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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ผลของงานดูท่ีบ้ันปลาย 

 

ทานอับดุลลอฮ ฺบินมสัอูด  เราะฎยัิลลอฮ ุอันฮ ุไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ   ใมใมมททท   ททท ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ผูสัจจริง ผูถูกยอมรับวาสัจจริง ไดเลาใหเราฟงวา  

  نّ إِ « 
َ
 طْ  �َ ع ِف اَ م ُ�ْ �ُ دَ حَ أ

ُ
 مّ ن أ

َ
 َ  ثْ مِ  ةً قَ غَ ون مَ �ُ يَ  مّ ة �ُ فَ طْ وما �ُ �ع� يَ رْ ه أ

 م اِ غَ ا  إله مَ  ُث عَ بْ �َ  مّ ذلك، �ُ  َ  ثْ مِ  ةً ةَ ْض مُ  ونُ �ُ يَ  مّ ذلك، �ُ 
َ
ات، اَ �ع َكِ رْ أ

 غه، وَ اَ �َ : يكببيَ 
َ
 ِق شَ قه، وَ زْ رِ غه، وَ جَ أ

َ
 َ  جُ الرّ  نّ إِ ه الروح، يَ يْ ينفخ �ِ  مّ يد، �ُ عِ سَ   ْ  أ

 َ
َ
   ِ اَ عَ   اِ اَ عْ ل

َ
َّ  ِ  هْ أ غيه ق مَ بِ سْ يَ اع يَ رَ ا إال ذِ هَ ينَ �َ ه وَ نَ يْ �ون اَ ا يَ ت مَ ار حَ ا

َ �ِ وَ  ة،نّ ل  الَ دْ نة ييَ الَ  عا  أهِ    اِ اَ عْ يَ �َ  الكباُا 
َ
  أه  اَ عَ   اِ اَ عْ ن الرج  ل

 اَ عَ   اِ اَ عْ يَ اا �َ بَ ه الكِ يْ غَ بق مَ سْ يَ راع يَ ه و�ينها إال ذِ نَ يْ ق اَ بْ النة حت ما �َ 
َ
  ِ هْ   أ

 َّ ]ألرجه الخاري[» ارل  اََ دْ يَ ار �َ ا  

“พวกทานแตละคน(การสรางของเขา)จะถูกประกอบขึน้ในทอง

มารดาของเขาเปนสภาพน้ําเชื้อ ๔๐ วัน หลงัจากน้ันจะกลายเปน

กอนยึดเกาะ (ในระยะเวลา)เชนเดียวกันน้ัน หลังจากน้ันจะ

กลายเปนกอนเน้ือ (ในระยะเวลา)เชนเดียวกันน้ัน หลังจากน้ัน
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อัลลอฮฺจะทรงสงมะลกั ๑ ตนมายังเขา พรอมนาํคําถอยคําบัญชา 

๔ คํา แลวเขาก็ถูกบันทึกถึง การงานของเขา อายุขัยของเขา 

ปจจัยยังชีพของเขา และเปนคนโชคราย หรือโชคดี หลังจากนั้น

วิญญาณก็ถูกเปา แทจริงคน(บางคน)เขายอมทําการงานท่ีเปน

การงานของชาวสวรรค จนกระทั้งไมเหลอืทีร่ะหวางเขากับสวรรค

นอกจากเพยีงศอกเดียว แตแลวบันทกึกําหนดของเขาก็มาล้าํหนา

เขา แลวเขาก็กลับไปทําการงานที่เปนของชาวนรก แลวเขาก็ตอง

เขานรก และคน(บางคน)เขายอมทําการงานท่ีเปนการงานของชาว

นรก จนกระทั้งไมเหลือที่ระหวางเขากับนรกนอกจากเพียงศอก

เดียว แตแลวบันทึกกําหนดของเขาก็มาล้าํหนาเขา แลวเขาก็ไปทาํ

การงานที่เปนของชาวสวรรค แลวเขาก็ไดเขาสวรรค”  บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ 

และทานญาบิร(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ)ไดกลาววา ฉันไดยินทาน

เราะสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา 

]ألرجه مسغم[» مغيه اَت ا مَ  مَ َع  دٍ بْ �َ  ث ُكّ عَ بْ �َ «  

“บาวแตละคนจะถูกใหฟนขึ้นมาตามสภาพที่เขาตายไป” 

บันทึกโดยมุสลิม 
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อธิบาย 

บทลงโทษท่ีเลวรายที่สุดอยางหนึ่งคือ การท่ีคนเราจบชีวิตไป

อยางเลวราย ตายขณะทําสิ่งที่ไมดี แลวเขาก็ตองฟนขึ้นมาใน

สภาพน้ัน ฉะน้ัน คนมุสลิมเองก็อยาไดหลงระเริงกับสิ่งที่ตนเอง

เปน แตใหเขาขอดุอาอฺตออัลลอฮฺใหมวีาระสุดทายทีดี่ และใหเขา

ยืนหยัดบนทางอันถูกตองเที่ยงตรง   

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

 จําเปนตองกลัวจุดจบชีวิตท่ีเลวราย และใหหลกีหางจาก

เหตุใดๆที่นําสูมัน 

  ผลงานอยูท่ีตอนจบ 


