรอ้งขอและคาํ

ภาวนาของเขาทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งเกีย่วกบัศาสนาหรอืทาง

โลก จะไดร้บัการตอบรบัทัง้หมด”

อลัฮมัดุลลิลาฮลิละซอีชัฮะดะนามชัฮะดะเอาลยิาอฮิฟีีเราะญบั 

ى أَۡشهََدنَـا َمۡشهَدَ أَۡوِلـيَـآئِهٖ ِىف َرَجٍب،  ِ ِ اذلَّ َالَۡحۡمدُ هلِلّٰ

การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ ทีท่รงใหเ้หล่าขา้ฯ ไดม้าซยิาเราะฮฺ 
ณ สถานของบรรดาผูใ้กลช้ดิพระองคใ์นเดอืนเราะญบั, 

วะเอาญะบะอะลยันามนิฮกักฮิมิมากอ็ดวะญบั

ـهِمۡ َما قَدۡ َوَجَب، وَ أَۡوَجَب عَلَـۡيـنَا ِمنۡ َحقِّ

และทรงใหส้ิง่วาญบิ ซึง่เป็นสทิธขิองพวกท่าน 
เป็นวาญบิเหนือเหล่าขา้ฯ,

วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดนิิลมุนตะญบั 

ُ عََىل ُمَحمَّدٍ ِنالُۡمۡنَتَجِب،   وَ َصىلَّ اهلّلٰ

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดั ผูไ้ดร้บัการเลอืกสรร, 
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วะอะลาเอาซยิาอฮิลิฮุญุบ อลัลอฮุมมะฟะกะมาอชัฮดัตะนา

ّٰهُـمَّ فََمكَا أَۡشهَۡدتَـنَا َمۡشهََدُمهۡ ،  وَ عََىل أَۡوِصَيآئِهِ الُۡحُجِب، َالل

และแด่เหล่าทายาทของท่านทีถู่กปกปิดไว,้ ขา้แต่อลัลอฮฺ ดุจเดยีวกบั
ทีพ่ระองคท์รงใหเ้หล่าขา้ฯ ไดม้าซยิาเราะฮฺสถานสุสานของพวกท่าน, 

มชัฮะดะฮุม ฟะอนัญซิละนาเมาอดิะฮุม วะเอารดินาเมารดิะฮุม 

 ، ، وَ أَۡوِرۡدنَـا َمۡوِرَدُمهۡ فَأَنۡـِجۡز لَنَا َمۡوِعَدُمهۡ

ดงันัน้ โปรดรกัษาสญัญาของพวกท่าน ทีเ่กีย่วกบัเหล่าขา้ฯ เช่นกนั, 
โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดร้บัอนุญาตเขา้ไปในสถานทีพ่วกท่านไดเ้ขา้ไป, 

ฆอ็ยเราะมุฮลัละอนีะเอาวริดนิฟีดารลิมุกอมะตวิลัคุลดฺ 

 ، ۡردٍ ِىف َدارِ الُۡمَقاَمةِ وَ الُۡخدۡلِ غَۡيـَر ُمَحلَِّئـنيَ َعنۡ ّوِ

โดยทีไ่ม่ตอ้งถูกยบัยัง้ ในบา้นอนัเป็นทีอ่ยู่นิรนัดร ์
และสรวงสวรรคอ์นัสถาพร, 

วซัซะลามุอะลยักุม 

َالمُ عَلَـۡيُمكۡ،  وَ السَّ

ขอความศานตพิงึมแีด่พวกท่าน, 

อนินีเกาะซอ็ดตุกุมวะอฺตะมดัตุกุมบมิซัอะละตวีะฮาญะต ี

ّىنِ قََصۡدتُـُمكۡ وَ اۡعَتَمۡدتُـُمكۡ ِبَمۡسأَ لَِىت وَ َحـاَجِىت،  ِٕ
ا

แทจ้รงิ ขา้พเจา้มเีป้าหมายยงัพวกท่าน และในการรอ้งขอและความ
ตอ้งการของขา้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้ขอพึง่พาพวกท่าน, 

วะฮยิะฟะกากุเราะเกาะบะตมีนิันนาร 

اِر،  وَ ِىهَ فَـَاككُ َرقَـَبِىت ِمنَ النَـّ
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นัน่กค็อืการปลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอสิระจากไฟนรก, 

วลัมะกอ็รรุมะอะกุมฟีดารลิเกาะรอรมิะอะชอีะตกุิมุลอบัรอร 

وَ الَۡمَقـرُّ َمَعُمكۡ ِىف َدارِ الَۡقـَرارِ َمعَ ِشـيَعِتُمكُ اۡالَٔبۡـَراِر، 

และไดอ้ยู่ร่วมกบัพวกท่านในบา้นอนัยัง่ยนื พรอ้มกบัเหล่าชอีะฮฺ
ผูม้คีุณธรรมทัง้หลายของพวกท่าน, 

วซัซะลามุอะลยักุม บมิาเซาะบรัตุมฟะนิอฺมะอุกบดัดาร 

اِر،  َالمُ عَلَۡيُمكۡ ِبَما َصَبـۡرتُـمۡ فَِنۡعمَ ُعۡقـَىب ادلَّ َوالسَّ

ขอความศานตพิงึมแีด่พวกท่าน ดว้ยสิง่ทีพ่วกท่านไดอ้ดทน, 
ช่างดอีะไรปานน้ี! บา้นแห่งการตอบแทนในบัน้ปลาย, 

อะนะซาอลิุกุมวะอามลิุกุมฟีมาอลิยักุมุตตฟัวฎี 

لَۡيُمكُ التَّۡفِويُض،  ِٕ
أَاَنَسآئِلُڪُمۡ َوٰاِملُُمكۡ ِفۡيَما ا

ขา้พเจา้เป็นผูว้อนขอและผูมุ้่งหวงัของพวกท่าน ในสิง่ทีอ่ยู่ใน
อํานาจของพวกท่าน, 

วะอะลยักุมุตตะอฺวฎี ฟะบกุิมยุจญบะรุลมะฮฎี 

َربُ الَۡمهِيُض،  وَ عَلَۡيُمكُ التَّۡعِويُض، فَِبُمكۡ ُجيۡ

และการแลกเปลีย่นทีข่ ึน้อยู่กบัพวกท่าน, ดว้ยสื่อจากพวกท่าน 
ทีจ่ะทําใหค้วามแหลกสลายไดร้บัทดแทน (รกัษา), 

วะยุชฟลัมะรฏี วะมาตชัดาดุลอรัฮามุวะมาตะฆฎี 

وَ يُۡشَفى الَۡمرِيُض، وَ َما تَـۡزَدادُ اۡالَٔۡرَحامُ وَ َما تَِغيُض، 

ความป่วยไขจ้ะไดร้บัการเยยีวยา, 
และสิง่ทีอ่ยู่ในครรภ์ จะเพิม่ขึน้หรอืลดลง, 
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อนินีบซิริรกุิมมุอฺมนิ วะลกิอ็วลกุิมมุซลัลมิ 

 ، ٌ ُِمكۡ ُمۡؤِمنٌ ، وَ ِلَقۡوِلُمكۡ ُمَسّملِ ّىنِ ِبِرسّ ِٕ
ا

แทจ้รงิ ขา้พเจา้เป็นผูศ้รทัธา ต่อความลีล้บัของพวกท่าน, 
ผูน้้อมจํานนต่อคาํพดูของพวกท่าน, 

วะอะลลัลอฮบิกุิมมุกซมิุนฟีรอ็จญอบีฮิะวาอญิ ี

ِ ِبـُكـمۡ ُمۡقِسـمٌ ِىف َرۡجِعـى ِبـَحَوآئِـِجـى،  وَ عََىل اهلّلٰ

และสาบานต่ออลัลอฮฺ ดว้ยพวกท่าน ในการกลบัจากซยิาเราะฮฺน้ี 
ใหข้า้พเจา้ไดก้ลบัไปพรอ้มกบัความตอ้งการทัง้หลายของขา้พเจา้, 

วะเกาะฎออฮิาวะอมิฎออฮิาวะอนิญาฮฮิาวะอบิรอฮฮิา 

بۡـَراِحـهَا ، 
ِٕ
نۡـَجاِحـهَا وَ ا

ِٕ
ۡمَضآئِـهَا وَ ا

ِٕ
وَ قََضآئِـهَا وَ ا

ทีบ่รรลุความสาํเรจ็และสมัฤทธผิล, และห่างไกลจากความยากลําบาก, 

วะบชิุอุนีละดยักุมวะเซาะลาฮฮิา 

ۡيُمكۡ وَ َصَالِحـهَا،  وَ ِبُشُؤِىن دَلَ

พรอ้มกบัภารกจิทัง้หลายของขา้พเจา้และการปรบัปรุงแกไ้ขมนั 
อยู่ทีพ่วกท่าน, 

วซัซะลามุอะลยักุมซะลามะมุวดัดอฺิ 

عٍ،  َالمُ عَلَۡيُمكۡ َسَالمَ ُمَوّدِ َوالسَّ

ขอความศานตพิงึมแีด่พวกท่าน ซึง่การกล่าวศานตขิองผูอ้ําลา, 

วะละกุมฮะวาอญิะฮูมดูอฺิ ยซัอะลุลลอฮะอลิยักุมุลมรัญอฺิ 

لَۡيُمكُ الَۡمۡرِجَع، 
ِٕ
َ ا َولَُمكۡ َحَوآئِـَجهُ ُموِدعٍ ، يَۡسأَلُ اهلّلٰ
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ทีฝ่ากความตอ้งการทัง้หลายของเขา ไวก้บัพวกท่าน, 
และวงิวอนขอต่ออลัลอฮฺ ใหไ้ดม้โีอกาสกลบัมายงัพวกท่าน, 

วะซะอฺยะฮุอลิยักุมฆอ็ยเราะมุนเกาะฏอฺิ

لَۡيُمكۡ غَۡيـَر ُمنَۡقِطعٍ، 
ِٕ
وَ َسۡعَيهُ ا

และหนทางทีจ่ะมายงัพวกท่านนัน้ ไม่ถูกตดัขาด,

วะอยัยรัญอิะนีมนิฮฎัเราะตกุิมคอ็ยเราะมรัญอินิอลิาญะนาบมิมุมรอฺิ 

ۡمرِعٍ،  َىل َجنَاٍب مُّ
ِٕ
ٍ ا ِتُمكۡ َخۡريَ َمۡرِجع وَ أَنۡ يَـۡرِجَعِىن ِمنۡ َحۡرضَ

และใหข้า้พเจา้กลบัไปจากพวกท่าน ในสภาพทีด่ทีีสุ่ด และกลบัไปสู่
สถานทีอ่นัอุดมสมบูรณ์ใชช้วีติอย่างกวา้งขวาง (สะดวกสบาย), 

วะคอ็ฟฎมิมุวซัซะอฺ วะดะอะตวิวะมะฮะลนิอลิาฮนิีลอะญลั 

َىل ِحنيِ اۡالََٔجِل، 
ِٕ
عٍ، َوَدعَةٍ وَّ َمهَلٍ ا َوسَّ َوَخۡفٍض مُّ

มคีวามสุขสบาย, และอยู่เยน็เป็นสุข ตราบจนสิน้อายุขยั, 

วะคอ็ยรมิะซรีวิวะมะฮลัลนิฟินนะอมีลิอะซลั วลัอยัชลิมุกตะบลั 

وَ َخۡيـرِ َمِصيـرٍ وَ َمَحلٍّ ِىف النَِّعميِ اۡالََٔزِل، وَ الَۡعيِۡش الُۡمۡقـتَـَبِل، 

มบีัน้ปลายทีด่ทีีสุ่ด และสถานทีอ่ยู่ในสรวงสวรรค ์ทีเ่ตม็ไปดว้ย
ความโปรดปรานชัว่นิจนิรนัดร, มชีวีติแห่งอนาคต, 

วะดะวามลิอุกุล วะชุรบริเราะฮกี วซัซลัซะลวิะอลัลวิวะนะฮลั 

لَۡسلِ وَ عَلٍّ وَ نَـهٍَل،  ِحيِق، َوالسَّ ِب الرَّ ، َوُرشۡ َوَدَوامِ اۡالُُٔلكِ

อาหารทีต่่อเน่ืองนิรนัดร, เครื่องดื่มไวน์และน้ําดื่มบรสิุทธิ,์ 
การดื่มหลายครัง้และหน่ึงครัง้ (เป็นการดื่มที)่ 
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ลาซะอะมะมนิฮุวะลามะลลั วะเราะฮฺมะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุฮู

يَّاتُهُ عَلَۡيُمكۡ،  ِ وَ بَـَرَاكتُهُ وَ َحتِ َال َسأَمَ ِمنۡهُ وَ َال َملََل، َوَرۡمحَةُ اهلّلٰ

ไรซ้ึง่ความเหน็ดเหน่ือยและน่าเบื่อหน่าย, ขอความเมตตาจากอลัลอฮฺ 
ความจําเรญิ และการตอ้นรบัทกัทายของพระองค ์พงึมแีด่พวกท่าน, 

วะตะฮยีะตุฮอูะลยักุม ฮตัตลัเอาดอิลิาฮฎัเราะตกุิม วลัเฟาซฟีิกรัเราะตกุิม 

ِتُمكۡ،  ِتُمكۡ، وَ الَۡفۡوزِ ِىف َكـرَّ َىل َحۡرضَ
ِٕ
َحىتَّ الَۡعۡودِ ا

จนกระทัง่ขา้พเจา้ไดก้ลบัมายงัพวกท่านอกีครัง้, 
ไดร้บัชยัชนะในยุคสมยั แห่งการคนืกลบัของพวกท่าน, 

วลัฮชัรฟีิซุมเราะตกุิม วะเราะฮฺมะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุฮูอะลยักุม 

ِ وَ بَـَرَاكتُهُ عَلَۡيُمكۡ،  وَ الَۡحۡرشِ ِىف ُزۡمَرِتُمكۡ، وَ َرۡمحَةُ اهلّلٰ

และไดฟ้ื้นคนืชพีอยู่ในกลุ่มของพวกท่าน, ขอความเมตตาของอลัลอฮฺ 
และความจําเรญิของพระองค ์พงึมแีด่พวกท่าน, 

วะเซาะละวาตุฮูวะตะฮยีาตุฮฺ วะฮุวะฮซับุนาวะนิอฺมลัวะกลี

وَ َصلََواتُهُ وَ تَـِحيَّاتُُه، وَ ُهوَ َحۡسبُنَا وَ ِنۡعمَ الَۡوِكيُل.

รวมทัง้การประสาทพร และการใหเ้กยีรตจิากพระองค,์ และพระองค์
เป็นทีพ่อเพยีงเหล่าขา้ฯ และทรงเป็นผูร้บัมอบหมายทีป่ระเสรฐิยิง่.
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วนัสาํคญัในเดือนเราะญบั

มรีายงานหน่ึงกล่าวว่า วนัน้ี (วนัท่ี 1 เราะญบั) ในปี ฮ.ศ.57 

เป็นวนัวิลาดะฮฺ (วนัประสูต)ิ ของท่านอมิามมุฮมัมดั บากริ (อ.) 

ทว่าอกีสายรายงานกล่าวว่า วลิาดะฮฺของท่านตรงกบัวนัที ่3 เดอืน

เซาะฟรั, และในวนัท่ี 2 ของเดอืนน้ี ตามรายงานบอกว่า เป็นวนั

วลิาดะฮฺ อนัจําเรญิ ของท่านอมิามอะล ีนะก ี (อ.) ในปี ฮ.ศ. 212 

และชะฮาดะฮขฺองท่านตรงกบัวนัท่ี 3 เราะญบั ฮ.ศ.254 ณ เมอืง

ซุรเราะมนัรอยฺ (ซามรัรอ), และวนัท่ี 10 เราะญบั ฮ.ศ. 195 ตาม

การรายงานของอบินิอยัยาช (รฎ.) เป็นวนัวิลาดะฮขฺองท่านอมิาม

มุฮมัมดั ตะก ี(อ.) [หรอือมิามญะวาด (อ.)], และวนัท่ี 13 เราะญบั 

ตามทศันะทีเ่ชื่อถอืได ้เป็นวนัวิลาดะฮขฺองท่านอมรีุลมุอฺมนีิน อะล ี

อบินิ อะบฏีอลบิ (อ.), และวนัท่ี 15 เราะญบั ตรงกบัวนัวะฟาต

ของท่านหญงิซยันับ (ซ.) และวนัท่ี 25 เราะญบั ฮ.ศ. 183 คอืวนั

ชะฮาดตั ของท่านอมิามมซูา อลักาซมิ (อ.)

อยัยามุนบยัฎฺ

วนัท่ี 13, 14, 15 ของเดือน
คํา่คืนท่ี 13 ในคํ่าคนืที ่13 ของเดอืนเราะญบั, ชะอฺบาน และ

เดอืนเราะมะฎอน เป็นมุซตะฮบัใหน้ะมาซ 2 เราะกะอตั โดยทัง้ 

2 เราะกะอตั หลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺ

ที ่36 ยาซนี ซูเราะฮฺที ่67 อลัมุลกฺ และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี อย่างละ 

1 ครัง้
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คํา่คืนท่ี 14 ใหป้ฏบิตันิะมาซ 4 เราะกะอตั โดยปฏบิตัคิรัง้
ละ 2 เราะกะอตั (วธิกีารในการนะมาซ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัคํ่าคนื

ที ่13)

คํา่คืนท่ี 15 ใหป้ฏบิตันิะมาซ 6 เราะกะอตั โดยปฏบิตัคิรัง้

ละ 2 เราะกะอตั (วธิกีารในการนะมาซ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัคํ่าคนื

ที ่13)

มผีู้รายงานจากท่านอมิามซอดกิ (อ.) กล่าวว่า “ใครก็ตาม

ที่ปฏบิตันิะมาซน้ี ในคํ่าคนืทัง้สาม ของเดอืนเราะญบั, ชะอฺบาน 

และเราะมะฎอน เขาจะได้รบัความประเสรฐิทัง้มวลของคํ่าคนืทัง้

สามอย่างแน่นอน และบาปทัง้หลายของเขา จะไดร้บัการอภยัโทษ 

ยกเวน้บาปของการตัง้ภาค ี(ชริกิ)” 

กลางวนัท่ี 13, 14 และ 15 เป็นวนัอยัยามุลบยัฎฺ ไดม้ี

รายงานกล่าวถงึผลบุญอนัมากมายของการถอืศลีอดในวนัอยัยามุ

ลบยัฎฺ  ดงันัน้ ใหถ้อืศลีในวนัแรก (วนัที ่13) และอกี 2 วนัทีเ่หลอื 

คอืวนัที ่14 และ 15 ของเดอืนน้ี และใครกต็าม ท่ีต้องการจะปฏิบติั 

“อะมลัอมุมุดาวดู” จาํเป็นท่ีเขาจะต้องถือศีลอดทัง้สามวนัน้ี

อน่ึง ตามรายงานทีแ่พร่หลาย (ทศันะทีเ่ชื่อถอืได)้ กล่าวว่า 

วนัที ่13 เราะญบั หลงัจากปีชา้ง (อามุนฟีล) 30 ปี เป็นวนัวลิาดะฮฺ 
อนัจําเรญิ ของท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) ณ มหาวหิารกะอฺบะฮฺ อนั

ยิง่ใหญ่ ดงันัน้ วนัและคํ่าคนืน้ี จงึถอืว่าเป็นวนัทีม่เีกยีรตยิิง่
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คํา่คืนท่ี 15 เดือนเราะญบั

นิซฟเุราะญบั

เป็นคํา่คืนแห่งเกียรติยศ  โดยมกีจิปฏบิตัหิลายประการ 

ทีส่นับสนุนใหก้ระทํา ไดแ้ก่

1. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตั)ิ

2. ปฏิบติัอิบาดะฮตฺลอดทัง้คืน โดยไม่หลบันอน ดงัที่

ท่านอลัลามะฮฺมจัญลซิ ี(รฮ.) กล่าวไว้

3. ซิยาเราะฮทฺ่านอิมามฮเุซน (อ.) (ใหดู้ในหน้า 1148 

และ 1155 หนังสอืมุฟาตฮีุลญนีาน แปลไทยฉบบัสมบูรณ์)

4. นะมาซ 6 เราะกะอตั (ดังที่กล่าวไว้แล้วในคํ่าคืน

อยัยามุนบยัฎฺ)

5. นะมาซ 30 เราะกะอตั  (15 ซะลาม) โดยในทุกๆ 

เราะกะอตั หลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแล้ว ให้อ่านซูเราะฮฺ

อตัเตาฮดี 10 ครัง้  ซึง่ท่านซยัยดิ (รฮ.) ไดร้ายงานมาจากท่านเราะ

ซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) โดยกล่าวถงึความประเสรฐิของการนมาซน้ี อยา่ง

มากมาย

6. นะมาซ 12 เราะกะอตั ใหซ้ะลามทุก 2 เราะกะอตั ใน

ทุกเราะกะอตัให้อ่านซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺ, อตัเตาฮดี, อลัฟะลกั, 

อนันาซ, อายะฮฺกุรซ ีอลักอ็ดรฺ อย่างละ 4 ครัง้ 

หลงัจากใหซ้ะลามแต่ละครัง้แลว้ ให้กล่าว 4 ครัง้ ว่า



57 

ِخذُ ِمنۡ ُدوِنهٖ َوِليًّا. َـّ ، َال أُۡرشِكُ ِبهٖ َشيۡئًا، وَ َال أَت ُ َرّىبِ ُ َاهلّلٰ َاهلّلٰ
อลัลอฮุอลัลอฮุรอ็บบ ีลาอุชรกุิบฮิชียัอา วะลาอตัตะคซุิมนิดูนิฮวีะลยีา

อลัลอฮฺ อลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาลของขา้ฯ, ขา้ฯ ไม่ถอืเอาสิง่ใดเป็นภาคี
กบัพระองค ์และไม่ถอืเอาผูใ้ดมาเป็นผูป้กครอง นอกจากพระองค์

เพยีงองคเ์ดยีว

หลงัจากนัน้ให้ขอทุกส่ิงท่ีต้องการ วธินีะมาซน้ีท่านซยัยดิ 

(รฮ.) รายงานมาจากท่านอมิามซอดกิ (อ.) 

ทว่าในหนังสอืมซิบาฮฺ ท่านเชค (รฮ.) กล่าวว่า : ดาวูด บิน 

ซรัฮาน รายงานจากท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ในคํ่าคนืนิซ

ฟุเราะญบั ให้ปฏบิตัินะมาซ 12 เราะกะอตั (6 ซะลาม) ทุกๆ เราะ

กะอัต หลงัอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺแล้ว ให้อ่านซูเราะฮฺใดก็ได ้

และหลงัจากนะมาซเสรจ็แล้ว ให้อ่านซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺ, มุ

เอาวิซะตยันฺ (อลัฟะลกั, อนันาซ), อตัเตาฮีด และอายะฮฺกุรซ ี

อย่างละ 4 ครัง้ และกล่าวตซับฮีาตุลอรับาอะฮฺ 4 ครัง้ ว่า

ُ أَۡكـَبـُر ُ وَ اهلّلٰ الَّ اهلّلٰ
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
، وَ َال ا ِ ِ وَ الَۡحۡمدُ هلِلّٰ ُسۡبـَحانَ اهلّلٰ

ซุบฮานัลลอฮวิลัฮมัดุลลิลาฮฺ วะลาอลิาฮะอลิลลัลอฮุวลัลอฮุอกับรั

มหาบรสิุทธิแ์ห่งอลัลอฮฺ การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ ไม่มพีระเจา้อื่น
ใดนอกจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺทรงยิง่ใหญ่

หลงัจากนัน้ให้กล่าวดุอาอ์ ว่า

، َال أُۡشـرِكُ ِبـهٖ َشۡيـئًـا،  ُ َرّىبِ ُ َاهلّلٰ َاهلّلٰ
อลัลอฮุอลัลอฮุรอ็บบ ีลาอุชรกุิบฮิชียัอา 
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อลัลอฮฺ อลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาลของขา้ฯ, ขา้ฯ ไม่ถอืเอาสิง่ใด

มาเป็นภาคกีบัพระองค ์

ِ الَۡعِىلِّ الَۡعِظِمي الَّ اِبهلّلٰ ِٕ
ةَ ا ُ َال ُقوَّ وَ َما َشآءَ اهلّلٰ

วะมาชาอลัลอฮุลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี

และอลัลอฮฺทรงพระประสงค ์ ไม่มพีลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วย
เหลอืของอลัลอฮฺ ผูท้รงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่

[ในคํา่คืนท่ี 27 ให้นะมาซน้ีอีกครัง้หน่ึง]

กลางวนั วนัท่ี 15 เราะญบั
เป็นวันแห่งความเป็นสิริมงคล มีกิจปฏิบัติที่สนับสนุนให้

กระทําหลายประการ ได้แก่

1. ทําฆุซุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตัิ)

2. ซิยาเราะฮฺท่านอิมามฮุเซน (อ.) (หน้า 100)

มรีายงานจากท่านอะบนีัซรฺ (รฎ.) กล่าวว่า : ขา้พเจ้าได้ถาม

ท่านอมิามรฎิอ (อ.) ว่า “ฉันจะต้องซยิาเราะฮฺท่านอมิามฮุเซน (อ.) 

ในเดอืนใดบ้าง?” ท่านอิมามรฎิอ (อ.) จงึตอบว่า “นิซฟุเราะญบั 

และนิซฟุชะอฺบาน (กลางเดอืนเราะญบั และกลางเดอืนชะอฺบาน)” 

3. นะมาซท่านซลัมาน ฟารซี (รฎ.)  ให้ปฏบิตัิเช่น

เดียวกบัที่ได้กล่าวมาแล้ว ในกิจปฏิบตัิของวนัแรก โดยนะมาซ 

10 เราะกะอตั (5 ซะลาม) แต่ให้เปล่ียนดุอาอ์หลงันะมาซท่อน

สุดท้าย หลงัจาก อ่านจบคําว่า عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر (อะลากุลลิ
ชยัอินเกาะดรี) เป็นดุอาอ์ ดงัน้ี
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ٰلـهًا َواِحًدا أََحًدا فَـۡرًدا َصـَمًدا، لَمۡ يَـتَِّخذۡ َصاِحَبةً وَ َال َولَـًدا
ِٕ
ا

อลิาเฮาวาฮดินัอะฮะดนัฟรัดนัเซาะมะดา ลมัยตัตะคซิซอฮบิะเตา
วะลาวะละดา

พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเอกะ ทรงเอกภาวะ ทรงเป็นหน่ึงเดียว ทรงเพยีงพอ 

ไม่ทรงมคู่ีครองและบุตร

เมือ่อ่านดุอาอจ์บแลว้ ขอในสิง่ทีต่อ้งการ และใหเ้อามอืทัง้สอง

ลูบไปทัว่ใบหน้า

4. นะมาซ 4 เราะกะอตั  (2 ซะลาม) 

หลงัจากนมาซเสร็จแล้ว ให้แผ่ฝ่ามอืออก และอ่านดุอาอ ์

ดงัน้ี

اٍر، يَـا ُمِعـزَّ الُۡمۡؤِمِنـَني،  ّٰهُـمَّ يَـا ُمِذلَّ ُلكِّ َجبَـّ َالل
อลัลอฮุมมะยามุซลิละกุลลญิบับาร ยามุอซิซลัมุอฺมนีิน 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โอ ้ผูท้รงทําให ้ผูม้อีํานาจทีก่ดขีทุ่กคน ตํ่าตอ้ย, 
โอ ้ผูท้รงเทดิเกยีรตบิรรดาผูศ้รทัธา, 

أَنَۡت َكـهِۡفـى ِحنيَ تُـۡعِيـيِىن الَۡمَذاِهُب، 
อนัตะกะฮฺฟีฮนีะตุอฺยนิีลมะซาฮบิ 

พระองคน์ัน้คอืทีพ่กัพงิของขา้ฯ ในยามทีทุ่กหนทาง (และวธิกีาร) ทํา
ใหข้า้ฯ ไรซ้ึง่ความสามารถ, 

وَ أَنَۡت اَبِرئُ َخلِۡقـى َرۡحـَمةً ِۢىب، وَ قَدۡ ُكۡنَت َعنۡ َخلِۡقـى غَِنـيًّا، 
วะอนัตะบารอุิคอ็ลกเีราะฮฺมะตมับ ีวะกอ็ดกุนตะอนัคอ็ลกเีฆาะนียา 

พระองคน์ัน้คอืผูท้รงสรา้งสรรค,์ ทรงสรา้งขา้ฯ มาดว้ยความเมตตาต่อ
ขา้ฯ, ในขณะทีพ่ระองคท์รงไรค้วามจําเป็น จากการสรา้งขา้ฯ, 
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وَ لَوۡ َال َرۡحـَمُتَك لَـُكنُۡت ِمنَ الۡهَاِلِكـَني، 
วะเลาลาเราะฮฺมะตุกะละกุนตุมนิัลฮาลกินี 

และหากไม่ใช่เพราะความเมตตาของพระองคแ์ลว้ไซร!้! ขา้ฯ กค็งจะ
เป็นหน่ึง จากบรรดาผูท้ีห่ายนะ, 

ِّـِدى اِبلنَّۡرصِ عََىل أَۡعَدآِىئ،  وَ أَنَۡت ُمَؤي
วะอนัตะมุอยัยดิบีนินัซรอิะลาอะอฺดาอ ี

พระองคน์ัน้คอืผูท้รงสนบัสนุนขา้ฯ ดว้ยชยัชนะเหนือเหล่าศตัรขูองขา้ฯ,

اَى لَُكنُۡت ِمنَ الَۡمۡفُضوِحَني،  َـّ ي ِٕ
وَ لَوۡ َال نَۡرصُكَ ا

วะเลาลานัซรุกะอยีายะละกุนตุมนิัลมฟัฎูฮนี 

และหากไม่มกีารช่วยเหลอืของพระองคแ์ลว้ไซร!้ ขา้ฯ กค็งจะเป็นหน่ึง
จากบรรดา ผูท้ีถู่กประณามใหอ้บัอาย, 

ۡحـَمةِ ِمنۡ َمَعاِدِنـهَا،  اَي ُمۡرِسلَ الرَّ
ยามุรซลิรัเราะฮฺมะตมิมิมะอาดนิิฮา 

โอ ้ผูท้รงส่งความเมตตา มาจากตน้กําเนิดแห่งความเมตตา 
(คอือาตมนัของพระองคเ์อง), 

وَ ُمـنِۡشئَ الَۡبـَرَكةِ ِمنۡ َمَواِضِعهَا، 
วะมุนชอิลับะเราะกะตมิมิมะวาฎอิฮิา 

และผูท้รงเนรมติความเป็นสริมิงคล, 

ُموخِ وَ الّرِفۡـَعِة،  اَي َمنۡ َخصَّ نَـۡفَسهُ اِبلشُّ
ยามนัคอ็ซเซาะนัฟซะฮูบชิชุมคูวิรัรฟิอะฮฺ 
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โอ ้ผูซ้ึง่ทรงกาํหนดเจาะจงพระองคเ์อง ดว้ยฐานะอนัสงูสง่และเลอเกยีรต,ิ 

ُزوَن،  فَـأَۡوِلـيَـآُؤهُ ِبـِعّزِهٖ يَـتَـَعـزَّ
ฟะเอาลยิาอุฮูบอิซิซฮิยีะตะอซัซะซูน 

ดงันัน้ บรรดาผูใ้กลช้ดิพระองค ์จงึไดร้บัเกยีรตสิงูส่ง 
ดว้ยเกยีรตขิองพระองค,์ 

ِ عََىل أَۡعنَاِقهِۡم،  وَ يَـا َمنۡ َوَضَعۡت هَلُ الُۡملُوكُ ِنـريَ الَۡمَذةلَّ
วะยาเมาวะเฎาะอตัละฮุลมุลูกุนีรอ็ลมะซลัละตอิะลาอะอฺนากฮิมิ

โอ ้ผูซ้ึง่ปวงกษตัรยิผ์ูเ้รอืงอํานาจ ตอ้งแขวนแอกแห่งความอปัยศ
ตกตํ่า ไวท้ีต่น้คอของพวกเขา, 

فَهُمۡ ِمنۡ َسَطَواِتهٖ َخاـِٓئـُفوَن، 
ฟะฮุมมนิซะเฏาะวาตฮิคีออฟูิน 

ดงันัน้ พวกเขาจงึเป็นส่วนหน่ึงจากบรรดาผูท้ีห่วาดกลวั 
ต่อการแกแ้คน้ของพระองค,์ 

َِّىت اۡشتَـَقـۡقـتَـهَا ِمنۡ ِكۡربِيَـآئَِك،  ِتَك ال أَۡسأَ كُلَ ِبَكـۡيـُنوِنـيَـّ
อซัอะลุกะบกิยันูนียะตกิลัละตชิตะกอ็กตะฮามนิกบิรยิาอกิ 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธแิห่งการดํารงอยู่ของพระองค ์
ทีแ่ยกออกจากความยิง่ใหญ่ของพระองค,์ 

ِتَك،  َِّىت اۡشـتَـَقـۡقـتَـهَا ِمنۡ ِعـزَّ وَ أَۡسأَ كُلَ ِبِكۡربِيَـآئَِك ال
วะอซัอะลุกะบกิบิรยิาอกิลัละตชิตะกอ็กตะฮามนิอซิซะตกิ 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยความยิง่ใหญ่เกรยีงไกรของพระองค ์ที่
แยกออกจากอํานาจอนัสงูส่งของพระองค,์ 
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َِّىت اۡسـَتَويَۡت ِبـهَا عََىل َعۡرِشَك،  ِتَك ال وَ أَۡسأَ كُلَ ِبِعزَّ
วะอซัอะลุกะบอิซิซะตกิลัละตซิตะวยัตะบฮิาอะลาอรัชกิ

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองคด์ว้ยอํานาจอนัสงูส่งของพระองค ์
ทีท่รงใหส้ถติอยู่เหนือบลัลงัก์ของพระองค,์ 

يعَ َخلِۡقَك، فَهُمۡ كَلَ ُمۡذِعُنوَن،  فََخلَۡقَت ِبـهَا َمجِ
ฟะเคาะลกัตะบฮิาญะมอีะคอ็ลกกิ ฟะฮุมละกะมุซอนูิน อนัตุซอ็ลลยิะอะลา

แลว้ทรงสรรคส์รา้งสรรพสิง่ทัง้มวลดว้ยอํานาจนัน้, ซึง่ทัง้หมด
ต่างจํานนต่อความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของพระองค,์ 

َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ أَۡهلِ بَيِۡتٖه. أَنۡ تَُصّىلِ
มุฮมัมะดวิวะอะฮฺลบิยัตฮฺิ

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและอะฮฺลุลบยัตฺของท่าน

มรีายงานกล่าวว่า “ใครกต็าม ทีม่คีวามทุกขโ์ศกและไดอ้่านดุ
อาอบ์ทน้ี พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสตัยท์รงสงูส่ง จะทรงขจดัความทุกข ์

และความโศกเศรา้ใหก้บัเขา”

5. ปฏิบติัอะมลัของอมุมุดาวดู 

เป็นกจิปฏบิตัสิ่วนใหญ่ของวนัน้ี (15 เราะญบั) ซึ่งจะทําให้

บรรลุความต้องการที่วอนขอ, ปดัเป่าความยากลําบาก, ขจัด

การกดขีข่องบรรดาผู้อธรรม ท่านเชค (รฮ.) กล่าวไว้ในหนังสอื

มซิบาฮฺ ว่า “หากต้องการปฏบิตัอิะมลัน้ี จะต้องถอืศลีอดในวนัที ่

13, 14 และ 15 ของเดอืนเราะญบั”  [ซึ่งรายละเอยีดอยู่ในหน้า 97]
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วนัท่ี 25 เราะญบั
วนัน้ีในปี ฮ.ศ. 138 คอืวนัแห่งการชะฮาดะฮฺของ ท่านอมิาม

มซูา บนิญะอฺฟรั อลักาซมิ (อ.) ในขณะทีท่่านมสีริอิายุได ้55 ปี ณ 

เมอืงแบกแดด ซึง่เป็นวนัแหง่ความโศกเศรา้อาดรู ของวงศว์านของ

มุฮมัมดั (ซอ็ลฯ) และบรรดาชอีะฮฺของพวกท่าน

คํา่คืนมบัอซั (27 เราะญบั)

ความประเสริฐของคํ่าคืนมบัอซั มีรายงานบทหน่ึง

กล่าวไวใ้นหนังสอืมซิบาฮฺ โดยท่านเชค (รฮ.) ไดก้ล่าวถงึรายงาน

จากท่านอะบูญะอฺฟรั หรอือิมามญะวาด (อ.) ว่า “ในเดอืนเราะญบั

จะมคีํ่าคนืหน่ึง ทีป่ระเสรฐิยิง่กว่าสรรพสิง่ทัง้หลาย ทีด่วงอาทติย์

สาดส่องไปถงึ นัน่คอื คํ่าคนืที ่ 27 ซึง่ในรุ่งเชา้ของวนันัน้ มนีะบผีู้

ยิง่ใหญท่านหน่ึง [ท่านมุฮมัมดั (ซอ็ลฯ)] ผูเ้ป็นประมุขของบรรดา

นะบทีัง้หลาย ไดร้บัแต่งตัง้จากอลัลอฮฺ (ซบ.) ใหเ้ป็นผูเ้ผยแผ่สาสน์

ของพระองคบ์นหน้าแผ่นดนิ ซึง่แน่นอนยิง่ สาํหรบัชอีะฮฺของเรา ผู้

ทีป่ฏบิตัอิะมลัในคํ่าคนืน้ี จะไดร้บัผลรางวลัเท่ากบัปฏบิตัอิะมลั ถงึ 

60 ปี” 

กิจปฏิบติั (อะมลั) ท่ีสนับสนุนให้กระทํา มีหลาย

ประการ ไดแ้ก่

1. นะมาซ 12 เราะกะอตั (หลงันะมาซอิชาอฺ) 

จากรายงานในหนังสอืมซิบาฮฺ โดยท่านเชค (รฮ.) ขา้งตน้ ซึง่

ท่านอมิามญะวาด (อ.) ไดก้ล่าวถงึความประเสรฐิของคํ่าคนืมบัอซั 

จงึมผีูถ้ามท่านอมิาม (อ.) ว่า “กจิปฏบิตัใินคํ่าคนืน้ีมอีะไรบา้ง?” 
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ท่านอมิาม (อ.) ตอบว่า : เมื่อนะมาซอชิาเสรจ็แลว้ จงนอน

พกัเอาแรงสกัครู่ และใหต้ื่นขึน้มาในช่วงเวลาใดกไ็ด ้ ก่อนทีจ่ะถงึ

เที่ยงคนื แล้วให้ปฏบิตันิะมาซ 12 เราะกะอตั (6 ซะลาม) ทุก

เราะกะอตัหลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาติฮะฮฺแล้ว ให้อ่านซูเราะฮฺ

ใดกไ็ดท้ีส่ ัน้ จากซูเราะฮฺที ่ 47 มุฮมัมดั จนถงึซูเราะฮฺทา้ยสุดของ

อลักุรอาน (อนันาซ) โดยใหซ้ะลามทุก 2 เราะกะอตั  

เมื่อนะมาซเสรจ็ครบ 12 เราะกะอตัแลว้ ให้อ่านอลักรุอาน 

ต่อไปน้ีอย่างละ 7 ครัง้ ไดแ้ก่  ซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ, มุเอาวซิะตยันฺ 

(อลัฟะลกั หน้า 42, อนันาซ หน้า 42), ซูเราะฮฺอลัอคิลาซ หน้า 41, 

อลักาฟิรนู หน้า 41, อลักอ็ดรฺ หน้า 64 และอายะฮฺกุรซ ีหน้า 40 

ซูเราะฮฺที่  97 อลัก็อดรฺ

บิซมิลลาฮิรเราะฮมุานิรเราะฮีม

ِحيـِم ـٰنِ ا لرَّ ۡمحَ ِ ا لرَّ ِبۡسـمِ ا هلّلٰ

อนินาอนัซลันาฮุฟีลยัละตลิกอ็ดรฺ  วะมาอดัรอกะมาลยัละตุลกอ็ดรฺ  

هُ ِىف لَۡيةَلِ الَۡقۡدِر  ١ َوَمـآ أَۡدَرىَٰك َما لَۡيةَلُ الَۡقۡدِر  ٢  ـٰ آ أَنـَزلۡنَ َـّ ن ِٕ
ا

ลยัละตุลกอ็ดรคิอ็ยรุมมนิอลัฟิชะฮฺรฺ ตะนัซซะลุลมะลาอกิะตุ

ِٓئـَكةُ  ـٰ نۡ أَلۡـِف َشهۡـرٍ  ٣ تَـنَـزَّلُ الۡـَملَ لَۡيةَلُ الَۡقۡدِرَخۡيـرٌ ّمِ

วรัรฮูุฟีฮาบอิซินิรอ็บบฮิมิมนิกุลลอิมัรฺ  

ن ُلكِّ أَۡمرٍ  ٤  ِّـهِم ّمِ ذۡ نِ رَ ب
ِٕ
وُح ِفيـهَا ِبـا َوالـرُّ
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ى لَمۡ يَـتَِّخذۡ َولَـًدا،  ِ ِ اذلَّ َالَۡحۡمدُ هلِلّٰ
อลัฮมัดุลลิลิาฮลิละซลีมัยตัตะคซิวะละดา 

การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ ซึ่งไม่ทรงตัง้พระบุตร, 

 ، وَ لَمۡ يَـُكنۡ هَلُ َرشِيكٌ ِىف الُۡمكۡلِ
วะลมัยะกุลละฮูชะรกุีนฟิลมุลกฺ 

ไม่มภีาคใีดๆ ร่วมกบัพระองค์ในอํานาจ

ـۡرهُ تَۡكِبـًريا،  ، وَ َكـبِّ ّلِ وَ لَمۡ يَـُكنۡ هَلُ َوِىلٌّ ِمنَ اذلُّ
วะลมัยะกุลละฮูวะลยีุมมนิัซซุลลฺ วะกบับริฮุตกับรีอ 

และไม่มผีูช้่วยเหลอืใดๆ แก่พระองค์ ใหพ้น้จากความตํ่าต้อย
และจงสดุดคีวามเกรยีงไกรของพระองค์ อย่างกกึก้อง, 

ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبَمَعاِقدِ ِعّزِكَ عََىل أَۡر َاكنِ َعـۡرِشَك،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบมิะอากดิอิซิซกิะอะลาอรักานิอรัชกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แท้จรงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค์ ด้วยสทิธขิองเงื่อน
อนัทรงเกยีรต ิ(หมายถงึมุฮมัมดัและวงศ์วาน) ที่ผูกอยู่เหนือฐาน

บลัลงัก์ของพระองค์, 

ซะลามุนฮยิะอตัตามฏัละอลิฟจัญรฺ

ِ الَۡفۡجـرِ  ٥ ٰ َمۡطلَع ـٰمٌ ِىهَ َحىتَّ َسلَ

หลงัจากนัน้ให้อ่านดอุาอ ์ต่อไปน้ี

ۡمحَةِ ِمنۡ ِكَتاِبَك،  وَ ُمنۡتَـهَـى الرَّ
วะมุนตะฮรัเราะฮฺมะตมินิกติาบกิ 
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และความเมตตาสูงสุดจากพระคมัภรี์ของพระองค์, ด้วยสทิธขิอง

พระนามอนัยิง่ใหญ่ อนัยิง่ใหญ่ 

وَ اِبۡمسَِك اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظِم، 
วะบซิมกิลัอะอฺเซาะมลิอะอฺเซาะมลิอะอฺซอ็ม 

อนัยิง่ใหญ่ที่สุดของพระองค์, และการรําลกึที่สูงส่ง ที่สูงส่ง ที่สูงส่ง

اِت،  َماِتَك التَّآمَّ وَ ِذۡكرِكَ اۡالَٔۡعَىل اۡالَٔۡعَىل اۡالَٔۡعَىل، وَ ِبَلكِ
วะซกิรกิลัอะอฺลลัอะอฺลลัอะอฺลา วะบกิะลมิาตกิตัตามมาต 

ที่สุดของพระองค์, และด้วยสทิธขิองพระพจนารถอนัสมบูรณ์
ของพระองค์, 

. ، وَ أَنۡ تَۡفَعلَ ِىب َما أَنَۡت أَۡههُلُ َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ วะอนัตฟัอะละบมีาอนัตะอะฮฺลุฮฺ

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศ์วานของท่าน, 
และโปรดทําใหข้า้ฯ เป็นดงัเช่นที่พระองค์เป็น

เมื่ออ่านเสร็จแล้ว จงวิงวอนขอดุอาอ์ต่างๆ ตามความ
ต้องการ 

และเป็นมุซตะฮบัให้ทาํฆซุุล*ในคํา่คืนน้ีด้วย

2. นะมาซ 12 เราะกะอตั  ตามรายงานขา้งตน้กล่าวว่า ให้

ปฏบิตันิะมาซ 12 เราะกะอตั (เช่นเดยีวกบัที่ได้กล่าวไวแ้ล้ว ใน

คํ่าคนืที ่15) หน้า 56 ขอ้ 6

3. ซิยาเราะฮทฺ่านอะมีรลุมุอฺมินีน (อ.) 
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ในคํ่าคนืน้ี ถือว่าเป็นกิจปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด โดยมบีทซยิาเราะฮฺ

ทา่นอะมรีลุมอฺุมนีิน (อ.) สาํหรบัคํ่าคนืน้ี 3 บท อย่หูน้า 1014 หนงัสอื

มุฟาตฮีุลญนีาน แปลไทยฉบบัสมบูรณ์)

4. อ่านบทดอุาอข์องคํา่คืนมบัอซั 

ในหนังสอืบะละดุลอามนี ท่านเชคกฟัอะม ี(รฮ.) กล่าวว่า “ให้

อ่านดุอาอบ์ทน้ีในคํ่าคนืมบัอซั”

ّىنِ أَۡسأَ كُلَ اِبلتََّجلِّـى اۡالَٔۡعَظِم،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบติตะญลัลลิอะอฺซอ็ม 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิอง
การสาํแดงความยิง่ใหญ่, 

ِم، ِم، وَ الُۡمۡرَسلِ الُۡمَكـرَّ هۡـرِ الُۡمَعظَّ ۡيةَلِ ِمنَ الشَّ َـّ ِىف ٰهِذهِ الل
ฟีฮาซฮิลิลยัละตมินิัชชะฮฺรลิมุอซัซอม วลัมุรซะลลิมุกรัรอ็ม

ใหเ้ป็นทีป่รากฏในคํ่าคนืน้ี ซึง่มาจากเดอืนอนัยิง่ใหญ่, และดว้ยสทิธิ
ของเราะซูล ผูท้รงเกยีรต,ิ

 ، َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ  أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ 

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน, 

 ، ، اَي َمنۡ يَـۡعَملُ وَ َال نَـۡعَملُ وَ أَنۡ تَـۡغِفَر لَنَـا َما أَنَۡت ِبهٖ ِمنَّا أَۡعَملُ
วะอนัตฆัฟิเราะละนามาอนัตะบฮิมีนินาอะอฺลมั ยามยัยะอฺละมวุะลานะอฺลมั 

โปรดอภยัโทษใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ซึง่สิง่ (บาปและความผดิ) ทีพ่ระองค์
ทรงทราบดยีิง่กว่าเหล่าขา้ฯ, โอ ้ผูท้รงรอบรู ้แต่ทว่าเหล่าขา้ฯ ไม่รู,้ 
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ّٰهُمَّ اَبِرۡك لَنَا ِىف لَۡيلَِتنَا ٰهِذِه،  َالل
อลัลอฮุมมะบารกิละนาฟีลยัละตนิาฮาซฮฺิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานความจําเรญิใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในคํ่าคนืน้ี, 

لۡتَـهَا، وَ ِبَكـَراَمِتَك أَۡجلَلۡتَـهَا،  َِّىت ِبَشـَرِف الّرَِساةَلِ فَضَّ ال
อลัละตบีชิะเราะฟิรรซิาละตฟิฎัฎอ็ลตะฮา วะบกิะรอมะตกิะอจัญลลัตะฮา

ซึง่พระองคท์รงใหเ้ลอเลศิ ดว้ยเกยีรตยิศของสาสน์, 
ทรงใหย้ิง่ใหญ่ดว้ยเกยีรตคิุณของพระองค,์ 

ِيِف أَۡحلَلۡتَـهَا،  وَ اِبلَۡمَحلِّ الرشَّ
วะบลิมะฮลัลชิชะรฟิีอะฮฺลลัตะฮา 

และทรงนําออกมาดว้ยสถานภาพอนัทรงเกยีรต,ิ 

ـّيِدِ اللَِّطيِف،  ِيِف، وَ السَّ انَّ نَۡسأَ كُلَ اِبلَۡمۡبَعِث الرشَّ
ِٕ
ّٰهُمَّ فَا َالل

อลัลอฮุมมะฟะอนินานัซอะลุกะบลิมบัอะซชิชะรฟี วซัซยัยดิลิละฏฟี 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิเหล่าขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิอง
การแต่งตัง้อนัทรงเกยีรต,ิ (ดว้ยสทิธขิอง) ผูเ้ป็นประมุข ทีเ่ป่ียมลน้

ไปดว้ยความเมตตากรุณา,

 ، َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ وَ الُۡعۡنُرصِ الَۡعِفيِف، أَنۡ تَُصّىلِ
วลัอุนซุรลิอะฟีฟ อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ 

และเชือ้สายแห่งความบรสิุทธิผ์ุดผ่อง, โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดั
และวงศว์านของท่าน,

 ، َّۡيةَلِ الَنَا ِىف ٰهِذهِ الل وَ أَنۡ تَـۡجَعلَ أَۡمعَ
วะอนัตจัญอะละอะอฺมาละนาฟีฮาซฮิลิลยัละฮฺ 
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ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิ พระองคท์รงมองเหน็ 
และไม่ทรงถูกมองเหน็, 

โปรดบนัดาลใหก้ารกระทํา (อบิาดะฮฺ) ทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ 
ในคํ่าคนืน้ี, 

ََّياِىل َمۡقُبوةَلً، وَ ُذنُوبَنَا َمۡغُفوَرًة،  وَ ِىف َسائِرِ الل
วะฟีซาอริลิละยาลมีกับูละฮฺ วะซุนูบะนามฆัฟูเราะฮฺ 

และในคํ่าคนือื่นๆ ของเหล่าขา้ฯ ไดร้บัการตอบรบั, 
บาปทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ ไดร้บัการอภยั, 

ئَاِتنَا َمۡسـُتوَرًة،  ِّ وَ َحَسـنَاِتنَا َمۡشُكوَرًة، وَ َسي
วะฮะซะนาตนิามชักูเราะฮฺ วะซยัยอิาตนิามซัตูเราะฮฺ 

ความดงีามทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ ไดร้บัการตอบแทน, ความชัว่ชา้ทัง้
หลายของเหล่าขา้ฯ ไดร้บัการปกปิด, 

وَرًة،  وَ ُقلُوبَـنَا ِحبُۡسنِ الَۡقۡولِ َمۡرسُ
วะกุลูบะนาบฮิุซนิลกอ็วลมิซัรเูราะฮฺ 

จติใจทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ ไดร้บัความยนิด ีดว้ยถอ้ยคาํทีด่งีาม, 

وَ أَۡرَزاقَنَا ِمنۡ لَـُدنَۡك ِبـالۡـيُۡسـرِ َمۡدُروَرًة، 
วะอรัซาเกาะนามลิละดุนกะบลิยุซรมิดัรเูราะฮฺ 

และปจัจยัทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ หลัง่ไหลมาอย่างง่ายดาย, 

ََّك تَـَرى وَ َال تُـَرى، وَ أَنَۡت ِبـالَۡمۡنَظرِ اۡالَٔۡعَىل،  ن
ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินะกะตะรอวะลาตุรอ วะอนัตะบลิมนัเซาะรลิอะอฺลา 
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نَّ كَلَ الَۡمَماَت وَ الَۡمۡحَيا،  ِٕ
ۡجَعى وَ الُۡمۡنتَـهَـى، وَ ا لَۡيَك الرُّ ِٕ

نَّ ا ِٕ
وَ ا

วะอนินะอลิยักรัรุจอาวลัมุนตะฮา วะอนินะละกลัมะมาตะวลัมะฮฺยา 

และพระองคน์ัน้ทรงเฝ้ามอง (ปวงบ่าว) ดว้ยสถานะทีส่งูส่ง, แทจ้รงิ
การคนืกลบัและทีส่ ิน้สุด ย่อมไปสู่พระองค ์ความตายและการมชีวีติ 

เป็นเอกสทิธิข์องพระองค,์ 

ِخَرةَ وَ اۡالُٔوَىل،  نَّ كَلَ اۡالٰ ِٕ
وَ ا

วะอนินะละกลัอาคเิราะตะวลัอูลา 

แทจ้รงิโลกหน้าและโลกน้ี เป็นเอกสทิธิข์องพระองค,์ 

انَّ نَُعوذُ ِبَك أَنۡ نَِذلَّ وَ نَـۡخَزى، 
ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินานะอูซุบกิะอนันะซลิละวะนัคซา 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิเหล่าขา้ฯ ขอความคุม้ครองต่อพระองค ์
จากความอปัยศและถูกประณาม, 

وَ أَنۡ نَاِۡٔىتَ َما َعۡنهُ تَنۡـهَـى، 
วะอนันะอฺตยิะมาอนัฮุตนัฮา 

และจากการกระทําทีพ่ระองค ์ทรงหา้มปรามเหล่าขา้ฯ, 

ِتَك،  انَّ نَۡسأَ كُلَ الَۡجنَّةَ ِبـَرۡمحَ
ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินานัซอะลุกลัญนันะตะบเิราะฮฺมะตกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิเหล่าขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ซึง่สรวงสวรรค ์
ดว้ยความเมตตาจากพระองค,์ 

وَ نَۡسـَتِعيذُ ِبَك ِمنَ النَّاِر، فَأَِعۡذاَن ِمنۡـهَا ِبُقۡدَرِتَك، 
วะนัซตะอซุีบกิะมนิันนาร ฟะอะอซินามนิฮาบกุิดเราะตกิ 
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โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดร้บัประโยชน์โพดผล ณ พระองค ์
และใหไ้ดใ้กลช้ดิพระองค,์ 

และขอความคุม้ครองต่อพระองคจ์ากไฟนรก, ดงันัน้ โปรดคุม้ครอง
เหล่าขา้ฯ จากมนั ดว้ยพระเดชานุภาพของพระองค,์ 

ِتَك،  وَ نَۡسأَ كُلَ ِمنَ الُۡحورِ الِۡعِني، فَاۡرُزۡقنَا ِبِعزَّ
วะนัซอะลุกะมนิัลฮูรลิอนี ฟรัซุกนาบอิซิซะตกิ 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ซึง่เทพธดิาแห่งสรวงสวรรค,์ โปรดประทาน
ปจัจยัใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ดว้ยพลงัอํานาจของพระองค,์ 

وَ اۡجَعلۡ أَۡوَسعَ أَۡرَزاِقنَا ِعۡندَ ِكَربِ ِسنِّـنَا، 
วจัญอลัเอาซะอะอรัซากนิาอนิดะกบิะรซินินินา 

โปรดประทานปจัจยัอยา่งกวา้งขวางทีส่ดุใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในชว่งวยัชรา,

وَ أَۡحَسنَ أَۡعـَماِلنَا ِعۡندَ اۡقِتـَراِب ٰاَجاِلنَا، 
วะอะฮฺซะนะอะอฺมาลนิาอนิดกัตริอบอิาญาลนิา 

 โปรดใหก้ารปฏบิตัขิองเหล่าขา้ฯ ดงีามทีสุ่ด ในยามทีเ่หล่าขา้ฯ 
ใกลห้มดอายุขยั, 

لَۡيَك، 
ِٕ
وَ أَِطلۡ ِىف َطاَعِتَك وَ َما يُـَقـّرُِب ا

วะอะฏลิฟีฏออะตกิะวะมายุกอ็รรบุิอลิยักฺ 

โปรดใหอ้ายุขยัของเหล่าขา้ฯ ยนืนาน อยู่ในการจงรกัภกัดต่ีอพระองค ์
และกระทําในสิง่ทีท่ําใหไ้ดใ้กลช้ดิพระองค,์ 

يَۡك أَۡعـَماَرنَـا،  وَ يُـۡحِظى ِعۡنَدكَ وَ يُـۡزِلُف دَلَ
วะยุฮฺซอีนิดะกะวะยุซลฟุิละดยักะอะอฺมาเราะนา 
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ِ أَۡحَواِلنَا وَ أُُموِراَن َمۡعرِفَـتَـنَا،  وَ أَۡحِسنۡ ِىف َجـِمـيع
วะอะฮฺซนิฟีญะมอีอิะฮฺวาลนิาวะอุมรูนิามะอฺรฟิะตะนา 

โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดต้ระหนักรูเ้ป็นอย่างดยีิง่ ถงึสภาพและภารกจิ
ทัง้หมดของเหล่าขา้ฯ, 

َىل أََحدٍ ِمنۡ َخلِۡقَك فَيَـُمنَّ عَلَۡيـنَا،  ِٕ
نَا ا وَ َال تَـِلكۡ

วะลาตะกลินาอลิาอะฮะดมิมนิคอ็ลกกิะฟะยะมุนนะอะลยันา 

และโปรดอย่าทอดทิง้เหล่าขา้ฯ ไวใ้หอ้ยู่ในการดูแลของผูใ้ด 
จากสิง่ถูกสรา้งของพระองค ์ซึง่ทําใหเ้ขามบุีญคุณเหนือเหล่าขา้ฯ, 

ِخـَرِة،  نۡـَيا وَ اۡالٰ ِ َحَوآئِـِجنَا ِلدلُّ لۡ عَلَۡيـنَا ِبـَجِميع وَ تَـَفضَّ
วะตะฟฎัฎอ็ลอะลยันาบญิะมอีฮิะวาอญินิาลดิดุนยาวลัอาคเิราะฮฺ 

โปรดประทานความประเสรฐิใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ดว้ยความตอ้งการทัง้
หลายของเหล่าขา้ฯ ทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า, 

ۡخَواِنـنَا الُۡمۡؤِمِنـَني، 
ِٕ
ِ ا وَ ابَۡداۡٔ ِبـٰابَـآئِـنَا وَ أَبۡـنَـآئِـنَا وَ َجـِميع

วบัดะอฺบอิาบาอนิาวะอบันาอนิาวะญะมอีอิคิวานินัลมุอฺมนีิน 

และโปรดประทานใหแ้ก่บรรพบุรุษและบุตรหลานของเหล่าขา้ฯ ตลอด
จนพีน้่องผูร้่วมศรทัธาทัง้หลาย, 

َني،  اِمحِ ِ َما َسأَ لۡنَاكَ ِالَٔنُۡفِسـنَا، اَي أَۡرَحمَ الرَّ يع ِىف َمجِ
ฟีญะมอีมิาซะอลันากะลอินัฟุซนิา ยาอรัฮะมรัรอฮมินี 

ในสิง่ทัง้หมดทีเ่หล่าขา้ฯ ไดว้อนขอต่อพระองค ์ใหแ้ก่ตนเอง, 
โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล, 

ا نَۡسأَ كُلَ ِبـاۡسـِمَك الَۡعِظيـِم، وَ ُملۡـِكَك الَۡقِديـِم،  َـّ ن
ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل
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อลัลอฮุมมะอนินานัซอะลุกะบซิมกิลัอะซมี วะมุลกกิลัเกาะดมี 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิเหล่าขา้ฯ วอนขอต่อพระองคด์ว้ยพระนามอนัยิง่
ใหญ่ของพระองค,์ และอาณาจกัรอนัดัง้เดมิของพระองค,์ 

ٍد،  َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 

الَّ الَۡعِظُمي، 
ِٕ
َّهُ َال يَـۡغِفُر الَۡعِظميَ ا ن

ِٕ
نَۡۢب الَۡعِظَمي، ا وَ أَنۡ تَۡغِفَر لَنَا اذلَّ

วะอนัตฆัฟิเราะละนัซซมับลัอะซมี อนินะฮูลายฆัฟิรุลอะซมีะอลิลลัอะซมี

โปรดอภยัโทษใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในบาปอนัยิง่ใหญ่ เพราะแทจ้รงิ 
ไม่ผูใ้ดทีจ่ะอภยัโทษอย่างใหญ่หลวงได ้นอกจากพระผูท้รงยิง่ใหญ่, 

ى أَۡڪَرۡمتَـنَا ِبٖه،  ِ مُ اذلَّ ّٰهُـمَّ وَ ٰهَذا َرَجٌبِنالُۡمَكـرَّ َالل
อลัลอฮุมมะวะฮาซาเราะญะบุนิลมุกรัเราะมุลละซอีกัรอ็มตะนาบฮฺิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ และน่ีคอืเดอืนเราะญบั อนัทรงเกยีรต ิซึง่พระองคท์รงเทดิ
เกยีรตเิหล่าขา้ฯ ดว้ยเดอืนน้ี ซึ่งเป็นเดอืนแรกของเดอืนอนัต้องหา้ม,

لُ أَۡشهُـرِ الُۡحـُرِم، أَۡڪَرۡمتَـنَا ِبهٖ ِمۡنۢ بَـۡنيِ اۡالَُٔمِم،  أَوَّ
เอาวะลุอชัฮุรลิฮุรุม อกัรอ็มตะนาบฮิมีมิบยันิลอุมมั 

ทรงเทดิเกยีรตเิหล่าขา้ฯ ท่ามกลางประชาชาตทิัง้หลายดว้ยเดอืนน้ี,  
การสรรเสรญิพงึมแีด่พระองค,์ โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเอือ้เฟ้ือ

فكََلَ الَۡحۡمدُ يَـا َذا الُۡجودِ وَ الۡڪََرِم، 
ฟะละกลัฮมัดุยาซลัญดูวิลักะรอ็ม 

และความกรุณา, ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองเดอืนน้ี, 
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فَأَۡسأَ كُلَ ِبهٖ وَ اِبۡمسَِك اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظِم، 
ฟะอซัอะลุกะบฮิวีะบซิมกิลัอะอฺเซาะมลิอะอฺเซาะมลิอะอฺซอ็ม 

และดว้ยสทิธขิองพระนามอนัยิง่ใหญ่ อนัยิง่ใหญ่ อนัยิง่ใหญ่
ทีสุ่ดของพระองค,์ 

 ، َ ى َخلَۡقتَهُ فَاۡسـَتَقـرَّ ِىف ِظكّلِ ِ اۡالََٔجلِّ اۡالَٔۡكَرِم، َاذلَّ
อลัอะญลัลลิอกัรอ็ม อลัละซเีคาะลกัตะฮูฟซัตะกอ็รเราะฟีซลิลกิ 

ทีเ่กรยีงไกรและมเีกยีรตทิีสุ่ด, ซึง่ทรงสรา้งเดอืนน้ี แลว้ทรงใหอ้ยู่
ภายใตร้่มเงาแห่งพระองค,์ 

َىل غَۡريَِك، 
ِٕ
ُرُج ِمنَۡك ا فََال َخيۡ

ฟะลายคัรุญุมนิกะอลิาฆอ็ยรกิ 

ดงันัน้ นามนัน้จงึมาจากพระองค ์โดยมอิาจออกไปสู่ผูอ้ ื่น, 

اِهرِيَن،  َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ أَۡهلِ بَيِۡتهِ الطَّ أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอะฮฺลบิยัตฏิฏอฮรินี 

โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและบรรดาอะฮฺลุลบยัตฺ ผูบ้รสิุทธิข์องท่าน,

َعلَنَا ِمنَ الَۡعاِمِلنيَ ِفيهِ ِبَطاَعِتَك،  وَ أَنۡ َجتۡ
วะอนัตจัญอะละนามนิัลอามลินีะฟีฮบิฏิออะตกิ 

โปรดบนัดาลใหเ้หล่าขา้ฯ เป็นหน่ึงจากบรรดาผูป้ฏบิตัติน 
ดว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระองคใ์นเดอืนน้ี, 

ِبيِل،  َىل َسَوآءِ السَّ
ِٕ
ّٰهُمَّ اۡهِداَن ا ِمِلنيَ ِفيهِ ِلَشَفاَعِتَك، َالل وَ اۡالٰ

วลัอามลินีะฟีฮลิชิะฟาอะตกิ อลัลอฮุมมะฮฺดนิาอลิาซะวาอซิซะบลี 
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และเป็นหน่ึงในบรรดา ผูท้ีมุ่่งหวงัการอนุเคราะหจ์ากพระองคใ์นเดอืน
น้ี, ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดชีนํ้าเหล่าขา้ฯ สู่แนวทางแห่งความเทีย่งตรง, 

وَ اۡجَعلۡ َمِقيلَنَا ِعۡنَدكَ َخۡريَ َمِقيٍل، 
วจัอลัมะกลีะนาอนิดะกะคอ็ยเราะมะกลี 

โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดอ้ยู่ในสถานทีพ่กัดทีีสุ่ด ณ พระองค,์ 

ََّك َحۡسبُنَا وَ ِنۡعمَ الَۡوِكيُل،  ن
ِٕ
ِىف ِظلٍّ َظِليلٍ وَ ُمكۡلٍ َجزِيٍل، فَا

ฟีซลิลนิเซาะลลีวิวะมุลกนิญะซลี ฟะอนินะกะฮซับุนาวะนิอฺมลัวะกลี 

ภายใตร้่มเงาทีท่อดสงู และอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่, เพราะแทจ้รงิ 
พระองคท์รงเป็นทีเ่พยีงพอสาํหรบัเหล่าขา้ฯ และเป็นผูร้บัการ

มอบหมายทีด่ยี ิง่, 

ّٰهُمَّ اۡقِلۡبنَا ُمۡفِلِحنيَ ُمنِۡجِحَني،  َالل
อลัลอฮุมมกัลบินามุฟลฮินีะมุนญฮินี 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดเปลีย่นสภาพของเหล่าขา้ฯ ใหเ้ป็นบรรดาผูท้ีไ่ดร้บั
ชยัชนะบรรดาผูไ้ดร้บัความสาํเรจ็, 

َِّني،  غَۡريَ َمۡغُضوٍب عَلَۡينَا وَ َال َضآ ل
ฆอ็ยเราะมฆัฎูบนิอะลยันาวะลาฎอลลนี 

ซึง่มใิช่บรรดาผูท้ีถู่กกริว้โกรธ หรอืบรรดาผูห้ลงทาง, 

َني،  اِمحِ ِتَك اَي أَۡرَحمَ الرَّ ِبَرۡمحَ
บเิราะฮฺมะตกิะยาอรัฮะมรัรอฮมินี

ดว้ยความเมตตาของพระองค ์โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่า
ผูม้เีมตตาใดทัง้มวล 
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ِتَك،  ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبَعَزآئِـمِ َمۡغِفَرِتَك، وَ ِبَواِجِب َرۡمحَ ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบอิะซาอมิมิฆัฟิเราะตกิ วะบวิาญบิเิราะฮฺมะตกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองคด์ว้ยสื่อทีจ่ะนํามาซึง่
การอภยัโทษของพระองคอ์ย่างแน่นอน, และดว้ยความเมตตา

ทีจ่ําเป็น (วาญบิ) เหนือพระองค,์ 

 ، ۡمثٍ، وَ الَۡغِنۡيَمةَ ِمنۡ ُلكِّ ِبّرٍ ِٕ
َالَمةَ ِمنۡ ُلكِّ ا السَّ

อซัซะลามะตะมนิกุลลอิซิมฺ วลัเฆาะนีมะตะมนิกุลลบิริรฺ

ซึง่ทําใหข้า้ฯ ปลอดภยัจากบาปทุกประการ, ไดร้บัประโยชน์
จากความดงีามทุกประการ, 

وَ الَۡفۡوزَ اِبلَۡجنَِّة، وَ النََّجاةَ ِمنَ النَّاِر، 
วลัเฟาซะบลิญนันะฮฺ วนันะญาตะมนิันนาร 

ไดร้บัชยัชนะดว้ยสรวงสวรรค,์ และรอดพน้จากไฟนรก, 

اُعونَ وَ َدَعۡوتَُك،  ّٰهُمَّ َدعَاكَ ادلَّ َالل
อลัลอฮุมมะดะอากดัดาอูนะวะดะเอาตุก 

ขา้แต่อลัลอฮฺ บรรดาผูข้อดุอาอ ์ต่างดุอาอต่์อพระองค ์
และขา้ฯ กด็ุอาอต่์อพระองค,์ 

آئِلُونَ وَ َسَالُۡتَك،  وَ َسأَ كَلَ السَّ
วะซะอะละกซัซาอลิูนะวะซะอลัตุก 

บรรดาผูว้อนขอต่างวงิวอนขอต่อพระองค ์
และขา้ฯ กว็อนขอต่อพระองค,์ 
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لَۡيَك، 
ِٕ
اِلـُبونَ وَ َطلَۡبُت ا لَۡيَك الطَّ

ِٕ
وَ َطلََب ا

วะเฏาะละบะอลิยักฏัฏอลบิูนะวะเฏาะลบัตุอลิยักฺ 

บรรดาผูแ้สวงหา ต่างแสวงหาจากพระองค ์และขา้ฯ กแ็สวงหา
จากพระองค,์ 

َجـآُء،  ِّـَقةُ وَ الرَّ ّٰهُمَّ أَنَۡت الث َالل
อลัลอฮุมมะอนัตซัซเิกาะตุวรัเราะญาอฺ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ พระองคค์อืผูท้รงเป็นความไวว้างใจและความหวงั, 

َعـآِء،  ۡغَبةِ ِىف ادلُّ لَۡيَك ُمنۡـتَـهَـى الرَّ ِٕ
وَ ا

วะอลิยักะมุนตะฮรัรอ็ฆบะตฟิิดดุอาอ ์

และยงัพระองคน์ัน้ คอืทีสุ่ดแห่งความปรารถนาของการขอดุอาอ,์ 

، وَ اۡجَعلِ الۡيَـِقـنيَ ِىف قَلِۡىب،  ّٰهُمَّ فََصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ َالل
อลัลอฮุมมะฟะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ วจัอะลลิยะกนีะฟีกอ็ลบ ี

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน, 
โปรดประทานความมัน่ใจ (ยะกนี) ใหแ้ก่จติใจของขา้ฯ, 

وَ النُّورَ ِىف بََرصِى، وَ النَِّصيَحةَ ِىف َصۡدِرى، 
วนันูเราะฟีบะเซาะร ีวนันะซฮีะตะฟีซอ็ดร ี

และแสงสว่าง (นูร) ในการมองเหน็ของขา้ฯ, ความปรารถนาด ี
ในหวัอกของขา้ฯ, 

هَارِ عََىل ِلَساِىن،  وَ ِذۡكَركَ اِبللَّۡيلِ وَ النَـّ
วะซกิเราะกะบลิลยัลวินันะฮารอิะลาลซิานี 
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وَ ِرۡزقًا َواِسًعا غَۡيـَر َمۡمُنونٍ وَ َال َمۡحُظوٍر فَاۡرُزۡقِىن، 
วะรซิกอ็ววาซอินัฆอ็ยเราะมมันูนิววะลามะฮฺซูรนิฟรัซุกนี 

โปรดประทานปจัจยัอนักวา้งขวางอย่างมากมาย 
โดยทีม่ติอ้งมบุีญคุณ และมไิดถู้กปิดกัน้แก่ขา้ฯ, 

وَ بَـاِرۡك ِىل ِفـۡيَما َرَزۡقـتَـِىن، وَ اۡجَعلۡ ِغنَاَى ِىف نَـۡفِىس، 
วะบารกิลฟีีมาเราะซกัตะนี วจัญอลัฆนิายะฟีนัฟซ ี

โปรดประทานความจาํเรญิเพิม่พนูในสิง่ทีป่ระทานเป็นปจัจยัใหแ้ก่ขา้ฯ, 
และใหข้า้ฯ มคีวามพอเพยีงในชวีติของขา้ฯ, 

اِحـِمـَني. ِتَك يَـا أَۡرَحمَ الرَّ وَ َرۡغَبـِىت ِفۡيـَما ِعۡنَدَك، ِبـَرۡمحَ
วะรอ็ฆบะตฟีีมาอนิดกั บเิราะฮฺมะตกิะยาอรัฮะมรัรอฮมินี

และใหค้วามปรารถนาของขา้ฯ มอียู่ในสิง่ทีม่อียู่ ณ พระองค ์
ดว้ยความเมตตาของพระองค ์โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่า

ผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

หลงัจากนัน้ ให้ซจัญดะฮพฺร้อมกบักล่าววิงวอน ว่า

نَا ِبـِوَاليَـِتٖه،  ى َهَدانَـا ِلَمۡعرِفَِتٖه، وَ َخصَّ ِ ِ اذلَّ َالَۡحۡمدُ هلِلّٰ
َقـنَا ِلَطاَعِتٖه. وَ َوفَـّ

อลัฮมัดุลลิลาฮลิละซฮีะดานาลมิะอฺรฟิะตฮฺิ วะคอ็ซเซาะนาบวิลิายะตฮฺิ 
วะวฟัฟะเกาะนาลฏิออะตฮฺิ

และการกล่าวราํลกึถงึพระองค ์บนลิน้ของขา้ฯ 
ทัง้ในยามกลางคนืและกลางวนั, 
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การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ ซึง่ทรงชีนํ้าเหล่าขา้ฯ ใหรู้จ้กัพระองค,์ 
ทรงคดัเลอืกเหล่าขา้ฯ ดว้ยวลิายะฮฺของพระองค,์ และทรงใหเ้หล่าขา้ฯ 

ประสบความสาํเรจ็ ในการจงรกัภกัดต่ีอพระองค์

และใหก้ล่าวขอบพระคุณพระองค ์ ว่า ُشۡكـًرا ُشۡكـًرا  (ชุกร็อน 

ชุกร็อน) ขา้ฯ ขอขอบพระคุณ ขา้ฯ ขอขอบพระคุณ 100 ครัง้ 

จากนั้นใหเ้งยศีรษะข้ึนแลว้กล่าววิงวอน ต่อไปว่า

ّىنِ قََصۡدتَُك ِحبَاَجِىت، وَ اۡعَتَمۡدُت عَلَۡيَك ِبَمۡسأَ لَِىت،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีเกาะซอ็ดตุกะบฮิาญะต ีวะอฺตะมดัตุอะลยักะบมิซัอะละต ี

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ มเีป้าหมายยงัพระองค์ ดว้ยความต้องการ
ของขา้ฯ, มคีวามเชื่อมัน่ต่อพระองค ์ในการวอนขอต่อพระองค,์ 

ـهِۡم،  بِّ ّٰهُمَّ انَۡفۡعنَا ِحبُ ِىت وَ َساَدِىت، َالل لَۡيَك ِبأَئِمَّ ِٕ
ُت ا ۡ وَ تََوهجَّ

วะตะวจัญะฮฺตุอลิยักะบอิะอมิมะตวีะซาดะต ีอลัลอฮุมมนัฟะอฺนาบฮิุบบฮิมิ 

และมุ่งสู่พระองคด์ว้ยสื่อแห่งบรรดาอมิาม และประมุขของขา้ฯ, 
ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานประโยชน์ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ดว้ยความรกั

ต่อพวกท่าน, 

، وَ اۡرُزۡقنَا ُمَرافََقتَـهُۡم، وَ أَۡوِرۡداَن َمۡوِرَدُمهۡ
วะเอารดินาเมารดิะฮุม วรัซุกนามุรอฟะเกาะตะฮุม

โปรดนําเหล่าขา้ฯ เขา้สู่สถานของพวกท่าน, โปรดใหก้ารไดเ้ป็น
สหายของพวกท่าน เป็นโชคผลแก่เหล่าขา้ฯ,

َني. اِمحِ ِتَك اَي أَۡرَحمَ الرَّ وَ أَۡدِخلۡنَا الَۡجنَّةَ ِىف ُزۡمَرِتـهِۡم، ِبَرۡمحَ
วะอดัคลินัลญนันะตะฟีซุมเราะตฮิมิ บเิราะฮฺมะตกิะยาอรัฮะมรัรอฮมินี 
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และโปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดเ้ขา้สู่สรวงสวรรค ์ในกลุ่มเดยีวกบัพวกท่าน, 
ดว้ยความเมตตาของพระองค ์โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่า

ผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

[*ท่านซยัยิดอิบนิฏอวูซ (รฮ.) ได้กล่าวถึงบทดุอาอ์น้ีในวนัมบัอซั 
ด้วยเช่นกนั]

วนัอีดมบัอซั (วนัท่ี 27 เราะญบั)

วนัท่ี 27 เราะญบั (วนัอดีอบัอซั) เป็นหน่ึงในวนัอดีทีย่ ิง่ใหญ่

และสงูส่ง เป็นวนัทีท่่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ไดร้บัการแต่งตัง้จา

กอลัลอฮฺ  (ซบ.) ใหเ้ป็นผูเ้ผยแผ่สาสน์ (ศาสนทูต) ของพระองค ์

โดยท่านญบิรออลี (อ.) ไดล้งมาหาท่าน เพื่อแจง้ขา่วถงึสถานภาพ

ความเป็นนะบขีองท่าน 

กิจปฏิบติั (อะมลั) ท่ีสนับสนุนให้กระทาํ มหีลายประการ 
ไดแ้ก่

1. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตั)ิ 

2. ถือศีลอด วนัน้ีเป็นหน่ึงในบรรดาวนัทีป่ระเสรฐิทีส่ดุแหง่ปี 

4 วนั การถอืศลีอดในวนัน้ี มผีลบุญเทยีบเท่ากบัการถอืศลีอด 70 ปี

3. กล่าวเซาะละวาต ให้กล่าวเซาะละวาตแด่ท่านเราะซู

ลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) และอะฮลุลบยัตฺ  (อ.) ใหม้ากทีสุ่ด

4. ซิยาเราะฮ ฺท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) และท่านอะมรีุลมุอฺ

มนีิน (อ.) [ดูตวับทภาคซยิาเราะฮฺ]

5. นะมาซ 12 เราะกะอตั (ก่อนเวลาซุฮฺร)ิ 
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ในหนังสอืมซิบาฮฺ ท่านเชคฏูซ ี(รฮ.) กล่าวว่า มผีูร้ายงานจาก
ท่าน รอ็ยยาน อบินุซซอ็ลตฺ ว่า : ในช่วงทีท่่านอิมามญะวาด (อ.) 

อยู่ทีเ่มอืงแบกแดด ท่านและคนรบัใชท้ัง้หมดของท่าน จะถอืศลีอด

ในวนัที ่15 และ 27 ของเดอืนเราะญบั และท่านอมิาม (อ.) ไดส้ ัง่ให้

พวกเรานะมาซ 12 เราะกะอตั (6 ซะลาม) ทุกเราะกะอตัหลงัจาก

อ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺใดกไ็ด ้

เมื่อนะมาซเสรจ็แล้วให้อ่าน ซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ, อตัเตา

ฮดี, อลัฟะลกั และอนันาซ อย่างละ 4 ครัง้ หลงัจากนัน้ใหอ่้านดุ

อาอต่์อไปอกี 4 ครัง้ ดงัน้ี

، ِ ِ وَ الَۡحۡمدُ هلِلّٰ ، وَ ُسـۡبَحانَ اهلّلٰ ُ أَ ۡكَربُ ُ وَ اهلّلٰ الَّ اهلّلٰ
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
َال ا

ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮุวลัลอฮุอกับรั วะซุบฮานัลลอฮวิลัฮมัดุลลิลาฮฺ 

ِ الَۡعِىلِّ الَۡعِظِمي الَّ اِبهلّلٰ ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقوَّ

วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี

ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ อลัลอฮฺทรงยิง่ใหญ่, มหาบรสิุทธิ ์
แห่งอลัลอฮฺ และการสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ  

และไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ 
ผูท้รงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่

อลัลอฮุอลัลอฮุรอ็บบลีาอุชรกุิบฮิชียัอา

ُ َرّىبِ َال أُۡرشِكُ ِبهٖ َشۡيـئًا ُ َاهلّلٰ َاهلّلٰ

อลัลอฮฺ อลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาลของขา้ฯ, ขา้ฯ ไม่ถอืเอาสิง่ใดมาเป็น

ภาครี่วมกบัพระองค์
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ลาอุชรกุิบริอ็บบอีะฮะดา

َال أُۡرشِكُ ِبـَرّىبِ أََحًدا

ขา้ฯ ไม่ถอืเอาผูใ้ดเป็นภาครี่วมกบัพระผูอ้ภบิาลของขา้ฯ

6. นะมาซ 12 เราะกะอตั อีกวิธีหน่ึง (6 ซะลาม และอ่าน

ดุอาอท์ุกครัง้หลงัใหซ้ะลาม)

นอกจากนะมาซ 12 เราะกะอตั ตามทีไ่ดร้ายงานไวใ้นขอ้ 5 

ขา้งตน้แลว้ ท่านเชค (รฮ.) กล่าวว่า ยงัมรีายงานจาก ท่านอะบุล

กอซิม ฮเุซน บินรฮู ฺ(รฮ.) อกีว่า : ใหน้ะมาซ 12 เราะกะอตั โดย

ทุกเราะกะอตัหลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺ

หน่ึงทีง่่ายๆ เมื่ออ่านตะชะฮุด และให ้ซะลามแลว้ ให้อ่านดอุาอ ์

ทุก 2 เราะกะอตั หลงัจากให้ซะลาม ว่า

 ، ا، وَ لَمۡ يَُكنۡ هَلُ َرشِيكٌ ِىف الُۡمكۡلِ ى لَمۡ يَتَِّخذۡ َودَلً ِ ِ اذلَّ َالَۡحۡمدُ هلِلّٰ
อลัฮมัดุลลิลาฮลิละซลีมัยตัตะคซิวะละดา วะลมัยะกุลละฮูชะรกุีนฟิลมุลกฺ 

การสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ ซึง่ไม่ทรงตัง้พระบุตร, 
ไม่มภีาคใีดๆ ร่วมกบัพระองคใ์นอํานาจ, 

ـۡرهُ تَۡكِبًريا،  ، وَ َكبِّ ّلِ وَ لَمۡ يَُكنۡ هَلُ َوِىلٌّ ِمنَ اذلُّ
วะลมัยะกุลละฮูวะลยีุมมนิัซซุลลฺ วะกบับริฮุตกับรีอ 

และไม่มผีูช้่วยเหลอืใดๆ แก่พระองค ์ใหพ้น้จากความตํ่าตอ้ย, 
และจงกล่าวสดุดคีวามเกรยีงไกร แด่พระองคอ์ย่างกกึกอ้ง, 

ِىت، اَي َوِلّىيِ ِىف ِنۡعَمِىت،  ِىت، اَي َصاِحِىب ِىف ِشدَّ ِىت ِىف ُمدَّ اَي عُدَّ
วะอุดดะตฟีีมุดดะต ียาซอฮบิฟีีชดิดะต ียาวะลยีฟีีนิอฺมะตี
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โอ ้ผูท้รงเป็นเสบยีงของขา้ฯในช่วงอายุขยัของขา้ฯ, 
โอ ้ผูท้รงเป็นสหาย ในยามยากของขา้ฯ, โอ ้ผูท้รงเป็นผูป้กครอง 

ในความโปรดปรานของขา้ฯ,

اَي ِغَياِىث ِىف َرۡغَبِىت، اَي نَـَجاىِح ِىف َحاَجِىت، 
ยาฆยิาซฟีีรอ็ฆบะต ียานะญาฮฟีีฮาญะต ี

โอ ้ผูท้รงเป็นผูช้่วยเหลอื ในความปรารถนาของขา้ฯ, โอ ้ผูท้รงเป็น
ผูท้ําใหบ้รรลุผล ในความตอ้งการของขา้ฯ, 

اَي َحاِفِظى ِىف غَۡيبَِىت، اَي َاكِىفَّ ِىف َوۡحَدِىت، 
ยาฮาฟิซฟีีฆอ็ยบะต ียากาฟียะฟีวะฮฺดะตี

โอ ้ผูท้รงเป็นผูป้กป้อง ในยามทีข่า้ฯ ไม่อยู่, 
โอ ้ผูท้รงเป็นทีเ่พยีงพอ ในความเดยีวดายของขา้ฯ,

اِتُر َعۡوَرِىت،  اَي أُنِۡىس ِىف َوۡحَشـِىت، أَنَۡت السَّ
ยาอุนซฟีีวะฮฺชะต ีอนัตซัซาตริุเอาเราะต ี

โอ ้ผูท้รงเป็นเพื่อนสนิท ในยามหวาดกลวัของขา้ฯ, พระองคน์ัน้ 
คอืผูท้รงปกปิดอวยัวะพงึสงวนของขา้ฯ 

فكََلَ الَۡحۡمُد، وَ أَنَۡت الُۡمِقيلُ َعثۡـَرِىت، فكََلَ الَۡحۡمُد، 
ฟะละกลัฮมัดฺ วะอนัตลัมุกลีุอซัเราะต ีฟะละกลัฮมัดฺ 

ดงันัน้ การสรรเสรญิพงึมแีด่พระองค,์ พระองคน์ัน้ ทรงละเวน้ความ
ผดิของขา้ฯ, ดงันัน้ การสรรเสรญิพงึมแีด่พระองค,์ 

َعِىت، فكََلَ الَۡحۡمُد،  وَ أَنَۡت الُۡمۡنِعُش َرصۡ
วะอนัตลัมุนอชิุซอ็รอะต ีฟะละกลัฮมัดฺ 



84

และพระองคน์ัน้ คอืผูท้รงทําใหข้า้ฯ ฟ้ืนตวัขึน้จากการลม้พบั,

ดงันัน้ การสรรเสรญิพงึมแีด่พระองค,์ 

ٍد،  َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ
ซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั,

وَ اۡسُتـۡر َعۡوَرِىت، وَ ٰاِمنۡ َرۡوَعِىت، وَ أَِقلِۡىن َعثۡـَرِىت، 
วซัตุรเอาเราะต ีวะอามริรอ็วอะต ีวะอะกลินีอซัเราะต ี

โปรดปกปิดขอ้บกพร่องของขา้ฯ, โปรดประทานความปลอดภยั ใหก้บั
ความหวาดกลวัของขา้ฯ, โปรดอภยัโทษ ใหก้บัความพลาดพลัง้ของขา้ฯ,

وَ اۡصَفۡح َعنۡ ُجـۡرِمـى،
วซัฟะฮฺอนัญุรมี

 โปรดมองขา้มความผดิพลาดของขา้ฯ,

ِة،  اِب الَۡجنَـّ ـئَاِىت ِىف أَۡحصَ وَ تَـَجاَوزۡ َعنۡ َسيِّ
วะตะญาวซัอนัซยัยอิาตฟีีอซัฮาบลิญนันะฮฺ 

โปรดใหอ้ภยับาปทัง้หลายของขา้ฯ (และโปรดใหข้า้ฯ ไดอ้ยู่) 
ในกลุ่มของบรรดาชาวสวรรค,์

ى َاكنُوا يُـوعَُدوَن. ِ ۡدِق اذلَّ َوۡعدَ الّصِ
วะอฺดซัซดิกลิละซกีานูยอูะดูน

ดว้ยสญัญาทีเ่ป็นความสตัย ์ซึง่พระองคไ์ดท้รงสญัญาไวก้บัพวกเขา

เมื่อนะมาซเสร็จแล้วให้อ่าน ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ, อัต
เตาฮดี, อลัฟะลคั, อนันาซ, อลักาฟิรูน, อลัก็อดรฺ และอายะฮฺกุรซ ี
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อย่างละ 7 ครัง้ จากนัน้ให้กล่าวอีก 7 ครัง้ ว่า

 ِ ، وَ ُسۡبـَحانَ اهلّلٰ ُ أَ ۡكَربُ ُ وَ اهلّلٰ الَّ اهلّلٰ
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
َال ا

ِ الَّ اِبهلّلٰ
ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقـوَّ

ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮุวลัลอฮุอกับรั  วะซุบฮานัลลอฮิ
วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮฺ

ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ อลัลอฮฺทรงยิง่ใหญ่, มหาบรสิุทธิ ์
แห่งอลัลอฮฺ, ไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วยเหลอื

ของอลัลอฮฺ

และกล่าวอีก 7 ครัง้ ว่า

، َال أُۡرشِكُ ِبهٖ َشۡيـئًا ُ َرّىبِ ُ َاهلّلٰ َاهلّلٰ
อลัลอฮุอลัลอฮุรอ็บบ ีลาอุชรกุิบฮิชียัอา

อลัลอฮฺ อลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาลของขา้ฯ, ขา้ฯ ไม่ถอืสิง่ใดมาเป็นภาคี
ร่วมกบัพระองค์

หลงัจากเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหวิ้งวอนขอส่ิงใดกไ็ด้ ตามที่

พงึประสงค์

7. อ่านดอุาอข์องอิมามมูซา กาซิม (อ.) 

เป็นมซุตะฮบัใหอ้่านดุอาอบ์ทน้ี โดยผูร้วบรวมกล่าววา่ “ดุอาอ์

บทน้ีท่านอมิามมซูา บนิญะอฺฟรั อลักาซมิ (อ.) ไดอ้่านในวนัทีท่่าน

ถูกนําตวัเดนิทางไปแบกแดด และวนันัน้ คอื วนัที ่ 27 เดอืนเราะ

ญบั ดุอาอบ์ทน้ี จงึเป็นหน่ึงในคลงัดุอาอข์องเดอืนเราะญบั”  ตวับท

ดุอาอ ์มดีงัน้ี
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يَـا َمنۡ أََمَر ِبـالَۡعـۡفوِ وَ التََّجاُوِز، 
ยามนัอะมะเราะบลิอฟัววิตัตะญาวุซ 

โอ ้ผูซ้ึง่ทรงบญัชาใช ้(เหล่าขา้ฯ) ใหอ้ภยัและละเวน้ 
(มองขา้มความผดิพลาดของผูอ้ื่น), 

وَ َضـمَّنَ  نَـۡفَسهُ الَۡعۡفوَ وَ التََّجاُوَز، 
วะฎอ็มมะนะนัฟซะฮุลอฟัวะวตัตะญาวุซ 

และทรงรบัประกนั (กระทําสิง่ทีบ่ญัชาใช)้ อภยัโทษและละเวน้ไว ้
ดว้ยพระองคเ์อง, 

يَـا َمنۡ َعَفى وَ تَـَجاَوَز، أُۡعُف َعّىنِ وَ تَـَجاَوزۡ اَي َكرِيـُم، 
ยามนัอะฟาวะตะญาวซั อุอฺฟุอนันีวะตะญาวซัยากะรมี 

โอ ้ผูซ้ึง่ทรงใหอ้ภยัและทรงละเวน้, โปรดใหอ้ภยัโทษและละเวน้ขา้ฯ 
โอ ้ผูท้รงกรุณา, 

لَُب، وَ أَۡعَيِت الِۡحيةَلُ وَ الَۡمۡذَهُب،  ّٰهُمَّ وَ قَدۡ أَ ۡكَدى الطَّ َالل
อลัลอฮุมมะวะกอ็ดอกัดฏัเฏาะลบั วะอะอฺยะตลิฮลีะตุวลัมซัฮบั 

ขา้แต่อลัลอฮฺ การแสวงหา (ทางรอดจากความผดิ) ของขา้ฯ ช่าง
ตรากตราํลําบาก, หนทางและทางเลอืกทัง้หลายกถ็ูกปิดกัน้, 

الَّ ِمنَۡك،  ِٕ
َجآءُ ا َماُل، وَ انۡـَقَطعَ الرَّ وَ َدَرَسِت اۡالٰ

วะดะเราะซะตลิอามาล วนัเกาะเฏาะอรัเราะญาอุอลิลามนิกฺ 

ความปรารถนาเก่าคา้งรา้งรา (ไม่ไดร้บัการตอบสนอง), 
ความคาดหวงัทัง้หลายถูกตดัขาดสิน้ นอกจากความหวงั

จากพระองคเ์ท่านัน้, 
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 ، َوۡحَدكَ َال َرشِيـَك كَلَ
วะฮฺดะกะลาชะรกีะลกั 

ผูท้รงเอกะ (และ) ไม่มภีาคสีาํหรบัพระองค,์ 

لَۡيَك ُمۡشـَرَعـًة، 
ِٕ
ّىنِ أَِجدُ ُسُبـلَ الَۡمَطاِلِب ا ِٕ

ّٰـهُـمَّ ا َالل
อลัลอฮุมมะอนินีอะญดิุซุบุลลัมะฏอลบิอิลิยักะมุชเราะอะฮฺ วะ

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ พบว่า เสน้ทางทัง้หลายของการแสวงหา
ยงัพระองคน์ัน้ เปิดกวา้ง, 

َجآءِ لَـَديَۡك ُمۡتـَرَعـًة،  وَ َمنَاِهلَ الرَّ
มะนาฮลิรัเราะญาอลิะดยักะมุตเราะอะฮฺ 

แหล่งน้ําแห่งความหวงั ณ พระองคพ์วยพุ่ง, 

عَآءِ ِلَمنۡ َدعَاكَ ُمَفـتََّحـًة،  وَ أَبۡـَواَب ادلُّ
วะอบัวาบดัดุอาอลิมินัดะอากะมุฟตัตะฮะฮฺ 

ประตูแห่งการดุอาอ ์ทีเ่ปิดใหแ้ก่ผูท้ีว่อนขอต่อพระองคน์ัน้เปิดกวา้ง, 

ۡسِتـَعانَـةَ ِلـَمنِ اۡستَـَعانَ ِبَك ُمَبـاَحـًة،
ِٕ
وَ اۡال

วลัอซิตอิานะตะลมิะนิซตะอานะบกิะมุบาฮะฮฺ 

และการใหค้วามช่วยเหลอื แก่ผูท้ีแ่สวงหาความช่วยเหลอื
ต่อพระองคน์ัน้ มพีรอ้ม, 

َجابَـٍة، 
ِٕ
ِ ا اِعـيَك ِبَمۡوِضع ََّك دِلَ  وَ أَۡعلَـمُ أَ ن

วะอะอฺละมุอนันะกะลดิาอกีะบเิมาฎอิอิญิาบะฮฺ

และขา้ฯ กร็ูด้วี่า พระองคท์รงพรอ้มตอบรบั (คาํขอ) 
แก่บรรดาผูท้ีดุ่อาอต่์อพระองค,์
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غَاثَـٍة، 
ِٕ
لَۡيَك ِبَمـۡرَصدِ ا

ِٕ
اِرخِ ا وَ ِللصَّ

วะลซิซอรคิอิลิยักะบมิรัเซาะดอิฆิอซะฮฺ 

และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอื แก่ผูท้ีร่อ้งขอ
ความช่วยเหลอืต่อพระองค,์ 

َمانِ ِبـِعَدِتَك  َىل ُجوِدكَ وَ الضَّ
ِٕ
َّهۡـِف ا وَ أَنَّ ِىف الل

ِ الَۡباِخِلـَني،  ِعَوًضا ِمنۡ َمنۡع
วะอนันะฟิลละฮฺฟิอลิาญดูกิะวฎัเฎาะมานิบอิดิะตกิะ

อวิะฎอ็มมมิมนัอลิบาคลินี 

และแทจ้รงิแลว้ ในการละโมบต่อการประทานใหข้องพระองค ์
และไวว้างใจต่อคาํสญัญาของพระองคน์ัน้ เป็นการแลกเปลีย่น
กบัการปิดกัน้ (ยบัยัง้การให)้ ของบรรดาผูต้ระหน่ีถีเ่หนียว, 

ا ِىف أَيِۡدى الُۡمۡستَـاۡٔ ِثـرِيـَن،  وَ َمنُۡدوَحةً َعـمَّ
วะมนัดูฮะตนัอมัมาฟีอยัดลิมุซตะอฺซรินี 

และเป็นการเปิด (เผื่อแผ่) สิง่ทีม่อียู่ในมอืของบรรดาผูม้ ัง่คัง่, 

الَّ أَنۡ تَـۡحُجَبـهُمُ 
ِٕ
ََّك َال تَـۡحَتِجُب َعنۡ َخلۡـِقَك ا وَ أَ ن
اۡالَٔۡعـَمالُ ُدونََك، 

วะอนันะกะลาตะฮฺตะญบุิอนัคอ็ลกกิะอลิลาอนัตะฮฺญุบะฮุ
มุลอะอฺมาลุดูนัก

แน่แท ้พระองคม์ทิรงปิดกัน้พระองคเ์องจากสิง่ถูกสรา้ง (บ่าว) 
ของพระองค ์เวน้เสยีแต่ว่าการกระทําของพวกเขา ไดปิ้ดกัน้

ระหว่างพระองคก์บัพวกเขา, 
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لَـۡيَك َعـۡزمُ 
ِٕ
اِحلِ ا وَ قَدۡ عَِلـۡمُت أَنَّ أَفَۡضلَ َزادِ الرَّ
َراَدةٍ يَـۡختَـاُركَ ِبـهَـا، 

ِٕ
ا

วะกอ็ดอะลมิตุอนันะอฟัเฎาะละซาดริรอฮลิอิลิยักะอซัมุ
อริอดะตยีคัตารุกะบฮิา 

ขา้ฯ รูด้วี่าแทจ้รงิ เสบยีงทีด่เีลศิทีสุ่ดของบรรดาผูเ้ดนิทางสู่พระองค ์
คอืการตดัสนิใจอย่างแน่วแน่ทีจ่ะเลอืก (เดนิทางสู่) พระองค,์ 

َراَدةِ قَلِۡىب، 
ِٕ
وَ قَدۡ اَنَجاكَ ِبَعۡزمِ اۡال

วะกอ็ดนาญากะบอิซัมลิอริอดะตกิอ็ลบ ี

และจติใจของขา้ฯ กม็กีารตดัสนิใจน้ี และวงิวอนภาวนาอย่างลบัๆ กบั
พระองค,์ 

 ، َّۡغَتهُ أََمهَلُ وَ أَۡسأَ كُلَ ِبـُلكِّ َدۡعَوةٍ َدعَاكَ ِبـهَا َراجٍ بَـل
วะอซัอะลุกะบกุิลลดิะอฺวะตนิดะอากะบฮิารอญมิบลัลฆัตะฮูอะมะละฮฺ 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองทุกดุอาอท์ีผู่ว้อนขอ มคีวาม
มุ่งหวงัว่า พระองคท์รงทําใหเ้ขาบรรลุความปรารถนา, 

َختَُه،  لَۡيَك أَغَـثَۡت َرصۡ
ِٕ
أَوۡ َصاِرخٌ ا

เอาซอรคิุนอลิยักะอะฆอ็ซตะซอ็รเคาะตะฮฺ 

หรอืผูร้อ้งตะโกนยงัพระองค ์ทีพ่ระองคท์รงใหก้าร
ช่วยเหลอืเขา ตามคาํรอ้งขอ, 

ۡجَت َكـۡربَـُه،  أَوۡ َملۡهُوٌف َمۡكـُروٌب فَـرَّ
เอามลัฮูมฟุมมกัรบุูนฟรัรอ็จตะกรับะฮฺ 
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หรอืผูร้า้วรานใจทีม่คีวามทุกขโ์ศก ทีพ่ระองคท์รงปดัเป่า
ความทุกขข์องเขา,

 ، أَوۡ ُمۡذِنٌب َخاِطـئٌ غََفۡرَت هَلُ
เอามุซนิบุนคอฏอุีนเฆาะฟรัตะละฮฺ 

หรอืคนบาปทีเ่ป็นผูก้ระทําความผดิ ทีท่รงอภยัโทษใหก้บัเขา, 

أَوۡ ُمَعاًىف أَتۡـَمۡمَت ِنـۡعَمَتَك عَلَۡيِه، 
เอามุอาฟนัอตัมมัตะนิอฺมะตะกะอะลยัฮฺ 

หรอืผูท้ีม่คีวามสุขสบาย ทีพ่ระองคป์ระทานความโปรดปราน 
อนับรบิูรณ์ใหแ้ก่เขา, 

لَۡيِه، 
ِٕ
أَوۡ فَـِقـيـرٌ أَۡهَديَۡت ِغـنَاكَ ا

เอาฟะกรีุนอะฮฺดยัตะฆนิากะอลิยัฮฺ

หรอืผูย้ากไร ้ทีพ่ระองคท์รงกํานัลความมัง่คัง่ของพระองคใ์หแ้ก่เขา, 

ۡعَوةِ عَلَـۡيَك َحقٌّ وَ ِعۡنَدكَ َمنۡـزِلَـٌة،  وَ ِلـِتكۡلَ ادلَّ
วะลติลิกดัดะอฺวะตอิะลยักะฮกักูวะอนิดะกะมนัซลิะฮฺ 

และบรรดาดุอาอเ์หล่าน้ีแหละ ทีม่สีทิธเิหนือพระองค ์
และมฐีานะ ณ พระองค,์ 

ٍد،  الَّ َصلَّۡيَت عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ
ِٕ
ا

อลิลาซอ็ลลยัตะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 
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ِخَرِة،  نۡـَيا وَ اۡالٰ وَ قََضيَۡت َحَوآئِـِجى َحَوآئَِج ادلُّ
วะเกาะฎอ็ยตะฮะวาอญิฮีะวาอญิดัดุนยาวลัอาคเิราะฮฺ 

โปรดใหค้วามตอ้งการทัง้หลายของขา้ฯ บรรลุผล ทัง้สิง่ทีเ่ป็น
ความตอ้งการในโลกน้ี และในปรโลก, 

ى أَۡڪَرۡمتَـنَا ِبـٖه،  ِ ُم، َاذلَّ ُب الُۡمَكـرَّ وَ ٰهَذا َرَجٌبِنالُۡمَرجَّ
วะฮาซาเราะญะบุนิลมุรอ็จญะบุลมุกรัรอ็ม อลัละซอีกัรอ็มตะนาบฮฺิ 

และน่ีคอืเราะญบัอนัทรงเกยีรต ิและศกัดิส์ทิธิ,์ ซึง่เป็นเดอืนทีพ่ระองค์
ทรงเทดิเกยีรตเิหล่าขา้ฯ ดว้ยเดอืนน้ี, 

لُ أَۡشهُرِ الُۡحـُرِم، أَۡڪَرۡمتَـنَا ِبهٖ ِمۡنۢ بَـۡنيِ اۡالَُٔمِم،  أَوَّ
เอาวะลุอชัฮุรลิฮุรุม อกัรอ็มตะนาบฮิมีมิบยันิลอุมมั 

เป็นเดอืนแรกของเดอืนอนัตอ้งหา้ม (ฮะรอม) ทัง้หลาย, และดว้ยเดอืน
น้ี พระองค์ทรงเทดิเกยีรตเิหล่าขา้ฯ ท่ามกลางประชาชาตทิัง้หลาย,

اَي َذا الُۡجودِ وَ الۡـَكـَرِم، 
ยาซลัญดูวิลักะรอ็ม 

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และความกรุณา,

فَـنَۡسأَ كُلَ ِبـهٖ وَ ِبـاۡسـِمَك اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظمِ اۡالَٔۡعَظمِ 
اۡالََٔجلِّ اۡالَٔۡڪَرِم، 

ฟะนัซอะลุกะบฮิวีะบซิมกิลัอะอฺเซาะมลิอะอฺเซาะมลิอะอฺเซาะ
มลิอะญลัลลิอกัรอ็ม 

ดงันัน้เหล่าขา้ฯ จงึวอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองเดอืนน้ีและดว้ย
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 ، َ ى َخلَـۡقـَتهُ فَاۡسـتَـَقـرَّ ِىف ِظكّلِ ِ َاذلَّ
อลัละซเีคาะลกัตะฮูฟซัตะกอ็รเราะฟีซลิลกิ 

ซึง่พระองคท์รงสรา้งเดอืนน้ี แลว้ทรงใหด้ํารงอยู่
ภายใตร้่มเงาของพระองค,์ 

َىل غَۡيـرَِك، 
ِٕ
فََال يَـۡخُرُج ِمنَۡك ا

ฟะลายคัรุญุมนิกะอลิาฆอ็ยรกิ 

ดงันัน้ (ศกัดิแ์ละสทิธิข์องเดอืนน้ี) จงึมอิาจออกจากพระองคไ์ปยงัผูอ้ื่น,

اِهرِيـَن،  َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ أَۡهلِ بَـۡيـِتـهِ الطَّ أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอะฮฺลบิยัตฮิฏิฏอฮรินี 

โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและบรรดาอะฮฺลุลบยัตฺ ผูบ้รสิุทธิข์องท่าน,

وَ تَـۡجَعلَنَا ِمنَ الَۡعاِمِلـنيَ ِفـيهِ ِبَطاَعـِتَك، 
วะตจัญอะละนามนิัลอามลินีะฟีฮบิฏิออะตกิ 

พระนามของพระองคท์ีย่ ิง่ใหญ่ ทีย่ิง่ใหญ่ ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด เกรยีงไกร 
และมเีกยีรตทิีสุ่ด, 

โปรดบนัดาลใหเ้หล่าขา้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดาผูป้ฏบิตัภิารกจิ (อะมลั) 
ดว้ยความจงรกัภกัดต่ีอพระองคใ์นเดอืนน้ี, 

ِبيِل،  َىل َسَوآءِ السَّ
ِٕ
ّٰهُمَّ وَ اۡهِداَن ا ِمِلنيَ ِفيهِ ِبَشَفاَعِتَك، َالل وَ اۡالٰ

วลัอามลินีะฟีฮบิชิะฟาอะตกิ อลัลอฮุมมะวะฮฺดนิาอลิาซะวาอซิซะบลี 

และเป็นหน่ึงในบรรดา ผูท้ีมุ่่งหวงัการอนุเคราะหจ์ากพระองคใ์น
เดอืนน้ี, ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดชีนํ้าเหล่าขา้ฯ ไปสู่แนวทางอนัเทีย่งตรง,
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وَ اۡجَعلۡ َمِقـيلَنَا ِعۡنَدكَ َخۡيـَر َمِقـيلٍ ِىف ِظلٍّ َظِلـيٍل، 
วจัญอลัมะกลีะนาอนิดะกะคอ็ยเราะมะกลีนิฟีซลิลนิเซาะลลี 

โปรดบนัดาลใหส้ถานทีพ่กัของเหล่าขา้ฯ ณ พระองค ์
เป็นสถานทีพ่กัทีด่ทีีสุ่ด อยู่ในร่มเงาอนัทอดสงู,

ََّك َحۡسُبـنَا وَ ِنـۡعمَ الَۡوِكـيُل،  ن
ِٕ
فَا

ฟะอนินะกะฮซับุนาวะนิอฺมลัวะกลี 

 เพราะแทจ้รงิ พระองคท์รงเป็นทีพ่อเพยีงแก่เหล่าขา้ฯ 
และทรงเป็นผูร้บัมอบหมายทีด่ยี ิง่, 

َالمُ عََىل ِعَباِدهِ الُۡمۡصَطَفـۡيـَن،  وَ السَّ
วซัซะลามุอะลาอบิาดฮิลิมุซเฏาะฟยันฺ 

โปรดประทานความศานต ิแดป่วงบ่าวผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรของพระองค ์

وَ َصلََواتُـهُ عَلَۡيـهِمۡ أَۡجـَمِعـَني، 
วะเซาะละวาตุฮูอะลยัฮมิอจัญมะอนี 

ขอการประสาทพรของพระองค ์พงึมแีด่พวกเขาทัง้หมด, 

لَۡتُه،  ى فَضَّ ِ ّٰهُمَّ وَ بَـاِرۡك لَنَا ِىف يَـۡوِمنَا ٰهَذا اذلَّ َالل
อลัลอฮุมมะวะบารกิละนาฟีเยามนิาฮาซลัละซฟีฎัฎอ็ลตะฮฺ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานจําเรญิใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ในวนัน้ีของเหล่า
ขา้ฯ ซึง่เป็นวนัทีพ่ระองคไ์ดป้ระทานความเลอเลศิ, 

لَۡتُه، وَ ِبـالَۡمنۡـزِلِ الَۡعِظيـمِ  اۡالَٔۡعَىل أَنۡـَزلَۡتُه،  َـّ وَ ِبـَكـَراَمِتَك َجل
วะบกิะรอมะตกิะญลัลลัตะฮฺ วะบลิมนัซลิลิอะซมีลิอะอฺลาอนัซลัตะฮฺ 
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และทรงใหว้นัน้ียิง่ใหญ่ดว้ยเกยีรตยิศของพระองค,์ และประทานวนัน้ี
ลงมาดว้ยสถานภาพอนัยิง่ใหญ่ สงูส่ง, 

َىل ِعَباِدكَ أَۡرَسلَۡتُه، 
ِٕ
َصلِّ عََىل َمنۡ ِفـيهِ ا

ซอ็ลลอิะลามนัฟีฮอิลิาอบิาดกิะอรัซลัตะฮฺ 

โปรดประสาทพรแด่ (มุฮมัมดั) ผูซ้ึง่พระองคท์รงส่งท่าน 
มาสู่ปวงบ่าวของพระองคใ์นวนัน้ี, 

وَ ِبـالَۡمَحلِّ الۡـَكرِيـمِ أَۡحلَلَۡتُه، 
วะบลิมะฮลัลลิกะรมีอิะฮฺลลัตะฮฺ 

และทรงนําท่านมาดว้ยสถานะอนัทรงเกยีรต,ิ 

ّٰهُمَّ َصلِّ عَلَۡيهِ َصَالةً َدآئِـَمةً تَُكونُ كَلَ ُشۡكـًرا وَ لَنَا ُذۡخًرا،  َالل
อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลยัฮเิซาะลาตนัดาอมิะตนัตะกูนุละกะชุกรอ็ว

วะละนาซุครอ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ท่าน ซึ่งการประสาทพรตลอดกาล 
อนัเป็นการขอบพระคุณแด่พระองค ์และเป็นเสบยีงสะสมแก่เหล่าขา้ฯ, 

وَ اۡجَعلۡ لَـنَـا ِمنۡ أَۡمِراَن يُۡسـًرا، 
วจัญอลัละนามนิอมัรนิายุซรอ 

โปรดบนัดาลใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ซึง่ความงา่ยดาย ในภารกจิของเหล่าขา้ฯ,

َىل ُمنۡـتَـهَـى ٰاَجاِلـنَـا، 
ِٕ
َعـاَدةِ ا وَ اۡخـِتـمۡ لَـنَـا اِبلسَّ

วคัตมิละนาบซิซะอาดะตอิลิามุนตะฮาอาญาลนิา 

โปรดประทบัตราใหเ้หล่าขา้ฯ ดว้ยความสาํเรจ็ ตราบจนสิน้สุด
อายุขยัของเหล่าขา้ฯ, 
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وَ قَدۡ قَِبلَۡت الۡيَِسيـَر ِمنۡ أَۡعـَماِلنَـا، 
วะกอ็ดเกาะบลิตลัยะซเีราะมนิอะอฺมาลนิา 

แน่นอนยิง่ พระองคค์อืผูท้รงตอบรบั การกระทาํอนัน้อยนิดของเหลา่ขา้ฯ, 

ۡغـتَـنَا ِبـَرۡحـَمِتَك أَفَۡضلَ ٰاَماِلنَـا،  َـّ وَ بَـل
วะบลัลฆัตะนาบเิราะฮฺมะตกิะอฟัเฎาะละอามาลนิา 

และทรงใหเ้หล่าขา้ฯ ไดบ้รรลุถงึความปรารถนาทัง้หลาย ทีป่ระเสรฐิ
สุดของเหล่าขา้ฯ, ดว้ยความเมตตาของพระองค,์ 

َك عََىل ُلكِّ َىشۡ ءٍ قَِديـٌر،  َـّ ن
ِٕ
ا

อนินะกะอะลากุลลชิยัอนิเกาะดรี 

แทจ้รงิ พระองคท์รงพระเดชานุภาพเหนือทุกสรรพสิง่, 

َم. َـّ ُ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلِ وَ َسل وَ َصىلَّ اهلّلٰ
วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮิวีะซลัลมั

โปรดประสาทพรและประทานความศานต ิ
แด่มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน.

8. ท่านซัยยิดอิบนิฏอวูซ (รฮ.) กล่าวว่า “จงอ่านดุอาอ์น้ี 

ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبـالتََّجّىلِ اۡالَٔۡعَظـِم ِٕ
هُـمَّ ا َـّ َالل  ซึ่ งตามรายงานของท่าน

เชคกฟัอะม ี (รฮ.) ดุอาอ์บทน้ีอยู่ในกจิปฏบิตัใินคํ่าคนืมบัอซั [อยู่

ในขอ้ 4 หน้า 433 หนังสอืมุฟาตฮีุลญนีาน แปลไทยฉบบัสมบูรณ์] 
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วนัสุดท้ายของเดือนเราะญบั

1. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตั)ิ 

2. ถือศีลอด มรีายงานกล่าวว่า การถือศลีอดในวนัน้ี จะ

ทําใหไ้ดร้บัการอภยัโทษในบาปต่างๆ ทีผ่่านทัง้ในอดตี และทีจ่ะมี

มาในอนาคต

3. นะมาซท่านซลัมาน ฟารซี (รฎ.) ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้
ในกจิปฏบิตัขิองวนัแรก โดยใหป้ฏบิตันิะมาซ 10 เราะกะอตั (5 

ซะลาม) เชน่เดยีวกบัวนัแรกของเดอืนเราะญบั แต่ให้เปล่ียนดอุาอ์

หลงันะมาซท่อนสดุท้าย หลงัจาก อา่นจบคาํวา่ ءٍ قَِديـٌر  عََىل ُلكِّ َىشۡ
เป็นดอุาอ ์ดงัน้ี

اِهرِيـَن،  ُ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلِ الطَّ وَ َصىلَّ اهلّلٰ
วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮิฏิฏอฮรินี 

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านผูบ้รสิุทธิข์องท่าน

ِ الَۡعِىلِّ الَۡعِظيـِم الَّ ِبـاهلّلٰ ِٕ
ةَ ا وَ َال َحۡولَ وَ َال ُقـوَّ

วะลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮลิอะลยีลิอะซมี

ไม่มอีํานาจและพลงัใดๆ นอกจากดว้ยการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ 
ผูท้รงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่

[*และน่ีคือนะมาซที่ สําคญั ซ่ึงไม่ควรละเลยต่อการปฏิบตั ิ

ที่ มีภาคผลอย่างมากมาย]



อะมลัอมุมุดาวดู

ปฏิบติัอะมลัของอมุมุดาวดู 

เป็นกจิปฏบิตัสิ่วนใหญ่ของวนัน้ี (๑๕ เราะญบั) ซึ่งจะทําให้

บรรลุความต้องการทีว่อนขอ, ปดัเป่าความยากลําบาก, ขจดัการ

กดขีข่องบรรดาผูอ้ธรรม ท่านเชค (รฮ.) กล่าวไวใ้นหนังสอืมซิบาฮฺ 

ว่า “หากตอ้งการปฏบิตัอิะมลัน้ี จะตอ้งถอืศลีอดในวนัที ่๑๓, ๑๔ 

และ ๑๕ ของเดอืนเราะญบั”

วิธีปฏิบติั มดีงัน้ี

(๑) ใหท้าํฆซุุลตอนเทีย่ง (เมื่อไดเ้วลาซุฮฺรแิลว้) 

(๒) ใหน้ะมาซซุฮริฺและอซัริ ในสภาพท่ีนอบน้อมอย่าง

ดีท่ีสุด ใหอ้ยู่ในสถานทีเ่งยีบสงบและไม่พลุกพล่าน เพื่อมใิหม้สีิง่

ใดทําใหไ้ขวเ้ขว และไม่มกีารสนทนากบัผูใ้ดทัง้สิน้ 

(๓) หลงัจากนะมาซเสรจ็แลว้ ขณะทีห่นัหน้าไปทางกบิละฮฺ ให้

อ่านซูเราะฮ ฺอลัฟาตฮิะฮฺ ๑๐๐ ครัง้, ซูเราะฮฺอลัอคิลาซ ๑๐๐ ครัง้, 

อายะฮฺกุรซ ี(หน้า ๕๑) ๑๐ ครัง้ ต่อจากนัน้กใ็หอ้่าน ซูเราะฮฺที ่๖ อลั

อนัอาม, ๑๗ บะนีอซิรออลี (อลัอซิรออฺ), ๑๘ อลักะฮฺฟิ, ๓๑ ลุกมาน, 

๓๖ ยาซนี, ๓๗ อซัซอ็ฟฟาต,  ๔๑ ฮามมีซจัญดะฮฺ (ฟุซซลิตั), ๔๒ 

ฮามมีอยันฺซนีกอ็ฟ (อชัชูรอ), ๔๔ ฮามมีดุคอน (อดัดุคคอน), ๔๘ 

อลัฟตัฮฺ, ๕๖ อลัวากอิะฮฺ, ๖๗ อลัมุลกฺ, ๖๘ นูน (อลักอลมั) และ ๘๔ 

อซิซัซะมาอุลชกักอ็ด (อลัอนิชกิอก) และหลงัจากซูเราะฮฺน้ี ใหอ้่าน

ต่อไปจนจบอลักุรอาน เสรจ็แลว้ใหอ้่านดุอาอฺในขอ้ (๔)
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ดอุาอฺอมุมุดาวดู
(๔) ใหอ่้านดอุาอฺต่อไปน้ี ในขณะทีห่นัหน้าไปทางกบิละฮฺ วา่

เซาะดะกอ็ลลอฮุลอะซมี อลัละซลีาอลิาฮะอลิลาฮุวลัฮยัยุลกอ็ยยมู 

الَّ ُهوَ الَۡحىُّ الَۡقـيُّوُم،  ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
ى َال ا ِ ُ الَۡعِظيـُم، اذلَّ َصَدَق اهلّلٰ

พระดํารสัของอลัลอฮฺ ผูท้รงยิง่ใหญ่ เป็นความสตัยจ์รงิ, 
ซึง่ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค,์

ซุลญะลาลวิลัอกิรอม อรัเราะฮฺมานุรเราะฮมี อลัฮะลมีุลกะรมี 

ِحيـُم، الَۡحِلـيـمُ الۡـَكرِيـُم،  ۡمحٰنُ الرَّ ۡكـَراِم، الرَّ ِٕ
ُذو الَۡجَاللِ وَ اۡال

ผูท้รงชวีติ ทรงดํารงอยู่, ทรงเป็นเจา้แห่งความเกรยีงไกร
และเกยีรตยิศ, ผูท้รงเมตตาผูท้รงกรุณาปรานียิง่, 

อลัละซลียัซะกะมซิลฮิชียัอฺ วะฮุวซัซะมอุีลอะลมี 

ِمـيعُ الَۡعِلـيـُم،  ى لَـۡيـَس َكـِمثهِۡلٖ َىشۡ ٌء، وَ ُهوَ السَّ ِ اذلَّ

ผูท้รงสุขมุ ผูท้รงกรุณา, ซึง่ไม่มสีิง่ใดคลา้ยเหมอืนกบัพระองค,์

อลับะซรีุลเคาะบรี ชะฮดิลัลอฮุอนันะฮูลาอลิาฮะอลิลาฮ ู

الَّ ُهَو، 
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
هُ َال ا َـّ ُ أَ ن الَۡبـِصيـُر الَۡخِبيـُر، َشهِدَ اهلّلٰ

และพระองคท์รงไดย้นิ ทรงปรชีาญาณ, 
ทรงมองเหน็ ทรงรอบรูอ้ย่างครอบคลุม, อลัลอฮฺทรงยนืยนัว่า “แทจ้รงิ

วลัมะลาอกิะตุวะอูลุลอลิมฺ 

وَ الَۡمَالٓئِـَكةُ وَ أُولُوا الِۡعلۡـِم، 
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ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค”์, 
มวลมะลาอกิะฮฺ และบรรดาผูค้รอบครองความรู ้ทีด่ํารงไวซ้ึง่ความ

กออมิมับลิกซิฏลิาอลิาฮะอลิลาฮุวลัอะซซุีลฮะกมี 

الَّ ُهوَ الَۡعزِيـُز الَۡحِكـيـُم، 
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
قَـآئِـًما ِبـالۡـِقـۡسِط َال ا

ยุตธิรรม กย็นืยนัดว้ยว่า “ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค”์ ผูท้รง
พลงัอํานาจ ทรงวทิยปญัญา, 

วะบลัละฆอ็ตรุซุลุฮุลกริอม วะอะนะอะลาซาลกิะมนิัชชาฮดินี 

اِهِديـَن،  وَ بَـلََّغۡت ُرُسهُلُ الۡـِكـَراُم، وَ أَاَن عََىل ٰذكِلَ ِمنَ الشَّ

บรรดาเราะซูลผูม้เีกยีรตขิองพระองค ์ไดเ้ผยแผ่เรื่องน้ี 
(แก่ประชาชาตขิองพวกท่าน), และขา้ฯ คอื หน่ึงจากบรรดา 

ผูท้ีเ่ป็นพยานยนืยนัถงึเรื่องน้ี, 

อลัลอฮุมมะละกลัฮมัดุวะละกลัมจัดฺ วะละกลัอซิซุวะละกลัฟคัรฺ 

ّٰهُمَّ كَلَ الَۡحۡمدُ وَ كَلَ الَۡمۡجُد، وَ كَلَ الِۡعزُّ وَ كَلَ الَۡفۡخـُر،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺการสรรเสรญิและการยกย่อง เป็นของพระองค,์ 
พลงัอํานาจและความภาคภูมใิจ เป็นของพระองค,์ 

วะละกลัเกาะฮฺรุวะละกนันิอฺมะฮฺ วะละกลัอะเซาะมะตุวะละกรัเราะฮฺมะฮฺ 

ۡحـَمُة،  وَ كَلَ الَۡقـهۡـُر وَ كَلَ النِّـۡعَمُة، وَ كَلَ الَۡعَظَمةُ وَ كَلَ الرَّ

อํานาจควบคุมและความโปรดปรานเป็นของพระองค,์ 
ความยิง่ใหญ่ไพศาลและความเมตตา เป็นของพระองค,์ 

วะละกลัมะฮาบะตุวะละกซัซุลฏอน 

لَۡطاُن،  وَ كَلَ الَۡمهَابَـةُ وَ كَلَ السُّ

ความน่าเกรงขามและอํานาจการปกครอง เป็นของพระองค,์ 
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วะละกลับะฮาอุวะละกลัอมิตนิาน 

ۡمِتـنَاُن، 
ِٕ
وَ كَلَ الَۡبـهَآءُ وَ كَلَ اۡال

ความเจดิจรสัและความเมตตาการุณย ์เป็นของพระองค,์ 

วะละกตัตซับฮีุวะละกตัตกัดซี 

ۡقِديـُس،  َّۡسِبـيُح وَ كَلَ التَـّ وَ كَلَ الت

การถวายพระบรสิุทธคิุณและการถวายความศกัดิส์ทิธิ ์
เป็นของพระองค,์ 

วะละกตัตะฮฺลลีุวะละกตัตกับรี 

هِۡلـيلُ وَ كَلَ التَّۡكِبـُري،  وَ كَلَ التَـّ

การสดุดแีละการถวายความยิง่ใหญ่ เป็นของพระองค,์ 

วะละกะมายุรอวะละกะมาลายุรอ 

وَ كَلَ َما يُـَرى وَ كَلَ َما َال يُـَرى، 

สิง่ทีม่องเหน็และสิง่ทีม่องไม่เหน็ เป็นของพระองค,์ 

วะละกะมาเฟากอ็ซซะมาวาตลิอุลา วะละกะมาตะฮฺตซัซะรอ 

َرى،  َـّ َواِت الُۡعَىل، وَ كَلَ َما َحتَۡت الث ـٰ َم وَ كَلَ َما فَۡوَق السَّ

สิง่ทีอ่ยู่เหนือบรรดาชัน้ฟ้าทีส่งูส่งเป็นของพระองค,์ 
สิง่ทีอ่ยู่ใตพ้ืน้พภิพ เป็นของพระองค,์ 

วะละกลัอะเราะฎูนัซซุฟลา วะละกลัอาคเิราะตุวลัอูลา 

ِخـَرةُ وَ اۡالُٔوَىل،  ۡفَىل، وَ كَلَ اۡالٰ وَ كَلَ اۡالََٔرُضونَ السُّ

แผ่นดนิทัง้หลายทีอ่ยู่เบือ้งล่าง เป็นของพระองค,์ 
โลกหน้าและโลกน้ี เป็นของพระองค,์
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วะละกะมาตรัฎอบฮิมีนิัซซะนาอวิลัฮมัดวิชัชุกรวินันะอฺมาอฺ 

ۡعَمآِء،  ۡكرِ وَ النَـّ نَآءِ وَ الَۡحۡمدِ وَ الشُّ َـّ وَ كَلَ َما تَـۡرَىض ِبهٖ ِمنَ الث

สิง่ทีท่ําใหพ้งึพอพระทยั จากการสดุด ีการสรรเสรญิ การขอบพระคุณ 
และความโปรดปรานทัง้มวลกเ็ป็นของพระองค,์ 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาญบัเราะอลีะอะมนิีกะอะลาวะฮฺยกิ 

ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل َجۡبـَر ئِـيلَ أَِميـِنَك عََىل َوۡحِيَك،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ ญิบรออีล ผูไ้ดร้บัความ
ไวว้างใจสาํหรบัววิรณ์ของพระองค,์ 

วลัเกาะวยีอิะลาอมัรกิ วลัมุฏออฟีิซะมาวาตกิ 

َواِتَك،  ـٰ وَ الَۡقِوّىِ عََىل أَۡمرَِك، وَ الُۡمَطاعِ ِىف َسـَم

ผูม้พีลงัในการดําเนินตามพระบญัชาของพระองค,์
ผูเ้ชื่อฟงัในบรรดาชัน้ฟ้า, 

วะมะฮาลลกิะรอมาตกิ อลัมุตะฮมัมลิลิกิะลมิาตกิ 

َماِتَك،  لِ ِلَلكِ وَ َمَحآّلِ َكـَراَماِتَك، الُۡمَتَحّمِ

และสถานอนัทรงเกยีรตทิัง้หลายของพระองค,์ 
ผูนํ้าพาพระพจนารถของพระองค,์ 

อนันาซริลิอิมับยิาอกิ อลัมุดมัมริลิอิะอฺดาอกิ 

رِ ِالَٔۡعَدآئَِك،  نِۢۡبـَيآئَِك، الُۡمَدّمِ اِرصِ ِالَٔ النَـّ

ผูช้่วยเหลอืบรรดานะบขีองพระองค,์ 
และผูล้ม้ลา้งเหล่าศตัรขูองพระองค,์ 
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อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามกีาอลีะมะละกเิราะฮฺมะตกิ วลัมคัลกูลิเิราะอฺฟะตกิ 

ِتَك، وَ الَۡمۡخلُوِق ِلَرٔاۡفَِتَك،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ِميَاكٓئِـيلَ َمكَلِ َرۡمحَ اَلل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ มีกาอีล มะลาอกิะฮฺ
แห่งความเมตตาของพระองค,์ ผูท้ีถู่กสรา้งเพื่อสาํแดง 

ถงึความรกัเมตตาของพระองค,์ 

วลัมุซตฆัฟิรลิมุอนิีลอิะฮฺลฏิออะตกิ 

وَ الُۡمۡستَـۡغِفرِ الُۡمِعنيِ ِالَٔۡهلِ َطاَعِتَك، 

ผูข้อการอภยัโทษและผูใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่บรรดาผูท้ี่
เชื่อฟงัพระองค,์ 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาอซิรอฟีละฮามลิอิรัชกิ 

اِفيلَ َحاِملِ َعۡرِشَك،  ۡرسَ ِٕ
ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ อิซรอฟีล ผูแ้บกบลัลงัก์
ของพระองค,์ และเจา้แห่งแตร (เสยีงเรยีกรอ้งของพระองค)์, 

วะซอฮบิซิซูรลิมุนตะซริลิอิมัรกิ 

ورِ الُۡمنۡـَتِظرِ ِالَٔۡمرَِك،  وَ َصاِحِب الصُّ

ผูร้อคอยพระบญัชาของพระองค,์ 

อลัวะญลิลิมุชฟิกมินิคฟีะตกิ 

الَۡوِجلِ الُۡمۡشِفقِ ِمنۡ ِخيَفِتَك، 

ตระหนกและหวาดกลวั ต่อความน่าหวาดกลวัของพระองค,์ 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาฮะมะละตลิอรัชฏิฏอฮรินี 

اِهرِيـَن،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل َحـَمةَلِ الَۡعۡرِش الطَّ َالل
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วะอะลซัซะฟะเราะตลิกริอมลิบะเราะเราะตฏิฏอ็ยยบินี 

ـِبـَني،  يِّ َفَرةِ الۡـِكـَرامِ الَۡبـَرَرةِ الطَّ وَ عََىل السَّ

แด่เหล่าทูต ผูท้รงเกยีรต ิผูท้รงคุณธรรม และผูป้ระเสรฐิของพระองค,์ 

วะอะลามะลาอกิะตกิลักริอมลิกาตบินี วะอะลามะลาอกิะตลิญนิาน 

وَ عََىل َمَالٓئَِكِتَك الۡـِكَرامِ اۡلَاكِتـِبَني، وَ عََىل َمَالٓئَِكةِ الِۡجنَاِن، 

แด่มวลมะลาอิกะฮ ฺผูท้รงเกยีรต ิผูจ้ดบนัทกึของพระองค,์ 
และแด่มวลมะลาอิกะฮแฺห่งสรวงสวรรค,์ 

วะเคาะซะนะตนินีรอน วะมะละกลิเมาตวิลัอะอฺวาน 

وَ َخـَزنَـةِ النِّـَرياِن، وَ َمكَلِ الَۡمۡوِت وَ اۡالَٔۡعَواِن، 

ผู้พิทกัษ์ขมุนรก, มะลาอิกะฮแฺห่งความตาย 
และบรรดาผูช้่วยของเขา, 

ยาซลัญะลาลวิลัอกิรอม 

ۡكـَراِم، 
ِٕ
اَي َذا الَۡجَاللِ وَ اۡال

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเกรยีงไกรและเกยีรตยิศ, ขา้แต่อลัลอฮฺ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ บรรดาผู้แบกบลัลงักข์อง
พระองค ์ทีเ่ป็นบรรดาผูบ้รสิุทธิ,์ 

ِ ِفۡطَرِتَك،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل أَِبـينَا ٰاَدمَ بَِديع َالل
อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาอะบนีาอาดะมะบะดอีฟิิฏเราะตกิ 

โปรดประสาทพรแด่ อาดมั บดิาของเหล่าขา้ฯ (ซึง่เป็น) สิง่ถูกสรา้ง
ของพระองค,์ ซึง่พระองคท์รงเทดิเกยีรตเิขา
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อลัละซกีรัรอ็มตะฮูบซุิญดูมิะลาอกิะตกิ วะอะบะฮฺตะฮูญนันะตกั 

َتَك،  ۡمتَهُ ِبُسُجودِ َمَالٓئَِكِتَك، وَ أَبَـۡحَتهُ َجنَـّ ى َكـرَّ ِ اذلَّ

ดว้ยการกม้กราบของมวลมะลาอกิะฮฺของพระองค,์ 
และประทานสรวงสวรคใ์หแ้ก่เขา, 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาอุมมนิาเฮาวาอลัมุเฏาะฮฺฮะเราะตมินินัรรจิซฺ 

آءَ الُۡمَطهَّـَرةِ ِمنَ الّرِۡجِس،  نَـا َحوَّ ّٰهُـمَّ َصلِّ عََىل أُّمِ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ เฮาวาอฺ มารดาของเหล่าขา้ฯ 
ผูถู้กทําใหบ้รสิุทธิ ์จากสิง่แปดเป้ือน, 

อลัมุซอ็ฟฟาตมินิัดดะนัซ อลัมุฟฎัเฎาะละตมินิัลอนิซฺ 

نِۡس، 
ِٕ
ةَلِ ِمنَ اۡال نَِس، الُۡمَفضَّ الُۡمَصفَّاةِ ِمنَ ادلَّ

ผูส้ะอาดจากมลทนิ, ผูเ้ป็นเลศิเหนือมนุษยชาต,ิ 

อลัมุตะรอ็ดดดิะตบิยันะมะฮฺฮาลลลิกุดซฺ 

آلِّ الُۡقۡدِس،  َدةِ بَـۡنيَ َمحَّ الُۡمتَـَرّدِ

และผูเ้ดนิทางกลบัไปกลบัมา ในระหว่างสถานบรสิุทธิ,์

วะฮูดวิวะซอลฮฺิ วะอบิรอฮมีะวะอซิมาอลี 

ِعيَل،  ـٰ ۡسـَم ِٕ
بۡـَراِهيـمَ وَ ا

ِٕ
وَ ُهودٍ وَ َصاِلٍح، وَ ا

ฮูด, ซอลฮฺิ, อบิรอฮมี, อซิมาอลี, 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลาฮาบลีะวะชยัซฺ วะอดิรซีะวะนูฮฺ 

ۡدِريَس وَ نُوحٍ، 
ِٕ
ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل َهاِبـيلَ وَ َشيٍۡث، وَ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ ฮาบลี, ชยัซฺ, อดิรซี, นูฮฺ, 
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วะอซิฮาเกาะวะยะอฺกูบ วะยซุูฟะวลัอซับาฏ 

ۡحسَاَق وَ يَـۡعُقـوَب، وَ يُـوُسَف وَ اۡالَٔۡسَبـاِط، 
ِٕ
وَ ا

อซิฮาก, ยะอฺกูบ, ยซุูฟ และกลุ่มชน, 

วะลูฏวิวะชุอยับฺ วะอยัยบูะวะมซูา วะฮารนูะวะยชูะอฺ 

وَب وَ ُموَىس، وَ ٰهـُرونَ وَ يُـوَشَع،  ُـّ وَ لُوٍط وَ ُشَعـۡيٍب، وَ أَي

ลูฏ, ชุอยับฺ, อยัยบู, มซูา, ฮารนู, ยชูะอฺ, 

، وَ ِذى الَۡقـۡرنَـۡنيِ وَ يُونُـَس،  وَ ِميَشا وَ الِۡخۡرضِ
วะมชีาวลัคฎิรฺ วะซลิกอ็รนัยนิวะยนุูซ 

มชีา, คฎิริ, ซุลกอ็รนัยนฺ, ยนุูซ, 

วะอลิยาซะวลัยะซะอฺ วะซลิกฟิลวิะฏอลูต 

لَۡياَس وَ الۡيََسَع، وَ ِذى الۡـِكـۡفلِ وَ َطالُوَت، 
ِٕ
وَ ا

อลิยาซ, ยะซะอฺ, ซุลกฟิลฺ, ฏอลูต, 

ا وَ َشۡعَيا، وَ يَـۡحَىي وَ تُوَرَخ،  َـّ وَ َداُودَ وَ ُسلَۡيـَماَن، وَ َزَكرِي
วะดาวุดะวะซุลยัมาน วะซะกะรยีาวะชะอฺยา วะยะฮฺยาวะตูรอ็ค 

ดาวดู, ซุลยัมาน, ซะกะรยีา, ชะอฺยา, ยะฮฺยา, ตูรอ็ค, 

ۡرِميَا، وَ َحۡيـُقوَق وَ َداِنـَياَل، 
ِٕ
وَ َمىتَّ وَ ا

วะมตัตาวะอริมยิา วะฮยักูเกาะวะดานิยาล

มตัตา, อริมยิา, ฮยักูก, ดานิยาล,

วะอุซยัรวิวะอซีา วะชมัอูวะญริญซี 

وَ ُعـَزيۡـرٍ وَ ِعـيَىس، وَ َشـۡمُعونَ وَ ِجـۡرِجيَس، 
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อุซยัรฺ, อซีา, ชมัอูน, ญริญซี, 

วลัฮะวารยีนีะวลัอตับาอฺ วะคอลดิวิวะฮนัเซาะละตะวะลุกมาน 

ِّـيـنَ وَ اۡالَٔتۡـَباعِ، وَ َخادِلٍ وَ َحنَۡظةَلَ وَ لُـۡقـَماَن،  وَ الَۡحَوارِ ي

กลุ่มฮะวารยินู และบรรดาสาวกผูต้ดิตาม, คอลดิ, ฮนัเซาะละฮฺ 
และลุกมาน, 

ٍد، ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل
อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดั และวงศว์าน
ของมุฮมัมดั,

วรัฮมัมุฮมัมะเดาวะอาละมุฮมัมดั, 

ٍد،  ًدا وَ ٰالَ ُمَحمَّ  وَ اۡرَحمۡ ُمَحمَّ

โปรดเมตตาต่อ มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 

ٍد،  وَ اَبِرۡك عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ
วะบารกิอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

โปรดประทานความจําเรญิแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั 

بۡـَراِهَمي، 
ِٕ
بۡـَراِهميَ وَ ٰالِ ا

ِٕ
َت وَ اَبَرۡكَت عََىل ا َكـَما َصلَّۡيَت وَ َرِمحۡ

กะมาซอ็ลลยัตะวะเราะฮมิตะ วะบารอ็กตะอะลาอบิรอฮมีะวะอาลอิบิรอฮมี 

เช่นเดยีวกบัทีท่รงประสาทพร ทรงเมตตาและประทานความจําเรญิ
แด่ อบิรอฮมีและวงศว์านของอบิรอฮมี, 

อนินะกะฮะมดีุมมะญดี อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลลัเอาซยิาอฺ 

ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل اۡالَٔۡوِصَيآء،  يدٌ َمِجيٌد، َالل ََّك َمحِ ن
ِٕ
ا



107 

แทจ้รงิพระองคท์รงเป็นผูไ้ดร้บัการสรรเสรญิและยกย่อง, 
ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ บรรดาทายาทผูส้บืทอด,

วซัซุอะดาอวิชัชุฮะดาอวิะอะอมิมะตลิฮุดา 

ةِ الۡهَُدى،  هََدآءِ وَ أَئِـمَّ َعَدآءِ وَ الشُّ وَ السُّ

ผูไ้ดร้บัความสาํเรจ็, บรรดาผูพ้ลชีพี, และบรรดาอิมาม ผู้นําทาง, 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลลัอบัดาลวิลัเอาตาด วซัซุยยาฮวิลัอุบบาด 

اِد،  احِ وَ الُۡعـبَـّ يَـّ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل اۡالَٔبَۡدالِ وَ اۡالَٔۡوتَـاِد، وَ االسُّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่บรรดาผูท้ีเ่ปลีย่นแปลง (มากระทํา
ความด)ี, และมัน่คง (อยู่ในความด)ี, บรรดาผูจ้ารกิ, และบรรดา

ผูป้ระกอบอบิาดะฮฺ, 

วลัมุคลซินีะวซัซุฮฺฮาด วะอะฮฺลลิญดิดวิลัอจิญตฮิาด 

ۡجِتـهَاِد، 
ِٕ
اِد، وَ أَۡهلِ الِۡجدِّ وَ اۡال هَّ وَ الُۡمۡخِلِصنيَ وَ الزُّ

บรรดาผูบ้รสิุทธิใ์จ, และบรรดาผูพ้อเพยีงสมถะ, บรรดาผูม้านะ
บากบัน่และต่อสูด้ิน้รน, 

วคัซุซมุฮมัมะเดาวะอะฮฺละบยัตฮิบีอิฟัเฎาะลเิซาะละวาตกิ 

ًدا وَ أَۡهلَ بَـۡيـِتهٖ ِبـأَفَۡضلِ َصلََواِتَك،  وَ اۡخُصۡص ُمَحمَّ

โปรดประทานใหเ้ป็นพเิศษแด่ มุฮมัมดั และอะฮฺลุลบยัตฺของท่าน 
ดว้ยการประสาทพรทีเ่ลอเลศิทีสุ่ด, 

วะอจัญซะลกิะรอมาตกิ 

وَ أَۡجَزلِ َكـَراَماِتَك، 

และฐานะอนัทรงเกยีรตทิีสุ่ดของพระองค,์ 
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วะบลัลฆิรฮูะฮูวะญะซะดะฮูมนินีตะฮยีะเตาวะซะลามา 

ةً وَ َسَالًما،  ِّـغۡ ُروَحهُ وَ َجَسَدهُ ِمّىنِ تَـِحيَـّ وَ بَـل

โปรดส่งการคารวะและซะลามจากขา้ฯ ไปถงึดวงวญิญาณ
และเรอืนร่างของท่าน, 

وَ ِزۡدهُ فَۡضًال وَ َشـَرفًـا وَ َكـَرًما، 
วะซดิฮุฟฎัเลาวะชะเราะเฟาวะกะเราะมา 

โปรดเพิม่พนูความเป็นเลศิ เกยีรตศิกัดิ ์และเกยีรตยิศใหแ้ด่ท่าน, 

ฮตัตาตุบลัลเิฆาะฮูอะอฺลาดะเราะญาตอิะฮฺลชิชะเราะฟิ
มนิันนะบยีนีะวลัมุรซะลนี 

ِف  َ َِّغهُ أَۡعَىل َدَرَجاِت أَۡهلِ الرشَّ َحىتَّ تُـَبـل
ِمنَ النَِّبـيِّـنيَ وَ الُۡمۡرَسِلـَني، 

จนกระทัง่ใหท้่านไดบ้รรลุถงึตําแหน่งทีส่งูส่งทีสุ่ด ของบรรดา
ผูม้เีกยีรต ิจากบรรดานะบแีละเราะซูล,

وَ اۡالَٔفَاِضلِ الُۡمَقـرَّ ِبـَني، 
วลัอะฟาฎลิลิมุกอ็รเราะบนี 

และบรรดาผูใ้กลช้ดิทีเ่ลอเลศิทีสุ่ด, 

ۡيُت وَ َمنۡ لَمۡ أَُمسِّ ِمنۡ َمَالٓئَِكِتَك،  ّٰهُمَّ وَ َصلِّ عََىل َمنۡ َسـمَّ َالل
อลัลอฮุมมะวะซอ็ลลอิะลามนัซมัมยัตุวะมลัลมัอุซมัมมิมิมะลาอกิะตกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ผูท้ีข่า้ฯ เอ่ยนาม และมไิดเ้อ่ยนาม 
จากมวลมะลาอกิะฮฺของพระองค,์ 
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วะอมับยิาอกิะวะรุซุลกิะวะอะฮฺลฏิออะตกิ 

وَ أَنِۢۡبيَآئَِك وَ ُرُسكِلَ وَ أَۡهلِ َطاَعِتَك، 

บรรดานะบ ีบรรดาเราะซูลของพระองค ์และบรรดา
ผูท้ีจ่งรกัภกัดพีระองค,์ 

วะเอาซลิเซาะละวาตอิลิยัฮมิวะอลิาอรัวาฮฮิมิ 

َىل أَۡرَواِحـهِۡم، 
ِٕ
لَۡيـهِمۡ وَ ا

ِٕ
وَ أَۡوِصلۡ َصلََواِىت ا

และโปรดใหก้ารประสาทพรของขา้ฯ ไปถงึพวกเขา 
และไปถงึดวงวญิญาณของพวกเขา, 

วจัญอลัฮุมอคิวานีฟีกะวะอะอฺวานีอะลาดุอาอกิ 

ۡخَواِىن ِفيَك وَ أَۡعَواِىن عََىل ُدَعـآئَِك، 
ِٕ
وَ اۡجَعلۡهُمۡ ا

โปรดบนัดาลใหพ้วกเขาเป็นพีน้่องของขา้ฯ ทีอ่ยู่ในศาสนาของ
พระองค ์และเป็นผูช้่วยเหลอืขา้ฯ ในการดุอาอฺต่อพระองค,์ 

อลัลอฮุมมะอนินีอซัตชัฟิอุบกิะอลิยักฺ วะบกิะเราะมกิะอลิากะเราะมกิ 

َىل َكـَرِمَك، 
ِٕ
لَۡيَك، وَ ِبَكـَرِمَك ا

ِٕ
ّىنِ أَۡستَۡشِفعُ ِبَك ا ِٕ

ّٰهُمَّ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ ขอการอนุเคราะหด์ว้ยพระองค ์สู่พระองค,์ 
ดว้ยความกรุณาของพระองค ์สู่ความกรุณาของพระองค,์ 

วะบญิดูกิะอลิาญดูกิ วะบเิราะฮฺมะตกิะอลิาเราะฮฺมะตกิ 

َىل َرۡحـَمِتَك، 
ِٕ
ِتَك ا َىل ُجوِدَك، وَ ِبـَرۡمحَ

ِٕ
وَ ِجبُوِدكَ ا

ดว้ยความเผื่อแผ่ของพระองค ์สู่ความเผื่อแผ่ของพระองค,์ 
ดว้ยความเมตตาของพระองค ์สู่ความเมตตาของพระองค,์ 
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วะบอิะฮฺลฏิออะตกิะอลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
وَ ِبأَۡهلِ َطاَعِتَك ا

และดว้ยบรรดาผูท้ีจ่งรกัภกัดต่ีอพระองค ์มายงัพระองค,์ 

ّٰهُمَّ ِبُلكِّ َما َسأَ كَلَ ِبـهٖ أََحدٌ ِمنۡـهُۡم،  وَ أَۡسأَ كُلَ الل
วะอซัอะลุกลัลอฮุมมะบกุิลลมิาซะอะละกะบฮิอีะฮะดุมมนิฮุม 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ขา้แต่อลัลอฮฺ ดว้ยทุกสิง่ทีพ่วกเขา
แต่ละคน ไดว้อนขอต่อพระองค,์ 

มมิมซัอะละตนิชะรฟีะตนิฆอ็ยรมิรัดูดะฮฺ 

ِمنۡ َمۡسأَ ةَلٍ َرشِيَفةٍ غَۡيـرِ َمۡرُدوَدٍة، 

จากการวอนขออนัทรงเกยีรตทิีไ่ม่ถูกปฏเิสธ, 

َبٍة،  وَ ِبَما َدَعۡوكَ ِبهٖ ِمنۡ َدۡعَوةٍ ُمَجابَـةٍ غَۡيـرِ ُمَخيَـّ
วะบมิาดะเอากะบฮิมีนิดะอฺวะตมิมุญาบะตนิฆอ็ยรมิุคอ็ยยะบะฮฺ 

และดว้ยสิง่ทีไ่ดดุ้อาอฺต่อพระองค ์จากดุอาอฺทีไ่ดร้บัการตอบสนอง 
โดยทีไ่ม่ถูกทําใหส้ิน้หวงั, 

โอ ้อลัลอฮฺ, โอ ้ผูท้รงเมตตา, โอ ้ผูท้รงกรุณาปรานี, โอ ้ผูท้รงสุขมุ, 
โอ ้ผูท้รงกรุณา, โอ ้ผูท้รงยิง่ใหญ่, โอ ้ผูท้รงเกรยีงไกร, 

ยามุนีลุยาญะมลียากะฟีลุยาวะกลี ยามุกลีุยามุญรี 

يُل، اَي َكِفـيلُ اَي َوِكـيُل، اَي ُمِقـيلُ اَي ُمِجُري،  اَي ُمِنـيلُ اَي َمجِ

ُ اَي َرۡمحٰنُ اَي َرِحُمي، اَي َحِلـميُ اَي َكِرُمي، اَي َعِظميُ اَي َجِلـيُل،  اَي َاهلّلٰ
ยาอลัลอฮุยาเราะฮฺมานุยาเราะฮมี ยาฮะลมีุยากะรมี ยาอะซมีุยาญะลลี 
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โอ ้ผูป้ระทาน, โอ ้ผูท้รงสง่างาม, โอ ้ผูท้รงอุปการะ โอ ้ผูท้รงไดร้บั
การมอบหมาย, โอ ้ผูท้รงตอบรบั โอ ้ผูท้รงคุม้ครอง, 

ยาเคาะบรีุยามุนีร ยามุบรีุยามะนีอฺ ยามุดลีุยามุฮลี 

اَي َخِبريُ اَي ُمِنـُري، اَي ُمِبريُ اَي َمِنـيُع، اَي ُمِديلُ اَي ُمِحيُل، 

โอ ้ผูท้รงรอบรู ้โอ ้ผูท้รงใหแ้สงสว่าง, โอ ้ผูท้รงทําลายลา้ง 
โอ ้ผูท้รงปิดกัน้, โอ ้ผูท้รงผลดัเปลีย่น โอ ้ผูท้รงแปรสภาพ, 

ยากะบรีุยาเกาะดรี ยาบะซรีุยาชะกูร ยาบรัรุยาฏุฮฺรฺ 

اَي َكِبريُ اَي قَِديـُر، اَي بَِصريُ اَي َشُكوُر، اَي بَـرُّ اَي ُطهۡـُر، 

โอ ้ผูท้รงยิง่ใหญ่, โอ ้ผูท้รงพระเดชานุภาพ, โอ ้ผูท้รงมองเหน็, 
โอ ้ผูท้รงตอบแทน, โอ ้ผูท้รงคุณธรรม, โอ ้ผูท้รงพสิุทธิ,์ 

ยาฏอฮริุยากอฮริ ยาซอฮริุยาบาฏนิ ยาซาตริุยามุฮฏี 

 ، اَي َطاِهُر اَي قَاِهُر، اَي َظاِهُر اَي اَبِطُن، اَي َساِتـُر اَي ُمِحيُط

โอ ้ผูท้รงบรสิุทธิ,์ โอ ้ผูท้รงพชิติ, โอ ้ผูท้รงเปิดเผย, โอ ้ผูท้รงอยู่
ภายใน, โอ ้ผูท้รงปกปิด, โอ ้ผูท้รงรูค้รอบคลุม, 

يُد،  ـُر اَي قَرِيُب، اَي َوُدودُ اَي َمحِ ، اَي ُمتََجبِّ اَي ُمۡقـَتِدرُ اَي َحِفـيُظ
ยามุกตะดริุยาฮะฟีซ ยามุตะญบับริุยาเกาะรบี ยาวะดูดุยาฮะมดี 

โอ ้ผูท้รงเรอืงอํานาจ, โอ ้ผูท้รงพทิกัษ์, โอ ้ผูท้รงยิง่ใหญ่, 
โอ ้ผูท้รงใกลช้ดิ, โอ ้ผูท้รงรกัใคร่, โอ ้ผูท้รงไดร้บัการสรรเสรญิ, 

ยามะญดีุยามุบดอฺิ ยามุอดีุยาชะฮดี ยามุฮฺซนุิยามุจญมลิ 

اَي َمِجيدُ اَي ُمۡبِدُئ، اَي ُمِعـيدُ اَي َشهِـيُد، اَي ُمۡحِسنُ اَي ُمۡجِمُل، 

โอ ้ผูท้รงรุ่งโรจน์, โอ ้ผูท้รงเนรมติ, โอ ้ผูท้รงใหค้นืกลบั, โอ ้ผูท้รง
เป็นพยาน, โอ ้ผูป้ระทานความงดงาม, โอ ้ผูป้ระทานความสง่างาม, 
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ยามุนอมิุยามุฟฎลิ ยากอบฎุิยาบาซฏิ 

 ، اَي ُمنِۡعمُ اَي ُمۡفِضُل، اَي قَاِبُض اَي اَبِسُط

โอ ้ผูป้ระทานความโปรดปราน, โอ ้ผูป้ระทานความเลอเลศิ, 
โอ ้ผูท้รงเกบ็รวบรวม, โอ ้ผูท้รงแผ่ไพศาล, 

ُد، اَي ُمۡعِطى اَي َماِنُع،  اَي َهاِدى اَي ُمۡرِسُل، اَي ُمۡرِشدُ اَي ُمَسّدِ
ยาฮาดยีามุรซลิ ยามุรชดิุยามุซดัดดิ ยามุอฺฏยีามานิอฺ 

โอ ้ผูท้รงนําทาง, โอ ้ผูท้รงส่งผูส้ ื่อสาสน์, โอ ้ผูท้รงชีนํ้า, 
โอ ้ผูท้รงขดัขวาง โอ ้ผูป้ระทาน, โอ ้ผูท้รงหวงหา้ม, 

ยาดาฟิอุยารอฟิอฺ ยาบากยีาวาก ียาคอ็ลลากุยาวะฮฺฮาบ 

اُب،  ُق اَي َوهَّ اَي َداِفعُ اَي َراِفُع، اَي اَبِىق اَي َواِىق، اَي َخالَّ

โอ ้ผูท้รงขจดั, โอ ้ผูท้รงเทดิทูน, โอ ้ผูท้รงคงอยู่, โอ ้ผูท้รงอารกัขา,
โอ ้ผูท้รงสรา้งสรรค,์ โอ ้ผูป้ระทานให,้ 

اُب اَي فَـتَّاُح، اَي نَـفَّاُح اَي ُمۡراَتُح، اَي َمۡنۢ ِبَيِدهٖ ُلكُّ ِمۡفتَاحٍ،  اَي تَوَّ
ยาเตาวาบุยาฟตัตาฮฺ ยานัฟฟาฮุยามุรตาฮฺ ยามมับยิะดฮิกุีลลุมฟิตาฮฺ 

โอ ้ผูท้รงตอบรบัการกลบัตวั, โอ ้ผูท้รงเปิดกวา้ง,
โอ ้ผูท้รงใหอ้ย่างมากลน้, โอ ้ผูท้รงใหค้วามปิตยินิด,ี 
โอ ้ผูซ้ึง่กุญแจทุกดอก อยู่ในอํานาจของพระองค,์ 

ยานัฟฟาอุยาเราะอูฟุยาอะฏูฟ ยากาฟียาชาฟี 

اَي نَـفَّاعُ اَي َرُءوُف اَي َعُطوُف، اَي َاكِىف اَي َشاِىف، 

โอ ้ผูท้รงใหผ้ลกําไร, โอ ้ผูท้รงเมตตา, โอ ้ผูท้รงสงสาร, 
โอ ้ผูท้รงใหค้วามเพยีงพอ, โอ ้ผูท้รงเยยีวยารกัษา,
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ยามุอาฟียามุกาฟี ยาวะฟียุยามุฮยัมนิ 

اَي ُمَعاِىف اَي ُمَاكِىف، اَي َوِىفُّ اَي ُمهَۡيِمُن، 

โอ ้ผูป้ระทานความสุขสบาย, โอ ้ผูป้ระทานความพอเพยีง, 
โอ ้ผูท้รงซื่อสตัย,์ โอ ้ผูท้รงพทิกัษ์, 

ยาอะซซุียาญบับารุยามุตะกบับริ ยาซะลามุยามุอฺมนิ 

ـُر، اَي َسَالمُ اَي ُمۡؤِمُن،  اَي َعزِيـُز اَي َجبَّارُ اَي ُمتََكبِّ

โอ ้ผูท้รงพลงั โอ ้ผูท้รงอํานาจ, โอ ้ผูท้รงยิง่ใหญ่, โอ ้ผูท้รงสนัต,ิ 
โอ ้ผูป้ระทานความปลอดภยั, 

ยาอะฮะดุยาเซาะมดั ยานูรุยามุดบับริ ยาฟรัดุยาวติรฺ

ِّـُر، اَي فَـۡردُ اَي ِوتۡـُر،  ُد، اَي نُورُ اَي ُمَدب اَي أََحدُ اَي َمصَ

โอ ้ผูท้รงเอกะ โอ ้ผูท้รงเป็นทีพ่ึง่, โอ ้รศัม,ี โอ ้ผูท้รงบรหิาร, 
โอ ้ผูท้รงเอกภาวะ, โอ ้ผูท้รงเป็นหน่ึงเดยีว,

، اَي ُموِنُس اَي اَبِعُث، اَي َواِرُث اَي عَاِلُم،  وُس اَي اَنِرصُ اَي ُقدُّ
ยากุดดูซุยานาซริ ยามนิูซุยาบาอซิ ยาวารซุิยาอาลมิ 

โอ ้ผูท้รงศกัดิส์ทิธิ,์ โอ ้ผูท้รงช่วยเหลอื, โอ ้ผูท้รงเป็นพระสหาย, 
โอ ้ผูท้รงแต่งตัง้, โอ ้ผูท้รงสบืทอด,

ยาฮากมิุยาบาด ียามุตะอาลยีามุซอ็ววริ ยามุซลัลมิุยามุตะฮบับบิ 

ُب،  ِّـمُ اَي ُمتََحّبِ ُر، اَي ُمَسل اَي َحاِمكُ اَي اَبِدى، اَي ُمتََعاِىل اَي ُمَصّوِ

โอ ้ผูท้รงรอบรู,้ โอ ้ผูท้รงพพิากษา, โอ ้ผูท้รงเริม่ตน้, โอ ้ผูท้รง
สงูส่งกว่า, โอ ้ผูท้รงเนรมติ, โอ ้ผูท้รงน้อมรบั, โอ ้ผูท้รงใหค้วามรกั, 
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ยากออมิุยาดาอมิ ยาอะลมีุยาฮะกมี ยาญะวาดุยาบารอฺิ 

اَي قَآئِـمُ اَي َدآئِـُم، اَي عَِلـيـمُ اَي َحِكـيـُم، اَي َجَوادُ اَي اَبِرُئ، 

โอ ้ผูท้รงดํารง, โอ ้ผูท้รงนิรนัดร,์ โอ ้ผูท้รงรอบรู,้ 
โอ ้ผูท้รงวทิยปญัญา, โอ ้ผูท้รงเอือ้เฟ้ือ, โอ ้ผูท้รงประดษิฐ,์ 

نُ اَي َحنَّاُن،  ، اَي عَۡدلُ اَي فَاِصُل، اَي َدايَّ اَي بَـآرُّ اَي َسآرُّ
ยาบารรุยาซารรฺ ยาอดัลุยาฟาซลิ ยาดยัยานุยาฮนันาน 

โอ ้ผูท้รงคุณธรรม, โอ ้ผูท้รงยนิด,ี โอ ้ผูท้รงยุตธิรรม, 
โอ ้ผูท้รงแบ่งแยก, โอ ้ผูท้รงตอบแทน, โอ ้ผูท้รงเมตตา, 

ยามนันานุยาซะมอฺี ยาบะดอุียาเคาะฟีร ยามุอนุียานาชริ 

 ، يُع، اَي بَـِديعُ اَي َخِفـُري، اَي ُمِعنيُ اَي اَنِرشُ اَي َمنَّانُ اَي َمسِ

โอ ้ผูป้ระทาน, โอ ้ผูท้รงสดบัตรบัฟงั, โอ ้ผูท้รงเนรมติ, โอ ้ผูท้รง
ใหก้ารพึง่พา, โอ ้ผูท้รงช่วยเหลอื, โอ ้ผูท้รงแผ่กระจาย, 

، اَي ُمِميُت اَي ُمۡحِىي،  ُ اَي غَاِفُر اَي قَِديـُم، اَي ُمَسهِّلُ اَي ُميَّرسِ
ยาฆอฟิรุยาเกาะดมี ยามุซะฮฺฮลิุยามุยซัซริ ยามุมตุียามุฮฺย ี

โอ ้ผูท้รงอภยัโทษ, โอ ้ผูท้รงดัง้เดมิ, โอ ้ผูท้รงใหค้วามง่ายดาย, 
โอ ้ผูท้รงใหค้วามสะดวก, โอ ้ผูท้รงใหส้ิน้ชวีติ โอ ้ผูท้รงใหม้ชีวีติ, 

ยานาฟิอุยารอซกิ ยามุกตะดริุยามุซบับบิ 

اَي اَنِفعُ اَي َراِزُق، اَي ُمۡقـَتِدرُ اَي ُمَسبُِّب، 

โอ ้ผูท้รงใหคุ้ณประโยชน์, โอ ้ผูป้ระทานปจัจยั,
โอ ้ผูท้รงพระเดชานุภาพ, โอ ้ผูท้รงใหก่้อเกดิ, 
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ยามุฆซุียามุฆนียามุกนี ยาคอลกุิยารอซดิ 

اَي ُمِغيُث اَي ُمۡغِىن اَي ُمۡقِىن، اَي َخاِلـُق اَي َراِصُد، 

โอ ้ผูท้รงสงเคราะห,์ โอ ้ผูป้ระทานความมัง่คัง่, 
โอ ้ผูป้ระทานความรํ่ารวย, โอ ้ผูท้รงสรา้ง, โอ ้ผูท้รงซุ่มรอ, 

ยาวาฮดิุยาฮาฎริ ยาญาบริุยาฮาฟิซ ยาชะดดีุยาฆยิาซ 

، اَي َشِديدُ اَي ِغَياُث،  ، اَي َجاِبـُر اَي َحاِفُظ اَي َواِحدُ اَي َحاِرضُ

โอ ้ผูท้รงเอกภาวะ, โอ ้ผูท้รงอยู่ซึง่หน้า, โอ ้ผูท้รงชดเชย, 
โอ ้ผูท้รงคุม้ครอง, โอ ้ผูท้รงเดด็ขาด, โอ ้ผูท้รงอนุเคราะห,์ 

ยาอาอดิุยากอบฎิ ยามนัอะลาฟซัตะอฺลา 

اَي عَآئِدُ اَي قَاِبُض، اَي َمنۡ عََال فَاۡستَـۡعَىل، 

โอ ้ผูท้รงใหห้วนกลบั, โอ ้ผูท้รงเกบ็รวบรวม, โอ ้ผูท้รงสงูส่ง, 

فَـَاكنَ اِبلَۡمۡنَظرِ اۡالَٔۡعَىل، اَي َمنۡ قَـُرَب فََداَن، وَ بَـُعدَ فَـنَـأَى، 
ฟะกานะบลิมนัเซาะรลิอะอฺลา ยามนัเกาะรุบะฟะดะนา วะบะอุดะฟะนะอา 

ดงันัน้ พระองคจ์งึทรงสงูส่งยิง่ และทรงเป็นผูเ้ฝ้ามองทีส่งูส่งทีสุ่ด, 
โอ ้ผูท้รงใกลช้ดิ ดงันัน้ จงึทรงเขา้มาใกลช้ดิยิง่ขึน้, 

และทรงห่างไกล ดงันัน้ จงึทรงไกลห่างทีสุ่ด, 

วะอะลมิซัซริเราะวะอคัฟา ยามนัอลิยัฮติตดับรีุวะละฮุลมะกอดรี 

لَۡيـهِ التَّۡدِبـريُ وَ هَلُ الَۡمـَقاِديـُر،  ِٕ
َّ وَ أَۡخَفى، اَي َمنۡ ا وَ عَِلـمَ الّرسِ

และผูท้รงรอบรูถ้งึสิง่ทีซ่่อนเรน้และปิดบงั, โอ ้ผูซ้ึง่การบรหิาร
อยู่ทีพ่ระองค ์และขอบเขตปรมิาณ กข็ึน้อยู่กบัพระองค,์ 
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วะยามะนิลอะซรีุอะลยัฮซิะฮฺลุยยะซรี 

وَ اَي َمنِ الَۡعِسريُ عَلَۡيهِ َسهۡلٌ يَِسٌري، 

โอ ้ผูซ้ึง่ภารกจิทีย่ากลําบาก เป็นเรื่องทีง่่ายดายและสะดวก
สาํหรบัพระองค,์ 

اَيحِ،  اَي َمنۡ ُهوَ عََىل َما يََشآءُ قَِديـٌر، اَي ُمۡرِسلَ الّرِ
ยามนัฮุวะอะลามายะชาอุเกาะดรี ยามุรซลิรัรยิาฮฺ 

โอ ้ผูท้รงพระเดชานุภาพ เหนือสิง่ทีพ่ระองคท์รงพระประสงค,์ 
โอ ้ผูท้รงส่งลมพายุ, 

ยาฟาลกิอ็ลอซิบาฮฺ ,ยาบาอซิลัอรัวาฮฺ 

ۡصَباحِ، اَي اَبِعَث اۡالَٔۡرَواحِ، 
ِٕ
اَي فَاِلَق اۡال

โอ ้ผูท้รงเบกิรุ่งอรุณ, โอ ้ผูท้รงฟ้ืนคนืชพีดวงวญิญาณ, 

َماحِ، اَي َرآدَّ َما قَدۡ فَاَت،  اَي َذا الُۡجودِ وَ السَّ
ยาซลัญดูวิซัซะมาฮฺ ยารอดดะมากอ็ดฟาต 

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเผื่อแผ่และความอาร,ี 
โอ ้ผูท้รงนําสิง่ทีส่ญูหายกลบัคนืมา, 

โอ ้ผูท้รงใหเ้หล่าคนตายฟ้ืนคนืชพี, โอ ้ผูท้รงประสานความแตกแยก, 

ยารอซเิกาะมยัยะชาอุบฆิอ็ยรฮิซิาบ 

اَي َراِزَق َمنۡ يََشآءُ ِبَغۡيـرِ ِحَساٍب، 

โอ ้ผูป้ระทานเครื่องยงัชพี แก่ผูท้ีท่รงพระประสงคโ์ดยไม่มกีารจํากดั, 

ยานาชริอ็ลอมัวาต ยาญามอิชัชะตาต 

ـَتاِت،  اَي اَنِرشَ اۡالَٔۡمَواِت، اَي َجاِمعَ الشَّ
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วะยาฟาอลิะมายะชาอุกยัฟะยะชาอฺ วะยาซลัญะลาลวิลัอกิรอม 

ۡكَراِم، 
ِٕ
وَ اَي فَاِعلَ َما يََشآءُ َكـۡيَف يََشآُء، وَ اَي َذا الَۡجَاللِ وَ اۡال

โอ ้ผูท้รงกระทําสิง่ทีท่รงพระประสงค ์ไปตามลกัษณะรปูแบบ
ทีท่รงพระประสงค,์ โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเกรยีงไกร

และเกยีรตยิศ, 

ยาฮยัยุยากอ็ยยมู ยาฮยัยนัฮนีะลาฮยัยฺ ยาฮยัยุยามุฮฺยยิลั

، اَي ىَحُّ اَي ُمۡحِىيَ الَۡمۡوَىت،  اَي ىَحُّ اَي قَـيُّوُم، اَي َحيًّا ِحنيَ َال ىَحَّ

โอ ้ผูท้รงชวีติ, โอ ้ผูท้รงดํารงอยู่, โอ ้ผูท้รงชวีติ ในขณะทีย่งัไม่มชีวีติ
ใด, โอ ้ผูท้รงชวีติ โอ ้ผูท้รงชุบชวีติใหแ้ก่เหล่าผูต้าย, 

َواِت وَ اۡالَٔۡرِض،  ـٰ َم الَّ أَنَۡت، بَِديعُ السَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
اَي ىَحُّ َال ا

เมาตา ยาฮยัยุลาอลิาฮะอลิลาอนัตฺ บะดอุีซซะมาวาตวิลัอรัฎฺ 

โอ ้ผูท้รงชวีติ ไม่มพีระเจา้อื่นใด นอกจากพระองคเ์ท่านัน้, 
ผูท้รงเนรมติชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดนิ, 

ยาอลิาฮวีะซยัยดิ ีซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  ِدى، َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ ٰلهِـى وَ َسـّيِ
ِٕ
اَي ا

โอ ้พระผูเ้ป็นเจา้ และนายของขา้ฯ, โปรดประสาทพรแด ่
มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 

วรัฮมัมุฮมัมะเดาวะอาละมุฮมัมดั วะบารกิอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  ٍد، وَ اَبِركۡ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ ًدا وَ ٰالَ ُمَحمَّ وَ اۡرَحمۡ ُمَحمَّ

โปรดเมตตาต่อมุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, โปรดประทาน
ความจําเรญิ แด่มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 
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بۡـَراِهَمي، 
ِٕ
بۡـَراِهميَ وَ ٰالِ ا

ِٕ
َت عََىل ا َكـَما َصلَّۡيَت وَ اَبَرۡكَت وَ َرِمحۡ

กะมาซอ็ลลยัตะวะบารอ็กตะวะเราะฮมิตะอะลาอบิรอฮมีะ วะอาลอิบิรอฮมี 

ดุจเดยีวกบัทีท่รงประสาทพรประทานความจําเรญิและความเมตตา 
แด่อบิรอฮมีและวงศว์านของอบิรอฮมี,

อนินะกะฮะมดีุมมะญดี วรัฮมัซุลลวีะฟาเกาะตวีะฟกัร ี

َك َحـِميدٌ َمِجيٌد، وَ اۡرَحمۡ ُذّىلِ وَ فَاقَِىت وَ فَـۡقـِرى،  َـّ ن
ِٕ
ا

แทจ้รงิ พระองคท์รงเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยกย่อง การสรรเสรญิ, 
โปรดเมตตาต่อความตํ่าตอ้ย ความขดัสน และความยากไรข้องขา้ฯ, 

وَ انۡـِفـَراِدى وَ َوۡحَدِىت، وَ ُخُضوِعـى بَـۡنيَ يََديَۡك، 
วนัฟิรอดวีะวะฮฺดะต ีวะคุฎูอบียันะยะดยักฺ 

ความเดยีวดายและความโดดเดีย่วของขา้ฯ, ความนอบน้อมถ่อมตน
ของขา้ฯ ทีม่อียู่ ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองค,์ 

วะอฺตมิาดอีะลยักฺ วะตะฎอ็รรุออีลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
ِعـى ا وَ اۡعِتَماِدى عَلَۡيَك، وَ تََضـرُّ

ความเชือ่มัน่ทีข่า้ฯ มต่ีอพระองค,์ และการออ้นวอนทีข่า้ฯ มต่ีอพระองค,์ 

อดัอูกะดุอาอลัคอฎอิซิซะลลี อลัคอชอิลิคออฟิ 

ِ الَۡخآئِـِف،  ِلـيِل، َالَۡخاِشع ِ اذلَّ أَۡدُعوكَ ُدَعـآءَ الَۡخاِضع

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยการวงิวอนของผูน้อบน้อม ทีต่ํ่าตอ้ย, 
ผูส้าํรวมทีเ่ป็นผูห้วาดกลวั, 

อลัมุชฟิกลิบาอซิ อลัมะฮนิีลฮะกรี อลัญาออิลิฟะกรี 

ِ الَۡفـِقـِري،  َالُۡمۡشِفـقِ الَۡبآئِِس، الَۡمهِـنيِ الَۡحِقـِري، الَۡجـآئِـع
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ผูห้วาดหวัน่ ทีเ่ป็นผูเ้คราะหร์า้ย, ผูถู้กประณาม ทีเ่ป็นผูน้้อย, 
ผูห้วิกระหาย ทีเ่ป็นผูย้ากไร,้ 

อลัอาอซิลิมุซตะญรี อลัมุกริรบิซิมับฮฺิ อลัมุซตฆัฟิรมินิฮฺ 

الَۡعـآئِذِ الُۡمۡستَـِجِري، الُۡمِقـّرِ ِبَذنِۢۡبِه، الُۡمۡستَـۡغِفـرِ ِمنۡـُه، 

ผูข้อความคุม้ครอง ทีเ่ป็นผูข้อการปกป้อง,
ผูย้อมจํานนต่อบาปของเขา, ผูข้อการอภยัโทษจากบาป, 

ُتُه،  ِّٖه، ُدعَآءَ َمنۡ أَۡسلََمۡتهُ ِثَقُتُه، وَ َرفََضۡتهُ أَِحبَـّ الُۡمۡستَـِكـنيِ ِلَر ب
อลัมุซตะกนิีลริอ็บบฮฺิ ดุอาอะมนัอซัละมตัฮุซเิกาะตุฮฺ 

วะเราะฟะฎอ็ตฮุอะฮบิบะตุฮฺ 

ผูข้ดัสนทีต่อ้งพึง่พาต่อพระผูอ้ภบิาลของเขา, 
ดว้ยการวงิวอนของผูท้ีย่อมมอบตน ต่อผูท้ีเ่ขามคีวามไวว้างใจ, 

มติรสหายทัง้หมดต่างกล็ะทิง้เขา, 

วะอะซุมตัฟะญอีะตุฮฺ ดุอาอะฮะรกินิฮะซนี เฎาะอฟิีมมะฮนี 

وَ َعُظَمۡت فَِجيَعُتُه، ُدعَآءَ َحِرٍق َحزِيـٍن، َضِعيٍف َمهِـٍني، 

และความทุกขข์องเขานัน้ยิง่ใหญ่นัก, ซึง่เป็นคาํวงิวอนขอของ
ผูม้หีวัใจทีป่วดรา้ว เศรา้โศก, ผูไ้รค้วามสามารถ ทีต่ํ่าตอ้ย, 

บาอซิมิมุซตะกนิีมบกิะมุซตะญรี 

اَبٓئٍِس ُمۡسـَتِكـنيٍ ِۢبَك ُمۡستَـِجيـٍر، 

และเป็นผูเ้คราะหร์า้ย ทีทุ่กขย์าก, ผูข้อการพึง่พาต่อพระองค,์ 

ََّك َمِلـيٌك،  ّٰهُمَّ وَ أَۡسأَ كُلَ ِبأَ ن َالل
อลัลอฮุมมะวะอซัอะลุกะบอินันะกะมะลกี 
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ขา้แต่อลัลอฮฺ ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์เน่ืองดว้ยพระองค์
ทรงเป็นผูป้กครอง, 

วะอนันะกะมาตะชาอุมนิอมัรยีะกูน วะอนันะกะอะลามาตะชาอุเกาะดรี 

ََّك عََىل َما تََشآءُ قَِديـٌر،  ََّك َما تََشآءُ ِمنۡ أَۡمرٍ يَُكوُن، وَ أَن وَ أَن

แทจ้รงิสิง่ต่าง ๆ ย่อมเป็นไปตามทีพ่ระองคท์รงพระประสงค,์ และ
แทจ้รงิพระองคค์อืผูท้รงพระเดชานุภาพ เหนือสิง่ทีท่รงพระประสงค,์ 

هۡرِ الَۡحَراِم، وَ الَۡبيِۡت الَۡحَراِم،  وَ أَۡسأَ كُلَ ِبـُحۡرَمةِ ٰهَذا الشَّ
วะอซัอะลุกะบฮิุรมะตฮิาซชัชะฮฺรลิฮะรอม วลับยัตลิฮะรอม 

และขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยเกยีรตยิศอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเดอืน
ทีต่อ้งหา้มน้ี, บา้นทีต่อ้งหา้ม, 

เมอืงทีต่อ้งหา้ม, รุกนฺและมะกอม (มุมทัง้สีข่องบยัตุลลอฮฺ และรอย
บาทของนะบอีบิรอฮมี), มะชาอริ (สญัลกัษณ์) อนัยิง่ใหญ่, 

วะบฮิกักนิะบยีกิะมุฮมัมะดนิอะลยัฮวิะอาลฮิซิซะลาม 

َالُم،  َك ُمَحمَّدٍ عَلَۡيهِ وَ ٰاهِلِ السَّ وَ ِبـَحّقِ نَـِبـّيِ

และดว้ยสทิธขิองมุฮมัมดั นะบขีองพระองค,์ ขอความศานติ
พงึมแีด่ ท่านและวงศว์านของท่าน, 

ยาเมาวะฮะบะลอิาดะมะชยัซา วะลอิบิรอฮมีะอซิมาอลีะวะอซิฮาก 

ۡحسَاَق، 
ِٕ
ۡسـٰمِعيلَ وَ ا

ِٕ
بۡـَراِهيـمَ ا

ِٕ
َدمَ َشۡيـثًا، وَ ِال اَي َمنۡ َوَهَب ِالٰ

โอ ้ผูป้ระทานชยัซฺ ใหแ้ก่อาดมั, อซิมาอลีและอซิฮาก ใหแ้ก่อบิรอฮมี, 

วลับะละดลิฮะรอม วรัรุกนิวลัมะกอม วลัมะชาอริลิอซิอม 

ۡكنِ وَ الَۡمَقاِم، وَ الَۡمَشاِعرِ الِۡعَظاِم،  وَ الَۡبدَلِ الَۡحَراِم، وَ الرُّ
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วะยามรัรอ็ดดะยซุูฟะอะลายะอฺกูบ 

وَ اَي َمنۡ َردَّ يُوُسَف عََىل يَـۡعُقوَب، 

ผูท้รงส่งยซุูฟคนืกลบัมาใหย้ะอฺกูบ, 

وَب،  ُـّ وَ اَي َمنۡ َكَشَف بَـۡعدَ الَۡبَالٓءِ ُضـرَّ أَي
วะยามนักะชะฟะบะอฺดลับะลาอฎุิรเราะอยัยบู 

โอ ้ผูท้รงขจดัความยากลําบาก ใหแ้ก่อยัยบูหลงัจากผ่านการทดสอบ,

ยารอดดะมซูาอะลาอุมมฮฺิ วะซาอดิลัคฎิรฟีิอลิมฮฺิ 

ٖه، وَ َزآئِدَ الِۡخۡرضِ ِىف ِعلِۡمٖه،  يَـا َرآدَّ ُموَىس عََىل أُّمِ

โอ ้ผูท้รงส่งมซูา คนืสู่ออ้มอกมารดาของท่าน, 
และทรงเพิม่พนูองคค์วามรูใ้หแ้ก่คฎิริ,

اُودَ ُسلَۡيـَماَن، وَ يـَا َمنۡ َوَهَب دِلَ
วะยาเมาวะฮะบะลดิาวุดะซุลยัมาน

โอ ้ผูป้ระทานซุลยัมานใหแ้ก่ดาวดู,

َىي وَ ِلَمۡريَـمَ ِعـيَىس،  ا َحيۡ َـّ  وَ ِلـَزَكرِي
วะลซิะกะรยีายะฮฺยาวะลมิรัยะมะอซีา 

ยะฮฺยาใหแ้ก่ซะกะรยีา, และอซีาใหแ้ก่มรัยมั, 

اَي َحاِفَظ ِبنِۡت ُشَعۡيٍب، وَ اَي َاكِفلَ َودَلِ أُمِّ ُموَىس ، 
ยาฮาฟิเซาะบนิตชิุอยับฺ วะยากาฟิละวะละดอุิมมมิซูา อซัอะลุกะ

โอ ้ผูท้รงปกป้องบุตรขีองชุอยับฺ,
โอ ้ผูท้รงอุปการะเลีย้งดูบุตร ของมารดามซูา, 
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وَ ُغـۡفـَرانََك وَ ِجنَانََك، 
วะฆุฟรอนะกะวะญนิานัก 

การอภยัโทษ และสรวงสวรรคข์องพระองคเ์ป็นวาญบิ แก่ขา้ฯ, 

وَ أَۡسأَ كُلَ أَنۡ تَـُفكَّ َعّىنِ ُلكَّ َحلَۡقةٍ ۢبَـۡيـِىن وَ بَـۡنيَ َمنۡ يُـۡؤِذيِىن، 
วะอซัอะลุกะอนัตะฟุกกะอนันีกุลละฮลัเกาะตมิบยันีวะบยันะมยัยุอฺซนีี 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์โปรดคลายปมทัง้หมดทีม่อียู่ระหว่างขา้ฯ 
กบัผูท้ีส่รา้งความเดอืดรอ้นใหข้า้ฯ, 

وَ تَـۡفـتَـَح ِىل ُلكَّ اَبٍب، وَ تُـلَيِّـنَ ِىل ُلكَّ َصۡعٍب، 
วะตฟัตะฮะลกุีลละบาบ วะตุลยัยนิะลกุีลละเซาะอฺบฺ 

ٍد،  َ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ أَۡسأَ كُلَ أَنۡ تَُصّىلِ
อนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองคโ์ปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั 
และวงศว์านของมุฮมัมดั, 

يـَرِىن ِمنۡ عََذاِبَك،  وَ أَنۡ تَـۡغِفَر ِىل ُذنُوِىب ُلكَّهَا، وَ ُجتِ
วะอนัตฆัฟิเราะลซุีนูบกุีลละฮา วะตุญเีราะนีมนิอะซาบกิ 

โปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้ฯ ซึง่บาปทัง้หลายทัง้มวลของขา้ฯ, 
โปรดปกป้องขา้ฯ จากโทษทณัฑข์องพระองค,์

ۡحَسانََك، 
ِٕ
وَ تُوِجَب ِىل ِرۡضَوانََك، وَ أََمانََك وَ ا

วะตูญบิะลรีฎิวานัก วะอะมานะกะวะอฮฺิซานัก 

โปรดใหค้วามพงึพอพระทยั, ความปลอดภยั, ความโปรดปราน, 
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โปรดเปิดประตูทุกบานใหแ้ก่ขา้ฯ, โปรดใหค้วามแขง็กระดา้ง
ทุกอย่างนัน้ น่ิมนวลสาํหรบัขา้ฯ, 

 ، ٍ وَ تَُسهِّلَ ِىل ُلكَّ َعِسيـٍر، وَ تُـۡخرَِس َعّىنِ ُلكَّ اَنِطقٍ ِۢبـَرشّ
วะตุซะฮฺฮลิะลกุีลละอะซรี วะตุครซิะอนันีกุลละนาฏกิมิบชิรัรฺ 

โปรดใหค้วามยากลําบากทุกประการเป็นสิง่ทีง่่ายดายสาํหรบัขา้ฯ, 
โปรดใหถ้อ้ยคาํ (ลิน้) ของผูท้ีพ่ดูจาไม่ดทีุกคน เป็นเบือ้ใบไ้ปจากขา้ฯ,

وَ تَُكفَّ َعّىنِ ُلكَّ اَبغٍ، وَ تَۡكِبَت َعّىنِ ُلكَّ عَُدوٍّ ِىل وَ َحاِسٍد، 
วะตะกุฟฟะอนันีกุลละบาฆ วะตกับติะอนันีกุลละอะดูวลิลวีะฮาซดิ 

โปรดปกป้องขา้ฯ จากผูล้ะเมดิทุกคน, โปรดทําใหศ้ตัรู
และผูอ้จิฉาขา้ฯ ทุกคน ไดร้บัความอปัยศ, 

وَ تَـۡمنَعَ ِمّىنِ ُلكَّ َظاِلٍم، 
วะตมันะอะมนินีกุลละซอลมิ 

โปรดปกป้องขา้ฯ จากผูก้ดขีทุ่กคน,

วะตกัฟิยะนีกุลละอาอกิยีะฮูลุบยันีวะบยันะฮาญะตี

وَ تَۡكِفـَيِىن ُلكَّ عَآئِـقٍ يَـُحولُ بَـۡيِىن وَ بَـۡنيَ َحاَجِىت، 

โปรดใหข้า้ฯ พอเพยีงในทุกอุปสรรค ทีก่ดีกนัระหว่างขา้ฯ 
กบัความตอ้งการของขา้ฯ,

วะยุฮาวลิุอยัยุฟรัรเิกาะบยันีวะบยันะฏออะตกิ 

َق بَـۡيِىن وَ بَـۡنيَ َطاَعِتَك،  وَ يُـَحاِولُ أَنۡ يُـَفّرِ

และสิง่ทีเ่ขา้มาขวางกัน้ระหว่างขา้ฯ กบัการจงรกัภกัดต่ีอพระองค ์
ใหห้่างไกลออกจากกนั,
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วะยุซบับเิฏาะนีอนัอบิาดะตกิ ยามนัอลัญะมลัญนินัลมุตะมรัรดินี 

َطِىن َعنۡ ِعَباَدِتَك، اَي َمنۡ َالَۡجمَ الِۡجنَّ الُۡمـتَـَمـّرِِديـَن،  وَ يُـثَـّبِ

และยบัยัง้ขา้ฯ จากการอบิาดะฮฺต่อพระองค,์ 
โอ ้ผูซ้ึง่ทรงใส่บงัเหยีนใหแ้ก่ญนิผูเ้ป็นกบฏ (ทรงควบคุมมนัไว)้, 

ـرِيـَن،  ـَيا ِطِني، وَ أََذلَّ ِرقَاَب الُۡمَتَجبِّ وَ قَهَـَر ُعَتاةَ الشَّ
วะเกาะฮะเราะอุตาตชัชะยาฏนี วะอะซลัละรกิอบลัมุตะญบับรินี 

และทรงกําราบเหล่ามารรา้ยทีแ่ขง็ขนื, ทรงใหเ้หล่ามารรา้ยและ
คนเลวไดร้บัความอปัยศตกตํ่า, 

วะรอ็ดดะกยัดลัมุตะซลัลฏินีะอะนิลมุซตฎัอะฟีน 

وَ َردَّ َكۡيدَ الُۡمتََسلِِّطنيَ َعنِ الُۡمۡستَـۡضَعِفـَني، 

ทรงใหแ้ผนการรา้ยของผูแ้สวงหาอํานาจจากบรรดาผูท้ีถู่ก
ทําใหอ้่อนแอ ไดค้นืกลบัไป (หาเจา้ของ), 

อซัอะลุกะบกุิดเราะตกิะอะลามาตะชาอฺ 

أَۡسأَ كُلَ ِبـُقۡدَرِتَك عََىل َما تََشآُء، 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยพระเดชานุภาพของพระองค ์ทีม่เีหนือ
สิง่ทีท่รงพระประสงค,์ 

วะตซัฮลีกิะลมิาตะชาอุกยัฟะตะชาอฺ

وَ تَۡسهِيكِلَ ِلَما تََشآءُ َكۡيَف تََشـآُء، 

และดว้ยพระประสงคข์องพระองค ์ทีท่รงทําใหส้ิง่ต่าง ๆ นัน้
เป็นความง่ายดาย และเป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค,์
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อนัตจัญอะละเกาะฎออะฮาญะตฟีีมาตะชาอฺ 

أَنۡ تَـۡجَعلَ قََضآءَ َحاَجِىت ِفـۡيَما تََشآُء.

โปรดบนัดาลใหค้วามตอ้งการของขา้ฯ บรรลุผล ในสิง่ทีพ่ระองค์
ทรงพระประสงคด์ว้ยเถดิ

เมื่ออ่านดุอาอฺจบแล้วให้ซจัญดะฮฺลงบนพื้นดิน และแนบ

แก้มทัง้สองข้างลงบนดิน (หรอืตุรบะฮฺ) พรอ้มกบักล่าวว่า

อลัลอฮุมมะละกะซะญดัตฺ วะบกิะอามนัตฺ ฟรัฮมัซุลลวีะฟาเกาะต ี

ّٰهُمَّ كَلَ َجسَۡدُت، وَ ِبَك ٰاَمنُۡت، فَاۡرَحمۡ ُذّىلِ وَ فَاقَِىت،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ขา้ฯ กราบกรานแด่พระองค ์และศรทัธาต่อพระองค,์ 
ดงันัน้ โปรดเมตตาต่อความตํ่าตอ้ยและความยากไรข้องขา้ฯ, 

วจัญตฮิาดวีะตะฎอ็รรุอ ีวะมซักะนะตวีะฟกัรอีลิยักะยารอ็บบฺ

. لَۡيَك اَي َرّبِ
ِٕ
وَ اۡجِتـهَاِدى وَ تََرضُِّعـى، وَ َمۡسَكنَِىت وَ فَۡقِرى ا

ต่อความมานะบากบัน่และการออ้นวอนของขา้ฯ ต่อความขดัสนและ
ความยากไรอ้นาถาของขา้ฯ ทีม่ายงัพระองค,์ โอ ้พระผูอ้ภบิาล.

หากว่า มีน้ําตาไหลออกมาจากดวงตาทัง้สองข้าง แม้จะ

เลก็น้อยเท่าหวัแมลงวนัก็ตาม นัน่คือเครื่องหมายแห่งการ

ตอบรบัดอุาอฺจากพระองค ์อลัฮมัดุลลิลาฮฺ



126

 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ َرُسولِ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะเราะซูลลิลาฮฺ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของเราะซูลแห่งอลัลอฮฺ, 

ـَني،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ َخاتَـمِ النَِّبيِّ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะคอตะมนินะบยีนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของนะบที่านสุดทา้ย, 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ  َسـّيِدِ الُۡمۡرَسِلـَني،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะซยัยดิลิมุรซะลนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของ ประมุขแห่งบรรดาเราะซูล, 

َالمُ عَلَۡيَك اَي ابۡـنَ َسيِّـدِ الَۡوِصيِّـنيَ ،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะซยัยดิลิวะซยีนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของประมุขแห่งบรรดาทายาท
(ผูส้บืทอดของบรรดานะบ)ี, 

 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا أَبَـا َعۡبدِ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาอะบาอบัดลิลาฮฺ

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้อะบาอบัดลิลาฮฺ,

ซิยาเราะฮอิฺมามฮเุซน (อ.) วนัแรก, 
กลางเดือนเราะญบั และกลางเดือนชะอฺบาน

  ، ّ َالمُ عَلَۡيَك يَـا ُحَسۡنيَ بۡـنَ عَِىلٍ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาฮุซยันับนะอะลยฺี 
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 ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ฮุเซน บุตรของอะล,ี 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ فَاِطَمةَ َسيِّـدَ ةِ ِنَسـآءِ الَۡعالَِمَني،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะฟาฏมิะตะซยัยดิะตนิิซาอลิอาละมนี

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของฟาฏมิะฮฺ 
ประมุขของเหล่าสตรแีห่งสากลโลก,

ٖه،   ِ وَ ابۡـنَ َوِلـّيِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا َوِىلَّ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาวะลยีลัลอฮวิบันะวะลยีฮฺิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูใ้กลช้ดิของอลัลอฮฺ 
และบุตรของผูใ้กลช้ดิของพระองค,์ 

ٖه،  ِ وَ ابۡـنَ َصِفـّيِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا َصِفـىَّ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาเซาะฟียลัลอฮวิบันะเซาะฟียฮฺิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรของอลัลอฮฺ 
และบุตรของผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรของพระองค,์ 

ِتٖه،   ِ وَ ابۡـنَ ُحجَّ ةَ اهلّلٰ َالمُ عَلَۡيَك يَـا ُحجَّ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาฮุจญะตลัลอฮวิบันะฮุจญะตฮฺิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ขอ้พสิจูน์ของอลัลอฮฺ 
และบุตรของขอ้พสิจูน์ของพระองค,์ 

ِ وَ ابۡـنَ َحِبـيـِبٖه،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا َحِبـيَب اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาฮะบบีลัลอฮวิบันะฮะบบีฮฺิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ทีร่กัของอลัลอฮฺ 
และบุตรของทีร่กัของพระองค,์ 
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ِ وَ ابۡـنَ َسِفـيـرِهٖ ،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا َسِفـيـَر اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาซะฟีรอ็ลลอฮวิบันะซะฟีรฮฺิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ทูตของอลัลอฮฺ 
และบุตรของทูตของพระองค,์ 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا َخاِزنَ الۡڪَِتاِب الَۡمۡسُطوِر،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาคอซนิัลกติาบลิมซัฏูร 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูพ้ทิกัษ์พระคมัภรีท์ีถู่กบนัทกึ, 

بُـوِر،  يلِ وَ الزَّ ۡجنِ ِٕ
ۡوَراةِ وَ اۡال َالمُ عَلَۡيَك يَـا َواِرَث التَـّ َالسَّ

อซัซะลามุอะลยักะยาวารซิตัเตารอตวิลัอนิญลีวิซัซะบูร 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูร้บัมรดกพระคมัภรีเ์ตารอต (ของ
นะบมีซูา) อนิญลี (ของนะบอีซีา) และซะบูร (ของนะบดีาวดู), 

ِن،  ـٰ ۡمحَ َالمُ عَلَۡيَك يَـا أَِمنيَ الرَّ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาอะมนีัรเราะฮฺมาน 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูไ้ดร้บัความไวว้างใจ
ของพระผูท้รงเมตตา, 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا َرشِيَك الۡـُقـۡرٰاِن،   َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาชะรกีลักุรอาน 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูเ้คยีงคู่ในระดบัเดยีวกนักบัอลักุรอาน, 

يـِن،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا َعـُمودَ ادّلِ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาอะมดูดัดนี 
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ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้เสาหลกัของศาสนา, 

َالمُ عَلَـۡيَك يَـا بَـاَب ِحۡمكَةِ َرّبِ الَۡعالَِمنيَ ،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาบาบะฮกิมะตริอ็บบลิอาละมนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ประตูแห่งวทิยปญัญา
ของ พระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก, 

ى َمنۡ  ِ ٍةِناذلَّ َالمُ عَلَۡيَك يَـا بَـاَب ِحطَّ َالسَّ
ِمِنـَني،  َدَخهَلُ َكـانَ ِمنَ اۡالٰ

อซัซะลามุอะลยักะยาบาบะฮฏิเฏาะตนิิลละซมีนั
ดะเคาะละฮูกานะมนิัลอามนีิน 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ้ ประตูแห่งฮฏิเฏาะฮฺ (ประตูแห่งการ
ปลดเปลือ้งบาป) ซึง่ผูท้ีเ่ขา้ไปในนัน้ คอืบรรดาผูไ้ดร้บัความปลอดภยั, 

 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا َعـۡيـَبةَ ِعلۡـمِ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาอยับะตะอลิมลิลาฮฺ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ขมุคลงัแห่ง ความรูข้องอลัลอฮฺ, 

 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا َمۡوِضعَ ِسـّرِ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาเมาฎอิะซริรลิลาฮฺ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้สถานแห่งความลีล้บัของอลัลอฮฺ, 

ِ وَ ابۡـنَ ثَـاِرٖه، وَ الِۡوتۡـَر الَۡمۡوتُوَر،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا ثَـارَ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยาซารอ็ลลอฮวิบันะซารฮฺิ วลัวติรอ็ลเมาตูร 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้ผูเ้ป็นหน้ีเลอืดของอลัลอฮฺ 
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َِّىت َحلَّۡت ِبـِفـنَـآئَِك،  َالمُ عَلَـۡيَك وَ عََىل اۡالَٔۡرَواحِ ال َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะวะอะลลัอรัวาฮลิละตฮีลัลตับฟิินาอกิ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน และแด่เหล่าดวงวญิญาณทีฝ่งัร่วมกบัท่าน,

 ، ِ ـى وَ نَۡفِىس اَي أَاَب َعۡبدِ اهلّلٰ وَ أَاَنَخۡت ِبـَرۡحكِلَ ، ِبأَِىب أَنَۡت وَ أُّمِ
วะอะนะคอ็ตบเิราะฮฺลกิ บอิะบอีนัตะวะอุมมวีะนัฟซยีาอะบาอบัดลิลาฮฺ 

และวางสมัภาระของพวกเขาลง ณ สถานอนับรสิุทธิข์องท่าน, 
บดิามารดาของขา้พเจา้ และชวีติของขา้พเจา้ขอพลเีพื่อท่าน โอ ้

อะบาอบัดลิลาฮฺ, 

لََقدۡ َعُظَمِت الُۡمِصيـَبُة، 
ละกอ็ดอะซุมะตลิมุซบีะฮฺ 

แน่นอนว่าความทุกขร์ะทมของท่านนัน้ยิง่ใหญ่, 

ۡسَالمِ ، 
ِٕ
ِ أَۡهلِ اۡال ةُ ِبَك عَلَۡيـنَا وَ عََىل َجـِمـيع َـّ ِزي وَ َجلَِّت الرَّ

วะญลัละตริเราะซยีะตุบกิะอะลยันาวะอะลาญะมอีอิะฮฺลลิอซิลาม 

และความเศรา้โศกของท่าน ใหญ่หลวงสาํหรบัพวกเรา 
และชาวอสิลามทัง้หมด, 

ۡملِ وَ الَۡجۡورِ  َسۡت أََساَس الظُّ ةً أَسَّ ُ أُمَّ فَلََعنَ اهلّلٰ
عَلَۡيُمكۡ أَۡهلَ الۡـَبيِۡت،  

ฟะละอะนัลลอฮุอุมมะตนัอซัซะซตัอะซาซซัซุลมวิลัเญาริ
อะลยักุมอะฮฺลลับยัตฺ 

และบุตรของผูเ้ป็นหน้ีเลอืดของพระองค,์ และเลอืดทีถู่กหลัง่ 
ซึง่จะตอ้งไดร้บัการลา้งแคน้, 
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ةً َدفََعـۡتُكـمۡ َعنۡ َمَقاِمُكـۡم،  ُ أُمَّ وَ لََعنَ اهلّلٰ
วะละอะนัลลอฮุอุมมะตนัดะฟะอตักุมอมัมะกอมกุิม 

ขออลัลอฮฺทรงสาปแช่ง ประชาชาตทิีข่ดัขวางท่านจากตําแหน่ง, 

ُ ِفيـهَا،  َبُكـمُ اهلّلٰ َـّ َِّىت َرت وَ أَزَ الَـۡتُكـمۡ َعنۡ َمَراِتـِبُكـمُ ال
วะอะซาลตักุมอมัมะรอตบิกุิมุลละตรีอ็ตตะบะกุมุลลอฮุฟีฮา 

และผลกัไสท่านจากฐานันดร ทีอ่ลัลอฮฺทรงจดัสรรไวใ้หท้่าน, 

  ، ِ ـى وَ نَـۡفِىس يَـا أَبَـا َعۡبدِ اهلّلٰ ِبأَِىب أَنَۡت وَ أُّمِ
บอิะบอีนัตะวะอุมมวีะนัฟซยีาอะบาอบัดลิลาฮฺ 

บดิามารดาของขา้พเจา้ และชวีติของขา้พเจา้ ยอมพลเีพื่อท่าน 
โอ ้อะบาอบัดลิลาฮฺ, 

ُ الَۡعـۡرِش  َمآئِـُمكۡ أَِظةلَّ ۡت دِلِ أَۡشهَدُ لََقدِ اۡقَشَعـرَّ
ِ الَۡخَالٓئِـقِ ،  َمعَ أَِظةلَّ

อชัฮะดุละเกาะดกิชะอรัรอ็ตลดิมิาอกุิมอะซลิละตุลอรัชิ
มะอะอะซลิละตลิเคาะลาอกิ 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า ร่มเงาแห่งบลัลงัก์กบัร่มเงาทีก่ําบงัของสรรพสิง่
ทัง้มวล ต่างสัน่ไหวใหก้บัเลอืดบรสิุทธิข์องท่านทีถู่กหลัง่, 

َمآءُ وَ اۡالَٔۡرُض،  وَ بََكـۡتڪُمُ السَّ
วะบะกตักุมุซซะมาอุวลัอรัฎฺ 

ชัน้ฟ้าและแผ่นดนิต่างรอ้งไหใ้หแ้ด่ท่าน, 

ขออลัลอฮฺทรงสาปแช่ง ประชาชาตทิีไ่ดป้พูืน้ฐานการกดขี่
และอธรรมต่อท่าน อะฮฺลุลบยัตฺ, 
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نُ الِۡجنَانِ وَ الَۡبـّرِ وَ الَۡبۡحِر،  وَ ُساكَّ
วะซุกกานุลญนิานิวลับรัรวิลับะฮฺรฺ 

รวมถงึบรรดาผูท้ีอ่าศยัอยู่ในสรวงสวรรค ์บนพืน้ทีร่าบและทอ้งทะเล, 

 ، ِ ۡيَك َداِعـىَ اهلّلٰ ، لَـبَـّ ِ ُ عَلَۡيَك عََددَ َما ِىف ِعۡملِ اهلّلٰ َصىلَّ اهلّلٰ
ซอ็ลลลัลอฮุอะลยักะอะดะดะมาฟีอลิมลิลาฮฺ ลบับยักะดาอยิลัลอฮฺ 

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่ท่าน ดว้ยจํานวนของสิง่ทีม่อียู่
ในความรูข้องอลัลอฮฺ, ข้าพเจ้าตอบรบัผู้เรียกร้องของอลัลอฮ,ฺ 

نۡ َاكنَ لَمۡ يُـِجۡبَك بَـَدِىن ِعۡندَ اۡسِتـَغا ثَـِتَك، 
ِٕ
ا

อนิกานะลมัยุญบิกะ

แมว้่าร่างกายของขา้พเจา้ไม่สามารถตอบรบัท่านได ้ในยามทีท่่าน
ขอความช่วยเหลอื, 

وَ ِلَساِىن ِعۡندَ اۡسِتـۡنَصاِرَك، 
บะดะนีอนิดซัตฆิอซะตกิ วะลซิานีอนิดซัตนิซอรกิ 

และลิน้ของขา้พเจา้ กไ็ม่สามารถตอบรบัท่านได ้ในยามทีท่่าน
ขอความช่วยเหลอื, 

فَـَقدۡ أََجابََك قَلِۡىب وَ َسـۡمِعـى وَ بََرصِى، 
ฟะกอ็ดอะญาบะกะกอ็ลบวีะซมัอวีะบะเซาะร ี

แต่ทว่าทัง้จิตใจ ห ูและดวงตาของข้าพเจ้าตอบรบัท่าน, 

ِّـنَا لََمـۡفـُعوًال،  ِٕنۡ َاكنَ َوۡعدُ رَ ب
ِّـنَا ا ُسۡبـَحانَ رَ ب

ซุบฮานะรอ็บบนิาอนิกานะวะอฺดุรอ็บบนิาละมฟัอูลา 



133 

ََّك ُطهۡـرٌ َطاِهـٌر، ُمَطهَّـرٌ ِمنۡ ُطهٍۡر، َطاِهرٍ ُمَطهٍَّر،  أَۡشهَدُ أَ ن
อชัฮะดุอนันะกะฏุฮฺรุนฏอฮริ มุเฏาะฮฺฮะรุมมนิฏุฮฺรฺ ฏอฮริมิมุเฎาะฮฺฮรั 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า แทจ้รงิ ท่านคอืผูท้ีส่ะอาด ผูบ้รสิุทธิ,์ ผูไ้ดร้บัการ
ชําระ ทีม่าจากเชือ้สายบรสิุทธิ,์ ผูบ้รสิุทธิ ์ผูถู้กทําใหบ้รสิุทธิ,์ 

َطهُۡرَت وَ َطهَُرۡت ِبَك الِۡبَالُد، وَ َطهَُرۡت أَۡرٌض أَ نَۡت ِبـهَا، 
เฏาะฮุรตะวะเฏาะฮุฮรัรอ็ตบกิลับลิาด วะเฏาะฮุรอ็ตอรัฎุนอนัตะบฮิา 

ผูไ้ดร้บัการชําระใหบ้รสิุทธิ ์เมอืงทัง้หลายไดร้บัการชําระใหบ้รสิุทธิ ์
เพราะท่าน แผ่นดนิทีท่่านอาศยัอยู่สะอาดบรสิุทธิ,์ 

ََّك قَدۡ أََمۡرَت اِبلِۡقۡسِط وَ الَۡعۡدِل،  وَ َطهَُر َحَرُمَك،  أَۡشهَدُ أَ ن
วะเฏาะฮุเราะฮะเราะมุก อชัฮะดุอนันะกะกอ็ดอะมรัตะบลิกซิฏวิลัอดัลฺ 

และฮะรอ็มท่านกส็ะอาดพสิุทธิ,์ ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า  แทจ้รงิ 
ท่านไดส้ัง่กําชบัถงึความยุตธิรรมและความเทีย่งธรรม,

يـٌق،  َك َصاِدٌق ِصّدِ َـّ لَۡيـهَِما، وَ أَ ن
ِٕ
وَ َدَعۡوَت ا

วะดะเอาตะอลิยัฮมิา วะอนันะกะซอดกุินซดิดกี 

 และเชือ้เชญิ (ประชาชน) สู่สจัธรรมทัง้สองประการ, 
ท่านคอืผูส้ตัยจ์รงิ ผูม้สีจัจะ, 

ِ ِىف اۡالَٔۡرِض ،  َك ثَـارُ اهلّلٰ َـّ لَۡيِه، وَ أَ ن
ِٕ
َصَدۡقَت ِفيـَما َدَعۡوَت ا

เซาะดกัตะฟีมาดะเอาตะอลิยัฮฺ วะอนันะกะซารุลลอฮฟิิลอรัฎฺ 

และพดูสตัยจ์รงิในสิง่ทีท่่านไดเ้ชือ้เชญิไปสู่, และแทจ้รงิท่านคอื
หน้ีเลอืดของอลัลอฮฺ บนหน้าแผ่นดนิ, 

มหาบรสิุทธิแ์ห่งพระผูอ้ภบิาลของเหล่าขา้ฯ สญัญาของพระผูอ้ภบิาล
ของเหล่าขา้ฯ ย่อมไดร้บัการปฏบิตั,ิ 
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 ، ِ َك قَدۡ بَـلَّۡغَت َعنِ اهلّلٰ َـّ وَ أَۡشهَدُ أَن
วะอชัฮะดุอนันะกะกอ็ดบลัลฆัตะอะนิลลาฮฺ 

และข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า แทจ้รงิท่านไดเ้ผยแผ ่
(สิง่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย) มาจากอลัลอฮฺ, 

، وَ َعنۡ أَِبـيَك أَِميـرِ الُۡمۡؤِمِنـَني،   ِ كَ َرُسولِ اهلّلٰ وَ َعنۡ َجّدِ
วะอนัญดัดกิะเราะซูลลิลาฮฺ วะอนัอะบกีะอะมรีลิมุอฺมนีิน 

จากเราะซูลแห่งอลัลอฮฺ ผูเ้ป็นท่านตาท่าน, 
จากผูนํ้า แห่งศรทัธาชน ผูเ้ป็นบดิาของท่าน, 

 ، ِ وَ َعنۡ أَِخيَك الَۡحَسِن، وَ نََصۡحَت وَ َجاَهۡدَت ِىف َسِبيلِ اهلّلٰ
วะอนัอะคกีลัฮะซนั วะนะเซาะฮฺตะวะญาฮดัตะฟีซะบลีลิลาฮฺ 

และจากฮะซนัพีช่ายของท่าน, 
ท่านไดต้กัเตอืนและต่อสูใ้นวถิทีางของอลัลอฮฺ, 

وَ َعَبۡدتَهُ ُمۡخِلًصا َحىتَّ أَتَـاكَ الۡيَـِقـُني،  
วะอะบดัตะฮูมุคลซิอ็นฮตัตาอะตากลัยะกนี 

และเป็นบ่าวทีเ่คารพภกัดพีระองค ์ดว้ยความสุจรติใจ 
จนกระทัง่ถงึวาระแห่งอายุขยัของท่าน, 

اِبـِقـَني،  ُ َخۡيـَر َجَزآءِ السَّ فََجَزاكَ اهلّلٰ
ฟะญะซากลัลอฮุคอ็ยเราะญะซาอซิซาบกินี 

ดงันัน้ อลัลอฮฺจงึประทานรางวลัใหแ้ก่ท่าน ซึง่เป็นรางวลัทีด่ทีีสุ่ด
ของบรรดาผูล้ํ้าหน้า, 
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مَ تَۡسِلـۡيًما،  ُ عَلَـۡيَك وَ َسلَـّ وَ َصىلَّ اهلّلٰ
วะซอ็ลลลัลอฮุอะลยักะวะซลัละมะตซัลมีา 

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพร และส่งความศานตอิย่างมากมาย 
ใหแ้ด่ท่าน,

ٍد،  َّهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل
อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

 ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 

ِشيـِد،  هِـيدِ الرَّ وَ َصلِّ عََىل الُۡحَسۡيـنِ الَۡمۡظلُومِ الشَّ
วะซอ็ลลอิะลลัฮุซยันิลมซัลูมชิชะฮดีริเราะชดี 

และโปรดประสาทพรแด่ฮุเซน ผูถู้กกดขี ่ผูพ้ลชีพีทีก่ลา้หาญ, 

قَـِتـيلِ الَۡعـَبـَراِت، وَ أَِسيـرِ الۡـُكـُراَبِت، 
เกาะตลีลิอะบะรอต วะอะซรีลิกุรุบาต 

ผูถู้กสงัหารเพื่อการหลัง่น้ําตา, และเชลยแห่งความทุกขร์ะทม, 

َصَالةً نَـاِميَةً َزاِكـيَـةً ُمَبـاَرَكًة، 
เซาะลาตนันามยิะตนัซากยิะตมัมุบาเราะกะฮฺ 

ดว้ยการประสาทพรทีเ่ตม็ไปดว้ยความจําเรญิ ความบรสิุทธิ ์
และความเพิม่พนู, 

لُـهَا وَ َال يَـنۡـَفدُ ٰاِخـُرَها،  يَـۡصَعدُ أَوَّ
ยซัอะดุเอาวะลุฮาวะลายนัฟะดุอาคริุฮา 

ซึง่จุดเริม่ตน้ขึน้สู่เบือ้งสงู และไม่มทีีส่ ิน้สุด, 
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ۡۢـِبـَيآئَِك الُۡمۡرَسِلـَني،  أَفَۡضلَ َما َصلَّۡيَت عََىل أََحدٍ ِمنۡ أَۡوَالدِ أَ ن
อฟัเฎาะละมาซอ็ลลยัตะอะลาอะฮะดมิมนิเอาลาดอิมับยิาอกิลัมุรซะลนี 

เป็นการประสาทพรทีป่ระเสรฐิทีสุ่ด ทีท่รงประสาทพรแก่บุคคลหน่ึง 
จากบุตรหลานของบรรดานะบผีูส้ ื่อสาสน์ของพระองค,์ 

هٰلَ الَۡعـالَِمـَني. 
ِٕ
اَي ا

ยาอลิาฮลัอาละมนี

โอ ้พระผูเ้ป็นเจา้แห่งสากลโลก

แลว้ให้จมุพิตสสุานบริสทุธ์ิ แนบใบหน้าด้านขวาและด้าน

ซ้ายกบัสุสาน จากนัน้ให้เวียนรอบสุสานและจมุพิตทัง้ ๔ ด้าน

ของสสุาน ท่านเชคมฟีุด (รฮ.) กล่าววา่ “จากนัน้ใหไ้ปสสุานท่านอะ

ลบีนิฮุเซน (อ.) ยนืใกลสุ้สานท่าน แลว้กล่าว

ُب،  ّيِ يـُق الطَّ ّدِ هَا الّصِ ُـّ َالمُ عَلَۡيَك أَي َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะอยัยุฮซัซดิดกุีฏฏอ็ยยบิ 

ขอความศานติพึงมีแด่ท่าน โอ้ ผู้สตัยจ์ริง ผู้ประเสริฐ, 

 ، ِ ُب، وَ ابۡـنَ َريۡـَحانَةِ َرُسولِ اهلّلٰ ِىكُّ الَۡحِبـيُب الُۡمَقـرَّ َالزَّ
อซัซะกยีุลฮะบบุีลมุกอ็รรอ็บ วบันะรอ็ยฮานะตเิราะซูลลิลาฮฺ

ผู้บริสุทธ์ิ ผู้เป็นท่ีรกั ผู้ใกล้ชิด, และบุตรของโหระพา 
(ต้นไม้หอมแห่งสรวงสวรรค)์ ของเราะซูลแห่งอลัลอฮ,ฺ

ِ وَ بَـَرَاكتُُه،  َالمُ عَلَۡيَك ِمنۡ َشهِـيدٍ ُمۡحتَِسٍب، وَ َرۡمحَةُ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะมนิชะฮดีมิมุฮฺตะซบิ วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ

วะบะเราะกาตุฮฺ 



137 

َف ُمنۡـَقلََبكَ ،  َما أَۡكـَرمَ َمَقاَمَك، وَ أَۡرشَ
มาอกัเราะมะมะกอมกั วะอชัเราะฟะมุนเกาะละบกั 

ตําแหน่งของท่านมเีกยีรตยิิง่, และสถานคนืกลบัของท่าน 
ณ พระผูเ้ป็นเจา้ สงูส่งยิง่, 

ُ َسۡعَيَك، وَ أَۡجَزلَ ثَـَوابََك،   أَۡشهَدُ لَـَقدۡ َشَكـَر اهلّلٰ
อชัฮะดุละกอ็ดชะกะรอ็ลลอฮุซะอฺยกั วะอจัญซะละซะวาบกั 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า อลัลอฮฺทรงตอบแทนความพยายามของท่าน,
ทรงใหผ้ลบุญของท่านมลีน้เหลอื, 

ِف،  َ ُف ُلكُّ الرشَّ َ ۡرَوةِ الَۡعاِلـَيِة، َحۡيُث الرشَّ وَ أَلَۡحَقَك ِبـاذّلِ
วะอลัฮะเกาะกะบซิซริวะตลิอาลยิะฮฺ ฮยัซุชชะเราะฟุกุลลุชชะรอ็ฟ 

และทรงใหท้่านบรรลุสู่สถานะทีส่งูส่งทีสุ่ด,
 ในสถานอนัทรงเกยีรตขิองเกยีรตยิศทัง้หมด, 

اِميَـِة، َڪَما َمنَّ عَلَۡيَك ِمنۡ قَـۡبُل،  وَ ِىف الُۡغـَرِف السَّ
วะฟิลฆุเราะฟิซซามยิะฮฺ กะมามนันะอะลยักะมนิกอ็บลฺ 

และในหอ้งทัง้หลาย ทีห่รหูรา รโหฐาน, 
ดงัทีไ่ดป้ระทานใหแ้ด่ท่านมาแลว้ก่อนหน้าน้ี, 

ُ َعنۡـهُمُ الّرِۡجَس،  ينَ أَۡذَهَب اهلّلٰ ِ وَ َجَعكَلَ ِمنۡ أَۡهلِ الَۡبيِۡت اذلَّ
วะญะอะละกะมนิอะฮฺลลิบยัตลิละซนีะอซัฮะบลัลอฮุอนัฮุมุรรจิญซฺ 

และทรงบนัดาลใหท้่านเป็นหน่ึงจากอะฮฺลุลบยัตฺ ผูซ้ึง่อลัลอฮฺ
ทรงขจดัความสกปรกโสมม ออกไปจากพวกท่าน, 

 ขอความศานตพิงึมแีดท่า่น โอ ้ผูพ้ลชีพี ผูแ้สวงหาความดงีาม, ขอความ
เมตตาของอลัลอฮฺและความจําเรญิของพระองคพ์งึมแีด่ท่าน, 
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وَ َطهَّـَرُهـمۡ تَۡطهِـيـًرا، 
วะเฏาะฮฺฮะเราะฮุมตฏัฮรีอ เซาะละวาตุลลอฮอิะลยักะ

และทรงชําระพวกท่านใหส้ะอาดบรสิุทธิอ์ย่างแทจ้รงิ, 

ِ وَ بَـَرَاكتُـهُ وَ ِرۡضَوانُـهُ ،  ِ عَلَۡيَك وَ َرۡمحَةُ اهلّلٰ َصلََواُت اهلّلٰ
วะเราะฮฺมะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุฮูวะรฎิวานุฮฺ 

ขอการประสาทพรของอลัลอฮฺพงึมแีด่ท่านรวมทัง้ความเมตตา
ของอลัลอฮฺ ความจําเรญิ และความพงึพอพระทยัของพระองค,์ 

َِّك ِىف َحّطِ  َىل رَ ب ِٕ
اِهُر ا ـّيِدُ الطَّ هَا السَّ ُـّ فَاۡشَفعۡ أَي

اۡالَٔثۡـَقالِ َعنۡ َظهۡـِرى، 
ฟชัฟะอฺอยัยุฮซัซยัยดิุฏฏอฮริุอลิารอ็บบกิะฟีฮฏัฏลิ

อซักอลอินัเซาะฮฺร ี

โอ ้ประมุขผูบ้รสิุทธิ ์โปรดใหก้ารอนุเคราะหแ์ก่ขา้พเจา้ ยงัพระผูอ้ภบิาล
ของท่าน ในการปลดเปลือ้งภาระแห่งบาปอนัหนักอึง้

ออกจากหลงัของขา้พเจา้, 

 ، ،  وَ اۡرَحمۡ ُذّىلِ وَ ُخُضوِعـى كَلَ وَ تَـۡخِفـيِفهَا َعّىنِ
วะตคัฟีฟิฮาอนันี วรัฮมัซุลลวีะคุฎูอลีกั 

และใหม้นัเบาบางลงจากขา้พเจา้, โปรดเมตตาต่อความตํ่าตอ้ย
และความนอบน้อมของขา้พเจา้ทีม่ต่ีอท่าน, 

ُ عَلَۡيُكـَما. يِّـدِ أَِبـيَك، َصىلَّ اهلّلٰ وَ ِللسَّ
วะลซิซยัยดิอิะบกี ซอ็ลลลัลอฮุอะลยักุมา
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และต่อบดิาของท่าน ผูเ้ป็นประมุขผูย้ ิง่ใหญ่, 
ขอการประสาทพรของอลัลอฮฺ พงึมแีด่ท่านทัง้สอง

จากนัน้ ให้แนบตวักบัสุสาน และกล่าวว่า

 ، ، وَ أَنَۡصارَ َرُسوهِلٖ ِ َالمُ عَلَۡيُمكۡ يَـا أَنَۡصارَ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักุมยาอนัซอรอ็ลลอฮฺ วะอนัซอเราะเราะซูลฮฺิ 

 ขอความศานตพิงึมแีด่พวกท่าน โอ ้บรรดาผูช้่วยเหลอือลัลอฮฺ, 
บรรดาผูช้่วยเหลอืเราะซูลของพระองค,์

وَ أَنَۡصارَ عَِىلِّ بۡـنِ أَِىب َطاِلٍب،  وَ أَنَۡصارَ فَاِطَمَة، 
วะอนัซอเราะอะลยีบินิอะบฏีอลบิ วะอนัซอเราะฟาฏมิะฮฺ 

 บรรดาผูช้่วยเหลอือะล ีบุตรของอะบฏีอลบิ, 
บรรดาผูช้่วยเหลอืฟาฏมิะฮฺ, 

ۡسَالمِ ، 
ِٕ
، وَ أَنَۡصارَ اۡال وَ أَنَۡصارَ الَۡحَسنِ وَ الُۡحَسۡنيِ

วะอนัซอรอ็ลฮะซะนิวลัฮุซยันฺ วะอนัซอรอ็ลอซิลาม 

บรรดาผูช้่วยเหลอืฮะซนัและฮุเซน, และบรรดา
ผูช้่วยเหลอืศาสนาอสิลาม,

 ، ، وَ َجاَهۡدتُـمۡ ِىف َسِبـيهِلٖ ِ ُمكۡ لََقدۡ نََصۡحُتـمۡ هلِلّٰ َـّ أَۡشهَدُ أَن
อชัฮะดุอนันะกุมละกอ็ดนะเซาะฮฺตุมลลิลาฮฺ วะญาฮดัตุมฟีซะบลีฮฺิ 

 ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า  แท้จริง พวกท่านได้ตกัเตือน (ด้วยความ
ปรารถนาด)ี เพื่ออลัลอฮฺ,  และต่อสูใ้นวถิทีางของพระองค,์ 

ۡسَالمِ وَ أَۡههِلٖ أَفَۡضلَ الَۡجـَزآِء، 
ِٕ
ُ َعنِ اۡال فََجـَزاُكـمُ اهلّلٰ

ฟะญะซากุมุลลอฮุอะนิลอซิลามวิะอะฮฺลฮิอีฟัเฎาะลลัญะซาอฺ 
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ดงันัน้ อลัลอฮฺจงึประทานผลรางวลัจากอสิลามและมุสลมิ
 ดว้ยรางวลัทีเ่ลอเลศิทีสุ่ด ใหแ้ด่พวกท่าน, 

ِ فَۡوًزا َعِظۡيـًما،  فُـۡزتُـمۡ وَ اهلّلٰ
ฟุซตุมวลัลอฮเิฟาซนัอะซมีา 

พวกท่านไดร้บัชยัชนะแลว้ ขอสาบานต่ออลัลอฮ ฺ 
เป็นชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่, 

يَـا لَۡيـَتِىن ُكۡنُت َمَعُكـمۡ فَأَفُوزَ فَـۡوًزا َعِظۡيـًما، 
ยาลยัตะนีกุนตุมะอะกุมฟะอะฟูซะเฟาซนัอะซมีา 

โอ ขา้พเจา้น่าจะไดอ้ยู่ร่วมกบัพวกท่าน และไดร้บัชยัชนะ
อนัยิง่ใหญ่พรอ้มกบัพวกท่าน, 

ِّـُكـمۡ تُـۡرَزُقونَ ،  ُكـمۡ أَۡحيَآءٌ ِعۡندَ رَ ب َـّ أَۡشهَدُ أَن
อชัฮะดุอนันะกุมอะฮฺยาอุนอนิดะรอ็บบกุิมตุรซะกูน

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า  แทจ้รงิ พวกท่านยงัมชีวีติอย่ ู
และไดร้บัปจัจยั ณ พระผูอ้ภบิาลของพวกท่าน,

َعَدآُء،  هَـَدآءُ وَ السُّ ُكـمُ الشُّ َـّ أَۡشهَدُ أَن
อชัฮะดุอนันะกุมุชชุฮะดาอุวซัซุอะดาอฺ 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า แท้จริง พวกท่านคือบรรดาผู้พลีชีพ 
และบรรดาผู้ประสบความสาํเรจ็

ُكـمُ الَۡفـآئِـُزونَ ِىف َدَرَجـاِت الُۡعَىل،  َـّ وَ أَن
วะอนันะกุมุลฟาอซิูนะฟีดะเราะญาตลิอุลา

และแท้จริงพวกท่านคือบรรดาผู้ท่ีได้รบัชยัชนะ
ในตาํแหน่งท่ีสูงส่ง
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ِ وَ بَـَرَاكتُـُه. َالمُ عَلَۡيُكـمۡ وَ َرۡحـَمةُ اهلّلٰ وَ السَّ
วซัซะลามุอะลยักุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุฮฺ

ขอความศานต ิความเมตตาของอลัลอฮฺ และความจําเรญิ
ของพระองค ์พงึมแีด่พวกท่าน

จากนัน้ ให้กลบัออกไปท่ี เบื้องศีรษะอนัจาํเริญของท่าน

อิมาม (อ) ให้นะมาซซิยาเราะฮฺและดุอาอฺให้แก่ตนเอง บิดา

มารดา และบรรดาพ่ีน้องผู้ศรทัธา  

ถอดความโดย อุษา จิตตด์าํริ
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