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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 

วิธีการเรียนรู้และพนิิจใคร่ครวญ 
อัลกุรอานของชาวสะลัฟ 

 

 แท้จริงความสงูสง่และเกียรติศกัดิท่ี์ชาวสะละฟุศศอลิหฺ
ได้รับ และท าให้ทัง้ชาวอาหรับและท่ีไม่ใช่ชาวอาหรับต่างยอม
จ านนต่อพวกเขา ก็เน่ืองด้วยพวกเขาได้ยึดมัน่อย่างเอาจริงเอา
จงัตอ่คมัภีร์ของอลัลอฮฺ ตะอาลา –นัน่คืออลักรุอาน- 

เป็นสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผู้ ท่ีต้องการเจริญรอย
ตามการก้าวเดินของพวกเขา ท่ีต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
วิธีการเรียนรู้และพินิจใคร่ครวญอลักรุอานของพวกเขา และสิ่งนี ้
เองท่ีเราพยายามท่ีจะน าเสนออย่างรวบรัดในการพูดคุยกันใน
ครัง้นี ้
 แน่นอนท่ีสุด ผู้ ท่ีพินิจพิจารณาการใช้ชีวิตของชาว
สะลัฟท่ีมีความผูกพันกับอัลกุรอาน เขาจะพบว่าพวกเขาจะมี
วิธีการท่ีเอาใจใส่ต่ออิบาดะฮฺนีเ้ป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถระบุ
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แก่นหลักของมันได้ดังต่อไปนี  ้ทั ง้ นี ก็้หวังว่า เราจะได้ รับ
ประโยชน์จากมนั ซึง่แก่นหลกัท่ีเดน่ชดัท่ีสดุนัน้คือ  

 
หน่ึง พวกเขารู้ถึงต าแหน่งอันสูงส่งของอัลกุรอานและ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ส าคัญท่ีสุดของมัน 
 การเรียนรู้สิ่งใดด้วยความรัก ด้วยการให้ความส าคญั 
และด้วยการมีศรัทธานัน้ ย่อมท าให้การคลกุคลีกบัสิ่งนัน้เป็นไป
ด้วยดี และผู้ ใดท่ีรู้คุณค่าต่อสิ่งหนึ่งเขาย่อมตระหนักและให้
ความส าคญัตอ่สิ่งนัน้ ซึ่งในเร่ืองนีเ้ป็นสิ่งท่ีเห็นได้เดน่ชดัในกลุ่ม
ชนยุคแรกไม่ว่าจะมาจากค าพูดและการกระท าของพวกเขา 
โดยค าพูดต่างๆ ของพวกเขาท่ีถูกบันทึกไว้นัน้ได้สาธยายถึง
ความยิ่งใหญ่และอิทธิพลของอลักุรอานท่ีส่งผลต่อการน้อมรับ
ให้เป็นไปอยา่งรูปธรรม 

ท่านอบัดลุลอฺฮฺ บินมสัอูด เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ได้กล่าว
วา่  

َهَذا » نَّ  َما اْستََطْعتُْم، ِإ هلِل  ُدَبِة ا
ْ
َمأ ِمْن  َفتََعلَُّموا  هلِل  ُدَبُة ا

ْ
َمأ َن  َهَذا اْلُقْرآ نَّ  ِإ

َك بِِه الُْقرْ  َفاُء انلَّافُِع، ِعْصَمٌة لَِمْن َتَمسَّ ، َوالشن ُ ، َوُهَو انلُّوُ: اْْلَِّين ِ آَن ُهَو َحبُْل اَّللَّ
وقال ) صحيح اإلسناد ولم خيرجاه ( . وابن  0242:قم 1/141أخرجه احلاكم يف املستد:ك  [ «

  ].82223برقم 6/101أيب شيبة 
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ความว่า “แท้จริงอัลกุรฺอานนัน้เป็นงานเลีย้งของอัลลอฮฺ
(เน่ืองจากในอัลกุรฺอานล้วนมีส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้คน 
จึงเปรียบกับงานเลีย้งท่ีเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมเพราะในนัน้
มีแ ต่สิ่ งที่ ดี งาม  -ผู้ แปล -) ดั งนั้นจงเรียน รู้ ส่ิ ง ท่ี เป็ น
ประโยชน์นัน้เท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถ แท้จริงอัลกุ
รอานนัน้คือสายเชือกของอัลลอฮฺ มันคือรัศมีที่ เจิดจรัส 
และเป็นยาที่ ให้ประโยชน์ ย่อมได้รับความคุ้มครองให้
ปลอดภัยส าหรับผู้ท่ีได้ยึดม่ันต่อมัน” (บนัทึกโดยอลั-หากิม 
ใน “อลั-มสุตดัร็อก” เล่ม 1 หน้า 741 หมายเลข 2040 และท่าน
ได้กล่าวว่า “สายรายงานเศาะฮีหฺ แตท่่านไมไ่ด้ระบสุายรายงาน
ของมัน” และบันทึกโดยอิบนุ อบีชัยบะฮฺ เล่ม 6 หน้า 125 
หมายเลข 30008) 

 
 ทา่นได้กลา่วอีกวา่  

بُّ الُْقْرآَن َفُهَو » ، َفلْيَنُْظْر َفإِْن ََكَن ُُيِ بُّ اهلَل َو:َُسوََلُ نَُّه ُُيِ
َ
ْن َيْعلََم أ

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

 «  ُُيِبُّ اهلَل َو:َُسوََلُ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 

ความว่า “ผู้ใดอยากรู้ว่าเขารักอัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์หรือไม่ ก็จงสังเกตว่า หากเขารักอัลกุรอาน เขาก็
เป็นผู้ท่ีรักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” (บนัทึกโดยอฏั-ฏ็อบรอนี ใน “อัล-มุอฺญัม 
อลั-กะบีร” หมายเลข 8657) 

 
 ทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้กลา่ววา่  

 « 
َ
ْنيَا ، َوال يَْشََق يِف اآلِخَرِة، ُثمَّ َقَرأ  الُْقْرآَن ال يَِضلُّ يِف ادلُّ

َ
 َضِمَن اهلُل لَِمْن َقَرأ

ل ِ فََلِ ُهَدايَِ ٱتََّبعَِ َفَمنِ ﴿   «[108]طه:  ﴾ ١٢٣ يَۡشَقِى َوَلِ يَض 

ความว่า “อัลลอฮฺทรงรับประกันส าหรับผู้ท่ีอ่านอัลกุรอาน
(และปฏิบัติตาม-ผู้แปล-) ว่าจะไม่หลงผิดในโลกนีแ้ละจะ
ไม่ได้รับความล าบากในโลกอาคิเราะฮฺ แล้วท่านก็อ่านอา
ยะฮฺนี ้(แล้วผู้ใดปฏิบัติตามค าแนะน าของข้า เขาก็จะไม่
หลงผิด และจะไม่ได้รับความล าบาก)” (บนัทึกโดยอัร-รอซี 
ใน “ฟะฎออิล อัลกุรอาน วะติลาวะติ ฮฺ ” เล่ม  1 หน้า 119 
หมายเลข 84)  

 
ซึ่งการอ่านอัลกุรอานในท่ีนี ้หมายถึง การปฏิบัติตาม

หลกัฐานท่ีมีอยูใ่นอลักรุอาน 
 

 และทา่นอิมามอลั-บคุอรี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่  
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ِه ِإالَّ » ُد َطْعَمُه َوَنْفَعُه إِالَّ َمْن آَمَن بِالُقْرآِن، َواَل َُيِْملُُه ِِبَقن  الُموِقُن، ِلَقْوَِلِ اَل ََيِ
 ] .04/412صحيح اْلخا:ي [« َتَعاَل 

ความว่า “จะไม่พบความหอมหวานและคุณค่าใดๆ ของอัล
กุรอาน ยกเว้นผู้ท่ีมีศรัทธาต่อมัน และไม่มีผู้ใดสามารถ
แบกรับค าแนะน าของมันได้ยกเว้นผู้ท่ีมีความเช่ือม่ัน
เท่านัน้” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรี เลม่ 9 หน้า 155) 

  
 เรามีความต้องการอย่างยิ่งยวดต่อการปรับปรุงหัวใจ
ของเราในนยันี ้ซึง่เป็นท่ีประจกัษ์วา่หวัใจของผู้คนไม่ใช่น้อยเลย
ทีเดียวท่ีมีความบกพร่องตอ่การให้ความส าคญัและให้ความรัก
ท่ีแท้จริงรวมถึงมีศรัทธาตอ่มนั จึงท าให้ความผกูพนัท่ีมีตอ่อลักุ
รอานและผลท่ีได้รับจากมนันัน้ได้บกพร่องไป และจดุนีเ้องท่ีเป็น
ปัญหา สว่นวิธีการแก้ไขนัน้คือ การปลกูฝังความส าคญัของอลักุ
รอานในจิตใจของผู้ คน และให้พวกเขามีความรักด้วยความ
จริงใจต่ออลักุรอาน โดยให้เกิดผลและการอตอบรับไปพร้อมๆ 
กัน นอกจากนีใ้ห้หมั่นกล่าวถึงคุณค่าของอัลกุรอาน  และ
วตัถปุระสงค์ท่ีสงูสดุของการประทานมนัลงมา  
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สอง พวกเขาเรียนรู้และสอนอีมานก่อนอัลกุรอาน  
กล่าวคือ พวกเขาได้ปลูกฝังความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ

ในหวัใจของพวกเขา และปลูกฝังความส าคญัของค าสัง่ใช้และ
ค าสั่งห้ามของพระองค์ จึงท าให้พวกเขาเรียนรู้หลักบัญญัติ
ตา่งๆ ของศาสนาได้อยา่งง่ายดาย และน่ีคือปัจจยัส าคญัในการ
ฟืน้ฟกูารตรับียะฮฺด้วยอลักรุอานในจิตใจของผู้คน  

และน่ีคือวิธีการท่ีอัลกุรอานได้ใช้อบรมสั่งสอนบรรดา
เศาะหาบะฮฺในช่วงแรกเร่ิมของอิสลาม ซึ่งในช่วงแรกเร่ิมของ
การประทานอลักรุอานนัน้ก็จะเร่ิมด้วยการตรับียะฮฺในด้านการ
ศรัทธาโดยจะเห็นได้จากเนือ้หาในสเูราะฮฺมกักียะฮฺ โดยเฉพาะสู
เราะฮฺอลั-มุฟัศศ็อล (นัน้คือตัง้แต่สเูราะฮฺกอฟ จนจบอลักุรอาน 
-ผู้ แปล-) ซึ่งล้วนมีเนือ้หาเพ่ือเป็นการปลูกฝังความศรัทธา
ตอ่อลัลอฮฺและวนัอาคิเราะฮฺแทบทัง้สิน้ จึงท าให้จิตใจของพวก
เขาได้รับการบ่งเพาะความศรัทธาท่ีถูกต้อง  รวมทัง้การให้
ความส าคัญต่ออัลกุรอาน จึงท าให้จิตใจของพวกเขามีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ข้อแนะน าตา่งๆ ของมนั 

เพ่ือความชดัเจนของวิธีการนี ้-ซึ่งเป็นวิธีการท่ีท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้อบรมสั่งสอนบรรดาเศาะ
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หาบะฮฺของท่าน- หนึ่งในลูกศิษย์ผู้ ท่ีมีความฉลาดปราดเปร่ือง
ในสถาบนัของท่านนบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้
คือ ท่านญุนดุบ บินอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งท่านได้
กลา่ววา่  

َن قبَل القرآن، ثم َتعلمنا » كّنا مع انلِبّ وحنن فتيان حزاير فتََعلَّْمنا اإليما
 0/001واتلا:يخ الكبري للبخا:ي  64:قم  1/14أخرجه ابن ماجه [« القرآَن فازددنا إيمانا  
ْليهيق الكربى  يف املعجم الكبري  1443:قم  0/44وسنن ا ين   1616:قم  0/001والطربا

 ]  10:قم  1/16وصححه األْلاين يف صحيح سنن ابن ماجه 
ความว่า  “เราได้อ ยู่ กับ ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในขณะท่ีเราเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรง ซึ่งเรานัน้ได้
เรียนรู้อีมานก่อนเรียนรู้อัลกุรอาน แล้วหลังจากนัน้เราจึง
เรียนรู้อัลกุรอาน ดังนัน้อีมานของเราจึงเพิ่มขึน้” (บนัทึก
โดยอิบนุมาญะฮฺ เล่ม 1 หน้า 74 หมายเลข 64, อตั-ตารีค อลั-
กะบีร โดยอลั-บคุอรี เล่ม 2 หน้า 221, สนุนั อลั-บยัฮะกี อลั-กุบ
รอ เล่ม 2 หน้า 49 หมายเลข 5498, อฏั-เฎาะบะรอนี ใน “อลั-
มอฺุญัม อลั-กะบีร” เล่ม 2 หน้า 225 หมายเลข 1656, และท่าน
ชยัคฺอลั-อลับานีกล่าววา่เป็นหะดีษท่ีเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ สนุนั 
อิบนมุาญะฮฺ” เลม่ 1 หน้า 16 หมายเลข 52) 
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ดงันัน้ จงพินิจพิจารณาเถิดว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้เร่ิมปลกูฝังอีมานในจิตใจของพวกเขา กระทัง่อี
มานได้ถูกบรรจุในหัวใจของพวกเขาได้อย่างไร ท าให้พวกเขา
เป็นผู้ ท่ีคู่ควรในการเรียนรู้อลักุรอาน และท าให้พวกเขามีความ
มุง่มัน่ตอ่มนั ด้วยเหตนุัน้เองอีมานของพวกเขาก็ได้เพิ่มขึน้  

ในเร่ืองนีท้่านอิบนุอุมรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุมา ได้กล่าว
วา่  

وَ:ُة » ُل السُّ يَماَن َقبَْل الُْقْرآِن، َوَتْْنِ َحُدنَا يُْؤََت اإْلِ
َ
لََقْد ِعْشنَا بُْرَهة  ِمْن َدْهِرنَا، َوأ

ٍد َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم َفنَتََعلَُّم َحاَللََها َوَحَراَمَها، َوآِمَرَها َوَزاِجرَ  مَّ َها، لََعَ حُمَ
يُْت 

َ
ْنتُُم اْْلَْوَم الُْقْرآَن، ُثمَّ لََقْد َ:أ

َ
ْن يَِقَف ِعنَْدُه ِمنَْها، َكَما َتَعلَُّموَن أ

َ
َوَما يَنْبَِِغ أ

ِتِه ِإَل  ِِتَ َفا َبِّْيَ  َما   
ُ
َفيَْقَرأ ِن،  يَما إْلِ َقبَْل ا َن  ُهُم اْلُقْرآ َحُد

َ
ََت أ ال  ُيْؤ ِ:َجا َم  ْو ْْلَ ا

ْن يَِقَف ِعنَْدُه ِمنُْه، َفيَنُُْثَُه َخاتَِمِتِه َما يَْدِ:ي 
َ
َما آِمُرُه َواَل َزاِجُرُه، َواَل َما يَنْبَِِغ أ

َقِل  :قم  8/112واْليهيق يف السنن الكربى  0/428أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف [ «َنُْثَ ادلَّ
 وقال هذا حديث صحيح لَع رشط الشيخِّي وال 121:قم  1/41واحلاكم يف املستد:ك  1042

  ] علة َل ووافقه اذلهب.
ความว่า “แท้จริง พวกเราได้มีชีวิตในช่วงเวลาหน่ึงในยุค
สมัยของเรา ซึ่ งแต่ละคนในหมู่พวกเรานั้นถูกให้อีมาน
ก่อนอัลกุรอาน และครั้งท่ี สูเราะฮฺของอัลกุรอานถูก
ประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม พวกเราจึงเรียนรู้ว่าส่ิงใดหะลาลและสิ่ งใดหะ
รอม สิ่งใดเป็นข้อส่ังใช้ และสิ่งใดเป็นข้อห้าม และสิ่งใดที่
ต้องหยุดน่ิงอยู่กับมัน ดังท่ีพวกท่านได้เรียนรู้อัลกุรอานใน
ทุกวันนี ้แต่แล้ววันหน่ึงฉันก็ได้เหน็ผู้คนกลุ่มหน่ึงท่ีบางคน
ในหมู่พวกเขาได้รับอัลกุรอานก่อนอีมาน เขาจึงอ่านมัน
ตัง้แต่เร่ิมจนจบ โดยท่ีเขาไม่รู้เลยว่าส่ิงใดเป็นข้อส่ังใช้
และสิ่งใดเป็นข้อห้าม และไม่รู้ว่าส่ิงใดบ้างท่ีพวกเขาต้อง
หยุดน่ิงอยู่กับมัน แล้วเขาก็อ่านอัลกุรอานดังที่ เขาได้ร่าย
บทกลอน” (บนัทึกโดยอิบนอุบีชะบะฮฺ ใน “อลั-มศุ็อนนฟั” เล่ม 
2 หน้า 403, อัล-บยัฮะกี ใน “อัส-สุนัน อลั-กุบรอ” เล่ม 3 หน้า 
170 หมายเลข 5290, อัล-หากิม ใน “อัล-มุสตัดร็อก” เล่ม 1 
หน้า 91 หมายเลข 101 และท่านได้กล่าวว่าเป็นหะดีษท่ีเศาะฮี
หฺ ตามเง่ือนไขของอลั-บคุอรีและมสุลิม โดยไมมี่ข้อบกพร่องใดๆ 
ทัง้ยงัสอดคล้องกบัทศันะของอซั-ซะฮะบี) 

 
สาม พวกเขาเรียนรู้อัลกุรอานได้อย่างยอดเยี่ยม 

เน่ืองจากมันเป็นสาส์นท่ีมาจากพระผู้อภบิาลของพวกเขา 
(ท่ีถูกประทานลงมา) เพื่อให้ปฏิบัติตามและปรับใช้ในชีวิต 
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โดยที่พวกเขาได้พินิจใคร่ครวญเนือ้หาของมันในเวลา
กลางคืน และได้ปรับใช้มาปฏิบัตใินเวลากลางวัน  

 
 มีหลกัฐานอย่างมากมายทัง้ท่ีมาจากอลักุรอานและสนุ
นะฮฺ รวมถึงค ากล่าวของบรรดาสะลัฟ ท่ีใช้ให้ปฏิบัติตาม 
(ค าแนะน าท่ีมีอยู่ใน) อลักรุอาน ซึง่ถือเป็นวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั
ท่ีสุด (ของการประทานอลักรุอานลงมา) (ดใูนหนงัสือ “อิซมะฮฺ 
อลักรุอาน” ในเร่ือง “ฟะฎออิล อลั-อะมลั บลิกรุอาน” หน้า 496) 

 
ทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

ََكَن الرَُّجُل ِمنَّا إَِذا َتَعلََّم َعْْشَ آيَاٍت لَْم َُيَاِوزُْهنَّ َحَّتَّ َيْعرَِف َمَعاِنيَُهنَّ َوالَْعَمَل »
 ] .1/4تفسري القرآن العظيم البن كثري [ «بِِهنَّ 

ความว่า “เม่ือใครคนหน่ึงในหมู่พวกเราศึกษาอัลกุรอาน
สิบอายะฮฺ เขาจะไม่ศึกษาต่อในอายะฮฺถัดจากนัน้ จนกว่า
เขาจะเข้าใจความหมายและปฏิบัติตามอายะฮฺเหล่านั้น
เสียก่อน” (ตฟัสีร อลักุรอาน อัล-อะซีม โดยอิบนุกะษีร เล่ม 1 
หน้า 9) 
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ทา่นอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้กลา่ววา่  
هلُل » هلِل َصَّلَّ ا َ:ُسوِل ا ِب  ْصَحا

َ
ِمْن أ َهِذهِ َكن الفضل   :ِ يِف َصْد َوَسلََّم  َعلَيِْه   

َوَها، َوُ:ِزُقوا العمل بالقران، وان  ْو حَنْ
َ
وَ:َة أ ِة اَل َُيَْفُظ ِمَن الُْقْرآِن ِإالَّ السُّ مَّ

ُ
اأْل

ْعََم َواَل يُْرَزُقوَن الَْعَمَل بِهِ 
َ
ِبُّ َواأْل « أخر هذه االمة يقرءون الُْقْرآَن ِمنُْهُم الصَّ

 ] .1/82م القرآن اجلامع ألحاك[
ความว่า “ผู้ท่ีประเสริฐในหมู่เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในช่วงยุคแรกของ
ประชาชาตินีนั้ ้น ไม่ได้ท่องจ าอัลกุรอานเว้นแต่เพียงสู
เราะฮฺเดียวหรือมากกว่านัน้เล็กน้อยเท่านัน้ แต่พวกเขา
ต่างปฏิบัติตาม (ค าแนะน าท่ีมีอยู่ใน) อัลกุรอาน ในทาง
กลับกันกลุ่มชนยุคท้ายๆ ของประชาชาตินี ้พวกเขาต่าง
พากันอ่านอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กและคนตาบอด แต่
พวกเขากลับไม่ปฏิบัติต่อมัน” (อลั-ญามิอฺ ลิอะหฺกาม อัลกุ
รอาน เลม่ 1 หน้า 30) 

 
เฉกเช่นท่ีก่อนหน้านีน้ัน้ มนัคือวิธีการของพวกเขา (ชา

วสะลัฟ) ในการอบรมสั่งสอนลูกหลานและนักเรียนนักศึกษา 
และปลกูฝังมนัในจิตใจของพวกเขา รวมทัง้ได้มีการสัง่เสียกนัใน
เร่ืองนีก้ัน ดงันัน้ ท่านจงพินิจพิจารณาค ากล่าวท่ียิ่งใหญ่นีเ้ถิด 
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ซึ่งเป็นค ากล่าวท่ีแกนน าคนส าคัญของบรรดาอัต -ตาบิอีนได้
กล่าวไว้ นัน้คือท่านอลั-หะสนั อลั-บศัรี เราะหิมะฮุลลอฮฺ โดยท่ี
ทา่นได้กลา่ววา่  
َل، وال ِعلَْم هلم بتأويِله،  ه عبيٌد وصبياٌن لم يأخذوه ِمن أَوّ

َ
)إَنّ هذا القرآَن قََرأ

حَقّ انلاِس بهذا القرآِن َمن ُ:ِِئ يف عمِله، قال اهلُل عز وجل يف كتابه:
َ
  إَنّ أ

﴿ِ َتىب  نَزۡلَنىهُِ ك 
َ
َكِ أ ََلۡ بَُّرٓوا ِ َركِ ُمَبىِ إ  دَّ َ َيىت ه ۦ َِل  رَِ َءا َتَذكَّ َ لُوا ِ َوَل  و 

ُ
ۡلَبىبِ  أ

َ
 ﴾ ٢٩ ٱۡۡل

ص :  هلِل ما هو ِبفِظ حروِفِه   [04] َما وا
َ
ُعه بعمِله، أ وإَنّما َتدُبُّر  آياِته اّتبا

ْسَقطُت 
َ
ُت القرآَن َكّه فما أ

ْ
وِإضاعِة حدوِدِه! حَّت إَنّ أحدهم َْلقول: قد َقَرأ

سَقَطه َكّه! ما يَُرى َل القرآُن يف ُخلٍُق وال عمل! حَّت منه حرفا  
َ
؛ وقد واهلِل أ

اِء   السو:َة يف َنَفٍس واحٍد، واهلِل ما هؤالِء بالُقَرّ
ُ
إَنّ أحَدهم َْلقول: إين ألقرأ

وال العلماِء وال احلكماِء وال الَوَ:عِة! مَّت َكنت الُقّراُء تقوُل مثل هذا؟ ال 
ْكَُثَ اهلُل يف انل

َ
 612/ 6الزهد والرقائق البن املبا:ك ت أمحد فريد ج[اِس مثَل هؤالء( أ

 ]  ط دا: املعراج 140:قم 
ความว่า “แท้จริงอัลกุรอานนี ้ทาสรับใช้และเด็กๆ ได้อ่าน
กัน  โดยที่ พวกเขาไม่ ได้ยึด เอาตั ้งแต่แรก  และไม่ รู้
ค าอธิบายของมัน แท้จริงผู้ท่ีคู่ควรท่ีสุดกับอัลกุรอานนัน้
คือ ผู้ท่ีท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม อัลลอฮ ฺอัซซะวะญัละ 
ได้ด ารัสในคัมภีร์ของพระองค์ว่า (ความว่า) “คัมภีร์ (อัลกุ
รอาน) เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าซึ่ งมีความจ าเริญ 



 

15 

เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาอายาตต่างๆ ของอัลกุ
รอานและเพื่อบรรดาผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญ” (สู
เราะฮฺศ็อด : 29) และแท้จริงการพินิจใคร่ครวญบรรดาอา
ยะฮฺต่างๆ นั้นคือการปฏิบัติตามมันอย่างเป็นรูปธรรม 
และขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า มันไม่ใช่เป็นการท่องจ า
อักษรต่างๆ แต่กลับละเลยในข้อก าหนดต่างๆ ของมัน 
กระทั่ งบางคนได้กล่าวว่า “ฉันได้อ่านอัลกุรอานจนจบเล่ม 
โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้เพียงอักษรเดียว แต่ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮฺว่า เขาได้ขาดตกบกพร่องทัง้หมด เพราะไม่
เห็นอัลกุรอานในคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเขา
แต่อย่างใด” กระทั่ งบางคนได้กล่าวอีกว่า “ฉันได้อ่านสู
เราะฮฺหน่ึงด้วยลมหายใจเพียงเฮือกเดียวเท่านัน้ แต่ขอ
สาบานต่ออัลลอฮฺว่า พวกเขาไม่ได้เป็นนักอ่านอัลกุรอาน 
ไม่ได้เป็นผู้รู้ ไม่ได้เป็นนักปรัชญา และไม่ได้เป็นผู้มีความ
เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺแต่อย่างใด ซึ่ งเม่ือใดท่ีผู้อ่านอัลกุ
รอานได้กล่าวเฉกเช่นนี ้ ขออัลลอฮฺอย่าได้ทรงให้มีคน
ประเภทนีมี้มากเลย” (อซั-ซุฮฺด ุวรั-เราะกออิก โดยอิบนุ อลั-มุ
บาร็อก ตรวจทานโดยอะหฺมดั ฟะรีด เล่ม 6 หน้า 610 หมายเลข 
742 พิมพ์ท่ีดาร อลั-มิอฺรอจญฺ) 
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 และเฉกเช่นท่ีพวกเขามีการเน้นย า้และสั่งเสียแก่ผู้ ท่ี
ท่องจ าอัลกุรอานในเร่ืองนัน้  โดยได้เน้นให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ดงัท่ีทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

ْن يُعرَف بليِله إذا انلاُس ينامون، وبنهاِ:ه إذا انلاُس )ينبِغ حلا
َ
مِل القرآِن أ

يُفطرون، وِبزنِِه إذا انلاس يَفَرحون، وبباكئِه إذا انلاُس يَضحكون، وبَِصمِته 
ْن 

َ
إذا انلاُس خَيُوُضون، وخبشوِعه إذا انلاس خيتالون، وينبِغ حلامِل القرآن أ

نا ، وال ينب َْلِّ ِغ َل أن يكوَن َجافيا  وال مما:يا  وال َصّياحا  يكوَن ُمستكينا  
 ]3/821أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف [وال َصّخابا  وال حديدا ( 

ความว่า “สมควรอย่างยิ่ งส าหรับผู้ท่ีท่องจ าอัลกุรอานท่ี
จะต้องมีความโดดเด่น (ด้วยการกิยามุลลัยลฺ) ในยามค ่า
คืนในขณะท่ีผู้คนก าลังนอนหลับ และในยามกลางวัน 
(ด้วยการถือศีลอด) ในขณะท่ีผู้คนก าลังดื่ มกิน และมี
ความโศกเศร้าในขณะท่ีผู้คนต่างร่าเริง และร้องไห้ใน
ขณะท่ีผู้คนหัวเราะเริงร่า และน่ิงเงียบในขณะท่ีผู้คนก าลัง
พูดคุย และมีความสุขุมในขณะท่ีผู้คนต่างหลงใหล และ
สมควรอย่างยิ่งส าหรับผู้ท่ีท่องจ าอัลกุรอานท่ีจะต้องสุภาพ
อ่อนโยน และไม่สมควรที่จะมีความหยาบกระด้าง โต้เถียง
ทะเลาะวิวาท ตะโกนดังล่ัน ท าเสียงอึกทึกครึกโครม และ
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ใช้ค าพูดท่ีทิ่มแทง” (บันทึกโดยอิบนุ อบีชัยบะฮฺ ใน “อัล-
มศุอ็นนฟั” เลม่ 8 หน้า 305)  

 
 และน่ีคือวิธีการท่ีท าให้เกิดกลุ่มชนดงักล่าว ทัง้ยงัเป็น
วิธีสร้างพวกเขาขึน้มา ซึ่งหากเราได้เรียนรู้อลักุรอาน เฉกเช่นท่ี
กลุ่มชนรุ่นแรกได้เรียนรู้ด้วยวิธีการนี  ้และได้ตัรบียะฮฺกลุ่มชน
ของเราด้วยกับวิธีการนี ้มันย่อมเกิดผลในจิตใจของพวกเราได้
อยา่งแนน่อน  
 และในขณะท่ีเราได้อา่นอลักรุอานอยา่งใจจดใจจ่ออยู่นี ้
เราก็จะพบในสิ่งท่ีเราต้องการ และเราจะพบว่าในนัน้มีสิ่งท่ีน่า
อศัจรรย์โดยท่ีความนกึคดิไม่เคยคาดถึงมาก่อนเลย และเม่ือนัน้
เราจะพบว่าในอัลกุรอานนัน้มีความเพริศแพร้วและมีชีวิตชีวา 
และเราก็จะได้เข้าใจในความหมายของค าด ารัสนี ้

َها ﴿ ي 
َ
أ يُبوا ِ َءاَمُنوا ِ ٱَّلَّ ينَِ َيَٰٓ ِ  ٱۡسَتج  َّ  ﴾ ٢٤ ُُيۡي يُكۡمِ  ل َما َدََعُكمِۡ إ َذا ل لرَُّسولِ وَِ لِل 

   [04نفال: األ]
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงตอบรับอัลลอฮฺ และ
เราะสูลเถิด เม่ือเขาได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่ส่ิงท่ีท าให้พวก
เจ้ามีชีวิตชีวาขึน้” (สเูราะฮฺอลั-อนัฟาล : 24) 
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ส่ี ให้อ่านอัลกุรอานอย่างช้าๆ ชัดถ้อยชัดค า และให้มี
ความ รู้สึกซาบซึ ้ง (ในเนื ้อหา) รวมทั ้งให้ อ่านมันใน
ละหมาดกิยามุลลัยลฺ  

 
และน่ีคือวิธีการท่ีอลักุรอานได้ยืนยนัและแนะน าให้ผู้ ท่ี

อา่นมนั (น าไปปฏิบตั)ิ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่   
ُهۥ َفَرۡقَنىهُِ َوُقۡرَءاٗنا ﴿

َ
ۡقَرأ َ ِ ِل  ِ ََعَ ِى ٱنلَّاس  ۡلَنىهُِ ُمۡكث ِ ََعَ ُنوا ِ ُقۡلِ ١٠٦ تَزن يٗلِ َونَزَّ  َءام 

ۦِٓ وِۡ ب ه 
َ
وتُوا ِ ٱَّلَّ ينَِ إ نَِّ تُۡؤم ُنٓوا  ِ َلِ أ

ُ
ۦِٓ م ن ٱۡلع ۡلمَِ أ  ِۤناَقۡذَأۡلِل َۤنوُّرِخَي َعلَۡيه مِۡ ُيۡتَلِى إ َذا َقۡبل ه 

  [  121،  126رساء: اإل] ﴾ ١٠٧ ۤاٗدَّجُس
ความว่า “และอัลกุรอาน เราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
เจ้าจะได้อ่านมันแก่มนุษย์อย่างช้าๆ และเราได้ประทาน
มันลงมาเป็นขัน้ตอน จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พวกท่านจะ
ศรัทธาในมันหรือไม่ศรัทธาก็ตาม แท้จริงบรรดาผู้ได้รับ
ความรู้ก่อนหน้ามันนัน้เม่ือมันได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวก
เขาจะหมอบราบลง ใบหน้าจรดพืน้เพื่อสุญด” (สเูราะฮฺอลั-
อิสรออ์ : 106-107) 
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ดงันัน้ มาพินิจพิจารณาด้วยกนัว่า อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้
สัง่ใช้ให้นบีของพระองค์อ่านอลักรุอานอย่างช้าๆ ชดัถ้อยชดัค า 
และไม่เร่งรีบในการอ่านไว้อย่างไร หลงัจากนัน้พระองค์ก็ได้ยก
ยอ่งสดดีุแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัเิชน่นีว้า่ ด้วยค าด ารัสท่ีวา่  

ينَِ إ نَِّ﴿ وتُوا ِ ٱَّلَّ 
ُ
ۦِٓ م ن ٱۡلع ۡلمَِ أ  ﴾ ١٠٧ ۤاٗدَّجُس ِۤناَقۡذَأۡلِل َۤنوُّرِخَي َعلَۡيه مِۡ ُيۡتَلِى إ َذا َقۡبل ه 

   [121رساء: اإل]
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ได้รับความรู้ก่อนหน้ามันนัน้เม่ือ
มันได้ถูกอ่านแก่พวกเขา พวกเขาจะหมอบราบลง ใบหน้า
จรดพืน้เพื่อสุญด” (สเูราะฮฺอลั-อิสรออ์ : 107) 

 
 และเป็นท่ีปรากฏอย่างเด่นชัดว่าชาวสะลัฟนัน้ได้เป็น
เช่นนัน้ ซึ่งส่วนหนึ่งจากเร่ืองราวของพวกเขาในเร่ืองนัน้  คือดงั
ค าบอกเลา่ของทา่นอิบนิ อบีมลุยักะฮฺ (ซึง่ทา่นได้เลา่วา่)  

مكَة إل املدينِة، فاكن يَقوُم ِمن  –:يض اهلل عنهما  -)سافرُت مع ابِن عباس 
 القرآَن حرفا  حرفا ، ثم يَبيك حَّت تَسمَع َل نَشيجا ( 

ُ
خمترص [نصَف الليِل فيقرأ

 ] . 181قيام الليل ملحمد بن نرص ص
ความว่า “ฉันได้ร่วมเดินทางพร้อมกับท่านอิบนุอับบาส 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา จากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดี
นะฮฺ ซึ่งท่าน (อิบนุอับบาส) ได้ใช้เวลายืนละหมาดกิยามุล
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ลัยลฺคร่ึงหน่ึงของกลางคืน โดยที่ ท่านอัลกุรอานค าต่อค า 
(อย่างช้าๆ) แล้วท่านก็ร้องไห้ กระทั่ งได้ยินเสียงสะอืน้” 
(มคุตะศอ็ร กิยามลุลยัลฺ โดยมหุมัมดั บนินศัรฺ หน้า 131) 

 
 ทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่  

كوا ) قَل، وقُِفوا عند عجائِبه، وَحِرّ ْعر، وتَنُثوه َنُْثَ ادَلّ وا القرآَن هذ الِشّ ال َتُهُذّ
خمترص قيام الليل [به القلوب، وال يكن َهُمّ أحِدكم ِمن السو:ة آخَرها( 

 ] .180ملحمد بن نرص ص
ความว่า “พวกท่านอย่าแพร่กระจายอัลกุรอานดังที่พวก
ท่านได้โปรยผงทราย และพวกท่านอย่าอ่านอัลกุรอาน
ดังที่พวกท่านได้ร่ายบทกลอน แต่พวกท่านจงหยุดพินิจ
พิจารณาเม่ือถึงเร่ืองราวที่ น่าอัศจรรย์ พร้อมทัง้กระตุ้น
หัวใจของพวกท่านเม่ือได้พบเจอมัน โดยอย่าให้ความ
ตัง้ใจของคนหน่ึงใดในหมู่พวกท่าน เพียงแค่การอ่านให้
จบถงึอายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮหฺน่ึงๆ เท่านัน้” (มคุตะศ็อร 
กิยามลุลยัลฺ โดยมหุมัมดั บนินศัรฺ หน้า 132) 

 
 การอ่านอัลกุรอานอย่างชัดถ้อยชัดค าพร้อมกับการ
พินิจใคร่ครวญนัน้ ถือเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีจะส่งผล
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ตอ่จิตใจ รวมถึงสามารถปรับปรุงหวัใจได้ และนัน่คือวิธีการของ
ชาวสะละฟุศศอลิหฺ แล้วพวกเราจะไม่ตัรบียะฮฺจิตใจและกลุ่ม
ชนของเราด้วยสิ่งดงักลา่วหรือ ?  
 ส าหรับการอ่านอัลกุรอานในยามค ่าคืนนัน้  ก็ถือเป็น
แนวทางท่ีสุดยอดท่ีสุดส าหรับการพินิจใคร่ครวญ และมีความ
เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะท าความเข้าใจอลักรุอาน และด้วยเหตนีุเ้อง 
พระองค์จงึด ารัสวา่  

َها ﴿ ي 
َ
أ ِمِ  َيَٰٓ َلِ ُقمِ  ١ ُلِٱلُۡمزَّ ۡ ِ ٱَلَّ ۥِٓ ٢ َقل يٗلِ إ لَّ وِ  ِن ۡصَفُه

َ
ۡنهُِ ٱنُقۡصِ أ وِۡ ٣ َقل يًلِ م 

َ
 أ

ِ إ نَّا ٤ تَۡرت يًلِ ٱۡلُقۡرَءانَِ َوَرِت لِ  َعلَۡيه ِ ز دِۡ َئةَِ إ نَِّ ٥ ثَق يًلِ َقۡوٗلِ َعلَۡيَكِ َسُنۡلق   نَاش 

ۡلِ 
َِ ٱَلَّ َشدِ  ه 

َ
ۡقَومُِ ٔ ٔٗاَوۡطِ أ

َ
   [6،  1ل: ]املزم ﴾ ٦ ق يًلِ َوأ

ความว่า “โอ้ ผู้คลุมกายอยู่เอ๋ย ! จงยืนขึน้ (ละหมาด) เวลา
กลางคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อย (ไม่ใช่ตลอดคืน) คร่ึงหน่ึง
ของเวลากลางคืน หรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อย หรือ
มากกว่านัน้ และจงอ่านอัลกุรอานช้า ๆ เป็นจังหวะ (ชัด
ถ้อยชัดค า) แท้จริงเราจะประทานวจนะ (วะหฺยู) อันหนัก
หน่วงแก่เจ้า แท้จริงการตื่นขึน้ในเวลากลางคืนนั้นเป็น
เวลาที่ ประทับใจยิ่ งและเป็นการอ่านที่ ชัดเจนยิ่ ง ” (สู
เราะฮฺอลั-มซุซมัมิล : 1-6) 

 



 

22 

ทา่นอิบนอุบับาสได้กลา่ววา่  
جدُ: أن يفقه القرآن(

َ
 )هو أ

ความว่า “มันคือ (ช่วงเวลาที่ ) เหมาะสมที่ สุดในการท า
ความเข้าใจอัลกุรอาน” 

 
 ทา่นอชั-ชนักีฏีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ 
ُ َفهَمه، إال القياُم به يف  ُل ِحفَظه وُييَِِسّ )ال يُثِبُّت القرآَن يف الّصْدِ:، وال يَُسِهّ

  ] .1/4مقدمة أضواء اْليان [ جوِف الليل(

ความว่า “ไม่สามารถที่จะให้อัลกุรอานฝังอยู่ในหัวใจได้
อย่างม่ันคง และไม่สามารถที่ จะท่องจ ามันได้อย่าง
ง่ายดาย รวมทัง้ไม่สามารถที่จะท าความเข้าใจในเนือ้หา
ของมันได้อย่างเรียบง่าย เว้นแต่จะอ่านมันในละหมาดกิ
ยามุลลัยลฺในยามค ่าคืน” (มุก็อดดิมะฮฺ อัฎวาอ์ อัล-บะยาน 
เลม่ 1 หน้า 4) 

 
 โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย โดยสรุปแล้ว อลักรุอานคือ
แก่นหลกัของการใช้ชีวิตของชาวสะลฟั และเป็นเสบียงชีวิตของ
หัวใจพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้พยายามทุ่มเทกับมันยิ่งกว่าการ
ทุ่มเทในการได้มาซึ่งอาหาร เคร่ืองด่ืม และการผ่อนคลายเสีย
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อีก จะไม่ให้เป็นเช่นนัน้ได้อยา่งไร ในเม่ือพวกเขาเข้าใจว่าชีวิตท่ี
แท้จริงนัน้คือการมีชีวิตของหวัใจ (ดใูน “ตะหฺกีกฺ อลั-วิศอล บยั
นะ อลั-ก็อลบฺ วลักรุอาน” หน้า 91) 
  

ดังนัน้ หากเราปรารถนาท่ีจะลิม้รสความหอมหวาน
ของอลักรุอานเฉกเช่นท่ีพวกเขาได้ลิม้รสมาแล้ว ก็จงปฏิบตัติาม
แนวทางของพวกเขา ตามท่ีเราได้แนะน าแก่นหลักของมันไป
แล้วในก่อนหน้านี ้ 

  
โอ้อลัลอฮฺ ดงัท่ีพระองค์ได้ประทานความโปรดปรานแก่

ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ด้วยกับการ
ให้ลิม้รสความหอมหวานในการเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการอ่าน
คมัภีร์ของพระองค์ ดงันัน้ ได้โปรดประทานความโปรดปรานแก่
เราด้วยกบัพระกรุณาธิคณุและเกียรตขิองพระองค์ด้วยเถิด และ
ได้โปรดให้เราเป็นหมู่ชนแห่งอัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาเป็นหมู่ชน
ของพระองค์โดยเฉพาะ โอ้อัลลอฮฺได้โปรดให้อภัยแก่เรา บิดา
มารดาของเรา และพ่ีน้องมุสลิมทัง้หลาย และขอการสดุดี



 

24 

แห่งอัลลอฮฺและความสันติสุขจงมีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดของเรา 
ตลอดจนเครือญาตแิละบรรดาเศาะหาบะฮฺทกุทา่น 

 
ท่ีมาของบทความ 
http://www.tadabbor.com/Beta/?action=articles_inner&sh
ow_id=1452 


