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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน (ตะดารุส อัลกุรอาน) 

กับครอบครัว 

 

แท้จริงแล้ว การตะดารุส หรือการศึกษาทบทวนอัลกุ

รอานร่วมกันนัน้เป็นอิบาดะฮฺที่ย่ิงใหญ่มาก ผู้คนส่วนใหญ่มักจะ

ลืมไม่ค่อยให้ความสนใจ เหตุใดเราจึงไม่ฉวยโอกาสจากวง

พบปะกับครอบครัว ลูกๆ ภรรยา มิตรสหาย และคนอ่ืนๆ เพ่ือ

ร่วมกันตะดารุส ถึงแม้จะใช้เวลาแค่ไม่มากนัก และยังเป็นการ

ฟืน้ฟวิูถีแห่งบรรดาสะลัฟที่ได้พูดว่า “มาเถิดพวกเรามาร่วมกัน

เพ่ิมอีมานสักครู่ยามหนึ่ง” ด้วยการที่ เ รามาร่วมกันศึกษา

ทบทวนอลักุรอานเฉกเช่นที่คนเหล่านัน้ได้เคยปฏิบัติมาให้เหน็ 
 

คุฏบะฮฺท่ีหน่ึง 

 وسيئات أنفسنا شور من ااهللا ونعوذ و�ستةفره، و�ستعينه �دده هللا الدد إن
 � ال أن وأشهد ل، هادي فال يضلل ومن ل، مضل فال اهللا يهده من أعدالا،

ً  أن وأشهد ل، ش�ك ال وحده اهللا إال  :اعد أما ورسول، عبده مددا
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 وسلم، عليه اهللا ا� مدد هدي الدي وخ� اهللا، كتاب الديث أادق فإن
 .الار ف ضالل  و� ضالل ، ادع  و� ادع ، مدث  و� مدثاتها، األمور وش

 
ความสําคัญของการตะดารุสอัลกุรอาน 

บ่าวทัง้หลายของอลัลอฮฺ ! 

แท้จริง อัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์ของพระองค์

เป็นบะเราะกะฮฺ (สิริมงคล) เป็นนูรฺ (รัศมี) เป็นฮุดา (ทางนํา) 

เป็นชิฟาอ์ (โอสถการเยียวยา) และเมาอิเซาะฮฺ (การตักเตือน) 

พระองค์ทรงประทานมันลงมาเพ่ือให้เราได้ตะดับบุรฺ(พินิจ

ใคร่ครวญ)โองการต่างๆ ของมนั  

การอ่านอลักุรอานนัน้มีผลบุญที่ใหญ่หลวงย่ิง การอ่าน

มันให้ดี(มีตัจญ์วีด)ก็มีผลบุญที่ย่ิงใหญ่นัก แต่ว่าการตะดับ

บุรฺอลักุรอานนัน้คือหน้าที่หลกัประการสําคญัอนัเป็นสาเหตุแห่ง

การประทานมนัลงมา  

เหตุใดอัลลอฮฺจึงประทานอัลกุรอานลงมา ? เหตุก็

เพ่ือให้เราได้ตะดบับุรฺอายะฮฺต่างๆ ของมนั ส่วนการอ่านมันให้ดี

นัน้เป็นตวัช่วยให้เราได้ตะดบับุรฺดีย่ิงขึน้ เช่นเดียวกับการอ่านให้
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มีตัจญ์วีด การรู้ว่าควรจะหยุดพักตรงไหน และการออกเสียง

อกัขระให้ถูก ก็จะช่วยให้ตะดบับุรฺได้ดีขึน้ 

ความหมายของการตะดับบุรฺก็คือ การใช้ปัญญาเพ่ือ

ทําความเข้าใจความหมายของอายะฮฺอัลกุรอาน สิ่งนีจ้ะช่วย

เพ่ิมอีมานและผลักดันให้เราปฏิบัติอะมัล เพราะฉะนัน้อัลลอฮฺ

จึงทรงบอกเราในคมัภีร์ของพระองค์ว่า เหตุที่ทรงประทานอัลกุ

รอานก็เพ่ือให้มนษุย์ได้ตะดบับุรฺหรือพินิจใคร่ครวญ 

การตะดับบุรฺนัน้อาจจะทําได้ด้วยตัวคนเดียว หรือ

อาจจะทํากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ซึ่งการทําแบบกลุ่มเช่นนีเ้รา

เรียกว่า “ตะดารุส” ตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวถึงในหะดีษว่า  

 مْ هُ نَ يْ اَ   هُ نَ وْ سُ ارَ دَ تَ �َ وَ   ،اهللاِ   اَب تَ كِ   نَ وْ لُ تْ �َ   اهللاِ   وِت يُ �ُ   نْ مِ   ٍت يْ �َ   ِف   مٌ وْ قَ   عَ دَ تَ اجْ   امَ « 
 إِ 
ّ
   مُ هُ تْ فّ حَ وَ   ، ُ ْحَ الرّ   مُ هُ تْ يَ شِ غَ وَ   ، ُ نَ يْ كِ السّ   مُ هِ يْ لَ عَ   ْت لَ زَ نَ   ال

ْ
 مُ هُ رَ كَ ذَ وَ   ، ُ �َ ئِ َال دَ ال

 ]٢٦٩٩ مسلم رواه[» هُ دَ نْ عِ  نْ دَ يْ �ِ  اهللاُ 
ความว่า “ไม่มีคนกลุ่มใดที่รวมตัวกัน ณ บ้าน(มัสยิด)หลังใด

หลังหนึ่งของอัลลอฮฺ โดยที่พวกเขาได้ร่วมกันอ่านอัลกุรอาน 

และร่วมกันศึกษาทบทวน(ตะดารุส)อัลกุรอาน เว้นแต่ว่าจะมี 

สะกีนะฮฺ(ความสงบน่ิง)ลงมายังพวกเขา ความเมตตาจะปก



 

6 

คลมุพวกเขา บรรดามลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา และอัลลอฮฺ

จะทรงกล่าวถึงพวกเขาให้แก่บรรดาผู้ ที่อยู่  ณ พระองค์ฟัง” 

(มสุลิม 2699)   

 

คําว่า สะกีนะฮฺ ที่กล่าวถึงในหะดีษนัน้ หมายถึงสมาธิ

และความสงบน่ิง  

 

การร่วมกันศึกษาทบทวนอัลกุรอานแบบกลุ่ม (ภาษา

อาหรับใช้คําว่า ตะดารุส หรือ มดุาเราะสะฮฺ) นัน้ เป็นอิบาดะฮฺที่

ย่ิงใหญ่ซึง่คนส่วนใหญ่หลงลืม 

ย่อมเป็นสิ่งที่ดี ในการที่ท่านจะรวมกลุ่มกับครอบครัว

เพ่ือทบทวนอลักุรอาน นั่งด้วยกันกับภรรยาและลูกๆ เพ่ือตะดา

รุส หรือรวมตัวกับเพ่ือนๆ ของท่านเพ่ือตะดารุส แน่นอนว่าวง

ชุมนุมของเรานัน้มีเยอะและหลากหลาย เหตุใดเราจึงไม่ฉวย

โอกาสในการรวมตัวของเราเพ่ือตะดารุสบ้าง แม้เพียงสัก

เล็กน้อยก็ยังดี 

การตะดารุสดงักล่าวนัน้จะเป็นการดีมากถ้าหากว่าทํา

ในมสัยิด เม่ือบรรดาผู้ ที่มีอีมาน(เช่นตัวอย่างจากสะลัฟศอลิห์-



 

7 

กัลยาณชนรุ่นแรกของอิสลาม)ได้เรียกร้องว่า “มาเถิดพวกเรา 

มาเพ่ิมอีมานสกัโมงยามหนึ่ง” แล้วพวกเขาก็ร่วมตะดารุสอัลกุ

รอานด้วยกัน 

 

บ่าวทัง้หลายของอลัลอฮฺ ! 

แท้จริง การตะดารุสอัลกุรอานนัน้มีสถานะที่ย่ิงใหญ่

และมีผลบุญที่มหาศาล การตะดารุสก็คือการอ่านอัลกุรอาน

ด้วยการเพ่งพินิจ รู้ความหมาย และนําเอาความหมายดังกล่าว

นัน้ลงมาเทียบใช้ในชีวิตจริง 

การตะดารุสนี ้เป็นอิบาดะฮฺที่ย่ิงใหญ่ซึ่งเราแทบจะหา

มันไม่ได้ในชีวิตของเราทุกวันนี ้ ส่วนใหญ่แล้วเราทุกคนมักจะ

อ่านอลักุรอาน แต่การตะดารุสนัน้มีน้อยคนที่ทํากัน  

ที่จริงการตะดารุสนัน้รวมอยู่ในความหมายของหะดีษที่ท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  

ُقْرآنَ «
ْ
 ]٧٩١، مسلم ٥٠٣٣لخاري ا[» �ََعاَهُدْوا ال

ความว่า “จงผูกมดักับอลักุรอานให้ดี” (อลั-บุคอรีย์ 5033 มุสลิม 

791) 
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การผูกมัดกับอัลกุรอาน (ภาษาอาหรับเรียกว่า ตะอา

ฮุด) หมายถึงการทบทวนสิ่งที่ได้ท่องจําไปแล้ว พร้อมๆ กับการ

อ่านไปด้วย และยังรวมถึงการให้ความสําคัญกับอัลกุรอาน ซึ่ง

ครอบคลมุการตะดารุสด้วยเช่นกัน 

การตะดารุสที่ เ รากล่าวถึง นี ้ เป็นสิ่ งที่บรรดาเศาะ

หาบะฮฺให้ความสําคญัและจริงจังกับมนัมาก เพราะมันสามารถ

เ พ่ิมอีมานไ ด้ และช่วย ให้ เราผูก พันเ ช่ือมโย งกับอัลลอฮฺ

ตลอดเวลา เพราะย่ิงเราได้เข้าใจคัมภีร์ของพระองค์มากเท่าใด

เราก็จะผูกพันใกล้ชิดกับพระองค์มากเท่านัน้ และใครที่เข้าใจ

เป้าประสงค์ของอัลลอฮฺมากเท่าใดเขาก็จะรักพระองค์มากขึน้

เท่านัน้ 

น่ี คื อ ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง ก า ร ต ะ ด า รุ ส  แ ล ะ เ ป็ น

ความสําคัญของการตะดับบุรฺ ด้วย นั่น คือ เพ่ือที่ท่านจะได้

ใกล้ชิดพระผู้ อภิบาลของท่านมากขึน้ เพ่ือให้พระองค์รักท่าน

มากขึน้ การตะดบับุรฺจะช่วยให้ท่านท่องจําอัลกุรอานดีขึน้ และ

ยังช่วยให้ความหมายของมันซึบซับเข้าไปในจิตใจของท่าน

มัน่คงขึน้ด้วย เพราะเม่ือท่านเข้าใจความหมายของมันท่านก็จะ

จํามนัอย่างลกึซึง้และลืมมนัยาก 
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นอกจากนี ้มันยังช่วยเพ่ิมความผูกพันและความรัก

ระหว่างมนุษย์ ด้วยกันอีกด้วย เพราะการตะดารุสคือการ

รวมกลุ่มกันของบรรดาผู้ มีอีมาน แม้กระทั่งการรวมกลุ่มกับ

ครอบครัวก็ตาม มนัจะช่วยขัดเกลาหวัใจ และยังเป็นสาเหตุแห่ง

การได้รับความเมตตาและความสงบน่ิง มีมลาอิกะฮฺคอยห้อม

ล้อม และอลัลอฮฺก็จะทรงกล่าวถึงพวกเราให้บรรดาผู้ ที่อยู่  ณ ที่

พระองค์ฟัง  

จ ะ มีอ ะ ไ รที่ เ ร า ต้อ ง ก าร มา ก ไ ป ก ว่ า นี ้อีก  น่ี คื อ

ผลตอบแทนจากอิบาดะฮฺดงักล่าวสําหรับคนที่ลงมือทําเท่านัน้ 

 

แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ

บรรดาเศาะหาบะฮฺในการตะดารุส 

ในเดือนเราะมะฎอนมีสนุนะฮฺประการหนึ่งที่ปรากฏใน

หะดีษของอิบน ุอบับาส เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุมา เล่าว่า 

ّ الّ  نَ كَ   يَ  موسلّ  عليه اهللا اّ�  ِِ
ْ
ّ   ِف   َل �ْ ْبِ جِ  ٰق ل ُُ   ْ

َ
 هُ سُ ارِ دَ يُ �َ   انَ َض مَ رَ   نْ مّ    ٍ لَ ل

 
ْ
 ]٦ الخاري رواه[  آنَ رْ قُ ال
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ความว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะพบกับญิบรี

ลทกุคืนในเดือนเราะมะฎอน แล้วท่านก็จะศึกษาทบทวนอัลกุ

รอานร่วมกัน (อลั-บุคอรีย์ 6) 

  

นั่นคือเหตุการณ์ตะดารุสระหว่างทูตที่เป็นมลาอิกะฮฺ

กับทูตที่ เป็นมนุษย์ ซึ่งเกิดขึน้ทุกคืนในเราะมะฎอน มันเป็น

หลกัฐานที่บอกถึงความสําคญัของอิบาดะฮฺนีไ้ด้ดีย่ิง  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็ชอบที่จะ

ฟังอัลกุรอานจากคนอ่ืนเป็นบางครัง้ด้วยเช่นกัน เช่นที่ท่านสั่ง

ให้อิบน ุมัสอูด อ่านอัลกุรอานให้ท่านฟัง เพ่ือให้เกิดการตะดับ

บุรฺ(พินิจ)และตะฟักกุรฺ(คิดใคร่ครวญ) และเพ่ือให้เกิดการตะดา

รุสพร้อมๆ กันด้วย 

บรรดาเศาะหาบะฮฺมกัจะนั่งอยู่ในมสัยิดเป็นกลุ่มๆ เพ่ือ

ตะดารุสอลักุรอาน เพ่ือเรียนรู้อะมลัต่างๆ ที่เป็นวาญิบและสุนัต 

และร่วมกันรําลึกถึงอัลลอฮฺในมัสยิด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ก็จะคอยสอนพวกเขาให้เป็นคนที่มีอีมานพร้อมๆ 

กับการสอนอลักุรอานให้พวกเขาด้วย บางทีบรรดาเศาะหาบะฮฺ

อาจจะนั่งร่วมกันแล้วยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งในอัลกุรอาน



 

11 

ขึน้มา เช่น อายะฮฺไหนในอัลกุรอานที่ให้ความหวังมากที่สุดแก่

มนษุย์? มีบางอายะฮฺที่ทําให้เราเกิดความกลัวและมีอีกหลาย

อายะฮฺที่กล่าวถึงความเมตตาที่กระตุ้นความหวงัแก่เรา พวกเขา

ก็อาจจะตอบคําถามว่า อายะฮฺที่น่ากลวัที่สดุคือ  

=]  ١٢٣: النساء[ ﴾ۦبِهِ  زَ ُ�ۡ  �ءٗ ُسوٓ  َمۡل َ�عۡ  َمن﴿
ความว่า “ใครก็ตามที่ทําความชั่ว เขาก็จะได้รับผลตอบแทน

ตามนัน้” (อนั-นิสาอ์ 123) 

 

และถ้าถามว่าอายะฮฺไหนที่ มีความหวังมากที่สุด 

เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความกลัวและความหวัง พวก

เขาบางคนก็อาจจะตอบว่า อายะฮฺที่ให้ความหวงัมากที่สดุคือ  

�ُل   ١  حمٓ   ﴿ ِ ٱ  ِمنَ   بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ  َت�ِ �زِ لۡ ٱ  َّ �ٱ  َ�فِرِ   ٢  َعلِيمِ لۡ ٱ  َعزِ بِلِ   بِ َّ  َوَقا
وۡ ٱ ذِي عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدِ  بِ َّوۡ ٱ َّ -١:  غفر[   ﴾  ٣  َمِص�ُ لۡ ٱ  هِ إَِ�ۡ   ُهَوۖ   إِّ�   هَ إَِ�ٰ   َ�ٓ   ِل� ل
٣  [=

ความว่า “ฮา มีม นั่นคือการประทานคัมภีร์จากอัลลอฮฺผู้ ทรง

เกรียงไกรและรอบรู้ย่ิง เป็นผู้ ทรงอภัยแก่บาป ทรงรับการกลับ

ตัว ทรงหนักหน่วงในการลงโทษ ผู้ ทรงย่ิงด้วยความดีงามอัน
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มากมาย ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ยังพระองค์เท่านัน้

คือจุดหมายบัน้ปลายแห่งการกลบัคืน” (ฆอฟิรฺ 1-3) 

 

ในอายะฮฺ ข้างต้นนีอ้ัลลอฮฺได้เ ร่ิมด้วยการลบล้าง

ความผิดก่อนที่จะรับการกลบัตวัของบ่าว  

 

หรือบางคนก็อาจจะตอบว่า อายะฮฺที่ให้ความหวังมาก

ที่สดุคือ 

ٓ  عِبَادِيٓ  �َّبِئۡ ۞ ﴿ ِ�ّ
َ
نَا �

َ
َّ   ٤ لرِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ �

َ
 ٱ  َعَذاُب لۡ ٱ  ُهوَ   َعَذاِ�   َوَ

َ
 ٥  ِ�مُ ۡ�

  ]  ٥٠-٤٩: الجر[ ﴾

ความว่า “จงแจ้งแก่ปวงบ่าวของข้า ว่าแท้จริงข้าคือผู้ อภัยย่ิง ผู้

เมตตาย่ิง และการลงโทษของข้าก็เป็นการลงโทษที่เจ็บปวด” 

(อลั-หิจญ์รฺ 49-50) 

 

ในอายะฮฺนีอ้ัลลอฮฺเร่ิมด้วยการอภัยโทษและความ

เมตตาก่อนการลงโทษ 
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หรือบางคนอาจจะตอบว่า อายะฮฺที่ให้ความหวังมาก

ที่สดุคือ  

ٰ  قُۡل ۞ ﴿ ينَ ٱ  عِبَادِيَ َ� ِ َّ   َ�ۡ
َ
ٰ   ُفواْ َ َ نُفِسهِمۡ   ََ

َ
واْ َ�قۡ   َ�   َ َُ ِۚ ٱ  ةِّرۡ�َ   ِمن  نَ َّ   َّ َ ٱ  إِ َّ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ   ]  ٥٣: الزمر[ ﴾ ٥ لرِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنّهُ  َ�ِيًعاۚ  َّ
ความว่า “จงกล่าวเถิด โอ้บ่าวทัง้หลายของข้า ผู้ ที่ละเมิดต่อ

ตัวเอง พวกเจ้าอย่าได้หมดในความเมตตาของอัลลอฮฺ แท้

จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงอภยัโทษให้ทัง้หมด แท้จริง พระองค์คือผู้ ทรง

ย่ิงด้วยการอภยัโทษและทรงย่ิงด้วยความเมตตา” (อซั-ซุมรฺั 53) 

 

หรือบางคนก็อาจจะตอบว่า อายะฮฺที่ให้ความหวังมาก

ที่สดุก็คือ  

ِينَ ٱ ﴿ َّ  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  ءَاَمنُوا ََٰ  �ٍ بُِظلۡ  نَُهمإِيَ�ٰ  ا ْو
ُ
 ٱ لَُهمُ  �ِكَ َ

َ
هۡ   َوُهم  نُ مۡ ۡ� ُّ ََ  ٨  تَُدو

 ]  ٨٢: نعاماأل[ ﴾
ความว่า “บรรดาผู้ ที่ศรัทธาและไม่ได้แปดเปื้อนความศรัทธา

ของพวกเขาด้วยการอธรรม(การตัง้ภาคี) คนเหล่านัน้แหละคือผู้

ที่ได้รับความปลอดภยัและเป็นผู้ที่ได้รับการชีท้าง” (อัล-อันอาม 

82) 
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น่ีคือสภาพของบรรดาเศาะหาบะฮฺกับอัลกุรอาน 

แม้กระทั่งในตอนที่พวกเขาต้อนรับแขกและการอํานวยความ

สะดวกแก่พวกเขา ก็ยังไม่พ้นจากการพดูคยุสอบถามและศึกษา

ทบทวนอลักุรอานร่วมกัน เช่นที่ท่านมะอฺมัรฺเคยเล่าให้ฟังว่า มี

คนเล่าให้ฉันฟังว่าครัง้หนึ่งมีคณะเดินทางได้เดินผ่านท่าน อุมัรฺ 

บิน อลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านจึงถามคนเหล่านีว่้า

พวกเขาเป็นใคร ? พวกเขาตอบว่า เรามาจาก อัล-ฟจญ อัล-อะ

มีก (สถานที่อนัไกลโพ้น) ท่านถามต่อไปว่า พวกท่านจะไปไหน? 

พวกเขาตอบว่า เราต้องการไปยัง อัล-บัยต อัล-อะตีก  (บ้าน

ของอลัลอฮฺ นั่นคือ กะอฺบะฮฺ ณ นครมกักะฮฺ) อมุรฺักล่าวต่อไปว่า 

แท้จริงคนเหล่านีต้้องไม่ใช่คนธรรมดา กับความรู้ความเข้าใจ

ระดบันี ้กับคําตอบต่างๆ ที่น่าสนใจเหล่านี ้ที่ตอบคําถามโดยใช้

ศพัท์ในอลักุรอานว่า อัล-ฟจญ อัล-อะมีก และ อัล-บัยต อัล-อะ

ตีก ท่านอมุรฺัก็เลยสัง่ให้ตวัแทนของท่านถามพวกเขาว่า อายะฮฺ

ใดในอลักุรอานที่แสดงถึงความเที่ยงธรรม(อะห์กัม)มากที่สุด ? 

พวกเขาก็ตอบว่า  

 ٨  ۥيََرهُ   �َ�ّٗ   َذّر�ٖ   َقاَل ِمثۡ   َمۡل َ�عۡ   َوَمن  ٧  ۥيََرهُ   �َخۡ�ٗ   َذّر�ٍ   َقاَل ِمثۡ   َمۡل َ�عۡ  َ�َمن ﴿
 ]  ٨-٧: الزلزل [ ﴾
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ความว่า “ใครก็ตามที่ทําความดีแม้เล็กเพียงผงธุลีเขาก็จะได้

เห็นมนั และใครก็ตามที่ทําความชั่วแม้เล็กเพียงผงธุลีเขาก็จะได้

เห็นมนั” (อซั-ซลัซะละฮฺ 7-8) 

 

อมุรฺัก็ถามต่อไปว่า อายะฮฺที่ใดที่แสดงถึงความยุติธรรม

(อะอฺดลั)มากที่สดุ ? พวกเขาตอบว่า 

﴿ ۞ َّ ِ َ ٱ إ َّ  
ۡ
رُ يَأ ُُ  ِ ٓ  نِ َ�ٰ حۡ ۡ�ِ ٱوَ  لِ َعدۡ لۡ ٱب ٓ َفحۡ لۡ ٱ  َعنِ   َ�ٰ َوَ�نۡ   َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ  ذِي  ٕي �يتَا  ءَِشا

ۡ ٱوَ  � ۡ�َ ٱوَ  ُمنَكرِ ل ََ  لََعّلُ�مۡ  يَعُِظُ�مۡ  ۡ�ِ ُرو َّ  ]  ٩٠: الحل[ ﴾ ٩ تََذ
ความว่า “แท้จริง อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ในความยุติธรรม การทําดี 

การให้ทานแก่ญาติใกล้ชิด พระองค์ทรงห้ามจากสิ่งโสมม ความ

ชั่วและการละเมิด พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพ่ือว่าพวกเจ้า

จะได้บทเรียน” (อลั-หิจญ์รฺ 90) 

 

อมุรฺัก็ถามต่อไปว่า อายะฮฺใดที่ย่ิงใหญ่(อะอฺซ็อม)ที่สุด? 

พวกเขาตอบว่า 

ُ ٱ ﴿ ّ لۡ ٱ ُهوَ  إِّ�  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  َّ ۚ لۡ ٱ ََ  ]  ٢٥٥: القرة[ ﴾... َقّيوُم
ความว่า “อัลลอฮฺ คือ ผู้ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ 

คือผู้ทรงชีวิน ผู้ทรงยืนหยัดด้วยพระองค์เองและสรรพสิ่งทัง้หมด
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ต้องพึ่งพระองค์ ... (อายะฮฺกุรสีย์จนจบ)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

255) 

 

อุมัรถามต่อไปว่า อายะฮฺใดที่ให้ความหวังแก่มนุษย์

(อรัญา)มากที่สดุ? พวกเขาตอบว่า 

ٰ  قُۡل ۞ ﴿ ينَ ٱ  عِبَادِيَ َ� ِ َّ   َ�ۡ
َ
ٰ   ُفواْ َ َ نُفِسهِمۡ   ََ

َ
واْ َ�قۡ   َ�   َ َُ ِۚ ٱ  ةِّرۡ�َ   ِمن  نَ َّ   َّ َ ٱ  إِ َّ 

نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ   ]  ٥٣: الزمر[ ﴾ ٥ لرِّحيمُ ٱ َغُفورُ لۡ ٱ ُهوَ  ۥإِنّهُ  َ�ِيًعاۚ  َّ
ความว่า “จงกล่าวเถิด โอ้บ่าวทัง้หลายของข้า ผู้ ที่ละเมิดต่อ

ตัวเอง พวกเจ้าอย่าได้หมดในความเมตตาของอัลลอฮฺ แท้

จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงอภยัโทษให้ทัง้หมด แท้จริง พระองค์คือผู้ ทรง

ย่ิงด้วยการอภยัโทษและทรงย่ิงด้วยความเมตตา” (อซั-ซุมรฺั 53) 

 

อมุรฺั เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เคยนําตัวอิบนุ อับบาสเข้าไป

นั่งร่วมวงกับท่านพร้อมกับเศาะหาบะฮฺระดบัผู้ ใหญ่ ทัง้ๆ ที่อิบน ุ

อบับาสเป็นเด็กอายุน้อย ทําให้เศาะหาบะฮฺบางคนถึงกับถาม

ว่าเหตใุดจึงต้องเอาเด็กมานั่งอยู่ด้วย กระทัง่วนัหนึ่ง อุมัรฺได้ถาม

เศาะหาบะฮฺเหล่านัน้ว่า พวกท่านจะกล่าวว่าอย่างไรเก่ียวกับ

พระดํารัสของอลัลอฮฺในสเูราะฮฺ อนั-นัศรฺ ที่ว่า  
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ٓ  إِذَا ﴿ ِ ٱ  نَۡ�ُ   ءَ َجا يۡ   ١  حُ َفتۡ لۡ ٱوَ   َّ
َ
ََ يَدۡ   َّاَس ٱ  َت َوَر� ِ ٱ  ِدينِ   ِ�   ُخلُو فۡ   َّ

َ
 اَواجٗ َ

ۚ فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  َرّ�ِكَ  دِ ِ�َمۡ  فََسّبِحۡ  ٢ ََ  ۥإِنّهُ  هُ �َ  ۢ  ]  ٣ -١: الص[ ﴾ ٣ �تَّوابَ
ความว่า “เม่ือความชัยชนะแห่งอลัลอฮฺและการพิชิตมาถึง และ

เจ้าได้เห็นคนทัง้หลายรับอิสลามกันเป็นหมู่พวกมากมาย ดังนัน้ 

เจ้าจงสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้ อภิบาลของเจ้า และจงขอ

อภยัโทษต่อพระองค์ แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ ให้อภัยเสมอ” (สู

เราะฮฺ อนั-นัศรฺ) 

 

เศาะหาบะฮฺบางคนก็ตอบว่า ในสูเราะฮฺนีอ้ัลลอฮฺได้สั่ง

ให้เราสดดีุพระองค์และอิสติฆฟารฺต่อพระองค์ เม่ือเราได้รับชัย

ชนะและได้พิชิตดินแดนต่างๆ ซึ่งน่ีคือความหมายโดยผิวเผิน

ของสเูราะฮฺนี ้ซึ่งการอธิบายนีส้ามารถรู้ได้โดยไม่ต้องผ่านการ

วิเคราะห์แต่อย่างใด เศาะหาบะฮฺบางคนก็เงียบไม่ตอบใดๆ 

อมุรฺัก็เลยหนัไปถามอิบน ุอบับาสว่า เจ้าเห็นด้วยไหม อิบนุ อับ

บาส? อิบน ุอบับาสตอบว่า ไม่ อมุรฺัถามว่า แล้วเจ้าจะอธิบายว่า

อย่างไร? อิบนุ อับบาสก็ตอบว่า มันเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะเสียชีวิตแล้ว อัลลอฮฺ

ทรงแจ้งให้ท่านทราบว่าหมดวาระแห่งอายุขัยของท่านแล้ว 



 

18 

พระองค์จึงได้ตรัสเช่นที่ทรงกล่าวถึงในสูเราะฮฺนี ้อุมัรฺ จึงกล่าว

ว่า สิ่งที่ฉันรู้ เก่ียวกับสูเราะฮฺนีไ้ม่ได้เป็น อ่ืนนอกเหนือหรือ

แตกต่างจากที่เจ้ารู้เลย? (บันทกึโดย อลั-บุคอรีย์ 3627) ซึ่งมันก็

เป็นเช่นนัน้จริงๆ  

 

เช่นเดียวกัน ในอายะฮฺที่พระองค์ตรัสว่า  

يََودّ   ﴿
َ
َحُدُ�مۡ   �

َ
َ  َ

َ
َ   ََ ِيلٖ   ّمِن  َجّنةٞ   ۥَ�ُ   َتُ�و َّ   ۡ�

َ
 تَِهاَ�ۡ   ِمن  رِيَ�ۡ   نَاٖب َوَ

 ٱ
َ
ِ   ِمن  �ِيَها  ۥَ�ُ   رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ ٱ  ُ�ّ َصابَهُ   تِ ََّمَ�

َ
ّ�ةٞ   ۥَوَ�ُ   كَِ�ُ لۡ ٱ  َوَ ٓ   ُذّرِ ٓ   ءُ ُضَعَفا َ�َها َصا

َ
 َفأ

ٰ  َ�َقَۡتۗ حۡ ٱفَ  نَارٞ  �ِيهِ  َصارٞ إِعۡ  �َ ُ   لِكَ ََ ُ ٱ  يُبَّ�ِ ََ   َلَعّلُ�مۡ   تِ َ�ٰ �ٱ  َلُ�مُ   َّ  َ�تََفّكُرو
 ]  ٢٦٦: القرة[ ﴾ ٢

ความว่า “มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่ เขาจะมีสวน

อินทผลมัและองุ่นต่างๆ ซึ่งเบือ้งล่างของสวนนัน้มีลํานํา้หลาย

สายไหลผ่าน ผลไม้ทัง้หมดในสวนนัน้เป็นของเขา และความ

ชราได้ประสบแก่เขา และเขาก็มีลกูๆ ที่ยังอ่อนแออยู่ แต่แล้วได้

มีลมพายุประสบแก่สวนนัน้ ซึ่งในลมพายุนัน้มีไฟด้วย แล้วมัน

เผาสวนจนมอดไหม้ไป ในทํานองนัน้แหละ อลัลอฮฺทรงแจกแจง

โองการทัง้หล ายให้พวกเจ้าทราบ  เ พ่ือว่าพวกเจ้ าจะไ ด้

ใคร่ครวญ” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 266) 
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อมุรฺัได้ถามอิบน ุอบับาสเก่ียวกับอายะฮฺนี ้อิบนุ อับบา

สก็ตอบว่า มันเป็นการยกอุทาหรณ์สําหรับการปฏิบัติอะมัล 

อมุรฺัถามว่าอะมลัอะไร? อิบน ุอบับาสตอบว่า สําหรับอะมัลใดๆ 

ก็ตาม อมุรัก็เลยพดูว่า มันหมายถึงชายที่ร่ํารวยและทําความดี

ไว้มากมาย แล้วอลัลอฮฺก็ส่งชัยฏอนมาทดสอบเขา แล้วเขาก็ทํา

บาปจนกระทัง่อะมลัความดีต่างๆ ของเขาล่มจมหมดสิน้  

น่ีคืออุทาหรณ์ในอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่ประจํา แต่มีก่ีคนที่จะ

เข้าถึงเนือ้หาสาระหรือข้อบ่งชีข้องอุทาหรณ์ข้อนี ้ท่อนต่างๆ ที่

สมบูรณ์ของอายะฮฺนีก็้คือ  

يََودّ ﴿
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
َ َ

َ
َ  ََ ِيلٖ  ّمِن َجّنةٞ  ۥَ�ُ  تَُ�و َّ  ۡ�

َ
 ﴾نَابٖ َوَ

ความว่า “มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่ เขาจะมีสวน

อินทผลมัและองุ่นต่างๆ” 

 

เป็นสวนขนาดใหญ่ที่เต็มไปต้นไม้ต่างๆ ที่สวยงาม มีทัง้

อินผลมัและองุ่นต่างๆ ที่มีผลออกมาอย่างงดงามน่าอัศจรรย์ใจ 

ไม่ใช่แค่องุ่นประเภทเดียว เป็นองุ่นหลายพันธุ์หลายประเภท

ด้วย แล้วยังมีผลหมากรากไม้อ่ืนๆ อีกมากมาย ลองคิดดูสิว่า
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สวนที่ว่านีจ้ะมีราคาและคุณค่าสูงมากขนาดไหนสําหรับเขา? 

มันจะสําคัญมากแค่ไหนสําหรับตัวเขา? แน่นอนว่ามันสําคัญ

และมีราคามาก เพราะในนั น้ มีผลผลิตต่างๆ ที่มากมาย

เหลือเกิน น่ีคือการเปรียบเทียบสภาพของเขา ทัง้ด้านวัตถุและ

ด้านสังคม ในสภาพนัน้เขายังมีอายุแก่เฒ่าและไม่มีแรงที่จะ

ทํางานได้มากมายอีกต่อไป สวนดังกล่าวจึงมีค่ากับเขามาก 

เพราะมนัเป็นทกุอย่างสําหรับเขาในการเป็นริซกีที่จะได้ใช้ยาม

แก่เฒ่า เป็นแหล่งเงินที่จะใช้เลีย้งชีพ มีชีวิตอยู่ ได้ก็ด้วยสวน

ดงักล่าว เขามีอายุแก่ขนาดนัน้ย่อมจะทํางานต่อไปไม่ไหวจึงได้

แต่พึง่สวนที่เหลืออยู่นีเ้ท่านัน้แล้ว ไม่เพียงแค่นัน้ อลัลอฮฺยังบอก

ว่าเขามียังลูกหลานตัวเล็กๆ หรือคนที่อ่อนแอเพราะพิการหรือ

คนป่วยที่เขาต้องคอยเลีย้งดูอีกด้วย ในขณะที่ตวัเองก็แก่ชรา

แล้วยังมีลกูหลานตัวเล็กๆ อีก ลองคิดดูสิว่าเขามีความจําเป็น

ต่อสวนที่ ว่านีข้นาดไหน มันมีความสําคัญต่อเขาสูงแค่ไหน 

สําคญัต่อลกูหลานของเขาแค่ไหน ความหวงัทัง้หมดของเขาวาง

ไว้บนสวนนีท้ี่เดียวแล้ว ทว่าจู่ๆ ก็มีพายุพดักระหน่ําเข้ามาแล้วก็

เกิดไฟไหม้สวนขึน้มาอย่างฉับพลัน ผลจะเป็นอย่างไร? การยก
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อทุาหรณ์นีมี้ประโยชน์เพ่ืออะไร? มีใครที่อ่านอายะฮฺนีแ้ล้วคิด

ใคร่ครวญถึงมนับ้าง  

เราอาจจะอ่านอลักุรอานจบเล่มหลายครัง้หรือไม่ได้จบ

เล่ม แต่เราก็ยังบกพร่องทัง้สองกรณี เพราะเวลาผ่านอายะฮฺนี ้

เราไม่เคยคิดเลยว่าความหมายมันคืออะไร? มันเป็นอุทาหรณ์

ที่อลัลอฮฺทรงยกมาเพ่ือสิ่งใด? คําตอบคือ เป็นอุทาหรณ์ถึงชาย

ที่ทําความดีไว้มากมาย ซึ่งเขาจําเป็นต้องใช้มันในวันกิยามะฮฺ 

แต่ชัยฏอนก็มาล่อลวงเขาให้เกิดความโอ้อวดและหลงตัวเอง จน

ทําให้เขาฟังและพดูด้วยอาการที่เหลิงกับการกระทําของตัวเอง 

พฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่ทําให้อะมลัต่างๆ เสียหาย การโอ้อวด

และหลงตวัเองคือสิ่งที่ทําลายอะมัล เม่ือเขาได้กลายเป็นเช่นนี ้

ไปเสียแล้ว จะยังเหลือผลบุญอะไรกับตัวเขาอีก? แน่นอนว่าไม่

เหลืออะไรอีกแล้ว เขาจะมาในวันกิยามะฮฺด้วยความต้องการ

และความจําเป็นอย่างย่ิงยวดต่อความดีงามต่างๆ ท่ามกลาง

ความโกลาหลอนัน่าสะพรึงกลวัในวนันัน้ ณ ที่ชุมนุม ที่ชั่งความ

ดี เม่ืออัลลอฮฺทรงมาเพ่ือตัดสิน เม่ือสมุดบันทึกการงานถูก

แจกจ่ายและกระจายไปทั่ว ทุกคนก็จะรับสมุดของตัวเอง ไฟ

นรกที่อยู่ต่อหน้าก็ร้อนระอเุต็มที่ มีเสียงเผาไหม้ดังอือ้อึงที่ทุกคน
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ต่างก็ได้ยิน คิดดูสิว่าเขามีความจําเป็นต้องใช้ความดีงามที่

สะสมไว้มากแค่ไหน? แต่แล้วเขาก็ไม่พบความดีที่ทําไว้เลย 

เพราะอะไร? เพราะความโอ้อวด หลงตัวเอง ทะนงตน และ

ลําเลิกบุญคณุ ได้พามนัเอาไปหมดแล้ว เช่นที่อลัลอฮฺตรัสว่า  

ََ يُتۡ  َ�  ُُمّ ﴿ ٓ  بُِعو ْ  َما نَفُقوا
َ
ذٗ  َوَ�ٓ  اَمنّٗ  َ

َ
 ]  ٢٦٢: القرة[ ﴾ىَ

ความว่า “(ผู้ ที่บริจาค)แล้วพวกเขาก็ไม่ได้ตามการบริจาคด้วย

การลําเลิกบุญคุณหรือสร้างความเดือดร้อน” (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ 262)  

 

จากอายะฮฺนีเ้ราเข้าใจได้ว่าการลําเลิกนัน้จะทําลาย

การบริจาคทัง้หมดได้ (ผู้แปล) 

 

َ ٱ َووََجدَ ﴿ =]  ٣٩: الور[ ﴾ۥۗ ِحَسابَهُ  هُ فََوّفٮٰ  ۥعِنَدهُ  َّ
ความว่า “แล้วเขาก็พบอัลลอฮฺอยู่  ณ ที่นัน้ แล้วพระองค์ก็ทรง

ตอบแทนแก่เขาด้วยการคิดบัญชีเขา” (อนั-นรฺู 39)  

 

อายะฮฺนีก้ล่าวถึงกาฟิรฺที่หวงัว่าจะพบกับผลตอบแทนที่

ดีในวันกิยามะฮฺ แต่สุดท้ายก็ความหวังดังกล่าวก็สูญเปล่า
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เพราะตวัเองไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การทําดีของเขาในโลกนี ้

จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ (ผู้แปล) 

 

ลองคิดดูว่า โศกนาฏกรรม ณ เวลานัน้จะหนักหนา

ขนาดไหน? ความเจ็บปวดใจจะทรมานแค่ใด? แท้จริง มัน

เหมือนกับฟ้าผ่ากลางหวั และน่ีก็คืออุทาหรณ์ที่อัลลอฮฺบอกกับ

เรา แต่ว่า จะมีก่ีคนและใครบ้างที่พินิจใคร่ครวญอุทาหรณ์

ดงักล่าวนี ้? 

 

จะตะดารุสกับใคร ?  

เราจะตะดารุส หรือศึกษาทบทวนอัลกุรอานกับใคร 

เพ่ือจะได้ดงึคลงัความหมายและเนือ้หาของอัลกุรอานออกมา? 

ด้วยเหตนีุ ้จึงขอกําชับอีกครัง้ว่า เราจําเป็นจะต้องมีวงชุมนุมใน

การตะดารุส แม้กระทัง่กับภรรยาและลูกๆ หยิบยกอายะฮฺบาง

อายะฮฺมา แม้เพียงแค่อายะฮฺเดียวก็ตาม แล้วมาดูความหมาย

จากหนังสือตัฟซีรฺของนักอรรถาธิบาย จากนัน้ก็ เ ร่ิมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้ความหมายที่ได้รับรู้รับฟัง ว่าอา

ยะฮฺที่ ว่านีส้ามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างไร เราจะใช้
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ประโยชน์จากอายะฮฺนีอ้ย่างไร วิเคราะห์หาบทเรียนอะไรได้บ้าง 

ดึงข้อมูลอะไรได้ก่ีอย่าง เนือ้หาอันนัน้กับอันนีเ้ ก่ียวข้องกัน

อย่างไร น่ี คือตัวอย่างของการใช้ความคิดเ พ่ือใคร่ครวญ

ความหมายของอลักุรอานที่อลัลอฮฺประทานลงมาให้กับท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  

 

 اآليات من فيه ادا و�يا�م ونفع� العظيم، القرآن ف ول�م ل هللا اارك
 هو إنه فاستةفروه ول�م، ل اهللا واستةفر هذا قو� أقول الكيم، والكر
 .الرحيم الةفور

***** 
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คุฏบะฮฺท่ีสอง 

 

 ش�ك ال وحده هو إال � ال سبحانه فهدى، وقدر فسوى خلق الي هللا الدد
 ااهللا إال قوة وال حول وال اهللا إال � وال أرب، اهللا ولاً، وال ااحب  يتخذ لم

 شء ُ وخلق ااحب  ل ي�ن لم واألرض، السداوات اديع العظيم الع�
ً  أن وأشهد تقديراً، فقدره  الحجل�، الةر وقائد التق� إمام اهللا عبد مددا

 اهللا عبد ان مدد وأسوتنا وقدوتنا وسيدنا حبيبنا الين، يوم الشفع والشافع
 لم والااع� اليام� وخلفائه وأزواجه الطيب� وذر�ته آل وع عليه اهللا ا�

 .الين يوم إل اإحسان

 
คนส่วนใหญ่ลืมการตะดารุส 

บ่าวทัง้หลายของอลัลอฮฺ !! 
ประเด็นของการตะดับบุรฺ การใคร่ครวญ  การร่วมกัน

ศึกษาทบทวนอัลกุรอาน และใช้ความคิดเพ่ือหาสาระจาก

ความหมายของอัลกุรอาน จะทําไม่ได้นอกจากต้องอาศัยการ

อรรถาธิบายหรือการตฟัซีรฺเท่านัน้ ลองหาแม้เพียงแค่หนังสือตัฟ

ซีรฺมยุัสสรฺั (ตฟัซีรฺอย่างง่าย) เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ใช่จะเป็นคน

รู้กันทุกคน พวกเขาไม่สามารถที่อ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆ ยาวๆ 



 

26 

ได้ แต่มันก็มีหนังสือแบบย่อๆ สัน้ๆ อยู่บ้าง ที่อย่างน้อยได้

อธิบายคํายากๆ ในอลักุรอานไว้ว่าความหมายมันคืออะไร หรือ

อาจจะหาหนังสือที่อธิบายความหมายโดยรวมของอัลกุรอาน 

ซึ่งการเร่ิมต้นเช่นนีถื้อเป็นก้าวแรกที่ดี ที่จะช่วยให้มุสลิมได้

เข้าใจความหมายในภาพรวมของอัลกุรอานและรู้ความหมาย

ของศพัท์ต่างๆ ที่ตนได้อ่านก่อนในเบือ้งต้น 
ถ้าลองถามใครสักคนว่า ท่องจําสูเราะฮฺอะไรบ้าง? สู

เราะฮฺสัน้ๆ อย่าง กุลฮุวัลลอฮฺ ท่องได้ไหม? ถ้าอย่างนัน้บอกได้

ไหมว่า อศั-ศอมดั ในสเูราะฮฺนัน้หมายถึงอะไร? เขาก็จะตอบว่า

ไม่รู้ ถ้าถามว่า อลั-ฟะลัก ในสูเราะฮฺ กุลอะอูวุบิร็อบบิล ฟะลัก 

หมายถึงอะไร? เขาก็ตอบว่าไม่รู้ อะไรคือ ฆอสิก ในสูเราะฮฺนัน้? 

ก็ไม่รู้อีก อะไรคือ วะก็อบ? ไม่รู้เช่นกัน บางทีเขาก็อาจจะอ่าน

บางอายะฮฺผิด เช่น แทนที่จะอ่าน ลิอีลาฟ คือต้อง (อี) แบบ

ยาวๆ เพราะมีตัว ยาอ์ อยู่ ด้วย เขาอาจจะอ่านแบบสัน้ๆ ไม่มี

ยาอ์ว่า ลิอิลาฟ เป็นต้น แล้วถ้าถามว่า ลิอีลาฟิ หมายถึงอะไร? 

ก็ตอบว่าไม่รู้อีกเช่นกัน   
น่ีขนาดสูเราะฮฺสัน้ๆ ที่มีเนือ้หาดีๆ มากมาย ก็ยังไม่

สามารถจะรู้และเข้าใจ แล้วนับประสาอะไรกับสูเราะฮฺอ่ืนที่มี
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ขนาดยาวๆ ทัง้ๆ ที่อลักุรอานเล่มนีแ้หละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใน

ชีวิตของเรา มันคือสารที่สําคัญที่สุด สําคัญกว่าวิทยานิพนธ์

ปริญญาเอก สําคัญกว่าอรรถาธิบายตําราใหญ่ๆ สําคัญกว่า

แค็ตตาล็อกสินค้า เอกสาร เว็บไซต์ หรือหนังสือพิมพ์ .. สุบ

หานัลลอฮฺ ! .. น่าแปลกมากสําหรับผู้ คนทุกวันนี ้พวกเขาอ่าน

หนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือทัว่ไป หนังสือตลกขําขัน หนังสือนิทาน 

หนังสือนิยาย หรือบางทีก็พยายามมุ่งง่วนอยู่กับหนังสือคู่มือ

การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์สักตัวได้ แต่กับหนังสือ

รากฐานอนัเป็นคมัภีร์ที่เกรียงไกรและประเสริฐย่ิงกลับอ่านไม่ได้ 

แท้จริงแล้ว อลักุรอานนัน้เป็นเกียรติและความภาคภมิูใจของเรา

ทกุคน 
ِ�ۡ  ۥ�نّهُ  ﴿ ََ  َٔ �ُۡ�  َف وََسوۡ  َُِكۖ َولَِقوۡ  ّلكَ  رٞ ََ   ]  ٤٤: الزخرف[ ﴾ ٤ لُو

ความว่า “และแท้จริง (อัลกุรอาน)นัน้คือบทตักเตือนให้ระลึก

สําหรับเจ้าและพวกของเจ้า และพวกเจ้าจะถูกสอบถาม” (อัซ-ซุ

ครุฟ 44) 
 

เราจะถูกถามเก่ียวกับอัลกุรอานว่า รู้ความหมายของ

มันไหม? มันถูกประทานมาให้แก่เจ้าแล้ว เจ้าเรียนมันไหม? 
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ดงันัน้ จึงจําเป็นต้องฟืน้ฟูการตะดับบุรฺและตะดารุส โอ้บรรดา

มุสลิมทัง้หลาย เพราะมันเป็นสุนนะฮฺที่หายไปจากพวกเรา 

ยกเว้นสําหรับคนบางคนที่อลัลอฮฺทรงเมตตา  
ผู้ รู้คนหนึ่งถามบรรดาลูกศิษย์ว่า การรักอัลลอฮฺเป็น

ฟัรฎ(ูเป็นสิ่งที่จําเป็น)ไหม? พวกเขาก็ตอบว่า ใช่ ผู้ รู้ถามต่อไป

ว่า ไหนลองยกหลกัฐานจากอลักุรอานมาหน่อยซิ? ไม่มีใครตอบ

ได้ พวกเขาคิดไม่ออกว่าอยู่ในอายะฮฺใด จริงอยู่  มีอายะฮฺที่พูด

ถึงความรักของอลัลอฮฺและบรรดาผู้ศรัทธาว่า 
ِّبُهمۡ ﴿  ]  ٥٤: دة الائ[ ﴾ۥٓ َو�ُِحّبونَهُ  ُُ

ความว่า “พระองค์ทรงรักพวกเขา(บรรดาผู้ศรัทธา) และพวกเขา

ก็รักพระองค์” (อลั-มาอิดะฮฺ 54) 

 
และยังมีอายะฮฺหลายแห่งที่อธิบายว่าผู้ศรัทธารักอัลลอ

ฮฺ แต่อายะฮฺที่บอกว่าจําเป็นต้องรักอัลลอฮฺล่ะ ไม่มีใครตอบได้ 

ท่านผู้ รู้ก็เลยเฉลยว่า มนัคือดํารัสของอลัลอฮฺที่ว่า 
ََ   إَِ  ُقۡل   ﴿ �َ   ٓ �ۡ   ُؤُ�مۡ َءابَا

َ
ٓ َو� ٰ �خۡ   ُؤُ�مۡ نَا زۡ   ُنُ�مۡ َ�

َ
 َوَعِشَ�ُتُ�مۡ   ُجُ�مۡ َ�ٰ َوَ

مۡ 
َ
ٰ َوَ �ۡ �ۡ ٱ  ٌل َ� ِتَ�ٰ   تُُموَهاَ�َ َها  ََ َشوۡ َ�ۡ   َرةٞ َو َد َسا ٓ َضوۡ َترۡ   ِ�نُ َوَمَ�ٰ   ََ َحّب   َ�َها

َ
َ 
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ِ ٱ  ّمِنَ   ُ�مإَِ�ۡ  ّ�ُصواْ   ۦَسبِيلِهِ   ِ�   َوِجَهادٖ   ۦَوَرُسوِ�ِ   َّ َ�َ�َ   ٰ َّ    َح
ۡ
ُ ٱ  ِ�َ يَأ َّ   ُۡ

َ
 ۦۗ رِهِبِأ

ُ ٱوَ   ]  ٢٤: الو� [ ﴾ ٢ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  َّ
ความว่า “จงกล่าวเถิดว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้า และ

บรรดาลูกๆ ของพวกเจ้า และบรรดาพ่ีน้องของพวกเจ้า และ

บรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้า และ

บรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าแสวงหาไว้ และสินค้าที่พวกเจ้า

กลวัว่าจะจําหน่ายมันไม่ออก และบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้า

พงึพอใจมนันัน้ เป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้าย่ิงกว่าอัลลอฮฺ และเราะ

สลูของพระองค์ และการต่อสู้ ในทางของพระองค์แล้วไซร้ ก็จง

รอคอยกันเถิดจนกว่าอลัลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งคําสั่ง(การลงโทษ)

ของพระองค์ และอัลลอฮฺนัน้จะไม่ทรงนําทางแก่กลุ่มชนที่

ละเมิด” (อตั-เตาบะฮฺ 24) 
 

คําว่า “จงรอคอย” ในอายะฮฺนีเ้ป็นการข่มขู่ จากสํานวน

นีท้ําให้เรารู้ว่าการรักอลัลอฮฺนัน้เป็นฟัรฎู(เป็นสิ่งจําเป็น) เพราะ

อลัลอฮฺจะไม่ขู่ในเร่ืองที่สุนัต(สิ่งที่เป็นความสมัครใจ) พระองค์

จะไม่ขู่ ในเร่ืองที่บ่าวละทิง้ของสุนัต หรือละทิง้สิ่งที่อนุญาต 

พระองค์จะไม่ขู่ เว้นแต่ในเร่ืองที่เป็นการละทิง้สิ่งวาญิบเท่านัน้ 
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ดังนัน้ เราจึงรู้ได้ว่าการรักอัลลอฮฺนัน้วาญิบจากสํานวนในอา

ยะฮฺนีน้ั่นเอง และน่ีก็คือบรรยากาศการเรียนรู้ของบรรดาชา

วสะลฟักัลยาณชนแห่งอิสลาม ทกุครัง้ที่พวกเขามีวงชุมนุม การ

พดูคยุและการแลกเปลี่ยนของพวกเขาจะอยู่ในกรอบของการ

ตะดารุสเสมอ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเช่นนี ้จะเป็นการพูดถึงอัลกุ

รอาน 
ในอดีตอันใกล้ไม่นานมานีเ้อง ณ ประตู อัล-ฟัตห์ ที่

มสัยิด อลั-หะรอม นครมกักะฮฺ ก็มีวงชุมนมุเพ่ือการตะดารุส สิบ

กว่าปีที่มีเหล่าผู้ อาวุโสและนักศึกษามานั่งตรงนี ้วงศึกษานี ้

เจาะจงเฉพาะการตะดารุสเท่านัน้ ไม่ใช่ทําหัลเกาะฮฺเพ่ือศึกษา

ตจัญ์วีดหรือทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ไม่ใช่หัลเกาะฮฺตะห์ฟีซฺ

หรือท่องจําอลักุรอาน แต่เป็นหัลเกาะฮฺเพ่ือการตะดารุสศึกษา

ทบทวนอลักุรอานอย่างเดียวเลย 
สมควรอย่างย่ิงที่จะต้องมีการเชิญชวนและเรียกร้องสู่

การฟืน้ฟเูร่ืองนี ้แม้กระทั่งในโลกออนไลน์ก็ได้ อาจจะให้มีการ

ตะดารุสผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยการรวบรวมมิตรสหายจํานวน

หนึ่งแบบทางไกล แล้วตัง้หวัข้อการตะดารุสอลักุรอานว่า เอาอา

ยะฮฺนีม้า ดูความหมายของมันจากตัฟซีรฺของอุละมาอ์ แล้วก็
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แลกเปลี่ยนความเห็นในความหมายที่ดูมา บทเรียนภายใต้

ความหมายนัน้เป็นอย่างไร กรอบขอบเขตที่ความหมายนัน้

ครอบคลุมถึ ง  ตัวอ ย่างการใ ช้ความหมายดังกล่ าวแล ะ

ภาคปฏิบัติในชีวิตจริงควรเป็นอย่างไร เป็นต้น 
 
ประโยชน์ของการตะดารุส 

ผู้ศรัทธาทัง้หลาย .. บรรดาปวงบ่าวของอลัลอฮฺ! 
เหล่าอุละมาอ์ของเราและชาวสะลัฟของเราต่างก็ให้

ความสําคญักับสิ่งนีม้าก บางคนในหมู่พวกท่านเหล่านัน้อาจจะ

ออกจากบ้านมาเพ่ือละหมาดอศัรฺ แล้วก็มานั่งกับเพ่ือนสนิทของ

เขาในมัสยิดเพ่ือศึกษาทบทวน-ตะดารุสอายะฮฺอัลกุรอานแค่

หนึ่งอายะฮฺเท่านัน้  
ครูผู้ อาวุโสของเราบางคนเคยจัดเวลาบางวันเป็นการ

เฉพาะให้กับครอบครัวของท่าน ทกุๆ สองสปัดาห์หนึ่งครัง้ให้กับ

บรรดาผู้ชาย และทกุๆ สองสัปดาห์ให้กับบรรดาผู้ หญิงอีกหนึ่ง

ครัง้ เพราะท่านมีครอบครัวใหญ่ แล้วก็จะมีลูกหลานมาหา 

สําหรับผู้ ชายวันหนึ่ง และสําหรับผู้ หญิงวันหนึ่ง ตัง้ประเด็น
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หวัข้อในการสนทนาเป็นการตะดารุสอัลกุรอานแม้เพียงแค่อา

ยะฮฺเดียวเท่านัน้ก็ตาม 
เพราะเราทุกคนจะถูกสอบถามเก่ียวกับอัลกุรอาน โอ้ บ่าว

ทัง้หลายของอลัลอฮฺ เราทกุคนจะถูกถามถึงคมัภีร์เล่มนี ้ในอัลกุ

รอานมีอายะฮฺมากมายที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ถ้าหากท่าน

เข้าใจ มันสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้ มกันที่แข็งแรงจากความ

เคลือบแคลงสงสยัที่มีอยู่กลาดเกลื่อนในสงัคมปัจจุบัน มีอายะฮฺ

มากมายที่สร้างพลงัแห่งการยืนหยัดท่ามกลางวิกฤตที่ยุ่งยากได้  

ตัวอย่างเช่น ทุกวันนีผู้้ คนต่างก็ต้องเผชิญกับสิ่งต้องห้ามและ

อารมณ์ใฝ่ต่ํา แต่ทว่าถ้าเขาพินิจใคร่ครวญพระดํารัสของอัลลอ

ฮฺที่ว่า  
ِۖ ٱ َمَعاذَ  قَاَل  لََكۚ  َت َهيۡ  َوقَالَۡت ﴿ ٓ  ۥإِنّهُ  َّ حۡ  َرّ�ِ

َ
 ]  ٢٣: يوسف[ ﴾َوايَۖ َمثۡ  َسنَ َ

ความว่า “และนาง(เจ้านายหญิงของยูซุฟ)กล่าวว่า มาหาฉันสิ! 
เขากล่าวว่า ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ แท้จริงเขา(สามี

ของนาง)เป็นนายของฉัน เขาให้ที่พักพิงที่ดีย่ิงแก่ฉัน(แล้วจะให้

ฉันทรยศเขาได้อย่างไร)” (ยูซุฟ 23)  
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ถ้าใครคนหนึ่งได้คิดและนั่งใคร่ครวญใต้ร่มเงาถ้อยคํา

แห่งอลักุรอานเหล่านี ้หรือบางประโยคจากอัลกุรอานมันก็เพียง

พอที่จะเติมเต็มเวลาในวงสนทนาหนึ่งๆ ได้เลย  
อายะฮฺข้างต้นนี ้กล่าวถึงนบียูซุฟ ในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่ม ยัง

โสดอยู่ด้วย เขาเข้าออกห้องต่างๆ ในวงัของเจ้าเมืองโดยสะดวก

ไม่เป็นที่น่าสงสยั เพราะเป็นเด็กรับใช้ในวงั เขายังเป็นบ่าวที่เช่ือ

ฟังเจ้านายเสมอ ในขณะที่เจ้านายก็เป็นหญิงรูปงามและสูง

ศกัด์ิอีก นางเป็นเจ้านายของยูซุฟ นางปิดประตูอยู่สองต่อสอง

กับเขา ไม่มีใครคอยเฝ้ามองสักคน ส่วนสามีของนางก็แทบจะ

ไม่หงึหวงนางเลย เพราะเขาพดูกับยูซุฟว่า 
عۡ  يُوُسُف  ﴿

َ
 ]  ٢٩: يوسف[ ﴾ َذ�ۚ َ�ٰ  َ�نۡ  رِۡض َ

ความว่า “ยูซุฟ ! เจ้าจงละไปจากเร่ืองนีเ้สีย” (ยูซุฟ 29) 
 

เจ้านายผู้ชายของยูซุฟ ไม่ได้แยกภรรยาของเขากับยูซุ

ฟออกให้ห่างจากกันหลังจากเกิดเร่ืองขึน้มาแล้ว ความคิดของ

เรายังวนเวียนและท่องตระเวนอยู่กับอายะฮฺนีต่้อไป จนยูซุฟได้

ขอดอุาอ์ว่า “ข้าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ” น่ีคือคําพูดที่เป็น

คําตอบสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้จริงกับเด็กหนุ่มบาง
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คนในยุคของเราว่า ถ้ามีหญิงสาวเสนอตัวนางแก่เขาเช่นนี ้หรือ

เจอกับเหตุการณ์แบบนีใ้นรถ ในห้าง ในห้องพัก ในที่ใดที่หนึ่ง 

เขาจะตอบนางไปว่าอย่างไร? เขาจะตอบอย่างไรถ้าต้องเจอกับ

เหตกุารณ์การเสนอตัวแบบนีใ้นโลกไซเบอร์ ทางโทรศัพท์ ทาง

SMS เขาจะตอบหญิงสาวไปอย่างไร? แล้วยูซุฟก็วอนขอที่จะ

อยู่ในคกุมากกว่าจะต้องทําเร่ืองที่ไม่ถูกต้องเช่นนี ้น่ีคือตัวอย่าง

ที่แสดงให้เห็นว่าอลักุรอานแก้ปัญหาแก่พวกเราจริงๆ ได้อย่างไร 
ลองเราสงัเกตอายะฮฺที่พดูถึงคําสัง่ว่า 

 ]  ٣٣: حزاباأل[ ﴾�ُيُوتُِ�نّ  ِ�  ََ َوقَرۡ  ﴿
ความว่า “พวกนางจงพํานักอยู่ในบ้านของพวกนาง” (อัล-อะห์

ซาบ 33) 
 

อายะฮฺนีช่้วยแก้ปัญหาของสตรีในยุคนีม้ากมายแค่ไหน 

เพราะการอยู่ในบ้านคือความมั่นคงปลอดภัย คือใช้เวลาส่วน

ใหญ่ให้อยู่แต่ในบ้าน อลัลอฮฺใช้คําว่า วะก็อรฺนะ (จงพํานักอยู่) 

พระองค์ไม่ได้ใช้คําว่า อิจญลิสนะ (จงนั่งอยู่) เพราะคําว่าพํานัก

หมายถึงการเก็บตัวในสถานที่นัน้ๆ ซึ่งมันจะแก้ปัญหาต่างๆ 
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มากมายท่ามกลางเสียงเรียกร้องจอมปลอมให้ปลดแอกสตรี

ออกจากบทบัญญัติของศาสนา  
ในจํานวนบทบัญญัติต่างๆ ของอิสลามเก่ียวกับผู้ หญิง

ก็คือ 
ذِ «
ُ
  نّ �ُ لَ  نَ أ

َ
ْ  نْ أ

َ
 ]٤٧٩٥ الخاري رواه[» نّ �ُ تِ اجَ ِلَ  نَ جْ رُ ت

ความว่า “อนญุาตให้พวกนางออกจากบ้านเม่ือพวกนางมีความ

จําเป็น” (อลั-บุคอรีย์ 4795) 

 

เพราะฉะนัน้ บางครัง้ผู้ หญิงก็มีความจําเป็นต้องออก

จากบ้าน และหะดีษนีก็้อธิบายความเช่ือมโยงระหว่างหะดีษกับ

อายะฮฺดังกล่าวได้ เป็นการตัฟซีรอายะฮฺอัลกุรอานด้วยหะดีษ

นั่นเอง  
หรือบางที เราก็จะเห็นความเ ช่ือมสัมพันธ์กันเอง

ระหว่างอายะฮฺ ที่สามารถอธิบายและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น 

ปัญหาเร่ืองดอกเบีย้ในจํานวนเปอร์เซ็นต์น้อยๆ ว่ากินได้หรือไม่ 

อลัลอฮฺตรัสว่า  
﴿ ْ ْ لّرِ�َوٰ ٱ مِنَ  بَِ�َ  َما َوذَُروا =]  ٢٧٨: القرة[ ﴾ا
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ความว่า “และจงละทิง้สิ่งที่เหลืออยู่จากเศษดอกเบีย้” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 278)  
 

ความหมายก็คือจงละทิง้ดอกเบีย้ แม้จะนิดหน่อยแค่

เปอร์เซ็นต์เล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม ซึ่งถูกระบุอีกที่อย่างชัดเจนในสู

เราะฮฺ อลั-มาอิดะฮฺ อายะฮฺเหล่านีถ้้าผู้ คนทัง้หลายคิดไตร่ตรอง

ให้ดีก็จะพบว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค ระดับชุมชน ระดับปัจเจก ทุกอย่างนีส้ามารถหาได้

จากอัลกุรอาน เพียงแต่มีคําถามว่า ไหนเล่าการตะดับบุรฺ -

ใคร่ครวญ การตะฟักกุรฺ-ครุ่นคิด และการตะดารุส-ศึกษา

ทบทวน ของพวกเราทกุคน? 

 
ดุอาอ์ปิดท้าย 

 حرامه، و�رم حالل �ل من اجعلنا القرآن، أهل من اجعلنا ا�
 واجعله علينا، حج  ال لا حج  اجعله ادتشااهه، و�ؤمن ادحكده و�عدل
 ً  ونور قلو�نا ر�يع العظيم القرآن اجعل الراح� أرحم يا الين يوم لا شافعا

 ما منه علدنا الراح�، أرحم يا وأحزاننا وغدومنا هدومنا وذهاب ادورنا،
 تب كدا الهار وأطراف الليل آناء تالوته وارزقنا �ُّسينا، ما منه وذكرنا جهلنا،
  .ر�نا وترض
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 تب ا� الصال�، عبادك ف أدخلنا ا� أجع�، لا اغفر ا�
 عليك العرض يوم و�ّيض مواز�ننا، وثقل قدرنا، وارفع ذنبنا اغفر ا� علينا،

 الفردوس وأدخلنا الار، من سلدنا ا� أقدامنا، الصاط ع وثبت وجوهنا،
  .وهاب يا عذاب وال حساب اال األع

 وآلاائنا لا اغفر وعدل، قول من إلها قرب وما الن  �سألك إنا ا�
  .الساب يقوم يوم والؤمنات للدؤمن� اغفر وأمهاتنا،

 سوء من اك نعوذ إنا ا� عبادك، تبعث يوم عذااك قنا ا�
 والور األوطان ف آمنا الراح�، أرحم يا الاتد  حسن و�سألك العاقب ،
  .غفور يا عز�ز يا لا واغفر األمور، ووالة األئد  وأال 

 هللا والدد الرسل�، ع وسالم يصفون، عدا العزة رب ر�ك سبحان
 .العال� رب
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