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โลกที่บาวทุกคนตองผาน 
มีสามแหงคือ หนึ่ง โลกที่เราอยูในปจจุบัน สอง โลกสุสาน สาม โลกอันสถาพรในสวน

สวรรคหรือนรก (วันปรโลก) 
อัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหแตละภพนั้นมีกฎของมันโดยเฉพาะพระองคไดสรางมนุษย

ประกอบดวยสองสวน สวนที่เปนรางกายและสวนที่เปนวิญญาณ  พระองคไดกําหนดกฎของโลกนี้
สําหรับรางกายสวนวิญญาณนั้นเปนตัวตาม ในขณะที่ในโลกสุสานนั้นทรงกําหนดสําหรับ
วิญญาณและใหรางกายเปนตัวตาม และพระองคกําหนดกฎในวันปรโลกไมวาจะเปนความสุข
สบายหรือทุกความทุกขทรมานสําหรับรางกายและดวงวิญญาณพรอมๆกัน 
 
การฟนคืนชีพ  คือ การที่คนที่ตายไปแลวฟนมีชีวิตใหมหลังจากไดยินเสียงเปาสังขคร้ังที่สองขอ
งมลาอิกะฮฺ มนุษยจะฟนคืนชีพมุงหนาสูอัลลอฮฺในสภาพที่เปลือยกาย อวัยวะเพศก็มิไดขลิบแต
อยางใด มนุษยจะถูกใหฟนตามสภาพที่เขาไดส้ินชีวิต 
 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา: 
»ي بِِّهماِث ِإلَى رداألج ِمن موِر فَِإذَا هِفي الص ِفخنِسلُونَون ، نا ملَنيا وقَالُوا ي

 »بعثَنا ِمن مرقَِدنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ
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ความวา “และสังขก็จะถูกเปาขึ้น ทันใดนั้นพวกเขาจะออกจากหลุมศพ แลว
พวกเขาก็รีบรุดไปยังพระเจาของพวกเขา พวกเขากลาววา โอความหายนะได
ประสบแกเรา ใครเลาที่ใหเราฟนขึ้นจากที่นอนของเรา(หลุมฝงศพ) จะมีเสียง
กลาวขึ้นวานี่แหละคือส่ิงที่พระผูทรงกรุณาปรานีไดทรงสัญญาไว และ
บรรดาศาสนทูตไดกลาวสมจริงแลว” (ยาซีน อายะฮฺที่ 51-52) 

 
2. อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  »ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ ،ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميِّتونَ«
ความวา “หลังจากนั้นแทจริงพวกเจาตองตายอยางแนนอน แลวแทจริงพวก
เจาจะถูกใหฟนคืนชีพขึ้นในวันกิยามะฮฺ” (อัลมุอมินูน 15-16 ) 

 
ลักษณะการฟนคืนชีพ 

อัลลอฮฺจะโปรยฝนลงมาเมื่อนั้นมนุษยที่ส้ินชีวิตทุกคนจะฟนคืนชีพ ดังเชนพืชพันธุงอกเงย
ข้ึนมาจากพื้นดิน 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
وهو الَِّذي يرِسلُ الرِّياح بشًرا بين يدي رحمِتِه حتى ِإذَا أَقَلَّت سحاًبا ِثقَاال «

ا ِبِه ِمننجراَء فَأَخا ِبِه الْملْنزيٍِّت فَأَنلٍَد مِلب اهقْنس ِرجخن اِت كَذَِلكركُلِّ الثَّم 
 »الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

ความวา “และพระองคนั้นคือผูที่สงลมมาเปนขาวดีเบื้องหนาความเอ็นดู
เมตตาของพระองคจนกระทั่งเมื่อมันไดแบกเมฆอันหนักอึ้งไวเราก็ใหน้ําลงมา
ที่เมืองนั้นและเราไดใหผลไมทุกชนิดออกมาดวยน้ํานั้น ในทํานองนั้นแหละเรา
จะใหบรรดาผูที่ตายแลวออกมาเพื่อวาพวกเจาจะไดรําลึก” (อัลอะอฺรอฟ อา
ยะฮฺ ที่ 57 ) 

 
2. จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กลาววา 
 ،  أَبيت    :   قَالَ    ؟   يوًما    أَربعونَ      هريرةَ     أَبا    يا   :   قَالُوا     » أَربعونَ      النفْختينِ    بين   ما « 

 ثُم «   ،   أَبيت    :   قَالَ    ؟   سنةً  أَربعونَ      :   قَالُوا     ،   أَبيت    :   قَالَ    ؟   شهًرا   أَربعونَ      :   قَالُوا   
لْبقْ    ينبت   كَما   فَينبتونَ،     ماءً    السماءِ     ِمن   اللَّه    ينِزلُ    ِمن   ولَيس  «   :   قَالَ    » لُا



 3

 يركَّب    وِمنه    الذَّنِب،      عجب   وهو    واِحًدا،       عظًْما   ِإالَّ    يبلَى،    ِإالَّ    شيءٌ   اِإلنسانِ    
لْقالْخ موِة يامعليه متفق (»الِْقي(  

ความวา “ระยะเวลาระหวางการเปาแตรสังขคร้ังแรกกับคร้ังที่สอง คือ ส่ีสิบ 
ผูคนจึงถามอบูฮูร็อยเราะฮฺวา โอทานอบูฮูร็อยเราะฮฺ 40 วันใชไหม? อบูฮูร็อย
เราะฮฺกลาววาฉันปฏิเสธที่จะยืนยัน  ผูคนจึงถามทานอีกวา 40 เดือนเดือนใช
ไหม ? อบูฮูร็อยเราะฮฺกลาววาฉันปฏิเสธที่จะยืนยัน ผูคนจึงถามทานอีกวา 40 
ป ใชไหม? ทานกลาววาฉันปฏิเสธที่จะยืนยัน จากนั้นอัลลอฮฺจะทรงหลั่งน้ําฝน
ลงมา มนุษยที่ส้ินชีวิตจะฟนขึ้นมาดังเชนตนถั่วงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดิน ใน
รางกายของมนุษยทุกสวนจะเปอยสลายยกเวนกระดูกกนกบ จากจุดนั้นเอง
รางกายมนุษยจะถูกประกอบขึ้นมาอีกครั้งในวันกิยามะฮฺ ” (บันทึกโดยอัลบุคอ
รีย หมายเลขหะดีษ 4935 , มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2955 สํานวนรายงานนี้
เปนของทาน) 
 

ผูที่ฟนคืนชีพคนแรกในวันกิยามะฮฺ 
เลาจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กลาววา 
 وأَولُ     شاِفعٍ   وأَولُ      ،   الْقَبر    عنه   ينشق   من   وأَولُ      ،   الِْقيامةِ     يوم    آدم     ولَدِ    سيِّد  أَنا  « 

  )مسلم أخرجه( »مشفٍَّع
ความวา “ฉันคือผูนําในบรรดาลูกหลานอาดัมในวันกิยามะฮฺ ฉันเปนคนแรกที่
ฟนขึ้นจากสุสาน ฉันเปนคนแรกที่ใหชะฟาอะฮฺ (ความชวยเหลือ) และเปนคน
แรกที่ไดรับอนุมัติการชะฟาอะฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2278) 

 
บุคคลใดที่จะถูกนํามารวมตัวกันในวันกิยามะฮฺ 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
»اآلِخِرينو ِلنيلُوٍم، قُلْ ِإنَّ األوعٍم موونَ ِإلَى ِميقَاِت يوعمجلَم«  

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมหมัด) แทจริงชนรุนกอนๆ และชนรุนหลังๆ นั้นจะ
ถูกรวบรวมไวจนสูวันอันเปนที่รูกัน (วันกิยามะฮฺ)” (อัลวากิอะฮฺ อายะฮฺที่ 49-
50) 
 

2. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
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لَقَد أَحصاهم ، ِإنْ كُلُّ من ِفي السماواِت واألرِض ِإال آِتي الرحمِن عبًدا«
 » الِْقيامِة فَرًداوكُلُّهم آِتيِه يوم، وعدهم عدا

ความวา “ไมมีผูใดในชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินเวนแตเขาจะมายังพระผูทรง
กรุณาปรานีในฐานะบาวคนหนึ่ง แนนอนที่สุดพระองคทรงรอบรูถึงพวกเขา
และทรงนับพวกเขาอยางถี่ถวนไวแลว และทุกคนในพวกเขาจะมายังพระองค
ในวันกิยามะฮฺอยางโดดเดี่ยว” (มัรยัม อายะฮฺที่ 93-95 ) 
 

3. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
 »ويوم نسيِّر الِْجبالَ وترى األرض باِرزةً وحشرناهم فَلَم نغاِدر ِمنهم أَحًدا«

ความวา “และจงรําลึกวันที่เราใหเทือกเขาเคลื่อนยายไปและเจาจะเห็น
แผนดินราบเรียบและเราจะชุมนุมพวกเขา ดังนั้นเราจะไมปลอยใหพวกเขาสัก
คนหนึ่งไดรอดพนไปเลย” (อัลกะฮฺฟ อายะฮฺที่ 47) 

 
ลักษณะของแผนดินที่ชุมนุม(มะหชัร) 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 
  »يوم تبدلُ األرض غَير األرِض والسماوات وبرزوا ِللَِّه الْواِحِد الْقَهاِر«

ความวา “วันที่แผนดินจะถูกเปลี่ยนเปนอื่นจากแผนดินนี้และชั้นฟาทั้งหลาย 
(ก็เชนเดียวกัน) พวกเขาจะปรากฏตัวตอหนาอัลลอฮฺ ผูทรงเอกะ ผูทรงอํานาจ
เกรียงไกร” (อิบรอฮีม อายะฮฺที่ 48) 

 
2.จากทานสะฮฺล บิน สะอีด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กลาววา 
 » رشحي     اسالن    موةِ     ياملَى   الِْقيضٍ     عاءَ    أَرضياءَ     بفْرةِ   ،   عصِقيِّ    كَقُرالن   ،   سلَي 
  )متفق عليه( »َألحٍد علٌَم ِفيها

ความวา “ในวันกิยามะฮฺมนุษยทั้งหลายจะมารวมตัวกัน ณ แผนดินที่มีสีขาว
อมชมพู คลายกับแผนขนมปงที่ทําจากแปงบริสุทธ แผนดินที่วานี้จะไมมีหลัก
เขตของผูใดสักคนเดียว” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6521 ,มุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 2790 และสํานวนรายงานนี้เปนของทาน)  
 

ลักษณะของการชุมนุมของสรรพสิ่งในวันปรโลก 
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1. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวาทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาววา 

 » رشحي     اسالن    موةِ     يامفَاةً    الِْقياةً     حرالً    عغُر «   ا   :   قُلْتولَ    يساءُ    اللَّهِ    رالنِّس 
 يا «   :   وسلَّم   علَيهِ   اللَّه    صلَّى  قَالَ    ،   بعضٍ   ِإلَى    بعضهم   ينظُر   جِميًعا   والرِّجالُ     

  )متفق عليه( »بعٍض ِإلَى بعضهم ينظُر أَنْ ِمن أَشد الْأَمر ِئشةُعا
ความวา “ในวันกิยามะฮฺมนุษยจะมารวมตัวกันในสภาพเดินเทาเปลาโดย
อวัยวะเพศมิไดขลิบแตอยางใด ฉันจึงถามทานรอซูลวา โอทานรอซูล แลว
บรรดาหญิงชายก็จะมองเห็นซึ่งกันและกันหรือไม ทานตอบวา โออาอิชะฮฺ 
สถานการณเชนนั้นมันแสนสาหัสเกินกวาที่พวกเขาจะมองซึ่งกันและกัน” 
(บันทึกโดย อัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6527 , มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2859 
และสํานวนรายงานนี้เปนของทาน) 
 

2. บรรดาผูศรัทธาจะถูกนํามารวมตัวเปนกลุมๆ อยางมีเกียรติ ดังที่พระองคไดตรัสวา 
 »يوم نحشر الْمتِقني ِإلَى الرحمِن وفًْدا«

ความวา  “วันที่เราจะรวมบรรดาผูยําเกรงมาชุมนุมตอหนาพระผูทรงกรุณา
เปนกลุมๆ” (มัรยัม อายะฮฺที่ 85) 
 

3.บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะถูกนํามารวมตัวในสภาพที่ตาบอด หูตึง ปากใบ กระหายน้ํา 
ต้ังแตคนแรกถึงคนสุดทายจากพวกเขาจะถูกจับและถูกลากลงนรกพรอมๆกัน 

3.1 อัลลอฮฺไดตรัสวา 
ونحشرهم يوم الِْقيامِة علَى وجوِهِهم عمًيا وبكًْما وصما مأْواهم جهنم كُلَّما «

  »وا ِبآياِتناذَِلك جزاؤهم ِبأَنهم كَفَر، خبت ِزدناهم سِعًريا
ความวา  “และเราจะชุมนุมพวกเขาในวันกิยามะฮฺถูกลากคว่ําหนา ในสภาพ
ตาบอด เปนใบและหูหนวก ที่พํานักของพวกเขาคือนรกญะฮันนัม ทุกครั้งที่มัน
มอดเราไดเพิ่มการเผาไหมใหลุกโชนขึ้นอีกแกพวกเขา นั่นคือการตอบแทนแก
พวกเขาโดยแนนอน พวกเขาปฏิเสธศรัทธาตอโองการทั้งหลายของเรา” (อัลอิส
รออ อายะฮฺที่ 97-98) 

 
3.2  อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 »ونسوق الْمجِرِمني ِإلَى جهنم ِورًدا«
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ความวา  “และเราจะไลตอนบรรดาผูที่มีความผิด(เหลาผูปฏิเสธศรัทธา)สู
นรกญะฮันนัมอยางผูที่กระหายน้ําเปนฝูงๆ” (มัรยัม อายะฮฺที่86) 

 
3.3 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  »يوم ينفَخ ِفي الصوِر ونحشر الْمجِرِمني يومِئٍذ زرقًا«
ความวา “วันที่สังขจะถูกเปา และในวันนั้น เราจะตอนนักโทษ(ผูปฏิเสธ)
ทั้งหลายในสภาพที่สีตาและสีผิวเปลี่ยนไปเปนสี่น้ําเงิน(อันเนื่องจากความ
โกลาหล)” (ฏอฮา อายะฮฺที่ 102) 

 
3.4 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  »ويوم يحشر أَعداُء اللَِّه ِإلَى الناِر فَهم يوزعونَ«
ความวา  “และ(จงรําลึกถึง)วันหนึ่งซึ่งเหลาศัตรูของอัลลอฮฺจะถูกชุมนุมเพื่อ
เขาสูไฟนรกโดยพวกเขาจะถูกจัดเปนระลอกๆ” (ฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 19) 

 
3.5 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِمن دوِن اللَِّه فَاهدوهم ، احشروا الَِّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ«
  »ِإلَى ِصراِط الْجِحيِم

ความวา “จงรวบรวมบรรดาผูอธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่
พวกเขาเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺดวยแลวจงนําทางใหพวกเขาไปสูทาง
แหงนรก” (อัศศ็อฟฟาต อายะฮฺที่ 22-23) 

 
3.6 จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา มีชายคนหนึ่งมาถามรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม วา 
 لَِّذي ا   أَلَيس  «   :   قَالَ    ؟   الِْقيامةِ     يوم    وجِههِ    علَى   الْكَاِفر     يحشر   كَيف   اللَّهِ    رسولَ    يا 

   اهشلَى   أَمهِ    علَيا     ِفي   ِرجينلَى   قَاِدًرا      ،   الدأَنْ    ع   هِشيملَى   يِههِ    عجو    موةِ     يام؟   الِْقي« 
  )عليه متفق(

ความวา “โอ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในวันกิยามะฮฺนั้นพวก
ปฏิเสธศัทธาจะถูกนํามารวมตัวโดยพวกเขาตองเดินดวยใบหนาไดอยางไร? 
ทานรอซูลตอบวา พระองคผูที่ใหพวกเขาอยูบนโลกนี้สามารถเดินดวยเทา จะ
ไมทรงสามารถทําใหพวกเขาเดินดวยใบหนาในวันกิยามะฮฺไดกระนั้นหรือ? 
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(บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 4760 , มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2806 
และสํานวนรายงานเปนของทาน) 

 
4. อัลลอฮฺจะทรงนํามวลสรรพสัตวทุกชนิดมารวมตัวกัน ทั้งสัตวเลื้อยคลาน สัตวเลี้ยง 

สัตวดุราย นกกาตางๆ จากนั้นจะมีการคืนความยุติธรรมระหวางพวกมัน เชนแพะที่ไรเขากับแพะที่
มีเขาเคยชนกันจนตัวที่ไรเขาบาดเจ็บ พระองคก็จะทรงสวมเขาใหตัวที่ไมมีเขาใหมันขวิดตัวที่มีเขา
กลับคืน เมื่อการตัดสินระหวางสรรพสัตวส้ินสุด อัลลอฮฺจะทรงสั่งพวกมันใหเปนดิน อัลลอฮฺไดตรัส
วา 

وما ِمن دابٍة ِفي األرِض وال طَاِئٍر يِطري ِبجناحيِه ِإال أُمٌم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا ِفي «
شحي بِِّهمِإلَى ر ٍء ثُميش اِب ِمنونَالِْكتر« 

ความวา “และไมมีสัตวใดๆ ในแผนดินและไมมีสัตวปกใดๆ ที่บินดวยสองปก
ของมัน นอกจากประหนึ่งเปนประชาชาติเยี่ยงพวกเจานั่นเอง เรามิไดให
บกพรองแตอยางใดในการบันทึก แลวพวกเขาจะถูกตอนใหไปชุมนุมยังพระผู
อภิบาลของพวกเขา” (อัลอันอาม อายะฮฺที่ 38) 

 


