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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความปล้ืมปติของผูศรัทธา เน่ืองจากได

เห็นพระเจาของเขา 
 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  กลาววา  

  نْ مَ «
َ
  مهللاِ  اءِ قِ لِ  َّ حَ أ

َ
يا : قلته، رَ اءَ قَ مهللا لِ  هَ حَ مهللا اَ  اءَ قَ لِ  هَ حَ ن اَ مَ ه وَ اءَ قَ لِ  َ مهللاُ حَ أ

ّ نَ   ملؤمنَ  نَ ول�ِ . ليس اذلك:   رقالملوَت    ركنا ن�حهُ ملوِت  ، أ�حمهصةُ مهللاِ  ِِ
ُ إِ    هِ بِ نّ ه وجَ ومنِ ْض ورِ  مهللاِ  ةِ ْحَ حَ بِ  ّشَ ذم �

َ
 رَ  مهللاِ  اءَ قَ لِ  َّ حَ أ

َ
 ه، ون  ملمرحَ قاءَ لِ  مهللاُ  َّ حَ أ

 ُ  ]أخحجه مسلم[» هاءَ قَ لِ  ه مهللاُ حَ كَ لقاء مهللا رَ  هَ حَ اَ  هِ طِ خَ سَ وَ  ذما مهللاِ عَ  بِ ّش إذم �
“ใครอยากพบอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็ทรงอยากพบเขา ใครไม

อยากพบอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็ไมประสงคพบเขา” แลวฉันก็ไดพูดวา 

“โอ นบีของอัลลอฮฺ  (คือ)ไมอยากตายกระน้ันหรือ? พวกเราทุก

คนลวนไมอยากจะตาย” ทานก็กลาววา “มิใชเชนนั้นหรอก แต

คือ ผูศรัทธา(มุอฺมิน)เมื่อไดรับแจงขาวดีถึงพระเมตตา พระ

ปราโมทย และสวรรคของพระองค เขาก็อยากท่ีจะพบกับอัลลอ

ฮฺ และผูปฏิเสธ(กาเฟรฺ) เมื่อไดรับแจงถึงการลงโทษ และความ
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พิโรธของอัลลอฮฺ เขาจะไมอยากพบกับพระองค อัลลอฮฺจึงทรง

ไมประสงคจะพบเขา””  บันทึกโดยมุสลิม 

 

ทานอบูสะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา  

  ْ إِ م، رَ  ِ راحبهل ا ملحجال ع أبناقِ  ملنازةُ  ِت عَ ِض م وُ ذَ إِ : يقول     ميِ«
 
َ
 ا أين يا و�لَ : قالت اهل ا ةٍ اِلَ َص  مو،، ون   نت غ�َ دّ قَ : ة قالتاِلَ َص  ْت نَ  

 َ ُّ تَ وْ َص  عُ هَ سْ يذهبو  ب ا  � ْ ال مإلِ إِ  ءٍ َشْ   ا  َ ا  وَ سَ � َ  مإل�سا ُ  عَ هِ سَ  وْ ل » َق عِ َل ل
 ]أخحجه ملخاري[

“เมื่อคนตาย(มะยัต)ถูกวาง(บนแคร) แลวผูคนก็แบกเขาไว

บนตนคอ(บนบา เพื่อพาไปฝง) หากเขาเปนคนดี เขาจะกลาววา 

“รีบเอาฉันไป” แตหากไมใชคนดีเขาจะกลาวแกครอบครัวของ

เขาวา “ตายละ จะพาไปไหนหรือ?” ทุกสิ่งจะไดยินเสียงของเขา

นอกจากมนุษย และแมนวามนุษยไดยิน(เสียงนั้น) แนนอนเขา

ยอมจะลมลงหมดสติ” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

 

 

อธิบาย 
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ผูศรัทธาจะมีความดีใจขณะเขาตายเพราะจะไดกลับไปพบ

กับพระผูอภิบาลของเขาเมื่อไดรับแจงขาวดีถึงความผาสุกที่อยู 

ณ ที่ของพระองค และอยากกลับไปพบกับพระองคเพื่อจะไดรับ

สิ่งเหลาน้ัน คน(มะยัต)จะพูดขึ้นมาขณะที่ถูกแบก(เพื่อพาไปฝง) 

“รีบเอาฉันไป รีบเอาฉันไป” เพราะหวังในเมตตาและความโปรด

ปรานของพระองค  

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  ผูศรัทธา(มุอฺมิน)จะไดรับแจงขาวดีถึงเมตตาของอัลลอ

ฮฺขณะท่ีเขากําลังจะตาย แลวเขาก็จะอยากกลับไป

พบอัลลอฮฺ 

  ผูปฏิเสธ(กาเฟรฺ) จะไดรับแจงถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ

ขณะที่เขากําลังจะตาย แลวเขาก็จะไมอยากกลับไป

เจออัลลอฮฺ 
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  ผูใดอยากพบเจออัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็ทรงอยากพบเจอเขา 

และผูใดไมอยากพบเจออัลลอฮฺ พระองคก็มิทรงอยาก

พบเจอเขา 

  การไมอยากตาย ไม ได ถือเปน การไมอยากพบ

เจออัลลอฮฺ 

 

 

 

 


