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คํานิยม 

 

หนังสือ “คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” ที่อยู่ในมือท่านเล่มน้ี เป็น

หนังสือหลักที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดพิมพ์เพ่ือ

แจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานพบปะมุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ที่จัดข้ึนในวันที่ 24 สิงหาคม 

2557 ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากผู้เรียบเรียง  

ผศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิบการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้

ตีพิมพ์แจกจ่ายในงานดังกล่าว  

ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการจัด

งานพบปะมุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ขอขอบคุณผู้เรียบเรียงที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อ

เขียนหนังสือเล่มน้ีให้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชาวมุสลิม ภายใต้ครรลองและคําสอนของศาสนาอิสลามที่ใช้อัลกุรอานเป็น

ธงนํา สมกับหัวข้อหลักในการจัดงานครั้งนี้ที่ได้ตั้งเอาไว้ว่า “อัลกุรอาน ทาง

นําชีวิตแห่งมนุษยชาติ”  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่ี น้องประชาชนมุสลิมทั้งหลายจะได้รับ

ประโยชน์จากหนังสือเล่มน้ี และขออัลลอฮฺทรงตอบแทนแก่ทุกท่านที่มีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนความดีงามนี้ 
 

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 



4

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปรานเีสมอ

	 กิจกรรมงาน	“วันพบปะมุสลิมมะฮ์”	 นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งปีขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตาน	ีซึง่เป็นกจิกรรมทีไ่ด้รวมพลมสุลมิะฮทฺีม่า
จากทั่วทั้งจังหวัด	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ทั้งยะลา	 นราธิวาส	 สงขลา	 สตูล	 และ
นครศรธีรรมราช
	 ในปี	พ.ศ.	2557	กจิกรรมวันพบปะมุสลมิะฮ์	 จัดขึ้นนับเป็นครัง้ที่	 9	ภายใต้
แนวคิด	“อัล-กุรอาน....ทางน�าชวีติแห่งมนุษยชาต”ิ	(Alquran	:	Pedoman	Hidup	
Manusia)	โดยจัดขึ้น	ณ	บรเิวณสนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตาน	ีในวันที่	
24	สงิหาคม	พ.ศ.	2557	ตัง้แต่	08.00	น.	เป็นต้นไป	การจัดกจิกรรมแต่ละครัง้ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 รวมทั้ง
มหาวทิยาลัยในพื้นที	่สถาบันปอเนาะ	และโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม
	 การด�าเนินกิจกรรมนี้วางอยู่บนรากฐานอันส�าคัญ	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปัตตานี	ในวถิแีห่งคณุธรรมทีม่คีวามยัง่ยนื	
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อนุเคราะห์จากผู ้เขียน	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อิสมาแอล	 ลุฏฟีย์	 จะปะกียา		
เพื่อตพีมิพ์หนังสอื	“หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน”	เพื่อแจงจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานในงาน	
“พบปะมุสลมิะฮฺ”	ครัง้ที่	9	โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสอืเล่มนี้จักได้เป็นแนวทาง
ในการท�าความเข้าใจในหลักค�าสอนอัลกุรอานให้ลึกซึ้ง	 อันจะน�าสู ่การปฏิบัต	ิ
อย่างถ้วนหน้าต่อไป
	 	 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานี
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คําขอบคุณสําหรับการพิมพ์ครั้งที่สอง 

 ِ اِحلَاُت  اَْحلَْمُد هلِلَّ ٍد َوَعَىل آلِ الَِّذْي بِنِعَْمتِِه تَتِمُّ الصَّ َكَام  ُحمَمَّدٍ  , اَللُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ

   إِنََّك َمحِيٌْد َجمِيْدٌ  َصلَّيَْت َعَىل إِبَْراِهيَْم َوَعَىل آِل إِبَْراِهيْمَ 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีเป็น

อย่างยิ่ง ที่ความพยายามในการรณรงค์ “หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” ได้รับการ

ตอบรับอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภายใต้การนําของ

ท่านเศรษฐ์ อัลยุฟรี ซ่ึงท่านและทีมงาน อบจ.ปัตตานี รวมทั้งคณะกรรมการ

จัดงานพบปะมุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ที่จะจัดข้ึนในวันที่ 28 เชาวาล 1435 ตรงกับ 

24 สิงหาคม 2014  ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี ภายใต้หัวข้อ  

“อัลกุรอาน ทางนําชีวิตแห่งมนุษยชาติ” ได้ตกลงที่จะจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือ

หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” เล่มน้ี ทั้งในภาษามลายูและภาษาไทย เพ่ือเผยแพร่

แก่ชาวมุสลิมที่มาร่วมงานดังกล่าว ซ่ึงคาดว่าน่าจะมีจํานวนมากกว่าสอง

หมื่นคน ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีงามแก่พวกเขาด้วยเถิด ด้วยความหวัง

ว่า ความเมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่กระจายในโลกน้ีอย่างกว้างขวางและดีเลิศ

ยิ่งข้ึนไปอีก  
ขอดุอาอ์จากเอกองค์อัลลอฮฺ ให้ทรงตอบรับการงานน้ีของพวกเรา 

ให้เป็นการงานท่ีดีและเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ อันจะนํามาซึ่งความเจริญใน

โลกน้ี และเป็นมรรคผลแห่งความดีในตาชั่งแห่งโลกหน้าด้วยเทอญ อามีน 
óÜÇ@a@óÜ•ë@bäîjã@áÜë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àªN@ @

พ่ีน้องของท่าน 

ผศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา 
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หมายเหตุบรรณาธิการ 

 

 

“คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” ฉบับที่ท่านอ่านอยู่ น้ี เดิมนั้น

อาจารย์อนัส แสงอารี ได้แปลจากต้นฉบับภาษามลายูที่พิมพ์ครั้งแรก และ

เมื่อมีการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้มีการ

เพิ่มเติมเนื้อหาต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่าน

ตามที่ท่านแสดงเจตณารมณ์ไว้ ทางกองบรรณาธิการจึงได้แปลเพิ่มเติมและ

เรียบเรียงให้ตรงกับต้นฉบับที่จะพิมพ์ใหม่ ฉบับภาษาไทยเล่มน้ีผู้เรียบเรียงได้

สอดแทรกข้อมูลบางจุดที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมในต้นฉบับภาษามลายูเนื่องจาก

ความกระชั้นชิดของเวลาในการเตรียมต้นฉบับเพ่ือจัดพิมพ์ให้ทันงานพบปะ

มุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ในส่วนของภาษาไทยเองก็ดําเนินการอย่างเต็มไปด้วย

ข้อจํากัดในเรื่องของเวลา จึงอาจจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นบ้าง กอง

บรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า ท่านผู้อ่านจะช่วยกรุณาช้ีแนะและแจ้งให้เรา

ทราบถ้าหากพบเห็นส่ิงใดที่ต้องแก้ไขสําหรับการจัดพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป 

ขอขอบคุณ ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอ  

 

บรรณาธิการ 
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บันทึกจากผู้แปล 

บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ขอบคุณ

พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ที่พระองค์ทรงให้บ่าวของพระองค์มี

ส่วนร่วมในความดี ในงานรับใช้อัลกุรอานที่เป็นคัมภีร์อันไพโรจน์ของ

พระองค์ เพ่ือปวงบ่าวของพระองค์ผู้แสวงหาทางนํา ความโปรดปราน การ

อภัยโทษ และสวนสวรรค์ของพระองค์ 

ขออัลลอฮฺ وتعاىل  سـبحانه  ทรงตอบแทนความดีแด่ท่านอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ที่ได้ให้   هللا  حفظه

เกียรติผมแปลหนังสือเล่มนี้ของท่าน  "القرآن حلقة فدومن"   เป็นภาษาไทย “คู่มือ

หะละเกาะฮฺ อัลกุรอาน” 

ในการเขียนคําที่มาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยของผมอาจไม่ได้

ยึดหลักของการออกเสียงให้พ้องกัน อันเป็นแนวท่ีใช้กันแพร่หลาย แต่ยึด

แนวการเปรียบเทียบพยัญชนะระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 

เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างพยัญชนะต่าง ๆ และไม่ซํ้าซ้อนกัน ซ่ึงต้องขอ

อภัยที่ไม่ได้แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

ด้วยข้อจํากัดหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ทําให้ผมไม่

สามารถทบทวน ตรวจทาน ปรับแก้ภาษา สํานวนภาษา และข้อผิดพลาดใน

การพิมพ์ การเว้นวรรค ย่อหน้า และอ่ืน ๆ ได้เท่าที่ควร ใคร่ขออภัยมา ณ 

โอกาสน้ี อินชาอัลลอฮฺ หวังว่าจะได้แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึนในการ

พิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป 

 .بصري مسيع إنه ، هللا إىل أمري أفوض ولمك، يل واسـتغفرهللا هذا، قويل أقول

พี่น้องของท่าน 
อนัส แสงอารี 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
ศุกร์ที ่ 12 เชาวาล 1435 / 8 สิงหาคม 2557 

8 
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คํานํา 

 

 الَِّذْي أَنَْزَل َعَىل َعبِْدِه الْكِتَاَب َوَملْ  َجيَْعْل َلُه ِعَوًجا,  قَيًِّام 
ِ ...                    اَْحلَْمُد هلِلَّ

ٍد َوَعَىل آِل  ٍد, َكَام َصلَّيَْت َعَىل إِبَْراِهيَْم َوَعَىل آِل إِبَْراِهيَْم, َوبَاِرْك اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ ُحمَمَّ

ٍد , َكَام بَاَرْكَت َعَىل إِبَْراِهيَْم َوَعَىل آِل إِبَْراِهيَْم,  إِنََّك َمحِيٌْد َجمِ  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ   .يْدٌ َعَىل ُحمَمَّ

 
ศตวรรษที่สิบห้าแห่งฮิจฺญเราะฮฺศักราชถือเป็นช่วงเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยที่ประชาชาติอิสลามทั่วโลกได้ตระหนักถึงสาเหตุ

แห่งความตกต่ําของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 

นั่นคือ การหันหลังให้กับอัลกุรอานและอิสลาม แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ใน

หมู่ประชาชาติอิสลามผู้ศรัทธาในอัลกุรอาน ยังมีจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ถึง

ความจริงที่ว่าอัลกุรอานอันทรงเกียรติคือทางออกและทางนําแห่งการดําเนิน

ชีวิตที่ได้เคยจารึกประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของ “ค็อยเราะอุมมะฮฺ - 

ประชาชาติที่เป็นเลิศ” ซ่ึงเคยแพร่กระจายความเมตตาของอัลลอฮฺไว้บน

โลกน้ีแล้วอย่างกว้างขวาง ทําให้พวกเขายังไม่คิดหวนกลับไปแสวงหาการนํา

ของทางจากอัลกุรอานในชีวิตของพวกเขาด้วยวิธีการท่ีถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งน้ี 

สภาพเช่นน้ีได้เกิดข้ึนทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีส่วนหนึ่งจากหมู่พวกเขาที่แสวงหาทางนําจากส่ิงอ่ืนที่

ไม่ใช่อัลกุรอาน และมีบางส่วนที่ยึดเอาอัลกุรอานเป็นทางนําแบบไม่ค่อย
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ถูกต้อง หรือไม่ก็ด้อยด้วยวิทยปัญญาบนฐานแห่งสภาพความเป็นจริงของ

ประชาชาติอิสลามในปัจจุบันน้ี  เหตุดังกล่าวทําให้ผู้เขียนตระหนักถึงความ

รับผิดชอบในการทําหน้าที่ปกป้องประชาชาติอิสลามให้พ้นจากสภาพและ

กระแสเลวร้ายอันเป็นมหันตภัยดังกล่าวน้ี ทั้งนี้ก็เพื่อนํามวลมนุษย์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประชาชาติอิสลามไปสู่การรู้จักถึงแก่นสารของอัลกุรอานและวิธีการ

ที่จะทําให้ได้มาซ่ึงทางนําของอัลกุรอาน พร้อม ๆ กับคําอธิบายจากสุนนะฮฺ

ของท่านนบี ผ่านคําอธิบายของบรรดานักวิชาการตัฟสีรฺที่ได้รับความเชื่อถือ  

อัลหัมดุลิลลาฮฺ นี่คือสารที่ใช้ชือว่า “คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน”

ที่ได้มีโอกาสในการนําเสนอ ด้วยเตาฟีกของอัลลอฮฺและความช่วยเหลือของ

พระองค์ เพื่อเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติอิสลามสู่การศรัทธา การปฏิบัติ 

การมีจรรยามารยาท การตัดสิน และการเรียกร้องเชิญชวนด้วยอัลกุรอาน

กันอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพ่ือให้ได้รับการนําจากทางนําของอัลกุรอานสู่วิถีชีวิตที่ 

“เที่ยงตรงยิ่ง” (أقوم) อันแฝงไว้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺแก่มวล

มนุษยชาติในโลกน้ี บนความพยายามให้ได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮฺ

และสวนสวรรค์ของพระองค์ ณ ปรโลก 

 สารเล่มน้ี ประกอบไปด้วยคําส่ังสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค์ @F เพื่อเป็นคู่มือในการทําความเข้าใจแก่นสารของอัลกุรอานผ่าน

การอ่าน การฟัง การท่องจํา การใคร่ครวญความหมาย การศึกษา และ 

ตัฟสีรฺ (การอรรถาธิบาย) โดยใช้ตําราตัฟสีรฺที่ได้รับความเช่ือถือในหมู่
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จริง ๆ แล้วคือสารัตถะของการต่อสู้ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ @F ซ่ึงจะทําให้

เกิด “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ - ประชาชาติเดียวกัน”      m   ¹    º l  โดยการ

อนุมัติของอัลลอฮฺ ข้ึนในหมู่ประชาชาติอิสลามในฐานะของ “อุมมะตันวะ

สะฏอ - ประชาชาติมัชฌิมา”  m   \    ] l  และ “ค็อยเราะอุมมะฮฺ - 

ประชาชาติดีเลิศท่ีถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติ”  m   O    P    Q    Rl  
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อุษมาน อิดรีส ที่ได้ทํางานอย่างขยันขันแข็งให้สารเล่มน้ีแล้วเสร็จออกสู่

สายตาของพี่น้องมุสลิมชายและหญิงทั้งหลาย พร้อมกันน้ีใคร่ขอขอบคุณพี่

น้องอนัส แสงอารี และพี่น้องซอฟี อุษมาน ที่ได้ทําหน้าที่แปลสารเล่มน้ีเป็น

ภาษาไทย และขอบคุณพี่น้องท่านอื่น ๆ ที่ได้มีส่วนช่วยเผยแพร่ ไม่ว่าใน
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พยายามยามอ่าน ทําความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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กว้างขวางออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เผ่ือว่าจะทําให้โลกน้ีเต็มไปด้วย
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รับเราทั้งหลายเป็น อะฮฺลุล-กุรฺอาน (ชาวอัลกุรอาน) เพราะอะฮฺลุล-กุรฺอาน
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คือ อะฮฺลุลลอฮฺ (คนของอัลลอฮฺ) และคนพิเศษที่มากล้นด้วยเกียรติยศ ณ 

พระองค์อัลลอฮฺ 

 

اِهِديْنَ  َوأَْستَْغفُِر اَهللا الَْعظِيَْم ِيلْ َوَلُكْم أَقُْوُل قَْوِيلْ َهَذا . َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُبْنَا َمَع الشَّ

ُض أَمِْرْي إَِىل اهللاِ, إِنَّ اهللاَ بَِصْريٌ بِالْعِبَادِ    .َولَِسائِِر اْملُْسلِِمْنيَ ِمْن ُكلِّ َذنٍْب, َوأُفَوِّ

ٍد َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ  ِة َعامَّ ُسبَْحاَن َربَِّك َربِّ . َوَصىلَّ اُهللا َعَىل ُحمَمَّ الْعِزَّ

  .َيِصُفْوَن َوَسالٌَم َعَىل اْملُْرَسلِْنيَ َواْحلَْمُد هلِلِ َربِّ الَْعاَملِْنيَ 

  

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

7 เราะมะฎอน ฮ.ศ.1435 

อะคูกุมฟิลลาฮฺ 

อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา 
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 ِ ْوِر َأنْفُ اَْحلَْمـُد هلِلَّ ِسـناَ  نَْحَمـُدُه َونَْسـتَِعيْنٌُه َونَْسـتَْغِفُرُه َونَْسـتَْهِديِْه َوَنُتـْوُب إَِليْـِه, َوَنُعـْوُذ بِـاهللِ ِمـْن ُرشُ

َ . أَْعَاملِناَ, َمْن َهيِْدِه اُهللا َفـالَ ُمِضـلَّ َلـُه, َوَمـْن ُيْضـلِْل َفـالَ َهـادَِي َلـهُ َوِمْن َسيِّئاَِت  َوأَْشـَهُد أَْن الَ هلِإَ

ـــًدا َعبـْــُدُه َوَرُســـْوُلُه, اَللُهـــمَّ َصـــلِّ َوَســـلِّْم َعـــَىل نَ  ْيـــَك َلـــُه, َوأَْشـــَهُد أَنَّ ُحمَمَّ بِيِّنَـــا إِالَّ اُهللا َوْحـــَدُه الَ َرشِ

ٍد, َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه أَْمجَِعْنيَ َوَح  ا َبْعدُ . بِيْبِناَ اْملُْصطََفى ُحمَمَّ  :أَمَّ

 

 

พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะฮฺที่รักทั้งหลาย 

 ใคร่ขอเรียนว่า ข้าพเจ้ารักพวกท่านทั้งหลายในหนทางของอัลลอฮฺ 

ขอเชิญชวนพวกท่านว่า มาพร้อมใจกันฟื้นฟูความศรัทธาของเราในโองการ

ของอัลลอฮฺที่ว่า 

m O  P  Q  R  S  T  U  V    W  X  Y  
Z  [  \  ]  ^l   

ความว่า “แท้จริงอัลกุรอานน้ี นําสู่หนทางท่ีเที่ยงตรงย่ิง และจงแจ้งข่าว

ดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ประกอบการดีต่าง ๆ ว่า สําหรับพวกเขาคือ

รางวัลตอบแทนอันย่ิงใหญ่”1 

                                                            
1สูเราะฮฺอัล-อิสรออ ์อายะฮฺที่ 9 
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เรามาพร้อมใจกันศึกษาแก่นสารของอัลกุรอานและวิ ธิการทํา 

หะละเกาะฮฺอัลกุรอานที่มีชีวิตชีวา ตามคําสอนของอัลกุรอาน  สุนนะฮฺ

ภาคปฏิบัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ وسملعليههللاصىل  และเหล่าเศาะหาบะฮฺ 

عهنمهللاريض    ดังที่จะนําเสนอต่อไปนี้กันเถิด ... 
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หนึ่ง : อัลกุรอานุล-กะรีม 

 

 

 

1.1 นิยาม อัลกุรอานุล-กะรีม 

อัลกุรอานเป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ได้ถูกประทานลงมาโดยวิธี

วิวรณ์ (วะหฺย์-ويح) ให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด وسمل  عليه  هللا  صىل  เป็นภาษาอาหรับ 

ซ่ึงถูกบันทึกไว้ในมุศหัฟ(คัมภีร์) เริ่มต้นด้วยสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ไปจบด้วย 

สูเราะฮฺ อัน-นาส  อัลกุรอานถือเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันเป็นอมตะ ที่ท้าทายทุก

คน การอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะฮฺ(แสดงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ) 

คํานิยามข้างต้น นํามาจากคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่อัลลอฮฺ

ตรัสไว้เกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมา ดังน้ี 

   mC D E F G   H I J     l  
ความว่า “การประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมา ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลง

ใด ๆ ในน้ันว่ามาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก”2 

m _  ̀  a        J   c  d  e  f  g  h  i    j   kl  m     n  o  
p  l 

                                                            
2สูเราะฮฺอัส-สัจญฺดะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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ความว่า “ และแน่นอนยิ่ง น้ันคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติยิ่ง ความมดเท็จ

ไม่สามารถเข้าสู่คัมภีร์น้ีได้ไม่ว่าจากทิศทางใด เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทาน

ลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ” 3 

m A     B  C  J   E  F   G  J  I  J  K        L  J   N  
O  P  Q l

ความว่า “ แท้จริงมันคือ อัลกุรอานอันทรงเกียรติ ที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน

แผ่นบันทึกที่ถูกรักษาอย่างดี ไม่สามารถสัมผัสมันได้นอกจากบ่าว

ของอัลลอฮฺผู้สะอาดบริสุทธิ์ อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู้

อภิบาลแห่งสากลโลก”4 

m c  ba  ̀ _... l
ความว่า “ และในทํานองน้ัน เราได้ประทานวิวรณ์แก่เจ้าซึ่งอัลกุรอาน

เป็นภาษาอาหรับ..”5 

 

1.2 แก่นสารและความประเสริฐของอัลกุรอาน 

1.2.1 อัลกุรอานเป็นรูหฺ (วิญญาณ) และแสงสว่างสําหรับชีวิต

มนุษย์           

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
3สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺ 41-42 
4สูเราะฮฺอัล-วากิอะฮฺ อายะฮฺที่ 77-80 
5สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 7 
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หนึ่ง : อัลกุรอานุล-กะรีม 

 

 

 

1.1 นิยาม อัลกุรอานุล-กะรีม 

อัลกุรอานเป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ได้ถูกประทานลงมาโดยวิธี

วิวรณ์ (วะหฺย์-ويح) ให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด وسمل  عليه  هللا  صىل  เป็นภาษาอาหรับ 
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สูเราะฮฺ อัน-นาส  อัลกุรอานถือเป็นส่ิงมหัศจรรย์อันเป็นอมตะ ที่ท้าทายทุก

คน การอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะฮฺ(แสดงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ) 

คํานิยามข้างต้น นํามาจากคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่อัลลอฮฺ

ตรัสไว้เกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมา ดังน้ี 

   mC D E F G   H I J     l  
ความว่า “การประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมา ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลง

ใด ๆ ในน้ันว่ามาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก”2 

m _  ̀  a        J   c  d  e  f  g  h  i    j   kl  m     n  o  
p  l 

                                                            
2สูเราะฮฺอัส-สัจญฺดะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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ความว่า “ และแน่นอนยิ่ง น้ันคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติยิ่ง ความมดเท็จ
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m A     B  C  J   E  F   G  J  I  J  K        L  J   N  
O  P  Q l

ความว่า “ แท้จริงมันคือ อัลกุรอานอันทรงเกียรติ ที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน
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ของอัลลอฮฺผู้สะอาดบริสุทธิ์ อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู้

อภิบาลแห่งสากลโลก”4 

m c  ba  ̀ _... l
ความว่า “ และในทํานองน้ัน เราได้ประทานวิวรณ์แก่เจ้าซึ่งอัลกุรอาน

เป็นภาษาอาหรับ..”5 

 

1.2 แก่นสารและความประเสริฐของอัลกุรอาน 

1.2.1 อัลกุรอานเป็นรูหฺ (วิญญาณ) และแสงสว่างสําหรับชีวิต

มนุษย์           

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
3สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺ 41-42 
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m F  E  D   C  B  AG  l
ความว่า “และเช่นน้ันแหละ ที่เราได้ประทานวะห์ยูอัลกุรอานมาแก่เจ้า 

โอ้มุหัมมัด ซึ่งเป็น รูหฺ (วิญญาณ) จากคําสั่ง/ดํารัสของเรา”6 

m g h   i j k l  m n o p  q r        s 
t u v w xy z                 { | } ~         � l

ความว่า “หรือว่าผู้ที่ถูกถือว่า(หัวใจของเขา)ตายแล้วเราได้ให้ชีวิตใหม่

แก่เขา (ด้วยอัลกุรอานและการศรัทธา) และเราได้ให้แสงแสงสว่างแก่

เขา ให้เขาสามารถเดินไปในหมู่ผู้คน (คือได้ประกอบการงานที่ดีตาม

แบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม) 

เหมือนกับผู้ที่ตกอยู่ในความมืดโดยไม่มีทางออกจากมันกระน้ันหรือ  

ในทํานองน้ันแหละท่ีเหล่าผู้ปฏิเสธถูกทําให้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พวก

เขากระทํา”7 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m ¼  »  º  ¹l
ความว่า “ และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งแสงสว่างอันชัดแจ้ง”8 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m »     º     ¹  ̧    ¶  µ¼  l 

                                                            
6สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 52 
7สูเราะฮฺ อัล-อันอาม อายะฮฺที่ 122 
8สูเราะฮฺอัล-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 174 
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ความว่า “ ดังน้ัน สูเจ้าจงศรัทธาในอัลลอฮฺ  ในเราะสูลของพระองค์ 

และในแสงสว่าง(อัลกุรอาน)ที่เราได้ประทานลงมา”9 

  

 สรุป เป็นที่ชัดเจนว่า  

1. ปราศจากอัลกุรอาน มนุษย์ถูกถือว่าตกอยู่ในสภาพเหมือนคน

ตาย ไม่มีแสงสว่าง ต้องคลําหาทางในความมืด เช่นนั้นแหละคือผู้ปฏิเสธ

ศรัทธา มุนาฟิกผู้กลับกลอก ที่กําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืด นั่นแหละคือ

บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของญาฮิลียะฮฺ เราวิงวอนขอความคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพเช่นนั้นด้วยเทอญ 

2. อัลกุรอานจะให้วิญญาณท่ีทําให้หัวใจตายด้านของมนุษย์กลับมา

มีชีวิตอีกครั้ง ให้พลังที่ขับเคลื่อนเขาสู่เส้นทางแห่งความดีและเจริญรุ่งเรือง 

ให้แสงสว่างที่ส่องทางให้ชีวิตเขามุ่งสู่ความก้าวหน้าที่เจิดจรัสในดุนยาและ

อาคิเราะฮฺ 

 

1.2.2 อัล-กุรอานเป็นความรู้ของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

{ « ¬ ®  ¯ ° ± ² ³    ´ µ ¶¸ ¹  º »   ¼ 
½ ¾ ¿ À  Á Â  Ã Ä Å Æ Ç  

È É z  

                                                            
9สูเราะฮฺอัต-ตะฆอบุน อายะฮฺที่ 8 
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ความว่า “และเช่นน้ันแหละ ที่เราได้ประทานวะห์ยูอัลกุรอานมาแก่เจ้า 

โอ้มุหัมมัด ซึ่งเป็น รูหฺ (วิญญาณ) จากคําสั่ง/ดํารัสของเรา”6 
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ความว่า “หรือว่าผู้ที่ถูกถือว่า(หัวใจของเขา)ตายแล้วเราได้ให้ชีวิตใหม่

แก่เขา (ด้วยอัลกุรอานและการศรัทธา) และเราได้ให้แสงแสงสว่างแก่

เขา ให้เขาสามารถเดินไปในหมู่ผู้คน (คือได้ประกอบการงานที่ดีตาม

แบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม) 

เหมือนกับผู้ที่ตกอยู่ในความมืดโดยไม่มีทางออกจากมันกระน้ันหรือ  

ในทํานองน้ันแหละท่ีเหล่าผู้ปฏิเสธถูกทําให้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พวก

เขากระทํา”7 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m ¼  »  º  ¹l
ความว่า “ และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งแสงสว่างอันชัดแจ้ง”8 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m »     º     ¹  ̧    ¶  µ¼  l 

                                                            
6สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 52 
7สูเราะฮฺ อัล-อันอาม อายะฮฺที่ 122 
8สูเราะฮฺอัล-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 174 
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ความว่า “ ดังน้ัน สูเจ้าจงศรัทธาในอัลลอฮฺ  ในเราะสูลของพระองค์ 

และในแสงสว่าง(อัลกุรอาน)ที่เราได้ประทานลงมา”9 

  

 สรุป เป็นที่ชัดเจนว่า  

1. ปราศจากอัลกุรอาน มนุษย์ถูกถือว่าตกอยู่ในสภาพเหมือนคน

ตาย ไม่มีแสงสว่าง ต้องคลําหาทางในความมืด เช่นนั้นแหละคือผู้ปฏิเสธ

ศรัทธา มุนาฟิกผู้กลับกลอก ที่กําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืด นั่นแหละคือ

บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของญาฮิลียะฮฺ เราวิงวอนขอความคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพเช่นนั้นด้วยเทอญ 

2. อัลกุรอานจะให้วิญญาณท่ีทําให้หัวใจตายด้านของมนุษย์กลับมา

มีชีวิตอีกครั้ง ให้พลังที่ขับเคลื่อนเขาสู่เส้นทางแห่งความดีและเจริญรุ่งเรือง 

ให้แสงสว่างที่ส่องทางให้ชีวิตเขามุ่งสู่ความก้าวหน้าที่เจิดจรัสในดุนยาและ

อาคิเราะฮฺ 

 

1.2.2 อัล-กุรอานเป็นความรู้ของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
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9สูเราะฮฺอัต-ตะฆอบุน อายะฮฺที่ 8 
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ความว่า “บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮผู้ทรงประทาน

คัมภีร์แก่บ่าวของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงทําให้มันมีการ

บิดเบือนแต่อย่างใด เป็นคัมภีร์ที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสําทับ(บรรดาผู้

ปฏิเสธ)ถึงการลงโทษอย่างสาหัสจากพระองค์ และเพื่อแจ้งข่าวดีแก่

บรรดาผู้ศรัทธาที่กระทําความดีทั้งหลายว่า สําหรับพวกเขาน้ันจะ

ได้รับรางวัลสวนสวรรค์อันดีเลิศ”10
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i    j   kl  m     
n  o  p  l  

ความว่า “และแน่นอนย่ิง น้ันคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติย่ิง ความมดเท็จ

ไม่สามารถเข้าสู่คัมภีร์น้ีได้ไม่ว่าจากทิศทางใดทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 

เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการ

สรรเสริญ”11
 

อายะฮฺน้ีให้การอธิบายว่า อัลกุรอานคือความสัจจริง และความสัจ

จริงของมันจะถูกพิทักษ์โดยเอกองค์อัลลอฮฺผู้ทรงปรีชาและผู้ทรงได้รับการ

สรรเสริญ ไม่มีทางที่ความพยายามช่ัวร้ายใด ๆ จะกลํ้ากรายเข้ามาปะปนด้วย

ความเท็จใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ตั้งแต่อดีตมาจนถึงวัน 

กิยามะฮฺ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
10สูเราะฮฺอัล-กะฮ์ฟฺ อายะฮฺที่ 1-2 
11สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 41-42 

22 
 

m A B C D E FG H I   JK L M 
N O PQ R S T             U l  

 

ความว่า “ แท้จริงเราได้ประทานลงมาแก่เจ้า โอ้มุหัมมัด ซึ่งคัมภีร์ 

อัลกุรอานนี้ เพื่อ(เป็นทางนําแก่)มนุษยชาติ ด้วยการแถลงไขถึงสัจ

ธรรมทั้งมวล (ที่มนุษย์จําเป็นต้องมี) ดังน้ัน ผู้ใดได้รับทางนํา (ให้ได้

ปฏิบัติตามน้ัน) ดังน้ันประโยชน์ก็กลับสู่ตัวเขา และผู้ใดหลงทาง (ไม่

ศรัทธาและไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน) ดังน้ัน ความเลวร้ายของการหลง

ทางนั้นก็ตกอยู่กับเขา และเจ้า(มุหัมมัด เป็นเพียงแค่ผู้ประกาศคําสอน

ในอัลกุรอานและเป็นผู้อธิบายความหมายที่ชัดเจนของมันแก่มนุษย์)

ไม่ใช่ตัวแทนที่จะมีอํานาจเหนือพวกเขา(เพื่อบังคับให้สามารถรับทาง

นําจากอัลกุรอาน)ได้”12 

 ท่านอิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า คําว่า  )ابحلق  للناس ( เพ่ือมนุษยชาติด้วยสัจ

ธรรม นั้นคือ เพื่อสิ่งถูกสร้างทั้งหมด ทั้งมนุษย์และญิน เพื่อให้เจ้า 

(มุหัมมัด) เตือนสําทับพวกเขาด้วยคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน13
 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m _  `  a  b  c  d  e   f  g  
hl

                                                            
12สูเราะฮฺอัซ-ซุมัรฺ อายะฮฺที่ 41 
13อิบนุ กะษีรฺ , ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺอานุลอะซีม อายะฮฺ 41 จากสูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร  
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ความว่า “บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮผู้ทรงประทาน

คัมภีร์แก่บ่าวของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงทําให้มันมีการ

บิดเบือนแต่อย่างใด เป็นคัมภีร์ที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสําทับ(บรรดาผู้

ปฏิเสธ)ถึงการลงโทษอย่างสาหัสจากพระองค์ และเพื่อแจ้งข่าวดีแก่

บรรดาผู้ศรัทธาที่กระทําความดีทั้งหลายว่า สําหรับพวกเขาน้ันจะ

ได้รับรางวัลสวนสวรรค์อันดีเลิศ”10
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i    j   kl  m     
n  o  p  l  

ความว่า “และแน่นอนย่ิง น้ันคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติย่ิง ความมดเท็จ

ไม่สามารถเข้าสู่คัมภีร์น้ีได้ไม่ว่าจากทิศทางใดทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 

เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการ

สรรเสริญ”11
 

อายะฮฺน้ีให้การอธิบายว่า อัลกุรอานคือความสัจจริง และความสัจ

จริงของมันจะถูกพิทักษ์โดยเอกองค์อัลลอฮฺผู้ทรงปรีชาและผู้ทรงได้รับการ

สรรเสริญ ไม่มีทางที่ความพยายามช่ัวร้ายใด ๆ จะกลํ้ากรายเข้ามาปะปนด้วย

ความเท็จใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ตั้งแต่อดีตมาจนถึงวัน 

กิยามะฮฺ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
10สูเราะฮฺอัล-กะฮ์ฟฺ อายะฮฺที่ 1-2 
11สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 41-42 
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ความว่า “ แท้จริงเราได้ประทานลงมาแก่เจ้า โอ้มุหัมมัด ซึ่งคัมภีร์ 

อัลกุรอานนี้ เพื่อ(เป็นทางนําแก่)มนุษยชาติ ด้วยการแถลงไขถึงสัจ

ธรรมทั้งมวล (ที่มนุษย์จําเป็นต้องมี) ดังน้ัน ผู้ใดได้รับทางนํา (ให้ได้

ปฏิบัติตามน้ัน) ดังน้ันประโยชน์ก็กลับสู่ตัวเขา และผู้ใดหลงทาง (ไม่

ศรัทธาและไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน) ดังน้ัน ความเลวร้ายของการหลง

ทางนั้นก็ตกอยู่กับเขา และเจ้า(มุหัมมัด เป็นเพียงแค่ผู้ประกาศคําสอน

ในอัลกุรอานและเป็นผู้อธิบายความหมายที่ชัดเจนของมันแก่มนุษย์)

ไม่ใช่ตัวแทนที่จะมีอํานาจเหนือพวกเขา(เพื่อบังคับให้สามารถรับทาง

นําจากอัลกุรอาน)ได้”12 

 ท่านอิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า คําว่า  )ابحلق  للناس ( เพ่ือมนุษยชาติด้วยสัจ

ธรรม นั้นคือ เพื่อสิ่งถูกสร้างทั้งหมด ทั้งมนุษย์และญิน เพื่อให้เจ้า 

(มุหัมมัด) เตือนสําทับพวกเขาด้วยคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน13
 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m _  `  a  b  c  d  e   f  g  
hl

                                                            
12สูเราะฮฺอัซ-ซุมัรฺ อายะฮฺที่ 41 
13อิบนุ กะษีรฺ , ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺอานุลอะซีม อายะฮฺ 41 จากสูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร  
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ความว่า “และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์อัลกุรอาน เป็น

คําอธิบายสําหรับทุก ๆ สิ่ง เป็นทางนํา เป็นความเมตตา และเป็นข่าวดี

สําหรับปวงมุสลิม”14
 

` เกี่ยวกับอายะฮฺน้ี ท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ทุก ๆ ความรู้ และ

ทุก ๆ เรื่องได้ถูกประทานลงมากับอัลกุรอานน้ี ซึ่งจริง ๆ แล้วอัลลอฮฺได้

ทรงอธิบายแก่เราแล้วในอัลกุรอาน”15 

ท่านอิบนุ กะษีรฺได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “อัลกุรอานบรรจุไว้ด้วย

ความรู้ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เรื่องราวที่ผ่านมา ความรู้

เก่ียวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทุก ๆ เรื่องว่าด้วยสิ่งที่หะลาลและหะรอม 

และทุกความจําเป็นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวของกับโลกนี้

หรือเรื่องศาสนา และไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตในโลกนี้ หรือเรื่องที่จะ

เกิดขึ้นในอาคิเราะฮฺ”16 

ท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ผู้ ใดต้องการความรู้ ดังน้ันจง

ศึกษาอัลกุรอานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะในอัลกุรอานมีทั้งความรู้ของ

คนยุคก่อนและความรู้ของคนยุคหลัง”17 

 

1.2.3 อัลกุรอานเป็นการสะกิดเตือนและสําทับ 

                                                            
14สูเราะฮฺอัล-นะหฺลุ อายะฮฺที่ 89 
15อัฏ-เฏาะบะรีย์, ญามิอุล บะยาน ١٧/٢٧٩  
16อิบนุ กะษีรฺ, ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺอานุล อะซีม ٤/٥٩٤  
17อัฏ-ฏอบรอนีย์ ใน อัล-กะบีรฺ ٨٦٦٦( ١٤٦/ ٩  (  ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ตามเงื่อนไขของ 

อัช-ชัยคัยน ์
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ด้วยมนุษย์มีธรรมชาติของการเพิกเฉยและหลงลืม มีความจําเป็น

อย่างยิ่งต่ออัลกุรอานที่เป็นการรําลึก (ซิกิรฺ) ข้อเตือนสติ (ซิกรอ) และคํา

ตักเตือน (ตัซกิเราะฮฺ) 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m U   V     W  X  Yl
ความว่า “และเราได้ประทานแก่เจ้า (โอ้ มุหัมมัด) ซึ่งอัลกุรอานท่ีมีข้อ

เตือนรําลึก (ซิกิรฺ) เพื่อให้เจ้าใช้แจกแจงแก่มวลมนุษย์”18
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

 mÉ  È  ÇÊ  l  

ความว่า “แท้จริง เหล่าน้ีคือโองการอัลกุรอาน อันเป็นคําตักเตือนหรือ

การสะกิดให้สํานึก (ที่เป็นทางนําชีวิตอันเที่ยงตรงสู่เส้นทางแห่งพระผู้

เป็นเจ้า)”19
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
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ความว่า “และในทํานองน้ันแหละ เราได้ประทานวะหฺย์(อัลกุรอาน)แก่

เจ้า(โอ้มุหัมมัด)เป็นภาษาอาหรับ เพื่อเจ้าจะได้เตือนสําทับชาวเมือง

                                                            
18สูเราะฮฺอัล-นะหฺลุ อายะฮฺที่ 44 
19สูเราะฮฺ อายะฮฺ 19 



24
23 

 

ความว่า “และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์อัลกุรอาน เป็น

คําอธิบายสําหรับทุก ๆ สิ่ง เป็นทางนํา เป็นความเมตตา และเป็นข่าวดี

สําหรับปวงมุสลิม”14
 

` เกี่ยวกับอายะฮฺน้ี ท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ทุก ๆ ความรู้ และ

ทุก ๆ เรื่องได้ถูกประทานลงมากับอัลกุรอานน้ี ซึ่งจริง ๆ แล้วอัลลอฮฺได้

ทรงอธิบายแก่เราแล้วในอัลกุรอาน”15 

ท่านอิบนุ กะษีรฺได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “อัลกุรอานบรรจุไว้ด้วย

ความรู้ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เรื่องราวที่ผ่านมา ความรู้

เก่ียวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทุก ๆ เรื่องว่าด้วยสิ่งที่หะลาลและหะรอม 

และทุกความจําเป็นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองที่เก่ียวของกับโลกนี้

หรือเรื่องศาสนา และไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตในโลกนี้ หรือเรื่องที่จะ

เกิดขึ้นในอาคิเราะฮฺ”16 

ท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ผู้ ใดต้องการความรู้ ดังน้ันจง

ศึกษาอัลกุรอานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะในอัลกุรอานมีทั้งความรู้ของ

คนยุคก่อนและความรู้ของคนยุคหลัง”17 

 

1.2.3 อัลกุรอานเป็นการสะกิดเตือนและสําทับ 

                                                            
14สูเราะฮฺอัล-นะหฺลุ อายะฮฺที่ 89 
15อัฏ-เฏาะบะรีย์, ญามิอุล บะยาน ١٧/٢٧٩  
16อิบนุ กะษีรฺ, ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺอานุล อะซีม ٤/٥٩٤  
17อัฏ-ฏอบรอนีย์ ใน อัล-กะบีรฺ ٨٦٦٦( ١٤٦/ ٩  (  ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ตามเงื่อนไขของ 

อัช-ชัยคัยน์ 
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ด้วยมนุษย์มีธรรมชาติของการเพิกเฉยและหลงลืม มีความจําเป็น

อย่างยิ่งต่ออัลกุรอานที่เป็นการรําลึก (ซิกิรฺ) ข้อเตือนสติ (ซิกรอ) และคํา

ตักเตือน (ตัซกิเราะฮฺ) 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m U   V     W  X  Yl
ความว่า “และเราได้ประทานแก่เจ้า (โอ้ มุหัมมัด) ซึ่งอัลกุรอานท่ีมีข้อ

เตือนรําลึก (ซิกิรฺ) เพื่อให้เจ้าใช้แจกแจงแก่มวลมนุษย์”18
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

 mÉ  È  ÇÊ  l  

ความว่า “แท้จริง เหล่าน้ีคือโองการอัลกุรอาน อันเป็นคําตักเตือนหรือ

การสะกิดให้สํานึก (ที่เป็นทางนําชีวิตอันเที่ยงตรงสู่เส้นทางแห่งพระผู้

เป็นเจ้า)”19
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
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ความว่า “และในทํานองน้ันแหละ เราได้ประทานวะหฺย์(อัลกุรอาน)แก่

เจ้า(โอ้มุหัมมัด)เป็นภาษาอาหรับ เพื่อเจ้าจะได้เตือนสําทับชาวเมือง

                                                            
18สูเราะฮฺอัล-นะหฺลุ อายะฮฺที่ 44 
19สูเราะฮฺ อายะฮฺ 19 
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มักกะฮฺและผู้คนโดยรอบน้ันทั่วโลก (เน่ืองจากมักกะฮฺเป็นกิบละฮฺของ

ชาวมุสลิมทั้งโลก) และเตือนสําทับถึงวันแห่งการชุมนุมมนุษย์ทั้งหมด

(วันฟื้นคืนชีพ) ที่ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงใด ๆ ว่ามันต้องเกิดขึ้น (ในวัน

น้ัน) คนพวกหน่ึงจะอยู่ในสวนสวรรค์ และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในไฟนรก 

และมาตรว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ แน่แท้พระองค์จงทรงทําให้พวกเขา

เป็นประชาชาติเดียวกัน (ที่นับถือศาสนาเดียวกันของเอกองค์อัลลอฮฺผู้

หน่ึงเดียว หรือศาสนาใดศาสนาหน่ึงแค่ศาสนาเดียว) ทว่าพระองค์(ไม่

ทรงทําเช่นน้ัน แต่ทรง)ให้ผู้ที่พระองค์ประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตา

ของพระองค์ (ได้ดําเนินตามครรลองที่ทรงกําหนดไว้) ส่วนบรรดาผู้

อธรรมนั้น สําหรับพวกเขาไม่มีผู้ปกป้องและผู้ช่วยเหลือใด ๆ เลย”20
 

สรุป เป็นที่จัดเจนว่า  

1. หากมนุษย์ปราศจากการสะกิดและเตือนสําทับจากอัลกุรอาน ก็

จะยังคงหลงลืม ก้าวเดินต่อไปยังไฟนรก ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้น

จากสภาพเช่นนั้น 

2. การสะกิดและเตือนสําทับจากอัลกุรอานจะมีประโยชน์เสมอกับผู้

ศรัทธาและยําเกรงอัลลอฮฺ ในขณะที่คนช่ัวนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จาก 

อัลกุรอาน เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

m µ  ¶   ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾    ¿  À  
Á     Â  l 

                                                            
20สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 7-8 
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ความว่า “เช่นน้ันเอง ที่เรา (อัลลอฮฺ) ได้เอาอัลกุรอานผ่านเข้าไปใน

หัวใจของคนบาปหรือคนชั่ว พวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานเลย 

จนกระท่ังพวกเขาได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวด (ซึ่งวินาทีน้ันมันสาย

เกินไปที่จะศรัทธา เพราะไม่มีประโยชน์ใด ๆ อีกแล้ว)”21 
 

 

1.2.4 อัลกุรอานเป็นทางนํา ความเมตตา และคําตักเตือน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m F   E  D  CG  HI  K   Jl
ความว่า “น่ีคือคัมภีร์ (อัลกุรอาน) ที่ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงใด ๆ ในนี้ 

เป็นทางนําสําหรับบรรดาผู้ยําเกรง”22 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

 m  D  C  B  Al
ความว่า “ และแท้จริงอัลกุรอานเป็นทางนํา และความเมตตาสําหรับ

บรรดาผู้ศรัทธา”23
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
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21สูเราะฮฺอัช-ชุอะรออ ์อายะฮฺที่ 200-201 
22สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
23สูเราะฮฺอัล-นัมลุ อายะฮฺที่ 77 
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มักกะฮฺและผู้คนโดยรอบน้ันทั่วโลก (เน่ืองจากมักกะฮฺเป็นกิบละฮฺของ
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จะยังคงหลงลืม ก้าวเดินต่อไปยังไฟนรก ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้น
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ความว่า “โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริง โอวาทตักเตือนจากพระผู้เป็น

เจ้าของท่านได้มายังพวกเจ้าแล้ว มันเป็นโอสถแก่หัวใจที่อยู่ในอก เป็น

ความเมตตาสําหรับบรรดาผู้ศรัทธา”24
 

ทุก ๆ คนมีความจําเป็นที่จะต้องพยายามแสวงหาให้ได้มาซ่ึงทางนํา 

ความเมตตา และบทเรียนจากอัลกุรอานด้วยการสร้างความศรัทธาและ

ความยําเกรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยการอ่านหรือศึกษาอัลกุรอาน 

 

1.2.5 อัลกุรอานเป็นสายเชือกของอัลลอฮฺที่ทอดไปสู่สวนสวรรค์ 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

  ))بِأَيِْديُْكمْ  َوطَْرُفهُ  اهللاِ  بِيَدِ  طَْرُفهُ  َسبٌَب  الُْقْرآنَ  َهَذا إِنَّ ((

ความหมาย “แท้จริงอัลกุรอานน้ีเป็นสายเชือกเส้นหน่ึงที่ปลายด้านหน่ึง

ของมันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ ส่วนปลายอีกด้านหน่ึงอยู่ในมือท่ี

(อ่อนแอ)ของพวกท่าน(ที่กําลังอยู่ท่ามกลางกระแสคล่ืนแห่งบท

ทดสอบมากมายบนโลกนี้)”25 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

َامءِ  ِمنَ  اْملَْمُدْودِ  اهللاِ  َحبُْل  ُهوَ  اهللاِ  كِتَاُب ((  ))اْألَْرضِ  إَِىل  السَّ

                                                            
24สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺที่ 57 
25มุศ็อนนัฟ ของ อิบนุ อะบ ีชัยบะฮฺ เลขที่ 30006, เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน เลขที่ 122,และใน สิลสิ

ละฮตุล อะหาดีษุศ-เศาะฮีหะฮฺ ของ อัล-อัลบานีย ์เลขที่ 713 

28 
 

ความหมาย “ คัมภีร์ของอัลลอฮฺคือสายเชือกของอัลลอฮฺที่ทอดลงมา

จากฟากฟ้าสู่แดนดิน”26
 

นี่แหละคืออัลกุรอาน สายเชือกของอัลลอฮฺที่ถูกจับไว้และผูกมัด

มุสลิมหรือมุอ์มินเอาไว้ รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของ “อุม

มะฮฺวาหิดะฮฺ – ประชาชาติเดียวกัน” ท่ามกลางกระแสฟิตนะฮฺบททดสอบใน

ดุนยาและการล่อลวงของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง 

 

1.2.6 อัลกุรอานเป็นโอสถเยียวยา 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m t  u  v  w  x  y   z  {|  }  ~  �  ¡    
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ความว่า “และเราได้ประทานจากในอัลกุรอานน้ัน เป็นโอสถท่ีใช้

เยียวยาและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใด

แก่บรรดาผู้อธรรมนอกเสียจากความหายนะเท่านั้น”27 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

َفاَئْنيِ ((  ))اْلَعَسِل َواْلُقْرآنِ : َعَليُْكْم بِالشِّ

ความหมาย “ท่านทั้งหลายจงรักษาโดยใช้ยาสองประการน้ี คือ นํ้าผึ้ง

และอัลกุรอาน”28
 

                                                            
26ญามิอฺ อัล-บะยาน โดย อัฏ-เฏาะบะรีย์ เลขที่7572 , สิลสิละตุล อะหาดีษิศ-เศาะฮีหะฮฺ โดย 

อัล-อัลบานีย ์เลขที่ 2024 
27สูเราะฮฺอัล-อิสรออ ์อายะฮฺที่ 82 
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ทดสอบมากมายบนโลกนี้)”25 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

َامءِ  ِمنَ  اْملَْمُدْودِ  اهللاِ  َحبُْل  ُهوَ  اهللاِ  كِتَاُب ((  ))اْألَْرضِ  إَِىل  السَّ

                                                            
24สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺที่ 57 
25มุศ็อนนัฟ ของ อิบนุ อะบ ีชัยบะฮฺ เลขที่ 30006, เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน เลขที่ 122,และใน สิลสิ

ละฮตุล อะหาดีษุศ-เศาะฮีหะฮฺ ของ อัล-อัลบานีย ์เลขที่ 713 

28 
 

ความหมาย “ คัมภีร์ของอัลลอฮฺคือสายเชือกของอัลลอฮฺที่ทอดลงมา

จากฟากฟ้าสู่แดนดิน”26
 

นี่แหละคืออัลกุรอาน สายเชือกของอัลลอฮฺที่ถูกจับไว้และผูกมัด

มุสลิมหรือมุอ์มินเอาไว้ รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของ “อุม

มะฮฺวาหิดะฮฺ – ประชาชาติเดียวกัน” ท่ามกลางกระแสฟิตนะฮฺบททดสอบใน

ดุนยาและการล่อลวงของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง 

 

1.2.6 อัลกุรอานเป็นโอสถเยียวยา 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m t  u  v  w  x  y   z  {|  }  ~  �  ¡    
¢ l 

ความว่า “และเราได้ประทานจากในอัลกุรอานน้ัน เป็นโอสถท่ีใช้

เยียวยาและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใด

แก่บรรดาผู้อธรรมนอกเสียจากความหายนะเท่านั้น”27 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 
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แน่แท้ อัลกุรอานนั้นเป็นโอสถเยียวยาบําบัดแก่ทุกโรค ทั้งโรคที่

เกี่ยวข้องกับร่างกาย เยียวยาโรคทางจิต บําบัดผู้ติดยาเสพติด และโรคอ่ืน ๆ 

อีกด้วย  

 

1.2.7 อัลกุรอานเป็นผู้ช่วยเหลือให้ได้เข้าสวรรค์ 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

ٌق, ِحٌل  َوَما ُمَشفَّعٌ  َشافِعٌ  اَلُْقْرآنُ ((  َوَمنْ  اْجلَنَِّة, إَِىل  َقاَدهُ  أََماَمهُ  َجَعَلهُ  َمنْ  ُمَصدَّ

  ))النَّارِ  إَِىل  َساَقهُ  ظَْهِرهِ  َخلَْف  َجَعَلهُ 

ความหมาย “อัลกุรอานเป็นผู้ให้การชะฟาอะฮฺ(การช่วยเหลือ)ที่ได้รับ

การช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ เป็นทนายที่ได้รับความเชื่อถือ ผู้ใดเอา 

อัลกุรอานไว้ข้างหน้า อัลกุรอานจะพาเขาสู่สวรรค์ ส่วนผู้ใดเอา 

อัลกุรอานไว้ข้างหลัง (ไม่ปฏิบัติตามมัน) อัลกุรอานจะต้อนเขาไปสู่ไฟ

นรก”29 

นั่นแสดงให้เห็นถึงหน้าที่สําคัญสองประการของอัลกุรอานในวัน

อาคิเราะฮฺ คือ 

1. พาผู้ปฏิบัติตามไปสู่สวรรค์ 

2. ต้อนผู้ปฏิเสธไปสู่ไฟนรก 

 

                                                                                                                                   
28สุนัน อิบน ิมาญะฮฺ เลขที่ 3491 
29มุศ็อนนัฟ โดย อิบนุ อะบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30054, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-เศาะฮีหะฮฺ โดย อัล-

อัลบานีย ์เลขที่ 2019 
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1.2.8 อัลกุรอานยกระดับชีวิตของมนุษย์ 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

))آَخِريْنَ  بِهِ  َوَيَضعُ  أَقَْواًما الِْكتَاِب  ِهبََذا َيْرَفعُ  اهللاَ  إِنَّ ((

ความหมาย “อัลลอฮฺทรงยกฐานะหลายหมู่ชนด้วยอัลกุรอานน้ี และทรง

ลดฐานะของหลายหมู่ชนด้วยอัลกุรอานน้ีเช่นกัน”30 

นี่คือหะดีษท่ีได้กลายเป็นมาตรฐานที่ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

ใช้ในการเลือกคนเข้ารับการแต่งต้ังให้ทําหน้าที่สําคัญ ๆ หรือเป็นเจ้าหน้าที่

ระดับสูงของรัฐ ด้วยการเลือกคนที่เป็นชาวอัลกุรอาน (อะฮฺลุล-กุรฺอาน ดัง

จะได้อธิบายความหมายต่อไป-ผู้แปล) 31
 

 

1.2.9 อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

mt  s r  q  p  o  nl 
ความว่า “ และแน่แท้เราได้ทําให้อัลกุรอานง่ายต่อการรําลึก -ศึกษา-

ดังน้ันมีบ้างไหมผู้ ที่ต้องการศึกษาและเก็บเกี่ยวบทเรียน(จาก 

อัลกุรอาน)32 

 มาชาอ์อัลลอฮฺ อัลลอฮฺผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงประสงค์ ! 

พระองค์ทรงทําให้เนื้อหาสาระของอัลกุรอานง่ายที่บ่าวของพระองค์จะศึกษา

                                                            
30เศาะหี้หุ มุสลิม เลขที่ 1897(1/559) 
31แหล่งอ้างอิงเดียวกัน 
32สูเราะฮฺอัล-เกาะมัรฺ อายะฮฺที่ ١٧ 
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ทําความเข้าใจ เพื่อว่าเขาจะได้สํานึกตนในชีวิตของการเดินทางไปสู่อาคิ

เราะฮฺ แต่กระนั้นบ่าวของพระองค์ก็ยังปฏิเสธที่จะศึกษาเรียนรูอัลกุรอานอยู่

ดี มนุษย์ทั่วไปก็พลาดจากการได้รับบทเรียนจากอัลกุรอาน แม้กระทั่งคน

มุสลิมเองก็มีเพียงจํานวนน้อยจากจํานวนพัน ๆ ล้านคนในปัจจุบันที่ตั้งใจ

ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอาน สุบหานัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ ! 

 
1.2.10 อัลกุรอานปลอดจากอิทธิพลของชัยฏอน ซึ่งเป็นศัตรูตัว

ฉกาจกับอัลกุรอาน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m U  V  W      X  Y  Z  [  \  ]  ̂  _  `   a  
b  c  l 

ความว่า “และอัลกุรอานน้ันไม่ใช่สิ่งที่เหล่าชัยฏอนนําลงมา เรื่อง

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับพวกมัน และพวกมันก็ไม่มีอํานาจจะ

ทําเช่นน้ันได้ แท้จริงแล้ว พวกมันถูกกันให้ไกลจากการได้ยินได้ฟัง 

อัลกุรอาน”33
 

นับเป็นหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮฺในมิติแห่งการปกป้องความ

สัจจริงของอัลกุรอาน ก็คือ การที่พระองค์ปกป้องไม่ให้อัลกุรอานถูกรบกวน

โดยชัยฏอน ในขณะท่ีมีการประทานลงมาเป็นวะห์ยูแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยการพิทักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากกองทัพของอัลลอฮฺ 

                                                            
33สูเราะฮฺอัช-ชุอะรออ ์อายะฮฺที่ 210-212 
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และด้วยความแข็งแกร่งของมลาอิกะฮฺญิบรีลผู้เป็นทูตนําอัลกุรอานลงมา ซ่ึง

เป็นผู้มีอะมานะฮฺน่าเชื่อถือเป็นที่สุด34
 

และนี่ก็คือเหตุที่ชัยฏอนพยายามอยู่เสมอในการรบกวนมนุษย์

และญิน เพ่ือขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้และศรัทธาต่ออัลกุรอาน ดังเช่น

ที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า 

m Ê  Ë  Ì     Í  Î      ÏÐ  Ñ  Ò  ÓÔ  Õ  Ö     ×  
Ø  Ù  Ú   l  

 

 

 

ความว่า “ ชัยฏอนมารร้ายได้ครอบงําพวกเขา ดังน้ันมันทําให้พวกเขา

ลืมการรําลึกถึงคําสอนและคําเตือนสําทับของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน 

พวกเขาคือพรรคของชัยฏอน พึงทราบเถิดว่าพรรคพวกของชัยฏอนน้ัน 

พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ขาดทุน”36 

ด้วยเหตุดังกล่าวอัลลอฮฺจึงส่ังให้บ่าวของพระองค์ขอความคุ้มครอง

ต่อพระองค์ให้พ้นจากการรบกวนของชัยฏอนทุกครั้งที่พวกเขาจะอ่าน 

อัลกุรอาน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
34ดู ตัฟสีรฺอิบนิ กะษีรฺ ในอายะฮฺที่ 210-212 จากสูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ ์
36สูเราะฮฺอัล-มุญาดะละฮฺ อายะฮฺที่ 19 
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34ดู ตัฟสีรฺอิบน ิกะษีรฺ ในอายะฮฺที่ 210-212 จากสูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ ์
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ความว่า “ดังน้ัน เมื่อเจ้าจะอ่านอัลกุรอาน จงขอความคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฏอน -มารร้าย- ที่ถูกสาปแช่ง”37 

คือให้อ่านว่า  ُْيَطانِ ِمنَ اِب�ِ أَُعُوذ ِجْمي الشَّ الرَّ  

 

จงระลึกว่า ชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือญิน คือศัตรูผู้ร้ายกาจ

ของอัลกุรอานและทางนําแห่งอัลกุรอาน เพราะทางนําแห่งอัลกุรอานนําไปสู่

สวนสวรรค์ ในขณะที่ชัยฏอนเป็นชาวนรก ด้วยเหตุน้ี ใครก็ตามที่ไม่ศรัทธา

ในอัลกุรอานหรือไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน หรือเกียจคร้านท่ีจะอ่าน ศึกษา 

และท่องจําอัลกุรอาน ย่อมแสดงว่านั่นเป็นผลมาจากกลลวงของชัยฏอนท่ี

พยายามจะนําเขาไปสู่นรกอยู่ตลอดเวลา 

 

1.2.11 อัลกุรอานน้ันประเสริฐที่สุดในทุกมิติ 

อัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดของอัลลอฮฺ ซ่ึงมีเนื้อหา

เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ดีที่สุด ถูกนําลงมาโดยมลาอิกะฮฺที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺ 

นั่นคือ ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม และลงมายังบ่าวที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺ นั่นคือ

ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ลงมาบนหัวใจที่ประเสริฐ

ที่สุดของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อเป็นของขวัญ

แก่ประชาชาติที่เลิศที่สุด (ค็อยเราะอุมมะฮฺ) ด้วยภาษาที่ดีที่สุดนั่นคือภาษา

อาหรับ ในเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนเราะมะฎอน และในค่ําคืนที่ดีที่สุด

                                                            
37สูเราะฮฺอัล-นะหฺล ์อายะฮฺที่ 98 
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คือคืนลัยละตุลก็อดรฺ ณ ดินแดนที่ดีที่สุดคือดินแดนมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ ซ่ึง

จะนํามนุษย์ไปสู่เส้นทางที่เที่ยงธรรมที่สุด ( وماألق ) เพ่ือกลับไปสู่สถานพํานักอัน

ดีเลิศที่สุดในวันอาคิเราะฮฺ นั่นคือ สวนสวรรค์ อัล-ญันนะฮฺ 
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mt  s  r  q  p   o  n  ml
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37สูเราะฮฺอัล-นะหฺล์ อายะฮฺที่ 98 
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สอง : จุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอาน 

 

 

 

วิธีที่จะรู้ถึงจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของการประทานอัลกุรอานลงมานั้น 

คือ เราจะต้องสดับฟังคําช้ีแจงจากพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงประทานอัลกุรอาน 

และรับฟังจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในฐานะของผู้

ที่เข้าใจดีที่สุดถึงจุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอานลงมา ซ่ึงเป้าหมาย

ของการประทานอัลกุรอานนั้น ประกอบด้วย 

 

2.1 การศึกษาใคร่ครวญ (ตะดับบุรฺ) อย่างลึกซึ้ง  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

m b  c  d  e  f   g  h   i   j l
ความว่า “ คัมภีร์(อัลกุรอานที่)เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า (โอ้  

มุหัมมัด) มีความจําเริญมากมาย (อยู่ในน้ัน) เพื่อที่พวกเขา(ประชาชาติ

ของเจ้า) จักได้ใคร่ครวญในโองการทั้งหลายของมัน และเพื่อที่ปวงผู้มี

สติปัญญาจักได้สํานึก”38
 

 อัฏ-เฏาะบะรีย์ กล่าวว่า คําว่า  ٌتََدبُّر  หมายถึง การศึกษาเรียนรู้อย่าง

จริงจังเกี่ยวกับเน้ือสาระของอายะฮฺ ที่ประกอบไปด้วย หลักฐานต่าง ๆ ที่

                                                            
38สูเราะฮฺอัล-อิสรออ ์อายะฮฺที่ 9 
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แสดงถึงสัจธรรม เพ่ือว่าบรรดาผู้ที่มีปัญญาจะสามารถยอมรับคําสอนและ

ปฏิบัติตามคําสอนได้
39

 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m k  l  mn  o    p      q    r  s   t  u   v  w  
xl  

ความว่า “พวกเขามิได้ใคร่ครวญดูอัลกุรอานดอกหรือ และมาตรว่ามัน

มาจากผู้ อ่ืนจากอัลลอฮฺ แน่แท้ พวกเขาจะพบในน้ันซึ่งข้อขัดแย้ง

มากมาย”40 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m   c  b  a g  f  e   dl
ความว่า “พวกเขามิได้ใคร่ครวญดูอัลกุรอานดอกหรือ  หรือบนหัวใจ

เหล่าน้ัน มีกุญแจปิดอยู่”41
 

 นั่นแหละ คือสันดานของผู้ปฏิเสธหรือผู้สับปลับที่หัวใจของพวกเขา

ถูกปดิ พวกเขาไม่พยายามอย่างจริง ๆ จัง ๆ ที่จะศึกษาอัลกุรอาน หวังว่าเรา

ในฐานะของผู้ศรัทธาจะไม่เป็นเยี่ยงนั้น ! 

  
 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  กล่าวว่า  

                                                            
39อัฏ-เฏาะบะรีย์ , ญามิอุล-บะยาน 21/190 
40สูเราะอัน-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 82 
41 สูเราะมุหัมมัด อายะฮฺที่ ٢٤ 
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สอง : จุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอาน 
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IIَواْكتُبُْوهُ  بِهِ  َوَتَغنَّْوا  الُْقْرآنَ  َتَعلَُّمْواHH  

ความหมาย “ พวกท่านทั้งหลายจงเรียนรู้ อัลกุรอาน และจงอ่าน 

อัลกุรอานด้วยทํานองเสียงท่ีไพเราะ และจงเขียนอัลกุรอาน”43
 

นี่คือคําส่ังของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้

ประชาชาติของท่านศึกษาอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอ่านอัลกุรอาน 

เรียนเขียนอัลกุรอาน หรือเรียนเนื้อหาอัลกุรอานผ่านการอ่านและการเขียน  

ตามที่ได้กล่าวมา เป็นที่ชัดเจนว่า เป้าหมายประการหนึ่งของการ

ประทานอัลกุรอานลงมาคือ เพ่ือให้มุสลิมทุก ๆ คนอ่านอย่างพินิจพิจารณา

ถึงเนื้อหาสาระ ด้วยการใช้สติปัญญา ความคิดที่สะอาด ในบรรยากาศที่

จิตใจ ร่างกาย อาภรณ์ และสถานที่สะอาดด้วย ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้สามารถขจัด

วัฒนธรรมแบบญาฮิลียะฮฺที่รับศาสนาตามบรรพบุรุษอย่างหลับหูหลับตา 

โดยปราศจากการอ่านทําความเข้าใจ 

จุดประสงค์ที่ว่าน้ีได้ปรากฏข้ึนจริงแล้วหรือไม่ ระหว่างประชาชาติ

อิสลามของเราในภูมิภาคอาเซียนน้ี !? 

 

2.2 ให้ชีวิตแก่วิญญาณที่หลับใหลตายด้านของมนุษย์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m c  d   e  f  g  h  i  j    k  l   m  n  o  p   q   
r   s  t  l 

                                                            
43มุสนัด อัล-อิมาม อะหฺมัด 4/146 
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ความว่า “อัลลอฮฺทรงให้มลาอิกะฮฺญิบรีลลงมาด้วย(วะห์ยูอัลกุรอานที่

เป็นด่ัง)วิญญาณ(ให้ชีวิตแก่มนุษย์ที่หัวใจของเขาหลับใหลตายด้าน) 

บนพระบัญชาของพระองค์แก่บ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์ เพื่อให้พวก

เขาทําหน้าที่ในการสําทับตักเตือนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า

(อัลลอฮฺ)เท่าน้ัน ดังน้ัน จงพึงยําเกรงต่อข้า”44
 

จึงเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่า จุดประสงค์หนึ่งที่อัลกุรอานถูกประทานลง

มาก็เพ่ือมาเป็นเหมือนวิญญาณที่ให้ชีวิตแก่มนุษย์ที่มีองค์ประกอบทั้ง

ร่างกายและวิญญาณ ด้วยการนําวิญญาณแห่งเตาฮีด “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

นอกจากข้า(อัลลอฮฺ)” มาให้กับเขา นั่นแหละคือสถานะที่แท้จริงของ 

อัลกุรอาน ที่ทําหน้าที่ในการนําเตาฮีดอันมีสถานะเป็น “วิญญาณ” สําหรับ

วิญญาณของมนุษย์อีกคํารบหนึ่ง ถ้าหากวิญญาณของมนุษย์ปราศจาก

ความเช่ือแห่งเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ แน่แท้ว่า ถึงแม้จะมีร่างกายและวิญญาณอยู่

ก็ยังเหมือนว่าเขาผู้นั้นเป็นศพดี ๆ นี่เอง วัลลอฮุอะอฺลัม  
  

2.3 การแจกแจงการดําเนินชีวิตแก่ปวงบ่าว สู่ทางที่เที่ยงตรงย่ิง และ

ไปสู่สวนสวรรค์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m RS  T  U  V  W  X  Y  Z   [  \  ]  ̂  
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44สูเราะฮฺอัน-นะห์ลฺ อายะฮฺที่ 2 



3837 
 

IIَواْكتُبُْوهُ  بِهِ  َوَتَغنَّْوا  الُْقْرآنَ  َتَعلَُّمْواHH  
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ความว่า “ อะลิฟ ลาม รออ์ (น่ีคือ) คัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาเพื่อให้

เจ้า (โอ้ มุหัมมัด) นํามนุษย์ออกจากความมืดทั้งหลายของญาฮิลียะฮฺ

ไปสู่แส่งสว่างของอิสลาม โดยอนุมัติของพระผู้อภิบาลของเจ้า ไปสู่

หนทางที่ทรงกําหนดไว้สําหรับมนุษย์โดยพระผู้ทรงอํานาจ ผู้ทรงได้รับ

การสรรเสริญ”45
 

เป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการประทานอัลกุรอานลงมา คือ 

การนํามนุษย์ออกจากวิถีชีวิตแบบญาฮิลียะฮฺอันเป็นส่ิงที่มนุษย์ที่มากด้วย

ความไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองสร้างข้ึนและเต็มไปด้วยอันตราย สู่แสง

สว่างของอิสลามที่เป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด    ) ُاَْألَقَْوم ( จากอัลลอฮฺ ُق (  พระ   ) الَْعلِْميُ الَْخالَّ

ผู้สร้าง ผู้ทรงรอบรู้ ที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ของมนุษย์ทั้งในโลกน้ีและใน

ปรโลก 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

mO  P  Q  R  S  T  U  V    W  X  Y  Z  
[  \  ]  ̂l

ความว่า “แท้จริงอัลกุรอานน้ีนําสู่หนทางท่ีเที่ยงตรงย่ิง และมันแจ้งข่าว

ดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา(ต่ออัลกุรอานและวันกิยามะฮฺ)ผู้พร่ําประกอบการ

งานที่ดีทั้งหลายว่า สําหรับพวกเขา(ผู้ปฏิบัติตามอัลกุรอาน)คือรางวัล

ตอบแทนอันย่ิงใหญ่(จากอัลลอฮฺ)”46
 

                                                            
45สูเราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮฺที่ 1 
46สูเราะฮฺอัล-อิสรออ ์อายะฮฺที่ 9 
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ดังกล่าวนั้นคือ ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สองประการของบรรดาผู้

ศรัทธา จากการนําของอัลกุรอานได้แก่ 

مُ وَ قْ أَ  .1  วิ ถี ชี วิตที่ ดีที่ สุดในโลกน้ี นั่นคือ การศรัทธาและการ

ประกอบการงานที่ดีในทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิต ทั้งใน

ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ  ทั้งที่เป็น

หน้าที่ต่ออัลลอฮฺ หน้าที่ต่อปวงบ่าวของพระองค์ และหน้าที่ต่อ

ส่ิงที่พระองค์ได้ทรงสร้าง “และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา

และประกอบการงานท่ีดีงามทั้งหลาย” ซ่ึงวิถีชีวิตที่เที่ยงตรงน้ี

จะนําไปสู่ชีวิตที่เจิดจรัสทั้งในดุนยา และในอาคิเราะฮฺด้วย

ผลตอบแทนคือ : 

اْريً بِ كَ  ارً جْ أَ  .2   คือ สวนสวรรค์ อันเป็นผลบุญที่ใหญ่ที่สุดในอาคิเราะฮฺ 

“สําหรับพวกเขาคือรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่” 

ส่ิงที่น่าถามก็คือ จุดประสงค์ในการประทานอัลกุรอานข้อน้ี ได้รับ

การให้ความสําคัญและใส่ใจจากชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา 

อุละมาอ์ของพวกเขา แล้วหรือไม่ !? 

 

2.4 การศรัทธาและยึดมั่นในอัลกุรอาน 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

m X  W   V  U  T  S  l
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ความว่า “สูเจ้า (บรรดาผู้ศรัทธา) จงกล่าวเถิดว่า เราศรัทธาในอัลลอฮฺ 

และในอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมายังเรา”47 

เป้าหมายที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาก็เพ่ือ ให้ปวงบ่าวของ

พระองค์ศรัทธาในอัลกุรอาน และถ้าถามว่า จะศรัทธาในอัลกุรอานอย่างไร ? 

คําตอบก็คือ  

การศรัทธาในอัลกุรอานคือ การศรัทธาว่าอัลกุรอานคือพระดํารัส

ของอัลลอฮฺ ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง(มัคลูก) ถูกประทานลงมายังท่านนบี

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในรูปที่เป็นวะหฺย์(วิวรณ์) เพ่ือให้เป็น

วิถีชีวิตสําหรับมวลมนุษยชาติ มนุษย์ถูกกําชับให้ทําหน้าที่ศึกษาทําความ

เข้าใจ อ่าน และนําคําสอนซึ่งถือเป็นคําสอนที่ดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติ

และญินมาใช้เป็นข้อตัดสินช้ีขาด(เป็นกฎหมาย) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศ เพ่ือเป็นเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า และ

ความสุขทั้งในโลกน้ี และในปรโลก 

แก่นสารประการหนึ่งของการศรัทธาในอัลกุรอานคือ การยึดมั่น

ในอัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺฎตรัสว่า 

mf  e  d  c  b  ag   l
ความว่า “และสูเจ้าจงยึดมั่นในสายเชือกของอัลลอฮฺ(อัลกุรอานและ

อิสลาม)อย่างพร้อมเพรียงกัน(เป็นอุมมะฮฺวาหิดะฮฺและญะมาอะฮฺ) 

และจงอย่าแตกแยกกัน(เพราะเหตุแห่งการละทิ้งอัลกุรอาน)”48
 

                                                            
47สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 136 
48สูเราะฮฺอาล ิอิมรอน อายะฮฺที่ 103 
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พึงทราบเถิดว่า  การศรัทธาในอัลกุรอานและการยึดมั่นในคําสอน

ทั้งหมดของอัลกุรอานคือรากฐานแห่งความสามัคคีของอุมมะฮฺวาหิดะฮฺ

(ประชาชาติเดียวกัน) และในทางตรงกันข้าม การละท้ิงจากการยึดม่ันใน 

อัลกุรอาน คือสาเหตุแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม 

 

2.5 การปฏิบัติตามคําสอนและคําตักเตือน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m C  D  E      F  G  H  I  J  K   L   M  N  O  
J  Q  R  S  T      U  V  W  X  Y Z  [\  ]  ̂  _l  

ความว่า “คัมภีร์(อัลกุรอานที่)เราได้ประทานลงมายังเจ้า (โอ้ มุหัมมัด) 

ดังน้ันจงอย่ารู้สึกคับแคบในหัวอกของเจ้าถึง(ความสัจจริงของ)มัน 

เพื่อเจ้าจะใช้มันเตือนสําทับ(แก่บรรดาผู้ปฏิเสธ) และเป็นข้อเตือนสติ

แก่บรรดาผู้ศรัทธา (จงกล่าวแก่ประชาชาติของเจ้าว่า) สูเจ้าจงปฏิบัติ

ตามท่ีได้ถูกประทานลงมายังสูเจ้าจากพระผู้อภิบาลของสูเจ้า และจง

อย่าปฏิบัติตามคําสอนหรือผู้นําอ่ืนจากอัลลอฮฺ น้อยนักที่สูเจ้าสํานึก

และได้บทเรียนจากมัน”49
 

นั่นคือเป้าหมายท่ีอัลกุรอานถูกประทานลงมา คือ เพ่ือให้ท่านบี 

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหล่าอุละมาอ์ผู้เป็นเสมือน

ทายาทของบรรดานบี นํามาใช้เตือนสําทับแก่บรรดาผูปฏิเสธ และใช้เตือนสติ

บรรดาผู้ศรัทธา เผ่ือว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติตามแต่คําสอนของอัลกุรอาน

                                                            
49สูเราะฮอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 1-2 
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ความว่า “สูเจ้า (บรรดาผู้ศรัทธา) จงกล่าวเถิดว่า เราศรัทธาในอัลลอฮฺ 

และในอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมายังเรา”47 

เป้าหมายที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาก็เพ่ือ ให้ปวงบ่าวของ

พระองค์ศรัทธาในอัลกุรอาน และถ้าถามว่า จะศรัทธาในอัลกุรอานอย่างไร ? 

คําตอบก็คือ  

การศรัทธาในอัลกุรอานคือ การศรัทธาว่าอัลกุรอานคือพระดํารัส

ของอัลลอฮฺ ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง(มัคลูก) ถูกประทานลงมายังท่านนบี

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในรูปที่เป็นวะหฺย์(วิวรณ์) เพ่ือให้เป็น

วิถีชีวิตสําหรับมวลมนุษยชาติ มนุษย์ถูกกําชับให้ทําหน้าที่ศึกษาทําความ

เข้าใจ อ่าน และนําคําสอนซึ่งถือเป็นคําสอนที่ดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติ

และญินมาใช้เป็นข้อตัดสินช้ีขาด(เป็นกฎหมาย) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศ เพ่ือเป็นเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า และ

ความสุขทั้งในโลกน้ี และในปรโลก 

แก่นสารประการหนึ่งของการศรัทธาในอัลกุรอานคือ การยึดมั่น

ในอัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺฎตรัสว่า 

mf  e  d  c  b  ag   l
ความว่า “และสูเจ้าจงยึดมั่นในสายเชือกของอัลลอฮฺ(อัลกุรอานและ

อิสลาม)อย่างพร้อมเพรียงกัน(เป็นอุมมะฮฺวาหิดะฮฺและญะมาอะฮฺ) 

และจงอย่าแตกแยกกัน(เพราะเหตุแห่งการละทิ้งอัลกุรอาน)”48
 

                                                            
47สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 136 
48สูเราะฮฺอาล ิอิมรอน อายะฮฺที่ 103 
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พึงทราบเถิดว่า  การศรัทธาในอัลกุรอานและการยึดมั่นในคําสอน

ทั้งหมดของอัลกุรอานคือรากฐานแห่งความสามัคคีของอุมมะฮฺวาหิดะฮฺ

(ประชาชาติเดียวกัน) และในทางตรงกันข้าม การละท้ิงจากการยึดม่ันใน 

อัลกุรอาน คือสาเหตุแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม 

 

2.5 การปฏิบัติตามคําสอนและคําตักเตือน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m C  D  E      F  G  H  I  J  K   L   M  N  O  
J  Q  R  S  T      U  V  W  X  Y Z  [\  ]  ̂  _l  

ความว่า “คัมภีร์(อัลกุรอานที่)เราได้ประทานลงมายังเจ้า (โอ้ มุหัมมัด) 

ดังน้ันจงอย่ารู้สึกคับแคบในหัวอกของเจ้าถึง(ความสัจจริงของ)มัน 

เพื่อเจ้าจะใช้มันเตือนสําทับ(แก่บรรดาผู้ปฏิเสธ) และเป็นข้อเตือนสติ

แก่บรรดาผู้ศรัทธา (จงกล่าวแก่ประชาชาติของเจ้าว่า) สูเจ้าจงปฏิบัติ

ตามท่ีได้ถูกประทานลงมายังสูเจ้าจากพระผู้อภิบาลของสูเจ้า และจง

อย่าปฏิบัติตามคําสอนหรือผู้นําอ่ืนจากอัลลอฮฺ น้อยนักที่สูเจ้าสํานึก

และได้บทเรียนจากมัน”49
 

นั่นคือเป้าหมายท่ีอัลกุรอานถูกประทานลงมา คือ เพื่อให้ท่านบี 

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหล่าอุละมาอ์ผู้เป็นเสมือน

ทายาทของบรรดานบี นํามาใช้เตือนสําทับแก่บรรดาผูปฏิเสธ และใช้เตือนสติ

บรรดาผู้ศรัทธา เผื่อว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติตามแต่คําสอนของอัลกุรอาน

                                                            
49สูเราะฮอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 1-2 
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เท่านั้น หาใช่ปฏิบัติตามคําสอนอ่ืนไม่ ทว่า ดูเหมือนว่า ไม่มีผู้สามารถบรรลุ

เป้าหมายอันบริสุทธิ์ยิ่งของอัลกุรอานน้ีได้ นอกจากผู้คนจํานวนน้อยนิด

เท่านั้น ทั้งน้ีก็เพราะด้วยเหตุอุปสรรคขวางกั้นที่เป็นความคิดมดเท็จต่าง ๆ 

นานาที่ฝังรากลึกลงในชีวิตของประชาชาชาติและสังคมมุสลิมเองมานานนับ

ศตวรรษ โดยเฉพาะเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าความคิด

เหล่านั้นจะเป็นความผิดของประชาชาติอิสลามเองหรือจากศัตรูอิสลามที่ได้

แทรกซึมเข้ามาโดยที่ประชาชาติอิสลามไม่รู้ตัว สุบหานัลลอฮฺ - มหาบริสุทธิ์

ยิ่งแด่อัลลอฮฺ ! 
 

2.6 ใช้เป็นหลักในการตัดสินชี้ขาด  

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m n  o  p  q  r  s  t  u   v  w  x  
y  z  {  |  }    ~  _  ̀a  l 

ความว่า “ก่อนน้ีมนุษยชาติเป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วอัลลอฮฺได้ส่ง

บรรดานบี เป็นผู้แจ้งข่าวดี(แก่ผู้ศรัทธา) และผู้ เตือนสําทับ(แก่

ผู้กระทําความผิด) และพระองค์ได้ทรงประทานลงมาพร้อมกับพวกเขา

ซึ่งคัมภีร์ที่เป็นสัจธรรม เพื่อตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขา

ขัดแย้งกัน”50
 

 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
50สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 213 
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ความว่า “และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์(อัลกุรอาน) เป็นสัจ

ธรรม ยืนยันความจริงของคัมภีร์ก่อนหน้าน้ี(คัมภีร์เตารอฮฺ คัมภีร์

ซะบูรฺ และคัมภีร์อินญีล) และเพื่อรักษาและควบคุมคัมภีร์เหล่าน้ัน 

ดังน้ันจงตัดสิน(ระหว่างชาวคัมภีร์)ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา และ

จงอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ําของพวกเขา จนทําให้เจ้าไขว้เขวออก

จากสัจธรรมที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้า”51
 

เป้าหมายประการหน่ึงของประทานอัลกุรอานลงมา คือ การให้คํา

ตัดสินช้ีขาดด้วยสัจธรรมของอัลกุรอานต่อทุก ๆ ปัญหาและความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนในระหว่างมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม เพราะจะไม่มีคํา

ตัดสินอื่นที่จริงและมีความยุติธรรมต่อความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในระหว่าง

มนุษย์ในโลกน้ี นอกจากคําตัดสินที่มาจากอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมา

จากอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์และเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งถึงธรรมชาติ 

ปัญหา และความต้องการของพวกเขา 

 

2.7 ใช้เป็นหลักการและแนวทางในการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m v w  x y z  { |NNNl 

                                                            
51สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 48 



44
43 

 

เท่านั้น หาใช่ปฏิบัติตามคําสอนอ่ืนไม่ ทว่า ดูเหมือนว่า ไม่มีผู้สามารถบรรลุ

เป้าหมายอันบริสุทธิ์ยิ่งของอัลกุรอานน้ีได้ นอกจากผู้คนจํานวนน้อยนิด

เท่านั้น ทั้งน้ีก็เพราะด้วยเหตุอุปสรรคขวางกั้นที่เป็นความคิดมดเท็จต่าง ๆ 

นานาที่ฝังรากลึกลงในชีวิตของประชาชาชาติและสังคมมุสลิมเองมานานนับ

ศตวรรษ โดยเฉพาะเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าความคิด

เหล่านั้นจะเป็นความผิดของประชาชาติอิสลามเองหรือจากศัตรูอิสลามที่ได้

แทรกซึมเข้ามาโดยที่ประชาชาติอิสลามไม่รู้ตัว สุบหานัลลอฮฺ - มหาบริสุทธิ์

ยิ่งแด่อัลลอฮฺ ! 
 

2.6 ใช้เป็นหลักในการตัดสินชี้ขาด  

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m n  o  p  q  r  s  t  u   v  w  x  
y  z  {  |  }    ~  _  ̀a  l 

ความว่า “ก่อนน้ีมนุษยชาติเป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วอัลลอฮฺได้ส่ง

บรรดานบี เป็นผู้แจ้งข่าวดี(แก่ผู้ศรัทธา) และผู้ เตือนสําทับ(แก่

ผู้กระทําความผิด) และพระองค์ได้ทรงประทานลงมาพร้อมกับพวกเขา

ซึ่งคัมภีร์ที่เป็นสัจธรรม เพื่อตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขา

ขัดแย้งกัน”50
 

 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
50สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 213 
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ความว่า “และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์(อัลกุรอาน) เป็นสัจ

ธรรม ยืนยันความจริงของคัมภีร์ก่อนหน้าน้ี(คัมภีร์เตารอฮฺ คัมภีร์

ซะบูรฺ และคัมภีร์อินญีล) และเพื่อรักษาและควบคุมคัมภีร์เหล่าน้ัน 

ดังน้ันจงตัดสิน(ระหว่างชาวคัมภีร์)ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา และ

จงอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ําของพวกเขา จนทําให้เจ้าไขว้เขวออก

จากสัจธรรมที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้า”51
 

เป้าหมายประการหน่ึงของประทานอัลกุรอานลงมา คือ การให้คํา

ตัดสินช้ีขาดด้วยสัจธรรมของอัลกุรอานต่อทุก ๆ ปัญหาและความขัดแย้งที่

เกิดข้ึนในระหว่างมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม เพราะจะไม่มีคํา

ตัดสินอื่นที่จริงและมีความยุติธรรมต่อความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในระหว่าง

มนุษย์ในโลกน้ี นอกจากคําตัดสินที่มาจากอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมา

จากอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์และเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งถึงธรรมชาติ 

ปัญหา และความต้องการของพวกเขา 

 

2.7 ใช้เป็นหลักการและแนวทางในการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m v w  x y z  { |NNNl 

                                                            
51สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 48 
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ความว่า “จงเรียกร้องเชิญชวนสู่เส้นทางของพระเจ้าของเจ้า(คือคํา

สอนอิสลาม) ด้วยวิทยปัญญาและด้วยโอวาทท่ีดี”52
 

อัฏ-เฏาะบะรีย์ กล่าวว่า ความหมายของคําว่า หิกมะฮฺ – วิทย

ปัญญา ก็คือ วะหฺย์หรือวิวรณ์แห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ53
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m £  ¤  ¥     ¦  §  ̈  ©l
ความว่า “ดังน้ัน จงอย่าปฏิบัติตามพวกปฏิเสธ (ด้วยการฝ่าฝืน

ทรยศอัลลอฮฺ) และจงญิฮาดกับพวกเขาด้วยอัลกุรอาน ซึ่งการญิฮาดท่ี

ย่ิงใหญ่(ด้วยการเผยแพร่ความเมตตาสู่สากลโลก)”54
 

ภารกิจดังกล่าวถือว่าเป็นการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่ (ญิฮาดันกะบีรอ) ใน

มุมมองของอัลลอฮฺ นี่คือภารกิจญิฮาดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกระบุในอัลกุรอาน ณ 

อายะฮฺดังกล่าวน้ีเพียงที่เดียวเท่านั้น นั่นคือการมุ่งมั่นจริงจังเผยแพร่คําสอน

ของอัลกุรอานที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺไปสู่มนุษยชาติทั้งมวล 

  

                                                            
52สูเราะฮฺอัน-นะห์ลฺ อายะฮฺที่ 125 
53ตัฟสีรฺ ญามิอุลบะยาน ของ อัฏ-เฏาะบะรีย์ 17/321 
54สูเราะฮฺอัล-ฟุรฺกอน อายะฮฺที่ 52 
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สาม : วิธีบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอาน 

 

 

 

การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอานลงมานั้น มี

วิธีการหลายประการดังน้ี 

 

3.1 การอ่านอัลกุรอานด้วยหัวใจที่ศรัทธาและรักมัน 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับสนองคําส่ังแรกของอัลลอฮฺ ที่ว่า 

m k   o  n  m  ll
ความว่า “จงอ่านด้วยนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง”55

 

นี่คือคําบัญชาแรกที่อัลลอฮฺได้ทรงสั่งปวงบ่าวของพระองค์ซึ่ง

แนวทาง หรือวิธีการท่ีดีที่สุดในการรับเนื้อหาของอัลกุรอานที่จริง ๆ แล้วก็

คือ  “ศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺ” อันเป็นวิถีชีวิตของบ่าวของพระองค์ ซ่ึง

มุสลิมคนหนึ่งจะรับศาสนาของอัลลอฮฺได้อย่างไรโดยไม่อ่านอัลกุรอานอย่าง

พิจารณาใคร่ครวญด้วยพระนามของอัลลอฮฺ !? สุบหานัลลอฮฺ ! 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m b  a   ̀   _  ̂ l
ความว่า“ดังน้ันสูเจ้าจงอ่านที่ง่าย(ที่สูเจ้าจะอ่านได้)จากอัลกุรอาน”56

 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
55สูเราะฮฺอัล-อะลักฺ อายะฮฺที่ 1 
56สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 20 
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ความว่า “จงเรียกร้องเชิญชวนสู่เส้นทางของพระเจ้าของเจ้า(คือคํา

สอนอิสลาม) ด้วยวิทยปัญญาและด้วยโอวาทท่ีดี”52
 

อัฏ-เฏาะบะรีย์ กล่าวว่า ความหมายของคําว่า หิกมะฮฺ – วิทย

ปัญญา ก็คือ วะหฺย์หรือวิวรณ์แห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ53
 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m £  ¤  ¥     ¦  §  ̈  ©l
ความว่า “ดังน้ัน จงอย่าปฏิบัติตามพวกปฏิเสธ (ด้วยการฝ่าฝืน

ทรยศอัลลอฮฺ) และจงญิฮาดกับพวกเขาด้วยอัลกุรอาน ซึ่งการญิฮาดท่ี

ย่ิงใหญ่(ด้วยการเผยแพร่ความเมตตาสู่สากลโลก)”54
 

ภารกิจดังกล่าวถือว่าเป็นการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่ (ญิฮาดันกะบีรอ) ใน

มุมมองของอัลลอฮฺ นี่คือภารกิจญิฮาดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกระบุในอัลกุรอาน ณ 

อายะฮฺดังกล่าวน้ีเพียงที่เดียวเท่านั้น นั่นคือการมุ่งมั่นจริงจังเผยแพร่คําสอน

ของอัลกุรอานที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺไปสู่มนุษยชาติทั้งมวล 

  

                                                            
52สูเราะฮฺอัน-นะห์ลฺ อายะฮฺที่ 125 
53ตัฟสีรฺ ญามิอุลบะยาน ของ อัฏ-เฏาะบะรีย์ 17/321 
54สูเราะฮฺอัล-ฟุรฺกอน อายะฮฺที่ 52 
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สาม : วิธีบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอาน 

 

 

 

การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอานลงมานั้น มี

วิธีการหลายประการดังน้ี 

 

3.1 การอ่านอัลกุรอานด้วยหัวใจที่ศรัทธาและรักมัน 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับสนองคําส่ังแรกของอัลลอฮฺ ที่ว่า 

m k   o  n  m  ll
ความว่า “จงอ่านด้วยนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง”55

 

นี่คือคําบัญชาแรกที่อัลลอฮฺได้ทรงสั่งปวงบ่าวของพระองค์ซึ่ง

แนวทาง หรือวิธีการท่ีดีที่สุดในการรับเนื้อหาของอัลกุรอานที่จริง ๆ แล้วก็

คือ  “ศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺ” อันเป็นวิถีชีวิตของบ่าวของพระองค์ ซ่ึง

มุสลิมคนหนึ่งจะรับศาสนาของอัลลอฮฺได้อย่างไรโดยไม่อ่านอัลกุรอานอย่าง

พิจารณาใคร่ครวญด้วยพระนามของอัลลอฮฺ !? สุบหานัลลอฮฺ ! 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m b  a   ̀   _  ̂ l
ความว่า“ดังน้ันสูเจ้าจงอ่านที่ง่าย(ที่สูเจ้าจะอ่านได้)จากอัลกุรอาน”56

 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

                                                            
55สูเราะฮฺอัล-อะลักฺ อายะฮฺที่ 1 
56สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 20 
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m n  o  p l
ความว่า “ และฉัน(เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ถูก

บัญชา)ให้อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นนิตย์” 57
 

อับดุลลอฮฺ  บิน อัมร์ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า

(ความหมาย) “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว

กับฉันว่า ฉันได้รับแจ้งว่า ท่านถือศีลอดตลอดเวลา และท่านอ่าน 

อัลกุรอานจบทั้งเล่มทุก ๆ คืน ฉันตอบว่า ใช่ครับท่านนบีของอัลลอฮฺ 

ฉันไม่ได้ประสงค์สิ่งใดจากการกระทําน้ันนอกจากความดี”  

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ จึงกล่าวว่า 

))َشْهرٍ  ُكلِّ  ِيفْ  الُْقْرآنَ  َواقَْرأِ  النَّاِس, أَْعبَدَ  َوَكانَ  َداُودَ  َصْومَ  فَُصمْ ((

ความหมาย “ ดังน้ันจงถือศีลอดแบบการถือศีลอดของนบีดาวูด (คือ

สลับวัน) ซึ่งนบีดาวูดน้ันเป็นบ่าวที่อิบาดะฮฺมากท่ีสุดแล้วในหมู่มนุษย์ 

และจงอ่านอัลกุรอานให้จบในทุก ๆ เดือน”  

ฉันกล่าวว่า โอ้ท่านนบีของอัลลอฮฺ จริง ๆ แล้วฉันมีความสามารถ

มากกว่านั้น ท่านตอบว่า “ดังนั้นจงอ่านให้จบทุก ๆ ยี่สิบวัน” ฉันกล่าวว่า “โอ้

ท่านนบีของอัลลอฮฺ จริง ๆ แล้วฉันมีความสามารถมากกว่านั้น ท่านตอบว่า

(ถ้าเช่นนั้น) “ดังนั้นจงอ่านให้จบในทุก ๆ สิบวัน” ฉันกล่าวว่า “โอ้ท่านนบี

ของอัลลอฮฺ จริง ๆ แล้วฉันมีความสามารถมากกว่านั้น” ท่านตอบว่า “ดังนั้น 

จงอ่านอัลกุรอานให้จบทุก ๆ เจ็ดวัน และอย่าอ่านมากกว่านั้นหรืออย่าอ่าน

ให้จบน้อยกว่าเจ็ดวัน”  

                                                            
57สูเราะฮฺอัล-นัมลุ อายะฮฺที่ 92 
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อับดุลลอฮฺรําพึงว่า “(ฟังจากที่ท่านนบีเตือนฉันแล้ว)ดูเหมือนว่า

ตอนแรกนั้นฉันได้กําหนดภาระหนักกับตัวฉันมากเหลือเกิน กล่าวคือ 

กําหนดภาระให้กับตนเองหนักเกินไป”  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมกล่าวว่า “แท้จริงเจ้าไม่รู้ 

เผื่อว่าบางทีเจ้าอาจจะมีอายุยืน เจ้ายังต้องอาศัยแรงของเจ้าอยู่(ดังนั้น จง

อย่าหักโหม แต่ให้ออมแรงไว้ยามแก่ด้วย)”  

ซ่ึงปรากฏว่าอัลลอฮฺให้ฉันมีอายุยืนเหมือนกับที่ท่านนบีบอกจริง ๆ 

และเมื่อถึงอายุปูนนี้แล้ว ฉันปรารถนาเหลือเกินว่า ถ้าหากสามารถย้อนกลับ

ไปปฏิบัติตัวแบบผ่อนปรนในตอนหนุ่ม เกี่ยวกับเรื่องจํานวนวันของการ

อ่านอัลกุรอานจบเหมือนเช่นท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เคย

แนะนําไว้”
58

 

นั่น เป็นหน่ึงในเป้าหมายของการประทานอัลกุรอานลงมา คือเพ่ือ

การอ่าน ซ่ึง่ที่ดีนั้นคืออ่านวันละหนึ่งญุซอ์ทุก ๆ วัน ทําให้สามารถอ่าน 

อัลกุรอานได้จบเล่มหนึ่งครั้งในหนึ่งเดือน อย่างเช่นที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมได้ช้ีแนะว่า “จงอ่านอัลกุรอานให้จบเล่มหนึ่ง

ครั้งในทุก ๆ เดือน” หรืออย่างน้อยก็อย่าให้มากกว่าสี่สิบวันต่อการอ่านจบ

เล่มหนึ่งครั้ง
59

 แต่หากมีความสามารถมากกว่านั้น เช่นให้จบภายในยี่สิบวัน 

จนไปถึงการอ่านจบในทุก ๆ เจ็ดวัน หรือทุก ๆ สามวัน
60

 ก็ย่อมทําได้ตาม

ความสามารถ ขออัลลอฮฺประทานเตาฟีก 

                                                            
58มุตตะฟะกุน อะลัยฮิ ,อัล-บุคอรีย ์4/218, มุสลิม 2/813 
59ดูหะดีษของอัต-ติรมิซีย์ 2946, 2947 เป็นหะดีษหะสัน (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ 

หมายเลข 1165) 
60ดูหะดีษของอิมาม อะห์มัด หมายเลข 6477 (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ หมายเลข 1166) 
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m n  o  p l
ความว่า “ และฉัน(เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ถูก

บัญชา)ให้อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นนิตย์” 57
 

อับดุลลอฮฺ  บิน อัมร์ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า

(ความหมาย) “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว

กับฉันว่า ฉันได้รับแจ้งว่า ท่านถือศีลอดตลอดเวลา และท่านอ่าน 

อัลกุรอานจบทั้งเล่มทุก ๆ คืน ฉันตอบว่า ใช่ครับท่านนบีของอัลลอฮฺ 
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57สูเราะฮฺอัล-นัมลุ อายะฮฺที่ 92 
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อับดุลลอฮฺรําพึงว่า “(ฟังจากที่ท่านนบีเตือนฉันแล้ว)ดูเหมือนว่า
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 แต่หากมีความสามารถมากกว่านั้น เช่นให้จบภายในยี่สิบวัน 
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 ก็ย่อมทําได้ตาม
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58มุตตะฟะกุน อะลัยฮิ ,อัล-บุคอรีย ์4/218, มุสลิม 2/813 
59ดูหะดีษของอัต-ติรมิซีย์ 2946, 2947 เป็นหะดีษหะสัน (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ 

หมายเลข 1165) 
60ดูหะดีษของอิมาม อะห์มัด หมายเลข 6477 (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ หมายเลข 1166) 
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3.2 การสดับฟังอัลกุรอาน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m ©  ª  «   ¬  ®  ̄  °  ± l
ความว่า “และเมื่ออัลกุรอานถูกอ่าน ดังน้ันสูเจ้าจงสดับฟัง และจง

เงียบ (จงนิ่งจากทุกคําพูดและความเคลื่อนไหว เพื่อตั้งใจใคร่ครวญ 

เพื่อให้ได้รับทางนําจากอัลกุรอาน) เผื่อว่าสูเจ้าจะได้รับความเมตตา

(ของอัลลอฮฺ)”61
 

และเพ่ือให้เข้าใจอายะฮฺข้างต้นอย่างถ่องแท้มากข้ึน จงพิจารณาพระ

ดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 

m Q  R  S  T  U  V        W  X  Y  Z  [  \  ]l 

ความว่า “แท้จริง คําชี้แจงและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอัลกุรอานน้ันมี

บทเรียนสําหรับทุกคนท่ีมีหัวใจ(อยู่กับตัวในขณะที่อ่านมัน) หรือผู้ที่ใช้

หูฟังอย่างตั้งใจต่อคําสอนน้ัน ด้วยการมุ่งหมายหัวใจและความคิดไป

ยังสิ่งดังกล่าวอย่างแน่วแน่”62
 

จากอายะฮฺดังกล่าวข้างต้นน้ี ทําให้เราเข้าใจชัดเจนว่า การจะได้รับ

ประโยชน์จากอัลกุรอานนั้น ต้องฟังด้วยความเงียบและนิ่งอย่างตั้งใจ ด้วย

หัวใจที่อยู่กับเนื้อกับตัว และมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสดับรับฟัง ซ่ึงผลของการ

                                                            
61สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 204 
62สูเราะฮฺกอฟ อายะฮฺที่ 37 
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ตั้งใจฟังและนิ่งเงียบดังกล่าวก็คือการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ “เผ่ือว่า

สูเจ้าจะได้รับความเมตตา” 

 

3.3 ความประเสริฐของการอ่านและฟังอัลกุรอาน 

ผู้ที่อ่านอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากความจํา หรือการอ่าน

จากอัลกุรอานที่เป็นเล่ม ถือว่าเป็นผู้ที่พยายามจะเป็นชาวอัลกุรอาน(อะฮฺ

ลุล-กุรอาน) และคนพิเศษที่ใกล้ชิดสําหรับอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่จะรับคําบัญชา

ของอัลลอฮฺและนําเอาสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มาปฏิบัติ และเป็นเสมือนผู้ที่กําลังหันหน้าเข้าหาสํารับอาหาร

ของอัลลอฮฺ 

ลองมาพิจารณาดูอายะฮฺที่กล่าวถึงความประเสริฐของผู้ อ่าน 

อัลกุรอานว่า  

m¼  ½  ¾  ¿    À   Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  
Ç   È  É  Ê  Ë  ÍÌ  Î   Ï  Ð  
ÑÒ  Ó     Ô  Õ l

ความว่า “ แท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และดํารงไว้ซึ่งการ

นมาซ และบริจาคจากทรัพย์สินที่เราได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพของ

พวกเขาอย่างลับ ๆ และเปิดเผย ด้วยหวังในการค้าท่ีไม่มีวันขาดทุน 

เพื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนรางวัลตอบแทนแก่พวกเขาอย่าง

ครบถ้วน และจะทรงเพิ่มแก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ 
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ÑÒ  Ó     Ô  Õ l
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แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงนิรโทษ ผู้ทรงตอบแทนรางวัลแก่ผู้ที่

ขอบคุณพระองค์”64 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 

m d  c   b  a  ̀   _l
ความว่า “และเมื่อโองการทั้งหลายของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา 

ความศรัทธาของพวกเขาก็เพ่ิมขึ้น”65
 

มีหะดีษเก่ียวกับความประเสริฐของการอ่านและฟังอัลกุรอานอยู่

หลายหะดีษ เช่น 

))َعَليْهِ  ُتْؤَجُرْونَ  َفإِنَُّكمْ  الُْقْرآنَ  اِقَْرأُْوا((

ความหมาย“พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะว่าแท้จริงพวก

ท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนจากการอ่านนั้น”67
 

))ِألَْصَحابِهِ  َشِفيًْعا الِْقيَاَمةِ  َيْومَ  َيأِْيتْ  َفإِنَّهُ  الُْقْرآنَ  اِقَْرأُْوا((

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะว่าแท้จริงในวัน

กิยามะฮฺมันจะมาในฐานะของผู้ให้ความช่วยเหลือแก่สหายของมัน”68
 

نْيَا ِيفْ  تَُرتُِّل  ُكنَْت  َكَام  َوَرتِّْل  َواْرتَِق  اِقَْرأْ : الُْقْرآن لَِصاِحِب  يَُقاُل ((  ِعنْدَ  َمنَْزلََك  فَإِنَّ  الدُّ

 ))تَْقَرُؤَها أَيَةٍ  آِخرِ 

                                                            
64สูเราะฮฺฟาฏิรฺ อายะฮฺที่ 29-30 
65สูเราะฮฺอัล-อัมฟาล อายะฮฺที่ 2 
67อัซ-ซุฮฺดุ ของท่านอิบนุล มุบาร็อก เลขที่ 808, อัล-มุสตัดร็อก เลขที่ 2080, เศาะหี้หุล-ญา

มิอิศ-เศาะฆีรฺ เลขที่ 1164 
68เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 252 

52 
 

ความหมาย “จะถูกกล่าวแก่ผู้ที่เป็นมิตรกับอัลกุรอาน (เมื่อพวกเขาได้

เข้าสวรรค์) ว่า จงอ่านเถิด จงเลื่อนขึ้นไปเถิด ขึ้นไปยังชั้นที่สูงส่งของ

สวรรค์ จงอ่านอย่างตัรตีล(อ่านอย่างเสนาะเพราะพร้ิง)เหมือนท่ีเจ้า

เคยอ่านมาก่อนในดุนยา แท้จริงแล้ว ชั้นที่อยู่ของเจ้าในสวรรค์น้ัน คือ

สถานที่ที่เจ้าอ่านอายะฮฺสุดท้ายจบน่ีเอง (พร้อมๆ กับการเลื่อนไปยัง

ชั้นที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนอายะฮฺท่ีอ่าน)”69
 

َفَرةِ   َمعَ   بِالُْقْرآنِ   الَْامِهرُ ((  َرةِ   الْكَِرامِ   السَّ  َعلَيْهِ   َوُهوَ   فِيهِ   َوَيتَتَعْتَعُ   الُْقْرآنَ   َيْقَرأُ   َوالَِّذى  ,الَْربَ

 ))أَْجَرانِ  َلهُ  َشاقٌّ 

ความหมาย “ผู้ที่ อ่านอัลกุรอานอย่างชํานาญน้ันได้อยู่กับบรรดา 

มลาอิกะฮฺผู้ภักดีและทรงเกียรติ ส่วนผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยความ

ตะกุกตะกักซึ่งมันเป็นความพยายามท่ีลําบากสําหรับเขา ย่อมจะได้รับ

ผลบุญสองประการ”70
 

 َكانََت  َتالََها َوَمنْ  ُمَضاَعَفٌة, َحَسنَةٌ  َلهُ  ُكتِبَْت  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  أية إَِىل  اْستََمعَ  َمنِ ((

  ))الِْقيَاَمةِ  َيْومَ  نُْوًرا َلهُ 

                                                            
69หะดีษโดยอบู ดาวูด เลขที่ 1464, อัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2915 ท่านบอกว่า หะสัน เศาะฮีหฺ, อะห์มัด 

2/192 
70หะดีษโดย มุสลิม เลขที่ 1898 
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แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงนิรโทษ ผู้ทรงตอบแทนรางวัลแก่ผู้ที่

ขอบคุณพระองค์”64 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 

m d  c   b  a  ̀   _l
ความว่า “และเมื่อโองการทั้งหลายของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา 

ความศรัทธาของพวกเขาก็เพ่ิมขึ้น”65
 

มีหะดีษเก่ียวกับความประเสริฐของการอ่านและฟังอัลกุรอานอยู่

หลายหะดีษ เช่น 

))َعَليْهِ  ُتْؤَجُرْونَ  َفإِنَُّكمْ  الُْقْرآنَ  اِقَْرأُْوا((

ความหมาย“พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะว่าแท้จริงพวก

ท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนจากการอ่านนั้น”67
 

))ِألَْصَحابِهِ  َشِفيًْعا الِْقيَاَمةِ  َيْومَ  َيأِْيتْ  َفإِنَّهُ  الُْقْرآنَ  اِقَْرأُْوا((

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะว่าแท้จริงในวัน

กิยามะฮฺมันจะมาในฐานะของผู้ให้ความช่วยเหลือแก่สหายของมัน”68
 

نْيَا ِيفْ  تَُرتُِّل  ُكنَْت  َكَام  َوَرتِّْل  َواْرتَِق  اِقَْرأْ : الُْقْرآن لَِصاِحِب  يَُقاُل ((  ِعنْدَ  َمنَْزلََك  فَإِنَّ  الدُّ

 ))تَْقَرُؤَها أَيَةٍ  آِخرِ 

                                                            
64สูเราะฮฺฟาฏิรฺ อายะฮฺที่ 29-30 
65สูเราะฮฺอัล-อัมฟาล อายะฮฺที่ 2 
67อัซ-ซุฮฺดุ ของท่านอิบนุล มุบาร็อก เลขที่ 808, อัล-มุสตัดร็อก เลขที่ 2080, เศาะหี้หุล-ญา

มิอิศ-เศาะฆีรฺ เลขที่ 1164 
68เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 252 
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ความหมาย “จะถูกกล่าวแก่ผู้ที่เป็นมิตรกับอัลกุรอาน (เมื่อพวกเขาได้

เข้าสวรรค์) ว่า จงอ่านเถิด จงเลื่อนขึ้นไปเถิด ขึ้นไปยังชั้นที่สูงส่งของ

สวรรค์ จงอ่านอย่างตัรตีล(อ่านอย่างเสนาะเพราะพร้ิง)เหมือนท่ีเจ้า

เคยอ่านมาก่อนในดุนยา แท้จริงแล้ว ชั้นที่อยู่ของเจ้าในสวรรค์น้ัน คือ

สถานที่ที่เจ้าอ่านอายะฮฺสุดท้ายจบน่ีเอง (พร้อมๆ กับการเลื่อนไปยัง

ชั้นที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนอายะฮฺท่ีอ่าน)”69
 

َفَرةِ   َمعَ   بِالُْقْرآنِ   الَْامِهرُ ((  َرةِ   الْكَِرامِ   السَّ  َعلَيْهِ   َوُهوَ   فِيهِ   َوَيتَتَعْتَعُ   الُْقْرآنَ   َيْقَرأُ   َوالَِّذى  ,الَْربَ

 ))أَْجَرانِ  َلهُ  َشاقٌّ 

ความหมาย “ผู้ที่ อ่านอัลกุรอานอย่างชํานาญน้ันได้อยู่กับบรรดา 

มลาอิกะฮฺผู้ภักดีและทรงเกียรติ ส่วนผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยความ

ตะกุกตะกักซึ่งมันเป็นความพยายามท่ีลําบากสําหรับเขา ย่อมจะได้รับ

ผลบุญสองประการ”70
 

 َكانََت  َتالََها َوَمنْ  ُمَضاَعَفٌة, َحَسنَةٌ  َلهُ  ُكتِبَْت  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  أية إَِىل  اْستََمعَ  َمنِ ((

  ))الِْقيَاَمةِ  َيْومَ  نُْوًرا َلهُ 

                                                            
69หะดีษโดยอบู ดาวูด เลขที่ 1464, อัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2915 ท่านบอกว่า หะสัน เศาะฮีหฺ, อะห์มัด 

2/192 
70หะดีษโดย มุสลิม เลขที่ 1898 
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ความหมาย “ผู้ใดสดับฟังอายะฮฺหน่ึงจากคัมภีรฺของอัลลอฮฺจะถูก

บันทึกสําหรับเขา(คือได้รับ)ความดีเท่าทวีคูณ ผู้ใดอ่านอายะฮฺใดอา

ยะฮฺหน่ึง อายะฮฺน้ันก็จะเป็นแสงสว่างสําหรับเขาในวันกิยามะฮฺ”72
 

 ))ءِ َام السَّ  ِيف  َك لَّ  رٌ خْ ذُ وَ  ضِ رْ األَ  ِيف   َك َّ ل ٌ رْ وُ ن  ُه ّ َن ِإ َف  ِ,آن ْر ُالق  ِة َاو َل ِت ِب يَْك َل عَ ((

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะมันคือแสง

สว่างสําหรับพวกท่านในโลกน้ี และสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้กับพวกท่าน

ในชั้นฟ้า”73
 

และมีคําพูดจากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า 

 اهللاَ  ُحيُِب  َفُهوَ  الُْقْرآنَ  ُحيِبُّ  َكانَ  َفإِنْ  َفلْيَنْظُرْ  َوَرُسْوُلهُ  اهللاُ  ُحيِبَّهُ  أَنْ  َحبَّ أَ  َمنْ ((

 ))َوَرُسْوَلهُ 

ความหมาย “ใครก็ตามท่ีปรารถนาอยากจะให้อัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค์รักเขา ก็จงดูพิจารณาดู ถ้าหากเขารักอัลกุรอาน (ด้วยการอ่าน 

การศึกษา การฟังด้วยความใคร่ครวญ และการสอน) ก็แสดงว่าเขารักอัลลอ

ฮฺและเราะสูลของพระองค์ (ซ่ึงหมายถึงว่าอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ก็

รักเขาด้วย)”
74

 

 

 

                                                            
72มุสนัด อัล-อิมาม อะหฺมัด เลขที่ 8494 
73ความหมายของหะดีษอิบนุ หิบบาน ในเศาะฮีหฺของท่าน เลขที่ 361, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-

เศาะหี้หะฮฺ เลขที่ 555 
74ความหมายของหะดีษอิบนุ หิบบาน ในเศาะฮีหฺของท่าน เลขที่ 361, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-

เศาะหี้หะฮฺ เลขที่ 555 
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3.4 การศึกษาอัลกุรอาน 

หมายถึง การเรียนเก่ียวกับการอ่านพร้อมทั้งทําความเข้าใจเนื้อหา

สาระของอัลกุรอาน ซ่ึงมีความประเสริฐหลายประการเช่น 

- จากอุษมาน บิน อัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า ท่านกล่าวว่า 

  ))) َعلََّمهُ  أَوْ ( َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ ) أَفَْضلُُكمْ ( َخْريُُكمْ ((

ความหมาย “ผู้ประเสริฐยิ่งระหว่างพวกท่าน คือผู้ที่เรียนและ/หรือ

สอนอัลกุรอาน”75
 

เป็นที่ชัดเจนว่า การเรียนและสอนอัลกุรอานนั้น ประเสริฐกว่าการ

เรียนและการสอนอย่างอ่ืนนอกจากอัลกุรอาน ซ่ึงแน่นอนความประเสริฐ

ดังกล่าวน้ีครอบคลุมถึงทุกรูปแบบของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอ่าน  

การเรียนท่องจํา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและคํา

สอนของอัลกุรอาน 

จากหะดีษน้ี ท่านอิมาม สุฟยาน อัษ-เษารีย์ เห็นว่า คุณค่าความ

ประเสริฐของบรรดาผู้ที่สอนอัลกุรอานนั้นมีมากกว่าผู้ที่ทําการญิฮาด
76

 

- จากอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

                                                            
75เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5027,5028 
76เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5027,٥٠٢٨ 
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ความหมาย “ผู้ใดสดับฟังอายะฮฺหน่ึงจากคัมภีรฺของอัลลอฮฺจะถูก

บันทึกสําหรับเขา(คือได้รับ)ความดีเท่าทวีคูณ ผู้ใดอ่านอายะฮฺใดอา

ยะฮฺหน่ึง อายะฮฺน้ันก็จะเป็นแสงสว่างสําหรับเขาในวันกิยามะฮฺ”72
 

 ))ءِ َام السَّ  ِيف  َك لَّ  رٌ خْ ذُ وَ  ضِ رْ األَ  ِيف   َك َّ ل ٌ رْ وُ ن  ُه ّ َن ِإ َف  ِ,آن ْر ُالق  ِة َاو َل ِت ِب يَْك َل عَ ((

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะมันคือแสง

สว่างสําหรับพวกท่านในโลกน้ี และสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้กับพวกท่าน

ในชั้นฟ้า”73
 

และมีคําพูดจากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า 

 اهللاَ  ُحيُِب  َفُهوَ  الُْقْرآنَ  ُحيِبُّ  َكانَ  َفإِنْ  َفلْيَنْظُرْ  َوَرُسْوُلهُ  اهللاُ  ُحيِبَّهُ  أَنْ  َحبَّ أَ  َمنْ ((

 ))َوَرُسْوَلهُ 

ความหมาย “ใครก็ตามท่ีปรารถนาอยากจะให้อัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค์รักเขา ก็จงดูพิจารณาดู ถ้าหากเขารักอัลกุรอาน (ด้วยการอ่าน 

การศึกษา การฟังด้วยความใคร่ครวญ และการสอน) ก็แสดงว่าเขารักอัลลอ

ฮฺและเราะสูลของพระองค์ (ซ่ึงหมายถึงว่าอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ก็

รักเขาด้วย)”
74

 

 

 

                                                            
72มุสนัด อัล-อิมาม อะหฺมัด เลขที่ 8494 
73ความหมายของหะดีษอิบนุ หิบบาน ในเศาะฮีหฺของท่าน เลขที่ 361, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-

เศาะหี้หะฮฺ เลขที่ 555 
74ความหมายของหะดีษอิบนุ หิบบาน ในเศาะฮีหฺของท่าน เลขที่ 361, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-

เศาะหี้หะฮฺ เลขที่ 555 
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3.4 การศึกษาอัลกุรอาน 

หมายถึง การเรียนเก่ียวกับการอ่านพร้อมทั้งทําความเข้าใจเนื้อหา

สาระของอัลกุรอาน ซ่ึงมีความประเสริฐหลายประการเช่น 

- จากอุษมาน บิน อัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า ท่านกล่าวว่า 

  ))) َعلََّمهُ  أَوْ ( َوَعلََّمهُ  اْلُقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ ) أَفَْضلُُكمْ ( َخْريُُكمْ ((

ความหมาย “ผู้ประเสริฐยิ่งระหว่างพวกท่าน คือผู้ที่เรียนและ/หรือ

สอนอัลกุรอาน”75
 

เป็นที่ชัดเจนว่า การเรียนและสอนอัลกุรอานนั้น ประเสริฐกว่าการ

เรียนและการสอนอย่างอ่ืนนอกจากอัลกุรอาน ซ่ึงแน่นอนความประเสริฐ

ดังกล่าวน้ีครอบคลุมถึงทุกรูปแบบของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอ่าน  

การเรียนท่องจํา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและคํา

สอนของอัลกุรอาน 

จากหะดีษน้ี ท่านอิมาม สุฟยาน อัษ-เษารีย์ เห็นว่า คุณค่าความ

ประเสริฐของบรรดาผู้ที่สอนอัลกุรอานนั้นมีมากกว่าผู้ที่ทําการญิฮาด
76

 

- จากอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า 

                                                            
75เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5027,5028 
76เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5027,٥٠٢٨ 
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َ  أَنْ  ِمنْ  لََك  َخْريٌ  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  ةً يَ آ فَتَتََعلَّمَ  تَغُْدوَ  َألَنْ ! َذرٍّ  أَبَا َيا((  َرْكَعٍة, ِماَئةَ  تَُصيلِّ

َ  أَنْ  ِمنْ  َخْريٌ  ـ بِهِ  َيعَْمْل  َملْ  أَوْ  بِهِ  َعِمَل  ـ الْعِلْمِ  ِمنَ  بَابًا فَتَتََعلَّمَ  تَغُْدوَ  َوَألَنْ   أَلَْف   تَُصيلِّ

 ))َرْكَعةٍ 

ความหมาย “โอ้อบู ซัรฺ การท่ีท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือท่ี

ศึกษาหาความรู้) แล้วเรียนศึกษาหน่ึงอายะฮฺจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺน้ัน 

เป็นการดีสําหรับท่านย่ิงกว่าการท่ีท่านปฏิบัตินมาซจํานวนหน่ึงร้อย

ร็อกอะฮฺ และการท่ีท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือที่ศึกษาหา

ความรู้) แล้วศึกษาความรู้สักบทหน่ึงได้นํามาปฏิบัติ หรือไม่ได้นํามา

ปฏิบัติน้ัน เป็นการดีสําหรับท่านย่ิงกว่าการปฏิบัตินมาซจํานวนหน่ึง

พันร็อกอะฮฺ”77
 

- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า  

 َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  آَيتَْنيِ  َفيَتََعلَّمَ  اْملَْسِجدِ  إَِىل  َيْومٍ  َكلَّ  أََحُدُكمْ  َيْغُدوْ  َفألََنْ ((

,  ِمنْ   َلهُ   َخْريٌ   َوِمنْ   َأْرَبعٍ   ِمنْ   َلهَ   َخْريٌ   َوَأْرَبعٌ   َثالٍَث,  ِمنْ   َلهَ   َخْريٌ   َوَثالََث   َناَقتَْنيِ

 ))اِْإلبِلِ  ِمنَ  أَْعَدادِِهنَّ 

ความหมาย“การที่ใครคนหน่ึงคนใดจากพวกท่านออกไปมัสญิดทุก ๆ 

วัน ศึกษาสองอายะฮฺของคัมภีร์ของอัลลอฮฺน้ันดีสําหรับเขายิ่งกว่าอูฐ

ตัวเมียสองตัว ศึกษาสามอายสี่อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสามตัว ศึกษาสี่

                                                            
77อัล-อัสเกาะลานีย,์ ฟัตหุล-บารีย ์10/94,95 
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อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสี่ตัว และ(จํานวนเท่าไรของอายะฮฺ)ก็เป็นการดี

สําหรับเขายิ่งกว่าจํานวนของอูฐตัวเมียเย่ียงน้ัน”78
 

 

3.5 การศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน 

เพ่ือให้ทุก ๆ คนได้อ่านและฟังอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอาน พร้อม

ทั้งได้ศึกษาเนื้อหาสาระของอายะฮฺอัลกุรอานไปด้วยกัน หรือพร้อม ๆ กัน มี

วิธีหนึ่งที่เป็นที่ส่งเสริมโดยสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะ สัลลัม คือ วิธีการที่เรียกว่า “มุดาเราะสะฮฺ” หรือ “ตะดารุส” คือ

การจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานแบบหะละเกาะฮฺ ดังที่ปรากฏในหะดีษต่อไปนี ้

 َوَكانَ  النَّاِس, أَْجَودَ ×  اهللاِ  َرُسْوُل  َكانَ (( :َقال َعنُْهَام  اهللاُ  َرَيضَ  َعبَّاسٍ  ابْنِ  َعنِ 

يُْل,  َيلَْقاهُ   َحْنيَ   َرَمَضانَ   ِيفْ   َيَكْونُ   َما  أَْجَودَ   َرَمَضانَ   ِمنْ   َليْلَةٍ   ُكلِّ   ِيفْ   َيلَْقاهُ   َوَكانَ   ِجْربِ

يِْح  ِمنَ  بِاْخلَْريِ   أَْجَودُ ×  اهللاِ  َفلََرُسْوُل  الُْقْرآَن, َفيَُداِرُسهُ    ))اْملُْرَسلَةِ  الرِّ

ความหมาย “จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา กล่าวว่า โดยปกติ

ท่าน ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เป็นคนใจบุญที่สุดในหมู่ผู้คน และท่าน

จะเป็นคนใจบุญยิ่งข้ึนอีกในเดือนเราะมะฎอน ยามท่านได้พบกับมลาอิกะฮฺ 

ญิบรีลที่มาพบท่านทุก ๆ คืนของเดือนเราะมะฎอน แล้วท่านก็ได้ศึกษา

ทบทวน(ตะดารุส หรือ มุดาเราะสะฮฺ)อัลกุรอานกับญิบรีล เมื่อนั้นท่าน 

เราะสูลุลลอฮฺก็จะมีสภาพเป็นคนใจบุญยิ่งกว่าลมที่พัดไปทั่วถึงทุก ๆ ส่ิง”
79

 

                                                            
78เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 251, สุนัน อบี ดาวูด เลขที่ 1456 
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َ  أَنْ  ِمنْ  لََك  َخْريٌ  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  ةً يَ آ فَتَتََعلَّمَ  تَغُْدوَ  َألَنْ ! َذرٍّ  أَبَا َيا((  َرْكَعٍة, ِماَئةَ  تَُصيلِّ

َ  أَنْ  ِمنْ  َخْريٌ  ـ بِهِ  َيعَْمْل  َملْ  أَوْ  بِهِ  َعِمَل  ـ الْعِلْمِ  ِمنَ  بَابًا فَتَتََعلَّمَ  تَغُْدوَ  َوَألَنْ   أَلَْف   تَُصيلِّ

 ))َرْكَعةٍ 

ความหมาย “โอ้อบู ซัรฺ การท่ีท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือท่ี

ศึกษาหาความรู้) แล้วเรียนศึกษาหน่ึงอายะฮฺจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺน้ัน 

เป็นการดีสําหรับท่านย่ิงกว่าการท่ีท่านปฏิบัตินมาซจํานวนหน่ึงร้อย

ร็อกอะฮฺ และการท่ีท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือที่ศึกษาหา

ความรู้) แล้วศึกษาความรู้สักบทหน่ึงได้นํามาปฏิบัติ หรือไม่ได้นํามา

ปฏิบัติน้ัน เป็นการดีสําหรับท่านย่ิงกว่าการปฏิบัตินมาซจํานวนหน่ึง

พันร็อกอะฮฺ”77
 

- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า  

 َوَجلَّ  َعزَّ  اهللاِ  كِتَاِب  ِمنْ  آَيتَْنيِ  َفيَتََعلَّمَ  اْملَْسِجدِ  إَِىل  َيْومٍ  َكلَّ  أََحُدُكمْ  َيْغُدوْ  َفألََنْ ((

,  ِمنْ   َلهُ   َخْريٌ   َوِمنْ   َأْرَبعٍ   ِمنْ   َلهَ   َخْريٌ   َوَأْرَبعٌ   َثالٍَث,  ِمنْ   َلهَ   َخْريٌ   َوَثالََث   َناَقتَْنيِ

 ))اِْإلبِلِ  ِمنَ  أَْعَدادِِهنَّ 

ความหมาย“การที่ใครคนหน่ึงคนใดจากพวกท่านออกไปมัสญิดทุก ๆ 

วัน ศึกษาสองอายะฮฺของคัมภีร์ของอัลลอฮฺน้ันดีสําหรับเขายิ่งกว่าอูฐ

ตัวเมียสองตัว ศึกษาสามอายสี่อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสามตัว ศึกษาสี่
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อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสี่ตัว และ(จํานวนเท่าไรของอายะฮฺ)ก็เป็นการดี

สําหรับเขายิ่งกว่าจํานวนของอูฐตัวเมียเย่ียงน้ัน”78
 

 

3.5 การศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน 

เพ่ือให้ทุก ๆ คนได้อ่านและฟังอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอาน พร้อม

ทั้งได้ศึกษาเนื้อหาสาระของอายะฮฺอัลกุรอานไปด้วยกัน หรือพร้อม ๆ กัน มี

วิธีหนึ่งที่เป็นที่ส่งเสริมโดยสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะ สัลลัม คือ วิธีการที่เรียกว่า “มุดาเราะสะฮฺ” หรือ “ตะดารุส” คือ

การจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานแบบหะละเกาะฮฺ ดังที่ปรากฏในหะดีษต่อไปนี ้

 َوَكانَ  النَّاِس, أَْجَودَ ×  اهللاِ  َرُسْوُل  َكانَ (( :َقال َعنُْهَام  اهللاُ  َرَيضَ  َعبَّاسٍ  ابْنِ  َعنِ 

يُْل,  َيلَْقاهُ   َحْنيَ   َرَمَضانَ   ِيفْ   َيَكْونُ   َما  أَْجَودَ   َرَمَضانَ   ِمنْ   َليْلَةٍ   ُكلِّ   ِيفْ   َيلَْقاهُ   َوَكانَ   ِجْربِ

يِْح  ِمنَ  بِاْخلَْريِ   أَْجَودُ ×  اهللاِ  َفلََرُسْوُل  الُْقْرآَن, َفيَُداِرُسهُ    ))اْملُْرَسلَةِ  الرِّ

ความหมาย “จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา กล่าวว่า โดยปกติ

ท่าน ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เป็นคนใจบุญที่สุดในหมู่ผู้คน และท่าน

จะเป็นคนใจบุญยิ่งข้ึนอีกในเดือนเราะมะฎอน ยามท่านได้พบกับมลาอิกะฮฺ 

ญิบรีลที่มาพบท่านทุก ๆ คืนของเดือนเราะมะฎอน แล้วท่านก็ได้ศึกษา

ทบทวน(ตะดารุส หรือ มุดาเราะสะฮฺ)อัลกุรอานกับญิบรีล เมื่อนั้นท่าน 

เราะสูลุลลอฮฺก็จะมีสภาพเป็นคนใจบุญยิ่งกว่าลมที่พัดไปทั่วถึงทุก ๆ ส่ิง”
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นั่นคือรูปแบบหนึ่งของการศึกษาอัลกุรอานร่วมกันในอิสลาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนเราะมะฎอนที่ถือเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูก

ประทานลงมา 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ِ   ُبيُوِت   ِمنْ   َبيٍْت   ِيف   َقْومٌ   اْجتََمعَ   َما((  ِ   ِكتَاَب   َيتُْلونَ   َتَعاَىل,  اهللَّ  َوَيتََداَرُسوَنهُ   اهللَّ

يْنَُهْم,ــ ْت   إــِالــَّ   بــَ َزلــَ َليِْهمُ   نــَ ِكينَُة,ــ  عــَ ِشيَتُْهمُ   اــلــسَّ غــَ ُة,ــ  وــَ َ محــْ تُْهمُ   اــلــرَّ فَّ حــَ َكُة,  وــَ الَئــِ َ  اــملــْ

ُ  َوَذَكَرُهمُ    ))ِعنَْدهُ  فِيَمنْ  اهللَّ

ความหมาย “ไม่มีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งรวมตัวกัน ณ บ้านหลังหนึ่ง

หลังใดจากบ้านทั้งหลายของอัลลอฮฺ ร่วมกันอ่านและศึกษาคัมภีร์

ของอัลลอฮฺในระหว่างพวกเขา นอกจากจะมี สะกีนะฮฺ (ความสงบน่ิง

ของจิตใจท่ีพร้อมจะรับคําสั่งของอัลลอฮฺ) ลงมายังพวกเขา ความ

เมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุมพวกเขา บรรดามลาอิกะฮฺจะห้อมล้อม

พวกเขา และอัลลอฮฺจะทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่ 

ณ พระองค์”80 

تُْهمُ   ِإالَّ   اهللاَ   َيْذُكُرْونَ   َقْومٌ   اْجتََمعَ   َما((  تُْهمُ   اْملَالَئَِكُة,  َحفَّ ْمحَُة,  َوَتَغشَّ  َوَنَزَلْت   الرَّ

ِكينَُة, َعَليِْهمُ    ))ِعنَْدهُ  فِيَمنْ  اهللاُ  َوَذَكَرُهمُ  السَّ

ความหมาย จากอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมว่าท่านกล่าวว่า “ไม่มี

                                                            
80เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 2699 
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กลุ่มคนหน่ึงกลุ่มคนใดรวมตัวกันรําลึกถึงอัลลอฮฺ เว้นแต่บรรดา 

มลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา ความเมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุม

พวกเขา ความสงบร่มเย็น(สะกีนะฮฺ)จะลงมาแก่พวกเขา และอัลลอฮฺจะ

ทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่ ณ พระองค์”81 

จากสองหะดีษน้ี ทําให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า รูปแบบหนึ่งของการจัด

หะละเกาะฮ -วง/กลุ่ม- ศึกษาอัลกุรอานคือ การที่คนจํานวนหนึ่งรวมตัวกัน

ข้ึนเป็นกลุ่มภายในมัสญิดหรือนอกมัสญิด ซ่ึงการรวมตัวกันในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นส่ิงที่อัลลอฮฺผู้ทรงมีบุญคุณและผู้ทรงมีเมตตาได้ทรงให้คุณค่า

และความประเสริฐอย่างย่ิงด้วยการที่พระองค์ทรงประทานสิ่งต่อไปนี้ 

1. ประทาน สะกีนะฮฺ นั่นคือ ความสงบของจิตใจด้วยความเมตตา

จากอัลลอฮฺ 

2. แผ่ปกคลุมด้วยเมตตา 

3. ให้ห้อมล้อมโดยบรรดามลาอิกะฮฺ 

4. ทรงกล่าวถึงช่ือของพวกเขาที่ทําหะละเกาะฮฺอัลกุรอานแก่

บรรดามลาอิกะฮฺที่อยู่ ณ พระองค์ 

มาชาอ์อัลลอฮฺ  ช่างเป็นเกียรติยิ่งนัก สําหรับสมาชิกของกลุ่ม 

หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน และการซิกิรฺ ! 

จะมีการงานใดเล่าท่ีจะมีเกียรติและย่ิงใหญ่กว่าการให้คุณค่าและ

ความสําคัญจากอัลลอฮฺ เยี่ยงการงานดังกล่าวน้ี ? ! มาเถิด มาร่วมกันทํา 

                                                            
81มุสนัด อะหมัด เลขที่ 11892, อัด-ดุอาอ์ โดย อัฏ-ฏ็อบรอนีย์ เลขที่ 1898 ด้วยสายรายงานที่

เศาะฮีหฺ 
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นั่นคือรูปแบบหนึ่งของการศึกษาอัลกุรอานร่วมกันในอิสลาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนเราะมะฎอนที่ถือเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูก

ประทานลงมา 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ِ   ُبيُوِت   ِمنْ   َبيٍْت   ِيف   َقْومٌ   اْجتََمعَ   َما((  ِ   ِكتَاَب   َيتُْلونَ   َتَعاَىل,  اهللَّ  َوَيتََداَرُسوَنهُ   اهللَّ

يْنَُهْم,ــ ْت   إــِالــَّ   بــَ َزلــَ َليِْهمُ   نــَ ِكينَُة,ــ  عــَ ِشيَتُْهمُ   اــلــسَّ غــَ ُة,ــ  وــَ َ محــْ تُْهمُ   اــلــرَّ فَّ حــَ َكُة,  وــَ الَئــِ َ  اــملــْ

ُ  َوَذَكَرُهمُ    ))ِعنَْدهُ  فِيَمنْ  اهللَّ

ความหมาย “ไม่มีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งรวมตัวกัน ณ บ้านหลังหนึ่ง

หลังใดจากบ้านทั้งหลายของอัลลอฮฺ ร่วมกันอ่านและศึกษาคัมภีร์

ของอัลลอฮฺในระหว่างพวกเขา นอกจากจะมี สะกีนะฮฺ (ความสงบน่ิง

ของจิตใจท่ีพร้อมจะรับคําสั่งของอัลลอฮฺ) ลงมายังพวกเขา ความ

เมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุมพวกเขา บรรดามลาอิกะฮฺจะห้อมล้อม

พวกเขา และอัลลอฮฺจะทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่ 

ณ พระองค์”80 

تُْهمُ   ِإالَّ   اهللاَ   َيْذُكُرْونَ   َقْومٌ   اْجتََمعَ   َما((  تُْهمُ   اْملَالَئَِكُة,  َحفَّ ْمحَُة,  َوَتَغشَّ  َوَنَزَلْت   الرَّ

ِكينَُة, َعلَيِْهمُ    ))ِعنَْدهُ  فِيَمنْ  اهللاُ  َوَذَكَرُهمُ  السَّ

ความหมาย จากอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จากท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมว่าท่านกล่าวว่า “ไม่มี

                                                            
80เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 2699 
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กลุ่มคนหน่ึงกลุ่มคนใดรวมตัวกันรําลึกถึงอัลลอฮฺ เว้นแต่บรรดา 

มลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา ความเมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุม

พวกเขา ความสงบร่มเย็น(สะกีนะฮฺ)จะลงมาแก่พวกเขา และอัลลอฮฺจะ

ทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่ ณ พระองค์”81 

จากสองหะดีษน้ี ทําให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า รูปแบบหนึ่งของการจัด

หะละเกาะฮ -วง/กลุ่ม- ศึกษาอัลกุรอานคือ การที่คนจํานวนหนึ่งรวมตัวกัน

ข้ึนเป็นกลุ่มภายในมัสญิดหรือนอกมัสญิด ซ่ึงการรวมตัวกันในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นส่ิงที่อัลลอฮฺผู้ทรงมีบุญคุณและผู้ทรงมีเมตตาได้ทรงให้คุณค่า

และความประเสริฐอย่างย่ิงด้วยการที่พระองค์ทรงประทานสิ่งต่อไปนี้ 

1. ประทาน สะกีนะฮฺ นั่นคือ ความสงบของจิตใจด้วยความเมตตา

จากอัลลอฮฺ 

2. แผ่ปกคลุมด้วยเมตตา 

3. ให้ห้อมล้อมโดยบรรดามลาอิกะฮฺ 

4. ทรงกล่าวถึงช่ือของพวกเขาที่ทําหะละเกาะฮฺอัลกุรอานแก่

บรรดามลาอิกะฮฺที่อยู่ ณ พระองค์ 

มาชาอ์อัลลอฮฺ  ช่างเป็นเกียรติยิ่งนัก สําหรับสมาชิกของกลุ่ม 

หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน และการซิกิรฺ ! 

จะมีการงานใดเล่าท่ีจะมีเกียรติและย่ิงใหญ่กว่าการให้คุณค่าและ

ความสําคัญจากอัลลอฮฺ เยี่ยงการงานดังกล่าวน้ี ? ! มาเถิด มาร่วมกันทํา 

                                                            
81มุสนัด อะหมัด เลขที่ 11892, อัด-ดุอาอ์ โดย อัฏ-ฏ็อบรอนีย์ เลขที่ 1898 ด้วยสายรายงานที่

เศาะฮีหฺ 
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หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน และมีส่วนร่วมในหะละเกาะฮฺอัลกุรอานด้วย

ความรู้สึกศรัทธาและรักอย่างเปี่ยมล้น 

@žåflÇ@@@č†žjflÇ@@@@ča@@@åži@@@@đ…žìŽÈžflß@@@@@@flÞbÓ@@Z@@flÞbÓ@@@@flÞžìŽfl‰@@@@ča@@@@F@@Z ))   ُْقلُْت !  َعَيلَّ   اِقَْرأ :

ْ :  َقاَل  ُأنَْزُل? َوَعَليَْك  َعَليَْك  َأقَْرأُ   َفَقَرأُْت :  َقاَل . َغْريِْي  ِمنْ  أَْسَمَعهُ  أَنْ  أَْشتَِهْي  إِينِّ

  _   ~        {    |             }    m   w    x      y    z @@َبَلْغُت   إَِذا  َحتَّى  النَِّساءَ 

 ̀ a  bl  َتْزِرَفانِ  َعيْنَيْهِ  َفَرَأيُْت . َأْمِسْك  َأوْ  ُكفَّ : َقاَل ((  

ความหมาย จากอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “จงอ่าน 

อัลกุรอานให้ฉันฟัง” ฉันกล่าวว่า ท่านจะให้ฉันอ่านอัลกุรอานให้ท่าน

ฟัง ทั้ง ๆ ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านกระน้ันหรือ ? ท่านกล่าว

ว่า “แท้จริง ฉันอยากที่จะฟังอัลกุรอานจากคนอ่ืน” อิบนุ มัสอูด กล่าว

ว่า ดังน้ัน ฉันจึงอ่านสูเราะฮฺอัน-นิสาอ์(ให้ท่านฟัง) จนถึงพระดํารัส

ของอัลลอฮฺว่า  

m w  x    y  z  {           |  }      ~  _  ̀  a  bl 

ความหมาย “จะเป็นเช่นไร เมื่อเราได้นําพยานคนหน่ึงออกมาจากแต่ละ

ชาติ และเราจะนําเจ้ามาให้เป็นพยานแก่หมู่ชน(ของเจ้า)เหล่าน้ี” 83  

เมื่อน้ัน ท่านนบีก็กล่าวว่า “พอเถิด หรือหยุดเถิด” แล้วฉันก็

เห็นตาทั้งสองของท่านมีน้ําตาหลั่งออกมาไหลอาบแก้ม84
 

                                                            
83สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 41 
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บทเรียนจากหะดีษนี ้

1. ความสําคัญอย่างย่ิงของการรับฟังการอ่านอัลกุรอานจากผู้อ่ืน 

จนกระทั่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เอง ผู้

ซ่ึงที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านยังใคร่ที่จะรับฟังการอ่านอัล

กุรอานจากผู้อ่ืน ท่านกล่าวว่า “ฉันอยากที่จะรับฟังการอ่าน 

อัลกุรอานจากคนอื่น” ถ้านั่นคือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ผู้ที่ อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่าน ดังนั้น 

สําหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่บางทีไม่เคยได้ฟังอัลกุรอานจากคน

ที่อ่านอย่างพินิจใคร่ครวญ ยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่อง

น้ี มันเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้เป็นครูหรืออาจารย์ ที่จะต้องมีความ

สํานึกเอาเยี่ยงอย่างความนอบน้อมถ่อมตนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีต่อศิษย์/สหายผู้อยู่ร่วมกับท่าน
85

 

2. ผลที่เกิดข้ึนอย่างมากมายต่อจิตใจของผู้ที่ได้รับฟังการอ่านของคน

อ่ืน ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองถึงกับ

ร้องไห้เมื่อได้ยินพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า (ความหมาย) “จะเป็นเช่น

ไร เมื่อเราได้นําพยานคนหนึ่งออกมาจากแต่ละชาติ และเราจะนําเจ้า

มาให้เป็นพยานแก่หมู่ชน(ของเจ้า)เหล่าน้ี” นั่นแหละจุดประสงค์

ประการหนึ่งของการฟังการอ่านอัลกุรอานอย่างพินิจใคร่ครวญ 

เพ่ือให้ความศรัทธาเพิ่มจนกระทั่งถึงข้ันหล่ังนํ้าตาเหมือนกับท่าน

                                                                                                                                   
84เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5056, เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 800 
85ดูการอธิบายของ อัน-นะวะวีย์ ในชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/88 
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หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน และมีส่วนร่วมในหะละเกาะฮฺอัลกุรอานด้วย

ความรู้สึกศรัทธาและรักอย่างเปี่ยมล้น 

@žåflÇ@@@č†žjflÇ@@@@ča@@@åži@@@@đ…žìŽÈžflß@@@@@@flÞbÓ@@Z@@flÞbÓ@@@@flÞžìŽfl‰@@@@ča@@@@F@@Z ))   ُْقلُْت !  َعَيلَّ   اِقَْرأ :

ْ :  َقاَل  ُأنَْزُل? َوَعَليَْك  َعَليَْك  َأقَْرأُ   َفَقَرأُْت :  َقاَل . َغْريِْي  ِمنْ  أَْسَمَعهُ  أَنْ  أَْشتَِهْي  إِينِّ

  _   ~        {    |             }    m   w    x      y    z @@َبَلْغُت   إَِذا  َحتَّى  النَِّساءَ 

 ̀ a  bl  َتْزِرَفانِ  َعيْنَيْهِ  َفَرَأيُْت . َأْمِسْك  َأوْ  ُكفَّ : َقاَل ((  

ความหมาย จากอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “จงอ่าน 

อัลกุรอานให้ฉันฟัง” ฉันกล่าวว่า ท่านจะให้ฉันอ่านอัลกุรอานให้ท่าน

ฟัง ทั้ง ๆ ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านกระน้ันหรือ ? ท่านกล่าว

ว่า “แท้จริง ฉันอยากที่จะฟังอัลกุรอานจากคนอ่ืน” อิบนุ มัสอูด กล่าว

ว่า ดังน้ัน ฉันจึงอ่านสูเราะฮฺอัน-นิสาอ์(ให้ท่านฟัง) จนถึงพระดํารัส

ของอัลลอฮฺว่า  

m w  x    y  z  {           |  }      ~  _  ̀  a  bl 

ความหมาย “จะเป็นเช่นไร เมื่อเราได้นําพยานคนหน่ึงออกมาจากแต่ละ

ชาติ และเราจะนําเจ้ามาให้เป็นพยานแก่หมู่ชน(ของเจ้า)เหล่าน้ี” 83  

เมื่อน้ัน ท่านนบีก็กล่าวว่า “พอเถิด หรือหยุดเถิด” แล้วฉันก็

เห็นตาทั้งสองของท่านมีน้ําตาหลั่งออกมาไหลอาบแก้ม84
 

                                                            
83สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 41 

60 
 

บทเรียนจากหะดีษนี ้

1. ความสําคัญอย่างย่ิงของการรับฟังการอ่านอัลกุรอานจากผู้อ่ืน 

จนกระทั่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เอง ผู้

ซ่ึงที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านยังใคร่ที่จะรับฟังการอ่านอัล

กุรอานจากผู้อ่ืน ท่านกล่าวว่า “ฉันอยากที่จะรับฟังการอ่าน 

อัลกุรอานจากคนอื่น” ถ้านั่นคือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ผู้ที่ อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่าน ดังนั้น 

สําหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่บางทีไม่เคยได้ฟังอัลกุรอานจากคน

ที่อ่านอย่างพินิจใคร่ครวญ ยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่อง

น้ี มันเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้เป็นครูหรืออาจารย์ ที่จะต้องมีความ

สํานึกเอาเยี่ยงอย่างความนอบน้อมถ่อมตนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีต่อศิษย์/สหายผู้อยู่ร่วมกับท่าน
85

 

2. ผลที่เกิดข้ึนอย่างมากมายต่อจิตใจของผู้ที่ได้รับฟังการอ่านของคน

อ่ืน ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองถึงกับ

ร้องไห้เมื่อได้ยินพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า (ความหมาย) “จะเป็นเช่น

ไร เมื่อเราได้นําพยานคนหนึ่งออกมาจากแต่ละชาติ และเราจะนําเจ้า

มาให้เป็นพยานแก่หมู่ชน(ของเจ้า)เหล่าน้ี” นั่นแหละจุดประสงค์

ประการหนึ่งของการฟังการอ่านอัลกุรอานอย่างพินิจใคร่ครวญ 

เพ่ือให้ความศรัทธาเพิ่มจนกระทั่งถึงข้ันหล่ังนํ้าตาเหมือนกับท่าน

                                                                                                                                   
84เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5056, เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 800 
85ดูการอธิบายของ อัน-นะวะวีย์ ในชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 6/88 
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เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตามรายงานของอับ

ดุลลอฮฺว่า “ฉันเห็นตาทั้งสองข้างของท่านหล่ังน้ําตา”  

3. เหตุการณ์ทํานองนั้น ควรเกิดข้ึนจากบรรยากาศของหะละเกาะฮฺ

ศึกษาอัลกุรอาน ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผลของการอ่านและการฟังอัลกุรอาน

อย่างเข้าใจเก่ียวกับสภาพที่จะเกิดข้ึนในอาคิเราะฮฺ  ได้เพิ่มพูนความ

ศรัทธา และทําให้จิตใจอ่อนโยนลงจนถึงขั้นร้องไห้ออกมา และมี

ความพร้อมที่จะรับคําส่ังสอนของอัลลอฮฺผู้ทรงบริบูรณ์ย่ิง 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า  

 ُهوَ  الُْقْرآنَ  َهَذا إِنَّ  اْستَطَعْتُْم, َما َمأُْدبَتِهِ  ِمنْ  فَتََعلَُّموا اهللاِ  َمأُْدبَةُ  الُْقْرآنَ  َهَذا إِنَّ >

َفاءُ  اْملُبِنيُ  النُّورُ  َوُهوَ  بِِه, أََمرَ  الَِّذي اهللاِ  َحبُْل   بِِه, اْعتََصمَ  ِملَنِ  ِعْصَمةٌ  النَّافُِع, َوالشِّ

َك  ِملَنْ  َونََجاةٌ  ُم, َيعَْوجُّ  َال  بِِه, َمتَسَّ  َعَجائِبُهُ  تَنَْقِيض  َوَال  فَيَُشعََّب, َيُزوغُ  َوَال  َفيَُقوَّ

, َعنْ  َخيْلَُق  َوَال  َ  َفإِنَّ  اتْلُوهُ  َردٍّ  َلُكمْ  أَقُْل  َملْ  َحَسنَاٍت, َعْرشُ  َحْرٍف  لُِكلِّ  أُْجُرُكمْ يَ  اهللَّ

<َحْرٌف  َوِميْمٌ  َحْرٌف  َوَالمٌ  َحْرٌف  أَلٌِف  َوَلكِنْ  َحْرٌف } املٓ {

ความหมาย “แท้จริงอัลกุรอานน้ีเป็นสํารับอาหารของอัลลอฮฺ ดังน้ันจง

ศึกษาเรียนรู้จากสํารับอาหารของพระองค์อย่างสุดความสามารถของ

พวกท่าน แท้จริงอัลกุรอานน้ีเป็นสายเชือกของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรง

กําชับให้ยึดไว้ให้มั่น  มันคือแสงสว่างท่ีชัดแจ้ง คือยาที่มีคุณประโยชน์ 

เป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองผู้ที่ยึดมั่นกับมัน เป็นสิ่งช่วยให้รอดพ้นจากการ

ลงโทษสําหรับผู้ ที่ ยึดมั่นมันไว้อย่างมั่นคง ไม่มีความคดเคี้ยวที่

จําเป็นต้องทําให้ตรง ไม่ไขว้เขวจนต้องให้ปรับ มีความมหัศจรรย์ที่ไม่
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จบสิ้น ไม่เก่าเพราะการถูกโต้แย้ง/ปฏิเสธ ดังน้ันจงอ่านอัลกุรอาน 

เพราะอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนผลบุญแก่พวกท่านจากทุก ๆ ตัวอักษร

สิบความดี ฉันไม่ได้หมายถึงว่า ]امل[  (อลิฟลามมีม) คือหน่ึงอักษร แต่ฉัน

หมายถึงว่า ألف (อลิฟ) คือหน่ึงอักษร الم (ลาม) คือหน่ึงอักษร และ ممي 

(มีม) คืออีกหน่ึงอักษร”
86

 

นั่นคือสารัตถะของอัลกุรอาน ในฐานะที่เป็นเสมือนสํารับอาหาร

ของอัลลอฮฺ ที่ได้รวมไว้ด้วยนานาความรู้ที่ยังคุณประโยชน์ต่อความต้องการ

ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิต เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึง

ความยุติธรรม พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสร้างมนุษย์แล้วปล่อยให้มีชีวิตตาม

ยถากรรมโดยปราศจากระเบียบและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าและมีเกียรติทั้งในโลกน้ี และปรโลกท่ีการมีชีวิตเป็นนิรันดร์ 

ทว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมอัลกุรอานให้เป็นสายเชือกท่ีผูกดึงปวงบ่าวของ

พระองค์ให้พ้นจากความไขว้เขว/เบี่ยงเบน เป็นแสงสว่างส่องเส้นทาง เป็นยา

รักษาโรคต่าง ๆ เครื่องช่วยรอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ และให้พวกเขาได้รับ

ความคุ้มครองจากความหายนะทุกรูปแบบทั้งในโลกน้ีและ ณ ปรโลก ทั้งน้ี

เพราะเนื้อหาสาระของอัลกุรอานคือสัจธรรม ดีเลิศ มีคุณประโยชน์ และ

เที่ยงตรงยิ่ง 

หะดีษน้ีช้ีให้เห็นว่า หนึ่งในบรรดาวิธีที่จะให้ได้รับประโยชน์จาก 

อัลกุรอานคือ หะละเกาะฮฺ/วงศึกษาอัลกุรอาน ที่สมาชิกพากันนั่งล้อมรอบ

สํารับอัลกุรอานที่เต็มไปด้วยบะเราะกะฮฺความจําเริญ 

                                                            
86หะดีษ มุศ็อนนัฟ ของ อับดุล-ร็อซซาก เลขที่ 6017, มุสนัด อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 376 ด้วย

สายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
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เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตามรายงานของอับ

ดุลลอฮฺว่า “ฉันเห็นตาทั้งสองข้างของท่านหล่ังน้ําตา”  

3. เหตุการณ์ทํานองนั้น ควรเกิดข้ึนจากบรรยากาศของหะละเกาะฮฺ

ศึกษาอัลกุรอาน ทั้งน้ีก็เพื่อให้ผลของการอ่านและการฟังอัลกุรอาน

อย่างเข้าใจเก่ียวกับสภาพที่จะเกิดข้ึนในอาคิเราะฮฺ  ได้เพิ่มพูนความ

ศรัทธา และทําให้จิตใจอ่อนโยนลงจนถึงขั้นร้องไห้ออกมา และมี

ความพร้อมที่จะรับคําส่ังสอนของอัลลอฮฺผู้ทรงบริบูรณ์ย่ิง 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า  

 ُهوَ  الُْقْرآنَ  َهَذا إِنَّ  اْستَطَْعتُْم, َما َمأُْدبَتِهِ  ِمنْ  فَتََعلَُّموا اهللاِ  َمأُْدبَةُ  الُْقْرآنَ  َهَذا إِنَّ >

َفاءُ  اْملُبِنيُ  النُّورُ  َوُهوَ  بِِه, أََمرَ  الَِّذي اهللاِ  َحبُْل   بِِه, اْعتََصمَ  ِملَنِ  ِعْصَمةٌ  النَّافُِع, َوالشِّ

َك  ِملَنْ  َونََجاةٌ  ُم, َيعَْوجُّ  َال  بِِه, َمتَسَّ  َعَجائِبُهُ  َتنَْقِيض  َوَال  فَيَُشعََّب, َيُزوغُ  َوَال  فَيَُقوَّ

, َعنْ  َخيْلَُق  َوَال  َ  َفإِنَّ  اتْلُوهُ  َردٍّ  َلُكمْ  أَقُْل  َملْ  َحَسنَاٍت, َعْرشُ  َحْرٍف  لُِكلِّ  أُْجُرُكمْ يَ  اهللَّ

<َحْرٌف  َوِميْمٌ  َحْرٌف  َوَالمٌ  َحْرٌف  أَلٌِف  َوَلكِنْ  َحْرٌف } املٓ {

ความหมาย “แท้จริงอัลกุรอานน้ีเป็นสํารับอาหารของอัลลอฮฺ ดังน้ันจง

ศึกษาเรียนรู้จากสํารับอาหารของพระองค์อย่างสุดความสามารถของ

พวกท่าน แท้จริงอัลกุรอานน้ีเป็นสายเชือกของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรง

กําชับให้ยึดไว้ให้มั่น  มันคือแสงสว่างท่ีชัดแจ้ง คือยาที่มีคุณประโยชน์ 

เป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองผู้ที่ยึดมั่นกับมัน เป็นสิ่งช่วยให้รอดพ้นจากการ

ลงโทษสําหรับผู้ ที่ ยึดมั่นมันไว้อย่างมั่นคง ไม่มีความคดเคี้ยวที่

จําเป็นต้องทําให้ตรง ไม่ไขว้เขวจนต้องให้ปรับ มีความมหัศจรรย์ที่ไม่
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จบสิ้น ไม่เก่าเพราะการถูกโต้แย้ง/ปฏิเสธ ดังน้ันจงอ่านอัลกุรอาน 

เพราะอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนผลบุญแก่พวกท่านจากทุก ๆ ตัวอักษร

สิบความดี ฉันไม่ได้หมายถึงว่า ]امل[  (อลิฟลามมีม) คือหน่ึงอักษร แต่ฉัน

หมายถึงว่า ألف (อลิฟ) คือหน่ึงอักษร الم (ลาม) คือหน่ึงอักษร และ ممي 

(มีม) คืออีกหน่ึงอักษร”
86

 

นั่นคือสารัตถะของอัลกุรอาน ในฐานะที่เป็นเสมือนสํารับอาหาร

ของอัลลอฮฺ ที่ได้รวมไว้ด้วยนานาความรู้ที่ยังคุณประโยชน์ต่อความต้องการ

ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิต เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึง

ความยุติธรรม พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสร้างมนุษย์แล้วปล่อยให้มีชีวิตตาม

ยถากรรมโดยปราศจากระเบียบและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าและมีเกียรติทั้งในโลกน้ี และปรโลกท่ีการมีชีวิตเป็นนิรันดร์ 

ทว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมอัลกุรอานให้เป็นสายเชือกท่ีผูกดึงปวงบ่าวของ

พระองค์ให้พ้นจากความไขว้เขว/เบี่ยงเบน เป็นแสงสว่างส่องเส้นทาง เป็นยา

รักษาโรคต่าง ๆ เครื่องช่วยรอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ และให้พวกเขาได้รับ

ความคุ้มครองจากความหายนะทุกรูปแบบทั้งในโลกน้ีและ ณ ปรโลก ทั้งน้ี

เพราะเนื้อหาสาระของอัลกุรอานคือสัจธรรม ดีเลิศ มีคุณประโยชน์ และ

เที่ยงตรงยิ่ง 

หะดีษน้ีช้ีให้เห็นว่า หนึ่งในบรรดาวิธีที่จะให้ได้รับประโยชน์จาก 

อัลกุรอานคือ หะละเกาะฮฺ/วงศึกษาอัลกุรอาน ที่สมาชิกพากันนั่งล้อมรอบ

สํารับอัลกุรอานที่เต็มไปด้วยบะเราะกะฮฺความจําเริญ 

                                                            
86หะดีษ มุศ็อนนัฟ ของ อับดุล-ร็อซซาก เลขที่ 6017, มุสนัด อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 376 ด้วย

สายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
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 ويف .<َساَعةً  ُنْؤِمنُ  بِنَا اْجلِْس >: َجبَلٍ  بْنُ  ُمَعاذُ  ِيلْ  َقاَْل : َقاَْل  ِهالَلٍ  بِنِ  اْألَْسَودِ  َعنِ 

 .<َساَعةً  ُنْؤِمنُ  بِنَا اْجلِْس >: إخوانِهِ  من للرَّجلِ  يقوُل  جبلٍ  بنُ  معاذُ  كانَ  َهلام أيةرو

  .انِهِ دَ مَ َحيْ وَ  تعاىل اهللا انِ رَ كَ اذَ تَ يَ  انِ لَِس جْ يَ فَ 

ความหมาย จากอัล-อัสวัด บิน ฮิลาล กล่าวว่า มุอาซ บิน ญะบัล ได้กล่าว

กับฉันว่า “มาน่ังกับเราสักประเดี๋ยวซิเพื่อเราจะได้(ยกระดับความ)

ศรัทธา(ของเรา)” ในอีกรายงานหนึ่งของทั้งสองมีว่า มุอาซ บิน ญะบัล ได้

กล่าวกับชายคนหนึ่งจากพี่น้องของเขาว่า “มานั่งกับเราสักประเด๋ียวซิเพ่ือเรา

จะได้(ยกระดับความ)ศรัทธา(ของเรา)” แล้วทั้งสองก็นั่งลงด้วยกัน รําลึก

ถึงอัลลอฮฺด้วยกัน และสรรเสริญอัลลอฮฺด้วยกัน87
 

อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต กล่าวว่า เมื่อเศาะหาบะฮฺท่านใดจะออกไป

ดะอฺวะฮฺนอกเมืองมะดีนะฮฺ พวกเขามักจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ 

อัลกุรอานกับบรรดานักอ่านอัลกุรอาน (กุรรออ์) บรรดาเศาะหาบะฮฺมักจะ

อ่านอัลกุรอานด้วยเสียงดังที่ได้ยินชัดในมัสยิดมะดีนะฮฺ จนกระทั่งท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เคยห้ามพวกเขาและบอกให้ลดระดับเสียง

ลงมาเล็กน้อย
88

 

นั่ นคือแบบอย่าง /สุนนะฮฺ ที่ มี ชี วิตของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม ในฐานะของกลุมชนที่เป็นแบบอย่างสําหรับประชาชา

ชาติอิสลามภายหลังจากพวกเขา เพ่ือยกระดับฐานะและฟื้นฟูของ

                                                            
87มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ ,เลขที่ 30363,30365. ท่านอัล-หาฟิซ ระบุ ไว้ในหนังสือ ฟัตหุล-

บารีย ์:1/70 ว่า   สายสืบหะดีษ เศาะฮีหฺ 
88มะนาฮิล อัล-อิรฟาน ของ อัซ-ซัรกอนีย ์1/234 
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ความสรัทธาของพวกเขาด้วยอัลกุรอานและการรําลึกถึงอัลลอฮฺ เพราะ

แท้จริงแล้วการฟ้ืนฟูความศรัทธาก็คือความศรัทธาแขนงหนึ่งเช่นกัน
89

 

 

3.6 การกําชับสั่งเสียกันให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรมและขันติธรรม 

กิจกรรมหนึ่งของหะละเกาะฮฺอัลกุรอานคือ การกําชับส่ังเสียซ่ึงกัน

และกันให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรมและความอดทน อัลลอฮิตรัสว่า 

m A  B  C  D  E  F  G  H  I  J   K  L  
M  N  O  P    l 

ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลา แท้จริงมนุษย์ตกอยู่ในความขาดทุน 

นอกจากบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาและประกอบการงานที่ดีทั้งหลาย และ

พวกเขากําชับสั่งเสียกันและให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรม และกําชับสั่ง

เสียกันและให้มีความอดทน90 

ด้วยเหตุน้ี เป็นที่ชัดเจนว่า การกําชับกันด้วยสัจธรรมและความ

อดทน ถือเป็นหลักการประการหนึ่งของชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่จะไม่ประสบ

กับความขาดทุน ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิด “การกําชับส่ังเสียกัน

และกัน” คือ การส่ังเสียผ่าน “หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” เพราะอัลกุรอานคือ

แหล่งที่ดีที่สุดสําหรับการตักตวงสัจธรรมและความอดทน  

                                                            
89ดูหนังสือฟัตหุล-บารีย ์ของ ท่านอิบนุ หะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานีย ์: 1/70 
90สูเราะฮฺอัล-อัศร์ อายะฮฺที่ 1-3 
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มากไปกว่านั้น เราพบว่าจากข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 

หากไม่มีหะละเกาะฮฺอัลกุรอานแล้ว แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการ

กําชับส่ังเสียกันด้วยสัจธรรมและความอดทนในหมู่ประชาชาติอิสลาม 

 

  

66 
 

สี่ : อัลกุรอานสร้างชีวิตท่านเราะสูลและเศาะหาบะฮ ฺ

 

 

 

4.1 การสร้างบุคลิกภาพของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม   

ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า อัลลอฮฺได้สร้างชีวิตและบุคลิกภาพ

ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมด้วยอัลกุรอานเท่านั้น 

การสร้างที่เริ่มต้นข้ึนด้วยอายะฮฺแรกที่ว่า 

m k  l  m  n  ol
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง”91

 

เพราะการอ่านเป็นกุญแจดอกแรกของประตูสู่ความรู้ ในฐานะที่เป็น

เสบียงสําหรับภารกิจของการเป็นเราะสูลของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ในการตีแผ่ความเมตตาแก่สากลโลก นั่นคือแก่นสารของอิสลามที่

วางรากฐานอยู่บนความรู้แห่งวะหฺย์(วิวรณ์)จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรง

ปรีชาญาณ 

ภายหลังจากนั้น ท่านถูกสร้างด้วยอายะฮฺท่ีว่า 

m     B  AJ       G   F   E   Dl 

ความว่า “ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ย จงดํารงไว้ซึ่งการนมาซกลางคืน เว้นแต่เพียง

เล็กน้อยของกลางคืนเท่าน้ันที่(เจ้า)ใช้พักผ่อน”92
 

                                                            
91สูเราะฮฺอัล-อะลักฺ อายะฮฺที่ 1 
92สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 1-2 
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โดยที่ในช่วงเวลานั้น การนมาซห้าเวลายังไม่ได้ถูกบัญญัติ และด้วย

เหตุที่การนมาซในยามคํ่าคืนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าเฝ้าและกระซิบ

กระซาบกับอัลลอฮฺ สร้างแก่นสารของตัวตน วิงวอนขอส่ิงจําเป็นและพลัง

ความเข้มแข็งทั้งหลายในการสร้างบุคลิกภาพของเราะสูลและการสร้าง 

อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ-ประชาชาติเดียว ในขณะเดียวกันท่านก็ถูกสร้างด้วยอายะฮฺ

ที่ว่า 

m    }  |J       ¡   �l
ความว่า “ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ย จงลุกขึ้น แล้วเตือนสําทับมนุษย์เถิด”93

  

ซ่ึงนั่นคือภารกิจของการเป็นเราะสูลของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม  ภารกิจในการดะอฺวะฮฺ-เรียกร้องเชิญชวนผู้คน-สู่การตอบรับ

คําส่ังสอนของอัลลอฮฺและคัมภีร์ของพระองค์ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์

ที่สุดสําหรับมนุษย์ 

ดังกล่าวนั้น คือสามอายะฮฺที่ถือเป็นรากฐานในการสร้างบุคลิกภาพ

ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม ในขั้นเริ่มต้น ได้แก่ 

จงอ่าน” หมายถึงจงอ่านโองการของอัลลอฮฺและวิทย“ اْقَرأْ  .1

ปัญญาต่าง ๆ ที่อยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นอายะฮฺทั้งหลายของ 

อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมา หรือสัญญาณต่าง ๆ ของการ

สร้างของอัลลอฮฺ เช่น ท้องฟ้า แผ่นดิน และอื่น  ๆ

اللَّْيلَ   ُقمِ  .2   “จงดํารงการนมาซกลางคืน” เพราะการนมาซเป็น

วิธีการที่ ดีที่ สุดในการกระซิบกระซาบกับอัลลอฮฺผู้ทรงมี

                                                            
93สูเราะฮฺอัล-มุดดัดษิรฺ อายะฮฺที่ 1-2 
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พระคุณและผู้ทรงเมตตายิ่ง เพ่ือเติมเต็มรูหฺ – จิตวิญญาณและ

เช่ือมโยงพลังแห่งบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กับพลานุภาพของอัลลอฮฺผู้เอกะ ผู้ทรง

อํานาจ 

فََأنِذْر   ُقمْ  .3   “จงลุกขึ้นแล้วเตือนสําทับมนุษย์” เพราะนั่นคือ 

หน้าที่ ข้ันพ้ืนฐานของเราะสู ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม     

เป็นที่ชัดเจนว่า การอ่านนั้นเพ่ือให้รู้จักอัลลอฮฺ และรู้จักวิธีการทํา 

อิบาดะฮฺต่อพระองค์ ในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่พยายามจะทําให้ตนมีสถานะการ

เป็นบ่าวที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการนมาซ พร้อมทั้งการรู้จัก

มนุษย์และวิธีการในการเผชิญหน้ากับพวกเขา ในฐานะท่ีท่านเป็นเราะสูล

ของอัลลอฮฺ ผู้ทําหน้าที่ในการดะอฺวะฮฺและการเตือนสําทับอย่างเต็มเปี่ยม  

นอกจากนั้น อัลกุรอานยังได้สร้างบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยอายะฮฺที่เป็นอะกีดะฮฺ (หลักความเช่ือ)  

อิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) อัคลาค (จริยธรรม) ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 

การปกครอง ความสัมพันธ์ การศึกษา การสังคม การสงคราม ฯลฯ ที่

ครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศ จนไปส้ินสุดด้วยอายะฮฺที่ว่า 
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โดยที่ในช่วงเวลานั้น การนมาซห้าเวลายังไม่ได้ถูกบัญญัติ และด้วย

เหตุที่การนมาซในยามคํ่าคืนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าเฝ้าและกระซิบ

กระซาบกับอัลลอฮฺ สร้างแก่นสารของตัวตน วิงวอนขอส่ิงจําเป็นและพลัง

ความเข้มแข็งทั้งหลายในการสร้างบุคลิกภาพของเราะสูลและการสร้าง 

อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ-ประชาชาติเดียว ในขณะเดียวกันท่านก็ถูกสร้างด้วยอายะฮฺ

ที่ว่า 
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ความว่า “ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ย จงลุกขึ้น แล้วเตือนสําทับมนุษย์เถิด”93

  

ซ่ึงนั่นคือภารกิจของการเป็นเราะสูลของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม  ภารกิจในการดะอฺวะฮฺ-เรียกร้องเชิญชวนผู้คน-สู่การตอบรับ

คําส่ังสอนของอัลลอฮฺและคัมภีร์ของพระองค์ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์

ที่สุดสําหรับมนุษย์ 

ดังกล่าวนั้น คือสามอายะฮฺที่ถือเป็นรากฐานในการสร้างบุคลิกภาพ

ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม ในขั้นเริ่มต้น ได้แก่ 

จงอ่าน” หมายถึงจงอ่านโองการของอัลลอฮฺและวิทย“ اْقَرأْ  .1

ปัญญาต่าง ๆ ที่อยู่ในนั้น ไม่ว่าจะเป็นอายะฮฺทั้งหลายของ 

อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมา หรือสัญญาณต่าง ๆ ของการ

สร้างของอัลลอฮฺ เช่น ท้องฟ้า แผ่นดิน และอื่น  ๆ

اللَّْيلَ   ُقمِ  .2   “จงดํารงการนมาซกลางคืน” เพราะการนมาซเป็น

วิธีการที่ ดีที่ สุดในการกระซิบกระซาบกับอัลลอฮฺผู้ทรงมี

                                                            
93สูเราะฮฺอัล-มุดดัดษิรฺ อายะฮฺที่ 1-2 
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พระคุณและผู้ทรงเมตตายิ่ง เพ่ือเติมเต็มรูหฺ – จิตวิญญาณและ

เช่ือมโยงพลังแห่งบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กับพลานุภาพของอัลลอฮฺผู้เอกะ ผู้ทรง

อํานาจ 

فََأنِذْر   ُقمْ  .3   “จงลุกขึ้นแล้วเตือนสําทับมนุษย์” เพราะนั่นคือ 

หน้าที่ ข้ันพ้ืนฐานของเราะสู ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม     

เป็นที่ชัดเจนว่า การอ่านนั้นเพื่อให้รู้จักอัลลอฮฺ และรู้จักวิธีการทํา 

อิบาดะฮฺต่อพระองค์ ในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่พยายามจะทําให้ตนมีสถานะการ

เป็นบ่าวที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการนมาซ พร้อมทั้งการรู้จัก

มนุษย์และวิธีการในการเผชิญหน้ากับพวกเขา ในฐานะท่ีท่านเป็นเราะสูล

ของอัลลอฮฺ ผู้ทําหน้าที่ในการดะอฺวะฮฺและการเตือนสําทับอย่างเต็มเปี่ยม  

นอกจากนั้น อัลกุรอานยังได้สร้างบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยอายะฮฺที่เป็นอะกีดะฮฺ (หลักความเช่ือ)  

อิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) อัคลาค (จริยธรรม) ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 

การปกครอง ความสัมพันธ์ การศึกษา การสังคม การสงคราม ฯลฯ ที่

ครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว สังคม และประเทศ จนไปส้ินสุดด้วยอายะฮฺที่ว่า 
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ความว่า “วันน้ี ฉัน(อัลลอฮฺ)ได้ทําให้สมบูรณ์สําหรับสูเจ้าซึ่งศาสนาของ

สูเจ้า และได้ทําให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สูเจ้า และฉันพึง

ใจให้อิสลามเป็นศาสนา(วิถีแห่งการดําเนินชีวิต)ของสูเจ้า”  94
 

ที่ได้ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังปฏิบัติอิบาดะฮฺวุกูฟอยู่ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ในปีที่ท่าน

ประกอบพิธีฮัจญ์อําลา ) َجَّةُ ح ِ )الَْوَداع    
ดังกล่าวนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า การประทานวะห์ยูของอัลลอฮฺผู้ทรง

รอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ เพื่อให้มันเป็นวิถีชีวิต  ) ٌِديْن (  และความโปรดปราน 

แก่บ่าวของพระองค์ผ่านเราะสูลคนสุดท้ายของพระองค์ พร้อมกันน้ี   ) ِنْعَمة( 

การเผยแผ่และการนําวะห์ยูทั้งหมดมาดําเนินการภาคปฏิบัติของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ได้เสร็จส้ินสมบูรณ์เช่นกัน  

อายะฮฺน้ีเป็นนัยที่บ่งบอกว่า อิสลามได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

สําหรับประชาชาติอิสลาม ด้วยการปิดท้ายด้วยการประกอบพีธีหัจญ์อําลา 

ในฐานะที่เป็นรุกุน(หลักปฏิบัติ)สุดท้ายในรุกุนอิสลามห้าประการ นั่นคือคํา

สอนของอิสลามอันสมบูรณ์ยิ่ง ที่มีมาจากอัลลอฮฺเพื่อบ่าวของพระองค์ ซ่ึงก็

คือ คัมภีร์อัลกุรอานอันยิ่งใหญ่  

และนั่นคือการดําเนินการภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน ต่อคําสอน

ของอัลกุรอาน ในฐานะที่เป็นแบบอย่างหรือสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อมนุษยชาติ ... วัลลิลลาฮิลหัมด์ วัลมิน

นะฮฺ - สําหรับอัลลอฮคืฺอบรรดาการสรรเสริญและบุญคุณทั้งหมด 

                                                            
94สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 3 
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ภายในเวลายี่สิบปี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม สามารถ

ศึกษาวิถีชีวิต ( ُيْن ในด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ ทั้ง (ادلِّ

เรื่องในโลกน้ี และเรื่องในปรโลก ล้วนแล้วแต่มาจากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ 

อีกทั้งท่านยังได้ประสบความสําเร็จในการแจกแจงคําสอนของอัลกุรอาน

ออกมาในโลกของความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่  

นั่นแหละท่ีเม่ือท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา มารดาของ

เหล่าศรัทธาชนถูกถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของท่านเราะสูลุลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม นางได้ตอบถูกต้องและกะทัดรัดว่า
96

 

  ))َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ ((
หมายถึง  “ชีวิต หรือจริยธรรมทุกการเคล่ือนไหวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือคําสอนของอัลกุรอาน”  

การเคลื่อนไหวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  เกิดจากการที่ท่านนําเอาคําสอนของอัลกุรอานมาปฏิบัติ และนี่คือ

ส่ิงที่เรียกว่า “สุนนะฮฺ” (سـنة) นั่นเอง สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ที่เป็นสายทางชีวิตของมนุษย์ไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ

และสวรรค์ของพระองค์ ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามสุนนะฮฺก็แสดงว่าเขาต้อง

ปฏิบัติตามอัลกุรอาน 

 

4.2 การสร้างบุคลิกภาพของเหล่าเศาะหาบะฮฺ  

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้สร้างเหล่า 

เศาะหาบะฮฺของท่านด้วยคําสอนของอัลกุรอานที่สมบูรณ์ยิ่งพร้อม ๆ กับตัว

                                                            
96มุสนัด  อะหฺมัด , เลขที่ 24601 
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ความว่า “วันน้ี ฉัน(อัลลอฮฺ)ได้ทําให้สมบูรณ์สําหรับสูเจ้าซึ่งศาสนาของ

สูเจ้า และได้ทําให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สูเจ้า และฉันพึง

ใจให้อิสลามเป็นศาสนา(วิถีแห่งการดําเนินชีวิต)ของสูเจ้า”  94
 

ที่ได้ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังปฏิบัติอิบาดะฮฺวุกูฟอยู่ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ในปีที่ท่าน

ประกอบพิธีฮัจญ์อําลา ) َجَّةُ ح ِ )الَْوَداع    
ดังกล่าวนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า การประทานวะห์ยูของอัลลอฮฺผู้ทรง

รอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ เพื่อให้มันเป็นวิถีชีวิต  ) ٌِديْن (  และความโปรดปราน 

แก่บ่าวของพระองค์ผ่านเราะสูลคนสุดท้ายของพระองค์ พร้อมกันน้ี   ) ِنْعَمة( 

การเผยแผ่และการนําวะห์ยูทั้งหมดมาดําเนินการภาคปฏิบัติของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ได้เสร็จส้ินสมบูรณ์เช่นกัน  

อายะฮฺน้ีเป็นนัยที่บ่งบอกว่า อิสลามได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

สําหรับประชาชาติอิสลาม ด้วยการปิดท้ายด้วยการประกอบพีธีหัจญ์อําลา 

ในฐานะที่เป็นรุกุน(หลักปฏิบัติ)สุดท้ายในรุกุนอิสลามห้าประการ นั่นคือคํา

สอนของอิสลามอันสมบูรณ์ยิ่ง ที่มีมาจากอัลลอฮฺเพื่อบ่าวของพระองค์ ซ่ึงก็

คือ คัมภีร์อัลกุรอานอันยิ่งใหญ่  

และนั่นคือการดําเนินการภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน ต่อคําสอน

ของอัลกุรอาน ในฐานะที่เป็นแบบอย่างหรือสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อมนุษยชาติ ... วัลลิลลาฮิลหัมด์ วัลมิน

นะฮฺ - สําหรับอัลลอฮคืฺอบรรดาการสรรเสริญและบุญคุณทั้งหมด 

                                                            
94สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 3 
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ภายในเวลายี่สิบปี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม สามารถ

ศึกษาวิถีชีวิต ( ُيْن ในด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ ทั้ง (ادلِّ

เรื่องในโลกน้ี และเรื่องในปรโลก ล้วนแล้วแต่มาจากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ 

อีกทั้งท่านยังได้ประสบความสําเร็จในการแจกแจงคําสอนของอัลกุรอาน

ออกมาในโลกของความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่  

นั่นแหละท่ีเม่ือท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา มารดาของ

เหล่าศรัทธาชนถูกถามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของท่านเราะสูลุลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม นางได้ตอบถูกต้องและกะทัดรัดว่า
96

 

  ))َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ ((
หมายถึง  “ชีวิต หรือจริยธรรมทุกการเคล่ือนไหวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือคําสอนของอัลกุรอาน”  

การเคลื่อนไหวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  เกิดจากการที่ท่านนําเอาคําสอนของอัลกุรอานมาปฏิบัติ และนี่คือ

ส่ิงที่เรียกว่า “สุนนะฮฺ” (سـنة) นั่นเอง สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ที่เป็นสายทางชีวิตของมนุษย์ไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ

และสวรรค์ของพระองค์ ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามสุนนะฮฺก็แสดงว่าเขาต้อง

ปฏิบัติตามอัลกุรอาน 

 

4.2 การสร้างบุคลิกภาพของเหล่าเศาะหาบะฮฺ  

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้สร้างเหล่า 

เศาะหาบะฮฺของท่านด้วยคําสอนของอัลกุรอานที่สมบูรณ์ยิ่งพร้อม ๆ กับตัว

                                                            
96มุสนัด  อะหฺมัด , เลขที่ 24601 
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ท่านเอง ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งผู้ชายและ

ผู้หญิงพร้อม ๆ กับท่านในรูปแบบของการเป็นญะมาอะฮฺ โดยเริ่มต้นจากบาง

คน อาทิ ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ผู้เป็นภริยาของท่าน 

ต่อมาคือท่านอบูบักรฺ ท่านอะลี และคนอ่ืน ๆ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  

ตามมาด้วยวิธีจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานแบบเป็นหะละเกาะฮฺ ณ  

ดารุล-อัรฺก็อม บิน อะบี อัล-อัรฺก็อม ในนครมักกะฮฺ อัล-มุกัรฺเราะมะฮฺ ใน

รูปแบบที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างลับ ๆ ต่อมาเป็นรูปแบบที่เปิดเผย ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปการศึกษาแบบ ตะลักกี (تَلَقِّي) คือศิษย์หรือผู้เรียนรับความรู้จากครู

โดยตรง เช่นการอ่านและการสอน หรือในรูปแบบของการปฏิบัติจริงในสนาม

ของการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม เป็นเสมือนโรงเรียนหลังหน่ึง หรือมหาวิทยาลัยเคล่ือนที่ อันเต็ม

เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาจากคําสอนของอัลกุรอานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ทั้งอายะฮฺใหม่ ๆ ที่นํามาอ่าน และอายะฮฺที่ลงมาก่อนแล้วที่ถูกนํามาอ่านซํ้า

หรือที่นําถูกมาปฏิบัติ  บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างคนต่างรับการศึกษาจากท่าน

เราะสูลุลลอฮฺผ่านการฟังอัลกุรอาน การศึกษาอัลกุรอาน การร่วมกัน

ศึกษาอัลกุรอานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามเนื้อหาคําสอนของอัลกุรอาน พวก

เขาท่องจําและแผ่ขยายอัลกุรอานไปสู่ผู้อ่ืน พร้อมทั้งเรียกร้องเชิญชวนคนหมู่

มากสู่คําสอนของอัลกุรอาน ดังเช่นที่ท่านอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กล่าวว่า 

ُجُل  َكانَ >  َوالَْعَمَل  َمَعانِيِْهنَّ  َيْعِرَف  َحتَّى ُجيَاِوْزُهنَّ  َملْ  آَياٍت  َعْرشَ  َتَعلَّمَ  إَِذا ِمنَّا الرَّ

  <ِهبِنَّ 

72 
 

ความว่า “พวกเราแต่ละคน เมื่อได้ฟังและเรียนอายะฮฺอัลกุรอานสิบ 

อายะฮฺจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ เขาจะไม่ข้ามจากอายะฮฺเหล่าน้ันไป

เรียนอายะฮฺอ่ืน ๆ จนกว่าจะได้เรียนรู้ความหมายของอายะฮฺเหล่าน้ัน 

และได้นําคําสอนจากอายะฮฺเหล่าน้ันมาปฏิบัติแล้วเสียก่อน”97 
นั่นคือวิธีที่เหล่าเศาะหาบะฮฺรับศาสนาและนับถือศาสนาอิสลาม

จากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ พวกเราทั้งหลายเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ?   

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m N  O  P  Q  R  S  T  U     V  W  X  
Y  Z  [  \  ]                 ^   _  `  a  b  l  

ความว่า “พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ทรงแต่งตั้งในหมู่ อุมมีย์ยีน (ชาว

อาหรับที่ไม่รู้หนังสือ) ให้มีศาสนทูตขึ้นมาคนหน่ึงจากกลุ่มของพวกเขา

เอง (น่ันคือท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยให้เขา

ทําหน้าที่อ่านอายะฮฺต่าง ๆ (ที่เป็นวะห์ยฺ) ของพระองค์ให้พวกเขาฟัง 

และให้ขัดเกลานิสัยของพวกเขา (ให้สะอาดจากวิถีชีวิตญาฮิลียะฮฺ) 

และให้สอนคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺ(ความรู้เก่ียวกับบทบัญญัติ

ต่าง ๆ) และแท้จริง พวกเขาเหล่าน้ีก่อนหน้า(ที่จะมีศาสนทูตมาทํา

หน้าที่สามประการดังกล่าว)น้ัน ล้วนอยู่ในความหลงทางที่ชัดอย่างไม่

ต้องสงสัย”  98  

                                                            
97อิบนุ ญะรีรฺ ,ตัฟสีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย์ ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 1/80, ชัรฺหุล-มุชกิล ลิล-อาษารฺ 

โดยอัฏ-เฏาะหาวีย์ 1450 
98สูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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ท่านเอง ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งผู้ชายและ

ผู้หญิงพร้อม ๆ กับท่านในรูปแบบของการเป็นญะมาอะฮฺ โดยเริ่มต้นจากบาง

คน อาทิ ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ผู้เป็นภริยาของท่าน 

ต่อมาคือท่านอบูบักรฺ ท่านอะลี และคนอ่ืน ๆ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  

ตามมาด้วยวิธีจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานแบบเป็นหะละเกาะฮฺ ณ  

ดารุล-อัรฺก็อม บิน อะบี อัล-อัรฺก็อม ในนครมักกะฮฺ อัล-มุกัรฺเราะมะฮฺ ใน

รูปแบบที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างลับ ๆ ต่อมาเป็นรูปแบบที่เปิดเผย ไม่ว่าจะอยู่

ในรูปการศึกษาแบบ ตะลักกี (تَلَقِّي) คือศิษย์หรือผู้เรียนรับความรู้จากครู

โดยตรง เช่นการอ่านและการสอน หรือในรูปแบบของการปฏิบัติจริงในสนาม

ของการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม เป็นเสมือนโรงเรียนหลังหน่ึง หรือมหาวิทยาลัยเคล่ือนที่ อันเต็ม

เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาจากคําสอนของอัลกุรอานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ทั้งอายะฮฺใหม่ ๆ ที่นํามาอ่าน และอายะฮฺที่ลงมาก่อนแล้วที่ถูกนํามาอ่านซํ้า

หรือที่นําถูกมาปฏิบัติ  บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างคนต่างรับการศึกษาจากท่าน

เราะสูลุลลอฮฺผ่านการฟังอัลกุรอาน การศึกษาอัลกุรอาน การร่วมกัน

ศึกษาอัลกุรอานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามเนื้อหาคําสอนของอัลกุรอาน พวก

เขาท่องจําและแผ่ขยายอัลกุรอานไปสู่ผู้อ่ืน พร้อมทั้งเรียกร้องเชิญชวนคนหมู่

มากสู่คําสอนของอัลกุรอาน ดังเช่นที่ท่านอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กล่าวว่า 

ُجُل  َكانَ >  َوالَْعَمَل  َمَعانِيِْهنَّ  َيْعِرَف  َحتَّى ُجيَاِوْزُهنَّ  َملْ  آَياٍت  َعْرشَ  َتَعلَّمَ  إَِذا ِمنَّا الرَّ

  <ِهبِنَّ 
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ความว่า “พวกเราแต่ละคน เมื่อได้ฟังและเรียนอายะฮฺอัลกุรอานสิบ 

อายะฮฺจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ เขาจะไม่ข้ามจากอายะฮฺเหล่าน้ันไป

เรียนอายะฮฺอ่ืน ๆ จนกว่าจะได้เรียนรู้ความหมายของอายะฮฺเหล่าน้ัน 

และได้นําคําสอนจากอายะฮฺเหล่าน้ันมาปฏิบัติแล้วเสียก่อน”97 
นั่นคือวิธีที่เหล่าเศาะหาบะฮฺรับศาสนาและนับถือศาสนาอิสลาม

จากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ พวกเราทั้งหลายเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ?   

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m N  O  P  Q  R  S  T  U     V  W  X  
Y  Z  [  \  ]                 ^   _  `  a  b  l  

ความว่า “พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ทรงแต่งตั้งในหมู่ อุมมีย์ยีน (ชาว

อาหรับที่ไม่รู้หนังสือ) ให้มีศาสนทูตขึ้นมาคนหน่ึงจากกลุ่มของพวกเขา

เอง (น่ันคือท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยให้เขา

ทําหน้าที่อ่านอายะฮฺต่าง ๆ (ที่เป็นวะห์ยฺ) ของพระองค์ให้พวกเขาฟัง 

และให้ขัดเกลานิสัยของพวกเขา (ให้สะอาดจากวิถีชีวิตญาฮิลียะฮฺ) 

และให้สอนคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺ(ความรู้เก่ียวกับบทบัญญัติ

ต่าง ๆ) และแท้จริง พวกเขาเหล่าน้ีก่อนหน้า(ที่จะมีศาสนทูตมาทํา

หน้าที่สามประการดังกล่าว)น้ัน ล้วนอยู่ในความหลงทางที่ชัดอย่างไม่

ต้องสงสัย”  98  

                                                            
97อิบนุ ญะรีรฺ ,ตัฟสีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย์ ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 1/80, ชัรฺหุล-มุชกิล ลิล-อาษารฺ 

โดยอัฏ-เฏาะหาวีย์ 1450 
98สูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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อัลลอฮฺตรัสว่า  

m A B CD E F G H I      J KL  M N O 
P Q R  S TU V  W X Y Z   [\ ] ̂ _  

à b  c d e          f g h i j  k 
l m n o  p  qr s t u  v w x 
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ความว่า “มุหัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และบรรดา(เศาะหาบะฮฺ 

หรือผู้ศรัทธา)ที่อยู่ร่วมกับเขาก็องอาจ(ในการต่อสู้)ต่อพวกปฏิเสธ

ศรัทธา (แต่)อ่อนโยนในระหว่างพวกเขาเอง เจ้าเห็นพวกเขาโค้งและ

กราบ(ในการนมาซ) แสวงความโปรดปราน(ผลบุญ)จากอัลลอฮฺและ

ความปราโมทย์ เครื่องหมายของพวกเขา(ที่แสดงถึงความมีคุณธรรม)

ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเน่ืองจากรอยแห่งการกราบ น่ัน

คือลักษณะของพวกเขา(ที่มีระบุ)ในคัมภีร์เตารอฮฺ และลักษณะของ

พวกเขาก็มีระบุในคัมภีร์อิลญีลว่าประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อของมัน

ออกมาแล้วทําให้มันแข็งแรง แล้วมันก็เติบใหญ่และทรงตัวอยู่ได้บนลํา

ต้นของมัน เป็นที่พึงใจแก่ผู้หว่าน (ที่เห็นความสมบูรณ์งอกงามของพืช

และการขยายขึ้นอย่างมาก) เพื่อที่สภาพดังกล่าวน้ัน เป็นสิ่งที่พระองค์

จะทรงใช้ทําให้เกิดความเคืองแค้นและอิจฉาแก่พวกปฏิเสธ และ
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นอกจากน้ัน อัลลอฮฺก็ทรงสัญญากับผู้ศรัทธาและประกอบการดี

ทั้งหลายในหมู่พวกเขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันย่ิงใหญ่”99 

 นั่นแหละคือวิธีการท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน คือเหมือนกับต้นไม้ ที่แตก   ) عٌ رْ زَ ( 

หน่อหลาย ๆ หน่อรอบโคนต้น แล้วจึงทําให้เกิดการเกื้อหนุนและช่วยเหลือซ่ึง

กัน ( هُ رَ فآزَ  ) แล้วทําให้มันแข็งแรง ( َ غْ تَ اسْ فَ  ظَل ) และตั้งลําต้นตรงในการทําหน้าที่

( هقِ وْ سُ  َىل عَ  ىوَ تَ اسْ فَ  )  

นั่นแหละ คือความสําเร็จที่ได้สร้างความพึงพอใจกับผู้เพาะปลูก ใน

ฐานะของผู้ที่วางรากฐานอิสลาม นั่นคือ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ( اعُ رَّ الزُّ  ُب جِ عْ يُ  ) 

ในทางตรงกันข้าม ความงอกงามดังกล่าวได้สร้างความเคียดแค้นกับ

ผู้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับอิสลาม ( ارُ فَّ كُ الْ  مُ هبِِ  ظَيْ غِ يَ لِ  ) 

สรุปคือ อัลกุรอานคือสุนนะฮฺของอัลลอฮฺ และยังเป็นสุนนะฮฺของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติที่เป็นเนื้อหาการสร้างชีวิต

มนุษย์ ซ่ึงภาพความสําเร็จของมันนั้นปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งนักใน

บุคลิกภาพของท่านเราะสูลเอง และในบุคลิกภาพของบรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ท่าน รวมทั้งในบุคลิกภาพของเหล่าตาบิอีนและผู้คนหลังจากนั้นเรื่อยมา

จนถึงวันกิยามะฮฺ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตัวเหล่าอุละมาอ์ หุกะมาอ์(ปราชญ์) 

และหุกกาม(ผู้ปกครอง) ในยุคของสะลัฟศอลิห์ ผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็น อะฮฺ

ลุลกุรอาน – ชาวอัลกุรอาน ทั้งส้ิน 

                                                            
99สูเราะฮฺอัล-ฟัตห์ อายะฮฺที่ 29 
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อัลลอฮฺตรัสว่า  
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ความว่า “มุหัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และบรรดา(เศาะหาบะฮฺ 

หรือผู้ศรัทธา)ที่อยู่ร่วมกับเขาก็องอาจ(ในการต่อสู้)ต่อพวกปฏิเสธ

ศรัทธา (แต่)อ่อนโยนในระหว่างพวกเขาเอง เจ้าเห็นพวกเขาโค้งและ

กราบ(ในการนมาซ) แสวงความโปรดปราน(ผลบุญ)จากอัลลอฮฺและ

ความปราโมทย์ เครื่องหมายของพวกเขา(ที่แสดงถึงความมีคุณธรรม)

ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเน่ืองจากรอยแห่งการกราบ น่ัน

คือลักษณะของพวกเขา(ที่มีระบุ)ในคัมภีร์เตารอฮฺ และลักษณะของ

พวกเขาก็มีระบุในคัมภีร์อิลญีลว่าประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อของมัน

ออกมาแล้วทําให้มันแข็งแรง แล้วมันก็เติบใหญ่และทรงตัวอยู่ได้บนลํา

ต้นของมัน เป็นที่พึงใจแก่ผู้หว่าน (ที่เห็นความสมบูรณ์งอกงามของพืช

และการขยายขึ้นอย่างมาก) เพื่อที่สภาพดังกล่าวน้ัน เป็นสิ่งที่พระองค์

จะทรงใช้ทําให้เกิดความเคืองแค้นและอิจฉาแก่พวกปฏิเสธ และ
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นอกจากน้ัน อัลลอฮฺก็ทรงสัญญากับผู้ศรัทธาและประกอบการดี

ทั้งหลายในหมู่พวกเขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันย่ิงใหญ่”99 

 นั่นแหละคือวิธีการท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน คือเหมือนกับต้นไม้ ที่แตก   ) عٌ رْ زَ ( 

หน่อหลาย ๆ หน่อรอบโคนต้น แล้วจึงทําให้เกิดการเกื้อหนุนและช่วยเหลือซ่ึง

กัน ( هُ رَ فآزَ  ) แล้วทําให้มันแข็งแรง ( َ غْ تَ اسْ فَ  ظَل ) และตั้งลําต้นตรงในการทําหน้าที่

( هقِ وْ سُ  َىل عَ  ىوَ تَ اسْ فَ  )  

นั่นแหละ คือความสําเร็จที่ได้สร้างความพึงพอใจกับผู้เพาะปลูก ใน

ฐานะของผู้ที่วางรากฐานอิสลาม นั่นคือ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ( اعُ رَّ الزُّ  ُب جِ عْ يُ  ) 

ในทางตรงกันข้าม ความงอกงามดังกล่าวได้สร้างความเคียดแค้นกับ

ผู้ที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับอิสลาม ( ارُ فَّ كُ الْ  مُ هبِِ  ظَيْ غِ يَ لِ  ) 

สรุปคือ อัลกุรอานคือสุนนะฮฺของอัลลอฮฺ และยังเป็นสุนนะฮฺของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติที่เป็นเนื้อหาการสร้างชีวิต

มนุษย์ ซ่ึงภาพความสําเร็จของมันนั้นปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งนักใน

บุคลิกภาพของท่านเราะสูลเอง และในบุคลิกภาพของบรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ท่าน รวมทั้งในบุคลิกภาพของเหล่าตาบิอีนและผู้คนหลังจากนั้นเรื่อยมา

จนถึงวันกิยามะฮฺ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตัวเหล่าอุละมาอ์ หุกะมาอ์(ปราชญ์) 

และหุกกาม(ผู้ปกครอง) ในยุคของสะลัฟศอลิห์ ผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็น อะฮฺ

ลุลกุรอาน – ชาวอัลกุรอาน ทั้งส้ิน 

                                                            
99สูเราะฮฺอัล-ฟัตห์ อายะฮฺที่ 29 
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สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติของ

การสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์และสังคมในระดับรัฐ (อัล-อิบาด วะ อัล-บิ

ลาด) ผ่านกระบวนการจากอัลกุรอานและความรู้จากวะห์ยู นับว่าเป็นสุนนะฮฺ

ที่ถูกละท้ิงโดยประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะในยุคหลัง ๆ น้ี หนําซํ้า บิดอะฮฺ

ในรูปของการละท้ิงสุนนะฮฺการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามอัลกุรอานใน

ฐานะที่เป็นวิถีดํารงชีวิตในทุก ๆ ด้าน ถือว่าเป็นบิดอะฮฺที่ใหญ่หลวงประการ

หนึ่งเลยทีเดียวในอิสลาม วัลอิยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก – ขอความคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺให้รอดพ้นด้วยเถิด 

พึงทราบเถิดว่า สุนนะฮฺประการแรก ๆ ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องปฏิบัติตาม ก็คือ สุนนะฮฺการ

รับอิสลามจากวะห์ยู (อัลกุรอานและสุนนะฮฺนบี) ผ่านวัฒนธรรมการอ่าน  

(อิกเราะอ์) และการฟังด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจจริง ๆ ( ْ أَ وَ   هَلُ  واعُ مِ تَ اسْ فَ  واتٌ صِ ن ) 

โดยเอาไปปฏิบัติใช้ในทุกด้านของการดําเนินชีวิต ด้วยการยึดกับหลักการ

อธิบายของบรรดาอุละมาอ์ มุอฺตะบะรีน (อุละมาอ์ที่ได้รับการยอมรับว่า

เชื่อถือได้) 

เป็นเพราะสุนนะฮฺ ดังกล่าวน้ีถูกเพิกเฉยและถูกละท้ิงไปโดย

ประชาชาติอิสลาม นั่นแหละคือต้นเหตุที่ทําให้แนวคิดต่าง ๆ อันเละเทะ

สะเปะสะปะจากหลากหลายอารยธรรมที่ไม่ใช่วะห์ยูโหมกระหน่ําเข้ามาใน

ความคิดความอ่านและเส้นสายหล่อเล้ียงของประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในด้านอะกีดะฮฺความเช่ือความศรัทธาและด้านอิบาดะฮฺ  

นี่คือข้อเท็จจริงของคําว่า ( اجً وَ عِ  ) หรือความคดงอ/เบี่ยงเบนตามศัพท์

ที่ใช้เรียกขานในอัลกุรอาน และเป็นความหมายของ ( ةعَ دْ بِ  ) บิดอะฮฺ หรือการ
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อุตริข้ึนเองโดยมันสมองมนุษย์ตามศัพท์เรียกขานในสุนนะฮฺ/หะดีษของท่าน 

นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ดังที่ปรากฏในหลักคําสอนอิสลามนั่นเอง 
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สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติของ

การสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์และสังคมในระดับรัฐ (อัล-อิบาด วะ อัล-บิ

ลาด) ผ่านกระบวนการจากอัลกุรอานและความรู้จากวะห์ยู นับว่าเป็นสุนนะฮฺ

ที่ถูกละท้ิงโดยประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะในยุคหลัง ๆ น้ี หนําซํ้า บิดอะฮฺ

ในรูปของการละท้ิงสุนนะฮฺการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามอัลกุรอานใน

ฐานะที่เป็นวิถีดํารงชีวิตในทุก ๆ ด้าน ถือว่าเป็นบิดอะฮฺที่ใหญ่หลวงประการ
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ห้า : อัลกุรอานคือวิถีชีวิตมนุษย ์

 

 

 

1. อัลลอฮฺ พระผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้ พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้

ชีวิตและความตายแก่มนุษย์ กับได้ทรงประทานส่ิงที่จําเป็นทั้งหมดแก่เขา 

เช่น ปัจจัยยังชีพที่มากมาย กว้างขวาง พร้อมทั้งได้ประทานวิธีแห่งการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย์มาในรูปของคําสอนของอัลกุรอานอันสมบูรณ์ยิ่ง 

แท้จริงแล้ว ผู้อ่ืนจากพระองค์ไม่มีสิทธิใด ๆ เลยในการทําให้มี การกําหนด 

และเรียบเรียงวิถีแห่งการดําเนินชีวิต เพราะพระองค์คือผู้สร้างชีวิตมนุษย์

โดยไม่มีผู้ใดเป็นภาคีในการสร้าง พระองค์ทรงควบคุมชีวิตของพวกเขา และมี

สิทธิที่จะดึงชีวิตของพวกเขากลับด้วยการมอบความตายให้ พระองค์ทรงให้

มนุษย์คนหนึ่งคนใดตายโดยไม่มีผู้ใดมาเป็นภาคีเช่นกัน ดังนั้น จึงถือเป็น

ความผิดมหันต์ที่มนุษย์ผู้ที่กําลังรับชีวิตจากอัลลอฮฺพร้อมทั้งปัจจัยยังชีพทุก

ชนิดและมากมายจากอัลลอฮฺ ที่จะปฏิเสธอัลกุรอานในฐานะท่ีเป็นวิถีชีวิต

ของมนุษย์จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ที่ได้ทรงประทานชีวิต

แก่พวกเขา มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ นั่นแหละคือ แก่นสาระสําคัญของความ

อธรรมของมนุษย์ที่อัปยศที่สุดต่อตัวเองและผู้อ่ืน เพราะเขาจําเป็นต้อง

ดําเนินชีวิตในสภาพที่เหมือนคนตาบอด และญาฮิล(ไม่รู้/เขลา) หรือด้วยการ

ปฏิบัติตามอารมณ์ หรือด้วยการปฏิบัติตามมารร้ายชัยฏอนท่ีถูกสาปแช่ง 

พร้อมทั้งคอยจะฉุดลากมนุษย์สู่ไฟนรก 

2. อัลลอฮฺผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาย่ิง ไม่เพียงแต่ประทานอัลกุรอาน

ลงมาเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังได้ส่งท่านนบี
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มุหัมมัด บุตรของอับดุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในฐานะของผู้

เป็นเราะสูลของพระองค์ ผู้เป็นมะอฺศูม ( ٌَمْعُصْوم) ให้เป็นผู้รับวะห์ยู พร้อมกับ

การอธิบายที่สมบูรณ์และเป็นภาคปฏิบัติของอัลกุรอานที่มีความชัดเจนที่สุด 

ในฐานะของแบบอย่าง  ) ٌُقْدَوة (  ให้แก่มนุษยชาติ ที่ถูกเรียกว่า “อัส-สุนนะฮฺ”

نَّةُ ) เพราะความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอัลกุรอานจะเป็นไปไม่ได้โดย (السُّ

ปราศจากคําอธิบายจากอัส-สุนนะฮฺ (نَّة  (السُّ

3. ท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม พยายามนําเอาคํา

สอนทั้งหมดของอัลกุรอานที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชา

ญาณทางวะห์ยูมาตีแผ่แก่ประชาชาติของท่านโดยสัตย์และบริสุทธิ์จากการ

ตัดทอนและเพิ่มเติมของตัวท่านเอง พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามคําสอนทั้งหมด

ของอัลกุรอานในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺ ควบคู่ไปกับการ

สร้างชีวิตของเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านด้วยเนื้อหาสาระอันเป็นสัจธรรมและ

ทรงประสิทธิผลของอัลกุรอานเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งเกิดเหล่ามนุษย์ที่

เป็นเลิศ ในฐานะของบุคคลสําคัญของโลกท่ีหาตัวอย่างใดมาเปรียบเทียบ

ไม่ได้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งในด้านความเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ ความ

เข้มแข็ง และมีเกียรติ เช่น อบูบักรฺ อัศศิดดีก, อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ,  

อุษมาน บิน อัฟฟาน, และอะลี บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม   

4. ในความพยายามนําเอาเนื้อหาสาระของสาส์นจากอัลกุรอานมา

ถ่ายทอดสู่เหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านน้ัน ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม  มีความพิถีพิถันและระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง เพ่ือที่จะไม่ให้

ปะปนกับส่ิงที่ไม่ใช่อัลกุรอานและวะห์ยู ดังที่ปรากฏว่า มีครั้งหนึ่งที่ท่านได้

เห็นอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบถือแผ่นบันทึกคัมภีร์เตารอฮฺจํานวนหนึ่งที่ชาว
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ห้า : อัลกุรอานคือวิถีชีวิตมนุษย ์
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คัมภีร์ได้มอบให้แก่เขา ท่านกล่าวว่า (ความหมาย) “มาตรว่า มูซา อะ

ลัยฮิสสลาม ยังมีชีวิตอยู่ในขณะน้ี ไม่มีทางเลือกสําหรับเขา นอกจาก

ต้องปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานที่ฉันได้นํามาเท่าน้ัน”100
 

หมายความว่า ในการสร้างชีวิตของมนุษยชาตินั้น ไม่มีคําสอนใดที่

สมบูรณ์และครบถ้วนมากกว่าอัลกุรอาน ด้วยว่า อัลกุรอานเป็นวะห์ยู

จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจเจก

บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศก็ตาม แม้ว่าที่มาของคัมภีร์เตารอฮฺคือ

วะห์ยูจากอัลลอฮฺเหมือนกัน แต่ก็ได้ถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงและบิดเบือนโดย

พวกยิว จนเป็นเหตุมีการปะปนระหว่างวะห์ยูอันบริสุทธิ์จากอัลลอฮฺกับ

อารมณ์ใฝ่ต่ําอันสกปรกของมนุษย์อันเป็นที่โกรธกร้ิวของอัลลอฮฺ  นั่นคือส่ิง

ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม หวั่นเกรงว่าจะเกิด

ข้ึนกับอัลกุรอานอันทรงเกียรติเป็นที่สุด จนถึงขนาดว่า ท่านเคยห้ามเหล่า

เศาะหาบะฮฺของท่าน  มิให้จดบันทึกส่ิงอ่ืนนอกจากอัลกุรอานอย่างเด็ดขาด 

แม้กระทั่งหะดีษซ่ึงถือเป็นส่ิงที่มาจากวะห์ยูเช่นกัน ท่านก็ห้ามมิให้จดบันทึก 

ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้สั่งให้ลบส่วนที่มีการบันทึกลงแล้วอีกด้วย ท่านกล่าว

ว่า : 

 <َفلْيَْمُحهُ  الُْقْرآنِ  َغْريَ  َعنِّيْ  َكتََب  َوَمنْ . َعنِّْي  َتْكتُبُْوا الَ >

ความว่า “พวกท่านทั้งหลายจงอย่าบันทึกจากฉัน (นอกจากอัลกุรอาน

เท่าน้ัน) และผู้ใดที่ได้เคยบันทึกสิ่งอ่ืนนอกจากอัลกุรอานไว้แล้ว ก็จง

ลบมันออกเสีย”101
 

                                                            
100มุศ็อนนัฟ อิบนุ อะบ ีชัยบะฮฺ เลขที่ 26421,อิรฺวาอุล-เฆาะลีล ลิล-อัล-อัลบานีย์ เลขที่ 1589 : 

หะสัน ล ิฆัยริฮฺ 
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 ดูเถิดว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ช่างมี

ความละเอียดอ่อนมากเพียงไร ในการเผยแผ่อะมานะฮฺจากอัลกุรอานอันเป็น

คําสอนของอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณแก่มนุษยชาติ ทั้งยังเป็นการ

ช้ีให้เห็นว่า อัลกุรอานคือคําสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วนท่ีสุดที่จะเป็นครรลอง

หรือธรรมนูญของชีวิตมนุษย์และญิน โดยไม่ต้องอาศัยคําสอนอ่ืนใดอีก 

นอกจากความรู้แขนงสาขาต่าง ๆ ที่มีฐานะเป็นเพียงสิ่งที่จะเสริมสร้างความ

เข้าใจต่ออัลกุรอานให้สมบูรณ์เท่านั้น 

5. ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น กลับแตกต่างอย่างตาลปัตรกับชีวิตของมนุษย์ในยุคเรา 

โดยที่คนส่วนใหญ่ แม้กระทั่งคนมุสลิมเอง ที่ต่างก็พยายามศึกษาวิชาความรู้

ทั้งหมด จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และข้อเขียนของมนุษย์ในแขนงสาขา

ต่าง ๆ ในโลกน้ีอย่างจริงจัง ยกเว้นเนื้อหาสาระของอัลกุรอานที่พวกเขาเกียจ

คร้านและไม่ใส่ใจที่จะศึกษา(สําหรับคนที่เรียนอยู่แล้ว) หนักไปกว่านั้น พวก

เขาส่วนใหญ่พากันละท้ิงการศึกษาเนื้อหาสาระของอัลกุรอานอย่างส้ินเชิง 

ดังสภาพจริงที่ปรากฏในสังคมมุสลิมแถบอาเซียนของเรา ซ่ึงเป็นอยู่เช่นน้ีมา

นานถึงเจ็ดหรือแปดศตวรรษมาแล้ว  สุบหานัลลอฮฺ !  

6. บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้ทรงให้ความดีทั้งหลาย

สําเร็จลุล่วง ในสมัยหลังมาน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นศตวรรษที่สิบห้าแห่ง 

ฮิจญ์เราะฮฺศักราช อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติให้เหล่าบ่าวของพระองค์ในอาเซียน

ที่มีความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ปัตตานีดารุสสลาม ได้ทําหน้าที่ในการ

อรรถาธิบายอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอานแก่ประชาชาติอิสลาม ทั้งผ่านการ

                                                                                                                                   
101เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 3004 
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101เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 3004 
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สอนในที่ชุมนุมวิชาการ ( العمل جملس ) โรงเรียน ปอเนาะ มหาวิทยาลัย และที่อ่ืนๆ 

พร้อมทั้งได้มีการเขียนตัฟสีรฺเป็นภาษาถิ่น มลายูและไทย เช่น ตัฟสีรฺ อัซ-ซิ

กรุล หะกีม, ตัฟสีรฺ อัล-บะยาน เกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอาน เป็นต้น 

บรรดาการสรรเสริญและบุญคุณเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้น 

ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการตามปอเนาะ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ได้

พยายามฟ้ืนฟูความศรัทธาของแต่ละคน ผ่านการเรียนการสอนอัลกุรอานอัน

ทรงเกียรติ ในฐานะที่มันเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว

จากอัลลอฮฺผู้ทรงรู้ผู้ทรงปรีชาญาณที่ประทานมายังมนุษย์และญิน ผ่านการ

อรรถาธิบายและการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ผู้ปราศจากบาป มลทิน การทรยศ และความผิดใด ๆ 

พร้อมทั้งการอรรถาธิบายที่ถูกต้องตามบรรดานักวิชาการตัฟสีรฺที่เป็นที่

ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากเหล่า อัส-สะละฟุศ ศอลิหฺ  

ความศรัทธา อันที่หมายความว่า เป็นความเชื่อมั่นในจิตใจ กล่าว

ออกมาเป็นถ้อยคํา และปฏิบัติด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า นั่นคือ พยายาม

อ่าน ศึกษาถึงเนื้อสาระ ปฏิบัติตามคําสอนหุกุมและวิทยปัญญาของ 

อัลกุรอาน พร้อมทั้งเผยแผ่อัลกุรอานออกไปในรูปของการดะอฺวะฮฺและ 

ญิฮาด ในฐานะท่ีอัลกุรอานเป็นคําสอนแห่งความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติ

และญิน ขออัลลอฮฺทรงประทานความสําเร็จ 

เราจะต้องจารึกลงบนหน้ากระดาษแห่งอายุขัยในแต่ละวันของแต่ละ

คน ด้วยอัญมณีและเพ็ชรอันสูงค่าย่ิงจากกลุ่มอายะฮฺต่าง ๆ ที่เราหยิบมา

จากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ที่เราอ่าน หรือสดับฟัง หรือท่องจํา ด้วยความ
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เข้าใจ พร้อมทั้ งนํ ามาปฏิบั ติ ใช้ ในชี วิตจริง โดยผ่านกระบวนการ 

หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หรือการอ่านคนเดียวตามกําลังความสามารถตัวเอง

นอกจากการอ่านในนมาซ เผ่ือว่าชีวิตของเราจะได้มีความเจิดจรัส ทั้งในโลก

นี้และในปรโลก อามีน 
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หก : การละทิ้งอัลกุรอานคือวิบัติและนรก 

  

 

 

 เราลองมาใคร่ครวญดูกลุ่มอายะฮฺที่บอกถึงบั้นปลายสุดท้ายของ

บรรดาผู้ผลักไสคําสอนของอัลกุรอาน ที่พวกเขาต้องพบในโลกดุนยาน้ีและใน

โลกหน้า พร้อมกับคําร้องเรียนของบรรดาผู้อธรรม และคําอุทธรณ์ของท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันกิยามะฮฺ

หรือในโลกน้ี  เกี่ยวกับการปฏิเสธอัลกุรอานของหมู่ชนของท่าน อัลลอฮฺตรัส

ว่า 
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ความว่า “และผู้ใดผินหลังปฏิเสธอัลกุรอานที่เป็นการตักเตือนให้ระลึก

ถึงข้า (อัลลอฮฺ) แท้จริงสําหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น (ใน

ดุนยาและในหลุมฝังศพของเขา) และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยา

มะฮฺในสภาพของคนตาบอด เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ 

ทําไมพระองค์จึงทรงให้ข้าพระองค์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสภาพของคนตา

บอดเล่า ทั้ง ๆ ที่ข้าพระองค์เคยเป็นคนตาดีมองเห็นมาก่อน พระองค์

ตรัสว่า เช่นน้ันแหละคือการตอบแทน ในเมื่อโองการทั้งหลายของเรา
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ได้มีมายังเจ้า (เพื่ออธิบายเส้นทางการดําเนินชีวิตของเจ้าในดุนยา) 

เจ้าก็ผลักไสทําเป็นลืมมัน (ทําไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาบอด) และใน

ทํานองเดียวกัน วันน้ีเจ้าก็จะถูกผลักไสและถูกหลงลืม (ในสภาพ

เหมือนคนตาบอด) และเช่นเดียวกันน้ัน เราจะตอบแทนผู้ที่ล่วงละเมิด

ขอบเขต และไม่ศรัทธาต่อโองการทั้งหลายของพระเจ้า และแน่นอน 

การลงโทษในปรโลกน้ันสาหัสย่ิงและยาวนานย่ิง”
 102

 

ในการอธิบายอายะฮฺดังกล่าวน้ี อิบนุ อับบาส และ อิบนุ กะษีรฺ ได้

กล่าวว่า ( ضناك  معيشة ) ชีวิตคับแค้นในที่น้ีหมายถึง ชีวิตที่อัปยศในโลกดุนยา ที่

ไม่มีความสงบนิ่งในใจ หัวใจจะกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา เพราะความหลง

ทาง ถึงแม้ว่าโดยผิวเผินแล้วอาจจะดูว่ามีความสําราญต่าง ๆ มากมาย ใน

เรื่องครอบครัว อาหารการกิน และเสื้อผ้าอาภรณ์ แต่โดยความจริงแล้ว 

หัวใจจะคงอยู่ในสภาพคลางแคลงลังเล เคว้งคว้าง และกระสับกระส่าย 

เพราะความอัปยศของชีวิตที่คับแค้น 

ตามความเห็นของ อบู สะอีด, อบู สะละมะฮฺ และ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

ซ่ึงเป็นความเห็นที่รับมาจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้

อธิบายว่า ชีวิตที่คับแค้นดังกล่าวหมายถึงการลงโทษในหลุมศพ ซ่ึงอัลลอฮฺ

จะทรงทําให้หลุมศพบีบเข้ามาจนกระทั่งกระดูกซ่ีโครงสอดทับกัน พร้อมกัน

นั้นพระองค์จะส่งงูจํานวนเก้าสิบเก้าตัวที่มารุมกัดร่างของเขาในหลุมศพ

จนถึงวันกิยามะฮฺ
103

 

                                                            
102สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 124-127 
103รายงานโดย อัล-บัซซารฺ และ อบู ซุรอะฮฺ ด้วยสายรายงานที่หะสัน ดู ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ  
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นั่นแหละคือผลตอบแทนสําหรับคนที่บอกปัดอัลกุรอานที่เป็นคํา

สอนและการตักเตือนของอัลลอฮฺแก่ปวงบ่าวของพระองค์ นั่นคือ การมีชีวิต

ที่คับแค้นในโลกดุนยาในรูปของการมีชีวิตที่ไม่เป็นสุข ซ่ึงหลายคนถึงกับฆ่า

ตัวตาย ในขณะท่ียามอยู่ในหลุมศพก็จะถูกลงโทษด้วยการทรมานที่เจ็บปวด

ยิ่ง ด้วยการบีบอัดเข้ามาของหลุมศพจนทําให้กระดูกซ่ีโครงซ้อนทับ และยังมี

งูอีกจํานวนมากคอยรุมกัดอย่างสยดสยอง จนกว่าจะฟ้ืนคืนชีพอีกครั้ง แล้ว

ในวันกิยามะฮฺก็ยังต่ืนข้ึนมาในสภาพหูหนวกตาบอดและเป็นใบ้อีก มากไป

กว่านั้นอาจจะต้องเดินไถด้วยใบหน้าและถูกไล่ต้อนให้เข้านรกญะฮันนัม วัลอิ

ยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก ขออัลลอฮฺปกป้องเราจากสิ่งนั้นด้วยเถิด 

จงฟังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 
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ความว่า “และเราได้รวบรวมพวกเขาเหล่าน้ัน (ที่ปฏิเสธโองการต่าง ๆ 

ของเรา) ในวันกิยามะฮฺ โดยให้พวกเขาเดินไถบนใบหน้าของพวกเขา ใน

สภาพท่ีตาบอด เป็นใบ้ และหูหนวก ที่พํานักของพวกเขาก็คือ

นรกญะฮันนัม ที่ซึ่งทุกครั้งเวลาจะมอดดับเราก็จะเพิ่มเปลวเพลิงข้ึนมา

อีก น่ันแหละคือผลตอบแทนจากการท่ีพวกเขาปฏิเสธโองการต่าง ๆ 

ของเรา ...” 104
  

                                                            
104สูเราะฮฺอัล-อิสรออ ์อายะฮฺที่ 97-98 
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โอ้ บรรดาผู้ที่ผลักไสอัลกุรอานและโองการต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ จง

เอาบทเรียนด้วยการใคร่ครวญถึงเนื้อหาในอายะฮฺเหล่าน้ีเถิด เพ่ือว่าพวกเรา

จะได้ปลอดภัยจากบั้นปลายอันเลวร้ายที่น่าสะพรึงกลัวนั้น 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
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ความว่า “และ(จงนึกถึง)วันที่ผู้อธรรม(ที่ไม่ยอมรับอัลกุรอานเป็นวิถี

ชีวิต)จะกัดสองมือของตัวเอง พร้อมกับกล่าวว่า จะดีขนาดไหนถ้าว่า

ก่อนหน้าน้ีฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับเราะสูล โอ้ว่าวิบัติมหันต์ย่ิงนัก

สําหรับฉัน จะดีขนาดไหนหากฉันไม่ได้ยึดคน ๆ น้ันเป็นมิตรแท้ แน่แท้

เขาได้ทําให้ฉันหลงออกจาก(การปฏิบัติตาม)อัลกุรอาน เมื่ออัลกุรอาน

ได้มีมายังฉัน และมารร้ายน้ันหันเหมนุษย์ออกจากสัจธรรมของ 

อัลกุรอาน และเราะสูลได้อุทธรณ์ว่า ข้าแต่พระผู้อภิบาลของข้า 

แท้จริงหมู่ชนของข้าได้ถือเอาอัลกุรอานเป็นส่ิงที่ถูกฮิจญ์เราะฮฺ(คือ

ปฏิเสธและไม่ปฏิบัติตาม)” 106 

 ในการอธิบายอายะฮฺ ท่านอิบนุ กะษีรฺกล่าวว่า “ส่วนหน่ึงที่ถือเป็น

การฮิจญ์เราะฮฺจากอัลกุรอาน คือการไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอาน ไม่
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ไตร่ตรองใคร่ครวญอัลกุรอาน ไม่พยายามทําความเข้าใจ ไม่ปฏิบัติ

ตามอัลกุรอาน หันห่างจากการสดับฟังหรือการศึกษาอัลกุรอานไปสู่

สิ่งอ่ืน ทั้งหมดนั้นถือเป็นการฮิจญ์เราะฮฺจากอัลกุรอานทั้งสิ้น”107
 

 โอ้ประชาชาติอิสลาม แม้ว่าอายะฮฺ น้ีจะเป็นเรื่องที่ เราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แสดงความหนักใจและอุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺ

เกี่ยวกับพวกปฏิเสธอัลกุรอาน แต่เราที่เป็นคนมุสลิมเองจะต้องระมัดระวังว่า 

เราด้วยหรือไม่ที่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่ฮิจญ์เราะฮฺจากอัลกุรอานตามคําอธิบาย

ของนักวิชาการตัฟสีรฺที่ได้รับความเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลัง ๆ น้ี 

ที่เราจะเห็นว่าบรรดามุสลิมต่างพยายามศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ ทุกแขนง

สาขา นอกจากวิชาอัลกุรอานเท่านั้นที่พวกเขาไม่ศึกษา สุบหานัลลอฮฺ  

หรือมีคนมุสลิมบางส่วนที่เช่ียวชาญในการอ่านอัลกุรอานด้วยเสียง

ที่ไพเราะ แถมบางทียังท่องจําอีกด้วย แต่กลับหาได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานไม่ 

แล้วประสาอะไรกับคนท่ีต่อต้านอัลกุรอาน พวกเขาเรียนหรือท่องจํา 

อัลกุรอานแบบโอ้อวด ( ٌِراَيء )หรือไม่ก็กลับกลอก( نِفَاٌق)หรือเพียงเพื่อแสวงหา

ชีวิตในโลกน้ีเท่าน้ัน นั่นแหละคือคนมุนาฟิกส่วนใหญ่ในหมู่ประชาชาติของ

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
108

  

  

                                                            
107ตัฟสีรุล-กุรฺอานิล-อะซีม โดย อิบนุ กะษีรฺ 3/423 
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เจ็ด : หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน 

 

 

 

7.1 สารัตถะของหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน 

หะละเกาะอัลกุรอานคือการรวมกลุ่มกันของคนเพื่อศึกษาอัลกุรอาน 

ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงแล้ว หะละเกาะฮฺอัลกุรอานถือได้ว่าเป็นความหมายต่าง ๆ 

ดังน้ี :  

ْوحِ  َحلَقَةُ [ ]َوالَْحيَاةِ  الرُّ   หะละเกาะฮฺของรูหฺ(จิตวิญญาณ)และชีวิต 

َ حَ [ ]ةِ ْريَ صِ بَ الْ وَ  رِ وْ النُّ  ةُ قَ ل   หะละเกาะฮฺของแสงสว่างและการมองเห็น

ที่ชัดเจน 

]ةِ ْمكَ حِ الْ وَ  رِ كْ اذلِّ  َحلَقَةُ [   หะละเกาะฮฺของซิกฺร์(การรําลึก)และหิก

มะฮฺ(วิทยปัญญา) 

َ حَ [ ]ةِ كَ ربََ الْ وَ  ةِ ْمحَ الرَّ  ةُ قَ ل   หะละเกาะฮฺของความเมตตาและความ

จําเริญ 

]ىرَ كْ َواذلِّ  الْهَُدى َحلَقَةُ [  หะละเกาะฮฺของทางนําและการตักเตือน 

]َوالُْفْرقَانِ  الْكِتَاِب  َحلَقَةُ [  หะละเกาะฮฺของคัมภีร์และการจําแนก

แยกแยะ 

]َوالُْربَْهانِ  الْبَيَانِ  َحلَقَةُ [  หะละเกาะฮฺของการอธิบายและหลักฐาน

อันเข้มแข็ง 

]َوالتَّْذِكَرةِ  الَْمْوِعَظةِ  َحلَقَةُ [  หะละเกาะฮฺของบทเรียนและข้อเตือนสติ 
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فَاءِ  َحلَقَةُ [ فَاعَةِ  الشِّ ]َوالشَّ  หะละเกาะฮฺของการเยียวยาและการ

ช่วยเหลือไถ่โทษ 

]َوالِْمْزيَانِ  الَْحقِّ  َحلَقَةُ [   หะละเกาะฮฺ ของสัจธรรมและความ

ยุติธรรม 

ْرب  اِبلَْحقِّ  التََّواِيص  َحلَقَةُ [ ]َوالصَّ  หะละเกาะฮฺของการกําชับส่ังเสียกันให้

ดํารงอยู่บนสัจธรรมและขันติธรรม 

يَْمانِ  َحلَقَةُ [ ]َوالَْمْأُدبَةِ  اْإلِ  หะละเกาะฮฺของการศรัทธาและสํารับ

อาหาร(ทางรูหฺ, จิตใจและปัญญา) 

ْعتَِصامِ  الَْحْبلِ  َحلَقَةُ [ ]َواْإلِ  หะละเกาะฮฺของสายเชือกแห่งอัลลอฮฺและ

การยึดม่ัน 

 

7.2 หะละเกาะฮฺอัลกุรอานคืออะไร ? 

 วิธีการที่ดีที่สุดในการศึกษาเนื้อหาสาระของอัลกุรอานด้วยวิธี  

ตะดับบุรฺ (ไตร่ตรองใคร่ครวญ) และตะดารุส (การศึกษาร่วมกัน) คือการจัด

หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น 

หน่ึง หะละเกาะฮฺตะดารุส - กลุ่มศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน 

สอง หะละเกาะฮฺเพื่อการเรียนและสอนอัลกุรอาน หรือท่องจํา 

อัลกุรอาน 

สาม มัจญ์ลิซุลอิลมี วัซซิกรฺ – ชุมนุมทางวิชาการและการรําลึก

ถึงอัลลอฮฺ 
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ประเภทที่หน่ึง กลุ่มศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน  

] القرآن  تدارس  حلقة[   หะละเกาะฮฺ ตะดารุส อัลกุรอาน (กลุ่มศึกษา

อิสลามร่วมกัน) จัดได้ดังน้ี 

1. รูปแบบโดยรวม คือ จัดกลุ่มนั่งล้อมวงกันเป็นรูปทรงกลม (حلقة) 

โดยที่แต่ละคนมีอัลกุรอานเป็นเล่มอยู่ในมือ ทุกคนอยู่ภายในการนําของผู้ที่

ทุกคนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมากกว่า หรือมีอายุมากกว่าคนอื่น ๆ โดย

เขาจะเป็นผู้เริ่มอ่านอัลกุรอานตามจํานวนอายะฮฺที่กําหนดไว้ด้วยหลักตัจญ์

วีด(อักขระวิธีท่ีถูกต้องของการอ่านอัลกุรอาน) ในขณะที่สมาชิกทุกคนใน

กลุ่มนิ่งสดับฟังพร้อมกับดูตามไปในอัลกุรอานของแต่ละคนอย่างพินิจ

ใคร่ครวญ หลังจากการอ่านเสร็จ อย่างน้อย 4-5 อายะฮฺให้เขาหยุด แล้วสั่ง

ให้สมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺที่นั่งถัดไปทางขวามือของเขาอ่านอายะฮฺต่อ ๆ ไป

ในจํานวนเดียวกัน โดยที่เขาและสมาชิกคนอ่ืนนิ่งสดับฟังพร้อมกับดูตามไปใน 

อัลกุรอานของแต่ละคนอย่างพินิจใคร่ครวญ เมื่อสมาชิกคนที่สองอ่านครบ

ตามจํานวน 4-5 อายะฮฺหัวหน้ากลุ่มจะบอกให้หยุดพร้อมทั้งขอดุอาอ์ให้แก่

สมาชิกคนนั้น แล้วก็ส่ังให้สมาชิกคนถัดไปทางขวามือของคนท่ีสองอ่านต่อ 

4-5 อายะฮฺ ทําเช่นนั้นต่อ ๆ ไป ทีละคน ๆ จนครบสมาชิกกลุ่มทุกคน 

 

2. จํานวนสมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺศึกษาอัลกุรอาน กําหนดข้ึน

ตามสภาพ อาจจะมีเพียงสองคน เหมือนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมกับมะลักญิบรีล อะลัยฮิสสลาม หรือมีสามคน หรือมากกว่านั้น ไป

จนถึงจํานวนมาก แต่จํานวนที่ดีที่สุดนั้นน่าจะอยู่ที่ 5-12 คนต่อหนึ่งหะละ

เกาะฮฺ 
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3. ระดับของหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หะละเกาะฮฺตะดารุส 

อัลกุรอานมีหลายระดับ ได้แก่ 

- หะละเกาะฮฺระดับครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ลูกเขย 

ลูกสะใภ้ หรือหลาน ๆ ภายใต้การนําของพ่อ ปู่ หรือแม่ หะละเกาะฮฺระดับ

ครัวน้ีสําคัญมาก ๆ ทั้งน้ีก็เพื่อกระชับและสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วยสายเชือกอันมั่นคงแห่งองค์

อัลลอฮฺ และเพ่ือสร้างรูหฺ/จิตวิญญาณแห่งความสงบสุขข้ึนภายในครอบครัว 

ด้วยเหตุ น้ี แต่ละคนจะต้องประกาศสโลแกน หรือคติพจน์ว่า “หน่ึง

ครอบครัวหน่ึงหะละเกาะฮฺ” เพื่อสร้างครอบครัวที่สงบสุข “ครอบครัวที่

เปี่ยมด้วยสะกีนะฮฺ และ สะอีดะฮฺ” 

- หะละเกาะฮฺระดับคนทํางานในสํานักงานหรือองค์กรเดียวกัน 

โดยมีหัวหน้าสํานักงานหรือหัวหน้าองค์กรเป็นผู้นํา 

- หะเกาะฮฺระดับอิมามกับกรรมการมัสญิด หรือสับปุรุษ  

(มะอ์มูม)ของมัสยิด โดยมีอิมามเป็นหัวหน้า 

- หะละเกาะฮฺระดับพี่น้องมุสลิมชายหรือหญิงท่ีมีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกัน มีความรู้ระดับใกล้เคียงกัน และมีที่อยู่หรือที่ทํางาน

ใกล้เคียงกัน เช่นครูของปอเนาะหรือโรงเรียนแต่ละแห่ง อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย หรือระหว่างเพ่ือน ๆ ที่รู้จักกัน หรือระหว่างเพ่ือนบ้าน 

- หะละเกาะฮฺระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในทุกระดับที่ไม่มี

ความแตกต่างกันมากในเรื่องอายุและความรู้ โดยหะละเกาะฮฺจะต้องมีผู้นํา
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กลุ่มเป็นครูหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุมากที่สุดพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มี

ความเข้าใจในอัลกุรอานด้วย 

*คําว่า ตะดารุส อัลกุรอาน ( القرآن  تدارس ) หมายถึง การสับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันอ่านและศึกษาอัลกุรอานภายในกลุ่ม โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 

หรือเรียกว่าเป็นการร่วมกันอ่านและร่วมกันศึกษาอัลกุรอานระหว่างสมาชิก

ภายในหะละเกาะฮฺ ทั้งน้ีก็เพื่อแสวงหาความสงบร่มเย็น (สะกีนะฮฺ) ความ

เมตตา และทางนําจากอัลกุรอานมาขับเคลื่อนนาวาชีวิตไปสู่ความพึงพอใจ

ของอัลลอฮฺและสวนสวรรค์ของพระองค์ 

คําว่า “ตะดารุส” (تدارس ) มาจากคําว่า ดะ-เราะ-สะ ( َس رَ دَ   ) 

แปลว่า เรียน, ศึกษา 

 

4. เวลาในการทําหะละเกาะฮฺ เวลาที่ดีที่สุดในการทําหะละเกาะฮฺ

ระหว่างสมาชิก คือครึ่งช่ัวโมง ถึงหนึ่งช่ัวโมง ของทุก ๆ วัน เช่นหลังจาก

นมาซศุบห์ หรือหลังนมาซใดนมาซหนึ่งในห้าเวลา หรือทุกสัปดาห์ครั้งละ

หนึ่งช่ัวโมงหรือมากกว่าโดยให้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันของสมาชิก แต่

ความถี่ของการทําหะเกาะฮฺไม่ควรน้อยกว่าสองอาทิตย์ครั้ง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในเดือนเราะมะฎอน 

 

5. สถานท่ีทําหะละเกาะฮฺ สถานที่ที่ดีที่สุดของการทําหะละเกาะฮฺ

คือ มัสญิด บ้านหลังใดหลังหนึ่งของอัลลอฮฺ (  َ هللاِ   ِت وْ يُ بُ   نْ مِ   تٌ يْ ب ) หรือที่ไหนก็ได้

ข้ึนอยู่กับการตกลงของสมาชิก ข้อสําคัญคือเป็นสถานที่สะอาด สงบและ
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ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงหะละเกาะฮฺระหว่างสมาชิกของครอบครัวซ่ึง

น่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าหากว่าทํากันในบ้านของตัวเอง 

 

6. ข้อปฏิบัติระหว่างการทําหะละเกาะฮฺ 

1) มีความศรัทธาและรักในอัลกุรอาน พร้อมที่จะรับคําสอน

มาปฏิบัติตามกําลังความสามารถ 

2) มีความความศรัทธาว่าอัลลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺของ

พระองค์อยู่พร้อมกับเขา 

3) ร่างกายอยู่ในสภาพท่ีสะอาดจากหะดัษใหญ่และหะดัษ

เล็ก ถ้าทําได้ควรแปลงฟันพร้อม ๆ กับอาบน้ํานมาซก่อนทํา 

หะเกาะฮฺ ส่วนพ่ีน้องสตรีที่มีหะดัษใหญ่(มีประจําเดือน หรือเลือด

หลังคลอดบุตร)สามารถเข้าร่วมหะละเกาะฮฺได้โดยไม่ต้องอ่าน 

อัลกุรอาน  

4) สวมใส่เส้ือผ้าที่สะอาด ( فََطهِّرْ  َوثِيَابَكَ   ) 

5) หากทําหะละเกาะฮฺในมัสญิดให้ตั้งเจตนาเอียะอฺติกาฟ

ด้วย 

6) ถืออัลกุรอานหรือหนังสือตัฟสีรฺด้วยอากัปกิริยาที่ให้

เกียรติต่ออัลกุรอานและหนังสือนั้น  

7) ยึดมั่นปฏิบัติตามระเบียบวินัยและเวลาของหะละเกาะฮฺ 

8) พยายามถอดบทเรียนจากอายะฮฺที่ร่วมศึกษา เพื่อเอามา

เป็นวิถีชีวิต ไม่ว่าในด้านอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺ มารยาท และการ

ปฏิสัมพันธ์/ธุรกรรมกับคนอ่ืน ฯลฯ  
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7. วิธีการจัดหะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน 

1) เลือกผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ( احلْلَقَةِ   َراِئدُ  ) หะละ

เกาะฮฺตะดารุสข้ึนมาหน่ึงคน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ 

และมีอายุมากกว่าสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทั้งน้ี ไม่ว่าหะละเกาะฮฺนั้นจะเป็น

หะละเกาะฮฺช่ัวคราว หรือหะละเกาะฮฺต่อเนื่อง 

2) สมาชิกหะละเกาะฮฺแต่ละคนจะต้องมีอัลกุรอานท่ีเป็น
เล่ม ( ُمْصَحٌف) หรือหนังสือตัฟสีรฺเล่มหนึ่งอยู่กับตัว และต้องให้เกียรติ

กับอัลกุรอานหรือหนังสือตัฟสีรฺนั้น 

3) การตะดารุสเริ่มต้นจากหัวหน้ากลุ่ม โดยให้หัวหน้าอ่าน

ก่อนสักส่ีห้าอายะฮฺ แล้วเรียงลําดับไปทางขวามือ ไปจนถึงสมาชิก

คนสุดท้าย 

4) กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากมารร้ายที่

ถูกสาปแช่ง ( ْيَطانِ  ِمنَ  اِب�ِ  أَُعْوذُ  ِجْميِ  الشَّ الرَّ ) ทุก ๆ ครั้งก่อนอ่านอัลกุรอาน 

5) จํานวนอายะฮฺที่อ่านแต่ละครั้งเป็นไปตามจํานวนที่ถูก

กําหนด สมาชิกแต่ละคนอ่านในจํานวนที่เหมาะสมกับเขา ตามคํา

ช้ีแนะของหัวหน้ากลุ่มนั้น ๆ  

6) หัวหน้ากลุ่มหะละเกาะฮฺจะต้องเตรียมและลําดับบทเรียน

ของหะเกาะฮฺอย่างเฉลียวฉลาด โดยที่การอ่านหรือหยุดอ่านของ

สมาชิกแต่ละคน ต้องเป็นไปตามคําส่ังของหัวหน้ากลุ่ม  
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7) เมื่อสมาชิกคนหนึ่งอ่าน สมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องนิ่งสดับ

ฟังด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งใคร่ครวญถึงความหมาย ประหน่ึงว่า 

อายะฮฺเหล่านั้นเพิ่งถูกประทานลงมาแก่สมาชิกลุ่มหะละเกาะฮฺนั้น  ๆ

8) สมาชิกทุกคนมีสิทธิทักท้วงการอ่านอัลกุรอานที่

ผิดพลาดของพี่น้องของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดที่

ถึงกับทําให้ความหมายเปลี่ยนไป  

9) การอ่านอัลกุรอานต้องเป็นไปตามหลักตัจญ์วีดและหลัก

กิรออะฮฺต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ อ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ พร้อมทั้ง

ด้วยสํานึกว่าอัลลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺ หะฟะเซาะฮฺ และ กาติ

บีน ของพระองค์กําลังฟังและจดบันทึกการงานของเขาอยู่  

10) สมาชิกแต่ละคนพยายามท่องจําอายะฮฺอัลกุรอานตาม
จํานวนที่กําหนด  

11) หลังจากการอ่านเสร็จส้ิน ให้มีการเลือกบางอายะฮฺเพื่อ

นํามาตัฟสีรฺหรืออรรถาธิบายโดยผู้ ที่ มีความเข้าใจการตัฟสีรฺ 

อัลกุรอาน แต่หากไม่มีผู้มีความรู้ ก็เพียงพอแค่การอ่านโดยไม่ต้อง

มีการตัฟสีร ฺ 

12) จะเป็นการดี หากว่าหลังจากเสร็จส้ินจากการอ่าน 

อัลกุรอานแล้ว ต่อด้วยการอ่านหะดีษสักหนึ่งหรือสองหะดีษที่

เศาะฮีหฺ ( ٌْيح  จากหนังสือหะดีษที่มีชื่อเสียง เช่น (َحَسنٌ ) หรือหะสัน (َحصِ

ตัวบทหะดีษสี่สิบของอิมาม อัน-นะวะวีย์ ( ْربَِعْنيَ   َمَنتُ  ِللنََّوِويِّ   اْألَ ) หรือ

หนังสืออ่ืนตามหลักสูตรที่กําหนด ทั้งนี้ เพราะว่าหะดีษของท่านเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือเป็นวะห์ยูที่มาอธิบาย
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เนื้อหาสาระของอัลกุรอานเพ่ิมเติม แล้วจึงต่อด้วยการอ่าน

ชีวประวัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดย

ใช้เวลาส้ัน ๆ ไม่กี่นาที หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดเกี่ยว

สภาพของตนเอง สถานการณ์ของประชาชาติอิสลาม และสภาพของ

มนุษยชาติในโลก โดยอาศัยหรือบูรณาการกับคําสอนของอัลลอฮฺ

และเราะสูลของพระองค์ ด้วยการอ้างอิงจากหนังสือด้านการ 

ดะอฺวะฮฺและข้อมูลร่วมสมัย พร้อม ๆ กับการให้แต่ละคนได้ประเมิน

ตนเองตามหลักสูตที่กําหนด  

13) ให้กําหนดเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน

ในทุก ๆ  ครั้งที่มีการทําหะละเกาะฮฺ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักสูตรและ

สภาพการณ์ เช่น อัลกุรอานกับตัฟสีรฺ หะดีษกับคําอธิบายหะดีษ 

ชีวประวัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ

อ่ืน ๆ ตามบรรยากาศและสถานการณ์ โดยแบ่งเวลาคร่ึงหน่ึงจาก

เวลาทั้งหมดให้กับอัลกุรอานและตัฟสีร ฺ

14) มีการประเมินตนในเรื่องความรับผิดชอบต่อ อะมัล
110

 

การดะอฺวะฮฺ การตักเตือนทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

15) ปิดหะละเกาะฮฺแต่ละครั้งด้วยการให้ทุกคนอ่านดุอาอ์

ตัสบีห์ กัฟฟาเราะฮฺ ว่า 

I َال  أَنْ  أَْشَهدُ  َوبَِحْمِدَك, اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  َ  أَنَْت, إِالَّ  هلِإَ

111)إَِليَْك  َوأَُتْوُب  أَْستَْغِفُركَ 
  

                                                            
110การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ – ผู้แปล 
111หะดีษอัต-ติรฺมิซีย์ เลขที่ 3433, อบู ดาวูด เลขที่ 4857, 4859 และอัน-นะสาอีย์ เลขที่ 1344 
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7) เมื่อสมาชิกคนหนึ่งอ่าน สมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องนิ่งสดับ
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อายะฮฺเหล่านั้นเพิ่งถูกประทานลงมาแก่สมาชิกลุ่มหะละเกาะฮฺนั้น  ๆ
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9) การอ่านอัลกุรอานต้องเป็นไปตามหลักตัจญ์วีดและหลัก
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หนังสืออ่ืนตามหลักสูตรที่กําหนด ทั้งนี้ เพราะว่าหะดีษของท่านเราะ
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110การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ – ผู้แปล 
111หะดีษอัต-ติรฺมิซีย ์เลขที่ 3433, อบู ดาวูด เลขที่ 4857, 4859 และอัน-นะสาอีย์ เลขที่ 1344 
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ความว่า “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ โอ้อัลลอฮฺ และด้วย

การสรรเสริญพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

นอกจากพระองค์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ และขอกลับตัวยัง

พระองค์” พร้อมกับอ่านสูเราะฮฺ อัล-อัศร์ เพื่อรําลึกหลักในการ

ดําเนินชีวิตที่เปี่ยมสุข แล้วจึงแยกย้ายกันด้วยสลามและดุอาอ์ 

สรุป หะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน มีจุดประสงค์เพื่ออ่านและ

เข้าใจหรือระลึกถึงคําสอนของอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ในฐานะที่เป็นวิถีของ

การดําเนินชีวิต พร้อมกับเข้าใจถึงหิกมะฮฺ/วิทยปัญญาต่าง ๆ บนพื้นฐาน 

อายะฮฺที่ว่า 112    m   Y    Z    [ l  เช่น หะดีษของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  การดะอฺวะฮฺเกี่ยวกับอิสลามในด้านประวัติศาสตร์และ

ข้อเท็จจริงร่วมสมัย ศึกษาสภาพและสถานการณ์ของประชาชาติอิสลาม 

สภาพและสถานการณ์เก่ียวกับมนุษยชาติ ตามหะดีษที่ว่า  

 113 ))ِمنُْهمْ  فَلَيَْس  اْملُْسلِِمْنيَ  رِ مْ بِأَ  َهيْتَمَّ  َملْ  َمنْ ((

ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ของพ่ีน้องมุสลิม เขาก็

ไม่ใช่สมาชิกของประชาชาติอิสลามที่อยู่ในฐานะประชาชาติเดียวกัน/

อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” 

พร้อมทั้งการประเมินตนของสมาชิกแต่ละคนของแต่ละหะละเกาะฮฺ

เกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

                                                            
112สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 129, สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน อายะฮฺที่ 163 และสูเราะฮฺอัล-

ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
113 รายงานโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน อัล-เอาสัฏ เลขที่ 7473, สิลสิละฮฺ อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ เลขที่ 

312 

98 
 

การปฏิบัติอะมัลตามวิชาความรู้ที่ได้รับจากหะละเกาะฮฺตามหลักสูตรที่

กําหนด ตามที่ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ได้บอกว่า “พวกท่านจงคิดบัญชี/

ประเมินตัวเองเสียตอนน้ี ก่อนที่พวกเท่าจะถูกคิดบัญชีโดยเอกองค์อัลลอฮฺใน

วันอาคิเราะฮฺ” 114  

เพ่ือให้บรรลุถึงวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุด (األقوم) เที่ยงตรงที่สุด  

จนนําไปสู่ฐานะของการเป็นประชาติที่ดีที่สุด-ค็อยเราะอุมมะฮฺ ( ةٍ   َخْريَ   ُكنُْمتْ   ُأمَّ
لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ) 

ด้วยการแบ่งเวลาในหะละเกาะฮฺให้กับแขนงความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าว

ด้วยไหวพริบอย่างเฉลียวฉลาด โดยให้แบ่งเวลากับอัลกุรอานและตัฟสีรฺไม่

ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด 

ดังกล่าวนั้น คือวิถีชีวิตประจําวันและประจําสัปดาห์ของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน โดยที่

ท่านได้รับวะห์ยูอยู่เป็นนิตย์ และท่านก็ได้สาธยายวะห์ยูที่ลงมานั้นแก่เหล่า

เศาะหาบะฮฺ และได้พยายามปฏิบัติตามคําส่ัง หุก่ม และวิทยปัญญาทั้งหมด

จากวะห์ยูนั้น วัลลอฮุลมุวัฟฟิก-พระองค์อัลลอฮฺทรงเป็นผู้ให้ประสบ

ความสําเร็จ 

 

ประเภทที่สอง กลุ่มเรียน/สอน/ท่องจําอัลกุรอาน 

ในจํานวนรูปแบบหะละเกาะฮฺ ก็คือ การเรียน การสอน และการ

ท่องจําอัลกุรอาน ก็คือ การท่ีครูสอนลูกศิษย์ ไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นเด็กหรือ

ผู้ใหญ่ หรือการที่พ่อ/แม่สอนลูก ๆ ให้อ่านอัลกุรอานในบ้านของครูหรือบ้าน

                                                            
114 รายงานโดยอิบนุ อบ ีชัยบะฮฺ ใน อัล-มุศ็อนนัฟ เลขที่ 34459 
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ความว่า “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ โอ้อัลลอฮฺ และด้วย

การสรรเสริญพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

นอกจากพระองค์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ และขอกลับตัวยัง

พระองค์” พร้อมกับอ่านสูเราะฮฺ อัล-อัศร์ เพื่อรําลึกหลักในการ

ดําเนินชีวิตที่เปี่ยมสุข แล้วจึงแยกย้ายกันด้วยสลามและดุอาอ์ 

สรุป หะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน มีจุดประสงค์เพื่ออ่านและ

เข้าใจหรือระลึกถึงคําสอนของอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ในฐานะที่เป็นวิถีของ

การดําเนินชีวิต พร้อมกับเข้าใจถึงหิกมะฮฺ/วิทยปัญญาต่าง ๆ บนพื้นฐาน 

อายะฮฺที่ว่า 112    m   Y    Z    [ l  เช่น หะดีษของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  การดะอฺวะฮฺเกี่ยวกับอิสลามในด้านประวัติศาสตร์และ

ข้อเท็จจริงร่วมสมัย ศึกษาสภาพและสถานการณ์ของประชาชาติอิสลาม 

สภาพและสถานการณ์เก่ียวกับมนุษยชาติ ตามหะดีษที่ว่า  

 113 ))ِمنُْهمْ  فَلَيَْس  اْملُْسلِِمْنيَ  رِ مْ بِأَ  َهيْتَمَّ  َملْ  َمنْ ((

ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ของพ่ีน้องมุสลิม เขาก็

ไม่ใช่สมาชิกของประชาชาติอิสลามที่อยู่ในฐานะประชาชาติเดียวกัน/

อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” 

พร้อมทั้งการประเมินตนของสมาชิกแต่ละคนของแต่ละหะละเกาะฮฺ

เกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

                                                            
112สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 129, สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน อายะฮฺที่ 163 และสูเราะฮฺอัล-

ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
113 รายงานโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน อัล-เอาสัฏ เลขที่ 7473, สิลสิละฮฺ อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ เลขที่ 

312 
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การปฏิบัติอะมัลตามวิชาความรู้ที่ได้รับจากหะละเกาะฮฺตามหลักสูตรที่

กําหนด ตามที่ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ได้บอกว่า “พวกท่านจงคิดบัญชี/

ประเมินตัวเองเสียตอนน้ี ก่อนที่พวกเท่าจะถูกคิดบัญชีโดยเอกองค์อัลลอฮฺใน

วันอาคิเราะฮฺ” 114  

เพ่ือให้บรรลุถึงวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุด (األقوم) เที่ยงตรงที่สุด  

จนนําไปสู่ฐานะของการเป็นประชาติที่ดีที่สุด-ค็อยเราะอุมมะฮฺ ( ةٍ   َخْريَ   ُكنُْمتْ   ُأمَّ
لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ) 

ด้วยการแบ่งเวลาในหะละเกาะฮฺให้กับแขนงความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าว

ด้วยไหวพริบอย่างเฉลียวฉลาด โดยให้แบ่งเวลากับอัลกุรอานและตัฟสีรฺไม่

ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด 

ดังกล่าวนั้น คือวิถีชีวิตประจําวันและประจําสัปดาห์ของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน โดยที่

ท่านได้รับวะห์ยูอยู่เป็นนิตย์ และท่านก็ได้สาธยายวะห์ยูที่ลงมานั้นแก่เหล่า

เศาะหาบะฮฺ และได้พยายามปฏิบัติตามคําส่ัง หุก่ม และวิทยปัญญาทั้งหมด

จากวะห์ยูนั้น วัลลอฮุลมุวัฟฟิก-พระองค์อัลลอฮฺทรงเป็นผู้ให้ประสบ

ความสําเร็จ 

 

ประเภทที่สอง กลุ่มเรียน/สอน/ท่องจําอัลกุรอาน 

ในจํานวนรูปแบบหะละเกาะฮฺ ก็คือ การเรียน การสอน และการ

ท่องจําอัลกุรอาน ก็คือ การท่ีครูสอนลูกศิษย์ ไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นเด็กหรือ

ผู้ใหญ่ หรือการที่พ่อ/แม่สอนลูก ๆ ให้อ่านอัลกุรอานในบ้านของครูหรือบ้าน

                                                            
114 รายงานโดยอิบนุ อบ ีชัยบะฮฺ ใน อัล-มุศ็อนนัฟ เลขที่ 34459 
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ของตัวเอง เพราะสุนนะฮฺประการหนึ่งของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ การเรียน

และท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

มา และท่านอ่ืน ๆ  

การเรียนอ่านอัลกุรอานสามารถกระทําได้ ผ่านหลักสูตรที่

หลากหลาย เช่น หลักสูตรกิรออาตี, หลักสูตรอิกเราะอ์ และ อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น

หลักสูตรที่จะทําให้สามารถอ่านอัลกุรอานได้ง่ายและเร็วข้ึน 

 

ประเภทที่สาม มัจญ์ลิสุลอิลมี วัซ ซิกรฺ 

ในจํานวนรูปแบบหะละเกาะฮฺอีกประเภทหนึ่งก็คือ การทําหะละ

เกาะฮฺแบบ “มัจญ์ลิสุลอิลมี” ประจําวัน หรือประจําสัปดาห์  หรือ

ประจําเดือน นั่นคือ การชุมนุมเพ่ืออ่านและอรรถาธิบายอัลกุรอาน เพราะ

ความรู้ที่แท้จริง ก็คือความรู้ของอัลกุรอาน ความรู้ที่เป็นวะห์ยูจากอัลกุ

รอานและหิกมะฮฺ วิธีการคือ การที่ผู้รู้อัลกุรอานและหิกมะฮฺซ่ึงเป็นทายาท

ของบรรดานบี นั่งท่ามกลางวงห้อมล้อมของผู้คนในมัสญิด หรือที่มุศ็อลลา 

หรือที่โรงเรียน หรือผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ 

อ่ืน ๆ ท่านผู้รู้จะเป็นคนอ่านอายะฮฺอัลกุรอานบางอายะฮฺ ซ่ึงผู้ฟังก็จะตั้งใจ

ฟังและใคร่ครวญด้วยการตะดับบุร จากนั้นท่านก็จะให้คําอธิบายเกี่ยวกับ 

อายะฮฺที่อ่านไป โดยอาศัยวิชาตัฟสีรฺอัลกุรอานที่เช่ือถือได้ พร้อมกับอาศัย

ความรู้ที่เป็นหิกมะฮฺ รูปแบบที่ว่าน้ีคือความพยายามที่จะฟ้ืนฟูสุนนะฮฺของ

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในอายะฮฺที่อัลลอฮฺมีดํารัสว่า  

100 
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ความว่า “และพระองค์(อัลลอฮฺ)คือผู้ส่งในหมู่ชนผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งเราะ

สูลคนหนึ่ง(คือนบีมุหัมมัด )จากหมู่พวกเขาเอง เพื่อทําหน้าที ่: 

 อ่านโองการ(อัลกุรอาน)ของพระองค์แก่พวกเขา และ 

 อบรมขัดเกลาพวกเขา(ให้ผ่องแผ้วจากชีวิตแบบญาฮิลียะฮฺ) 

และ 

 สอนอัลกุรอานและอัส-สุนนะฮฺ(หรือความรู้เกี่ยวกับชะรีอะฮฺ)

ให้แก่พวกเขา  

และแท้จริงก่อนหน้าน้ี(ก่อนการมาของนบีมุหัมมัด)พวกเขาอยู่ในการ

หลงผิดท่ีชัดแจ้ง” 
 

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือวิธีการหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ได้ใช้ดึงคน ไม่ว่าในระดับปัจเจก สังคม หรือประเทศชาติ ให้ออก

จากสภาพความหลงทางของญาฮิลียะฮฺสู่แสงสว่างของอิสลาม ที่เต็มไปด้วย

ความเมตตาของอัลลอฮฺในชีวิตโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

หน้าที่ในการ “อ่านอัลกุรอาน” และ “การขัดเกลา” สามารถที่จะทํา

ได้ผ่านหะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน ส่วนหน้าที่ในการ “สอนอัลกุรอาน

และหิกมะฮฺ/สุนนะฮฺ” นั้นเหมาะที่จะทําผ่านกระบวนการมัจญ์ลิสอิลมีวัซ

ซิกรฺ โดยคนที่เป็นผู้รู้มากกว่า วัลลอฮุอะอฺลัม 

                                                            
115สูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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ของตัวเอง เพราะสุนนะฮฺประการหนึ่งของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ การเรียน

และท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

มา และท่านอ่ืน ๆ  

การเรียนอ่านอัลกุรอานสามารถกระทําได้ ผ่านหลักสูตรที่

หลากหลาย เช่น หลักสูตรกิรออาตี, หลักสูตรอิกเราะอ์ และ อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น

หลักสูตรที่จะทําให้สามารถอ่านอัลกุรอานได้ง่ายและเร็วข้ึน 

 

ประเภทที่สาม มัจญ์ลิสุลอิลมี วัซ ซิกรฺ 

ในจํานวนรูปแบบหะละเกาะฮฺอีกประเภทหนึ่งก็คือ การทําหะละ

เกาะฮฺแบบ “มัจญ์ลิสุลอิลมี” ประจําวัน หรือประจําสัปดาห์  หรือ

ประจําเดือน นั่นคือ การชุมนุมเพ่ืออ่านและอรรถาธิบายอัลกุรอาน เพราะ

ความรู้ที่แท้จริง ก็คือความรู้ของอัลกุรอาน ความรู้ที่เป็นวะห์ยูจากอัลกุ

รอานและหิกมะฮฺ วิธีการคือ การที่ผู้รู้อัลกุรอานและหิกมะฮฺซ่ึงเป็นทายาท

ของบรรดานบี นั่งท่ามกลางวงห้อมล้อมของผู้คนในมัสญิด หรือที่มุศ็อลลา 

หรือที่โรงเรียน หรือผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ 

อ่ืน ๆ ท่านผู้รู้จะเป็นคนอ่านอายะฮฺอัลกุรอานบางอายะฮฺ ซ่ึงผู้ฟังก็จะตั้งใจ

ฟังและใคร่ครวญด้วยการตะดับบุร จากนั้นท่านก็จะให้คําอธิบายเกี่ยวกับ 

อายะฮฺที่อ่านไป โดยอาศัยวิชาตัฟสีรฺอัลกุรอานที่เช่ือถือได้ พร้อมกับอาศัย

ความรู้ที่เป็นหิกมะฮฺ รูปแบบที่ว่าน้ีคือความพยายามที่จะฟ้ืนฟูสุนนะฮฺของ

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในอายะฮฺที่อัลลอฮฺมีดํารัสว่า  
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ความว่า “และพระองค์(อัลลอฮฺ)คือผู้ส่งในหมู่ชนผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งเราะ

สูลคนหนึ่ง(คือนบีมุหัมมัด )จากหมู่พวกเขาเอง เพื่อทําหน้าที ่: 

 อ่านโองการ(อัลกุรอาน)ของพระองค์แก่พวกเขา และ 

 อบรมขัดเกลาพวกเขา(ให้ผ่องแผ้วจากชีวิตแบบญาฮิลียะฮฺ) 

และ 

 สอนอัลกุรอานและอัส-สุนนะฮฺ(หรือความรู้เกี่ยวกับชะรีอะฮฺ)

ให้แก่พวกเขา  

และแท้จริงก่อนหน้าน้ี(ก่อนการมาของนบีมุหัมมัด)พวกเขาอยู่ในการ

หลงผิดท่ีชัดแจ้ง” 
 

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือวิธีการหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ได้ใช้ดึงคน ไม่ว่าในระดับปัจเจก สังคม หรือประเทศชาติ ให้ออก

จากสภาพความหลงทางของญาฮิลียะฮฺสู่แสงสว่างของอิสลาม ที่เต็มไปด้วย

ความเมตตาของอัลลอฮฺในชีวิตโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

หน้าที่ในการ “อ่านอัลกุรอาน” และ “การขัดเกลา” สามารถที่จะทํา

ได้ผ่านหะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน ส่วนหน้าที่ในการ “สอนอัลกุรอาน

และหิกมะฮฺ/สุนนะฮฺ” นั้นเหมาะที่จะทําผ่านกระบวนการมัจญ์ลิสอิลมีวัซ

ซิกรฺ โดยคนที่เป็นผู้รู้มากกว่า วัลลอฮุอะอฺลัม 

                                                            
115สูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2 
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ขอเรียกร้องไปยังบรรดาอิมามมัสญิดทุกท่าน ให้พยายามจัดให้มี 

“มัจญ์ลิสอิลมี” ประจําสัปดาห์ในทุก ๆ มัสญิด ที่ใช้เพื่อสอนอัลกุรอาน

และตัฟสีรฺ พร้อม ๆ กับการยกสโลแกน “หน่ึงมัสญิด หน่ึงมัจญ์ลิสอิลมี” 

วัลลอฮุลมุวัฟฟิก 

  

102 
 

แปด : ตัฟสีรฺอัลกุรอาน 

 

 

 

ไม่มีการขัดแย้งกันในระหว่างอุละมาอ์/นักวิชาการอิสลามว่า ไม่เป็น

ที่อนุโลมให้มีการอรรถาธิบายหรือตีความอัลกุรอานเองโดยไม่มีความรู้ 

และไม่อนุโลมให้ตีความอัลกุรอานด้วยความคิดล้วน ๆ ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

أْ ) ِعلْمٍ  بَِغْريِ ( بَِرأْيِهِ  الُْقْرآنِ  ِيفْ  قَاَل  َمنْ (( 116))النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّ
 

ความว่า “ผู้ใดอรรถาธิบายหรือตีความอัลกุรอานด้วยความคิดเห็น -

โดยปราศจากความรู้- ดังน้ัน จงเตรียมที่พํานักในไฟนรก” 

ส่วนการพยายามอ่านหนังสือตัฟสีรฺของบรรดาอุละมาอ์ตัฟสีรฺที่เป็น

ที่ยอมรับและเชื่อถือนั้น เป็นส่ิงที่สามารถกระทําได้สําหรับผู้ที่มีความเข้าใจ

ในภาษานั้น โดยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เลยเถิดหรือผิดพลาดเบี่ยงเบน 

วัลอิยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก  

 

8.1 วิธีเลือกอายะฮฺเพื่อการตัฟสีรฺ 

วิธีเลือกอายะฮฺท่ีจะนํามาตัฟสีรฺ มีดังน้ี 

1) เลือกเอาบางอายะฮฺหรืออายะฮฺทั้งหมดที่อ่านในการตะดารุส  

2) เลือกสูเราะฮฺหนึ่งสูเราะฮฺใด หรือบางสูเราะฮฺจากอัลกุรอาน เพ่ือ

นํามาตัฟสีรฺอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ,  

                                                            
116หะดีษอัต-ติรฺมิซีย์ เลขที่ 2951, อบู ดาวูด เลขที่ 3652 
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ขอเรียกร้องไปยังบรรดาอิมามมัสญิดทุกท่าน ให้พยายามจัดให้มี 

“มัจญ์ลิสอิลมี” ประจําสัปดาห์ในทุก ๆ มัสญิด ที่ใช้เพื่อสอนอัลกุรอาน

และตัฟสีรฺ พร้อม ๆ กับการยกสโลแกน “หน่ึงมัสญิด หน่ึงมัจญ์ลิสอิลมี” 

วัลลอฮุลมุวัฟฟิก 
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แปด : ตัฟสีรฺอัลกุรอาน 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

أْ ) ِعلْمٍ  بَِغْريِ ( بَِرأْيِهِ  الُْقْرآنِ  ِيفْ  قَاَل  َمنْ (( 116))النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَلْيَتَبَوَّ
 

ความว่า “ผู้ใดอรรถาธิบายหรือตีความอัลกุรอานด้วยความคิดเห็น -

โดยปราศจากความรู้- ดังน้ัน จงเตรียมที่พํานักในไฟนรก” 

ส่วนการพยายามอ่านหนังสือตัฟสีรฺของบรรดาอุละมาอ์ตัฟสีรฺที่เป็น

ที่ยอมรับและเชื่อถือนั้น เป็นส่ิงที่สามารถกระทําได้สําหรับผู้ที่มีความเข้าใจ
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116หะดีษอัต-ติรฺมิซีย ์เลขที่ 2951, อบู ดาวูด เลขที่ 3652 
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สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล, สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิรฺ, สูเราะฮฺ กอฟ, สูเราะฮฺ อัล-

ฟุรฺกอน, สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัรฺ, สูเราะฮฺ ฆฺอฟิรฺ, สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน เป็นต้น 

 

8.2 วิธีการตัฟสีรฺอัลกุรอาน 

1) ต้องเข้าใจวิชาตัฟสีรฺอัลกุรอาน อย่างน้อยตามที่ท่านอิบนุ กะษีรฺ 

ได้อธิบายไว้ในบทนําหนังสือตัฟสีรฺของท่าน คือ 

ก. ตัฟสีรฺอายะฮฺอัลกุรอานด้วยอายะฮฺอัลกุรอานเอง 

ข. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยหะดีษหรือสุนนะฮ ฺ

ค. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของเศาะหาบะฮ ฺ

ง. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของตาบิอีน และ ตาบิอิต ตา

บิอีน 

จ. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของบรรดานักวิชาการตัฟสีร ฺ

2) ต้องหลีกเลี่ยงจากการตัฟสีรฺด้วยความคิดเห็นล้วน ๆ อย่าง

ปราศจากตัวบทจากอัลกุรอาน หรือสุนนะฮฺ หรือคําพูดของบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ หรือตาบิอีน หรือบรรดาอุละมาอ์ท่ีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ หรือ

ความหมายทางภาษาอาหรับมารองรับ 

3) ต้องอาศัยตําราตัฟสีรฺต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือเป็นแหล่ง

อ้างอิงนําทาง เช่น ตัฟสีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย์, ตัฟสีรฺ อัล-วาหิดีย์,ตัฟสีรฺ อัล-

บะเฆาะวีย์,ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺฏุบีย์, ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ,ตัฟสีรฺ อัล-ญะลาลัยน์, 

ตัฟสีรฺ ฟัตหุล-เกาะดีรฺ เป็นต้น หรือความหมายและตัฟสีรฺอัลกุรอานใน

ภาษาถิ่นที่มีความชัดเจน อาทิ ตัฟสีรฺ อัล-ฟุรฺกอนในภาษามลายู, อัลกุรอาน

แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียที่จัดพิมพ์โดยกรมการศาสนา สาธารณรัฐ

104 
 

อินโดนีเซีย, ตัฟสีรฺปิมปีนัน อัรฺ-เราะหฺมาน (Pimpinan Ar-rahman) ของ

ประเทศมาเลเซีย, ตัฟสีรฺอัซ-ซิกรุล หะกีม กับ ตัฟสีรฺ อัล-บะยานเกี่ยวกับ

ความหมายของอัลกุรอานที่ปัตตานี หรือความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาไทย

ที่จัดพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ของกษัตริย์ฟะฮัด บิน อับดุลลอฮฺ เมืองมะดีนะฮฺ 

อัล-มุเนาวะเราะฮฺ เป็นต้น  

4) หลังจบการตัฟสีรฺ เปิดโอกาสแก่สมาชิกทุก ๆ คนได้อธิบาย

เพิ่มเติมสรุป แสดงความคิดเห็น ซักถาม และขอคําอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความ

กระจ่าง ตามเวลาที่กําหนดไว้ 

5) พยายามปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ความหมายของอายะฮฺเข้ากับวิถี

ชีวิตของแต่ละคน ตามข้อเท็จจริงร่วมสมัยภายในกรอบความหมายของอา

ยะฮฺที่นักวิชาการตัฟสีรฺ ผู้ เป็นที่ยอมรับได้ให้ไว้ เพ่ือเป้าหมายในการ

เปลี่ยนแปลงหรือยกระดับความเข้มข้นในการดําเนินชีวิตตามคําสอนของ 

อัลกุรอาน 

6) พยายามให้หะละเกาะฮฺอัลกุรอานห่างไกลจากความขัดแย้งทาง

ความคิดที่นําไปสู่การโต้เถียง และวิวาทะกันระหว่างสมาชิกหะละเกาะฮฺ 

ในทางกลับกัน ควรให้แต่ละคนได้แสดงออกถึงความรักใคร่กลมเกลียว

ระหว่างกัน เช่น ด้วยการพูดว่า “อินนี อุหิบุกุม ฟิลลาฮฺ – ฉันรักพวกท่านใน

หนทางของอัลลอฮฺ” และให้คู่สนทนาตอบกลับไปว่า “อะหับบะกุมุลลอฮฺ อัล

ละซี อะห์บับตะนี ฟีฮี – ขอให้ท่านได้รับความรักจากอัลลอฮฺ ผู้ที่ท่านรักฉัน

ในหนทางของพระองค์”  
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สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล, สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิรฺ, สูเราะฮฺ กอฟ, สูเราะฮฺ อัล-
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เก้า : มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน 

 

 

 

ในการอ่านอัลกุรอาน ทั้งอ่านคนเดียว หรืออ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม มี

มารยาทที่ให้ปฏิบัติดังน้ี 

1. มีความบริสุทธิ์ใจ ( ِإْخَالٌص) เพื่ออัลลอฮ ฺ

2. สร้างความรู้สึกในจิตใจเหมือนกับว่าเขากําลังสนทนากับอัลลอฮฺ ผู้

กําลังเห็นเขา และการที่เขากล่าวถ้อยคําแห่งพระดํารัสของพระองค์ 

3. ร่างกายสะอาดจากหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่ ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้

อ่านอัลกุรอานได้โดยไม่ต้องมีวุฎูอ์/น้ําละหมาด เพราะท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยอ่านอัลกุรอานโดยไม่มีวุฎูอ์
119

 

4. แปลงฟันให้เพ่ือให้ปากสะอาด ยกเว้นกลิ่นปากที่เกิดจากการถือศีล

อด 

5. เตรียมสถานที่ที่สะอาดและเหมาะสม เช่น มัสญิด หรือที่อ่ืน  ๆ

6. ถ้าทําได้ควรหันหน้าไปทางกิบละฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอ่านคน

เดียว 

7. อ่านอิสติอาซะฮฺ/ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากมารร้ายที่

ถูกสาปแช่งในทุก ๆ ครั้งที่ต้องการอ่านอัลกุรอาน 

8. อ่านบัสมะละฮฺทุกครั้งที่ ข้ึนต้นสูเราะฮฺ ยกเว้นสูเราะฮฺ อัล-บะ

รออะฮฺ หรือ สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮ ฺ

9. ตะดับบุร/ไตร่ตรองและใคร่ครวญความหมายและสาระของอายะฮ ฺ

                                                            
119หะดีษโดย อะห์มัด 4/237, มัจญ์มะอฺ อัซ-ซะวาอิด 1/276 สายรายงานเชื่อถือได ้
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10. เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านแก่ตน ให้อยู่ในความสงบ ให้อวัยวะทั้งหมด

อยู่ในสภาพที่สงบ อย่างมีสมาธิ พร้อมๆ กับเงียบฟังด้วยความใส่ใจ  

11. ร้องไห้ หรือพยายามแสร้งให้ร้องไห้ เมื่ออ่านหรือฟังอายะฮฺที่

เกี่ยวกับการลงโทษหรืออายะฮฺเกี่ยวกับจิตใจ 

12. อ่านแบบตัรฺตีล/ค่อย ๆ อ่านอย่างเป็นช่วงจังหวะ ควบคู่ไปกับการ

รักษาหลักตัจญ์วีด 

13. อ่านซํ้าสําหรับอายะฮฺที่กินใจ 

14. ไม่ออกจากการอ่าน(กิรออะฮฺ)เจ็ดแบบ หรือสิบแบบของการอ่านที่

เป็นที่แพร่หลาย 

15. อ่านตามลําดับ ของลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ 

16. อ่านโดยการดูในอัลกุรอานที่เป็นเล่มย่อมที่ดีที่สุด ถ้าหากอ่านนอก

การนมาซ   

17. อ่านด้วยเสียงดัง(พอเหมาะ)หากว่าไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกโอ้อวด  

(ริยาอ์) หรือรบกวนผู้อ่ืน 

18. อ่านด้วยนํ้าเสียงท่ีไพเราะ แต่จะต้องไม่ถึงกับทําให้การออกเสียง
ผิดเพ้ียน ไม่ตรงกับแหล่งกําเกิดเสียงของพยัญชนะ 

19. หยุดและเริ่ม ณ จุดที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเก่ียวข้องกับญุซอ์ หรือ 

หิซบ์ก่อนหน้า และที่ดีที่สุดคืออ่านเป็นอายะฮฺ  ๆ

20. หากเป็นการอ่านในนมาซ ควรอ่านในร็อกอะฮฺแรกให้ยาวกว่าการ

อ่านร็อกอะฮฺที่สอง และในร็อกอะฮฺที่สองควรอ่านอายะฮฺหรือ 

สูเราะฮฺถัดไป หรือต่อจากอายะฮฺหรือสูเราะฮฺที่ได้อ่านในร็อกอะฮฺ

แรกตามลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ 
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14. ไม่ออกจากการอ่าน(กิรออะฮฺ)เจ็ดแบบ หรือสิบแบบของการอ่านที่

เป็นที่แพร่หลาย 

15. อ่านตามลําดับ ของลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ 

16. อ่านโดยการดูในอัลกุรอานที่เป็นเล่มย่อมที่ดีที่สุด ถ้าหากอ่านนอก

การนมาซ   

17. อ่านด้วยเสียงดัง(พอเหมาะ)หากว่าไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกโอ้อวด  

(ริยาอ์) หรือรบกวนผู้อ่ืน 

18. อ่านด้วยนํ้าเสียงท่ีไพเราะ แต่จะต้องไม่ถึงกับทําให้การออกเสียง
ผิดเพ้ียน ไม่ตรงกับแหล่งกําเกิดเสียงของพยัญชนะ 

19. หยุดและเริ่ม ณ จุดที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเก่ียวข้องกับญุซอ์ หรือ 

หิซบ์ก่อนหน้า และที่ดีที่สุดคืออ่านเป็นอายะฮฺ  ๆ

20. หากเป็นการอ่านในนมาซ ควรอ่านในร็อกอะฮฺแรกให้ยาวกว่าการ
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สูเราะฮฺถัดไป หรือต่อจากอายะฮฺหรือสูเราะฮฺที่ได้อ่านในร็อกอะฮฺ

แรกตามลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ 
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21. ตอบรับคําส่ัง หรือคําช้ีนําของอายะฮฺไปพร้อม ๆ กับการอ่าน เช่น 

ให้กล่าวตัสบีหฺในอายะฮฺที่ให้ตัสบีหฺ กล่าวอิสติฆฺฟารฺในอายะฮฺที่ให้

กล่าวอิสติฆฺฟารฺ  วิงวอนขอในอายะฮฺที่เป็นการขอ ขอดุอาอ์ใน 

อายะฮฺที่เกี่ยวกับความเมตตาและสวนสวรรค์ ขอความคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺในอายะฮฺที่เกี่ยวกับการลงโทษ ภัยพิบัติ และไฟนรก 

พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตามเนื้อหาสาระของอายะฮฺต่าง ๆ ตาม

กําลังความสามารถ ขออภัยโทษต่อพระองค์ในความอ่อนแอและ

ข้อบกพร่องทั้งหลายในการปฏิบัติตามบทบัญญัติบางส่วนของ 

อัลกุรอาน 

22. สุญูดติลาวะฮฺ เมื่ออ่านอายะฮฺสะญะดะฮฺตามสูเราะฮฺต่าง ๆ ด้วย

การกล่าวตักบีรฺ ก้มลงสุญูด กล่าวตัสบีหฺและดุอาอ์ 

23. เวลาที่ประเสริฐที่สุดของการอ่านอัลกุรอานคือในนมาซ ส่วนนอก

การนมาซนั้น เวลากลางคืนประเสริฐกว่าเวลากลางวัน และเวลาที่

ประเสริฐที่สุดของกลางวันคือเวลาศุบห์(รุ่งอรุณ) 

24. เป็นการชอบ หรือส่งเสริม(อิสติหฺบาบ)ให้อ่านอัลกุรอานร่วมกัน

แบบญะมาอะฮฺหรือหะละเกาะฮฺ ด้วยการผลัดกันอ่านไปทีละคน 

เมื่อคนหนึ่งอ่าน คนอ่ืน ๆ ฟังการอ่านของพี่น้องของเขาอย่างตั้งใจ

และใคร่ครวญ 

25. จงรักและให้เกียรติกับอัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ 

26. หากเป็นรายบุคคล การจบการอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดในแต่ละครั้ง 

คือในเวลาปฏิบัตินมาซเริ่มเข้าสู่วันใหม่ เช่นในนมาซศุบห์ หรือเมื่อ

เริ่มเข้าสู่กลางคืน เช่น นมาซสุนนะฮฺมัฆฺริบ 
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27. การถือศีลอดในวันที่จะอ่านอัลกุรอานจบเล่ม (เคาะตัม) เป็นความ

ประเสริฐยิ่ง 

28. เม่ืออ่านอัลกุรอานจบเล่ม เป็นที่ชอบให้ขอดุอาอ์ด้วยดุอาอ์ท่ีเป็น

มะอ์ษูรฺ (มีรายงานจากสุนนะฮฺ) และเป็นดุอาอ์ที่มีความครอบคลุม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงดุอาอ์ที่มีปรากฏในอัลกุรอาน 

29. ทุก ๆ ครั้งที่อ่านอัลกุรอานจบเป็นที่ชอบให้เริ่มต้นอ่านหน้าแรก

ของอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งทันที เพ่ือให้สํานึกและตระหนักว่า เขาจะ

อ่านอัลกุรอานต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

30. เป็นที่ชอบให้จัดพิธีอ่านอัลกุรอานจบเล่มที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนหนึ่งที่
ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่สมาชิกของครอบครัว

120
  

 

  

                                                            
120ดูการพูดถึงมารยาททั้งหมดนี้ใน อัต-ตบิยาน ฟี อาดาบ หะมะละติล กุรอาน ของอัน-นะวะวีย ์

159  
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25. จงรักและให้เกียรติกับอัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ 
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คือในเวลาปฏิบัตินมาซเริ่มเข้าสู่วันใหม่ เช่นในนมาซศุบห์ หรือเมื่อ
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27. การถือศีลอดในวันที่จะอ่านอัลกุรอานจบเล่ม (เคาะตัม) เป็นความ

ประเสริฐยิ่ง 

28. เม่ืออ่านอัลกุรอานจบเล่ม เป็นที่ชอบให้ขอดุอาอ์ด้วยดุอาอ์ท่ีเป็น
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30. เป็นที่ชอบให้จัดพิธีอ่านอัลกุรอานจบเล่มที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนหนึ่งที่
ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่สมาชิกของครอบครัว
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สิบ : การท่องจําอัลกุรอาน 

 

 

 

10.1 ท่านเราะสูลท่องจําอัลกุรอาน 

 ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺฎจําอัลกุรอานทั้งหมดที่ถูก

ประทานลงมายังท่าน  

อัลลอฮฺตรัสว่า 

m §  ¦   ¥J    ¬  «  ª   ©l121
 

ความว่า “เรา(อัลลอฮฺ)จะอ่านอัลกุรอานแก่เจ้า(โอ้มุหัมมัด)ดังน้ันเจ้า

จะไม่ลืม นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์” 

เพราะนั่นคือวิธีหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงรักษาอัลกุรอานให้คงอยู่ ดัง

ที่อัลลอฮฺตรัสว่า 

m  m   l  k j  i  h  gl122
 

ความว่า “แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมา และแน่แท้ เราเป็น

ผู้รักษามัน” 

 

10.2 บรรดาเศาะหาบะฮฺท่องจําอัลกุรอาน 

                                                            
121สูเราะฮฺอัล-อะอฺลา อายะฮฺที่ ๗-๘ 
122สูเราะฮฺอัล-หิจญ ์อายะฮฺที่ ๙ 
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นอกจากนั้นแล้ว บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างก็จําอัลกุรอานกันคนละ

ส่วน และในจํานวนนั้นมีเศาะบะฮฺจํานวนมากที่จําอัลกุรอานทั้งหมด เช่น  

อัล-คุละฟาอุรฺรอชิดีน(เคาะลีฟะฮฺทั้งส่ีท่าน)ได้แก่ อบู บักร์, อุมัร, อุษมาน 

และอะลีย์ เช่นเดียวกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ, หับเศาะฮฺ และอุมมุ สะละมะฮฺ 

(จากบรรดาอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน) 

 เช่นเดียวกับบรรดาตาบิอีนและตาบิอิต ตาบิอีน เร่ือยมาจากอดีต

จวบจนปัจจุบัน มีผู้คนมากมายในประชาชาติอิสลามที่จําอัลกุรอาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุละมาอ์คนสําคัญ ๆ เช่น ท่านอิมาม อัช-ชาฟิอีย์ 

เป็นต้น 

 

10.3 หุก่มการท่องจําอัลกุรอาน 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การจําบางอายะฮฺของอัลกุรอาน เช่น สูเราะฮฺ 

อัล-ฟาติหะฮฺ ถือเป็นวาญิบในลักษณะท่ีเป็น อัยนีย์ คือมุสลิมทุก ๆ คนต้อง

จํา ส่วนการจําอัลกุรอานทั้งเล่มถือเป็น วาญิบ กิฟาอีย์ คือเป็นการเพียงพอ

แค่ว่า ในประเทศ หรือสังคมหน่ึง ๆ ต้องมีผู้ที่จําอัลกุรอานทั้งเล่มสักหนึ่ง

หรือสองคน แต่หากไม่มีใครจําอัลกุรอานทั้งเล่มเลย ก็ถือเป็นบาปแก่ทุก ๆ 

คนในประเทศหรือสังคมนั้น  ๆ

 

10.4 การกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการท่องจําอัลกุรอาน 

1) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
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َأْهُل :  اِهللا?  َقاَل   َرُسْوَل   َيا  ُهمْ   َمنْ :  َقاُلْوا  النَّاِس,  ِمنَ   َأْهلِْنيَ   هللاِ   ِإنَّ ((  

ُتهُ  123))اْلُقْرآِن ُهْم َأْهُل اهللاِ َوَخاصَّ

ความหมาย “แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีสมาชิกของพระองค์จากหมู่มนุษย์” 

พวกเขาถามว่า พวกเขาเหล่าน้ันคือใครโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ? ท่าน

ตอบว่า  “พวกเขาเหล่าน้ันคือ  ผู้ที่จําอัลกุรอาน พวกเขาคือสมาชิก

ของอัลลอฮฺและคนพิเศษ ณ พระองค์” 

2) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า     

دٍ  َنْفُس  َفَوالَِّذيْ . اْلُقْرآنَ  َهَذا َتَعاَهُدْوا(( ًتا َأَشدُّ  َهلُوَ  بَِيِدهِ  ُحمَمَّ  اِْإلبِلِ  ِمنَ  َتَفلُّ

124))ِعَقلَِها ِيفْ 
 

ความหมาย “จงอ่าน/ท่อง/ทบทวนอัลกุรอานอย่างสมํ่าเสมอ เพราะ

แท้จริงแล้ว ฉันขอสาบานด้วย(อัลลอฮ)ผู้ที่ชีวิตของมุหัมมัดอยู่ในพระ

หัตถ์ของพระองค์ว่า อัลกุรอานน้ันเตลิดและหายไปจากความจําของ

ผู้ใดก็ตามจากหมู่พวกท่าน ง่ายย่ิงกว่าอูฐเปรียวที่หลุดจากเชือกท่ีผูกที่

เข่าของมันเสียอีก” 

3) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า   

                                                            
123อิบนุ มาญะฮฺ เลขที่ 215, อะหฺมัด เลขที่ 12279, อัล-หากิม เลขที่ 204, เศาะหี้หุล-ญามิอุศ-

เศาะฆีรฺ เลขที่ 2265, อัล-อัลบานีย ์ระบุว่าเป็นหะดีษ เศาะฮีหฺ 
124หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 791, คําว่า ตะอาฮุด หมายถึง การทบทวน, การทําซ้ํา (เป็น

ความเห็นของ อัล-ฮะรอวีย)์ 
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َلِة; اِْإلبِلِ  َكَمثَلِ  اْلُقْرآنِ  َصاِحِب  َمثَُل  إِنََّام ((  َأْمَسَكَها َعَليَْها َعاَهدَ  إِنْ  اُْملَعقَّ

125))َذَهبَْت  َأطَْلَقَها َوإِنْ 
 

ความหมาย“อุปมาคนท่ีจําอัลกุรอาน อุปไมยอูฐที่ถูกล่ามที่เข่าของมัน 

หากดูแลมันอยู่เป็นประจํามันก็จะไม่หลุด แต่หากปล่อยโดยไม่ได้หมั่น

ดูแล มันก็จะหลุดไปจากที่ที่ผูกไว้”  

ในรายงานของมุสลิม มีเพ่ิมว่า 

 بِهِ  َيُقمْ  َملْ  َوإِنْ  َذَكَرُه, َوالنََّهارِ  بِاللَّيْلِ  َفَقَرَأهُ  اْلُقْرآنِ  َصاِحُب  َقامَ  َوإَِذا((

 126 ))َنِسَيهُ 

ความหมาย “เมื่อคนท่ีจําอัลกุรอานหม่ันอ่านและทบทวนท้ังกลางคืน

และกลางวัน เขาจะจําอัลกุรอาน แต่เมื่อเขาไม่ทําดังกล่าว เขาก็จะลืม

มัน”  

จากหะดีษข้างต้นที่ได้กล่าวมา เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กําชับประชาชาติของท่านให้ท่องจํา 

อัลกุรอานและหมั่นทบทวนอายะฮฺต่าง ๆ ที่ได้ท่องจําอย่างจริงจัง ทั้ง

กลางคืนและกลางวัน อย่าให้ถึงข้ันลืม 

4) จากอิบนุ มัสอูด เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า 

                                                            
125หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5031, มุสลิม เลขที่ 789 
126หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 789 
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ผู้ใดก็ตามจากหมู่พวกท่าน ง่ายย่ิงกว่าอูฐเปรียวที่หลุดจากเชือกท่ีผูกที่

เข่าของมันเสียอีก” 

3) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า   

                                                            
123อิบนุ มาญะฮฺ เลขที่ 215, อะหฺมัด เลขที่ 12279, อัล-หากิม เลขที่ 204, เศาะหี้หุล-ญามิอุศ-

เศาะฆีรฺ เลขที่ 2265, อัล-อัลบานีย ์ระบุว่าเป็นหะดีษ เศาะฮีหฺ 
124หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 791, คําว่า ตะอาฮุด หมายถึง การทบทวน, การทําซ้ํา (เป็น

ความเห็นของ อัล-ฮะรอวีย)์ 
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َلِة; اِْإلبِلِ  َكَمثَلِ  اْلُقْرآنِ  َصاِحِب  َمثَُل  إِنََّام ((  َأْمَسَكَها َعَليَْها َعاَهدَ  إِنْ  اُْملَعقَّ

125))َذَهبَْت  َأطَْلَقَها َوإِنْ 
 

ความหมาย“อุปมาคนท่ีจําอัลกุรอาน อุปไมยอูฐที่ถูกล่ามที่เข่าของมัน 

หากดูแลมันอยู่เป็นประจํามันก็จะไม่หลุด แต่หากปล่อยโดยไม่ได้หมั่น

ดูแล มันก็จะหลุดไปจากที่ที่ผูกไว้”  

ในรายงานของมุสลิม มีเพ่ิมว่า 

 بِهِ  َيُقمْ  َملْ  َوإِنْ  َذَكَرُه, َوالنََّهارِ  بِاللَّيْلِ  َفَقَرَأهُ  اْلُقْرآنِ  َصاِحُب  َقامَ  َوإَِذا((

 126 ))َنِسَيهُ 

ความหมาย “เมื่อคนท่ีจําอัลกุรอานหม่ันอ่านและทบทวนท้ังกลางคืน

และกลางวัน เขาจะจําอัลกุรอาน แต่เมื่อเขาไม่ทําดังกล่าว เขาก็จะลืม

มัน”  

จากหะดีษข้างต้นที่ได้กล่าวมา เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กําชับประชาชาติของท่านให้ท่องจํา 

อัลกุรอานและหมั่นทบทวนอายะฮฺต่าง ๆ ที่ได้ท่องจําอย่างจริงจัง ทั้ง

กลางคืนและกลางวัน อย่าให้ถึงข้ันลืม 

4) จากอิบนุ มัสอูด เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า 

                                                            
125หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5031, มุสลิม เลขที่ 789 
126หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 789 
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َ  ُهوَ  بَْل  َوَكيَْت, َكيَْت  أََيةَ  نَِسيُْت : َيُقْوَل  أَنْ  ِألََحِدِهمْ  بِئَْسَام ((  َواْستَْذُكُرْوا نُيسِّ

يًا أََشدُّ  َفإِنَّهُ  اْلُقْرآنَ  َجالِ  ُصُدْورِ  ِمنْ  تََفصِّ  127))ُعْقلَِها َمنْ  النََّعمِ  ِمنَ  الْرِّ

ความหมาย “คนที่ท่องจําอัลกุรอานที่เลวยิ่งจากหมู่พวกเขาคือคนที่

กล่าวว่า ฉันลืมอายะฮฺน้ัน อายะฮฺน้ัน (ที่ค่อนข้างมาก เพราะไม่ได้

ทบทวน) ทว่าจริง ๆ แล้วเขาถูกทําให้ลืม(โดยอัลลอฮฺ อันเน่ืองมาจาก

ละเลยจากการทบทวน) พวกท่านทั้งหลายจงหมั่นทบทวนด้วยการ

ฟื้นฟูความจําอัลกุรอานท่ีได้ท่องจําแล้ว เพราะแท้จริงอัลกุรอานต่ืน

เตลิดและหายไปจากความจําของบรรดาผู้ที่ท่องจําได้ง่ายมากย่ิงกว่า

อูฐที่หลุดจากที่ล่ามของมัน” 

5) จากอบูซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ءٍ  اهللاِ  إَِىل  َتْرِجُعْونَ  َال  إِنَُّكمْ (( 128 ))ِمنْهُ  َخَرَج  ِممَّا َأفَْضَل  بَِيشْ
 

ความหมาย “แท้จริง พวกท่านไปกลับไปหาอัลลอฮฺ(ตาย)ด้วยส่ิงใดที่

ประเสริฐกว่าอัลกุรอานท่ีมาจากพระองค์(กล่าวคือ พวกท่านตายใน

ขณะที่พวกท่านจําอัลกุรอาน) 

6) จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นางกล่าวว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

                                                            
127หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5023, มุสลิม เลขที่ 790 
128หะดีษอัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2912, อัล-หากิม เลขที่ 2039 
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َفَرةِ  َمعَ  بِاْلُقْرآنِ  َاْلَامِهرُ (( َرِة, اْلِكَرامِ  السَّ  َعَليْهِ  َوُهوَ  ِفيْهِ  َيَتتَْعتَعُ  َوالَِّذيْ  اْلَربَ

129 ))َأْجَرانِ  َلهُ  َشاٌق 
 

ความหมาย “ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างเชี่ยวชาญ(เน่ืองมาจากว่าเขา

จําอัลกุรอาน)ได้อยู่กับบรรดามลาอิกะฮฺหะฟะเซฺาฮฺผู้จดบันทึกและมี

สัตย์ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกัก(เพราะไม่ฉะฉานและไม่

คล่อง)ทั้งยากสําหรับเขา จะได้รับสองรางวัล” 

7) จากสะฮฺล์ บิน สะอฺด์ กล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต้องการจัดการนิกาหฺหญิงคนหนึ่งที่มามอบตัวนาง

ให้ท่านดําเนินการ กับชายคนหน่ึงซึ่งต้องการนาง แต่เขาไม่มีอะไรที่จะ

ใช้เป็นมะฮัรฺ แม้หลังจากท่ีได้พยายามหาทุก ๆ วิธีแล้ว เขาก็ยังไม่ได้

ทรัพย์สินอะไรมาพอที่จะเป็นมะฮัรฺให้นาง ท่านจึงได้ถามเขาว่า เจ้า

มีอัลกุรอานท่ีเจ้าสามารถอ่านได้และพอที่จะสอนให้กับภรรยาของเจ้า

คนนี้บ้างไหม? เขาตอบว่า ครับ ฉันมีสูเราะฮฺน้ัน สูเราะฮฺน้ัน แล้วเขาก็

นับสูเราะฮฺให้ฟัง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถาม

อีกว่า 

 ))َأَتْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهِر َقْلبَِك?((

                                                            
129หะดีษ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์ โดยอัล-บุคอรีย์ เลขที่ 4937, มุสลิม เลขที่ 798 สํานวนนี้เป็น

รายงานของท่าน 
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َ  ُهوَ  بَْل  َوَكيَْت, َكيَْت  أََيةَ  نَِسيُْت : َيُقْوَل  أَنْ  ِألََحِدِهمْ  بِئَْسَام ((  َواْستَْذُكُرْوا نُيسِّ

يًا أََشدُّ  َفإِنَّهُ  اْلُقْرآنَ  َجالِ  ُصُدْورِ  ِمنْ  تََفصِّ  127))ُعْقلَِها َمنْ  النََّعمِ  ِمنَ  الْرِّ

ความหมาย “คนที่ท่องจําอัลกุรอานที่เลวยิ่งจากหมู่พวกเขาคือคนที่

กล่าวว่า ฉันลืมอายะฮฺน้ัน อายะฮฺน้ัน (ที่ค่อนข้างมาก เพราะไม่ได้

ทบทวน) ทว่าจริง ๆ แล้วเขาถูกทําให้ลืม(โดยอัลลอฮฺ อันเน่ืองมาจาก

ละเลยจากการทบทวน) พวกท่านทั้งหลายจงหมั่นทบทวนด้วยการ

ฟื้นฟูความจําอัลกุรอานท่ีได้ท่องจําแล้ว เพราะแท้จริงอัลกุรอานต่ืน

เตลิดและหายไปจากความจําของบรรดาผู้ที่ท่องจําได้ง่ายมากย่ิงกว่า

อูฐที่หลุดจากที่ล่ามของมัน” 

5) จากอบูซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ءٍ  اهللاِ  إَِىل  َتْرِجُعْونَ  َال  إِنَُّكمْ (( 128 ))ِمنْهُ  َخَرَج  ِممَّا َأفَْضَل  بَِيشْ
 

ความหมาย “แท้จริง พวกท่านไปกลับไปหาอัลลอฮฺ(ตาย)ด้วยส่ิงใดที่

ประเสริฐกว่าอัลกุรอานท่ีมาจากพระองค์(กล่าวคือ พวกท่านตายใน

ขณะที่พวกท่านจําอัลกุรอาน) 

6) จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นางกล่าวว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

                                                            
127หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5023, มุสลิม เลขที่ 790 
128หะดีษอัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2912, อัล-หากิม เลขที่ 2039 
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َفَرةِ  َمعَ  بِاْلُقْرآنِ  َاْلَامِهرُ (( َرِة, اْلِكَرامِ  السَّ  َعَليْهِ  َوُهوَ  فِيْهِ  َيَتتَْعتَعُ  َوالَِّذيْ  اْلَربَ

129 ))َأْجَرانِ  َلهُ  َشاٌق 
 

ความหมาย “ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างเชี่ยวชาญ(เน่ืองมาจากว่าเขา

จําอัลกุรอาน)ได้อยู่กับบรรดามลาอิกะฮฺหะฟะเซฺาฮฺผู้จดบันทึกและมี

สัตย์ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกัก(เพราะไม่ฉะฉานและไม่

คล่อง)ทั้งยากสําหรับเขา จะได้รับสองรางวัล” 

7) จากสะฮฺล์ บิน สะอฺด์ กล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต้องการจัดการนิกาหฺหญิงคนหนึ่งที่มามอบตัวนาง

ให้ท่านดําเนินการ กับชายคนหน่ึงซึ่งต้องการนาง แต่เขาไม่มีอะไรที่จะ

ใช้เป็นมะฮัรฺ แม้หลังจากท่ีได้พยายามหาทุก ๆ วิธีแล้ว เขาก็ยังไม่ได้

ทรัพย์สินอะไรมาพอที่จะเป็นมะฮัรฺให้นาง ท่านจึงได้ถามเขาว่า เจ้า

มีอัลกุรอานท่ีเจ้าสามารถอ่านได้และพอที่จะสอนให้กับภรรยาของเจ้า

คนนี้บ้างไหม? เขาตอบว่า ครับ ฉันมีสูเราะฮฺน้ัน สูเราะฮฺน้ัน แล้วเขาก็

นับสูเราะฮฺให้ฟัง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถาม

อีกว่า 

 ))َأَتْقَرُؤُهنَّ َعْن َظْهِر َقْلبَِك?((

                                                            
129หะดีษ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์ โดยอัล-บุคอรีย์ เลขที่ 4937, มุสลิม เลขที่ 798 สํานวนนี้เป็น

รายงานของท่าน 
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ความหมาย “เจ้าสามารถอ่านสูเราะฮฺที่เจ้าบอกมาได้จากความจําไหม

(โดยไม่ต้องดูจากเล่ม)? เขาตอบว่า ครับฉันสามารถอ่านจากความจํา

ได้ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

 ))الُْقْرآنِ  ِمنَ  َمَعَك  بَِام  َملَّْكتَُكَها َفَقدْ  اِذَْهْب ((

ถ้าเช่นน้ัน จงไปเถอะ(พร้อมกับภรรยาของเจ้า) เพราะแท้จริงฉันได้ 

นิกาหฺเจ้ากับหญิงคนน้ีด้วยอัลกุรอานที่เจ้าจํา(เพื่อให้เจ้าไปสอน

นาง)”130
 

8) อบู อุมามะฮฺ กล่าวว่า 

نَُّكمْ  َوَال  الُْقْرآنَ  َرأُْوااِقْ (( ُب  الَ  اهللاَ  َفإِنَّ  اْملَُعلََّقُة, اْملََصاِحُف  َهِذهِ  تَُغرَّ  َقلْبًا ُيَعذِّ

131 ))الُْقْرآنَ  َوَعى
 

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถิด และจงอย่าให้ 

มุศหัฟทั้งหลายที่ถูกแขวนน้ีหลอกลวงพวกท่าน เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ

จะมิทรงลงโทษหัวใจท่ีจําอัลกุรอาน” 

ดังกล่าวนั้น คือ คุณค่าและความประเสริฐบางประการของการ

ท่องจําอัลกุรอาน เพื่อว่าพวกเราทั้งหลายจะได้รับการนําทางจากอัลลอฮฺให้

ได้ท่องจําอัลกุรอานทั้งหมด หรือเป็นบางบางส่วน วัลลอฮุลมุวัฟฟิก 

จากหะดีษหลายหะดีษที่กระตุ้นและส่งเสริมให้จําอัลกุรอาน ทําให้

บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และบรรดาสะละฟุศศอลิหฺสมัยก่อน 

เราะหิมะฮุมุลลอฮฺ มีความจริงจังกับการท่องจําอัลกุรอาน จึงมีพวกเขาท่ี

                                                            
130เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5030 
131มุศ็อนนัฟ อิบน ิอบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30079, 34732, อัด-ดาริมีย ์เลขที่ 3362 เป็นหะดีษเมากูฟ 
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จําอัลกุรอานทั้งเล่ม และส่วนใหญ่ของพวกเขาจําบางส่วน พวกเขาพยายาม

อย่างเต็มที่ เพ่ือให้อัลลอฮฺทรงรับพวกเขาเป็น อะฮฺ ลุลกุรฺอาน (ชาว 

อัลกุรอาน), อะฮฺลุลลอฮฺ (คนของอัลลอฮฺ) และคนพิเศษของพระองค์ เพราะ

การจะเป็นอะฮฺลุลกุรฺอาน (ชาว/พวกอัลกุรอาน) นั้นไม่จําเป็นต้องจํา 

อัลกุรอานทั้งหมด จําเพียงบางส่วนก็ได้ แต่จะต้องมีชีวิตอยู่กับคําสอน

ของอัลกุรอานทั้งยามเช้าและยามเย็น ทั้งกลางคืนและกลางวันในด้านการ

อ่าน การฟัง การท่องจํา เรียน สอน ปฏิบัติตาม บริการ สนับสนุน และเผย

แผ่อัลกุรอานไปยังผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่สามารถหา 

อัลกุรอานที่เป็นเล่มและตัฟสีรฺอัลกุรอานได้ง่าย 

 

 

10.5 การท่องจําอัลกุรอานในวัยเด็ก 

ในจํานวนสุนนะฮฺของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ พวกเขาจะสอนและให้

ลูก ๆ ท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่ยังเด็ก 

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เสียชีวิต ในขณะท่ีฉันสามารถท่องอายะฮฺ 

มุห์กะมาต ทั้งหมดตั้งแต่ฉันอายุสิบขวบ
132

 ท่านยังกล่าวว่า  

ْ  التَّْفِسْريِ  َعنِ  َسلُْوِينْ (( 133 ))َصغِْريٌ  َوأَنَا الُْقْرآنَ  َحفِظُْت  فَإِينِّ
 

ความว่า “จงถามฉันเกี่ยวกับตัฟสีรฺอรรถาธิบายอัลกุรอานเถิด เพราะ

แท้จริงฉันท่องจําอัลกุรอานได้ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก” 

                                                            
132เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5035 
133เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5030 
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ความหมาย “เจ้าสามารถอ่านสูเราะฮฺที่เจ้าบอกมาได้จากความจําไหม
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130เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5030 
131มุศ็อนนัฟ อิบน ิอบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30079, 34732, อัด-ดาริมีย ์เลขที่ 3362 เป็นหะดีษเมากูฟ 

116 
 

จําอัลกุรอานทั้งเล่ม และส่วนใหญ่ของพวกเขาจําบางส่วน พวกเขาพยายาม

อย่างเต็มที่ เพื่อให้อัลลอฮฺทรงรับพวกเขาเป็น อะฮฺ ลุลกุรฺอาน (ชาว 

อัลกุรอาน), อะฮฺลุลลอฮฺ (คนของอัลลอฮฺ) และคนพิเศษของพระองค์ เพราะ

การจะเป็นอะฮฺลุลกุรฺอาน (ชาว/พวกอัลกุรอาน) นั้นไม่จําเป็นต้องจํา 

อัลกุรอานทั้งหมด จําเพียงบางส่วนก็ได้ แต่จะต้องมีชีวิตอยู่กับคําสอน

ของอัลกุรอานทั้งยามเช้าและยามเย็น ทั้งกลางคืนและกลางวันในด้านการ

อ่าน การฟัง การท่องจํา เรียน สอน ปฏิบัติตาม บริการ สนับสนุน และเผย

แผ่อัลกุรอานไปยังผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่สามารถหา 

อัลกุรอานที่เป็นเล่มและตัฟสีรฺอัลกุรอานได้ง่าย 

 

 

10.5 การท่องจําอัลกุรอานในวัยเด็ก 

ในจํานวนสุนนะฮฺของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ พวกเขาจะสอนและให้

ลูก ๆ ท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่ยังเด็ก 

อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เสียชีวิต ในขณะท่ีฉันสามารถท่องอายะฮฺ 

มุห์กะมาต ทั้งหมดตั้งแต่ฉันอายุสิบขวบ
132
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132เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5035 
133เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ์เลขที่ 5030 
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จึงเป็นที่ชัดเจนว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นท่องจําอัลกุรอาน ใน

ความหมายที่ว่าได้เข้าใจความหมายของอัลกุรอานไปพร้อม ๆ กันด้วย 

มาเถิด พวกเราจงมาพร้อมกันยกระดับฐานะของครอบครัวของแต่

ละคนด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ เพ่ือให้สโลแกนที่ว่า “หน่ึงครอบครัว 

หน่ึงคนท่องจําอัลกุรอาน” เป็นจริงข้ึนมา ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺผู้ทรง

ความดี ผู้ทรงเมตตาย่ิง 
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สิบเอ็ด : ปัจฉิมบท 

 

 

ِ الَِّذْي َهَداَنا ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَي َلْوَال أَْن َهَداَنا اُهللا, اَللَُّهمَّ َصلَّ َعَىل ُحمَ  ٍد اَْحلَْمُد هلِلَّ مَّ

ٍد, َكَام َصلَّيَْت َعَىل إِبَْراِهيَْم َوَعَىل آِل إِبَْراِهيَْم إَ ِنََّك َمحِيٌْد َجمِيْدٌ َوَعَىل آِل    .ُحمَمَّ

 

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอสรุปเนื้อหาหลักห้าประการดังน้ี  

หน่ึง อัลลอฮฺทรงสร้างบ่าวของพระองค์ ทรงประทานอัลกุรอานลง

มาเพ่ือเป็นวิถีชีวิตแก่พวกเขา เพราะชีวิตของบ่าวนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

ต่ออัลกุรอานที่เป็นวิถีชีวิตของเขา และอัลกุรอานก็มีเป้าหมายเอาไว้สําหรับ

บ่าวของอัลลอฮฺทุกคน เพ่ือนําความเมตตา ความผาสุก และความปลอดภัย

มาให้ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า 

สอง หน้าที่หลักของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และอุ

ละมาอ์ผู้สืบทอดท่านก็คือ พยายามเผยแพร่อัลกุรอานให้เป็นวิถีชีวิตที่รับมา

จากอัลลอฮฺ เพ่ือเป็นของขวัญแก่บ่าวพระองค์ ทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

สาม อุปสรรคที่เป็นปัญหาหลักในการรับอัลกุรอานให้มาเป็นวิถี

ชีวิตของบ่าว ก็คือ ความเขลา ความอธรรม อารมณ์ใฝ่ต่ํา และชัยฏอนที่ถูก

สาปแช่ง 

สี่ วิธีการหลักท่ีจะใช้แก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ บ่าวทุกคนที่ศรัทธา

ว่าอัลกุรอานเป็นวิถีชีวิต จักต้องหมั่นเรียน อ่าน ฟัง ท่องจํา ตะดับบุร
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ใคร่ครวญ ตะดารุส และตัฟสีรฺ อัลกุรอานของอัลลอฮฺน้ี โดยหวังเอาไป

ปฏิบัติอะมัล ใช้เป็นมารยาท ตัดสินช้ีขาด และดะอฺวะฮฺเชิญชวน เพื่อให้ได้รับ

ทางนําฮิดายะฮฺและความเมตตาจากอัลกุรอาน และมุ่งสู่การมีชีวิตดุนยาที่ดี

ที่สุด ( قوماأل ) พร้อม ๆ กับใช้เป็นโอสถเยียวยาการป่วยทางจิตใจและร่างกาย 

รวมทั้งเพื่อหวังชะฟาอะฮฺการให้ความช่วยเหลือจากอัลกุรอาน และได้เข้า

สวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺต่อไป 

ห้า ด้วยเหตุน้ี อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้าพเจ้าใคร่ขอ

เตือนตัวเอง ภรรยา และลูก ๆ ของข้าพเจ้า และขอเรียกร้องเชิญชวนพี่

น้องชายหญิงทั้งหลาย รวมทั้งลูก ๆ นักศึกษาชายหญิง ให้ต่างคนต่างฟื้นฟู

ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและอัลกุรอานคัมภีร์ของพระองค์ให้ใหม่เอ่ียมอยู่

เสมอ ด้วยการทําหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หรือพยายามเข้าเป็นสมาชิกของ

กลุ่มหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หะละเกาะฮฺใดหะละเกาะฮฺหน่ึง ในทุก ๆ เวลา 

และทุก ๆ สถานที่ ช่วยกันชูสโลแกน “หน่ึงครอบครัว หน่ึงหะละเกาะฮฺอัล

กุรอาน” , “หน่ึงครอบครัว หน่ึงคนท่องจําอัลกุรอาน” และ “หน่ึง

มัสญิด หน่ึงมัจญ์ลิสอิลมี” ข้ึนมาให้เป็นจริงให้ได้ เผ่ือว่า ด้วยการนําทาง

ของอัลลอฮฺ พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นชาวอัลกุรอาน และเป็นที่รักของอัลลอ

ฮฺ พร้อมทั้งได้รับการช้ีนําจากทางนําของอัลกุรอานสู่วิถีแห่งการดําเนินชีวิต

ที่เที่ยงตรงท่ีสุด ในการมีชีวิตที่ดี/หะยาตฏ็อยยิบะฮฺในโลกน้ี และได้รับการ

ช่วยเหลือจากอัลกุรอานในปรโลกให้ได้เข้าสวนสวรรค์ 

m ̧  ¹   º J@ ¼   ½  ¾  ¿   À  Á   l 

อามีน ยาร็อบบัล อาละมีน 

120 
 

พึงทราบเถิด หากว่ามีผู้ที่พยายามหลบหลีกจากอัลกุรอาน และไม่

ต้องการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานในโลกน้ี  ดังนั้น ในที่สุด ณ วัน

สุดท้าย-อาคิเราะฮฺ-ที่จะมีมา อัลกุรอานจะยังคงค้นหาเขาออกมา เพ่ือผลัก

ลงสู่การลงโทษในไฟนรก เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพ

เช่นนั้น 

และนั่นก็คือจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ 

ประทานอัลกุรอานลงมายังดุนยาน้ี เพ่ือให้เป็นทางนําและความเมตตา และ

เป็นผู้นําบ่าวผู้ยําเกรงทั้งหลายของอัลลอฮฺ ไปสู่สวรรค์ และปกป้องพวกเขา

ให้รอดปลอดภัยจากไฟนรก 
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ใคร่ครวญ ตะดารุส และตัฟสีรฺ อัลกุรอานของอัลลอฮฺน้ี โดยหวังเอาไป

ปฏิบัติอะมัล ใช้เป็นมารยาท ตัดสินช้ีขาด และดะอฺวะฮฺเชิญชวน เพื่อให้ได้รับ

ทางนําฮิดายะฮฺและความเมตตาจากอัลกุรอาน และมุ่งสู่การมีชีวิตดุนยาที่ดี

ที่สุด ( قوماأل ) พร้อม ๆ กับใช้เป็นโอสถเยียวยาการป่วยทางจิตใจและร่างกาย 

รวมทั้งเพื่อหวังชะฟาอะฮฺการให้ความช่วยเหลือจากอัลกุรอาน และได้เข้า

สวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺต่อไป 

ห้า ด้วยเหตุน้ี อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้าพเจ้าใคร่ขอ

เตือนตัวเอง ภรรยา และลูก ๆ ของข้าพเจ้า และขอเรียกร้องเชิญชวนพี่

น้องชายหญิงทั้งหลาย รวมทั้งลูก ๆ นักศึกษาชายหญิง ให้ต่างคนต่างฟื้นฟู

ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและอัลกุรอานคัมภีร์ของพระองค์ให้ใหม่เอ่ียมอยู่

เสมอ ด้วยการทําหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หรือพยายามเข้าเป็นสมาชิกของ

กลุ่มหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หะละเกาะฮฺใดหะละเกาะฮฺหน่ึง ในทุก ๆ เวลา 

และทุก ๆ สถานที่ ช่วยกันชูสโลแกน “หน่ึงครอบครัว หน่ึงหะละเกาะฮฺอัล

กุรอาน” , “หน่ึงครอบครัว หน่ึงคนท่องจําอัลกุรอาน” และ “หน่ึง

มัสญิด หน่ึงมัจญ์ลิสอิลมี” ข้ึนมาให้เป็นจริงให้ได้ เผ่ือว่า ด้วยการนําทาง

ของอัลลอฮฺ พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นชาวอัลกุรอาน และเป็นที่รักของอัลลอ

ฮฺ พร้อมทั้งได้รับการช้ีนําจากทางนําของอัลกุรอานสู่วิถีแห่งการดําเนินชีวิต

ที่เที่ยงตรงท่ีสุด ในการมีชีวิตที่ดี/หะยาตฏ็อยยิบะฮฺในโลกน้ี และได้รับการ

ช่วยเหลือจากอัลกุรอานในปรโลกให้ได้เข้าสวนสวรรค์ 
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อามีน ยาร็อบบัล อาละมีน 
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พึงทราบเถิด หากว่ามีผู้ที่พยายามหลบหลีกจากอัลกุรอาน และไม่

ต้องการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานในโลกน้ี  ดังนั้น ในที่สุด ณ วัน

สุดท้าย-อาคิเราะฮฺ-ที่จะมีมา อัลกุรอานจะยังคงค้นหาเขาออกมา เพ่ือผลัก

ลงสู่การลงโทษในไฟนรก เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพ

เช่นนั้น 

และนั่นก็คือจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ 

ประทานอัลกุรอานลงมายังดุนยาน้ี เพ่ือให้เป็นทางนําและความเมตตา และ

เป็นผู้นําบ่าวผู้ยําเกรงทั้งหลายของอัลลอฮฺ ไปสู่สวรรค์ และปกป้องพวกเขา

ให้รอดปลอดภัยจากไฟนรก 
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ُض أَْمِري إَِىل اهللاِ إِنَّ اهللاَ  أَُقْوُل َقْوِيل َهَذا َوأَْستَْغِفُر اَهللا ِيل َوَلُكْم َوأُفَوِّ

الُْقْرآَن فََقاَدُهْم إَِىل اْجلَنَِّة, َوَال َجتَْعلْنَا ِممَّْن نَا ِممَّْن َيتَّبُِعْوَن اَللَُّهمَّ اْجَعلْ   .بَِصْريُ بِالِْعبَادِ 

  .ُهْم إَِىل النَّارِ فََساقَ ... َيتَّبُِعُهُم الُْقْرآنُ 

اَللَُّهمَّ اْجَعِل اْلُقْرآَن َربِيَْع قُلُْوبِنَا, َونُْوَر ُصُدْوِرنَا, َوَجالََء أَْحَزانِنَا, َوَذَهاَب 

ناَ ِمْن اَللَُّهمَّ اْجَعلْ . أَمَْراِضنَا, َوِمنَْهاَج َحيَاتِنَا, َوَشفِيًْعا َلنَا َيْوَم الِْقيَاَمةُمهُْوِمنَا, َوِشَفاَء 

تَُك, َواْرُزقْناَ تِالََوتَُه آنَاَء اللَّيِْل َوأَطَْراَف النََّهاِر  أَْهِل الُْقْرآِن الَِّذيَْن ُهْم أَْهلَُك َوَخاصَّ

اِمحِْنيَ َعَىل الَْوْجِه الَِّذْي ُيْرِض    .يَْك َعنَّا َيا أَْرَحَم الرَّ

أَْحيِنَا بِالُْقْرآِن َواْهِدنَا لِلُْقْرآِن الَِّذْي ُهَو نُْوُرَك اْملُبِْنيُ َوَوفِّْقنَا ِالتِّبَاِع    اَللَُّهمَّ 

ْضوَ    ْرآَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْجَعِل الْقُ . انِ الُْقْرآِن الَِّذْي َهيِْدْي لِلَّتِْي ِهَي أَقَْوُم َوَيُقْوُدنَا إَِىل اْجلَنَِّة َوالرِّ

اِمحِْنيَ    .َلنَا نُْوًرا نَْمِيشْ بِِه ِيفْ النَّاِس بَِرْمحَتَِك َيا أَْرَحَم الرَّ

ِة الَّتِْي َال تَُراُم,  َمَواِت َواْألَْرِض َذا اْجلَالَِل َواِْإلْكَراِم, َواْلعِزَّ اَللَُّهمَّ بَِديَْع السَّ

أَْسأَلَُك َيا اهلَُل, َيا َرْمحَُن بَِجالَلَِك َونُْوِر َوْجِهَك, أَْن تَلَْزَم قَلْبِْي ِحْفَظ كِتَابَِك َكَام 

  . ْن أَتْلَُوُه َعَىل النَّْحِو الَِّذْي ُيْرِضيَْك َعنِّْي َعلَّْمتَنِْي, َواْرُزقْنِْي أَ 

ِة الَّتِْي َال تَُراُم,  َمَواِت َواْألَْرِض َذا اْجلَالَِل َواِْإلْكَراِم, َواْلعِزَّ اَللَُّهمَّ بَِديَْع السَّ

َر بِ  ْي, َوأَْن أَْسأَلَُك َيا اهلَُل, َيا َرْمحَُن بَِجالَلَِك َونُْوِر َوْجِهَك, أَْن تُنَوِّ كِتَابَِك بََرصِ

َح بِِه َصْدِرْي, َوأَْن تُغِْسَل بِِه  َج بِِه َعْن قَلْبِْي, َوأَْن تَْرشَ تُطْلَِق بِِه لَِساِين, َوأَْن تَُفرِّ

, فَإنَُّه َال يُِعيْنُنِْي َعَىل اْحلَِق َغْريَُك, َوَال ُيْؤتِيِْه إِالَّ أَنَْت, َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ  َة إِالَّ بََدِينْ

  .بِاهللِ الَْعِيلِّ الَْعظِيْمِ 
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ينَ رْ َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنُفَسنَا َوإِن ملَّ تَغْفِْر َلنَا َوتَ  ْر َربَّنَا اغف  .َمحْنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن اخلَِٰرسِ

ِيف قُلُوبِنَا غال لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك  ْل لَِّذيَن َسبَُقونَا باإليامن َوَال جتعَ ٱَلنَا َوِإلِخوانِنَا 

ِحيمٌ  لنا َربَّنَا َال َجتَْعلْنَا فتنة لِّلقَ ٱَعَىل   .َرُءوٌف رَّ ِ تََوكَّ نَا بَِرمحتَك ٱِم وْ هللَّ لظَّٰلِِمَني, َونَجِّ

ِ توكلنا َربَّنَا افْ ٱَعَىل   .ِمَن القوم الكافرين  ْريُ َخ  َت نْ أَ وَ  قِّ اْحلَ ا بِ نَ مِ وْ قَ  ْنيَ بَ ا وَ نَ نَ يْ بَ  ْح تَ هللَّ

    .ْنيَ اِحتِ فَ الْ 

ٍد َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ  ُ َعَىل َنبِيِّنَا ُحمَمَّ ُسبَْحاَن َربَِّك َربِّ  .َوَصىلَّ اهللَّ

ةِ َعامَّ َيِصُفْوَن َوَسالٌَم َعَىل اْملُْرَسلِْنيَ    .الَْعاَملِْنيَ َواْحلَْمُدلِلَِّه َربِّ  الِْعزَّ
 

 

บ่าวผู้หวังความเมตตาจากอัลลอฮฺ 

อิสมาอีล ลุตฟี ฟาฏอนี 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

17 เราะมะฎอน 1435 
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ُض أَْمِري إَِىل اهللاِ إِنَّ اهللاَ  أَُقْوُل َقْوِيل َهَذا َوأَْستَْغِفُر اَهللا ِيل َوَلُكْم َوأُفَوِّ

الُْقْرآَن فََقاَدُهْم إَِىل اْجلَنَِّة, َوَال َجتَْعلْنَا ِممَّْن نَا ِممَّْن َيتَّبُِعْوَن اَللَُّهمَّ اْجَعلْ   .بَِصْريُ بِالِْعبَادِ 

  .ُهْم إَِىل النَّارِ فََساقَ ... َيتَّبُِعُهُم الُْقْرآنُ 

اَللَُّهمَّ اْجَعِل اْلُقْرآَن َربِيَْع قُلُْوبِنَا, َونُْوَر ُصُدْوِرنَا, َوَجالََء أَْحَزانِنَا, َوَذَهاَب 

ناَ ِمْن اَللَُّهمَّ اْجَعلْ . أَمَْراِضنَا, َوِمنَْهاَج َحيَاتِنَا, َوَشفِيًْعا َلنَا َيْوَم الْقِيَاَمةُمهُْوِمنَا, َوِشَفاَء 

تَُك, َواْرُزقْناَ تِالََوتَُه آنَاَء اللَّيِْل َوأَطَْراَف النََّهاِر  أَْهِل الُْقْرآِن الَِّذيَْن ُهْم أَْهلَُك َوَخاصَّ

اِمحِْنيَ َعَىل الَْوْجِه الَِّذْي ُيْرِض    .يَْك َعنَّا َيا أَْرَحَم الرَّ

أَْحيِنَا بِالُْقْرآِن َواْهِدنَا لِلُْقْرآِن الَِّذْي ُهَو نُْوُرَك اْملُبِْنيُ َوَوفِّْقنَا ِالتِّبَاِع    اَللَُّهمَّ 

ْضوَ    ْرآَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْجَعِل الْقُ . انِ الُْقْرآِن الَِّذْي َهيِْدْي لِلَّتِْي ِهَي أَقَْوُم َوَيُقْوُدنَا إَِىل اْجلَنَِّة َوالرِّ

اِمحِْنيَ    .َلنَا نُْوًرا نَْمِيشْ بِِه ِيفْ النَّاِس بَِرْمحَتَِك َيا أَْرَحَم الرَّ

ِة الَّتِْي َال تَُراُم,  َمَواِت َواْألَْرِض َذا اْجلَالَِل َواِْإلْكَراِم, َواْلعِزَّ اَللَُّهمَّ بَِديَْع السَّ

أَْسأَلَُك َيا اهلَُل, َيا َرْمحَُن بَِجالَلَِك َونُْوِر َوْجِهَك, أَْن تَلَْزَم قَلْبِْي ِحْفَظ كِتَابَِك َكَام 

  . ْن أَتْلَُوُه َعَىل النَّْحِو الَِّذْي ُيْرِضيَْك َعنِّْي َعلَّْمتَنِْي, َواْرُزقْنِْي أَ 

ِة الَّتِْي َال تَُراُم,  َمَواِت َواْألَْرِض َذا اْجلَالَِل َواِْإلْكَراِم, َواْلعِزَّ اَللَُّهمَّ بَِديَْع السَّ

َر بِ  ْي, َوأَْن أَْسأَلَُك َيا اهلَُل, َيا َرْمحَُن بَِجالَلَِك َونُْوِر َوْجِهَك, أَْن تُنَوِّ ِكتَابَِك بََرصِ

َح بِِه َصْدِرْي, َوأَْن تُغِْسَل بِِه  َج بِِه َعْن قَلْبِْي, َوأَْن تَْرشَ تُطْلَِق بِِه لَِساِين, َوأَْن تَُفرِّ

, فَإنَُّه َال يُعِيْنُنِْي َعَىل اْحلَِق َغْريَُك, َوَال ُيْؤتِيِْه إِالَّ أَنَْت, َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ  َة إِالَّ بََدِينْ

  .بِاهللِ الَْعِيلِّ الَْعظِيْمِ 
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ينَ رْ َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنُفَسنَا َوإِن ملَّ تَغْفِْر َلنَا َوتَ  ْر َربَّنَا اغف  .َمحْنَا َلنَُكونَنَّ ِمَن اخلَِٰرسِ

ِيف قُلُوبِنَا غال لِّلَِّذيَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إِنََّك  ْل لَِّذيَن َسبَُقونَا باإليامن َوَال جتعَ ٱَلنَا َوِإلِخوانِنَا 

ِحيمٌ  لنا َربَّنَا َال َجتَْعلْنَا فتنة لِّلقَ ٱَعَىل   .َرُءوٌف رَّ ِ تََوكَّ نَا بَِرمحتَك ٱِم وْ هللَّ لظَّٰلِِمَني, َونَجِّ

ِ توكلنا َربَّنَا افْ ٱَعَىل   .ِمَن القوم الكافرين  ْريُ َخ  َت نْ أَ وَ  قِّ اْحلَ ا بِ نَ مِ وْ قَ  ْنيَ بَ ا وَ نَ نَ يْ بَ  ْح تَ هللَّ

    .ْنيَ اِحتِ فَ الْ 

ٍد َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّمَ  ُ َعَىل َنبِيِّنَا ُحمَمَّ ُسبَْحاَن َربَِّك َربِّ  .َوَصىلَّ اهللَّ

ةِ َعامَّ َيِصُفْوَن َوَسالٌَم َعَىل اْملُْرَسلِْنيَ    .الَْعاَملِْنيَ َواْحلَْمُدلِلَِّه َربِّ  الِْعزَّ
 

 

บ่าวผู้หวังความเมตตาจากอัลลอฮฺ 

อิสมาอีล ลุตฟี ฟาฏอนี 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

17 เราะมะฎอน 1435 
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