
ปฏิบัติการลบล้างบาปเล็ก
ผ่านการประกอบศาสนกิจประจ�าวัน (2)

 1) กล่าวค�าขอลุแก่โทษ (อิสติฆฟ๊ารฺ) ตามที่มีรายงานจากท่านรสูล ملسو هيلع هللا ىلص ซึ่งมีหลายส�านวน เช่น

ِحْيُم « اُب الرَّ َّ إِنََّك أَنَْت التَّوَّ
1.1  » َرِبّ اْغِفْرِلْ ، َوتُْب َعَلي

(อบูดาวูด: 1516, อัต-ติรฺมิซียฺ: 3434)

ُم َوأَتُْوُب إِلَْيِه « ُّ الَْقيُّْوْ
1.2  » أَْستَْغِفُراهللَ الَِّذْي َلإِٰلَه إِلَّ ُهَواْلَي

(อบูดาวูด: 1517, อัต-ติรฺมิซียฺ: 3577)

ْ َل إِٰلَه إِلَّ أَنَْت ، َخَلْقتَِنْ َوأَنَا َعْبُدَك ، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك  1.3  » اَلّلُهمَّ أَنَْت َرِبّ

 ، 
َّ
َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت ، أَُعوُذ بَِك ِمْن َشِرّ َما َصنَْعُت ، أَبُوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعَلي

نُْوَب إِلَّ أَنَْت « َوأَبُْوُء بَِذنِْبْ ، َفاْغِفْر ِلْ ، َفإِنَُّه َل يَْغِفُر الذُّ

(อัล-บุคอรียฺ: 6306)

1.4  » ُسْبَحاَن اهللِ َوِبَْمِدِه ، أَْستَْغِفُراهللَ ، َوأَتُْوُب إِلَْيه «

(อัล-บุคอรียฺ: 4968, มุสลิม: 484)

 2) กล่าวรับประโยคอะซาน เมื่อได้ยินเสียงอะซานของมุอัซซิน จบแล้วกล่าวว่า :

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه ،   » أَْشَهُد أَْن َلإِٰلَه إِلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَْك لَُه ، َوأَنَّ ُمَمَّ

ٍد َرُسْوًل ، َوبِا ْلِْساَلِم ِديْنًا « َرِضْيُت بِاهللِ َربًّا ، َوبِـُمَحمَّ

(มุสลิม: 386)

 3) อาบน�้าละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามสุนนะฮ ฺ (มุสลิม: 244, 245, 229, 251)

 4) การเดินไปยังมัสญิดเพื่อร่วมละหมาดญะมาอะฮฺด้วยจ�านวนการก้าวเท้าเดินที่มาก (มุสลิม: 251)

 5) การรอคอยการละหมาดฟัรฎูประจ�าเวลา (มุสลิม: 251)

 6) การปฏิบัติละหมาดฟัรฎู 5 เวลา และการปฏิบัติละหมาดวันศุกร์เป็นประจ�าโดยไม่ประพฤต ิ

บาบใหญ่ในช่วงเวลาระหว่างการละหมาดจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่ง จากสัปดาห์หน่ึงถึงอีกสัปดาห์หนึ่ง 

(มุสลิม: 233)

ٰ



 7) การตั้งแถวละหมาดญะมาอะฮฺและอยู่ทางด้านขวาของอิมาม (อบูดาวูด: 676)

 8) กล่าว อามีน เมื่ออิมามน�าละหมาดกล่าวอามีนหลังจบการอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ (อัล-บุคอรียฺ: 

870, มุสลิม: 414)

 9) อาบน�้าทั่วร่างกายเพ่ือไปร่วมละหมาดวันศุกร์ ใส่น�้ามันใส่ผม หรือประทินเครื่องหอม ออกไป 

มัสญิดแต่เช้าตรู่ ไม่เดินข้ามต้นคอผู้คน ตั้งใจฟังการแสดงคุฏบะฮฺของอิมาม และร่วมละหมาดวันศุกร ์ 

(อัล-บุคอรียฺ: 884, นุซฮะฮฺ อัล-มุตตะกีน น. 438)

 10) กล่าวประโยคตัสบีหฺ » ُِسْبَحاَن اهلل « ทุกวันๆ ละ 100 ครั้ง (มุสลิม: 2698, นุซฮะฮฺ น. 521)

 11) กล่าวประโยค :

 » َل إِٰلَه إَل اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَْك لَُه ، لَُه املُْلُك ، َولَُه اْلَْمُد ، 

َوُهَو َعَلى ُكِلّ َشْيٍئ َقِديٌْر «

ทุกวัน วันละ 100 ครั้ง และกล่าวประโยค :

» ُسْبَحاَن اهللِ َوِبَْمِدِه « 

ทุกวัน วันละ 100 ครั้ง

(อัล-บุคอรียฺ: 6405, มุสลิม: 2691, นุซฮะฮฺ น.516)

 12) อ่านคัมภีร์อัล-กุรอานเป็นประจ�า

 ซูเราะฮฺฮูด อายะที่ 114 يَِّئاِت  ﴾  ﴿  إِنَّ اْلََسَناِت يُْذهِْبَ السَّ
(อัต-ติรฺมิซียฺ: 2910, นุซฮะฮฺ หน้า 396, 409)

โดยเฉพาะสูเราะฮฺยาซีน (มิชกาฮฺ อัล-มะศอบีหฺ: 2178, อัต-ตัรฺฆีบ: 2205-2/307) 

และสูเราะฮฺอัล-มุลก ์ (มิชกาฮฺ อัล-มะศอบีหฺ: 2153, อัต-ตัรฺฆีบ: 2206-2/307)

* การปฏิบัติทุกสิ่งที่เป็นความดีตามศาสนบัญญัติจะลบล้างความผิดและบาปเล็กๆ

 13) การบริจาคทาน (อัศ-เศาะดะเกาะฮฺ) และการกระท�าส่ิงที่มีผลานิสงส์เท่ากับการบริจาคทาน 

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) (อัต-ตัรฺฆีบ: 1285, 1286, 1287, 1288-2/55)

واهلل ويل التوفيق واهلداية


