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ความประเสริฐของเดือนชะอฺบาน

ชะอฺบาน คอื เกยีรตยิศอนัยิง่ใหญ่ ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ผูเ้ป็นประมุขของบรรดานะบ ี(อ.) และกล่าว

ไดว้่า เป็นเดอืนแห่งศาสนทูตแห่งอลัลอฮฺ มุฮมัมดั (ซอ็ลฯ) ดงันัน้ 

ในเดอืนน้ีท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) จะถอืศลีอดตลอดทัง้เดอืน 

ตดิต่อกนัไปจนถงึเดอืนเราะมะฎอน โดยทา่นกลา่ววา่ “ชะอฺบานเป็น

เดอืนของฉนั ใครกต็ามทีถ่อืศลีอดหน่ึงวนัในเดอืนของฉนั สวรรค์

จะวาญบิสาํหรบัเขา” 

มรีายงานจากท่านอมิามญะอฺฟรั อซัซอดกิ (อ.) กล่าววา่ : เมือ่

เดอืนชะอฺบานมาเยอืน ท่านอมิามซยันุลอาบดินี (อ.) จะเรยีกพรรค

พวกของท่านมารวมกนั และกล่าวกบัพวกเขาว่า “โอ ้พรรคพวก

ของฉนั! พวกท่านทราบไหมว่า เดอืนน้ีคอืเดอืนอะไร?”  น่ีคอื เดอืน

ชะอฺบาน และท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ไดก้ล่าวว่า ชะอฺบานเป็น

เดอืนของฉนั จงถอืศลีอดในเดอืนน้ีเถดิ 

ดงันัน้ เพือ่ความรกัต่อทา่นเราะซลูลุลอฮฺ (ซอ็ลฯ) และแสวงหา

ความใกล้ชิดยังพระผู้อภิบาลของพวกท่าน ด้วยสิทธิของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ พระผูซ้ึง่ชวีติของอะล ีบนิฮุเซน อยู่ในพระหตัถ์ แห่งพระ

เดชานุภาพของพระองค ์ฉนัขอสาบานว่า ฉนัไดย้นิอะล ีบนิฮุเซน 

(อ.) บดิาของฉนักล่าวว่า : 

“ฉนัไดย้นิท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) กล่าวว่า : ใครกต็ามทีถ่อื

ศลีอดในเดอืนชะอฺบาน ดว้ยความรกัต่อท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) 



และแสวงหาความใกลช้ดิยงัอลัลอฮฺ (ซบ.) พระองคจ์ะทรงรกัใคร่

ในตวัเขา และใหเ้ขาได้อยู่ใกล้ชดิความเมตตาของพระองค์ในวนั

กยิามะฮฺ และทรงใหส้รวงสวรรคว์าญบิสาํหรบัเขา” 

ท่านเชค (รฮ.) ไดร้ายงานจากท่านซอ็ฟวาน ญมัมาล (รฎ.) 

ว่า : ท่านอมิามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) กล่าวกบัขา้พเจา้ว่า “ใหบ้รรดา

ผูท้ีอ่ยู่กบัท่าน และผูท้ีอ่ยู่รายรอบท่าน ถอืศลีอดในเดอืนชะอฺบาน”  

ข้าพเจ้าจงึกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอพลีเพื่อท่าน ท่านพบว่ามคีวาม

ประเสรฐิใดในการกระทําสิง่นัน้ กระนัน้หรอื?”  ท่านอมิาม (อ.) 

ตอบว่า “เมื่อท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) เหน็จนัทรเ์สีย้วของเดอืน

ชะอฺบาน ท่านจะสัง่ใหผู้ป้ระกาศ ป่าวประกาศในเมอืงมะดนีะฮฺว่า 

โอ้ ชาวมะดนีะฮฺ!! ฉันคอืเราะซูลที่ถูกส่งมาจากพระองค์ ใหป้่าว

ประกาศแก่พวกท่านว่า ชะอฺบานคอืเดอืนของฉนั ขอพระองคท์รง

เมตตาต่อผูท้ีใ่หก้ารช่วยเหลอืฉนัหมายถงึถอืศลีอดในเดอืนน้ี” 

และท่านอมิามซอดกิ (อ.) กล่าวต่อไปอกีว่า : ท่านอะมรีุล

มุอฺมนีิน (อ.) กล่าวว่า “ตัง้แต่วนัที่ฉันได้ยนิผู้ประกาศของท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ป่าวประกาศเช่นนัน้ ฉนัไม่เคยขาดการถอื

ศลีอดในเดอืนชะอฺบานอกีเลย และจะไมล่ะทิง้การถอืศลีอดในเดอืน

น้ี ตราบเท่าทีฉ่นัยงัมชีวีติอยู่  อนิชาอลัลอฮฺ” 

จากนัน้ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า “การถือศีลอด

ทัง้ ๒ เดอืน คอื เดอืนชะอฺบาน และเดอืนเราะมะฎอน เป็นการ

กลบัตวั และการขออภยัโทษจากพระองค”์ 



มรีายงานจากอซิมาอลี บนิอบัดุลคอลกิ ว่า : ขา้พเจา้อยู่กบั

ท่านอมิามซอดกิ (อ.) เมื่อคราทีท่่านกล่าวถงึ การถอืศลีอดในเดอืน

ชะอฺบานว่า ความประเสรฐิของการถอืศลีอดในเดอืนน้ี มเีช่นนัน้

เช่นน้ี แมแ้ต่กบัผูท้ีห่ลัง่เลอืดอนัตอ้งหา้ม ซึง่หลงัจากนัน้เขาไดถ้อื

ศลีอดเดอืนชะอฺบาน เขาจะไดร้บัการอภยัโทษดว้ยความประเสรฐิ

ของเดอืนน้ี

อกีรายงานมผีูช้ายผูห้น่ึงได้ถาม ถงึความประเสรฐิของการ

ถือศีลอดในเดอืนเราะญบัจากท่านอิมามซอดกิ (อ.) ท่านอิมาม

จึงตอบว่า “ทําไมท่านจึงละเลยการถือศีลอดเดือนชะอฺบาน?” 

ผูร้ายงานกล่าวว่า 

“โอ้ บุตรของท่านเราะซูลุลลอฮฺ! มผีลบุญอะไรบา้ง สําหรบั

ผู้ที่ถือศีลอดในเดือนชะอฺบานหน่ึงวัน” ท่านอิมามซอดิก (อ.) 

ตอบวา่ “ขอสาบานต่อพระผูเ้ป็นเจา้ สรวงสวรรคค์อืผลบุญของเขา””

ถอดความโดย อุษา จติต์ดําริ
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กิจปฏิบติัทัว่ไป ตลอดทัง้เดือน

1. ให้กล่าวอิซติฆฟาร ทุกวนั (ตลอดทัง้เดอืน) วนัละ 70 

ครัง้ ว่า

ۡوبَـَة  َ وَ أَۡسأَ هُلُ التَـّ أَۡستَـۡغـِفـُر اهلّلٰ  

(อซัตฆัฟิรุลลอฮะ วะอซัอะลุฮุตเตาบะฮฺ)

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ และวอนขอการกลบัตวัต่อพระองค์

2. และอิซติฆฟาร อีกบทหน่ึง ซึง่ใหก้ล่าวทุกวนัๆ ละ 70 

ครัง้ ว่า

อซัตฆัฟิรุลลอฮลัละซลีาอลิาฮะอลิลาฮุวรัเราะฮฺมานุรเราะฮมี 

ِحيـُم،  ۡمحٰنُ الرَّ الَّ ُهوَ الرَّ ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
ى َال ا ِ َ اذلَّ أَۡستَـۡغـِفـُر اهلّلٰ

ขา้ฯ ขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ ซึง่ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค ์
ทรงเมตตายิง่ ทรงกรุณาปรานียิง่, 

อลัฮยัยุลกอ็ยยมู วะอะตูบุอลิยัฮฺ

لَۡيـِه
ِٕ
وُم، وَ أَتُوُب ا الَۡحىُّ الَۡقـيُـّ

ผูท้รงชวีติ ผูท้รงดํารงอยู่. และขา้ฯ ขอกลบัตวัสู่พระองค์

โดยอิซติฆฟารบทน้ี  บางรายงานกล่าวว่า  อ่านคําว่า 

وُم ِحيـُم  ก่อนคาํว่า َالَۡحىُّ الَۡقـيُـّ ۡحـٰمنُ الرَّ َالرَّ   แต่จะปฏบิตัแิบบไหน 

กถ็อืว่า ดีทัง้สองแบบ

เดือนชะอฺบาน
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โดยในรายงานต่างๆ ไดก้ล่าวยํ้าว่า ดอุาอ ์และคาํซิกรฺ ท่ีดี

ท่ีสุดสาํหรบัเดือนน้ี คือ การอิซติฆฟาร (ขออภยัโทษ)  ดงันัน้ 

ใครกต็ามที ่อซิตฆิฟาร วนัละ 70 ครัง้ ทุกวนัในเดอืนน้ี มภีาคผล

เท่ากบัการกล่าว อซิตฆิฟาร 70,000 ครัง้ ในเดอืนอื่นๆ

3. บริจาคทาน (เซาะดะเกาะฮฺ) ใหม้ากทีสุ่ดในเดอืนน้ี

บรจิาคทานในเดอืนน้ี ถงึแมจ้ะทําไดน้้อยนิด แมจ้ะแค่เพยีง

เมลด็อนิทผลมัครึง่ผล (หรอืซกีเดยีว) กต็าม เป็นสิง่ทีพ่งึกระทาํเป็น

อยา่งยิง่สาํหรบัเดอืนน้ี  ทัง้น้ี เพือ่ว่าอลัลอฮฺ (ซบ.) จะไดท้รงปกป้อง

ร่างกายของเขาจากไฟนรก

มรีายงานจากท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า : ได้มผีู้ถามท่าน

อิมาม (อ.) ถึงความประเสรฐิของการถือศีลอดในเดอืนเราะญบั 

ท่านอิมามจงึได้ตอบว่า “ทําไมท่านถึงละเลยต่อการถือศีลอดใน

เดอืนชะอฺบาน!!”  ดงันัน้ ผูร้ายงานจงึไดถ้ามว่า “โอ ้บุตรของท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ! มีผลบุญอะไรบ้างสําหรบัผู้ที่ถือศีลอด ในเดือน

ชะอฺบานหน่ึงวนั” ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า “ขอสาบานต่อพระผู้

เป็นเจา้ สรวงสวรรคค์อืผลบุญของเขา”

ผูร้ายงานจงึถามอกีว่า “การปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในเดือนน้ี คือ

อะไร?”

ท่านอมิามซอดกิ (อ.) ตอบว่า “บรจิาคทาน และขออภยัโทษ 

ใครกต็ามทีบ่รจิาคทานในเดอืนชะอฺบาน พระองคจ์ะทรงดูแลรกัษา

เขา (ซอดาเกาะฮฺ) เสมอืนดัง่พวกท่านเลีย้งดรูกัษาลูกอูฐ จนกระทัง่

ถงึวนักยิามะฮฺ และจะส่งคนืเจา้ของ ดว้ยขนาดทีใ่หญ่โตเท่าภูเขา

อุฮุด”
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มุคลซินีะละฮุดดนี วะเลากะรฮิลัมุชรกิูน

يـَن، وَ لَوۡ َكرِهَ الُۡمۡرشُِكوَن ُمۡخِلِصنيَ لَـهُ ادّلِ

เหล่าขา้ฯ เป็นผูบ้รสิุทธิใ์จต่อศาสนาของพระองค,์ 
ถงึแมว้่าบรรดาผูต้ ัง้ภาคจีะรงัเกยีจกต็าม.

การกล่าวเช่นน้ี มผีลบุญอย่างมากมาย โดยมรีายงานหน่ึงได้

บนัทกึไวว้่า “เท่ากบัประกอบอบิาดะฮฺ ถงึ 1,000 ปี ซึง่จะถูกบนัทกึ

ไวใ้นบญัชกีารกระทําของเขา”

5. นะมาซ 2 เราะกะอตั (ทุกวนัพฤหสับดี)

ทุกวนัพฤหสับดขีองเดอืนน้ี ใหน้ะมาซ 2 เราะกะอตั โดยทัง้

สองเราะกะอตั หลงัจากทีอ่่านซูเราะฮฺอ่านอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่าน

ซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 100 ครัง้ เมื่อนะมาซเสรจ็แลว้ ใหเ้ซาะละวาต อกี 

100 ครัง้ เพื่ออลัลอฮฺ (ซบ.) จะไดท้รงใหค้วามตอ้งการทุกประการ 

ทัง้ทีเ่ป็นภารกจิของศาสนาและทางโลกของเขาบรรลุผล    

6. การถือศีลอด (วนัจนัทร ์วนัพฤหสับดี)

มรีายงานไดก้ล่าวถงึความประเสรฐิในการถอืศลีอดไวห้ลาย

แห่ง ซึง่ส่วนหน่ึงไดก้ล่าวยํ้าไวแ้ลว้ในเรื่องความประเสรฐิของเดอืน

ลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ วะลานะอฺบุดุอลิลาอยีาฮฺ 

اُه،  َـّ ي ِٕ
الَّ ا
ِٕ
، وَ َال نَـۡعُبدُ ا ُ الَّ اهلّلٰ ِٕ

هٰلَ ا
ِٕ
َال ا

ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ, เหล่าขา้ฯ ไม่เคารพภกัด ี(ผูใ้ด) 
นอกจากพระองคเ์ท่านัน้, 

4. ตลอดทัง้เดอืน ใหก้ล่าว ตะฮลีฺล 1,000 ครัง้ ดงัน้ี
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ชะอฺบาน และมรีายงานหน่ึงกล่าวว่า “วนัพฤหสับดีของเดอืนน้ี 

ทอ้งฟ้าจะถูกประดบัประดาอย่างงดงาม มวลมะลาอกิะฮฺจะขอการ

ประทานอภยัโทษจากพระองค์ ให้แก่บรรดาผู้ที่ถือศลีอดในวนัน้ี 

ดุอาอข์องพวกเขาจะไดร้บัการตอบรบั” 

มอีกีรายงานจากท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) กล่าวว่า “ใคร

กต็ามทีถ่อืศลีอด ในวนัจนัทร ์และวนัพฤหสับดี ของเดอืนชะอฺบาน  

พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสงูสง่ จะทรงใหค้วามตอ้งการต่างๆ 20 ประการ 

ของเขา ในโลกน้ี และอกี 20 ประการ ในโลกหน้า บรรลุผล”

7. ให้กล่าวเซาะละวาต แดท่า่นเราะซลูุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) และ

อะฮฺลุลบยัตฺ (อ.) ใหม้ากทีสุ่ดในเดอืนน้ี

เซาะละวาตเดือนชะอฺบาน
8. อ่านบทเซาะละวาตของเดือนชะอฺบาน

มรีายงานมาจาก ท่านอิมามซยันุลอาบิดีน (อ.) กล่าวว่า 

“ทุกวนัของเดอืนชะอฺบาน ใหก้ล่าวเซาะละวาต ในตอนเทีย่ง และใน

คํ่าคนืที ่15 ของเดอืนน้ี (นิซฟุชะอฺบาน)”  ตวับทเซาะละวาต มดีงัน้ี

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั ชะญะเราะตนินุบูวะฮฺ 

ِة،  ٍد، َجشََرةِ النُُّبوَّ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 
ตน้ไม ้(เชือ้สาย) แห่งความเป็นนะบ,ี 

วะเมาฎอิริรซิาละฮฺ วะมุคตะละฟิลมะลาอกิะฮฺ

، وَ ُمۡخَتلَِف الَۡمَالٓ ئِـَكِة، ِ الّرَِساةَلِ وَ َمۡوِضع
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วะมะอฺดนิิลอลิมฺ วะอะฮฺลบิยัตลิวะฮฺยฺ 

 ، ، وَ أَۡهلِ بَـۡيِت الَۡوىۡحِ  وَ َمۡعِدنِ الِۡعۡملِ

คลงัแห่งวชิาการ, และครอบครวัแห่งวะฮฺย ู(ววิรณ์), 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 

อลัฟุลกลิญารยิะตฟิิลลุญะญลิฆอมเิราะฮฺ ยะอฺมะนุมรัเราะกบิะฮา 

ِنالُۡفكۡلِ الَۡجاِريَـِةِىف اللَُّججِ الَۡغاِمَرِة، يَـاَۡٔمنُ َمنۡ َرِكـَبـهَا، 

(ผูเ้ป็น) นาวาลอยละล่องอยู่ในใจกลางมหาสมุทร, 
ซึง่ผูท้ีโ่ดยสารจะไดร้บัความปลอดภยั, 

วะยฆัเราะกุมนัตะเราะกะฮา อลัมุตะกอ็ดดมิุละฮุมมารกิ 

مُ لَهُمۡ َماِرٌق،  وَ يَـۡغَرُق َمنۡ تَـَرَكهَا، َالُۡمَتَقّدِ

และผูท้ีล่ะทิง้นาวาน้ี จะจมน้ํา (พนิาศ),
ผูท้ีล่ํ้าหน้าพวกท่าน คอื ผูท้ีอ่อกนอกศาสนา, 

วลัมุตะอคัคริุอนัฮุมซาฮกิ วลัลาซมิุละฮุมลาฮกิ 

ِزمُ لَهُمۡ َالِحٌق،  ُر َعـنۡـهُمۡ َزاِهٌق، وَ الالَّ وَ الُۡمَتأَّخِ

ส่วนผูท้ีล่า้หลงัพวกท่านคอื ผูท้ีส่ญูหาย, 
และการร่วมทางไปกบัพวกท่าน จะพบกบัสจัธรรม, 

สถานทีต่ ัง้มัน่แห่งสาสน์, สถานทีไ่ปมา (ขึน้ลง) ของมวลมะลาอกิะฮฺ,
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วะฆยิาซลิมุฎฏอ็รรลิมุซตะกนี วะมลัญะอลิฮารบินี 

 الۡهَارِ ِبـَني، 
ِٕ
ۡستَـِكـِني، وَ َملَۡجا وَ ِغيَـاِث الُۡمۡضَطّرِ الۡمُّ

เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอื แก่บรรดาผูท้ีเ่ดอืดรอ้น และผูย้ากไร,้ 
ผูใ้หท้ีพ่กัพงิ แก่บรรดาผูห้ลบหนี,

วะอซิมะตลิมุอฺตะซมินี อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ وَ ِعۡصَمةِ الُۡمۡعَتِصِمَني، َالل

และผูใ้หก้ารปกป้อง แก่ผูท้ีแ่สวงหาการปกป้อง, ขา้แต่อลัลอฮฺ 
โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 

เซาะลาตนักะซเีราะตนัตะกูนุละฮุมรฎิอ 

َصَالةً َكِثـَريةً تَـُكونُ لَهُمۡ ِرًىض، 

ซึง่การประสาทพรอย่างมากมาย ทีท่ําใหพ้วกท่านมคีวามปิตยินิด,ี

วะลฮิกักมิุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมะดนิอะดาเอาวะเกาะฎออฺ 

وَ ِلَحّقِ ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّدٍ أََدآءً وَ قََضآًء، 

และสาํหรบัเหล่าขา้ฯ ทําใหไ้ดป้ฏบิตัติามสทิธขิองมุฮมัมดั 
และวงศว์านของมุฮมัมดัและทําใหภ้ารกจิทัง้หลายสาํเรจ็ลุล่วง, 

บเิฮาลมิมนิกะวะกูวะตยีารอ็บบลัอาละมนี 

ةٍ يَـا َربَّ الَۡعالَِمَني،  ِبـَحۡولٍ ِمنَۡك وَ ُقـوَّ

ขา้แต่อลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 
ซึง่เป็นสถานกําบงัทีม่ ัน่คง,

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั อลักะฮฺฟิลฮะซนี

ٍد،ِنالۡـَكهِۡف الَۡحِصِني،  ّٰـهُـمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل
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อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมะดนิิฏฏอ็ยยบินีัล
อบัรอรลิอคัยาร 

ـِبنيَ  يِّ ٍد ِنالطَّ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل
اۡالَٔبۡـَرارِ اۡالَٔۡخيَـاِر، 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 
บรรดาผูด้งีาม ผูท้รงคุณธรรม ผูป้ระเสรฐิ, 

อลัละซนีะเอาญบัตะฮุกูเกาะฮุม วะฟะรอ็ฎตะฏออะตะฮุมวะวลิายะตะฮุม

يـنَ أَۡوَجۡبَت ُحُقوقَهُۡم، وَ فَـَرۡضَت َطاَعتَـهُمۡ وَ ِوَاليَـتَـهُۡم،  ِ َاذلَّ

ซึง่พระองคท์รงใหส้ทิธทิัง้หลายของพวกท่าน เป็นขอ้บงัคบั (วาญบิ), 
การเชื่อฟงั และความรกัต่อพวกท่าน เป็นขอ้กําหนด (ฟรัฎู), 

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั วะอฺมุรกอ็ลบบีฏิออะตกิ 

ۡر قَلِۡىب ِبَطاَعِتَك،  ٍد، وَ اۡمعُ ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 
โปรดฟ้ืนฟูจติใจของขา้ฯ ดว้ยการภกัดต่ีอพระองค,์ 

วะลาตุคซนีิบมิะอฺซยิะตกิ 

وَ َال تُـۡخِزِىن ِبَمۡعِصيَـِتَك، 

โปรดอย่าใหข้า้ฯ อบัอายดว้ยการฝา่ฝืนต่อพระองค,์ 

วรัซุกนีมุวาซาตะมนัเกาะตรัตะอะลยัฮมิริรซิกกิ 

وَ اۡرُزۡقِىن ُمَواَساةَ َمنۡ قَـتَـۡرَت عَلَۡيهِ ِمنۡ ِرۡزِقَك، 

ดว้ยอํานาจและพลงัจากพระองค ์ โอ ้พระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก, 
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บมิาวซัซะอฺตะอะลยัยะมนิฟฎัลกิ วะนะชรัตะอะลยัยะมนิอดัลกิ 

 ، َت عََىلَّ ِمنۡ عَۡدكِلَ ، وَ نََرشۡ ۡعَت عََىلَّ ِمنۡ فَۡضكِلَ ِبَما َوسَّ

ดว้ยสิง่ทีพ่ระองคไ์ดป้ระทานใหก้บัขา้ฯ อย่างกวา้งขวาง 
จากความโปรดปรานของพระองค,์ โปรดกระจายความยุตธิรรม

ของพระองคเ์หนือขา้ฯ, 

วะอะฮฺยยัตะนีตะฮฺตะซลิลกิ วะฮาซาชะฮฺรุนะบยีกิะซยัยดิริุซุลกิ 

 ، َك َسـّيِدِ ُرُسكِلَ ، وَ ٰهَذا َشهُۡر نَِبـّيِ َ وَ أَۡحيَـۡيـَتِىن تَـۡحَت ِظكّلِ

โปรดใหข้า้ฯ มชีวีติอยู่ภายใตร้่มเงาของพระองค,์ และน่ีคอืเดอืนแห่ง
นะบขีองพระองค ์ผูเ้ป็นประมุขแห่งบรรดาเราะซูลของพระองค,์ 

ชะอฺบานุลละซฮีะฟฟัตะฮูมนิกะบริเราะฮฺมะตวิรัรฎิวาน 

ۡحـَمةِ وَ الّرِۡضَواِن،  ى َحَفـۡفـَتهُ ِمنَۡك اِبلرَّ ِ َشۡعَبانُ اذلَّ

เดอืนชะอฺบานทีพ่ระองคไ์ดท้รงปกคลุมไวด้ว้ยความเมตตา 
และความปราโมทยข์องพระองค,์ 

อลัละซกีานะเราะซูลุลลอฮซิอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะอาลฮิวีะซลัลมั 

َم،  ُ عَلَۡيهِ وَ ٰاهِلِ وَ َسلَـّ ِ َصىلَّ اهلّلٰ ى َاكنَ َرُسولُ اهلّلٰ ِ اذلَّ

ซึง่เป็นเดอืนทีเ่ราะซูลแห่งอลัลอฮฺ, ขออลัลอฮฺ โปรดประสาทพรและ
ความศานตแิด่ท่าน และวงศว์านของท่าน, 

ยดัอะบุฟีซยิามฮิวีะกยิามฮิฟีีละยาลฮีวิะอยัยามฮฺิ 

اِمٖه،  َـّ يَـۡدأَُب ِىف ِصَياِمهٖ وَ ِقـَياِمهٖ ِىف لََياِلـيهِ وَ أَي

ไดบ้ากบัน่ในการถอืศลีอด ลุกขึน้ในยามคํ่าคนืและกลางวนัของท่าน, 

โปรดใหข้า้ฯ ไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่ผูท้ีย่ากแคน้ลําเคญ็ 
ในเครื่องยงัชพีของพระองค,์ 
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บุคอูลัละกะฟีอกิรอมฮิวีะออฺิซอมฮิอีลิามะฮลัลฮิมิามฮฺิ 

َىل َمَحلِّ ِحـَماِمٖه، 
ِٕ
ۡعَظاِمهٖ ا

ِٕ
ۡكـَراِمهٖ وَ ا

ِٕ
بُـُخوعًا كَلَ ِىف ا

เน่ืองดว้ยความนอบน้อมแด่พระองค ์เพื่อการเทดิเกยีรต ิและเทดิทูน
ความสาํคญัของเดอืนน้ี จนกระทัง่สิน้อายุขยัไปในสภาพดงักล่าว, 

อลัลอฮุมมะฟะอะอนินาอะลลัอซิตนิานิบซุินนะตฮิฟีีฮฺ 

ِتهٖ ِفـيِه،  ۡسِتنَانِ ِبُسنَـّ
ِٕ
ّٰهُمَّ فَأَِعنَّا عََىل اۡال َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดงันัน้โปรดช่วยเหลอืเหล่าขา้ฯ ในการเจรญิรอยตาม
จรยิวตัรของท่าน ในเดอืนน้ี, 

วะนัยลชิชะฟาอะตลิะดยัฮฺ อลัลอฮุมมะวจัญอลัฮุลชีะฟีอมัมุชฟัฟะอา 

ًعا،  ّٰهُمَّ وَ اۡجَعهۡلُ ِىل َشِفـيًعا ُمَشفَـّ يۡـِه، َالل َفـاعَةِ دَلَ وَ نَـۡيلِ الشَّ

และไดร้บัการอนุเคราะห ์ซึง่มอียู่ทีท่่าน, ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดบนัดาล
ใหท้่านเป็นผูใ้หก้ารอนุเคราะห ์ทีไ่ดร้บัการตอบรบั ของขา้ฯ, 

วะเฏาะลกีอ็นอลิยักะมะฮฺยะอา วจัญอลันีละฮูมุตตะบอิา 

ِبًعا،  لَۡيَك َمهَۡيًعا، وَ اۡجَعلِۡىن هَلُ ُمـتَـّ ِٕ
وَ َطرِيقًا ا

และเป็นทางสว่างทีนํ่าไปสู่พระองค,์ โปรดบนัดาลใหข้า้ฯ 
เป็นผูท้ีป่ฏบิตัติามท่าน, 

ฮตัตาอลักอกะเยามลักยิามะตอินันีรอฎยิา วะอนัซุนูบฆีอฎยิา

َمةِ َعّىنِ َراِضًيا، وَ َعنۡ ُذنُوِىب غَاِضًيا،  ـٰ َحىتَّ َالَۡقـاكَ يَـۡومَ الِۡقـيَ

จนกระทัง่ถงึการเขา้เฝ้าพระองค ์ในวนักยิามะฮฺ ในสภาพทีพ่ระองค์
พงึพอพระทยัในตวัขา้ฯ, โปรดอย่าไดใ้ส่พระทยัต่อบาปทัง้หลาย

ของขา้ฯ 
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กอ็ดเอาญบัตะลมีนิกรัเราะฮฺมะตะวรัรฎิวาน 

ۡحـَمةَ وَ الّرِۡضَواَن،  قَدۡ أَۡوَجـۡبَت ِىل ِمنَۡك الرَّ

โปรดใหค้วามเมตตา และความพงึพอพระทยัจากพระองค ์
เป็นวาญบิแก่ขา้ฯ

วะอนัซลัตะนีดารอ็ลเกาะรอรวิะมะฮลัลลัอคัยาร

وَ أَنۡـَزلۡتَـِىن َدارَ الَۡقـَرارِ وَ َمَحلَّ اۡالَٔۡخيَـاِر.

และโปรดประทานบา้นแห่งโลกหน้า และสถานของบรรดา
ผูป้ระเสรฐิ ใหแ้ก่ขา้ฯ

มุนาญาตชะอฺบานียะฮฺ

9. อ่านมุนาญาตชะอฺบานียะฮฺ (คําวิงวอนภาวนาอย่าง

ลบัๆ ต่อพระผูเ้ป็นเจา้) 

มผีูร้ายงานมาจาก อบินิคอละวยัฮฺ กล่าวว่า “มุนาญาตบทน้ี 

เป็นมุนาญาตของท่านอะมีรลุมุอฺมินีน (อ.) ซึง่ท่าน และบรรดาอิ

มาม (อ.) จากบุตรหลานของท่าน จะอ่านในเดอืนชะอฺบาน” ดงัน้ี

อลัลอฮุมมะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  ّٰهُمَّ َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั, 

วซัมะอฺดุอาออีซิาดะเอาตุก 

َذا َدَعۡوتَُك، 
ِٕ
وَ اۡسـَمعۡ ُدَعـآِىئ ا

โปรดสดบัตรบัฟงัดุอาอข์องขา้ฯ ยามทีข่า้ฯ วงิวอนต่อพระองค,์ 
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วซัมะอฺนิดาออีซิานาดยัตุก วะอกับลิอะลยัยะอซิานาญยัตุก 

َذا اَنَجۡيـُتَك، 
ِٕ
َذا اَنَديۡـُتَك، وَ أَۡقِبلۡ عََىلَّ ا ِٕ

وَ اۡسـَمعۡ ِنَدآِىئ ا

โปรดสดบัตรบัฟงัการเรยีกรอ้งของขา้ฯ ยามทีข่า้ฯ เรยีกรอ้งพระองค,์
โปรดหนัมายงัขา้ฯ ยามทีข่า้ฯ วงิวอนอย่างลบัๆ ต่อพระองค,์ 

ฟะกอ็ดฮะรอ็บตุอลิยักฺ วะวะกอ็ฟตุบยันะยะดยักะมุซตะกนีัลลกั

 ، لَۡيَك، وَ َوقَـۡفُت بَـۡنيَ يََديَۡك ُمۡسـَتِكـينًا كَلَ
ِٕ
فَـَقدۡ َهَربُۡت ا

และขา้ฯ ไดห้ลบหนีมายงัพระองค,์ และหยุดอยู่ ณ เบือ้งพระพกัตร์
ของพระองค ์ในสภาพของผูส้ ิน้ไรห้นทาง,

มุตะฎอ็รรอินัอลิยักฺ รอญยิลัลมิาละดยักะซะวาบ ี

يۡـَك ثََواِىب،  لَـۡيَك، َراِجيًا ِلَما دَلَ
ِٕ
ًِعـا ا ُمـَتَرضّ

ผูอ้อ้นวอนต่อพระองค,์ ผูม้คีวามหวงัต่อผลบุญของขา้ฯ ทีม่อียู ่
ณ พระองค,์ 

วะตะอฺละมุมาฟีนัฟซ ีวะตคับุรุฮาญะต ีวะตะอฺรฟุิเฎาะมรี ี

وَ تَـۡعَملُ َما ِىف نَـۡفِىس، وَ تَـۡخُبـُر َحاَجِىت، وَ تَۡعرُِف َضـِمِريى، 

และพระองคท์รงรูถ้งึสิง่ทีอ่ยู่ภายในจติใจของขา้ฯ, 
ทรงล่วงรูถ้งึความตอ้งการของขา้ฯ, ทรงรูจ้กัภายในของขา้ฯ, 

วะลายคัฟาอะลยักะอมัรุมุนเกาะละบวีะมซัวาย 

وَ َال يـَۡخَفى َعـلَۡيَك أَۡمـُر ُمنۡـَقلَِىب وَ َمثۡـَواَى، 

ภารกจิการคนืกลบัในโลกน้ี และโลกหน้าของขา้ฯ ไม่ไดเ้ป็น
ความลบัสาํหรบัพระองค,์
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วะมาอุรดีุอนัอุบดอิะบฮิมีมิมนัฏกิ ีวะอะตะเฟาวะฮะบฮิมีนิเฏาะลบิะต ี

هَ ِبهٖ ِمنۡ َطِلـَبِىت،  وَ َما أُِريدُ أَنۡ أُبِۡدئَ ِبهٖ ِمنۡ َمنِۡطِقـى، وَ أَتَـَفوَّ

รวมถงึในสิง่ทีข่า้ฯ ตอ้งการจะเอือ้นเอ่ยออกมา, 
และกล่าวออกมาจากความตอ้งการของขา้ฯ, 

วะอรัญฮูุลอิากบิะต ีวะกอ็ดญะรอ็ตมะกอดรีุกะอะลยัยะยาซยัยดิ ี

ـِدى،  وَ أَۡرُجوهُ ِلَعاِقَبِىت، وَ قَدۡ َجَرۡت َمَقاِديـُركَ عََىلَّ يَـا َسيِّ

และมคีวามหวงัในสิง่นัน้ เพื่อบัน้ปลายของขา้ฯ, โอ ้นายเหนือหวัของ
ขา้ฯ กําหนดการทัง้หลายของพระองคน์ัน้ ดําเนินอยู่เหนือขา้ฯ, 

ฟีมายะกูนุมนินีอลิาอาคริอุิมร ีมนิซะรเีราะตวีะอะลานิยะตี

ِرى،ِمنۡ َرسِيـَرِىت َوعََالِنـَيِىت، َىل ٰاِخرِ ُمعۡ
ِٕ
ِفۡيَما يَُكونُ ِمّىنِ ا

ในสิง่ทีม่าจากขา้ฯ จนกระทัง่ถงึวาระสุดทา้ยแห่งอายุขยัของขา้ฯ, 
จากภายในและภายนอกของขา้ฯ, 

 วะบยิะดกิะลาบยิะดฆิอ็ยรกิะซยิาดะตวีะนักซ ีวะนัฟอวีะฎอ็รรี

وَ ِبـَيِدكَ َال ِبـَيدِ غَـۡريِكَ ِزيَـاَدِىت َونَـۡقِىص،وَ نَـۡفِعـى وَ َرضِّى،

ลว้นอยู่ในพระหตัถ์ แห่งอํานาจของพระองคม์ใิช่อํานาจของผูอ้ื่น ไม่ว่า
จะเป็นการเพิม่พนูและการลดทอน, กําไรและขาดทุนของขา้ฯ,

อลิาฮอีนิฮะรอ็มตะนีฟะมนัซลัละซยีรัซุกุนี 

ى يَـۡرُزُقِىن،  ِ نۡ َحَرۡمتَـِىن فََمنۡ َذا اذلَّ
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
 ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากพระองคท์รงหวงหา้มขา้ฯ 
ดงันัน้ ใครกนัเล่า! ทีจ่ะประทานปจัจยัใหแ้ก่ขา้ฯ, 
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วะอนิเคาะซลัตะนีฟะมนัซลัละซยีนัซุรุนี 

ِىن،  ى يَـۡنُرصُ ِ نۡ َخَذلۡتَـِىن فََمنۡ َذا اذلَّ
ِٕ
وَ ا

และหากพระองคท์รงทอดทิง้ขา้ฯ ดงันัน้ ใครกนัเล่า! 
ทีจ่ะเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืขา้ฯ, 

อลิาฮอีะอูซุบกิะมนิเฆาะเฎาะบกิะวะฮุลูลซิะเคาะฏกิ 

ٰلهِـى أَُعوذُ ِبَك ِمنۡ غََضِبَك وَ ُحلُولِ َخسَِطَك، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ขา้ฯ ขอความคุม้ครองต่อพระองค ์
จากความกริว้โกรธของพระองค ์และการลงทณัฑข์องพระองค,์ 

อลิาฮอีนิกุนตุฆอ็ยเราะมุซตะอฺฮลิลิลเิราะฮฺมะตกิ 

نۡ ُكۡنُت غَۡيـَر ُمۡسـَتاۡٔ ِهلٍ ِلَرۡحـَمِتَك، 
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากขา้ฯ ไม่ใช่ผูท้ ีคู่่ควรกบัความเมตตา
ของพระองค ์แลว้ไซร้

ฟะอนัตะอะฮฺลุนอนัตะญดูะอะลยัยะบฟิฎัลซิะอะตกิ 

فَأَ نَۡت أَۡهلٌ أَنۡ تَـُجودَ عََىلَّ ِبَفۡضلِ َسَعِتَك، 

ดงันัน้ พระองคก์ย็งัคงเหมาะสม ต่อการเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่แก่ขา้ฯ 
ดว้ยความโปรดปรานอนัแผ่ไพศาลของพระองค,์ 

อลิาฮกีะอนันีบนิัฟซวีากฟิะตุมบยันะยะดยักฺ 

ٰلهِـى اَكَّٔىنِ ِبـنَـۡفِىس َواِقَفةٌ بَـۡنيَ يَـَديۡـَك،  ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ประหน่ึงว่าตวัของขา้ฯ กําลงัยนือยู ่
ณ เบือ้งพระพกัตรข์องพระองค,์
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วะกอ็ดอะซอ็ลละฮาฮุซนุตะวกักุลอีะลยักฺ 

ـى عَلَۡيَك،  ِ َّهَا ُحۡسنُ تََولكُّ وَ قَدۡ أََظل

ในขณะทีค่วามไวว้างใจของขา้ฯ ทีม่ต่ีอความดงีามของพระองค ์
แผ่ร่มเงาปกคลุมเหนือขา้ฯ, 

ฟะกุลตะมาอนัตะอะฮฺลุฮูวะตะฆอ็มมดัตะนีบอิฟัวกิ 

ۡدتَـِىن ِبَعۡفِوَك،  فَـُقلَۡت َما أَنَۡت أَۡههُلُ وَ تَـَغمَّ

แลว้พระองคก์ต็รสัถงึ สิง่ทีคู่่ควรกบัพระองค ์และทรงคลุมขา้ฯ ดว้ย
ม่านแห่งการอภยัโทษของพระองค,์

อลิาฮอีนิอะเฟาตะฟะมนัเอาลามนิกะบซิาลกิ 

 ، ِٕنۡ َعَفۡوَت فََمنۡ أَۡوَىل ِمنَۡك ِبٰذكِلَ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากพระองคท์รงอภยัโทษ ดงันัน้ จะมผีูใ้ดเล่า 
ทีจ่ะเหมาะสมยิง่ไปกว่าพระองคใ์นเรื่องดงักล่าว, 

วะอนิกานะกอ็ดดะนาอะญะลวีะลมัยุดนินีมนิกะอะมะล ี

ِٕنۡ َاكنَ قَدۡ َداَن أََجِىل وَ لَمۡ يُـۡدِنـِىن  ِمنَۡك َعـَمِىل، 
وَ ا

หากเวลาแห่งความตายของขา้ฯ ไดเ้ขา้มาใกล ้
แต่การกระทําของขา้ฯ ยงัไม่นําพาขา้ฯ เขา้มาใกลช้ดิพระองค,์

ฟะกอ็ดญะอลัตุลอกิรอเราะบซิซมับอิลิยักะวะซลีะต ี

لَۡيَك َوِسيـلَِىت، 
ِٕ
نِۡۢب ا ۡقـَرارَ اِبذلَّ

ِٕ
فََقدۡ َجَعلُۡت اۡال

ดงันัน้ขา้ฯ ขอนําการสารภาพบาปของขา้ฯ เป็นสื่อของขา้ฯ 
(ขอความช่วยเหลอื) มายงัพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ, 
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อลิาฮกีอ็ดญุรตุอะลานัฟซฟิีนนะเซาะรลิะฮา 

ٰلهِـى قَدۡ ُجۡرُت عََىل نَۡفِىس ِىف النََّظرِ لَهَا، 
ِٕ
ا

ขา้ฯ ไดก่้ออาชญากรรม (กดขี)่ ต่อตนเอง ในการควบคมุดแูลมนั (นฟัซฺ), 

ฟะละฮลัวยัลุอลิลมัตฆัฟิรละฮา 

نۡ لَمۡ تَـۡغِفـۡر لَـهَا، 
ِٕ
فَلَهَا الَۡويۡـلُ ا

ดงันัน้ ตอ้งหายนะแน่ๆ หากพระองคไ์ม่ทรงอภยัโทษให,้ 

อลิาฮลีมัยะซลับริรุกะอะลยัยะอยัยามะฮะยาต ี

امَ َحيَـاِىت،  َـّ كَ عََىلَّ أَي ٰلهِـى لَمۡ يَـَزلۡ ِبـرُّ ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ความดงีามของพระองค ์มใีหแ้ก่ขา้ฯ 
มาตลอดช่วงชวีติของขา้ฯ, 

ฟะลาตกัเฏาะอฺบริเราะกะอนันีฟีมะมาต ี

كَ َعّىنِ ِىف َمَماِىت،  فََال تَـۡقَطعۡ ِبـرَّ

ดงันัน้ โปรดอย่าตดัความดงีามของพระองค ์ใหข้าดไปจากขา้ฯ 
ในช่วงเวลาแห่งความตายของขา้ฯ, 

อลิาฮกียัฟะอายะซุมนิฮุซนินะเซาะรกิะลบีะอฺดะมะมาต ี

ٰلهِـى َكـۡيَف ٰايَـُس ِمنۡ ُحۡسنِ نَـَظرِكَ ِىل بَـۡعدَ َمَماِىت، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ขา้ฯ จะสิน้หวงัจากการดูแลอย่างดเียีย่ม
ของพระองค ์หลงัจากความตายของขา้ฯ ไดอ้ย่างไร?, 

วะอนัตะลมัตุวลัลนีิอลิลลัญะมลีะฟีฮะยาต ี

الَّ الَۡجِميلَ ِىف َحيَاِىت،
ِٕ
ِّـِنـى ا وَ أَنَۡت لَمۡ تُـَول
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อลิาฮตีะวลัละมนิอมัรมีาอนัตะอะฮฺลุฮฺ 

 ، ٰلهِـى تَـَولَّ ِمنۡ أَۡمِرى َما أَنَۡت أَۡههُلُ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดใชอ้ํานาจบญัชาภารกจิของขา้ฯ 
ตามทีคู่่ควรกบัพระองค,์ 

วะอุดอะลยัยะบฟิฎัลกิะอะลามุซนิบนิกอ็ดเฆาะมะเราะฮูญะฮฺลุฮฺ 

وَ عُدۡ عََىلَّ ِبـَفۡضكِلَ عََىل ُمۡذِنٍب قَدۡ غَـَمـَرهُ َجـهۡلُـُه، 

และโปรดหวนกลบัมาทีข่า้ฯ ดว้ยความโปรดปรานของพระองค,์ 
(หวนกลบัมาที)่ คนบาป ผูซ้ึง่ความโง่เขลาของเขาไดห้่อหุม้เขาเอาไว,้ 

อลิาฮกีอ็ดซะตรัตะอะลยัยะซุนูบนัฟิดดุนยา 

نۡـَيا،  ٰلهِـى قَدۡ َستَـۡرَت عََىلَّ ُذنُوبًـا ِىف ادلُّ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ พระองคท์รงปกปิดบาปทัง้หลาย
ในโลกน้ีใหแ้ก่ขา้ฯ 

วะอะนะอะฮฺวะญุอลิาซตัรฮิาอะลยัยะมนิกะฟิลอุครอ 

َىل َسۡتـرَِها عََىلَّ ِمنَۡك ِىف اۡالُٔۡخَرى، 
ِٕ
وَ أَنَـا أَۡحَوُج ا

ซึง่ในวนัปรโลกขา้ฯ มคีวามจําเป็นต่อการปกปิดมนัยิง่กว่า, 

อซิลมัตุซฮริฮาลอิะฮะดมิมนิอบิาดกิซัซอลฮินี 

اِلِحَني،  ذۡ لَمۡ تُۡظهِۡرَها ِالََٔحدٍ ِمنۡ ِعَباِدكَ الصَّ ِٕ
ا

ทัง้ๆ ทีพ่ระองคม์ไิดท้รงเปิดเผยมนั แก่ผูใ้ดจากปวงบ่าว 
ผูเ้ป็นกลัยาณชนของพระองค,์

ในเมื่อพระองคน์ัน้ ทรงช่วยเหลอืเกื้อกูลขา้ฯ มาดว้ยดตีลอด
ช่วงชวีติของขา้ฯ, 
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ฟะลาตฟัเฎาะฮฺนีเยามลักยิามะตอิะลารุอุซลิอชัฮาด 

فََال تَـۡفَضۡحِىن يَـۡومَ الِۡقـَياَمةِ عََىل ُرُؤِس اۡالَٔۡشهَاِد، 

ดงันัน้ โปรดอย่าไดป้ระจานขา้ฯ ในวนัแห่งการฟ้ืนคนืชพี 
ต่อหน้าคนทัง้หมด, 

อลิาฮญีดูุกะบะซะเฏาะอะมะล ีวะอฟัวุกะอฟัเฎาะลุมนิอะมะล ี

ٰلهِـى ُجوُدكَ بََسطَ أََمِىل، وَ َعۡفُوكَ أَفَۡضلُ ِمنۡ َعـَمِىل، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ความกรุณาของพระองค ์ไดแ้ผ่ความหวงั
ของขา้ฯ ใหข้ยายกวา้งออกไป, และการอภยัโทษของพระองค ์

ประเสรฐิกว่าการกระทําของขา้ฯ, 

อลิาฮฟีะซุรเราะนีบลิกิออกิะเยามะตกัฎฟีีฮบิยันะอบิาดกิ 

ِىن ِبـِلَقـآئَِك يَـۡومَ تَـۡقِىض ِفيهِ بَـۡنيَ ِعَباِدَك،  ٰلهِـى فَُرسَّ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดใหข้า้ฯ มคีวามสขุดว้ยการไดเ้ขา้เฝ้าพระองค์
ในวนัทีพ่ระองคท์รงอํานาจพพิากษา ในระหว่างปวงบ่าวของพระองค,์

อลิาฮอฺิตซิารอีลิยักะอฺตซิารุมลัลมัยซัตฆันิอนัเกาะบูลอุิซรฮฺิ 

لَۡيَك اۡعِتَذارُ َمنۡ لَمۡ يَـۡستَـۡغنِ 
ِٕ
ٰلهِـى اۡعِتَذاِرى ا

ِٕ
ا

َعنۡ قَـُبولِ عُۡذِرِه، 

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ การขออภยัโทษของขา้ฯ ยงัพระองค ์
เป็นการขออภยัโทษของผูท้ีต่อ้งการ ใหพ้ระองคท์รงยอมรบั

การขออภยัโทษของเขา, 

ฟกับลัอุซรยีาอกัเราะมะมะนิอฺตะซะเราะอลิยัฮลิมุซอีูน 

يئُوَن،  لَۡيهِ الُۡمِسٓ ِٕ
فَاۡقـَبلۡ عُۡذِرى يَـا أَۡڪَرمَ َمنِ اۡعَتَذرَ ا
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ดงันัน้ โปรดยอมรบัการขออภยัโทษของขา้ฯ ดว้ยเถดิ, โอ ้ผูท้รง
กรุณาทีสุ่ด ผูซ้ึง่บรรดาผูก้ระทําความผดิ ตอ้งขออภยัโทษต่อพระองค,์ 

อลิาฮลีาตะรุดดะฮาญะต ีวะลาตุคอ็ยยบิเฏาะมะอ ี

ۡب َطَمِعـى،  ٰلهِـى َال تَـُردَّ َحاَجِىت، وَ َال تُـَخّيِ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดอย่าปฏเิสธความตอ้งการของขา้ฯ, อย่า
ปิดกัน้ความปรารถนาของขา้ฯ, 

วะลาตกัเฏาะอฺมนิกะเราะญาอวีะอะมะล ี

وَ َال تَـۡقَطعۡ ِمنَۡك َرَجـآِىئ وَ أََمِىل، 

และอย่าตดัความหวงั และความปรารถนาของขา้ฯ จากพระองค,์ 

อลิาฮเีลาอะรอ็ดตะฮะวานีลมัตะฮฺดนีิ 

ٰلهِـى لَوۡ أََرۡدَت َهَواِىن لَمۡ تَـهِۡدِىن، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากพระองคท์รงประสงค ์ทีจ่ะเหยยีดหยาม
ขา้ฯ แลว้ไซร้!! พระองคก์ค็งจะไม่ทรงชีนํ้าขา้ฯ, 

วะเลาอะรอ็ดตะฟะฎฮีะตลีมัตุอาฟินี 

وَ لَوۡ أََرۡدَت فَِضيَحِىت لَمۡ تُـَعاِفـِىن، 

และหากพระองคท์รงประสงค ์ทีจ่ะประณามขา้ฯ กค็งจะไม่
ประทานความสุขสบายใหแ้ก่ขา้ฯ, 

อลิาฮมีาอะซุนนุกะตะรุดดุนีฟีฮาญะตนิกอ็ดอฟันัยตุอุมรี
ฟีเฏาะละบฮิามนิกฺ 

ٰلهِـى َما أَُظنَُّك تَـُردُِّىن ِىف َحاَجةٍ قَدۡ أَفۡـنَـۡيُت ُعـُمِرى  ِٕ
ا

ِىف َطلَِبـهَا ِمنَۡك، 
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พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ขา้ฯ ไม่คาดคดิว่าพระองคจ์ะทรงปฏเิสธความ
ตอ้งการของขา้ฯ ทีไ่ดใ้ชเ้วลาทัง้หมดแห่งอายุขยัของขา้ฯ หมดไปกบั

การรอ้งขอจากพระองค,์ 

อลิาฮฟีะละกลัฮมัดุอะบะดนัอะบะดนัดาอมินัซรัมะดา

َمًدا،  ٰلهِـى فكََلَ الَۡحۡمدُ أَبَـًدا أَبًَدا َدآئِـًما َرسۡ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ดงันัน้ การสรรเสรญิพงึมแีด่พระองค ์
อย่างนิจนิรนัดรและตลอดไป, 

ยะซดีุวะลายะบดีุกะมาตุฮบิบุวะตรัฎอ 

يَـزِيدُ وَ َال يَـِبـيدُ َكـَما تُـِحبُّ وَ تَـۡرَىض، 

เพิม่พนู และไมส่ลาย ดงัทีพ่ระองคจ์ะทรงชืน่ชอบ และทรงพงึพอพระทยั,

อลิาฮอีนิอะคอ็ซตะนีบญิุรมอีะคอ็ซตุกะบอิฟัวกิ 

نۡ أََخۡذتَـِىن ِبـُجۡرِمـى أََخۡذتَُك ِبَعۡفِوَك، 
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากพระองคท์รงเอาโทษขา้ฯ เพราะอาชญากรรม
ของขา้ฯ, ขา้ฯ กจ็ะยดึถอืเอาพระองค ์ดว้ยการใหอ้ภยัของพระองค,์ 

วะอนิอะคอ็ซตะนีบซุินูบอีะคอ็ซตุกะบมิฆัฟิเราะตกิ 

نۡ أََخۡذتَـِىن ِبُذنُوِىب أََخۡذتَُك ِبَمۡغـِفـَرِتَك، 
ِٕ
وَ ا

หากพระองคท์รงเอาโทษขา้ฯ เพราะบาปทัง้หลายของขา้ฯ  ขา้ฯ 
กจ็ะยดึถอืเอาพระองค ์ดว้ยการอภยัโทษของพระองค ์เป็นทีพ่ึง่, 

วะอนิอดัคอ็ลตะนินนาเราะอะอฺลมัตุอะฮฺละฮาอนันีอุฮบิบุก 

ارَ أَۡعلَۡمُت أَۡهلَهَا أَّىنِ أُِحبَُّك،  ِٕنۡ أَۡدَخلۡتَـِىن النَـّ
وَ ا

และหากพระองคท์รงนําข้าฯ เข้าสู่ขมุนรก ข้าฯ กจ็ะป่าวประกาศ
กบัชาวนรกทัง้หลายว่า “แท้จริงข้าฯ รกัพระองค”์, 
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อลิาฮอีนิกานะเซาะฆุเราะฟีญมับฏิออะตกิะอะมะล ี

نۡ َاكنَ َصُغَر ِىف َجنِۡۢب َطاَعِتَك َعـَمِىل، 
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากการกระทําของขา้ฯ ในการแสดง
ความจงรกัภกัดต่ีอพระองคน์ัน้ ช่างน้อยนิด, 

ฟะกอ็ดกะบุเราะฟีญมับเิราะญาอกิะอะมะล ี

فََقدۡ َكـُبـَر ِىف َجنِۡۢب َرَجـآئَِك أََمِىل، 

ดงันัน้ ความหวงัของขา้ฯ ทีค่าดหวงัต่อพระองคน์ัน้ ยิง่ใหญ่นัก, 

อลิาฮกียัฟะอนัเกาะลบุิมนิอนิดกิะบลิคอ็ยบะตมิะฮฺรมูา 

ٰلهِـى َكـۡيَف أَنۡـَقِلُب ِمنۡ ِعۡنِدكَ ِبـالَۡخۡيـَبةِ َمۡحـُروًما، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ขา้ฯ จะกลบัไปจากพระองค ์ในสภาพของผูท้ี่
ถูกปิดกัน้ ดว้ยความสิน้หวงัไดอ้ย่างไร?, 

วะกอ็ดกานะฮุซนุซอ็นนีบญิดูกิะอนัตกัลบิะนีบนินะญาตมิรัฮูมา 

وَ قَدۡ َاكنَ ُحۡسنُ َظّىنِ ِبـُجوِدكَ أَنۡ تَـۡقِلـَبِىن اِبلنََّجاةِ َمۡرُحوًما، 

ในเมื่อขา้ฯ มกีารคาดคดิทีด่ต่ีอความการุณยข์องพระองค ์ว่าจะทรงให้
ขา้ฯ ไดก้ลบัออกไปอย่างผูท้ีไ่ดร้บัความเมตตา ดว้ยความปลอดภยั, 

อลิาฮวีะกอ็ดอฟันัยตุอุมรฟีีชริเราะตซิซะฮฺวอินักฺ 

هۡـوِ َعۡنَك،  ةِ السَّ ٰلهِـى وَ قَدۡ أَفۡـنَـۡيُت ُعـۡمِرى ِىف ِشـرَّ
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ขา้ฯ ไดท้ําลายชวีติของขา้ฯ ไปในความ
ชัว่ชา้ ดว้ยการหลงลมืพระองค,์

วะอบัลยัตุชะบาบฟีีซกัเราะตติตะบาอุดมินิกฺ 

َباعُدِ ِمنَۡك،  وَ أَبۡـلَـۡيُت َشـَبا ِىب ِىف َسۡكَرةِ التَـّ
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และใชว้ยัหนุ่มของขา้ฯ ใหห้มดไปกบัการมวัเมา 
ทีท่ําใหห้่างไกลจากพระองค,์ 

อลิาฮฟีะลมัอซัตยักซิอยัยามฆัตริอรบีกิ 

امَ اۡغِتـَراِرى ِبَك،  َـّ ٰلهِـى فََملۡ أَۡستَـۡيـِقۡظ أَي ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ขา้ฯ จงึยงัไม่ตื่น (ไม่สาํนึก) ในช่วงทีห่ลงระเรงิ
อยู่ กบัความเมตตาของพระองค,์ 

วะรุกูนีอลิาซะบลีซิะเคาะฏกิ 

َىل َسِبـيلِ َخسَِطَك، 
ِٕ
وَ ُرُكوِىن ا

และไดล้่วงลํ้าเขา้สู่เสน้ทาง แห่งความกริว้โกรธของพระองค,์ 

อลิาฮวีะอะนะอบัดุกะวบันุอบัดกิ กออมิุมบยันะยะดยักฺ 

ٰلهِـى وَ أَ اَن َعۡبُدكَ وَ ابۡـنُ َعۡبِدَك، قَـآئِـمٌ بَـۡنيَ يََديَۡك، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ขา้ฯ คอืบ่าวของพระองค ์และบุตร
ของบ่าวของพระองค,์ ทีก่ําลงัยนือยู่เบือ้งพระพกัตรข์องพระองค,์ 

มุตะวซัซลิุมบกิะเราะมกิะอลิยักฺ อลิาฮอีะนะอบัดุนอะตะนัซเซาะลุอลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
لُ ا ٰلهِـى أَ اَن َعۡبدٌ أَتَنَصَّ ِٕ

لَۡيَك، ا
ِٕ
لٌ ِبـَكَرِمَك ا ُمتََوّسِ

โดยอาศยัความกรุณาของพระองค ์เป็นสื่อมายงัพระองค,์ 
พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ขา้ฯ คอืบ่าวคนหน่ึงของพระองค ์

ทีแ่สวงหาการหลุดพน้มายงัพระองค,์ 

มมิมากุนตุอุวาญฮิุกะบฮฺิ มนิกลิละตซิตฮฺิยาอมีนินะเซาะรกิ 

ِ  اۡسـِتۡحيَـآِىئ ِمنۡ نََظرَِك،  ا ُكۡنُت أَُواِجـهَُك ِبـٖه، ِمن ِقةلَّ ِممَّ

จากสิง่ทีข่า้ฯ จะตอ้งเผชญิหน้ากบัพระองค,์ เน่ืองจากขาดความ
ละอาย ต่อสายพระเนตรของพระองค,์ 
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วะอฏัลุบุลอฟัวะมนิกฺ อซิลิอฟัวุนะอฺตุลลกิะเราะมกิ 

ذِ الَۡعۡفوُ نَـۡعٌت ِلَكَرِمَك، 
ِٕ
وَ أَۡطلُُب الَۡعۡفوَ ِمنَۡك، ا

และวงิวอนขอการอภยัโทษจากพระองค,์ เพราะการอภยัโทษนัน้ เป็น
พระคุณลกัษณะหน่ึง แห่งความการุณยข์องพระองค,์ 

อลิาฮลีมัยะกุนลเีฮาลุนฟะอนัตะกลิะบฮิอีมัมะอฺซยิะตกฺิ 

ٰلهِـى لَمۡ يَُكنۡ ِىل َحۡولٌ فَأَ  نۡـتَـِقلَ ِبهٖ َعنۡ َمۡعِصيَـِتَك،
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ  ขา้ฯ ไม่มพีลงัทีจ่ะเคลื่อนยา้ยตนเอง 
จากการฝา่ฝืนพระองค,์ 

อลิลาฟีวกัตนิอยักอ็ซตะนีลมิะฮบับะตกิ 

ِتَك،  الَّ ِىف َوۡقٍت أَيۡـَقۡظَتِىن ِلَمَحبَـّ
ِٕ
ا

เวน้เสยีแต่ว่า ในช่วงเวลาทีพ่ระองคท์รงปลุกขา้ฯ ใหต้ื่นขึน้มา 
(จากการหลบัใหล) เพื่อความรกัต่อพระองค,์ 

วะกะมาอะรอ็ดตะอนัอะกูนะกุนตฺ 

وَ َكـَما أََرۡدَت أَنۡ أَُڪونَ ُكـۡنُت، 

หรอืเมื่อพระองคท์รงทาํใหข้า้ฯ เป็นไปตามทีพ่ระองคท์รงพระประสงค,์

ฟะชะกรัตุกะบอิดิคอลฟีีกะเราะมกิ 

ۡدَخاِىل ِىف َكـَرِمَك، 
ِٕ
فََشَكـۡرتَُك ِبـا

 ดงันัน้ขา้ฯ จงึขอบพระคุณพระองค ์ทีท่รงนําพาขา้ฯ เขา้มาสู่ความ
การุณยข์องพระองค,์ 

วะลติฏัฮรีกิอ็ลบมีนิเอาซาคลิฆอ็ฟละตอินักฺ 

وَ ِلَتۡطهِـيـرِ قَلِۡىب ِمنۡ أَۡوَساخِ الَۡغۡفةَلِ َعۡنَك، 
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และทรงชําระลา้งจติใจของขา้ฯ จากมลทนิแห่งความหลงลมืพระองค,์ 

อลิาฮอุีนซุรอลิยัยะนะเซาะเราะมนันาดยัตะฮูฟะอะญาบกั 

َىلَّ نََظَر َمنۡ اَنَديۡـَتهُ فَأََجابََك،  ِٕ
ٰلهِـى أُنُۡظۡر ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดมองดูขา้ฯ ดว้ยการมองดูบุคคล 
ผูซ้ึง่เมื่อพระองคท์รงเรยีกเขา แลว้เขากต็อบรบัพระองค,์ 

วซัตะอฺมลัตะฮูบมิะอูนะตกิะฟะอะฏออกั 

وَ اۡسـتَـۡعَملَۡتهُ ِبَمُعونَـِتَك فَأََطاعََك، 

และเมื่อทรงมอบหมายหน้าทีใ่หก้บัเขาแลว้ เขากป็ฏบิตัติามพระองค,์ 

ยาเกาะรบีลัลายบัอุดุอะนิลมุฆตรัรบิฮฺิ

يَـا قَرِيـًبا َال يَـۡبُعدُ َعنِ الُۡمۡغـتَـّرِ ِبٖه، 

โอ ้ผูท้รงใกลช้ดิ ทีไ่ม่ทรงห่างไกลจากผูย้โสโอหงัต่อพระองค,์ 

วะยาญะวาดลัลายบัเคาะลุอมัมรัเราะญาซะวาบะฮฺ 

وَ اَي َجَواًدا َال يَـۡبَخلُ َعـمَّنۡ َرَجا ثََوابَـُه، 

โอ ้ผูท้รงเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ทีไ่ม่ทรงตระหน่ีต่อผลรางวลัของพระองค ์
จากผูท้ีมุ่่งหวงั, 

อลิาฮฮีบัลกีอ็ลบยัยุดนีฮมินิกะเชากุฮฺ

ٰلهِـى َهۡب ِىل قَلۡبًـا يُـۡدِنـيهِ ِمنَۡك َشۡوُقُه، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดประทานหวัใจ ของผูซ้ึง่มคีวามรกั
ความถวลิหา ทีจ่ะใกลช้ดิพระองค ์ใหแ้ก่ขา้ฯ,

วะลซิานัยยุรฟะอุอลิยักะซดิกุฮฺ วะนะเซาะรอ็ยยุกอ็รรบุิฮูมนิกะฮกักุฮฺ 

لَۡيَك ِصۡدُقُه، وَ نََظًرا يُـَقـّرِبُـهُ ِمنَۡك َحقُُّه، 
ِٕ
وَ ِلَسانًـا يُـۡرفَعُ ا
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ลิน้ทีถ่อ้ยคาํสตัย ์ไดร้บัการเทดิทูนขึน้สู่เบือ้งบนยงัพระองค,์ และการ
มอง (การพจิารณา) ทีส่จัธรรมของมนัทําใหไ้ดใ้กลช้ดิพระองค,์ 

อลิาฮอีนินะมนัตะอรัเราะฟะบกิะฆอ็ยรุมจัญฮูล

َف ِبَك غَۡيـُر َمۡجهُـوٍل،  نَّ َمنۡ تَـَعـرَّ ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผู้เป็นเจ้าของข้าฯ ผู้ท่ีรู้จกัพระองค ์เขาจะไม่เป็นผู้ท่ีโง่เขลา,

วะมลัลาซะบกิะฆอ็ยรุมคัซูล 

وَ َمنۡ َالذَ ِبَك غَۡيـُر َمۡخُذوٍل، 

ผู้ท่ีได้รบัความคุ้มครองจากพระองค ์เขาจะไม่ใช่ผู้ท่ีอปัยศตกตํา่, 

วะมนัอกับลัตะอะลยัฮฆิอ็ยรุมมัลูก 

وَ َمنۡ أَۡقَبلَۡت عَلَۡيهِ غَۡيـُر َمۡملُوكٍ ، 

และผูท้ีพ่ระองคท์รงใหค้วามสนใจในตวัเขา 
เขาจะไม่ตกเป็นทาสของผูใ้ด, 

อลิาฮอีนินะมะนินตะฮะญะบกิะละมุซตะนีร 

نَّ َمنِ انۡـتَـهََج ِبَك لَُمۡستَـِنـٌري،  ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ผูใ้ดทีค่น้หาทางแห่งพระองค์
ทางของเขากจ็ะแจ่มแจง้, 

วะอนินะมะนิอฺตะเซาะมะบกิะละมุซตะญรี วะกอ็ดลุซตุบกิะยาอลิาฮ ี

ٰلهِـى، 
ِٕ
ُت ِبَك يَـا ا نَّ َمنِ اۡعَتَصمَ ِبَك لَُمۡسـَتِجيـٌر، وَ قَدۡ ذُلۡ ِٕ

وَ ا

และผูใ้ดทีข่อการปกป้องต่อพระองค ์ เขาจะเป็นผูไ้ดร้บัความคุม้ครอง, 
และขา้ฯ กแ็สวงหาความคุม้ครองต่อพระองค ์โอ ้พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ,
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ฟะลาตุคอ็ยยบิซอ็นนีมริเราะฮฺมะตกิ วะลาตะฮฺญุบนีอรัเราะอฺฟะตกิ 

ِتَك، وَ َال تَـۡحُجۡبِىن َعنۡ َرٔاۡفَِتَك،  ۡب َظّىنِ ِمنۡ َرۡمحَ فََال تُـَخّيِ

ดงันัน้ โปรดอยา่ใหก้ารคาดคดิทีข่า้ฯ มต่ีอความเมตตาของพระองค ์ตอ้ง
สิน้หวงั, โปรดอย่าปิดกัน้ขา้ฯ จากความรกัความเมตตาของพระองค,์

อลิาฮอีะกมินีฟีอะฮฺลวิะลายะตกิะมุกอมะมรั
เราะญซัซยิาดะตะมมิมะฮบับะตกิ 

ٰلهِـى أَِقۡمِىن ِىف أَۡهلِ َوَاليَـِتَك ُمَقامَ َمنۡ 
ِٕ
ا

ِتَك،  اَيَدةَ ِمنۡ َمَحبَـّ َرَجا الّزِ

 พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดประทานตําแหน่งใหแ้ก่ขา้ฯ ท่ามกลาง
มวลมติรของพระองค ์ซึง่ตําแหน่งของบุคคลผูท้ีมุ่่งหวงัต่อการ

เพิม่พนูความรกัพระองค,์ 

อลิาฮวีะอลัฮมินีวะละฮมับซิกิรกิะอลิาซกิรกิ 

َىل ِذۡكرَِك، 
ِٕ
ٰلهِـى وَ َالۡهِۡمِىن َولَهًا ِبِذۡكرِكَ ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดดลใจขา้ฯ ใหม้คีวามรกัหลงใหล ต่อการ
ราํลกึถงึพระองคอ์ยู่ตลอดเวลา, โปรดใหค้วามตัง้ใจอนัแน่วแน่ของ

วะฮมิมะตฟีีรอ็วฮนิะญาฮอิซัมาอกิะวะมะฮลัลกุิดซกิ 

ِىت ِىف َرۡوحِ نَـَجاحِ أَۡسـَمآئَِك وَ َمَحلِّ ُقۡدِسَك،  وَ ِهـمَّ

ขา้ฯ อยู่ในความยนิด ีแห่งชยัชนะ แห่งพระนาม และสถานอนัพสิุทธิ ์
ของพระองค,์ 

อลิาฮบีกิะอะลยักะอลิลาอลัฮกัตะนีบมิะฮลัลอิะฮฺลฏิออะตกิ

الَّ َالَۡحۡقـتَـِىن ِبَمَحلِّ أَۡهلِ َطاَعِتَك، 
ِٕ
ٰلهِـى ِبَك عَلَۡيَك ا

ِٕ
ا
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พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ดว้ยสทิธขิองพระองค ์ทีท่รงมอียู่เหนือพระองค ์
โปรดนําพาขา้ฯ สู่สถานของบรรดาผูท้ีภ่กัดต่ีอพระองค,์

วลัมซัวซัซอลฮิมิมิมรัฎอตกิ ฟะอนินีลาอกัดริุลนิัฟซดีฟัอา 

ّىنِ َال أَۡقِدرُ ِلنَۡفِىس َدفًۡعا، 
ِٕ
اِلحِ ِمنۡ َمۡرَضاِتَك، فَا وَ الَۡمثَۡوى الصَّ

และสถานของบรรดากลัยาณชน จากความปรดีาปราโมทย์
ของพระองค,์ แทจ้รงิขา้ฯ ไรค้วามสามารถทีจ่ะปกป้องตนเอง, 

วะลาอมัลกุิละฮานัฟอา อลิาฮอีะนะอบัดุกฎัเฎาะอฟุีลมุซนิบ 

ِعـيُف الُۡمۡذِنُب،  ٰلهِـى أَاَن َعۡبُدكَ الضَّ
ِٕ
وَ َال أَۡمكِلُ لَهَا نَـۡفًعا، ا

และไม่ไดค้รอบครองสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง, พระผูเ้ป็นเจา้
ของขา้ฯ ขา้ฯ คอืบ่าวทีอ่่อนแอของพระองค ์เป็นผูก้ระทําบาป, 

วะมมัลูกุกลัมุนีบ ฟะลาตจัญอลันีมมิมนัเซาะรอ็ฟตะอนัฮุวจัญฮกั 

َعلِۡىن ِممَّنۡ َرصَفَۡت َعۡنهُ َوهۡجََك،  وَ َمۡملُوُكَك الُۡمِنـيُب ، فََال َجتۡ

และเป็นผูก้ลบัตวัทีอ่ยู่ในกรรมสทิธิข์องพระองค,์ ดงันัน้ โปรดอย่าให้
ขา้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดา ผูท้ีพ่ระองคท์รงเบอืนพระพกัตรข์องพระองค์

ไปจากเขา (ตดัเยื่อใย), 

วะฮะญะบะฮูซะอฺวุฮูอนัอฟัวกิ 

وَ َحَجَبهُ َسهُۡوهُ َعنۡ َعۡفِوَك، 

และความหลงลมืไดปิ้ดกัน้เขาจากการอภยัโทษของพระองค,์ 

อลิาฮฮีบัลกีะมาลลัอนิกฏิอออิลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
نۡـِقَطاعِ ا

ِٕ
ٰلهِـى َهۡب ِىل َكـَمالَ اۡال

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดประทานการตดัขาดอย่างสมบูรณ์ 
(จากสิง่ถูกสรา้ง) เพื่อมายงัพระองค ์ใหแ้ก่ขา้ฯ, 
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วะอะนิรอบัซอเราะกุลูบนิาบฎิยิาอนิะเซาะรฮิาอลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
وَ أَِنـۡر أَبَۡصارَ ُقلُو ِبـنَا ِبِضَيآءِ نََظرَِها ا

โปรดใหต้าใจของเหล่าขา้ฯ สว่างไสวดว้ยรศัม ีทีม่องไปยงัพระองค,์ 

ฮตัตาตคัรเิกาะอบัซอรุลกุลูบฮิุญุบนันูร 

َحىتَّ تَـۡخِرَق أَبَۡصارُ الُۡقـلُوِب ُحُجَب النُّوِر، 

จนกระทัง่ตาใจ (การประจกัษ์แจง้) ของเหล่าขา้ฯ 
ไดเ้ปิดม่านแห่งรศัม ี(แห่งความรู)้, 

ฟะตะซลิะอลิามะอฺดนิิลอะเซาะมะฮฺ 

َىل َمۡعِدنِ الَۡعَظَمِة، 
ِٕ
فَـَتِصلَ ا

และบรรลุถงึแหล่งแห่งรศัมอีนัยิง่ใหญ่ของพระองค,์

วะตะซเีราะอรัวาฮุนามุอลัละเกาะตมับอิซิซกุิดซกิ 

َقـةً بِۢـِعزِّ ُقۡدِسَك،  َـّ وَ تَِصريَ أَۡرَواُحنَا ُمَعل

และโปรดใหว้ญิญาณทัง้หลายของเหล่าขา้ฯ เชื่อมโยงกบัพลงั
อํานาจอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค,์ 

อลิาฮวีจัญอลันีมมิมนันาดยัตะฮูฟะอะญาบกั 

ٰلهِـى وَ اۡجَعلِۡىن ِممَّنۡ اَنَديۡـَتهُ فَأََجابََك،  ِٕ
ا

วะลาฮซัตะฮฺูฟะเซาะอเิกาะลญิะลาลกิ 

 ، َوَالَحۡظَتهُ  فََصِعـَق ِلَجَالكِلَ

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดบนัดาลใหข้า้ฯ เป็นหน่ึงจากบรรดา
ผูท้ีพ่ระองคท์รงเรยีกเขา แลว้เขากต็อบสนองพระองค,์ 
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และทรงใหค้วามสนใจในตวัเขา เขาจงึสิน้สตต่ิอความยิง่ใหญ่
เกรยีงไกรของพระองค,์

ฟะนาญยัตะฮูซริรอ็ววะอะมลิะละกะญะฮฺรอ 

ا وَ َمعِلَ كَلَ َجـهًۡرا،  فَـنَاَجۡيـَتهُ ِرسًّ

แลว้เมื่อพระองคท์รงกระซบิกบัพวกเขาอย่างลบัๆ และพวกเขาก็
ทํางานเพื่อพระองค ์อย่างเปิดเผย, 

อลิาฮลีมัอุซลัลฏิอะลาฮุซนิซอ็นนีกุนูฏอ็ลอะยาซ 

ِّۡط عََىل ُحۡسنِ َظّىنِ ُقـُنوَط اۡالَٔيَـاِس،  ٰلهِـى لَمۡ أَُسل
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดอย่าใหค้วามทอ้แทค้วามสิน้หวงั มอีํานาจ
เหนือทศันะคตทิีด่งีามของขา้ฯ,

วะลนัเกาะเฏาะอะเราะญาอมีนิญะมลีกิะเราะมกิ 

وَ َال انۡـَقَطعَ َرَجآِىئ ِمنۡ َجـِمـيلِ َكـَرِمَك، 

โปรดอย่าตดัความหวงัของขา้ฯ จากความการุณยท์ีด่งีามของพระองค,์ 

อลิาฮอีนิกานะตลิเคาะฏอยากอ็ดอซัเกาะฏอ็ตนีละดยักฺ 

يۡـَك،  نۡ َاكنَِت الَۡخَطايَـا قَدۡ أَۡسَقَطۡتـِىن دَلَ
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากความผดิพลาดทัง้หลายของขา้ฯ ทําใหข้า้ฯ 
ตกหล่นไปจากการดูแลของพระองค,์ 

ฟซัฟะฮฺอนันีบฮิุซนิตะวกักุลอีะลยักฺ อลิาฮี

ـى عَلَـۡيَك،  ِ فَاۡصَفۡح َعّىنِ ِبـُحۡسنِ تَـَولكُّ

ดงันัน้ โปรดใหอ้ภยัขา้ฯ ดว้ยความดงีาม แห่งการมอบหมายตน
ของขา้ฯ ทีม่ต่ีอพระองค,์ 
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อนิฮฏัฏอ็ตนิซซุนูบุมมิมะการมิลิุฏฟิก 

نُوُب ِمنۡ َمَاكِرمِ لُۡطِفَك،  ۡتـِىن اذلُّ نۡ َحطَّ
ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผู้เป็นเจ้าของขา้ฯ หากบาปทัง้หลายของขา้ฯ ทําให้ขา้ฯ ถูกลด
ลําดบัลงจากความเกื้อการุณย ์แห่งความเมตตาของพระองค ์แลว้ไซร,้

ฟะกอ็ดนับบะฮะนิลยะกนุีอลิากะเราะมอิฏัฟิก

َىل َكـَرمِ َعۡطِفَك، 
ِٕ
هَِىن الۡيَـِقنيُ ا فَـَقدۡ نَـبَـّ

แต่ทว่าความเชื่อมัน่ของขา้ฯ ไดก้ระตุน้เตอืนขา้ฯ 
สู่ความเกื้อการุณยแ์ห่งความเมตตาปรานี,

อลิาฮอีนิอะนะมตันิลฆอ็ฟละตุอะนิลอซิตอฺิดาดลิลิกิออกิ 

 ۡسـِتۡعَدادِ ِلِلَقـآئَِك، 
ِٕ
نۡ أَاَنَمۡتـِىن الَۡغۡفةَلُ َعنِ اۡال

ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของขา้ฯ หากการเผลอไผลของขา้ฯ จาก
การเตรยีมพรอ้ม เพื่อการเขา้เฝ้าพระองค ์ทําใหข้า้ฯ หลบัใหลหลงลมื,

ฟะกอ็ดนับบะฮตันิลมะอฺรฟิะตุบกิะเราะมอิาลาอกิ

هَۡتِىن الَۡمۡعرِفَةُ ِبـَكـَرمِ ٰاَالٓئَِك،  فَـَقدۡ نَـبَـّ

แต่ทว่าความรูถ้งึพระกรุณาธคิุณ แห่งความโปรดปราน
ของพระองคไ์ดป้ลุกขา้ฯ ใหต้ื่นขึน้, 

อลิาฮอีนิดะอานีอลินันารอิะซมีุอกิอบกิ 

ارِ َعِظيـمُ ِعَقاِبَك،  َىل النَـّ ِٕ
نۡ َدعَاِىن ا

ِٕ
ٰلهِـى ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ หากการลงโทษอนัแสนสาหสัของพระองค ์
เรียกร้องข้าฯ ไปสู่ขมุนรก, 
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ฟะกอ็ดดะอานีอลิลัญนันะตญิะซลีุซะวาบกิ

َىل الَۡجنَّةِ َجزِيلُ ثََواِبَك،  ِٕ
فََقدۡ َدعَاِىن ا

แต่ทว่าผลรางวลัอนัล้นเหลือของพระองค ์กไ็ด้เชิญชวนข้าฯ 
ไปสู่สรวงสวรรค,์ 

อลิาฮฟีะละกะอซัอะลุวะอลิยักะอบัตะฮลิุวะอรัฆอ็บ 

لَۡيَك أَبۡـتَـهِلُ وَ أَۡرغَُب، 
ِٕ
ٰلهِـى فكََلَ أَۡسأَلُ وَ ا

ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ ดงันัน้ขา้ฯ จงึวอนขอต่อพระองคอ์อ้นวอน 
และมุ่งมาดปรารถนามายงัพระองค,์ 

วะอซัอะลุกะอนัตุซอ็ลลยิะอะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

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

และขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั 
และวงศว์านของมุฮมัมดั, 

วะอนัตจัญอะละนีมมิมยัยุดมีุซกิรอ็ก วะลายนักุฎุอะฮฺดกั 

وَ أَنۡ تَـۡجَعلَِىن ِممَّنۡ يُِديـمُ ِذۡكـَرَك، وَ َال يَـنۡـُقُض َعهَۡدَك، 

โปรดบนัดาลใหข้า้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดาผูท้ีร่าํลกึถงึพระองคอ์ยู่
ตลอดเวลา, ไม่ละเมดิพนัธสญัญาต่อพระองค,์ 

วะลายฆัฟุลุอนัชุกรกิ วะลายซัตะคฟิฟุบอิมัรกิ 

وَ َال يَـۡغـُفلُ َعنۡ ُشۡكرَِك، وَ َال يَـۡستَـِخفُّ ِبـأَۡمرَِك، 

ไม่หลงลมืการกตญัญรููคุ้ณต่อพระองค,์ และไม่ถอืเอาพระบญัชา
ของพระองค ์เป็นเรื่องเลก็น้อย, 
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อลิาฮวีะอลัฮกินีบนูิรอิซิซกิลัอบัฮจั 

ٰلهِـى وَ َالِۡحۡقـِىن ِبـُنورِ ِعّزِكَ اۡالَٔبۡـهَِج، 
ِٕ
ا

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ โปรดใหข้า้ฯ ไดบ้รรลุสู่รศัมอีนัเจดิจา้แห่ง
ความเกรยีงไกร อนัน่าเกรงขามของพระองค,์ 

ฟะอะกูนะละกะอารฟิา วะอนัซวิากะมุนฮะรฟิา 

فَأَُڪونَ كَلَ عَاِرفًا، وَ َعنۡ ِسَواكَ ُمنَۡحرِفًا، 

แลว้ขา้ฯ จกัไดเ้ป็นผูรู้จ้กัพระองคอ์ย่างแทจ้รงิ, 
และหนัจากผูอ้ื่นมายงัพระองค,์ 

วะมนิกะคออฟิมัมุรอกบิา ยาซลัญะลาลวิลัอกิรอม 

ۡكـَراِم، 
ِٕ
وَ ِمنَۡك َخـآئِـًفا ُمـَراِقـًبا، يَـا َذا الَۡجَاللِ وَ اۡال

หวาดกลวั (ยาํเกรง) และพงึสงัวรต่อพระองค,์ 
โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้ แห่งความเกรยีงไกรและเกยีรตยิศ,

วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดริเราะซูลฮิวีะอาลฮิฏิฏอฮรินี 

اِهرِيـَن،  ُ عََىل ُمَحمَّدٍ َرُسوهِلٖ وَ ٰاهِلِ الطَّ وَ َصىلَّ اهلّلٰ

ขออลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั เราะซูลของพระองค ์
และวงศว์านผูบ้รสิุทธิข์องท่าน,

วะซลัละมะตซัลมีนักะซรีอ

مَ تَۡسِلـۡيًما َكِثـيـًرا. وَ َسلَـّ

และประทานความศานตอิย่างลน้เหลอืใหแ้ด่พวกท่าน
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[*มุนาญาตบทน้ี เป็นมุนาญาตของบรรดาอมิาม มะอฺซูม (อ.) 

ที่มฐีานะสูงส่ง และยิง่ใหญ่นัก ซึ่งได้รวมถ้อยคําที่สูงส่ง เป็นเลศิ

เอาไวด้ว้ย จึงเหมาะท่ีจะอ่านทุกช่วงเวลาท่ีจิตใจมีความพร้อม]

กิจปฏิบติัเฉพาะ (ในวนัและคืนพิเศษ)

คํา่คืนและวนัแรกของเดือนชะอฺบาน

กจิปฏบิตั ิ(อะมลั) สาํหรบัคํ่าคนืน้ี มนีะมาซทีพ่งึปฏบิตัอิยูเ่ป็น

จํานวนมาก ซึง่กล่าวไวใ้นหนังสอือกิบาล เช่น นะมาซ 12 เราะกะ

อตั (6 ซะลาม) โดยทุกเราะกะอตั หลงัจากอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ

แลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 11 ครัง้ เป็นตน้

วนัแรกของเดือนชะอฺบาน

การศลีอดในวนัน้ี มคีวามประเสรฐิมาก โดยมรีายงานจากท่า

นอมิามซอดกิ (อ.) กล่าวว่า 

“ใครกต็ามท่ีถือศีลอดวนัแรกของเดือนชะอฺบาน สรวง

สวรรคจ์ะวาญิบสาํหรบัเขา” 

นอกจากน้ี ท่านซยัยดิบนิฏอวซู (รฮ.) ไดก้ล่าวถงึรายงานจาก

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ซึง่กล่าวถงึผลบุญอนัมากมาย สาํหรบัผู้

ทีถื่อศีลอด 3 วนัแรกของเดือนน้ี และนะมาซ 2 เราะกะอตั ใน

ตอนกลางคนื โดยทุกเราะกะอตัให้อ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ 1 ครัง้ 

และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 11 ครัง้

ความประเสริฐของวนัแรกในเดือนชะอฺบาน ในตัฟ

ซรีของท่านอมิามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) มรีายงานทีก่ล่าวถงึ ความ
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ประเสรฐิของเดือนชะอฺบาน และความประเสรฐิของวนัแรกของ

เดอืน ซึง่มคีุณค่าความดงีามมากมาย โดยท่านเชคนูร ี(รฮ.) ไดแ้ปล

รายงานดงักล่าว แลว้นํามาบนัทกึไวใ้นช่วงทา้ยของหนังสือ “กะลิ

มะตุฏฏ็อยยิบ”  แต่เน่ืองจากรายงานน้ี เป็นรายงานทีม่คีวามยาว

มาก จงึไมอ่าจทีจ่ะนํามากล่าวไดท้ัง้หมด  ดงันัน้ จึงขอนํามากล่าว

แค่เพียงใจความสรปุโดยย่อ ดงัน้ี

รายงานกล่าวว่า “ในวนัแรกของเดอืนชะอฺบาน ท่านอะมรีุ

ลมุอฺมนีิน (อ.) ไดเ้ดนิผ่านคนกลุ่มหน่ึงทีน่ัง่อยู่ในมสัยดิ ซึง่กําลงัถก

เถยีงกนัถงึเรื่องพระเดชานุภาพ และเรื่องทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ี  เสยีง

ของพวกเขาดงัมากขึน้ และมกีารทะเลาะถกเถยีงกนั  ท่านอะมรีุ

ลมุอฺมนีิน (อ.) จงึไดเ้ขา้ไปใหซ้ะลามแก่พวกเขา พวกเขาไดต้อบ

รบัซะลาม พรอ้มทัง้ยนืใหเ้กยีรตทิ่าน และขอรอ้งใหท้่านนัง่ร่วมวง

กบัพวกเขา ท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) กม็ไิดเ้มนิเฉยต่อพวกเขา และ

ท่านไดก้ล่าวกบัพวกเขาว่า

“โอ ้พวกท่าน ทีก่ําลงันัง่สนทนากนั ในสิง่ทีไ่ม่เอือ้อํานวยผล

ประโยชน์แต่ประการใด พวกท่านไม่รู้หรอกหรอืว่า ปวงบ่าวที่มี

ความยาํเกรงต่อพระองคน์ัน้ พวกเขาจะทําตวัเงยีบสงบ โดยทีพ่วก

เขามไิดไ้รค้วามสามารถทีจ่ะพดูจา หรอืเป็นใบแ้ต่อย่างใด  ทว่าทุก

ครัง้ทีพ่วกเขารําลกึถงึความยิง่ใหญ่ อนัน่าเกรงขาม ของพระองค ์

ลิน้ของพวกเขาจะขาดสะบัน้ จติใจของพวกเขาแตกสลาย สตปิญัญา

ของพวกเขาหายลบั และมคีวามเกรงกลวั  เน่ืองดว้ยความยิง่ใหญ่

ไพศาล และความเกรยีงไกรของพระองค ์ คราใดกต็ามทีพ่วกเขามี

สภาพเช่นน้ี พวกเขาจะมุง่สูพ่ระองค ์สูก่ารกระทาํอนับรสิุทธิ ์นบัลม



34

หายใจของตนดงัเช่นบรรดาผูก้ดขีแ่ละกระทําความผดิ ทัง้ๆ ทีพ่วก

เขาเป็นผูบ้รสิุทธิจ์ากความผดิและพลาดพลัง้ นอกเสยีจากว่าพวก

เขาจะไม่พงึพอใจในสิง่ทีพ่วกเขาไดป้ฏบิตัแิด่พระองค์ ดว้ยอะมลั

 (การประกอบความด)ี อนัเลก็น้อย และจะไมน่บัวา่มากมาย สาํหรบั

อะมลัทีม่มีากมายของพวกเขา  แต่เขาจะมุ่งมัน่อยู่กบัการกระทํา

อะมลัตลอดเวลา  พวกเขาคอืบรรดาผูท้ีทุ่กครัง้ทีพ่วกทา่นมองไปยงั

พวกเขา กจ็ะพบว่าพวกเขาอยู่ในสภาพทีก่ําลงัยนืทาํอบิาดะฮฺ ดว้ย

ความเกรงกลวั หวาดหวัน่ ยาํเกรง และกระวนกระวาย 

แล้วไหนล่ะ?! พวกท่านคนใด ที่อยู่ในกลุ่มของพวกเขา โอ ้

กลุ่มชนทีเ่พิง่เริม่ทําภารกจิทัง้หลาย!พวกท่านไม่รูห้รอกหรอืว่า ผู้

ทีฉ่ลาดทีสุ่ดในหมู่ประชาชน คอื ผูท้ีเ่งยีบทีสุ่ดในหมู่พวกเขา และ

ผูท้ีโ่ง่เขลาทีสุ่ดในหมู่ประชาชน คอื ผูท้ีพ่ดูมากทีสุ่ดในหมู่พวกเขา 

โอ้ กลุ่มชนทีเ่ริม่ทําภารกจิทัง้หลาย!! วนัน้ีคือวนัแรกของ

ชะอฺบานอนัทรงเกียรติ พระองคท์รงขนานนามเดือนน้ีว่า “ชะอฺ

บาน”  เพราะความดีงามต่างๆ ถกูแพร่หลายออกไป พระผู้

อภิบาลของพวกท่านทรงเปิดประตูแห่งความดีงามทัง้หลาย

ของพระองค ์ให้แก่เดือนน้ี ทรงเปิดเผยปราสาทราชวงั และความ

ดงีาม ความโปรดปรานทัง้หลายแก่พวกท่าน พระองค์ทรงแลก

เปลีย่นมนัทัง้หมด ดว้ยราคาทีถู่ก และภารกจิทีง่า่ยดาย ดงันัน้ พวก

ท่านจงซื้อหาสิง่เหล่าน้ีเถดิ!! 

และพระองค์ทรงเปิดเผยอิบลิซ ที่ถูกสาปแช่งแก่พวกท่าน 

ดว้ยสาขาต่างๆ ของความชัว่รา้ย และภยัพบิตั ิ พวกท่านพยายาม

อยู่ตลอดเวลา ทีจ่ะเบีย่งเบนออกนอกทาง กําเรบิเสบิสาน ยดึมัน่
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กบัสาขาต่างๆ ของอบิลซิ  และเบอืนหน้าหนีจากสาขาต่างๆ ของ

ความดงีาม ซึง่ไดเ้ปิดใหก้บัพวกท่าน น่ีคอื วนัแรกของเดือนชะอฺ

บาน สาขาความดีงามของเดือนน้ี ได้แก่ การนะมาซ, การถอืศลี

อด, การจ่ายซะกาต การชกัชวนสู่ความดงีาม การยบัยัง้จากความ

ชัว่ร้าย, การกตญัญูรู้คุณของผู้ให้กําเนิดทัง้สอง, การทําความดี

ต่อครอบครวั เครอืญาต ิ และเพื่อนบา้น แกไ้ขใหม้กีารปรองดอง, 

บรจิาคทานแก่ผูย้ากไรข้ดัสนและยากจน, ทําตวัใหห้นักแน่นในสิง่

ทีถู่กยดึเอาไปจากพวกท่าน ซึง่หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นสภาวะลขิติและ

กําหนดการ สิง่ที่พวกท่านถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้ไปคน้ควา้ จากความ

ลีล้บัต่างๆ ของพระองค ์ ใครกต็ามทีค่น้ควา้สิง่เหล่านัน้ เขาคอืผูท้ี่

หายนะ  พงึสงัวร!! หากพวกท่านหยุดในสิง่ทีพ่ระองค ์ผูท้รงสงูส่ง 

ทรงเกรยีงไกร ทรงตระเตรยีมไวแ้ลว้ สาํหรบัปวงบ่าวผูจ้งรกัภกัดี

ของพระองค์ในวนัน้ี ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม พวกท่านจะต้องมใีน

สิง่ทีพ่วกท่านจะพงึม ีและจะตอ้งทําใหเ้กดิขึน้ ตามสิง่ทีท่รงบญัชา

แก่พวกท่าน”

พวกเขากล่าวว่า “โอ ้ท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) อะไรคอืสิง่ที่

พระองค์ทรงตระเตรยีมเอาไวแ้ลว้ในวนัน้ี สําหรบับรรดาผูท้ีจ่งรกั

ภกัดขีองพระองค”์  จากนัน้ท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) จงึไดเ้ล่าเรื่อง

กองทหารทีท่า่นเราะซลูลุลอฮฺ (ซอ็ลฯ) สง่ไปทาํสงครามต่อสูก้บัพวก

ปฏเิสธ  โดยพวกศตัรไูดเ้ขา้โจมตพีวกเขาในยามคํ่าคนื ซึง่เป็นคนื

ทีม่ดืมดิ  ในขณะทีท่หารมุสลมิเกอืบทัง้หมดกําลงันอนหลบัอยู่ ยก

เวน้ซยัดฺ บนิฮารซิ, อบัดุลลอฮฺ บนิเราะวาฮะฮฺ, เกาะตาดะฮฺ บนิ

นุอฺมาน, และกยัซฺ บนิกอซมิ มุนเกาะร ีทีไ่ม่ไดน้อน  แต่ทว่าพวก

เขานะมาซและอ่านกุรอาน  และพวกศตัรูยงิธนูเขา้ใส่ทหารมุสลมิ  
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ทัง้น้ี ดว้ยความมดืทีม่องไม่เหน็อะไรเลย จงึทําใหท้หารมุสลมิไม่

สามารถทีจ่ะหลบลีจ้ากพวกศตัรไูด ้จนพวกเขาเกอืบจะเอาชวีติไม่

รอดทนัใดนัน้เอง!! กไ็ดเ้กดิแสงรศัมอีอกจากปากของพวกเขา 4 คน

น้ี (ทีท่าํนะมาซและอ่านกุรอาน) สอ่งสว่างไปทีค่่ายทหารของมุสลมิ 

จงึทาํใหท้หารมุสลมิไดลุ้กขึน้มามเีรีย่วแรง พลงั และจติใจ ทีฮ่กึเหมิ

ขึน้  พวกเขาหยบิดาบขึน้ฟาดฟนัไปทีศ่ตัร ูซึง่ไดส้รา้งบาดแผลให้

กบัศตัรู และจบัพวกศตัรูเหล่านัน้เป็นเชลย เมื่อกลบัมาจากทีน่ัน่ 

กไ็ดม้ผีูเ้ล่าเหตุการณ์น้ีใหแ้ก่ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ฟงั ท่าน

จงึกล่าวว่า “รศัมีนัน้ เกิดจากการปฏิบติัอะมลั ของพ่ีน้องของ

พวกท่านในวนัแรกของเดือนชะอฺบาน” 

หลงัจากนัน้ ท่านอะมรีุลมุอฺมนีิน (อ.) กไ็ดก้ล่าวถงึขอ้ปฏบิตั ิ

(อะมลั) ทลีะอย่าง จนกระทัง่ถงึตอนทีท่่านกล่าวว่า เมื่อวนัแรกของ

เดอืนชะอฺบานมาถงึ อบิลซีจะสง่กองทหารของมนักระจายไปทัว่หลา้

หน้าแผน่ดนิ และสัง่กบัทหารของมนัวา่ “วนัน้ีจงพยายามดงึบา่วบาง

คนของพระองค ์มาหาพวกเจา้” ในขณะทีพ่ระองค ์ผูท้รงเกรยีงไกร 

ทรงสูงส่ง ไดส้่งบรรดามะลาอกิะฮฺกระจายไปทัว่หลา้หน้าแผ่นดนิ 

และทรงบญัชาแก่พวกเขาว่า “จงดูแลปวงบ่าวของขา้และชีนํ้าพวก

เขา พวกเขาทัง้หลายจะประสบความสาํเรจ็ เพราะพวกเจา้  ยกเวน้

ผูป้ฏเิสธและดือ้ร ัน้เท่านัน้  คราใดทีพ่วกเขาละเมดิขอบเขต พวก

เขากจ็ะไปอยู่ร่วมพรรคกบัอบิลซีและทหารของมนั”  

เมื่อวนัแรกของเดอืนชะอฺบานมาถงึ พระองคจ์ะทรงบญัชาแก่

ประตูของสรวงสวรรคใ์หเ้ปิดออก และทรงบญัชาแก่ตน้ฏูบาใหแ้ผ่

กิง่ก้านสาขามายงัโลกน้ี  ทนัใดนัน้ผูป้ระกาศของพระองค์จะป่าว
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ประกาศว่า “โอ ้ปวงบ่าวของพระองค!์! น่ีคอื กิง่กา้นของตน้ฏูบา 

จงเกาะเกี่ยวกิง่ก้านของมนัไว ้ซึ่งมนัจะนําพาพวกท่านไปสู่สรวง

สวรรค ์ และน่ีคอืกิง่กา้นของตน้ซกักูม จงหวาดกลวัมนั อย่าใหม้นั

นําพาพวกท่านไปสู่ขมุนรก” 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) กล่าวต่อว่า “ขอสาบานต่อพระ

ผูท้รงแต่งตัง้ฉนัใหเ้ป็นเราะซูลว่า ใครกต็าม ท่ียึดประตูหน่ึงแห่ง

ความดีงามและความประเสริฐในวนัน้ีไว้ เขาได้เกาะเก่ียวก่ิง

หน่ึงของต้นฏูบา ซ่ึงจะนําพาเขาไปสู่สรวงสวรรค ์ ใครกต็ามท่ี

ยึดประตูหน่ึงแห่งความชัว่ร้ายไว้ เขาได้เกาะเก่ียวก่ิงหน่ึงของ

ต้นซกักมู ซ่ึงมนัจะดึงเขาลงไปสู่ไฟนรก”

ทา่นเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) กล่าววา่ “ใครกต็ามทีท่าํนะมาซมซุ

ตะฮบั เพื่อพระองคใ์นวนัน้ี เขาจะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ฏูบา

แลว้ ใครกต็ามทีถ่อืศลีอดในวนัน้ี กไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงเช่นกนั ใคร

กต็าม ทีท่ําการปรองดองระหว่างภรรยากบัสามขีองนาง หรอืบดิา

กบับุตรของเขา หรอืระหว่างเครอืญาตขิองเขา หรอืระหว่างเพื่อน

บา้นชายและหญงิ หรอืระหว่างคนแปลกหน้าทัง้ชายและหญงิ เขา

กไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีผ่่อนผนัหรอืลดหย่อนการทวง

หน้ี ใหก้บัผูข้ดัสน เขากไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีไ่ดต้รวจ

สอบบญัชขีองตน แลว้พบหน้ีเก่าทีเ่จา้ของหมดหวงัจะไดค้นื และ

เขากไ็ดจ้่ายคนืแก่เจา้ของ เขาจะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็าม

ทีใ่หก้ารอุปการะเลีย้งดูเดก็กําพรา้ เขากไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใคร

กต็ามทีป่กป้องเกยีรตยิศของผูศ้รทัธาจากคนโงเ่ขลา เขาจะไดเ้กาะ

เกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีอ่่านอลักุรอานหรอืบางสิง่ในกุรอาน เขา
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จะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีร่ําลกึถงึพระองค ์นับคํานวณ

ความโปรดปรานของพระองค ์และขอบพระคุณต่อพระองค ์เขาจะ

ไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีไ่ปเยีย่มเยยีนผูป้่วยไข ้ เขากจ็ะ

ไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีก่ระทําความดต่ีอบดิามารดาของ

ตน หรอืหน่ึงในสองท่าน เขาจะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามที่

ทําใหท้่านทัง้สองโกรธก่อนหน้าน้ี แต่ในวนัน้ีไดท้ําใหท้่านทัง้สอง

มคีวามพงึพอใจ เขากไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงเช่นกนั  ใครกต็ามทีไ่ด้

ร่วมพธิฝีงัศพ เขาจะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใครกต็ามทีก่ล่าวแสดง

ความเสยีใจ ต่อผูป้ระสบภยัพบิตั ิเขากจ็ะไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง  ใคร

กต็ามทีป่ฏบิตัสิิง่หน่ึงจากประตูแห่งความดงีามในวนัน้ี เขากจ็ะได้

เกาะเกีย่วกิง่หน่ึงเช่นกนั”

จากนัน้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) กก็ล่าวว่า “ขอสาบานต่อ

ผูท้รงแต่งตัง้ฉันใหเ้ป็นเราะซูลว่า ใครก็ตามที่ยดึประตูแห่งความ

ชัว่และบาปไวใ้นวนัน้ี เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกักูม มนัจะ

กระชากเขาลงสูข่มุนรก” และท่านไดก้ล่าวต่อไปว่า “ขอสาบานต่อผู้

ทีส่ง่ฉนัมาเป็นเราะซลูวา่ ใครกต็ามทีไ่ดก้ระทาํความผดิในวนัน้ี ดว้ย

การทาํลายนะมาซวาญบิของตน เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกั

กมูแลว้ ใครกต็ามทีม่ผีูย้ากจนคนอ่อนแอมาหาเขา ซึง่เขารูถ้งึสภาพ

อนัเลวรา้ยของคนผูน้ัน้ และมคีวามสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงสภาพ

ของเขาได ้โดยทีไ่ม่มคีวามเสยีหายใดๆ เกดิขึน้กบัตน และไม่มใีคร

ทีจ่ะทําหน้าทีน่ัน้แทนเขาได ้ แต่สุดทา้ยเขาไดเ้มนิเฉยต่อคนผูน้ัน้ 

จนเกดิการสญูเสยี และไม่ยื่นมอืเขา้ไปช่วยเหลอื เขาไดเ้กาะเกีย่ว

กิง่หน่ึงของตน้ซกักมูแลว้  ใครกต็ามทีม่ผีูก้ระทาํผดิขอการอภยัโทษ

จากเขา แต่เขาไม่รบัคาํขอโทษ ซึง่ในบัน้ปลายทําใหค้นผูน้ัน้ ไดร้บั
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โทษตามความผดิหรอืมากกว่า เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกั

กูมแลว้ ใครกต็ามทีส่รา้งความแตกแยกใหเ้กดิขึน้ ระหว่างสามกีบั

ภรรยาของเขา บดิากบับุตรของเขา ระหว่างพีน้่องดว้ยกนั ระหว่าง

เครอืญาตดิว้ยกนั ระหว่างเพื่อนบา้นสองคน ระหว่างสหายสองคน 

หรอืระหว่างพีน้่องหญงิสองคน เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกั

กูมแลว้  ใครกต็ามทีเ่ขม้งวดกบัผูข้ดัสน ทัง้ทีเ่ขารูถ้งึสภาพยากไร้

ของคนผูน้ัน้ เป็นการยัว่ยุใหเ้กดิความโกรธฉุนเฉียวและเสยีใจ เขา

ไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีม่ศีาสนาอยู่กบั

ตวั แต่เขาไดป้ฏเิสธศาสนากบัเจา้ของ และละเมดิขอบเขตจนกระทัง่

เป็นเหตุใหศ้าสนาของคนผูน้ัน้ ตอ้งเป็นโมฆะไป  เขาไดเ้กาะเกีย่ว

กิง่หน่ึงของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีก่ดขีแ่ละระรานเดก็กําพรา้ 

สรา้งความเสยีหายใหแ้ก่ทรพัยส์นิของเขา  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง

ของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีล่่วงเกนิศกัดิศ์รขีองพีน้่องผูศ้รทัธา 

และเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดล้่วงเกนิดว้ย  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของ

ตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีข่บัรอ้งเพลงบางส่วนของนักรอ้ง ทีก่าร

ขบัรอ้งกระตุน้ปลุกป ัน่ใหก้ระทําความชัว่  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง

ของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีน่ัง่นับเรื่องเลวทรามต่างๆ ของตน

ในสงครามการต่อสู ้และการกดขีห่ลากรปูแบบของตน ทีก่ระทําต่อ

ปวงบ่าวของพระองค ์ และมคีวามภาคภูมใิจ  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่

หน่ึงของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีเ่พื่อนบา้นของเขาป่วย เขากไ็ม่

ไปเยีย่ม เพราะเกลยีดชงัในตวัเพื่อนบา้น  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึง

ของต้นซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีเ่พื่อนบา้นของเขาเสยีชวีติลง แต่

เขาไมไ่ดร้่วมสง่ศพ เพราะเป็นคนทีต่ํ่าตอ้ยในทศันะของเขา  เขาได้

เกาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีเ่บอืนหน้าหนีจาก
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ผูป้ระสบภยัพบิตัแิละกดขีข่ม่เหงเขา เพราะเขาตํ่าตอ้ยและน่าดูถูก

เหยยีดหยาม เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้  เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของ

ตน้ซกักูมแลว้  ใครกต็ามทีเ่นรคุณต่อบดิามารดาของตน หรอืหน่ึง

จากทัง้สองท่าน เขาไดเ้กาะเกี่ยวกิง่หน่ึงของต้นซกักูมแลว้  ใคร

กต็ามทีเ่นรคุณต่อท่านทัง้สอง และไมไ่ดท้าํใหท้ัง้สองพงึพอใจในวนั

น้ี ทัง้ทีเ่ขามคีวามสามารถทีจ่ะทําได ้ เขาไดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของ

ตน้ซกักูมแลว้  เช่นกนัใครกต็ามทีก่ระทําภารกจิใด ทีเ่ป็นหน่ึงใน

ประเภทของความชัว่รา้ย เขากไ็ดเ้กาะเกีย่วกิง่หน่ึงของตน้ซกักูม

แลว้  ขอสาบานต่อผูซ้ึง่ทรงส่งฉนัมาเป็นเราะซูล ว่า กิง่ต่างๆ ของ

ตน้ฏูบาจะนําพาบรรดาผูท้ีเ่กาะเกีย่วกิง่เหล่านัน้ ไปสู่สรวงสวรรค”์

ทนัใดนัน้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ไดม้องขึน้ไปยงัทอ้งฟ้า

เบื้องบนสกัครู่หน่ึง แลว้ท่านกย็ิม้อย่างมคีวามสุข  จากนัน้ท่านก็

มองไปยงัพืน้ดนิเบือ้งล่าง แลว้มคีวามวติกกงัวล และสหีน้าทีห่วาด

กลวัทนัใดท่านกห็นัไปทางเหล่าสาวกของท่าน และกล่าวว่า “ขอ

สาบานต่อผูซ้ึง่ทรงส่งมุฮมัมดัมาเป็นเราะซูล ว่า ฉนัเหน็ตน้ฏูบาที่

ยกสงูขึน้สูส่รวงสวรรค ์และนําพาบรรดาผูท้ีเ่กาะเกีย่วกิง่ขึน้ไปดว้ย  

และเหน็ผูท้ีเ่กาะเกีย่วกิง่ขึน้ไปนัน้ บางคนเกาะกิง่หน่ึง บางคนเกาะ

สองกิง่ และบางคนเกาะหลายๆ กิง่ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัภารกจิการกระ

ทํา ทีเ่ป็นการจงรกัภกัดซีึง่เขาไดป้ระกอบไว ้ฉนัไดเ้หน็ ซยัดฺ บนิ

ฮารซิ เกาะเกีย่วอยูก่บัหลายๆ กิง่ กิง่เหล่านัน้ไดนํ้าพาเขาไปสูส่รวง

สวรรคช์ัน้สงูสุด เพราะเหตุน้ี ทีท่ําใหฉ้นัยิม้และมคีวามสุข จากนัน้

ฉนักม็องไปทีพ่ืน้ดนิเบือ้งล่าง  ขอสาบานต่อผูซ้ึง่ทรงส่งฉนัมาเป็น

เราะซูล ว่า ฉนัเหน็ตน้ซกักูมทีล่งสู่เบือ้งล่าง พรอ้มกิง่กา้นของมนั

ไดนํ้าพาบรรดาผูท้ีเ่กาะเกีย่วกิง่ของมนั ไปยงัขมุนรก  และเหน็ผูท้ี่



41 

เกาะเกีย่วกิง่ของมนับางคน เกาะหน่ึงกิง่ บางคนสองกิง่ และบางคน

หลายๆ กิง่ ตามแต่ภารกจิการกระทาํทีช่ ัว่ชา้ ทีพ่วกเขาไดป้ระกอบ

ไว ้ ฉนัเหน็บรรดาผูก้ลบักลอกบางคน เกาะเกีย่วไวห้ลายกิง่ ซึง่กิง่

ต่างๆ เหล่านัน้ นําพาเขาลงสู่นรกชัน้ตํ่าสุด เพราะเหตุน้ีทําใหฉ้นั

หวาดกลวัและวติกกงัวล”

กิจปฏิบติัในวนัท่ี 3 ชะอฺบาน

วนัที ่3 ชะอฺบาน คอื วนัแหง่ความเป็นสริมิงคล  ท่านเชคกล่าว

ไวใ้นหนังสอืมซิบาฮฺ ว่า “วนัน้ีเป็นวนัถือกาํเนิดของท่านอิมาม

ฮเุซน บินอะลี (อ.) ไดม้จีดหมายอนัมเีกยีรตมิาถงึ กอซมิ บนิอะอฺ

ลาฮมัดานี (รฎ.) ตวัแทนของท่านอมิามฮะซนั อซัการ ี (อ.) กล่าว

ว่า ฮุเซน (อ.) นายของพวกเราถือกาํเนิดในวนัพฤหสับดี ตรงกบั

วนัท่ี 3 ของเดือนชะอฺบาน  ดงันัน้ จงถอืศลีอดในวนัน้ี และอ่าน

ดอุาอข์องวนัน้ี ดงัน้ี

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะบฮิกักลิเมาลูดฟีิฮาซลัเยามฺ 

ّىنِ أَۡسأَ كُلَ ِبـَحّقِ الَۡمۡولُودِ ِىف ٰهَذا الَۡيۡوِم،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิอง
ผูป้ระสตูใินวนัน้ี,

อลัเมาอูดบิชิะฮาดะตฮิกีอ็บลซัตฮฺิลาลฮิวีะวลิาดะตฮฺิ

الَۡمۡوُعودِ ِبَشهَاَدِتهٖ قَۡبلَ اۡسـِتـهَۡال هِلٖ وَ ِوَالَدِتٖه، 

ผูซ้ึง่สญัญาการชะฮดีของท่านนัน้ มมีาก่อนการเปล่งเสยีง 
และการถอืกําเนิดของท่าน,
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บะกตัฮุซซะมาอุวะมนัฟีฮาวลัอรัฎุวะมนัอะลยัฮา
วะลมัมายะเฏาะอฺลาบะตยัฮา 

َمآءُ وَ َمنۡ ِفيـهَا وَ اۡالَٔۡرُض وَ َمنۡ عَلَۡيـهَا  بََكۡتهُ السَّ
ا يََطاۡٔ َالبَـَتۡيـهَا،  وَ لَمَّ

ชัน้ฟ้าและสิง่ทีอ่ยู่ในนัน้ รวมทัง้แผ่นดนิและสิง่ทีอ่ยู่ในนัน้ ต่างรํ่าไห้
ใหก้บัท่าน ในขณะทีร่อยเทา้ของท่านยงัมไิดเ้หยยีบยํ่าลงบนพืน้โลก, 

เกาะตลีลิอบัเราะฮฺ วะซยัยดิลิอุซเราะฮฺอลัมมัดูดบินินุซเราะติ
เยามลักรัเราะฮฺ

ِة،  ةِ يَـۡومَ الۡـَكرَّ ِة، الَۡمۡمُدودِ اِبلنُّۡرصَ ِة، وَ َسيِّـدِ اۡالُٔۡرسَ قَِتـيلِ الَۡعۡربَ

ผูถู้กสงัหารเพื่อการรํ่าไห,้ ประมุขของเผ่าพนัธุม์นุษย,์ ผูไ้ดร้บัการ
สนับสนุน ดว้ยความช่วยเหลอืในวนัแห่งการหวนคนืมาอกีครัง้, 

อลัมุเอาวะฎมินิกอ็ตลฮิอีนันัลอะอมิมะตะมนินัซลฮฺิ 

 ، ةَ ِمنۡ نَۡسهِلٖ ِض ِمنۡ قَۡتهِلٖ أَنَّ اۡالَٔئِمَّ الُۡمَعوَّ

และผลตอบแทนแลกเปลีย่นในการพลชีพีของท่าน 
คอืบรรดาอมิามทีม่าจากเชือ้สายของท่าน, 

วชัชฟิาอะฟีตุรบะตฮิวีลัเฟาซะมะอะฮูฟีเอาบะตฮฺิ 

َفـآءَ ِىف تُـۡربَـِتهٖ وَ الَۡفۡوزَ َمَعهُ ِىف أَۡوبَـِتٖه،  وَ الّشِ

การบําบดัรกัษา (ชฟิาอฺ) มอียู่ในดนิ (ตุรบะฮฺ) ของท่าน 
ชยัชนะอยู่กบัเขา ในวนัทีท่่านคนืกลบัมา, 

วลัเอาซยิาอะมนิอติเราะตฮิบีะอฺดะกออมิฮิมิวะฆอ็ยบะตฮฺิ 

وَ اۡالَٔۡوِصيَـآءَ ِمنۡ ِعۡتـَرِتهٖ بَـۡعدَ قَـآئِِمهِمۡ وَ غَۡيـَبـِتٖه، 
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และบรรดาทายาทผูส้บืทอด มาจากครอบครวัของท่านหลงัจาก
กออมิ (อ.) ของพวกท่าน และการเรน้กายของท่าน, 

ฮตัตายุดรกุิลเอาตาร วะยซัอะรุซซาร 

اَر،  َـّ َحىتَّ يُـۡدِرُكوا اۡالَٔۡواَتَر، وَ يَـثۡـأَُروا الث

จนกระทัง่พวกท่านไดแ้กแ้คน้, ลา้งหน้ีเลอืด, 

วะยุรฎุลญบับาร วะยะกูนูคอ็ยเราะอนัซอร 

وَ يُـۡرُضوا الَۡجبَّاَر، وَ يَـُكونُوا َخۡيـَر أَنَۡصاٍر، 

ทําใหพ้ระองคผ์ูท้รงอํานาจพงึพอพระทยั, 
และเป็นผูช้่วยเหลอืทีป่ระเสรฐิทีสุ่ด, 

ซอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮมิมะอคัตลิาฟิลลยัลวินันะฮาร 

هَاِر، ُ عَلَۡيـهِمۡ َمعَ اۡخِتَالِف اللَّۡيلِ وَ النَـّ َصىلَّ اهلّلٰ

ขออลัลอฮฺโปรดประสาทพรแด่พวกท่าน พรอ้มกบัการ
สบัเปลีย่นของกลางคนืและกลางวนั, 

อลัลอฮุมมะฟะบฮิกักฮิมิอลิยักะอะตะวซัซลั 

ُل،  لَۡيَك أَتََوسَّ ِٕ
ّٰهُمَّ فَِبَحقِّهِمۡ ا َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดงันัน้ ดว้ยสทิธขิองพวกท่าน  
ขา้ฯ ขออาศยัเป็นสื่อยงัพระองค,์ 

วะอซัอะลุซุอาละมุกตะรฟิิมมุอฺตะรฟิิมมุซอีนิอลิานัฟซฮิี
มมิมาฟรัเราะเฏาะฟีเยามฮิวีะอมัซฮฺิ 

َىل نَۡفِسهٖ 
ِٕ
وَ أَۡسأَلُ ُسَؤالَ ُمۡقتَـرٍِف ُمۡعتَـرٍِف ُمِىسٓ ءٍ ا
َط ِىف يَـۡوِمهِ وَ أَۡمِسٖه،  ا فَـرَّ ِممَّ
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และขา้ฯ วอนขออย่างคนบาป ผูย้อมรบัสารภาพ ถงึการกระทํา
ความชัว่ต่อตนเอง, จากสิง่ทีไ่ดก้ระทําความผดิในวนัน้ี และในอดตี

ทีผ่่านมาของเขา, 

ยซัอะลุกลัอซิมะตะอลิามะฮลัลริอ็มซฮฺิ 

َىل َمَحلِّ َرۡمِسٖه، 
ِٕ
يَۡسأَ كُلَ الِۡعۡصَمةَ ا

วงิวอนขอการปกป้องต่อพระองค ์จนถงึช่วงเวลาแห่งการ
ลงสู่สุสานของเขา, 

อลัลอฮุมมะฟะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอติเราะตฮฺิ วะฮฺชุรนาฟีซุมเราะตฮฺิ 

اَن ِىف ُزۡمـَرِتـٖه،  ّٰهُمَّ فََصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ِعۡتـَرِتٖه، وَ اۡحُرشۡ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดงันัน้ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและครอบครวั
ของท่าน, โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ฟ้ืนคนืชพีอยู่ในกลุ่มของท่าน, 

วะเบาวอฺินามะอะฮูดารอ็ลกะรอมะฮฺ วะมะฮลัลลัอกิอมะฮฺ 

قَاَمِة، 
ِٕ
ئۡـنَا َمَعهُ َدارَ الۡـَكـَراَمِة، وَ َمَحلَّ اۡال وَ بَـّوِ

โปรดประทานบา้นอนัทรงเกยีรต,ิ และสถานทีอ่าศยั
ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ไดอ้ยู่ร่วมกบัท่าน, 

อลัลอฮุมมะวะกะมาอกัรอ็มตะนาบมิะอฺรฟิะตฮฺิ ฟะอกัรมินาบซุิลฟะตฮฺิ 

ّٰهُمَّ وَ َكـَما أَۡڪَرۡمتَـنَا ِبَمۡعرِفَِتٖه، فَأَۡڪرِۡمنَا ِبـُزلَۡفِتٖه،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ และดุจเดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงเทดิเกยีรตเิหล่าขา้ฯ ดว้ย
การรูจ้กัท่าน, ดงันัน้ โปรดเทดิเกยีรตเิหล่าขา้ฯ ดว้ยการใกลช้ดิกบัท่าน,

วรัซุกนามุรอฟะเกาะตะฮูวะซาบเิกาะตะฮฺ วจัอลันามมิมยัยุซลัลมิุลอิมัรฮฺิ 

ِّـمُ ِالَٔۡمرِٖه،  وَ اۡرُزۡقـنَا ُمَرافََقتَهُ وَ َساِبَقتَُه، وَ اۡجَعلۡنَا ِممَّنۡ يَُسل
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โปรดประทานการเป็นมติรและไดรุ้ดหน้าไปกบัท่าน เป็นโชคผล
ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ, โปรดบนัดาลใหเ้หล่าขา้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดา

ผูท้ีน้่อมรบับญัชาของท่าน, 

วะยุกซริุซเซาะลาตะอะลยัฮอินิดะซกิรฮฺิ 

َالةَ عَلَۡيهِ ِعۡندَ ِذۡكرِٖه،  وَ يُۡكِثـُر الصَّ

และประสาทพรแด่ท่านอย่างมากมาย เมื่อนามของท่านถูกกล่าวถงึ, 

วะอะลาญะมอีเิอาซยิาอฮิวีะอะฮฺลอิซัฟิยาอฮฺิ 

ِ أَۡوِصيَـآئِهٖ وَ أَۡهلِ أَۡصِفـَيآئِِه،  وَ عََىل َجـِميع

และแดบ่รรดาทายาททัง้หมดและเชือ้สาย ผูไ้ดร้บัการเลอืกสรรของทา่น,

อลัมมัดูดนีะมนิกะบลิอะดะดลิอซินัยอะชะชรั 

 ، ثۡـَىنۡ َعَرشَ ِٕ
الَۡمۡمُدوِديـنَ ِمنَۡك اِبلَۡعَددِ اۡال

 บรรดาผูท้ีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากพระองค ์ดว้ยจํานวน 
(ผูส้บืทอด) 12 ท่าน, 

อนันุญมูซิซุฮรั วลัฮุญะญอิะลาญะมอีลิบะชรั 

 ، ِ الۡبََرشِ يع َهِر، وَ الُۡحَججِ عََىل َمجِ النُُّجومِ الزُّ

(พวกท่าน) เป็นดวงดาราสุกสกาวเจดิจรสั, 
และเป็นขอ้พสิจูน์เหนือมวลมนุษยชาตทิัง้หมด, 

อลัลอฮุมมะวะฮบัละนาฟีฮาซลัเยามคิอ็ยเราะเมาฮบิะฮฺ 

ّٰـهُـمَّ وَ َهۡب لَنَا ِىف ٰهَذا الۡيَـۡومِ َخۡيـَر َمۡوِهَبٍة،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานของขวญัทีด่ทีีสุ่ดในวนัน้ี ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ, 
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วะอนัญฮฺิละนาฟีฮกุิลละเฏาะลบิะฮฺ 

وَ أَنۡـِجۡح لَنَـا ِفيهِ ُلكَّ َطِلـَبٍة، 

และโปรดใหค้วามตอ้งการทุกประการ ของเหล่าขา้ฯ บรรลุผล, 

กะมาวะฮบัตลัฮุซยันะลมิุฮมัมะดนิญดัดฮฺิ 

ٖه،  َكـَما َوَهۡبَت الُۡحَسۡيـنَ ِلُمَحمَّدٍ َجّدِ

ดุจเดยีวกบัทีพ่ระองคไ์ดป้ระทานฮุเซน ใหแ้ด่มุฮมัมดั 
ผูเ้ป็นท่านตาของท่าน, 

วะอาซะฟุฏรุซุบมิะฮฺดฮฺิ ฟะนะฮฺนุอาอซิูนะบกิอ็บรฮิมีมิบะอฺดฮฺิ 

وَ عَاذَ فُۡطُرُس ِبَمهِۡدٖه، فَـنَۡحنُ عَآئُِذونَ ِبَقۡبـرِهٖ ِمۡنۢ بَـۡعِدٖه، 

และปกป้องฟุฏรุซ (มะลาอกิะฮฺองคห์น่ึง) ดว้ยเปลของท่าน, 
ดงันัน้ เหล่าขา้ฯ เป็นผูข้อความคุม้ครองต่อสุสานของท่าน 

ภายหลงัจากทีท่่านเป็นชะฮดี, 

นัชฮะดุตุรบะตะฮฺ วะนันตะซริุเอาบะตะฮฺ อามนีะรอ็บบลัอาละมนี

نَۡشهَدُ تُـۡربَـَتُه، وَ نَـنۡـَتِظُر أَۡوبَـَتُه، ٰاِمنيَ َربَّ الَۡعالَِمَني.

และไดม้าอยู่เบือ้งหน้าดนิสุสานของท่าน, และรอคอยการคนื
กลบัมาของท่านอกีครัง้หน่ึง, ไดโ้ปรดตอบรบัดว้ยเถดิ  

โอ ้พระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก

และหลงัจากน้ี ให้อ่านดอุาอข์องท่านอิมามฮเุซน (อ.) ซึง่

เป็นดุอาอบ์ทสุดทา้ยของท่าน ทีไ่ดอ้่านท่ามกลางปิดลอ้มของเหล่า

ศตัร ู(กองทหารของยะซดี) ในวนัอาชูรอ (10 มุฮรัอม ฮ.ศ. 61)
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อลัลอฮุมมะอนัตะมุตะอาลลิมะกาน อะซมีุลญะบะรตู 

ّٰهُمَّ أَنَۡت ُمتََعاِىل الَۡمَاكِن، َعِظيـمُ الَۡجَبـُروِت،  َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ พระองค์นัน้ทรงมสีถานะอนัสูงส่ง, อํานาจอนัยิง่ใหญ่, 

ชะดดีุลมฮิาล เฆาะนียุนอะนิลเคาะลาอกิ อะรฎุีลกบิรยิาอฺ 

َشِديدُ الِۡمَحاِل، غَِىنٌّ َعنِ الَۡخَالٓئِـِق، َعرِيُض الۡـِكـۡبـرِيَـآءِ ، 

ทรงพลงัอนัแขง็แกร่ง (ลงทณัฑ์อย่างรุนแรง), ไม่ทรงพึง่พา
ต่อสรรพสิง่ที่ถูกสรา้งใด, ความยิง่ใหญ่แผ่ไพศาล, 

กอดริุนอะลามาตะชาอฺ เกาะรบุีรเราะฮฺมะฮฺ ซอดกุิลวะอฺดฺ 

ۡحـَمِة، َصاِدُق الَۡوۡعِد،  قَاِدرٌ عََىل َما تََشآُء، قَرِيُب الرَّ

ทรงพระเดชานุภาพเหนือสิง่ที่ทรงพระประสงค์, ความเมตตา (ของ
พระองค์) ใกล้ชดิกบัปวงบ่าว, ทรงซื่อสตัย์ต่อสญัญา, 

ซาบฆิุนนิอฺมะฮฺ ฮะซะนุลบะลาอฺ เกาะรบุีนอซิาดุอตี 

َذا ُدِعيَت، 
ِٕ
َساِبغُ النِّۡعَمِة، َحَسنُ الَۡبَالِٓء، قَرِيٌب ا

ประทานความโปรดปรานอย่างล้นเหลอื, ทรงทดสอบอย่างยอด
เยีย่ม, ทรงใกล้ชดิเมื่อยามถูกวงิวอน (ดุอาอ์), 

มุฮฏุีมบมิาเคาะลกัตฺ กอบลิุตเตาบะตลิมินัตาบะอลิยักฺ 

لَۡيَك، 
ِٕ
ۡوبَـةِ ِلَمنۡ تَـاَب ا ُمِحيٌطـ ِبۢـَما َخلَۡقَت، قَاِبلُ الـتَـّ

ทรงรอบรูค้รอบคลุมทุกสิง่ ที่พระองค์ทรงสรา้ง, ทรงตอบรบั
การกลบัตวั ของผูท้ี่กลบัตวัสู่พระองค์, 

กอดริุนอะลามาอะรอ็ดตฺ วะมุดรกุิมมาเฏาะลบัตฺ 

قَاِدرٌ عََىل َما أََرۡدَت، وَ ُمۡدِركٌ َما َطلَۡبَت، 
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ผูท้รงพระเดชานุภาพเหนือ สิง่ที่พระองค์ทรงมเีจตนารมณ์,
ผูท้รงพบสิง่ที่ทรงแสวงหา, 

วะชะกูรุนอซิาชุกริตฺ วะซะกูรุนอซิาซุกริตฺ 

َذا ُذِكـۡرَت، 
ِٕ
َذا ُشِكـۡرَت، وَ َذ ُكورٌ ا

ِٕ
وَ َشُكورٌ ا

ทรงตอบแทน เมื่อไดร้บัการกตญัญูรูคุ้ณ, และทรงระลกึ เมื่อถูกรําลกึ,

อดัอูกะมุฮฺตาเญาวะอรัเฆาะบุอลิยักะฟะกรีอ 

لَۡيَك فَـِقـيـًرا، 
ِٕ
أَۡدُعوكَ ُمۡحَتاًجا وَ أَۡرغَُب ا

ขา้ฯ ขอดุอาอ์ต่อพระองค์ อย่างผูท้ี่มคีวามต้องการ และมุ่งมาด
ปรารถนามายงัพระองค์ อย่างผูท้ี่ยากไร,้ 

วะอฟัซะอุอลิยักะคออฟิา วะอบักอีลิยักะมกัรบูา 

لَۡيَك َمۡكـُروبًـا، 
ِٕ
لَۡيَك َخآئًِفـا، وَ أَۡبِىك ا

ِٕ
وَ أَفۡـَزعُ ا

ขอการพึง่พาต่อพระองค์ อย่างผูท้ี่เกรงกลวั, 
รอ้งไหย้งัพระองค์อย่างผูท้ี่เคราะห์รา้ย, 

ُ عَلَۡيَك َاكِفيًا،  وَ أَۡستَـِعنيُ ِبَك َضِعيًفا، وَ أَتََولكَّ
วะอซัตะอนุีบกิะเฎาะอฟีา วะอะตะวกักะลุอะลยักะกาฟิยา 

แสวงหาความช่วยเหลอืต่อพระองค์ อย่างผูท้ี่อ่อนแอ, 
และมอบหมายต่อพระองค์ อย่างผูท้ี่พอเพยีง, 

อุฮฺกุมบยันะนาวะบยันะกอ็วมนิา 

أُۡحُمكۡ بَـۡيـنَـنَا وَ بَـۡنيَ قَۡوِمنَا ، 

โปรดพพิากษาในระหว่างเหล่าขา้ฯ กบักลุ่มชนของเหล่าขา้ฯ
ด้วยสจัธรรม, 
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ฟะอนินะฮุมฆอ็รรนูาวะเคาะดะอูนาวะเคาะซะลูนาวะเฆาะดะรบูนิา
วะเกาะตะลูนา 

เพราะแท้จรงิพวกเขาเหล่านัน้ หลอกลวง วางอุบาย ทอดทิ้ง 
หกัหลงั และสงัหารเหล่าขา้ฯ, 

วะนะฮฺนุอติเราะตุนะบยีกิ วะวะละดุฮะบบีกิะมุฮมัมะดบินิอบัดลิลาฮฺ อลัละ

 ، ِ َك، وَ َودَلُ َحِبـيـِبَك ُمَحمَّدِ بۡـنِ َعۡبدِ اهلّلٰ وَ نَـۡحنُ ِعۡتـَرةُ نَِبـّيِ

ทัง้ที่เหล่าขา้ฯ คอืเชื้อสายนะบขีองพระองค์, และบุตรของ
ผูเ้ป็นที่รกัของพระองค์มุฮมัมดั บุตรของอบัดุลลอฮฺ, 

ซซิเฏาะฟยัตะฮูบริรซิาละฮฺ วะอฺตะมนัตะฮูอะลาวะฮฺยกิ 

، وَ ائۡـتَـَمنۡـَتهُ عََىل َوۡحِيَك،  ى اۡصَطَفـۡيـَتهُ اِبلّرَِساةَلِ ِ َاذلَّ

ผูซ้ึ่งพระองค์ทรงแต่งตัง้ท่านด้วยสาส์น, และทรงไวว้างใจท่าน
ในวะฮฺยู (การววิรณ์) ของพระองค์, 

ฟจัญอลัละนามนิอมัรนิาฟะเราะเญาวะมคัเราะญา 

فَاۡجَعلۡ لَنَا ِمنۡ أَۡمِراَن فََرًجا وَ َمۡخَرًجا، 

โปรดใหภ้ารกจิของเหล่าขา้ฯ คลี่คลายและมทีางออก 
ด้วยความเมตตาของพระองค์, 

บเิราะฮฺมะตกิะยาอรัฮะมรัรอฮมินี

اِحـِمَني. ِبـَرۡحـَمِتَك يَـا أَۡرَحمَ الرَّ

โอ้ ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

واَن وَ َخَدُعواَن وَ َخَذلُواَن وَ غََدُروا ِبـنَا وَ قَـَتلُواَن،  هُمۡ غَـرُّ َـّ ن ِٕ
فَا
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ท่านอบินิอยัยาช (รฮ.) รายงานวา่ : ท่านฮุเซน บนิอะล ีบนิซุฟ
ยาน บะเซาฟะร ีกล่าวว่า “ฉันได้ยินท่านอิมามซอดิก (อ.) อ่าน

ดอุาอบ์ทน้ี ในวนัท่ี 3 ของเดือนชะอฺบาน ซ่ึงวนันัน้ คือ วนัถือ

กาํเนิดของท่านอิมามฮเุซน (อ.)”

ละยาลิยุลบยัฎฺ

(คํา่ท่ี 13, 14, 15 ของเดือนชะอฺบาน)

กิจปฏิบติั (อะมลั) ในยามคํา่คืน 

ในคํา่ท่ี 13 ซ่ึงเป็นคํา่คืนแรกนัน้ มซุตะฮบัใหน้ะมาซ 2 เราะ

กะอตั, คํ่าคนืที ่14  ใหน้ะมาซ 4 เราะกะอตั, คํ่าคนืที ่15  ใหน้ะ

มาซ 6 เราะกะอตั  โดยใหซ้ะลามทุก 2 เราะกะอตั และทุกๆ เราะ

กะอตั หลงัจากอ่านอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ให้อ่านซูเราะฮฺยาซนี, ซูเราะ

ฮฺที ่67 อลัมุลกฺ, และอตัเตาฮดี อย่างละ 1 ครัง้ 

นิซฟชุะอฺบาน (คํา่คืนท่ี 15)

ความประเสริฐของคํา่คืนน้ี

คนืน้ีเป็นคํ่าคนืทีม่คีวามเป็นสริมิงคล (บะเราะกะฮฺ) อยา่งมาก
ลน้ 

มรีายงานจากท่านอมิามญะอฺฟรั ซอดกิ (อ.) ว่า : มผีูถ้ามท่า

นอิมามมุฮมัมดั บากิร (อ.) ถงึความประเสรฐิของคํ่าคนืที ่15 ของ
เดอืนชะอฺบาน ท่านอมิาม (อ.) จงึตอบว่า 

“คํ่าคนืน้ีเป็นคํ่าคนืทีป่ระเสรฐิกวา่คํ่าคนืทัง้หลาย ถดัจากคํ่าคนื
แห่งกอ็ดรฺ ในคํ่าคนืน้ีพระองคจ์ะประทานความดงีามของพระองค ์
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แก่ปวงบ่าวและอภยัโทษใหก้บัพวกเขา ดว้ยความกรุณาปรานี และ
พระมหากรุณาธคิุณของพระองค ์ดงันัน้ จงมุ่งมัน่พยายามในการ

แสวงหาความใกลช้ดิต่อพระองคใ์นคํ่าคนืน้ี

คํ่ าคืนน้ี เป็นคํ่าคืนที่พระองค์ทรงสาบาน ด้วยอัตตาอัน

ศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์ว่า จะไม่ใหผู้ท้ ีว่งิวอนขอจากพระองค ์ตอ้ง

กลบัไปอยา่งมอืเปล่า  นอกเสยีจากวา่ สิง่ทีเ่ขาขอนัน้ เป็นการฝา่ฝืน

ต่อพระองค ์

คํ่าคนืน้ี เป็นคํ่าคนืทีพ่ระองคท์รงกําหนดใหแ้ก่พวกเรา เท่า

เทยีมกบัทีพ่ระองคไ์ดท้รงกําหนดใหแ้ก่ท่านนะบ ี(ซอ็ลฯ) ในคํ่าคนื

แห่งกอ็ดรฺ  ดงันัน้ จงมุ่งมัน่พยายามในการวงิวอนขอดุอาอ์ และ

ราํลกึถงึพระองค”์ 

และความเป็นสริมิงคลทัง้หลายของคํ่าคนืน้ี ก็คอื การถือ

กาํเนิดของราชาแห่งยุคสมยั ท่านอิมามซะมาน (อ.) ในตอน

ใกล้รุ่ง ของคํา่คืนน้ีในปี ฮ.ศ. 255 ณ เมอืงซุรมนัรอยฺ (ซามรัรอ) 

อนัเป็นเหตุแห่งความเพิม่พนู และความเป็นสริมิงคล ใหก้บัคํ่าคนื

น้ีอย่างมากมาย 

กิจปฏิบติั (อะมลั) ในคํา่คืนน้ี 

1. ทาํฆซุุล (อาบน้ําชําระร่างกายตามศาสนบญัญตั)ิ ซึง่จะ

ทําใหไ้ดร้บัการลดหย่อนผ่อนโทษจากบาปทัง้หลาย

2. ให้งดนอนในคํา่คืนน้ี เพือ่ทาํนะมาซ ดอุาอ ์และขออภยั
โทษ ดงัทีท่า่นอมิามซยันุลอาบดินี (อ.) ไดเ้คยปฏบิตั ิมรีายงานกลา่ว

ว่า “ใครกต็าม ทีอ่ดนอนในคํ่าคนืน้ี (เพื่อปฏบิตัอิบิาดะฮฺเท่านัน้) 
จติใจของเขาจะไม่ตาย (สว่างไสว) ในวนัทีจ่ติใจทัง้หลายมอดมว้ย” 
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3. ซิยาเราะฮฺท่านอิมามฮุเซน (อ.)  เป็นกจิปฏบิตัทิี่
ประเสรฐิทีสุ่ดของคํ่าคนืน้ี และเป็นเหตุใหไ้ดร้บัการอภยัโทษบาป

ทัง้ปวง “ใครก็ตามที่ต้องการจะสมัผสักบัดวงวญิญาณอนับรสิุทธิ ์

ของบรรดานะบ ี(อ.) ทัง้ 124,000 ท่าน  จงซยิาเราะฮฺท่านอมิามฮุ

เซน (อ.)ในคํ่าคนืน้ี” 

โดยอย่างน้อยทีสุ่ด ใหซ้ยิาเราะฮฺท่านอมิามฮุเซน (อ.) ดว้ย

การขึน้ไปบนดาดฟ้าของบา้น มองไปทางขวาและซา้ย  จากนัน้ให้

เงยหน้าขึน้บนทอ้งฟ้า และกล่าวซยิาเราะฮฺแด่ท่านอมิาม (อ.) ดว้ย

ถอ้ยคาํดงัต่อไปน้ี

อซัซะลามุอะลยักะยาอะบาอบัดลิลาฮฺ 

 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا أَبَـا َعۡبدِ اهلّلٰ َالسَّ

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน  โอ ้อะบาอบัดลิลาฮฺ  

อซัซะลามุอะลยักะวะเราะฮฺมะตุลลอฮวิะบะเราะกาตุฮฺ

ِ وَ بَـَرَاكتُُه. َالمُ عَلَۡيَك وَ َرۡحـَمةُ اهلّلٰ َالسَّ

ขอความศานต ิความเมตตาของอลัลอฮฺ 
และความจําเรญิของพระองค ์พงึมแีด่ท่าน

ใครกต็าม ทีซ่ยิาเราะฮฺท่านอมิามฮุเซน (อ.) ดว้ยวธิน้ีี ไม่ว่า

เขาจะอยู่ทีไ่หน และช่วงเวลาใดกต็าม พงึรูไ้วเ้ถดิว่า เขาจะไดร้บั

การบนัทกึผลบุญของการบําเพญ็ฮจัญและอุมเราะฮฺ 

[*บทซิยาเราะฮขฺองท่านอิมามฮเุซน ในคํา่คืนน้ี หน้า 94]
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อลัลอฮุมมะบฮิกักลิยัละตนิาฮาซฮิวีะเมาลูดฮิา วะฮุจญะตกิะวะเมาอูดฮิา 

ِتَك وَ َمۡوُعوِدَها،  ّٰهُمَّ ِبـَحّقِ لَۡيلَِتـنَا ٰهِذهٖ وَ َمۡولُوِدَها، وَ ُحجَّ َالل

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดว้ยสทิธแิห่งคํ่าคนืน้ีของเหล่าขา้ฯ, และผูป้ระสตูใิน
คํ่าคนืน้ี, (และดว้ยสทิธขิอง)

อลัละตเีกาะรอ็นตะอลิาฟฎัลฮิาฟฎัลา ฟะตมัมตักะลมิะตุกะซดิกอ็ววะอดัลา

َمُتَك ِصۡدقًا وَ عَۡدًال،  ۡت َلكِ َِٕىل فَۡضِلهَا فَۡضًال، فَتَمَّ
َِّىت قَـَرنَۡت ا ال

ขอ้พสิจูน์ของพระองค ์ และสญัญาของคํ่าคนืน้ี ทีพ่ระองคท์รงใหค้วาม
ประเสรฐิอืน่ๆ เคยีงคูก่บัความประเสรฐิของคํ่าคนืน้ี, ดงันัน้ พระพจนารถ

ของพระองค ์จงึครบถว้นแลว้ ดว้ยความสตัยแ์ละความยุตธิรรม,

 ลามุบดัดลิะลกิะลมิาตกิ วะลามุอกักบิะลอิายาตกิ นูรุกลัมุตะอลัลกิ 

ِّـُق،  اَيِتَك، نُوُركَ الُۡمَتأَ ل َماِتَك، وَ َال ُمَعقَِّب ِالٰ لَ ِلَلكِ َال ُمَبّدِ

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงในพระพจนารถทัง้หลายของพระองค,์ และไม่มี
การตามตดิ (แกไ้ข) โองการทัง้หลายของพระองค,์ (คอื) รศัมเีปล่ง

ประกายของพระองค,์ 

ดอุาอท่์านอิมามซะมาน (อ.)

4. ให้อ่านดุอาอ์บทน้ี  ซึ่งท่านเชคฏูซี (รฮ.) และท่าน

ซยัยดิอบินิฏอวูซ (รฮ.) ไดร้ายงานไวว้่า การอ่านดอุาอ์น้ี มีค่า

เทียบเท่ากบัการซิยาเราะฮทฺ่านอิมามซะมาน (อ.) ตวับทดุอาอ ์

มดีงัน้ี

วะฎยิาอุกลัมุชรกิ วลัอะละมุนนูรุฟีฏอ็คยาอดิดยัญรู 

يۡـُجوِر،  ُق، وَ الَۡعَملُ النُّورُ ِىف َطۡخَيآءِ ادلَّ وَ ِضَيآُؤكَ الُۡمۡرشِ
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มะดารุดดะฮฺรฺ วะนะวามซุีลอซัรฺ วะวุลาตุลอมัรฺ 

، وَ ُوَالةُ اۡالَٔۡمِر،  ۡهِر، وَ نَـَواِميُس الَۡعۡرصِ َمَدارُ ادلَّ

แสงอนัสว่างไสวของพระองค,์ สญัญาณส่องสว่าง
ท่ามกลางคํ่าคนืทีม่ดืมดิ, 

อลัฆออบุิลมซัตูร ญลัละเมาลดิุฮฺ วะกะรุมะมะฮฺตดิุฮฺ 

ُه، وَ َكـُرمَ َمۡحِتُدُه،  الَۡغآئُِب الَۡمۡسُتـوُر، َجلَّ َمۡودِلُ

ผูเ้รน้กาย ซึง่ถูกปกปิดจากการมองเหน็นั ้้น, การประสตูขิองท่าน
สงูส่ง, เชือ้สายของท่านทรงเกยีรต,ิ 

วลัมะลาอกิะตุชุฮฺฮะดุฮฺ วลัลอฮุนาซริุฮูวะมุอยัยดิุฮูอซิาอานะมอีาดุฮฺ 

َذا ٰانَ ِميَعاُدُه، 
ِٕ
ـُدهُ ا ِّ هُ وَ ُمؤَ ي ُ اَنِرصُ وَ الَۡمَالٓئَِكةُ ُشهَُّدُه، وَ اهلّلٰ

มวลมะลาอกิะฮฺ คอืผูเ้ป็นพยานใหก้บัท่าน, อลัลอฮฺ คอืผูท้รง
ช่วยเหลอื ของท่าน, และผูท้รงสนับสนุนส่งเสรมิท่าน เมื่อสญัญา

การปรากฏของท่านมาถงึ 

วลัมะลาอกิะตุอมัดาดุฮฺ ซยัฟุลลอฮลิละซลีายมับ ู

ـُبو،  ى َال يَـنۡۢ ِ ِ اذلَّ وَ الَۡمَالٓئَِكةُ أَۡمَداُدُه، َسۡيـُف اهلّلٰ

และมวลมะลาอกิะฮฺเป็นผูช้่วยเหลอืภารกจิของท่าน, 
(ท่านคอื) ดาบคมกรบิแห่งอลัลอฮฺ ทีไ่ม่มวีนัทื่อ, 

วะนูรุฮุลละซลีายคับู วะซุลฮลิมลิละซลีายซับ ู

ى َال يَۡصُبو،  ِ ى َال يَـۡخُبو، وَ ُذو الِۡحلۡـمِ اذلَّ ِ وَ نُوُرهُ اذلَّ

และรศัมขีองพระองค ์ทีไ่ม่มวีนัดบั, ท่านเป็นผูสุ้ขมุ 
ทีไ่ม่กระทําภารกจิโดยไรเ้หตุผล, 
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กงลอ้แห่งกาลเวลา, (ท่านและเหล่าบดิาของท่านคอื) ความภาคภูมใิจ
แห่งยุคสมยั, (พวกท่านคอื) บรรดาผูป้กครองกจิการ, 

วลัมุนัซซะลุอะลยัฮมิมายะตะนัซซะลุฟีลยัละตลิกอ็ดรฺ 

وَ الُۡمنَـزَّلُ عَلَۡيـهِمۡ َما يَـتَـنَـزَّلُ ِىف لَۡيةَلِ الَۡقۡدِر، 

และสิง่ทีถู่กประทานลงมาในคํ่าคนืแห่งอานุภาพ กล็งมายงัพวกท่าน, 

วะอซัฮาบุลฮชัรวินันัชรฺ ตะรอญมิะตุวะฮฺยฮฺิ 

، تَـَراِجـَمةُ َوۡحِيٖه،  َّۡرشِ اُب الَۡحۡرشِ وَ الن وَ أَۡحصَ

(พวกท่านคอื) เจา้ของวนัพพิากษาและวนัฟ้ืนคนืชพี, 
บรรดาผูแ้ปล (อรรถาธบิาย) วะฮฺย ู(การววิรณ์) ของพระองค,์ 

วะวุลาตุอมัรฮิวีะนะฮฺยฮฺิ อลัลอฮุมมะฟะซอ็ลลอิะลาคอตมิฮิมิวะกออมิฮิมิ 

ّٰهُمَّ فََصلِّ عََىل َخاِتـِمهِمۡ وَ قَآئِـِمهُِم،  وَ ُوَالةُ أَۡمرِهٖ وَ نَـهِۡيٖه، َالل

และบรรดาผูด้ําเนินตามพระบญัชาใชแ้ละหา้มของพระองค,์ 
ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่คนสุดทา้ย 

อลัมซัตูรอินัอะวาลมิฮิมิ อลัลอฮุมมะวะอดัรกิบนิาอยัยามะฮฺ

اَمُه،  َـّ ّٰهُمَّ وَ أَۡدِرۡك ِبنَا أَي الُۡمۡسُتـورُ َعنۡ َعَواِلـِمهِۡم، َالل

และผูท้ีด่าํรงอยูข่องพวกท่าน ผูถู้กปกปิดจากโลกทัง้มวลของพวกท่าน,
ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดอ้ยู่ในยุคสมยัของท่านการปรากฏ

วะซุฮูเราะฮูวะกยิามะฮฺ วจัอลันามนิอนัซอรฮฺิ 

และการดํารงขึน้ของท่าน, โปรดบนัดาลใหเ้หล่าขา้ฯ เป็นหน่ึง
ในบรรดา ผูท้ีช่่วยเหลอืท่าน

وَ ُظهُوَرهُ وَ ِقيَاَمُه، وَ اۡجَعلۡنَا ِمنۡ أَنَۡصاِرٖه، 
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วะเซาะละวาตุฮูอะลาซยัยดินิามุฮมัมะดนิคอตะมนินะบยีนีะวลัมุรซะลนี 

ขอการประสาทพรของพระองค ์พงึมแีด่มุฮมัมดั ประมุขของเหล่าขา้ฯ 
นะบแีละเราะซูลท่านสุดทา้ย,

 وَ َصلََواتُهُ عََىل َسيِّـدِ اَن ُمَحمَّدٍ َخاتَـمِ النَِّبـيِّـنيَ وَ الُۡمۡرَسِلـَني، 

วกัรนิซาเราะนาบซิารฮฺิ วกัตุบนาฟีอะอฺวานิฮวีะคุละซออฮฺิ 

وَ اۡقِرنۡ ثَـاَراَن ِبثَـاِرٖه، وَ اۡكـُتـۡبـنَا ِىف أَۡعَواِنهٖ وَ ُخلََصآئِٖه، 

โปรดใหก้ารลา้งแคน้ของเหล่าขา้ฯ คู่ไปกบัการลา้งแคน้ของท่าน, 
โปรดบนัทกึใหเ้หล่าขา้ฯ อยู่ในบรรดาผูช้่วยเหลอื และผูไ้ดร้บั

การเลอืกสรรของท่าน, 

วะอะฮฺยนิาฟีเดาละตฮินีาอมินี วะบซุิฮฺบะตฮิฆีอนิมนี 

وَ أَۡحِينَا ِىف َدۡولَِتهٖ اَنِعـِمَني، وَ ِبُصۡحَبـِتهٖ غَاِنِمَني، 

และโปรดชุบชวีติเหล่าขา้ฯ ใหเ้ป็นบรรดาผูไ้ดร้บัความโปรดปราน 
อยู่ในรฐัของท่าน, เป็นบรรดาผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ ดว้ยการ

เป็นสหายของท่าน, 

วะบฮิกักฮิกีออมินี วะมนิัซซูอซิาลมินี 

ٓوءِ َساِلِمَني،  وَ ِبـَحقِّهٖ قَآئِِمَني، وَ ِمنَ السُّ

เป็นบรรดาผูท้ีด่ํารงมัน่ต่อสทิธขิองท่าน, 
และเป็นบรรดาผูป้ลอดภยัจากความชัว่รา้ย, 

ยาอรัฮะมรัรอฮมินี วลัฮมัดุลลิลาฮริอ็บบลิอาละมนี 

ِ َرّبِ الَۡعالَِمَني، اِحـِمَني، وَ الَۡحۡمدُ هلِلَّ اَي أَۡرَحمَ الرَّ

โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล, มวลการสรรเสรญิ
พงึมแีด่อลัลอฮฺ พระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก
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วะอะลาอะฮฺลบิยัตฮิซิซอดกินี วะอติเราะตฮินินาฏกินี 

اِطِقـَني،  اِدِقَني، وَ ِعۡتـَرِتهِ النَـّ وَ عََىل أَۡهلِ بَـۡيـِتهِ الصَّ

และ (ขอการประสาทพร) พงึมแีด่อะฮฺลุลบยัตฺของท่าน บรรดาผูส้ตัย์
จรงิ, และวงศว์านของท่าน บรรดาผูท้ีม่ตีรรกะ (พดูดว้ยเหตุผล), 

วลัอนัญะมอีซัซอลมินี 

اِلِمَني،  وَ الَۡعنۡ َجـِميعَ الظَّ

ขอการสาปแช่งของพระองคม์แีก่บรรดาผูก้ดขีท่ ัง้หมด, 

วะฮฺกุมบยันะนาวะบยันะฮุมยาอะฮฺกะมลัฮากมินี

وَ اۡحُكـمۡ بَـۡيـنَـنَا وَ بَـۡيـنَـهُـۡم، يَـا أَۡحَكـمَ الَۡحاِكـِمَني.

และโปรดพพิากษาในระหว่างเหล่าขา้ฯ กบัพวกเขา, 
โอ ้ผูท้รงเป็นเลศิในบรรดาผูพ้พิากษาทัง้มวล

5. ให้อ่านดอุาอข์องท่านอิมามซอดิก (อ.) ท่านซยัยดิ 

(รฮ.) ไดร้ายงานจาก ท่านอซิมาอลีบนิฟฎัลฺ ฮาชมิ ีซึง่กล่าวว่า “ท่า

นอมิามซอดกิ (อ.) ไดส้อนบทดุอาอห์น่ึงใหแ้ก่ฉนั ซึง่ใหฉ้นัอ่านใน

คํ่าคนืที ่15 ของเดอืนชะอฺบาน (นิซฟุชะอฺบาน)”  โดยมตีวับท ดงัน้ี

อลัลอฮุมมะอนัตลัฮยัยุลกอ็ยยมูุลอะลยีุลอะซมี 

ขา้แต่อลัลอฮฺ พระองคน์ัน้ทรงชวีติ ทรงดํารงอยู่ ทรงสงูส่ง ทรงยิง่ใหญ่, 

อลัคอลกุิรรอซกิ อลัมุฮฺยลิมุมตี อลับะดอุีลบะดอุีลกั 

 ، اِزُق، الُۡمۡحِىي الُۡمِميُت، الَۡبِدىٓ ءُ الَۡبِديعُ كَلَ الَۡخاِلُق الرَّ

ّٰهُمَّ أَنَۡت الَۡحىُّ الَۡقيُّومُ الَۡعِىلُّ الَۡعِظُمي،  َالل
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ยาเซาะมะดุยามลัลมัยะลดิวะลมัยลูดั วะลมัยะกุลละฮูกุฟุวนัอะฮดั 

โอ้ ผูท้รงเป็นที่พึง่ โอ้ ผูซ้ึ่งไม่ทรงประสูต ิและไม่ถูกประสูต,ิ 
และไม่มผีูใ้ดเสมอเหมอืนกบัพระองค์, 

، وَ لَمۡ يَـُكنۡ هَلُ ُكـُفًوا أََحٌد،  يَـا َصـَمدُ يَـا َمنۡ لَمۡ يَـدِلۡ وَ لَمۡ يُودَلۡ

ผูท้รงสรา้งสรรค์ ผูป้ระทานปจัจยั, ผูท้รงใหม้ชีวีติ ผูท้รงใหค้วาม
ตาย, ผูท้รงเนรมติ ผูท้รงประดษิฐ์ เป็นเอกสทิธิข์องพระองค์,

อลัญะลาลุวะละกลัฟฎัลฺ วะละกลัฮมัดุวะละกลัมนันฺ 

 ، الَۡجَاللُ وَ كَلَ الَۡفۡضُل، وَ كَلَ الَۡحۡمدُ وَ كَلَ الَۡمنُّ

ความเกรยีงไกรและความเลอเลศิ เป็นเอกสทิธิข์องพระองค์, 
การสรรเสรญิและพระคุณอนัล้นพน้เป็นเอกสทิธิข์องพระองค์, 

วะละกลัญดูุวะละกลักะรอ็ม 

وَ كَلَ الُۡجودُ وَ كَلَ اۡلَكَرُم، 

ความเอื้อเฟ้ือเผื้อแผ่และความกรุณา เป็นเอกสทิธิข์องพระองค์,

วะละกลัอมัรุวะละกลัมจัดุวะละกชัชุกรฺ 

ۡكُر،  وَ كَلَ اۡالَٔۡمُر وَ كَلَ الَۡمۡجدُ وَ كَلَ الشُّ

พระบญัชา ความสงูสง่ และการขอบคุณ ลว้นเป็นเอกสทิธิข์องพระองค,์ 

วะฮฺดะกะลาชะรกีะลกั ยาวาฮดิุยาอะฮดั 

، يَـا َواِحدُ يَـا أََحُد،  َوۡحَدكَ َال َرشِيَك كَلَ

พระองค์ทรงเอกะไม่มภีาคใีดสําหรบัพระองค์, 
โอ้ ผูท้รงเอกะ โอ้ ผูท้รงหน่ึงเดยีว, 
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ซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมดั 

ٍد،  َصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ

โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั และวงศ์วานของมุฮมัมดั, 

วฆัฟิรลวีรัฮมันีวกัฟินีมาอะฮมัมะนี 

ِىن،  وَ اۡغِفـۡر ِىل وَ اۡرَحـۡمِىن وَ اۡكِفِىن َما أََهـمَّ

โปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้ฯ โปรดเมตตาต่อขา้ฯ โปรดให้
ความพอเพยีง ในสิง่ที่เป็นความต้องการสําคญัของขา้ฯ, 

วกัฎดิยันี วะวซัซอฺิอะลยัยะฟีรซิก ี

عۡ عََىلَّ ِىف ِرۡزِىق،  وَ اۡقِض َديۡـِىن، وَ َوّسِ

โปรดปลดหน้ีสนิใหก้บัขา้ฯ, โปรดประทานความกวา้งขวาง
แห่งปจัจยัใหแ้ก่ขา้ฯ, 

ฟะอนินะกะฟีฮาซฮิลิลยัละตกุิลละอมัรนิฮะกมีนิตฟัรุก 

َّۡيةَلِ ُلكَّ أَۡمرٍ َحِكـيـمٍ تَـۡفـُرُق،  ََّك ِىف ٰهِذهِ الل ن
ِٕ
فَا

เพราะแท้จรงิ พระองค์ได้ทรงจําแนกภารกจิ ที่สําคญัทุกประการ
ในคํ่าคนืน้ี และประทานปจัจยั, 

وَ َمنۡ تََشآءُ ِمنۡ َخلِۡقَك تَـۡرُزُق، 
วะมนัตะชาอุมนิคอ็ลกกิะตรัซุก 

แก่ผูท้ี่พระองค์ทรงพระประสงค์ จากบรรดาสิง่ถูกสร้างของพระองค์, 

اِزِقَني،  فَاۡرُزۡقِىن وَ أَنَۡت َخۡيـُر الرَّ
ฟรัซุกนีวะอนัตะคอ็ยรุรรอซกินี 



60

6. อ่านบทดอุาอข์องท่านเราะซูลุลลอฮ ฺ (ซอ็ลฯ) ซึง่ท่าน

เราะซูล (ซอ็ลฯ) ไดอ้่านในคํ่าคนืน้ี

และมคีวามหวงัต่อพระองค์, ดงันัน้ โปรดเมตตาขา้ฯ โอ้ ผูท้รง
เมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

َك ُقلَۡت وَ أَنَۡت َخۡيـُر الَۡقـآئِـِلـنيَ النَّاِطِقـَني،  َـّ ن
ِٕ
فَا

ฟะอนินะกะกุลตะวะอนัตะคอ็ยรุลกออลินีันนาฏกินี 

เพราะแท้จรงิ พระองค์ได้ตรสัไว ้และพระองค์นัน้คอืผู้
ประเสรฐิสุด ในบรรดาผูพู้ดและกล่าวถ้อยคํา, 

، فَِمنۡ فَۡضكِلَ أَۡسأَُل،  َ ِمنۡ فَۡضهِلٖ وَ اۡسـئَـلُوا اهلّلٰ
วซัอะลุลลอฮะมนิฟฎัลฮฺิ ฟะมนิฟฎัลกิะอซัอลั 

(ซึ่งพระองค์ตรสัว่า) “พวกเจ้าจงวอนขอต่ออลัลอฮ ฺ
จากความโปรดปรานของพระองค์”, ดงันัน้ขา้ฯ จงึวอนขอ

ความโปรดปรานของพระองค์, 

َك اۡعتَـَمۡدُت،  اكَ قََصۡدُت، وَ ابۡـنَ نَـِبـّيِ َـّ ي ِٕ
وَ ا

วะอยีากะเกาะซอ็ดตฺ วบันะนะบยีกิะอฺตะมดัตฺ 

โดยมจีุดมุ่งหมายเฉพาะพระองค์, มคีวามเชื่อมัน่ต่อบุตร 
ของนะบขีองพระองค์, 

اِحـِمَني.  وَ كَلَ َرَجۡوُت، فَاۡرَحـۡمِىن يَـا أَۡرَحمَ الرَّ
วะละกะเราะเญาตฺ ฟรัฮมันียาอรัฮะมรัรอฮมินี

ดงันัน้ โปรดประทานปจัจยัใหแ้ก่ขา้ฯ และพระองค์นัน้ 
ทรงเป็นผูป้ระเสรฐิสุด ในบรรดาผูป้ระทานปจัจยั, 
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ّٰهُمَّ اۡقِسمۡ لَنَـا ِمنۡ َخۡشيَـِتَك َما يَـُحولُ بَـۡيـنَـنَا  َالل
وَ بَـۡنيَ َمۡعِصيَـِتَك، 

อลัลอฮุมมกัชมิละนามนิคอ็ชยะตกิะมายะฮูลุบยันะนา
วะบยันะมะอฺซยิะตกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดแบ่งสรรส่วนหน่ึง จากความหวาดกลวัพระองค์
ใหก้บัเหล่าขา้ฯ ซึง่จะเป็นสิง่ทีช่่วยขวางกัน้ระหว่างเหล่าขา้ฯ 

กบัการฝา่ฝืนต่อพระองค,์ 

ُغنَا ِبهٖ ِرۡضَوانََك،  ِّ وَ ِمنۡ َطاَعِتَك َما تَُبل
วะมนิฏออะตกิะมาตุบลัลฆิุนาบฮิรีฎิวานัก 

(แบ่งสรร) ส่วนหน่ึงจากการจงรกัภกัดพีระองค ์ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยทําให้
เหล่าขา้ฯ บรรลุถงึความพงึพอพระทยัของพระองค,์ 

نۡـَيا،  وَ ِمنَ الۡيَـِقـنيِ َما يَـهُـونُ عَلَۡيـنَا ِبهٖ ُمِصيـَباُت ادلُّ
วะมนิัลยะกนิีมายะฮูนุอะลยันาบฮิมีุซบีาตุดดุนยา 

และ (แบ่งสรร) ส่วนหน่ึงจากความเชื่อมัน่ ซึง่เป็นสิง่ทีช่่วยทําใหก้าร
ทดสอบแห่งโลกน้ีนัน้ เป็นเรื่องง่ายดายสาํหรบัเหล่าขา้ฯ, 

ّٰهُمَّ أَۡمِتۡعنَا ِبأَۡسـَماِعنَا وَ أَبَۡصاِراَن،  َالل
อลัลอฮุมมะอมัตอฺินาบอิซัมาอนิาวะอบัซอรนิา 

ِتـنَا َما أَۡحيَـۡيـتَـنَا، وَ اۡجَعهۡلُ الَۡواِرَث ِمنَّا،  وَ ُقـوَّ
วะกูวะตนิามาอะฮฺยยัตะนา วจัญอลัฮุลวารซิะมนินา 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ ไดร้บัประโยชน์จาก ห ูตา, 
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และพละกําลงัของเหล่าขา้ฯ ตราบเท่าทีเ่หล่าขา้ฯ ยงัคงมชีวีติอยู่, 
โปรดบนัดาลใหส้ิง่เหล่านัน้ เป็นผูส้บืทอดมรดกจากเหล่าขา้ฯ,

نَـا عََىل َمنۡ عَاَدانَـا،  وَ اۡجَعلۡ ثَـاَرنَـا عََىل َمنۡ َظلََمنَا، وَ انُۡرصۡ
วจัญอลัซาเราะนาอะลามนัเซาะละมะนา วนัซุรนาอะลามนัอาดานา 

โปรดใหห้น้ีเลอืดของเหล่าขา้ฯ ตกอยู่บนผูท้ีก่ดขีเ่หล่าขา้ฯ, 
โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ มชียัเหนือผูท้ีเ่ป็นศตัรขูองเหล่าขา้ฯ, 

وَ َال تَـۡجَعلۡ ُمِصيـَبـتَـنَا ِىف ِديـِنـنَا، 
วะลาตจัญอลัมุซบีะตะนาฟีดนิีนา 

โปรดอย่าใหภ้ยัพบิตัขิองเหล่าขา้ฯ มอียู่ในศาสนาของเหล่าขา้ฯ, 

نَا، وَ َال َمۡبلَغَ ِعلِۡمنَا،  نۡـَيا أَۡڪَبـَر َهـّمِ وَ َال تَـۡجَعلِ ادلُّ
วะลาตจัญอะลดิดุนยาอกับะเราะฮมัมนิา วะลามบัละเฆาะอลิมนิา 

โปรดอย่าใหโ้ลกน้ี เป็นความทุกขท์ีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเหล่าขา้ฯ, 
และเป็นความรูท้ีไ่ม่อาจบรรลุของเหล่าขา้ฯ, 

َني. اِمحِ ِتَك اَي أَۡرَحمَ الرَّ نَا، ِبـَرۡمحَ ِّۡط عَلَۡينَا َمنۡ َال يَـۡرَمحُ وَ َال تَُسل
วะลาตุซลัลฏิอะลยันามลัลายรัฮะมุนา บเิราะฮฺมะตกิะยาอรัฮะมรัรอฮมินี

โปรดอย่าใหผู้ท้ ีไ่รค้วามปรานีต่อเหล่าขา้ฯ ไดเ้ขา้มาควบคุมเหล่าขา้ฯ,
ดว้ยความเมตตาของพระองค ์ โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่า

ผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

อน่ึง ดุอาอ์บทน้ีเป็นดุอาอ์ท่ีรวบรดัและสมบูรณ์อย่าง

ย่ิง หากจะนํามาอ่านในช่วงเวลาอื่นใด ก็ถือว่าเป็นการด ี  ซึ่งมี

รายงานจากหนังสืออะวาลี อัล อาลี ว่า “ท่านเราะซูลุลลอฮ ฺ

(ซ็อลฯ) อ่านดุอาอ์บทน้ี เป็นประจาํ”
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7. อ่านเซาะละวาตเดือนชะอฺบาน ที่มาจากรายงาน

ของท่านอิมามซยันุลอาบดินี (อ.) ซึ่งหาอ่านได้ใน หนังสอืมะฟา

ตีฮุลญินานแปลไทยฉบบัสมบูรณ์ หน้า 449

8. อ่านดุอาอ์กมุยัลฺ  ซึ่งเป็นบทดุอาอ์ที่นอกจากใช้อ่าน
ในคํ่าวนัศุกร์แล้ว ยงัให้อ่านในคํ่าคนืน้ี (15 ชะอฺบาน) ซึ่งหาอ่าน

ได้ใน หนังสอืมะฟาตีฮุลญินานแปลไทยฉบบัสมบูรณ์ หน้า 177

9. ให้กล่าว “ตซับีฮาตุลอรับะอะฮฺ” จํานวน 100 ครัง้  

เพื่ออลัลอฮฺ (ซบ.) จะได้ทรงอภยัโทษบาปต่างๆ ในอดีต และ

ให้ความต้องการทัง้ในโลกน้ี (ดุนยา) และโลกหน้า (อาคเิราะฮฺ) 

บรรลุผล

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

ซุบฮานัลลอฮฺ วลัฮมัดุลลิลาฮฺ วลัลอฮุอกับรั วะลาอลิาฮะอลิลลัลอฮฺ

มหาบรสิุทธิแ์ห่งอลัลอฮฺ, มวลการสรรเสรญิพงึมแีด่อลัลอฮฺ, 
อลัลอฮฺทรงยิง่ใหญ่, และไม่มพีระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ

10. ให้นะมาซ 2 เราะกะอตั (หลงัอิชาอฺ) และอ่าน
ดอุาอ ์ในหนังสอืมซิบาฮ ท่านเชค (รฮ.) ไดก้ล่าวรายงานจาก อะบู

ยะฮฺยา ในช่วงทีร่ายงานถงึความประเสรฐิของคํ่าคนืนิซฟุชะอฺบาน 

ความว่า : ขา้พเจา้ถามท่านอมิามซอดกิ (อ.) นายของพวกเรา ว่า

“ดุอาอท์ีป่ระเสรฐิทีสุ่ดในคํ่าคนืน้ี คอืดุอาอ์บทไหน?” 

ท่านอมิาม (อ.) ตอบวา่ “หลงัจากทีท่่านนะมาซอชิาอฺเสรจ็แลว้ 

จงนะมาซ 2 เราะกะอตัโดยเราะกะอตัแรก หลงัจากอ่านซูเราะฮฺ

อลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺที ่109 อลักาฟิรนู เราะกะอตัทีส่อง 
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اِت،  َـّ وَ تََرصُُّف الَۡخَطَراِت، يَـا َربَّ الَۡخَالئِـقِ وَ الَۡبـرِي
วะตะซอ็รรุฟุลเคาะเฏาะรอต ยารอ็บบลัเคาะลาอกิวิลับะรยีาต 

และการควบคุมของจติใจใดทีซ่่อนเรน้ไปจากพระองค,์ 
โอ ้ผูอ้ภบิาลแห่งสิง่ถูกสรา้งและสิง่ประดษิฐท์ัง้ปวง, 

หลงัอ่านอลัฟาตฮิะฮฺแลว้ ใหอ้่านซูเราะฮฺที ่ 112 อตัเตาฮดี เมื่อให้

ซะลามแลว้ จงกล่าว “ตซับฮฺีซะฮฺรอ”   ِ  33 (ซุบฮานลัลอฮฺ) ُسۡبـَحاَن اهلّلٰ

ครัง้,  ِ َوالَۡحۡمُد هلِلّٰ  (วลัฮมัดุลลิลาฮฺ) 33 ครัง้ และ أَۡڪَبـُر ُ อลัลอฮุ) َاهلّلٰ
อกับรั) 34 ครัง้  หลงัจากนัน้ ให้กล่าวบทดอุาอ ์ต่อไปน้ี

اِت،  لَۡيهِ َملَۡجأُ الِۡعَبادِ ِىف الُۡمهِمَّ
ِٕ
اَي َمنۡ ا

ยามนัอลิยัฮมิลัญะอุลอบิาดฟิิลมุฮมิมาต 

โอ ้ผูซ้ึง่ปวงบ่าวขอการพึง่พายงัพระองค ์ในความทุกขโ์ศก, 

اِت،  لَۡيهِ يَـۡفَزعُ الَۡخلُۡق ِىف الُۡمِلمَّ
ِٕ
وَ ا

วะอลิยัฮยิฟัซะอุลคอ็ลกุฟิลมุลมิมาต 

และขอการพึง่พาต่อพระองคใ์นเหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค,์ 

يَـا عَاِلمَ الَۡجهۡرِ وَ الَۡخِفـيَّاِت، 
ยาอาลมิลัญะฮฺรวิลัเคาะฟียาต 

โอ ้ผูท้รงรอบรู ้ทัง้ทีเ่ปิดเผยและซ่อนเรน้, 

يَـا َمنۡ َال تَـۡخَفى عَلَۡيهِ َخَواِطُر اۡالَٔۡوَهاِم، 
ยามลัลาตคัฟาอะลยัฮเิคาะวาฏริุลเอาฮาม 

โอ ้ผูซ้ึง่ไม่มคีวามคดิทีเ่กดิขึน้ในใจ 
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َواِت،  ـٰ َم يَـا َمۡنۢ ِبـَيِدهٖ َملَڪُوُت اۡالََٔرِضنيَ وَ السَّ
ยามมับยิะดฮิมีะละกูตุลอะเราะฎนีะวซัซะมาวาต 

โอ ้ผูซ้ึง่อาณาจกัรการปกครอง แห่งผนืแผ่นดนิและชัน้ฟ้าทัง้หลายนัน้
อยู่ในอํานาจของพระองค,์

الَّ أَنَۡت، 
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
لَۡيَك ِبَال ا

ِٕ
الَّ أَنَۡت، أَُمتُّ ا

ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
ُ َال ا أَنَۡت اهلّلٰ

อนัตลัลอฮุลาอลิาฮะอลิลาอนัตฺ อะมุตตุอลิยักะบลิาอลิาฮะอลิลาอนัตฺ 

พระองคน์ัน้คอือลัลอฮฺ ไม่มพีระเจา้อื่นใดนอกจากพระองค,์ 
ขา้ฯ ออ้นวอนต่อพระองค ์ดว้ยสื่อของประโยค “ไม่มพีระเจา้

อื่นใดนอกจากพระองค”์, 

الَّ أَنَۡت، 
ِٕ
هٰلَ ا
ِٕ
فَيَا َال ا

ฟะยาลาอลิาฮะอลิลาอนัตฺ 

ดงันัน้ โอ ้ผูซ้ึง่ไม่มพีระเจา้อื่นใด นอกจากพระองค,์ 

لَۡيهِ 
ِٕ
َّۡيةَلِ ِممَّنۡ نََظۡرَت ا ۡجَعلِۡىن ِىف ٰهِذهِ الل

ِٕ
ا

อจิอลันีฟีฮาซฮิลิลยัละตมิมิมนันะซอ็รตะอลิยัฮิ

โปรดใหข้า้ฯ ไดเ้ป็นหน่ึงจาก ผูท้ีพ่ระองคท์รงเหลยีวมองเขา 
แลว้ไดร้บัความเมตตาจากพระองคใ์นคํ่าคนืน้ี, 

فََرِحـۡمَتُه، وَ َسـِمۡعَت ُدَعـآئَـهُ فَأََجۡبـَتُه، 
ฟะเราะฮมิตะฮฺ วะซะมอฺิตะดุอาอะฮูฟะอะญบัตะฮฺ 

ทรงสดบัตรบัฟงัดุอาอข์องเขา แลว้กท็รงตอบสนองเขา, 
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وَ اۡحُطۡط َخَطايَـاَى ِبـِحلِۡمَك وَ َعۡفِوَك، 
วะฮฺฏุฏเคาะฏอยายะบฮิลิมกิะวะอฟัวกิ 

ทรงทราบถงึความตอ้งการ ในการขออภยัของเขา แลว้กท็รงตอบรบั
การขออภยัของเขา, 

يئَـِتهٖ وَ َعِظميِ َجرِيـَرِتٖه،  وَ تَـَجاَوۡزَت َعنۡ َساِلِف َخِطٓ
วะตะญาวซัตะอนัซาลฟิิเคาะฏอีะตฮิวีะอะซมีญิะรเีราะตฮฺิ 

และทรงอภยัใหก้บัความผดิในอดตีและอาชญากรรมอนัยิง่ใหญ่ของเขา,

فََقدِ اۡسـَتَجۡرُت ِبَك ِمنۡ ُذنُوِىب، 
ฟะเกาะดซิตะญรัตุบกิะมนิซุนูบ ี

 ขา้ฯ แสวงหาความคุม้ครองต่อพระองค ์จากบาปทัง้หลายของขา้ฯ, 

لَۡيَك ِىف َسۡرتِ ُعُيوِىب، 
ِٕ
وَ لََجاُۡٔت ا

วะละญะอฺตุอลิยักะฟีซตัรอุิยบู ี

ขอการปกป้องตอ่พระองค ์ในการปกปิดความผดิพลาดทัง้หลายของขา้ฯ,

 ، ّٰهُمَّ فَُجدۡ عََىلَّ ِبَكَرِمَك وَ فَۡضكِلَ َالل
อลัลอฮุมมะฟะญุดอะลยัยะบกิะเราะมกิะวะฟฎัลกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ ดงันัน้ โปรดประทานใหแ้ก่ขา้ฯ ดว้ยความเกื้อการุณย ์
และความโปรดปรานของพระองค,์ 

وَ عَِلۡمَت اۡسـِتَقا لَتَـهُ فَأَقَلۡتَـُه، 
วะอะลมิตซัตกิอละตะฮูฟะอะกอ็ลตะฮฺ 
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โปรดปลดเปลือ้งบาปของขา้ฯ ดว้ยขนัตธิรรม และการอภยัโทษ
ของพระองค,์ 

ِ َكـَراَمِتَك،  َّۡيةَلِ ِبَساِبغ ۡدِىن ِىف ٰهِذهِ الل وَ تََغمَّ
วะตะฆอ็มมดันีฟีฮาซฮิลิลยัละตบิซิาบฆิกิะรอมะตกิ 

โปรดปกคลุมขา้ฯ ในคํ่าคนืน้ี ดว้ยความยิง่ใหญ่ไพศาล 
แห่งความเมตตาการุณยข์องพระองค,์ 

يـنَ اۡجتَـَبـۡيـتَـهُمۡ ِلَطاَعِتَك،  ِ وَ اۡجَعلِۡىن ِفيـهَا ِمنۡ أَۡوِلـيَـآئَِك اذلَّ
วจัญอลันีฟีฮามนิเอาลยิาอกิลัละซนีัจญตะบยัตะฮุมลฏิออะตกิ 

โปรดบนัดาลใหข้า้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดาผูใ้กลช้ดิของพระองค์
ในคํ่าคนืน้ี ทีท่รงใหพ้วกเขาคู่ควร เพื่อการจงรกัภกัดแีด่พระองค,์ 

وَ اۡختَـۡرتَـهُمۡ ِلِعَباَدِتَك، وَ َجَعلۡتَـهُمۡ َخاِلَصَتَك وَ َصۡفَوتََك، 
วคัตรัตะฮุมลอิบิาดะตกิ วะญะอลัตะฮุมคอลเิซาะตะกะวะซอ็ฟวะตกั 

ทรงคดัเลอืกพวกเขา เพื่อการอบิาดะฮฺต่อพระองค,์ ทรงบนัดาลให้
พวกเขาเป็นผูสุ้จรติใจ และผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกของพระองค,์ 

ُه،  ّٰهُمَّ اۡجَعلِۡىن ِممَّنۡ َسَعدَ َجدُّ َالل
อลัลอฮุมมจัญอลันีมมิมนัซะอะดะญดัดุฮฺ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดใหข้า้ฯ ไดเ้ป็นหน่ึงในบรรดา ผูท้ี่
ความพยายามของเขา ประสบความสาํเรจ็, 

ُه، وَ اۡجَعلِۡىن ِممَّنۡ َسِملَ فَنَِعَم،  اِت َحظُّ وَ تََوفََّر ِمنَ الَۡخۡريَ
วะตะวฟัฟะเราะมนิัลคอ็ยรอตฮิซัซุฮฺ วจัญอลันีมมิมนัซะลมิะฟะนะอมิ 

และไดร้บัผลจากความดงีามอย่างลน้เหลอื, โปรดใหข้า้ฯ 
ไดเ้ป็นหน่ึงในบรรดาผูท้ีป่ลอดภยั แลว้ไดร้บัความโปรดปราน, 
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ผูแ้สวงหา ออ้นวอนขอจากพระองค,์

آئُِب،  وَ عََىل َكـَرِمَك يُـَعّوِلُ الُۡمۡستَـِقـيلُ التَـّ
วะอะลากะเราะมกิะยุเอาวลิุลมุซตะกลีุตตาอบิ 

وَ فَازَ فََغِمنَ، وَ اۡكِفِىن َرشَّ َما أَۡسلَۡفُت، 
วะฟาซะฟะเฆาะนิมวกัฟินีชรัเราะมาอซัลฟัตฺ 

ไดร้บัชยัชนะแลว้ไดร้บัประโยชน์จากโชคผล, โปรดปกป้องขา้ฯ 
จากความชัว่รา้ยของสิง่ทีข่า้ฯ ไดก้ระทําผ่านมาในอดตี,

ۡزِديَـادِ ِىف َمۡعِصيَـِتَك، 
ِٕ
وَ اۡعِصۡمِىن ِمنَ اۡال

วะอฺซมินีมนิัลอซิดยิาดฟีิมะอฺซยิะตกิ 

โปรดป้องกนัขา้ฯ จากความมากลน้ ในการฝา่ฝืนต่อพระองค,์ 

َىلَّ َطاَعَتَك، وَ َما يُـَقـّرِبُـِىن ِمنَۡك،  ِٕ
وَ َحبِّۡب ا

วะฮบับบิอลิยัยะฏออะตกั วะมายุกอ็รรบุินีมนิกฺ 

โปรดใหก้ารจงรกัภกัดต่ีอพระองคเ์ป็นความรกั, ความชื่นชอบ
ของขา้ฯ รวมทัง้ทุกสิง่ทีจ่ะนําขา้ฯ ไปสู่ความใกลช้ดิ, 

لَۡيَك يَـلَۡجأُ الۡهَاِرُب، 
ِٕ
ـِدى ا وَ يُـۡزِلـُفِىن ِعۡنَدَك، َسيِّ

วะยุซลฟุินีอนิดกั ซยัยดิอีลิยักะยลัญะอุลฮารบิ 

และไดเ้ขา้ใกลพ้ระองค,์ นายของขา้ฯ ผูห้ลบหนี ต่างกข็อการ
พึง่พาต่อพระองค,์ 

اِلُب،  وَ ِمنَۡك يَـلَۡتِمُس الطَّ
วะมนิกะยลัตะมซุิฏฏอลบิ 
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และผูก้ลบัตวั กม็ุ่งขอความช่วยเหลอืจากความเมตตาสงสาร
ของพระองค,์ 

ِم، وَ أَنَۡت أَۡكـَرمُ اۡالَٔۡكـَرِمَني،  بَۡت ِعَباَدكَ اِبلتََّكـرُّ أَدَّ
อดัดบัตะอบิาดะกะบติตะกรัรุม วะอนัตะอกัเราะมุลอกัเราะมนี

ทรงอบรมสัง่สอนปวงบ่าวของพระองคด์ว้ยความกรุณา, 
และพระองคน์ัน้ทรงกรุณายิง่กว่าผูม้คีวามกรุณาใดทัง้ปวง, 

ِحيـُم،  وَ أََمۡرَت اِبلَۡعـۡفوِ ِعَباَدَك، وَ أَنَۡت الَۡغُفورُ الرَّ
วะอะมรัตะบลิอฟัวอิบิาดกั วะอนัตลัเฆาะฟูรุรเราะฮมี 

ทรงบญัชาปวงบ่าวของพระองค ์ใหเ้ป็นผูใ้หอ้ภยั, 
และพระองคน์ัน้ คอืผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงเมตตายิง่, 

ّٰهُمَّ فََال تَـۡحرِۡمِىن َما َرَجۡوُت ِمنۡ َكـَرِمَك،  َالل
อลัลอฮุมมะฟะลาตะฮฺรมินีมาเราะเญาตุมนิกะเราะมกิ

ขา้แต่อลัลอฮฺ  ดงันัน้ โปรดอย่าปิดกัน้ขา้ฯ ในสิง่ทีข่า้ฯ หวงั
จากความกรุณาของพระองค,์ 

ِ ِنَعِمَك،  وَ َال تُۡؤِيۡسـِىن ِمنۡ َساِبـغ
วะลาตุอฺยซินีมนิซาบฆินิิอะมกิ 

โปรดอย่าใหข้า้ฯ สิน้หวงัจากความโปรดปรานอนัลน้เหลอื
ของพระองค,์ 

َّۡيةَلِ ِالَٔۡهلِ َطاَعِتَك،  بِۡىن ِمنۡ َجزِيلِ ِقَسِمَك ِىف ٰهِذهِ الل ّيِ وَ َال ُختَ
วะลาตุคอ็ยยบินีมนิญะซลีกิซิะมกิะฟีฮาซฮิลิลยัละตลิอิะฮฺลฏิออะตกิ 

โปรดอย่าให้ข้าฯ หมดหวงัจากส่วนแบ่งอนัล้นเหลือของพระองค์ใน
คํ่าคนืน้ี ที่พระองค์ได้ประทานแก่ปวงบ่าว ผู้จงรกัภกัดต่ีอพระองค์, 
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، وَ عَِلَقۡت نَـۡفِىس ِبـَكـَرِمَك،  وَ تَـَحقََّق َرَجآِىئ كَلَ
วะตะฮกัเกาะเกาะเราะญาอลีกั วะอะลกิอ็ตนัฟซบีกิะเราะมกิ 

ยนืหยดัในความหวงัของขา้ฯ ทีม่ต่ีอพระองค,์ และปกัใจกบั
ความกรุณาของพระองค,์ 

ِتَك،  َـّ ارِ بَـرِي وَ اۡجَعلِۡىن ِىف ُجنَّةٍ ِمنۡ ِرشَ
วจัญอลันีฟีญุนนะตมิมนิชริอรบิะรยีะตกิ 

โปรดปกป้องขา้ฯ ใหพ้น้จากความชัว่รา้ย ของสิง่ถูกสรา้งของพระองค,์ 

 ، نۡ لَمۡ أَ ُكنۡ ِمنۡ أَۡهلِ ٰذكِلَ
ِٕ
َرّبِ ا

รอ็บบอิลิลมัอะกุมมนิอะฮฺลซิาลกิ 

พระผูอ้ภบิาล หากขา้ฯ ไม่คู่ควรกบัสิง่ดงักล่าว, 

فَأَنَۡت أَۡهلُ الۡـَكَرمِ وَ الَۡعۡفوِ وَ الَۡمۡغِفَرِة، 
ฟะอนัตะอะฮฺลุลกะเราะมวิลัอฟัววิลัมฆัฟิเราะฮฺ 

ดงันัน้ พระองคน์ัน้ทรงเป็นผูท้ีคู่่ควรกบัความกรุณา 
การอภยัโทษ และการใหอ้ภยั, 

، َال ِبَما أَۡسـَتِحقُُّه،  وَ ُجدۡ عََىلَّ ِبَما أَنَۡت أَۡههُلُ
วะญุดอะลยัยะบมิาอนัตะอะฮฺลุฮฺ ลาบมิาอซัตะฮกิกุฮฺ 

โปรดประทานใหก้บัขา้ฯ ซึง่สิง่ทีพ่ระองคท์รงคู่ควร, 
มใิช่สิง่ทีข่า้ฯ ควรทีจ่ะไดร้บั, 

فََقدۡ َحُسنَ َظّىنِ ِبَك، 
ฟะกอ็ดฮะซุนะซอ็นนีบกิ

เพราะขา้ฯ มทีศันะทีด่ต่ีอพระองค,์ 
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اِحـِمَني، وَ أَۡكـَرمُ اۡالَٔۡكـَرِمَني،  فَأَنَۡت أَۡرَحمُ الرَّ
ฟะอนัตะอรัฮะมุรรอฮมินี วะอกัเราะมุลอกัเราะมนี

เพราะ พระองคนั์น้ คือผู้ทรงเมตตาย่ิงกว่าผู้มีเมตตาใดทัง้มวล, 
และทรงกรณุาย่ิงกว่าผู้มีความกรณุาใดทัง้มวล, 

ّٰهُمَّ وَ اۡخُصۡصِىن ِمنۡ َكـَرِمَك ِبـَجزِيلِ ِقَسِمَك،  َالل
อลัลอฮุมมะวคัซุซนีมนิกะเราะมกิะบญิะซลีกิซิะมกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานใหแ้ก่ขา้ฯ ซึง่ส่วนหน่ึงจากความกรุณาอนั
ลน้พน้ แห่งส่วนแบ่งของพระองค,์ 

وَ أَُعوذُ ِبَعۡفِوكَ ِمنۡ ُعُقوبَـِتَك، 
วะอะอูซุบอิฟัวกิะมนิอุกูบะตกิ 

ขา้ฯ ขอความคุม้ครองต่อการอภยัโทษของพระองค ์
จากการลงทณัฑข์องพระองค,์ 

ى يَـۡحِبُس عََىلَّ الُۡخلَُق،  ِ نَۡۢب اذلَّ وَ اۡغِفۡر ِىلَ اذلَّ
วฆัฟิรลยิซัซมับลัละซยีะฮฺบซุิอะลยัยลัคุลุก 

โปรดอภยัโทษใหก้บัขา้ฯ ซึง่บาปทีไ่ดก้กัขงัจรรยามารยาทของขา้ฯ 

ۡزَق، َحىتَّ أَُقومَ ِبَصاِلحِ ِرَضاَك،  ُق عََىلَّ الّرِ وَ يَُضّيِ
วะยุฎอ็ยยกุิอะลยัยรัรซิกฺ ฮตัตาอะกูมะบซิอลฮิริฎิอก 

และทําใหป้จัจยัของขา้ฯ คบัแคบ เพื่อทีข่า้ฯ จะไดด้ํารงการปฏบิตัิ
อย่างคู่ควรกบัความพงึพอพระทยัของพระองค,์ 

ِ نَـۡعَمآئَِك،  وَ أَنَۡعمَ ِبـَجزِيلِ َعَطآئَِك، وَ أَۡسَعدَ ِبَساِبغ
วะอนัอะมะบญิะซลีอิะฏออกิ วะอซัอะดะบซิาบฆินิะอฺมาอกิ 
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ขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ดว้ยสทิธขิองพระองค ์มใิช่ดว้ยสทิธิ
ของสิง่ใด ทีย่ิง่ใหญ่ไปกว่าพระองค ์(ไม่มสีิง่ใดยิง่ใหญ่กว่าพระองค)์

ไดร้บัความโปรดปราน ดว้ยการประทานอนัมากลน้ของพระองค,์ 
และโชคด ีดว้ยความโปรดปรานอนัลน้เหลอืของพระองค,์ 

ۡضُت ِلَكـَرِمَك،  فََقدۡ لُـۡذُت ِحبََرِمَك، وَ تََعـرَّ
ฟะกอ็ดลุซตุบฮิะเราะมกิ วะตะอรัรอ็ฎตุลกิะเราะมกิ 

ดงันัน้ขา้ฯ จงึไดม้าพึง่พาต่อสถานอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์
มาอยู่เบือ้งหน้าความกรุณาของพระองค ์

لِۡمَك ِمنۡ غََضِبَك،  وَ اۡسـَتَعذۡ ُت ِبَعۡفِوكَ ِمنۡ ُعُقوبَِتَك، وَ ِحبِ
วซัตะอซัตุบอิฟัวกิะมนิอุกูบะตกิ วะบฮิลิมกิะมนิเฆาะเฎาะบกิ 

และขอความคุม้ครองต่อการอภยัโทษของพระองค ์จากการลงทณัฑ์
ของพระองค ์และจากความพโิรธของพระองค ์ดว้ยขนัตธิรรม

ของพระองค,์ 

فَُجدۡ ِبَما َسَالُۡتَك، وَ أَِنلۡ َما الۡتَـَمۡسُت ِمنَۡك، 
ฟะญุดบมิาซะอลัตุก วะอะนิลมลัตะมซัตุมนิกฺ 

ดงันัน้ โปรดประทานใหแ้ก่ขา้ฯ ในสิง่ทีว่อนขอต่อพระองค,์ และ
โปรดใหข้า้ฯ ไดบ้รรลุในสิง่ทีข่า้ฯ ออ้นวอนจากพระองค,์

أَۡسأَ كُلَ ِبَك َال ِبَىشۡ ءٍ ُهوَ أَۡعَظمُ ِمنَۡك.
อซัอะลุกะบกิะลาบชิยัอนิฮุวะอะอฺเซาะมุมนิกฺ
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เม่ืออ่านดอุาอจ์บแล้ว ให้ซุญดูพร้อมกบักล่าวว่า

اَي َرّبِ   (ยารอ็บ) 20 ครัง้, ُ ,7 ครัง้ (ยาอลัลอฮฺ) اَي َاهلّلٰ

 ِ  اِبهلّلٰ

الَّ
ِٕ
َة ا ,7 ครัง้ (ลาเฮาละวะลากูวะตะอลิลาบลิลาฮฺ)  َال َحۡوَل َو َال ُقوَّ

 ُ ِ  10 ครัง้ และ (มาชาอลัลอฮฺ) َما َشاَء اهلّلٰ  اِبهلّلٰ

الَّ
ِٕ
َة ا َال ُقوَّ  (ลากูวะตะ

อลิลาบลิลาฮฺ) 10 ครัง้

หลงัจากนัน้ ใหเ้ซาะละวาตแด่ท่านนะบ ี(ซอ็ลฯ) และวงศว์าน

ของท่าน และจงวงิวอนขอในสิง่ทีป่ระสงคจ์ากพระองค ์ฉัน [ท่าน

อมิามซอดกิ (อ.)] ขอสาบานต่อพระองคว์า่ มาตรแมน้ความตอ้งการ

ของทา่น จะมมีากมายมหาศาลสกัเพยีงใดกต็าม พระองคก์จ็ะทรงให้

ท่านบรรลุความตอ้งการ ดว้ยความโปรดปรานอนัมัง่คัง่ และความ

ดงีามของพระองค ์ดัง่เมด็ฝนทีโ่ปรยปรายลงมาแก่ท่าน เพราะการ

ปฏบิตัดิงักล่าวน้ี” 

11. ให้อ่านดอุาอน้ี์ จากรายงานของท่านเชคฏซู ี(รฮ.) และ

ท่านกฟัอะม ี (รฮ.) กล่าวว่า “ใหอ้่านดุอาอบ์ทน้ีในคํ่าคนืน้ี และใน

ช่วงก่อนรุ่งสาง (ซะฮรั) ของทุกวนั หลงัจากนะมาซชฟัอฺ”

َض كَلَ ِىف ٰهَذا اللَّۡيلِ الُۡمتَـَعـّرُِضوَن،  ٰلهِـى تَـَعـرَّ ِٕ
ا

อลิาฮตีะอรัเราะเฎาะละกะฟีฮาซลัลยัลลิมุตะอรัรฎูิน 

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ บรรดาผูม้คีวามตอ้งการ ต่างกห็นัหน้า
ยงัพระองคใ์นคํ่าคนืน้ี, 

اِلُبوَن،  وَ قََصَدكَ الَۡقاِصُدوَن، وَ أَمَّلَ فَۡضكَلَ وَ َمۡعُروفََك الطَّ
วะเกาะเซาะดะกลักอซดิูน วะอมัมะละฟฎัละกะวะมะอฺรฟูะกฏัฏอลบิูน 
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َّۡيةَلِ  لَۡت ِىف ٰهِذهِ الل نۡ ُكـۡنَت يَـا َمۡوَالَى تَـَفضَّ
ِٕ
فَا

عََىل أََحدٍ ِمنۡ َخلِۡقَك، 
ฟะอนิกุนตะยาเมาลายะตะฟฎัฎอ็ลตะฟีฮาซฮิลิลยัละติ

อะลาอะฮะดมิมนิคอ็ลกกิ 

บรรดาผู้มีความมุ่งหมายก็ได้ตัง้เป้าหมายไว้ที่พระองค์, บรรดาผู้

แสวงหาความโปรดปราน และความดงีามของพระองคต่์างกม็คีวามหวงั,

وَ كَلَ ِىف ٰهَذا اللَّۡيلِ نَـَفَحاٌت وَ َجَوآئِـُز، وَ َعَطااَي وَ َمَواِهُب، 
วะละกะฟีฮาซลัลยัลนิะฟะฮาตูวะญะวาอซิ วะอะฏอยาวะมะวาฮบิ

ในคํ่าคนืน้ี พระองคท์รงเป็นเจา้ของ ของกํานัลรางวลั, 
การประทานให,้  และการกํานัลใหต่้างๆ, 

تَـُمنُّ ِبـهَا عََىل َمنۡ تََشآءُ ِمنۡ ِعَباِدَك، 
ตะมุนนุบฮิาอะลามนัตะชาอุมนิอบิาดกิ 

ซึง่พระองคจ์ะประทานให ้เป็นพระคุณเหนือผูท้ีพ่ระองคท์รง
พระประสงค ์จากปวงบ่าวของพระองค,์

وَ تَۡمنَُعهَا َمنۡ لَمۡ تَۡسـِبۡق هَلُ الِۡعنَايَةُ ِمنَۡك، 
วะตมันะอุฮามลัลมัตซับกิละฮุลอนิายะตุมนิกฺ 

และทรงปิดกัน้ จากผูท้ีม่ไิดร้บัความสนใจไยด ีจากพระองคม์าก่อน,

لُ فَۡضكَلَ وَ َمۡعُروفََك،  لَۡيَك، الُۡمَؤّمِ
ِٕ
وَ َها أَانَ َذا ُعَبۡيُدكَ الَۡفِقريُ ا

วะฮาอะนะซาอุบยัดุกลัฟะกรีุอลิยักฺ อลัมุอมัมลิุฟฎัละกะวะมะอฺรฟูกั 

และบดัน้ีขา้ฯ บ่าวผูต้ํ่าตอ้ยของพระองค ์ไดม้าขอการพึง่พายงัพระองค,์
โดยเป็นผูม้คีวามหวงัต่อความโปรดปราน และความดงีามของพระองค,์ 
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โอ ้ผูป้กครองของขา้ฯ หากพระองคเ์ป็นผูป้ระทานความโปรดปรานใน

คํ่าคนืน้ี ใหแ้ก่บุคคลหน่ึงจากปวงบ่าวของพระองค,์ 

وَ عُۡدَت عَلَۡيهِ ِبَعـآئَِدةٍ ِمنۡ َعۡطِفَك، 
วะอุดตะอะลยัฮบิอิาอดิะตมิมนิอฏัฟิก 

และประทานรางวลัจากความเมตตาของพระองคใ์หแ้ก่เขา, 

اِهرِيـَن،  ـِبنيَ الطَّ يِّ ٍدِنالطَّ فََصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰالِ ُمَحمَّ
ฟะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลมิุฮมัมะดนิิฏฏอ็ยยบินีัฏฏอฮรินี 

ดงันัน้ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของมุฮมัมดั, 
บรรดาผูท้ีป่ระเสรฐิ ผูบ้รสิุทธิ,์ 

ـرِيـنَ الَۡفاِضِلـَني،  َالَۡخيِّ
อลัคอ็ยยรินีัลฟาฎลินี 

ผูด้งีาม และผูเ้ลอเลศิ,

وَ ُجدۡ عََىلَّ ِبَطۡوكِلَ وَ َمۡعُروِفَك اَي َربَّ الَۡعالَِمَني، 
วะญุดอะลยัยะบฏิอ็วลกิะวะมะอฺรฟิูกยารอ็บบลัอาละมนี 

และโปรดประทานใหแ้ก่ขา้ฯ ดว้ยความเมตตาและความดงีาม

ของพระองค ์โอ ้พระผูอ้ภบิาลแห่งสากลโลก, 

اِهرِيـَن،  ُ عََىل ُمَحمَّدٍ َخاَمتِ النَِّبيِّـنيَ وَ ٰاهِلِ الطَّ وَ َصىلَّ اهلّلٰ
วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดนิคอตะมนินะบยีนีะวะอาลฮิฏิฏอฮรินี 

ขออลัลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั นะบที่านสุดทา้ย
และวงศว์านผูบ้รสิุทธิท์ ัง้หลายของท่าน, 
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รวมทัง้ความศานตอิย่างมากมายแทจ้รงิ อลัลอฮฺทรงเป็นผูท้ี่
ไดร้บัการสรรเสรญิและยกย่อง, 

ّىنِ أَۡدُعوكَ َكـَما أََمۡرَت، فَاۡسـَتِجۡب ِىل َكـَما َوعَۡدَت،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอดัอูกะกะมาอะมรัตฺ ฟซัตะญบิลกีะมาวะอดัตฺ

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วงิวอนต่อพระองค ์ดงัทีพ่ระองคไ์ดท้รงมี
พระบญัชา (ใหป้วงบ่าววอนขอต่อพระองค)์, ดงันัน้ โปรดตอบรบั

การวงิวอนของขา้ฯ ตามทีพ่ระองคท์รงสญัญาไวด้ว้ยเถดิ 

ََّك َال تُـۡخِلُف الِۡمـيَعاَد. ن
ِٕ
ا

อนินะกะลาตุคลฟุิลมอีาด

แทจ้รงิ พระองคไ์ม่ทรงผดิสญัญา

12. ให้อ่านดอุาอ ์(บททีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 4) ซึง่รายงานจาก

ท่านเชค (รฮ.) และท่านซยัยดิ (รฮ.) หลงันะมาซยามคํ่าคนื (เซาะ

ลาตุลลยัลฺ), นะมาซชฟัอฺ, และหลงัดุอาอต่์างๆ ของนะมาซวติรฺ

13.  ให้ซุญดูและอ่านบทดุอาอ์ต่างๆ ท่ีมีรายงาน
จากท่านเราะซูลุลลอฮ ฺ(ซอ็ลฯ) 

ดงัเช่น รายงานของท่านเชค (รฮ.) ซึง่รายงานมาจาก ฮมัมาด 

บนิอซีา จาก อะบาน บนิตฆัลบั ว่า : ท่านอมิามซอดกิ (อ.) กล่าวว่า 

ครัง้หน่ึงเมื่อคํ่าคนืที่ 15 ชะอฺบาน (นิซฟุชะอฺบาน) มาถึง 

ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) อยู่กบัท่านหญงิอาอชิะฮฺ  ครัน้เมื่อถงึ

َ َحـِميدٌ َمِجيٌد،  نَّ اهلّلٰ ِٕ
وَ َسملََّ تَۡسِلـۡيًما، ا

วะซลัละมะตซัลมีาอนินัลลอฮะฮะมดีุมมะญดี 
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ครึง่คนื ท่านเราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) ไดลุ้กจากทีน่อน เพื่อทําอบิา

ดะฮฺ และปรากฏว่า ท่านหญงิอาอชิะฮฺตื่นขึน้มา และพบว่าท่านลุก

จากทีน่อนไปแล้ว นางกเ็หมอืนดัง่สตรทีัว่ไปทีอ่ารมณ์หงึหวงเขา้

ควบคุม และระแวงว่าท่านจะไปหาภรรยาคนอื่นๆ ทีเ่รอืนของพวก

นาง  นางจงึลุกขึน้และหยบิเสื้อคลุมร่างเดนิออกไปขา้งนอก ขอ

สาบานต่ออลัลอฮฺว่า เสือ้คลุมของนางไม่ใช่ผา้ไหม ไม่ใช่ผา้ลนิิน, 

หรอืผา้ฝ้ายแต่อย่างใด ทว่าเสน้ด้ายในเน้ือผา้ตามยาวนัน้ ทํามา

จากขนสตัว์ และเสน้ดา้ยตามขวางทําจากขนอูฐ นางไดอ้อกตาม

หาท่าน ไปตามบา้นทัง้หลายของบรรดาภรรยาของท่าน หลงัแลว้

หลงัเล่า จนกระทัง่ในระหว่างทีก่ําลงัคน้หานัน้ นางไดพ้บว่า ท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) กําลงัซุญูดอยู่ ซึ่งมองดูแล้วเสมอืนหน่ึง 

เสือ้ผา้ทีก่องอยู่บนพืน้ดนิ  นางจงึเขา้ไปใกลท้่าน และไดย้นิท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซอ็ลฯ) กล่าวในขณะท่ีกาํลงัซุญดู ว่า

َجسَدَ كَلَ َسَواِدى وَ َخيَاِىل، وَ ٰاَمنَ ِبَك فَُؤاِدى، 
ซะญะดะละกะซะวาดวีะเคาะยาล ีวะอามะนะบกิะฟุอาด ี

เรอืนร่างและความคดิของขา้ฯ กม้กราบแด่พระองค,์ 
และจติใจของขา้ฯ กม็คีวามศรทัธาต่อพระองค,์

ٰهِذهِ يَـَداَى وَ َما َجنَـۡيـُتـهُ عََىل نَـۡفِىس، 
ฮาซฮิยีะดายะวะมาญะนัยตุฮูอะลานัฟซ ี

น่ีคอื มอืทัง้สองขา้งของขา้ฯ และสิง่ทีข่า้ฯ ไดก่้อกรรมไวใ้หก้บัตนเอง,

ۡغِفۡر ِىلَ الَۡعِظيـَم، 
ِٕ
اَي َعِظيـمُ تُـۡرىَج ِلُلكِّ َعِظٍمي، ا

ยาอะซมีุตุรญาลกุิลลอิะซมี อฆิฟิรลยิลัอะซมี 
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ِخرِيـَن، ِمنۡ فُۡجأَةِ نَـِقَمِتَك،  ِلـنيَ وَ اۡالٰ وَ َصلََح عَلَۡيهِ أَۡمُر اۡالَٔوَّ
วะเซาะละฮะอะลยัฮอิมัรุลเอาวะลนีะวลัอาครินี มนิฟุจญอะตนิะกมิะตกิ 

และปรบัปรุงภารกจิของชนรุ่นแรก และชนรุ่นสุดทา้ย (ชนในอดตี
และในอนาคต), (ขา้ฯ ขอความคุม้ครองใหพ้น้) จากการลงทณัฑ์

โดยฉบัพลนัของพระองค,์ 

 โอ ้ผูท้รงยิง่ใหญ่ภารกจิทีย่ ิง่ใหญ่ทุกประการ มคีวามหวงัต่อพระองค,์ 
โปรดอภยัโทษบาปใหญ่ ใหก้บัขา้ฯ

بُّ الَۡعِظيـُم. الَّ الرَّ ِٕ
نَۡۢب الَۡعِظيـمَ ا هُ َال يَـۡغِفـُر اذلَّ َـّ ن

ِٕ
فَا

ฟะอนินะฮูลายฆัฟิรุซซมับลัอะซมีะอลิลรัรอ็บบุลอะซมี

เพราะแทจ้รงิ ไม่มกีารอภยัโทษบาปใหญ่ นอกจากพระผูอ้ภบิาล 
ผูท้รงยิง่ใหญ่เท่านัน้

หลงัจากนัน้ ท่านได้เงยศีรษะขึ้น และลงซุญดูอีกครัง้ นาง

ไดย้นิท่านกล่าวว่า

لَُماُت،  وَ اۡنَكَشَفۡت هَلُ الظُّ
วนักะชะฟตัละฮุซซุลุมาต

ขจดัความมดืมดิใหส้ลายไป 

َواُت وَ اۡالََٔرُضوَن،  ـٰ َم ى أََضآَءۡت هَلُ السَّ ِ َك اذلَّ أَُعوذُ ِبُنورِ َوهۡجِ
อะอูซุบนูิรวิจัญฮกิลัละซอีะฎออตัละฮุซซะมาวาตุวลัอะเราะฎูน 

ขา้ฯ ขอความคุม้ครอง ดว้ยรศัมแีห่งอตัตาอนัทรงเกยีรตขิองพระองค ์
ทีส่่องสว่างใหแ้ก่ชัน้ฟ้าทัง้หลายและผนืแผ่นดนิ, 
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وَ ِمنۡ تَـۡحِويلِ عَاِفـيَـِتَك، وَ ِمنۡ َزَوالِ ِنـۡعَمِتَك، 
วะมนิตะฮฺวลีอิาฟิยะตกิ วะมนิซะวาลนิิอฺมะตกิ 

จากการเปลีย่นแปลงความสุขสบายของพระองค,์
และจากการสลายความโปรดปรานของพระองค,์ 

يـئًا،  كِ بَـِرٓ ۡ ّٰهُمَّ اۡرُزۡقِىن قَلًۡبا تَـِقـيًّا نَـِقـيًّا، وَ ِمنَ الّرشِ َالل
อลัลอฮุมมรัซุกนีกอ็ลบนัตะกยีนันะกยีา วะมนิัชชริกบิะรอีา 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดประทานเป็นโชคผลใหแ้ก่ขา้ฯ ซึง่จติใจทีเ่ป่ียมไป
ดว้ยความยาํเกรง สะอาดบรสิุทธิ,์ และห่างไกลจากการตัง้ภาคใีดๆ, 

َال َاكِفـًرا وَ َال َشِقـيًّا.
ลากาฟิรอ็ววะลาชะกยีา

และมใิช่เป็นผูป้ฏเิสธ หรอืผูอ้บัโชค

จากนัน้ท่านได้แนบแก้มทัง้สองข้างลงบนดิน และกล่าว

ว่า

. َراِب، وَ ُحقَّ ِىل أَنۡ أَۡجسُدَ كَلَ ۡرُت َوۡجـهِـى ِىف التُـّ َعفَـّ
อฟัฟรัตุวจัญฮฟิีตตุรอบ วะฮุกเกาะลอีนัอซัญุดะลกั

ขา้ฯ แนบใบหน้าของขา้ฯ ลงบนดนิ และการกราบกรานแด่พระองค ์

ซึ่งเป็นการคู่ควรแล้วสําหรบัข้าฯหลังจากนัน้ ขณะที่ท่าน

เราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อลฯ) กําลงัจะกลบัไปยงัห้องนอน นางก็รบีกลบั

ไปยงัที่นอนอย่างรวดเรว็  และเมื่อท่านเราะซูล (ซ็อลฯ) มาถึงที่

นอน ท่านได้ยนิเสยีงหายใจเรว็และแรงของนาง ท่านจงึเอ่ยถาม

นางว่า “ทําไมจงึหายใจแรงถงึขนาดน้ี เธอไม่รูห้รอกหรอืว่า คํ่าคนื
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لَۡيَك فَِقيـٌر، وَ ِمنۡ عََذاِبَك َخآئٌِف ُمۡسـَتِجٌري، 
ِٕ
ّىنِ ا ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอลิยักะฟะกรี วะมนิอะซาบกิะคออฟุิมมุซตะญรี 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แท้จรงิขา้ฯ เป็นผูย้ากไรท้ี่ต้องพึง่พาพระองค์, และ
เป็นผูห้วาดกลวัที่ขอความคุม้ครอง จากโทษทณัฑ์ของพระองค์, 

น้ีเป็นคํ่าคนืใด? คํา่คืนน้ี คือนิซฟุชะอฺบาน ซ่ึงความโปรดปราน

ของพระองค์ จะถกูแบ่งสรรในคํา่คืนน้ี บนัทกึเวลาของอายุขยั 

และผู้ที่จะได้ไปบําเพ็ญฮจัญ ก็ถูกบนัทึกไว้ในคํ่าคนืน้ี พระองค์

ผู้ทรงสูงส่ง ทรงอภยัโทษแก่สิง่ถูกสร้างของพระองค์ มากมายยิง่

กว่าจํานวนขนของฝงูแกะ ของเผ่ากะลบัเสยีอกี และทรงส่งบรรดา

มะลาอิกะฮฺของพระองค์สู่ผนืแผ่นดนิ ณ นครมกักะฮฺ” 

14. นะมาซท่านญะอฺฟัร ฏ็อยยาร (รฎ.)  ดงัทีท่า่นเชค 

(รฮ.) ไดร้ายงานจากท่านอมิามรฎิอ (อ.) ซึง่รายละเอยีดวธิปีฏบิตั ิ

หาอา่นไดใ้นหนังสือมฟาตีฮลุญินานแปลไทยฉบบัสมบรูณ์ (หน้า 

134)

15. นะมาซต่างๆ ในคํ่าคนืน้ีมมีากมาย อาทเิช่น นะมาซ

ทีท่่านอะบูยะฮฺยา ซอ็นอานี ไดร้ายงานจากท่านอมิามบากริ (อ.) 

และท่านอมิามซอดกิ (อ.) และคนอื่นๆ อกี 30 คน ทีส่ตัยจ์รงิ และ

เชื่อถอืได้ ก็ได้รายงานมาจากผูย้ ิง่ใหญ่ทัง้สองท่านน้ีว่า : ท่านอิ

มาม (อ.) ทัง้สองท่านกล่าวว่า “คราใดทีค่ํ่าคนืที ่15 ชะอฺบาน (นิซ

ฟุชะอฺบาน) มาเยอืน จงนะมาซ 4 เราะกะอตั โดยในทุกเราะกะอตั 

ใหอ้่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ  1 ครัง้ และอตัเตาฮดี 100 ครัง้ เมื่อนะ

มาซเสรจ็แลว้ ใหอ้่านดุอาอ ์ต่อไปน้ี”
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ـۡر ِجۡسِمـى،  ـى، وَ َال تَُغيِّ لِ اۡمسِ ّٰهُمَّ َال تَُبّدِ َالل
อลัลอฮุมมะลาตุบดัดลิซิม ีวะลาตุฆอ็ยยริญซิม ี

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดอย่าแปรเปลี่ยนนามของขา้ฯ (จากนามของปวง
บ่าวไปเป็นอย่างอื่น), โปรดอย่าเปลี่ยนแปลงร่างกายของขา้ฯ, 

هَدۡ بَـَالِٓىئ، وَ َال تُۡشِمۡت ِىب أَۡعَدآِىئ،  وَ َال َجتۡ
วะลาตจัญฮดับะลาอ ีวะลาตุชมติบอีะอฺดาอ ี

อย่าส่งบททดสอบที่ยากลําบากใหแ้ก่ขา้ฯ, และอย่าใหศ้ตัรูของขา้ฯ 
มคีวามยนิดกีบัความเดอืดรอ้นของขา้ฯ, 

ِتَك ِمنۡ عََذاِبَك،  أَُعوذُ ِبَعۡفِوكَ ِمنۡ ِعَقاِبَك، وَ أَُعوذُ ِبـَرۡمحَ
อะอูซุบอิฟัวกิะมนิอกิอบกิ วะอะอูซุบเิราะฮฺมะตกิะมนิอะซาบกิ 

ขา้ฯ ขอความคุม้ครอง ต่อการอภยัโทษพระองค์ ใหพ้น้จาก
การลงทณัฑ์ของพระองค์, ขา้ฯ ขอความคุม้ครอง ต่อความเมตตา

ของพระองค์ ใหพ้น้จากโทษทณัฑ์ของพระองค์, 

وَ أَُعوذُ ِبـرَِضاكَ ِمنۡ َخسَِطَك، وَ أَُعوذُ ِبَك ِمنَۡك، 
วะอะอูซุบริฎิอกะมนิซะเคาะฏกิ วะอะอูซุบกิะมนิกฺ 

ขา้ฯ ขอความคุม้ครอง ต่อความพงึพอพระทยัของพระองค์ ใหพ้น้
จากความกริ้วโกรธของพระองค์, และขา้ฯ ขอความคุม้ครองต่อ

พระองค์ ใหพ้น้จากพระองค์เอง, 

َجلَّ ثَنَآُؤَك، أَنَۡت َكـَما أَثۡنَيَۡت عََىل نَۡفِسَك، 
ญลัละซะนาอุก อนัตะกะมาอซันัยตะอะลานัฟซกิ 

การถวายสดุดขีองพระองค์นัน้ ยิง่ใหญ่เกรยีงไกร, 
พระองค์นัน้ทรงเป็นดัง่ที่ พระองค์ทรงสดุดอีตัตาของพระองค์, 
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ُكُه،  َداِب ِبُرسَّ َمنۡ َراٰى، وَ ُهوَ الُۡمَتَيقَّنُ ُظهُوُرهُ وَ تََملُـّ الّرسِ
ซริดาบบิซุิรเราะมรัรอยา วะฮุวลัมุตะยกัเกาะนุซุฮูรุฮูวะตะมลัลุกุฮฺ 

และทรงสูงส่งเกนิกว่า สิง่ที่บรรดาผูบ้รรยายได้กล่าวถงึ.

นอกจากน้ี ยงัมรีายงานที่กล่าวถึงความประเสรฐิมากมาย

ของการนะมาซ 100 เราะกะอตั ในคํ่าคนืน้ี  โดยทุกเราะกะอตั ให้

อ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ 1 ครัง้ และซูเราะฮฺอตัเตาฮดี 10 ครัง้ และ

นะมาซ 6 เราะกะอตั ในคํ่าคนืน้ี ดว้ยการอ่านซูเราะฮฺอลัฟาตฮิะฮฺ, 

ยาซนี, ตะบารอ็ก และอตัเตาฮดี (ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นกจิปฏบิตัใิน

คํ่าคนืที ่15 ของเดอืนเราะญบั)

วนัท่ี 15  ของเดือนชะอฺบาน

วนัน้ี ถือว่าเป็นวนัอีด ท่ีมีเกียรติย่ิงวนัหน่ึง เน่ืองจากเป็น

วนัถอืกําเนิด อนัเป็นสริมิงคล ของท่านอมิามมะฮฺด ี(อ.) อมิามท่าน

ที ่12 ผูเ้ป็นขอ้พสิจูน์ของอลัลอฮฺ และเป็นเจา้แห่งกาลเวลา

َالمُ ِىف ُلكِّ َزَمانٍ وَ َمَاكٍن،  وَ يُۡسـَتَحبُّ ِزاَيَرتُهُ عَلَۡيهِ السَّ
วะยุซตะฮบับุซยิาเราะตุฮูอะลยัฮซิซะลามุฟีกุลลซิะมานิววะมะกาน 

عَآءُ ِبَتۡعِجۡيلِ الَۡفَرجِ ِعۡندَ ِزاَيَرِتٖه، وَ تََتأَ  كَّدُ ِزاَيَرتُهُ ِىف  وَ ادلُّ
วดัดุอาอุบติะอฺญลีลิฟะเราะญอินิดะซยิาเราะตฮฺิ วะตะตะอกักะดุ

ซยิาเราะตุฮูฟิซ

وَ فَۡوَق َما يَُقولُ الَۡقآئِلُوَن.
วะเฟาเกาะมายะกูลุลกออลิูน
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َّهُ يَـۡمَالُٔ اۡالَٔۡرَض ِقۡسًطا وَ عَۡدًال ،َكـَما ُمِلئَۡت ُظلًۡما وَ َجۡوًرا. وَ أَن
วะอนันะฮูยมัละอุลอรัเฎาะกซิฏอ็ววะอดัลา กะมามุลอิตัซุลเมาวะเญารอ

ความหมาย : “ดงันัน้ ในวนัน้ีเป็นมุซตะฮบัให้ซิยาเราะฮฺท่าน

อมิามมะฮฺด ี (อ.) ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน ในทุกเวลาและทุก

สถานที ่ และจงขอดุอาอ์เพื่อเร่งการมาปรากฏกายของท่านใหเ้รว็

วนัขึ้น ในขณะที่ซิยาเราะฮฺท่าน และส่งเสริมให้อ่านซิยาเราะฮฺ

ท่าน ทีห่อ้งใตด้นิ (ทีห่ายลบั) ณ เมอืงซุรมนัรอยฺ (ซามรัรอ) ซึง่การ

มาปรากฏกายของท่าน และการเป็นผูนํ้าของท่านนัน้ เป็นความ

เชื่อมัน่ที่แน่นอน แท้จรงิท่านคอืผู้ที่จะทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วย

ดุลยภาพและความยุตธิรรม เช่นเดยีวกบัทีเ่คยเตม็ไปดว้ยการกดขี่

และอธรรม”

กิจปฏิบติัอ่ืนๆ ในเดือนชะอฺบาน

1. การถือศีลอดสามวนัสุดท้ายของเดือน 

มผีู้รายงานจากท่านอมิามรฎิอ (อ.) กล่าวว่า “ใครก็ตามที่

ถอืศลีอดในช่วง 3 วนัสุดทา้ยของเดอืนชะอฺบาน และเชื่อมต่อกบั

เดอืนเราะมะฎอน พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสงูส่ง จะทรงบนัทกึผลบุญ

ของผูถ้อืศลีอด 2 เดอืนตดิต่อกนัใหก้บัเขา”

2. การปฏิบติัในวนัศกุรส์ุดท้ายของเดือนชะอฺบาน

มีรายงานจาก ท่านอะบุซซ็อลตฺ ฮะเราะวี (รฎ.) กล่าว

ว่า :ในวนัศุกร์สุดท้ายของเดอืนชะอฺบาน ขา้พเจ้าได้เขา้พบท่าน

อมิามรฎิอ (อ.) ท่านจงึกล่าวกบัขา้พเจา้ ว่า “โอ ้อะบุซซอ็ลตฺ ส่วน
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ใหญ่ของเดอืนชะอฺบานไดผ้่านพน้ไปแลว้ และน่ีคอืศุกรส์ุดทา้ยของ

เดอืนน้ี ดงันัน้ จงเตรยีมพรอ้มและชดเชยความผดิพลาดต่างๆ ที่

ผ่านมาในอดตี ดว้ยช่วงเวลาทีเ่หลอือยู่ของเดอืนน้ี จงขวนขวายใน

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์สําหรบัท่าน จงดุอาอ์และขออภยัโทษใหม้ากๆ 

อ่านกุรอานให้มาก และกลบัตวักลบัใจจากบาปต่างๆ ของตนสู่

พระองค ์เพือ่จะไดช้าํระลา้งตวัเองใหบ้รสิุทธิแ์ด่พระองค ์เพราะการ

มาของเดอืนน้ี จงอย่าปล่อยใหอ้ะมานะฮฺ (ของฝาก) ของผูใ้ด อยู่ใน

ความรบัผดิชอบ นอกเสยีจากว่าจะสะสางใหก้บัเจา้ของ อย่าปล่อย

ใหค้วามอาฆาตแคน้ต่อผูใ้ด มอียู่ในจติใจของตน นอกเสยีจากว่าจะ

ปลดปล่อยมนัออกไป อย่าปล่อยใหบ้าปยงัคงมกีารกระทําอยู่ นอก

เสยีจากว่าจะละทิง้มนั จงเกรงกลวัพระองค ์และมอบหมายภารกจิ

ของตนยงัพระองค ์ทัง้ทีซ่่อนเรน้และเปิดเผย ใครกต็ามทีม่อบหมาย

ต่อพระองค ์พระองคจ์ะทรงใหเ้ขาพอเพยีง และจงอ่านดุอาอ์น้ีให้

มากๆ ในวนัเวลาทีเ่หลอือยู่ของเดอืนน้ี

نۡ لَمۡ تَُكنۡ غََفۡرَت لَنَا ِفۡيَما َمَىض ِمنۡ َشۡعَباَن، 
ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอลิลมัตะกุนเฆาะฟรัตะละนาฟีมามะฎอมนิชะอฺบาน 

فَاۡغِفۡر لَنَا ِفۡيَما بَِقىَ ِمنُۡه
ฟฆัฟิรละนาฟีมาบะกยิะมนิฮฺ

ขา้แต่อลัลอฮฺ หากพระองคไ์ม่ทรงอภยัโทษใหก้บัเหล่าขา้ฯ 
ในสิง่ทีผ่่านมาจากเดอืนชะอฺบาน,

ดงันัน้ โปรดทรงอภยัโทษใหก้บัเหล่าขา้ฯ ในสิง่ทีย่งัเหลอือยู่
ของเดอืนน้ี
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ในเดอืนน้ี พระองคผ์ูท้รงสงูสง่ ทรงปลดปล่อยบ่าวจาํนวนมาก 

ใหเ้ป็นอสิระจากไฟนรก เพื่อความศกัดิส์ทิธิข์องเดอืนชะอฺบาน อนั

ทรงเกยีรต”ิ 

ดอุาอคื์นสุดท้ายของเดือนชะอฺบาน และคืนแรก
ของเดือนเราะมะฎอน

3. อ่านดอุาอค์ํา่คืนสุดท้ายของเดือนชะอฺบาน และคํา่คืน

แรกของเดือนเราะมะฎอน

ทา่นเชค (รฮ.) ไดร้ายงานจาก ฮารซิ บนิมฆุอ็ยเราะฮฺ นฎัร ีจาก

ท่านอมิามซอดกิ (อ.) กล่าวว่า “ใหอ้่านดุอาอน้ี์ในคํ่าคนืสุดทา้ยของ

เดอืนชะอฺบาน และคํ่าคนืแรกของเดอืนเราะมะฎอน”  มตีวับท ดงัน้ี

ى أُنۡـزِلَ ِفيهِ الُۡقـۡرٰاُن،  ِ هۡـَر الُۡمَباَركَ اذلَّ نَّ َهَذا الشَّ ِٕ
ّٰهُمَّ ا  َالل

อลัลอฮุมมะอนินะฮาซชัชะฮฺรอ็ลมุบาเราะกลัละซอุีนซลิะฟีฮลิกุรอาน 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิเดอืนน้ี (เราะมะฎอน) คอืเดอืนอนัจําเรญิ 
ซึง่อลักุรอานไดถู้กประทานลงมา,

ِّنَاٍت ِمنَ الۡهَُدى  وَ ُجِعلَ ُهًدى ِللنَّاِس وَ بَي
 ، وَ الُۡفۡرقَانِ قَدۡ َحَرضَ

และทรงกําหนดใหเ้ป็นทางนําแก่มวลมนุษยชาต ิเป็นหลกัฐานอนั
ชดัแจง้จากทางนํา และเป็นเครื่องจําแนกสจัธรรม ออกจากความเทจ็

ทีเ่ตรยีมพรอ้มไว,้ 

วะญุอลิะฮุดลัลนินาซวิะบยัยนิาตมิมนิัลฮุดาวลัฟุรกอนิกอ็ดฮะฎอ็ร 
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ِّۡمهُ لَنَا،  ۡمنَا ِفيهِ وَ َسل ِّ فََسل
ฟะซลัลมินาฟีฮวิะซลัลมิฮุละนา 

ดงันัน้ โปรดใหเ้หล่าขา้ฯ มคีวามศานตใินเดอืนน้ี และใหเ้ดอืนน้ี
เป็นความศานตสิาํหรบัเหล่าขา้ฯ, 

وَ تََسلَّۡمهُ ِمنَّا ِىف يُۡرسٍ ِمنَۡك وَ عَاِفيٍَة، اَي َمنۡ أََخذَ الَۡقِلـيَل، 
วะตะซลัลมัฮุมนินาฟียุซรมิมนิกะวะอาฟิยะฮฺ ยามนัอะเคาะซลัเกาะลลี 

และโปรดนําเดอืนน้ีไปจากเหล่าขา้ฯ ในสภาพทีง่่ายดายและสุขสบาย 
จากพระองค,์ โอ ้ผูท้รงตอบรบัการจงรกัภกัด ีทีน้่อยนิด, 

ۡقَبلۡ ِمّىنِ الۡيَِسَري،  ِٕ
وَ َشَكَر الۡـَكِثـَري، ا

วะชะกะรอ็ลกะซรี อกิบลัมนินิลยะซรี 

และทรงตอบแทนใหอ้ย่างลน้เหลอื, โปรดตอบรบัการจงรกัภกัด ี
ทีน้่อยนิดจากขา้ฯ, 

َىل ُلكِّ َخۡيـرٍ َسِبـيًال، 
ِٕ
ّىنِ أَۡسأَ كُلَ أَنۡ تَـۡجَعلَ ِىل ا ِٕ

ّٰهُمَّ ا َالل
อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกะอนัตจัอะละลอีลิากุลลคิอ็ยรนิซะบลีา 

ขา้แต่อลัลอฮฺแทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์โปรดประทานหนทาง 
ทีนํ่าไปสู่ความดงีามทุกประการ ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ,

َني،  اِمحِ بُّ َماِنًعا، اَي أَۡرَحمَ الرَّ وَ ِمنۡ ُلكِّ َما َال ُحتِ
วะมนิกุลลมิาลาตุฮบิบุมานิอา ยาอรัฮะมรัรอฮมินี 

และโปรดปิดกัน้ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ จากทุกสิง่ ทีพ่ระองคไ์ม่ทรงชื่นชอบ, 
โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล, 
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ـئَاِت،  يِّ اَي َمنۡ َعَفا َعّىنِ وَ َمعَّا َخلَۡوُت ِبهٖ ِمنَ السَّ
ยามนัอะฟาอนันีวะอมัมาเคาะเลาตุบฮิมีนิัซซยัยอิาต 

โอ ้ผูท้รงใหอ้ภยั ต่อการกระทําความผดิของขา้ฯ และจากสิง่ทีข่า้ฯ 
ไดก้ระทําในทีล่บั, 

اَي َمنۡ لَمۡ يُـَؤاِخۡذِىن اِبۡرِتَاكِب الَۡمَعاِىص، 
ยามลัลมัยุอาคซินีบริตกิาบลิมะอาซ ี

โอ ้ผูซ้ึง่ไม่ทรงถอืโทษขา้ฯ ทีไ่ดล้ะเมดิกระทําความผดิและฝา่ฝืน, 

 ، َِّعۡظ ٰلهِـى َوَعۡظَتِنـى فََملۡ أَت
ِٕ
َعۡفَوكَ َعۡفَوكَ َعۡفَوكَ اَي َكرِيـُم، ا

อฟัวะกะอฟัวะกะอฟัวะกะยากะรมี อลิาฮวีะอซัตะนีฟะลมัอตัตะอซิ 

ขา้ฯ วอนขอการอภยัโทษ, การอภยัโทษ การอภยัโทษของพระองค ์
โอ ้ผูท้รงกรุณายิง่, พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ พระองคไ์ดต้กัเตอืนขา้ฯ 

แต่ขา้ฯ ไม่สนใจ, 

وَ َزَجۡرتَـِنـى َعنۡ َمَحاِرِمَك فََملۡ أَنـَزِجۡر، 
วะซะญรัตะนีอมัมะฮารมิกิะฟะลมัอนัซะญริ  

ไดห้า้มปรามขา้ฯ จากสิง่ตอ้งหา้มทัง้หลายของพระองค ์
แต่ขา้ฯ ไม่เชื่อฟงัการหา้มปราม, 

فََما عُۡذِرى فَاۡعُف َعّىنِ يَـا َكرِيـُم، َعۡفَوكَ َعۡفَوَك، 
ฟะมาอุซรฟีะอฺฟุอนันียากะรมี อฟัวะกะอฟัวกั 

แลว้ขา้ฯ จะมขีอ้แกต้วัอนัใดอกี ดงันัน้โปรดอภยัโทษใหแ้ก่ขา้ฯ  
โอ ้ผูท้รงกรุณา, ขา้ฯ ปรารถนาการอภยัโทษของพระองค,์ 
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اَحةَ ِعۡندَ الَۡمۡوِت، وَ الَۡعۡفوَ ِعۡندَ الِۡحَساِب،  ّىنِ أَۡسأَ كُلَ الرَّ ِٕ
ّٰهُمَّ ا اَلل

อลัลอฮุมมะอนินีอซัอะลุกรัรอฮะตะอนิดลัเมาตฺ วลัอฟัวะอนิดลัฮซิาบ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ วอนขอต่อพระองค ์ซึง่ความผ่อนคลายใน
ขณะสิน้ชวีติ, และการอภยัโทษในขณะทีถู่กสอบสวน, 

نُۡۢب ِمنۡ َعۡبِدَك، فَلَۡيۡحُسنِ التََّجاُوزُ ِمنۡ ِعۡنِدَك،  َعُظمَ اذلَّ
อะซุมซัซมับุมนิอบัดกิ ฟลัยะฮฺซุนิตตะญาวุซุมนิอนิดกิ 

บาปจากบ่าวของพระองคน์ัน้ยิง่ใหญ่, ดงันัน้ การอภยัโทษ
จากพระองคต์อ้งดงีามยิง่, 

ۡقَوى وَ يَـا أَۡهلَ الَۡمۡغِفـَرِة، َعۡفَوكَ َعۡفَوَك،  يَـا أَۡهلَ التَـّ
ยาอะฮฺลตัตกัวาวะยาอะฮฺลลัมฆัฟิเราะฮฺ อฟัวะกะอฟัวกั 

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้แห่งความยาํเกรง และผูท้รงเป็นเจา้แห่งการ
อภยัโทษ, ขา้ฯ ปรารถนาการอภยัโทษ การอภยัโทษของพระองค,์ 

ّىنِ َعۡبُدكَ ابۡـنُ َعۡبِدكَ ابۡـنُ أََمِتَك،  ِٕ
ّٰهُمَّ ا َالل

อลัลอฮุมมะอนินีอบัดุกบันุอบัดกิบันุอะมะตกิ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ แทจ้รงิขา้ฯ คอืบ่าวของพระองค ์บุตรของบ่าว
ของพระองค ์บุตรของทาสของพระองค,์ 

َىل َرۡحـَمِتَك، 
ِٕ
َضِعـيٌف فَـِقـيـرٌ ا

เฎาะอฟุีนฟะกรีุนอลิาเราะฮฺมะตกิ 

ผูอ้่อนแอ ยากไร ้ทีต่อ้งพึง่พาความเมตตาของพระองค,์ 

وَ أَنَۡت ُمنۡـزِلُ الِۡغَىن وَ الَۡبـَرَكةِ عََىل الِۡعَبـاِد، 
วะอนัตะมุนซลิุลฆนิา วลับะเราะกะตอิะลลัอบิาด
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และพระองคน์ัน้ คอืผูท้รงประทานความมัง่คัง่รํ่ารวย 
และความจําเรญิลงมาใหแ้ก่ปวงบ่าว, 

قَاِهرٌ ُمۡقـَتِدٌر، أَۡحَصيَۡت أَۡعـَمالَهُۡم، وَ قََسۡمَت أَۡرَزاقَهُۡم، 
กอฮริุมมุกตะดริ อะฮฺซอยตะอะอฺมาละฮุม วะเกาะซมัตะอรัซาเกาะฮุม 

ผูท้รงพลงัอํานาจ ทรงพระเดชานุภาพ, ทรงคาํนวณนับการกระทําทัง้
หลายของพวกเขา, ทรงแบ่งสรรปจัจยัของพวกเขา, 

وَ َجَعلۡتَـهُمۡ ُمۡخَتِلَفةً َالِۡسنَـُتـهُمۡ وَ َالَۡوانُـهُۡم، 
วะญะอลัตะฮุมมุคตะลฟิะตนัอลัซนิะตุฮุมวะอลัวานุฮุม 

ทรงบนัดาลใหพ้วกเขา มภีาษา และสผีวิทีแ่ตกต่างหลากหลาย, 

َخلۡـقًا ِمۡنۢ بَـۡعدِ َخلٍۡق، وَ َال يَـۡعَملُ الِۡعَبادُ ِعلَۡمَك، 
คอ็ลกอ็มมมิบะอฺดคิอ็ลกฺ วะลายะอฺละมุลอบิาดุอลิมกั 

และทรงสรา้งสิง่ถูกสรา้งอื่นอกีหลงัจากทีท่รงสรา้งสิง่ถูกสรา้งหน่ึง, 
ปวงบ่าวไม่รูถ้งึองคค์วามรูข้องพระองค,์ 

َىل َرۡحـَمِتَك، 
ِٕ
نَا فَـِقـيـرٌ ا وَ َال يَـۡقِدرُ الِۡعَبادُ قَۡدَرَك، وَ ُلكُـّ

วะลายกัดริุลอบิาดุกอ็ดรอ็ก วะกุลลุนาฟะกรีุนอลิาเราะฮฺมะตกิ  

และไม่อาจล่วงรูถ้งึสถานภาพของพระองค,์ เหล่าขา้ฯ ทัง้หมด
ต่างเป็นผูท้ีต่อ้งพึง่พา ต่อความเมตตาของพระองค,์ 

فََال تَۡرصِۡف َعّىنِ َوۡجـهََك، 
ฟะลาตซัรฟิอนันีวจัฮกั 

ดงันัน้ โปรดอย่าเบอืนพระพกัตรข์องพระองคไ์ปจากขา้ฯ, 
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وَ اۡجَعلِۡىن ِمنۡ َصاِلِحـى َخلِۡقَك ِىف الَۡعَملِ وَ اۡالََٔملِ 
وَ الَۡقَضآءِ وَ الَۡقَدِر، 

วจัอลันีมนิซอลฮิ ีคอ็ลกกิะฟิลอะมะลวิลัอะมะลวิลัเกาะฎออวิลัเกาะดรั 

โปรดบนัดาลใหข้า้ฯ เป็นหน่ึงในบรรดากลัยาณชน ผูถู้กสรา้งของ
พระองค ์ในการกระทําความปรารถนา ลขิติ และสภาวการณ์, 

ّٰهُمَّ أَبۡـِقـِىن َخۡيـَر الَۡبـَقـآِء، وَ أَفِۡنِىن َخۡيـَر الَۡفـنَـآِء،  َالل
อลัลอฮุมมะอบักนีิคอ็ยรอ็ลบะกออฺ วะอฟันินีคอ็ยรอ็ลฟะนาอฺ 

ขา้แต่อลัลอฮฺ โปรดใหข้า้ฯ ไดด้ํารงชวีติอยู่ในสภาพทีด่ทีีสุ่ด, 
ใหข้า้ฯ สิน้ชวีติลงในสภาพทีด่ทีีสุ่ด, 

لَۡيَك، 
ِٕ
ۡغَبةِ ا عََىل ُمَواَالةِ أَۡوِلـَيآئَِك، وَ ُمَعاَداةِ أَۡعَدآئَِك، وَ الرَّ

อะลามุวาลาตเิอาลยิาอกิ วะมุอาดาตอิะอฺดาอกิ วรัรอ็ฆบะตอิลิยักฺ 

(หมายถงึสิน้ชวีติ) บนความรกัต่อบรรดาผูใ้กลช้ดิพระองค,์ เป็นศตัรู
กบัเหล่าศตัรขูองพระองค,์ มคีวามปรารถนายงัพระองค,์ 

 ، َّۡسِلـيـمِ كَلَ ۡهَبةِ ِمنَۡك، وَ الُۡخُشوعِ وَ الَۡوفَـآِء، وَ الت وَ الرَّ
วรัเราะฮฺบะตมินิกฺ วลัคุชูอวิลัวะฟาอฺ วตัตซัลมีลิกั  

เกรงกลวัพระองค,์ นอบน้อมถ่อมตน ซื่อสตัย,์ จํานนต่อพระองค,์ 

 ، ةِ َرُسوكِلَ ِّـَباعِ ُسنَـّ وَ التَّۡصِديـقِ ِبِكـَتاِبَك، وَ ات
วตัตซัดกีบิกิติาบกิ วตัตบิาอซุินนะตเิราะซูลกิ 

ยนืยนั (ยอมรบั) ต่อพระคมัภรีข์องพระองค,์ 
และเจรญิรอยตามจรยิวตัรของเราะซูลของพระองค,์ 
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ّٰهُمَّ َما َاكنَ ِىف قَلِۡىب ِمنۡ َشّكٍ أَوۡ ِريـَبٍة، أَوۡ ُجُحودٍ أَوۡ ُقنُوٍط،  َالل
อลัลอฮุมมะมากานะฟีกอ็ลบมีนิชกักนิเอารบีะฮฺ เอาญุฮูดนิเอากุนูฏ 

أَوۡ فَـَرحٍ أَوۡ بَـَذخٍ أَوۡ بََطٍر، أَوۡ ُخيَـَالٓءَ أَوۡ ِريَـآءٍ أَوۡ ُسـۡمَعٍة، 
เอาฟะเราะฮนิเอาบะซะคนิเอาบะฏอ็ร  เอาคยุะลาอะเอารยิาอนิเอาซุมอะฮฺ 

หรอืความสนุกสนาน หรอืความเย่อหยิง่ หรอืความเสเพล, 
หรอืความจองหอง หรอืความโออ้วด หรอืการแสวงหาชื่อเสยีง,

ขา้แต่อลัลอฮฺ สิง่ใดกต็ามทีม่อียู่ในจติใจของขา้ฯ ทีม่าจากความสงสยั 
หรอืความคลางแคลงใจ, หรอืการดือ้ดงึ หรอืความทอ้แท,้ 

أَوۡ ِشَقاٍق أَوۡ ِنـَفاٍق، أَوۡ ُكۡفـرٍ أَوۡ فُُسوٍق، 
เอาชกิอกนิเอานิฟาก เอากุฟรนิเอาฟุซูก 

 ، أَوۡ ِعۡصيَـانٍ أَوۡ َعَظَمٍة، أَوۡ َىشۡ ءٍ َال تُـِحبُّ
เอาอซิยานินเอาอะเซาะมะฮฺ เอาชยัอลิลาตุฮบิบฺ 

หรอืการฝา่ฝืน หรอืความลําพอง, 
หรอืทุกสิง่ทีไ่ม่เป็นทีช่ื่นชอบของพระองค,์ 

يۡـَمانًـا ِبَوۡعِدَك، 
ِٕ
لَِىن َمَاكنَهُ ا فَأَۡسأَ كُلَ يَـا َرّبِ أَنۡ تُـَبّدِ

ฟะอซัอะลุกะยารอ็บบอินัตุบดัดลิะนีมะกานะฮูอมีานัมบวิะอฺดกิ 

ดงันัน้ขา้ฯ จงึวอนขอต่อพระองค ์โอ ้พระผูอ้ภบิาล โปรดเปลีย่นแปลง
คุณลกัษณะทัง้หมดน้ีใหแ้ก่ขา้ฯ ดว้ยความศรทัธามัน่ต่อสญัญา

ของพระองค,์ 

หรอืความแตกแยก หรอืความกลบักลอก, 
หรอืการปฏเิสธ หรอืความชัว่ชา้สามานย,์ 
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نۡـَيا،  وَ َوفَآًء  ِبَعهِۡدَك، وَ ِرًضا ِبَقَضآئَِك، وَ ُزۡهًدا ِىف ادلُّ
วะวะฟาอมับอิะฮฺดกิ วะรฎิอ็มบเิกาะฎออกิ วะซุฮฺดนัฟิดดุนยา 

ซื่อสตัยต่์อพนัธะของพระองค,์ พงึพอใจต่อกําหนดสภาวการณ์
ของพระองค,์ เพยีงพอจากโลกน้ี (มคีวามสมถะ), 

وَ َرۡغَبةً ِفۡيَما ِعۡنَدَك، وَ أَثَـَرةً وَ ُطَماِۡٔنـينَةً وَ تَـۡوبَـةً نَُصوًحا، 
วะรอ็ฆบะตนัฟีมาอนิดกั วะอะซะเราะเตาวะฏุมะอฺนีนะเตา

วะเตาบะตนันะซูฮา 

และปรารถนาในสิง่ทีม่อียู่ ณ พระองค,์ ความประเสรฐิเลอเลศิ 
ความสงบมัน่ และการกลบัตวัอย่างแทจ้รงิ, 

أَۡسأَ كُلَ ٰذكِلَ يَـا َربَّ الَۡعالَِمَني، 
อซัอะลุกะซาลกิะยารอ็บบลัอาละมนี 

ٰلهِـى أَنَۡت ِمنۡ ِحلِۡمَك تُـۡعَىص، 
ِٕ
ا

อลิาฮอีนัตะมนิฮลิมกิะตุอฺซอ 

พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้ฯ (ปวงบ่าว) ฝา่ฝืนเพราะความขนัตขิองพระองค,์ 

ขา้ฯ วอนขอต่อพระองคใ์นสิง่ดงักล่าวทัง้หมดน้ี  โอ ้พระผูอ้ภบิาล
แห่งสากลโลก, 

َك لَمۡ تُـۡعَص،  َـّ وَ ِمنۡ َكـَرِمَك وَ ُجوِدكَ تَُطاُع، فَـاَكَٔ ن
วะมนิกะเราะมกิะวะญดูกิะตุฏออฺ ฟะกะอนันะกะลมัตุอฺซฺ 

และภกัดเีพราะปรารถนาความกรุณา และความเมตตาของพระองค,์ 
ดงันัน้ จงึเสมอืนกบัว่า (พวกเขา) ไม่ไดฝ้า่ฝืนใดๆ, 
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نُ أَۡرِضَك،  أَاَن وَ َمنۡ لَمۡ يَـۡعِصَك ُساكَّ
อะนะวะมลัลมัยะอฺซกิะซุกกานุอรัฎกิ 

اًدا،  فَُكنۡ عَلَۡيـنَا ِبـالَۡفۡضلِ َجَواًدا، وَ ِبـالَۡخۡيـرِ َعـوَّ
ฟะกุนอะลยันาบลิฟฎัลญิะวาดา วะบลิคอ็ยรเิอาวาดา 

ดงันัน้ โปรดประทานใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ ดว้ยความโปรดปรานแห่งความ
เมตตา, และดว้ยการเชือ้เชญิดว้ยความดงีาม ใหแ้ก่เหล่าขา้ฯ, 

ขา้ฯ รวมทัง้บรรดาผูท้ีไ่ม่ไดฝ้า่ฝืนพระองค ์ทัง้หมดลว้นแลว้แต่
เป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่บนหน้าแผ่นดนิของพระองค,์ 

 ، ُ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلٖ اِحـِمَني، وَ َصىلَّ اهلّلٰ يَـا أَۡرَحمَ الرَّ
ยาอรัฮะมรัรอฮมินี วะซอ็ลลลัลอฮุอะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ 

، وَ َال يَـۡقِدرُ قَۡدَرَها غَۡيـُرَك،  َصَالةً َدآئَِمةً َال تُـۡحَىص وَ َال تَُعدُّ
เซาะลาตนัดาอมิะตลัลาตุฮฺซอวะลาตุอดัดฺ วาลายกัดริุกอ็ดเราะฮาฆอ็ยรุก 

ดว้ยการประสาทพรตลอดกาล ซึง่ไม่มผีูใ้ดทีจ่ะสามารถนับจํานวน, 
และไม่มใีครสามารถทีจ่ะกําหนดปรมิาณได ้นอกจากพระองคเ์ท่านัน้, 

اِحـِمَني. يَـا أَۡرَحمَ الرَّ
ยาอรัฮะมรัรอฮมินี

โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล

โอ ้ผูท้รงเมตตายิง่กว่าผูม้เีมตตาใดทัง้มวล, ขออลัลอฮฺ 
โปรดประสาทพรแด่ มุฮมัมดัและวงศว์านของท่าน, 
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 ، ِ َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ َرُسولِ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะเราะซูลลิลาฮฺ 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของเราะซูลแห่งอลัลอฮฺ, 

ـَني،  َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ َخاتَـمِ النَِّبـيِّ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะคอตะมนินะบยีนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของนะบที่านสุดทา้ย, 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا ابۡـنَ  َسـّيِدِ الُۡمۡرَسِلـَني،  َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักะยบันะซยัยดิลิมุรซะลนี 

ขอความศานตพิงึมแีด่ท่าน โอ ้บุตรของ ประมุขแห่งบรรดาเราะซูล, 

َالمُ عَلَۡيَك يَـا 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،  نۡـِجيلِ وَ الزَّ ِٕ
ۡوَراةِ وَ اۡال َالمُ عَلَۡيَك يَـا َواِرَث التَـّ َالسَّ

อซัซะลามุอะลยักะยาวารซิตัเตารอตวิลัอนิญลีวิซัซะบูร 

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

ِن،  ـٰ ۡحـَم َ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 ِحۡكـَمةِ َ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 نَـۡفِىس 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 بَـَكـۡتڪُمُ 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 
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ََّ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 الۡـُكـُربَـاِت، 
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 4 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 
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َ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, 



106

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 أَ نَۡصارَ َرُسوهِلٖ ِ َالمُ عَلَۡيُمكۡ يَـا أَنَۡصارَ اهلّلٰ َالسَّ
อซัซะลามุอะลยักุมยาอนัซอรอ็ลลอฮฺ วะอนัซอเราะเราะซูลฮฺิ 

 ขอความศานตพิงึมแีด่พวกท่าน โอ ้บรรดาผูช้่วยเหลอือลัลอฮฺ, 
บรรดาผูช้่วยเหลอืเราะซูลของพระองค,์

وَ أَ نَۡصارَ عَِىلِّ بۡـنِ أَِىب َطاِلٍب،  وَ أَ نَۡصارَ فَاِطَمَة، 
วะอนัซอเราะอะลยีบินิอะบฏีอลบิ วะอนัซอเราะฟาฏมิะฮฺ 

 บรรดาผูช้่วยเหลอือะล ีบุตรของอะบฏีอลบิ, 
บรรดาผูช้่วยเหลอืฟาฏมิะฮฺ, 

ۡسَالمِ ، 
ِٕ
، وَ أَ نَۡصارَ اۡال وَ أَ نَۡصارَ الَۡحَسنِ وَ الُۡحَسۡنيِ

วะอนัซอรอ็ลฮะซะนิวลัฮุซยันฺ วะอนัซอรอ็ลอซิลาม 

บรรดาผูช้่วยเหลอืฮะซนัและฮุเซน, และบรรดา
ผูช้่วยเหลอืศาสนาอสิลาม,

 ، ، وَ َجاَهۡدتُـمۡ ِىف َسِبـيهِلٖ ِ ُمكۡ لََقدۡ نََصۡحُتـمۡ هلِلّٰ َـّ أَۡشهَدُ أَ ن
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 أَ ن
อชัฮะดุอนันะกุมอะฮฺยาอุนอนิดะรอ็บบกุิมตุรซะกูน

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า  แทจ้รงิ พวกท่านยงัมชีวีติอย่ ู
และไดร้บัปจัจยั ณ พระผูอ้ภบิาลของพวกท่าน,

َعَدآُء،  هَـَدآءُ وَ السُّ ُكـمُ الشُّ َـّ أَۡشهَدُ أَ ن
อชัฮะดุอนันะกุมุชชุฮะดาอุวซัซุอะดาอฺ 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่า แท้จริง พวกท่านคือบรรดาผู้พลีชีพ 
และบรรดาผู้ประสบความสาํเรจ็

ُكـمُ الَۡفـآئِـُزونَ ِىف َدَرَجـاِت الُۡعَىل،  َـّ وَ أَ ن
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) ให้นะมาซซิยาเราะฮฺและดุอาอ์ให้แก่ตนเอง บิดา

มารดา และบรรดาพ่ีน้องผู้ศรทัธา  

ถอดความโดย อุษา จิตตด์าํริ
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