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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงกรณุาปรานี  ผูทรงเมตตาเสมอ 
 
 
บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺผูทรงสรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน ผูทรงแตงตั้ง

มาลาอิกะฮใหเปนผูนําขาว ผูมีปกสอง สาม  และส่ี    พระองคผูทรงเพ่ิมในการสรางตามที่พระองคทรง
ประสงค แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง 

ส่ิงใดที่อัลลอฮฺทรงประทานใหจากความเมตตา ความโปรดปราน  วิชาความรู  อํานาจ  และ
ปจจัยยังชีพแกมวลมนุษยหรือชนชาติใด    ไมมีผูใดสามารถที่จะยับยั้งมันได    และสิ่งใดที่พระองค
ทรงยับยั้งมันไว  ก็ไมมีผูใดที่สามารถที่จะใหมันได แทจริงอัลลอฮฺคือพระผูทรงกรรมสิทธิ์ พระผูทรง
ประทานให พระผูทรงยับยั้ง พระองคเปนผูทรงอํานาจ  ผูทรงปรีชาญาณ 

  โอหมูชนของฉันเอย!  พวกทานจงรําลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮที่มีตอพวกทาน จะมี
พระผูสรางอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือที่จะประทานปจจัยยังชีพแกพวกทานจากฟากฟา  และ
แผนดิน  ? ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่เที่ยงแทนอกจากอัลลอฮฺ  ดังนั้นทําไมเลาพวกทานจึงถูกหลอกลวงให
หางออกไปจากความจริง? 

ฉันรูสึกเสียใจที่พวกทานไดปฏิเสธสารอิสลาม ท่ีฉันไดประกาศเชิญชวนพวกทานใหกลับมา
นับถือศาสนาอิสลาม  ซ่ึงเปนสัจธรรมมาจากอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลโลก แตทวาอัลลอฮทรง
ปลอบใจทานมุฮัมมัดศาสนทูตทานสุดทายของพระองค  และบรรดาผูเผยแผศาสนาอิสลาม    ซ่ึงเปน
บรรดาผูที่สานงานของทาน พระองคตรัสวา: “และหากพวกเขาปฏิเสธเจา แนนอน บรรดาศาสน
ทูตกอนหนาเจาก็ไดถูกปฏิเสธมากอนแลวและการงานทั้งหลายยอมถูกนํากลับไปหาอัลลอฮฺ”  

โอหมูชนของฉันเอย! แทจริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นเปนจริงเสมอ   ดังนั้นอยาใหการดําเนิน
ชีวิตอยูในโลกนี้ลอลวงพวกทาน และอยาใหการหลอกลอของชัยฏอน(มารราย)มาลอลวงพวกทาน
เกี่ยวกับอัลลอฮฺเปนอันขาด แทจริง มาชัยฏอนนั้นเปนศัตรูกับพวกเราทุกคน  ดังนั้นพวกเราตองถือวา
มันเปนศัตร ูแทจริงมันเรียกรองพลพรรคของมันเพ่ือใหพวกมันเปนสหายแหงไฟลุกโชติชวง. 

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺนั้น  สําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอันสาหัส  สวน
บรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีท้ังหลาย    สําหรับพวกเขาจะไดรับการอภัยโทษและรางวัลอัน
ยิ่งใหญ  ผูปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺ ที่ความชั่วแหงการงานของเขาไดถูกทําใหเพริศแพรวแกเขา  ซ่ึง
ชัยฏอนมารรายไดหลอกเขาแลวเขาเห็นวามันเปนสิ่งที่ดี  และผูศรัทธาตออัลลอฮฺที่พระองคทรงใหเขา
มองเห็นวา การเคารพสักการะเจว็ดนั้นเปนสิ่งที่หลงผิดและงมงายแลวเขาจึงหลีกเลี่ยงหางไกลออก 



 3

จากบรรดาเจว็ด  และเขาจะไมเคารพสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ  ดังนั้นบุคคลทั้งสองประเภทนั้น
จะเทาเทียมกันละหรือ ?  

แทจริงอัลลอฮฺจะทรงทําใหหลงผิดแกผูที่พระองคทรงประสงค  และจะทรงชี้แนะแนวทางที่
ถูกตองแกผูท่ีพระองคทรงประสงค   ดังนั้น อัลลอฮฺทรงไดปลอบใจทานมุฮัมมัดศาสนทูตของพระองค 
และทรงใหกําลังใจแกผูเผยแผศาสนาอิสลามวา “เจาอยาทําใหจิตใจของเจากลับกลายเปนระทม
ทุกขเนื่องดวยพวกเขา แทจริง อัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูส่ิงที่พวกเขากระทํา” 

อัลลอฮฺคือพระเจา  ผูทรงสงลมทั้งหลายออกไปและมันไดหอบเปนเมฆขึ้นพระองคทรงไดให
มันพัดพาไปยังดินแดนที่แหงแลง   แลงพระองคทรงไดใหแผนดินมีชีวิตชุมช่ืนดวยน้ําฝน  หลังจากการ
แหงแลงของมันเชนนั้นแหละการฟนคืนชีพ   

ผูใดตองการอํานาจ จงขอตอพระองคโดยตรง เพราะอํานาจทั้งปวงนั้นเปนสิทธของอัลลอฮฺ
องคเดียว  คํากลาวที่ดียอมจะขึ้นไปสูพระองค และการงานที่ดีนั้นพระองคทรงยกยองสรรเสริญมัน  
และบรรดาผูวางแผนชั่วรายทั้งหลายนั้น   พวกเขาจะไดรับการลงโทษอันเจ็บแสบ  และแผนการของ
ชนเหลานั้นยอมพินาศ 

อัลลอฮคือพระเจา  ผูทรงบังเกิดมนุษยคนแรกมาจากฝุนดินแลวก็ทรงบังเกิดพวกเรามาจาก
เชื้ออสุจิ   แลวทรงทําใหเราเปนคูสามีภรรยา และจะไมมีหญิงใดตั้งครรภและนางจะไมคลอดเวนแต
ดวยความรอบรูของพระองค และจะไมมีผูสูงอายุคนใดจะถูกยืดอายุออกไป  และอายุของเขาก็จะไม
ถูกตัดทอน  เวนแตอยูในบันทึกของพระองคแทจริง  นั่นเปนการงายดายสําหรับอัลลอฮฺ      

น้ําในแมน้ําและน้ําทะเลทั้งสองนั้นไมเหมือนกัน   อันนี้จืดสนิทอรอยนาดื่ม ด่ืมแลวคลองคอ   
แตอีกอันหนึ่งเค็มจัด  และแตละทุกแหงนั้นพวกเราจะไดกินเนื้ออันออนนุม และที่พวกเราเอาออกมา
จากน้ําทั้งสองนั้นเปนเครื่องประดับ เพื่อใชเปนอาภรณ  และเราเห็นเรือแลนฝาผิวน้ําไป  เพ่ือพวกเรา
จะไดแสวงหาความโปรดปรานของพระองค  และเพื่อพวกเราจะไดขอบคุณตออัลลอฮ พระผูเปนเจา  
และพระผูทรงกรุณาปราณี 

อัลลอฮคือพระเจา ผูทรงใหกลางคืนคาบเกี่ยวเขาไปในกลางวัน  และทรงใหกลางวันคาบเกี่ยว
เขา ไปในกลางคืน และทรงใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชนแกมนุษย ทุกสิ่งโคจรไปตาม
วาระที่ไดกําหนดไว นั่นคือพระเจาของพวกเรา อํานาจการปกครองทั้งมวลเปนสิทธิ์ของพระองค 

ส่ิงที่พวกทานวิงวอนขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮนั้น พวกมันมิไดครอบครองสิ่งใด แมแตเยื่อ
หุมเมล็ดอินทผลัม หากพวกทานวิงวอนขอจากพวกมัน พวกมันก็ไมไดยินการวิงวอนของขอของพวก
ทานเลย ถึงแมพวกมันจะไดยิน  พวกมันก็จะไมตอบรับพวกทาน และในวันปรโลก พวกมันจะปฏิเสธ
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การตั้งภาคีของพวกทานและจะไมมีผูแจงเรื่องนี้แกทานมุฮัมมัดศาสนทูตของพระองคได  นอก
จากอัลลอฮผูทรงรอบรูตระหนักยิ่ง 

โอหมูชนของฉันเอย พวกเราทั้งหลายซึ่งเปนมนุษยผูขัดสนตองการพ่ึงอัลลอฮ สวนพระองคนั้น
ทรงมั่งมีอยางลนเหลือ   ผูทรงไดรับการสรรเสริญ      

หากพระองคทรงประสงค  พระองคก็จะใหพวกทานสูญสิ้นไป    และจะนํามาซึ่งกลุมชนใหม   
และในการนั้น  มิใชเปนการอยากสําหรับอัลลอฮเลย 

และไมมีผูกระทําผิดคนใดที่จะแบกความผิดของผูอ่ืนได และผูที่มีความผิดของตนอยูแลวจะ
ถูกขอรองใหชวยแบงเบาภาระจากผูอ่ืน    เขาก็ไมสามารถจะกระทําได  แมจะเปนญาติใกลชิดสนิท
สนมกันสักปานใดก็ตาม 

แทจริงทานมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮเปนเพียงผูตักเตือนบรรดาผูยําเกรงกลัวพระเจาของ
พวกเขาในสิ่งเรนลับ    และพวกเขาดํารงไวซึ่งการละหมาด  และผูใดขัดเกลาตนเอง  แทจริง  เขาก็ขัด
เกลาเพื่อตัวของเขาเอง   และอัลลอฮเทานั้น คือการกลับไปของมวลมนุษยในวันปรโลก 

คนตาบอดกับคนตาดีนั้น ยอมไมเหมือนกัน  และผูปฏิเสธกับผูศรัทธานั้นก็ไมเหมือนกัน               
ความมืดกับแสงสวางนั้นยอมไมเหมือนกัน  และศาสนาอื่นกับศาสนาอิสลามนั้น  ก็ไมเหมือนกัน              
ที่รมเงากับที่รอนจัดยอมไมเหมือนกัน  และสัจธรรมกับความเท็จก็ไมเหมือนกัน  คนเปนกับคนตายนั้น  
ยอมไมเหมือนกัน  และผูมีสติปญญากับคนโงเขลานั้นก็ยอมไมเหมือนกัน  แทจริงอัลลอฮทรงใหผูที่
พระองคทรงประสงค   ไดยินและไดตอบรับ การเรียกรองไปสูสัจธรรมแหงอิสลาม และทานมุฮัมมัดศา
สนทูตของพระองคไมสามารถที่จะใหผูที่อยูในหลุมฝงศพไดยินได   และทานศาสนฑูตนั้นมิใชผูอ่ืนใด
นอกจากเปนผูตักเตือนและสั่งสอนเทานั้น 

ในฐานะที่ฉันเปนคนหนึ่งในจํานวนบรรดามุสลิมผูสืบทอดแนวทางของทานมุฮัมมัดศาสนทูต
ทานสุดทายของอัลลอฮ ซ่ึงฉันไดเผยแผศาสนาอิสลามแกมนุษยชาติ ฉันไมสามารถที่จะใหผูที่จิตใจ
ตายมารับทางนําแหงอิสลามได  และฉันมิใชอ่ืนใดนอกจากเปนผูตักเตือนเทานั้น  

แทจริงอัลลอฮฺไดสงทานมุฮัมมัด  ศาสนทูตทานสุดทายของพระองค  มาดวยสัจธรรม  เปนผู
แจงขาวดีและผูตักเตือนและไมมีประชาชาติในอดีตเวนแตจะตองมีผูท่ีตักเตือนถูกสงมายังพวกเขา     
และฉันคือคนหนึ่งในหมูผูตักเตือนที่ทําหนาที่เผยแผศาสนาอิสลามสําหรับพวกทานในปจจุบัน 

และหากพวกเขาปฏิเสธทานมุฮัมมัดศาสนทูตทานสุดทายของพระองค  แนนอน  บรรดาผูมี
มากอนพวกเขาก็ไดปฏิเสธมากอนแลว  บรรดาศาสนฑูตของพวกเขาไดนําหลักฐานอันชัดแจงมายัง
พวกเขาและดวยคัมภีรตาง  ๆ และคัมภีรอันแจมจรัส  แลวพระองคทรงไดลงโทษบรรดาผูปฏิเสธ
ศรัทธา     ด้ังนั้นการปฏิเสธตอพระองคจะมีผลเปนอยางไรตอพวกเขา ?  
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ทานมิไดพิจารนาดอกหรือวา   แทจริงอัลลอฮนั้นทรงไดใหน้ําหลั่งลงมาจากฟากฟา  แลว
พระองคไดใหพืชผลงอกเงยขึ้นมาดวยมัน    สีสันของมันแตกตางกันไป และในหมูภูเขาทั้งหลาย
แตกตางกันออกไป  ขาวและแดงหลากหลายสี และสีดําสนิท และในหมูมนุษยสัตว  และปศุสัตวก็มี
หลากหลายสีเชนเดียวกัน  แทจริง  บรรดาผูที่มีความรูจากปวงบาวของพระองคเทานั้นที่เกรง
กลัวอัลลอฮ แทจริง  อัลลอฮนั้นเปนผูทรงอํานาจ  ผูทรงอภัยเสมอ 

แทจริง   บรรดาผูอานคัมภีรของอัลลอฮและดํารงละหมาด   และบริจาคสิ่งที่พระองคทรงไดให
ปจจัยยังชีพแกพวกเขา โดยซอนเรนและเปดเผย  เพื่อหวังการคาที่ที่ไมซบเซา และไมขาดทุน เพื่อ
พระองคจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาอยางครบถวน   และพระองคจะทรงเพ่ิมใหกับพวกเขา  
จากความโปรดปรานของพระองค แทจริง  พระองคนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรงชื่นชมในการภักดีของพวก
เขา 

คัมภีรอัลกุรอานที่อัลลอฮทรงไดประทานใหแกทานมุฮัมมัดศาสนฑูตทานสุดทายของพระองค
นั้น  มันคือสัจธรรม เปนการยืนยันในสิ่งที่ไดมีมากอน แทจริงอัลลอฮเปนผูทรงตระหนัก  ผูทรงเห็นตอ
ปวงบาวของพระองค  และอัลลอฮทรงไดใหคัมภีร  เปนมรดกสืบทอดมาแกบรรดาผูที่พระองคทรง
คัดเลือกแลวจากปวงบาวของพระองค  บางคนในหมูพวกเขาอธรรมแกตัวเอง  และบางคนในหมูพวก
เขาเดินสายกลาง  และบางคนในหมูพวกเขาเปนผูรุดหนาในการทําความดีท้ังหลายดวยอนุมัติ
ของอัลลอฮ  นั่นคือความโปรดปรานอันใหญหลวง 

สวนสวรรคหลากหลายเปนที่พํานักอันสถาพรพวกเขาจะพํานักอยูในนั้น  ในสวนสวรรค  พวก
เขาจะไดประดับดวยกําไลทองและไขมุก   และอาภรณของพวกเขาในนั้นคือผาไหม และพวกเขากลาว
วา  :  “ บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮ ซ่ึงพระองคทรงขจัดความระดมทุกขออกจากเรา    
แทจริงพระเจาของเราเปนผูทรงอภัยผูทรงช่ืนชมซ่ึงพระองคทรงใหเราไดพํานักในสถานที่
พํานักอันสถาพร  ดวยความโปรดปรานของพระองค   ความเหน็ดเหนื่อยจะไมประสบแกเรา
ในนั้น   และความเบื่อหนาย ก็จะไมประสบแกเราในนั้น” 

สวนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา พวกเขาจะไดรับการตอบแทนคือไฟนรกญะฮันนัม  จะไมถูกตัดสิน
ลงโทษใหพวกเขาตาย  เพื่อท่ีพวกเขาจะไดตาย และการลงโทษของมันก็จะไมถูกลดหยอนแกพวกเขา   
เชนนั้นแหละอัลลอฮจะทรงตอบแทนแกทุกผูเณรคุณและปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮ และพวกเขาจะ
ตะโกนอยูในนรกนั้นวา : “ขาแตพระเจาของเรา  ขอพระองคไดทรงโปรดนําเราออกไป      (จาก
นรก) เพื่อเราจะไดปฏิบัติการงานที่ดีอ่ืนจากที่เราไดปฏิบัติไปแลว” 
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แลวอัลลอฮทรงตรัสแกชาวนรกวา : “ เรามิไดใหอายุของพวกเจายืนนานพอดอกหรือ     
เพื่อผูที่ใครครวญจะไดรําลึกถึงขอตักเตือน และไดมีผูตักเตือนมายังพวกเจาแลว ดังนั้น พวก
เจาจงล้ิมรส (การลงโทษ ) เถิด  เพราะสําหรับบรรดาผูอธรรมนั้นจะไมมีผูชวยเหลือ” 

แทจริงอัลลอฮนั้นทรงรอบรูในสิ่งเรนลับแหงชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน แทจริงพระองคเปนผู
ทรงรอบรูส่ิงที่อยูในทรวงอก  พระองคคือผูทรงแตงตั้งพวกเราใหเปนตัวแทนรับชวงในแผนดิน   ดังนั้น     
ผูใดปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮ  การปฏิเสธก็จะตกอยูแกเขา  และการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาจะไม
เพิ่มส่ิงใดใหแกพวกเขา ณ ที่พระเจาของพวกเขาเลย นอกจากความอัปยศอดสู และการปฏิเสธศรัทธา
ของพวกเขาจะไมเพิ่มส่ิงใดใหแกพวกเขานอกจากความหายนะ 

ฉันขอถามบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาวา  : พวกทานไมเห็นดอกหรือ  บรรดาเจว็ดที่พวกทานไดให
พวกมันมีหุนสวนกับอัลลอฮ  ในการเคารพสักการะของพวกทาน  และสิ่งที่พวกทานวิงวอนขออื่น
จากอัลลอฮจงแสดงใหฉันเห็นซิวาพวกมันไดสรางอะไรในแผนดินนี้    หรือวาพวกมันมีสวนรวมในชั้น
ฟาทั้งหลาย หรือวาอัลลอฮพระผูเปนเจาทรงไดใหคัมภีรแกพวกมัน  เปลาดอก   บรรดาผูอธรรมนั้น  
ตางก็มิไดมีสัญญาอะไรตอกันนอกจากความหลอกหลวงเทานั้น 

แทจริงอัลลอฮทรงค้ําจุนชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินเอาไว  มิใหมันหลนลงมา และหากมันทั้ง
สองหลนลงมา  ก็ไมมีผูใดค้ําจุนมันทั้งสองไวไดนอกจากพระองค  แทจริงพระองคเปนผูทรงขันติ  ผูทรง
อภัยเสมอ 

และพวกเขาไดสาบานตออัลลอฮดวยการสาบานอยางแข็งขันของพวกเขาวา :  “หากมีผู
ตักเตือนมายังพวกเขา  แนนอนพวกเขาจะเปนประชาชาติที่อยูในแนวทางที่ถูกตองยิ่ง (กวา
ประชาชาติอ่ืน)" 

 ครั้นเมื่อไดมีผูตักเตือนมายังพวกเขา  มันมิไดเพิ่มส่ิงใดแกพวกเขานอกจากการเตลิดหนี       
ดวยการหยิ่งยโสในแผนดิน และการวางแผนชั่วตอทานมุฮัมมัดศาสนทูตของอัลลอฮ  และบรรดาผู
ศรัทธาซึ่งทําหนาที่เผยแผศาสนาของพระองค   แตแผนชั่วนั้นจะไมหอมลอมผูใดนอกจากเจาของของ
มันเทานั้น   พวกเขาจะคอยอะไรอีกเลา นอกจากแนวทางของบรรพชนที่ถูกทําลายในอดีต   เพราะการ
ปฏิเสธของพวกเขา  นั้นคือแนวทางของอัลลอฮ  ซ่ึงจะไมมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของอัลลอฮแต
ประการใด 

พวกเขาไมไดทองเที่ยวไปตามแผนดินดอกหรือ แลวพิจารณาดูวา  บั้นปลายของประชาชาติ
ในยุคกอนหนาพวกเขานั้นเปนเชนใด?    เปนที่ปรากฏวาพวกเหลานั้นมีพลังเข็มแข็งกวาพวกเขา       
และสําหรับอัลลอฮนั้น ไมมีส่ิงใดในชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินจะทําใหพระองคหมดความสามารถไป
ได   แทจริงพระองคเปนผูทรงรอบรู ผูทรงอนุภาพเสมอ 
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และหากอัลลอฮจะเอาโทษมนุษย   ตามที่พวกเขาไดขวนขวายเอาไวแลว  พระองคจะไมทรง
ใหเหลือไวบนหนาแผนดินซึ่งสัตวโลกตาง ๆ    แตวาพระองคทรงประวิงเวลาใหพวกเขาจนถึงเวลาที่ถูก
กําหนดไว  และพระองคทรงผอนผันประวิงเวลาการลงโทษพวกเขาออกไปจนกระทั่งถึงวันแหงการตอบ
แทนในวันปรโลก   ครั้นเมื่อวาระกําหนดของพวกเขามาถึง เมื่อนั้นแหละอัลลอฮจะทรงตอบแทนผู
ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายดวยสวนสวรรค  และพระองคจะทรงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาดวยไฟ
นรก  และพวกเขาจะเปนผูพํานักอยูในนรกตลอดกาล. 

แทจริงอัลลอฮเปนผูทรงเห็นปวงบาวของพระองคเสมอ. 
                 

ทานจงกลาวเถิด คําปฏิญาณวา : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไมมีพระ
เจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ” แนนอน ทานจะพบกับความสนัติสุข
ในโลกนี้ และทานจะพนจากไฟนรก และจะไดเขาสวนสวรรคในวันปรโลก 

 

ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ 

บาวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน 

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


