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โลกแหงการตอบแทน 
 
โลกดุนยานั้นเปนสถานที่สําหรับประกอบคุณงามความดี สวนโลกอาคิเราะฮฺ คือสถานที่สําหรับการตอบ

แทนการงาน แตการงานและการวิงวอนขอจะไมมีการสิ้นสุดจนกวามนุษยจะไดพํานักอยูในสถานที่อันนิรันดร ไม
วาจะเปนสวรรคหรือนรก แมวามนุษยจะอยูในโลกแหงสุสาน หรือสนามแหงการชุมนุมในวันกิยามะฮฺ การงานของ
เขาขณะนั้นก็ยังไมเปนอันสิ้นสุด เชน การสอบสวนผูตายในสุสานของสองมลาอิกะฮฺ การเชิญชวนมนุษยใหกม
สุูดตออัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ การทดสอบสําหรับผูที่ขาดสติสัมปชัญญะหรือผูที่ตายไปในระยะเวลาที่ยังไมมีการ
แตงตั้งเราะสูลจากอัลลอฮฺ จากนั้นอัลลอฮฺก็จะทรงตัดสินระหวางปวงบาวของพระองคตามความศรัทธาและการ
งานของพวกเขา กลุมหนึ่งก็จะไดเขาสูสวนสวรรค อีกกลุมหนึ่งก็จะตองไปสูนรก  

 
1.อัลลอฮฺ ตรัสวา 
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ความวา “และเชนนั้นแหละ เราไดประทานวะฮฺยูอัลกุรอานเปนภาษาอาหรับแกเจา เพื่อเจาจะ
ไดใชตักเตือนอุมมุลกุรอ (ชาวมักกะฮฺ) และผูที่อยูรอบเมืองนั้น และตักเตือนพวกเขาถึงวันแหง
การชุมนุมซึ่งไมมีขอสงสัยใด ๆ ในวันนั้น พวกหนึ่งจะอยูในสวรรค และอีกพวกหนึ่งจะอยูในไฟ
ที่ลุกชวงโชติ” (ซูเราะฮฺ อัชชูรอ อายะฮฺที่ 7 ) 

 
2.อัลลอฮฺ ตรัสวา 
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ความวา “อํานาจในวันนั้นเปนของอัลลอฮฺ พระองคทรงตัดสินระหวางพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู
ศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลายจะอยูในสวนสวรรคตางๆที่เปยมดวยความโปรดปราน สวน
บรรดาผูปฏิเสธศรัทธา และไมเชื่อฟงโองการทั้งหลายของเรานั้น ชนเหลานั้นพวกเขาจะไดรับ
การลงโทษอยางอัปยศ” (ซูเราะฮฺ อัลหัจญ อายะฮฺที่ 56-57 ) 

 
3.อัลลอฮฺ ตรัสวา 
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ความวา “และวันที่วาระสุดทายจะเกิดขึ้น วันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกัน ดังนั้น สําหรับ
บรรดาผูศรัทธาและประกอบความดี พวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยูในสวนสวรรค สวนบรรดาผู
ปฏิเสธศรัทธาและไมยอมเชื่อตอสัญญาณทั้งหลายของเรา และการพบกับวันอาคิเราะฮฺ ชน
เหลานั้นแหละเปนผูอยูในการลงโทษอยางถาวร” (ซูเราะฮฺ อัรรูม อายะฮฺที่14-16) 

 
 


