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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ตาช่ัง 

มวลการสรรเสริญทัง้หลายเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ 

ขอความศานตแิละความจําเริญจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺองค์

เดียวเท่านัน้  ไม่มีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค์ และข้าพเจ้าขอ

ปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่วและเราะสลูของพระองค์ 

ส่วนหนึ่งจากหลักศรัทธาท่ีถูกต้องของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัลญะมาอะฮฺ  คือ การศรัทธาต่อตาชั่ง  คําว่าตาชั่งในท่ีนี ้

หมายถึง ตาชัง่ท่ีจะใช้ชัง่นํา้หนกัการงานท่ีดีและชัว่ของบ่าวใน

วนักิยามะฮฺ อลัลอฮฺตะอาลา ตรัสวา่ 

ۖ  ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  ُ�ۡظلَمُ  فََ�  ٱۡلِقَ�َٰمةِ ِ�َۡومِ  ۡسَط ٱۡلقِ  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ  َونََضعُ  ﴿  ِمۡثَقاَل  َ�نَ  �ن ا
َّةٖ  تَۡيَنا َخۡرَدلٍ  ّمِنۡ  ََ

َ
�  ۗ   ]  ٤٧: نبياءمأل[ ﴾ ٤ َ�ِٰسبِ�َ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

ความว่า “และเราตัง้ตาชั่งท่ีเท่ียงธรรมสําหรับวนักิยามะฮฺ ดงันัน้

จะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมเลย และแม้ว่ามันเป็นเพียงนํา้หนักเท่า
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เมล็ดพืชเล็ก ๆ เราก็จะนํามันมาแสดง และเป็นการพอเพียงแล้ว

สําหรับเราท่ีเป็นผู้ ชําระสอบสวน” (อลัอนับิยาอ์: 47) 

และพระองค์ตรัสอีกวา่ 

ٰ�َِك  َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�ُقلَۡت  َ�َمن ﴿ ََ و�
ُ
 ُهۥَمَ�ٰزِ�نُ  َخّفۡت  َوَمنۡ  ١ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَُ

ٰ�َِك  ََ و�
ُ
ِينَ  فَُ َّ �  ٱ ٓوا نُفَسُهمۡ  َخِ�ُ

َ
َهّنمَ  ِ�  أ ونَ  ََ  ]  ١٠٣  -١٠٢:  ملؤمقون[ ﴾ ١ َ�ِٰ�ُ

ความว่า “ดังนัน้ผู้ ใดตาชั่งของเขาหนัก ชนเหล่านัน้ก็เป็นผู้

ประสบชยัชนะ และผู้ ใดตาชัง่ของเขาเบา ชนเหล่านัน้คือบรรดา

ผู้ ท่ีทําให้ตัวของพวกเขาขาดทุน พวกเขาจะพํานักอยู่ในนรก

ตลอดกาล” (อลัมอ์ุมินนู: 102-103) 

มีบันทึกของอัล-บุคอรีย์และมุสลิม รายงานจากอบู

ฮร็ุอยเราะฮฺ  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ  ว่า  ท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

 ِف  انِ اَ غَ يْ قِ ، ثَ انِ سَ  ملغّ َعَ  انِ اَ فَ يْ فِ ، خَ ِن ْحَ   ملمّ إِ  انِ اَ بَ يْ بِ حَ  انِ اَ مَ َكِ  «
ْ
: منِ ْ�َ مِ  مل

  مهللاِ  انَ حَ بْ ، سُ هِ دِ مْ ِبَ وَ  مهللاِ  انَ حَ بْ سُ 
ْ
ومسغم  ٧٥٦٣رومه ملخاري امقم [ » مِ يْ ظِ عَ مل

 ]  ٩٤٢٦امقم 
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ความว่า “คําสองคําท่ีเป็นท่ีรัก ณ พระผู้ทรงเมตตา นํา้หนกัเบา

สําหรับลิน้ แตห่นกัสําหรับตาชัง่ นัน้คือ ‘สบุหานลัลอฮฺ วะบิหมัดิ

ฮี สุบหานลัลอฮิลอะซีม’ (มหาบริสุทธ์ิแด่พระองค์อลัลอฮฺ และ

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธ์ิแด่

พระองค์อลัลอฮฺผู้ทรงย่ิงใหญ่)" (บนัทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หะดีษ

เลขท่ี 7563 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 2694) 

อลุะมาอ์กล่าวไว้ว่า ภายหลงัเสร็จสิน้จากการสอบสวน

แล้ว จะมีการชัง่นํา้หนกัการงาน เน่ืองจากการชัง่นัน้มีขึน้เพ่ือจะ

ให้การตอบแทน ดงันัน้จึงจะต้องเกิดขึน้หลงัจากการสอบสวน 

การสอบสวนนัน้มีขึน้เพ่ือรายงานการงาน และการชั่งนัน้มีขึน้

เพ่ือแจ้งจํานวนการงานเหล่านัน้ ทัง้นีเ้พ่ือจะให้การตอบแทน

ตามจํานวนการงานนัน้เอง ดังท่ีมีหะดีษกล่าวถึงตาชั่งว่า มี

ลกัษณะเป็นจานสองจานท่ีสามารถจบัต้องและมองเห็นได้ 

มีบันทึกของอิมามอะหฺมัด รายงานจากอับดุลลอฮฺ 

อิบนฺ อัมรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  ว่า  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  
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 عَ �َ  مهللاَ  نّ إِ  «
َ
َ ا    نْ  مِ ًال جُ رَ  ُص غِ خْ اَ سْ  �

ُ
  مَ وْ يَ  ِق ئِ َال ملَ  ِس وْ ؤُ  رُ َعَ  ِتْ مّ أ

ْ
،  ِ امَ يَ قِ مل

ِ  هِ يْ غَ عَ  ُشُ نْ يَ �َ  ِ وَ   ً عَ سْ �  جِ سِ  ْ�َ عِ سْ �
ّ
ّ ال ُُ َ  دّ مَ  ٍّ جِ سِ  ، 

ْ
ُ  ُل وْ قُ �َ  مّ ، �ُ َصِ مل

َ
  ل

َ
 نْ مِ  مُ كِ قْ �ُ : أ

 ئاً يْ م شَ ذَ هَ 
َ
 ِت بَ اَ  َ  َك مَ غَ َظ ؟ أ

ْ
  اَل ؟ قَ نَ وْ ُظ فِ اَ  مل

َ
  ُل وْ قُ يَ . �َ ّل ارَ  يَ : ال

َ
َ : أ   رٌ ذْ عُ  َك ل

َ
 وْ أ

  ُل وْ قُ يَ ، �َ ٍُ جُ ملمّ  ُت هَ بْ يُ ؟ �َ  ٌ قَ سَ حَ 
َ
َ  نّ  إِ َ� : اَ  ُل وْ قُ يَ �َ  ّل ارَ  يَ : ال   ً قَ سَ ا حَ نَ دَ قْ عِ  َك ل

 ةً دَ محِ وَ 
َ
  ُظ ، ال

ْ
َ  مَ غ

ْ
ُ  جُ مَ خْ اُ ، �َ َك يْ غَ عَ  مَ وْ مل

َ
 َط اِ  ل

 هَ يْ ، �ِ  ٌ اقَ
َ
  دُ هَ شْ ا : أ

َ
  نْ أ

َ
َ  إِ ال

َ
 إِ  ل

ّ
  مهللاُ ال

 وَ 
َ
ُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ م �َ دً مّ ُ�َ  نّ أ

ُ
  ُل وْ قُ يَ �َ ؛ ل

َ
ِ  هِ ذِ ا هَ مَ  ّل ارَ : يَ  ُل وْ قُ يَ ، �َ هُ وْ ِضُ حْ : أ

ْ
 عَ مَ   ُ اقَ َط مل

 جِ ملسّ  هِ ذِ هَ 
ّ
 : إِ  اُل قَ يُ ! �َ ؟ِ  ال

  َك نّ
َ
 جِ ملسّ  عُ َض وْ اُ : �َ  اَل ، قَ مُ غَ ظْ  �ُ ال

ّ
:  اَل ، قَ  ٍ فّ   ِ ِف  ُ  ال

 جِ ملسّ  ِت اشَ َط �َ 
ّ
ِ  ِت غَ قُ �َ ، وَ ُ  ال

ْ
 ، وَ  ُ اقَ َط مل

َ
 » مِ يْ حِ ملمّ  ِن ْحَ ملمّ  مهللاِ  � ءٌ َشْ  ٍُ قُ ثْ  �َ ال

 ]٦٩٩٤امقم  مسقد مممام أحد[

ความว่า “ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงแยกชายคน

หนึ่งจากประชาชาติของฉันมาอยู่ต่อหน้ามวลมนุษยชาติ

ทัง้หมด และเขาก็จะได้รับบนัทึกจํานวนเก้าสิบเก้าฉบบั แต่ละ

ฉบบัยาวสดุสายตา จากนัน้พระองค์ก็จะตรัสแก่เขาว่า “เจ้ามีข้อ

โต้แย้งใด ๆ หรือไม่? ผู้บนัทึกของข้าได้อธรรมต่อเจ้าหรือไม่?” 

เขาจึงตอบว่า “ไม่เลย โอ้พระผู้ เป็นเจ้าของฉัน” พระองค์จึงตรัส

แก่เขาวา่ “เจ้ามีข้อแก้ตา่งหรือความดีใด ๆ หรือไม่?” ชายคนนัน้

จึงกล่าวอย่างผิดหวังว่า “ไม่มีเลย โอ้พระผู้ เป็นเจ้าของฉัน” 

พระองค์จึงตรัสว่า “หามิได้ แท้จริงแล้วเจ้ามีอยู่หน่ีงความดี ณ 
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ท่ีเรานี ้และจะไม่มีการอธรรมใด ๆ แก่เจ้าในวนันี”้ จากนัน้จึงมี

แผ่นหนังแผ่นหนึ่งบนัทึกว่า “อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 

วะอัชฮะดุอันนะมุหัมมะดันอับดุฮูวะเราะสูลุฮฺ” (ข้าพเจ้า

ขอปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และ

ข้าพเจ้าขอปฏิญานตนว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและเราะสูลของ

พระองค์) แล้วพระองค์จึงสั่งแก่บรรดามลาอิกะฮฺว่า “เจ้า

ทัง้หลายจงนําตวัชายคนนีม้า" และชายผู้นัน้ก็กล่าวแก่พระองค์

ว่า “โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน แผ่นหนังเพียงหนึ่งนีห้าเปรียบกับ

บนัทึกอนัมากมายเหล่านีไ้ด้ไม่?!” ทนัใดนัน้จะมีผู้กล่าวแก่ชาย

คนนัน้ว่า “แท้จริงเจ้าจะไม่ถูกอธรรม” จากนัน้บนัทึกทัง้หมดก็

จะถกูวางลงในจานของตาชัง่ข้างหนึง่ และบนัทึกเหล่านัน้ก็ลอย

ขึน้จากนํา้หนักของแผ่นหนังแผ่นนัน้ และไม่มีสิ่งใดท่ีจะมี

นํา้หนกัมากกวา่พระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงเมตตา“ 

(มสุนดั อิมาม อะหฺมดั หะดีษเลขท่ี 6994) 

ผู้ ท่ีเอาอารมณ์เป็นท่ีตัง้อาจจะกล่าวว่า “การงานนัน้

เป็นนามธรรม ไม่สามารถชั่งนํา้หนักได้ สิ่งท่ีจะชั่งนํา้หนักได้

จะต้องมีรูปร่างจบัต้องได้” 
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คําตอบสําหรับคํากล่าวนัน้คือ “อัลลอฮฺจะทรงทําให้

การงานมีรูปร่าง ซึ่งไม่ใช่เร่ืองแปลกสําหรับพระปรีชาสามารถ

ของพระองค์ ดงัมีตวัอยา่งเชน่ การท่ีพระองค์ทําให้ความตายมา

ในรูปของแกะท่ีนํามาเชือดระหวา่งสวรรค์และนรก ซึ่งความตาย

ก็เป็นนามธรรมและไมมี่รูปร่างเชน่เดียวกนั 

ดงัมีบนัทึกของอลั-บคุอรีย์และมุสลิม จากรายงานของ 

อบูสะ อ๊ีด อัลคุดรี ย์  เราะฎิยัลลอฮอันฮฺ  ว่า  ท่านเราะสูล 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 اِ  اءُ ُ�َ  «
ْ
  مَ وْ يَ  ِ  وْ مَ ال

ْ
  َ   ِ امَ يَ قِ مل

َ
  ٌش بْ  َ  هُ نّ �

َ
  مدَ (زَ  حُ غَ مْ أ

َ
 ْ�َ �َ  ُف �َ وْ يُ �َ «:  ٍب �ْ مَ  ُ  وْ اُ أ

 َ
ْ
َّ وَ   ِ قّ مل َ اِق اَ  ا ِفْ قَ فَ م�ّ ، وَ »ارِ م

ْ
 : يَ  اُل قَ يُ ) �َ ِث يْ دِ  مل

َ
َ  ٍَ هْ ا أ

ْ
م؟ ذَ هَ  نَ وْ فُ مِ عْ �َ  ٍْ ! هَ  ِ قّ مل

 وْ قُ �َ وَ  نَ وْ مُ ُظ قْ �َ وَ  نَ وْ بّ ئِ ْشَ يَ : فَ  اَل قَ 
ُ  ذَ ، هَ مْ عَ : �َ  نَ وْ ل

ْ
 �َ  هِ اِ  مُ مَ ؤْ يُ �َ  اَل ، قَ ُ  وْ مَ م مل

 اَل ، قَ حُ اَ ذْ يُ
 : يَ  اَل قَ  مّ : �ُ 

َ
َ  ٍَ هْ ا أ

ْ
 �َ ، وَ َ  وْ  مَ َال فَ  دٌ وْ غُ ! خُ  ِ قّ مل

َ
َّ  ٍَ هْ ا أ :  اَل قَ  » َ  وْ  مَ َال فَ  دٌ وْ غُ ! خُ ارِ م

 مَ قَ  مّ �ُ 
َ
نِذرُۡهمۡ  ﴿:  مَ غّ سَ وَ  هِ يْ غَ عَ   مُهللا�ُّ� َص  مهللاِ  ُل وْ سُ رَ  أ

َ
ةِ  يَۡومَ  َوأ ۡمرُ  قُِ�َ  إِذۡ  ٱۡ�َۡ�َ

َ
 ٱۡ�

  ]٣٩: مم�م[ ﴾ ٣ يُۡؤِمُنونَ  َ�  وَُهمۡ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  َوُهمۡ 
َ
 إِ  هِ دِ يَ �ِ  ارَ شَ َوأ

َ
رومه [ا. يَ �ْ  م ّ  

 ]٢٦٣٨ومسغم امقم  ٣٣٣٦امقم  ملخاري

ความว่า “ในวนักิยามะฮฺ ความตายจะถกูนํามาในรูปของแกะสี

ขาวผสมดํา (อบกูุร็อยบฺกล่าวรายงานเสริมว่า “มนัจะถูกนํามา

ยืนอยู่ระหว่างสวรรค์และนรก” ส่วนอ่ืนของหะดีษนัน้มีราย
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บันทึกตรงกันทัง้อัล-บุคอรีย์และมุสลิม) จากนัน้ก็จะมีเสียง

กล่าวว่า “โอ้บรรดาชาวสวรรค์ เจ้าทัง้หลายรู้จักสิ่งนีห้รือไม่?” 

พวกเขาก็ชะโงกศีรษะมองดูสิ่งนัน้ แล้วกล่าวว่า “รู้จกัครับ สิ่ง

นัน้คือความตาย” จากนัน้ก็จะมีเสียงกล่าวว่า “โอ้บรรดาชาว

นรก เจ้าทัง้หลายรู้จกัสิ่งนีห้รือไม?่” พวกเขาก็ชะโงกศีรษะมองดู

สิ่งนัน้ แล้วกล่าวว่า “รู้จกัครับ สิ่งนัน้คือความตาย” จากนัน้จึงมี

คําสั่งให้นํามันไปเชือด แล้วมันก็ถูกเชือด และมีเสียงกล่าวว่า 

“โอ้บรรดาชาวสวรรค์ ความเป็นนิรันดรซึ่งไม่มีความตายอีก

ตอ่ไป โอ้บรรดาชาวนรก ความเป็นนิรันดรซึ่งไม่มีความตายอีก

ตอ่ไป” จากนัน้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

ก็อ่านอายะฮฺดังนี ้“และเจ้าจงเตือนสําทับพวกเขาถึงวันแห่ง

ความเสียใจเม่ือกิจการนัน้ถูกตัดสิน ในขณะท่ีพวกเขาอยู่ใน

ความหลงลืม และพวกเขาไม่ศรัทธา”  (มรัยมั: 39) จากนัน้ท่าน

เราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก็ใช้มือของท่านชีไ้ปท่ีดนุ

ยา” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ หะดีษเลขท่ี 3336 และมุสลิม หะ

ดีษเลขท่ี 2638) 

อาจมีคนกลา่วถามวา่ แล้วตาชัง่จะมีประโยชน์อะไร ใน

เม่ืออลัลอฮฺทรงรอบรู้การงานของบา่วทัง้ดีและชัว่อยูแ่ล้ว? 
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ท่าน อิบนุ อบิลอิซ อัลหะนะฟียฺได้กล่าวตอบไว้ว่า 

“หากแม้วา่ไมมี่หิกมะฮฺอ่ืนใดสําหรับการชัง่การงานนอกจากการ

แสดงความเท่ียงธรรมของพระองค์อลัลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอา

ลา ต่อบ่าวของพระองค์ก็เป็นการเพียงพอแล้ว ทัง้นี ้พระองค์

ทรงเลือกท่ีจะแสดงหลักฐานต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพ่ือท่ีจะได้ไม่มี

ข้ออ้างหรือข้อแก้ตวัใด ๆ และไม่มีผู้ ใดชอบท่ีจะให้อภัยมากไป

กว่าพระองค์ ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จึงส่งบรรดาเราะสูลเพ่ือเป็นผู้

กล่าวชกัชวนและตกัเตือน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยงัมีหิกมะฮฺ

อ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเราไม่สามารถล่วงรู้ได้” (คําอธิบาย อลัอะกี

ดะฮฺ อฏัเฏาะหาวิยะฮฺ หน้า 475) 

ท่านกุรฏุบียฺกล่าวว่า บ่อนํา้นัน้อยู่ ก่อนตาชั่ง  และ

สะพาน (อัศศิรอฏ) นัน้อยู่หลังตาชั่ง (คําอธิบาย อัลอะกีดะฮฺ 

อฏัเฏาะหาวิยะฮฺ หน้า 475) 

ดงักลา่วนีคื้อลําดบัเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในวนักิยามะฮฺ 

ส่วนหน่ึงของผลพวงจากการศรัทธาต่อตาช่ังการ

งานต่าง ๆ นัน้ มีดังนี ้
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ประการท่ีหน่ึง ความขะมักเขม้นในการทําอิบาดะฮฺ

และรีบเร่งในการทําความดีต่าง ๆ หากผู้ ใดท่ีความดีของเขามี

มากกวา่ความชัว่ เขาก็ถือวา่เป็นผู้ ท่ีสําเร็จและได้รับชยัชนะ 

อลัลอฮฺตะอาลาตรัสวา่ 

ّما﴿
َ
ّما ٧ ّراِضَيةٖ  ِعيَشةٖ  ِ�  َ�ُهوَ  ٦ َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َ�ُقلَۡت  َمن فَُ

َ
 َمَ�ٰزِ�ُنُهۥ َخّفۡت  َمنۡ  َوأ

ّمُهۥ ٨
ُ
ٓ  ٩ َهاوَِ�ةٞ  فَُ ۡدَرٮَٰك  َوَما

َ
اِمَي� نَارٌ  ١ هَِيهۡ  َما أ    ]١١-٦ملقارع : [ ﴾١ ََ

ความว่า “ดงันัน้ ผู้ ใดตาชัง่ของเขาหนกั เขาก็จะมีชีวิตท่ีผาสุข 

และส่วนผู้ ท่ีตาชัง่ของเขาเบา ท่ีพํานกัของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิ

ยะฮฺ) และอะไรเล่าท่ีทําให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกนัน้คืออะไร? มนัคือ

ไฟอนัร้อนแรง” (อลักอริอะฮฺ : 6-11) 

ประการท่ีสอง มีการงานมากมายท่ีมีนํา้หนกัมาก ณ 

ตาชัง่ของอลัลอฮฺ ดงัปรากฎในหะดีษ 

ِمْ�َ  «
ْ
مِن: َكَِماَاِن َحِبيْبَاَاِن إِ  ملمّْحَِن، َخِفيَْفاَاِن َعَ ملغَّساِن، ثَِقيْغَاَاِن ِف مل

َعِظيِْم 
ْ
ومسغم  ٧٥٦٣رومه ملخاري امقم [ »ُسبَْحاَن مِهللا َوِبَْمِدهِ، ُسبَْحاَن مِهللا مل

 ]  ٩٤٢٦امقم 
ความว่า “คําสองคําท่ีเป็นท่ีรัก ณ ผู้ ทรงเมตตา นํา้หนักเบา

สําหรับลิน้ แตห่นกัสําหรับตาชัง่ นัน้คือ สบุหานลัลอฮฺ วะบิหมัดิ
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ฮี สุบหานัลลอฮิลอะซีม (มหาบริสุทธ์ิแด่พระองค์อัลลอฮฺ และ

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธ์ิแด่

พระองค์อลัลอฮฺผู้ทรงย่ิงใหญ่)" (บนัทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หะดีษ

เลขท่ี 7563 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 2694) 

และในบันทึกของมุสลิม  รายงานจากอบูมาลิก 

อัลอัชอะรียฺ เราะฎิยัลลลอฮุอันฮฺ ว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِمْ�َمِن  «
ْ
 مل
ُ
َْمُد ِهللا َ�ْمَأل

ْ
ْ�َماِن، َومل ِ

ْ
 ]  ٢٣٢رومه مسغم امقم [ »ملّطُهْوُر َشْطُم مم

ความว่า “ความสะอาดนัน้เป็นคร่ึงหนึ่งของการศรัทธา และคํา

กล่าว อัลหัมดุลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของอัลลอฮฺ) นัน้ ทําให้ตาชั่งเต็ม” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ

เลขท่ี 223) 

และในบนัทกึของอลับคุอรีย์และมสุลิม รายงานจากอบู

ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลลอฮุอันฮฺ ว่า ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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َ  دَ هِ شَ  نْ مَ «
ْ
َ َص  يُ َّ حَ  ةَ ازَ قَ مل   نَ �َ دْ  تُ َّ حَ  دَ هِ شَ  نْ مَ ، وَ مٌط ْ�َ �ِ  هُ غَ فَ  ِّ

َ
ُ  نَ ك

َ
 » انِ مطَ ْ�َ �ِ  ل

 مَ : وَ  ٍَ يْ �ِ 
ْ
َ  ٍُ ثْ مِ « :  اَل ؟ قَ انِ مَط ْ�َ قِ ا مل

ْ
  ْ�ِ غَ بَ مل

ْ
 ١٣٢٥ملخاري امقم  رومه» [ ْ�ِ مَ يْ ظِ عَ مل

 ]  ٩٤٦ ومسغم امقم

ความว่า “ผู้ ใดท่ีร่วมส่งคนตายจนกระทั่งละหมาดญะนาซะฮฺ 

เขาจะได้รับหนึ่งกีรอฏ และผู้ ใดร่วมส่งคนตายจนกระทัง่ฝัง เขา

จะได้รับสองกีรอฏ” มีผู้ถามท่านเราะสลูว่า สองกีรอฏคืออะไร? 

ทา่นตอบวา่ “เปรียบเทา่กบัภเูขาลกูใหญ่สองลกู” (บนัทึกโดยอลั

บคุอรีย์ หะดีษเลขท่ี 1325 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 946) 

ประการท่ีสาม ผู้ รู้บางท่านกล่าวว่า ผู้ปฏิบตัิการงาน

เหลา่นัน้จะถกูชัง่บนตาชัง่ร่วมกบัการงานตา่ง ๆ ของเขา 

ดังปรากฎในบันทึกของอัลบุคอรีย์ รายงานจากอบู

ฮุ ร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า ท่านเราะสูลลุลลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

َعِظيُْم ملسّ  «
ْ
ٍُ مل ِ  ملّمُج

ْ
َت
َ
  مَ وْ يَ  ْ�ُ مِ إِنُّه ل

ْ
  ِ امَ يَ قِ مل

َ
 » ٍ َض وْ عُ �َ  احَ قَ جَ  مهللاِ  دَ قْ عِ  نُ زِ  يَ ، ال

]  ١٠٥: ملكهف[ ﴾ ١ َوۡزٗنا ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡومَ  لَُهمۡ  نُقِيمُ  فََ�  ﴿  مْ اُ ئْ شِ  نْ م إِ وْ ؤُ مَ : مقْ  اَل قَ وَ 
 ]  ٤٧٢٩ملخاري امقم  رومه[
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ความวา่ “ในวนักิยามะฮฺ จะมีชายท่ีร่างการอ้วนท้วนสงูใหญ่ ซึ่ง 

ณ อลัลอฮฺนัน้เขาไม่ได้มีนํา้หนกัมากไปกว่าปีกหนึ่งของแมลง” 

แล้วท่านเราะสลูก็กล่าวว่า หากท่านทัง้หลายประสงค์ก็จงอ่าน

อายะฮฺดงันี ้“และในวันกิยามะฮฺ เราจะไม่ให้มันมีค่าใด ๆ แก่

พวกเขาเลย” (อัลกะฮฟฺ: 105) (บนัทึกโดยอลับุคอรีย์ หะดีษ

เลขท่ี 4729) 

และในบนัทกึของอิมามอะหฺมดั รายงานจากอบัดลุลอฮฺ 

อิบนฺ มสัอู๊ด เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ วา่  

  نَ  مِ مكً وَ  سِ ِ� اَ َ�ْ  نَ إِنُّه كَ  «
َ ْ
، هُ ؤُ فَ �ْ تَ  حُ �ْ ملمّ  ِت غَ عَ جَ فَ  ْ�ِ ا�َ ملسّ  َق يْ �ِ دَ  نَ �َ وَ  مكِ رَ مأل

  َك حِ َض فَ 
ْ
 » ؟نَ وْ كُ حَ ْض تَ  مّ مِ  «:  مَ غّ سَ وَ  هِ يْ غَ عَ   مهللاُ ّ� َص  مهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ ، �َ هُ قْ مِ  مُ وْ قَ مل

ُ اَ قَ  ّ ا نَ م : يَ وْ ل ِ وَ  «:  اَل قَ ، �َ هِ يْ ا�َ سَ   ِ قّ دِ  نْ مِ  مهللاِ  ِِ
ّ
 هِ دِ يَ �ِ  ِسْ فْ �َ  يْ مَ

َ  مَ هُ ، ل
َ
 ِف  ٍُ قَ �ْ ا أ

 
ْ
  نْ مِ  منِ ْ�َ مِ مل

ُ
 ]٣٩٩١مممام أحد امقم  رومه[ » دٍ حُ أ

ความวา่ “ครัง้หนึง่ทา่นอบัดลุลอฮฺ อิบนฺ มสัอู๊ด ปีนต้นไม้เพ่ือตดั

ก่ิงไม้ท่ีใช้ทําความสะอาดฟัน โดยท่านนัน้เป็นคนท่ีมีขาเรียวเล็ก 

ครัน้เม่ือมีลมพัดมาก็ทําให้ท่านส่ายไปมาตามลม ผู้ คนเห็น

ดงันัน้ก็พากนัหวัเราะเยาะทา่น ดงันีท้า่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั จึงถามพวกเขาว่า “พวกท่านหวัเราะอะไรกนัรึ?” 
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พวกเขาตอบว่า “โอ้ท่านนบี เราหัวเราะท่ีเขามีขาท่ีเรียวเล็ก” 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั จึงกล่าวว่า “ฉันขอ

สาบานต่อผู้ ท่ีชีวิตของฉันอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ว่า ขาทัง้

สองของเขานัน้มีนํา้หนักบนตาชั่งมากกว่าภูเขาอุหุดเสียอีก” 

(บนัทกึโดยอิมามอะหฺมดั หะดีษเลขท่ี 3991) 

ประการท่ีส่ี การรักษาความดีตา่ง ๆ ให้พ้นจากสิ่งท่ีจะ

ทําให้มนัเป็นโมฆะหรือบกพร่องได้  

มีบันทึกของมุสลิมรายงานจากอบูฮุ ร็ อย เราะ ฮฺ 

เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่ 

»  
َ
  ِن مَ  نَ وْ رُ دْ تَ أ

ْ
ُ قَ  » ؟ُس غِ فْ مُ مل  وْ ال

ْ
  نْ ا مَ قَ يْ �ِ  ُس غِ فْ مُ م : مل

َ
ُ  مَ هَ رْ دِ ال

َ
 وَ  ل

َ
:  اَل قَ ، �َ اعَ اَ  مَ ال

  نّ �ِ «
ْ
  نْ مِ  َس غِ فْ مُ مل

ُ
 ، يَ ِت مّ أ

ْ
  مَ وْ يَ  ِ ْ ت

ْ
 ِص وَ  ةٍ َال َص اِ   ِ امَ يَ قِ مل

 �َ ، وَ ةٍ �َ زَ وَ  امٍ يَ
ْ
م، ذَ هَ  مَ اَ شَ  دْ قَ  ِ ْ ت

 م، وَ ذَ هَ  َف ذَ قَ وَ 
َ
 نْ م مِ ذَ ى هَ َط عْ يُ م، �َ ذَ هَ  َل َضَ م، وَ ذَ هَ  مَ دَ  َك فَ سَ م، وَ ذَ هَ  اَل مَ  ٍَ �َ أ

 ، فَ هِ اتِ قَ سَ حَ  نْ م مِ ذَ هَ وَ  هِ اتِ قَ سَ حَ 
ْ
  ٍَ بْ ، �َ هُ اتُ قَ سَ حَ  ْت يَ قِ فَ  نْ إ

َ
 هِ يْ غَ ا عَ  مَ َض قْ �ُ  نْ أ

ُ
 ذَ خِ ، أ

َّ ِف  حَ مِ طُ  مّ ، �ُ هِ يْ غَ عَ  ْت حَ مِ ُط �َ  مْ اهُ ايَ َط خَ  نْ مِ    ]٢٥٨١مسغم امقم  رومه[ » ارِ  م

ความว่า “ท่านทัง้หลายรู้หรือไม่ว่าผู้ ล้มละลายคือใคร?” พวก

เขากลา่ววา่ “ผู้ ล้มละลายในหมูพ่วกเรา คือ ผู้ ท่ีไม่มีเงินทองและ
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ทรัพย์สินใด ๆ เลย” ทา่นเราะสลูจงึกลา่ววา่ “แท้จริงผู้ ล้มละลาย

จากประชาชาตขิองฉนัคือ ผู้ ท่ีในวนักิยามะฮฺเขามีการงานตา่ง ๆ 

ทัง้การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาต แตเ่ขาเคยดา่ทอ 

นินทาว่าร้าย หยิบฉวยทรัพย์สิน เข่นฆ่า หรือทุบตีผู้ อ่ืนด้วย 

ดงันัน้ ความดีตา่ง ๆ ของเขาจึงถกูนําไปชดใช้ให้แก่คนเหล่านัน้ 

และเม่ือความดีของเขาไม่เหลือให้ชดใช้แก่ใครได้อีก เขาก็

จะต้องรับความชัว่ของคนเหล่านัน้มาแทน และเขาก็จะถกูลาก

ลงไปในนรก” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี 2581) 

มีบันทึกของอิบนมาญะฮฺ  รายงานจากเษาบาน 

เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่ 

»  
َ َ
  نّ مَ غَ عْ أل

َ
  نْ ا مِ ممً وَ قْ أ

ُ
 يَ  ِتْ مّ أ

ْ
  مَ وْ يَ  نَ وْ تُ ت

ْ
  اِ  قَ سَ ِبَ   ِ امَ يَ قِ مل

َ
ا، يًض �ِ   َ امَ هَ تِ  الِ بَ جِ  الِ ثَ مْ أ

َ  مْ هُ فْ ِص يَا رَُسوَل مهللا :  انُ �َ وْ ثَ  اَل قَ  »م رً وْ ثُ قْ مَ  اءً بَ هَ  ٍّ جَ وَ  زّ عَ  ا مهللاُ هَ غُ عَ جْ يَ �َ 
َ
، َجغِّهم اَ

  َا
َ
  نْ أ

َ
ْ ، وَ مْ هُ قْ مِ  نَ وْ �ُ  نَ ال

َ
  نُ �

َ
  «:  اَل ، قَ مُ غَ عْ  �َ ال

َ
 وَ خْ إِ  مْ هُ �ّ ا إِ مَ أ

 نْ مِ ، وَ مْ �ُ منُ
َ جِ 
ْ
 �َ ، وَ مْ �ُ تِ �

ْ
 مَ  َ  ٍِ يْ ملغّ  نَ مِ  نَ وْ ذُ خُ ت

  مْ هُ قّ كِ لَ ، وَ نَ وْ ذُ تخُ ا تَ
َ
 مِ ارِ حَ مَ م اِ وْ غَ م خَ ذَ إِ  ممٌ وَ قْ أ

  ]٥٠٥، وصصحه مأللا� امقم ٤٢٤٥امقم  مان ماجه رومه[ » اهَ وْ كُ هَ اَ م�ْ  مهللاِ 
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ความว่า “แท้จริงฉันรู้ว่าจะมีกลุ่มคนมากมายจากประชาชาติ

ของฉัน ซึ่งในวันกิยามะฮฺพวกเขาเหล่านัน้มีความดีมากมาย

ประหนึ่งเทือกเขาติฮามะฮฺ (แนวเขาทางทิศตะวันตกของ

คาบสมทุรอาหรับ) ท่ีสูงตระหง่านและขาวโพลน แต่อลัลอฮฺตะ

อาลาทรงทําให้ความดีเหล่านัน้เป็นเพียงฝุ่ นท่ีปลิวไปตามสาย

ลม” เษาบานกล่าวว่า โอ้ เราะสลูุลลอฮฺ ท่านช่วยบอกลกัษณะ

ของคนเหล่านัน้แก่เราด้วยเถิด เพ่ือเราจะได้ไม่เป็นคนหนึ่งจาก

พวกเขาโดยท่ีเราไมรู้่ตวั ท่านเราะสลูกล่าวว่า “พวกเขาเหล่านัน้

ก็เป็นพ่ีเป็นน้องของพวกทา่น มีสายเลือดเดียวกบัพวกท่าน ทําอิ

บาดะฮฺในยามค่ําคืนเหมือนกับพวกท่าน แต่เ ม่ือพวกเขา

เหล่านัน้อยู่เพียงลําพังในท่ีลับตาคน พวกเขาก็ฝ่าฝืนข้อห้าม

ตา่ง ๆ ของอลัลอฮฺ” (บนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ หะดีษเลขท่ี 4245 

โดยอลัอัลบานียฺ ระบุในอัสสิลสิละฮฺ อัศเศาะฮีหะฮฺ เลขท่ี 505 

วา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) 

ประการที่ห้า ประกาศความยตุิธรรมของอลัลอฮฺ สบุหา

นะฮูวะตะอาลา ท่ีพระองค์ได้ทรงให้มีตราชั่งท่ีเท่ียงตรงเพ่ือแจก

แจงนํา้หนกัของกิจการงานต่าง ๆ ของบ่าวทัง้ความดีและความชัว่ 
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ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

ِٰز�نَ   َوَنَضعُ   ﴿ لَۡمَ� ۡومِ   ٱۡلقِۡسَط   ٱ ۖ  ٔٗ َشۡ�   َ�ۡفٞس   ُ�ۡظلَمُ   َفَ�   ٱۡلقَِ�َٰمةِ  ِ�َ  َ�نَ   �ن  ا
َّةٖ  ِمۡثَقاَل  تَۡيَنا َخۡرَدلٍ  ّمِنۡ  ََ

َ
�  ۗ  ] ٤٧: نبياءمأل[ ﴾ ٤ َ�ِٰسبِ�َ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

ความว่า “และเราตัง้ตาชั่งท่ีเท่ียงธรรมสําหรับวนักิยามะฮฺ ดงันัน้

จะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมเลย และแม้ว่ามันเป็นเพียงนํา้หนักเท่า

เมล็ดพืชเล็ก ๆ เราก็จะนํามันมาแสดง และเป็นการพอเพียงแล้ว

สําหรับเราท่ีเป็นผู้ ชําระสอบสวน” (อลัอนับิยาอ์: 47) 

 

ในอายะฮฺดงักลา่ว ประโยคท่ีวา่  

َّةٖ  ِمۡثَقاَل  نَ �َ  �ن﴿  ﴾ َخۡرَدلٍ  ّمِنۡ  ََ

ความว่า “และแม้วา่มนัเป็นเพียงนํา้หนกัเทา่เมล็ดพืชเล็ก ๆ“ 

หมายถึง แม้ว่าความดีหรือความชั่วนัน้จะเล็กและต่ําต้อยท่ีสดุก็

ตาม มนัก็จะถกูนํามาแสดงโดยไม่มีข้อยกเว้น 

ดงัท่ีพระองค์ตรัสไว้ว่า 
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� َذّر�ٍ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َ�َمن ﴿ �  َذّر�ٖ   ِمۡثَقاَل   َ�ۡعَمۡل   َوَمن  ٧ يََرهُۥ َخۡ�ٗ  ﴾٨  يََرُهۥ  َ�ّٗ
 ]  ٨  ،٧: ملزلزل [

ความว่า “ดงันัน้ ผู้ ใดกระทําความดีหนักเพียงละอองธุลี เขาก็จะ

ได้เหน็มนั และผู้ใดกระทําความชัว่หนกัเพียงละอองธุลี เขาก็จะได้

เหน็มนั” (อซัซลัซะละฮฺ : 7-8) 

 
 مهللا وسغم ع نبيقا �مد،عال�، وص� وملمد هللا رل مل

 .وع لل وصحبه أجع�


