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อัชชะฟาอะฮ ฺ
 
อัชชะฟาอะฮฺ คือ การขอความชวยเหลือใหกับคนอ่ืน 
 
ประเภทของ อัชชะฟาอะฮฺ 

ในวันกียามะฮฺ อัชชะฟาอะฮฺจะแบงเปน 2 ประเภท 
1. อัชชะฟาอะฮฺ ที่มีเฉพาะสําหรับทานนบีมุหัมหมัด ซ่ึงแบงออกไดหลายชนิด 
1.1 อัชชะฟาอะฮฺที่ยิ่งใหญที่สุด คือ อัชชะฟาอะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหกับมวล

มนุษยที่ยืนรอการพิพากษาระหวางพวกเขา ณ ทุงมัหชัร (สนามแหงการชุมนุม) อัลลอฮฺ จึงพิพากษาระหวางพวก
เขา ซึ่งนบีในวันนั้นจะอยูในฐานะที่ถูกยกยอง 

1.2 อัชชะฟาอะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหกับบางคนในหมูประชาชาติของทาน 
เพื่อใหเขาสวรรคโดยไมตองถูกสอบสวน พวกเขามีจํานวนทั้งหมด 70,000 คน  ดังที่ อัลลอฮฺไดตรัส (ในหะดีษอัล
กุดสีย) วา “เจาจงนําเอาสวนหนึ่งจากประชาชาติของเจา เขาสวรรคทางประตูขวา โดยไมตองถูก
สอบสวนใดๆ” 

1.3 อัชชะฟาอะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหกับผูที่มีความดีและความชั่วเทากัน ดังนั้น 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็จะชะฟาอะฮฺจนคนเหลานี้ไดเขาสวนสวรรค 

1.4 อัชชะฟาอะฮฺ ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อขอเพิ่มระดับชั้นใหกับชาวสวรรค และ
ไดรับระดับชั้นที่เหนือกวาผลตอบแทนของการงานที่เขาไดกระทํามา 

1.5 อัชชะฟาอะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหกับ อบูฏอลิบ ลุงของของทาน เพื่อใหไดรับ
การบรรเทาโทษในนรก 

1.6 อัชชะฟาอะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหกับผูศรัทธาทุกคนไดเขาสวนสวรรค 
 

2. อัชชะฟาอะฮฺทั่วไป สําหรับนบีมุหัมหมัด นบีทานอื่นๆ มวลมลาอิกะฮฺ และบรรดาผูศรัทธา 
คือ การชะฟาอะฮฺใหกับผูที่ถูกตัดสินวาตกนรก หรือผูที่ตกอยูในนรกแลว ใหพนออกมา 
1.ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َلكل نبي دعوة مست«  ْ ُ ٌٍّ َ ْ َ ِ َ ُِّ ِجابة , فتعجل كل نبي دعوته , وإين اختبأت دعويت شفاعة ألمتي ِ َّ ٍُّ ِ ً ٌَ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ََ َ َِ ُ َ ْ َ َْ ِّ ِ ِ َ ُّ َُ
ُيوم القيامة , فهي نائلة إن شاء اهللاَُّ من مات من أمتي ال يرشك  ِ ْ ٌُ َّ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َ َْ ً شيئاِِباهللاِ ْ َ«  

ความวา “ทุกๆนบีมีการวอนขอที่ไดรับการตอบสนอง ดังนั้นบรรดานบีจะใชการวอนขอ
ดังกลาวเปนประโยชนบนโลกนี้ แตฉันซุกซอนการวอนของฉันเพื่อใชชวยเหลือประชาชาติของ
ฉันในวันกียามะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ การวอนขอของฉันมุงไปสูประชาชาติของฉันที่ตายไปโดยมิได
ตั้งภาคีใดๆเคียงคูกับอัลลอฮฺ” 
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2. อัลลอฮฺไดตรัสถึงมลาอิกะฮฺวา 

/ x. uρ  ⎯ ÏiΒ  77 n=̈Β  ’ Îû  ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  Ÿω  © É_ øóè?  öΝ åκ çJyè≈ x x©  $̧↔ ø‹ x©  ωÎ)  .⎯ ÏΒ  Ï‰÷èt/  βr&  tβsŒ ù'tƒ  ª!$#  ⎯ yϑÏ9 

â™!$t±o„ #© yÌö tƒ uρ ∩⊄∉∪  

ความวา “และมลาอิกะฮฺกี่มากนอยในชั้นฟาทั้งหลายนั้น การชะฟาอะฮฺของพวกเขาจะไม
อํานวยประโยชนอันใด (แกพวกเขา) เวนแตหลังจากอัลลอฮฺจะทรงอนุมัติแกผูที่พระองคทรง
ประสงค และทรงพอพระทัย” (ซูเราะฮฺ อันนัจญมฺ อายะฮฺที่ 26) 

 
3. จากทานอบีดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِيشفع الشهيد يف سبع« ْ َُ ُِ ُ ِ َّ ِني من أهل بيتهََّ ِ ِْ َ ْ ِْ َ َ« 
ความวา “ ผูที่ตายชะฮีด(ตายในสงครามศาสนา) มีสิทธิขอความชวยเหลือใหแกญาติพี่นอง
ของเขา จํานวน 70 คน” 

 
เงื่อนไขของการชะฟาอะฮฺประเภทนี้มี 2 ประการ 

1.ไดรับการอนุมัติจากอัลลอฮ ดังที่พระองคตรัสวา 

⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßì x ô±o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/  

ความวา “ใครเลาที่จะใหการชะฟาอะฮฺ (แกผูอ่ืน) ณ พระองคได นอกจากดวยการอนุมัติของ
พระองคเทานั้น” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 255 ) 
 

2.ความพอพระทัยของอัลลอฮฺตอผูขอชะฟาอะฮฺและผูถูกขอ ดังที่พระองคตรัสวา                  

Ÿωuρ šχθãèx ô±o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ós?ö‘ $#  

ความวา “และพวกเขาจะไมใหความชวยเหลือแกผูใด นอกจากแกผูที่พระองคทรงพอพระทัย” 
(ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอ อายะฮฺที่ 28 ) 

  
คนกาฟรไมมีสิทธิไดรับการชะฟาอะฮฺ เขาจะพํานักในนรกตลอดกาลไมมีโอกาสไดเขาสวนสวรรคเลย หาก

แมนวามีผูใดมาชะฟาอะฮฺใหเขาก็ไมมีประโยชนอันใด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสถึงผูทําชั่ววา 

$yϑsù óΟ ßγ ãèxΖ s? èπ yè≈ x x© t⎦⎫ ÏèÏ≈ ¤±9 $# ∩⊆∇∪  

ความวา “ดังนั้นการชะฟาอะฮฺของบรรดาผูมีชะฟาอะฮฺจะไมเกิดประโยชนอันใดแกพวกเขา” 
(ซูเราะฮฺ อัลมุดัษษิร อายะฮฺที่ 48) 
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การวิงวอนขอใหไดรับอัชชะฟาอะฮฺจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
สําหรับผูที่ประสงคจะไดรับการชะฟาอะฮฺจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็จงขอจากอัลลอฮฺ 

เชนขอดุอาอวาขาแตอัลลอฮฺ ไดโปรดประทานการชะฟาอะฮฺของนบีของพระองคใหแกขาพเจาดวย  หลังจากนั้นก็
ใหหมั่นประกอบการงานที่ดีอันเปนเงื่อนไขหลักเพื่อการไดมาซึ่งอัชชะฟาอะฮฺ เชน อัลอิคลาศ(ความบริสุทธิ์ใจ) ใน
การเคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว หมั่นกลาวเศาะลาวาต(ขอพร)ใหแดทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม 
และขอใหทานนั้นเปนสื่อกลางขอความชวยเหลือในวันกิยามะฮฺ 

จากทานอบู ฮูร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาแทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ِأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة , من قال ال إله إال اهللاَُّ , خالصا من قلبه , أو نفسه« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َْ ْ ً َ ْ ْ َ ََ َِ ْ ََ ََ َّ َُّ َِ ِ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ« 

ความวา “มนุษยที่มีความสุขกับชะฟาอะฮฺของฉันในวันกียามะฮฺ คือผูที่กลาววา ไมมีพระเจา
อ่ืนใดที่ควรสักการะนอกจากอัลลอฮฺ ดวยใจที่บริสุทธิ์” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย เลขที่หะดีษ 99) 
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