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คำนำ 

 ٱلَرحهيمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه.
 
อัลกุรอาน คือคำพูดของอัลลอฮ ฺ และเป็นสายเชือกที่ทรงมอบให้แก่บ่าวของพระองค ์ มุสลิมมี

หน้าที่ต้องจับสายเชือกเสน้น้ีให้มั่น ต้องเอาใจใส่กับอัลกุรอานรอบดา้น การอ่านอัลกุรอานเป็นส่ิงหน่ึงที่

ศาสนาสนับสนุนให้ทำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่ิงที่นำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ ความจำเริญ ผลบุญ 

การเยียวยาหัวใจ ความซาบซึง้ ความผูกพันกับอัลลอฮ ฺฯลฯ การเอาใจใส่ต่ออัลกุรอาน เป็นตัวชี้วัดความ

รักของเราที่มต่ีออัลลอฮฺ เพราะมนุษย์เราเมื่อรักใครก็จะใส่ใจต่อคำพูดของบุคคลผู้น้ัน และท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวอุปมาไว้ว่า “มุสลิมที่อ่านอัลกุรอานและมุสลิมที่ไม่

อ่านอัลกุรอานนั้นเปรยีบเหมือนกับคนเป็นและคนตาย” การอ่านอัลกุรอานน้ันนอกจากจะอ่านได้

แล้วน้ัน เรายังควรฝึกฝนการอ่านที่ถูกต้องดว้ย ดังที่อัลลอฮฺตรัสไว้ว่า 

 

هله  ﴿  [ ٤: املزمل] ﴾  ٤ تَۡرتهيًل   ٱلُۡقۡرَءانَ  َوَرت 
“และจงอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องเป็นจังหวะ(ตัรตีล)” (อัลมุซซัมมลิ : 4) 

 

 การอ่านแบบ ตัรตีล คือการอ่านอย่างถูกต้องตามหลักการ ค่อย ๆ อ่านทลีะวรรคทีละตอน และ

ศึกษาจากผู้รู้โดยตรง เพ่ือจะได้ฟังเสียง ได้อ่าน ได้รับการแก้ไขและรับฟังคำแนะนำจากผู้รู้น้ัน การเรียน

อ่านอัลกุรอานน้ันจำเป็นต้องเรียนจากปากของผู้รู้โดยตรง ส่วนหนังสือเล่มน้ีวัตถุประสงค์เพียงช่วยเสริม

ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้เท่าน้ัน 

 ผู้เขียนได้พยายามใช้ภาษาง่าย ๆ และบรรจุตัวอย่างให้มาก เพ่ือผู้เรียนจะได้เข้าใจและเรียนรู้ได้

รวดเร็วยิ่งขึน้ และผู้เขียนได้พยายามตรวจทานเนือ้หาและการพิมพ์ของหนังสือเล่มน้ีอย่างมากแลว้ แต่

ผู้เขียนก็ยอมรับในความอ่อนแอ และความรู้น้อยของตนเอง แต่กระนัน้ก็อยากเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยเผยแผ่

ความดงีามนี้ ความถูกต้องใดที่มีน้ันมาจากอัลลอฮฺ และจากความเมตตาของพระองค์ ส่วนความ

ผิดพลาดที่เกิดขึน้เป็นเพราะความบกพร่องของผู้เขียนเอง และขอมะอัฟมา ณ ที่นีด้ว้ย และหากพบเห็น

ข้อผิดพลาดใดในหนังสือเล่มน้ี โปรดแจ้งมาได้ที่ daasee1@gmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้าเปน็อย่างสูง 

 

 สะอัด   วารีย์ 

 17  เมษายน  พ.ศ. 2560

mailto:daasee1@gmail.com
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ตัจญ์วีด แบบง่าย  1 

 

บทที่ 1 ตัจญ์วดีคืออะไร 

 

ความหมายของ ตัจญ์วีด 

ตัจญ์วีด ในดา้นภาษา แปลว่า ทำอย่างดี 

ในด้านวิชาการ หมายถึง ศาสตร์ที่ทำให้รู้ถึงวิธีการออกเสียงคำต่าง ๆ ในอัลกุรอานให้

ตรงกับที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จนถึงเราด้วยจำนวนสาย

รายงานทีท่่วมท้น โดยมุ่งเน้นทั้งเรื่องการออกเสียงพยัญชนะต่าง ๆ และรู้วิธีการอ่านเว้นวรรคที่

ถูกต้อง 

ตัจญ์วีด จึงเป็นวิชาที ่สอนให้เราอ่านอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องเหมือนกับที ่ท่านนบ ี   

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้รับมา 

 

คุณค่าของวิชานี ้

คือ ป้องกันลิ้นไม่ให้อ่านอัลกุรอานผดิ  ไม่ว่าจะเป็นการอ่านผดิอย่างชัดเจน หรือผิดเล็กน้อยก็

ตาม 

 

หุก่มของการสอน การเรยีน และการอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจญ์วีด  

1- การสอนวิชานี้เป็นฟัรฏูกิฟายะฮ์ 

2- การเรียนวิชานี้เป็นฟัรฏูอัยน์ 

3- การอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามหลักตัจญ์วีด 

- ทัศนะที่ 1 เป็นทัศนะของนักอ่านส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นวาญิบ (จำเป็น) การอ่านไม่

ถูกต้องเป็นบาป 

-   ทัศนะที่ 2 เห็นว่าเป็นมุสตะฮับ (สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติเป็นอย่างย่ิง) ไม่ถึงขั้นว่าเป็น 

วาญบิ  
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* ผู้เขียนเห็นด้วยกับทัศนะที่เห็นว่า การอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจญ์วีดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้

ปฏิบัต ิไม่ถึงกับเป็นวาญบิ เพราะหากถอืว่าการอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจญ์วีดเป็นวาญบิ ก็ย่อมหมาย

รวมว่ามุสลิมส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ต้องหยุดอ่านอัลกุรอานไปก่อนด้วย เพราะส่วนใหญ่ยังอ่านได้ไม่

ถูกต้อง หลายคนไม่มีแม้โอกาสพบเจอคนที่เข้าใจและสามารถสอนตัจญ์วีดได้ และแม้จะได้เรียนแล้ว 

แต่น้อยคนนักที่จะอ่านไดถู้กต้องทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์  ตลอดจนคนที่อยู่ในช่วงกำลังหัดอ่าน และคนที่

ละหมาด คนที่ขอดุอาอ์จากอัลกุรอาน เช่น อ่านกุลสามกุล อายะฮ์กุรซีย์ก่อนนอน ก็จะได้รับบาปไปด้วย

จนกว่าจะอ่านอัลกุรอานไดอ้ย่างถูกต้อง รวมถึงนักเผยแผ่ ครูสอนศาสนา คอเต็บที่หยิบยกอัลกุรอานไป

สอน บรรยาย คุฏบะฮ์ก็ต้องอ่านให้ถูกต้อง ไม่เช่นน้ันก็หยิบไปสอนไม่ได้ เร่ืองจรงิที่เกิดขึ้นคือบางคนละ

ทิ้งการอ่านอัลกุรอานไปหลายสิบปีเพราะกลัวเป็นบาป ทำให้ชีวิตของพวกเขาห่างไกลจากอัลกุรอาน 

นับว่าเป็นส่ิงที่น่าเสยีดาย 

 

องค์ประกอบที่สำคัญของวิชานี้ 

การอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องตามหลักตัจญ์วีด วางอยู่บนหลักสำคัญ 5 เร่ือง 

1- รู้ตำแหน่งเกิดเสยีงของพยัญชนะแต่ละตัว 

2- รู้ลักษณะเสยีงของพยัญชนะแต่ละตัว 

3- รู้หุก่มที่เกิดจากการประกอบอักษร หรือประกอบคำ เช่น อิซฮาร อิดฆอม และมัดต่าง ๆ 

4- รู้ว่าตรงไหนควรอ่านหยุด และควรเร่ิมอ่านต่อจากตรงไหน 

5- ฝึกหัดออกเสียง ทำซ้ำ ๆ จนเกิดทักษะความชำนาญ 

 

การอ่านแบบตัรตลี 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

هله  ﴿  ﴾  ٤ تَۡرتهيًل   ٱلُۡقۡرَءانَ  َوَرت 
“และจงอ่านอัลกุรอานอย่างถูกต้องเป็นจังหวะ(ตัรตีล)” (อัลมุซซัมมลิ:4) 

 

การอ่านอย่างถูกต้องเป็นจังหวะ หรือ ตัรตีล หมายถึง การอ่านอย่างถูกต้องการหลักตัจญ์วีด 
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การอ่านอย่างถูกต้องที่สามารถรักษาหลักการตัจญ์วีดไว้ได ้(ตัรตีล) มคีวามเร็ว 3 ระดับ คือ 

1- อ่านช้า หรือ ตะห์กีก หรือ เรียกว่า “มุเญาวะดะฮฺ” เช่น การอ่านเพ่ือการสอน 

2- อ่านธรรมดา หรือ ตัดวีร หรือ เรียกว่า “มุร็อตตัล” เช่น การอ่านในละหมาด 

3- อ่านเร็ว หรือ “ฮะดัร” ถึงจะอ่านเร็ว ๆ รัว ๆ แต่ต้องยังคงรักษาหลักตัจญ์วีดไว้ได ้เช่น 

ขณะทวนอัลกุรอาน 

 

 การอ่านที่ไม่ถูกต้อง หรอื ละฮัน )حلن( 

การอ่านอัลกุรอานที่ไม่ถูกต้องแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 

1- ผิดพลาดมาก หมายถึง การอ่านผดิพลาดที่ทำให้ความหมายเสยีหาย เช่น 

- ออกเสียงอักษรไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจว่าเป็นคำอื่น ความหมายเปลี่ยน 

- อ่านสระไม่ถูกต้อง ทำให้ความหมายของคำ หรือตำแหน่งในประโยคเปลี่ยนไป  

- อ่านหยุดไม่ถูกต้อง ทำให้ความหมายของประโยคเสยีหาย 

2- ผิดพลาดเล็กน้อย หมายถึง การอ่านผดิพลาดที่ไม่ทำให้ความหมายเสยีหาย เช่น 

- อ่านหุก่มนูนตาย มีมตายไม่ถูกต้อง  

- อ่านมัดเสยีงยาวเสยีงส้ันไม่ถูกต้อง 

- อ่านหน่วงเสยีงไม่ถูกต้อง  
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แบบฝึกหัด 

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1 ตัจญ์วีด หมายถึงอะไร? 

2 ทำไมเราจึงควรศึกษาวิชาตัจญ์วีด? 

3 หุก่มการอ่านอัลกุรอานตามหลักตัจญ์วีดคืออะไร? 

4 ส่วนประกอบที่สำคัญของวิชานี้คืออะไร? 

5 ความหมายของคำวา่ อ่านแบบตัรตีลคืออะไร? 

6 คุณมีความเห็นอย่างไรหากอับดุลลอฮฺอ่านอัลกุรอานแบบเร่งรีบไม่มตัีจญ์วีด 

7 จงอธิบายประเภทของการอ่านที่ไม่ถูกต้อง 
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บทที่ 2 ตัจญ์วดีมาถึงเราได้อย่างไร 

 

هۡكرَ ٱنََزۡۡلَا إهنَا ََنُۡن ﴿  ﴾ لََحَٰفهُظونَ  ۥِإَونَا َلُ  ل 

“แท้จริงเราไดป้ระทานขอ้รำลกึ(อัลกุรอาน)ลงมา และแน่นอนเราจะเป็นผูรั้กษามันไว้” (อัลฮจิญ์รฺ:9)  

 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ดว้ยกับเมตตาอันย่ิงใหญ่ของอัลลอฮฺ อัลกุรอานจงึถูกสบืทอดมาถงึพวกเราได้

โดยไม่ถูกเปลี่ยนแปลง กล่าวโดยสรุปได้ว่าอัลกุรอานถูกสืบทอดมาถึงเราผ่านสองช่องทาง แต่ละ

ช่องทางก็จะเป็นเหมือนเคร่ืองมือตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของอีกช่องทาง มีดังนี้ คือ 

1. การบันทึก 

2. การท่องจำ (ถ่ายทอดแบบปากต่อปาก) 

ช่องทางที่หน่ึง คอื การบันทึกอัลกุรอานน้ัน มีมาต้ังแต่สมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม โดยเศาะฮาบะฮฺที่ทำหน้าที่บันทกึจะต้องมาบันทึกต่อหน้าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

และอ่านให้ท่านฟัง  

ต่อมาในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรก็ได้สั ่งให้นำเอาบันทึกต่าง ๆ ที่ถูกเขียนต่อหน้าท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมีพยานรับรองสองคนเก็บรวบรวมเอาไวใ้นที่เดยีวกัน  

และในสมัยของท่านอุษมานก็ไดส้ั่งให้คัดออกมาเป็นเล่ม (โดยใช้สำเนยีงของกุร็อยช์เป็นหลัก) 

และทำสำเนาแจกจ่ายไปตามหัวเมืองต่าง ๆ 

 

ส่วนอีกช่องทางหน่ึง คือ การท่องจำ หรือถ่ายทอดแบบปากต่อปากน้ัน เร่ิมต้นที่ท่านญบิรลีได้

นำโองการลงมาสู่หัวใจของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 

ههه ﴿ وحُ ٱنََزَل ب مهيُ ٱ لرُّ
َ
َُكوَن مهَن    ۡۡل َٰ قَلۡبهَك ِله

رهينَ ٱ لََعَ  ﴾ لُۡمنذه
“วิญญาณผู้ซื่อสัตย์(ญบิรลี)ไดน้ำมันลงมา สู่หัวใจของเจ้า เพ่ือใหเ้จ้าเป็นผู้ตักเตอืน” (อัชชุอะรออ์:193) 

เราไม่อาจร ู ้ ได ้ว ่าวะฮ ี ย์ เป ็นอย่างไร ว ิธ ีการท ี ่ญ ิบร ีลนำลงมาสู ่ห ัวใจของท ่านนบ ี   

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เป็นแบบไหน แต่ที่เรารู้คือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้รับวะฮีย์

ในสภาพที่หนักอึง้  
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ِقه َعلَۡيَك قَۡوٗلا ثَقهيًل ﴿
 ﴾ إهنَا َسنُلۡ

“แท้จริงเราจะประทานถ้อยคำ (วะฮียฺ) อันหนักอึง้แก่เจ้า” (อัล-มุซซัมมลิ:5) 

نَزۡۡلَا َهََٰذا ﴿
َ
ۡيتَهُ   لُۡقۡرَءانَ ٱلَۡو أ

َ
َٰ َجبَٖل لََرأ هۡن َخۡشيَةه   ۥلََعَ هٗعا م  تََصد  ا مُّ عا  ﴾ ّلَلهه ٱَخَٰشه

“หากแม้นเราได้ประทานอัลกุรอานน้ีลงมาบนภูเขา แน่นอนเจ้าจะเห็นมันยอมสยบแตกเป็นเสี่ยง เพราะ

ความกลัวต่ออัลลอฮฺ” (อัล-ฮัชร์:21) 

บางรายงานระบุว่า วะฮีย์ลงมาในวันที่อากาศหนาวเหน็บ แต่ท่านกลับมีเหงื่อออกทั้งตัว 

ขณะนัน้ท่านจะไม่รับรูโ้ลกภายนอก จนเมื่อวะฮีย์ได้คลายไปแลว้ ท่านก็จะเข้าใจสิ่งที่ถูกประทานลงมา 

จากนั้นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็อ่านให้เศาะฮาบะฮฺรอบข้างท่านฟัง เมื่อบรรดา

เศาะฮาบะฮฺได้ฟังอัลกุรอานทั้งถ้อยคำ และทั้งวิธีการอ่านที่ถูกต้องจากปากของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม พวกท่านก็พยายามจดจำ และอ่านทวนซ้ำให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ฟัง 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ปรับแก้การอ่านให้ถูกต้องจนท่านนบีพึงพอใจ เมื่อนั้นท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงอนุญาตให้บรรดาเศาะฮาบะฮฺนำไปสอนกับคนอื่น ๆ ต่อไปในแบบที่ไม่

ต้องเจอกับสภาพหนังอึ้งแบบที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พบเจอ นับเป็นเมตตาของอัลลอฮฺ 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 

ในสมัยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เอง ภาษาอาหรับของแต่ละเผ่าก็มีสำเนียงที่

แตกต่างกันออกไป บ้างก็ใช้คำไม่เหมือนกัน บ้างก็ใช้สระไม่เหมือนกัน เช่น คำว่า “ยะอ์ตูน” บางเผ่าก็

อ่านว่า “ยาตูน” หรือคำว่า “ยุอ์มินูนะ” บางเผ่าก็อ่านว่า “ยูมินูนะ” หรือคำว่า “อะลัยฮิม” บางเผ่าก็

อ่านว่า “อะลัยฮิมู” บางเผ่าก็อ่านว่า “อะลัยฮุม” หรือคำว่า “มูซา” บางเผ่าก็อ่านว่า “มูเซอ” บ้างก็อ่าน

ว่า “มูเซ” จะให้ทุกเผ่าปรับแก้สำเนียงภาษาของตนที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อให้อ่านเหมือนกัน

ทั้งหมดก็เกินความสามารถของพวกเขา เหมือนกับที่จะให้คนประเทศไทยเปลี่ยนไปใช้สำเนียงของคน

ประเทศลาวก็คงเป็นเรื่องยาก อัลกุรอานจึงได้ถูกประทานลงมา 7 แบบดว้ยกัน ดังที่มีรายงานว่า 

ََبِّ بِْن َكْعٍب،
ُ
تَاُه   َعْن أ

َ
َضاةِ بَِِن ِغَفاٍر، قَاَل: فَأ

َ
نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََكَن ِعنَْد أ

َ
أ

سْ 
َ
تَُك الُْقْرآَن لََعَ َحرٍْف، َفَقاَل: »أ مَّ

ُ
 أ

َ
ْن َتْقَرأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
ََلُم، َفَقاَل: إِنَّ اهلَل يَأ يُل َعلَيِْه السَّ ُل اهلَل ِجْْبِ

َ
أ

 ُمَعافَاتَُه َومَ 
َ
ْن َتْقَرأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
تَاهُ اثلَّاِنيََة، َفَقاَل: »إِنَّ اهلَل يَأ

َ
ِِت ََل تُِطيُق َذلَِك«، ُثمَّ أ مَّ

ُ
تَُك  ْغِفَرتَُه، َوإِنَّ أ مَّ

ُ
أ

ِِت ََل تُِطيُق َذلَِك«،  مَّ
ُ
ُل اهلَل ُمَعافَاتَُه َوَمْغِفَرتَُه، َوإِنَّ أ

َ
ْسأ

َ
«، َفَقاَل: »أ ُثمَّ َجاَءهُ اثلَّاثِلََة،    الُْقْرآَن لََعَ َحْرفَْْيِ

ُل اهلَل ُمَعافَ 
َ
ْسأ

َ
ْحُرٍف، َفَقاَل: »أ

َ
تَُك الُْقْرآَن لََعَ ثَََلثَِة أ مَّ

ُ
 أ
َ
ْن َتْقَرأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
اتَُه َوَمْغِفَرتَُه،  َفَقاَل: إِنَّ اهلَل يَأ
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ابَِعَة، َفَقاَل: إِنَّ  ِِت ََل تُِطيُق َذلَِك«، ُثمَّ َجاَءهُ الرَّ مَّ
ُ
تَُك الُْقْرآَن لََعَ َسبَْعِة  َوإِنَّ أ مَّ

ُ
 أ

َ
ْن َتْقَرأ

َ
ُمُرَك أ

ْ
اهلَل يَأ

َصابُوا
َ
َما َحرٍْف قََرُءوا َعلَيِْه َفَقْد أ يُّ

َ
ْحُرٍف، فَأ

َ
 أ

ท่านอุบัยย์ บินกะอฺบ์ ได้กล่าวว่า “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ครัง้หน่ึงขณะอยู่ที่บ่อน้ำ

ของตระกูลฆิฟาร ได้เล่าว่า ญบิรลี อะลัยฮิสสลาม ได้มาหาท่าน แล้วกล่าวว่า “อัลลอฮฺใช้ใหท้่านอ่านอัล

กุรอานให้อุมมะฮฺของท่านฟัง ใน 1 อักขระ(แบบ)” แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า 

“ฉันขออัลลอฮฺให้ทรงอภัยและยกโทษ และแทจ้ริงอุมมะฮฺของฉันจะไม่สามารถทำอย่างนัน้ได้” แล้วญิบ

รีลก็มาเป็นคร้ังที่สอง และกล่าวว่า “อัลลอฮฺใช้ให้ท่านอ่านอัลกุรอานให้อุมมะฮฺของท่านฟัง ใน 2 อักขระ

(แบบ)” แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า “ฉันขออัลลอฮฺให้ทรงอภัยและยกโทษ และ

แท้จริงอุมมะฮฺของฉันจะไม่สามารถทำอย่างนัน้ได้” แล้วญบิรลีก็มาเป็นคร้ังที่สาม และกล่าวว่า “อัลลอฮฺ

ใช้ให้ท่านอ่านอัลกุรอานให้อุมมะฮฺของท่านฟัง ใน 3 อักขระ” แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็

กล่าวว่า “ฉันขออัลลอฮฺใหท้รงอภัยและยกโทษ และแท้จริงอุมมะฮฺของฉันจะไม่สามารถทำอย่างนัน้ได้” 

แล้วญบิรีลก็มาเป็นคร้ังที่ส่ี และกล่าวว่า “อัลลอฮฺใช้ให้ท่านอ่านอัลกุรอานให้อุมมะฮฺของท่านฟัง ใน 

7 อักขระ ไม่ว่าอักขระใดที่พวกเขาอ่าน ก็ถูกต้อง”” บันทึกโดยมุสลิม (822) 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้รับอัลกุรอานมาทั้ง 7 แบบ เมื่อท่านสอนให้กับอาหรับ

เผ่าใด ท่านก็สอนในแบบที่อาหรับเผ่าน้ันใช้กัน เพ่ือให้เกิดความง่ายดายแก่พวกเขา หลังจากน้ันบรรดา

เศาะฮาบะฮฺก็นำเอาการอ่านแบบที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สอนให้พวกเขาฟังไปสอนต่อ 

จากรุ่นสู่รุ่น สบืต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน 

ตลอดทุกยุคสมัยมีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการรับใช้ศาสนา เดินทางไปร่ำเรียนอัลกุรอานและ

กลับมาสอนผู้คนเป็นจำนวนมาก และมีผู้ที่ได้รับการนับถือว่าเป็นอิหม่ามใหญ่เกิดขึ้นหลายท่าน ท่าน

อิหม่ามชาฏิบีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 590) ได้ทำการรวบรวมรายชื่ออิหม่ามที่มีสายรายงานระดับมุตะวาติร

(ท่วมท้น) 7 ท่านไว้ในหนังสือ ฮิรซุลอะมานียฺ วะวัจญ์ฮุลตะฮานียฺ ของท่าน ต่อมาเรียกว่า การอ่าน(กิ

รออะฮฺ)ทั้งเจ็ด มีดังน้ี 

1- การอ่านของท่านนาฟิอฺ อัล-มะดะนีย์ (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 169) เป็นตาบิอฺ ตาบิอีน ท่าน

รับการอ่านจากตาบิอีน 70 คน และมีลูกศิษย์ที่สำคัญสองท่านคือ กอรูน และวัรช์ 

2- การอ่านของท่าน อิบนุกะษีร อัล-มักกย์ี (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 120) เป็นตาบิอีน มีลูกศิษย์

ที่สำคัญสองท่านคือ อัล-บิซซีย์ และกุนบุล 

3- การอ่านของท่านอบูอัมร์ อัล-บัศรียฺ (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 154) มีลูกศิษย์ที่สำคัญสองท่าน

คือ อัดดูรีย์ และอัซซูซีย์ 
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4- การอ่านของท่านอิบนุ อามิร อดั-ดมิัชกย์ี (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 118) มีลูกศิษย์ที่สำคัญสอง

ท่านคือ ฮิชาม และอิบนุ ซักวาน 

5- การอ่านของท่านอาศิม อัล-กูฟีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 120) เป็นตาบิอีน มีลูกศิษย์ที่

สำคัญสองท่านคือ ชุอฺบะฮฺ และฮัฟศ์ 

6- การอ่านของท่านฮัมซะฮฺ อัลกูฟี (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 156) มีลูกศิษย์ที่สำคัญสองท่านคือ 

คอลัฟ และค็อลลาด 

7- การอ่านของท่านอัล-กิซาอีย์ อัล-กูฟีย์ (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 189)  มีลูกศิษย์ที่สำคัญสอง

ท่านคือ อบุลฮารษิ และฮัฟศ์ อัด-ดูรียฺ 

 

และต่อมาอิหม่ามมุฮัมมัด อัล-จะซะรยฺี (เสยีชีวิต ฮ.ศ. 833) ได้เขียนหนังสือ ช่ือ อันนะชัร ฟิล 

กิรออาติล อะชัร และหนังสือ ฏ็อยยิบะตุนนะชัร ได้เพิ่มอิหม่ามที่มีรายงานระดับมุตะวาติรอีก 3 ท่าน 

กลายเป็น 10 ท่าน ต่อมาจึงเรียกว่า การอ่าน (กริออะฮฺ) ทั้งสิบ และสามท่านที่ถูกเพิ่มเข้ามามีดังนี ้

1- การอ่านของท่านอบูญะอฺฟัร อัล-มะดะนีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 130)  มีลูกศิษย์ที่สำคัญ

สองท่านคอื อีซา บินวัรดาน และอิบนุ ญัมมาซ 

2- การอ่านของท่านยะอฺกู๊บ อัล-มิศรีย์  มีลูกศิษย์ที่สำคัญสองท่านคือ รุวัยซ ์และเราห ์

3- การอ่านของท่านคอลัฟ บินฮิชาม อัล-บัซซาร อัล-บัฆดาดยฺี มีลูกศิษย์ที่สำคัญสอง

ท่านคือ อิสฮาก บินอิบรอฮีม และอิดรีส บินอับดุลกะรีม 

 

ดังที่ได้กล่าวถึงไปแลว้ว่าเหตุผลหน่ึงที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา 7 อักขระก็เพ่ือให้เกิดความ

สะดวก แต่ก็ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีกด้วย น่ันคือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่กว้างขึน้  

เช่นในซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺ อายะฮฺที่  4 มาลกิิเยามิดดนี คำว่า มาลกิิ แปลว่า เจ้าของ ในบางการ

อ่าน(กิรออะฮฺ)อ่านว่า ม่าลิกิ แปลว่า กษัตริย์ หากรวมทั้งสองการอ่านจะเข้าใจได้ว่า พระองค์เป็น

เจ้าของ และเป็นผูม้ีอำนาจสูงสุดในวันน้ัน  

หรือในซูเราะฮฺ บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 219 ที่กล่าวถึงเร่ืองเหลา้และการพนัน กุลฟีฮิมาอิษมุน

กะบีร ในบางกิรออะฮฺก็อ่าน กุลฟีฮิมาอิษมุนกะษีร การอ่าน(กิรออะฮฺ)แบบแรกแปลว่า “จงกล่าวเถิด ใน

ทั้งสองนั้น คือบาปใหญ่” ส่วนอีกการอ่านหนึ่งแปลว่า “จงกล่าวเถิด ในทั้งสองนั้น มีบาปมาก” หาก

รวมทั้งสองการอ่านจะเข้าใจได้ว่า เหล้าและการพนันเป็นบาปใหญ่และเป็นบาปที่สามารถนำไปสู่บาป
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อื่นได้อีกมากมาย ดังนั้นเมื่อเราได้ศึกษาจากการอ่านหลาย ๆ  แบบก็จะเข้าใจอัลกุรอานได้ถูกต้องและ

ลกึซึง้ย่ิงขึน้ 

การอ่านอัลกุรอานถอืเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของอุมมะฮฺนี ้ที่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งถ้อยคำ การ

อ่านในแบบต่าง ๆ และวิธีการอ่านที่ถูกต้องมาตัง้แต่สมัยท่านนบีมาจนถึงยุคปัจจุบันน้ีได้ 

วิธีการการอ่านที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺได้รับมาจากท่านนบี ต่อมาในภายหลังเรียกว่า ตัจญ์วีด 

นั่นเอง และหลักตัจญ์วีดในหนังสือเล่มนี้ใช้หลักการอ่านในแบบของอาศิมที่รายงาน (ริวายะฮฺ) มาจาก

ฮัฟศ์ หรือที่เรยีกว่า ฮัฟศ์ อัน อาศิม ที่เป็นการอ่านที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้งในประเทศไทย 

* อัลกุรอาน ไม่ได้เหมือนกับหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ไปซื้อมาจากร้านหนังสือ แล้วก็มาฝึก

อ่านเองที่บ้านได้ ผู้เรยีนทุกคนต้องมีครู ต้องรับความรู้มาจากปากของครู ต้องฟังครูอ่าน ให้ครู

คอยชี้แนะ และคอยปรับแก้เวลาที่อ่านผิด หนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเสริมความเข้าใจ

เท่านั้น 
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ขั้นตอนการสืบสานอัลกุรอานทางเสียงจนมาถึงเรา 

1- ญิบรีลนำอัลกุรอานลงมาสู่หัวใจของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮอุลัยฮิ

วะสัลลัม ทั้งคำ ความหมาย วธิีการอ่าน รูปแบบการอ่านต่าง ๆ 

และอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลยัฮิวะสัลลมั ถ่ายทอดให้เศาะฮาบะฮฺฟัง

จากปากของท่านเอง และให้เศาะฮาบะฮฺทวนซ้ำให้ท่านฟังจนท่าน

พอใจและเห็นชอบให้นำไปสอนตอ่ได้ 

3- บรรดาเศาะฮาบะฮฺนำไปถ่ายทอดต่อให้กับคนข้างหลังตามแบบที่

ได้รับมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮอุลัยฮิวะสัลลัม และสืบทอดกัน

เรื่อยมาโดยวธิเีดียวกันมาจนถึงเรา 
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แบบฝึกหัด 

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1 จงอธิบายว่าอัลกุรอานสบืทอดมาถงึปัจจุบันได้อย่างไร? 

2 อัลกุรอานมกีารเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่? 

3 การอ่านอัลกุรอานแบบมีตัจญ์วีดเร่ิมต้นในยุคสมัยใด? 

4 การอ่านในแบบที่มุสลมิส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้อ่านเรียกว่าอะไร? 

5 เราสามารถเรยีนตัจญ์วีดดว้ยตนเองได้หรือไม่? เพราะเหตุใด? 
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บทที่ 3 การออกเสียงคำว่า อัลลอฮฺ 

 

อัลลอฮฺ เป็นนามพิเศษและสูงส่ง ในการอ่านคำว่า “อัลลอฮฺ” ก็มีหลักการอ่านที่พิเศษเช่นกัน 

ในบทน้ีเราจะมาเรียนรู้ถงึวิธีการอ่านคำว่า “อลัลอฮฺ” อย่างถูกต้องตามหลักการตัจญ์วีด 

คำว่า ลอฮ ฺในคำว่า อัลลอฮฺ )ُٱّلَله(  ส่วนใหญ่จะออกเสยีงหนาว่า ลอฮฺ แตบ่างครัง้ก็ไม่ไดอ้อก

เสยีงหนาว่า ลอฮฺ แต่ออกเสียงบางอ่านว่า ลาฮ ฺเช่นคำว่า  ٱّلَله  ِمۡسِب   ออกเสียงเป็น บิสมิลลาฮ ฺ ไม่ใช่ 

บิสมิลลอฮฺ  

การอ่านอักษร ลาม ในคำว่า อัลลอฮฺ มีการอ่าน 2 ลักษณะ คือ ออกเสยีงหนา และออกเสยีง

บาง 

3.1 เสียงหนา (ตัฟคีม تفخيم) 
เสยีงหนา คือ “เสยีงที่เมือ่เปล่งออกมามีลักษณะอ้วนใหญ่ เพราะภายในปากเต็มไป

ดว้ยเสียงก้อง”1 

เมื่ออักษรก่อนหน้าลามมีสระฟัตหะฮฺ (  َ ) หรือฎ็อมมะฮฺ (  َ ) ใหอ้อกเสียงอักษรลาม

หนา เสยีงที่ออกมาเป็นสระออ เช่น  ُٱّلَل อ่านวา่ อัลลอฮุ  ُوَٱّلَل อ่านว่า วัลลอฮ ุ

ตัวอย่างหน้าลามเป็นสระฟัตหะฮฺ  (  َ ) 

 تَٱّلَله  فَٱّلَلُ  َوٱّلَلُ  ٱّلَلُ   

 
1 ตยัสีร อิลมตุ-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อตั-ต่อวีล, 2002, หน้า 205 
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 ٱّلَلُ  َشآءَ  ٱّلَلُ  ذََهَب  ٱّلَلُ  َختَمَ   

ตัวอย่างหน้าลามเป็นสระฎ็อมมะฮฺ  (  َ ) 

 

 ٱّلَلُ  يُرهيدُ  ٱّلَلُ  بهُكمُ  ٱّلَلُ  فََزاَدُهمُ   

 ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا   ٱّلَله  يَدُ   

* ให้ออกเสียงลามที่อยู่ก่อนคำว่า ลอ หนาตามดว้ย เช่น  ُٱّلَل อัลลอฮฺ ลามตัวสะกด

ของคำว่า อัล ให้ออกเสียงหนาดว้ย 

 

3.2 เสียงบาง (ตัรกี๊ก ترقيق) 
เสยีงบาง คือ “เสยีงที่เมือ่เปล่งออกมามีลักษณะผอม เพราะภายในปากไม่ได้เต็มไป

ดว้ยเสียงก้อง”2 

เมื่ออักษรก่อนหน้าอักษรลามมีสระกัสเราะฮฺ (  َ ) ให้ออกเสียงอักษรลามบาง ๆ เสยีง

ที่ออกมาเป็นสระอา เช่น  ه َ هٱّلَله  อ่านว่า ลลิลาฮิ ّلله ิ อ่านว่า บิลลาฮ ب

ه    َ هٱّلَله ّلله  ٱّلَله  ِمۡسِب ٱّلَله  فه  ب

هۡزقه  مهن ٱّلَله  بهإهۡذنه  ٱّلَله  ُدونه     ٱّلَلَ  َوۡۡلََتقه  ٱّلَله  ر 

* ให้ออกเสียงลามก่อนหน้าคำว่า ลา อ่านบางตามดว้ย เช่น  ه َ ลิลลาฮฺ ลามตัวสะกด ّلله

ในคำว่า ลลิ ให้ออกเสียงบางด้วย 

  

ค ำว่ำ อลัลอฮมุมะ ให้ใช้หลักการเดยีวกับคำว่า “อัลลอฮฺ” 

 ٱللَُهمَ  َمۡريَمَ  ٱۡبنُ  عهيَس  قَاَل  ٱللَُهمَ  ُسۡبَحَٰنََك  

 
2 ตยัสีร อิลมตุ-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อตั-ต่อวีล, 2002, หน้า 205 
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 สุบหานะกัล-ลอฮุมมะ กอละ อีสับ-นุ มัรยะมลั-ลอฮุมมะ 

 ٱللَُهمَ  قُله  ٱللَُهمَ  قَالُوا   

 กอลุล-ลอฮุมมะ กุลิล-ลาฮุมมะ 

 

แบบฝึกหัด 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. เสยีงหนาคืออะไร? และเสยีงบางคืออะไร? 

2. อักษร ลาม ในคำว่า “อัลลอฮฺ” จะออกเสียงหนาเมื่อใด และจะออกเสียงบางเมือ่ใด พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ? 

3. คำว่า “อัลลอฮมุมะ” มีหลักในการอ่านอย่างไร? พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

ฝึกอ่านคำต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

 ٱّلَلَ  َوٱَتُقوا   ٱّلَلَ  َوۡۡلََتقه  ٱّلَلُ  َختَمَ  ٱّلَلُ  فََزاَدُهمُ   

ه  ٱّلَله  ِمۡسِب ٱّلَله  يَدُ    َ  تَٱّلَله  ّلله

 ٱّلَلُ  بهُكمُ  ٱّلَلُ  يُرهيدُ  فَٱّلَلُ  ٱّلَلُ   

هٱّلَله ٱّلَله  فه     ٱّلَله  ُدونه  ٱّلَلُ  ذََهَب  ب

هۡزقه  مهن َوٱّلَلُ     ٱّلَلُ  َشآءَ  ٱّلَله  بهإهۡذنه  ٱّلَله  ر 
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บทที่ 4 นูนตาย หรือตันวีน 

 

บทน้ีเป็นบทที่มีความสำคัญมาก ถอืเป็นหัวใจที่สำคัญบทหน่ึงของวิชาตัจญ์วีด ผู้เรยีนจึงไม่

ควรข้ามบทนี้ไป  

คำว่า “นูนตาย” หมายถึง นูนที่เป็นตัวสะกดด้วยสุกูน (นูนที่มีสุกูน  ۡن หรือนูนที่ไม่มสีระอะไร

เลย ن) 

คำว่า “ตันวีน” หมายถึง สระซ้อน หรือสระที่มเีสยีงนูน (   كهتَاب กิตาบุน ไม่มรูีปอักษรนูน แต่

มีเสียงนูนอยู่ท้ายคำ) มี 3 รูป คือ ฟัตหะตัยนฺ (  ـ)   กัสเราะตัยนฺ ( ٍـ)  และฎ็อมมะตัยนฺ (  ـ)   
วิธกีารอ่านนูนตายหรือตันวีน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี ้ 

1-อ่านชัด ไม่หน่วงเสยีง  3-อ่านข้าม พร้อมหน่วงเสยีง 

2-อ่านข้าม ไม่หน่วงเสยีง  4-อ่านเป็นเสียงมีม พร้อมหน่วงเสยีง 

 5-อ่านแฝง พร้อมหน่วงเสยีง 

 

4.1 อ่านชัดไม่หน่วงเสียง หรืออิซฮารฺ เรียกช่ือเต็มว่า อิซฮารหฺัลกียฺ ( اإلظهار احللِق)  

อิซฮาร คือ “การออกเสียงอักษรตามตำแหน่งเกิดเสยีงอย่างชัดเจนโดยไม่มกีารหน่วง

เสยีง”3 

 

เมื่อนูนตายหรือตันวีนพบ อักษรที่มีตำแหน่งเกิดเสียงที่คอ 

มี 6 อักษร คือ ฮัมซะฮฺ )أ( ฮา (ـه)  อัยน์ (ع)  ฮา (ح)  ฆ็อยน์ (غ )  
คอ (خ)  

 

 
3 ฟัตหุ รอ็บบลิ บรัรยีะฮฺ ชรัฮุล มุกอ็ดดมิะฮฺ อลั-ญะซะรยีะฮฺ ฟี อลิมติ-ตจัญ์วดี, ศอ็ฟวตั มะห์มูด สาเลม็, ปี 2003 เล่มที ่1 หน้าที ่71 

 نْ 

ـ    

ـٍ   

ـ    

+ 

 أ
 ـه
 ع
 ح
 غ
 خ
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วิธีการอ่าน: อ่านอักษรนูนให้ชัด ให้รู้สึกไดว้่าปลายลิ้นแตะกับเหงือก โดยไมห่น่วงเสยีง 

เช่น คำว่า  َمَ نۡ  ءَ اَمن  

نَ ـ ـمَ    َمنۡ  َءا 
น่า ม่า อา มัน 

 

อ่านว่า มันอาม่าน่า คำว่า “มัน” (นูนตายพบฮัมซะฮฺ) อ่านให้ชัดเจนให้แน่ใจว่าปลายลิ้น

แตะที่เหงือก และไม่มีการหน่วงเสยีง 

สาเหตุที่ให้อ่านชัดเพราะตำแหน่งเกิดเสยีงของอักษรนูนกับอักษรเหล่าน้ีอยู่ไกลกันมาก4 

ตัวอย่าง: 

   أ   

  نۡ ٱۡسكُ 
َ
ه نَت أ  اَمنَ ءَ  نۡ مَ  فهرَۡعۡونَ  اله ءَ  نۡ م 

   قَلهيًل 
ُ
ئهكَ أ

َٰٓ لَ يَا و 
َ
  م  أ

ُ
ه أ ر  َخَر   صه

َ
   َصابَۡت أ

 هـ   

نۡ 
َ
هه َهَٰ   مهنۡ  ا ۡنهَ عَ   ُر  َهَٰ ٱۡۡل  ذه

هك  هَ  ء  َشۡ  َدۡينَاه هَ  لُُكً  َۡكَمَٰ  ال    نَ هُ  ت  ُّمُّ
   ع   

نۡ 
َ
 َزُموا  عَ  نۡ ِإَو ٱّلَله  نده عه   نۡ مه  ۡمَت عَ أ

جۡ 
َ
ا عَ  ًراأ يما  ۡيههمۡ َعلَ  ف  َخوۡ  لهيم  عَ  ء  َشۡ  ظه

 ح   

وكَ َحآ  نۡ فَإه  ُث َحيۡ  نۡ َومه بَاَل  تُونَ ۡنحه َوتَ  جُّ  ٱۡۡله

ا حَ  ًراُكَفا   ۡجر  حه  ث  وََحرۡ  فهيظ  حَ  ء  َشۡ  َسدا
 

 
4 ฟัตหุ รอ็บบลิ บรัรยีะฮฺ ชรัฮุล มุกอ็ดดมิะฮฺ อลั-ญะซะรยีะฮฺ ฟี อลิมติ-ตจัญ์วดี, ศอ็ฟวตั มะห์มูด สาเลม็, ปี 2003 เล่มที่ 1 หน้าที่ 72 
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 غ   

ه ۡۡيهُكمۡ غَ   نۡ مه نهًيا غَ  نۡ يَكُ   ل ٖ غه   نۡ م 
هيَثَٰ  ا غَ  ًقام   يظ  َغله  ب  َعَذا لَبَۡت غَ   ة  قَلهيلَ  لهيظا

   خ   

 ۡطبَةه خه  نۡ مه ۡفتُمۡ خه  نۡ فَإه  اَف خَ  نۡ َفمَ 

ُمونَ خَ  م  قَوۡ  َخۡۡي   ن  َورهۡضَوَٰ  ا  ا َط خَ  نًاُمۡؤمه  صه

 

4.2 อ่านข้าม ไม่หน่วงเสียง หรืออิดฆอม บิลาฆุนนะฮฺ (غنةل اإلداغم ب)  

การอ่านข้าม คือ “การข้ามอักษรที่เป็นตัวสะกด ไปหาอักษรที่มีสระ โดยให้เหลอือักษร

เดยีวใส่ชัดดะฮฺ ให้ลิ้นทำงานคร้ังเดยีวขณะเปล่งเสยีง”5  

เมื่อนูนตายหรือตันวีนพบ อักษรลาม )ل(  หรือรอ  )ر(   

วิธีการอ่าน: ให้อ่านข้ามไปหาอักษรเหล่าน้ีเลย โดยไม่ต้องอ่าน

เสยีงนูน และไมห่น่วงเสยีง เช่น  َوَلَٰكه ن َٗل  

نـكه  َٗل  ـَلَٰ    وَ  
ลา กิ้ล ลา ว่า 

 

อ่านว่า วะลากิล้ลา โดยไม่หน่วงเสยีงที่คำว่า “กิล้” 

และคำว่า    رهزۡ قاا لَ ُكۡم  

ـلَ  ُكۡم    رهزۡ  قاا 
กุม ละ ก็อล ริซ 

 

อ่านว่า ริซก็อลล่ากุม โดยไม่หน่วงเสยีงที่คำว่า “ก็อล” 

 
5 ฟัตหุ รอ็บบลิ บรัรยีะฮฺ ชรัฮุล มุกอ็ดดมิะฮฺ อลั-ญะซะรยีะฮฺ ฟี อลิมติ-ตจัญ์วดี, ศอ็ฟวตั มะห์มูด สาเลม็, ปี 2003 เล่มที่ 1 หน้าที่ 72 

 ل
 ْر
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ตัวอย่าง: 

 ل  

ه  لَمۡ   نفَإه  َٗل  نَوَلَٰكه    ا َۡلَ  ُيبَي 

ه  ٓأَلَيَٰتٖ  ُكۡم  لَ  قاارهزۡ   ُكمۡ لَ  َخۡۡي   َقۡومٖ ل 

 ر   

ه  نمه  كَ َربُّ  ن يَكُ  ٱّلَله  وله رَسُ  نعَ   ههۡم  َرب 

اَغُفو يًما رَ  را  حهيم  رَ  ف  رَُءو يم  جه رَ  نٖ َشۡيَطَٰ  حه
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4.3 อ่านข้ามพร้อมหน่วงเสียง หรืออิดฆอม บิฆุนนะฮฺ (اإلداغم بغنة)  

ฆุนนะฮฺ คือ “เสยีงที่มีแรงสั่นสะเทือนที่ออกมาจากโพรงจมูก โดยไม่ต้องอาศัยลิ้น เกิดขึ้น

เฉพาะกับอักษรนูน มีม และตันวีน”6 

เมื่อนูนตายหรือตันวีนพบอักษรใดๆ ใน 4 อักษร ต่อไปน้ี คือ ยา (ي)  วาว (و)  มีม  (م)  

นูน (ن)   

วิธีการอ่าน: ให้อ่านข้ามไปหาอักษรเหล่าน้ีเลย โดยไม่ต้อง

อ่านเสยีงนูน พร้อมกับหน่วงเสยีง เช่น  مَ ن يَ ُقوُل  

 َمن    يَـ ـُقو ـُل 

ล ุ กู ย่า [หน่วงเสียง] มัย 
 

อ่านว่า มัยยะกูลุ คำว่า “มัย” ให้หน่วงเสยีงด้วย 

และคำว่า مهن  ٖ َوله    

 ِمن    وَ  لِـ ـي  

ยิน ล ี ว่า [หน่วงเสียง] มิว 
 

อ่านว่า มิววะลยิีน คำว่า “มิว” ให้หน่วงเสยีงด้วย 

ตัวอย่าง: 

 ي    

  ُقوُل يَ  نمَ   
َ
 لهَف ُيۡ   نفَلَ  وَصَل يُ   نأ

نَدا  
َ
اأ  َعلُونَ َيۡ  ق  َوبَرۡ  َودُّ يَ  يَۡوَمئهذٖ  بُّوَنُهمۡ ُيه  دا

 

 
6 ตยัสีร อิลมตุ-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อตั-ต่อวีล, 2002, หน้า 52 

 ي
 و
 م
 ن
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 و    

ٖ وَ  نمه   هُكمۡ وَ  نمه له  ٓ وَ  نِإَو َرآئ  َجۡدنَا

   رَۡعد  وَ  ت  ُظلَُمَٰ  حهدٖ َوَٰ  مٖ َطَعا ٱلَسَمآءَ وَ  افهَرَٰشا   

 م    

ه   ه  نم  ۦ م  هلَ   نعَ  ۡثلههه  آٖء مَ   نمه ةه م 

ه  قَلهيلا    نَا نُكمۡ م 
ُ
بَُهۡم  مَ  ٖس أ ۡزَوَٰج   ۡۡشَ

َ
   َطَهَرة   مُّ  أ

 ن    

ه  نمه ۡؤمهنَ نُّ  نلَ  ۡفٖس نَ  نعَ    هههمۡ ن   َسآئ

هُظلۡ  َقَٰتهۡل نُّ  َملهكا    قۡهُ نُّ  مٖ ب  ۡغفهرۡ نَ  ة  حهطَ  ذه
 

ข้อควรระวัง อิดฆอมเมื่อพบกับอักษรนูนหรือมีมจะมชัีดดะฮฺให้ แตเ่มื่อพบกับอักษร วาว หรือยา จะไม่มี

ชัดดะฮฺให้ เพราะเป็นการข้ามที่ไม่สมบูรณ์(อิดฆอม นากิส) ยังคงเหลอืลักษณะหน่วงเสียง(ฆุนนะฮฺ)ของ

อักษรนูนอยู่  

 

ยกเว ้นคำ 4 คำต่อไปนี ้  ท ี่ ต ้องอ ่านให ้ช ัด และไม ่หน ่วงเส ียง หร ืออ ิซฮารฺ ม ุตลัก  

(اإلظهار المطلق)  มขี้อสังเกตคือ อยู่ในคำเดยีวกัน และมเีครื่องหมายสุกุนที่ตัวนูนให้เห็น 

 

ۡنَوانٖ  ُبۡنَيَٰن   ۡنيَادُ   قهۡنَوان   صه
ดุนยา บุนยานุน ศินวานิน กินวานุน 
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 ب

4.4 อ่านเป็นเสียงมีม พร้อมหน่วงเสียง หรืออิกล๊าบ (اإلقلب)  

อิกล๊าบ คือ “การเปลี่ยนนูนตายหรือเสยีงนูนในตันวีน ให้เป็นมมีแฝง พร้อมหน่วงเสยีง”7  

เมื่อนูนตายหรือตันวีนพบอักษรบา ب   

วิธีการอ่าน: ให้เปลี่ยนเสยีงนูนเป็นเสยีงมีมแทน พร้อมหน่วยเสียง เช่น คำว่า   ۦ  مهن هه َبۡعده  

ۦه ده ـ ه ـَبعۡ    مهن     
ฮี ด ิ บะอฺ [หน่วงเสียง] มิม 

 

อ่านว่า มิมบะอฺดฮิี คำวา่ “มมิ” ไม่ไดอ้่านว่า “มิน” แต่อ่านเป็นมิม พร้อมหน่วงเสยีง 

ตัวอย่าง:  

   
 

ۦ  مهن    هه  بََدَلُۥ َفَمن   َبۡقلهَها  مهن   َبۡعده

هٱّلَله  َويُۡؤمهن    ۢنبهيَآءَ  تُۢنبهُت  ب
َ
 ٱۡۡل

َمة   بَيۡنَنَا َسَوآء   
ُ
هَشههيدٖ  أ هۦه  ُغۡرفََۢة ب ه  بهيَده

هَقَدرٖ  َمآَء    لهمهيَ  َعلهيُم   ب هٱلَظَٰ هٱلۡعهبَاده رَُءوُف   ب  ب

 

 

 

 

 
7 ฟัตหุ รอ็บบลิ บรัรยีะฮฺ ชรัฮุล มุกอ็ดดมิะฮฺ อลั-ญะซะรยีะฮฺ ฟี อลิมติ-ตจัญ์วดี, ศอ็ฟวตั มะห์มูด สาเลม็, ปี 2003 เล่ม 1 หน้า 73 

 ب
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4.5 อ่านแฝง พร้อมหน่วงเสียง หรืออิคฟาอ์ หรือเรียกเต็มว่า อิคฟาอ์ หะกีกย์ี 

(اإلخفاء احلقيِق )  

อิคฟาอ์ คือ “การออกเสียงให้อยู่ระหว่างอิซฮาร์ และอิดฆอม โดยไม่เติมชัดดะฮฺ พร้อม

กับหน่วงเสยีง”8 

เมื่อนูนตายหรือตันวีนพบอักษรที่เหลอื มทีั้งหมด 15 อักษร รวมอยู่ในบทกลอนต่อไปน้ี 

โดยเป็นอักษรแรกของแต่ละคำ 

 الَِما ظَ  عْ َض  ق  تُ  يفِـ دْ زِ  يِّب اطَ  مْ دُ      َماَسـ دْ قَ  ْخص  شَ  ادَ جَ  مْ كَ  َن ثَ  اذَ  ْف ِص 

 

วิธีการอ่าน: ให้อ่านแฝง (อ่านเสียงนูนไม่ชัดเจน โดยไม่ให้ปลายลิ ้นแตะกับเหงือก 

จากนั้นให้ย้ายไปจนเกือบแตะกับตำแหน่งเกิดเสียงของอักษรที่อยู่ข้างหลัง)  พร้อมหน่วยเสียง โดยให้

เสียงหน่วงของนูนตายหรือตันวีนหนาหรือบางตามความหนาบางของอักษรเหล่านี้ด้วย เช่น คำว่า 

َتۡفَعلُوا   َولَن    

 و   لَن   َتْفـ ـَعـ ـلُوا

ลู อะ ตัฟ [หน่วงเสียง] ลัน ว่า 
 

อ่านว่า วะลันตัฟอะลู คำว่า “ลัน” ให้อ่านแฝง (ปลายลิ้นไม่แตะเหงือก) พร้อมกับหน่วง

เสยีง และให้เสยีงหน่วงมีลักษณะบางตามอักษรตา  

และคำว่า  ا َعَملا َصَٰلهحا   

 

 َعـ ـَمـ ـَل     َصا لِـ ـحا  

ฮัน ลิ ศอ [หน่วงเสียง] ลัน ม่า อ่า 

 

 
8 ศอ็ฟวตั มะห์มูด สาเลม็, ฟัตหุ รอ็บบลิ บรัรยีะฮฺ ชรัฮุล มุกอ็ดดมิะฮฺ อลั-ญะซะรยีะฮฺ ฟี อลิมติ-ตจัญ์วดี, ปี 2003 เล่มที่ 1 หน้าที่ 73 
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อ่านว่า อะมะลันศอลิฮัน คำว่า ลนั ให้อ่านแฝงพร้อมกับหน่วงเสยีง และให้เสยีงหน่วงมี

ลักษณะหนาตามอักษรศ็อด 

ตัวอย่าง:  

 ت   

  تهَها َتۡ  نمه ۡفَعلُوا  تَ  نَولَ  
َ
 ۡذََبُوا  تَ   نأ

َ  َحَسنَة   ُدوهُ َته  َخۡۡيٖ  ۡقتُلُونَ َت  اَوفَرهيقا    ُسۡؤُهمۡ ت

 ث   

ٓ ثَ  نمه  ۦه   ُقلَۡت ثَ  نَفمَ  َمرهه
َ
 ۡتَنَٰكَ ثَبَ  نأ

 َوابااثَ  َخۡۡي   مَ ثُ  بٖ تَُرا َقاٗلا ثه  اَسَحابا  

 ج   

ه آَءهُۥجَ  نَفمَ    نَُحوا  جَ  ن۞ِإَو َهَنمَ جَ  نم 

و َبارهينَ جَ  اقَۡوما    يل   ََجه فََصۡب   نًَفا جَ  ٖص مُّ

 د   

ه   ونهههۦٓ دُ  نمه َخلَُهۥدَ  نَومَ  َيَٰرهُكمۡ ده نم 

ۡستَقهي  ونَ دُ  اَعَذابا   ا ده مٖ مُّ هي   دُ  َكۡوَكب   ينا  ر 

 ذ   

ي ذُ  نَومه  هَيته ه ر  َٰ   نم    لهُكۡم  َذ
َ
 ۡرَتُهمۡ نذَ َءأ

هيما   هَقةُ ذَ  ٖس َنفۡ  َمۡقَربَة    اذَ  ا يَت  َراَعۡيهه ذه ط  َبَٰسه  آئ

 



ตัจญ์วีด แบบง่าย  24 

 ز   

ه ۡحزهحَ زُ  نَفمَ  لَلۡتُم زَ  نفَإه    َوالٖ زَ  نم 

َبََٰرَكةٖ  لًَقا زَ  اَصعهيدا     يۡتُونَةٖ زَ  مُّ

 س   

 ۡوَٰءتهههَما سَ  نمه بهيلهههۦ  سَ  نعَ  فههَ سَ  نمَ  

يًداسَ  قَۡوٗلا   يقٖ سَ  نٖ َمكَ  ده   ادهُسُهمۡ سَ  ة  ََخۡسَ  حه

 ش   

  ههدَ شَ  نَفمَ  آءَ شَ  نإه  
َ
نَانشَ َوأ

ۡ
 أ

اَعبۡ   اشَ  دا يد   شَ  ب  َعَذا ههيد  شَ  ٖء َشۡ  ُكورا  ده

 ص   

ه    َدقَةٖ َص  نم 
َ
وُكمۡ َص  نأ  لَۡصَٰلٖ صَ  نمه دُّ

ا َصَٰ  َعَملا   هرهيحٖ  لهحا  ۡفَرآءُ َص  َبَقَرة   َص  َصۡ  ب

 ض   

ٖ   نمه  ه َلَٰلَتهههۡم  ضَ  نعَ  ُض   ۡعٖف ضَ  نم 

ا ضه  اَعَذابا   هَية   ۡعف  ضه  لهُك ٖ  ۡعفا  َعَفآءُ ضُ  ذُر 

 ط   

ه  نمه  ا نطَ قه  لََقَها طَ  نفَإه  َبَٰته َطي   ارا

هبااه طَ  َحَلَٰلا   هبَة  طَ  َكَشَجَرةٖ  ي  هبَة  طَ  ة  بَۡلَ  ي   ي 
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 ظ   

ه لهَمه ظُ  نمَ  ُهورهَهاظُ  نمه   ههۡيٖ ظَ  نم 

ل ا     لَُموٓا  ظَ  قَۡومٖ  لهيًل ظَ  ظه

 ف   

ۦ فَ  نمه   ُقونَ نفه يُ  يَُكونُ فَ  نكُ  ۡضلههه

ۡمَوَٰتا  
َ
ۡحَيَُٰكۡم  فَ  اأ

َ
 َزاَدُهمُ فَ  ض  َمرَ  عهَدة  فَ  َسَفرٖ  أ

 ق   

َٰ  نفَإه   ه تَلُوُكمۡ َق ۦ قَ  نم   ُضونَ نقُ يَ  ۡبلههه

ٖء  لهيلا قَ  اَثَمنا   ير  قَ  َشۡ مَ  ده
ُ
هَمة  قَ  ة  أ  آئ

 ك   

 ُحوا  نكه تَ  َفرَ كَ  نَومَ  نتُمۡ كُ  نإه  

ا  كَ  اَخۡۡيا   بَاله كَ  َمۡوجٖ  ثهۡيا  مهلَة   كَ  ة  َعَۡشَ  ٱۡۡله
 

ข้อสังเกต 

นูนตายและตันวีนในอัลกุรอานฉบับมุศหัฟอุษมานีย์ มีวิธกีารเขียนเฉพาะที่ช่วยสื่อถึงหุก่มของ

มันดว้ยดังน้ี 

1- นูนตาย 

1. นูนตายที่ต้องอ่านชัด (อิซฮารฺ) จะมีสุกูนเขียนไว้ด้วย ( ۡن)   

2.  นูนตายที่ต้องอ่านข้าม (อิดฆอม) หรืออ่านแฝง (อิคฟาอ์) จะไม่มีการเขียนสุกูน 

(ن)  
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3. นูนตายที่ต้องอ่านเป็นเสียงมีม(อิกล๊าบ) จะเขียนอักษรมีมเล็ก   ۢ  แทนสุกูน (  ن)  

 

2- ตันวีน 

1. ตันวีนที่ต้องอ่านชัด (อิซฮาร)ฺ จะถูกเขียนแบบนี้   ًۢ          

2. ตันวีนที่ต้องอ่านข้าม (อิดฆอม) หรืออ่านแฝง(อิคฟาอ์) จะถูกเขียนแบบนี้   ۢا ٖ           
(หากสังเกตให้ดจีะพบว่าขีดทั้ง 2 ขีดจะเยือ้งกันเล็กน้อย)  

3. ตันวีนที่ต้องอ่านเป็นเสียงมีม (อิกล๊าบ) จะถูกเขียนแบบนี้      َ         ُ     
 

สรุป 

1- อ่านชัด ไม่หน่วงเสยีง (อิซฮาร) มี 6 อักษร คอื خ غ  ح ع ـه أ    

2- อ่ามข้าม ไม่หน่วงเสยีง (อิดฆอม บิลาฆุนนะฮฺ) มี 2 อักษร คือ ر  ل  

3- อ่านข้าม พร้อมหน่วงเสยีง (อิดฆอม บิฆุนนะฮฺ) มี 4 อักษร คือ ن  م  و ي  

4- อ่านเป็นเสียงมีม พร้อมหน่วงเสยีง (อิกล๊าบ) ม ี1 อักษร คือ  ب 

5- อ่านแฝง พร้อมหน่วงเสยีง (อิคฟาอ์) มี 15 อักษร คืออักษรที่เหลอืทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : การอ่านเป็นเสียงมีม ให้อ่านเต็มเสยีงมีม คือให้ประกบปากโดยไม่ต้องเหลอืช่องเล็ก ๆ ที่ริม

ฝีปาก แต่มนัีกกอรอิ์ที่มีเชื่อเสยีงหลายคนในยุคหลังนิยมเปิดช่องเล็กน้อยที่ริมฝีปาก โดยอาศัยการเทียบ

(กิยาส)กับการอ่านแฝงในนูนตาย ไม่ได้มาจากการรับสบืทอดมา(ตะลักกี) หากจะพิจารณาดูความหมาย

ของการอ่านอิคฟาอ์(แฝง)ในดา้นวิชาการหมายถึง การอ่านระหว่างอ่านชัด (อิซฮาร) กับอ่านข้าม (อิดฆ

อม) คืออ่านไม่สุดอิซฮาร และไม่สุดอิดฆอม อกัษรมีมและบาเป็นอักษรต้องประกบปากทั้งคู่ เมื่อจะอ่าน

เลื่อนจากอักษรที่ต้องประกบปากไปหาอักษรทีต้่องประกบปากเหมือนกัน จึงไม่มเีหตุผลใดให้เปิดช่องที่

ริมฝีปาก  
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แบบฝึกหดั 

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1- นูนตาย และตันวีนหมายถึงอะไร? 

2- นูนตายหรือตันวีน มีวิธกีารอ่านก่ีประเภท? อะไรบ้าง? 

3- อธิบายความหมายของคำต่อไปน้ี? 

4- อิซฮารฺ หัลกีย์ มีอักษรอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

5- อิดฆอม บิลาฆุนนะฮฺ มีอักษรอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

6- อิดฆอม บิฆุนนะฮฺ มีอักษรอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

7- อิกล๊าบ มีอักษรอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

8- อิคฟาอ์ มีอักษรอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 

 

อ่านคำต่อไปน้ีให้ถูกต้อง พร้อมบอกหุก่มนูนตายหรอืตันวีนที่มี 

 

ا ُظلهَمه  َمن  نَاٖس  َتۡقتُلُونَ  َوفَرهيقا
ُ
بَُهۡم   أ ا  ُكَفاًرا َمۡۡشَ  َحَسدا

بَاله  َمۡوجٖ  ُظُهورهَها مهن حهۡجر   وََحۡرث     َهَدۡينَاه  لُُكً  َكٱۡۡله
َمة   يََودُّ  يَۡوَمئهذٖ  

ُ
هَشههيدٖ  أ َمة   َصۡفَرآءُ  َبَقَرة   ب

ُ
هَمة   أ  قَآئ

ئهكَ   لهيًل قَ  َسفههَ  َمن َنۡفٖس  َعن َسۡوَٰءتهههَما  مهن 
َٰٓ لَ و 
ُ
 أ

يَام   
َ
ه  أ َخَر

ُ
 َتۡتهَها  مهن يَنُقُضونَ  يُنفهُقونَ  أ

ۡزَوَٰج   
َ
َطَهَرة    أ هن مُّ َٰلهُكۡم    م  ن َذ

َ
 َيُقوُل  َمن يُوَصَل   أ

هرهيحٖ   َص   ب ا  َعَملا  َصۡ وٖص  َصَٰلهحا  ُدونهههۦٓ  مهن َجنًَفا  مُّ
ط   َخۡۡي   َورهۡضَوَٰن    ُمونَ  قَۡوم   ذهَراَعۡيهه  َبَٰسه َبََٰرَكةٖ  َخصه  َزيۡتُونَةٖ  مُّ
اه  َحَلَٰلا   هبا هنۡ  َطي  ۡنَوانٖ  َدَخلَُهۥ َوَمن غهل ٖ   م   صه
يم   َشۡيَطَٰنٖ  َطلََقَها  فَإهن  ا رَجه ۡنيَا َجَبارهينَ  قَۡوما  ٱدلُّ
هن  ا  َعَذاباا َجَهَنمَ  م  ۡعفا  َغنهًيا  يَُكنۡ  َصلَۡصَٰلٖ  مهن ضه
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ۦ  مهن  هَقۡومٖ  ٓأَلَيَٰتٖ  فَۡضلههه ا ل  هُظلۡمٖ  َوٱلَسَمآءَ  فهَرَٰشا قۡهُ  ب  نُّذه
ٖء   ير   َشۡ ٖ  مهن قَده ا َكَفرَ  َوَمن َوله  ا   َخۡۡيا  َكثهۡيا
هن َعلَۡيههمۡ  َخۡوف   لَُكۡم   رهۡزقاا َغلَبَۡت   قَلهيلَة     دهَيَٰرهُكمۡ  م 
ٖ   مهن  ا َتهُدوهُ  َخۡۡيٖ  ُض   َعۡنَها  َزلًَقا  َصعهيدا
ء    َٰتَلُوُكمۡ  فَإهن تَُسۡؤُهمۡ  َحَسنَة   َحفهيظ   َشۡ ه  َق  َۡلَا  ُيبَي 
ۡستَقهيمٖ   ا  مُّ هن دهينا تُونَ  َعَزُموا   ِإَونۡ  َظههۡيٖ  م  بَاَل  َوَتۡنحه  ٱۡۡله
هي    َكۡوَكب    هنۡ  َخاَف  َفَمنۡ  ُدر  ة   فهرَۡعۡونَ  َءاله  م   َكمهلَة    َعَۡشَ
 ا  ا َخَط  ُمۡؤمهنًا رَحهيم   رَُءوف   تَنكهُحوا   ٱّلَله  رَُسوله  َعن 
ء     َسبهيلهههۦ   َعن َحۡيُث  َومهنۡ  َثُقلَۡت  َفَمن َعلهيم   َشۡ
نَت  ٱۡسُكنۡ  

َ
هن ُيۡلهَف   فَلَن َيَۡعلُونَ  َوبَۡرق   أ  َزَوالٖ  م 

ۡجًرا 
َ
ا  أ يما يد    َعَذاب   َعظه هنُكمۡ   قَلهيلا  َشآءَ  إهن َشده  م 
ء   بََدَلُۥ َفَمن    هك   َشۡ ٓ  ِإَون ُثمَ  تَُرابٖ  َهال  وََجۡدنَا
يقٖ  َمَكنٖ  َشههدَ  َفَمن  لهمهيَ  َعلهيُم   َسحه هٱلَظَٰ  َغۡۡيهُكمۡ   مهنۡ  ب
ة    هبَة   بَۡلَ ۡعف   لهُك ٖ  َٗل  َوَلَٰكهن َجآَءهُۥ َفَمن َطي   ضه
ن 
َ
هۦه  ُغۡرفََۢة َضَلَٰلَتهههۡم   َعن ثَبَۡتَنَٰكَ  أ ه هههمۡ  مهن بهيَده هَسآئ  ن 
ا ثهَقاٗلا  َسَحاباا  يًما  َغُفورا هلَةه   َعن َغلهيظ   َعَذاب   رَحه  م 
هُكمۡ  مهن  َطة   َوَرآئ هَقةُ  َنۡفٖس  َنۡغفهرۡ  حه  َمآٖء   مهن ذَآئ
ن 
َ
هَية   تَۡذََبُوا    أ ٓ  مهن ُضَعَفآءُ  ذُر  ۦه  ثََواباا َخۡۡي   َثَمرهه
هبَة   َكَشَجَرةٖ   نَا َطي 

ۡ
نَشأ
َ
وكَ  فَإهنۡ  َوأ  زُۡحزهحَ  َفَمن َحآجُّ

ا   هيما هَبَٰته  مهن َمۡقَربَة    ذَا يَت يًدا قَۡوٗلا  َطي   ََجهيل    فََصۡب   َسده
هيَثًَٰقا  ا  م  ا نَُّقَٰتهۡل  َملهكا  َغلهيظا نَدادا

َ
 فََزاَدُهمُ  َمَرض   ُيهبُّوَنُهمۡ  أ

هههۡم   مهن  ۦ  مهن   َربُّكَ  يَُكن  َرب  هه ا  َبۡعده  قهنَطارا
هن ُكنتُمۡ  إهن   قهۡنَوان   ُبۡنَيَٰن   َضۡعٖف  م 
هن  ل ا  َبۡقلهَها  مهن   َصَدقَةٖ  م  ٖء  َظلهيًل  ظه  َشههيد   َشۡ
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บทที่ 5 มีมตาย 

 

คำว่า “มีมตาย” หมายถึง มีมทีเ่ป็นตัวสะกดดว้ยสุกูน (มีมที่มีสุกูน  ۡم หรือมีมที่ไม่มสีระอะไร

เลย م) 
การอ่านมมีตาย มีความคลา้ยคลึงกับการอ่านนูนตายหรือตันวีนอยู่มาก ถึงกระนัน้ก็ตาม บท

น้ีถอืเป็นบทที่ง่ายบทหน่ึง หากผู้เรยีนเข้าใจการอ่านนูนตายหรือตันวีนมาแลว้ จะสามารถเรียนรู้บทน้ีได้

อย่างรวดเร็ว 

วิธกีารอ่านมมีตาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 

1- อ่านแฝงพร้อมหน่วงเสยีง  

2- อ่านข้ามพร้อมหน่วงเสยีง 

3- อ่านชัดไม่หน่วงเสยีง 

 

 5.1 อ ่านแฝง โดยการหน่วงเส ียง หร ืออ ิคฟาอ์  หรืออ ิคฟาอ ์ ชะฟะว ี ยฺ  

(اإلخفاء الشفوي)   

คำว่า “ชะฟะวียฺ” แปลว่า เกี่ยวข้องกับริมฝีปาก เพราะมีม เป็นอักษรที่มีตำแหน่งเร่ิมที่ริม

ฝีปาก การเติมคำนี้เข้าไปก็เพ่ือให้จำแนกระหวา่งอิคฟาอ์ของนูนตาย และมีมตายได้ การอ่านแฝงในนูน

ตายเรียกว่า “อิคฟาอ์ หะกีกย์ี” ส่วนอ่านแฝงในมีมตายเรียกว่า “อิคฟาอ์ ชะฟะวียฺ”  

อ่านแฝงเมื่อมีมตายพบอักษรบา (ب)   

วิธีการอ่าน: ให้อ่านเป็นเสยีงมีม พร้อมกับหน่วงเสยีง เช่น คำว่า  َهُمۡؤمهنهي   ُهم  ب

نَ ـ ـنهي  ه  ُمؤۡ  مـه  ـب  ُهم   

นะ นี มิ มุอ ์ บิ [หน่วงเสียง] ฮุม 
 

อ่านว่า ฮุมบิมอุ์มินีนะ คำว่า “ฮุม” ใหอ้่านเป็นเสยีงมีม โดยไม่ต้องเว้นช่องใด ๆ  พร้อม

หน่วงเสยีง 
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* มีมตายพบบา ยังอนุญาตให้อ่านแบบอ่านชัด (อิซฮาร) ได้อีกดว้ย 

ตัวอย่าง 

 ب   

ه  مهُ    ۢنبهئۡهُ  ُمۡؤمهنهيَ ب
َ
ه  مأ هههۡم  ب ۡسَمآئ

َ
َٰلهكُ  أ  َلٓء  بَ  مَذ

ه  م َعلَۡيهه   ثۡمه ب ه  مهُ  ٱإۡله هينَ ب ه  ممهۡنهُ  َضآر   ٱّلَله ب
 

5.2 อ่านข้าม พร้อมหน่วงเสียง หรืออิดฆอม เรียกเต็มว่า อิดฆอม มิษลัยนิ เศาะฆรฺี 

(اإلداغم المثلي الصغۡي)  

คำว่า “มิษลัยนิ” แปลว่า สอง (อักษร) ทีเ่หมอืนกัน 

คำว่า “มิษลัยนิ เศาะฆรี” คือ ประเภทของสองอักษรที่เหมือนกันที่อักษรแรกมสีุกูนและ

อักษรที่สองมีสระ เช่น  ُْم مَ ـه  อักษรมีมสองตัวพบกัน ตัวที่หน่ึงมสีุกูน  ْم ตัวที่สองมีสระ   م 

อ่านข้ามเมื่อมีมตายพบอักษรมีม (م)   

วิธีการอ่าน: ให้อ่านข้ามไปหามีมตัวที่สอง พร้อมกับหน่วงเสยีง เช่น คำว่า 

هههم  َمَرض    قُلُوب  

ـمَ  ـرَ  ض   مـهه     ـه   قُـ ـلُو ب
ดุน ร่อ ม่า [หน่วงเสียง] ฮิม บ ิ ลู กุ 

 

อ่านว่า กุลูบิฮิมม่าร่อดุน คำว่า “ฮิม” อ่านข้ามไปหามีมตัวที่สอง พร้อมหน่วงเสยีง 

ตัวอย่าง:  

 م   
ههه    ه مَءاذَانههه  َرض  مَ  مقُلُوب  َشۡوا  مَ   ملَهُ  نَ م 

َنهُ  ا مَ  ملَكُ  
َ
ه  مَعنكُ  َلَُٰقوا  مُّ  مأ  ن  م 
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5.3 อ่านชัด ไม่หน่วงเสียง (อิซฮารฺ ชะฟะวียฺ) 

อ่านให้ชัดเจนเมื่อมีมตายพบอักษรที่เหลอืทั้งหมด 

วิธีการอ่าน: ให้อ่านชัดเจน และไม่ให้หน่วงเสยีง 

ตัวอย่าง 

 أ    
  َوُكنتُمۡ   

َ
لَمۡ  ۡمَوَٰتاا أ

َ
  أ

َ
 َنَما إه  َمَعُكمۡ  قُل أ

 ت    
رُۡهمۡ تُ  لَمۡ     ۡفَعلُوا  تَ  لَمۡ  َتُقونَ تَ  مۡ لََعلَكُ  نذه
 ث    
يَامٖي  َلَٰثَةَ ثَ  َدارهُكمۡ  مَ ثُ  ُيۡيهيُكمۡ   

َ
 ُثمَ  بَيۡنَُهمۡ  أ

 ج    
لََنُهمۡ  نَاح  جُ  َعلَۡيُكمۡ  َنَٰتٖ جَ  لَُهمۡ    ۡدخه

ُ
 َنَٰتٖ جَ  َوَۡل

 ح    
ۡعَمَٰلَُهمۡ  َجة  حُ  مۡ َعلَۡيكُ   

َ
 ۡيُث حَ  َوٱۡقتُلُوُهمۡ  َسَرَٰت  حَ  أ

 خ    
لُونَكُ  ۡۡيَ خَ  ُكنتُمۡ   

ۡ
اخَ  فهيههمۡ  بَاٗلا خَ  مۡ يَأ  ۡۡيا

 د    
 ينَُكمۡ ده لَُكمۡ  َرَجَٰت  دَ  ُهمۡ  َرَجَٰٖت  دَ  مۡ َبۡعَضهُ   
 ذ    
نُفَسُكمۡ   

َ
َٰ  أ نُفَسُهمۡ  نُوبَُكۡمه ذُ  لَُكمۡ  لهُكمۡ َذ

َ
 َكُروا  ذَ  أ

 ر    
ۡدُكمۡ    هههمۡ  ُسول  رَ  َجآَءُهمۡ  بُُّكم رَ  ُيۡمده  رَحهيم    ُءوف  رَ  ب
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 ز    
هههمۡ    يُُّكمۡ  يۡغ  زَ  قُلُوب

َ
هۡنهُ  اَدتۡهُ زَ  أ  ۡهَرَة زَ   مۡ م 

 س    
نَُكمۡ  وٓءَ سُ  يَُسوُمونَُكمۡ   

َ
   َن  سُ  مۡ َقۡبلهكُ  تَۡذُكُروَنُهنَ سَ  أ

 ش    
ا  شَ  مۡ َعلَۡيكُ  َهَدآءَ شُ  ُكنتُمۡ    ۥ  شَ  وُُجوَهُكمۡ  ههيدا  ۡطَرهُ
 ص    
قهيَ َصَٰ  ُكنتُمۡ    ا صه  َولََهَديَۡنَُٰهمۡ  لََوَٰت  َص  َعلَۡيههمۡ  ده  َرَٰطا
 ض    
نتُمۡ  ا َض ا  لَُكمۡ   

َ
اه ضَ  فهيُكمۡ  بۡتُمۡ َضَ  أ  ۡعفا

 ط    
هَفة  طَ   فَلۡتَُقمۡ  ۡوًٗل طَ  مهنُكمۡ  الُوَت طَ  لَُكمۡ     آئ
 ظ    
نتُمۡ   

َ
لُُهمۡ  لَۡمتُمۡ ظَ  إهنَُكمۡ  لهُمونَ َظَٰ  َوأ  ل ا ظه  َونُۡدخه

 ع    
هُكمۡ  لََعَ  مۡ َعرََضهُ  َذاب  عَ   َولَُهمۡ    يم  عَ  َرب   ظه
 غ    
بَۡصَٰرهههمۡ  فهلُونَ َغَٰ  َفُهمۡ   

َ
ه غه  فهيُكمۡ  َشََٰوة   غه  أ  لَۡظةا

 ق    
ينهههمۡ    نتُ  َءاَمَنا  الُوٓا  قَ  َجآُءوُكمۡ  الُوٓا  قَ  َشَيَٰطه

َ
ۡۡسهفُونَ  ۡوم  قَ  مۡ أ  مُّ

 ك    
َنهُ  َمثَله كَ  َمثَلُُهمۡ   

َ
هأ مۡ  نُوا  كَ  مۡ ب

َ
 ُشَهَدآَء  نتُمۡ كُ  أ

 ل    
   

َ
َ  مۡ أ رُۡهمۡ   مۡ ل   وكا ۡملُ مَ  تُنذه

َ
 َۡل

َ
 َجَهَنمَ  نَ ۡمَل
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 ن    
ا نَ  مۡ َقتَلۡتُ    يب  نَ  مۡ لَهُ  بَذَ نَ  مۡ َمَعهُ  ۡفسا  صه

 
 هـ    
َخاهُ   

َ
اه هُ  مۡ أ نتُمۡ  ودا

َ
 َذاه َهَٰ  مۡ يَۡومهكُ  ُؤَٗلٓءه َهَٰٓ  أ

 ي    
 ۡعَمُهونَ يَ   ُطۡغَيَٰنهههمۡ  وقهنُونَ يُ  ُهمۡ  نفهُقونَ يُ   َرزَقَۡنَُٰهمۡ   

  
 ف   

 ٱلَسۡبته  فه  مهنُكمۡ  ُظلَُمَٰتٖ  فه  َوتََرَكُهمۡ  
هَما  َريۡبٖ  فه  ُكنتُمۡ   ونَ  يَهافه ُهمۡ  م  ُ  َخَٰله

نَزۡۡلَا فَ  لَُهمۡ  
َ
 دهينهههم فه  مۡ وََغَرهُ  أ

 و   
هههمۡ   َٰ وَ  قُلُوب هَجََٰرُتُهمۡ  َسۡمعهههۡم   لََعَ  َكنُوا   َما وَ  ت 

هنُورهههمۡ   ۡوفُوا  وَ  َعلَۡيُكمۡ  تََرَكُهمۡ وَ  ب
َ
 أ

هۡنُهمۡ   ۥ  ََنۡنُ وَ   م  ئهكَ وَ  مۡ تَۡوبَتُهُ  َلُ
َٰٓ لَ و 
ُ
 أ

 

ข้อควรระวังและข้อสังเกต  

1- สำหรับ ฟาอ์ และวาว ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ การออกเสียงต้องให้ชัด (อิซฮารฺ ชะฟะ

วียฺ อะชัดดุ)  เพราะฐานเสยีงของมีม ฟาอ์ และวาวน้ันอยู่ที่ริมฝีปากเหมือนกัน  

2- เครื่องหมายสุกูนที่ต้องอ่านชัด(อิซฮาร์)จะถูกเขียนแบบนี้   ۡم ส่วนสุกูนของอิดฆอม

และอิคฟาอ์จะไม่ถูกเขียน م 
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สรุป 

1- อ่านแฝง พร้อมหน่วงเสยีง (อิคฟาอ ์ชะฟะวียฺ) มี 1 อักษร คือ  ب 

2- อ่านข้าม พร้อมหน่วงเสยีง (อิดฆอม มิษลัยนิ เศาะฆรี) มี 1 อักษร คือ م  

3- อ่านชัด ไม่หน่วงเสยีง (อิซฮาร ชะฟะวียฺ) คืออกัษรที่เหลอืทั้งหมด 
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แบบฝึกหดั 

 

อ่านคำต่อไปน้ีให้ถูกต้อง พร้อมบอกหุก่มมีมตายที่พบ 

 

هههمۡ  يُنفهُقونَ   َرزَقَۡنَُٰهمۡ   اه  فهيُكمۡ  رَحهيم    رَُءوف   ب هَجََٰرُتُهمۡ  َضۡعفا  َوَما  ت 

نَزۡۡلَا  لَُهمۡ  
َ
ونَ  فهيَها ُهمۡ  فَأ ُ َخاُهمۡ  َخَٰله

َ
اه  أ مۡ  ُهودا

َ
 ُشَهَدآَء  ُكنتُمۡ  أ

يب   لَُهمۡ    يُوقهنُونَ  ُهمۡ  ُسوٓءَ  يَُسوُمونَُكمۡ  دهينَُكمۡ  لَُكمۡ  نَصه

هَفة    فَلۡتَُقمۡ  رَُسول   َجآَءُهمۡ   َنُهم َطآئ
َ
َلَُٰقوا   أ  َحۡيُث  َوٱۡقتُلُوُهمۡ  مُّ

ا فهيههمۡ   هن    َعنُكم َخۡۡيا ا  َولََهَديَۡنَُٰهمۡ  َعَذاب    َولَُهمۡ  م  َرَٰطا  صه

نتُمۡ  َدَرَجَٰٖت   َبۡعَضُهمۡ  َمَشۡوا    لَُهم 
َ
بۡتُمۡ  أ هنَ  َءاذَانهههم َضَ  م 

ا  لَُكمۡ   هۡنُهمۡ  ٱلَسۡبته  فه  مهنُكمۡ  َض ا ۥ  َوََنۡنُ   م  ئهكَ  تَۡوبَتُُهمۡ  َلُ
َٰٓ لَ و 
ُ
 َوأ

ۡعَمَٰلَُهمۡ  لََعَ  َعرََضُهمۡ  
َ
ۥ   وُُجوَهُكمۡ  َحَسَرَٰت   أ  قَالُوٓا   َجآُءوُكمۡ  َشۡطَرهُ

لُُهمۡ   ل ا  َونُۡدخه َنُهمۡ  ظه
َ
هأ  إهَنَما  َمَعُكمۡ  ُظلَُمَٰتٖ  فه  َوتََرَكُهمۡ  َكنُوا   ب

َٰلهُكم  نَُكمۡ  بََلٓء   َذ
َ
نُفَسُكمۡ  َستَۡذُكُروَنُهنَ  أ

َ
َٰلهُكمۡ  أ لُونَُكمۡ  َذ

ۡ
 َخبَاٗلا  يَأ

هُكمۡ   يم   َرب  هۡنُهمۡ  َخۡۡيَ  ُكنتُمۡ  َعظه ۡدُكمۡ  زَۡهَرَة   م   َربُُّكم  ُيۡمده

نُفَسُهمۡ  ذُنُوبَُكۡمه  لَُكمۡ  
َ
ۢنبهئُۡهم ُثمَ  ُيۡيهيُكمۡ  ذََكُروا   أ

َ
هههۡم   أ ۡسَمآئ

َ
هأ  ب

ثۡمه  َعلَۡيههم   هٱإۡله يُُّكمۡ  ب
َ
 َنبَذَ  َمَعُهمۡ  َتۡفَعلُوا   لَمۡ  َزاَدتۡهُ  أ

 َريۡبٖ  فه  ُكنتُمۡ   ثََلَٰثَةَ  َدارهُكمۡ  َجَنَٰتٖ  لَُهمۡ  َصلََوَٰت   َعلَۡيههمۡ  

لَمۡ  
َ
قُل  أ

َ
قهيَ  ُكنتُمۡ  أ مۡ  َصَٰده

َ
رُۡهمۡ   لَمۡ  أ هٱّلَله  مهۡنُهم تُنذه  ب
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هينَ  ُهم َكَمثَله  َمثَلُُهمۡ   هَضآر  بَۡصَٰرهههمۡ  ب
َ
 ُحَجة   َعلَۡيُكمۡ  غهَشََٰوة    أ

هنُورهههمۡ  َغَٰفهلُونَ  َفُهمۡ   نتُمۡ  َوتََرَكُهمۡ  ب
َ
ۡمَوَٰتاا  َوُكنتُمۡ  َظَٰلهُمونَ  َوأ

َ
 أ

نَ  َطۡوًٗل  مهنُكمۡ  َيۡعَمُهونَ   ُطۡغَيَٰنهههمۡ  
َ
ۡمَل
َ
ا  َقتَلۡتُمۡ  َجَهَنمَ  َۡل  َنۡفسا

هههم   ُسَن   َقۡبلهُكمۡ  َهََٰذاه  يَۡومهُكمۡ  َظلَۡمتُمۡ  إهنَُكمۡ  َمَرض   قُلُوب

هههمۡ  ُشَهَدآءَ  ُكنتُمۡ   ينهههمۡ  َزيۡغ   قُلُوب نتُمۡ  قَالُوٓا   َشَيَٰطه
َ
 قَۡوم   أ

رُۡهمۡ  لَمۡ  َمۡملُوكا   هُمۡؤمهنهيَ  ُهم تُنذه ۡوفُوا   َعلَۡيُكمۡ  ب
َ
 َوأ

 َما  لَُكم ُثمَ  بَيۡنَُهمۡ  َتَتُقونَ  لََعلَُكمۡ  ُجنَاح   َعلَۡيُكمۡ  

نتُمۡ  دهينهههم فه  وََغَرُهمۡ  
َ
ا   َعلَۡيُكمۡ  َهَُٰٓؤَٗلٓءه  أ  َدَرَجَٰت   ُهمۡ  َشههيدا

لََنُهمۡ   ۡدخه
ُ
هههمۡ  َجَنَٰتٖ  َوَۡل َٰ  قُلُوب ه غهلۡظَ  فهيُكمۡ  َولََعَ  َطالُوَت  لَُكمۡ  ةا
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บทที่ 6 การลากเสียง (มัด) 

 

ท่านอนัส บินมาลกิ-ขออัลลอฮฺพอพระทัยท่าน-ได้กล่าวถึงการอ่านของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ไว้ว่า “ท่านอ่าน(อัลกุรอาน)มีการลากเสียง” บันทึกโดยบุคอรียฺ9 

สระพืน้ฐานในภาษาอาหรับมี 3 รูป คือ ฟัตหะฮฺ  กัสเราะฮฺ  และฎอมมะฮฺ  สระเหล่าน้ีเป็นสระ

เสยีงส้ัน เวลาอ่านให้ออกเสียงสัน้ หรือพูดว่าให้อ่านยาว 1 จังหวะ(หะเราะกะฮฺ)  

แตห่ากมีอะลฟีตามหลังสระฟัตหะฮฺ (ـَـا)    
หรือมียาตามหลังกัสเราะฮฺ  (ـهي)    
หรือมีวาวตามหลังฎอมมะฮฺ  (ـُو)    
จะเรียกว่าอะลฟี วาว หรือยาเหล่าน้ีว่าอักษรเสยีงยาว โดยให้ออกเสยีงยาวเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเท่า 

หรือพูดว่าให้อ่านยาว 2 จังหวะ(หะเราะกะฮฺ) 

ตัวอย่าง 

 َما  مَ  َٗل  َل  كَ  كَ  
 مه  مه  له  له  كه  كه  
 ُمو مُ  لُو ُل  ُكو كُ  

 

การลากเสยีง (มัด) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คอื 

1. การลากเสยีงแบบพ้ืนฐาน (มัดอัศลยฺี) 

2. การลากเสยีงแบบพิเศษ (มัดฟัรอียฺ) 

 

 
9 เศาะฮีฮลุ-บุคอรียฺ, บุคอรียฺ, กิตาบความประเสริฐของอลักุรอาน, ว่าด้วยการลากเสียงในการอา่น, เล่ม 6 หน้า 24 



ตัจญ์วีด แบบง่าย  38 

6.1 การลากเสยีงแบบพ้ืนฐาน หรือมัดอัศลยฺี (المد اۡلصيل)  บ้างก็เรียก มัดเฏาะบีอียฺ 

(المد الطبيع )  หรือมัดเฏาะบอีียฺอัศลยฺี (المد الطبيع اۡلصيل)  คือ อักษรเสยีงยาวตามที่ไดอ้ธิบาย

ข้างต้นแล้ว 

วิธีการอ่าน:  ให้อ่านยาว  จังหวะ(หะเราะกะฮ)ฺ  

ตัวอย่าง   

ا   ـَ

 َكنُوا   إهذَا َٗل  إهيَاكَ  
َرََٰط  َمَٰلهكه   ه بَۡصَٰرهههمۡ  ٱلص 

َ
يۡنه  أ َ َوَٰدله

هلۡ  ل
  َٰ وَلَٰ  ُموَسَٰ  إهَلَٰ  لََعَ

ُ
  ٱۡۡل

َة   َة  ٱلَصلَوَٰ ةه   ٱلَزَكوَٰ ا   ٱحۡلَيَوَٰ هبَوَٰ  ٱلر 
ه   َيَٰتهنَاأَِب  ه   َ َف   اتهُكۡم    َ َسي    اَمَنا

 

 
و   ـُ

 قَالُوا   يُۡؤمهنُونَ  ٱلَۡمۡغُضوبه  
هنُورهههمۡ    يَلۡوُۥنَ  َداوُۥدُ  ب
وُۥا   يَۡستَوُۥنَ  وُۥرهيَ  

ۡ
  فَأ

 

 
 ـهي 

يم   َويُقهيُمونَ  فهيهه   ٱَلهينَ     َعظه
ۦ   َلَٰفهههمۡ  يُۡۡحه هۦه إۦه ۦ   َهَٰذه  فَيَۡستَۡۡحه
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6.2 การลากเสยีงแบบพิเศษ หรือมัดฟัรอียฺ (المد الفريع)   

การลากเสยีงแบบพเิศษ คือ “การลากเสยีงที่อักษรเสยีงยาว หรืออักษรลนี เมื่อมันพบกับฮัม

ซะฮฺ หรือพบกับอักษรที่มสีุกูนหรือชัดดะฮฺ ให้ลากยาวตามปริมาณที่เป็นที่รู้กัน”10  

มัดประเภทนี้ส่วนใหญ่ต้องลากเสยีงยาวเพ่ิมขึ้น เช่น َما เป็นการลากเสยีงแบบพื้นฐาน ให้ยาว 

2 จังหวะ แต่เมือ่พบกับฮัมซะฮ ฺเช่น   َماء ให้ลากยาวขึน้ไปเป็น 4 หรือ 5 จังหวะ  แบ่งออกเปน็อีกหลาย

ประเภท โดยประเภทที่ควรรู้จักมดีังต่อไปนี ้ 

 

ลากเสยีงเพราะมี ฮัมซะฮฺ ตามหลังอักษรเสยีงยาว 

• มัดศิละฮฺ 

• มัดญาอิซ 

• มัดวาญบิ 

 

ลากเสยีงเพราะมี สุกูนหรือชัดดะฮฺ ตามหลังอักษรเสยีงยาว หรือตามหลังมัดลีน 

• มัดอิวัฎ 

• มัดอารฎิ 

• มัดลีน 

• มัดลาซิม 

  

 
10 ตยัสีร อิลมตุ-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อตั-ต่อวีล, 2002, หน้า 94 



ตัจญ์วีด แบบง่าย  40 

6.2.1 มัดศิละฮฺ    (ةِ لَ الصِّ   دُّ مَ ) 

คือ อักษร ฮาอ ์ (ـه)  ที่เป็นคำสรรพนามแปลว่าเขา ไม่ว่าจะมีสระกัสเราะฮฺหรือฏ็อม

มะฮฺ และก่อนหน้ามันไม่ใช่สุกูน เช่น َلُۥ ละฮู หรือ هههۦ ۦ   บฮิี (ยกเว้นคำว่า ب ُمَهانًا فهيهه   ให้อ่านว่า ฟีฮีมุ

ฮานา)  

ข้อสังเกต คือ อักษรฮาแบบน้ีจะอยู่ท้ายคำ และมีอักษรวาวเล็ก   ۥ   หรือยาเล็ก   ۦ  ตาม

อยู่ข้างหลัง  

มัดศิละฮฺแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

4.2.1.1 แบบสัน้ (เกาะศีเราะฮฺ  القَ صه ۡيَ ة) เมื่อคำที่อยู่หลังฮา ไม่ไดเ้ร่ิมต้นดว้ย

อักษรฮัมซะฮฺ  

วิธีการอ่าน:  ให้อ่านยาว  จังหวะ(หะเราะกะฮ)ฺ 

ตัวอย่าง 

 و 

 ٱلَسمهيعُ  ُهوَ  إهنَُهۥ ٱّلَلُ  ذََهَب  َحۡوَلُۥ 
هنَ  لَُكنتُم َورَۡۡحَتُُهۥ  هفُونَُهۥ م   َما   َبۡعده  مهن   ُيَر 
 ٱحۡلَقُّ  وَُهوَ  َوَرآَءهُۥ 

 ي 
ۦ    هۡثلههه  َيََٰقۡومه  لهَقۡومهههۦ َوٱۡدُعوا   م 

هههۦ  ا ب ۦ  َكثهۡيا  َويَۡقَطُعونَ  مهيَثَٰقههه
 لََعلَُكمۡ  َءاَيَٰتهههۦ 

 

4.2.1.2 แบบยาว (เตาะวีละฮฺ الطَ وه يلَ ة) เมื่อคำที่อยู่หลังฮา เริ่มต้นด้วยอักษรฮัม

ซะฮฺ สังเกตได้ว่ามีเครื่องหมายลากยาว (มัด) อยู่บนอักษรยา   ٓۦ  และวาว   ٓۥ   ดว้ย   
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วิธีการอ่าน:  มัดศิละฮฺประเภทนีใ้ห้

อ่านยาวได้ระหว่าง      จังหวะ(หะเราะกะฮฺ) 

 

 

ตัวอย่าง 

 و 
ۥٓ   هُ ۡضَطرُّ
َ
ۥٓ  َلُۥ قَاَل  َعَذابه   إهَلَٰ  أ ۡسلهۡم   َربُُّه

َ
  أ

ۥٓ   ا َلُ ۡضَعافا
َ
ه  أ ۥٓ   َكثهَۡيةا   بهإهۡذنهههۦه  إهَٗل  عهنَدهُ
ۥٓ   ۥ   َءاثهم   فَإهنَُه  قَلۡبُُه

 ي 

هههۦٓ    قهيَ  إهَٗل  ب  ٱّلَلَ  إهنَ  لهَقۡومهههۦٓ  ٱلَۡفَٰسه
ئهكَ  تهَلَوتهههۦٓ  

َٰٓ لَ و 
ُ
هَما إهَٗل  عهلۡمهههۦٓ  أ   َشآَءه  ب

هنهۡعَمتهههۦٓ     إهۡخَوَٰناا ب
  

ُ  

 ـُهۥٓ 

 ٓ  ء + ـهۦه
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6.2.2 มัดญาอซิ หรือมัดญาอิซมุนฟะศิล  ْ ْ  زُ ائِ اْلَ  دُّ مَ )ال (ُل ِص فَ نْ مُ ال   

คือ “อักษรเสยีงยาวทีต่กอยู่ท้ายคำ และมีอักษรฮัมซะฮ์ 

อยู่ตำแหน่งเร่ิมของคำถัดมา”11  

วิธีการอ่าน:  อนุญาตให้อ่านยาวได้ระหว่าง  

      จังหวะ (หะเราะกะฮฺ) 

 

 

เช่น คำว่า  َٓءاَمنَ  َكَما  ก่ามา อาม่าน่า คำที่ 1 คอื ก่ามา และคำที่ 2 คอื อามา่น่า 

คำที่หน่ึงลงท้ายดว้ยอักษรเสยีงยาวอะลฟิ และคำที่สองเร่ิมต้นดว้ยอักษรฮัมซะฮฺ เมือ่ฮัมซะฮฺอยู่คนละ

คำกับอักษรเสยีงยาว จะมีหุก่มเป็นมัดญาอิซ อนุญาตให้อ่านไดต้ั้งแต่ 2-5 จังหวะ 

 

ตัวอย่าง 

 ا 
 َءاتَيۡتُُكم  لََمآ  َءاتهنَا  َرَبنَآ  َءاَمنَ  َكَمآ  
ۡزَوَٰج   فهيَهآ  

َ
نُفَسُهمۡ  إهَٗلٓ  أ

َ
َها  أ يُّ

َ
َٰٓأ  يَ

 و 
نُفَسُهمۡ  َكنُوٓا   إهبۡلهيَس  إهَٗلٓ  فََسَجُدٓوا   

َ
 َءاَمَنا  قُولُوٓا    َيۡظلهُمونَ  أ

نَ  َوٱۡعلَُموٓا   
َ
ةه  إهَل  قَاُموٓا   ِإَوذَا ٱّلَلَ  أ  ٱلَصلَوَٰ

 ي 
   ٓ اه  َءاذَانهههمۡ  َوفه ٓ  إهبَۡرَٰههيمَ  نُرهيٓ  َوقۡرا همه ههمۡ   َظال نُفسه

َ
 أ

  

 
11 อลัเกาลสุ-สะดีด ฟี อลิมิต-ตจัญ์วีด, อะลียุลลอฮฺ อบูวะฟา, 2003, หน้า 86 

ـَا  

 ـُو
 ـهي

 ء +
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6.2.3 มดัวำญิบ หรือมัดวาญบิมุตตะศิล  ْ ْ  دُّ مَ )ال ْ  ُب اجِ وَ ال (ُل ِص تَّ مُ ال   

คือ “อักษรเสยีงยาวที่มีฮัมซะฮฺอยู่ติดหลังมันในคำเดยีวกัน”12   

วิธีการอ่าน:  จำเป็นต้องอ่านยาว     จังหวะ (หะเราะกะฮฺ) แต่ในกรณี

ที่เป็นการอ่านหยุด และหยุดที่อักษรฮัมซะฮฺ สามารถอ่านยาวได้ถึง  จังหวะ (หะเราะกะฮฺ) 

เช่น คำว่า  َُفَهآء อัซซุฟ่าฮาอุ ในคำนี ٱلسُّ ้มีอักษรเสียงยาวอยู ่คือ َها และมี

อักษรฮัมซะฮฺตามหลัง เมื่อฮัมซะฮฺตามหลังอักษรเสียงยาวอยู่ในคำเดียวกัน จะมีหุก่มเป็นมัด วาญิบ 

จำเป็นต้องลากเสยีง ฮา ยาว 4-5 จังหวะ  

 

* ความแตกต่างระหว่างมัดวาญบิ และมัดญาอิซ คือ มัดวาญบิ ฮัมซะฮฺต้องอยู่ในคำเดียวกัน

กับอักษรเสยีงยาว ส่วนมัดญาอิซ ฮัมซะฮฺต้องอยู่กันคนละคำกับอักษรเสยีงยาว  

 

ตัวอย่าง 

 ا 

َفَهآُء    ئهَك  ِإَوۡسََٰٓءهيَل  ٱلَسَمآءه  ٱلسُّ
َٰٓ لَ و 
ُ
 أ

ه   َٰٓئهَكُة هههۡم   ٱلَۡملَ ۡسَمآئ
َ
هأ هفهيَ  ب هلَطآئ هلهيَ  ل  َوٱلَسآئ

هَسآؤُُكمۡ  َءابَآؤُُهمۡ    ن

 و 

ا قُُروٖٓء      ُسوٓءا
َ
  َتبُوٓأ

ُ
 َِلَنُوٓأ

ىَٰٓ  
َ
وٓأ   ٱلسُّ

 

 ي 
ءُ  بَرهٓيء    ٓ ءَ  ٱلنَسه ٓ ءُ  سه ٓ  يُِضه

ا ٓيءَ   ُءه  وَجه ٓ ءَ  ٱلُۡمسه ٓ    تَِفه
 

12 อลัเกาลสุ-สะดีด ฟี อลิมิต-ตจัญ์วีด, อะลียุลลอฮฺ อบูวะฟา, 2003, หน้า 84; อลัวะญีซ ฟี อิลมิต-ตจัญ์วีด, มะห์มดู อลั-บดัวย์ี, ม.ป.ป., 
หน้า 29 
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6.2.4 มัดอิวัฎ  َ(ِض وَ عِ الْ  دُّ )م   

คือ “การลากเสยีงในกรณีที่อ่านหยุด แทนการอ่านเป็นตันวีนฟัตหะฮฺในกรณีอ่านต่อ”  

จะเป็นมัดอิวัฎได้ในกรณีที่อ่านหยุดบนคำที่มสีระตันวีนฟัตหะฮฺเท่าน้ัน หากไม่ได้อ่าน

หยุดที่ตันวีนน้ีจะไมเ่รียกว่า มัดอิวัฎ  

วิธีการอ่าน:  เมื่ออ่านหยุดให้เปลี่ยนเป็นอักษรเสยีงยาวอะลฟีแทน คือให้เปลี่ยน

ตันวีนฟัตหะฮฺ สองขีด และฟัตหะฮฺ ขีดเดยีว โดยให้อ่านยาว  จังหวะ(หะเราะกะฮฺ) เช่น เอา

ตาดัน (ا ۡوتَادا
َ
(أ  เมื่ออ่านหยุดให้อ่านว่า เอาตาดา 

ا  ۡوتَادا
َ
 أ

ا         ۡوتَاَدا = َدا      دا
َ
 أ

 

และ ชักก็อน (ا (َشق ا   เมื่ออ่านหยุดให้อ่านว่า ชักกอ 

ا   َشق ا
 اَشقَ  =    ا قَ   ا قا          

 

ตัวอย่าง 

بَاَل   ا  َوٱۡۡله ۡوتَادا
َ
لَۡفافًا  وََجَنَٰت   أ

َ
 أ

هَعَٰته   ۡرَض  َشَقۡقنَا  ُثمَ  َغۡرقاا  َوٱلََّنَٰ
َ
ا  ٱۡۡل  َشق ا

ۡۡشهكُ  َوَٗلٓ  
ُ
هههۦٓ  أ ا  ب َحدا

َ
 قَلهيلا  إهَٗل  ٱَۡلَۡل  قُمه  أ

ا  َوٱلُۡمرَۡسَلَٰته   ۡحيَآءا  ُعۡرفا
َ
ۡمَوَٰتاا  أ

َ
 َوأ

هنَآءا  َوٱلَسَمآءَ   ا  ٱلُۡعۡۡسه  َمعَ  إهنَ  ب  يُۡۡسا
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6.2.5 มัดอาริฎ หรือมัดอาริฎลิสสุกูน  ْ (ونِ كُ لسُّ لِ  ُض ارِ عَ الْ  دُّ مَ )ال   

คือ “อักษรเสียงยาวที่ตามด้วย (อักษรที่มี) สุกูนใหม่เพราะการอ่านหยุด ที่ไม่ใช่

ชัดดะฮฺ หรือฮัมซะฮฺ”13 

อาริฎ ลิสสุกูน แปลว่า เกิดสุกูนใหม่ขึ้น คือไม่ได้มีสุกูนมาแต่เดิม แต่เมื่อเราจะ

อ่านหยุดที่คำ ๆ นี้ อักษรสุดท้ายของมันก็จะเกิดสุกูนขึ้น เช่น  ُٱلَرۡحَمَٰن   อัรเราะห์มานุ เดิมที

อักษรนูนมีสระฎ็อมมะฮฺ แต่เมื่อเราจะอ่านหยุดที่คำนี ้พยัญชนะสุดท้ายคือ นุ ()ُن  จะกลายเป็น

สุกูน ( ْن)   เป็นตัวสะกดทันที อ่านว่า อัรเราะห์มาน และหากก่อนหน้าพยัญชนะที่เราจะหยุด

เป็นอักษรเสยีงยาวดว้ย จะเรียกหุก่มน้ีว่า มัดอารฎิ คำว่า มา~น ลากเสยีงยาว 2 หรือ 4 หรือ 6 

จังหวะก็ได ้

 วิธีการอ่าน:  เมือ่อ่านหยุด ใหอ้่านยาวได้ระหว่าง    จังหวะ (หะ

เราะกะฮฺ) 

ตัวอย่าง 

 ا 
ُعوُذ  قُۡل   

َ
ه  أ هَرب    ٱلُۡقۡرَءانَ  َعلَمَ    ٱلَرۡحَمَٰنُ  ٱۡلَاسه  ب
  ٓ يَامٖ  فه

َ
و له  َمۡعُدوَدَٰٖت   أ

ُ
َٰٓأ َبَٰبه  يَ

لۡ
َ
 ٱۡۡل

ئهَك  
َٰٓ لَ و 
ُ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
 ٱۡلَارهي  أ

 و 
قُونَ  ِإَونَا   هيه   لََصَٰده   وَٱلَزيۡتُونه  َوٱِل 

نَسَٰنَ  إهنَ   هههۦ ٱإۡله هَرب  َها  قُۡل   لََكنُود   ل يُّ
َ
َٰٓأ   ٱلَۡكَٰفهُرونَ  يَ

هَل   هبَاب  َوَمَُٰروَته  َهَُٰروَت  ب
 ي 

ه  ٱحۡلَۡمدُ   ٱلَرحهيمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب   َ ه  ّلله   ٱلَۡعَٰلَمهيَ  َرب 
هَسَلَٰم   ٱۡدُخلُوَها  رََءيَۡت   َءامهنهيَ  ب

َ
ُب  ٱَلهي أ ه هينه  يَُكذ  هٱدل    ب

رَۡسَل  
َ
بَابهيَل  َطۡۡيًا َعلَۡيههمۡ   َوأ

َ
 أ

 
13 ตยัซรี อลิมติ-ตจัญ์วดี, อะห์มดั อฏั-เฏาะวลี, 2002, หน้า 128; อลั-วะญีซ ฟี อิลมิต-ตจัญ์วีด, มะห์มดู อลั-บดัวีย์, ม.ป.ป., หน้า 30 
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6.2.6 มัดลีน  َ(لِّْيِ ال  دُّ )م   

คือ “การเกิดสุกูนใหม่ขึ้นหลังอักษรลนี (ยาสุกูน หรือวาวสุกูนที่ข้างหน้าเป็น

สระฟัตหะฮฺ)”14 

วิธีการอ่าน:  เมื่ออ่านหยุด ให้อ่านยาวได้ระหว่าง    จังหวะ (หะ

เราะกะฮฺ) 

ตัวอย่าง 

 و 
هنۡ   َوَءاَمنَُهم  هنَ   َخۡوف    م   ٱلَۡمۡوته   َحَذرَ  ٱلَصَوَٰعهقه  م 

ي  ٱبۡتهَغآءه  فه  تَههنُوا   َوَٗل    ُخُذهُۥ َٗل   ٱلَۡقۡومه
ۡ
نَة   تَأ ه  َوَٗل   سه   نَۡوم 

بُوكه  َكنَ  َما 
َ
  أ

َ
 َسوٖۡء  ٱۡمَرأ

 ي 
يَلَٰفه   ه َلَٰفهههمۡ   قَُريۡش   إله تَآءه  رهۡحلَةَ  إۦه ه   َوٱلَصۡيفه  ٱلش 

  َخۡۡي    لَُهمۡ  إهۡصَلح   قُۡل   ٱۡۡلَۡيته  َهََٰذا  َرَب   فَلۡيَۡعبُُدوا   
ۡمره  مهنَ  َۡلَا  َهل 

َ
ٖء   مهن  ٱۡۡل  َشۡ

 

คำแนะนำ:  มัดลีน สามารถอ่านให้ส้ันกว่าหรือเท่ากับมัดอาริฎลิสสุกูนได้ แต่จะไม่สามารถ

อ่านยาวกว่ามัดอารฎิลสิสุกูนได้ เช่นหากเราอ่านมัดอารฎิ 4 หะเราะกะฮฺ เราจะอ่านมัดลนี 2 หรือ 4 ได้

เท่าน้ัน จะอ่าน 6 หะเราะกะฮฺไม่ได้ 

 

   

  

 
14 ตยัซรี อลิมติ-ตจัญ์วดี, อะห์มดั อฏั-เฏาะวลี, 2002, หน้า 128 
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6.2.7 มัดลาซิม (ِزمُ ال دُّ مَ ال (َلَّ   

คือ “อักษรเสยีงยาวที่ตามดว้ย (อักษรที่มี) สุกูนเดมิ ทั้งกรณีอ่านต่อ หรืออ่าน

หยุด”15 หรืออักษรเสยีงยาวที่ตามดว้ยอักษรที่มีชัดดะฮฺหรือสุกูน   

วิธีการอ่าน:  ให้อ่านยาว  หะเราะกะฮฺ  

มัดลาซิมแบ่งเป็นสองประเภท 

1- ประเภทคำ(กะลมิียฺ)  และแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท 

1. หนัก (มุษักก็อล)  

2. เบา (มุค็อฟฟัฟ) 

 

2- ประเภทอักษร(ฮัรฟียฺ)  และแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท 

1. หนัก (มุษักก็อล)  

2. เบา (มุค็อฟฟัฟ) 

 

 

  

 
15 อลัวะญีซ ฟี อิลมิต-ตจัญ์วีด, มะห์มดู อลั-บดัวีย์, ม.ป.ป., หน้า 31 
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6.2.7.1 มัดลาซิม ประเภทคำ แบบหนัก หรือมัดลาซิม กะลมิียฺ มุษักก็อล 

(المد اللزم اللكم المثقل)  

ประเภทคำ คอื เป็นคำ ไม่ใช่อักษร 

แบบหนัก คือ มีชัดดะฮฺตามหลังอักษรเสยีงยาว 

เช่น คำว่า  َٖدآبَة  อ่านว่า ด๊าบบะติน คำว่า ดา ()َدا  เป็นอักษรเสยีงยาว 

ตามดว้ยอักษรที่มีชัดดะฮฺ คือบา )ّب( ต้องอ่านดา  ยาว 6 จังหวะกอ่นจะอ่านไปหาตัวสะกด บฺ คือให้

อ่านว่า ด๊าาาาาาบ บะติน  

ٖۢ ـة ـبَ    َدآ  
ติน บ่า ด๊า~บ 

  [ลากเสียง 6 จังหวะ] 

 ا 

ه  َدآبَةٖ   وكَ  ٱدَلَوآب  ونَ  َحآجُّ  ٱلَصآَخةُ  َيتََحآجُّ

هي  هَرآد  هينَ  يَُوآدُّونَ  ُيَآدُّونَ  ب هَضآر   َيتََمآَساه  ب

هيَ  َصَوآَف   َكٓفَةا  َخآَصةا     َشآقُّوا   َحٓاف 

ه  ُمۡدَهآَمتَانه  ٱلَضٓال هيَ  ٱحۡلَآقَةُ    َوٱۡۡلَآنَ  تَتَبهَعآن 

 َءآَلَكَريۡنه  َءاّلَٓلُ  

 و 

ه  
ٓون  ُتََٰٓجُّ

َ
ٓ  ٱّلَله فه  أ ه

ُمُرٓون 
ۡ
ۡعبُدُ  تَأ

َ
 أ
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6.2.7.2 มัดลาซิม ประเภทคำ แบบเบา หรือมัดลาซิม กะลมิียฺ มุค็อฟฟัฟ 

(المد اللزم اللكم المخفف )  

ประเภทคำ คอื เป็นคำ ไม่ใช่อักษร 

แบบเบา คือ มสีุกูนเดมิ ตามหลังอักษรเสยีงยาว  

มีคำเดยีวในอัลกุรอาน คือ คำว่า  ََءٓالَٰۡٔـن อ่านว่า อาาาาาาล อา น่า ให้

ลากเสยีงตรงคำว่า อาาาาาาล พบ 2 ครัง้ ทั้งหมดอยูใ่นสูเราะฮฺยูนุส คืออายะห์ 51 และอายะห์ 91  

  

ـَٰٔــ ـنَ  ـلۡ    َءآ  
น่า อา อา~ล 

  [ลากเสียง 6 จังหวะ] 

 

ههه  َٰٔـَن َوقَۡد ُكنتُم ب
لُونَ  ۦَءٓالۡ  تَۡستَۡعجه

ينَ ٱَوُكنَت مهَن   َءٓالَٰۡٔـَن َوقَۡد َعَصۡيَت َقۡبُل   ده  لُۡمۡفسه
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6.2.7.3 มัดลาซิม ประเภทอักษร แบบหนัก หรือมัดลาซิม ฮัรฟียฺ มุษักก็อล 
(المد اللزم احلرف المثقل)  

ประเภทอักษร คือ ไม่ใช่คำ แต่เป็นอักษร หรือกลุ่มอักษร มัดลาซิมใน

แบบที่เป็นอักษรจะมีเครื่องหมายมัด (       َ ) อยู่บนอักษร หากอักษรใดไม่มเีครื่องหมายน้ีจะไม่ถอืว่า

เป็นมัดลาซมิให้อ่านปกติ 

แบบหนัก คือ แบบเป็นอักษร ที่มหีุก่มอิดฆอม หรืออิคฟาอ์ต่อท้าย  

เช่น  อะลฟี ลาาาาาาม มีม ) ٓالٓم( ตรงคำว่า ลามมมี ลามตัวนี้มเีสยีง

เหมือนมีมตายพบมีม ) ََْل ْم مِ يم( มีหุก่มเป็นอดิฆอม  

 ا لـ  ـم 
ม~ีม  ลา~ม อะลฟิ 

[ลากเสียง 6 จังหวะ] 
[หน่วงเสียง 

อิดฆอม] 
[ลากเสียง 6 จังหวะ]  

 

เช่น ฮามีม อัยน์ซีนกอฟ ) ٓحمٓ   ٓعٓسق( ตรงคำว่า อัยน์ซนี เสยีง

เหมือนนูนตายพบซีน )َعْْيْ  سِ ْْي( มหีุก่มเป็นอิคฟาอ์  

และซนีกอฟ เสยีงเหมือนนูนตายพบกอฟ )ِسْيْ  قَ اْف( หุก่มเป็นอิคฟาอ์   

 عـ  ـسـ  ـق
กอ~ฟ  ซี~น  อัย~น์ 

[ลากเสียง 6 จังหวะ] 
[หน่วงเสียง 

อิคฟาอ์] 
[ลากเสียง 6 จังหวะ] 

[หน่วงเสียง 

อิคฟาอ์] 
[ลากเสียง 6 จังหวะ] 

 

  ٓ ٓ ا مٓ ال ٓ ا ٓمٓص ل  ٓمر  ل

 ท่ีอักษร ลาม ท่ีอักษร ลาม ท่ีอักษร ลาม 
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 قٓ ٓعسٓ   حمٓ  مٓ سٓ ط ٓص عٓ ٓكهي  

 ท่ีอักษร อัยน์ ท่ีอักษร ซีม ท่ีอักษร อัยน์ และซีน 

 

อักษรอัยน์ ع นอกจากเป็นมัดลาซิมไดแ้ล้ว ยังสามารถมองเป็นมัดลนีได้ด้วย จึงอนุญาตให้

อ่าน 2  4 หรือ 6 จังหวะก็ได ้แต่ที่ดีที่สุดคอืใหอ้่าน 6 จังหวะ 

 

6.2.7.4 มัดลาซิม ประเภทอักษร แบบเบา หรือมัดลาซิม ฮัรฟียฺ มุค็อฟฟัฟ 

( المخفف رفالمد اللزم احل)  

แบบเบา คือ ประเภทที่เป็นอักษร ที่ไม่มหีุก่มอดิฆอม หรืออิคฟาอ์ต่อท้าย  

เช่น คำว่า   อ่านว่า อะลฟิ ลาม มีม ตรงคำว่า มีม มีเสียงมีมตาย ใช้หุก่ม

เดยีวกับมีมตาย แต่เพราะไม่มีอิดฆอมหรืออิคฟาอ์ต่อท้าย จึงไม่ต้องหน่วงเสยีงเพ่ิม 

 

 

 ا لـ  ـم 
ม~ีม  ลา~ม อะลฟิ 

[ลากเสียง 6 จังหวะ] 
[หน่วงเสียง 

อิดฆอม] 
[ลากเสียง 6 จังหวะ]  

 

ٓ  الٓمٓ   ٓ  ٓمٓص ال ٓ  ر  ال  ر  مٓ ال

 ที่อักษร มมี ที่อักษร มีม และศอด ที่อักษร ลาม ที่อักษร มีม 

 ٓس ي ٓسه ط مٓ طسٓ  ٓص هيعٓ كٓ  

 ที่อักษร กาฟ อัยน์ และศอด ที่อักษร มมี ที่อักษร ซีน ที่อักษร ซีน 
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 ٓقه  قٓ ٓعسٓ   مٓ ح مٓ ح ٓصه  

 ที่อักษร ศอด ที่อักษร มมี ที่อักษร มมี และกอฟ ที่อักษร กอฟ 

  ٓنه  
 ที่อักษร นูน 
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ตารางสรุปความยาวของมัดต่าง ๆ 

ชื่อ ตัวอย่าง จังหวะ 

มัดพ้ืนฐาน  َُٰموَس  
มัดพิเศษ   

1- มัดศิละฮฺ แบบสัน้ إهنَُهۥ  
2- มัดศิละฮฺ แบบยาว  ٓإهَٗل  عهلۡمهههۦ   
3- มัดญาอิซ  َٓءاتهنَا  َرَبنَا   
4- มัดวาญบิ  ٱلَسَمآءه            

5- มัดอิวัฎ  قَلهيلا  
6- มัดอารฎิ  ه هَرب  ٱۡلَاسه  ب              
7- มัดลีน  يَلَٰفه ه قَُريۡش   إله              
8- มัดลาซิม ประเภทคำ 

แบบหนัก 
                        ٱلَضٓال هيَ 

9- มัดลาซิม ประเภทคำ 

แบบเบา 
                        َءٓالَٰۡٔـنَ 

10- มัดลาซิม ประเภท

อักษร แบบหนัก 
                        الٓمٓ 

11- มัดลาซิม ประเภท

อักษร แบบเบา 
                        الٓمٓ 
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แบบฝึกหัด 

 

ตอบคำถามต่อไปนี้ 

1- การลากเสยีง (มัด) มี 2 ประเภทใหญ่ คืออะไรบ้าง? 

2- อักษรเสยีงยาวมีอะไรบ้าง? อ่านยาวได้กี่จังหวะ? 

 

อธิบายหุก่มต่อไปน้ีโดยสังเขป พร้อมยกตัวอย่าง และบอกจำนวนจังหวะทีอ่นุญาตให้อ่านได้ 

1- มัดศิละฮฺ แบบสัน้ 

2- มัดศิละฮฺ แบบยาว 

3- มัดญาอิซ 

4- มัดวาญบิ 

5- มัดอิวัฎ 

6- มัดอารฎิ 

7- มัดลีน 

8- มัดลาซิม ประเภทคำ แบบหนัก 

9- มัดลาซิม ประเภทคำ แบบเบา 

10- มัดลาซิม ประเภทอักษร แบบหนัก 

11- มัดลาซิม ประเภทอักษร แบบเบา 

 

อ่านคำต่อไปน้ีให้ถูกต้อง พร้อมบอกหุก่มที่พบ และจำนวนจังหวะที่อนุญาตให้อ่านได้ 

ءُ   ٓ ۡحيَآءا  ُمۡدَهآَمتَانه  يُِضه
َ
ۡمَوَٰتاا أ

َ
 َوأ

ه ٱ  َٰٓئهَكُة نَسَٰنَ ٱ إهنَ  إهۡصَلح  لَُهۡم َخۡۡي    قُۡل  لَۡملَ ههه إۡله هَرب   لََكنُود   ۦل

رََءيَۡت 
َ
ه  َلهيٱ أ ُب ب ه هينه ٱيَُكذ  بَاَل ٱوَ  الٓمٓ  دل  ا  ۡۡله ۡوتَادا

َ
 أ

قُونَ  ِإَونَا  هي لََصَٰده هَرآد  هنهۡعَمتههه ب  إهۡخَوَٰناا ۦٓ ب

هلهيَ ٱوَ   هفهيَ  لَسآئ هلَطآئ  الٓٓمر   ل

ءُ ٱ يٓس   ٓ هَما َشآَءه  ۦٓ عهلۡمههه لنَسه  إهَٗل ب

هۡن َخۡوف    َوَءاَمنَُهم ۡۡلَۡيته ٱَرَب َهََٰذا   فَلۡيَۡعبُُدوا   ه  م   تَتَبهَعآن 

هههۡم    ۡسَمآئ
َ
هأ نُفَسُهمۡ  إهَٗلٓ  يَُوآدُّونَ  ب

َ
 أ
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َها  قُۡل  َءاَمنَ  َكَمآ   يُّ
َ
َٰٓأ َفَهآُء  ٱ لَۡكَٰفهُرونَ ٱيَ  لسُّ

هيَ   يَلَٰفه  َخآَصةا   َحٓاف  ه  قَُريۡش   إله

هينَ  ٓصه  َءاتَيۡتُُكم  لََمآ   هَضآر   ب

َها  لَسمهيعُ ٱُهَو  ۥإهنَهُ  َءاتهنَا  َرَبنَآ   يُّ
َ
َٰٓأ  يَ

نُفَسُهۡم َيۡظلهُمونَ  َكنُوٓا  
َ
 َءاَمَنا  قُولُوٓا   ُيَآدُّونَ  أ

وكَ  َويَۡقَطُعونَ  ۦ مهيَثَٰقههه لََعلَُكمۡ  ۦَءاَيَٰتههه   َحآجُّ

ا لَرحهيمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب   لَسَمآءه ٱ ُسوٓءا

بُوكه  َما 
َ
 ٱَكَن أ

َ
ءَ  َسوٖۡء  ۡمَرأ ٓ ٓ  تَِفه يَامٖ َمۡعُدوَدَٰٖت   فه

َ
 أ

ا  لُۡمرَۡسَلَٰته ٱوَ    حمٓ  إهبَۡرَٰههيمَ  نُرهيٓ  ُعۡرفا

ئهَك  ّلَلُ ٱذََهَب  ۥَحۡوَلُ  َصَوآَف   
َٰٓ لَ و 
ُ
ۡصَحَُٰب  أ

َ
 ۡلَارهي ٱأ

  ٓ َخاُف  إهن ه
َ
ةه ٱقَاُموٓا  إهَل  ِإَوذَا ّلَلَ ٱأ   لَصلَوَٰ

َ
 َتبُوٓأ

ۡزَوَٰج   فهيَهآ  لُۡقۡرَءانَ ٱَعلََم    لَرۡحَمَٰنُ ٱ 
َ
 ۡۡلَآنَ ٱوَ  أ

ه  قُۡل  ّلَلَ ٱإهَن  ۦٓ لهَقۡومههه  هَرب  ُعوُذ ب
َ
  ۡلَاسه ٱأ

ُ
 َِلَنُوٓأ

ءَ  َكٓفَةا  الٓمٓ   ٓ  سه

لَۡفافًا  وََجَنَٰت   َءاّلَٓلُ  
َ
هُ  أ ۡضَطرُّ

َ
 إهَلَٰ َعَذابه  ۥٓ أ

 حۡلَقُّ ٱوَُهَو  ۥَوَرآَءهُ  ٓكهيٓعٓص  لَصۡيفه ٱوَ  

هَسَلَٰم  َءامهنهيَ  ۡدُخلُوَهاٱ  ه  ب هنَآءا  لَسَمآءَ ٱوَ  َيتََمآَسا  ب

ا  لُۡعۡۡسه ٱَمَع  إهنَ   ئهكَ  ۦٓ تهَلَوتههه يُۡۡسا
َٰٓ لَ و 
ُ
ىَٰٓ ٱ أ

َ
وٓأ  لسُّ

هَعَٰته ٱوَ   ه ٱ َغۡرقاا  لََّنَٰ  ۦه إهَٗل بهإهۡذنههه ۥٓ عهنَدهُ  دَلَوآب 
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هَسآؤُُكمۡ  َشآقُّوا   ۥ  َءاثهم  قَلۡبُهُ  ۥٓ فَإهنَهُ    ن

َن  ۡعلَُموٓا  ٱوَ  
َ
 ِإَوۡسََٰٓءهيَل  الٓٓمٓص  ّلَلَ ٱأ

  ٓ ه
ُمُرٓون 

ۡ
ۡعبُدُ  تَأ

َ
ۡسلهۡم   ۥٓ َربُّهُ  ۥَلُ  قَاَل  أ

َ
ههه َوَٗلٓ  أ ۡۡشهُك ب

ُ
ا  ۦٓ أ َحدا

َ
 أ

ۡمره ٱَۡلَا مهَن  َهل حۡلَآقَةُ ٱ 
َ
ٖء    ۡۡل  َءآَلَكَريۡنه  مهن َشۡ

ۡرَض ٱَشَقۡقنَا  ُثمَ  َءابَآؤُُهمۡ  
َ
ا  ۡۡل ه  ۥٓ َلُ  َشق ا ا َكثهَۡيةا ۡضَعافا

َ
 أ

ُءه ٱ قَلهيلا إهَٗل  َۡلَۡل ٱ قُمه   ٓ  ٓعٓسقٓ   حمٓ  لُۡمسه

ا ٓيءَ   ههه وَجه قهيَ ٱإهَٗل  ۦٓ ب  لَصآَخةُ ٱ لَۡفَٰسه

ٓ  َدآبَةٖ   اه  َوفه و له  َءاذَانهههۡم َوقۡرا
ُ
َٰٓأ َبَٰبه ٱ يَ

لۡ
َ
 ۡۡل

هنَ  الٓٓمٓص  إهَٗلٓ إهبۡلهيَس  فََسَجُدٓوا     لَۡمۡوته  ٱَحَذَر  لَصَوَٰعهقه ٱ  م 

ئهَك  بَرهٓيء   
َٰٓ لَ و 
ُ
ٓ  أ همه ههمۡ   َظال نُفسه

َ
 أ

ونَ    لَضٓال هيَ ٱ َءٓالَٰۡٔـنَ  َيتََحآجُّ

ه  
ٓون  ُتََٰٓجُّ

َ
هۡثلههه الٓر   ّلَلهٱفه  أ  ۡدُعوا  ٱوَ  ۦ م 
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บทที่ 7 ตำแหน่งเกิดเสียงอักษรในภาษาอาหรับ 

 

การจะออกเสียงแต่ละอักษรให้ถูกต้องได้นั้น ต้องมีความเข้าใจเรื่องตำแหน่งที่เกิดของเสียง

ของมันให้ได้เสยีก่อน 

หากต้องการทราบตำแหน่งเกิดเสียงของอักษรใดๆ ให้ทำอักษรนั้นเป็นตัวสะกด แล้วเติมฮัม

ซะฮฺที่มีสระฟัตหะฮฺข้างหน้ามัน จะทำให้ไดต้ำแหน่งเสยีงที่ชัดเจนที่สุด16 เช่น  

อักษรบา ( ب)  ให้ทำเป็น อับ (  ب
َ
(أ   

อักษรดาล ( د)  ให้ทำเป็น อัด (  د
َ
(أ  

 

 

1. ริมฝีปาก ดา้นนอก 

2. ริมฝีปาก ดา้นใน 

3. ฟัน 

4. ปุ่มเหงือก 

5. หลังปุ่มเหงือก 

6. หน้าเพดานแข็ง 

7. เพดานแข็ง 

8. เพดานอ่อน 

9. ลิ้นไก่ 

10. ช่องคอ 

11. เสน้เสยีง 

12. ลิ้นปิดกล่องเสยีง 

13. โคนลิ้นในช่องคอ 

14. ผนังล้ินส่วนหลัง 

15. ผนังล้ินส่วนหน้า 

16. ปลายลิ้น 

17. ปลายสุดลิ้น 

18. ใต้ปลายสุดลิ้น 

 
16 อลั-วะญีซ ฟี อิลมิต-ตจัญ์วีด, มะห์มดู ซีบะวยัฮฺ อลั-บดัวีย์ หน้าที่ 8 
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ตำแหน่งเสยีงแบ่งเป็น  5 ตำแหน่งใหญ่  17 ตำแหน่งย่อย ดังนี ้

1- ช่องปากและช่องคอ 

2- คอ 

3- ลิ้น 

4- ริมฝีปาก 

5- โพรงจมูก 
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7.1 ช่องปากและช่องคอ   (اَۡلو ُف )  

คือเสยีงที่ออกมาโดยไม่ถูกอวัยวะใดขวางกั้น  

คือ อักษรเสยีงยาว ทั้ง  3 เสยีง คือ  

1. อา     ـَا 

2. อี    ـهي     

3. อู  ـُو  

 

* เญาฟ์ ในที่น่ีไม่ได้หมายถึงช่องท้อง เพราะจุดเร่ิมต้นของเสยีงคือกล่องเสยีงที่อยู่ที่คอ ไม่ใช่

ท้อง 
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7.2 คอ  ้ แบ่งออกเป็นสามตำแหน่งย่อย ดังนี (احَلل قُ ) 

 

 

ตำแหน่ง อักษร 

5.2.1 ส่วนล่าง หรืออักซอ  ( ق َص
َ
(اۡل  ฮัมซะฮฺ  )أ( และ ฮา (ـه )  

5.2.2  ส่วนกลาง หรือวุซฏอ  (َطي (الوُس   อัยน์ (ع)  และ หา (ح )  

5.2.3  ส่วนบน หรืออัดนา    ( د َن
َ
(اۡل  ฆ็อยน์ (غ)  และ คอ  (خ)  
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7.3 รมิฝีปาก แบ่งเป็น (الَشَفة )   2 ตำแหน่งย่อย 

7.3.1 ริมฝีปากล่าง-ฟันบน มี 1 อักษร คือ อักษร ฟา )ف( มีตำแหน่งเสียงที่ริม

ฝีปากล่างด้านในกับปลายฟันบน กล่าวคือ ให้เอาฟันบนครอบรมิฝีปากล่างด้านใน 

 

 

7.3.2 รมิฝีปากคู่ คือที่เกิดอักษร บา มีม  (ب)  และวาว  (م)      (و ) 

- อักษร มีม เสยีงครึ่งหน่ึงจะขึ้นไปที่โพรงจมูก 

- อักษร วาว ให้ห่อปาก 
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7.4 โพรงจมูก หรือนาสิก  ครึ่งหนึ่งของเสียงนูนและมีม รวมทั้งเสียงหน่วง (اخَلي ُشوم) 

(ฆุนนะฮฺ) ของอักษรคู่จะขึน้ไปที่โพรงจมูก สังเกตได้ว่าจะมีเสยีงอู้อี้ในจมูกเวลาเอามือบีบจมูก 
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7.5 ลิ้น هَسان )  ้ แบ่งเป็น 10 ตำแหน่งย่อย ดังนี (الل 

7.5.1 โคนลิ้นลึกสุด ق َص ) 
َ
هَسانه  أ แตะเพดานบนด้านในสุดต้ังแต่ลิ้นไก่ขึ้น (الل 

ไป มี  1 อักษร คือ กอฟ (ق)  

7.5.2 โคนลิ้น ق َص ) 
َ
هَسانه  أ ถัดจากตำแหน่งกอฟใกลก้ับกลางลิ้นกับเพดาน (الل 

บนออกมา มี  1 อักษร คือ กาฟ (ك) 

 

 

 

 

7.5.3  กลางลิ้น มี (الوََسُط )   3 อักษร คือ ญีม ชีน (ج)  (ي) และยา (ش)   (ยา

ที่ไม่ใช่อักษรเสยีงยาว) 
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7.5.4 ข้างลิ้น هَسان َحافَةُ )  มี (الل   2 ตำแหน่งย่อย 

7.5.4.1 ข้างลิ ้นจากลึกสุดจนถึงก่อนปลายลิ ้น คืออักษร ฎอด 

เสยีงเกิดที่ข้างล้ินดา้นใดด้านหน่ึงหรือจากทั้งสองดา้นแนบกับฟันกรามบน จากช่วงลึกสุดของ    (ض)

ลิ้น ยาวไปถึงตำแหน่งเริ่มต้นของปลายลิ้น (ตำแหน่งเริ่มของลาม) และจะมีลมไปอัดที่กลางลิ้นแล้ว

กระจายไปทางดา้นข้าง แล้วปลายลิ้นเลื่อนไปชนกับฟันหน้าบน 

 

 

 

7.5.4.2 ข้างลิ้นจากปลายลิ้นถึงยอดลิ้น คืออักษร ลาม เสียง (ل) 

เกิดที่ข้างลิ้นทั้งสองด้าน จากช่วงปลายลิ้นจนถึงยอดลิ้นติดกับเหงือกบน อักษร ลาม เวลาอ่านต้อง

กระดกลิ้น 
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7.5.5 ปลายลิ้น هَسانه  َطر ُف )  มี (الل   5 ตำแหน่งย่อย 

7.5.5.1  ปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน คืออักษร นูน เสียง (ن) 

เกิดที่ปลายลิ้นแตะกับเหงือกของฟันหน้าบน ต่ำกว่า ตำแหน่ง ลาม เล็กน้อยและมีเสยีงครึ่งหน่ึงจะขึ้นไป

ที่โพรงจมูก 

 

 

7.5.5.2  ยอดปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน คืออักษร รอ ให้ (ر)  

เอายอดปลายลิ้นแตะกับเหงือกของฟันหน้าบนใกล้กับตำแหน่ง นูน มีช่องเล็กๆให้ลมออกเวลารัวลิน้ 

 

 

7.5.5.3  ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน มี 3 อักษรคือ  ตา   ดาล (ت) 
(ط )   และฏอ  (د )  
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7.5.5.4  ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน มี 3 อักษร คือ ษา  ซาล (ث ) 

และซอ  (ذ)  เอาปลายลิ้นออกมาเล็กน้อยระหว่างฟันบนกับฟันล่าง (ظ ) 

 

 

7.5.5.5 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง มี 3 อักษร คือ ซาย  สนี (ز) 

และศอด (س) ให้เอาปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง ตำแหน่งเสยีงจะอยู่ช่วงที่อยู่เหนือฟันล่างซี่หน้า (ص) 

เล็กน้อย 

 

 

 *อักษร ศอด มีการอ่านผดิกันอย่างแพร่หลาย โดยการห่อริมฝีปากเวลาออกเสียง ที่ถูกต้อง

คือไม่ต้องห่อริมฝีปาก เพราะศอด ไม่ไดม้ีฐานเสยีงที่ริมฝีปาก 
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ตารางสรุปตำแหน่งเกิดเสียง 

อักษร ตำแหน่งเกิดเสยีง อักษร ตำแหน่งเกิดเสยีง 

 ริมฝีปากบนล่าง ب คอช่วงลึกสุด أ

 ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ث ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน ت

 คอช่วงกลาง ح กลางลิ้น ج

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน د  คอช่วงบนสุด خ

 ยอดปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน ر ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ذ

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง س ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง ز

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง ص กลางลิ้น ش

ข้างล้ินจากลึกสุดจนถึงก่อนปลาย ض

ลิ้น 
 ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน ط

 คอช่วงกลาง ع ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ظ

 ริมฝีปากล่าง ف คอช่วงบนสุด غ

 โคนลิ้น ك โคนลิ้นลกึสุด ق

ข้างล้ินจากส่วนปลายลิ้นถึงยอดล้ิน ل

แตะเหงือก 
 ริมฝีปากบนล่าง+โพรงจมูก م

+ปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน ن

โพรงจมูก 
 คอช่วงลึกสุด هـ

 กลางลิ้น ي ริมฝีปากบนล่าง و
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แบบฝึกหัด 

 

1- ตำแหน่งเกิดเสยีงในภาษาอาหรับมีทั้งหมดก่ีตำแหน่งใหญ่? และกี่ตำแหน่งย่อย? 

2- ตำแหน่งใหญ่ที่เกิดเสยีงมีอะไรบ้าง? 

3- จงบอกอักษรที่มีตำแหน่งเกิดเสยีงจากที่ต่อไปน้ี 

1- โพรงคอและโพรงปาก 

2- คอ ลกึสุด 

3- คอ ช่วงกลาง 

4- คอ ใกลสุ้ด 

5- โคนลิ้นลกึสุด 

6- โคนลิ้น 

7- กลางลิ้น 

8- ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน 

9- ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน 

10- ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง 

11- กลางลิ้นจากช่วงลึกสุด 

12- กลางลิ้นจากช่วงปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือก 

13- ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกถัดจากลาม 

14- ยอดล้ิน 

15- ริมฝีปากล่าง 

16- ริมฝีปากทั้งสอง 

17- โพรงจมูก 
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บทที่ 8 ลักษณะของเสียงอักษรในภาษาอาหรับ 

 

การออกเสียงแต่ละอักษรให้ถูกต้องนัน้ นอกจากต้องรูถ้ึงที่ตำแหน่งที่เกิดเสยีงแล้วยัง

จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะเสยีงของแต่ละอักษรดว้ย  เมื่อสามารถออกเสียงจากตำแหน่งเกิดเสยีงที่

ถูกต้องได้แลว้ และยังสามารถออกเสียงตามลักษณะเสยีงของอักษรได้ด้วย เสยีงที่ออกก็จะถูกต้อง ไม่

ผิดเพ้ียน  

หากเรามุ่งเน้นแต่ตำแหน่งเกิดเสยีงอย่างเดยีว โดยไม่สนใจลักษณะเสยีง จะทำให้อักษรที่มี

ตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน ฟังดูไม่แตกต่างกัน เช่น ซีน ศอด ซาย ตำแหน่งเกิดเสยีงเดยีวกัน สิ่งที่ทำให้

แตกต่างกันคือ ลักษณะเสยีง 

ลักษณะของเสยีงเหล่าน้ีเป็นลักษณะประจำตัวไม่ว่าจะเป็นสระ หรือสุกูนก็ตาม แต่เมื่อเป็นสุ

กูนจะชัดเจนกว่า ยกเว้นก็อลเกาะละฮฺที่มีเฉพาะเวลาที่เป็นสุกูนเท่าน้ัน 

 

8.1 ประเภทท่ี  1 ลกัษณะคู่ (ลกัษณะท่ีมีคู่ตรงข้ำม) 

คู่ที่ 1 พ่นลม และไม่พ่นลม 

8.1.1 พ่นลม หรอืเสียงไม่ก้อง หรอืฮัมส์   (الَهم ُس )

คือ “มีลมหายใจพ่นออกมาพร้อมกับอักษรขณะเปล่งเสียงมันเป็นตัวสะกด”17 

 

 
17 ตยัสีร อิลมิต-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อฏั-เฏาะวีล, 2002, หน้า 185 
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เวลาออกเสียงอักษรเหล่าน้ีต้องมีลมพ่นออกมาดว้ย สังเกตได้เมื่อเป็น

ตัวสะกดเวลาเอานิ้วช้ีป้องปากจะรู้สึกไดว้่ามีลมพ่นออกมา อักษรที่มีลักษณะนีม้ีทั้งหมด  10 ตัว รวมอยู่

ในคำว่า 

 َشخ ص   فََحَثهُ  َسَكَت 

เช่น 

 َتۡهتَُدونَ  مهۡثَل   َيَۡزنُونَ   َتۡفَعلُوا   

ۡصَبَُهمۡ  ُيۡلهَف  تَۡشُكُرونَ  
َ
  ٱۡسُجُدوا   أ

 

 *ส่วนอักษรกาฟ และอักษรตา เป็นอักษรพ่นลมและเสยีงหยุด เวลาอ่านให้หยุดเสยีงก่อนแล้ว

จึงค่อยให้มีเม็ดลมพ่นออกมา 

 َكتَبَۡت  يَۡكتُبُونَ  

8.1.2 ไม่พ่นลม หรอืเสียงก้อง หรอืญะฮ์ร ฺ (اَۡله رُ )    

คือ “ลมหายใจถูกกักไว้ไม่ไหลออกมาพร้อมอักษรขณะเปล่งเสียงมันเป็น

ตัวสะกด เพราะไม่มีอากาศพุ่งออกมา”18 

 
เป็นลักษณะตรงข้ามกับอักษรพ่นลม มีทั้งหมด  19 อักษร คือ อักษรที่เหลือ

จากอักษรพ่นลม อักษรเหล่าน้ีเวลาออกเสียงต้องไม่ให้ลมพ่นออกมา มีอักษรดังนี้ 

 
18 ตยัสีร อิลมิต-ตจัญ์วีด, อะห์มดั อฏั-เฏาะวีล, 2002, หน้า 185 
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  وي  ن  م ل ق  غ ع  ظ  ط ض ز  ر  ذ د  ج  ب أ ا
 

* ระวังอักษรต่อไปน้ี คือ ج ع أ  หลายคนออกเสียงไม่ถูกต้องปล่อยให้มีลมพ่นออกมา

ดว้ยทั้งที่อักษรเหล่าน้ีเป็นอักษรไม่พ่นลม 

 

ลองฝึกออกเสียงคำต่อไปน้ี 3 รอบ 

รอบที่ 1 ให้พยายามออกเสียงทุกตัวเป็นแบบพ่นลม 

รอบที่ 2 ให้พยายามออกเสียงทุกตัวเป็นแบบไม่พ่นล่ม 

รอบที่ 3 ใหอ้อกเสียงอย่างถูกต้อง ตัวใดต้องพ่นลม ก็ให้พ่มลม ตัวใดไม่ต้องพ่นลม ก็ไม่ต้องพ่น

ลม 

ءْ  
َ
ْب  أ

َ
ْت  أ

َ
ْث  أ

َ
جْ  أ

َ
حْ  أ

َ
خْ  أ

َ
 أ

دْ  
َ
ذْ  أ

َ
رْ  أ

َ
زْ  أ

َ
ْس  أ

َ
ْش  أ

َ
ْص  أ

َ
 أ

ْض  
َ
ْط  أ

َ
ْظ  أ

َ
عْ  أ

َ
غْ  أ

َ
ْف  أ

َ
ْق  أ

َ
 أ

كْ  
َ
ْل  أ

َ
مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ـ  أ ـْه

َ
وْ  أ

َ
يْ  أ

َ
 أ
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คู่ที่ 2 เสียงหยุด เสียงต่อเนื่อง และเสียงกึ่งหยุด 

8.1.3 เสียงหยุด หรอืชิดดะฮฺ َدةُ )  ه    (الش 
คือ “การไหลของเสียงถูกกักไว้ขณะเปล่งเสียงอักษรชิดดะฮฺ เป็นผลจากการ

อุดทีต่ำแหน่งเกิดเสยีง” 

 
เมื่อเปล่งเสียงอักษรเหล่านี้ให้หยุดเสียงทันที ไม่ปล่อยให้เสียงไหลต่อ เมื่อ

เสียงถูกกักไว้ไม่ให้ออกมาเสียงจึงแน่นอยู่ข้างใน  คำว่าชิดดะฮฺ แปลว่า มีพลัง, แน่น อักษรประเภทนี้มี

ทั้งหมด  8 อักษร  รวมอยู่ในคำว่า 

د   جه
َ
 بََكت   قَط   أ

 

8.1.4 เสียงต่อเนือ่ง หรอืเราะคอวะฮฺ  ( الَرَخاَوُة)   

คือ “มีการไหลอย่างสะดวกของเสียงอักษรเราะคอวะฮฺขณะที่ผ่านตำแหน่ง

เกิดเสยีง” 
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เป็นลักษณะตรงข้ามกับอักษรหยุดเสยีง คือ ไมใ่ห้หยุดเสยีง ต้องปล่อยให้เสยีง

ไหลต่อไป ทำให้เสียงหลวม อักษรที่มีลักษณะนี้มีทั ้งหมด  16  อักษร คืออักษรที่เหลือจาก ชิดดะฮฺ 

และบัยนียะฮฺ 

 ي و  هـ ف  غ ظ  ض ص  ش س  ز ذ  خ ح ث
 

8.1.5 เสียงกึ่งหยุด หรอืบัยนยีะฮฺ ) ُاۡلَي نهَية(  
คือ “เสียงบางส่วนถูกกั้นไว้ขณะเปล่งเสียงอักษรบัยนียะฮฺ” 

 

    
 

  
อักษรเหล่าน้ีมีการกดทับที่ตำแหน่งเสยีง แม้เสยีงจะไม่หยุดไหล แต่ก็ไหลด้วย

ความไม่สะดวก มีทั้งหมด 5 อักษร รวมอยู่ในคำว่า 

 ُعَمر   لهن  

* ระวังอย่าหยุดเสยีงที่อักษรต่อไปน้ี คือ غ ض  
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ลองฝึกออกเสียงคำต่อไปน้ี 3 รอบ 

รอบที่ 1 ให้พยายามออกเสียงทุกตัวเป็นแบบเสยีงหยุด 
รอบที่ 2 ให้พยายามออกเสียงทุกตัวเป็นแบบเสยีงต่อเน่ือง 

รอบที่ 3 ใหอ้อกเสียงอย่างถูกต้อง ตัวใดต้องหยุดเสยีง ก็ให้หยุดเสยีง ตัวใดต้องไม่หยุดเสียง ก็

ต้องไม่หยุดเสยีง ตัวใดเป็นแบบกึ่งหยุดเสยีง ก็ให้อ่านแบบกึ่งหยุดเสยีง 

  
َ
ْب  ءْ أ

َ
ْت  أ

َ
ْث  أ

َ
جْ  أ

َ
حْ  أ

َ
خْ  أ

َ
 أ

دْ  
َ
ذْ  أ

َ
رْ  أ

َ
زْ  أ

َ
ْس  أ

َ
ْش  أ

َ
ْص  أ

َ
 أ

ْض  
َ
ْط  أ

َ
ْظ  أ

َ
عْ  أ

َ
غْ  أ

َ
ْف  أ

َ
ْق  أ

َ
 أ

كْ  
َ
ْل  أ

َ
مْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ـ  أ ـْه

َ
وْ  أ

َ
يْ  أ

َ
 أ
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คู่ที่ 3 ยกโคนลิ้น และไม่ยกโคนลิ้น 

8.1.6 ยกโคนลิ้น หรอืเสียงใหญ่ หรอือิสตอฺิลาอ์ ) ته  ع َلء اٗلهس  ( เวลาออกเสียงต้องยก

โคนลิ้นขึน้ ให้โคนลิ้นไปแตะกับเพดานปากช่วงด้านในสุด ทำให้อักษรเหล่าน้ีมีเสียง

หนา(ตัฟคีม) บางคนจงึเรียกว่าอักษรเสยีงหนา  มีทั้งหมด 7 อักษร รวมอยู่ในคำว่า 

قهظ   َضغ ط   ُخَص   

 

8.1.7 ไม่ยกโคนลิ้น หรือเสียงไม่ใหญ่ หรืออิสติฟาล  )تهَفال เป็นลักษณะตรง )اٗلهس 

ข้ามกับอักษรยกโคนล้ิน เวลาออกเสียงต้องไม่ยกโคนลิน้ ทำให้เสยีงไม่หนา 

ي  و هـ ن  م  ك ف  ع  ش س  س ذ  د  ح ج  ث ت ب  

 

ภาพด้านขวาเป็นอักษร กอฟ อักษรเสียงหนาจะเห็นได้ว่าโคนลิน้ยกขึ้นไปแนบกับเพดานปากด้านใน ส่วนทางด้านซ้าย

เป็นอักษรกาฟ อักษรเสียงบาง โคนลิน้ไม่ได้ยกขึ้นไปแนบกับเพดานปากด้านใน 

 

* ส่วนอักษร รอ ลาม และอะลฟี บางครัง้ก็เสียงหนา(ยกโคนลิน้) บางครัง้ก็เสียงบาง(ไม่ยก

โคนลิ้น) ให้ดูรายละเอียดของอักษร รอ ที่บท การอ่านอักษร รอ และอักษร ลาม ที่บท การอา่นคำว่า 

อัลลอฮฺ ส่วนอะลฟีจะหนาบางตามอักษรที่อยู่ก่อนหน้ามัน 
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คู่ที่ 4 ยกกลางลิ้น และไม่ยกกลางลิ้น 

8.1.8 ยกกลางลิ้น หรอืเสียงอ้วน หรอือิฏบาก )بَاق ط  คือ อักษรที่มีการยกโคน )اإله

และกลางลิ้นขึน้ เวลาออกเสียงให้ยกต้ังแต่โคนลิ้น กลางลิ้นไปถงึเกอืบทั้งล้ินขึน้

ประกบหรือเกอืบประกบกับเพดานบน ทำให้ลมจำนวนมากถูกกักไว้บริเวณ

ระหว่างลิ้นกับเพดานปาก เสยีงที่ออกมาจึงหนามาก มีทั้งหมด 4 อักษร คอื 

ظ  ط  ض ص  

 

8.1.9 ไม่ยกกลางลิ้น หรอืเสียงไม่อ้วน หรอือินฟติาห์ ) اٗلهن َفتَاح( คือ อักษรที่ไม่มี

การยกกลางลิ้นขึน้ไปประกบหรือเกอืบประกบกับเพดานปาก จึงไม่ทำให้อักษร

เหล่าน้ีมีเสียงหนาขึน้ 

 ي  و هـ ن  م  ل ك  ق ف  غ  ع ش س  ز ر  ذ د  خ  ح ج  ث ت  ب أ
 

 

ภาพทางด้านขวาคืออักษรซอ เป็นอักษรยกโคนลิน้ และยกกลางลิน้ เกือบท้ังลิ้นถูกยกขึน้แถบจะประกบกับเพดานปาก  

ส่วนภาพกลางคืออักษรกอฟ เป็นอักษรยกโคนลิน้ แต่ไม่ยกกลางลิน้ เฉพาะโคนลิน้ช่วงปลายท่ีถูกยกขึ้นไป  ส่วน

ทางซ้ายสุดคืออักษรกาฟ เป็นอักษรไม่ยกโคนลิน้ด้านใน ไม่ยกกลางลิน้ โคนลิน้ช่วงปลายไม่ได้ถูกยกขึ้นไป 
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คู่ที่ 5 ออกเสียงได้รวดเร็ว และออกเสียงได้ไม่รวดเร็ว 

8.1.10 ออกเสียงได้รวดเร็ว หรอือิซล๊าก )اإلِْذََلق( คือ อักษรที่ออกเสยีงได้รวดเร็ว 

บา้งก็ว่าเพราะฐานเสยีงอักษรเหล่าน้ีอยู่บรเิวณปลายปาก มีทั้งหมด 6 อักษร คือ 

لُب   ِمنْ  فَرَّ     หรือ    َفمْ  بِرَّ  نَْل  

   

8.1.11 ออกเสียงได้ไม่รวดเร็ว หรอือิศมาต )اإلِْصَمات( คือ อักษรที่ออกเสยีงได้ช้า 

ي و  ـه ك  ق غ ع  ظ  ط  ض ص ش  س ز  ذ د  خ ح ج  ث ت أ  

 

* คู่ที่ 5 น้ี ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาตัจญ์วีด เพราะเป็นลักษณะที่ออกมาโดยอัตโนมัต ไมไ่ด้เกิดจาก

การควบคุมของเรา แตท่ี่นำมากล่าวเพราะคู่นีม้ักถูกกล่าวถึงในหนังสือตัจญ์วีดดว้ยเสมอ 
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8.2 ประเภทท่ี  2 ลักษณะเด่ียว (ลักษณะท่ีไม่มีคู่ตรงข้าม) 

8.2.1 มเีสียงเสียดแทรก หรอืเศาะฟรี ) ُالَصِفْي(  
คือ มเีสยีงดังออกมาระหวา่งรมิฝีปากทั้งสองคลา้ยเสยีงหวีดของนก เพราะ

ทางเดนิของเสยีงถูกบีบให้แคบลง ทำให้ลมเสยีงมีแรงดันมาก สังเกตได้เมื่อเราอ่านในใจ หรืออ่านเบา ๆ 

ก็จะยังคงมีเสยีงอักษรเหล่าน้ีออกมาให้ได้ยินอยู่ มีทั้งหมด 3 อักษร คือ ص  س  ز  เช่น 

نَزَل  
َ
ا أ ۡزَوَٰجا

َ
 َسَوآء   أ

َرََٰط  نَۡستَعهيُ   ۡصَحَُٰب  صه
َ
 أ

 

* เสยีงซาย )ز(  เป็นอักษรไม่พ่นลม แตไ่ม่หยุดเสยีง และต้องมีเสียงเสยีดแทรก จึงมเีสยีงคล้ายเสยีงผึ้ง 

หรือตัว Z ในภาษาอังกฤษ 
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8.2.2 มีเสียงสะท้อน หรอืก็อลเกาะละฮฺ ( القلقلة)  คือ เมื่อเป็นตัวสะกดดว้ยสุกูนจะ

มีเสียงสะท้อนออกมา มีทั้งหมด 5 อักษร รวมอยู่ในคำว่า   َجدٍ  ُقْطُب   เช่น 

ق   
َ
ط   أ

َ
ب   أ

َ
 أ

ج   
َ
د   أ

َ
 أ

*   ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิที่เร่ือง ก็อลเกาะละฮ ฺ

 

8.2.3 เสียงนุ่มนวล หรอืลีน (اللْي)  คือ ให้เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล ไม่ให้ออกเสียง วาว 

หรือยา หนักหรือจริงจังเกินไป  คือ อักษรยาสุกูน หรือวาวสุกูน ที่ข้างหน้าเป็น

อักษรที่มีสระฟัตหะฮฺ     ْـَوْ   ـَي   เช่น 

 َخۡوف   قَُريۡش   

* ดูเพิ่มเติมที่ มัดลีน 
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8.2.4 เสียงไหลหักเห หรอือินหิรอฟ (اٗلَنراف)  คือ เสยีงที่ออกมาถูกบังคับให้หักเห

เส้นทาง ไหลออกไปทางด้านข้างทั้งสองของปลายลิ้นเพราะถูกลิ้นขวางทาง คือ 

อักษร ลาม (ل) หรือไหลไปอัดรวมอยู่กลางปลายยอดล้ินเหมือนคอขวดเพราะช่อง

ลมถูกบีบให้แคบลง คือ อักษร รอ (ر) บ้างก็ว่าหมายถึง ตำแหน่งเกิดเสียงมีการ

เคลื่อนออกไปจากตำแหน่งเดมิ เช่น 

 أَرُ  أَلُ  
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8.2.5 รัวลิ้น หรอืติกรอร (اتلكرار)  คือ มีการรัวลิน้ มีอักษรเดยีว คือ  ر  เช่น   ُأَر 

 

8.2.6 ลมกระจาย หรอืตะฟัชช ี (اتلفيش)   คือ มีลมพ่นกระจายอยู่กลางลิ้น  มีอักษร

เดยีว คือ  ش เช่น  َوٱلَشۡمسه 
 

8.2.7 ยืดเสียง หรืออิสติฏอละฮฺ (اَلستطالة)  คือ มีการขยับปลายลิ้นออกไปชนโคน

ฟันหน้าบนเพราะมีลมอัดสะสมที่กลางลิ้นมาก เป็นผลให้เสียงถูกยืดให้ยาวขึ้น มี

อักษรเดยีว คือ  ض   เช่น 

ٱلَضٓال هيَ  َوَٗل   วะลัฎฎอลลีน ตรงคำว่า ลัฎ เสยีงจะยืดกว่าปกติเล็กน้อย 
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8.2.8 เสียงหน่วง หรอืฆุนนะฮฺ  คือ เสยีงที่ขึน้ไปทีจ่มูกที่เกิดจากออกเสียงนูน หรือมีม   

م ن  

* ความยาวของเสยีงหน่วง(ฆุนนะฮฺ)ไม่ไดเ้ทียบเป็นจำนวนหะเราะกะฮฺ โดยเรียงลำดับตาม

ความยาวได้ดังน้ี 

1. นูนมีชัดดะฮฺ หรือมีมมีชัดดะฮฺ หรืออิดฆอม มีเสยีงฆุนนะฮฺที่ยาวที่สุด 

2. นูนหรือมีม อิคฟาอ์ มีเสียงฆุนนะฮฺยาว 

3. นูนหรือมีม อิซฮาร มีเสยีงฆุนนะฮฺน้อยมาก 

4. นูนหรือมีม มีสระฟัตหะฮฺ หรือกัสเราะฮฺ หรือฎอ็มมะฮฺ มเีสยีงฆุนนะฮฺน้อยที่สุด 

เช่น 

 

نَ   
َ
َما  أ

َ
 أ

 َما  لَُكم َيُقوُل  َمن  

َٰلهُكم يُنفهُقونَ     بََلٓء   َذ

هه   مهنۡ     َمۡملُوكا  َهَٰذه

ـَۡحنُ     َمثَلا  ن
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ตารางสรุปตำแหน่งและลักษณะของเสียงในภาษาอาหรับ 

 

อักษร ตำแหน่งและลักษณะเสยีง อักษร ตำแหน่งและลักษณะเสยีง 

 ช่วงลึกสุดของคอ أ

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 

 ริมฝีปากบนล่าง ب

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มีเสยีงสะท้อน 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน ت

1- พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ث

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 กลางลิ้น ج

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มีเสียงสะท้อน 

 ช่วงกลางคอ ح

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 ช่วงบนสุดของคอ خ

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน د 

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มีเสียงสะท้อน 

 ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ذ

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

 ยอดปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน ر

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงกึ่งหยุด 

3- บางครัง้หนา บางครัง้บาง 
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4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- เสยีงไหลหักเห 

6- รัวลิน้ 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง ز

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มเีสยีงเสยีดแทรก 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง س

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มีเสยีงเสยีดแทรก 

 กลางลิ้น ش

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- ลมกระจาย 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันล่าง ص

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ยกโคนลิน้ (เสยีงใหญ่) 

4- ยกกลางลิ้น (เสยีงอ้วน) 

5- มีเสียงเสยีดแทรก 

 ข้างล้ินจากลึกสุดจนถึงก่อนปลายลิ้น ض

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

4- ยกกลางลิ้น (เสยีงอ้วน) 

5- ยืดเสยีง 

 ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน ط

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงหยุด 

3- ยกโคนลิน้ (เสยีงใหญ่) 

4- ยกกลางลิ้น (เสยีงอ้วน) 

5- มีเสียงสะท้อน 

 ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน ظ

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

4- ยกกลางลิ้น (เสยีงอ้วน) 

 คอ ช่วงกลาง ع

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงกึ่งหยุด 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 คอ ช่วงบน غ

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 ริมฝีปากล่าง ف

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 โคนลิ้นลกึสุด ق

1- ไม่พ่นลม 
 โคนลิ้น ك

1- พ่นลม 
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2- เสยีงหยุด 

3- ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- มีเสียงสะท้อน 

2- เสยีงหยุด 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 ข้างล้ินจากปลายลิ้นถึงยอดล้ิน ل

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงกึ่งหยุด 

3- บางครัง้หนา บางคร้ังบาง 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- เสยีงไหลหักเห 

 ริมฝีปากบนล่าง+โพรงจมูก م

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงกึ่งหยุด 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- เสยีงหน่วง 

ปลายลิ้นแตะเหงือกของฟันบน+โพรง ن

จมูก 

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงกึ่งหยุด 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- เสยีงหน่วง 

 คอช่วงลึกสุด ـه

1- พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

 ริมฝีปากบนล่าง و

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนล้ิน (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- บางกรณีออกเสียงนุ่มนวล 

 กลางลิ้น ي

1- ไม่พ่นลม 

2- เสยีงต่อเน่ือง 

3- ไม่ยกโคนลิ้น (เสยีงไม่ใหญ่) 

4- ไมย่กกลางลิ้น (เสยีงไม่อ้วน) 

5- บางกรณีออกเสียงนุ่มนวล 
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แบบฝึกหัด 

 

1- บอกอักษรที่มีลักษณะต่อไปน้ี 

1. พ่นลม 

2. เสยีงหยุด 

3. เสยีงกึ่งหยุด 

4. ยกโคนล้ิน (เสยีงใหญ่) 

5. ยกกลางลิ้น (เสยีงอ้วน) 

6. มีเสียงเสยีดแทรก 

7. มีเสียงสะท้อน 

8. เสยีงนุ่มนวล 

9. เสยีงไหลหักเห 

10. รัวลิน้ 

11. ลมกระจาย 

12. ยืดเสยีง 

 

2- จงบอกลักษณะเสยีงของอักษรต้ังแต่อะลฟี-ยา 

3- อธิบายความแตกต่างระหว่างอักษรต่อไปน้ี 

1. อักษร อะลฟิ ( أ)  และอัยน์ (ع)  

2. อักษร ตา ( ت)  และฏอ (ط)  

3. อักษร ดาล ( د)  และฎอด (ض)  

4. อักษร ฆ็อยน์ (غ)  กอฟ ( ق)  และกาฟ ( ك)  

5. อักษร ษา (ث)  และซาล ( ذ)  

6. อักษร ซีน ( س)  และศอด ( ص)  
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บทที่ 9 นูนมีชัดดะฮฺ หรือมมีมีชัดดะฮฺ 

 

นูนหรือมีมทุกตัวที่มีชัดดะฮฺ    م    ن   จำเป็นต้องหน่วงเสยีง  َ(ةِ نَّ الغُ  ُب اجِ )و  เสมอ โดยให้หน่วง

เสยีงมากกว่าการหน่วงแบบอื่นๆ  

เช่น คำว่า   َتَمُهَن
َ
 ฟ่าอ่าตมัม่าฮุนน่า ตรงคำว่า ตัม และฮุน ให้หน่วงเสยีง  فَأ

 

ـ ـُهـ   ـنَّ    تَـ   ـمَّ
َ
 فَـ ـأ

น่า [หน่วงเสียง] ฮุน ม่า [หน่วงเสียง] ตัม  อ่า ฟ่า 

 

 ن    
َتَمُهَن   

َ
 َكَفُروا   ٱَلهينَ  إهنَ   فَأ

َنةه مهنَ    ُمۡصلهُحونَ   ََنۡنُ  إهَنَما  َوٱۡلَاسه  ٱۡۡله
ۡتَِق  وََسيَُجَنبَُها  

َ
نَ   ٱۡۡل  َكَفُروا   ٱلَشَيَٰطهيَ  َوَلَٰكه

  
 م    
تُُهۥ  َرزَقَۡنَُٰهمۡ  َومهَما 

َ
 ٱحۡلََطبه  َۡحَالَةَ   َوٱۡمَرأ

ُهۥ  يَۡوَمئهذ   لُنَ   َ لَتُۡس  ُثمَ   مُّ
ُ
 َهاوهيَة   فَأ

َما 
َ
هيمَ  فَأ  َفُهمۡ  ُعۡم   بُۡكم   ُصمُّ    َتۡقَهرۡ  فََل  ٱۡۡلَت
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แบบฝึกหัด 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. นูนหรือมีมที่มีชัดดะฮฺ ต้องออกเสียงอย่างไร? 

2. จงบอกช่ือหุก่ม นูนหรือมีมที่มีชัดดะฮ ฺ

3. จงยกตัวอย่างนูน หรือมีมที่มีชัดดะฮฺ 
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บทที่ 10 เสียงสะท้อน หรือก็อลเกาะละฮฺ 

(ة لَ قَ ل  القَ )   

 

เสยีงสะท้อน หรือก็อลเกาะละฮ ฺคือ ความปั่นป่วนที่เกิดขึน้ที่ตำแหน่งเสยีงเมื่อออกเสียงอักษร

เหล่าน้ีเป็นตัวสะกดสุกูนจนกระทั้งไดยิ้นเสยีงดังออกมา19 

เสยีงสะท้อนที่ออกมา เน่ืองจากอักษรเหล่าน้ีมเีสยีงแน่นมาก เมื่อหยุดเสยีงจะเกิดแรงสะสมที่

ค้างอยู่กระเพ่ือมออกมาเป็นเสยีงสะท้อน มทีั้งหมด 5 อักษร รวมอยู่ในคำว่า กุตบุ ญัดดิน )قطب جد(  

คือ د  ج ب  ط  ق     
 

10.1 ประเภทของเสียงสะท้อน 

ประเภทของเสยีงสะท้อนว่าเบาหรือดัง สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

10.1.1   -  เบา หรอืศุฆรอ  )الصغرى( คือ เมื่ออักษรก็อลเกาะละฮอฺยู่ระหว่างคำ20 

วิธีอ่าน ให้ออกเสยีงสะท้อนชัดเจน แต่ไม่มากเท่าประเภทที่ 2 

เช่น คำว่า ُرزهۡقنَا รุซิกนา ตรงคำว่า ซิก กฺ))) ใหม้ีเสียงสะท้อน เกาะ ออกมา  

 رُ  ِزقْـ  ـنَا
นา [เสียงสะท้อน เกาะ)))] ซิก รุ 

เน่ืองจากเสยีงสะท้อนไม่ได้เกิดที่พยางค์สุดท้ายที่อ่าน จึงจัดเป็นประเภทที่ 1 

 

10.1.2 - ดัง หรอืกุบรอ )الكبى( คอื เมือ่อ่านหยดุที่อักษรก็อลเกาะละฮ2ฺ1 

วิธีอ่าน ให้ออกเสยีงสะท้อนชัดเจนมากกว่าประเภทที่ 1  

 
19 ฟัรยาล, อลัมีซาน ฟี อะห์กาม ตจัญ์วีด อลั-กุรอาน, หน้า 74 
20 ฟัรยาล, อลัมีซาน ฟี อะห์กาม ตจัญ์วีด อลั-กุรอาน, หน้า 75 
21 ฟัรยาล, อลัมีซาน ฟี อะห์กาม ตจัญ์วีด อลั-กุรอาน, หน้า 75 
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เช่น คำว่า  َۡرُزۡق ٱ و  วัรซุก ตรงคำว่า ซุก กฺ))) ใหม้ีเสียงสะท้อน เกาะ ออกมาโดยให้

ออกเสียงชัดกว่าประเภทแรก  

رۡ ٱوَ  ُزۡق     
[เสียงสะท้อน เกาะ)))] ซุก วัร 

เน่ืองจากเสยีงสะท้อนเกิดที่พยางค์สุดท้ายที่อ่าน จึงจัดเป็นประเภทที่ 2 

 

ตัวอย่าง 

 ق
เบา หรือศุฆรอ 

ۡرَض ٱَشَقۡقنَا  ُثمَ  مهن َقۡبُل   ُرزهۡقنَا 
َ
ا  ۡۡل  َشق ا

قَۡربهيَ ٱوَ  
َ
ه  ۡۡل ي ٱب نُفَسُكمۡ  ۡقتُلُوٓا  ٱفَ  لَۡمۡعُروفه

َ
 أ

ดัง หรือกุบรอ 

ا  ا وَ  بََلً ي فَ  َنۡفسه  ۡرُزقۡ ٱَءامهنا ِخه
َ
 فُۡرقۡ ٱَوأ

ه َما َخلَقَ   مهن  ه  َۡش   لَۡعتهيقه ٱ ۡۡلَۡيته ٱب

 حۡلَقَ ٱَيُقوُل  ّلَلُ ٱوَ  حۡلَقَ ٱ َوتَۡكتُُمونَ  

 حۡلَقَ ٱ إهَٗل  حۡلَقَ ٱُهَو  َهََٰذا 

 ط
เบา หรือศุฆรอ 

َفتَۡطَمُعونَ  
َ
َۡطَمئهنَ  ۞أ ه

 ۡل 

ُۡطلهَعُكمۡ  َبۡطنه    ۡله

ดัง หรือกุบรอ 

 تُۡشطهۡط  َوَٗل  ۡهبهۡط ٱفَ  قَاَل  

هيٖط  َعَذاَب    َقنُوط   وس    ُ فََي  يَۡومٖ ُّمُّ
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 ب
เบา หรือศุฆรอ 

بَۡصَٰرهههمۡ  َقۡبلهكَ  
َ
 أ

نَا    ُسۡبَحَٰنَكَ  َعۡبده

ดัง หรือกุบรอ 

 َويَلَۡعۡب  يَۡرَتعۡ  ۩ قََۡتهبٱوَ  ۤۡدُجۡسٱوَ  

يدُ    حۡلهَسابه ٱ َسهيعُ  لۡعهَقابه ٱ َشده

ِبه لََهٖب َوتََب  َتَبۡت  
َ
 دَلَوآبُّ ٱوَ  لَشَجرُ ٱوَ  يََدآ أ

ه ٱ فَالهقُ   ه ٱَغَيَٰبَته  فه  حۡلَب   ۡۡلُب 

 ج
เบา หรือศุฆรอ 

 َتۡرهي َيَۡعلُونَ  

ۡجرُُهمۡ  
َ
 لۡعهۡجَل ٱ أ

ดัง หรือกุบรอ 

ه  ۡخُرجۡ ٱ قَاَل    َوَمن َيُۡرجۡ  وََسَعةا

هنَ  لُۡبُوجه ٱ ذَاته  لَسَمآءه ٱوَ    لَۡمَعارهجه ٱذهي  ّلَله ٱ م 

وا    تهمُّ
َ
لَمۡ  حۡلَجَ ٱ  َوأ

َ
 َحآجَ  َلهيٱتََر إهَل  أ

ه   ذ هن حۡلَج ه ٱإهَل  لُۡعۡمَرةه ٱب
َ
ه  ۡلَاسه ٱ فه  َوأ  حۡلَج ه ٱب

 د 
เบา หรือศุฆรอ 

 لُۡعۡدَوَٰنه ٱوَ  ۡدُعوا  ٱوَ  

 ۡدُخلُوا  ٱ َوََٰعۡدنَا 

ดัง หรือกุบรอ 

ۡ َولَۡم يُودَلۡ  لَمۡ   َحد   ّلَلُ ٱُهَو  قُۡل  يَله
َ
 أ

 لۡمهَهادُ ٱ  َوَۡلهئَۡس  لَۡفَسادَ ٱُيهبُّ  َٗل  

 نَُردُّ  َيَٰلَۡيتَنَا  َرآدَ  فََل  

ا  ه  َبۡعضا ه وََصدر  فهيهه فَلۡيَُؤد   َكبهۡي 
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ข้อควรระวัง การออกเสียงสะท้อน ต้องไม่ออกเสียงชัดเกินไปจนกลายเป็นอีกพยางค์หน่ึงขึ้นมา 

 

หนังสือบางเล่มจะแบ่ง เสยีงสะท้อน หรือก็อลเกาะละฮฺ เป็น 3 ประเภท คือ  

1- เล็กสุด (ศุฆรอ)  คือ การหยุดระหว่างคำ  

2- กลางสุด (วุสฏอ)  คือ การหยุดทา้ยคำ  

3- ใหญ่สุด (กุบรอ)  คือ การหยุดทา้ยบนคำที่เป็นชัดดะฮฺ  

แต่ผู้เขียนเห็นดว้ยตามทัศนะของดร.อัยมัน รุชด ีสุวัยด์22 ที่เห็นว่า ก็อลเกาะละฮฺ แบ่งเป็น 2 

ประเภท เพราะถือว่า เสยีงสะท้อนที่ออกมา เป็นเสยีงที่เกิดจาก อักษรก็อลเกาะละฮฺ ตัวที ่2 ตัวเดยีว 

จึงไม่มีเหตุผลให้ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษ เช่น  َوتََب วะตับ บฺ)))  บาตัวแรกมีชัดดะฮฺจึงไม่มีเสียงสะท้อน 

เสยีงสะท้อนที่ออกมาเกิดจากบาตัวที่สองตัวเดยีว -วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

 10.2 ระดับพลังของเสียงสะท้อน 

ระดับพลังเสยีงสะท้อนของอักษรก็อลเกาะละฮฺแต่ละตัวไม่ไดเ้ท่ากันทั้งหมด บางตัวก็มีพลัง

มากกว่าตัวอื่นๆ น่ันก็เพราะลักษณะของเสยีงที่แตกต่างกันดว้ย โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  

1- ระดับแน่นสุด คือ อักษร ฏอ เพราะเป็นอักษรที่มลีักษณะเสยีงใหญแ่ละเสยีงอ้วนดว้ย 

2- ระดับกลาง คือ อักษร กอฟ เพราะเป็นอักษรที่มลีักษณะเสยีงใหญ ่

3- ระดับต่ำสุด คือ อักษร บา ญีม และดาล  

 
22 ฟัรยาล, อลัมีซาน ฟี อะห์กาม ตจัญ์วีด อลั-กุรอาน, หน้า 75 
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แบบฝึกหัด 

จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

4. เสยีงสะท้อน หรือก็อลเกาะละฮ ฺคืออะไร? 

5. อักษรที่มีเสียงสะท้อนมกีี่อักษร? อะไรบ้าง? 

6. เสยีงสะท้อนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท? อะไรบ้าง?  

7. เสยีงสะท้อนแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร? 

 

ฝึกอ่านคำต่อไปน้ี พร้อมระบุประเภทของเสียงสะท้อนที่พบในคำต่อไปน้ี 

  

ُۡطلهَعُكمۡ    هَن  ۡله  حۡلَقَ ٱَهََٰذا ُهَو  لَۡمَعارهجه ٱذهي  ّلَله ٱم 

َۡطَمئهنَ    ه
ه َما َخلَقَ  ۡل   حۡلَقَ ٱَوتَۡكتُُموَن  مهن َۡش 

ۡ َولَۡم يُودَلۡ     ۡخُرجۡ ٱقَاَل  َبۡطنه  لَۡم يَله

نُفَسُكمۡ  ۡقتُلُوٓا  ٱفَ  ۡدُعوا  ٱوَ  ُسۡبَحَٰنَكَ   
َ
 أ

َحد   ّلَلُ ٱقُۡل ُهَو   
َ
ه  أ ا فَلۡيَُؤد   ۩ قََۡتهبٱوَ  ۤۡدُجۡسٱوَ  َبۡعضا

ه  حۡلهَسابه ٱَسهيُع     َتۡرهي حۡلَج ه ٱإهَل  لُۡعۡمَرةه ٱب

ا وَ  وس  َقنُوط    ُ فََي    ا َءامهنا قَۡربهيَ ٱوَ  ۡرُزقۡ ٱبََلً
َ
ه  ۡۡل ي ٱب  لَۡمۡعُروفه

ه ٱفه َغَيَٰبَته    لَۡم تََر إهَل  ۡۡلُب 
َ
 حۡلَقَ ٱإهَٗل  َحآجَ  َلهيٱأ

ه وََصدر فهيهه  َيَۡعلُونَ    نَا  َكبهۡي   َعۡبده

ه ٱفَالهُق  يَۡرَتۡع َويَلَۡعۡب     لُۡبُوجه ٱ ذَاته  لَسَمآءه ٱوَ  حۡلَب 

ي فَ    ِخه
َ
ِبه لََهٖب َوتََب  لَۡفَسادَ ٱَٗل ُيهبُّ  فُۡرقۡ ٱَنۡفسه َوأ

َ
 َتَبۡت يََدآ أ

ه  ُرزهۡقنَا مهن َقۡبُل   ۡهبهۡط ٱقَاَل فَ     لَۡعتهيقه ٱ ۡۡلَۡيته ٱب

ۡرَض ٱُثَم َشَقۡقنَا  حۡلَقَ ٱَيُقوُل  ّلَلُ ٱوَ   
َ
ا  ۡۡل  َقۡبلهكَ  َشق ا

وا   لۡمهَهادُ ٱ َوَۡلهئَۡس    تهمُّ
َ
 لُۡعۡدَوَٰنه ٱوَ  حۡلَجَ ٱ َوأ
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บทที่ 11 การอ่านอักษรรอ 

 

 

 รอบาง ไม่ยกโคนลิน้ รอหนา ยกโคนลิน้ 

 

รอเป็นอักษรที่พิเศษอีกหนึ่งตัวในภาษาอาหรับ บางครัง้ก็ออกเสียงหนาโดยการยกโคนลิ้น 

บางครัง้ก็ออกเสียงบางโดยการไม่ยกโคนลิ้น บางครัง้ก็ออกไดท้ั้งเสยีงหนาหรือเสยีงบาง เราสามารถ

แบ่งการออกเสียงรอออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 11.1 รอเสยีงหนา หรือตัฟคีม ( ُي م ( اِلَف خه  

  อักษร รอ ที่ต้องออกเสียงหนา มี 8 กรณี คือ 

ـ ـر     ـَـر        رَ  ـَـ  
11.1.1 - รอมีสระฟัตหะฮฺ  

ه    ٱلرَُسوله  إهَل   فهيهه   َريَۡب   َٗل   ٱلَۡعَٰلَمهيَ  َرب 
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เช่น คำว่า  ه   ร็อบบ ิตรงคำว่า ร็อบ ใหอ้อกเสยีงรอหนา َرب 

 رَ  بِّ 
บิ ร็อบ  

 
11.1.2 - รอมีสุกูน และอักษรข้างหน้ารอเป็นฟัตหะฮ ฺ

ُعونَ   ۡرَض  لَُكمُ   يَرۡجه
َ
هه  ٱۡۡل  ٱلَۡقۡريَةَ  َهَٰذه

11.1.3 - อ่านหยุดที่รอ อักษรข้างหน้ารอมีสระสุกูน และข้างหน้าสุกูน

น้ันมีสระฟัตหะฮฺ 

َقۡدره  َۡلۡلَةه  َكٱلَۡقۡصه   َوٱلَۡعۡصه  
  ٱلۡ

 

ـ ــر    ـُــر      رُ  ـُـ  
11.1.4 - รอมีสระฎ็อมมะฮ ฺ 

ونَ   يَۡشُعُرونَ   َكَفُروا    ُ   ٱلَۡخَٰۡسه

เช่น คำว่า  กะฟะรู ตรงคำว่า รู ให้ออกเสียงรอหนา  َكَفُروا   

 َكـ ـَفـ ـُروا 

รู ฟะ  กะ  

 

11.1.5 - รอมีสุกูน และอักษรข้างหน้ารอเป็นฏอ็มมะฮ ฺ

ۡذُكرُۡكمۡ  َوٱلُۡفۡرقَانَ  
َ
 َيۡطُهۡرَن   أ
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11.1.6 - อ่านหยุดที่รอ อักษรข้างหน้ารอมีสุกูน และข้างหน้าสุกูนน้ันมี

สระฎ็อมมะฮฺ 

ِفه  
 ُخۡضٖ   ُخۡۡس   لَ

 

 (َق  َظ  َص )+  ر    ـه  

11.1.7 - รอมีสุกูน และอักษรข้างหน้ารอเป็นกัสเราะฮฺ แต่ขา้งหลังรอ

เป็นหน่ึงในอักษรเสยีงหนา(อิสติอฺลาอ์ คือ  ظ ق  ط  غ ض ص  خ ) ที่มีสระฟัตหะฮฺ  

ا  ا ِإَورَۡصادا   َۡلهٱلۡمهۡرَصاده  مهۡرَصادا

  فهۡرقَةٖ  قهۡرَطاٖس  

เช่น คำว่า   ا ِإَورَۡصادا  วะอิรศอดา  ตรงคำว่า อิร ใหอ้อกเสียงรอหนา 

ا  وَ  إهرۡ  َصا دا
ดา ศอ อิร  วะ 

*  ประเภทนีม้กัอาจผิดกนัมาก 

 

 

 ٱرۡ +   ـه  

11.1.8 - รอมีสุกูน และข้างหน้าเป็นอักษรอะลฟิที่ไม่มสีระ(ฮัมซะฮฺ 

วะศ็อล) และข้างหน้าอะลฟิตัวนี้ มีอักษรที่มีสุกูน(ผู้ที่เรยีนภาษาอาหรับจะเรียกว่าสุกูนใหม่ หรือสุกูนอา

ริฎ) 

هَمنه   مه  ٱۡرتَبۡتُمۡ  إهنه  ٱۡرتََِضَٰ  ل
َ
 ٱۡرتَابُوٓا   أ
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 เช่น คำว่า   هَمنه ٱۡرتََِضَٰ  ل ลมิะนริตะฎอ  ตรงคำว่า นิร ให้ออกเสียงรอหนา 

َِضَٰ ـ ٱرۡ ـنه  تَـ   لـه ـَمـ 
ฎอ ตะ  นิร มะ ลิ 

 

*  ประเภทนีก้็มกัอาจผิดกนัมาก 
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11.2 รอเสยีงบาง หรือตัรกีก (لََت قهيقُ ا )  

  อักษร รอ ที่ต้องออกเสียงบาง คือไม่ต้องยกโคนลิ้น มี 4 กรณี คือ 

ر      ره  ـ ـر    ــه ـ ر   ــه ر   ـَـي  ـهــيـ 

10.2.1 - รอมีสระกัสเราะฮฺ  

هنُورهههمۡ   ۦ   َكفهر   ب ههه هَغۡۡيه  ب  عهلٖۡم   ب

เช่น คำว่า  ۡهنُورهههم   บินูริฮิม ตรงคำว่า ริ ใหอ้อกเสียงรอบาง ب

نُوـ ره  ههمۡ  ه   ـب  
ฮิม ริ นู บิ 

 
11.2.2 - รอมีสุกูน และอักษรข้างหน้ารอเป็นกัสเราะฮฺ 

ُۡهم  َۡلَا   َوٱۡغفهرۡ   ه رۡ  فَبَۡش  نذه
َ
ههه َوأ  ب

11.2.3 - อ่านหยุดที่รอ อักษรข้างหน้ารอมีสระสุกูน และข้างหน้าสุกูน

น้ันมีสระกัสเราะฮฺ 

هي قََسم    ه ۡحر    حهۡجر   ل   سه
11.2.4 - อ่านหยุดที่รอ อักษรข้างหน้ารอมียาสุกูน 

ُۡيه   َخبهۡي     َخۡۡيٖ  َوٱۡۡلَصه
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11.3 อ่านไดท้ั้งสองแบบ ( ُه  َجَواز َهي  وَج 
( ال   

  อักษร รอ ที่ออกเสียงได้ทั้งสองแบบ คอืหนาหรือบางก็ได ้มี 2 กรณี คือ 

 

ر    (قه ) ــه

11.3.1- รอมีสุกูน และอักษรข้างหน้ารอเป็นกัสเราะฮฺ และข้างหลังรอ

เป็นหน่ึงในอักษรยกโคนล้ิน(อิสติอฺลาอ์) ที่มีสระกัสเราะฮฺ  ในอัลกุรอานพบเพียงตัวเดยีว คือ ฟิรกิน 

 فهۡرقٖ 

คำว่า  ٖفهۡرق ฟิรกิน ตรงคำว่า ฟิร ออกเสียงหนาเป็น ฟิร ก็ได ้หรือออกเสยีงบาง เป็น ฟิร ก็ได้  

 فهرۡ  قٖ 
ฮิม ฟิร หรือ ฟิร 

 

ــ  ـــر (ص   ق  ) ــــه

11.3.2- อ่านหยุดที่รอ และข้างหน้ารอเป็นอักษรเสยีงหนา(ยกโคนลิ้น)ที่

มีสุกูน และข้างหน้าของอักษรน้ันมีสระกัสเราะฮฺ  ในอัลกุรอานพบเพียงสองตัวต่อไปนี้ 

قهۡطرهي  َعۡيَ  
 مهۡصَ  ُملۡكُ  ٱلۡ
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แบบฝึกหัด 

 

1- จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. เมื่อไหร่ที่อักษร รอ เป็นเสยีงหนา? 

2. เมื่อไหร่ที่อักษร รอ เป็นเสยีงบาง? 

3. เมื่อไหร่ที่อนุญาตให้อักษร รอ มเีสยีงหนา หรือบางก็ได้ 

 

2- จงอ่านคำต่อไปน้ีให้ถูกต้อง พร้อมบอกหุก่มรอที่พบ 

هنُورهههمۡ   ُۡهم  ب ه ۡحر   فَبَۡش   َۡلَا   ۡغفهرۡ ٱوَ  سه

ههه  ۡرَض ٱلَُكُم  لَۡعۡصه ٱوَ  فهۡرقَةٖ  ۦ  َكفهر  ب
َ
 ۡۡل

مه  لَۡقۡصه ٱكَ  لرَُسوله ٱإهَل  ُملُۡك مهۡصَ  
َ
 ۡرتَابُوٓا  ٱأ

هَمنه   ِفه ُخۡۡس   َخبهۡي   ۡرتََِضَٰ ٱل
ا لَ  مهۡرَصادا

هي حهۡجر    ه
َقۡدره ٱَۡلۡلَةه  َكَفُروا   قََسم  ل 

هه  لۡ  لَۡقۡريَةَ ٱَهَٰذه

ُعونَ   ههه يَرۡجه ۡر ب نذه
َ
قهۡطرهي ٱَعۡيَ  َوأ

ا لۡ  ِإَورَۡصادا

 يَۡشُعُرونَ  لۡمهۡرَصاده ٱَۡله  ۡرتَبۡتُمۡ ٱإهنه  قهۡرَطاٖس  

ونَ ٱ  ُ ه  لَۡخَٰۡسه ۡذُكرُۡكمۡ  َٗل َريَۡب  فهيهه   لَۡعَٰلَمهيَ ٱَرب 
َ
 أ

هَغۡۡيه عهلٖۡم   َخۡۡيٖ    فهۡرقٖ  ُخۡضٖ  ب

ُۡيه ٱوَ  َيۡطُهۡرَن   لُۡفۡرقَانَ ٱوَ    ۡۡلَصه
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บทที่ 12 การอ่านข้าม (อิดฆอม) 

د اَغمُ  ه
 اإل 

 
การอ่านข้าม (อิดฆอม) มักนิยมเรียกว่า “อ่านกลำ้” คือ การอ่านข้ามจากอักษรหน่ึงไปหาอีก

อักษรหน่ึง  

เช่น คำว่า هۡثلهههۦ هن  م  มิม มิษลฮิี ตรงคำว่า “มิม” เดมิคือ “มิน” แต่ไดข้้ามอักษรนูน(ที่มีสุกูน)ไป  م 

หาอักษรมีม(ที่มีสระ)แทน จึงอ่านว่า “มิม” การอ่านข้ามในอัลกุรอานมไีม่มากนัก แต่ก็ควรศึกษาไว้บ้าง  

 

การอ่านข้ามที่ควรรู้จัก มี 3 ประเภท คือ 

1- อ่านข้ามในอักษรเดยีวกัน หรืออิดฆอมมุตะมาษิลัยน์ 

2- อ่านข้ามในตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน หรืออิดฆอมมุตะญานิซัยน์ 

3- อ่านข้ามในตำแหน่งเสยีงชิดกัน หรืออิดฆอมมุตะกอริบัยน์ 

 

12.1 การอ่านข้ามในอักษรเดียวกัน หรอือิดฆอมมุตะมาษลิัยนฺ ( ه هلَي  ُمَتَماث
( ال   

 คือ การอ่านข้ามอักษรหน่ึง(มีสุกูน) ไปหาอีกอกัษรหน่ึง(มีสระ) โดยทั้งสองอักษรเป็นอักษร

เดยีวกัน  

 เช่นคำว่า  َهعَ َصاك  อิฎริบ บอิะศอกะ ตรงคำว่า “ริบ”  เป็นการอ่านข้ามจากอักษรบา  ٱۡضه ب  ب 

ไปหาอักษรบา สาเหตุที่อ่านข้ามก็เพราะทั้งสองเป็นอักษรเดยีวกัน การอ่านข้ามแบบนี้ทำให้ไม่ต้องมี

เสยีงสะท้อน (ก็อลเกาะละฮฺ) ทีค่ำว่า “ริบ”  

 

ه  بٱۡضه   ه  تَربهحَ  يۡنَُكمۡ بَ  بَوۡۡلَۡكتُ  َعَصاكَ ب   َجََٰرُتُهمۡ ت 

ُكۡفره  َخلُوا  دَ  دَوقَ  َزََٰورُ تَ  تَطلَعَ  
هٱلۡ باا  َهَب ذَ  ذإه   ب  ُمَغَٰضه
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ي  ف ه  ف يُۡۡسه  فََل   َصۡبًا لَۡيهه عَ  عتَۡستَطه   َقۡتله
قُ   ٱلۡ

َ
 ُكمۡ لَ  لأ

ه  لقُ  َٗعمٖ  مها ئَةَ   ۡثَت َۡله  لبَ   َنهُ  َكَفُروا   ََّلهينَ ل 
َ
هههمۡ  َلَُٰقوا  مُّ  مأ  َرب 

ِۡلُۡم   ا مَ  ملَكُ  
َ
 آءُ نَشَ  نمَ   ۡفعهههَما  نَ  نمه َسأ

  
َ
ونَ  َزنُوُهمۡ وَ  وأ ُ   ُيۡۡسه

  

12.2 การอ่านข้ามในตำแหน่งเสียงเดียวกัน หรอือิดฆอมมุตะญานสิัยน ์ ه ) هَسي  ُمَتَجان
( ال   

 คือ การอ่านข้ามอักษรหน่ึง(ทีม่ีสุกูน) ไปหาอีกอักษรหน่ึง(ที่มีสระ) โดยทั้งสองอักษรเป็น

อักษรที่มีตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน 

 

 

 

 เช่น คำว่า ۡثَقلَ ت دَ َعَوا
َ
อัษเกาะลัด ดะอะวา ตรงคำว่า “ลัด ดะ” เป็นการอ่านข้ามจากอักษร  أ

ตา ไปหาอักษรดาล สาเหตุที่อ่านข้ามก็เพราะ ตาและดาล เป็นอักษรที่มีตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน 

ۡثَقلَ  
َ
يبَ  َعَوا دَ  تأ جه

ُ
 بََيَ تَ  دقَ  ۡعَوتُُكَما دَ  تأ

 َرۡكنَا تَ  دَولَقَ  اَب تَ  دلَقَ  َقَطعَ تَ  دلَقَ  

هَفة  طَ  تَودَ  ۡعلَُمونَ تَ  دَوقَ    هَفة  طَ  تَوقَالَ  آئ  آئ

هَفتَانه طَ  تَهمَ    هَفة  طَ  ت لََهمَ   آئ هَفة  طَ  تاَمنَ   َ َف  آئ  آئ

ทบทวนเรื่องตำแหน่งเกดิเสียง 

ดาล ตา ฏอ เป็นอักษรที่มีตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน คือ ปลายลิ้นแตะโคนฟันบน 

ซาล ษา ซอ เป็นอักษรที่มีตำแหน่งเสยีงเดยีวกนั คือ ปลายลิ้นแตะปลายฟันบน 

บา มีม เป็นอักษรที่มีตำแหน่งเสยีงเดยีวกัน คือ ริมฝีปากบนล่าง 
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هكَ َذَٰ  يَلَۡهث   لَۡمتُمۡ ظَ  ذإه   لَُموٓا  ظَ  ذإه    ل

 َعنَا مَ  بٱۡركَ  َيَٰبَُنَ  

 
  

 ยกเว้นอักษรฏอ 4 คำน้ีมีสุกูน เป็นอิดฆอมนากิส  ให้ออกเสียงหนา โดยไม่มีเสยีงสะท้อน (กอ็ล

เกาะละฮฺ) และออกเสียงตาที่อยู่ข้างหลังตามปกติ เช่น  َحطُت
َ
อะหัฏตุ ที่คำว่า “หัฎ” เสยีงหนา และ أ

คำว่า “ตุ” เสยีงบาง ข้อสังเกตคือจะไม่มชัีดดะฮฺที่ตัวตา  

حَ  
َ
 طُت فَرَ  مطتُ فَرَ  طَت بَسَ  طُت أ

  

 

12.3 การอ่านข้ามในตำแหน่งเสียงชิดกัน หรอือิดฆอมมุตะกอรบิัยน ์ ه ) ُمَتَقارهبَي 
( ال   

 คือ การอ่านข้ามอักษรหน่ึง(มสีุกูน) ไปหาอีกอักษรหน่ึง(มสีระ) โดยทั้งสองอักษรเป็นอักษรที่มี

ตำแหน่งเสียงใกล้กันมาก มี 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ข้ามอักษรลามไปหาอักษรรอ กลุ่มที่สอง ข้ามอักษร

กอฟไปหาอักษรกาฟ  

 เช่น คำว่า  ُبَل َرَفَعه  บัร เราะฟะอะฮุ ตรงคำว่า “บัร” เป็นการอ่านข้ามจากอักษรลาม ไปหา

อักษรรอ สาเหตุที่อ่านข้ามก็เพราะ ลามและรอ มีตำแหน่งเสยีงที่ใกลก้ันมาก ๆ 

 

ه رَ  ل َوقُ   بُُّكمۡ رَ  لَفقُ   َفَعهُ رَ  لبَ    ب 

ٓ رَ  لقُ    ه  انَ رَ  بَلۡ   ُكمۡ َربُّ  لبَ  ب 

 م قكُّ ََنۡلُ  
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บทที่ 13 คำหรือสัญลักษณ์พิเศษ 

 

 13.1 อักษรซีนเล็ก ที่อยู่ดา้นบนหรือดา้นล่างของอักษรศอด 

ُط   ُ َطةا    َويَۡبص  ۡ   ٱلُۡمصَۜۡيطهُرونَ   بَص 

วิธีอ่าน คำเหล่าน้ีสามารถอ่านเป็นตัวซีน หรือตัวศอดก็ได้ แต่ที่ดทีี่สุดคอื ให้อ่านเป็นตัวอักษรที่

อยู่ดา้นบน 

เช่น คำว่า  ُط ُ  อักษรซีนอยู่ดา้นบน ให้อ่านเป็นอักษรซีนจะดทีี่สุด َويَۡبص 

คำว่า  َٱلُۡمصَۜۡيطهُرون อักษรศอดอยู่ดา้นบน ให้อ่านเป็นอักษรศอดจะดทีี่สุด 

 

13.2 อักษรยาเล็ก ۦ และนูนเล็ก   ۢ  

ۦَ   َٰنه هَك  ٱّلَلُ  َويِّۧـِل  إهنَ  ٱّلَلُ  َءاتَى  ٱلُۡمۡؤمهنهيَ  جه   ُن  َوَكَذَٰل
 วิธีอ่าน อักษรเหล่าน้ีให้อ่านเหมือนเป็นยาใหญ ่และนูนใหญ่ 

ۦَ  ٱّلَلُ  (1)  َٰنه  ุ”อ่านว่า “อาตานิยัลลอฮ  َءاتَى

    ”อ่านว่า “อินนะวะลยิียัลลอฮุ  إهنَ  َويِّۧـِل  ٱّلَلُ  (2) 

هَك  ُن   جه  ٱلُۡمۡؤمهنهيَ  (3)   ”อ่านว่า “วะกาซาลกิะนุน-ญิลมุมินีน  َوَكَذَٰل

 

13.3 คำว่า  هئَۡس ۡسمُ  ب ٱلُۡفُسوقُ  ٱِله  
วิธีอ่าน คำน้ี ไม่อ่านอะลฟิ ใหอ้่านว่า  “บอิ์สะ ลสิมุล ฟุสูกุ”  
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13.4  คำว่า ََٰها  ٱّلَله  ِمۡسِب ََمٜۡرى  
วิธีอ่าน คำน้ีให้อ่านอักษรรอเป็นสระเอ อ่านว่า “บิสมิลลาฮิ มัจเรฮา” คือใหอ้่านเป็นเสียงตรง

กลางระหว่างฟัตหะฮฺกับกัสเราะฮฺ (อิมาละฮฺ กบุรอ)  และอักษรรอนีใ้ห้เป็นรอบาง 

 

13.5 คำว่า  َ۬مَنا  َٗل
ۡ
َٰ  تَأ يُوُسَف   لََعَ  

วิธีอ่าน คำน้ีอ่านได ้2 แบบ 

1- แบบอิชมาม ใหอ้่านว่า  “ลา ตะอม์ัน-นา อะลา ยูสุฟะ” ตรงคำว่า “มันนา” ให้หน่วงเสยีง 

และให้ทำปากเหมอืนอ่านออกเสียงว่า “มันนุนา” แต่ไม่มีเสียง นุ ออกมา 

2- แบบรูม ให้อ่านว่า  “ลา ตะอ์มะนุนา อะลา ยูสุฟะ” ตรงคำว่า “นุ” ให้ออกเสยีงเบา และอ่าน

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

 

13.6 คำว่า    وََعَربه     َء۬اۡعَجمه  
วิธีอ่าน คำน้ีให้อ่านว่า “อะอะอฺญะมียูววะอะเราะบียฺ” ตรงคำว่า “อะอะอฺ” ให้ติดกันจนเป็น

พยางค์เดยีว (ตัสฮีลฮัมซะฮฺตัวที่สอง) 

 

13.7 อักษรที่มีสัญลักษณ์รูปกลม ๆ แบบนี้   ۢ   อยู่ดา้นบน 

วิธีอ่าน อักษรเหล่าน้ีให้มองข้ามไป ไม่ต้องอ่าน 

ئهَك  
َٰٓ لَ و 
ُ
لُوا   َكنُوا   َكَفُروا   أ و 

ُ
َبَٰبه  أ

لۡ
َ
  ٱۡۡل

فَإهي ن   ٱلُۡمرَۡسلهيَ  َنبَإهي   
َ
ۦ  َماَت  أ ي هه ۡيي دٖ  َوَمََله

َ
هأ  ب

ۥٓ   ا ۡذََبََنُه
َ
هَشا ۡيء   َۡل نَا   ل

َ
َٰكهَنا   أ  ٱّلَلُ  ُهوَ  لَ

َل    ۡغَلَٰلا  َسَلَٰسه
َ
  فهَضةٖ  مهن  قََوارهيَرا    َوأ
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13.8 อักษรที่มีสัญลักษณ์รูปกลม ๆ แบบนี้    ۢ   อยู่ดา้นบนและอยู่ท้ายอายะฮฺ 

نُونَا      قََوارهيَرا    ٱلَسبهيَل    ٱلرَُسوَٗل    ٱلظُّ
วิธีอ่าน  

1. เมื่ออ่านหยุดให้อ่านเป็นอักษรเสยีงยาว หรือเวน้อักษรตัวนัน้ไปเลยก็ได้  

2. เมื่ออ่านต่อเน่ืองให้เว้นไปไม่ต้องอ่าน  

เช่น คำว่า   نُونَا เมื่อจะอ่านหยุดให้อ่านว่า “อัซซุนูนา” หรือ “อัซซุนูน” ก็ได ้แตเ่มื่อจะอ่าน ٱلظُّ

ต่อเน่ือง ให้อ่านว่า “อัซซุนูนะ...” 

 

 

13.9 อักษร ซีน (ซักตะฮฺ)     ۢ   อยู่ดา้นบน (ไม่ใช่ซีนทีอ่ยู่บนศอด) 

ا   هما ۢ  َهََٰذا َما وََعدَ   عهوََجا    َقي  نَا   َمۡرقَده

َك َعن ه  
َهۡ   َهلَ  بَلۡ  َرانَ    َمنۡ  َراقٖ    َماۡله

 

“ซักตะฮฺ”  แปลว่า หยุดน่ิงครู่หน่ึง คือ คำที่มีตัวซีนเล็กอยู่ดา้นบน หมายถึงตำแหน่งที่ให้หยุดเสยีงช่ัวครู่

แล้วให้อ่านต่อทันทีโดยไม่ต้องสูดเอาลมหายใจเข้าไปใหม่ 
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บทที่ 14 การเน้นเสียง 

ْر)  (انلَّب 

 

การเน้นเสยีง (นับร์) คือให้มีการเน้นเสยีงมากกว่าปกติเล็กน้อย  

 

14.1  เมื่ออ่านหยุดบนอักษรที่เป็นชัดดะฮฺ 

 

ه ٱمهَن   ۡستَقهر    َوبََث  لَۡۡح ه  مُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ยกเว้นการหยุดในสองกรณี ที่ไม่ต้องเน้น คือ 

 

•  การหยดุบนนูนที่มีชดัดะฮฺหรือมมีที่มีชดัดะฮฺ 

 ۡۡلَم ه  ٱفه  ن   َوَٗل َجآ  نَ َوَلَٰكه  

  
•  การหยดุบนอกัษรก็อลเกาะละฮฺทีม่ีชดัดะฮฺ )เสียงสะทอ้นไม่ตอ้งเนน้หนกัขึ้น( 

 جَ حلَۡ ٱ قَ حلَۡ ٱإهَٗل  َب َوتَ  
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14.2  ออกเสียงอักษรวาวและยาที่มชัีดดะฮ ฺ

هُقوَ   قهي ا  مهيَ قََوَٰ  ةٖي ب  اَۡشۡ

هيتُم  َرة  اَسيَ    كَ اإهيَ  ُحي 
14.3  ออกเสยีง มัดลาซิม ที่มีชัดดะฮ ฺ

  ٓ ه ٱَوَٗل  ةُ حۡلَآقَ ٱ ٖة  بَ َدا  يَ لَضٓال 
14.4  ออกหยุดที่อักษรฮมัซะฮฺที่ข้างหน้าเป็นอักษรเสยีงยาว หรืออักษรลนี 

وٓ ٱ لَسَمآءه ٱ  ا يٓ  ُءه لسُّ  ءَ وَجه

 ءٖ َسوۡ  ءٖ فه َشۡ  
14.5  เมื่อเสยีงของอะลฟิ อษินัยน์ (อะลฟิ ทวิพจน์) หายไป เพราะข้างหลังเป็นสุกูนหรือชัด

ดะฮฺ 

ه  ۡمدُ حلَۡ ٱ  َوقَاَٗل  اَب ۡۡلَ ٱ ا ۡستَبَقَ ٱوَ   َ  َجَرَة لشَ ٱا ذَاقَ  ّلله
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บทที่ 15 การอ่านเว้นวรรค 

 

การอ่านเว้นวรรคระหว่างคำ หรือประโยคให้ถูกต้องเป็นส่ิงจำเป็นมาก เพราะจะทำให้ข้อความ

น้ันมีความแจ่มแจ้ง ชัดเจน และเข้าใจได้ตรงตามทีผู่้เขียนต้องการจะส่ือได้ ส่วนการเว้นวรรคทีไ่ม่ถูกต้อง 

อาจทำให้ความหมายผดิเพ้ียน หรือเสยีหายได้ ดังตัวอย่างที่พบเห็นบ่อย  คือ “ยานี้กนิแล้วแข็งแรง ไม่มี

โรคภัยเบียดเบียน” หากเราอ่านเว้นวรรคไม่ดี อ่านเป็น “ยานี้[วรรค]กินแล้วแข็ง[วรรค]แรงไม่มี[วรรค]

โรคภัยเบียดเบียน” ย่อมทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ ปกติในชีวิตประจำวันคนทั่วไปก็มีความระมัดระวังเร่ืองนี้

อยู่แล้วเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจตนผิด สำหรับมุสลิมที่รักและให้เกียรติอัลกุรอานอย่างมาก ย่อมมี

ความพิถพิีถันในเร่ืองนีย่ิ้งกว่า 

ตัจญ์ว ีดนอกจากจะให้ความสำคัญในเรื ่องการออกเสียงอักษรให้ถูกต้องแล้ว ยัง ให้

ความสำคัญในเร่ืองการอ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องอีกดว้ย เพราะการออกเสียงพยัญชนะอย่างถูกต้องเป็น

การป้องกันอัลกุรอานไม่ให้เข้าใจความหมายของคำผิด และการเว้นวรรคตอนอย่างถูกต้องเป็นการ

ป้องกันอัลกุรอานไม่ให้เข้าใจความหมายของประโยคผิดเช่นกัน ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญมากใน

วิชาตัจญ์วีด ผู้รู้ทางตัจญ์วีดให้ความสำคัญกับการเว้นวรรคมาก ถึงกับกล่าวว่า การอ่านเว้นวรรคอย่าง

ถูกต้องเป็นคร่ึงหน่ึงของตัจญ์วีดเลยทีเดยีว 

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอาหรับให้ข้ามไปดูท้ายบทหัวข้อ ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจ

ภาษาอาหรับ ได้เลย 

 

15.1  การเริ่มต้นการอ่าน  

คือ เมือ่เราหยิบคัมภีร์อัลกุรอานข้ึนมาเปิดอ่าน หรืออ่านจากความจำ หรือหลังอ่านฟาตฮิะฮฺ

ในละหมาด 

วิธีการ: เมื่อเร่ิมอ่านเราควรเริ่มอา่นจากต้นซูเราะฮฺ หรืออายะฮฺที่เร่ิมต้นเนือ้หาใหม ่เช่น ในซู

เราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 6 

نَذرۡ  ههمۡ َكَفُروا  َسَوآء  َعلَيۡ  َلهينَ ٱإهَن 
َ
مۡ  َتُهمۡ َءأ

َ
رۡ   لَمۡ  أ  مهنُونَ يُؤۡ  َٗل  ُهمۡ تُنذه

อินนัล ละซนีะ กะฟะร ูสะวาอุน อฺะลัยฮิม อะอนัซัรตะฮุม อัม ลัม ตุนซิรฮุม ลา ยุอ์มินูน 

“แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นย่อมมีผลเท่ากันแก่พวกเขา เจ้าจะตักเตอืนพวกเขาแลว้หรือยัง

มิไดตั้กเตอืน พวกเขาก็หาได้ศรัทธาไม่” 
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อายะฮฺนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับอายะฮฺก่อนหน้านี้ทั ้งความหมายและไวยากรณ์ จึงสามารถนำมา

เร่ิมต้นการอ่านได้ 

 

15.2 การจบการอ่าน  ( قطع)ال  

คือ เมือ่จะหยุดการอ่าน เพ่ือจะไปทำอย่างอื่นต่อ เช่น จะรูก๊ัวะ ทำธุระ หรือพักผ่อน 

วิธีการ หากต้องการจบการอ่าน ก็ควรอ่านใหจ้บซูเราะฮฺ หรืออ่านให้จบเนือ้หาที่กำลังอ่าน

เสยีก่อน เช่น ในซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮ ฺอายะฮทฺี่ 5 

ئهَك ُهُم 
َٰٓ لَ و 
ُ
هههۡم  َوأ هن َرب  ى م  َٰ ُهدا

ئهَك لََعَ
َٰٓ لَ و 
ُ
 لُۡمۡفلهُحونَ ٱأ

อุลาอิกะ อะลา ฮุดัม มิร-ร็อบบฮิิม วะอุลาอิกะฮุ-มุลมุฟลฮิูน 

“ชนเหล่าน้ันอยู่บนทางนำจากองค์อภิบาลของพวกเขา และชนเหล่าน้ันคือผู้ไดรั้บชัยชนะ” 

 

เป็นการจบเนือ้เร่ืองของผู้ศรัทธา และอายะฮฺต่อไปเป็นการเร่ิมเนื้อหาใหม่ คือเร่ืองของบรรดา

ผู้ปฏิเสธ เนือ้หาไมเ่กี่ยวพันกัน จึงอนุญาตให้อ่านจบตรงนีไ้ด้ 

 

15.3  การอ่านหยุดและอ่านต่อในระหว่างการอ่าน (واَلبتداء )الوقف  

เน่ืองจากเรามีลมหายใจที่จำกัด ไม่สามารถอ่านต่อเน่ืองจนจบอายะฮฺได้ทุกอายะฮฺ การหยุด

พักน้ีหมายถึงหยุดพักเพ่ือสูดลมหายใจเข้าไปใหม่ เพ่ืออ่านต่อ 

สามารถแบ่งย่อยได้ 4 ประเภท 

15.3.1 เมื่อจบซูเราะฮฺ หรอืจบเนื้อหาแล้ว กใ็ห้หยุดพักได้ และอ่านต่อที่คำถัดไป  

การหยุดพักแบบนี้เราเรยีกว่า การหยุดที่สมบูรณ์ ( ّتَام) 
การอ่านต่อหลังพักหายใจแบบนี้เรยีกว่า การอ่านต่อที่สมบูรณ์ ( ّتَام) 
เช่น ในตัวอย่างข้อ 15.2 เราสามารถอ่านหยุดในซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮ ฺอายะฮทฺี่ 5 และ

อ่านต่อในอายะฮฺที่ 6 ได้เลย เพราะจบเนือ้ความเดมิแลว้ และกำลังเริ่มเนือ้หาใหม่ 
 

15.3.2 เมื่อเนื้อหายังไม่จบ แต่ทางไวยากรณ์จบแล้ว เราสามารถหยุดพักหายใจ และอ่าน

ต่อที่คำถัดไป 



ตัจญ์วีด แบบง่าย  110 

การหยุดพักแบบน้ีเราเรียกว่า การหยุดที่เพียงพอ ( ََكٍف) 

การอ่านต่อหลังพักหายใจแบบนีเ้รียกว่า การอ่านต่อที่เพียงพอ ( ََكٍف) 
 

หุก่ม: อนุญาตให้อ่านหยุดได้ และให้อ่านต่อทีค่ำถัดไปไดเ้ลย 

เช่น ในซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮ ฺอายะฮฺที ่7 

هههۡم  ّلَلُ ٱَختََم  َٰ قُلُوب
َٰ َسۡمعهههۡم  لََعَ

 َولََعَ

เคาะตะมัล-ลอฮุ อะลา กุลูบิฮิม วะอะลา ซัมอฮิิม  

(อัลลอฮฺได้ปิดที่หัวใจของพวกเขา และทีหู่ของพวกเขา) 

คำถัดไปคือ  

بَۡصَٰرهههۡم غهَشََٰوة   
َ
َٰٓ أ  َولََعَ

วะอะลา อับศอริฮิม ฆิชาวะฮฺ  

(และที่ตาของพวกเขามีเย่ือบดบัง) 

คำถัดไปคือ   

يم    َولَُهمۡ   َعَذاب  َعظه

วะละฮุม อะซาบุน อะซีม 

(และพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวง) 

วรรคตอนเหล่าน้ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันหมด แต่ทางไวยากรณ์สิ้นสุดแล้ว จึงอนุญาตให้

อ่านหยุดท้ายวรรคเหล่าน้ี และอ่านต่อที่คำถัดไปไดเ้ลย 

 

15.3.3 เมื่อเนื้อหายังไม่จบ และไวยากรณ์ก็ยังไม่จบ แต่จบอายะฮฺแล้ว เราสามารถหยุด

พักหายใจ และอ่านต่อที่คำถัดไป 

การหยุดพักแบบนี้เราเรยีกว่า การหยุดที่ด ี(َحَسن) 

การอ่านต่อหลังพักหายใจแบบนี้เรยีกว่า การอ่านต่อที่ดี (َحَسن) 

หุก่ม: อนุญาตให้อ่านหยุดที่คำนีไ้ด้ และให้อ่านต่อที่คำถัดไปไดเ้ลย 

เช่นในซูเราะฮฺอัลอะลัก อายะฮฺที่ 9-10 

رََءيَۡت 
َ
 َيۡنَهَٰ  َلهيٱأ

อะเราะอัยตัล-ละซ ียันฮา 
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(เจ้าไม่เห็นหรือ?ผู้ที่ขัดขวาง) 

 َعۡبًدا إهذَا َصيَلَٰٓ 

อฺับดัน อิซา ศ็อลลา 

(บ่าวเมื่อเขาจะละหมาด) 

ความหมายโดยรวมคือ “เจ้าไม่เห็นหรือ?ผู้ที่ขดัขวางบ่าวเมื่อเขาจะละหมาด” คำว่า 

“บ่าว” เป็นกรรมในประโยค แต่เนื่องจากถูกก้ันดว้ยกับเครื่องหมายจบอายะฮฺ จึงสามารถอ่านหยุดเมื่อ

จบอายะฮฺแรก และอ่านต่อทีอ่ายะฮฺที่สองได้ทนัที 

 

15.3.4 เมื่อเนื้อหายังไม่จบ ไวยากรณ์ก็ยังไม่จบ และอายะฮฺก็ยังไม่จบ ไม่อนุญาตให้เรา

หยุดพักหายใจกลางคันแบบนี้ได ้แต่หากมีการพักหายใจ ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านตรงตำแหน่งที่ไม่ทำให้

เนือ้ความเสยีหาย 

การหยุดพักแบบนี้เราเรยีกว่า การหยุดที่น่ารังเกียจ (قَبِيح) 
การอ่านต่อหลังที่คำถัดไปโดยไม่ย้อนกลับเรยีกว่า การอ่านต่อที่น่ารังเกียจ (قَبِيح) 

 

15.4 การหยุดและเริ่มอ่านเพื่อการสอนหรือการทดสอบ ( ختباري)اَل  

หากเป็นไปเพ่ือการสอน หรือเพ่ือการทดสอบความรูข้องผู้เรยีน ก็อนุญาตให้ครเูร่ิมหรือสิ้นสุด

การอ่านจากตำแหน่งใดก็ได ้เช่น คำสั่งว่า “จงต่ออายะฮฺนีใ้ห้สมบูรณ์ อินนัลลอฮะ...” หรือ ถามว่า 

“หากเราเร่ิมอ่านที่คำ “สะวาอุน” จะถอืเป็นการอ่านแบบใด?” 

 

15.5 การอ่านหยุดในกรณีสุดวิสัย  )اَلضطراري( 

เช่น ไอ จาม ลมื อ่านผดิ หรือลมหมดต้องหยุดเพ่ือสูดหายใจเข้าไปใหม่  

หุก่ม: อนุโลมให้หยุดไดทุ้กที่เพราะมีความจำเป็น แต่หากหยุดตรงตำแหน่งที่เป็นการหยุด

แบบน่ารังเกียจ เมื่อจะอ่านต่อให้ย้อนกลับไปตรงตำแหน่งที่ไม่ทำให้เนือ้ความเสยีหาย หรือเขา้ใจ

ผิด 
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15.6 การอ่านหยุดชั่วครู่ (سكت)ال  หมายถึง การหยุดอ่านส้ัน ๆ โดยไม่สูดเอาลมหายใจเข้าไปใหม่ 

ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคำ เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าใจความหมายของอายะฮฺผิด  

ในอัลกุรอานมีอายะห์ที่ให้อ่านหยุดประเภทนี้ 5 ตำแหน่ง เราจะเห็นอักษรซีนเล็ก ๆ 

ดา้นบน        เป็นเคร่ืองหมายการอ่านหยุดประเภทนี้ คือ 

ا  -1 هما   (กะฮ์ฟิ:1-2) عهوََجا    َقي 

อ่านว่า “อิวะจา [หยุดเสยีงเล็กน้อยโดยไมสู่ดหายใจเข้าไปใหม่แลว้อ่านต่อทันที] 

ก็อยยิมัล” 

ۢ َهََٰذا َما وََعدَ  -2 نَا    (ยาซีน:52) َمۡرقَده

อ่านว่า “มัรเกาะดนิา [หยุดเสยีงเล็กน้อยโดยไม่สูดหายใจเข้าไปใหม่แลว้อ่านต่อ

ทันท]ี ฮาซา มา วะอะดะ” 

َك َعن ه  -3
َهۡ   َهلَ  (อัลฮากเกาะฮฺ:29) َماۡله

อ่านว่า “มาลยิะฮฺ [หยุดเสยีงเล็กน้อยโดยไม่สูดหายใจเข้าไปใหม่แลว้อ่านต่อ

ทันท]ี ฮะละกะ อันนี” 

 (กิยามะฮฺ:27) َمنۡ  َراقٖ  -4

อ่านว่า “มัน [หยุดเสยีงเล็กน้อยโดยไมสู่ดหายใจเข้าไปใหม่แลว้อ่านต่อทันที] 

รอก” 

 (มุฏ็อฟฟิฟีน:14) بَلۡ  َرانَ  -5

อ่านว่า “บัล [หยุดเสยีงเล็กน้อยโดยไม่สูดหายใจเข้าไปใหม่แลว้อ่านต่อทันที] รอ

น่า” 

 

คำแนะนำสำหรับผู้ท่ีไม่เข้าใจภาษาอาหรับ มดีังนี ้

1. เมื่อจะเร่ิมต้นการอ่าน ให้เร่ิมจากต้นซูเราะฮฺ หรืออายะฮฺที่เร่ิมต้นดว้ยเครื่องหมายแบ่งส่วน 

۞ 

2. เมื่อจะจบการอ่าน ให้จบเมื่อจบซูเราะฮฺ หรือจบที่อายะฮฺสุดท้ายก่อนอายะฮฺที่เริ ่มด้วย

เครื่องหมายแบ่งส่วน ۞ 

3. ให้เว้นวรรคเมื่อจบอายะฮฺ หรือมีเครื่องหมายให้หยุดได้ 
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4. หากหยุดกลางอายะฮฺและตรงคำที่ไม่มเีครื่องหมายหยุด เมื่อจะอ่านต่อให้ย้อนกลับไป 2-3 

คำก่อนหน้าน้ัน 

 

 

• สิ่งที่ต้องหลกีเลี่ยงในการอ่านอัลกุรอานที่สำคัญคือ การแอบลักหายใจระหว่างการอ่าน 

• การเว้นวรรคให้ถูกต้องเป็นเรื่องของมารยาทในการอ่านอัลกุรอาน การเว้นวรรคผิดไม่ใช่เรื่อง

บาป เว้นแตก่รณีที่มีเจตนาให้ผู้อื่นเข้าใจอัลกุรอานผดิ ๆ เท่าน้ัน  
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บทที่ 16 การอ่านหยุด และการอ่านต่อเน่ืองในคำว่า “อะอูซุบิลลาฮฺ” 

และ “บิสมิลลาฮฺ” 

 

16.1 การอ่าน อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรร่อญิม บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีม และอายะฮฺที่ 1 

ของซูเราะฮฺใด ๆ มหีลักการอ่าน 4 แบบ ดังน้ี 

1- อ่านติดต่อกันทั้งหมด   

คือ อ่านอะอูซุบิลลาฮฺ บิสมิลลาฮ ฺและอายะฮทฺี ่1 ต่อเน่ืองกันโดยไม่หยุดพักหายใจ 

ตัวอย่าง 

อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรร่อญีมบิิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีมอิิซาซุลซลิะ

ติลอัรฎุซิลซาละฮา 

 

2- อ่านไม่ติดต่อกันทั้งหมด 

คือ อ่าน อะอูซุบิลลาฮ ฺแล้วหยุดพักหายใจ แลว้อ่าน บิสมิลลาฮฺ แล้วหยุดพัก

หายใจ แล้วอ่าน อายะฮฺที่ 1 

ตัวอย่าง 

อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรร่อญมิ [หยุดพักหายใจ] บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีม  

[หยุดพักหายใจ]  อิซาซุลซิละตลิอัรฎุซลิซาละฮา 

 

3- อ่าน อะอูซุบิลลอฮฺกับบิสมิลลาฮฺติดกัน 

คือ อ่าน อะอูซุบิลลาฮ ฺและบิสมิลลาฮฺ ติดต่อกนัแล้วหยุดพักหายใจ แล้วอ่าน อา

ยะฮฺที่ 1 

ตัวอย่าง 

อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรร่อญมีบิิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีม  [หยุดพักหายใจ]  

อิซาซุลซิละตลิอัรฎุซลิซาละฮา 

 

4- อ่าน บิสมิลลาฮฺ และอายะฮฺที่ 1 ติดกัน 

คือ อ่าน อะอูซุบิลลาฮ ฺแล้วหยุดพักหายใจ แลว้อ่านบิสมิลลาฮฺ และอายะฮฺที ่1 

ติดต่อกัน 
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ตัวอย่าง 

อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรร่อญมิ  [หยุดพักหายใจ]  บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮี

มิอิซาซุลซลิะติลอัรฎุซิลซาละฮา 

 

 

16.2 การอ่าน อายะฮฺสุดท้าย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีม และอายะฮทฺี่ 1 ของซูเราะฮฺใด ๆ 

อนุญาตให้อ่านได้ 3 วิธี คือ 

1- อ่านติดต่อกันทั้งหมด   

คือ อ่านอายะฮฺสุดท้าย บิสมิลลาฮฺ และอายะฮทฺี่ 1 ต่อเน่ืองกันโดยไม่หยุดพักหายใจ 

ตัวอย่าง 

วะลัมยะกุลละฮูกุฟุอันอะฮะดุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีมิกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะ

ลัก 

 

2- อ่านแยกกันทั้งหมด 

คือ อ่าน อายะฮฺสุดท้าย แล้วหยุดพักหายใจ แลว้อ่าน บิสมิลลาฮฺ แล้วหยุดพัก

หายใจ แล้วอ่าน อายะฮฺที่ 1 

ตัวอย่าง 

วะลัมยะกุลละฮูกุฟุอันอะฮัด  [หยุดพักหายใจ]  บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีม  [หยุด

พักหายใจ]  กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลัก 

 

3- อ่าน บิสมิลลาฮฺ และอายะฮฺที่ 1 ติดกัน 

คือ อ่าน อายะฮฺสุดท้าย แล้วหยุดพักหายใจ แลว้อ่านบิสมิลลาฮฺ และอายะฮฺที ่1 

ติดต่อกัน 

ตัวอย่าง 

วะลัมยะกุลละฮูกุฟุอันอะฮัด  [หยุดพักหายใจ]  บิสมิลลาฮิรเราะห์มานริร่อฮีมกิุลอะ

อูซุบิร็อบบิลฟะลัก  

   การอ่านแบบที่ไม่อนุญาต!!!  

คือ อ่าน อายะฮฺสุดท้าย และบิสมลิลาฮฺติดกัน แล้วหยุดพักหายใจ แล้วจึงอ่านอายะฮฺที่ 1 
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บทที่ 17 สัญลักษณ์ในอัลกุรอาน 

 

13.1 สัญลักษณ์การอ่านหยุด 

13.1.1 จุดสามจุด จะมาทีเป็นคู่ หมายถึง อนุญาตให้หยุดไดเ้พียงตำแหน่งเดยีวเท่าน้ัน จะหยุด

ทั้งสองตำแหน่งเลยไม่ได ้                       (แต่หากจะไม่หยุดบนตำแหน่งใดเลยกอ็นุญาตให้ทำได้) 

هكَ  َٰل هلُۡمَتقهيَ   فهيهه    َريَۡب  َٗل  لۡكهَتَُٰب ٱ َذ ى ل   ُهدا

ۡربَعهَي   َعلَۡيههۡم  فَإهَنَها ُُّمََرَمة   قَاَل 
َ
هيُهوَن فه  َسنَةا  أ ۡرضه  ٱيَت

َ
 ۡۡل

هلَۡكذهبه  َهاُدوا    َلهينَ ٱَومهَن  قُلُوبُُهۡم  تُۡؤمهن  َولَمۡ   َسَمَُٰعوَن ل

 

13.1.2 อักษรมีมเล็ก หมายถึง ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องหยุด หากไม่หยุดที่ตำแหน่งนี้อาจทำให้

เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนได้ 

يُب   ّلَلُ ٱَيبَۡعثُُهُم  لَۡمۡوَتَٰ ٱوَ    يَۡسَمُعوَن   َلهينَ ٱ۞إهَنَما يَۡستَجه

هَهََٰذا ههه   َمثَلا   ب لُّ ب ههه ۦيُضه ا َويَۡهدهي ب اه  ۦ َكثهۡيا  َكثهۡيا

 

13.1.3 อักษรญมีเล็ก  หมายถึง ตำแหน่งนี้อนุญาตให้หยุดได้ 

بَۡصَٰره 
َ
 ّلَلَ ٱإهَن    ههۡمه َوأ

نهيَ ٱوََسََّنهيُد   ُكۡمه َخَطََٰيَٰ    لُۡمۡحسه
 

13.1.4 อักษรกอฟลามยา อ่านว่า “กิลา” หรือ “กิฟเอาลา” หมายถึง จะอ่านต่อไป หรือจะ

หยุดที่ตำแหน่งน้ีก็ได ้แต่ทีด่ทีี่สุดคอืให้หยุด   

هَما  قُۡل فَلهَم َتۡقتُلُونَ  َمَعُهۡم    ل 
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  لُۡكۡفرَ ٱَوَمن يَتَبََدله  َقۡبُل   مهن
 

13.1.5 อักษรศอดลามยา อ่านว่า “ศิลา” หรือ “ศิลเอาลา” หมายถึง จะอ่านต่อไป หรือจะ

หยุดที่ตำแหน่งน้ีก็ได ้แต่ที่ดทีี่สุดคอืให้อ่านต่อไป 

هكه قَاَل  بََۡش   َيۡمَسۡسنه  َولَمۡ   ّلَلُ ٱَكَذَٰل

  ٓ ۡرُض ٱإهذَا ُدَكته  لَُكَ
َ
ا  ۡۡل ا َدك ا  َدك ا

  

13.2 สัญลักษณ์อื่นๆ 

13.2.1 สัญลักษณ์แบ่งตอน     

ในอัลกุรอานอัลกะรีม จะแบ่งส่วนย่อยของแต่ละยุซอ์ออกเป็น 8 ส่วน แต่ละส่วนย่อยจะ

เร่ิมต้นดว้ยสัญลักษณ์นี้ หรือในบางเล่มใช้เป็นสัญลักษณ์ดอกจัน * เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งตอนท่องจำ 

หรือใช้อ่านในละหมาดตะรอวิฮฺ ร็อกอะฮฺละ 1 ส่วน เช่น 

هَمَوَٰقهعه  ُم ب قۡسه
ُ
 ۡلُُّجومه ٱ۞فََلٓ أ

نَسَٰنَ ٱ۞إهَن   ُخلهَق َهلُوٗعً  إۡله

13.2.2 สัญลักษณ์สัจญ์ดะฮฺ  ُ  

สัญลักษณ์น้ีจะอยู่ท้ายอายะฮฺ  เมื่ออ่านจบอายะห์นีแ้ล้ว ควรสุญูดสัจญ์ดะฮฺหน่ึงคร้ัง ส่วนคำที่

เป็นมูลเหตุให้ต้องสุญูดจะมกีารขีดเสน้เหนือคำๆน้ัน เช่น 

هِۤ وَ  ْۤاوُدُجۡسٱَف َ  ۩ ۡعبُُدوا  ٱّلله

ۡعُه وَ  لَُكَ   ۩قََۡتهبٱوَ  ۤۡدُجۡسٱ َٗل تُطه
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* ในอัลกุรอานมีตำแหน่งสัจญ์ดะฮฺทั้งหมด 15 ตำแหน่ง คือ 

 

1. อัลอะอฺรอฟ อายะฮ ฺ206 

2. อัรเราะอฺด์ อายะฮ ฺ15 

3. อันนะห์ลฺ อายะฮฺ 49-50 

4. อัลอิสรออ์ อายะฮ ฺ107-109 

5. มัรยัม อายะฮฺ 58 

6. อัลหัจญ์ อายะฮ ฺ18 

7. อัลหัจญ์ อายะฮ ฺ77 

8. อัลฟุรกอน อายะฮฺ 60 

9. อันนัมล์ อายะฮฺ 25-26 

10. อัสซัจญ์ดะฮฺ อายะฮ ฺ15 

11. ศอด อายะฮฺ 24 

12. ฟุศศิลัต อายะฮฺ 37-38 

13. อันนัจม์ อายะฮฺ 62 

14. อัลอินชิกอก อายะฮฺ 21 

15. อัลอะลัก อายะฮ ฺ19 

 

ُ  
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บทที่ 18 คำที่เร่ิมต้นด้วยอะลิฟที่ไม่มีสระ 

 

บางครั้งเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เราจะพบว่า อายะฮฺนั้นเริ่มต้นด้วยพยัญชนะอะลิฟที่ไม่มีสระ 

เมื่อเร่ิมต้นดว้ยอะลฟิที่ไม่มีสระ เราจึงต้องเติมสระที่ถูกต้องให้อะลฟิดังกล่าว ซึ่งบางกรณีก็เติมฟัตฮะฮฺ 

บางกรณีก็เติมกัสเราะฮฺ บางกรณีก็เติมฎ็อมมะฮฺ คนที่ศึกษาภาษาอาหรับมาในระดับหนึ่งจะสามารถ

เติมสระได้ไม่ยากนัก แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาภาษาอาหรับ ย่อมไม่สะดวกที่จะบอกให้ไปเรียน

ภาษาอาหรับ ผู้เขียนจึงขอแนะนำให้ผู ้อ่านศึกษาบทนี้ให้กระจ่างเพื่อให้สามารถเติมสระที่ถูกต้อง

ให้กับอะลฟิได้ 

 
14.1 หากเร่ิมต้นดว้ย อะลฟี ลาม ให้อ่านเป็นสระฟัตหะฮฺ (อ้า) 

ـ   =  لٱ ـَـ ــ  
ه  حۡلَۡمدُ ٱ  َ   لَرۡحَمَٰنُ ٱ َلهينَ ٱ ّلله

 อัลฮัมดุ ลิลลาฮิ อัลละซีนะ อัรเราะห์มานุ 

َقارهَعةُ ٱ 
 لَشۡمُس ٱ ّلَلُ ٱ  لۡ

 อัลกอริอะตุ อัลลอฮุ อัชชัมซุ 

 

เช่น คำว่า ه  حۡلَۡمدُ ٱ َ ّلله  คำนีเ้ร่ิมด้วยเป็นอักษรอะลฟิและตามดว้ยอักษรลาม ให้เติมฟัตฮะฮฺ 

ให้อะลฟิ คำน้ีให้อ่านว่า อัลฮัมดุ ลิลลาฮ ิ
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14.2 หากพยัญชนะตัวที่สามมีสระฎ็อมมะฮฺ (อู)้ ให้อ่านเป็นสระฎ็อมมะฮ ฺ(อู้) 

ـُـ  ٱ ـ ـــ ـ    =ــ ـُـ  ــ
  ۡذُكُروا  ٱ ۡسُكنۡ ٱ ۡسُجُدوا  ٱ 

 อุสจุดู อุสกุน อุซกุรู 

 ۡدعُ ٱ ۡدُخلُوا  ٱ ۡشُددۡ ٱ 

 อุชดุด อุดคุลู อุดอุ 

 

เช่น คำว่า ۡسُجُدوا  ٱ  คำน้ีไม่ไดเ้ร่ิมต้นดว้ยอะลิฟลาม จึงเตมิฟัตฮะฮฺไม่ได ้และให้ดูต่อไปว่า

สระของพยัญชนะตัวที่สามเป็นฎ็อมมะฮฺหรือไม่ หากใช่ให้อะลิฟอ่านฎ็อมมะฮฺตามดว้ย ในที่น่ีเป็นฎ็อม

มะฮฺจริง จึงเติมฏ็อมมะฮฺให้อะลฟิตาม คำน้ีใหอ้่านว่า อุสจุด ู

 
14.3 กรณีอื่น ให้อ่านเป็นสระกัสเราะฮฺ (อี้) 

ـ   ـــهـ
نَاٱ    ٱ قََۡتََب ٱ ۡهده

ۡ
 قَۡرأ

 อิฮ์ดนิา อิกตะเราะบะ อิกเราะอ์ 

 ۡختَلََف ٱ َۡلَا   ۡبَعۡث ٱ ا  ۡهتََدوۡ ٱ 
 อิฮ์ตะเดา อิบอัษ ละนา อิคตะละฟะ 

 

เช่น คำว่า نَاٱ ۡهده  คำน้ีไม่ไดเ้ร่ิมต้นดว้ยอะลฟิลาม จึงเตมิฟัตฮะฮฺไม่ได ้และพยัญชนะตัวที่

สามไม่มีฎ็อมมะฮฺ จึงเตมิฎ็อมมะฮฺไม่ได ้เมื่อไมใ่ช่ทั้งสองกรณีจงึให้เติมกัสเราะฮฺ คำนีใ้ห้อ่านวา่ “อิฮดิ

นา” 
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แบบฝึกหัด 

 

1- ฝึกอ่านคำต่อไปน้ี 

 ۡذُكُروا  ٱ ۡصَطَِفَٰٓ  ٱ حۡلَجُّ ٱ 

 ۡدُعوا  ٱ ۡسُجُدوا  ٱ ۡختَلََف ٱ 

 ۡقنُته ٱ حۡلَۡمدُ ٱ ۡدعُ ٱ 

 ٱ ۡسُكنۡ ٱ 
ۡ
َلٓءُ ٱ قَۡرأ خه

َ
 ۡۡل

بَته ٱ   ّلَلُ ٱ ۡدُخلُوا  ٱ قََۡتَ

ۡرهُ    ۡ ۡسَت ٱ   لَشۡمُس ٱ   لَرۡحَمَٰنُ ٱ جه

 ۡهتََدوا  ٱ َلهينَ ٱ ۡزَداُدوا  ٱ 

يَب ٱ قََۡتََب ٱ  َقارهَعةُ ٱ ۡستُجه
 لۡ

نَاٱ   ۡرُكۡض ٱ ِلََٰٓئهبُونَ ٱ ۡهده

 ۡشُددۡ ٱ حۡلَآقَةُ ٱ ۡبَعۡث ٱ 
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บทที่ 19 ตันวนีทีต่ามด้วยพยัญชนะที่มีสุกูน 

 

ۡ ُمۡرَسلهيَ   ”อ่านว่า “นูหิลมุรสะลีนะ” น้ันไม่ถูกต้อง แต่ต้องอ่านว่า “นูหินิลมุรสะลีนะ   نُوح   ٱل

 

คำว่า ตันวีน หมายถึง สระซ้อน หรือสระที่มเีสยีงนูนเป็นตัวสะกด (   كهتَاب กิตาบุน ไม่มี

รูปอักษรนูน แต่มเีสยีงนูนอยู่ท้ายคำ) มี 3 รูป คือ ฟัตหะตัยนฺ (  ـ)   กัสเราะตัยนฺ ( ٍـ)  และฎ็อมมะตัยนฺ 

(ـ  )   
อักษรที่มีตันวีนถอืว่ามีตัวสะกดอยู่แล้ว ไปพบกับคำที่เร่ิมด้วยตัวสะกดอีก เมื่อตัวสะกดพบกับ

ตัวสะกด ตัวสะกดตัวแรกจะถูกเตมิสระกัสเราะฮฺ (อิ) เข้าไปแทนสุกูน 

 

วิธีอ่าน มีสองขัน้ตอน คือ  

1. เปลี่ยนสระซ้อนให้เป็นสระเดี่ยว  

 ُـ        ـ          ـِ        ـٍ       َـ               ـ   
 อัน กลานเป็น อ่า อิน กลายเป็น อิ อุน กลายเป็น อุ 

เช่น كهتَابًا กิตาบัน กลายเป็น กิตาบะ,   كهتَاب กิตาบุน กลายเป็น กิตาบ,ุ   كهتَاب กิตาบิน ก็

กลายเป็น กิตาบ ิ

 

2. เติม นูนอิวัฎ หรือ คำว่า “นิ”  )ِن( เข้าไป 

เช่น كهتَابًا กิตาบัน กลายเป็น กิตาบะนิ,   كهتَاب กิตาบุน กลายเป็น กิตาบุนิ,   كهتَاب กิตาบิน ก็

กลายเป็น กิตาบินิ 
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15.1 ตันวีนฟัตหะฮฺ 

ในตัวอย่างแรก ค็อยร็อน –อัลว่าศีย่าตุ อ่านเป็น ค็อยร่อนิลวา่ศีย่าตุ 

 

 ْـ  + نِ + ـَ               ـْ +   ـ  
ۡ ٱ اَخۡۡيً    َيةُ ل  ٱ اَٗعدً  َقۡومُ لۡ ٱ َمثًَل  وَصه

ُ
  وَلَٰ ۡۡل

 วะศียะตุร่อนิลค็อย เกามุละนิลม่าษ่า อูลาด่านิลอา  

  

15.2 ตันวีนกัสเราะฮฺ 

เช่นในตัวอย่างแรก  เยามะอิซิน–อัลหักกุ อ่านเป็น เยามะอิซนิิลหักก ุ 

 ْـ   + نِ +  ـِ              ـْ    +  ـٍ 
 

ه حلَۡ ٱ يَۡوَمئهذ     تَُثۡت جۡ ٱ ة  َخبهيثَ  تََدۡت شۡ ٱ د  َكَرَما  قُّ

 ฮักกุซินิลเยามะอิ ตัดดัตดนิิชกะเราะมา ตุษษัตตินิจเคาะบีษะ 

ۡ ٱ ط  لُو  هُغَلَٰ  تَۡطَعَمآ سۡ ٱ قَۡريَة   ُمرَۡسلُونَ ل  ۥُمهُ سۡ ٱ م  ب

ۡ ٱ نُوح   قُّ حلَۡ ٱ يَۡوَمئهذ    ۡ ٱ ط  لُو  ُمرَۡسلهيَ ل   ُمرَۡسلهيَ ل

هزهينَة   َقۡوَل لۡ ٱ َبۡعض   إهَلَٰ   ۡ ٱ يَۡوَمئهذ    َكَواكهبه لۡ ٱ ب   ُمۡستََقرُّ ل

ۡ ٱ يَۡوَمئهذ     َمَساقُ ل
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15.3 ตันวีนฎ็อมมะฮ ฺ

เช่นในตัวอย่างแรก  วะอัมวาลุน–อิกตะร็อฟตุมูฮา อ่านเป็น วะอัมวาลุนิกตะร็อฟตุมูฮา  

 ْـ   + نِ +  ـُ              ـْ    +  ـ  
 

ۡمَوَٰ  
َ
نَ طۡ ٱ َخۡۡي   ّلَله ٱ نُ بۡ ٱ ُعَزيۡر   ََتَۡفتُُموَهاقۡ ٱ ل  َوأ

َ
ههه َمأ  ۦ  ب

 ตะร็อฟตุมูฮาลุนิกวะอัมมา นุลลอฮิรุนิบอุซัย มะอันนะ บิฮีรุนิฏค็อย 

َٰهُ فۡ ٱ إهفۡك   ََتَىَٰ فۡ ٱ رَُجل    ى ۡ ٱ َٗعد   ََتَ  ُمرَۡسلهيَ ل
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แบบฝึกหัด 

จงอ่านค าต่อไปนีใ้ห้ถกูต้อง 

 

 ّلَله ٱ ۡبنُ ٱُعَزيۡر   حۡلَقُّ ٱيَۡوَمئهذ   فََۡتَىَٰ ٱرَُجل   

ه ٱيَۡوَمئهذ     لُۡمرَۡسلهيَ ٱنُوح   لَۡقۡوَل ٱإهَلَٰ َبۡعض   حۡلَقُّ
هزهينَة    هُغَلَٰم   لَۡكَواكهبه ٱب  لُۡمرَۡسلهيَ ٱلُوط   ۥۡسُمهُ ٱب

َيةُ ٱَخۡۡيًا    ۡستَۡطَعَمآ ٱقَۡريَة   لُۡمۡستََقرُّ ٱيَۡوَمئهذ   لۡوَصه

ۡمَوَٰل   
َ
 ۡجتَُثۡت ٱَخبهيثَة   لُۡمرَۡسلُونَ ٱلُوط   قََۡتَۡفتُُموَهاٱَوأ

نَ ٱَخۡۡي   
َ
ههه ۡطَمأ ههه  ۡشتََدۡت ٱَكَرَماد   ۦ  ب  لَۡقۡومُ ٱَمثًَل  ب

وَلَٰ ٱَٗعًدا  لُۡمرَۡسلهيَ ٱَٗعد   
ُ
َٰهُ ٱإهفۡك   ۡۡل ى  فََۡتَ

 لَۡمَساقُ ٱيَۡوَمئهذ    

 


