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ความตายและอายุขัยของประชากรยุคสุดท้าย
اعهُ به َدا هُر َّ ه
اب َع هنُ
صاهُ ُإهذَاُتَ َُ
لله الَّ هذ حُ
اَ حْلَ حمدُ هِ ُ
ي َو َع َُد َم حُن ُأَطَ َ
السالَُم َ .وقَبه َُل َم حُن َع َ
ارتهكاَ هُ ه
ف ُإه حْنَا هُزُالح َمَرهُام ُ .لَُُإهلَُهَ ُإه ُلَُّه َُوُ
اب له َم حُن َد َعاهُ َوقَ حُدُتَ َوَّك َُل َعلَحي هُه ه حُ
استَ َج َُ
ب احآلثَ ُام َ .و ح
ح
اد َُ .وُأَ حش َهدُُُأَ َُّن
للاه فَ حليَتَ َوَّك هُل الحم حؤهمن حو َُن َُ .وُأَ حش َهدُُُأَ حُن ُلَُُإهلَُهَ ُإه ُلَُّللاُ الحمحنعهمُ َعلَى الحعهبَ هُ
َو َعلَى ُ
للاه الد ه
ص هُل َو َسله حُم َعلَى ُمَ َّمدُ َو َعلَى آلههُه
الر َش هُ
َّاع حُي ُإه َُ
ُمَ َّم ًدا ُ َرس حولُ ُ
ل َسبهحي هُل َّ
اد  .اَللَّه َُّم َ
ل يَ حوهُم ي حب َعث حو َُن .
ي ُإه َُ
ي متَالَ هزَم ح هُ
صالَةًُ َو َسالًَماُ َدائه َم ح هُ
ص ححبههُه احأل حَْمَ هُ
ادُ َ
َو َ
اعتههُه  .فَ َق حُدُ
للاه تَ َع َُ
للاه  .أُ حو هصحيك حُم َونَ حف هس حُي ُأََّو ُلًُبهتَ حق َوى ُ
ادُ ُ
ُأََّماُبَ حعدُُفَيَاُ هعبَ َُ
ال َوطَ َ
ف ب رحوجُ م َشيَّ َدةُ
آن الح َك هرحهُي ُ :أَيحنَ َماُتَك حون حواُي حد هرحككمُ الح َم حوتُ َولَ حوكحنت حُم ه حُ
ف الحق حر هُ
ال ه ُ
ال للاُ تَ َع َُ
قَ َُ
هه ه ه ه
للاه ُوُإه حُن ت ه
ه ه
صحب ه حُم َسيهئَةُ يَق حول حوا ُ َه هذُهه هم حُن هعحن هد َُك ق حُل
َُوُإ حُن تصحب ه حُم َح َسنَةُ يَق حول حوا ُ َهذُه م حُن عحن ُد ُ ُ َ
ال َهؤلَهُء الح َق حومُ ُلَُيَ َكاد حو َُن يَ حف َقه حو َُن َح هديحثًا .
للاه فَ َم هُ
كلُ هم حُن هعحن هُد ُ
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
มุสลิมที่เปี่ยมล้นด้วยอีหม่าน เขาจะไม่มีความหวาดหวั่น และหวาดกลัวต่อ
กาหนดความตายที่เขาทราบดีว่า มนุษย์ทุกคนต้องกลับไปสู่อั ลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ความ
่ีเป็นมุมิน คือ ความปรารถนาที่จะกลับสู่ความเมตตาของพระองค์ และไม่ปรารถนาท
)จะอยู่ในโลกดุนยาอย่างถูกโกรธกริ้วและกลับไปสู่ความพิโรธของอัลลอฮ์ (ซ.บ.
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า
شيَّ َدةُ :سورةُالنساءُاآليةُ87ُ:
أَيحنَ َماُتَكونواحُي حد هرحُككُمُالح َم حوت َُولَ حوُكنت حم هُفُب روج ُّ
ُم َ
ความว่า “ณ ที่ใดก็ตาม ที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวก
”เจ้า และถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า
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س ما َذا ُتَك ه
ُ ُض ََت حوتُ ُإه َّن
ُ ي ُأَحر
ُحسبُ َغ ًدا َوَما ُتَ حد هر حيُ نَ حفسُ ُبهُأَ ه
َُوَما ُتَ حد هر ح
َللا
َ ُ ي نَ حف
ه
43ُ:ُ سورة لقمانُُاآلية: ُخبهحي ر
َ َُعلحيم
ความว่า “และไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ขวนขวายให้ได้มาในวันรุ่งขึ้น และไม่มี
ชีวิตใดรู้ว่า ณ แผ่นดินใดที่จะตาย แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้และ
ละเอียดถี่ถ้วน”
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ไม่มีบ่าวผู้ใดทราบว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ และเขาจะตายที่ไหน ความตายจะ
ชวนใครไปด้วยก็ห าไม่ได้ ไม่มีใครจะตามไปตายด้ว ย สิ่ งที่จะตามบ่ าวของอัล ลอฮ์
(ซ.บ.) ไปก็คืออาม้าลที่ซอและห์
มี ร ายงานเล่ า ว่ า มี ข้ า หลวงคนสนิ ท ของนบี ด าวุ ด (อ.ล.) มี อ ายุ ยื น ยาว
หลังจากนบีดาวุด (อ.ล.) ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ข้าหลวงผู้นี้กลาย
สภาพเป็นข้าหลวงของท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) บุตรของนบีดาวุด (อ.ล) ในวันหนึ่ง
ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) นั่งอยู่สถานที่พานักของท่าน ในช่วงสาย ข้าหลวงนั่งร่วมอยู่
ด้วย ขณะนั้ น มี ช ายผู้ ห นึ่ งเข้า พบพร้ อมให้ ส ลามและร่ว มสนทนากับ นบี สุ ลั ยมาน
(อ.ล.) สายตาของชายผู้นั้นได้มองไปยังข้าหลวง ทาให้ข้าหลวงหวาดกลัวด้วยสายตา
อันน่าเกรงขาม เมื่อชายผู้นั้นออกไป ข้าหลวงกล่าวถามท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล) ว่า
ُن َمحنظَره
ُللاه ُأَفح َز َع ه ح
ُ ج هعحن َد َُك قَ حُدُ َو
َُ ي َخَر
ُالرجلُ الَّ هذ ح
ُ ب
َُّ يَاُنَه
َّ ُللاه َم حُن َه َذا
ความว่า “โอ้ท่านนบีแห่งอัล ลอฮ์ ชายที่ออกไปสักครู่คือใคร ขอสาบาน
ต่ ออั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) ว่ า ความจริ งการมองของเขามายั งข้ า พเจ้ า ท าให้ ข้ า พเจ้ า
หวาดกลัวเหลือเกิน”
ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ตอบว่า
الرج هُل َويَ حدخلُ َعلَ َُّي
َُه َذاُ َملَكُ الح َم حو ه
َّ ص َّورُُبهص حوَرُةه
َ َت يَت
ความว่า “ชายผู้นั้นคือ มะละกุ้ลเมาต์ จาแลงร่างมาเพื่อเข้าพบข้าพเจ้า”
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ข้าหลวงเมื่อทราบดังนั้นด้วยความหวาดกลัวถึงกับร้องไห้ จึงกล่าวขอร้องให้
ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ใช้ลมแบกหามเขาให้ไปยังสถานที่ไกลที่สุด สถานที่นั้นคือ
อินเดีย ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ได้ทาตามคาขอร้อง
ต่อมาในวัน รุ่งขึ้น มะละกุ้ลเมาต์ ก็มาพบท่านนบี สุลั ยมานพร้อมให้ ส ลาม
ท่านนบีสุลัยมานถามว่าโอ้มะละกุ้ลเมาต์ ท่านทาให้ข้าหลวงของข้าหวาดกลัวโดยการ
เชือดเขาด้วยสายตา เมื่อวานนี้เพราะเหตุใด มะละกุ้ลเมาต์ตอบว่า โอ้นบีแห่งอัล ลอฮ์
แท้จริงข้าพเจ้าได้เข้าพบท่านในช่วงสายของเมื่อวาน และความจริงอัล ลอฮ์ (ซ.บ.)
ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าชักวิญญาณ ของข้าหลวงท่าน หลังบ่ายที่อินเดีย ข้าพเจ้ายังแปลกใจ
อยู่เลย นบีสุลัยมาน (อ.ล) กล่าวว่า ดังนั้นท่านทาอะไรต่อไป มะละกุ้ลเมาต์ตอบว่า
ข้าพเจ้าได้ไปยังสถานที่ซึ่งอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงใช้ให้ไปชักวิญญาณข้าหลวงของท่าน
ข้าพเจ้าก็พบว่าเขารอข้าพเจ้าอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชักวิญญาณเขา
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า
ه
ه
ه ه ه
ُعاِل ُالحغَحي ه
ُب
َ ت ُالَّذي ُتَفُّرو َن ُمحنه ُفَهإنَّه ُمالقيك حم ُُثَّ ُت َرُّدو َن ُإه َل
َ ق حل ُإه َّن ُالح َم حو
َّهادةهُفَي نَبهئك ه
8ُ:ُُسورةُاجلمعةُُاآلية:ُُمُِبَاُكنت حمُتَ حع َملو َن
َ َُ َوالش
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มูฮาหมัด) แท้จริงความตาย ซึ่งพวกท่านหลีกหนี
จากมันไปนั้น แท้จริงมันจะมาพบกับพวกท่าน แล้วพวกท่านก็จะถูกนากลับคืน
ไปสู่พระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้น ลับและสิ่งเปิดเผย ดังนั้น พระองค์จะทรงแจ้งแก่
พวกท่านตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว้ในโลกดุนยา”
ท่านพี่น้องที่รัก ชีวิตอุมมะห์ของท่านนบีองค์สุดท้าย น้อยนักที่จะมีอายุขัย
เกิน 80 ปี
ดังมีรายงานจาก อบูฮูรอยเราะห์ว่า
ُي َُو
َُ السحبعه ح
َُ ي ُإه
َُ السته ح
ُي ه
َُ ت َماُبَ ح
ُ ُأَ حع َمارُُأُ َّم ه ح: ال
َُ َصلَّى للاُ َعلَحي هُه َو َسلَّ َُم ق
َُّ ُأَ َُّن النه
َّ ل
َ َّب
 رواه الرتمذي: ك
َُ ُأَقَلُّه حُم َم حُن ُيَ هوزُُ َذله
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ความว่า “แท้จริงท่านนบี (ศ้อลฯ) กล่าวว่า ชีวิตอุมมะห์ของข้าพเจ้าอยู่
ระหว่าง 60 ปี ถึง 70 ปี และน้อยคนนักที่จะมีอายุเกินกว่าดังกล่าว”
บ่าวมุสลิมจึงต้องขะมักเขม้นในการเสริมสร้างอีหม่าน และต้องละทิ้งความ
ชั่ว เขาผู้นั้นจะได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ในสภาพของบ่าวที่ได้รับ
การพักผ่อนอันยาวนานเหล่าซอฮาบะห์ ถามท่านนบีว่า
َُما الحم حس َهرتيحح
ความว่า “ใครคือผู้ที่ตายแล้วได้รับการผ่อนคลาย”
ท่านนบี (ศ้อลฯ) ตอบว่า
ه
ه
 اْلديث متفق عليه: ب الدُّنحيَا
ُص ه
َ َاَلح َعحبدُ الحم حؤمنُ يَ حس َهرتيححُ م حُن ن
ความว่า “คือบ่าวที่เป็นมุมิน เขาจะได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย
ของโลกดุนยา”
ُي َوالحم حسله َم ه
ات
َُ ل َولَك حُم َوله َسائههُر الحم حسله هم ح
ُللاَ الح َع هظحي َُم ه ح
ُ ُل َه َذا َُوُأَ حستَ حغ هفر
ُُأَق حولُ قَ حوه ح
ُالرهححيم
َّ ُاستَ حغ هفرحوهُ ُإهنَّهُ ه َُو الحغَف حور
فَ ح

ُُُ
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