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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ตะดับบุรฺ ไมใชการตัฟซีร ฺ

ปจจุ บันนี้มีการพูดถึงอยางมากมายเ ก่ียวกับการ 

ตะดับบุรฺ หรือการใครครวญอัลกุรอาน ซึ่งไมมีผูใดเห็นแยงกัน

ในประเด็นความสําคัญ ความประเสริฐ และผลอันย่ิงใหญของ

มันตอหัวใจของเรา แตคนสวนใหญจะหยุดพูดถึงการตะดับบุรฺ

เพียงแคนี้ คือแครับรูวามันสําคัญและดีอยางไร เพราะตัวเอง

รูสึกวามีชองวางและระยะหางท่ีไกลมากระหวางตัวเขากับ 

การตะดับบุรฺในเชิงปฏิบัติ หรือการไดสัมผัสกับผลของการ 

ตะดับบุรฺจริงๆ เน่ืองจากคิดไปวาจําเปนตองมีความรูในวิชา 

ตัฟซีรฺ กอนที่จะลงมือตะดับบุรฺอายะฮฺใดอายะฮฺหนึ่งที่เขาสนใจ 

บางทีอาจจะถึงขั้นจินตนาการไปวาไมอนุญาตใหยุงเก่ียวกับ 

การตะดับบุรฺได จนกวาจะตองอยูในระดับนักตัฟซีรฺผูเชี่ยวชาญ

ที่มีคนยอมรับเสียกอน 
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ขอสาบานดวยอัลลอฮ ฺคนต้ังมากเทาใดแลวท่ีอดสัมผัส

อรรถรสแหงการตะดับบุรฺและความหวานชื่นในการใครครวญ

คัมภีรอันย่ิงใหญ เพียงเพราะการคาคคิดไปเองเชนนี้ และมีคน

ต้ังมากเทาใดแลว ที่ตองพลาดสิ่งที่ย่ิงใหญในชีวิตไปเพราะเหตุ

ดังกลาว 

ไมเปนที่สงสัยวา ขออางท่ีเปนเหตุใหพวกเขาไมกลา

เขาใกลการตะดับบุรฺนั้นเปนสิ่งท่ีดี น่ันคือเพราะเกรงวาจะไป

กลาวอางถึงอัลลอฮฺโดยท่ีตัวเองรูเทาไมถึงการณ แตสิ่งท่ีเปน

คําถามก็คือ การคิดเชนนี้ในบริบทน้ีและการใชมันในแงดังกลาว

เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม ? คําตอบก็คือ ขอเท็จจริงไมไดเปนอยาง

ที่พวกเขาคาดคิด เพราะการตะดับบุรฺมีขอบเขตท่ีกวางกวา

กรอบของการตัฟซีรฺ ท้ังน้ีเพราะการเขาใจอัลกุรอานนั้นมีสอง

ประเภท คือ 

1. การเขาใจเชิงปญญาและวิชาการ (ซิฮฺนีย มะอฺริฟย) 
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2. การเขาใจเชิงจิตวิญญาณและความศรัทธา (ก็อลบีย อี

มานีย) 

ประเภทที่หนึ่ง คือ การอธิบายคําศัพทยากๆ การสรุป

ขอบัญญัติตางๆ ที่ไดรับ รวมถึงแงมุมการประมวลหลักฐานใน

ดานตางๆ  ซึ่ง เปนหนาท่ีของบรรดาผู รู ในระดับตางๆ  ที่มี

ความสามารถและมีความรูเก่ียวกับการตัฟซีรฺเทาที่อัลลอฮฺได

ประทานใหพวกเขาเหลานั้นรูและเขาใจ  

ซึ่งนี่ไมใชสิ่งท่ีเราหมายถึง ณ ที่นี้ สิ่งท่ีเราตองการก็คือ

ประเภทที่สอง นั่นคือการเขาใจในเชิงจิตวิญญาณและการ

ศรัทธา ที่เกิดมาจากการเพงพินิจใครครวญอัลกุรอาน ทุกครั้งที่

ผูอานอัลกุรอานผานอายะฮฺใดอายะฮฺหนึ่ง เขาใจความหมาย

ของมัน เขาใจสิ่งที่มันหมายถึง โดยไมตองกลับไปดูตําราตัฟซีรฺ 

โดยที่เขาสามารถหยุดพิจารณาอายะฮฺนั้น แลวทําใหหัวใจของ

เขาสั่นไหว เอาตัวเองและอะมัลของตัวเองไปเทียบดู ถาผล

ออกมาวาเขาเปนดังท่ีอายะฮฺน้ันหมายถึงเขาก็จะขอบคุณ 

อัลลอฮฺ แตถาไมเปนเชนนั้นเขาก็จะสํารวจตนและตําหนิตัวเอง 
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การเขาใจประเภทท่ีสองน่ีแหละ คือเปาหมายสูงสุด 

สวนการเขาใจประเภทที่หน่ึงนั้นเปนเพียงสื่อหรือเครื่องมือที่จะ

พาไปสูเปาหมายเทาน้ันเอง 

อัล-หะสัน อัล-บัศรีย กลาววา ความรูมีสองประการ คือ 

ความรูในหัวใจซึ่งเปนความรูที่ใหประโยชน และความรูที่ลิ้น อัน

หลังน้ีคือความรูซึ่งเปนหลักฐานหรือขออางของอัลลอฮฺเหนือ

บาวทั้งปวง 

ขอยกตัวอยางดังนี้ ลองพิจารณาอายะฮฺสุดทายใน 

สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ ที่อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿  ٓ َّا � نَذرۡ  ِ
َ
ۡ ٱ يَنُظرُ  مَ وۡ يَ  اقَر��بٗ  اَعَذابٗ  ُ�مۡ َ�ٰ أ َمۡت  َما ءُ َمرۡ ل َّ اهُ  قَ ََ  َ�ف�رُ لۡ ٱ َوَ�ُقوُل  يَ

 ٰ ٰ  ُكنُت  تَ�� لَيۡ َ� ۢ تَُ�  ]  ٤٠: أ تلب[ ﴾ ٤ �بَ

ความวา “แทจริง เราไดแจงเตือนพวกเจาถึงการลงโทษที่ใหญ

หลวง วันที่คนผูหนึ่งมองไปยังสิ่งที่มือของเขาไดกระทําไว และ

คนกาฟรฺก็จะกลาววา โอ ถาตัวฉันเปนแคฝุนดินเสียก็ดี(จะไดไม

ตองรับโทษ)” (อัน-นะบะอ 40) 



 

7 

ในการท่ีจะทําความเขาใจและใครครวญอายะฮฺ

ดังกลาวน้ี ถามวาเรามีจําเปนแคไหนที่ตองกลับไปดูตัฟซีรฺ ? 

ไมเลย สิ่งที่จําเปนก็คือ แคเราหยุดชั่วครู เพื่ออยูกับ

ภาพท่ีนาสะพรึงกลัวนี้ แลวทบทวนบัญชีของตัวเองกับวัน 

อาคิเราะฮฺที่ใกลเขามาทุกทีวา ฉันเตรียมอะไรบางแลว  ? ถา

หากวาจะมีการตรวจสอบบัญชีการงานความดีความชั่ว ณ 

ตอนนี้ ฉันหวังอยากจะเปนอะไร  ? แลวเหตุใดที่คนกาฟรฺถึงได

หวังอยากจะเปนดินฝุนเลา ? 

ขาพเจาคิดวาคําตอบสําหรับคําถามเชนที่กลาวมานี้ 

คงพอที่จะใหเราบรรลุถึงจุดประสงคของการตะดับบุรฺไดแลว 

และนี่คือสิ่งที่หมายถึงจากประเภทของการเขาใจที่เราบอกวา 

เขาใจในเชิงจิตวิญญาณและการศรัทธา  

ใครก็ตามท่ีพินิจใครครวญอัลกุรอาน เขาก็จะพบวา 

ประเด็นหลักๆ ในอัลกุรอานนั้นชัดเจนมาก ซึ่งคนท่ัวไปที่เขาใจ

ภาษาอาหรับสามารถจะเขาใจมันไดเลย เชน ประเด็นเรื่อง 
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เตาฮีด  วันอาคิเราะฮฺ  ผลตอบแทนที่ ดีและชั่ ว  ความนา

สะพรึงกลัวของมัน หลักพื้นฐานของมารยาทอันดีงามและ

มารยาทที่ชั่วชา 

จากที่ประสบมากับคนท่ัวๆ ไปบางคนท่ีขาพเจาเห็น 

ขาพเจากลายืนยันวา ถาใครคนหนึ่งใชความคิดของเขาสักนิด 

ไมวาเขาจะมีระดับความรูแคไหนก็ตาม แคคิดในเรื่องเหลานี้

เพียงนิดเดียวเขาก็จะไดรับผลลัพธอันดีงามท่ีย่ิงใหญมากมาย

ทีเดียว 

ครั้งหนึ่ง มีชาวบานธรรมดาๆ แถวบานของเราคนหน่ึง 

ฟงอิมามอานอายะฮฺในสูเราะฮฺ อัล-อะหซาบ ที่วา 

خَ  �ذۡ  ﴿
َ
 وَع�يَ�  َوُموَ�ٰ  ه�يمَ َ�ٰ �بۡ  نّوحٖ  َوم�ن َوم�نَك  َقُهمۡ م�يَ�ٰ  نَ  َّۧب�ّ�� ٱ م�نَ  نَاذۡ أ

َخذۡ  َ�َمۖ َمرۡ  ن� بۡ ٱ
َ
ٰ ٱ َل  َٔ ّل�يَۡ�  ٧ اَغل�يظٗ  ًقاّم�يَ�ٰ  ُهمم�نۡ  نَاَوأ َّ ���َ ل َۡ  َعن َ�  ق�ه�مۚۡ ص�

 َّ َع
َ
�لۡ  َوأ ٰ ل مٗ  َعَذابًا ف�ر��نَ َ� ��

َ
 ]  ٨-٧: حزتبتأل[ ﴾ ٨ اأ

ความวา “และจงรําลึกถึง ขณะที่เราไดเอาคํามั่นสัญญาจาก

บรรดานบี และจากเจา(มุหัมมัด) และจากนูหฺ อิบรอฮีม มูซา 
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และอีซาบุตรของมัรยัม และเราไดเอาคํามั่นสัญญาอยางหนัก

แนนจากพวกเขา เพื่อพระองคจะทรงสอบถามบรรดาผูสัจจริง 

เก่ียวกับความสัจจริงของพวกเขา และพระองคทรงเตรียมการ

ลงโทษอันเจ็บปวดไวแกบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา” (อัล-อะหซาบ 

7-8) 

แคไดยินดังกลาว พอละหมาดเสร็จเขาก็ลุกขึ้นอยาง

ลุกลี้ลุกลนเพื่อพูดกับบรรดาคนที่มาละหมาดวา “โอ พรรคพวก

ทั้งหลาย จงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺที่

มีสถานะประเสริฐย่ิงเหลานี้ยังตองถูกถามถึงความสัจจริงของ

พวกเขา แลวนับประสาอะไรกับพวกเราเลา?” จากนั้นเขาก็

รองไหและเปนเหตุใหคนอ่ืนรองไหตามไปดวย ขออัลลอฮฺทรง

เมตตาเขาดวยเถิด 

ใครก็ตามที่อัลลอฮฺประทานใหเขาไดตะดับบุรฺ ไดใช

ชีวิตอยูกับอัลกุรอาน แนนอน แสดงวาเขาไดยึดกับกุญแจท่ี

ย่ิง ใหญ ท่ีสุดสํ าหรับการมีชี วิตชี วาของ หัวใจ  เหมือนที่ 
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อิบนุลก็อยยิมไดกลาววา “การตะดับบุรฺ คือ กุญแจแหงการมี

ชีวิตของหัวใจ” และเขาก็จะพบวาการมีชีวิตสาละวนอยูกับ 

อัลกุรอานยอมไมมีสิ่งใดที่จะเทียบเทาไดอีก อัลลอฮฺไมไดตรัส

แกทานนบีของพระองคดอกหรือวา  

﴿  ٓ َ  َما َۡ نَز
َ
ٰ ل�تَشۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعَليۡ  اأ  ]  ٢: طه[ ﴾ ٢ ََ

ความวา “เราหาไดประทานอัลกุรอานลงมาแกเจาเพื่อใหเจา

ตองทุกขแตอยางใดไม” (ฏอฮา 2) 

ไมเลย ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ พระองคไมไดทําให 

อัลกุรอานเปนสิ่งท่ีกอทุกข แตทรงทําใหมันเปนความเมตตา 

เปนแสงสวาง เปนหลักฐานชี้ทางสูสวรรค เชนที่เกาะตาดะฮฺได

กลาววา “ฉันขอวิงวอนตออัลลอฮฺ ใหทรงเปดหัวใจของฉัน และ

หัวใจของทาน เพื่อใหไดเขาใจอัลกุรอานของพระองค ได

ใครครวญมันอยางถูกตองตามที่ทรงโปรดปรานแกเรา”  

 . يما ومد وع ل  واببه مجع�واا ت  وسغى ع سيدنا ون
ที่มา : http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-6335.htm 


