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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

6. คํากลาวซิกิรฺหลังการละหมาดหาเวลา 
 

หลังผูละหมาดไดเสร็จส้ินจากการละหมาดดวยการใหสลามแลวสุนัตใหเขากลาวซิกิรฺ 
ตามคําซิกิรฺหลังละหมาดที่ไดรับรายงานจากทานนบี ดวยเสียงดัง ซึ่งผูละหมาดทุกคนตางคนตาง
แยกกันอานเอง ไมตองอานพรอมๆ กัน นั่นก็คือคําซิกิรฺวา 

ْستَْغِفرُ «
َ
ْستَْغِفرُ  اهللا، أ

َ
ْستَْغِفرُ  اهللا، أ

َ
  »اهللا أ

คําอาน อัสตัฆฟรุลลอฮฺ อัสตัฆฟรุลลอฮฺ อัสตัฆฟรุลลอฮฺ 
ความหมาย “ฉันขออภัยตออัลลอฮฺ ฉันขออภัยตออัลลอฮฺ ฉันขออภัยตออัลลอ
ฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 591) 

 
หลังจากนั้นใหกลาววา 

نَْت  اللَُّهـمَّ «
َ
الُم، أ الُم،ال َوِمنَْك  السَّ  »َواإلْكَرام اجلَاللِ  يَاَذا تَـبَاَرْكَت  سَّ

คําอาน อัลลอฮุมมะอันตัสสะลาม วะมินกัสสลาม ตะบาร็อกตะ ยาซัลญะลาลิ 
วัลอิกรอม 
ความหมาย “โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค พระองคคืออัส-สลาม(ผูเปยม
ดวยสันติ) จากพระองคนั้นคือที่มาของสันติ ประเสริฐยิ่งเถิด โอผูเปยมดวย
ความยิ่งใหญและบุญคุณอันลนเหลือ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 592) 

 
กลาววา 

يَك  ال وَْحَدهُ  اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال«  بَلَ  َوُهوَ  احلَـْمدُ  َولَـهُ  الُملُْك  لَـهُ  لَـُه، رَشِ
ءٍ  لُكِّ  ْ ْقَطيَْت، ِلـَما َمانِعَ  ال اللَُّهـمَّ  قَِديٌر، َ

َ
 َمنَْعَت، ِلـَما ُمْعِطيَ  َوال أ

 »اجلَدُّ  ِمنَْك  اجلَدِّ  َذا َفنَْفعُ  َوال
คําอาน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลา ชะรีกะละฮฺ, ละฮุลมุลกุ วะละฮุล
หัมดุ วะฮุวา อะลา กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ, อัลลอฮุมมะ ลามานิอา ลิมาอะอฺฏ็อย
ตะวะลามุอฺฏิยะ ลิมา มะนะอฺตา, วะลายันฟะอุ ซัลญัดดิ มิงกัลญัดดุ 
ความหมาย “ไมมีพระเจาอื่นใดเวนแตอัลลอฮฺองคเดียวโดยไมมีภาคีใดๆ เสมอ
พระองค เปนสิทธิของพระองคซึ่งการครอบครองและการสรรเสริญสดุดี และ
พระองคทรงยิ่งดวยเดชานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง โอ พระผูอภิบาลแหงขาพระองค 
ไมมีผูใดที่สามารถสกัดกั้นสิ่งที่พระองคประทานให และไมมีผูใดที่สามารถให
ในสิ่งที่พระองคสกัดหามไว และความมั่งมีมิอาจใหประโยชนแกเจาของผูมั่งมี
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นั้น ณ พระองคไดเลย” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ 
844 สํานวนนี้เปนของทาน และมุสลิม เลขที่ 593) 

 
กลาววา 

 بَلَ  َوُهوَ  احلَـْمدُ  َولَـهُ  الُملُْك  لَـهُ  لَـُه، يَك رَشِ  ال وََحَدهُ  اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال«
ءٍ  لُكِّ  ْ ةَ  َوال َحْوَل  ال قَِديٌر، َ  إالَّ  َغْعبُدُ  َوال اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال بِاهللا، إالَّ  قُوَّ
 اهللا إالَّ  إلَـهَ  ال احلََسُن، اخكَّنَاءُ  َولَـهُ  الَفْضُل  َولَـهُ  اجِّْعَمةُ  لَـهُ  إيَّاهُ 

ينَ  لَـهُ  ِلِصنيَ ُمـخْ  ِّ   »الاَكفُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ا
คําอาน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลา ชะรีกะละฮฺ, ละฮุลมุลกุ วะละฮุล
หัมดุ วะฮุวา อะลา กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ, ลาเหาละ วะลา กุวฺวะตะ อิลลาบิล
ลาฮฺ, ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วะลา นะอฺบุดุ อิลลา อิยฺยาฮฺ, ละฮุนนิอฺมะตุ วะ
ละฮุลฟฎลุ, วะลาฮุษ ษะนาอุล หะสัน, ลาอิลาฮะอิลลอฮฺ มุคลิศินะ ละฮุดดีน 
วะเลา กะริฮัล กาฟรูน 
ความหมาย “ไมมีพระเจาอื่นใดเวนแตอัลลอฮฺองคเดียวโดยไมมีภาคีใดๆ เสมอ
พระองค เปนสิทธิของพระองคซึ่งการครอบครองและการสรรเสริญสดุดี และ
พระองคทรงยิ่งดวยเดชานุภาพเหนือทุกๆ ส่ิง ไมมีความสามารถและพลังใดๆ 
เวนแตดวยอัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และเราไมเคารพ
สักการะสิ่งอื่นใดนอกจากพระองคเทานั้น เปนสิทธิแหงพระองคซึ่งการ
ประทานนิอฺมัต ความประเสริฐ และการสรรเสริญที่งดงาม ไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ โดยที่เรามอบความบริสุทธิ์ใจแหงการยึดมั่นในศาสนาแด
พระองค แมวาเหลาผูปฎิเสธจะชิงชังก็ตาม” 

 
หลังจากนั้นใหกลาวดังที่มีรายงานจากทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานได

กลาววา 
 ثََالثاً ( اهللا وََحـِمدَ  ،)َوثََالِعنيَ  ثََالثاً ( َصالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  اهللا َسبَّحَ  َمنْ «

َ  ،)َوثََالِعنيَ   َوقَاَل  ،)َوتِْسُعونَ  تِْسَعةٌ ( فَِتلَْك  ،)َوثََالِعنيَ  ثََالثاً ( اهللا َوَكربَّ
يَك  ال وَْحَدهُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال الِمائَةِ  تَـَمامَ   َولَـهُ  الُملُْك  لَـهُ  لَـُه، رَشِ

ءٍ  لُكِّ  بَلَ  َوُهوَ  احلَـْمدُ  ْ نْ  َخَطايَاهُ  ُغِفَرْت  قَِديٌر، َ  َزَبدِ  ِمثَْل  اَكنَْت  َو
 »اَكـْحرِ 

ความวา “ผูใดกลาวตัสบีหฺ สุบหานัลลอฮฺ หลังจากการละหมาดทุกเวลา
(สามสิบสามครั้ง) และกลาวตะหฺมีด อัลหัมดุลิลลาฮฺ (สามสิบสามคร้ัง) และ



3 
 

กลาวตักบีรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ (สามสิบสามครั้ง) ซึ่งทั้งหมดเปน(เกาสิบเกาครั้ง)
แลวใหครบหนึ่งรอยดวยการกลาววา 

يَك  ال وَْحَدهُ  اهللا، إالَّ  إلَـهَ  ال  بَلَ  َوُهوَ  احلَـْمدُ  َولَـهُ  الُملُْك  لَـهُ  لَـُه، رَشِ
ءٍ  لُكِّ  ْ   قَِديرٌ  َ

คําอาน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลา ชะรีกะละฮฺ, ละฮุลมุลกุ วะละฮุล
หัมดุ วะฮุวา อะลา กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ 
เขาจะไดรับการอภัยโทษจากความผิดทั้งหลายแมจะมากเทาฟองน้ําในทะเลก็
ตาม” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 597) 

 
หรือกลาววา 

ً ( اهللا ُسبْـَحانَ « يْنَ  َخـْمَسا ًة،) وَِعرْشِ ً ( � َواحلَـْمدُ  َمرَّ ) يْنَ وَِعرْشِ  َخـْمَسا
ًة، ْكرَبُ  َواهللا َمرَّ

َ
يْنَ  َخـْمَساً ( أ ًة،) وَِعرْشِ ً ( اهللا إالَّ  إلَـهَ  َوال َمرَّ  َخـْمَسا

يْنَ  ةً ) وَِعرْشِ   »َمرَّ
ความวา “สุบหานัลลอฮฺ (ยี่สิบหาครั้ง) และ อัลหัมดุลิลลาฮฺ (ยี่สิบหาครั้ง)และ 
อัลลอฮุอักบัรฺ (ยี่สิบหาครั้ง)และ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ยี่สิบหาครั้ง)” (เปนหะ
ดีษหะสันเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย 3413 และอัน-นะสาอีย 1351) 

 
หรือกลาวดังทีไ่ดรับรายงานจากทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกลาววา 

بَاٌت « وْ ( قَائِلُـُهنّ  يَـِخيُب  ال ُمَعقِّ
َ
 َبٍة،َمْكتُو َصالةٍ  لُكِّ  ُدبُرَ ) فَاِعلُـُهنّ  أ

ْرَبـعٌ  تَـْحـِميَدًة، َوثَالثُونَ  َوثَالٌث  تَْسِبيَحًة، َوثَالثُْونَ  ثَالٌث 
َ
 َوثَالثُونَ  َوأ

  »تَـْكِبرَيةً 
ความวา “คํากลาวตัสบีหฺชุดหนึ่ง ซึ่งจะถือวาไมมีการปด(การตอบรับดุอาอ)
สําหรับผูที่กลาวมัน(หรือผูปฏิบัติมัน) ทุกครั้งที่เสร็จจากการละหมาดหาเวลา
คือ การตัสบีหฺสามสิบสามครั้ง และการตะหฺมีดสามสิบสามครั้ง และการตักบีรฺ
สามสิบสามสี่คร้ัง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 596) 

 
หรือกลาวดังทีไ่ดรับรายงานจากทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกลาววา 

 َوَمنْ  يَِسريٌ  َماَوهُ  الْـَجنَّةَ  َدَخَل  إِالَّ  ُمْسِلمٌ  رَُجٌل  حُيِْصيِهَما َال  َخلَّتَانِ «
لََواُت :   صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  قَِليٌل  بِِهَما َفْعَمُل   الصَّ
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َحُدُكمْ  يَُسبِّحُ  الْـَخْمُس 
َ
ا َصَالةٍ  لُكِّ  ُدبُرِ  يِف  أ ا َوحَيَْمدُ  َعرْشً ُ  َعرْشً  َوُيَكربِّ

ا لٌْف وَ  اللَِّسانِ  يِف  َوِمائَةٌ  مَخُْسونَ  فيَِهَ  َعرْشً
َ
  »الِْمزَيانِ  يِف  ِمائَةٍ  ومََخُْس  أ

ความวา “มีสองสิ่ง ซึ่งไมมีมุสลิมคนใดที่ปฏิบัติในสองสิ่งนี้แลว เวนเขาจะได
เขาสวรรค ทั้งๆ ที่สองสิ่งนี้เปนสิ่งที่งาย แตก็มีคนที่ปฏิบัตินอยมาก (แลวทาน
กลาวอธิบายในสิ่งแรกวา) เมื่อละหมาดหาเวลาใหพวกทานกลาวตัสบีหฺ
หลังจากเสร็จส้ินจากการทุกเวลาสิบคร้ัง แลวกลาวตะหฺมีดสิบคร้ัง แลวตักบีรฺ
อีกสิบคร้ัง ซึ่งจะรวมเปนรอยหาสิบคําที่ออกมาจากลิ้น และหนึ่งพันหารอย
ความดีเมื่อข้ึนตราชั่งในวันกิยามะฮฺ” (เปนหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิ
ซยี 3410 ซึ่งสํานวนนี้เปนสํานวนของทาน และอัน-นะสาอีย 1348) 

 
มีสุนนะฮฺใหนับจํานวนตสับีหฺดวยการใชปลายนิว้มอืหรือขอนิ้วมือทั้งสอง 

มีรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบน ุอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 
يُْت «

َ
  »التَّْسِبيحَ  َفْعِقدُ   صىل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوَل  َرأ

ความวา “ ฉันเห็นทานเราะสูลุลลอฮฺไดนับจํานวนการตัสบีหฺ” (เปนหะดีษ
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย 3411 ซึ่งสํานวนนี้เปนสํานวนของทานและอัน-
นะสาอีย 1355) 

 
มีรายงานจากทานยะสเีราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกพวกเราวา 
نَاِمِل، َواْعِقْدنَ  َواحكَّْقِديِس، َواحكَّْهِليلِ  بِالتَّْسِبيِح  َعلَيُْكنَّ «

َ
 فَإغَُّهنَّ  بِاأل

  »الرَّْحـَمةَ  َفتَنَْسنْيَ  َيْغُفلْنَ  َوال ُمْستَنَْطَقاٌت، َمْسُؤوالٌت 
ความวา “พวกทานตองกลาวตัสบีหฺ ตะหฺลีล ตักดีส และนับจํานวนคํากลาว
เหลานี้ดวยปลายนิ้วมือ เพราะมันจะถูกถามในวันกิยามะฮฺ แลวมันจะกลาว
ตอบอยางนั้นอยางนี้ และพวกทานอยาละเลยการตัสบีหฺดังกลาว เพราะจะทํา
ใหทานลืมเราะหฺมะฮฺ(ความเมตตา)ของอัลลอฮฺไปดวย” (เปนหะดีษหะสัน 
บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1501   และอัต-ติรมิซีย 3583 ซึ่งสํานวนนี้เปน
สํานวนของทาน) 

 
ใหอานสองสูเราะฮฺที่ใชขอความคุมครองทุกครั้งหลังละหมาดหาเวลา หมายถึง สูเราะฮฺ 

อัล-ฟะลัก  I W V U T H   และ สูเราะฮฺ อัน-นาส    I s r q p H  (เปนหะดีษ
เศาะหีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 1523  และอัต-ติรมิซีย 2903) 
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ใหอานอายะฮกฺุรสียทุกครัง้หลังละหมาดหาเวลา ทั้งนี้เพราะคํากลาวของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

  َمنْ «
َ
ِّ  آيَةَ  قََرأ ِ نْ  إالَّ  اجلَنَّةِ  ُدُخولِ  ِمنْ  يَـْمنَْعهُ  لَـمْ  َصالٍة، لُكِّ  ُدبُرَ  الُكْر

َ
 أ

  »يَـُموَت 
ความวา “ผูใดก็ตามที่อานอายะฮฺกุรสียฺทุกครั้งหลังละหมาดหาเวลา ไมมี
อุปสรรคใดๆ สําหรับที่จะไดเขาสวรรค เวนแตความตาย” (บันทึกโดยอัน-นะสา
อีย ในสุนัน อัล-กุบรอ 9928 และอัฏ-เฏาะบะรอนีย ในอัล-กะบีรฺ 8/114) 

 
อายะฮกฺุรสียนัน้หมายถึง 

m s  t  u  v   w   x  zy  {  |  }  ~  ¡�  ¢  

£  ¤  ¥  ¦  §  ©¨  ª  «  ¬  ®  ¯  °   ²±  

³  ´  µ   ¶  ¸  º¹  »  ¼  ½  ¾  ¿  À    

Á    ÃÂ  Ä  Å   Æ  ÈÇ  É     Ê  ÌË   Í  

Î   Ï  Ð l   
คําอาน อัลลอฮุลา อิลาฮะ อิลลา ฮุวัล หัยยุล ก็อยยูม, ลาตะอคุซุฮู วะลา 
เนามฺ, ละฮู มา ฟซ สะมาวาติ วัลอัรฎ, มัน ซัลละซี ยัชฟะอุ อินดะฮู อิลลา 
บิอิซนิฮฺ, ยะอฺละมุ มาบัยนะ อัยดีฮิม วะมา ค็อลฟะฮุม, วะลา ยุฮีฏนะ บิชัยอิม 
มินอิลมีฮี อิลลา บิมาชาอ, วะสิอะ กุรสียยุฮุส สะมาวาติ วัลอัรฎ, วะลา ยะอู
ดุฮู หิฟซุฮุมา วะฮุวัล อะลิยยุล อะซีม 
ความวา  “อัลลอฮทรงเปนเจา  (ซึ่งไมมีพระเจาใดๆ    ) อีกแลว  นอกจากพระองค
เทานั้น  ทรงเปนเสมอ  ทรงดํารงอยู  ความงวงและความหลับไมครอบงํา
พระองค  พระองคทรงสิทธิ์ในสรรพสิ่งที่มีอยูในชั้นฟาและสิ่งที่อยูในแผนดิน 
ใครเลาที่จะใหการสงเคราะหแกผูอ่ืน     ณ  พระองคได  นอกจากจะเปนไปโดย
อนุมัติของพระองคเทานั้น  พระองคทรงรอบรูส่ิงที่มีอยูตอหนาพวกเขา  และที่
อยูเบื้องหลังพวกเขา  และพวกเขาไมครอบคลุมความรูสักเพียงเล็กนอยของ
พระองค  นอกจากในสิ่งที่พระองคทรงประสงค(จะใหพวกเขารู) เทานั้นกุรสีย
ของพระองคแผไพศาลทั่วทั้งชั้นฟาและแผนดิน และการพิทักษมันทั้งสองไมทํา
ใหพระองคเหนื่อยยากเลย  และพระองคทรงสูงสง  อีกทั้งทรงยิ่งใหญ” (อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ 255) 
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สิ่งที่ควรกลาวเมื่อเสรจ็จากละหมาดศบุหฺ 
มีรายงานจากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวหลังจากละหมาดศุบหฺวา 
لَُك ِعلًْما نَافًِعا َوِرْزقًا َواِسًعا َوَقَمًال ُمتََقبًَّال «

َ
ْسأ

َ
ِّ أ

 »اللَُّهمَّ إِ
คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลุกะ อิลมัน นาฟอะ, วะ ริซก็อน วาสิอา, 
วะอะมะลัม มุตะก็อบบะลา 
ความวา  “โออัลลอฮฺขอพระองคประทานใหแกฉันซึ่งการมีความรูที่ เปน
ประโยชน การมีริซกีที่มากมาย และการมีอะมัลที่ถูกตอบรับ” (บันทึกโดยอะหฺ
มัด 27056 และอิบนุ มาญะฮฺ 925)  

 
 
ความประเสริฐของการนัง่เพื่อการซกิริฺหลังจากละหมาดศุบหฺและอัศร ฺ

มีรายงานจากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

نْ «
َ
ْقُعدَ  أل

َ
َّ  الَغَداةِ  َصالةِ  ِمنْ  َيَعاىَل  اهللا يَْذُكُرونَ  قَْومٍ  َمعَ  أ  َيْطلُعَ  َح

ْمُس  َحبُّ  الشَّ
َ
نْ  ِمنْ  إيَلَّ  أ

َ
ْعِتَق  أ

ُ
ْرَبـَعةً  أ

َ
ِ  ِمنْ  أ َ نْ  إَْسَماِقيَل، َو

َ
ْقُعدَ  َوأل

َ
 أ

نْ  إىَل  الَعرْصِ  َصالةِ  ِمنْ  اهللا يَْذُكُرونَ  قَْومٍ  َمعَ 
َ
ْمُس  َيْغُرَب  أ َحبُّ  الشَّ

َ
 إيلَّ  أ

نْ  ِمنْ 
َ
ْعِتَق  أ

ُ
ْرَبـَعةً  أ

َ
  »أ

ความวา “การที่ ฉันไดนั่งในกลุมหนึ่งที่มีการซิกิ รฺตออัลลอฮฺตะอาลาเริ่ม
หลังจากละหามดศุบหฺจนดวงอาทิตยข้ึนนั้น เปนสิ่งที่ฉันชอบมากมากกวาที่
ฉันไดปลดปลอยทาสสี่คนจากลูกหลานของอิสมาอีลเสียอีก และการที่ฉันได
นั่งในกลุมหนึ่งที่มีการซิกิรฺตออัลลอฮฺตะอาลาเริ่มหลังจากละหามดอัศรฺจนดวง
อาทิตยตกนั้น เปนสิ่งที่ฉันชอบมาก มากกวาที่ฉันไดปลดปลอยทาสสี่คน
เชนกัน” (เปนหะดีษหะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 3667 โปรดดูในอัส-
สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะหีหะฮฺ 2916) 

 
 

มีรายงานจากทานญาบิรฺ อิบนุ สะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาเมื่อทานละหมาดฟจรฺ
(ละหมาดศุบหฺ)เสร็จทานจะนั่งในที่ละหมาดจนกวาดวงอาทิตยข้ึนอยางเดนตระหงาน (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 670) 
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ชวงเวลาซิกิรแฺละดุอาอ 
การดุอาอหลังจากละหมาดสุนัตนั้นไมไดมีบัญญัติใหปฏิบัติและไมปรากฏแหลงที่มาใน

ศาสนา ฉะนั้นผูใดปรารถนาที่จะดุอาอใหเขาดุอาอกอนที่จะใหสลามทั้งในการละหมาดฟรฎและ
สุนัต แตหากเขาดุอาอหลังจากเสร็จละหมาดแลวในบางเวลาดวยเหตุบางประการนั้น ถือวา
อนุโลมใหดุอาอได 

ทุกๆ หะดีษที่ไดรับรายงานมา ถามีคําวา  )الصالة  دبر (  “หลังละหมาด” หากเปนดุอาอให
อานกอนสลาม แตหากเปนซิกิรฺใหอานหลังจากสลาม 
 

 


