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มากราบนมัสการอัลลอฮฺกันเถิด 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรณุาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ 
 

แทจริงอัลกุรอานเปนสิ่งมหัศจรรยที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาใหแกศาสนฑูตผูซื่อสัตยมุฮัมมัด 
และพระองคทรงรักษาไวคงอยูเดิม ซึ่งไมมีการบิดเบือน ไมมีการแกไขสังคายนา เพิ่มเติม หรือตัดทอน
ใด ๆ ในอัลกุรอาน 

การประทานลงมาของคัมภีรอัลกุรอานไมมีขอสงสัยใด ๆ ในนั้นจากพระเจาแหงสากลโลก ทวา
บรรดาผูปฏิเสธศรัทธากลาววา : “มุฮัมมัดไดปนแตงคัมภีรนี้ข้ึนมา” แทจริงคัมภีรอัลกุรอานมิใชเปน
ดังที่พวกเขากลาวอาง แตวาคัมภีรนี้คือสัจธรรมจากพระเจาของมวลมนุษยทั้งปวง เพื่อมุฮัมมัดศาสน
ฑูตสุดทายของพระองคและบรรดาผูเผยแผอิสลามจักไดตักเตือนกลุมชนหนึ่งที่มิไดมีผูตักเตือนคนใด
มายังพวกเขาเปนระยะเวลาไดเนิ่นนานมาหลังศาสนฑูตเยซู เพื่อวาพวกเขาจะไดอยูในแนวทางที่
ถูกตอง คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่ไมเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งไมมีพระเจาที่แทจริงนอกจาก
อัลลอฮฺองคเดียว 

อัลลอฮฺคือผูทรงสรางชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินและสิ่งที่อยูในระหวางทั้งสองในเวลา ๖ วัน 
แลวพระองคทรงสถิตอยูเหนือบังลังค สําหรับพวกเจานั้นไมมีผูคุมครองและชวยเหลืออ่ืนจากพระองค 
แลวพวกเจามิไดใครครวญดอกหรือ ? 

พระองคทรงบริหารกิจการจากชั้นฟาสูแผนดิน แลวมันจะขึ้นไปสูพระองคในวันหนึ่ง ซึ่งกําหนด
ของมันเทากับหนึ่งพันปของวันที่พวกเรานับกันในโลกนี้  

นั่นคือพระผูทรงรอบรูส่ิงเรนลับและเปดเผย เปนผูทรงอํานาจ ผูทรงเมตตา ผูทรงทําใหทุกสิ่งที่
พระองคทรงสรางมันใหดีงาม 

อัลลอฮฺทรงเริ่มการสรางอาดัมบิดาของมนุษยทั้งปวงมาจากดิน แลวทรงใหการสืบตระกูลของ
มนุษยมาจากน้ําอสุจิอันไรคา แลวทรงทําใหเขามีสัดสวนที่สมบูรณ และทรงเปาวิญญาณของพระองค
เขาไปในเขา และทรงใหพวกเราไดยินและไดเห็นและใหมีจิตใจ สติปญญา สวนนอยเทานั้นมนุษยที่
เปนผูขอบคุณและจงรักภักดีตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺนั้นคือไมมีผูที่ถูกเคารพสักการะใด ๆ ที่เที่ยงแท
นอกจากพระองคเทานั้น พระองคคือ ผูทรงอํานาจ ผูทรงไดรับการสรรเสริญ 

และบรรดาผูปฏิเสธการฟนคืนชีพพรอมกับเยยหยันกลาวกันวา : “เมื่อเราไดสลายตัวลงสูใต
ผืนแผนดินไปแลว เราจะเกิดขึ้นมาใหม กระนั้นหรือ?” 

ดังนั้น อัลลอฮฺทรงตอบโตพวกเหลานั้นวา: “แตพวกเขาปฏิเสธตอการพบพระเจาของเขา” 
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อัลลอฮฺพระเจาผูอภิสิทธิ์แหงวันปรโลกทรงบัญชาใหมุฮัมมัดศาสนทูตสุดทายประกาศใหมวล
มนุษยทราบทั่วกันวา: “มะลักผูปลิดชีวิตผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกทาน จะปลิดชีวิตของ
พวกทาน แลวพวกทานจะถูกนํากลับไปยังพระเจาของพวกทาน” 

ในวันปรโลกเราจะไดเห็นผูกระทําผิดทั้งหลายกมศีรษะของพวกเขาลง ณ ที่พระเจาของพวก
เขาพลางกลาววา: “ขาแตพระเจาของเรา เราไดเห็นแลว เราไดยินแลว ขอไดทรงโปรดสงเรา
กลับไป (ยังโลก) เพื่อเราจะไดกระทําความดี แทจริงเราเปนผูมีความเชื่อมั่นแลว” ณ บัดนี้ พวก
เขามีความเชื่อมั่นวา สัญญาของพระองคนั้นเปนความจริง และการพบพระองคก็เปนความจริง 

และถาอัลลอฮฺประสงค แนนอนพระองคจะทรงทําใหทุกชีวิตสูแนวทางที่ถูกตองของมัน แตวา
คําสัญญาของพระองคจะตองสมจริงดวยการลงโทษบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและกระทําผิด แนนอน 
พระองคจะทรงใหนรกเต็มไปดวยผูปฏิเสธศรัทธาจากมวลญินและมนุษยรวมทั้งหมด 

ดังนั้น ในวันปรโลกอัลลอฮฺทรงปลอยใหบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอพระองคเผชิญกับการลงโทษ
ในนรกและพระองคทรงตรัสวา: “พวกเจาจงลิ้มรสเถิดเนื่องดวยพวกเจาไดลืมการชุมนุมกันใน
วันนี้ของพวกเจา แทจริง(วันนี้)เราก็ลืมพวกเจาดวย และพวกเจาจงลิ้มรสการลงโทษอยาง
ตลอดกาลตามที่พวกเจาไดกระทําผิดไว” 

แทจริงบรรดาผูศรัทธาตอโองการทั้งหลายของอัลลอฮฺเทานั้น ที่เมื่อพวกเขาถูกเตือนใหรําลึกถึง
โองการของพระองค พวกเขาก็จะกมกราบเพื่อใหเกียรติและใหความยิ่งใหญตออัลลอฮฺ และพวกเขา
สดุดีสรรเสริญแดพระเจาของพวกเขา โดยที่พวกเขาไมหยิ่งผยองตอพระเจาของเขา สีขางของพวกเขา
เคลื่อนหางจากที่นอน พลางวิงวอนตอพระเจาของพวกเขาดวยความกลัวการลงโทษของพระองคและ
ความหวังในความเมตตาของพระองค และพวกเขาบริจาคสิ่งที่อัลลอฮฺไดใหเปนเครื่องยังชีพแกพวกเขา 

ดังนั้น จึงไมมีผูใดในปวงบาวรูส่ิงที่อัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานใหแกพวกเขาเหลานั้น 
เปนสิ่งที่ตาไมเคยเห็นมากอน หูไมเคยไดยิน และไมเคยนึกฝนมากอน ส่ิงทั้งหลายนั้นถูกซอนไวสําหรับ
พวกเขา ไดเปนที่ร่ืนรมยแกสายตา เปนการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว 

ดังนั้น ผูศรัทธาจะเหมือนกับคนชั่วชากระนั้นหรือ ? ไมเลย พวกเขายอมไมเทาเทียมกันแน ๆ  
สวนบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺและทําความดีทั้งหลายนั้น สําหรับพวกเขาคือสวนสวรรค

หลากหลายเปนที่พํานักเตรียมไวตามที่พวกเขากระทําไว 
และสวนบรรดาผูมิไดจงรักภักดีตออัลลอฮฺและผูชั่วชานั้น ที่พํานักของพวกเขาคือไฟนรก ครา

ใดที่พวกเขาตองการจะออกไปจากมัน พวกเขาจะถูกบังคับใหเขาไปในนั้นอีก และจะมีเสียงกลาวแก
เขาวา: “จงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรก ซ่ึงพวกทานเคยปฏิเสธ ไมเชื่อมัน” 

และแนนอน อัลลอฮฺจะทรงใหพวกเขาไดล้ิมรสการลงโทษอันใกลในโลกนี้กอนการลงโทษอัน
ยิ่งใหญในโลกหนา เพื่อวาพวกเขาจะกลับมาสํานึกผิด 
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และผูใดเลาคือผูที่อธรรมยิ่งกวาผูที่ถูกเตือนใหรําลึกถึงโองการทั้งหลายของพระเจาของเขา 
แลวเขาก็ผินหลังใหกับโองการเหลานั้น แทจริงพระองคเปนผูที่จองเวรบรรดาผูกระทําผิด 

และโดยแนนอน อัลลอฮฺทรงไดใหคัมภีรอัตเตารอฮฺแกมูซาศาสนฑูตของพระองค เพื่อเปน
แบบอยางในการทําความดี และเพื่อเรียกรองกลุมชนอิสรออีลไปสูการจงรักภักดีตออัลลอฮฺ และ
พระองคทรงใหคัมภีรอัลกุรอานแกมุฮัมมัดศาสนฑูตสุดทาย และพระองคทรงใหความมั่นใจแกมุฮัม
มัดศาสนฑูตของพระองควา: “เจาอยาอยูในการสงสัยตอการพบมัน” แทจริงอัลลอฮฺทรงไดทําให
คัมภีรอัตเตารอฮฺเปนแนวทางที่ถูกตองแกวงศวานของอิสรออีล และพระองคทรงไดทําใหคัมภีรอัลกุ
รอานเปนแนวทางแกมนุษยทุกชนชาติจนถึงวันสิ้นโลก 

ในเมื่อบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺและคัมภีรของพระองคมีความอดทนและมีความเชื่อมั่นตอ
ตอโองการทั้งหลายของพระองค โดยแนนอนอัลลอฮฺจะทรงจัดใหมีบรรดาหัวหนาซึ่งเปนบรรดา
ผูปกครองจากบรรดาผูศรัทธา เพื่อพวกเขาจะไดชี้แนะแนวทางที่ถูกตองตามคําบัญชาของพระองค 

แทจริงอัลลอฮฺคือพระเจาของฉันและพระเจาของทาน พระองคจะทรงตัดสินระหวางบรรดาผู
ศรัทธาตออัลลอฮฺและบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอพระองค และพระองคจะทรงแยกแยะระหวางใครถูก
ใครผิดในวันปรโลก แลวพระองคก็จะทรงตอบแทนแกทุกคนตามความเหมาะสมในสิ่งที่พวกเขาขัดแยง
ในเรื่องของศาสนา 

ยังมิเปนที่ประจักษชัดแกบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือวากี่มากนอยแลวที่อัลลอฮฺทรงได
ทําลายประชาชาติกอนหนาพวกเขาไปหลายชวงศตวรรษเนื่องจากพวกเขาปฏิเสธบรรดาศาสนฑูต
ของอัลลอฮฺและบรรดาคัมภีรของพระองค โดยที่พวกเขาเคยไปเที่ยวและพบเห็นสถานที่พํานักอาศัย
ของชนชาติในศตวรรษกอน ๆ ที่ถูกทําลาย แทจริงในการนี้ยอมเปนสัญญาณอยางมากหลาย แลวพวก
เขายังไมเชื่อฟงและยังไมใครครวญอีกหรือ ? 

พวกเขาไมเห็นดอกหรือวาอัลลอฮฺทรงไดใหน้ําไหลลงสูแผนดินที่แหงแลง แลวดวยน้ํานั้น
พระองคทรงไดใหพืชผลงอกเงยออกมา เพื่อปศุสัตวของพวกเขา แลวพวกเขายังไมเห็นอีกหรือ ? 

แทจริงชาวมุสลิมบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺและโองการของพระองคไดเชื่อมั่นวาอัลลอฮฺจะ
ทรงใหชัยชนะแกชาวมุสลิมทั้งในโลกนี้และในวันปรโลก ดังนั้น ชาวมุสลิมจึงไดเรียกรองมวลมนุษยให
เขามานับถือศาสนาอิสลาม เพื่อมนุษยทุกคนจะพบกับชัยชนะที่พระเจาทรงไดสัญญาไวสําหรับบรรดา
ผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย จนกระทั่งพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายก็ไดรับทราบทั่วกันในเรื่องนี้ 
แตพวกเขาไมเชื่อ และพวกเขากลาวแกบรรดาผูศรัทธาเปนการเยยหยันวา: “เมื่อใดเลาชัยชนะนี้จะ
เกิดขึ้นแกพวกทาน หากพวกทานเปนผูสัตยจริง?” 

อัลลอฮฺทรงใหมุฮัมมัดศาสนทูตของพระองคกลาวตอบแกพวกเขาวา: “วันแหงชัยชนะนั้น
การศรัทธาของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะไมอํานวยประโยชนแกพวกเขาเลย(หากเขาจะ



 5

กลับมาศรัทธาในวันนั้นหลังจากที่ประจักษถึงความจริงที่เกิดขึ้น) และพวกเขาก็จะไมถูกให
ยืดเวลาออกไป” 

อัลลอฮฺทรงแนะนําศาสนฑูตขอลพระองคและชาวมุสลิมบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายใหใชความ
อดทนตอการทาทายของพวกเขา และอยาไปใสใจกับพวกเขา เพราะในระยะเวลาอันไมชานี้พวกเขาจะ
ประสบกับการลงโทษของพระองค และบรรดาผูศรัทธาก็จะประสบกับชัยชนะอันยิ่งใหญทั้งในโลกนี้
กอนที่พบกับชัยชนะในวันปรโลก ดังนั้น อัลลอฮฺทรงใหความมั่นใจแกชาวมุสลิมวา: “จงอยาหันออก
จากพวกเขาเสียเถิด และจงคอยดู แทจริงพวกเขาก็จะเปนผูคอยดู” 

 
ทานจงกลาวเถิด คําปฏิญาณวา : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไมมีพระ

เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ” 
แนนอน ทานจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และทานจะพนจากไฟนรก และจะไดเขาสวน

สวรรคในวับปรโลก 
 

ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ 
บาวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน 

มัสยิดอิสลาม ๑๕๗ ม.๑๔ ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐ 


