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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

มารยาทในการอานอัลกุรอาน 
 
พี่นองทัง้หลายของฉัน ... 

แทจริง อัลกุรอานที่อยูตอหนาพวกทาน ซึ่งพวกทานได
อาน ไดฟง ไดทอง ไดจดบันทึกกันนั้น เปนพระดํารัสของพระผู
อภิบาลพวกทาน ผูเปนพระเจาแหงสากลจักรวาล เปนพระ
เจาของผูคนทั้งปวง มันคือสายเชือกที่มั่นคงของพระองค เปน
เสนทางอันเที่ยงตรง เปนถอยคําที่ประเสริฐยิ่ง และเปนแสง
สวางที่เจิดจาแจมแจง อัลลอฮฺไดทรงมีดํารัสดวยอัลกุรอาน
อยางสัจจริง ในรูปแบบที่เหมาะกับความยิ่งใหญและความ
เกรียงไกรแหงพระองค ทรงโปรดใหญิบรีลผูซื่อสัตย หนึ่งในหมู
มะลาอิกะฮฺผูมีเกียรติและใกลชิดพระองค รับมันเพื่อนําลงมายัง
หัวใจของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อให
ทานไดเผยแผปาวประกาศดวยภาษาอาหรับที่ชัดเจน อัลลอฮฺ
ทรงให คุณลักษณะอัลกุ รอานไวมากมาย  ซึ่ งล วน เปน
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คุณลักษณะที่ยิ่งใหญทั้งส้ิน เพื่อใหเราไดเชิดชูและใหเกียรติ 
อาทิ 

نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهدٗ  ﴿
ُ
ِٓي أ ّلِلنَّاِس ى َشۡهُر َرَمَضاَن ٱلَّ

ۡهَر ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱلُۡفۡرقَاِنۚ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َوَبّيَِنٰتٖ  ٱلشَّ
ٰ َسَفرٖ  َ َ ۡو 

َ
ةٞ  فَۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َكَن َمرِيًضا أ  فَعِدَّ

ُ
يَّاٍا أ
َ
َخَرۗ ّمِۡن أ

 يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ َوِلُۡكِملُواْ 
َ ُ بُِكُم ٱۡليُۡسَ َو َّ يُرِيُد ٱ

ُٰكۡم َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن  ٰ َما َهَد َ َ  َ َّ واْ ٱ ُ ةَ َوِلَُكّبِ ٱۡلعِدَّ
  )١٨٥: اكقرة ( ﴾١٨٥

ความวา “เดือนเราะมะฎอนนั้น เปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูก
ประทานลงมาในฐานะเปนขอแนะนําสําหรับมนุษย และเปน
หลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับขอแนะนํานั้น และเกี่ยวกับส่ิงที่
จําแนกระหวางความจริงกับความเท็จ ดังนั้นผูใดในหมูพวกเจา
เขาอยูในเดือนนั้นแลว ก็จงถือศีลอดในเดือนนั้น และผูใดปวย
หรืออยูในการเดินทาง ก็จงถือใชในวันอ่ืนแทน อัลลอฮฺทรง
ประสงคใหมีความสะดวกแกพวกเจา และไมทรงใหมีความ
ลําบากแกพวกเจา และเพื่อที่พวกเจาจะไดใหครบถวนซ่ึง
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จํานวนวัน (ของเดือนเราะมะฎอน) และเพื่อพวกเจาจะไดให
ความเกรียงไกรแดอัลลอฮฺในส่ิงที่พระองคทรงแนะนําแกพวก
เจา และเพื่อพวกเจาจะขอบคุณ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 185) 

  
َيِٰت َوٱّلِۡكرِ ٱۡلَِكيِم  ﴿ ﴾ ٥٨َذٰلَِك َنۡتلُوهُ َعلَۡيَك ِمَن ٱ
  )٥٨: آل عمران (

ความวา “ดังกลาวนั้นแหละ เราอานมันใหเจาฟง อันไดแก
โองการตางๆ และคําเตือนรําลึกที่รัดกุมชัดเจน” (อาล อิมรอน 
58) 

  
َها ٱلَّاُس ﴿ يُّ

َ
أ نَزۡلَآ  م بُۡرَهٰنٞ قَۡد َجآَءكُ َيٰٓ

َ
ّبُِكۡم َوأ ّمِن رَّ

بِينٗ إَِلُۡكۡم نُورٗ    )١٧٤: النساء(﴾  ١٧٤ا ا مُّ
ความวา “มนุษยชาติทั้งหลาย! แนนอนไดมีหลักฐานจากพระ
เจาของพวกเจามายังพวกเจาแลว และเราไดใหแสงสวาง
อันแจมแจงลงมาแกพวกเจาดวย” (อัน-นิสาอ 174)  
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ِ نُورٞ قَۡد َجآءَ ﴿ َّ ٰ  ُكم ّمَِن ٱ بِٞي  بٞ َوكَِت َيۡهِدي بِهِ  ١٥مُّ
َلِٰم َوُيۡخرُِجُهم ّمَِن  َبَع رِۡضَوٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلسَّ ُ َمِن ٱتَّ َّ ٱ

ٰ ِصَرٰطٖ  َ ِ  ٱلُّورِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إ
َ ِ لَُمِٰت إ ۡسَتقِيمٖ  ٱلظُّ  مُّ

   )١٦ -١٥: املائدة( ﴾١٦
ความวา “แทจริง แสงสวางจากอัลลอฮฺและคัมภีรอันชัดแจงนั้น
ไดมายังพวกเจาแลว ดวยคัมภีรนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงแนะนํา
ผูที่ปฏิบัติตามความพึงพระทัยของพระองคซึ่งบรรดาทางแหง
ความปลอดภัย และจะทรงใหพวกเขาออกจากความมืดไปสู
แสงสวางดวยอนุมัติของอัลลอฮฺ และจะทรงแนะนําพวกเขาสู
ทางอันเที่ยงตรง” (อัล-มาอิดะฮฺ 15-16) 

  
ِ َوَلِٰكن  ﴿ َّ ٰى ِمن ُدوِن ٱ ن ُيۡفَتَ

َ
َوَما َكَن َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن أ

َ َرۡيَب فِيهِ  ِي َبۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱلِۡكَتِٰب  تَۡصِديَق ٱلَّ
  )٣٧: يونس(﴾ ٣٧ِمن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي 
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ความวา “และอัลกุรอานนั้นมิใชจะถูกปนแตงข้ึนโดยผูใด
นอกจากอัลลอฮฺ แตมันเปนการยืนยันคัมภีรที่มีมากอน และเปน
การจําแนกขอบัญญัติตางๆ ในนั้น ไมมีขอสงสัยในคัมภีรนั้นซึ่ง
มาจากพระเจาแหงสากลโลก” (ยูนุส 37) 

  
وِۡعَظةٞ ﴿ َها ٱلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ

َ
أ ٞ  َيٰٓ ّبُِكۡم وَِشَفآء  ّمِن رَّ

ُدورِ َوُهدٗ    )٥٧: يونس( ﴾٥٧ۡؤِمنَِي َورَۡحَةٞ ّلِۡلمُ ى لَِّما ِف ٱلصُّ
ความวา “โอมนุษยเอย แทจริงขอตักเตือน (อัลกุรอาน) จากพระ
เจาของพวกทานไดมายังพวกทานแลว และ(มัน) เปนการบําบัด
ส่ิงที่มีอยูในทรวงอก และเปนการช้ีแนะทาง และเปนความ
เมตตาแกบรรดาผูศรัทธา” (ยูนุส 57) 

  
ۡن َحِكيٍم  ﴿ ُ لَۡت ِمن لَّ ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ ُثمَّ فُّصِ

ُ
كَِتٌٰب أ

  )١: هود( ﴾ ١َخبٍِي 
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ความวา “คัมภีรที่โองการทั้งหลายของมันถูกทําใหรัดกุมมี
ระเบียบ แลวถูกจําแนกเร่ืองตางๆ อยางชัดแจง จากพระผูทรง
ปรีชาญาณ ผูทรงรอบรูเชี่ยวชาญ” (ฮูด 1) 

  
نَّا َلُۥ لََحٰفُِظوَن  ﴿ ۡلَا ٱّلِۡكَر  : احلجر(﴾ ٩إِنَّا َنُۡن نَزَّ
٩(  

ความวา “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และ
แทจริงเราเปนผูรักษามันอยางแนนอน” (อัล-หิจญรฺ 9) 

  
َ  ٨٧ُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيَم َوٱلۡ ا ّمَِن ٱلَۡمَثاِن َولََقۡد َءاَتۡيَنَٰك َسۡبعٗ  ﴿

ۡزَوٰجٗ 
َ
ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ َ ِ نَّ َعۡينَۡيَك إ َ َتَۡزۡن ا َتُمدَّ ّمِۡنُهۡم َو

 - ٨٧: احلجر(﴾  ٨٨َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِۡلُمۡؤِمنَِي 
٨٨(  

ความวา “และโดยแนนอน เราไดใหแกเจาเจ็ดโองการที่ถูกอาน
ซ้ํา(หมายถึง สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ)และอัลกุรอานที่ยิ่งใหญ 
อยาทอดสายตาท้ังสองของเจาไปยังชนชั้นตางๆ ของพวกเขา 
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และอยาเ สียใจแทนพวกเขาและจงลดปกของเจาให ตํ่า
(หมายถึงใหมีความถอมตน)ตอบรรดาผูศรัทธา” (อัล-หิจญรฺ 
87-88) 

  
ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰنٗ  ﴿ ِ َونَزَّ ءٖ  ا ّلُِكّ  َورَۡحَةٗ ى وَُهدٗ  َشۡ

ٰى لِۡلُمۡسلِِمَي    )٨٩: اجحل(﴾  ٨٩َوبُۡشَ
ความวา “และเราไดใหคัมภีรแกเจาเพื่อชี้แจงทุกส่ิงและเพื่อเปน
ทางนําและเปนความเมตตา และเปนขาวดีแกบรรดามุสลิม” 
(อัน-นะหลฺ 89) 

   
ُ ٱلُۡمۡؤِمنَِي  إِنَّ َهَٰذا ٱلُۡقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ  ﴿ ۡقَوُم َوُيبَّشِ

َ
أ

ۡجرٗ 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلصَّ نَّ  ٩ا ا َكبِيٗ ٱلَّ

َ
َوأ

ِلمٗ 
َ
ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
ِ أ ِخَرة َ يُۡؤِمُنوَن بِٱ ِيَن  ﴾  ١٠ا ٱلَّ

   )١٠-٩: اِإلرساء(
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ความวา “แทจริง อัลกุรอานนี้นําสูทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจง
ขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายวา สําหรับ
พวกเขานั้นจะไดรับการตอบแทนอันยิ่งใหญ และแทจริงบรรดา
ผูไมศรัทธาตอโลกหนานั้น เราไดเตรียมไวสําหรับพวกเขาแลวซ่ึง
การลงโทษอันเจ็บแสบ” (อัล-อิสรออ 9-10) 

  
ُِل ِمَن ٱۡلُقرۡ  ﴿ َ ّلِۡلمُ  َورَۡحَةٞ  ا ُهَو ِشَفآءٞ َءاِن مَ َوُنَنّ ۡؤِمنَِي َو

َّ َخَسارٗ  ِ ٰلِِمَي إ   )٨٢: اِإلرساء(﴾  ٨٢ا يَزِيُد ٱلظَّ
ความวา “และเราไดใหสวนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาซึ่งเปนการ
บําบัดและความเมตตาแกบรรดาผูศรัทธา และมันมิไดเพิ่มอัน
ใดแกพวกอธรรมนอกจากการขาดทุนเทานั้น” (อัล-อิสรออ 82) 

  
تُواْ بِِمۡثِل َهَٰذا قُل  ﴿

ۡ
ن يَأ
َ
ٰٓ أ َ َ نُّ  نُس َوٱۡلِ ئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡلِ

لَّ
تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو َكَن َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٖض 

ۡ
َ يَأ ا َظِهيٗ  ٱۡلُقۡرَءاِن 

  )٨٨: اِإلرساء( ﴾٨٨
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ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด แนนอนหากมนุษยและญินรวม
กันที่จะนํามาเชนอัลกุรอานนี้ พวกเขาไมอาจจะนํามาเชนนั้นได 
และแมวาบางคนในหมูพวกเขาเปนผูชวยเหลือแกอีกบางคนก็
ตามที” (อัล-อิสรออ 88) 

  
نَزۡلَا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقٰٓ  ﴿

َ
ٓ أ َّ تَۡذكَِرةٗ  ٢َما ِ لَِّمن  إ
ٗ  ٣َيَۡشٰ     ّمِمَّنۡ تَنِي

َ
َمَٰوِٰت ٱۡلُعَل َخلََق ٱۡل  ﴾٤ۡرَض َوٱلسَّ

   )٤-٢: طه(
ความวา “เรามิไดใหอัลกุรอานลงมาแกเจาเพื่อใหเจาลําบาก 
ทวามันเปนการตักเตือนแกผูที่ยําเกรง เปนการประทานลงจาก
พระผูสรางแผนดินและช้ันฟาทั้งหลายอันสูงสง” (ฏอฮา 2-4) 

  
َل  ﴿ ِي نَزَّ ٰ َعۡبِدهِۦ ِلَُكوَن لِۡلَعٰلَِمَي  َتَباَرَك ٱلَّ َ َ ٱۡلُفۡرقَاَن 

  )١: الفرقان(﴾ ١ نَِذيًرا
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ความวา “ความจําเริญยิ่งแดพระองค ผูทรงประทานอัลฟุรกอน
(อัลกุรอานที่จําแนกแยกแยะ) แกบาวของพระองค (มุหัมมัด) 
เพื่อเขาจะไดเปนผูตักเตือนแกปวงบาวทั้งมวล” (อัล-ฟุรกอน 1) 

  
ِمُي  ١٩٢نَُّهۥ َلَنِيُل َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي  ﴿

َ
وُح ٱۡل  ١٩٣نََزَل بِهِ ٱلرُّ

ٰ قَۡلبَِك ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمنِذرِيَن  َ بِيٖ  بِلَِساٍن َعَرِبّٖ  ١٩٤َ  ١٩٥ مُّ
لَِي  وَّ

َ
َُّهۡم َءايًَة  ١٩٦نَُّهۥ لَِف ُزُبرِ ٱۡل َو لَۡم يَُكن ل

َ
ن أ

َ
أ

ْ َيۡعلََمُهۥ عُ  ُؤا ٰٓءِيَل  لََمٰٓ   )١٩٧-١٩٢: الشعراء( ﴾١٩٧بَِنٓ إِۡسَر
ความวา “และแทจริงมัน เปนการประทานลงมาของพระเจา
แหงสากลโลก อัร-รูหฺ(มะลาอิกะฮฺญิบรีล)ผูซื่อสัตย ไดนํามันลง
มา ยังหัวใจของเจาเพื่อเจาจักไดเปนผูตักเตือนคนหนึ่ง เปน
ภาษาอาหรับอันชัดแจง และแทจริงมันมีอยูในคัมภีรสมัยกอนๆ 
และมันมิไดเปนหลักฐานแกพวกเขาดอกหรือวา บรรดาผูมี
ความรูของวงศวานอิสรออีลก็รูดีในเร่ืองนี้” (อัช-ชุอะรออ 192-
197) 
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َيِٰطُي  ﴿ لَۡت بِهِ ٱلشَّ َبِغ لَُهۡم َوَما  ٢١٠َوَما َتَنَّ َوَما يَ
  )٢١١ -٢١٠: الشعراء(﴾ ٢١١يَۡسَتِطيُعوَن 

ความวา “และพวกมารชัยฏอรมิไดนํามัน(อัลกุรอาน)ลงมา และ
ไมเปนการเหมาะสมแกพวกมันและพวกมันก็ไมสามารถดวย” 
(อัช-ชุอะรออ 210-211) 

  
ِيَن  بَۡل ُهَو َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰتٞ  ﴿ ْ ٱلۡعِۡلَمۚ َوَما ِف ُصُدورِ ٱلَّ وتُوا

ُ
أ

ٰ َيَۡحُد  َّ ٱلظَّ ِ   )٤٩: العنكبوت(﴾ ٤٩لُِموَن َيٰتَِنآ إ
ความวา “มิใชเชนนั้นดอก มันคือโองการทั้งหลายอันแจงชัดอยู
ในหัวอกของบรรดาผูไดรับความรู และไมมีผูใดปฏิเสธโองการ
ทั้งหลายของเรานอกจากพวกอธรรม” (อัล-อันกะบูต 49)  

  
ۥٓۚ إِۡن هُ  ﴿ َبِغ َلُ ۡعَر َوَما يَ َّ ذِۡكٞر َوَما َعلَّۡمَنُٰه ٱلّشِ ِ َو إ

بِٞي  َ  ٦٩َوقُۡرَءاٞن مُّ َ ا َوَيِحقَّ ٱۡلَقۡوُل  ُنِذَر َمن َكَن َحّيٗ ّلِ
  )٧٠-٦٩: يس(﴾ ٧٠ٱۡلَكٰفِرِيَن 
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ความวา “เรามิไดสอนกวีนิพนธแกเขา (มุหัมมัด) และไม
เหมาะสมแกเขาที่จะเปนกวี คัมภีรนี้มิใชอ่ืนใดเลย นอกจากเปน
ขอตักเตือนและเปนคัมภีรอันชัดแจง เพื่อตักเตือนผูที่มีชีวิต และ
เพื่อขอตักเตือนนั้นเปนหลักฐานยืนยันเหนือบรรดาผูปฏิเสธ
ศรัทธา” (ยาสีน 69-70) 

  
َر ﴿ ْ َءاَيٰتِهِۦ َوِلََتَذكَّ بَُّرٓوا َدَّ نَزۡلَنُٰه إَِلَۡك ُمَبَٰرٞك ّلِ

َ
كَِتٌٰب أ

ۡلَبِٰب 
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
  )٢٩: ص(﴾ ٢٩أ

ความวา “คัมภีร (อัลกุรอาน) เราไดประทานลงมาใหแกเจาซึ่งมี
ความจําเริญ เพื่อพวกเขาจะไดพินิจพิจารณาโองการตางๆ 
ของอัลกุรอานและเพื่อปวงผูมีสติปญญาจะไดใครครวญ” (ศอด 
29) 

  
  )٦٧: ص(﴾ ٦٧قُۡل ُهَو َنَبٌؤاْ َعِظيٌم  ﴿

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด นี่คือขาวสําคัญอันยิ่งใหญ” 
(ศอด 67) 
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َثاِنَ َتۡقَشعِرُّ  ﴿ تََشٰبِٗها مَّ ۡحَسَن ٱۡلَِديِث كَِتٰٗبا مُّ

َ
َل أ ُ نَزَّ َّ ٱ

ِيَن َيَۡشۡوَن َربَُّهۡم ُثمَّ تَلُِي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُبُهۡم  ِمۡنُه ُجلُوُد ٱلَّ
ِ َيۡهِدي بِهِۦ َمن يَشَ  َّ ِۚ َذٰلَِك ُهَدى ٱ َّ ٰ ذِۡكرِ ٱ

َ ِ ۚ َوَمن إ آُء
ُ َفَما َلُۥ ِمۡن َهاٍد  َّ   )٢٣: الزمر(﴾ ٢٣يُۡضلِِل ٱ

ความวา “อัลลอฮฺไดทรงประทานคํากลาวที่ดียิ่งลงมา เปน
คัมภีรคลองจองกันกลาวซํ้ากัน ผิวหนังของบรรดาผูที่เกรงกลัว
พระเจ าของพวกเขาจะลุกชัน ข้ึน เนื่ องด วย (ซาบซึ้ งกับ
ความหมายของ)คัมภีรนั้น แลวผิวหนังของพวกเขาและหัวใจ
ของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺ นั่นคือการช้ีนําทาง
ของอัลลอฮฺ พระองคจะทรงช้ีนําทางแกผูที่พระองคทรงประสงค
และผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลงทาง ดังนั้นสําหรับเขาก็จะไมมี
ผูชี้นําทาง” (อัซ-ซุมัรฺ 23) 
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ْ بِٱلِّ  ﴿  ِيَن َكَفُروا نَُّهۥ لَِكَتٌٰب إِنَّ ٱلَّ ا َجآَءُهۡمۖ  ۡكرِ لَمَّ
َ ِمۡن َخۡلفِهۦِۖ  ٤١َعزِيٞز  تِيهِ ٱلَۡبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َو

ۡ
َّ يَأ

  )٤٢-٤١: فصلت(﴾ ٤٢تَنِيٞل ّمِۡن َحِكيٍم َحِيٖد 
ความวา “แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอขอตักเตือน (อัลกุ
รอาน) เมื่อไดมีมายังพวกเขา(แนนอนพวกเขายอมตองหายนะ) 
และแทจริงอัลกุรอานนั้นเปนคัมภีรที่มีอํานาจยิ่ง ความเท็จจาก
ขางหนาและจากขางหลังจะไมคืบคลานเขาไปสูอัลกุรอานได 
(เพราะ) เปนการประทานจากพระผูทรงปรีชาญาณผูทรงไดรับ
การสรรเสริญ” (ฟุศศิลัต 41-42) 

  
ۡمرِنَاۚ َما ُكنَت  ﴿

َ
وَۡحۡيَنآ إَِلَۡك ُروٗحا ّمِۡن أ

َ
تَۡدرِي َما َوَكَذٰلَِك أ

يَمُٰن َوَلِٰكن َجَعۡلَنُٰه نُوٗرا نَّۡهِدي بِهِۦ َمن   ٱۡلِ
َ ٱۡلِكَتُٰب َو

نََّك َلَۡهِديٓ   ۚ ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا ۡسَتقِيٖم  ن ٰ ِصَرٰٖط مُّ َ ِ ﴾ ٥٢إ
  )٥٢: الشورى(
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ความวา “และเชนนั้นแหละเราไดประทานอัลกุรอานเปนวิวรณ
แกเจาตามบัญชาของเรา เจาไมเคยรูมากอนเลยวาอะไรคือ
คัมภีร และอะไรคือการศรัทธา แตวาเราไดทําใหอัลกุรอานเปน
แสงสวางเพื่อชี้แนะทางโดยนัยนั้นแกผูที่เราประสงคจากปวง
บาวของเรา และแทจริงเจานั้นคือผูที่ชี้แนะสูทางอันเที่ยงธรรม” 
(อัช-ชูรอ 52)  

  
ۡيَنا لََعِلٌّ َحِكيٌم  ﴿ ّمِ ٱۡلِكَتِٰب َلَ

ُ
: الزخرف( ﴾٤نَُّهۥ ِفٓ أ

٤(  
ความวา “และแทจริงอัลกุรอานนั้นอยูในแมบทแหงคัมภีร (อัล-
เลาหฺ อัล-มะหฺฟูซ) ณ ที่เรา ซึ่งสูงสงพร่ังพรอมดวยปรัชญา” 
(อัซ-ซุครุฟ 4) 
 

ئُِر لِلنَّاِس وَُهٗدى َورَۡحَةٞ ّلَِقۡوٖا يُوقُِنوَن  ﴿ ﴾ ٢٠َهَٰذا بََصٰٓ
  )٢٠: اجلاثية(
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ความวา “อัลกุรอานนี้เปนแสงสวางแกมวลมนุษย และเปน
แนวทางที่ถูกตองและความเมตตาแกหมูชนที่มีความเช่ือมั่น” 
(อัล-ญาษียะฮฺ 20) 

  
  )١: ق(﴾ ١َوٱۡلُقۡرَءاِن ٱلَۡمِجيِد ﴿

ความวา “ขอสาบานดวยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ” (กอฟ 1) 

  
قِۡسُم بَِمَوٰقِِع ٱلُُّجوِم ﴿

ُ
ٓ أ َ نَُّهۥ لََقَسٞم لَّۡو َتۡعلَُموَن  ٧٥۞فَ

ۡكُنوٖن  ٧٧إِنَُّهۥ لَُقۡرَءاٞن َكرِيٞم  ٧٦َعِظيٌم  َّ  ٧٨ِف كَِتٰٖب مَّ

ُروَن  َّ ٱلُۡمَطهَّ ِ ۥٓ إ ُه ﴾ ٨٠تَنِيٞل ّمِن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي  ٧٩َيَمسُّ
  )٨٠-٧٥: الواقعة(

ความวา “ขา (อัลลอฮฺ) ขอสาบานดวยตําแหนงตาง ๆ ของ
ดวงดาว และแทจริงมันเปนการสาบานอันยิ่งใหญ หากพวกเจา
รู แทจริง (คัมภีรนั้น)มันคือ กุรอานอันทรงเกียรติ ซึ่งอยูในบันทึก
ที่ถูกพิทักษรักษาไว ไมมีผูใดที่อาจจะแตะตองอัลกุรอาน
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นอกจากบรรดาผูบริสุทธิ์เทานั้น มันถูกประทานลงมาจากพระ
เจาแหงสากลโลก” (อัล-วากิอะฮฺ 75-80) 

  
ۡيَتُهۥ َخِٰشٗعا  ﴿

َ
ٰ َجَبٖل لََّرأ َ َ نَزۡلَا َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن 

َ
لَۡو أ
ٗع  َتَصّدِ ۡمَثُٰل نَۡضُِبَها لِلنَّاِس  مُّ

َ
ِۚ َوتِۡلَك ٱۡل َّ ّمِۡن َخۡشَيةِ ٱ

ُرونَ    )٢١: احلرش( ﴾٢١ لََعلَُّهۡم َيَتَفكَّ
ความวา “หากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่ง 
แนนอนเจาจะเห็นมันนอบนอมแตกแยกออกเปนเส่ียงๆ เนื่อง
เพราะความกลัวตออัลลอฮฺ อุปมาเหลานี้เราไดยกมันมา
เปรียบเทียบสําห รับมนุษย เพื่ อพวกเขาจะไดพิจารณา
ใครครวญ” (อัล-หัชรฺ 21) 

  
َ ٱلرُّۡشِد َف  ١إِنَّا َسِمۡعَنا قُۡرَءانًا َعَجٗبا  ﴿ ِ اَمنَّا بِهۦِۖ  َٔ َيۡهِدٓي إ

َحٗدا 
َ
ُّۡشَِك بَِرّبَِنآ أ   )٢- ١: اجلن( ﴾٢َولَن ن

ความวา “(พวกญินกลาววา) แทจริงเราไดยินอัลกุรอานที่แปลก
ประหลาด นําไปสูทางที่ถูกตอง ดังนั้นพวกเราจึงศรัทธาตออัลกุ
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รอานนั้น และเราจะไมต้ังส่ิงใดเปนภาคีตอพระเจาของเรา” (อัล-
ญิน 1-2) 

  
ِيٞد  ﴿ ُۡفوظِۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن مَّ : الربوج(﴾ ٢٢ِف لَۡوٖح مَّ
٢٢-٢١(  

ความวา “ทวามันคืออัลกุรอานอันรุงโรจน อยูในแผนจารึกที่ถูก
เก็บรักษาไว” (อัล-บุรูจญ 21-22) 

  
ทั้งหมดนั้น คือคุณลักษณะอันยิ่งใหญมากมายของอัล

กุรอาน ทั้งที่เราอางไวที่นี่และไมไดอางไว ลวนแตบงชี้ถึงความ
ยิ่งใหญของอัลกุรอานเลมนี้ และส่ือถึงความจําเปนที่เราตอง
เชิดชูใหเกียรติและมีมารยาทในการอานมัน และตองหลีกเล่ียง
จากการลอหรือเลนกันในเวลาที่เราอานอัลกุรอาน 

ในจํานวนมารยาทของการอานอัลกุรอานก็คือ การ   
อิคลาศ(บริสุทธิ์ใจ)ตออัลลอฮฺ เพราะการอานอัลกุรอาน
เปนอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญประการหนึ่ง และอัลลอฮฺก็ไดส่ังใหเรา
บริสุทธิ์ใจในการประกอบอิบาดะฮฺ พระองคตรัสวา 
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َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِيَن َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَكٰفُِروَن  ﴿ َّ ﴾ ١٤فَٱۡدُعواْ ٱ
  )١٤: ذلفر(

ความวา “ดังนั้นจงวิงวอนขอตออัลลอฮฺ โดยเปนผูมีความ
บริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค แมวาพวกปฏิเสธศรัทธาจะ
เกลียดชังก็ตาม” (ฆอฟรฺ 14)  
 

ُ ٱّلِيَن  ﴿ َ ُمۡلِٗصا لَّ َّ   )٢: الزمر(﴾ ٢فَٱۡعُبِد ٱ
ความวา “ดังนั้นเจาจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ โดยเปนผูมีความ
บริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค” (อัซ-ซุมัรฺ 2) 
 

َ ُمۡ  ﴿ َّ ْ ٱ َّ ِلَۡعُبُدوا ِ ْ إ ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ لِِصَي َلُ ٱّلِيَن ُحَنَفآَء َوَما

ۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ  َكٰوةَ ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوُيۡؤتُوا ْ ٱلصَّ ﴾ ٥َوُيقِيُموا
  )٥: اكينة(

ความวา “และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจาก 
เพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอ
พระองค เปนผูอยูในแนวทางที่เที่ยงตรง และดํารงการละหมาด 
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และจายซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม” (อัล-
บัยยินะฮฺ 5) 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َ  بِهِ  َواْنتَُغوا الُْقْرآنَ  اقَْرُءوا« نْ  َقبْلِ  ِمنْ  ،وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ
َ
َ  أ ِ

ْ
 يَأ

لُونَهُ  ،الِْقْدِح  إِقَاَمةَ  يُِقيُمونَهُ  قَْومٌ  لُونَهُ  َوَال  َفتََعجَّ جَّ
َ
رواه ( »َفتَأ

 ) ١١٦٧أمحد، وحسنه األكا يف صحيح اجلامع برقم 
ความวา “จงอานอัลกุรอาน และแสวงหาความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺดวยการอานนั้น กอนที่จะมีคนกลุมหนึ่งมาทํากับอัล
กุ รอานเหมือนกับการยกลูกธนู  พวกเขาเพียงตองการ
ผลตอบแทนอันรวดเร็วในโลกนี้ และไมไดหวังผลบุญในโลก
หนา” (บันทึกโดย อะหฺมัด และอัล-อัลบานีย กลาววาเปนหะดีษ
หะสัน ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 1167) 

 
ในจํานวนมารยาทก็คือ อานอัลกุรอานดวยใจที่อยู

กับเนื้อกับตัว พินิจใครครวญส่ิงที่อาน พยายามทําความเขาใจ
ความหมายของมัน ใหหัวใจสงบเสงี่ยมนอบนอม และคํานึงอยู
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เสมอวาอัลลอฮฺกําลังมีพระดํารัสอยูกับเขา เพราะแทจริงแลวอัล
กุรอานก็คือพระดํารัสของอัลลอฮฺ 

ในจํานวนมารยาทก็คือ อานอัลกุรอานในสภาพท่ี
รางกายสะอาด เพราะมันเปนสวนหนึ่งของการใหเกียรติคัมภีร
ของอัลลอฮฺ จะตองไมอานอัลกุรอานในขณะที่มีุนุบ (เชน หลัง
มีเพศสัมพันธ หรือ มีประจําเดือน เปนตน) จนกวาจะไดชําระ
รางกายดวยการอาบน้ําเสียกอน หรือถาอาบน้ําไมไดเพราะมี
เหตุจําเปนก็ตองตะยัมมุมเสียกอน และสําหรับผูที่มีุนุบนั้น
อนุญาตใหขอดุอาอดวยสํานวนที่ตรงกับอายะฮฺอัลกุรอานได ถา
หากเขาไมเจตนาวากําลังอานอัลกุรอานอยู เชนการขอดุอาอ
ดวยสํานวนวา 

َٰ َال     إِ
َ
ْ انََك إِ حَ بْ َت سُ نْ إِالَّ أ ِ الظَّ  نَ ُت مِ نْ كُ  ِّ  نْيَ مِ ال

หรือ  

نَْك رَ  نْ ا مِ َهْب َجَ ْذ َهَديتْنَا وَ إِ  دَ عْ ا نَ َبنَ وْ ْغ قُلُ  تُزِ ا َال نَ بَّ رَ  ُ ًة مْحَ َ
 نَّ إِ 

َ
ْ ك أ ابن   َت الَوهَّ

 
(ซึ่งทั้งสองดุอาอดังกลาวนั้นมีอยูในอัลกุรอานดวย) 
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ในจํานวนมารยาทก็คือ ตองไมอานอัลกุรอานใน
สถานที่สกปรก หรือที่ชุมนุมซึ่งไมมีใครสนใจฟงอัลกุรอาน 
เพราะการอานในลักษณะนี้เปนการไมใหเกียรติอัลกุรอาน ไม
อนุญาตใหอานอัลกุรอานในหองน้ําหองสวมหรือที่ที่จัดไว
สําหรับการถายปสสาวะอุจจาระ เพราะมันไมเหมาะสมอยางยิ่ง
กับอัลกุรอาน 

ในจํานวนมารยาทก็คือ ตองกลาวขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺใหพนจากชัยฏอนเม่ือเริ่มอานอัลกุรอาน 
เพราะอัลลอฮฺตรัสวา 

ۡيَطِٰن ٱل ﴿ ِ ِمَن ٱلشَّ َّ َت ٱۡلُقۡرَءاَن فَٱۡسَتعِۡذ بِٱ
ۡ
 رَِّجيمِ فَإَِذا قََرأ

  )٩٨: اجحل(  ﴾٩٨
ความวา “ดังนั้น เมื่อเจาอานอัลกุรอาน ก็จงขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺใหพนจากชัยฏอนที่ถูกสาปแชง” (อัน-นะหลฺ 98) 

 
เพื่อไมใหชัยฏอนมาขัดขวางการอาน หรือทําใหการ

อานบกพรองไมสมบูรณ สวนการอานบิสมิลลาฮฺนั้น ถาหากเร่ิม
อานต้ังแตตอนกลางของสูเราะฮฺก็ไมตองบิสมิลลาฮฺ ใหอาน
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เฉพาะตอนตนของสูเราะฮฺเทานั้น นอกจากสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ 
ที่ไมตองบิสมิลลาฮฺแตอยางใด ทั้งนี้ เนื่องจากบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไดเกิดความไมแนใจในหมูพวกเขา
วา สูเราะฮฺนี้เปนสูเราะฮฺเดียวกันกับสูเราะฮฺ อัล-อันฟาล หรือ
เปนอีกสูเราะฮฺหนึ่งตางหาก พวกเขาจึงแยกสองสูเราะฮฺนี้โดย
ไมไดค่ันดวยบิสมิลลาฮฺ ซึ่งการวินิจฉัยและตัดสินใจเชนนี้ตรง
กับความเปนจริงอยางไมตองสงสัย เพราะวาหากบิสมิลลาฮฺได
ลงมาสําหรับใชเร่ิมสูเราะฮฺนี้ดวยแนนอนวามันตองถูกสงวนไว
อยางดีดวยการพิทักษรักษาของอัลลอฮฺ เพราะพระองคตรัสวา  

نَّا َلُۥ لَ  ﴿ ۡلَا ٱّلِۡكَر  : احلجر(﴾ ٩َحٰفُِظوَن إِنَّا َنُۡن نَزَّ
٩( 

ความวา “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และ
แทจริงเราเปนผูรักษามันอยางแนนอน” (อัล-หิจญรฺ 9)  

 
ในจํานวนมารยาทก็คือ ตองอานดวยเสียงไพเราะและ

ดวยทวงทํานองที่นาฟง เนื่องจากมีหะดีษจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไดกลาววา  

ِذنَ  َما«
َ
ُ  أ ءٍ  ابَّ ْ َ ِ ِذنَ  َما ل

َ
ٍّ  أ ِ وِْت  َحَسِن  ِجَ  َفتََغىنَّ  الصَّ

  )١٨٨٣رواه مسلم برقم ( »بِهِ  جَيَْهرُ  بِالُْقْرآنِ 
ความวา “อัลลอฮฺไมทรงสดับฟงตอส่ิงใด เชนที่พระองคทรง
สดับฟงตอนบีคนหนึ่งที่เสียงไพเราะ ซึ่งอานอัลกุรอานดวยเสียง
ดัง” (บันทึกโดย มุสลิม 1883) 

 
และเลาจากุบัยรฺ บิน มุฏอิม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา

วา ฉันไดฟงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อานสูเราะฮฺ 
อัฏ-ฏรฺ ในละหมาดมัฆริบ ซึ่งฉันไมเคยฟงเสียงและการอานของ
ผูใดที่จะไพเราะไปกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แตถาหากวาขางๆ เรามีคนอ่ืนที่อาจจะไดรับความ
เดือดรอนจากการอานดังของเรา เชนคนท่ีกําลังหลับ หรือกําลัง
ละหมาดอยู ถาเปนเชนนี้ก็ตองไมอานเสียงดังจนทําใหคนอ่ืน
วุนวายหรือเดือดรอน เพราะคร้ังหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
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ลัยฮิวะสัลลัม เคยออกมาหาผูคนที่กําลังละหมาดอยูและเห็น
บางคนกําลังอานอัลกุรอานเสียงดัง ทานจึงกลาววา  

ِ  الُْمَصيلِّ  إِنَّ «  جَيَْهرْ  َوَال  ،هِ بِ  ُفنَاِجيهِ  امَ بِ  فَلْيَنُْظرْ  ،َربَّهُ  ُفنَا
رواه مالك يف املوطأ، وقال ( »بِالُْقْرآن َنْعٍض  بَلَ  َنْعُضُكمْ 

وهو حديث صحيح، وانظر صحيح اجلامع : ابن عبدالرب 
 )١٩٥١برقم 

ความวา “แทจริง ผูละหมาดนั้นกําลังเขาเฝาพระผูอภิบาลของ
เขา ดังนั้น พึงดูใหดีวาเขาไดเขาเฝาพระองคดวยส่ิงใด และพวก
เจาอยาไดอานอัลกุรอานดังทับเสียงกันเองในหมูพวกทาน (คือ 
กลายเปนการรบกวนผูอ่ืน)” (บันทึกโดย อิมาม มาลิก ในอัล-
มุวัฏเฏาะอ ทานอิบนุ อับดิลบัรรฺ กลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ 
โปรดดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 1951) 

 
ในจํานวนมารยาทก็คือ การอานอัลกุรอานอยางชัด

ถอยชัดคํา(ตัรตีล) เพราะอัลลอฮฺตรัสวา  

﴿  ً  )٤: املزمل(﴾ ٤َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِي
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ความวา “และจงอานอัลกุรอานชาๆ เปนจังหวะ (ชัดถอยชัด
คํา)” (อัล-มุซซัมมิล 4) 
 

ดังนั้น จึงควรตองอานอยางชาๆ ไมรีบเรง เพราะนั่นจะ
ชวยใหสามารถใครครวญความหมายไดดีกวา ชวยใหออกเสียง
พยัญชนะและถอยคําตางๆ ไดแมนยํากวา ในหะดีษที่บันทึก
โดยอัล-บุคอรียฺ จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทาน
ถูกถามวา การอานของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
นั้นเปนอยางไร? ทานตอบวา ทานจะอานลากเสียง เชนอาน 
บิสมิลลาฮิ รฺ เราะหมานิ รฺ เราะหีม  ดวยการลากเสียงตรง
บิสมิลลาฮฺ และลากเสียงตรงอัร-เราะหมาน และลากเสียง
ตรงอัร-เราะหีม 

ในหะดีษที่บันทึกโดยอะหฺมัด, อบู ดาวูด และ อัต-ติรมิ
ซียฺ ทานหญิงอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ก็ถูกถาม
เกี่ยวกับการอานของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทาน
หญิงตอบวา ทานนบีนั้นจะอานดวยการหยุดทีละอายะฮฺ คือ 
(บิสมิลลาฮิรฺ เราะหมานิรฺ เราะหีม, อัลหัมดุลิลลาฮิ ร็อบบิล อา
ละมีน, อัรเราะหมานิรฺ เราะหีม, มาลิกิ เยามิดดีน) 
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อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา อยาอานอัล
กุรอานเหมือนกับที่ทานโปรยทราย และอยาอานเหมือนเวลาที่
ทานอานโคลงกลอนบทกวี จงหยุดพิจารณาความมหัศจรรย
ของมัน  จงปลุกหัวใจให เคล่ือนไหวตามมัน  และอยาให
เปาหมายของเจามีเพียงแควาเมื่อไรจะถึงทายสูเราะฮฺเสียที 

ถือวาไมเปนไรที่อานเร็วๆ ถาหากวาไมทําใหบกพรอง
ในเร่ืองการเปลงถอยคํา เชน การทําใหบางคําตกหลน หรือควบ
รวมคําที่ไมอนุญาตใหควบ เปนตน ถาหากวาการอานเร็วทําให
เกิดความบกพรองในการเปลงถอยคําก็ถือวาหะรอม  ไม
อนุญาตใหทํา เพราะมันเปนการทําใหอัลกุรอานเปล่ียนแปลงไป
นั่นเอง 

ในจํานวนมารยาทก็คือ การสุูดเม่ืออานผานอา

ยะฮฺที่มีสัจญดะฮฺหรือเครื่องหมายใหสุูด (ที่เรียกวา สุูด 
ติลาวะฮฺ) ซึ่งมีเงื่อนไขวาตองอยูในสภาพที่มีน้ําละหมาด ไมวา
จะเปนชวงกลางวันหรือกลางคืน ใหกลาวตักบีรฺกอนแลวจึง
สุูดและกลาวในขณะสุูดวา “สุบหานะร็อบบิยัล อะอฺลา” 
พรอมทั้งใหขอดุอาอตางๆ ได จากนั้นก็เงยข้ึนจากสุูดโดยไม
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ตองกลาวตักบีรฺอีกและไมตองใหสลามแตอยางใด เพราะไมมี
หลักฐานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหทําเชนนั้น 
ยกเวนในกรณีที่สุูดในละหมาดก็ใหเขากลาวตักบีรฺทั้งกอน
สุูดและหลังสุูดเสร็จเมื่อจะลุกข้ึนมา เนื่องจากมีหะดีษที่
บันทึกโดยมุสลิม เลาโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะตัรบีรฺทุกคร้ังที่ลดตัวลง
และลุกข้ึนในอิริยาบทของการละหมาด ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ
บอกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะทําเชนนั้นเสมอ 
และมีหะดีษที่บันทึกโดยอะหฺมัด, อัน-นะสาอียฺ และอัต-ติรมิซีย 
ซึ่งทานเห็นวาหะดีษนี้เปนหะดีษเศาะฮีหฺ เลาจากอิบนุ มัสอูด 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา “ฉันเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ตักบีรฺทุกคร้ังที่ลุกและยอตัว ทุกคร้ังที่ยืนข้ึนและนั่ง
ลง” ซึ่งมันครอบคลุมทั้งสุูดทั่วไปที่เปนอิริยาบทหนึ่งในการ
ละหมาด และการสุูดติลาวะฮฺเนื่องจากอานอายะฮฺสัจญดะฮฺ
ในขณะที่กําลังละหมาดอยูดวย 
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นี่คือมารยาทบางประการในการอานอัลกุรอาน ขอทุก
ทานจงใชมันและพยายามระวังรักษามารยาทเหลานี้ และ
ปฏิบัติมันดวยดีเพื่อหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 

โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรงทําใหเราเปนหนึ่งในจํานวน
ผูที่เชิดชูส่ิงที่พระองคยกยองใหเกียรติ เปนผูที่ไดรับชัยชนะดวย
การประทานใหของพระองค เปนผูไดรับมรดกในสวนสวรรคของ
พระองค ขอทรงอภัยโทษใหแกพวกเรา แกบุพการีของเรา และ
แกมวลมุสลิมทั้งหลาย ดวยความเมตตาอันลนพนของพระองค
ดวยเถิด โอ ผูทรงยิ่งดวยความเมตตาอันเปนที่สุดในหมูผูเมตตา
ทั้งปวง ขอพรและสันติแหงพระองคจงบังเกิดแดทานนบีมุหัมมัด
ของเรา รวมถึงวงศวานและสหายทั้งหลายของทานดวยเทอญ  

  
ที่มา 
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17694.shtml 




