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และแนน่อน เราได้ทําให้อัลกุรอานนัน้ง่ายต่อการใคร่ครวญ 

(ง่ายในการทําความเขา้ใจ) 

แล้วมีผูใ้ดใคร่ครวญแล้วบ้าง? 
(ซูเราะฮฺ อัลกอ่มัร อายะฮฺท่ี 17) 

  



 

 

¤Ó¹Ó 
ผู้ที่คู่ควรแกทุ่กการสรรเสริญที่มีในโลก คือ พระองค์อัลลอฮ ฺ ผู้ดูแลสรรพสิ่ง

ทั้งหลาย ผู้ที่รักและมอบคัมภีรข์องพระองค์ให้แกม่นษุยชาติ เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการ

เป็นบ่าวที่ดี อีกทั้งยังเพื่อเป็นการรักษา ขัดเกลา เยียวยา จิตใจบ่าวของพระองค์ 

ขอพระองค์ให้พรและความสันติแกศ่าสนทตูท่านสุดท้ายผู้ที่ทําหน้าทีข่องท่าน

อยา่งสมบูรณ์ ตลอดจนวงศ์วานของท่าน มิตรสหายของท่านที่ร่วมกันปกป้องศาสนาและ

คัมภีร์ของพระองค ์

ด้วยความเมตตาของพระองค์ อัลกุรอานแปลไทยฉบับนี้จึงสําเร็จลุล่วงลง โดย

ในการผมพยายามแปลให้รวบรดั ตรงประเด็น และเขา้ใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดย

อ้างอิงความหมายจากอัลกุรอานฉบับแปลของศษิย์เกา่อาหรับ ฉบับแปล International 

และตรวจสอบความถูกต้องจากหนังสืออรรถาธิบายต่างๆ เช่น ตัฟซีรอิบนุกะษีร ตัฟซีร

กุรฏุบี ตัฟซีรฏ่อบะรี ตัฟซีรซะอฺดฺ ตัฟซีรจะลาลัยนฺ เป็นต้น (ขออัลลอฮฺเมตตาบรรดาผูรู้้ที่

เสียสละ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียบเรียงทกุท่าน) โดยการแปลอาจมีการแปล

แบบขยายความตามความเขา้ใจของผมที่มาจากแหล่งอ้างอิงที่กล่าวไว้ขา้งต้น ซ่ึงอาจมี

ผิดพลาดได้ หากพีน่้องท่านใดพบเจอขอ้ผิดพลาดประการใดในการแปลนี้ ผมยินดีรับคํา

ชี้แนะจากทุกท่าน 

พี่น้องที่รักครับ การแปล อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับที่เป็นสํานวนจากพระเจ้า 

ให้เป็นภาษาไทย (หรือภาษาใดก็ตาม) โดยให้ไดค้วามตามที่ควรจะเป็นโดยยังคงไว้ซ่ึง

ความสวยงามทางด้านภาษานั้น เป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษยเ์รา ที่พวกเราทําได้

เพียงถอดความเท่าที่ความสามารถอันน้อยนิดของเราจะมี  

และเพื่อไมใ่ห้อัลกุรอานแปลชุดนี้หนาเกินไป ผมจึงไมไ่ด้รวมทั้งหมดไว้ในเล่ม

เดียว ซ่ึงหวังว่าน่าจะช่วยอํานวยความสะดวกแกท่่านผู้ศึกษาได้บ้าง 



 

 

ในเล่มสดุท้ายนี ้ นอกจากการแปลแล้ว ผมได้เสริมคําอ่านตัวบทอัลกุรอานเขา้

มาด้วย (ขออัลลอฮฺตอบแทนท่าน อ.สอัด วารีย์ เป็นพิเศษในเรื่องนี้) หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจอิสลาม หรือท่านที่ไมส่ามารถฝึกฝนการอ่านได้ ซ่ึงหวังว่า

จะเป็นประโยชน์ได้บ้าง โดยขอยาตรงนี้ว่า คําอ่านภาษาไทยนั้นไมส่ามารถช่วยให้ออก

เสียงได้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นได้ จึงขอให้ใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆ เท่านั้น 

ทัง้คาํอ่านภาษาไทยและคาํแปลในเล่มนี ้ไมถ่อืว่าเป็นส่วนหนึง่ของ อลักรุอาน   

สําหรับอัลกุรอานใน ส่วนสุดท้ายนี้ (จุซที่ 30) เป็นส่วนที่มีเนื้อหาน่าสะพรึงกลัว

มากที่สุดในอัลกุรอาน แต่ด้วยความสามารถอันน้อยนิดของผมจึงอาจถ่ายทอดออกมา

ได้เพียงเล็กน้อย แต่ผมยังหวังว่าจะทําให้ท่านผู้อ่านที่รักเขา้ใจสภาพที่จะเกิดขึ้นได้บ้าง 

หากอยากรู้ว่าน่าสะพรึงกลัวเพียงใดขอเชิญเปิดอ่านต่อไปครับ 

ขอพระองค์อัลลอฮรฺัก ให้อภัย และเมตตา พวกเราทุกคนตลอดไป โดยเฉพาะ

ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกท่าน แท้จริงพระองค์คือผู้ที่เมตตาที่สุดในหมูผู่ท้ี่เมตตา และ

พระองค์คือผู้ทีร่ักเรามากกว่าใคร 

“วัลลอฮุอะอลัม วะ อะฮฺกัม” อัลลอฮฺนั้นคือผู้ที่รู้ดทีี่สดุและปรีชาญาณย่ิง  

หมายเหต ุการศึกษาอัลกรุอานผ่านฉบับแปล ไมค่วรยึดการแปลจากฉบับหนึ่ง ฉบับใด 

เพียงฉบับเดียว เพราะ อัลกุรอานนั้นมีความลึกซ้ึงมาก อีกทั้งฉบับแปลแต่ละชุดต่างมี

จุดเด่นเฉพาะตัว ที่สําคัญควรสอบถามผูรู้้ในสิ่งที่ไมรู่้ 

พี่น้องของทุกท่าน อิลยาส วารีย ์  
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 ُسوَرةُ الَفاِ�َةِ

 
ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم   ﴾  ١ ﴿� ٱ�َّ
ِ َرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�   ﴾  ٢ ﴿ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

 ﴾ ٣ ﴿ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم 
 ﴾ ٤ ﴿َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن 

 ﴾ ٥ ﴿إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعُِ� 
َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم   ﴾  ٦ ﴿ٱۡهِدنَا ٱلّصِ

ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهمۡ 
َ
ِيَن �  ِصَ�َٰط ٱ�َّ

آلَِّ�   ﴾ ٧ ﴿َوَ� ٱلضَّ
﴿ ٓ  ﴾ ْ�َ مِ ا

 
  

 اَلَْفاِ�َةِ
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(1:1) บิสมิลลา ฮิรฺเราะฮฺมา นิรฺร่อฮีม 
ด้วยนามของพระองค์อัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกสิ่ง (ความเมตตาอันมหาศาลของพระองค์ที่มี

ให้ทุกสิ่งในดุนยาแมแ้ต่ต่อผูท้ี่ชั่วร้ายเพียงใดกต็าม) ผู้เมตตาผู้ศรัทธา (ความเมตตาที่

ย่ังยืนตราบวันกิยามะฮฺที่พระองค์จะมีให้แกผู่้ทีคู่่ควรเท่านั้น) 

(1:2) อัลฮัมดุ ลิลลาฮ ิร็อบบิล อฺาละมนี 
ผู้ที่คู่ควรได้รับทุกการสรรเสริญ (ขอบคุณ) คือพระองค์อัลลอฮ ฺผู้ดูแล (บริหาร) ทุกสิ่ง 

(1:3) อัรเราะฮฺมา นิรฺร่อฮมี 
ผู้เมตตาทกุสิ่ง ผู้เมตตาผูศ้รัทธา 

(1:4) มาลิกิ เยามิด ดีน 
ผู้มีอํานาจเด็ดขาด (แต่เพียงผู้เดียว) ในวันแห่งการไต่สวนตอบแทน (อีกชื่อของวันกิยา

มะฮฺ วันที่พระองค์จะใช้ศาสนาของพระองค์เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครคือผูท้ี่พระองค์รกั) 

(1:5) อียากะ นะอฺบุดุ วะอียากะ นัซตะอนี 
เพียงพระองค์ที่เราเคารพภักด ี(ที่เราต้องการให้พอใจ) และเพียงพระองค์ที่เราร้องขอ

ความช่วยเหลือ (ในทั่วทุกขณะจิตของเราที่ตอ้งพึ่งพาพระองค์) 

(1:6) อิฮฺดินัซ ซิรอฏ็อล มุซตะกีม 
ขอพระองค์นําทางเราสู่หนทางทีม่ั่นคง (เที่ยงตรง) 

(1:7) ซิรอฏ็อล ละซีนะ อันอัมตะ อะลัยฮมิ ฆ็อยริ้ล มัฆดูบิ อฺะลัยฮิม วะลัฎ ฎอลลนี 
หนทางของกลุ่มชนที่พระองค์โปรดปราน 
ไมใ่ช่หนทางของกลุ่มชนที่ไดร้ับความโกรธกริ้ว หรอืกลุ่มชนที่หลงผิด 

-  อามีน -  
(ขออัลลอฮโฺปรดรับคําขอของเรา)  
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 ا�ََّبإِ ُسوَرُة 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾ ١ ﴿َ�مَّ يَتََسآَءلُوَن 
 ﴾ ٢ ﴿َعِن ٱ�ََّبإِ ٱلَۡعِظيِم 

ِي ُهۡم �ِيهِ ُ�َۡتلُِفوَن   ﴾  ٣ ﴿ٱ�َّ
 ﴾  ٤ ﴿َ�َّ َسَيۡعلَُموَن 

 ﴾  ٥ ﴿ُ�مَّ َ�َّ َسَيۡعلَُموَن 
�َض ِمَ�ٰٗدا 

َ
لَۡم َ�َۡعِل ٱۡ�

َ
�﴿ ٦  ﴾ 

ۡوتَاٗدا 
َ
َباَل أ  ﴾  ٧ ﴿َوٱۡ�ِ

ۡزَ�ٰٗجا 
َ
 ﴾  ٨ ﴿وََخلَۡقَ�ُٰ�ۡم أ

 ﴾ ٩ ﴿وََجَعلَۡنا نَۡوَمُ�ۡم ُسَباٗ�ا 
َۡل ِ�َاٗسا   ﴾ ١٠ ﴿وََجَعلَۡنا ٱ�َّ

 
  

 َبأاَ�َّ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 78 ÍÑ¹¹ÐºêÐ (àÃ×èÍ§ÃÒÇ) 

ด้วยนามของ อัลลอฮฺ ผูเ้มตตาทกุส่ิง ผู้เมตตาผู้ศรัทธา 

(78:1) อฺัมมะ ยะตะสาอะลูน 
พวกเขาพากันสงสัยถามไถ่ถึงเรื่องอะไรกัน? 

(2) อฺะนิน นะบะอิล อฺะซีฺม 
ถึงเรื่องที่ย่ิงใหญ่ (การคืนชีพหลังความตาย และการสอบสวนตอบแทน) 

(3) อัลละซี ฮุม ฟีฮิ มุคตะลิฟูน 
เรื่องที่พวกเขายังขัดแยง้กันอยู ่(ว่าจะมี หรือ ไมม่ี) 

(4) กัลลา สะยะอฺ์ละมูน 
เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้ 

(5) ษุมมะ กัลลา สะยะอฺ์ละมูน 
เปล่าเลย ในภายหลัง พวกเขาจะได้รู้อยา่งแน่นอน 

(6) อะลัม นัจญ์อฺะลิล อัรเฎาะ มิฮาดา 
เราไมไ่ด้ให้ผืนแผ่นดินเป็นที่พํานักอันมั่นคงหรอกหรือ? (แล้วทําไมเราจะไมส่ามารถ

สร้างแผ่นดินใหมไ่ด้อกี?) 

(7) วัลญิบาละ เอาตาดา 
ไมไ่ด้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงมันไว้หรือ? 

(8) วะเคาะลักฺนากุม อัซวาญา 
อีกทั้งเรายังได้สร้างให้พวกเจ้ามีคู่ครอง  

(9) วะญะอฺลันา เนามะกุม สุบาตา   
ได้ให้การนอนหลับของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน 

(10) วะญะอฺัลนัล ลัยละ ลิบาสา 
แล้วได้ให้กลางคืนมาปกคลุมดั่งอาภรณ์  
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 ﴾  ١١ ﴿وََجَعلَۡنا ٱ�ََّهاَر َمَعاٗشا 

 ﴾  ١٢ ﴿َو�َنَۡيَنا فَۡوقَُ�ۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا 
اٗجا  اٗجا وَهَّ  ﴾ ١٣ ﴿وََجَعلَۡنا ِ�َ

نَزۡ�َا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَ�ِٰت َماٗٓء َ�َّاٗجا 
َ
 ﴾ ١٤ ﴿ َوأ

ا َوَ�َباٗ�ا  ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ ِ�ّ﴿ ١٥  ﴾ 
لَۡفافًا 

َ
 ﴾  ١٦ ﴿وََجنٍَّٰت �

 ﴾  ١٧ ﴿إِنَّ يَۡوَم ٱلَۡفۡصِل َ�َن ِميَ�ٰٗتا 
فَۡواٗجا 

َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َ�َت�  ﴾ ١٨ ﴿يَۡوَم يُنَفُخ ِ� ٱلصُّ

 ٰ بَۡ�
َ
َمآُء فََ�نَۡت �  ﴾  ١٩ ﴿ٗبا َوفُتَِحِت ٱلسَّ

ابًا  َباُل فََ�نَۡت َ�َ َِت ٱۡ�ِ  ﴾  ٢٠ ﴿َوُسّ�ِ
 ﴾ ٢١ ﴿ِمۡرَصاٗدا  إِنَّ َجَهنََّم َ�نَۡت 
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(11) วะญะอฺัลนัน นะฮาเราะ มะอฺาชา 
โดยเราให้กลางวันคือช่วงเวลาของการหาเลี้ยงชีพ 

(12) วะบะนัยนา เฟาเกฺาะกุม สับอฺัน ชิดาดา 
ซ่ึงเราได้สร้างฟากฟ้าที่ย่ิงใหญ่ทั้งเจ็ดไว้เหนือพวกเจ้า 

(13) วะญะอฺลันา สิรอเญา วะฮ์ฮาญา 
และเราได้ให้ดวงประทีปหนึ่งที่เจิดจ้า (ดวงอาทิตยแ์กพ่วกเจ้า) 

(14) วะอันซัลนา มินัล มุอฺ์ศิรอติ มาอัน ษัจญ์ญาญา 
และเราได้หลั่งนาอันมากมายมาจากเมฆฝน 

(15) ลินุคริญะ บิฮี หับเบา วะนะบาตา 
เพื่อเราจะได้ให้เมล็ดพันธุ์ พืชผัก งอกเงยออกมา 

(16) วะญันนาติน อัลฟาฟา 
ตลอดจนบรรดาเรือกสวนไร่นาที่อุดมสมบูรณ์ 

(17) อินนะ เยามัล ฟัศลิ กานะ มีกฺอตา 
แน่นอน วันแห่งการชี้ชดัได้ถูกกําหนดเวลาเอาไว้แล้ว 

(18) เยามะ ยุนฟะคุ ฟิศ ศูริ ฟะตะอ์ตูนะ อัฟวาญา 
วันที่ อัศศูร (เขาสัตว์) จะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าจะมากันเป็นกลุ่มๆ  

(19) วะฟุติหะติส สะมาอ ุฟะกานัต อับวาบา 
เมื่อฟากฟ้าถูกเปิดออกเป็นประตูหลายบาน (เพื่อการมาร่วมเป็นสักขพียานของเหล่า 

มลาอิกะฮ)ฺ 

(20) วะสุยยิเราะติล ญิบาลุ ฟะกานัต สะรอบา 
และเทือกเขาจะถูกเคลื่อนออกไปไกลดั่งภาพลวง 

(21) อินนะ ญะฮันนะมะ กานัต มิรศอดา 
แน่นอน จะฮันนัม (นรก) ได้ถูกเตรียมไว้แล้ว 
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غَِ� َ�  ٰ  ﴾  ٢٢ ﴿اٗ�ا ٔ َ لِّلطَّ

ۡحَقاٗ�ا 
َ
ِثَِ� �ِيَهآ أ ٰ َّ�﴿ ٢٣ ﴾ 

ابًا   ﴾ ٢٤ ﴿ �َّ يَُذوُقوَن �ِيَها بَۡرٗدا َوَ� َ�َ
اٗ�ا   ﴾  ٢٥ ﴿إِ�َّ َ�ِيٗما وََغسَّ

 ﴾  ٢٦ ﴿َجَزاٗٓء وِفَاقًا 
 ﴾ ٢٧ ﴿إِ�َُّهۡم َ�نُواْ َ� يَرُۡجوَن ِحَساٗ�ا 

بُواْ � اٗبا َوَ�ذَّ  ﴾ ٢٨ ﴿َ�ٰتَِنا كِذَّ
ۡحَصۡيَ�ُٰه كَِ�ٰٗبا 

َ
ٍء أ  ﴾ ٢٩ ﴿َوُ�َّ َ�ۡ

 ﴾ ٣٠  ﴿فَُذوُقواْ فَلَن نَّزِ�َدُ�ۡم إِ�َّ َعَذابًا 
 ﴾ ٣١ ﴿إِنَّ لِلُۡمتَّقَِ� َمَفاًزا 
ۡعَ�ٰٗبا 

َ
 ﴾  ٣٢ ﴿َحَدآ�َِق َوأ
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(22) ลิฏฏอฆีนะ มะอาบา 
เพื่อเป็นที่พํานักแกบ่รรดาผู้ละเมิด 

(23) ลาบิษีนะ ฟีฮา อะห์กฺอบา 
พวกเขาจะพํานักอยูใ่นนั้นอยา่งนานแสนนาน 

(24) ลา ยะซูกฺูนะ ฟีฮา บัรเดา วะลา ชะรอบา 
พวกเขาจะไมไ่ด้ลิ้มรสความเย็นสบาย หรือเครื่องดื่มใด ในนรกนั้น 

(25) อิลลา หะมเีมา วะฆอ็สสากฺอ 
เว้นแต่ นาเดือด และ นาเลือดนาหนอง 

(26) ญะซาเอา วิฟากฺอ 
มันเป็นการตอบแทนที่สาสม 

(27) อินนะฮุม กานู ลา ยัรูนะ หิสาบา 
แน่นอน พวกเขาไมเ่คยคิดหวังว่าจะมีการสอบสวน 

(28) วะกัซซะบู บิอายาตินา กิซซาบา 
อีกทั้งยังปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอยา่งสิ้นเชิง 

(29) วะกุลละ ชัยอิน อะห์ศ็อยนาฮุ กิตาบา 
ทั้งหมดนั้น เราได้บันทึกไว้แล้วอยา่งครบถ้วน 

(30) ฟะซูกฺู ฟะลัน นะซีดะกุม อิลลา อฺะซาบา 
ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (ความทรมาน) เถิด และเราจะไมเ่พิ่มเติมสิ่งใดแกพ่วกเจ้า 

นอกจากความทรมานเท่านั้น 

(31) อินนะ ลิลมุตตะกฺีนะ มะฟาซา 
แน่นอน ผู้ยําเกรงนั้นจะได้รบัชัยชนะ 

(32) หะดาอิเกฺาะ วะอะอฺ์นาบา 
ทั้งเรือกสวนหลากหลาย รวมถึงสวนองุ่น 
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تَۡراٗبا 

َ
 ﴾ ٣٣ ﴿َوَ�َواِعَب �

ٗسا دَِهاٗ�ا 
ۡ
 ﴾ ٣٤ ﴿َوَ�أ

ٗبا  ٰ  ﴾ ٣٥  ﴿�َّ �َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� كِذَّ
ّ�َِك َ�َطآًء ِحَساٗ�ا   ﴾ ٣٦ ﴿َجَزاٗٓء ّمِن رَّ

�ِض َوَما بَيَۡنُهَما ٱلرَّ�ۖ 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  رَّّبِ ٱلسَّ

 ﴾ ٣٧ ﴿َ� َ�ۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗ�ا  
اۖ �َّ َ�َتَ�َُّموَن  ٰٓ�َِكُة َصّفٗ وُح َوٱلَۡملَ  يَۡوَم َ�ُقوُم ٱلرُّ

ذَِن َ�ُ ٱلرَّۡحَ�ُٰن َوَقاَل َصَواٗبا 
َ
 ﴾ ٣٨ ﴿إِ�َّ َمۡن أ

ََذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِۦ َ�  ۖ َ�َمن َشآَء ٱ�َّ  ﴾ ٣٩ ﴿ابًا ٔ َ َ�ٰلَِك ٱۡ�َۡوُم ٱۡ�َقُّ
َمۡت يََداهُ إِ  نَذۡرَ�ُٰ�ۡم َعَذاٗبا قَرِ�ٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما قَدَّ

َ
نَّآ أ

 ﴾ ٤٠  ﴿َو�َُقوُل ٱلَۡ�فُِر َ�ٰلَۡيَتِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� 
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(33) วะกะวาอฺิบะ อัตรอบา 
อีกทั้งยังบรรดาสาวแรกรุ่นที่มีอายุใกล้เคียงกัน 

(34) วะกะอ์สัน ดิฮากฺอ 
และแกว้ทีม่ีเครื่องดื่มเต็มเป่ียม 

(35) ลา ยัสมะอฺูนะ ฟีฮา ลัฆเวา วะลา กิซซาบา 
ในสวรรค์ พวกเขาจะไมไ่ด้ยินคําพูดไร้สาระ หรือคํากล่าวเท็จ 

(36) ญะซาอัม มิร ร็อบบิกะ อฺะฏออัน หิสาบา 
เป็นการตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเจ้า เป็นการให้ที่มหาศาล เพียงพอ (เพียงพอ ใน

ที่นี้คือให้เยอะมาก เยอะจนไมม่ีใครพูดได้ว่าให้น้อยเกินไป) 

(37) ร็อบบิสสะมาวาต ิวัลอัรฎิ วะมาบัยนะฮุมัร เราะห์มาน ^ ลายัมลิกูนะ มินฮุ คิฏอบา 
พระผู้อภิบาลฟากฟ้าทั้งหลาย ตลอดจนผืนแผ่นดิน และสิ่งที่อยูใ่นนั้น ผู้เมตตา ณ ที่

พระองค์แล้ว ไมม่ีผู้ใดพดูอะไรกอ่นพระองค์ได้ (กอ่นจะได้รับอนุญาต) 

(38) เยามะ ยะกฺูมุร รูหุ วัลมะลาอิกะต ุศ็อฟฟา ^ ลา ยะตะกัลละมนูะ อิลลา มัน อะซินะ 
ละฮุร เราะห์มาน ุวะกฺอละ เศาะวาบา 
วันที่ จิบริล และมลาอิกะฮฺ (ท่านอื่น) จะยืนเรียงเป็นแถว จะไมม่ีใครพูดอะไรนอกจากผู้ที่

ได้รับอนุญาตจากผู้เมตตา (อัลลอฮ)ฺ และเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้อง 

(39) ซาลิกัล เยามุล หักฺกฺ ์^ ฟะมัน ชา อัต ตะเคาะซะ อิลา ร็อบบิฮี มะอาบา 
นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้นผู้ทีต่้องการ เขาจงยึดมั่นหนทางที่จะนําเขากลับไปหาพระ

ผู้อภิบาลของเขาเถิด 

(40) อินนา อันซัรนากุม อฺะซาบัน เกฺาะรีบัย เยามะ ยันซฺุรุล มัรอุ มา กฺ็อดดะมัต ยะดาฮุ 
วะยะกฺูลุล กาฟิรุ ยาลัยตะนี กุนต ุตุรอบา 
แน่นอน เราเตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษที่ใกล้เขา้มา วันที่ผู้คนจะมองไปยังสิ่งที่สอง

มือของเขาขวนขวายเอาไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า “ความหวังอันเลื่อนลอยของ

ฉัน... หากฉันเป็นธุลีดินได้คงจะดี” (จะได้ไมต่้องรับการสอบสวน) 



 

11 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

 ُسوَرُة ا�َّازَِ�تِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ �   ٱ�َّ

َِ�ِٰت َغۡرٗقا  ٰ  ﴾  ١ ﴿َوٱل�َّ
 ﴾  ٢ ﴿َوٱلنَِّٰشَ�ِٰت �َۡشٗطا 
بَِ�ِٰت َسۡبٗحا  ٰ  ﴾ ٣ ﴿َوٱلسَّ
بَِ�ِٰت َسۡبٗقا  ٰ  ﴾  ٤ ﴿فَٱلسَّ
ۡمٗر� 

َ
 ﴾  ٥ ﴿فَٱلُۡمَدبَِّ�ِٰت أ

اِجَفُة   ﴾ ٦ ﴿يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلرَّ
ادِفَُة   ﴾  ٧ ﴿تَتَۡبُعَها ٱلرَّ

 ﴾  ٨ ﴿قُلُوٞب يَۡوَم�ِٖذ َواِجَفٌة 
 

  

 ازَِ�تِ اَْ�َّ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 79 ÍÑ¹-¹Ò«ÔÍÚÒµ                        
(¼Ùé¡ÃÐªÒ¡ÇÔÞÞÒ³) 

ด้วยนามของ อัลลอฮฺ ผูเ้มตตาทกุส่ิง ผู้เมตตาผู้ศรัทธา 

(1) วันนาซิอฺาต ิฆ็อรกฺอ 
ขอสาบานต่อมลาอิกะฮฺผู้กระชากวิญญาณ (ผู้ปฏิเสธศรทัธา) อยา่งรุนแรง 

(2) วันนาชิฏอต ินัชฏอ 
ขอสาบานต่อมลาอิกะฮฺผู้ดึงวิญญาณ (ผู้ศรัทธา) อยา่งแผ่วเบา 

(3) วัสสาบิหาต ิสับหา 
ขอสาบานต่อมลาอิกะฮฺที่แหวกว่าย (ในท้องฟ้า) 

(4) ฟัสสาบิกฺอต ิสับกฺอ 
รวมทั้งมลาอิกะฮฺที่เร่งรีบแขง่ขันกัน (ในการทําตามคําสั่งของ อัลลอฮ)ฺ 

(5) ฟัลมุดับบิรอติ อัมรอ 
และมลาอิกะฮฺที่รับผิดชอบดูแล บริหาร การงานต่างๆ (ทั้งของโลกเบ้ืองบน คือ ท้องฟ้า 

และโลกเบ้ืองล่าง คือ แผ่นดิน) 

(6) เยามะ ตัรุฟุร รอญิฟะฮ์ 
วันนั้น ที่การเป่า (เขาสัตว์) ครั้งแรกจะเกิดขึ้น (เป่าโดยมลาอิกะฮฺ ท่านอิสรอฟีล ซ่ึงการ

เป่าครั้งนี้เรียกว่า อัรรอจิฟะฮฺ การเป่าที่ทําให้เกิดการสั่นสะเทือนอยา่งรุนแรงที่นํามาซ่ึง

ความสับสน อลหมา่น) 

(7) ตัตบะอฺุฮัร รอดฟิะฮ์ 
ตามด้วย การเป่าที่ทําให้เกิดการทําลายล้างทุกสิ่ง (นักวิชาการบางท่านมองว่าทั้งสอง

เหตุการณ์เกิดจากการเป่าครั้งเดียว แต่ให้ผลต่อเนื่องกัน - วัลลอฮุอะอฺลัม) 

(8) กฺุลูบุย เยามะอิซิว วาญิฟะฮ์ 
ในวันนั้น หัวใจทั้งหลายต่างหวาดหว่ันสะพรึงกลัว 
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بَۡ�ٰرَُها َ�ِٰشَعةٞ 

َ
�﴿ ٩ ﴾  

ءِنَّا  َ�ُقولُونَ 
َ
﴾ ١٠ ﴿ ۡ�َافَِرةِ ٱ ِ�  لََمۡرُدوُدونَ  أ  

َِرٗة  ءَِذا ُكنَّا ِعَ�ٰٗما �َّ
َ
 ﴾ ١١ ﴿أ

ةٞ  ٌة َخاِ�َ  ﴾  ١٢ ﴿قَالُواْ تِلَۡك إِٗذا َكرَّ
 ﴾  ١٣ ﴿فَإِ�ََّما ِ�َ زَۡجَرةٞ َ�ِٰحَدةٞ 

اهَِرةِ   ﴾  ١٤ ﴿ فَإَِذا ُهم بِٱلسَّ
تَٮَٰك َحِديُث ُموَ�ٰٓ 

َ
 ﴾  ١٥ ﴿َهۡل �

ِس ُطًوى   ﴾ ١٦ ﴿إِۡذ نَاَدٮُٰه َر�ُُّهۥ بِٱلَۡوادِ ٱلُۡمَقدَّ
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(9) อับศอรุฮา คอชิอฺะฮ์ 
สายตาของพวกเขาต่างเหลือกถลน 

(10) ยะกฺูลูนะ อะอินนา ละมัรดูดูนะ ฟิล หาฟิเราะฮ์ 
พวกเขา (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) จะกล่าวกันว่า “พวกเราจะถูกนํากลับมาภายหลังความตายอีก

หรือ?” 

(11) อะอิซา กุนนา อฺิซฺอมัน นะคิเราะฮ์ 
“ภายหลังจากที่กระดูกของพวกเรากลายเป็นเถ้าธุลีปลิวว่อนไปแล้ว?” 

(12) กฺอล ูติลกะ อิซัน กัรเราะตุน คอสิเราะฮ์ 
พวกเขาได้กล่าวว่า “หากเป็นเช่นนั้นจริง คงเป็นการกลับที่นํามาซ่ึงความหายนะเป็นแน่” 

(13) ฟะอินนะมา ฮิยะ ซัจญ์เราะตู วาหิดะฮ์ 
ความจริงมันเป็นเพียงการเป่า (เขาสัตว์) เพียงครั้งเดียว (ที่จะคืนชีพสรรพสิ่งขึ้นมาเพื่อ

รบัการตดัสิน ซ่ึงครั้งนี้เป็นการเป่าครั้งสุดท้าย - วัลลอฮุอะอลัม) 

(14) ฟะอิซา ฮุม บิสสาฮิเราะฮ์ 
และทันใดนั้นเอง พวกเขาจะมารวมกันที่ผืนแผ่นดินใหมท่ี่สะอาด บริสุทธิ์ (แผ่นดินแห่ง

การตัดสิน) 

(15) ฮัล อะตากะ หะดีษุ มูสา 
เจ้า ได้รับรู้เรื่องราวของมูซาแล้วใช่ใหม? (ที่ อัลลอฮฺให้ท่านนบีมูซาเผยแผ่แกฟ่าโรห์

และกลุ่มชนของเขาพร้อมสัญญาณต่างๆ ที่ชัดเจน จนฟาโรห์เองก็เชื่อมั่น แตพ่วกเขา

ยังคงเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา และปฏิเสธวันสิน้โลกไมใ่ช่หรอื?) 

(16) อิซ นาดาฮ ุร็อบบุฮู บิลวาดิล มุกฺ็อดดะส ิฏุวา 
เมื่อครั้งที่พระผู้อภิบาลของเขาได้เรียกเขา (มูซา) ที่หุบเขาฏุวาอันบริสุทธิ์ 
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 ﴾ ١٧ ﴿نَُّهۥ َطَ�ٰ ٱۡذَهۡب إَِ�ٰ فِرَۡعۡوَن إِ 

 ٰ ن تََز�َّ
َ
ََّك إَِ�ٰٓ أ  ﴾ ١٨ ﴿َ�ُقۡل َهل ل

ۡهِديََك إَِ�ٰ َرّ�َِك َ�َتۡخَ�ٰ 
َ
 ﴾  ١٩ ﴿َوأ

ٰى  َرٮُٰه ٱ�يََة ٱلُۡكۡ�َ
َ
 ﴾ ٢٠ ﴿فَأ

َب وََعَ�ٰ   ﴾  ٢١ ﴿فََكذَّ
ۡدبََر �َۡسَ�ٰ 

َ
 ﴾  ٢٢ ﴿ُ�مَّ أ

 ﴾  ٢٣ ﴿فََحَ�َ َ�َناَدٰى 
 ٰ َ�ۡ

َ
نَا۠ َر�ُُّ�ُم ٱۡ�

َ
 ﴾ ٢٤ ﴿َ�َقاَل �

وَ�ٰٓ 
ُ
ُ نََ�اَل ٱ�ِخَرةِ َوٱۡ� َخَذهُ ٱ�َّ

َ
 ﴾ ٢٥ ﴿فَأ

 ﴾  ٢٦ ﴿إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَعِۡ�َٗة لَِّمن َ�َۡ�ٰٓ 
َمآُءۚ بَنَٮَٰها  ِم ٱلسَّ

َ
َشدُّ َخلًۡقا أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ﴾ ٢٧ ﴿َءأ
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(17) อิซฮับ อิลา ฟิรเอฺานะ อินนะฮู เฏาะฆอ 
เจ้าจงไปหาฟาโรห์ เขานั้นเป็นผู้ฝ่าฝืน 

(18) ฟะกฺุล ฮัล ละกะ อิลา อัน ตะซักกา 
และจงพูดกับเขาว่า “ท่านคิดจะปรับปรุงตัวเองไหม?” 

(19) วะอะฮ์ดิยะกะ อิลา ร็อบบิกะ ฟะตัคชา 
“ให้ฉันแนะนําท่านให้รู้จักพระผู้อภิบาลของท่านไหม? เผื่อท่านจะได้เกรงกลัว” 

(20) ฟะอะรอฮุล อายะตัล กุบรอ 
และมูซาได้แสดงให้เขาเห็นสัญญาณที่ย่ิงใหญ่ 

(21) ฟะกัซซะบะ วะอฺะศอ 
แต่เขา (ฟาโรห์) กลับปฏิเสธ และดึงดัน 

(22) ษุมมะ อัดบะเราะ ยัสอฺา 
ทั้งยังหันหลังให้ และรีบเร่ง 

(23) ฟะหะชะเราะ ฟะนาดา 
ทําการรวบรวมผูค้น และประกาศออกไป 

(24) ฟะกฺอละ อะนะ ร็อบบุกุมุล อะอฺ์ลา 
โดยกล่าวว่า “ขา้คือพระผู้อภิบาล ผู้อยูสู่งสุด ของพวกเจ้า” 

(25) ฟะอะเคาะซะฮุล ลอฮ ุนะกาลัล อาคิเราะติ วัลอูลา 
ดังนั้น อัลลอฮฺจึงลงโทษเขาทั้งในโลกนี ้และโลกหนา้ เพื่อไมใ่ห้เป็นเย่ียงอย่าง 

(26) อินนะ ฟี ซาลิกะ ละอฺิบเราะตัล ลิมัย ยัคชา 
แน่นอน เรื่องนี้ยอ่มเป็นสิ่งเตือนใจแกผู่้ที่กลัวเกรง (พระเจ้า) 

(27) อะอันตุม อะชดัดุ ค็อลกฺ็อน อะมิส สะมาอ์ ^ บะนาฮา 
การสร้างพวกเจ้ามันยากกว่าการสร้างฟากฟ้ากระนั้นหรือ! (ดังนั้นในการคืนชพีพวกเจ้า

ยอ่มไมใ่ช่เรื่องยากลําบาก แต่อยา่งใด) 
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ٮَٰها   ﴾ ٢٨ ﴿َرَ�َع َسۡمَكَها فََسوَّ

ۡخَرَج ُضَحٮَٰها 
َ
ۡ�َطَش َ�ۡلََها َوأ

َ
 ﴾ ٢٩ ﴿َوأ

�َض َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َدَحٮَٰهآ 
َ
 ﴾ ٣٠ ﴿َوٱۡ�

ۡخَرَج ِمۡنَها َمآَءَها َوَمرَۡعٮَٰها 
َ
 ﴾ ٣١ ﴿أ

رَۡسٮَٰها 
َ
َباَل أ  ﴾ ٣٢ ﴿َوٱۡ�ِ

نَۡ�ِٰمُ�ۡم 
َ
 ﴾  ٣٣ ﴿َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َو ِ�

ٰى  ُة ٱلُۡكۡ�َ آمَّ  ﴾ ٣٤ ﴿فَإَِذا َجآَءِت ٱلطَّ
�َ�ُٰن َما َسَ�ٰ  ُر ٱۡ�ِ  ﴾ ٣٥ ﴿يَۡوَم َ�َتَذكَّ
 ﴾ ٣٦ ﴿َو�ُّرِزَِت ٱۡ�َِحيُم لَِمن يََرٰى 

ا َمن َطَ�ٰ  مَّ
َ
 ﴾ ٣٧ ﴿فَأ

ۡ�َيا  َيٰوَة ٱ�ُّ  ﴾  ٣٨ ﴿َوَءاثََر ٱۡ�َ
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(28) เราะฟะอฺะ สัมกะฮา ฟะเสาวาฮา 
พระองค์ได้ยกให้มัน (ท้องฟ้า) สูงขึ้น และทําให้มันสมบูรณ์ (ประดับประดาด้วยดวงดาว) 

(29) วะอัฆเฏาะชะ ลัยละฮา วะอัคเราะญะ ฎุหาฮา 
ได้ทําให้กลางคืนของมันมดืมดิ และได้นําแสงสว่างออกมา (ในยามเช้า) 

(30) วัลอัรเฎาะ บะอฺ์ดะ ซาลิกะ ดะหาฮา 
และยังผืนแผ่นดินที่พระองค์ทําให้มันราบเรียบในภายหลัง 

(31) อัคเราะญะ มินฮา มาอะฮา วะมัรอฺาฮา 
แล้วจึงให้นาออกมาจากมัน (ผืนแผ่นดิน) รวมถึงทุ่งหญ้าต่างๆ  

(32) วัลญิบาละ อัรสาฮา 
อีกทั้งเทือกเขาทีพ่ระองค์ทําให้มันมั่นคง 

(33) มะตาอฺัล ละกุม วะ ลิอันอฺามิกุม 
(ทั้งหมดนี้) เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแกพ่วกเจ้า และปศุสัตว์ของพวกเจ้า 

(34) ฟะอิซา ญาอะติฏ ฏอ-มมะตุล กุบรอ 
ครั้นเมื่อความหายนะอนัใหญ่หลวงได้มาถึง 

(35) เยามะ ยะตะซักกะรลุ อินสาน ุมา สะอฺา 
วันที่ผู้คนจะหวนคิดถึงสิ่งที่เขาขวนขวายเอาไว้ 

(36) วะบุรริซะติล ญะหีม ุลิมัย ยะรอ 
และไฟนรกถกูนํามาแสดงให้เห็นอยา่งชัดเจน 

(37) ฟะอัมมา มัน เฏาะฆอ 
ซ่ึงผู้ใดทีล่ะเมิดฝ่าฝืน 

(38) วะอาษะร็อล หะยาตัด ดุนยา 
และใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกดุนยา 
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َوٰى 

ۡ
 ﴾ ٣٩ ﴿فَإِنَّ ٱۡ�َِحيَم ِ�َ ٱلَۡمأ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّ�ِهِۦ َوَ�َ� ٱ�َّۡفَس َعِن ٱلَۡهَوٰى  مَّ
َ
 ﴾  ٤٠ ﴿ َوأ

َوٰى 
ۡ
 ﴾  ٤١ ﴿ فَإِنَّ ٱۡ�َنََّة ِ�َ ٱلَۡمأ

يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها ٔ َ �َۡ� 
َ
اَعةِ �   ﴾ ٤٢ ﴿ لُونََك َعِن ٱلسَّ

نَت ِمن ذِۡكَرٮَٰهآ 
َ
 ﴾ ٤٣ ﴿ �ِيَم أ

 ﴾  ٤٤ ﴿ إَِ�ٰ َرّ�َِك ُمنَتَهٮَٰهآ 
نَت ُمنِذُر َمن َ�َۡشٮَٰها 

َ
َمآ أ  ﴾  ٤٥ ﴿ إِ�َّ

ۡو ُضَحٮَٰها 
َ
ُهۡم يَۡوَم يََرۡوَ�َها لَۡم يَلَۡبُثٓواْ إِ�َّ َعِشيًَّة أ َّ�

َ
 ﴾  ٤٦ ﴿َك�
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(39) ฟะอินนัล ญะหีมะ ฮิยัล มะอ์วา 
แน่นอน ไฟนรกนั้น คือทีพ่ํานักของเขา 

(40) วะอัมมา มัน คอฟะ มะกฺอมะ ร็อบบิฮี วะนะฮัน นัฟสะ อฺะนิล ฮะวา 
ส่วนผู้ใดที่หวาดกลัวต่อการยืนรับการสอบสวน ณ พระผู้อภิบาลของเขา และยับย้ังชั่งใจ

ไมท่ําให้ตนตกตา 

(41) ฟะอินนัล ญันนะตะ ฮิยัล มะอ์วา 
แน่นอน สรวงสวรรค์จะเป็นที่พํานักของเขา 

(42) ยัสอะลนูะกะ อฺะนิส สาอฺะต ิอัยยานะ มุรสาฮา 
พวกเขาได้แต่ถามเจ้าถึง วันสิ้นโลก ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อใด 

(43) ฟีมะ อันตะ มิน ซิกรอฮา 
มันใช่กิจธรุะอันใดที่เจ้าจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ่

(44) อิลา ร็อบบิกะ มุนตะฮาฮา 
ที่สุดของเรื่องนี้ อยูท่ี่พระผู้อภิบาลของเจ้า (มีเพียง อัลลอฮฺที่รู้) 

(45) อินนะมา อันตะ มุนซิรุ มัย ยัคชาฮา 
แน่นอน เจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนแกค่นที่เกรงกลัวมัน (วันกิยามะฮฺ) 

(46) กะอันนะฮุม เยามะ ยะเรอ์านะฮา ลัม ยัลบะษู อิลลา อฺะชียย์ะตัน เอา ฎุหาฮา 
ใน วันที่พวกเขาได้เจอกับมันแล้ว (วันกิยามะฮฺ) ประดุจดังว่าพวกเขาไมไ่ด้อาศัยอยูใ่น

โลกดุนยาเลย เว้นเพียงชั่วครู่หนึ่งของยามเย็น หรือยามสาย แค่นั้นเอง (รู้สึกเหมือนกับ

ว่าชีวิตในโลกดุนยาช่างแสนสั้น ทั้งความทุกข ์และความสุข) 
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 ُسوَرُة َعبََس 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ٰٓ  ﴾  ١ ﴿َعبََس َوتََو�َّ
 ٰ�َ�ۡ

َ
ن َجآَءهُ ٱۡ�

َ
 ﴾  ٢ ﴿أ

 ٰٓ َّ�  ﴾  ٣ ﴿َوَما يُۡدرِ�َك لََعلَُّهۥ يَزَّ
ُر َ�َتنَفَعُه ٱّ�ِۡكَرىٰٓ  كَّ ۡو يَذَّ

َ
 ﴾ ٤ ﴿أ

ا َمِن ٱۡسَتۡغَ�ٰ  مَّ
َ
 ﴾ ٥ ﴿أ

ٰى  نَت َ�ُۥ تََصدَّ
َ
 ﴾ ٦ ﴿فَأ

 ٰ َّ� �َّ يَزَّ
َ
 ﴾  ٧ ﴿َوَما َعلَۡيَك �

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  مَّ
َ
 ﴾  ٨ ﴿َوأ

 ﴾  ٩ ﴿وَُهَو َ�َۡ�ٰ 
 

  

 َعبََس 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 80 ÍÐºÑ« (Ë¹éÒºÖé§µÖ§) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อฺะบะสะ วะตะวัลลา 
เขา (มุฮัมมัด) หน้าบ้ึง และเบือนหน้าหนี 

(2) อันญาอะฮุล อะอฺ์มา 
เพราะชายตาบอดคนนั้น (ท่านอิบนุอุมมิมักตูม) ไดม้าหา (เพื่อสอบถามเรื่องศาสนาด้วย

ความศรัทธา)  

(3) วะมา ยุดรีกะ ละอฺัลละฮ ูยัซซักกา 
เจ้าไมรู่้หรอก บางทีเขาอาจได้รับการขัดเกลาให้ดีย่ิงขึ้น 

(4) เอายัซซักกะร ุฟะตันฟะอฺะฮุซ ซิกรอ 
หรืออาจได้รบัคําตักเตอืน และได้ประโยชน์จากคําตกัเตือนนั้น 

(5) อัมมา มะนิส ตัฆนา 
ส่วนคนทีเ่ขารู้สึกว่าพอแล้ว (ไมอ่ยากรับฟังอะไรแลว้)  

(6) ฟะอันตะ ละฮ ูตะศ็อดดา 
ที่เจ้ากําลังพยายามโน้มน้าวเขา (อยูน่ั้น)  

(7) วะมาอฺะลัยกะ อัลลายัซซักกา 
เจ้าไมต่้องรับผิดชอบอะไรเลย หากเขาไมข่ัดเกลาตน 

(8) วะอัมมามัน ญาอะกะ ยัสอฺา 
ส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความอุตสาหะพยายาม (ท่านอิบนุอุมมิมักตูม) 

(9) วะฮุวะ ยัคชา 
ที่เขามีความกลัวเกรง 
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 ٰ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ

َ
 ﴾ ١٠ ﴿فَأ

ٓ إِ�ََّها تَۡذكَِرةٞ  َّ�َ﴿ ١١ ﴾ 
 ﴾  ١٢ ﴿َ�َمن َشآَء َذَكَرهُۥ 

َمةٖ  َكرَّ  ﴾ ١٣ ﴿ِ� ُصُحٖف مُّ
 ِۢ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ  ﴾ ١٤ ﴿مَّ
يِۡدي َسَفَر�ٖ 

َ
 ﴾  ١٥ ﴿بِ�

 ﴾ ١٦ ﴿كَِرامِۢ بََرَر�ٖ 
ۡ�َفَرهُۥ 

َ
�َ�ُٰن َمآ أ  ﴾  ١٧ ﴿قُتَِل ٱۡ�ِ

ٍء َخلََقُهۥ  ّيِ َ�ۡ
َ
 ﴾  ١٨ ﴿ِمۡن أ

َرهُۥ   ﴾  ١٩ ﴿ِمن �ُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َ�َقدَّ
هُۥ  َ بِيَل �َ�َّ  ﴾ ٢٠ ﴿ُ�مَّ ٱلسَّ
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(10) ฟะอันตะ อฺันฮุ ตะละฮ์ฮา 
เจ้ากลับเมินเขาเสีย 

(11) กัลลา อินนะฮา ตัซกิเราะฮ์ 
เปล่าเลย นี่เป็นเพียงการตักเตือน (ที่อัลลอฮฺเตือนทา่นนบีด้วยความรัก)  

(12) ฟะมันชาอะ ซะกะเราะฮ์ 
ผู้ใดที่ต้องการ (อยากจะได้ดี) เขาจงจํามัน (เหตุการณ์นี้) ให้ขึ้นใจ 

(13) ฟีศุหุฟิม มุกัรเราะมะฮ์ 
 (เป็นคําเตือน) ที่มีอยูใ่นคัมภีร์อันมีเกียรต ิ

(14) มัรฟูอฺะติม มุเฏาะฮ์ฮะเราะฮ์ 
ที่ได้รับการเทิดทูน ที่บริสุทธิ ์

(15) บิอัยดี สะฟะเราะฮ์ 
โดยมือของซะฟะรอฮ ฺ(หนึ่งในมลาอิกะฮขฺองอัลลอฮ)ฺ  

(16) กิรอมิม บะเราะเราะฮ์ 
ผู้มีเกียรตแิละมีคุณธรรม 

(17) กฺุติลัล อินสาน ุมาอักฟะเราะฮ์ 
มนุษยน์ั้นถูกสาปแช่ง เพราะเขาช่างปฏิเสธศรัทธาได้เย่ียงนั้น 

(18) มินอัยยิชัยอิน เคาะละเกฺาะฮ์ 
เขามีจุดกําเนิดมาจากอะไรหรือ? 

(19) มินนุฏฟะติน เคาะละเกฺาะฮู ฟะกฺ็อดดะเราะฮ์ 
จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่ง พระองค์สร้างเขามา และได้กําหนดชีวิตของเขา (ให้สอดคล้องกับ

ทางเดินที่เขาจะเลือก)  

(20) ษุมมัส สะบีละ ยัสสะเราะฮ์ 
พระองค์ได้ให้ความสะดวกแกเ่ขาในการงานต่างๆ  
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قَۡ�َهُۥ 

َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
 ﴾  ٢١ ﴿ُ�مَّ أ

هُۥ  َ�َ�
َ
 ﴾  ٢٢ ﴿ُ�مَّ إَِذا َشآَء أ

َمَرهُۥ 
َ
ا َ�ۡقِض َمآ أ  ﴾ ٢٣ ﴿َ�َّ لَمَّ

�َ�ُٰن إَِ�ٰ َطَعاِمهِۦٓ   ﴾ ٢٤ ﴿فَلَۡينُظرِ ٱۡ�ِ
ا  نَّا َصَببَۡنا ٱلَۡمآَء َصّبٗ

َ
�﴿ ٢٥  ﴾ 

ا  �َض َشّقٗ
َ
 ﴾  ٢٦ ﴿ُ�مَّ َشَقۡقَنا ٱۡ�

ا  �َبتَۡنا �ِيَها َحّبٗ
َ
 ﴾ ٢٧ ﴿فَأ

 ﴾  ٢٨ ﴿وَِعَنٗبا َوَقۡضٗبا 
 ﴾  ٢٩ ﴿ َوَزۡ�ُتوٗنا َوَ�ۡٗ� 
 ﴾ ٣٠ ﴿وََحَدآ�َِق ُغلۡٗبا 
بّٗا 

َ
 ﴾  ٣١ ﴿َوَ�ِٰكَهٗة َو�
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21) ษุมมะ อะมาตะฮ ูฟะอักฺบะเราะฮ์ 
หลังจากนั้นพระองค์ได้ให้เขาตาย และให้เขาลงหลุม 

(22) ษุมมะ อิซาชาอะ อันชะเราะฮ์ 
ครั้นเมื่อพระองค์ต้องการ พระองค์จะให้เขาคืนชพีขึน้มา 

(23) กัลลา ลัมมา ยักฺฎิ มาอะมะเราะฮ์ 
แต่ทว่าเขากลับไมท่ําในสิ่งที่เขาถูกสั่งใช้ 

(24) ฟัลยันซฺุริล อินสาน ุอิลา เฏาะอฺามิฮ์ 
มนุษยจ์งพิจารณาดูอาหารของเขาเถิด 

(25) อันนา เศาะบับนัล มาอะ ศ็อบบา 
ว่าเราได้หลั่งนาฝนที่พรั่งพรูมาอยา่งไร? 

(26) ษุมมะ ชะกฺ็อกฺนัล อัรเฎาะ ชักฺกฺอ 
หลังจากนั้นเราได้ให้แผ่นดินปริออก 

(27) ฟะอัมบัตนา ฟีฮา หับบา 
เพื่อให้เมล็ดพชืงอกเงยออกมา 

(28) วะอฺินะเบา วะกฺ็อฎบา 
ทั้งองุ่น พืชผัก 

(29) วะซัยตูเนา วะนัคลา 
มะกอก อินทผลมั 

(30) วะหะดาอิเกฺาะ ฆุลบา 
อีกทั้งเรือกสวนหนาทึบที่อุดมสมบูรณ์ 

(31) วะฟากิฮะเตา วะอับบา 
ทั้งผลไม ้และพืชพันธุต์่างๆ (สําหรับมนุษยแ์ละสัตว์ทั้งหลาย)  
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نَۡ�ِٰمُ�ۡم 

َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ�  ﴾  ٣٢ ﴿مَّ

ُة  آخَّ  ﴾ ٣٣ ﴿فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
ِخيهِ ءُ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمرۡ 

َ
 ﴾ ٣٤ ﴿ ِمۡن أ
�ِيهِ 

َ
 ﴾  ٣٥ ﴿َوأُّمِهِۦ َوأ

 ﴾   ٣٦ ﴿َوَ�ِٰحَبتِهِۦ َو�َنِيهِ 
ِ ٱۡمرِيٖٕ 

ٞن ُ�ۡغنِيهِ لُِ�ّ
ۡ
 ﴾ ٣٧ ﴿ ّمِۡنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َشأ
 ٞ ۡسفَِرة  ﴾ ٣٨ ﴿ وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ مُّ
ةٞ  ۡسَتبِۡ�َ  ﴾ ٣٩ ﴿َضاِحَكةٞ مُّ

 ﴾ ٤٠ ﴿ َووُُجوهٞ يَۡوَم�ٍِذ َعلَۡيَها َغَ�َةٞ 
 ﴾ ٤١ ﴿ تَۡرَهُقَها قََ�ٌَة 

ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�َفَرُة ٱلَۡفَجَرُة  ْولَ
ُ
 ﴾  ٤٢ ﴿ أ
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(32) มะตาอฺัล ละกุม วะลิ อันอฺามิกุม 
ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแกพ่วกเจ้า และแกป่ศุสัตว์ของพวกเจ้า 

(33) ฟะอิซา ญาอะติศ ศอ-คเคาะฮ์ 
ครั้นเมื่อวันแห่งเสียงกัมปนาทกกึกอ้งได้มาถึง (หลังการเป่าเขาสัตว์เพื่อคืนชีพ)  

(34) เยามะ ยะฟิรรุล มัรอุ มินอะคีฮ์ 
วันที่ผู้คนจะเผ่นหนีจากพี่น้องของเขา 

(35) วะอุมมิฮี วะอะบีฮ์ 
จากแมแ่ละพ่อของเขา 

(36) วะศอหิบะติฮี วะบะนีฮ์ 
จากคู่ครองและลูกๆ ของเขา 

(37) ลิกุลลิมรีอิม มินฮุม เยามะอิซิน ชะอ์นุย ยุฆนีฮ์ 
ในวันนั้นต่างคนต่างมีเรื่องที่กระวนกระวายใจ (ไมส่นใจคนรอบขา้งถึงแมจ้ะอยูใ่นสภาพ

ที่เปลือยเปล่าอยู)่  

(38) วุูฮุย เยามะอิซิม มุสฟิเราะฮ์ 
หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใส 

(39) ฎอหิกะตุม มุสตับชิเราะฮ์ 
เริงร่า ย้ิมแยม้ 

(40) วะวุูฮุย เยามะอิซิน อฺะลัยฮา เฆาะบะเราะฮ์ 
และหลายใบหน้าในวันนั้นคลาหมองมีฝุ่ นจับ 

(41) ตัรฮะกฺุฮา เกฺาะตะเราะฮ์ 
ความหมน่หมอง ปกคลุมใบหน้าเหล่านั้น 

42) อุลาอิกะ ฮุมุล กะฟะเราะตุล ฟะญะเราะฮ์ 
เขาเหล่านั้น คือ ผู้ปฏิเสธศรัทธา ผู้ประพฤติชั่วร้าย 
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 وِ�رِ ُسوَرُة ا�َّكۡ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡمُس ُكّوَِرۡت   ﴾  ١ ﴿إَِذا ٱلشَّ
 ﴾ ٢ ﴿�َذا ٱ�ُُّجوُم ٱنَ�َدَرۡت 

َۡت  َباُل ُسّ�ِ  ﴾  ٣ ﴿�َذا ٱۡ�ِ
لَۡت   ﴾ ٤ ﴿�َذا ٱلۡعَِشاُر ُ�ّطِ
 ﴾ ٥ ﴿�َذا ٱلۡوُُحوُش ُحِ�َۡت 
َرۡت   ﴾  ٦ ﴿�َذا ٱۡ�َِحاُر ُسّجِ
 ﴾ ٧ ﴿�َذا ٱ�ُُّفوُس ُزوَِّجۡت 
 ﴾  ٨ ﴿�َذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُس�ِلَۡت 

ّيِ َذ�ٖب قُتِلَۡت 
َ
 ﴾ ٩ ﴿بِأ

 
  

 ْكوِ�ْرِ اَ�َّ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิซัชชัมสุ กูว์วิร็อต 
เมื่อดวงอาทิตยถ์ูกมว้นอดัแน่นจนแตกสลายและดับแสง 

(2) วะอิซัน นุูมุน กะดะร็อต 
เมื่อบรรดาดวงดาวกระจุยกระจาย 

(3) วะอิซัล ญิบาลุ สุยยิร็อต 
เมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนที ่

(4) วะอิซัล อฺิชารุ อฺุฏฏิลัต 
เมื่ออูฐท้องสิบเดือนถูกทอดทิ้ง (ทั้งที่ตามปกติถือเป็นสิ่งมีค่าที่เจ้าของจะทะนุถนอมเป็น

อยา่งด)ี  

(5) วะอิซัล วุหูชุ หุชิร็อต 
เมื่อสิงสาราสัตว์ถูกต้อนมารวมกัน (เพื่อรับการตดัสนิ)  

(6) วะอิซัล บิหาร ุสุจญ์ญิร็อต 
เมื่อทะเลถูกจุดให้ลุกเป็นไฟ 

(7) วะอิซัน นุฟูสุ ซูว์วิญัต 
เมื่อชีวิตถูกจัดรวมกันเป็นกลุม่ๆ (แต่ละคนจะถูกจัดรวมในกลุ่มที่เหมาะกับพฤตกิรรมที่

เคยทํามาของตนในโลกดุนยา)  

(8) วะอิซัล เมาอูดะตุ สุอิลัต 
เมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถาม 

(9) บิอัย ยิซัมบิน กฺุติลัต 
ด้วยความผิดใด ทีท่ําให้เธอถูกฆา่ 



 

31 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

 
ُحُف �ُِ�َۡت   ﴾ ١٠ ﴿ �َذا ٱلصُّ

َمآُء ُكِشَطۡت   ﴾ ١١ ﴿�َذا ٱلسَّ
 ﴾  ١٢ ﴿�َذا ٱۡ�َِحيُم ُسّعَِرۡت 
 ﴾ ١٣ ﴿�َذا ٱۡ�َنَُّة أُۡزلَِفۡت 

ۡحَ�َۡت 
َ
آ أ  ﴾ ١٤ ﴿َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

 ﴾  ١٥  ﴿فََ�ٓ أُقِۡسُم بِٱۡ�ُنَِّس 
 ﴾  ١٦ ﴿ٱۡ�ََوارِ ٱلُۡكنَِّس 

ِۡل إَِذا َعۡسَعَس   ﴾  ١٧ ﴿َوٱ�َّ
َس  ۡبِح إَِذا َ�َنفَّ  ﴾  ١٨ ﴿َوٱلصُّ

 ﴾ ١٩ ﴿إِنَُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ�ٖ� 
ٍ� ِعنَد ذِي ٱلَۡعۡرِش َمِكٖ�   ﴾ ٢٠  ﴿ذِي قُوَّ

 
  



 

32 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

(10) วะอิซัศ ศุหุฟุ นุชิร็อต 
เมื่อบันทึกดชีั่วของแต่ละคนถกูตีแผ่ (ให้แต่ละคนไดอ้่านของตัวเอง)  

(11) วะอิซัส สะมาอุ กุชิฏ็อต 
เมื่อท้องฟ้าถูกทําใหห้ายไป 

(12) วะอิซัล ญะหีม ุสุอฺ์อฺิร็อต 
เมื่อไฟนรกถกูจุดให้ลุกโพยพุ่ง 

(13) วะอิซัล ญันนะต ุอุซลิฟัต 
และเมื่อสวรรค์ถกูนํามาใกล้ (ชาวสวรรค์)  

(14) อฺะลิมัต นัฟสุม มา_อะห์เฎาะร็อต 
แต่ละชีวิตยอ่มรูถ้ึงสิ่งที่ตนนํามา (จากโลกดุนยาเพื่อมารับการสอบสวน)  

(15) ฟะลา อุกฺสิมุ บิลคุนนัส 
ขา้ขอสาบานอยา่งจริงจังต่อดวงดาวที่หลบแสงในยามกลางวัน 

(16) อัลญะวารลิ กุนนัส 
ที่มีการโคจร ที่ทอแสงในยามคาคืน 

(17) วัลลัยล ิอิซา อฺัสอฺัส 
ขอสาบานต่อกลางคนืในขณะที่มันคืบคลานเขา้มา และขณะที่มันเลือนลับหายไป 

(18) วัศศุบหิ อิซา ตะนัฟฟัส 
และต่อยามเช้าตรู่ในขณะทีแ่สงสาดส่อง 

(19) อินนะฮ ูละเกฺอ์าล ุเราะสูลิน กะรีม 
แน่นอน อัลกุรอานนี้ คือถ้อยคําทีถู่กถ่ายทอดผ่านมาทางทูต (ท่านจิบริล) ผู้มีเกียรต ิ

(20) ซีกฺูว์วะติน อฺินดะ ซิล อฺัรชิ มะกีน 
ผู้ที่เขม้แข็ง ผู้ที่มีสถานะอันสูงส่งต่อผู้เป็นเจ้าของอะรชั (บัลลังก)์  
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ِمٖ� 

َ
َطاٖع َ�مَّ أ  ﴾  ٢١ ﴿مُّ

 ﴾ ٢٢ ﴿َوَما َصاِحُبُ�م بَِمۡجُنوٖن 
 ﴾  ٢٣ ﴿َولََقۡد رََءاهُ بِٱۡ�ُفُِق ٱلُۡمبِِ� 

 ﴾ ٢٤ ﴿َوَما ُهَو َ�َ ٱلَۡغۡيِب بَِضنِٖ� 
 ﴾  ٢٥ ﴿َوَما ُهَو بَِقۡوِل َشۡيَ�ٰٖن رَِّجيٖ� 

ۡ�َن تَۡذَهُبوَن 
َ
 ﴾  ٢٦ ﴿فَ�

 ﴾ ٢٧ ﴿إِۡن ُهَو إِ�َّ ذِۡكٞر لِّلَۡ�ٰلَِمَ� 
ن �َۡسَتقِيَم لَِمن شَ 

َ
 ﴾ ٢٨ ﴿آَء ِمنُ�ۡم أ

ُ َربُّ ٱلَۡ�ٰلَِمَ�  ن �ََشآَء ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ﴾  ٢٩ ﴿َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ
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(21) มุฏออฺิน ษัมมะ อะมีน 
(ท่านจิบรีล) ผู้ได้รบัการนบัหน้าถือตาและเชื่อฟัง (จากมลาอิกะฮฺท่านอื่น) ผู้ที่ไว้ใจได้ 

(ซ่ือสัตย)์  

(22) วะมา ศอหิบุกุม บิมัจญ์นูน 
และสหายของพวกเจ้า (คือ ท่านนบีมุฮัมมัด) เขาไมใ่ช่คนวิกลจริต 

(23) วะละกฺ็อด เราะอาฮ ุบิลอุฟุกฺิล มุบีน 
เป็นความจริงที่เขา (มุฮัมมัด) ได้เห็นจิบริล (ในร่างจริงพร้อมปีก 600 ปีก) ที่ขอบฟ้า

อยา่งชัดเจน (เป็นการเห็นครั้งแรกกอ่นได้เห็นอีกครัง้ตอนรับบทบัญญัติการละหมาดที่

ซิดร่อตุ้ลมุนตะฮา)  

(24) วะมา ฮุวะ อฺะลัล ฆ็อยบิ บิเฎาะนีน 
และเขา (มุฮัมมัด) ก็ไมไ่ด้เป็นผู้ที่น่าสงสัย ไมไ่ด้เป็นผู้ที่หวงความรู ้

(25) วะมา ฮุวะ บิเกฺอ์าลิ ชัยฏอนิร เราะญีม 
อีกทั้ง อัลกุรอานนี้ ก็ไมใ่ช่คําพูดของชัยฏอน (มารรา้ย) ที่ถูกสาปแช่ง (ไมใ่ช่คําพูดที่ถูก

ถ่ายทอดผ่านชัยฏอน)  

(26) ฟะอัยนะ ตัซฮะบูน 
แล้วพวกเจ้าจะหาเหตุใดมาอ้างในการปฏิเสธอัลกุรอาน ปฏิเสธอสิลามอีกหรือ? 

(27) อินฮุวะ อิลลา ซิกรุล ลิลอฺาละมีน 
 อัลกุรอานนั้นเป็นเพียงสิ่งตักเตือนแกป่ระชาชาติทั้งหลาย 

(28) ลิมัน ชาอะ มินกุม อัยยัสตะกฺีม 
สําหรับใครในหมูข่องพวกเจ้าที่ต้องการจะอยูใ่นแนวทางที่ถูกต้อง (จงยึดอัลกุรอานเถิด) 

(29) วะมา ตะชาอูนะ อิลลา อัยยะชาอัลลอฮ ุร็อบบุล อฺาละมีน 
และทุกความต้องการของพวกเจ้านั้นยอ่มขึ้นอยูก่ับความต้องการของพระผู้อภิบาลสรรพ

สิ่ง (ไมม่ีใครได้รับสิ่งใดหรือต้องการอะไรได้เว้นแต่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ อัลลอฮฺต้องการให้

เกิดกับเขาซ่ึงเขาจะได้ในสิ่งที่เหมาะกับพฤติกรรมของเขา) 
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 ارِ ا�نفِطِ ُسوَرُة 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ

َمآُء ٱنَفَطَرۡت   ﴾ ١ ﴿إَِذا ٱلسَّ
 ﴾ ٢ ﴿�َذا ٱلَۡكَواكُِب ٱنَتَ�َۡت 

َرۡت   ﴾  ٣ ﴿�َذا ٱۡ�َِحاُر فُّجِ
 ﴾ ٤ ﴿�َذا ٱلُۡقُبوُر ُ�ۡعِ�َۡت 

َرۡت  خَّ
َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ  ﴾ ٥ ﴿َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

َك بَِرّ�َِك ٱلَۡكرِ�ِم  �َ�ُٰن َما َغرَّ َها ٱۡ�ِ ُّ�
َ
�ٰٓ  ﴾  ٦ ﴿يَ

ٮَٰك َ�َعَدلََك  ِي َخلََقَك فََسوَّ  ﴾ ٧ ﴿ٱ�َّ
َبَك  ا َشآَء َر�َّ ّيِ ُصوَر�ٖ مَّ

َ
 ﴾ ٨ ﴿ِ�ٓ أ

 
  

 نْفَِطارِ اَْ�ِ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิซัส สะมาอุน ฟะเฏาะร็อต 
เมื่อท้องฟ้าแตกสลาย (ระบบต่างๆ ในจักรวาลพังทลาย)  

(2) วะอิซัล กะวากิบุน ตะษะร็อต 
เมื่อบรรดาดวงดาวแตกเป็นเสี่ยงๆ และโพยพุ่งร่วงลงมา 

(3) วะอิซัล บิหาร ุฟุจญ์ญิร็อต 
เมื่อนาทะเลเกิดแปรปวน แตกทะลัก 

(4) วะอิซัล กฺุบูรุ บุอฺ์ษิร็อต 
และเมื่อหลุมศพถูกขุดออกมาจากภายใน (ชีวิตถูกคนืชีพ)  

(5) อฺะลิมัต นัฟสุม มากฺ็อดดะมัต วะอัคเคาะร็อต 
ทุกชีวิตยอ่มรู้ดถีึงอดีตทีผ่่านมาของตน และสิ่งที่รอคอยตนอยู ่

(6) ยา_อัยยุฮัล อินสาน ุมาฆ็อรเราะกะ บิร็อบบิกัล กะรีม 
มนุษยเ์อ๋ย! อะไรกันที่ล่อลวงเจ้าให้หันหลังจากพระผู้อภิบาลผู้ใจบุญของเจ้า 

(7) อัลละซี เคาะละเกฺาะกะ ฟะเสาวากะ ฟะอฺะดะลัก 
ผู้ที่สร้างเจ้า ทําให้เจ้ามีรูปร่างที่มั่นคง แล้วทําให้เจ้าสมบูรณ์ 

(8) ฟีอัยยิ ศูเราะติม มาชาอะ ร็อกกะบัก 
ผู้ที่ประกอบเจ้าให้อยูใ่นรูปทรงตามทีพ่ระองค์ต้องการ (จากอสุจิหยดหนึ่งพระองค์จะทํา

ให้พวกเจ้าเป็นสุนขั เป็นลา หรือสิ่งใดก็ได้ แต่พระองค์ได้ให้พวกเจ้ามีรูปร่างที่สวยสด

งดงาม มีระบบร่างกายที่ดีเย่ียมไมใ่ช่หรือ?)  
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بُوَن بِٱّ�ِيِن   ﴾ ٩ ﴿َ�َّ بَۡل تَُ�ّذِ
 ﴾ ١٠ ﴿�نَّ َعلَۡيُ�ۡم لََ�ٰفِِظَ� 

 ﴾ ١١ ﴿كَِراٗما َ�ٰتِبَِ� 
 ﴾ ١٢ ﴿َ�ۡعلَُموَن َما َ�ۡفَعلُوَن 
بَۡراَر لَِ� نَعِيٖ� 

َ
 ﴾  ١٣ ﴿إِنَّ ٱۡ�

اَر لَِ� َجِحيٖ�   ﴾ ١٤ ﴿�نَّ ٱلُۡفجَّ
 ﴾ ١٥ ﴿يَۡصلَۡوَ�َها يَۡوَم ٱّ�ِيِن 
 ﴾ ١٦ ﴿ َوَما ُهۡم َ�ۡنَها بَِغآ�ِبِ�َ 

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن 
َ
 ﴾ ١٧ ﴿َوَمآ أ

ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم ٱّ�ِيِن 
َ
 ﴾ ١٨ ﴿ُ�مَّ َمآ أ

َۡفٖس َشۡ�  ِ ٔ ٗ يَۡوَم َ� َ�ۡملُِك َ�ۡفٞس ّ�ِ َّ ۡمُر يَۡوَم�ِٖذ ّ�ِ
َ
 ﴾  ١٩ ﴿اۖ َوٱۡ�
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(9) กัลลาบัล ตุกัซซิบูนะ บิดดีน 
แต่ทว่า (พวกเจ้าตอบแทนความดีงามต่างๆ ของพระผู้อภิบาลของเจ้า ด้วยการฝ่าฝืน

และ) พวกเจ้ากลับปฏิเสธวันแห่งการไต่สวน ตอบแทน 

(10) วะอินนะ อฺะลัยกุม ละหาฟิซีฺน 
และแน่นอน มีผู้ปกป้องคุ้มครองพวกเจ้าอยู ่(อยา่ได้ทําความชั่วให้พวกเขาเห็น)  

(11) กิรอมัน กาติบีน 
 (มลาอิกะฮ)ฺ ผู้ใจบุญ ผู้ทําหน้าที่บันทึก (ทุกอยา่งที่พวกเจ้าทํา)  

(12) ยะอฺ์ละมูนะ มาตัฟอฺะลูน 
พวกเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทํา 

(13) อินนัลอบัรอเราะ ละฟี นะอฺีม 
แน่นอน บรรดาคนดีจะได้อยูใ่นความโปรดปราน 

(14) วะอินนลัฟุจญ์ญาเราะ ละฟี ญะหีม 
เช่นเดียวกับที่ว่าแน่นอน บรรดาคนชัว่จะได้อยูใ่นนรกที่ลุกโชน 

(15) ยัศเลานะฮา เยามัดดีน 
พวกเขาจะได้อยูใ่นนั้น ในวันแห่งการไต่สวนตอบแทน 

(16) วะมาฮุม อฺันฮา บิฆออิบีน 
ที่ที่พวกเขาจะไมม่ีช่วงเวลาได้พักผ่อนจากการลงโทษในนั้น (แมช้ั่วขณะเดียว)  

(17) วะมา_อัดรอกะ มา เยามุดดีน 
เจ้ารู้หรือไมว่่าอะไรคือ วันแห่งการไต่สวนตอบแทน? 

(18) ษุมมะ มา_อัดรอกะ มา เยามุดดีน 
แล้วเจ้ารู้หรือไมว่่าอะไรคือ วันแห่งการไต่สวนตอบแทน? 

(19) เยามะ ลาตัมลิกุ นัฟสุล ลินัฟสิน ชัยอา^วัลอัมรุ เยามะอิซิล ลิลลาฮ์ 
นั่นคือวันที่ไมม่ีใครช่วยใครได้ และสิทธิในวันนั้นเป็นของ อัลลอฮ ฺเพียงผู้เดียว  
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 ُسوَرُة الُمَطّفِفِ�َ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾ ١ ﴿َوۡ�ٞل لِّلُۡمَطّفِفَِ� 
ِيَن إَِذا ٱۡ�َتالُواْ َ�َ ٱ�َّاِس �َۡسَتۡوفُوَن   ﴾  ٢ ﴿ٱ�َّ

وَن  َزنُوُهۡم ُ�ِۡ�ُ و وَّ
َ
 ﴾ ٣ ﴿�َذا َ�لُوُهۡم أ

ۡبُعوثُوَن  �َُّهم مَّ
َ
ٰٓ�َِك � َ� َ�ُظنُّ أُْولَ

َ
�﴿ ٤ ﴾ 

 ﴾  ٥ ﴿ِ�َۡوٍ� َعِظيٖ� 
 ﴾ ٦ ﴿يَۡوَم َ�ُقوُم ٱ�َّاُس لَِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِمَ� 

 �ٖ ارِ لَِ� ِسّجِ ٓ إِنَّ كَِ�َٰب ٱلُۡفجَّ َّ�َ﴿ ٧ ﴾ 
 ٰ ۡدَرٮ

َ
ٞ� َوَمآ أ  ﴾  ٨ ﴿َك َما ِسّجِ

ۡرُقوٞم   ﴾  ٩ ﴿كَِ�ٰٞب مَّ
 

  

 ْ  ُمَطّفِفِْ�َ اَل
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัยลุลลิล มุฏ็อฟฟิฟีน 
ความหายนะจะมีแกผู่้ที่คดโกงการชัง่ตวง 

(2) อัลละซีนะ อิซัก ตาลู อฺะลันนาส ิยัสเตาฟูน 
ผู้ที่เมื่อชั่งตวงเอาจากคนอื่น จะเอาเต็มที ่หรอืเกินเลย 

(3) วะอิซา กาลูฮุม เอาวะซะนูฮุม ยุคสิรูน 
แต่หากต้องชั่งตวงให้ผูอ้ื่น พวกเขาจะให้น้อยกว่าความจรงิ 

(4) อะลา ยะซฺุนนุ อุลาอิกะ อันนะฮุม มับอฺูษูน 
เขาเหล่านั้นไมค่ิดบ้างหรือ? ว่าพวกเขาคือผู้ที่จะต้องฟ้ืนคืนชีพ 

(5) ลิเยามิน อฺะซีฺม 
ในวันที่ย่ิงใหญ่ น่าสะพรึงกลัว 

(6) เยามะ ยะกฺูมุน นาสุ ลิร็อบบิล อฺาละมีน 
วันที่มนุษยจ์ะต้องยืนต่อหน้าพระผู้อภิบาลสรรพสิ่ง 

(7) กัลลา อินนะ กิตาบัลฟุจญ์ญาริ ละฟี สิจญ์ญีน 
แน่นอน ที่สุดบ้ันปลายของคนเลวคือ ซิจจีน (คุกที่คับแคบ)  

(8) วะมา_อัดรอกะ มา สิจญ์ญีน 
แล้วเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือ ซิจจีน? 

(9) กิตาบุม มัรกฺูม 
มันคือบ้ันปลายที่ถูกกําหนดให้พวกเขาอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไมม่ขีาด ไมม่ีเกิน 
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بَِ�   ﴾ ١٠ ﴿َوۡ�ٞل يَۡوَم�ِٖذ لِّلُۡمَكّذِ

بُوَن �َِيۡوِم ٱّ�ِيِن  ِيَن يَُ�ّذِ  ﴾ ١١ ﴿ٱ�َّ
�ِيٍ� 

َ
ُب بِهِۦٓ إِ�َّ ُ�ُّ ُمۡعَتٍد أ  ﴾ ١٢ ﴿َوَما يَُ�ّذِ

لِ�َ إَِذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيهِ َءاَ�ُٰتَنا قَاَل  وَّ
َ
َ�ِٰطُ� ٱۡ�

َ
 ﴾  ١٣ ﴿ أ

ا َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن  ٰ قُلُو�ِِهم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ َّ�َ﴿ ١٤ ﴾ 
ََّمۡحُجو�ُوَن  ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل ٓ إِ�َُّهۡم َعن رَّ َّ�َ﴿ ١٥ ﴾ 

ُهۡم لََصالُواْ ٱۡ�َِحيِم   ﴾ ١٦ ﴿ُ�مَّ إِ�َّ
ِي ُكنُتم بِهِۦ بُوَن  ُ�مَّ ُ�َقاُل َ�َٰذا ٱ�َّ  ﴾  ١٧ ﴿تَُ�ّذِ

بَۡرارِ لَِ� ِعلِّّيَِ� 
َ
ٓ إِنَّ كَِ�َٰب ٱۡ� َّ�َ﴿ ١٨ ﴾ 

ۡدَرٮَٰك َما ِعلِّيُّوَن 
َ
 ﴾ ١٩ ﴿َوَمآ أ
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(10) วัยลุย เยามะอิซิล ลิลมุกัซซิบีน 
ในวันนั้นความหายนะจะเกิดแกบ่รรดาผู้ทีก่ล่าวหาว่า “โกหก” 

(11) อัลละซีนะ ยุกัซซิบูนะ บิเยามิดดีน 
คือบรรดาผูท้ี่กล่าวหาว่าวันแห่งการไต่สวนตอบแทนนั้นเป็นเรื่องโกหก 

(12) วะมา ยุกัซซิบุ บิฮี อิลลา กุลล ุมุอฺ์ตะดิน อะษีม 
ซ่ึงไมม่ีใครกล่าวหาว่าวันนั้นเป็นเรื่องโกหก นอกจากผู้ที่ทําตัวเป็นศตัรู ผู้ทีท่ําความชั่ว 

(ทั้งคําพูดและการกระทํา)  

(13) อิซา ตุตลา อฺะลัยฮิ อายาตุนา กฺอละ อะสาฏีรุล เอาวะลีน 
เมื่อโองการต่างๆ ของเราถูกอ่านให้เขาฟัง เขาจะพูดว่ามันเป็นเพียงนิยายปรัมปราจาก

ยุคโบราณ 

(14) กัลลา^บัล รอนะ อฺะลา กฺุลูบิฮิม มากานู ยักสิบูน 
เปล่าหรอก! ความจริงแล้วเป็นเพราะหัวใจของพวกเขาแปดเป้ือนด้วยสิ่งที่พวกเขา

ขวนขวายเอาไว้ (จากการฝ่าฝืน)  

(15) กัลลา_อินนะฮุม อฺัรร็อบบิฮมิ เยามะอิซิล ละมะห์ูบูน 
ไมใ่ช่เช่นนั้น! แน่นอน ในวันนั้นพวกเขาจะถูกกีดกันจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา 

(16) ษุมมะ อินนะฮุม ละศอลุล ญะหีม 
แล้วจากนั้น แน่นอน พวกเขาจะต้องเขา้ไปอยูใ่นนรกที่มีเปลวไฟลุกโชน 

(17) ษุมมะ ยุกฺอลุ ฮาซัล ละซี กุนตุม บิฮี ตุกัซซิบูน 
และในภายหลัง จะมีเสียงกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหาว่าเป็นเรื่องโกหก 

(18) กัลลา อินนะ กิตาบัล อับรอร ิละฟี อฺิลลียยี์น 
แน่นอนที่สุด บ้ันปลายของคนดีคือ อิลลียูน (ที่พํานกัอันสูงส่ง)  

(19) วะมา_อัดรอกะ มา อฺิลลียยู์น 
แล้วเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือ อิลลียูน? 
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ۡرُقوٞم   ﴾  ٢٠ ﴿كَِ�ٰٞب مَّ

�ُوَن   ﴾ ٢١ ﴿�َۡشَهُدهُ ٱلُۡمَقرَّ
بَۡراَر لَِ� نَعِيٍ� 

َ
 ﴾  ٢٢ ﴿إِنَّ ٱۡ�

َرآ�ِِك يَنُظُروَن 
َ
 ﴾ ٢٣ ﴿َ�َ ٱۡ�

َة ٱ�َّعِيِم   ﴾ ٢٤  ﴿َ�ۡعرُِف ِ� وُُجوهِِهۡم نَۡ�َ
ُۡتوٍ�   ﴾ ٢٥ ﴿�ُۡسَقۡوَن ِمن رَِّحيٖق �َّ

 ﴾  ٢٦ ﴿َ�ٰلَِك فَلَۡيتََنافَِس ٱلُۡمَتَ�ٰفُِسوَن  ِخَ�ُٰمُهۥ ِمۡسٞكۚ َوِ� 
 ﴾ ٢٧ ﴿�َۡسنِيٍ�  َوِمَزاُجُهۥ ِمن

�ُوَن   ﴾  ٢٨ ﴿َ�ۡيٗنا �َۡ�َُب بَِها ٱلُۡمَقرَّ
ِيَن َءاَمُنواْ يَۡضَحُكوَن  ۡجَرُمواْ َ�نُواْ ِمَن ٱ�َّ

َ
ِيَن أ  ﴾ ٢٩ ﴿إِنَّ ٱ�َّ
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(20) กิตาบุม มัรกฺูม 
มันคือบ้ันปลายที่ถูกกําหนดให้พวกเขาอยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไมม่ขีาด ไมม่ีเกิน 

(21) ยัชฮะดุฮุล มุกฺ็อรเราะบูน 
โดย (มลาอิกะฮ)ฺ ผู้ที่อยูใ่กล้ชิดจะร่วมเป็นสักขีพยาน 

(22) อินนัล อับรอเราะ ละฟี นะอฺีม 
แน่นอน บรรดาคนดีจะได้อยูใ่นความผาสุก (ในทุกๆ ด้าน)  

(23) อฺะลัล อะรออิก ิยันซฺุรูน 
พวกเขาจะมองดู (ความผาสุกต่างๆ นั้น) จากบนทีน่อน (ที่แสนสะดวกสบายและงดงาม)  

(24) ตะอฺ์ริฟุ ฟีวุูฮิฮิม นัฎเราะตัน นะอฺีม 
เจ้าจะรู้ถึงความเป่ียมสุขได้จากใบหน้าของพวกเขา 

(25) ยุสเกฺอ์านะ มิรเราะหีกฺิม มัคตมู 
พวกเขาจะได้รบัการเสิร์ฟเครื่องดื่ม ร่อฮีก (สุราชนดิหนึ่งในสวรรค์) ที่บริสทุธิ์ปราศจาก

การปนเป้ือนของรสชาติที่ไมด่ ี

(26) คิตามุฮู มิสก์̂  วะฟีซาลิกะ ฟัลยะตะนาฟะสิล มุตะนาฟิสูน 
ซ่ึงได้ถูกปรุงกลิ่นหอมด้วยชะมดเชียง และเพื่อการนี้บรรดาผู้ที่เร่งรีบแขง่ขัน (กันให้

ได้มาซ่ึงสิ่งดีงาม) จงแขง่ขันกันเถิด 

(27) วะมิซาุฮ ูมินตัสนีม 
และส่วนผสมของสุรานั้นมาจาก ตัสนีม 

(28) อฺัยนัย ยัชเราะบุ บิฮัล มุกฺ็อรเราะบูน 
คือตานาแห่งหนึ่งซ่ึงบรรดาผู้ใกล้ชดิ (อัลลอฮ)ฺ เท่านั้นจะได้ดื่มมัน 

(29) อินนัล ละซีนะ อัจญ์เราะมู กานู มินัลละซีนะ อามะนู ยัฎหะกูน 
แน่นอน อาชญากรทั้งหลายนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธา 
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واْ بِِهۡم َ�َتَغاَمُزوَن   ﴾ ٣٠ ﴿�َذا َمرُّ

ۡهلِِهُم ٱنَقلَُبواْ فَِكِهَ� 
َ
 ﴾  ٣١ ﴿�َذا ٱنَقلَُبٓواْ إَِ�ٰٓ أ

ُّوَن  ۡوُهۡم قَالُٓواْ إِنَّ َهُٰٓؤَ�ِٓء لََضآل
َ
 ﴾ ٣٢ ﴿�َذا َرأ

 ﴾  ٣٣ ﴿َوَمآ أُرِۡسلُواْ َعلَۡيِهۡم َ�ٰفِِظَ� 
ارِ يَۡضَحُكوَن  ِيَن َءاَمُنواْ ِمَن ٱلُۡكفَّ  ﴾ ٣٤ ﴿فَٱۡ�َۡوَم ٱ�َّ

َرآ�ِِك يَنُظُروَن َ�َ 
َ
 ﴾ ٣٥ ﴿ ٱۡ�

اُر َما َ�نُواْ َ�ۡفَعلُوَن   ﴾ ٣٦ ﴿َهۡل ثُّوَِب ٱلُۡكفَّ
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(30) วะอิซา มัรร ูบิฮิม ยะตะฆอมะซูน 
เมื่อผู้ศรทัธาเดินผ่านพวกเขา พวกเขาจะหลิ่วตาเยย้หยัน 

(31) วะอิซัน เกฺาะละบู อิลา อะฮ์ลิฮิมุน เกฺาะละบู ฟะกิฮีน 
และเมื่อพวกเขากลับไปหาพวกพ้องของตน ต่างกลบัไปอยา่งเริงร่า และกลับไปดูถูกถาก

ถางต่อ 

(32) วะอิซา เราะเอาฮุม กฺอล ูอินนะ ฮาอุลาอ ิละฎอ-ลลูน 
เมื่อเห็นผู้ศรัทธา พวกเขาจะกล่าวว่าคนพวกนี้เป็นผู้หลงผิดอยา่งแน่นอน  

(33) วะมา อุรสิล ูอฺะลัยฮิม หาฟิซีฺน 
ทั้งที่พวกเขาไมไ่ด้รับหน้าที่ให้มาดูแลตรวจสอบบรรดาผู้ศรทัธา 

(34) ฟัลเยามัล ละซีนะ อามะนู มินัล กุฟฟาริ ยัฎหะกูน 
ดังนั้นในวันนี้ บรรดาผู้ศรทัธาจะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้าง 

(35) อฺะลัล อะรอ_อิกิ ยันซฺุรูน 
พวกเขาจะมองดูจากบนที่นอน (ที่สะดวกสบายและงดงามนัน้)  

(36) ฮัล ษูว์วิบัลกุฟฟารุ มากานู ยัฟอฺะลูน 
ว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นได้รับการตอบแทนอยา่งสาสมกับสิ่งที่พวกเขาทําไว้อยา่งไร 
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 ُسوَرُة ا��ِشَقاقِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡت  َمآُء ٱ�َشقَّ  ﴾  ١ ﴿إَِذا ٱلسَّ
ۡت  ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
 ﴾ ٢ ﴿َوأ

ۡت  �ُض ُمدَّ
َ
 ﴾ ٣ ﴿�َذا ٱۡ�

لَۡقۡت َما �ِيَها َوَ�َلَّۡت 
َ
 ﴾ ٤ ﴿َو�

ۡت  ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ
َ
 ﴾ ٥ ﴿َوأ

�َ�ُٰن إِنََّك َ�دٌِح إَِ�ٰ َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  َها ٱۡ�ِ ُّ�
َ
�ٰٓ  ﴾ ٦ ﴿يَ

ا َمۡن أُوِ�َ كَِ�َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ  مَّ
َ
 ﴾ ٧ ﴿فَأ

 ﴾ ٨ ﴿فََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� 
 

  

 �ِْشَقاقِ اَْ�ِ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิซัส สะมาอุน ชักฺกฺ็อต 
เมื่อท้องฟ้าแตกแยก 

(2) วะอะซินัต ลิร็อบบิฮา วะหุกฺกฺ็อต 
ซ่ึงมัน (ท้องฟ้า) ได้ทําตามคําสั่งใช้ของพระผู้อภิบาลของมัน ซ่ึงต้องเป็นเช่นนั้น (เพราะ

ไมม่ีใครฝ่าฝืน อัลลอฮ ฺได้ หากพระองค์ต้องการ)  

(3) วะอิซัล อัรฎุ มุดดัต 
เมื่อแผ่นดินถูกขยายให้กว้างใหญ่ออกไป (เพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งการสอบสวน)  

(4) วะอัลกฺ็อต มาฟีฮา วะตะค็อลลัต 
เมื่อมันได้คายสิ่งที่อยูใ่นมันออกมา (จากบรรดาซากศพและสิ่งต่างๆ) จนหมด 

(5) วะอะซินัต ลิร็อบบิฮา วะหุกฺกฺ็อต 
ซ่ึงมนั (แผ่นดิน) ได้ทําตามคําสั่งใช้ของพระผู้อภิบาลของมัน ซ่ึงต้องเป็นเช่นนั้นอยูแ่ล้ว 

(เพราะไมม่ีใครฝ่าฝืน อัลลอฮ ฺได้ หากพระองค์ต้องการ) 

(6) ยา_อัยยุฮัลอินสาน ุอินนะกะ กาดิหุน อิลา ร็อบบิกะ กัดหัน ฟะมุลากฺีฮ์ 
มนุษยชาตเิอ๋ย! แน่นอน เจ้ากําลังมุง่กลับไปหาพระผู้อภิบาลของเจ้าอยา่งรวดเร็วพร้อม

การงานที่พวกเจ้าได้ทําไว้ (ในโลกนี)้ และเจ้าจะได้รับผล ตามการงานเหล่านั้น (ไมว่่าจะ

เป็นผลที่ดี หรือไม)่  

(7) ฟะอัมมามัน อูติยะ กิตาบะฮู บิยะมีนิฮ์ 
ผู้ใดได้รบับัญชขีองเขาด้วยมือขวา 

(8) ฟะเสาฟะ ยุหาสะบุ หิสาบัย ยะสีรอ 
เขาจะได้รับการสอบสวนที่ง่ายดาย 
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وٗر�  ۡهلِهِۦ َمۡ�ُ

َ
 ﴾  ٩ ﴿َو�َنَقلُِب إَِ�ٰٓ أ

ا َمۡن أُوِ�َ كَِ�َٰبُهۥ َوَرآَء َظۡهرِهِۦ  مَّ
َ
 ﴾ ١٠ ﴿ َوأ

 ﴾   ١١ ﴿فََسوَۡف يَۡدُعواْ ُ�ُبوٗر� 
 ﴾  ١٢ ﴿َو�َۡصَ�ٰ َسعًِ�ا 

وًرا  ۡهلِهِۦ َمۡ�ُ
َ
 ﴾  ١٣ ﴿إِنَُّهۥ َ�َن ِ�ٓ أ

ن لَّن َ�ُوَر 
َ
 ﴾  ١٤ ﴿إِنَُّهۥ َظنَّ أ

ۚ إِنَّ َر�َُّهۥ َ�َن بِهِۦ بَِصٗ��   ﴾  ١٥  ﴿بََ�ٰٓ
َفِق  قِۡسُم بِٱلشَّ

ُ
 ﴾ ١٦ ﴿فََ�ٓ أ

ِۡل َوَما َوَسَق   ﴾   ١٧ ﴿َوٱ�َّ
ََّسَق   ﴾ ١٨ ﴿َوٱلَۡقَمرِ إَِذا ٱ�
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(9) วะยันเกฺาะลิบุ อิลา อะฮ์ลิฮ ีมัสรูรอ 
และเขาจะได้กลับไปหาครอบครัวของเขา (ในสวรรค์) อยา่งดีใจ 

(10) วะอัมมามัน อูติยะ กิตาบะฮู วะรออะ เซฺาะฮ์ริฮ์ 
ส่วนผู้ใดได้รับบัญชีของเขา (ด้วยมือซ้ายทะล)ุ ผ่านทางด้านหลัง 

(11) ฟะเสาฟะ ยัดอฺู ษุบูรอ 
เขาจะสบถเรียกหาความหายนะ 

(12) วะยัศลา สะอฺีรอ 
และเขาจะได้เขา้ไปในกองเพลิง 

(13) อินนะฮ ูกานะ ฟี_อะฮ์ลิฮ ีมัสรรูอ 
แน่นอน เขาเคยเริงร่าอยูก่ับครอบครัวของเขา (ในโลกดุนยาโดยที่ไมไ่ด้สนใจชีวิตหลัง

ความตาย)  

(14) อินนะฮ ูซ็ฺอนนะ อัลลัยยะหูร 
แน่นอน เขาคิดว่าเขาจะไมไ่ด้กลับไปหา อัลลอฮ ฺอีกเป็นอันขาด 

(15) บะลา^อินนะรอ็บบะฮ ูกานะ บิฮี บะศีรอ 
แต่ทว่า (เขาต้องกลับไปหาพระองค์แน่นอน) พระผูอ้ภิบาลของเขารู้เห็นทุกการกระทํา

ของเขา 

(16) ฟะลา อุกฺสิมุ บิชชะฟัก ฺ
ขา้ขอสาบานอยา่งจริงจังต่อแสงแดงที่ขอบฟ้ายามเมื่อดวงอาทติยต์ก 

(17) วัลลัยล ิวะมาวะสักฺ 
ต่อยามคาคืน รวมถึงสิงสาราสัตว์ที่มารวมตัวกัน (ในยามคาคนื)  

(18) วัลเกฺาะมะริ อิซัต ตะสัก ฺ
และต่อดวงจันทร์เมื่อมันเตม็ดวง 
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َكُ�َّ َطَبًقا َعن َطَبقٖ   ﴾ ١٩ ﴿ لََ�ۡ

 ﴾ ٢٠ ﴿ َ�َما لَُهۡم َ� يُۡؤِمُنونَ 
 ﴾  ٢١ ﴿�َذا قُرَِئ َعلَۡيِهُم ٱلُۡقۡرَءاُن َ� �۩ 

بُوَن  ِيَن َ�َفُرواْ يَُ�ّذِ  ﴾ ٢٢ ﴿بَِل ٱ�َّ
ۡعلَُم بَِما يُوُعوَن 

َ
ُ أ  ﴾   ٢٣ ﴿َوٱ�َّ

 �ٍ�ِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ  ﴾   ٢٤ ﴿فَبَّ�ِ

ِيَن  لَِ�ٰتِ إِ�َّ ٱ�َّ ٰ  َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ
ۡجٌر َغۡ�ُ َمۡمُنونِۢ 

َ
 ﴾ ٢٥ ﴿لَُهۡم أ
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(19) ละตัรกะบุนนะ เฏาะบะกฺ็อน อฺันเฏาะบักฺ 
แน่นอน พวกเจ้าจะต้องผ่านช่วงต่างๆ มากมาย (จากอสุจิเป็นกอ้นเลือด กอ้นเนื้อ เป็น

มนุษย ์อีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบต่างๆ เป็นต้น)  

(20) ฟะมาละฮุม ลายุอ์มินูน 
แล้วทําไมกันเล่า ทําไมพวกเขาไมศ่รัทธา? 

(21) วะอิซา กฺุริอะ อฺะลัยฮิมุล กฺุรอานุ ลา ยัสุดูน 
และเมื่อมกีารอ่านอัลกุรอานใหพ้วกเขาฟังพวกเขายังจะไมก่ม้กราบ (ต่ออัลลอฮ)ฺ  

(22) บะลิลละซีนะ กะฟะรู ยุกัซซิบูน 
แต่ทว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น พวกเขากล่าวหาว่า (สิ่งเหล่านี้) โกหก 

(23) วัลลอฮ ุอะอฺ์ละม ุบิมายูอฺูน 
และอัลลอฮฺรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาปิดบังเอาไว้ (อัลลอฮรฺู้ทุกสิ่งที่เขาทํา และพระองค์จะ

สอบสวนเขา)  

(24) ฟะบัชชิรฮุม บิอฺะซาบิน อะลีม 
ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งขา่วดีให้พวกเขารู้ ถึงการลงโทษที่สุดทรมาน! 

(25) อิลลัลละซีนะ อามะนู วะอฺะมิลุศ ศอลิหาต ิละฮุม อัจญ์รุน ฆ็อยรุ มัมนูน 
เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งดีงามต่างๆ พวกเขาจะได้รับรางวัล (การตอบแทน) ที่ไมม่ี

วันสิ้นสุด 

  



 

53 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

وجِ   ُسوَرُة الُ�ُ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

وِج  َمآءِ َذاِت ٱلُۡ�ُ  ﴾ ١ ﴿َوٱلسَّ
 ﴾  ٢ ﴿َوٱۡ�َۡوِم ٱلَۡموُۡعوِد 

 ﴾  ٣ ﴿َوَشاهِٖد َوَمۡشُهوٖ� 
ۡصَ�ُٰب ٱۡ�ُۡخُدوِد 

َ
 ﴾  ٤ ﴿قُتَِل أ

 ﴾ ٥ ﴿ٱ�َّارِ َذاِت ٱلَۡوُقوِد 
 ﴾  ٦ ﴿إِۡذ ُهۡم َعلَۡيَها ُ�ُعودٞ 

ٰ َما َ�ۡفَعلُوَن بِٱلُۡمۡؤِمنَِ� ُشُهودٞ   ﴾  ٧ ﴿وَُهۡم َ�َ
ِ ٱلَۡعزِ�زِ ٱۡ�َِميِد  ن يُۡؤِمُنواْ بِٱ�َّ

َ
ٓ أ   ﴾ ٨ ﴿َوَما َ�َقُمواْ ِمۡنُهۡم إِ�َّ

 
  

 ْ ْوِج اَل ُ�ُ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัสสะมา_อิ ซาติล บุรูจญ์ 
ขอสาบานต่อฟากฟ้าที่มีดวงดาวสว่างไสว (ที่มีวงโคจรเป็นระบบระเบียบ)  

(2) วัลเยามิล เมาอฺูด 
ขอสาบานต่อวันที่ถูกสัญญาไว้ (วันกิยามะฮฺ)  

(3) วะชาฮิดิว วะมัชฮูด 
ขอสาบานต่อวันที่เป็นสักขีพยาน (วันศุกร์) และวันทีไ่ด้รับการเป็นพยาน (วันอะร่อฟะฮ)ฺ  

(4) กฺุติละ อัศหาบุล อุคดูด 
ชาวอุคดูด (กลุ่มชนชาวหลุม) ได้ถูกสาปแช่งไปแล้ว 

(5) อันนาริ ซาติล วะกฺูด 
 (ที่พวกเขาได้ขุดหลุมและสุม) ไฟที่เต็มไปด้วยฟืน (ในนั้น)  

(6) อิซ ฮุม อฺะลัยฮา กฺุอฺูด 
ซ่ึงพวกเขาได้นั่ง (มอง) อยูต่รง (หลุมที่ได้รับการสุมไฟ) นั้น 

(7) วะฮุม อฺะลามา ยัฟอฺะลูนะ บิลมุอ์มินีนะ ชุฮูด 
พวกเขาล้วนรู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่ได้กระทําต่อบรรดาผู้ศรทัธา (ผู้ศรัทธาในยุคนั้นถูก

บังคับให้เลือกระหว่างการละทิง้ศรัทธา หรือการถูกโยนลงหลุมไฟทั้งเป็น)  

(8) วะมา นะเกฺาะมู มินฮุม อิลลา อัยยุอ์มินู บิลลาฮิล อฺะซีซิล หะมีด 
และพวกเขา (ชาวอุคดูด) ไมไ่ด้มีเหตผุลใดในการแกแ้ค้น เว้นแต่เพียงเพราะผู้ศรทัธา

เหล่านั้น ศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺผู้มีอํานาจ (ในการแกแ้ค้นย่ิง) ผู้ที่ได้รบัการสรรเสริญ (ใน

ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อสิ่งถกูสร้างของพระองค์)  
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�ِض� 

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي َ�ُۥ ُملُۡك ٱلسَّ  ٱ�َّ

ءٖ َشِهيٌد  ۡ�َ ِ ّ�ُ ٰ َ�َ ُ  ﴾  ٩ ﴿َوٱ�َّ
ِيَن َ�َتُنواْ   ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َوٱلُۡمۡؤِمَ�ٰتِ إِنَّ ٱ�َّ

 ﴾  ١٠ ﴿ُ�مَّ لَۡم َ�ُتو�ُواْ فَلَُهۡم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهۡم َعَذاُب ٱۡ�َرِ�ِق 
لَِ�ِٰت لَُهۡم َجنَّٰتٞ  ٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ  إِنَّ ٱ�َّ

نَۡ�ُٰرۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡكبُِ� 
َ
 ﴾  ١١ ﴿َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

 ﴾  ١٢ ﴿إِنَّ َ�ۡطَش َرّ�َِك لََشِديٌد 
 ﴾  ١٣ ﴿إِنَُّهۥ ُهَو ُ�ۡبِدُئ َو�ُعِيُد 
 ﴾  ١٤ ﴿وَُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلَۡوُدوُد 
 ﴾ ١٥ ﴿ُذو ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡمِجيُد 
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(9) อัลละซี ละฮ ูมุลกุส สะมาวาติ วัลอัรฎ์^วัลลอฮ ุอฺะลา กุลล ิชัยอิน ชะฮีด 
ผู้ที่ครอบครองฟากฟ้าทั้งหลาย ตลอดจนผนืแผ่นดนิ และอัลลอฮฺนั้นเป็นพยานต่อทุกสิ่ง 

ทุกเหตกุารณ์ (ทุกสรรพสิ่ง)  

(10) อินนัล ละซีนะ ฟะตะนุล มุอ์มินีนะ วัลมุอ์มินาติ ษุมมะ ลัมยะตูบู ฟะละฮุม อฺะซาบุ 
ญะฮันนะมะ วะละฮุม อฺะซาบุล หะรีก ฺ
แน่นอน บรรดาผู้ที่ประหตัประหารศรัทธาชนชายและศรัทธาชนหญิงแล้วไมย่อมสํานึก

ผิดกลับตัว พวกเขาจะได้รับการลงโทษของไฟนรก และพวกเขาจะได้รับการลงโทษด้วย

การเผาไหม ้

(11) อินนัล ละซีนะ อามะนู วะอฺะมิลุศศอลหิาต ิละฮมุ ญันนาตุน ตัจญ์รี มิน ตะห์ตฮิัล 
อันฮาร^ซาลิกัล เฟาซุล กะบีร 
บรรดาผู้ศรัทธาทีท่ําสิ่งดีงามต่างๆ พวกเขาจะได้รบัสรวงสวรรค์ทีห่ลากหลาย ณ เบ้ือง

ล่างของมันนั้นมีธารนาหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ 

(12) อินนะ บัฏชะ ร็อบบิกะ ละชะดีด 
แน่นอน การจัดการอยา่งรุนแรงของพระผู้อภิบาลของเจ้า (ที่มีต่อคนชั่วร้ายนั้น) หนัก

หน่วงย่ิง 

(13) อินนะฮ ูฮุวะ ยุบดิอุ วะยุอฺีด 
แน่นอน พระองค์เป็นทั้งผู้สร้างแต่แรกเริ่ม และผู้ที่นาํกลับมา (ฟ้ืนสรรพสิ่งภายหลังการ

ดับสูญของมัน)  

(14) วะฮุวัล เฆาะฟูรุล วะดูด 
และพระองค์ผู้ให้อภัยโทษ (อีกทั้งยังจะไมป่ระจานบ่าวที่ได้รับการให้อภัยแล้ว) ผู้เป่ียม

ด้วยความรัก 

(15) ซุล อฺัรชิล มะญีด 
ผู้เป็นเจ้าของอะรัช (บัลลังก)์ ผู้มีเกียรติยศสูงสุด (ผู้มีคุณลักษณะที่ดีงามอยา่งมากมาย)  
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اٞل لَِّما يُرِ�ُد   ﴾ ١٦ ﴿َ�عَّ

تَٮَٰك َحِديُث ٱۡ�ُُنوِد
َ
 ﴾ ١٧ ﴿ َهۡل �

 ﴾  ١٨ ﴿فِرَۡعۡوَن َوَ�ُموَد  
ِيَن َ�َفُرواْ ِ� تَۡ�ِذيٖب   ﴾ ١٩  ﴿بَِل ٱ�َّ

ِي�  ُ ِمن َوَرآ�ِِهم �ُّ  ﴾  ٢٠ ﴿َوٱ�َّ
ِيٞد   ﴾ ٢١ ﴿بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ

ُۡفوظِۢ   ﴾  ٢٢ ﴿ِ� لَۡوٖح �َّ
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(16) ฟะอฺ์อฺาลุล ลิมา ยุรีด 
ผู้ที่สามารถทําได้ทุกอยา่งตามที่ต้องการ (ไมม่ีใครขดัขวางพระองค์ได้)  

(17) ฮัล อะตากะ หะดีษุล ุนูด 
เจ้ารู้เรื่องของกองทัพต่างๆ (ของผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ดื้อดึงต่อบรรดาศาสนทตูของพวกเขา 

และบ้ันปลายที่เกิดขึ้น) แล้วใช่ไหม? 

(18) ฟิรเอฺานะ วะษะมูด 
ของฟาโรห์ (ซ่ึงเป็นเรื่องที่แพร่หลายในหมูช่าวคัมภีร์) และษะมูด (เป็นเรื่องที่แพร่หลาย

ในหมูช่าวกุรอยช์)  

(19) บะลิล ละซีนะ กะฟะรู ฟี ตักซีบ 
ถึงกระนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา (ในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัด) ยังคงปฏิเสธศรทัธา 

(เหมือนชนยุคกอ่น)  

(20) วัลลอฮ ุมิววะรอ_อิฮิม มหุีฏ 
และ อัลลอฮฺเป็นผู้โอบล้อมพวกเขาจากทางด้านหลัง (อัลลอฮฺรู้ในทุกสิ่งที่พวกเขาทํา 

และพระองค์จัดการพวกเขาได้แน่นอน)  

(21) บัล ฮุวะ กฺุรอานุม มะญีด 
แต่ทว่านี่คือกรุอาน คัมภีร์ที่ย่ิงใหญ่เหนือคัมภีร์อื่น (ไมไ่ด้เป็นเพียงแค่วรรณกรรมหรือ

กาพยก์ลอน)  

(22) ฟี เลาหิม มะห์ฟูซฺ 
ที่อยูใ่นเลาฮฺมะฮฺฟูซ (แปลตามตัวคือ กระดานจารึกที่ถกูรกัษาไว้ กล่าวคือแรกเริ่ม     

อัลกุรอาน ถูกรักษาไว้ใน เลาฮฺมะฮฺฟูซ หลังจากนั้นได้ถูกประทานมาที่บัยตฺอิซซะฮฺที่

ฟากฟ้าแห่งดุนยา จากนั้นจึงถูกทยอยส่งให้ท่านนบีผ่านท่านจิบรีล-วัลลอฮุอะอฺลัม)  
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ارِقِ   ُسوَرُة الطَّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ارِِق  َمآءِ َوٱلطَّ  ﴾  ١ ﴿َوٱلسَّ
ارُِق  ۡدَرٮَٰك َما ٱلطَّ

َ
 ﴾ ٢ ﴿َوَمآ أ

 ﴾ ٣ ﴿ٱ�َّۡجُم ٱ�َّاقُِب 
ا َعلَۡيَها َحافِٞظ  َّمَّ  ﴾ ٤ ﴿إِن ُ�ُّ َ�ۡفٖس ل

�َ�ُٰن ِممَّ ُخلَِق   ﴾ ٥ ﴿فَلَۡينُظرِ ٱۡ�ِ
آءٖ َدافِٖق   ﴾ ٦ ﴿ُخلَِق ِمن مَّ

آ�ِِب  َ لِۡب َوٱل�َّ  ﴾ ٧  ﴿َ�ُۡرُج ِمۢن بَۡ�ِ ٱلصُّ
ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِرٞ   ﴾  ٨ ﴿إِنَُّهۥ َ�َ

 
  

ارِقِ   اَلطَّ
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 86 ÍÑ¯-¯ÍÃÔ¡ (´ÒÇ·ÕèÊèÍ§áÊ§) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัสสะมา_อิ วัฏฏอริก ฺ
ขอสาบานต่อท้องฟ้าและสิ่งทีป่รากฏในยามคาคืน 

(2) วะมา_ อัดรอกะ มัฏฏอริก ฺ
แล้วเจ้ารู้หรือไมว่่าอะไรคือสิ่งที่ปรากฏในยามคาคืน? 

(3) อันนัจญ์มุษ ษากฺิบ 
ดาวทีท่อแสง 

(4) อิน กุลล ุนัฟสิล ลัมมา อฺะลัยฮา หาฟิซฺ 
แน่นอน ทุกชีวิตล้วนมี (มลาอิกะฮ)ฺ ผู้คุ้มครอง (ปกป้องดูแล และตรวจสอบพฤติกรรม)  

(5) ฟัลยันซฺุริล อินสาน ุมิมมะ คุลิก ฺ
มนุษยจ์งพิจารณาดูซิว่าเขาถูกสร้างมาจากอะไร? 

(6) คุลิเกฺาะ มิมมาอิน ดาฟิก ฺ
เขาถูกสร้างมาจาก นาที่หลั่งออกมา 

(7) ยัครุุ มิมบัยนิศ ศุลบิ วัตตะรออิบ 
ที่หลั่งออกมาจากระหว่างกระดูกสันหลัง และกระดูกสะโพก 

(8) อินนะฮ ูอฺะลา ร็อจญ์อฺิฮี ละกฺอดิร 
แน่นอน การนําเขา (มนุษย)์ กลับมา (จากความตาย) พระองค์ยอ่มทําได้ 
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آ�ُِر  َ  ﴾ ٩ ﴿يَۡوَم ُ�ۡبَ� ٱل�َّ

�ٖ َوَ� نَاِ�ٖ   ﴾ ١٠ ﴿َ�َما َ�ُۥ ِمن قُوَّ
َمآءِ َذاِت ٱلرَّۡجِع   ﴾ ١١ ﴿َوٱلسَّ
ۡدِع  �ِض َذاِت ٱلصَّ

َ
 ﴾  ١٢ ﴿َوٱۡ�

 ﴾ ١٣ ﴿إِنَُّهۥ لََقۡوٞل فَۡصٞل 
 ﴾ ١٤ ﴿َوَما ُهَو بِٱلَۡهۡزِل 

 ﴾  ١٥ ﴿إِ�َُّهۡم يَِ�يُدوَن َكۡيٗدا 
ِ�يُد َكۡيٗدا 

َ
 ﴾  ١٦ ﴿َوأ

ۡمِهلُۡهۡم ُرَوۡ�َدۢ� 
َ
 ﴾ ١٧  ﴿َ�َمّهِِل ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن أ
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(9) เยามะ ตุบลัส สะรอ_อิร 
ในวันที่ความลับต่างๆ จะถูกเปิดเผย (และตรวจสอบ)  

(10) ฟะมา ละฮ ูมินกฺูว์วะติว วะลานาศิร 
ซ่ึงจะไมม่ีพลังอํานาจ หรือผู้ช่วยเหลือใด จะให้คุณแกเ่ขา (มนุษย)์ ได้ (เขาไมส่ามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้และไมม่ีใครสามารถช่วยเหลือเขาได้)  

(11) วัสสะมา_อิ ซาติร ร็อจญ์อฺ์ 
และขอสาบานต่อท้องฟ้าทีม่ีฝน 

(12) วัลอัรฎิ ซาติศ ศ็อดอฺ ์
อีกทั้งแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพชืงอกเงย)  

(13) อินนะฮ ูละเกฺอ์าลุน ฟัศล์ 
แน่นอน สิ่งนี้ (อัลกุรอาน) คือคําพูดที่สัตยจ์ริง (ที่ทาํให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งใดจริงสิ่ง

ใดลวง)  

(14) วะมา ฮุวะ บิลฮัซล์ 
ไมใ่ช่คําพูดเลื่อนลอยไร้สาระ 

(15) อินนะฮุม ยะกีดูนะ กัยดา 
แน่นอนพวกเขา (ผู้ปฏิเสธ) กําลังวางแผนกันอยู ่(วางแผนเพื่อทําลายความจริงนี้)  

(16) วะอะกีด ุกัยดา 
และขา้ก็วางแผน (ที่จะเปิดเผยความจริงนี้) 

(17) ฟะมะฮ์ฮิลิล กาฟิรนีะ อัมฮิลฮุม รุวัยดา 
ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงให้เวลาแกผู่้ปฏิเสธศรัทธาอกีซักนิด เพราะขา้จะประวิงเวลาให้

พวกเขาอกีเล็กน้อย (จนกว่าจะถึงเวลาที่พวกเขาจะได้รับการลงโทษที่สดุแสนทรมาน

จาก อัลลอฮ ฺหากพวกเขายังเลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา)  
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 ٰ َ�ۡ
َ
 ُسوَرُة ا�

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 َ�ۡ
َ
 ﴾ ١ ﴿َسّبِِح ٱۡسَم َرّ�َِك ٱۡ�

ٰى  ِي َخلََق فََسوَّ  ﴾   ٢ ﴿ٱ�َّ
َر َ�َهَدٰى  ِي قَدَّ  ﴾  ٣ ﴿َوٱ�َّ

ۡخَرَج ٱلَۡمۡرَ�ٰ 
َ
ِٓي أ  ﴾ ٤ ﴿َوٱ�َّ

ۡحَوٰى 
َ
 ﴾  ٥ ﴿فََجَعلَُهۥ ُ�َثآًء أ

 ﴾ ٦ ﴿َسُنۡقرِئَُك فََ� تَنَ�ٰٓ 
ۚ إِنَُّهۥ َ�ۡعلَُم  ُ  ﴾  ٧ ﴿ٱۡ�َۡهَر َوَما َ�َۡ�ٰ إِ�َّ َما َشآَء ٱ�َّ
 

  

 
َ
 ْ�َ اَْ�
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 87 ÍÑÅ-ÍÐÍÚÅÒ (¼ÙéÍÂÙèÊÙ§ÊǾ ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) สับบิหิส มะร็อบบิกัล อะอฺ์ลา 

จงแซ่ซ้องสดุดีต่อนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้า ผู้อยูสู่งสุด 

(2) อัลละซี เคาะละเกฺาะ ฟะเสาวา 
ผู้ที่สร้าง (สรรพสิ่ง) แล้วทําให้ (มัน) เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ 

(3) วัลละซี กฺ็อดดะเราะ ฟะฮะดา 
ผู้ที่กําหนด (ความเป็นไปของสรรพสิง่) แล้วนําทาง (แกส่ิ่งเหล่านั้น เช่น การให้

สัญชาตญาณในการเอาตัวรอด เป็นต้น)  

(4) วัลละซี อัคเราะญัล มัรอฺา 
ผู้ที่ให้พชืสวนไร่นา และทุ่งหญ้าออกมา (จากดิน)  

(5) ฟะญะอฺะละฮ ูฆุษาอัน อะห์วา 
แล้วทําให้มันเหี่ยวแห้งร่วงโรย 

(6) สะนุกฺริอุกะ ฟะลา ตันสา 
เราจะให้เจ้าได้อ่าน (จากความจํา) แล้วเจ้าจะไมล่ืม (คําสั่งสอนจากอัลลอฮ ฺทั้งที่เป็น  

อัลกุรอาน หรือคําสอนสั่งอื่น)  

(7) อิลลา มาชา อัลลอฮ์^ อินนะฮ ูยะอฺ์ละมุล ญะฮ์เราะวะมายัคฟา 
เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺต้องการ (ให้เจ้าได้ลืม เพื่อผลประโยชน์ต่อบ่าวของพระองค์) แน่นอน 

พระองค์รอบรู้ทั้งสิ่งที่เปิดเผย และสิ่งที่ซ่อนเร้น 
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ٰى  َك لِلۡيُۡ�َ ُ  ﴾  ٨ ﴿َونُيَّ�ِ

 ﴾ ٩ ﴿فََذّكِۡر إِن �ََّفَعِت ٱّ�ِۡكَرٰى 
ُر َمن َ�َۡ�ٰ  كَّ  ﴾ ١٠ ﴿َسَيذَّ
ۡشَ� 

َ
 ﴾ ١١ ﴿َو�ََتَجنَُّبَها ٱۡ�

ٰى  ِي يَۡصَ� ٱ�َّاَر ٱلُۡكۡ�َ  ﴾  ١٢ ﴿ٱ�َّ
 ﴾ ١٣ ﴿ُ�مَّ َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َۡيٰ 

 ٰ فۡلََح َمن تََز�َّ
َ
 ﴾  ١٤ ﴿قَۡد أ

 ٰ  ﴾  ١٥ ﴿َوَذَكَر ٱۡسَم َرّ�ِهِۦ فََص�َّ
ۡ�َيا  َيٰوَة ٱ�ُّ  ﴾  ١٦ ﴿بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡ�َ
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(8) วะนุยัสสิรุกะ ลิล ยุสรอ 
และเราจะให้เจ้าได้รับความง่ายดาย อยา่งง่ายดาย (ในการทํากิจการงานต่างๆ )  

(9) ฟะซักกิร อิน นะฟะอฺะติซ ซิกรอ 
ดังนั้นจงตักเตือน (ผู้คนทั้งหลาย) หากการตักเตือนนั้นเป็นประโยชน์ (หรือต่อให้ไมเ่ป็น

ประโยชน์ก็ตาม)  

(10) สะยัซซักกะรุ มัย ยัคชา 
ผู้ที่เกรงกลัวนั้น (เมื่อได้รบัการเตือน) เขาจะได้คิด 

(11) วะยะตะญันนะบุฮัล อัชกฺอ 
ส่วนผู้ที่ชั่วช้านั้น เขาจะตีตัวออกห่าง 

(12) อัลละซี ยัศลัน นาร็อล กุบรอ 
เขาคือผู้ที่จะต้องเขา้ไปในไฟนรกที่ทรมานแสนสาหสั 

(13) ษุมมะ ลา ยะมูตุ ฟีฮา วะลา ยะห์ยา 
ที่ที่เขาจะไมเ่ป็นและไมต่าย 

(14) กฺ็อด อัฟละหะ มัน ตะซักกา 
แน่นอน ผู้ที่ขดัเกลาตน (ไมต่ั้งภาคตี่อพระองค์อัลลอฮ ฺไมอ่ธรรมต่อผู้ใด และครองตน

ให้มีมารยาททีด่ี) ยอ่มได้รับชัยชนะ 

(15) วะซะกะร็อส มะร็อบบิฮี ฟะศ็อลลา 
ผู้ที่รําลึกถึงนามแห่งพระผู้อภิบาลของเขา และละหมาด 

(16) บัลตุอ์ษิรูนัล หะยาตัด ดุนยา 
แต่ทว่าพวกเจ้ากลับเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกนี ้
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 ٰٓ�َ�ۡ

َ
 ﴾  ١٧ ﴿َوٱ�ِخَرُة َخۡ�ٞ َو�

ُحِف  ُوَ�ٰ إِنَّ َ�َٰذا لَِ� ٱلصُّ
 ﴾  ١٨ ﴿ ٱۡ�

 ﴾  ١٩ ﴿ُصُحِف إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ 
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(17) วัลอาคิเราะตุ ค็อยรู วะอับกฺอ 
ทั้งที่โลกหน้าดทีี่สุด และคงอยูถ่าวร 

(18) อินนะ ฮาซา ละฟิศศุหุฟิล อูลา 
แน่นอน ขอ้เตือนสตนิี้ล้วนมปีรากฏในคัมภีร์รุ่นกอ่น 

(19) ศุหุฟิ อิบรอฮมีะ วะมูสา 
ทั้งคัมภีรข์องอิบรอฮีม และมูซา (ซ่ึงทั้งสองท่าน คือ นบีที่ประเสรฐิสุดรองจากท่านนบี

มุฮัมมดั - ขออัลลอฮฺใหพ้รและความสันตแิกพ่วกทา่น)  
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 ُسوَرُة الَغاِشَيةِ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

تَٮَٰك َحِديُث ٱلَۡ�ِٰشَيةِ 
َ
 ﴾ ١ ﴿َهۡل �

 ﴾  ٢ ﴿وُُجوهٞ يَۡوَم�ٍِذ َ�ِٰشَعٌة 
 ﴾  ٣ ﴿َ�ِملَةٞ نَّاِصَبةٞ 

 ﴾ ٤ ﴿تَۡصَ�ٰ نَاًرا َحاِمَيٗة 
 ﴾  ٥ ﴿�ُۡسَ�ٰ ِمۡن َعۡ�ٍ َءا�َِيةٖ 

 ﴾ ٦ ﴿لَّيَۡس لَُهۡم َطَعاٌم إِ�َّ ِمن َ�ِ�ٖع 
 ﴾  ٧ ﴿ �َّ �ُۡسِمُن َوَ� ُ�ۡغِ� ِمن ُجوعٖ 

 ﴾  ٨ ﴿وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِعَمةٞ 
 

  

 َغاِشَيةِ اَلْ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 88 ÍÑÅ-¦ÍªÔÂÐÎÚ (ÇÑ¹·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) ฮัลอะตากะ หะดีษุล ฆอชิยะฮ์ 
เจ้ารู้เรื่อง วันที่ครอบคลุม (ที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งถูกสร้างทั้งหมด) แล้วใช่ไหม? 

(2) วุูฮุย เยามะอิซิน คอชิอฺะฮ์ 
ในวันนั้นหลายใบหน้าต่างหวาดผวา 

(3) อฺามิละตุน นาศิบะฮ์ 
(ใบหน้า) ที่ตรากตรําจากการทํางานมากมาย (เพื่อโลกดุนยา) ที่ไมม่ีประโยชน์อันใด 

(ต่อวันนี)้  

(4) ตัศลา นาร็อน หามิยะฮ์ 
(ใบหน้า) ที่จะต้องเขา้ไปในไฟนรกที่ร้อนระอ ุ

(5) ตุสกฺอ มิน อฺัยนิน อานิยะฮ์ 
และจะถูกบังคับให้ดื่มจากตานาที่เดือดพล่าน 

(6) ลัยสะ ละฮุม เฏาะอฺามุน อิลลา มิน เฎาะรีอฺ์ 
ไมม่ีอาหารอื่นใด นอกจากต้นหนามแห้ง (คล้ายพืชตระกูล Ononis ที่มีสรรพคุณเป็น

พิษ)  

(7) ลา ยุสมินุ วะลา ยุฆนี มิน ูอฺ์ 
มันจะไมใ่ห้คุณประโยชน์ใด และจะไมช่่วยให้หายหิว 

(8) วุูฮุย เยามะอิซิน นาอฺิมะฮ์ 
ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ผ่องใส 
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 ﴾  ٩ ﴿لَِّسۡعيَِها َراِضَيةٞ 
 ﴾  ١٠ ﴿ِ� َجنٍَّة َ�ِ�َةٖ 

 ﴾ ١١ ﴿�َّ �َۡسَمُع �ِيَها َ�ٰغَِيٗة 
 ﴾  ١٢ ﴿�ِيَها َعۡ�ٞ َجارِ�َةٞ 
ۡرفُوَعةٞ  رٞ مَّ  ﴾  ١٣ ﴿�ِيَها ُ�ُ
وُۡضوَعةٞ  ۡ�َواٞب مَّ

َ
 ﴾  ١٤ ﴿َوأ

 ﴾  ١٥ ﴿َوَ�َمارُِق َمۡصُفوفَةٞ  
 ﴾ ١٦ ﴿َوَزَراِ�ُّ َمۡبُثوثٌَة 

بِِل َكۡيَف ُخلَِقۡت  فََ� يَنُظُروَن إَِ� ٱۡ�ِ
َ
 ﴾  ١٧ ﴿أ

َمآءِ َكۡيَف ُرفَِعۡت   ﴾ ١٨ ﴿�َ� ٱلسَّ
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(9) ลิ สะอฺ์ยิฮา รอฎิยะฮ์ 
พึงพอใจกับสิ่งที่ได้ทําไว้ (ในโลกดุนยา)  

(10) ฟี ญันนะติน อฺาลิยะฮ์ 
ภายในสรวงสวรรค์อันสูงส่ง 

(11) ลา ตัสมะอฺุ ฟีฮา ลาฆิยะฮ์ 
ที่จะไมม่ีใครได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้น 

(12) ฟีฮา อฺัยนุน ญาริยะฮ์ 
ในนั้นมีตานาไหลริน 

(13) ฟีฮา สุรุรมุ มัรฟูอฺะฮ์ 
มีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่น 

(14) วะอักวาบุม เมาฎูอฺะฮ์ 
มีแกว้นา (ของเครื่องดื่ม) ต่างๆ ถูกเตรียมไว้พร้อม 

(15) วะนะมาริกุ ฺมัศฟูฟะฮ์ 
มีหมอนอิงเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

(16) วะซะรอบียยุ์ มับษูษะฮ์ 
มีพรมดีเลิศปูไว้ 

(17) อะฟะลา ยันซฺุรูนะ อิลัล อิบิลิ กัยฟะ คุลิกฺ็อต 
พวกเขาไมไ่ด้พิจารณาดูหรือว่า อูฐ ถูกสร้างมาอยา่งไร? 

(18) วะอิลัส สะมาอ ิกัยฟะ รุฟิอฺัต 
และท้องฟ้านั้นว่ามันถูกยกไว้ได้อยา่งไร? 
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َباِل َكۡيَف نُِصَبۡت   ﴾ ١٩ ﴿�َ� ٱۡ�ِ

�ِض َكۡيَف ُسِطَحۡت 
َ
 ﴾ ٢٠ ﴿�َ� ٱۡ�

نَت ُمَذّكِٞر 
َ
َمآ أ  ﴾ ٢١ ﴿فََذّكِۡر إِ�َّ

 َّ  ﴾  ٢٢ ﴿ۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطٍر ل
ٰ َوَ�َفَر   ﴾  ٢٣ ﴿إِ�َّ َمن تََو�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
ُ ٱلَۡعَذاَب ٱۡ� بُُه ٱ�َّ  ﴾  ٢٤ ﴿َ�ُيَعّذِ
 ﴾  ٢٥ ﴿إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهۡم 

 ﴾ ٢٦ ﴿ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم 
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(19) วะอิลัล ญิบาล ิกัยฟะ นุศิบัต 
อีกทั้งภูเขาว่ามันถูกตรึงไว้ได้อยา่งไร? 

(20) วะอิลัล อัรฎิ กัยฟะ สุฏิหัต 
และผืนแผ่นดินว่ามันถกูปูไว้อยา่งไร? 

(21) ฟะซักกิร อินนะมา อันตะ มุซักกิร 
ดังนั้น (มุฮัมมัด) เจ้าจงตักเตือน (ผู้คนถึงสัจธรรมทีม่ายังพวกเขา) เถิด เพราะแน่นอน 

เจ้าเป็นได้เพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น 

(22) ลัสตะ อฺะลัยฮิม บิมุศ็อยฏิร 
เจ้าไมไ่ด้มีอํานาจใดเหนือพวกเขา (ไมส่ามารถบังคับใครได้)  

(23) อิลลา มัน ตะวัลลา วะกะฟัร 
นอกจากว่าผู้ใดที่หันหลังและปฏิเสธศรัทธา 

(24) ฟะยุอฺัซซิบุฮุล ลอฮุล อฺะซาบัล อักบัร 
 อัลลอฮฺจะลงโทษเขาด้วยการลงโทษที่หนักหนาสาหัสที่สุด 

(25) อินนะ อิลัยนา อิยาบะฮุม 
แน่นอน (เมื่อถึงเวลา) พวกเขาต้องกลับมาหาเรา 

(26) ษุมมะ อินนะ อฺะลัยนา หิสาบะฮุม 
และแน่นอน เราจะตัดสินพวกเขาเอง 
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 رِ ُسوَرةُ الَفجۡ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾ ١ ﴿َوٱلَۡفۡجرِ 
 ﴾  ٢ ﴿َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ 

ۡفِع َوٱلَۡوتۡرِ   ﴾  ٣ ﴿َوٱلشَّ
ِۡل إَِذا �َۡ�ِ   ﴾  ٤ ﴿َوٱ�َّ

ِي ِحۡجٍر   ﴾  ٥ ﴿َهۡل ِ� َ�ٰلَِك قََسٞم ّ�ِ
لَۡم تََر َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بَِعاٍد 

َ
�﴿ ٦ ﴾ 

 
  

 ْجرِ اَلْفَ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัลฟัจญ์ร์ 
ขอสาบานต่อรุ่งอรุณ 

(2) วะละยาลิน อฺัชร์ 
ต่อคาคืนทั้งสิบ (สิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอน หรือสิบคืนแรกของเดือนซุลฮิจจะฮ)ฺ  

(3) วัชชัฟอฺิ วัลวัตร ์
ต่อวันคู่ (วันที่ 10 ซุลฮิจจะฮฺ นั่นคือวันอีดอัฎฮา) และวันคี่ (วันที่ 9 วันอะร่อฟะฮฺบ้างก็

ว่าหมายถึงสิง่ที่ต้องอยูก่ันเป็นคู่ อยา่งสิ่งมีชีวิตต่างๆ และผู้ที่อยูไ่ด้เพียงองค์เดียว คือ 

พระเจ้าผู้มีเพียงองค์เดียว-วัลลอฮุอะฺลัม)  

(4) วัลลัยล ิอิซา ยัสร์ 
ต่อกลางคนืเมื่อมันไดผ้่านเขา้มา และผ่านพ้นไป 

(5) ฮัล ฟีซาลิกะ เกฺาะสะมุล ลิซี หิจญ์ร์ 
การสาบานดังกล่าวล้วนมีนัยยะสําหรับผู้มีสติปัญญาไมใ่ช่หรือ? 

(6) อะลัม ตะเราะ กัยฟะ ฟะอฺะละ ร็อบบุกะ บิอฺาด 
จงพิจารณาดูว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจัดการกับกลุ่มชนอ๊าดอยา่งไร? 
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 ﴾ ٧ ﴿إَِرَم َذاِت ٱلۡعَِمادِ 

 ﴾ ٨ ﴿ٱلَِّ� لَۡم ُ�ۡلَۡق ِمۡثلَُها ِ� ٱۡ�َِ�ِٰد 
ۡخَر بِٱلَۡوادِ  ِيَن َجابُواْ ٱلصَّ  ﴾ ٩ ﴿ َوَ�ُموَد ٱ�َّ

ۡوتَادِ 
َ
 ﴾ ١٠ ﴿َوفِرَۡعۡوَن ذِي ٱۡ�

ِيَن َطَغۡواْ ِ� ٱۡ�َِ�ِٰد   ﴾  ١١ ﴿ٱ�َّ
واْ �ِيَها ٱلَۡفَساَد  ُ�َ�ۡ

َ
 ﴾ ١٢ ﴿فَأ

 ﴾ ١٣  ﴿فََصبَّ َعلَۡيِهۡم َر�َُّك َسۡوَط َعَذاٍب 
 ﴾ ١٤ ﴿إِنَّ َر�ََّك َ�ِٱلِۡمۡرَصادِ 
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(7) อิเราะมะ ซาติล อฺิมาด 
จากตระกูลอิรอม (ที่สืบเชื้อสายมาจากอ๊าดบุตรของอิรอม บุตรของเอาศฺ บุตรของซาม 

บุตรของนบีนูฮ ซ่ึงถูกเรียกว่า กลุ่มอ๊าดยุคแรก) ที่มรี่างกายที่ใหญ่โต (มีบ้านช่องที่

ใหญ่โตมีเสาที่สูงชะลูด) 

(8) อัลละตี ลัมยุคลักฺ มิษลุฮา ฟิลบิลาด 
เป็นตระกูล (ที่แข็งแกร่ง) อยา่งที่ไมเ่คยมีมากอ่นในแผ่นดินนั้น 

(9) วะษะมูดัล ละซีนะ ญาบุศ ศ็อคเราะ บิลวาด 
ทั้งตระกูลษะมูดที่เจาะหินในหุบเขา (เพื่ออยูอ่าศัย เนื่องจากอายุขัยที่ยืนยาวเกินกว่าอายุ

การใช้งานของบ้านที่สร้างตามปกต)ิ  

(10) วะฟิรเอฺานะ ซิล เอาตาด 
และฟาโรห์ผู้มกีองทัพที่ย่ิงใหญ่ (บ้างก็แปลว่าฟาโรห์จอมขึงพืด)  

(11) อัลละซีนะ เฏาะเฆอ์า ฟิล บิลาด 
บรรดาผู้ทีก่ดขีข่ม่เหงไปทั่วทุกแห่งหน 

(12) ฟะอักษะรู ฟีฮัล ฟะสาด 
และสร้างความหายนะต่างๆ บนผืนแผ่นดิน 

(13) ฟะศ็อบบะ อฺะลัยฮิม ร็อบบุกะ เสาเฏาะ อฺะซาบ 
ดังนั้นพระผู้อภิบาลของเจ้าจึงได้เทกระหนาแส้แห่งการลงทัณฑ์แกพ่วกเขา 

(14) อินนะ ร็อบบะกะ ละบิลมิรศอด 
แน่นอน พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นรบัรู้ (รู้ มองเห็น และได้ยิน ทุกสิ่งที่มนุษยท์ํา)  
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َمُهۥ َ�َيُقوُل  ۡ�َرَمُهۥ َوَ�عَّ

َ
�َ�ُٰن إَِذا َما ٱۡ�َتلَٮُٰه َر�ُُّهۥ فَأ ا ٱۡ�ِ مَّ

َ
فَأ

ۡ�َرَمِن 
َ
ٓ أ  ﴾  ١٥ ﴿َرّ�ِ

ۥ  آ إَِذا َما ٱۡ�َتلَٮُٰه َ�َقَدَر َعلَۡيهِ رِۡزَقُه مَّ
َ
 َوأ

َ�َٰنِ 
َ
ٓ أ  ﴾   ١٦ ﴿َ�َيُقوُل َرّ�ِ

ۖ بَل �َّ تُۡ�رُِموَن ٱۡ�َتِيَم  َّ�َ﴿ ١٧ ﴾ 
ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِ�  وَن َ�َ  ﴾ ١٨ ﴿َوَ� َ�َٰٓضُّ

ا  َّّمٗ ۡ�ٗ� ل
َ
اَث أ َ ُ�لُوَن ٱل�ُّ

ۡ
 ﴾  ١٩ ﴿َوتَأ

ا  ا َ�ّٗ  ﴾ ٢٠ ﴿َوُ�ِبُّوَن ٱلَۡماَل ُحّبٗ
 ۖ ٓ ا  َ�َّ ا َدّ�ٗ �ُض َدّ�ٗ

َ
ِت ٱۡ�  ﴾ ٢١ ﴿إَِذا ُدكَّ

ا  ا َصّفٗ  ﴾ ٢٢ ﴿وََجآَء َر�َُّك َوٱلَۡملَُك َصّفٗ
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(15) ฟะอัมมัล อินสาน ุอิซา มับตะลาฮุ ร็อบบุฮู ฟะอักเราะมะฮ ูวะนะอฺ์อฺะมะฮู ฟะยะกฺูล ุ
ร็อบบี อักเราะมัน 
มนุษยน์ั้น เมื่อพระผู้อภิบาลของเขาได้ทดสอบโดยให้เกียรติยศและความโปรดปราน

ต่างๆ แกเ่ขา เขาจะพูดว่า “พระผู้อภิบาลของฉันให้เกียรติฉัน” 

(16) วะอัมมา อิซา มับตะลาฮ ุฟะเกฺาะดะเราะ อฺะลัยฮ ิริซเกฺาะฮู ฟะยะกฺูล ุร็อบบี อะ
ฮานัน 
แต่หากพระองค์ทดสอบเขาโดยใหก้ารเป็นอยูท่ี่คับแคบแกเ่ขา เขาจะพูดว่า “พระผู้

อภิบาลของฉันรังแก (เหยียดหยาม) ฉัน” 

(17) กัลลา^บัลลา ตุกรมิูนัล ยะตีม 
เปล่าเลย ทว่าพวกเจ้าไมไ่ด้ให้เกียรติแกเ่ด็กกําพร้า 

(18) วะลา ตะหา-ฎฎูนะ อฺะลา เฏาะอฺามิล มิสกีน 
ไมส่่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหารผูข้ัดสน 

(19) วะตะอ์กุลูนัต ตุรอษะ อักลัล ลัมมา 
พวกเจ้ายังหาทางให้ได้มรดกมาโดยไมเ่ลือกวิธกีาร 

(20) วะตุหิบบูนัล มาละ หุบบัน ญัมมา 
และพวกเจ้ายังรักทรัพยส์มบัติอยา่งหมดใจ 

(21) กัลลา^ อิซา ดุกกะติล อัรฎุ ดักกนั ดักกา 
เปล่าเลย (เมื่อถึงเวลา) ผืนแผ่นดิน (รวมทั้งภูเขาและทุกสิ่งที่อยูบ่นมัน) จะถูกเขยา่อยา่ง

รนุแรงจนราบเรียบ (ไมม่ีที่ลุ่มทีด่อน หรือรแูยกใดๆ – ขออัลลอฮฺเมตตาพวกเราด้วย)  

(22) วะญาอะ ร็อบบุกะ วัลมะละก ุศ็อฟฟัน ศ็อฟฟา 
และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมา (เพื่อทําการตัดสิน) ทั้งมลาอิกะฮฺที่จะมากันเป็นทิวแถว 
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�َ�ٰنُ  ُر ٱۡ�ِ  وَِجآْيَء يَۡوَم�ِذِۢ ِ�ََهنََّمۚ يَۡوَم�ِٖذ َ�َتَذكَّ

ٰ َ�ُ ٱّ�ِۡكَرٰى   َّ�
َ
 ﴾  ٢٣ ﴿َو�

ۡمُت ِ�ََياِ�   ﴾ ٢٤ ﴿َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيَتِ� قَدَّ
َحٞد 

َ
ۥٓ أ ُب َعَذابَُه  ﴾ ٢٥  ﴿َ�َيۡوَم�ِٖذ �َّ ُ�َعّذِ
َحٞد 

َ
ۥٓ أ  ﴾ ٢٦ ﴿َوَ� يُوثُِق َوثَاقَُه

ُتَها ٱ�َّۡفُس ٱلُۡمۡطَم�ِنَُّة  َّ�
َ
�ٰٓ  ﴾ ٢٧ ﴿يَ

ۡرِضيَّ   ﴾ ٢٨ ﴿ٗة ٱرِۡجِ�ٓ إَِ�ٰ َرّ�ِِك َراِضَيٗة مَّ
 ﴾   ٢٩ ﴿ ِ� ِعَ�ِٰدي فَٱۡدُخِ� 

 ﴾  ٣٠ ﴿َوٱۡدُخِ� َجنَِّ� 
 

  



 

82 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

(23) วะญีอะ เยามะอิซิม บิญะฮันนัม^ เยามะอิซี ยะตะซักกะรลุ อินสาน ุวะอันนา ละฮุซ 
ซิกรอ 
วันนั้นนรกจะถูกนําออกมา (ถูกลากมาโดยโซ่เจ็ดหมื่นเส้น แต่ละเส้นมีมลาอิกะฮฺเจ็ด

หมื่นท่านช่วยกันดึง) และมนุษยจ์ะคิดออก (ว่าเขาทําอะไรไว้บ้างและควรทําอะไรบ้างใน

โลกดุนยา) แต่การคดิได้ในเวลานั้น จะมีประโยชน์อันใดกัน? 

(24) ยะกฺูลุ ยา ลัยตะน ีกฺ็อดดัมตุ ลิหะยาต ี
เขาจะกล่าวว่า อนิจจาเอ๋ย ฉันน่าจะทําความดีงามไว้ในขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู ่ 

(ในโลกดุนยา)  

(25) ฟะเยามะอิซิล ลา ยุอฺัซซิบุ อฺะซาบะฮู อะหัด 
ในวันนั้นไมม่ีแมผู้้ใดที่ลงโทษได้ เฉกเช่นการลงโทษของพระองค์ 

(26) วะลา ยูษิกฺุ วะษาเกฺาะฮ ูอะหัด 
และไมม่ีผู้ใดให้ความเชื่อมั่น เช่นที่พระองค์ให้ได ้

(27) ยาอัยยะตุฮัน นัฟสุล มุฏมะอินนะฮ์ 
ชีวิตที่สงบแล้วเอ๋ย 

(28) อิรญิอฺี อิลา ร็อบบิกิ รอฎิยะตัม มรัฎียย์ะฮ์ 
จงกลับมาหาพระผู้อภิบาลของเจ้า อยา่งยินดีและเป็นที่ยินดีเถิด 

(29) ฟัดคุลี ฟี อฺิบาด ี
จงเขา้มารวมกับปวงบ่าวของขา้ 

(30) วัดคุลี ญันนะตี 
และจงมาอยูใ่นสรวงสวรรค์ของขา้ 
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 ُسوَرُة ا�ََ�ِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾  ١ ﴿َ�ٓ أُقِۡسُم بَِ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ 
ۢ بَِ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ  نَت ِحلُّ

َ
 ﴾  ٢ ﴿َوأ

 ﴾  ٣ ﴿َوَواِ�ٖ َوَما َوَ�َ 
�َ�َٰن ِ� َكَبٍد   ﴾ ٤ ﴿لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

َحٞد 
َ
ن لَّن َ�ۡقِدَر َعلَۡيهِ أ

َ
َ�َۡسُب أ

َ
� ﴿  ٥ ﴾ 

ًَدا  ۡهلَۡكُت َماٗ� �ُّ
َ
 ﴾  ٦ ﴿َ�ُقوُل أ

 
  

 َ�ِ اَْ�َ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 90 ÍÑÅ-ºèÒÅÑ´ (àÁ×Í§¹Õé)  

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) ลา_อุกฺสิมุ บิฮาซัล บะลัด 
ขา้ขอสาบานอยา่งจริงจังต่อเมืองนี้ (เมืองมักกะฮ)ฺ  

(2) วะอันตะ หิลลุม บิฮาซัล บะลัด 
ซ่ึงเจ้าจะสามารถทําสิ่งใดก็ได้ในเมืองนี ้(เป็นการแจ้งขา่วดีจากอัลลอฮฺ ว่าท่านนบีจะ

สามารถพิชิตมักกะฮไฺด้ และในเมืองต้องห้ามทีห่้ามการฆา่ฟันแห่งนี้ อัลลอฮฺได้อนุญาต

ให้ท่านนบีชั่วระยะเวลาหนึ่งในการทําสิ่งใดก็ได้ตามที่ท่านต้องการ ซ่ึงในท้ายที่สุดท่าน 

นบีได้เลือกให้อภัยชาวเมืองทุกคนที่เคยเป็นศัตรกูับท่าน ทั้งที่ท่านสามารถสั่งประหาร

ชีวิตทุกคนได้ – สนใจรายละเอียดเชญิต่อยอดครับ) 

(3) วะวาลิดิว วะมา วะลัด 
และขอสาบานต่อพ่อ (นบีอาดัม) และทายาท (ลูกหลานทั้งหลาย)  

(4) ละกฺ็อด เคาะลักฺนัล อินสานะ ฟี กะบัด 
แน่นอน เราได้สร้างมนุษยม์าให้เผชิญหน้ากับความยากลําบาก 

(5) อะยะห์สะบุ อัลลัย ยักฺดิเราะ อฺะลัยฮ ิอะหัด 
เขาคิดว่าไมม่ีใครจัดการกับเขาได้กระนั้นหรือ? 

(6) ยะกฺูลุ อะฮ์ลักต ุมาลัล ลุบะดา 
เขาจึง (กล้า) พูดว่า “ฉันได้ใช้จ่าย (เผาผลาญ) ทรัพยส์ินไปแล้วอยา่งมากมาย” (พูด

อยา่งโอ้อวดในความมั่งมีของตน พูดอยา่งลําพองใจ)  
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َحٌد 

َ
ۥٓ أ َّۡم يََرهُ ن ل

َ
َ�َۡسُب أ

َ
�﴿ ٧ ﴾ 

ُۥ َ�ۡيَنۡ�ِ  لَۡم َ�َۡعل �َّ
َ
�﴿ ٨ ﴾ 

 ﴾ ٩ ﴿َولَِساٗ�ا َوَشَفَتۡ�ِ 
 ﴾  ١٠ ﴿وََهَديَۡ�ُٰه ٱ�َّۡجَديِۡن 
 ﴾ ١١ ﴿فََ� ٱۡ�َتَحَم ٱلَۡعَقَبَة 

ۡدَرٮَٰك َما ٱلَۡعَقَبُة 
َ
 ﴾ ١٢ ﴿َوَمآ أ

 ﴾  ١٣ ﴿فَكُّ َرَ�َبٍة 
ۡو إِۡطَ�ٰٞم ِ� يَۡوٖ� ذِي َمۡسَغَبةٖ 

َ
 ﴾  ١٤ ﴿أ

 ﴾ ١٥ ﴿ يَتِيٗما َذا َمۡقَر�َةٍ 
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(7) อะยะห์สะบุ อัลลัม ยะเราะฮู อะหัด 
เขาคิดว่าจะไมม่ีผู้ใดเห็นเขา (แล้วสอบสวนเขา) กระนั้นหรือ? 

(8) อะลัม นัจญ์อฺัล ละฮ ูอฺัยนัยน์ 
เราไมไ่ด้ (เป็นผู้) สร้างดวงตาทั้งสองให้เขากระนั้นหรือ? 

(9) วะลิสาเนา วะชะฟะตัยน์ 
รวมทั้งลิ้นและริมฝีปากทั้งสอง? 

(10) วะฮะดัยนาฮุน นัจญ์ดัยน์ 
และเราได้ชี้แนะหนทางทั้งสองให้แกเ่ขา (แนวทางที่ดีและแนวทางที่ชั่วร้าย)  

(11) ฟะลัก ฺตะหะมัล อฺะเกฺาะบะฮ์ 
แล้วเขาจะไมล่องหนทางที่ยากลําบากดบู้างหรือ? (หนทางที่จะทําให้รอดพ้นจากไฟ

นรก)  

(12) วะมา_อัดรอกะ มัลอฺะเกฺาะบะฮ์ 
เจ้ารู้หรือไมว่่าหนทางที่ยากลําบากนั้นคืออะไร? 

(13) ฟักก ุเราะเกฺาะบะฮ์ 
คือการปล่อยทาส 

(14) เอาอิฏอฺามุน ฟี เยามิน ซี มัสเฆาะบะฮ์ 
คือการให้อาหารในวันทีแ่ร้นแคน้อดอยาก (ให้แกผู่ท้ี่อดอยากที่สุดในเวลาที่แมแ้ต่
ตนเองยังขาดแคลน)  

(15) ยะตีมัน ซา มักฺเราะบะฮ์ 
แกเ่ด็กกําพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด 
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�َةٖ  ۡو ِمۡسِكيٗنا َذا َمۡ�َ

َ
 ﴾ ١٦ ﴿أ

ِيَن َءاَمُنواْ  ۡ�ِ ُ�مَّ َ�َن ِمَن ٱ�َّ  َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

 ﴾ ١٧ ﴿َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمرَۡ�َةِ 
ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ 

َ
ٰٓ�َِك أ  ﴾ ١٨ ﴿أُْولَ
ِيَن َ�َفُرواْ �  ۡصَ�ُٰب ٱلَۡمۡ� َوٱ�َّ

َ
 ﴾ ١٩ ﴿َمةِ ٔ َ َ�ٰتَِنا ُهۡم أ

ۡؤَصَدةُۢ   ﴾  ٢٠ ﴿َعلَۡيِهۡم نَارٞ مُّ
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(16) เอา มิสกีนัน ซา มัตเราะบะฮ์ 
แกผู่้ขดัสนทีม่อมแมม (เป้ือนฝุ่ น)  

(17) ษุมมะ กานะ มินัล ละซีนะ อามะนู วะตะวาเศอ์า บิศศ็อบริ วะตะวาเศอ์า บิลมัรหะ
มะฮ์ 
รวมถึงการเป็นหนึ่งในหมูผู่้ศรทัธาทีค่อยตักเตอืนกนัให้อดทน และตักเตือนกันใหม้ี

ความเมตตา 

(18) อุลาอิกะ อัศหาบุล มัยมะนะฮ์ 
พวกเขาคือ ชนกลุ่มขวา 

(19) วัลละซีนะ กะฟะรู บิอายาตินา ฮุม อัศหาบุล มัชอะมะฮ์ 
ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรทัธาต่อสัญญาณต่างๆ ของเรานั้นพวกเขาคือ ชนกลุม่ซ้าย 

(20) อฺะลัยฮิม นารุม มุอ์เศาะดะฮ์ 
พวกเขาจะได้พบกับไฟนรกที่ไร้ทางออก (ที่คอยถาโถมอยา่งครอบคลุมและต่อเนื่อง - 
ขออัลลอฮฺคุม้ครองเราด้วยเถิด)  
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مۡ   ِس ُسوَرُة الشَّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡمِس َوُضَحٮَٰها   ﴾ ١ ﴿َوٱلشَّ
 ﴾  ٢ ﴿َوٱلَۡقَمرِ إَِذا تَلَٮَٰها 

 ﴾  ٣ ﴿َوٱ�ََّهارِ إَِذا َجلَّٮَٰها 
ِۡل إَِذا َ�ۡغَشٮَٰها   ﴾ ٤ ﴿َوٱ�َّ
َمآءِ َوَما بَنَٮَٰها   ﴾  ٥ ﴿َوٱلسَّ

�ِض َوَما َطَحٮَٰها 
َ
 ﴾  ٦ ﴿َوٱۡ�

ٮَٰها   ﴾  ٧ ﴿َوَ�ۡفٖس َوَما َسوَّ
لَۡهَمَها فُُجورََها َوَ�ۡقَوٮَٰها 

َ
 ﴾  ٨ ﴿فَ�

ٮَٰها  فۡلََح َمن َز�َّ
َ
 ﴾ ٩ ﴿قَۡد أ

 
  

 ْ  َشْمُس اَل
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัชชัมสิ วะฎุหาฮา 
ขอสาบานต่อดวงอาทิตย ์และช่วงเวลากลางวันของมัน  

(2) วัลเกฺาะมะริ อิซา ตะลาฮา 
ต่อดวงจันทร์เมื่อมาภายหลังดวงอาทิตย ์

(3) วันนะฮาริ อิซา ญัลลาฮา 
ต่อเวลากลางวันเมื่อมันฉายแสง (ของดวงอาทิตย)์ ออกมา 

(4) วัลลัยล ิอิซา ยัฆชาฮา 
ต่อเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมแสงสว่าง 

(5) วัสสะมา_อิ วะมา บะนาฮา 
ต่อฟากฟ้าและการสร้างมันขึ้นมา 

(6) วัลอัรฎิ วะมา เฏาะหาฮา 
ต่อผืนแผ่นดินและการแผ่มัน (ทําให้มันกว้างออกไป)  

(7) วะนัฟสิว วะมา เสาวาฮา 
ต่อชีวิต (จิตใจ) และการสร้างสรรค์มันขึน้มา 

(8) ฟะ อัลฮะมะฮา ฟุูเราะฮา วะตักฺวาฮา 
ซ่ึงพระองค์ได้ดลใจมัน (จิตใจ) ให้รู้จักทั้งความชั่วและความดี 

(9) กฺ็อดอัฟละหะ มัน ซักกาฮา 
ผู้ที่ขดัเกลามันยอ่มได้รบัความสําเร็จ 
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ٮَٰها   ﴾ ١٠ ﴿َوَقۡد َخاَب َمن َدسَّ
بَۡت َ�ُموُد بَِطۡغَوٮَٰهآ   ﴾  ١١ ﴿َكذَّ

ۡشَقٮَٰها 
َ
 ﴾  ١٢ ﴿إِذِ ٱ�َبَعَث أ

ِ َوُسۡقَ�َٰها  ِ نَاقََة ٱ�َّ  ﴾ ١٣ ﴿َ�َقاَل لَُهۡم رَُسوُل ٱ�َّ
بُوهُ َ�َعَقُروَها فََدۡمَدَم َعلَۡيِهۡم َر�ُُّهم بَِذ�بِِهمۡ   فََكذَّ

ٮَٰها   ﴾ ١٤ ﴿فََسوَّ
 ﴾ ١٥ ﴿َوَ� َ�َاُف ُ�ۡقَ�َٰها 
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(10) วะกฺ็อด คอบะ มัน ดัสสาฮา 
และผู้ที่ทําให้มันสกปรกยอ่มขาดทุน 

(11) กัซซะบัต ษะมูดุ บิฏ็อฆวาฮา 
พวกษะมูดได้ปฏิเสธศรัทธาโดยเลือกการฝ่าฝืน (ซ่ึงเป็นการตามใจตนในทางที่ผิด)  

(12) อิซิม บะอฺะษะ อัชกฺอฮา 
เมื่อได้แต่งตั้งคนเลวทรามที่สุดในหมูข่องพวกเขา (เพื่อจัดการกับอูฐ)  

(13) ฟะกฺอละ ละฮุม เราะสูลุลลอฮ ินาเกฺาะตัลลอฮ ิวะสุกฺยาฮา 
ซ่ึงร่อซูลของ อัลลอฮ ฺ(นบีศอลิฮ)ฺ ได้กล่าวแกพ่วกเขาว่า “นี่คืออูฐของ อัลลอฮ ฺ(จงอยา่

ทําร้ายมัน) และ (อยา่ขัดขวาง) การดื่มนาของมัน” 

(14) ฟะกัซซะบูฮุ ฟะอฺะเกฺาะรูฮา ฟะดัมดะมะ อฺะลัยฮิม ร็อบบุฮุม บิซัมบิฮิม ฟะเสาวาฮา 
แต่พวกเขากลบัปฏิเสธนบี และได้ฆา่อูฐ ดังนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขาจึงได้ทําลายล้าง

พวกเขาอยา่งเท่าเทียมกัน (และถ้วนหน้ากัน เนื่องจากบาปของพวกเขา) 

(15) วะลา ยะคอฟ ุอฺุกฺบาฮา 
และพระองค์ไมไ่ด้กลัวต่อผลที่จะตามมา (ไมไ่ด้กลัวว่าจะมีใครมาแกแ้ค้นแทนพวกเขา 

เพราะยอ่มไมม่ีใครทําได้)  
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 لِ ُسوَرُة اللَّيۡ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ِۡل إَِذا َ�ۡغَ�ٰ   ﴾  ١  ﴿َوٱ�َّ
 ٰ  ﴾  ٢ ﴿َوٱ�ََّهارِ إَِذا َ�َ�َّ

َكَر َوٱۡ�ُنَ�ٰٓ   ﴾  ٣ ﴿َوَما َخلََق ٱ�َّ
 ٰ  ﴾ ٤ ﴿إِنَّ َسۡعَيُ�ۡم لََش�َّ

ۡ�َطٰي َوٱ�ََّ�ٰ 
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ﴾  ٥ ﴿فَأ

َق بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ   ﴾  ٦ ﴿َوَصدَّ
ٰى  هُۥ لِلۡيُۡ�َ ُ  ﴾  ٧ ﴿فََسُنيَّ�ِ

ا َمۢن َ�َِل َوٱۡسَتۡغَ�ٰ  مَّ
َ
 ﴾  ٨ ﴿َوأ

َب بِٱۡ�ُۡسَ�ٰ   ﴾  ٩ ﴿َوَ�ذَّ
 

  

ْلِ اَ  َّ� 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัลลัยล ิอิซา ยัฆชา 
ขอสาบานต่อเวลากลางคืนเมื่อมันมาปกคลุม 

(2) วันนะฮาริ อิซา ตะญัลลา 
ต่อเวลากลางวันเมื่อมันสว่าง 

(3) วะมา เคาะละกฺ็อซ ซะกะเราะ วัลอุนษา 
และต่อผู้ที่สร้างเพศชายและเพศหญิง 

(4) อินนะ สะอฺ์ยะกุม ละชตัตา 
การดําเนินชีวิตของพวกเจ้านั้นยอ่มแตกต่างกัน 

(5) ฟะอัมมามัน อะอฺ์ฏอ วัตตะกฺอ 
ผู้ใดที่ใช้จ่าย (ตามที่อัลลอฮฺสั่ง) และยําเกรง (ละทิ้งสิ่งที่พระองค์ห้าม)  

(6) วะศ็อดดะเกฺาะ บิลหุสนา 
และมีความสัตย ์(ในการเป็นมุสลิม) ที่ดีงาม 

(7) ฟะสะนุยัสสิรุฮู ลิลยุสรอ 
เราจะให้เขาได้รับความง่ายดาย อยา่งง่ายดาย (ในการทํากิจการงานต่างๆ)  

(8) วะอัมมามัม บะคิละ วัสตัฆนา 
ส่วนผู้ที่ตระหนี่ และคดิว่าตนสามารถอยูไ่ด้โดยไมต่อ้งพึ่งใคร 

(9) วะกัซซะบะ บิลหุสนา 
อีกทั้งยังปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม (สัจธรรม)  
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ٰى  هُۥ لِلُۡعۡ�َ ُ  ﴾ ١٠ ﴿فََسُنيَّ�ِ

ۥٓ إَِذا تََردَّىٰٓ   ﴾ ١١ ﴿َوَما ُ�ۡغِ� َ�ۡنُه َماُ�ُ
 ﴾  ١٢ ﴿إِنَّ َعلَۡيَنا لَلُۡهَدٰى 

ُوَ�ٰ 
 ﴾ ١٣ ﴿�نَّ َ�َا لَ�ِخَرَة َوٱۡ�

ٰي  نَذۡرتُُ�ۡم نَاٗر� تَلَظَّ
َ
 ﴾ ١٤ ﴿فَأ

ۡشَ� 
َ
 ﴾ ١٥ ﴿َ� يَۡصلَٮَٰهآ إِ�َّ ٱۡ�

 ٰ َب َوتََو�َّ ِي َكذَّ  ﴾  ١٦ ﴿ٱ�َّ
 �َ�ۡ

َ
 ﴾  ١٧ ﴿َوَسُيَجنَُّبَها ٱۡ�

 ٰ َّ� ِي يُۡؤِ� َماَ�ُۥ يََ�َ  ﴾ ١٨ ﴿ٱ�َّ
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(10) ฟะสะนุยัสสิรุฮู ลิลอฺุสรอ 
เราจะให้เขาได้รับความยากลําบาก อยา่งง่ายดาย 

(11) วะมา ยุฆนี อฺันฮุ มาลุฮ ูอิซา ตะร็อดดา 
ทรพัยส์ินของเขาจะไมเ่อื้อประโยชน์อันใดแกเ่ขา เมื่อเขาเป็นเถ้าธุล ี(ตายไปและตกไป

ในไฟนรก)  

(12) อินนะ อฺะลัยนา ลัลฮุดา 
แน่นอน การชี้นําทางเป็นหน้าที่ของเรา 

(13) วะอินนะ ละนา ลัลอาคิเราะตะ วัลอูลา 
และแน่นอน ทั้งโลกหน้าและโลกนี้ล้วนเป็นของเรา (อัลลอฮ)ฺ  

(14) ฟะอันซัรตุกุม นาร็อน ตะลัซฺซฺอ 
ดังนั้นขา้ขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟนรกที่ลุกโชน 

(15) ลายัศลาฮา อิลลัลอัชกฺอ 

จะไมม่ีผู้ใดได้เขา้ไปในนั้น เว้นแต่คนที่ชั่วช้าที่สุด 

(16) อัลละซี กัซซะบะ วะตะวัลลา 
คือผู้ที่ปฏิเสธ (สัจธรรม) และผินหลังให้ (จากการทาํตามสัจธรรม)  

(17) วะสะยุญันนะบุฮัล อัตกฺอ 

ส่วนผู้ที่มีความยําเกรงนั้นจะถูกกันให้ไกลจากมัน 

(18) อัลละซี ยุอ์ต ีมาละฮ ูยะตะซักกา 
คือผู้ที่ใช้จ่ายทรพัยส์ินของเขาเพื่อขดัเกลาตนเอง (ใช้บริจาค เป็นต้น)  
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َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ 

َ
 ﴾ ١٩ ﴿ َوَما ِ�

 ٰ َ�ۡ
َ
 ﴾ ٢٠ ﴿إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرّ�ِهِ ٱۡ�
 ﴾ ٢١ ﴿َولََسوَۡف يَۡرَ�ٰ 
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(19) วะมา ลิอะหะดิน อฺินดะฮู มิน นิอฺ์มะติน ตุจญ์ซา 
(การใช้จ่ายของเขา) ไมใ่ช่เพราะคนหนึ่งคนใดมีหนีบุ้ญคุณต่อเขาอยู ่(และไมใ่ช่เพราะ

เขาต้องการการตอบแทนจากใคร)  

(20) อิลลับ ติฆออะ วัจญ์ฮิ ร็อบบิฮิล อะอฺ์ลา 
หากแต่เพราะเขาต้องการความพอใจจากพระผู้อภิบาลผู้สูงส่งที่สุดของเขา 

(21) วะละเสาฟะ ยัรฎอ 
และ (เมื่อเวลานั้นมาถึง) เขา (ผู้ที่ใช้จ่ายคนนั้น) จะพอใจ 
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 ٰ�َ  ُسوَرُة الضُّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ٰ�َ  ﴾   ١ ﴿َوٱلضُّ
ِۡل إَِذا َسَ�ٰ   ﴾  ٢  ﴿َوٱ�َّ

 ﴾  ٣ ﴿َما َودََّعَك َر�َُّك َوَما قََ�ٰ 
ُوَ�ٰ 

ََّك ِمَن ٱۡ�  ﴾ ٤ ﴿َولَ�ِخَرُة َخۡ�ٞ ل
 ﴾ ٥ ﴿َولََسوَۡف ُ�ۡعِطيَك َر�َُّك فََ�َۡ�ٰٓ 

لَۡم َ�ِدۡ 
َ
 ﴾ ٦ ﴿اَوٰى ٔ َ َك يَتِيٗما َ� �

 َ�َهَدٰى  
ٗ

 ﴾  ٧ ﴿َووََجَدَك َضآّ�
ۡغَ�ٰ 

َ
   ﴾ ٨ ﴿َووََجَدَك َ�ٓ�ِٗ� فَأ

 
  

 ْ َ� اَل  ضُّ
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัฎ ฎุหา 
ขอสาบานต่อเวลากลางวัน (ช่วงที่ยังมีแสงสว่างอยู่)  

(2) วัลลัยล ิอิซา สะญา 
และต่อเวลากลางคืนเมื่อมันได้เขา้มาปกคลุม 

(3) มา วัดดะอฺะกะ ร็อบบุกะ วะมา เกฺาะลา 
พระผู้อภิบาลของเจ้าไมไ่ด้ทอดทิ้งเจ้า และพระองค์ไมไ่ด้โกรธเคืองเจ้า 

(4) วะลัลอาคิเราะต ุค็อยรุล ละกะ มินัล อูลา 
แน่นอน สิ่งที่เจ้าจะได้รับในภายหลังยอ่มดีกว่าสิ่งที่เจ้าได้รับในตอนแรก (เช่นสิ่งที่ท่าน 

นบีได้รับในโลกหน้ายอ่มดกีว่าสิ่งที่ท่านนบีได้รับในโลกนี้ เป็นต้น)  

(5) วะละเสาฟะ ยุอฺ์ฏีกะ ร็อบบุกะ ฟะตัรฎอ 
และพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมอบให้แกเ่จ้า จนเจ้าพอใจ (สิทธิในการให้ชะฟาอะฮ ฺให้การ

ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น)  

(6) อะลัม ยะญิดกะ ยะตีมัน ฟะอาวา 
พระองค์ไมไ่ด้พบว่าเจ้าเป็นเด็กกําพร้า แล้วให้ที่พักพิงหรอกหรือ? 

(7) วะวะญะดะกะ ฎอ-ลลัน ฟะฮะดา 
ทั้งยังพบว่าเจ้านั้นหลงทาง (ไมรู่้จักสัจธรรม) และได้ชี้ทางที่ถูกตอ้งให้ (แกเ่จ้า)  

(8) วะวะญะดะกะ อฺาอิลัน ฟะอัฆนา 
และพบว่าเจ้านั้นยากไร้ และได้ให้ความมั่งคั่ง 
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ا ٱۡ�َتِيَم فََ� َ�ۡقَهۡر  مَّ

َ
 ﴾  ٩ ﴿فَأ

آ�َِل فََ� َ�ۡنَهۡر  ا ٱلسَّ مَّ
َ
 ﴾ ١٠ ﴿َوأ

ۡث  ا بِنِۡعَمةِ َرّ�َِك فََحّدِ مَّ
َ
 ﴾  ١١ ﴿َوأ
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(9) ฟะอัมมัล ยะตีมะ ฟะลา ตักฺฮัร 
ดังนั้นเจ้าจงอย่าได้อธรรมต่อเดก็กําพร้า 

(10) วะอัมมัส สาอิละ ฟะลา ตันฮัร 
และจงอยา่ได้ตวาดขบัไล่ผู้เดือดร้อนที่เขา้มาขอความช่วยเหลือ 

(11) วะอัมมา บินิอฺ์มะติ ร็อบบิกะ ฟะหัดดิษ 
และความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลที่มตี่อเจ้านั้น เจ้าจงกล่าว (รําลึก) ถึง (ด้วยสํานึก

ในความเมตตา)  
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 ۡ  حِ ُسوَرُة ال�َّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡح لََك َصۡدَرَك  لَۡم �َۡ�َ
َ
�﴿ ١  ﴾ 

 ﴾  ٢ ﴿َوَوَضۡعَنا َعنَك وِۡزَرَك 
نَقَض َظۡهَرَك 

َ
ِٓي أ  ﴾  ٣ ﴿ٱ�َّ

 ﴾  ٤ ﴿َوَرَ�ۡعَنا لََك ذِۡكَرَك 
ا   ﴾  ٥ ﴿فَإِنَّ َمَع ٱلُۡعۡ�ِ �ُۡ�ً
 �  ﴾ ٦ ﴿إِنَّ َمَع ٱلُۡعۡ�ِ �ُۡ�ٗ
 ﴾  ٧ ﴿فَإَِذا فَرَۡغَت فَٱنَصۡب 
 ﴾  ٨ ﴿�َ�ٰ َرّ�َِك فَٱرَۡغب 

 

 ْ حِ اَل ْ َّ� 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อะลัม นัชเราะห์ ละกะ ศ็อดร็อก 
เราไมไ่ด้ให้ความกระจ่างแกห่ัวอกของเจ้ากระนั้นหรอื (โดยให้ศาสนาเป็นเรื่องง่ายดาย 

และให้ท่านนบีเขา้ใจเรื่องศาสนาอยา่งถ่องแท้)  

(2) วะวะเฎาะอฺ์นา อฺันกะ วิซร็อก 
อีกทั้งยังได้ปลดเปลื้องบาปออกไปจากเจ้า 

(3) อัลละซี อันเกฺาะเฎาะ เซฺาะฮ์ร็อก 
 (บาป) ที่เป็นสิ่งหนักอึ้งบนหลังของเจ้า 

(4) วะเราะฟะอฺ์นา ละกะ ซิกร็อก 
และเราได้ยกเจ้าให้สูงส่ง โดยให้มีการกล่าวถึงเจ้า (เช่น ในการกล่าวชะฮาดะฮฺ ชื่อของ

ท่านนบีได้รับการกล่าวถึง ต่อจากนามของ อัลลอฮ ฺเป็นต้น)  

(5) ฟะอินนะ มะอฺัล อฺุสริ ยุสรอ 
ในความยากลําบากนั้นจะมีความง่ายดาย (ต่างๆ) อยูด่้วยเสมอ 

(6) อินนะ มะอฺัล อฺุสริ ยุสรอ 
ไมว่่าจะเป็นความยากลําบากใดจะมีความง่ายดาย (ต่างๆ) อยูด่้วยเสมอ 

(7) ฟะอิซา ฟะร็อฆตะ ฟันศ็อบ 
ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากธุระ (ทางโลก) แล้ว จงทุ่มเททําอิบาดะฮฺ (เพื่อ อัลลอฮ)ฺ  

(8) วะอิลา ร็อบบิกะ ฟัรฆอบ 
และเจ้าจงมุง่หวังปรารถนา (การตอบรับการงานและคําขอ) จากพระผู้อภิบาลของเจ้า

เพียงผู้เดียว 
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 ُسوَرُة ا�ِّ�ِ 

 ِّ � ِ  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ ۡسِم ٱ�َّ

ۡ�ُتوِن   ﴾  ١ ﴿َوٱ�ِِّ� َوٱلزَّ
 ﴾   ٢ ﴿َوُطورِ ِسينَِ� 

ِمِ� 
َ
 ﴾  ٣ ﴿َوَ�َٰذا ٱۡ�ََ�ِ ٱۡ�

ۡحَسِن َ�ۡقوِ�ٖ� 
َ
�َ�َٰن ِ�ٓ أ  ﴾ ٤ ﴿لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ

ۡسَفَل َ�ٰفِلَِ� 
َ
 ﴾   ٥ ﴿ُ�مَّ َرَدۡدَ�ُٰه أ

ِيَن َءاَمُنواْ  لَِ�ٰتِ إِ�َّ ٱ�َّ ٰ  وََعِملُواْ ٱلصَّ
ۡجٌر َغۡ�ُ َمۡمُنوٖن 

َ
 ﴾  ٦ ﴿فَلَُهۡم أ

بَُك َ�ۡعُد بِٱّ�ِيِن   ﴾  ٧ ﴿َ�َما يَُ�ّذِ
ۡحَ�ِم ٱلَۡ�ِٰكِمَ� 

َ
ُ بِأ لَيَۡس ٱ�َّ

َ
�﴿  ٨ ﴾ 

 

 ِ  ْ�ِ اَ�ّ
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัตตีนิ วัซซัยตูน 
ขอสาบานต่อมะเดื่อ และมะกอก (ท่าน อัลกุรฏุบี ขยายความว่า มะเดื่อ สื่อถึงมัสยิดของ

ชาวกะฮฺฟ ฺในขณะที่ท่านกอ่ตาดะฮฺกับท่านอิบนุซัยดฺขยายความว่ามะกอก สื่อถึงมัสยิด 

อัลอักศอ–วัลลอฮุอะอฺลัม)  

(2) วะฏูร ิสีนีน 
ต่อภูเขาฎูรซีนาย (ที่ท่านนบีมูซาไปรับบทบัญญัติจาก อัลลอฮ)ฺ  

(3) วะฮาซัล บะละดิล อะมีน 
และต่อเมืองนี้ที่ปลอดภัย (มัสยิด อัลฮะรอม มักกะฮฺ)  

(4) ละกฺ็อด เคาะลักฺนัล อินสานะ ฟี อะห์สะนิ ตักฺวีม 
แน่นอนย่ิง เราได้สร้างให้มนุษยอ์ยูใ่นรูปร่างที่งดงามที่สุด 

(5) ษุมมะ เราะดัดนาฮุ อัสฟะละ สาฟิลีน 
แล้วเราได้ให้เขากลับไปสู่สภาพที่ตาต้อยที่สุด (เมื่อแกช่รา และเมื่อถูกลงโทษในไฟนรก)  

(6) อิลลัล ละซีนะ อามะนู วะอฺะมิลุศ ศอลิหาต ิฟะละฮุม อัจญ์รุน ฆ็อยรุ มัมนูน 
เว้นแต่ผู้ศรทัธาทีท่ําสิ่งดีงามต่างๆ พวกเขาจะได้รับรางวัลเหลือคณานับ (ไมม่ีที่สิ้นสุด)  

(7) ฟะมา ยุกัซซิบุกะ บะอฺ์ด ุบิดดีน 
แล้วสิ่งใดหลังจากนี้อีกเล่า (ภายหลังการมาของสัจธรรม) ทีท่ําให้เจ้า (มนุษย)์ ปฏิเสธ

ต่อการตอบแทน การคืนชพี 

(8) อะลัยสลัลอฮ ุบิอะห์กะมิล หากิมีน 
 อัลลอฮมฺิใช่ผู้ตดัสินที่ยุตธิรรมทีส่ดุในหมูผู่้ยุตธิรรม หรอกหรอื? 
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 ُسوَرةُ الَعلَقِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ِي َخلََق   بِٱۡسِم َرّ�َِك ٱ�َّ
ۡ
 ﴾  ١ ﴿ٱقَۡرأ

�َ�َٰن ِمۡن َعلٍَق   ﴾ ٢ ﴿َخلََق ٱۡ�ِ
ۡ�َرُم 

َ
 َوَر�َُّك ٱۡ�

ۡ
 ﴾ ٣ ﴿ٱقَۡرأ

ِي َعلََّم بِٱلَۡقلَِم   ﴾  ٤ ﴿ٱ�َّ
�َ�َٰن َما لَۡم َ�ۡعلَۡم   ﴾  ٥ ﴿َعلََّم ٱۡ�ِ
�َ�َٰن َ�َۡطَ�ٰٓ  ٓ إِنَّ ٱۡ�ِ َّ�َ﴿ ٦  ﴾ 

ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغَ�ٰٓ 
َ
 ﴾  ٧ ﴿أ

 ﴾ ٨ ﴿ إِنَّ إَِ�ٰ َرّ�َِك ٱلرُّۡجَ�ٰٓ 
ِي َ�ۡنَ�ٰ  رََءيَۡت ٱ�َّ

َ
 ﴾  ٩ ﴿أ

 
  

 َعلَقِ اَلْ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิกฺเราะอ์ บิสมิ ร็อบบิกัล ละซี เคาะลัก ฺ
จงอ่านด้วยชื่อของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้เป็นผู้สร้าง (เป็นที่มาของบทบัญญัติการเริ่ม

อ่านอัลกุรอาน ด้วยการกล่าว บิสมิลลาฮ)ฺ  

(2) เคาะละกฺ็อล อินสานะ มิน อฺะลัก ฺ
ผู้สร้างมนุษยม์าจากกอ้นเลือด 

(3) อิกฺเราะอ์ วะร็อบบุกัล อักร็อม 
จงอ่านเถิด พระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้ใจบุญ 

(4) อัลละซี อฺัลละมะ บิล เกฺาะลัม 
ผู้ที่สอนการใช้ปากกา 

(5) อฺัลละมัล อินสานะ มาลัม ยะอฺ์ลัม 
ผู้สอนมนุษยใ์นสิ่งที่เขาไมรู่ ้

(6) กัลลา อินนัล อินสานะ ละยัฏฆอ 
ทว่ามนุษยน์ั้นช่างเกินเลยขอบเขต ช่างโอหังย่ิงนัก 

(7) อัรเราะอาฮุส ตัฆนา 
ในการที่คิดว่าตนนั้นอยูไ่ด้โดยไมต่้องพึ่งใคร 

(8) อินนะ อิลา ร็อบบิกัร รุจญ์อฺา 
แน่นอน (เมื่อถึงเวลา) พวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของเจ้า 

(9) อะเราะอัยตัล ละซี ยันฮา 
จงบอกขา้ถึงลักษณะของผู้ที่ชอบขัดขวาง (ในที่นี้ หมายถึงอบูจะฮัล)  
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 ٰٓ  ﴾  ١٠ ﴿َ�ۡبًدا إَِذا َص�َّ

رََءيَۡت إِن َ�َن َ�َ ٱلُۡهَدىٰٓ 
َ
 ﴾ ١١ ﴿أ

َمَر بِٱ�َّۡقَوىٰٓ 
َ
ۡو أ

َ
 ﴾  ١٢ ﴿أ

 ٰٓ َب َوتََو�َّ رََءيَۡت إِن َكذَّ
َ
 ﴾ ١٣ ﴿أ

َ يََرٰى  نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَم بِأ

َ
�﴿ ١٤ ﴾ 

َّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢ� بِٱ�َّاِصَيةِ    ﴾ ١٥ ﴿َ�َّ لَ�ِن ل
 ﴾  ١٦ ﴿نَاِصَيةٖ َ�ِٰذبٍَة َخاِطئَةٖ 

 ﴾ ١٧ ﴿فَلَۡيۡدُع نَادِيَُهۥ 
�َا�َِيَة   ﴾  ١٨ ﴿َسَنۡدُع ٱلزَّ

 ﴾ ١٩ ﴿َ�َّ َ� تُِطۡعُه َو� َوٱقَۡ�ِب۩ 
 



 

110 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

(10) อฺับดัน อิซา ศ็อลลา 
(เขาขัดขวาง) บ่าวคนหนึ่ง (ท่านนบี) จากการละหมาด 

(11) อะเราะอัยตะ อิน กานะ อฺะลัล ฮุดา 
จงบอกขา้ซิว่าหากบ่าว (ที่ละหมาด) คนนั้นอยูบ่นแนวทางที่ถูกต้อง 

(12) เอาอะมะเราะ บิตตักฺวา 
หรือสั่งใช้ผูค้นให้มคีวามยําเกรง (แล้วทําไมถึงต้องขัดขวางคนทําดดี้วย?)  

(13) อะเราะอัยตะ อิน กัซซะบะ วะตะวัลลา 
จงบอกขา้ซิว่าหากเขา (ผู้ที่ขัดขวางนั้น) เป็นผู้ปฏิเสธและผินหลังให้ (สัจธรรม)  

(14) อะลัม ยะอฺ์ลัม บิ อันนัล ลอฮะ ยะรอ 
เขาไมรู่้หรือว่า อัลลอฮฺนั้นมองเห็น (การขดัขวางของเขา) อยา่งแน่นอน  

(15) กัลลา ละอิลลัม ยันตะฮ ิละนัสฟะอฺัม บินนาศิยะฮ์ 
ทว่าหากเขายังไมห่ยุดย้ังพฤติกรรมเย่ียงนั้น แน่นอนเราจะกระชากลากหนังศีรษะของเขา 

(16) นาศิยะติน กาซิบะติน คอฏิอะฮ์ 
หนังศีรษะของจอมโกหกที่ประพฤติชั่ว 

(17) ฟัลยัดอฺุ นาดิยะฮ์ 
จงให้เขาเรียกกลุ่มคนของเขา (มาช่วยเหลือเขา)  

(18) สะนัดอฺุซ ซะบานิยะฮ์ 
เราจะเรียกมลาอิกะฮฺผู้ทําหน้าที่ลงโทษคนชั่วมา 

(19) กัลลา ลา ตุฏิอฺ์ฮุ วัสุด วักฺตะริบ 
อยา่กระนั้นเลย อยา่ได้เชื่อฟังเขา แต่จงกม้กราบ (ต่อ อัลลอฮ)ฺ และจงเขา้ใกล้พระองค์ 

(ด้วยการงานที่ดีและจริงใจ) ต่อไป 
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 رِ ُسوَرةُ الَقدۡ 

 ِ ّ ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ �  ۡسِم ٱ�َّ

نَزلَۡ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱلَۡقۡدرِ 
َ
 ﴾  ١ ﴿إِنَّآ أ

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱلَۡقۡدرِ 
َ
 ﴾  ٢ ﴿َوَمآ أ

لِۡف َشۡهرٖ 
َ
 ﴾ ٣  ﴿َ�ۡلَُة ٱلَۡقۡدرِ َخۡ�ٞ ّمِۡن �

ۡمرٖ 
َ
ِ أ وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ ُل ٱلَۡملَ  ﴾  ٤ ﴿تََ�َّ

ٰ َمۡطلَِع ٱلَۡفۡجرِ   ﴾  ٥ ﴿َسَ�ٌٰم ِ�َ َح�َّ
 

 َقْدرِ اَلْ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อินนา อันซัลนาฮ ุฟี ลัยละติล กฺ็อดร์ 
แน่นอน เราได้ประทาน อัลกุรอาน ลงมาในคืน อัลก็อดร ฺ

(2) วะมา_ อัดรอกะ มา ลัยละตุล กฺ็อดร ์
แล้วเจ้ารู้หรือไมว่่าคืน อัลก็อดรฺ นั้นคืออะไร 

(3) ลัยละตุล กฺ็อดร ิค็อยรมุ มิน อัลฟิ ชะฮ์ร ์
คืน อัลก็อดรฺ นั้นดีย่ิงกว่าหนึ่งพันเดือนเสียอกี 

(4) ตะนัซซะลุล มะลาอิกะตุ วัรรูหุ ฟีฮา บิอิซนิ ร็อบบิฮิม มิน กุลล ิอัมร ์
ในคาคืนนั้น บรรดามลาอิกะฮฺ และ อัลรูฮฺ (ท่านจิบรีล) ต่างพากันลงมา (ยังผืนแผ่นดิน) 

ตามที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาอนุญาต เพื่อทําการงานต่างๆ (ตามที่ อัลลอฮฺกําหนด

ไว้) 

(5) สะลามุน ฮิยะ หัตตา มัฏละอฺิล ฟัจญ์ร์ 
จะมีแต่ความสันติในคาคืนนั้น ตราบรุ่งอรุณ 
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 ُسوَرُة ا�َيَِّنةِ

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ

ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ�  
َ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمۡن أ لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

�َِيُهُم ٱۡ�َيَِّنُة 
ۡ
ٰ تَأ  ﴾ ١ ﴿ُمنَفّكَِ� َح�َّ

َرٗة  َطهَّ ِ َ�ۡتلُواْ ُصُحٗفا مُّ  ﴾ ٢ ﴿رَُسوٞل ّمَِن ٱ�َّ
 ﴾ ٣ ﴿�ِيَها ُكُتٞب َ�ّيَِمةٞ 

 ِ َق ٱ�َّ يَن أُوتُواْ ٱلِۡكَ�َٰب إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم َوَما َ�َفرَّ
 ﴾  ٤ ﴿ٱۡ�َيَِّنُة 

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحَنَفآَء َو�ُقِيُمواْ  َوَمآ أُِمُرٓواْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدواْ ٱ�َّ
َكٰوَةۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱلَۡقّيَِمةِ  لَٰوَة َو�ُۡؤتُواْ ٱلزَّ  ﴾ ٥ ﴿ٱلصَّ

 
  

 يَِّنةِ اَْ�َ 
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ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) ลัม ยะกุนิล ละซีนะ กะฟะร ูมิน อะฮ์ลิล กิตาบิ วัลมุชริกนีะ มุนฟักกีนะ หัตตา ตะอ์ติ
ยะ ฮุมุล บัยยินะฮ์ 
บรรดาผู้ปฏิเสธศรทัธาทั้งจากชาวคัมภีร์และผู้ตั้งภาคจีะไมม่ีทางหลดุพ้นจากความหลง

ผิดของพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ชัดแจ้ง 

(2) เราะสูลุม มินัล ลอฮ ิยัตลู ศุหุฟัม มุเฏาะฮ์ ฮะเราะฮ์ 
คือร่อซูลที่มาจาก อัลลอฮ ฺ(ท่านนบีมุฮัมมดั ขออัลลอฮใฺห้พรและความสันติแกท่่าน) ที่

อ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ ์

(3) ฟีฮา กุตุบุน กฺ็อยยิมะฮ์ 
ในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติต่างๆ ที่เที่ยงตรง 

(4) วะมา ตะฟัรเราะกฺอ็ล ละซีนะ อูตุลกิตาบะ อิลลา มิม บะอฺ์ด ิมาญาอัตฮุมุล บัยยินะฮ์ 
และชาวคัมภีร์ไมไ่ด้แตกแยกกันเว้นแต่ภายหลังจากที่พวกเขามั่นใจในสิ่งที่ชดัแจ้งนี้ 

(พวกเขาเชื่อว่านบีคือคนที ่อัลลอฮ ฺสัญญาไว้ในคัมภีร์ของพวกเขา แต่พวกเขาแตกแยก

กันว่าจะตามหรือไมต่ามดี)  

(5) วะมา_อุมิรู อิลลา ลิยะอฺ์บุดุลลอฮะ มุคลิศีนะ ละฮุดดีนะ หุนะฟาอะ วะยุกฺีมุศ เศาะลา
ตะวะยุอ์ตุซซะกาฮ์^วะซาลิกะ ดีนุล กฺ็อยยิมะฮ์ 
ทั้งที่พวกเขาไมไ่ด้ถูกสั่งใช้ให้กระทําการใด (ทั้งจากคัมภีร์เกา่ของพวกเขา 
และอัลกุรอาน) นอกจากทําให้ อัลลอฮ ฺรกัและพอใจในตัวพวกเขาอยา่งจริงใจ เป็นผู้

ครองตนในแนวทางที่ดีงาม และดํารงไว้ซ่ึงการละหมาด ทําการบริจาคทาน เช่นนี้คือ

ศาสนาที่เที่ยงตรง 

  



 

115 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

 
ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ِ� نَارِ 

َ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمۡن أ إِنَّ ٱ�َّ

ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ ٱلَۡ�ِ�َّةِ   ﴾ ٦ ﴿َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أُْولَ
لَِ�ٰتِ  ٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ  إِنَّ ٱ�َّ

 ِ�
ٰٓ  ﴾  ٧ ﴿َك ُهۡم َخۡ�ُ ٱلَۡ�ِ�َّةِ أُْولَ

نَۡ�ُٰر  
َ
َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َجنَُّٰت َعۡدٖن َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�
ُ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُۚ  بَٗد�ۖ رَِّ�َ ٱ�َّ

َ
 َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 ﴾  ٨ ﴿َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ َر�َُّهۥ 
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(6) อินนัลละซีนะ กะฟะร ูมิน อะฮ์ลิล กิตาบิ วัลมุชรกิีนะ ฟี นาร ิญะฮันนะมะ คอลิดีนะ 
ฟีฮา^ อุลา_อิกะ ฮุม ชัรรุล บะรียย์ะฮ์ 
แน่นอน บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งจากชาวคัมภีร์และผู้ตั้งภาคีจะได้อยูใ่นนรก จะฮันนัม 

พวกเขาเป็นผู้พํานักอยูใ่นนั้นตลอดกาล พวกเขาคือกลุ่มชนที่ชั่วช้าที่สดุ 

 
(7) อินนัล ละซีนะ อามะน ูวะอฺะมิลุศ ศอลิหาต ิอุลา_อิกะ ฮุม ค็อยรุล บะรียย์ะฮ์ 
แน่นอน บรรดาผู้ศรัทธาทีท่ําสิ่งดีงามต่างๆ พวกเขาคือกลุ่มชนที่ดีที่สดุ 

 
(8) ญะซา_อุฮุม อฺินดะ ร็อบบิฮิม ญันนาตุ อฺัดนิน ตจัญ์รีมิน ตะห์ตฮิัล อันฮาร ุคอลดิีนะ 
ฟีฮา อะบะดา^เราะฎิยัลลอฮ ุอฺันฮุม วะเราะฎู อฺันฮ์^ซาลิกะ ลิมัน เคาะชิยะ ร็อบบะฮ์ 
ผลตอบแทนของพวกเขา ณ ที่พระผู้อภิบาลของพวกเขา คือสรวงสวรรค์หลากหลายอัน

สถาพร ณ เบ้ืองล่างนั้นมีธารนาหลากสายไหลผ่าน พวกเขาเป็นผู้พํานักอยูใ่นนั้นตลอด

กาล อัลลอฮฺพอใจพวกเขา และพวกเขาพอใจพระองค์ นั่น (คือผลตอบแทน) สําหรับผู้ที่

เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของเขา 
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 ۡ ل  َزلَةُِسوَرُة الزَّ

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

�ُض زِلَۡزالََها 
َ
 ﴾ ١ ﴿إَِذا ُزلۡزِلَِت ٱۡ�

ۡ�َقالََها 
َ
�ُض �

َ
ۡخرََجِت ٱۡ�

َ
 ﴾ ٢ ﴿َوأ

�َ�ُٰن َما لََها   ﴾  ٣ ﴿َوَقاَل ٱۡ�ِ
ۡخَبارََها 

َ
ُث أ  ﴾  ٤ ﴿يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

ۡوَ�ٰ لََها 
َ
نَّ َر�ََّك أ

َ
 ﴾ ٥ ﴿بِأ

ۡعَ�ٰلَُهۡم 
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗ�ا لُِّ�َ

َ
 ﴾  ٦ ﴿يَۡوَم�ِٖذ يَۡصُدُر ٱ�َّاُس أ

� يََرهُۥ  ٍ� َخۡ�ٗ  ﴾ ٧ ﴿َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
� يََرهُۥ  ّٗ�َ ٖ�  ﴾ ٨  ﴿َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 

لَْزلَةِ اَل  زَّ
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 99 ÍÑ«-«ÑÅ«èÒÅÐÎÚ                   
(¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹ÍÂèÒ§ÃØ¹áÃ§) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิซา ซุลซิละติล อัรฎุ ซิลซาละฮา 
เมื่อแผ่นดินถูกทําให้สั่นสะเทือนอยา่งรุนแรงถึงขีดสดุ (ในวันกิยามะฮฺ)  

(2) วะอัคเราะญะติล อัรฎุ อัษกฺอละฮา 
และมันได้ขับเอาสิ่งต่างๆ ที่อยูใ่นมันออกมา (ทั้งซากศพและสินทรัพยต์่างๆ )  

(3) วะกฺอลัล อินสาน ุมาละฮา 
ผู้คน (ที่ถูกขับออกมา) จะพากันกล่าวว่า นี่มันเรื่องอะไรกัน?! 

(4) เยามะอิซิน ตุหัดดิษุ อัคบาเราะฮา 
ในวันนั้น แผ่นดินจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนมัน (เรื่องราวที่เป็นพยานให้กับ

การงานทั้งหมดของสิ่งที่เกี่ยวขอ้งกับมัน ทั้งมนุษยแ์ละสิ่งต่างๆ ไมว่่าจะดีหรือเลว)  

(5) บิอันนะ ร็อบบะกะ เอาหาละฮา 
(การเล่าเรื่องราวนี้เป็นไป) ตามคําสั่งของพระผู้อภิบาลของเจ้า (ซ่ึงแผ่นดินจะไมฝ่่าฝืน

เด็ดขาด)  

(6) เยามะอิซี ยัศดุรุน นาสุ อัชตาตัล ลิยุเรอ์า อะอฺ์มาละฮุม 
ในวันนั้น มนุษยจ์ะกระจายออกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อดูผลงานของพวกเขา 

(7) ฟะมัย ยะอฺ์มลั มิษกฺอละ ซัรเราะติน ค็อยร็อย ยะเราะฮ์ 
ต่อให้ผู้ใดทําความดีเพียงเท่าเศษธุลี เขาจะได้เห็นมัน 

(8) วะมัย ยะอฺ์มัล มิษกฺอละ ซัรเราะติน ชัรร็อย ยะเราะฮ์ 
และต่อให้ใครทําความชั่วเพียงเท่าเศษธุลี เขาก็จะได้เห็นมัน 
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 ُسوَرُة الَعادِيَاتِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾ ١ ﴿َوٱلَۡ�ِٰدَ�ِٰت َضۡبٗحا 
 ﴾  ٢ ﴿فَٱلُۡمورَِ�ِٰت قَۡدٗحا 
 ﴾  ٣ ﴿فَٱلُۡمغِيَ�ِٰت ُصۡبٗحا 
ثَۡرَن بِهِۦ َ�ۡقٗعا 

َ
 ﴾ ٤ ﴿فَ�

 ﴾  ٥ ﴿فَوََسۡطَن بِهِۦ َ�ًۡعا 
�َ�َٰن لَِرّ�ِهِۦ لََكُنودٞ   ﴾ ٦ ﴿إِنَّ ٱۡ�ِ
ٰ َ�ٰلَِك لََشِهيٞد   ﴾ ٧ ﴿�نَُّهۥ َ�َ

 ﴾  ٨ ﴿�نَُّهۥ ِ�ُّبِ ٱۡ�َۡ�ِ لََشِديٌد 
فََ� َ�ۡعلَُم إَِذا ُ�ۡعِ�َ َما ِ� ٱلُۡقُبورِ  

َ
 ﴾ ٩ ﴿۞أ

ُدورِ  َل َما ِ� ٱلصُّ  ﴾  ١٠ ﴿وَُحّصِ
َبُِ�ۢ    ﴾  ١١ ﴿إِنَّ َر�َُّهم بِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ �َّ

 َعادِيَاتِ اَلْ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 100 ÍÑÅ-ÍÚÒ´ÔÂÒµ (ÁéÒÈÖ¡·Õè¡ÓÅÑ§ËÍº) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัลอฺาดิยาติ ฎ็อบหา 
ขอสาบานต่อมา้ศึกทีห่อบในขณะที่พุ่งกระโจน (ในยามสงคราม) 
(2) ฟัลมูริยาติ กฺ็อดหา 
ต่อกีบเท้า (มา้) ที่กระแทกกับหิน จนเกิดประกายไฟ 
(3) ฟัลมุฆีรอติ ศุบหา 
ต่อมา้ศึกที่จู่โจมขา้ศึกในยามเช้า 
(4) ฟะอะษัรนะ บิฮี นักฺอฺา 
ที่ทําให้เกิดฝุ่ นตลบอบอวล 
(5) ฟะวะสัฏนะ บิฮี ญัมอฺา 
และได้ทะลวงไปยังใจกลางขา้ศึก (แปลได้เช่นกันว่าเป็นการสาบานต่ออูฐในช่วงฮัจย)์ 
(6) อินนัล อินสานะ ลิร็อบบิฮี ละกะนูด 
แน่นอน มนุษยน์ั้นช่างเป็นผู้ดื้อดึง (เนรคุณ) ต่อพระผู้อภิบาลของเขาย่ิง 
(7) วะอินนะฮ ูอฺะลา ซาลิกะ ละชะฮีด 
และเขาจะต้องเป็นพยานในเรื่องนี้อยา่งแน่นอน  
(8) วะอินนะฮู ลิหุบบิล ค็อยริ ละชะดีด 
แน่นอน เขานั้นช่างลุ่มหลงคลั่งไคล้ในทรัพยส์มบัต ิ
(9) อะฟะลา ยะอฺ์ละมุ อิซา บุอฺ์ษิเราะ มาฟิลกฺุบูร 
เขาไมรู่้หรือว่าเมื่อผูท้ี่อยูใ่นหลุมฝังศพถกูคืนชพีขึ้นมา 
(10) วะหุศศิละ มา ฟิศ ศุดูร 
และสิ่ง (ที่ถูกปิดบัง) ในอกได้ถูกตีแผ่ออกมา 
(11) อินนะ ร็อบบะฮุม บิฮิม เยามะอิซิล ละเคาะบีร 
แน่นอน ในวันนั้นพระผู้อภิบาลของพวกเขายอ่มรูด้ีถงึตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา  
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 ُسوَرةُ الَقارَِعةِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

 ﴾ ١ ﴿ٱلَۡقارَِعُة 
 ﴾ ٢ ﴿َما ٱلَۡقارَِعُة 

ۡدَرٮَٰك َما ٱلَۡقارَِعُة 
َ
 ﴾ ٣ ﴿َوَمآ أ

 ﴾ ٤ ﴿يَۡوَم يَُ�وُن ٱ�َّاُس َكٱلَۡفَراِش ٱلَۡمۡبُثوِث 
َباُل َكٱلۡعِۡهِن ٱلَۡمنُفوِش   ﴾ ٥ ﴿َوتَُ�وُن ٱۡ�ِ

ا َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  مَّ
َ
 ﴾ ٦ ﴿فَأ

اِضَيةٖ   ﴾  ٧ ﴿َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ  ا َمۡن َخفَّ مَّ

َ
 ﴾ ٨ ﴿َوأ

ُهۥ َهاوِ�َةٞ   ﴾ ٩ ﴿فَأُمُّ
ۡدَرٮَٰك َما هَِيۡه 

َ
 ﴾ ١٠ ﴿َوَمآ أ

 ﴾  ١١ ﴿نَاٌر َحاِمَي� 

ةِاَلْ   َقارِعَ
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 101 ÍÑÅ-¡ÍÃÔÍÐÎÚ (ÇÑ¹·Õè¹èÒÊÐ¾ÃÖ§¡ÅÑÇ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อัลกฺอริอฺะฮ์ 
 อัลกอริอะฮฺ (วันที่น่าสะพรึงกลัว)  
(2) มัล กฺอริอฺะฮ์ 
 อัลกอริอะฮฺ คืออะไร? 
(3) วะมา_อัดรอกะ มัล กฺอริอฺะฮ์ 
แล้วเจ้ารู้หรอืไมว่่า อัลกอริอะฮฺ คืออะไร? 
(4) เยามะยะกูนุน นาสุ กัล ฟะรอชิล มับษูษ 
วันที่มนุษยจ์ะเป็นเช่นแมลงเมา่ที่บินว่อน (กระจัดกระจายสบัสนอลหมา่น)  
(5) วะตะกูนุล ญิบาล ุกัล อฺิฮ์นิล มันฟูช 
และหมูขุ่นเขาต่างเป็นเช่นขนสตัว์ที่ฟุ้ งว่อน 
(6) ฟะอัมมา มัน ษะกฺุลัต มะวาซีนฮ์ุ 
สําหรับผู้ที่ตาชั่งของเขาหนัก 
(7) ฟะฮุวะ ฟี อฺีชะติร รอฎิยะฮ์ 
เขาจะมีชีวิตที่ผาสุก 
(8) วะอัมมา มัน ค็อฟฟัต มะวาซีนฮ์ุ 
ส่วนผู้ที่ตาชั่งของเขาเบา 
(9) ฟะอุมมุฮู ฮาวิยะฮ์ 
ที่พํานักของเขาคือ ฮาวิยะฮ ฺ(หุบเหวลึก)  
(10) วะมา_อัดรอกะ มาฮิยะฮ์ 
แล้วเจ้ารู้หรือไมว่่า มัน (ฮาวิยะฮ)ฺ คืออะไร? 
(11) นารุน หามิยะฮ์ 
มันคือไฟนรกที่ร้อนแรง (เกินจินตนาการ)   
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 ُسوَرُة ا�ََّ�ثُرِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

لَۡهٮُٰ�ُم ٱ�ََّ�ثُُر 
َ
�﴿ ١  ﴾ 

ٰ ُزۡرُ�ُم ٱلَۡمَقابَِر   ﴾ ٢ ﴿َح�َّ
 ﴾  ٣ ﴿َ�َّ َسوَۡف َ�ۡعلَُموَن 

 ﴾   ٤ ﴿ُ�مَّ َ�َّ َسوَۡف َ�ۡعلَُموَن 
 ﴾  ٥ ﴿َ�َّ لَۡو َ�ۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱۡ�َقِِ� 

ُونَّ ٱۡ�َِحيَم   ﴾ ٦ ﴿لََ�َ
ُو�ََّها َعۡ�َ ٱۡ�َقِِ�   ﴾  ٧  ﴿ُ�مَّ لََ�َ

 ﴾ ٨ ﴿ٍذ َعِن ٱ�َّعِيِم لُنَّ يَۡوَم�ِ ٔ َ ُ�مَّ لَتُۡ� 
 

  

 اَ�ََّ�ثُرِ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 102 ÍÑµ-µèÒ¡ÒÉØÃ                  
(¡ÒÃÍÇ´ÍéÒ§¤ÇÒÁÁÑè§¤Ñè§) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อัลฮากุมุต ตะกาษุร 
การอวดอ้างความมั่งคั่ง (ของทรัพยส์ินลูกหลาน และจํานวนพลพรรค) ทําให้พวกเจ้า

เผอเรอหลงลืม 

(2) หัตตา ซุรตุมุล มะกฺอบิร 
จนเมื่อพวกเจ้าได้เยือนหลุมศพ (จนเมื่อความตายได้มาหาพวกเจ้า)  

(3) กัลลา เสาฟะ ตะอฺ์ละมูน 
เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้ 

(4) ษุมมะ กัลลา เสาฟะ ตะอฺ์ละมูน 
แล้วเปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้แน่ 

(5) กัลลา เลาตะอฺ์ละมูนะ อฺิลมัล ยะกฺีน 
เปล่าเลย หากพวกเจ้ารู้จริง (รู้ชัดอยา่งปราศจากขอ้สงสัย)  

(6) ละตะเราะวุนนัล ญะหีม 
พวกเจ้าจะเห็นไฟนรกที่ลุกโชนอยา่งแน่นอน  

(7) ษุมมะ ละตะเราะวุนนะฮา อฺัยนัล ยะกฺีน 
และในภายหลังพวกเจ้าจะได้เห็นมัน (ไฟนรกนั้น) กับตาอยา่งชัดเจน (หมดทางสงสัย)  

(8) ษุมมะ ละตุสอะลุนนะ เยามะอิซิน อฺะนิน นะอฺีม 
แล้วในวันนั้น (ภายหลังจากที่พวกเจ้าได้เห็นไฟนรกแล้ว) พวกเจ้าจะถูกถามถึงความ

โปรดปรานต่างๆ (ที่พวกเจ้าได้รับจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า)  
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 ُسوَرُة الَعۡ�ِ 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ

﴾  ١ ﴿َوٱلَۡعۡ�ِ   
�َ�َٰن لَِ� ُخۡ�ٍ  ﴾ ٢ ﴿إِنَّ ٱۡ�ِ  

لَِ�ِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡ�َّقِ َوتََواَصۡواْ   ٰ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ إِ�َّ ٱ�َّ
 ِ�ۡ ﴾  ٣ ﴿بِٱلصَّ  

 
  

 َعْ�ِ اَلْ 



 

126 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 103 ÍÑÅ-ÍÑÈÃØ (¡ÒÅàÇÅÒ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัลอฺัศร์ 
ขอสาบานต่อกาลเวลา (ยามเย็น)  

(2) อินนัล อินสานะ ละฟี คุสร์ 
แน่นอน มนุษยน์ั้น ขาดทุน 

(3) อิลลัลละซีนะ อามะนู วะอฺะมิลุศ ศอลิหาต ิวะตะวาเศอ์า บิล หักฺกฺิ วะตะวาเศอ์า บิศ 
ศ็อบร ์
เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาที่ทําสิ่งดีงามต่างๆ และคอยสั่งเสียกันในสิ่งที่ถูกต้อง และคอยสั่ง

เสียกันให้มีความอดทน 

 

  



 

127 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

 ُسوَرُة الُهَمَزةِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

َُّمَزٍ�  ِ ُهَمَز�ٖ ل
 ﴾ ١ ﴿َوۡ�ٞل لُِّ�ّ

َدهُۥ  ِي َ�ََع َماٗ� وََعدَّ  ﴾ ٢ ﴿ٱ�َّ
هُۥ  ۡخَ�َ

َ
ۥٓ أ نَّ َماَ�ُ

َ
 ﴾  ٣ ﴿َ�َۡسُب أ

ۖ َ�ُ�َبَذنَّ ِ� ٱۡ�َُطَمةِ  َّ�َ﴿  ٤  ﴾ 
ۡدَرٮَٰك َما ٱۡ�َُطَمُة 

َ
 ﴾  ٥ ﴿َوَمآ أ

ِ ٱلُۡموَقَدةُ   ﴾ ٦ ﴿نَاُر ٱ�َّ
 �ۡ

َ
لُِع َ�َ ٱۡ�  ﴾ ٧ ﴿َدةِ ٔ ِٱلَِّ� َ�طَّ

ۡؤَصَدةٞ   ﴾ ٨ ﴿إِ�ََّها َعلَۡيِهم مُّ
 ِۢ َدة َمدَّ  ﴾   ٩ ﴿ِ� َ�َمٖد مُّ

 
  

 ْ ِ اَل  ُهَمزَة



 

128 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 104 ÍÑÅ-ÎØÁèÒ«ÐÎÚ (¼Ùé·ÕèªÍºãÊèÃéÒÂ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) วัยลุล ลิกุลล ิฮุมะซะติล ลุมะซะฮ์ 
ความหายนะจะมีแกผู่้ที่ชอบใส่ร้าย และทําลายผู้อื่น (ทั้งต่อหน้าและลับหลัง)  

(2) อัลละซี ญะมะอฺะ มาเลา วะอฺัดดะดะฮ์ 
ผู้ที่สะสมทรัพยส์ิน และหมั่นนับมันอยูเ่สมอ (ตระหนี่ถี่เหนียว)  

(3) ยะห์สะบุ อันนะ มาละฮ ูอัคละดะฮ์ 
เขาคิดว่าทรัพยส์ินของเขาจะทําให้เขาอยูไ่ด้ตลอดไปอยา่งแน่นอน  

(4) กัลลา^ละยุมบะซันนะ ฟิลหุเฏาะมะฮ์ 
เปล่าเลย แน่นอน เขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก อัลฮุเฏามะฮฺ (ไฟทําลายล้างที่ทําให้ทุก

อยา่งแหลกลาญ)  

(5) วะมา_อัดรอกะ มัลหุเฏาะมะฮ์ 
แล้วเจ้ารู้หรอืไมว่่า อัลฮุเฏาะมะฮฺ นั้นคืออะไร? 

(6) นารุลลอฮิล มูเกฺาะดะฮ์ 
คือไฟของอัลลอฮ ฺที่ถกูจุดให้ลุกโชน (มาเป็นเวลานานแสนนาน)  

(7) อัลละตี ตัฏเฏาะลิอฺุ อฺะลัล อัฟอิดะฮ์ 
ซ่ึงมันจะแผดเผาลุกไหม ้(ทุกส่วนของเขาจน) ไปถึงหัวใจ (และเมื่อนั้นร่างกายจะถูกสร้าง

ขึ้นใหมเ่พื่อรับความทรมานต่อไป)  

(8) อินนะฮา อฺะลัยฮิม มุอ์เศาะดะฮ์ 
แน่นอน มันจะถาโถมปกคลุมพวกเขาเป็นชั้นเป็นชั้นอยา่งมิดชิด (ทุกกระเบียดนิ้ว)  

(9) ฟีอฺะมะดิม มุมัดดะดะฮ์ 
ในลักษณะของเสาชะลดูที่มาจากเพลิงนรก 
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 ُسوَرةُ الفِيلِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡصَ�ِٰب ٱلۡفِيِل 
َ
لَۡم تََر َكۡيَف َ�َعَل َر�َُّك بِأ

َ
�﴿ ١  ﴾ 

لَۡم َ�َۡعۡل َكۡيَدُهۡم ِ� تَۡضلِيٖل 
َ
�﴿ ٢  ﴾ 

بَا�ِيَل 
َ
ا � رَۡسَل َعلَۡيِهۡم َطۡ�ً

َ
 ﴾ ٣ ﴿َوأ

يٖل   ﴾ ٤ ﴿تَۡرِميِهم ِ�َِجاَر�ٖ ّمِن ِسّجِ
ُ�ولِۢ 

ۡ
أ  ﴾  ٥ ﴿فََجَعلَُهۡم َكَعۡصٖف مَّ

 
  

 فِيْلِ اَلْ 



 

130 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 105 ÍÑÅ-¿ÕÅ (ªéÒ§) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อะลัม ตะเราะ กัยฟะ ฟะอฺะละ ร็อบบุกะ บิอัศหาบิลฟีล 
จงพิจารณาดูว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจัดการกับกลุ่มคนที่มากับช้างอยา่งไร (กองทัพ

กษัตริยอ์ับรอฮะฮฺที่ยกทัพมาเพื่อทําลายกะอฺบะฮฺ)  

(2) อะลัม ยัจญ์อฺัล กัยดะฮุม ฟีตัฎลีล 
พระองค์ไมไ่ด้ทําให้แผนการณ์ของพวกเขาล้มเหลวหรอกหรือ? 

(3) วะอัรสะละ อฺะลัยฮิม ฏ็อยร็อน อะบาบีล 
พระองค์ได้ส่งนกเป็นฝูงๆ มาเหนือพวกเขา 

(4) ตัรมีฮิม บิหญิาเราะติม มินสิจญ์ญีล 
หมูน่กนั้นได้ปาพวกเขาด้วยหนิที่มาจากดินทีถู่กเผา 

(5) ฟะญะอฺะละฮุม กะอฺัศฟิม มะอ์กูล 
แล้วพระองค์ได้ทําให้พวกเขาเป็นเช่นใบไมท้ี่ถกูบดเคี้ยวแล้วถูกขับถ่ายออกมา 
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 ۡ  ٍش ُسوَرُة قَُر�

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

يَ�ِٰف قَُر�ٍۡش  ِ�ِ﴿ ١  ﴾ 
ۡيِف  َتآءِ َوٱلصَّ  ﴾ ٢ ﴿إِۦَ�ٰفِِهۡم رِۡحلََة ٱلّشِ

 ﴾  ٣ ﴿فَلَۡيۡعُبُدواْ َربَّ َ�َٰذا ٱۡ�َۡيِت 
ۡطَعَمُهم ّمِن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم ّمِۡن َخوۡفِۢ 

َ
ِٓي أ  ﴾  ٤ ﴿ٱ�َّ

 
  

 قَُر�ٍْش 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 106 ¡ØÃçÍÂªÚ (ªÒÇ¡ØÃçÍÂªì) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) ลิอีลาฟิ กฺุร็อยช์ 
เพื่อให้ความสงบสุขแกช่าวกรุ็อยชฺ (ท่านอิบนุกะษีรอธิบายว่าซูเราะฮฺนี้มีความหมาย

ต่อเนื่องจากซูเราะฮฺกอ่นหน้านี้คือซูเราะฮ ฺอัลฟีล-วัลลอฮุอะอฺลมั)  

(2) อีลาฟิฮิม ริห์ละตัชชิตา_อิ วัศศ็อยฟ์ 
อีกทั้งยังความสงบสุขที่ให้แกพ่วกเขาในการเดินทางช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อน  (ใน

ฤดูหนาวชาวกุรอยชฺจะเดินทางไปค้าขายที่เมืองเยเมน ส่วนฤดูร้อนจะไปค้าขายที่เมือง

ชาม ซ่ึงชาวเมอืงท้องถิ่นแต่ละที่จะให้เกียรติพวกเขามาก เนื่องจากนับถือว่าพวกเขาเป็น

คนจากแผ่นดินต้องห้าม)  

(3) ฟัลยะอฺ์บุดู ร็อบบะ ฮาซัลบัยต์ 
ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลบ้านหลังนี้ (อัลกะอฺบะฮ)ฺ เถิด (ทําให้พระองค์รัก

พระองค์พอใจ)  

(4) อัลละซี อัฏอฺะมะฮุม มินูอฺิว วะอามะนะฮุม มินเคอ์าฟ์ 
พระองค์คือผู้ให้อาหารแกพ่วกเขาให้พ้นจากความหวิโหย และให้ความปลอดภัยแกพ่วก

เขาให้รอดพ้นจากความหวาดกลัว 
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 ُسوَرُة الَماُعونِ 

 ِ  ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ � ٱ�َّ

ُب بِٱّ�ِيِن  ِي يَُ�ّذِ رََءيَۡت ٱ�َّ
َ
 ﴾  ١ ﴿أ

ِي يَُدعُّ ٱۡ�َتِيَم   ﴾  ٢ ﴿فََ�ٰلَِك ٱ�َّ
ٰ َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكِ�   ﴾ ٣ ﴿َوَ� َ�ُضُّ َ�َ

 ﴾  ٤ ﴿فََوۡ�ٞل لِّلُۡمَصلَِّ� 
ِيَن ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهوَن   ﴾ ٥ ﴿ٱ�َّ

ِيَن ُهۡم يَُرآُءوَن   ﴾ ٦ ﴿ٱ�َّ
 ﴾ ٧ ﴿َو�َۡمَنُعوَن ٱلَۡماُعوَن 

 
  

 ْ  َماُعْونِ اَل



 

134 | อัลกรุอานแปลไทยเขา้ใจง่าย 

«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 107 ÍÑÅ-ÁÒÍÙ¹ (¢Í§ãªé·ÑèÇä») 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อะเราะอัยตัล ละซี ยุกัซซิบุ บิดดีน 
จงบอกขา้ถึงลักษณะของผู้ปฏิเสธวันแห่งการไต่สวนตอบแทน 

(2) ฟะซาลิกัล ละซี ยะดุอฺ์อฺุล ยะตีม 
เขาคือคน (ที่มีจิตใจชั่วร้าย) ที่อธรรมต่อเด็กกําพร้า 

(3) วะลา ยะหุฎฎุ อฺะลา เฏาะอฺามิล มิสกีน 
และยังไมส่นับสนุนให้แจกจ่ายอาหารแกผู่้ขัดสน 

(4) ฟะวัยลุล ลิลมุศ็อลลีน 
และความหายนะจะเกิดแกบ่รรดาผู้ละหมาด 

(5) อัลละซีนะฮุม อฺัน เศาะลาติฮิม สาฮูน 
ผู้ที่ไมใ่ห้ความสําคัญกับการละหมาดของพวกเขา (ไมล่ะหมาดตามเวลา ตามรูปแบบที่

ควรจะเป็น หรอืไมล่ะหมาดเลย)  

(6) อัลละซีนะฮุม ยุรออูน 
ผู้ที่ทําเพื่ออวดอ้างให้คนอื่นเห็น 

(7) วะยัมนะอฺูนัล มาอฺูน 
อีกทั้งยังไมย่อมให้ยืมของใช้ทั่วไป (เช่นถ้วยโถโอชาม หรือสิ่งของที่ไมเ่สียหายอะไร 

หากให้ยืมไป)  
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 ُسوَرةُ الَكوثَرِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ۡ�َطۡيَ�َٰك ٱلَۡكۡوثََر 
َ
 ﴾ ١ ﴿إِنَّآ أ

 ﴾  ٢ ﴿فََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ�َۡر 
بَۡ�ُ 

َ
 ﴾ ٣ ﴿إِنَّ َشانِئََك ُهَو ٱۡ�

 
  

 َكْوثَرِ اَلْ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 108 ÍÑÅ-à¡Ò«ÑÃ (¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁÁÒ¡ÁÒÂ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อินนา_อะอฺ์ฏ็อยนากัลเกาษัร 
แน่นอน เราได้มอบความดีงามมากมายให้แกเ่จ้า (ครอบคลุมสิ่งดีงามต่างๆ ในโลกนี ้
สิ่งดีงามต่างๆ ในโลกหน้า รวมถึงบ่อนากอ่นเขา้สวรรค์ และบึงนาในสวรรค์)  

(2) ฟะศ็อลล ิลิร็อบบิกะ วันหัร 
ดังนั้นจงละหมาด และจงเชือดสัตว์พลี เพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้า 

(3) อินนะชานิอะกะ ฮุวัล อับตัร 
ผู้ที่ถูกทอดทิ้งอยา่งแท้จริงคือศัตรขูองเจ้า (ไมใ่ช่เจ้า) 

 

 
หมายเหต ุเนื่องจากผู้ปฏิเสธศรัทธาในยุคนั้นได้เยาะเยย้ ถากถาง ท่านนบี ว่าท่านนั้น

โดนอัลลอฮฺทอดทิ้ง เพราะพระองค์ได้ให้ลูกชายทั้ง 3 คนของท่าน เสียชีวิตตั้งแต่      
แบเบาะ ซ่ึงอาหรับถือว่าคนที่ไมม่ีลูกชายเป็นคนที่ไร้ทายาทที่ถูกทอดทิ้ง ดังนั้นอัลลอฮฺ

จึงได้ประทานบทนี้มา เพื่อยืนยันว่าท่านนบีไมใ่ช่ผู้ทีถู่กพระเจ้าทอดทิ้ง แต่เป็นศัตรูของ

พระเจ้าต่างหากที่จะถูกพระองค์ทอดทิ้ง - วัลลอฮุอะอฺลัม 
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 الَ�فُِرونَ ُسوَرُة 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

َها ٱلَۡ�ٰفُِروَن  ُّ�
َ
�ٰٓ  ﴾  ١ ﴿قُۡل يَ

ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدوَن 
َ
 ﴾ ٢ ﴿َ�ٓ أ

ۡ�ُبُد 
َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ﴾  ٣ ﴿َوَ�ٓ أ

ۡم  ا َ�َبد�ُّ نَا۠ َ�بِٞد مَّ
َ
 ﴾  ٤ ﴿َوَ�ٓ �

ۡ�ُبُد 
َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
 ﴾  ٥ ﴿َوَ�ٓ أ

 ﴾ ٦ ﴿لَُ�ۡم دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِيِن 
 

  

 َ�فِر�ْنَ اَلْ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 109 ÍÑÅ-¡Ò¿ÔÃÙ¹                       
(¼Ùé»¯ÔàÊ¸ÈÃÑ·¸Ò·Ñé§ËÅÒÂ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) กฺุล ยาอัยยุฮัล กาฟิรนู 
เจ้า (มุฮัมมัด) จงกล่าวว่า “ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” (คําสั่งที่มีต่อท่านนบีคือคําสั่งที่มี

ต่อผู้ศรทัธา)  

(2) ลา_อะอฺ์บุดุ มาตะอฺ์บุดูน 
“ฉันจะไมเ่คารพภักดตี่อสิ่งที่พวกคุณเคารพภักดี” 

(3) วะลา_อันตุม อฺาบิดูนะ มาอะอฺ์บุด 
“และพวกคุณต่างไมไ่ด้เคารพภักดตี่อผูท้ี่ฉันเคารพภักดี” 

(4) วะลา_อะนะ อฺาบิดุม มา อฺะบัตตุม 
“และฉันไมไ่ด้เคารพภักดตี่อสิ่งที่พวกคุณเคารพภักดี” 

(5) วะลา_อันตุม อฺาบิดูนะ มา_อะอฺ์บุด 
“และพวกคุณต่างไมไ่ด้เคารพภักดตี่อผูท้ี่ฉันเคารพภักดี” 

(6) ละกุม ดีนุกุม วะลิยะ ดีน 
“พวกคุณมศีาสนาของพวกคุณ และฉันมีศาสนาของฉัน” 
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 ُسوَرُة ا�َّۡ�ِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ِ َوٱلَۡفۡتُح   ﴾ ١ ﴿إَِذا َجآَء نَۡ�ُ ٱ�َّ
فَۡواٗجا 

َ
ِ أ يَۡت ٱ�َّاَس يَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن ٱ�َّ

َ
 ﴾  ٢ ﴿َوَر�

ابَۢ� فََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُۚ إِنَّ   ﴾  ٣ ﴿ُهۥ َ�َن تَوَّ
 

  

 اَ�َّْ�ِ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 110 ÍÑ¹-¹ÑÈÃØ (¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) อิซา ญา_อะ นัศรุลลอฮ ิวัลฟัตห ์
เมื่อความช่วยเหลือของ อัลลอฮ ฺมาถึง ซ่ึงรวมถึงการพิชิต (มกักะฮ)ฺ  

(2) วะเราะอัยตัน นาสะ ยัดคุลูนะ ฟีดีนิลลาฮ ิอัฟวาญา 
เมื่อเจ้าได้เห็นผู้คนทยอยเขา้รับศาสนาของอัลลอฮ ฺเป็นกลุ่มๆ  

(3) ฟะสับบิห์ บิหัมดิ ร็อบบิกะ วัสตัฆฟิรฮ์^อินนะฮ ูกานะ เตาวาบา 
ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า และจงขออภัยต่อพระองค์

เถิด แน่นอนย่ิง พระองค์คือผู้รับการกลับเนื้อกลับตวั 
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 ُسوَرُة الَمَسدِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ِ� لََهٖب َوتَبَّ 
َ
 ﴾  ١ ﴿َ�بَّۡت يََدآ أ

ۥ َوَما َكَسَب  ۡغَ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ
َ
 ﴾ ٢  ﴿َمآ أ

 ﴾  ٣ ﴿َسَيۡصَ�ٰ نَاٗر� َذاَت لََهٖب 
تُُهۥ َ�َّالََة ٱۡ�ََطِب 

َ
 ﴾ ٤ ﴿َوٱۡمَر�

َسدِۢ   ﴾  ٥ ﴿ِ� ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن مَّ
 

  

 ْ  َمَسدِ اَل
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 111 ÍÑÅ-ÁèÒ«Ñ´ (ãÂÍÔ¹·¼ÅÑÁ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) ตับบัต ยะดา อะบี ละฮะบิว วะตับบ์ 
มือทั้งสองของอะบูละฮับได้พบกับความหายนะแล้ว เฉกเช่นตัวเขาเอง 

(2) มา อัฆนา อฺันฮุ มาลุฮ ูวะมา กะสับ 
ทรัพยส์ินและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้ไมไ่ด้ช่วยอะไรเขาเลย 

(3) สะยัศลา นาร็อน ซาตะ ละฮับ 
เขาจะถูกเผาไหมใ้นนรกทีม่ีเปลวไฟลุกโชน 

(4) วัมเราะอะตุฮู หัมมาละตัล หะฏ็อบ 
ทั้งภรรยาของเขา โดยนางจะเป็นผู้ขนฟืน (เพื่อนําไปเพิ่มความร้อนแรงของการลงโทษ)  

(5) ฟีญีดิฮา หับลุม มิมมะสัด  
ที่คอของนางมีเชือกที่ทํามาจากใยอินทผลัม 
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 َ�ِص ُسوَرُة اِ�خۡ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

َحٌد 
َ
ُ أ  ﴾  ١ ﴿قُۡل ُهَو ٱ�َّ

َمُد  ُ ٱلصَّ  ﴾ ٢ ﴿ٱ�َّ
 ﴾  ٣ ﴿لَۡم يَِ�ۡ َولَۡم يُوَ�ۡ 

َحُدۢ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ﴾  ٤ ﴿َولَۡم يَُ�ن �َّ

 
  

َ�ِص اَْ�   خْ
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 112 ÍÑÅ-ÍÔ¤ÅÒÈ (¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¨) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) กฺุล ฮุวัลลอฮ ุอะหัด 
เจ้า (มุฮัมมัด) จงกล่าวว่า “พระองค์คือ อัลลอฮ ฺผู้มีเพียงองค์เดียว” (คําสั่งที่มีต่อท่านนบี

คือคําสั่งที่มีต่อผู้ศรทัธา)  

(2) อัลลอฮุศ เศาะมัด 
“อัลลอฮฺผู้เป็นทีพ่ึ่ง” 

(3) ลัม ยะลดิ วะลัม ยูลัด 
“พระองค์ไมใ่ห้กําเนิด และไมถู่กให้กําเนิด” 

(4) วะลัม ยะกลุ ละฮ ูกุฟุวัน อะหัด 
“และจะไมม่ีผู้ใดเสมอเหมอืนพระองค์ (เด็ดขาด)” 
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 ُسوَرةُ الَفلَقِ 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ُعوُذ بَِرّبِ ٱلَۡفلَِق 
َ
 ﴾  ١ ﴿قُۡل أ

ِ َما َخلََق   ﴾  ٢ ﴿ِمن َ�ّ
ِ َ�ِسٍق إَِذا َوَقَب   ﴾  ٣ ﴿َوِمن َ�ّ

َ�ِٰت ِ� ٱلُۡعَقِد  ٰ ِ ٱ�َّفَّ  ﴾  ٤ ﴿َوِمن َ�ّ
ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد   ﴾  ٥ ﴿َوِمن َ�ّ

 
  

 َفلَقُ اَلْ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 113 ÍÑÅ-¿èÒÅÑ¡ (ÃØè§ÍÃØ³) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) กฺุล อะอฺูซุ บิร็อบบิล ฟะลักฺ 
เจ้า (มุฮัมมัด) จงกล่าวว่า “ฉันขอความคุ้มครองต่อผู้บริหารเวลารุ่งอรุณ” (คําสั่งที่มีต่อ

ท่านนบีคือคําสั่งที่มีต่อผู้ศรทัธา)  

(2) มิน ชัรริ มา เคาะลัก ฺ
“ให้พ้นจากความชั่วร้ายทีม่าจากสิ่งที่พระองค์สร้าง (เพราะพระองค์สร้างทุกอยา่งมาเพื่อ

เป็นบททดสอบแกเ่รา)” 

(3) วะมิน ชัรริ ฆอสิกฺิน อิซา วะกฺ็อบ 
“จากความชั่วร้ายของยามคาคืนเมื่อมันแผ่คลมุ” 

(4) วะมิน ชัรริน นัฟฟาษาต ิฟิล อฺุกฺ็อด 
“จากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าปมเง่ือน” 

(5) วะมิน ชัรริ หาสิดิน อิซา หะสัด 
“และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา” 
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 ُسوَرُة ا�َّاِس 

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيمِ   � ٱ�َّ

ُعوُذ بَِرّبِ ٱ�َّاِس 
َ
 ﴾  ١ ﴿قُۡل أ

 ﴾  ٢ ﴿َملِِك ٱ�َّاِس 
 ﴾ ٣ ﴿إَِ�ٰهِ ٱ�َّاِس 

ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡ�َنَّاِس   ﴾ ٤ ﴿ِمن َ�ّ
ِي يُوَۡسوُِس ِ� ُصُدورِ ٱ�َّاِس   ﴾ ٥ ﴿ٱ�َّ

نَّةِ َوٱ�َّاِس   ﴾ ٦ ﴿ِمَن ٱۡ�ِ
 

  

 اِس اَ�َّ 
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«ÙàÃÒÐÎÚ·Õè 114 ÍÑ¹-¹Ò« (Á¹ØÉÂªÒµÔ) 

ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้เมตตาทุกส่ิง ผูเ้มตตาผูศ้รัทธา 

(1) กฺุล อะอฺูซุ บิร็อบบิน นาส 
เจ้า (มุฮัมมัด) จงกล่าวว่า “ฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ” (คําสั่ง

ที่มีต่อท่านนบีคือคําสั่งที่มีต่อผู้ศรทัธา)  

(2) มะลิกิน นาส 
“ผู้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือมนุษยท์ุกคน” 

(3) อิลาฮิน นาส 
“พระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ” 

(4) มิน ชัรริล วัสวาสิล ค็อนนาส 
“ให้พ้นจากความชั่วร้ายของจอมกระซิบกระซาบที่คอยหลอกล่อ” 

(5) อัลละซี ยุวัสวิสุ ฟี ศุดูริน นาส 
“ผู้ทีค่อยกระซิบกระซาบในหัวอกของผู้คน” 

(6) มินัล ญินนะติ วันนาส 
“ทั้งที่มาจากจิน (สิ่งมีชีวิตที่ถกูสร้างจากไฟ ถูกสร้างมาเพื่อให้ทําอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ

เช่นเดียวกับมนุษย)์ และมนุษย”์ 
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Êè§·éÒÂ 
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