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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี ผูท รงเมตตาเสมอ
อัลกุรอานที่คนมุสลิมทั่วโลกศรัทธากันในวันนี้คือพระมหาคัมภีรปาฏิหารย อันจีรังและพระ
มหาคั ม ภี ร อั ล กุ ร อานอั น ชั ด แจ ง แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ พ ระผู เป น เจ า แห ง สากลจั ก รวาลพระองค ท รงได
ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจําเริญ ซึ่งเปนคืนอัน ประเสริฐยิ่งของเดือนเราะมะฎอน แทจริง
พระองคทรงตักเตือนมนุษยชาติดวยพระบัญชาของพระองคในพระคัมภีรเลมสุดทายนั่นคืออัลกุรอาน
ทุกๆ กิจการที่สําคัญของมนุษยไดถูกจําแนกและถูกจัดเตรียมไว โดยที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือกคืน
อันมีเกียรติยิ่งนัก เพื่อประทานคัมภีรฉบับสุดทายใหแกศาสนทูตคนสุดทายของพระองค
แทจริงอัลกุรอานนั้นคือพระบัญชามาจากอัลลอฮฺ พระเจาแหงมนุษยชาติ พระองค สวน
คัมภีรอัลกุรอานมาเพื่อเปนความเมตตามาจากพระเจาใหแกพวกเราแทจริงพระองคเปนผูทรงไดยิน ผู
ทรงรอบรู พระเจาแหงชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน และสิ่งที่อยูระหวางทั้งสอง หากพวกมันเปนผู
เชื่อมั่น
ไมมีพระเจาใดที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท นอกจากอัลลอฮฺพระองคเดียว แทจริงพระองค
นั้นคือ พระเจาผูทรงใหเปนและผูทรงใหตาย พระเจาของพวกเราและพระเจาของบรรพบุรุษของ
พวกเราในสมัยกอน ๆ
สวนบรรดาผูปฏิเสธอัลลอฮฺพระผูสรางเรา และพวกที่มิไดมีความเชื่อมั่นในคัมภีรอัลกุรอาน
พวกเขาเหลานั้นจะคงอยูในการสงสัยในเรื่องการฟนคืนชีพ และพวกเขากังวล เหยียดหยาม หยิ่งยโส
ในสมัยที่ทานมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮฺไดเผยแผศาสนาอิสลาม ในเมืองมักกะฮ หมูชน
ของทานไดปฏิเสธและเยยหยันการเรียกรองของทาน และอัลลอฮฺไดทรงตักเตือนพวกเขาพรอม
ปลอบใจทานศาสนทูตของพระองควา: “ดังนั้น เจาจงคอยเฝาดูวันที่ชั้นฟาจะนําไอหมอกออกมา
ซึ่งจะเห็นชัด แลวจะครอบคลุมผูคน”
ดังนั้น อัลลอฮฺทรงลงโทษพวกเขาดวยความแหงแลง ในวันเวลาที่ทองฟาซึ่งหมอกอยางหนา
ทึบออกมา ซึ่งทุกคนมองเห็นไดชัดแจง และไดปกคลุมพวกเขาในทุกๆ ดาน พวกเขาก็เลยกลาววา:
“นี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด” แลวพวกเขาก็ไดวิงวอนขอตออัลลอฮฺวา : “ขาแตพระเจาของขา
ขอใหพระองคทรงไดปลดเปลื้องการลงโทษอันนี้ใหพนจากขาพระองคดวยเถิด แทจริงพวก
ขาเปนผูศรัทธา”
ขอตักเตือนนั้นหาปนผลแกพวกเขาไม ทั้งๆ ที่ไดมีทานมุฮัมมัดศาสนทูตของพระองค ซึ่งเปนผู
ชี้แจงอยางชัดเจนมายังพวกเขาแลว แตพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากทามุฮัมมัดศาสนทูตของพระองค
และพวกเขาก็ไดกลาวแกทานมุฮัมมัดศาสนทูตของพระองควา “เปนคนบาทีไดรับการเสี้ยมสอน”
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หลังจากนั้น อัลลอฮฺทรงไดปลดเปลื้องการลงโทษนั้นใหพนไปจากพวกเขาในระยะหนึ่ง แลว
พวกเขาก็ ก ลั บ ไปสู ส ภาพเดิ ม คื อ การทํ า เคารพสั ก การะเจว็ ด ต า ง ๆ การดื้ อ รั้ น และการฝ า ฝ น
ตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค พวกเขาไมรักษาคํามั่นสัญญาขณะที่วิงวอนขอเมื่ออยูในสภาพ
คับขัน
โอ หมูชนของฉันเอย ! พวกทานจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺเถิด และจงเชื่อฟงและปฏิบัติตาม
ทานมุฮัมมัดศาสนทูตทานสุดทายของพระองคเถิด และจงอยูรวมกับบรรดาผูศรัทธา
โอ หมูชนของฉันเอย ! ฉันกลัวแทนพวกทาน ถึงวันแหงการลงโทษของอัลลอฮฺ วันที่พระองค
จะทรงปราบบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา ดวยการปราบครั้งยิ่งใหญ แนนอนพระองคเปนผูตอบแทนอยาง
สาสม
ฉันขอเชิญชวนทา นซึ่งเปนพี่นองของฉัน เพื่อทานหันกลับมานับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเปน
ศาสนาอันดังเดิมที่นับถือ โดยอาดัมตนตระกูลของมวลมนุษยทั้งโลก
และหากพวกทานปฏิเสธการเรียกรองของฉัน ในฐานะที่ฉันเปนผูเผยแผศาสนาอิสลามตาม
แนวทางของทานศาสดามุฮัมมัดศาสนทูตทานสุดทายของอัลลอฮฺ แนนอน ทานมุฮมั มัดศาสนทูตทาน
สุดทายของพระองคก็ไดถูกปฏิเสธมาแลว และบรรดาศาสนทูตทั้งหลาย ของพระองคในสมัยกอน ๆ
ก็ไดถูกปฏิเสธมากอนแลวเหมือนกัน
แนนอน อัลลอฮฺทรงไดทดสอบหมูชนของฟาโรห และ ไดมีทานนบีมูซา(โมเสส)ศาสนทูตผูมี
เกียรติมายังหมูชนของฟาโรห โดยทานนบีมูซาไดกลาววา: “จงมอบปวงบาวของอัลลอฮฺใหแกฉัน
แท จ ริ ง ฉั น คื อ ศาสนทู ต ผู ซื่ อ สั ต ย ม ายั ง พวกท า น และพวกท า นอย า ยกตั ว เหนื อ อั ล ลอฮฺ
แทจริงฉันมาหาพวกทานพรอมดวยหลักฐานอันชัดแจงและแทจริงฉันขอความคุมครองตอ
พระเจาของฉันและพระเจาของพวกทานมิใหพวกทานทํารายฉัน และถาหากพวกทานไมเชือ่
ฉันก็จงถอยหางออกไปจากฉัน”
เมื่อพวกฟาโรหปฏิเสธและยืนกรานที่จะทํารายและจะฆาทานนบีมูซาศาสนทูตของพระองค
แลวทานนบีมูซาก็วิงวอนขอตอพระเจาของเขาวา: “ชนเหลานี้เปนหมูชนผูกระทําผิด”
ฟาโรหและพรรคพวกไดปฏิเสธศรัทธา พวกเขาเปนผูอธรรมยิ่ง และพวกเขาจะฆาทานนบีมู
ซาพรอมกับบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
ดังนั้น อัลลอฮฺจึงไดทรงบัญชาใหแกทานนบีมูซาศาสนทูตของพระองควา : “จงเดินทางใน
เวลากลางคืน พรอมดวยปวงบาวของขา เพราะพวกเจาจะถูกติดตามแนนอน และจงปลอย
ทะเลใหสงบนิ่ง (เหมือนเดิม) เพราะแทจริงพวกเขาเปนไพรพลจมน้ําตาย”
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ฟาโรหพรอมพรรคพวกของเขาไดทิ้งสวนหลากหลาย และน้ําพุหลายแหง และเรือกสวน ไร
นา อาคารระโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาสนุกสนานราเริง เชนนั้นแหละอัลลอ
ฮฺทรงไดใหหมูชนอื่นรับมรดกครอบครองมัน คือ หลังฟาโรหและพรรคพวกของเขาไดถูกจมน้ําตาย
หมดแลว
การสูญเสียของพวกเขาในครั้งนี้ ไมมีผูใดเสียใจรองไหเพราะความเสียดายเลย ชั้นฟาและ
แผนดินมิไดร่ําไหเพราะเสียดายพวกเขา และพวกเขาจะไมถูกประวิงเวลา เมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺทรง
กําหนดไว พระองคก็ทรงลงโทษพวกเขา และพระองคทรงใหวงศวานของอิสรออีลรอดพนจากการ
ทรมานอยางนาอดสูจากฟาโรห แทจริงฟาโรหนั้นเขาเปนผูโอหังที่มาจากบรรดาผูฝาฝน
และโดยแนนอน พระองคไดเลือกวงศวานของอิสรออีลเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น
เนื่องดวยความรอบรูของพระองค และพระองคทรงไดประทานสัญญาณตางๆ แกพวกเขาเปนการ
ทดสอบครั้งยิ่งใหญ เชน ทะเลแยกอกจากกัน ใหเมฆเปนรมเงาแกพวกเขา และใหน้ําผึ้งและนกคุม
เปนอาหารแกพวกเขาในยามหลงทางและอื่นจากนั้น เพื่อเปนการทดสอบวาพวกเขาจะเปนผูขอบคุณ
หรือผูทรยศ
แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺ และไมเชื่อฟงทานมุฮัมมัดศาสนทูตแหงยุคของเรานี้
แนนอนพวกเขาไมเชื่อการมีวันฟนคืนชีพ และพวกเขาจะกลาววา : “มันเปนเพียงความตายครั้ง
แรกของเราและเราจะไมฟนคืนชีพขึ้นมาอีก ดั้งนั้น จงนําบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกซิ
หากทานเปนผูสัตยจริง”
พวกผูปฏิเสธศรัทธาตอทานมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮฺดีกวา หรือวาหมูชนของตุบบะอฺ (ชาว
สะบะอฺแหงเยเมน)และบรรดาหมูชนกอนหนาพวกเขาดีกวา ? ซึ่งอัลลอฮฺทรงไดทําหลายลางพวกเขา
เพราะพวกเขาเหลานั้นเปนผูกระทําผิดและปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺ
และอัลลอฮฺมิไดสรางชันฟาทั้งหลายและแผนดิน และสิ่งที่อยูระหวางทั้งสองอยางไรสาระ
พระองคมิไดสรางทั้งสองนั้น เพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อความจริงและเพื่อจะดูวาใครเปนผูขอบคุณ ใคร
เปนผูเนรคุณ ทั้งนี้หลังจากที่สารอิสลามไดมาถึงพวกเขา แตวาสวนมากพวกเขาไมรู
แทจริงวันแหงการตัดสินนั้นเปนเวลาที่กําหนดไวสําหรับพวกเขาทั้งหมด วันที่ญาติสนิทจะไม
อํานวยประโยชนอันใดใหแกญาติสนิทอีกคนหนึ่งได และพวกเขาเองก็จะไมไดรับความชวยเหลือ
เวนแตผูที่อัลลอฮฺทรงมีเมตตา แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงอํานาจ ผูทรงเมตตาเสมอ
แทจริงตนซักกูมในนรกจะเปนอาหารแกชาวนรก เพราะเขาคือผูทําบาปมากและผูเนรคุณ
ตออัลลอฮฺ มันเปนเสมือนทองแดงที่ถูกตมเดือดอยูในทองของพวกเขาเหมือนกับน้ํารอนที่เดือด
พลาน และมีเสียงแกยามเฝานรกวา: “จงจับเขาไปและลากเขาไปสูกลางไฟลุกโชน แลวจงราด
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ลงบนหัวเขาเปนการลงโทษแหงน้ําเดือด จงลิ้มรสการลงโทษซิ แทจริงเจา(เคยพูดวา)เปนผู
มีอํานาจ ผูมีเกียรติ แทจริง นี่คือสิ่งที่เจาเคยสงสัยไว”
แทจริงบรรดาผูศรัทธาและยําเกรงตออัลลอฮฺ พวกเขาจะอยูในสถานที่อันสงบ และปลอดภัย
ทามกลางสวนสวรรคหลากหลาย และน้ําพุอีกหลายแหง พวกเขาจะสวมอาภรณทําดวยผาไหม
ละเอียด และผาไหมหยาบ หันหนาเขาหากัน เชนนั้นแหละ อัลลอฮฺจะใหพวกเขามีคูครองเปนหญิง
สาววัยรุนมีดวงตาสวยงาม พวกเขาจะเรียกเอาผลไมทุกชนิดที่อยูในสวนสวรรคนั้นอยางปลอดภัย
ในสวนสวรรคนั้น พวกเขาจะไมไดลิ้มรสความตายนอกจากความตายครั้งแรก(ในโลกดุนยา
แหงนี้ ) และพระองคจะทรงคุมครองพวกเขาใหพนจากการลงโทษแหงไฟนรก เปนความโปรดปราน
จากพระเจาของเรา นั่นคือความสําเร็จอันใหญหลวง
ดังนั้น อัลลอฮฺจึงไดทรงทําใหอัลกุรอานเปนที่งายดายในภาษาอาหรับเพื่อพวกเราจะได
ใครครวญ หวังวาพวกทานจะศรัทธา และมีความยําเกรง มีคุณธรรม ตอพระองคอัลลอฮฺ แตสวนมาก
ของมวลมนุษยไมใครครวญ
ดังนั้น สิ่งที่พวกปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺจะไดรับ คือ ความหายนะและไฟนรก และสิ่งที่
บรรดาผูนับถือศาสนาอิสลามจะไดรับ คือ ความสําเร็จ ชัยชนะและสวนสวรรค
ฉะนั้น จงคอยดูเถิด แทจริงพวกเขาก็จะเปนผูคอยดูเชนกัน.
ทานจงกลาวเถิด คําปฏิญาณวา : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไมมีพระ
เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ” แนนอน ทานจะพบกับความสันติสุข
ในโลกนี้ และทานจะพนจากไฟนรก และจะไดเขาสวนสวรรคในวันปรโลก
ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ
บาวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน
มัสยิดอิสลาม ๑๕๗ ม.๑๔ ต.ปาตึง อ.แมจนั จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
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