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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

วิธีงายๆ เพื่อการทองจําอัลกุรอาน 
โดย ดร.อับดุลมุหฺสิน บินมุหมัมัด อัลกอสมิ 

อิมามและเคาะฏีบ ประจํามสัญิดอันนะบะวีย อัช-ชะรีฟ(มะดีนะฮฺ) 
 

 มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ขอความจําเริญและความศานติมีแดทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติของทาน ตลอดจนบรรดาอัครสาวกทั้งหลาย
ของทาน 
 ที่จะกลาวตอไปนี้ คือวิธีการทองจําอัลกุรอานที่มีลักษณะเดนในเรื่องของความแมนยําและ
การจดจําที่ฝงลึกในหัวใจ อีกทั้งยังสงผลใหมีความฉับไวในการทองจําอัลกุรอานจนจบ(เคาะตัม)
ทั้งเลมไดอยางรวดเร็ว  

และนี่คือตัวอยางของวิธีการทองจําอัลกุรอานในหนาแรกของสูเราะฮฺ อัล-ุมุอะฮฺ โดยมี
ข้ันตอนดังตอไปนี้    

1.  อานอายะฮฺแรกซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

َماَواِت  يِف  َما هللاِ  ﴿يَُسبِّحُ  رِْض  يِف  َوَما السَّ
َ
وِس  الَْمِلِك  اْأل  الَْعِزيزِ  الُْقدُّ

 احْلَِكيِم﴾
 

2.  อานอายะฮฺที ่2 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

ِي ُهوَ ﴿
َّ يِّنيَ  يِف  َنَعَث  ا مِّ

ُ
يِهمْ  آيَاتِهِ  َعلَيِْهمْ  َفتْلُو ِمنُْهمْ  رَُسوًال  اْأل  َوُيَزكِّ

  ﴾ُمِبنيٍ  َضَاللٍ  ليَِف  َقبُْل  ِمنْ  اَكنُوا َوإِنْ  َواحْلِْكَمةَ  الِْكتَاَب  َوُيَعلُِّمُهمُ 
  

3.  อานอายะฮฺที ่3 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

ا ِمنُْهمْ  َوآَخِرينَ ﴿  ﴾احْلَِكيمُ  الَْعِزيزُ  َوُهوَ  بِِهمْ  يَلَْحُقوا لَمَّ
 
4.  อานอายะฮฺที ่4 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

 الَْعِظيِم﴾ الَْفْضلِ  ُذو َواهللاُ  يََشاءُ  َمنْ  يُْؤِييهِ  اهللاِ  فَْضُل  ٰذلَِك ﴿
 
5.  อานอายะฮฺแรกถึงอายะฮฺที ่4 อยางตอเนื่องซ้าํไปซ้ํามา 20 รอบ 



2 
 

6.  อานอายะฮฺที่ 5 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

ينَ  َمثَُل ﴿ ِ
َّ ْسَفاًرا حَيِْمُل  احْلَِمارِ  َكَمثَلِ  حَيِْملُوَها لَمْ  ُعمَّ  احكَّْوَراةَ  مُحِّلُوا ا

َ
 أ

ينَ  الَْقْومِ  َمثَُل  بِئَْس  ِ
َّ بُوا ا  الَْقْومَ  َفْهِدي َال  َواهللاُ  اهللاِ  بِآيَاِت  َكذَّ

 ِ ال   ﴾ِمنيَ الظَّ
7.  อานอายะฮทฺี่ 6 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

َها يَا قُْل ﴿ فُّ
َ
ينَ  ك ِ

َّ نَُّكمْ  َزَقْمتُمْ  إِنْ  َهاُدوا ا
َ
َاءُ  ك ِ ْو

َ
 اجَّاِس  ُدونِ  ِمنْ  هللاِ  أ

 َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُمْ  إِنْ  الَْموَْت  َفتََمنَُّوا
8.  อานอายะฮฺที่ 7 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

بًَدا َفتََمنَّْونَهُ  َوَال ﴿
َ
َمْت  بَِما أ يِْديِهمْ  قَدَّ

َ
الِِمنيَ  َعِليمٌ  َواهللاُ  أ   ﴾بِالظَّ

  
9.  อานอายะฮฺที ่8 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบ 

ِي الَْموَْت  إِنَّ  قُْل ﴿
َّ ونَ  ا  َخلِمِ  إِىَل  تَُردُّونَ  ُعمَّ  ُمَالِقيُكمْ  فَإِنَّهُ  ِمنْهُ  تَِفرُّ

َهاَدةِ  الَْغيِْب   ﴾َيْعَملُونَ  ُكنْتُمْ بَِما َفيُنَبِّئُُكمْ  َوالشَّ
 
10.  อานอายะฮฺที ่5 ถึงอายะฮฺที ่8 อยางตอเนื่องซ้าํไปซ้าํมา 20 รอบ 
11.  อานอายะฮฺแรกถึงอายะฮฺที ่8 ซ้ําไปซ้ํามา 20 รอบเพื่อเพิ่มความแมนยําในการทองจาํ

หนานี ้

 
ดังนี้แหละ ก็ใหทานใชวิธีการนี้ในทุกหนาของอัลกุรอาน โดยในแตละวันทานอยาทองจํา

จนเกินหนึ่งสวนแปดของุซอ(หรือประมาณสองหนาครึ่ง)เปนอันขาด ทั้งนี้ ก็เพื่อไมใหเพิ่มภาระที่
หนักมากนักในการทบทวนและรักษาความจําของมัน 

 
หากฉันตองการทองจําหนาใหมในวันถัดไป ฉันควรทําเชนไร ? 

หากทานตองการทองจําหนาใหมในวันถัดไป ซึ่งกอนที่ทานจะทองในหนาใหมดวยวิธีการ
ที่ฉันไดแนะนําแกทานไปแลวนั้น ก็ใหทานอานในหนาแรกที่ทานไดทองจําจนจบหนาสุดทายที่ทาน
ไดทองจํา 20 รอบเสียกอน ทั้งนี้ก็เพื่อใหมีความแมนยําและฝงในหัวใจในสิ่งที่ไดทองจํามา 
หลังจากนั้น ก็ใหเร่ิมทองในหนาใหมได ดวยวิธีการที่ฉันไดแนะนําไปแลว  
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ฉันจะรวมระหวางการทองจํากับการทบทวนในสิ่งที่เคยทองจําไดอยางไร ? 
ทานอยาทองจําอัลกุรอานโดยไมมีการทบทวน เพราะถาเปนเชนนั้น เมื่อทานไดทองจํา        

อัลกุรอานทีละหนา จนเคาะตัมอัลกุรอานไดทั้งเลมแลว เมื่อถึงเวลาที่ทานตองการทบทวนในสิ่งที่
เคยทองจําได ทานก็จะพบดวยตัวเองเลยวา ทานไดลืมในส่ิงที่เคยทองจําไปกอนหนานั้นไปแลว  

ดังนั้น วิธีการที่ดียิ่งในการทองจําอัลกุรอานนั้นคือการรวมระหวางการทองจํากับการ
ทบทวนในสิ่งที่เคยทองจํา โดยใหแบงอัลกุรอานที่มีอยูเปน 3 สวน และใหทุกๆ 10 ุซอนั้นนับเปน 
1 สวน ดังนั้นเมื่อทานทองจําในแตวันได 1 หนา ก็ใหทานทบทวน 4 หนา จนกระทั่งทานไดทองจํา
จนครบ 10 ุซอ  

และเมื่อทานทอง 10 ุซอไดแลว ก็ใหหยุดจากการทองจําเปนเวลา 1 เดือนเต็มๆ เพื่อให
เวลาในการทบทวน (ทั้ง 10 ุซอที่ไดทองจํามา) ซึ่งในแตละวันนั้นใหทบทวน 8 หนา 

หลังจากใชเวลา 1 เดือนเพื่อการทบทวนแลวนั้น ก็ใหเร่ิมทองจําสวนที่เหลือ(ในแตละวัน) 
1-2 หนาตามความสามารถ และใหทบทวนวันละ 8 หนา จนกระทั่งทานไดทองจําจนครบ 20 ุซอ 
และเมื่อทานทอง 20 ุซอไดแลว ก็ใหหยุดจากการทองจําเปนเวลา 2 เดือนเพื่อใหเวลาในการ
ทบทวนทั้ง 20 ุซอ ซึ่งในแตละวันนั้นใหทบทวน 8 หนา  

หลังจากใชเวลา 2 เดือนเพื่อการทบทวนไปแลว ก็ใหเร่ิมทองจําตอโดยใหทองในแตละวัน 
1-2 หนาตามความสามารถ และใหทบทวนวันละ 8 หนา จนกระทั่งทานไดทองจําอัลกุรอานจบทั้ง
เลมอยางครบสมบูรณ 

และเมื่อทานทองจําอัลกุรอานไดทั้งเลมแลว ก็ใหทานทบทวน 10 ุซอแรกเปนเวลา 1 
เดือน โดยในแตละวันนั้นใหทบทวนครึ่งุซอ หลังจากนั้นก็ใหไปทบทวน 10 ุซอถัดมา(หรือุซอ
ที่ 11 ถึง 20)เปนเวลา 1 เดือน โดยในแตละวันนั้นใหทบทวนครึ่งุซอเชนเดียวกัน และใหอานจาก 
10 ุซอแรกวันละ 8 หนา  

หลังจากนั้นก็ใหไปทบทวน 10 ุซอสุดทายเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยในแตละวันให
ทบทวนครึ่งุซอ พรอมกับอาน 8 หนาจาก 10 ุซอแรก และ 8 หนาจาก 10 ุซอสวนที่สองถัด
มา  

 
ฉันสามารถทบทวนอัลกุรอานทั้งเลมไดอยางไร หลังจากที่ผานพนชวงเวลาของการ
ทบทวนในชวงตางๆ นั้นแลว ? 

ใหทานเริ่มทบทวนอัลกุรอานทั้งเลมในแตละวัน วันละ 2 ุซอ โดยใหทบทวนซ้ําไปซ้ํามา 
3 รอบในแตละวัน แสดงวาในทุกๆ 2 สัปดาหนั้น ทานก็จะสามารถเคาะตัมอัลกุรอานไดทั้งเลมดวย
การทบทวน 
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เพียงใชวิธีการนี้ในระยะเวลา 1 ป ทานก็จะมีความแมนยําในการทองจําอัลกุรอานได
อยางแนนอน (อินชาอัลลอฮฺ) ดังนั้นจงใชวิธีการนี้ในระยะเวลา 1 ปเถิด  

 
ฉันตองทําอะไรบางหลังจากไดทองจําอัลกุรอานไปแลว 1 ป ? 

หลังจากใชเวลา 1 ปในการทองจําและทบทวนอัลกุรอานใหแมนยําแลวนั้น ก็จงให         
อัลกุรอานเปนสวนหนึ่งของชีวิตในแตละวันของทานจนกระทั่งทานไดเสียชีวิตไป เพราะมันคือ
ภารกิจสวนหนึ่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในชวงที่ทานมีชีวิตอยู กลาวคือทานจะ
แบงอัลกุรอานเปน 7 สวน โดยในทุก 7 วันนั้น ทานจะเคาะตัมอัลกุรอานจบเลมได 1 คร้ัง  

ทานเอาส บิน หุซัยฟะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ฉันไดถามเศาะหาบะฮฺของทาน      
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา พวกทานไดแบงอัลกุรอานเพื่ออานในแตละวัน
อยางไรบาง ? พวกเขาตอบวา (เราไดแบงออกเปน) 3 สูเราะฮฺ 5 สูเราะฮฺ 7 สูเราะฮฺ 9 สูเราะฮฺ 11   
สูเราะฮฺ และไดอาน “อัล-มุฟศศอล” นั่นคือ ต้ังแตสูเราะฮฺ กอฟ จนกระทั่งเคาะตัมอัลกุรอานจบทั้ง
เลม” (บันทึกโดยอะหฺมัด 16211 สถานะหะดีษเฎาะอีฟ – ผูแปล) 

นั่นคือ ในวันแรกทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “อัล-ฟาติหะฮฺ” จนจบสูเราะฮฺ “อัน-นิสาอ”  
วันที่ 2 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “อัล-มาอิดะฮฺ” จนจบสูเราะฮฺ “อัต-เตาบะฮฺ”  
วันที่ 3 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “ยูนุส” จนจบสูเราะฮฺ “อัน-นะหฺลุ” 
วันที่ 4 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “อัล-อิสรออ” จนจบสูเราะฮฺ “อัล-ฟุรกอน”     
วันที่ 5 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “อัช-ชุอะรออ” จนจบสูเราะฮฺ “ยาสีน” 
วันที่ 6 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “อัศ-ศอฟฟาต” จนจบสูเราะฮฺ “อัล-หุุรอต” 
วันที่ 7 ทานอานตั้งแตสูเราะฮฺ “กอฟ” จนจบสูเราะฮฺ “อัน-นาส” 
 
ซึ่งบรรดานักวิชาการไดประมวลการแบงอัลกุรอานเพื่ออานในแตละวันของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ดวยคํากลาวที่วา “فيم بشوق – ฟะมีย บิเชากิน”  
โดยใหทุกๆอักษรของทั้งสองคําขางตนนั้นเปนสัญลักษณของการเริ่มตนในการแบง       

อัลกุรอานเพื่ออานในแตละวันของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อันไดแก 

อักษร “ف” ในคําวา “فيم” เปนสัญลักษณแทนสูเราะฮฺ “الفاحتة –อัล-ฟาติหะฮฺ” และ
เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันแรกนั้นจะเริ่มดวยสูเราะฮฺ “อัล-ฟาติหะฮฺ” 

อักษร “م” ในคําวา “فيم” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 2 นั้นเริ่ม

ดวยสูเราะฮฺ “ ائدةامل  –อัล-มาอิดะฮฺ”    
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อักษร “ي” ในคําวา “فيم” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 3 นั้นเริ่ม

ดวยสูเราะฮฺ “يونس -ยูนุส”    

อักษร “ب” ในคําวา “بشوق” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 4 นั้น

เร่ิมดวยสูเราะฮฺ “بين إرسائيل -บนีอิสรออีล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ” 

อักษร “ش” ในคําวา “بشوق” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 5 นั้น

เร่ิมดวยสูเราะฮฺ “الشعراء –อัช-ชุอะรออ” 

อักษร “و” ในคําวา “بشوق” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 6 นั้น

เร่ิมดวยสูเราะฮฺ “والصافات – วัศศอฟฟาต” 

อักษร “ق” ในคําวา “بشوق” เปนการบงชี้ถึงการแบงอัลกุรอานของทานนบีในวันที่ 7 นั้น

เร่ิมดวยสูเราะฮฺ “ق – ก็อฟ” จนจบสูเราะฮฺ “อัน-นาส” 
สวนการแบงอัลกุรอาน(หิซบฺ)ในปจจุบันนั้นเปนผลงานของทาน “อัล-หัจญาจญ บิน ยูสุฟ” 

 
ฉันสามารถแยกแยะอายะฮฺที่คลายคลึงกันในอัลกุรอานไดอยางไร ? 

วิธีการที่ดีที่สุดที่จะแยกแยะความคลายคลึงกันระหวางสองอายะฮฺนั้นคือ การเปด         
มุศหัฟ(อัลกุรอานที่เปนเลม)แลวดูทั้งสองอายะฮฺ โดยใหสังเกตและใหตระหนักถึงขอแตกตาง
ระหวางทั้งสองอายะฮฺ  หลังจากนั้นใหกําหนดสัญลักษณดวยตัวของทานเอง ซึ่งชวงที่ทานกําลัง
ทบทวนนั้นก็ใหระวังถึงขอแตกตางขางตนใหบอยครั้ง จนกระทั่งทานมีความแมนยําที่จะแยกแยะ
ความคลายคลึงกันระหวางทั้งสองอายะฮฺ    

 
กฎเกณฑตางๆ ในการทองจําอัลกุรอาน 

1. จําเปนที่ทานตองมีครูเพื่อตรวจสอบความถูกตองในการอาน 
2. ใหทองทุกๆ วัน วันละ 2 หนา สําหรับหนาแรกใหทองหลังจากละหมาดศุบหฺ สวนหนา

ถัดมานั้นใหทองหลังจากละหมาดอัศรฺ หรือหลังจากละหมาดมัฆริบ ซึ่งวิธีการนี้เองที่
จะทําใหทานทองจําอัลกุรอานไดทั้งเลมในระยะเวลา 1 ปไดอยางแมนยํา และจะ
สงผลใหการทองจําของทานนั้นมีความแมนยํา ซึ่งหากทานทองจํา(ดวยจํานวนหนาที่)
มากกวานี้ก็อาจจะเปนการเพิ่มภาระอันหนักใหแกทานที่จะรักษามันได 

3. ควรเริ่มทองจําจากสูเราะฮฺ อัน-นาส และนับถัดไปทางตนมุศหัฟจนถึงสูเราะฮฺ อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ เพราะมันมีความงายดายยิ่งกวา แตภายหลังจากที่ทานไดทองอัลกุรอาน
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ไดทั้งเลมแลว ก็ใหทานทบทวนโดยเริ่มจากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เร่ือยจนถึงสู
เราะฮฺ อัน-นาส  

4. ใหใชมุศหัฟของสํานักพิมพเดียวกัน (แนะนําใหใชมุศหัฟที่ศูนยกษัตริยฟะฮัดเพื่อการ
พิมพอัลกุรอาน ณ นครมะดีนะฮฺ จัดพิมพ) ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มความแมนยําในการ
ทองจําและเพื่องายดายตอการนึกถึงตําแหนงของอายะฮฺตางๆ รวมทั้งอายะฮฺแรกและ
อายะฮฺสุดทายของแตละหนา 

5. ในชวง 2 ปแรกของการทองจํา ถือเปนชวงเวลาที่เปนภาระอันหนักมากในการรักษา

ส่ิงที่ไดทอง ซึ่งเปนที่เรียกขานชวงเวลานี้วา “مرحلة احكجميع” หรือ ชวงเวลาแหงการ
รวบรวม ดังนั้น ทานอยาไดเสียใจตอการลืมเลือน(บางอายะฮฺของ)อัลกุรอานหรือการ
ที่ทานอานผิดไปบางเลย และชวงเวลานี้เองที่เปนบททดสอบอันหนักหนวงของบรรดา
นักทองจําทั้งหลาย ซึ่งสําหรับชัยฏอนแลวนั้นถือเปนโอกาสสําหรับมันที่จะหยุดยั้ง
ทานจากการทองจําอัลกุรอาน โดยที่มันจะพยายามขัดขวางและลอลวงทาน ดังนั้น
ทานจงทองจําอัลกุรอานตอไปเถิด เพราะมันคือขุมทรัพยอันล้ําคาที่จะไมถูกมอบ
ใหแกผูใดไดงายๆ คือไมใชทุกคนที่จะไดรับขุมทรัพยนี้ 
 

 


