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พ่ีนองท้ังหลาย !  
  

ขอจงยําเกรงตออัลลอฮฺองคอภิบาลผูสูงสงเถิด !  
ไดโปรดคิดไตรตรองถึงเรื่องราวในโลกนี้และโลกหนา คิดถึง

ชีวิตและความตายของพวกทาน คิดถึงปจจุบันและอนาคต   
ลองนึกถึงเรื่องราวของผูคนที่มีชีวิตอยูกอนหนาพวกทานทั้ง

ในยุคกอนและยุคหลัง เรื่องราวของพวกเขามีบทเรียนสําหรับบรรดาผู
มีวิจารณญาณ พวกเขาเหลานั้นเคยสรางความรุงโรจนใหกับโลกใบนี้ 
ทั้งยังครอบครองทรัพยสินมหาศาลและมีลูกหลานมากมาย มีอํานาจ
และความรุงเรืองมากกวาเราหลายเทานัก กระนั้นวันเวลาก็ไดพาพวก
เขาไป เสมือนหนึ่งวาพวกเขาไมเคยมีอยูในความเปนจริงนี้  

 
เร่ืองราวของพวกเขาไดกลายเปนเพียงแคเร่ืองเลาขานไปแลว !  
 
พวกทานก็จะเดินไปสูเสนทางแหงนั้นเหมือนบรรพบุรุษของ

ทานเชนกัน พวกทานเองจะกลายเปนเหมือนผูคนเหลานั้น จะยายถิ่น
ฐานจากโลก จากวิมานอันสดสวยสูหลุมฝงศพอันมืดมิด พวกทานจะ
ไดอยูเพียงลําพังหลังจากที่เคยอยูกับญาติมิตรดวยความสุข พวกทาน
จะอยูอยางเดียวดายกับผลงานที่เคยทําเอาไว ถาดีก็ดี ถาชั่วก็ช่ัว 
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ตราบกระทั่งวันแหงการฟนคืนชีพมาถึง เมื่อนั้นแตรจะถูกเปา 
มวลมนุษยจะฟนขึ้นจากหลุมศพของพวกเขาเพื่อเดินทางสูพระผู
อภิบาลแหงสากลจักรวาล ดวยเทาเปลาที่ไมมีรองเทาสวมใส ดวย
รางกายที่เปลือยเปลาปราศจากเสื้อผาอาภรณ ดวยลักษณะดั้งเดิม
โดยไมไดขลิบอวัยวะเพศ  

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม(ขอความจําเริญ
และความสันติสุขมีแดทาน) เคยเลาเรื่องนี้ใหทานหญิงอาอิชะฮฺ 
รอฎิยัลลอฮุ อันฮา(ขออัลลอฮฺทรงโปรดปราน)ไดฟง นางถามวา ผูชาย
และผูหญิงทั้งหลายจะมองไปมาระหวางพวกเขาเชนนั้นหรือ? ทาน 
ศาสนทูตตอบไปวาเรื่องราวอื่นมันโกลาหลกวาที่ชายจะมองหญิงหรือ
หญิงจะมองชาย  

มันใหญหลวงกวาที่ผูเปนแมจะถามหาลูกของตัวเองหรือผู
เปนลูกจะซักถามถึงบุพการี !  

ِإذَا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر فَال أَْنَساَب َبْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوال فَ﴿

  )101: سورة املؤمنون (﴾َيَتَساَءلُونَ
ความวา “ดังน้ันเม่ือใดท่ีแตรถูกเปา เม่ือน้ันจะไมมีการ
นับญาติระหวางพวกเขาและจะไมมีการซักถามระหวาง
กัน”    

(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุอฺมินูน : 101)  
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َيْوَم َتَرْوَنَها َتذَْهلُ كُلُّ         ،  ِإنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ          ﴿ 
َحْملََها               َحْمٍل  ِت  ا ذَ كُلُّ  َتَضُع  َو ْرَضَعْت  أَ َعمَّا  ُمْرِضَعٍة 

 َولَِكنَّ َعذَاَب     َوَتَرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم ِبُسكَاَرى              

  )2-1 :سورة احلج (﴾اللَِّه َشِديٌد
ความวา “แทจริงความวุนวายโกลาหลในเวลานั้น เปน
ส่ิงท่ีใหญหลวงนัก วันท่ีพวกเจาจะไดเห็นวา แมทุกคนท่ี
กําลังใหนมลูกจะละเลยจากลูกของนาง และผูท่ีกําลังต้ัง
ทองจะแทงลูกออกมา เจาจะไดเห็นผูคนมึนเมาท้ังๆ ท่ี
มิไดเสพของมึนเมา หากแตเปนเพราะการลงโทษ
ของอัลลอฮฺน้ันชางหนักหนวงนัก”  (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อัล-หัจญ : 1-2)  

ณ ที่น้ัน หัวใจทั้งหลายจะตื่นตระหนก สายตาทั้งมวลจะมอง
ลงต่ํา  

ณ ที่นั้นจะมีการแจกจายสมุดอันเปนหนาบันทึกแหงการงาน 
ผูศรัทธาจะรับมันดวยมือขวา ผูปฏิเสธศรัทธาจะรับมันดวยมือซาย
และรับจากดานหลังของเขา  

ผูคนที่รับดวยมือขวาจะกลาวดวยความปติยินดีวา 
  )19: سورة احلاقة (﴾َهاُؤُم اقَْرأوا ِكَتاِبَيْه﴿

ความวา “น่ีอยางไรเลาบันทึกของฉัน พวกทานจงอาน
มันเถิด” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หากเกาะฮฺ : 19)  
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และผูที่รับมันดวยมือซายจะพูดออกมาดวยความโศกเศรา
เสียใจประหนึ่งทุกขสาหัสวา  

  )25: سورة احلاقة (﴾َيا لَْيَتِني لَْم أُوَت ِكَتاِبَيْه﴿
ความวา “โอ หากแมนวาฉันไมถูกย่ืนใหรับบันทึกน้ีเสีย” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หากเกาะฮฺ : 25)  
 
และเขาก็จะสบถถึงแตความหายนะ ! 
 
ณ ที่นั้น ตราชูจะถูกนํามาแขวนไว การกระทําทั้งหมดของ

มวลมนุษยจะถูกนํามาตรวจชั่งดูความดี  

َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ     ،  فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرهُ           ﴿ 

  )8-7: سورة الزلزلة (﴾ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه
ความวา “ผูใดท่ีทําดีหนักเทาผงธุลีเขายอมจะไดเห็นมัน 
และผูใดท่ีทําช่ัวหนักเทาผงธุลีเขาก็ยอมจะไดเห็นมัน” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ : 7-8)  

َوَنَضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسطَ ِلَيْوِم الِْقَياَمِة فَال ُتظْلَُم َنفٌْس                  ﴿ 
ا ِبَها َوكَفَى ِبَنا     َشْيئاً َوِإنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أََتْينَ         

  )47: سورة األنبياء( ﴾َحاِسِبَني
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ความวา “และเรา(อัลลอฮฺ)จะนําตาช่ังแหงความสจัมาต้ังไว
สําหรับวันกิยามะฮฺ ชีวิตหน่ึงชีวิตใดจะไมถูกกระทําโดยไม
เปนธรรม แมเพียงเศษเส้ียวหน่ึงเลย ถึงแมมันจะหนักเทา
เมล็ดผักเม็ดหน่ึงก็ตาม เราก็จะนํามันมา และเพียงพอ
แลวกับเราท่ีจะเปนผูคิดบัญชี” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-
อันบิยาอฺ : 47)  
ในวันนั้น มนุษยทั้งหลายตางก็ปนปวน ตางก็พบกับความ

หวาดกลัวและความทุกขที่ไมอาจแบกไวได พวกเขาจะถามกันไปมาวา 
“เหตุใดพวกทานจึงไมมองหาคนชวยตอหนาองคอภิบาลเลา ?”  

แลวพวกเขาก็จะเขาไปหาศาสนทูตอาดัม ศาสนทูตนูหฺ      
(โนอาห) ศาสนทูตอิบรอฮีม(อับราฮัม) และศาสนทูตมูซา(โมเสส) (ขอ
ความสันติจงประสบแดทั้งสี่ทาน) แตทั้งหมดก็บอกปดไปดวยสุดวิสัย
ที่จะใหความชวยเหลือ 

แลวพวกเขาก็จะเขาไปหาศาสนทูตอีซา(เยซู)เพื่อขอความ
ชวยเหลือ ทานกลาวตอบแกพวกเขาวา “ฉันเองไมมีสิทธินั้นดอก แต
พวกทานจงไปหามุหัมมัดเถิด เขาเปนบาวที่อัลลอฮฺทรงอภัยโทษทั้งใน
ส่ิงที่มากอนและสิ่งที่มาหลัง” 

ดังนั้นพวกเขาจึงพากันไปหาศาสนทูตมุหัมมัด ทานไดกลาว
ดวยความภาคภูมิใจในความโปรดปรานที่พระองคอัลลอฮฺทรง
ประทานให “ฉันเปนคนที่ไดรับสิทธินั้น”  
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แลวทานก็วอนขอจากอัลลอฮฺใหทรงอนุญาตและไดทิ้งตัวลง
กราบสุูดตอพระองค องคผูอภิบาลทรงดลใจใหทานกลาวคํา
สรรเสริญสดุดีและยกยองพระองคดวยคํากลาวที่พระองคไมเคย   
ดลใจใหกับผูใดมากอน พระองคทรงปลอยใหทานกราบสุูดเชนนั้น
เทาที่พระองคทรงพอใจ  

แลวพระองคก็กลาวแกทานวา “จงเงยหนาขึ้นเถิด จงพูดมา
เถิดเจาจะถูกรับฟง จงขอใหชวยเถิดเจาไดรับอนุญาตใหชวย จงรอง
ขอเถิดเจาจะไดรับในสิ่งที่ขอ”  

ในวันนั้น พระองคอัลลอฮฺจะทรงลงมาเพื่อทําการพิพากษา
ระหวางบาวของพระองค และจะทรงสอบสวนการงานของพวกเขา  

พระองคจะทรงอยูกับบาวมุอฺมินของพระองคโดยลําพัง 
พระองคจะปดมานของพระองคใหเขาและพูดกับเขาโดยปราศจาก
ลาม พระองคจะทรงพูดถึงบาปกรรมตางๆ ที่เขาไดกระทํา จนเขา
สารภาพและยอมรับ แลวพระองคก็แสดงความประเสริฐของพระองค 
ดวยการกลาวแกเขาวา “แทจริงขาไดปกปดความผิดตางๆของเจาเมื่อ
ยามที่เจามีชีวิตอยูบนโลก และขาจะใหอภัยโทษในความผิดตางๆ
เหลานั้นแกเจาในวันนี้”  

ในวันนั้น มีสระน้ําใหญที่เตรียมไวสําหรับศาสนทูตมุหัมมัด 
น้ําในสระขาวบริสุทธิ์ย่ิงกวาสีของนม หวานฉ่ํายิ่งกวาน้ําผึ้ง และหอม
ย่ิงกวากล่ินของมิสกฺ (Musk น้ําหอมที่สกัดมาจากตอม-สะดือ-ที่อยู
ใตทองของชะมดเชียง Musk-deer ตัวผู)  
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ความยาวของสระตองใชเวลาเดินทางถึงหนึ่งเดือน ความ
กวางของมันก็เชนเดียวกัน ขันตักน้ําในนั้นมีมากมายสวยงามเปน
ประกายเจิดจรัสประหนึ่งหมูดาวที่สองแสงบนทองฟา  

ไมมีผูใดมีสิทธิไปถึงยังสระน้ํานั้นนอกจากบรรดามุอฺมินผู
ศรัทธาตอทานศาสนทูตมุหัมมัดและปฏิบัติตามซุนนะฮฺของทาน
เทานั้น  

ผูใดไดดื่มน้ํานั้นเพียงครั้งเดียว เขาจะไมรูสึกกระหายอีก
ตลอดกาล และบุคคลแรกที่จะไดดื่มน้ํานั้นคือบรรดาคนยากจนจาก
ชาวมุหาญิรีน(ผูอพยพจากนครมักกะฮฺสูนครมะดีนะฮฺ) 

ในวันนั้น ดวงอาทิตยจะเขาใกลสรรพสิ่งจนหางจากศรีษะ
เพียงไมก่ีไมลเทานั้น (อัลลอฮฺเทานั้นที่รูวามันเปนเชนไร)   

มนุษยทั้งมวลจะคลุกอยูในเหงื่อไคลของเขาในสภาพเทา
ความดีที่เขาไดปฏิบัติไว บางคนเหงื่อจะทวมถึงขอเทา บางก็ทวมถึง
หัวเขา บางก็ทวมถึงบั้นเอว และบางคนเหงื่อของเขาจะทวมจนมิดหัว ! 

และในวันนั้นพระองคอัลลอฮฺจะทรงใหรมเงาแกผูที่พระองค
ทรงประสงค ซึ่งเปนวันที่ไมมีรมเงาใดๆ นอกจากรมเงาของพระองค
เพียงที่เดียวเทานั้น 

ในวันนั้นอัลลอฮฺจะกลาวแกศาสนทูตอาดัมวา “อาดัมเอย!”  
อาดัมกลาววา “ขอนอมรับบัญชาของพระองค และความ

จําเริญของพระองค และความประเสริฐตางๆอยูในหัตถแหงพระองค” 
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พระองคกลาววา “จงนําลูกหลานของเจาที่ เปนชาวนรก
ออกมา” 

อาดัมถามพระองคตอไปวา “จํานวนเทาไหรกัน?“ 
พระองคตรัสวา “เการอยเกาสิบเกาคนจากทุกๆหนึ่งพันคน” 
เม่ือไดยินดังน้ัน แมเด็กๆ ตางก็กลายเปนคนผมหงอกไปสิ้น ! 
ณ วันนั้น สะพานจะถูกวางทอดบนนรกญะฮันนัม ซึ่งมีขนาด

เล็กกวาเสนผม และคมยิ่งกวาคมมีด(อัลลอฮฺเทานั้นที่รูวามันเปนเชน
ไร)  

พรอมทั้งจะถูกสงอะมานะฮฺ(ความซื่อสัตยรับผิดชอบ)และ
ความสัมพันธเครือญาติใหอยูดานซายและขวาของสะพาน  

มวลมนุษยจะเดินผานสะพานนั้นในสภาพตามที่พวกเขามี
ความดีอยูกับตัว บางคนจะเดินผานอยางรวดเร็วเพียงพริบตาเดียว 
บางคนเดินผานเสมือนแสงฟาแลบ บางคนจะเดินผานดวยการคืบ
คลาน ...  

ในขณะที่ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม จะ
ยืนอยูบนสะพานพรอมกับกลาววิงวอนตออัลลอฮฺวา “โอองคอภิบาล
ของฉัน ไดโปรดประทานความปลอดภัยดวยเถิด ... ไดโปรดประทาน
ความปลอดภัยดวยเถิด”  

รอบๆสะพานทั้งซายขวาจะมีตะขอมากมายถูกแขวนไวเพื่อ
คอยเกี่ยวผูที่ถูกส่ังใหเกี่ยวลงในไฟนรก จะมีทั้งผูที่โดนเพียงแคขวน
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และปลอดภัยจากไฟนรก และมีผูที่ถูกเกี่ยวรวบจนตกลงไปในนรก
นั้น 

ในวันนั้นมนุษยจะแยกออกเปนสองจําพวก พวกหนึ่งจะอยู
ในสวนสวรรค และอีกพวกหนึ่งจะอยูในนรก  

َن آَمُنوا   فَأَمَّا الَِّذي     ،  َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ             ﴿ 
ونَ                ُيْحَبُر ْوَضٍة  َر ِفي  فَُهْم  ِت  ِلَحا لصَّا ا َعِملُوا  مَّا    ،  َو أَ َو

الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا ِبآياِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي                         

  )16-14: سورة الروم (﴾الَْعذَاِب ُمْحَضُرونَ
ความวา “และในวันท่ีเวลาน้ันเกิดข้ึน ในวันน้ันพวกเขา
จะแยกออกจากกัน บรรดาผูศรัทธาและประกอบความ
ดี พวกเขาจะอยูในสวนสวรรคดวยความยนิดีและเปยม
สุข สวนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและไมยอมเช่ือตอ
สัญญาณท้ังหลายของเรา และไมเช่ือวาตองเจอกับวัน
ปรโลก คนเหลาน้ันจะอยูในการลงโทษตลอดกาล”    
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัร-รูม : 14-16) 

ดังนั้น บรรดาบาวของพระองคทั้งหลาย พวกทานจงยําเกรง
ตออัลลอฮฺเถิด ! จงใชวันนี้เพื่อตระเตรียมสัมภาระ เพราะชะตากรรม
ของพวกทานจะตองมาถึงอยางแนแท  

วันแหงสัญญาก็ไมเปนที่สงสัยอีกวาจะตองมาถึง และแทจริง
ในความยิ่งใหญ ความปนปวนและความหวาดกลัวในวันนั้น สําหรับ
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บรรดามุอฺมินผูศรัทธามั่นแลวจะกลายเปนสิ่งที่สะดวกสบาย เพราะ
อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

  ﴾َوكَانَ َيْوماً َعلَى الْكَاِفِريَن َعِسرياً﴿

  )26: سورة الفرقان(
ความวา “และในวันน้ันเปนวันท่ียากลําบากสําหรับ
บรรดาผูปฏิเสธศรัทธา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-      
ฟุรกอน : 26)  

จงศรัทธามั่นตออัลลอฮฺ และพึงทราบเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺ
นั้นทรงรอบรูย่ิงในสิ่งที่ซอนเรนอยูในตัวของพวกเจา จึงพึงสังวรเถิด! 

โอ องคผูทรงสรางชั้นฟาและแผนดิน ผูรอบรูในสิ่งที่ปกปด
และที่ประจักษชัด เราขอวิงวอนดวยการปฏิญาณวา พระองคนั้นคือ
พระเจาที่ไมมีพระเจาอื่นใดควรแกการตองเคารพภักดีอีกแลว
นอกจากพระองค ผูทรงเอกา ทรงควบคุมทุกส่ิง ไมทรงมีบุตรและ
ไมไดถูกใหกําเนิด และไมมีผูใดเสมอเหมือน  

 โอ ผูทรงยิ่งดวยความสูงสงและเกียรติคุณ  
โอ ผูทรงยิ่งดวยชีวิตและอํานาจควบคุม  
ขอพระองคทรงผอนเบาแกเราซึ่งความนากลัวในวันนั้น ขอ

พระองคใหเราไดอยูในหมูผูมีความผาสุก และขอพระองคพาเราไป
พรอมๆ กับบรรดาผูมีคุณธรรมทั้งหลายดวยเถิด อามีน. 

***** 


