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ขจัดทุกข.์..ดว้ยการอ่านอัลกรุอาน 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า 

الَّ إمُْمَطيَُّرْوَن ثَْْنِيٌْل ِمْن َرِبّ إمَْؼامَِمْيَ 
ِ
ُو إ َُّو مَُقْرآٌٓن َكِرْْيٌ ِِفْ ِكتَاٍب َمْكنُْوٍن اَل يََمسُّ ه

ِ
:    إ

 08-77إلٓية   :سورة إموإقؼة 
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ความว่า   “นั่นคืออัลกุรอานอันทรงเกียรติ ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์
รักษาไว้ ไม่มีผู้ใดจะจับต้องอัลกุรอาน นอกจากเหล่าผู้บริสุทธิ์เท่านั้น ถูกประทาน
ลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก” 

จากอายะฮ์ ที่ 75-80 พระองค์ทรงสาบานด้วยต าแหน่งต่างๆ ของบรรดา
ดวงดาว ขณะที่มันข้ึนและตก และท่ีขณะมันโคจรไปตามจักรราศี ดังกล่าวนี้ เป็นการ
สาบานอันยิ่งใหญ่และเป็นการยืนยันว่า อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์อันทรงเกียรติ เป็น
ด ารัสของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มิใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือความเท็จที่ถูกกุขึ้น  และ
พระองค์ทรงรักษาไว้ ณ อ้ัลเลาหิ้ลมะฮ์ฟูศ หรือเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีผู้ใดจะไปแตะต้องได้
นอกจากผู้บริสุทธิ์เท่านั้น คือ มาลาอิกะฮ์หรือผู้ที่ปราศจากซึ่งฮะดัษเล็ก และฮะดัษ
ใหญ่ เพราะอัลกุรอ่านนั้นถูกประทานมาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้สนับสนุนประชากรของท่านให้ท าการอ่านอัลกุรอานใน
ฐานะเป็นอิบาดะฮ์ และได้รับการอนุเคราะห์ในวันกิยามะฮ์    

ซึ่งมีรายงานจากอะบีอุมามะฮ์ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุ  ได้กล่าวว่า                                             

 روإه مسمل   :   

ความว่า  “ฉันได้ยินท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงอ่าน  
อัลกุรอาน แท้จริง อัลกุรอานจะมาในวันกิยามะฮ์โดยให้ความอนุเคราะห์ ( َُشَفاػَة) 

แก่ผู้คงความสัมพันธ์กับกุรอาน” 

การอ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียว ได้รับผลบุญทวีคูณ จากอิบนิมัสอูด 
ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า    
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وسمل  ػليو  هللا  هللِا صىل  َرُسْوَل  ل  نٌَة :  َقا َحس َ َفََلُ  هللِا  َب  ِكتَا ِمْن  َحْرًفا  َقَرَآ  َمْن 

ُقْولُ  اَل َآ ِميَا  ْمثَا َإ ِبَؼْْشِ نَُة  ْمَحس َ َوَمِكنْ آٓ   َوإ َحْرٌف :    مل َحْرٌف  َحْرٌف  َوِمْْيٌ  اَلٌم  َو َحْرٌف   ِمٌف     :َإ

 روإه إمرتمذي

ความว่า  “ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า ผู้ใดอ่านหนึ่งอักษรจากคัมภีร์
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ดังนั้น ได้แก่เขาหนึ่งความดี และหนึ่งความดีทวีคูณเป็นสิบ
ความดี ฉันไม่ได้บอกว่า อะลีฟลามมีม เป็นหนึ่งอักษร แต่ อะลีฟ คือ หนึ่งอักษร 

ลาม อีกหนึ่งอักษร และ มีม อีกหนึ่งอักษร” 
ขณะที่ผู้หนึ่งอ่านอัลกุรอาน เขาผู้นั้นมีความช านาญ อีกผู้หนึ่งขาดความ

ช านาญอ่านติดๆ ขัดๆ ซึ่งในกรณีของผู้อ่านทั้งสอง มีค าตอบจากรายงานของท่าน
หญิงอาอิชะฮ์ว่า ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า    

 َ ْي يَْقَرُآ إمُْقْرآَٓن َوي ِ َرِة  َوإَّلَّ َفَرِة إمِْكَرإِم إمََْبَ ْي يَْقَرُآ إمُْقْرآَٓن َوُىَو َماِىٌرِبِو َمَع إمسَّ ِ تَتَْؼتَُع َإَّلَّ

 روإه إٔلربؼة  :ِفْيِو َوُىَو ػَلَْيِو َشاقٌّ ََلُ َآْجَرإِن   

ความว่า  “ผู้ที่อ่านอัลกุรอานด้วยความที่ช านาญคล่องแคล่วด้วยการอ่าน 

(อ่านดี) จะได้ผลบุญเช่นมาลาอิกะฮ์อ้ัลกิรอมที่ภักดี และส่วนผู้ที่ตะกุกตะกักในการ
อ่านสภาพที่เกิดความล าบากเหน็ดเหนื่อย เขาผู้นั้นได้สองผลบุญ”   

กล่าวคือ ผลบุญที่เขาเหนื่อยและผลบุญที่เขาอ่าน 

ท่านพ่ีน้องที่รัก ได้พบผลวิจัยจากวงการแพทย์มุสลิม ในสหรัฐอาหรับเอมิเรต
ว่า ได้ทดสอบการรักษาโรคทางระบบประสาท โดยให้ผู้สมัครใจท าการรักษาด้วยการ
ฟังกุรอานและขยับเข้าสู่การอ่านกุรอาน ทั้งที่ส่วนใหญ่ที่สมัครใจรักษา ไม่รู้การอ่าน
ภาษาอาหรับเลย จากข้อสังเกตของนักจิตรวิทยา และผลการวิจัยพบว่า ประมาณ
97% ลดความตรึงเครียดและเกิดความผ่อนคลาย และผลวิจัยจากวงการแพทย์พบว่า 

ขณะรับฟังการอ่านอัลกุรอาน มีผลให้คลื่ น ไฟฟ้าทางสมองสู่ สภาพที่ สงบ 
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ขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่สามารถเปล่งส าเนียงอาหรับได้ รู้สึกได้ถึงความสงบเยือกเย็น 

และผ่อนคลายขณะรับฟังการอ่านอัลกุรอาน ทั้งที่พวกเขายังไม่เข้าใจความหมาย
ของอัลกุรอาน 

ข้อมูลสรุปมาจาก   :   (www.khayma.com)   فوإئد إمقرآٓن إمصحية     

ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า  

الَّ  َوَما إْجتََمَع قَْوٌم ِِفْ بَيٍْت ِمْن بُُيْوِت هللِا  يَْتلُْوَن ِكتَاَب 
ِ
هللِا  َويَتََدإَرُسْوهَُو بَيََْنُْم  إ

ُة  َوَحفَّْْتُُم إمَْماَلئَِكُة  َوَذَكَرُُهُ هللاُ  ْْحَ ِكْينَُة َوغَِشيَْْتُُم إمرَّ ُم إمسَّ        :    ِفْيَمْن ِغْنَدهُ  نََزمَْت ػَلَْْيِ

 روإه مسمل  

ความว่า   “ไม่มีกลุ่มใด ที่พวกเขารวมตัวในบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้าน
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เขาทั้งหลายอ่านคัมภีร์ของพระองค์ และท าการศึกษากุรอาน
ร่วมกัน เว้นเสียแต่ความสงบสุขร่มเย็น ความเมตตาได้ลงมาปรกคลุมพวกเขา 

มวลมาลาอิกะฮ์ได้ห้อมล้อมพวกเขา และพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวถึง
พวกเขาต่อผู้อยู ่ณ พระองค์” 

تَْغِفُرهللَا إمَْؼِظْْيَ ِِلْ َومَُُكْ َوِمَسائِِر إمُْمْسِلِمْيَ َوإمُْمْسِلَماِت آَ قُْوُل قَْوِِلْ َىَذإ وَ آَ  س ْ

تَْغِفُرْوُه   فَاس ْ
ِ
ِحْْيُ إ َُّو ُىَو إمْغَُفْوُر إمرَّ  ه
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