คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน
เรียน อ่าน ฟัง ใคร่ครวญ ร่วมศึกษา และอธิบาย
สู่ ศรัทธา , ปฏิบัติ, ประพฤติ, ตัดสิน และดะอฺวะฮฺ
เพื่อเป้าหมาย ทางนํา, วิถีชีวิตที่เป็นเลิศ,ความเมตตา, ความช่วยเหลือ
ให้พ้นโทษ และสวนสวรรค์

เขียน | ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
แปล | อนัส แสงอารี
บรรณาธิการ | ซุฟอัม อุษมาน, อุษมาน อิดรีส
จัดพิมพโดย องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
เนื่องในโอกาส งานมุลตะกอมุสลิมะฮฺ ครั้งที่ 9
24 สิงหาคม 2557
2
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@ @
@ @
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ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ
กิจกรรมงาน “วันพบปะมุสลิมมะฮ์” นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึง่ เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รวมพลมุสลิมะฮฺทมี่ า
จากทั่วทั้งจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และ
นครศรีธรรมราช
ในปี พ.ศ. 2557 กิจกรรมวันพบปะมุสลิมะฮ์ จัดขึ้นนับเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้
แนวคิด “อัล-กุรอาน....ทางน�ำชีวิตแห่งมนุษยชาติ” (Alquran : Pedoman Hidup
Manusia) โดยจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
การด�ำเนินกิจกรรมนี้วางอยู่บนรากฐานอันส�ำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวิถแี ห่งคุณธรรมทีม่ คี วามยัง่ ยืน
นับตั้งแต่แนวคิดการพัฒนามุสลิมมะฮ์ในพื้นที่ จนได้มีการขยายโครงการพัฒนา
ศักยภาพมุสลิมะฮ์สู่พื้นที่อ�ำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อ�ำเภอ โดยโครงการเหล่านี้ได้รับความ
ร่วมมือจากนักวิชาการทางศาสนา ในการลงพืน้ ทีไ่ ปให้ความรู้ในด้านศาสนายังสถาน
ที่ต ่ า งๆ ซึ่ง จากประเมินแล้วปรากฏว่าโครงการนี้ได้รั บ ความสนใจเป็ น อย่ า งยิ่ง
และสิง่ เหล่านีเ้ องน�ำความส�ำเร็จอย่างยิง่ ใหญ่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
และสังคมมุสลิมโดยรวม
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างถ้วนหน้าแล้วว่า ศตวรรษนีเ้ ป็นยุคทีส่ งั คมมุสลิมเริม่ ตืน่
จากภวังค์และประชาชาติเริ่มหันมามองตนเองว่าห่างไกลจากหลักค�ำสอนอัลกุรอาน
เริ่ ม มองเห็ น ความส� ำ คั ญ ว่ า อั ล กุ ร อานคื อ หนทางเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ทางรอด
ของมนุษยชาติ ที่เป็นค�ำสอนที่ส่องแสงสว่างน�ำผู้คนสู่ความส�ำเร็จได้
จากความส�ำคัญนี้เอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้รับความ
อนุ เ คราะห์ จ ากผู ้ เ ขีย น ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อิส มาแอล ลุ ฏ ฟี ย ์ จะปะกีย า
เพื่อตีพิมพ์หนังสือ “หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” เพื่อแจงจ่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานในงาน
“พบปะมุสลิมะฮฺ” ครั้งที่ 9 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักได้เป็นแนวทาง
ในการท� ำ ความเข้ า ใจในหลั ก ค� ำ สอนอั ล กุ ร อานให้ ลึ ก ซึ้ ง อั น จะน� ำ สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างถ้วนหน้าต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
4

คําขอบคุณสําหรับการพิมพ์ครั้งที่สอง
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ﳏﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ
ﳏ ﱠﻤ ٍﺪ ﻛ ََﲈ
ُ َاﻟﺼ ِﺎﳊ
َ ُ آل
ُ  َا,ﺎت
َا ْﳊَ ْﻤﺪُ ﱠِﻪﻠﻟ ا ﱠﻟﺬ ْي ﺑِﻨ ْﻌ َﻤﺘﻪ ﺗَﺘ ﱡﻢ ﱠ
ﻟﻠﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُ َ ﱠ
ِ َﺻ ﱠﻠﻴْ َﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑﺮ ِاﻫﻴْﻢ َو َﻋ َﲆ
ٌآل إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫﻴْ َﻢ إِﻧ َﱠﻚ َﲪِﻴْﺪٌ َﳎِﻴْﺪ
َ َ

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีเป็น
อย่างยิ่ง ที่ความพยายามในการรณรงค์ “หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” ได้รับการ
ตอบรับอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ภายใต้การนําของ
ท่านเศรษฐ์ อัลยุฟรี ซึ่งท่านและทีมงาน อบจ.ปัตตานี รวมทั้งคณะกรรมการ
จัดงานพบปะมุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เชาวาล 1435 ตรงกับ
24
สิ งหาคม 2014 ณ สนามกี ฬากลาง อบจ.ปั ตตานี ภายใต้ หั วข้ อ
“อัลกุรอาน ทางนําชีวิตแห่งมนุษยชาติ” ได้ตกลงที่จะจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือ
หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” เล่มนี้ ทั้งในภาษามลายูและภาษาไทย เพื่อเผยแพร่
แก่ชาวมุสลิมที่มาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจํานวนมากกว่าสอง
หมื่นคน ขออัลลอฮฺตอบแทนความดีงามแก่พวกเขาด้วยเถิด ด้วยความหวัง
ว่า ความเมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่กระจายในโลกนี้อย่างกว้างขวางและดีเลิศ
ยิ่งขึ้นไปอีก
ขอดุอาอ์จากเอกองค์อัลลอฮฺ ให้ทรงตอบรับการงานนี้ของพวกเรา
ให้เป็นการงานที่ดีและเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ อันจะนํามาซึ่งความเจริญใน
โลกนี้ และเป็นมรรคผลแห่งความดีในตาชั่งแห่งโลกหน้าด้วยเทอญ อามีน
@ @NáÜë@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bäîjã@óÜÇ@a@óÜ•ë

พี่น้องของท่าน
ผศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา
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หมายเหตุบรรณาธิการ
“คู่ มื อ หะละเกาะฮฺ อั ล กุ ร อาน ” ฉบั บ ที่ ท่ า นอ่ า นอยู่ นี้

เดิ มนั้ น
อาจารย์อนัส แสงอารี ได้แปลจากต้นฉบับภาษามลายูที่พิมพ์ครั้งแรก และ
เมื่ อมี การจั ดพิ มพ์ ครั้ งที่ สอง ผศ.ดร.อิ สมาอี ลลุ ตฟี จะปะกี ยา ได้ มี การ
เพิ่ มเติ มเนื้ อหาต่ าง ๆ ค่ อนข้ างมาก เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ ผู้อ่าน
ตามที่ท่านแสดงเจตณารมณ์ไว้ ทางกองบรรณาธิการจึงได้แปลเพิ่มเติมและ
เรียบเรียงให้ตรงกับต้นฉบับที่จะพิมพ์ใหม่ ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ผ้เู รียบเรียงได้
สอดแทรกข้อมูลบางจุดที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมในต้นฉบับภาษามลายูเนื่องจาก
ความกระชั้นชิดของเวลาในการเตรียมต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์ให้ทันงานพบปะ
มุสลิมะฮฺครั้งที่ 9 ในส่วนของภาษาไทยเองก็ดําเนินการอย่างเต็มไปด้วย
ข้ อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งของเวลา จึ ง อาจจะมี ข้ อ ผิ ด พลาดให้ เ ห็ น บ้ า ง กอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะช่วยกรุณาชี้แนะและแจ้งให้เรา
ทราบถ้ าหากพบเห็ นสิ่ งใดที่ ต้ องแก้ ไขสํ าหรั บการจั ดพิ มพ์ ครั้ งต่ อ ๆ ไป
ขอขอบคุณ ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอ
บรรณาธิการ
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บันทึกจากผู้แปล
บรรดาการสรรเสริ ญทั้ ง หลายเป็ น สิ ท ธิ ของอั ลลอฮฺ ขอบคุ ณ
พระองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ที่พระองค์ทรงให้บ่าวของพระองค์มี
ส่ วนร่ วมในความดี ในงานรั บใช้ อั ลกุ รอานที่ เป็ นคั มภี ร์ อั นไพโรจน์ ของ
พระองค์ เพื่อปวงบ่าวของพระองค์ผู้แสวงหาทางนํา ความโปรดปราน การ
อภัยโทษ และสวนสวรรค์ของพระองค์
ขออั ลลอฮฺ  ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃทรงตอบแทนความดี แด่ ท่ านอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  ﺣﻔﻈﻪ ﷲที่ได้ให้
เกียรติผมแปลหนังสือเล่มนี้ของท่าน " "ﻓﺪوﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺮآنเป็นภาษาไทย “คู่มือ
หะละเกาะฮฺ อัลกุรอาน”
ในการเขียนคําที่มาจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยของผมอาจไม่ได้
ยึดหลักของการออกเสียงให้พ้องกัน อันเป็นแนวที่ใช้กันแพร่หลาย แต่ยึด
แนวการเปรียบเทียบพยัญชนะระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาไทยเป็นเกณฑ์
เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างพยัญชนะต่าง ๆ และไม่ซ้ําซ้อนกัน ซึ่งต้องขอ
อภัยที่ไม่ได้แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้
ด้วยข้อจํากัดหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะเรื่ องเวลา ทําให้ผมไม่
สามารถทบทวน ตรวจทาน ปรับแก้ภาษา สํานวนภาษา และข้อผิดพลาดใน
การพิมพ์ การเว้นวรรค ย่อหน้า และอื่น ๆ ได้เท่าที่ควร ใคร่ขออภัยมา ณ
โอกาสนี้ อินชาอัลลอฮฺ หวังว่าจะได้แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นในการ
พิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป
. إﻧﻪ ﲰﻴﻊ ﺑﺼﲑ،  أﻓﻮض أﻣﺮي إﱃ ﷲ، واﺳـﺘﻐﻔﺮﷲ ﱄ وﻟﲂ،أﻗﻮل ﻗﻮﱄ ﻫﺬا
พี่น้องของท่าน
อนัส แสงอารี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
ศุกร์ที่ 12 เชาวาล 1435 / 8 สิงหาคม 2557
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DCB A

คํานํา
ِ ِِ
ِ ِ
...  َﻗ ﱢﻴ ًﲈ,ﳚ َﻌ ْﻞ َﻟ ُﻪ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ
َ َا ْﳊَ ْﻤﺪُ ﱠِﻪﻠﻟ ا ﱠﻟﺬ ْي َأﻧ َْﺰ َل َﻋ َﲆ َﻋﺒْﺪه ا ْﻟﻜ َﺘ
ْ َ ْﺎب َو َﱂ
ٍ َ ُ َاﻟ ﱠﻠﻬﻢ ﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ
ِ  ﻛَﲈ َﺻ ﱠﻠﻴْ َﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑﺮ ِاﻫﻴْﻢ َو َﻋ َﲆ,ﳏﻤ ٍﺪ
ِ
 َو َﺑ ِﺎر ْك,آل إِ ْﺑ َﺮ ِاﻫﻴْ َﻢ
َ ُ ﱠ
َ َ
َ ﳏ ﱠﻤﺪ َو َﻋ َﲆ آل ُ َ ﱠ
ٍ َ ُ آل
ِ
ِ
ِ ﳏﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ
ِ َ  إِﻧ َﱠﻚ,آل إِ ْﺑﺮ ِاﻫﻴْﻢ
ِ َ ٌﲪﻴْﺪ
. ٌﳎﻴْﺪ
َ َ  ﻛ ََﲈ َﺑ َﺎرﻛ َْﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑ َﺮاﻫﻴْ َﻢ َو َﻋ َﲆ, ﳏ ﱠﻤﺪ
َﻋ َﲆ ُ َ ﱠ

ศตวรรษที่สิบห้ าแห่ งฮิ จฺ ญเราะฮฺ ศักราชถื อเป็นช่ วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยที่ประชาชาติอิสลามทั่วโลกได้ตระหนักถึงสาเหตุ
แห่งความตกต่ําของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
นั่นคือ การหันหลังให้กับอัลกุรอานและอิสลาม แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ใน
หมู่ประชาชาติอิสลามผู้ศรัทธาในอัลกุรอาน ยังมีจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ถึง
ความจริงที่ว่าอัลกุรอานอันทรงเกียรติคือทางออกและทางนําแห่งการดําเนิน
ชี วิ ตที่ ได้ เคยจารึ กประวั ติ ศาสตร์ อั นรุ่ งโรจน์ ของ “ค็ อยเราะอุ มมะฮฺ ประชาชาติที่เป็นเลิศ” ซึ่งเคยแพร่กระจายความเมตตาของอัลลอฮฺไว้บน
โลกนี้แล้วอย่างกว้างขวาง ทําให้พวกเขายังไม่คิดหวนกลับไปแสวงหาการนํา
ของทางจากอัลกุรอานในชีวิตของพวกเขาด้วยวิธีการที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งนี้
สภาพเช่นนี้ได้เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ
ยิ่ งไปกว่ านั้น ยั งมี ส่วนหนึ่ งจากหมู่ พวกเขาที่ แสวงหาทางนําจากสิ่งอื่นที่
ไม่ใช่อัลกุรอาน และมีบางส่วนที่ยึดเอาอัลกุรอานเป็นทางนําแบบไม่ค่อย
8
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ถูกต้อง หรือไม่ก็ด้อยด้วยวิทยปัญญาบนฐานแห่งสภาพความเป็นจริงของ
ประชาชาติอิสลามในปัจจุบันนี้ เหตุดังกล่าวทําให้ผู้เขียนตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการทําหน้าที่ปกป้องประชาชาติอิสลามให้พ้นจากสภาพและ
กระแสเลวร้ายอันเป็นมหันตภัยดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อนํามวลมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชาติอิสลามไปสู่การรู้จักถึงแก่นสารของอัลกุรอานและวิธีการ
ที่จะทําให้ได้มาซึ่งทางนําของอัลกุรอาน พร้อม ๆ กับคําอธิบายจากสุนนะฮฺ
ของท่านนบี ผ่านคําอธิบายของบรรดานักวิชาการตัฟสีรฺที่ได้รับความเชื่อถือ
อัลหัมดุลิลลาฮฺ นี่คือสารที่ใช้ชือว่า “คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน”
ที่ได้มีโอกาสในการนําเสนอ ด้วยเตาฟีกของอัลลอฮฺและความช่วยเหลือของ
พระองค์ เพื่อเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติอิสลามสู่การศรัทธา การปฏิบัติ
การมีจรรยามารยาท การตัดสิน และการเรียกร้องเชิญชวนด้วยอัลกุรอาน
กันอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการนําจากทางนําของอัลกุรอานสู่วิถีชีวิตที่
“เที่ยงตรงยิ่ง” ( )أﻗﻮمอันแฝงไว้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺแก่มวล
มนุษยชาติในโลกนี้ บนความพยายามให้ได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
และสวนสวรรค์ของพระองค์ ณ ปรโลก
สารเล่มนี้ ประกอบไปด้วยคําสั่งสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์ @F เพื่อเป็นคู่มือในการทําความเข้าใจแก่นสารของอัลกุรอานผ่าน
การอ่ าน การฟัง การท่ องจํ า การใคร่ ครวญความหมาย การศึ กษา และ
ตั ฟสี รฺ (การอรรถาธิ บาย) โดยใช้ ตํ าราตั ฟสี รฺ ที่ ได้ รั บความเชื่ อถื อในหมู่
ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ
ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ทุกบทบาทและความพยายามในการต่อสู้เพื่อตีแผ่
เนื้อหาของอัลกุรอานที่บรรจุไว้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺแก่มวลมนุษย์น้ัน
9
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จริง ๆ แล้วคือสารัตถะของการต่อสู้ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ @F ซึ่งจะทําให้
เกิด “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ - ประชาชาติเดียวกัน”lº ¹m โดยการ
อนุมัติของอัลลอฮฺ ขึ้นในหมู่ประชาชาติอิสลามในฐานะของ “อุมมะตันวะ
สะฏอ - ประชาชาติมัชฌิมา” l] \ m และ “ค็อยเราะอุมมะฮฺ -

ประชาชาติดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติ” lR Q P Om
ทําให้ความเมตตาแห่งอัลกุรอานได้แผ่ขยายถึงสากลโลก
ผู้ เขี ยนใคร่ ขอขอบคุ ณ พี่ น้ องอั บดุ ลกะรี ม อะหฺ มั ด และ พี่ น้ อง
อุษมาน อิ ดรีส ที่ได้ ทํางานอย่างขยั นขันแข็งให้สารเล่ มนี้ แล้วเสร็จออกสู่
สายตาของพี่น้องมุสลิมชายและหญิงทั้งหลาย พร้อมกันนี้ใคร่ขอขอบคุณพี่
น้องอนัส แสงอารี และพี่น้องซอฟี อุษมาน ที่ได้ทําหน้าที่แปลสารเล่มนี้เป็น
ภาษาไทย และขอบคุ ณพี่น้ องท่านอื่ น ๆ ที่ ได้ มี ส่วนช่ วยเผยแพร่ ไม่ ว่าใน
ภาษาหรือฉบับพิมพ์ใด ๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์กันอย่างกว้างขวางทั่วถึง
ที่สุด ด้วยอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺผ้ทู รงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ
ผู้เขียนขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องชายหญิงที่ได้รับสารนี้แล้ว ให้ท่าน
พยายามยามอ่ าน ทํ าความเข้ าใจ และนํ าไปปฏิ บั ติ ด้ วยความบริ สุ ทธิ์ ใจ
ต่ อ อั ล ลอฮฺ แล้ ว พยายายามตี แ ผ่ ค วามเข้ า ใจที่ ไ ด้ รั บ และจุ ล สารนี้ ใ ห้
กว้างขวางออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เผื่อว่าจะทําให้โลกนี้เต็มไปด้วย
รัศมีแห่งแสงสว่างแห่งอัลกุรอานที่บรรจุไว้ด้วยความเมตตาและความสงบ
ร่มเย็นจากอัลลอฮฺผูทรงกรุณาผู้ทรงเมตตายิ่ง อันทําให้พระองค์อัลลอฮฺทรง
รับเราทั้งหลายเป็น อะฮฺลุล-กุรฺอาน (ชาวอัลกุรอาน) เพราะอะฮฺลุล-กุรฺอาน
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คือ อะฮฺลุลลอฮฺ (คนของอัลลอฮฺ) และคนพิเศษที่มากล้นด้วยเกียรติยศ ณ
ฺพระองค์อัลลอฮ
ِ
رﺑﻨَﺎ آﻣﻨﱠﺎ َﻓﺎ ْﻛ ُﺘﺒﻨَﺎ ﻣﻊ ﱠ ِ ِ
اﷲ ا ْﻟ َﻌ ِﻈﻴْ َﻢ ِ ْﱄ َو َﻟﻜ ُْﻢ
ْ ََ
َﱠ َ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ْﻳ َﻦَ .أ ُﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِ ْﱄ َﻫ َﺬا َو َأ ْﺳ َﺘ ْﻐﻔ ُﺮ َ
ْﺐ ,و ُأ َﻓﻮ ُض َأﻣ ِﺮي إِ َﱃ اﷲِ ,إِ ﱠن اﷲ ﺑ ِﺼﲑ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻌﺒ ِ
وﻟِﺴ ِﺎﺋ ِﺮ اْﳌﺴ ِﻠ ِﻤ َ ِ
ﺎد.
ََ ٌْ َ
ْ ْ
ﲔ ﻣ ْﻦ ﻛ ﱢُﻞ َذﻧ ٍ َ ﱢ
َ َ
ُْ ْ
ﳏ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢُ .ﺳﺒْ َﺤ َ
ﺎن َر ﱢﺑ َﻚ َر ﱢب ا ْﻟ ِﻌ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠﲈ
اﷲ َﻋ َﲆ ُ َ
َو َﺻ ﱠﲆ ُ
ِ
ِ
ﲔ.
ﲔ َواْﳊَ ْﻤﺪُ ِﻪﻠﻟ َر ﱢب ا ْﻟ َﻌ َﺎﳌ ْ َ
َﻳ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳﻼَ ٌم َﻋ َﲆ اْﳌ ُ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َ
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ﴍ ْو ِر َأ ْﻧ ُﻔ ِﺴـﻨ َﺎ
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ َ  َو َأ ْﺷ َـﻬﺪُ َأ ْن.ـﺎد َي َﻟـ ُﻪ
ﻪﻟإ
َ
ُْ ََ ُ
ُ َ اﷲ َﻓـ
ََ ﻻ
ُ  َﻣ ْﻦ َ ْﳞﺪه,َوﻣ ْﻦ َﺳ ﱢﻴﺌ َﺎت َأ ْﻋ َﲈﻟﻨ َﺎ
ِ َ ﻻ
َ اﷲ َو ْﺣــﺪَ ُه
إِ ﱠ
ﻟﻠﻬـ ﱠـﻢ َﺻـ ﱢـﻞ َو َﺳ ـ ﱢﻠ ْﻢ َﻋـ َـﲆ َﻧﺒِ ﱢﻴﻨَــﺎ
َ ُ  َو َأ ْﺷـ َـﻬﺪُ َأ ﱠن,ﴍ ْﻳـ َـﻚ َﻟ ـ ُﻪ
ُ  َا,ﳏ ﱠﻤــﺪًا َﻋﺒْــﺪُ ُه َو َر ُﺳـ ْـﻮ ُﻟ ُﻪ
ُ ﻻ
: ُ َأ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﲔ
َ ْ  َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َأ ْﲨ َِﻌ,ﳏ ﱠﻤ ٍﺪ
َ ُ َو َﺣﺒِﻴْﺒِﻨ َﺎ ا ْﳌ ُ ْﺼ َﻄ َﻔﻰ

พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะฮฺที่รักทั้งหลาย
ใคร่ขอเรียนว่า ข้าพเจ้ารักพวกท่านทั้งหลายในหนทางของอัลลอฮฺ
ขอเชิญชวนพวกท่านว่า มาพร้อมใจกันฟื้นฟูความศรัทธาของเราในโองการ
ของอัลลอฮฺที่ว่า
Y X W V U T S R Q P Om

l^ ] \ [ Z
ความว่า “แท้จริงอัลกุรอานนี้ นําสู่หนทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และจงแจ้งข่าว
ดี แก่ บรรดาผู้ ศรัทธาผู้ ประกอบการดี ต่ าง ๆ ว่ า สํ าหรั บพวกเขาคื อ
รางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่”1
1

สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 9
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เรามาพร้ อ มใจกั น ศึ ก ษาแก่ น สารของอั ล กุ ร อานและวิ ธิ ก ารทํ า
หะละเกาะฮฺอัลกุรอานที่มีชีวิตชีวา ตามคําสอนของอัลกุรอาน สุนนะฮฺ
ภาคปฏิบัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅและเหล่าเศาะหาบะฮฺ
 رﴈ ﷲ ﻋﳯﻢดังที่จะนําเสนอต่อไปนี้กันเถิด ...
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หนึ่ง : อัลกุรอานุล-กะรีม

1.1 นิยาม อัลกุรอานุล-กะรีม
อัลกุรอานเป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ได้ถูกประทานลงมาโดยวิธี
วิวรณ์ (วะหฺย์- )ويحให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด  ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅเป็นภาษาอาหรับ
ซึ่งถูกบันทึกไว้ในมุศหัฟ(คัมภีร์) เริ่มต้นด้วยสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ไปจบด้วย
สูเราะฮฺ อัน-นาส อัลกุรอานถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นอมตะ ที่ท้าทายทุก
คน การอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะฮฺ(แสดงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ)
คํานิยามข้างต้น นํามาจากคุณลักษณะเฉพาะบางประการที่อัลลอฮฺ
ตรัสไว้เกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานลงมา ดังนี้
l JIHGFEDCm
ความว่า “การประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมา ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลง
ใด ๆ ในนั้นว่ามาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก”2
on mlkjihgfedcJ a`_m
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2

สูเราะฮฺอัส-สัจญฺดะฮฺ อายะฮฺที่ 2
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ความว่า “ และแน่นอนยิ่ง นั้นคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติยิ่ง ความมดเท็จ
ไม่สามารถเข้าสู่คัมภีร์นี้ได้ไม่ว่าจากทิศทางใด เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทาน
ลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ” 3

NJL KJIJGFEJCB Am

lQPO
ความว่า “ แท้จริงมันคือ อัลกุรอานอันทรงเกียรติ ที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน
แผ่ นบันทึ กที่ ถูกรักษาอย่ างดี ไม่ สามารถสัมผัสมันได้นอกจากบ่าว
ของอัลลอฮฺผู้สะอาดบริสุทธิ์ อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู้
อภิบาลแห่งสากลโลก”4
l...cba`_m
ความว่า “ และในทํานองนั้น เราได้ประทานวิวรณ์แก่เจ้าซึ่งอัลกุรอาน
เป็นภาษาอาหรับ..”5
1.2 แก่นสารและความประเสริฐของอัลกุรอาน
1.2.1 อั ลกุ รอานเป็ นรู หฺ (วิ ญญาณ) และแสงสว่ างสํ าหรั บชี วิ ต
มนุษย์
อัลลอฮฺตรัสว่า
3

สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺ 41-42
สูเราะฮฺอัล-วากิอะฮฺ อายะฮฺที่ 77-80
5
สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 7
4
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ความว่า “และเช่นนั้นแหละ ที่เราได้ประทานวะห์ยูอัลกุรอานมาแก่เจ้า
โอ้มุหัมมัด ซึ่งเป็น รูหฺ (วิญญาณ) จากคําสั่ง/ดํารัสของเรา”6

s rq ponm lkji hgm
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ความว่า “หรือว่าผู้ที่ถูกถือว่า(หัวใจของเขา)ตายแล้วเราได้ให้ชีวิตใหม่
แก่เขา (ด้วยอัลกุรอานและการศรัทธา) และเราได้ให้แสงแสงสว่างแก่
เขา ให้เขาสามารถเดินไปในหมู่ผู้คน (คือได้ประกอบการงานที่ดีตาม
แบบอย่ างของท่ านเราะสู ลุ ลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ วะ สั ลลั ม)
เหมือนกับผู้ที่ตกอยู่ในความมืดโดยไม่มีทางออกจากมันกระนั้นหรือ
ในทํานองนั้นแหละที่เหล่าผู้ปฏิเสธถูกทําให้เห็นดีเห็นงามในสิ่งที่พวก
เขากระทํา”7
อัลลอฮฺตรัสว่า
l¼»º¹m
ความว่า “ และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งแสงสว่างอันชัดแจ้ง”8
อัลลอฮฺตรัสว่า
l¼»º¹¸¶µm
6

สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 52
สูเราะฮฺ อัล-อันอาม อายะฮฺที่ 122
8
สูเราะฮฺอัล-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 174
7
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ความว่า “ ดังนั้น สูเจ้าจงศรัทธาในอัลลอฮฺ ในเราะสูลของพระองค์
และในแสงสว่าง(อัลกุรอาน)ที่เราได้ประทานลงมา”9
สรุป เป็นที่ชัดเจนว่า
1. ปราศจากอัลกุรอาน มนุษย์ถูกถือว่าตกอยู่ในสภาพเหมือนคน
ตาย ไม่มีแสงสว่าง ต้องคลําหาทางในความมืด เช่นนั้นแหละคือผู้ปฏิเสธ
ศรัทธา มุนาฟิกผู้กลับกลอก ที่กําลังเดินอยู่ท่ามกลางความมืด นั่นแหละคือ
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมของญาฮิลียะฮฺ เราวิงวอนขอความคุ้มครอง
ต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพเช่นนั้นด้วยเทอญ
2. อัลกุรอานจะให้วิญญาณที่ทําให้หัวใจตายด้านของมนุษย์กลับมา
มีชีวิตอีกครั้ง ให้พลังที่ขับเคลื่อนเขาสู่เส้นทางแห่งความดีและเจริญรุ่งเรือง
ให้แสงสว่างที่ส่องทางให้ชีวิตเขามุ่งสู่ความก้าวหน้าที่เจิดจรัสในดุนยาและ
อาคิเราะฮฺ
1.2.2 อัล-กุรอานเป็นความรู้ของวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย์
อัลลอฮฺตรัสว่า
¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « {
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สูเราะฮฺอัต-ตะฆอบุน อายะฮฺที่ 8
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ความว่ า “บรรดาการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิ ของอั ลลอฮผู้ ทรงประทาน
คั มภี ร์ แก่ บ่ าวของพระองค์ และพระองค์ มิ ได้ ทรงทํ าให้ มั นมี การ
บิดเบือนแต่อย่างใด เป็นคัมภีร์ที่เที่ยงธรรม เพื่อเตือนสําทับ(บรรดาผู้
ปฏิเสธ)ถึงการลงโทษอย่างสาหัสจากพระองค์ และเพื่อแจ้งข่าวดีแก่
บรรดาผู้ ศรั ทธาที่ กระทํ าความดี ทั้ งหลายว่ า สํ าหรั บพวกเขานั้ นจะ
ได้รับรางวัลสวนสวรรค์อันดีเลิศ”10
อัลลอฮฺตรัสว่า
m lk j i h g f e d c b a ` _ m
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ความว่า “และแน่นอนยิ่ง นั้นคือ คัมภีร์อันทรงเกียรติยิ่ง ความมดเท็จ
ไม่สามารถเข้าสู่คัมภีร์นี้ได้ไม่ว่าจากทิศทางใดทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
เป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงได้รับการ
สรรเสริญ”11
อายะฮฺนี้ให้การอธิบายว่า อัลกุรอานคือความสัจจริง และความสัจ
จริงของมันจะถูกพิทักษ์โดยเอกองค์อัลลอฮฺผู้ทรงปรีชาและผู้ทรงได้รับการ
สรรเสริญ ไม่มีทางที่ความพยายามชั่วร้ายใด ๆ จะกล้ํากรายเข้ามาปะปนด้วย
ความเท็จใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่ ว่ าจะในรูปแบบใดก็ ตาม ตั้งแต่อดี ตมาจนถึงวั น
กิยามะฮฺ
อัลลอฮฺตรัสว่า
10
11

สูเราะฮฺอัล-กะฮ์ฟฺ อายะฮฺที่ 1-2
สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 41-42
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ความว่ า “ แท้ จริ งเราได้ ประทานลงมาแก่ เจ้า โอ้ มุ หั มมัด ซึ่ งคั มภี ร์
อัลกุรอานนี้ เพื่อ(เป็นทางนําแก่)มนุษยชาติ ด้วยการแถลงไขถึงสัจ
ธรรมทั้งมวล (ที่มนุษย์จําเป็นต้องมี) ดังนั้น ผู้ใดได้รับทางนํา (ให้ได้
ปฏิบัติตามนั้น) ดังนั้นประโยชน์ก็กลับสู่ตัวเขา และผู้ใดหลงทาง (ไม่
ศรัทธาและไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน) ดังนั้น ความเลวร้ายของการหลง
ทางนั้นก็ตกอยู่กับเขา และเจ้า(มุหัมมัด เป็นเพียงแค่ผู้ประกาศคําสอน
ในอัลกุรอานและเป็นผู้อธิบายความหมายที่ชัดเจนของมันแก่มนุษย์)
ไม่ใช่ตัวแทนที่จะมีอํานาจเหนือพวกเขา(เพื่อบังคับให้สามารถรับทาง
นําจากอัลกุรอาน)ได้”12
ท่านอิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า คําว่า ( )ﻟﻠﻨﺎس ابﳊﻖเพื่อมนุษยชาติด้วยสัจ
ธรรม นั้ นคื อ เพื่ อสิ่ งถู กสร้ างทั้ งหมด ทั้ งมนุ ษย์ และญิ น เพื่ อให้ เจ้ า
(มุหัมมัด) เตือนสําทับพวกเขาด้วยคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน13
อัลลอฮฺตรัสว่า
g f e d c b a ` _m
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สูเราะฮฺอัซ-ซุมัรฺ อายะฮฺที่ 41
อิบนุ กะษีรฺ , ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺอานุลอะซีม อายะฮฺ 41 จากสูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร
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ความว่ า “และเราได้ ประทานลงมาแก่ เจ้ าซึ่ งคั มภี ร์ อั ลกุ รอาน เป็ น
คําอธิบายสําหรับทุก ๆ สิ่ง เป็นทางนํา เป็นความเมตตา และเป็นข่าวดี
สําหรับปวงมุสลิม”14
`
เกี่ยวกับอายะฮฺนี้ ท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ทุก ๆ ความรู้ และ
ทุก ๆ เรื่องได้ถูกประทานลงมากับอัลกุรอานนี้ ซึ่งจริง ๆ แล้วอัลลอฮฺได้
ทรงอธิบายแก่เราแล้วในอัลกุรอาน”15
ท่านอิ บนุ กะษี รฺได้ อธิบายเพิ่มเติมว่ า “อัลกุ รอานบรรจุไว้ด้วย
ความรู้ทั้งหมดที่เป็ นประโยชน์ ต่ อมนุ ษย์ เรื่ องราวที่ผ่ านมา ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดขึ้น ทุก ๆ เรื่องว่าด้วยสิ่งที่หะลาลและหะรอม
และทุกความจําเป็นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวของกับโลกนี้
หรือเรื่องศาสนา และไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตในโลกนี้ หรือเรื่องที่จะ
เกิดขึ้นในอาคิเราะฮฺ”16
ท่ า นอิ บ นุ มั ส อู ด กล่ าวว่ า “ผู้ ใ ดต้ อ งการความรู้ ดั งนั้ น จง
ศึกษาอัลกุรอานอย่างมุ่งมั่นจริงจัง เพราะในอัลกุรอานมีทั้งความรู้ของ
คนยุคก่อนและความรู้ของคนยุคหลัง”17
1.2.3 อัลกุรอานเป็นการสะกิดเตือนและสําทับ
14

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

23

23

ด้วยมนุษย์มีธรรมชาติของการเพิกเฉยและหลงลืม มีความจําเป็น
อย่างยิ่งต่ออัลกุรอานที่เป็นการรําลึก (ซิกิรฺ) ข้อเตือนสติ (ซิกรอ) และคํา
ตักเตือน (ตัซกิเราะฮฺ)
อัลลอฮฺตรัสว่า
lYXWVUm

ความว่า “และเราได้ประทานแก่เจ้า (โอ้ มุหัมมัด) ซึ่งอัลกุรอานที่มีข้อ
เตือนรําลึก (ซิกิรฺ) เพื่อให้เจ้าใช้แจกแจงแก่มวลมนุษย์”18
อัลลอฮฺตรัสว่า

lÊÉÈÇm
ความว่า “แท้จริง เหล่านี้คือโองการอัลกุรอาน อันเป็นคําตักเตือนหรือ
การสะกิดให้สํานึก (ที่เป็นทางนําชีวิตอันเที่ยงตรงสู่เส้นทางแห่งพระผู้
เป็นเจ้า)”19
อัลลอฮฺตรัสว่า
l kjihgfedcba`_m

}|{zyxw Jutsrqponm
l«ª©¨§¦¥¤£¢¡~
ความว่า “และในทํานองนั้นแหละ เราได้ประทานวะหฺย์(อัลกุรอาน)แก่
เจ้า(โอ้มุหัมมัด)เป็นภาษาอาหรับ เพื่อเจ้าจะได้เตือนสําทับชาวเมือง
18
19

สูเราะฮฺอัล-นะหฺลุ อายะฮฺที่ 44
สูเราะฮฺ อายะฮฺ 19
24

24

มักกะฮฺและผู้คนโดยรอบนั้นทั่วโลก (เนื่องจากมักกะฮฺเป็นกิบละฮฺของ
ชาวมุสลิมทั้งโลก) และเตือนสําทับถึงวันแห่งการชุมนุมมนุษย์ทั้งหมด
(วันฟื้นคืนชีพ) ที่ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงใด ๆ ว่ามันต้องเกิดขึ้น (ในวัน
นั้น) คนพวกหนึ่งจะอยู่ในสวนสวรรค์ และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในไฟนรก
และมาตรว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ แน่แท้พระองค์จงทรงทําให้พวกเขา
เป็นประชาชาติเดียวกัน (ที่นับถือศาสนาเดียวกันของเอกองค์อัลลอฮฺผู้
หนึ่งเดียว หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแค่ศาสนาเดียว) ทว่าพระองค์(ไม่
ทรงทําเช่นนั้น แต่ทรง)ให้ผู้ที่พระองค์ประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตา
ของพระองค์ (ได้ดําเนินตามครรลองที่ทรงกําหนดไว้) ส่วนบรรดาผู้
อธรรมนั้น สําหรับพวกเขาไม่มีผู้ปกป้องและผู้ช่วยเหลือใด ๆ เลย”20
สรุป เป็นที่จัดเจนว่า
1. หากมนุษย์ปราศจากการสะกิดและเตือนสําทับจากอัลกุรอาน ก็
จะยังคงหลงลืม ก้าวเดินต่อไปยังไฟนรก ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้น
จากสภาพเช่นนั้น
2. การสะกิดและเตือนสําทับจากอัลกุรอานจะมีประโยชน์เสมอกับผู้
ศรั ทธาและยํ าเกรงอั ลลอฮฺ ในขณะที่ คนชั่ วนั้ นจะไม่ ได้ รั บประโยชน์ จาก
อัลกุรอาน เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µm

lÂ Á

20

สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 7-8
25

25

ความว่า “เช่นนั้นเอง ที่เรา (อัลลอฮฺ) ได้เอาอัลกุรอานผ่านเข้าไปใน
หั วใจของคนบาปหรื อคนชั่ ว พวกเขาไม่ ได้ ศรัทธาต่ออัลกุ รอานเลย
จนกระทั่งพวกเขาได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวด (ซึ่งวินาทีนั้นมันสาย
เกินไปที่จะศรัทธา เพราะไม่มีประโยชน์ใด ๆ อีกแล้ว)”21
1.2.4 อัลกุรอานเป็นทางนํา ความเมตตา และคําตักเตือน
อัลลอฮฺตรัสว่า
lKJIHGFEDCm

ความว่า “นี่คือคัมภีร์ (อัลกุรอาน) ที่ไม่มีข้อสงสัยคลางแคลงใด ๆ ในนี้
เป็นทางนําสําหรับบรรดาผู้ยําเกรง”22
อัลลอฮฺตรัสว่า

lDCBAm
ความว่า “ และแท้จริงอัลกุรอานเป็นทางนํา และความเมตตาสําหรับ
บรรดาผู้ศรัทธา”23
อัลลอฮฺตรัสว่า
} | { z y x w v u t s rm

l _~

21

สูเราะฮฺอัช-ชุอะรออ์ อายะฮฺที่ 200-201
สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 2
23
สูเราะฮฺอัล-นัมลุ อายะฮฺที่ 77
22

26

26

ความว่ า “โอ้มนุ ษย์ ทั้ งหลาย แท้ จริ ง โอวาทตั กเตื อนจากพระผู้ เป็ น
เจ้าของท่านได้มายังพวกเจ้าแล้ว มันเป็นโอสถแก่หัวใจที่อยู่ในอก เป็น
ความเมตตาสําหรับบรรดาผู้ศรัทธา”24
ทุก ๆ คนมีความจําเป็นที่จะต้องพยายามแสวงหาให้ได้มาซึ่งทางนํา
ความเมตตา และบทเรียนจากอัลกุ รอานด้ วยการสร้ างความศรัทธาและ
ความยําเกรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการอ่านหรือศึกษาอัลกุรอาน
1.2.5 อัลกุรอานเป็นสายเชือกของอัลลอฮฺที่ทอดไปสู่สวนสวรรค์
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
ِ
َ ))إِ ﱠن َﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
((ﺐ َﻃ ْﺮ ُﻓ ُﻪ ﺑِ َﻴ ِﺪ اﷲ َو َﻃ ْﺮ ُﻓ ُﻪ ﺑِ َﺄ ْﻳ ِﺪ ْﻳ ُﻜ ْﻢ
ٌ آن َﺳ َﺒ

ความหมาย “แท้จริงอัลกุรอานนี้เป็นสายเชือกเส้นหนึ่งที่ปลายด้านหนึ่ง
ของมันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ในมือที่
(อ่ อนแอ)ของพวกท่ าน(ที่ กํ าลั งอยู่ ท่ ามกลางกระแสคลื่ นแห่ งบท
ทดสอบมากมายบนโลกนี้)”25
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
ِ ِ )) ِﻛ َﺘﺎب اﷲِ ﻫﻮ ﺣﺒ ُﻞ اﷲِ اْ َﳌﻤ
ِ اﻟﺴ َﲈ ِء إِ َﱃ اْﻷ َ ْر
((ض
ُ
ْ ْ
َْ َُ
ﺪُود ﻣ َﻦ ﱠ

24

สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺที่ 57
มุศ็อนนัฟ ของ อิบนุ อะบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30006, เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน เลขที่ 122,และใน สิลสิ
ละฮตุล อะหาดีษุศ-เศาะฮีหะฮฺ ของ อัล-อัลบานีย์ เลขที่ 713

25

27

27

ความหมาย “ คัมภีร์ของอัลลอฮฺคือสายเชือกของอัลลอฮฺที่ทอดลงมา
จากฟากฟ้าสู่แดนดิน”26
นี่แหละคืออัลกุรอาน สายเชือกของอัลลอฮฺที่ถูกจับไว้และผูกมัด
มุสลิมหรือมุอ์มินเอาไว้ รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของ “อุม
มะฮฺวาหิดะฮฺ – ประชาชาติเดียวกัน” ท่ามกลางกระแสฟิตนะฮฺบททดสอบใน
ดุนยาและการล่อลวงของชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง
1.2.6 อัลกุรอานเป็นโอสถเยียวยา
อัลลอฮฺตรัสว่า
¡  ~ } |{ z y x w v u tm

l¢
ความว่ า “และเราได้ ประทานจากในอั ลกุ รอานนั้ น เป็ นโอสถที่ ใช้
เยียวยาและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใด
แก่บรรดาผู้อธรรมนอกเสียจากความหายนะเท่านั้น”27
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
ِ  ا ْﻟﻌﺴ ِﻞ وا ْﻟ ُﻘﺮ:َﲔ
)) َﻋ َﻠﻴْ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ﱢ
((آن
ْ َ َ َ ِ ْ ﺎﻟﺸ َﻔﺎﺋ

ความหมาย “ท่านทั้งหลายจงรักษาโดยใช้ยาสองประการนี้ คือ น้ําผึ้ง
และอัลกุรอาน”28
26

ญามิอฺ อัล-บะยาน โดย อัฏ-เฏาะบะรีย์ เลขที่7572 , สิลสิละตุล อะหาดีษิศ-เศาะฮีหะฮฺ โดย
อัล-อัลบานีย์ เลขที่ 2024
27
สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 82
28

28

แน่ แท้ อัลกุ รอานนั้ นเป็ นโอสถเยี ยวยาบําบัดแก่ ทุกโรค ทั้งโรคที่
เกี่ยวข้องกับร่างกาย เยียวยาโรคทางจิต บําบัดผู้ติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ
อีกด้วย
1.2.7 อัลกุรอานเป็นผู้ช่วยเหลือให้ได้เข้าสวรรค์
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
ٌ آن َﺷ ِﺎﻓ ٌﻊ ُﻣ َﺸ ﱠﻔ ٌﻊ َو َﻣﺎ ِﺣ ٌﻞ ُﻣ َﺼ
ُ )) َا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
 َو َﻣ ْﻦ, َﻣ ْﻦ َﺟ َﻌ َﻠ ُﻪ َأ َﻣﺎ َﻣ ُﻪ َﻗﺎ َد ُه إِ َﱃ اْﳉَﻨ ِﱠﺔ,ﺪﱠق
((ﻒ َﻇ ْﻬ ِﺮ ِه َﺳﺎ َﻗ ُﻪ إِ َﱃ اﻟﻨ ِﱠﺎر
َ َﺟ َﻌ َﻠ ُﻪ َﺧ ْﻠ

ความหมาย “อัลกุรอานเป็นผู้ให้การชะฟาอะฮฺ(การช่วยเหลือ)ที่ได้รับ
การช่ วยเหลื อจากอั ลลอฮฺ เป็ นทนายที่ ได้ รั บความเชื่ อถื อ ผู้ ใดเอา
อั ลกุ รอานไว้ ข้ างหน้ า อั ลกุ รอานจะพาเขาสู่ สวรรค์ ส่ วนผู้ ใดเอา
อัลกุรอานไว้ข้างหลัง (ไม่ปฏิบัติตามมัน) อัลกุรอานจะต้อนเขาไปสู่ไฟ
นรก”29
นั่นแสดงให้เห็นถึงหน้าที่สําคัญสองประการของอัลกุรอานในวัน
อาคิเราะฮฺ คือ
1. พาผู้ปฏิบัติตามไปสู่สวรรค์
2. ต้อนผู้ปฏิเสธไปสู่ไฟนรก

28

สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ เลขที่ 3491
มุศ็อนนัฟ โดย อิบนุ อะบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30054, สิลสิละตุล-อะหาดีษิศ-เศาะฮีหะฮฺ โดย อัลอัลบานีย์ เลขที่ 2019

29

29

29

1.2.8 อัลกุรอานยกระดับชีวิตของมนุษย์
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
ِ
ِ اﷲ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻊ ِ َﲠ َﺬا ا ْﻟ ِﻜ َﺘ
((آﺧ ِﺮ ْﻳ َﻦ
َ ﺎب َأ ْﻗ َﻮا ًﻣﺎ َو َﻳ َﻀ ُﻊ ﺑِﻪ
َ ))إِ ﱠن

ความหมาย “อัลลอฮฺทรงยกฐานะหลายหมู่ชนด้วยอัลกุรอานนี้ และทรง
ลดฐานะของหลายหมู่ชนด้วยอัลกุรอานนี้เช่นกัน”30
นี่คือหะดีษที่ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
ใช้ในการเลือกคนเข้ารับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่สําคัญ ๆ หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐ ด้วยการเลือกคนที่เป็นชาวอัลกุรอาน (อะฮฺลุล-กุรฺอาน ดัง
จะได้อธิบายความหมายต่อไป-ผู้แปล) 31
1.2.9 อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
อัลลอฮฺตรัสว่า
ltsrqponm
ความว่า “ และแน่แท้เราได้ทําให้อัลกุรอานง่ายต่อการรําลึก -ศึกษาดั ง นั้ น มี บ้ า งไหมผู้ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาและเก็ บ เกี่ ย วบทเรี ย น(จาก
อัลกุรอาน)32
มาชาอ์อัลลอฮฺ อัลลอฮฺผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงประสงค์ !
พระองค์ทรงทําให้เนื้อหาสาระของอัลกุรอานง่ายที่บ่าวของพระองค์จะศึกษา
30

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

30

30

ทําความเข้ าใจ เพื่อว่ าเขาจะได้ สํานึ กตนในชี วิตของการเดิ นทางไปสู่อาคิ
เราะฮฺ แต่กระนั้นบ่าวของพระองค์ก็ยังปฏิเสธที่จะศึกษาเรียนรูอัลกุรอานอยู่
ดี มนุษย์ทั่วไปก็พลาดจากการได้รับบทเรียนจากอัลกุรอาน แม้กระทั่งคน
มุสลิมเองก็มีเพียงจํานวนน้อยจากจํานวนพัน ๆ ล้านคนในปัจจุบันที่ต้ังใจ
ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอาน สุบหานัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ !
1.2.10 อั ลกุ รอานปลอดจากอิ ทธิ พลของชั ยฏอน ซึ่ งเป็ นศั ตรู ตั ว
ฉกาจกับอัลกุรอาน
อัลลอฮฺตรัสว่า
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ความว่ า “และอั ลกุ รอานนั้ นไม่ ใช่ สิ่ งที่ เหล่ าชั ยฏอนนํ าลงมา เรื่ อง
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับพวกมัน และพวกมันก็ไม่มีอํานาจจะ
ทําเช่นนั้นได้ แท้จริ งแล้ว พวกมั นถูกกั นให้ ไกลจากการได้ยินได้ฟัง
อัลกุรอาน”33
นับเป็นหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮฺในมิติแห่งการปกป้องความ
สัจจริงของอัลกุรอาน ก็คือ การที่พระองค์ปกป้องไม่ให้อัลกุรอานถูกรบกวน
โดยชัยฏอน ในขณะที่มีการประทานลงมาเป็นวะห์ยูแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยการพิทักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากกองทัพของอัลลอฮฺ

33

สูเราะฮฺอัช-ชุอะรออ์ อายะฮฺที่ 210-212
31

31

และด้วยความแข็งแกร่งของมลาอิกะฮฺญิบรีลผู้เป็นทูตนําอัลกุรอานลงมา ซึ่ง
เป็นผู้มีอะมานะฮฺน่าเชื่อถือเป็นที่สุด34
และนี่ ก็ คื อเหตุ ที่ ชั ยฏอนพยายามอยู่ เสมอในการรบกวนมนุ ษย์
และญิน เพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้และศรัทธาต่ออัลกุรอาน ดังเช่น
ที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

× ÖÕÔÓÒÑÐÏ ÎÍ ÌËÊm

lÚÙØ

ความว่า “ ชัยฏอนมารร้ายได้ครอบงําพวกเขา ดังนั้นมันทําให้พวกเขา
ลืมการรําลึกถึงคําสอนและคําเตือนสําทับของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน
พวกเขาคือพรรคของชัยฏอน พึงทราบเถิดว่าพรรคพวกของชัยฏอนนั้น
พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ขาดทุน”36
ด้วยเหตุดังกล่าวอัลลอฮฺจึงสั่งให้บ่าวของพระองค์ขอความคุ้มครอง
ต่ อพระองค์ ให้ พ้ นจากการรบกวนของชั ยฏอนทุ กครั้ งที่ พวกเขาจะอ่ าน
อัลกุรอาน
อัลลอฮฺตรัสว่า

34

ดู ตัฟสีรฺอิบนิ กะษีรฺ ในอายะฮฺที่ 210-212 จากสูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์
สูเราะฮฺอัล-มุญาดะละฮฺ อายะฮฺที่ 19
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ความว่ า “ดั งนั้ น เมื่ อเจ้ าจะอ่ านอั ล กุ รอาน จงขอความคุ้ มครอง
ต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฏอน -มารร้าย- ที่ถูกสาปแช่ง”37
คือให้อ่านว่า ﺟِﲓ
ْ أَﻋ ُُﻮ ُذ ِاب ِ� ِﻣ َﻦ ا َّﻟﺸ ْﻴ َﻄ ِﺎن ا َّﻟﺮ
จงระลึกว่า ชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือญิน คือศัตรูผู้ร้ายกาจ
ของอัลกุรอานและทางนําแห่งอัลกุรอาน เพราะทางนําแห่งอัลกุรอานนําไปสู่
สวนสวรรค์ ในขณะที่ชัยฏอนเป็นชาวนรก ด้วยเหตุนี้ ใครก็ตามที่ไม่ศรัทธา
ในอัลกุรอานหรือไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน หรือเกียจคร้านที่จะอ่าน ศึกษา
และท่องจําอัลกุรอาน ย่อมแสดงว่านั่นเป็นผลมาจากกลลวงของชัยฏอนที่
พยายามจะนําเขาไปสู่นรกอยู่ตลอดเวลา
1.2.11 อัลกุรอานนั้นประเสริฐที่สุดในทุกมิติ
อัลกุรอานนั้นเป็ นคั มภี ร์ที่ ประเสริ ฐที่ สุดของอัลลอฮฺ ซึ่งมี เนื้ อหา
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ดีที่สุด ถูกนําลงมาโดยมลาอิกะฮฺที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺ
นั่นคือ ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม และลงมายังบ่าวที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺ นั่นคือ
ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ลงมาบนหัวใจที่ประเสริฐ
ที่สุดของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อเป็นของขวัญ
แก่ประชาชาติที่เลิศที่สุด (ค็อยเราะอุมมะฮฺ) ด้วยภาษาที่ดีที่สุดนั่นคือภาษา
อาหรับ ในเดือนที่ประเสริฐที่สุดคือเดือนเราะมะฎอน และในค่ําคืนที่ดีที่สุด
37

สูเราะฮฺอัล-นะหฺล์ อายะฮฺที่ 98
33
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คือคืนลัยละตุลก็อดรฺ ณ ดินแดนที่ดีที่สุดคือดินแดนมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ ซึ่ง
จะนํามนุษย์ไปสู่เส้นทางที่เที่ยงธรรมที่สุด ( )اﻷﻗﻮمเพื่อกลับไปสู่สถานพํานักอัน
ดีเลิศที่สุดในวันอาคิเราะฮฺ นั่นคือ สวนสวรรค์ อัล-ญันนะฮฺ

34

34

สอง : จุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอาน
วิธีที่จะรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการประทานอัลกุรอานลงมานั้น
คือ เราจะต้องสดับฟังคําชี้แจงจากพระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงประทานอัลกุรอาน
และรับฟังจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในฐานะของผู้
ที่เข้าใจดีที่สุดถึงจุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอานลงมา ซึ่งเป้าหมาย
ของการประทานอัลกุรอานนั้น ประกอบด้วย
2.1 การศึกษาใคร่ครวญ (ตะดับบุรฺ) อย่างลึกซึ้ง
อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า
ljihgfedcbm

ความว่ า “ คั ม ภี ร์ ( อั ล กุ ร อานที่ ) เราได้ ป ระทานลงมาแก่ เ จ้ า (โอ้
มุหัมมัด) มีความจําเริญมากมาย (อยู่ในนั้น) เพื่อที่พวกเขา(ประชาชาติ
ของเจ้า) จักได้ใคร่ครวญในโองการทั้งหลายของมัน และเพื่อที่ปวงผู้มี
สติปัญญาจักได้สํานึก”38
อัฏ-เฏาะบะรีย์ กล่าวว่า คําว่า  ﺗ َﺪَ ﺑُّ ٌﺮหมายถึง การศึกษาเรียนรู้อย่าง
จริงจังเกี่ยวกับเนื้อสาระของอายะฮฺ ที่ประกอบไปด้วย หลักฐานต่าง ๆ ที่

38

สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 9
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แสดงถึงสัจธรรม เพื่อว่าบรรดาผู้ที่มีปัญญาจะสามารถยอมรับคําสอนและ
ปฏิบัติตามคําสอนได้39
อัลลอฮฺตรัสว่า
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ความว่า “พวกเขามิได้ใคร่ครวญดูอัลกุรอานดอกหรือ และมาตรว่ามัน
มาจากผู้ อื่ นจากอั ลลอฮฺ แน่ แท้ พวกเขาจะพบในนั้ นซึ่ งข้ อขั ดแย้ ง
มากมาย”40
อัลลอฮฺตรัสว่า
lgfedcbam
ความว่า “พวกเขามิได้ใคร่ครวญดูอัลกุรอานดอกหรือ หรือบนหัวใจ
เหล่านั้น มีกุญแจปิดอยู่”41
นั่นแหละ คือสันดานของผู้ปฏิเสธหรือผู้สับปลับที่หัวใจของพวกเขา
ถูกปิด พวกเขาไม่พยายามอย่างจริง ๆ จัง ๆ ที่จะศึกษาอัลกุรอาน หวังว่าเรา
ในฐานะของผู้ศรัทธาจะไม่เป็นเยี่ยงนั้น !
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า
39

อัฏ-เฏาะบะรีย์ , ญามิอุล-บะยาน 21/190
สูเราะอัน-นิสาอ์ อายะฮฺที่ 82
41
สูเราะมุหัมมัด อายะฮฺที่ ٢٤
40
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ความหมาย “ พวกท่ านทั้ งหลายจงเรี ยนรู้ อั ลกุ รอาน และจงอ่ าน
อัลกุรอานด้วยทํานองเสียงที่ไพเราะ และจงเขียนอัลกุรอาน”43
นี่คือคําสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้
ประชาชาติของท่านศึกษาอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอ่านอัลกุรอาน
เรียนเขียนอัลกุรอาน หรือเรียนเนื้อหาอัลกุรอานผ่านการอ่านและการเขียน
ตามที่ได้กล่าวมา เป็นที่ชัดเจนว่า เป้าหมายประการหนึ่งของการ
ประทานอัลกุรอานลงมาคือ เพื่อให้มุสลิมทุก ๆ คนอ่านอย่างพินิจพิจารณา
ถึงเนื้อหาสาระ ด้วยการใช้สติปัญญา ความคิดที่สะอาด ในบรรยากาศที่
จิตใจ ร่างกาย อาภรณ์ และสถานที่สะอาดด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถขจัด
วัฒนธรรมแบบญาฮิลียะฮฺที่รับศาสนาตามบรรพบุรุษอย่างหลับหูหลับตา
โดยปราศจากการอ่านทําความเข้าใจ
จุดประสงค์ที่ว่านี้ได้ปรากฏขึ้นจริงแล้วหรือไม่ ระหว่างประชาชาติ
อิสลามของเราในภูมิภาคอาเซียนนี้ !?
2.2 ให้ชีวิตแก่วิญญาณที่หลับใหลตายด้านของมนุษย์
อัลลอฮฺตรัสว่า
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มุสนัด อัล-อิมาม อะหฺมัด 4/146
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ความว่า “อัลลอฮฺทรงให้มลาอิกะฮฺญิบรีลลงมาด้วย(วะห์ยูอัลกุรอานที่
เป็นดั่ง)วิญญาณ(ให้ชีวิตแก่มนุษย์ที่หัวใจของเขาหลับใหลตายด้าน)
บนพระบัญชาของพระองค์แก่บ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์ เพื่อให้พวก
เขาทําหน้าที่ในการสําทับตักเตือนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า
(อัลลอฮฺ)เท่านั้น ดังนั้น จงพึงยําเกรงต่อข้า”44
จึงเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่า จุดประสงค์หนึ่งที่อัลกุรอานถูกประทานลง
มาก็ เพื่ อมาเป็ นเหมื อนวิ ญญาณที่ ให้ ชี วิ ตแก่ มนุ ษย์ ที่ มี องค์ ประกอบทั้ ง
ร่างกายและวิญญาณ ด้วยการนําวิญญาณแห่งเตาฮีด “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากข้ า(อั ลลอฮฺ )” มาให้ กั บเขา นั่ นแหละคื อสถานะที่ แท้ จริ งของ
อัลกุรอาน ที่ทําหน้าที่ในการนําเตาฮีดอันมีสถานะเป็น “วิญญาณ” สําหรับ
วิ ญญาณของมนุษย์ อีกคํ ารบหนึ่ ง ถ้ าหากวิ ญญาณของมนุษย์ ปราศจาก
ความเชื่อแห่งเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ แน่แท้ว่า ถึงแม้จะมีร่างกายและวิญญาณอยู่
ก็ยังเหมือนว่าเขาผู้น้นั เป็นศพดี ๆ นี่เอง วัลลอฮุอะอฺลัม
2.3 การแจกแจงการดําเนินชีวิตแก่ปวงบ่าว สู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และ
ไปสู่สวนสวรรค์
อัลลอฮฺตรัสว่า
^]\[ ZYXWVUTSRm
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สูเราะฮฺอัน-นะห์ลฺ อายะฮฺที่ 2
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ความว่า “ อะลิฟ ลาม รออ์ (นี่คือ) คัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาเพื่อให้
เจ้า (โอ้ มุหัมมัด) นํามนุษย์ออกจากความมืดทั้งหลายของญาฮิลียะฮฺ
ไปสู่แส่งสว่างของอิสลาม โดยอนุ มัติของพระผู้อภิบาลของเจ้า ไปสู่
หนทางที่ทรงกําหนดไว้สําหรับมนุษย์โดยพระผู้ทรงอํานาจ ผู้ทรงได้รับ
การสรรเสริญ”45
เป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการประทานอัลกุรอานลงมา คือ
การนํามนุษย์ออกจากวิถีชีวิตแบบญาฮิลียะฮฺอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่มากด้วย
ความไม่รู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองสร้ างขึ้นและเต็มไปด้ วยอันตราย สู่แสง
สว่างของอิสลามที่เป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด ( ) َا ْ َﻷ ْﻗ َﻮ ُمจากอัลลอฮฺ ( )اﻟْﺨ ََّﻼ ُق اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓพระ
ผู้สร้าง ผู้ทรงรอบรู้ ที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ของมนุษย์ท้ังในโลกนี้และใน
ปรโลก
อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า
ZYXWVUTSRQPOm

l^]\[

ความว่า “แท้จริงอัลกุรอานนี้นําสู่หนทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และมันแจ้งข่าว
ดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา(ต่ออัลกุรอานและวันกิยามะฮฺ)ผู้พร่ําประกอบการ
งานที่ดีทั้งหลายว่า สําหรับพวกเขา(ผู้ปฏิบัติตามอัลกุรอาน)คือรางวัล
ตอบแทนอันยิ่งใหญ่(จากอัลลอฮฺ)”46

45

สูเราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮฺที่ 1
สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 9

46
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ดั งกล่ าวนั้ นคื อ ความสํ าเร็ จที่ ยิ่ งใหญ่ สองประการของบรรดาผู้
ศรัทธา จากการนําของอัลกุรอานได้แก่
1.  َأ ْﻗ َﻮ ُمวิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกนี้ นั่ น คื อ การศรั ท ธาและการ
ประกอบการงานที่ ดีในทุ ก ๆ ด้ านของการดําเนิ นชี วิต ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ ทั้งที่เป็น
หน้าที่ต่ออัลลอฮฺ หน้าที่ต่อปวงบ่าวของพระองค์ และหน้าที่ต่อ
สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง “และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา
และประกอบการงานที่ดีงามทั้งหลาย” ซึ่งวิถีชีวิตที่เที่ยงตรงนี้
จะนํ าไปสู่ ชี วิ ตที่ เจิ ดจรั สทั้ งในดุ นยา และในอาคิ เราะฮฺ ด้ วย
ผลตอบแทนคือ :
2.  أَ ْﺟ ًﺮا َﻛ ِﺒ ْ ًﲑاคือ สวนสวรรค์ อันเป็นผลบุญที่ใหญ่ที่สุดในอาคิเราะฮฺ
“สําหรับพวกเขาคือรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่”
สิ่งที่น่าถามก็คือ จุดประสงค์ในการประทานอัลกุรอานข้อนี้ ได้รับ
การให้ ความสํ าคั ญและใส่ ใจจากชาวมุ สลิ ม โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งบรรดา
อุละมาอ์ของพวกเขา แล้วหรือไม่ !?
2.4 การศรัทธาและยึดมั่นในอัลกุรอาน
อัลลอฮฺตรัสว่า
lXWVUTSm
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ความว่า “สูเจ้า (บรรดาผู้ศรัทธา) จงกล่าวเถิดว่า เราศรัทธาในอัลลอฮฺ
และในอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมายังเรา”47
เป้าหมายที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาก็เพื่อ ให้ปวงบ่าวของ
พระองค์ศรัทธาในอัลกุรอาน และถ้าถามว่า จะศรัทธาในอัลกุรอานอย่างไร ?
คําตอบก็คือ
การศรัทธาในอัลกุรอานคือ การศรัทธาว่าอัลกุรอานคือพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง(มัคลูก) ถูกประทานลงมายังท่านนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในรูปที่เป็นวะหฺย์(วิวรณ์) เพื่อให้เป็น
วิถีชีวิตสําหรับมวลมนุษยชาติ มนุษย์ถูกกําชับให้ทําหน้าที่ศึกษาทําความ
เข้ าใจ อ่ าน และนํ าคํ าสอนซึ่ งถื อเป็ นคํ าสอนที่ ดี ที่ สุ ดสํ าหรั บมนุ ษยชาติ
และญินมาใช้เป็นข้อตัดสินชี้ขาด(เป็นกฎหมาย) ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
ครอบครัว สังคม และประเทศ เพื่อเป็นเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า และ
ความสุขทั้งในโลกนี้ และในปรโลก
แก่นสารประการหนึ่งของการศรัทธาในอัลกุรอานคือ การยึดมั่น
ในอัลกุรอาน ดังที่อัลลอฮฺฎตรัสว่า
l gf e d c b am

ความว่า “และสูเจ้าจงยึดมั่นในสายเชือกของอัลลอฮฺ(อัลกุรอานและ
อิสลาม)อย่างพร้อมเพรี ยงกั น(เป็นอุมมะฮฺวาหิ ดะฮฺและญะมาอะฮฺ )
และจงอย่าแตกแยกกัน(เพราะเหตุแห่งการละทิ้งอัลกุรอาน)”48
47

สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 136
สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน อายะฮฺที่ 103
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พึงทราบเถิดว่า การศรัทธาในอัลกุรอานและการยึดมั่นในคําสอน
ทั้ งหมดของอัลกุรอานคื อรากฐานแห่ งความสามัคคี ของอุมมะฮฺวาหิ ดะฮฺ
(ประชาชาติ เดี ยวกัน) และในทางตรงกั นข้ าม การละทิ้ งจากการยึดมั่นใน
อัลกุรอาน คือสาเหตุแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม
2.5 การปฏิบัติตามคําสอนและคําตักเตือน
อัลลอฮฺตรัสว่า
ONM L KJIHGF EDCm
l_^]\[ZYXWVU TSRQJ

ความว่า “คัมภีร์(อัลกุรอานที่)เราได้ประทานลงมายังเจ้า (โอ้ มุหัมมัด)
ดังนั้นจงอย่ารู้สึ กคับแคบในหัวอกของเจ้ าถึ ง(ความสั จจริ งของ)มัน
เพื่อเจ้าจะใช้มันเตือนสําทับ(แก่บรรดาผู้ปฏิเสธ) และเป็นข้อเตือนสติ
แก่บรรดาผู้ศรัทธา (จงกล่าวแก่ประชาชาติของเจ้าว่า) สูเจ้าจงปฏิบัติ
ตามที่ได้ถูกประทานลงมายังสูเจ้าจากพระผู้อภิบาลของสูเจ้า และจง
อย่าปฏิบัติตามคําสอนหรือผู้นําอื่นจากอัลลอฮฺ น้อยนักที่สูเจ้าสํานึก
และได้บทเรียนจากมัน”49
นั่นคื อเป้ าหมายที่อัลกุ รอานถู กประทานลงมา คื อ เพื่อให้ ท่ านบี
มุ หั มมั ด ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ วะสั ลลั ม และเหล่ าอุ ละมาอ์ ผู้เป็นเสมื อน
ทายาทของบรรดานบี นํามาใช้เตือนสําทับแก่บรรดาผูปฏิเสธ และใช้เตือนสติ
บรรดาผู้ศรัทธา เผื่อว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติตามแต่คําสอนของอัลกุรอาน
49

สูเราะฮอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 1-2
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เท่านั้น หาใช่ปฏิบัติตามคําสอนอื่นไม่ ทว่า ดูเหมือนว่า ไม่มีผู้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายอันบริ สุทธิ์ ยิ่ งของอัลกุ รอานนี้ ได้ นอกจากผู้คนจํานวนน้ อยนิ ด
เท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะด้วยเหตุอุปสรรคขวางกั้นที่เป็นความคิดมดเท็จต่าง ๆ
นานาที่ฝังรากลึกลงในชีวิตของประชาชาชาติและสังคมมุสลิมเองมานานนับ
ศตวรรษ โดยเฉพาะเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่ว่าความคิด
เหล่านั้นจะเป็นความผิดของประชาชาติอิสลามเองหรือจากศัตรูอิสลามที่ได้
แทรกซึมเข้ามาโดยที่ประชาชาติอิสลามไม่รู้ตัว สุบหานัลลอฮฺ - มหาบริสุทธิ์
ยิ่งแด่อัลลอฮฺ !
2.6 ใช้เป็นหลักในการตัดสินชี้ขาด
อัลลอฮฺตรัสว่า
x w v u t s r q p o nm

la`_~}|{zy
ความว่า “ก่อนนี้มนุษยชาติเป็นประชาชาติเดียวกัน แล้วอัลลอฮฺได้ส่ง
บรรดานบี เป็ นผู้ แจ้ งข่ าวดี (แก่ ผู้ ศรั ท ธา) และผู้ เตื อนสํ าทั บ (แก่
ผู้กระทําความผิด) และพระองค์ได้ทรงประทานลงมาพร้อมกับพวกเขา
ซึ่ งคั มภี ร์ ที่ เป็ นสั จธรรม เพื่ อตั ดสิ นระหว่ างมนุ ษย์ ในสิ่ งที่ พวกเขา
ขัดแย้งกัน”50
และอัลลอฮฺตรัสว่า
50

สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 213
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ความว่า “และเราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่งคัมภีร์(อัลกุรอาน) เป็นสัจ
ธรรม ยื นยั นความจริ งของคั มภี ร์ ก่ อนหน้ านี้ (คั มภี ร์ เตารอฮฺ คั มภี ร์
ซะบูรฺ และคัมภีร์อิ นญีล) และเพื่อรั กษาและควบคุมคัมภีร์เหล่านั้น
ดังนั้นจงตัดสิน(ระหว่างชาวคัมภีร์)ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมา และ
จงอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ําของพวกเขา จนทําให้เจ้าไขว้เขวออก
จากสัจธรรมที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้า”51
เป้าหมายประการหนึ่งของประทานอัลกุรอานลงมา คือ การให้คํา
ตัดสินชี้ขาดด้วยสัจธรรมของอัลกุรอานต่อทุก ๆ ปัญหาและความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในระหว่างมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม เพราะจะไม่มีคํา
ตั ดสิ นอื่ นที่ จริ งและมี ความยุ ติ ธรรมต่ อความขั ดแย้ งที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่ าง
มนุษย์ในโลกนี้ นอกจากคําตัดสินที่มาจากอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมา
จากอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างมนุษย์และเป็ นผู้ทรงรู้ดียิ่งถึงธรรมชาติ
ปัญหา และความต้องการของพวกเขา
2.7 ใช้เป็นหลักการและแนวทางในการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด
อัลลอฮฺตรัสว่า
lNNN|{zyx wvm
51

สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 48
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ความว่า “จงเรียกร้องเชิญชวนสู่เส้นทางของพระเจ้ าของเจ้า(คือคํา
สอนอิสลาม) ด้วยวิทยปัญญาและด้วยโอวาทที่ดี”52
อั ฏ-เฏาะบะรี ย์ กล่ าวว่ า ความหมายของคํ าว่ า หิ กมะฮฺ – วิ ทย
ปัญญา ก็คือ วะหฺย์หรือวิวรณ์แห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ53
อัลลอฮฺตรัสว่า
l©¨§¦¥¤£m
ความว่ า “ดั งนั้ น จงอย่ าปฏิ บั ติ ตามพวกปฏิ เสธ (ด้ วยการฝ่ าฝื น
ทรยศอัลลอฮฺ) และจงญิฮาดกับพวกเขาด้วยอัลกุรอาน ซึ่งการญิฮาดที่
ยิ่งใหญ่(ด้วยการเผยแพร่ความเมตตาสู่สากลโลก)”54
ภารกิจดังกล่าวถือว่าเป็นการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่ (ญิฮาดันกะบีรอ) ใน
มุมมองของอัลลอฮฺ นี่คือภารกิจญิฮาดอันยิ่งใหญ่ที่ถูกระบุในอัลกุรอาน ณ
อายะฮฺดังกล่าวนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น นั่นคือการมุ่งมั่นจริงจังเผยแพร่คําสอน
ของอัลกุรอานที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺไปสู่มนุษยชาติท้งั มวล

52

สูเราะฮฺอัน-นะห์ลฺ อายะฮฺที่ 125
ตัฟสีรฺ ญามิอุลบะยาน ของ อัฏ-เฏาะบะรีย์ 17/321
54
สูเราะฮฺอัล-ฟุรฺกอน อายะฮฺที่ 52
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สาม : วิธีบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอาน
การที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการประทานอัลกุรอานลงมานั้น มี
วิธีการหลายประการดังนี้
3.1 การอ่านอัลกุรอานด้วยหัวใจที่ศรัทธาและรักมัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับสนองคําสั่งแรกของอัลลอฮฺ ที่ว่า
lonmlkm

ความว่า “จงอ่านด้วยนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง”55
นี่ คื อคํ าบั ญชาแรกที่ อั ลลอฮฺ ได้ ทรงสั่ งปวงบ่ าวของพระองค์ ซึ่ ง
แนวทาง หรือวิธีการที่ดีที่สุดในการรับเนื้อหาของอัลกุรอานที่จริง ๆ แล้วก็
คือ “ศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺ” อันเป็นวิถีชีวิตของบ่าวของพระองค์ ซึ่ง
มุสลิมคนหนึ่งจะรับศาสนาของอัลลอฮฺได้อย่างไรโดยไม่อ่านอัลกุรอานอย่าง
พิจารณาใคร่ครวญด้วยพระนามของอัลลอฮฺ !? สุบหานัลลอฮฺ !
อัลลอฮฺตรัสว่า
lba`_^m

ความว่า“ดังนั้นสูเจ้าจงอ่านที่ง่าย(ที่สูเจ้าจะอ่านได้)จากอัลกุรอาน”56
อัลลอฮฺตรัสว่า
55

สูเราะฮฺอัล-อะลักฺ อายะฮฺที่ 1
สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 20

56
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ความว่า “ และฉัน(เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ถูก
บัญชา)ให้อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นนิตย์” 57
อับดุลลอฮฺ บิน อัมร์ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กล่าวว่า
(ความหมาย) “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว
กั บฉั นว่ า ฉั นได้ รั บแจ้ งว่ า ท่ านถื อศี ลอดตลอดเวลา และท่ านอ่ าน
อัลกุรอานจบทั้งเล่มทุก ๆ คืน ฉันตอบว่า ใช่ครับท่านนบีของอัลลอฮฺ
ฉันไม่ได้ประสงค์สิ่งใดจากการกระทํานั้นนอกจากความดี”
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ จึงกล่าวว่า
ِ َ  َوا ْﻗ َﺮأِ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ,ﱠﺎس
ِ َﺎن َأ ْﻋ َﺒﺪَ اﻟﻨ
َ )) َﻓ ُﺼ ْﻢ َﺻ ْﻮ َم َد ُاو َد َوﻛ
((ﰲ ﻛ ﱢُﻞ َﺷ ْﻬ ٍﺮ
ْ آن
ความหมาย “ ดังนั้นจงถือศีลอดแบบการถือศีลอดของนบีดาวูด (คือ
สลับวัน) ซึ่งนบีดาวูดนั้นเป็นบ่าวที่อิบาดะฮฺมากที่สุดแล้วในหมู่มนุษย์
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”
57

สูเราะฮฺอัล-นัมลุ อายะฮฺที่ 92
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อับดุลลอฮฺรําพึงว่า “(ฟังจากที่ท่านนบีเตือนฉันแล้ว)ดูเหมือนว่ า
ตอนแรกนั้ นฉั นได้ กํ าหนดภาระหนั กกั บตั วฉั นมากเหลื อเกิ น กล่ าวคื อ
กําหนดภาระให้กับตนเองหนักเกินไป”
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมกล่าวว่า “แท้จริงเจ้าไม่รู้
เผื่อว่าบางทีเจ้าอาจจะมีอายุยืน เจ้ายังต้องอาศัยแรงของเจ้าอยู่(ดังนั้น จง
อย่าหักโหม แต่ให้ออมแรงไว้ยามแก่ด้วย)”
ซึ่งปรากฏว่าอัลลอฮฺให้ฉันมีอายุยืนเหมือนกับที่ท่านนบีบอกจริง ๆ
และเมื่อถึงอายุปูนนี้แล้ว ฉันปรารถนาเหลือเกินว่า ถ้าหากสามารถย้อนกลับ
ไปปฏิ บั ติ ตั วแบบผ่ อนปรนในตอนหนุ่ ม เกี่ ยวกั บเรื่ องจํ านวนวั นของการ
อ่านอัลกุรอานจบเหมือนเช่นที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เคย
แนะนําไว้”58
นั่น เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการประทานอัลกุรอานลงมา คือเพื่อ
การอ่ าน ซึ่ ง่ ที่ ดี น้ั นคื ออ่ านวั นละหนึ่ งญุ ซอ์ ทุ ก ๆ วั น ทํ าให้ สามารถอ่ าน
อั ลกุรอานได้ จบเล่ มหนึ่ งครั้ งในหนึ่ งเดื อน อย่ างเช่ นที่ท่ านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมได้ชี้แนะว่า “จงอ่านอัลกุรอานให้จบเล่มหนึ่ง
ครั้งในทุก ๆ เดือน” หรืออย่างน้อยก็อย่าให้มากกว่าสี่สิบวันต่อการอ่านจบ
เล่มหนึ่งครั้ง59 แต่หากมีความสามารถมากกว่านั้น เช่นให้จบภายในยี่สิบวัน
จนไปถึงการอ่านจบในทุก ๆ เจ็ดวัน หรือทุก ๆ สามวัน60 ก็ย่อมทําได้ตาม
ความสามารถ ขออัลลอฮฺประทานเตาฟีก
58

มุตตะฟะกุน อะลัยฮิ ,อัล-บุคอรีย์ 4/218, มุสลิม 2/813
ดูหะดีษของอัต-ติรมิซีย์ 2946, 2947 เป็นหะดีษหะสัน (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ
หมายเลข 1165)
60
ดูหะดีษของอิมาม อะห์มัด หมายเลข 6477 (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ หมายเลข 1166)
59
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3.2 การสดับฟังอัลกุรอาน
อัลลอฮฺตรัสว่า
l±°¯®¬«ª©m
ความว่ า “และเมื่ออั ลกุ รอานถูกอ่ าน ดั งนั้ นสู เจ้าจงสดับฟัง และจง
เงียบ (จงนิ่งจากทุกคําพูดและความเคลื่อนไหว เพื่อตั้งใจใคร่ครวญ
เพื่อให้ได้รับทางนําจากอัลกุรอาน) เผื่อว่าสูเจ้าจะได้รับความเมตตา
(ของอัลลอฮฺ)”61
และเพื่อให้เข้าใจอายะฮฺข้างต้นอย่างถ่องแท้มากขึ้น จงพิจารณาพระ
ดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า
l]\ [ Z Y X W V U TS R Qm

ความว่ า “แท้ จริ ง คํ าชี้ แจงและเหตุ การณ์ ต่ าง ๆ ในอัลกุ รอานนั้ นมี
บทเรียนสําหรับทุกคนที่มีหัวใจ(อยู่กับตัวในขณะที่อ่านมัน) หรือผู้ที่ใช้
หูฟังอย่างตั้งใจต่อคําสอนนั้น ด้วยการมุ่งหมายหัวใจและความคิดไป
ยังสิ่งดังกล่าวอย่างแน่วแน่”62
จากอายะฮฺดังกล่าวข้างต้นนี้ ทําให้เราเข้าใจชัดเจนว่า การจะได้รับ
ประโยชน์จากอัลกุรอานนั้น ต้องฟังด้วยความเงียบและนิ่งอย่างตั้งใจ ด้วย
หัวใจที่อยู่กับเนื้อกับตัว และมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสดับรับฟัง ซึ่งผลของการ

61

สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 204
สูเราะฮฺกอฟ อายะฮฺที่ 37

62
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ตั้งใจฟังและนิ่งเงียบดังกล่าวก็คือการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ “เผื่อว่า
สูเจ้าจะได้รับความเมตตา”
3.3 ความประเสริฐของการอ่านและฟังอัลกุรอาน
ผู้ที่อ่านอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากความจํา หรือการอ่าน
จากอัลกุรอานที่เป็นเล่ม ถือว่าเป็นผู้ที่พยายามจะเป็นชาวอัลกุรอาน(อะฮฺ
ลุล-กุรอาน) และคนพิเศษที่ใกล้ชิดสําหรับอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่จะรับคําบัญชา
ของอัลลอฮฺและนําเอาสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสั ลลัม มาปฏิ บัติ และเป็ นเสมื อนผู้ ที่ กํ าลั งหั นหน้ าเข้ าหาสํารับอาหาร
ของอัลลอฮฺ
ลองมาพิ จารณาดู อายะฮฺ ที่ กล่ าวถึ งความประเสริ ฐของผู้ อ่ าน
อัลกุรอานว่า
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼m

ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇ
lÕÔÓÒÑ

ความว่า “ แท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และดํารงไว้ซึ่งการ
นมาซ และบริจาคจากทรัพย์สินที่เราได้ประทานเป็นปัจจัยยังชีพของ
พวกเขาอย่างลับ ๆ และเปิดเผย ด้วยหวังในการค้าที่ไม่มีวันขาดทุน
เพื่ อว่ าอั ลลอฮฺ จะทรงตอบแทนรางวั ลตอบแทนแก่ พวกเขาอย่ าง
ครบถ้วน และจะทรงเพิ่มแก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์
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แท้ จริ งพระองค์ ทรงเป็ นผู้ ทรงนิ รโทษ ผู้ ทรงตอบแทนรางวั ลแก่ ผู้ ที่
ขอบคุณพระองค์”64
และอัลลอฮฺตรัสว่า
ldcba`_m

ความว่ า “และเมื่อโองการทั้ งหลายของพระองค์ถู กอ่านแก่ พวกเขา
ความศรัทธาของพวกเขาก็เพิ่มขึ้น”65
มีหะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐของการอ่านและฟังอัลกุรอานอยู่
หลายหะดีษ เช่น
َ ))اِ ْﻗ َﺮ ُأ ْوا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
((آن َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ ﺗ ُْﺆ َﺟ ُﺮ ْو َن َﻋ َﻠﻴْ ِﻪ

ความหมาย“พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเพราะว่าแท้จริงพวก
ท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนจากการอ่านนั้น”67
ِ ْ ِ َ ))اِ ْﻗ َﺮ ُأ ْوا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
((ﰐ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ َﺷ ِﻔﻴْ ًﻌﺎ ِﻷ َ ْﺻ َﺤﺎﺑِ ِﻪ
ْ آن َﻓﺈ ﱠﻧ ُﻪ َﻳﺄ
ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะว่าแท้จริงในวัน
กิยามะฮฺมันจะมาในฐานะของผู้ให้ความช่วยเหลือแก่สหายของมัน”68
ِ
ِ ))ﻳ َﻘ ُﺎل ﻟِﺼ
ِ
ِ
ِ ﺎﺣ
َﰲ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َﻓ ِﺈ ﱠن َﻣﻨ َْﺰ َﻟ َﻚ ِﻋﻨ ْﺪ
َ
ُ
ْ  ا ْﻗ َﺮأْ َو ْارﺗَﻖ َو َرﺗ ْﱢﻞ ﻛ ََﲈ ُﻛﻨ َْﺖ ﺗ َُﺮﺗ ُﱢﻞ:ﺐ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن
ِ
((آﺧ ِﺮ َأ َﻳ ٍﺔ َﺗ ْﻘ َﺮ ُؤ َﻫﺎ

64

สูเราะฮฺฟาฏิรฺ อายะฮฺที่ 29-30
สูเราะฮฺอัล-อัมฟาล อายะฮฺที่ 2
67
อัซ-ซุฮฺดุ ของท่านอิบนุล มุบาร็อก เลขที่ 808, อัล-มุสตัดร็อก เลขที่ 2080, เศาะหี้หุล-ญา
มิอิศ-เศาะฆีรฺ เลขที่ 1164
68
เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 252
65
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ความหมาย “จะถูกกล่าวแก่ผู้ที่เป็นมิตรกับอัลกุรอาน (เมื่อพวกเขาได้
เข้าสวรรค์) ว่า จงอ่านเถิด จงเลื่อนขึ้นไปเถิด ขึ้นไปยังชั้นที่สูงส่งของ
สวรรค์ จงอ่านอย่างตัรตีล(อ่านอย่างเสนาะเพราะพริ้ง)เหมือนที่เจ้า
เคยอ่านมาก่อนในดุนยา แท้จริงแล้ว ชั้นที่อยู่ของเจ้าในสวรรค์นั้น คือ
สถานที่ที่เจ้าอ่านอายะฮฺสุดท้ายจบนี่เอง (พร้อมๆ กับการเลื่อนไปยัง
ชั้นที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจํานวนอายะฮฺที่อ่าน)”69
ِ ِ
ِ
ِ
َ  َوا ﱠﻟ ِﺬى َﻳ ْﻘ َﺮ ُأ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ,ﱪ َر ِة
آن َو َﻳ َﺘ َﺘ ْﻌ َﺘ ُﻊ ِﻓ ِﻴﻪ َو ُﻫ َﻮ َﻋ َﻠﻴْ ِﻪ
َ َ اﻟﺴ َﻔ َﺮة ا ْﻟﻜ َﺮا ِم ا ْﻟ
))ا ْﻟ َﲈﻫ ُﺮ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻘ ْﺮآن َﻣ َﻊ ﱠ

ِ َﺷ ﱞﺎق َﻟﻪ َأﺟﺮ
((ان
َْ ُ

ความหมาย “ผู้ ที่ อ่ านอั ลกุ รอานอย่ างชํ านาญนั้ นได้ อยู่ กั บบรรดา
มลาอิ กะฮฺ ผู้ ภั กดี และทรงเกี ยรติ ส่ วนผู้ ที่ อ่ านอั ลกุ รอานด้ วยความ
ตะกุกตะกักซึ่งมันเป็นความพยายามที่ลําบากสําหรับเขา ย่อมจะได้รับ
ผลบุญสองประการ”70
ِ ِ ِ ِ
 َو َﻣ ْﻦ َﺗﻼ ََﻫﺎ ﻛَﺎﻧ ََﺖ,ﺖ َﻟ ُﻪ َﺣ َﺴﻨَ ٌﺔ ُﻣ َﻀﺎ َﻋ َﻔ ٌﺔ
اﺳ َﺘ َﻤ َﻊ إِ َﱃ أﻳﺔ ﻣ ْﻦ ﻛ َﺘ
ْ ﺎب اﷲ ﻛُﺘِ َﺒ
ْ )) َﻣ ِﻦ

((َﻟ ُﻪ ﻧ ُْﻮ ًرا َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ
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หะดีษโดยอบู ดาวูด เลขที่ 1464, อัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2915 ท่านบอกว่า หะสัน เศาะฮีหฺ, อะห์มัด
2/192
70
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ความหมาย “ผู้ ใดสดั บฟั งอายะฮฺ หนึ่ งจากคั มภี รฺ ของอั ลลอฮฺ จะถู ก
บันทึกสําหรับเขา(คือได้รับ)ความดีเท่าทวีคูณ ผู้ใดอ่านอายะฮฺใดอา
ยะฮฺหนึ่ง อายะฮฺนั้นก็จะเป็นแสงสว่างสําหรับเขาในวันกิยามะฮฺ”72
ِ ك ِﰲ اﻷ َ ْر
((اﻟﺴ َﲈ ِء
َ ّل
َ ف ِإ َّن ُه ُنْوٌر
َ ,ِاﻟﻖ ْرآن
ُ او ِة
َ ت َل
ِ ِ)) َﻋ َﻞ ْﻳ َﻚ ب
ض َو ُذ ْﺧ ٌﺮ ﱠﻟ َﻚ ِﰲ ﱠ
ความหมาย “พวกท่ านทั้ งหลายจงอ่ านอั ลกุ รอาน เพราะมันคื อแสง
สว่างสําหรับพวกท่านในโลกนี้ และสิ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้กับพวกท่าน
ในชั้นฟ้า”73
และมีคําพูดจากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า
ِ
ِ َ ))ﻣﻦ َأﺣﺐ َأ ْن ُﳛِﺒﻪ اﷲ ورﺳﻮ ُﻟﻪ َﻓ ْﻠﻴﻨ ْ ُﻈﺮ َﻓ ِﺈ ْن ﻛ
َ ﺐ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
اﷲ
ُ آن َﻓ ُﻬ َﻮ ُﳛ
َﺎن ُﳛ ﱡ
َ ْ َ ﱠ
ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُﱠ
َ ﺐ

((َو َر ُﺳ ْﻮ َﻟ ُﻪ

ความหมาย “ใครก็ ตามที่ ปรารถนาอยากจะให้ อั ลลอฮฺ และเราะสู ลของ
พระองค์รักเขา ก็จงดู พิจารณาดู ถ้าหากเขารักอัลกุรอาน (ด้ วยการอ่าน
การศึกษา การฟังด้วยความใคร่ครวญ และการสอน) ก็แสดงว่าเขารักอัลลอ
ฮฺและเราะสูลของพระองค์ (ซึ่งหมายถึงว่าอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ก็
รักเขาด้วย)”74
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มุสนัด อัล-อิมาม อะหฺมัด เลขที่ 8494
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3.4 การศึกษาอัลกุรอาน
หมายถึง การเรียนเกี่ยวกับการอ่านพร้อมทั้งทําความเข้าใจเนื้อหา
สาระของอัลกุรอาน ซึ่งมีความประเสริฐหลายประการเช่น
- จากอุ ษมาน บิ น อั ฟฟาน เราะฎิ ยั ลลอฮุ อั นฮุ จากท่ านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า ท่านกล่าวว่า
َ ﲑ ُﻛ ْﻢ ) َأ ْﻓ َﻀ ُﻠ ُﻜ ْﻢ( َﻣ ْﻦ َﺗ َﻌ ﱠﻠ َﻢ اْﻟ ُﻘ ْﺮ
(( (آن َو َﻋ ﱠﻠ َﻤ ُﻪ ) َأ ْو َﻋ ﱠﻠ َﻤ ُﻪ
ُ ْ )) َﺧ

ความหมาย “ผู้ ประเสริ ฐยิ่ งระหว่ างพวกท่ าน คื อผู้ ที่ เรี ยนและ/หรื อ
สอนอัลกุรอาน”75
เป็นที่ชัดเจนว่า การเรียนและสอนอัลกุรอานนั้น ประเสริฐกว่าการ
เรียนและการสอนอย่างอื่นนอกจากอัลกุรอาน ซึ่งแน่นอนความประเสริฐ
ดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงทุกรูปแบบของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอ่าน
การเรียนท่องจํา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและคํา
สอนของอัลกุรอาน
จากหะดีษนี้ ท่านอิมาม สุฟยาน อัษ-เษารีย์ เห็นว่า คุณค่าความ
ประเสริฐของบรรดาผู้ที่สอนอัลกุรอานนั้นมีมากกว่าผู้ที่ทําการญิฮาด76
- จากอบู ซั รฺ เราะฎิ ยั ลลอฮุ อั นฮุ กล่ าวว่ า ท่ านเราะสู ลุ ลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม กล่าวว่า
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เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5027,5028
เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5027,٥٠٢٨
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ِ ِ ِ ِ ً َ َ َ َْ ْ َ ﱠ
ﺪُو ﻓ َﺘ َﺘ َﻌﻠ َﻢ آ َﻳﺔ ﻣ ْﻦ ﻛ َﺘ
,ﲑ َﻟ َﻚ ِﻣ ْﻦ َأ ْن ﺗ َُﺼ ﱢ َﲇ ِﻣﺎ َﺋ َﺔ َر ْﻛ َﻌ ٍﺔ
َ )) َﻳﺎ أ َﺑﺎ ذ ﱟر! ﻷن َﺗﻐ
ٌ ْ ﺎب اﷲ َﺧ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ﻒ
َ ﲑ ِﻣ ْﻦ َأ ْن ﺗ َُﺼ ﱢ َﲇ َأ ْﻟ
َ َو َﻷ َ ْن َﺗ ْﻐ
ٌ ْ ﺪُو َﻓ َﺘ َﺘ َﻌ ﱠﻠ َﻢ َﺑﺎ ًﺑﺎ ﻣ َﻦ ا ْﻟﻌ ْﻠ ِﻢ ـ َﻋﻤ َﻞ ﺑِﻪ َأ ْو َﱂْ َﻳ ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺑِﻪ ـ َﺧ
((َر ْﻛ َﻌ ٍﺔ

ความหมาย “โอ้อบู ซัรฺ การที่ท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือที่
ศึกษาหาความรู้) แล้วเรียนศึกษาหนึ่งอายะฮฺจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺนั้น
เป็นการดีสําหรับท่านยิ่งกว่าการที่ท่านปฏิบัตินมาซจํานวนหนึ่งร้อย
ร็อกอะฮฺ และการที่ท่านออกไปตอนเช้า (ไปยังมัสยิดหรือที่ศึกษาหา
ความรู้) แล้วศึกษาความรู้สักบทหนึ่งได้นํามาปฏิบัติ หรือไม่ได้นํามา
ปฏิบัตินั้น เป็นการดีสําหรับท่านยิ่งกว่าการปฏิบัตินมาซจํานวนหนึ่ง
พันร็อกอะฮฺ”77
- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า
ِ ِ ِ ِ ِ
ﺎب اﷲ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ﺪُو َأ َﺣﺪُ ُﻛ ْﻢ ﻛ ﱠَﻞ َﻳ ْﻮ ٍم إِ َﱃ اْﳌ َْﺴ ِﺠ ِﺪ َﻓ َﻴ َﺘ َﻌ ﱠﻠ َﻢ آ َﻳ َﺘ ْﲔ ﻣ ْﻦ ﻛ َﺘ
ْ )) َﻓﻸَ ْن َﻳ ْﻐ
ٍ
ِ
ِ ْ ﲑ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ َﻗ َﺘ
ﲑ َﻟ َﻪ ِﻣ ْﻦ َأ ْر َﺑ ٍﻊ َو ِﻣ ْﻦ
ٌ ْ  َو َأ ْر َﺑ ٌﻊ َﺧ,ﲑ َﻟ َﻪ ﻣ ْﻦ َﺛﻼَث
ٌ ْ  َو َﺛﻼ ََث َﺧ,ﲔ
ٌ ْ َﺧ
((َأﻋْﺪَ ِاد ِﻫ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اْ ِﻹﺑِ ِﻞ

ความหมาย“การที่ใครคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านออกไปมัสญิดทุก ๆ
วัน ศึกษาสองอายะฮฺของคัมภีร์ของอัลลอฮฺนั้นดีสําหรับเขายิ่งกว่าอูฐ
ตัวเมียสองตัว ศึกษาสามอายสี่อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสามตัว ศึกษาสี่

77

อัล-อัสเกาะลานีย,์ ฟัตหุล-บารีย์ 10/94,95
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อายะฮฺดีกว่าอูฐตัวเมียสี่ตัว และ(จํานวนเท่าไรของอายะฮฺ)ก็เป็นการดี
สําหรับเขายิ่งกว่าจํานวนของอูฐตัวเมียเยี่ยงนั้น”78
3.5 การศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน
เพื่อให้ทุก ๆ คนได้อ่านและฟังอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอาน พร้อม
ทั้งได้ศึกษาเนื้อหาสาระของอายะฮฺอัลกุรอานไปด้วยกัน หรือพร้อม ๆ กัน มี
วิธีหนึ่งที่เป็นที่ส่งเสริมโดยสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะ สัลลัม คือ วิธีการที่เรียกว่า “มุดาเราะสะฮฺ” หรือ “ตะดารุส” คือ
การจัดกลุ่มศึกษาอัลกุรอานแบบหะละเกาะฮฺ ดังที่ปรากฏในหะดีษต่อไปนี้
ِ َﺎن َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲِ × َأ ْﺟ َﻮ َد اﻟﻨ
ٍ َﻋ ِﻦ ا ْﺑ ِﻦ َﻋ ﱠﺒ
َ  َوﻛ,ﱠﺎس
َ  ))ﻛ:اﷲ َﻋﻨ ُْﻬ َﲈ َﻗﺎل
َﺎن
ُ ﴈ
َ َ ﺎس َر

ِ
ِ
َ  َوﻛ,ﲔ َﻳ ْﻠ َﻘﺎ ُه ِﺟ ْ ِﱪ ْﻳ ُﻞ
َ ﰲ ﻛ ﱢُﻞ َﻟﻴْ َﻠ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َر َﻣ َﻀ
َ ﰲ َر َﻣ َﻀ
ﺎن
َ ْ ﺎن َﺣ
ْ َﺎن َﻳ ْﻠ َﻘﺎ ُه
ْ َأ ْﺟ َﻮ َد َﻣﺎ َﻳﻜ َْﻮ ُن
ِ ِ  َﻓ َﻠﺮﺳﻮ ُل اﷲِ × َأﺟﻮد ﺑِﺎْﳋ,آن
ِ َﻓ ُﻴ
((اﻟﺮ ْﻳ ِﺢ اْﳌ ُ ْﺮ َﺳ َﻠ ِﺔ
ْ ُ َ َ ﺪَار ُﺳ ُﻪ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
َْ ُ َ ْ
ﲑ ﻣ َﻦ ﱢ
ความหมาย “จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา กล่าวว่า โดยปกติ
ท่าน ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นคนใจบุญที่สุดในหมู่ผู้คน และท่าน
จะเป็นคนใจบุญยิ่งขึ้นอีกในเดือนเราะมะฎอน ยามท่านได้พบกับมลาอิกะฮฺ
ญิ บรี ลที่ มาพบท่ านทุ ก ๆ คื นของเดื อนเราะมะฎอน แล้ วท่ านก็ ได้ ศึ กษา
ทบทวน(ตะดารุ ส หรื อ มุ ดาเราะสะฮฺ )อั ลกุ รอานกั บญิ บรี ล เมื่ อนั้ นท่ าน
เราะสูลุลลอฮฺก็จะมีสภาพเป็นคนใจบุญยิ่งกว่าลมที่พัดไปทั่วถึงทุก ๆ สิ่ง”79
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เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 251, สุนัน อบี ดาวูด เลขที่ 1456
เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 6, 1902, 3220, เศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 2308
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นั่ นคื อรู ปแบบหนึ่ งของการศึ กษาอั ลกุ รอานร่ วมกั นในอิ สลาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดื อนเราะมะฎอนที่ถือเป็ นเดื อนที่อัลกุรอานได้ถูก
ประทานลงมา
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า
ِ
ِ َ  ﻳﺘْ ُﻠ,ﻮت اﻪﻠﻟِ َﺗﻌ َﺎﱃ
ِ ﺖ ِﻣﻦ ﺑﻴ
ٍ ))ﻣﺎ اﺟ َﺘﻤﻊ َﻗﻮم ِﰲ ﺑﻴ
اﻪﻠﻟ َو َﻳﺘَﺪَ َار ُﺳﻮ َﻧ ُﻪ
ﺎب ﱠ
َ ﻮن ﻛ َﺘ
َ َ ﱠ
ُُ ْ
َْ ٌ ْ َ َ ْ َ

,ـ َوـ َﺣـ ﱠﻔﺘْ ُﻬ ُﻢ اـ ْ َﳌـﻼَ ِﺋـ َﻜ ُﺔ,ﲪـ ُﺔ
َ ْ ـ َوـ َﻏـ ِﺸ َﻴﺘْ ُﻬ ُﻢ اـﻟـ ﱠـﺮ,ﺖ َﻋـ َﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ اـﻟـ ﱠـﺴ ِﻜﻴﻨَ ُﺔ
ْ ـ إِـ ﱠﻻـ ﻧـ َـَﺰ َﻟـ,َﺑـﻴْﻨ َُﻬ ْﻢ
ِ و َذﻛَﺮﻫﻢ
((ﻴﻤ ْﻦ ِﻋﻨ ْﺪَ ُه
َ اﻪﻠﻟ ﻓ
َُ َُ ُ ﱠ
ความหมาย “ไม่มีกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งรวมตัวกัน ณ บ้านหลังหนึ่ง
หลั งใดจากบ้ านทั้ งหลายของอั ลลอฮฺ ร่ วมกั นอ่ านและศึ กษาคั มภี ร์
ของอัลลอฮฺในระหว่างพวกเขา นอกจากจะมี สะกีนะฮฺ (ความสงบนิ่ง
ของจิ ตใจที่ พร้ อมจะรั บคํ าสั่ งของอั ลลอฮฺ ) ลงมายั งพวกเขา ความ
เมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุมพวกเขา บรรดามลาอิกะฮฺจะห้อมล้อม
พวกเขา และอัลลอฮฺจะทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่
ณ พระองค์”80
ِ
ﺖ
َ ْ اﻟﺮ
ْ  َوﻧ ََﺰ َﻟ,ﲪ ُﺔ
ْ )) َﻣﺎ
 َو َﺗ َﻐ ﱠﺸﺘْ ُﻬ ُﻢ ﱠ,اﷲ ِإ ﱠﻻ َﺣ ﱠﻔﺘْ ُﻬ ُﻢ ْ َاﳌﻼَﺋ َﻜ ُﺔ
ُ اﺟ َﺘ َﻤ َﻊ َﻗ ْﻮ ٌم َﻳ ْﺬ
َ ﻛُﺮ ْو َن

ِ  و َذﻛَﺮﻫﻢ,َﻋ َﻠﻴ ِﻬﻢ اﻟﺴ ِﻜﻴﻨَ ُﺔ
((ﻴﻤ ْﻦ ِﻋﻨ ْﺪَ ُه
َ اﷲ ﻓ
ْ ُ ﱠ
ُ ُ َُ َ

ความหมาย จากอบู สะอีด อัล-คุดรีย์ เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุ จากท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมว่าท่านกล่าวว่า “ไม่มี
80
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กลุ่ มคนหนึ่ งกลุ่ มคนใดรวมตั วกั นรํ าลึ กถึ งอั ลลอฮฺ เว้ นแต่ บรรดา
มลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา ความเมตตาของอัลลอฮฺจะแผ่ปกคลุม
พวกเขา ความสงบร่มเย็น(สะกีนะฮฺ)จะลงมาแก่พวกเขา และอัลลอฮฺจะ
ทรงกล่าวถึงพวกเขาแก่บรรดามลาอิกะฮฺผู้อยู่ ณ พระองค์”81
จากสองหะดีษนี้ ทําให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า รูปแบบหนึ่งของการจัด
หะละเกาะฮ -วง/กลุ่ม- ศึกษาอัลกุรอานคือ การที่คนจํานวนหนึ่งรวมตัวกัน
ขึ้ นเป็ นกลุ่ มภายในมั สญิ ดหรื อนอกมั สญิ ด ซึ่ งการรวมตั วกั นในลั กษณะ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺผู้ทรงมีบุญคุณและผู้ทรงมีเมตตาได้ทรงให้คุณค่า
และความประเสริฐอย่างยิ่งด้วยการที่พระองค์ทรงประทานสิ่งต่อไปนี้
1. ประทาน สะกีนะฮฺ นั่นคือ ความสงบของจิตใจด้วยความเมตตา
จากอัลลอฮฺ
2. แผ่ปกคลุมด้วยเมตตา
3. ให้ห้อมล้อมโดยบรรดามลาอิกะฮฺ
4. ทรงกล่ าวถึ งชื่ อของพวกเขาที่ ทํ าหะละเกาะฮฺ อั ลกุ รอานแก่
บรรดามลาอิกะฮฺที่อยู่ ณ พระองค์
มาชาอ์ อั ลลอฮฺ ช่ างเป็ นเกี ยรติ ยิ่ งนั ก สํ าหรั บสมาชิ กของกลุ่ ม
หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน และการซิกิรฺ !
จะมีการงานใดเล่าที่จะมีเกียรติและยิ่งใหญ่กว่าการให้คุณค่าและ
ความสําคัญจากอัลลอฮฺ เยี่ยงการงานดังกล่าวนี้ ?! มาเถิด มาร่วมกันทํา
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หะละเกาะฮฺ อั ลกุ ร อาน และมี ส่ วนร่ วมในหะละเกาะฮฺ อั ลกุ รอานด้ วย
ความรู้สึกศรัทธาและรักอย่างเปี่ยมล้น
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ِ ْ  إِ ﱢﲏ َأ ْﺷ َﺘ ِﻬ ْﻲ َأ ْن َأ ْﺳ َﻤ َﻌ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻏ: َأ ْﻗ َﺮ ُأ َﻋ َﻠﻴْ َﻚ َو َﻋ َﻠﻴْ َﻚ ُأﻧ َْﺰ ُل? َﻗ َﺎل
ت
ُ ْ َﻓ َﻘ َﺮأ:  َﻗ َﺎل.ﲑ ْي
ْ

_ ~ }| { z y x wm@اﻟﻨ َﱢﺴﺎ َء َﺣ ﱠﺘﻰ ِإ َذا َﺑ َﻠ ْﻐ ُﺖ

ِ  َﻓﺮ َأﻳ ُﺖ َﻋﻴﻨَﻴ ِﻪ َﺗﺰ ِر َﻓ.ُﻒ َأو َأﻣ ِﺴ ْﻚ
(( ﺎن
ْ ْْ
ْ َ
ْ ْ  ﻛ ﱠ: َﻗ َﺎلlba`

ความหมาย จากอั บดุ ลลอฮฺ บิ น มั สอู ด เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุ กล่ าวว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “จงอ่าน
อัลกุรอานให้ฉันฟัง” ฉันกล่าวว่า ท่านจะให้ฉันอ่านอัลกุรอานให้ท่าน
ฟัง ทั้ง ๆ ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านกระนั้นหรือ ? ท่านกล่าว
ว่า “แท้จริง ฉันอยากที่จะฟังอัลกุรอานจากคนอื่น” อิบนุ มัสอูด กล่าว
ว่า ดังนั้น ฉันจึงอ่านสูเราะฮฺอัน-นิสาอ์(ให้ท่านฟัง) จนถึงพระดํารัส
ของอัลลอฮฺว่า

lba`_~}| {zyxwm
ความหมาย “จะเป็นเช่นไร เมื่อเราได้นําพยานคนหนึ่งออกมาจากแต่ละ
ชาติ และเราจะนําเจ้ามาให้เป็นพยานแก่หมู่ชน(ของเจ้า)เหล่านี้” 83
เมื่อนั้น ท่านนบีก็กล่าวว่า “พอเถิด หรือหยุดเถิด” แล้วฉันก็
เห็นตาทั้งสองของท่านมีน้ําตาหลั่งออกมาไหลอาบแก้ม84
83
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บทเรียนจากหะดีษนี้
1. ความสํ าคั ญอย่ างยิ่ งของการรั บฟั งการอ่ านอั ลกุ รอานจากผู้ อื่ น
จนกระทั่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เอง ผู้
ซึ่งที่อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่านยังใคร่ที่จะรับฟังการอ่านอัล
กุรอานจากผู้ อื่ น ท่ านกล่ าวว่ า “ฉั นอยากที่ จะรั บฟังการอ่ าน
อัลกุรอานจากคนอื่น” ถ้านั่นคือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลั ยฮิ วะสั ลลั ม ผู้ ที่ อั ลกุ รอานถู กประทานลงมายั งท่ าน ดั งนั้ น
สําหรับคนธรรมดาอย่างเรา ๆ ที่บางทีไม่เคยได้ฟังอัลกุรอานจากคน
ที่อ่านอย่างพินิจใคร่ครวญ ยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่อง
นี้ มันเป็นบทเรียนแก่บรรดาผู้เป็นครูหรืออาจารย์ ที่จะต้องมีความ
สํานึกเอาเยี่ยงอย่างความนอบน้อมถ่อมตนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีต่อศิษย์/สหายผู้อยู่ร่วมกับท่าน85
2. ผลที่เกิดขึ้นอย่างมากมายต่อจิตใจของผู้ที่ได้รับฟังการอ่านของคน
อื่น ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองถึงกับ
ร้องไห้เมื่อได้ยินพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า (ความหมาย) “จะเป็นเช่น
ไร เมื่อเราได้นําพยานคนหนึ่งออกมาจากแต่ละชาติ และเราจะนําเจ้า
มาให้ เป็ นพยานแก่ หมู่ ชน(ของเจ้ า)เหล่ านี้ ” นั่ นแหละจุดประสงค์
ประการหนึ่ งของการฟั งการอ่ านอัลกุ รอานอย่ างพิ นิ จใคร่ ครวญ
เพื่อให้ความศรัทธาเพิ่มจนกระทั่งถึงขั้นหลั่งน้ําตาเหมือนกับท่าน
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เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตามรายงานของอับ
ดุลลอฮฺว่า “ฉันเห็นตาทั้งสองข้างของท่านหลั่งน้ําตา”
3. เหตุการณ์ทํานองนั้น ควรเกิดขึ้นจากบรรยากาศของหะละเกาะฮฺ
ศึกษาอัลกุรอาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลของการอ่านและการฟังอัลกุรอาน
อย่างเข้าใจเกี่ยวกับสภาพที่จะเกิดขึ้นในอาคิเราะฮฺ ได้เพิ่มพูนความ
ศรัทธา และทําให้จิตใจอ่อนโยนลงจนถึงขั้นร้องไห้ออกมา และมี
ความพร้อมที่จะรับคําสั่งสอนของอัลลอฮฺผ้ทู รงบริบูรณ์ยิ่ง
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า
ِ
ِِ
ِ
َ  إِ ﱠن َﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ,اﺳ َﺘ َﻄ ْﻌ ُﺘ ْﻢ
َ <إِ ﱠن َﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
آن ُﻫ َﻮ
ْ آن َﻣﺄْ ُد َﺑ ُﺔ اﷲ َﻓ َﺘ َﻌ ﱠﻠ ُﻤﻮا ﻣ ْﻦ َﻣﺄْ ُد َﺑﺘﻪ َﻣﺎ
ِ
ِ
ِ ِ
ﲔ َو ﱢ
, ِﻋ ْﺼ َﻤ ٌﺔ ﳌ َِﻦ ا ْﻋ َﺘ َﺼ َﻢ ﺑِ ِﻪ,اﻟﺸ َﻔﺎ ُء اﻟﻨﱠﺎﻓِ ُﻊ
ُ ِﱡﻮر ا ْﳌُﺒ
ُ  َو ُﻫ َﻮ اﻟﻨ,َﺣﺒْ ُﻞ اﷲ ا ﱠﻟﺬي َأ َﻣ َﺮ ﺑِﻪ
ِ
ِ
 َو َﻻ َﺗﻨ ْ َﻘ ِﴤ َﻋ َﺠ ِﺎﺋ ُﺒ ُﻪ,ﺐ
َ  َو َﻻ َﻳ ُﺰو ُغ َﻓ ُﻴ َﺸ ﱠﻌ, َﻻ َﻳ ْﻌ َﻮ ﱡج َﻓ ُﻴ َﻘ ﱠﻮ ُم,َوﻧ ََﺠﺎ ٌة َﳌ ْﻦ َﲤ َ ﱠﺴ َﻚ ﺑِﻪ
ٍ  ا ْﺗ ُﻠﻮه َﻓ ِﺈ ﱠن اﻪﻠﻟ ﻳﺄْﺟﺮ ُﻛﻢ ﻟِﻜ ﱢُﻞ ﺣﺮ,ﳜ َﻠ ُﻖ َﻋﻦ رد
ٍ ف َﻋ ْﴩ ﺣﺴﻨ
ْ َ َو َﻻ
 َﱂْ َأ ُﻗ ْﻞ َﻟ ُﻜ ْﻢ,َﺎت
ُ
ْ َ ﱟ
ْ ُُ ََﱠ
َ َ ُ
ْ َ
>ف
ٌ ف َو َﻻ ٌم َﺣ ْﺮ
ٌ ﻒ َﺣ ْﺮ
ٌ ِ ف َو َﻟ ِﻜ ْﻦ َأﻟ
ٌ } ٓاﱂ{ َﺣ ْﺮ
ٌ ف َو ِﻣﻴْ ٌﻢ َﺣ ْﺮ

ความหมาย “แท้จริงอัลกุรอานนี้เป็นสํารับอาหารของอัลลอฮฺ ดังนั้นจง
ศึกษาเรียนรู้จากสํารับอาหารของพระองค์อย่างสุดความสามารถของ
พวกท่าน แท้จริงอัลกุรอานนี้เป็นสายเชือกของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรง
กําชับให้ยึดไว้ให้มั่น มันคือแสงสว่างที่ชัดแจ้ง คือยาที่มีคุณประโยชน์
เป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองผู้ที่ยึดมั่นกับมัน เป็นสิ่งช่วยให้รอดพ้นจากการ
ลงโทษสํ า หรั บ ผู้ ที่ ยึ ด มั่ น มั น ไว้ อ ย่ า งมั่ น คง ไม่ มี ค วามคดเคี้ ย วที่
จําเป็นต้องทําให้ตรง ไม่ไขว้เขวจนต้องให้ปรับ มีความมหัศจรรย์ที่ไม่
61
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จบสิ้ น ไม่เก่ าเพราะการถู กโต้ แย้ ง/ปฏิ เสธ ดั งนั้ นจงอ่ านอั ลกุ รอาน
เพราะอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนผลบุญแก่พวกท่านจากทุก ๆ ตัวอักษร
สิบความดี ฉันไม่ได้หมายถึงว่า [( ]اﱂอลิฟลามมีม) คือหนึ่งอักษร แต่ฉัน
หมายถึงว่า ( أﻟﻒอลิฟ) คือหนึ่งอักษร ( ﻻمลาม) คือหนึ่งอักษร และ ﻣﲓ
(มีม) คืออีกหนึ่งอักษร”86
นั่นคือสารัตถะของอัลกุ รอาน ในฐานะที่เป็นเสมือนสํารับอาหาร
ของอัลลอฮฺ ที่ได้รวมไว้ด้วยนานาความรู้ที่ยังคุณประโยชน์ต่อความต้องการ
ของมนุษย์ในทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิต เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงสร้างมนุษย์แล้วปล่อยให้มีชีวิตตาม
ยถากรรมโดยปราศจากระเบียบและวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและมีเกียรติท้ังในโลกนี้ และปรโลกที่การมีชีวิตเป็นนิรันดร์
ทว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมอัลกุรอานให้เป็นสายเชือกที่ผูกดึงปวงบ่าวของ
พระองค์ให้พ้นจากความไขว้เขว/เบี่ยงเบน เป็นแสงสว่างส่องเส้นทาง เป็นยา
รักษาโรคต่าง ๆ เครื่องช่วยรอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ และให้พวกเขาได้รับ
ความคุ้มครองจากความหายนะทุกรูปแบบทั้งในโลกนี้และ ณ ปรโลก ทั้งนี้
เพราะเนื้อหาสาระของอัลกุรอานคือสัจธรรม ดีเลิศ มีคุณประโยชน์ และ
เที่ยงตรงยิ่ง
หะดี ษนี้ ชี้ ให้ เห็ นว่ า หนึ่ งในบรรดาวิ ธี ที่ จะให้ ได้ รั บประโยชน์ จาก
อัลกุรอานคือ หะละเกาะฮฺ/วงศึกษาอัลกุรอาน ที่สมาชิกพากันนั่งล้อมรอบ
สํารับอัลกุรอานที่เต็มไปด้วยบะเราะกะฮฺความจําเริญ
86

หะดีษ มุศ็อนนัฟ ของ อับดุล-ร็อซซาก เลขที่ 6017, มุสนัด อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 376 ด้วย
สายรายงานที่เศาะฮีหฺ
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ِ ِ
 وﰲ.>ﺎﻋ ًﺔ
َ اﺟ ِﻠ ْﺲ ﺑِﻨَﺎ ﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ َﺳ
ْ < : َﻗﺎْ َل ِ ْﱄ ُﻣ َﻌﺎ ُذ ْﺑ ُﻦ َﺟ َﺒ ٍﻞ:َﻋ ِﻦ اْﻷَ ْﺳ َﻮد ﺑِ ِﻦ ﻫﻼ ٍَل َﻗﺎْ َل
ِِ
ِ ﻟﻠﺮ
ٍ ﺑﻦ
ُ ﺟﺒﻞ
َ روأﻳﺔ َﳍﲈ
.>ﺎﻋ ًﺔ
َ اﺟ ِﻠ ْﺲ ﺑِﻨَﺎ ﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ َﺳ
ُ ﻛﺎن ﻣﻌﺎ ُذ
ْ < :ﺟﻞ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻪ
ﻳﻘﻮل ﱠ
ِ
ِ ِ
.ﳛ َﻤﺪَ اﻧِ ِﻪ
ْ َ َﻓ َﻴ ْﺠﻠ َﺴﺎن َﻳ َﺘ َﺬا َﻛ َﺮان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ َو
ความหมาย จากอัล-อัสวัด บิน ฮิลาล กล่าวว่า มุอาซ บิน ญะบัล ได้กล่าว
กั บฉั นว่ า “มานั่ งกั บเราสั กประเดี๋ ยวซิ เพื่ อเราจะได้ (ยกระดั บความ)
ศรัทธา(ของเรา)” ในอีกรายงานหนึ่งของทั้งสองมีว่า มุอาซ บิน ญะบัล ได้
กล่าวกับชายคนหนึ่งจากพี่น้องของเขาว่า “มานั่งกับเราสักประเดี๋ยวซิเพื่อเรา
จะได้(ยกระดับความ)ศรั ทธา(ของเรา)” แล้วทั้งสองก็นั่งลงด้วยกัน รําลึ ก
ถึงอัลลอฮฺด้วยกัน และสรรเสริญอัลลอฮฺด้วยกัน87
อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต กล่าวว่า เมื่อเศาะหาบะฮฺท่านใดจะออกไป
ดะอฺ วะฮฺ นอกเมื องมะดี นะฮฺ พวกเขามั กจะจั ดให้ มี การอบรมเกี่ ยวกั บ
อัลกุรอานกับบรรดานักอ่านอัลกุรอาน (กุรรออ์) บรรดาเศาะหาบะฮฺมักจะ
อ่านอัลกุรอานด้วยเสียงดังที่ได้ยินชัดในมัสยิดมะดีนะฮฺ จนกระทั่งท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เคยห้ามพวกเขาและบอกให้ลดระดับเสียง
ลงมาเล็กน้อย88
นั่ น คื อ แบบอย่ า ง/สุ น นะฮฺ ที่ มี ชี วิ ต ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม ในฐานะของกลุมชนที่เป็นแบบอย่างสําหรับประชาชา
ชาติ อิ ส ลามภายหลั ง จากพวกเขา เพื่ อ ยกระดั บ ฐานะและฟื้ น ฟู ข อง
87

มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ ,เลขที่ 30363,30365. ท่านอัล-หาฟิซ ระบุ ไว้ในหนังสือ ฟัตหุลบารีย์ :1/70 ว่า สายสืบหะดีษ เศาะฮีหฺ
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มะนาฮิล อัล-อิรฟาน ของ อัซ-ซัรกอนีย์ 1/234
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ความสรัทธาของพวกเขาด้ วยอั ลกุ รอานและการรําลึ กถึ งอัลลอฮฺ เพราะ
แท้จริงแล้วการฟื้นฟูความศรัทธาก็คือความศรัทธาแขนงหนึ่งเช่นกัน89
3.6 การกําชับสั่งเสียกันให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรมและขันติธรรม
กิจกรรมหนึ่งของหะละเกาะฮฺอัลกุรอานคือ การกําชับสั่งเสียซึ่งกัน
และกันให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรมและความอดทน อัลลอฮิตรัสว่า
LKJIHGFEDCBAm
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ความว่ า “ขอสาบานด้วยเวลา แท้ จริ งมนุ ษย์ ตกอยู่ ในความขาดทุ น
นอกจากบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาและประกอบการงานที่ดีทั้งหลาย และ
พวกเขากําชับสั่งเสียกันและให้ดํารงมั่นอยู่บนสัจธรรม และกําชับสั่ง
เสียกันและให้มีความอดทน90
ด้ วยเหตุนี้ เป็ นที่ ชั ดเจนว่ า การกํ าชั บกั นด้ วยสัจธรรมและความ
อดทน ถือเป็นหลักการประการหนึ่งของชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่จะไม่ประสบ
กับความขาดทุน ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิด “การกําชับสั่งเสียกัน
และกัน” คือ การสั่งเสียผ่าน “หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน” เพราะอัลกุรอานคือ
แหล่งที่ดีที่สุดสําหรับการตักตวงสัจธรรมและความอดทน
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ดูหนังสือฟัตหุล-บารีย์ ของ ท่านอิบนุ หะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานีย์ : 1/70
สูเราะฮฺอัล-อัศร์ อายะฮฺที่ 1-3
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มากไปกว่านั้น เราพบว่าจากข้อเท็จจริงของชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
หากไม่มี หะละเกาะฮฺ อัลกุรอานแล้ ว แทบจะเป็ นไปไม่ ได้ เลยที่จะเกิ ดการ
กําชับสั่งเสียกันด้วยสัจธรรมและความอดทนในหมู่ประชาชาติอิสลาม
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สี่ : อัลกุรอานสร้างชีวิตท่านเราะสูลและเศาะหาบะฮฺ

4.1 การสร้างบุคลิกภาพของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า อัลลอฮฺได้สร้างชีวิตและบุคลิกภาพ
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัมด้วยอัลกุรอานเท่านั้น
การสร้างที่เริ่มต้นขึ้นด้วยอายะฮฺแรกที่ว่า
lo n m l km

ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้าง”91
เพราะการอ่านเป็นกุญแจดอกแรกของประตูสู่ความรู้ ในฐานะที่เป็น
เสบียงสําหรับภารกิจของการเป็นเราะสูลของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในการตีแผ่ความเมตตาแก่สากลโลก นั่นคือแก่นสารของอิสลามที่
วางรากฐานอยู่บนความรู้แห่งวะหฺย์(วิวรณ์)จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรง
ปรีชาญาณ
ภายหลังจากนั้น ท่านถูกสร้างด้วยอายะฮฺท่วี ่า
l G F E D J B Am

ความว่า “ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ย จงดํารงไว้ซึ่งการนมาซกลางคืน เว้นแต่เพียง
เล็กน้อยของกลางคืนเท่านั้นที่(เจ้า)ใช้พักผ่อน”92
91

สูเราะฮฺอัล-อะลักฺ อายะฮฺที่ 1
สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 1-2
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โดยที่ในช่วงเวลานั้น การนมาซห้าเวลายังไม่ได้ถูกบัญญัติ และด้วย
เหตุ ที่ การนมาซในยามค่ํ าคื นเป็ นวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ดในการเข้ าเฝ้ าและกระซิ บ
กระซาบกับอัลลอฮฺ สร้างแก่นสารของตัวตน วิงวอนขอสิ่งจําเป็นและพลัง
ความเข้ มแข็ งทั้ งหลายในการสร้ างบุ คลิ กภาพของเราะสู ลและการสร้ าง
อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ-ประชาชาติเดียว ในขณะเดียวกันท่านก็ถูกสร้างด้วยอายะฮฺ
ที่ว่า
l ¡  J } |m

ความว่า “ผู้ที่ห่มผ้าเอ๋ย จงลุกขึ้น แล้วเตือนสําทับมนุษย์เถิด”93
ซึ่งนั่นคือภารกิจของการเป็นเราะสูลของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ภารกิจในการดะอฺวะฮฺ-เรียกร้องเชิญชวนผู้คน-สู่การตอบรับ
คําสั่งสอนของอัลลอฮฺและคัมภีร์ของพระองค์ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์
ที่สุดสําหรับมนุษย์
ดังกล่าวนั้น คือสามอายะฮฺที่ถือเป็นรากฐานในการสร้างบุคลิกภาพ
ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ สัลลัม ในขั้นเริ่มต้น ได้แก่
1. “ ا ْﻗ َﺮْأจงอ่ าน” หมายถึ งจงอ่ านโองการของอั ลลอฮฺ และวิ ทย
ปั ญญาต่ าง ๆ ที่ อยู่ ในนั้ น ไม่ ว่ าจะเป็ นอายะฮฺ ท้ั งหลายของ
อัลกุรอานที่ ถูกประทานลงมา หรือสัญญาณต่ าง ๆ ของการ
สร้างของอัลลอฮฺ เช่น ท้องฟ้า แผ่นดิน และอื่น ๆ
2. “ ُﻗ ِﻢ اﻟﻠ َّ ْﻴ َﻞจงดํารงการนมาซกลางคืน” เพราะการนมาซเป็น
วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ดในการกระซิ บ กระซาบกั บ อั ลลอฮฺ ผู้ ท รงมี
93

สูเราะฮฺอัล-มุดดัดษิรฺ อายะฮฺที่ 1-2
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พระคุณและผู้ทรงเมตตายิ่ง เพื่อเติมเต็มรูหฺ – จิตวิญญาณและ
เชื่อมโยงพลังแห่งบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุ อะลั ยฮิ วะสั ลลั ม กั บพลานุ ภาพของอัลลอฮฺผู้ เอกะ ผู้ ทรง
อํานาจ
3. “ ُﻗ ْﻢ َﻓ َﺄﻧ ِﺬ ْرจงลุ กขึ้ นแล้ วเตื อนสํ าทั บมนุ ษย์ ” เพราะนั่ นคื อ
หน้ าที่ ข้ั นพื้ นฐานของเราะสู ลุ ลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ
วะสัลลัม
เป็นที่ชัดเจนว่า การอ่านนั้นเพื่อให้รู้จักอัลลอฮฺ และรู้จักวิธีการทํา
อิบาดะฮฺต่อพระองค์ ในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่พยายามจะทําให้ตนมีสถานะการ
เป็นบ่าวที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการนมาซ พร้อมทั้งการรู้จัก
มนุษย์และวิธีการในการเผชิญหน้ากับพวกเขา ในฐานะที่ท่านเป็นเราะสูล
ของอัลลอฮฺ ผู้ทําหน้าที่ในการดะอฺวะฮฺและการเตือนสําทับอย่างเต็มเปี่ยม
นอกจากนั้น อัลกุรอานยังได้สร้างบุคลิกภาพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ด้วยอายะฮฺที่เป็นอะกีดะฮฺ (หลักความเชื่อ)
อิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) อัคลาค (จริยธรรม) ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
การปกครอง ความสั มพั นธ์ การศึ กษา การสั งคม การสงคราม ฯลฯ ที่
ครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล
ครอบครัว สังคม และประเทศ จนไปสิ้นสุดด้วยอายะฮฺที่ว่า
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ความว่า “วันนี้ ฉัน(อัลลอฮฺ)ได้ทําให้สมบูรณ์สําหรับสูเจ้าซึ่งศาสนาของ
สูเจ้า และได้ทําให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สูเจ้า และฉันพึง
ใจให้อิสลามเป็นศาสนา(วิถีแห่งการดําเนินชีวิต)ของสูเจ้า”94
ที่ได้ถูกประทานลงมาในช่วงเวลาที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังปฏิบัติอิบาดะฮฺวุกูฟอยู่ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ในปีที่ท่าน
ประกอบพิธีฮัจญ์อําลา (ِ ) َﺣ َّﺠ ُﺔ اﻟْ َﻮدَاع
ดังกล่าวนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า การประทานวะห์ยูของอัลลอฮฺผู้ทรง
รอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ เพื่อให้มันเป็นวิถีชีวิต ( ) ِد ْﻳ ٌﻦและความโปรดปราน
( ) ِﻧ ْﻌ َﻤﺔแก่บ่าวของพระองค์ผ่านเราะสูลคนสุดท้ายของพระองค์ พร้อมกันนี้
การเผยแผ่และการนําวะห์ยูท้ังหมดมาดําเนินการภาคปฏิบัติของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เช่นกัน
อายะฮฺนี้ เป็ นนั ยที่ บ่งบอกว่ า อิ สลามได้ มี ความสมบูรณ์ ครบถ้ วน
สําหรับประชาชาติอิสลาม ด้วยการปิดท้ายด้วยการประกอบพีธีหัจญ์อําลา
ในฐานะที่เป็นรุกุน(หลักปฏิบัติ)สุดท้ายในรุกุนอิสลามห้าประการ นั่นคือคํา
สอนของอิสลามอันสมบูรณ์ยิ่ง ที่มีมาจากอัลลอฮฺเพื่อบ่าวของพระองค์ ซึ่งก็
คือ คัมภีร์อัลกุรอานอันยิ่งใหญ่
และนั่นคือการดําเนินการภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน ต่อคําสอน
ของอัลกุรอาน ในฐานะที่เป็นแบบอย่างหรือสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อมนุษยชาติ ... วัลลิลลาฮิลหัมด์ วัลมิน
นะฮฺ - สําหรับอัลลอฮฺคือบรรดาการสรรเสริญและบุญคุณทั้งหมด
94
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ภายในเวลายี่สิบปี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม สามารถ
ศึกษาวิถีชีวิต ( )ادلِّ ْﻳ ُﻦในด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศ ทั้ง
เรื่องในโลกนี้ และเรื่องในปรโลก ล้วนแล้วแต่มาจากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ
อีกทั้งท่านยังได้ประสบความสําเร็จในการแจกแจงคําสอนของอัลกุรอาน
ออกมาในโลกของความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่
นั่นแหละที่เมื่อท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา มารดาของ
เหล่ าศรั ทธาชนถู กถามเกี่ ยวกั บการดํ าเนิ นชี วิ ตของท่ านเราะสู ลุ ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม นางได้ตอบถูกต้องและกะทัดรัดว่า96
َ َﺎن ُﺧ ُﻠ ُﻘ ُﻪ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
َ ))ﻛ
((آن

หมายถึ ง “ชี วิ ต หรื อจริ ยธรรมทุ กการเคลื่อนไหวของท่ านเราะสูลุ ลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือคําสอนของอัลกุรอาน”
การเคลื่ อ นไหวของท่ า นเราะสู ลุ ล ลอฮฺ ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อะลั ย ฮิ
วะสัลลัม เกิดจากการที่ท่านนําเอาคําสอนของอัลกุรอานมาปฏิบัติ และนี่คือ
สิ่งที่เรียกว่า “สุนนะฮฺ” ( )ﺳـﻨﺔนั่นเอง สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ที่เป็นสายทางชีวิตของมนุษย์ไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
และสวรรค์ของพระองค์ ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามสุนนะฮฺก็แสดงว่าเขาต้อง
ปฏิบัติตามอัลกุรอาน
4.2 การสร้างบุคลิกภาพของเหล่าเศาะหาบะฮฺ
ท่านเราะสู ลุลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ วะสัลลัม ได้ สร้ างเหล่ า
เศาะหาบะฮฺของท่านด้วยคําสอนของอัลกุรอานที่สมบูรณ์ยิ่งพร้อม ๆ กับตัว
96
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ท่านเอง ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงพร้อม ๆ กับท่านในรูปแบบของการเป็นญะมาอะฮฺ โดยเริ่มต้นจากบาง
คน อาทิ ท่ านหญิ งเคาะดี ญะฮฺ เราะฎิ ยั ลลอฮุ อันฮา ผู้เป็นภริ ยาของท่ าน
ต่อมาคือท่านอบูบักรฺ ท่านอะลี และคนอื่น ๆ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม
ตามมาด้ วยวิ ธี จั ดกลุ่ มศึ กษาอั ลกุ รอานแบบเป็ นหะละเกาะฮฺ ณ
ดารุล-อัรฺก็อม บิน อะบี อัล-อัรฺก็อม ในนครมักกะฮฺ อัล-มุกัรฺเราะมะฮฺ ใน
รูปแบบที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างลับ ๆ ต่อมาเป็นรูปแบบที่เปิดเผย ไม่ว่าจะอยู่
ในรู ปการศึ กษาแบบ ตะลั กกี ( )ﺗَﻠَﻘِّﻲคื อศิ ษย์ หรื อผู้เรี ยนรั บความรู้จากครู
โดยตรง เช่นการอ่านและการสอน หรือในรูปแบบของการปฏิบัติจริงในสนาม
ของการดะอฺวะฮฺและการญิฮาด ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม เป็นเสมือนโรงเรียนหลังหนึ่ง หรือมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ อันเต็ม
เปี่ยมไปด้วยเนื้อหาจากคําสอนของอัลกุรอานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทั้งอายะฮฺใหม่ ๆ ที่นํามาอ่าน และอายะฮฺที่ลงมาก่อนแล้วที่ถูกนํามาอ่านซ้ํา
หรือที่นําถูกมาปฏิบัติ บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างคนต่างรับการศึกษาจากท่าน
เราะสู ลุ ลลอฮฺ ผ่ านการฟั งอั ลกุ รอาน การศึ กษาอั ลกุ รอาน การร่ วมกั น
ศึกษาอัลกุรอานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามเนื้อหาคําสอนของอัลกุรอาน พวก
เขาท่องจําและแผ่ขยายอัลกุรอานไปสู่ผ้อู ื่น พร้อมทั้งเรียกร้องเชิญชวนคนหมู่
มากสู่คําสอนของอัลกุรอาน ดังเช่นที่ท่านอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
กล่าวว่า
ٍ
ِ ﳚ
ِ ِ
َ <ﻛ
ف َﻣ َﻌﺎﻧِﻴْ ِﻬ ﱠﻦ َوا ْﻟ َﻌ َﻤ َﻞ
َ ﺎو ْز ُﻫ ﱠﻦ َﺣ ﱠﺘﻰ َﻳ ْﻌ ِﺮ
َ ُ ْﴩ آ َﻳﺎت َﱂ
َﺎن ﱠ
َ ْ اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻣﻨﱠﺎ إ َذا َﺗ َﻌ ﱠﻠ َﻢ َﻋ
>ِﲠِ ﱠﻦ
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ความว่า “พวกเราแต่ละคน เมื่อได้ฟังและเรียนอายะฮฺอัลกุรอานสิบ
อายะฮฺจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ เขาจะไม่ข้ามจากอายะฮฺเหล่านั้นไป
เรียนอายะฮฺอื่น ๆ จนกว่าจะได้เรียนรู้ความหมายของอายะฮฺเหล่านั้น
และได้นําคําสอนจากอายะฮฺเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วเสียก่อน”97
นั่นคือวิธีที่เหล่าเศาะหาบะฮฺรับศาสนาและนับถื อศาสนาอิสลาม
จากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ พวกเราทั้งหลายเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ?
อัลลอฮฺตรัสว่า
X W V U T S R Q P O Nm

l b a ` _ ^ ] \ [ZY
ความว่ า “พระองค์ อั ลลอฮฺ คื อผู้ ทรงแต่ งตั้ งในหมู่ อุ มมี ย์ ยี น (ชาว
อาหรับที่ไม่รู้หนังสือ) ให้มีศาสนทูตขึ้นมาคนหนึ่งจากกลุ่มของพวกเขา
เอง (นั่นคือท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยให้เขา
ทําหน้าที่อ่านอายะฮฺต่าง ๆ (ที่เป็นวะห์ยฺ) ของพระองค์ให้พวกเขาฟัง
และให้ขัดเกลานิสัยของพวกเขา (ให้สะอาดจากวิถีชีวิตญาฮิลียะฮฺ )
และให้สอนคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺ(ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ต่ าง ๆ) และแท้ จริ ง พวกเขาเหล่ านี้ ก่ อนหน้ า(ที่จะมี ศาสนทู ตมาทํ า
หน้าที่สามประการดังกล่าว)นั้น ล้วนอยู่ในความหลงทางที่ชัดอย่างไม่
ต้องสงสัย”98
97
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อัลลอฮฺตรัสว่า
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ความว่า “มุหัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และบรรดา(เศาะหาบะฮฺ
หรื อผู้ศรัทธา)ที่อยู่ ร่ วมกั บเขาก็ องอาจ(ในการต่อสู้)ต่อพวกปฏิ เสธ
ศรัทธา (แต่)อ่อนโยนในระหว่างพวกเขาเอง เจ้าเห็นพวกเขาโค้งและ
กราบ(ในการนมาซ) แสวงความโปรดปราน(ผลบุญ)จากอัลลอฮฺและ
ความปราโมทย์ เครื่องหมายของพวกเขา(ที่แสดงถึงความมีคุณธรรม)
ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาอันเนื่องจากรอยแห่งการกราบ นั่น
คือลักษณะของพวกเขา(ที่มีระบุ)ในคัมภีร์เตารอฮฺ และลักษณะของ
พวกเขาก็มีระบุในคัมภีร์อิลญีลว่าประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อของมัน
ออกมาแล้วทําให้มันแข็งแรง แล้วมันก็เติบใหญ่และทรงตัวอยู่ได้บนลํา
ต้นของมัน เป็นที่พึงใจแก่ผู้หว่าน (ที่เห็นความสมบูรณ์งอกงามของพืช
และการขยายขึ้นอย่างมาก) เพื่อที่สภาพดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่พระองค์
จะทรงใช้ ทํ าให้ เกิ ดความเคื องแค้ นและอิ จฉาแก่ พวกปฏิ เสธ และ
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นอกจากนั้ น อั ลลอฮฺ ก็ ทรงสั ญญากั บผู้ ศรั ทธาและประกอบการดี
ทั้งหลายในหมู่พวกเขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่”99
นั่ นแหละคื อวิ ธี การที่ ท่ านเราะสู ลุ ลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ
วะสัลลัม สร้างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน คือเหมือนกับต้นไม้ ( ) َز ْر ٌعที่แตก
หน่อหลาย ๆ หน่อรอบโคนต้น แล้วจึงทําให้เกิดการเกื้อหนุนและช่วยเหลือซึ่ง
กัน (ﻓﺂز َر ُﻩ
َ ) แล้วทําให้มันแข็งแรง (َ )ﻓَ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐﻠ َﻆและตั้งลําต้นตรงในการทําหน้าที่
()ﻓَ ْﺎﺳﺘَ َﻮى ﻋَ َﲆ ُﺳ ْﻮ ِﻗﻪ
นั่นแหละ คือความสําเร็จที่ได้สร้างความพึงพอใจกับผู้เพาะปลูก ใน
ฐานะของผู้ที่วางรากฐานอิสลาม นั่นคือ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ()ﻳُ ْﻌﺠِ ُﺐ ا ُّﻟﺰ َّرا ُع
ในทางตรงกันข้าม ความงอกงามดังกล่าวได้สร้างความเคียดแค้นกับ
ผู้ที่ต้งั ตัวเป็นปฏิปักษ์กับอิสลาม () ِﻟ َﻴ ِﻐ ْﻴﻆَ ﲠِ ِ ُﻢ ا ْﻟ ُﻜﻔَّ ُﺎر
สรุปคือ อัลกุรอานคือสุนนะฮฺของอัลลอฮฺ และยังเป็นสุนนะฮฺของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติที่เป็นเนื้ อหาการสร้ างชีวิต
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ภาพความสํ า เร็ จ ของมั น นั้ น ปรากฏให้ เ ห็ น ชั ด เจนยิ่ ง นั ก ใน
บุคลิกภาพของท่านเราะสูลเอง และในบุคลิกภาพของบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ท่าน รวมทั้งในบุคลิ กภาพของเหล่าตาบิอีนและผู้คนหลังจากนั้นเรื่อยมา
จนถึงวันกิยามะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเหล่าอุละมาอ์ หุกะมาอ์(ปราชญ์)
และหุกกาม(ผู้ปกครอง) ในยุคของสะลัฟศอลิห์ ผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็น อะฮฺ
ลุลกุรอาน – ชาวอัลกุรอาน ทั้งสิ้น
99
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สุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมิติของ
การสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์และสังคมในระดับรัฐ (อัล-อิบาด วะ อัล-บิ
ลาด) ผ่านกระบวนการจากอัลกุรอานและความรู้จากวะห์ยู นับว่าเป็นสุนนะฮฺ
ที่ถูกละทิ้งโดยประชาชาติอิสลามโดยเฉพาะในยุคหลัง ๆ นี้ หนําซ้ํา บิดอะฮฺ
ในรูปของการละทิ้งสุนนะฮฺการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามอัลกุรอานใน
ฐานะที่เป็นวิถีดํารงชีวิตในทุก ๆ ด้าน ถือว่าเป็นบิดอะฮฺที่ใหญ่หลวงประการ
หนึ่ งเลยที เดียวในอิสลาม วัลอิยาซุบิ ลลาฮฺมิ นซาลิ ก – ขอความคุ้มครอง
ต่ออัลลอฮฺให้รอดพ้นด้วยเถิด
พึงทราบเถิดว่า สุนนะฮฺประการแรก ๆ ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องปฏิบัติตาม ก็คือ สุนนะฮฺการ
รับอิสลามจากวะห์ยู (อัลกุรอานและสุนนะฮฺนบี) ผ่านวัฒนธรรมการอ่าน
(อิกเราะอ์) และการฟังด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และตั้งใจจริง ๆ ()ﻓَ ْﺎﺳﺘَ ِﻤ ُﻌﻮا َ ُهل َو َأﻧْ ِﺼﺘٌﻮا
โดยเอาไปปฏิบัติใช้ในทุกด้านของการดําเนินชีวิต ด้วยการยึดกับหลักการ
อธิบายของบรรดาอุละมาอ์ มุอฺตะบะรีน (อุละมาอ์ที่ได้รับการยอมรับว่ า
เชื่อถือได้)
เป็ น เพราะสุ น นะฮฺ ดั ง กล่ า วนี้ ถู ก เพิ ก เฉยและถู ก ละทิ้ ง ไปโดย
ประชาชาติ อิ สลาม นั่ นแหละคื อต้ นเหตุ ที่ ทํ าให้ แนวคิ ดต่ าง ๆ อันเละเทะ
สะเปะสะปะจากหลากหลายอารยธรรมที่ไม่ใช่วะห์ยูโหมกระหน่ําเข้ามาใน
ความคิดความอ่านและเส้นสายหล่อเลี้ยงของประชาชาติอิสลาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านอะกีดะฮฺความเชื่อความศรัทธาและด้านอิบาดะฮฺ
นี่คือข้อเท็จจริงของคําว่า ( ) ِﻋ َﻮ ًﺟﺎหรือความคดงอ/เบี่ยงเบนตามศัพท์
ที่ใช้เรียกขานในอัลกุรอาน และเป็นความหมายของ ( ) ِﺑﺪْ ﻋَﺔบิดอะฮฺ หรือการ
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อุตริขึ้นเองโดยมันสมองมนุษย์ตามศัพท์เรียกขานในสุนนะฮฺ/หะดีษของท่าน
นบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดังที่ปรากฏในหลักคําสอนอิสลามนั่นเอง
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ห้า : อัลกุรอานคือวิถีชีวิตมนุษย์
1. อัลลอฮฺ พระผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้ พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ให้
ชีวิตและความตายแก่มนุษย์ กับได้ทรงประทานสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดแก่เขา
เช่ น ปั จจั ยยั งชี พที่ มากมาย กว้ างขวาง พร้ อมทั้ งได้ ประทานวิ ธี แห่ งการ
ดํ าเนิ นชี วิ ตของมนุ ษย์ มาในรู ปของคํ าสอนของอั ลกุ รอานอั นสมบู รณ์ ยิ่ ง
แท้จริงแล้ว ผู้อื่นจากพระองค์ไม่มีสิทธิใด ๆ เลยในการทําให้มี การกําหนด
และเรียบเรียงวิถีแห่งการดําเนินชีวิต เพราะพระองค์คือผู้สร้างชีวิตมนุษย์
โดยไม่มีผ้ใู ดเป็นภาคีในการสร้าง พระองค์ทรงควบคุมชีวิตของพวกเขา และมี
สิทธิที่จะดึงชีวิตของพวกเขากลับด้วยการมอบความตายให้ พระองค์ทรงให้
มนุษย์คนหนึ่งคนใดตายโดยไม่มีผู้ใดมาเป็นภาคีเช่นกัน ดังนั้น จึงถือเป็น
ความผิดมหันต์ที่มนุษย์ผ้ทู ี่กําลังรับชีวิตจากอัลลอฮฺพร้อมทั้งปัจจัยยังชีพทุก
ชนิดและมากมายจากอัลลอฮฺ ที่จะปฏิเสธอัลกุรอานในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต
ของมนุษย์จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ที่ได้ทรงประทานชีวิต
แก่พวกเขา มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ นั่นแหละคือ แก่นสาระสําคัญของความ
อธรรมของมนุ ษย์ ที่ อั ปยศที่ สุ ดต่ อตั วเองและผู้ อื่ น เพราะเขาจํ าเป็ นต้ อง
ดําเนินชีวิตในสภาพที่เหมือนคนตาบอด และญาฮิล(ไม่รู้/เขลา) หรือด้วยการ
ปฏิบัติตามอารมณ์ หรือด้วยการปฏิบัติตามมารร้ายชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง
พร้อมทั้งคอยจะฉุดลากมนุษย์ส่ไู ฟนรก
2. อัลลอฮฺผ้ทู รงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตายิ่ง ไม่เพียงแต่ประทานอัลกุรอาน
ลงมาเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังได้ส่งท่านนบี
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มุหัมมัด บุตรของอับดุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในฐานะของผู้
เป็นเราะสูลของพระองค์ ผู้เป็นมะอฺศูม ( ) َﻣ ْﻌ ُﺼ ْﻮ ٌمให้เป็นผู้รับวะห์ยู พร้อมกับ
การอธิบายที่สมบูรณ์และเป็นภาคปฏิบัติของอัลกุรอานที่มีความชัดเจนที่สุด
ในฐานะของแบบอย่าง ( ) ُﻗﺪْ َو ٌةให้แก่มนุษยชาติ ที่ถูกเรียกว่า “อัส-สุนนะฮฺ”
()اﻟﺴﻨَّ ُﺔ
ُّ เพราะความเข้ าใจที่ สมบู รณ์ เกี่ ยวกั บอั ลกุรอานจะเป็นไปไม่ได้ โดย
ปราศจากคําอธิบายจากอัส-สุนนะฮฺ ()ا ُّﻟﺴﻨَّﺔ
3. ท่ านเราะสู ล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม พยายามนําเอาคํ า
สอนทั้งหมดของอัลกุรอานที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชา
ญาณทางวะห์ยูมาตีแผ่แก่ประชาชาติของท่านโดยสัตย์และบริสุทธิ์จากการ
ตัดทอนและเพิ่มเติมของตัวท่านเอง พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามคําสอนทั้งหมด
ของอัลกุรอานในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวที่สมบูรณ์ของอัลลอฮฺ ควบคู่ไปกับการ
สร้างชีวิตของเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านด้วยเนื้อหาสาระอันเป็นสัจธรรมและ
ทรงประสิทธิผลของอัลกุรอานเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งเกิดเหล่ามนุษย์ที่
เป็นเลิศ ในฐานะของบุคคลสําคัญของโลกที่หาตัวอย่างใดมาเปรียบเทียบ
ไม่ได้ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งในด้านความเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ ความ
เข้ มแข็ ง และมี เกี ยรติ เช่ น อบู บั กรฺ อั ศศิ ดดี ก, อุ มั รฺ บิ น อั ล-ค็ อฏฏอบ,
อุษมาน บิน อัฟฟาน, และอะลี บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอนั ฮุม
4. ในความพยายามนําเอาเนื้อหาสาระของสาส์นจากอัลกุรอานมา
ถ่ายทอดสู่เหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านนั้น ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม มีความพิถีพิถันและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะไม่ให้
ปะปนกับสิ่งที่ไม่ใช่อัลกุรอานและวะห์ยู ดังที่ปรากฏว่า มีครั้งหนึ่งที่ท่านได้
เห็นอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบถือแผ่นบันทึกคัมภีร์เตารอฮฺจํานวนหนึ่งที่ชาว
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คัมภีร์ได้มอบให้แก่เขา ท่านกล่าวว่า (ความหมาย) “มาตรว่า มูซา อะ
ลัยฮิสสลาม ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ไม่มีทางเลือกสําหรับเขา นอกจาก
ต้องปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานที่ฉันได้นํามาเท่านั้น”100
หมายความว่า ในการสร้างชีวิตของมนุษยชาติน้ัน ไม่มีคําสอนใดที่
สมบู รณ์ และครบถ้ วนมากกว่ าอั ลกุ รอาน ด้ วยว่ า อั ลกุ รอานเป็ นวะห์ ยู
จากอัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของปัจเจก
บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศก็ตาม แม้ว่าที่มาของคัมภีร์เตารอฮฺคือ
วะห์ยูจากอัลลอฮฺเหมือนกัน แต่ก็ได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนโดย
พวกยิ ว จนเป็นเหตุ มี การปะปนระหว่ างวะห์ ยู อันบริ สุทธิ์จากอัลลอฮฺกั บ
อารมณ์ใฝ่ต่ําอันสกปรกของมนุษย์อันเป็นที่โกรธกริ้วของอัลลอฮฺ นั่นคือสิ่ง
ที่ ท่ านเราะสู ลุ ลลอฮฺ ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ วะสั ลลั ม หวั่ นเกรงว่ าจะเกิ ด
ขึ้นกับอัลกุรอานอันทรงเกียรติเป็นที่สุด จนถึงขนาดว่า ท่านเคยห้ามเหล่า
เศาะหาบะฮฺของท่าน มิให้จดบันทึกสิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานอย่างเด็ดขาด
แม้กระทั่งหะดีษซึ่งถือเป็นสิ่งที่มาจากวะห์ยูเช่นกัน ท่านก็ห้ามมิให้จดบันทึก
ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้สั่งให้ลบส่วนที่มีการบันทึกลงแล้วอีกด้วย ท่านกล่าว
ว่า :
ِ  وﻣﻦ َﻛ َﺘﺐ َﻋﻨﱢﻲ َﻏﲑ ا ْﻟ ُﻘﺮ.ﻻ َﺗ ْﻜ ُﺘﺒﻮا َﻋﻨﱢﻲ
>آن َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻤ ُﺤ ُﻪ
ْ َْ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ َ <
ความว่า “พวกท่านทั้งหลายจงอย่าบันทึกจากฉัน (นอกจากอัลกุรอาน
เท่านั้น) และผู้ใดที่ได้เคยบันทึกสิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานไว้แล้ว ก็จง
ลบมันออกเสีย”101

100

มุศ็อนนัฟ อิบนุ อะบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 26421,อิรฺวาอุล-เฆาะลีล ลิล-อัล-อัลบานีย์ เลขที่ 1589 :
หะสัน ลิ ฆัยริฮฺ
79

79

ดูเถิดว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ช่างมี
ความละเอียดอ่อนมากเพียงไร ในการเผยแผ่อะมานะฮฺจากอัลกุรอานอันเป็น
คําสอนของอัลลอฮฺผ้ทู รงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณแก่มนุษยชาติ ทั้งยังเป็นการ
ชี้ให้เห็นว่า อัลกุรอานคือคําสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดที่จะเป็นครรลอง
หรื อธรรมนู ญของชี วิ ตมนุ ษย์ และญิ น โดยไม่ ต้ องอาศั ยคํ าสอนอื่ นใดอี ก
นอกจากความรู้แขนงสาขาต่าง ๆ ที่มีฐานะเป็นเพียงสิ่งที่จะเสริมสร้างความ
เข้าใจต่ออัลกุรอานให้สมบูรณ์เท่านั้น
5. ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น กลับแตกต่างอย่างตาลปัตรกับชีวิตของมนุษย์ในยุคเรา
โดยที่คนส่วนใหญ่ แม้กระทั่งคนมุสลิมเอง ที่ต่างก็พยายามศึกษาวิชาความรู้
ทั้งหมด จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และข้อเขียนของมนุษย์ในแขนงสาขา
ต่าง ๆ ในโลกนี้อย่างจริงจัง ยกเว้นเนื้อหาสาระของอัลกุรอานที่พวกเขาเกียจ
คร้านและไม่ใส่ใจที่จะศึกษา(สําหรับคนที่เรียนอยู่แล้ว) หนักไปกว่านั้น พวก
เขาส่วนใหญ่พากันละทิ้งการศึกษาเนื้อหาสาระของอัลกุรอานอย่างสิ้นเชิง
ดังสภาพจริงที่ปรากฏในสังคมมุสลิมแถบอาเซียนของเรา ซึ่งเป็นอยู่เช่นนี้มา
นานถึงเจ็ดหรือแปดศตวรรษมาแล้ว สุบหานัลลอฮฺ !
6. บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้ทรงให้ความดีท้ังหลาย
สําเร็จลุล่วง ในสมัยหลังมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นศตวรรษที่สิบห้าแห่ง
ฮิจญ์เราะฮฺศักราช อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติให้เหล่าบ่าวของพระองค์ในอาเซียน
ที่ มี ความรู้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งที่ ปั ตตานี ดารุ สสลาม ได้ ทํ าหน้ าที่ ในการ
อรรถาธิบายอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอานแก่ประชาชาติอิสลาม ทั้งผ่านการ
101

เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 3004
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สอนในที่ชุมนุมวิชาการ ( )ﳎﻠﺲ اﻟﻌﲅโรงเรียน ปอเนาะ มหาวิทยาลัย และที่อื่นๆ
พร้อมทั้งได้มีการเขียนตัฟสีรฺเป็นภาษาถิ่น มลายูและไทย เช่น ตัฟสีรฺ อัซ-ซิ
กรุล หะกีม, ตัฟสีรฺ อัล-บะยาน เกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอาน เป็นต้น
บรรดาการสรรเสริญและบุญคุณเป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการตามปอเนาะ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ได้
พยายามฟื้นฟูความศรัทธาของแต่ละคน ผ่านการเรียนการสอนอัลกุรอานอัน
ทรงเกี ยรติ ในฐานะที่ มั นเป็ นวิ ถี แห่ งการดํ าเนิ นชี วิ ตที่ สมบู รณ์ ที่ สุ ดแล้ ว
จากอัลลอฮฺผู้ทรงรู้ผู้ทรงปรีชาญาณที่ประทานมายังมนุษย์และญิน ผ่านการ
อรรถาธิบายและการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ
อะลั ยฮิ วะสั ลลั ม ผู้ ปราศจากบาป มลทิ น การทรยศ และความผิ ดใด ๆ
พร้อมทั้ งการอรรถาธิ บายที่ถู กต้ องตามบรรดานักวิชาการตัฟสีรฺที่เป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหล่า อัส-สะละฟุศ ศอลิหฺ
ความศรัทธา อันที่หมายความว่า เป็นความเชื่อมั่นในจิตใจ กล่าว
ออกมาเป็นถ้อยคํา และปฏิบัติด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า นั่นคือ พยายาม
อ่ าน ศึ กษาถึ งเนื้ อสาระ ปฏิ บั ติ ตามคํ าสอนหุ กุ มและวิ ทยปั ญญาของ
อั ลกุ รอาน พร้ อมทั้ งเผยแผ่ อั ลกุ รอานออกไปในรูปของการดะอฺ วะฮฺ และ
ญิฮาด ในฐานะที่อัลกุรอานเป็นคําสอนแห่งความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติ
และญิน ขออัลลอฮฺทรงประทานความสําเร็จ
เราจะต้องจารึกลงบนหน้ากระดาษแห่งอายุขัยในแต่ละวันของแต่ละ
คน ด้วยอัญมณีและเพ็ชรอันสูงค่ายิ่งจากกลุ่มอายะฮฺต่าง ๆ ที่เราหยิบมา
จากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ที่เราอ่าน หรือสดับฟัง หรือท่องจํา ด้วยความ
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เข้ า ใจ พร้ อ มทั้ ง นํ า มาปฏิ บั ติ ใ ช้ ใ นชี วิ ต จริ ง โดยผ่ า นกระบวนการ
หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หรือการอ่านคนเดียวตามกําลังความสามารถตัวเอง
นอกจากการอ่านในนมาซ เผื่อว่าชีวิตของเราจะได้มีความเจิดจรัส ทั้งในโลก
นี้และในปรโลก อามีน
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หก : การละทิ้งอัลกุรอานคือวิบัติและนรก
เราลองมาใคร่ครวญดูกลุ่มอายะฮฺที่บอกถึงบั้นปลายสุดท้ายของ
บรรดาผู้ผลักไสคําสอนของอัลกุรอาน ที่พวกเขาต้องพบในโลกดุนยานี้และใน
โลกหน้า พร้อมกับคําร้องเรียนของบรรดาผู้อธรรม และคําอุทธรณ์ของท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ต่อพระผู้เป็นเจ้าในวันกิยามะฮฺ
หรือในโลกนี้ 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 เช่นนั้นแหละคือการตอบแทน ในเมื่อโองการทั้งหลายของเรา
83

83

ได้มีมายังเจ้า (เพื่ออธิบายเส้นทางการดําเนินชีวิตของเจ้าในดุนยา)
เจ้าก็ผลักไสทําเป็นลืมมัน (ทําไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาบอด) และใน
ทํ านองเดี ยวกั น วั นนี้ เจ้ าก็ จะถู กผลั กไสและถู กหลงลื ม (ในสภาพ
เหมือนคนตาบอด) และเช่นเดียวกันนั้น เราจะตอบแทนผู้ที่ล่วงละเมิด
ขอบเขต และไม่ศรัทธาต่อโองการทั้งหลายของพระเจ้า และแน่นอน
การลงโทษในปรโลกนั้นสาหัสยิ่งและยาวนานยิ่ง” 102
ในการอธิบายอายะฮฺดังกล่าวนี้ อิบนุ อับบาส และ อิบนุ กะษีรฺ ได้
กล่าวว่า ( )ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﲀชีวิตคับแค้นในที่นี้หมายถึง ชีวิตที่อัปยศในโลกดุนยา ที่
ไม่มีความสงบนิ่งในใจ หัวใจจะกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา เพราะความหลง
ทาง ถึงแม้ว่าโดยผิวเผินแล้วอาจจะดูว่ามีความสําราญต่าง ๆ มากมาย ใน
เรื่องครอบครัว อาหารการกิน และเสื้ อผ้ าอาภรณ์ แต่ โดยความจริงแล้ ว
หั วใจจะคงอยู่ ในสภาพคลางแคลงลั งเล เคว้ งคว้ าง และกระสั บกระส่ าย
เพราะความอัปยศของชีวิตที่คับแค้น
ตามความเห็นของ อบู สะอีด, อบู สะละมะฮฺ และ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ
ซึ่งเป็นความเห็นที่รับมาจากท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
อธิบายว่า ชีวิตที่คับแค้นดังกล่าวหมายถึงการลงโทษในหลุมศพ ซึ่งอัลลอฮฺ
จะทรงทําให้หลุมศพบีบเข้ามาจนกระทั่งกระดูกซี่โครงสอดทับกัน พร้อมกัน
นั้นพระองค์จะส่งงูจํานวนเก้าสิบเก้ าตัวที่มารุ มกัดร่างของเขาในหลุมศพ
จนถึงวันกิยามะฮฺ103
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สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 124-127
รายงานโดย อัล -บัซซารฺ และ อบู ซุ รอะฮฺ ด้วยสายรายงานที่หะสัน ดู ตั ฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ
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นั่นแหละคือผลตอบแทนสํ าหรับคนที่บอกปัดอัลกุรอานที่เป็นคํา
สอนและการตักเตือนของอัลลอฮฺแก่ปวงบ่าวของพระองค์ นั่นคือ การมีชีวิต
ที่คับแค้นในโลกดุนยาในรูปของการมีชีวิตที่ไม่เป็นสุข ซึ่งหลายคนถึงกับฆ่า
ตัวตาย ในขณะที่ยามอยู่ในหลุมศพก็จะถูกลงโทษด้วยการทรมานที่เจ็บปวด
ยิ่ง ด้วยการบีบอัดเข้ามาของหลุมศพจนทําให้กระดูกซี่โครงซ้อนทับ และยังมี
งูอีกจํานวนมากคอยรุมกัดอย่างสยดสยอง จนกว่าจะฟื้นคืนชีพอีกครั้ง แล้ว
ในวันกิยามะฮฺก็ยังตื่นขึ้นมาในสภาพหูหนวกตาบอดและเป็นใบ้อีก มากไป
กว่านั้นอาจจะต้องเดินไถด้วยใบหน้าและถูกไล่ต้อนให้เข้านรกญะฮันนัม วัลอิ
ยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก ขออัลลอฮฺปกป้องเราจากสิ่งนั้นด้วยเถิด
จงฟังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า
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ความว่า “และเราได้รวบรวมพวกเขาเหล่านั้น (ที่ปฏิเสธโองการต่าง ๆ
ของเรา) ในวันกิยามะฮฺ โดยให้พวกเขาเดินไถบนใบหน้าของพวกเขา ใน
สภาพที่ ต าบอด เป็ น ใบ้ และหู ห นวก ที่ พํ า นั ก ของพวกเขาก็ คื อ
นรกญะฮันนัม ที่ซึ่งทุกครั้งเวลาจะมอดดับเราก็จะเพิ่มเปลวเพลิงขึ้นมา
อีก นั่นแหละคือผลตอบแทนจากการที่พวกเขาปฏิเสธโองการต่าง ๆ
ของเรา ...” 104

104

สูเราะฮฺอัล-อิสรออ์ อายะฮฺที่ 97-98
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โอ้ บรรดาผู้ที่ผลักไสอัลกุรอานและโองการต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ จง
เอาบทเรียนด้วยการใคร่ครวญถึงเนื้อหาในอายะฮฺเหล่านี้เถิด เพื่อว่าพวกเรา
จะได้ปลอดภัยจากบั้นปลายอันเลวร้ายที่น่าสะพรึงกลัวนั้น
อัลลอฮฺตรัสว่า
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ความว่า “และ(จงนึกถึง)วันที่ผู้อธรรม(ที่ไม่ยอมรับอัลกุรอานเป็นวิถี
ชีวิต)จะกัดสองมือของตัวเอง พร้อมกับกล่าวว่า จะดีขนาดไหนถ้าว่า
ก่อนหน้านี้ฉันได้ยึ ดแนวทางร่วมกับเราะสูล โอ้ว่าวิ บัติมหันต์ยิ่งนัก
สําหรับฉัน จะดีขนาดไหนหากฉันไม่ได้ยึดคน ๆ นั้นเป็นมิตรแท้ แน่แท้
เขาได้ทําให้ฉันหลงออกจาก(การปฏิบัติตาม)อัลกุรอาน เมื่ออัลกุรอาน
ได้ มี มายั งฉั น และมารร้ ายนั้ นหั นเหมนุ ษย์ ออกจากสั จธรรมของ
อั ลกุ รอาน และเราะสู ลได้ อุ ทธรณ์ ว่ า ข้ าแต่ พระผู้ อภิ บาลของข้ า
แท้จริงหมู่ชนของข้าได้ถือเอาอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ถูกฮิจญ์เราะฮฺ(คือ
ปฏิเสธและไม่ปฏิบัติตาม)” 106
ในการอธิบายอายะฮฺ ท่านอิบนุ กะษีรฺกล่าวว่า “ส่วนหนึ่งที่ถือเป็น
การฮิ จญ์ เราะฮฺ จากอั ลกุ รอาน คื อการไม่ ศรั ทธาต่ ออั ลกุ รอาน ไม่
106

สูเราะฮฺอัล-ฟุรกอน อายะฮฺที่ 30
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ไตร่ตรองใคร่ครวญอัลกุรอาน ไม่พยายามทําความเข้าใจ ไม่ปฏิบัติ
ตามอัลกุรอาน หันห่างจากการสดับฟังหรือการศึกษาอัลกุรอานไปสู่
สิ่งอื่น ทั้งหมดนั้นถือเป็นการฮิจญ์เราะฮฺจากอัลกุรอานทั้งสิ้น”107
โอ้ ป ระชาชาติ อิ ส ลาม แม้ ว่ า อายะฮฺ นี้ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ เ ราะสู ล
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสั ลลั ม แสดงความหนั กใจและอุทธรณ์ ต่ ออัลลอฮฺ
เกี่ยวกับพวกปฏิเสธอัลกุรอาน แต่เราที่เป็นคนมุสลิมเองจะต้องระมัดระวังว่า
เราด้วยหรือไม่ที่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่ฮิจญ์เราะฮฺจากอัลกุรอานตามคําอธิบาย
ของนักวิชาการตัฟสีรฺที่ได้รับความเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลัง ๆ นี้
ที่เราจะเห็นว่าบรรดามุสลิมต่างพยายามศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ ทุกแขนง
สาขา นอกจากวิชาอัลกุรอานเท่านั้นที่พวกเขาไม่ศึกษา สุบหานัลลอฮฺ
หรือมีคนมุสลิมบางส่วนที่เชี่ยวชาญในการอ่านอัลกุรอานด้วยเสียง
ที่ไพเราะ แถมบางทียังท่องจําอีกด้วย แต่กลับหาได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานไม่
แล้ วประสาอะไรกั บคนที่ ต่ อต้ านอั ลกุ รอาน พวกเขาเรี ยนหรื อท่ องจํ า
อัลกุรอานแบบโอ้อวด () ِر َاي ٌءหรือไม่ก็กลับกลอก() ِﻧ َﻔ ٌﺎقหรือเพียงเพื่อแสวงหา
ชีวิตในโลกนี้เท่านั้น นั่นแหละคือคนมุนาฟิกส่วนใหญ่ในหมู่ประชาชาติของ
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม108
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เจ็ด : หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน

7.1 สารัตถะของหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน
หะละเกาะอัลกุรอานคือการรวมกลุ่มกันของคนเพื่อศึกษาอัลกุรอาน
ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว หะละเกาะฮฺอัลกุรอานถือได้ว่าเป็นความหมายต่าง ๆ
ดังนี้ :
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ ا ُّﻟﺮ ْوح ِ َواﻟْ َﺤ َﻴﺎ ِة
หะละเกาะฮฺของรูหฺ(จิตวิญญาณ)และชีวิต
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ َﲑ ِة
หะละเกาะฮฺของแสงสว่างและการมองเห็น
ที่ชัดเจน
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ ِّاذل ْﻛ ِﺮ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ
หะละเกาะฮฺ ของซิ กฺ ร์ (การรํ าลึ ก)และหิ ก
มะฮฺ(วิทยปัญญา)
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ ا َّﻟﺮ ْ َﲪ ِﺔ َواﻟْ َ َﱪ َﻛ ِﺔ
หะละเกาะฮฺ ของความเมตตาและความ
จําเริญ
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟْﻬُﺪَى َو ِّاذل ْﻛ َﺮى
หะละเกาะฮฺของทางนําและการตักเตือน
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ ا ْﻟ ِﻜﺘَ ِﺎب َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ ِﺎن
หะละเกาะฮฺ ของคั มภี ร์ และการจํ าแนก
แยกแยะ
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟْ َﺒ َﻴ ِﺎن َواﻟْ ُ ْﱪﻫ َِﺎن
หะละเกาะฮฺของการอธิบายและหลักฐาน
อันเข้มแข็ง
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِﻋ َﻈ ِﺔ َواﻟﺘَّ ْﺬ ِﻛ َﺮ ِة
หะละเกาะฮฺของบทเรียนและข้อเตือนสติ
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[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟﺸِّ َﻔﺎ ِء َوا َّﻟﺸ َﻔﺎﻋَ ِﺔ
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟْ َﺤ ِّﻖ َواﻟْ ِﻤ ْﲒ َِان
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟﺘَّ َﻮ ِاﴆ ِابﻟْ َﺤ ِّﻖ َوا َّﻟﺼ ْﱪ
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ ْ ِاﻹﻳْ َﻤ ِﺎن َواﻟْ َﻤ ْﺄ ُدﺑ َ ِﺔ
[] َﺣﻠَﻘَ ُﺔ اﻟْ َﺤ ْﺒﻞِ َو ْ ِاﻹ ْﻋ ِﺘ َﺼﺎ ِم

หะละเกาะฮฺ ข องการเยี ย วยาและการ
ช่วยเหลือไถ่โทษ
หะละเกาะฮฺ ข องสั จ ธรรมและความ
ยุติธรรม
หะละเกาะฮฺ ของการกํ าชั บสั่ งเสี ยกั นให้
ดํารงอยู่บนสัจธรรมและขันติธรรม
หะละเกาะฮฺ ของการศรั ทธาและสํ ารั บ
อาหาร(ทางรูหฺ, จิตใจและปัญญา)
หะละเกาะฮฺของสายเชือกแห่งอัลลอฮฺและ
การยึดมั่น

7.2 หะละเกาะฮฺอัลกุรอานคืออะไร ?
วิ ธี การที่ ดี ที่ สุ ดในการศึ กษาเนื้ อหาสาระของอั ลกุ รอานด้ วยวิ ธี
ตะดับบุรฺ (ไตร่ตรองใคร่ครวญ) และตะดารุส (การศึกษาร่วมกัน) คือการจัด
หะละเกาะฮฺอัลกุรอาน ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น
หนึ่ง หะละเกาะฮฺตะดารุส - กลุ่มศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน
สอง หะละเกาะฮฺ เพื่ อการเรี ยนและสอนอั ลกุ รอาน หรื อท่ องจํ า
อัลกุรอาน
สาม มัจญ์ลิซุลอิลมี วัซซิกรฺ – ชุมนุมทางวิชาการและการรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ
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ประเภทที่หนึ่ง กลุ่มศึกษาอัลกุรอานร่วมกัน
[ ] ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺪارس اﻟﻘﺮآنหะละเกาะฮฺ ตะดารุ ส อั ลกุ รอาน (กลุ่ มศึ กษา
อิสลามร่วมกัน) จัดได้ดังนี้
1. รูปแบบโดยรวม คือ จัดกลุ่มนั่งล้อมวงกันเป็นรูปทรงกลม ()ﺣﻠﻘﺔ
โดยที่แต่ละคนมีอัลกุรอานเป็นเล่มอยู่ในมือ ทุกคนอยู่ภายในการนําของผู้ที่
ทุกคนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมากกว่า หรือมีอายุมากกว่าคนอื่น ๆ โดย
เขาจะเป็นผู้เริ่มอ่านอัลกุรอานตามจํานวนอายะฮฺที่กําหนดไว้ด้วยหลักตัจญ์
วีด(อักขระวิธีที่ถูกต้องของการอ่านอัลกุรอาน) ในขณะที่สมาชิกทุกคนใน
กลุ่ มนิ่ งสดั บฟั งพร้ อมกั บดู ตามไปในอั ลกุ รอานของแต่ ละคนอย่ างพิ นิ จ
ใคร่ครวญ หลังจากการอ่านเสร็จ อย่างน้อย 4-5 อายะฮฺให้เขาหยุด แล้วสั่ง
ให้สมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺที่นั่งถัดไปทางขวามือของเขาอ่านอายะฮฺต่อ ๆ ไป
ในจํานวนเดียวกัน โดยที่เขาและสมาชิกคนอื่นนิ่งสดับฟังพร้อมกับดูตามไปใน
อัลกุรอานของแต่ละคนอย่างพินิจใคร่ครวญ เมื่อสมาชิกคนที่สองอ่านครบ
ตามจํานวน 4-5 อายะฮฺหัวหน้ากลุ่มจะบอกให้หยุดพร้อมทั้งขอดุอาอ์ให้แก่
สมาชิกคนนั้น แล้วก็สั่งให้สมาชิกคนถัดไปทางขวามือของคนที่สองอ่านต่อ
4-5 อายะฮฺ ทําเช่นนั้นต่อ ๆ ไป ทีละคน ๆ จนครบสมาชิกกลุ่มทุกคน
2. จํานวนสมาชิกกลุ่มหะละเกาะฮฺศึกษาอัลกุรอาน กําหนดขึ้น
ตามสภาพ อาจจะมี เพี ยงสองคน เหมื อนท่ านนบี ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ
วะสัลลัมกับมะลักญิบรีล อะลัยฮิสสลาม หรือมีสามคน หรือมากกว่านั้น ไป
จนถึงจํานวนมาก แต่จํานวนที่ดีที่สุดนั้นน่าจะอยู่ที่ 5-12 คนต่อหนึ่งหะละ
เกาะฮฺ
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3. ระดั บ ของหะละเกาะฮฺ อั ล กุ ร อาน หะละเกาะฮฺ ต ะดารุ ส
อัลกุรอานมีหลายระดับ ได้แก่
- หะละเกาะฮฺระดับครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ลูกเขย
ลูกสะใภ้ หรือหลาน ๆ ภายใต้การนําของพ่อ ปู่ หรือแม่ หะละเกาะฮฺระดับ
ครั วนี้ สํ าคั ญมาก ๆ ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อกระชั บและสร้ างความเข้ มแข็ งมั่ นคงของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวด้วยสายเชือกอันมั่นคงแห่งองค์
อัลลอฮฺ และเพื่อสร้างรูหฺ/จิตวิญญาณแห่งความสงบสุขขึ้นภายในครอบครัว
ด้ วยเหตุ นี้ แต่ ละคนจะต้ อ งประกาศสโลแกน หรื อคติ พจน์ ว่ า “หนึ่ ง
ครอบครัวหนึ่งหะละเกาะฮฺ” เพื่อสร้างครอบครัวที่สงบสุข “ครอบครัวที่
เปี่ยมด้วยสะกีนะฮฺ และ สะอีดะฮฺ”
- หะละเกาะฮฺระดับคนทํางานในสํานักงานหรือองค์กรเดียวกัน
โดยมีหัวหน้าสํานักงานหรือหัวหน้าองค์กรเป็นผู้นํา
- หะเกาะฮฺ ระดั บอิ มามกั บกรรมการมั สญิ ด หรื อสั บปุ รุ ษ
(มะอ์มูม)ของมัสยิด โดยมีอิมามเป็นหัวหน้า
- หะละเกาะฮฺระดับพี่น้องมุสลิมชายหรือหญิงที่มีอายุรุ่นราว
คราวเดี ยวกัน มี ความรู้ ระดั บใกล้ เคี ยงกั น และมี ที่อยู่หรื อที่ ทํางาน
ใกล้ เคี ยงกั น เช่ นครู ของปอเนาะหรื อโรงเรี ยนแต่ ละแห่ ง อาจารย์ ของ
มหาวิทยาลัย หรือระหว่างเพื่อน ๆ ที่ร้จู ักกัน หรือระหว่างเพื่อนบ้าน
- หะละเกาะฮฺระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในทุกระดับที่ไม่มี
ความแตกต่างกันมากในเรื่องอายุและความรู้ โดยหะละเกาะฮฺจะต้องมีผู้นํา
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กลุ่มเป็นครูหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุมากที่สุดพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจในอัลกุรอานด้วย
*คําว่า ตะดารุส อัลกุรอาน ( )ﺗﺪارس اﻟﻘﺮآنหมายถึง การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันอ่านและศึกษาอัลกุรอานภายในกลุ่ม โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม
หรือเรียกว่าเป็นการร่วมกันอ่านและร่วมกันศึกษาอัลกุรอานระหว่างสมาชิก
ภายในหะละเกาะฮฺ ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาความสงบร่มเย็น (สะกีนะฮฺ) ความ
เมตตา และทางนําจากอัลกุรอานมาขับเคลื่อนนาวาชีวิตไปสู่ความพึงพอใจ
ของอัลลอฮฺและสวนสวรรค์ของพระองค์
คํ าว่ า “ตะดารุ ส” ( ) ﺗﺪارسมาจากคํ าว่ า ดะ-เราะ-สะ () دَ َر َس
แปลว่า เรียน, ศึกษา
4. เวลาในการทําหะละเกาะฮฺ เวลาที่ดีที่สุดในการทําหะละเกาะฮฺ
ระหว่างสมาชิก คือครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมง ของทุก ๆ วัน เช่นหลังจาก
นมาซศุบห์ หรือหลังนมาซใดนมาซหนึ่งในห้าเวลา หรือทุกสัปดาห์ครั้งละ
หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าโดยให้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันของสมาชิก แต่
ความถี่ของการทําหะเกาะฮฺไม่ควรน้อยกว่าสองอาทิตย์ครั้ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเดือนเราะมะฎอน
5. สถานที่ทําหะละเกาะฮฺ สถานที่ที่ดีที่สุดของการทําหะละเกาะฮฺ
ِ  )ﺑَﻴْ ٌﺖ ِﻣ ْﻦ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِتหรือที่ไหนก็ได้
คือ มัสญิด บ้านหลังใดหลังหนึ่งของอัลลอฮฺ (ﷲ
ขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิก ข้อสําคัญคือเป็นสถานที่สะอาด สงบและ
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ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหะละเกาะฮฺระหว่างสมาชิกของครอบครัวซึ่ง
น่าจะเหมาะสมที่สุดถ้าหากว่าทํากันในบ้านของตัวเอง
6. ข้อปฏิบัติระหว่างการทําหะละเกาะฮฺ
1) มีความศรัทธาและรักในอัลกุรอาน พร้อมที่จะรับคําสอน
มาปฏิบัติตามกําลังความสามารถ
2) มีความความศรัทธาว่าอัลลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺของ
พระองค์อยู่พร้อมกับเขา
3) ร่างกายอยู่ในสภาพที่สะอาดจากหะดัษใหญ่และหะดัษ
เล็ ก ถ้ าทํ าได้ ควรแปลงฟั นพร้ อม ๆ กั บอาบน้ํ านมาซก่ อนทํ า
หะเกาะฮฺ ส่วนพี่น้องสตรีที่มีหะดัษใหญ่(มีประจําเดือน หรือเลือด
หลั งคลอดบุ ตร)สามารถเข้ าร่ วมหะละเกาะฮฺ ได้ โดยไม่ ต้ องอ่ าน
อัลกุรอาน
4) สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด () َوِﺛ َﻴﺎﺑ َ َﻚ ﻓَ َﻄﻬ ِّْﺮ
5) หากทําหะละเกาะฮฺในมัสญิดให้ต้ังเจตนาเอียะอฺติกาฟ
ด้วย
6) ถืออัลกุรอานหรือหนังสือตัฟสีรฺด้วยอากัปกิริยาที่ให้
เกียรติต่ออัลกุรอานและหนังสือนั้น
7) ยึดมั่นปฏิบัติตามระเบียบวินัยและเวลาของหะละเกาะฮฺ
8) พยายามถอดบทเรียนจากอายะฮฺที่ร่วมศึกษา เพื่อเอามา
เป็ นวิ ถี ชี วิ ต ไม่ ว่ าในด้ านอะกี ดะฮฺ อิ บาดะฮฺ มารยาท และการ
ปฏิสัมพันธ์/ธุรกรรมกับคนอื่น ฯลฯ
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7. วิธีการจัดหะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน
1) เลือกผู้ ที่จะทําหน้าที่เป็ นหัวหน้ากลุ่ม ( ) َرا ِﺋ ُﺪ ا ْﳊﻠَﻘَ ِﺔหะละ
เกาะฮฺตะดารุสขึ้นมาหนึ่งคน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
และมีอายุมากกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าหะละเกาะฮฺน้ันจะเป็น
หะละเกาะฮฺชั่วคราว หรือหะละเกาะฮฺต่อเนื่อง
2) สมาชิกหะละเกาะฮฺแต่ละคนจะต้องมีอัลกุรอานที่เป็น
เล่ม ( ) ُﻣ ْﺼ َﺤ ٌﻒหรือหนังสือตัฟสีรฺเล่มหนึ่งอยู่กับตัว และต้องให้เกียรติ
กับอัลกุรอานหรือหนังสือตัฟสีรฺน้นั
3) การตะดารุสเริ่มต้นจากหัวหน้ากลุ่ม โดยให้หัวหน้าอ่าน
ก่อนสักสี่ห้าอายะฮฺ แล้วเรียงลําดับไปทางขวามือ ไปจนถึงสมาชิก
คนสุดท้าย
4) กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากมารร้ายที่
ถูกสาปแช่ง (ﺟِﲓ
ِ ْ  )أَﻋ ُْﻮ ُذ ِاب ِ� ِﻣ َﻦ ا َّﻟﺸ ْﻴ َﻄ ِﺎن ا َّﻟﺮทุก ๆ ครั้งก่อนอ่านอัลกุรอาน
5) จํานวนอายะฮฺที่อ่านแต่ละครั้งเป็นไปตามจํานวนที่ถูก
กําหนด สมาชิกแต่ละคนอ่านในจํานวนที่เหมาะสมกับเขา ตามคํา
ชี้แนะของหัวหน้ากลุ่มนั้น ๆ
6) หัวหน้ากลุ่มหะละเกาะฮฺจะต้องเตรียมและลําดับบทเรียน
ของหะเกาะฮฺ อย่างเฉลียวฉลาด โดยที่การอ่านหรือหยุดอ่านของ
สมาชิกแต่ละคน ต้องเป็นไปตามคําสั่งของหัวหน้ากลุ่ม
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7) เมื่อสมาชิกคนหนึ่งอ่าน สมาชิกคนอื่น ๆ จะต้องนิ่งสดับ
ฟังด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งใคร่ครวญถึงความหมาย ประหนึ่งว่า
อายะฮฺเหล่านั้นเพิ่งถูกประทานลงมาแก่สมาชิกลุ่มหะละเกาะฮฺน้นั ๆ
8) สมาชิ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ทั ก ท้ ว งการอ่ า นอั ล กุ ร อานที่
ผิ ดพลาดของพี่ น้ องของเขา โดยเฉพาะอย่ างยิ่งความผิ ดพลาดที่
ถึงกับทําให้ความหมายเปลี่ยนไป
9) การอ่านอัลกุรอานต้องเป็นไปตามหลักตัจญ์วีดและหลัก
กิรออะฮฺต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ อ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ พร้อมทั้ง
ด้วยสํานึกว่าอัลลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺ หะฟะเซาะฮฺ และ กาติ
บีน ของพระองค์กําลังฟังและจดบันทึกการงานของเขาอยู่
10) สมาชิกแต่ละคนพยายามท่องจําอายะฮฺอัลกุรอานตาม
จํานวนที่กําหนด
11) หลังจากการอ่านเสร็จสิ้น ให้มีการเลือกบางอายะฮฺเพื่อ
นํ ามาตั ฟสี รฺ หรื ออรรถาธิ บายโดยผู้ ที่ มี ความเข้ าใจการตั ฟสี รฺ
อัลกุรอาน แต่หากไม่มีผู้มีความรู้ ก็เพียงพอแค่การอ่านโดยไม่ต้อง
มีการตัฟสีรฺ
12) จะเป็นการดี หากว่าหลังจากเสร็จสิ้นจากการอ่าน
อั ลกุ รอานแล้ ว ต่ อด้ วยการอ่ านหะดี ษสั กหนึ่ งหรื อสองหะดี ษที่
ِ َ หรือหะสัน ( ) َﺣ َﺴ ٌﻦจากหนังสือหะดีษที่มีชื่อเสียง เช่น
เศาะฮีหฺ ()ﲱ ْﻴ ٌﺢ
ตัวบทหะดีษสี่สิ บของอิ มาม อั น-นะวะวีย์ ( ) َﻣ َ ُﱳ ْ َاﻷ ْرﺑَ ِﻌ ْ َﲔ ِﻟﻠﻨَّ َﻮ ِو ِّيหรื อ
หนังสืออื่นตามหลักสูตรที่กําหนด ทั้งนี้ เพราะว่าหะดีษของท่านเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือเป็นวะห์ยูที่มาอธิบาย
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เนื้ อ หาสาระของอั ล กุ ร อานเพิ่ ม เติ ม แล้ ว จึ ง ต่ อ ด้ ว ยการอ่ า น
ชีวประวัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดย
ใช้เวลาสั้น ๆ ไม่กี่นาที หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดเกี่ยว
สภาพของตนเอง สถานการณ์ของประชาชาติอิสลาม และสภาพของ
มนุษยชาติในโลก โดยอาศัยหรือบูรณาการกับคําสอนของอัลลอฮฺ
และเราะสู ลของพระองค์ ด้ วยการอ้ างอิ งจากหนั งสื อด้ านการ
ดะอฺวะฮฺและข้อมูลร่วมสมัย พร้อม ๆ กับการให้แต่ละคนได้ประเมิน
ตนเองตามหลักสูตที่กําหนด
13) ให้กําหนดเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในทุก ๆ ครั้งที่มีการทําหะละเกาะฮฺ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักสูตรและ
สภาพการณ์ เช่น อัลกุรอานกับตัฟสีรฺ หะดีษกับคําอธิบายหะดีษ
ชีวประวัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
อื่น ๆ ตามบรรยากาศและสถานการณ์ โดยแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งจาก
เวลาทั้งหมดให้กับอัลกุรอานและตัฟสีรฺ
110
14) มีการประเมินตนในเรื่ องความรับผิดชอบต่อ อะมัล
การดะอฺวะฮฺ การตักเตือนทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
15) ปิดหะละเกาะฮฺแต่ละครั้งด้วยการให้ทุกคนอ่านดุอาอ์
ตัสบีห์ กัฟฟาเราะฮฺ ว่า
ِ
ِ
ﻪﻟإ إِ ﱠ
,ﻻ َأﻧ َْﺖ
َ َ  َأ ْﺷ َﻬﺪُ َأ ْن َﻻ, ُﺳﺒْ َﺤﺎﻧ ََﻚ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َوﺑِ َﺤ ْﻤﺪ َكI
111

110
111

(َأ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َك َو َأﺗ ُْﻮ ُب إِ َﻟﻴْ َﻚ

การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ – ผู้แปล
หะดีษอัต-ติรฺมิซีย์ เลขที่ 3433, อบู ดาวูด เลขที่ 4857, 4859 และอัน-นะสาอีย์ เลขที่ 1344
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ความว่า “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ โอ้อัลลอฮฺ และด้วย
การสรรเสริ ญพระองค์ ฉั น ขอปฏิ ญาณว่ า ไม่ มี พระเจ้ าอื่ นใด
นอกจากพระองค์ ฉั นขออภั ยโทษต่ อพระองค์ และขอกลั บตั วยั ง
พระองค์” พร้อมกับอ่านสูเราะฮฺ อัล-อัศร์ เพื่อรําลึกหลักในการ
ดําเนินชีวิตที่เปี่ยมสุข แล้วจึงแยกย้ายกันด้วยสลามและดุอาอ์

สรุป หะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน มีจุดประสงค์เพื่ออ่านและ
เข้าใจหรือระลึกถึงคําสอนของอัลกุรอานอันทรงเกียรติ ในฐานะที่เป็นวิถีของ
การดําเนินชีวิต พร้อมกับเข้าใจถึงหิกมะฮฺ/วิทยปัญญาต่าง ๆ บนพื้นฐาน
อายะฮฺที่ว่า 112l[ZYm เช่น หะดีษของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม การดะอฺวะฮฺเกี่ยวกับอิสลามในด้านประวัติศาสตร์และ
ข้อเท็จจริงร่วมสมัย ศึกษาสภาพและสถานการณ์ของประชาชาติอิสลาม
สภาพและสถานการณ์เกี่ยวกับมนุษยชาติ ตามหะดีษที่ว่า
113
((ﲔ َﻓ َﻠﻴْ َﺲ ِﻣﻨ ُْﻬ ْﻢ
َ ْ )) َﻣ ْﻦ َﱂْ َ ْﳞ َﺘ ﱠﻢ ﺑِ َﺄ ْﻣ ِﺮ اْﳌ ُ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ของพี่น้องมุสลิม เขาก็
ไม่ใช่สมาชิกของประชาชาติอิสลามที่อยู่ในฐานะประชาชาติเดียวกัน/
อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ”
พร้อมทั้งการประเมินตนของสมาชิกแต่ละคนของแต่ละหะละเกาะฮฺ
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
112

สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 129, สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน อายะฮฺที่ 163 และสูเราะฮฺอัลญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2
113
รายงานโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน อัล-เอาสัฏ เลขที่ 7473, สิลสิละฮฺ อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ เลขที่
312
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การปฏิ บั ติ อะมัลตามวิ ชาความรู้ ที่ ได้ รั บจากหะละเกาะฮฺ ตามหลักสูตรที่
กําหนด ตามที่ท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ได้บอกว่า “พวกท่านจงคิดบัญชี/
ประเมินตัวเองเสียตอนนี้ ก่อนที่พวกเท่าจะถูกคิดบัญชีโดยเอกองค์อัลลอฮฺใน
วันอาคิเราะฮฺ” 114
เพื่อให้บรรลุถึงวิถีแห่งการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุด ( )اﻷﻗﻮمเที่ยงตรงที่สุด
จนนําไปสู่ฐานะของการเป็นประชาติที่ดีที่สุด-ค็อยเราะอุมมะฮฺ ( ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺧ ْ ََﲑ ُأ َّﻣ ٍﺔ
) ُأ ْﺧ ِﺮ َﺟ ْﺖ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس

ด้วยการแบ่งเวลาในหะละเกาะฮฺให้กับแขนงความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าว
ด้วยไหวพริบอย่างเฉลียวฉลาด โดยให้แบ่งเวลากับอัลกุรอานและตัฟสีรฺไม่
ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด
ดังกล่าวนั้น คือวิถีชีวิตประจําวันและประจําสัปดาห์ของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่าน โดยที่
ท่านได้รับวะห์ยูอยู่เป็นนิตย์ และท่านก็ได้สาธยายวะห์ยูที่ลงมานั้นแก่เหล่า
เศาะหาบะฮฺ และได้พยายามปฏิบัติตามคําสั่ง หุก่ม และวิทยปัญญาทั้งหมด
จากวะห์ ยู น้ั น วั ลลอฮุ ลมุ วั ฟฟิ ก-พระองค์ อั ลลอฮฺ ทรงเป็ นผู้ ให้ ประสบ
ความสําเร็จ
ประเภทที่สอง กลุ่มเรียน/สอน/ท่องจําอัลกุรอาน
ในจํานวนรู ปแบบหะละเกาะฮฺ ก็ คือ การเรี ยน การสอน และการ
ท่องจําอัลกุรอาน ก็คือ การที่ครูสอนลูกศิษย์ ไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ หรือการที่พ่อ/แม่สอนลูก ๆ ให้อ่านอัลกุรอานในบ้านของครูหรือบ้าน

114

รายงานโดยอิบนุ อบี ชัยบะฮฺ ใน อัล-มุศ็อนนัฟ เลขที่ 34459
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ของตัวเอง เพราะสุนนะฮฺประการหนึ่งของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ การเรียน
และท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
มา และท่านอื่น ๆ
การเรี ย นอ่ า นอั ล กุ ร อานสามารถกระทํ า ได้ ผ่ า นหลั ก สู ต รที่
หลากหลาย เช่น หลักสูตรกิรออาตี, หลักสูตรอิกเราะอ์ และ อื่น ๆ ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่จะทําให้สามารถอ่านอัลกุรอานได้ง่ายและเร็วขึ้น
ประเภทที่สาม มัจญ์ลิสุลอิลมี วัซ ซิกรฺ
ในจํานวนรูปแบบหะละเกาะฮฺ อี กประเภทหนึ่งก็คื อ การทําหะละ
เกาะฮฺ แ บบ “มั จ ญ์ ลิ สุ ล อิ ล มี ” ประจํ า วั น หรื อ ประจํ า สั ป ดาห์ หรื อ
ประจําเดือน นั่นคือ การชุมนุมเพื่ออ่านและอรรถาธิบายอัลกุรอาน เพราะ
ความรู้ที่แท้ จริ ง ก็คือความรู้ของอั ลกุ รอาน ความรู้ที่เป็นวะห์ ยูจากอั ลกุ
รอานและหิกมะฮฺ วิธีการคือ การที่ผู้รู้อัลกุรอานและหิกมะฮฺซึ่งเป็นทายาท
ของบรรดานบี นั่งท่ามกลางวงห้อมล้อมของผู้คนในมัสญิด หรือที่มุศ็อลลา
หรือที่โรงเรียน หรือผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และ
อื่น ๆ ท่านผู้รู้จะเป็นคนอ่านอายะฮฺอัลกุรอานบางอายะฮฺ ซึ่งผู้ฟังก็จะตั้งใจ
ฟังและใคร่ครวญด้วยการตะดับบุร จากนั้นท่านก็จะให้คําอธิบายเกี่ยวกับ
อายะฮฺที่อ่านไป โดยอาศัยวิชาตัฟสีรฺอัลกุรอานที่เชื่อถือได้ พร้อมกับอาศัย
ความรู้ที่เป็นหิกมะฮฺ รูปแบบที่ว่านี้คือความพยายามที่จะฟื้นฟูสุนนะฮฺของ
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในอายะฮฺที่อัลลอฮฺมีดํารัสว่า
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ความว่า “และพระองค์(อัลลอฮฺ)คือผู้ส่งในหมู่ชนผู้ไม่รู้หนังสือ ซึ่งเราะ
สูลคนหนึ่ง(คือนบีมุหัมมัด )จากหมู่พวกเขาเอง เพื่อทําหน้าที่ :
 อ่านโองการ(อัลกุรอาน)ของพระองค์แก่พวกเขา และ
 อบรมขั ดเกลาพวกเขา(ให้ ผ่ องแผ้ วจากชี วิ ตแบบญาฮิ ลี ยะฮฺ )
และ
 สอนอัลกุรอานและอัส-สุนนะฮฺ(หรือความรู้เกี่ยวกับชะรีอะฮฺ)
ให้แก่พวกเขา
และแท้จริงก่อนหน้านี้(ก่อนการมาของนบีมุหัมมัด)พวกเขาอยู่ในการ
หลงผิดที่ชัดแจ้ง”
115

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคือวิธีการหนึ่งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ใช้ดึงคน ไม่ว่าในระดับปัจเจก สังคม หรือประเทศชาติ ให้ออก
จากสภาพความหลงทางของญาฮิลียะฮฺสู่แสงสว่างของอิสลาม ที่เต็มไปด้วย
ความเมตตาของอัลลอฮฺในชีวิตโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ
หน้าที่ในการ “อ่านอัลกุรอาน” และ “การขัดเกลา” สามารถที่จะทํา
ได้ผ่านหะละเกาะฮฺตะดารุสอัลกุรอาน ส่วนหน้าที่ในการ “สอนอัลกุรอาน
และหิกมะฮฺ/สุนนะฮฺ” นั้นเหมาะที่จะทําผ่านกระบวนการมัจญ์ลิสอิลมีวัซ
ซิกรฺ โดยคนที่เป็นผู้ร้มู ากกว่า วัลลอฮุอะอฺลัม
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สูเราะฮฺอัล-ญุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 2
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ขอเรียกร้องไปยังบรรดาอิมามมัสญิดทุกท่าน ให้พยายามจัดให้มี
“มั จญ์ ลิ สอิ ลมี ” ประจํ าสั ปดาห์ ในทุ ก ๆ มั สญิ ด ที่ใช้ เพื่อสอนอัลกุรอาน
และตัฟสีรฺ พร้อม ๆ กับการยกสโลแกน “หนึ่งมัสญิด หนึ่งมัจญ์ลิสอิลมี”
วัลลอฮุลมุวัฟฟิก
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แปด : ตัฟสีรฺอัลกุรอาน
ไม่มีการขัดแย้งกันในระหว่างอุละมาอ์/นักวิชาการอิสลามว่า ไม่เป็น
ที่อนุโลมให้มีการอรรถาธิบายหรือตีความอัลกุรอานเองโดยไม่มีความรู้
และไม่ อนุ โลมให้ ตี ค วามอั ล กุ ร อานด้ ว ยความคิ ดล้ วน ๆ ท่ า นนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า
116 ِ
ِ ))ﻣﻦ َﻗ َﺎل ِﰲ ا ْﻟ ُﻘﺮ
ِ ْ آن ﺑِ َﺮأْ ِﻳ ِﻪ )ﺑِ َﻐ
((ﲑ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ( َﻓ ْﻠ َﻴ َﺘ َﺒ ﱠﻮأْ َﻣ ْﻘ َﻌﺪَ ُه ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎر
ْ َ
ْ ْ

ความว่า “ผู้ใดอรรถาธิบายหรือตีความอัลกุรอานด้วยความคิดเห็น โดยปราศจากความรู้- ดังนั้น จงเตรียมที่พํานักในไฟนรก”
ส่วนการพยายามอ่านหนังสือตัฟสีรฺของบรรดาอุละมาอ์ตัฟสีรฺที่เป็น
ที่ยอมรับและเชื่อถือนั้น เป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้สําหรับผู้ที่มีความเข้าใจ
ในภาษานั้น โดยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้เลยเถิดหรือผิดพลาดเบี่ยงเบน
วัลอิยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก

8.1 วิธีเลือกอายะฮฺเพื่อการตัฟสีรฺ
วิธีเลือกอายะฮฺที่จะนํามาตัฟสีรฺ มีดังนี้
1) เลือกเอาบางอายะฮฺหรืออายะฮฺท้งั หมดที่อ่านในการตะดารุส
2) เลือกสูเราะฮฺหนึ่งสูเราะฮฺใด หรือบางสูเราะฮฺจากอัลกุรอาน เพื่อ
นํ ามาตั ฟสี รฺ อย่ างต่ อเนื่ องตั้ งแต่ ต้ นจนจบ เช่ น สู เราะฮฺ อั ล-ฟาติ หะฮฺ ,
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หะดีษอัต-ติรฺมิซีย์ เลขที่ 2951, อบู ดาวูด เลขที่ 3652
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สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล, สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิรฺ, สูเราะฮฺ กอฟ, สูเราะฮฺ อัลฟุรฺกอน, สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัรฺ, สูเราะฮฺ ฆฺอฟิรฺ, สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน เป็นต้น
8.2 วิธีการตัฟสีรฺอัลกุรอาน
1) ต้องเข้าใจวิชาตัฟสีรฺอัลกุรอาน อย่างน้อยตามที่ท่านอิบนุ กะษีรฺ
ได้อธิบายไว้ในบทนําหนังสือตัฟสีรฺของท่าน คือ
ก. ตัฟสีรฺอายะฮฺอัลกุรอานด้วยอายะฮฺอัลกุรอานเอง
ข. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยหะดีษหรือสุนนะฮฺ
ค. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของเศาะหาบะฮฺ
ง. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของตาบิอีน และ ตาบิอิต ตา
บิอีน
จ. ตัฟสีรฺอัลกุรอานด้วยคําพูดของบรรดานักวิชาการตัฟสีรฺ
2) ต้ องหลี กเลี่ ยงจากการตั ฟสี รฺ ด้ วยความคิ ดเห็ นล้ วน ๆ อย่ าง
ปราศจากตั วบทจากอั ลกุ รอาน หรื อสุ นนะฮฺ หรื อคําพู ดของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ หรือตาบิอีน หรือบรรดาอุละมาอ์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ หรือ
ความหมายทางภาษาอาหรับมารองรับ
3) ต้องอาศัยตําราตัฟสีรฺต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือเป็นแหล่ง
อ้างอิงนําทาง เช่น ตัฟสีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย์, ตัฟสีรฺ อัล-วาหิดีย์,ตัฟสีรฺ อัลบะเฆาะวีย์,ตัฟสีรฺ อัล-กุรฺฏุบีย์, ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ,ตัฟสีรฺ อัล-ญะลาลัยน์,
ตัฟสี รฺ ฟัตหุล-เกาะดี รฺ เป็ นต้ น หรื อความหมายและตัฟสี รฺอัลกุรอานใน
ภาษาถิ่นที่มีความชัดเจน อาทิ ตัฟสีรฺ อัล-ฟุรฺกอนในภาษามลายู, อัลกุรอาน
แปลเป็ นภาษาอิ นโดนี เซี ยที่ จั ดพิ มพ์ โดยกรมการศาสนา สาธารณรั ฐ
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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
ยะฮฺ ที่ นั กวิ ชาการตั ฟสี รฺ ผู้ เ ป็ น ที่ ยอมรั บได้ ให้ ไ ว้ เพื่ อเป้ าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกระดับความเข้มข้นในการดําเนินชีวิตตามคําสอนของ
อัลกุรอาน
6) พยายามให้หะละเกาะฮฺอัลกุรอานห่างไกลจากความขัดแย้งทาง
ความคิดที่นําไปสู่การโต้ เถียง และวิวาทะกันระหว่ างสมาชิ กหะละเกาะฮฺ
ในทางกลั บกั น ควรให้ แต่ ละคนได้ แสดงออกถึ งความรั กใคร่ กลมเกลี ยว
ระหว่างกัน เช่น ด้วยการพูดว่า “อินนี อุหิบุกุม ฟิลลาฮฺ – ฉันรักพวกท่านใน
หนทางของอัลลอฮฺ” และให้คู่สนทนาตอบกลับไปว่า “อะหับบะกุมุลลอฮฺ อัล
ละซี อะห์บับตะนี ฟีฮี – ขอให้ท่านได้รับความรักจากอัลลอฮฺ ผู้ที่ท่านรักฉัน
ในหนทางของพระองค์”
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เก้า : มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน
ในการอ่านอัลกุรอาน ทั้งอ่านคนเดียว หรืออ่านร่วมกันเป็นกลุ่ม มี
มารยาทที่ให้ปฏิบัติดังนี้
1. มีความบริสุทธิ์ใจ ( ) ِإﺧ َْﻼ ٌصเพื่ออัลลอฮฺ
2. สร้างความรู้สึกในจิตใจเหมือนกับว่าเขากําลังสนทนากับอัลลอฮฺ ผู้
กําลังเห็นเขา และการที่เขากล่าวถ้อยคําแห่งพระดํารัสของพระองค์
3. ร่างกายสะอาดจากหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่ ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้
อ่ านอั ลกุ รอานได้ โดยไม่ ต้ องมี วุ ฎู อ์ /น้ํ าละหมาด เพราะท่ านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยอ่านอัลกุรอานโดยไม่มีวุฎูอ์119
4. แปลงฟันให้เพื่อให้ปากสะอาด ยกเว้นกลิ่นปากที่เกิดจากการถือศีล
อด
5. เตรียมสถานที่ที่สะอาดและเหมาะสม เช่น มัสญิด หรือที่อื่น ๆ
6. ถ้าทําได้ควรหันหน้าไปทางกิบละฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอ่านคน
เดียว
7. อ่านอิสติอาซะฮฺ/ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากมารร้ายที่
ถูกสาปแช่งในทุก ๆ ครั้งที่ต้องการอ่านอัลกุรอาน
8. อ่ านบั สมะละฮฺ ทุ กครั้ งที่ ข้ึ นต้ นสู เราะฮฺ ยกเว้ นสู เราะฮฺ อั ล-บะ
รออะฮฺ หรือ สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ
9. ตะดับบุร/ไตร่ตรองและใคร่ครวญความหมายและสาระของอายะฮฺ
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หะดีษโดย อะห์มัด 4/237, มัจญ์มะอฺ อัซ-ซะวาอิด 1/276 สายรายงานเชื่อถือได้
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10. เมื่ออัลกุรอานถูกอ่านแก่ตน ให้อยู่ในความสงบ ให้อวัยวะทั้งหมด
อยู่ในสภาพที่สงบ อย่างมีสมาธิ พร้อมๆ กับเงียบฟังด้วยความใส่ใจ
11. ร้ องไห้ หรื อพยายามแสร้ งให้ ร้ องไห้ เมื่ ออ่ านหรื อฟั งอายะฮฺ ที่
เกี่ยวกับการลงโทษหรืออายะฮฺเกี่ยวกับจิตใจ
12. อ่านแบบตัรฺตีล/ค่อย ๆ อ่านอย่างเป็นช่วงจังหวะ ควบคู่ไปกับการ
รักษาหลักตัจญ์วีด
13. อ่านซ้ําสําหรับอายะฮฺที่กินใจ
14. ไม่ออกจากการอ่าน(กิรออะฮฺ)เจ็ดแบบ หรือสิบแบบของการอ่านที่
เป็นที่แพร่หลาย
15. อ่านตามลําดับ ของลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์
16. อ่านโดยการดูในอัลกุรอานที่เป็นเล่มย่อมที่ดีที่สุด ถ้าหากอ่านนอก
การนมาซ
17. อ่านด้วยเสียงดัง(พอเหมาะ)หากว่าไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกโอ้อวด
(ริยาอ์) หรือรบกวนผู้อื่น
18. อ่านด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะ แต่จะต้องไม่ถึงกับทําให้การออกเสียง
ผิดเพี้ยน ไม่ตรงกับแหล่งกําเกิดเสียงของพยัญชนะ
19. หยุดและเริ่ม ณ จุดที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับญุซอ์ หรือ
หิซบ์ก่อนหน้า และที่ดีที่สุดคืออ่านเป็นอายะฮฺ ๆ
20. หากเป็นการอ่านในนมาซ ควรอ่านในร็อกอะฮฺแรกให้ยาวกว่าการ
อ่ านร็ อกอะฮฺ ที่ สอง และในร็ อกอะฮฺ ที่ สองควรอ่ านอายะฮฺ หรื อ
สูเราะฮฺถัดไป หรือต่อจากอายะฮฺหรือสูเราะฮฺที่ได้อ่านในร็อกอะฮฺ
แรกตามลําดับในอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์
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21. ตอบรับคําสั่ง หรือคําชี้นําของอายะฮฺไปพร้อม ๆ กับการอ่าน เช่น
ให้กล่าวตัสบีหฺในอายะฮฺที่ให้ตัสบีหฺ กล่าวอิสติฆฺฟารฺในอายะฮฺที่ให้
กล่ าวอิ สติ ฆฺ ฟารฺ วิ งวอนขอในอายะฮฺ ที่ เป็ นการขอ ขอดุ อาอ์ ใน
อายะฮฺที่เกี่ ยวกั บความเมตตาและสวนสวรรค์ ขอความคุ้มครอง
ต่ ออั ลลอฮฺ ในอายะฮฺ ที่ เกี่ ยวกั บการลงโทษ ภั ยพิ บั ติ และไฟนรก
พร้อมทั้งพยายามปฏิบัติตามเนื้อหาสาระของอายะฮฺต่าง ๆ ตาม
กําลังความสามารถ ขออภัยโทษต่อพระองค์ในความอ่อนแอและ
ข้ อบกพร่ องทั้ งหลายในการปฏิ บั ติ ตามบทบั ญญั ติ บางส่ วนของ
อัลกุรอาน
22. สุญูดติลาวะฮฺ เมื่ออ่านอายะฮฺสะญะดะฮฺตามสูเราะฮฺต่าง ๆ ด้วย
การกล่าวตักบีรฺ ก้มลงสุญูด กล่าวตัสบีหฺและดุอาอ์
23. เวลาที่ประเสริฐที่สุดของการอ่านอัลกุรอานคือในนมาซ ส่วนนอก
การนมาซนั้น เวลากลางคืนประเสริฐกว่าเวลากลางวัน และเวลาที่
ประเสริฐที่สุดของกลางวันคือเวลาศุบห์(รุ่งอรุณ)
24. เป็นการชอบ หรือส่งเสริ ม(อิสติ หฺบาบ)ให้ อ่านอัลกุรอานร่ วมกัน
แบบญะมาอะฮฺหรือหะละเกาะฮฺ ด้วยการผลัดกันอ่านไปทีละคน
เมื่อคนหนึ่งอ่าน คนอื่น ๆ ฟังการอ่านของพี่น้องของเขาอย่างตั้งใจ
และใคร่ครวญ
25. จงรักและให้เกียรติกับอัลกุรอานอยู่ตลอดเวลาทุกสถานการณ์
26. หากเป็นรายบุคคล การจบการอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดในแต่ละครั้ง
คือในเวลาปฏิบัตินมาซเริ่มเข้าสู่วันใหม่ เช่นในนมาซศุบห์ หรือเมื่อ
เริ่มเข้าสู่กลางคืน เช่น นมาซสุนนะฮฺมัฆฺริบ
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27. การถือศีลอดในวันที่จะอ่านอัลกุรอานจบเล่ม (เคาะตัม) เป็นความ
ประเสริฐยิ่ง
28. เมื่ออ่านอัลกุรอานจบเล่ม เป็นที่ชอบให้ขอดุอาอ์ด้วยดุอาอ์ที่เป็น
มะอ์ษูรฺ (มีรายงานจากสุนนะฮฺ) และเป็นดุอาอ์ที่มีความครอบคลุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดุอาอ์ที่มีปรากฏในอัลกุรอาน
29. ทุก ๆ ครั้งที่ อ่านอั ลกุ รอานจบเป็ นที่ ชอบให้ เริ่มต้ นอ่ านหน้ าแรก
ของอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งทันที เพื่อให้สํานึกและตระหนักว่า เขาจะ
อ่านอัลกุรอานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
30. เป็นที่ชอบให้จัดพิธีอ่านอัลกุรอานจบเล่มที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนหนึ่งที่
ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สมาชิกของครอบครัว120

120

ดูการพูดถึงมารยาททั้งหมดนี้ใน อัต-ติบยาน ฟี อาดาบ หะมะละติล กุรอาน ของอัน-นะวะวีย์
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สิบ : การท่องจําอัลกุรอาน

10.1 ท่านเราะสูลท่องจําอัลกุรอาน
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺฎจําอัลกุรอานทั้งหมดที่ถูก
ประทานลงมายังท่าน
อัลลอฮฺตรัสว่า
121
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ความว่า “เรา(อัลลอฮฺ)จะอ่านอัลกุรอานแก่เจ้า(โอ้มุหัมมัด)ดังนั้นเจ้า
จะไม่ลืม นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์”
เพราะนั่ นคื อวิ ธี หนึ่ งที่ อั ลลอฮฺ ทรงรั กษาอั ลกุ รอานให้ คงอยู่ ดั ง
ที่อัลลอฮฺตรัสว่า
l m l kj i h gm
ความว่า “แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมา และแน่แท้ เราเป็น
ผู้รักษามัน”
122

10.2 บรรดาเศาะหาบะฮฺท่องจําอัลกุรอาน
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สูเราะฮฺอัล-อะอฺลา อายะฮฺที่ ๗-๘
สูเราะฮฺอัล-หิจญ์ อายะฮฺที่ ๙
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นอกจากนั้นแล้ว บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างก็จําอัลกุรอานกันคนละ
ส่วน และในจํานวนนั้นมีเศาะบะฮฺจํ านวนมากที่จําอัลกุรอานทั้งหมด เช่ น
อัล-คุละฟาอุรฺรอชิดีน(เคาะลีฟะฮฺท้ังสี่ท่าน)ได้แก่ อบู บักร์, อุมัร, อุษมาน
และอะลีย์ เช่นเดียวกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ, หับเศาะฮฺ และอุมมุ สะละมะฮฺ
(จากบรรดาอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน)
เช่นเดียวกับบรรดาตาบิอีนและตาบิอิต ตาบิอีน เรื่อยมาจากอดีต
จวบจนปั จ จุ บั น มี ผู้ คนมากมายในประชาชาติ อิ สลามที่ จํ าอั ลกุ รอาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุละมาอ์คนสําคัญ ๆ เช่น ท่านอิมาม อัช-ชาฟิอีย์
เป็นต้น
10.3 หุก่มการท่องจําอัลกุรอาน
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การจําบางอายะฮฺของอัลกุรอาน เช่น สูเราะฮฺ
อัล-ฟาติหะฮฺ ถือเป็นวาญิบในลักษณะที่เป็น อัยนีย์ คือมุสลิมทุก ๆ คนต้อง
จํา ส่วนการจําอัลกุรอานทั้งเล่มถือเป็น วาญิบ กิฟาอีย์ คือเป็นการเพียงพอ
แค่ว่า ในประเทศ หรือสังคมหนึ่ง ๆ ต้องมีผู้ที่จําอัลกุรอานทั้งเล่มสักหนึ่ง
หรือสองคน แต่หากไม่มีใครจําอัลกุรอานทั้งเล่มเลย ก็ถือเป็นบาปแก่ทุก ๆ
คนในประเทศหรือสังคมนั้น ๆ
10.4 การกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการท่องจําอัลกุรอาน
1) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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ِ
ِ
ِ ﲔ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
 َأ ْﻫ ُﻞ: َﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ َﻳﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل اﷲ? َﻗ َﺎل: َﻗﺎ ُﻟ ْﻮ ا,ﱠﺎس
َ ْ )) ِإ ﱠن ﷲ َأ ْﻫ ِﻠ
ِ
123
ِ
((ﺎﺻ ُﺘ ُﻪ
ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ُﻫ ْﻢ َأ ْﻫ ُﻞ اﷲ َو َﺧ ﱠ
ความหมาย “แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีสมาชิกของพระองค์จากหมู่มนุษย์”
พวกเขาถามว่า พวกเขาเหล่านั้นคือใครโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ? ท่าน
ตอบว่า “พวกเขาเหล่านั้นคือ ผู้ที่จําอัลกุรอาน พวกเขาคือสมาชิก
ของอัลลอฮฺและคนพิเศษ ณ พระองค์”
2) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ِ ْﳏ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِ َﻴ ِﺪ ِه َﳍ ُ َﻮ َأ َﺷﺪﱡ َﺗ َﻔ ﱡﻠ ًﺘﺎ ِﻣ َﻦ ا
َ ﺎﻫﺪُ ْوا َﻫ َﺬا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
ﻹﺑِ ِﻞ
َ ُ  َﻓ َﻮا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﻧ ْﻔ ُﺲ.آن
َ )) َﺗ َﻌ
124

ِ
((ﰲ ِﻋ َﻘ ِﻠ َﻬﺎ
ْ

ความหมาย “จงอ่าน/ท่ อง/ทบทวนอั ลกุ รอานอย่างสม่ําเสมอ เพราะ
แท้จริงแล้ว ฉันขอสาบานด้วย(อัลลอฮ)ผู้ที่ชีวิตของมุหัมมัดอยู่ในพระ
หัตถ์ของพระองค์ว่า อัลกุรอานนั้นเตลิดและหายไปจากความจําของ
ผู้ใดก็ตามจากหมู่พวกท่าน ง่ายยิ่งกว่าอูฐเปรียวที่หลุดจากเชือกที่ผูกที่
เข่าของมันเสียอีก”
3) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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อิบนุ มาญะฮฺ เลขที่ 215, อะหฺมัด เลขที่ 12279, อัล-หากิม เลขที่ 204, เศาะหี้หุล-ญามิอุศเศาะฆีรฺ เลขที่ 2265, อัล-อัลบานีย์ ระบุว่าเป็นหะดีษ เศาะฮีหฺ
124
หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม เลขที่ 791, คํ าว่า ตะอาฮุ ด หมายถึ ง การทบทวน, การทํ า ซ้ํา (เป็ น
ความเห็นของ อัล-ฮะรอวีย)์
111
111

ِ
ِ
ِ ﺐ ا ْﻟ ُﻘﺮ
ِ ْآن ﻛ ََﻤﺜ َِﻞ ا
ﺎﻫﺪَ َﻋ َﻠﻴْ َﻬﺎ َأ ْﻣ َﺴﻜ ََﻬﺎ
َ ﻹﺑِ ِﻞ اْ ُﳌ َﻌ ﱠﻘ َﻠﺔ; إِ ْن َﻋ
ْ ِ ))إِﻧ َﱠﲈ َﻣﺜ َُﻞ َﺻﺎﺣ

125((ﺖ
ْ َوإِ ْن َأﻃْ َﻠ َﻘ َﻬﺎ َذ َﻫ َﺒ

ความหมาย“อุปมาคนที่จําอัลกุรอาน อุปไมยอูฐที่ถูกล่ามที่เข่าของมัน
หากดูแลมันอยู่เป็นประจํามันก็จะไม่หลุด แต่หากปล่อยโดยไม่ได้หมั่น
ดูแล มันก็จะหลุดไปจากที่ที่ผูกไว้”
ในรายงานของมุสลิม มีเพิ่มว่า
ِ
ِ ﺎﺣﺐ ا ْﻟ ُﻘﺮ
 َوإِ ْن َﱂْ َﻳ ُﻘ ْﻢ ﺑِ ِﻪ,آن َﻓ َﻘ َﺮ َأ ُه ﺑِﺎﻟ ﱠﻠﻴْ ِﻞ َواﻟﻨ َﱠﻬ ِﺎر َذﻛ ََﺮ ُه
ُ )) َوإِ َذا َﻗﺎ َم َﺻ
ْ
126
((ﻧ َِﺴ َﻴ ُﻪ

ความหมาย “เมื่อคนที่จําอัลกุรอานหมั่นอ่านและทบทวนทั้งกลางคืน
และกลางวัน เขาจะจําอัลกุรอาน แต่เมื่อเขาไม่ทําดังกล่าว เขาก็จะลืม
มัน”
จากหะดีษข้างต้นที่ได้กล่าวมา เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ วะสั ลลั ม ได้ กํ าชั บประชาชาติ ของท่ านให้ ท่ องจํ า
อั ลกุ รอานและหมั่ นทบทวนอายะฮฺ ต่ าง ๆ ที่ ได้ ท่ องจํ าอย่ างจริ งจั ง ทั้ ง
กลางคืนและกลางวัน อย่าให้ถึงขั้นลืม
4) จากอิบนุ มัสอูด เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า
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หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5031, มุสลิม เลขที่ 789
หะดีษเศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 789

126

112
112

ِ
ِ ِ ِ
اﺳ َﺘ ْﺬﻛ ُُﺮ ْوا
ْ ُﴘ َو
َ  َﺑ ْﻞ ُﻫ َﻮ ﻧ ﱢ, ﻧَﺴﻴْ ُﺖ َأ َﻳ َﺔ َﻛﻴْ َﺖ َو َﻛﻴْ َﺖ:))ﺑِﺌْ َﺴ َﲈ ﻷ َ َﺣﺪﻫ ْﻢ َأ ْن َﻳ ُﻘ ْﻮ َل
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ِ
ِ ﺪُو ِر ا ْﻟﺮ َﺟ
َ اْﻟ ُﻘ ْﺮ
((ﺎل ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠ َﻌ ِﻢ َﻣ ْﻦ ُﻋ ْﻘ ِﻠ َﻬﺎ
آن َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ َأ َﺷﺪﱡ َﺗ َﻔ ﱢﺼ ًﻴﺎ ﻣ ْﻦ ُﺻ ْ ﱢ
ความหมาย “คนที่ท่องจําอัลกุรอานที่เลวยิ่งจากหมู่พวกเขาคือคนที่
กล่ าวว่ า ฉั นลื มอายะฮฺ นั้ น อายะฮฺ นั้ น (ที่ ค่ อนข้ างมาก เพราะไม่ ได้
ทบทวน) ทว่าจริง ๆ แล้วเขาถูกทําให้ลืม(โดยอัลลอฮฺ อันเนื่องมาจาก
ละเลยจากการทบทวน) พวกท่ านทั้ งหลายจงหมั่ นทบทวนด้วยการ
ฟื้นฟูความจําอัลกุรอานที่ได้ท่องจําแล้ว เพราะแท้จริงอัลกุรอานตื่น
เตลิดและหายไปจากความจําของบรรดาผู้ที่ท่องจําได้ง่ายมากยิ่งกว่า
อูฐที่หลุดจากที่ล่ามของมัน”
5) จากอบู ซั รฺ เราะฎิ ยั ลลอฮุ อั นฮุ กล่ าวว่ า ท่ านเราะสู ลุ ลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ِ
128
ِ
ِ
ِ
((ﴚ ٍء َأ ْﻓ َﻀ َﻞ ِﳑﱠﺎ َﺧ َﺮ َج ِﻣﻨ ْ ُﻪ
ْ َ ِ))إ ﱠﻧ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗ َْﺮﺟ ُﻌ ْﻮ َن إ َﱃ اﷲ ﺑ
ความหมาย “แท้จริง พวกท่านไปกลับไปหาอัลลอฮฺ(ตาย)ด้วยสิ่งใดที่
ประเสริฐกว่าอัลกุรอานที่มาจากพระองค์(กล่าวคือ พวกท่านตายใน
ขณะที่พวกท่านจําอัลกุรอาน)
6) จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นางกล่าวว่า ท่านเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า
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หะดีษเศาะฮีหฺ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์, อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5023, มุสลิม เลขที่ 790
หะดีษอัต-ติรมิซีย์ เลขที่ 2912, อัล-หากิม เลขที่ 2039
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113
113

ِ ِ
ِ
ِ
 َوا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﻳ َﺘ َﺘ ْﻌ َﺘ ُﻊ ِﻓﻴْ ِﻪ َو ُﻫ َﻮ َﻋ َﻠﻴْ ِﻪ,ﱪ َر ِة
َ َ اﻟﺴ َﻔ َﺮة ا ْﻟﻜ َﺮا ِم ا ْﻟ
)) َا ْﻟ َﲈﻫ ُﺮ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻘ ْﺮآن َﻣ َﻊ ﱠ
129 ِ
ٌ َﺷ
((ﺎق َﻟ ُﻪ َأ ْﺟ َﺮان
ความหมาย “ผู้ ที่ อ่านอั ลกุ รอานอย่ างเชี่ ยวชาญ(เนื่ องมาจากว่าเขา
จําอัลกุรอาน)ได้อยู่กับบรรดามลาอิกะฮฺหะฟะเซฺาฮฺผู้จดบันทึกและมี
สั ตย์ ผู้ ที่ อ่ านอั ลกุ รอานอย่ างตะกุ กตะกั ก(เพราะไม่ ฉะฉานและไม่
คล่อง)ทั้งยากสําหรับเขา จะได้รับสองรางวัล”
7) จากสะฮฺล์ บิน สะอฺด์ กล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต้องการจัดการนิกาหฺหญิงคนหนึ่งที่มามอบตัวนาง
ให้ท่านดําเนินการ กับชายคนหนึ่งซึ่งต้องการนาง แต่เขาไม่มีอะไรที่จะ
ใช้เป็นมะฮัรฺ แม้หลังจากที่ได้พยายามหาทุก ๆ วิธีแล้ว เขาก็ยังไม่ได้
ทรัพย์สินอะไรมาพอที่จะเป็นมะฮัรฺให้นาง ท่านจึงได้ถามเขาว่า เจ้า
มีอัลกุรอานที่เจ้าสามารถอ่านได้และพอที่จะสอนให้กับภรรยาของเจ้า
คนนี้บ้างไหม? เขาตอบว่า ครับ ฉันมีสูเราะฮฺนั้น สูเราะฮฺนั้น แล้วเขาก็
นับสูเราะฮฺให้ฟัง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถาม
อีกว่า
((?)) َأ َﺗ ْﻘ َﺮ ُؤ ُﻫ ﱠﻦ َﻋ ْﻦ َﻇ ْﻬ ِﺮ َﻗ ْﻠﺒِ َﻚ
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หะดีษ มุตตะฟะกุน อะลัยฮ์ โดยอัล-บุคอรีย์ เลขที่ 4937, มุสลิม เลขที่ 798 สํานวนนี้เป็น
รายงานของท่าน
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ความหมาย “เจ้าสามารถอ่านสูเราะฮฺที่เจ้าบอกมาได้จากความจําไหม
(โดยไม่ต้องดูจากเล่ม)? เขาตอบว่า ครับฉันสามารถอ่านจากความจํา
ได้ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
ِ ))اِ ْذ َﻫﺐ َﻓ َﻘ ْﺪ ﻣ ﱠﻠ ْﻜ ُﺘﻜَﻬﺎ ﺑِﲈ ﻣﻌ َﻚ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻘﺮ
((آن
ْ
ََ َ َ
َ
ْ َ

ถ้าเช่นนั้น จงไปเถอะ(พร้อมกับภรรยาของเจ้า) เพราะแท้จริงฉันได้
นิ กาหฺ เจ้ ากั บหญิ งคนนี้ ด้ วยอั ลกุ รอานที่ เจ้ าจํ า(เพื่ อให้ เจ้ าไปสอน
นาง)”130
8) อบู อุมามะฮฺ กล่าวว่า
ِ آن و َﻻ َﺗ ُﻐﺮ ﱠﻧ ُﻜﻢ ﻫ ِﺬ ِه اْﳌَﺼ
ِ
ِ
اﷲ ﻻَ ُﻳ َﻌ ﱢﺬ ُب َﻗ ْﻠ ًﺒﺎ
ُ ﺎﺣ
َ ْ ﱠ
َ
َ َ ))ا ْﻗ َﺮ ُأ ْوا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
َ  َﻓﺈ ﱠن,ﻒ اْﳌ ُ َﻌ ﱠﻠ َﻘ ُﺔ
131

َ َو َﻋﻰ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
((آن

ความหมาย “พวกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถิด และจงอย่าให้
มุศหัฟทั้งหลายที่ถูกแขวนนี้หลอกลวงพวกท่าน เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ
จะมิทรงลงโทษหัวใจที่จําอัลกุรอาน”
ดังกล่ าวนั้น คื อ คุ ณค่ าและความประเสริ ฐบางประการของการ
ท่องจําอัลกุรอาน เพื่อว่าพวกเราทั้งหลายจะได้รับการนําทางจากอัลลอฮฺให้
ได้ท่องจําอัลกุรอานทั้งหมด หรือเป็นบางบางส่วน วัลลอฮุลมุวัฟฟิก
จากหะดีษหลายหะดีษที่กระตุ้นและส่งเสริมให้จําอัลกุรอาน ทําให้
บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และบรรดาสะละฟุศศอลิหฺสมัยก่อน
เราะหิมะฮุมุลลอฮฺ มีความจริงจังกับการท่องจําอัลกุรอาน จึงมีพวกเขาที่
130

เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5030
มุศ็อนนัฟ อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ เลขที่ 30079, 34732, อัด-ดาริมีย์ เลขที่ 3362 เป็นหะดีษเมากูฟ
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จําอัลกุรอานทั้งเล่ม และส่วนใหญ่ของพวกเขาจําบางส่วน พวกเขาพยายาม
อย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ให้ อั ล ลอฮฺ ท รงรั บ พวกเขาเป็ น อะฮฺ ลุ ล กุ รฺ อ าน (ชาว
อัลกุรอาน), อะฮฺลุลลอฮฺ (คนของอัลลอฮฺ) และคนพิเศษของพระองค์ เพราะ
การจะเป็ นอะฮฺ ลุ ลกุ รฺ อาน (ชาว/พวกอั ลกุ รอาน) นั้ นไม่ จํ าเป็ นต้ องจํ า
อั ลกุ รอานทั้ งหมด จํ าเพี ยงบางส่ วนก็ ได้ แต่ จะต้ องมี ชี วิ ตอยู่ กั บคํ าสอน
ของอัลกุรอานทั้งยามเช้าและยามเย็น ทั้งกลางคืนและกลางวันในด้านการ
อ่าน การฟัง การท่องจํา เรียน สอน ปฏิบัติตาม บริการ สนับสนุน และเผย
แผ่ อั ลกุ รอานไปยั งผู้ อื่ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในปั จจุ บั น ที่ สามารถหา
อัลกุรอานที่เป็นเล่มและตัฟสีรฺอัลกุรอานได้ง่าย

10.5 การท่องจําอัลกุรอานในวัยเด็ก
ในจํานวนสุนนะฮฺของบรรดาเศาะหาบะฮฺก็คือ พวกเขาจะสอนและให้
ลูก ๆ ท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่ยังเด็ก
อิ บนุ อั บบาส เราะฎิ ยั ลลอฮุ อั นฮุ มา ได้ กล่ าวว่ า ท่ านเราะสู ล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เสียชีวิต ในขณะที่ฉันสามารถท่องอายะฮฺ
มุห์กะมาต ทั้งหมดตั้งแต่ฉันอายุสิบขวบ132 ท่านยังกล่าวว่า
133
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ )) َﺳ ُﻠ ْﻮ
َ ﲏ َﺣ ِﻔﻈْ ُﺖ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
((ﲑ
ٌ ْ آن َو َأﻧَﺎ َﺻﻐ
ْ ﲏ َﻋﻦ اﻟ ﱠﺘ ْﻔﺴ ْﲑ َﻓﺈ ﱢ
ْ
ความว่า “จงถามฉันเกี่ยวกับตัฟสีรฺอรรถาธิบายอัลกุรอานเถิด เพราะ
แท้จริงฉันท่องจําอัลกุรอานได้ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก”
132

เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5035
เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 5030
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จึ งเป็ นที่ ชั ดเจนว่ า บรรดาเศาะหาบะฮฺ น้ั นท่ องจํ าอั ลกุ รอาน ใน
ความหมายที่ว่าได้เข้าใจความหมายของอัลกุรอานไปพร้อม ๆ กันด้วย
มาเถิด พวกเราจงมาพร้อมกันยกระดับฐานะของครอบครัวของแต่
ละคนด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติ เพื่อให้สโลแกนที่ว่า “หนึ่งครอบครัว
หนึ่งคนท่องจําอัลกุรอาน” เป็นจริงขึ้นมา ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺผู้ทรง
ความดี ผู้ทรงเมตตายิ่ง
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สิบเอ็ด : ปัจฉิมบท
َ َا ْﳊَ ْﻤﺪُ ِ ﱠﻪﻠﻟِ ا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﻫﺪَاﻧَﺎ ِﳍ َ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِﻨَ ْﻬ َﺘ ِﺪ َي َﻟ ْﻮ
ﳏ ﱠﻤ ٍﺪ
َ ُ  َاﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱠﻞ َﻋ َﲆ,اﷲ
ُ ﻻ َأ ْن َﻫﺪَاﻧَﺎ
ِ  ﻛَﲈ َﺻ ﱠﻠﻴْ َﺖ َﻋ َﲆ إِ ْﺑﺮ ِاﻫﻴْﻢ َو َﻋ َﲆ,ﳏﻤ ٍﺪ
ِ
ِ َ ٌآل إِ ْﺑﺮ ِاﻫﻴْ َﻢ َِإﻧ َﱠﻚ َﲪِﻴْﺪ
. ٌﳎﻴْﺪ
َ َ
َ
َ َو َﻋ َﲆ آل ُ َ ﱠ

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอสรุปเนื้อหาหลักห้าประการดังนี้
หนึ่ง อัลลอฮฺทรงสร้างบ่าวของพระองค์ ทรงประทานอัลกุรอานลง
มาเพื่อเป็นวิถีชีวิตแก่พวกเขา เพราะชีวิตของบ่าวนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
ต่ออัลกุรอานที่เป็นวิถีชีวิตของเขา และอัลกุรอานก็มีเป้าหมายเอาไว้สําหรับ
บ่าวของอัลลอฮฺทุกคน เพื่อนําความเมตตา ความผาสุก และความปลอดภัย
มาให้ท้งั ในโลกนี้และโลกหน้า
สอง หน้าที่หลักของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และอุ
ละมาอ์ผู้สืบทอดท่านก็คือ พยายามเผยแพร่อัลกุรอานให้เป็นวิถีชีวิตที่รับมา
จากอั ล ลอฮฺ เ พื่ อ เป็ น ของขวั ญ แก่ บ่ า วพระองค์ ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ
สาม อุปสรรคที่เป็นปัญหาหลักในการรับอัลกุรอานให้มาเป็นวิถี
ชีวิตของบ่าว ก็คือ ความเขลา ความอธรรม อารมณ์ใฝ่ต่ํา และชัยฏอนที่ถูก
สาปแช่ง
สี่ วิธีการหลักที่จะใช้แก้ปัญหาดังกล่าวก็คือ บ่าวทุกคนที่ศรัทธา
ว่ าอั ลกุ รอานเป็ นวิ ถี ชี วิ ต จั กต้ องหมั่ นเรี ยน อ่ าน ฟั ง ท่ องจํ า ตะดั บบุ ร
118
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ใคร่ ครวญ ตะดารุ ส และตั ฟสี รฺ อั ลกุ รอานของอั ลลอฮฺ นี้ โดยหวั งเอาไป
ปฏิบัติอะมัล ใช้เป็นมารยาท ตัดสินชี้ขาด และดะอฺวะฮฺเชิญชวน เพื่อให้ได้รับ
ทางนําฮิดายะฮฺและความเมตตาจากอัลกุรอาน และมุ่งสู่การมีชีวิตดุนยาที่ดี
ที่สุด ( )اﻷﻗﻮمพร้อม ๆ กับใช้เป็นโอสถเยียวยาการป่วยทางจิตใจและร่างกาย
รวมทั้งเพื่อหวังชะฟาอะฮฺการให้ความช่วยเหลือจากอัลกุรอาน และได้เข้า
สวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺต่อไป
ห้า ด้ วยเหตุ นี้ อี กครั้ งหนึ่ ง ด้ วยความบริ สุทธิ์ ใจ ข้ าพเจ้ าใคร่ ขอ
เตื อนตั วเอง ภรรยา และลู ก ๆ ของข้ าพเจ้ า และขอเรี ยกร้ องเชิ ญชวนพี่
น้องชายหญิงทั้งหลาย รวมทั้งลูก ๆ นักศึกษาชายหญิง ให้ต่างคนต่างฟื้นฟู
ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและอัลกุรอานคัมภีร์ของพระองค์ให้ใหม่เอี่ยมอยู่
เสมอ ด้วยการทําหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หรือพยายามเข้าเป็นสมาชิกของ
กลุ่มหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน หะละเกาะฮฺใดหะละเกาะฮฺหนึ่ง ในทุก ๆ เวลา
และทุก ๆ สถานที่ ช่วยกันชูสโลแกน “หนึ่งครอบครัว หนึ่งหะละเกาะฮฺอัล
กุ รอาน” , “หนึ่ งครอบครั ว หนึ่ งคนท่ องจํ าอั ลกุ รอาน” และ “หนึ่ ง
มัสญิด หนึ่งมัจญ์ลิสอิลมี” ขึ้นมาให้เป็นจริงให้ได้ เผื่อว่า ด้วยการนําทาง
ของอัลลอฮฺ พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นชาวอัลกุรอาน และเป็นที่รักของอัลลอ
ฮฺ พร้อมทั้งได้รับการชี้นําจากทางนําของอัลกุรอานสู่วิถีแห่งการดําเนินชีวิต
ที่เที่ยงตรงที่สุด ในการมีชีวิตที่ดี/หะยาตฏ็อยยิบะฮฺในโลกนี้ และได้รับการ
ช่วยเหลือจากอัลกุรอานในปรโลกให้ได้เข้าสวนสวรรค์
lÁÀ¿¾½¼@Jº¹¸m
อามีน ยาร็อบบัล อาละมีน
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พึงทราบเถิด หากว่ามีผู้ที่พยายามหลบหลีกจากอัลกุรอาน และไม่
ต้องการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานในโลกนี้ ดังนั้น ในที่สุด ณ วัน
สุดท้าย-อาคิเราะฮฺ-ที่จะมีมา อัลกุรอานจะยังคงค้นหาเขาออกมา เพื่อผลัก
ลงสู่การลงโทษในไฟนรก เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสภาพ
เช่นนั้น
และนั่ นก็ คื อจุ ดประสงค์ ที่ อั ลลอฮฺ ผู้ ทรงรอบรู้ ผู้ ทรงปรี ชาญาณ
ประทานอัลกุรอานลงมายังดุนยานี้ เพื่อให้เป็นทางนําและความเมตตา และ
เป็นผู้นําบ่าวผู้ยําเกรงทั้งหลายของอัลลอฮฺ ไปสู่สวรรค์ และปกป้องพวกเขา
ให้รอดปลอดภัยจากไฟนรก
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ِ
ِ
اﷲ
اﷲ ِﱄ َو َﻟ ُﻜ ْﻢ َو ُأ َﻓ ﱢﻮ ُض َأ ْﻣ ِﺮي إِ َﱃ اﷲ إِ ﱠن َ
َأ ُﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِﱄ َﻫ َﺬا َو َأ ْﺳ َﺘ ْﻐﻔ ُﺮ َ
ِ ِ
ِ
آن َﻓ َﻘﺎ َد ُﻫ ْﻢ إِ َﱃ ْ
اﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﳑ ﱠ ْﻦ َﻳ ﱠﺘﺒِ ُﻌ ْﻮ َن ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ َ
ﲡ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ِﳑ ﱠ ْﻦ
اﳉَﻨ ِﱠﺔَ ,و َﻻ َ ْ
ﲑ ﺑِﺎ ْﻟﻌ َﺒﺎدَ .اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
َﺑﺼ ْ ُ
َﻳ ﱠﺘﺒِ ُﻌ ُﻬ ُﻢ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ُ
آنَ ...ﻓ َﺴﺎ َﻗ ُﻬ ْﻢ إِ َﱃ اﻟﻨ ِﱠﺎر.
ِ
اﺟ َﻌ ِﻞ اْﻟ ُﻘ ْﺮ َ
ﺎب
ﺪُو ِرﻧَﺎَ ,و َﺟﻼَ َء َأ ْﺣ َﺰاﻧﻨَﺎَ ,و َذ َﻫ َ
َاﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
آن َرﺑِﻴْ َﻊ ُﻗ ُﻠ ْﻮﺑِﻨَﺎَ ,وﻧ ُْﻮ َر ُﺻ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ ِ
ِ
اﺟ َﻌﻠْﻨ َﺎ ِﻣ ْﻦ
ﺎج َﺣ َﻴﺎﺗﻨَﺎَ ,و َﺷﻔﻴْ ًﻌﺎ َﻟﻨَﺎ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟﻘ َﻴﺎ َﻣﺔَ .اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
ُ
ﳘ ْﻮﻣﻨَﺎَ ,وﺷ َﻔﺎ َء َأ ْﻣ َﺮاﺿﻨَﺎَ ,وﻣﻨ َْﻬ َ
ِ ِ
اف اﻟﻨ َﱠﻬ ِﺎر
ﺎﺻ ُﺘ َﻚَ ,و ْار ُز ْﻗﻨ َﺎ ﺗِﻼ ََو َﺗ ُﻪ آﻧَﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻴْ ِﻞ َو َأﻃْ َﺮ َ
َأ ْﻫ ِﻞ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ﱠﻟﺬ ْﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ َأ ْﻫ ُﻠ َﻚ َو َﺧ ﱠ
ِ ِ
ِ
ﲔ.
اﻟﺮ ِاﲪِ ْ َ
َﻋ َﲆ ا ْﻟ َﻮ ْﺟﻪ ا ﱠﻟﺬ ْي ُﻳ ْﺮﺿﻴْ َﻚ َﻋﻨﱠﺎ َﻳﺎ َأ ْر َﺣ َﻢ ﱠ
ِ
آن و ْاﻫ ِﺪﻧَﺎ ﻟ ِ ْﻠ ُﻘﺮ ِ
ﲔ َو َو ﱢﻓ ْﻘﻨَﺎ ِ
ﻻ ﱢﺗ َﺒﺎ ِع
آن ا ﱠﻟ ِﺬ ْي ُﻫ َﻮ ﻧ ُْﻮ ُر َك اْﳌُﺒِ ْ ُ
َاﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َأ ْﺣ ِﻴﻨَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ ُﻘ ْﺮ َ
ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
اﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ ُﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ْﺮ َ
آن
اﻟﺮ ْﺿ َﻮانَ .و ْ
ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ﱠﻟﺬ ْي َ ْﳞﺪ ْي ﻟ ﱠﻠﺘ ْﻲ ﻫ َﻲ َأ ْﻗ َﻮ ُم َو َﻳ ُﻘ ْﻮ ُدﻧَﺎ إِ َﱃ اْﳉَﻨﱠﺔ َو ﱢ
َﻟﻨَﺎ ﻧُﻮرا َﻧﻤ ِﴚ ﺑِ ِﻪ ِﰲ اﻟﻨ ِ ِ
ﲔ.
اﻟﺮ ِاﲪِ ْ َ
ﱠﺎس ﺑِ َﺮ ْﲪَﺘ َﻚ َﻳﺎ َأ ْر َﺣ َﻢ ﱠ
ًْ ْ ْ ْ
ﻹﻛْﺮا ِم ,واْ ِ
َاﻟ ﱠﻠﻬﻢ ﺑ ِﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮ ِ
ات َواْﻷ َ ْر ِ
ﻟﻌ ﱠﺰ ِة ا ﱠﻟﺘِ ْﻲ َ
ﻻ ﺗ َُﺮا ُم,
ض َذا اْﳉَﻼ َِل َواْ ِ َ َ
ُ ﱠ َ َْ ﱠ ََ
ﲪ ُﻦ ﺑِ َﺠﻼَﻟ ِ َﻚ َوﻧ ُْﻮ ِر َو ْﺟ ِﻬ َﻚَ ,أ ْن َﺗ ْﻠ َﺰ َم َﻗ ْﻠﺒِ ْﻲ ِﺣ ْﻔ َﻆ ِﻛ َﺘﺎﺑِ َﻚ ﻛ ََﲈ
ﻪﻠﻟَ ,ﻳﺎ َر ْ َ
َأ ْﺳ َﺄ ُﻟ َﻚ َﻳﺎ َا ُ
َﻋ ﱠﻠ ْﻤ َﺘﻨ ِ ْﻲَ ,و ْار ُز ْﻗﻨ ِ ْﻲ َأ ْن َأ ْﺗ ُﻠ َﻮ ُه َﻋ َﲆ اﻟﻨ ْﱠﺤ ِﻮ ا ﱠﻟ ِﺬ ْي ُﻳ ْﺮ ِﺿﻴْ َﻚ َﻋﻨ ْﱢﻲ .
ﻹﻛْﺮا ِم ,واْ ِ
َاﻟ ﱠﻠﻬﻢ ﺑ ِﺪﻳﻊ اﻟﺴﻤﻮ ِ
ات َواْﻷ َ ْر ِ
ﻟﻌ ﱠﺰ ِة ا ﱠﻟﺘِ ْﻲ َ
ﻻ ﺗ َُﺮا ُم,
ض َذا اْﳉَﻼ َِل َواْ ِ َ َ
ُ ﱠ َ َْ ﱠ ََ
ﲪ ُﻦ ﺑِ َﺠﻼَﻟ ِ َﻚ َوﻧ ُْﻮ ِر َو ْﺟ ِﻬ َﻚَ ,أ ْن ُﺗﻨ ﱢَﻮ َر ﺑِ ِﻜ َﺘﺎﺑِ َﻚ َﺑ َ ِ
ﴫ ْيَ ,و َأ ْن
ﻪﻠﻟَ ,ﻳﺎ َر ْ َ
َأ ْﺳ َﺄ ُﻟ َﻚ َﻳﺎ َا ُ
ِ
ِ ِ ِ
َﴩ َح ﺑِ ِﻪ َﺻﺪ ِْر ْيَ ,و َأ ْن ُﺗ ْﻐ ِﺴ َﻞ ﺑِ ِﻪ
ُﺗﻄْﻠ َﻖ ﺑِﻪ ﻟ َﺴ ِﺎﲏَ ,و َأ ْن ُﺗ َﻔ ﱢﺮ َج ﺑِﻪ َﻋ ْﻦ َﻗ ْﻠﺒِ ْﻲَ ,و َأ ْن ﺗ ْ َ
ﺪَﲏَ ,ﻓﺈ ﱠﻧﻪ َ ِ ِ
ﻻ ُﻗ ﱠﻮ َة إِ ﱠ
ﻻ ُﻳ ْﺆﺗِﻴْ ِﻪ إِ ﱠ
ﲑ َكَ ,و َ
ﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َ
ﻻ َأﻧ َْﺖَ ,و َ
ﻻ
َﺑ ِ ْ ُ
ﻻ ُﻳﻌﻴْﻨُﻨ ْﻲ َﻋ َﲆ اْﳊَ ِﻖ َﻏ ْ ُ
ِ
ﺑِﺎﻪﻠﻟ ا ْﻟ َﻌ ِ ﱢﲇ ا ْﻟ َﻌﻈِﻴْ ِﻢ.
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ﲪﻨَﺎ َﻟﻨَﻜُﻮ َﻧ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﳋَٰ ِ ِ
ﻳﻦَ .ر ﱠﺑﻨَﺎ اﻏﻔ ْﺮ
َر ﱠﺑﻨَﺎ َﻇ َﻠ ْﻤﻨَﺎ َأﻧ ُﻔ َﺴﻨَﺎ َوإِن ﱠﱂ َﺗ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟﻨَﺎ َو َﺗ ْﺮ َ ْ
ﴪ َ
َﻟﻨَﺎ َو ِ ِ
ﻹﺧﻮاﻧِﻨَﺎ ٱ ﱠﻟ ِﺬﻳ َﻦ َﺳ َﺒ ُﻘﻮﻧَﺎ ﺑﺎﻹﻳﲈن َو َﻻ ﲡ َﻌ ْﻞ ِﰲ ُﻗ ُﻠﻮﺑِﻨَﺎ ﻏﻼ ﱢﻟ ﱠﻠ ِﺬﻳ َﻦ َءا َﻣﻨُﻮاْ َر ﱠﺑﻨَآ إِﻧ َﱠﻚ
ِ
رء ٌ ِ
ﲔَ ,وﻧ ﱢَﺠﻨَﺎ ﺑِ َﺮ َ
ﲪﺘﻚ
ﲡ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﱢﻟﻠ َﻘ ْﻮ ِم ٱﻟ ﱠﻈٰ ِﻠ ِﻤ َ
ﻴﻢَ .ﻋ َﲆ ٱ ﱠﻪﻠﻟ ﺗ ََﻮﻛﱠﻠﻨﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َﻻ َ ْ
َُ
وف ﱠرﺣ ٌ
ِ
ﲔ َﻗ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ ﺑِ ْ
ﲑ
ِﻣ َﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ .ﻋ َﲆ ٱ ﱠﻪﻠﻟ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ ا ْﻓ َﺘ ْﺢ َﺑﻴْﻨَﻨَﺎ َو َﺑ ْ َ
ﺎﳊَ ﱢﻖ َو َأ ْﻧ َﺖ َﺧ ْ ُ
ا ْﻟ َﻔ ِ ِ
ﲔ.
ﺎﲢ ْ َ
ﳏ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟ ِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢُ .ﺳﺒْ َﺤ َ
ﺎن َر ﱢﺑ َﻚ َر ﱢب
اﻪﻠﻟ َﻋ َﲆ ﻧَﺒِ ﱢﻴﻨَﺎ ُ َ
َو َﺻ ﱠﲆ ﱠ ُ
اﳊﻤﺪُﻟ ِ ﱠﻠ ِﻪ رب ا ْﻟﻌ َ ِ
ﲔ.
ﺎﳌ ْ َ
ا ْﻟ ِﻌ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠﲈ َﻳ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳﻼَ ٌم َﻋ َﲆ ا ْﳌ ُ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َ
َ ﱢ َ
ﲔ َو ْ َ ْ
ฺบ่าวผู้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ
ีอิสมาอีล ลุตฟี ฟาฏอน
ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอน
17 เราะมะฎอน 1435
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พึงระลึกว่า

สุนนะฮฺแรกๆ ของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะสัลลัม ที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
ก็คือ : สุนนะฮฺการน้อมน�ำอิสลามมาใช้ด้วย
วะห์ยูอัล-กุรอานและอัส-สุนนะฮฺ ในทุกบริบทของการด�ำเนินชีวิต โดยอาศัย
การอธิบายของบรรดาอุละมาอ์มุอฺตะบะรีนที่เชื่อถือได้
ดังนั้น มาเถิด มาร่วมกันกันฟื้นฟูสุนนะฮฺดังกล่าวนี้ เพื่อว่าพวกเรา
จะได้ดมื่ ด�ำกับค�ำสอนอิสลามจากแหล่งดัง้ เดิมอันบริสทุ ธิข์ องมัน และปลอดภัย
จากการติดเชือ้ แนวความคิดเละเทะเกีย่ วกับอิสลามทีร่ บั มาจากสิง่ อืน่ ซึง่ ไม่ใช่
วะห์ยูอัล-กุรอานและอัส-สุนนะฮฺ

อภินันทนาการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

