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ทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ 

 
เปาหมายของสูเราะฮฺ  

ครอบคลุมถึงนัยแหงเปาหมายตางๆ ในคัมภีรอัลกุ

รอาน 

 

สูเราะฮฺน้ีมีช่ือเรียกวา  

อัล-ฟาติหะฮฺ(ปฐมบทของอัลกุรอาน), อุมมุลกิตาบ

(แมบทของคัมภีร), อัช-ชาฟยะฮฺ(การเยียวยา), อัล-วาฟยะฮฺ

(ความสมบูรณ), อัล-กาฟยะฮฺ(ความพอเพียง), อัล-อะสาส(เปน

หลักการพื้นฐาน), อัล-หัมดุ(การสรรเสริญ), อัส-สับอุ อัล-

มะษานีย(เจ็ดอายะฮฺท่ีถูกทวนอานซ้ําแลวซ้ําเลา), อัลกุรอาน 

อัล-อะซีม(อัลกุรอานที่ย่ิงใหญ) ดังมีบันทึกในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอ

รีย  แทจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวแก

ทานอบีสะอีด บิน อัล-มุอัลลาวา (ซึ่งทานสะอีด ไดเลาวา)  
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ความวา  คร้ังหน่ึง ขณะท่ีฉันละหมาดอยูในมัสยิด แลว

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดเรียกฉัน 

แตฉันก็ไมไดขานรับทาน เมื่อฉันเสร็จจากละหมาดฉันก็

ไดกลาววา โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ แทจริง ตอนท่ีทานเรียก

น้ันฉันกําลังละหมาดอยู ทานกลาววา “อัลลอฮฺไมไดตรัส

ดอกหรือวา  

ُِْْ�ْم﴾ 
ََل َدَ ُ�م لَِدا ُ�ْ لِغّمُورِ� �ِ ََ و  ِّ  

ْ
 ) ٢٤: لُناا� (﴿لْوتَِفْبُرل

ความวา “จงตอบรับอัลลอฮฺ และเราะสูลเถิด เมื่อเขาได

เชิญชวนพวกเจาสูส่ิงท่ีทําใหพวกเจามีชีวิต” (อัล-อันฟาล 

24) 

แลวทานก็บอกวา “ฉันจะสอนเจาถึงสูเราะฮฺท่ีย่ิงใหญท่ีสุด

ในอัลกุรอาน กอนท่ีเจาจะออกไปจากมัสยิด” แลวทานก็

จับมือฉันไว เมื่อถึงเวลาท่ีทานจะออกไป ฉันก็กลาวแก
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ทานวา ทานไมไดบอกแกฉันดอกหรือวาจะสอนสูเราะฮฺท่ี

ย่ิงใหญท่ีสุดในอัลกุรอานให? ทานก็ตอบฉันวา “คือ 

อัลหัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน (หมายถึง สูเราะฮฺ อัล-ฟา

ติหะฮฺ) มันคือเจ็ดอายะฮฺท่ีถูกทวนอานซ้ําแลวซ้ําเลา 

เปนอัลกุรอานอันย่ิงใหญท่ีถูกมอบใหแกฉัน” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย : 4474)  
 

อัลลอฮฺทรงใหคุณลักษณะของสูเราะฮฺน้ีวา เปนการ

ละหมาด (เนื่องจากความสําคัญของสูเราะฮฺน้ีในละหมาด เปน

รุกุนสําคัญของการละหมาด ถาไมมีอัล-ฟาติหะฮฺก็ถือวาไมมี

การละหมาด -ผูแปล-) 

  
สูเราะฮฺน้ีมีความลับอะไร ?  

สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ เปนสูเราะฮฺมักกียะฮฺ (ถูกประทาน

ในชวงกอนการอพยพฮิจญเราะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไปมะดีนะฮฺ)  ประกอบดวย 7 อายะฮฺ ดังมติท่ีเปน

เอกฉันทของบรรดานักวิชาการ  
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“อัล-ฟาติหะฮฺ” ถูกเรียกดวยชื่อน้ีก็เพราะวา คัมภีรอัลกุ

รอานอันทรงเกียรติไดเริ่มตนดวยกับสูเราะฮฺนี้ และเปนสูเราะฮฺที่

ถูกจัดใหอยูในอันดับแรกของอัลกุรอาน แตไมใชสูเราะฮฺแรกที่

ถูกประทานลงมา ถือเปนสูเราะฮฺที่ไดใหขอสรุปตอนัยตางๆ

ของอัลกุรอานไดอยางรวบรัด รวมทั้งไดประมวลเปาหมาย

โดยรวมอันเปนพื้นฐานของอัลกุรอานไวอีกดวย มันคือสูเราะฮฺที่

ครอบคลุมทั้งในเรื่องหลักการและรายละเอียดปลีกยอยของ

ศาสนา ทั้งท่ีเก่ียวของกับหลักการศรัทธา หลักการเคารพภักดี 

บทบัญญัติตางๆ การศรัทธาในวันโลกหนา การศรัทธาตอ

คุณลักษณะของอัลลอฮฺอันวิจิตรงดงาม การใหเอกภาพตอ

พระองคดวยการเคารพภักดี การขอความชวยเหลือ การขอพร 

การมุงหนาสูพระองค(ตะวัจุฮฺ) ดวยการวอนขอทางนําสู

ศาสนาแหงสัจธรรมและทางท่ีเท่ียงตรง รวมท้ังการวิงวอนตอ

พระองคใหมีความหนักแนนมั่นคงในการศรัทธาและดําเนินตาม

วิถีทางของเหลากัลยาณชนทั้งหลาย และใหหางไกลจากทาง

ของพวกที่ถูกกริ้วและทางของพวกที่หลงผิดท้ังหลาย ในสูเราะฮฺ

นี้ยังไดสาธยายถึงเรื่องราวของประชาชาติชนรุนกอน และได

เปดเผยถึงการอยางกาวสูเสนทางอันสุขารมณ และที่พํานักอัน



7 
 

ทุกขทนหมนไหม นั่นคือการเคารพภักดีตอขอสั่งใชและขอหาม

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา และอ่ืนๆ จากนี้ท่ีเปนวัตถุประสงคและ

เปาหมาย สูเราะฮฺนี้เปรียบเสมือนแมบทของสูเราะฮฺอันมีเกียรติ

ทั้งหลาย และเนื่องดวยเหตุนี้เองที่ถูกเรียกวา “อุมมุลกิตาบ” 

หรือแมบทแหงคัมภีร ดังน้ัน สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺจึงไดประมวล

ทุกๆ นัยของอัลกุรอาน สวนเปาหมายของสูเราะฮฺนี้นั้นก็ได

ประมวลนัยและเปาหมายตางๆ ของอัลกุรอานไวเชนเดียวกัน 

 อัลกุรอานเปนหลักฐานในเรื่องที่เก่ียวของกับหลักการ

ศรัทธา(อะกีดะฮฺ) หลักการเคารพภักดี(อิบาดะฮฺ) และหลักการ

ดําเนินชีวิต(มะนาฮิจญ อัล-หะยาฮ)ฺ โดยที่อัลกุรอานไดเรียกรอง

ไปสูการศรัทธาตออัลลอฮฺ และการเคารพภักดีตอพระองค 

พรอมท้ังไดกําหนดหลักการดําเนินชีวิต ในทํานองเดียวกันสู

เราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺก็มีหลักการหลักๆ ดังนี้ 

 

    1. หลักการศรัทธา (อะกีดะฮ)ฺ  

﴿ ِ ّ ِِ   ُ ۡد م ۡد ِۡ�م  � ٰلم َِّحيِم  ٢رمّبِ �لد�م َّ  �ر ٰلِِك يمودِم �ّ�ِيِن  ٣�ر  ﴾٤�م



8 
 

ความวา “การสรรเสริญท้ังหลายน้ันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

เปนพระเจาแหงสากลโลก  ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรง

เมตตาเสมอ ผูทรงอภิสิทธิ์แหงวันตอบแทน”  

 

    2. หลักการเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ)  

تمعِ�  ﴿   مسد ُ  ييّاكم �  ُ َمعد  ﴾ ٥يِيّاكم 
ความวา  “เฉพาะพระองคเทา น้ัน ท่ีพวกขาพระองค

เคารพอิบาดะฮฺ  และเฉพาะพระองคเทาน้ันท่ีพวกขา

พระองคขอความชวยเหลือ”  

 

    3. หลักการดําเนินชีวิต (มะนาฮิจญ อัล-หะยาฮฺ) 

تمِقيمم ا﴿ سد  ۡ د ٰطم �ر �م نما �رّصِ ُِ لميدِهمد صِ  ٦هد تم عم ۡد َدعم
م
ِينم � َّ ٰطم �  ﴾ ٧ �م

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง คือทางของบรรดาผูท่ีพระองคไดทรงโปรดปราน

แกพวกเขา” 

 

ซึ่งสูเราะฮฺและอายะฮฺตาง ๆ ในอัลกุรฺอาน(หลังจากสู

เราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ)ก็จะมาขยายความ 3 หลักการนี้ 
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สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺไดกลาวถึงประการพื้นฐาน

หลักๆ ในศาสนาอิสลามน่ันคือ 

1. การชุกูรตอความโปรดปรานตางๆ ของอัลลอฮฺ 

ِۡ�م ﴿ ٰلم ِ رمّبِ �لد�م ّ ِِ   ُ ۡد م
ۡد �٢﴾ 

ความวา “การสรรเสริญท้ังหลายน้ันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

เปนพระเจาแหงสากลโลก” 

 

2. ความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮ ฺ  

تمعِ�  ﴿ مسد ُ  ييّاكم �  ُ َمعد    ﴾٥يِيّاكم 
ความวา “สําหรับพระองคเทาน้ัน ท่ีพวกขาพระองค

เคารพอิบาดะฮฺ  และสําหรับพระองคเทาน้ันท่ีพวกขา

พระองคขอความชวยเหลือ” 

 

    3. การคบคาสมาคมกับเพื่อนท่ีดี   

لميدِهمد ﴿ تم عم ۡد َدعم
م
ِينم � َّ ٰطم �   ﴾ ٧ ِص�م

ความวา “ทางของบรรดาผูท่ีพระองคไดทรงโปรดปรานแก

พวกเขา” 
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4. การรําลึกถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺอัน

วิจิตรงดงาม  

َِّحيِم ﴿ َّ  �ر   ﴾ ٣�ر

ความวา “ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ” 

 

    5. การยืนหยัดอยางมั่นคง (อิสติกอมะฮฺ)   

ٰ ا﴿ �م نما �رّصِ ُِ تمِقيمم هد سد  ۡ د  ﴾٦طم �ر

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง” 

 

    6. วันปรโลก (อาคิเราะฮฺ)   

ٰلِِك يمودِم �ّ�ِيِن ﴿  ﴾٤�م

ความวา “ผูทรงอภิสิทธิ์แหงวันตอบแทน” 

 

    7. ความสําคัญของการขอพร (ดุอาอ) 

    8. ความเปนเอกภาพของประชาชาติ    

 ﴿  ُ  ُ ْع مْستمعِ�   ... َم �﴾  
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ความวา  “พวกขาพระองค เคารพอิบาดะฮฺ . . . .พวกขา

พระองคขอความชวยเหลือ”  

ซึ่งมาในรูปสรรพนามพหูพจน (พวกขาพระองค) ไมใช

เอกพจน  ทั้งน้ีก็เพื่อเนนยํ้าความเปนเอกภาพของประชาชาติ 

 

 สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ไดสอนเราใหรูวาจะปฏิสัมพันธ

กับอัลลอฮฺน้ัน ตองเริ่มตนดวยการสรรเสริญพระองค  

ِۡ�م ﴿ ٰلم ِ رمّبِ �لد�م ّ ِِ   ُ ۡد م
ۡد �٢﴾ 

ความวา “การสรรเสริญท้ังหลายน้ันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

เปนพระเจาแหงสากลโลก” 

   

หลังจากนั้นจึงใหขอพรตอพระองคใหทรงประทานทาง

นํา  

تمقِ ا﴿ سد  ۡ د ٰطم �ر �م نما �رّصِ ُِ  ﴾٦يمم هد

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง”  
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และหากเราไดแบงพยัญชนะท้ังหมดของสูเราะฮฺอัล-ฟา

ติหะฮฺ เราจะพบวา จํานวนครึ่งหน่ึงของพยัญชนะของสูเราะฮฺจะ

อยูในหมวดอายะฮฺการสรรเสริญอัลลอฮฺ (นั่นคือ 63 พยัญชนะ 

นับต้ังแต   ُ ْۡ م ْۡ ِ   ا مّ ِِ  ถึง  مْستمعِ�    يِيمّاكم � ) และอีกครึ่งหนึ่งอยูในหมวด

การขอพร(ดุอาอ) (นั่นคือ 63 พยัญชนะ นับต้ังแต نما ُِ اطم   اْه م ارِ�ّ  

ถึง  آّلِ�م َّ َم �ر َم ) ประหนึ่งเปนการยืนยันหะดีษอัล-กุดสียที่วา 

َََوغوَم ََاَ�  ِْه 
ْ
ِِب َرَ  لُهللا َعغ

َ
َ لُهللا َ�صُْه َعِن لَ َِ َمْن َرّ  « : َ�ْن هِه ُدَم�َْم  َة

ِا لفُقْمآِن فَِ�َ ِخَدلجٌ 
ُ
ا اُِ ََ ِ   ـ ثَالثًا ـ َرالً  لَْم َقْقَمه ِ�ْْ ََُدا  هَ  ُْفَقِ  »َ�ْ�َ 

َةلَء لإل ََ ِِ ُدَم�َْم  ِلنّا نَُ�ْرُن  َك  : فَقاَ�  ،َما ِِ ا ِف َ�ْا ََ َا َوِدْعُ� ةَُوْرَ�  ،ِلََْمه اِ فَاِ
َََوغَّم َقُقْرُ�  َّ «: لِهللا َرَ  لُهللا َعغِْْه  ْدُ� للَصالَ  اَيِْ�  :َََجّ   ََاَ� لُهللا َع َِ ََ

ِفَعبِْدي َما َوَُ�  ََ َ�ْ َ َ�بِْدي نِْصَاْ ِ  لددد هللا ةب ﴿ََل ََاَ� لفَعبُْد إِ فَ  ،ََ
َّ  ﴾لفعال  َِ َ�بِْدي ََاَ� لُهللا َع َد َِّحيمِ ﴿ََل ََاَ� �ِ ََ  ،َََجّ  َحِ َّ  �ر ََاَ�  ﴾�ر
 َّ ّ َ�بِْديْ  لُهللا َع ََ مَْي 

َ
ِ مَ ﴿ََل ََاَ� �ِ ََ  ،َََجّ  ه ِِ  ِك ال ِا  ير َِ  ﴾يِن ل َّد

ََ ََاَ� لُهللا 
ّ َ�بِْدي ،َ�بِْدي

َ
ََاَ� َمّمً  فَّرَ  ِلل تمعِ�  ﴿ََاَ� ََل إِ فَ  ،ََ مسد ُ  ييّاكم �  ُ َمعد  ﴾يِيّاكم 

ِفَعبِْدْي َما َوَُ�  ََ �َْ َ َ�بِْدي  ََ َ اَيِْ�ْ  ٰطم ا﴿ََل ََاَ� إِ فَ  ،ََاَ� َدذل �م نما �رّصِ ُِ هد
تمقِيمم  سد  ۡ د لميدِهمد  ،�ر تم عم ۡد َدعم

م
ِينم � َّ ٰطم � َم  ،ِص�م َم لميدِهمد  وِب عم  َ غد ۡم د ِ �ر �د

�م
آّلِ�م  َّ ِفَعبِْدْي َما َوَُ�  ﴾، �ر ََ  ]٥٩٨ةَله مِغم امَم [» ََاَ� َدذلَ ِفَعبِْدْي 
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ความวา “ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ รายงาน

จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัมวา “ผูใดท่ี

ละหมาดโดยไมอานอุมมุลกุรอาน(อัล-ฟาติหะฮฺ) การ

ละหมาดน้ันใชไมได ทานกลาวถึง 3 คร้ัง คือไมสมบูรณ มี

ผูกลาวแกอบู ฮุร็อยเราะฮฺวา พวกเราละหมาดโดยเปน

มะอมูมอยูหลังอิหมาม อบู ฮุร็อยเราะฮฺตอบวา จงอานมัน

ในใจ เพราะแทจริงฉันเคยไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา พระองคอัลลอฮฺไดทรงกลาววา ขา

แบงการละหมาดระหวางขากับบาวของขาเปนสองสวน 

และสําหรับบาวของขาจะไดรับในสิ่งท่ีเขาขอ ฉะน้ันเมื่อ

บาวไดกล าววา  “อัลหัมดุ ลิลลาฮิ ร็อบบิลอาละมีน ” 

พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา บาวของขาไดสรรเสริญขา และ

เมื่อบาวกลาววา “อัรเราะหฺมานิรรอฮีม” พระองคอัลลอฮฺก็

กลาววา บาวของขาไดขอบคุณขา และเมื่อบาวกลาววา 

“มาลิกิเยามิดดีน” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา บาวของขา

ไดใหความย่ิงใหญแกขา และบางคร้ังก็กลาววา บาวของ

ขาไดใหความสําคัญแกขา และเมื่อบาวกลาววา “อิยฺยากะ

นะอฺบุดุ วะอิยฺยากะนัสตะอีน” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา 

สิ่งน้ีระหวางขากับบาวของขา และสําหรับบาวของขาจะ
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ไ ด รั บ ใ น สิ่ ง ท่ี เ ข า ข อ  แ ล ะ เ มื่ อ บ า ว ก ล า ว ว า 

“อิฮฺดินัศศิรอฏ็อลมุสตะกีม...(จนจบสูเราะฮฺ)” พระองค

อัลลอฮฺก็กลาววา สิ่งน้ีสําหรับบาวของขา และสําหรับบาว

ของขาจะไดรับในสิ่งท่ีเขาขอ” (บันทึกโดยมุสลิม : 598) 

  

มหาบริสุทธิ์พระองคอัลลอฮฺ ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรง

ปรีชาญาณ ผูทรงกําหนดตอทุกสภาวการณ  

ทานอุมัรฺ บินอับดุลอะซีซฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เคยถูก

ถามวา ทําไมทานถึงหยุดอานในทุกๆ อายะฮฺของสูเราะฮฺอัล-ฟา

ติหะฮฺ ทานไดตอบวา “ฉันอยากใหเกิดความรูสึกท่ีร่ืนเริงใจ 

กับการโตตอบของพระผูอภิบาลของฉัน” 

เพราะฉะนั้น สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ คือ การลําดับ

อุดมการณของอัลกุรอานใหเชื่อมโยงกัน (หลักการศรัทธา, 

หลักการเคารพภักดี, หลักการดําเนินชีวิต) นั้นคือการสรรเสริญ

ตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา และการขอพรตอพระองค 

เน่ืองดวยเหตุนี้ มันจึงเปนการประมวลในทุกประการพื้นฐาน

ของศาสนาเอาไวดวยกัน 
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อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดประทานคัมภีร 104 

เลม และไดผนวกไวในคัมภีรสามเลมนั่นคือ อัซ-ซะบูรฺ อัต-เตา

รอฮฺ และอัล-อินญีล และไดรวบท้ังสามไวในคัมภีรอัลกุรอาน 

และไดรวบอัลกุรอานไวในสูเราะฮฺเดียวน่ันคืออัล-ฟาติหะฮฺ และ

ไดรวบสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺไวในอายะฮฺเดียวนั่นคือ  

تمعِ�  ﴿ مسد ُ  ييّاكم �  ُ َمعد   ﴾٥يِيّاكم 

ความวา  “ สําหรับพระองคเทาน้ัน  ท่ีพวกขาพระองค

เคารพอิบาดะฮฺ  และสําหรับพระองคเทาน้ันท่ีพวกขา

พระองคขอความชวยเหลือ” 

 

คัมภีร อัลกุรอานเริ่มตนดวยสูเราะฮฺนี้ และมันเปน

เสมือนกุญแจของอัลกุรอาน ซึ่งมันประกอบดวยคลังขุมทรัพย

ตางๆ ของอัลกุรอาน และสูเราะฮฺนี้ถือเปนประตูเพื่อเขาสูสู

เราะฮฺตางๆของอัลกุรอาน โดยระหวางสูเราะฮฺน้ีกับสูเราะฮฺอ่ืนๆ 

นั้น มีการลําดับเรื่องที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถวางหรืออานกอน

สูเราะฮฺใดก็แลวแต จะพบวามันยังคงผูกเรื่องใหติดตอกัน

ระหวางสูเราะฮฺ ทั้งยังคงในสวนของความหมายอีกดวย  
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ความสละสลวยของสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ 

สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺจบทายดวยอายะฮฺ  

آّلِ�م ﴿ َّ َم �ر َم لميدِهمد  وِب عم  َ غد ۡم د ِ �ر �د   ﴾٧�م
ความวา “ไมใชทางของพวกท่ีถูกกร้ิวและมิใชทางของพวก

ท่ีหลงผิด”  

 

แลวสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺก็ตามมาหลังจากนั้นซึ่ง

ไดสาธยายถึง "พวกท่ีถูกกร้ิวโกรธ" (บน ีอิสรออีล หรือชาวยิว) 

โดยสาธยายถึงการปฏิเสธศรัทธาตอพระเจาของพวกเขาและศา

สนทูตของพระองค และสูเราะฮฺอาล อิมรอนก็ไดมาเพื่อสาธยาย

ถึง "พวกท่ีหลงผิด" (นะศอรอหรือชาวคริสเตียน) 

ประโยคสุดทายของสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺซึ่งเปนสวน

ของการขอพรนั้นไดมีขอเก่ียวพันกับการเริ่มตนของสูเราะฮฺ อัล-

บะเกาะเราะฮ ฺ 

﴿ ُٗ ّتقِ�م ى ه   ۡ  ]٢: للقم  [﴾  ٢ّلِلد
ความวา “เปนคําแนะนําสําหรับบรรดาผูยําเกรงเทาน้ัน” 

(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2) 
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ประหนึ่งวา 

تمِقيمم ا﴿ سد  ۡ د ٰطم �ر �م نما �رّصِ ُِ  ﴾٦هد

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง”  

 

ในสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺนั้นคือทางนําที่ไดปรากฏในสู

เราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺนั้นเอง  

    

    สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺเริ่มตนดวย  

ِۡ�م ﴿ ٰلم ِ رمّبِ �لد�م ّ ِِ   ُ ۡد م
ۡد �٢﴾  

ความวา “การสรรเสริญท้ังหลายน้ันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

เปนพระเจาแหงสากลโลก”  

 

และถือเปนประโยคแรกของคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งมีความ

สอดคลองกับประโยคสุดทายของสูเราะฮฺอัน-นาส  

َّةِ ﴿ ِ
ۡد  ﴾٦َم�َّاِس ِِنم �

ความวา “จากหมูญินและมนุษย”  
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อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเริ่มตนดวย “ م�ِۡ م ار  (สากลโลก) ”الْعم

และจบดวย “  ِۡ ِس اَاّ َم  ةَِّ ا ” (หมูญินและมนุษย) หมายรวมวา 

คัมภีรอัลกุรอานเลมนี้เปนขอชี้นําแกสากลโลก รวมทั้งสรรพสิ่ง

ตางๆ ที่อัลลอฮฺทรงสรางจากหมูญินและมนุษย ไมใชเฉพาะคน

หน่ึงคนใดเปนการเฉพาะหรือเจาะจงสําหรับผูศรัทธาเทานั้น    

อีกท้ังหลักการอาน (ตัจญวีด) ในสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺก็

มีความงายดาย แทบจะไมปรากฏหลักการท่ียุงยากในการอาน

เลย ทั้งนี้ เน่ืองดวยความรอบรูของพระองคที่ประสงคใหเกิด

ความงายดายในการอานและทองจํามัน แกมนุษยทุกคนทั้งท่ี

เปนชาวอาหรับหรือกลุมชนอ่ืนๆ 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นคือ ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรง

เมตตาเสมอ และพระองคคือผูทรงอภิสิทธิ์แหงวันตอบแทน จึงมี

ความจําเปนสําหรับเราท่ีตองคอยระวังจากการลงโทษของ

พระองคในวันแหงการฟนคืนชีพและวันแหงการตอบแทน 

ดวยความเปนมนุษย พวกเขายอมตองการความ

ชวยเหลือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลาในการเคารพภักดี

ตอพระองค เพราะฉะนั้น หากปราศจากการชวยเหลือใดๆ จาก
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พระองคแลวไซร เรายอมไมสามารถเคารพภักดีตอพระองคได

อยางแนนอน  

﴿  ُ َمعد تمعِ�  يِيّاكم  مسد  ﴾٥ُ  ييّاكم �
ความวา  “ สําหรับพระองคเทาน้ัน  ท่ีพวกขาพระองค

เคารพอิบาดะฮฺ  และสําหรับพระองคเทาน้ันท่ีพวกขา

พระองคขอความชวยเหลือ” 

 

และเราขอพรตออัลลอฮฺ ตะอาลา ใหทรงแนะนําทางอัน

เที่ยงตรง  

تمِقيمم ا﴿ سد  ۡ د ٰطم �ر �م نما �رّصِ ُِ  ﴾٦هد

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง”  

 

ทางอันเที่ยงตรงนั้นคือ ไมมีทางอ่ืนใดนอกจากทางของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  และทางของเหลา

กัลยาณชน(สะละฟุศศอลิหฺ)ของเรา จากหมูเศาะหาบะฮฺ และผู

ที่ปฏิบัติตัวเหมือนพวกทานทั้งหลาย  

ِي﴿ َّ ٰطم � لميدِهمد ِص�م تم عم ۡد َدعم
م
 ﴾٧ نم �
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ความวา “ทางของบรรดาผูท่ีพระองคไดทรงโปรดปรานแก

พวกเขา”  

 

และเราไดขอพรตออัลลอฮฺใหเราไดออกหางจากทาง

ของพวกที่ถูกกริ้วและทางของพวกที่หลงผิด จากหมูชาวยิว

และคริสเตียน และเหลาผูปฏิเสธศรัทธาที่ทําสงครามกับอัลลอฮฺ

และทานศาสนทูตของพระองค รวมท้ังที่ทําสงครามกับอิสลาม

และบรรดาผูศรัทธาในทุกยุคทุกสมัย  

آّلِ�م ﴿  َّ َم �ر َم لميدِهمد  وِب عم  َ غد ۡم د ِ �ر �د  ﴾ ٧�م

ความวา “ไมใชทางของพวกท่ีถูกกร้ิวและมิใชทางของพวก

ท่ีหลงผิด” 

 

บัดนี้ เราไดรูแลววา เปาหมายของสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ 

ที่เราไดทวนอานซ้ําไปมาในการละหมาดที่เปนฟรฎไมรวมที่เปน

สุนนะฮฺมากถึง 17 ครั้งในแตละวันนั้น ไมมีขอสงสัยใดๆ อีกวา 

เรายอมไดสัมผัสกับนัยตางๆ (ของอัลกุรอาน) และเรายอมได

พินิจใครครวญตอความหมายของมัน พรอมท้ังไดสรรเสริญ

ตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ขอบคุณตอพระองค และ
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วิงวอนขอพรตอพระองคใหทรงแนะนําไปสูทางของพระองคอัน

เที่ยงตรง  

 
ْو َر و ،  َلهللا هعغم االصرلب َوغم لهللا ع نب ،  صا مدد َع آل َرحبه 

 َلددد هللا ةب لفعال 


