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อัลลอฮฺ คือ พระเจาผูทรงอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอยาง 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรณุาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ 
 
ความเจริญสุขจงมีแดอัลลอฮฺพระผูซึ่งอํานาจอยูในพระหัตถของพระองค และพระองคคือ

ผูทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอยาง พระผูทรงใหมีความตายและทรงใหมีความเปน เพื่อจะทดสอบ
พวกเราวาผูใดบางในหมูพวกเราที่เปนผูศรัทธาตอพระองคและมีผลงานดียิ่ง และพระองคเปนผู
ทรงมีอํานาจ ผูทรงใหอภัยเสมอ 

อัลลอฮฺคือพระผูทรงสรางชั้นฟาทั้งเจ็ดเปนชั้น ๆ ทานจะไมเห็นแตอยางใดในความไมได
สัดสวนในการสรางของพระผูทรงกรุณาปรานี ดังนั้นทานจงหันกลับมามองดูซิ ทานจะเห็นรอยราว
หรือชองโหวบางไหม ? 

แลวจงหันกลับมามองอีกเปนครั้งที่สอง สายตานั้นก็จะกลับยังทานดวยการยอมจํานน
และในสภาพที่ละเหี่ย 

โดยแนนอนอัลลอฮฺทรงไดประดับทองฟาของโลกนี้ดวยแสงดาวเปนแสงประทีป และ
พระองคทรงไดทําใหมันเปนอาวุธไลชัยฏอนมารรายซึ่งเปนศัตรูของมวลมนุษย และพระองคทรงได
เตรียมการลงโทษดวยไฟอันรอนแรงสําหรับพวกชัยฏอนมารรายในวันปรโลก 

และอัลลอฮฺทรงไดเตรียมไวสําหรับผูปฏิเสธศรัทธาตอพระเจาของพวกเขานั้น คือการ
ลงโทษแหงนรกญะฮันนัม และมันเปนทางกลับที่ชั่วชายิ่ง 

เมื่อพวกเขาถูกโยนลงในนรก พวกเขาจะไดยินเสียงของมันครวญครางขณะที่มันกําลัง
เดือดพลาน มันแทบจะระเบิดออกไปเพราะความเคียดแคน ทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมัน 
ยามเฝานรกจะถามพวกเขาวา : “มิไดมีผูตักเตือนมายังพวกเจาดอกหรือ?” พวกเขากลาววา : 
“มี ไดมีผูตักเตือนมายังเรา แตพวกเราไดปฏิเสธและเราไดกลาวอีกวาอัลลอฮฺมิไดทรง
ประทานสิ่งใดลงมา พวกทานตางหากที่อยูในการหลงผิดอยางมาก” 

และพวกเขากลาวอีกวา : “หากพวกเราฟงและใชสติปญญาใครครวญ พวกเราก็มิได
เปนชาวนรกอยางนี้ดอก” 

พวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขา แตมันหางไกลไปเสียแลวสําหรับชาวนรก 
แทจริงบรรดาผูยําเกรงตอพระเจาของพวกเขาโดยทางลับ และพวกเขาระงับการกระทําฝา

ฝนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สําหรับพวกเขาจะไดรับการอภัยโทษ และรางวัลอันใหญ
หลวง 

บางกลุมจากบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดวางแผนเพื่อจะทํารายทานมุฮัมมัดศาสนฑูต
ของอัลลอฮฺ แตอัลลอฮฺทรงแจงขาวการวางแผนตามที่พวกเขาไดพูดกันในระหวางพวกเขาวา : 
“พวกเจาจงปดบังคําพูดของพวกเจาหรือเปดเผยมันก็ตาม แทจริงพระองคทรงรอบรูสิ่งที่
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อยูในทรวงอก พระผูทรงสรางจะมิทรงรอบรูดอกหรือ? พระองคคือผูทรงรอบรูอยางถี่
ถวน ผูทรงตระหนักยิ่ง” 

พระเจาอัลลอฮฺคือผูทรงทําแผนดินนี้ใหราบเรียบสําหรับพวกทาน ดังนั้นจงสัญจรไปตาม
ขอบเขตของมัน และจงบริโภคจากปจจัยยังชีพของพระองค และยังพระองคเทานั้นการฟนคืนชีพ 

พวกทานจะปลอดภัยละหรือจากการที่อัลลอฮฺพระผูทรงสถิตอยู ณ ฟากฟาจะใหแผนดิน
สูบพวกทาน แลวขณะนั้นมันจะหวั่นไหว ? หรือวาพวกทานจะปลอดภัยจากการทีอั่ลลอฮพฺระผูทรง
สถิตอยู ณ ฟากฟาจะทรงสงลมพายุมาหอบกอนกรวดใหกระหน่ํามายังพวกทาน เชนเดียวกับที่
พระองคเคยสงมายังหมูชนผูปฏิเสธศรัทธาในอดีต แลวพวกทานจะไดรูวาการตักเตือนของพระ
เจาอัลลอฮฺเปนเชนใด 

และโดยแนนอน หมูชนกอนหนาพวกเขาไดปฏิเสธมากอนแลว ดังนั้นจงดูเถิดการปฏิเสธ
คําตักเตือนของพระเจาอัลลอฮฺมีผลเปนอยางไร 

พวกเขามิไดมองและมิไดพิจารณาใครครวญดอกหรือ ขณะที่นกกําลังบินอยูเบื้องบนพวก
เขา ซึ่งจะเห็นไดวามันไมมีใครสามารถที่จะจับดึงมันได นอกจากอัลลอฮฺพระผูทรงกรุณาปรานี ซึ่ง
ความเมตตาของพระองคแผคลุมไปทั่วจักรวาล แทจริงพระองคทรงมองเห็นทุกอยาง 

หรือผูใดเลา ซึ่งเขาเปนพลพรรคของพวกทาน ที่จะชวยเหลือพวกทาน นอกจากอัลลอฮฺ
พระผูทรงกรุณาปรานี พวกปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺนั้น พวกเขามิใชอ่ืนใดเลยนอกจากวาอยูใน
การหลอกลวงเทานั้น 

หรือผูใดเลาซึ่งจะใหปจจัยยังชีพแกพวกทาน หากพระองคทรงระงับปจจัยยังชีพของ
พระองคไว แตวาพวกทานดื้อร้ันอยูในความหยิ่งยโส และหางไกลความจริง 

ผูที่ปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺจะเปนผูที่อยูในศาสนาที่ถูกตองกวา หรือวาผูที่ศรัทธา
ตออัลลอฮฺและคัมภีรอัลกุรอาน ? และคนตาบอดที่เดินควําคะมําบนใบหนาของพวกเขาจะเปนผูที่
อยูในแนวทางที่ถูกตองกวา หรือวาคนตาดีเดินตัวตรงบนแนวทางที่เที่ยงตรง ? 

อัลลอฮฺทรงบัญชาใหทานมุฮัมมัดศาสนฑูตทานสุดทายของพระองคและผูเผยแผอิสลาม 
เพื่อประกาศแกมนุษยชาติวา : “พระองคอัลลอฮฺคือผูทรงบังเกิดพวกเจา และทรงทําใหพวก
เจามีหู มีตาและมีหัวใจ สวนนอยเหลือเกินที่พวกเจาขอบคุณ”  

อัลลอฮฺทรงสรางอาดัมซึ่งเปนมนุษยคนแรกมาจากดิน แลวพระองคทรงสรางมนุษยจาก
น้ําอสุจิเปนจํานวนมากมายในแผนดินนี้ ซึ่งพวกเราก็รูกันอยูแลววาเราทุกคนเปนลูกหลานของ
อาดัม แตทวา มนุษยในวันนี้สวนมากยังไมศรัทธาตอการกลับไปหาอัลลอฮฺในวันปรโลก เพื่อรับ
การตอบแทนสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว ดังนั้นอัลลอฮฺทรงบัญชาใหทานมุฮัมมัดศาสนฑูตทาน
สุดทายของพระองคและผูเผยแผอิสลาม เพื่อประกาศแกมนุษยชาติวา : “พระองคเปนผูทรงแพร
เผาพันธุของพวกเจาในแผนดินและพวกเจาจะถูกรวบรวมกลับไปยังพระองค” 
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และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและปฏิเสธศรัทธาตอยามอวสานโลก พวกเขากลาว
เปนการเยยหยันวา : “เมื่อใดเลาสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกทานเปนผูสัตยจริง”  

มุฮัมมัดศาสนฑูตทานสุดทายของพระองคและฉันซึ่งเปนผูเผยแผอิสลาม ขอตอบวา : 
“ความรูในเรื่องนั้นอยูที่อัลลอฮฺ ความจริงฉันเปนเพียงผูตักเตือนอันแจมแจงเทานั้น”    

คร้ันเมื่อพวกเขามองเห็นการลงโทษใกลตัวเขามาแลวในวันปรโลก ใบหนาของผูปฏิเสธ
ศรัทธาหมนหมอง และจะมีเสียงกลาววา : “นี่คือสิ่งที่พวกเจารองขอ” นี่คือส่ิงที่พวกทานเคย
เรียกรองสมัยพวกทานอยูในโลกดุนยา และพวกทานรีบเรงจะใหมันเกิดขึ้นโดยพวกทานเยยหยัน
และปฏิเสธมัน 

ทานมุฮัมมัดศาสนฑูตของอัลลอฮฺไดกลาวแกบรรดาผูปฏิเสธวา : “พวกทานจงบอกฉันซิ
วา หากอัลลอฮฺจะทรงใหฉันตายพรอมกับบรรดาผูศรัทธาที่อยูรวมกับฉัน หรือจะทรง
เมตตาแกพวกเรา ดังนั้นผูใดเลาจะชวยพวกปฏิเสธศรัทธาใหพนจากการลงโทษอัน
เจ็บปวด?” 

ฉันขอประกาศตนเองวา : “ฉันเปนมุสลิม ฉันศรัทธาตออัลลอฮฺ ผูทรงเอกะ และฉัน
ขอมอบหมายชีวิตของฉันแดพระองค” 

และทานมุฮัมมัดศาสนฑูตทานสุดทายของอัลลอฮฺก็ไดประกาศไววา : “พระองคอัลลอฮฺ
คือพระผูทรงกรุณาปรานี เราศรัทธาตอพระองค แลวเราขอมอบหมายแดพระองค แลว
พวกทานจะไดรูวา ใครคือผูที่อยูในการหลงผิดอันชัดแจง” 

และในวันปรโลกฉันและทานก็จะไดรูวา ใครคือผูที่อยูในการหลงผิด ฉันพรอมบรรดาผู
ศรัทธาตออัลลอฮฺหรือทานพรอมบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอพระองค ? 

ทานไมเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟากฟาตามปริมาณที่พระองค
ทรงประสงค แลวลําน้ําตาง ๆ ก็ไหลไป และพระองคทรงใหบางสวนของมันไหลซึมลงไปในแผนดิน
เปนตาน้ําดวยน้ํานั้น แลวพระองคทรงใหพืชหลากหลายงอกเงยออกมา แลวมันก็จะเหี่ยวแหง
กลายเปนสีเหลือง แลวพระองคทรงทําใหมันเปนเศษเปนชิ้น แทจริงในการนั้นยอมเปนขอเตือนสติ
แกผูมีสติปญญาทั้งหลาย 

แทจริงสิ่งที่พวกปฏิเสธศรัทธาวอนขออื่นจากอัลลอฮฺนั้นไมสามารถปกปองและปองกัน
จากความเสียหาย ในเมื่ออัลลอฮฺทรงลงโทษพวกเขา ดังนั้น อัลลอฮฺทรงใหทานมุฮัมมัดศาสนฑูต
แหงสมัยเรานี้ตักเตือนมนุษยชาติดวยคํากลาววา : “พวกทานจงบอกฉันซิวา หากแหลงน้ําของ
พวกทานเหือดแหงลง ดังนั้นผูใดเลาจะนําน้ําที่ทวมทนมาใหทาน” 

โอ หมูชนของฉันเอย! แทจริงฉันคือผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ พระองคคือพระเจาของฉัน
และพระเจาของทาน ฉันขอเชิญทานและผูใกลชิดกับทานใหหันกลับมานับถือศาสนาของพระเจา 
นั่นคือ ศาสนาอิสลาม พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮฺเถิด และจงปฏิบัติตามทานมุฮัมมัดศาสนทูต



 5

ทานสุดทายของพระองค พระองคจะทรงอภัยโทษแกฉันและแกพวกทาน และพระองคจะสงเมฆ
มาใหหลั่งน้ําฝนลงมา แลวพระองคจะทรงทําใหพวกเรามีชีวิตชีวาขึ้นในโลกนี้ 

ทานจงกลาวเถิด คําปฏิญาณวา : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ” 

แนนอน ทานจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และทานจะพนจากไฟนรก และจะไดเขาสวน
สวรรคในวันปรโลก 
 
 

ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ 
บาวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน 
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