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เพื่อความปลอดภัยในวันที่ทุกชนชาติอยูในสภาพที่คุกเขา 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรณุาปราณ ีผูทรงเมตตาเสมอ 
 
แทจริงอัลกุรอานที่ชาวมุสลิมศรัทธากันอยูทั่วโลกนั้นเปนพระมหาคัมภีรมหัศจรรยซึ่งพระ

เจาอัลลอฮฺ ผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ ไดทรงประทานลงมาใหแกมุฮัมมัดศาสนฑูตสุดทายเพื่อนํา
มนุษยชาติสูสวนสวรรคในวันปรโลก 

แทจริงในชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดินนั้นแนนอน ยอมมีสัญญาณหลากหลายที่บงชี้ถึงเดชานุ
ภาพอันสมบูรณของอัลลอฮฺสําหรับบรรดาผูศรัทธา 

ในการที่อัลลอฮฺทรงบังเกิดพวกเรามวลมนุษยซึ่งประกอบดวยอวัยวะสวนตาง ๆ และการมี
โครงสรางอยางสมบูรณของพวกเรา และสิ่งที่พระองคทรงใหสัตวแตละชนิดแพรสะพัดออกไปนั้นยอม
เปนสัญญาณหลากหลายสําหรับหมูชนผูเชื่อมั่น 

การสับเปล่ียนของกลางคืนและกลางวัน และน้ําที่อัลลอฮฺทรงหลั่งลงมาจากฟากฟา เพื่อเปน
ปจจัยยังชีพนั้น พระองคทรงใหแผนดินมีชีวิตชีวาโดยน้ําฝนหลังจากการแหงแลงของมัน และการเปลี่ยน
ทิศทางเดินของลม ยอมเปนสัญญาณหลากหลาย สําหรับหมูชนผูใชสติปญญา 

นั่นคือสัญญาณตาง ๆ ของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคทรงไดสาธยายสัญญาณเหลานั้นแกเราดวย 
ความจริง ดังนั้น ดวยคําบอกเลาอันใดเลา เหนือไปจากอัลลอฮฺและสัญญาณตาง ๆ ของพระองคที่พวก
มนุษยจะศรัทธากัน 

ความหายนะจงประสบแดทุกคนที่เปนผูโกหก ผูทําบาปมาก เขาไดฟงโองการของอัลลอฮฺในอัลกุ
รอานถูกสาธยายแกเขา แลวเขาก็ด้ือร้ันอยางยโสประหนึ่งวาเขาไมเคยฟงโองการมากอนเลย ดังนั้น มุฮัม
มัดศาสนฑูตของอัลลอฮฺไดแจงขาวแกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด 

และเมื่อผูปฏิเสธศรัทธาไดทราบสิ่งใดจากโองการของอัลลอฮฺ เขาก็ถือเอาโองการนั้น ๆ เปนการ
ลอเลียน ชนเหลานี้สําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอันอัปยศ เบื้องหนาพวกเขาคือนรกญะฮันนัม และ
ส่ิงที่พวกเขาขวนขวายไวจะไมอํานวยประโยชนอันใดแกพวกเขาได และสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาเปนผูคุม
ครองอื่นจากอัลลอฮฺ ก็จะไมอํานวยประโยชนเชนกัน และสําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางใหญ
หลวง 

นี่คือแนวทางที่ถูกตอง สวนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตอโองการของอัลลอฮฺและตอคัมภีรอัลกุรอาน 
สําหรับพวกเขาจะไดรับการลงโทษอันมหันตอยางเจ็บปวด 

อัลลอฮฺ คือผูทรงทําใหทะเลเปนประโยชนสําหรับมวลมนุษย เพื่อใหเรือเดินสมุทรแลนไปตาม
นานน้ําโดยพระบัญชาของพระองค และเพื่อพวกเราจะไดแสวงหาความโปรดปรานของพระองค และเพื่อ
พวกเราจะไดขอบคุณ และพระองคทรงทําใหส่ิงที่อยูในชั้นฟาทั้งหลาย และสิ่งที่อยูในแผนดินเปน
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ประโยชนแกพวกเรา ทั้งหมดนี้มาจากพระองคแทจริงในการนั้น แนนอนยอมเปนสัญญาณสําหรับหมูชน
ผูใครครวญ 

อัลลอฮฺทรงใชใหบรรดามุสลิมอดทนตอการทํารายของพวกที่มิไดเปนมุสลิม และพระองคทรงให
มุฮัมมัดศาสนฑูตแหงยุคสุดทายนี้ประกาศสําหรับชาวมุสลิมวา : “จงกลาว แกบรรดาผูศรัทธาใหพวก
เขาอภัยแกบรรดาผูที่ไมหวังในวันทั้งหลายของอัลลอฮฺ เพื่อพระองคจะทรงตอบแทนแกหมูชน
ตามที่พวกเขาไดขวนขวายเอาไว ผูใดกระทําความดีก็จะไดแกตัวของเขาเอง และผูใดกระทํา
ความชั่วก็จะตกหนักแกตัวของเขาเอง แลวพวกเจายอมจะกลับไปหาพระเจาของพวกเจา” 

โดยแนนอนอัลลอฮฺทรงไดประทานคัมภีรและขอชี้ขาดตัดสินและการเปนนะบีแกวงศวานของอิส
รออีล และพระองคยังทรงไดใหปจจัยยังชีพจากสิ่งดี ๆ แกพวกเขา และพระองคยังทรงไดยกยองพวกเขา
ใหเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้น และพระองคยังทรงไดประทานหลักฐานอันชัดแจงทั้งหลายแกพวก
เขาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ พวกเขามิไดขัดแยงกัน เวนแตหลังจากไดมีความรูมายังพวกเขาแลว เปนเพราะความ
ริษยาระหวางพวกเขากันเอง แทจริงอัลลอฮฺซึ่งเปนพระเจาแหงมนุษยชาติจะทรงตัดสินระหวางพวกเขา
ในวันปรโลก ในสิ่งที่พวกเขาไดขัดแยงกันในเรื่องนั้น 

แลวอัลลอฮฺทรงไดต้ังมุฮัมมัดศาสนฑูตสุดทายของพระองคใหอยูบนแนวทางหนึ่งในเรื่องของ
ศาสนาที่แทจริง ดังนั้นจงปฏิบัติตามแนวทางนั้น และอยาไดปฏิบัติตามอารมณใฝตํ่าของบรรดาผูไมรู
เร่ืองสัจธรรมแหงศาสนาของอัลลอฮฺและบรรดาผูที่หลงผิด แทจริงพวกเขาไมอาจจะชวยผูที่ยอมเดินตาม
พวกเขาใหพนจากการลงโทษของอัลลอฮฺแตอยางใด และแทจริงพวกอธรรมนั้นตางก็เปนมิตรซึ่งกันและ
กัน แตอัลลอฮฺนั้นทรงเปนผูคุมครองบรรดาผูยําเกรงตออัลลอฮฺ 

อัลกุรอานนี้เปนแสงสวางแกมนุษย และเปนแนวทางที่ถูกตองและความเมตตาแกหมูชนที่มี
ความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามตามดวยจริงใจ 

หรือบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาที่กระทําความชั่วคิดหรือวาอัลลอฮฺจะทรงใหพวกเขามีความเทาเทียม
กับบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย ทั้งในเวลามีชีวิตของพวกเขาในโลกนี้และการตายของ
พวกเขาในวันปรโลก ?  เปนไปไมไดที่อัลลอฮฺจะใหมีความเทาเทียมกันระหวางบรรดาผูศรัทธาและ
บรรดาผูปฏิเสธศรัทธา เพราะชาวมุสลิมบรรดาผูศรัทธานั้นมีชีวิตตอการจงรักภักดีตออัลลอฮฺ สวนบรรดา
ผูที่มิไดเปนมุสลิมนั้นมีชีวิตอยูกับการปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและการฝาฝนตอคําสั่งของพระองค 
แทจริงการใหเทาเทียมกันระหวางบรรดาผูเคารพภักดีอัลลอฮฺ กับบรรดาผูที่เคารพภักดีเจว็ดทั้งหลายนั้น
เปนการตัดสินที่ผิดและมันชั่วชาแท ๆ 

อัลลอฮฺทรงสรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินดวยความเที่ยงธรรม ทรงประทานบทบัญญัติตาง ๆ 
และทรงสงบรรดาศาสนทูตมาเพื่อใหมนุษยยึดถือปฏิบัติในการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้ ดังนั้นผูใดศรัทธา
ตออัลลอฮฺและกระทําความดีตามแบบอยางของศาสนฑูตของพระองค เขาก็จะไดรับการตอบแทนที่ดีคือ
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สวนสวรรค และผูใดปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและกระทําความชั่ว การตอบแทนของเขาก็คือนรก และ
พวกเขาจะไมถูกตัดสินดวยความเอนเอียงและอธรรมแตอยางใด 

ฉันขอถามทานวา : “ทานเคยเห็นผูที่ยึดถือเอาอารมณตํ่าของเขาเปนพระเจาของเขาบางไหม? 
และอัลลอฮฺจะทรงใหเขาหลงทางดวยความรอบรูของพระองค และทรงผนึกการฟงของเขาและหัวใจของ
เขา และทรงทําใหมีส่ิงบดบังดวงตาของเขา ดังนั้นผูใดเลาจะชี้แนะแกเขา หลังจากอัลลอฮฺมิทรงประสงค
ใหพวกเขาไดรับทางนํา พวกทานมิไดใครควรญกันดอกหรือ? 

และพวกเขากลาววา : “ไมมีชีวิตอื่นใดดอกนอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้ เราจะตายไปและ
เราจะมีชีวิตอยู และไมมีส่ิงใดจะมาทําลายเราไดใหเราตาย นอกจากกาลเวลาเทานั้น” 

สําหรับพวกเขาไมมีความรูในเรื่องนั้นดอก นอกจากพวกเขาเดาเอาเทานั้น และพวกเขาไมมี
หลักฐานใด ๆ ที่จะนํามายืนยันคํากลาวของพวกเขาไดนอกจากการนึกคิดและการคาดคะเนเทานั้น 

และเมื่อโองการตาง ๆ อันชัดแจงของอัลลอฮฺถูกสาธยายแกพวกเขา  ขอขัดแยงของพวกเขาก็ไม
มีอะไร นอกจากพวกเขาจักกลาววา : “จงนําบรรพบุรุษของเราใหคืนชีพกลับมา หากพวกทานเปนผูสัตย
จริง” เพื่อเปนคําตอบในเรื่องอยางนี้พระเจาอัลลอฮฺทรงแนะนําใหมุฮัมมัดศาสนฑูตของพระองคกลาววา : 
“อัลลอฮฺทรงใหพวกทานมีชีวิตขึ้นมา และทรงใหพวกทานตายไป แลวพระองคจะทรงรวบรวม
พวกทานในวันปรโลกอยางไมมีขอสงสัยใด ๆ ในเรื่องนั้น แตสวนมากของมนุษยไมรู” 

และอํานาจเด็ดขาดแหงชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินนั้นเปนของอัลลอฮฺ วันแหงยามอวสานจะ
เกิดขึ้น ในวันนั้นบรรดาผูกลาวเท็จจะขาดทุนอยางยอยยับ และในวันนั้นเราจะเห็น กลุมชนทุกชาติอยูใน
สภาพคุกเขาเพราะความกลัว แตละประชาชาติจะถูกเรียกใหไปรับบันทึกการงานของตน และจะมีเสียง
กลาวขึ้นวา : “วันนี้พวกเจาจะไดรับการตอบแทนตามที่พวกเจาไดกระทําไว นี่คือบันทึก
ของอัลลอฮฺ (บันทึกนี้) จะพูดถึงเรื่องของพวกเจาดวยความจริง (ไมขาด ไมเกิน) แทจริงเจาไดให
บันทึกไวตามที่พวกเจาไดกระทําไว” 

ดังนั้นสวนบรรดาผูศรัทธา และกระทําความดีทั้งหลาย พระเจาของพวกเขาก็จะทรงใหพวกเขา
เขามาอยูในความเมตตาของพระองค นั่นคือความสําเร็จอันชัดแจง และสวนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธานั้น 
อัลลอฮฺจะทรงตําหนิแกพวกเขาโดยมีคํากลาววา : “โองการตาง ๆ ของขา มิไดถูกสาธยายแกพวก
เจาดอกหรือ? แตพวกเจาอวดโอหังและพวกเจาเปนหมูชนผูกระทําผิด” 

และเมื่อไดมีการกลาววา : “แทจริงสัญญาณของอัลลอฮฺนั้นเปนความจริง และยามอวสาน
นั้นจะมีขึ้นจริงไมมีขอสงสัยใด ๆ ในเรื่องนั้น” 

พวกปฏิเสธศรัทธาก็จะกลาววา : “เราไมรูวายามอวสานคืออะไร เราคิดวามันมิใชอะไรเลย
นอกจากเปนการเดาเทานั้น และเรามิไดเปนผูเชื่อมั่นในเรื่องนี้” 

และความชั่วที่พวกเขาไดกระทําเอาไวจะเปนที่ประจักษแกพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคยเยาะ
เยยไวนั้นก็หอมลอมพวกเขา และจะมีเสียงกลาวขึ้นวา : “วันนี้เราจะลืมพวกเจาเชนที่พวกเจาไดลืม
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การพบในวันนี้ของพวกเจา และนรกคือที่พํานักของพวกเจา และสําหรับพวกเจาจะไมมีผูชวย
เหลือ” 

อันเนื่องจากบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดเยาะเยยพระดํารัสของอัลลอฮฺและถือเปนเรื่องลอเลียน
และชีวิตแหงโลกนี้ไดลอลวงพวกเขา ดังนั้นวันปรโลกพวกเขาจะมีถูกนําออกจากนรกนั้น และพวกเขาจะ
ไมถูกขอรองใหกลับไปแกตัวเพื่อขอขมาโทษ 

ฉะนั้นมวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺพระเจาแหงชั้นฟาทั้งหลาย และพระเจาแหงแผนดินนี้ 
พระเจาแหงสากลโลก ความยิ่งใหญในชั้นฟาทั้งหลาย และในแผนดินนี้เปนกรรมสิทธิ์ของพระองคเทานั้น 
และพระองคเปนผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ 

 
ทานจงกลาวเถิด คําปฏิญาณวา : “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺ” “ไมมีพระเจา

อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมมัดเปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ” 
แนนอน ทานจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และทานจะพนจากไฟนรก และจะไดเขาสวน

สวรรคในวับปรโลก 
 

ผูเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺ 
บาวของอัลลอฮฺ / อะหมัดซิดดิก อับดุลรอฮฺหมาน 

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


