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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บททบทวนตนของทุกลมหายใจ 
 

คืนวันลวงเลยเปลี่ยนผันไมหยุดพัก ปเกาไดจากเราไป  ปใหมเขามาแทนที่อยางรวดเร็วจน
พวกเรา(บางคน)มิทันรูตัว  ผานแลวก็ผานเลยไป  ไมมีการเอาใจใสไตรตรองหรือขบคิดกับชวงชีวิต
ที่เลยผาน  

แตสําหรับมุอมินผูศรัทธาแลว ทุกลมหายใจของเขาไมวาที่ผานมาหรือในขณะที่ดําเนินอยู
และในอนาคต  จะไมมีชวงวินาทีใดที่สูญเสียไปโดยมิไดรับกําไรอะไรเลย   

ชีวิตของมุอมินนั้น แทจริงเปรียบไดด่ังพอคาใหญ  ซึ่งเขาจําเปนจะตองตรวจเช็คบัญชี
รายรับรายจายของตนเองอยูตลอดเวลา  และเมื่อครบหนึ่งป เขาก็ไมลืมที่จะสรุปยอดบัญชีรายป
ของเขา  เพื่อที่จะไดรูถึงยอดสุทธิวาไดกําไรหรือขาดทุน  เขาจะตองเปนผูที่เฝาคอยตั้งคําถามแก
ตนเองอยูตลอดวา  : เขานั้นไดพยายามนําพาชีวิตใหใกลชิดกับความเมตตาของอัลลอฮฺมากนอย
แคไหน ?  จิตใจของเขานั้นยังมั่นคงยึดมั่นอยูกับการเคารพภักดีตอพระองคอยูหรือไม ? และอีก
หลาย ๆ คําถามที่จะทําใหความภักดีที่เขามีตออัลลอฮฺนั้นเพิ่มพูนขึ้น    

สําหรับการเตรียมตัวดังกลาวอัลลอฮฺไดในย้ําไวในอัลกุรอานวา 
َها ﴿ فُّ

َ
يَن آَمنُوا ايَُّقوا اهللاَ يَا ك ِ

َّ ا ا َمْت ِلَغٍد َوايَُّقوا اهللاَ  َوحْكَنُظْر َغْفٌس مَّ  قَدَّ
يَن نَُسوا اهللاَ َوَال تَ   َخِبرٌي بَِما َيْعَملُونَ إِنَّ اهللاَ  ِ

َّ نَساُهْم ُكونُوا اَك
َ
 فَأ

ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
نُفَسُهْم أ

َ
   ) ١٩-١٨ :احلرش ( ﴾أ

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย  พวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด  
และทุกชีวิตจงพิจารณาดูวาอะไรบางที่ไดเตรียมไวสําหรับวันพรุง(วันกิ
ยามะฮฺ) และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูรูดียิ่งตอสิ่ง
ที่พวกเจากระทํา  และพวกเจาอยาไดเปนเชนบรรดาผูที่ลืมอัลลอฮฺ  มิ
ฉะนั้นอัลลอฮฺจะทรงทําใหพวกเขาลืมตัวของพวกเขาเอง  ชนเหลานั้น
พวกเขาเปนบรรดาผูฝาฝน” (อัล-หัชรฺ /๑๘-๑๙) 
 
ฉะนั้น การทบทวนบทบาทของตนเอง ถือเปนหนึ่งแหงกระบวนการที่จําเปนตอการขัด

เกลาจิตวิญญาณของปวงบาวผูศรัทธา  เปนสิ่งสําคัญในการประเมินตน เพื่อที่จะยืนหยัดมั่นคงอยู
บนแนวทางอันเที่ยงตรง  

อัลลอฮฺตะอาลาไดกําชับใหปวงบาวผูศรัทธาเกรงกลัวตอการฝาฝนบัญญัติของพระองค 
และใหประเมินตนตอกิจการงานที่ผานเลยมากอนที่จะไปยืนเผชิญหนาตอพระองคในวันที่ไมมีการ
ชวยเหลือหรือใหโอกาสแกตัวใดๆ   
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และสําหรับผูที่ประกอบการงานที่ดีเพื่อพระองค แนนอนการงานของพวกเขาจะไมสูญ
เปลา ดังที่พระองคไดตรัสไววา 

ْ فََسرَيَى اهللاُ ﴿ ُ َوالُْمْؤِمنُوَن وََسرُتَدُّوَن إِىَل َوقُِل اْقَملُوا ُ  َقَملَُكْم َورَُسو
َهاَدةِ   ) ١٠٥: احكوبة ( ﴾َفيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم َيْعَملُونَ  َخلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

ความวา “จงกลาวเถิดมุฮัมมัดวา  พวกทานจงทํางานเถิด แลวอัลลอฮฺจะ
ทรงเห็นการงานของพวกทาน  และรอซูลของพระองค และบรรดามุอ
มินก็เห็นดวย และพวกทานจะถูกนํากลับไปยังพระองค ผูทรงรอบรูใน
สิ่งที่เรนลับและสิ่งที่เปดเผย แลวพระองคจะทรงแจงแกพวกทานในสิ่ง
ที่พวกทานไดกระทําไว” (อัตเตาบะฮฺ / ๑๐๕)   

 
สําหรับผูที่ศรัทธาและยอมจํานนตน จงขอบคุณตออัลลอฮฺเถิด ตอทางนําที่พระองคทรง

ชี้แนะใหดํารงอยูบนอัล-อิสลาม จงขอบคุณตอการชวยเหลือของพระองคเถิด ตอกําลังเรี่ยวแรง ตอ
ทุกลมหายใจที่ไดใชออกไปเพื่ออิบาดะฮฺตอพระองค  และจงอยาไดลืมตําหนิตัวเองในสิ่งที่บกพรอง  
พรอมทั้งใหมีความตั้งใจอยางมุงมั่นที่จะกระทําทดแทน-ชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไป วางแผนใหม
เพื่อที่จะกระทําความดีงามตาง ๆ ใหเพิ่มพูนในวันตอไป ปตอไป และจงพยายามเบือนหนาออก
หางจากสิ่งที่เปนมะศิยะฮฺ(การฝาฝน)ในทุกรูปแบบ  แทจริงสําหรับผูกลับเนื้อกลับตัวนั้นเขาจะ
ไดรับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสไวในคัมภีรของพระองควา 

ُل اهللاُ إِالَّ َمن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َقَمًال َصاحِل ﴿ ْوَحَِك ُفبَدِّ
ُ
اتِِهْم  َسيِّئَ اً فَأ

َن اهللاُ  َ  ) ٧٠: الفرقان ( ﴾ َلُفوراً رَِّحيماً َحَسنَاٍت َو
ความวา “นอกจากผูที่กลับเนื้อกลับตัว และผูที่ศรัทธา  และประกอบคุณ
งามความดี เขาเหลานั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนความชั่วของเขา
เปนความดี  และอัลลอฮฺทรงเปนผูใหอภัย  ผูทรงเมตตาเสมอ” (อัลฟุ
รกอน / ๗๐)  

  
สําหรับการทบทวนตนเอง ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังไดตอกย้ํา

ผานวจนะของทานใหเราไดทราบซึ่งมีใจความวา “คนฉลาดคือ  ผูที่ทบทวนตัวเองและทํางาน
เตรียมไวหลังจากความตาย  สวนคนโงคือผูที่ทําตามอารมณใฝตํ่าของตนเอง  และหวัง
ตออัลลอฮฺอยางลมๆ แลงๆ” (บันทึกโดยอิหมามอะหมัด) 
 มุสลิมเชื่อวาจะมีการสอบสวนตอทุกการงานในโลกแหงอาคิเราะฮฺ ณ เบื้องหนาพระพักตร
ของอัลลอฮฺ เชนที่มีปรากฏในอัลกุรอานหลายๆ อายะฮฺที่พูดถึงวันกิยามะฮฺ  ขณะที่อัลลอฮฺทรงยก
บัญชีข้ึนบนตาชั่ง  และบัญชีนั้นจะถูกนํามาแสดงตอหนามนุษยทุกคนอยางละเอียดถี่ถวน 

َوْ ﴿ ِ ِم الِْقيَاَمِة فََال ُيْظلَُم َغْفٌس َشيْئاً َوإِن اَكَن َونََضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسَط 
ىَف بِنَا َحاِسِبنيَ  َ تَيْنَا بَِها َو

َ
ْن َخرَْدٍل أ   ) ٤٧: األنبياء ( ﴾ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ



3 
 

ความวา  “และเราจะตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมสําหรับวันกิยามะฮฺ ดังนั้น จะ
ไมมีชีวิตใดถูกอธรรมแตอยางใดเลย และแมวามันเปนเพียงน้ําหนัก
เทาเมล็ดพืชเล็ก เราก็จะนํามันมาแสดง และเปนการพอเพียงแลว
สําหรับเราที่เปนผูชําระสอบสวน” (อัลอัมบิยาอ / ๔๗)  

  
ทานอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ สงสาสนไปยังอบีมูซา อัลอัชอะรีย 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “จงตรวจสอบตัวของทานขณะที่ทานมีความสุข กอนที่จะตรวจสอบ
ขณะที่ทานมีความทุกข”   

และมีบันทึกวาทานอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ  เมื่อถึงยามค่ําคืน (กอนนอน) ทานจะเอาไม
มาตีที่ฝาเทาของทานเอง และทานจะถามวา วันนี้เจาไดทําอะไรไปบางแลวหรือยัง ?   
 ความขางตนเปนประหนึ่งการย้ําใหมุสลิมไดตระหนักวาจะตองรําลึกอยูเสมอถึงวินาทีที่
เขาตองยืนเผชิญหนากับอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ  เพื่อที่พระองคจะไดคิดบัญชีถึงสินคาที่เขาไดเคย
แบกมันไวเหนือบาของพวกเขา ขณะที่เขาไดดํารงไวซึ่งอิสลาม และตอถอยคําที่เขาไดกลาว
ปฎิญาน “ฉันขอปฏิญานตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ  และมุฮัมมัดเปนศาสทูตของ
พระองค”  ตอจากนั้นเขาไดเลือกยึดเอาหลักการอิสลามและหลักการอีมานมาเปนพันธะสัญญา 
!!!  เพื่อไดเปนขอย้ําเตือนวาเขาไดปฎิบัติจริงตามนั้นหรือไมอยางไร !? 
 ทานหะซัน อัลบัศรีย  กลาววา  “มุอมินคือผูที่ตรวจสอบตนเองอยูเนืองนิตยกอนที่
อัลลอฮฺจะตรวจสอบเขา การตรวจสอบบัญชีของเขาในวันกิยามะฮฺนั้นเปนไปอยาง
งายดาย และจะยังความสบายใจใหกับเขา  แตจะเปนเรื่องที่ยากลําบากยิ่ง พรอมทั้งหนัก
อ้ึงสําหรับบัญชีของผูที่ไดปฎิบัติกิจการงานและใชชีวิตไปในดุนยา โดยมิไดตรวจสอบ
ไตรตรองทบทวนตนเองเลย” 
 
 


