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บทท่ี 10 ละหมาดวนัศุกร์(เศาะลาตุลญุมอะห์)  

ตอนท่ี 1 คุณค่าละหมาดวนัศุกร์ และเป็นวาญิบ(ขอ้บงัคบัส าหรับชาย) 171 

ผูท่ี้วาญิบตอ้งไปละหมาดวนัศุกร์ 172 

ละหมาดวนัศุกร์ตอ้งท าในเมือง ในหมู่บา้น และค าอธิบายจ านวนมะอฺมูม 172 

ละหมาดวนัศุกร์ตกไปเพราะมีอุปสรรคท่ีล าบากมาก 173 

ตอนท่ี 2 คุณค่าของการรีบละหมาดวนัศุกร์แต่เน่ินๆ คุณค่าอาบน ้าวนัศุกร์ 174 

เคร่ืองหอม น ้ามนัหอม การแต่งกายไปละหมาดวนัศุกร์ 175 

คุณค่าของการเดินไปละหมาดวนัศุกร์ 175 

เวลา และอะซานละหมาดวนัศุกร์ 175 



ตอนท่ี 3 คุตบะห์วนัศุกร์(แสดงธรรมเทศนา) 176 

ละหมาดวนัศุกร์ 178 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  





 


