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 بسم هللا الرحمن الحيم

 صالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمابعد،،،الحمد هلل وحده، وال

 ມວນການສັນລະເສິນເປັນເອກະສິດຂອງອັລລໍຫ໌ພຽງພະອົງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ 
ຂໍວິງວອນຕໍໍ່ພຣະອົງ ສົງໂປດປະທານຄວາມສັນຕິຄວາມຈ າເລິນແດ່ທ່ານນະບີ ຊັລລັລ
ລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ເຊິື່ງເປັນບ່າວຂອງພຣະອົງແລະເປັນສາສະທູດຂອງພະອົງ 
ແລະຂໍຄວາມສັນຕິຈົງມີແດ່ຄອບຄົວແລະບັນດາສະຫາຍຂອງທ່ານດ້ວຍ  

 ນີື່ຄ ການອະທິບາຍສັົ່ນໆ ກ່ຽວກັບການລະຫມາດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານ
ນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ທີື່ຂ້ອຍຂໍນ າສະເໜີແດ່ພີື່ນ້ອງມຸສລິມມີນ ແລະ
ມຸສລີມະຫ໌ ເພ ື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີື່ໄດ້ອ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ແລະເຂົັ້າໃຈຫຼັກປະຕິບັດ
ທີື່ຖ ກຕ້ອງຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ດັົ່ງທີທ່ານ
ນະບີ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:  

 {{ مو ين أصلصلوا كما رأيت }}

ຄວາມໝາຍວາ່: “ທ່ານທັັ້ງຫຼາຍຈົົ່ງລະຫມາດປຽບດັງທີື່ທ່ານເຫັນຂ້ອຍລະຫມາດ” 

**ລາຍງານໂດຍ ອັລ-ບຸກຄໍຣີ** 

1. ການອາບນ າ້ລະຫມາດໃຫສ້ມົບນູ 
ກ່າວຄ  ການອາບນ ້າລະຫມາດໂດຍປະຕິບັດຕາມໂອການຂອງອັລລໍຫ ທີື່ພະອົງ

ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ 

ٰي ُّٰها الَِّذْيٰن ٰءاٰمُنواْ ِإٰذا ُقْمُتْم ِإٰل  ﴿ ِة فٰ ٱل َيٰأ ٱْغِسُلوٱ ُوُجوٰهُكْم ٰوٰأْيِدٰيُكْم ِإٰل ٱْلٰمٰواِفِق صَّٰلوأ
 (٦)سورة املائدة :  ﴾ ٰوٱْمٰسُحوٱ ِبُرُءوِسُكْم ٰوٰأْرُجٰلُكْم ِإٰل ٱاٰكْعٰبْيِن 

ຄວາມໝາຍ: ໂອ້ ບັນດາຜູ້ສັດທາທັັ້ງຫຼາຍ ເມ ື່ອເຈົ ັ້າປະຕິບັດການລະ
ຫມາດ ກໍໍ່ຈົງລ້າງໜ້າຂອງເຈົັ້າແລະມ ຂອງພວກເຈົັ້າຈົນຮອດຂໍໍ້ສອກ ຈົົ່ງລູບຫົວ ແລະ
ຈົົ່ງລ້າງຕີນຂອງພວກເຈົັ້າຈົນຮອດຕາຈຸ່ມທັັ້ງສອງ  (ສູເຣາະຫມາອິດະຫ: 6) 
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ທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ:  

 صالة بغري طهور {{}} ال تقبل 

ຄວາມໝາຍວາ່: “ການລະຫມາດທີື່ປາດສະຈາກຄວາມສະອາດ (ການ
ອາບນ ້າລະຫມາດ) ຈະບໍໍ່ຖ ກຕອບຮັບ” 

- ການອາບນ າ້ລະຫມາດ ມດີງັນີັ້ 
1. ນຽດ ຫຼ  ຈັັ້ງເຈດຕະນາວ່າຈະອາບນ ້າລະຫມາດ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ເວົັ້າອອກ

ມາ ເພາະທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ບໍໍ່ເຄີຍເວົັ້າໃນ
ສິື່ງທີື່ນຽດ ຫຼ  ຕັ ັ້ງໃຈອອກມາເປັນຄ າເວົ ັ້າທັ ັ້ງໃນການອາບນ ້າລະ
ຫມາດ ການລະຫມາດ ແລະການປະຕິບັດສາສະນະກິດອ ື່ນໆ 
ເພາະວ່າອັລລໍຫສົງຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນໃຈ ດັງນັັ້ນຈ ງບໍໍ່ຈ າເປັນ
ທີື່ຈະບອກອັລລໍຫດ້ວຍຄ າເວົັ້າວາຈາກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນໃຈ 

2. ການກ່າວພຣະນາມຂອງອັລລໍຫ໌ (ບິສມິລລາຫ໌) 
3. ລ້າງມ ທັັ້ງສອງຂ້າງ ສາມ ຄັັ້ງ 
4. ບ້ວນປາກແລະສູດນ ້າເຂົັ້າຫຸດັງ ສາມ ຄັັ້ງ ໂດຍໃຊ້ມ ຊ້າຍເວລາສັົ່ງນ ັ້າ

ອອກຈາກຫຸດັງ 
5. ລ້າງໃບໜ້າໃຫ້ທົົ່ວ ສາມ ຄັັ້ງ ເລິື່ມຈາກຂອບຫູຂວາຈົນຮອດຂອບຫູ

ຊ້າຍໃຫ້ທົົ່ວ ແລະ ເລິື່ມຈາກເສັັ້ນຜົມໜ້າຜາກລົງມາ 
6. ລ້າງແຂນ ສາມ ຄັັ້ງ ຈາກປາຍນິັ້ວມ ຮອດຂໍໍ້ສອກ ເລິື່ມແຂນຂ້າງຂວາ

ກ່ອນ ແລະ ຈ ື່ງລ້າງແຂນຂ້າງຊ້າຍ 
7. ລູບຫົວ ໜ ື່ງ ຄັັ້ງ ລູບດ້ວຍມ ທີື່ປຽກນ ້າ ໃຫ້ທົົ່ວຜົມທັັ້ງໝົດ  
8. ລູບໃບຫູສອງຂ້າງ ໜ ື່ງ ຄັັ້ງ  
9. ລ້າງຕີນທັ ັ້ງສອງຂ້າງ ສາມ ຄັັ້ງ ຕັ ັ້ງແຕ່ປາຍນິັ້ວຕີນຮອດຕາຕຸ່ມ 

ຂໍໍ້ສອກ ເລິື່ມຕີນຂ້າງຂວາກ່ອນ ແລະຈ ື່ງລ້າງຕີນຂ້າງຊ້າຍ 

ແລະທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ກ່າວໄວ້ວ່າ: 
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ٰأْشٰهُد ٰأْن الٰ ِإٰلٰه ِإالَّ اَّللَُّ يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول: ")) ما منكم من أحد 
ًدا ٰعْبُدُه ٰوٰرُسْوُلُه" ،، إال فتحت له أبواب اجلنة  ٰوْحٰدُه اٰل ٰشِرْيٰك ٰلُه، ٰو ٰأْشٰهُد ٰأنَّ ُُمٰمَّ

 )رواه مسلم(    ..الثمانيةيدخل من أيها شاء

ຄວາມໝາຍວາ່: ບໍໍ່ມີການຕອບແທນໃດສ າລັບບຸກຄົນໃດໃນໝູ່ພວກເຈົັ້າ
ທີື່ອາບນ ້າລະຫມາດ ເຊິື່ງລາວໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກເສັດສິັ້ນຈາກການອາບນ ້າລະຫມາດວ່າ 

ًدا ٰعْبُدُه ٰوٰرُسْولُه" ُ ٰوْحٰدُه الٰ ٰشرِْيٰك ٰلُه، ٰو ٰأْشٰهُد ٰأنَّ ُُمٰمَّ  "ٰأْشٰهُد ٰأْن الٰ ِإٰلٰه ِإالَّ اَّللَّ

ຄວາມໝາຍວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ ັ້າຂ ໍປະຕິຍານວ່າບໍ ໍ່ມ ີພຣະເຈົ ັ້າອ  ື່ນໃດ
ນອກຈາກອັລລໍຫ໌ ພຽງອັລລໍຫ໌ອົງດຽວ ບໍໍ່ມີການພັກດີໃດໆອ ື່ນນອກຈາກອັລລໍຫ໌ 
ແລະຂ້າພະເຈົັ້າຂໍປະຕິຍານວ່າມຸຫັມມັດ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ເປັນບ່າວ
ແລະເປັນສາສະດາທູດຂອງພຣະອົງ” ນອກຈາກວ່າ ບັນດາປະຕູໃນສວນສະຫວັນທັັ້ງ
ແປດຈະຖ ກເປິດສ າຫຼັບລາວ ໂດຍທີື່ລາວສາມາດເຂົັ້າໄປທາງປະຕູໃດກໍໍ່ໃດຕາມທີື່
ລາວຕ້ອງການ”    (ລາຍງານໂດຍມຸສລິມ) 

2. ໃຫຜູ້ລ້ະຫມາດຫນັໜາ້ໄປທາງກບິລດັ 
ກ່າວຄ  ຫັນໜ້າແລະຮ່າງກາຍທັັ້ງໝົດໄປທາງທິດກະບະຫ໌ ເຊິື່ງຕັັ້ງຢູ່ທີື່ນະຄອນ

ມັກກະຫ໌ ປະເທດຊາອຸດິ ອາຣັບເບັຍ ດ້ວຍຄວາມຈັັ້ງເຈດຈະນາວ່າຈະເຮັດການລະ
ຫມາດຕາມທີື່ໄດ້ຕັັ້ງໃຈເອົາໄວ້ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການລະຫມາດຟັຣດູ(ພາກບັງຄັບ) ຫຼ  ສຸ
ນັດ (ພາກສົົ່ງເສິມ) ແລະ ບໍໍ່ຕ້ອງເວົັ້າວາຈາອອກມາຈາກສິື່ງທີື່ຕັັ້ງໃຈໄວ້ ເພາະວ່າການ
ເວົັ້າວາຈາເປັນສຽງອອກມານັັ້ນມີບົດບັນຍັດໄວ້ວ່າເປັນ “ບິດອະຫ໌” ຄ ການເຮັດສິື່ງ
ອ ື່ນຈາກສິື່ງທີື່ທ່ານນະບີບໍໍ່ປະຕິບັດ” ແລະທ່ານນະບີເອງກໍໍ່ບໍໍ່ເຄີຍກ່າວນຽດຫຼ ສິ ື່ງທີື່
ຕັັ້ງໃຈອອກມາເປັນວາຈາ ບັນດາສໍຫາບະຫ໌(ສະຫາຍ)ຂອງທ່ານນະບີກໍໍ່ຄ ກັນ 

ການຫັນໜ້າໄປທາງກິບລັດເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການລະຫມາດແຕ່ມີກໍລະໜີທີື່ຢົກ
ເວັັ້ນ ເຊິື່ງຖ ກຂຽນໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນຕ າລາຂອງນັກວິຊາການອິສລາມ (ເຊັົ່ນ ການ
ປະຕິບັດລະຫມາດໃນຢາມທີື່ຢ້ານ ຫຼ  ສົງຄາມ ແລະການປະຕິບັດລະຫມາດຂະນະທີື່
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ເດິນທາງແລະເຮົາບໍໍ່ຮູ້ທິດຕະເວັນຕົກຢ່າງເເນ່ນອນ ກໍໍ່ສາມາດເຮັດການລະຫມາດຫັນ
ໜ້າໄປທາງທີື່ເຮົາສະດວກໄດ້) 

3. ຕກັບຣິເຣາະຫຕລຸອຫິ໌ຣອມ 
ກ່າວຕັກບິຣພ້ວມສາຍຕາທີື່ເບິື່ງໄປບ່ອນສຸຢູດ(ກົມ) ດ້ວຍຄ າກ່າວວ່າ “ອລັລໍຫຸ

ອັກບັຣ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ອັລລໍຫຍ໌ິື່ງໃຫຍ”່ 

4. ຢກົມ ທັັ້ງສອງຂາ້ງຂະນະຕກັບຣິ 
ກ່າວຄ  ຢົກມ ທັັ້ງສອງຂ້າງຂະນະກ່າວຕັກບິຣ ໃຫ້ສູງລະດັບແຂນໄລ່ ຫຼ  ຕິື່ງຫູ 

ດ້ວຍການເເບ່ນິັ້ວມ ທັັ້ງໝົດອອກ ແລະຫັນຝ່າມ ໄປທາງກິບລັດ 

5. ວາງມ ທັັ້ງສອງຂາ້ງບນົໜາ້ອກົ 
ໃຫ້ວາງຝ່າມ ຂວາທັບບົນມ ຊ້າຍ ຫຼ ບ່ອນຂໍໍ້ມ ຊ້າຍ ຫຼ ວາງບ່ອນຊ່ວງແຂນຂະນະ

ທີື່ຢືນລະຫມາດ ເພາະມີລາຍງານຈາກທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ 

6. ສຸນດັໃຫອ້າ່ນດອຸາ ອລັ-ອຟິຕຟິຕາຫ 
ُهمَّ نٰ قَِِّنْ ِمْن ُهمَّ َٰبِعْد بٰ ْيِِنْ ٰوٰبْيٰ ٰخطٰاٰي ٰكٰما َٰبٰعْدتَّ ٰبْيٰ اْلٰمْشِرِق ٰواْلٰمْغِرِب، الل أ الل أ 
قَّى الث َّْوُب ا  ٰخطٰايٰ  ٰنِس، الل أ ٰكٰما يُ ن ٰ َِبملٰاِء ٰوالث َّْلِج  ٰخطٰايٰ ِسْلِِنْ ِمْن ُهمَّ اغْ أٰلبْ ٰيُض ِمٰن الدَّ
 )رواه البخاري( ٰواْلَٰبِٰد.

ຄວາມໝາຍວ່າ: ໂອ້ອັລລໍຫ໌ ຂໍສົງແຍກບ່າວໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຄວາມຜິດປຽບດັງ
ທີື່ພຣະອົງໄດ້ແຍກທິດຕະເວັນອອກກັບທິດຕະເວັນຕົກ ໂອ້ອັລລໍຫ໌ ຂໍພຣະອົງຊ າລະ
ບ່າວໃຫ້ບໍລິສຸດຈາກບາບ ດັງຜ້າຊາວສະອາດຖ ກຊ າລະຈາກສິື່ງສົກກະປົກ ໂອ້ອັລລໍຫ 
 ໌ໂປດລ້າງບ່າວຈາກຄວາມຜິດທັັ້ງຫຼາຍດ້ວຍນ ້າ ດ້ວຍຫິມະ ແລະນ ້າລູກເຫັບ 

     (ລາຍງານໂດຍ ອັລ-ບຸກຄໍຣີ) 

ຫຼ ຖ້າຕ້ອງການທີື່ຈະກ່າວອີກແບບໜ ື່ງແທນກໍໍ່ໄດ້ ກໍໍ່ຈົົ່ງກ່າວວ່າ: 
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ٰك ٰوالِٰإلٰٰه ٰغرْيُكٰ ٰوِبْٰمِدٰك ٰوتٰ ٰباٰرٰك اْْسُٰك ٰوتٰ ٰعالأ ُهمَّ الل أ ُسْبٰحاٰنٰك  }  {  ٰجدُّ

ຄວາມໝາຍວ່າ: ມະຫາບໍລິສຸດແດ່ອັລລໍຫ໌ພະຜູ້ອະພິບານແຫ່ງເຮົາ ການ
ສັນລະເສິນມີແດ່ພະອົງ ຄວາມປະເສິດມີໃນພະນາມຂອງພຣະອົງ ກຽດແຫ່ງພຣະອົງ
ຊ່າງສູງສົົ່ງ ແລະ ບໍໍ່ມີພຣະເຈົັ້າອ ື່ນໃດນອກຈາກພຣະອົງ 

ເມ ື່ອຜູ້ທີື່ປະຕິບັດການລະຫມາດອ່ານດຸອາ ອັລ-ອິສຕິຟຕະຫ ໌ທີື່ມີສາຍງານ
ຈາກທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ນອກຈາກສອງບົດດັງທີື່ກ່າວມາຂ້າງ
ຕົ ັ້ນ ກໍ ໍ່ຖ ວ່າເປັນທີ ື່ອະນຸຍາດ ແລະຈະເປັນການດີຫຼາຍຫາກອ່ານດຸອາ ອັລ-ອິສ
ຕິຟຕະຫ໌ ທີື່ບໍໍ່ຊ ້າກັນ(ໃນແຕ່ລະຄັັ້ງເວລາລະຫມາດ) ເພາະເປັນການປະຕິບັດຕາມສຸນ
ນະຫຢ໌່າງສົມບູນ ຈາກນັັ້ນໃຫ້ອ່ານຫັຼງຈາກດຸອາ ອັລ-ອິສຕິຟຕະຫ ໌ວ່າ 

 [  ِمٰن الشَّْيطٰاِن الرَِّجْيمِ ٰأُعْوُذ َِبَّلل أِ ] 

 [  الرَّْْحأِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم للاِ ] 

ຄວາມໝາຍວາ່: ຂ້ອຍຂໍໃຫ້ຫຼີກພົັ້ນດ້ວຍອັລລໍຫ໌ເພ ື່ອໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກຊັຍຕອນຜູ້ຖ ກ
ສາບແຊ່ງ, ດ້ວຍພະນາມຂອງອັລລໍຫ ຜູ້ສົງກະລຸນາປາໜີຜູ້ສົງເມດຕາສະເໝີ 

 ແລ້ວອ່ານສູເຣາະຫ ໌ອັລ-ຟາຕີຫະຫ໌ ເພາະຈາກຄ າເວົັ້າຂອງທ່ານນະບີ  
ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມທີື່ເວົັ້າໄວ້ວ່າ  

 {الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  }

ຄວາມໝາຍວາ່: ການລະຫມາດຈະບໍໍ່ຖ ກຕອບຮັບ ສ າລັບຜູ້ໃດທີື່ບໍໍ່ໄດ້
ອ່ານສູເຣາະຫ ອັລ-ຟາຕີຫະຫ໌    (ລາຍງານໂດຍ ອັລ-ບຸກຄໍຣີ) 

 ຫຼັງຈາກອ່ານສູເຣາະຫ ອັລ-ຟາຕີຫະຫ ເສັດແລ້ວກໍໍ່ຈົງກ່າວວ່າ: “ອາມີນ” 

ເຊິື່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: “ຂໍພະອົງອັລລໍຫສົງຕອບຮັບນ າເດ່ທ່ອນ” ອ່ານ
ສຽງດັງໃນການລະຫມາດທີື່ອ່ານສຽງດັງ (ຄ  ມັກຣິບ, ອີຊາ, ແລະຊຸບຮີ) ແລະອ່ານ
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ດ້ວຍສຽງຄ່ອຍໃນການລະຫມາດທີື່ອ່ານບໍໍ່ສຽງດັງ (ຄ  ຊຸຫ໌ຣີ, ແລະ ອັສຣີ) ແລະອ່ານ
ຄາມດ້ວຍອາຍະຫອັລກຸຣອານທີື່ທ່ານສະດວກຈະອ່ານ  

 ຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີສຸດຖ້າຫາກອ່ານສູເຣາະຫ໌ທີື່ມີຄວາມຍາວປານກາງ (ເອົາ
ສັດ ອັລ-ມຸຟັສສອລ) ໃນການລະຫມາດຊຸບຮີ (ຕອນເຊົັ້າ) ແລະອ່ານສູເຣາະຫ໌ທີື່ຍາວ
ແລະສັົ່ນ(ກິສອສ ອັລ-ມູຟັສສອລ) ໃນບາງຄັັ້ງໃນການລະຫມາດມັກຮິບ ນັັ້ນຄ ການ
ປະຕິບັດຕາມຫະດິຊທີື່ມີສາຍລາຍງານຈາກທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລ
ລັມ 

7. ກົັ້ມຣກູວົະ ພອ້ມກາ່ວຕກັບຣິ 
ຢົກມ ທັັ້ງສອງຂ້າງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຫົວໄລຫຼ ຕິື່ງຫູ ພ້ອມກ່າວຕັກບິຣເມ ື່ອກົັ້ມ 

ຣູກົວະ ໃຫ້ຫົວຕັັ້ງກົງກັບແຜ່ນຫຼັງ ແລະວ່າງມ ທັັ້ງສອງຂ້າງເຖິງຫົວເຂົົ່າໂດຍນິັ້ວມ 
ແຍກອອກຈາກກັນ ໃຫ້ມີຕຸມະນີນະຫ (ສະມາທິຫຼ ການເວັັ້ນຊ່ວງໃຫ້ດົນພໍປະມານ)
ໃນການຣູກົວະ ແລະກ່າວວ່າ: 

 } ُسْبٰحاٰن ٰرّبِ ٰ اْلٰعِظْيِم {

ຄວາມໝາຍວາ່: ມະຫາບໍລິສຸດ ພຣະຜູ້ອະພິບານຂອງຂ້ອຍ ຜູ້ສົງຍິື່ງໃຫຍ່ 

 ຈະເປັນການດີຖ້າຫາກອ່ານສາມຄັັ້ງ ຫຼ ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ ແລະສຸນັດໃຫ້ກ່າວ
ພ້ອມດຸອາດັງນີັ້ ຄ : 

ِفْر ِلْ {ُهمَّ اغْ ُهمَّ رٰب َّٰنا ٰوِبْٰمِدٰك، الل أ الل أ  } ُسْبٰحاٰنكٰ   

ຄວາມໝາຍວາ່: ມະຫາບໍລິສຸດແດ່ພຣະອົງ ໂອ້ອັລລໍຫ໌ພຣະຜູ້ອະພິບານຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະດ້ວຍການສັນລະເສິນແດ່ພະອົງ ໂອ້ອັລລໍຫ໌ໂປດປະທານອະໄພຍະ
ໂທດແກ່ຂ້ອຍນ າເດ່ 

8. ເງຍີຫວົຂ ັ້ນຈາກການຣກູວົະ 
ໃຫ້ຢົກມ ທັັ້ງສອງຂ້າງໃຫ້ຢົກມ ທັັ້ງສອງຂ້າງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຫົວໄລຫຼ ຕິື່ງຫູ 

ພ້ອມກ່າວຕັກບິຣ ຂະນະເງີຍຫົວຂ ັ້ນຈາກການຣູກົວະ ພ້ອມກ່າວວ່າ: 
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ٰع اَّلل أُ   ٰدُه {} ْسِٰ   ِلٰمْن ْحِٰ

ຄວາມໝາຍວາ່: ອັລລໍຫສ໌ົງໄດ້ຍິນ ສ າຫັຼບຜູ້ທີື່ສັນລະເສິນພຣະອົງ 

ໃຫ້ກ່າວເມ ື່ອເປັນອິມາມນ າລະຫມາດ ຫຼ ເມ ື່ອລະຫມາດຄົນດຽວ ຕອນຢືນກົງ
ໃຫ້ກ່າວວ່າ: 

ٰما } رٰب َّٰنا ٰوٰلٰك اْْلْٰمُد، ْٰحًْدا ٰكِثرْيًا طٰيِ ًبا ُمٰبارًٰكا ِفْيِه، ِمْل ٰء السَّٰمٰواِت ٰوِمْل ٰء اأٰلْرِض ٰوِمْل ٰء 
نٰ ُهٰما ٰوِمْل ٰء ٰما ِشْئٰت ِمْن ٰشْيٍء بٰ ْعُد {  بٰ ي ْ

ຄວາມໝາຍວ່າ: ໂອ້ພະຜູ້ອະພິບານແຫ່ງພວກເຮົາ ຂໍສັນລະເສິນແດ່ພຣະອົງ
ດ້ວຍການສິນລະເສີນທີື່ລາກຫຼາຍ ທີື່ດີ ແລະປະເສິດ ໃຫ້ເຕັມທັັ້ງຟາກຟ້າ ແຜ່ນດິນ 
ແລະສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນລະວ່າງທັັ້ງສອງ ແລະເຕັມທຸກສິື່ງທີື່ພຣະອົງປະສົງນອກເໜ ອຈາກນັັ້ນ 

****ສ າຫຼັບມະມູມເຊິື່ງເປັນຜູ້ຕາມ ໃຫ້ກ່າວໃນຂະນະເງີຍໜ້າຂ ັ້ນຈາກຣູກົວະດ້ວຍດຸ
ອາຂ້າງຕົັ້ນເຊັົ່ນກັນ 

 ຖ້າຫາກຈະກ່າວເພິື່ມເຕິມທັັ້ງຕອນເປັນອິມາມຫຼ ລະຫມາດຄົນດຽວວ່າ: 

ٰواٰل  ُهمَّ الٰ ٰمِنٰع ِلٰما ٰأْعطْٰيتٰ الل أ  ٰأْهٰل الث َّٰناِء ٰواْلٰمْجِد، ٰأٰحقُّ ٰما قٰاٰل اْلٰعْبُد، وُٰكلُّٰنا ٰلٰك ٰعْبد   }
ٰفُع ٰذا اجْلٰدَّ ِمْنٰك اجْلٰدَّ   { ُمْعِطٰي ِلٰما ٰمنٰ ْعٰت ٰوالٰ يٰ ن ْ

ຄວາມໝາຍວ່າ: ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈົັ້າຂອງການສິນລະເສິນແລະຄວາມຍິື່ງ
ໃຫຍ່ ສິື່ງທີື່ບ່າວຄສນກ່າວຫຼາຍທີື່ສຸດ ເຊິື່ງພວກເຮົາທັັ້ງຫຼາຍລ້ວນເປັນບ່າວຂອງພຣະ
ອົງ ໂອ້ອັລລໍຫ໌ ພຣະຜູ້ອະພິບານແຫ່ງເຮົາ ບໍ ໍ່ມີຜູ ້ໃດຫ້າມໄດ້ໃນສິື່ງທີື່ພຣະອົງສົງ
ປະທານ ແລະບໍໍ່ມີຜູ ້ໄດ້ໃຫ້ໄດ້ໃນສິື່ງທີື່ພຣະອົງສົງຫ້າມໄວ້ ແລະຄວາມລ ່າລວຍ
ອ ານາດຂອງຜູ້ໃດບໍ ໍ່ອາດອ ານວຍຜົນແກ່ຜູ ້ຄົນນັັ້ນຕໍໍ່ໜ້າພຣະອົງ (ຫຼ ຈາກການ
ລົງໂທດຂອງພະອົງ) ໄດ້ 

ການອ່ານດຸອາຂ້າງຕົັ້ນຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີຫຼາຍ ເນ ື່ອງຈາກວ່າມີລາຍງານຈາກ
ທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ 
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ແລະສຸນັດໃຫ້ວາງມ ທັັ້ງສອງຂ້ານເຖິງໜ້າອົກ ໂດຍທີື່ມ ຂວາທັບມ ຊ້າຍຄ 
ທີື່ເຮັດໃນຂະນະຍ ນກົງກ່ອນທີື່ຈະກົັ້ມຣູກົວະ ເພາະມີສາຍລາຍງານຈາກທ່ານນະບີ 
ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ຈາກຫະດິຊ ວາອິລ ບິນ ຫະຈັຣ ແລະ ສະຫ ບິນ ສະ
ອັດ ຣໍດີຍັລລໍຫ ອັນຮຸມາ 

9. ລງົສຢຸດູພອ້ມກາ່ວຕກັບຣິ 
ຫາກເປັນການສະດວກ ໃຫ້ເອົາຝ້າມ ທັັ້ງສອງລົງກ່ອນຫົວເຂົາ ແລະນິັ້ວມ 

ແລະຕີນຍັນກັບພ ັ້ນ ພ້ອມຫັນທັັ້ງນິັ້ວມ ແລະນິັ້ວຕີນໄປທາງກິບລັດ ໃນຂະນະສຸຢູດ
ໃຫ້ຍ ດເອົາວ່າໃຫ້ອະໄວຍະວະທັັ້ງເຈັດຕ້ອງໂດນພ ັ້ນທີື່ຈະສຸຢູດ ຄ  ໜ້າຜາກກັບຫູດັງ 
ຝ່າມ ທັັ້ງສອງຂ້າງ ຫົວເຂົົ່າທັັ້ງສອງຂ້າງ ແລະນິັ້ວຕີນທັັ້ງສອງຂ້າງ ໃຫ້ກ່າວຂະນະສຸຢູດ
ວ່າ:  

 } ُسْبٰحاٰن ٰرّبِ ٰ اأٰلْعٰلى {{{}}

ຄວາມໝາຍວາ່: ມະຫາບໍລິສຸດແດ່ພະຜູ້ອະພິບານຜູ້ສົງສູງສົົ່ງຂອງຂ້ອຍ  

ຈະເປັນການດີຖ້າຫາກອ່ານສາມຄັັ້ງ ຫຼ  ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ ແລະສຸນັດໃຫ້ກ່າວ
ພ້ອມດຸອາດັງນີັ້ 

 ُهمَّ اْغِفْر ِلْ {{ُهمَّ رٰب َّٰنا ٰوِبْٰمِدٰك، الل أ الل أ  }} ُسْبٰحاٰنكٰ 

ຄວາມໝາຍວາ່: ມະຫາບໍລິສຸດແດ່ພະອົງ ໂອ້ອັລລໍຫພະຜູ້ອະພິບານຂອງພວກ
ເຮົາ ແລະດ້ວຍການສັນລະເສິນແດ່ພະອົງ ໂອ້ອັລລໍຫໂປດປະທານອະໄພຍະໂທດແກ່
ຂ້ອຍນ າເດ່ 

ຄວນມີການກ່າວດຸອານີັ້ໃຫ້ຫຼາຍໆໃນຂະນະສຸຢູດ ເພາະຈາກຫະດິຊທ່ານ
ນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: 

} أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن 
 أن يستجاب لكم {
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ຄວາມໝາຍວ່າ: “ເມ ື່ອການກົັ້ມຣູກົວະ ພວກທ່ານຈົົ່ງກ່າວຢ້ອງຢໍເຖິງ
ຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງອັລລໍຫ໌ ແລະ ເມ ື່ອສຸຢູດ ພວກທ່ານຈົົ່ງພະຍາຍາມຂໍດຸອາໃຫ້
ຫຼາຍໆ ເພາະນັັ້ນຄ ຊ່ວງທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງການຂໍ ເພາະອັລລໍຫ໌ຈະຕອບຮັບຈາກພວກ
ທ່ານ 

ໃຫ້ຂໍແຕ່ຄວາມດີງາມທັັ້ງໂລກນີັ້ແລະໂລກໜ້າຈາກພຣະອົງອັລລໍຫ໌ ທັັ້ງໃນ
ການລະຫມາດຟັຣດູແລະລະຫມາດສຸນັດ 

ໃນຂະນະສຸຢູດ ທ່ານຈົົ່ງຢືດແຂນໃຫ້ຫ່າງຈາກລ າຕົວ ໜ້າທອງ ແລະສະ
ໂພກ ແລະໃຫ້ສະໂພກຫ່າງຫຼ ແຍກອອກຈາກຂາ ພ້ອມກັບຍົກແຂນໃຫ້ຂ ັ້ນເໜ ອພ ັ້ນ 
ດັງຄ າກ່າວຂອງທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ:  

 } اعتدلوا يف السجود، وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب {

ຄວາມໝາຍວາ່: “ທ່ານຈົົ່ງສຸຢູດໃຫ້ດີພໍປານກາງ(ບໍໍ່ນອນລາບແລະບໍໍ່ງໍໂຕ) 
ແລະຫ້າມບຸກຄົນໃດວາງແຂນຂອງລາວເຖິງພ ັ້ນເຊັົ່ງດັງຫມາເຮັດ” 

10. ຍກົຫວົຂ ັ້ນພອ້ມກາ່ວຕກັບຣິ 
ເມ ື່ອລຸກຂ ັ້ນຈາກສຸຢູດ ໃຫ້ນັົ່ງເຖິງຕີນຊ້າຍທີື່ວາງພັບເຖິງພ ັ້ນ ແລະໃຫ້ຕີນ

ຂວາຍັນກັບພ ັ້ນ ແລະນ າມ ໄປວາງເຖິງຫົວເຂົົ່າແລະຕົັ້ນຂາທັັ້ງສອງຂ້າງ ແລະໃຫ້ກ່າວ 

 } ٰربِ  اْغِفْر ِلْ ٰواْر ْٰحِِْنْ، ٰواْهِد ينْ ٰواْرزُْقِِنْ ٰوٰعاِفِِنْ ٰواْجَُبْينْ {

ຄວາມໝາຍວາ່: ໂອ້ ອັລລໍຫ ໌ຂໍສົງໂປດໃຫ້ການອະໄພຍະໂທດແກ່ຂ້ອຍ 
ຂໍສົງໂປດເມດຕາຂ້ອຍ ຂໍສົງໃຫ້ການຊີັ້ນ າແກ່ຂ້ອຍ ຂໍສົງໂປດປະທານປັດຈັຍຍັງຊີບ
ແກ້ຂ້ອຍ ຂໍພຣະອົງໂປດຄຸ້ມຄອງຂ້ອຍ ແລະສົງປະທານຄວາມລ ່າລວຍນ າເດ່ 

ແລະໃຫ້ມີ ຕຸມະນີນະຫ໌ (ສະມາທິຫຼ ການເວັັ້ນຊ່ວງໃຫ້ດົນພໍປະມານ)ໃນ
ການນັົ່ງ 



 

ວິທີການລະຫມາດຕາມແບບຢ່າງຂອງທ່ານນະບີ  ملسو هيلع هللا ىلص ພ້ອມການອາບນ ້າລະຫມາດ 

10 

11. ກາບຄັັ້ງສດຸທາ້ຍ 
ໃຫ້ກ່າວຕັກບິຣຂະນະລົງສຸຢູດ ແລະປະຕິບັດໃຫ້ຄ ກັບການສຸຢູດໃຫ້ຄັັ້ງທ າ

ອິດ 

12. ຍກົຫວົຂ ັ້ນຈາກການສຢຸດູພອ້ມກາ່ວຕກັບິຣິ 
ເມ ື່ອຍົກຫົວຂ ັ້ນຈາກສຸຢູດ ໃຫ້ນັົ່ງນ້ອຍໜ ັ້ງ ນັົ່ງຄ ກັບການນັົ່ງລະວ່າງສອງ

ສຸຢູດ ເຊ ື່ງເອິື່ນວ່ານັົ່ງພັກ ມັນຄ ສຸນັດ ຖ້າຫາກບໍໍ່ປະຕິບັດເຊັົ່ນນີັ້ຖ ວ່າບໍໍ່ໜ່າກຽດ ແລະ
ບໍໍ່ມີການຊິກິຣຫຼ ດຸອາໃດໆໃນຂະນະນັົ່ງພັກ ເສັດແລ້ວໃຫ້ລຸກຂ ັ້ນລະຫມາດສອງຣໍກະ
ອັດທີື່ສອງ ໃຫ້ມ ຈັບທີື່ຫົວເຂົົ່າຂະນະລຸກຂ ັ້ນຢືນ ຫາກເປັນການສະດວກ ແດ່ຖ້າຫາກ
ລ າບາກກໍໍ່ໃຊ້ມ ດັນທີື່ພ ັ້ນ ເມ ື່ອຢືນກົງແລ້ວໃຫ້ອ່ານ ສູເຣາະຫ ອັລ-ຟາຕິຫະຫ໌ ແລະ
ຕາມດ້ວຍອາຍະຫ໌ທີື່ສະດວກທີື່ຈະອ່ານ ໃຫ້ປະຕິບັດຄ ກັບຣໍກະອັດທ າອິດ 

13. ກລໍະນລີະຫມາດສອງຣກໍະອດັ 
ການລະຫມາດທີື່ມີ 2 ຣໍກະອັດ ເຊັົ່ນ ລະຫມາດຊຸບຮິ ລະຫມາດວັນສຸກ 

ລະຫມາດວັນອີດ ວິທີື່ນັົ່ງຫຼັງຈາກລຸກຂ ັ້ນຈາກກາຮສຸຢູດຄັັ້ງທີື່ສອງ ໃຫ້ນັົ່ງເຖິງຕີນ
ຊ້ານທີື່ສຽບເຂົັ້າໄປວາງໃຕ້ສະໂພກ ແລະໃຫ້ຕີນຂວາຍັນກັບພ ັ້ນ ນ າມ ຂວາໄປວາງ
ເຖິງຕີນຂາຂວາ ພ້ອມກັບກ ານິັ້ວມ ທັັ້ງໝົດ ຢົກເວັັ້ນນິັ້ວຊີັ້ ແລະຊີັ້ນິັ້ວຊີັ້ເພ ື່ອເປັນ
ສັນຍະລັກແຫ່ງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງພະອົງອັລລໍຫ໌  

ຈະເປັນການດີຫຼາຍ ຫາກກ ານິັ້ວກ້ອຍແລະນິັ້ວກາງ ແລະໃຫ້ຫົວແມ່ມ ຕໍໍ່
ເປັນວົງກັບນິັ້ວກາງ ແລະຊີັ້ດ້ວຍນິັ້ວຊີັ້ ເນ ື່ອງຈາກການນັົ່ງທັັ້ງສອງລັກສະນະລ້ວນ
ເປັນການປະຕິບັດຂອງທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມທັັ້ງນັັ້ນ ດັງນັັ້ນ
ຫາກປະຕິບັດທັັ້ງສອງວິທີໂດຍບໍໍ່ຊ ້າກັນ ຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີິຫຼາຍ ແລະໃຫ້ນ າມ ຊ້າຍວາງ
ເຖິງຕີນເຂົົ່າຂ້າງຊ້າຍ 
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ໃນຂະນະນັົ່ງໃຫ້ອ່ານຕະຊະຮຸດ ຄ : 

  ٰوالصَّٰلٰواُت ٰوالطَّيِ ٰباُت، ٰالسَّاٰلُم ٰعٰلْيٰك ٰأي ُّٰها النَِّبُّ ٰوٰرْْحُٰة اَّلل أِ التَِّحيَّاُت َّلل أِ } 
ٰنا ٰوٰعٰلى ِعٰباِد اَّلل أِ  ، " الصَّ ٰوبٰ رٰٰكاُتُه، ٰالسَّاٰلُم ٰعٰلي ْ ٰأْشٰهُد ٰأْن اٰل ِإٰلٰه ِإالَّ اَّللَُّ ٰو ٰأْشٰهُد ٰأنَّ اِْلِْيٰ

ًدا ٰعْبُدُه ٰوٰرُسْولُه  {"ُُمٰمَّ

ຄວາມໝາຍວ່າ: “ມວນການສະດຸດີ ການຂໍພອນ ແລະຄວາມດີທັັ້ງຫຼາຍ ຂໍ
ມີແດ່ພະອົງອັລລໍຫ໌ ໂອ້ທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ຂໍຄວາມສັນຕິ 
ຄວາມປະເສິດ ຄວາມກະລຸນາປາໜີ ຈາກເອກອົງອັລລໍຫ໌ຈົົ່ງມີແດ່ທ່ານ ຂໍຄວາມ
ສັນຕິຈົງມີແດ່ພວກເຮົາແລະບັນດາບ່າວຂອງພະອົງທີ ື່ຊໍແລະຫ໌(ຜູ ້ມີຄຸນນະທ າ) 
“ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍປະຕິຍານວ່າບໍໍ່ມີພຣະເຈົັ້າອ ື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ ແລະຂ້າພະເຈົັ້າຂໍ
ປະຕິຍານວ່າມຸຫັມມັດ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ເປັນບ່າວແລະເປັນສາສະດາ
ທູດຂອງພະອົງ” 

ໃຫ້ກ່າວຫຼັງຈາກນັັ້ນວ່າ: 

ٰراِهْيٰم ٰوآِل  ى ُُمٰمٍَّد ٰوٰعٰلى آِل ُُمٰمٍَّد ٰكٰما ٰصلَّْيٰت ٰعٰلىأ ُهمَّ ٰصلَّ ٰعلأ الل أ }  ب ْ ِإ
ْيد ، ٰوَٰبِركْ  ْيد  َّمَِّ ِإبْ ٰراِهْيٰم ٰوآِل  ٰوٰعٰلى آِل ُُمٰمٍَّد ٰكٰما َٰبرْٰكٰت ٰعٰلىأ ى ُُمٰمٍَّد  ٰعلأ ِإبْ ٰراِهْيٰم ِإْنٰك ْحِٰ

ْيد { ْيد  َّمَِّ  ِإبْ ٰراِهْيٰم ِإْنٰك ْحِٰ

ຄວາມໝາຍວ່າ: “ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍວິງວອນຕໍໍ່ພຣະອົງອັລລໍຫ໌ ຂໍສົງໂປດປານ
ປະທານຄວາມຈ າເລິນແດ່ທ່ານນະບີມຸຫັມມັດ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ແລະ
ເຄ ອພີື່ນ້ອງຂອງທ່ານ ດັງທີື່ພະອົງສົງໂປດປານປະທານຄວາມຈ າເລິນແດ່ທ່ານນະ
ບີອິບຣໍຫີມ ແລະເຄ ອພີື່ນ້ອງຂອງທ່ານ ແທ້ຈິງພຣະອົງສົງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການສັນລະ
ເສິນແລະເປັນຜູ້ສົງກຽດ ແລະຂໍພຣະອົງສົງໂປດປານປະທານຄວາມປະເສິດແດ່ທ່ານ
ນະບີມຸຫັມມັດ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ດັງທີື່ພຣະ
ອົງໄດ້ປະທານຄວາມປະເສິດແດ່ທ່ານນະບີອິບຣໍຫີມ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແທ້
ຈິງພຣະອົງສົງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການສັນລະເສິນແລະເປັນຜູ້ສົງກຽດ” 
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ແລະໃຫ້ກ່າວຂໍການຄຸ້ມຄອງຈາກອັລລໍຫ໌  ຈາກປະການ 4 ສິື່ງດັງນີັ້: 

ُعْوُذ ِبٰك ِمْن ٰعٰذاِب ٰجٰهنَّمٰ } الل أ } ْ ٰأ ٰنِة ، ٰوِمْن ٰعٰذاِب ُهمَّ ِإين ِ ، ٰوِمْن ِفت ْ اْلٰقَْبِ
ٰجاِل {{ ٰنِة اْلٰمِسْيُح الدَّ  اْلٰمْحٰيا ٰواْلٰمٰماِت، ٰوِمْن ِفت ْ

ຄວາມໝາຍວາ່: “ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍວິງວອນຈາກພະອົງອັລລໍຫ໌ ຂໍສົງໂປດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົັ້າຫ່າງໄກຈາກການທໍລະມານໃນນະຣົກ ແລະສົງໂປດໃຫ້ຂ້າພະເຈົັ້າຫ່າງໄກ
ຈາກການທໍລະມານໃນລຸ່ມຝັງສົບ(ປ່າແຫ່ວ) ແລະສົງໂປດໃຫ້ຂ້າພະເຈົັ້າຫ່າງໄກຈາກ
ຄວາມໄຫຍະນະໃນການໃຊ້ຊີວິດປັດຈຸບັນແລະຊີວິດຫຼັງຄວາມຕາຍ ແລະສົງໂປດໃຫ້
ຂ້າພະເຈົັ້າຫ່າງໄກຈາກຄວາມໄຫຍະນະຂອງດັດຈາລ” 

ໃຫ້ກ່າວຕາມດ້ວຍດຸອາຂໍຄວາມໂຊກດີ ທັັ້ງໂລກນີັ້ແລະໂລກໜ້າຕາມ
ຄວາມປະສົງແລະຕ້ອງການ 

ຫາກດຸອາ(ຂໍພອນ) ໃຫ້ແກ່ພໍໍ່ແມ່ ຫຼ  ຜູ້ອ ື່ນທີື່ເປັນມຸສລິມອະນຸຍາດໃຫ້
ເຮັດໄດ້ທັັ້ງໃນລະຫມາດຟັຣດູ(ພາກບັງຄັບ)ແລະລະຫມາດສຸນັດ(ຕາມໃຈສະມັກ) 
ເນ ື່ອງດ້ວຍຄ າກ່າວຂອງທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ຈາກຫະດິຊ
ຂອງມັສອູດ ຣໍດີຍັລລໍຫ ອັນຮຸ ເມ ື່ອຄັັ້ງທີື່ຖ ກສອນໃນເລ ື່ອງການນັົ່ງຕະຊະຫຸດແລະ
ທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ໃຫ້ລາວເລ ອກກ່າວດຸອາຕາມໃຈມັກ 

ມີິລາຍງານຫະດິຊບົດອ ື່ນ ກ່າວຄ  ໃຫ້ເລ ອກຂໍພອນໃນສິື່ງທີື່ີຕ້ອງການ ສິື່ງ
ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ບ່າວຂອງພະອົງທັັ້ງໂລກນີັ້ແລະໂລກໜ້າ 

ເມ ື່ອເສັດຈາກການດຸອາ ໃຫ້ຫັນໜ້າໄປທາງຂວາພ້ອມກັບກ່າວສະລາມວ່າ 

  {{}} السَّاٰلُم ٰعٰلْيُكْم ٰوٰرْْحُٰة اَّلل أِ 

ຄວາມໝາຍວາ່: “ຂໍຄວາມສັນຕິສຸກ ແລະຄວາມເມດຕາຈົງປະສົງແດ່
ທ່ານທັັ້ງຫຼາຍ” 

ແລະໃຫ້ຫັນໜ້າໄປທາງຊ້າຍພ້ອງກ່າວສະລາມດັງກ່າວເຊັົ່ນກັນ 
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14. ກລໍະໜລີະຫມາດສາມຫຼ  ສີື່ຣກໍະອດັ 
ການລະຫມາດທີື່ມີ 3 ຣໍກະອັດ ເຊັົ່ນ ລະຫມາດມັກຣິບ ຫຼ ການລະມາດທີື່

ມີ 4 ຣໍກະອັດ ເຊັ ົ່ນ ລະຫມາດຊູຫຣີ ລະຫມາດອັສຣີ ແລະລະຫມາດອີຊາ ໃຫ້
ອ່ານຕະຊະຫຸດຄັັ້ງທ າອິດຄ ກັບທີື່ເຮົາໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວຂ້າງຕົັ້ນ ພ້ອມກັບຂໍພອນ (ສໍ
ລະວາດ)ໃຫ້ກັບທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ  

ເມ ື່ອເສັດສິັ້ນແລ້ວໃຫ້ລຸກຂ ັ້ນຢືນດ້ວຍການນ າມ ທັັ້ງສອງຂ້າງຈັບໄປທີື່
ຫົວເຂົົ່າຂະນະລຸກຂ ັ້ນ ແລະຢົກມ ທັັ້ງສອງຂ້າງໃຫ້ຢູ່ລະດັບຫົວໄລ ຫຼ  ຕິື່ງຫູຂະນະຢືນ
ກົງ ພ້ອມກັບການກ່າວຕັກບິຣ “ອັລລໍຫຸ ອັກບັຣ” 

ຫຼັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ວາງມ ທັັ້ງສອງເຖິງໜ້າອົກ ດັງທີື່ໄດ້ສອນແລ້ວຕອນຕົັ້ນ 
ແລະອ່ານສູເຣາະຫ ອັລ-ຟາຕີຫະຫ ຢ່າງດຽວໃນຣໍກະອັດທີື່ສາມແລະ ສີື່ 

ຖ້າອ່ານອາຍະກອ ື່ນຫຼ ສູເຣາະຫອ ື່ນເພິື່ມຫຼັງຈາກ ອັລ-ຟາຕີຫະຫ໌ໃນຣໍກະ
ອັດທີື່ສາມ ແລະ ສີື່ ໃນການລະຫມາດຊຸຫຣີ ເປັນບາງຄັັ້ງບາງເທ ອ ກໍໍ່ເປັນທີື່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຮັດໄດ້ ເນ ື່ອງຈາກມີສາຍລາຍງານບົົ່ງບອກກຽ່ວກັບເລ ື່ອງດັງກ່າວຈາກຫະດິຊ
ຂອງອາບູ ສະອີດ ຣໍດິຍັລລໍຫ ອັນຮຸ 

ໃຫ້ນັົ່ງອ່ານຕະຊະຫຸດສຸດທ້າຍ(ຄັັ້ງທີື່ສອງ)ໃນຣໍກະອັດທີື່ສາມສ າລັບລະ
ຫມາດມັກຣິບ ແລະໃຫ້ນັົ່ງອ່ານຕະຊະຫຸດສຸດທ້າຍໃນຣໍກະອັດທີື່ສີື່ ສ າຫຼັບລະຫມາດ
ຊຸຫຣີິ ອັສຣີ ແລະອີຊາ ຄ ກັບການກ່າວໃນລະຫມາດສອງຣໍກະອັດດັງທີື່ໄດ້ອະທິບາຍ
ແລ້ວຂ້າງຕົັ້ນ 

ແລະເມ ື່ອເສັດສິັ້ນແລ້ວ ກໍໍ່ໃຫ້ສະລາມຫັນໄປທາງຂວາກ່ອນແລະຕາມ
ດ້ວຍຫັນໄປຂ້າງຊ້າຍ 

 ສິື່ງທີື່ສນຸດັ(ສົົ່ງເສມິ)ໃຫກ້າ່ວຫຼງັລະຫມາດ 
- ການຂໍອະໄພອະຍະໂທດຈາກອັລລໍຫ໌ 3 ຄັັ້ງ ຄ : 

 ۞ ٰأْستٰ ْغِفُر اَّلل أٰ  ۞

ຄວາມໝາຍວາ່: “ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍອະໄພຍະໂທດຈາກພຣະອົງອັລລໍຫ໌” 
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- ໃຫ້ກ່າວ 3 ຄັັ້ງຫຼ ຫຼາຍກວ່ານັັ້ນ  

 ۞ ٰوْحٰدُه الٰ ٰشرِْيٰك ٰلُه اْلُمْلُك ٰوٰلُه اْْلْٰمُد ٰوُهٰو ٰعٰلى ُكلِ  ٰشٍئ ٰقِديْ ر  الٰ ِإٰلٰه اَّلل أُ  ۞

ຄວາມໝາຍ: “ບໍໍ່ມີພະເຈົັ້າອ ື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ ພຽງພຣະອົງດຽວ ບໍໍ່ມີພາຄີໃດໆ 
ຄວບຄູ່ກັບພຣະອົງ ອ ານາດເປັນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງມີເດຊານຸພາບເໜ ອທຸກສິື່ງ” 

 ۞اللَُّهمَّ ٰأْنٰت السَّاٰلُم، ٰوِمْنٰك السَّاٰلُم، تٰ ٰبارْٰكٰت َٰي ٰذا اجلْٰاٰلِل ٰواإِلْكٰراِم  ۞

ຄວາມໝາຍວ່າ: “ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍວິງວອນຈາກພຣະອົງອັລລໍຫ໌ ພຣະອົງຄ 
ຄວາມສັນຕິສຸກ ຄວາມສັນຕິທັັ້ງຫຼາຍມາຈາກພຣະອົງ ພຣະອົງສົງເປັນຜູ້ທີື່ປະເສິດ 
ໂອ້ພຣະອົງສົງເປັນຜູ້ຄອບຄອງທັັ້ງຄວາມຍິື່ງໃຫຍ່ແລະກຽດຕິຢົດ 

 ອມິາມຈະກາ່ວດອຸານີັ້ ກອ່ນທີື່ຈະຫນັໜາ້ໄປທາງມະຫມ໌ມູ 
- ໃຫ້ກ່າວວ່າ: 

، الٰ ِإٰلٰه اَّلل أُ  ۞ ُهمَّ الل أ  ٰوْحٰدُه الٰ ٰشرِْيٰك ٰلُه اْلُمْلُك ٰوٰلُه اْْلْٰمُد ٰوُهٰو ٰعٰلى ُكلِ  ٰشٍئ ٰقِديْ ر 
ٰفُع ٰذا اجْلٰدَّ ِمْنٰك اجْلٰدَّ ، اٰلٰحْوٰل ٰوالٰ قُ وَّ  ٰة الٰ ٰمِنٰع ِلٰما ٰأْعطْٰيٰت ٰوالٰ ُمْعِطٰي ِلٰما ٰمنٰ ْعٰت ٰوالٰ يٰ ن ْ

ُه، لُٰه النِ ْعٰمُة ٰولُٰه اْلٰفْضُل ٰوٰلُه الث َّٰناُء اْٰلٰسُن، الٰ ِإٰلٰه اَّلل أُ ِإٰلٰه اَّلل أُ الٰ ، ِإالَّ َِبَّلل أِ    ٰوالٰ نٰ ْعُبُد ِإالَّ ِإَيَّ
ْيُن ٰوٰلْو ٰكرِٰه اْلٰكاِفُرْوٰن مُْ   ۞ِلِصْيٰ ٰلُه الدِ 

ຄວາມໝາຍ: “ບໍໍ່ມີພຣະເຈົັ້າອ ື່ນໃດນອກຈາກອັລລໍຫ໌ ພຽງພຣະອົງດຽວ ບໍໍ່
ມີພາຄີໃດໆ ຄວບຄູ່ກັບພຣະອົງ ອ ານາດເປັນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງມີເດຊານຸພາບເໜ 
ອທຸກສິື່ງ ໂອ້ອັລລໍຫ໌ ພະຜູ້ອະພິບານແຫ່ງເຮົາ ບໍໍ່ມີຜູ້ໃດຫ້າມໄດ້ໃນສິື່ງທີື່ພຣະອົງສົງ
ປະທານ ແລະບໍໍ່ມີຜູ ້ໄດ້ໃຫ້ໄດ້ໃນສິື່ງທີື່ພຣະອົງສົງຫ້າມໄວ້ ແລະຄວາມລ ່າລວຍ
ອ ານາດຂອງຜູ້ໃດບໍ ໍ່ອາດອ ານວຍຜົນແກ່ຜູ ້ຄົນນັັ້ນຕໍໍ່ໜ້າພຣະອົງ (ຫຼ ຈາກການ
ລົງໂທດຂອງພະອົງ)ໄດ້ ບໍໍ່ມີຄວາມສາມາດແລະພະລັງອ ານາດໃດໆ ນອກຈາກພະ
ອົງອັລລໍຫ໌ ແລະບໍໍ່ມີການເຄົາລົບພັກດີອ ື່ນໃດນອກຈາກພຣະອົງ ພຣະອົງສິດທິໃນ
ການປະທານຄວາມສິດທິໃນຄວາມປະເສິດ ສົງສິດທິໃນການສັນລະເສິນທີື່ດີງາມ ບໍໍ່
ມີພຣະເຈົັ້າອ ື່ນໃດນອກຈາພຣະອົງ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃນໃຈ ການເສິດຊູສາສະໜາ
ຂອງພຣະອົງ ເຖິື່ງວ່າບັນດາຄົນກາຟິຣ(ຜູ້ປະຕິເສດ)ຈະກຽດຊັົ່ງບໍໍ່ມັກເຮົາກໍໍ່ຕາມ 
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 ການກາ່ວຕສັບຫີຫ໌ຼງັລະຫມາດ 
- ກ່າວຕັສບີຫ 33 ຄັັ້ງ 

۞ ُسْبٰحاٰن اَّلل أِ  ۞  

ຄວາມໝາຍວາ່: “ພະອົງອັລລໍຫ໌ສົງບໍລິສຸດທີື່ສຸດ” 

- ກ່າວຕະຫມີດ 33 ຄັັ້ງ 

۞ اْلْٰمُد َّلِل أِ  ۞  

ຄວາມໝາຍວາ່: “ການສັນລະເສິນທັັ້ງມວນເປັນສິດທິຂອງພະອົງອັລລໍຫ໌” 

- ກ່າວຕັກບີຣ 33 ຄັັ້ງ 

۞ ٰأْكَٰبُ اَّلل أُ  ۞  

ຄວາມໝາຍວາ່: “ພຣະອົງອັລລໍຫ໌ສົງຍິື່ງໃຫຍ”່ 

- ອ່ານອາຍະຫ ອັລ-ກຸຣສີ 

   ِت ٰوٰما ِِف ااٰلْرضِ  وأ ٰلُه ٰماِِف السَّمأ   اٰلأٰتُخُذُه ِسٰنة  ٰوالٰنٰ ْوم    ۵ٰاْلَُّي اْلٰقي ُّْوُم   آل ِاٰلٰه ِاالَّ ُهون اَّلل أُ  ﴿
ٰواٰل ُيُِْيُطْوٰن ِبٰشْيٍء مِ ْن  يٰ ْعٰلُم ٰما ٰبْيٰ اْٰيِدْيِهْم ٰوٰما ٰخْلٰفُهْمن  ِإالَّ َبِِْذنِهِ   ٰمْن ٰذا الَِّذْي ٰيْشٰفُع ِعْنٰدهُ  

 ﴾ٰوُهٰواْلٰعِليُّ الٰعِظْيُم  ٰواٰليٰ ئُ ْوُدُه ِحْفُظُهٰمان  ِت ٰوااْلْٰرٰضن وأ ٰع ُكْرِسيُُّه السَّمأ ٰوسِ   ِاالَّ ِبٰا ٰشآٰءن  ِعْلِمهِ  

ຄວາມໝາຍວ່າ: “ບໍ ໍ່ມ ີຜ ູ ້ທ ີ ື່ຖ  ກເຄ ົາລ ົບສ ັກກາລະໃດໆ ທີ ື່ແທ້ຈິງ
ນອກຈາກພຣະອົງອັລລໍຫ໌ອົງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ ຜູ້ສົງມີຊີວິດຕະຫຼອດການ ຜູ້ສົງບໍລິຫານ
ກິດການທັັ້ງປວງ ພຣະອົງບໍໍ່ສົງເງົົ່ານອນແລະບໍໍ່ສົງນອນຫຼັບ ສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນຊັັ້ນຟາກຟ້າ
ແລະແຜ່ນດິນທັັ້ງຫຼາຍເປັນສິດທິຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໃດເດ່ທີື່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼ ອໃຫ້ແກ່ຜູ່
ອ ື່ນໄດ້ ນອກຈາກການອະນຸມັດຈາກພຣະອົງເທົົ່ານັັ້ນ ພຣະອົງສົງຮອບຮູ້ສິື່ງທີື່ເກິດຂ ັ້ນ
ກ່ອນພວກເຂົາແລະທີື່ເກິດຂ ັ້ນຫຼັງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສິື່ງໃດໆ 
ຈາກຄວາມຮູ້ຂອງພຣະອົງນອກຈາກສິື່ງທີື່ພຣະອົງສົງປະສົງທີື່ຈະໃຫ້ຮູ້ເທົົ່ານັັ້ນ ກຸຣສີ
(ພຣະທີື່ນັົ່ງ)ຂອງພຣະອົງນັັ້ນກວ້າງຂວາງທົົ່ວຊັັ້ນຟາກຟ້າທັັ້ງຫຼາຍແລະແຜ່ນດິນ ແລະ
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ການຮັກສາທັັ້ງສອງກໍໍ່ບໍໍ່ເປັນການລ າບາກໃດໆແກ່ພຣະອົງ ແລະພຣະອົງນັັ້ນຄ  ຜູ້ສູງ
ສົົ່ງ ຜູ້ສົງຍິື່ງໃຫຍ ່

ອ່ານສູເຣາະຫ໌ ອັລ-ອິກລາສ, ສູເຣາະຫ໌ ອັລ-ຟະລັກ, ແລະ ສູເຣາະຫ໌ ອັລ-
ນາສ ສຸນັດໃຫ້ອ່ານສູເຣາະຫ໌ທັັ້ງສາມ 3 ຄັັ້ງ ຫຼັງຈາກລະຫມາດຊຸບຮີ ແລະຫຼັງລະ
ຫມາດມັກຣິບ ເນ ື່ອງຈາກມີຫຼາຍຫະດິຊທີື່ລາຍງານເລ ື່ອງດັງກ່າວຈາກທ່ານນະບີ 
ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ 

 

❖ ສູເຣາະຫ໌ ອັລ-ອິກລາສ 

 ۞ الرَِّحْيمِ  الرَّْْحأِن ِبْسِم للاِ  ۞
 ﴾ٰومٰلْ ٰيُكْن لَُّه ُكُفًوا ٰاٰحد   مٰلْ يِٰلْد ٰومٰلْ يُ ْو ٰلْد    الصَّٰمدُ اَّلل أُ    ٰاٰحد  ُقْل ُهٰو اَّلل أُ  ﴿

ຄວາມໝາຍວາ່: “1. ຈົົ່ງກ່າວ(ມຸຫັມມັດ) ພຣະອົງຄ ອັລລໍຫ໌ຜູ້ສົງເອກກະ 
2. ພຣະອົງອັລລໍຫ໌ນັັ້ນເປັນທີື່ພ ື່ງ 3. ພຣະອົງສົງບໍໍ່ປະສູດ(ບໍໍ່ເກິດ)ແລະບໍໍ່ຖ ກປະສູດ(ບໍໍ່
ຖ ກເກິດ) 4.ແລະບໍໍ່ມີຜູ້ໃດສະເໝີດັງພຣະອົງ” 

❖ ສູເຣາະຫ໌ ອັລ-ຟະລັກ 

 ۞  الرَّْْحأِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم للاِ  ۞

ٰوِمْن ٰشرِ    ٰوِمْن ٰشرِ  ٰغاِسٍق ِاٰذا ٰوٰقب ِمْن ٰشرِ  ٰما ٰخٰلٰق   ُقْل ٰاُعْوُذ ِبربِ  اْلٰفٰلقِ  ﴿
 ﴾ ٰوِمْن ٰشرِ  ٰحاِسٍد ِاٰذا ٰحٰسٰد  ِت يف اْلُعٰقِد ثأ الن َّف أ 

ຄວາມໝາຍວ່າ: “1. ຈົົ່ງກ່າວ(ມຸຫັມມັດ) ຂ້ອຍຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍໍ່ພຣະ
ເຈົັ້າແຫ່ງຮຸ່ງອະລຸນ 2. ໃຫ້ຮອດພົັ້ນຈາກຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍທີື່ພຣະອົງໄດ້ບັນດານຂ ັ້ນ    
3. ແລະຈາກຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍແຫ່ງຄວາມມ ດໃນເວລາຢາມດ ກເມ ື່ອມັນແຜ່ຄຸມ 4. 
ແລະຈາກຄວາມຊົົ່ວຮ້າຍຂອງບັນດາຜູ້ເສກເປົົ່າໃນປົມເງ ື່ອນ 5.ແລະຈາກຄວາມຊົົ່ວ
ຮ້າຍຂອງຜູ້ທີື່ອິດຊາເມ ື່ອລາວອິດຊາ” 
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❖ ສູເຣາະຫ໌ ອັລ-ນາສ 

 ۞  الرَّْْحأِن الرَِّحْيمِ ِبْسِم للاِ  ۞

ِمْن ٰشرِ  اْلٰوْسٰواِس اْْلٰنَّاِس   ِه النَّاسِ ِالأ  ٰمِلِك النَّاِس   ُقْل ٰاُعْوُذ ِبربِ  النَّاِس  ﴿
 ﴾ِمٰن اجلْ ِنَِّة ٰوالنَّاِس  اٰلَِّذْي يُ وَّْسِوُس يفْ ُصُدْوِر النَّاِس  

ຄວາມໝາຍວາ່: “1. ຈົົ່ງກ່າວ(ມຸຫັມມັດ) ຂ້ອຍຂໍຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍໍ່ພຣະຜູ້
ອະພິບານແຫ່ງມະນຸດຊາດ 2. ເຈົ ັ້າຊີວ ິດແຫ່ງມະນຸດຊາດ 3.ພຣະເຈົ ັ້າແຫ່ງ
ມະນຸດຊາດ 4. ໃຫ້ພົັ້ນຈາກຄວາມຊົົ່າວຮ້າຍຂອງຜູ້ກະຊິບກະຊາບ(ນິນທາຫລອກ
ຫຼວງ)ທີື່ຂີື່ຕົວະ 5. ທີື່ກະຊີບກະຊາບໃນຫົວອົກຂອງມະນຸດ 6. ຈາກພວກຈິນ(ຜີ)
ແລະມະນຸດ” 

 ລະຫມາດສນຸດັ ອຮັ-ຣວໍາຕບິ 
ໄດ້ຖ ກບັນຍັດແກ່ມຸສລິມທຸດຄົນໃຫ້ລະຫມາດສຸນັດກ່ອນ ລະຫມາດຊຸຫຣີ 4 

ຣໍກະອັດ (ລະຫມາດຄັັ້ງລະ 2 ຣໍກະອັດ) ຫຼັງຊຸຫຣີ 2 ຣໍກະອັດ, ລະຫມາດສຸນັດຫັຼງ
ມັກຣິບ 2 ຣໍກະອັດ, ລະຫມາດສຸນັດຫຼັງອີຊາ 2 ຣໍກະອັດ, ແລະລະຫມາດສຸນັດ
ກ່ອນຊູບຮີ 2 ຣໍກະອັດ, ຮວມທັັ້ງໝົດເປັນ 12 ຣໍກະອັດ 

ການລະຫມາດສຸນັດ 12 ຣໍກະອັດດັງກ່າວເອິັ້ນວ່າ ອັຣ-ຣວໍາຕິບ ເຊິື່ງທ່ານນະບີ 
ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ໄດ້ຮັກສາປະຕິບັດການລະຫມາດສຸນັດດັງກ່າວໃນ
ຍາມທີື່ອະໄສຢູ່ພູມລ າເນົາ ແຕ່ເມ ື່ອທ່ານເດິນທາງ ທ່ານກໍໍ່ຈະລະຖິັ້ມການລະຫມາດ
ສຸນັດດັງກ່າວ ນອກຈາກວ່າລະຫມາດສຸນັດກ່ອນຊູບຮີແລະລະຫມາດສຸນັດວິຕິຣ 
ເຊິ ື່ງເປັນສິື່ງທີື່ທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ຈະປະຕິບັດມັນເປັນ
ຕະຫຼອດ ທັັ້ງຢາມທີື່ອະໄສຢູ່ພູມລ າເນົາແລະຢາມເດິນທາງ 

ການລະຫມາດສຸນັດ ອັຣ-ຣໍວາຕິບທີື່ບ້ານຈະເປັນສິື່ງທີື່ດີກວ່າ ແຕ່ຖ້າລະຫມາດ
ຢູ່ມັສຍິດກໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະຈາກຄ າສອນຂອງທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ 
ວະສັລລັມ ກ່າວໄວ້ວ່າ:  

 }} أفضل صالة املء يف بيته إل املكتوبة {{
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ຄວາມໝາຍວ່າ: “ການລະຫມາດທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງບຸກຄົນໜ ື່ງນັັ້ນ ຄ ປະຕິບັດ
ລະຫມາດຢູ່ທີື່ບ້ານ ນອກຈາກວ່າການລະຫມາດຟັຣດູ(ພາກບັງຄັບ)ໃຫ້ລະຫມາດ
ທີື່ມັສຍິດ” 

ການຮັກສາລະຫມາດສຸນັດ ອັຣ-ຣໍວາຕິບ 12 ຣໍກະອັດໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດໄປ
ນັັ້ນ ເປັນສາເຫດໜ ື່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າສວນສະຫວັນ ເພາະຈາກຄ າກ່າວຂອງທ່ານນະບີ 
ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ວ່າ:  

  له بيتا يف اجلنة {{رة ركعة يف يومه وليلتة تطوعا اَّلل أ من صلى اثنيت عش }}

ຄວາມໝາຍວາ່: “ ຜູ້ໃດລະຫມາດສຸນັດ 12 ຣໍກະອັດ ໃນຢາມສວຍແລະ
ຢາມຄ ່າຄ ນຂອງລາວດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ພຣະອົງຈະສ້າງບ້ານໃຫ້ລາວໃນສວນ
ສະຫວັນ” 

ຖ້າຫາກລະຫມາດສຸນັດກ່ອນລະຫມາດອັສຣີ 4 ຣໍກະອັດ ກ່ອນລະຫມາດ
ມັກຣິບ 2 ຣໍກະອັດ ແລະກ່ອນລະຫມາດອີຊາ 2 ຣໍກະອັດ ຍ່ອມເປັນສິື່ງທີື່ດີງາມ 
ເພາະສິື່ງດັງກ່າວເປັນສິື່ງທີື່ຖ ກຕ້ອງເຊິື່ງມີລາຍງານຈາກທ່ານນະບີ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍ
ຮິ ວະສັລລັມ......... 

 

 

ຂໍອັລລໍຫປະທານເຕົາຟີກ (ທາງນ າ) ຂໍຄວາມຈ າເລິນແລະຄວາມສັນຕິສຸກ
ຈົງປະສົບແດ່ທ່ານນະບີຂອງເຮົາ ຊັລລັລລໍຫຸ ອະລັຍຮິ ວະສັລລັມ ຄ ທ່ານນະບີມຸຫັມ
ມັດ ລູກຂອງອັບດຸລລໍຫ໌ ຕະຫຼອດຮອດຄົນໃນຄອບຄົວພີື່ນ້ອງຂອງທ່ານ ແລະ
ສະຫາຍຂອງທ່ານທັັ້ງຫຼາຍ ແລະຜູ້ທີື່ຮຽນຮູ້ສ ກສາປະຕິບັດຄວາມງາມຄວາມດີຕາມ
ແນວທາງທ່ານຈົນຮອດວັນສິັ້ນໂລກ ອາມີນ 

 

 


