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ปิดท้ายอิบาดะฮดฺ้วยการอิสตฆิฟารฺ 

 

   

 

 

มีปรากฏหลกัฐานในอลักุรอานจ านวนมากท่ีก าชับใช้ให้มีการขออภัยโทษ ส่งเสริม กระตุ้น และ
อธิบายถึงผลท่ีได้รับ รวมถึงร่องรอยของมนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีเสร็จสิน้จากการเคารพภักดี และ
หลงัจากท่ีได้ประกอบอิบาดะฮฺอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ และเป็นท่ีประจกัษ์วา่ส่วนหนึ่งจากจริยวตัรของท่านน
บี ศ็อลลัลลอฮฺอะลยัฮิวะสัลลมั ท่านจะปิดท้ายการประกอบคณุงามความดีด้วยการขออภัยโทษ (อิสติฆ
ฟารฺ)   
  ดงัมีปรากฏในเศาะฮีหฺมสุลิม 

  اكن إذا اُرصف ٌَ صالثّ اشجغفر ثالثا   -صىل ا عييّ وشيً-أنَّ رشٔل ا 

ความหมาย “แท้จริงท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั เม่ือเสร็จสิน้จากการละหมาด ท่านจะกล่าว
อิสตฆิฟารฺ 3 ครัง้” (มสุลิม : 591)  
 

และยงัมีรายงานวา่ ทา่นจะปิดท้ายการละหมาดในยามค ่าคืนด้วยการกลา่วอิสตฆิฟารฺ  
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

وََ﴿ ي ۡغفِرِ ۡسَت َََِوٱلُۡه ر َحا ۡس
َ

ۡۡل ِٱ  [  ٧١: عٍران آل] ﴾١٧ََب

ความหมาย “และบรรดาผู้ ท่ีขออภยัโทษในชว่งสดุท้ายของยามค ่าคืน” (อาล อิมรอน : 17) 
 
 และอลัลอฮฺตรัสอีกวา่ 

﴿ََِ ار ۡسَح
َ
ِٱۡۡل ب مَََۡو نَََُه و ُر ۡغفِ َۡسَت  [  ٧١: اذلاريات] ﴾١٨ََي

ความหมาย “และในชว่งสดุท้ายของยามค ่าคืนพวกเขาจะขออภยัโทษ” (อซั-ซาริยาต : 18) 
 
อลัลอฮฺได้บอกถึงลกัษณะของพวกเขาว่า มีความมุ่งมัน่ในการละหมาดยามค ่าคืนและเคารพภกัดี

ต่ออัลลอฮฺ โดยท่ีพวกเขาเห็นว่าตัวเองยังมีความบกพร่องอยู่อีก ดังนัน้  พวกเขาจึงขอการอภัยโทษต่อ
พระองค์ ด้วยเหตนีุ ้พระองค์อลัลอฮฺจึงทรงปิดท้ายสูเราะฮ อลั-มุซซมัมิล ซึ่งเป็นสูเราะฮฺท่ีได้บอกเก่ียวกับ
การละหมาดในยามค ่าคืน ด้วยค าสัง่ท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

﴿ََْ وا ِفُر َتۡغ هَََوٱۡس ِنََّٱلّلَ لّلَََإ ر ََٱ ُم َََغُفو  [  ٠٢: املزمو] ﴾٢٠ََرِّحي
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ความหมาย “และจงขออภัยโทษต่ออลัลอฮฺเถิด เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ” (อลั-มุซซมัมิล : 
20)  
                    

และยงัมีบทบญัญัติแก่ผู้ ท่ีอาบน า้ละหมาด ให้ปิดท้ายด้วยการกล่าวเตาบะฮฺ (กลับเนือ้กลบัตวั) 
ดงันัน้การปิดท้ายการประกอบคณุงามความดีท่ีสวยงามยิ่งคือการเตาบะฮฺ และการกลา่วอิสตฆิฟารฺนัน่เอง   

จากอุมรั บิน อลั-ค็อฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั 
กลา่ววา่ 

 

ٔءَ » ََ الُُْٔض ْحَص
َ
 فَأ

َ
أ َْ ثََٔضَّ يَم ََلُ  ،ٌَ ُ وَْحَدهُ الَ ََشِ ْن الَ إََِلَ إِالَّ اَّللَّ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
ًَّ كَاَل أ ا َعبُْدُه  ،ُث د  ٍَّ نَّ ُُمَ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
َوأ

ابِيَ  ،َورَُشَُٔلُ  َّٔ ََ اتلَّ ٌِ ًَّ اْجَعيِِْن  ُٓ ََ  ،اليَّ ِري ِّٓ جََط ٍُ ْ ََ ال ٌِ َِّةِ  ،َواْجَعيِِْن  َٔاِب اْْلَ بْ
َ
اِنيَُة أ ٍَ يَْدُخُو  فُِجَحْت ََلُ َث

ا َشاءَ  َٓ يِّ
َ
َْ أ ٌِ» 

ความหมาย “บุคคลใดได้น า้ละหมาดอย่างประณีตครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อจากนัน้เขากล่าวว่า อัชฮะดุอัน
ลาอิลาฮา อิลลลัลอฮฺ วะอนันะมหุมัมะดนั อบัดฮุ ุวะรอสลูฮุ ุ(ความว่า ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดท่ีสมควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าว
ของอลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์) โอ้ อลัลอฮฺโปรดให้ฉนัเป็นคนหนึ่งจากผู้ ท่ีกลบัเนือ้กกลบัตวั และเป็น
คนหนึ่งจากผู้ ท่ีมีความสะอาดบริสุทธ์ิ แน่นอนประตตู่างๆ ของสวรรค์ทัง้แปดบานจะถูกเปิดแก่เขา ซึ่งเขา
สามารถเข้าทางประตบูานใดก็ได้ตามท่ีประสงค์” (อตั-ตริมิซียฺ : 50) 
   

และอลัลอฮฺตรัสไว้ในโองการท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบพิธีหจัญ์ 

مََّ﴿ ََُْث وا ِيُض ف
َ

وََۡأ فَاَضَََحۡيُثََِن
َ

نلّاُسََأ ََْٱ وا ۡغفُِر هَََوٱۡسَت ِنََّٱلّلَ ر ََٱلّلَََإ مَ ََغُفو  [  ٧١١: ابللرة] ﴾١٩٩ََرِّحي

ความหมาย “แล้วพวกเจ้าจงหลัง่ไหลกนัออกไปจากท่ีท่ีผู้คนได้หลัง่ไหลกนัออกไป และจงขออภยัตอ่อลัลอฮฺ
เถิด แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ เป็นผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 199) 

 
ความหมายของค าวา่ “หลัง่ไหล” ในท่ีน่ีคือการเคล่ือนตวัจากมซุดะลิฟะฮฺไปสู่มีนาในวนัท่ี 10 เดือน

ซุลหิจญะฮฺ เน่ืองจากผู้ประกอบพิธีหจัญ์ได้ท าอยา่งสมบรูณ์แล้ว ซึง่เป็นการปิดท้ายภารกิจหจัญ์ท่ีนัน่   
ชยัคฺอบัดรุเราะมาน อสั-สะอฺดีย์ –เราะหิมะฮลุลอฮฺ- ได้อธิบายโองการนีว้่า “แท้จริงแล้วเหตผุลของ

การขออภัยโทษนัน้ เพ่ือเป็นการเติมเต็มในความบกพร่องและการละเลยท่ีเกิดขึน้ ท่านกล่าวว่า “การขอ
อภัยโทษนัน้ เพราะความบกพร่องท่ีเกิดจากบ่าวขณะท าการอิบาดะฮฺภักดีอัลลอฮฺ และเป็นการร าลึกใน
ความโปรดปรานของพระองค์ท่ีเอือ้อ านวยความสะดวกแก่เขาในการภกัดีท่ียิ่งใหญ่นี ้และท านองเดียวกนันี ้
ทกุครัง้ท่ีเสร็จสิน้จากการอิบาดะฮฺ บา่วควรจะขออภยัจากอลัลอฮฺในความบกพร่อง และขอบคณุพระองค์ท่ี
เอือ้อ านวย มิใชเ่ป็นอยา่งผู้ ท่ีท าการภกัดีแล้วทวงบญุคณุ และขอแลกเปล่ียนกบัระดบัอนัสงูส่ง เพราะนัน่คือ
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ผู้ ท่ีควรแก่การต าหนิ การปฏิบตัขิองเขาก็ไม่ถกูตอบรับ ขณะท่ีบคุคลแรกเหมาะสมท่ีจะได้รับการเอือ้อ านวย
ให้ปฏิบตักิารงานอ่ืนๆ อีก และการงานของเขาก็จะถกูตอบรับ”  

และสว่นหนึ่งจากค าสอนของท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั คือ การปิดประชมุโดยการ
กลา่วค าขออภยัโทษ ดงัรายงานของอบ ูดาวดู จากอบ ูบรัซะฮฺ อลั-อสัละมียฺ –เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ-ู 

يلٔل بأخرة إذا أراد أن يلٔم ٌَ املجيس: شبحاُم امهلّل  -صىل ا عييّ وشيً-اكن رشٔل ا »
 «وحبٍدك، أشٓد أن ال هلإ إالَّ أُت، أشجغفرك وأثٔب إيلم

ความหมาย “เม่ือท่านนบีต้องการจะลุกขึน้จากท่ีประชุมหนึ่ง ท่านจะกล่าวว่า "สุบหานะกลัลอฮุมมา วะบิ
หมัดิกา อชัฮะดอุลัลาอิลาฮะ อิลลาอนัตา อสัตฆัฟิรุกา วะอะตบูุอิลยักฺ” (มีความหมายว่า มหาบริสุทธ์ิย่ิง
พระองค์อลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ ข้าขอปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ข้าขอ
อิสตฆิฟารฺ/ขออภยัโทษตอ่พระองค์ และขอเตาบะฮฺ/กลบัเนือ้กลบัตวัสูพ่ระองค์)” (อบ ูดาวดู : 4861) 
 
 และจากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ูจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ًَّ ربَِّا » َ جيس يف جميس فهرث فيّ ىَغُطّ، فلال كبو أن يلٔم ٌَ جميصّ ذلم: شبحاُم اليَّٓ ٌَ

 «إالَّ أُت، أشجغفرك وأثٔب إيلم، إالَّ غفر َل ٌا اكن يف جميصّ ذلم  أشٓد أن ال هلإوحبٍدك، 
ความหมาย "ผู้ใดได้นัง่ในท่ีประชมุหนึง่ และได้พดูคยุเอะอะ แล้วเขาได้กล่าวก่อนจะยืนออกไปจากท่ีประชมุ
นัน้ว่า "สุบหานะกัลลอฮุมมา วะบิหมัดิกา อชัฮะดอุลัลาอิลาฮะ อิลลาอนัตา อสัตฆัฟิรุกา วะอะตบูุอิลยักฺ” 
(มีความหมายวา่ มหาบริสทุธ์ิย่ิงพระองค์อลัลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ ข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระ
เจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ข้าขออิสติฆฟารฺ/ขออภัยโทษต่อพระองค์ และขอเตาบะฮฺ/กลับเนือ้กลับตวัสู่
พระองค์) เขาก็จะได้รับการอภยัโทษจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสถานท่ีประชมุดงักลา่วนัน้" (อตั-ตริมีซียฺ : 3429) 
 
 ยิ่งกว่านัน้ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ปิดท้ายชีวิตของท่านด้วยการบรรลุถึงแก่น
แท้ของการภกัดีและการเช่ือฟังท่ีสมบรูณ์ โดยการขออภยัโทษ ดงัท่ีมีบนัทึกในเศาะฮีหฺ อลั-บคุอรียฺ จากท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยลัลอฮอุนัฮา วา่ 

ا شٍعت رشٔل ا    -صىل ا عييّ وشيً-أَُّٓ
َ
ٌِِد إيلٓا ظَٓره  ْت غَ ْص وأ إيلّ كبو أن ئٍت ؤْ ُمص

فيق األىلع»يلٔل:  حِلليِن بالرَّ
َ
ًَّ اغفر يل وارََحين وأ   «اليَّٓ

ความหมาย “ฉันได้ยินท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวขณะท่ีฉันเง่ียหฟัูงก่อนท่ีท่านจะเสียชีวิต 
ซึง่ทา่นนอนหนนุตกัของนางอยูว่่า “โอ้อลัลอฮฺโปรดอภยัโทษให้แก่ฉัน โปรดเมตตาตอ่ฉัน และโปรดให้ฉันได้
กลบัไปถึงพระองค์ผู้สงูสง่” (อลั-บคุอรียฺ : 4440)   

 
พร้อมกนันัน้ทา่นได้ขออภยัโทษอยูเ่ป็นประจ าในชีวิตประจ าวนัของท่าน และน่ีคือวิถีของชาวสะลฟั/

กลัยาณชนอิสลามรุ่นแรกๆ  
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ทา่นอิบน ุเราะญับ –เราะหิมะฮลุลอฮฺ- กล่าวว่า “ชาวสะลฟัเห็นว่า ใครก็ตามแตท่ี่เสียชีวิตหลงัจาก
ท่ีได้ประกอบคณุงามความดี เช่น การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน หรือหลงัจากการประกอบพิธีหจัญ์ หรือ
อมุเราะฮฺ ก็คาดหวงัว่าเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ และเป็นท่ีประจกัษ์ว่าทัง้ท่ีพวกเขาเพียรพยายามท าความดี
อย่างเต็มท่ีขณะท่ีพวกเขายังมีสุขภาพดี แต่พวกเขาก็จะรือ้ฟื้นการเตาบะฮฺและอิสติฆฟารฺอิบาดะฮฺให้มี
ความสดใหมอ่ยูเ่สมอขณะใกล้จะตาย และพวกเขาจะปิดท้ายการประกอบคณุงามความดีด้วยการขออภยั
โทษและค าปฏิญาณตนด้วยถ้อยค าแหง่การให้เอกภาพตอ่อลัลอฮฺ เม่ือความตายมาเยือน อลั-อะลาอ์ บิน ซิ
ยาด ทา่นได้ร้องไห้ แล้วมีคนถามวา่ “ทา่นร้องไห้ด้วยเหตอุนัใดหรือ? ท่านตอบว่า “ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ ฉัน
ต้องการพบความตายด้วยกับการเตาบะฮฺ” พวกเขาก็กล่าวว่า “ท่านจงท าเถิด” แล้วเขาก็ขอน า้เพ่ืออาบน า้
ละหมาด จากนัน้ขอเปล่ียนเสือ้ผ้าชุดใหม่ ตอ่มาท่านได้ผินหน้าไปทางกิบละฮฺ แล้วท าสญัญาณด้วยศรีษะ
สองสามครัง้ แล้วท่านจึงนอนและเสียชีวิตตรงนัน้  เม่ือความตายมาเยือน อามิร บิน อบัดิลลาฮฺ ท่านได้
ร้องไห้และกล่าวว่า “เพราะสภาพแห่งการเสียชีวิตเช่นนีเ้อง จงขวนขวายท าดีเถิดโอ้ผู้ ท่ีท าดีทัง้หลาย 
โอ้อลัลอฮฺ ฉันขออภยัตอ่พระองค์จากความบกพร่องและการเพิกเฉยของฉัน และฉันขอกลบัตวัตอ่พระองค์
จากบาปทัง้หลาย ไม่มีพระเจ้าท่ีแท้จริงอ่ืนจากพระองค์” แล้วท่านกล่าวซ า้จนกระทัง่เสียชีวิต และอมัรฺ บิน 
อลั-อาศ กล่าวตอนใกล้เสียชีวิตว่า “โอ้อลัลอฮฺพระองค์ได้สัง่ใช้เราแต่เรากลบัฝ่าฝืน พระองค์ทรงห้ามพวก
เราแต่เรากลบัฝ่าฝืน และไม่มีทางใดนอกจากการอภัยของพระองค์เท่านัน้ ไม่มีพระเจ้าท่ีแท้จริงนอกจาก
อลัลอฮฺ” แล้วทา่นก็กลา่วซ า้ๆ จนกระทัง่เสียชีวิต” (ละฎออิฟ อลั-มะอาริฟ หน้าท่ี 362)  
 ผลลพัธ์และความจ าเริญอย่างมหาศาลเกินคณานบัส าหรับผู้ ท่ีขออภยัโทษ ในการท่ีจะท าให้ความ
ดีทัง้หลายมีความสมบรูณ์และช่วยเติมเต็มในสิ่งท่ีเขาละเลย และจะช่วยยกระดบัแก่เขา ดงัท่ีชยัคลุอิสลาม 
อิบนุ ตยัมิยะฮฺ –เราะหิมะฮลุลอฮฺ- กล่าวว่า “การขออภัยโทษนัน้จะท าให้บา่วหลุดออกจากพฤติกรรมท่ีน่า
รังเกียจสู่การกระท าท่ีพึงปรารถนา จากการงานท่ีบกพร่องสู่การงานท่ีสมบรูณ์ และจะยกระดบัของบ่าวให้
สงูขึน้และสมบูรณ์ยิ่งกว่า เน่ืองจากบา่วท่ีภักดีต่ออลัลอฮฺและบ่าวท่ีรู้จริงเก่ียวกบัอลัลอฮฺในทกุวนัทุกเวลา 
หรือทุกชัว่โมง หรือทุกวินาที เขาจะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในศาสนา และการภักดีต่อพระองค์ กล่าวคือ 
เขาจะพบว่าการภักดีนัน้อยู่ในอาหาร เคร่ืองด่ืม ขณะนอน ขณะต่ืน ในการพูด ในการกระท าของเขา และ
เขาจะมองเห็นการละเลยของเขาในการรวบรวมจิตใจให้ได้สถานะอนัสงูส่ง และการเติมเต็มสิ่งท่ีหวัใจของ
เขาต้องการ ดังนัน้ เขาจะเห็นว่าตัวเองยังต้องมีการขออภัยโทษในยามค ่าคืนและกลางวันอยู่เสมอ 
ยิ่งกวา่นัน้ เขาต้องขออภยัโทษในทกุสภาพการณ์ตลอดเวลาไม่ว่าในท่ีลบัหรือเปิดเผย เน่ืองจากการขออภยั
นัน้มีความดีอันมากมาย และยังป้องกันสิ่งท่ีไม่ดีทัง้หลาย และท าให้มีพลังในการประกอบความดีทัง้
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และพลานภุาพในความเช่ือมัน่และศรัทธา” (มจัญ์มอ์ู อลั-ฟะตาวา : 11/696)  

แท้จริง อัลลอฮฺได้เตรียมผลกรรมแก่ผู้ ท่ีขออภัยโทษทัง้ในโลกนีแ้ละในอาคิเราะฮฺ ด้วยผลบุญอัน
ยิ่งใหญ่ ของขวญัอนัทรงเกียรติ และผลตอบแทนมากมายจากพระองค์ ซึ่งไม่อาจจะนบัค านวนและรับรู้ได้
หมด 
 อลัลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา่ 
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وَ﴿ ۡعَهۡلَََوَن اََي وًٓء وََُۡس
َ

ِمََۡأ ل َسُهۥََيۡظ مَََّنۡف رََُِث ۡغفِ َۡسَت دََِٱلّلَََي لّلَََََيِ اَٱ ٗر اََغُفو  [  ٧٧٢:  اىنصاء] ﴾١١٠ََرِّحيٗه

ความหมาย “และผู้ ใดท่ีกระท าความชัว่หรืออธรรมแก่ตวัเอง แล้วเขาขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ เขาก็จะพบว่า
อลัลอฮฺนัน้เป็นผู้ทรงอภยัย่ิง ทรงเมตตายิ่ง” (อลั-นิสาอ์ : 110) 
 
 อลัลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา่ 

نََََوَنا﴿ مََۡٱلّلََََُك َبُه مََُۡنَعّذِ نََََوُه و ِفُر َۡسَتۡغ  [  ٣٣: األُفال] ﴾٣٣ََي

ความหมาย “และอลัลอฮฺจะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกเขา ตราบใดท่ีพวกเขาขออภยัโทษกนั” (อลั-อนัฟาล : 
33)  
 อลัลอฮฺได้ตรัสถึงนบีนหฺู อะลยัฮิสสลาม วา่ 

ۡلُتَََ﴿ ََََْفُق وا مَََۡٱۡسَتۡغفُِر ُك ّب ۥَََر ّىُه ِ نََََإ اََََك ٗر ٓءََََُيرِۡسل١٠ََََََِغّفا ّسَها ل مََٱ ُك لَۡي اَََع ٗر ا َر ۡد م١١ََََّنِ ُك ۡد ُيۡهِد ََو
َٰلَ  َو ۡن

َ
ِيَََبِأ َبن َيۡجَعلََو مَََۡو ُك َٰتَ َّل ّن َيۡجَعلََج مَََۡو ُك اَّل َٰٗر ىَۡه

َ
 [  ٧٠  ،٧٢: ُٔح] ﴾١٢ََأ

ความหมาย “ข้าพระองค์(นบีนูหฺ)ได้กล่าวว่า พวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิด เพราะ
แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริง  พระองค์จะทรงหลัง่น า้ฝนอย่างมากมายแก่พวกท่าน  
และพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกท่าน และจะทรงท าให้มีส่วนมากหลายแก่พวก
ทา่น และจะทรงท าให้มีล าน า้มากหลายแก่พวกทา่น” (นหฺู : 10-12) 

  
จากอบัดลุลอฮฺ บนิ บชิรฺ เราะฏิยลัลอฮอุนัฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าว

วา่ 

ٍََ وجد يف صحيفجّ اشجغفارا  نثريا  » ِ  «طٔىب ل
ความหมาย “ยินดีเถิด ส าหรับผู้ ท่ีพบในสมุดบันทึกของเขา ( ในวันกิยามะฮฺ) ซึ่งการขออภัยโทษอัน
มากมาย” (อิบน ุมาญะฮฺ : 3818) 
  

ดงันัน้ จ าเป็นท่ีผู้ ศรัทธาต้องกล่าวอิสติฆฟารฺอย่างสม ่าเสมอและให้มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปิดท้ายของการท าอิบาดะฮฺตา่งๆ เพ่ือเติมเต็มในความบกพร่องและท าให้อะมลัอิบาดะฮฺนัน้มีความ
สมบรูณ์ และเพ่ือท่ีเขาจะได้รับความส าเร็จด้วยรางวลัของผู้ขออภยัและบัน้ปลายชีวิตอนัสวยงามของเขา  

ขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺให้เราเป็นบ่าวท่ีกลบัเนือ้กลับตวั ท่ีขออภัยโทษ และขอพระองค์โปรดรับการ
สารภาพผิดของเรา เพราะพระองค์นัน้ทรงอภยัและทรงเมตตาเสมอ และขอความจ าเริญจงมีแดเ่ราะสลูของ
เรา และแก่วงศาคณาญาตขิองทา่น และแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺทัง้มวล 
 
ต้นฉบบัจาก 
http://islamselect.net/mat/111790  
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