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จงส ำรวจตัวเองก่อนถูกสอบสวน 

دُ  مح للُه َاْلَح ن هُ  ََنحَمد هُ  ِه َتعهي ح تَ غحفهر هُ  َوَنسح َناَأُ ش ر وحرُه مهنُح بهاللُهَُونَ ع وحذُ  لَيحهُهإهُ َونَ ت  وحبُ  َوَنسح  ن حف سه

دُه َمنُح.  عحَمالهَناَأُ َسيهَِّئاتُه َومهنُح.  لُ َُفلَُ للاُ  هُه يَ هح َهدُ أَُ.  َلهُ  َهادهيََُُفلَُ ي ضحلهلحهُ  َوَمنُح.  َلهُ  م ضه ُشح
َدهُ  للاُ  لُ إهُ َلهَُإهُُلَُ نُحأَُ دُ  َوَلهُ  الحم لحكُ  َلهُ .  َلهُ  َلَشرهيحكَُ َوحح مح  ك لهُِّ َعَلىَُوه وَُ َوُي هيحتُ  ُي حيهيُح اْلَح

ءُ  َهدُ َأُُوَُ.  َقدهي حرُ  َشيح ًدا نُ َأُ شح ََُتَسًُّكا صحَدق  ه مُحأَُوَُ بهَربهِّهُه الن اسُه عحَرفُ َأُ َوَرس وحل هُ  َعبحد هُ ُُم َم 
بههُه آلههُه َوَعَلىُُم َم دُ  َعَلى َوَسلهِّمُح َصلهُِّ اَلل ه مُ .  بهتَ َعالهيحمههُه َتَدى س ن َتهُ  تَبهعَُ َوَمنُح.  َوَصحح يههُه َواهح َدح  ِبه

يُح يَ وحمُه َلُإُه  . ُنُهالدهِّ

يحك مُحأُ .  الن اسُ ُي َُّهاَأُُفَ َيا بَ عحدُ ُم اأَُ يُح وحصه ُفَ َقدُح.  َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوىُو لًَُأُ َونَ فحسه
ُح تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ يحمُه الش يحطَانُه مهنَُ بهاللُهُع وحذُ أَُ.  الحَكرهيحُه احلق رحآنُه فه  َلفهيُح نحَسانَُلُهاحُ نُ إهُ َواحلَعصحرُه.  الر جه

رُ  َاتُهَُوَعمهل واُآَمن  وحا ال ذهيحنَُ لُ إهُ خ سح قهَُُِّوتَ َواَصوحا الص اْله  للا َصَدقَُ.   بهالص بحُهَُوتَ َواَصوحا بهاْلَح

احلَعظهيحمُ   ِ 

ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก 
         บ่าวของอัลลอฮ์ ถูกสร้างขึ้นมาในโลกดุนยานี้ เพ่ือจะได้มีโอกาสท าอิบาดะห์
ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียว และอัลลอฮ์ได้ทรงชี้ชัดให้มนุษย์ได้ทราบว่า มนุษย์เกิด
มาเพ่ืออะไร และเกิดมาท าไม ในโองการอายะห์ที่ 56 ของซูเราะห์ ارهيَاتُ  ُاَلذ   ว่า 

لهيَ عحب د ونُه نَسُإهلُ  ُاْلحهن َُواله  56اآليةُُُ:سورةُالذارياتُُ:  َوَماَُخَلقحت 

         ความว่า  “และข้ำมิได้สร้ำงญิน และมนุษย์เพื่ออ่ืนใด เว้นแต่เพื่อพวกเขำ
ได้เคำรพภักดีต่อข้ำ” 
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         ดังนั้น มนุษย์และญิน มีโอกาสที่ได้ท าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ นับว่าเป็นเนี๊ยะมัต
อันมหาศาล อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดไป จนกระทั่งวิญญาณถึงลูกกระเดือก จะหวน
กลับมาก็หมดโอกาสเสียแล้วและเช่นเดียวกัน เมื่อจากโลกดุนยาไปแล้ว ทุกคนจะต้อง
ถูกสอบสวน และถูกถามถึงการใช้ชีวิตของเขาในโลกดุนยา มีบันทึกของติรมีซีย์ 
รายงานจาก 

ُحأَُ َلةَُ بَ رحزَةَُ به َلمهيهُِّلحلََُاُ ع بَ يحدُ  بحنَُ َنضح َُِرَُ سح  : قَالَُ  هُ نحُعَُ للاُ  يضهِّ

อะบีบัรซะห์ นัฎละห์ บุตรอุบัยดิน อัลอัสล่ามีย์  กล่าวว่า 
 مَُلُ سَُوَُ هُهيحُلَُعَُ للاُ  ىلُ صَُ للاُه لُ وُحسُ َرُ قَالَُ

ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 
 لَُأَُي سُح َحتُ  احلقهَياَمةُه يَ وحمَُ َعبحدُ َُقَدَما تَ زَالُ ُلَُ

         สองเท้าของบ่าว อัลลอฮ์จะยังคงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปสู่สวรรค์หรือนรกใน
วันกียามะห์ จนกว่าจะถูกถาม 

رههُه َعنُح  ف حَناهُ َأُ فهيحمَُ ع مح

1. จากอายุขัยของเขาว่า ในเหตุใดหรือเรื่องใดบ้างที่เขาได้ด าเนินชีวิตหรือ
ปล่อยให้หมดไป 

هُه َوَعنُح  فهيحهُه فَ َعلَُ فهيحمَُ عهلحمه

2. และจากความรู้ของเขาว่า เขาปฏิบัติตามความรู้นั้นโดยอิคลาศต่ออัลลอฮ์
หรือไม่ หรือกระท าเพราะอวดอ้างหรือหวังอ่ืนจากอัลลอฮ์ 

َتَسَبهُ  يحنََُأُ مهنُح َمالههُه َوَعنُح  ن حَفَقهُ َأُ َوفهيحمَُ اكح

         3.  และจากทรัพย์สินของเขาว่าได้ขวนขวายโดยหนทางใด มาจากของฮาล้าล 
หรือฮารอม และเขาได้บริจาคไปในหนทางใด 

هُه َوَعنُح مه سح  بحلَهُ َأُ فهيحمَُ جه
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         4. และจากร่างกายของเขานั้น มันได้ผุพังเสื่อมสลายไปในเรื่องใด จากการที่
จะถูกสอบสวนถามสี่ประการนี้ จึงเป็นเหตุให้มุสลิมต้องด าเนินชีวิตดังต่อไปนี้ 

(1) มุมานะและขะมักเขม้นในการตักตวงความดี ซึ่งจะได้มาแห่งการพึง
พอพระทัยของอัลลอฮ์ พร้อมด้วยใจที่มคีวามอิคลาส 

(2) ศาสนาให้แสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพ แต่ทั้งนี้ต้องแสวงหาโดยหนทางที่
อนุมัติตามบัญญัตขิองศาสนา 

(3) ให้ใช้จ่ายทรัพย์สินที่หะล้าลในหนทางแห่งความดี และตามค าสั่งใช้
ของอัลลอฮ์ 

(4) รักษาเรือนร่างให้บริสุทธิ์ โดยให้เลือดเนื้อต้องไม่เจริญเติบโตด้วยของ
หะรอม เพราะอวัยวะของร่างกายที่เจริญเติบโตด้วยของหะรอม เป็นเชื้อเพลิงไฟนรก 

(5) อวัยวะของร่างกาย ต้องแสดงออกด้วยการภักดีต่ออัลลอฮ์ อย่าให้
ส่วนใดของอวัยวะไปข้องเก่ียวกับของหะรอม 

(6) มุสลิมต้องศึกษา และเรียนรู้เพ่ือให้ได้มากับความรู้ที่เกิดประโยชน์ 
และปฏิบัติตามความรู้ พร้อมด้วยใจที่มีอิคลาศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(7) ในวันกียามะห์ มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหนีพ้นจากการถูกสอบถาม 
และจะถูกสอบสวนจากหน้าที่ของแต่ละคนที่รับผิดชอบ 

ُح ق  وحلُ أَُ    تَ غحفهرُ أَُوَُ َهَذا قَ وحله لُح احلَعظهيحمَُ للاَُ سح َُ َولهَسائهرُه َوَلك مُح ِه لهمهيح  الحم سح
لهَماتُه تَ غحفهر وحهُ  َوالحم سح يحمُ  احلَغف وحرُ  ه وَُ ن هُ إهُ فَاسح   الر حه


