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ผูที่ไดรับอภิสิทธิจ์ ากอัลลอฮฺใหอยูใตรมเงาของอัรช
คุฏบะฮฺวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2548 ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปตตานี หนึ่งในจํานวนชุด
คุฏบะฮฺุมอัต ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดย อัส
มัน แตอาลี อาจารยประจําภาควิชาอิสลามศึกษา วอศ. มอ.ปตตานี
إن اﳊﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺘﻮب إﻟﻴﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت
أﻋﲈﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ اﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن
ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﲆ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﱃ ﻳﻮم
 ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎأﳞﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ وﻻ ﲤﻮﺗﻦ اﻻ وأﻧﺘﻢ,اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
.ﻣﺴﻠﻤﻮن
พี่นองผูรวมละหมาดุมอัตที่เคารพทั้งหลาย
กอนอื่นก็ขอความสันติสุขจงมีแดพวกเราทุกคนและขอใหเราทุกคนจงตักวาตออัลลอฮฺ(ซุบหา
นะฮุวะตะอาลา) เพื่อวาพวกเรานัน้ จะประสบความสําเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังทีพ่ ระองคไดตรัสวา

«»واﺗﻘﻮااﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن
ความวา พวกเจาจงตักวาตออัลลอฮฺเถิดเพือ่ วาพวกเจาจะประสบกับความสําเร็จ (อาล อิ
มรอน : 200)
พี่นองผูมเี กียรติทุกทาน
เมื่อวันแหงการฟนคืนชีพมาถึง ซึ่งหมายถึงเมื่อมีสัญญาณเปาครั้งที่สองเกิดขึ้น มวลมนุษยก็จะ
ฟนขึ้นจากหลุมฝงศพของพวกเขาและเดินทางสูทุงมะหฺชัรเพื่อการสอบสวนและการตัดสินจากอัลลอฮฺ
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)พระผูอภิบาลแหงสากลจักวาล ในสภาพการเดินดวยเทาเปลาและรางกายที่
เปลือยปราศจากเสื้อผาอาภรณ ดังหะดีษที่รายงานโดยทานอิบนุอับบาสกลาววา
 » إﻧﻜﻢ ﳏﺸﻮرون ُﺣَﻔًﺎة ُﻋَﺮ ًًاة« أﺧﺮﺟﻪ: اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
ﻗﺎم ﻓﻴﻨﺎ
ّ

اﻟﺒﺨﺎري

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

ความวา ดังเชนที่เราไดเริ่มใหมีการบังเกิดครั้งแรก เราจะใหมนั กลับเปนขึ้นมาอีก (อัลอัมบิ
ยาอ : 104)
กลาวคือพระองคจะใหพวกเขาฟนคืนชีพมาอีกครั้งหนึง่ ในสภาพของผูเปลือยกายเหมือนกับ
วันที่เขาเกิดมา
ณ ที่ทุงมะหฺชัร(ทุงแหงการรวมตัว)แหงนี้ หัวใจทั้งหลายจะตื่นตระหนก ทุกสายตาจะมองลงต่ํา
ตางคนตางก็ไมสนใจที่จะดูสรีระของคนอื่น สิ่งที่ทุกคนใจจดใจจอก็คือคําตัดสินที่จะเกิดขึ้น และ ณ ที่
นั้นจะมีการแจกจายสมุดบันทึกความดีและความชั่วของแตละคน ผูที่ศรัทธาจะรับดวยมือขวาดวยความ
ปติยินดีและดีใจเปนที่สุด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา
ْ
« اﻗﺮءوا ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ
» ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻫﺂؤم
ความวา สําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางขวา เขาจะกลาววา มาอานบันทึก
ของฉันซิ (อัลหากเกาะฮฺ : 19)
สําหรับผูปฏิเสธการศรัทธา จะรับดวยมือซายจากดานหลังของเขาดวยความโศกเศราเสียใจ
อัลลอฮฺไดตรัสวา
ِ  وﱂ, أوت ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ
« أدر ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﻪ
َ ْ » وأﻣﺎ ﻣﻦ أوﰐ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﲈﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﻠﻴﺘﻨﻲ ﱂ
ความวา และสําหรับผูที่ไดรับสมุดบันทึกของเขาดวยมือขางซาย เขาจะกลาววาฉันภาวนา
ที่จะไมใหสมุดบัน ทึก ของฉัน ถูก นํา มายื่น และฉัน ไม รูเ ลยวา บัญชีข องฉันจะเปน เชน ใด
(อัลหากเกาะฮฺ : 25-26)
ในวันนั้นดวงอาทิตยจะเขาใกลสรรพสิ่งตางๆ ซึ่งมีระยะหางเพียงหนึ่งไมลเทานั้น ความรอนระอุ
ที่มนุษยทุกคนจะตองรับรูถึงความรูสึกคงไมสามารถที่จะบรรยายได แมแตความรอนที่เปนอยูในปจจุบัน
บางคนก็ไดรับความเดือดรอนจนไมอาจที่จะตานทานได ในวันนั้นทุกคนจะมีเหงื่อไหลออกมาในสภาพที่
แตกตางกัน บางคนเหงื่อไหลทวมถึงตาตุม บางคนก็ไหลทวมถึงหัวเขา บางคนก็ทวมถึงเอว และบางคน
เหงื่อไหลทวมจนมิดศีรษะของเขา และวันนั้นเปนวันที่ไมมีรมเงาใดๆนอกจากรมเงาอัรชของพระองค
อัลลอฮฺและพระองคก็จะทรงใหรมเงาแกผูที่พระองคทรงประสงคเทานั้น
พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน
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ในวั น นั้ น มนุ ษ ย ทุ ก คนต า งก็ ป รารถนาที่ จ ะอยู ภ ายใต ร ม เงาของอั ร ช เ พื่ อ จะได ห ลบจาก
แสงอาทิตยอันรอนระอุหลายพันเทาถาเทียบกับที่เปนอยูในปจจุบัน แตพี่นองครับ...มิใชวาทุกคนมีสิทธิ
ที่จะรองขอที่จะอยูใตรมเงานั้นไดทั้งหมด เพราะบรรดาผูที่จะไดรับอภิสิทธที่จะไดอยูภายใตรมเงา
ของอัรชฺในวันแหงการสอบสวนนั้น ทานนบี(ศ็อลฯ)ไดชี้แจงในหะดีษที่รายงานโดยทานอะบูฮุร็อยเราะฮฺ
ไววา

وﺷﺎب ﻧﺸﺄ
,  اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل: » ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ اﻻ ﻇﻠﻪ
ٌ
ٌ  ور,ﰲ ﻋﺒﺎدة رﺑﻪ
َ
ﲢﺎﺑﺎ ﰲ اﷲ
 ورﺟﻼن,ﺟﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ

 ورﺟﻞ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ إﻣﺮأة ذات ﻣﻨﺼﺐ وﲨﺎل,اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺼﺪق أﺧﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺷﲈﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻖ
ّ َ  ورﺟﻞ," ﻓﻘﺎل " إﲏ أﺧﺎف اﷲ

ً
(660 : ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه« )أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري
 ورﺟﻞ ذﻛﺮ اﷲ,ﻳﻤﻴﻨﻪ

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
มานะฮฺใหเปน ผูนํา ทา นอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย อธิบายวาผูนํา ในที่นี้ห มายถึง ทั้ง ที่ เ ปน ผูนํา
ประเทศและผูนําที่ไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในการงานของมุสลิมและเขาก็สามารถบริหารงาน
อยางเปนธรรมอยูบนหลักการจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)ทรงรัก
และทรงโปรดผูที่บริหารและปกครองดวยความยุติธรรม ดังที่พระองคไดตรัสวา
«  إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ, » وإن ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ

4

ความวา และหากเจาตัดสิน ก็จงตัดสินพวกเขาดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง
รักบรรดาผูที่ยุติธรรม (อัลมาอิดะฮฺ : 42)
อีกอายะฮฺหนึ่งพระองคตรัสอีกวา
«  إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻘﺴﻄﲔ, » ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻨﻬﲈ ﺑﺎﻟﻌﺪل وأﻗﺴﻄﻮا
ความวา พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางทั้งสองฝายดวยความยุติธรรมและพวกเจาจง
ให ค วามเที่ ย งธรรม(แก ทั้ ง สองฝ า ยเถิ ด ) แท จ ริ ง อั ล ลอฮฺ ท รงรั ก บรรดาผู ที่ ยุ ติ ธ รรม
(อัลหุุร็อต : 9)
ดังนั้น พี่นองทานใดที่ไดรับอะมานะฮฺใหเปนอิมามมัสยิด กํานัน ผูใหญบาน ผูจัดการ ครูใหญ
หัวหนาทีมงาน ตลอดจนหัวหนาครอบครัวหรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน ถาตองการที่จะไดอภิสิทธิอยูใต
รมเงาของอัรช เขาจะตองดํารงอยูบนความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความรัก ความเมตตาตอผูที่อยูใต
บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน
ลักษณะที่ 2 คือ คนหนุ มที่มีความขยันทําอิบาดะฮฺตอองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)
กลาวคือผูที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวัย รุน ที่เ ต็มเปยมไปดวยพละกําลังที่แข็ง แกรง ในขณะที่สิ่ง ที่ตอง
รับผิดชอบก็ยังมีไมมาก เขารูจักใชพละกําลังที่แข็งแกรงและเวลาวางอันมากมายของเขาในการทําอิบา
ดะฮฺตออัลอฮฺ(ซุบฮานะฮุ)
พี่นองครับ...เปนที่ทราบกันดีวาปญหาสังคมในปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากวัยรุนที่ไมรูจักหนาที่ ไม
รูจักใชเวลาอันมีคาของตน มีจํานวนไมนอยที่ใชไปในทางที่ไมดี สุดทายก็ตกเปนเหยื่อของอบายมุขและ
ตกเปนทาสของยาเสพติด เปนที่นาเสียดายถาหากพวกเขาเหลานั้นรูสักนิดวา ถาเขาสามารถละทิ้งทุก
สิ่งทุกอยางที่เปนความคึกคะนองหาเรื่องทะเลาะวิวาทหรือไมยุงเกี่ยวกับสิ่งที่เปนอบายมุข ละทิ้งความ
สนุกสนานในการเที่ยวเตรที่ไรสาระ และสละความสุขที่ปรนเปรอแตกามารมณ ถาเขาสามารถครองตน
ทามกลางการยั่วยุจากสื่อที่ไมดีตางๆและอดทนจากการทดสอบทุกรูปแบบได อีกทั้ง เขาสามารถใชชีวิต
ในชวงวัยหนุมวัยฉกรรจของเขาดวยการทําแตอิบาดะฮฺทั้งที่เปนวาญิบและสุนัตอยูตลอดเวลา ทุกการ
กระทํา ทุกคําพูด ทุกยางกาวที่เขาเดินเต็มไปดวยความบะเราะกะฮฺ ความเปนศิริมงคล เขาก็จะเปน
บุคคลหนึ่งที่ไดรับอภิสิทธิอยูใตรมเงาของอัรชในวันกิยามะฮฺอยางแนนอน
ลักษณะที่ 3 คือ บุคคลที่มีใจผูกพันกับมัสยิด กลาวคือเขาสามารถทําการละหมาดญะมาอะฮฺที่
มัสยิดไดครบทั้งหาเวลาอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งหัวจิตหัวใจของเขาก็มีความรัก ความผูกพันกับมัสยิดอยู
ตลอดเวลา ถึงแมตัวของเขาจะอยูที่อื่นแตหัวใจของเขาก็อยูที่มัสยิดเสมอ 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
สิ่งสําคัญที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหสังคมมีความสงบสุข 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 เวลาเขาบริจาคทานไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งของจะเปน
จํานวนมากหรือนอย เขาก็จะปกปดไมเปดเผยและไมปาวประกาศในที่สาธารณะแมแตบุคคลที่ใกลชิด
ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)อุปมาอุปมัยในการปกปดของผูบริจาคในลักษณะดังกลาว
เสมือนหนึ่งวามือขวาไดทําการบริจาคในขณะที่มือซายไมสามารถรูไดเลย นี่คือระดับของความอิคลาศ
ความบริสุทธิ์ใจเพื่อแสวงหาผลบุญอันมหาศาลและหลีกเลี่ยงจากการริยาอ การโออวด ซึ่งเปนสิ่งที่จะ
ทําใหการบริจาคนั้นสูญเปลาไมไดรับผลบุญอะไรเลย อัลลอฮฺไดตรัสในเรื่องดังกลาวนี้วา
« » وإن ﲣﻔﻮﻫﺎ وﺗﺆﺗﻮﻫﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ
ความวา และถาหากพวกเจาปกปดการบริจาคนั้น และใหมันแกบรรดาผูยากจนแลว มันก็
เปนสิ่งที่ดีแกพวกเจายิ่งกวา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ : 271)
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ลักษณะที่ 7 ซึ่งเปนลักษณะสุดทายของผูที่จะไดรับอภิสิทธิ์ที่ระบุในหะดีษนี้ คือ บุคคลที่รําลึก
ถึงอัลลอฮฺในยามค่ําคืนโดยลําพังและรองไหออกมาดวยความสํานึกผิดและเกรงกลัวการลงโทษของ
พระองค นี่คือความประเสริฐของน้ําตาที่ไหลออกมาดวยความรูสึกตักวาตออัลลอฮฺ (ซุฮานะฮุวะตะอา
ลา) พระองคไดตรัสวา
ِ »
ً
وﳜﺮون ﻟﻸذﻗﺎن ﻳﺒﻜﻮن وﻳﺰﻳﺪﻫﻢ
« ﺧﺸﻮﻋﺎ
ّ
ความวา และพวกเขาจะหมอบราบลงใบหนาจรดพืน้ พลางรองไห และมันจะเพิม่ การ
สํารวมแกพวกเขา (อัลอิสรออ : 109)
ทานอะนัส อิบนุ มาลิกไดรายงานหะดีษบทหนึ่งซึ่งทานนบี(ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)ได
กลาววา
» ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻴﺐ اﻷرض ﻣﻦ دﻣﻮﻋﻪ ﱂ ﻳﻌﺬب
( ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ« )أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ
ความวา ผูใดก็ตามที่รําลึกถึงอัลลอฮฺและรองไหออกมาเพราะเกรงกลัวตอพระองคอยาง
แทจริง เขาจะไมถูกลงโทษในวันกิยามะฮฺ
พี่นองผูเปนที่รักของอัลลอฮฺทุกทาน
ถึงวินาทีนี้ พวกเราทุกคนคงไดรูจักลักษณะของผูที่มีสิทธิที่จะอยูภายใตรมเงาของอัรชในวันแหง
การสอบสวนกันแลว ทีนี้เราลองกลับมาทบทวนตัวเองดูซิวา ขณะนี้เราเขาขายลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดวยหรือไม ถาไม...ก็เปนหนาที่ของเราที่จะตองพยายามนําหะดีษขางตนมาปฏิบัติในชีวิตของเรา เพื่อ
วาในวันแหงการสอบสวน เราจะไดมีรมเงาของอัรชมาบดบังแสงอาทิตยอันรอนระอุในเวลานั้นได
ﺑﺎرك اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻧﻔﻌﻨﻲ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﺬﻛﺮ اﻟﻜﻴﻢ وﺗﻘﺒﻞ
 وأﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ,ﻣﻨﻲ وﻣﻨﻜﻢ ﺗﻼوﺗﻪ إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻧﺐ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ
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