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คานา
มวลการสรรเสริ ญแด่อลั ลอฮฺ ผูท้ รงเมตตา ผูท้ รงเกรี ยงไกรยิง่
ขอประสาทพรแด่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และวงศ์วานผูบ้ ริ สุทธิ์ ของท่าน(อ)
ข้าพเจ้าพยายามอย่างยิง่ ที่จะเขียนหนังสื อเกี่ยวกับอัล-กุรอานในแง่มุม
ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความยิง่ ใหญ่และความมหัศจรรย์ของอัล -กุรอาน
ประกอบกับต้องการให้สังคมได้บริ โภคความรู ้ที่หลากหลาย
หนังสื อเล่มดังกล่าวเป็ นหนึ่งในผลงานที่ขา้ พเจ้าต้องการถ่ายทอดออกสู่
สังคม เพือ่ ต้องการลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับอัล -กุรอานให้นอ้ ยลง
การเจริ ญพระมหาคัมภีร์อลั -กุรอาน สามารถนับย้อนหลังไปยัง
ประวัติศาสตร์ของอัล -กุรอาน หมายถึง นับตั้งแต่วนั แรกที่อลั -กุรอานถูก
ประทานลงมา จะพบว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเฝ้าติดตามการอ่านและการเรี ยนรู ้
อัล-กุรอาน อย่างใกล้ชิด จนกระทัง่ มีนกั ท่องจําอัล-กุรอาน เกิดขึ้นหลายคน
ในยุคนั้น เช่น ท่านอิมามอะลี (อ.) และนักท่องจําอัล-กุรอานที่มีชื่อเสี ยงอีก
หลายท่าน
บรรดามุสลิมได้ถือปฏิบตั ิตามคําสั่งของอัล-กุรอานที่วา่
จงอ่านอัล-กุรอาน ตามที่เจ้ามีความสามารถเถิด
(อัลมุซซัมมิล /20)
فَاقْ َرُؤوا َما ََ َّس َر ِم َ ااْ ُ ْر ِآ
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และด้วยคําแนะนําจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ประกอบกับความรู ้สึกใน
หน้าที่ของตนที่มีต่ออัล-กุรอาน มุสลิมจึงอ่านอัล-กุรอานกันอย่างถ้วนหน้า
แบบอย่างอันดีงามนี้ยงั คงถูกรักษาไว้อย่างดีในหมู่มวลมุสลิมทั้งหลาย
การอ่านและท่องจําอัล-กุรอาน มิใช่วา่ ถูกลืมเลือนไปจากสังคม ทว่ากลับ
ทวีคูณขึ้นและได้รับความสนใจจากบรรดามุสลิมเป็ นจํานวนมาก พร้อมกับ
มีการนําเสนอแบบและวิธีการอ่านใหม่ๆ มากมาย
การให้ความสนใจของบรรดามุสลิมที่มีต่อลั -กุรอาน เป็ นสาเหตุให้เกิด
วิชาการใหม่ๆ ในหมู่มุสลิม เช่น วิชาการด้านการอ่านอัล-กุรอาน
(อิลมฺ ตจั ญฺ วดิ ) ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นสาขาวิชาที่มีความสําคัญอย่างยิง่ คู่ควรแก่
การค้นคว้าและวิจยั และเคียงคู่กบั วิชาการอ่านอัล-กุรอานนั้น
ได้มีวชิ ามารยาทในการอ่านอัล-กุรอาน และการท่องจําเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีหนังสื อและตําราจํานวนมากที่เขียนเกี่ยวกับสิ่ ง
เหล่านั้น
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หนังสื อเล่มที่อยูใ่ นมือของท่านผูอ้ ่านที่รักทั้งหลายกล่าวถึงความประเสริ ฐ
เงื่อนไข บทนํา มารยาทภายนอกและภายในของการอ่านอัล-กุรอาน และการ
ท่องจําอัล-กุรอาน รวมถึงการแนะแนวในการอ่านและการท่องจํา
แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงประเด็นเหล่านั้น จําเป็ นต้องกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
เสี ยก่อน
1. ในหนังสื อเล่มนี้ส่วนใหญ่ใช้โองการและรายงานที่ เชื่อถือได้เท่านั้น
เนื่องจากเรื่ องมารยาทในการอ่านอัล -กุรอาน นั้นมีรายงานจํานวนมาก
กล่าวถึง
2. ความหมายในเชิงภาษา ความหมายของนักปราชญ์ดา้ นการอ่าน
ตลอดจนผลของการอ่านและการท่องจําอัล -กุรอาน ได้กล่าวไว้ในบทแยก
ต่างหาก ดังนั้น จะไม่ถูกอธิ บายในหนังสื อเล่มนี้ จะกล่าวถึงเท่าที่มีความ
จําเป็ นเท่านั้น

ฮุจญตุลอิสลาม ดร. มุฮัมมัดอะลี ริฎออีย์ เอซฟาฮานียฺ
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ด้ วยพระนามแห่ งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานียงิ่ เสมอ
หมวดที่ 1. การอ่านอัล-กุรอานจากตัวบท
บทที่ 1. การอ่านอัล-กุรอาน
การให้ความสําคัญต่อการอ่านอัล -กุรอาน
จะมีสิ่งใดสวยงามไปกว่าการที่มนุษย์ได้รําพันพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า การเข้าสู่ พระองค์ดว้ ยการอ่านโองการต่างๆ ของพระองค์ และ
การพันธนะการตนเองให้เข้ากับความเมตตาของพระองค์
ถ้าหากไม่มีความโปรดปรานใดถูกประทานลงมาให้มนุษย์ นอกจากการ
อนุญาตให้อ่านพระดํารัสของพระองค์เพียงอย่างเดียว เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอ
แล้วต่อการที่มนุษย์จะซัจดะฮฺขอบคุณพระองค์ตลอดไป
แน่นอนการรู ้จกั พระดํารัสของพระองค์ และการได้อ่านถ้อยคําเหล่านั้น
เป็ นความโปรดปรานที่ยงิ่ ใหญ่ที่พระองค์ได้มอบให้กบั บ่าวบางคนของ
พระองค์ ดังนั้น จะเห็นว่าโองการแรกที่ถูกประทานให้กบั ท่านศาสดา
(ซ็อล ฯ) กล่าวว่า
จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผูอ้ ภิบาลของเจ้า ผูท้ รงบังเกิด ทรงบังเกิด
มนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผูท้ รงใจบุญยิง่ ( 1)

(1) อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-อะลัก 1-3)
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โองการอัล-กุรอานและฮะดีษจํานวนมากมายจากอิมามมะอฺซูม (อ.) ได้
กล่าวเน้นเรื่ องการอ่านอัล -กุรอาน และได้เตือนสําทับในรู ปแบบต่างๆ ถึง
ความสําคัญในการอ่าน
อัล-กุรอานกล่าวว่า ดังนั้นสู เจ้าจงอ่านอัล -กุรอานตามสะดวกเถิด (2)
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า อัล-กุรอานเป็ นเสมือนงานเลี้ยงของพระผู ้
เป็ นเจ้า ดังนั้นท่านจงตักตวงตามความสามารถ ( 3)
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า เป็ นการดีสาหรับผูศ้ รัทธาที่จะไม่ตาย
จนกว่าจะได้เรี ยนรู ้อลั -กุรอาน หรื ออยูร่ ะหว่างการเรี ยนรู ้ (4)
ท่านอิมาม (อ.) ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ระดับของสรวงสวรรค์ข้ ึนอยูก่ บั
จํานวนโองการอัล -กุรอาน ดังนั้น จะมีเสี ยงกล่าวกับนักอ่านอัล-กุรอานว่า
จงขึ้นมา (5)
------------------------------------------------(2 )ซูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล/20)
(3) มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ม 2 หน้า 74)
(4 )อุซูลุลกาฟี ยฺ เล่มที่ 8 หน้าที่ 444 พิมพ์ที่ มักตะบะตุล อิสลามียะฮฺ)
(5 )มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่มที่ 8 หน้าที่ 74)
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มารยาทการอ่านอัล-กุรอาน
อาดาบ ความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง การรักษาขอบเขตของทุกสิ่ ง
ด้วยเหตุน้ ี จะเห็นว่านักตัฟซี รบางท่านกล่าวว่า อาดาบหมายถึง ลักษณะ
หรื อภาพลักษณ์อนั เป็ นที่ยอมรับ (วิธีการที่ดี) และมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิตามทั้งในแง่ของศาสนาและสติปัญญา (1)
(1) ตัฟซีรอัล-มีซาน เล่มที่ 6 หน้าที่ 4 / 273)

ดังนั้น อาดาบ (มารยาท) ของงานทุกอย่างจึงหมายถึง ลักษณะและ
ภาพลักษณ์ที่ดีที่ถูกปฏิบตั ิ และมนุษย์ไม่สามารถผิดกฎหรื อออกนอก
ขอบเขตได้
อัล-กุรอานได้กล่าวถึงอาดาบ (มารยาท) อันเป็ นแหล่งและเป็ นแก่นแห่ง
ความปรารถนาไว้อย่างกว้างขวาง ประกอบกับคําแนะนําของอิมามผูบ้ ริ สุทธิ์
เช่น
1. เป็ นคําสั่งของอัล-กุรอาน เช่น ให้สงบและนิ่งเงียบเมื่ออ่านกุรอาน
2. คําแนะนําของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) เกี่ยวกับการอ่านอัล-กุรอาน เช่น
กล่าวบิซมิลลาฮฺ หรื่ อกล่าวดุอาอฺ ท้ งั ก่อนและหลังการอ่าน
3. คําตัดสิ นของสติปัญญา และบรรดานักปราชญ์ท้ งั หลายที่วา่ ต้องให้
เกียรติต่ออัล-กุรอาน และต้องป้ องกันการดูถูกที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการใช้
ประโยชน์ที่ลึกซึ้ งและดีกว่า
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4. การตัดสิ นของจิตใจ เนื่องจากความรักทีมีต่อพระองค์ จึงมีความรักต่อ
พระดํารัสของพระองค์ หมายถึงมนุษย์ส่วนใหญ่มกั รักสิ่ งที่มีความสวยงาม
และยอมจํานนต่อความสวยงาม ซึ่ งสิ่ งที่มีความสวยงามที่สุดคืออัลลอฮฺ และ
ทุกสิ่ งที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของพระองค์ ดังนั้น อัล-กุรอานเป็ นพระดํารัสของ
พระองค์จึงเป็ นหนึ่งในความสวยงามที่สุด
ด้วยเหตุน้ ี มนุษย์จึงมีความรักในพระดํารัสของพระองค์ ให้เกียรติ แสดง
ความนอบน้อม และอ่านอย่างไพเราะ และบนพื้นฐานดังกล่าว จะเห็นว่า
มารยาทในการอ่านอัล-กุรอานเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอย่างยิง่ เหมือนการงาน
อย่างอื่นทีมีความสําคัญ ที่การเริ่ มต้น และมีเงื่อนไขต่างๆ มากมาย ซึ่งเรี ยก
สิ งเหล่านี้วา่ อาดาบ (มารยาท) การอ่านอัล- กุรอาน เนื่องจากว่าเป็ นการ
แสดงตน ณ พระพักตร์ของพระองค์ มารยาทจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
มารยาทการอ่านอัล-กุรอานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้ มารยาทด้านนอก
และมารยาทด้านใน
มารยาทด้ านนอกในการอ่านอัล-กุรอาน
เป็ นธรรมดาเมื่อคนเราอยูต่ ่อหน้าบุคคลสําคัญจําเป็ นต้องแสดงมารยาทที่
ดีงามเพื่อเป็ นการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อบุคคลนั้น
การอ่านอัล-กุรอานถือเป็ นหนึ่งในการให้เกียรติต่ออัล -กุรอาน
และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของดํารัส หมายถึงอัลลอฮฺ (ซบ.) เนื่องจากการอ่าน
อัล-กุรอานเท่ากับเป็ นการสนทนากับพระองค์
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ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า บุคคลใดปรารถนาจะพูดคุยกับอัลลอฮฺ
อีกนัยหนึ่ง ผูอ้ ่านอัล-กุรอานนั้น ถือว่าเป็ นผูส้ นทนาร่ วมระหว่างตนกับ
อัลลอฮฺ (ซบ.) ดังนั้น เมื่ออัลลอฮฺ (ซบ.) สนทนาด้วยจําเป็ นต้องใส่ ใจต่อบท
นํา มารยาทและเงื่อนไขต่างๆ ในการอ่านอัล-กุรอาน เพื่อว่าผูอ้ ่านจะได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด(1)
(1 )กันซุลอุมาล เล่มที่ 11 ฮะดีซที่ 2257 หน้าที่ 510)

และที่สาํ คัญไปกว่านั้นเพื่อว่าจะได้อยูใ่ นความเมตตาและความรักของ
พระองค์ มารยาทภายนอกทัว่ ไปในการอ่านอัล-กุรอาน เช่น
1. ความสะอาด (วุฎูอฺ หรื อฆุซลฺ )
อัล-กุรอานกล่าวว่า ไม่มีผใู ้ ดสัมผัสอัล-กุรอานได้ นอกจากบรรดาผู ้
บริ สุทธิ์ เท่านั้น (1)
(1).อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ/79)

ด้วยเหตุน้ ี บางริ วายะฮฺ และฟิ กฮฺบางเล่มได้ถือโองการข้างต้นเป็ นพื้นฐาน
พิสูจน์วา่ การสัมผัสอัล-กุรอานขณะที่ร่างกายปราศจากวุฎูอฺ เป็ นฮะรอม( 2)
(2) มุซตัมซัก อัล-อุรวะตุลวุซกอ ซัยยิดมุฮฺซิน เฏาะบา เฏาะบาอียฺ ฮะกีม เล่มที่2
หน้าที่ 272, วะซาอิลุชชีอะฮฺ บาบที่ 12 บาบวุฎอฺู ฮะดีซที่ 3)

๙

ความสะอาดของผูอ้ ่านเป็ นมารยาทสําคัญเมื่ออยูต่ ่อหน้าอัล -กุรอาน
เพราะเป็ นพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้า การให้เกียรติและแสดงความนอบ
น้อมถือเป็ นความจําเป็ นสําหรับผูอ้ ่านทุกคน และสําหรับความสะอาดนั้น
สามารถจําแนกออกเป็ น วุฎูและฆุซลฺ วาญิบ ทุกครั้งที่ตอ้ งการสัมผัส
อัล-กุรอานเป็ นวาญิบต้องทําวุฎ แต่ถา้ มีญูนุบหรื อสตรี ที่หมดรอบเดือนเป็ น
วาญิบต้องฆุซลฺ ก่อน
วุฎูอฺ และฆุซลฺ มุซตะฮับ วุฎูอฺ ถือเป็ นเงื่อนไขที่สมบูรณ์สาํ หรับการ
อ่านอัล-กุรอาน ดัวยเหตุน้ ีเมื่อต้องการควรมีวฎุ ุอฺ
ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า ถ้าบุคคลใดอ่านอัล-กุรอานนอกเวลานมาซ
โดยมีวฎุ ูอฺ จะได้รับผลบุญ 25 ความดี ส่ วนผูท้ ี่อ่านโดยไม่มีวฎุ ูอฺ จะได้รับ 10
ความดี (1)
)1(มะฮัจตุลบัยฎอ เล่มที่ 2 หน้าที่221 , วะซาอิลุชชีอะฮฺ บาบที่ 13 อับวาบกะรออะตุลกุ
รอาน กิตาบุซเซาะลาฮฺ ฮะดีซที่3

2. การให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพ (ความสะอาด)
ประเด็นดังกล่าวสามารถกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
ความสะอาดของปาก ริ วายะฮฺกล่าวว่า คุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งของ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือท่านจะแปรงฟันก่อนทุกครั้ง ก่อนอิบาดะฮฺ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ่านอัล-กุรอาน และนมาซศอลาตุลลัยลฺ

๑๐

ท่านได้กล่าวกับบรรดาสาวกของท่านว่า
พวกท่านทั้งหลายจงทําความสะอาดทางเดินของอัล-กุรอาน
มีผถู ้ ามว่า โอ้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่านหมายถึงสิ่ งใดหรื อ
ท่านตอบว่า มันคือปากกาของพวกท่าน
มีผถู ้ ามว่า เราจะทําความสะอาดด้วยวิธีใด
ท่านตอบว่า ด้วยการแปรงฟัน ( 2)
(2) มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่มที่ 8 หน้าที่ 85, 86

ความสะอาดของร่ างกายและเสื้ อผ้า เป็ นการดีขณะอ่านอัล-กุรอาน
ร่ างกายและเสื้ อผ้าต้องสะอาดปราศจากนะยิซ เช่น เลือด ปัสสาวะ และอื่น ๆ
เพื่อป้ องกันไม่ให้อลั -กุรอานเปื้ อนนะยิซและถูกดูถูก และเป็ นการดีสาํ หรับ
ผูอ้ ่านอัล-กุรอานควรสวมใส่ เสื้ อผ้าที่สะอาด สุ ภาพ และใส่ น้ าํ หอมเพื่อเป็ น
แบบอย่างแก่คนอื่นทัว่ ไป
3. ดุอาอฺ ก่อนอ่านอัล-กุรอาน
สําหรับการปฏิบตั ิภารกิจทั้งหลาย การเตรี ยมพร้อมถือเป็ นความจําเป็ น
ดังนั้นการที่มนุษย์จะเข้าสู่ อลั -กุรอานเป็ นการดีควรมีการเตรี ยมพร้อมตนเอง
เสี ยก่อน ซึ่ งการเตรี ยมพร้อมสามารถสัมฤทธิ์ ผลได้โดยผ่านสื่ อของดุอาอฺ

๑๑

บรรดาอิมาม (อ.) ได้แนะนําดุอาอฺ ไว้มากมายสําหรับเริ่ มต้นอ่าน
อัล-กุรอาน เช่น ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
االَّس ُ َّس ِِّ َ ْ َ ُ َّس
َْ ِ َْآ َه َذا َااُ َ ااْ ُ ْ َ ُ م ْ ْ َ َلَى َ ُ ا َ َُ َّس ا
ِ
ِ ِِ ِ ااِ صلَّسى َّس
ِ َِّساا لَى ا
اآ َ ُ اِ َ َو فِ ِ ُ ْ ُ َ َو
َ َّس
َ َ ُ ااُ َلَْ َو ا َو َااُ َ اا
ً ِ َ َرااِ ُ ِ ِ َ َْ َاَْ ُ َلَى َِِّ َ َو َ َ ْلَ ُ َ ْ اً ِمْ َ ِ َ َ ْل ِ َ َو َ ْ ً ُمَّس
ِ
ِ ِ
ت َ ْ َ َ َو َِااَ َ ا َّسَُّس فَا ْ َ ْ َظَ ِري
ُ ف َ ا اَْ َ َ َو اَ ْ َ َا َ االَّس ُ َّس ِِّ َ َ ْر
ًفِ ِ َِا َةً َو قَِرااَِ َ َ ُّك راً َو فِ ْ ِري ا ْ َِا ا
ِ

โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริ งข้าพระองค์ขอเป็ นสักขีพยานว่า แท้จริ งนี่คือคัมภีร์
ของพระองค์ที่ถูกประทานจากพระองค์ ยังศาสนทูตของพระองค์ มุฮมั มัด
บิน อับดุลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประสาทพรแด่ท่านและลูกหลานของท่าน
ถ้อยคําของพระองค์ที่เอื้อนเอ่ยโดยคําพูดของศาสนดาแห่งพระองค์
ขอทรงโปรดบันดาลให้ถอ้ ยคําเป็ นเครื่ องชี้นาํ จากพระองค์ แก่บรรดาสิ่ งถูก
สร้างของพระองค์ และเป็ นสายเชือกที่ผกู สัมพันธ์ระหว่างพระองค์กบั
ปวงบ่าวของพระองค์ โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ งข้าพระองค์ได้แผ่ขยายสัญญาของ
พระองค์ และคัมภีร์ของพระองค์
โอ้อลั ลอฮฺ ดังนั้น โปรดทรงบันดาลให้การมองคัมภีร์ของข้าฯ เป็ นอิบาดะฮฺ
และการอ่านคัมภีร์ของข้าฯ เป็ นการคิดใคร่ ครวญ และโปรดทําให้การคิด
ของข้าฯ เป็ นอุทาหรณ์เตือนสติ ..

๑๒

4. การขอความคุม้ ครองจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า (อิซติอาซะฮฺ)
อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า ดังนั้น เมื่อเจ้าอ่านอัล-กรุ อาน จงขอความคุม้ ครอง
จากอัลลอฮฺให้พน้ จากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง ( 1)
(1) อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-นะฮฺลิ / 98
อิซติอาซะฮฺ เป็ นพระบัญชาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแก่ บรรดานักอ่าน
อัล-กุรอานทั้งหลาย ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ก่อนที่จะอ่านอัล-กุรอาน ท่านจะ
กล่าวว่า
อะอูซุบิลลาฮิมินชั ชัยฏอนิรเราะญีม
ِ َ ( اَ ذ ِِبهلل ِم اا َّس
) ِ ْ ِاار
اآ َّس
ُ
ْ َ
ข้าฯขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺให้พน้ จากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง
อิซติอาอะฮฺ ในพจนานุกรม หมายถึง การขอความคุม้ ครอง
ส่ วนในความหมายของนักปราชญ์ หมายถึงผูอ้ ่านอัล-กุรอานก่อนที่จะ
เริ่ มอ่านอัล-กุรอานไม่วา่ ตรงส่ วนไหนของอัล -กุรอานก็ตาม (เริ่ มต้น ตรง
กลาง หรื อตอนท้ายของซูเราะฮฺ ) ก่อนบิซมิลลาฮฺ จะกล่าวว่า
อะอูซุบิลลาฮิมินชั ชัยฏอนิรเราะญีม หมายถึง
ข้าฯขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺให้พน้ จากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง

๑๓

ด้วยเหตุน้ ี ก่อนอ่านอัล-กุรอานจึงทูลขอกับอัลลอฮฺ (ซบ.) ว่า
โปรดคุม้ ครองตนให้พน้ จากความชัว่ ของชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง เพื่อมิ
ให้การอ่านของตนเป็ นการโอ้อวด หรื อเป็ นการแสดงเอาหน้าเอาตา
ขณะที่อ่านต้องการให้จิตใจมีความนอบน้อมมุ่งมัน่ แต่อลั ลอฮฺ (ซบ.) เพื่อ
ให้อลั -กุรอานมีผลต่อจิตวิญญาณของตน
คําเตือน อิซติอาซะฮฺมี 2 ส่ วนคือ ความหมายตามคํา กับความหมายที่
แท้จริ ง หมายถึง บางครั้งมนุษย์ขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ด้วย
ความสมบูรณ์ แต่จิตใจมิได้เป็ นเช่นนั้น และในบางครั้งแค่กล่าวคําเท่านั้น
แต่การมีอยูท่ ้ งั หมดได้นอบน้อม ยอมจํานน และขอความคุม้ ครองเฉพาะ
พระองค์เท่านั้น
อิสติอาซะฮฺ ต้องแสดงออกอย่างแท้จริ งเพื่อให้เกิดผล อัลลอฮฺ (ซบ.)
จะได้ให้ความคุม้ ครองและปรับปรุ งแก้ไขเรา
การขอความคุม้ ครองที่แท้จริ ง ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ท่าน
ทั้งหลาย จงปิ ดประตูการละเมิดฝ่ าฝื นด้วยการขอความคุม้ ครอง
(อิซติอาซะฮฺ ) และจงเปิ ดประตูแห่งการเชื่อฟังปฏิบตั ิตาม (ฏออะฮฺ ) ด้วยการ
กล่าวบิซมิลลาฮฺ

๑๔

เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ลองพิจารณาคําพูดของท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) กล่าวว่า
ส่ วนหนึ่งจากมารยาทที่สาํ คัญของการอ่านอัล-กุรอานคือ การขอความ
คุม้ ครองจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พน้ จากชัยฏอนมารร้ายผูถ้ ูกสาปแช่ง ซึ่งเป็ น
ขวากหนามในหนทางแห่งมะอฺ ริฟะฮฺ (การรู ้จกั ) และการเดินทางไปสู่ พระผู ้
เป็ นเจ้า การขอความคุม้ ครองจะไม่สัมฤทธิ์ ผลเพียงแค่การกระดิกลิ้น รู ปคําที่
ไร้วญ
ิ ญาณ และดุนยาที่ปราศจากอาคิเราะฮฺ ดังเช่นที่มีบุคคลจํานวนมากที่
กล่าวคําๆ นี้ตลอดระยะเวลา 40-50 ปี
แต่พวกเขากลับไม่รอดพ้นจากความชัว่ ร้ายของชัยฏอนมารร้าย
ในทางกลับกัน มารยาทต่าง ๆ และการกระทําของพวกเขายิง่ ไปกว่านั้น
ตวามเชื่อถือต่าง ๆ ของเขากลับดําเนินและปฏิบตั ิตามชัยฏอนมารร้าย (1)
(1 )อาดาบุซเซาะลาฮฺ อิมามโคมัยนี หน้าที่ 221

5. การกล่าวบิซมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีม
อัล-กุรอานได้มีบญั ชาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า จงอ่านด้วยพระนาม
แห่งพระผูอ้ ภิบาลของเจ้า (1)
(1) อัล-กุรอานอาน ซูเราะฮฺ อัล-อะลัก/1
บิซมิลลาฮฺ คือคําขวัญที่บริ สุทธิ์ เฉพาะมวลมุสลิมทีจะเริ่ มต้นคําพูดและ
การงานต่างๆ ของตน เพื่อให้การงานเหล่านั้นมีสัญลักษณ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า

๑๕

เกี่ยวกับอัล-กุรอานมี 2 ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. บิซมิลลาฮฺ ในส่ วนเริ่ มต้นของทุกซู เราะฮฺ เป็ นส่ วนหนึ่งของโองการ
อัล-กุรอาน เฉพาะซู เราะฮฺบะรออะฮฺเท่านั้นที่ไม่มี บิซมิลลาฮฺ จากจุดนี้เมื่อ
ขึ้นซู เราะฮฺใหม่ทุกครั้งจําเป็ นต้องอ่านบิซมิลลาฮฺทุกครั้ง เนื่องถือเป็ น
โองการแรกของซูเราะฮฺ ยกเว้นซูเราะฮฺบะรออะฮฺ
2. กรณี ที่เริ่ มต้นอ่านจากตรงกลางซู เราะฮฺ (ระหว่างโองการต่างๆ) ไม่วา่ ซู
เราะฮฺใดก็ตามสามารถกล่าวหรื อไม่กล่าวบิซมิลลาฮฺก็ได้
ข้อควรพิจารณา ไม่วา่ จะเริ่ มต้นอ่านตรงส่ วนใดของอัล -กุรอานก็ตาม
จําเป็ นต้องเริ่ มต้นด้วย อะอูซุบิลลาฮิมินชั ชัยฏอนิ รเราะญีม
หมายถึง ถ้าผูอ้ ่านต้องการกล่าวบิซมิลลาฮฺ เป็ นการดีให้กล่าว อิซติอาซะฮฺ
ก่อน
6. การอ่านจากอัล-กุรอาน
ริ วายะฮฺจาํ นวนได้แจ้งว่าควรอ่านอัล -กุรอานจากที่เขียนไว้ เซาะฮาบะฮฺ
ท่านหนึ่งของท่านอิมามซอดิก (อ.) นามว่า อิสฮาก บิน อัมมารได้ถามท่านว่า
โอ้บุตรของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ฉันควรจะอ่านอัล-กุรอานจากความจําหรื อ
จากที่บนั ทึกไว้ดี

๑๖

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า มองและอ่านจากที่เขียนไว้ดีกว่า ท่านไม่รู้
ดอกหรื อว่าการมองอัล-กุรอานเป็ นอิบาดะฮฺ (1)
(1) อุซูล อัล กาฟี ย์ เล่มที่ 2 หน้าที่ 4,613 ฮะดีษที่ 5 ดารุ ลกุตุบ
อัลอิสลามียะฮฺ เตหะราน
เกี่ยวกับเรื่ องการเน้นให้อ่านอัล -กุรอานจากที่บนั ทึกไว้มีรายงานมากมาย
และแตกต่างกัน
1. การมองอัล-กุรอานเป็ นอิบาดะฮฺ : และสายตาที่จอ้ งมองอัล-กุรอานจะ
ได้รับประโยชน์มากมาย ดังเช่น
.ริ วายะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า
اا ظ يف امل حف ىن صح ة اا ر آ ا ة
การมองในมุซฮับ หมายถึงการมองที่หน้ากระดาษของอัล -กุรอาน
เป็ นอิบาดะฮฺ (2)
(2) บิฮารุ ลอันวาร อัลลามะฮฺ มัจลิซซียฺ เล่มที่ 89 หน้าที่ 199
จากริ วายะฮฺดงั กล่าว จะเห็นว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับคนที่อ่านไม่
เป็ นเขียนไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถอ่านอัล-กุรอานแต่ได้รับประโยชน์จาก
การมอง
2. การให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของอัล-กุรอาน:
อ่านและย้อนกลับไปหาอัล-กุรอานบ่อย ๆ เป็ นการทําให้อลั -กุรอานที่อยู่
ในบ้านและมัสญิดลดความแปลกหน้าลงไป

๑๗

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า สิ่ งหนึ่งที่จะทําการร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ
(ซบ.) คืออัล-กุรอานถึงการถูกทอดทิ้งที่ไม่ได้ถูกอ่านและถูกฝุ่ นละอองเกาะ
จับ (3)
(3) อุซูล อัล กาฟี ยฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 613 ฮะดีษที่ 3
3. การอ่านอัล-กุรอานจากที่บนั ทึกไว้เป็ นสาเหตุทาํ ให้บาปของบิดา
มารดาของคนอ่านถูกลบล้าง
ริ วายะฮฺกล่าวว่า
وا

اا اا

 قرااة اا ر آ يف امل حف خت ف اا ذاب: هللا

ايب
اان افر

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า การอ่านอัล-กุรอานจากที่บนั ทึกไว้เป็ นเหตุ
ทําให้บาปของบิดามารดาถูกลบล้าง แม้วา่ ทั้งสองจะเป็ นกาฟิ รก็ตาม( 1)
(1) เล่มเดิม ฮะดีษที่ 4
4. ทําให้มีการพิมพ์อลั -กุรอานซํ้าหลายครั้ง ซึ่ งสิ่ งนี้เท่ากับเป็ นการเผยแผ่
วัฒนธรรมของอัล -กุรอาน
คําเตือน สําหรับผูท้ ี่ทอ่ งจําอัล-กุรอานเป็ นการดีให้ทอ่ งจําจากที่บนั ทึก
เอาไว้ ดังที่ท่านอิมามได้กล่าวกับอิสฮาก บิน อัมมาร ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการท่องจํา

๑๘

7. การอ่านอัล-กุรอาน ด้วยเสี ยงค่อยดังและสู งตํ่า
ก. อ่านด้วยเสี ยงดังและสู ง
ริ วายะฮฺกล่าวว่า ท่านอิมามซัจญาด (อ.) อ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงดังเสมอ
เพื่อให้คนในบ้านได้ยนิ ท่านซักกอยาน ขณะที่เดินผ่านบ้านท่านอิมามบากิร
(อ.) ท่านได้หยุดเพื่อฟังการอ่านอัล -กุรอาน สําหรับการอ่านอัล -กุรอานเสี ยง
ดังมีประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดังของบิดามารดา มีผลต่อการอบรมสัง่ สอน
บุตร
2. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เป็ นสาเหตุทาํ ให้มีความสํารวม และจิตใจ
สงบมัน่
3. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เป็ นการรักษาความบกพร่ อง และอาการ
ป่ วยไข้ของผูอ้ ่าน
4. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เป็ นการเรี ยกร้องบุคคลอื่นให้สนใจ
อัล-กุรอาน และทําให้มีผลสะท้อนทางจิตวิญญาณ
5. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เท่ากับเป็ นการทําให้วฒั นธรรมของ
อัล-กุรอานแพร่ หลายในสังคม
6. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง ซูเราะฮฺอลั ฮัมด์ และซูเราะฮฺในนะมาซ
ซุบฮฺ มัฆริ บ และอิชาอฺเป็ นวาญิบสําหรับผูช้ าย

๑๙

ข. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงค่อย จําเป็ นสาหรับกรณี ต่อไปนี้
1. เมื่ออ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดการโอ้อวด ซึ่ งสิ่ งนี้
เป็ นการกระทําที่ไม่มีคุณค่าแต่อย่างใด
2. เมื่ออ่านอัล-กุรอานเสี ยงดัง เป็ นสาเหตุสร้างความรําคาญแก่ผอู ้ ื่น เช่น
อ่านขณะที่บุคคลอื่นกําลังพักผ่อน หรื อเพื่อนบ้านกําลังนอนหลับ อ่าน
ในมัสญิด หรื ออ่านขณะที่บุคคลอื่นกําลังอิบาดะฮฺ
3. เมื่ออ่านอัล-กุรอานเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เนื่องจากการทํา
ให้ร่างกายเป็ นอันตรายไม่วา่ ด้วยวิธีการใดก็ตามเป็ นฮะรอม ส่ วนการ
อ่านอัล-กุรอานเป็ นมุซตะฮับ
4. การอ่านอัล-กุรอานเสี ยงค่อยในนะมาซซุ ฮรฺ และอัซรฺ สาํ หรับบุรุษและ
สตรี เป็ นวาญิบ ส่ วนสตรี น้ นั ไม่วา่ เวลานะมาซใดก็ตามถ้ามีชายอื่นอยูด่ ว้ ยไม่
อนุญาตให้อ่านเสี ยงดัง
8. การอ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงไพเราะ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า แน่นอนการอ่าน อัล-กุรอาน ด้วยเสี ยง
ไพเราะถือว่าเป็ นเครื่ องประดับของอัล -กุรอาน
ّنا حسا لصوت زينة لقرآا
การอ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงไพเราะเป็ นสาเหตุให้บุคคลอื่นสนใจ
อัล-กุรอาน ด้วยเหตุน้ ีจึงเห็นว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) มักอ่านอัล-กุรอานด้วย
เสี ยงไพเราะเสมอ จนกระทัง่ กล่าวกันว่าเสี ยงอ่านอัล-กุรอานที่ไพเราะที่สุด
คือเสี ยงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)

๒๐

ข้อควรพิจารณา มีผถู ้ ามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่าบุคคลใดอ่านอัล-กุรอาน
เสี ยงเพราะที่สุด ท่านกล่าวว่า บุคคลที่ได้ยนิ เสี ยงอ่านของตนเองแล้วคิดว่า
ตนอยู่ ณ พระพักตร์ของพระองค์
จากริ วายะฮฺดงั กล่าวทําให้รู้วา่ การอ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงไพเราะนั้นมี 2
ลักษณะ
- เสี ยงไพเราะทั้งภายนอกและคํา
- เสี ยงไพเราะทั้งคําและความหมาย ซึ่ งเป็ นผลแก่จิตใจของผูอ้ ่านและทํา
ให้มีความนอบน้อมเมื่ออยูต่ ่อหน้าอัล -กุรอาน
การอ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงไพเราะนอกเหนือไปจากการอ่านควบคู่ดว้ ย
เสี ยงดนตรี ซึ่ งมีความเหมาะสมกับงานสนุกสนานร่ าเริ ง ถือว่าฮะรอม
9. การอ่านอัล-กุรอานด้วยสําเนียงอาหรับ
ประเด็นดังกล่าวสามารถพิจารณาได้หลายขั้นตอนด้วยกัน กล่าวคือ
ขั้นตอนที 1 เป็ นการอ่านอัล-กุรอานที่ถูกต้อง หมายถึงผูท้ ี่ตอ้ งการ
อ่านอัล-กุรอานจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้การอ่านจากครู บาอาจารย์
หรื อผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเพีอเรี ยนรู ้การอ่านที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถ้าเป็ นซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺ หรื อซูเราะฮฺอื่นเพื่อนะมาซ การเรี ยนรู ้เป็ นวาญิบเสี ย
ด้วยซํ้า ส่ วนการอ่านอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนะมาซถือว่าจําเป็ นแต่ไม่ ถึง
ขั้นของวาญิบ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่องจากว่าการออกเสี ยงอักษรภาษา
อาหรับบางตัวไม่เหมือนกับภาษาอื่น เช่น อักษร  ذ- ز- ض-ظ
ซึ่ งบางครั้งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ผดิ พลาดในการออกเสี ยงและทําให้
ความหมายของคําเปลี่ยนไปเช่น คําว่า (  )ع ِظيْمแปลว่า ใหญ่ ถ้าออกเสี ยง
เป็ น ( ) ِ ِزيمความหมายจะเปลี่ยนไปทันที่เนื่องจากคํานี้หมายถึง ศัตรู

๒๑

ข้อควรพิจารณา จะสังเกตเห็นว่าบุคคลที่กาํ ลังเรี ยนรู ้การอ่านอัล -กุรอาน
มักจะอ่านผิดพลาด แม้วา่ พยายามแก้ไขแล้วก็ยงั ผิดพลาดอยู่ ซึ่ งไม่สามารถ
อ่านให้ถูกต้องได้ ฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ถือว่ามีอุปสรรค แต่เป็ นอุปสรรคที่
ได้รับการอภัย ณ พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่อย่างไรก็ตามในนะมาซหน้าที่ของเขาจะ
แตกต่างออกไป ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ผูท้ ี่อ่านอัล-กุรอานถ้าระหว่าง
ที่อ่านได้อ่านผิด หรื อ่านวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง หรื อออกเสี ยงภาษาอาหรับไม่
ถูกต้อง มะลาอิกะฮฺผทู ้ ี่มีหน้าที่บนั ทึกความดีงามจะบันทึกการอ่านที่ถูกต้อง
ให้เขา (1)
(1) อุซูล อัลกาฟี ยฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 619 ฮะดีษที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 การเอาใจใส่ ต่อกฎเกณฑ์ของการอ่าน (ตัจวีด) เช่น ใส่ ใจต่อ
การหยุดวรรคตอน การอ่านอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงจุดต่างๆ ของตัจวีดที่
เป็ นสาเหตุของความถูกต้องสมบูรณ์ในการอ่านอัล -กุรอาน
ซึ่ งสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากต้องมีการเรี ยนรู ้จากครู บาอาจารย์และ
ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องหลักการอ่าน
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า จงอ่านอัล-กุรอานด้วยสําเนียงภาษา
อาหรับ เพราะอัล-กุรอานถูกประทานลงมาเป็ นภาษาอาหรับ (1)
(1) อุซูล อัลกาฟี ยฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 450

๒๒

ขั้นตอนที่ 3 การเอาใจใส่ ต่อท้วงทํานองของการอ่าน หมายถึง ถ้าผูอ้ ่าน
ได้อ่านด้วยสําเนียงภาษาอาหรับ โดยเป็ นการส่ งความหมายของโองการด้วย
สําเนียงและท้วงทํานองอันเฉพาะเจาะจง ที่ไม่ตอ้ งอิงอาศัยเสี ยงดนตรี
ประกอบเท่ากับเป็ นการเรี ยกร้องความสนใจได้ดีอย่างยิง่
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า จงอ่านอัล-กุรอานด้วยสําเนียงภาษา
อาหรับ (2)
(2) อุซูล อัลกาฟี ยฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 450

มีนกั อักษรศาสตร์ภาษาอาหรับจํานวนมาก ประกอบกับผูว้ จิ ยั และค้นคว้า
เกี่ยวกับอัล-กุรอานได้ยนื ยันว่า อัล-กุรอานมีทว้ งทํานองที่เฉพาะพิเศษ ซึ่ง
ภาษาอาหรับอื่นที่ไม่ใช่อลั -กุรอานไม่มี
ชะฮีดมุรตะฎอ มุเฏาะฮะรี ยฺ กล่าวว่า สิ่ งหนึ่งที่เรี ยกร้องให้คนอื่น
สนใจอัล-กุรอานคือท้วงทํานอง และลีลาที่ไพเราะจับใจนัน่ เอง

๒๓

10. สถานที่อ่านอัล-กุรอาน
อัล-กุรอานสามารถอ่านได้ทุกที่ถือว่าอนุญาตและเป็ นสิ่ งที่ดี
แต่มีอยู่ 2 สถานที่ ๆ ได้รับการแนะนําพิเศษ ให้อ่านอัล-กุรอาน กล่าวคือ
- มัสญิด
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า
نما نصب لمساجد للقرآا
มัสญิดทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการอ่านอัล-กุรอาน( 1)
(1)วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่มที่ 3 หน้าที่ 493

- บ้าน ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า
:)قال الٌثی(ص
ًْسّا تیْتکن تتالّج القشآى ّالتتخزُّا قثْسا ًا کوا فعلت الیِْد
ّ ّ طْفی الکٌائظ ّ الثیع،ّالٌصاسی
ّ عطلْا تیْتِن
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الغواء
จงประดับรัศมีบา้ นของท่านด้วยการอ่านอัล -กุรอาน จงอย่าทําบ้านของ
ท่านให้เป็ นสุ สาน ดัง่ ที่ยะฮูดียฺ และนัซรอนียฺได้กระทําซึ่งพวกเขานมัสการ
เฉพาะในโบสถ์เท่านั้น พวกเขาไม่ให้ทาํ การนมัสการในบ้าน และบ้านหลัง
ใดก็ตามมีการอ่านอัล-กุรอานมาก ความดีและความจําเริ ญก็จะมากตามไป
ด้วยและผูท้ ี่อยูใ่ นบ้านก็จะได้รับความจําเริ ญมากมาย และบ้านหลังนั้นจะ
กลายเป็ นรัศมีที่เจิดจรัสสําหรับชาวฟ้า ดุจดังเช่นดวงดาวแห่งฟากฟ้าได้เจิด
จรัสสําหรับชาวดิน(2)
)2(อุซูลกาฟี ยฺ เล่มที่ 2 หน้าที่ 446

๒๔

สรุ ปประโยชน์ของการอ่านอัล -กุรอานที่บา้ น
1. เป็ นรัศมีประดับประดาบ้านตามกล่าวของฮะดี ษที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ซึ่ง
การอ่านอัล-กุรอานที่บา้ นจะเพิ่มชีวติ ชีวา ความดี และความจําเริ ญมากมาย
แก่เจ้าของบ้านและคนในบ้าน
2. เป็ นการอบรมจิตวิญญาณที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับบุตรหลาน และทําให้
ชีวติ ของพวกเขามีความผูกพันอยูก่ บั อัล-กุรอาน
3. เสี ยงอ่านอัล-กุรอานภายในบ้านส่ งผลจูงใจเพื่อนบ้านให้สนใจการ
อ่านอัล-กุรอาน อันเป็ นผลดีกบั สังคม และเป็ นการเชิดชูวฒั นธรรมของ
อัล-กุรอาน
4. หลีกเลี่ยงการโอ้อวดในการอ่านอัล -กุรอานย่อมทําให้ได้รับผลสรุ ป
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามกล่าวมาข้างต้น
- การอ่านอัล-กุรอานให้จบที่มกั กะฮฺมีผลบุญพิเศษที่เฉพาะเจาะจง
มากมาย ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทั้งซุ นียฺและชีอะฮฺ
ข้อควรพิจารณา ไม่อนุญาตให้อ่านอัล-กุรอานในสถานที่ ๆ เป็ นการ
ดูถูกอัล-กุรอาน

๒๕

ด้วยเหตุน้ ีจะเห็นว่า บางริ วายะฮฺหา้ มไม่ให้มีการอ่านอัล -กุรอานในห้อง
อาบนํ้า หรื อห้องส้วม แต่บางริ วายะฮฺก็อนุญาต เช่น
ริ วายะฮฺของท่านอิมามอะลี (อ.) ที่กล่าวว่า
 وفي، وفي لكنيف، لر كع و لساجد:سبعة ال يقرؤوا لقرآا
 و لحائض، و لنفساء، و لجنب،لحمام
มี 7 สถานที่ไม่สมควรอ่านอัล-กุรอาน ในห้องอาบนํ้า ห้องส้วม ขณะมีญุ
นุบ โลหิตหลังการคลอดบุตร และรอบเดือน
หมายถึงการอ่านอัล-กุรอานตามสถานที่หรื อด้วยสภาพตามกล่าวมาโดย
มีเจตนาเพื่อดูถูกอัล-กุรอาน หรื อไม่ได้มีเจตนาเพื่อการดูถูก แต่ในทัศนะ
คนอื่นถือว่าเป็ นการดูถูกอัล-กุรอาน
ดังนั้นการอ่านอัล-กุรอานเช่นนี้ ถือว่าไม่อนุญาต แต่ถา้ เป็ นการรําลึกพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า โดยไม่ได้มีเจตนาดูถูกไม่เป็ นไร
11. ช่วงเวลาอ่านอัล-กุรอาน
การกล่าวพรรณนาถึงพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกเวลาถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
เนื่องจากการสนทนากับผูท้ ี่เป็ นที่รักไม่มีเวลาเฉพาะสามารถสนทนาได้
ตลอดเวลา คนรักย่อมคอยโอกาสอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่ คนรักของตนจะ
มีเวลาว่าง เพื่อจะได้อยูใ่ กล้ชิด และพูดคุยด้วย
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า
จงอ่านอัล-กุรอานไม่วา่ เจ้าจะอยูใ่ นสถานการณ์ หรื อเงื่อนไขใดก็ตาม (1)
(1 )วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ม 4 บาบ 47 ฮะดีษที่ 1

๒๖

อัล-กุรอานบางโองการและริ วายะฮฺของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) กล่าวว่า
การอ่านอัล-กุรอานบางช่วงเวลาก็เหมาะสมและบางช่วงก็ไม่เหมาะสม ซึ่งจะ
อธิ บายทั้งสองกรณี ดงั นี้
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอ่านอัล-กุรอาน
ช่วงเดือนรอมฎอน อันจําเริ ญซึ่ งถือว่าเป็ นฤดูกาลของอัล-กุรอาน
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า บุคคลใดอ่านอัล-กุรอาน 1 โองการใน
เดือนรอมฎอนเสมือนได้อ่านอัล -กุรอานจบ 1 ครั้งในเดือนอื่น (2)
(2 )อุซูลกาฟี ยฺ เล่ม 2 หน้าที่ 617-618

เช้าตรู่ ของทุกวันที่บรรดาสรรพสิ่ งถูกสร้างทั้งหลายต่างนอนหลับไหล
แต่บุคคลที่มีความรักในพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตื่นขึ้นเหมือนแสงเทียนที่กาํ ลังลุก
โชติช่วงริ นหลัง่ นํ้าตาและระลึกถึงคนรักของตนอย่างใจจดใจจ่อ
ริ วายะฮฺบางบทจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวสนับสนุนการอ่าน
อัล-กุรอานในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงก่อนเข้านอนได้รับ
การแนะนําไว้อย่างมาก (1)
(1) เล่มเดิม

การอ่านอัล-กุรอานขณะนมาซที่นอกเหนือไปจากซูเราะฮฺวาญิบที่ตอ้ ง
อ่าน ท่านอิมามฮุซยั นฺ (อ.) กล่าว่า บุคคลใดอ่านโองการต่าง ๆ จาก
อัล-กุรอานขณะยืนปฏิบตั ินมาซ อัลลอฮฺจะบันทึกแต่ละคําเท่ากับ 100
ความดี (2)
(2 )อุซูลกาฟี ยฺ เล่ม 2 หน้าที่ 611 / 612

๒๗

บางโองการได้กล่าวยํ้าเน้นว่าให้อ่านอัล-กุรอานทุกเช้าและขณะดวง
อาทิตย์ตกดิน โดยกล่าวว่า
และเจ้า (มุฮมั มัด) จงรําลึกถึงพระผูอ้ ภิบาลของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความ
นอบน้อมและยําเกรงและโดยไม่ออกเสี ยงดัง ทั้งในเวลาเช้าและเย็นและ
จงอย่าอยูใ่ นหมู่ผทู ้ ี่เผลอเรอ (3)
(3) อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อะอฺรอฟ 205

ซึ่งอัล-กุรอานเป็ นตัวอย่างที่ยงิ่ ใหญ่สาํ หรับการรําลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนและตกเป็ นช่วงเวลาที่สาํ คัญในการ
เปลี่ยนแปลงกลางคืนให้เป็ นกลางวัน ช่วงเวลหนึ่งได้เข้ามาแทนที่อีกเวลา
หนึ่ง เป็ นการเตือนสําทับให้มนุษย์ได้คิดถึงตัวเองและอายุขยั ของตนที่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเหมือนเวลากลางวันและกลางคืน
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมสําหรับอ่านอัล-กุรอาน
บางริ วายะฮฺกล่าวว่า ช่วงเวลาที่เปลือยเปล่า (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะอยู่
ในห้องนํ้า) หรื อช่วงเวลาที่ทาํ การชําระล้าง และช่วงเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ 4
(4) วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ ม 1 บาบที่ 7 อะฮฺกามการขับถ่ าย

๒๘

บางริ วายะฮฺกล่าวว่า อ่านอัล-กุรอานทุกช่วงแม้แต่ช่วงเวลาที่อยูใ่ นห้องนํ้า
ถือว่าดี ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ไม่เป็ นไรหากเจ้าจะทําการรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ แม้วา่ ท่านกําลังปั สสาวะอยูก่ ็ตาม เนื่องจากว่าการรําลึกถึงอัลลอฮฺ
ดีตลอดเสมอ ฉะนั้นจงอย่างเผลอเรอการรําลึกถึงพระองค์ (1)
(1) เล่ มเดิม

ข้อควรพิจารณา จะเห็นว่าริ วายะฮฺท้ งั สองขัดแย้งกัน แต่สามารถรวม
ริ วายะฮฺท้ งั เข้าด้วยกันบนความหมายที่วา่ ทุกครั้งที่อ่านอัล-กุรอานถ้าเป็ น
การดูถูกอัล-กุรอานถือว่าไม่อนุญาต แต่ถา้ ไม่ถือว่าเป็ นการดูถูกอัล-กุรอาน
และเป็ นการรําลึกถึงพระองค์ ถือว่าอนุญาต
ข้อควรพิจารณา การอ่านอัล-กุรอานที่มีโองการซัจดะฮฺวาญิบสําหรับสตรี
ที่มีรอบเดือน หรื ออยูใ่ นช่วงของนิฟาซ (มีโลหิตหลังการคลอดบุตร) หรื อ
่ ูนุบ เป็ นฮะรอม (ไม่อนุญาต) แต่ถา้ เป็ นบทที่ไม่มีซจั ดะฮฺ
บุคคลที่มีอยูญ
วาญิบอนุญาตให้อ่านได้ไม่เกิน 7 โองการ
12. จํานวนการอ่านอัล-กุรอาน
ไม่วา่ จะมากหรื อน้อยเท่าใดก็ตามสําหรับการรําลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว
ถือว่าน้อยทั้งสิ้ น อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัล-กุรอาน
ตามแต่สะดวกเถิด (2)
(2) มุซัมมิล 20

๒๙

ริ วายะฮฺจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) กําหนดว่า อย่างน้อยที่สุดควรอ่าน
อัล-กุรอานคืนละ 10 โองการ
ท่านอิมามบากิร (อ.) รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า บุคคลใด
อ่านอัล-กุรอานทุกคืน ๆ ละ 10 โองการเขาจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็ นหนึ่งในหมู่
หลงลืม (1)
(1)อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 1 หน้ าที่ 612 ฮะดีษที่ 5

แต่ริวายะฮฺส่วนมากได้ระบุวา่ ควรอ่านอัล -กุรอานอย่างน้อยวันละ 50
โองการ
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า อัล-กุรอานคือพันธสัญญาระหว่างมนุษย์
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า ดังนั้นเป็ นการดีที่มนุษย์ควรใส่ ใจต่อสัญญาของตนที่ได้ตก
ลงไว้ และควรอ่านข้อสัญญาอย่างน้อยวันละ 50 โองการ (2)
(2) เล่ มเดิม หน้ าที่ 609

ริ วายะฮฺจาํ นวนมากได้กล่าวแนะนําว่าให้อ่าน อัล-กุรอานให้จบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเดือนรอมฎอน แต่หา้ มที่จะให้อ่านอัล-กุรอานด้วย
ความรวดเร็ ว ขณะเดียวกันได้แนะนําว่าให้อ่านอัล-กุรอานด้วยความปราณี ต
ตั้งใจและอ่านอย่างมีท่วงทํานอง(3)
(3) เล่ มเดิม หน้ าที่ 617 ฮะดีษที่ 2

๓๐

คําเตือน สําหรับสตรี ที่มีรอบเดือน นิฟาซ และบุคคลที่มีญินาบัตเป็ น
มักรู ฮฺ ถ้าจะอ่านอัล-กุรอานที่นอกเหนือจากบทที่มีโองการซัจดะฮฺวาญิบเกิน
7 โองการ แต่ถา้ เป็ นบทที่มีโองการซัจดะฮฺวาญิบเป็ นฮะรอม
13. การฟังและนิ่งเงียบ
มารยาทของผูฟ้ ังขณะอัญเชิญอัล -กุรอานคือการนิ่งเงียบ
อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า และเมื่ออัล-กุรอานถูกอ่านขึ้น จงสดับฟัง
อัล-กุรอานและจงนิ่งเงียบ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับการเอ็นดู (1)
(1) อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล อะอฺรอฟ 204

จากโองการข้างต้นสามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี้
1. หน้าที่ประการแรกของผูฟ้ ังอัล -กุรอานคือนิ่งเงียบ
2. หน้าที่ประการที่สองของผูฟ้ ังอัล-กุรอานคือการฟังดัวยความตั้งใจใน
ความหมายของโองการ ซึ่ งแตกต่างไปจากการฟังโดยทัว่ ไปที่เพียงแค่ได้ยนิ
ผ่านหู ไปมาเท่านั้น และการที่อลั ลอฮฺ (ซบ.) ทรงตรัสถึงการฟังก่อนการนิ่ง
เงียบตามโองการข้างต้น อาจเป็ นเพราะการให้ความสําคัญต่อสิ่ งนั้น เพราะ
โดยธรรมชาติแล้วการนิ่งเงียบต้องมาก่อนการฟัง
3. บุคคลใดก็ตามฟังอัล-กุรอานด้วยความตั้งใจทั้งจิตวิญญาณ พร้อมทั้ง
นิ่งเงียบเท่ากับเป็ นการเตรี ยมจิตด้านในเพื่อรอรับความเมตตาจากพระผูเ้ ป็ น
เจ้า บางโองการได้กล่าวยํ้าเน้นถึงการตั้งใจฟังโองการต่าง ๆ สําหรับผูศ้ รัทธา
ว่าเป็ นการเพิม่ พูนความศรัทธาและเป็ นการมอบหมายความไว้วางใจต่อ
พระองค์

๓๑

อัล-กุรอานกล่าวว่า แท้จริ งบรรดาผูท้ ี่ศรัทธานั้นคือ ผูท้ ี่เมื่อกล่าวถึงอัลลอ
ฮฺหวั ใจของพวกเขาก็หวัน่ เกรง และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่าน
แก่พวกเขา ความศรัทธาของพวกเขาก็จะเพิ่มพูน และแด่พระเจ้าของพวกเขา
เท่านั้นที่พวกเขามอบไว้วางใจ(2)
(2 )อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อันฟาล 2

ท่านอิมามซัจญาด (อ.) กล่าวว่า บุคคลใดฟังการอ่านอัล-กุรอาน โดยที่เขา
ไม่ได้อ่าน อัลลอฮฺจะลบล้างหนึ่งในบาปพร้อมทั้งบันทึกความดีให้แก่เขา
และยกฐานันดรของเขาให้สูงส่ ง
(อุซูลอัลกาฟี ยฺ เล่ม 2 หน้าที่ 612 ฮะดีษที่ 6)
ข้อควรพิจารณา
1. การนิ่งเงียบและฟังขณะได้ยนิ เสี ยงอ่านอัล-กุรอานเป็ นมุสตะฮับ
2. ถ้าไม่ฟังและส่ ออาการของการไม่ใส่ ใจต่ออัล-กุรอาน ซึ่งสามารถ
กล่าวได้วา่ เป็ นการดูถูกอัล-กุรอานเป็ นฮะรอม แต่สาํ หรับงานมัจลิซ (ชุมนุม
เกี่ยวกับศาสนา) หรื องานอ่านฟาติฮะฮฺให้กบั ผูต้ าย ซึ่ งบางครั้งอาจจะมีการ
พูดคุยกับบ้างแต่ไม่สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการดูถูกอัล-กุรอานไม่เป็ นไร (1)
(1) อิซติฟตาอาตกุรอาน หน้ า 147 ข้ อที่ 12

3. การกล่าวคําพูดบางอย่างระหว่างที่อ่านอัล-กุรอานในมัจลิซ หรื อที่มี
การประกวดแข่งขันอ่านอัล-กุรอาน เช่นคําว่า อะฮฺซนั ตะ หรื อ ฏอยยิบลั ลอฮฺ
หรื ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ไม่เป็ นไร แต่คาํ พูดเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับมารยาท
ของการฟังอัล-กุรอานด้วย

๓๒

14. ระวังเรื่ องการให้เกียรติอลั -กุรอาน
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการดูถูกอัล-กุรอานเป็ นฮะรอม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่
เป็ นมุสลิมนอกจากจะไม่มีสิทธิ์ ดูถูกอัล-กุรอานแล้ว ต่อหน้าอัล-กุรอานยัง
ต้องเอาใจใส่ เรื่ องมารยาทอย่างเป็ นพิเศษชนิดที่กล่าวได้วา่ ท่านกําลังยืนอยู่
ต่อหน้าอาจารย์ แน่นอนการให้เกียรติต่ออัล -กุรอ่านในแต่ละพื้นที่มีประเพณี
ปฏิบตั ิไม่เหมือนกัน ซึ่ งจะขอหยิบยกบางประเด็นที่เหมือนกันดังนี้
1. เก็บรักษาอัล-กุรอานในสถานที่ ๆ มีความเหมาะสมมองเห็นได้ชดั เจน
ปลอดภัย และมีความสะอาด
2. นัง่ อย่างมีมารยาทเมื่ออยูต่ ่อหน้าอัล -กุรอาน
3. ควรมีที่วางอัล-กุรอาน เช่น หมอนหรื อระฮาเป็ นต้น
4. ควรนัง่ หันหน้าตรงกับกิบละฮฺขณะอ่านอัล -กุรอาน และควรอ่านด้วย
ความตั้งใจ
5. ไม่ควรละเว้นการอ่านอัล-กุรอานในบ้าน เพราะวันกิยามะฮฺสิ่งหนึ่งที่
จะฟ้องต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) คือ อัล-กุรอานที่ไม่ได้ถูกอ่านปล่อยทิ้งไว้จนฝุ่ น
ละอองเกาะ (1)
(1 )อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 1 หน้ าที่ 613 ฮะดีษที่ 3

6. ไม่ควรอ่านอัล-กุรอานในช่วงเวลาและสถานที่ ๆ ไม่เหมาะสม
เนื่องจากเป็ นการดูถูก
7. ไม่ควรวางสิ่ งของบนอัล-กุรอาน
8. ถ้าหากอัล-กุรอานตกลงบนพื้นควรเก็บขึ้นมาอย่างรวดเร็ วด้วยความ
เคารพ

๓๓

9. ไม่ควรวางอัล-กุรอานลงบนสิ่ งที่เป็ นนะยิส เช่น รอยเลือด หรื อเลือด
เป็ นฮะรอม และเป็ นวาญิบให้หยิบขึ้นโดยเร็ ว
10. กรณี ที่ปก หรื อกระดาษ หรื อลายเส้นของอัล-กุรอานเปื้ อนนะยิส ต้อง
รี บล้างโดยเร็ ว
ท่านเฟฎ กาชานียฺ นักตัฟซีรอัล-กุรอานผูท้ รงคุณวุฒิได้เขียนว่า
นักอ่านอัล-กุรอานทั้งหลายควรรักษามารยาทหน้าตาของตนให้เหมาะสม
และเวลาอ่านเป็ นการดีให้หนั หน้าตรงกับกิบละฮฺ และก้มศีรษะขณะอ่าน
ขณะอ่านอัล-กุรอานให้นงั่ ขัดสมาธิ และไม่สมควรนัง่ พิงกับสิ่ งใด
เมื่อมองดูแล้วต้องมิใช่การนัง่ ที่มีใบหน้าบ่งบอกถึงความเหย่อหยิง่
จองหอง
ถ้านัง่ คนเดียวไม่สมควรนัง่ เสมอกับครู หรื อมองดูแล้วเท่าเทียมกับครู (1)
(1) อัล มะฮัจตุลบัยฎออฺ เล่ ม 2 หน้ าที่ 219

แม้วา่ การระวังรักษาและการให้เกียรติอลั -กุรอาน จะเป็ นเรื่ องที่สติปัญญา
รับได้ทุกคนก็ตาม กระนั้นริ วายะฮฺจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ยังได้สาํ ทับให้เห็น
ถึงความสําคัญของเรื่ องนี้ไว้อีก มีรายงานจากท่านอิมามซอดิก (อ.)
ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺ (ซบ.) จะตรัสถึงอัล-กุรอานว่า ฉันขอสาบานด้วย
เกียรติยศ ความสู งส่ ง และอํานาจของฉันว่า วันนี้ฉนั จะให้เกียรติแก่บุคคลที่
เคยให้เกียรติเจ้า และฉันจะทําให้ต่าํ ต้อยบุคคลที่เคยทําให้เจ้าตํ่าต้อย (2)
(2) วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ม 4 หน้ า 827

๓๔

15.ซัจดะฮฺขณะอ่านบทที่มีโองการซัจดะฮฺ
มีอลั -กุรอานอยู่ 15 โองการขณะที่อ่านหรื อได้ยนิ คนอื่นอ่านต้องซัจดะฮฺ
1 ครั้งได้แก่
ก. อัล-กุรอาน 4 โองการต่อไปนี้เมื่ออ่านหรื อได้ยนิ คนอื่นอ่าน เป็ นวาญิบ
ต้องซัจดะฮฺ ซึ่ งเรี ยกว่า ซูเราะฮฺซจั ดะฮฺ หรื อ ซูเราะฮฺอะซาอิม ประกอบด้วย
- ซูเราะฮฺอซั ซัจดะฮฺ โองการที่ 15
- ซูเราะฮฺอลั -ฟุซซิลตั โองการที่ 27
- ซูเราะฮฺอนั นัจมุ โองการที่สุดท้าย
- และซูเราะฮฺอลั อะลัก โองการสุ ดท้าย
ข. อัล-กุรอาน 11 โองการต่อไปนี้เมื่ออ่านหรื อได้ยนิ คนอื่นอ่าน เป็ น
มุสตะฮับให้ซจั ดะฮฺ ประกอบด้วย
- ซูเราะฮฺอลั อะอฺรอฟ โองการสุ ดท้าย
- ซูเราะฮฺอรั เราะอฺดุ โองการที่ 15
- ซูเราะฮฺอลั นะฮฺลิ โองการที่ 50
- ซูเราะฮฺอลั อิซรอ โองการที่ 109
- ซูเราะฮฺมรั ยัม โองการที่ 58
- ซูเราะฮฺอลั ฮัจญฺ โองการที่ 18 และ 77
- ซูเราะฮฺอลั ฟุรกอน โองการที่ 60
- ซูเราะฮฺอลั นัมลิ โองการที่ 26
- ซูเราะฮฺอซั ซ็อด โองการที่ 24
- ซูเราะฮฺอนั อินชิกอก โองการที่ 21

๓๕

อะฮฺกามเฉพาะสาหรับโองการซัจดะฮฺ
1. บุคคลที่อ่านหรื อได้ยนิ คนอื่นอ่านโองการซัจดะฮฺวาญิบโองการใด
โองการหนึ่ง หลังจากจบแล้วต้องลงซัจดะฮฺทนั ที แต่ถา้ ลืมเมื่อนึกขึ้นได้ให้
ซัจดะฮฺ
2. การซัจดะฮฺวาญิบกุรอาน ไม่จาํ เป็ นต้องหันหน้าตรงกิบละฮฺ หรื อต้อง
มีวฎุ ูอฺ และเสื้ อผ้าไม่จาํ เป็ นต้องสะอาด และอนุญาตให้ซจั ดะฮฺลงบนทุกสิ่ ง
ได้ยกเว้น สิ่ งของที่เป็ นอาหารหรื อเครื่ องดื่ม
3. กรณี ที่ได้ยนิ โองการซัจดะฮฺจากวิทยุ โทรทัศน์ หรื อเทป ซึ่ งไม่ได้เป็ น
การได้ยนิ โดยตรงจากผูอ้ ่านไม่จาํ เป็ นต้องซัจดะฮฺ
แต่ถา้ ได้ยนิ จากเครื่ องขยายเสี ยงที่เป็ นเสี ยงของคนอ่านโดยตรง เป็ น
วาญิบต้องซัจดะฮฺ

หมายเหตุ เกี่ยวกับเรื่ องนี้บรรดามัรญิอฺในยุคปั จจุบนั วินิจฉัยตรงกัน เช่น
ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ริ ซาละฮฺเตาฎีฮุลมะซาอิล ข้อที่ 1096
ท่านอายะตุลลอฮฺ อะลี คอเมเนอี อิซติฟตาอาต เล่ม 1 หน้าที่ 105
ท่านอายะตุลลอฮฺ ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ ทั้งสองกรณี เป็ นวาญิบต้อง ซัจดะฮฺ
(1)
(1) เตาฎีฮุลมะซาอิล ข้ อที่ 1117, อิซติฟตาอาตกุรอาน หน้ าที่ 30

๓๖

4. กล่าวว่า การกล่าวซิ กรฺ ในซัจดะฮฺวาญิบกุรอาน ไม่เป็ นวาญิบ เพียงแค่
เอาหน้าผากไปจรดพื้นถือว่าเพียงพอ แต่ดีกว่าให้กล่าวซิ กรฺ ต่อไปนี้ รายงาน
โดยท่านอิมามอะลี (อ.)
اا ُُ َّسةً و
اا إاانً و
ّ ّ ال ا ال،ًا
ّ ّاا ّاً ّاً ال ا ال
ّ ّال ا َ ال
ٌ  اَ ْ اان،ً ال ُم ْ َ ْ ِ اً و ال ُم ْ َ ْ ربا،ًب َ َُّك اً و قّا
ُ ْ َ َ ،ًقّا
ِّ ت ا َ اي
.َااف ُم ْ ري
ف
ٌ
ٌ َ ٌ َذا
หมายถึง แน่นอนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ ฉันขอศรัทธา และขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ ฉันขอแสดงควมเคารพภักดีและขอมอบตนเป็ นข้าทาส
โอ้พระผูอ้ ภิบาล ฉันได้กราบ (ซัจดะฮฺ) ต่อพระองค์โดยการยอมจํานน
เป็ นข้าทาส ไม่ขอแสดงตนเป็ นผูท้ รนงหรื อผูด้ ้ือดึง หากแต่วา่ ฉันคือบ่าวที่ต่าํ
ต้อย มีความเกรงกลัวจึงขอความคุม้ ครองพระองค์(2)
(2 )อุรวะตุลวุซกอ เล่ ม 1 ฟัซลฺ ฟี ซาอิริ อักซามิซซุญูด

๓๗

16. อ่านด้วยความใจเย็น
ความใจเย็นในการปฏิบตั ิทุกภารกิจการงาน ถือว่าเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่
ความสําเร็ จ และความถูกต้อง ส่ วนการรี บเร่ งเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่ ความ
เสี ยหายและความบกพร่ อง ซึ่ งสิ่ งนี้สามารถพิสูจน์ได้จากการอ่านอัล-กุรอาน
ริ วายะฮฺจาํ นวนมากมายได้กล่าวเตือนนักอ่านอัล -กุรอานทั้งหลายว่า
จงหลีกเลี่ยงการรี บร้อนการอ่านอัล -กุรอาน ทว่าจงอ่านด้วยท่วงทํานองที่มี
ความไพเราะ เมื่ออ่านถึงโองการที่กล่าวถึงเรื่ องสวรรค์ ให้หยุดเล็กน้อยเพื่อ
ขอรางวัลสรวงสวรรค์จากพระองค์ และเมื่ออ่านถึงโองการที่ กล่าวถึงนรก
ให้หยุดเล็กน้อยเพื่อขอความคุม้ ครองและพึ่งพาพระองค์ (1)
(1) อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 617, 618 ฮะดีษที่ 2, 5

แน่นอนเมื่อผูอ้ ่านอัล -กุรอาน อ่านอย่างใจเย็นยอ่มทําให้มีเวลาตรึ กตรอง
ในความหมายเหล่านั้นมากขึ้น ส่ วนการอ่านอย่างรี บเร่ งเขาจะไม่ได้รับการ
ชี้นาํ ใด ๆ จากอัล-กุรอานนอกจากผลบุญ และการออกเสี ยงถูกต้องตาม
หลักการอ่าน
17. อ่านอัล-กุรอานอย่างคนมีความรัก
บรรดาผูศ้ รัทธาเมื่ออ่านอัล -กุรอานจะเห็นว่าอัล-กุรอานเกิดผลสะท้อน
กับในทางบวก เขาจะอยูใ่ นสภาพของคนอยากรู ้อยากเห็ นอย่างใจจดใจจ่อ
มีความหวาดกลัวซึ่งในบางครั้งจะเห็นว่ามีน้ าํ ตาไหลพรากอาบแก้มทั้งสอง
ซึ่ งการร้องไห้บางเกิดจากความตื่นตันใจ และบางครั้งก็เกิดจากความรัก

๓๘

จะเห็นว่ามีริวายะฮฺจาํ นวนมากได้เน้นให้อ่านอัล -กุรอานด้วยความรัก
เช่น
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ไม่มีดวงตาคู่ใดที่ร้องไห้ขณะอ่าน
อัล- กุรอาน นอกเสี ยจากว่าเขาจะมีความสุ ขในวันกิยามะฮฺ (1)
(1) มีซาน อัลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 89

อัล-กุรอานุลกะรี มได้อธิบายมนุษย์ไว้ 2 ลักษณะ ซึ่ งหนึ่งในนั้นเมื่อได้
ยินอัล-กุรอานพวกเขาจะร้องไห้ อัล-กุรอานกล่าวว่า
اار ْ َ ِ َ ُّكروا ُ َّس ً ا َواُ ِکًّا
ت َّس
ُ ِ َذا ُْ لَى َلَْ ِ ْ َاي
เมื่อบรรดาโองการของพระผูท้ รงกรุ ณาปรานีถูกอ่านแก่พวกเขา พวกเขา
จะก้มลงสุ ญูดและร้องไห้ (2)
(2)อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ มัรยัม / 58

ประเด็นที่น่าสนใจ มีริวายะฮฺจาํ นวนมากแนะนําว่าให้อ่านอัล -กุรอาน
ด้วยสําเนียงที่ไพเราะ บางริ วายะฮฺกล่าวว่าให้ร้องไห้อ่านอัล -กุรอาน หมายถึง
อ่านพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความรักและอ่านอย่างมีศิลปะในการ
อ่าน

๓๙

18. การอ่านให้จบ
ขั้นตอนการอ่านให้จบ ริ วายะฮฺจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และจากท่านอิ
มามซอดิก (อ.) กล่าวว่าควรจบการอ่านอัล -กุรอานทุกครั้งด้วยประโยคที่วา่
เซาะดะกอลลอฮุล อะลียลุ อะซีม หมายถึง สัจจะยิง่ อัลลอฮฺผทู ้ รงสู งส่ งและ
ยิง่ ใหญ่ (3)
(3) บิฮารุลอันวาร เล่ มที่ 95 หน้ าที่ 400, เล่ มที่ 57 หน้ าที่ 243

ดุอาอฺ หลังจากการอ่าน ผูท้ ี่อ่านอัล-กุรอานทุกท่านถือว่าอยูท่ ่ามกลาง
บรรยากาศของอุ่นไอแห่งพระดํารัส ฉะนั้นหลังจากอ่านอัล-กุรอานแล้ว
สมควรอย่างยิง่ ที่ตอ้ งดุอาอฺ เป็ นการส่ งท้ายเพื่อการตอบรับในสิ่ งที่ตนได้
ปฏิบตั ิลงไป

๔๐

ดุอาอฺ ที่อ่านหลังการอ่านอัล -กุรอานไม่วา่ จะเอ่ยด้วยภาษาใดก็ตามถือว่า
เป็ นสิ่ งที่ดีท้ งั สิ้ น แต่ริวายะฮฺบางบทได้สนับสนุนให้กล่าวดุอาอฺ ดงั ต่อไปนี้
( 1)
للَّل ُه َّلم ْر َح ْمنِي بالقُه ْر َء ِا َو ْج َعللُه ِلي ِ َماما ًا َونُهور ًا َو ُههدًاى َو َر ْح َمةًا
للَّل ُه َّلم َذ ِ ّنك ْرنِي ِم ْنلُه َمانَ ِسيتُه َو َ ِلّن ْمنِي ِم ْنلُه َما َج ِ ْلتُه َو ْر ُهز ْقنِي ِ َ َو َلُه
َار َو ْج َع ْللُه ِلي ُهح َّلجةًا َيا َربَّل ل َعالَ ِميا
ِ َ ف لنَّل
َ آنَا َء للَّل ْي ِ َو َ ْ َر
โอ้ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดเมตตาต่อข้าฯด้วยสื่ อจากคัมภีร์อลั -กุรอาน
และโปรดบันดาลใด้คมั ภีร์เป็ นผูช้ ้ ีนาํ เป็ นแสงสว่าง เป็ นทางนํา และเป็ น
ความเมตตา โอ้ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดทําให้ขา้ ฯรําลึกถึงสิ่ งที่ขา้ ฯได้
หลงลืม โปรดสอนข้าฯในสิ่ งที่ขา้ ฯไม่รู้ โปรดให้ขา้ ฯสัมฤทธิ์ ผลการอ่านอัลกุรอานทั้งในยามคํ่าคืนและยามกลางวัน และโปรดบันดาลให้อลั -กุรอานเป็ น
ข้อพิสูจน์สาํ หรับข้าฯ โอ้พระผูอ้ ภิบาลแห่งสากลโลก(2)
1 อ้ างแล้ ว เล่ มที่ 89 หน้ าที่ 207
2 มะฮัจญฺตุลบัยฎอ เล่ ม 2 หน้ า 227

๔๑

19. การอ่านอัล-กุรอานให้จบ
การอ่านอัล-กุรอานคือการสนทนากับพระผูเ้ ป็ นเจ้ายิง่ อ่านมากเท่าใดยิง่
เป็ นการดี
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถาการณ์แบบใดหรื ออยูใ่ นช่วงไหนให้
อ่านอัล-กุรอานเป็ นการดีที่สุด
ส่ วนริ วะยะฮฺบางบทกล่าวเน้นไว้อย่างมากว่าให้อ่านอัล-กุรอานให้จบ
หมายถึงให้เริ่ มอ่านตั้งแต่แรกจนกระทัง่ จบเล่ม
1. คุณค่าและความประเสริ ฐของการอ่านอัล-กุรอานให้จบเล่ม
ได้มีผถู ้ ามท่านอิมามซัจญาด (อ.) ว่าการงานใดที่มีคุณค่ามากที่สุด
ท่านอิมาม (อ.) กล่าวว่า ผูเ้ ริ่ มต้นผูท้ าํ ให้สิ้นสุ ด มีผถู ้ ามว่า อะไรคือผู ้
เริ่ มต้นผูท้ าํ ให้สิ้นสุ ด
ท่านอิมาม (อ.) กล่าวว่า คือผูท้ ี่ได้เริ่ มต้นอ่านอัล -กุรอานและได้อ่าน
จนกระทัง่ จบทุกครั้งที่เขาได้เปิ ดอ่าน ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงสุ ดท้าย
ของอัล- กุรอาน (1)
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 204

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ผูเ้ ริ่ มต้นผูท้ าํ ให้สิ้นสุ ดคือ ผูเ้ ริ่ มต้นอ่านอัลกุรอานและอ่านจนกระทัง่ จบดุอาอฺ ของเขาจะถูกตอบรับ ณ อัลลอฮฺ (2)
2 อ้ างแล้ ว เล่ ม 89 หน้ า 205

๔๒

2. คุณค่าการอ่านอัล-กุรอานจบในมักกะฮฺ หนึ่งในอะมัลที่ได้รับการ
สนับสนุนไว้อย่างมาก คือ การอ่านอัล-กุรอานให้ครบหนึ่งจบที่มกั กะฮฺ
ดังเช่นที่ ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า บุคคลใดอ่านอัล-กุรอานจบ ณ
นครมักกะฮฺ เขาจะไม่ตายจนกว่าเขาจะได้เห็นท่านศาสดามุฮมั มัด และได้
เห็นตาแหน่งของเขา ณ สรวงสวรรค์ (3)
3 อ้ างแล้ วเล่ มเดิม

3. ดุอาอฺเมื่อจบอัล -กุรอาน ดุอาอฺ ทุกบทที่อ่านหลังจากจบอัล-กุรอานล้วน
แล้วแต่ดีท้ งั สิ้ น แต่เป็ นสิ่ งที่ดีกว่าที่เราจะเรี ยรู ้วธิ ี การดุอาอฺ ของบรรดาผูน้ าํ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดุอาอฺ ของท่านอิมามอะลี (อ.) ซึ่ งท่านจะอ่านทุกครั้งเมื่อ
อ่านอัล-กุรอานจบ
 َو نَ ّن ِور،آا بَ َدنی
َ آا
ِ  َو ْس َ ْع ِم ْ بِ ْالقُه ْر،صدْری
ِ َللّن ُه َّلم ْا َر ْ بِ ْالقُه ْر
 َو َ ِ نّنی َلَ ْي ِل ما،آا ِلسانی
َ َآا ب
ِ  َو َ ْ ِل ْ بِ ْالقُه ْر،صری
ِ بِ ْالقُه ْر
َ ِ فَ ِانَّللُه ال َح ْو َ َو ال قُه َّلو َ ّنِال ب،َ ْبقَ ْي َنی
โอ้ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดเปิ ดหัวอกของข้าฯด้วยสื่ อของอัล -กุรอาน
โปรดทําให้ร่างกายของข้าฯได้ปฏิบตั ิตามอัล -กุรอาน โปรดบันดาลให้สายตา
ของข้าฯสว่างไสวด้วยอัล-กุรอาน โปรดบันดาลให้ลิ้นของข้าฯรําพันแต่อลั กุรอาน โปรดช่วยเหลือข้าฯบนหนทางนี้ตราบที่ขา้ ฯยังมีชีวติ อยู่ เพราะไม่มี
พลังและการเคลื่อนไหวใดนอกจากโดยสื่ อจากพระองค์(1)
*********************
1 อ้ างแล้ ว เล่ ม 89 หน้ า 209

๔๓

หมวดที่ ๒ มารยาทด้ านในของการอ่านอัล-กุรอาน
เพื่อประโยชน์ที่สมบูรณ์ในการอ่านอัล -กุรอาน จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมี
เงื่อนไขสมบูรณ์ในการอ่านทั้งภายนอก (มารยาทด้านนอกในการอ่าน
อัล-กุรอาน) และภายใน (มารยาทด้านในของการอ่านอัล -กุรอาน)
บุคคลใดที่มีเงื่อนไขภายในสมบูรณ์ในการอ่านอัล-กุรอาน เขาจะได้รับ
ประโยชน์ที่สมบูรณ์ที่สุดในการอ่านอัล-กุรอานและได้ใกล้ชิดกับพระผูเ้ ป็ น
เจ้า ซึ่ งไม่เกินเลยที่จะพูดว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงขจัดการทดสอบต่าง ๆ ให้
รอดพ้นไปจากสังคมเนื่องจากนักอ่านเหล่านี้นนั่ เอง (1)
1 มะฮัจญฺตุลบัยฎอ เล่ ม 2 หน้ า 218

แต่ในบางครั้ง นักอ่านอัล-กุรอานบางคน ให้ความสนใจเฉพาะมารยาท
ภายนอกของการอ่านโดยไม่ได้เอาใจใส่ ต่อมารยาทภายในพวกเขาจึงไม่ได้
รับประโยชน์อนั ใดจากการอ่านอัล -กุรอาน เงื่อนไขภายในของการอ่าน
อัล-กุรอานประกอบด้วย
1. การตั้งเจตนาบริ สุทธิ์ ของผูอ้ ่านอัล-กุรอาน
ความบริ สุทธิ์ ใจหมายถึง การกระทําภาระกิจต่างๆ เพื่ออัลลอฮฺ (ซบ.)
เท่านั้น ซึ่ งสิ่ งนี้เปรี ยบเสมือนระหัสแห่งความสําเร็ จในทุกการกระทํา และ
จะทําให้การงานของบุคคลนั้นมีความสู งส่ งยิง่ ขึ้นไป
แต่ถา้ มีเจตนาไม่บริ สุทธิ์ การงานเหล่านั้นก็จะไม่มีคุณค่าและนอกจากจะ
ทําให้มนุษย์ไม่พบกับความสมบูรณ์แล้ว ยังทําให้เขาสภาพจิตภายในมีความ
ตกตํ่าอีกต่างหาก

๔๔

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ผูใ้ ดอ่านอัล-กุรอานเพื่อแสวงหาความพึง
พอพระทัยจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า และเพื่อสร้างความเข้าใจในศาสนา เขาจะได้รับ
รางวัลตอบแทนเหมือนกับรางวัลทั้งหมดที่ถูกประทานให้มวลมลาอิกะฮฺ
บรรดาศาสดา และบรรดาศาสนทูต(1)
1 วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ ม 4 หน้ า 838

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า นักอ่านอัล-กุรอานแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ด้วยกันคือ บางคนอ่านอัล-กุรอานเพื่อจะได้ข้ ึนชื่อว่าเขาเป็ นนักอ่านบางคน
เพื่อภาระกิจทางโลกเขาได้อ่านอัล -กุรอาน เพื่อไม่ให้กิจการเหล่านั้นมี
อุปสรรค
บางคนอ่านอัล-กุรอานเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์สมบูรณ์ในนมาซ ทั้งตอน
กลางวันและกลางคืน(2)
2 มะฮัจญฺตุลบัยฎออฺ เล่ ม 2 หน้ า 218

2. ความตั้งใจและการเอาใจใส่ ในความหมาย
คุณค่าของอิบาดะฮฺอยูท่ ี่ การตั้งมัน่ ของจิตใจและการเอาใจใส่ ต่ออิบาดะฮฺ
ที่กาํ ลังปฏิบตั ิ การอ่านอัล-กุรอานเช่นกันจะมีคุณค่าก้ต่อเมื่อผูอ้ ่านให้
ความสําคัญและมีการตั้งใจสู ง หมายถึงผูอ้ ่านต้องรู ้ตวั อยูต่ ลอดเวลาว่ากําลัง
สนทนาและอยู่ ณ พระพักตร์ของพระองค์

๔๕

ความตั้งใจจริ งบางครั้งเท่านั้นที่สามารถทําได้อย่างดี ริ วายะฮฺจากท่าน
อิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า การอ่านอัล-กุรอานในยามวิกาลที่เงียบสงัดดีที่สุด
เนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นจิตใจของเราว่างเปล่า (1)
ริ วายะฮฺบางบทได้แนะนําว่า จงหลีกเลี่ยงการอ่านอัล-กุรอานเร็ ว ๆ แและ
จงใจในความหมาย เมื่ออัล-กุรอานกล่าวถึงสวรรค์จงขอสวรรค์จากพระองค์
เมื่อกล่าวถึงนรกจงขอความคุม้ ครองจากพระองค์( 2)
ริ วายะฮฺเหล่านี้ได้สอนเราว่า ขณะที่อ่านอัล-กุรอนจงใส่ ใจในความหมาย
อ่านด้วยจิตใจที่นอบน้อมและตั้งใจเพื่ อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ถ้าบุคคลใดอ่านอัล-กุรอานด้วยความไม่ต้ งั ใจหรื อไม่ใส่ ใจในความหมาย
เขาก็จะไม่ได้รับสิ่ งใดจากอัล-กุรอานนอกเสี ยจากการเสี ยเวลาและผลบุญ
เล็กๆ น้อยๆ ในการอ่าน
ข้อควรพิจารณา ความตั้งใจในการอ่านหรื อการทําจิตใจให้มนั่ คงในการ
อ่าน
------------------------------------------------1 มะฮัจญะตุลบัยฎอ เล่ ม 2 หน้ า 221
2 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 617

๔๖

สามารถทําได้โดยการใส่ ใจต่อเงื่อนไขภายนอก เช่น เลือกสถานที่สงบ
ในการอ่าน อ่านช้า ๆ และใช้อลั -กุรอานที่แปลเป็ นภาษาท้องถิ่น
3.การคิดและไตร่ ตรอง
อัล-กุรอานเป็ นคัมภีร์ที่ประทานลงมาเพื่อชี้นาํ มนุษย์ ดังนั้น เป้าหมาย
ของการอ่านอัล-กุรอานก็เพื่อสิ่ งนี้ ด้วยเหตุน้ ี จะเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่กล่าว
ว่าจงอ่านออกเสี ยงให้ถูกต้อง หมายถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับอัล-กุรอาน ซึ่ งสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูอ้ ่านคิดไตร่ ตรองใน
ความหมายของอัล-กุรอาน
อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสถึงเรื่ องการไตร่ ตรองและพิจารณาความหมายของ
อัล-กุรอานดังนี้
ِ
ِ ْاب َ اَْاا ِاَْ َ م ا ٌ اِّ َّساَّسروا اي ِِ واِ َ َذ َّس ر ُواُ ا ْااَا
اب
ُ َ ٌ َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ َُ
َ
คัมภีร์ (อัลกุรอาน) เราได้ประทานลงมาแก่เจ้าซึ่ งมีความจําเริ ญ เพื่อพวก
เขาจะได้พินิจพิจารณาอายาตต่าง ๆ ของอัลกุรอานและเพื่อปวงผูม้ ีสติปัญญา
จะได้ใคร่ ครวญ (1)
1 อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ (ซ็อด / 29
ِ َّسان َ َاَْااُ قُ ْر ًان َ َراًِّا اَّس َلَّس ُ ْ َ ْ ِ لُ َآ
แท้จริ งพวกเราได้ให้อลั กุรอานแก่เขาเป็ นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะใช้
ปัญญาคิด (2)
2 อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ ยูซุฟ / 2

๔๗

บางครั้งพระองค์ประณามบุคคลที่ไม่ใส่ ใจความหมายของอัล-กุรอาน โดย
กล่าวว่า
ب َ ْقفَالُه َ ا
َفَ َ َي َ َدب ُهَّلرواَ ْلقُه ْرآاَ َ ْم َلَى قُهلُهو ٍب

พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ ครวญอัลกุรอานดอกหรื อ หรื อว่าบนหัวใจของ
พวกเขามีกุญแจหลายดอกคล้องอยู่ (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ มุฮัมมัด / 48

ท่านอิมามะลี (อ.) กล่าวว่า จงรู ้ไว้เถิดว่าการอ่านอัล -กุรอานที่ไม่มีการ
ไตร่ ตรองไม่มีความดีใดๆ(2
2 บิฮารุ ลอันวารเล่ ม 89 หน้ า 211

แน่นอนว่าการอ่านอัล-กุรอานที่ไม่มีการพิจารณาในความหมาย ผูอ้ ่านจะ
ไม่ได้รับทางนําใดๆ จากอัล-กุรอาน ซึ่งการที่อิมาม (อ.) กล่าวว่าไม่มีความดี
ใดๆ ในการอ่านเนื่องจากไม่บรรลุเป้ าหมายในการอ่าน

๔๘

4. ความนอบน้อม
จิตวิญญาณของผูอ้ ่านอัล -กุรอานเนื่องจากมี่ความมักคุน้ กับความหมาย
ของโองการต่างๆ พวกเขาจึงมีความนอบน้อมถ่อมตนผสมกับความเกรง
กลัวพระผูเ้ ป็ นเจ้า ยิง่ มีการรู ้จกั และมีความสมบูรณ์มากเท่าใด
ความนอบน้อมถ่อมตนและความเกรงกลัวก็จะมีมากเท่านั้น
บุคคลที่มีความมักคุน้ กับอัล-กุรอานฐานันดรของพวกเขาจะไปถึงระดับ
หนึ่งคือ บรรดาโองการต่าง ๆ จะมีอิทธิ พลกับพวกเขาและถ่ายทอดออกมา
ทางใบหน้าอย่างเห็นได้ชดั เช่น บางครั้งถ้าเป็ นโองการประเภทแจ้งข่าวดี
พวกเขาจะร้องไห้ดว้ ยความปลาบปลื้มใจ แต่ถา้ เป็ นโองการที่กล่าวถึงการ
ลงโทษพวกเขาจะหลัง่ นํ้าตาด้วยความหวาดกลัว การร้องไห้เช่นนี้จะทําให้
หัวใจเกิดความสงบและชําระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด
อัล-กุรอานได้กล่าวถึงบุคคล 2 ประเภทเมื่อได้ยนิ โองการอัล -กุรอานพวก
เขาจะเกิดความกลัวและก้มลงกราบพระผูเ้ ป็ นเจ้าพร้อมกับร้องไห้
อัล-กุรอานกล่าวว่า
بواَ َو َي ِزي ُهد ُه ْم ُهخ ُه
او ًاا
اا َ ُهك
ِ ََو َ ُّررواَ ِل َ ْذق
และพวกเขาจะหมอบราบจนใบหน้าจรดพื้นพลางร้องไห้ และ (การอ่าน
โองการ) จะเพิ่มการสารวมแก่พวกเขา (1)

๔๙

บางโองการกล่าวว่า
ِاا
ََْ َْ ِآ اِلَّس ِذ َ َمُ ا َ ْآ َختْ َ َ قُلُ اُ ُ ْ اِ ِذ ْ ِر َّس
ยังไม่ถึงเวลาอีกหรื อสาหรับบรรดาผูศ้ รัทธาที่หวั ใจของพวกเขาจะนอบ
น้อมต่อการราลึกถึงอัลลอฮฺ (2)
มีผถู ้ ามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่าการอ่านอัล-กุรอานของใครดีทีสุด
ท่านตอบว่า การอ่านของบุคคลที่เมื่อเราได้ยนิ เสี ยงอ่านของเขาแล้ว ทําให้เรา
เกรงกลัวอัลลอฮฺมากยิง่ ขึ้น (3)
ถ้ามีความรู ้สึกว่าภาพจิตใจเป็ นอุสรรคต่อผลของอัล -กุรอานที่จะเกิดกับ
เรา วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือ การร้องไห้ซ่ ึ งนํ้าตาจะค่อย ๆ ชําระล้างความมืดทึบ
ที่เกาะกุมอยูที่หวั ใจและจิวญ
ิ ญาณจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงเป็ นจิตที่มีความ
นอบน้อมและเกรงกลัวพระผูเ้ ป็ นเจ้ามากยิง่ ขึ้น
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า จงอ่านอัล-กุรอานและร้องไห้ หรื อขณะที่
อ่านให้อยูใ่ นสภาพเหมือนคนร้องไห้ (4)
--------------------------------------------------1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อิซรอ / 109
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล ฮะดีด 16
3 มีซานุล อิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 89
4 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 89 ฮะดีษที่ 16243

๕๐

ท่านอิบนุอบั บาส สานุศิษย์ วิชาตัฟซี รที่ยงิ่ ใหญ่คนหนึ่งของท่านอิมาม
อะลี (อ.) กล่าวว่า
เมื่ออ่านอัล-กุรอานโองการที่มีซจั ดะฮฺวาญิบ ไม่ตอ้ งรี บร้อนลงซัจญฺ ดะฮฺ
ถ้าดวงตาทั้งสองของท่านไม่ร้องไห้ก็จงทําให้หวั ใจร้องไห้ (1)
1 นะฮฺ ญุลบะลาเฆาะฮฺ คุฏบะฮฺที่ 193

บางที่ความหมายของการร้องไห้ ณ ที่น้ ีอาจหมายถึงการนอบน้อมถ่อม
ตนก็ได้
5. ผลบุญที่มากมายกับการกระทําเพียงอย่างเดียว
อิสลามได้แนะนําแนวทางไว้หลายทางด้วยกัน ซึ่งคนเราสามารถไปถึง
จุดหมายปลายทางและพบกับความสมบูรณ์ได้ดว้ ยทางดังกล่าว ณ ที่น้ ีจะขอ
อธิบายพอสังเขปเพียงสองทาง ดังนี้
1. อ่านอัล-กุรอานแทนคนอื่น โดยปกติอะมัลวาญิบไม่สามารถทําแทน
คนอื่นที่ยงั มีชีวติ อยูไ่ ด้ เช่น ไม่มีใครสามารถนมาซกะฎอแทนเราได้
แต่อะมัลมุสตะฮับสามารถทําแทนกันได้ไม่วา่ จะมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ก็ตาม
ดังนั้น ถ้าเราเนียตอ่านอัล -กุรอานแทนท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.)
บิดา มารดา ครู บาอาจารย์ เพือนฝูงและคนใกล้ชิดอื่นๆ ทั้งผูท้ ี่ทาํ แทนและ
ผูถ้ ูกแทนจะได้รับผลบุญเต็มบริ บูรณ์ และนอกจากนั้นแล้วผูท้ ี่ทาํ แทนยัง
ได้รับผลบุญอีกมากมายในฐานะที่ได้ทาํ สิ่ งที่เป็ นมุสตะฮับ

๕๑

อีกมุมหนึ่งการทําความดีแทนท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.)
ย่อมได้รับผลรางวัลตอบแทนแน่นอน เกี่ยวกับเรื่ องนี้ริยายะฮฺจาํ นวนมากมาย
ได้กล่าวยืนยันไว้ (2)
2 วะซาอิลุชชีอะฮฺ บาบที่ 12 อัล อับวาบิล กะฎอ ฮะดีษที่ 1-9

2. อุทิศ (ฮะดียะฮฺ ) ผลบุญการอ่านอัล-กุรอานให้กบั คนอื่น หลังจาก
อ่านอัล-กุรอานหรื อทําสิ่ งที่เป็ นมุซตะฮับแล้ว สามารถฮะดียะฮฺผลบุญที่
ได้รับจากการกระทํานั้นให้กบั ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรื อบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ
(อ.) หรื อบิดามารดา และคนอื่นๆ ได้
ริ วายะฮฺกล่าวว่า มีบุคคลหนึ่งนามว่า อะลี บิน มุฆีเราะฮฺ ได้ไปหาท่าน
อิมามมูซากาซิม (อ.) และกล่าวกับท่านอิมามว่า ฉันได้อ่านอัล-กุรอานจบ
หลายครั้งในเดือนรอมฎอน เมื่อวันอีดมาถึงฉันได้ฮะดียะฮฺผลบุญของการ
อ่านจบหนึ่งให้กบั ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่านอิมามอะลี ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ
ท่านอิมามฮะซัน ท่านอิมามฮุซยั นฺ และอะอิมมะฮฺท่านอื่นจนถึงท่าน
การทําเช่นนี้ฉนั จะได้รับรางวัลใดๆ หรื อไม่
ท่านอิมามมูซา (อ.) กล่าวว่า รางวัลของท่านคือวันกิยามะฮฺ ท่านจะได้อยู่
ร่ วมกับท่านเหล่านี้
มุฆีเราะฮฺ กล่าวว่า อัลลอฮุอกั บัร ฉันจะได้รับรางวัลเช่นนี้หรื อ
ท่านอิมาม (อ.) กล่าว 3 ครั้งว่า ใช่ ท่านจะได้รับรางวัลเช่นนี้ (1)
1 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 618 ฮะดีษที่ 4, บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 95 หน้ า 5

๕๒

ข้อควรพิจารณา การฮะดียะฮฺรางวัลหรื อการเป็ นตัวแทนในการอ่านอัล กุรอาน และการปฏิบตั ิอะมัลมุสตะฮับอื่นๆ นอกจากจะได้รับรางวัลมากมาย
แล้วยังเป็ นการเตรี ยมสํารองการกระทําในกรณี ที่อมัลไม่สมบูรณ์ แต่ตอ้ ง
ห่างไกลจากการโอ้อวดและการก่อความเสี ยหาย
6. การเข้าใจความจริ งของโองการต่าง ๆ
หลังจากได้ไตร่ ตรองและพิจารณาความหมายของโองการแล้ว
ลําดับต่อไปคือการสร้างความเข้าใจถึงแก่นและความหมายด้านในของ
โองการ
อัล- กุรอานนั้นมีความหมายหลายด้าน เช่น พระลักษณะของอัลลอฮฺ (ซบ.)
การเข้าใจแก่นแท้ของโองการเป็ นเรื่ องยากอย่างยิง่
บางครั้งอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกเป็ นสาเหตุสาํ คัญ ที่ทาํ ให้มนุษย์ไม่
เข้าใจแก่นแท้ของดํารัสแห่งอัลลอฮฺ (ซบ.) ดังนั้น จําเป็ นอย่างยิง่ ที่เราต้อง
ขจัดอุปสรรคดังกล่าวให้หมดไป นําจิตใจให้ออกห่างจากการกระซิ บ
กระซาบของมาร การคิดและพิจารณาให้ลุ่มลึก การขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ (ซบ.) เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของอัล -กุรอาน

๕๓

หนึ่งในอุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เข้าใจความหมายที่เป็ นแก่นแท้ของ
อัล- กุรอานคือ ชัยฏอนมารร้าย
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ถ้าชัยฏอนไม่สามารถเข้าสู่ จิตใจของมนุษย์ได้
อย่างง่ายดายแล้วละก็ เราจะได้เห็นด้านในของโลกอย่างแน่นอน (1)

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า ภายนอกของอัล-กุรอานนั้นสวยงามตระการ
ตา ส่ วนภายในนั้นลุ่มลึกยิง่ นัก (2)

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า อัล-กุรอานแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนคือ
ตัวบทของอัล-กุรอาน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ความจริ ง และแก่นแท้
ตัวบทของอัล-กุรอานนั้นสําหรับประชาชนทัว่ ไป
สัญลักษณ์ของอัล-กุรอานสําหรับประชาชาติที่เจาะจง ความจริ งของ
อัล-กุรอานสําหรับมวลมิตรของพระองค์ ส่ วนแก่นแท้ของอัล-กุรอาน
สําหรับบรรดาอัมบิยาอฺ ท้ งั หลาย(3)
1 อะฮฺยาอุลูมุดดีน เฆาะซาลี เล่ ม 1 หน้ า 515
2 นะฮฺ ญุลบะลาเฆาะฮฺ คุฏบะฮฺที่ 18
3 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 20 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 94

๕๔

7. การยกย่องอัล-กุรอาน
นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า หนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล-กุรอานคือ
การให้เกียรติและยกย่องอัล-กุรอานด้วยจิตด้านใน อันเป็ นยกย่องที่คู่ควร
และมีความเหมาะสมยิง่ นักสําหรับผูพ้ ูด ซึ่ งได้แก่ อัลลอฮฺ (ซบ.)
พระผูอ้ ภิบาลผูท้ รงเกรี ยงไกร
8. การให้ความพิเศษ
นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าหนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล -กุรอานคือ
ต้องคิดว่าอัล-กุรอานกําลังพูดกับเรา เช่น ถ้าได้ยนิ โองการที่เป็ นการสั่งห้าม
และสั่งใช้ตอ้ งคิดว่านัน่ เป็ นการสั่งให้เราทํา
9. การให้ความสํานึกที่ดี
นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า หนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล-กุรอานคือ
ผูอ้ ่านต้องไม่แสดความสุ ขอย่างออกหน้าออกตา และต้องไม่แสดงความ
พอใจกับตัวเองและอย่างหลงตัวเองว่าเป็ นผูข้ ดั เกลาหรื อยกระดับจิตใจแล้ว
สมมุติวา่ เมื่ออ่านถึงโองการที่ สรรเสริ ญบรรดาปวงบ่าวที่เป็ นกัลยาณชน
จะต้องแยกตัวเองออกมาและคิดว่าเราไม่ใช่คนพวกนั้น แต่จงวิงวอน
ต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ว่าขอพระองค์ทรงโปรดให้เราไปถึงยังตําแหน่งนั้นด้วยเถิด

๕๕

และเมื่ออ่านถึงโองการที่เป็ นบทลงโทษ จงรู ้ตวั เองว่าแท้จริ งเราคือ
ต้นเหตุของการลงโทษ และเราคือบุคคลที่อลั -กุรอานกําลังกล่าวถึง และจง
ขอความช่วยเหลือและความคุม้ ครองจากพระองค์
10. การให้ความก้าวหน้า
นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าหนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล -กุรอานคือ
การให้ความก้าวหน้า หมายถึงผูอ้ ่านเมื่ออ่านไปถึงยังจุด ๆ หนึ่งต้องคิด
ว่าอัล-กุรอานไม่อ่านออกมาจากปากของเรา แต่เรากําลังฟังอัล-กุรอานที่
พระองค์กาํ ลังตรัสให้ฟัง
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ฉันของสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ
(ซบ.) ว่า แท้จริ งพระองค์ทรงอยู่ ณ เบื้องหน้าขณะที่ปวงบ่าวอ่านอัล-กุรอาน
เพียงแต่วา่ เรามองไม่เห็นพระองค์
11. การปฏิบตั ิตามอัล-กุรอาน
นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่าหนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล -กุรอาน ซึ่ง
ถือว่าเป็ นมารยาททั้งภายในและภายนอกของการอ่านอัล -กุรอานคือ ผูอ้ ่าน
ต้องปรับตัวเองทั้งภายนอกและจิตใจด้านในให้เข้ากับอัล -กุรอาน หมายถึง
ต้องมีมารยาทของอัล-กุรอาน และต้องขัดเกลาตนเองด้วยอัล -กุรอาน

๕๖

ต้องปฏิบตั ิตนตามการสัง่ ห้ามและสัง่ ใช้ของอัล-กุรอาน ซึ่ งจะเป็ นเช่นนี้
ได้ก็ต่อเมื่อเราได้อ่านอัล -กุรอานเสมอ ด้วยเหตุน้ ี จะเห็นว่ามีริวายะฮฺจาก
อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ได้กล่าวถึงโองการที่วา่ บรรดาผูท้ ี่เราได้ให้คมั ภีร์แก่พวก
เขา พวกเขาอ่านคัมภีร์อย่างจริ งจัง (1)
หมายถึง การปฏิบตั ิตามอัล-กุรอานนัน่ เอง
ِِااَّسذ َ اه ااْ ِک اب ْ لُ َ َّس ِ و
َ ُ َ َ
َ
ُُ ْ َ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า เมื่อสู เจ้าอ่านอัล-กุรอาน จําเป็ นต้องละเว้น
จากการกระทําความผิดทั้งหมด ถ้าหากไม่ละเว้นเท่ากับว่าเจ้าไม่เคยอ่าน
อัล- กุรอานเลย (2)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮ์ อัล บะเกาะเราะฮฺ / 121
2 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 84, อัรดุรุร มันซู ร เล่ ม 1 หน้ า 111

ด้วยเหตุน้ ีเองจะเห็นว่า บางริ ยายะฮฺกล่าวว่า มีผอู ้ ่านอัล-กุรอานไม่นอ้ ย
เลยที่ถูกอัล-กุรอานสาปแช่ง (1)
1 บิฮารุลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 184

แน่นอนผูท้ ี่ปฏิบตั ิตนไม่ตรงกับอัล -กุรอาน หรื อไม่สร้างตนเองและจิต
วิญญาณให้ตรงกับอัล-กุรอานเท่ากับเขาได้อ่านภายนอกของอัล -กุรอาน
เท่านั้น และอัล-กุรอานไม่ยอมรับเขา ทว่ายังได้ห่างไกลออกจากเขา ซึ่งการ
กระทําเช่นนี้ในความจริ งก็เท่ากับว่าเขาไม่เคยอ่านอัล -กุรอานเลยแม้แต่นิด
เดียว

๕๗

12. การรับรู ้ภาพปรากฏของอัลลอฮฺจากอัล -กุรอาน
ริ วายะฮฺจาํ นวนมากมายกล่าวว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงปรากฏในอัล-กุรอาน
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.)
ว่า พระองค์ทรงปรากฏในดํารัสของพระองค์ เพียงแด่วา่ เรามองไม่เห็น
พระองค์
ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวไว้ในนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺของท่านว่า อัลลอฮฺ
(ซบ.) ทรงปรากฏแก่ประชาชนในคัมภีร์ของพระองค์
การปรากฏของอัลลอฮฺ (ซบ.) ในอัล-กุรอานและดํารัสของพระองค์
หมายความว่าอย่างไร และการรับรู ้การปรากฏของพระองค์มีความรู ้ สึก
อย่างไร
ประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่ องความหมายด้านในของอัล -กุรอาน ซึ่ งจะเกิดขึ้น
ได้เมื่อผลแห่งการรู ้จกั อัล-กุรอาน และการเข้าใจระขั้นสู งของอัล-กุรอานได้
เกิดกับตน แน่นอนว่าไม่ได้เกิดกับทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เพราะสิ่ งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพยายาม และการปฏิบตั ิตวั ให้อยูใ่ นครรลอง
ของอิสลาม

๕๘

มีการขัดเกลาและยกระดับจิตใจตนเองเสมอ ตัวอย่างของนักปราชญ์
มากมายทั้งในอดีตและปั จจุบนั ได้แสดงให้เห็นว่า ท่านเหล่านั้นได้รับเกียรติ
ดังกล่าว เฉกเช่น นักปราชญ์แห่งยุคสมัยท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) ผูพ้ ลิกโฉม
หน้าใหม่ของอิสลามให้โลกได้รู้จกั ท่านได้แสดงให้เห็นว่าอัล-กุรอานเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ที่ท่านใช้เป็ นอาวุธพิฆาตศัตรู
ตะญัลลียฺ หมายถึงการปรากฏภาพลักษณ์ เช่น ครั้งที่ท่านศาสดามูซา (อ.)
ได้วอนขอต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ว่าต้องการเห็นพระองค์ พระองค์ตรัสว่า
َْظُْر ِاَْ َ قا َ اَ ْ َرا َو
ِ
ُ َفَلَ َّس ا ََتَلَّسي َاُّك ُ ا ْل َ َ ِ َ َل
ُ ُْ ُ ِاَْ َ َو ََان َّسَو

ِ ِ
َِ ب
ِّ َ َ ي ا ا ا َو َ لَّس َ ُ َاُّك ُ قا
ااََ ِ فَِ ِآ ا ْ َ َ َّسر َمکا َ ُ فَ َ ْ َ َرا
ْ
َ ص ِ اً فَلَ َّس ا
َ َ َفاا قا َ ُ ْحا
َ ي

َواَ َّس ا ااَ ُم
ِ
َ ِ اک ِ ا ْظُْر
َ ًّ ا َو َ َّسر ُم
ِ
َ ااْ ُ ْ م

และเมื่อมูซาได้มาตามกําหนดเวลาของเรา พระผูอ้ ภิบาลของเขาได้ตรัส
แก่เขา เขาได้กล่าวขึ้นว่า โอ้พระผูอ้ ภิบาลของข้าฯ โปรดให้ขา้ ฯได้เห็น
พระองค์ดว้ ยเถิด เพื่อข้าฯจะได้มองดู พระองค์ตรัสว่า เจ้าจะไม่มีวนั นเห็น
ฉันเด็ดขาด ทว่าเจ้าจงมองไปที่ภูเขาเถิด ถ้าหากมันมัน่ อยู่ ณ ที่ของมัน เจ้าก็
จะได้เห็นข้า ครั้นเมื่อพระผูอ้ ภิบาลของเขาได้ประจักษ์ที่ภูเขา ก็ทาํ ให้มนั
ทลายตัวลงอย่างราบเรี ยบ และมูซาได้ลม้ ลงในสภาพหมดสติ ครั้นเมื่อเขา
ฟื้ นขึ้น เขาก็กล่าวว่ามหาบริ สุทธิ์ พระองค์ ข้าฯขอลุแก่โทษต่อพระองค์และ
ข้าฯคือคนแรกในหมู่ผศู ้ รัทธาทั้งหลาย(1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล อะอ์รอฟ / 143

๕๙

แน่นอนเมื่อพระองค์ปรากฏ ณ ภูเขาๆ นั้นได้แตกกระจายลงอย่าง
ฉับพลัน ขณะที่พระองค์ทรงปรากฏบนอัล-กุรอานและอัล-กุรอานมิได้มีที่
ท่าว่าจะสลาย สิ่ งนี้ยอ่ มยืนยันให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของอัล-กุรอาน ซึ่งทํา
ให้รู้วา่ นักอ่านอัล-กุรอานทุกท่านต้องมีความระมัดระวังและปราณี ตอย่างสู ง
ในการอ่านอัล-กุรอาน

***********************

๖๐

บทที่ 2 การท่ องจาอัล-กุรอาน
อัล-กุรอาน คือ พจนารถทีล่ า้ ลึกของอัลลอฮฺ
การท่องจําอัล-กุรอานแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่แท้จริ งระหว่าง
มนุษย์กบั อัล-กุรอาน เนื่องจากอัล-กุรอานเป็ นความโปรดปรานหนึ่งที่ไม่ใช่
ว่าทุกคนจะได้รับเสมอไป ทว่าต้องเป็ นความสัมฤทธิ ผลที่พระองค์ทรง
ประทานให้บางคนที่เป็ นบ่าวที่รักของพระองค์
การท่องจําอัล-กุรอานเป็ นพลังดึงดูดที่สถิตย์อยูใ่ นจิตใจของคนที่รัก
พระองค์ ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่าเมื่อต้องการดุอาอฺ เกี่ยวกับอัล -กุรอาน
ให้ ดุอาอฺ วา่ โอ้ขา้ แต่พระผูเ้ ป้ นเจ้า ขอพระองค์ทรงประทานให้เราเป็ นผูท้ ี่รัก
การท่องจํา และอ่านอัล-กุรอานไพเราะด้วยเถิด(1)
1 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 บาบดุอาอฺ หน้ า 574

ฉะนั้น เป็ นสิ่ งที่ดีอย่างมากถ้าหากเยาวชนได้มีการวางแผนเพื่อท่องจํา
อัล-กุรอาน และสร้างความมักคุน้ กับอัล-กุรอานให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทํา
ได้ บทนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการและประโยชน์ของการท่องจําอัล -กุรอาน

๖๑

ประโยชน์ของการท่องจําอัล-กุรอาน
การท่องจําอัล-กุรอานมีความประเสริ ฐมากมายดังที่ได้นาํ เสนอริ วายะฮฺ
ไว้ในบทก่อนหน้านี้แล้ว บทนี้จะนําเสนอประโยชน์ของการท่องจํา
อัล-กุรอานในเชิงสรุ ปดังนี้
1. ได้ร่วมทางไปพร้อมกับผูถ้ ือสาส์นของอัลลอฮฺ
พระองค์ทรงตรัสไว้ในอัล -กุรอานว่า
ٍ ﴾ يف صح۱۲﴿ ﴾فَ َ اا ذَ َ را۱۱﴿ ٌَِّس ا َ ْذ ِرة
﴾۱۳﴿ ف ُّكم َ َّسرَم ٍة
َُ
ُُ
َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
﴾۱۶﴿ ٍ﴾ َراا اََرَة۱۵﴿ ٍ﴾ ِِبَْ ي َ َ َرة۱۴﴿ ٍَ ٍة ُّكم َ َّس َرة

َ َّس

َُّسم ْرف

หามิได้ (มิได้เป็ นดัง่ ที่คิด) แท้จริ งอัล-กุรอานเป็ นข้อเตือนใจ ดังนั้น ผูใ้ ด
ประสงค์ก็ให้รับข้อเตือนใจนั้น ซึ่ งมีอยูใ่ นคัมภีร์อนั ทรงเกียรติ ที่ได้รับการ
เทิดทูนได้รับความบริ สุทธิ์ ด้วยมือของเทวทูตผูท้ รงเกียรติ ทรงคุณธรรม (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อะบะซะ 11-16

อิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า นักท่องจําอัล-กุรอานถ้าหากปฏิบตั ิตาม
อัล-กุรอานเขาจะได้อยูร่ ่ วมกับเทวทูตผูท้ รงเกียรติและทรงคุณธรรม
ของอัลลอฮฺ (ซบ.) (2)
2 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 603

๖๒

คําพูดของอิมาม (อ.) เป็ นการสนับสนุนอัล -กุรอานที่กล่าวข้างต้น
หมายถึงบรรดานักท่องจําอัล-กุรอานที่ปฏิบตั ิตนเคร่ งครัดตามโองการต่าง ๆ
จะได้อยูร่ ่ วมกับมลาอิกะฮฺผมู ้ ีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ (ซบ.)
2. จะได้รับฐานันดรที่สูงส่ งที่สุดของสวรรค์
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ฐานันดรของสวรรค์มีจาํ นวนเท่ากับ
โองการอัล-กุรอาน เมื่อมวลมิตรของอัล-กุรอานได้เข้าสวรรค์ จะมีเสี ยงกล่าว
กับเขาว่า จงขึ้นมาข้างบนและจงอ่านอัล-กุรอานเถิด เพราะแต่ละโองการคือ
ฐานันดรของสวรรค์ ด้วยเหตุน้ ี จะไม่มีฐานันดรใดสู งไปกว่าฐานันดรของ
นักท่องจําอัล- กุรอาน(1)
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 22

อีกด้านหนึ่งจะพบว่าสวรรค์จะประทานให้กบั บุคคลที่ประพฤติคุณงาม
ความดี และมีจิตใจที่สูงส่ ง ดังนั้น ถ้ามนุษย์ยงิ่ ประกอบคุณงามความดีและมี
จิตใจสู งส่ งมากเท่าใด ฐานันดรในสวรรค์ของเขาก็จะสู งส่ งตามไปด้วย
บุคคลที่ท่องจําอัล-กุรอานทั้งเล่ม เท่ากับได้รับฐานันดรทั้งหมดของ
สวรรค์ (6236 โองการ) เท่ากับเป็ นผูป้ ระสบความสําเร็ จอย่างแท้จริ ง สถานที่
พํานักของเขาใกล้ชิดอัลลอฮฺ (ซบ.)
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3. ห่างไกลจากการลงโทษ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ทรงลงโทษบุคคลที่หวั ใจ
ของเขาเปี่ ยมล้นไปด้วยอัล-กุรอาน (2)
2 วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ ม 4 หน้ า 825

จุดประสงค์ของหัวใจในอัล-กุรอานและริ วายะฮฺหมายถึง จิตวิญญาณของ
มนุษย์นนั่ เอง ด้วยเหตุน้ ี จะเห็นว่าหัวใจของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก
หัวใจที่อยูก่ บั อัล-กุรอาน หรื อหัวใจที่ท่องจําอัล-กุรอาน หรื อจิตวิญญาณ
ที่เป็ นปรากฏการณ์ของอัล-กุรอานเท่ากับถูกย้อมด้วยสี สันของอัลลอฮฺ (ซบ.)
จะได้รับความโปรดปราน และความกรุ ณาจากพระองค์ตลอดเวลา อีกด้าน
หนึ่งเมื่อได้รับความโปรดปรานจากพระองค์ก็ยอ่ มห่างไกลจากการลงโทษ
ของพระองค์อย่างแน่นอน
4. รางวัลสองประการสําหรับความยากลาบากในการท่องจําอัล-กุรอาน
นักท่องจําบางคนมีความรวดเร็ วและสามารถท่องจําได้เร็ วกว่านักท่องจํา
คนอื่นๆ ซึ่ งนักท่องจําบางท่านต้องท่องด้วยความยากลําบากกว่าจะประสบ
ความสําเร็ จในการท่องจํา ซึ่ งนักท่องจําประเภทนี้ยอ่ มไดัรับผลบุญมากกว่า
เนื่องจากลําบากมากกว่าในวิถีทางของอัลลอฮฺ (ซบ.)
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า บุคคลที่ได้อุทิศตนเพื่ออัล-กุรอาน และได้
ท่องจําอัล-กุรอานด้วยความยากลําบาก เขาจะได้รับรางวัล 2 ประการ (1)
1 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 606
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5. การท่องจํา คือ ปฐมบทในการปฏิบตั ิตามอัล-กุรอาน
การอ่าน การท่องจํา และความเข้าใจเกี่ยวกับอัล-กุรอานทั้งหมดมี
ความสําคัญแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งนั้นไม่ใช่เป้ าหมายสุ ดท้ายของ
อัล-กุรอาน เป็ นเพียงปฐมบทที่นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิตามอัล-กุรอาน
อิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า นักท่องจําอัล-กุรอานถ้าหากปฏิบตั ิตาม
อัล- กุรอานเขาจะได้อยูร่ ่ วมกับเทวทูตผูท้ รงเกียรติและทรงคุณธรรม
ของอัลลอฮฺ (ซบ.) (2)
2 อ้ างแล้ วเล่ มเดิม

ดังนั้น เงื่อนไขที่สมบูรณ์ของการท่องจําอัล -กุรอานคือ การปฏิบตั ิ
อัล- กุรอาน หมายถึงนักท่องจําต้องเปลี่ ยนแปลงตนเองให้เป็ นภาพลักษณ์ที่
แท้จริ งของอัล-กุรอาน กล่าวคือเหมือนกับที่อลั -กุรอานได้ปรากฏบนหัวใจ
และลิ้นของเขา ต้องปรากฏออกมาเป็ นการกระทําและความประพฤติของตน
ด้วย
บุคคลที่ท่องจําอัล-กุรอาน ถ้าปฏิบตั ิตามอัล-กุรอานด้วยความเคารพและ
ความรักละก็ จะทําให้ตนก้าวหน้าไปอยูใ่ นตําแหน่งที่วา่ อัล-กุรอานจะจดจํา
และปกป้องตน และจะนําไปสู่ จุดหมายที่แท้จริ งของอัล-กุรอาน
ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า อัล-กุรอานเป็ นพาหนะให้บุคคลที่ปฏิบตั ิ
ตามอัล-กุรอาน (นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ คุฏบะฮฺที่ 1981)
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6. ปรากฏผลการท่องจาอัล-กุรอานที่ลิ้น
บางครั้งการท่องจําอัล-กุรอานมีประโยชน์ในด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่
คําพูดของมนุษย์ อย่างเช่น
1. ทําให้มีวาทศิลป์ ในการพูด เนื่องจากอัล-กุรอานเป็ นภาษาอาหรับที่
ชัดเจนและมีความกระจ่างทั้งภาษาและความหมาย ดังนั้น บุคคลที่ท่องจํา
อัล- กุรอานและมีการฝึ กฝนอยูเ่ สมอ จะทําให้คาํ พูดของเขาชัดเจนตามไป
ด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั คือ คําพูดของท่านอิมามอะลี (อ.) ที่กล่าวไว้ใน
นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ
2. มีความสามารถในการพิสูจน์เหตุผลได้อย่างดี บุคคลที่มีความคุน้ เคย
อยูก่ บั อัล-กุรอาน เขาสามารถนําอัล-กุรอานมาอ้างอิงเป็ นเหตุผลในการพูด
ปราศรัย สอนหนังสื อ หรื อพูดวิพากษ์กนั ซึ่ งเกี่ยวกับเรื่ องนี้สามารถดูได้จาก
คําพูดของ ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) บรรดาอิมาม (อ.) ผูบ้ ริ สุทธิ์
ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ.) ท่านหญิงซัยนับ (อ.) และอะฮฺลุลบัยตฺ ท่านอื่น ๆ
3. ความสําเร็ จในการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซบ.) บุคคลที่มุ่งมัน่ อยูก่ บั การ
ท่องจําอัล-กุรอาน ทําให้คาํ พูดของเขาสรรเสริ ญอัลลอฮฺอยูต่ ลอดเวลา และ
สิ่ งนี้นบั เป็ นความโปรดปรานที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ดังทีท่านอิมามอะลี (อ.) ได้
รําพันไว้ในดุอาอฺ กุเมลว่า โอ้ขา้ แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดทําให้ลิ้นของข้าฯ
กล่าวรําลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาด้วยเถิด
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ข. มารยาทในการท่องจําอัล-กุรอาน (ตัวการสาคัญที่ทาํ ให้ประสบความ
สาเร็ จ)
ไม่วา่ ภารกิจใดก็ตามย่อมมีเงื่อนไขและบทนําพิเศษเป็ นของตนเอง
ซึ่ งการรู ้จกั บทนําเหล่านั้นจะทําให้ประสบกับความสําเร็ จเร็ วยิง่ ขึ้น
ในทางตรงกันข้ามถ้าหากไม่รู้จกั ย่อมทําให้เกิดความเหนื่อยหน่าย หรื อไม่
ประสบกับความสําเร็ จ
ฉะนั้น ขอกล่าวถึงบทนําสําคัญที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จในการท่องจํา
อัล-กุรอาน ดังนี้
1. มารยาทภายในของการท่องจา
ดังที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับมารยาทของการอ่านอัล-กุรอานว่าสิ่ งใด
สามารถทําให้ประสบความสําเร็ จ ซึ่ งมารยาทที่เป็ นผลต่อการอ่าน
อัล-กุรอานก็เป็ นผลต่อการท่องจําเช่นกัน ณ ที่น้ ีจะขอกล่าวแต่นามของ
ตัวการเพียงอย่างเดียว ได้แก่
- ความบริ สุทธิ์ ใจ
- การเอาใจใส่ ในความหมาย (การมีจิตใจแน่วแน่ )
- การใตร่ ตรองในความหมายของโองการ
- การนอบน้อมถ่อมตน
- การเป็ นตัวแทนในการอ่านอัล -กุรอานเพื่ออุทิศผลบุญให้กบั ผูอ้ ื่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ อะอิมมะฮฺ (อ.)
- การประยุกต์อลั -กุรอานมาใช้ในชีวติ ประจําวัน
- การให้ความพิเศษและความก้าวหน้า
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2. มารยาทภายนอกของการท่องจา
แน่นอนว่าการท่องจําอัล-กุรอานต้องดําเนินไปพร้อมกับการอ่าน
อัล- กุรอาน ดังนั้น เงื่อนไขต่าง ๆ ที่อธิบายไว้แล้วตอนอ่านอัล-กุรอาน ก็ถือ
ว่ามีผลใช้สาํ หรับการท่องจําด้วยเช่นกัน ณ ที่น้ ีจะขอกล่าวแต่นามแต่เพียง
อย่างเดียว ได้แก่
- ความสะอาด (วุฎูอฺ ฆุซลฺ )
- การให้ความสําคัญต่อสุ ขภาพ (ความสะอาด)
- ดุอาอฺ ก่อนอ่านอัล-กุรอาน
- การขอความคุม้ ครองจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า (อิซติอาซะฮฺ )
- การกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีม
- การอ่านจากอัล-กุรอาน
- การอ่านอัล-กุรอาน ด้วยเสี ยงค่อยดังและสู งตํ่า
- การอ่านอัล-กุรอานด้วยเสี ยงไพเราะ
- การอ่านอัล-กุรอานด้วยสําเนียงอาหรับ
- สถานที่อ่านอัล-กุรอาน
- ช่วงเวลาอ่านอัล-กุรอาน
- ระวังเรื่ องการให้เกียรติอลั -กุรอาน
- ซัจดะฮฺขณะอ่านบทที่มีโองการซัจดะฮฺ
- อ่านด้วยความใจเย็น
- อ่านอัล-กุรอานอย่างคนมีความรัก
- วิธีการจบอัล-กุรอานด้วยการกล่าว เศาะดะก็อลลอฮุลอะลียุลอะซีม
- การอ่านอัล-กุรอานให้จบพร้อมดุอาอฺจบอัล -กุรอาน
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นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การใส่ ใจต่อประเด็นเล็กๆ น้อย ๆ ต่อไปนี้ก็ถือว่า
มีผลอย่างยิง่ ต่อการท่องจําอัล-กุรอาน กล่าวคือ สามารถท่องจําอัล-กุรอานได้
ง่ายและรวดเร็ วขึ้นได้แก่
1. การตั้งอุดมการณ์ให้ตนเอง
มนุษย์ถา้ ปราศจากอุดมการณ์ก็ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่การงานได้ แต่ถา้
ปฏิบตั ิก็ไม่อาจทําให้เสร็ จสมบูรณ์ได้ แตกต่างไปจากการงานที่มีเจตนาและ
อุดมการณ์ในการกระทํา
โดยปกติผศู ้ รัทธาทุกคนมีใจรักที่จะท่องจําอัล -กุรอาน แต่แตกต่างกัน
ตรงที่บางคนมีอุดมการณ์และความมุ่งมัน่ ในการเริ่ มต้น ขณะที่บางคนนั้นไม่
มี
สําหรับบุคคลที่ไม่มีอุดมการณ์ในการท่องจําหรื อมีแต่นอ้ ย เป็ นการดีตอ้ ง
ใช้วธิ ี การอื่นสร้างอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นภายในจิตตนให้ได้ ซึ่งประเด็น
ต่อไปนี้สามารถช่วยได้อย่างดี
- สร้างความคุน้ เคยและความรักที่จะท่องจําอัล-กุรอาน
- ศึกษาประวัตินกั ท่องจําหรื อนักอ่านที่ประสบความสําเร็ จ
- ศึกษาริ วายะฮฺที่กล่าวถึงความประเสริ ฐในการท่องจําและการ
อัล- กุรอาน
- เริ่ มความคิดสร้างสรรเกี่ยวกับการท่องจําและผลในการท่องจํา
2. การเลือกอัล-กุรอานฉบับใดฉบับหนึ่ง
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อัล-กุรอานบางเล่มอาจมีความแตกต่างในเรื่ องการพิ มพ์ รู ปเล่ม ตัวอักษร
สัญลักษณ์ และวิธีการจัดพิมพ์ และบางครั้งมีการพิมพ์ผดิ พลาด ดังนั้น
การท่องจําจากอัล-กุรอานจากหลายฉบับเป็ นสาเหตุให้นกั ท่องจําเบื่อหน่าย
เร็ วและอาจมีความผิดพลาดเรื่ องโองการได้
ฉะนั้น จําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับนักท่องต้องเลือกอัล-กุรอานฉบับที่ถูกต้อง
และได้มาตรฐานที่สุด และที่สาํ คัญต้องนําติดตัวไว้ตลอดเพื่อให้เกิดความ
มุ่งมัน่ บนตัวอักษร ซึ่ งบางท่านได้แนะนําว่าให้ใช้อลั -กุรอานที่เป็ นลายมือ
ของ อุสมาน ฏอฮา เพราะเป็ นอัล-กุรอานที่ได้มาตรฐานในการพิมพ์มาก
ที่สุด
3. มีสมาธิ (อย่าใจลอย)
การมีสมาธิ ต่างไปจากการมุ่งมัน่ ซึ่ งเป็ นมารยาทภายในของการท่องจํา
การมีสมาธิหมายถึง การรวมพลังในการท่องจําไว้ที่จุดเดียวกัน อย่าใจลอย
หรื อคิดถึงเรื่ องอื่นสอดแทรกในการท่องจํา
การใจลอยในการท่องจําอัล-กุรอานเป็ นสาเหตุทาํ ให้มีความผิดพลาด
และทําให้ขาดความรวดเร็ วในการท่องจํา วิธีรักษาไม่ให้ใจลอยใน
การท่องจําอัล-กุรอานมีหลายวิธี แต่วธิ ี ที่ดีที่สุดคือ การจําเรื่ องราวที่เป็ นคติ
สอนใจ หรื อการเล่นที่เป็ นวิชาการ การจําสิ่ งของภายในห้องจํานวนมากมาย
ภายในเวลา 3นาที หลังจากนั้นให้เขียนชื่อสิ่ งของเหล่านั้นลงกระดาษ ซึ่ง
การทําซํ้ากันหลาย ๆ ครั้งจะช่วยรักษาอาการใจลอยลงได้
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4. ทาจิตใจให้ สงบ
การทําจิตใจให้สงบมีผลอย่างมากต่อการท่องจําอัล-กุรอาน การมีอารมณ์
หงุดหงิด ขี้โมโหเป็ นอุปสรรคในการท่องจําอย่างรวดเร็ ว
นักวิชาการท่านหนึ่งอธิ บายว่า ขณะท่องจําอัล-กุรอานถ้าปล่อยให้อารมณ์
หงุดหงิดครอบงํา ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่ยอ้ นกลับไปยังความจําของตนเองก็
จะพบอารมณ์หงุดหงิดนั้นอีก
ฉะนั้น เป็ นการดีถา้ เกิดอารมณ์หงุดหงิดให้หยุดพักการท่องจําไว้ก่อน
และเมื่อใดที่จิตใจสงบแล้วค่อยเริ่ มการท่องจําอัล -กุรอานใหม่อีกครั้ง
5. การฝึ กฝนความจา
เมื่อความจําพร้อมการท่องจําก็จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว
การฝึ กฝนความจํามีหลายวิธีดว้ ยกันทั้งริ วายะฮฺ และตําราต่างๆ ได้กล่าวถึง
วิธีการไว้มากมาย ซึ่ งบางที่กล่าวว่าตัวการสําคัญคือ สภาวะจิตด้านใน และ
วัตถุปัจจัยภายนอก เช่น การกินนํ้าผึ้ง การแปรงฟัน การอ่านอัล-กุรอาน
การกล่าวศอละวาต ออกห่างการทําบาป และการวางตารางงานประจําวัน
ให้แก่ตนเอง
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6. การใส่ ใจต่ อความเป็ นระเบียบในการท่องจา
นักวิชาการบางท่านอธิ บายว่าให้เริ่ มต้นการท่องจําตั้งแต่แรกจนกระทั้ง
จบเล่ม เพื่อว่าพิธีการจบอัล-กุรอานจะได้จดั ร่ วมกับการท่องจํา ซึ่งการทํา
เช่นนี้จะทําให้โครงสร้างอัล-กุรอานทั้งหมดอยูใ่ นความทรงจําของตนไป
ตลอดและจะทําให้ไม่ลืมที่ตนท่องจําไว้
บางท่านกล่าวว่า ดีกว่าให้เริ่ มท่องจําที่ญุซอ์สุดท้ายก่อน หมายถึงให้เริ่ มที่
บทเล็ก ๆ เพื่อว่าจะได้มีกาํ ลังใจในการท่องจํามากยิง่ ขึ้น
7. การอ่านและฟังอัล-กุรอานมากๆ
บุคคลที่ตดั สิ นใจว่าจะท่องจําอัล-กุรอาน สิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งกระทําก่อน
ท่องจําคือ การอ่านอัล-กุรอานซํ้าหลายๆ ครั้ง อ่านให้มากที่สุดและ
หาโอกาสฟังอัล-กุรอานบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความคุน้ เคยและสติปัญญาจะได้
เตรี ยมพร้อมที่จะรับอัล -กุรอาน
8. การเข้ าร่ วมชุ มนุมกับนักท่ องจาอัล-กุรอาน
นักท่องจําอัล-กุรอานแม้วา่ จะประสบความสําเร้จในการท่องจํา แต่สิ่ง
หนึ่งที่จะปล่อยผ่านไปไม่ได้เด็ดขาดคือ การหาประสบการณ์และการขอ
ความช่วยเหลือจากนักท่องจํารุ่ นพี่ ฉะนั้น การเข้าร่ วมชุมนุ มกับนักท่องจํา
รุ่ นพี่สามารถกล่าวได้วา่ มีประโยชน์อย่างยิง่ เช่น
- เป็ นการแลกเปลี่ยนความเข้าใจกันเกี่ยวกับท่องจําอัล-กุรอาน
- เป็ นการแลกเปลี่ยนทัศนะกันเกี่ยวกับการท่องจําอัล-กุรอาน
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- เป็ นการสร้างความเป็ นพี่นอ้ งด้วยอัล -กุรอาน
- เป็ นการขจัดความคลางแคลงใจในการท่องจําของกันและกัน
9. สร้างความสัมพันธ์ทางปั ญญากับทุกโองการ
นักท่องจําอัล-กุรอานจําเป็ นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความจําของ
ตนกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของโองการ หรื อสร้างสัญลัษณ์ในสติปัญญาของตน
เพื่อจะได้สามารถถ่ายทอดสัญลักษณ์เหล่านั้นลงบนโองการหรื อคําที่เป็ น
เป้าหมายของตน
ถ้าไม่สนใจต่อสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสาเหตุทาํ ให้ปัญญาของตนลืมอย่าง
รวดเร็ ว ตัวอย่าง เช่น ให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโองการที่ความสงสัย
กับประเด็นที่มีความสงสัยกับชื่อซู เราะฮฺ หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของซู เราะฮฺ
กับความหมายของโองการ โดยให้เลือกคําที่มีความหมายดีที่สุดของโองการ
ข้อควรพิจารณา การใส่ ใจในความหมายของโองการ การอธิบายโองการ
หรื อการศึกษาสาเหตุของการประทานโองการมีผลอย่างมากต่อการท่องจํา
อัล-กุรอานและทําให้โองการดังกล่าวอยูใ่ นความทรงจําได้นานที่สุด
10. การท่องจาชื่ อซู เราะฮฺต่างๆ
เป็ นความจําเป็ นสําหรับนักท่องจําอัล -กุรอานทั้งหลาย ก่อนจะเริ่ ม
จําเป็ นต้องท่องชื่อซู เราะฮฺท้ งั 114 ซู เราะฮฺเสี ยก่อน กล่าวคือ
ให้ท่องจําที่ละ 5 ซู เราะฮฺเพิม่ ขึ้นไปเรื่ อยๆ จนครบ
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11. ท่องจาโองการทีก่ ล่าวซ้าหรื อทีค่ ล้ายคลึงกัน
การท่องจําโองการเหล่านี้ตอ้ งระมัดระวังให้มากเป็ นพิเศษ และต้องอ่าน
ซํ้ามากกว่าโองการอื่นๆ เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดและที่สาํ คัญต้อง
จดไว้วา่ โองการดังกล่าวคล้ายกับอัล-กุรอานโองการใดบ้าง
12. การเรียนรู้ กฎไวยากรณ์ ภาษาอาหรับ
การเรี ยนรู ้ภาษาอาหรับและกฎไวยากรณ์เป็ นสาเหตุทาํ ให้นกั ท่องจํา
ไม่ค่อยมีความผิดพลาดด้านการอ่านหรื อการใส่ สระที่คาํ และยังเป็ นสาเหตุ
ทําให้การอ่านโองการที่มีความคลุมเครื อผิดพลาดน้อยลง นอกจากนั้น
ไวยากรณ์ภาษาอาหรับยังช่วยทําให้มีความเข้าใจอัล-กุรอานดียงิ่ ขึ้น ซึ่งมีผล
ต่อการท่องจําอย่างยิง่
13. ให้ ท่องจาทีล่ ะน้ อยแต่ จาให้ ดี
นักท่องจําหลายท่านพยายามบังคับตัวเองและนําความรู ้ต่างๆ เข้ามา
รวมอยูใ่ นการท่องจําด้วย แน่นอนการทําเช่นนี้เป็ นความสําเร็ จช่วงสั้นๆ
เท่านั้น ซึ่งเขาจะลืมในเวลาอันรวดเร็ ว
ดังนั้น การท่องจําอัล-กุรอานควรจะท่องจําที่ละน้อยเหมาะสมกับ
ความสามารถและเวลาของบุคคล
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14. ประเมินความสามารถของตัวเอง
บุคคลที่ตอ้ งการท่องจําอัล-กุรอานโดยตรงสิ่ งจําเป็ นต้องปฏิบตั ิก่อน
- ต้องตรวจสอบความสามารถของตนเองก่อน
- ทดสอบระดับเสี ยงสู ง กลาง และตํ่าของตนเอง
- ทดลองการอ่านเร็ ว ปานกลาง และช้าของตนเอง
หลังจากนั้นให้เลือกระดับเสี ยง และวิธีการอ่านที่ดีที่สุดให้กบั ตนเอง
15. สถานทีเ่ หมาะสมต่ อการท่องจา
สถานที่ท่องจําอัล-กุรอานควรเป็ น
- สติปัญญาและความทรงจําควรมีอิสระและได้รับความสะบาย เพื่อว่าจะ
ได้ถ่ายทอดความรู ้สู่สติปัญญาอย่างง่ายดาย
- สถานที่น้ นั ไม่ควรรู ปภาพหรื อสี สันต่าง ๆ มากมายนักเพื่อให้มีจิตใจ
มัน่ คง ไม่ใจลอยไปยังที่ต่างๆ
- ถ้าสามารถทําได้ให้เลือกสถานที่เตรี ยมไว้เฉพาะ สําหรับการท่องจํา
เพียงอย่างเดียว
ข้อควรพิจารณา ไม่ควรท่องจําอัล-กุรอานขณะเดินทางไปมา เนื่องจากใน
สภาพเช่นนั้นจิตใจไม่มนั่ คงอยูก่ บั ที่ เว้นเสี ยแต่วา่ มีความจําเป็ นและไม่มี
เวลาอื่นอีกแล้ว
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16. ช่ วงเวลาทีเ่ หมาะสมต่ อการท่องจา
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการท่องจําคือ ช่วงที่ไม่ได้ยงุ่ กับภาระกิจอย่าง
อื่น เป็ นช่วงที่จิตใจว่างปลอดโปร่ งจากทุกปั ญหา ฉะนั้น เวลาที่ดีทีสุด
สําหรับการท่องจําคือ ตอนเช้าตรู่ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจิตใจ และพลัง
ความคิดได้รับการผักผ่อนอย่างเพียงพอ
ข้อควรพิจารณา การกําหนดเวลาที่แน่นอนตายตัว มีผลต่อการท่องจําอัลกุรอานอย่างมาก
17. การท่องจาอัล-กุรอานและมองอัล-กุรอานเวลาอ่ านไม่ ขัดแย้ งกัน
ผูถ้ ามได้ถามท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า ฉันท่องจําอัล-กุรอานทั้งเล่มจะให้
ฉันอ่านปากเปล่าหรื อว่าเวลาอ่านให้มองอัล -กุรอานดีกว่า
ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า ไม่ ทว่าเวลาอ่านเจ้าจงมองอัล -กุรอานดีกว่า เจ้า
ไม่รู้ดอกหรื อว่าการมองอัล -กุรอานนั้นเป็ นอิบาดะฮฺ
ท่านอิมามกล่าวต่อว่า บุคคลที่มองอัล-กุรอานเวลาอ่านสายตาของเขาจะ
ได้รับประโยชน์ บาปของบิดามารดาจะได้รับการอภัย แม้วา่ ท่านทั้งจะเป็ น
การฟิ รก็ตาม (อุซูลกาฟี ยฺ เล่ม 2 หน้าที่ 613 ฮะดีษที่ 5)
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ข้อควรพิจารณา นักท่องจําอัล-กุรอานมี 2 ประเภท
ประเภทที่ 1. บุคคลที่มุ่งมัน่ อยูก่ บั การท่องจําอัล-กุรอาน แน่นอนว่าการ
ฝึ กฝนการท่องจําเป็ นสิ่ งจําเป็ น ฉะนั้นจะต้องไม่มองอัล-กุรอาน เวลาอ่าน
ประเภทที่ 2. บุคคลที่ท่องจําสมบูรณ์ท้ งั เล่มเป็ นกลุ่มชนที่ริวายะฮฺขา้ งต้น
ได้กล่าวกับเขาว่า เวลาอ่านให้มองอัล-กุรอาน
แน่นอนการมองอัล-กุรอานเวลาอ่านนั้น มีประโยชน์มากมายดังที่
ริ วายะฮฺขา้ งต้นได้อธิบายไว้ และนักปราชญ์อิสลามยังได้กล่าวสําทับไว้อีกว่า
นอกจากประโยชน์ดงั กล่าวแล้ว ยังส่ งผลให้มีการพิมพ์อลั -กุรอานอย่าง
ต่อเนื่องซึ่ งเป็ นการป้ องกันการสู ญสลายของอัล -กุรอานในทางอ้อม
18. แก้ไขข้ อคลางแคลง
นักท่องจําอัล-กุรอานเวลาท่องจําอาจจําคําหรื อโองการผิดพลาด ซึ่ง
บางคนรู ้ตวั และบางคนไม่รู้ตวั ดังนั้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นควร
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ท่องอัล-กุรอานโดยให้คนอื่นตรวจสอบการอ่านของตนจาก
อัล-กุรอาน
2. คําที่อ่านผิดและอ่านติดปากอยูเ่ ป็ นประจําให้เขียนให้ถูก เพื่อว่าจะได้
สร้างสัมพันธ์ระหว่างความทรงจํากับคําที่แก้ไขแล้ว
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3. คําที่จาํ ผิดควรเขียนให้สวยงามและอ่านดังๆ ซํ้าไปซํ้ามาหลายๆ ครั้ง
เพื่อแทนที่คาํ ที่จาํ ผิดมาตลอด
19. ฝึ กฝนและอ่านซ้า
การฝึ กฝนและอ่านซํ้าใน 2 ระดับมีความจําเป็ น
- ฝึ กฝนก่อนที่จะท่องจําทั้งเล่มอันเป็ นสาเหตุให้สมองจําโองการได้
ทั้งหมด
- หลังจากท่องจําทั้งเล่มไม่วา่ จะนานเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี ก็ตามให้ อ่านซํ้า
ทุกวันเพื่อป้ องกันการลืม
20. ท่องจาหมายเลขและสั ญลักษณ์ต่าง ๆ
ถ้าสามารถท่องจําอัล-กุรอานพร้อมกับหมายเลขโองการ หน้า และชื่อบท
ต่างๆ หรื อสัญลักษณ์อื่นๆ ถ้ามีจะเป็ นการดีอย่างยิง่ เนื่องจากจะทําให้ผู ้
ท่องจําลืมช้าเพราะสมองได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโองการและ
สัญลักษณ์เหล่านั้นอย่างดี
21. การป้ องกันการลืมโองการ
การลืมเป็ นความโปรดปรานอย่างหนึ่งที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ประทานให้กบั
มนุษย์ มิฉะนั้นแล้วมนุษย์จะมีปัญหากับตนเองเนื่องจากสติปัญญาได้บนั ทึก
เหตุการณ์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นทุกเวลาและทุกวัน เช่น สมมุติวา่ ไม่เคยลืมความ
ทุกข์หรื อเรื่ องเศร้าที่เกิดขึ้น เขาก็จะกลายเป็ นคนเศร้าไปโดยปริ ยาย
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แต่ในบางครั้ง การลืมก็สร้างปั ญหาให้กบั มนุษย์ไม่นอ้ ย เช่นกัน อย่างเช่น
การท่องจําอัล-กุรอานเป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีจึงได้มีการนําเสนอวิธีป้องกันการ
ลืมไว้ดงั นี้ ตัวอย่าง ฝึ กฝนหลังการท่องจํา จําสัญลักษณ์ต่างๆ หมายเลข
โองการหรื อเลขหน้าดังที่กล่าวมาแล้ว
ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า
ดุอาอฺ ดงั ต่อไปนี้ เป็ นดุอาอฺ ที่ป้องกันการลืมได้อย่างดี
ِ
ِ
ِ
َف َما ال
َ  َوا ْ َِْ م ْ َ ْآ ََ َ لَّس، َِ ْ َ ْاالَّس ُ َّس ا ْ َِْ اَِ ْر ااْ َ اصي َاَ ً ا َما ا
ِ اا
ِ  االَّس َّس ا اا َّس، ِ
ِ
ِ ْ ات َواا
ّ َ َ َّسظر ف َ ا ُْر
َ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ْ َوا ْ ُزق، ْ َ
 ِ َ اِ َ َوُ ِ َو ْ َ َ َ ْآ،  َ ْ َاُ َ َاي هللا، ذَا ااَ َِ َواا ْ َرِاا َواا َِّسةِ ااَّسِ الَ َُر ُاا
ِ َ ْ ِ ُِْل ِا قَ ْل
َّسح َ ااَّسذي
ْ  َوا ْ ُزقِْ َ ْآ َْ لَُاُ َلَى اا، َِ ْ ظ َااِ َ َ ا َلَّس
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
َ  َوُ ْ ِّر،  َوُ ْل َ ا ا َ ا،  َو ْ َ ُ َ َ َ ْآ َُ َِّ ِباْ َاب اَ َ ِري، ِّ َ َ ُْر
ِِ
ِِ
، َ ِ َوُ َ ِّ َلَى ذَا، ِ َ َ َوَ ْ َ ْ ِ َ اِِ ا، ص ْ ِي
َ  َوَ ْ َر َ ا، ِا َ ْ قَ ْل
ِ
ْ  فَ َّس ُ الَ ُ ُ َلَى، ِ ََْوُ ِ ُ َل
َ َْ ااَْري َْ ُرَ َوالَ ُ َ فّ ُ اَ ُ َِّسال
โอ้ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดเมตตาให้ขา้ ฯละทิง้ การทําบาปกับพระองค์
ตลอดไปตราบที่พระองค์ให้ขา้ ฯดํารงอยู่ โปรดเมตตาข้าฯอย่าให้ประสบกับ
ภาระที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ขา้ ฯ โปรดประทานทัศนะที่ดีแก่ขา้ ฯ ในสิ่ งที่จะ
ทําให้พระองค์พึงพอพระทัยต่อข้าฯ โปรดบังคับหัวใจของข้าฯให้จดจํา
คัมภีร์ของพระองค์ดงั ที่พระองค์ได้ทรงสอนข้าฯ โปรดประทานให้ขา้ ฯได้
อ่านคัมภีร์ตามวิธีที่พระองค์พึงพอพระทัยจากข้าฯ
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โอ้ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดบันดาลให้สายตาของข้าฯสว่างไสวด้วย
คัมภีร์ของพระองค์ โปรดเปิ ดหัวอกของข้าฯด้วยอัล -กุรอาน โปรดทําให้
หัวใจขอข้าฯเบิกบานด้วยอัล-กุรอาน โปรดให้ลิ้นของข้าฯพูดด้วยอัล -กุรอาน
โปรดให้ร่างกายของข้าฯปฏิบตั ิตามอัล-กุรอาน โปรดให้ขา้ ฯเข็มแข็งในสิ่ ง
นั้น โปรดช่วยเหลือข้าฯบนการกระทํานั้น แน่นอนไม่มีผชู ้ ่วยเหลืออื่นใด
นอกจากพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ( 1)
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3. แนวทางในการท่องจา
แนวทางในการท่องจําอัล-กุรอานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง ซึ่ง
บรรดานักท่องจําทั้งหลายสามารถตรวจสอบความสามารถ และพิจารณา
เงื่อนไขแล้วแนวทางใดเหมาะสมกับตัวเองให้เลือกแนวทางนั้น
ข้อควรพิจารณา
การลอกเรี ยนแบบแนวทางในการท่องจําอัล -กุรอานเป็ นวิธีการที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่ งประสบการณ์ได้สอนให้รู้วา่ การลอกเรี ยนแบบเป็ นวิธีการที่ไม่
ยัง่ ยืนที่ไม่มีความมัน่ คงแต่อย่างใด แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตอ้ งสนใจ
ประสบการณ์ของคนอื่น ทว่าหมายถึงนักท่องจําอัล-กุรอานต้องเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับความสามารถให้กบั ตนเองและดําเนินตามแนวทาง
นั้นไปตลอด
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ค. แนวทางหลักสาหรับการท่องจาอัล-กุรอาน
1. อ่านโองการซํ้า หมายถึง เริ่ มต้นอ่านอัล -กุรอานและอ่านซํ้าไปมาจนจํา
ซึ่ งวิธีการนี้มีรายละเอียดว่า บางครั้งอ่านจนจบโองการโดยอ่านซํ้าไปซํ้ามา
หรื อบางครั้งแบ่งโองการออกเป็ นส่ วนต่างๆ หมายถึง สังเกตช่วงหยุดของ
โองการและแบ่งไปตามนั้น มิใช่แบ่งตามความสั้นยาวของโองการ หลังจาก
นั้นให้อ่านซํ้าไปซํ้ามาจนจํา หลังจากท่องจําแล้วกี่โองการก็ตามให้อ่านทวน
ใหม่ต้ งั แต่แรกจนจบ
2. ฟังอัล-กุรอานจากเทปบันทึก หมายถึงการอ่านโองการซํ้าพร้อมกับฟัง
เสี ยง ซึ่ งแนวทางนี้การฝึ กฝนและการฟังมีผลอย่างมากต่อการท่องจํา
3. ใช้วธิ ีการเขียนโองการ หมายถึงให้เขียนโองการซํ้าหลาย ๆ ครั้ง
จนกระทัง่ เกิดความเคยชินโดยไม่ตอ้ งดูตวั บทเวลาเขียนครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็ น
สาเหตุทาํ ให้จาํ อัล-กุรอานไปในตัว
ข้อควรพิจารณา
นักท่องจําอัล-กุรอานและผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหลายต่างให้ทศั นะว่าวิธีการแรก
เป็ นวิธีที่ดีที่สุด
ง. การท่องจาอัล-กุรอานและเด็ก
ประสบการณ์ได้บอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับท่องจําอัล -กุรอานคือ
เริ่ มตั้งแต่อายุ 6 ถึง 15 ปี เนื่องจากในวัยนี้ สมองเด็กยังว่างอยูไ่ ม่มีเรื่ องต้องคิด
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งเป็ นวัยที่มีความเหมาะสมที่สุด
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แน่นอนว่าก่อนวัยนี้ตวั การอื่นๆ ก็มีผลไม่นอ้ ยต่อการท่องจําอัล-กุรอาน
เช่น
1. การอ่านอัล-กุรอานของมารดาที่กาํ ลังตั้งครรภ์ ซึ่งมีผลในทางบวก
อย่างมากกับทารกที่อยูใ่ นครรภ์ และตัวการสําคัญก่อนช่วงนี้คือ อสุ จิที่
สะอาดของบิดา พลังอีหม่าน ความยําเกรง และจิตใจที่ใสสะอาดของบิดา
มารดาเป็ นตัวการสําคัญที่จะให้จิตวิญญาณแก่ทารกน้อยในครรภ์
2. การอ่านอัล-กุรอานให้ทารกที่อยูใ่ นวัยกินนม ซึ่งเป็ นสาเหตุให้เด็กมี
ความคุน้ เคยกับอัล-กุรอาน
บางท่านได้เขียนว่า การอ่านอัล-กุรอานให้เด็กเป็ นภารกิจที่มีความสําคัญ
อย่างยิง่ และเป็ นการกระทํามีความเหมาะสมที่สุด ซึ่ งในอนาคตสิ่ งนี้จะ
กลายเป็ นตัวการสําคัญสําหรับการท่องจําอัล-กุรอาน
3. การเชิญชวนเด็กให้รักที่จะอ่านและท่องจําอัล -กุรอาน แต่การบังคับ
เด็กให้ท่องจําเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ทว่าเป็ นวิธีที่จะทําให้เด็กมีปฏิกิริยา
แข็งกร้าวและไม่ชอบอัล-กุรอานในที่สุด
วิธีดึงดูดใจที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กมีความรักและคิดอยากท่องจําอัล -กุรอาน
คือ การเล่าเรื่ องเล่าต่างๆ ในอัล-กุรอานพร้อมกับอ่านโองการประกอบ
******************
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หมวดที่ 3 ผลสะท้ อนของอัล-กุรอานทีม่ ตี ่ อมนุษย์
อัล-กุรอานนั้นเหมือนกับการอ่าน การท่องจํา ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิ
ที่มีผลต่อมนุษย์ ซึ่ งการส่ งผลของอัล-กุรอานมีท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
ณ ที่น้ ีจะขอกล่าวบางกรณี เท่านั้น เช่น
ก. การส่ งผลในการอ่านอัล-กุรอาน
ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อมารยาททั้งภายนอกและภายใน ของการ
อ่านอัล-กุรอานมีผลต่อการดําเนินชีวติ อย่างมาก กล่าวคือ
1. เป็ นการรําลึกถึงอัลลอฮฺ
นักอ่านอัล-กุรอานทั้งหลายจะเริ่ มอ่านด้วยการระลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า โดย
กล่าวว่า บิสมิลลาฮฺ ฮิรเราะฮฺมานิรรอฮีม ซึ่ งการกล่าวประโยคนี้ออกมา
ถือว่าเป็ นการรําลึกถึงพระองค์ที่ดีที่สุด และทําให้เรารู ้จกั สัจธรรมมากยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ไม่วา่ มนุษย์รําลึกถึงพระองค์มากเท่าใด มนุษย์ก็จะใกล้ชิดกับพระองค์
มากเท่านั้น
2.เป็ นการเปิ ดประตูแห่งการเคารพภักดี
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ประตูแห่งการเคารพภักดีสามารถเปิ ดได้
ด้วยการกล่าวบิสมิลลาฮฮฺ (1)
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ดังนั้น จะเห็นว่าหนึ่งในประโยชน์สาํ คัญของการอ่านอัล -กุรอานคือการ
เริ่ มต้นด้วยบิสมิลลาฮฺ เท่ากับเป็ นการเปิ ดประตูแห่งการเคารพภักดี
3. เป็ นการปิ ดประตูบาป
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า ประตูแห่งบาปทั้งหลายสามารถปิ ดได้ดว้ ย
การกล่าวขอความคุม้ ครองจากพระองค์วา่
อะอูซุบิลลาฮิมินชั ชัยฏอนิรเราะญีม (2)
2 อ้ างแล้ วเล่ มเดิม

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า หนึ่งในมารยาทของการอ่านอัล-กุรอาน คือ
การขอความคุม้ ครองจากพระองค์ ซึ่งประโยชน์คือเป็ นการปิ ดประตูบาป
ต่างๆ
4. ประสบความสําเร็ จในการอ่านดุอาอฺ ก่อนและหลังการอ่านอัล -กุรอาน
ดุอาอฺ หมายถึง การเรี ยกร้องหรื อการวิงวอนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าในสิ่ งที่ตน
ปรารถนา ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็ นสิ่ งที่ดีก่อนและหลังการอ่านอัล-กุรอาน
ให้ดุอาอฺ ซึ่งสามารถดุอาอฺตามที่ริวายะฮฺ ที่ได้กล่าวไว้ หรื อทุกดุอาอฺที่
ต้องการสามารถกล่าวได้ท้ งั สิ้ น อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณี ดุอาอฺคือ เตาฟี ก
สําหรับผูอ้ ่านอัล-กุรอานเพราะเท่ากับได้สนทนาและวิงวอนในสิ่ งที่ตน
ปรารถนาจากพระองค์ และบั้นปลายสุ ดท้ายเท่ากับมนุษย์มีเตาฟี กเพิ่มขึ้นใน
การดําเนินชีวติ ทั้งทางโลกและทางธรรม

๘๔

5. รางวัลของผูอ้ ่านอัล-กุรอานคือดุอาอฺถูกยอมรับ
ท่านอิมามซอดิก (อ.) รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า บุคคลใด
เปิ ดอัล-กุรอานและอ่านจนจบดุอาอฺ ของเขาจะถูกตอบรับ ณ อัลลอฮฺ (1)
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 204

6. อัล-กุรอานเป็ นสาเหตุให้อีหม่านเพิ่มพูน
เมื่อมีซูเราะฮฺถูกประทานลงมาได้มีคนหนึ่งพูดว่า อัล-กุรอานบทนี้ทาํ ให้
ผูใ้ ดมีอีห่มานเพิ่มขึ้นบ้าง อัล-กุรอานกล่าวว่า
َقُْ ُل َ ُّي ُ ْن صَ ادَتَُْ َُ ِز ٍِ ِإ َواًًاا فَأ َ َّها
ََ ْغت َ ْث ُِشّى

ْ ًَضل
ْسج ٌة فَ ِو ٌْ ُِن َّهي
ُ ت
َ ع
ِ ُ َّ ِإرَا َها
الَّ ِز يَ آ َهٌُْاْ فَضَ ادَتْ ُِ ْن ِإ َواًًاا َّ ُُ ْن

และเมื่ออัล-กุรอานบทหนึ่งถูกประทานลงมา ดังนั้น ในหมู่พวกเขามี
ผูก้ ล่าวว่า มีใครบ้างจากพวกท่านที่บทนี้ทาํ ให้เขามีศรัทธาเพิ่มขึ้น ฉะนั้น
สําหรับบรรดาผูศ้ รัทธา บทนี้ได้ทาํ ให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มขึ้ น แล้วพวก
เขาก็มีความปิ ติยนิ ดี (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺอตั เตาบะฮฺ 124

๘๕

อีกโองการหนึ่งกล่าวว่า
ِ
اان َو َلَى َِِّ ْ ََ ََّس لُ َآ
ً ََوِ َذا ُلَ ْ َلَْ ِ ْ َاي ُ ُ َزا َ ْ ُ ْ ِإ
และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านั้น
ได้เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา (อันฟาล 2)
7. ความโปรดปรานของพระองค์ถูกประทานลงมากับอัล -กุรอาน
อัล-กุรอานกล่าวว่า และเราได้ประทานส่ วนหนึ่งจากอัล-กุรอานลงมา ซึ่ง
เป็ นการบําบัดและความเมตตาแก่บรรดาผูศ้ รัทธา (2)
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัลอิซรออฺ 82

ดังนั้น นักอ่านอัล-กุรอานคือ บุคคลแรกที่มีส่วนร่ วมในความโปรดปราน
ของอัล-กุรอาน
8. อัล-กุรอานเป็ นชะฟาอฺ
อัล-กุรอานเป็ นโอสถที่บาํ บัดโรคภายในของมนุษย์ อาการป่ วยใข้ทาง
จิตใจ และเป็ นยารักษาสําหรับบุคคลที่มีอาการป่ วยทางใจที่มนุษย์ดว้ ยกันไม่
สามารถรักษาให้หายได้ และโดยเหตุผลแล้วบุคคลแรกที่ได้รับการรักษา
โดยอัล-กุรอานคือ ผูอ้ ่านอัล-กุรอานทั้งหลาย

๘๖

9. การชี้นาํ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
อัล-กุรอานเป็ นคัมภีร์แห่งการชี้นาํ บุคคลแรกที่ได้รับการชี้นาํ จาก
อัล-กุรอานคือ ผูศ้ รัทธาและผูม้ ีความยําเกรง อัล-กุรอานกล่าวว่า
จงกล่าวเถิด มุฮมั มัด อัล-กุรอานเป็ นทางนําและเป็ นการบําบัดแก่บรรดา
ผูศ้ รัทธา ส่ วนบรรดาผูไ้ ม่ศรัทธานั้น (1)
1.อัล-กุรอาน อัซ ฟุซซิลตั 44

จริ งอยูท่ ี่วา่ การชี้นาํ แบ่งออกเป็ นหลายขั้นตอน แต่ละคนจะได้รับไม่
เท่ากัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสามารถและความพอดี แต่อย่างไรก็ตามทุกคนมี
สิ่ ทธิ์ ได้รับประโยชน์จากการชี้นาํ ทั้งสิ้ นแต่จะมากหรื อน้อยอย่างไร ขึ้นอยู่
กับอีหม่านและความยําเกรงของแต่ละคนว่าจะมากน้อยเพียงใด
10.ทําความสะอาดภายในและสร้างสรรค์จิตวิญญาณ
ผูอ้ ่านอัล-กุรอาน ถ้าหากใส่ ใจต่อมารยาทด้านในของการอ่านมากเท่าใด
ความบริ สุทธิ์ ใจ และความสงบมัน่ ของจิตวิญญาณก็จะเพิม่ มากขึ้นไปตาม
ขั้นตอน เท่ากับเป็ นการขัดเกลาจิตใจและสร้างสรรค์จิตวิญญาณไปในตัว

๘๗

11. ความสะอาดตามชัรอียฺ
ก่อนอ่านอัล-กุรอาน ผูอ้ ่านทุกท่านต้องฆุซลฺ หรื อวุฎูอฺ ก่อน เพื่อขจัดความ
โสมมและความโสโครกของจิตวิญญาณให้หมดไป หมายถึงวุฎูอฺ และฆุซลฺ
นั้นจะช่วยสร้างรัศมีและขจัดความโสมมภายในจิตใจให้หมดไป เรี ยกว่าเป็ น
ความสะอาดตามชัรอียฺ ดุจดังเช่นที่ได้ขจัดความโสโครกให้หมดไปจาก
ร่ างกาย
12. อนามัยส่ วนตัว
ผูอ้ ่านอัล-กุรอานควรจะแปรงฟัน อาบนํ้า มีวฎุ ูอฺ หรื อสวมใส่ เสื้ อผ้าที่
สะอาด ซึ่ งการกระทําเช่นนี้เท่ากับเป็ นการรักษาความสะอาดส่ วนตัว ทําให้
เป็ นคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
13. กลายเป็ นชาวกุรอาน
การอ่านและการสร้างความคุน้ เคยกับอัล-กุรอาน จะทําให้มนุษย์ได้รับ
รัศมีและอยูภ่ ายใต้คาํ สอนของอัล-กุรอานไปโดยปริ ยายที่ละน้อย และเขาจะ
กลายเป็ นมนุษย์กุรอานไปในที่สุด หมายถึงจะปฏิบตั ิตวั และไม่กระทําสิ่ งใด
ขัดกับอัล-กุรอานเด็ดขาด กิริยามารยาทจะกลายเป็ นกิริยาของอัล-กุรอาน
ความเชื่อก็อลั -กุรอาน ความสะอาดก็อลั -กุรอาน อีกนัยหนึ่ง เท่ากับเขาได้
ย้อมตัวเองดัวยสี สันของอัล -กุรอาน ฐานันดรของเขาจะสู งส่ งขึ้นไปเรื่ อย ๆ
จนกลายเป็ นภาพลักษณ์และคําพูดของอัล-กุรอาน

๘๘

14. ความคิดจะเติบโต
ขณะที่อ่านอัล-กุรอาน ถ้าตรึ กตรองตามไปทีละน้อย จะเป็ นสาเหตุทาํ ให้
ความคิดอ่านของตนั้นนเติบโตตามไปด้วย แน่นอนเมื่อความคิดเติบโตก็จะ
ทําให้การดําเนินชีวติ ประสบแต่ความสําเร็ จ
15. เป็ นการอิบาดะฮฺทางสายตา
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า การมองไปที่หน้ากระดาษของอัล -กุรอาน
เป็ นอิบาดะฮฺ (1)
แน่นอนพระวัจนะของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เหมาะสมสําหรับบุคคลที่
อ่านอัล-กุรอานเป็ นประจํา ท่าน (ซ็อล ฯ) กล่าวอีกว่า สายตาได้รับประโยชน์
จากการอิบาดะฮฺก็เมื่อยามที่มองไปยังอัล-กุรอาน (2)
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ มที่ 89 หน้ า 199
2 มะฮัจญะตุลบัยฎอ เล่ ม2 หน้ า 231

16. ส่ งผลต่อการเลี้ยงดูบุตร
เมื่อบิดา มารดา อ่านอัล-กุรอานในบ้าน แน่นอนย่อมส่ งผลในทางบวกแก่
บุตรและธิดาของตน เท่ากับเป็ นการอบรมสัง่ สอนบุตรในทางอ้อม และเป็ น
สาเหตุทาํ ให้บุตรของตนมีความรักต่ออัล -กุรอาน

๘๙

17. เป็ นการชําระล้างบาปต่าง ๆ
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า การอ่านอัล-กุรอานเป็ นการขอลุแก่โทษ
บาปกรรม (1)
18. ทําให้ปลอดภัยจากไฟนรก
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า การอ่านอัล-กุรอานคืออุปสรรคขวางกั้นไฟ
นรก และเป็ นสาเหตุให้ปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์
19. เป็ นการสนทนากับพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า เมื่อใดก็ตามหากพวกท่านต้องการสนทนา
กับพระผูอ้ ภิบาลละก็จงอ่านอัล-กุรอาน (2)
20. การอ่านอัล-กุรอานทําให้จิตใจมีชีวติ ชีวา (3)
21. การอ่านอัล-กุรอานเป็ นอุปสรรคในการทําอนาจารทั้งหลาย
แน่นอนถ้าหากเราเป็ นนักอ่านอัล -กุรอานที่แท้จริ ง และรู ้จกั ไตร่ ตรอง
โองการต่าง ๆ วิถีชีวติ และความคิดอ่านของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ มที่ 92 หน้ า 17
2 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 17
3 อ้ างแล้ วเล่ มเดิม

๙๐

และนอกเหนือจากการอ่านแล้ว ยังได้ปฏิบตั ิตามอัล-กุรอานอีกต่างหาก
ความชัว่ และความอนาจารทั้งหลายจะเกิดในสังคมได้อย่างไร
ข. ผลการอ่านอัล-กุรอานทีเ่ กิดกับชี วติ ทางสั งคม
ประเด็นที่กล่าวถึงมารยาททั้งภายนอกและภายใน เกี่ยวกับการอ่าน
อัล- กุรอาน สามารถกล่าวได้วา่ สิ่ งนี้มีบทบาทมากกับวิถีชีวติ ทางสังคม เช่น
1. เป็ นการเผยแพร่ วฒั นธรรมอัล -กุรอานแก่สังคม
เมื่อทุกคนอ่านอัล-กุรอานจากเล่มผลที่จะตามมาคือ การพิมพ์อลั -กุรอาน
ให้พอดีกบั จํานวนคน เมื่ออัล-กุรอานถูกพิมพ์มาก และการอ่านได้รับความ
นิยมมากเท่าใดวัฒนธรรมของอัล-กุรอานก็จะเติบโตมากเท่านั้น และเป็ นการ
เรี ยกร้องให้ประชาชนให้สนใจอัล -กุรอานมากยิง่ ขึ้น เช่น ในอิหร่ านปั จจุบนั
เมื่อเทียบกับอิหร่ านก่อนการปฏิวตั ิจะแตกต่างกันลิบลิ่ว สมัยก่อนไม่มีคน
สนใจอัล-กุรอานเท่าที่ควร จะมีเฉพากผูใ้ หญ่ คนสู งอายุ และนักเรี ยนศาสนา
เท่านั้น อิหร่ านไม่เคยมีชื่อเสี ยงเรื่ องการอ่าน และการท่องจําอัล-กุรอาน แต่
ปั จจุบนั นี้อิหร่ านสามารถพัฒนาการอ่าน และการท่องจําอัล-กุรอานเป็ น
อันดับหนึ่งในเอเซี ยหรื อในโลกก็วา่ ได้ ทุกสาขาอาชีพในอิหร่ านมีนกั กอรี ยฺ
และนักท่องจําส่ งเข้าแข่งขันเสมอ มีนกั ท่องจําอัล-กุรอานรุ่ นจิ๋วตั้งแต่อายุ 3
ขวบขึ้นไปจํานวนมากมาย สิ่ งนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของวัฒธรรมอัล กุรอานและความสนใจของประชาชน

๙๑

2. การพบวิชาการสมัยใหม่และแนวทาง
ภายใต้ร่มเงาของการอ่านอัล-กุรอานทําให้พบวิชาการใหม่ ๆ เช่น
หลักการอ่านอัล-กุรอาน ความรู ้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน และการอธิบาย
อัล-กุรอาน
3. การประกวดแข่งขันอัล-กุรอานอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสังคมต้อนรับการอ่านอัล -กุรอานมากขึ้น การแข่งขันในเชิงวิชาการ
ทั้งการอ่าน การท่องจํา และการอธิบายอัล-กุรอานตามหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ และระดับประเทศก็มีมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งผลที่ตามมาคือ
ประชาชนส่ วนใหญ่รักการฝึ กฝนความศรัทธาของตนไปโดยปริ ยาย
4. ทําให้ภาษาอัล-กุรอานเติบโตมากขึ้น
เมื่อสังคมมีการอ่านอัล-กุรอานกันมากยิง่ ขึ้นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็ น
ภาษาอัล-กุรอานก็ได้รับความสนใจมากขึ้นตามลําดับ อีกด้านหนึ่งภาษา
อาหรับถือเป็ นภาษากลางสําหรับชาวมุสลิมทุกคน เมื่อทุกคนเข้าใจภาษา
อัลกุรอานมากขึ้น การโจมตีทางด้านวัฒนธรรมก็จะลดน้อยลงไปตามลําดับ
ประกอบกับทําให้มีการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู ้
ซึ่ งกันและกัน

๙๒

5. ผลของการยอมรับการเรี ยนรู ้อลั -กุรอาน
การเติบโตด้านการอ่านอัล -กุรอานเป็ นสาเหตุทาํ ให้วฒั นธรรม ความรู ้
และจริ ยธรรมอิสลามเติบโตตามไปด้วย และเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชน
ลํารึ กถึงอัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ดีวธิ ีหนึ่ง อีกทั้งเป็ นการสอนให้ประชาชนรําลึกถึง
พระองค์ในทางอ้อม
6. อัล-กุรอานเป็ นยาบาบัดอาการป่ วยไข้ของสังคม
ดังที่ทราบแล้วว่าอัล-กุรอานเป็ นยารักษาอาการป่ วยไข้ภายในดีที่สุด ซึ่ง
เป็ นสาเหตุในการบําบัดสังคมไปในตัว อัล-กุรอานกล่าวว่า
قُ ْ ُه َ اِلَّس ِذ َ َمُ ا ُه ً ى َو ِ َ ا
อัลกุรอานเป็ นแนวทางที่เที่ยงธรรม เป็ นทางนําและเป็ นการบําบัดบรรดา
ผูศ้ รัทธา (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัซ ฟุซซิลตั 44

ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َوَُُِّ م َ ااْ ُ ْر آ َما ُه َ َ ااٌ َوَ ْ َةٌ اّْل ُ ْ م
และเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานเป็ นการบําบัดและความเมตตาแก่
บรรดาผูศ้ รัทธา (2)
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล อิซรอ 82

๙๓

อัล-กุรอานยํ้าเน้นเสมอเรื่ องการต่อสู ้กบั สิ่ งอานาจารและความชัว่ ร้าย
และเป็ นยาบําบัดความป่ วยไข้ของสังคมที่ดีที่สุด อัล-กุรอานปลุกจิตวิญญาณ
ของสังคมให้ตื่นขึ้น และสอนประชาชาติให้รู้จกั การเสี ยสละทั้งเลือดเนื้อ
และทรัพย์สิน เพื่อปกป้องมาตุภูมิและศาสนาของตน
แน่นอนการที่อลั -กุรอานสอนเช่นนี้เนื่องจากสิ่ งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่
สามารถทําให้สังคมมนุษย์รอดพ้นความวิบดั มีความจําเริ ญ และมีความ
สมบูรณ์ บนพื้นฐานดังกล่าวทําให้ประชาชาติแสดงความเคารพ และให้
เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ไม่คิดร้าย หรื ออคติ หรื อนินทาว่าร้ายกันและกัน ในอีก
ด้านหนึ่งถ้าสังคมใดปราศจากสิ่ งเหล่านี้ สังคมนั้นก็จะกลายเป็ นสังคมที่
สะอาดบริ สุทธิ์ และมีความสงบเรี ยบร้อย
7. การช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากการปกครองที่กดขี่ของทรราช
อัล-กุรอาน กล่าวถึงประเด็นนี้วา่

ِ
ٍ
ِ
ۖت
َ ُ َواََ ْ اَ َثْ َا ِيف ُ ِّ َّسُمة َّس ُ ًال َآ ا ْ ُ ُ وا االَّس َ َوا ْ َ ُ ا اا َّسا
แน่นอน เราได้ส่งเราะซู ลลงมาในทุกๆ ประชาชาติ เพื่อเชิญชวนมนุษย์
ไปสู่ การเคารพภักดีต่อพระเจ้า และออกห่างจากบรรดาผูอ้ ธรรม (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อันนะฮฺลิ 36

๙๔

8. เพื่อการช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากการตั้งภาคีเทียบเคียงกับ
พระเจ้า
9. การช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากให้รอดพ้นจากบิดเบือน
อัล-กุรอานกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า
ِ َّس
ِ
ِِ
ِ ِ َّس
ُ فَااذ َ َمُ ا ا َو َ َّس ُواُ َوَ َ ُرواُ َوا َّسَ ُ ا ااُّك َ ااذي ُ َ َم َ ُ ۙ ُواَٰئ َ ُه
ااْ ُ ْ لِ ُح َآ
ดังนั้น บรรดาผูท้ ี่ศรัทธาต่อเขา และให้ความสําคัญแก่เขาและช่วยเหลือ
เขา และปฏิบตั ิตามแสงสว่าง)ที่ถูกประทานลงมาแก่เขา ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผูท้ ี่สาํ เร็ จ (2)
2 อัล-กุรอาน บทอัลอะอฺรอฟ / 157

การแพร่ ขยายการอ่านอัล-กุรอานเป็ นสาเหตุทาํ ให้ วัฒนธรรมของ
การอัล-กุรอานก็ถูกปฏิบตั ิไปโดยปริ ยาย ดังจะเห็นว่า การช่วยเหลือ
ประชาชนให้รอดพ้นจากการกดขี่ การบิดเบือน และการตั้งภาคีเทียบเคียง
พระเจ้าล้วนเป็ นวัฒนธรรมของอัล -กุรอานทั้งสิ้ น

๙๕

บทที่ 2 ผลสะท้ อนของการท่ องจาอัล-กุรอานทีม่ ตี ่ อมนุษย์ และ
สั งคม
ประโยชน์ท้ งั หลายที่มีต่อการอ่านอัล-กุรอานได้กล่าวไปแล้ว ซึ่ งสิ่ งนั้น
เป็ นสัจจะสําหรับการท่องจําอัล-กุรอานเช่นกัน ก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึง
มารยาทและเงื่อนไขของการท่องจําอัล-กุรอาน พร้อมทั้งกล่าวถึงริ วายะฮฺ
และโองการที่เกี่ยวข้องกับการท่องจํามาแล้ว ในบทนี้จะขอยํ้าเน้นถึงโองการ
ต่างๆ เหล่านั้น เช่น
1. การท่องจําอัล-กุรอานเป็ นสาเหตุให้อลั ลอฮฺ (ซบ.) อภัยในความผิด
ต่างๆ (1)
1 มุซตัดร็อก อัลวะซาอิล เล่ ม 4 หมวด 17 หน้ า 269 ฮะดีษที่ 4669

บางริ วายะฮฺกล่าวว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ทรงลงโทษหัวใจที่เป็ นแหล่ง
รวบรวมโองการต่าง ๆ ของพระองค์ (2)
2 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 76

2. นักท่องจําอัล-กุรอาน ถ้าปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ตนได้ท่องจํา เขาคือพลพรรค
ของอัลลอฮฺ (3)
3 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 441

๙๖

3. การท่องจําหนึ่งโองการเทียบเท่าสวรรค์หนึ่งชั้น (4)
4 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 22

4. การท่องจําอัล-กุรอานเป็ นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ (ซบ.)
ท่าน อิมามซอดิก (อ.) กล่าวสิ่ งนี้ไว้ในบทดุอาอฺ ของท่าน (5)
5 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 417

5. การท่องจําอัล-กุรอาน การอ่านโองการซํ้าไปซํ้ามาเป็ นการรําลึก
อัลลอฮฺ (ซบ.) ที่ดีทีสุด ซึ่ งสิ่ งนี้เป็ นเตาฟี กอย่างหนึ่งของพระองค์
6. เป็ นการเก็บข้อมูลหลายประการจากอัล-กุรอาน นักท่องจําได้พยายาม
เก็บรายละเอียดทั้งหมดของอัล-กุรอานทั้งซู เราะฮฺ โองการ การเแปล
การตัฟซีร และสาเหตุของการประทานโองการ เพื่อเป็ นการสร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีที่สุดระหว่างสติปัญญากับอัล-กุรอาน และเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้
ท่องจําได้เร็ วที่สุด
7. การท่องจําเป็ นบทนําของการปฏิบตั ิตามอัล -กุรอาน นักท่องจํา
อัล- กุรอาน เมื่อเทียบกับนักอ่านอัล-กุรอานจะมีการปฏิบตั ิตามอัล -กุรอาน
มากกว่า
8. นักท่องจําอัล-กุรอานตามความเป็ นจริ งแล้วเขาคืออัล-กุรอานพูดได้
****************

๙๗

หมวดที่ 4 ขั้นตอนการรู้ จักอัล-กุรอาน
อัล-กุรอานุลกะรี มเปรี ยบเสมือนเป็ นสํารับอาหารที่ทรงคุณค่ายิง่ ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงเชิญชวนแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่านสู่ สาํ รับอาหารของ
พระองค์ และให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่มีความสามารถ แต่ละคน
สามารถได้รับประโยชน์จากอัล-กุรอานตามความสามารถและการขวนขวาย
ของตน
การชี้นาํ (ฮิดายะฮฺ) ของอัล-กุรอานเป็ นไปตามขั้นตอน ซึ่งบางขั้นตอน
เป็ นการชี้นาํ สําหรับคนทัว่ ไป และบางขั้นตอนของการชี้นาํ สําหรับบุคคลที่มี
เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงพิเศษเท่านั้น
บางครั้งอาจกล่าวได้วา่ อัล-กุรอานถูกประทานลงมาเพื่อชี้นาํ ทางมนุษย์
ทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าสู่ ภายใต้ร่มเงาแห่งการชี้นาํ ของ
อัล- กุรอาน กล่าวว่า เพื่อชี้นามวลมนุษยชาติ (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ / 185

บางครั้งอาจกล่าวได้วา่ อัล-กุรอานถูกประทานลงมาเพื่อชี้นาํ กลุ่มชนที่
เฉพาะเจาะจงพิเศษ หมายถึงการได้รับการชี้นาํ ขั้นสู งสุ ดของอัล -กุรอาน เช่น
กลุ่มชนที่มีความยําเกรง

๙๘

อัล-กุรอานกล่าวว่า เพื่อชี้นาํ มวลผูม้ ีความยําเกรง (1)
กลุ่มชนที่มีความดีงาม อัล-กุรอาน กล่าวว่า เพื่อชี้นาและเป็ นการเมตตา
แก่บรรดาผูก้ ระทาความดี (2)
ในบางครั้ง บางกลุ่มชนใช้ประโยชน์จากความหมายภายนอก หรื อเพียง
แค่มองไปยังอัล-กุรอานเท่านั้น แต่บางกลุ่มชนได้พิจารณาไตร่ ตรองและเข้า
ไปสู่ การอธิ บายความหมายที่ลึกซึ้ งของอัล-กุรอาน
หนังสื อเล่มที่อยูต่ รงหน้าท่านผูอ้ ่านผูม้ ีเกียรติท้ งั หลาย พยายามรวบรวม
ขั้นตอนที่ง่ายที่สุด และรวบรัดเพื่อสร้างความเข้าใจและได้รับประโยชน์มาก
ที่สุดจากอัล-กุรอาน ที่สาํ คัญที่สุดเพื่อเป็ นบันไดก้าวไปสู่ การชี้นาํ ขั้นสู งสุ ด
ของอัล- กุรอาน เพื่อที่วา่ ตัวเราจะได้กลายเป็ นชาวอัล-กุรอาน
1. การมองไปยังอัล-กุรอาน
ขั้นตอนแรกในการรู ้จกั อัล -กุรอาน หรื อคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ แห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
คือ การมองไปยังคัมภีร์เป็ นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดสําหรับการได้รับประโยชน์
จากอัล-กุรอาน เนื่องจากอัล-กุรอานนั้นเป็ นรัศมี กล่าวว่า มนุษยชาติท้ งั หลาย
แน่นอนได้มีหลักฐานจากพระผูอ้ ภิบาลของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้ว และ
เราได้ให้แสงสว่างอันชัดแจ้งลงมายังพวกเจ้าด้วย (3)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ / 2
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺลุกมาน / 3
3 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺนิซาอฺ / 174

๙๙

และการมองไปยังอัล-กุรอานเป็ นอิบาดะฮฺ ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า
การมองไปยังเล่มของอัล-กุรอาน หมายถึงหน้ากระดาษของอัล-กุรอานเป็ น
อิบาดะฮฺ (1)
1 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 199

แม้กระทัง่ ผูท้ ่องจําอัล-กุรอานยังได้รับคําแนะนําว่าให้มองไปยัง
อัล-กุรอานขณะอ่าน (2)
2 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 449 พิมพ์ ทมี่ กั ตะบะตุลอิสลามียะฮฺ เตหะราน 1388 สุ ริยคติ

ขั้นตอนดังกล่าวได้ครอบคลุมการได้รับประโยชน์จากอัล -กุรอานทั้งผูท้ ี่มี
ความรู ้ และไม่มีความรู ้ และยังเป็ นแนวทางสําหรับบุคคลที่ยงั ไม่สามารถ
อ่านอัล-กุรอาน ซึ่ งขั้นตอนดังกล่าวตามความเป็ นจริ งแล้วอวัยวะทุกส่ วนบน
ร่ างกายต่างได้รับประโยชน์จากอัล-กุรอานทั้งสิ้ น เช่น สายตาได้รับ
ประโยชน์จากการมองไปยังอัล-กุรอาน
2. การฟังอัล-กุรอาน
ขั้นตอนที่สองสําหรับการได้รับประโยชน์จากอัล-กุรอานคือ ขณะที่
อ่านอัล-กุรอานให้ฟังด้วยความตั้งใจ และใคร่ ครวญในความหมาย

๑๐๐

อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า เมื่ออัล-กุรอานถูกอ่านขึ้น จงสดับฟังอัล-กุรอาน
เถิด และจงนิ่งเงียบ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับการเอ็นดูเมตตา (3)
3 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล อะอฺรอฟ/ 204

َو ِذا قُ ِر َ ااْ ُ ْر ُآ فَا ْ َ ِ ُ ا اَ ُ َو َْ ِ ُ ا اَ َلَّس ُک ْ ُ ْر َُ َآ
คําว่า (  ) نص وมาจากคําว่า (  ) نصاتหมายถึง การนิ่งเงียบที่ควบคู่
กับการฟังด้วยความตั้งใจ 4
4 ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ เล่ ม 7 หน้ า 70

การนิ่งเงียบในทุกที่หรื อทุกสถานการณ์เพื่อฟังอัล -กุรอานเป็ นมุซตะฮับ 1
ส่ วนในนมาซญะมาอะฮฺการฟังอิมามอ่านอัล-กุรานของมะอฺมูม (ผูน้ มาซ
ตาม) เป็ นวาญิบ 2
คําว่า อิซติมาอฺ หมายถึง การฟังด้วยความตั้งใจ หรื อฟังอย่างมีอารมณ์
ความรู ้สึก มีความหมายเหมือนกับคําว่า อัซฆออฺ 3
คําว่า อัซฆออฺ แตกต่างกับคําว่า ซะมาอฺ หมายถึง การฟังผ่านเพียงอย่าง
เดียว หรื อการฟังโดยปราศจากการใคร่ ครวญ 4

๑๐๑

อัล-กรุ อานโองการดังกล่าวได้กาํ หนดหน้าที่ 2 ประการให้กบั เรา
กล่าวคือ
1. การนิ่งเงียบเมื่อได้ยนิ หรื ออ่านพจนารถของอัลลอฮฺ (ซบ.) ซึ่งเป็ นปฐม
บทของการ อิซติมาอฺ (ฟังด้วยความตั้งใจ)
2. ให้ฟังด้วยความตั้งใจ หมายถึง การใค่รครวญในความหมายและสาระ
ของโองการ
ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน (อ.) กล่าวว่า บุคคลใดก็ตามฟังพจนารถคําหนึ่ง
โดยที่ตนไม่ได้เป็ นผูอ้ ่าน อัลลอฮฺ ทรงบันทึกความดีให้แก่เขา และลบล้าง
บาปหนึ่งออกจากเขา พร้อมทั้งยกฐานันดรของเขาให้สูงขึ้นไปขั้นหนึ่ง 5
ข้อควรพิจารณา ขั้นตอนนี้ครอบคลุมทุกคนในสังคม แม้กระทัง่ บุคคลที่
ไม่สามารถอ่านอัล-กุรอานได้ ก็สามารถฟังความสัจจริ งของอัล-กุรอานได้
ด้วยจิตใจบริ สุทธิ์

----------------------------------------------1 อิซติฟตาอาตกุรอาน หน้ า 147
2 ตัฟซีรเนะมูเนะ เล่ ม 7 หน้ า 70 / 72
3 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคาว่ า ซัมอฺ
4 ในเชิงภาษาอาหรับ คาว่ า อิซติมาอฺ มาจากรู ปกริยาของ อิซติอาล หมายถึง การทาให้

เกิดความยากลาบาก ตรงนีจ้ งึ หมายถึง การฟังด้ วยความตั้งใจ หรื อฟังโดยการ
ใคร่ ครวญ เหมือนความแตกต่ างของคาว่ า กะซะบะ กับ อิกติซาบ
5 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ า 448

๑๐๒

3. การอ่านอัล-กุรอาน
ขั้นตอนที่สามสําหรับการได้รับประโยชน์จากอัล -กุรอานคือ การอ่าน
อัล- กุรอานจากตัวอัล-กุรอาน หมายถึง การอ่านคําและประโยคของ
อัล-กุรอาน โดยไม่เข้าใจในความหมาย การอ่านอัล-กุรอานสามารถร่ วมกับ
ขั้นตอนอื่น เช่น การมองไปยังอัล-กุรอาน ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ครอบคลุมบุคคล
ทัว่ ไปในสังคม
สําหรับบุคคลที่เข้าใจและไม่เข้าใจในความหมายภาษาอาหรับ การ
อ่านอัล-กุรอานถือเป็ นขั้นตอนแรกสําหรับการเรี ยนรู ้ ริ วายะฮฺจาํ นวน
มากมายแนะนําให้มุสลิมทั้งหลายปฏิบตั ิเช่นนั้น
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า เป็ นสิ่ งที่ดีสาํ หรับมวลผูศ้ รัทธาทั้งหลาย
ก่อนที่จะอําลาจากโลกไปควรเรี ยนรู ้อลั -กุรอาน หรื ออยูใ่ นขั้นตอนของการ
เรี ยน รู ้ 1
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า บุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือ ผูท้ ี่เรี ยนรู ้
อัล-กุรอานและสอนให้แก่บุคคลอื่น
ในขั้นตอนนี้เองจึงได้มีคาํ แนะนําให้อ่านอัล -กุรอานด้วยเสี ยงที่ไพเราะ
เป็ นจังหวะไปตามความหมาย กวดขันเรื่ องหลักการอ่าน (ตัจญฺ วดิ ) และการ
ออกเสี ยงสําเนียงให้ถูกต้องตามฐานที่เกิดเสี ยง 2
--------------------------------------------------1 บิอารุลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 182
2 อ้ างแล้ ว เล่ มเดิม หน้ า 186

๑๐๓

ข้อควรพิจารณา แม้วา่ ขั้นตอนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับ
การรู ้จกั และการมักคุน้ กับอัล-กุรอานก็ตาม แต่จะต้องไม่เพียงพอหรื อหยุด
การรู ้จกั อัล-กุรอานอยูเ่ พียงแค่ข้ นั ตอนนั้น ทว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็ นบันไดที่
จะนําไปสู่ ข้ นั ตอนที่สูงกว่าต่อไป
4. การอ่านอัล-กุรอาน (การศึกษาพร้อมกับการอ่าน)
การอ่านอัล-กุรอาน เป็ นขั้นตอนหนึ่งสําหรับการรู ้จกั อัล -กุรอาน โองการ
จํานวนมากมายได้กล่าวแนะนําถึง การอ่านอัล-กุรอานไว้ เช่น กล่าวว่า
ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิด 1
กะรออัต เป็ นขั้นตอนหนึ่งของการอ่าน ซึ่ งประเด็นดังกล่าวถ้าหาก
สังเกตุการใช้คาํ ตามสํานวนภาษาอาหรับของคนอาหรับทัว่ ๆไป กับ
ความหมายในเชิงของนักภาษาศาสตร์ จะได้รับบทสรุ ปดังนี้
การใช้สาํ นวนของคนอาหรับทัว่ ไป เช่น มีผกู ้ ล่าวว่า กะเราะตุลกิตาบะ
ฉันได้อ่านจดหมายของเขาแล้ว หมายถึง เป็ นการอ่านที่พร้อมกับสร้างความ
เข้าใจในเนื้อความของจดหมาย เขาจึงพูดว่า ฉันอ่านแล้ว
มุฟเราะดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ กล่าวว่า กะรออัต หมาถึงการอ่านที่คาํ
หรื อประโยคให้มีความสอดคล้อง หรื อเรี ยงกันไปอย่างเป็ นระเบียบ 2
----------------------------------------------1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ มุซัมมิล 20
2 มุฟเราะดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคาว่ า ดะรออัต

๑๐๔

ดังนั้น จะสังเกตุเห็นว่า ความเป็ นระเบียบตามขั้นตอนมีบทบาทอย่างมาก
ในการอ่าน และมีผลต่อการสร้างความเข้าใจ อีกทั้งมีผลต่อจิตใจของผูอ้ ่าน
อย่างยิง่
ริ วายะฮฺจาํ นวนมากเมื่อกล่าวถึง การกะรออัต จะกล่าวว่า ขณะที่พวกเจ้า
กําลังอ่านอัล-กุรอาน (กะรออัต) เท่ากับกําลังห้ามพวกเจ้า ถ้าไม่ได้หา้ มพวก
เจ้า เท่ากับพวกเจ้าไม่ได้อ่าน 3
3 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 90

หมายถึง การอ่านที่แท้จริ งคือ การอ่านทีมีผลต่อจิตใจ ปรับเปลี่ยนการ
กระทําของมนุษย์ และห้ามปรามเขามิให้ทาํ บาปซึ่ งสิ่ งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อ อ่านอัล-กุรอานพร้อมกับสร้างความเข้าใจในความหมายและเรื่ องราว
ที่อลั -กุรอานกําลังกล่าวถึง
อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ มุซมั มิล โองการที่ 20 ที่กล่าวว่า ดังนั้นพวกเจ้าจง
อ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิด ท่านอิมามริ ฎอ (อ.) อธิ บายว่า ให้อ่านเท่าที่
เจ้ามีจิตใจนอบน้อม และภายในมีความสงบมัน่ 1
1 มัจมะอุลบะยาน ตอนอธิบายโองการดังกล่ าว

ข้อควรพิจารณา ทุกวันนี้ที่มีการอ่านอัล-กุรอานตามงานและพิธีกรรม ต่าง ๆ
ถือว่าเป็ นการนําเสนอวิธีการอ่านอัล -กุรอานเท่านั้น ซึ่ งถือว่าเป็ นเพียงนิยาม
หนึง และจากสิ่ งที่กล่าวมาทําให้เข้าใจได้วา่ นิยาม ดังกล่าวนอกเหนือไป
จากความหมายในเชิงภาษา และการอ่านอัล-กุรอาน

๑๐๕

5. ตัรตีลกุรอาน
อัล-กุรอานกะรี มได้กล่าวถึง การตัรตีล ซํ้าหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งการตัรตีล
จัดว่าเป็ นหนึ่งในขั้นตอนของการรู ้จกั อัล -กุรอาน เช่น อัล-กุรอานกล่าวว่า
َ ْو ِز ْد َلَ ْي ِل َو َر ِ ّن ِ ْلقُه ْرآاَ َ ْر ِي ًا
หรื อมากกว่านั้น และจงอ่านอัลกุรอานช้า ๆ เป็ นจังหวะ (ชัดถ้อยชัดคํา) 2
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัลมุซซัมมิล / 4

คําว่าตัรตีล (  ) ر يมาจากคําว่า (  ) رหมายถึง ความเป็ นระเบียบ
ประสานเข้าด้วยกัน การได้รับกฎระเบียบของสิ่ งหนึ่งจากแนวทางที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งใด
หรื อการขับคําออกจากปากด้วยความง่ายดายและถูกต้อง การอ่านออกเสี ยง
เป็ นจังหวะ เหล่านี้เรี ยกว่า การตัรตีล (1)
1 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคาว่ า เราะตะละ

ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ กล่าวว่า ตัรตีล (อ่านอย่างเป็ นจังหวะ) ตามความหมาย
ของรากศัพท์เดิมหมายถึง การจัดระเบียบ หรื อจัดจังหวะ ในที่น้ ีหมายถึง การ
อ่านอัล-กุรอานอย่างเป็ นจังหวะด้วยท้วงทํานองที่ไพเราะ พร้อมกับการออก
เสี ยงอักษรบนฐานเสี ยงที่ถูกต้อง การอธิ บายคําและใคร่ ครวญในความหมาย
ของโองการ ตลอดจนการไตร่ ตรองในบทสรุ ป

๑๐๖

ท่านอิมามซอดิก (อ.) อธิบายถึงการตัรตีล (อ่านอย่างเป็ นจังหวะ) ว่า เมื่อ
อ่านโองการผ่านไปถ้าในโองการนั้นกล่าวถึงสวรรค์ ให้หยุดและทูลขอ
สรวงสวรรค์จากพระองค์ (ให้สร้างตนเองเพื่อสวรรค์) แต่ถา้ โองการที่อ่าน
ผ่านไปกล่าวถึงนรกและการลงโทษ ให้หยุดและขอความคุม้ ครองจาก
พระองค์ให้ตนรอดพ้นและห่างไกลจากสิ่ งเหล่านั้น (2)
2 ตัฟซีร เนะมูเนะฮ เล่ มที่ 25 ตอนอธิบาย ซู เราะฮฺ อัลมุซซัมมิล / 4

อีกนัยหนึ่งการอ่านอย่างเป็ นจังหวะ (ตัรตีล) ซึ่งมีองค์ประกอบ 2
ประการ หรื อมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ตัรตีลลัฟซียฺ หมายถึง การออกอักษรบนฐานเสี ยงที่ถูกต้อง การกวด
ขันเรื่ องการหยุด การไม่อ่านข้าม และความต่อเนื่องในการอ่าน
2. ตัรตีลมะอฺนะวียฺ หมายถึง การใคร่ ครวญในโองการและคิดว่าตนคือ
บุคคลที่อลั -กุรอานกําลังกล่าวถึง กล่าวคือ ข้อแนะนําต่าง ๆ ที่อลั -กุรอาน
กําลังแจ้งอยูน่ ้ นั หมายถึงตน และมอบหมายการบําบัดความเจ็บปวดทั้งหมด
ของตนด้วยโองการต่าง ๆ ของพระองค์ (1)
1 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 87

มีริวายะฮฺอีกมากมายที่กล่าวถึงเรื่ องการ อ่านตัรตีล

๑๐๗

ข้อควรพิจารณา ทุกวันนี้ที่มีการอ่านอัล-กุรอานตามงานและพิธีกรรม
ต่าง ๆ ในรู ปแบบของตัรตีล ถือว่าเป็ นการนําเสนอวิธีการอ่านอัล -กุรอานใน
แนวทางใหม่ ซึ่ งถือว่าเป็ นเพียงนิยามหนึ่ ง และจากสิ่ งที่กล่าวมาทําให้เข้าใจ
ได้วา่ นิยาม ดังกล่าวนอกเหนือไปจากความหมายในเชิงภาษาของ
อัล-กุรอาน และริ วายะฮฺ ตัรตีลตามความหมายที่กล่าวมานอกเหนือไปจาก
การตัรตีลที่สังคมเข้าใจ
ข้อควรพิจารณา ความแตกต่างของการอ่านตัรตีลกับกะรออัตคือ กะ
รออัตเน้นเรื่ องการอ่านอัล -กุรอาน โดยใคร่ ครวญในความหมายและผลที่จะ
เกิดกับจิตใจ ส่ วนการอ่านแบบตัรตีลเน้นเรื่ องจังหวะทํานอง การออกเสี ยง
และกวดขันเรื่ องการหยุด พร้อมทั้งมีการใคร่ ครวญเพื่อสร้างความสงบแก่
จิตใจ
6. ตะลาวะตุลกุรอาน
การตะลาวัต เป็ นอีกหนึ่งในขั้นตอนของการรู ้จกั อัล -กุรอาน มีหลายที่
ด้วยกันที่อลั -กุรอานกล่าวถึง การตะลาวัต เช่น กล่าวว่า
اب َي ْلُهونَلُه َح َّل ِ َ َو ِ ِل ُهولَئِ َ يُهؤْ ِمنُهواَ ِب ِل
َ َ لَّلذِياَ آ َ ْينَا ُهه ُهم ْل ِك
บรรดาผูท้ ี่เราได้ให้คมั ภีร์แก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคัมภีร์อย่างจริ งจัง
ชนเหล่านี้คือ ผูท้ ี่ศรัทธาต่อศาสดา (2)
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ บะเกาะเราะฮฺ 121

๑๐๘

บางโองการกล่าวว่าหน้าที่ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือการอ่านคัมภีร์
โองการกล่าวว่า
س ًا
وال ِ ّنم ْن ُه ْم َي ْلُهو َ َل ْي ِ ْم آ َيا ِ ِل
ُهه َو لَّل ِذ َب َع َ ِفي ْا ُه ِ ّنم ِيّنياَ َر ُه
พระองค์ทรงแต่งตั้งเราะซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผไู ้ ม่รู้จกั หนังสื อจากพวก
เขา เพื่อสาธยายโองการต่าง ๆ ของพระองค์แก่พวกเขา (1)
และยังมีอลั -กุรอานโองการอื่นกล่าวสนับสนุนประเด็นดังกล่าว เช่น
อัล- กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะฮฺ 129 / 151, ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน 164,
ซูเราะฮฺเกาะซ็อศ 59
คําว่า ตะลาวัต มาจากคําว่า ตะลา หมายถึง การติดตาม หรื อการตามอย่าง
ต่อเนื่อง กล่าวคือ การมาของสิ่ งหนึ่งบางครั้งอาจแฝงมากับอีกสิ่ งหนึ่ง และ
บางครั้งเป็ นการติดตามสิ่ งหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อปฏิบตั ิตาม การอ่าน
คัมภีร์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า หมายถึง การอ่านเพื่อปฏิบตั ิตามคําสั่างห้ามและคํา
สั้งใช้ของพระองค์ ดังนั้น การตะวาวัต จึงเฉพาะเจาะจงมากกว่า การกะ
รออัต แม้วา่ ทั้งสองคําจะให้ความหมายว่า อ่าน ก็ตาม (2)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ ญุมุอะฮฺ 2
2 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาอานียฺ หมวดคาว่ า ตะลา

นักตัฟซี รบางท่านได้อธิ บายสิ ทธิ ของการตะลาวัต ไว้วา่ การให้นิยามว่า
ตะลาวัต มีความหมายมาก เป็ นเหมือนสัญญาณที่ชดั แจ้งสําหรับเราเมื่ออยูต่ ่อ
หน้าพระคัมภีร์อนั ทรงเกียรติ

๑๐๙

ประชาชนเมื่ออยูต่ ่อหน้าพระคัมภีร์สามารถแบ่งได้หลายกลุ่ม ดังนี้
- บางกลุ่มเพียงแค่กวดขันเรื่ องการอ่านออกเสี ยงคําต่างๆ
- บางกลุ่มไม่เพียงแต่กวดขันเรื่ องการอ่าน แต่ใคร่ ครวญในความหมาย
ของโอการด้วย
- บางกลุ่มยึดเอาอัล-กุรอานเป็ นครรลองในการดําเนินชีวติ และยอมรับ
ว่าอัล-กุรอานคือแบบอย่างที่สมบูรณ์
กล่าวคือ การอ่านคําและเข้าใจในความหมายจัดว่าเป็ นปฐมบทที่โน้ม
นําไปสู่ การปฏิบตั ิ และสิ่ งนี้คือสิ ทธิ ของการตะลาวัต
ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อธิ บายโองการที่กล่าวว่า พวกเขาอ่านคัมภีร์อย่าง
จริ งจัง ว่าหมายถึง การปฏิบตั ิตามในสิ ทธิที่ควรปฏิบตั ิ( 1)
1 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 84

7. การเรี ยนรู ้อลั -กุรอาน (การย้อนกลับไปยังอัล-กุรอาน)
หนึ่งในขั้นตอนของการได้รับประโยชน์จากอัล -กุรอานคือ การเรี ยนรู ้
ซึ่งอัล-กุรอานได้กล่าวถึงประเด็นนี้หลายครั้งด้วยกัน

๑๑๐

อัล-กุรอานกล่าวถึงชาวคัมภีร์วา่
َلَى َّل ِ ِ َّلال ْل َح َّل

َلَ ْم يُهؤْ َخ ْذ َلَ ْي ِ م ِ ّنميي َ ُه
ب َا َّلال َيقُهولُهو
ِ اا ْل ِك َا
سو َما فِي ِل
َو َد َر ُه

มิได้ถูกเอาแก่พวกเขาดอกหรื อ ซึ่ งข้อสัญญาแห่งคัมภีร์วา่ พวกเขาจะไม่
กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับอัลลอฮฺ นอกจากความจริ งเท่านั้น และพวกเขาก็ได้
ศึกษาสิ่ งที่อยูใ่ นคัมภีร์แล้ว(2)
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ 169

นักภาษาศาสตร์ กล่าวว่า คําว่า ดะเราะซะ นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ด้วยกันกล่าวคือ
1. การอ่านสิ่ งหนึ่งอย่าต่อเนื่อง หมายถึง ความต่อเนื่องในการอ่าน ดังนั้น
การอ่านเพียงครั้งเดียวจึงไม่ถือว่าเป็ นการอ่านหรื อเป็ นการเรี ยนรู ้ (3)
3 กอมุซอัล-กุรอาน เล่ ม 2 หน้ า 338 หมวดคาว่ า ดะเราะซะ

2. การทําซํ้าสิ่ งๆ หนึ่ง คือ การเรี ยนรู ้ถึงสิ่ งนั้น เช่น การเวลาทบทวน
บทเรี ยนที่ครู บาอาจารย์ได้สอนสั่งมาซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เรี ยกว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
บางครั้ง เราจะเห็นว่าอาคารบ้านเรื อนดูเก่าแก่มาก (ดัรซฺ วะ อินดิรอซ)
ที่กล่าวเช่นนั้นเนื่องจากว่า ทั้งลม ฝน แสงแดด และสิ่ งอื่นๆ ได้เกิดซํ้าไปซํ้า
มาอย่างต่อเนื่องซึ่ งเป็ นสาเหตุทาํ ให้อาคารเก่าเร็ วขึ้น (1)
1 ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ เล่ม 6 หน้า 434

๑๑๑

3. การคงเหลือร่ องรอยของสิ่ ง ๆ หนึ่งเรี ยกว่าเป็ นของเก่าแก่ เช่น เมื่อ
สภาพเดิมของบ้านหมดสภาพลงก็กลายเป็ นบ้านเก่า แต่ยงั คงเหลือร่ องรอย
ให้เห็นจึงเรี ยกว่า (ดัรซุดดาซ) แต่บางครั้งร่ องรอยของความรู ้คงหลงเหลืออยู่
เนื่องจากการท่องจําเรี ยกว่า (ดัรซุลอิลมิ) หรื อ (ดัรซุ ลกิตาบ)
จากจุดนี้จะเห็นว่าการคงสภาพหลงเหลืออยูข่ องความรู ้หรื อหนังสื อ
เนื่องจากความต่อเนื่องในการเรี ยนรู ้ จึงเรี ยกสิ่ งนั้นว่า ดัรซฺ (2)
จากคํากล่าวของนักอรรถาธิ บายอัล-กุรอานและนักภาษาศาสตร์ทาํ ให้ได้
บทสรุ ปว่า คําว่า ดัรซฺ ในโองการ 169 ซูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ ให้ความหมาย
ว่า ความต่อเนื่อง การทําซํ้า และการศีกษาคัมภีร์แห่งฟากฟ้า
ในอีกที่หนึ่งอัล-กุรอานกล่าวว่า
َ اب َو ْل ُهح ْک َم َو لنُّرب َّلُهو َ ي ُه َّلم َيقُهو
َ ما ااَ ِل َبا ٍبَر َ ْا يُهؤْ ِ َيلُه َّل ُه ْل ِک
ُهوا َّل ِ َو ل ِک ْا ُهونُهو َربَّلانِ ِيّنياَ بِما ُه ْن ُه ْم
ِ ِللنَّل
ِ اس ُهونُهو ِ باد ًا لي ِم ْا د
َسوا
اب َو ِبما ُه ْن ُه ْم َد ُهْر ُه
َ ُه َع ِلّن ُهمواَ ْل ِک
2 มุฟรอดาต เอซฟาฮานียฺ หมวดคําว่า ดะเราะซะ
ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที่อลั ลอฮฺทรงประทานคัมภีร์และข้อตัดสิ น และ
การเป็ นนบีแก่เขา หลังจากนั้นเขากล่าวแก่ผคู ้ นว่า ท่านทั้งหลายจงเป็ นบ่าว
ของฉัน นอกจากอัลลอฮฺ ทว่า (ขาจะกล่าวว่า) ท่านทั้งหลายจงเป็ นผูท้ ี่
ผูกพันธ์กบั พระผูอ้ ภิบาลเถิดเถิด เนื่องจากพวกท่านเคยเรี ยนคัมภีร์มา (1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อาลิอมิ รอน 79

๑๑๒

คําว่า ร็ อบบานียฺ จะกล่าวแก่บุคคลที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระผู ้
เป็ นเจ้ามีความมัน่ คงสู ง เนื่องจากคํานี้มาจากรากศัพท์ของคําว่า
ร็ อบบะ หมายถึง การอบรมสั่งสอน การดูและ ด้วยเหตุน้ ีคาํ ๆ นี้ จะใช้กบั
บุคคลที่ให้การอบรมสั่งสอน หรื อปรับปรุ งบุคคลอื่น
ฉะนั้น เป้ าหมายของบรรดาศาสดาจึงมิใช่การเลี้ยงดูบรรดาประชาชาติ
แต่หมายถึงการให้การอบรม เป็ นผูส้ ั่งสอน เป็ นครู ฝึก และเป็ นผูน้ าํ พวกเขา
ซึ่ งบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มชนที่ได้ผา่ น 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เคยเรี ยนรู ้และเห็นคัมภีร์มาก่อน
2. เคยเห็นบทเรี ยนของคัมภีร์มาก่อน
ความแตกต่างของคําว่า ตะอฺลีม กับ ตัดรี ซ อยูท่ ี่วา่ ตะอฺลีม มีความหมาย
กว้างกว่า และครอบคลุมการสอนทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการสอนปากเปล่า
การสอนโดยใช้สื่อในการสอน และครอบคลุมผูเ้ รี ยนทั้งคนโง่และฉลาด
ส่ วนคําว่า ตัดรี ซ คือการสอนที่สอนโดยอาศัยสื่ อซึ่งอาจเป็ นตํารา
หนังสื อ หรื อจากการรวบรวมข้อมูลเป็ นแผ่น ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบคําทั้ง
สองจะเห็นว่า คําว่า ตัดรี ซ มีความหมายแคบกว่าคําว่า ตะอฺลีม(1)
1 ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ เล่ ม 2 หน้ า 482

๑๑๓

สรุ ปว่าเราสามารถรู ้จกั อัล-กุรอานในระดับที่สูงขึ้นไปได้ดว้ ยวิธีการอ่าน
ซํ้า อ่านด้วยความใคร่ ครวญ และเรี ยนรู ้ถึงความหมาย แต่สิ่งที่ควรจําคือ
อัล-กุรอานต่างไปจากคัมภีร์เล่มอื่นเนื่องจากอัล -กุรอานมีความใหม่อยูเ่ สมอ
การเรี ยนรู ้ซ้ าํ ไปซํ้ามาจะไม่ทาํ ให้มีความเบื่อหน่าย
ริ วายะฮฺกล่าวว่ามีคนหนึ่งถามท่านอิมามซอดิก (อ.) ว่า ทําไมอัล-กุรอาน
ยิง่ พิมพ์เผยแพร่ ยิง่ มีการเรี ยนรู ้มากเท่าใด ยิง่ มีความหวานชื่นมากเท่านั้น
ท่าน อิมามตอบว่า เนื่องจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่ได้ประทานอัล-กุรอานลงมา
ให้ประชาชาติหรื อช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง
อัล-กุรอานจะเป็ นคัมภีร์ใหม่เสมอตราบจนถึงวันกิยามะฮฺ และจะให้
ความหวานชื่นแก่ทุกประชาชาติ (2)
8. การท่องจําและอัล-กุรอาน
หนึ่งในขั้นตอนของการรู ้จกั อัล -กุรอานอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับ
ทุกคนคือ การท่องจําโองการต่างๆ นัน่ เอง
ริ วายะฮฺจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) มากมายได้กล่าวเน้นเรื่ องการท่องจําอัล- กุ
รอาน เข่น ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) จะไม่ทรงลงโทษ
บุคคลที่หวั ใจของเขาได้บรรจุอลั -กุรอานเอาไว้ (3)
------------------------------------------------2 บิอารุลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 15
3 วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ ม 4 หน้ า 524

๑๑๔

แน่นอนถ้าหากหัวใจคือที่พาํ นักพจนารถของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วละก็
เท่ากับว่าบุคคลนั้นได้ปกป้ องพระดํารัสของพระองค์ และพระองค์จะทรง
ปกป้องดํารัสของพระองค์ ดังนั้น หัวใจในฐานะแผ่นบันทึกพระดํารัสก็จะ
ถูกปกป้องไปโดยปริ ยาย
ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า บุคคลใดท่องจําอัล-กุรอาน ซึ่งความทรง
จําของเขาอ่อนแอมาก อัลลอฮจะประทาน 2 รางวัลแก่เขา (1)
ยังจะไม่ดีไปกว่านี้อีกหรื อ การที่เรามิได้ถูกห้ามการได้รับผลประโยชน์
จากอัล-กุรอานโดยขั้นตอนดังกล่าว เนื่องจากวิธีดงั กล่าวมีคุณประโยชน์
มากมายสําหรับมนุษย์เอง อย่างน้อยสุ ดตนได้กลายเป็ นผูป้ กป้ องรักษาอัล - กุ
รอาน ทําให้ความทรงจําดีข้ ึน เป็ นผูม้ กั คุน้ กับอัล-กุรอาน ที่สาํ คัญที่สุดจะ
ได้รับผลบุญมากมายจากพระผูอ้ ภิบาล ริ วายะฮฺกล่าวว่า ในวันกิยามะฮฺจะมี
เสี ยงตะโกนบอกกับเขาว่า จงอ่าน และจงขึ้นไปด้านบน ทุกโองการที่อ่านจะ
ทําให้ฐานันดรของเขาในสวรรค์สูงขึ้นไปเรื่ อยๆ(2)
1 อุซูลกาฟี ยฺ เล่ ม 2 หน้ าที่ 433/4
2 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 89 หน้ า 22

9. การไตร่ ตรองในอัล-กุรอาน
อีกประการหนึ่งสําหรับขั้นตอนการรู ้จกั อัล -กุรอานคือ การไตร่ ตรองและ
ใคร่ ครวญในอัล-กุรอาน ซึ่ งประเด็นดังกล่าวมีโองการมากมายได้ย้าํ เน้น
เอาไว้ และอัล-กุรอานกล่าวเชิญชวนเสมอให้มีการใคร่ ครวญในตัวเอง ซึ่ง
อาจกล่าวได้วา่ การใคร่ ครวญเป็ นหนึ่งในเป้ าหมายที่สาํ คัญของการประทาน
อัล-กุรอาน

๑๑๕

ดังที่กล่าวว่า
ة
ِكت َ ٰـ ٌة
ِ ة ًَضَ ۡللٌَ ٰـَُ ِإلَ ۡلی َ ُه َث ٰـ َش ٌة ِلّ َیذَّت َُّش ٓوّاْ َءا َ ٰـتِ َِۦ َّ ِل َیتَزَ َّك َش ُ ّْلُْاْ ٱ ۡل َ ۡلل َث ٰـ
คัมภีร์ (อัล-กุรอาน) เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าซึ่ งมีความจําเริ ญ เพื่อ
พวกเขาจะได้พินิจพิจารณาฌองการต่าง ๆ ของอัล-กุรอานและเพื่อปวงผูม้ ี
สติปัญญาจะได้ใคร่ ครวญ (1)
ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ ได้อธิ บายโองการดังกล่าวว่า เป้าหมายในการประทาน
คัมภีร์อนั ทรงเกียรติ มิได้ให้อ่านแต่เพียงอย่างเดียว ทว่าเป้ าหมายหลักของ
การประทานคือการใคร่ ครวญและไตร่ ตรองในคัมภีร์ (2)
บางครั้งอัล-กุรอานกล่าวว่าประณามบุคคลที่ไม่ใคร่ ครวญในอัล-กุรอาน
เช่น กล่าวว่า
ب َ ْقفالُِا
ٍ ُْعلي قُل
َ َ فَال َتَذَت َُّشّىَ ْالقُ ْشآىَ َ ْم
พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ ครวญอัล -กุรอานดอกหรื อ หรื อว่าหัวใจของ
พวกเขามีกุญแจหลายดอกลัน่ อยู่(3)
ริ วายะฮฺจาํ นวนมากมายได้กล่าวเน้นถึงการใคร่ ครวญในอัล -กุรอาน เช่น
ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า พึงสังวรไว้เถิดว่าการอ่านที่ไม่มีการใคร่ ครวญ
ในนั้นไม่มีความดีงามใด ๆ ทั้งสิ้ น(4)
------------------------------------------------------------1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ ซ็อด โองการ 29
2 ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ เล่ ม 19 หน้ า 268
3 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ มุฮัมมัด 24
4 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 211, เล่ ม 2 หน้ า 49

๑๑๖

คําว่า ตะดับบุร มาจากรากศัพท์คาํ ว่า ดะบะเราะ หมายถึง ด้านหลังของ
สิ่ งหนึ่ง ดังนั้น ตะดับบุร จึงหมายถึง การครุ่ นคิดเบื้องหลังของภารกิจ
ทั้งหลาย(5)
5 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคําว่า ดะบะเราะ
หมายถึง บั้นปลายสุ ดท้ายของการงานหรื อปรากฏการณ์ที่ได้เห็น
หลังจากนั้นได้ใคร่ ครวญและทบทวนในเหตุการณ์เหล่านั้น
ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ กล่าวว่า ตะดับบุร มาจากรากศัพท์ของคําว่า ดะบะเราะ
หมายถึง การพิสูจน์บทสรุ ปของสิ่ ง ๆ หนึ่ง ต่างกับการ ตะฟักกุร (การคิด)
ซึ่ งส่ วนมากจะคิดถึงสาเหตุที่เกิดของสิ่ งๆ นั้น และทั้งสองคําถูกใช้ใน
อัล-กุรอานในความหมายที่กว้าง
คําว่า อักฟาล ในโองการที่ 24 ซูเราะฮฺ มุฮมั มัด เป็ นพหู พจน์ของคําว่า
กุฟลิ ซึ่ งมาจากรากศัพท์ของคําว่า กุฟูล หมายถึง การกลับ หรื อ กุฟีล ให้
ความหมายว่า สิ่ งที่แห้ง ดังจะเห็นว่าถ้ามีคนๆ หนึ่งปิ ดประตูและใส่ กุญแจ
อย่างดี ผูท้ ี่เห็นว่าประตูใส่ กุญแจไว้ เขาก็จะหันหลังกลับทันที เหมือนกัน
สิ่ งของที่แห้งจะไม่มีสิ่งใดซึ มผ่านมันเข้าไปได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงกล่าวว่า กุฟีล
การที่จะได้รับประโยชน์จากอัล-กุรอาน จําเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคคลนั้นต้องมี
การขัดเกลาตนเองเสี ยก่อน เพราะอะไร เนื่องจากว่าถ้าหัวใจของเราถูกใส่
กุญแจไว้ หมายถึง ถูกอารมณ์ใฝ่ ตํ่าครอบงํา หรื อถูกความยะโสโอหัง
ความอคติอวดดี และความเห็นแก่ตวั ควบคุมอยู่ โดยไม่ยอมให้สิ่งอื่นหรื อ
แม้แต่รัศมีของอัล- กุรอานเล็ดลอดเข้าไปจะมีประโยชน์อนั ใดอีก
ฉะนั้น นี่คือความหมายของโองการที่กาํ ลังกล่าวถึง (1)
1 ตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ เล่ม 21 หน้า 467/9

๑๑๗

ข้อควรพิจารณา การตะดับบุร ก็คือ ความเข้าใจด้านใน หรื อการตะอฺวลี
และเป้าหมายของอัล-กุรอานซึ่ งแอบแฝงอยูท่ ี่คาํ ต่าง ๆ เช่น
เรื่ องราวเกี่ยวกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่ปรากฏในอัล-กุรอาน โดยมี
เป้าหมายเพื่อสาธยายแบบฉบับของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และให้บทเรี ยนอัน
ทรงคุณค่า และมีความสําคัญอย่างยิง่ สิ่ งสําคัญคือการสร้างความเข้าใจใน
สาส์นทัว่ ๆ ไปของเรื่ องราวดังกล่าว เพื่อนํามาเป็ นบทเรี ยนให้แก่ตวั เอง
10. การคิดในอัล-กุรอาน (ตะฟักกุร)
ขั้นตอนการรู ้จกั อัล-กุรอานอีกประการหนึ่งคือ การคิดในโองการต่างๆ
ของพระองค์ ซึ่ งมีหลายโองการที่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เอาไว้ เช่น กล่าวว่า
ُ َّع َش ِتیًّيا لَ َعل
َک ْن ت َ ْع ِقلُْى
َ ِإًَّا َ ًْضَ ْلٌاٍُ قُ ْشآًا ًا
แท้จริ งพวกเราได้ประทานอัล-กุรอานแก่เขาเป็ นภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้า
จะใช้ปัญญาคิด(1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ ยูซุฟ 2

๑๑๘

บางครั้งอัล-กุรอานได้แนะนําว่าเป้ าหมายของการประทานอัล -กุรอานคือ
การคิดไตร่ ตรองของมนุษย์ ดังที่กล่าวว่า
ت َّ ُّي
َّ اط ها ًُ ِ ّض َل إِلَ ْی ِِ ْن
ِ تِ ْالثَ ِیٌّا
ِ ٌَّالضت ُِش َّ َ ًْضَ ْلٌا إِلَ ْی َ ال ِزّ ْک َش ِلتُثَ ِیّيَ ِلل
َلَ َعلَّ ُِ ْن َتَفَ َّک ُشّى
ด้วยหลักฐานทั้งหลายที่ชดั แจ้ง และคัมภีร์ต่างๆ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เราได้
ประทานอัล-กุรอานแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้สาธยายแก่มนุษย์ในสิ่ งที่ได้ถูก
ประทานมาแก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้ไตร่ ตรอง(2)
ริ วายะฮฺจาํ นวนมากมายได้เชิญชวนมนุษย์ไตร่ ตรองในโองการต่าง ๆ
ของพระองค์(3)

------------------------------------------------------------------2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล นะฮฺลิ 44
3 มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 88

๑๑๙

ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่านักอรรถาธิ บายอัล-กุรอานบางท่านในยุคปั จจุบนั
กล่าวว่า ตะฟักกุร คือการไตร่ ตรองถึงสาเหตุที่เกิดของสิ่ งนั้น
ส่ วน การตะดับบุร คือการไตร่ ตรองถึงผลหรื อบทสรุ ปของการเกิดของ
สิ่ งนั้น(1)
1 ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ เล่ ม21 หน้ า 469

ในวิชาตรรกวิทยาได้กล่าวว่า เหตุผลนั้นมี 2 ลักษณะกล่าวคือ
ลิมมียฺ กับ อินนียฺ
เหตุผลที่เป็ นลิมมียฺ หมายถึง การคิดจากสาเหตุที่เกิดไปหามูลเหตุแห่งการ
เกิด
ส่ วนเหตุผลที่อินนีย ์ คือการคิดจากมูลเหตุที่เกิดไปหาสาเหตุของการเกิด
บางที่อาจกล่าวได้วา่ การตะดับบุรนั้นหมายถึง เหตุผลที่เป็ นอินนียฺ
ส่ วนการตะฟักกุรนั้น หมายถึงเหตุผลที่เป็ นลิมมียฺ
ข้อควรพิจารณา ตะฟักกุร คือความเข้าใจภายนอกของอัล -กุรอาน หรื อ
อีกนัยหนึ่งคือ การอรรถาธิบาย เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องราวของบรรดา
ศาสดาทั้งหลาย

๑๒๐

11. การยึดมัน่ อัล-กุรอาน
การยึดมัน่ อัล-กุรอานเป็ นอีกหนึ่งขั้นตอนสําหรับการได้รับประโยชน์
และการรู ้จกั อัล-กุรอาน หลายต่อหลายโองการได้เชิญชวนให้ปวงบ่วงทั้งทํา
การยึดมัน่ กับ-อัล-กุรอาน เช่น ในซูเราะฮฺ ซุครุ ฟ พระองค์ตรัสกับท่าน
ศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า
ص َر ٍب ُّرم ْس َ ِق ٍبيم
ِ ُه
ِ ي ِ َل ْي َ ِنَّل َ َلَى
َ وح

فَا ْس َ ْم ِس ْ ِبالَّل ِذ

ดังนั้นจงยึดมัน่ ตามที่ได้ถูกวะฮียฺแก่เจ้า แท้จริ งเจ้านั้นอยูบ่ นแนวทางอัน
เที่ยงตรง(1)
อัล-กุรอานซูเราะฮฺ อะอฺรอฟ กล่าวว่า
ضی ُع َ ۡلج َش
غ ُْىَ ٱ ۡل ِل
ّ ِ َّٱلَّ ِز يَ ُ َو
َّ ة َّ َقَا ُهْاْ ٱل
ِ ب ِ ت َ ٰـ
ِ ًُ صلَ ْٰج َ ِإًَّا َال
َٱ ۡلل ُوصۡل ِل ِ یي
และบรรดาผูท้ ี่ยดึ ถือคัมภีร์และดํารงนมาซ แท้จริ งเราจะไม่ทาํ ลายรางวัล
ของผูป้ รับปรุ งแก้ไขทั้งหลาย (2)
-------------------------------------------------------1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัซซุครุฟ 43
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ 170

๑๒๑

จุดประสงค์ของคําว่า กิตาบ ในโองการนั้นหมายถึง คัมภีร์เตารอต
หรื ออัล-กุรอาน บรรดานักตัฟซีรได้อธิบายไว้ 2 ลักษณะดังนี้
ตะมัซซุก หมายถึงการยึดมัน่ หรื อการยึดติดกับสิ่ งๆ หนึ่งเพื่อปกป้อง
รักษาไม่ให้ของสิ่ งนั้นสุ ญเสี ยไป ซึ่ งสามารถแยกออกเป็ นการยึดมัน่ ที่
สามารถสัมผัสได้ (ฮิซซียฺ) กับการยึดมัน่ ที่สัมผัสไม่ได้เป็ นการสัมผัสด้านใน
(มะอฺนะวีย)
1. การยึดมัน่ ที่สัมผัสได้ หมายถึง การที่ได้จบั หรื อถืออัล-กุรอานไว้ในมือ
อย่างมัน่ คง พร้อมกับปกปั กรักษาปกและเล่มอัล-กุรอานไม่ให้เสื่ อมสลาย
ถึงแม้วา่ การยึดมัน่ ลักษณะเช่นนี้จะมีประโยชน์และเป็ นการกระทําที่ดีก็ตาม
แต่ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของโองการ
2. การยึดมัน่ ที่เป็ นการสัมผัสด้านใน (มะอฺนะวีย) ซึ่ งถือว่าเป็ นการยึดมัน่
ที่แท้จริ งเนื่องจากมนุษย์ได้ยดึ มัน่ ด้วยความสมบูรณ์อย่างแท้จริ ง ด้วยความ
เลื่อมในศรัทธา และด้วยหัวใจที่จะปกป้ องไม่ให้เสื่ อมสลายพร้อมกับไม่
อนุญาตให้ตนปฏิบตั ิขดั แย้งกับอัล-กุรอาน แม้จะเล็กเท่าผลธุ ลีก็ตาม
อีกทั้งได้ทุมเทชีวติ จิตใจเพื่อการเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจกับอัล -กุรอาน
(1)
1 ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ เล่ ม 6 หน้ า 453

สรุ ป หนึ่งในหน้าที่ของเราที่มีต่อลั -กุรอานคือ การยึดมัน่ อย่างแท้จริ ง
กับอัล-กุรอาน และจุดประสงค์คือ การยึดมัน่ แบบมะอฺ นะวียฺ
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12. การแปลอัล-กุรอาน
การแปลอัล-กุรอานเป็ นอีกหนึ่งในขั้นตอนของการรู ้จกั อัล -กุรอาน
การแปลอัล-กุรอานสําหรับบุคคลที่มีความเข้าใจภาษาอาหรับ ดีพอ และมี
เงื่อนไขที่คู่ควรเหมาะสม หรื อเลือกใช้การแปลเป็ นภาษาอื่นเป็ นตัวช่วย
กรณี ที่ไม่มีความสันทัดภาษาอาหรับดีพอ
การแปลอัล-กุรอานสําหรับบุคคลที่ไม่มีเงื่อนไขพอเพียง หรื อไม่มีความรู ้
เรื่ องการอรรถาธิบายอัล -กุรอาน มิได้นาํ เอาสัญลักษณ์ขา้ งเคียง (ริ วายะฮฺและ
โองการอื่น) มาช่วยในการแปล และไม่ใช้ปัญญาถือว่าไม่อนุญาต เนื่องจาก
บั้นปลายสุ ดท้ายจะกลายเป็ นการอรรถาธิ บายอัล-กุรอานตามทัศนะของ
ตนเอง ซึ่ งถือว่าไม่อนุญาต
ดังนั้น การแปลอัล-กุรอาน จึงถือว่าเป็ นบทสรุ ปของการตัฟซี ร ซึ่งผูท้ ี่
สามารถกระทําสิ่ งนี้ได้คือ นักอรรถาธิบายอัล-กุรอานนัน่ เอง
การแปลอัล-กุรอานสามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
1. การแปลคําต่อคํา หมายถึง การแปลทุกคําพูดของอัล-กุรอานเป็ นภาษา
ที่สอง โดยไม่ได้ใส่ ใจต่อการอธิ บาย โครงสร้างของภาษาที่สอง และรู ป
ประโยค หรื ออีกนัยหนึ่งคือไม่ได้ใส่ ใจต่อหลักภาษาที่ใช้
การแปลเช่นนี้มีประโยชน์สาํ หรับการเรี ยนรู ้ภาษาอาหรับในเบื้องต้น
และเพื่อให้ชาํ นาญต่อภาษาอาหรับ
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2. การแปลอิสระ หมายถึง การแปลเป็ นภาษาที่สองในเชิงสรุ ป
ความหมายโดยรวมของโองการ โดยอาศัยตัฟซี รเป็ นตัวช่วยในการแปล โดย
ปกติการแปลลักษณะเช่นนี้จะเพิ่มการอธิ บายลงไปเล็กน้อยโดยใส่ ไว้ใน
วงเล็บ ซึ่งผูแ้ ปลมีความอิสระในการแปล เพราะตนเข้าใจโองการอย่างไรก็
จะถ่ายทอดเป็ นภาษาที่สองออกมาทันที การแปลลักษณะเช่นนี้เหมาะสม
และเป็ นประโยชน์สาํ หรับการสร้างความเข้าใจในความหมาย และการ
อรรถาธิบายโองการโดยรวม
3. การแปลประโยคต่อประโยค หมายถึง การสร้างความเข้าใจประโยค
ของอัล-กุรอานเสี ยก่อน หลังจากนั้นจึงถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาที่สองโดย
กวดขันเรื่ องหลักภาษาเป็ นพิเศษ และไม่มีการอธิ บายเพิ่มเติมในเชิงของ
การตัฟซีร
การแปลลักษณะเช่นนี้จะมีความมัน่ คง ละเอียด และถูกต้องมากที่สุด
อย่างเช่น การแปลเป็ นภาษาฟารซี ยฺของท่านอายะตุลลอฮฺ มะการิ มชีรอซียฺ
หรื อของอุซตาฟูลอดวันด์ เป็ นต้น
ข้อควรพิจารณา นักวิชาการบางท่านได้ให้ทศั นะว่าการแปลอัล-กุรอาน
เป็ นภาษาที่สองไม่อาจทําให้สมบูรณ์ได้เด็ดขาด ถ้าเป็ นเช่นนั้นก็จะเกิด
อัล-กุรอานเล่มที่สองขึ้นมาทันที (ปั ญหายุง่ ยากในการแปลเป็ นเหตุผลที่ดีพอ
สําหรับข้อกล่าวอ้างข้างต้น)
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13. การอรรถาธิบายอัล-กุรอาน
การอรรถาธิบายอัล-กุรอานเป็ นขั้นตอนที่ลุ่มลึกที่สุดสําหรับการรู ้จกั
อัล-กุรอาน ซึ่ งจะขอนําเสนอโครงสําคัญของการตัฟซี รในเชิงสรุ ปดังนี้
1. ตะอฺรีฟ (คํานิยาม) ตัฟซีรในเชิงภาษาหมายถึง การเปิ ดเผย การทําให้
ความหมายของคําๆ หนึ่งกระจ่าง อีกนัยหนึ่ง การตัฟซีร หมายถึง การฉี กสิ่ ง
กีดขวางที่ก้ นั ประเด็นต่างๆ อันเป็ นรู ปลักษณ์ที่แท้จริ งของคํา
ความหมายในเชิงของนักปราชญ์ ตัฟซีรหมายถึง การอธิบายความหมาย
โองการอัล-กุรอาน และการฉี กม่านที่ก้ นั เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่
โองการต้องการกล่าวถึงออกมา
ข้อควรพิจารณา อัล-กุรอานคือรัศมีและเป็ นคัมภีร์ที่ชดั แจ้ง ไม่มีจุด
ประเด็นใดที่มืดบอดเด็ดขาด ดังนั้น ในความเป็ นจริ งหัวใจและจิตวิญญาณ
ของเราต่างหากที่มีความมืดบอด เราจําเป็ นต้องขัดเกลาตัวเองก่อนให้สะอาด
เพื่อจะได้เข้าใจ ความหมายและเจตนารมณ์ของอัล -กุรอาน
2. การตัฟซีรอัล-กุรอานอย่างน้อยที่สุดต้องมี 3 เงื่อนไข
อนุญาต ให้บุคคลที่มีเงื่อนไขของนักตัฟซี รทั้งหมด สามารถตัฟซีร
อัล-กุรอานโดยอาศัยตัฟซี รที่เชื่อถือได้ก่อนหน้านั้นเป็ นเกณฑ์ในการตัฟซีร
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วาญิบ สําหรับนักตัฟซีรที่จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักศรัทธา
ของตน และต้องป้ องกันการหลงทางออกไป อีกทั้งสามารถอธิ บายกฏเกณฑ์
ต่างๆ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ปรากฏในอัล -กุรอานได้
ฮะรอม สําหรับบุคคลที่ไม่มีเงื่อนไขของนักตัฟซี ร หรื อไม่ใส่ ใจต่อ
เงื่อนไขของการตัฟซีร และได้ตฟั ซีรตามทัศนะของตนเอง
3. การตัฟซีรตามทัศนะตนเองหมายถึงอะไร หมายถึงผูอ้ ธิบายอัล-กุรอาน
มีเงื่อนไขไม่เพียงพอต่อการตัฟซี ร และไม่ใส่ ใจต่อสัญลักษณ์ท้ งั สติปัญญา
โองการ และริ วายะฮฺในการตัฟซีร การตัฟซี รเช่นนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ ริ วายะฮฺ
กล่าวว่า สถานที่พาํ นักของผูอ้ ธิบายอัล-กุรอานด้วยทัศนะของตนเองคือ
ไฟนรก
4. จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นเข้าใจได้วา่ ขั้นตอนต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การตัฟซีร
- การอ่านโองการต่าง
- การแปลคําหรื อประโยค โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแปลคําต่อคํา
- การตะดับบุรและการตะฟักกุรเกี่ยวกับโองการต่างๆ เพื่อความเข้าใจ
โดยไม่ได้อธิ บายออกมา
- การอ้างถึงตับซี รไม่ใช่การตัฟซี ร
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ข้อควรพิจารณา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการตะดับบุดและการ
ตะฟักกุรในอัล-กุรอาน กับการอธิ บายอัล-กุรอานตามทัศนะของตัวเอง
แน่นอนว่าการตะดับบุรและการตะฟักกุรนั้นเป็ นประโยชน์กบั และมีความ
จําเป็ นต่อตนเอง แต่ถา้ ต้องการอธิ บายให้บุคคลอื่นทราบจําเป็ นต้องอาศัย
การตัฟซีร หรื อต้องมีเงื่อนไขของการตัฟซี รอยูด่ ว้ ยจึงจะถือว่าเชื่อถือได้
มิเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็ นการตัฟซี รด้วยทัศนะตนเอง ซึ่ งถือว่า ฮะรอม
5. แนวทางในการตัฟซีรคืออะไร
การแบ่งแนวทางตัฟซี รอัล-กุรอานในเบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็ น
2 แนวทางดังนี้
1. ตัฟซี รเมาฎูอียฺ หมายถึง การนําเอาโองการที่กล่าวถึงเรื่ องเดียวกันมา
รวมไว้ที่เดียวกันและทําการอธิ บายไปตามประเด็นเหล่านั้น เช่น เรื่ องความ
เป็ นเอกภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า นบูวตั หรื ออิมามะฮฺเป็ นต้น
2. ตัฟซีรตัรตีบียฺ หมายถึง การอธิบายอัล-กุรอานตั้งแต่แรกจนกระทัง่ จบ
เรี ยงไปตามซูเราะฮฺ และโองการ
ส่ วนการแบ่งอีกประเภทหนึ่งกล่าวคือ ถ้าพิจารณาการแบ่ง 2 ประเด็น
ข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าแต่ละประเด็นยังสามารถแบ่งออกได้อีก 7 ประเด็น
เช่น การตัฟซีรอัล-กุรอานด้วยอัล-กุรอาน ตัฟซีรดัวยสติปัญญา
ตัฟซีรด้วยริ วายะฮฺ ตัฟซีรด้วยวิทยาศาสตร์ ตัฟซีรด้วยทัศนะตัวเอง
ตัฟซีรด้วยรหัสยะ และการตัฟซีรด้วยหลักการอิจญฺ ติฮาด
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6. เงื่อนไขของนักตัฟซี รคืออะไร
บุคคลที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้สามารถอธิ บายอัล-กุรอานได้ แต่ตอ้ ง
กวดขันเรื่ องเงื่อนไข และเอาใจใส่ ต่อหลักการเหล่านั้นเป็ นพิเศษ
1. มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับหลักภาษาอาหรับ และต้องมีความ
สันทัดต่อกฎไวยากรณ์เหล่านั้น เช่น มีความรู ้เรื่ องการแยกคํา ไวยากรณ์
ความหมาย วาทศิลปฺ และอื่น ๆ
2. มีความรู ้เกี่ยวกับสาเหตุของการประทานอัล-กุรอาน (อัสบาบุลนุซูล)
3. มีความรู ้เกี่ยวกับอัล-กุรอานโดยทัว่ ไป เช่น โองการที่เป็ นนาซิ ค มันซู ค
มักกียะฮฺ มะดะนียะฮฺ มุฮฺกมั และมุตะชาบิฮ์
4. มีความรู ้เรื่ องฟิ กฮฺ
5. มีความรู ้เรื่ องอุซูล
6. มีความรู ้เรื่ องฮะดี ษ
7. มีความรู ้เรื่ องการอ่านในสํานวนต่าง ๆ
8. มีความรู ้เรื่ องปรัชญา ศาสนศาสตร์ สังคม และจริ ยธรรม
9. ต้องหลีกเลี่ยงการคาดการณ์ หรื อการเปรี ยบเทียบ
10. ต้องรู ้จกั ตัฟซี รและคําพูดของนักตัฟซี รก่อนหน้านั้นและต้องไม่
ลอกเลียนแบบ
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7. ตัฟซีรที่สาํ คัญของชีอะฮฺ
ส่ วนนี้ขอนําเสนอเฉพาะตัฟซี รที่มีความสําคัญและมีชื่อเสี ยง ซึ่งเป็ นที่
รู ้จกั ของนักวิชาการทัว่ ไป
1. ตัฟซีร มัจมะอุลบะยาน มัรฮูมเฏาะบัรซีย ์
2. ตัฟซีร นูรุษษะเกาะลัยนฺ มัรฮูมฮุวยั ซียฺ
3. ตัฟซีร อัลมีซาน มัรฮูมอัลลามะฮฺเฏาะบาเฏาะบาอียฺ
4. ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ อายะตุลลอฮฺ มะการิ ม ชีรอซียฺ
5. ตัฟซีร เมาฎูอฺ พะยอเมกุรอาน อายะตุลลอฮฺ มะการิ ม ชีรอซียฺ
6. ตัฟซีร เมาฎูอฺ มันชูเรญอวีด อายะตุลลอฮฺ ญะอฺฟัร ซุบฮานียฺ
แนวทางของตัฟซี รที่กล่าวนามข้างต้น
ตัฟซีร มัจมะอุลบะยาน ส่ วนใหญ่จะกวดขันเรื่ องหลักภาษา และหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ การอ่าน สาเหตุที่ประทานโองการ คํากล่าวของ
นักตัฟซีรที่สาํ คัญจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และตาบิอีน
ตัฟซีร นูรุษษะเกาะลัยนฺ เป็ นตัฟซีรริ วายะฮฺโดยการนําเอาริ วายะฮฺ
ของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) มาอธิบายโองการ
ตัฟซีร อัลมีซาน เป็ นตัฟซีรอัล-กุรอานด้วยอัล-กุรอานและส่ วนใหญ่
อาศัยสติปัญญาเป็ นหลักในการตัฟซีร

๑๒๙

ตัฟซีร เนะมูเนะฮฺ เป็ นตัฟซี รสมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการตัฟซี ร
อัล-กุรอานด้วยอัล-กุรอานและตัฟซีรด้วยสติปัญญา ส่ วนใหญ่จะกล่าวถึง
สังคม ประเด็นความรู ้สมัยใหม่ และความเร้นลับของโองการ
ตัฟซีร เมาฎูอฺ พะยอเมกุรอาน มีท้ งั สิ้ น 10 เล่ม เป็ นผลงานที่มีจาก
นักเขียนตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ
ตัฟซีร เมาฎูอฺ มันชูเรญอวีด มีท้ งั สิ้ น 10 เล่ม เป็ นตัฟซี รเมาฎูอฺ ชุดแรกที่
อายะตุลลอฮฺ ซุ บฮานียฺได้แขียนขึ้นมา
14. การตะอฺวลี
การเข้าใจเรื่ องการตะอฺ วลี อัลกุรอานถือว่าเป็ นการเข้าใจที่ลึก ซึ้ ง และเป็ น
อีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญสําหรับการรู ้จกั อัล -กุรอาน
ตะอฺ วลี ในเชิงภาษามาจากรากศัพท์คาํ ว่า อัลเอาวัล หมายถึง การกลับ
ไปสู่ แหล่งเดิม หรื อไปสู่ รากฐานเดิม หรื อการกลับสิ่ งหนึ่งไปยังเป้ าหมาย
เดิมของตน(1)
ในทัศนะของนักตัฟซี รกล่าวว่า คําว่าตะอฺ วลี มีหลายความหมายด้วยกัน
อัลลามะฮฺ เฏาะบาเฏาะบาอียฺกล่าวว่า ตะอฺวลี คือความจริ งที่อธิบาย
อัล-กุรอาน หรื อคัมภีร์อนั ทรงเกียรติที่นอกจากผูบ้ ริ สุทธิ์ แล้วไม่มีผใู ้ ด
สามารถสัมผัสได้(2)
1 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคาว่ า เอาวัล
2 ตัฟซีร อัลมีซาน เล่ ม 5 หน้ า 25

๑๓๐

บางทัศนะ กล่าวว่า ตะอฺวลี คือการตัฟซี รนั้นเอง
บางทัศนะ กล่าวว่า ตะอฺวลี คือสิ่ งที่ภายนอกอัล-กุรอานกําลังกล่าวถึง
บางทัศนะ กล่าวว่า ตะอฺวลี คือการตีความของโองการที่มีความเคลือบ
แคลง
บางทัศนะ กล่าวว่า ตะอฺวลี คือความหมายที่สองของอัล -กุรอาน หรื อ
ความหมายด้านในนัน่ เอง
คําว่าตะอฺ วลี ถูกกล่าวไว้ในอัล-กุรอาน 7 ซู เราะฮฺดว้ ยกัน ซึ่งเมื่อรวมแล้ว
เท่ากับว่าคํานี้ถูกใช้ท้ งั สิ้ น 17 ครั้ง ในความหมายที่แตกต่างกัน
1. ตะอฺวลี ให้ความหมายว่า ตัฟซีร หรื อ ตับยีน หรื อการตีความ ดังที่อลั -กุ
รอานกล่าวว่า
ی ْل ِع ْل ِم
ف
ِ َلر ِس ُهخوا
ی ْ لَ ُهم َ ْ ِو لَیلُه ِالَّل ّن ُه َو َّل
َ َو َما
และไม่มีใครรู ้การตีความโองการได้นอกจากอัลลอฮฺ และบรรดาผูท้ ี่
มัน่ คงในความรู ้เท่านั้น(1)

๑๓๑

2. ตะอฺวลี ให้ความหมายว่า ด้านหลัง หรื อการย้อนกลับ อัล-กุรอานกล่าว
ว่า
َ فَإِا َنَازَ ْ ُه ْم فِي
َسو ِ ِا ُهكن ُه ْم ُهؤْ ِمنُهوا
لر ُه
ا ْيءٍب فَ ُهردُّروهُه ِلَى للَّلـ ِل َو َّل
س ُها َ ْ ِوي ًا
َ ِباللَّلـ ِل َو ْل َي ْو ِم ْا ِخ ِر ۚ  َذ ِل َ َخي ٌرْر َو َ ْح
แต่ถา้ พวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่ งใด ก็จงนําสิ่ งนั้นกลับไปยังอัลลอฮฺ และ
เราะซู ลหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก นัน่ แหละเป็ นสิ่ งที่ดียงิ่
และเป็ นการกลับไปที่สวยยิง่ (2)
3. ตะอฺวลี ให้ความหมายว่า การเกิดของสิ่ งหนึ่งและได้แจ้งข่าวการเกิด
ของสิ่ งนั้น อัล-กุรอานกล่าวว่า
َه ْ يَن ُه
ظ ُهرواَ ِ َّلال َ ْ ِويلَلُه ۚ  يَ ْو َم يَ ْ ِي َ ْ ِويلُهلُه
เขาเหล่านั้นมิได้คอยอะไร นอกจากผลสุ ดท้ายแห่งคัมภีร์น้ นั เท่านั้น วันที่
ผลสุ ดท้ายแห่งคัมภีร์จะมานั้น(3)
----------------------------------------------------1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อาลิอมิ รอน 7
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ นิซาอฺ 59
3 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล อะอฺรอฟ 53

๑๓๒

รหัสยะ ความเร้นลับ และปรัชญาของอะฮฺกาม เช่น เรื่ องราวของศาสดา มูซา
(อ.) กับศาสดาคิฎิรฺ (อ.) อัล-กุรอานกล่าวว่า
صب ًاْر
َ َذ ِل َ َ ْ ِوي ُه َما لَ ْم َ ْس ِ ع َّللَ ْي ِل
นัน่ คือความลับที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนในสิ่ งนั้นๆ ได้ (1)

ข้อควรพิจารณา
เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ศึกษาได้จากตัฟซีรอัลมีซาน
และตัฟซีรเนะมูเนะฮฺ ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน โองการที่ 7
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัลกะฮฺฟฺ 82

15. การรับด้านในของอัล -กุรอาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายด้านในของอัล-กุรอานเป็ นหนึ่งใน
ขั้นตอนที่ยงุ่ ยาก และเป็ นความเข้าใจลุ่มลึกของอัล-กุรอาน คําว่า บัฏนฺ ใน
เชิงภาษา หมายถึง สิ่ งที่แตกต่างไปจากภายนอก หมายถึง ภายในเป็ นอีกสิ่ ง
หนึ่งที่นอกเหนือไปจากภายนอก ซึ่ งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่อาจรับรู ้ได้
ฉะนั้น จึงเรี ยกสิ่ งนั้นว่า บัฏนฺ บางครั้งสิ่ งที่ลาํ บากต่อความเข้าใจ หรื อสิ่ งที่
ยุง่ ยากก็เรี ยก บัฏนฺ เช่นกัน (2)
2 มุฟรอดาต รอฆิบ เอซฟาฮานียฺ หมวดคาว่ า บัฏนฺ

๑๓๓

คําว่า บัฏนฺ ในอัล-กุรอานจะถูกใช้เกี่ยวกับคุณลักษณะ (ซิฟัต) ของพระผู ้
เป็ นเจ้า เช่น กล่าวว่า
ُهه َو ْا َ َّلو ُه َو ْا ِخ ُهر َو َّل
ا ْيءٍب َ ِلي ٌرم
َ لظا ِه ُهر َو ْلبَا ِ ُها ۖ  َو ُهه َو ِب ُهك ِّن
พระองค์ทรงเป็ นองค์แรกและองค์สุดท้าย ทรงเปิ ดเผยและทรงเร้นลับ
พระองค์เป็ นผูท้ รงรอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง(3)
3 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล ฮะดีด 3

และถูกใช้เกี่ยวกับนิอฺมตั ต่าง ๆ เช่นกล่าวว่า
ظا ِه َر ًا َو َبا ِ نَةًا
َ َ ْس َب َ َلَ ْي ُهك ْم ِن َع َم هُه
พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานมากมายของพระองค์อย่าง
ครบครันแก่พวกเจ้า ทั้งที่เปิ ดเผยและที่ซ่อนเร้น(1)
และบางครั้งคําว่า บัฏนฺ ถูกใช้ในลักษณะอื่น
ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า
ا للقرآا ب نا و للب ا ب ا
แท้จริ งอัล-กุรอานนั้นมีความหมายซ่อนเร้น (บัฏนฺ ) และบนความซ่อน
เร้นนั้นมีความซ่อนเร้น(2)

๑๓๔

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า
َ ََو ِ َّلا لقُهرآا
 َو َبا ِ نُهلُه َ ِمي ٌر، ظا ِه ُهرهُه َنِي ٌر
ภายนอกของอัล-กุรอานนั้นสวยงาม ส่ วนภายในนั้นลุ่มลึก(3)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ ลุกมาน 20
2 บิฮารุ ลอันวาร เล่ ม 92 หน้ า 95, มีซานุลฮิกมะฮฺ เล่ ม 8 หน้ า 94/95
3 นะฮฺ ญุลบะลาเฆาะฮฺ คาเทศนาที่ 18

เกี่ยวกับคําว่า บัฏนฺ นี้ อัล-กุรอานได้กล่าวอธิ บายไว้อย่างมากมาย แต่ที่ดี
ที่สุดสําหรับคําอธิบายคือ ความหมายซ่อนเร้นของทุกโองการคือ
ความหมายทัว่ ไปเพียงแค่พิจารณาโองการอย่างละเอียดถี่ถว้ นจะเข้าใจได้
ทันที แต่ไม่สามารถตีความหมายที่ซ่อนเร้นจากความหมายภายนอกของ
โองการได้ เกี่ยวกับเรื่ องนี้จะสังเกตุเห็นว่ามีริวายะฮฺตฟั ซี รจํานวนมากมาย
จากบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ได้อธิ บายความหมายที่ซ่อนเร้นของอัล -กุรอาน
ไว้ เช่น อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ โองการที่ 30 กล่าวว่า
يا
ْ َ قُه ْ َ َر َ ْي ُه ْم ِ ْا
ص َب َ َما ُهؤ ُهك ْم َْو ًار فَ َما َي ْ ِي ُهكم ِب َماءٍب َّلم ِع ٍب
จงกล่าวเถิดมุฮมั มัด พวกท่านจงบอกฉันซิ วา่ หากแหล่งนํ้าของพวกท่าน
เหือดแห้งลง ดังนั้นผูใ้ ดเล่าจะนํานํ้าที่ท่วมทันมาให้พวกท่าน
อัลกุรอาน ซู เราะฮ์ อลั มุลก์ 30

๑๓๕

จะสังเกตเห็นว่าภายนอกของโองการกําลังกล่าวถึงเรื่ อง น้าดื่ม
แต่ริวายะฮฺจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) กล่าวอธิ บายว่า จุดประส่ งค์ของนํ้าในที่น้ ี
หมายถึง อิมามและความรู ้ของท่าน
 ماؤ كم بو بكم ى:  سئ ا هذه اية فقا: )ا لرضا (ع
المام ليل لس م و الئمة بو ب هللا بينل و بيا خلقل (فما
ي يكم بماء معيا) يعني بعلم المام
มีผถู ้ ามท่านอิมามริ ฎอ (อ.) เกี่ยวกับโองการข้างต้น ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า
มะอฺวากุมอับวาบุกุม หมายถึง บรรดาอิมาม (อ.) ส่ วนอะอิมมะฮฺเป็ นประตู
แห่งอัลลอฮฺ ที่อยูร่ ะหว่างพระองค์กบั สรรพสิ่ งถูกสร้าง ดังนั้นผูใ้ ดเล่าจะนํา
นํ้าที่ท่วมทันมาให้พวกท่าน หมายถึง ความรู ้ของบรรอิมาม(1)
1 ตัฟซีร อัล กุมมี เล่ ม 2 หน้ า 379

ท่านอิมามริ ฎอ (อ.) ได้อธิ บายความหมายคําว่า นํ้า ในโองการว่าหมายถึง
บรรดาอิมามและความรู ้ของท่านได้อย่างไร
เนื่องจากนํ้า คือ สิ่ งที่ให้ชีวติ ภายนอกแก่สรรพสิ่ งถูกสร้างทั้งหลาย ส่ วน
บรรดาอิมามและความรู ้ของท่านคือสิ่ งที่ให้ความรู ้ภายในแก่สรรพสิ่ ง
ทั้งหลายและสังคม

๑๓๖

ในความเป็ นจริ งสามารถนําโองการด้านบนเปลี่ยนเป็ นความหมายที่
ครอบคลุมทั้งหมดได้ หลังจากนั้น ค่อยแนะนําอิมามซึ่ งอยูใ่ นฐานะตัวอย่าง
ที่อลั -กุรอานกล่าวถึง หมายถึง นํ้านั้นครอบคลุมทั้งความจริ งและสิ่ งเปรี ยบ
เปรย
กล่าวคือ นํ้า คือ สิ่ งที่ให้ชีวติ แก่ทุกสิ่ ง เหมือนกับอิมามและความรู ้ของ
ท่านที่ให้ชีวติ แก่จิตวิญญาณทั้งหลาย และนี่เป็ นเพียงตัวอย่างที่สามารถ
ค้นคว้าความหมายที่ซ่อนเร้นของโองการได้
16 .การปฏิบตั ิตามอัล-กุรอานและธํารงความยุติธรรม
ขั้นตอนสุ ดท้ายสําหรับการรู ้จกั อัล-กุรอาน และการได้รับประโยชน์
อันมากมายจากพระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ คือ การปฏิบตั ิตามคําสั่งต่าง ๆ ที
อัล-กุรอานกล่าวถึง ซึ งสิ่ งนี้ได้นาํ เอาความจําเริ ญทั้งฟากฟ้าและแผ่นดินมาสู่
มนุษย์ และนําพาสังคมมนุษย์ไปสู่ ความผาสุ ก ความจําเริ ญ และ
ความก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด

๑๓๗

อัล-กุรอาน ซูเราะอฺ มาอิดะฮฺได้กล่าวถึง คัมภีร์แห่งฟากฟ้าและสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เช่น กล่าวว่า
نز َ ِلَ ْي ِ م ِ ّنما َّلربِّن ِ ْم َا َ َكلُهو
ِ َولَ ْو َنَّل ُه ْم َقَا ُهمو ل َّل ْو َر َ َو ْ ِْل
ِ نجي َ َو َما ُه
ت َ ْر ُهج ِل ِ م
ِ ِما فَ ْوقِ ِ ْم َو ِما َ ْح
และหากว่าเขาเหล่านั้นได้ดาํ รงไว้ซ่ ึงอัต-เตารอต และอัล-อินญีล และสิ่ ง
ที่ถูกประทานลงมา (อัล-กุรอาน) ยังพวกเขา (ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด) จาก
พระผูอ้ ภิบาลของพวกเขา แน่นอนพวกเขาก็จะได้บริ โภคสิ่ งที่มาจากเบื้อง
บน (ฟากฟ้า) ของพวกเขา และที่มาจากภายใต้เท้า (แผ่นดิน) ของพวกเขา(1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล มาอิดะฮฺ 66

อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัล ฮะดีดได้กล่าวแนะนําเป้ าหมายในการประทาน
บรรดาศาสดาลงมาสั่งสอนมนุษยชาติ

๑๓๘

การประทานคัมภีร์ต่าง ๆ และการธํารงไว้ซ่ ึงความยุติธรรมในสังคม
อัล-กุรอานกล่าวว่า
وم
ِ سلَنَا ِب ْال َب ِيّننَا
س ْلنَا ُهر ُه
َ َ ت َو َنزَ ْلنَا َم َع ُه ُهم ْل ِك
َ لَقَ ْد َ ْر
َ اب َو ْل ِميزَ اَ ِل َيقُه
ِ اس بِ ْال ِق ْس
لنَّل ُه
แน่นอน เราได้ส่งบรรดาเราะซู ลของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอัน
ชัดแจ้ง และเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขา
เพื่อมนุษย์จะได้ดาํ รงอยูบ่ นความเที่ยงธรรม(1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล ฮะดีด 25

๑๓๙

หมวดที่ 5 ทัว่ ไปเกีย่ วกับอัล-กุรอาน
ในหมวดนี้ตอ้ งการนําเสนอศัพท์บางคําที่เป็ นกุญแจไขไปสู่ ความหมาย
และข้อมูลที่เฉพาะสําหรับอัล-กุรอาน และประวัติโดยสรุ ปของคัมภีร์
1. คําว่ากุรอาน
นามดังกล่าวอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์ และสอนมนุษย์ให้รู้จกั
คัมภีร์แห่งฟากฟ้าโดยใช้คาํ ว่า กุรอาน โดยกล่าวว่า
ِإًََُّ لَقُ ْش ٌة
آى َك ِش ٌةن
แท้จริ งนี่คือ กุรอานอันทรงเกียรติ (2)
2 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล วากิอะฮฺ 77

อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ อัลนะฮฺลิ กล่าวว่า
ت ْلقُه ْرآاَ فَا ْس َ ِع ْذ بِاللَّلـ ِل ِماَ ل َّل
لر ِج ِيم
َ ْ فَإ ِ َذ قَ َر
اا َّل
ِ َ ا ْي
ดังนั้น เมื่อเจ้าอ่านอัล -กรุ อาน ก็จงขอความคุม้ ครองต่ออัลลอฮฺให้พน้ จาก
ชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง(1)
1 อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺ อัล-นะฮฺลิ 98

๑๔๐

คําว่า กุรอาน ในหมู่นกั วิชาการและนักวิจยั มีทศั นะความเห็นแตกต่างกัน
กล่าวคือ
1. บางทัศนะกล่าวว่าคําว่า กุรอาน ไม่ได้ผนั มาจากศัพท์คาํ ใดทั้งสิ้ น คําๆ
นี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ ม
2. บางทัศนะกล่าวว่าคําว่า กุรอาน ผันมาจากคําว่า เกาะระอะ หมายถึง
การอ่าน กล่าวคือ กุรอาน คือคัมภีร์ที่ถูกอ่านแล้ว
3. บางทัศนะกล่าวว่าคําว่า กุรอาน มาจากรากศัพท์ของคําว่า เกาะระนะ
หมายถึง การประชิดติด การแนบสนิท การติดกัน การแสดงสัมพันธภาพ
เนื่องจากคํา โองการต่าง ๆ และซู เราะฮฺประชิดติดกันจึงเรี ยกว่า กุรอาน
4. บางทัศนะกล่าวว่าคําว่า กุรอาน ผันมาจากคําว่า เกาะรออิน ซึ่งเป็ น
พหู พจน์ของคําว่า กะรี นะฮฺ หมายถึงสัญลักษณ์ เนื่องจากโองการอัล -กุรอาน
เป็ นสัญลักษณ์ที่สนับสนุนกันและกันจึงเรี ยกว่า กุรอาน
ข้อควรพิจารณา แน่นอนว่ากุรอานกะรี ม มีชื่อและคุณลักษณะอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น ฟุรกอน หมายถึง การจําแนกความจริ งและความเท็จ กิตาบ
ซิกรฺ ตันซีล นูร ฮุดายฺ มะญีด และอื่นๆ อีกมากมาย

๑๔๑

2. อายะฮฺ
คําว่า อายะฮฺ ในเชิงภาษามีหลายความหมายด้วยกัน เช่น สัญลักษณ์
เครื่ องหมาย การรวบรวม สิ่ งมหัศจรรย์ และความแปลกประหลาด
ส่ วน อายาตกุรอาน ได้ถูกจัดวางบนความหมายทุกความหมายที่มีความ
เหมาะสมในเชิงภาษา เช่น
1. ทุกอายะฮฺอลั -กุรอาน แสดงให้เห็นถึงการนํามาซึ่งความสัจจริ ง
การไร้ความสามารถของผูเ้ ป็ นปรปักษ์ และการการจําแนกออกจากสิ่ ง
ตรงข้าม
2. ทุกอายะฮฺ ได้รวบรวมจากอักษร คําต่าง ๆ และประโยค
3. ทุกอายะฮฺ อาจเป็ นไปได้ที่บ่งบอกถึงความมหัศจรรย์ ถ้าหากพิจารณา
จากคําและมาตรฐานของอัล-กุรอาน

๑๔๒

อายะฮฺในทัศนะของนักปราชญ์หมายถึง บางส่ วนจากอักษร หรื อคํา หรื อ
ประโยค ซึ่ งริ วายะฮฺได้กาํ หนดขอบเขตที่แน่นอนของสิ่ งเหล่านี้ไว้แล้ว
การรู ้จกั โองการอัล -กุรอานถือเป็ น เตาฟี กกียฺ หมายถึงท่านศาสดา
(ซ็อล ฯ) ได้กาํ หนดไว้เรี ยบร้อยแล้ว กล่าวคือ ขณะที่ท่านอ่านโองการท่าน
ได้หยุดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจขอบเขตของโองการ
อัล-กุรอานมีท้ งั สิ้ น 6236 โองการ ตามการกําหนดหมายเลยในปั จจุบนั
ไม่รวม บิซมิลลาฮฺ ในซูเราะฮฺอื่นๆ ซึ่ งไม่ถือว่าเป็ นโองการแยกต่างหากจาก
ซูเราะฮฺ ยกเว้น บิสมิลลาฮฺ ในซูเราะฮฺฟาติฮะฮฺ ที่นบั ว่าเป็ นโองการแยก
ต่างหาก
สิ่ งจําเป็ นต้องกล่าวคือ การเรี ยบเรี ยงโองการต่างๆ และซู เราะฮฺเป็ นคําสัง่
ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ตามการชี้นาํ ของท่านญิบรออีล
นักวิชาการอุลูมกุรอาน (ศาสตร์ เกี่ยวกับกุรอาน) กล่าวว่า ทุกครั้งที่
อัล- กุรอานถูกประทานลงมา ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้เรี ยกผูจ้ ดบันทึกมา
และสัง่ ให้จดบันทึกโองการต่าง ๆ ไว้ในซู เราะฮฺที่แตกต่างกันอย่างเป็ น
ระเบียบ แม้แต่บิสมิลลาฮฺ ท่านก็ได้สั่งให้บนั ทึกไว้เหนือซู เราะฮฺต่าง ๆ
ยกเว้นซูเราะฮฺบะรออะฮฺ

๑๔๓

3. ซูเราะฮฺ
คําว่า ซูเราะฮฺ ในเชิงภาษาแบ่งออกเป็ นหลายความหมายด้วยกัน
1. บางทัศนะกล่าวว่า คําว่า ซูเราะฮฺ เป็ นคําที่แปลงมาจากคําว่า ซูเราะฮฺ
หมายถึงของที่กินเหลือ หรื อนํ้าที่เหลือค้างภาชนะจากการดื่ม และเนื่องจาก
ซูเราะฮฺอลั -กุรอาน เป็ นส่ วนหนึ่งของอัล-กุรอาน จึงเรี ยกว่า ซูเราะฮฺ
2. บางทัศนะกล่าวว่า คําว่า ซูเราะฮฺ หมายถึงการห้อมล้อม การล้อมกรอบ
หรื อกําแพงเมือง และการที่เรี ยกซูเระาฮฺอลั -กุรอานว่า ซูเราะฮฺ เสมือนว่า
ซู เราะฮฺได้ลอ้ มกรอบโองการต่าง ๆ ให้อยูใ่ นการควบคุมของตน
ด้วยเหตุน้ ีจึงเรี ยกว่า ซูเราะฮฺ
3. บางทัศนะกล่าวว่า คําว่า ซูเราะฮฺ มาจากคําว่า ซิวาร หมายถึง สายสร้อย
หรื อกําไล และการที่เรี ยกซูเราะฮฺอลั -กุรอานว่า ซูเราะฮฺ เนื่องจากว่า โองการ
ต่างๆ ได้ถูกร้อยเข้าด้วยกันอย่างเป็ นลูกโซ่
4. บางทัศนะกล่าวว่า คําว่า ซูเราะฮฺ หมายถึง ตําแหน่ง หรื อฐานันดรที่
สู งส่ ง และเนื่องจากว่าพระดํารัสของพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นมีฐานะภาพอันสู งส่ ง
จึงเรี ยกว่า ซูเราะฮฺ
5. บางทัศนะกล่าวว่า คําว่า ซูเราะฮฺ มาจากคําว่า ตะเซาวุร หมายถึง การ
ทําให้สูงขึ้น หรื อการผสมผสาน เนื่องจากว่าซู เราะฮฺต่าง ๆ ได้เรี ยงซ้อนแลดู
ว่าสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ด้วยเหตุน้ ีจึงเรี ยกว่า ซูเราะฮฺ

๑๔๔

ซูเราะฮฺในความหมายของนักปราชญ์
นักปราชญ์ส่วนใหญ่ให้ทศั นะว่า ซูเราะฮฺ คือส่ วนหนึ่งของโองการ
อัล-กุรอานที่มีการเริ่ มต้นและมีการสิ้ นสุ ด หรื อบางส่ วนของโองการต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 บิสมิลลาฮฺ
จํานวนซู เราะฮฺต่าง ๆ อัล-กุรอานทีท้ งั สิ้ น 114 ซูเราะฮฺ ซูเราะฮฺที่เล็กที่สุด
คือ ซูเราะฮฺ อลั เกาซัร มีท้ งั สิ้ น 3 โองการ และซูเราะฮฺที่ใหญ่ที่สุดคือ ซูเราะฮฺ
อัล บะเกาะเราะฮฺ มีท้ งั สิ้ น 286 โองการ
การเรี ยงซูเราะฮฺ
การเรี ยงซูเราะฮฺอลั -กุรอานเริ่ มต้นจากซู เราะฮฺ อลั ฟาติฮะฮฺ และสิ้ นสุ ดที่
ซูเราะฮฺ อันนาซ แน่นอนการเรี ยบเรี ยงดังกล่าวขัดแย้งกับสาเหตุของการ
ประทานอัล-กุรอาน ซึ่ งเริ่ มต้นจากซู เราะฮฺ อัล อะลัก และสิ้ นสุ ดที่ซูเราะฮฺ
อันนัศรฺ
การเรี ยบเรี ยงซูเราะฮฺ อัล-กุรอานเป็ นเตาฟี กกียฺหรื อไม่ หมายถึงท่าน
ศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็ นผูส้ ั่งให้เรี ยบเรี ยง

๑๔๕

ประเด็นดังกล่าวนักวิชาการมีทศั นะแตกต่างกัน ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ทัศนะดังนี้
1. กลุ่มที่หนึ่ง กล่าวว่าการเรี ยบเรี ยงอัล-กุรอานเป็ นคําสั่งของท่านศาสดา
(ซ็อล ฯ) โดยอ้างว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็ นผูก้ าํ หนดโองการต่างๆ ว่าให้
วางไว้ตรงที่ใด นอกเหนือจากนั้นแล้วอัล -กุรอาน ได้ถูกเรี ยบเรี ยงในสมัย
ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)
2. กุล่มที่สอง ส่ วนใหญ่เป็ นนักวิชาการฝ่ ายความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอัล-กุ
รอาน กล่าวว่า การเรี ยบเรี ยงซูเราะฮฺอลั -กุรอานในปั จจุบนั มิใช่เตาฟี กียฺ แต่
เป็ นการวินิจฉัยซึ่ งผูท้ ี่ทาํ หน้าที่น้ ีคือ เศาะฮาบะฮ์ของท่านศาสดา และสิ่ งนี้
เกิดขึ้นหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้สิ้นชีพไปแล้ว
3. กลุ่มที่สาม เชื่อว่าการเรี ยบเรี ยงซู เราะฮฺส่วนใหญ่เป็ นคําสัง่ ของท่าน
ศาสดา (ซ็อล ฯ)
ซึ่ งบางส่ วนเท่านั้นที่บรรดามุสลิมได้เรี ยบเรี ยงขึ้นภายหลังจากที่ท่าน
ศาสดา (ซ้อล ฯ) ได้สิ้นชีพไปแล้ว
การตั้งชื่อซู เราะฮฺ
ซู เราะฮฺบางบทได้รับการตั้งชื่อในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เช่น
ซูเราะฮฺอลั ฮัมด์ ริ วายะฮฺบางบทกล่าวว่าซู เราะฮฺน้ ีในสมัยของท่านศาสดา
(ซ็อล ฯ) ถูกเรี ยกว่า ฟาติฮะตุลกิตาบ (ปฐมบทแห่งคัมภีร์)

๑๔๖

นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ลักษณะชื่อเช่นนี้ได้ถูกกําหนดโดยวะฮฺยู
แต่ทว่าซู เราะฮฺบางบทและโองการบางกลุ่มหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)
ได้สิ้นชีพไปแล้ว ได้ถูกตั้งชื่อขึ้นเป็ นพิเศษ เนื่องจากเนื้อหาได้ครอบคลุม
บางเรื่ องที่เฉพาะเจาะจง จึงตั้งชื่อซู เราะฮฺดว้ ยนามที่มีชื่อเรี ยกตามนั้น ไม่ใช่
เตาฟี กียฺและวะฮฺยกู ็ไม่ได้กาํ หนดนามเหล่านั้น
ดังนั้น สามารถกล่าวได้วา่ นามชื่อซู เราะฮฺต่าง ๆ นั้นได้ถูกเรี ยกตามความ
เหมาะสม และตามความสําคัญของเนื้อหาสาระในสมัยนั้น ประกอบกับไม่มี
เหตุผลอ้างอิงแม้แต่นิดเดียวว่า การตั้งซื่ อซู เราะฮฺอลั -กุรอานใหม่เป็ นสิ่ ง
ต้องห้าม เช่น ซูเราะฮฺ อลั บะเกาะเราะฮฺ ได้ถูกตั้งชื่อนี้เนื่องจาก เรื่ องราวที่
เกี่ยวข้องกับวัวของพวกบนีอิสรอเอล ได้ถูกอธิ บายไว้ในบทนี้จึงเรี ยก
ซู เราะฮฺน้ ีวา่ บะเกาะเราะฮฺ หมายถึงวัวตัวเมีย ขณะที่ซูเราะฮฺบทนี้มีชื่อเรี ยก
อย่างอื่นอีก เช่น ฟิ ซฏอฏุลกุรอาน (คัยมะฮฺแห่งกุรอาน) อัล ฟิ รเดาซฺ (สรวง
สวรรค์) หรื อซินามุลกุรอาน (ขุนเขาแห่งอัล-กุรอาน) เป็ นต้น
การตั้งชื่อซู เราะฮฺ อลั ฮัมด์ เนื่องจากซู เราะฮฺดงั กล่าวเป็ นปฐมบทของ
คัมภีร์จึงเรี ยกว่า ฟาติฮะตุลกิตาบ (ปฐมบทของคัมภีร์) และยังมีนามอื่นอีก
เช่น ฮัมดฺ อุมมุลกิตาบ (แม่บทแห่งคัมภีร์) ฟาติฮะตุลกุรอาน อุมมุลกุรอาน
อัซซับอุลมะซานียฺ อัลวาฟี ยะฮฺ อัลกาฟี ยะฮฺ และอื่น ๆ อีกหลายชื่ อ
ซูเราะฮฺอลั นิซาอฺ ได้ถูกเรี ยกว่า นิซาอฺ เนื่องจากอัล-กุรอานบทนี้ได้กล่าว
อธิ บายอะฮฺกามเกี่ยวกับผูหญิงโดยละเอียด จึงตั้งชื่อว่า ซูเราะฮฺ อลั นิซาอฺ

๑๔๗

ส่ วนต่าง ๆ ของอัล-กุรอาน
ตามริ วายะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่าอัล-กุรอานแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วน ดังนี้
1. ซับอุฏิวาล หมายถึง 7 ซูเราะฮฺที่ยาวที่สุดประกอบด้วย ซูเราะฮฺ
อัลบะเกาะเราะฮฺ ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ ซูเราะฮฺ
อัลมาอิดะฮฺ ซูเราะฮฺ อัลอันอาม ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ และซูเราะฮฺ อัลอันฟาล
ร่ วมกับซู เราะฮฺ อตั เตาบะฮฺ
2. มิอีน หมายถึงซู เราะฮฺต่าง ๆ ที่มีประมาณ 100 โองการประกอบด้วย
ซูเราะฮฺบนีอิสรออีล ซูเราะฮฺ อัลกะฮฺฟิ ซูเราะฮฺมรั ยัม ซูเราะฮฺ ฏอฮา ซู
เราะฮฺ อลั อัมบิยาอฺ ซูเราะฮฺ อลั ฮัจญฺ และซูเราะฮฺ อลั มุอฺมินูน
3. มะซานียฺ หมายถึง ซู เราะฮฺต่าง ๆ หลังจากมิอีน และมีโองการน้อยกว่า
100 โองการ (การให้ความหมายเช่นนี้มีควาขัดแย้งกัน)
4. มุฟัซซ็อล หมายถึงซูเราะฮฺที่มี ฮามีม และรวมไปถึงซูเราะฮฺเล็กๆ
การให้ความหมายเช่นนี้มีความขัดแย้งกัน

๑๔๘

ปรัชญาของการแบ่งอัล-กุรอานเป็ นซู เราะฮฺต่าง ๆ นักวิชาการฝ่ ายอุลูม
อัลกุรอานกล่าวว่า การแบ่งอัล-กุรอานเป็ นซู เราะฮฺต่างๆ มีประโยชน์มากมาย
แฝงอยู่ กล่าวคือ
- มาตรฐานความมหัศจรรย์อลั -กุรอานคือ 1 ซูเราะฮฺ เช่น ซูเราะฮฺอลั เกา
ซัร และซูเราะฮฺอลั บะเกาะเราะฮฺ ซึ่ งทั้งสองซู เราะฮฺถือว่าเป็ น 2
ความมหัศจรรย์
- ง่ายและสะดวกในการท่องจํา
- ง่ายต่อการสอนเด็ก ๆ ให้เรี ยนรู ้อลั -กุรอาน
- การจัดระเบียบซูเราะฮฺของอัล -กุรอานได้กลายเป็ นแบบอย่างในการ
จัดทําหนังสื ออื่น ๆ
- การจัดแบ่งอัล-กุรอานเป็ นซูเราะฮฺ ให้ผอู ้ ่านไม่รู้สึกเบื่อหน่ายประเด็น
น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อซู เราะฮฺ
การตั้งชื่อซู เราะฮฺต่างๆ ทําให้มองเห็นองค์สาํ คัญดังต่อไปนี้
1. นามต่าง ๆ ทีเป็ นธรรมชาติ เช่น อัตตีน (ผลมะเดื่อ) อัชชัมซ์ (ดวง
อาทิตย์)
2. นามต่าง ๆ ที่เป็ นชื่อของกาลเวลา เช่น ลัยล์ (กลางคืน) อัฎฎุฮา (ตอน
สาย) วัลอัซรฺ (กาลเวลา) อัลญุมอะฮฺ (วันศุกร์ ) เป็ นต้น
3. นามต่าง ๆ ที่เป็ นชื่อสัตว์ เช่น อัล-บะเกาะเราะฮฺ (วัวตัวเมีย) อันนะฮฺลิ
(ผึ้ง) อันนัมล์ (มด)

๑๔๙

4. นามต่าง ๆ ที่เป็ นชื่ออคนและบรรดาศาสดา เช่น อันนาซ (มุนษย์)
มุฮมั มัด (ซ็อล ฯ) อิบรอฮีม (อ.)
5. นามต่างๆ ที่เป็ นชื่อวันกิยามะฮฺ (วันแห่งการย้อนกลับ) เช่น
อัลกอริ อะฮฺ (การตอกทุบ) อัลวากิอะฮฺ อัดดุคอน อัลฮากเกาะฮฺ
6. นามต่างๆ ที่เป็ นชื่อสถานที่ เช่น อัรรู ม อัลบะลัด
7. นามต่าง ๆ ที่เป็ นพระนามและเป็ นซิฟัตของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เช่น ฟาฏิร
นูร เราะฮฺมาน มุลกฺ
8. นามต่าง ๆ ที่เป็ นซิฟัตของอัล-กุรอาน เช่น ฟุรกอน ฟุซซิลตั
9. นามต่าง ๆ ที่เป็ นอุซูลุดดีน และฟุรุอุดดีน เช่น เตาฮีด (อิคลาศ) ฮัจญฺ
ซัจญฺ ดะฮฺ
10. นามต่าง ๆ ที่เรื่ องราวเกี่ยวกับจริ ยธรรม เช่น อัตเตาบะฮฺ อัชชูรอ
11. นามต่าง ๆ ที่เป็ นอักษรย่อ เช่น ศ็อด นูน ก๊อฟ และอื่น ๆ

๑๕๐

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอัล-กุรอาน
โองการแรกที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือ 5 โองการ
แรกจากซูเราะฮฺ อัลอะลัก
โองการสุ ดท้ายที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือโองการที่
281 ซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะฮฺ
ْ َسب
ت
َ َو َّلقُهو يَ ْو ًاما ُه ْر َجعُهواَ فِي ِل ِلَى للَّلـ ِل ۖ  ي ُه َّلم ُه َوفَّلى ُهك ُّر نَ ْف ٍبس َّلما َك
ْ َو ُهه ْم َال ي
َُهظلَ ُهموا
และพวกเจ้าจงยําเกรงวันหนึ่ง ซึ่งพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปยังอัลลอฮฺใน
วันนั้น แต่ละชีวติ จะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวติ นั้นได้แสวงหาไว้
และพวกเขาจะไดไม่ถูกอธรรม
เมื่อโองการข้างต้นได้ถูกประทานลงมา ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ให้
นําไปบันทึกในซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะฮฺ หลังจากนั้นสองสามวันท่านก็ได้
อําลาจากโลกไป
อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺแรกที่ถูกประทานให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือ ซูเราะฮฺ
อัลอะลัก
อัล-กุรอาน ซู เราะฮฺสมบูรณ์ที่ถูกประทานให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็ น
ซูเราะฮฺสุดท้ายคือ ซูเราะฮฺ อัลนัศรฺ

๑๕๑

วันที่อลั -กุรอานเริ่ มประทานลงมาเป็ นครั้งแรกแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)
คือ ลัยละตุลก็อดรฺ (คํ่าคืนแห่งอานุภาพ) ซึ่งอาจเป็ นคํ่าที่ 23 ของเดือน
รอมฎอน
นักวิชาการบางท่านมีความเชื่อเรื่ อง การประทานอัล-กุรอานทั้งดัฟอียฺ
(ลงมาในคราวเดียวกันทั้งหมด) และตัดรี ญียฺ (ทยอยลงมาตลอด 23 ปี )
จํานวนอักษรที่ถูกใช้ในอัล-กุรอาน 321250 ตัว
จํานวนคําที่ถูกใช้ในอัล-กุรอาน 77437 คํา
จํานวนโองการที่มีในอัล -กุรอาน 6236 โองการ
จํานวนซูเราะฮฺที่มีในอัล กุรอาน 114 ซูเราะฮฺ
จํานวนฮิซบฺต่างๆ ที่มีในอัล กุรอาน 120 (ทุกๆ 4 ฮิซบฺเท่ากับ 1 ญุซอ์)
จํานวนญุซที่มีในอัล กุรอาน 30 ญุซอ์
คําที่อยูต่ รงกลางอัล-กุรอานคือ (  ) وا ل فบท อัลกะฮฺฟิ โองการที่ 19
การบันทึกอัล-กุรอาน บนสื่ อต่างๆ ที่จดั หาได้ในยุคสมัยนั้นได้แก่ ไม้จาก
ต้นอินทผลัม หิ นอ่อนสี ขาว กระดูกช่วงหัวไหล่ของอูฐ ใบไม้ หรื อหญ้า หรื อ
หนังสัตว์ บางครั้งใช้ใยไหม หรื อผ้าก็มี

๑๕๒

ซึ่ งสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
1. การวิจยั อัล-กุรอาน ในประวัติศาสตร์ ซัยยิดมุฮมั มัดบากิร ฮุจญะตีย ์
พิมพ์ที่สาํ นักพิมพ์ ฝ่ ายวัฒนธรรมอิสลาม ปี 1375 สุ ริยคติ
2. อัตตัมฮีด ฟี อุลูมิลกุรอาน อายะตุลลอฮฺ ฮาดียฺ มะอฺริฟัต (7 เล่ม) (ภาษา
อาหรับ)
3. ตารี ค อุลูมิลกุรอาน อบุลฟัฎล์ มีรมุฮมั มะดียฺ (ภาษาอาหรับ)
4. อัลบัยยาน ฟี ตัฟซีริลกุรอาน อายะตุลลอฮฺ คูอีย ์ (ภาษาอาหรับ)
5. อุลูมกุรอาน ซัยยิดมฮัมมัดบากิร ฮะกีม (ภาษาอาหรับ)

******************

๑๕๓
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