
 1436 

 
ควรเร่งอ่านอัลกุรอานให้จบ 

หรือเน้นใคร่ครวญความหมาย? 
 

 أختم أم أتدبر؟
 

 < تايالندية> 
 

   
ดร.อุมัร บนิ อับดุลลอฮ ฺอัลมุกบลิ 

 

 

 اهلل املقبل د. عمر بن عبد
 

 

 

 

 
 

  
ผู้แปล: อสัรัน นิยมเดชา 

ผู้ตรวจทาน: ซุฟอมั อษุมาน 
  

 عرصان  نيومديشاترمجة: 
صايف عثمان: مراجعة



 

 

ควรเร่งอ่านอัลกุรอานให้จบหรือเน้นใคร่ครวญความหมาย? 
 

 1  

 

ควรเร่งอ่านอัลกุรอานให้จบหรือเน้นตะดับบุร/ใคร่ครวญความหมาย? 

 

   

 

 

เป็นค าถามท่ีบรรดาผู้ รู้และนกัวิชาการมักพบเจออยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนอัน
ประเสริฐ ซึง่มสุลิมโดยทัว่ไปจะมุง่มัน่อา่นคมัภีร์อลักรุอาน 
 ผู้ เขียนใช้เวลาพักใหญ่คิดตรึกตรองทบทวนค าถามข้างต้นนี ้และยงัได้มีโอกาสพูดคยุแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นในประเดน็ดงักลา่วกบัผู้ รู้บางทา่น จนตกผลึกเป็นค าตอบโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งผู้ เขียนก็หวงัว่า
จะเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 
 1. ประเดน็ท่ีอลุะมาอ์พดูถึงเก่ียวกบัปัญหานีอ้ยูใ่นกรอบของการหาค าตอบวา่ การกระท าใดมีความ
ประเสริฐและใกล้เคียงกับพระประสงค์ของอลัลอฮฺผู้ทรงประทานอลักรุอาน และความต้องการของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ผู้ ท่ีอลักุรอานถูกประทานลงมายงัท่านยิ่งกว่ากัน? มิได้เป็นการตดัสินว่าผู้ ท่ี
เลือกอ่านอลักุรอานให้จบหลายครัง้โดยหวงัในผลบุญจากการอ่านแต่ขาดการใคร่ครวญนัน้จะได้รับบาป
หรือมีความผิดแตอ่ยา่งใด 
 2. ตวับทอลักุรอานและสุนนะฮฺ ตลอดจนค าพูดของบรรดาอุละมาอ์ต่างชีช้ดัว่า เป้าประสงค์หลัก
ของการประทานอลักรุอานคือการปรับปรุงพฒันาจิตใจ ทัง้นี ้อลักรุอานคือสิ่งแรกท่ีอลัลอฮฺประทานลงมายงั
หวัใจของทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

ََلُۥ فَإِنَُّهۥ ﴿ ى  نَزَّ ِ  بِإِۡذنِ  قَۡلبَِك  ََعَ ٗقا ٱّللَّ ِ ىى  َوُهٗدى يََديۡهِ  َبۡيَ  ل َِما ُمَصد   [  ٧٩: ابلقرة] ﴾ ٩٧ لِۡلُمۡؤِمنِيَ  َوبُۡۡشَ

ความว่า “แท้จริงนัน้เขา (ญิบรีล) ได้น าอลักุรอานทยอยลงมายงัหวัใจของเจ้าด้วยอนุมัติของอลัลอฮฺ ทัง้นี ้
เพ่ือยืนยนัสิ่งท่ีมาก่อนหน้าอลักุรอาน (เตารอตและอินญีล) และเพ่ือเป็นข้อแนะน า และข่าวดีแก่ผู้ศรัทธา
ทัง้หลาย” (อลับะเกาะเราะฮฺ: 97) 
 

 เม่ือน าไปพิจารณาร่วมกบัหะดีษอีกบทหนึ่ง ความเข้าใจดงักล่าวก็จะยิ่งกระจา่งขึน้ นัน่คือค ากล่าว
ของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

َل  »
َ
ََسدِ  ِف  َوإِن   أ َغة   اْلج ََسدُ  فََسدَ  فََسَدتج  َوإَِذا ُُكُُّه، اْلََسدُ  َصلَحَ  َصلََحتج  إَِذا: ُمضج َل  ُُكُُّه، اْلج

َ
 َوِهَ  أ

 [9211ومسلم برقم  25ابلخاري برقم رواه ] «الجَقلجُب 
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ความว่า “พึงทราบเถิดว่าในร่างกายนัน้มีเนือ้อยู่ก้อนหนึ่ง หากเนือ้ก้อนนีดี้ร่างกายทกุส่วนก็จะดีตามไปด้วย 
แตห่ากเนือ้ก้อนนีไ้มดี่ร่างกายทกุสว่นก็จะไมดี่ไปด้วย”1  
 

ด้วยเหตุนี ้เม่ือชายคนหนึ่งกล่าวแก่ อิบนุ มัสอูด ว่า “ฉันอ่านสูเราะฮฺอัลมุฟัศศ็อล2 ทัง้หมดจบ
ภายในร็อกอตัเดียว” อิบน ุมสัอดู จึงกล่าวว่า “การอ่านเช่นนีไ้ม่ตา่งอะไรจากการร่ายบทกลอน! คนจ านวน
มากอ่านอัลกุรอานโดยท่ีอัลกุรอานหยุดอยู่เพียงท่ีลูกกระเดือกของพวกเขา ทัง้นี  ้ประโยชน์จะเกิดก็
ตอ่เม่ืออลักรุอานได้แทรกซมึเข้าไปฝังแนน่ในหวัใจแล้วตา่งหาก”3 
 3. อลุะมาอ์สะลฟั (ยคุแรก) และเคาะลฟั (ยคุหลงั) ส่วนใหญ่มีทศันะว่า การอา่นอลักรุอานพร้อมใช้
ความคิดใคร่ครวญความหมายนัน้ดีกว่า เพราะสอดคล้องกบัพระประสงค์ของอลัลอฮฺ นัน่คือการท าความ
เข้าใจ ใคร่ครวญ และใช้สติปัญญาครุ่นคิด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงส่งเสริม ดงัปรากฏในอลักรุอานนบัร้อย
อายะฮฺ 
 อิมาม อลัอาญรุรีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.360) กล่าวว่า “ส าหรับฉันแล้ว การศกึษาอลักรุอานเพียงน้อยนิด
อยา่งใคร่ครวญและครุ่นคิด ดีกวา่การอ่านอลักรุอานจ านวนมากโดยขาดการใคร่ครวญความหมาย ทัง้นี ้ตวั
บทอลักุรอาน สุนนะฮฺ และค าพูดของบรรดาอุละมาอ์โดยภาพรวมต่างส่ือถึงข้อสรุปดงักล่าว” แล้วท่านก็
กล่าวถึงค าพดูของ อบ ูญัมเราะฮฺ อฎัฎุบะอีย์ ด้วยสายรายงานของทา่นเองซึ่งระบวุา่ “ฉันกล่าวแก่ อิบน ุอบั
บาส ว่าฉันนัน้เป็นคนท่ีอ่านเร็ว โดยสามารถอ่านอลักุรอานจบได้ภายในสามวนั อิบนุ อบับาส จึงกล่าวว่า 
‘ส าหรับฉันแล้ว ในหนึ่งคืนให้ฉันอ่านเพียงอลับะเกาะเราะฮฺ โดยใคร่ครวญความหมาย และอ่านช้าๆ อย่าง
ชดัถ้อยชดัค า ยงัจะดีกวา่การท่ีให้ฉนัอา่นอยา่งท่ีท่านวา่’” 
 อิมาม อลัอาญรุรีย์ ยงัรายงานว่ามีผู้ถามมญุาฮิดเก่ียวกบัชายคนหนึง่ซึง่อา่นอลับะเกาะเราะฮฺ และ
อาลอิมรอนในละหมาด กบัชายอีกคนหนึ่งซึ่งอ่านเพียงอลับะเกาะเราะฮฺ โดยท่ีจงัหวะการอา่น การรุกอฺู การ
สุญูด และการนั่งในละหมาดของทัง้คู่นัน้ใกล้เคียงกัน ชายคนใดมีความประเสริฐมากกว่า? ท่านตอบว่า 
“ชายคนท่ีอา่นเพียงอลับะเกาะเราะฮฺ” แล้วทา่นก็อา่นอายะฮฺตอ่ไปนี ้

هُۥ فََرۡقَنىهُ  َوقُۡرَءاٗنا ﴿
َ
ى  ٱنلَّاِس  ََعَ  ِِلَۡقَرأ ۡلَنىهُ  ُمۡكث   ََعَ  [٦٠١: اإلرساء] ﴾ ١٠٦ تزَنِيٗل  َونَزَّ

ความว่า “และอลักุรอาน เราได้แยกมนัไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเจ้าจะได้อ่านมันแก่มนุษย์อย่างช้า และเราได้
ประทานมนัลงมาเป็นขัน้ตอน” (อลัอิสรออ์: 106)4 
 

 ค าถามคือ ในเดือนเราะมะฎอนหุก่มดงักล่าวนีจ้ะแตกต่างจากเดือนอ่ืนๆ หรือไม่? อุละมาอ์บาง
ท่านมีทศันะเช่นนัน้ กล่าวคือในเดือนเราะมะฎอนให้เน้นอ่านให้มาก เพ่ือฉกฉวยโอกาสในเดือนท่ีมีความ
ประเสริฐนี ้
                                                           

: 1599และมสุลมิ: 52 บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ 1  
2 ตัง้แตส่เูราะฮฺ ‘อลัหญุรุอต’ หรือ ‘กอฟ’ ไปจนจบอลักรุอาน (ผู้แปล) 
3  บนัทกึโดยมสุลมิ: 822 
4  อคัลาก อะฮฺลลิกรุอาน หน้า 169 
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 แตอ่ลุะมาอ์อีกหลายท่านเห็นวา่เดือนเราะมะฎอนหรือเดือนอ่ืนก็ไม่ตา่งกนั คืออยา่งเร็วท่ีสดุให้อา่น
จบภายในสามวนั ไม่ควรอ่านเร็วไปกว่านี ้เพราะเป้าหมายหลกัคือการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัพระประสงค์
ของอลัลอฮฺ คือการคดิใคร่ครวญความหมาย ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 
  

สิ่งท่ีท าให้ทศันะหลงันีมี้น า้หนกัมากกว่าคือบรรดาหลกัฐานท่ีระบุโดยรวม มิได้ยกเว้นช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง ดังเช่นท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวแก่อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ ว่า “ท่านจง
อ่านอัลกุรอานให้จบ (หนึ่งครัง้) ทุกหนึ่งเดือน” เม่ืออับดุลลอฮฺกล่าวว่า “ฉันมีความสามารถท่ีจะอ่านได้
มากกว่านัน้” ท่านก็อนุญาตให้อ่านมากขึน้จนท้ายท่ีสุดท่านกล่าวว่า “(ให้อ่านจบ) ภายในสามวนั”5 ในอีก
ส านวนหนึง่ระบวุา่ “ทา่นจงอา่นให้จบภายในเจ็ดวนั อยา่ได้อา่นเร็วไปกวา่นี”้6 

 ทศันะดงักล่าวนีเ้ป็นทศันะท่ีอุละมาอ์หลายท่านเลือกให้น า้หนกั หนึ่งในนัน้คือ ชยัคฺ อบัดลุอะซีซ 
บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ โดยท่านกล่าวว่า “หลักฐานจากสุนนะฮฺระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีข้อแตกต่าง
ระหว่างเดือนเราะมะฎอนกบัเดือนอ่ืนๆ กล่าวคือ ไม่ควรท่ีจะอ่านเร็วหรือรีบเร่งจนเกินไป แตค่วรอ่านอย่าง
ชดัถ้อยชัดค าดงัท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยกล่าวแก่อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ ว่า ‘ท่านจง
อ่านอลักุรอานให้จบภายในเจ็ดวนั’ อนัเป็นค าสัง่สุดท้ายท่ีท่านกล่าวแก่อบัดลุลอฮฺเก่ียวกบัประเด็นนี ้และ
ท่านยงัได้กล่าวว่า ‘ผู้ ท่ีอ่านอลักุรอานจบในเวลาน้อยกว่าสามวนัจะไม่มีความเข้าใจ ’ ทัง้นี ้ท่านมิได้ยกเว้น
เดือนเราะมะฎอนแต่อย่างใด ดงันัน้ การท่ีชาวสะลฟับางท่านตีความค าสัง่ใช้ดงักล่าวนีว้่าหมายถึงเดือน
อ่ืนๆ นอกจากเดือนเราะมะฎอนจึงน่าจะไม่ถูกต้อง แต่ทัศนะท่ีใกล้เคียงความถูกต้องมากกว่า (วัลลอ
ฮอุะลมั) คือ เป็นการสมควรท่ีผู้ศรัทธาจะให้ความส าคญักับอลักรุอาน พยายามอ่านให้ดี พร้อมใคร่ครวญ
ความหมายให้ถ่องแท้ และไม่ควรเร่งอา่นจนเกินไป ท่ีดีท่ีสดุคือไม่ควรอ่านจบภายในเวลาน้อยกวา่สามวนั น่ี
คือสิ่งท่ีควรปฏิบตัติามท่ีปรากฏหลกัฐานจากสนุนะฮฺ แม้แตใ่นเดือนเราะมะฎอนก็เชน่กนั”7 

 ทัง้นี ้ไม่ควรยกการกระท าของชาวสะลฟับางท่านมาแย้งข้อสรุปดงักล่าวนี ้เพราะหลกัเดิมคือการ
ยดึตามตวับทหลกัฐาน ในขณะเดียวกนัก็อาจจะอธิบายการกระท าของอลุะมาอ์เหลา่นัน้วา่ พวกทา่นเลือกท่ี
จะเร่งอา่นอลักรุอานให้จบบอ่ยครัง้ในเดือนเราะมะฎอน เพราะปกติพวกท่านก็อ่านอลักรุอานมากอยู่แล้วไม่
วา่จะในเดือนเราะมะฎอนหรือเดือนอ่ืนๆ ความหมายของอลักรุอานจึงตราตรึงอยู่ในหวัใจของพวกท่านเป็น
อยา่งด ีท าให้ง่ายตอ่การใคร่ครวญท าความเข้าใจนัน่เอง 

 ด้วยเหตนีุ ้จึงเป็นการไม่สมควรหากเราจะแนะน าผู้ ท่ีแทบจะไม่ได้อ่านอลักรุอานเลยตลอดทัง้ปี ให้
เร่งอ่านอลักุรอานจบหลายๆ ครัง้ ส าหรับคนประเภทนีค้วรแนะน าให้เขาพยายามท าความเข้าใจสิ่งท่ีอ่าน 
ให้หวัใจเขาได้คิดใคร่ครวญความหมายให้มาก แม้จะอ่านจบได้เพียงครัง้เดียว แต่หากเป็นการอ่านท่ีช่วย
เยียวยารักษาหวัใจ ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และเพิ่มความอ่อนโยนให้หวัใจท่ีแข็งกระด้าง ก็ย่อม
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ดีกว่าการการอ่านหลายจบโดยท่ีไม่มีผลใดๆ เกิดขึน้แก่หัวใจหรือพฤติกรรมเลย อย่าลืมว่าท่ีพวกเคาะ
วาริจญ์ถูกต าหนินัน้ก็เพราะว่า “พวกเขาอ่านอลักุรอาน โดยหาได้พ้นลูกกระเดือกของพวกเขาแต่อย่างใด
ไม่” (คือ อลักรุอานมิได้เข้าสู่หวัใจของพวกเขา ท าให้ขาดความเข้าใจท่ีถกูต้อง และไม่น าไปสู่การปฏิบตัิ - ผู้
แปล) 

ส่วนชาวบ้านทัว่ไปท่ีไม่มีความสามารถจะตะดบับรุหรืออ่านแบบใคร่ครวญแม้เพียงสกันิดหนึ่งเลย 
ถึงจะเป็นคนอาหรับเองก็ตามที ถ้าเราสมมติว่ามนัมีอย่างนัน้จริงๆ ก็คงไม่มีทางอ่ืนเว้นแต่ต้องสนบัสนุนให้
เขาอา่นเยอะๆ ไว้ก่อน 

มีข้อควรระวงัคือ การท่ีเราส่งเสริมให้อา่นพร้อมใคร่ครวญความหมายนัน้ มิได้หมายความวา่ทกุคน
จะสามารถเผยแพร่ความเข้าใจของตนท่ีได้จากการคิดใคร่ครวญอลักรุอานให้ผู้ อ่ืนรับรู้ก่อนท่ีจะทบทวนหรือ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ เพราะการเผยแพร่สิ่งเหล่านัน้เป็นเร่ืองหนึ่ง ส่วนการอ่านอัลกุรอานอย่างช้าๆ 
และใคร่ครวญก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ 
  

ต้นฉบบัจาก 
http://almuqbil.com/web/?action=articles_inner&show_id=1387  
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