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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อลั-อันอาม 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรอัน

ประเสริฐและความศานติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติตลอดจน

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย และขาพเจาขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไม

มีการต้ังภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจาขอปฏิญาณวามุหัม

มัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

 
เปาหมายของสูเราะฮฺ  

การใหเอกภาพแดอัลลอฮฺดวยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งใน

ดานหลักศรัทธาและวิถีดําเนินชีวิต  

สูเราะฮฺอัล-อันอาม ถือเปนสูเราะฮฺมักกียะฮฺสูเราะฮฺแรก

ในการจัดอันดับสูเราะฮฺของอัลกุรอาน หลังจากที่กอนหนานี้ได
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มีการนําเสนอสูเราะฮฺมะดะนียะฮฺตางๆ  และถือเปนสูเราะฮฺแรก

ที่มีการเร่ิมตนดวยการสรรเสริญแดอัลลอฮฺ  

�َض  ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ََ ٱس ََ ََ   ِ ّّ ِ ٱ ّ ِّ  �ِ ُۡ  ]١: سورة األنعام [﴾ ١ٱۡمَ

ความวา “การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

ทรงสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดิน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 

1) 

 ในจํานวนความพิเศษของสูเราะฮฺนี้นั้นคือ มันถูก

ประทานลงมาในคํ่าคืนเดียวทั้งสูเราะฮฺ โดยมีบรรดามลาอิกะฮฺ

เปนผูติดตามมากถึง 70,000 ทาน และดวยเหตุที่สูเราะฮฺนี้มี

ความพิเศษอันมากมายนั้นเอง มันจึงไดประมวลหลักฐานตางๆ 

ถึงความเปนเอกภาพ ความยุติธรรม(ของอัลลอฮฺ) การเปนศา

สนทูต(ของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ) 

การฟนคืนชีพ การลบลางแนวคิดที่ผิดๆ แหงความเชื่อที่นอกรีต

และปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  
 ทานอิมามอัล-กุรฏบีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา 

“อันที่จริง เดิมทีสูเราะฮฺนี้เปนการตอบโตชาวมุชริกีนและ

(แนวคิด)อ่ืนๆ แหงความเชื่อที่นอกรีต รวมทั้งผูที่ปฏิเสธ

ในการฟนคืนชีพ และนี่ เองจึงเปนเหตุจําเปนท่ีตอง
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ประทานลงมาในรวดเดียวทั้งสูเราะฮฺ” (ดูใน ตัฟสีร อัล-กุรฏ

บีย เลม 6 หนา 383) 

และการที่สูเราะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในชวงเวลาคํ่าคืน

ก็เนื่องดวยชวงเวลานี้เปนชวงที่จิตใจมีความสงบสุข และทําให

เกิดการครุนคิดและใครครวญในความเกรียงไกรและความ

ยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยที่เนื้อหาของสูเราะฮฺอัล-อัน

อามไดกลาวถึงประเด็นที่เปนหลักการพื้นฐานของหลักยึดมั่น

และหลักศรัทธาตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นขางตน

ไดดังนี้  1.ประเด็นที่เกี่ยวของกับความเปนพระเจา 2.ประเด็นที่

เกี่ยวของกับอัล-วะหฺยู(โองการอัลกุรอาน)และอัร-ริสาละฮฺ

(สาสน) 3.ประเด็นที่เกี่ยวของกับการฟนคืนชีพและการตอบ

แทน 

 อนึ่ง เนื้อหาของสูเราะฮฺนี้วนเวียนกลาวถึงหลักการ

พื้นฐานตางๆ ของการเรียกรองเชิญชวนผูคน โดยที่เราสามารถ

พบเคร่ืองมือตางๆ ในนั้น ทั้งที่เปนขอโตแยงและเหตุผลทั้งหลาย 

รวมทั้งหลักฐานอันชัดเจนที่เปนตัวโนมนาว(จิตใจของผูคน-ผู

แปล-) ดวยเหตุเพราะวาสูเราะฮฺนี้ไดถูกประทานที่เมืองมักกะฮฺ

แกชาวมุชริกีนนั่นเอง   
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และจากการพินิจพิจารณาเนื้อหาในสูเราะที่มีเกียรตินี้

เราสามารถพบไดอีกวามันมีการนําเสนอสองวิธีการที่ เปน

เอกลักษณอันโดดเดนไวดวยกันจนเราแทบไมสามารถพบในสู

เราะฮฺอ่ืนอีกที่มีการนําเสนอวิธีการทั้งสองที่มากมายเชนในสู

เราะฮฺนี้ นั่นคือ “ตักรีร” (การแจงประกาศิต) และ “ตัลกีน” (การ

สอนและเตือนแบบเนนย้ํา) และเรายังพบอีกวาทั้งสองวิธีการ

ขางตนนี้ก็จะมีเนื้อหาที่ติดตอกันอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีอา

ยะฮฺตางๆ ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดนําเสนอแกเราเพื่อเปนขอ

พิสูจนถึงความยิ่งใหญและความเกรียงไกรของพระองคในการ

สรางสรรคสรรพส่ิงทั้งหลาย หลังจากนั้นอายะฮฺตาง ๆ ก็จะ

ดําเนินเร่ืองเพื่อเปนการตอบโตชาวมุชริกีนและหลักความเชื่อที่

นอกรีตและหางไกลจากการใหเอกภาพแดอัลลอฮฺ 

 วิธีการ “ตักรีร” (การแจงประกาศิต) อัลกุรอานได

นําเสนอหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวพันกับการใหเอกภาพแดอัลลอฮฺ 

และหลักฐานตางๆ ที่สามารถพิสูจนถึงการมีอยูของพระองค 

ความสามารถของพระองค อํานาจการปกครองของพระองค 

และพลานุภาพของพระองคในรูปแบบที่เปนขอพิสูจนที่จําตอง

ยอมจํานน ดวยเหตุนี้จึงมีการใชสรรพนามบุรุษที่สามเพื่อเปน
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การกระตุนใหหัวใจไดต่ืนตัวโดยที่มันจะไมมีขอกังขาใดๆ อีก

สําหรับหัวใจที่บริสุทธิ์และสติปญญาที่มีความปราดเปร่ือง

วาอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นคือผูสรางสรรคสรรพส่ิงตางๆ ทั้งยังเปน

เจาของแหงความกรุณาปรานีและความโปรดปรานทั้งหลาย 

ดังนั้น การที่มีสํานวนวา “هو”  (พระองคอัลลอฮฺ) ก็เปนส่ิงที่
บงชี้ถึงการเปนผูสราง ผูบริหารจัดการที่ทรงปรีชาญาณนั่นเอง 

 ในสวนเนื้ อหาของอายะฮฺตางๆ  นั้นก็มีการฉาย

ภาพลักษณของอัลกุรอานถึงศิลปะอันวิจิตรโวหารซึ่งทําใหคนที่

อานอายะฮฺเหลานั้นมีความรูสึกถึงความยิ่งใหญและความ

เกรียงไกรของอัลลอฮฺ และประหนึ่งวาอายะฮฺเหลานั้นเปนฉาก

สดที่ถูกนําเสนอเบื้องหนาสายตาของเรา โดยที่สํานวน “هو” 

ไดปรากฏในสูเราะฮฺนี้มากถึง 38 คร้ัง ในจํานวนอายะฮฺเหลานั้น
คือ  

﴿ َّ ََ ٱس ََ ََ   ِ ّّ ِ ٱ ّ ِّ  �ِ ُۡ ِيَن ٱۡمَ ّّ ّّ ٱ � ِم َۖ ََِ�ِٰو َوٱوَر ُر �َض وََلَ َل ٱل
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�

ّۡ َ�ۡ ِ�سََِن   ]١: سورة األنعام [﴾١َ�َفِرواْ بَِرّ�ِِه
ความวา “การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

ทรงสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดินไดทรงใหมีบรรดา

ความมืดและแสงสวาง แตแลวบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธา
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นั้น ก็ยังให(สิ่งอ่ืน)เทาเทียมกับพระเจาของเขาอยู” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 1)  

 
َََقِ�ّ ّمِن ِط�ٖ ﴿ ََ   ِ ّّ ََ ٱ ّّ قَ  ُِ َلٗ�� ِم

َ
ٰ أ ََ ًّ ََ َللم مر

َ
ّۡ  َوأ نِت

َ
ّّ أ ۖ� ِم ِِدَ�ُِ

وَن  ِ�َ ُۡ  ]٢: سورة األنعام [  ﴾٢َ�

ความวา “พระองคคือ ผูที่ทรงบังเกิดพวกเจาจากดิน แลว

ไดทรงกําหนดเวลาแหงความตายไว และกําหนดท่ีถูกระบุ

ไวอีกกําหนดหน่ึงนั้น อยูที่พระองคแตแลวพวกเจาก็ยัง

สงสัยกันอยู” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 2) 

 
ّۡ وََلۡهرَ ﴿ �ِّ ِِ  ِّ �ِض َ�ۡ ََ

َ
ِِ ٱۡ� َ�َٰ�ِٰت َو َّ ِ ِ  ٱس ّّ ََ ٱ ُِ ِّ َما َو ّۡ َوَ�ۡ ََ �ِ

ِبََن  َِ  ]٣: سورة األنعام [ ﴾ ٣تَۡ�

ความวา “และพระองคนั้นคือ อัลลอฮฺ ทั้งในบรรดาชั้นฟา

และในแผนดิน ทรงรูสิ่งเรนลับของพวกเจา และสิ่ง

เปดเผยของพวกเจา และทรงรูสิ่งที่พวกเจาขวนขวายกัน

อยู” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 3) 

  
ََ ٱۡلَقاُِ ﴿ ُِ ِّ ٱۡ�َبِِ� َو ََ ٱۡمَِكي ُِ ِۦۚ َو َِِبادُِ َق  َۡ  ]١٨: سورة األنعام [ ﴾١ِر فَ
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ความวา “และพระองคคือผูทรงชนะเหนือปวงบาวของ

พระองค และพระองคคือผูทรงปรีชาญาณผูทรงรอบรู

อยางละเอียดถ่ีถวน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 18) 

 
ِِدَ�ُِۖ َمَفاتِِح ٱۡلَغۡيِب َ� َ� ۡ ﴿ ِ َوٱۡ�َۡحرِ� َوَما ۞َو ِّ َما ِ  ٱۡلَ�ّ

ۚ َوَ�ۡ ََ ََ ُِ َها  ِِّ�  ُِ ََ
ّبةٖ  ََ َها َوَ�  ُِ َۖقَةإ ِِّ� َ�ۡ ََ ِقِ  ِمن َو َۡ َ َۖۡطبٖ ِ  ِظََِ�ِٰو  س �ِض َوَ� 

َ
َوَ� يَا�ِسإ  ٱۡ�

بِ�ٖ  ِِّ� ِ  كَِ�ٰبٖ   ]٥٩: سورة األنعام [﴾ ٥ مر

ความวา “และท่ีพระองคนั้นมีบรรดากุญแจแหงความเรน

ลับ โดยที่ไมมีใครรูกุญแจเหลานั้น นอกจากพระองค

เทานั้น และพระองคทรงรูสิ่งที่อยูในแผนดิน และในทะเล 

และไมมีใบไมใดรวงหลนลงนอกจากพระองคจะทรงรูมัน 

และไมมีเมล็ดพืชใด ซ่ึงอยูในความมืดของแผนดิน และ

ไมมีสิ่งที่เปยกชื้นใดๆ และสิ่งที่แหงใดๆ นอกจากจะอยู

ในบันทึกอันชัดแจง” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 59) 

 
ّۡ �ِيهِ ﴿ ّّ َ�ۡبَ ِثِ� ِتّ بَِوَّهاِۖ ِم َۡ ِّ َما َلَر

ِۡل َوَ�ۡ ََ ّۡ ََّفُِٰ�ّ بَِ ِ  َ�َت ّّ ََ ٱ ُِ َو
َللم 
َ
ٰ أ ََ ِۡق ِۡ  � ًّٗ ََ ۡهِ َمرۡلِ  مر َۡ ِ ِ ّّ ِ ِم ّّ يِنَّبِِئِ�ّ ب ّۡ ِم َََِن ِ ِ� َُ  ۡ�َ ّۡ ا ِكدِت َُ٦ ﴾ 

 ]٦٠: سورة األنعام [
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ความวา “และพระองคคือผูที่ทรงใหพวกเจาตาย ในเวลา

กลางคืน และทรงรูสิ่งที่พวกเจาไดกระทําขึ้นในเวลา

กลางวัน แลวก็ทรงใหพวกเจาฟนคืนชีพในเวลานั้น เพื่อ

วาเวลาแหงอายุที่ถูกกําหนดไวนั้นจะไดถูกใชใหหมดไป 

แลวยังพระองคนั้นคือการกลับไปของพวกเจา แลว

พระองคจะทรงบอกแกพวกเจาในสิ่งที่พวกเจากระทํากัน” 
(สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 60) 

 
﴿ ِّ �ِ�َ ََ

َ
ٰ َِِذا َلا َء أ ّّ ََ ةح  َُ َف ََ  ّۡ ََۡيِ� َِ َِِبادُِۦِ� َوِ�رِۡلِل  َق  َۡ ََ ٱۡلَقاُِِر فَ ُِ َو

ِِۖلََِدا ََّ�ۡتِه  َِۡت تَ َُ ۡ ّۡ َ� ِ�َفّرِِطََن  ٱس ُِ  ]٦١: سورة األنعام [ ﴾ ٦َو

ความวา “และพระองคคือผูทรงชนะเหนือปวงบาวของ

พระองค และทรงสงบรรดาผูบันทึกความดีและความชั่ว

มายังพวกเจาดวย จนกระทั่งเม่ือความตายไดมายังคนใด

ในพวกเจาแลว บรรดาทูตของเรา ก็จะรับชีวิตของพวก

เขาไป โดยที่พวกเขาจะไมทําใหภารกิจดังกลาวบกพรอง

แมแตนอย” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 61) 
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﴿ ِ�ِ َۡ ََۡم َ�ِقَِل ِ�ن َ�َيِكَِنۚ قَ � َوَ� ِ َّ �َض بَِۡمَ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ََ ٱس ََ ََ   ِ ّّ ََ ٱ ُِ َو

 َّ ِّ ٱۡلَغۡيِب َوٱس ِ َٰ ََ  � َِۖ ّر ََۡم يِدَفِ  ِ  ٱس ِ  يَ
َۡ ُِ ۡ ۚ َوَ�ِ ٱس َر ِّ ٱۡمَ ََ ٱۡمَِكي ُِ ِ� َو َ�َٰ�ة

 ]٧٣: سورة األنعام [ ﴾ ٧ٱۡ�َبِِ� 

ความวา “และพระองคคือ ผูที่ทรงสรางบรรดาชั้นฟาและ

แผนดินดวยความสัจจริง และวันที่พระองคตรัสวา เจาจง

เปนขึ้น แลวมันก็จะเปนขึ้น พระดํารัสของพระองคคือ

ความจริง และอํานาจทั้งหลายนั้นเปนของพระองคใน

วันท่ีจะถูกเปาเขาไปในแตร พระผูทรงรอบรูในสิ่งเรนลับ

และในสิ่งเปดเผย และพระองคคือผูทรงปรีชาญาณ ผูทรง

รอบรูอยางละเอียดถ่ีถวน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 73) 
 

ِ َوٱۡ�َ ﴿ َ�ِٰو ٱۡلَ�ّ
ْ بَِها ِ  ِظَِ ِّ ٱورِجََم ِ�َۡهَتِ�وا ِ  َلَ َل لَِ� ّّ ََ ٱ ُِ ۡحرِ� قَۡ� َو

 ٖ� َۡ ََۡدا ٱ�َ�ِٰو لَِق ّّ ََن  فَ ُِ  ]٩٧: سورة األنعام [ ﴾٩َ�ۡ ََ

ความวา “และพระองคคือ ผูที่ทรงใหมีแกพวกเจาซ่ึง

ดวงดาวทั้งหลาย เพื่อพวกเจาจะไดรับการชี้ นําดวย

ดวงดาวเหลานั้น ทั้งในความมืดแหงทางบกและทางทะเล 

แนนอนเราไดแจกแจงโองการทั้งหลายไวแลว สําหรับ

กลุมชนที่รู” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 97) 



 

12 

َق َ�ۡ ٖض ﴿ َۡ ّۡ فَ ََۖ�َع َ�ۡ َضِ� �ِض َو
َ
ٰ�َِف ٱۡ� ََ ََ  ّۡ ِ  َلَ ََِ� ّّ ََ ٱ ُِ َ�ٰوٖ  َو َۖ  َد

  ِ ّۡ �ِ ََ َۡبَِ ِ ِِ ننِّهۖ لََغِفَۖم ّۡ ِ�ِع ٱۡل َِقا َِ   َ�ّ َۖ ِ ِِّن  ّۡ ۢ  َما  َءاتَُِٰ� ِّ ي َِ ّۖ١﴾   
 ]١٦٥: سورة األنعام [

ความวา “และพระองคนั้นคือผูที่ทรงใหพวกเจาเปนผูสืบ

แทนในแผนดิน และไดทรงเทิดบางคนของพวกเจา

เหนือกวาอีกบางคนหลายขั้น เพื่อที่พระองคจะทรง

ทดสอบพวกเจาในสิ่งที่พระองคไดทรงประทานแกพวก

เจา แทจริง พระเจาของเจานั้น เปนผูรวดเร็วในการ

ลงโทษ และแทจริง พระองคนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรง

เอ็นดูเมตตา” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 165) 

 
วิธีการ “ตัลกีน” (การสอนและการเตือนแบบเนนย้ํา) 

นับเปนวิธีการที่สามารถเห็นไดอยางเดนชัดในการที่อัลลอฮฺสอน

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหทานไดรูจัก

ใชหลักฐานเพื่อการโตแยง จนกระทั่งทําใหคูกรณีตองรับฟง(ใน

ส่ิงที่ทานไดนําเสนอ)และสามารถพิชิตหัวใจของพวกเขาได โดย

ที่พวกเขาไมสามารถที่จะรอดพนหรือเล็ดลอดออกจากหลักฐาน

ตางๆ เหลานั้นไดเลย ซึ่งวิธีการนี้จะมาในรูปแบบของการถาม

ตอบ โดยที่ทานไดถามพวกเขาแลวพวกเขาก็ตอบ และจากการ
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ที่ไดพินิจเนื้อหาในสูเราะฮฺนี้เราจะพบวามีการใชคําวา ( ُقْل) 

“จงกลาวเถิด โอ มุหัมมัด” อยางมากมาย ซึ่งปรากฏในสูเราะฮฺนี้

มากถึง 42 คร้ัง และเชนนี้เองที่เนื้อหาของสูเราะฮฺอันมีเกียรตินี้
ไดนําเสนอ เพื่อเปนการสนทนาโตตอบกับชาวมุชริกีนและทําให

พวกเขายุติการโตเถียงดวยหลักฐานที่กระจางแจงและขอโตแยง

ที่เด็ดขาด อันทําใหความมดเท็จไดแตกกระจายออกเปนเส่ียงๆ  
ณ จุดนี้เอง สูเราะฮฺอัล-อันอามจึงไดใหความสําคัญกับ

การเนนย้ําในประเด็นของการดะอฺวะฮฺสูอิสลาม ทั้งนี้ ก็เพื่อเปน

การเนนย้ําถึงขอเท็จจริงของมันและเพื่อเปนการยืนยันใน

ขอสนับสนุนดังกลาว และไดโตตอบคูกรณีดวยกับวิธีการ

วิพากษและโตแยง  
ในสูเราะฮฺนี้ไดนําเสนอความจําเปนที่ตองเชื่อมั่นใน

เอกภาพของอัลลอฮฺผูทรงสูงสงในดานการสรางสรรคและ

บันดาล(เตาฮีดรุบูบิยะฮฺ) รวมถึงใหเอกภาพตอพระองคในดาน

การตามขอบัญญัติและการอิบาดะฮฺ(เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ) และสู

เราะฮฺนี้ยังนําเสนอจุดยืนของผูปฏิเสธศรัทธาตอบรรดาเราะสูล

ของอัลลอฮฺ และเลาเร่ืองราวของกลุมชนที่ลวงลับไปแลวใหเปน

ตัวอยางแกพวกเขา และไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการฟนคืน
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ชีพและการตอบแทน ซึ่งตอไปนี้คือบางอายะฮฺที่มีคําวา ( ُقْل) 

ปรากฏอยู     
 

﴿ َ�ِ� َكّذِ ُِ ۡ ٰقَِبِة ٱس ََ ْ َكۡيَف َ�َن  ِروا ُِ ّّ ٱن �ِض ِم
َ
ْ ِ  ٱۡ� سورة [ ﴾ ١ قِۡل ِلِ�وا

 ]١١: األنعام 

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด)วา พวกทานจงเดิน ไปใน

แผนดินเถิด แลวจงดูวา ผลสุดทายของบรรดาผูปฏิเสธ

นั้นเปนอยางไรบาง ?” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 11) (อายะฮฺนี้ได

สาธยายวาอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นคือ ผูทรงกรรมสิทธิ์ในการ

บริหารจัดการสถานที่) 

 
هِ ٱسرّۡ�ََةۚ ﴿ َِ ََۡف  ٰ َ ََ ِۚ َكَتَب  ّ ِ ّّ �ِض� قِل 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ن ّما ِ  ٱس َُ ِ ّ قِل س

 َ َۡ �َ ّۡ ّۡ َ�ِه ِه ََ نِف
َ
ْ أ ا و  ِ�ِ ََ ِيَن  ّّ ۡ�َب �ِيهِ� ٱ َۖ ةِ َ�  َُ ٰ ََ َِۡم ٱۡلقِ ٰ يَ ََ ِ ِ ّۡ َ ّدِ� َُ ۡج

 ]١٢: سورة األنعام [  ﴾ ١يِۡؤِمِدََن 

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา สิ่งที่อยูในบรรดาชั้นฟา

และแผนดินนั้นเปนของใคร ? จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) วา

เปนของอัลลอฮฺ พระองคไดทรงกําหนดการเอ็นดูเมตตา

ไวเปนหนาที่ เหนือพระองค แนนอนพระองคจะทรง

รวบรวมพวกเจาไปสูวันกิยามะฮฺ โดยที่ไมมีการสงสัยใดๆ 
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ในวันน้ันอีก สวนบรรดาผูที่ทําใหตัวของพวกเขาขาดทุน

นั้น พวกเขาก็จะไมศรัทธา” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 12) (อา

ยะฮฺนี้ไดสาธยายวาอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้นคือ ผูทรงกรรมสิทธิ์ใน

การบริหารจัดการเวลา) 

 
﴿ ِّٗۡ ِِذ َو َّ

َ
َ ِ ّّ َ�ۡ�َ ٱ

َ
ََ قِۡل أ ُِ �ِض َو

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ قِۡل ا فَاِطرِ ٱس ِّ ِّ َوَ� ِ�ۡطَ  ِ�ۡط ِ

ََنّ  � َوَ� تَِ�َ َّ ۡلََ
َ
ّوَل َمۡن أ

َ
ِ�ََن أ

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرِت أ

ِ
ِِّ  أ ِ ِ  �َِ�ِ�ۡ ُِ ۡ   ﴾ ١ِمَن ٱس
 ]١٤: سورة األنعام [

ความวา “จงกลาวเถิด ฉันจะยึดถือ “ผูคุมครองอ่ืนจากอัล

ลอฮฺกระนั้นหรือ” ? ทั้งๆ ที่พระองคเปนผูสรางบรรดาชั้น

ฟาและแผนดิน และพระองคเปนผูทรงใหอาหาร และไม

ถูกใหอาหาร จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) แทจริง ฉันถูกใชให

เปนคนแรกในหมูที่สวามิภักด์ิ และถูกใชวาจงอยาเปน

หนึ่งในหมูผูต้ังภาคีเปนอันขาด” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 14) 

 
ي�ٖ  ﴿ ُِ َِ �إ  َۡ َِ يَ َذا َِ  ِ�ّ َۖ ۡيِو  َّ َِ اِف ِِۡن  ََ

َ
ِِّ  أ ِ : سورة األنعام [ ﴾ ١ قِۡل ِ

١٥[ 
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ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา แทจริงฉันกลัวการ

ลงโทษในวันอันยิ่งใหญ หากฉันฝาฝนพระเจาของฉัน” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 15) 
 

ََن قِۡل ﴿ ِِ ِ تَۡ� ّّ َ�ۡ�َ ٱ
َ
ِة أ َِ ا َّ ِّ ٱس َ�ۡتِ�

َ
ۡو َ
َ
ِ أ ّّ ِِ ٱ َذا َِ  ّۡ تَُِٰ�

َ
ّۡ ِِۡن َ ََۖءۡ�َتِ�

َ
أ

 �َِ��ِٰ�َ ّۡ  ]٤٠: سورة األنعام [  ﴾ ٤ِِن ِكدِت

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) พวกทานจงบอกเรามา

เถิดวา หากการลงโทษของอัลลอฮฺมายังพวกทาน หรือวัน

กิยามะฮฺไดมายังพวกทานแลว อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ

ที่พวกทานจะวิงวอนหากพวกเจาเปนผูพูดจริง” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 40) 

 
﴿َ ِِ ِيَن تَۡ� ّّ ِبَ� ٱ ۡۡ

َ
ۡن أ
َ
ِِّ نِِهيِو أ ِ ّۡ قِۡل ِ ا َءِ� ََ ُۡ

َ
تّبِِع أ

َ
ِۚ قِل ّ�  َ ّّ َن ِمن ِدوِن ٱ

َِۡو ِِذٗ  ۡهَتِ�يَن قَۡ� َضََ ُِ ۡ نَا۠ ِمَن ٱس
َ
 ]٥٦: سورة األنعام [  ﴾ ٥ا َوَما  َ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาแทจริง ฉันถูกหามมิให

เคารพสักการะบรรดาผูที่พวกทานวิงวอนกันอยู  อ่ืน

จากอัลลอฮฺ จงกลาวเถิดฉันจะไมปฏิบัติตามความใคร

ใฝตํ่าของพวกเจา ถาเชนนั้นแนนอนฉันก็ยอมหลงผิดไป
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ดวยและฉันก็จะไมใชเปนคนหนึ่งในหมูผูไดรับคําแนะนํา” 
(สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 56) 

 
ٰ بَيَِّدةٖ ﴿ َ ََ  ِِّ ِ ِِدِ�  َما  قِۡل ِ ّ�ِ َوَ�ّذۡ�ِتّ بِهۦِۚ َما  ّۖ َتۡ ِجَِ ّمِن  َۡ َ ِِِن  ََن بِهِۦ ۚ س

 �ََِ ِّ ۡ�ِ ٱۡلَ�ٰ ََ  ََ ُِ � َو َّ ّر ٱۡمَ ِ� َ�ِق ّ ِّ  �ِِّ ِّ  ]٥٧: سورة األنعام [﴾ ٥ٱۡمِۡ�

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) แทจริง ฉันอยูบนหลักฐาน

อันชัดเจนจากพระเจาของฉัน ในขณะเดียวกันพวกเจาก็

ปฏิเสธหลักฐานน้ัน ที่ฉันนั้นไมมีสิ่งที่พวกเจาเรงรีบดอก 

แทจริง การชี้ขาดนั้นมิใชสิทธิของใครอ่ืนนอกจากเปน

สิทธิของอัลลอฮฺเทานั้น โดยที่พระองคจะทรงแจงความ

จริง และพระองคเปนผูที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผูชี้ขาด” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 57) 
 

ِ َوٱۡ�َحۡ ﴿ يِ�ّ ّمِن ِظََِ�ِٰو ٱۡلَ�ّ رٗ� قِۡل َمن ِ�َدّجِ ََ َنَِهۖ تَ ِِ ۡفَيةٗ رِ تَۡ� َِ ّل�ِۡن   َو
 َ�
َ
ِٰكرِ�َن َُٰدا ِمۡن َ�ٰ أ َّ ََّن ِمَن ٱل  ]٦٣: سورة األنعام [  ﴾ ٦ِذُِۦ َوَِكَ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุอัมมัด)วา ใครเลาจะชวยพวกเจา

ใหพนจากบรรดาความมืดของทางบกและทางทะเล โดยที่

พวกเจาวิงวอนขอตอเขาดวยความนอบนอมและแผวเบา

วา ถาหากพระองคทรงชวยเราใหรอดพนจากสิ่งนี้แลว 
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แนนอนพวกขาพระองคก็จะเปนผูที่อยูในหมูผูกตัญู

รูคุณ” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 63) 
 

﴿ ِٖ ِ َكۡر
يِ�ّ ّمِۡدَها َوِمن ِ�ّ ِ ِ�َدّجِ ّّ ّۡ سِۡ�ِِ�ََن  قِِل ٱ نِت

َ
ّّ أ سورة [﴾ ٦ِم

  ]٦٤ :األنعام 

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาอัลลอฮฺจะชวยพวกทาน

ใหรอดพนจากมัน และจากความทุกขยากทุกอยางดวย 

แตแลวพวกทานก็ใหมีภาคีขึ้นอีก(แกพระองค)” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 64) 
 

َذابٗ ﴿ َِ  ّۡ ََۡيِ� َِ ن َ�ۡبَ َث 
َ
ٰ أ َ ََ  ِۖ ََ ٱۡلَقادِ ُِ ّۡ ا ّمِن قِۡل  َۡقِِ� ۡو ِمن َ�ِۡو  فَ

َ
أ

ّۡ ِشَي ٗ  �ِ ََ َۡبِ ۡو يَ
َ
ّۡ أ ِۖۡلَِِ�

َ
ََ َ�ۡ َضِ�ّ أ ۡر َكۡيَف ا َوِ�ِذي ُِ � ٱن َس َ�ۡ ضإ

ۡ
بَأ

ّۡ َ�ۡفَقِهََن  َِّه ِِف ٱ�َ�ِٰو لََ  ّ ََ  ]٦٥: سورة األنعام [ ﴾ ٦نِ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) พระองคคือผูทรงสามารถ

ที่จะสงการลงโทษมายังพวกทาน จากเบื้องบน ของพวก

ทานหรือจากใตเทาของพวกทาน หรือไมก็ใหพวกทาน

ปนเปกันโดยมีหลายพวก และใหบางสวนของพวกทาน

ลิ้มรสซ่ึงการรุกรานของอีกบางสวน จงดูเถิด(มุหัมมัด)วา 
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เรากําลังแจกแจงโองการทั้งหลายอยูอยางไร ? เพื่อวา

พวกเขาจะไดเขาใจ” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 65) 

 
َِۡم ﴿ � قِۡل َ�َٰق ِِّ َ�ِملم ِ ِ ّۡ ٰ َمَ�نَتِِ� َ ََ  ْ َا َِ َُ ۡۡ َنَ  ٱ ُِ ََۡف َ�ۡ ََ ََ َمن تَِ�َِن َ�ِۖ  فَ

ََن  ُِ َِٰ َّ � ِِنِّهۖ َ� ِ�ۡفَِِح ٱل ٰقَِبِة ٱّااِۖ  ]١٣٥: سورة األنعام [ ﴾ ١ََ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา ประชาชาติของฉัน

ทั้งหลาย! จงปฏิบัติตามสภาพ ของพวกทานเถิด แทจริง

ฉันก็จะเปนผูปฏิบัติดวย และพวกทานจะไดรูวาใครกัน 

บั้นปลาย แหงปรโลกจะเปนของเขา แทจริงบรรดาผู

อธรรมน้ันจะไมไดรับความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 

135) 
 

ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ ََ ِ ِ  ِ�ّ َۖ َ�ٮِٰ�  َُ َتقِي�ٖ  قِۡل ِِنِّ�  َۡ دِيفٗ ُٗ ا �ِيَ يدٗ دِ  مر ََ  َّ ََّة ِِبَۡ�ُِٰي ۚ َوَما ا ّمِ ا
ۡ�ِ�َِ� َ�َن  ُِ ۡ  ]١٦١: سورة األنعام [ ﴾ ١ِمَن ٱس

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา แทจริงฉันนั้น พระ

เจาของฉันไดแนะนําฉันไปสูทางอันเที่ยงตรง คือศาสนาที่

เที่ยงแทอันเปนแนวทางของอิบรอฮีมผูใฝหาความจริง 

และเขา(อิบรอฮีม) ไมเปนผูอยูในหมูผูใหมีภาคีขึ้น” (สู

เราะฮฺอัล-อันอาม : 161) 
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﴿ �َُِ ِ ٱۡلَ�ََٰ ِّ َۖ  ِ ّ ِّ  ِِ ا َُ َۡياَ  َوَم ََ ِِ َو َِ ِ ِِ َوُ سورة [  ﴾ ١قِۡل ِِّن َصَ�
 ]١٦٢: األنعام 

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา แทจริงการละหมาด

ของฉัน และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน 

และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระเจาแหง

สากลโลกเทานั้น” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 162) 
 

﴿ ّٗ� َۖ بِۡ� 
َ
َ ِ ّّ َ�ۡ�َ ٱ

َ
� قِۡل أ ءٖ ۡ�َ ِ

ِر ِ�ّ َۖ  ََ ُِ ِب ِ�ر َوَ� تَ�ۡ  ا َو ََۡيَهاۚ َِ َِ ََۡفسإ ِِّ� 

م  َۖة ِۖ َوازِ ّ�ِِ�ّ  َوَ� تَزِ َۖ  ٰ ََ ِ ِ ّّ ۚ ِم ٰٰ َر َۡ
ِ
َۖ أ ّۡ �ِيهِ وِۡز ا ِكدِت َُ ِ ّۡ َ�ِينَّبِِئِ�ّ ب ّمرِۡلِ ِ�

َۡتَِِفََن   ]١٦٤: سورة األنعام [ ﴾ ١ََ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้น

หรือ ที่ฉันจะแสวงหาพระเจา? ทั้งๆ ที่พระองคนั้นเปน

พระเจาของทุกสิ่ง และแตละชีวิตนั้นจะไมแสวงหาสิ่งใด 

นอกจากจะเปนภาระแกชีวิตนั้นเองเทานั้น และไมมีผู

แบกภาระคนใดจะแบกภาระบาปของผูอ่ืน แลวยังพระ

เจาของพวกเจานั้นคือการกลับไปของพวกเจา แลว

พระองคจะทรงแจงแกพวกเจาในสิ่งที่พวกเจาขัดแยงกัน” 

(สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 164) 
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 เชนนี้เอง ที่เนื้อหาของสูเราะฮฺนี้ไดดําเนินเร่ืองราว เปน

กลุมอายะฮฺที่บงชี้ถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ตะอาลา หลังจาก

นั้นอายะฮฺตางๆ  ก็ได ติดตามมาเพื่อเปนการโตตอบและ

เผชิญหนากับชาวมุชริกีนและผูที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  
 หลังจากนั้น เร่ืองราวของทานนบีอิบรอฮีมกับกลุมชน

ของทานก็ไดมีมา  ซึ่งเหตุที่ เนื้อหาสวนที่ เปนเ ร่ืองราวของ

ทานอิบรอฮีมไดปรากฏในสูเราะฮฺอัล-อันอามนั้น เพราะเร่ืองราว

ของทานสอดคลองกับวิธีการนําเสนอเหตุผล การประกาศขอ

โตแยงและหลักฐาน ในการเผชิญหนากับชาวมุชริกีนและผู

ปฏิเสธศรัทธา โดยอายะฮฺตางๆ ที่นําเสนอเร่ืองราวของทานน

บีอิบรอฮีมและการโตตอบของทานที่มีตอกลุมชนของทานนั้นมี

ระบุในอายะฮฺที่ 74-83 (ดังนี้ -ผูแปล-) 

ۡصَدامح ﴿
َ
َ�ّتِخِذ أ

َ
َ َۖ �ِيهِ َءاَز

َ
�ِ ِّ َمَ  ِ  ا ءَ ۞نۡذ قَاَل ِِبَۡ�ُِٰي َۡ ٮَٰ  َوقَ َۖ

َ
ِِّ  أ ِ اسَِهةح ِ

بِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  َّ  ٧ مر َِكََن ِمَن َوَ�َ�ٰسَِ  نِرِ   ِِبَۡ�ُِٰي ِۡ �ِض َو
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ َمََِكََت ٱس

َقِدَِ�  ُِ ۡ َكبٗ  ٧ٱس َۡ ََۖءا َك ِۡل  ّۡ ََۡيهِ ٱ َِ ا َلّن  ُّ فََل فَََ
َ
ا  أ ُّ � فَََ ِ�ّ َۖ � قَاَل َ�َٰذا  َ�   قَاَل ا

َِبر ٱ�فََِِ� 
ِ
َر بَازِٗ�  ٧أ َُ ََۖءا ٱۡلَق ا  ُّ ّۡ  قَاَل َ�َٰذا فَََ فََل قَاَل لَ�ِن ّل

َ
ا  أ ُّ � فَََ ِ�ّ َۖ

َِۡم ٱسّضآّلَِ�  ََّن ِمَن ٱۡلَق َ�ِ
َ
�َ ِ�ّ َۖ  ِِ َس بَازَِغةٗ  ٧َ�ۡهِ� ُۡ َّ ََۖءا ٱس ا  ُّ قَاَل َ�َٰذا  فَََ
ّ�ِ َ�َٰذا   � فَ َۖ ِ�َ�ۡ
َ
ءم أ ِِّ بَرِ   ِ َِۡم ِ فَََۡو قَاَل َ�َٰق

َ
ا  أ ُّ ا سِۡ�ِِ�ََن  ََ ُّ ِِّ وَّلۡهِو  ٧ّمِ ِ ِ
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دِيفٗ  ََ �َض 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ  َ�َطَر ٱس ّّ ِ َ س َِ ۡ�ِ وَۡل ُِ ۡ نَا۠ ِمَن ٱس

َ
� َوَما  َ ا ّلِهۖ  ٧�َِ� ا ََ َو

 َُ ِ َوقَۡ�  ّّ ِ ِ  ٱ
ّّ  َ جر ٰ َٰ تِ

َ
ۖۚ قَاَل َ َِۡمِه ن قَ

َ
اِف َما سِۡ�ِِ�ََن بِهِۦ  ِِّ�  أ ََ

َ
َ�ٮِٰن� َوَ�  أ

ّ�ِ َشۡ�  َۖ َء 
ا  ََ َ فََ�  ٔٗ �

َ
اۚ أ ُح َۡ ِِ ءإ  ۡ�َ ّ�ِ ِ�ّ َۖ اِف َما   ٨َ�َتَذّكِروَن اۚ َوِلَع  ََ

َ
َوَ�ۡيَف أ

ِۡل بِهِۦ  ّ�َ�ِ ّۡ
َ ِ َما س ّّ ۡ�ِتّ بَِ َ ۡۡ

َ
ّۡ أ نِّ�

َ
َافََِن َ ََ ّۡ َوَ�  ۡ�ِت َ ۡۡ

َ
ََۡ�ٰدٗ أ ّۡ ِل ََۡيِ� اۚ َِ

ََن  ُِ ََ ۡ�َ ّۡ ۡمِن� ِِن ِكدِت
َ
َر بَِۡ� ََ

َ
 ر ٱۡلَفرِ�َقۡ�ِ أ

َ
َ اْ  ٨فَأ َِ َۡبِ ّۡ يَ َ ْ َوس َا ِيَن َءاَمِد

ّّ ٱ
ۡهَتِ�وَن  ّ مر ُِ ۡمِن َو

َ
ِّ ٱۡ� ٰ�َِ  سَِه َٓ ْو

ِ
َۡ�إ أ ُِ ِ ّجِتَدا  َءاَ�ۡيَ�َٰها   ٨ِِيَ�َٰدِهّ ب َِ   ََۡ ِ َوت

 َّ َ�ٰٖو  ِِبَۡ�ُِٰي َۖ َِۡمهۦِۚ نَۡرَ�ِع َد ٰ قَ
َ ََ  ََ ّ ّم ّمن ُ َِي َِ  ٌّ ِكي ََ   َ�ّ َۖ ِ ِِّن   ﴾ ٨ ا ِء

 ]٨٣-٧٤: سورة األنعام [

ความวา  “และจงรําลึกขณะที่อิบรอฮีมไดกลาวแกบิดาของ

เขา คืออาซัรฺวา ทานจะยึดถือเอาบรรดาเจว็ดเปนที่เคารพ

สักการะกระน้ันหรือ? แทจริงฉันเห็นวาทานและกลุมชน

ของทานนั้นอยูในความหลงผิดอันชัดแจง  และในทํานอง

นั้นแหละ เราจะใหอิบรอฮีมเห็นอํานาจอันยิ่งใหญ ใน

บรรดาชั้นฟา และแผนดินและเพื่อเขาจะไดเปนผูหนึ่งใน

หมูผูเชื่อมั่นทั้งหลาย ครั้นเมื่อกลางคืนปกคลุมเขา เขาได

เห็นดาวดวงหนึ่ง เขากลาววา นี่คือพระเจาของฉัน แตเมื่อ

มันลับไป เขาก็กลาววา ฉันไมชอบบรรดาสิ่งท่ีลับไป ครั้น

เมื่อเขาเห็นดวงจันทรกําลังขึ้นเขาก็กลาววานี่คือพระ

เจาของฉัน แตเมื่อมันลับไป เขาก็กลาววา ถาพระเจาของ
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ฉันมิไดทรงแนะนําฉันแลว แนนอนฉันก็จะกลายเปนคน

หนึ่งในกลุมชนท่ีหลงผิด ครั้นเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย

กําลังขึ้นเขาก็กลาววา นี่แหละคือพระเจาของฉัน นี่แหละ

ใหญกวา แตเมื่อมันไดลับไป เขาก็กลาววา โอกลุมชนของ

ฉัน! แทจริงฉันขอปลีกตัวออก จากสิ่งที่พวกทานใหมีภาคี

ขึ้น(แกอัลลอฮฺ)   แทจริง ขาพระองคขอผินหนาของขา

พระองคแดผูที่สรางบรรดาชั้นฟาและแผนดินในฐานะผู

ใฝหาความจริง ผูสวามิภักด์ิและขาพระองคมิใชคนหนึ่งใน

หมูผูใหมีภาคีขึ้น และกลุมชนของเขาไดโตเถียงเขา เขา

ไดกลาววา พวกทานจะโตเถียงฉันในเรื่องอัลลอฮฺกระนั้น

หรือ? และแทจริงพระองคไดทรงแนะนําฉันแลว และฉัน

จะไมกลัวสิ่งที่พวกทานใหสิ่งนั้นเปนภาคีขึ้น นอกจากพระ

เจาของขาพระองคจะทรงประสงคสิ่งหนึ่งสิ่งใดเทานั้น 

พระเจาของฉันน้ันมีความรูกวางขวางทั่วทุกสิ่ง แลวพวก

เจาไมรําลึกลึกหรือ?  และอยางไรเลาที่ฉันจะกลัวสิ่งที่

พวกทานใหมีภาคีขึ้น โดยที่พวกทานไมกลัวท่ีพวกทานได

ใหมีภาคีแกอัลลอฮฺซ่ึงสิ่งที่พระองคมิไดทรงใหมีหลักฐาน

ใดๆ ลงมาแกพวกเจาในสิ่งนั้น แลวฝายใดเลาในสองฝาย

นั้น เปนฝายท่ีสมควรตอความปลอดภัยยิ่งกวาหากพวก

ทานรู  บรรดาผูที่ศรัทธา โดยที่มิไดใหการศรัทธาของพวก



 

24 

เขาปะปนกับการอธรรมนั้น ชนเหลานี้แหละพวกเขาจะ

ไดรับความปลอดภัย และพวกเขาคือผูที่รับเอาคําแนะนํา

ไว  และนั่นคือ หลักฐานของเราที่ไดใหมันแกอิบรอฮีม 

โดยมีฐานะเหนือกลุมชนของเขา เราจะยกขึ้นหลายขั้นให

ผูที่เราประสงค แทจริง พระเจาของเจานั้น เปนผูทรง

ปรีชาญาณผูทรงรอบรู” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 74-83) 

 
หลังจากนั้น อายะฮฺที่เปนตัวข้ันกลางของสูเราะฮฺก็ไดมี

มาเพื่อเปนส่ิงที่บงชี้แกเราวาสัญญาณตางๆ ของอัลลอฮฺที่มีอยู

ในสรรพส่ิงทั้งหลายนั้นเปนส่ิงที่มองเห็นได แตหากหัวใจมืด

บอดแลวไซรก็ไมสามารถที่จะมองเห็นมันได และทําใหเขาด้ือ

ร้ันและปฏิเสธในการศรัทธา นั่นคืออายะฮฺที่วา   
َ َ�َ ََۡيَهاۚ َوَما  ﴿ ًِ َِ هۦِ� َوَمۡن  َِ َ فَََِدۡف ََ بۡ

َ
ۡن َ َُ �َ � ّۡ �ِِ�ّ ّۖ ِِر ِمن   ِ ا َّ قَۡ� َلا َءِ�ّ بَ

ََۡيِ�ّ ِ�َفِيٖظ  َِ نَا۠ 
َ
 ]١٠٤: سورة األنعام [ ﴾  ١ َ

ความวา “แทจริงบรรดาหลักฐานจากพระเจาของพวกเจา

นั้นไดมายังพวกเจาแลว ดังนั้น ผูใดมองเห็น ก็ยอมไดแก

ตัวของเขา และผูใดมองไมเห็น ก็ยอมเปนภัยแกตัวของ

เขา และฉันมิใชเปนผูพิทักษรักษาพวกเจา”  (สูเราะฮฺอัล-

อันอาม : 104) 
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หลังจากนั้นสูเราะฮฺนี้ก็ไดปดทายดวยเนื้อหาจํานวน

เศษหนึ่งสวนส่ี(รุบุอฺ)ของสูเราะฮฺเต็มๆ เปนเนื้อหาคําส่ังเสียทั้ง

สิบประการที่ถูกประทานลงมาในคัมภีรเลมกอนๆ และเปนส่ิงที่

บรรดานบีกอนหนานี้ไดเรียกรองกลุมชนของพวกทานมาแลว 

(ซึ่งคําส่ังเสียขางตนมีเนื้อหาดังนี้-ผูแปล-)  
﴿ �ّ

َ
َ � ّۡ ََۡيِ� َِ  ّۡ �رِ� َۖ ّرَم  ََ تِۡل َما 

َ
َ ْ ا َۡ َ ْ بِهِۦ َشۡ� ۞قِۡل َ�َ اس َا ِ  ٔٗ  سِۡ�ِِ� � َو� يِۡن ا َۡلَ�ِٰاَ

َ�ٰدٗ  َۡ ۡوَ�َٰ�ِ�ّ ِِ
َ
ْ أ َ ا َِ � َوَ� َ�ۡقِت َٖ ا ٰ َاْ  ّمِۡن ِِۡمَ� � َوَ� َ�ۡقَرِ� ّۡ ُِ ّۡ نيّا ِۡن نَۡرزِقِِ� ّّ

َش  َِ ٰ ِ ٱۡلَفَ� ّّ ّرَم ٱ ََ  ِّ َاْ ٱوّۡفَس ٱّل � َما َظَهَر ِمۡدَها َوَما َ�َطَن� َوَ� َ�ۡقِتَِ ِ َّ  ِِّ� بَِۡمَ
ّۡ َ�ۡ قَََِِن  �َِّ ّۡ َوّصُِٰ�ّ بِهِۦ لََ  ٰلِِ� َٰ١  ِّ ِّ ِِّ� بَِّل َيِي

ۡۡ ْ َماَل ٱ َا َوَ� َ�ۡقَرِ�
َِِّف  ِ � َ� نَِ� َۡ َُِ�اَن بَِۡلقِ ۡ ْ ٱۡلَكۡيَل َوٱس َا ۡوفِ

َ
ۖۚ َوأ ِشّ�ُِ

َ
ََ أ ٰ َ�ۡبَِ ّّ ََ ِن  ََ َۡ

َ
َ أ َِ

ا ِِّ� وِلۡ  َح ۡف ََ ّۡ ٰلِِ� َٰ  ْۚ ۡوفَِا
َ
ِ أ ّّ � َو�َِ ۡهِ� ٱ َۡ َ�َن َذا قِۡرَ�ٰ َ ْ َوس َا ِ ِ�س ِۡ ّۡ فََ َِۡت � نَذا قِ َ َها

ّۡ تََذّكِروَن  �َِّ ُٗ  ١َوّصُِٰ�ّ بِهِۦ لََ  َتقِي َۡ ّن َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ِم
َ
� َوَ� ا فََتّبِ َوأ َُِ  ِ
ن لَ  َِ  ّۡ ِبَل َ�َتَفّرَق بِِ� َر ْ ٱس َا ّۡ تَيّبِِ  �َِّ ّۡ َوّصُِٰ�ّ بِهِۦ لََ  ٰلِِ� َٰ بِيَِهۦِۚ 

يٗ�  ١َ�ّتِقََن  ِّ َن َوَ�ۡف ََ َۡ
َ
ِ   أ ّّ َ ٱ ََ ا  امح َُ ََ ٱۡلِكَ�َٰب َ� ّّ َءاتَۡيَدا ِمَ ِ ِم

 ّلِِ�ّ
ءٖ  ۡ�َ  ٗ� ُِ َِّهّ  َوَۖۡ�َةٗ ٰ َو ّۡ يِۡؤِمِدََن ّلَ  ّ�ِِه َۖ نَزۡلَ�ٰ  ١بََِِقا ءِ 

َ
ِه َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ

َۖكم  َُِ  ِمَبا ّۡ تِرَۡ�ََِن فََتّبِِ  �َِّ ْ لََ  َا ٰ  ١َوٱّ�ِق َ ََ نزَِل ٱۡلِكَ�ِٰب 
ِ
ا  أ َُ َّ ِ ِ ْ َ ا ِ ن َ�ِقَس

َ
أ

ّۡ لََ�ٰفََِِ�  اَلتِِه َۖ ن دِ َِ َِفَتۡ�ِ ِمن َ�ۡبََِدا نن ِكّدا   ِ نزَِل  ١َطا
ِ
ا  أ َّ
َ
َ َۡ َ ْ س َا ِ ۡو َ�ِقَس

َ
أ

ََۡيَدا ٱۡلِكَ�ِٰب لَ  ۚ َ�َقۡ� َلا َءِ�ّ بَّيَِدةم َِ ّۡ ٰٰ ِمۡدِه �َ ُۡ
َ
�ٗ  ِكّدا  أ ُِ ّۡ َو �ِِ�ّ ّۖ ٰ ّمِن 
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� َِ ن َكّذ ُّ ِّ ِم ََ ۡظ
َ
ۡن أ َُ �َ ۚ ِيَن َوَۖۡ�َةم ّّ ِ َلَدۡجزِ  ٱ ۡدَها َۡ ِ َوَصَ�َف  ّّ َ�ِٰو ٱ

ِ�فََِن  ّۡ َاْ يَ ا َ�نِ َُ ِ ِِ ب َ َء ٱۡلَ َذا ۡن َءاَ�ٰتَِدا ِل َۡ ِ�فََِن  ّۡ ن  ١يَ
َ
ِروَن ِِّ�  أ ُِ ۡل يَد َُ

ِِ َ�ۡ ِض 
ۡ
ََۡم يَأ ّ�َِ ِ يَ َۖ َ َ�ۡ ِض َءاَ�ِٰو  ِِ

ۡ
ۡو يَأ

َ
�رَ  أ َۖ  َ ِِ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ٰ�َِكِة أ ََ َُ ۡ ِّ ٱس �َِيِه

ۡ
تَأ

َبۡو ِ    ََ ۡو َك
َ
ّۡ تَِ�ۡن َءاَمَدۡو ِمن َ�ۡبِل أ َ ا ِِيَ�ِٰدَها س َح ۡف ََ ّ�َِ  َ� يَدَفِع  َۖ َءاَ�ِٰو 

 ََ ْ ۡ�ٗ ِِيَ�ٰدَِها  ا ِرو  ُِ ِروَن �ِ قِِل ٱنَت ُِ ْ ِشَي ٗ  ١ِِنّا ِمدَت َا ّۡ َوَ�نِ ْ دِيَدِه َا ِيَن فَّرقِ ّّ ا ِِّن ٱ
َو  َۡ َاْ َ�ۡفَ ََِنَ ّل ا َ�نِ َُ ِ ّّ يِنَّبِِئِهّ ب ِ ِم ّّ  ٱ

ََ ِِ ّۡ ُِ ۡمِر
َ
ا  أ َُ َّ ِ ِ � ءإ ۡ�َ  ِ ّۡ َمن  ١ ِمۡدِه
 ِ�ۡ َِ ََِهۖ  َدةِ فَ ََ ّۡ َلا َء بَِۡمَ ُِ ٰٰ ِِّ� ِمۡثَََها َو َۡز ِۡ ّيَِئةِ فََ�  َّ � َوَمن َلا َء بَِس ۡمَثاسَِها
َ
 أ

ََن  ُِ ََ ُۡ ٰ ِصَ�ٰٖط  ١َ� ِ� ََ ِ ِ  ِ�ّ َۖ َ�ٮِٰ�  َُ َتقِي�ٖ  قِۡل ِِنِّ�  َۡ َّ ُٗ ا �ِيَ دِيدٗ  مر ََّة ِِبَۡ�ُِٰي ا ّمِ
دِيفٗ  ۚ َوَما َ�َن ََ ۡ�ِ�َِ� ا ُِ ۡ ِ  قِۡل ِِنّ  ١ِمَن ٱس ّ ِّ  ِِ ا َُ َۡياَ  َوَم ََ ِِ َو َِ ِ ِِ َوُ َصَ�

 �َُِ ِ ٱۡلَ�ََٰ ِّ َۖ١  َ�ُِ َِ َۡ ُِ ۡ ّوِل ٱس
َ
نَا۠ أ
َ
ِمۡرِت َوَ

ِ
ۖ� َو�َِ�ٰسَِ  أ ِ�َ  َ�ِ َۡ  �َ ١  َ�ۡ�َ

َ
قِۡل أ

 ّٗ� َۖ بِۡ� 
َ
َ ِ ّّ � ٱ ءٖ ۡ�َ ِ

ِر ِ�ّ َۖ  ََ ُِ ِب ِ�ر  ا َو َِ ََ َوَ� تَۡ� َِ ِۖ ََۡفسإ ِِّ�  ۚ َوَ� تَزِ ۡيَها
م  َۖة ّ�ِِ�ّ  َوازِ َۖ  ٰ ََ ِ ِ ّّ ۚ ِم ٰٰ َر َۡ

ِ
َۖ أ ّۡ �ِيهِ وِۡز ا ِكدِت َُ ِ ّۡ َ�ِينَّبِِئِ�ّ ب ّمرِۡلِ ِ�
َۡتَِِفََن   ]١٦٤-١٥١: سورة األنعام [  ﴾١ََ

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาทานทั้งหลายจงมากัน

เถิด ฉันจะอานใหฟงสิ่งที่พระเจาของพวกทานไดหามไว

แกพวกทานคือ พวกเจาอยาใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับ

พระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และอยาฆา

ลูกของพวกเจาเนื่องจากกลัวความจน เพราะเราเปนผูให

ปจจัยยังชีพแกพวกเจาและแกพวกเขา และจงอยาเขา
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ใกลบรรดาสิ่งชั่วชา ทั้งที่เปดเผยและที่ปกปด และอยาฆา

ชีวิตที่อัลลอฮฺทรงหามไว นอกจากดวยสิทธิอันชอบธรรม

เทานั้น นั่นแหละที่พระองคไดทรงสั่งเสียมันไวแกพวกเจา 

เพื่อวาพวกเจาจะใชปญญา  และจงอยาเขาใกลทรัพย

สมบัติของเด็กกําพรา นอกจากดวยวิถีทางที่ดียิ่ง จนกวา

เขาจะบรรลุวัยฉกรรจ และจงใหครบเต็มซ่ึงเครื่องตวง

และเครื่องช่ังดวยความเที่ยงตรง เราจะไมบังคับชีวิตใด

นอกจากเทาที่เขามีความสามารถเทานั้น และเมื่อพวกเจา

พูดก็จงยุติธรรม และแมวาเขาจะเปนญาติที่ใกลชิดก็ตาม 

และตอสัญญาของอัลลอฮฺนั้นก็จงปฏิบัติตามใหครบถวน 

นั่นแหละที่พระองคไดทรงสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวา

พวกเจาจะไดรําลึก และแทจริง นี่ คือทางของขาอัน

เที่ยงตรง พวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติ

ตามทางอ่ืนๆ เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจาก

ทางของพระองค นั่นแหละที่พระองคไดสั่งเสียมันไวแก

พวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะยําเกรง แลวเราไดใหคัมภีร

แกมูซา ทั้งนี้เปนการครบถวนแกผูที่กระทําดี และเปนการ

แจกแจงในทุกสิ่งทุกอยาง และเพื่อเปนการแนะนําและ

เปนความเมตตา เพื่อวาพวกเขาจะไดศรัทธาตอการพบ

กับพระเจาของพวกเขา  และนี่(อัลกุรอาน)คือคัมภีร ที่มี
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ความจําเริญซ่ึงเราไดใหคัมภีรลงมายังเจา จงปฏิบัติตาม

คัมภีรนั้นเถิด และจงยําเกรง เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความ

กรุณาเมตตา   (มิเชนนั้น) พวกเจาจะกลาววา แทจริง

คัมภีรไดถูกประทานลงมาใหแกสองพวกเทานั้นกอนหนา

พวกขาพระองค และแทจริงพวกขาพระองคไมรูเรื่องใน

การอานของพวกเขา  หรือไมก็พวกเจาจะกลาววา แทจริง

พวกขาพระองคน้ัน หากไดมีคัมภีรถูกประทานลงมาแก

พวกขาพระองคแลวไซร แนนอนพวกขาพระองคก็เปนผูท่ี

อยูในคําแนะนําดียิ่งกวาพวกเขา แทจริง ไดมายังพวกเจา

แลวจากพระเจาของพวกเจา ซ่ึงหลักฐานอันชัดแจง และ

คําแนะนําและความเมตตา ดังนั้นใครเลาคือผูอธรรมยิ่ง

ไปกวาผูท่ีปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺและผินหลัง

ใหแกโองการเหลานั้น เราจะตอบแทนแกบรรดาผูท่ีผิน

หลังใหแกโองการท้ังหลายของเรา ซ่ึงการลงโทษอันชั่วชา 

เนื่องจากการที่พวกเขาผินหลังให พวกเขามิไดรอคอย

อะไร นอกจากการที่มะลาอิกะฮฺจะมายังพวกเขา หรือการ

ที่พระเจาของเจาจะมา หรือการที่สัญญาณบางอยางแหง

พระเจาของเจาจะมา วันที่สัญญาณบางอยางแหงพระ

เจาของเจามานั้น จะไมอํานวยประโยชนแกชีวิตหน่ึงชีวิต

ใดซ่ึงการศรัทธาของเขาโดยที่เขามิไดศรัทธามากอน หรือ
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มิไดแสวงหาความดีใดๆ ไวในการศรัทธาของเขา จงกลาว

เถิด(มุหัมมัด)วา พวกทานจงรอกันเถิด แทจริงพวกเราก็

เปนผูรอคอยเชนกัน แทจริง บรรดาผูที่แบงแยกศาสนา

ของพวกเขา และพวกเขาไดกลายเปนนิกายตางๆ นั้น 

เจา(มุหัมมัด)หาใชอยูในหมูพวกเขาแตอยางใดไม แทจริง

เรื่องราวของพวกเขานั้นยอมไปสูอัลลอฮฺ แลวพระองคจะ

ทรงแจงแกพวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทํากัน ผูใดที่นํา

ความดีมา เขาก็จะไดรับสิบเทาของความดีนั้น และผูใด

นําความชั่วมาเขาจะไมถูกตอบแทน นอกจากเทาความชั่ว

นั้นเทานั้น และพวกเขาจะไมถูกอธรรม จงกลาวเถิด 

(มุหัมมัด) วา แทจริง พระเจาของฉันไดแนะนําฉันไปสู

ทางอันเที่ยงตรง คือศาสนาที่เที่ยงแทอันเปนแนวทาง

ของอิบรอฮีมผูใฝหาความจริง และเขา(อิบรอฮีม) ไมเปน

ผูอยูในหมูผูใหมีภาคีขึ้น จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา แทจริง

การละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมี

ชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระ

เจาแหงสากลโลกเทานั้น ไมมีภาคีใดๆ แกพระองค และ

ดวยสิ่งน้ันแหละขาพระองคถูกใช และขาพระองคคือคน

แรกในหมูผูสวามิภักด์ิทั้งหลาย จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา 

อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ที่ฉันจะแสวงหาพระเจา? 
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ทั้งๆ ท่ีพระองคน้ันเปนพระเจาของทุกสิ่ง และแตละชีวิต

นั้นจะไมแสวงหาสิ่งใด นอกจากจะเปนภาระแกชีวิต

นั้นเองเทานั้น และไมมีผูแบกภาระคนใดจะแบกภาระของ

ผูอ่ืนได แลวยังพระเจาของพวกเจานั้น คือการกลับไป

ของพวกเจา แลวพระองคจะทรงแจงแกพวกเจาในสิ่งท่ี

พวกเจาขัดแยงกัน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 151-164)    

 
 แลวไดจบทายดวยอายะฮฺที่ เปนเอกลักษณ  ซึ่งได

เปดเผยแกมนุษยถึงภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติในชวงที่มีชีวิตตอ

พระเจาของเขา นั่นคือ การเปนผูปกครองดูแลบนหนาแผนดินนี้ 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา ยังไดกําหนดใหการดูแลรักษาสรรพส่ิง

ตางๆ นั้นอยูในความรับผิดชอบของมนุษยและผูที่เปนลูกหลาน

ของพวกเขา และการที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหความแตกตาง

เกิดข้ึนระหวางมนุษยนั้น ก็มีเปาหมายอันสูงสุดและเหตุผลที่

สําคัญ คือ เพื่อเปนบททดสอบในการดํารงชีวิตที่มีอยูนี้ ซึ่ง

กิจการตางๆ ที่ เขาไดทําก็จะกลับไปยังพระองค ดังที่ เปน

เปาประสงคของการสรางสรรคและการวางระบบตางๆ ซึ่ง

ทั้งหมดนั้นคือมีความเกี่ยวพันกับเปาหมายของสูเราะฮฺอัล-บะ
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เกาะเราะฮฺ ที่ไดวางเปาหมายเกี่ยวกับการไดเปนผูปกครองบน

หนาแผนดิน  สูเราะฮฺอัล-อันอามยังไดกลาวถึงกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮฺที่มีตอสรรพส่ิงทั้งหลาย ประหนึ่งพระองคกําลังบอก

แกเราวา เปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวที่จะให

พวกเจา(มนุษย)มีสิทธิ์ในการครองครองบนหนาแผนดินและให

พวกเจาไดเปนผูปกครองสืบแทนบนหนาแผนดิน ซึ่งมีเนื้อหา

ของอายะฮฺดังนี ้ 
ٰ�َِف ﴿   ََ ََ  ّۡ ِ  َلَ ََِ� ّّ ََ ٱ ُِ َق َ�ۡ ٖض  َو َۡ ّۡ فَ ََۖ�َع َ�ۡ َضِ� �ِض َو

َ
َ�ٰٖو  ٱۡ� َۖ  َد

  ِ ّۡ �ِ ََ َۡبَِ ِ ِِ ننِّهۖ لََغِفَۖم ّۡ ِ�ِع ٱۡل َِقا َِ   َ�ّ َۖ ِ ِِّن  ّۡ ۢ  َما  َءاتَُِٰ� ِّ ي َِ ّۖ١ ﴾ 
 ]١٦٥: سورة األنعام [

ความวา “และพระองคนั้นคือผูที่ทรงใหพวกเจาเปนผูสืบ

แทนในแผนดิน และไดทรงเทิดบางคนของพวกเจา

เหนือกวาอีกบางคนหลายขั้น เพื่อที่พระองคจะทรง

ทดสอบพวกเจาในสิ่งที่พระองคไดทรงประทานแกพวก

เจา แทจริงพระเจาของเจานั้น เปนผูรวดเร็วในการลงโทษ

และแทจริงพระองคนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดู

เมตตา” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม : 165)    
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 สําหรับการต้ังชื่อสูเราะฮฺนี้วา “อัล-อันอาม” นั้น ไมใช

เปนเพราะมีคําวา “อัล-อันอาม” หมายถึงปศุสัตว ไดปรากฏในสู

เราะฮฺนี้เทานั้น แตเหตุผลที่แทจริงนั้นคือ ปศุสัตวในสังคมของ

ชาวกุร็อยชฺแลวนั้นถือเปนส่ิงที่พวกเขาไดใชบริโภคทั้งกินและ

ด่ืม ใชเปนพาหนะในการเดินทาง และเปนทรัพยที่สรางความมั่ง

ค่ังใหแกชีวิต ซึ่งชาวกุร็อยชฺเคยกลาววา พวกเราไดทําอิบาดะฮฺ

ตออัลลอฮฺก็จริงแตในเร่ืองการแสวงหาความมั่งค่ังใหแกชีวิตนั้น

เราขอทําตามส่ิงที่เราตองการ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสาธยาย

แกพวกเขาวา การใหเอกภาพตออัลลอฮฺนั้นตองเกิดข้ึนทั้งใน

เร่ืองการศรัทธาและในสวนที่เปนภาคปฏิบัติ ซึ่งจําเปนที่ตองให

เอกภาพตออัลลอฮฺในการแสวงหาปจจัยยังชีพตางๆ ไมใชเพียง

แคในเร่ืองการศรัทธาเทานั้น โดยขอชี้นํานี้ไมไดมีข้ึนเพื่อสําทับ

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาชาวกุร็อยชฺเพียงเทานั้น แตมันไดหมาย

รวมถึงมนุษยทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในหลักเอกภาพที่มี

ตออัลลอฮฺ ตะอาลา แตในภาคปฏิบัติของพวกเขานั้นไดสวน

ทางกับส่ิงที่ เขาไดใหการเชื่อมั่น เมื่อเปนเชนนี้แลว คําวา 

ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺนั้น จึง

ตองปรากฏทั้งในดานหลักศรัทธาและภาคปฏิบัติ ซึ่งนี่ก็เปน
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ความสอดคลองกับส่ิงที่มีมาในสูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺกอนหนานี้

ในพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  
﴿  ِّ َِۖضيِو لَِ� ِّ َو َُ ّۡ نِۡ  ََۡيِ� َِ ِو  ُۡ َُ �ۡ

َ
ّۡ َوَ ّۡ دِيَدِ� َِۡو لَِ� َُ �ۡ

َ
ََۡم أ َ ۡۡ ٱ
َّ دِيدٗ  ٰ ۡلَ�  ]٣: سورة الائدة [﴾ اۚ ٱۡ�ِ

ความวา “วันน้ีขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซ่ึงศาสนา

ของพวกเจา และขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลว ซ่ึง

ความกรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปน

ศาสนาแกพวกเจาแลว” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ : 3) 
 
 ดังนั้น จําเปนสําหรับเราที่ตองยึดม่ันในศาสนาให

ครบถวนสมบูรณ และเราตองใหเอกภาพตออัลลอฮฺทั้งในดาน

ความศรัทธาและที่เปนภาคปฏิบัติพรอมๆ กัน 

 

 

 واهللا أعغم االصواب
 ورى اهللا   نا �ا مدد و  آل ورحبه وسغم

 وامدد هللا رب العال�
 

 


