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ส่วน 1 การสรรเสริญอลัลอฮฺ 

1          มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อลัลอฮฺ(ซบ.)   

พระผู้ทรงคู่ควรทรงสูงส่งกว่าทุกสรรพส่ิงทั้งทีเ่ป็นเอกะไม่มีส่ิงใดร่วมปน    

ทรงอยู่ใกล้สรรพส่ิงถกูสร้างทั้งที่ทรงสันโดษไม่มีความคล้ายเหมือน 

ทรงเกรียงไกรในอ านาจของพระองค์   

ทรงยิ่งใหญ่ในขอบเขตของพระองค์ความรอบรู้ของพระองค์ครอบคลุมเหนือทกุสรรพส่ิง  

ทั้งที่ทรงปรากฏอยู่ ณ 

ที่ประทับของพระองค์และเนื่องด้วยเดชานุภาพและเหตผุลของพระองค์ทรงพิชิตเหนือทกุสรรพส่ิงที่ถู

กสร้างทั้งมวล ทรงเกียรตินิรันดรไม่เส่ือมสลาย ทรงได้รับการสรรเสริญอย่างไม่เส่ือมคลาย 

(ได้รับเกียรติอย่างไม่เส่ือมสลาย ทรงเป็นผู้เร่ิมต้นทรงให้กลับมา และทุกส่ิงต้องคืนกลับสู่พระองค์) 

2            อัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้ทรงบงัเกดิช้ันฟ้าทั้งหลายที่อยู่เบือ้งบน  ผู้ทรงแผ่แผ่นดนิให้กว้างออก 

พระผู้ทรงบริบาลทั่วแผ่นดนิและบรรดาช้ันฟ้าทั้งหลาย  

ผู้ทรงพิสุทธิ์และทรงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพระผู้อภบิาลแห่งมวลมลาอิกะฮ์และอัรรุฮ์   (อัลรุฮ์  

เป็นประเภทเดียวกบัมะลกัแต่ยิง่ใหญ่กว่า) 

พระองค์ทรงประเสริฐยิง่กว่าสรรพส่ิงทีถู่กสร้างทั้งหมดของพระองค์ 

ทรงสูงส่งกว่าสรรพส่ิงทั้งมวลที่ทรงรังสรรค์ขึน้มาทรงมองเห็นทุกดวงตาแต่ไม่มีนัยน์ตาคู่ 

ใดมองเห็นพระองค์ พระองค์ทรงมหากรุณิคุณยิ่ง ทรงขันติธรรม  ทรงอภัย  

ความเมตตาของพระองค์ครอบคลุมเหนือทกุสรรส่ิง 

พระองค์ทรงโปรดปราณพวกเขาด้วยความโปรดปราณของพระองค์ 

ส าหรับผู้ที่ต้องได้รับการลงทัณฑ์พระองค์ไม่ทรงรีบเร่งลงโทษเขา 

3            พระองค์ทรงรอบรู้ส่ิงเร้นลับ  ไม่มีส่ิงใดซ่อนเร้นไปจากพระองค์  

ด้วยเหตุนี้และส่ิงถกูซ่อนเร้นทั้งหลายไม่เป็นที่คลุมเครือส าหรับพระองค์ 

พระองค์ทรงห้อมล้อมเหนอืทุกสรรพส่ิงทรงครอบคลุมเหนือส่ิงทั้งมวล  

ทรงอ านาจเหนือสรรพส่ิงทั้งหลาย ไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงอุบัติส่ิงต่าง ๆ  
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ขึน้มาขณะที่ยังไม่มีส่ิงใดเลย พระองค์ทรงมีอยู่อย่างถาวร พระองค์ทรงด ารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม  

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงปรีชาญาณยิ่ง 

4             

พระองค์ทรงสูงส่งกว่าทีบ่รรดาสายตาทั้งหลายจะมองเห็นพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงมองเหน็สายตา

เหล่านั้น  พระองค์คอืพระผู้ทรงปราณี 

พระผู้ทรงรอบรู้อย่างถีถ้่วนไม่มีผู้ใดเข้าถึงแก่นแห่งคุณลกัษณะของพระองค์  

ไม่มีผู้ใดพบเหน็พระองค์ทั้งในที่ลบัและที่แจ้งว่าเป็นเช่นไร 

นอกจากส่ิงที่พระผู้ทรงเกรียงไกรทรงบ่งช้ีส่ิงถูกสร้างไว้บนอาตมันและคุณลกัษณะของพระองค์ 

5            ฉันขอปฏญิาณว่าแท้จริงพระองค์คืออัลลอฮฺ(ซบ.) 

ผู้ซ่ึงเติมเต็มกาลเวลาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ประกายรัศมีของพระองค์คอือปุสรรคขวางกั้น

มิให้ส่ิงถูกสร้างใดเข้าถึงแก่นของพระองค์  พระองค์ผู้ซ่ึงด าเนินกิจการแต่เพยีงผู้เดียว  

โดยปราศจากการปรึกษากับผู้ให้ค าปรึกษา  

ไม่มีหุ้นส่วนใดร่วมกับพระองค์ในการก าหนดและไม่มีผู้ช่วยเหลอืคนใดในการบริบาลของพระองค์ 

6             ส่ิงที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึน้มาเป็นรูปร่างปราศจากแบบและตัวอย่าง 

พระองค์ทรงรังสรรค์สรรพส่ิงโดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้ใดไม่มีการบงัคับอันใดในการสร้างแล

ะไม่มีเลห์เพทบุาย พระองค์ทรงให้บังเกดิขึน้มา  ดงันั้นจึงปรากฏ ฉะนั้น 

พระองค์คืออลัลอฮฺ(ซบ.)ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ส่ิงประดษิฐ์ของพระองค์แขง็แรงมั่นคง 

แต่ละส่ิงอยู่ในที่อนัเหมาะสมพระองค์ทรงยุตธิรรมที่ไม่ถูกความอธรรมกล า้กลาย 

พระองค์ทรงเป็นเลิศในการให้และทุกภารกิจต่างย้อนกลับคืนสู่พระองค์ 

7               

ฉันขอปฏญิาณว่าแท้จริงพระองค์คืออัลลอฮฺซ่ึงทกุสรรพส่ิงต่างนอบน้อมต่อความยิง่ใหญ่ของพระอง

ค์ 

ทุกสรรพส่ิงต่างต ่าต้อยด้อยค่าต่อเดชานุภาพของพระองค์ทุกส่ิงต่างยอมจ านนสิโรราบต่อพระอ านาจ

ของพระองค์ และทกุส่ิงเกรงกลัวต่อพระบารมีของพระองค์ 
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8               พระองค์คือเจ้าผู้ทรงกรรมสิทธิ์เหนอืสรรพส่ิงทั้งหลาย 

ผู้ทรงก าหนดการโคจรของสุริยะจักรวาลทรงบันดาลให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์  

ทุกสรรพส่ิงโคจรไปตามวาระที่ได้ก าหนดไว้พระองค์ทรงให้ราตรีคาบเกีย่วเข้าไปในทิวาและทรงให้ทิว

าคาบเกี่ยวเข้าไปในราตรีโดยที่ราตรีไล่ตามทิวาอย่างรวดเร็ว 

เป็นผู้ควบคุมผู้หยิง่ผยองผู้ขดัขืนทกุคนและเป็นผู้ท าลายชัยฎอนซาตานทั้งมนุษย์และญินให้พินาศ 

9                  ส าหรับอัลลอฮฺ(ซบ.)ไม่มีปรปักษ์ ใด ๆ และไม่มีความคล้ายเหมือนพระองค์  

ทรงเป็นหนึ่งเดยีว ทรงเป็นทีพ่ึ่งพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ 

และมิมีผู้ใดเสมอเหมอืนพระองค์ได้  พระองค์คอืพระเจ้าเพียงองค์เดียว 

พระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกร ทรงปรารถนาจึงด าเนินการ  ทรงประสงค์จึงปรากฎ 

ทรงรอบรู้จึงค านวณ ทรงให้ตายและทรงให้ชีวติ 

ทรงให้ยากจนและทรงให้ร ่ารวยทรงให้หัวเราะและทรงให้ร้องให้   (ทรงให้ใกล้และทรงให้ใกล)    

ทรงขัดขวางและทรงประทานให้กรรมสิทธิ์ทั้งมวลเป็นของพระองค์  

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ ความดอียู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 

พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทกุสรรพส่ิง 

10              

พระองค์ทรงให้ราตรีเลือ่มล า้เข้าไปในทิวาและให้ทิวาเลือ่มล า้เข้าไปในราตรีไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก

พระองค์       ผู้ทรงเดชานุภาพ     ผู้ทรงอภยัโทษ   ผู้ทรงตอบรับการวิงวอน   

ผู้ทรงประทานให้อย่างมากมาย   ผู้ทรงค านวณนบัชีวิตมนษุย์  

พระผู้อภิบาลแห่งหมู่มวลมนษุย์ไม่มีส่ิงใดเป็นอปุสรรคปัญหาส าหรับพระองค์   

ไม่มีเสียงคะยั้นคะยอของผู้เซ้าซ้ีคนใดที่จะท าให้พระองค์ทรงร าคาญได้เลย 

ค าอ้อนวอนของผู้อ้อนวอนจะมีผลต่อพระองค์   

พระองค์คือผู้พทิักษ์มวลกัลยาณชนทั้งหลายพระองค์เป็นผู้ให้ความส าเร็จแก่บรรดาผู้ประสบความส าเ

ร็จ   เป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก   

พระผู้ซ่ึงบรรดาส่ิงถูกสร้างทั้งหลายสมควรที่จะขอบคุณพระองค์และร้องสรรเสริญพระองค์  

(ในทกุสภาวการณ์) 
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11            ฉันขอสรรเสริญพระองค์อย่างมากมาย  ขอขอบคุณพระองค์ตลอดไป 

ทั้งในยามสุขและยามทกุข์ในยามยากล าบากและสะดวกสบาย   ฉันขอศรัทธาต่อพระองค์  

ต่อมวลมลาอกิะฮฺ   ต่อบรรดาคัมภีร์และต่อบรรดาศาสนทตูของพระองค์   

ฉันขอรับฟังค าบญัชาของพระองค์  

เช่ือฟังปฏิบตัิตามและรีบเร่งกระท าในทกุส่ิงที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัย  

ยอมจ านนในทกุส่ิงที่พระองค์ทรงตดัสินปรารถนาในการภกัดีต่อพระองค์  

หวาดกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ 

เพราะพระองค์คืออลัลอฮฺไม่มีผู้ใดหลุดพ้นจากแผนการของพระองค์   

และมิต้องเกรงกลัวต่อความอธรรมของพระองค์ (เพราะพระองค์มิทรงอธรรม) 

 

ส่วนที ่2  บญัชาของอัลลอฮฺ(ซบ.)ส าหรับประเด็นส าคญั 
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ฉันขอสารภาพความเป็นบ่าวด้วยการแสดงความเคารพภักดีต่อพระองค์และปฏิญาณต่อการเป็นพระผู้อภิ

บาลของพระองค์ว่า   

ฉันจะปฏิบัตทิุกส่ิงที่ได้วะฮียฺลงมาแก่ฉันเนือ่งจากเกรงว่าถ้าฉันเฉยเมยไม่ท าตามหน้าที่แล้วจะถูกการลงทั

ณฑ์ของพระองค์   โทษทัณฑ์ซ่ึงไม่มีผู้ใดสามารถปกป้องให้พ้นไปจากฉันได้   

แม้ว่าจะใช้เล่ห์เพทบุายและแผนการอนัยิ่งใหญ่เพยีงใดก็ตาม(ก็มิอาจจะหลดุพ้นได้)   

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์    เนื่องจากพระองค์ได้เดือนส่ังส าทับฉันว่า  

ถ้าหากส่ิงที่พระองค์ได้ประทานลงมายงัฉันแล้วฉันมิได้ประกาศส่ิงนั้นแก่พวกท่านแล้วละก็ ดงันั้น 

เท่ากบัฉันมิได้ประกาศสาส์นของพระองค์เลย  แน่นอนพระองค์ได้ให้หลกัประกันแก่ฉันว่า  

พระองค์จะทรงปกป้องฉันให้รอดพ้นจากความช่ัวร้ายของศัตรูพระองค์     

อัลลอฮฺ(ซบ.)เท่านั้นเป็นหลักประกันเดียวที่เพียงพอแล้วส าหรับฉัน    ดังนั้น พระองค์ได้วะฮ์ยูแก่ฉันว่า  

“ด้วยพระนามแห่งอลัลอฮฺ(ซบ.) พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงเมตตานิรันด์    โอ้ 

รอซูลเอ้ยจงประกาศส่ิงที่ถกูประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภบิาลของเจ้า 
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(เกีย่วกบัสิทธิต าแหน่ง(น าของท่านอะลี) และถ้าเจ้าไม่ได้ปฏิบัติ 

ดังนั้นเจ้าไม่ได้ประกาศสาส์นของพระองค์เลยและอลัลอฮฺจะทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจากหมู่มนุษย์(ผู้มุ่งร้ายต่

อเจ้า)(ซูเราะห์อัลมาอิดะฮฺ/อายะที่ 67) 

     13              โอ้ ประชาชนทั้งหลาย ฉันไม่ได้เพกิเฉยในการประกาศบญัญัตทิี่อลัลอฮฺทรงประทานแก่ฉัน 

(ตราบจนถงึขณะนี้ทกุส่ิงทีเ่ป็นหน้าที่ของฉัน  ฉันได้ประกาศต่อพวกท่านแล้ว)  

บัดนีฉั้นจะอธิบายสาเหตขุองการประทานโองการนีล้งมา 

(เพื่อพวกท่านจะได้ไม่คิดว่ามนั(การประกาศต าแหน่งอิมามของท่านอะล)ีนั้นมาจากฉัน) 

แท้จริงท่านญิบรออีล (อ.) ได้ลงมาหาฉันถงึ 3  คร้ังด้วยกนัได้กล่าวสลามจากพระผู้อภบิาลของฉันแก่ฉัน  

พระองค์บญัชาแก่ฉันว่าให้ฉันหยุด  ณ สถานทีแ่ห่งนี้   (เฆาะดีรคุม)  

แล้วยืนขึน้ท่ามกลางพวกท่านเพือ่ประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งชนผิวด าและผิวขาวว่า  

อะลีบุตรของอบฎีอลิบคอืตัวแทนและเป็นเคาะลิฟะฮฺของฉัน  เขาเป็นอิมาม (ผู้น า) ภายหลังจากฉัน 

ผู้ซ่ึงฐานนัดรของเขากบัฉันประหนึง่ฐานนัดรของนะบีมูซากับนะบีฮารูน 

เว้นเสียแต่จะมีความแตกต่างกนัตรงที่ว่า  จะไม่มีนะบีภายหลังจากฉันอีกแล้ว   

เขา(ท่านอะล)ีคือผู้ปกครองพวกท่านหลังจากอลัลอฮฺ(ซบ.) และเราะซูลของพระองค์  

แน่นอนอลัลอฮฺพระผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกรได้ประทานโองการหนึ่งจากคัมภีร์ของพระองค์ลงมายงัฉันว่

า     อันที่จริงผู้ปกครองของสูเจ้าคอื 

อัลลอฮฺ(ซบ.)และเราะซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาที่ด ารงการนมาซ 

และบริจาคซะกาตและขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้ก้มรุกูอ ฺ(ซูเราะห์อัลมาอิดะฮฺ/อายะห์ที่ 55) 

และนี่คืออะลีบตุรของอบีฎอลิบ ผู้ซ่ึงด ารงนะมาส 

และบริจาคซะกาตขณะที่เขาก้มรุกูอฺซ่ึงได้ท าตามพระประสงค์ของอลัลอฮฺพระผู้ทรงเกรียงไกรแล้ว 

14               ฉันได้ขอร้องญบิรีล(อฺ) 

ว่าให้ขออนญุาตต่ออลัลอฮฺว่าขอพระองค์ทรงถอดถอนฉันจากประกาศสาสน์นี้แก่พวกท่าน  โอ้ 

ประชาชนเอ่ยฉันทราบดีว่ามีผู้ส ารวมตนเพียงน้อยนดิ 

แต่พวกกลับกลอกนั้นมีมากมายผู้ประพฤติผดิที่มากด้วยเลห์เหลีย่มและพวกที่มากด้วยเล่ห์เพทบุายซ่ึงพว

กเขาคอยเย้ยหยันอิสลาม   อัลลอฮฺทรงสาธยายลกัษณะของพวกเขาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า 
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“พวกเขาพดูกันว่าด้วยปากในส่ิงที่พวกเขาไม่มีความรู้และพวกเขาคดิว่ามันเป็นเร่ืองเลก็แต่ 

ณ.ที่อัลลอฮฺนั้นเป็นเร่ืองใหญ่หลวง” (ซูเราะห์อัลนูร /อายะห์ที่15) 

15               โดยที่พวกเขา   (มุนาฟิก)   

ได้ท าร้ายฉันมากมายหลายคร้ังมิใช่คร้ังเดียวจนกระทั้งพวกเขาขนานนามฉันว่าเป็นคนหูเบา  

และพวกเขามั่นใจว่าฉันเป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะเขา (อะลี)อยู่ใกล้ชิดกบัฉันที่สุด 

และฉันก็เอาใจใส่เขามาเป็นพิเศษ 

จนกระทั้งว่าอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกรได้ประทานอัลกุรอ่านโองการหนึ่งลงมา   (ซูเราะห์เตาบะฮฺ 

อายะที่ 61 ) “และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดอืดร้อนโดยที่พวกเขากล่าวว่า เขาหูเบา 

จงกล่าวว่า หูนั้น(ต่อพวกที่คิดว่าท่านเป็นคนหูเบา) 

ดีส าหรับสูเจ้าโดยที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)และเช่ือถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นการเมตตาแก่บรรดาผู้ศ

รัทธาในหมู่พวกเจ้า 

และบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่ศาสนทูตของอัลลอฮฺพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด” 

และถ้าฉันประสงค์ฉันจะระบุนามของพวกเขาที่กล่าวเช่นนั้น 

แน่นอนฉันสามารถช้ีไปที่พวกเขาหรือท าสัญลักษณ์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักพวกเขาฉันก็สามารถท าได้แต่ขอสาบานด้วยพระนามแห่งอลัลอฮฺว่า 

ฉันให้เกียรติในกิจกรรมของพวกเขาฉันได้ปิดปากเงยีบสนทิ 

16             แต่ส่ิงทีฉั่นกล่าวมาทั้งหมดนี้ 

อัลลอฮฺ(ซบ.)จะไม่พึงพอพระทัยฉันเด็ดขาดเว้นแต่ว่าฉันจะประทานส่ิงที่อลัลอฮฺ(ซบ.)ทรงประทานลงมา

แก่ฉัน (เร่ืองสิทธิต าแหน่งอิมามอนัชอบธรรมของท่านอะล)ี   หลังจากนั้นท่านนะบี (ซล.)ได้อ่านโองการว่า  

“โอ้เราะซูลเอ๋ยจงประกาศส่ิงทีถู่กประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้า 

(เกีย่วกบัสิทธิต าแหน่งอิมามผู้น าของอะลี) และถ้าเจ้าไม่ได้ปฏิบัติ 

ดังนั้นเจ้าก็ไม่ได้ประกาศสาส์นของพระองค์เลย 

และอัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจากมนษุย์(ที่มุ่งปองร้ายต่อเจ้า) 
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ส่วนที ่3 การประกาศอ านาจวิลายะฮ์และอิมาม 12 อย่างเป็นทางการ 

17           พึงรู้ไว้เถิดว่า  โอ้ประชาชนเอ่ยแท้จริงอัลลอฮฺทรงแต่งตั้งเขา 

(อะลี)ให้เป็นผู้ปกครองและเป็นอิมามส าหรับพวกท่าน  

เป็นวาญิบที่ต้องเช่ือปฏบิัติตามเขาทั้งชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรทั้งหลาย     

บรรดาตาบอิีนผู้ที่ปฏบิัติพวกเขาทั้งสองในส่ิงทีด่บีรรดาผู้ที่ไม่ใช่ชาวอาหรับหรือเป็นชาวอาหรับ  

บรรดาผู้ทีเ่ป็นเสรีชนหรือเป็นทาส  เด็กหรือผู้ใหญ่  

คนผิวขาวหรือผิวด าและทกุคนทีเ่คารพในพระเจ้าองค์เดยีว  

(ฉันขอเตือน) ค าตดัสินของเขา(ท่านอะลี)คอืส่ิงอนุญาต ค าพูดของเขาคือประโยชน์ 

ค าส่ังของเขาจ าเป็นต้องปฏิบตัิตาม  ผู้ใดฝ่าฝืนเขาจะได้รับการสาปแช่ง  

ผู้ใดเช่ือฟังปฏิบัติตามและยอมรับเขาจะได้รับความเมตตา   แน่นอน 

อัลลอฮฺทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่ฟังค าพดูเขาและเช่ือฟังปฏบิัติตามเขา 

18            โอ้ประชาชนเอ๋ย  คร้ังนี้เป็นคร้ังสุดท้ายที่ฉันได้ลกุขึน้ยนืท่ามกลางหมู่ชน 

(เพื่อกล่าวบางอย่างแก่พวกท่าน) 

ดังนั้นจงฟังค าพดูฉันให้ดแีล้วจงเช่ือฟังปฏบิัติตามค าบัญชาของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า แท้จริง 

อัลลอฮฺพระผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกรคือ  พระผู้อภิบาลของพวกท่าน ผู้ทรงคุ้มครอง 

และเป็นพระเจ้าของพวกท่าน  หลงัจากนั้นฉันคือศาสนทูตของพระองค์ (ท่านนะบี มุฮัมมัด (ซล.) 

เป็นผู้ปกครองทีย่ืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านและก าลังพดูกับพวกท่านอยู่ในขณะนี้และหลังจากนั้นทายาทขอ

งฉันที่ก าเนิดจากเขา (อะล)ี จะเป็นอิมาม(ผู้น า) 

ตราบจนถึงวนัที่แห่งการฟ้ืนคืนชีพ(วนักยิามัต)วนัซ่ึงพวกเขาจะได้พบกบัอลัลอฮฺ(ซบ.)และเราะซูลของพร

ะองค์  

19              ไม่มีส่ิงใดอนุมัติ (ฮะลาล) นอกจากส่ิงที่อลัลอฮฺทรงอนุมัติไว้ ไม่มีส่ิงใดต้องห้าม 

(ฮะรอม)นอกจากอัลลอฮฺทรงห้ามไว้  

อัลลอฮฺได้สอนฉันให้รู้จักส่ิงฮะลาลและส่ิงฮะรอมและส่ิงทีฉั่นได้เรียนรู้จากพระผู้อภบิาลของฉันและจากคั

มภีร์ของพระองค์ ทั้งฮะลาลและฮะรอมฉันได้สอนส่ังพวกท่านแล้ว 
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20              โอ้ประชาชนทั้งหลาย 

จงให้เกียรติเขา(อะลี)เถิดไม่มีความรู้อนัใดนอกจากที่อลัลอฮฺได้ทรงรวบรวมไว้ที่นั้น 

และทุกความรู้ทีฉั่นได้รู้ฉันได้สอนแก่อะลผีู้เป็นอิมามของมวลผู้ส ารวมตน 

และไม่มีความรู้อันใดนอกจากส่ิงทีฉั่นได้สอนแก่อะลเีขาคอือิมามผู้ช้ีน าอนัชัดแจ้ง 

ดังทีอ่ัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงรับส่ังไว้ในบทยาซีน โองการ 12 ว่า”และเราได้รวบรวมทุกสรรพส่ิงไว้อย่างครบถ้วน 

ณ อิมามอย่างชัดเจนแล้ว” 

21               โอ้ประชาชนเอ๋ยจงอย่าหลงไปจากแนวทางของเขา(อะล)ี 

และจงอย่าออกห่างเขาและอย่าเบีย่งเบนปฏิเสธวิลายะฮฺและอิมามของเขา 

เพราะเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช้ีน าไปสู่ทางที่ถกูต้องได้จงเช่ือฟังปฏิบัติตามเขา 

เนื่องจากเขาเป็นผู้ท าลายส่ิงผดิและห้ามปรามส่ิงเหล่านั้นแม้ว่าเขาจะถูกประนามหยามเกียรตใินหนทางขอ

งอัลลอฮฺก็ตาม 

 

22                 

เขาเป็นคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเราะซูลเขาเป็นคนแรกทีพ่ลีชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเราะซูล 

เขาเป็นคนแรกที่อบิาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺพร้อมกับเราะซูลขณะที่ไม่มีผู้ใดอิบาดะฮฺพร้อมกับเราะซูลของพระอง

ค์นอกจากเขา 

23                อะลีเป็นคนแรกที่นะมาซและเป็นคนแรกทีอ่ิบาดะฮฺพร้อมกบัฉัน 

ฉันได้ส่ังเขาด้วยบญัชาของอลัลอฮฺว่าในคืนอพยพให้เขานอนแทนที่ฉันบนเตยีงนอนของฉัน 

เขาได้ปฏบิัติตามโดยนอนแทนที่และยอมเสียสละชีวิตของเขาเพือ่ฉัน 

24                โอ้ประชาชนเอ๋ย จงให้เกียรตอิะลีเหนือคนอืน่ 

เนื่องจากแท้จริงแล้วอลัลอฮฺทรงให้เกียรติแก่เขาและจงยอมรับเขาในฐานะของอิมามเนื่องด้วยอลัลอฮฺทรงแ

ต่งตั้งเขาให้เป็นอิมาม 

25                โอ้ประชาชนเอ๋ย 

แท้จริงอะลีเป็นอิมามที่มาจากอัลลอฮฺ(ซบ.)อลัลอฮฺไม่มีวันตอบรับการขอโทษของผู้ใดทีป่ฏิเสธวิลายะฮฺขอ
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งเขา   อัลลอฮจะไม่อภัยโทษแก่บุคคลทีป่ฏิเสธวลิายะฮฺของอะลี  

เนื่องจากเขาผู้นั้นได้ฝ่าฝืนค าส่ังของอลัลอฮฺเกี่ยวกับอะลีดงันั้น 

จ าเป็นต้องลงโทษเขาอย่างแสนสาหัสตลอดไปอย่างไม่มีทีส้ิ่นสุด 

ฉะนั้นจงเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนพระองค์เถดิ เพราะจะเป็นเหตุท าให้เข้าสู่ไฟนรก 

เช้ือเพลิงของมันคือมนุษย์และหนิซ่ึงได้ถกูเตรียมไว้ส าหรับบรรดาผู้ปฏเิสธศรัทธาทั้งหลายแล้ว 

26                โอ้ประชาชนเอ๋ย 

ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่าบรรดาบรรพชนก่อนหน้าผู้เป็นนะบีและเราะซูลได้แจ้งข่าวถงึการมอียู่ของฉัน  

ฉันเป็นนะบีและเป็นเราะซูลคนสุดท้ายฉันเป็นข้อพิสูจน์ส าหรับสรรพส่ิงถูกสร้างทั้งมวล   

ไม่ว่าจะเป็นชาวฟ้าหรือชาวดินดังนั้นผู้ใดสงสัยในเร่ืองดังกล่าวเขาคือผู้ปฏเิสธศรัทธา 

เป็นการปฏิเสธเยีย่งการปฏิเสธของชนรุ่นแรกและถ้าผู้ใดสงสัยค าพดูหนึง่ใดของฉัน 

ประหนึ่งเขาได้สงสัยค าพูดทั้งหมดของฉันและส าหรับบรรดาผู้สงสัยทั้งหลายนั้นสถานพ านกัของเขาคือไ

ฟนรกอเวจี 

27                โอ้ประชาชนอัลลอฮฺ 

ผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกรได้มอบความประเสริฐนี้แก่ฉันดงันั้นพระองค์ได้มอบโปรดปรานและความดแีก่

ฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ 

ส าหรับพระองค์คอืการสรรเสริญทั้งมวลจากฉันในทกุสภาวการณ์ตลอดไปตราบช่ัวอายขุัยของฉัน    

28                โอ้ ประชาชนเอ๋ย จงให้เกรียตแิก่อะลีเถดิ 

เพราะเขามีความประเสริฐที่สุดในหมู่ประชาชาตทิั้งหญิงและชายภายหลังจากฉัน 

ตราบเท่าที่พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงประทานริสกีปัจจัยยงัชีพและยังคงประทานชีวิตแด่สรรพส่ิงทั้งมวลให้

ธ ารงอยู่ต่อไป แน่นอนย่อมถกูสาปแช่ง  ย่อมถกูสาปแช่ง ถกูโกรธกร้ิว และถกูโกรธกร้ิว 

ส าหรับบุคคลที่ปฏเิสธถ้อยแถลงของฉันในสภาพที่เขาไม่ยอมรับค าส่ังของฉันเกีย่วกบัอะลี 

พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงมลาอิกะฮฺญบิรออีลได้แจ้งข่าวดีจากอลัลอฮฺแก่ฉันว่า พระองค์ตรัสว่า 

“ใครก็ตามทีเ่ป็นศัตรูกับอะลีและไม่ยอมรับวลิายะฮฺของเขา ดังนั้นฉันจะสาปแช่งและโกรธกร้ิวเขา 

ฉะนั้นจงใคร่ครวญเถิดส าหรับส่ิงที่จะกระท าเพื่อวันพรุ่ง 
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จงส ารวจตนต่ออลัลอฮฺ(ซบ.)จากการฝ่าฝืนและเป็นปรปักษ์กบัอะลี     

ฉะนั้นหลังจากการยอมรับและสารภาพแล้วจงมั่นคงเถิด       แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้ในส่ิงที่สูเจ้าปฏบิัต ิ

29             โอ้ ประชาชนเอ๋ยแท้จริงอะลนีั้นอยู่เคยีงข้างอลัลอฮฺเสมอ 

ซ่ึงพระองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์(เป็นการแจ้งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์ได้ทราบ) 

ซ่ึงพวกเขาจะกล่าวว่า”โอ้ 

ความหายนะแก่ข้าฯที่ข้าฯทอดทิง้(หน้าที่)ที่มต่ีออัลลอฮฺ”(ซูเราะห์อัซซุมัร/อายะห์ที่56) 

30             โอ้ ประชาชนเอ๋ย 

พวกท่านจงใคร่ครวญอัลกุรอ่านเถดิจงท าความเข้าใจกับบรรดาโองการทั้งหลาย 

และจงพิจารณาบรรดาโองการที่ชัดแจ้งจงอย่าปฏิบัตติามบรรดาโองการที่คลุมเครือ 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า จะไม่มีผู้ใดตีความด้านในหรืออธิบายอัลกุรอ่านแก่พวกท่านได้ภายหลังฉัน  

นอกจากผู้ทีฉั่นได้จับมอืของเขาแล้วชูสูงขึน้(จนท่านทั้งหลายได้เหน็รักแร้)  แล้วฉันได้ประกาศว่า 

บุคคลใดฉันเป็นผู้ปกครองเขาดังนั้นอะลกี็เป็นผู้ปกครองเขาด้วย อะลีคนนี้คอืบตุรของอบูฏอลิบ 

เขาเป็นน้องและเป็นตัวแทนของฉัน   

วิลายะฮฺและการเป็นอิมามของเขาเป็นข้อบญัญัติของอัลลอฮฺซ่ึงทรงประทานลงมายงัฉัน 

31             โอ้ประชาชนเอ๋ย แท้จริงอะลแีละทายาทที่บริสุทธิ์ของฉันคือ ส่ิงหนกัส าคัญชนิดเลก็  

ส่วนอัลกุรอ่านคอืส่ิงหนักส าคญัอันยิง่ใหญ่ ดังนั้น แต่ละส่ิงจากทั้งสองต่างอธิบายซ่ึงกนัและกนั 

และมีความสอดคล้องกัน  ทั้งสองจะไม่แยกออกจากกนัจนกว่าทั้งสองจะได้มาพบฉัน ณ. บ่อน ้าเกาษัร   

พึงรู้ไว้เถิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้รักษาอะมานะฮ์แห่งอัลลอฮฺท่ามกลางประชาชาติของพระองค์และเป็น

ผู้ช้ีขาดในแผ่นดินของพระองค์ 

32               โอ้อลัลอฮฺขอพระองค์ทรงเป็นพยาน 

แท้จริงฉันได้ประกาศสาส์นแก่ประชาชาติแล้วฉันได้ประกาศแล้ว   ฉันได้ให้ประกาศให้ได้ยินแล้ว 

ฉันได้อธบิายอย่างชัดเจนแล้ว พึงรู้ไว้เถดิแท้จริงนี้คอืพระบัญชาแห่งอัลลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงเดชานภุาพ 

ผู้ทรงสูงส่งซ่ึงฉันได้พูดแทนพระองค์ผู้ทรงสูงส่ง 
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33               พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงไม่มีผู้ใดเป็นผู้น ามวลผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ 

นอกจากอะลลีูกผู้พี่ของฉันคนนี้ซ่ึงไม่เป็นทีอ่นญุาตให้ผู้ใดเป็นผู้น ามวลผู้ศรัทธาภายหลังจากฉัน 

นอกจากเขาเท่านั้น 

ส่วนที ่4 หลังจากนั้นท่านศาสดาได้จบัไหล่ของอะลี(อฺ)แล้วดึงขึน้สูง พร้อมกบักล่าวว่า 

34                ท่านนบ(ีซล.) ได้กล่าวอีกว่า 

โอ้ประชาชนเอ๋ยใครเล่ามีสิทธิ์เหนอืชีวิตของพวกท่านมากไปกว่าฉัน? พวกเขาตอบว่า 

อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่า พึงรู้ไว้เถิด ใครก็ตามที่ฉันเป็นผู้ปกครองเขา 

อะลีคนนีก้็เป็นผู้ปกครองเขาด้วย ขออัลลอฮฺโปรดรักผู้ที่รักเขา โปรดเป็นศัตรูกบัผู้ที่เป็นศัตรูกบัเขา 

โปรดช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลอืเขาและโปรดทอดทิง้ผู้ทีท่อดทิง้เขา 

35               โอ้ ประชาชนเอ๋ย 

อะลีคนนี้คอืพี่น้องชายของฉันเขาเป็นตัวแทนของฉันเป็นคลังแห่งวิชาการของฉัน 

เป็นเคาะลีฟะฮฺของฉันในหมู่ประชาชาติทีศ่รัทธาต่อฉันเป็นผู้อธิบายคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร 

เขาเป็นผู้เชิญชวนพวกท่านไปสู่อัลลอฮฺ   เขาพึงปฏิบตัิส่ิงทีเ่ป็นความพึงพอพระทัยของพระองค์ 

เขาต่อสู้กับศัตรูของพระองค์อย่างองอาจเขาคอืผู้น าในการเคารพภักดีต่อพระองค์และเป็นผู้ห้ามปรามการ

ท าบาปต่อพระองค์  

36                แท้จริงเขาเป็นเคาะลิฟะฮ์ของเราะซูลแห่งอลัลอฮฺ(ซบ.)เขาเป็นผู้น ามวลผู้ศรัทธาทั้งหลาย  

เขาเป็นอิมามผู้ช้ีน าทางของอัลลอฮฺ(ซบ. )  

เขาเป็นผู้ต่อสู้ด้วยพระบญัชาของอลัลอฮฺ(ซบ.)กบับรรดาผู้ที่บิดพลิว้สัญญา (นากีซีน) บรรดาผู้อธรรม 

(กอซิฏิน)และบรรดาผู้ออกนอกศาสนา(มารีกนี) 

37                อัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงตรัสว่า “ บัญชาของข้าไม่มกีารการเปลี่ยนแปลง 

ด้วยพระบญัชาของพระองค์ โอ้พระผู้อิบาลของฉัน ฉันขอกล่าวว่า 

โอ้อลัลอฮฺโปรดรักผู้ที่รักเขาโปรดเป็นศัตรูกบัผู้ทีเ่ป็นศัตรูกบัเขา  โปรดช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลอืเขา 

และโปรดทอดทิง้ผู้ที่ทอดทิง้เขา)  

ขอทรงสาปแช่งผู้ที่ปฏิเสธเขาและทรงโกรธกร้ิวผู้ที่ปฏเิสธสิทธิ์อันชอบธรรมของเขา 
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38                โอ้ อลัลอฮฺแท้จริงพระองค์ทรงประทานโองการหนึ่งเกี่ยวกบัอะลี 

ผู้ปกครองของพระองค์แล้วมีบญัชาให้ฉันอธบิายแก่ประชาชน 

และฉันได้แต่งตั้งเขาเป็นผู้น าแล้วในวนันี้(วนันีฉั้นได้ท าให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์เพือ่พวกเจ้าแล้วแล

ะฉันได้ท าให้ความโปรดปรานของฉันที่มีต่อพวกเจ้าครบบริบูรณ์และฉันได้เลอืกให้อิสลามเป็นศาสนาของ

พวกเจ้า) พระองค์ตรัสอีกว่า อันที่จริงศาสนา ณ อลัลอฮฺคืออิสลามแล้วพระองค์ตรัสว่า  

และผู้ใดแสวงหาศาสนานอกจากอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดและในปรโลกเขาจ

ะอยู่ในหมู่ผู้สูญเสียขาดทุน (ซูเราะห์อาลอิิมรอน/อายะห์ที่ 85) 

39              โอ้อลัลอฮฺ(ซบ.)แท้จริงพระองค์ทรงประทานโองการหนึง่เกีย่วกบัอะลี 

ผู้ปกครองของพระองค์แล้วมีบญัชาให้ฉันอธบิายแก่ประชาชน และฉันได้แต่งตั้งเขาเป้นผู้น าแล้วในวันนี้ 

(วันนีฉั้นได้ท าให้ความโปรดปรานของฉันที่มีต่อพวกเจ้าครบบริบูรณ์และฉันได้เลอืกให้อิสลามเป็นศาสนา

ของพวกเจ้า) พระองค์ตรัสว่า อันที่จริงศาสนา ณ. อลัลอฮฺคืออิสลามแล้วพระองค์ตรัสว่า  

และผู้ใดแสวงหาศาสนาใดอืน่นอกจากอิสลามแล้วศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาดและในปรโลก

เขาจะอยู่ในหมู่ผู้สูญเสียขาดทุน (ซูเราะห์อาลิอิมรอน/อายะห์ที่ 85) 

              โอ้อลัลอฮฺ(ซบ.)แท้จริงขอพระองค์ทรงเป็นพยานว่า ฉันได้ประกาศสาส์นของพระองค์แล้ว 

 

ส่วนที ่5 เน้นย า้ประชาชนให้เอาใจใส่ต่อเร่ืองอิมามมะฮ์ 

40          โอ้ประชาชนเอ๋ย แท้จริงอลัลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงเกรียงไกร 

ทรงท าให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์แล้วด้วยต าแหน่งอมิามมะฮ์ของอะลี (อ)ฺ 

ดังนั้นผู้ใดก็ตามไม่ปฏบิัติตามเขาไม่ปฏิบัตติามตัวแทนของเขาผู้เป็นทายาทของฉันที่สืบเช้ือสายจากเขาตร

าบจนถงึวันกยิามะฮฺซ่ึงได้ถกูเสนอต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงเกรียงไกรแล้ว ดังนั้น 

การงานของพวกเขาทั้งสองโลกไร้ประโยชน์(เป็นโมฆะหมด)และพวกเขาจะพ านักอยู่ในนรกตลอดไป 

โดยทีก่ารลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขา และพวกเขาก็จะไม่ถูกร้ังรด(ซูเราะห์อลับะเกาะเราะฮฺ 

/162) 
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41             โอ้ประชาชนเอ๋ย นี้คืออะลี ผู้ทีช่่วยเหลือฉันมากกว่าพวกท่าน 

ผู้ที่มีสิทธิ์ยิ่งกว่าพวกท่านส าหรับฉันผู้มีความใกล้ชิดกบัฉันและเป็นที่รักส าหรับฉันมากกว่าพวกท่าน  

อัลลอฮฺและเราะซูลต่างพึงพอใจเขาไม่มีอลักุรอ่านโองการใดถกูประทานลงมาบนความพึงพอพระทัยของ

พระองค์ นอกจากลงมาเกี่ยวกับเขา อลัลอฮฺไม่ทรงเรียกผู้ศรัทธาคนใดนอกจากเร่ิมที่เขาก่อน  

โองการสรรเสริญสดดุีมิได้ถูกประทานลงมาในอัลกุรอ่านนอกจากเกี่ยวกับเขา 

อัลลอฮฺไม่ทรงเรียกผู้ศรัทธาคนใดนอกจากเร่ิมทีเ่ขาก่อน  

โองการสรรเสริญสดดุีมิได้ถูกประทานลงมาในอัลกุรอ่านนอกจากเกี่ยวกับเขา อัลกุรอ่านโองการ 

อัลอะตาอะลัลอินซาน  มิได้ยืนยนัถงึชาวสวรรค์ 

นอกจากเกีย่วกบัเขาและโองการดังกล่าวมิได้ถูกประทานลงมาแก่ผู้ใดหรือสรรเสริญใครอืน่นอกจากเขา(ท่า

นอะลี)เท่านั้น 

42              โอ้ ประชาชนเอ๋ย 

อะลีคือผู้ช่วยเหลอืศาสนาของอัลลอฮฺ(ซบ.)เป็นผู้ปกป้องเราะซูลของพระองค์เขาเป็นผู้มีความส ารวมตนสู

ง มีความสะอาดบริสุทธิ์ เป็นผู้น าทางที่ได้รับการช้ีน าแล้วจากนะบีของพวกท่านเป็นนบทีี่ดีทีสุ่ด 

ตัวแทนของเขาเป็นตัวแทนทีด่ีที่สุด (บุตรหลานของเขาเป็นตัวแทนทีด่ีที่สุด) โอ้ประชาชนเอ๋ย 

บรรดาลกูหลานของบรรดานบี  

ล้วนมาจากเช้ือไขของพวกเขาแต่ลกูหลานของฉันมาจากเช้ือไขของอะมีรุลมุอฺมนิีนท่านอะลี 

บุตรอะบีตอลบิ 

43               โอ้ ประชาชนเอ๋ย  แท้จริงอบิลีสได้ท าให้อาดัมต้องออกจากสวรรค์ 

เนื่องด้วยความอิจฉาริษยาดังนั้น พวกท่านจงอย่าอิจฉาริษยาอะลี 

เพราะจะเป็นเหตุท าให้การงานของพวกท่านสูญเปล่าและเท้าทั้งสองของพวกท่านต้องหนัเหออกไป   

แท้จริง อาดัม(อ)ฺ ได้ถกูขบัลงมาดงัแผ่นดนิเพราะความผดิพลาดเพียงคร้ังเดียว 

ทั้งที่เขาได้การรับเลอืกสรรแล้วจากอลัลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร ฉะนั้น สภาพของพวกท่านจะเป็นอย่างไร? 

ถ้าพวกท่านปฏเิสธวลิายะฮฺของอะลี   โดยที่มีบางคนจากพวกท่านเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ 

44               ดังนั้น พึงรู้ไว้เถดิ ไม่มีผู้ใดเป็นศัตรูกับอะลีนอกจากผู้เกลยีดชังเขา  

ไม่มีผู้ใดรักอะลีนอกจากผู้ศรัทธาที่ส ารวมตนเท่านั้น  
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และไม่มีผู้ใดศรัทธาอะลีนอกจากเป็นคนศรัทธาที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้นขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า  

อัลกุรอ่านบทอลัอัศริ  ได้ถูกประทานมาแก่อะลี  “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซบ.)พระผู้ทรงกรุณา 

พระผู้ทรงเมตตานิรันด์ 

ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนษุย์ตกอยู่ในการขาดทุนนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาทีป่ระกาศ ความดี 

ตักเตอืนซ่ึงกนัและกัน ในส่ิงที่เป็นสัจธรรมและความอดทนเท่านั้น 

45        โอ้ ประชาชนเอ๋ย  

ฉันขอให้อัลลอฮฺทรงเป็นพยานว่าฉันได้ประกาศสาส์นของพระองค์แก่พวกท่านแล้ว 

“หน้าที่ของศาสนทูตนั้นไม่ใช่ส่ิงอันใดอื่นนอกจากประกาศให้ทราบเท่านั้น “  (ซูเราะห์อลัมาอดิะฮฺ /  

97)“หน้าทีข่องศาสนทูตนั้นไม่ใช่อันใดอื่นนอกจากประกาศให้ทราบเท่านั้น” (ซูเราะห์อลักะบูต / 88)      

46          โอ้ ประชาชนเอ๋ยจงส ารวมตนต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด  

และสูเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากสูเจ้าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้สวามิภกัดิ์เท่านั้น (ซูเราะห์อาลิอิมรอน/ 

102) 

 

ส่วนที ่6 กล่าวถึงการท าลายแผนการต่างๆของพวกกลับกลอก 

47             โอ้ ประชาชนเอ่ย  

สูเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์และรัศมีที่ได้ถูกประทานมาพร้อมกับเขา  

(ซูเราะห์ตะฆอบูน / 8) 

ก่อนทีเ่ราจะลบใบหน้าของพวกเขาแล้วให้มันกลบัไปอยู่ข้างหลังของมันหรือไม่ก็สาปแช่งพวกเขา 

เช่นเดียวกับที่ได้สาปบรรดาผู้ทีท่ าการละเมดิในวันเสาร์ (อลักุรอ่านบทนิซาอฺ 47)  

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)วัตถุประสงค์ของอัลลอฮฺจากโครงการดังกล่าวคือเชาะฮาบะฮฺกลุ่มหนึง่ของศาส

ดา ซ่ึงฉันรู้จักช่ือและนามสกลุของพวกเขาเป็นอย่างดีแต่เนื่องจาการกระท าแบบหลบๆ ซ่อนๆ 

ของพวกเขาฉันจึงมีหน้าทีต้่องปิดบังการนั้นแต่อย่างไรก็ตามบุคคลใดที่ได้กระท าการใดๆ 

แล้วสร้างความพึงพอใจหรือโกรธเกลียดแก่จิตใจของอะลพีึงรู้ไว้เถิดว่าคุณค่าของงานขึน้อยู่กบัส่ิงที่เขากร

ะท า 
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48              โอ้ประชาชนเอ๋ย 

ประกายรัศมีจากอลัลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงเกรียงไกรได้ฉายส่องที่จิตวิญญาณของฉันหลังจากนั้นอะลี 

บุตรของอบูฏอลิบ 

หลังจากนั้นลกูหลานของเขาตราบจนถึงการปรากฏกายของ(อิมาม)มะฮฺดีย์เขาจะเป็นผู้รวบรวมสิทธิของอั

ลลอฮฺ(ซบ.)และสิทธขิองเราอะฮฺลุลบัยตฺ 

เนื่องจากอลัลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้ท าให้พวกเราเป็นข้อพสูิจน์ส าหรับหมู่ชนทีเ่ฉยเมย ศัตรูผู้ดือ้ร้ัน 

ผู้ที่ฝ่าฝืน ผู้ทีท่รยศหกัหลงัผู้ที่ท าบาป ผู้ทีอ่ธรรมประชาชนทั้งมวลในสากลโลก 

49              โอ้ ประชาชนเอ๋ย ฉันขอย า้เตอืนพวกท่านว่า 

ฉันคือศาสทูตของอัลลอฮฺทีถู่กส่งมายงัพวกท่านซ้ึงก่อนหน้าฉันมเีหล่าศาสนทูตได้ล่วงลบัจากไป 

แล้วถ้าหากฉันตายหรือถกูสังหารพวกเจ้าจะหันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระนั้นหรือ? 

และผู้ใดที่หนัส้นเท้าทั้งสองของเขากลบัเขาก็ไม่อาจจะก่อความเสียหายแก่อัลลอฮฺแต่อย่างใด 

และอัลลอฮฺ(ซบ.)จะทรงตอบแทนแก่ผู้กตัญญทูั้งหลาย (อัลกุรอ่าน บทอาลิอิมรอน/155) 

50               พึงรู้ไว้เถิด 

อะลีได้ถกูพรรณนาไว้ด้วยคุณลกัษณะของผู้มคีวามอดทนและกตญัญูเป็นที่สุดและหลังจากเขาคอืลกุหลาน

ของฉันที่สืบเช้ือสายมาจากเขา 

51              โอ้ประชาชนเอ๋ย พวกเจ้าอย่าถอืเอาการเข้ารับอสิลามมาทวงบุญคุณข้า (อัลกุรอ่าน บทฮุจญรอต 

/17) พระองค์จะทรงกร้ิวพวกเจ้าและทรงลงโทษพวเจ้าด้วยเปลวไฟและทองแดง  

แน่นอนพระผู้อภบิาลของเจ้าทรงเฝ้าคอยดอูยู่ (อัลกุรอ่าน บทฟัจญ์ /14) 

52               โอ้ ประชาชนเอ๋ยแท้จริงหลงัจากฉันจะมีหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกญะฮันนัม 

และในวนัฟ้ืนคืนชีพพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลอื 

โอ้ประชาชนเอ๋ยแท้จริงอลัลอฮฺและฉันจะพ้นมลทนิไปจากพวกเขา (อลักุรอ่าน บทเกาะซ้อร / 41) 

53                พึงรู้ไว้เถิดฉันและอลัลอฮฺห่างไกลและเกลียดชังคนพวกนี ้
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54                โอ้ ประชาชนเอ๋ย แท้จริงพวกเขา บรรดาผู้ที่ช่วยเหลอืพวกเขา 

ผู้ที่ปฏบิัติตามพวกเขาและผู้ที่สนับสนุนพวกเขาจะพ านกัอยู่ในนรกขั้นต ่าสุด 

อันเป็นพ านกัของพวกหยิง่ผยองเลวร้ายยิ่ง 

55                พึงรู้ไว้เถิด  แท้จริงพวกเขาคือเหล่าสหายแห่งเคาะลีฟะฮฺ  

ดังนั้นเจ้าแต่ละคนจงพิจารณาดูแผ่นบนัทกึเถดิ 

56                โอ้ ประชาชนเอ๋ย แท้จริงฉันมอบตัวแทนในฐานะของอิมาม 

(ผู้น า)และเป็นผู้สืบทอดอะมานะฮ์ตราบจนถึงวันกิยามะฮฺไว้ในหมู่ลุกหลานของฉัน  

ฉันได้ประกาศส่ิงทีฉั่นถูกบัญชาให้ประกาศแล้ว เพือ่เป็นข้อพิสูจน์ส าหรับผู้ที่อยู่ ณ ที่นี่หรือไม่ได้อยู่   

ส าหรับทุกคนที่พบเห็นและไม่ได้เหน็ และแก่ทุกคนที่เกิดมาแล้วและยังไม่ได้เกิด ดังนั้นผู้ที่อยู่ ณ 

ที่นี่แจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ได้รับทราบและผู้เป็นบดิาจงแจ้งให้ลกูๆได้รับทราบตราบจนวนักยิามะฮฺ 

57            และในไม่ช้านี้พวกเขาจะเบี่ยงเบนต าแหน่งของการกลับไปสู่ระบบกษัตริย์ราชวงศ์ 

พึงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงสาปแช่งผู้ทีฉ้่อโกงและผู้ที่พงึพอใจในการนั้น 

“ในไม่ช้านี้เราจะจัดการพวกเจ้า โอ้มนุษย์และญินเอ้ย” (อลักุรอ่าน บทอัรเราะฮฺมาน / 31) 

“ในไม่ช้านี้เปลวไฟและควันหมอกจะถูกส่งมายังเจ้าทั้งสองแล้วเจ้าทั้งสองก็ไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้

ใดได้” (อลักุรอ่าน บทอัรเราะฮมาน / 35) 

58              โอ้ ประชาชนเอ๋ย 

แท้จริงอัลลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงเกรียงไกร”ไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺจะทรงทอดทิง้บรรดาผู้ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้า

ก าลังเป็นอยู่ไปตลอด ทว่าจนกระทั้งพระองค์จะได้ทรงจ าแนกผู้ที่เลวออกจากผู้ที่ดี  

และไม่ปรากฏว่าอลัลอฮฺจะแอบดูพวกเจ้าอยู่อย่างลบัๆ” (อลักุรอ่าน บทอาลอิิมรอน 179) 

59              โอ้ ประชาชนเอ๋ย ไม่มีเสียงใดจะพินาศ 

นอกจากอัลลอฮฺได้ท าลายให้พินาศเนื่องจากชาวเมืองได้ปฏเิสธความจริงก่อนที่จะถงึวันกยิามะฮฺ 

และพระองค์จะทรงมอบส่ิงนั้นแก่อิมามมะฮดยีฺและอลัลอฮฺเป็นผู้ปฏบิัติตามสัญญาของพระองค์เสมอ 

60             โอ้ประชาชนเอ๋ย บรรพบุรุษแรกส่วนใหญ่หลงทางไปก่อนหน้าพวกเจ้า  

แน่นอนอลัลอฮฺได้ท าลายบรรพชนรุ่นแรก และพระองค์จะท าลายชนรุ่นหลงัๆในลักษณะเดียวกัน 



 

17 

 

อัลลอฮฺ(ซบ.)ตรัสว่า เรามิได้ท าลายชนชาติรุ่นแรกดอกหรือ หลงัจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลงั (หายนะ) 

ตามพวกเขาเราจะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ฝ่าฝืนเช่นนี้ความหายนะในวันนั้นจะประสบแด่บรรดาผู้มุสา(อลักุรอ่

าน บทมุรซะลาต /16 / 19) 

61              โอ้ ประชาชนเอ๋ย 

แท้จริงอัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงมคี าส่ังใช้และค าส่ังห้ามแก่ฉันและฉันได้มีค าส่ังห้ามแก่อะลีตามบญัชาของพระอง

ค์ ดังนั้น ความรู้ในเร่ืองค าส่ังใช้และค าส่ังห้ามอยู่ ณ อะล(ีหมด) พวกเจ้าจงฟังเขาเพื่อจะได้ปลอดภัย  

จงปฏิบัติตามเขาเพื่อพวกเจ้าจะได้รับทางน าและส่ิงใดที่เขาห้ามพวกเจ้าจงหลีกเลี่ยง  

เพื่อพวกเจ้าจะได้พบกบัความจ าเริญและจงเคลื่อนไหวสู่จุดหมายตามทางของเขา 

จงอย่าออกไปจากเขาเพื่อว่าชัยฏอนจะได้ไม่จับท่านแยกออกไปจากอะลี (อลักุรอ่าน บทอันอาม / 153) 

 

ส่วนที ่7 ผู้ปฏิบัติตามอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ) และบรรดาศัตรูของพวกเขา 

62             โอ้ ประชาชาติเอ๋ย  

ฉันคือทางเที่ยงตรงแห่งอัลลอฮฺหนทางซ่ึงพระองค์ได้บัญชาให้พวกเจ้าปฏิบัติตาม 

หลักจากฉันอะลีคือหนทางอันเที่ยวตรงหลังจากเขาลูกหลานของฉันซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากเขาเป็

นอิมามผู้น าไปสู่สัจธรรมและความถูกต้องและพวกเขาตัดสินด้วยความยุติธรรม 

(หลังจากน้ันท่านศาสดาได้อ่านซูเราะห์บทฟาติฮะห์ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซบ.)พระผู้ทรงก

รุณา พระผู้ทรงเมตตานิรันด์ 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ(ซบ.)พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกผู้ทรงปรานี 

ผู้ทรงเมตตายิ่ง  ผู้ทรงเจ้าแห่งวันตอบแทน  

เฉพาะพระองค์เท่าน้ันที่พวกเราเคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่าน้ันที่พวกเราขอความช่วยเ

หลือ  

โปรดช้ีน าพวกเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวก

เขา มิใช่บรรดาพวกที่ถูกกร้ิว และมิใช่บรรดาพวกที่หลงผิด (ซูเราะห์บทฟาติฮะห์1-
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7)อัลกุรอ่าน  บทน้ีได้ลงมาเกี่ยวกับฉัน และอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน 

ซ่ึงครอบคลุมพวกเขาทั้งหมดและจ ากัดเฉพาะพวกเขาเท่าน้ัน   “แท้จริง 

มวลมิตรจะไม่มีความหวาดกลัวแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เศร้าโศก” (ซูเราะห์บทยูนุส /10 ) 

และแท้จริงพลพรรคของอัลลอฮฺคือผู้ที่ได้รับชัยชนะ 

63           พึงรู้ไว้เถิดว่า  แท้จริงศัตรูของอะลีคือ  พวกกลับกลอก(มุนาฟิก)ที่โง่เขลา 

“เป็นศัตรูต่อกันและกันและเป็นพลพรรคของชัยฏอน  บางคนกระซิบกระซาบค าพูด  

ที่เสริมแต่งเพื่อหลอกลวงให้แก่กันและกัน” (ซูเราะห์บทอันอาม /113) 

64           พึงรู้ไว้เถิด แท้จริงบรรดาพรรคพวกของบรรดาอิมาม 

ซ่ึงอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงพวกเขาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า  

เจ้าจะไม่พบหมู่คนใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลกรักใคร่ผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮฺและศาสนทูต

ของพระองค์ดอกถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขาหรือลูกหลานของพวกเขา 

หรือพี่น้องของพวกเขาหรือเครือญาติของพวกเขาก็ตาม 

ชนเหล่าน้ันอัลลอฮฺได้ทรงบันทึกการศรัทธาไว้ในจิตใจของพวกเขาและได้ทรงเสริมพวกเขาให้

มีพลังมากขึน้ด้วยการสนับสนุนของพระองค์  และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าเหล่าสวนสวรรค์  

มีแม่น ้าล าธารไหลผ่านเบือ้งล่างของมันโดยเป็นผู้พ านักอยู่ในน้ันนิรันดร์ 

อัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ 

ชนเหล่าน้ันคือพรรคของอัลลอฮฺ(ซบ.)อันที่จริงพรรคของอัลลอฮฺ(ซบ.)พวกเขาเป็นผู้ประสบค

วามส าเร็จ ไม่ใช่หรือ? (ซูเราะห์มุญาดะละฮ / 22 ) 

65         พึงรู้ไว้เถิด  แท้จริงบรรดาผู้ที่รักอิมามคือ  บรรดาผู้ศรัทธา 

ซ่ึงอัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้กล่าวถึงลักษณะของพวกเขาเอาไว้ว่า 

บรรดาผู้ที่มีศรัทธาโดยที่ไม่ได้ให้การศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการอธรรมน้ัน 
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ชนเหล่าน้ีแหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่ได้รับการช้ีน า 

(ซูเราะห์บทอันอาม /82) 

66           พึงรู้ไว้เถิด มวลมิตรของบรรดาอิมามคือ 

ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)และเราะซูลของพระองค์พวกเขาจะไม่เคลือบแคลงสงสัย 

(ซูเราะห์บทฮุจญุรอต /15) 

67            พึงรู้ไว้เถิด   

มวลมิตรภาพของบรรดาอิมามคือบรรดาผู้ที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยความศานติและปลอดภัย” 

(ซูเราะห์บทอัลฮัจญ์ /46) 

68             พึงรู้ไว้เถิด มวลมิตรของบรรดาอิมามคือ  จะได้รับสวนสวรรค์ 

พวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ จะได้รับปัจจัยยังชีพในน้ัน โดยไม่จ ากัด (ซูเราะห์บทฆอฟิร /40) 

69             พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงศัตรูของบรรดาอิมาม 

จะเข้าอยู่ในนรกพวกเขาจะเข้าไปสู่เปลวเพลิง 

70              

พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงศัตรูของบรรดาอิมามเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงร้

องครวญครางอันน่ากลัว  ขณะที่มันก าลังเดือดพล่าน (ซูเราะห์บทมุลก์ /7 ) 

71              พึงรู้ไว้เถิด แท้จริงศัตรูของบรรดาอิมาม 

อัลลอฮฺได้กล่าวเกี่ยวกับพวกเขาว่าทุกคร้ังที่มีกลุ่มชนหน่ึงเข้าไป 

พวกเขาก็สาปแช่งกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาจนกระทั้งเมื่อพวกเขาทั้งมวลมาถึงนรกโดยพร้อมเ

พรียงกันแล้วกลุ่มชนรุ่นหลังพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มชนรุ่นแรกของพวกเขาว่า  

พระผู้อภิบาลของพวกเรา  ชนเหล่าน้ีได้ท าให้พวกเราหลงผิด ดังน้ัน 
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โปรดน าการลงโทษทวีคูณจากเพลิงนรกมาให้แก่พวกเขาด้วยเถิด” พระองค์ตรัสว่า 

“แต่ละกลุ่มน้ันจะได้รับทวีคูณทว่าพวกเจ้าไม่รู้”(ซูเราะห์บทอะอรอฟ/38) 

72              

พึงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรตรัสถึงบรรดาผู้เป็นศัตรูไว้ว่าทุกคร้ังที่ชาวนรกกลุ่มหน่ึงถู

กโยงลงไป ยามเฝ้านรกจะถามพวกเขาว่า 

มิได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่า แน่นอน 

ได้มีผู้ตักเตือนมายังเราแล้วแต่พวกได้ปฏิเสธและกล่าวว่าอัลลอฮฺมิได้ประทานส่ิงใดลงมา 

พวกเจ้าก็จะมิได้มาอยู่กับชาวนรกอย่างน้ีดอก 

บัดน้ีพวกเขายอมสารภาพในความผิดของพวกเขา ดังน้ัน 

ชาวนรกช่างห่างไกลจากความโปรดปราน (ซูเราะห์บทอัลกุดส์/ 8-11) 

73              พึงรู้ไว้เถิด 

แท้จริงบรรดาหมู่มวลมิตรของอิมามคือบรรดาผู้ย าเกรงต่อพระผู้ย าเกรงต่อพระผู้อภิบาลของ

พวกเขาในที่ลับ  พวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่แน่นอน 

(ซูเราะห์บทอัลมุลก์/12) 

74              โอ้ประชาชาติเอ๋ย มีหนทางอยู่มากมายระหว่างเปลวเพลิงแห่งไฟนรก 

กับรางวัลอันยิ่งใหญ่ 

75              โอ้ประชาชาติเอ๋ย แท้จริงศัตรูของเราคือ ผู้ที่อัลลอฮฺทรงด าหนิและสาปแช่งเขา 

ส่วนผู้ที่รักเราคือบุคคลผู้ซ่ึงอัลลอฮฺได้ชมเชยและรักเขา 

76              โอ้ประชาชาติเอ๋ย พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือน สวนอะลีคือผู้แจ้งข่าวดี 

77              โอ้ประชาชาติเอ๋ย พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือน ส่วนอะลีคือผู้ช้ีน าทาง 

78              โอ้ประชาชาติเอ๋ย พึงรู้ไว้เถิด แท้จริงฉันคือนะบี ส่วนอะลีคือตัวแทนของฉัน 
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79           โอ้ประชาชาติเอ๋ย พึงรู้ไว้เถิด 

แท้จริงฉันคือเราะซูลส่วนอะลีคืออิมามและเป็นตัวแทนของฉันภายหลังจากฉันและบรรดาอิมา

มหลังจากฉันคือลูกหลานของเขาพึงรู้ไว้เถิดแท้จริงฉันคือบิดาของพวกเขาส่วนพวกเขาได้สืบ

สายมาจากอะลี 

 

ส่วนที ่8 เกี่ยวกับอิมามมะฮฺด(ีขออลัลอฮฺทรงให้ท่านปรากฏกายโดยเร็ว) 

80           พึงรู้ไว้เถิดอิมามท่านสุดท้ายคือ อัลกออิม อัลมะฮฺดียฺ ซ่ึงมาจากพวกเรา 

พึงสังวรเถิดว่าเขาเป็นผู้มีชัยเหนือศาสนาทั้งมวล 

พึงรู้ไว้เถิดเขาคือผู้ช าระหน้ีแค้นบรรดาผู้อธรรมทั้งหลาย   พึงรู้ไว้เถิด 

เขาผู้พิชิตและเป็นผู้ก าจัดการต้ังภาคีและหลงทาง  

พึงรู้ไว้เถิดเขาคือผู้ท าลายบรรดาผู้ต้ังภาคีทุกเผ่าพันธ์ุและทุกชนชาติ 

81            พึงรู้ไว้เถิด  

เขาคือผู้ทวงหน้ีเลือดของหมู่มวลมิตรแห่งอัลลอฮฺ(ซบ.)พึงสังวรเถิดเขาคือผู้ช่วยเหลือศาสนาข

องอัลลอฮฺ 

82             พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงเขาคือผู้น ามาตรฐานมาจากทะเลลึก     

พึงรู้ไว้เถิดเขารอบรู้ถึงคุณค่าและความประเสริฐของผู้รู้และความโง่เขลาของผู้ไม่รู้เป็นอย่างดี  

พึงรู้ไว้เถิด เขาคือผู้มีเกียรติและได้รับการเลือกสรรแล้วจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  

พึงรู้ไว้เถิดเขาคือผู้สืบทอดวิชาการ และมีความรอบรู้ครอบคลุมทุกสรรพส่ิงอย่างทั่วถึง 

83            พึงรู้ไว้เถิด 

เขาคือผู้แจ้งข่าวจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเกรียงไกรและเป็นผู้อธิบายบทบัญญัติของพระองค์เขา

คือผู้กระท าส่ิงที่ถูกต้องและมีความมั่นคงจริงจัง พึงรู้ไว้เถิดภารกิจของโลกน้ีได้ถูกมอบแก่เขา 
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84            พึงรู้ไว้เถิด  

เขาคือผู้ที่บรรดาศาสดาก่อนหน้าในหลายศตวรรษที่ผ่านมาแจ้งข่าวการปรากฏกายของเขาไว้ 

85            พึงรู้ไว้เถิด 

เขาคือข้อพิสูจน์ที่ยังคงเหลืออยู่ซ่ึงหลังจากเขาจะไม่มีข้อพิสูจน์ใดอีกและไม่มีความจริงและไม่

มีแสงสว่างอันใดบนโลกนอกจากที่อยู่ ณ เขา 

86           พึงรู้ไว้เถิดไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตเขาได้ และไม่มีผู้พ่ายแพ้คนใดได้รับการช่วยเหลือ   

พึงรู้ไว้เถิดแท้จริงเขาคือวะลี (ผู้ปกครอง)  ของอัลลอฮฺบนหน้าแผ่นดิน 

ค าส่ังของเขาคือค าส่ังของพระองค์  เขารักษาอะมานะฮ์ทั้งที่เร้นลับและเปิดเผย 

 

ส่วนที ่9 การอธิบายเร่ืองการให้สัตยาบัน 

87           โอ้ประชาชาติเอ๋ย 

แน่นอนฉันได้สาธยายแก่พวกท่านแล้วและได้สร้างความเข้าใจแก่พวกท่านในส่ิงที่ฉันสามารถ

และน่ีคืออะลี ผู้ที่จะสร้างความเข้าใจกับท่านหลังจากฉัน 

88          พึงรู้ไว้เถิด หลังจากฉันได้กล่าวค าเทศนาจบ   ฉันขอเรียกร้อง  

จงให้สัตยาบันโดยตรงกับเขา(อะลี)อีกคร้ัง 

89         พึงรู้ไว้เถิด แท้จริงฉันได้ให้สัตยาบันต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)ส่วนอะลีได้ให้สัตยาบันกับฉัน 

บัดน้ีฉันขอเรียกร้องให้พวกท่านจงให้สัตยาบันกับอะลี 

และฉันจะเอาสัตยาบันจากพวกท่านเพื่อเขาและผู้ใดก็ตามหลังจากให้สัตยาบันแล้วต่อมาได้บิด

พลิว้ เท่ากับได้อธรรมตัวเอง  (โอ้ 

มุฮัมมัดแท้จริงบรรดาผู้ให้สัตยาบันกับเจ้าน้ันเหมือนพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺ(ซบ.)พ

ระหัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่เหนือมือของพวกเขา ฉะน้ัน ผู้ใดท าลาย (สัตยาบัน 
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เสมือนกับว่าเขาท าลายตัวเขาเองส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮฺโดยครบถ้ว

น พระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา 

ส่วนที ่10 ส่ิงอนุมัติและไม่อนุมัติข้อบังคับและข้อห้ามต่างๆ 

90           โอ้ ประชาชาติเอ๋ย 

แท้จริงการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺเป็นเคร่ืองหมายแห่งอลัลอฮฺดังน้ัน 

ผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ ณ บัยตุลลอฮฺ 

ก็ไม่เป็นบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมา ณ ภูเขาทั้งสองน้ัน 

และผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้ว 

แน่นอนอัลลอฮฺ(ซบ.)คือพระผู้ทรงพอพระทัยพระผู้ทรงรอบรู้ (ซูเราะห์บทเกาะเราะฮฺ /145) 

91          โอ้ประชาชาติเอ๋ย  เมื่อพวกเจ้าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮฺ 

ดังน้ันจะต้องไม่มีครอบครัวเข้าไปในน้ัน 

เว้นเสียแต่ว่าท่านเป็นผู้มั่งมีปราศจากความต้องการและไม่มีครอบครัวเว้นเสียแต่พวกยากไร้ 

92           โอ้ ประชาชาติเอ๋ย ไม่มีผู้ศรัทธาคนใดเมื่อได้หยุดพัก (วุกุฟ) ในสถานวุกุฟ 

(อะเราะฟะฮฺ มัชอัร  มีนา 

นอกเสียจากอัลลอฮฺจะอภัยความผิดที่เขาเคยท ามาก่อนหน้าน้ันจนถึงเวลาน้ัน ฉะน้ัน 

เมื่อพิธีฮัจญ์ของเขาส้ินสุดลงการงานของเขาจะเร่ิมต้นค านวณนับใหม่อีกคร้ัง โอ้ 

ประชาชาติเอ่ย บรรดาผู้แสวงบุญ 

(ฮุจญาต)ต่างได้รับความการุณย์พิเศษค่าใช้จ่ายของพวกเขาได้รับการทดแทน 

และอัลลอฮฺจะไม่ทรงท าลายรางวัลการตอบแทนบรรดาผู้ที่ท าดีให้สูญเปล่า 

93          โอ้  ประชาชาติเอ๋ย พวกท่านจงประกอบพิธีฮัจญ์ ณ 

บัยตุลลอฮฺอย่างครบถ้วนตามขบวนการของศาสนา และด้วยความเข้าใจที่ดี 

จงอย่าถอนตัวออกมานอกจากได้กลับตัวกลับใจและช าระบาปกรรมแล้ว 
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94          โอ้ ประชาชาติเอ๋ย จงด ารงนมาซและจ่ายซะกาต (ทานบังคับ) 

ตามที่อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้มีบัญชาแก่พวกเจ้า ถ้าเวลาเน่ินนานผ่านไป 

หรือเจ้าเฉยเมยต่อค าส่ัง หรือหลงลืมไป  ท่านอะลีอยู่ในหมู่พวกท่าน 

เป็นผู้อธิบายบทบัญญัติส าหรับพวกท่าน 

อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้ทรงแต่งต้ังเขาให้เป็นอิมามและตัวแทนฉันเพื่อช้ีน าทางหลังจากฉัน  

เขามาจากฉันและฉันมาจากเขา แท้จริงเขาและตัวแทนของเขาเป็นลูกหลานของฉัน 

เขาจะตอบค าถามทุกส่ิงที่ได้ถามเขาและจะสอนส่ังพวกเจ้าในส่ิงที่พวกเจ้าไม่รู้ 

95          พึงรู้ไว้เถิดว่า แท้จริงบทบัญญัติที่ฮะล้าล (อนุมัติ) และส่ิงที่ฮะรอม (ต้องห้าม) 

มีจ านวนมากมาย มากเกินกว่าจะค านวณนับได้ 

ซ่ึงฉันไม่สามารถอธิบายได้หมดในคราวเดียวกันเน่ืองจากจ านวนของมันมากเกินกว่าจะค านว

นับได้ ดังน้ันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ฉันจะอธิบายส่ิงฮะร้าลและฮะรอมแก่พวกท่านในที่น้ี) 

ด้วยเหตุน้ีฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เอาสัตยาบันจากพวกท่าน 

จงยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อยอมรับทุกส่ิงที่อัลลอฮฺตรัสเกี่ยวกับอะลี  

อะมีรุลมุอมฺินีนซ่ึงฉันได้น ามายังพวกท่านแล้ว 

และฉันขอแนะน าตัวแทนหลังจากเขาซ่ึงพวกเขาเป็นลูกหลานของฉันที่สืบเช้ือสายมาจากอะลี 

อิมามในหมู่พวกเขาจะยืนขึน้อย่างมั่นคงและคนสุดท้ายในหมู่พวกเขาคือ 

(อิมาม)มะฮฺดียฺพวกเขาจะปกครองประชาชาติตราบจนถึงวันซ่ึงอัลลอฮฺได้ก าหนดไว้เพื่อการพ

บ (กิยามะฮฺ) 

96          โอ้   ประชาชาเอ๋ย  ทุกส่ิงที่ฮะลาลและฮะรอมฉันได้อธิบายแก่พวกท่านหมดแล้ว 

แน่นอนฉันจะไม่กลับค าอย่างเด็ดขาด  และไม่มีการเปลี่ยนแปลง พึงสังวรไว้เถิด 

จงนึกถึงเร่ืองราวเหล่าน้ีและจดจ าส่ิงเหล่าน้ีไว้ให้ดี  

ซ่ึงฉันขอแนะน าพวกท่านให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจงอย่าเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลล



 

25 

 

อฮฺเป็นอันขาด  พึงสังวรเถิด ฉันขอกล่าวเตือนอีกคร้ังว่าพวกเจ้าจงด ารงนะมาซ จงจ่ายซะกาต 

จงก าชับความดีและจงห้ามปรามความช่ัวร้ายเถิด 

97           พึงรู้ไว้เถิด   แท้จริงปฐมบทของการก าชับความดีคือ 

การใส่ใจในค าพูดของฉันเกี่ยวกับอิมามะฮฺและวิลายะฮฺของอะลีและบุตรหลานของเขา 

และถ่ายทอดค าพูดของฉันให้คนอื่นได้รับฟังอย่างถูกต้อง 

อธิบายให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในที่น้ีได้รับทราบและยอมรับและจงหลีกเลี่ยงความคิดเห็นที่ตรงกันข้าม 

เน่ืองจากส่ิงที่ฉันสาธยายแก่พวกท่านฉันไม่ได้พูดเองทว่าเป็นพระบัญชาจากอัลลอฮฺผู้ทรงเกรีย

งไกร และเราะซูลของพระองค์ 

พึงรู้ไว้เถิดว่าการก าชับความดีและการห้ามปรามความช่ัวถ้าปราศจากอิมามผู้บริสุทธิ์แล้วไม่อา

จเกิดขึน้ได้เป็นอันขาด 

98            โอ้  ประชาชาติเอ๋ย อัลกุรอ่านได้แนะน าพวกท่านว่า บรรดาอิมามหลังจากอะลีคือ 

บุตรหลานของเขาซ่ึงฉันได้แนะน าพวกท่านแล้วว่า ฉันมาจากพวกเขา และพวกเขาก็มาจากฉัน 

อัลลอฮฺตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า 

ข้าได้มอบต าแหน่งอิมามไว้ในหมู่ลุกหลานที่สืบเช้ือสายจากเขาและฉันได้กล่าวว่า 

ตราบที่พวกท่านยังยืดมั่นกับทั้งสองอยู่  

อัลกุรอ่านและอะฮลุลบัยตฺพวกท่านจะไม่มีวันหลงทางเด็ดขาด 

99               โอ้     ประชาชาติเอ๋ย  จงส ารวมตนต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) 

จงส ารวมตนต่ออัลลอฮฺและจงเกรงกลัววันกิยามะฮฺเถิด  ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.) 

ผู้ทรงเกรียงไกรตรัสว่า  “การส่ันสะเทือนของวันโลกาวินาศน้ันเป็นส่ิงที่ร้ายแรงยิ่งนัก” 

(ซูเราะห์บทฮัจญ์ /1) 
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ส่วนที ่11 การให้สัตยาบันอย่างเป็นทางการ 

100                     ประชาชาติเอ๋ย 

จ านวนของพวกท่านมากเหลือเกินมากเกินกว่าที่จะให้สัตยาบันแล้วเสร็จในที่น้ีได้  ด้วยเหตุน้ี  

อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกรได้มีบัญชาว่าให้ฉันเอาค ามั่นสัญญาเป็นค าพูดจากพวกท่านเกี่ยวกับวิลา

ยะฮฺและการเป็นอิมามของอะลีอะมีรุลมุอมฺินีนและบรรดาอิมามภายหลังจากเขาซ่ึงเป็นลูกหลา

นของฉันและของเขา 

ดั่งที่ฉันเคยกล่าวแล้วว่าพวกเขาเป็นลุกหลานของฉันที่สืบเช้ือสายมาจากอะลี 

101             พวกเจ้าจงร าลึกถึงความตาย วันกิยามะฮฺ การสอบสวน ตราชูช่ังผลงาน 

และการสอบสวน ณ. เบือ้งพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก  เช่นเดียวกัน  

การตอบแทนผลบุญและการลงโทษ 

ดังน้ันผู้ใดน ามาซ่ึงความดีเขาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและผู้ใดน ามาซ่ึงความช่ัวเขาจะไม่มีส่

วนเกี่ยวข้องใดๆในสวรรค์เลย 

102             ดังน้ัน  ทั้งหมดได้กล่าวพร้อมกันว่า แน่นอน 

พวกเราได้ยินค าพูดของท่านและปฏิบัติตามแล้วและพวกเราพอใจในความพึงพอพระทัยของอั

ลลอฮฺ(ซบ.)และเราะซูลและส่ิงที่มาจากพระผู้อภิบาลของเราและของท่านเกี่ยวกับอะลี 

ซ่ึงท่านได้ประกาศแก่พวกเราแล้วท่านได้แนะน าว่าอะลีและลูกหลานของเขาคือ  

อิมามภายหลังจากท่าน 

พวกเราชดใช้ค ามั่นสัญญาต่อท่านเป็นค ามั่นสัญญาที่เกิดจากก้นบึง้หัวใจ เราให้สัตยาบันด้วยใจ 

ด้วยค าพูด และด้วยมือทั้งสองข้างพวกเรา     ขอมีชีวิตอยู่   ขอตาย   

และฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาพร้อมกับสัตยาบันน้ี  

พวกเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะไม่โยกย้ายถ่ายถอน  จะไม่สงสัยคลางแคลง  

จะไม่ปฏิเสธและไม่กล้ากลับค าพูดที่วันน้ีเราได้ให้แก่อัลลอฮฺและเราะซูลเด็ดขาด  

โอ้เราะซูลท่านได้อธิบายให้เราทราบเกี่ยวกับอะลี  อะมีรุลมุอฺมินีน  
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และบุตรหลานของเขาซ่ึงเป็นอิมามภายหลังจากเขาพวกเขาได้สืบเช้ือสายมาจากอะลี 

ทว่าเป็นบุตรของท่านเวลาน้ันท่านเราะซูลกล่าวว่า ภาระหน้าที่ที่ฉันได้รับมอบหมายมา 

ฉันได้กระท าแล้วฉันได้ประกาศว่าฮะซันและฮุซัยน์ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นอิมามหลังจากบิดา

ของเขาอะลีอมีรุลมุอฺมินีนและบรรดาอิมามหลังจากเขาทั้งสองเหล่าน้ีคือพันธสัญญาและสัตยา

บันโดยการจับมือให้สัตยาบันด้วยค ามั่นสัญญาจะไม่มีการบิดพลิว้หรือเปลี่ยนแปลงค ามั่นสัญ

ญาเด็ดขาดและอัลลอฮ์จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรา   

เราจะน าค าส่ังของท่านแจ้งให้คนใกล้ชิดและห่างออกไป 

ทั้งเป็นบุตรหลานและเครือญาติของเราและเพียงพอแล้วต่อการที่อัลลอฮฺทรงเป็นพยานและท่า

นก็เป็นพยานของเราด้วย 

103               โอ้   ประชาชาติเอ๋ย  บัดน้ีพวกท่านจะกล่าวส่ิงใดอีก?  

ดังน้ันพึงรู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮฺทรงได้ยินเสียงทั้งหลาย ทรงล่วงรู้ทุกส่ิงซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ  

“ดังน้ันผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะได้แก่ตัวของตัวเองและผู้ใดหลงทางเขาก็จะหลงอ

ยู่บนทางที่ผิด” (ซูเราะห์บทอัซซุมัร / 41)   “บรรดาผู้ที่ให้สัตยาบัน  

เสมือนพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺ(ซบ.) 

พระหัตถ์ของอัลลอฮฺทรงอยู่เหนือมือของพวกเขา (ซูเราะห์บทฟัตฮฺ  / 13) 

104              โอ้    ประชาชาติเอ๋ยจงให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺ(ซบ.) 

จงให้สัตยาบันกับฉันและจงให้สัตยาบันกับอะลีอะมีรุลมุอฺมินีน  ฮะซันและฮุซัยน์  

และบรรดาอิมามที่สืบเช้ือสายมาจากเขาประหน่ึงค าพูดที่ดียังคงเหลืออยู่  ดังน้ัน  

จงยอมรับวิลายะฮฺของพวกเขาคนต่คนเถิด  

อัลลอฮฺทรงให้ความพินาศแก่บุคคลที่มีข้ออ้าง(ไม่ยอมรับการเป็นอิมามของพวกเขา)  

และทรงเมตตาต่อบุคคลที่ซ่ือสัตย์ในสัญญา  

ฉะน้ันผู้ใดท าลายสัตยาบันเสมือนพวกเขาได้ท าลายตัวเอง 
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ส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮฺอย่างครบถ้วนพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลอัน

ยิ่งใหญ่แก่เขา” (ซูเราะห์บทฟัตฮฺ /10) 

105              โอ้  ประชาชาติเอ๋ย  ส่ิงที่ฉันพูดกับพวกท่านเกี่ยวกับอะลี 

จงบอกให้ทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในที่น้ีได้รับรู้จงสลามอะลีด้วยฉายานามว่า  อะมีรุ้ลมุอฺมินีน  

บัดน้ีพวกท่านทั้งหลายจงกล่าว  “พวกเราได้ยิน และพวกเราภักดีโปรดให้อภัยด้วยเถิด โอ้ 

พระผู้อภิบาลของพวกเรา และยังพระองค์เท่าน้ันคือจุดหมายปลายทาง”  

(ซูเราะห์บะเกาะเราะฮฺ /285)  และพวกเจ้าจงกล่าวว่า  

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ(ซบ.)ผู้ทรงช้ีน าพวกเราให้ได้รับส่ิงน้ีและพวกเราไม่อา

จได้รับทางน า   

หากว่าอัลลอฮฺไม่ทรงช้ีน าพวกเราแน่นอนบรรดาศาสนทูตแห่งพระผู้อภิบาลของเราน้ันได้น าค

วามจริงมาแก่พวกเรา” (ซูเราะห์บทอะอฺรอฟ  / 43) 

106            โอ้   ประชาชาติเอ๋ย  แท้จริงความประเสริฐของท่าน อะลีบุตรบีฏอลิบ  ณ   

อัลลอฮฺผู้ทรงกรียงไกรซ่ึงได้ประทานไว้ในอัลกุรอ่านน้ัน 

มากมายเกินกว่าที่จะกล่าวให้จบในคราวเดียว  

ดังน้ันบุคคลใดที่ได้แจ้งให้พวกเจ้าได้รับรู้ถึงความประเสริฐเหล่าน้ันจงรู้จักพวกเขาและจงเช่ือ

และยอมรับเขา 

107               โอ้     ประชาชาติเอ๋ย  บุคคลใดที่ภักดีต่ออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ 

อะลีและบรรดาอิมามที่ได้กล่าวนามไปแล้วพวกเขาล้วนเป็นผู้ได้รับชัยชนะทั้งมวล 

108              โอ้       ประชาชาติเอ๋ย  จงรีบเร่งให้สัตยาบันและยอมรับในวิลายะฮฺของอะลี 

และรู้จักเขาในนามของอะมีรุลมุอฺมินีน 

พวกเขาคือผู้ได้รับชัยชนะและจะพ านักอยู่ในสวรรค์อันอุดมตลอดไป 
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109                โอ้   ประชาชาติเอ๋ย   

จงกล่าวแต่ส่ิงที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยเน่ืองจากถ้าพวกเจ้าและมนุษย์ทั้งโลกต่างปฏิเสธ 

ก็จะมีสร้างความเสียหายใดๆแก่อัลลอฮฺเลย 

110               โอ้   อัลลอฮฺ(ซบ.) 
โปรดอภัยโทษแด่มวลผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงและโปรดโกรธกร้ิวต่อมวลผู้ปฏิเสธทั้งหลาย  

การสรรเสริญทั้งมวลแด่อัลลอฮฺ(ซบ.) พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก   
วัลฮัมดุลิล้ลาฮฺฮิร็อบบิลอาละมีน 

www.khetabeghadir.com 


