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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ+งเสมอ 

ตารางอ่านอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน 
 

เราะมะฎอน คือเดือนแห่งอัลกุรอาน ซึ*งอัลกุรอานถูก
ประทานลงมาเริ*มแรกในเดือนนี 2 ดงัที*อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัส
ในเรื*องนี 2วา่  

يٓ   َرَمَضانَ   َشۡهرُ   ﴿ ِ نِزَل   ٱل�
ُ
 ٱلُۡهَدىٰ   ّمِنَ   َوَبّيَِنٰتٖ   ّلِلن�اِس   ُهٗدى  ٱۡلُقۡرَءانُ   ِفيهِ   أ

    ]  ?<=: ا;قرة[ ﴾ 2 َوٱۡلُفۡرقَانِۚ 
ความว่า “เดือนรอมฎอนนั2น เป็นเดือนที+ อัลกุรอาน ได้ถูก
ประทานลงมาในฐานะเป็นข้อแนะนําสําหรับมนุษย์ และ
เป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี+ ยวกับข้อแนะนํานั2น และ
เกี+ยวกับสิ+งที+จําแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ” (สู
เราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 185)  
 
 อลักรุอานได้ถูกประทานลงมาด้วยการกล่าวถึงการถือ
ศีลอดและผลดีของมัน และยังได้กําหนดให้อ่านอัลกุรอานใน
เดือนนี 2ให้ได้มากที*สุด รวมทั 2งยังได้แจกแจงอีกว่าการกระทํา
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เช่นนี 2คือธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาคนดีที* มีความจริงใจ
ทั 2งหลาย อลัลอฮฺ สบุหานะฮฺ ได้กลา่วถึงเรื*องนี 2วา่  

ينَ   ِإن�   ﴿ ِ ِ   ِكَتَٰب   َيۡتُلونَ   ٱل� َقاُمواْ   ٱ;�
َ
لَٰوةَ   َوأ نَفُقواْ   ٱلص�

َ
ا  َوأ ا  َرَزۡقَنُٰهمۡ   ِمم�  ِسّٗ

َوّفَِيُهمۡ   M  َتُبورَ   ل�ن  تَِجَٰرةٗ   ُجونَ َيرۡ   َوَعFَنَِيةٗ  ُجوَرُهمۡ   ِلُ
ُ
 َفۡضلِهِۦٓۚ   ّمِن  َوَيِزيَدُهم  أ

  ]  BC،  EF: فاطر[ ﴾ W َشُكورٞ  َغُفورٞ  إِن�ُهۥ

ความวา่ “แท้จริง บรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และดาํรง
การละหมาด และบริจาคสิ+งที+เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่
พวกเขา โดยซ่อนเร้นและเปิดเผย เพื+อหวังการค้าที+ไม่ซบ
เซา(ขาดทุน)  เพื+อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของ
พวกเขา ให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ+ม
ให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริง 
พระองค์นั2นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงชื+นชม (เพราะการภักดี
ของพวกเขา)” (สเูราะฮฺฟาฏิร : 29-30) 
 
 อายะฮฺนี 2เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในบ้านได้
แบ่งเวลาของเขาเพื*อการอ่านอลักุรอานทั 2งในช่วงกลางวนัและ
กลางคืน เพราะการอา่นอลักรุอานเป็นการลงทนุที*ไม่ขาดทนุ ซึ*ง
มีการส่งเสริมให้อ่านในทุกๆ ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเดือนใดก็
ตาม แต่ สํ าห รับในเ ดือน เราะมะ ฎอนนั 2น ถือ เ ป็นสิ* ง ที* มี
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ความสําคัญและควรเน้นยํ 2าเป็นอย่างยิ*ง เนื*องจากท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นั 2น 

َما َيُكوُن ِ� Lن صKّ اهللا عليه وسّلم «  ْجَوُد 
َ
أ َن  Uَ َو  ، ِVْWَ ِبا اِس  YZا ْجَوَد 

َ
أ

َعلَيْ  يُل  ِج3ِْ َن  Uَ َو  ، يُل ِج3ِْ ُه  َقا
ْ
َيل ِحَ[  َن  َمَضا لٍَة ِ� َر ْ َ`  Yaُ ُه  َقا

ْ
َيل ُم  َال Yلس ا ِه 

يُل  ِقيَُه ِج3ِْ
َ
َذا ل efِ َصYK اُهللا َعلَيِْه َوَسلYَم الُقْرآَن، َفإِ YZَرَمَضاَن، َفْعِرُض َعلَيِْه ا

يِح الُمرَْسلَةِ  jِمَن الر ِVَْWْجوََد بِا
َ
َالُم، Lََن أ Yَعلَيِْه الس«  

ความวา่ “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบุคคล
ที+ใจบุญที+ สุดในบรรดามนุษย์ทั 2งหลาย และท่านจะใจดี
มากที+ สุดในเดือนเราะมะฎอน โดยเฉพาะเมื+อยามที+ท่าน
มะลาอิกะฮฺญิบรีลได้มาหาท่านในทุกๆ คืนของเดือนเราะ
มะฎอน แล้วญิบรีลก็จะศึกษาทบทวนอัลกุรอานกับท่าน 
และเมื+อญิบรีลมาเจอท่านแล้ว (คือเมื+อเสร็จภารกิจการ
อ่านอัลกุรอานกับญิบรีลแล้ว) หัวใจของท่านก็จะเบิกบาน
และเปี+ ยมด้วยความใจบุญที+สุด ยิ+งกว่าลมที+หอบพัดเสีย
อีก” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 1902)  
 
 ชาวสะลฟั -เราะหิมะฮมุลุลอฮฺ- มกัจะอ่านอลักรุอานใน
เดือนเราะมะฎอนทั 2งในขณะละหมาดและอื*นจากนี 2อย่าง
มากมาย กระทั 2งท่านอัซ-ซุฮฺรีย์ ได้กล่าวว่า “เมื+อเข้าสู่เดือน
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เราะมะฎอน แท้จริงมันคือเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอาน
และการแจกจ่ายอาหาร” (อตั-ตมัฮีด โดยอิบนิ อบัดิลบรั หน้า 
6/111)  
 และท่านอิมามมาลิกเอง เมื+ อเข้าสู่เดือนเราะ
มะฎอน ท่านก็จะงดอ่าน (รายงาน,อธิบาย) หะดีษและนั+ ง
สอนแก่ลูกศิษย์ลูกหา แต่ท่านจะมุ่งไปอ่านอัลกุรอานจาก
เล่มมุศหัฟ (ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ โดยอิบนุเราะญับ หน้า 
183)  
 ส่วนใหญ่ของชาวสะลัฟนั 2นจะเคาะตัมอัลกุรอาน
ภายในระยะเวลาสั 2นๆ ซึ*งบางคนในหมู่พวกเขาจะเคาะตมัอลักุ
รอานในทุกๆ สิบวนั หรือเจ็ดวัน หรือสามวัน โดยที*พวกเขาจะ
อา่นอลักรุอานทั 2งในละหมาดและอื*นจากนั 2น  

ทา่นอลั-หาฟิซ อิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าว
วา่ “แท้จริง มีหลักฐานห้ามไม่ให้อ่านอัลกุรอานจบเคาะตัม
ภายในระยะเวลาที+น้อยกว่าสามวันโดยอ่านอย่างต่อเนื+อง 
แต่สําหรับในช่วงเวลาที+มีความประเสริฐ เช่น เดือนเราะ
มะฎอน โดยเฉพาะในคํ+าคืนที+มีโอกาสที+จะเป็นคํ+าคืนลัย
ละตุลก็อดรฺ หรือในสถานที+ มีความประเสริฐเป็นการ
เฉพาะ เช่น เมืองมักกะฮฺ สําหรับผู้ที+เข้ามาเยือน ยกเว้น
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คนพื 2นที+ที+ได้พักอาศัยอยู่ในเมืองนี 2อยู่แล้ว ก็มีการส่งเสริม
ให้อ่านอัลกุรอานให้ได้มากที+ สุด เพื+อเป็นการฉกฉวย
ความประเสริฐของช่วงเวลาหรือสถานที+นั 2นๆ ดังกล่าวนี 2
เป็นทัศนะของท่านอะหมัฺด ท่านอิสหาก และบรรดาอิมาม
อื+นจากสองท่านนี 2 และยังเป็นหลักฐานสําหรับอะมัลอื+นๆ 
อีกด้วย” (ละฏออิฟ อลั-มะอาริฟ โดยอิบนเุราะญบั หน้า 183) 

 
 และต่อไปนี 2คือกิจกรรมที*แนะนําให้ปฏิบตัิและตาราง
อ่านอัลกุรอานสําหรับการเคาะตัมในเดือนเราะมะฎอน แต่
ก่อนที*จะนําเสนอรายละเอียดของมนันั 2น ก็ขอเน้นยํ 2าในเรื*องบาง
เรื*องดงัตอ่ไปนี 2  
 หนึ+ง... ช่วงเวลาที*สะดวกสําหรับเราในการอ่านอัลกุ
รอานในเดือนเราะมะฎอนนั 2น มีความแตกตา่งกัน ซึ*งขึ 2นอยู่กับ
แตล่ะคน แตส่ว่นใหญ่แล้วก็จะเป็นชว่งเวลาดงัตอ่ไปนี 2  

- ระหว่างการอะซานและอิกอมะฮฺของทุกการ
ละหมาดฟัรฎ ู

- หลงัละหมาดฟัรฎ ู
- ก่อนละศีลอด 
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- ชว่งเวลาทานสะหรู 
- และควรที*จะฉกฉวยช่วงเวลาที*ว่างๆ ในขณะที*

ทํางาน หรือช่วงที*เรียน หรือช่วงเวลาที*กําลังรอ
อะไรบางอย่าง หรือช่วงเวลาที*ขับรถสําหรับคนที*
ท่องจําอลักุรอานได้ หรือแม้กระทั*งในขณะที*จอด
รถรอไฟแดงก็ตาม  
 

สอง... แต่ละคนจะมีความแตกต่างในเรื*องของความ
มุ่งมั*นและความสามารถ บางคนจะเคาะตมัได้แค่ครั 2งเดียวใน
หนึ*งเดือน แตบ่างคนก็สองครั 2ง ส่วนบางคนก็สามครั 2ง และบาง
คนก็มากกวา่นั 2น  

 
สาม... ย่อมเป็นสิ*งที*สวยงามเป็นอย่างยิ*ง ถ้าคนที*

อา่นอลักรุอานนั 2น จะทอ่งจําบางสว่นของมนัในเดือนนี 2  
 
สี+ ... และนี*คือตารางอ่านอลักรุอานเพื*อให้เคาะตมั หนึ*ง

รอบ สองรอบ และสามรอบ (ในหนึ*งเดือน) พร้อมกบัระบจํุานวน
หน้าที*ให้อา่นในแตล่ะวนัและคืน และชว่งเวลาที*แนะนําให้อา่น 
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จาํนวน
ครั2งของ

การ
เคาะตัมอัล

กุรอาน 

ช่วงเวลาที+แนะนําและจาํนวนหน้าที+ให้อ่าน 
ระหว่างการอะซาน
และอิกอมะฮฺ 

ช่ ว ง ทา น
สะหรู 

ช่วง เวลา
อื*นๆ และ
ช่วง เวลา
ที*วา่ง 

ศบุหฺ อศัริ 

1 ครั2ง 5 หน้า 5 หน้า 5 หน้า 5 หน้า 
2 ครั2ง 10 หน้า 10 หน้า 10 หน้า 10 หน้า 
3 ครั2ง 15 หน้า 15 หน้า 15 หน้า 15 หน้า 

 
 ส่วนใครที* มีความสามารถในอ่านอัลกุรอานอย่าง
ชํานาญ ก็ให้เขาปฏิบตัติามการอา่นของชาวสะลฟั เราะฎิยลัลอ
ฮุอนัฮุม นั*นคือ การเคาะตมัอัลกุรอานในทุกๆ หนึ*งสปัดาห์ ใน
เรื*องนี 2มีรายงานจากทา่นเอาส์ ได้เลา่วา่  

ْصَحاَب رَ 
َ
ُت أ

ْ
ل
َ
ُقْرآَن، َقالُوا ُسوِل اهللاِ َسأ

ْ
ُبوَن ال jَزqُ َم َكيَْفYاُهللا َعلَيِْه وََسل YKَص :

ِل  Yُمَفص
ْ
َة، وَِحْزُب ال َtَْث َع

َ
َة، َوثَال َtْْحَدى َعxٌِث، وََ{ٌْس، وََسبٌْع، َوتِْسٌع، َو

َ
ثَال

  وَْحَدهُ 
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ความว่า “ฉันได้ถามบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า พวกท่านได้แบ่ง
การอ่านอัลกุรอานกันอย่างไร ? พวกเขากล่าวว่า “(พวก
เราได้แบ่งการอ่านเป็น) สามวัน ห้าวัน เจ็ดวัน เก้าวัน สิบ
เ อ็ด วัน สิบสามวัน และอ่านเพียงหนึ+ งหิซบฺ ต่อ วัน 
(ประมาณ สองหน้าครึ+ ง)” ” (บนัทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข 
1391 และชัยคฺอัล-อัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที*เฎาะอีฟ ใน 
“เศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สนุนั อบีดาวดู” หมายเลข 1391)  
 
 และนี*คือตารางอ่านอัลกุรอานเพื*อให้เคาะตมัภายใน
หนึ*งสปัดาห์  
 

วันที+ จาํนวนการอ่านในแต่ละวัน 
ตั 2งแต่ ถงึ 

หนึ*ง สเูราะฮฺอลั-บะเกาะ
เราะฮฺ 

สเูราะฮฺอนั-นิสาอ์ 

สอง สู เ ร า ะ ฮฺ อัล -ม า อิ
ดะฮฺ 

สู เ ร า ะ ฮฺ อั ต -
เตาบะฮฺ 
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สาม สเูราะฮฺยนูสุ สเูราะฮฺอนั-นะหฺล์ 

สี* สเูราะฮฺอลั-อิสรออ์ สเูราะฮฺอลั-ฟรุกอน 

ห้า สู เ ร า ะ ฮฺ อั ช -ชุ อ ะ
รออ์ 

สเูราะฮฺยาสีน 

หก สู เ ร าะ ฮฺ อัศ -ศอฟ
ฟาต 

สเูราะฮฺอลั-หXุรุอต 

เจ็ด สเูราะฮฺก็อฟ สเูราะฮฺอนั-นาส 

 
 ห้า... เชน่เดียวกนั สมควรอย่างยิ*งที*จะต้องจดัสรรเวลา
เป็นการเฉพาะสําหรับท่องจําบางส่วนของอัลกุรอาน หรือ
ทบทวนในส่วนที* เคยท่องจํามา ถึงแม้จะเป็นการทบทวน
สองXุซอ์สุดท้าย (Xุซอ์อัมมะและตะบาร็อก) ก็ตาม และมัน
เป็นสิ*งที*ทําง่ายเป็นอย่างยิ*ง ถ้าหากคนคนหนึ*งจะท่องวันละ
ประมาณหนึ*งหน้า ในเวลาใดก็ตามทั 2งกลางวนัและกลางคืน  
 
 หก... กิจกรรมบางอย่างที*แนะนําให้จัดขึ 2นมา ซึ*งมัน
เกี*ยวข้องกบัการทอ่งจําและการอา่นอลักรุอาน ดงันี 2  
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1. จัดหะละเกาะฮฺเฉพาะสําหรับสมาชิกภายในบ้าน 
เพื+อท่องจาํและอ่านอัลกุรอาน 

การจดัหะละเกาะฮฺเฉพาะสําหรับสมาชิกภายในบ้าน
เพื*ออ่านอัลกุรอานนั 2น จําเป็นที*จะต้องตระเตรียมสถานที*ให้
เหมาะสม และสมาชิกทกุคนภายในบ้านต้องให้ความร่วมมือใน
การทําหะละเกาะฮฺนี 2เ ป็นอย่างดี รวมถึงการเอาใจใส่ต่อ
ศกัยภาพและอายขุองพวกเขา และระดบัความจําของแตล่ะคน 
และเช่นเดียวกัน จําเป็นที*จะต้องกําหนดเวลาที*แน่นอนของแต่
ละวนั ซึ*งเป็นที*รับรู้ของสมาชิกภายในบ้านตลอดทั 2งเดือนอนัมี
เกียรตินี 2ว่าเวลานี 2หรือเวลานั 2นเป็นเวลาสําหรับทําหะละเกาะฮฺ
ของครอบครัวเป็นการเฉพาะ เพื*อใช้ประเมินระดบัความสําเร็จ
ของสมาชิกแต่ละคน จะได้กระตุ้นคนที*โดดเด่นและช่วยเหลือ
คนที*อ่อนแอ และคนที*จะเป็นที*ปรึกษาที*ดีที*สุดคือ คนที*เป็นพ่อ 
หรือพี*ชายคนโต หรือแม่ หากว่าพวกเขาเหล่านั 2นมีศกัยภาพพอ 
ซึ*งความทุ่มเทพยายามในเรื*องนี 2นั 2นย่อมทําให้เกิดผลที*ยิ*งใหญ่
ต่อสมาชิกทุกคน ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะ 
วะตะอาลา 
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2. แข่งขันกันท่องจาํและอ่านอัลกุรอาน 
ให้จัดเตรียมแข่งขันกันท่องจําและอ่านอัลกุรอานโดย

แบง่ประเภทตา่งๆ ดงันี 2  

• แข่งขันท่องจําสูเราะฮฺสั 2นๆ หรือท่องจําบางอายะฮฺที*
เกี*ยวข้องกับหุกุ่มของการถือศีลอด หรือที*เกี*ยวข้องกับ
เดือนเราะมะฎอน  

• แขง่ขนักนัอา่นอายะฮฺอลักรุอาน  

• แข่งขนักนัอรรถาธิบายอายะฮฺที*ได้ท่องจําหรือที*ได้อ่าน
มาแล้ว  

• แขง่ขนักนัในเรื*องตจัXฺวีด 
หรือการแข่งขนักันที*เกี*ยวข้องกับอัลกุรอานนอกเหนือ

อื*นจากนี 2 และควรที*จะให้มีที*ปรึกษาในการแข่งขันนี 2 รวมถึง
คํานึงต่ออายุและสติปัญญาของสมาชิกแต่ละคน เช่นเดียวกัน
การกําหนดเวลาที*เหมาะสมในการมอบหมายคําถามและรับ
คําตอบกลบัมา  

 
Kوسلم وصحبه آ� و~ 2مد نبينا ~ اهللا وص  

 العا([ رب هللا وا�مد




