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ผูที่ไดรับอภิสิทธิจ์ากอลัลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช 
 

คุฏบะฮฺวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปตตานี หนึ่งในจํานวนชุด
คุฏบะฮฺุมอัต ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดย อัส
มัน แตอาลี อาจารยประจําภาควิชาอิสลามศึกษา วอศ. มอ.ปตตานี 

 
باهللا من رشور أنفسنا وسيئات  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ

هادي له وأشهد أن ال إله اال اهللا وأشهد أن  من يضلله فالمضل له و أعاملنا من هيده اهللا فال
حممدا عبده ورسوله اللهم صل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم 

اهللا حق تقاته وال متوتن اال وأنتم  الدين أما بعد, فقال اهللا تعاىل ياأهيا الذين آمنوا اتقوا
 . مسلمون

พี่นองผูรวมละหมาดุมอัตที่เคารพทั้งหลาย 
 กอนอื่นก็ขอความสนัติสุขจงมีแดพวกเราทุกคนและขอใหเราทกุคนจงตักวาตออัลลอฮฺ(ซุบหา
นะฮวุะตะอาลา) เพื่อวาพวกเรานัน้จะประสบความสาํเร็จทั้งดนุยาและอาคิเราะฮ ฺดังทีพ่ระองคไดตรัสวา 

 »واتقوااهللا لعلكم تفلحون«
ความวา พวกเจาจงตักวาตออัลลอฮฺเถิดเพือ่วาพวกเจาจะประสบกับความสาํเร็จ (อาล อิ
มรอน : 200) 

 
 พี่นองผูมเีกียรติทุกทาน 
 เมื่อวันแหงการฟนคืนชีพมาถึง ซึ่งหมายถึงเมื่อมีสัญญาณเปาครั้งที่สองเกิดขึ้น มวลมนุษยก็จะ
ฟนขึ้นจากหลุมฝงศพของพวกเขาและเดินทางสูทุงมะหฺชัรเพื่อการสอบสวนและการตัดสินจากอัลลอฮฺ
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)พระผูอภิบาลแหงสากลจักวาล  ในสภาพการเดินดวยเทาเปลาและรางกายที่
เปลือยปราศจากเสื้อผาอาภรณ ดังหะดีษที่รายงานโดยทานอิบนุอับบาสกลาววา 

فقال  وسلم  عليه  اهللا  فينا النبي صىل  ح« :   ّقام  حمشورون  عًاةَفُإنكم  أخرجه »  ًًاةَرُ   
 خاريالب

ความวา ทานนบีไดลุกขึ้นยืนตอหนาพวกเราและกลาววา “ แทจริงพวกทานจะรวมตัวกัน 
ณ  ทุงมะหฺชัรในสภาพเดินดวยเทาเปลาและเปลือยกาย” 
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และอัลลอฮฺไดตรัสวา 
 » ّكام بدأنا أول خلق ٍنعيده« 

ความวา ดังเชนที่เราไดเร่ิมใหมีการบังเกิดครั้งแรก เราจะใหมนักลับเปนขึ้นมาอีก (อัลอัมบิ
ยาอ : 104) 
กลาวคือพระองคจะใหพวกเขาฟนคนืชพีมาอีกครั้งหนึง่ในสภาพของผูเปลือยกายเหมือนกับ

วันที่เขาเกิดมา 
 ณ ที่ทุงมะหฺชัร(ทุงแหงการรวมตัว)แหงนี้  หัวใจทั้งหลายจะตื่นตระหนก ทุกสายตาจะมองลงต่ํา 
ตางคนตางก็ไมสนใจที่จะดูสรีระของคนอื่น ส่ิงที่ทุกคนใจจดใจจอก็คือคําตัดสินที่จะเกิดขึ้น   และ ณ ที่
นั้นจะมีการแจกจายสมุดบันทึกความดีและความชั่วของแตละคน ผูที่ศรัทธาจะรับดวยมือขวาดวยความ
ปติยินดีและดีใจเปนที่สุด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

 » كتابيه ْ فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هآؤم اقرءوا«
ความวา  สําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางขวา เขาจะกลาววา มาอานบันทึก
ของฉันซิ (อัลหากเกาะฮฺ : 19) 
 
  สําหรับผูปฏิเสธการศรัทธา จะรับดวยมือซายจากดานหลังของเขาดวยความโศกเศราเสียใจ 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
َقول يليتني مل أوت كتابيه وأما من أويت كتابه بشامله في«  »  ِ , ومل أدر ما حسابيهْ

ความวา และสําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางซาย เขาจะกลาววาฉันภาวนา
ที่จะไมใหสมุดบันทึกของฉันถูกนํามายื่นและฉันไมรูเลยวาบัญชีของฉันจะเปนเชนใด   
(อัลหากเกาะฮฺ : 25-26) 

  
ในวันนั้นดวงอาทิตยจะเขาใกลสรรพสิ่งตางๆ ซึ่งมีระยะหางเพียงหนึ่งไมลเทานั้น ความรอนระอุ

ที่มนุษยทุกคนจะตองรับรูถึงความรูสึกคงไมสามารถที่จะบรรยายได แมแตความรอนที่เปนอยูในปจจุบัน
บางคนก็ไดรับความเดือดรอนจนไมอาจที่จะตานทานได ในวันนั้นทุกคนจะมีเหงื่อไหลออกมาในสภาพที่
แตกตางกัน บางคนเหงื่อไหลทวมถึงตาตุม บางคนก็ไหลทวมถึงหัวเขา บางคนก็ทวมถึงเอว และบางคน
เหงื่อไหลทวมจนมิดศีรษะของเขา และวันนั้นเปนวันที่ไมมีรมเงาใดๆนอกจากรมเงาอัรชของพระองค
อัลลอฮฺและพระองคก็จะทรงใหรมเงาแกผูที่พระองคทรงประสงคเทานั้น 

 
พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน 
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ในวันนั้นมนุษยทุกคนตางก็ปรารถนาที่จะอยูภายใตรมเงาของอัรชเพื่อจะไดหลบจาก
แสงอาทิตยอันรอนระอุหลายพันเทาถาเทียบกับที่เปนอยูในปจจุบัน แตพี่นองครับ...มิใชวาทุกคนมีสิทธิ
ที่จะรองขอที่จะอยูใตรมเงานั้นไดทั้งหมด  เพราะบรรดาผูที่จะไดรับอภิสิทธที่จะไดอยูภายใตรมเงา
ของอัรชฺในวันแหงการสอบสวนนั้น ทานนบี(ศ็อลฯ)ไดชี้แจงในหะดีษที่รายงานโดยทานอะบูฮุร็อยเราะฮฺ 
ไววา 

ٌاإلمام العادل , وشاب نشأ :   يوم ال ظل اال ظله سبعة يظلهم اهللا يف ظله « 
ور ربه,  عبادة  اهللا يف  يف  با  حتا ورجالن  املساجد,  يف  معلق  قلبه  َجل  ٌ

ومجال  منصب  ذات  إمرأة  منه  طلبت  ورجل  عليه,  وتفرقا  عليه  اجتمعا 
ّ, ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق "  إين أخاف اهللا " فقال  َ

 )660: أخرجه البخاري  (»ًيمينه, ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه
ความวา  บุคคล 7 ลักษณะที่อัลลอฮฺจะทรงใหรมเงาของพระองคในวันที่ไมมีรมเงาใดๆ
นอกจากรมเงาของพระองค คือ : ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม คนหนุมที่เติบโตดวยความขยัน
ทําอิบาดะฮฺตอพระผูเปนเจาของเขา บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด บุคคลสองคนที่มีความ
รักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหากันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามชวนใหกระทําผิดประเวณีแตเขา
ปฏิเสธและบอกกับนางวาแทจริงขาเกรงกลัวตออัลลอฮฺ บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ
(ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของเขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป  และ
บุคคลที่นึกถึงอัลลอฮฺโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดตอพระองค  

 
จากหะดีษขางตนทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ไดชี้แจงถึงลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะ

ไดอยูภายใตรมเงาของอัรชซึ่งเปนสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนในวันนั้น 7 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1 คือ ผูนําที่ผดุงความยุติธรรม กลาวคือในชวงที่เขาใชชีวิตในโลกดุนยาเขาไดรับอะ

มานะฮฺใหเปนผูนํา ทานอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย อธิบายวาผูนําในที่นี้หมายถึงทั้งที่เปนผูนํา
ประเทศและผูนําที่ไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในการงานของมุสลิมและเขาก็สามารถบริหารงาน
อยางเปนธรรมอยูบนหลักการจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ   และอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)ทรงรัก
และทรงโปรดผูที่บริหารและปกครองดวยความยุติธรรม ดังที่พระองคไดตรัสวา 

 » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط , إن اهللا حيب املقسطني «
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ความวา และหากเจาตัดสิน ก็จงตัดสินพวกเขาดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง
รักบรรดาผูที่ยุติธรรม (อัลมาอิดะฮฺ : 42) 

 
อีกอายะฮฺหนึ่งพระองคตรัสอีกวา 

 » فأصلحوا بينهام بالعدل وأقسطوا , إن اهللا حيب املقسطني «
ความวา พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางทั้งสองฝายดวยความยุติธรรมและพวกเจาจง
ใหความเที่ยงธรรม(แกทั้งสองฝายเถิด) แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่ยุ ติธรรม 
(อัลหุุร็อต : 9) 

   
ดังนั้น พี่นองทานใดที่ไดรับอะมานะฮฺใหเปนอิมามมัสยิด  กํานัน ผูใหญบาน ผูจัดการ ครูใหญ 

หัวหนาทีมงาน ตลอดจนหัวหนาครอบครัวหรืออ่ืนๆในทํานองเดียวกัน  ถาตองการที่จะไดอภิสิทธิอยูใต
รมเงาของอัรช  เขาจะตองดํารงอยูบนความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความรัก ความเมตตาตอผูที่อยูใต
บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน 

ลักษณะที่ 2 คือ คนหนุมที่มีความขยันทําอิบาดะฮฺตอองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
กลาวคือผูที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัยรุนที่เต็มเปยมไปดวยพละกําลังที่แข็งแกรงในขณะที่ส่ิงที่ตอง
รับผิดชอบก็ยังมีไมมาก เขารูจักใชพละกําลังที่แข็งแกรงและเวลาวางอันมากมายของเขาในการทําอิบา
ดะฮฺตออัลอฮฺ(ซุบฮานะฮุ)   

พี่นองครับ...เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากวัยรุนที่ไมรูจักหนาที ่ไม
รูจักใชเวลาอันมีคาของตน มีจํานวนไมนอยที่ใชไปในทางที่ไมดี สุดทายก็ตกเปนเหยื่อของอบายมุขและ
ตกเปนทาสของยาเสพติด เปนที่นาเสียดายถาหากพวกเขาเหลานั้นรูสักนิดวา  ถาเขาสามารถละทิ้งทุก
ส่ิงทุกอยางที่เปนความคึกคะนองหาเรื่องทะเลาะวิวาทหรือไมยุงเกี่ยวกับส่ิงที่เปนอบายมุข  ละทิ้งความ
สนุกสนานในการเที่ยวเตรที่ไรสาระ และสละความสุขที่ปรนเปรอแตกามารมณ  ถาเขาสามารถครองตน
ทามกลางการยั่วยุจากสื่อที่ไมดีตางๆและอดทนจากการทดสอบทุกรูปแบบได อีกทั้ง เขาสามารถใชชีวิต
ในชวงวัยหนุมวัยฉกรรจของเขาดวยการทําแตอิบาดะฮฺทั้งที่เปนวาญิบและสุนัตอยูตลอดเวลา ทุกการ
กระทํา ทุกคําพูด ทุกยางกาวที่เขาเดินเต็มไปดวยความบะเราะกะฮฺ ความเปนศิริมงคล เขาก็จะเปน
บุคคลหนึ่งที่ไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺอยางแนนอน 

ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด  กลาวคือเขาสามารถทําการละหมาดญะมาอะฮฺที่
มัสยิดไดครบทั้งหาเวลาอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งหัวจิตหัวใจของเขาก็มีความรัก ความผูกพันกับมัสยิดอยู
ตลอดเวลา ถึงแมตัวของเขาจะอยูที่อ่ืนแตหัวใจของเขาก็อยูที่มัสยิดเสมอ เมื่อใดที่เขาไดยินเสียงอะซาน
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หรือมีเวลาวางจากการทํางานเขาจะรีบเขาไปในมัสยิดเพื่อทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอา
ลา) บุคคลลักษณะดังกลาวนี้อีกเชนกันที่จะไดรับอภิสิทธิที่จะไดอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ 

ลักษณะที่ 4  คือ  บุคคลสองคนที่เปนเพื่อนกัน มีความรักตอกันเพื่ออัลลอฮฺ เขาทั้งสองจะคบหา
กันและจะแยกจากกันในหนทางของอัลลอฮฺ  กลาวคือ เขาทั้งสองคนจะคบเปนเพี่อนกันและชวยเหลือ
กันตราบใดที่ทั้งสองฝายกระทําในสิ่งที่เปนความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และหากเมื่อใดที่คนใดคนหนึ่ง
กระทําผิดฝาฝนในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหามและไมยอมรับฟงการตักเตือน  อีกฝายหนึ่งก็จะเลิกคบทันที การ
คบหาของทั้งสองคนมิไดแอบแฝงดวยผลประโยชนใดๆทั้งสิ้น การคบหาในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน
คอนขางหายาก เพราะสวนใหญคบหากันก็เพื่อผลประโยชนกันทั้งนั้น มิตรภาพอันบริสุทธิ์ในอิสลามเปน
ส่ิงสําคัญที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหสังคมมีความสงบสุข  และผลตอบแทนของบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว
นี้ก็คือเขาจะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺ 

ลักษณะที่ 5 คือ  ผูชายที่ถูกผูหญิงที่มีฐานะร่ํารวยและมีหนาตาที่สวยงามเชิญชวนใหกระทําผิด
ประเวณีกับนางแตเขาปฏิเสธและบอกกับนางวา แทจริงขากลัวตออัลลอฮฺ  นี่คือตัวอยางของเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันที่ผูหญิงทั้งสวย ทั้งรวยเสนอตัวใหแกผูชายเพื่อกระทําชั่วตอนาง มันคือฟตนะฮฺ
จากสตรีเพศที่ปจจุบันกลายเปนสิ่งจูงใจใหกับบรรดาผูชายที่ไรอีมานและตกเปนเหยื่อกันเปนจํานวน
มากเพราะไมสามารถที่จะอดทนกับความงามอันจอมปลอมและทรัพยสินที่นํามายั่วยุได เปนฟตนะฮฺ
หนึ่งที่เราไมควรประมาทเพราะถึงแมวาเราสามารถบังคับจิตใจไมเขาใกล ไมไปหามัน แตมันอาจจะมา
หาเราโดยไมรูตัวและเราอาจจะหลงกับความงาม  ทรัพยสิน และยศถาบรรดาศักดิ์ก็เปนได ดังนั้นอีมาน
เปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถบังคับจิตใจของเราได  จงยําเกรงตออัลลอฮฺ  หากเราสามารถอดทนและ
ปฏิเสธสิ่งดังกลาว เราก็จะไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺเชนเดียวกัน    

ลักษณะที่ 6 คือ  บุคคลที่บริจาคทานอยางเงียบๆ(ไมปาวประกาศ) จนกระทั่งมือขางซายของ
เขาไมรูในสิ่งที่มือขางขวาไดแจกจายไป กลาวคือ เวลาเขาบริจาคทานไมวาจะเปนเงินหรือส่ิงของจะเปน
จํานวนมากหรือนอย เขาก็จะปกปดไมเปดเผยและไมปาวประกาศในที่สาธารณะแมแตบุคคลที่ใกลชิด   
ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)อุปมาอุปมัยในการปกปดของผูบริจาคในลักษณะดังกลาว
เสมือนหนึ่งวามือขวาไดทําการบริจาคในขณะที่มือซายไมสามารถรูไดเลย นี่คือระดับของความอิคลาศ 
ความบริสุทธิ์ใจเพื่อแสวงหาผลบุญอันมหาศาลและหลีกเลี่ยงจากการริยาอ  การโออวด ซึ่งเปนสิ่งที่จะ
ทําใหการบริจาคนั้นสูญเปลาไมไดรับผลบุญอะไรเลย  อัลลอฮฺไดตรัสในเรื่องดังกลาวนี้วา 

 » وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم «
ความวา และถาหากพวกเจาปกปดการบริจาคนั้น และใหมันแกบรรดาผูยากจนแลว มันก็
เปนสิ่งที่ดีแกพวกเจายิ่งกวา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ : 271)  
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ลักษณะที่ 7 ซึ่งเปนลักษณะสุดทายของผูที่จะไดรับอภิสิทธิ์ที่ระบุในหะดีษนี้  คือ บุคคลที่รําลึก
ถึงอัลลอฮฺในยามค่ําคืนโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดและเกรงกลัวการลงโทษของ
พระองค นี่คือความประเสริฐของน้ําตาที่ไหลออกมาดวยความรูสึกตักวาตออัลลอฮฺ (ซุฮานะฮุวะตะอา
ลา) พระองคไดตรัสวา 

ً وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا« ّ ِ«  
ความวา และพวกเขาจะหมอบราบลงใบหนาจรดพืน้ พลางรองไห และมันจะเพิม่การ
สํารวมแกพวกเขา (อัลอิสรออ : 109)  

 
  ทานอะนัส อิบนุ มาลิกไดรายงานหะดีษบทหนึ่งซึ่งทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ได
กลาววา 

من ذكر اهللا ففاضت عيناه من خشية اهللا حتى يصيب األرض من دموعه مل يعذب « 
 )أخرجه احلاكم (» يوم القيامة

ความวา ผูใดก็ตามที่รําลึกถึงอัลลอฮฺและรองไหออกมาเพราะเกรงกลัวตอพระองคอยาง
แทจริง เขาจะไมถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ 
 

พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน 
 ถึงวินาทีนี้ พวกเราทุกคนคงไดรูจักลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะอยูภายใตรมเงาของอัรชในวันแหง
การสอบสวนกันแลว ทีนี้เราลองกลับมาทบทวนตัวเองดูซิวา ขณะนี้เราเขาขายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดวยหรือไม ถาไม...ก็เปนหนาที่ของเราที่จะตองพยายามนําหะดีษขางตนมาปฏิบัติในชีวิตของเรา เพื่อ
วาในวันแหงการสอบสวน เราจะไดมีรมเงาของอัรชมาบดบังแสงอาทิตยอันรอนระอุในเวลานั้นได 
 

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم ونفعني وإياكم من اآليات والذكر الكيم وتقبل 
ستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني أ و,وته إنه هو السميع العليممني ومنكم تال

 نه هو الغفور الرحيمإمن كل ذنب فاستغفروه 
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