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จงสำรวจตัวเองก่อนถูกสอบสวน
الله هم حُن شرحوهُر ُأَنحف هسنَا
لله َحَن َمدهُ َونَ حستَعهحي نهُ َونَ حستَ حغ هفرهُ َونَت حوبُ ُإهلَحي هُه َونَع حوذُُبه ُ
اَ حْلَ حمدُ هِ ُ
لَُم ه
ي لَهُ ُ .أَ حش َهدُُ
لَُ َه هاد َُ
ضلهحلهُ فَ ُ
ات ُأَ حع َمالهنَا َ .م حُن يَ حه هُد هُه للاُ فَ ُ
َ .وهم حُن َسيهِّئَ هُ
ضلُ لَهُ َ .وَم حُن ي ح
اْلَ حمدُ حُييه حُي َوُيهحيتُ َوه َُو ُ َعلَى ك هُِّل
ُأَ حُن ُلَ ُُإهلَُهَ ُإهلُ للاُ َو حح َدهُ لَ َش هريح َُ
ك لَهُ  .لَهُ الحم حلكُ َولَهُ ح
َشيءُ قَ هدي رُ ُ .و ُُأَ حشهدُ ُأَنُ ُمم ًدا ُعبدهُ ورسولهُ ُأَ حعرفُ الن هُ ه
ص َدق ه حُم َتََ ُّس ًكاُ
اس بهَربهُِّه َُوُأَ ح
ح ح َ َ
َ َح َ َ ح َ
ه
هه
ه ه هه
ص ححبههُه َ .وَم حُن تَبه َُع سنتَهُ َو حاهتَ َدى هِبَ حديههُه
ص هُِّل َو َسلِّ حُم َعلَى ُمَمدُُ َو َعلَى آل ُه َو َ
بتَ َعالحيم ُه  .اَللهمُ َ
ل ي وهُم ِّه
ه
الدُيح هُنُ.
ُإ َُ َ ح
اعتههُه  .فَ َق حُدُ
للاه تَ َع َُ
ُأَما ُبَ حعدُ فَيَا ُُأَيُّ َها ُالناسُ  .أُ حو هصحيك حُم َونَ حف هس حُي ُأَو ُلًُبهتَ حق َوى ُ
ال َوطَ َ
الله هم ُن الشيطَ هُ ه
ص هُر ُإهنُ ُاح هُلنح َسا َُن لَ هف حُي
ف احلق حر هُ
ال ه حُ
ال للاُ تَ َع َُ
قَ َُ
ان الرجحي هُم َ .واح َلع ح
آن الح َك هرحهُي ُ .أَع حوذُُبه ُ َ ح
ه
ه ه
ه
اْل هُِّق وتَو ه
ات وتَو ه
ق للا
ص َد َُ
اص حوا ُبالص حهُب َ .
اص حوا ُب حَ َ َ َ
خ حسرُ ُإهلُ الذيح َُن َآمن حوا ُ َو َعملوا ُالصاْلَ ُ َ َ َ
ِاح َلع هظحيمُ
ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก
์บ่าวของอัลลอฮ์ ถูกสร้างขึ้นมาในโลกดุนยานี้ เพื่อ จะได้มีโอกาสทาอิบาดะห
ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว และอัลลอฮ์ได้ทรงชี้ชัดให้มนุษย์ได้ทราบว่า มนุษย์เกิด
 ว่าاَلذا هريَاتُُ์มาเพื่ออะไร และเกิดมาทาไม ในโองการอายะห์ที่ 56 ของซูเราะห
اُخلَ حقت حه ه
ون ُ :سورةُالذارياتُُ:اآليةُُ56
نسُإهلُلهيَ حعبد هُ
َوَم َ
ُاْلن َُوال َ
ความว่า “และข้ำมิได้สร้ำงญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อพวกเขำ
”ได้เคำรพภักดีต่อข้ำ
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ดังนั้น มนุษย์และญิน มีโอกาสที่ได้ทาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ นับว่าเป็นเนี๊ยะมัต
อันมหาศาล อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดไป จนกระทั่งวิญญาณถึงลูกกระเดือก จะหวน
กลับมาก็หมดโอกาสเสียแล้วและเช่นเดียวกัน เมื่อจากโลกดุนยาไปแล้ว ทุกคนจะต้อง
ถูก สอบสวน และถู กถามถึ งการใช้ ชีวิต ของเขาในโลกดุ น ยา มีบั น ทึ กของติรมี ซี ย์
รายงานจาก
ضلَُةَ ب ُن عب يدُ ُاَلح ُ ه
: ال
َُ َض َُِي للاُ َُعحُنهُ ق
ُُأَه ح
ِّلَ حسلَم هُِّي َُر ه
ب بَ حرَزَُة نَ ح ح َ َ ح
อะบีบัรซะห์ นัฎละห์ บุตรอุบัยดิน อัลอัสล่ามีย์ กล่าวว่า
صلُى للاُ َُعُلَحُي هُه َُو َُسلُ َُم
َُ للاه
ُ ُال َُرسُ حُول
َُ َق
ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
سُأَ َُل
ُُلَُتَ َزالُ قَ َد َماُ َعحبدُ يَ حوَُم اح هلقيَ َام هُة َحتُ ي ح
สองเท้าของบ่าว อัลลอฮ์จะยังคงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปสู่สวรรค์หรือนรกใน
วันกียามะห์ จนกว่าจะถูกถาม
َُع حُن ع حم هرهُ فهحي َُم ُأَفح نَاه
1. จากอายุขัยของเขาว่า ในเหตุใดหรือเรื่องใดบ้างที่เขาได้ดาเนินชีวิตหรือ
ปล่อยให้หมดไป
َو َع حُن هع حل هم هُه فهحي َُم فَ َع َُل فهحيهُه
2. และจากความรู้ของเขาว่า เขาปฏิบัติตามความรู้นั้นโดยอิคลาศต่ออัลลอฮ์
หรือไม่ หรือกระทาเพราะอวดอ้างหรือหวังอื่นจากอัลลอฮ์
َُو َع حُن َمالههُه هم حُن ُأَيح َُن ا حكتَ َسبَهُ َوفهحي َُم ُأَنح َف َقه
3. และจากทรัพย์สินของเขาว่าได้ขวนขวายโดยหนทางใด มาจากของฮาล้าล
หรือฮารอม และเขาได้บริจาคไปในหนทางใด
َُو َع حُن هج حس هم هُه فهحي َُم ُأَبحلَه
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4. และจากร่างกายของเขานั้น มันได้ผุพังเสื่อมสลายไปในเรื่องใด จากการที่
จะถูกสอบสวนถามสี่ประการนี้ จึงเป็นเหตุให้มุสลิมต้องดาเนินชีวิตดังต่อไปนี้
(1) มุมานะและขะมักเขม้นในการตักตวงความดี ซึ่งจะได้มาแห่งการพึง
พอพระทัยของอัลลอฮ์ พร้อมด้วยใจที่มคี วามอิคลาส
(2) ศาสนาให้แสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพ แต่ทั้งนี้ต้องแสวงหาโดยหนทางที่
อนุมัติตามบัญญัตขิ องศาสนา
(3) ให้ใช้จ่ายทรัพย์สินที่หะล้าลในหนทางแห่งความดี และตามคาสั่งใช้
ของอัลลอฮ์
(4) รักษาเรือนร่างให้บริสุทธิ์ โดยให้เลือดเนื้อต้องไม่เจริญเติบโตด้วยของ
หะรอม เพราะอวัยวะของร่างกายที่เจริญเติบโตด้วยของหะรอม เป็นเชื้อเพลิงไฟนรก
(5) อวัยวะของร่างกาย ต้องแสดงออกด้วยการภักดีต่ออัลลอฮ์ อย่าให้
ส่วนใดของอวัยวะไปข้องเกี่ยวกับของหะรอม
(6) มุสลิมต้องศึกษา และเรียนรู้เพื่อให้ได้มากับความรู้ที่เกิดประโยชน์
และปฏิบัติตามความรู้ พร้อมด้วยใจที่มีอิคลาศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
(7) ในวันกียามะห์ มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหนีพ้นจากการถูกสอบถาม
และจะถูกสอบสวนจากหน้าที่ของแต่ละคนที่รับผิดชอบ
َُ ل َولَك حُم َوله َسائههُر الحم حسله هم ح
ي
ُللاَ اح َلع هظحي َُم هِ ح
ُ ُل َه َذا َُوُأَ حستَ حغ هفر
ُُأَق حولُ قَ حوه ح
ُاستَ حغ هفرحوهُ ُإهنهُ ه َُو احلغَف حورُ الرهححيم
َُوالحم حسله َم ه
ات فَ ح
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