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รวมหลกัฐานจากอลักรุอานและหะดีษท่ีอธิบายถึงเหตกุารณ์พิพากษาของอลัลอฮฺท่ีจะเกิดขึน้กับ
มวลมนษุย์ในวนักิยามะฮฺ 

 
 

เม่ือมวลมนุษย์ถูกน ามาชุมนุม ณ พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขาในวนักิยามะฮฺ พวกเขาจะ
ประสบกบัความทุกข์ท่ีแสนสาหสั เพราะความวุ่นวายและการยืนท่ียาวนาน พวกเขาต้องการท่ีจะ
ให้อลัลอฮฺทรงตดัสินพิพากษาโดยเร็ว ดงันัน้พวกเขาจึงไปหาบรรดานบีตา่งๆ เพ่ือขอให้บรรดานบี
ชว่ยเป็นส่ือกลางขอให้อลัลอฮฺตดัสินพิพากษาระหว่างพวกเขาโดยเร็ว 
 
1.อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

بِيَ ، َوال يُْؤَذُن لَُهْم َفَيْعَتِذُرونَ ، َهَذا يَْوُم ال َيْنِطُقونَ » ، َوْيٌل يَْوَمئٍِذ لِلُْمَكِذِّ
لِيَ   «ُكْم َكْيٌد فَِكيُدونِ فَإِْن ََكَن لَ ، َهَذا يَْوُم الَْفْصِل ََجَْعَناُكْم َواألوَّ

ความว่า “น่ีคือวนัท่ีพวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้ และจะไม่เปิดโอกาส
ให้พวกเขาเพ่ือแก้ตวั และความหายนะในวนันัน้จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ 
น่ีคือวันแห่งการตัดสิน เราได้รวมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติรุ่นก่อนๆ  ดงันัน้
พวกเจ้ามีอบุายอนัใด ก็จงวางแผนตอ่ข้าเถิด” (อลัมรุสะลาต อายะฮฺท่ี 35-39) 
 

2. จากอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเล่าวา่ แท้จริงท่านรอซูล ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั 
กลา่ววา่ 
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َنا»
َ
ِس  َسيِّدُ  أ ا كَ  بِمَ  َتْدُرونَ  َوَهْل  ، اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  انلَّ َمعُ  ؟ َذا ُ  ََيْ ّللَّ  َيْومَ  ا
لْ  َمةِ ا ِليَ  ِقَيا وَّ

َ
أل آلِخِرينَ  ا ِحدٍ  َصِعيدٍ  ِف  َوا ِع  َفيُْسِمُعُهمُ  ، َوا ا دلَّ  ، ا

، َوَيْنُفُذُهمُ  ْمُس  َوتَْدنُو اْْلَََصُ  ال َما َواْلَكْرِب  اْلَغمِّ  ِمنَ  انلَّاَس  َفَيْبلُغُ  الشَّ
َتِملُوَن، ال َوَما ، يُِطيُقونَ  ْعٍض  انلَّاِس  َبْعُض  َفَيُقوُل  ََيْ الَ :  ِْلَ

َ
 َما تََرْونَ  أ

ْنُتمْ 
َ
الَ  ؟ فِيهِ  أ

َ
الَ  ؟ بَلََغُكمْ  َقدْ  َما تََرْونَ  أ

َ
 إَِل  َلُكمْ  يَْشَفعُ  َمنْ  َتْنُظُرونَ  أ

 ؟ َربُِّكمْ 
تُونَ  ، آَدمَ  اْئُتوا:  ِْلَْعٍض  انلَّاِس  َبْعُض  َفَيُقوُل 

ْ
 ، آَدمُ  يَا:  َفَيُقولُونَ  ، آَدمَ  َفَيأ

ْنَت 
َ
ُبو أ

َ
ُ  َخلََقَك  ، اْلبََشِ  أ ّللَّ َنَفخَ  ، ِبَيِدهِ  ا وِحهِ  ِمنْ  ِفيَك  َو َمرَ  ، ُر

َ
 َوأ

الَ  ، َربَِّك  إَِل  نَلَا اْشَفعْ  ، لََك  فََسَجُدوا الَْمالئَِكةَ 
َ
 ؟ فِيهِ  ََنْنُ  َما إَِل  تََرى أ

الَ 
َ
 ؟ بَلََغَنا قَدْ  َما إَِل  تََرى أ

ْومَ  َغِضَب  َرّبِّ  إِنَّ :  آَدمُ  َفَيُقوُل  ْْلَ  َوَلنْ  ، ِمْثلَهُ  َقْبلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َضًباغَ  ا
َجَرةِ  َعنِ  َنَهاِن  َوإِنَّهُ  ، ِمْثلَهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب   ، َنْفِس  َنْفِس  َفَعَصْيُتهُ  الشَّ
تُونَ  ، َغْْيِي إَِل  اْذَهُبوا

ْ
 فيتعذر ِعيََس،ف ،ُموَس ف ،إِْبَراِهيمَ ف ، ُنوًحا َفَيأ

 َقْبلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضًبا اْْلَْومَ  َغِضَب  قَدْ  َرّبِّ  إِنَّ  :َيُقولُونَ  ولكهم واحد لك
 .َنْفِس  َنْفِس  .... ِمْثلَهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  ، ِمْثلَهُ 

ل ثم َهُبوا :  عيَس يقو ْذ َل  ا ي إِ َهُبوا ، َغْْيِ ْذ َل  ا دٍ  إِ مَّ ُتوّنِّ  ، ُُمَ
ْ
 َفَيأ

دُ  َيا:  َفَيُقولُونَ  مَّ ْنَت  ، ُُمَ
َ
ِ  ُسوُل رَ  أ ْنبَِياءِ  َوَخاَتمُ  ، اّللَّ

َ
ُ  َوَغَفرَ  ، األ  لََك  اّللَّ

مَ  َما رَ  َوَما َذنْبَِك  ِمنْ  َتَقدَّ خَّ
َ
الَ  َربَِّك، إَِل  نَلَا اْشَفعْ  ، تَأ

َ
 فِيهِ  ََنْنُ  َما تََرى أ

الَ  ؟
َ
 ؟ بَلََغَنا قَدْ  َما تََرى أ

ْنَطلُِق 
َ
ِت  ، َفأ َت  َفآ َقعُ  ، اْلَعْرِش  ََتْ

َ
ِجًداسَ  َفأ ّبِّ  ا ُ  َيْفَتحُ  ُثمَّ  ، لَِر ّللَّ َّ  ا  ََعَ

اِمِدهِ  ِمنْ  َوُيلِْهُمِن  َحدٍ  َيْفَتْحهُ  لَمْ  َشيًْئا َعلَْيهِ  اثلََّناءِ  َوُحْسنِ  ، َُمَ
َ
 ، َقْبِل  أل

ُل  ُثمَّ  دُ  َيا:  ُيَقا مَّ ْرَفعْ  ، ُُمَ َسَك  ا
ْ
عْ  اْشَفعْ  ، ُتْعَطهْ  َسْل  ، َرأ ْرَفعُ  ، تَُشفَّ

َ
 َفأ

ِس 
ْ
قُوُل  ، َرأ

َ
ِت  ، َربِّ  يَا:  فَأ مَّ

ُ
ِت  أ مَّ

ُ
 .أ

ُل  دُ  َيا:  َفُيَقا مَّ ِخْل  ، ُُمَ ْد
َ
نَّةَ  أ َ ْلْ تَِك  ِمنْ  ا مَّ

ُ
َب  الَ  َمنْ  أ  ِمنَ  َعلَْيهِ  ِحَسا

ْيَمنِ  اْْلَاُبِِ
َ
بَْواِب  ِمنْ  األ

َ
نَّةِ  أ َ ََكءُ  َوُهمْ  ، اْلْ  ِمنَ  َذلَِك  ِسَوى فِيَما انلَّاِس  ُُشَ
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بَْواِب 
َ
ِي ، األ دٍ  َنْفُس  َواَّلَّ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  الِْمَْصَاَعْيِ  َبْيَ  َما إِنَّ  ، بَِيِدهِ  ُُمَمَّ

َنَّةِ 
ْ
ةَ  َبْيَ  لََكَما اْل وْ  ، َوَهَجرٍ  َمكَّ

َ
ةَ  َبْيَ  َكَما أ  (عليه متفق) «َوُبَْصَى َمكَّ

ความวา่ “ฉนัคือผู้น ามนษุยชาตใินวนักิยามะฮฺ พวกทา่นทราบหรือเปลา่ว่าเป็น
เพราะเหตใุด? วนันัน้อลัลอฮฺจะรวมมวลมนุษย์ตัง้แต่ยุคแรกจนถึงยุคสุดท้าย
ในสถานท่ีเดียวกนั ณ ท่ีนัน้จะได้ยินเสียงเรียกอย่างระงม สายตาจะเพ่งไปยงั
พวกเขา(ท่ีถูกเรียก) ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ศีรษะจนท าให้ทุรนทุรายจนมิอาจรับ
สภาพได้ ผู้ คนต่างพูดจาระหว่างกันว่า ท่านไม่คิดดอกหรือว่าทุกข์ทรมานท่ี
ท่านได้รับนีจ้ะมีผู้ ท่ีชะฟาอะฮฺ (ช่วยปลดปล่อย) ณ เบือ้งพระพักต์ของพระผู้
เป็นเจ้า? 
เสียงหนึ่งก็กล่าวว่า เราไปหานบีอาดัมเถิด และกล่าวว่า โอ้ อาดัม ท่านคือ
บรรพบรุุษซึง่อลัลอฮฺได้ทรงสร้างท่านด้วยพระหตัถ์ของพระองค์เอง และได้ทรง
เป่าวิญญาณสู่ร่างท่านและได้ทรงมีบญัชาให้มวลมลาอิกะฮฺกราบท่านแล้ว
พวกเขาก็กราบท่าน ขอท่านช่วยหาหนทางปลดปล่อยพวกเรา ณ เบือ้งพระ
พกัตร์ของพระองค์เถิด ทา่นก็ทราบไมใ่ชห่รือวา่พวกเราได้รับความทกุข์ทรมาน
เพียงใด  
นบีอาดมักล่าวว่า ความจริงในวนันีอ้ลัลอฮฺทรงพิโรธเหลือเกิน พระองค์มิเคย
พิโรธเช่นนีม้าก่อนเลย พระองค์ได้ทรงห้ามมิให้ฉันเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งแตฉ่ัน
เนรคณุต่อพระองค์ อนิจาฉันมีความผิด พวกท่านจงไปหาคนอ่ืนเถิด ตวัฉันก็
ตวัฉนั ตวัทา่นก็ตวัทา่น 
พวกเขาก็ไปหานบีนูหฺ นบีอิบรอฮีม นบีมูซา นบีอีซา นบีทุกท่านต่างปฏิเสธท่ี
จะช่วยปลดปลอ่ย นบีทกุท่านตา่งกลา่ววา่ ความจริงในวนันีอ้ลัลอฮฺพิโรธอยา่ง
แสนสาหัสพระองค์มิเคยพิโรธเช่นนีม้าก่อนเลย  ตวัฉันก็ตวัฉัน ตวัท่านก็ตัว
ทา่น 
พอถึงนบีอีซา ท่านกล่าวว่า พวกเจ้าจงไปหานบีอ่ืนจากฉัน จงไปหานบีมุหัห
มดั ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั เถิด  
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั เล่าตอ่ว่า จากนัน้พวกเขาตา่งก็เข้าหา
ฉัน และกล่าวว่า โอ้นบีมุหมัหมดั ท่านคือศาสนาทูตของอลัลอฮฺ เป็นนบีท่าน
สดุท้าย อลัลอฮฺได้อภยัโทษบาปของทา่นทัง้บาปท่ีผ่านมาและบาปท่ีจะเกิดขึน้
ภายภาคหน้า ขอท่านจงขอชะฟาอะฮฺ(ไถ่ถอนโทษ)แก่พวกเราตอ่อลัลอฮฺ ด้วย 
ทา่นก็ทราบมิใชห่รือวา่พวกเราได้รับความทกุข์ทรมานเพียงใด 
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จากนัน้ฉันจึงมุง่หน้าไปยงัใต้บลัลงัค์ ฉันก้มลงกราบพระผู้ เป็นเจ้าของฉัน จาก
นัน้อลัลอฮฺดลใจให้ฉนักลา่วสรรเสริญพระองค์ แซ่ซ้องสดดีุเกียรตติา่งๆ อยา่งท่ี
ฉันไม่เคยไดรัับดลใจให้กล่าวอย่างนีม้าก่อนเลย จากนัน้มีสุรเสียงว่า 'โอ้มุหมั
หมดัจงเงยหน้าขึน้เถิด จงขอแล้วเจ้าจะถูกตอบรับ จงขอไถ่โทษและเจ้าจะได้
ถูกตอบรับ' จากนัน้ฉันจึงเงยหน้าขึน้และกล่าวว่า โอ้พระผู้ เป็นเจ้าของฉัน 
ประชาชาติของฉัน ประชาชาติของฉัน และมีเสียงกล่าวว่า 'โอ้มุหัมหมัดจง
น าเอาจากประชาชาติของเจ้าเข้าสวรรค์จากผู้ ท่ีไม่ถูกสอบสวนใดๆ โดยประตู
ทางขวาของสวนสวรรค์ นอกจากนีแ้ล้ว พวกเขาก็ให้เข้าสวรรค์พร้อมกับคน
อ่ืนๆ' ขอสาบานต่อผู้ ท่ีชีวิตของมุหมัหมดัอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริง
ระหว่างประตขูองสวนสวรรค์มีระยะห่างระหว่างเมืองมกักะฮฺ กบัเมือง ฮะญัร
(ช่ือหมูบ้่านหนึง่ในมะดีนะฮฺ) หรือระหวา่งเมืองมกักะฮฺกบัเมืองบศุรอ”  (บนัทึก
โดยอลับคุอรีย์ : 4712, มสุลิม : 194 ส านวนนีเ้ป็นของทา่น) 

 
จากนัน้ อัลลอฮฺจะทรงพิพากษาและตดัสินระหว่างมนุษย์ จะทรงให้สมุดบนัทึกการงาน 

และถกูวางบนตราชัง่ มนษุย์จะถกูสอบสวน ผู้ ท่ีได้รับบนัทกึทางเบือ้งขวาเข้าจะเข้าสวรรค์ ส่วนผู้ ท่ี
รับบนัทกึทางเบือ้งซ้ายเข้าก็จะตกนรกไป 

 
1. อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ِِّهْم َوقُِِضَ »
ِ َوتََرى الَْمالئَِكَة َحافَِِّي ِمْن َحْوِل الَْعْرِش يَُسبُِِّحوَن ِِبَْمِد َرب

ِ َرِبِّ الَْعالَِميَ  َْمُد ّلِلَّ َِقِّ َوقِيَل احلْ  «بَيَْنُهْم بِاحلْ
ความว่า “และเจ้าจะเห็นมลาอิกะะฮฺห้อมล้อมอยู่รอบๆ บลัลังค์แซ่ซ้องสดุดี
ด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขา และจะถกูตดัสินระหว่างพวกเขา
ด้วยความยุติธรรมและจะมีเสียงกล่าวว่า การสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ
พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก” (อซัซุมรั อายะฮฺท่ี 75) 

 
2. จากอบสูะอิด อลัคดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮ ุเล่าว่า พวกเราถามท่านรอซูล ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ 
วะสลัลมั ว่า โอ้ท่านรอซูล ในวนักิยามะฮฺ พวกเราจะได้เห็นพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเราไหม? ทา่นรอ
ซูล ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ตอบวา่ 

 ، الَ :  ُقلَْنا ، «؟ َصْحًوا ََكنَْت  إَِذا َوالَقَمرِ  ْمِس الشَّ  ُرْؤَيةِ  ِف  تَُضاُرونَ  َهْل » 
 ِف  تَُضاُرونَ  َكَما إاِلِّ  ، يَْوَمئِذٍ  َربُِّكمْ  ُرْؤيَةِ  ِف  تَُضاُرونَ  الَ  فَإِنَُّكمْ »:  قَاَل 
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 ، ُدونَ َيْعبُ  ََكنُوا َما إَِل  َقْومٍ  لُكل  ِْلَْذَهْب :  ُمَنادٍ  ُيَناِدي»:  قَاَل  ُثمَّ  «ُرْؤيَتِِهَما
ْصَحاُب  َفَيْذَهُب 

َ
لِيِب  أ ْصَحاُب  ، َصلِيبِِهمْ  َمعَ  الصَّ

َ
ْوثَانِ  َوأ

َ
ْوثَانِِهمْ  َمعَ  األ

َ
 أ

ْصَحاُب  ،
َ
َ  َيْعُبدُ  ََكنَ  َمنْ  َيْبَق  َحّتَّ  ، آلَِهتِِهمْ  َمعَ  آلَِهةٍ  لُكِّ  َوأ  بَر   ِمنْ  ، اّللَّ
وْ 
َ
َاٌت  ، فَاِجرٍ  أ ْهلِ  ِمنْ  وَُغَّبَّ

َ
 .الِكَتاِب  أ

َها ُتْعَرُض  ِِبََهنَّمَ  يُْؤَت  ُثمَّ  نَّ
َ
اٌب  َكأ  َتْعُبُدونَ  ُكْنُتمْ  َما:  لِلَْيُهودِ  َفُيَقاُل  ، ََسَ

ْيرَ  َنْعُبدُ  ُكنَّا:  َقالُوا ؟ ِ  اْبنَ  ُعَز ّللَّ ُل  ، ا ْبُتمْ :  َفُيَقا ِ  َيُكنْ  لَمْ  ، َكَذ  ّلِلَّ
، َوالَ  َصاِحَبةٌ  نْ  نُِريدُ :  َقالُوا ؟ تُِريُدونَ  َفَما َودَلٌ

َ
ُبوا:  َفُيَقاُل  ، تَْسِقَيَنا أ  اُْشَ

 .َجَهنَّمَ  ِف  َفَيتََساَقُطونَ  ،
 الَمِسيحَ  َنْعُبدُ  ُكنَّا:  َفَيُقولُونَ  ؟ َتْعُبُدونَ  ُكْنُتمْ  َما:  لِلنََّصاَرى ُيَقاُل  ُثمَّ 

ِ  اْبنَ  ّللَّ ُل  ، ا ْبُتمْ :  َفُيَقا ِ  َيُكنْ  لَمْ  ، َكَذ ِحَبةٌ  ّلِلَّ الَ  ، َصا دَلٌ  َو  َفَما ، َو
نْ  نُِريدُ :  َفَيُقولُونَ  ؟ تُِريُدونَ 

َ
ُبوا:  َفُيَقاُل  ، تَْسِقَيَنا أ  ِف  َفَيتََساَقُطونَ  اُْشَ

 .َجَهنَّمَ 
َ  َيْعُبدُ  ََكنَ  َمنْ  َيْبَق  َحّتَّ  وْ  بَر   ِمنْ  اّللَّ

َ
 ََيْبُِسُكمْ  َما:  لَُهمْ  َفُيَقاُل  ، فَاِجرٍ  أ

ْحَوجُ  َوََنْنُ  ، َفاَرْقَناُهمْ :  َفَيُقولُونَ  ؟ انلَّاُس  َذَهَب  َوَقدْ 
َ
 ، اَْلْومَ  إَِْلْهِ  ِمنَّا أ

لَْحْق :  ُيَناِدي ُمَناِدًيا َسِمْعَنا َوإِنَّا َما َيْعُبُدوَن، ََكُنوا بَِما َقْوٍم  لُكل  ِْلَ  َوإِنَّ
تِيِهمُ :  َقاَل  ، َربََّنا نَنَْتِظرُ 

ْ
ْوهُ  الَِّت  ُصوَرتِهِ  َغْْيِ  ُصوَرةٍ  ِف  اَْلبَّارُ  َفَيأ

َ
 فِيَها َرأ

َل  وَّ
َ
ةٍ  أ َنا:  َفَيُقوُل  ، َمرَّ

َ
ْنَت :  َفَيُقولُونَ  ، َربلُكمْ  أ

َ
َنا أ  إاِلَّ  ُيَكلُِّمهُ  َفالَ  ، َربل

نْبَِياءُ 
َ
 .األ

اُق :  َفَيُقولُونَ  ؟ َتْعرُِفونَهُ  آيَةٌ  َوَبيَْنهُ  بَيَْنُكمْ  َهْل :  َفَيُقوُل   َفَيْكِشُف  ، السَّ
ِمٍن، لُكل  َلُ  َفيَْسُجدُ  ، َساِقهِ  َعنْ  َن  َمنْ  َوَيْبَق  ُمْؤ ِ  يَْسُجدُ  ََك َياءً  ّلِلَّ  ِر

َهُب  ، َوُسْمَعةً  ِحًدا َطَبًقا َظْهُرهُ  َفَيُعودُ  ، يَْسُجدَ  َكْيَما َفَيْذ  ُيْؤَت  ُثمَّ  ، َوا
َْسِ   «َجَهنَّمَ  َظْهَريْ  َبْيَ  َفُيْجَعُل  بِاْلْ

َل  َيا:  ُقلَْنا ِ  َرُسو ّللَّ َما ، ا َْلْسُ  َو َل  ؟ ا َحَضةٌ »:  َقا ةٌ  َمْد  َعلَْيهِ  ، َمِزلَّ
ِْلُب  َخَطاِطيُف  لََكَ  َتُكونُ  ، ُعَقْيَفاءُ  َشْوَكةٌ  لََها ُمَفلَْطَحةٌ  َوَحَسَكةٌ  ، َو

ْعَدانُ :  لََها ُيَقاُل  ، بَِنْجدٍ  ْرِف  َعلَْيَها الُمْؤِمنُ  ، السَّ قِ  ََكلطَّ يحِ  َوََكْلََّبْ  ، َوََكلرِّ
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َجاوِيدِ 
َ
ََكِب  اخَلْيلِ  َوَكأ  ِف  َوَمْكُدوٌس  ، ََمُْدوٌش  َونَاٍج  ، ُمَسلَّمٌ  َفَناٍج  ، َوالرِّ
ْنُتمْ  َفَما ، َسْحًبا يُْسَحُب  آِخُرُهمْ  َيُمرَّ  َحّتَّ  ، َجَهنَّمَ  نَارِ 

َ
َشدَّ  أ

َ
 ُمَناَشَدةً  ِل  بِأ

َ  قَدْ  ، احَلقِّ  ِف   .لِلَْجبَّارِ  ْوَمئِذٍ يَ  الُمْؤِمنِ  ِمنَ  لَُكمْ  تَبَيَّ
َذا ْوا َوإِ

َ
ُهمْ  َرأ نَّ

َ
ْوا َقدْ  أ ْخَوانِِهمْ  ِف  ََنَ َن  ، إِ َنا:  َيُقولُو ُنَنا َربَّ ْخَوا  ََكُنوا ، إِ

ُ  َفَيُقوُل  ، َمَعَنا َوَيْعَملُونَ  ، َمَعَنا َوَيُصوُمونَ  ، َمَعَنا ُيَصللونَ  :  َتَعاَل  اّللَّ
ْخرُِجوهُ  إِيَمانٍ  ِمنْ  ِديَنارٍ  ِمْثَقاَل  َقلْبِهِ  ِف  َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  ، اْذَهُبوا

َ
َُيَرِّمُ  ، َفأ  َو

 ُ  .انلَّارِ  ََعَ  ُصَوَرُهمْ  اّللَّ
تُوَنُهمْ 

ْ
ْنَصاِف  َوإَِل  ، َقَدِمهِ  إَِل  انلَّارِ  ِف  ََغَب  َقدْ  َوَبْعُضُهمْ  َفَيأ

َ
 ، َساَقْيهِ  أ

 .َعَرفُوا َمنْ  َفُيْخرُِجونَ 
 ِديَنارٍ  نِْصِف  ِمْثَقاَل  َقلْبِهِ  ِف  َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا:  َيُقوُل فَ  ، َيُعوُدونَ  ُثمَّ 

ْخرُِجوهُ 
َ
 .َعَرفُوا َمنْ  َفُيْخرُِجونَ  ، فَأ
ةٍ  ِمْثَقاَل  قَلْبِهِ  ِف  وََجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا:  َفَيُقوُل  ، َيُعوُدونَ  ُثمَّ   إِيَمانٍ  ِمنْ  َذرَّ

ْخرُِجوهُ 
َ
 «َعَرفُوا َمنْ  َفُيْخرُِجونَ  ، فَأ

بُو َقاَل 
َ
ُقوِّن  لَمْ  َفإِنْ :  َسِعيدٍ  أ َ  إِنَّ »:  َفاْقَرُءوا تَُصدِّ ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْظلِمُ  الَ  اّللَّ  َذرَّ
 .«يَُضاِعْفَها َحَسَنةً  تَُك  َوإِنْ 

َن  َفيَْشَفعُ » بِيلو نلَّ ئَِكةُ  ا َن  َوالَمالَ ِمُنو ُل  ، َوالُمْؤ ُر  َفَيُقو َْلبَّا  َبِقَيْت :  ا
َعِت َشفَ  رِ  ِمنَ  َقْبَضةً  َفَيْقبُِض  ، ا ا نلَّ ُج  ، ا ًما َفُيْخِر ْقَوا

َ
ْمُتِحُشوا َقدْ  أ  ، ا

ْفَواهِ  َنَهرٍ  ِف  َفُيلَْقْونَ 
َ
 َحاَفَتْيهِ  ِف  َفَينُْبُتونَ  ، احَلَياةِ  َماءُ :  َلُ  ُيَقاُل  ، اَْلنَّةِ  بِأ

حلَ  َتنُْبُت  َكَما يلِ  ِف  بَّةُ ا ْيلِ  ََحِ يْ  َقدْ  ، السَّ
َ
َل  ُتُموَهاَرأ ْخَرةِ  َجانِِب  إِ  ، الصَّ

َجَرةِ  َجانِِب  َوإَِل  ْمِس  إَِل  ََكنَ  َفَما ، الشَّ ْخَضَ  ََكنَ  ِمْنَها الشَّ
َ
 ََكنَ  َوَما ، أ

لِّ  إَِل  ِمْنَها ْبَيَض  ََكنَ  الظِّ
َ
 .أ

َن  ُهمُ  َفَيْخُرُجو نَّ
َ
خَلَواِتيمُ  ِرَقابِِهمُ  ِف  َفُيْجَعُل  ، الللْؤلُؤُ  َكأ ُخلُونَ فَ  ، ا  َيْد

ْهُل  َفَيُقوُل  ، اَْلنَّةَ 
َ
ْدَخلَُهمُ  ، الرََّْحَنِ  ُعَتَقاءُ  َهُؤالَءِ :  اَْلنَّةِ  أ

َ
 بَِغْْيِ  اَْلنَّةَ  أ

ُموهُ  َخْْيٍ  َوالَ  ، َعِملُوهُ  َعَمٍل  ْيُتمْ  َما لَُكمْ :  لَُهمْ  َفُيَقاُل  ، َقدَّ
َ
« َمَعهُ  َوِمْثلَهُ  َرأ

 )متفق عليه(
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ความว่า  “พวกท่านจะมีอุปสรรคใดในการเห็นดวงตะวันและดวงเดือนเม่ือ
ท้องฟ้าแจ่มใสหรือไม่?" พวกเราตอบว่า ไม่ล าบากหรอก  ท่านรอซูล 
ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั จึงกล่าวว่า "แท้จริงพวกท่านจะไม่มีปัญหาใดๆ 
ในการเห็นพระเจ้าของพวกท่านในวนันัน้ เว้นแตเ่หมือนท่ีพวกเจ้ามีปัญหาใน
การเห็นทัง้สองสิ่งนัน้(คือไม่มีอุปสรรคใดๆ ตัง้แต่แรก) ต่อจากนัน้ท่านรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลมั ก็ได้กล่าวว่า ผู้ประกาศจะประกาศเพ่ือให้ทุก
กลุ่มไปอยู่กบัสิ่งท่ีพวกเขากราบไหว้ กลุ่มท่ีถือไม้กางเขนก็ไปอยู่กบัไม้กางเขน
ของพวกเขา กลุ่มกราบไหว้รูปปัน้ก็จะอยู่กับรูปปัน้ของพวกเขา กลุ่มพระเจ้า
อ่ืนๆ ก็จะอยู่กบัพระเจ้าของพวกเขา จนเหลือกลุ่มบคุคลท่ีกราบไหว้อลัลอฮฺทัง้
ท่ีเป็นคนดี และเป็นคนเลว และประชาชนชาวคมัภีร์อีกจ านวนหนึง่ 
ตอ่จากนัน้นรกก็จะถูกน ามาให้พวกเขาโดยถูกน ามาประหนึ่งเป็นภาพลวงตา 
มีเสียงพูดกับชาวยะฮูดีย์(ยิว)ว่า 'พวกท่านกราบไหว้สิ่งใด?' พวกเขาตอบว่า 
'พวกเรากราบไหว้อุซัยรฺ ผู้ เป็นบุตรของอัลลอฮฺ ' มีเสียงอีกว่า 'พวกท่านพูด
โกหก อลัลอฮฺนัน้ไม่มีทัง้ภรรยาและบุตร พวกท่านต้องการอะไรอีก?' พวกเขา
ตอบว่า 'เราต้องการให้ท่านหาน า้ให้กับเรา' มีเสียงพดูว่า 'พวกท่านจงด่ืมเสีย' 
หลงัจากนัน้พวกเขาก็ตกลงในนรก  
ต่อมาเสียงพูดกับชาวคริสต์ว่า 'พวกท่านกราบไหว้สิ่งใด?' พวกเขาตอบว่า 
'พวกเรากราบไหว้อลัมะสีหฺ (นบีอีซา) ผู้ เป็นบุตรของอลัลอฮฺ ' มีเสียงพูดขึน้ว่า  
'พวกท่านโกหก อัลลอฮฺนัน้ไม่มีทัง้ภรรยาและบุตร ดังนัน้พวกท่านต้องการ
อะไรอีก? พวกเขาตอบว่า 'เราต้องการให้ท่านหาน า้ให้กับเรา '  มีเสียงพูดว่า 
'จงด่ืมซะ'  หลงัจากนัน้พวกเขาก็ตกลงในนรก(แทนท่ีจะได้ด่ืมน า้ก่อน)  
ณ ท่ีนัน้ เหลือแต่ผู้ ท่ีกราบไหว้อัลลอฮฺทัง้ผู้ ท่ีเป็นคนดีและผู้ ท่ีเป็นคนเลว มี
เสียงพูดกับพวกเขาว่า 'อะไรเป็นเหตใุห้พวกท่านอยู่ท่ีน่ีทัง้ๆ ท่ีคนอ่ืนๆ ไปกัน
หมดแล้ว?' พวกเขาจะพูดว่า 'พวกเราแยกมาจากพวกเขาแล้ว (ครัง้ท่ีอยู่ใน
โลกนี)้ เม่ือพวกเราอยู่ในภาวะท่ีต้องการต่อเขามากกว่าท่ีพวกเราต้องการใน
วนันี ้แท้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศว่า ขอให้ทุกประชาชาติตามสิ่งท่ีพวกเขา
กราบไหว้ และก็ก าลงัเรารอคอยพระเจ้าของพวกเราอยู่' ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอ
ฮฺ อะลยัฮิ วะสัลลมั เล่าว่า ต่อมาพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้มาหาพวกเขาในรูปอ่ืน
จากท่ีซึ่งพวกเขาเคยเห็นพระองค์ในครัง้แรก และพระองค์ด ารัสว่า 'ข้าน่ีเป็น
พระเจ้าของทา่น' พวกเขาก็กลา่ววา่ 'พระองค์นัน้เป็นพระเจ้าของพวกเรา' ไม่มี
ใครพดูกบัพระองค์นอกจากบรรดานบี  
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พระองค์ตรัสว่า 'ระหว่างพวกท่านและพระองค์มีเคร่ืองหมายใดท่ีท าให้พวก
ท่านรู้จกัพระองค์?' พวกเขาตอบว่า 'หน้าแข้ง' ดงันัน้พระองค์จึงทรงเปิดหน้า
แข้งของพระองค์ออก ผู้ ศรัทธาทุกคนได้ลงสุญูดต่อพระองค์ จะเหลืออยู่ก็
เฉพาะผู้ ท่ีสุญูดตอ่อลัลอฮฺในลักษณะโอ้อวดและแสดงตวัซึ่งพวกเขาพยายาม
จะสญุดูแตห่ลงัของเขาแข็งท่ือ (จงึไมส่ามารถจะสญุดูได้)  
เม่ือนัน้สะพานก็ได้ถูกพาดผ่านนรก พวกเราผู้ เป็นเศาะหาบะฮฺของท่านรอซูล 
ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั กล่าวว่า โอ้ท่านรอซูล มนัคือสะพานอะไรกัน? 
ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบว่า(สะพานนัน้)มันไม่สะดวก 
มนัล่ืน มีตะขอเหล็ก(ท่ีใช้เก่ียว) และเหล็กโค้งปลายคล้ายตะขอ  อีกด้านหนึง่มี
หนามโค้งตอนปลาย หนามชนิดนีพ้บท่ีอนันจัญด์ เรียกกนัว่าต้นอสัสะอฺดาน ผู้
ศรัทธาบางคนจะข้ามโดยเร็วดุจพริบตาเหมือนฟ้าแลบ เหมือนลมพัด และ
เหมือนม้าหรืออฐูท่ีวิ่งเร็ว  ดงันัน้บางคนก็จะปลอดภยัไมเ่ป็นอนัตรายใดๆ บาง
คนอาจปลอดภัยหลงัจากถูกขีดข่วน และบางคนตกลงในนรก คนสุดท้ายจะ
ข้ามสะพานโดยถกูลากไป(ตามแนวสะพาน)  
ถ้าหากพวกท่านเคยเรียกร้องสิทธิแห่งสจัธรรมกับฉันอย่างจริงจงัแค่ไหน(ใน
โลกดุนยา) ก็ยังมิอาจเทียบได้กับความจริงจังในการเรียกร้องของบรรดาผู้
ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺเพ่ือให้ทรงปลดปล่อยพ่ีน้องของพวกเขาในวนันัน้  
เม่ือพวกเขาเห็นว่า พวกเขาปลอดภยัแน่แล้วในหมู่พ่ีน้องของพวกเขา พวกเขา
ตา่งกลา่วว่า 'โอ้พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ยงัมีพวกพ่ีน้องของพวกเราท่ีได้ละหมาด
ร่วมกับพวกเราและได้กระท ากิจกรรมต่างๆ(ทางศาสนาท่ีดี) ร่วมกับพวกเรา ' 
ดงันัน้อัลลอฮฺจึงตรัสว่า 'พวกท่านจงไปดูเถิด บุคคลใดท่ีพวกท่านพบว่า ใน
หัวใจของพวกเขามีความศรัทธาเท่าน า้หนักเพียงหนึ่งดีนาร์ก็จงน าพวกเขา
ออกมา' อลัลอฮฺก็จะทรงห้ามไฟไม่ให้ไหม้ร่างของพวกเขาเหล่านัน้(ท่ีออกไป
หาพ่ีน้องของพวกเขาในนรก)  
พวกเขาเหล่านัน้ก็จะไปหาพ่ีน้องของพวกเขา(ในนรก) บางส่วนในหมู่ชาวนรก
นัน้จมอยู่ในนรกแค่เท้าของพวกเขา บ้างก็ถึงหน้าแข้งของพวกเขา ใครท่ีพวก
เขารู้จกัพวกเขาก็จะน าคนเหลา่นัน้ออกมา  
ต่อจากนัน้พวกเขาก็กลับไปในนรกอีก อัลลอฮฺตรัสว่า  'พวกท่านจงไปดูเถิด 
บคุคลใดท่ีพวกทา่นพบวา่ ในหวัใจของพวกเขามีความศรัทธาเท่าน า้หนกัเพียง
คร่ึงดีนาร์ก็จงน าพวกเขาออกมา ' ดังนัน้พวกเขาจึงได้น าคนท่ีพวกเขารู้จัก
ออกมา 
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ต่อจากนัน้พวกเขาก็กลับไปในนรกอีก อัลลอฮฺตรัสว่า  'พวกท่านจงไปดูเถิด 
บคุคลใดท่ีพวกทา่นพบวา่ ในหวัใจของพวกเขามีความศรัทธาเท่าน า้หนกัเพียง
เท่าผงธุลีก็จงน าพวกเขาออกมา ' ดังนัน้พวกเขาจึงได้น าคนท่ีพวกเขารู้จัก
ออกมาอีกครัง้ 
อบูสะอีดกล่าวว่า หากพวกท่านไม่เช่ือฉันก็จงอ่านอลักุรอ่านท่ีมีความว่า “แท้
จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอธรรม แม้เพียงน า้หนักเท่าผงธุลีและหากแม้มัน (การ
กระท าเพียงผงธุลี)นัน้เป็นสิ่งดีงาม พระองค์ก็จะทรงให้มนัเป็นทวีคณู...” (อนันิ
สาอ์ : 40) 
ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั กล่าวเพิ่มเตมิว่า  บรรดานบี บรรดามะ
ลาอิกะฮฺและผู้ศรัทธาทัง้หลายตา่งก็จะให้ความช่วยเหลือชะฟาอะฮฺจนหมดทกุ
คน จากนัน้พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่จะตรัสว่า 'ยังเหลือความช่วยเหลือของฉัน
อีก' พระองค์จะทรงก าเอาจากไฟนรกเทา่หนึ่งก าออกมา ชาวนรกพวกนัน้มีร่าง
ท่ีถกูเผาไหม้เกรียม พวกเขาจะถกูโยนลงในแม่น า้ตรงทางเข้าสวรรค์ แม่น า้นัน้
มีช่ือว่าแม่น า้แห่งชีวิต แล้วพวกเขาก็จะงอกขึน้เหมือนเมล็ดพืชท่ีงอกจากการ
พัดพาของน า้ท่วมไปยังริมธาร ซึ่งพวกท่านเคยเห็นมันงอกตามข้างก้อนหิน
และข้างต้นไม้ และส่วนท่ีมันหันไปทางดวงอาทิตย์จะเขียวขจี ขณะท่ีหันไป
ทางเงาจะมีสีขาว  
คนเหล่านีจ้ะขึน้มาจากแม่น า้แห่งชีวิตเหมือนไข่มุก มีตราประทบัอยู่ท่ีคอของ
พวกเขา และพากันเข้าสวรรค์ ชาวสวรรค์จะกล่าวว่า 'พวกนีคื้อผู้ ท่ีได้รับการ
ปลดปลอ่ย(จากไฟนรก)จากพระผู้ทรงกรุณา  อลัลอฮฺทรงให้พวกเขาเข้าสวรรค์ 
โดยท่ีพวกเขาไม่มีอะมลัใดๆ ปฏิบตัิมาก่อนเลย ไม่มีความดีใดๆ ท่ีพวกเขาได้
มอบให้พระองค์เลย' มีเสียงพดูกบัพวกเขาเหล่านัน้ว่า 'ส าหรับพวกท่านจะได้
สิ่งต่างๆ ดงัท่ีพวกท่านเห็นและอีกเท่าหนึ่งท่ีของสิ่งนัน้” (บนัทึกโดย อัลบุคอ
รีย์ : 7439 ส านวนนีเ้ป็นของทา่น, และมสุลิม : 183) 


