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ความตายและอายุขัยของประชากรยุคสุดท้าย 
دُ      مح للُه َاْلَح  َعنُه تَابََُُذاإهُ َعَصاهُ  َمنُح َوقَبهلَُ.    السَّاَلمُه بهَدارُه طَاَعهُ َأُ َمنُح َوَعدَُ الَّذهيُح ِه

َتَجابَُ.    احآلثَامُه ارحتهكَابُه ُح َعَليحهُه تَ وَكَّلََُُوَقدُح َدَعاهُ  لهَمنُح َواسح ُه وَُُلَّإهُ َلهَُإهُُلَُ.    الحَمرَامُهُْنحَازُهإهُ فه
ن  وحنَُ فَ لحَيتَ وَكَّلُه للاُه َوَعَلى َهدُ أَُوَُ.    الحم ؤحمه َهدُ أَُوَُ.    الحعهَبادُه َعَلى الحم نحعهمُ  للاُ ُلَّإهُ َلهَُإهُُلَُ نُحَأُُشح  نََُّأُُشح
ًدا  آلههُه َوَعَلى ُم َمَّدُ  َعَلى َوَسله مُح َصلهُ  اَللَّه مَُّ.    الرََّشادُه َسبهيحلُه َلُإهُ الدَّاعهيُح للاُه َرس وحلُ ُُم َمَّ

بههُه ُهَُوَساَلًما َصالَةًُُاحأَلْمحَادُه َوَصحح ُه َدائهَميح َعث  وحنَُ يَ وحمُه َلُإهُ م َتاَلزهَميح  .   ي  ب ح

يحك مُحأُ .    للاُهُعهَبادَُُفَ َياُبَ عحدُ ُمَّاَأُ  يُح وحصه ُفَ َقدُح.    َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوىُوَّلًَُأُ َونَ فحسه
ُ تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ ن  وحاُي حَنَماأَُ:    الحَكرهيحُه الحق رحآنُه فه ك مُ َُتك وح رهكح ُح َوَلوحك نحت مُح الحَموحتُ  ي دح  م َشيََّدةُ  ب  ر وحجُ  فه

ب حه مُح نُحإهُوَُ ه مُح نُحإهُوَُ للاُهُعهنحدُه مهنُح َهذههُهُيَ ق وحل وحا َحَسَنةُ  ت صه ب ح  ق لُح عهنحدهكَُ مهنُح َهذههُهُيَ ق وحل وحا َسيه َئةُ  ت صه

َقه وحنَُ َيَكاد وحنَُُلَُ الحَقوحمُ  َهؤ َلءُه َفَمالُه للاُه عهنحدُه مهنُح ك لُ   .  َحدهي حثًا يَ فح

 
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

มุสลิมที่เปี่ยมล้นด้วยอีหม่าน เขาจะไม่มีความหวาดหวั่น และหวาดกลัวต่อ
ก าหนดความตายที่เขาทราบดีว่า มนุษย์ทุกคนต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ความ
เป็นมุมิน คือ ความปรารถนาที่จะกลับสู่ความเมตตาของพระองค์ และไม่ปรารถนาที่
จะอยู่ในโลกดุนยาอย่างถูกโกรธกริ้วและกลับไปสู่ความพิโรธของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)      
      อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า 

رهكُح ي دح ُمَُّشيََّدةُ كُ أَي حَنَماَُتك ون واُح ُب  ر وج  ُك نت محُفه َُوَلوح  87ُ:سورةُالنساءُاآليةُ :م ُالحَموحت 

          ความว่า  “ณ ที่ใดก็ตาม ที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวก
เจ้า และถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม” 
        อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า 
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رهيُحَُوَما بُ َُماَذا نَ فحسُ  َتدح رهيُحَُوَما َغًدا َتكحسه  للاَُ نَُّإهُ ََت وحتُ  رحضُ َأُ يهُ أَُبهُ نَ فحسُ  َتدح
رُ  َعلهيحمُ   43ُ:اآليةُلقمانُُ  سورة  :  َخبهي ح

          ความว่า  “และไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ขวนขวายให้ได้มาในวันรุ่งขึ้น และไม่มี
ชีวิตใดรู้ว่า ณ แผ่นดินใดที่จะตาย แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้และ
ละเอียดถี่ถ้วน” 
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

ไม่มีบ่าวผู้ใดทราบว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ และเขาจะตายที่ไหน ความตายจะ
ชวนใครไปด้วยก็หาไม่ได้ ไม่มีใครจะตามไปตายด้วย สิ่งที่จะตามบ่าวของอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) ไปก็คืออาม้าลที่ซอและห์ 
          มีรายงานเล่าว่า มีข้าหลวงคนสนิทของนบีดาวุด  (อ.ล.) มีอายุยืนยาว 
หลังจากนบีดาวุด (อ.ล.) ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ข้าหลวงผู้นี้กลาย
สภาพเป็นข้าหลวงของท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) บุตรของนบีดาวุด (อ.ล) ในวันหนึ่ง
ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) นั่งอยู่สถานที่พ านักของท่าน ในช่วงสาย ข้าหลวงนั่งร่วมอยู่
ด้วย ขณะนั้น มีชายผู้หนึ่งเข้าพบพร้อมให้สลามและร่วมสนทนากับนบีสุลัยมาน 
(อ.ล.) สายตาของชายผู้นั้นได้มองไปยังข้าหลวง ท าให้ข้าหลวงหวาดกลัวด้วยสายตา
อันน่าเกรงขาม เมื่อชายผู้นั้นออกไป ข้าหลวงกล่าวถามท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล) ว่า 

َُُّيَا ُحَأُ َوللاُهَُقدُح عهنحَدكَُ َخرَجَُ الَّذهيُح الرَّج لُ َُهَذا َمنُح للاُه َنبه  َمنحَظر هُ  ف حَزَعنه

         ความว่า   “โอ้ท่านนบีแห่งอัลลอฮ์ ชายที่ออกไปสักครู่คือใคร ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า ความจริงการมองของเขามายังข้าพเจ้าท าให้ข้าพเจ้า
หวาดกลัวเหลือเกิน” 
          ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ตอบว่า 

خ لُ  الرَّج لُه بهص وحرَةُهُيَ َتَصوَّرُ  الحَموحتُه َمَلكُ َُهَذا  َعَليَُّ َويَدح

ความว่า  “ชายผู้นั้นคือ มะละกุ้ลเมาต์ จ าแลงร่างมาเพื่อเข้าพบข้าพเจ้า” 
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ข้าหลวงเมื่อทราบดังนั้นด้วยความหวาดกลัวถึงกับร้องไห้ จึงกล่าวขอร้องให้
ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ใช้ลมแบกหามเขาให้ไปยังสถานที่ไกลที่สุด สถานที่นั้นคือ
อินเดีย ท่านนบีสุลัยมาน (อ.ล.) ได้ท าตามค าขอร้อง 
          ต่อมาในวันรุ่งขึ้น มะละกุ้ลเมาต์ ก็มาพบท่านนบีสุลัยมานพร้อมให้สลาม 
ท่านนบีสุลัยมานถามว่าโอ้มะละกุ้ลเมาต์ ท่านท าให้ข้าหลวงของข้าหวาดกลัวโดยการ
เชือดเขาด้วยสายตา เมื่อวานนี้เพราะเหตุใด มะละกุ้ลเมาต์ตอบว่า โอ้นบีแห่งอัลลอฮ์ 
แท้จริงข้าพเจ้าได้เข้าพบท่านในช่วงสายของเมื่อวาน และความจริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าชักวิญญาณ ของข้าหลวงท่าน หลังบ่ายที่อินเดีย ข้าพเจ้ายังแปลกใจ
อยู่เลย นบีสุลัยมาน (อ.ล) กล่าวว่า ดังนั้นท่านท าอะไรต่อไป มะละกุ้ลเมาต์ตอบว่า 
ข้าพเจ้าได้ไปยังสถานที่ซึ่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงใช้ให้ไปชักวิญญาณข้าหลวงของท่าน 
ข้าพเจ้าก็พบว่าเขารอข้าพเจ้าอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงชักวิญญาณเขา 
          อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า  

ُ ُالحَغيحبه َُعاِلهه ُإهَل ُت  َردُّوَن ُُث َّ ُم القهيك مح ُفَإهنَّه  نحه  ُمه ُتَفهرُّوَن ُالَّذهي ُالحَموحَت ُإهنَّ ق لح
ُتَ عحَمل وَنَُوالشَّهَُ ُك نت مح َا  8ُ:سورةُاجلمعةُُاآليةُُ:ُاَدةهُفَ ي  َنب هئ ك مُِبه

          ความว่า  “จงกล่าวเถิด (มูฮ าหมัด) แท้จริงความตาย ซ่ึงพวกท่านหลีกหนี
จากมันไปนั้น แท้จริงมันจะมาพบกับพวกท่าน แล้วพวกท่านก็จะถูกน ากลับคืน
ไปสู่พระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย ดังนั้นพระองค์จะทรงแจ้งแก่
พวกท่านตามที่พวกท่านได้ประกอบกรรมไว้ในโลกดุนยา” 
          ท่านพ่ีน้องที่รัก ชีวิตอุมมะห์ของท่านนบีองค์สุดท้าย น้อยนักที่จะมีอายุขัย
เกิน 80 ปี 

ดังมีรายงานจาก อบูฮูรอยเราะห์ว่า 
َُّ نَُّأَُ ُحأ ُُعحَمارُ أَُ:   قَالَُ َوَسلَّمَُ َعَليحهُه للاُ  َصلَّى النَّبه ََُُما مَّته َُالسهُ  بَ يح َُ َلُإهُ ته يح ُوَُ السَّبحعهيح

 الرتمذي رواه  :  َذلهكَُُُي َوه زُ  َمنُح  قَ لُّه مُحأَُ
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           ความว่า  “แท้จริงท่านนบี (ศ้อลฯ) กล่าวว่า ชีวิตอุมมะห์ของข้าพเจ้าอยู่
ระหว่าง 60 ปี ถึง 70 ปี และน้อยคนนักที่จะมีอายุเกินกว่าดังกล่าว” 
           บ่าวมุสลิมจึงต้องขะมักเขม้นในการเสริมสร้างอีหม่าน และต้องละทิ้งความ
ชั่ว เขาผู้นั้นจะได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในสภาพของบ่าวที่ได้รับ
การพักผ่อนอันยาวนานเหล่าซอฮาบะห์ ถามท่านนบีว่า 

رَتهيححُ  َما  الحم سح

ความว่า  “ใครคือผู้ที่ตายแล้วได้รับการผ่อนคลาย” 
ท่านนบี (ศ้อลฯ) ตอบว่า 

رَتهيححُ  الحم ؤحمهنُ  اَلحَعبحدُ  ن حَيا َنَصبُه مهنُح َيسح  عليه متفق  اْلديث  :  الدُّ

ความว่า “คือบ่าวที่เป็นมุมิน เขาจะได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย
ของโลกดุนยา” 

ُح ق  وحلُ أَُ تَ غحفهرُ أَُوَُ َهَذا قَ وحله ُح الحَعظهيحمَُ للاَُ سح َُ َولهَسائهرُه َوَلك مُح له لهمهيح لهَماتُه الحم سح  َوالحم سح

تَ غحفهر وحهُ  يحمُ  الحَغف وحرُ  ه وَُ نَّهُ إهُ فَاسح  الرَّحه

 
 

ُُُ 


