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1 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 
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1. กลา่วอิสติฆฟารฺ สาม ครั �ง  

 �� �� ���	 �
א��  ��  

”ฉนัขออภยัโทษตอ่อลัลอฮฺ“1  
 

2. กลา่ว 

 �� ���� ��   א� �� ��   �� �� ��כ�   � א��� �� ��   �� �� ��   � א��� כ� ��א  !� �א א  "� �# 

 �$ �� א��  א�%� �� כ� א&� ��.  

ความวา่: โอ้อลัลอฮฺ พระองค์ทรงสนัติ และความสนัติมาจาก
พระองค์ พระองค์ทรงเปี* ยมล้นด้วยความจําเริญ  โอ้พระผู้ทรง
ยิ*งใหญ่ มีเกียรติยิ*ง2 

 

3. กลา่ว 

 �(   �)�� �*   �( �*   � +�   א�� �, �- ��"כ�   )�    �� ��כ�   ��(�   ،  ��(�   .� �/ ��(�   א�� ��   �, �/  א���0

 �1 �2 ��  3�� �4   � 56 78   כ� �3 �.   9�" �,  �4=>��  �/א  �א�;  )  א���� � :�

 �( ��  �>
�= �? א �� �/��  �� �?�� �� �  �( ��  �; �� א "��� �#  �5, ��כ�  א��%� ��  @,   .א��%�

ความว่า: ไมมี่พระเจ้าอื*นใด(ที*ควรแก่การเคารพภักดี)นอก
จากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  ปราศจากการตั �งภาคีใดๆ 

                                                 
1
 มสุลิม, บท: การละหมาด, บรรพ: บทซิกิรหลงัละหมาด, เลขที* 1274 

2
 แหลง่เดิม 
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2 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

พร้อมพระองค์  การปกครองดูแลเป็นของพระองค์  และมวล
การสรรเสริญก็เป็นของพระองค์  และพระองค์ทรงปรีชา
สามารถเหนือทุกๆ สิ*ง โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์  ไม่มี
ผู้ ใดที*สามารถสกดักั �นสิ*งที*พระองค์ประทานให้  และไม่มีผู้ ใด
ที*สามารถให้ในสิ*งที*พระองค์สกัดห้ามไว้  และความมั*งมีมิ
อาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มั*งมีนั �น ณ พระองค์ได้เลย3 
 

4. กลา่ว 

 �(   �)�� �*   �( �*   � +�   א�� �, �- ��"כ�   )�    �� ��כ�   ��(� ،   ��(�   .� �/ ��(�   א�� ��   �, �/  א���0

 �1 �2 �� 3�� �4  � 78  כ�56 �3 �.  9�" �,�:  ، �(  �$ �1 �-  �( ��  �A �1�:  �(�*  �  )� ،  �Bא��
 �) �� �*   �( �*   � )�   א�� ��   �,� �?��   �( "�א+�   *� �*  �  �) ��   �C �/ �? ��(�   א���5 ��   �6 �D �� (�   א�� �� �� 

�F  א����Eא�8  �� ��(�  )� ،  א���0 �*  �(�*  � >�F  א�� �G�� �H ��  �)��  �F" ���1   א�,�5 ��   �+ ��  כ�

 �I� ���Jא��כ�א. 

ความว่า: ไม่มีพระเจ้าอื*นใด(ที*ควรแก่การเคารพภักดี)เว้น
แต่อลัลอฮฺองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ  เสมอพระองค์  เป็นสิทธิ
ของพระองค์ซึ*งการครอบครองและการสรรเสริญสดุดี  และ
พระองค์ทรง ยิ* ง ด้วย เดชานุภาพเหนือทุกๆ   สิ* ง   ไ ม่ มี
ความสามารถและพลงัใดๆ  เว้นแต่ด้วยอลัลอฮฺ  ไม่มีพระเจ้า
อื*นใดนอกจากอัลลอฮฺ  และเราไม่เคารพสักการะสิ*งอื*นใด
นอกจากพระองค์เท่านั �น  เป็นสิทธิแห่งพระองค์ซึ*งการ

                                                 
3
 อลั-บคุอรียฺ, บท: อะซาน, บรรพ: บทซิกิรหลงัละหมาด, เลขที* 844. มสุลิม, บท: มสัญิด

และช่วงการละหมาด, บรรพ: สง่เสริมให้อา่นบทซิกิรหลงัละหมาด, เลขที* 593. 



 

3 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

ประทานนิอฺมตั ความโปรดปราน และการสรรเสริญที*งดงาม 
ไม่มีพระเจ้าอื*นใดนอกจากอัลลอฮฺ  โดยที*เรามอบความ
บริสุทธิKใจแห่งการยึดมั*นในศาสนาแด่พระองค์  แม้ว่าเหล่า
ผู้ปฎิเสธจะชิงชงัก็ตาม4 
 

5. กลา่ว 

 �5L �� >�� א�Bכ�  :� �M �4  �� �1�"  �N �? כ�  !� � �P�4 �א  

ความว่า: โอ้พระผู้ อภิบาลของข้า โปรดป้องกันข้าฯจาการ
ลงโทษของพระองค์ในวนัที*พระองค์ทรงฟื�นคืนชีพปวงบ่าวของ
พระองค์ด้วยเถิด5 

 

6. กลา่ว 

 �� �3�5 א����� �4�� 3�� כ�  �4 �� כ� כ�  �#� �� כ� �. ��،  �F �� �- ��!�כ�   �Pא � �4.  

ความวา่: โอ้อลัลอฮฺ  ได้โปรดทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ในการที*
จะรําลึกถึงพระองค์ ขอบคุณพระองค์    และปฏิบัติอิบาดะฮ์
อย่างดีตอ่พระองค์6 

 

7. กลา่ว 

                                                 
4
 มสุลิม, บท: มสัญิดและช่วงการละหมาด, บรรพ: สง่เสริมให้อา่นบทซิกิรหลงัละหมาด, 

เลขที* 594. 
5
 มสุลิม, บท: การละหมาด, บรรพ: ด้านขวาของอิมาม, เลขที* 709. 

6
 อบดูาวดู, บท: วิติร, บรรพ: การอิสติฆฟารฺ, เลขที* 1524. 



 

4 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

 �� ��   א����� �� �Qא  ��3  א ��   �� �� �, א  :� �� ��   �R �� �S��،  א �� ��   �R �� �� �
א  �� �� �� 

 ������ א ،���4 �� ��  ���J �� �
א �� �� ��  ������  ���� �4��  �) �B 3�5� ���  ������  �� �5, �T �/  א��

 ������ ��  �� �5S �U ��(�  )�  ،א��/� �*  �(�*  ������.  

ความวา่: โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์  ได้โปรดอภยัในสิ*ง
ที*ข้าพระองค์ทําก่อนหน้านี �และทําหลงัจากนี � สิ*งที*ข้าพระองค์
ปิดบังและสิ*งที*ข้าพระองค์เปิดเผย  สิ*งที*ข้าพระองค์ทําเกิน
เลยและสิ*งที*พระองค์รู้ดีกว่าตัวข้าพระองค์  แท้จริงพระองค์
เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลงั  ไม่มีพระเจ้าอื*นใด
นอกจากพระองค์เท่านั �น7 
 

8. กลา่ว 

 �� ��5<  א����� �*  �#1 �B   �Fכ�   ���4 ��   �F �#1   �א��%� � �4�� ���B   �Fכ�    ��   �6 �H� א��، 

 �#1 �4�� ���B   �Fכ�    ��   �I��   �P ����  3�� �*   �$ �# ����   �� �/ �? �#1   �א�� �4�� ���B   �Fכ�    �� 

 �C�� �	 �J א�< �� א�L  א�,@ �M �4 ��  �� � �T  .א��

ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ  ข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์จาก
ความขี �ขลาด และข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความ
ตระหนี*ถี*เหนียว และข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้น
จากที*ข้าต้องกลบัไปสูส่ภาพที*ตํ*าต้อยที*สดุในชีวิต  และข้าขอ
ความคุ้มครองต่อพระองค์จากการทดสอบในดุนยา  และข้า
ขอความคุ้มครองตอ่พระองค์จากการทรมานในหลมุฝังศพ ”8  

                                                 
7
 อบดูาวดู, บท: วิติร, บรรพ: กลา่วอะไรเมื*อให้สลาม, เลขที* 1509. 

8
 อลั-บคุอรียฺ, บท: การญิฮาด, บรรพ: ขอความคุ้มครองจากความขี �ขลาด, เลขที* 2822. 



 

5 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

 

9. กลา่ว 

 �>�� �V �? �� �� �� א� א����� ���� א�W כ� =�א"� �S �� > �B1�� �# > �� �� �� �Qא �� א�����
 � �X �� �S � �Yא ��א$�  �/ �4 � �Yא �Z א�� �G�� >�� �, א�2 �� �>�� א]� ��� �� �( �) �� �*

 �" �( ��א�  �� א���0 �G�� W �, א *�)� ������ "��� ���\ �5< �
 �] �� �G 

ความว่า : โอ้อลัลอฮฺ โปรดยกโทษในบาปและความผิดพลาด
ทั �งหลายของข้าพระองค์ด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดทรงยก
ฐานะของข้าและให้การเกื �อจุนแก่ข้าด้วยเถิด และโปรดนําทาง
แก่ข้าพระองค์ซึ*งการงานและมารยาทที*ดี แท้จริง ไม่มีผู้ ใดที*จะ
นําทางสู่สิ*งดีงามและไม่มีใครที*จะสามารถขจัดความชั*วร้าย
นอกจากพระองค์9 
 

10. กลา่วตสับีหฺ (�א I0א 
), ตะหฺมีด (� ,/0א�), และตกั

บีร (� כ�א� ) 
โดยมี 4 แบบดงันี � 

� กลา่วแตล่ะถ้อยคําทั �งหมด 10 ครั �ง10  

� กลา่วแตล่ะถ้อยคําทั �งหมด 33 ครั �ง และจบท้ายด้วย 

 �(   �) �� �*   �( �*   � �� +�   א �, �- ��"כ�   )�    �� �.   �) ��   �) ��כ�   �� �/ �� (�   א �� �� 

 �, �/ �1  א���0 �2 �� 3�� �4  � 78  כ�56 �3 �.  9�" �,�: 

                                                 
9
 อิบน ุอสั-ซุนนี, อะมะล ุอลั-เยาวมฺ วะ อลั-ลยัละฮฺ, เลขที* 116. 

10
 อลั-บคุอรียฺ, บท: ดอุาอ์ตา่ง ๆ , บรรพ: ดอุาอ์หลงัละหมาด, เลขที* 6329. 



 

6 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

ความว่า: ไมมี่พระเจ้าอื*นใด(ที*ควรแก่การเคารพภกัดี)เว้น
แตอ่ลัลอฮฺองค์เดียวโดยไมมี่ภาคีใดๆ เสมอพระองค์ เป็น
สิทธิของพระองค์ซึ*งการครอบครองและการสรรเสริญสดดีุ 
และพระองค์ทรงยิ*งด้วยเดชานภุาพเหนือทกุๆ สิ*ง11  

� อา่นตสับีหฺและตะหฺมีด 33 ครั �ง และอา่นตกับีร 34 ครั �ง12  

� กล่าวแต่ละถ้อยคําทั �งหมดยี*สิบห้าครั �งและอ่านตะหฺลีล 

อีก 25 ครั () �( *) א�) �ง13  

 
*ที*ดีที*สุดคือ ควรอ่านสลับปรับเปลี*ยนกันในแต่ละครั �ง 
ทั �งนี � เพื*อจะได้ปฏิบติัตามทุกหะดีษที*มีรายงานจากท่านน
บี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 

11. อา่นอายะฮฺกรุซยฺี14 

ُ ٱ ۚ لۡ ٱ  َح� لۡ ٱ  ُهوَ   إِ��   هَ إَِلٰ   َ�ٓ   ��    َ�   َقي�وُم
ۡ
ۚ نَوۡ   َوَ�   ِسَنةٞ   ۥُخُذهُ تَأ  ٞم

 ُ َمٰ ٱ  ِف   َما  ۥل� ٰ لس�  ٱ  ِف   َوَما  ِت َو
َ
يٱ  َذا  َمن  ِضۗ .ۡل ِ  َفعُ يَشۡ   ل�

يۡ   َبۡيَ   َما  لَمُ َيعۡ   ۦۚ نِهِ بِإِذۡ   إِ��   ۥٓ ِعنَدهُ 
َ
 َوَ�   َفُهۡمۖ َخلۡ   َوَما  ِديِهمۡ أ

                                                 
11

 มสุลิม, บท: มสัญิดและช่วงการละหมาด, บรรพ: สง่เสริมให้อา่นบทซิกิรหลงัละหมาด, 
เลขที* 597. 
12

 อลั-บคุอรียฺ, บท: เวลาละหมาด , บรรพ: บทซิกิรฺหลงัละหมาด, เลขที* 843. 
13

 อนั-นะซาอียฺ, บท: การหลงลืมในละหมาด, บรรพ: จํานวนการตสับีหฺ, เลขที* 1351. 
14

 อนั-นะซาอียฺ ในอสั-ซุนนั อลั-กบุรอ, บท : อะมะล ุอลั-เยาวมฺ วะ อลั-ลยัละฮฺ, บรรพ: ใครที*
อา่นอายะฮฺกรุซีย์หลงัละหมาด, เลขที* 9848. 



 

7 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

يُطونَ  نۡ   ءٖ بَِشۡ   ُيِ ٓ   بَِما  ِإ��   ۦٓ ِمهِ ِعلۡ   ّمِ  ِسي�هُ ُكرۡ   َوِسعَ   ءَۚ َشا
َمٰ ٱ ٰ لس�  ٱوَ   ِت َو

َ
َ�   َضۖ .ۡل هُ  ُٔ َي   َو ۚ ِحفۡ   ۥوُد  َعِل� لۡ ٱ  َوُهوَ   ُظُهَما

 ] َعِظيمُ لۡ ٱ

ความวา่: “อลัลอฮฺคือผู้ ที*ไมมี่ผู้ ที*ได้รับการเคารพสกัการะใดๆ 
ที*เที*ยงแท้นอกจากพระองค์เท่านั �น ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ตลอดกาล 
ผู้ทรงบริหารกิจการทั �งหลายโดยที*การง่วงนอนและการนอน
หลบัจะไม่เกิดขึ �นกบัพระองค์  สิ*งที*อยู่ในชั �นฟ้าและแผ่นดิน
เป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ ที*จะขอความช่วยเหลือให้แก่
ผู้ อื*น ณ ที*พระองค์ได้ นอกจากด้วยการอนุมัติของพระองค์
เท่านั �น พระองค์ทรงรู้สิ*งที*อยู่เบื �องหน้าและเบื �องหลงัของพวก
เขา พวกเขาไม่สามารถล่วงรู้สิ*งใดๆ จากความรอบรู้ของ
พระองค์ได้นอกจากสิ*งที*พระองค์ทรงประสงค์เท่านั �น กุรซีย์
ของพระองค์กว้างขวางทั*วชั �นฟ้าและแผ่นดินทั �งหลาย และ
การรักษามันทั �งสองก็ไม่เป็นภาระหนักแก่พระองค์ และ
พระองค์คือ ผู้ทรงสงูสง่ ผู้ทรงยิ*งใหญ่” 

 

12. อา่นสเูราะฮฺอลั-ฟะลกัและอนั-นาส15  

                                                 
15

 อบดูาวดู, บท: วิติร, บรรพ: กลา่วอะไรเมื*อให้สลาม, เลขที* 1525. อตั-ติรมิซียฺ, บท: ความ
ประเสริฐของอลักรุอาน, บรรพ: อลั-มเุอาวิซะตยันฺ, เลขที* 2903. อนั-นะซาอียฺ, บท: การ
หลงลืมในละหมาด, บรรพ: สั*งใช้ให้อา่นอลั-มเุอาวิซาตหลงัให้สลาม, เลขที* 1336. 



 

8 อัซการฺและดุอาอหลังละหมาดฟรฎ� 

ُعوذُ   ُقۡل 
َ
 َشِّ   َوِمن  c  َخلَقَ   َما  َشِّ   ِمن  a  َفلَقِ لۡ ٱ  بَِرّبِ   أ

ٰ ٱ  َشِّ   َوِمن  g  َوَقَب   إَِذا  َغِسقٍ   َوِمن  l  ُعَقدِ لۡ ٱ  ِف   ِت َثٰ ل�ف�
    m َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َشِّ 

  
ความวา่: จงกลา่วเถิด  (มฮุมัมดั) ข้าพระองค์ขอความคุ้มครอง
ต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชั*วร้ายที*พระองค์ได้
ทรงบันดาลขึ �น และจากความชั*วร้ายแห่งความมืดของเวลา
กลางคืน  เมื*อมนัแผ่คลุม และจากความชั*วร้ายของบรรดาผู้
เสกเป่าในปมเงื*อน และจากความชั*วร้ายของผู้ อิจฉาเมื*อเขา
อิจฉา 
 

ُعوذُ   ُقۡل 
َ
 g  ل�اِس ٱ  هِ إَِلٰ   c  ل�اِس ٱ  َملِِك   a  ل�اِس ٱ  بَِرّبِ   أ
يٱ  l  ن�اِس ۡلَ ٱ  َواِس وَسۡ لۡ ٱ  َشِّ   ِمن ِ  ُصُدورِ   ِف   وُِس ُيوَسۡ   ل�

    u ل�اِس ٱوَ  ن�ةِلِۡ ٱ ِمنَ  m ل�اِس ٱ

 ความว่า: จงกล่าวเถิด  (มุฮัมมัด)  ข้าพระองค์ขอความ
คุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ  พระราชาแห่งมนุษยชาติ  
พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ  ให้พ้นจากความชั*วร้ายของผู้
กระซิบกระซาบที*หลอกล่อ ที*กระซิบกระซาบในหัวอกของ
มนษุย์ จากหมูญิ่นและมนษุย์ 

 
 


