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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อธิบายสเูราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ 
  

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิแหงเอกองคอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ความจําเริญ
และความศานติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัดของเรา รวมถึงวงศวานของทานและเหลาสาวกของ
ทานทั้งมวล ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดที่ตองเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺผูเดียวโดย
ไมมีภาคีใดๆ รวมกับพระองค และขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

อนึ่ง แทจริงแลวในบรรดาสูเราะฮฺตางๆ ของอัลกุรอานอันยิ่งใหญที่เราอานกันทุกวันใน
ละหมาด ทั้งที่เปนฟรฎและสุนัต คือสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ มันคือสูเราะฮฺที่ยิ่งใหญที่สุดในบรรดาสู
เราะฮฺตางๆ ของอัลกุรอาน มีบันทึกโดยอัล-บุคอรียจากหะดีษของ อบู สะอีด บิน อัล-มุอัลลา 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา  

َصيلِّ  ُكنُْت 
ُ
ِ  الَْمْسِجدِ  يِف  أ ِ  رَُسوُل  فََدَخ ُ  َصىلَّ  ابَّ  فَلَمْ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  ابَّ
ِجبُْه،

ُ
، رَُسوَل  يَا:  َفُقلُْت  أ ِ ِّ  ابَّ ، ُكنُْت  إِ َصيلِّ

ُ
لَمْ « :َفَقاَل  أ

َ
ُ  َفُقْل  أ  ابَّ

ِ  ﴿اْستَِجيبُوا  : يِل  قَاَل  ُعمَّ  ،»حُيِْييُكْم﴾ لَِما َدَخُكمْ  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِبَّ
َعلَِّمنََّك «

ُ
ْقَظمُ  يِهَ  ُسوَرةً  َأل

َ
َورِ  أ نْ  َقبَْل  الُْقْرآنِ  يِف  السُّ

َ
 ِمنْ  خَتُْرجَ  أ

َخذَ  ُعمَّ  ،»الَْمْسِجدِ 
َ
ا نِيَِدي، أ َرادَ  فَلَمَّ

َ
نْ  أ

َ
ُ  قُلُْت  خَيُْرَج، أ لَمْ  :َ

َ
 َيُقْل  أ

َعلَِّمنََّك 
ُ
ْقَظمُ  يِهَ  ُسوَرةً  َأل

َ
ِ  احْلَْمدُ ﴿ :قَاَل  ،الُْقْرآنِ  يِف  ُسوَرةٍ  أ  رَبِّ  ِبَّ

بْعُ  يِهَ  ﴾الَْعالَِمنيَ  ِ  السَّ ِي الَْعِظيمُ  َوالُْقْرآنُ  الَْمثَا
َّ وتِيتُهُ  ا

ُ
  . »أ

ความวา   คร้ังหนึ่ ง  ขณะที่ ฉันละหมาดอยู ในมัสยิด  แลวทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดเรียกฉัน แตฉันก็ไมไดขานรับทาน เมื่อฉัน
เสร็จจากละหมาดฉันก็ไดกลาววา โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ แทจริง ตอนที่ทาน
เรียกนั้นฉันกําลังละหมาดอยู ทานกลาววา “อัลลอฮฺไมไดตรัสดอกหรือวา  

﴿ِ�   ) ٢٤: األنفال ( ﴾َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيِْييُكمْ  اْستَِجيبُواْ ِبِّ
ความวา “จงขานรับตออัลลอฮฺและศาสนทูต เมื่อเขาไดเรียกพวกเจาสูส่ิงที่ให
ชีวิตแกพวกเจาเอง” (อัล-อันฟาล 24) 
แลวทานก็บอกวา “ฉันจะสอนเจาถึงสูเราะฮฺที่ยิ่งใหญที่สุดในอัลกุรอาน กอนที่
เจาจะออกไปจากมัสยิด” แลวทานก็จับมือฉันไว เมื่อถึงเวลาที่ทานจะออกไป 
ฉันก็กลาวแกทานวา ทานไมไดบอกแกฉันดอกหรือวาจะสอนสูเราะฮฺที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในอัลกุรอานให? ทานก็ตอบฉันวา “คือ อัลหัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน 
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(หมายถึง สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ) มันคือเจ็ดอายะฮฺที่ถูกทวนอานซ้ําแลวซ้ําเลา 
เปนอัลกุรอานอันยิ่งใหญที่ถูกมอบใหแกฉัน” (อัล-บุคอรีย หะดีษที่ 4474) 

 
อัต-ติรมิซีย  ได บันทึกในตําราอัส-สุนันของทานจากหะดีษของอุบัยย  บิน  กะอับ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
ِي«

َّ ِ  َوا نِْزلَْت  َما نِيَِدهِ، َغْف
ُ
يلِ  يِف  َوَال  احكَّْوَراةِ  يِف  أ جْنِ  ُبورِ الزَّ  يِف  َوَال  اْإلِ

ِغََّها ِمثْلَُها، الُْفْرقَانِ  يِف  َوَال  ِ  ِمنْ  َسبْعٌ  َو ِي الَْعِظيمُ  َوالُْقْرآنُ  الَْمثَا
َّ  ا

ْعِطيتُهُ 
ُ
  » أ

ความวา “ขอสาบานดวยผูซึ่งชีวิตขาอยูในพระหัตถของพระองค ไมมีส่ิงใดที่
ถูกประทานลงมาในคัมภีรเตารอต คัมภีรอินญีล คัมภีรซะบูรฺ และคัมภีร 
อัลกุรอาน ที่เทียบเทาเหมือนกับสูเราะฮฺนี้ แทจริงมันคือเจ็ดโองการที่ถูกอาน
ซ้ําแลวซ้ําเลา และเปนอัลกุรอานที่ยิ่งใหญที่ถูกมอบใหแกฉัน” (อัต-ติรมิซีย หะ
ดีษที่ 2875) 

 
อิมามมุสลิมในตําราเศาะฮีหฺของทาน ไดบันทึกหะดีษจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

มา เลาวา  
يُل  بَيْنََما ِّ  ِعنْدَ  قَاِعدٌ  ِجرْبِ ِ  ِمنْ  نَِقيًضا َسِمعَ  -وسلم عليه اهللا صىل-  اجَّ
َسهُ  فََرَفعَ  فَْوقِهِ 

ْ
َماءِ  ِمنَ  بَاٌب  َهَذا َفَقاَل  َرأ َْومَ  فُِتحَ  السَّ ْ  إِالَّ  َقطُّ  ُفْفتَحْ  لَمْ  ا

َْومَ  ْ َل  ا رِْض  إِىَل  نََزَل  َملٌَك  َهَذا َفَقاَل  َملٌَك  ِمنْهُ  َفزَنَ
َ
ْل  لَمْ  األ  ِإالَّ  َقطُّ  َفزْنِ

َْومَ  ْ برِْشْ  َوقَاَل  فََسلَّمَ  ا
َ
وتِيتَُهَما بِنُوَريِْن  أ

ُ
ِ  يُْؤَيُهَما لَمْ  أ

 فَاحِتَةُ  َقبْلََك  نَ
  لَنْ  اْكََقَرةِ  ُسوَرةِ  وََخَواِييمُ  الِْكتَاِب 

َ
ْعِطيتَ  إِالَّ  ِمنُْهَما حِبَرٍْف  َيْقَرأ

ُ
  .هُ أ

ความวา  ขณะที่มะลาอิกะฮฺญิบรีลนั่งอยูกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็พลันไดยินเสียงหนึ่งจากเบื้องบน ทานไดเงยหนาขึ้นและกลาววา นี่
คือประตูหนึ่งแหงทองฟาที่ถูกเปดออก มันไมเคยถูกเปดเลยนอกเสียจากใน
วันนี้เทานั้น แลวมะลาอิกะฮฺทานหนึ่งก็ลงมาจากประตูนั้น ญิบรีลไดกลาววา นี่
คือมะลาอิกะฮฺที่ลงมายังโลก เขาไมเคยลงมาเลยนอกจากในวันนี้เทานั้น แลว
มะลาอิกะฮฺตนนั้นก็ใหสลาม จากนั้นก็กลาววา ทานจงรับขาวดีเถิด ดวยสอง
รัศมีที่ถูกมอบใหแกทาน มันไมเคยถูกมอบใหแกนบีคนใดกอนหนาทานมา
กอนเลย นั่นคือ สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และโองการปดทายสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ ทานจะไมอานอายะฮฺใดของมันเวนแตจะถูกมอบใหตามที่อานนั้น 
(มุสลิม หะดีษที่ 806) 
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พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  ﴿ِ� ﴾احْلَْمُد بِّ  “มวลการสรรเสริญเปนสิทธิแหง 
อัลลอฮฺ” คําวา อัล-หัมดุ คือการสรรเสริญตออัลลอฮฺดวยคุณลักษณะตางๆ อันสมบูรณ และดวย
กิริยาการกระทําตางๆ ของพระองคที่เวียนอยูระหวางความเอื้อเฟอการุณและความยุติธรรม ดังนั้น 
การสรรเสริญอันสมบูรณนั้นจึงเปนสิทธิแหงพระองคในทุกดานๆ 

คําวา ﴿ ََربِّ اْلَعالَِمني﴾  “พระผูอภิบาลแหงโลกทั้งหลาย”  อัร-ร็อบบ หมายถึง ผูที่
รับผิดชอบดูแลโลกตางๆ ทั้งหลาย เปนผูที่ใหบังเกิดสรรพสิ่งจากที่ไมเคยมีมากอน เปนผูประทาน
ปจจัยตางๆ อันยิ่งใหญซึ่งถาไมมีปจจัยเหลานี้พวกเขาก็จะไมสามารถคงอยูได ดังนั้น ไมวานิอฺมัต
หนึ่งนิอฺมัตใดก็ลวนแลวมาจากพระองคทั้งสิ้น อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿ِ�   ) ٥٣: اجحل ( ﴾َوَما بُِكم مِّن غِّْعَمٍة فَِمَن ابِّ
ความวา “ไมวานิอฺมัตใดที่อยูกับเจา ก็ลวนแลวแตมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น” (อัน-
นะหฺลุ 53) 

 
อัร-ร็อบบ หมายถึงผูครอบครอง ผูคอยจัดการดูแล ในทางภาษาใชกับผูที่เปนเจานาย และ

ผูที่รับหนาที่ในการไกลเกลี่ย คํานี้จะไมถูกใชกับผูอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺเวนแตตองมีคําอื่นมา
พาดพิงเสริมอยูดวย เชน ร็อบบ อัด-ดารฺ (เจาของบาน) และจะตองไมกลาวคําวา อัร-ร็อบบ ตัว
เดียวโดดๆ กับผูอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺเทานั้น 

พระดํารัสที่วา ﴿ ٰـِن الرَِّحيمِ لرَّمْح﴾   “ผูทรงกรุณา ผูทรงเมตตายิ่ง”  เปนสองพระนามที่บง
ถึงวาพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนผูที่ทรงไวดวยความเมตตาอันกวางขวางยิ่งใหญ ที่หอมลอม
ครอบคลุมทุกๆ ส่ิง รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต พระองคไดกําหนดความเมตตาของพระองคใหกับ
บรรดาผูคนที่ยําเกรง ที่ไดปฏิบัติตามเหลานบีและเราะสูลของพระองค ผูคนเหลานี้จะไดรับความ
เมตตาโดยไมจํากัด สวนคนอื่นๆ นั้นจะไดรับเมตตาเพียงบางสวนเทานั้น อัลลอฮฺไดตรัสวา 

يَن َفتَُّقونَ ﴿ ِ ْكتُبَُها لِثَّ
َ
ٍء فََسأ ْ َ   ) ١٥٦: األعراف ( ﴾َورمَْحَيِت وَِسَعْت لُكَّ 

ความวา “และเมตตาของขานั้นกวางขวางครอบคลุมทุกๆ ส่ิง  ดังนั้น ขาจะ
กําหนดมันใหกับบรรดาผูที่ยําเกรงทั้งหลาย” (อัล-อะอฺรอฟ 156) 

 
อิมามมุสลิมไดบันทึกหะดีษจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
» َ ِ  ِعنْدَ  َما الُْمْؤِمنُ  َفْعلَمُ  وْ ل َحٌد، جِبَنَِّتهِ  َطِمعَ  َما الُْعُقوَبةِ  ِمنَ  ابَّ

َ
 َفْعلَمُ  َولَوْ  أ

ِ  ِعنْدَ  َما الاَْكفِرُ  َحدٌ  َجنَِّتهِ  ِمنْ  قَِنَط  َما الرَّمْحَةِ  ِمنَ  ابَّ
َ
  »أ

ความวา “หากวาผูศรัทธารูถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ ก็จะไมมีใครสักคนหนึ่ง
เลยที่ยังหวังในสวรรคของพระองคอีก และหากผูปฏิเสธศรัทธารูถึงความ
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เมตตาของอัลลอฮฺ ก็จะไมมีใครสักคนเลยที่รูสึกสิ้นหวังวาจะไดเขาสวรรคของ
พระองค” (มุสลิม หะดีษที่ 2755) 

 
พระดํารัสของพระองคที่วา يِن ﴿ ِّ ผูทรงครอบครองในวันแหงการตอบ“   ﴾َمالِِك يَْوِم ا

แทน” หมายถึง ผูทรงจัดการทุกสิ่งในวันนั้น การที่ระบุเจาะจงวาทรงครอบครองในวันแหงการตอบ
แทนนั้น ไมไดหมายความวาพระองคไมทรงถือสิทธิการครอบครองในวันอื่นๆ เพราะพระองคเปนผู
ครอบครองทั้งในโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ แตที่ระบุเจาะจงถึงวันแหงการตอบแทนนั้นก็เพราะวาใน
วันนั้นไมมีผูใดอีกที่อาจหาญกลาวอางตอหนาพระองค ในวันนั้นใครก็ตามไมสามารถที่จะกลาว
ถอยคําใดๆ ไดเวนแตดวยการอนุมัติของพระองคเทานั้น อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِذَن ﴿
َ
وُح َوالَْمَالئَِكُة َصّفاً الَّ َفتلََكَُّموَن إِالَّ َمْن أ ُ الرمْحَ يَْوَم َفُقوُم الرُّ ُن ـٰ َ

 ً   ) ٣٨: اجبأ ( ﴾َوقَاَل َصَوابا
ความวา “วันที่ญิบรีลและมะลาอิกะฮฺทั้งหลายจะยืนเปนแถว พวกเขาไมมีใคร
ที่กลาวถอยคําออกมาเวนแตผูที่พระองคผูทรงเมตตาไดอนุมัติเทานั้น และเขา
จะกลาวแตความสัจจริง” (อัน-นะบะอ 38) 

 
อัลลอฮฺยังไดตรัสอีกวา 

يِن ﴿ ِّ ْدَراَك َما يَْوُم ا
َ
يِن ، َوَما أ ِّ ْدَراَك َما يَْوُم ا

َ
يَْوَم َال َيْمِلُك ، ُعمَّ َما أ
 ِ ْمُر يَْوَمئٍِذ ِبَّ

َ
َْفٍس َشيْئاً َواْأل   )١٩ -  ١٧ :اإلنفطار ( ﴾َغْفٌس جِّ

ความวา “อะไรที่เจารูเกี่ยวกับวันแหงการตอบแทน แลวอะไรเลาคือส่ิงที่เจารู
เกี่ยวกับวันแหงการตอบแทน วันที่ชีวิตหนึ่งไมสามารถใหส่ิงใดแกอีกชีวิตหนึ่ง
ได การจัดการในวันนั้นเปนสิทธิแหงอัลลอฮฺผูเดียวเทานั้น” (อัล-อินฟฏอรฺ 17-
19) 

 
ْمِرهِ بَلَ َمن يََشاُء ِمْن ﴿

َ
وَح ِمْن أ رََجاِت ُذو الَْعْرِش يُليِْق الرُّ َّ َرِفيُع ا

ُنِذَر يَْوَم احكََّالقِ ِعبَادِ  ِ ٌء ، هِ  ْ َ ِ ِمنُْهْم  يَْوَم ُهم بَاِرُزوَن َال خَيىَْف بَلَ ابَّ
ارِ  ِ الَْواِحِد الَْقهَّ َْوَم ِبَّ ْ َِّمِن الُْملُْك ا   )١٦ - ١٥:ذلفر ( ﴾ل

ความวา “ผูทรงตําแหนงอันสูง เจาแหงบัลลังก ทรงประทานวิวรณตามพระ
บัญชาของพระองคแกผูที่ทรงประสงคจากปวงบาวของพระองค เพื่อเตือนให
รําลึกถึงวันแหงการพบปะรวมกัน (วันกิยามะฮฺ) วันที่พวกเขาจะปรากฏตัว
ออกมา ไมมีส่ิงใดในตัวพวกเขาที่จะซอนเรนไปจากอัลลอฮฺ  อํานาจในวันนี้
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เปนของผูใดเลา? แนนอน มันเปนของอัลลอฮฺ ผูทรงเอกะผูทรงพิชิตโดย
เด็ดขาด” (ฆอฟรฺ 15-16) 

 
อัล-บุคอรีย และมุสลิม ไดบันทึกหะดีษจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
، رَُسولِ  بِنَْت  فَاِطَمةُ  يَا« ِ ، َما َسِلييِن  ابَّ ْغيِن  الَ  ِشئِْت ِمْن َمايِلْ

ُ
 ِمنَ  َقنِْك  أ

 ِ   »َشيْئًا ابَّ
ความวา “โอ ฟาฏิมะฮฺ บุตรีของเราะสูลุลลอฮฺ จงขอสิ่งที่เธอตองการจาก
ทรัพยสินของฉันเถิด(หมายถึงใหขออะไรก็ตามในสิ่งที่ทานสามารถชวยเหลือ
ไดในโลกดุนยา) เพราะฉันไมสามารถที่จะชวยเธอจากอัลลอฮฺแมแตประการ
เดียวไดเลย” (อัล-บุคอรีย หะดีษที่ 2753 มุสลิม 204) 

 
อิบนุ อับบาส กลาววา ไมมีผูใดที่มีสิทธิครอบครองการตัดสินในวันนั้นพรอมกับอัลลอฮฺ

เหมือนที่พวกเขาเคยครอบครองในโลกดุนยา วันแหงการตอบแทนก็คือวันแหงการสอบสวนสรรพ
ส่ิงทั้งมวล มันคือวันกิยามะฮฺ พระองคจะทรงตอบแทนพวกเขาดวยการงานของพวกเขา ถาดีก็จะ
ไดผลตอบแทนที่ดี ถาชั่วก็จะไดผลตอบแทนชั่ว ยกเวนผูที่พระองคทรงอภัยให 

บรรดาเศาะหาบะฮฺและตาบิอีนหลายคนไดใหความหมายในเชิงเดียวกันนี้ 
พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  ُِيَّاَك نَْستَِعني ความวา “พระองคเทานั้นที่  ﴿   ﴾ِإيَّاَك َغْعبُُد و

พวกเราเคารพอิบาดะฮฺ และพระองคเทานั้นที่เราขอความชวยเหลือ”  คําวา อิบาดะฮฺ นั้นคือความ
รักที่สมบูรณ การนอบนอมที่สมบูรณ เปนความหวาดเกรงและรูสึกต่ําตอย การที่นําเอา มัฟอูลฺ
(ประโยคกรรม) คือคําวา “อิยยากะ” ข้ึนมากอนและทวนอีกครั้งนั้น ก็เพื่อแสดงถึงความสําคัญและ
การเจาะจง ความหมายของมันก็คือ เราจะไมอิบาดะฮฺตอผูใดนอกจากตอพระองคเทานั้น เราจะไม
พึ่งพิงผูใดนอกจากพระองค นี่คือสภาพของการเชื่อฟงโดยสมบูรณ คําสอนทั้งหมดในศาสนา
อิสลามจะยึดและนํากลับไปสูหลักสองประการนี้  

นี่คือเหตุผลที่สะลัฟบางทานกลาววา อัล-ฟาติหะฮฺ คือความลับของอัลกุรอาน และ

ความลับของอัล-ฟาติหะฮฺก็คือประโยคที่วา  ُِياَك نَْسَتِعني ทอนแรก “อิยฺ  ﴿   ﴾إِياَك َغْعُبُد و
ยากะนะอฺบุดุ” คือการปดและปฏิเสธการตั้งภาคี สวนทอนที่สอง “อิยฺยากะนัสตะอีน” คือการปด
และปฏิเสธความสามารถและพลังอํานาจอื่นจากอัลลอฮฺ 

แมแตการละหมาดก็ยังถือวาใชไมไดหากผูละหมาดไมอานสูเราะฮฺนี้ อัล-บุคอรียและ
มุสลิมไดรายงานหะดีษจาก อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
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  لَمْ  لَِمنْ  َصَالةَ  َال «
ْ
  »الِْكتَاِب  بَِفاحِتَةِ  َفْقَرأ

ความวา “ไมมีการละหมาด สําหรับผูที่ไมไดอานอัล-ฟาติหะฮฺ” (อัล-บุคอรีย 
หะดีษที่ 756 มุสลิม หะดีษที่ 394) 

 
พระดํารัสที่วา   ﴿اَط الُمستَِقيمَ اهِدنَـ َ ﴾ا الرصِّ  “ขอทรงชี้ทางเราสูทางอันเที่ยงตรงดวย

เถิด” นี่คือการขอดุอาออันชัดเจน คือสวนที่บาวจะไดรับจากอัลลอฮฺ เปนการนอบนอมและวอนขอ
จากพระองคอยางจริงจังเพื่อใหพระองคประทานความปรารถนาอันยิ่งใหญนี้ ไมมีส่ิงใดอีกที่ถูก
มอบใหกับใครก็ตามในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺจะยิ่งใหญไปกวาสิ่งนี้ เชนที่อัลลอฮฺไดกลาวถึง
บุญคุณที่ไดมอบใหกับศาสนทูตของพระองคหลังการพิชิตมักกะฮฺวา  

﴿ ً ْستَِقيما اطاً مُّ   ) ٢: الفتح ( ﴾َوَيْهِديََك رِصَ
ความวา “และเพื่อพระองคจะทรงชี้ทางเจาสูทางอันเที่ยงตรง” (อัล-ฟตหฺ 2) 

 
คําวา ฮิดายะฮฺ หรือการชี้ทางตรงนี้ หมายถึงการประทานเตาฟกและการแนะนํา ดังนั้น ให

บาวของอัลลอฮฺไดพิจารณาดูสิวาเขามีความจําเปนตอเร่ืองนี้มากเพียงใด การชี้ทางดังที่วานี้หมาย
รวมถึงการใหความรูที่มีประโยชน การทําอะมัลที่ดีอยางตอเนื่อง สมบูรณ และยืนหยัดมั่นคงบน
เสนทางดังกลาวจนกวาวันที่เขาจะไดพบกับอัลลอฮฺ  

คําวา อัศ-ศิรอฏ หมายถึง เสนทางที่ชัดเจนและเที่ยงตรงไมมีการบิดเบี้ยวคดเคี้ยว 
ความหมายของมันก็คือศาสนาที่พระองคประทานลงมายังศาสนทูตของพระองค ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนเสนทางที่พระองคไดชี้ใหแกทานนบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทาน พระองคไดตรัสวา  

ْولَـئَِك َمَع ا﴿
ُ
َن َوَمن يُِطِع اَهللا َوالرَُّسوَل فَأ ْغَعَم اُهللا َعلَيِْهم مِّ

َ
يَن أ ِ

َّ

ولَـئَِك َرِفيقاً 
ُ
احِلِنَي وََحُسَن أ َهَداء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ  ﴾اجَِّبيِّنَي َوالصِّ

  )٦٩: النساء (
ความวา “ผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺและศาสนทูต ชนเหลานี้จะอยูรวมกับบรรดาผู
ที่อัลลอฮฺทรงกรุณาเมตตาแกพวกเขา อันไดแกบรรดานบี(อันบิยาอ) บรรดาผูที่
เชื่อโดยดุษฎี(ศิดดีกีน) บรรดาผูที่เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ(ชุฮะดาอ) และ
บรรดาผูที่ประพฤติดี(ศอลิหูน) และชนเหลานี้แหละเปนเพื่อนที่ดียิ่งแลว” (อัน-
นิสาอ 69) 

 
ตัวทานเองเวลาที่ทานละหมาด ทานก็ไดขอใหอัลลอฮฺประทานการชี้นําใหทานไดอยูบน

เสนทางของพวกเขาเหลานั้น และนับเปนหนาที่ประการหนึ่งสําหรับทานที่จะตองเชื่อวาเสนทาง
ของอัลลอฮฺนั้นคือเสนทางที่เที่ยงตรง และสิ่งที่คานกับเสนทางนั้นไมวาจะเปนความรูหรือการอิบา
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ดะฮฺตางๆ ลวนแลวไมเที่ยงตรง ทวามันยอมคดเคี้ยวแนนอน นี่คือภารกิจแรกที่แฝงอยูในอายะฮฺนี้ 
ซึ่งจําเปนตองเชื่อตามที่ไดกลาวมาดวยหัวใจ และผูศรัทธาจําเปนที่จะตองระวังจากการลอลวงของ
ชัยฏอน การลอลวงดังกลาวก็คือการที่เราเชื่อแบบรวมๆ แตกลับละทิ้งในรายละเอียดปลีกยอย 
เพราะคนสวนใหญที่ตกศาสนานั้นมักจะเชื่อวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยูบน
เสนทางแหงสัจธรรมและเชื่อวาสิ่งที่คานกับทานยอมเปนสิ่งที่โมฆะ แตเมื่อปรากฏสิ่งใดที่คานกับ
อารมณของตนก็จะกลับลําและมีสภาพเหมือนที่อัลลอฮฺไดอธิบายวา 

ْغُفسُ ﴿
َ
ْ َوفَِريقاً لُكََّما َجاءُهْم رَُسوٌل بَِما َال َيْهَوى أ بُوا ُهْم فَِريقاً َكذَّ

  )٧٠: املائدة ( ﴾َفْقتُلُونَ 
ความวา “ทุกครั้งที่ศาสนทูตไดนํามาซึ่งสิ่งที่อารมณของพวกเขาไมเห็นชอบ 
กลุมหนึ่งก็ปฏิเสธ และอีกกลุมหนึ่งก็ไดกอการฆาตกรรม(ศาสนทูตของ 
อัลลอฮฺ)” (อัล-มาอิดะฮฺ 70) 

 
สวนพระดํารัสของพระองคที่วา ﴿الِّني ﴾َغرِي الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوَال الضَّ  “ไมใชหนทาง

ของบรรดาผูที่ถูกโกรธกริ้วและบรรดาผูที่หลงทาง”  ผูที่ถูกโกรธ หมายถึง บรรดาผูรูที่ไมปฏิบัติตาม
ส่ิงที่พวกเขารู สวนผูหลงทางก็คือผูที่ทําโดยปราศจากความรู อันแรกนั้นคือคุณลักษณะของ
พวกยิว สวนอันที่สองคือคุณลักษณะของพวกคริสต พวกเราหลายคนเวลาดูตัฟซีรอรรถาธิบายอัล
กุรอานก็จะพบวาคนที่ถูกโกรธคือพวกยิว และคนที่หลงทางคือพวกคริสต แลวคนที่ไมรูเร่ืองบางคน
ก็จะคาดเดาวาอายะฮฺนี้เจาะจงคนทั้งสองกลุมนี้เทานั้นไมไดหมายรวมถึงเขาดวย ทั้งๆ ที่เขา
ยอมรับวาอัลลอฮฺไดกําหนดใหเขาขอดวยดุอาอนี้ และตองขอความคุมครองจากคุณลักษณะตางๆ 
ดังกลาวดวย สุบหานัลลอฮฺ ! เปนไดอยางไรกันเลา ทั้งๆ ที่อัลลอฮฺไดสอนดุอาอนี้แกเขา ไดเลือกมัน
ใหเขาแลว ไดบังคับใหเขาขอดวยดุอาอดังกลาว แตเขากลับไมระวังตัวจากคุณลักษณะที่วานั้นเลย 
ไมเคยนึกวาตัวเองจะประพฤติตนเชนคนเหลานั้น นี่แหละที่เรียกวาการคาดเดาไมดีตอพระองค
อัลลอฮฺ (ดู ริสาละฮฺ อัช-ชัยคฺ มุหัมมัด บิน อับดิลวะฮาบ ในการตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ หนา 
18-27) 

เปนการมุสตะหับ(สงเสริมใหทํา)สําหรับผูที่อานสูเราะฮฺนี้จบ ใหเขากลาววา “อามีน” 
ความหมายของมันก็คือ โออัลลอฮฺ ขอทรงตอบรับดวยเถิด อัล-บุคอรียและมุสลิมไดรายงานหะดีษ
จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา  

نَ  إَِذا« مَّ
َ
نُوا، اِإلَمامُ  أ مِّ

َ
ِمينُهُ  َواَفَق  َمنْ  فَإِنَّ  فَأ

ْ
ِمنيَ  تَأ

ْ
ُ  ُغِفرَ  الَْمَالئَِكةِ  تَأ َ 

مَ  َما   »َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
ความวา “เมื่ออิมามกลาวอามีน พวกทานก็จงกลาวอามีนตาม เพราะแทจริง
แลว ผูใดที่กลาวอามีนตรงกับการกลาวอามีนของมะลาอิกะฮฺ เขาก็จะถูกอภัย
โทษในบาปที่ผานมา” (อัล-บุคอรีย หะดีษที่ 780 มุสลิม หะดีษที่ 410) 
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โอ อัลลอฮฺ ขอทรงประทานใหอัลกุรอานนี้เปนที่รมร่ืนแกหัวใจเรา เปนรัศมีแกอกของเรา 

เปนการปดเปาความทุกขโศกของเรา เปนการขจัดความกังวลของเรา ขอทรงทําใหมันเปนสิ่งที่
ชวยเหลือเรา และเปนหลักฐานพยานแกเราในวันกิยามะฮฺดวยเถิด 

มวลการสรรเสริญนั้นเปนของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ขอพระองคทรงประทาน
ความจําเริญและความศานติแดนบีมุหัมมัดของเรา แดครอบครัวของทานและบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทานทั้งมวลเทอญ 

  
 
 
 


