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การเปาแตรสังข 
 

แตรสังขมีลักษณะคลายเขาสัตว อัลลอฮฺจะทรงบัญชาใหมลาอิกะฮฺ อิสรอฟล เปาแตรสังข
คร้ังแรกซึ่งจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในชั้นฟาและแผนดินมลายสิ้นหมด เวนแตผูที่อัลลอฮฺทรง
ประสงคใหดํารงชีวิตอยูเทานั้น จากนั้นพระองคจะทรงบัญชาใหมีการเปาแตรสังขคร้ังที่สอง ทุกสิ่ง
ทุกอยางก็จะฟนคืนชีพมาตามเดิมอีกครั้ง 
 
สภาพของสรรพสิ่งทั้งหลายในขณะที่มีการเปาแตรสังข 
1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 

خشعا أَبصارهم يخرجونَ ِمن ، فَتولَّ عنهم يوم يدعو الداِع ِإلَى شيٍء نكٍُر«
ِشرتنم ادرج مهاِث كَأَنداألج ،ونَ هقُولُ الْكَاِفراِع يِإلَى الد ِطِعنيهم موذَا ي

ِسرع«  
ความวา “ดังนั้นเจา (มุหัมหมัด) จงผินหลังใหแกพวกเขา วันซึ่งผูเรียกรอง(อิส
รอฟล) จะรองเรียกไปสูส่ิงที่นากลัวสยองขวัญ สายตาของพวกเขาจะลดต่ําลง
ขณะที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนหนึ่งพวกเขาเปนตั๊กแตนที่บินวอนรีบวิ่ง
ไปยังผูเรียกรอง พวกปฏิเสธศรัทธาจะกลาววาวันนี้เปนวันที่ลําบากยิ่ง” (อัล
เกาะมัร : 6-8) 
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2. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
» اَء اللَّهش نِض ِإال مِفي األر نماِت واومِفي الس نم ِعقِفي الصُّوِر فَص ِفخنو

  »ثُم نِفخ ِفيِه أُخرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرونَ
ความวา “และแตรสังขไดถูกเปาขึ้น แลวบรรดาผูที่อยูในชั้นฟาทั้งหลายและ
แผนดินจะลมลงตาย เวนแตผูที่อัลลอฮฺประสงค จากนั้นสังขไดถูกเปาขึ้นอีก
คร้ังหนึ่งแลวพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู” (อัซซุมัร อายะฮฺที่ 68) 
 

3. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
 فَفَِزع من ِفي السماواِت ومن ِفي األرِض ِإال من شاَء ويوم ينفَخ ِفي الصُّوِر«

اِخِريند هوكُلٌّ أَتو اللَّه« 
ความวา “และจงรําลึกวันที่สังขจะถูกเปาขึ้นดังนั้นผูที่อยูในชั้นฟาทั้งหลายและ
ผูที่อยูในแผนดินจะตื่นตระหนกเวนแตผูที่พระองคทรงประสงค และทั้งหมด
ไดมาหาพระองคในสภาพผูถอมตน” (อันนัมล อายะฮฺที่ 87) 

 
ระยะเวลาหางระหวางเปาแตรสังขครั้งแรกกับการเปาครั้งที่สอง 
จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

 ،  أَبيت    :   قَالَ    ؟   يوما    أَربعونَ      هريرةَ     أَبا    يا   :   قَالُوا     » أَربعونَ      النفْختينِ    بين   ما « 
 متفق ( .   أَبيت    :   قَالَ    ؟   سنةً  أَربعونَ      :   قَالُوا     ،   أَبيت    :   قَالَ    ؟   شهرا   أَربعونَ      :   قَالُوا   
  )عليه

ความวา “ระยะเวลาระหวางการเปาแตรสังขคร้ังแรกกับคร้ังที่สอง คือ 40" 
ผูคนจึงถามอบูฮูร็อยเราะฮฺวา โอทานอบูฮูร็อยเราะฮฺ 40 วันใชไหม? อบูฮูร็อย
เราะฮฺกลาววา ฉันปฏิเสธไมตอบ ผูคนจึงถามทานอีกวา 40 เดือนเดือนใช
ไหม ? อบูฮูร็อยเราะฮฺกลาววา ฉันปฏิเสธอีก ผูคนจึงถามทานอีกวา 40ป ใช
ไหม? ทานกลาววา ฉันปฏิเสธอีกครั้ง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 
4935 ,มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2955 สํานวนรายงานนี้เปนของทาน) 

 
เมื่อใดวันกิยามะฮฺจะบังเกิด 
1. จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
ไดกลาววา 
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 أَنْ   مخافَةَ    الْعرشِ     نحو   ينظُر   مستِعدٌّ   ِبهِ   وكِّلَ    مذْ   الصُّورِ     صاِحبِ   طَرف    ِإنَّ  « 
رمؤلَ يأَنْ قَب دترِه يِإلَي فُهِه كَأَنَّ ، طَرينياِن عكَباِن كَورِّياحلاكم أخرجه( »د(  

ความวา “แทจริงริมฝปากของผูมีหนาที่เปาแตรสังขอยูในสภาพพรอมเปา 
นับต้ังแตทานไดถูก    มอบหมายรับหนาที่นี้ โดยสายตาของทานจะทอดมอง
ยังบัลลังกของอัลลอฮฺอยูตลอด เนื่องจากเกรงวาจะถูกบัญชาใหทําการเปา
แตรสังขในขณะที่ทานกระพริบตาชั่วขณะ ดวงตาทั้งสองของทานมีประกาย
แววเสมือนดวงดาว” (เปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อัลหากิม หมายเลขหะ
ดีษ 8676 โปรดดูหนังสือ อัสสิลสิละฮฺ อัศเศาะฮีหะฮฺ หมายเลขหะดีษ 1078) 
 

2. จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา 

 » ريمٍ    خوي   تهِ   طَلَعلَيع    سمالش    موةِ    يعمِفيهِ   ،   الْج   ِلقخ     مِفيهِ    ،   آدِخلَ     وأُد 
 أخرجه   (   » الْجمعةِ    يومِ    ِفي   ِإلَّا    الساعةُ     تقُوم    والَ    ،   ِمنها   أُخِرج     وِفيهِ    ،   الْجنةَ  
  )مسلم

ความวา “วันที่ประเสิรฐที่สุดที่ดวงอาทิตยโผลข้ึนมา คือวันศุกร เพราะเปน
วันที่นบีอาดัมถูกสรางขึ้นมา ในวันนั้นนบีอาดัมถูกนําเขาสวนสรรค อีกทั้งเปน
วันที่ทานถูกขับออกจากสวรรคดวย และวันกียามะฮฺจะไมบังเกิดขึ้นนอกจาก
ในวันศุกรเทานั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 854) 

 


