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אאא 
 

نبينا عىل  احلمد هللا وحده, والصالة والسالم
 : بعد آله وصحبه, أماعىل حممد و

 
มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ขอ
วิงวอนตอพระองค ทรงโปรดประทานความสันติและจําเริญแดทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งเปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูต
ของพระองค และขอความสันติจงมีแดครอบครัวและบรรดาสหายของ
ทานดวยเทอญ 

นี่คือคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการละหมาดตามแบบอยางของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ฉันขอนําเสนอแดพี่นองมุสลิม
และมุสลิมะฮฺ เพื่อใหทุกคนที่อานมันจะไดพยายามใชเปนแนวทางใน
การปฎิบัติตาม ดังที่ทานนบี ศ็อลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลฺลัมไดกลาวไววา  

 »صلوا كام رأيتموين أصيل«
ความวา ทานทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ทานเห็นฉัน
ละหมาด (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

 



6 

1. อาบนํ้าละหมาดใหสมบูรณ 
 กลาวคือ การอาบน้ําละหมาดโดยปฏิบัติตามโองการของ  
อัลลอฮฺ ที่พระองคไดตรัสวา 

®$pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# 

(#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È, Ïù# t yϑø9 $# (#θßs|¡øΒ$# uρ 

öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝà6 n=ã_ö‘ r& uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷ès3 ø9 $# 4 〈FאW
٦E 

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจายืนขึ้นเพื่อ
ทําการละหมาด ก็จงลางหนาของและมือของพวกเจาถึง
ขอศอก จงลูบศรีษะ และจงลางเทาของพวกเจาถึงตาตุม
ทั้งสองขาง 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

 » تقبل صالة بغري طهورال«
ความวา  การละหมาดที่ปราศจากความสะอาด(การ
อาบน้ําละหมาด)จะไมถูกตอบรับ 

 
วิธีการอาบน้ําละหมาด มีดังตอไปนี้ 
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1. เนียตหรือต้ังใจวาจะอาบน้ําละหมาด โดยไมตองกลาวเปนวาจา
ออกมา เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคย
กลาวในสิ่งที่เนียตหรือต้ังใจออกมาเปนวาจา ทั้งในการอาบน้ํา
ละหมาด การละหมาด และการปฏิบัติศาสนากิจอ่ืนๆ เนื่อง
จากอัลลอฮฺทรงรับรูเกี่ยวกับส่ิงที่อยูในใจ ดังนั้นจึงไมจําเปนที่
จะตองบอกพระองคดวยวาจาเกี่ยวกับส่ิงที่อยูในใจ 

2. กลาวพระนามของอัลลอฮฺวา “บิสมิลลาฮฺ”     
3. ลางมือทั้งสองขางสามคร้ัง 
4. บวนปากและสูดน้ําเขาจมูกสามคร้ัง โดยใชมือซายเวลาสั่งน้ํา

ออกจากโพรงจมูก 
5. ลางใบหนาใหทั่วสามคร้ัง เร่ิมจากขอบหูขวาถึงขอบหูซายใน

แนวขวาง และเริ่มจากขอบเสนผมจรดสุดปลายคางในแนวตั้ง  
6. ลางแขนสามคร้ัง เร่ิมจากปลายนิ้วมือถึงขอศอก เร่ิมขางขวา

กอน แลวตามดวยขางซาย 
7. ลูบศรีษะหนึ่งคร้ัง ลูบดวยมือที่เปยกน้ํา จากดานหนาถึงทาย

ศรีษะดานหลังและวกกลับมาดานหนาอีกครั้ง 
8. ลูบใบหูทั้งสองขางหนึ่งคร้ัง โดยใชนิ้วชี้แหยในรูหูและใชหัวแม

มือลูบหลังใบหู 
9. ลางเทาทั้งสองขางสามคร้ัง เร่ิมจากปลายนิ้วเทาถึงตาตุม เร่ิม

ขางขวากอนแลวตามดวยขางซาย 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา : 
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لوضوء ثم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ا«
ن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك أشهد أ": يقول 

 إال فتحت ;"له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  »له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أهيا شاء

 )رواه مسلم(
ความวา ไมมีการตอบแทนใดสําหรับบุคคลใดในหมูพวก
เจาที่อาบน้ําละหมาด ซึ่งเขาไดกลาวหลังจากเสร็จส้ินจาก
การอาบน้ําละหมาดวา 

ِ رشَ الُهَدْحَ و اهللاَُِّال إَهـِٰل إَّ الْنَ أُدَهْشَأ , ُهَ لَكْيَ
َ حمَّنَ أُدَهْشَأَو  ُهُلْوُسَرَ وُهُدْبَا عًدَّمُ

ความวา (ขาพเจาขอปฎิญานตนวา ไมมีพระเจาอื่นใด 
นอกจากอัลลอฮฺ และขาพเจาขอปฎิญานตนวา ทานนบี
มุหัมมัด  ศ็อลฺลอลฺลอฮฺ  อะลัยฮิ  วะสัล ลัม  เปนบาว
ของอัลลอฮฺ และเปนศาสนทูตของพระองค) 
นอกเสียจาก บรรดาประตูสวรรคทั้งแปดจะถูกเปดสําหรับ
เขา โดยที่เขาสามารถเขาไปทางประตูใดก็ไดตามที่เขา
ตองการ 
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2. ใหผูละหมาดหันหนาไปทางกิบละฮฺ 
กลาวคือ หันหนาและเรือนรางทั้งหมดไปทางทิศของกะอฺบะฮฺ 

ซึ่งตั้งอยูที่นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดวยความตั้งใจวาจะทํา
การละหมาดตามที่ไดต้ังใจไว ไมวาจะเปนละหมาดฟรฎหรือสุนัต และไม
ตองกลาวในสิ่งที่เนียตหรือต้ังใจออกมาเปนวาจา เพราะการกลาว     
เนียตออกมาปนวาจานั้นไมไดถูกบัญญัติไว หนําซ้ํามันเปนบิดอะฮฺหรือ
อุตริในศาสนา เนื่องจากทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เองก็ ไม เคยกลาวเนียตหรือ ส่ิงที่ ต้ั งใจออกมาเปนวาจา  บรรดา           
เศาะหาบะฮฺ(สหาย)ของทานก็เชนกัน  

ควรตองใหมีส่ิงขวางกั้น(สุตเราะฮฺ)หนาอิมามที่เปนผูนําในการ
ละหมาดหรือขางหนาผูที่ทําการละหมาดคนเดียว 
 การหันหนาไปทางกิบละฮฺเปนเงื่อนไขในการทําการละหมาด 
แตก็มีกรณีที่ยกเวน ซึ่งถูกเขียนไวอยางชัดเจนในตําราของนักวิชาการ
อิสลาม (เชน การทําการละหมาดในยามกลัวหรือสงคราม และการ
ละหมาดสุนัตบนยานพาหนะในขณะเดินทาง) 
 
3. ตักบีเราะตุลอิหรอม 
 กลาวตักบีรพรอมสายตาที่มองไปยังที่สุูด ดวยคํากลาววา 
“อัลลอฮุ อักบัรฺ”  ซึ่งมีความวา อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ 
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4. ยกมือท้ังสองขางขณะตักบีร 
 กลาวคือ ยกมือทั้งสองขางขณะกลาวตักบีร ใหสูงระดับไหลหรือ
ต่ิงหู ดวยการชู/คลายนิ้วมือทั้งหมดและหันฝามือไปทางกิบละฮฺ 
 
5. วางมือท้ังสองขางบนหนาอก 
 ใหวางฝามือขวาทับบนมือซาย หรือตรงขอมือซาย หรือวางตรง
ชวงแขน ขณะวางมือบนหนาอกในชวงที่ยืนละหมาด เพราะมีรายงาน
จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 
6. สุนัตใหอานดุอาอ อัล-อิสติฟตาห 

 َْنيَ بَّتْدَاعَ بَامَ كَايَايَطَ خَْنيَبَ وِْينْيَ بْدِاعَ بَّمُهّٰلال
 َايَايَطَ خْنِ مِْينِّقَ نَّمُهّٰلال, ِبِرْغَمـْالَ وِقِْرشَمـْال
 َّمُهّٰلال, ِسَنَّ الدَنِ مُضَيَْباأل ُبْوَّ الثىََّقنُ يَامَك
 .ِدََربْالَ وِجْلَّثلاَو ِءَامـْالِ بَايَايَطَن خِ مِْينْلِسْاغ
 )رواه البخاري(

ความวา โออัลลอฮฺ ขอทรงแยกขาพระองคใหหางไกลจาก
ความผิดเหมือนที่พระองคทรงแยกทิศตะวันออกกับทิศ
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ตะวันตก โออัลลอฮฺ ขอทรงชําระขาพระองคใหบริสุทธจาก
บาป ดังที่ผาขาวขาวถูกชําระจากสิ่งสกปรก โออัลลอฮฺ ขอ
พระองคโปรดลางขาพระองคจากความผิดทั้งหลายดวยน้ํา 
ดวยหิมะ และลูกเห็บ (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

  
หรือถาตองการที่จะกลาวแทนคําดังกลาว ก็จงกลาววา : 

 ٰاىلَعَتَ وَكُمْ اسَكَارَبَتَو َكِدْمَِحبَ وَّمُهّٰلال َكَانَحْبُس
ٰإل َالَ وَكُّدَج  َكُْريَ غَهـِ

ความวา มหาบริสุทธแดอัลลอฮฺองคอภิบาลแหงเรา การ
สรรเสริญมีแดพระองค ความประเสริฐมีในพระนามของ
พระองค เกียรติแหงพระองคชางสูงสง และไมมีพระเจาอื่น
ใดนอกจากพระองค 

 
 เมื่อผูที่ทําการละหมาดอานดุอาอ อัล-อิสติฟตาห ที่มีสาย
รายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นอกจากสองบทดังที่
กลาวมาขางตน ก็ถือวาเปนที่อนุญาต และจะเปนการดีที่ยิ่งถาอานบท  
ดุอาอ อัล-อิสติฟตาห ที่ไมซ้ํากัน(ในแตละคร้ังเวลาละหมาด) เพราะเปน
การปฏิบัติตามซุนนะฮฺอยางสมบูรณ 
 ใหกลาวหลังจากดุอาอ อัล-อิสติฟตาห วา : 
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 ِمْيِجَّ الرِانَطْيَّ الشَنِ ماهللاِِ بُذْوُعَأ
 ِمْيــِحَّرـ الِنٰمـْحَّرــ ال اهللاِِمـــْسـِب

ความวา ขาพระองคขอหลีกพนดวยอัลลอฮฺเพื่อใหหางไกล
จากชัยฏอนผูถูกสาปแชง ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรง
กรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ 

 
 แลวอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ เนื่องจากคํากลาวของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่วา 

 » بفاحتة الكتابرأال صالة ملن مل يق«
ความวา การละหมาดจะไมถูกรับ สําหรับบุคคลใดที่ไมได
อานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

 
 หลังจากอานอัลฺฟาติหะฮฺเสร็จส้ินแลว ก็จงกลาววา ”อามีน” ซึ่ง
มีความวา “ขอพระองคอัลลอฮฺทรงตอบรับดวยเทอญ” อานดวยเสียงดัง 
ในการละหมาดที่อานเสียงดัง (คือ มัฆริบ อิชาอ และศุบหฺ) และอานดวย
เสียงคอยในการละหมาดที่อานคอย(คือ ซุฮรฺ และอัศรฺ) และอานตาม
ดวยอายะฮฺอัลกุรอานที่สะดวกจะอาน  

จะเปนการดีที่สุดถาอานสูเราะฮฺที่มีความยาวปานกลาง(เอาสัฏ 
อัล-มุฟศศ็อล)ในการละหมาดซุฮรฺ อัศรฺ และอิชาอ อานสูเราะฮฺที่ยาว   
(ฏิวาล อัล-มุฟศศ็อล)ในการละหมาดศุบหฺ  และอานสูเราะฮฺที่ยาวใน



13 

บางครั้งและสั้น(กิศอรฺ อัล-มุฟศศ็อล)ในบางครั้งในการละหมาดมัฆริบ 
นั่นคือการปฎิบัติตามหะดีษที่มีสายรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 
7. กมรุกูอฺพรอมกลาวตักบีร 
 ยกมือทั้งสองขางใหอยูระดับหัวไหลหรือต่ิงหู พรอมกับกลาว
ตักบีรเมื่อกมรุกูอฺ ใหศรีษะตั้งฉากกับแผนหลัง และวางมือทั้งสองขางบน
หัวเขาโดยที่นิ้วแยกกัน ใหมีฏมะนีนะฮฺ(สมาธิหรือการเวนชวงใหนาน
พอประมาณ)ในการรุกูอฺ และกลาววา  

 ِمِْيظَعْل اَِّيبَ رَانَحْبُس
ความวา มหาบริสุทธิ์ พระผูอภิบาลของขาพระองคผูทรง
ยิ่งใหญ 
จะเปนการดียิ่ง ถาอานสามครั้ง หรือมากกวานั้น และสุนัตให

กลาวพรอมกับดุอาอดังกลาว คือ 

 ِْيل ْرِفْ اغَّمُهّٰ الل,َكِدْمَِحبَا وَنَّبَ رَّمُهّٰ الل,َكَانَحْبُس
ความวา มหาบริสุทธเถิดพระองค โออัลลอฮฺพระผูอภิบาล
แหงเรา และดวยการสรรเสริญแดพระองค โอองคอภิบาล
แหงเราขอโปรดประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเทอญ 
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8. เงยศรีษะข้ึนจากการรุกูอฺ 
 ใหยกมือทั้งสองขางใหอยูระดับหัวไหลหรือต่ิงหูขณะเงยศรีษะ
ข้ึนจากการรุกูอฺ พรอมกลาววา : 

ِ محِْنَ مل اهللاَُعِمَس  ُهَدَ
ความวา อัลลอฮฺทรงไดยิน สําหรับผูใดที่สรรเสริญพระองค 
ใหกลาวเมื่อเปนอิมามในการนําละหมาด  หรือเมื่อทําการ

ละหมาดคนเดียว  
เมื่อยืนตรงแลวใหกลาววา : 

ْ مح,ُدْمَْ احلَكَلَوا ََنَّبَر  ,ِهْيِ فًكاَارَبُ مًباِّيَ طًاِْريثَ كًداَ
الَءْلِم وِاتَوَمَّس  األَءْلِمَ   َامُهَنْيَبَما   َءْلِمَو  ِضْرَ 
ْ يشْنِ مَتْئِا شَ مَءْلِمَو  ُدْعَ بٍءَ

ความวา โอพระผูอภิบาลแหงเรา ขอสรรเสริญแดพระองค 
ดวยการสรรเสริญที่มากมาย ที่ดี และที่ประเสริฐ ใหเต็มทั้ง
ฟากฟา แผนดิน และสิ่งที่อยูระหวางทั้งสอง และเต็มทุกสิ่ง
ที่พระองคทรงประสงคนอกเหนือจากนั้น 

 
สําหรับมะอมูมซึ่งเปนผูตาม ใหกลาวในขณะเงยหนาขึ้นจาก     

รุกูอฺดวยดุอาอขางตนเชนกัน  



15 

ถาหากจะกลาวเพิ่มเติมทั้งเมื่อเปนอิมามหรือละหมาดคนเดียว
วา : 

ا َنُّلُكَ و,ُدْبَعْ الَالَا قَ مُّقَحَ أ,ِدْجَمـْالَ وِاءَنَّ الثَلْهَأ
 َِيطْعُ مَالَ وَتْيَطْعَا أَِ ملَِعانَ مَ الَّمُهّٰ الل,ٌدْبَ عَكَل
 ُّدَجـْ الَكْنِ مِّدَجـْ الَ ذاُعَفْنَ يَالَ وَتْعَنَ مَامـِل

ความวา พระองคผูเปนเจาของการสรรเสริญและความ
ยิ่งใหญ ส่ิงที่บาวสมควรกลาวมากที่สุด ซึ่งพวกเราทัง้หลาย
ลวนเปนบาวของพระองค โออัลลอฮฺ (นั่นคือคํากลาววา)โอ
พระผูอภิบาลแหงเรา ไมมีผูใดหามไดในสิ่งที่พระองคทรง
ประทาน ยอมไมมีผูใดใหไดในสิ่งซึ่งพระองคทรงหามไว 
และความร่ํารวย/อําจาจของผูใดไมอาจอํานวยผลแกคนผู
นั้นตอหนาพระองค(หรือจากการลงโทษของพระองค)ได  

 
การอานดุอาอขางตนจะเปนสิ่งที่ดียิ่ง เนื่องจากมีรายงานจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
และสุนัตใหวางมือทั้งสองขางบนหนาอก โดยที่มือขวาทับมือซาย 

เหมือนที่ทําขณะยืนตรงกอนที่จะกมรุกูอฺ เพราะมีสายรายงานจากทาน 
นบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จากหะดิษ วาอิล บิน หะญัร และ
สะฮฺล บิน สะอัด รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 
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9. ลงสุูดพรอมกลาวตักบีร 
 หากเปนการสะดวก ใหลงหัวเขาทั้งสองขางกอนวางมือ แตถา
ลําบากใหเอามือลงกอนได และใหนิ้วมือและเทายันกับพื้น พรอมหันทั้ง
นิ้วมือและนิ้วเทาไปทางกิบละฮฺ ในขณะสุูดใหยึดบนอวัยวะทั้งเจ็ด คือ 
หนาผากกับจมูก ฝามือทั้งสองขาง หัวเขาทั้งสองขาง และนิ้วเทาทั้งสอง
ขาง ใหกลาวขณะสุูดวา : 

 ٰىلَْع األَِّيبَ رَانَحْبُس
ความวา  มหาบริสุทธิ์แดพระผูอภิบาลผู สูงสงของขา
พระองค 
สุนัตใหกลาวสามครั้ง หรือมากกวานั้น และสุนัตใหกลาวพรอม   

ดุอาอดังกลาววา 

 ِْيل ْرِفْ اغَّمُهّٰ الل,َكِدْمَِحبَا وَنَّبَ رَّمُهّٰ الل,َكَانَحْبُس
ความวา มหาบริสุทธเถิดพระองค โออัลลอฮฺพระผูอภิบาล
แหงเรา และดวยการสรรเสริญแดพระองค โอองคอภิบาล
แหงเรา ขอโปรดประทานอภัยโทษแกขาพระองคดวยเทอญ 

 
 ควรมีการกลาวดุอาอใหมากในขณะสุูด เนื่องจากหะดีษของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา : 
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 فيه الرب, وأما السجود فعظمواأما الركوع «
 »ن أن يستجاب لكمَمَقَ ف,فاجتهدوا يف الدعاء

ความวา เมื่อกมรุกูอฺ พวกทานจงกลาวยกยองถึงความ
ยิ่งใหญของอัลลอฮฺ และเมื่อสุูด พวกทานจงจริงจังใน
การขอดุอาอ เพราะนั่นคือที่ที่ดุอาอของทานมีนัยอันสมควร
แกการตอบรับ 

 
 ใหขอแตความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหนาจากพระองคอัลลอฮฺ 
ทั้งในการละหมาดฟรฎและละหมาดสุนัต  
 ในขณะสุูด ทานจงยืดแขนใหหางจากลําตัว หนาทอง และ
สะโพก และใหสะโพกหางหรือแยกออกจากแขง พรอมกับยกแขนใหข้ึน
เหนือพื้น ดังคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม : 

ذراعيه  أحدكم  وال يبسط,اعتدلوا يف السجود«
 »انبساط الكلب

ความวา ทานจงสุูดใหดีพอปานกลาง(ไมนอนราบและไม
งอตัว) และหามบุคคลใดวางแขนของเขาบนพื้นเชนที่สุนัข
ทํา 
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10. ยกศีรษะข้ึนจากสุูดพรอมกลาวตักบีร 
 เมื่อลุกขึ้นจากสุูด ใหนั่งบนเทาซายที่วางพับบนพื้น และให
เทาขวายันกับพื้น และนํามือไปวางบนหัวเขาและตนขาทั้งสองขาง และ
ใหกลาววา : 

غِّبَر ا وِْيلْرِفْ  رَ  و,ِْينَْمحْا هَ  وِْينِدْا رَ   ,ِْينْقُزْا
 ِينُْربْاجَ وِْيِنافَعَو

ความวา โออัลลอฮฺ ขอทรงโปรดใหการอภัยโทษแกขา
พระองค ขอทรงโปรดเมตตาขาพระองค ขอทรงใหการชี้นํา
แกขาพระองค ขอทรงโปรดประทานปจจัยยังชีพแกขา
พระองค ขอทรงโปรดคุมครองขาพระองค และขอทรง
ประทานความร่ํารวยดวยเทอญ 

 
และใหมีฏมะอนีนะฮฺ(สมาธิหรือเวนชวงใหนานพอประมาณ)ใน

การนั่ง  
 
11. กราบสุูดคร้ังท่ีสอง 
 ใหกลาวตักบีรขณะลงสุูด และปฏิบัติใหเหมือนกับสุูดใน
คร้ังแรก 
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12. ยกศีรษะข้ึนจากสุูดพรอมกลาวตักบีร 
 เมื่อยกศีรษะขึ้นจากสุูด ใหนั่งสักครูหนึ่ง นั่งเหมือนการนั่ง
ระหวางสองสุูด ซึ่งเรียกวานั่งพัก มันคือสุนัต ถาหากไมปฏิบัติเชนนั้น 
ก็ถือวาไมนาเกลียด และไมมีการซิกิรฺหรือดุอาอใดๆขณะนั่งพัก เสร็จแลว
ใหลุกขึ้นละหมาดร็อกอัตที่สอง ใหมือจับที่หัวเขาขณะลุกขึ้นยืนหากเปน
การสะดวก แตถาหากลําบากก็ใชมือดันที่พื้น เมื่อยืนตรงแลวใหอาน     
สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และตามดวยอายะฮฺที่สะดวกที่จะอาน ใหปฏิบัติ
เหมือนร็อกอัตแรก 
 
13. กรณีละหมาดสองร็อกอัต 
 การละหมาดที่มี 2 ร็อกอัต เชน ละหมาดศุบหฺ ละหมาดวันศุกร 
ละหมาดวันอีด วิธีการนั่งหลังจากลุกขึ้นจากการสุูดครั้งที่สอง ใหนั่ง
บนเทาซายที่เสียบเขาไปวางใตสะโพก และใหเทาขวายันกับพื้น นํามือ
ขวาไปวางบนตนขาขางขวา พรอมกับกํานิ้วมือทั้งหมด ยกเวนนิ้วชี้ และ
ชี้ดวยนิ้วชี้เพื่อเปนสัญลักษณแหงความเปนเอกภาพของพระองคอัลลอฮฺ  

จะเปนการดียิ่ง หากกํานิ้วกอยและนิ้วนาง และใหหัวแมมือตอ
เปนวงกับนิ้วกลาง และชี้ดวยนิ้วชี้ เนื่องจากการนั่งทั้งสองลักษณะลวน
เปนการปฏิบัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทั้งนั้น ดังนั้น
หากปฏิบัติทั้งสองวิธีโดยไมซ้ํากัน จะเปนสิ่งที่ดียิ่ง  

และใหนํามือซายไปวางบนตนขาและหัวเขาขางซาย 
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ในขณะนั่ง ใหอานตะชะฮฮุด คือ : 

 َكْيَلَ عُمَالَّ, السُاتَبِّيَّالطَ وُاتَوَلَّالصَ و ِهللاُاتَّيِحَّالت
لنَُّهيَأ ا وُِّيبَّا  ِهللاُةَْمحَرَ  ا و  تَكَرَبَ  لسُهُا ا عُمَالَّ,  ا َنْيَلَ 
  اهللاَُِّال إَهـِٰل إَّ الْنَ أُدَهْشَ, أَْنيِِاحلَّ الص اهللاِِادَبِ عٰىلَعَو
َ حمَّنَ أُدَهْشَأَو  ُهُلْوُسَرَ وُهُدْبَا عًدَّمُ

ความวา มวลการสดุดี การขอพร และความดีทั้งหลาย ขอ
มีแดพระองคอัลลอฮฺ โอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ขอความสันติ ความประเสริฐ ความกรุณาปรานี 
จากเอกองคอัลลอฮฺจงมีแดทาน ขอความสันติจงมีแดพวก
เราและบรรดาบาวของพระองคที่ศอลิหฺ(ผูมีคุณธรรม) 
ขาพเจาขอปฎิญานตนวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก 
อัลลอฮฺ และขอปฎิญานตนวาทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนบาวของอัลลอฮฺ และเปนศาสนทูต
ของพระองค 
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ใหกลาวหลังจากนั้นวา : 

َ حمٰىلَ عِّلَ صَّمُهّٰالل َ حمِ آلٰىلَعَ وٍدَّمُ  َامَ كٍدَّمُ
ِ محَكَِّن إَمْيِاهَرِْب إِآلَ وَمْيِاهَرِْب إٰىلَ عَتْيَّلَص  ٌدْيَ
َ حمٰىلَ عْكِارَبَ, وٌدْيِجـَّم َ حمِ آلٰىلَعَ وٍدَّمُ  َامَ كٍدَّمُ
ِ محَكَِّن إَمْيِاهَرِْب إِآلَ وَمْيِاهَرِْب إٰىلَ عَتْكَارَب  ٌدْيَ
 ٌدْيِجـَم

ความวา  ขาพเจาขอวิงวอนตอพระองคอัลลอฮฺ ขอทรง
โปรดประทานความจําเริญแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม และเครือญาติของทาน ดังที่พระองคทรง
ไดประทานความจําเริญแกทานนบีอิบรอฮีม และเครือญาติ
ของทาน แทจริงพระองคทรงเปนที่ไดรับการสรรเสริญและ
เปนผูที่ทรงเกียรติ และขอทรงโปรดประทานความประเสริฐ
แดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และ
ครอบครัวของทาน ดังที่พระองคทรงไดประทานความ
ประเสริฐแกทานนบีอิบรอฮีม และเครือญาติของทาน 
แทจริงพระองคทรงปนผูไดรับการสรรเสริญและเปนผูที่ทรง
เกียรติยิ่ง 
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 และใหกลาวขอการคุมครองจากอัลลอฮฺ จากสิ่ง 4 ประการ ดวย
การกลาววา : 

لل إَّمُهّٰا أِّْينِ  بُذْوُعَ  مَكِ  عْنِ  بَذَ  جِا وَمَّنَهَ   ْنِمَ 
لِابَذَع ا وِْربَقْ  فْنِمَ  لِةَنْتِ  ا وَيْحَمـْ  لَا  وِتَامَمـْا  ْنِمَ 
 ِالَّجَّ الدِحْيِسَمـْ الِةَنِْتف

ความวา ขาพเจาขอวิงวอนจากพระองคอัลลอฮฺ ขอทรง
โปรดใหขาพเจาหางไกลจากการทรมานในนรกอเวจี  ขอ
ทรงโปรดใหขาพเจาหางไกลจากการทรมานในหลุมฝงศพ 
ขอทรงโปรดใหขาพเจาหางไกลจากความหายนะในการใช
ชีวิตปจจุบันและชีวิตหลังความตาย  และขอทรงโปรดให
ขาพเจาหางไกลจากความหายนะของดัญญาล 

  
 ใหกลาวตามดวยดุอาอขอความโชคดี ทั้งโลกนี้และโลกหนา 
ตามความประสงคและตองการ 
 หากดุอาอ(ขอพร)ใหแกบิดามารดาหรือผู อ่ืนที่ เปนมุสลิม 
อนุญาตใหกระทําไดทั้งในละหมาดฟรฎและละหมาดสุนัต เนื่องดวยคํา
กลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จากหะดีษของอิบนุ  
มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เมื่อคร้ังที่ถูกสอนในเรื่องการนั่งตะชะฮฮุด 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหเขาเลือกกลาวดุอาอตาม
ชอบใจ  
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 มีรายงานในหะดีษบทอ่ืน  กลาวคือ ใหเลือกขอพรในสิ่งที่
ตองการ ส่ิงที่เปนประโยชนตอบาวของพระองคทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 เมื่อเสร็จส้ินจากการขอดุอาอ ใหหันหนาไปขางขวาพรอมกับ
กลาวสลามวา :  

  اهللاُِةَْمحَرَ وْمُكْيَلَ عُمَالَّالس
ความวา ขอความสันติ และความประเสริฐจากอัลลอฮฺจง
ประสบแดทานทั้งหลาย 

 
และหันหนาไปขางซายพรอมกับกลาวสลามดังกลาวเชนกัน 
 

14. กรณีละหมาดสามร็อกอัต 
 การละหมาดที่มี  3 ร็อกอัต  เชน  ละหมาดมัฆริบ หรือการ
ละหมาดที่มี 4 ร็อกอัต เชน ละหมาดซุฮรฺ อัศรฺ และอิชาอ ใหอาน        
ตะชะฮฮุดครั้งแรกเหมือนที่ไดอธิบายแลวขางตน พรอมกับขอพร    
(เศาะละวาต)ใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 เมื่อเสร็จส้ินแลว ใหลุกขึ้นยืนดวยการนํามือทั้งสองขางไปจับที่
หัวเขาขณะลุกขึ้น และใหยกมือทั้งสองขางใหอยูระดับหัวไหลหรือต่ิงหู
ขณะยืนตรงพรอมกับกลาวตักบีรวา “อัลลอฮุ อักบัร” 
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หลังจากนั้นใหวางมือทั้งสองขางบนหนาอก ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในตอนตน และใหอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อยางเดียวในร็อกอัตที่ สาม 
และ ส่ี 
 ถาอานอายะฮฺหรือสูเราะฮฺอ่ืนเพิ่มหลังจากอัล-ฟาติหะฮฺใน
ร็อกอัตที่ สาม และ ส่ี ในการละหมาดซุฮรฺ เปนบางครั้งบางคราว ก็เปน
การอนุญาตใหกระทําได เนื่องจากมีสายรายงานบงบอกเร่ืองดังกลาว
จากหะดีษของอบู สะอีด รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
 ใหนั่งอานตะชะฮฮุดสุดทายในร็อกอัตที่สามสําหรับละหมาด 
มัฆริบ และใหนั่งอานตะชะฮฮุดสุดทายในร็อกอัตที่ส่ีสําหรับละหมาดซฮุรฺ 
อัศรฺ และอีชาอ เหมือนกับการกลาวในการละหมาดสองร็อกอัตดังที่ได
อธิบายแลวขางตน 

และเมื่อเสร็จส้ินแลว ก็ใหสลามขางขวากอนและตามดวยขาง
ซาย 
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ส่ิงท่ีสุนัตใหกลาวหลังละหมาด 
- ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ 3 คร้ัง คือ กลาววา : 

  اهللاَُرِفْغَتْسَأ
ความวา ขาพเจาขออภัยโทษจากพระองคอัลลอฮฺ 

 
- ใหกลาววา 

ا َذ اَ يَتْكَارَبَ تُمَالَّ السَكْنِمَ وُمَالَّ السَتْنَ أَّمُهّٰالل
 ِامَرْكِاإلَو  ِلَالَجـْال

ความวา ขาพเจาขอวิงวอนจากพระองคอัลลอฮฺ พระองค
คือความสันติ ความสันติทั้งหลายมาจากพระองค พระองค
ทรงเปนผูที่ประเสริฐ โอพระองคทรงเปนผูครอบครองทั้ง
ความยิ่งใหญและเกียรติยศ 

 
 อิมามจะกลาวดุอาอนี้ กอนที่จะหันหนาไปทางมะอมูม 
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- ใหกลาววา 

ِ رشَ الُهَدْحَ و اهللاَُِّال إَهـِٰل إَال  ُهَلَ وُكْلُمـْ الُهَ, لُهَ لَكْيَ
ْ يشِّلُ كٰىلَ عَوُهَ وُدْمَحـْال  َِعانَ مَ الَّمُهّٰ, اللٍرْيِدَ قٍءَ
ا َ ذُعَْفنَ يَالَ وَتَْعنَا مَِ ملَِيطْعُ مَالَ وَتْيَطْعَا أَِمل
 َال, اهللاِِب َِّال إَةَّوُ قَالَ وَلْوَ حَال, ُدَّجـْ الَكْنَ مِدَّجـْال
 ُلْضَفْ الُهَلَ وُةَمْعِّ النُهَ ل,ُاهَِّي إَِّال إُدُبْعَ نَالَ و اهللاَُِّال إَهـِٰلإ
ْ خم اهللاَُِّال إَهـِٰل إَال ,ُنَسَ احلُاءَنَّ الثُهَلَو  ُهَ لَْنيِِصلُ
 َنْوُِرافَ الكَهِرَ كْوَلَ وُنْيِّالد

ความวา ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากพระองคอัลลอฮฺองค
เดียว พระองคไมมีภาคีใดๆทั้งสิ้น พระองคทรงสิทธิในการ
ปกครอง  และทรงสิทธิในการสรรเสริญ พระองคทรง
อานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง โออัลลอฮฺ ยอมไมมีผูใดหามไดใน
ส่ิงที่พระองคทรงประทาน ยอมไมมีผูใดใหไดในสิ่งซึ่ง
พระองคทรงหามไว และความร่ํารวย/อําจาจของผูใดไม
อาจอํานวยผลแกคนผูนั้นตอหนาพระองค(หรือจากการ
ลงโทษของพระองค)ได ไมมีความสามรถและพลังอํานาจ
ใดๆ นอกจากโดยพระองคอัลลอฮฺ และไมมีการจงรักภักดี
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ตอผูใดนอกจากพระองค พระองคทรงสิทธิในการประทาน 
ทรงสิทธิในความประเสริฐ ทรงสิทธิในการสรรเสริญที่ดีงาม 
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค ดวยความบริสุทธใจใน
การเชิดชูศาสนาของพระองค ถึงแมบรรดาพวกกาฟรจะ
เกลียดชังเราก็ตาม 

 
- กลาวตัสบีห 33 คร้ัง คือ 

 اهللاِ َانَحْبُس
ความวา พระองคอัลลอฮฺทรงบริสุทธิย์ิ่งนัก 

 
- กลาวตะหมีด 33 คร้ัง คือ  

  هللاُِدْمَاحل
ความวา การสรรเสริญทั้งมวลเปนสทิธิแหงอัลลอฮ ฺ

 
- กลาวตักบีร 33 คร้ัง คือ 

 َُربْكَ أاهللاُ
ความวา พระองคอัลลอฮฺ ผูทรงยิง่ใหญ 
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- และคําที่ 100 ใหกลาววา 

ِ رشَال ُهَدْحَ واهللاُ َِّال إَهِٰل إَال  ُهَلَ وُكْلُمـْ الُهَ, لُهَ لَكْيَ
ْ يشِّلُ كٰىلَ عَوُهَ وُدْمَحـْال  ٍرْيِدَ قٍءَ

ความวา ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากพระองคอัลลอฮฺองค
เดียว พระองคไมมีภาคีใดๆทั้งสิ้น พระองคทรงสิทธิในการ
ครอบครอง และทรงสิทธิในการสรรเสริญ พระองคทรง
อานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง 

 
- อานอายะฮฺ อัล-กุรสีย 

ª!$#® Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ © y∏ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ 

×Π öθtΡ 4 … çµ ©9 $tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ 

“Ï% ©! $# ßì x ô±o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 ãΝ n=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫ t/ 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& $tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠ Åsãƒ &™ó© y´Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑù=Ïã 

ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yì Å™ uρ çµ •‹ Å™ ö ä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿωuρ 

… çν ßŠθä↔ tƒ $uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδuρ ’ Í? yèø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊄∈∈∪ 〈  

ความวา ไมมีผูที่ถูกเคารพสักการะใดๆ ที่แทจริงนอกจาก
พระองคอัลลอฮฺองคเดียวเทานั้น ผูทรงมีชีวิตตลอดกาล 
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ผูทรงบริหารกิจการทั้งปวง พระองคทรงไมงวงนอนและไม
นอนหลับ ส่ิงที่อยูในชั้นฟากฟาและแผนดินทั้งหลายเปน
สิทธิแหงพระองค ใครเลาคือผูที่ขอความชวยเหลือใหแก
ผูอ่ืน ณ ที่พระองคได นอกจากดวยการอนุมัติแหงพระองค
เทานั้น พระองคทรงรอบรูส่ิงที่เกิดขึ้นกอนพวกเขาและหลัง
พวกเขา  พวกเขาจะไมได รับรู ส่ิงใดๆ จากความรูของ
พระองคนอกเสียจากสิ่งที่พระองคทรงประสงคที่จะใหรู
เทานั้น กุรสียของพระองคนั้นกวางขวางทั่วชั้นฟากฟา
ทั้งหลายและแผนดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไมเปน
ภาระหนักแกพระองค และพระองคนั้นคือ ผูสูงสง ผูทรง
ยิ่งใหญ 

 
- และอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ, สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก และสูเราะฮฺ อัน-นาส 
สุนัตใหอานสูเราะฮฺทั้งสามสูเราะฮฺละ 3 คร้ัง หลังจากละหมาดศุบหฺ
และมัฆริบ เนื่องจากมีหลายหะดีษที่รายงานเรื่องดังกลาวจากทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 
สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ 

® ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪   ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪   öΝ s9 ô$ Î#tƒ öΝ s9 uρ 

ô‰s9θãƒ ∩⊂∪   öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ·θà à2 7‰ymr& ∩⊆∪   〈  
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ความวา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) พระองคคืออัลลอฮฺผูทรง
เอกกะ พระองคอัลลอฮฺนั้นทรงเปนที่พึ่ง พระองคทรงไม
ประสูติและไมถูกประสู ติ  และไมมี ผู ใดเสมอเหมือน
พระองค  

 
สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก 

® ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t Î/ È, n=x ø9 $# ∩⊇∪   ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t, n=y{ ∩⊄∪   ⎯ÏΒuρ 

Îh Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪   ⎯ ÏΒuρ Ìh x© ÏM≈ sV≈¤ ¨Ζ9 $# †Îû 

Ï‰s) ãèø9 $# ∩⊆∪   ⎯ ÏΒuρ Ìh x© >‰Å™% tn # sŒ Î) y‰|¡ym ∩∈∪   〈  

ความวา  จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) ขาพระองคขอความ
คุมครองตอพระเจาแหงรุงอรุณ ใหพนจากความชั่วรายที่
พระองคไดทรงบันดาลขึ้น และจากความชั่วรายแหงความ
มืดในเวลากลางคืนเมื่อมันแผคลุม และจากความชั่วราย
ของบรรดาผูเสกเปาในปมเงื่อน และจากความชั่วรายของผู
อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา 
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สูเราะฮฺ อัน-นาส 

® ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪   Å7 Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪   Ïµ≈ s9Î) 

Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊂∪   ⎯ ÏΒ Ìh x© Ä¨# uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪   “Ï% ©! $# 

â¨ Èθó™ uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9 $# ∩∈∪   z⎯ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9 $# 

Ä¨$̈Ψ9 $# uρ ∩∉∪   〈  

ความวา  จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) ขาพระองคขอความ
คุมครองตอพระผูอภิบาลแหงมนุษยชาติ พระราชาแหง
มนุษยชาติ พระเจาแหงมนุษยชาติ ใหพนจากความชั่วราย
ของผูกระซิบกระซาบที่หลอกลอ ที่กระซิบกระซาบในหัวอก
ของมนุษย จากหมูญินและหมูมนุษย  

 
การซิกิรฺที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนสุนัต ไมใชฟรฎหรือวาญิบ 

 
ละหมาดสุนัต อัร-รอวาติบ 

ไดถูกบัญญัติแกมุสลิมทุกคนใหละหมาดสุนัตกอนซุฮรฺ  4 
ร็อกอัต(ละหมาดครั้งละ 2 ร็อกอัต) หลังซุฮรฺ 2 ร็อกอัต หลังมัฆริบ 2 
ร็อกอัต หลังอิชาอ 2 ร็อกอัต และกอนศุบหฺ 2 ร็อกอัต รวมทั้งหมดเปน 12 
ร็อกอัต  
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 การละหมาด 12 ร็อกอัต ดังกลาว เรียกวา อัร-รอวาติบ ซึ่ง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดรักษาและปฏิบัติการละหมาด
ดังกลาวในยามที่อาศัยอยูที่ภูมิลําเนา แตเมื่อทานเดินทาง ทานจะละทิ้ง
การละหมาดดังกลาว นอกเสียจากละหมาดสุนัตกอนศุบหฺและละหมาด
วิติร ซึ่งปนสิ่งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะปฏิบัติมัน
ตลอด ทั้งยามที่ทานอาศัยอยูที่ภูมิลําเนาและยามทานเดินทาง  
 การทําการละหมาดสุนัตอัร-รอวาติบที่บานจะเปนการดียิ่ง แต
ถาหากละหมาดที่มัสญิด ก็อนุญาตใหกระทําได เนื่องจากคํากลาวของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

 »توبةأفضل صالة املرء يف بيته إال املك«
ความวา การละหมาดที่ดีที่สุดของบุคคลหนึ่งนั้น คือ ทํา
การละหมาดที่บาน นอกเสียจากวาละหมาดฟรฎ(ให
ละหมาดที่มัสญิด) 

 
 การรักษาสุนัตอัร-รอวาติบ 12 ร็อกอัตใหคงไวตลอดไปนั้น เปน
สาเหตุหนึ่งใหไดเขาสวนสวรรค เพราะคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 
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ي«  يف  كعة  ر عرشة  ثنتي  ا مه من صىل  و
 »ا يف اجلنةوليلته تطوعا بنى اهللا له بيت

ความวา ผูใดละหมาดสุนัต 12 ร็อกอัต ในยามกลางวัน
และค่ําคืนของเขาดวยความสมัครใจ พระองคอัลลอฮฺจะ
สรางบานใหแกเขาในสวนสวรรค (รายงานโดยมุสลิม) 

 
 ถาหากละหมาดสุนัตกอนละหมาดอัศรี 4 ร็อกอัต(คร้ังละ 2 
ร็อกอัต) กอนละหมาดมัฆริบ 2 ร็อกอัต และกอนละหมาดอีชาอ 2 
ร็อกอัต ยอมเปนสิ่งที่ดีงาม เพราะสิ่งดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกตองซึ่งมี
รายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก  ขอความจําเริญและความสันติสุขจง
ประสบแดทานนบีของเรา ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ ทานนบี
มุหัมมัด บุตรชายของอับดุลฺลอฮฺ ตลอดจนเครือญาติของทาน สหายของ
ทาน และผูที่ปฏิบัติคุณงามความดีตามวิถีของทานจนถึงวันสิ้นโลก.  
 


