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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

 
ความประเสริฐของอัลกุรอานและการอานมัน  

 
 มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ความจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดย
ไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ
พระองค  

แนแท อัลกุรอานคือคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ประดุจเสนเชือกอันมั่นคง และเปน
แนวทางอันเที่ยงธรรม ผูใดที่ยึดมั่นในคําสอนอัลกุรอานเขาก็ยอมไดรับทางนํา และผูใดที่ผินหลังให     
อัลกุรอานเขาก็ยอมอยูในความหลงผิดและความหายนะ อัลลอฮฺทรงสรรเสริญอัลกุรอานในอายะฮฺ
ตางๆ อยางมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อชี้แจงถึงความประเสริฐของอัลกุรอาน และใหขอชี้ชัดแกมวลมนุษย
ถึงตําแหนงและสถานภาพของอัลกุรอาน  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 
ْفنَا  ،إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم َيْعِقلُونَ ﴿ َ َ ِمّ الِْكتَاِب 

ُ
َوإِنَُّه يِف أ

  ﴾لََعيِلٌّ َحِكيمٌ 
ความวา “แทจริงเราไดทําใหคัมภีรเปนกุรอานภาษาอาหรับ เพื่อพวก
เจาจะไดใชสติปญญา และแทจริงอัลกุรอานซึ่งอยูในแมบทแหงคัมภีร 
ณ ที่เรานั้นคือสิ่งที่สูงสง พรั่งพรอมดวยปรัชญา” (สูเราะฮฺ อัซ-ซุครุฟ : 3-
4) 

 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสอีกวา 

ا َجاَءُهمْ ﴿ ْكِر لَمَّ ِّ يَن َكَفُروا بِا ِ
َّ ِييِه  ، ُه لَِكتَاٌب َعِزيزٌ َوإِنَّ  ۖ إِنَّ ا

ْ
الَّ يَأ

يدٍ  ۖ اْكَاِطُل ِمن َننْيِ يََديِْه َوَال ِمْن َخلِْفهِ  ْن َحِكيٍم مَحِ   ﴾ تزَِنيٌل ِمّ
ความวา “แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอขอตักเตือน (อัลกุรอาน) เมื่อได
มีมายังพวกเขา และแทจริงอัลกุรอานเปนคัมภีรที่มีอํานาจยิ่ง ความเท็จ
จากขางหนาและจากขางหลังจะไมคืบคลานเขาไปสูอัลกุรอานได (เพราะ) 
เปนการประทานจากพระผูทรงปรีชาญาณ ผูทรงไดรับการสรรเสริญ” (สู
เราะฮฺ ฟุศศิลัต : 41-42) 
 
ยอมไมมีความเท็จใดๆ เวนแตอัลกุรอานจะทําลายใหมลายสิ้นไป และไมมีขอสงสัยใดๆ

เวนแตอัลกุรอานจะอธิบายถึงความมดเท็จของมัน อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไววา 
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ْحَسَن َيْفِسرًيا﴿

َ
تُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئْنَاَك بِاحْلَِقّ َوأ

ْ
  ﴾ َوَال يَأ

ความวา “และพวกเขาจะไมนําขอเปรียบเทียบ(ขอสงสัย)ใดๆ มายังเจา 
เวนแตเราจะไดนําความจริงและนําการอธิบายที่ดีกวามาใหเจา” (สู
เราะฮฺ อัล-ฟุรกอน : 33) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

َولَُكُم الَْويُْل  ۚ بَْل َغْقِذُف بِاحْلَِقّ بَلَ اْكَاِطِل َفيَْدَمُغُه فَإَِذا ُهَو َزاِهٌق ﴿
ا تَِصُفونَ    ﴾ ِممَّ

ความวา “แตวาเราไดใหความจริงทําลายความเท็จ มันจะทําใหความ
เท็จเสียหาย แลวมันก็จะมลายสิ้นไป และความหายนะจะประสบแก
พวกเจา ในสิ่งที่พวกเจากลาวเสกสรรปนแตงตออัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺ อัล-
อัมบิยาอ : 18) 

 
อัลลอฮฺทรงขนานนามอัลกุรอานไววา “นูร ฺ-แสงสวาง-” และทรงใหอัลกุรอานเปนการบําบัด

แกมวลมนุษย อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  
ْمِرنَا﴿

َ
ْن أ َْك ُروًحا ِمّ َ

وَْحيْنَا إِ
َ
لَِك أ َذٰ َ َما ُكنَت تَْدرِي َما الِْكتَاُب َوَال  ۚ َو

ََّشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا ـِٰكن َجَعلْنَاُه نُوًرا غَّْهِدي بِِه َمن ن يَماُن َولَ َوإِنََّك  ۚ اْإلِ
ْستَِقيمٍ  اٍط مُّ   ﴾ حَكَْهِدي إِىَلٰ رِصَ

ความวา “และเชนนั้นแหละเราไดวะฮียฺอัลกุรอานแกเจา ตามบัญชา
ของเรา เจาไมเคยรูมากอนเลยวาอะไรคือคัมภีร และอะไรคือการ
ศรัทธา แตวาเราไดทําใหอัลกุรอานเปนแสงสวางเพื่อชี้แนะทางดวยมัน
แกผูที่เราประสงคจากปวงบาวของเรา และแทจริง เจาคือผูชี้แนะสูทาง
อันเที่ยงธรรม” (สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ : 52) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

ُدوِر ﴿ بُِّكْم وَِشَفاٌء لَِّما يِف الصُّ وِْعَظٌة ِمّن رَّ َها اجَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ فُّ
َ
يَا ك

  ﴾َوُهًدى َورمَْحٌَة ِلّلُْمْؤِمِننيَ 
ความวา “โอมนุษยเอย ! แทจริงขอตักเตือน(อัลกุรอาน)จากพระ
เจาของพวกทานไดมายังพวกทานแลว และ(มัน)เปนการบําบัดสิ่งที่มี
อยูในทรวงอก และเปนการชี้แนะทาง และเปนความเมตตาแกบรรดาผู
ศรัทธา” (สูเราะฮฺ ยูนุส : 57) 
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หมูญินจํานวนหนึ่งตางประหลาดใจเมื่อไดสดับฟงอัลกุรอาน ดังนั้นพวกมันจึงศรัทธา

และปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน 
ِنّ َفَقالُوا إِنَّا َسِمْعنَا قُْرآنًا ﴿ َن اجْلِ نَُّه اْستََمَع َغَفٌر ِمّ

َ
َ إِيَلَّ ك ِ و

ُ
قُْل أ

َحًدا ۖ َفْهِدي إِىَل الرُّْشِد فَآَمنَّا بِهِ  ،َعَجبًا
َ
رْشَِك بَِربِّنَا أ

ُّ   ﴾َولَن ن
ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัดวา ไดมีวะฮียฺมายังฉันวา แทจริงพวกญิน
จํานวนหนึ่งไดสดับฟงฉัน(อานกุรอาน) และพวกเขากลาววา แทจริงเรา
ไดยินกุรอานที่แปลกประหลาด นําไปสูทางที่ถูกตอง ดังนั้นพวกเราจึง
ศรัทธาตออัลกุรอานนั้น และเราจะไมต้ังสิ่งใดเปนภาคีตอพระเจาของ
เรา” (สูเราะฮฺ ญิน : 1-2) 

 
อัลลอฮฺทรงสัญญาวาจะปกปกรักษาอัลกุรอาน ซึ่งบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายมิอาจนํากุ

คัมภีรข้ึนมาเชนอัลกุรอานนี้ได ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 
ُ حَلَافُِظونَ إِ ﴿ َ ْكَر َوإِنَّا  ِّ ْجَا ا   ﴾ نَّا حَنُْن نَزَّ

ความวา “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา และแทจริงเรา
เปนผูปกปกรักษามันอยางแนนอน” (สูเราะฮฺอัล-หิจญรฺ : 9) 

 
พระองคตรัสอีกวา 

َذا الُْقْرآِن َال قُ ﴿ ـٰ تُوا بِِمثِْل َه
ْ
ن يَأ

َ
ٰ أ نُّ بَلَ نُس َواجْلِ نِئِ اْجتََمَعِت اْإلِ

ل لَّ
تُوَن بِِمثِْلِه َولَْو اَكنَ 

ْ
  ﴾ َنْعُضُهْم ِكَْعٍض َظِهرًيا يَأ

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด แนนอนหากมนุษยและญินรวมกันที่จะ
นําถอยคําอ่ืนมาเชนอัลกุรอานนี้ พวกเขาไมอาจจะนํามาเชนนั้นได 
และแมวาบางคนในหมูพวกเขาเปนผูชวยเหลือแกอีกบางคนก็ตาม” (สู
เราะฮฺ อัล-อิสรออ : 88) 
 
ทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  
قَْواًما َوَيَضُع بِِه آَخِرينَ «

َ
َ يَْرَفُع بَِهَذا الِْكتَاِب أ   »إِنَّ ابَّ

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺไดยกระดับกลุมชนตางๆ ดวยคัมภีรเลม
นี้ และไดทําใหกลุมชนอื่นๆ ตกตํ่าดวยคัมภีรเลมนี้ ” (บันทึกโดยมุสลิม : 
817) 

 



4 
 

ดวยความประเสริฐอันยิ่งใหญของคัมภีรอัลกุรอาน อัลลอฮฺจึงทรงสั่งใชใหอานและปฏิบัติ
ตามคําสอนของมัน พรอมทั้งใหพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่มีอยูในอัลกุรอาน ดังที่พระองคตรัสวา  

يَن َفتْلُونَ ﴿ ِ
َّ ا  إِنَّ ا ا َرَزْقنَاُهْم رِسًّ نَفُقوا ِممَّ

َ
َالَة َوأ قَاُموا الصَّ

َ
ِكتَاَب اللَّـِه َوأ

ُجورَُهْم َوَيِزيَدُهم ِمّن  ، وََعَالِغيًَة يَرُْجوَن جِتَاَرًة لَّن َيبُورَ 
ُ
َُوفِّيَُهْم أ ِ

  ﴾ إِنَُّه َلُفوٌر َشُكورٌ  ۚ فَْضِلهِ 
ความวา “แทจริง บรรดาผูอานคัมภีรของอัลลอฮฺ และดํารงการละหมาด 
และบริจาคสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขา โดยซอนเรนและ
เปดเผย โดยหวังการคาที่ไมซบเซา(หมายถึงผลบุญในอาคิเราะฮฺ) เพื่อ
พระองคจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาใหแกพวกเขาอยางครบถวน
และจะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองคใหแกพวกเขา แทจริง 
พระองคนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรงชื่นชม (เพราะการภักดีของพวกเขา)” (สู
เราะฮฺ ฟาฏิรฺ : 29-30) 
 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดกลาวถึงผูที่อานอัลกุรอานวา พวกเขายอม

ไดรับความดีงามอยางมากมาย 
จากทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา  
ِ فَلَُه بِِه َحَسنَةٌ «  َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب ابَّ

َ
ْمثَالَِها ،َمْن قََرأ

َ
َال  ،َواحْلََسنَُة بَِعرْشِ أ

قُوُل الم
َ
ِلٌف َحرٌْف  ،ٌف َحرْ  أ

َ
  »َوِميٌم َحرٌْف  ،َوَالٌم َحرٌْف  ،َولَِكْن أ

ความวา “ผูใดที่อานอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะไดรับหนึ่งความดีงาม 
โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเปนสิบเทา ฉันไมไดบอกวา อลิฟ 
ลาม มีม เปนหนึ่งอักษร แตอลิฟ เปนหนึ่งอักษร ลาม เปนหนึ่งอักษร 
มีม ก็เปนอีกหนึ่งอักษร” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย : 2910 ทานไดกลาววา 
เปนหะดีษหะสัน เศาะฮีหฺ เฆาะรีบ)  

 
จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ    

อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
َرِة، وَ « ـَراِم الرَبَ َفَرِة الِك  الُقْرآَن الَماِهُر بِالُقْرآِن َمَع السَّ

ُ
ِي يَـْقَرأ

َّ ا
ْجَرانِ 

َ
، لَـُه أ   .متفق عليه. »َوَيتَتَْعتَُع ِفيِه، َوُهَو َعلَيِه َشاقٌّ

ความวา “ผูที่ชํานาญในการอานอัลกุรอานนั้นจะอยูรวมกับมลาอิกะฮฺผู
จดบันทึกอีกทั้งมีเกียรติ และผูที่อานอัลกุรอานอยางตะกุกตะกัก(ไม



5 
 

คลอง) แตเขาก็พยามยามอาน เขาจะไดสองผลบุญ” (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรียฺ : 4937 , มุสลิม : 798) 
 
ในวันแหงการพิพากษานั้นความประเสริฐของผูที่อานอัลกุรอานก็จะเปนที่เห็นอยาง

ประจักษชัด นั่นคือ อัลกุรอานจะใหความชวยเหลือตอผูที่อาน และจะยกระดับชั้นสวรรคแกเขา 
ตามที่เขาไดอาน ดังที่ทานอบู อุมามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ  
อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

ْصَحابِـهِ «
َ
ِ يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيعاً أل   »اقَْرُؤوا الُقْرآَن، فَإنَُّه يِأ

ความวา “พวกทานทั้งหลายจงอานอัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานนั้นจะมา
ใหความชวยเหลือตอสหายของมันในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม : 
804) 

 
จากทานอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ    

อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ْغيَايُـَقاُل لَِصاِحِب الُقرآِن اقَْرأ َواْرتَِق َوَرتِّْل َكَما ُكنَْت تَُرتِّ « ُّ فَإنَّ  ،ُل يِف ا

لََك ِعنَْد آِخِر آيٍَة َيْقَرُؤَها   .أخرجه أبو داود والرتمذي. »َمزْنِ
ความวา “(ในวันอาคิเราะฮฺ)จะถูกกลาวแกผูที่อานอัลกุรอานวา จงอาน
และจงเลื่อนขึ้นตามระดับขั้น(ในสวรรค) และจงอานอยางชัดถอยชัดคํา 
ดังที่ทานเคยอานในโลกดุนยามากอน เพราะชั้นสวรรคที่เจาจะไดรับคือ
อายะฮฺสุดทายที่ทานไดอานอัลกุรอานจบ” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข
หะดีษ 2914 ทานไดกลาววาเปนหะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ)  
 
ชางนาประหลาดใจยิ่งนัก ตอชนสวนมากจากหมูพวกเราที่เพิกเฉยตอการอานคัมภีรของ

พระผูทรงอภิบาลของพวกเขา รวมทั้งการใครครวญและการปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน ทั้งๆ
ที่เขาทราบดีถึงความประเสริฐและภาคผลของอัลกุรอาน 

ทานอะมีรุล มุอมินีน อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา “หากหัวใจเรามีความบริสุทธิ์ 
มันยอมรูสึกไมอ่ิมกับคําดํารัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา อยางแนนอน(หมายถึงยังคงมี
ความตองการที่จะเพิ่มมันอยูตลอดเวลา)” ซึ่งในนัยนี้เองที่บงถึงคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา  

ِذهِ إِيَمانًا﴿ ـٰ يُُّكْم َزاَدتُْه َه
َ
ن َفُقوُل ك نِزلَْت ُسوَرٌة فَِمنُْهم مَّ

ُ
ا  ۚ َوإَِذا َما أ مَّ

َ
فَأ

 ِ َّ ونَ ا َرٌض  ، يَن آَمنُوا فََزاَدْيُهْم إِيَمانًا َوُهْم يَْستَبرِْشُ يَن يِف قُلُوبِِهم مَّ ِ
َّ ا ا مَّ

َ
َوأ
  ﴾فََزاَدْيُهْم رِْجًسا إِىَلٰ رِْجِسِهْم َوَماتُوا وَُهْم اَكفُِرونَ 
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ความวา “และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกรุอานถูกประทานลงมา ดังนั้น 
ในหมูพวกเขามีผูกลาวขึ้นวา “มีใครบางในพวกทานที่บทนี้ทําใหศรัทธา
เพิ่มขึ้น ?” สําหรับบรรดาผูที่มีความศรัทธานั้น บทนี้ไดทําใหการศรัทธา
เพิ่มขึ้นแกพวกเขา แลวพวกเขาก็มีความปติยินดี และสําหรับบรรดาผูที่มี
โรคอยูในจิตใจของพวกเขา บทนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความสกปรกใหแกพวกเขา
มากยิ่งขึ้นไปอีก และพวกเขาจะตายไปในสภาพที่เปนพวกปฏิเสธศรัทธา” 
(สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ 124-125) 
 
โองการอัลกุรอานขางตนนี้ ไดอธิบายถึงสภาพของหมูชนผูศรัทธากับสภาพของเหลา        

มุนาฟกหรือผูกลับกลอกทั้งหลายในชวงเวลาที่ไดสดับฟงและอานอัลกุรอาน และเปนการเตือนสติ
แดผูศรัทธาเพื่อไมใหมีคุณลักษณะนิสัยของผูที่ขาดทุน นั้นคือมันไมไดทําให(การศรัทธาของเขา)
เพิ่มพูนขึ้นใดๆเลยเมื่อไดสดับฟงอัลกุรอาน เวนแตความขาดทุน 

 
ดวยเหตุนี้ สมควรยิ่งนักที่ผูศรัทธาตองเอาใจใสตอส่ิงเหลานี้ 
หนึ่ง : อานอัลกุรอานดวยการพินิจพิจารณาอยางตั้งใจ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  

ْكَاِب ﴿
َ
ولُو اْأل

ُ
َر أ َتََذكَّ ِ بَُّروا آيَاتِِه َو َدَّ ِّ َْك ُمبَارٌَك  َ

نَزْجَاُه إِ
َ
  ﴾ِكتَاٌب أ

ความวา “คัมภีร (อัลกุรอาน) เราไดประทานลงมาใหแกเจาซ่ึงมีความ
จําเริญ เพื่อพวกเขาจะไดพินิจพิจารณาอายะฮฺตางๆ ของอัลกุรอาน 
และเพื่อปวงผูมีสติปญญาจะไดใครครวญ” (สูเราะฮฺศอดฺ : 29) 

 
ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “พวกทานอยาแพรกระจายอัลกุ

รอานดังที่พวกทานไดโปรยผงทราย และพวกทานอยาอานอัลกุรอานดังที่พวกทานไดรายบทกลอน 
แตพวกทานจงหยุดพินิจพิจารณาเมื่อถึงเรื่องราวที่นาอัศจรรย พรอมทั้งกระตุนหัวใจของพวกทาน
เมื่อไดพบเจอมัน โดยอยาใหความตั้งใจของคนหนึ่งใดในหมูพวกทาน เพียงแคการอานใหจบถึงอา
ยะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺหนึ่งๆ เทานั้น ” 

 
สอง : ทบทวนในสิ่งที่ทองจํา ดังที่ทานอบีมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ياً ِمَن اإلبِِل يِف « َشدُّ َيَفصِّ

َ
ِ نِيَِدهِ لَـُهَو أ ِي َغْف

َّ َيَعاَهُدوا الُقْرآَن فََوا
  متفق عليه. »ُقُقِلـَها

ความวา “พวกทานจงทวน(เอาใจใส)กับอัลกุรอานใหมาก ขอสาบาน
ดวยอัลลอฮฺผูซ่ึงชีวิตของมุหัมหมัดอยูในพระหัตถของพระองค อัลกุ
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รอานนั้นเปรียวยิ่งกวาอูฐที่ถูกผูกไวเสียอีก” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ : 
5033 , มุสลิม : 791) 
 
สาม : มีสมาธิเมื่ออานอัลกุรอาน ดังที่ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ    

เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาวแกฉันวา 
 » َّ  يلَعَ

ْ
نِْزَل  :قُلُْت  ،»اقَْرأ

ُ
 َعلَيَْك وََعلَيَْك أ

ُ
ْسَمَعُه « :قَاَل  ؟آقَْرأ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ِّ أ

إِ
فَ

َّ بَلَغْ  »ِمْن َلرْيِي ُت َعلَيِْه ُسوَرَة النَِّساِء َح
ْ
فََكيَْف إَِذا ِجئْنَا ﴿ُت َفَقَرأ

ٍة بَِشِهيٍد وَِجئْنَا بَِك بَلَ َهُؤَالِء َشِهيًدا مَّ
ُ
ْمِسْك « :قَاَل  ﴾ِمْن لُكِّ أ

َ
فَإَِذا  »أ

 َقيْنَاُه تَْذِرفَانِ 
ความวา: “จงอานอัลกุรอานใหฉันฟงซิ ฉันจึงกลาววา โอทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ฉันจะอานใหทานฟงไดอยางไร ทั้งที่มันถูกประทานลงมาแก
ทาน ทานเราะสูลกลาววา ฉันอยากฟงอัลกุรอานจากคนอื่นนอกจาก
ฉัน ฉันจึงอานสูเราะฮฺ อันนิสาอ จนฉันอานไปถึงอายะฮฺ “แลวอยางไร
เลา เมื่อเรานําพยานคนหนึ่งจากแตละประชาชาติมา และเราไดนําเจา
มาเปนพยานตอชนเหลานี้ (สูเราะฮฺอันนิสาอ 41)” ทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา เพียงพอแลว ฉันจึงหันไปมอง
ยังทาน แลวเห็นน้ําตาไดไหลอกมาจากสองตาของทาน” (บันทึกโดย อัล-
บุคอรียฺ : 5050 , มุสลิม : 800) 

 
สี่ : อยาทอดทิ้งอัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  

َذا الُْقْرآَن َمْهُجوًراَوقَا﴿  ـٰ َُذوا َه  ﴾ َل الرَُّسوُل يَا رَِبّ إِنَّ قَْويِم اختَّ
ความวา “และทานศาสนทูตไดกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค 
แทจริงชนชาติของขาพระองคไดยึดเอาอัลกุรอานนี้เปนที่ทอดทิ้งเสีย
แลว” (สูเราะฮฺ: อัล-ฟุรกอน : 30) 

 
การทอดทิ้ง ณ ที่นี้ ไดหมายรวมถึงการทอดทิ้งจากการอาน การพินิจพิจารณา การปฏิบัติ

ตามคําสอน และการตัดสินกรณีพิพาทดวยอัลกุรอาน ดังที่ทานอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได
กลาวไว 

ดังนั้น มีความจําเปนยิ่งนักที่ตองเอาใจใสในคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลฺ ดวยการ
ทองจํา การอาน การปฏิบัติตามคําสอน กระทั่งผูศรัทธานั้นไดเปนหมูชนแหงกุรอาน นั้นคือหมูชน
แหงอัลลอฮฺโดยเฉพาะ  มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก และขอโปรด
ใหอัลลอฮฺทรงประทานความจําเริญและความศานติแดทานนบีของเรา “มุหัมมัด” และแดเครือ
ญาติของทาน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งปวง 
 


