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บทนํา 
 

หนังสือ “อิสติสกออ การขอฝนในอิสลาม” เลมนี้ เปนคูมือการขอฝน
ตามบทบัญญัติของอิสลาม ที่เรียบเรียงโดยดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 
ตนฉบับเดิมเปนภาษามลายู และไดรับการถอดความพิมพเผยแพรคร้ัง
แรกโดยทีมงานวิชาการหองสมุดอิสลามยะลา(ปจจุบันคือ อิกเราะอ
ออนไลน www.iqraonline.org)  

ผูเขียนไดเรียบเรียงเนื้อหาตางๆ ที่เกี่ยวของอยางสรุปส้ันๆ 
เขาใจงาย และมีหลักฐานอางอิงจากอัลกุรอาน หะดีษ และตําราของ    
อุละมาอที่เชื่อถือได นับเปนหนังสืออันทรงคุณคาที่ควรแกการศึกษาและ
ใชเปนคูมือในการฟนฟูสุนนะฮฺการขอฝนในสังคมมุสลิมปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองประสบกับภัยของความแหงแลงและความ
ทุรกันดาร 

ผูจัดทําหวังวา คูมือเล็กๆ เลมนี้จะเปนประโยชนแกมุสลิมทุกคน
ที่ประสงคจะปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ในการขอฝนเพื่อบรรเทาทุกขจากภัยความแหงแลงและการ
ขาดฝน 

ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก อามีน 
ผูจัดทํา 



4 

บทนําผูเขียน 
 

แทจริงมวลการสรรเสริญนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญ
พระองค เราขอความชวยเหลือจากพระองค เราขออภัยโทษตอพระองค 
เราขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากความชวยรายตางๆของตัวเรา 
และความเลวทรามตางๆ ของการงานของเรา ผูใดที่อัลลอฮฺทรงนําทาง
เขา แนนอนไมมีใครสามารถทําใหเขาหลงผิดได และผูใดที่พระองคทรง
ปลอยใหเขาหลงผิด แนนอนไมมีใครสามารถนําทางเขาได ฉันขอ
ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการสักการะนอกจากอัลลอฮฺผู
ทรงเอกะ ไมมีการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค และฉันขอปฏิญาณตนวา
มุหัมมัด เปนบาวและทูตของพระองค ขออัลลอฮฺทรงประทานพรอัน
ประเสริฐแดทานนบีมุหัมมัด ตลอดจนครอบครัวและบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทาน 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ภายใตภูมิอากาศอันออนโยนและดีในภูมิภาคของ
เรานี้ ยังมีฤดูกาลหนึ่งที่เราเรียกวา ฤดูรอนหรือฤดูแลง ทุกๆ ปจะเกิด
ความแหงแลงและขาดแคลนน้ําทั่วทุกหนแหง ทําใหแมกไมใบหญาตาง
แหงตาย ยังสงความเดือดรอนแกประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ชาวนาและชาวสวนจะกระทบจากเหตุการณดังกลาวมากกวาผูที่
ประกอบอาชีพอื่น พวกเขาตองเผชิญกับความขมขื่นของภัยแลงดังกลาว
ดวยจิตใจที่รอนรุมปนทุกข พรอมกับรองเรียนและเปรยออกมาดวยความ
อัดอั้นตันใจอยางสุดทน 
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อัลหัมดุลลิลลาฮฺ อยางไรก็ตาม อิสลามไดสอนประชาชาติมุสลิม
ใหทําการภักดีตอเอกองคอัลลอฮฺอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เหตุการณภัยแลงเยี่ยงนี้จําเปนตองเผชิญกับมันดวยวิธีการอิบาดะฮฺหรือ
การภักดีอยางหนึ่งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยทํา
แบบอยางไว นั่นคือ “สุนนะฮฺ อิสติสกออ” หมายถึง การขอฝน 

เพื่อความสะดวกแกพี่นองทั้งชายและหญิงที่ประสงคฟนฟูสุนนะฮฺ
ดังกลาว ฉันมีความยินดียิ่งที่จะจัดเตรียมคูมือเล็กๆ เลมหนึ่งเกี่ยวกับ
วิธีการขอฝน ซึ่งประกอบดวยคําสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอานและการ
ชี้นําของทานรอซูล พรอมกับการอธิบายของบรรดาอิมามมัซฮับและ      
อุละมาอที่นาเชื่อถือ ดวยความหวังวาอัลลอฮฺจะทรงประทานความ
เมตตา ความโปรดปรานและความจําเริญแกพวกเราทุกคนที่บริสุทธิ์ใจ
ตออัลลอฮฺในการปฏิบัติตามสุนนะฮฺการขอฝนดังกลาว 

มาเถิด เรามารวมกันฟนฟูสุนนะฮฺการขอฝนที่ยังไมเปนที่รูจักกันดี
ในสังคมของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลังนี้ วอนบรรดาแกนนํา
มุสลิมในทุกระดับชั้นชวยเชิญชวนและเรียกรองประชาชนทุกคนทําการ
ฟนฟูสุนนะฮฺการขอฝนนี้ดวยจิตใจที่มุงมั่น ครอบคลุมและยืนหยัด
ตลอดไป ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือ 

อิสมาอีล ลุตฟ ฟะฎอนีย 
29/11/1415 ฮ.ศ. 
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อิสติสกออ (การขอฝน) 
 
ความหมายของอิสติสกออ  
 อิสติสกออ คือการขอจากองคอัลลอฮฺ เพื่อใหทรงประทานฝนแก
บาวของพระองค เมื่อยามที่ขาดแคลนฝน ดวยวิธีที่กําหนดเฉพาะ (ดู 
ฟตหุล อะซีซ เชิงอรรถ อัล-มัจญมูอฺ 5:87  และ หาชิยะฮฺ อิบนิ อาบิดีน 
1:790)  
  
หลักฐานบัญญัติการขอฝน  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
{ Î Ï Ð Ñ     Ò   Ó Ô        A  B 

C D E F G H I J        K L 
M   N O  z ]١٢ ـ ١٠:  نوح[  

ความวา “จากนั้นฉัน(นบีนูหฺ)ไดกลาว(แกหมูชนของทาน)
วา จงขออภัยโทษตอผูเปนเจาของพวกทานเถิด แทจริง
พระองคทรงเปนผูที่ทรงอภัยยิ่ง พระองคจะทรงหลั่งน้ําฝน
อยางมากมายแกพวกทาน จะทรงเพิ่มพูนทรัพยสินและ
ลูกหลานใหแกพวกทาน จะทรงทําใหมีสวนอันมากมายแก
พวกทาน และจะทรงทําใหมีลําน้ํามากหลายแกพวกทาน” 

(ดู นิฮายะตุล มุหตาจญ 2:402) 
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 รายงานจาก อับบาด บิน ตะมีม จากทานอาของทานวา ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดพาผูคนออกไปยังมุศ็อลลา
(สนามละหมาด) เพื่อขอฝน ทานไดละหมาดพรอมพวกเขาสองร็อกอัต 
โดยไดอานสูเราะฮฺอัลกุรอานดวยเสียงดัง(มะมูมไดยิน) และสลับดาน
เสื้อของทาน ทานไดยกมือและขอดุอาอใหฝนตกโดยหันไปทางกิบละฮฺ 
(อัล-บุคอรีย 2:20, มุสลิม :894) 
 อิมาม อัน-นะวะวีย ไดกลาววา ทานอิมามชาฟอียและบรรดาอุ
ละมาอผูเปนสหายของเราไดมีความเห็นวา มีบัญญัติใหขอฝนเมื่อ
แผนดินแหง ฝนแลง หรือน้ําในแหลงน้ําเชนลําธาร คูคลอง หรือบอน้ํา
ลดลง ดังนั้นจึงสมควรแกผูเปนผูนําตองจัดการขอฝนพรอมลูกบานเมื่อ
เกิดเหตุการณขาดแคลนเชนนี้  ไมควรสําหรับเขาที่จะละทิ้งการ
ดําเนินการดังกลาว ถาหากเขาไมทําเชนนั้นถือวาเขาทําไมถูกเพราะได
ละทิ้งสุนนะฮฺในการขอฝน แตไมเปนวาญิบวาตองชดใชหรือตองทดแทน
ดวยประการใดๆ ถาหากผูนําไมจัดใหมีการขอฝนแลว ผูคนหมูมากก็ไม
ควรที่ละทิ้งดวย แตใหพวกเขาจัดละหมาดอิสติสกออกันเอง (ดู อัล-อุมม 
1:246, อัล-มัจญมูอฺ 5:68) 
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วิธีการตางๆ ในการขอฝน  
มีวิธีในการขอฝนหลากหลายวิธีดังนี้  
1. การขอดุอาอใหฝนตกโดยไมตองมีการละหมาดอิสติ

สกออ และไมจําเปนตองขอดุอาอหลังละหมาด ไมวาจะขอดวยตัว
คนเดียวหรือพรอมกันเปนกลุมหลายๆ คน วิธีนี้ถือเปนสิ่งสมควรแก
ประชาชาติมุสลิมทุกคนใหปฏิบัติ ถึงแมวาเขาจะอยูในแควนที่ไมมีภัย
แลง แตใหเขาขอฝนใหแกพี่นองที่กําลังประสบภัยดังกลาวในที่อ่ืน  

ไดมีรายงานจากญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเคยขอดุอาอเมื่อตอนนั่งอยูในมัสยิดวา 

ِرْيعاً طََبقاً َعاِجالً غَْيَر آِجٍل ا غَْيثاً ُمِغْيثاً َمِرْيئاً َمُهمَّ اْسِقَناللَّ
   غَْيَر َضارٍَّناِفعاً

ความวา  “โอ อัลลอฮฺ  ขอทรงประทานฝนแกเรา  ฝนที่
ชวยชีวิตพวกเรา ที่สรางความปติยินดี ฝนชุก เปนระลอก 
ทันทีโดยไมลาชา มีประโยชนและไมสรางความเดือนรอน” 
(อบู ดาวูด :1167, อิบนุ คุซัยมะฮฺ :1416, อัล-หากิม 
1:327, อัล-บัยฮะกีย 3:355) 

  
อิบนุ อับบาส ไดเลาวา มีชายนอกเมืองคนหนึ่งไดมาหาทาน

รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และกลาววา “แทจริงแลวฉันมา
จากเผาหนึ่งที่ประสบปญหาความแหงแลง สัตวเลี้ยงของเรานั้นไดผอม
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โซดวยความหิว” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดลุกขึ้น
ไปยืนบนแทนมินบัร และกลาวสดุดีองคอัลลอฮ และขอดุอาอวา  

ْيئاً طََبقاً مَ     ُهمَّ اْسِقَنا غَْيثاً  اللَّ   ْيعاً  ُمِغْيثاً َمِر  غََدقاً َعاِجالً غَْيَر      ِر
  ٍثَراِئ

ความวา “โออัลลอฮฺ ขอทรงโปรดประทานฝนแกเรา ที่
ชวยชีวิตพวกเรา ใหความยินดี ฝนที่เปนระลอก ฝนที่ชุก 
ฝนเม็ดใหญ ทันทีโดยไมรอชา” 
แลวทานก็ลงมาจากมินบัร หลังจากนั้นไมมีใครเลยที่มาหาทาน

นอกเสียจากตองกลาววา ฝนไดโปรยลงมาใหพวกเราแลว (อิบน ุมาญะฮ ฺ
:1270 เปนสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ผูรายงานเปนผูที่ไดรับการยอมรับ 
ดังที่มีระบุใน อัซ-ซะวาอิด) 

 ทานรอซูล ยังไดเคยขอดุอาอใหฝนตกบริเวณหินดําที่เรียกวา 
อัซ- เซารออ หรือที่รูกันวาอยูใกลประตู บาบุสสะลาม ของมัสยิดอัน-
นะบะวีย (ดู อบู ดาวูด :1156, ซาดุล มะอาด 1:458)  

นอกจากนี้ ทานยังเคยขอดุอาอใหฝนตกเมื่ออยูในสงคราม 
เพราะประสบปญหาวาฐานที่มั่นกองทัพอยูในที่ที่ไมมีตาน้ําเพราะถูก
ศัตรูยึดเอาไวกอน ทานจะยกมือทั้งสองแลวฝนก็จะตกลงมาจนน้ําไหล
เต็มชองเขา ทุกครั้งที่ทานขอดุอาอฝนก็จะตกลงมาทุกครั้ง(อบู ดาวูด 
:1176 ดวยสายรายงานเศาะฮีหฺ)   
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ทานยังขอดุอาอใหฝนตกในอีกหลายเหตุการณที่มีคนมา
รองเรียนวามีปญหาความเดือนรอนจากความแหงแลง (อบู ดาวูด 
:1157) 

อิมาม อัช-ชาฟอีย กลาววา การขอดุอาอใหฝนตกนั้นเปนสุน
นะฮฺที่ฉันเห็นวาไมควรละเลย ถึงแมวาจะไมมีการละหมาดหรือคุฏบะฮฺ
ดวยก็ตาม (ดู อัล-อุมม 1:247) 

  
2. การขอดุอาอใหฝนตกในคุฏบะฮฺวันศุกรหรือคุฏบะฮฺ

อ่ืนๆ และหลังละหมาดวันศุกรหรือละหมาดอื่นๆ (ดู อัล-อุมม 
1:248, อัล-มัจญมูอฺ 5:68, ซาดุล มะอาด 1:456) 

รายงานจาก อะนัส วา ไดมีชายคนหนึ่งเขามาในมัสยิดทาง
ประตู อัร-เราฎออ ขณะที่ทานรอซูลกําลังคุฏบะฮฺวันศุกรบนแทนมินบัร 
ชายคนนั้นตรงเขาไปหาทานรอซูลและรองเรียนวา โอทาน  รอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทรัพยสินของเราเสียหายหมดแลว 
เสนทางตางๆ ก็ถูกตัดขาด(เพราะความแหงแลง) ไดโปรดขอดุอาอ
จากอัลลอฮฺใหฝนตกดวยเถิด อะนัส เลาตอวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยกมือของทานและขอวา “โอ อัลลอฮฺ ขอทรง
ประทานฝนใหเราดวยเถิด โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนใหเราดวยเถิด 
โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนใหเราดวยเถิด”  

อะนัส กลาววา ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ เราไมเห็นวาบนทองฟา
นั้นมีหมอกหรือกลุมเมฆอยูเลย ระหวางที่ที่เราอยูกับเขาสิลอฺ(ภูเขาลูก
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เล็กๆ แหงหนึ่งในมะดีนะฮฺ)ก็ไมมีบานอยูซักหลัง จากนั้นเราคอยๆ เห็น
วามีกอนเมฆเปนกลุมคลายรูปโลออกมาจากหลังเขานั่น แลวมันก็หยุด
อยูตรงกลางทองฟาและแตกออกเปนน้ําฝนโปรยปราย  

อะนัส เลาตอวา ขอสาบานดวยอัลลอฮ เราไมเห็นดวงอาทิตย
อยูเปนสัปดาหหนึ่งเลยทีเดียว พอถึงศุกรหนา ชายคนดังกลาวไดเขามา
หาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อีก ในขณะที่ทานกําลัง
คุฏบะฮฺอยู ชายคนนั้นไดกลาววา โอ ทานรอซูล ทรัพยสินของเราเสยีหาย
หมดแลว เสนทางก็ถูกตัดขาด(เพราะน้ําฝนทวมลนทะลัก) ไดโปรดขอดุ
อาอจากอัลลอฮฺใหฝนหยุดตกเถิด จากนั้นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดยกมือขอดุอาอวา “โอ อัลลอฮฺ ทรงพาฝนไปยังที่อ่ืน
รอบเมืองเรา ทรงพามันไปยังภูเขา และที่สูง หรือไปยังชองเขาและที่ที่มี
ตนไมข้ึนอยู”  

อะนัส กลาววา ฝนไดหยุดตกทันที และพวกเราก็ออกจากมัสยิด
และเดินกลับภายใตดวงอาทิตยที่สองแดด (อัล-บุคอรีย 2:417, 421, 
423, มุสลิม :497) 

  
3. การละหมาดอิสติสกออ ดวยการละหมาดสองร็อกอัต

และคุฏบะฮฺสองคุฏบะฮฺ เหมือนกับการละหมาดอีด โดยใหมีการ
จัดเตรียมเพื่อการดังกลาวกอนหนานั้นสองสามวัน  
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นี่คือวิธีการขอฝนที่ดีที่สุดที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดทําไวเปนตัวอยาง โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ขาดแหงแลง
มากๆ และตองการฝน (ดูหะดีษอับบาดขางตน) 

  
ทั้งสามวิธีนี้ถือวาสงเสริมใหประชาชาติอิสลามปฏิบัติ ไมวาพวก

เขาจะอาศัยอยูในชนบท ในเมือง เปนประชาชนในพื้นที่หรือคนเดินทาง
(ดู อัล-มัจญมูอฺ 5:68, 86) 

ในขณะที่เหลาผูนําควรที่จะตองชักชวนใหผูอยูใตปกครอง
ปฏิบัติตามสุนนะฮฺนี้ โดยเฉพาะดวยการขอดุอาอที่ไมตองมีการละหมาด
และการคุฏบะฮฺ 
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การละหมาดอิสติสกออ  

• หุกมการละหมาดอิสติสกออ ถือวาเปนสุนัตมุอักกะดะฮ(ฺสุนตั
ที่เนนหนักใหทํา) 

• เวลาของการละหมาด เวลาเชาเหมือนเวลาละหมาดอดี   
• สถานที่ของการละหมาด ไมมีการขัดแยงระหวางนักวิชาการ

วาใหละหมาดที่มุศ็อลลา(สนามละหมาด) เพราะทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดละหมาดที่มุศ็อลลา และไมมี
การขัดแยงวาสามารถที่จะละหมาดในมัสยิดไดเชนกัน (อิบนุ 
อาบิดีน 1:792, มะวาฮิบุลญะลีล 2:205, อัล-มัจญมูอฺ 5:76, 
อัล-มุฆนีย 2:283) 

  
การเตรียมตัวกอนละหมาด  

เมื่อผูนําจะพาผูอยูใตปกครองออกไปละหมาดอิสติสกออ 
สมควรที่จะตองสอนและชักชวนพวกเขาใหปฏิบัติในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ใหเลิกจากความอยุติธรรมทั้งหมด พยายามไกลเกลีย่ระหวาง
คนที่ทะเลาะกัน และใหแสดงการเตาบัต(ขออภัยโทษ)ใหเยอะกอน
ออกไปละหมาด เพราะความอยุติธรรม ความผิดและบาป มักจะเปนเหตุ
ใหการแลงของฝนแหงความเมตตา ในขณะที่การเชื่อฟงอัลลอฮก็คือ
สาเหตุของความบะเราะกะฮฺ(ความประเสริฐ) 
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2. แสดงตนใกลชิดอัลลอฮฺดวยการทําความดี เชนการใหทาน 
เปนตน 

3. ใหถือศีลอดสุนัตสามวัน กอนออกละหมาด และในวันที่ส่ี
(วันที่ออกละหมาด) นี่เปนการเห็นควรของเหลาอุละมาอฟกฮฺ เพือ่ใหการ
ตอบรับดุอาอนั้นมีเหตุที่เขมแข็งขึ้น เพราะมีระบุในหะดีษที่วา “ดุอาอ
ของผูถือศีลอดจะไมถูกปฏิเสธ” (บันทึกโดยอะหมัด, อัต-ติรมิซีย, อิบนุ 
มาญะฮฺ, อิบนุ หิบบาน, อัฏ-เฏาะบะรอนีย, อัล-บัซซารฺ, ดู ตุหฺฟะตุล 
อะหวะซีย 7:195 – ผูแปล)  

4. ใหออกไปสูสนามละหมาดในขณะที่ถือศีลอด ดวยการแตง
กายธรรมดา และไมมีการปะพรมน้ําหอม (ฟตหุล เกาะดีร 1:437, มะ
วาฮิบุล ญะลีล 2:205, อัล–มัจญมูอฺ 5:67, มุฆนี อัล-มุหตาจญ 1:322, 
กัชฟุล ก็อนนาอฺ 2:59) 

5. อิมาม อัช-ชาฟอีย ไดกลาววา ถาหากผูนําไดจัดเตรียมการ
ตางๆ เพื่อออกไปละหมาดเสร็จส้ินแลว แตฝนไดตกลงมากอนที่จะ
ออกไป ไมวาจะตกลงมามากหรือนอยก็ตาม ทานอิมาม อัช-ชาฟอียเห็น
ควรวาการละหมาดนั้นควรจะดําเนินตอไปเพื่อแสดงความขอบคุณ
ตออัลลอฮฺ และเพื่อใหอัลลอฮฺทรงเพิ่มความประเสรฐิใหกับฝนที่ตกลงมา 
และเพื่อใหมันตกลงมาในพื้นที่ที่กวางกวานั้นอีก (อัล-อุมม 1:249) 
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วิธีการออกสูสนามละหมาด  
อิมาม อัช-ชาฟอีย ไดกลาววา ควรที่จะออกไปดวยเสื้อผาที่

สะอาดและธรรมดาไมหรูหรา แตทวาควรเปนเสื้อผาที่ซอมซอพอที่จะให
การละหมาดนั้นใชได ใหแสดงตนดวยกิริยาที่นอบนอมถอมตน ไมวาจะ
เปนทาทางการเดินและหยุดนิ่ง ลุกยืนและนั่ง การพูดหรือเงียบเสียง 
(อัล-อุมม 1:248) 

อิมาม อัน-นะวะวีย กลาววา สมควรใหผูที่จะออกละหมาดนั้น
อาบน้ํา สีฟนและขจัดกลิ่นตางๆ ที่มีกลิ่นเหม็น แตไมควรใสน้ําหอม และ
ไมประดับประดา ควรจะออกดวยเสื้อผาที่ธรรมดาหรือเสื้อผาที่ใชใส
ทํางานทุกๆ วัน (อัล มัจญมูอฺ 5:74) 
  
วิธีการละหมาดอิสติสกออ  

วิธีการละหมาดอิสติสกออมีดังนี้ 
1. ผูนํา(อิมาม) และผูคนที่จะละหมาดออกไปรวมตัวกันที่สนาม 
2. ใหกลาวชวนดวยคําประกาศวา 

  َجاِمَعةًالَصالةَ
(ทัศนะมซัฮับชาฟอีย) 

3. กลาวตักบีรอตุล อิฮฺรอม พรอมทั้งเจตนาละหมาดสุนัตอิสติ
สกออสองร็อกอัต 

4. กลาวดุอาอ อิฟติตาห  
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5. กลาวตักบีร ซะวาอิด 7 คร้ังในร็อกอัตแรก ไมนับรวมตักบี
เราะตุลอิหรอม และใหกลาวตักบีรซะวาอิด 5 คร้ังในร็อกอัตที่สอง ไมนับ
รวมตักบีรที่ลุกขึ้นจากสุูด และใหยกมือทุกครั้งที่กลาวตักบีร 

6. อิมามนําละหมาดดวยการอานสูเราะฮฺใหผูตามไดยิน โดยให
อานสูเราะฮฺ กอฟ หรือ สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา หลังจากอานอัล-ฟาติหะฮฺใน
ร็อกอัตแรก สวนในร็อกอัตที่สองใหอาน สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร หรือ สู
เราะฮฺ นูหฺ หรือ สูเราะฮฺ อัล-ฆอชียะฮฺ  หลังจากสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ (ถา
ร็อกอัตแรกอานสูเราะฮฺ กอฟ ร็อกอัตใหอานสูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร หรือ สู
เราะฮฺ นูหฺ และถาหากร็อกอัตแรกอานสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา ร็อกอัตที่สอง
ใหอาน สูเราะฮฺ อัล-ฆอชียะฮฺ –ผูแปล) 

7. หลังจากละหมาด ใหอิมามลุกขึ้นกลาวคุฏบะฮฺสองคุฏบะฮฺ 
ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอีย หรืออานเพียงคุฏบะฮฺเดียวตามทัศนะ
ของมัซฮับอ่ืนๆ ระหวางคุฏบะฮฺใหอิมามหันไปทางกิบละฮฺ และใหสลับ
ดานเสื้อที่สวมใส(ดานในออกมาดานนอก) พรอมทั้งยกมือทั้งสองขึ้นสูง
เพื่อขอดุอาอดวยเสียงดังที่ผูอ่ืนสามารถไดยิน และขอดุอาออยางจริงจัง 
สวนมะอมูมใหกลาวอามีนตอดุอาอที่อิมามกําลังขอ และใหมะอมูมขอดุ
อาอดวยเสียงที่คอยไดเชนกันเมื่อถึงเวลาที่อิมามอานดุอาอดวยเสียง
คอย โดยใหทุกคนยกมือเวลาขอดุอาอ 

8. ผูอ่ืนนอกจากอิมามก็ใหสลับดานเสื้อผาดวยเชนกัน และให
ปลอยเสื้อผาเชนนั้นจนกระทั่งกลับไปถอดที่บาน (ดู อัล-มัจญมูอฺ 5:72-
73) 
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9. สุนัตใหออกไปตอนรับฝนที่โปรยลงมาครั้งแรกดวยการ
อาบน้ําหรือเอาน้ําละหมาดจากน้ําฝนนั้น (ดู มุฆนี อัล-มุหตาจญ 1:325-
326) 

10. ใหกลาวตัสบีหฺเมื่อไดฟงเสียงฟารองและเห็นฟาแลบ ดวย
การกลาวเชน  

   ُسْبَحانَ الَِّذي ُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َوالَْمالَِئكَةُ ِمْن ِخْيفَِتِه
ความวา มหาบริสุทธิ์แดพระองคผูซึ่งทองฟาไดรองสดุดี
ดวยการสรรเสริญแดพระองค และมลาอิกะฮฺก็สดุดีดวย
ความยําเกรงตอพระองค (อัล-มุวัฏเฏาะอ : 1822, อัล-อะ
ดับ อัล-มุฟร็อด : 723, เปนหะดีษ เมากูฟ ที่เศาะฮีหฺ) 

  
11. กลาวดุอาอเมื่อมีลมพัดแรงกอนฝนตก เชน  

مَّ اْجَعلَْها َرْحَمةً َوالَ َتْجَعلَْها َعذَاًبا، اَللَُّهمَّ اْجَعلَْها ِرَياًحا                   اَللَّهُ  
  َوالَ َتْجَعلَْها ِرْيًحا

ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงทําใหมันเปนความเมตตา และ
อยาไดทําใหมันการลงโทษ ขอทรงทําใหมันเปนลมที่ใหคุณ 
และทรงอยาทําใหมันเปนพายุที่ใหภัย (อัล-อุมม 1:253, 
จากหะดีษของอิบนุ อับบาส เปนหะดีษ ที่หะสัน) 

  
12. กลาวดุอาอเมื่อฝนตก เชน  

  اَللَُّهمَّ َصيًِّبا َناِفًعا
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ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนที่ใหคุณ (อัล-      
บุคอรีย 2:12, อัน-นะสาอีย 3:164) 

  
13. กลาวดุอาอเมื่อเห็นวามีฝนตกมากเกินควรจนอาจจะเกิดน้ํา

ทวมที่สามารถสรางความเสียหายดวยดุอาอ เชน 
  اَللَُّهمَّ َحَوالَْيَنا َوالَ َعلَْيَنا

ความวา โอ อัลลอฮฺขอทรงเปลี่ยนใหฝนตกรอบๆ พวกเรา 
และทรงอยาทําใหมันทําความเสียหายแกพวกเรา (อัล-    
บุคอรีย 2:19, มุสลิม 2:612) 
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วิธีการขอดุอาออิสติสกออ  
การขอดุอาอควรทําดวยความจริงจังโดยมีวิธีตางๆ ดังนี้ 
1. ยกมือข้ึนสูงๆ ดังที่มีการรายงานจากอะนัสวา  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะไมยกมือของทานในการขอดุอาออะไร
ก็ตาม ยกเวนเวลาที่ทานขอดุอาอใหฝนตก และแทจริงทานจะยกมือข้ึน
สูงจนเห็นความขาวของใตวงแขน (อัล-บุคอรีย 2:21, มุสลิม 2:612) 

2. สลับดานเสื้อผาหรือเสื้อคลุมในขณะที่ขอดุอาอในคุฏบะฮฺ 
3. ใหกลาวดุอาอทวนซ้ําสามครั้ง เชน  

  اللُهمَّ أَِغثَْنا ، اللُهمَّ أَِغثَْنا،اللُهمَّ أَِغثَْنا
 ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานใหฝนตก (สามครั้ง) 
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ดุอาอขอฝน  
ในจํานวนดุอาอขอฝนที่มีในสายรายงานคอื 

 
 َيْومِ   َماِلكِ      الرَِّحْيِم،      ِنالرَّْحمٰ       الَْعالَِمْيَن،      َربِّ    هللاِ   اَلَْحْمدُ  
 الَ  اهللاُ    أَْنتَ    اَللَُّهمَّ      ُيِرْيُد،     َما   َيفَْعلُ   اهللاُ    ِإالَّ    َهـِٰإل    الَ     الدِّْيِن،    

ل    الَْغْيثَ    َعلَْيَنا   أَْنِزلْ       الْفُقََراُء،       َوَنْحنُ    الَْغِنيُّ    أَْنتَ    ِإالَّ    َهـِٰإ
  ِحْيٍن ِإلَى َوَبالَغًا قُوَّةً لََنا أَْنَزلَْت َما َواْجَعلْ

 ความวา การสดุดีทั้งมวลนั้นเปนเพียงสิทธิของอัลลอฮฺ ผู
ทรงเมตตา ผูทรงปรานียิ่งเสมอ ผูทรงครอบครองในวันแหง
การตอบแทน  ไมมีพระเจาที่ควรแกการภักดีนอกจาก
พระองคผูทรงทําในสิ่งที่พระองคประสงค โอ อัลลอฮฺ 
พระองคคือผูเปนเจาที่ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการภักดี
อีกแลวนอกจากพระองค พระองคทรงร่ํารวยและพวกเรา
คือผูที่ขัดสน ขอทรงโปรดประทานฝนใหตกลงมา และขอ
ทรงทําใหฝนที่ตกลงมาเปนพละกําลังแกพวกเรา และเปน
การสํารองจนถึงวาระหนึ่ง (อบู ดาวูด :1171, อัล-หากิม 
1:328 ทานไดกลาววาเศาะฮีหฺ และไดรับการเห็นดวยจาก 
อัซ-ซะฮะบีย) 
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 كََما   َدَعْوَناكَ      َوقَدْ    ِإَجاَبَتَك،      َوَوَعْدَتَنا      ِبُدَعاِئَك،      أََمْرَتَنا     اَللَُّهمَّ  
 قَاَرفَْنا،     َما   ِِبَمْغِفَرة    َعلَْيَنا   اْمُننْ    ُهمَّلَّل اَ   َوَعْدَتَنا،      كََما   فَأَِجْبَنا    أََمْرَتَنا،    

  ِرْزِقَنا َوَسَعِة ُسقَْياَنا ِفي َوِإَجاَبَتَك
ความวา โอ อัลลอฮฺ พระองคไดส่ังใหพวกเราขอดุอาอจาก
พระองค และไดสัญญาวาจะตอบรับการขอดุอาอ พวกเรา
ไดขอจากพระองคแลวดังที่พระองคได ส่ังไว ดังนั้นขอ
พระองคสงตอบรับดังที่พระองคไดสัญญาไว โอ อัลลอฮฺ ขอ
ทรงประทานแกเราซึ่งการอภัยของพระองคในสิ่งที่เราไดกอ
ข้ึน และขอทรงตอบรับการขอฝนของเรา และใหมีความ
กวางขวางในริซกีที่พระองคทรงประทานใหเรา (อัล-อุมม 
1:250, อัล-อัซการฺ :465) 

   
للَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمِغْيثً      ِفًعا غَْيَر َضارٍّ َعاِجالً            اَ ْيًعا َنا َمِر ْيئًا  ا َمِر

  غَْيَر آِجٍل
ความวา โอ อัลลอฮฺ  ขอทรงประทานฝนแกเรา  ฝนที่
ชวยชีวิตพวกเรา ที่สรางความปติยินดี ฝนชุก มีประโยชน
และไมสรางความเดือนรอน ทันทีโดยไมลาชา (อบู ดาวูด 
1:303, เศาะฮีหฺ) 
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اَللَُّهمَّ اْسِق ِعَباَدَك َوَبَهاِئَمَك َواْنُشْر َرْحَمَتَك َوأَْحِي َبلََدَك 

  الَْميَِّت
ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงรดน้ําใหแกบาวของพระองค 
และสรรพสัตวของพระองค และไดโปรดโปรยความเมตตา
ของพระองค และทรงชุบชีวิตใหกับดินแดนที่แตกระแหงไม
มีชีวิต (อัล-มุวัฏเฏาะอ และ อบู ดาวูด 1:305, หะดีษ หะ
สัน) 

   
اَللَُّهمَّ أَْنِزلْ ِفي أَْرِضَنا َبَركََتَها َوِزْيَنَتَها َوَسكََنَها َواْرُزقَْنا 

  َوأَْنَت َخْيُر الرَّاِزِقْيَن
ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงประทานลงมาแกผืน
ดินซึ่งความประเสริฐ ความมั่นคง และขอพระองคทรง
ประทานริซกีแกพวกเรา พระองคทรงเปนผูที่ดีที่สุดในการ
ประทาน (อัฏ-เฏาะบะรอนีย และ อัล-บัซซารฺ, หะสัน 
เศาะฮีหฺ)  

  
 اللُهمَّ أَْمِطْرَنا

ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงประทานฝนลงมา 
(อัล- อุมม 1:251) 
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ًما طََبقًا          اَللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا ُمِغْيثًا       ْيًعا غََدقًا ُمَجلِّالً َعا َهِنْيئًا َمِر
. اَللَُّهمَّ اْسِقَنا الَْغْيثَ َوالَ َتْجَعلَْنا ِمَن الْقَاِنِطْينَ            .     َسحا َداِئًما   

اِء                            َو َأل ا ِمَن  لَْخلِْق  ا َو ِئِم  لَْبَها ا َو ِد  لِْبالَ ا َو ِد  لِْعَبا ِبا نَّ  ِإ للَُّهمَّ  اَ
اَللَُّهمَّ أَْنِبْت لََنا        .   الَ َنْشكُو ِإالَّ ِإلَْيكَ      َوالَْجْهِد َوالضَّْنِك َما        

ءِ                         لسََّما ا ِت  كَا َبَر ِمْن  اْسِقَنا  َو َع  لضَّْر ا لََنا  رَّ  ِد أَ َو َع  ْر لزَّ .  ا
ْنِبْت لََنا ِمْن َبَركَاِت اَألْرضِ              أَ لَْجْهَد         .     َو فَْع َعنَّا ا ْر اَللَُّهمَّ ا

ِمنَ               َعنَّا  اكِْشْف  َو لُْعَرى  ا َو َع  لُْجْو ا َيكِْشفُُه       َو الَ  َما  ِء  لَْبالَ ا  
  غَْيُرَك ِإنََّك كُْنَت غَفَّاًرا فَأَْرِسِل السََّماَء َعلَْيَنا ِمْدَراًرا

ความวา โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานฝนที่ชวยพวกเรา 
สรางความยินดี ฝนชุกที่ใหความชุมชื่น ฝนเม็ดโต สราง
พลัง ถวนทั่ว มากมาย กวางขวาง และนานตลอดไป โอ 
อัลลอฮฺขอทรงประทานฝนแกพวกเรา และอยาไดทําใหเรา
หมดหวัง โอ อัลลอฮฺ บรรดาบาวของพระองค ดินแดนของ
พระองค สัตวทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหมด ประสบปญหา
ความรอนระอุ ความยากลําบาก และความคับแคบ ที่ไม
สามารถจะรองเรียนแกใครไดนอกจากกับพระองคเทานั้น 
โอ อัลลอฮฺขอพระองคทรงใหพืชผลงอกเงย ขอทรงใหเตา
ของสัตวเลี้ยงเต็มดวยนม ขอทรงรดความประเสิรฐแหง
ฟากฟาลงมา และขอทรงใหความประเสริฐแหงแผนดินนั้น
งอกเงย โอ อัลลอฮฺ ขอทรงยกความลําบาก ความหิวโหย 
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ความแหงแลง ออกจากพวกเรา ขอทรงขจัดปญหาตางๆ ที่
ซึ่งไมมีใครขจัดมันไดนอกจากพระองค แทจริงพระองคทรง
เปนผูที่ทรงอภัยยิ่ง ดังนั้นขอทรงประทานฝนที่ชุกลงมา 
(อัล-อุมม 1:251) 
 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، 
   ، املرسلنيسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على

 .واحلمد هللا رب العاملني


