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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที่ 141 
สัญญาณแห่งจุดจบที่ด ี

 
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺพระผู้
อภิบาลแห่งสากลจักรวาล  ขอความสุขความจ าเริญและความ
สันติจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของท่าน  ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่
มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  ไม่มีภาคี
ใดๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่า  มุหัมมัดเป็นบ่าว
และศาสนทูตของพระองค์ 

พระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ُّيٰها﴿
ٰ
أ ْا   ٱِذَّل  يٰ  َٰيٓ ْا  ٰ وٰا ُن و ٰ   ٱِذَّل ُن و نتُنم    ِذَّل  ٰٱ ُن ٱُنيِذَّل  ٰ ٰ   ٱُنٰ ات هۦ  ٰ  ِذَّل   ٱِذَّل

ٰ
 ُا ۡس   ُن وٰ  ٰ أ

   [١٠٢/ عىران آل] ﴾١٠٢

ความว่า “โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  จงย าเกรงอัลลอฮฺอย่างแท้จริง
เถิด และพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะที่พวก
เจ้าเป็นผู้นอบน้อมเท่านั้น” (อาล อิมรอน: 102) 
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ท่านนบียูสุฟ อะลัยฮิสสลาม กล่าวว่า 

ۡس ُن ۡس    ا يٰ  ٰ وتٰ ۡسٰت     ٰ ۡس   ٰ۞ ِّب  ﴿ ٰت     ٱ    ي   ا ي  ٰٰ  ِذَّل ۡس
ۡس
ٰ اا  ي    تٰ 

ٰ ٰ  ٰ       ٰاا  ٰ   ٱۡس   ٱ ِذَّل
 ۡر  

ٰ نٰن  ٰ  ٱۡس
ٰ
ِّب ۦ أ ٰ       ّدُلنۡسٰيا     ٰ ِل   ۡس  ۡس    مُن ۡس  ٗ ا تٰٰ  ِذَّل    ٰ  ٱٓأۡل 

ٰ
 ﴾ ١٠١    ٱلِذَّل      ٰ  ٰ  

ِسف]    [١٠٠/ ي

ความว่า “โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์  แท้จริงพระองค์ทรงได้
ประทานอ านาจบางส่วนแก่ข้าพระองค์ และทรงสอนข้าพระองค์
ให้รู้การท านายฝัน  พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน  

พระองค์เป็นผู้คุ้มครองข้าพระองค์ทั้งในโลกดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ตายในสภาพเป็นผู้นอบ
น้อม และทรงให้ข้าพระองค์รวมอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย ”(ยูสุฟ: 
101) 

 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 

ٱ ٰيٰ   ٰ  ِذَّل   ٰ۞ ِذَّلٰ   ٰ  ٱۡس ُن ۡس ﴿
ۡس
ٰ   ُن   ٰ   [٩٩/ احلجر] ﴾٩٩  ٱۡس

ความว่า “และจงเคารพภักดีพระเจ้าของเจ้า  จนกว่าความตาย
จะมาหาเจ้า” (อัล หิจญร:ฺ 99) 
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 อายะฮฺข้างต้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพระองค์อัลลอฮฺ 
ตะอาลา ทรงสั่งเสียบ่าวของพระองค์ให้อดทนและยึดมั่นใน
อิสลาม พร้อมกับให้จุดจบของเขานั้นอยู่ในศาสนาที่เที่ยงธรรม 
เพราะแน่นอนว่าสิ่งที่บ่าวผู้นั้นจะได้รับก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่
อย่างหาที่เปรียบมิได้ และคงไม่มีสิ่งใดที่จะดีและประเสริฐไป
กว่าการที่บ่าวคนหนึ่งได้เสียชีวิตพร้อมกับความศรัทธาต่อพระ
เจ้าของเขา และความภาคภูมิใจในศาสนาของเขา  ดังมีรายงาน
จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า 

ا » َُ اِتيِْى َِ ْعَىاُل ِِبَ
َ
 [2651، ومسنه برقه 6493ابلخاري برقه ]«  إَِّنَىا األ

ความว่า “แท้จริงทุกๆการงานนั้นขึ้นอยู่กับ จุดจบสุดท้ายของ
มัน” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 6493 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 
2651) 

ส่วนหนึ่งจากสัญญาณของจุดจบที่ด ี

สัญญาณแรก การเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ ดังมี
หลักฐานมากมายจากอัล-กุรอานและซุนนะฮฺ  
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อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า  

ْا   ٱِذَّل  يٰ  ٰ ۡسٰ ٰ ِذَّل  ٰ ٰ  ﴿ ٰ  تٰ  ۚا   ٱِذَّل   ٰ   يي        ُنت  ُن و اۡس
ٰ
ٓا ٌء   ٰيۡس  أ ٰيا  ۡس

ٰ
  ُن ۡس ٰ ُن وٰ  ٰ۞ ِّب ه مۡس      ٰ  أ

ٓا   ٰ     ٰ  ١٦٩ مُن    ٰ ا ُن  ٰ وتٰ  هُن ُن وٰ   ٰضۡس  هۦ  ا ي  ٱِذَّل ٰت ۡس   ْا  ٱٰمۡس     ٱِذَّل  يٰ  ٰ  ٰ ۡس  اِّب يۡس    ه م  ٰ ۡسٰ  ُن و
  ه مۡس 

 ِذَّل  ٓأٰۡل ۡس
ٰ
مۡس  ٰ ٰ   ٰ  ٰيۡسه مۡس  ٓأٰۡل ۡس ٌء       [١٧٠- ١٦٩/ عىران آل] ﴾١٧٠ ٰ ۡسٰ نُن وٰ   ُن

ความว่า “และเจ้าจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่า  บรรดาผู้ที่ถูกฆ่า
ในทางของอัลลอฮฺนั้นตาย  มิได้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่  ณ พระ
เจ้าของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยยังชีพ  ปลาบปลื้มต่อสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของ
พระองค์ และปีติยินดีต่อบรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่
เบื้องหลังพวกเขาว่า ไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขาและทั้งพวก
เขาจะไม่เสียใจ” (อาล อิมรอน: 169-170) 

และท่านอนัส บิน มาลิก เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ٍء » رِْض ِوْي ََشْ
َ
ْن يَرِْجَع إََِل ادُلّْنيَا، َوََلُ َوا لََعَ األ

َ
ُّب أ ٌََة، ُُيِ َحٌد يَْدُخُل اجلَ

َ
َوا أ

ْن يَرِْجَع إََِل ادُلّْنيَا، َفيُْقجَُل َعرَش َمَراٍت 
َ
يُْد، َيجََىىَن أ ُِ  يََرى ِوَي ِِلاإََِّل الَش

 [1877، ومسنه 2817ابلخاري برقه ]« الَكَراَوِة 
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ความว่า “ไม่มีบุคคลใดที่ได้เข้าสวรรค์แล้ วอยากจะกลับไปยัง
โลกดุนยาอีกครั้ง นอกจากชะฮีด(ผู้ที่เสียชีวิตในหนทาง
ของอัลลอฮฺ) แท้จริงเขาคือบุคคลที่ใคร่อยากจะกลับไปยังดุนยา 
เพื่อ จะได้ ถูกสังหาร(ในหนทางของอัลลอฮฺ)อักสักสิบคร้ัง 
เนื่องจากความมีเกียรติที่เขาได้รับ” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 
2817 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1877) 

และต าแหน่งชะฮีดที่กล่าวถึงนี้ อาจรวมไปถึงบุคคลที่มี
ความตั้งใจแน่วแน่ ในเรื่องดังกล่าวด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ไม่มี
โอกาสได้เข้าร่วมท าสงครามด้วย ดังมีรายงานจากท่านอบูฮุร็อย
เราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

« ٍِ َداِء َو ِْن َواَت لََعَ فَِراِا َُ ٍُ اُ َوٌَاِزَل الُش اَدَة بِِ ْدٍ ، بَنََغ َُ َل اَ الَش
َ
« َوي َس 

 [1909مسنه برقه ]

ความว่า “ผู้ใดทีว่ิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้เขาได้เสียชีวิตในหนทาง
ของพระองค์ด้วยความสัจจริง พระองค์จะทรงท าให้เขาได้รับ
ต าแหน่งดังกล่าว แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตบนที่นอนของเขาก็ตาม” 
(มุสลิม หะดีษเลขที่ 1909) 
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สัญญาณที่สอง  ผู้ที่กล่าวค าว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 
ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต จากรายงานของท่านมุอ๊าซ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ٌََة » ٍِ ََّل إََِلَ إََِّل اُ َدَخَل اجلَ ِو  [3116أبِ داود برقه ]« َوْي ََكَن آِخُر لََكَ
ความว่า “บุคคลใดที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเป็นค าสุดท้าย
ก่อนที่จะเสียชีวิต แน่นอนเขาจะได้เข้าสวรรค์” (อบูดาวูด หะดีษ
เลขที่ 3116) 

นักวิชาการบางท่านได้กล่าว อธิบายหะดีษข้างต้นว่า : 
"เพราะเขานั้นได้กล่าวค าดังกล่าวขณะที่เขาก าลังจะเสียชีวิต ซึ่ง
แน่นอนบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นี้ย่อมไม่มีความต้องการ รัก 
โลภ โกรธ หลง จิตใจของเขานั้นสะพ รึงกลัวอยู่กับความตายที่
อยู่ตรงหน้า เขารู้สึกต้อยต่ าและยอมจ านนต่อพระเจ้าของเขา 
และไม่สามารถเสแสร้งแกล้งท าสิ่งใด พระองค์อัลลอฮฺ จึงทรง
อภัยโทษให้แก่เขาเพราะความบริสุทธิ์ใจและความสัจจริงของ
เขา" 

สัญญาณที่สาม  เสียชีวิตพร้อมกับหยดเหงื่อบน
หน้าผาก จากรายงานของท่านบุร็อยดะฮฺ บิน อัล -หุศ็อยบฺ 
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวว่า    

 [63-38/62أمحد يف اِلسٌد ]« إَِن الُىْ ِوَي َيُىُِْت بَِعَرِ  اجَلِبنْي »
ความว่า “แท้จริงมุ อ์มินนั้นจะเสียชีวิตพร้อมกับ เม็ด เหงื่อบน
หน้าผากของเขา” (อะหฺมัด หะดีษเลขที่ 38/62-63) 

อัส-สินดียฺกล่าวว่า: มีการให้ค าอธิบายว่า หมายถึงหยด
เหงื่อที่เกิดจากความเจ็บปวดก่อนสิ้นชีวิต ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าเขา
อาจจะยังมีบาปความผิดหลงเหลืออยู่ อัลลอฮฺจึงทรงให้เขา
เจ็บปวดทรมานก่อนหมดลมหายใจเพื่อลบล้างความผิดนั้น 
บางทัศนะก็เห็นว่าเหงื่อดังกล่าวเกิดจาก ความละอาย ใจ  
กล่าวคือเมื่อมุอ์มินได้รับข่าวดีจากพระเจ้าของเขา เขาจึงรู้สึก
ผิดต่อบาปที่เขาได้กระท า และละอายใจที่จะพบพระองค์ จึงมี
เหงื่อหยดที่หน้าผากของเขา อีกทัศนะกล่าว่า อาจเป็นไปได้ว่า
การที่มีเหงื่อออกที่หน้าผาก จะ เป็นสัญญาณ บอกถึงวาระ
สุดท้ายของมุอ์มิน แม้อาจจะไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริง 
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สัญญาณที่สี่ การเสียชีวิตของมุสลิมด้วยกาฬโรค จาก
รายงานของท่านอนัส บิน มาลิก เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลฮุอ ะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

اَدٌة ِمُ   ُمْسِنهٍ » َُ ُن َا ِْ  [1916، ومسنه برقه 2830ابلخاري برقه ]« امَلاُع
ความว่า “มุสลิมทุกคนที่เสียชีวิตด้วยกาฬโรค เขาคือชะฮีด” 
(อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2830 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1916) 

สัญญาณที่ห้า  การเสียชีวิตด้วยโรคในท้อง จาก
รายงานของท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

يْدٌ » ُِ َِ َا ُُ  [1915مسنه برقه ]« َوْي َواَت يِف ابَلْلِي َف
ความว่า “ผู้ใดเสียชีวิตด้วยโรคในช่องท้อง เขาคือชะฮีด” (มุสลิม 
ส่วนหนึ่งของหะดีษเลขที่ 1915) 

นักอธิบายหะดีษบางท่านกล่าวว่า ผู้ที่เป็น โรคในช่อง
ท้องหมายถึง ผู้ที่ท้องเสีย อาเจียน และปวดท้องอย่างรุนแรง 

สัญญาณที่หก การเสียชีวิตด้วยไฟไหม้ จมน้ า ตึกถล่ม 
กาฬโรค เยื่อหุ้มปอดอักเสบ และสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอด
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บุตร จากรายงานของท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َداُء ََخَْسٌة » َُ يُْد / الُش ُِ ْدِم، والَش َُ ُن، وامَغِريُْق، وَصاِحُّب ال ِْ ُن، والَىبُل ِْ الَىْلُع
 [1914، ومسنه برقه 653ابلخاري برقه ]« يِفْ َسِ يِْل اِ 

ความว่า “บรรดาผู้ตายชะฮีดมีห้าจ าพวก คือผู้ที่ตายด้วยกาฬ
โรค ผู้ที่ตายด้วยโรคใน ช่องท้อง ผู้ที่ตายจากการจมน้ า ผู้ที่ตาย
จากเหตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดหล่นทับ (เช่นตึกถล่ม) และผู้ที่ตายจากการ
ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 653 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 1914) 

และท่านญาบิรฺ บิน อะตี ก เล่าว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้มาเยี่ยมท่านอับดุลลอฮฺ บิน ษา
บิต และพบว่าเขานั้นก าลังจะเสียชีวิต ท่านเราะสูล ศ็อลลัล
ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เรียกเขาเสียงดัง เขาก็ไม่ตอบ ท่านเราะสูล 
จึงกล่าว อิสติรญาอฺ (อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน) และ
กล่าวว่า “เราต้องการท่าน แต่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงก าหนดชีวิต
ของท่านไว้แล้ว”  เมื่อบรรดาญาติสตรีของเขาได้ยินเช่นนั้นก็
ร้องไห้ด้วยความเศร้าโศก อิบนุ อะตีกจึงห้ามพวกนาง ท่านเราะ
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สูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม รีบสั่งว่า “ปล่อยพวกนางเถิด 
เมื่อเขาเสียชีวิตพวกนางจะได้ไม่ร้องไห้อีก” หนึ่งในบุตรสาวของ
เขากล่าวขึ้นว่า : ฉันหวังว่าบิดาของฉันจะได้ถูกนับว่าเป็นผู้ที่
ตายชะฮีด เพราะท่านได้เตรียมพร้อมและมีความตั้งใจที่จะ
ออกไปท าญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ  ท่านเราะสูล ศ็อลลัล
ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮ ตะอาลา ทรง
ประทานผลบุญแก่เขาตามความตั้งใจของเขา แล้ วพวกท่านคิด
ว่าอะไรคือการตายชะฮีด” พวกเขาตอบว่า: คือการเสียชีวิตขณะ
ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ครับ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม ตอบว่า 

َِى امَقجِْل يِفْ َسِ يِْل اِ » اَدُة َسبٌْع ِس َُ يٌْد، / الَش ُِ يٌْد، َوامَغِرُ  َا ُِ ُن َا ِْ الَىْلُع
يٌْد،  ُِ يٌْد، وََصاِحُّب احْلَِريِْق َا ُِ ُن َا ِْ يٌْد، َوالَىبُْل ُِ وََصاِحُّب َذاِت اجلٌَِّْب َا

يْدٌ  ُِ ُة َتُىُِْت ِ ُْىٍع َا
َ
يٌْد، َوالَْىرأ ُِ ْدِم َا َُ  [3111أبِ داود ]« َواِاْي َيُىُِْت َ َْت ال

“ผู้ที่ได้รับชะฮาดะฮฺมีเจ็ดประเภท นอกเหนือจากผู้ที่ เสียชีวิต
จากการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ คือ ผู้ที่เสียชีวิตด้วยกาฬโรค 
เสียชีวิตด้วยการจมน้ า เสียชีวิตด้วยโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 
เสียชีวิตด้วยโรคใน ช่องท้อง เสียชีวิตด้วยเหตุไฟไหม้ เสียชีวิต
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ด้วยเหตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดหล่นทับ และสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอด
บุตร” (อบู ดาวูด หะดีษเลขที่ 3111) 

สัญญาณที่เจ็ด  การเสียชีวิตเพื่อปกป้องศาสนา ชีวิต 
และทรัพย์สิน ดังมีรายงานจากท่านสะอีด บิน เซด เราะฎิยัลลอ
ฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวว่า  

« ٍِ ٌِ ْو ُدْوَن ِديْ
َ
ٍِ أ ْو ُدْوَن َدِو

َ
ٍِ أ ِن َْ َ

يٌْد، َوَوْي قُِجَل ُدْوَن أ ُِ َِ َا ُُ َوْي قُِجَل ُدْوَن َواَِلِ َف
يْدٌ  ُِ َِ َا ُُ  [4772أبِ داود برقه ]« َف

ความว่า “ผู้ใดถูกฆ่าตายขณะปกป้องทรัพย์สินของเขา เขาคือผู้
ที่ตายชะฮีด และผู้ใดที่ตายเพื่อ ปกป้องครอบครัวของเขา ชีวิต
ของเขา และศาสนาของเขา เขาคือผู้ที่ตายชะฮีด” (อบู  ดาวูด 
หะดีษเลขที่ 4772) 

และมีรายงาน จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ เล่าว่า 

ٍِ وََسنََه َفَقاَل  ِل اِ َصََّل اُ َعنَيْ ِْ يَْت إِْن / َجاَء رَُجٌل إََِل رَُس
َ
َرأ

َ
ُل اِ أ ِْ ياَ رَُس

َخَذ َواِاْ  قَاَل 
َ
يَْت إِْن قَاثَنَِِنْ  / قَاَل « فاََل ُتْعلٍ َوالََ  »/ َجاَء رَُجٌل يُِريُْد أ

َ
َرأ

َ
أ
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ٍُ »/ قَاَل  يَْت إِْن َ جَنَِِنْ  قَاَل / قَاَل « قَاثِنْ
َ
َرأ

َ
يْدٌ »/ أ ُِ ًَْت َا

َ
ٍُ  / قَاَل « فَ  يَْت إِْن َ جَنْجُ

َ
َرأ

َ
أ

َِ يِفْ اَاارِ »/ قَاَل   [140مسنه برقه ]. «َُ
ความว่า : ชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม และถามท่านว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านเห็นอย่างไร
หากมีบุคคลหนึ่งมาหาฉันและต้องการทรัพย์ของฉัน? ท่านตอบ
ว่า “ท่านอย่าได้ให้ทรัพย์ของ ท่านแก่เขา”  ชายผู้นั้นถามต่อ
อีกว่า “แล้วถ้าหากเขาต่อสู้กับฉันเล่า?” ท่านตอบว่า “ท่านก็จง

สู้กับเขา”  ชายผู้นั้นถามอีกว่า “แล้วถ้าหากเขาฆ่าฉันตายเล่า? 
ท่านตอบว่า “ท่านก็เป็นชะฮีด”  เขาถามอีกว่า “แล้วถ้าฉันฆ่า
เขาตายเล่า?” ท่านตอบว่า “เขาก็ตกนรก” (มุสลิม หะดีษเลขที่
140) 

  

واحلىد  رب امعاِلني، وصَّل ا وسنه لَع ً يٌا حمىد ولَع آَل وصحبٍ 
 .أمجعني


