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มารยาทเกี่ยวกับการฝน 
 

คําที่ควรกลาวและสิ่งที่ควรทําเมื่อฝนดีหรือฝนราย  
1. จากอบู เกาะตาดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา : 

 »                             نثْ ِبِه ِإالَّ مدحفَالَ ي ِحبا يم كُمدأَى أَحاللَِّه ، فَِإذَا ر ةُ ِمننسا الْحيؤأَى         الرِإذَا رو ، ِحبي
ما يكْره فَلْيتعوذْ ِباللَِّه ِمن شرها ، وِمن شر الشيطَاِن ولْيتِفلْ ثَالَثًا والَ يحدثْ ِبها أَحدا فَِإنها                               

هرضت لَن «   
ความวา : “การฝนดีนั้นมาจากอัลลอฮฺ ดังนั้น เมื่อพวกทานคนใดฝนเห็นสิ่งที่เขาชอบก็จงอยา
นําไปเลานอกจากแกผูที่เขารัก และเมื่อเขาฝนรายก็จงขอหลีกเลี่ยงดวยอัลลอฮฺจากความชั่ว
ของมันและความชั่วของชัยฏอน และจงถมน้ําลายสามครั้งและอยานําไปเลาใหผูใดฟง เพราะ
มันไมมีทางจะทําอันตรายตอเขาได” (บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 7044  
และมุสลิม หมายเลข 2261) 
 

2. มีรายงานจากอบู สะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาเขาไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา : 

   »يها ، ولْيحدثْ ِبهاِإذَا رأَى أَحدكُم الرؤيا يِحبها ، فَِإنها ِمن اللَِّه ، فَلْيحمِد اللَّه علَ« 
ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดฝนเห็นสิ่งที่เขาชอบซึ่งมันมาจากอัลลอฮฺก็จงกลาววาขอบคุณ
ตออัลลอฮฺในสิ่งนั้นและจงเลามันใหคนอื่นฟง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 7045) 
 

3. มีรายงานจากญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา : 
ِإذَا رأَى أَحدكُم الرؤيا يكْرهها فَلْيبصق عن يساِرِه ثَالَثًا ولْيستِعذْ ِباللَِّه ِمن الشيطَاِن ثَالَثًا                                  «   

  »ره فَلْيقُم فَلْيصلِّرأَى أَحدكُم ما يكْفَِإنْ «  :ويف لفظ  .»ولْيتحولْ عن جنِبِه الَِّذى كَانَ علَيِه 
ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดฝนเห็นสิ่งไมดีก็จงถมน้ําลายทางดานซายสามครั้ง และจงขอ
หลีกเลี่ยงตออัลลอฮฺจากชัยฏอนสามครั้ง และจงสลับซีกลําตัวที่นอนจากซีกเดิม" และใน
สํานวนอื่น “ดังนั้น เมื่อพวกทานคนใดฝนเห็นสิ่งไมดีก็จงลุกขึ้นแลวละหมาด”  (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 2262 และ หมายเลข 2263 ตามลําดับ) 
 

การชื่นชมกับการฝนดี  
1. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา : 

 » اترشبِة ِإالَّ الْموبالن ِمن قبي قَالَ . » لَم اترشبا الْممةُ « قَالُوا واِلحا الصيؤالر «       
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ความวา : “ไมมีการเปนนบีหลงเหลืออีกแลวนอกจากมีเพียงผูแจงขาวดี” พวกเขาถามวา “แลว
ผูแจงขาวดีนั้นคืออะไร ? “ ทานตอบวา “คือการฝนดีอยางไรละ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 6990) 
 

2. มีรายงานจากอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา : 
       » ِمن النبوِة الرؤيا الْحسنةُ ِمن الرجِل الصاِلِح جزٌء ِمن ِستٍة وأَربِعني جزًءا « 

ความวา : “การฝนดีโดยชายที่ดีนั้นเปนสวนหนึ่งจากสี่สิบหกสวนของการเปนนบี” (บันทึก
โดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 6983  และมุสลิม หมายเลข 2263) 
 

การฝนเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 
มีรายงานจากอบีฮุรัยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว
วา : 

تسموا ِباسِمى والَ تكْتنوا ِبكُنيِتى ، ومن رآِنى ِفى الْمناِم فَقَد رآِنى ، فَِإنَّ الشيطَانَ الَ يتمثَّلُ                             « 
 كَذَب نمِتى ، وورلَِفى صعا يدمعتاِر مالن ِمن هدقْعأْ موبتفَلْي  « .   

ความวา : “พวกทานจงตั้งชื่อดวยชื่อของฉันแตอยาตั้งกุนยะฮฺ (กุนยะฮฺ หมายถึง นามแฝง
ผูชายที่นําหนาดวยคําวา อบู (แปลวา พอ) หรือ นามแฝงผูหญิงที่นําหนาดวยคําวา อุมมุ
(แปลวา แม)  เชน อบูสะอีด อบูฮุร็อยเราะฮฺ อุมมุสะละมะฮฺ หรือ อุมมุอัยมัน เปนตน ซึ่ง 
กุนยะฮฺของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือ อบู อัลกอสิม – ผูแปล) ดวย 
กุนยะฮฺของฉัน และผูใดที่ฝนเห็นฉัน ผูนั้นก็เห็นฉันจริงๆ เพราะชัยฏอนนั้นไมสามารถจะแปลง
กายเปนฉันได และผูใดที่กุเร่ืองเท็จแอบอางใสฉันโดยเจตนาเขาก็จงเตรียมที่นั่งของเขาไวใน
นรก” (บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 110  และมุสลิม หมายเลข 2134 และ 
2266) 
 

ไมเลาฝนรายใหคนอื่นฟง  
จากญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 

 يا رسولَ اللَِّه رأَيت ِفى الْمناِم كَأَنَّ رأِْسى                   : لم فَقَالَ  جاَء رجلٌ ِإلَى النِبى صلى اهللا عليه وس            
 قَالَ            .   قُِطعصلى اهللا عليه وسلم و ِبىالن ِحكاِمِه                «   : قَالَ فَضنِفى م ِدكُمطَانُ ِبأَحيالش ِإذَا لَِعب

 اسثْ ِبِه الندحفَالَ ي« .   
ความวา : มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และกลาววา “โอ ทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ฉันฝนวาศรีษะของฉันไดถูกตัด” เขาเลาตอวา แลวทานนบีก็หัวเราะและกลาว
วา “เมื่อชัยฏอนหลอกหลอกผูใดในเวลานอนก็จงอยาเลามันในคนอื่นฟง” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 2268) 


