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บทน ำ 

ด้วยนำมของอัลลอฮฺ ผู้ให้ทำงน ำ พระองค์ผู้เมตตำ ผู้ให้อภัย ผู้ท่ีคู่ควรแก่ทุก

กำรสรรเสริญ กำรงำนท่ีดีงำมล้วนเสร็จสิน้ได้ด้วยควำมเมตตำของพระองค์ 

ขอพระองค์ให้พรและควำมสันติ แก่ท่ำนนบี ตลอดจน วงศ์วำน 

และมิตรสหำยอันเป็นท่ีรักยิง่ของท่ำน  

 

พี่น้องท่ีรักยิง่ ... 

 ... เม่ือเวลำท่ี คนรอบข้ำง ไม่ช่วยให้เรำหำยอ้ำงว้ำง 

 ... เม่ือเวลำท่ี อำหำร ไม่ใช่สิง่ท่ีเอร็ดอร่อยอีกต่อไป 

 ... เม่ือเริม่รู้ตัวว่ำ ลมหำยใจสุดท้ำย ก ำลังใกล้เข้ำมำ? 

 ... เม่ือเริม่รู้ตัวว่ำท่ีผ่ำนมำ เรำ “ท ำ” น้อยเกินไป 

 

มันคือ “ควำมจริง” ท่ีพวกเรำอำจรู้สึกว่ำ 

ไกลตัว 

จินตนำกำรภำพตอนท่ีตัวเองก ำลังจะตำยออกไหมครับ? 
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ควำมจริงที่หนีไม่พน้ 

ไม่ว่ำจะ มัง่มี หรือ ครอบครอง ควำมสุข มำกเพียงใด 

กำรต้องรอคอย กำรผ่ำตัด รอให้หมอเอำมีด มำกรีด มำเฉือน ย่อมท ำให้

ควำมสุขท่ีมี มลำยหำยไป 

ควำมตำย น่ำกลัวกว่ำนัน้มำก 

ส ำหรับมุสลิมแล้ว “ควำมตำย” ไม่ได้น่ำกลัวเพียงเพรำะตัวของมันเอง  

แต่ควำมน่ำสะพรึงกลัวท่ีแท้จริง คือกำรท่ี “ควำมตำย” ไม่ใช่กำรดับสูญ   

ไม่ใช่กำรลำจำกตลอดกำล แตมั่นคือ 

กำรเดินทำงสู่จุดหมำยท่ีมีเพียงขำเดียว 

ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตาย 

อำลิอิมรอน 185 

 

ควำมตำย ส ำหรับ มุสลิม เปรียบเสมือน กำรถูกน ำตัวออกจำกห้องสอบ  

แนน่อน... ถ้ำเรำท ำข้อสอบได้ดี ย่อมยินดีท่ีได้ออกมำจำกห้องสอบ ... 

... ถ้ำท ำข้อสอบได้ด ี
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รถผสมปูนพุ่งข้ำมเลนชนรถตูน้ักศึกษำที่เพิง่กลับจำก

รับปริญญำเสียชีวิตทัง้คัน!! 
ภำยในรถตู้คันนัน้ ก่อนเกิดเหตุ เหล่ำบัณฑิตจะเริงร่ำและมีควำมสุขเพียงใด? 

อำจก ำลังเหน็ดเหนื่อย อำจก ำลังวำงแผนว่ำ ถึงท่ีหมำยแล้วจะท ำอะไรต่อ? 

มันเป็นเพยีงอีกหนึ่งวันของพวกเรำ แต่มันเป็นวันสดุท้ำยของพวกเขำทุกคน!! 

ช่ำงน่ำเศร้ำ ทุกอย่ำงจบลงอย่ำงรวดเร็วโดยไม่ทันตัง้ตัว ไม่ว่ำจะ ควำมฝัน 

ควำมหวัง ควำมสุข ควำมทุกข์... ทุกอย่ำงล้วนกลำยเป็นอดีตท่ีไม่มีทำงไปต่อ 

 เพรำะควำมตำยไม่เคยเคำะประตูบอกเวลำท่ีมันจะมำ เรำจึงไม่มีทำงรู้

ได้ ว่ำเรำจะก ำลังท ำอะไรอยู่ ตอนท่ีมันมำ? 

ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ โกหก กินเหล้ำ กินดอกเบีย้    

ท ำซินำ หรือ นินทำ??? 

เพรำะค่ำของคนวัดกันท่ีตอนจบ 

มุสลิมเรำจึง ควร ระวัง และ กลัว “ควำมตำย” ไว้บ้ำง 

ไม่ใช่กลัวท่ีจะ “ตำย” 

แต่ กลัวว่ำเม่ือควำมตำยมำหำโดยไม่ได้บอกกล่ำว 

เรำจะเอำอะไรไปเผชิญหน้ำกับผูส้ร้ำง? เรำจะมีอะไรไว้รับมือกับควำมน่ำ

สะพรึงกลัวของวันแห่งกำรตัดสนิ นัน่ต่ำงหำกท่ีน่ำกลัวท่ีสุด!! 
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ท่ำนนบ ี(ขออัลลอฮฺให้พร และควำมสันติแก่ท่ำน) ได้กล่ำวไว้ ดังท่ีมีในบันทึก

ของท่ำนอิมำมอัลบุคอรี (ขออัลลอฮฺเมตตำท่ำน) ว่ำ 

 

“แท้จริงบ่าวคนหนึ่งอาจท าการงานของชาวนรก (มาตลอด) แต่เขาได้

เป็นชาวสววรค์ และบ่าวบางคนอาจท าการงานของชาวสวรรค์ (มา

ตลอด) แต่เขาได้เป็นชาวนรก การงานทั้งหมดตัดสินกันที่ตอนจบ” 

หมำยควำมว่ำ 

ต้องมีคนท่ีทุ่มเทท ำงำนเพื่ออัลลอฮฺมำเกือบตลอดชีวิต แต่กลับมำเสียคนตอน

ช่วงท้ำยของชีวิต ส่งผลให้เขำกลำยเป็น “ชำวนรก” 

ในขณะเดียวกัน ย่อมมีผู้ท่ีท ำควำมชัว่มำแทบตลอดชีวิต แต่เขำได้กลับใจในช่วง

บัน้ปลำยชีวิต เขำได้ท ำให้อัลลอฮฺรักและพอใจ ส่งผลให้เขำเป็น “ชำวสวรรค์!?” 

ถึงจุดนี ้คุณรู้แน่ใช่ไหม ว่ำ “ผม” และ “คุณ” พวกเรำจะได้อยู่ในกลุ่มใด? 

เริม่กังวลบ้ำงหรือยังครับ? 
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บททดสอบสุดท้ำยของมนุษย์ 
 

มีกำรถำมกันว่ำ อะไรคือกำรเตือนใจท่ีดีท่ีสุด 

“กำรมองดูคนก่อนสิน้ใจ” 

 

ส ำหรับมนุษย์แล้ว เรำเกดิมำ “เพื่อรับบททดสอบ” 

ตลอดช่วงชีวิตของเรำจึงมีแต่บททดสอบ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองท่ีเรำ “ชอบ” หรือ 

“ไม่ชอบ”  

ผู้อ่ำนท่ีรักครับ เรำแต่ละคนอำจมีบททดสอบแรกท่ีแตกต่ำงกันไป แต่ ทรำบ

ไหมครับ ว่ำ บททดสอบสุดท้ำยนัน้ แทบจะทุกคน จะโดนทดสอบด้วยบท

ทดสอบเดียวกนั 

บททดสอบท่ีแสนสำหัสเกนิจนิตนำกำร ท่ีไม่มีใครล่วงรู้ถึงควำมทรมำนท่ีแท้จริง

ของมัน นอกจำกผู้ท่ีก ำลังเผชิญกับมันอยู ่

 

“ภวังค์แห่งความตาย” 

(ความทรมานที่แทบท าให้เสียสติเพราะการมาของความตาย) 
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อัลลอฮฺได้กล่ำวในอัลกุรอำนว่ำ 

 

 

และภวังค์แห่งความตายได้มาอย่างแน่นอน มันคือสิ่งที่เจ้าหลีกหนี

ไม่ได้ 

(นักวิชาการบางท่านแปลว่า มันคือสิ่งที่พวกเจ้าหลบหนีมาตลอด)” 

ซูเราะฮฺ กอฟ อายะฮฺที่ 19 

aaaaaaaaaaaaaa 

เช่นเดียวกับท่ีท่ำนนบีกล่ำวไว้ในบนัทึกของท่ำน อิมำม บุคอรี ท่ีว่ำ 

 

“แน่นอน ในความตายนั้น มีภวังค์” 

(ความทรมานก่อนตายที่ส่งผลให้มีสภาพประดุจดังคนเมา) 

 

ครับ คนเรำเม่ือใกล้จะตำย ทุกคนมีโอกำสเจอกับ สภำวะวิกฤตมึนเมำ ท่ีท ำให้

แทบเสียสติได ้

เป็นสภำวะวิกฤติท่ีไม่ควรจะล้อเล่นด้วยเป็นอันขำด  

เพรำะทัง้ อัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ ต่ำงเตือนให้ระวังมัน!!  
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ภวังค์แห่งควำมตำย (สภำวะมึนเมำแห่งควำมตำย) คืออะไร? 

นักวิชำกำรมุสลิมนับแต่อดีต หลำยต่อหลำยท่ำน ได้พยำยำมอธิบำยสภำพ 

ภวังค์แห่งควำมตำยนี ้บ้ำงก็จำกประสบกำรณ์ท่ีพบเหน็ บ้ำงก็จำกท่ีได้ศึกษำ

มำ บำงท่ำนอธิบำยจำกควำมรู้สึกของตนเองก่อนท่ีจะสิน้ใจ 

ครับ ใช่ว่ำทุกคนจะเจออะไรเหมือนกัน  

เรำมำดูท่ีแต่ละท่ำนพูดถึงกัน 

 

ครัง้หนึ่ง ท่ำนอุมัร ได้ถำม ท่ำน กะอฺบ อัลอะฮฺบำร (ผู้เช่ียวชำญด้ำนศำสตร์

คัมภีร์โบรำณ) ว่ำ “กรุณำเล่ำเร่ืองควำมตำยให้ฟังหน่อย” 

ท่ำนกะอฺบ กล่ำวว่ำ “ครับ ท่ำนผู้น ำของผู้ศรัทธำ มันก็เหมือนกบัว่ำมีต้น

หนำมท่ีกิง่ก้ำนเต็มไปด้วยหนำมแหลมคม แทงทะลุทะลวงออกมำจำกภำยใน

ร่ำงกำย กิง่ก้ำนต่ำงๆ นัน้ แทงทะลุข้อต่อทุกข้อ กล้ำมเนือ้ทุกมัด แทงทะลุ

ทะลวงออกมำนอกร่ำงกำย และมีคนก ำย ำแข็งแรงออกแรงดึงกระชำกให้มัน

ออกจำกร่ำงกำย...” 

เม่ือท่ำนอุมัรได้ฟัง ท่ำนก็หลัง่น ำ้ตำ” 

บันทึกโดย อิบน ุอบี อัดดนุยำ ท่ำนอิบน ุอบี อัชชยับะฮฺ ท่ำนอบูนะอีม 

(ขออัลลอฮฺเมตตำ และพอใจพวกท่ำน) 
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ท่ำน ชิด้ำด บุตรของ เอำวซฺ กล่ำวว่ำ 

“ควำมตำย ส ำหรับผู้ศรัทธำแล้ว คือ สิง่ท่ีน่ำสะพรึงกลัวและทรมำนท่ีสุดใน

โลกดนุยำและอำคิเรำะฮฺ มันยิง่กว่ำกำรถูกแล่ด้วยเลือ่ย ยิง่กว่ำกำรถูกตอก

ด้วยตะปู ยิง่กว่ำกำรถูกถลกด้วยกับท่ีปลอกเปลือก และหำกคนตำยถูกคืนชีพ

ขึน้มำเพื่อเล่ำให้ คนเป็น ฟังถงึควำมเจ็บปวดทรมำนของควำมตำย ชีวิตจะไร้

ซ่ึงควำมสุข และกำรนอนจะไม่น ำมำซ่ึงกำรพักผ่อนท่ีสบำยอีกเลย” 

 

ครัง้หนึ่งท่ำนฮะซนั อัลบะซ่อรี ได้ไปเยีย่มผู้ป่วยท่ีก ำลังจะตำยในช่วงท่ีเขำก ำลัง

เจอกับภวังค์แหง่ควำมตำย ท่ำนได้เหน็ควำมรุนแรงและควำมทรมำนท่ีชำยผู้

นัน้ประสบ 

เม่ือท่ำนกลับไปท่ีบ้ำน ท่ำนอยู่ในสภำพซีดเซียวแตกต่ำงจำกก่อนท่ีท่ำนจะออก

จำกบ้ำนไป คนในครอบครัวพำกันเป็นห่วงและกล่ำวว่ำ 

“ขออัลลอฮฺเมตตำท่ำน เชิญทำนข้ำวทำนน ำ้ก่อน” 

ท่ำนได้ตอบกลับไปว่ำ 

“ไม่ละ ครอบครัวของฉัน เชิญพวกเธอดื่มกินไปเถิด ขอสำบำนต่ออัลลอฮฺ ฉัน

ได้เหน็สภำวะวิกฤติท่ีน่ำสะพรึงกลัวท่ีมันคงจะตำมหลอกหลอนฉนัไปตลอดชีวิต

จนกว่ำฉันจะไดเ้จอกับมันด้วยตัวเอง” 
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ท่ำน อัมรฺ บิน อำศ ก่อนท่ีท่ำนจะสิน้ใจ ลูกชำยของท่ำน คือ ท่ำนอับดุลลอฮฺ 

ได้พูดกับท่ำนว่ำ “พ่อครับ พ่อเคยบอกกับพวกเรำว่ำ พ่ออยำกจะเจอคนท่ีมี

สติปัญญำดีในช่วงท่ีเขำก ำลังจะสิน้ใจ เพื่อจะได้ถำมเขำให้ลูกรู้ว่ำมันเป็นอย่ำงไร

ตอนก ำลังจะตำย ลูกคิดว่ำพ่อคือคนท่ีว่ำนัน้ พ่อครับ ช่วยบอกให้ลูกรู้หน่อย

ว่ำ ควำมตำยเป็นอย่ำงไร?” ท่ำนได้ตอบลูกไปว่ำ “ขอสำบำนต่ออัลลอฮฺ ลูก

เอ๋ย มันเหมือนสีข้ำงพ่อถูกอัดไว้ในกล่องเก็บเสือ้ผ้ำ เหมือนพ่อก ำลังหำยใจ

ผ่ำนรูเข็ม เหมือนกอหนำมก ำลังถูกลำกจำกเท้ำถึงหัวของพ่อ” 

 

 ครับ ภวังค์ก่อนตำย คือ ควำมทรมำนอย่ำงหนักหน่วงท่ีมำพร้อม 

“ควำมตำย” คือสภำวะท่ีก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด งุนงง สบัสน ผลของมันท ำ

ให้ผู้ท่ีประสบ ทรมำน จนมีสภำพเหมือนคนเมำมำย 

 

แม้แต่ท่ำนนบเีอง ท่ำนยงัต้องเผชิญหน้ำกับมัน!! 

ในช่วงก่อนสิน้ใจ ท่ำนนบีมุฮมัมัดของพวกเรำ (ขออัลลอฮฺให้พรและควำมสันติ

แก่ท่ำน) ได้วำงขันน ำ้ไว้ใกล้ตัว ซ่ึงท่ำนได้กวักน ำ้มำเชด็หน้ำ พร้อมกล่ำวว่ำ 

“ลำอิลำฮ่ำ อิล้ลัล้ลอฮฺ ในควำมตำยนัน้มี ภวังค์ อยู”่ 

แม้แต่คนใกล้ตัวท่ีอยู่ในขณะท่ีท่ำนสิน้ใจ อย่ำงท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ ยังกล่ำวว่ำ 

“ฉันไม่เคยเหน็ใครทรมำนเจ็บปวดเท่ำท่ำนนบเีลย” 
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ก่อนท่ีท่ำนอบูบักรจะเสียชีวิต บุตรสำวของท่ำน ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ ได้เข้ำไปดู

ใจพ่อในช่วงท่ีท่ำนอบูบักรก ำลังทรมำนหนักด้วยภวังค์แห่งควำมตำยนี ้เม่ือ

เห็นสภำพของพ่อ ท่ำนหญิงถงึกับร ำพันออกมำเป็นค ำกลอนท่ีแสดงถึงควำม

สงสำรท่ีมีต่อพ่อ เม่ือได้ยินท่ำนอบูบักรซ่ึงปิดหน้ำอยู่ ได้เปิดหน้ำออก และ

กล่ำวว่ำ “ลูกเอ่ย ลูกต้องกล่ำวว่ำ 

 

และภวังค์แห่งความตายได้มาอย่างแน่นอน มันคือสิ่งที่เจ้าหลีกหนี

ไม่ได้ 

(หรืออาจแปลได้อีกว่า มันคือสิ่งที่พวกเจ้าหลบหนีมาตลอด)” 

 

ควำมน่ำสะพรึงกลัว ท่ีไม่แบ่งแยก ว่ำจะเป็นใครมำจำกไหน ยิง่เป็นคนด ียิง่

อำจโดนหนัก เพื่อยกระดับขัน้ให้แกเ่ขำในโลกหน้ำให้สงูขึน้ไปอีก  

 

ครับ กำรทดสอบท่ีอำจหนักท่ีสุดเท่ำท่ีมนุษย์จะโดนตลอดช่วงชีวิตของเขำ 

 

ถึงตอนนี ้บำงท่ำนอำจคิดสงสัย 

“ก็แค่ทรมำนมำกหน่อย คงไม่ต้องไปกังวลมำก?” 

พี่น้องท่ีรักครับ อย่ำลืมว่ำ นอกจำกควำมทรมำนแสนสำหสัแล้ว ชะตำกรรม

ตลอดกำล ในโลกหน้ำของพวกเรำ ยังขึน้อยู่กับช่วงเวลำนีด้้วยนะครับ 
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ถึงจุดนี ้อยำกสรุปให้ฟังว่ำ 

กำรเสียชีวิต “อย่ำงทรมำน” หรือ กำรเสียชีวิต “อย่ำงสงบ” 

ไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่ำ ผูท่ี้เสียชีวิต เป็น “คนดี” หรือ “คนเลว” นะครับ 

 

เพรำะบำงครัง้ อัลลอฮฺอำจให้คนดี เจอสภำวะมึนเมำหนักๆ 

เพื่อลบล้ำงบำปท่ีเหลืออยู่ของเขำ เพื่อยกระดับของเขำให้สูงขึน้ไปอีก 

หรืออำจด้วยสำเหตุอ่ืนท่ีพระองค์เท่ำนัน้รู้ด ี

 

และบำงครัง้พระองค์อำจให ้คนเลว ตำยอย่ำงทรมำน 

เพื่อเป็นกำรลงโทษเขำตัง้แต่ในโลกนี ้

หรือ เพื่อให้เป็นอุทำหรณ์ เตือนสต ิ...  

 

และในทำงกลับกนั อัลลอฮฺ อำจให้ ทัง้ คนด ีและ คนเลว “ตำยอย่ำงสงบ” 

ทัง้หมดล้วนมีสำเหต ุท่ีเรำอำจจะ รู้ หรือ ไม่รู้ ก็ได้ 

ท่ีแน่ๆ ทุกคนมีโอกำสเจอ ภวังค์แห่งควำมตำยท่ีเป็นสภำวะวิกฤติท่ีมำพร้อม

ควำมตำย ทุกคน ตำมท่ีอัลกุรอำน และอัลฮะดิษ ได้เตือนเอำไว้ 
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ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ ได้กล่ำวไว้ดังมีในบันทึกของท่ำนอิมำม อัลบุคอรี ว่ำ 

 

". 

 

“ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ขออัลลอฮใฺห้พร และความสันติ แก่ท่าน) 

ได้เสียชีวิตในขณะที่ท่านซบอยู่ระหว่างคอของฉัน (อิงในสภาพก่ึงนั่ง

ก่ึงนอน โดยศรีษะอยู่ระหว่างคอ) นับจากนั้นเป็นต้นมา 

ฉันก็ไม่รังเกียจผู้ที่ตายอย่างทรมานอีกเลย“ 
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บำงท่ำนอำจถำมว่ำ "ใหน ท่ำนนบีบอกว่ำคนดีจะถกูถอดวิญญำณอย่ำงแผ่ว

เบำ และคนชัว่จะถูกถอดวิญญำณอย่ำงทรมำน อย่ำงนีจ้ะไม่ขัดกันกบั ภวังค์

ท่ีว่ำนีห้รือ?" 

 

กำรถอดวิญญำณ จะเกิดขึน้ ภำยหลงั ภวังค์แหง่ควำมตำย ครับ 

กล่ำวคือ คนเรำก่อนเสียชีวิต จะอยู่ในภวังค์แห่งควำมตำย นำนเท่ำท่ีอัลลอฮฺ

ได้ก ำหนดใหเ้ขำ หลังจำกนัน้วิญญำณจึงจะถูกถอดออกจำกร่ำงกำย 

ซ่ึงกำรถอดวิญญำณเป็นเร่ืองเร้นลบัท่ีไม่สำมำรถรับรู้ได้ด้วยตำเปล่ำ 

ท่ีนบีบอกไว้คือ “เม่ือวิญญำณถูกเก็บ ตำจะมองตำม” 

นี่คือท่ีมำของกำรท่ีผู้ตำยหลำยๆ ท่ำน ตำเหลือก ซ่ึงไม่ได้หมำยควำมว่ำ เขำ

เป็นคนชัว่ หรือเป็นคนดี เลย!? 

 

แนน่อนครับ ในท่ีนี ้มีวิธีสังเกตอยู่ ว่ำผู้ตำย ตำยในสภำพท่ีดี หรือไม่ดี น่ำจะ

เป็นคนด ีหรือไม่ดี  

เช่นเดียวกับท่ีว่ำ มีดุอำอฺมำกมำยท่ีเรำควรรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำม ซ่ึงคงต้อง

ขอให้ท่ำนผู้อ่ำนท่ีสนใจ ศึกษำได้ จำกหนังสือฉบับเต็มครับ 

อินชำอัลลอฮฺ และ วัลลอฮุอฺลัม (หำกอัลลอฮฺประสงค์ และพระองค์รู้ดีท่ีสุด) 
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เพรำะมุสลิมเรำตัดสนิกันที ่“ตอนจบ” 

 

“ผู้ใดที่ค าพูดสุดท้าย คือ “ลาอิลาฮ่ะ อิ้ลลั้ลลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใด

นอกจากอัลลอฮฺ) เขาจะได้เข้าสวรรค์” บันทึกโดย อิมาม อบูดาวุด 

และ ฮากิม ชัยคอัลบานีตรวจสอบแล้วระบุว่า ศอฮิฮฺ (เชื่อถอืได้) 

 

ครับ “ธำตุแท้ของคน มักจะโผล่ออกมำ ในขณะท่ีเขำก ำลังจะตำย”  

ธำตุแท ้ท่ีจะท ำให้เขำได้รับควำมโปรดปรำนจำกอัลลอฮฺ 

ไม่ก็ 

ควำมโกรธกริว้ของพระองค์ 

ตลอดกำลลลลลลลลลลลลลลลล 

 

พี่น้องท่ีรักครับ มีเร่ืองเล่ำมำกมำยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนก่อนสิน้ใจท่ีว่ำนี ้

บำงเร่ือง ท ำให้เรำได้คิด...  

บำงเร่ือง เตือนให้เรำได้สติ... 

และบำงเร่ือง ก็ท ำให้เรำได้ขวัญผวำ... 
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[[ขอเริ่มจำกเร่ืองของคนท่ีน่ำอิจฉำก่อน]] 

“ลุงส่ง” (นำมสมมติ) ลงุส่ง เป็นกำฟิร (ผู้ปฎิเสธศรัทธำ) ท่ีมีโอกำสคลุกคลี

กับสังคมมุสลิมด้วยกำรรับจ้ำงงำนสวน และงำนทัว่ไป 

เท่ำท่ีผมรู้ ตลอดชีวิตของแก ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำอย่ำงโชกโชนตำมประสำ

หนุ่มเสเพลทัว่ไป แกทัง้ตดิบุหร่ี และตดิเหล้ำอย่ำงงอมแงม 

แนน่อน เม่ืออำยุมำกขึน้ สุขภำพของแกก็เริม่ทรุดโทรม เริม่ท ำงำนไม่ไหว และ

ญำติใกล้ชิดเริม่ระอำ ไม่อยำกดูแล จนในท่ีสุดก็ปล่อยให้แกนอนรอควำมตำย

ตำมล ำพังบนเตยีงของแก 

จนพีน่้องมุสลิมท่ำนหนึง่ท่ีเคยเรียกใช้งำนแก เริม่สงสัยว่ำท ำไมแกหำยไปนำน 

จึงเริม่ถำมไถ่ และพำแกไปหำหมอในท่ีสุด 

อำกำรของลุงส่งเกินกว่ำท่ีแพทย์จะท ำอะไรได้แล้ว พี่น้องมุสลิมท่ำนนัน้จึง

กล่ำวว่ำ “ลุงส่ง เป็นมุสลิมเถอะ กล่ำวชะฮำดะฮฺออกมำจำกใจ เพื่อท่ีจะได้พบ

ควำมสบำยท่ีแท้จริงในโลกหน้ำ” 

ค ำ่คืนนัน้เอง ลุงสง่ ได้เสยีชีวิต ในสภำพของ “มุสลิม” 
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ขอผมเล่ำเร่ืองเตือนสติบ้ำงนะครับ เป็นเร่ืองท่ีได้ฟังมำจำกอำจำรย์ผมอีกที ซ่ึง

จริงหรือเท็จคงมีเพียงอัลลอฮฺท่ีรู้ แต่เหตุกำรณ์ท ำนองนี ้ไม่ใช่เร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้

หนุ่มมุสลิมคนหนึง่ คบหำดูใจ กบั สำวผู้ปฏเิสธศรัทธำ 

แนน่อน เขำโดนกดีกนัทุกรูปแบบ ทัง้จำกครอบครัวของเขำเอง และครอบครัว

ของเธอด้วย 

จนท้ำยท่ีสุด ... 

ด้วยกับปัญหำทำงสุขภำพ บวกกับพิษรักท่ีแผดเผำ หนุ่มน้อยมีอำกำรทรุด

โทรม จนเม่ือควำมตำยใกล้เข้ำมำ เขำถำมพ่อแม่ของเขำอย่ำงอ่อนแรงว่ำ 

“หลังควำมตำย ผมจะได้อยู่กับเธอท่ีผมรักใหม?” 

แนน่อน ค ำตอบท่ีได้รับ คือ “...เป็นไปไม่ไดห้รอก ลูกคือผู้ศรัทธำ ส่วนเธอเป็น

ผู้ปฏิเสธศรัทธำ” 

ชำยหนุ่มนิง่ไป และกล่ำวว่ำ 

“อย่ำงนัน้ ผมขอเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธำ” !! 

และเขำได้เสียชีวิตไปในสภำพเช่นนัน้... 

 “แม้นควำมตำยก็ไม่อำจพรำกเรำได้” 

... โรแมนติคดนีะครับ?...  
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เร่ืองมีต่ออีกนิดนึง... 

เม่ือวันเวลำผ่ำนไป หลงัจำกท่ีขำดกำรติดต่อเป็นเวลำนำน สำวผู้เป็นท่ีรักของ

หนุ่มน้อยอำภัพผูน้ัน้ ได้ตดิต่อมำ 

“...ขอฉันคุยกับเขำหน่อย... ” 

“ฉันอยำกแจ้งข่ำวดีแก่เขำว่ำ ตอนนี.้.. 

... ฉนัศรัทธำต่ออัลลอฮฺ แล้ว” 

 

หลำยท่ำน คงเคยได้ยนิ หลำยท่ำน คงปรำรถนำ หลำยท่ำน อำจคิดว่ำมันง่ำย 

กับฮะดิษท่ีว่ำ 

“ผู้ใดท่ีค ำพูดสุดท้ำย คือ “ลำอิลำฮ่ะ อิล้ลัล้ลอฮฺ” เขำจะได้เข้ำสวรรค์” 

 

จริงอยู่ท่ีอำจจะต้องลงนรกก่อน 

แต่ท่ีแน่ๆ สวรรค์เป็นท่ีรับรอง 

ส ำหรับเขำแน่นอน 

คิดว่ำง่ำยหรือครับ ที่จะไดพู้ด? 
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เคยใหมครบั? 

ตัง้ใจว่ำจะลุกมำละหมำดตะฮจัจุด (ละหมำดกลำงดกึ) แตพ่อถึงเวลำ ทัง้ท่ีก็

ตื่นแล้ว แตด่ันไม่ได้ละหมำด 

เคยไหมครับท่ีคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ด้วยควำมมุ่งมัน่ท่ีอ่อนแอ จึงไม่

สำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสยีที 

นี่ขนำดมีสติสมบูรณ์ ยังพ่ำยแพ ้แก่อำรมณ์ของตนเองอย่ำงยับเยนิ... 

 

คนท่ีแพ้ใจตัวเองมำตลอด หำกมำเจอ ภวังค์แห่งควำมตำย คิดว่ำจะเป็น

อย่ำงไร? จะผ่ำนมันไปได้อย่ำงไรครับ? 

บำงท่ำน (ขอพระเจ้ำคุ้มครองพวกเรำด้วยเถิด) 

ก่อนเสียชีวิต มีคนมำสอนอ่ำน “ชะฮำดะฮฺ” ถงึขอบเตียง 

ค ำตอบท่ีได้ กับกลำยเป็น ควำมห่วงหำ ควำมผูกพัน ท่ีคนใกล้ตำยเคยชิน 

“ลูกคนนัน้อยู่ใหน” “คนนีอ้ยู่ใหน” 

“ท่ีดินตรงนัน้ให้ท ำอย่ำงนัน้” “ทรัพย์สนิท่ีมีต้องจัดกำรอย่ำงนี”้  

บ้ำงก็ เพ้อ แต่สิง่ท่ีเคยชินมำตลอดชัว่ชีวิตของเขำ ... 

จนหลำยท่ำนต้องจำกลำโลกนีไ้ปในสภำพท่ีน่ำอดสูยิง่นัก (โอ้ อัลลอฮฺ โปรด

คุ้มครองเรำ และโปรดเมตตำแก่พวกเขำด้วย) 
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โปรดอย่ำลืม ว่ำ คนเรำ “ทุกคน” มีอำรมณ์ชัว่ร้ำยซ่อนอยู่ 

มันคืออำรมณ์ใฝ่ต ำ่ท่ีฉุดให้เรำยึดติดกับโลกนี ้

ปกติ มันอำจถูกควบคุมด้วย อีหม่ำน (ควำมศรัทธำ) และควำมมีสติ ของเรำ 

 

ลองสังเกตดูครับ คนท่ีดดูี คนท่ีดูเหมือนจะมีมำรยำทดีหลำยท่ำน เวลำท่ีมึน

เมำ หรือ ขำดสติ ควำมคิด หรือ นิสัย ท่ีถูกควบคมุเอำไว้ มักจะปรำกฎ

ออกมำ ซ่ึงบำงท่ำนอำจเรียกมันว่ำ “ธำตุแท้” 

บำงทีมันอำจเป็นเพียงควำมรู้สึกเล็กๆ ท่ีเรำพยำยำมทุกวิถีทำงท่ีจะปกปิดมัน 

โดยท่ีเรำเองก็ไม่ได้ชอบมัน แต่เม่ือขำดสติ มันกลับปรำกฎออกมำ 

และเช่นเดียวกนั กบัภวังค์แห่งควำมตำย  

ทัง้ควำมทรมำนท่ีถำโถม  

ทัง้ควำมคิดท่ีประดังประเด 

ทัง้ควำมกลัว 

ทัง้สติท่ีลำงเลือน ดัง่คนมึนเมำ 

ค ำพูดสุดท้ำย จะพูดออกมำตำมสิง่ท่ีฝังแนน่อยู่ในจิตใจ 

“ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใด นอกจำก ... ใครนะ???” 
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เผชิญหน้ำครัง้สุดท้ำย กับ “ศตัรูถำวร” 

 

เม่ือครัง้ท่ี อิบลีส นำยใหญ่ของ “มำรร้ำยทัง้หลำย” ได้ผูกใจ พยำบำท 

อำฆำต ต่อ ท่ำนนบีอำดัม (ขออัลลอฮฺให้พรแก่ท่ำน) รวมถึงมวลมนุษย์ 

เม่ือครัง้ท่ีมันเลือกทำงเดินท่ีว่ำ “ไม่ว่ำตัวเองจะต้องพบหำยนะแค่ไหน ขอเพียง

ได้ลำกพวกแกให้ย่อยยับไปด้วย” 

ควำมแค้นท่ีฝังแนน่ตรำบวันพิพำกษำ ตรำบชัว่ขณะท่ีลงนรกไปแล้วก็ตำม!! 

 

เม่ือมันเลือกหนทำงแหง่กำรฝ่ำฝืนพระเจ้ำ อิบลีส ได้ขอต่ออัลลอฮฺไว้ว่ำ 

 

โปรดผ่อนปรนแก่ข้า (อย่าเพ่ิงลงโทษ และอย่าเพ่ิงให้ตาย) จนกว่าจะ

ถึงวันที่พวกเขาถูกให้คืนชีพด้วยเถิด 

 

พระองค์ได้กล่าวตอบว่า แน่นอนเจ้าจะได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ได้รับการ

ผ่อนปรน 

(อิบลีส จะขออำยุท่ียืนนำนไปท ำไมเหรอครับ?)  
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มันได้กล่าวต่อไปว่า ด้วยเหตุที่พระองค์ท าให้ข้าต้องอยู่ในความหลงผิด 

แน่นอนข้าจะนั่งขวางทางพวกเขาจากหนทางอันเที่ยงตรงของ

พระองค์ 

 

ข้าจะมาหาพวกเขา ทั้งจากเบ้ืองหน้าของพวกเขา จากเบ้ืองหลังของ

พวกเขา จากทางขวาของพวกเขา จากทางซ้ายของพวกเขา และ

พระองค์จะพบว่าส่วนมากของพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่ขอบคุณ 

(อัลอะอฺรอฟ 14-17) 

aaaaaaaaaaaaaa 

 

หำกเรำเหลือโอกำสสุดท้ำย ท่ีจะท ำให้ควำมปรำรถนำสูงสุดในชีวิตของเรำเป็น

จริงได้? เรำจะทุ่มสุดตัวเพื่อใช้โอกำสนัน้ให้คุ้มค่ำท่ีสดุใหมครับ? ... 

ส ำหรับคนอ่ืนผมไม่รู้ แต่ผมมัน่ใจว่ำส ำหรับ ชยัฏอน (มำรร้ำย) ผู้ท่ีมีควำม

ปรำรถนำสูงสุดในชีวิตว่ำ “มันต้องลงนรกไปพร้อมกับข้ำ” 

ผมว่ำไม่ใช่เร่ืองแปลกเลย ท่ีมันจะต้องทุ่มทุกอย่ำงท่ีมี เม่ือพบว่ำเป็นโอกำส

สุดท้ำยแล้วท่ีจะท ำให้คนคนหนึง่หลงผิดได้ เพรำะถ้ำพลำดแล้ว พลำดเลย  
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กำรล่อลวงของชยัฏอน ในช่วงภวังค์แห่งควำมตำยนี ้แม้แต ่ท่ำนนบี

(ขออัลลอฮฺให้พร และควำมสันติแก่ท่ำน) ยงัขอควำมคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้

รอดพ้นจำกมัน 

ใช่ครับ ท่ำนท่ีได้ช่ือว่ำ เป็นผู้ท่ีดีท่ีสุดในโลกนี ้ 

ท่ำนได้ขอในช่วงหนึ่งของดุอำอฺท่ำนว่ำ 

 “...และฉันขอความคุ้มครองต่อท่าน ให้พ้นจากการล่อลวงของ

ชัยฏอน ในขณะที่ความตายมาเยือน” 

บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด และ อัลฮากิม 

มันคือช่วงเวลำท่ี ชยัฏอน จะมำหำเรำท่ีใกล้ตำย ท่ีก ำลังอยู่ในภวังค์ เพื่อทุ่มเท

ทุกควำมสำมำรถท่ีมีให้ชีวิตเรำปิดฉำกในสภำพท่ีเลวร้ำยท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นได้  

ช่วงวิกฤติ ท่ีเรำอ่อนแอท่ีสุด ช่วงท่ีควำมคิด และอำรมณ์ต่ำงๆ ประดังประเด

ออกมำ 

แล้วพวกเรำจะรับมือกับมันได้อย่ำงไร? 
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ท่ำนนบ ี(ขออัลลอฮฺให้พรและควำมสันติแก่ท่ำน) ยงัได้ขอควำมคุ้มครอง

ต่ออัลลอฮฺทุกครัง้ในขณะละหมำดว่ำ 

 

 
 “... และฉันขอความคุ้มครองต่อท่านให้พ้นจากหายนะที่เกิดจากการ

มีชีวิต และหายนะที่มาพร้อมความตาย ...” บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรี 

และมุสลิม 

หำยนะจำกกำรมีชีวิต หมำยถึง สิง่ไม่ดีต่ำงๆ ท่ีมำประสบ ตลอดช่วงชีวิตของ

เรำ เช่น ควำมลุ่มหลงท่ีมีต่อดุนยำ เป็นตน้ 

ในขณะท่ี หำยนะท่ีมำพร้อมควำมตำย นอกจำก ภวังค์ก่อนตำย แล้ว ยัง

รวมถึงกำรล่อลวงของชยัตอนก่อนตำยด้วยเช่นเดยีวกัน 

 

ชยัคอัลกุรตุบี ได้กล่ำวไว้ในหนงัสือ อัตตัซกิเรำะฮฺว่ำ ฉันได้ยินอำจำรย์ของฉัน 

ท่ำนอะฮฺมัด บิน อุมัร กล่ำวว่ำ “ฉันได้ไปเยีย่มพี่น้องของอำจำรย์ของเรำ อบู

จะอฺฟัร อะฮฺมัด บิน มุฮมัมัด อัลกุรตุบี ท่ีเมือง กุรตุบะฮฺ ในขณะท่ีใกล้สิน้ใจ มี

คนพยำยำมสอนท่ำนให้อ่ำน “ลำอิลำฮ่ำ อิล้ลัล้ลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใด

นอกจำกอัลลอฮฺ) ซ่ึงท่ำนก็พูดเพ้อแต่ว่ำ “ไม่” “ไม่” จนกระทัง่เม่ือท่ำนเริม่มี

สติ เรำจึงได้สอบถำมเกี่ยวกับค ำตอบของท่ำน ท่ำนจึงเล่ำให้ฟังว่ำ 
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มีชยัฏอน 2 ตัว มำหำฉนั จำกทำงขวำ และ ทำงซ้ำย ตัวหนึ่งบอกว่ำ ตำย

อย่ำงยิวดีกว่ำนะ เพรำะเป็นศำสนำท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีอีกตัวบอกว่ำจงตำย

อย่ำงคริสต์ซิ เพรำะคือศำสนำท่ีดีท่ีสุด ฉนัจึงบอกว่ำ: ไม่ ไม่” 

ครับ นีเ่ป็นเร่ืองเล่ำ ท่ีมีกำรรำยงำนมำ จริงอยู่ท่ีไม่ใช่ทัง้อัลกุรอำน หรือ อัล

ฮะดิษ แต่มันมำจำกคนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ และมันก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีเกินเลย 

 

จำกเร่ืองนี ้สังเกตใหมครับ ว่ำ แผนกำรณ์ของชยัฏอนน่ำกลัวมำก 

เพรำะ ถึงมันจะไม่สำมำรถล่อลวงให้ท่ำนอะฮฺมัดตกศำสนำได้ แต่มนัก็ท ำให้ท่ำน

พลำดกำรกล่ำวชะฮำดะฮฺในขณะท่ีมีคนมำสอนได้ !! 

 

ครับ ชยัฏอนได้วำงหมำกไว้หลำยชัน้ หลำยตำ อำจวำงแผนไม่ให้คนใกล้ตำยได้

กล่ำว “ชะฮำดะฮฺ” อำจไม่ให้ได้ “เตำบะฮฺ” อำจท ำให้ “หลงผดิ” และอำจจะท ำ

ให้คนเป็นท่ียังอยู่ หลงผิดด้วยกำรตำยของผู้ท่ีจำกไป  

“ทุกกำรล่อลวง สุดควำมสำมำรถท่ีมันมี” 

นักวิชำกำรหลำยต่อหลำยท่ำนจึงต่ำงพำกันเตือนดว้ยควำมเป็นห่วง ไม่ว่ำจะ 

ท่ำน อิบนเุจำซี ท่ำนอิบนุตัยมียะฮฺ (ขออัลลอฮฺเมตตำพวกท่ำน) เป็นตน้ 

ซะกะรอตตุ้ลเมำตฺ และกำรมำล่อลวงของชยัฏอนก่อนสิน้ใจ เป็นหนึ่งในเร่ือง

ท่ีว่ำ “พลำดทีเดียว ไม่มีโอกำสแก้ตัว อีกเลย” 
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รูปแบบท่ีเจออำจแตกต่ำงกัน แต่ทุกคนมีโอกำสเจอเท่ำกันหมดทุกคน 

ใช่ครับ ไม่เว้น แม้แต่ “ตัวผม” และ “ตัวคุณเอง” 

 

 

และจงพูดเถิดมุฮัมมัดว่า “พระผู้อภิบาลของผม ผมขอความคุ้มครอง

ต่อท่านให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฎอน 

 

และผมขอความคุ้มครองต่อท่าน โอ้พระผู้อภิบาลของผม จากการที่

พวกมันจะมาหาผม” 

ซูรำะฮฺ อัล้มุอฺมินูน (97-98) 

aaaaaaaaaaaaaa 
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ก่อนลำจำก 

แด่ ... ผู้ท่ีก ำลังจำกไป 

ควำมรู้สึกนึกคิด เจือควำมรู้สึกผิด ตลอดจนอำรมณ์หลำกหลำยท่ีพรัง่พรู

ออกมำในยำมดูใจคนใกล้ตำย  

“ไม่เจอกับตัว ย่อมไม่รู้” 

ยิง่ตระหนักถึงบรรยำกำศควำมเศร้ำโศกเสียใจรอบข้ำง ตลอดจนสีหน้ำของ

บุคคลต่ำงๆ ท่ีมำเยี่ยมดูอำกำร  

ยิง่ใกล้ชิดกับคนใกล้ตำยเพยีงใด ควำมรู้สึกต่ำงๆ  ยิง่รุนแรง ถำโถม 

ทัง้เรำท่ีคิดเร่ืองของตัวเอง และเรำท่ีไปคิดแทน “ผู้ท่ีใกล้จะจำกลำ”  

ควำมน่ำสะพรึงกลัวของสิง่ท่ีเขำก ำลังเจอ สิง่ท่ีเขำก ำลังจะได้เจอ และสิง่ท่ีเรำก็

ต้องเจอ ... 

“ช่วงเวลำท่ีรอคอย...”  รอคอย... อย่ำงหวัน่เกรง!! 

“เขำจะรู้สึกอย่ำงไรบ้ำงหนอ?” “เขำจะเป็นอย่ำงรบ้ำง?” แล้ว เม่ือถึงเวลำของ

เรำหล่ะ? 

...เขำอำจจะน ำเรำไปก่อน แต่คงอีกไม่นำนนกัหรอก ก่อนท่ีเรำจะตำมไป 

เวลำช่ำงผ่ำนไปไว เหมือนที ่“มัน” เป็นมำตลอด 
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ช่วงใกล้ลำจำก 

เป็นช่วงเวลำท่ี “ไม่ควร” มีใคร ต้องเผชิญกับ “มัน” ตำมล ำพัง 

เดิมพันมันสูง 

เตือนตน บำงท่ำนอำจไม่รู้ว่ำ กำรเยี่ยมผู้ป่วยเป็น วำจิบกิฟำอี กล่ำวคือ 

หำกมีผู้ป่วยแต่ไม่มีใครไปเยี่ยม มุสลิมทุกคนท่ีรู้ข่ำว จะถูกเอำผิดจำกอัลลอฮฺ 

 *

 

และพวกเจ้าได้ตอบแทนแก่ปัจจัยยังชีพต่างๆ ที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺ

ด้วยการปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์กระนั้นหรือ? 

จนเม่ือวิญญาณได้มาถึงคอหอย ในขณะที่พวกเจ้าเองก็มองดูอยู่ (เม่ือ

นั้นพวกเจ้าจะสามารถยับยั้งไม่ให้วิญญาณออกจากร่างได้ไหม?)  
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แด่ เธอ ผู้เป็นที่รักของฉัน 

เพรำะ รัก จึงต้อง ท ำใจ ไว้ด้วย 

เรำ ในฐำนะผู้ดูใจคนใกล้ตำยนัน้ มีสิง่ดีๆ มำกมำย ท่ีเรำพอจะท ำให้ “คนใกล้

ตำยท่ีเรำรัก” ได้ แนน่อนว่ำเรำไม่ได้แช่งชกัให้เขำเสียชีวิต หำกแต่กำรท่ีเรำไม่

ยอมท ำใจ และเผื่อใจไว้บ้ำง อำจเป็นกำรท ำให้ผู้ท่ีก ำลังจะตำยพลำดโอกำสท่ีดี

ท่ีสุดในชีวิตของเขำก็เป็นได ้ 

สิง่ท่ีส ำคัญท่ึสุดอย่ำงแรก ท่ีเรำต้องพยำยำมท ำให้ได้ ก่อน “กำรจำกลำ” คือ 

กำรสอนผู้ใกล้ตำยให้ได้อ่ำน “กะลิมะฮฺ” ไมม่พีระเจำ้อืน่ใดนอกจำกอลัลอฮฺ 

เพื่อท่ีจะได้เป็นหลักประกนัว่ำสวรรค์จะเป็นท่ีพ ำนักของเขำแน่นอน ถึงแม้ว่ำเขำ

อำจต้องผ่ำนอะไรบ้ำงก็ตำม ดังฮะดิษในบนัทึกของอิมำมมุสลิมท่ีว่ำ 
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 “จงสอนผู้ (ใกล้) ตายของพวกท่าน ให้อ่าน “ลาอิลาฮ่ะอิ้ลลั้ลลอฮฺ” 

(ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ)” 

ซ่ึงในบันทึกของอิมาม อิบนุฮิบบาน และอีกหลายท่านมีต่อไปอีกว่า 

“เพราะแท้จริง ใครที่ค าพูดสุดท้ายของเขาคือ ลาอิลาฮ่ะอิ้ลลั้ลลอฮฺ 

ซักวันหนึ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์ ถึงแม้เขาต้องเจออะไรที่เขาต้องเจอ

ก่อนก็ตาม” 

aaaaaaaaaaaaaa 

หมำยเหตุ ค ำว่ำ “เมำตำ” ใน ฮะดิษนี ้น่ำจะหมำยถึง คนใกล้ตำย มำกกว่ำ 

คนท่ีตำยไปแล้ว เพรำะส ำนวนท่ีใช้ว่ำ “ค ำพูดสุดท้ำยของเขำ” และจำก

หลักฐำนท่ีคล้ำยคลึงกนัอีกหลำยบทท่ีพบว่ำ ท่ำนนบี (ขออัลลอฮฺเมตตำและ

ควำมสันติแก่ท่ำน) และบรรดำศอฮำบะฮฺ (ขออัลลอฮฺพอใจพวกท่ำน) สอนแต่

คนท่ีใกล้จะตำย และยังไม่พบว่ำมีสำยรำยงำนศอฮิฮฺบทใดท่ีมีกำรสอนคนท่ีตำย

ไปแล้ว วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

ครับ กำรสอนกะลิมะฮฺชะฮำดะฮฺ คือกำรพยำยำมให้ค ำพูดสุดท้ำยในชีวิตของ

ผู้ตำย คือ “ลำอิลำฮ่ะ อิล้ลัล้ลอฮฺ” (ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใดนอกจำกอัลลอฮฺ) จำก

หลักฐำนท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น 
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มำดูควำมอ่อนโยนของท่ำนนบีเวลำท่ีท่ำนสอนกะลีมะฮฺให้คน
ใกล้ตำยกันครับ 

 

 . 

 

จากท่านอนัส แทจ้ริงท่านรอซูลได้เยี่ยมไข้ชายชาวอันศอรคนหนึ่ง 

ท่านได้กล่าวว่า “น้าครับ พูดซิว่า ลาอิลาฮ่า อิ้ลลั้ลลอฮฺ” ชายคนนั้น

พูดว่า “น้า หรือ ว่า อา นะ?” ท่านนบีกล่าวว่า “น้า ครับ” ชายผู้นั้น

กล่าวว่า “พูดแล้วจะดีกับฉันเหรอ?” ท่านนบีกล่าวว่า “ครับ” 

บันทึกโดยอิมามอะฮฺมัด 

 

ครับ ผู้ท่ีสอนอ่ำนกะลีมะฮฺต้องใจเยน็ และในขณะเดยีวกัน อย่ำได้เซ้ำซ้ีคนใกล้

ตำยมำกเกินไป เพรำะประเด็นมีเพียงว่ำขอให้ผู้ใกล้ลำจำกได้กล่ำวออกมำเป็น

ค ำพูดสุดท้ำยของเขำ เพียงแคน่ัน้ 
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เม่ือตอนท่ีท่ำนอับดุลลอฮฺ บนิ อัลมุบำร้อก ใกล้เสียชีวิต มีชำยคนหนึง่สอนให้

ท่ำนอ่ำน “ลำอิลำฮ่ำอิล้ลัล้ลอฮฺ” หลังจำกนัน้ก็เซ้ำซ้ีให้ท่ำนอ่ำนครัง้แล้ว ครัง้

เล่ำ ท่ำนจึงพูดขึน้มำว่ำ “คุณไม่ได้ก ำลังท ำสิง่ท่ีดีนะ และฉนักลัวว่ำคุณจะไปท ำ

ร้ำยมุสลิมคนอ่ืนหลังจำกฉนั เวลำคุณจะสอนให้ฉันกล่ำว กะลิมะฮฺ หำกฉนั

กล่ำวไปแล้ว และไม่ได้พูดอะไรหลังจำกนัน้ ก็ให้ปล่อยฉันไว้ แต่หำกฉนัพูดอะไร

ต่อ ก็ค่อยสอนเพื่อให้มันเป็นค ำสุดท้ำยของฉนั” 

 

 ย ำ้นะครับว่ำ กำรดูแลคนใกล้ตำยเป็นสิง่ส ำคัญ และสิง่ท่ีเรำต้อง

พยำยำมท ำให้ได้คือ ท ำให้ค ำพูดสุดท้ำยของเขำก่อนตำย คือ “ลำอิลำฮ่ะ

อิล้ลัล้ลอฮฺ” เพื่อเป็นหลักประกนัให้แก่เขำในโลกหน้ำ  

 บำงท่ำนอำจจะล ำบำกใจท่ีจะสอน เพรำะรู้สึกเหมือนไป “แช่งเขำ”? แต่

ในควำมเป็นจริง มุสลิมเรำกล่ำว กะลิมะฮฺ กนัประจ ำอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่ำจะ

ตอนอะซำน ตอนละหมำด เวลำไม่สบำยก็ควรอ่ำนเพื่อหวังควำมเมตตำ

ของอัลลอฮฺด้วย ดังนัน้อย่ำคิดว่ำเป็นกำรแช่งเขำเลยครับ และผูป่้วยก็ควร

เตรียมใจอ่ำนไว้ด้วย!!!  

อย่ำได้พลำดอะไรที่ต้องมำเสียใจทีหลังเลยครับ 

ขอดุอำอฺจำกอัลลอฮฺให้พวกเรำทุกคน ตลอดจนคนท่ีเรำรัก และรักเรำ ได้

กล่ำว กะลีมะฮฺ ชะฮำดะฮฺ เป็นค ำสดุท้ำยในชีวิตของพวกเรำด้วย อำมีน 
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พี่น้องท่ีรักครับ ช่วง “ลำจำก” ท่ีแสนทรมำนนี ้มีสิง่ท่ีเรำควรกระท ำ ทัง้ใน

ฐำนะท่ีเป็น “คนอยู่ใกล้ตัว” หรือในฐำนะท่ีเป็นเรำเองท่ีก ำลัง “จะไป” 

หำกเป็นเรำท่ีก ำลังจะไป 

จริงอยู่ท่ีเรำไม่รู้ว่ำควำมตำยจะมำเม่ือไหร่ แต่เม่ือใดก็ตำมท่ีเริม่มีสัญญำณ

ผิดปกติ (ซ่ึงเรำต้องหมัน่สังเกตให้ด)ี นี่คือสิง่ท่ี ต้อง รีบท ำ ก่อนท่ีจะสำย 

1. ท ำใจ ท ำใจ และ ท ำใจ เพรำะเม่ือต้องเจอควำมตำยด้วยตัวเอง มัน

ย่อมไม่ง่ำยเหมือนท่ีเรำคิด และมันอำจรวดเร็วจนเรำไม่ทันได้ตัง้ตัว!! 

2. อย่ำได้ตีโพยตีพำยร้องคร ำ่ครวญ เพรำะมันมีแต่จะท ำให้ทุกอย่ำงแย่

ลงทัง้ต่อตัวเรำและคนรอบข้ำง ทัง้มันยังอำจท ำให้เรำพลำดสิง่ดีๆ ได ้

3. รีบขอโทษคนท่ีเคยล่วงเกนิไว้ รีบจัดกำรหนีส้ิน หำกเอำอะไรของใครมำ

ต้องรีบเคลียกับเจ้ำของให้ไวท่ีสุด เพรำะมันอำจเป็นโอกำสสุดท้ำยแล้ว 

และเช่ือผมซิ หำกรอจนถึงโลกหน้ำ คุณนัน่แหล่ะท่ีจะเสียใจกว่ำใคร!!! 

4. เตำบะฮฺ (ขอกลับตัวจำกอัลลอฮฺ) ซะ ไม่ใช่เพื่อใคร เพื่อ ตัวคุณเอง 

5. พยำยำมท ำอิบำดะฮฺ เท่ำท่ีจะท ำได้ ร ำลึกถึงอัลลอฮฺให้มำก ขอให้คน

ใกล้ตัวอ่ำนอัลกุรอำนให้ฟังหำกอ่ำนเองไม่ไหว 

6. ต้องให้มัน่ใจว่ำ ค ำกล่ำว ลำอิลำฮะอิล้ลัล้ลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใด

นอกจำกอัลลอฮฺ) จะเป็น “ค ำพูดสุดท้ำย” ของเรำ ต่อให้ กล่ำวไป

แล้ว หำกมีคนมำชวนคุยเร่ืองอ่ืน ต้องรีบกล่ำวใหม่ เพรำะผมเจอมำ

เยอะแล้ว ท่ีคนใกล้ตัวท ำร้ำย “คนตำย” ซะเอง ด้วยกำรชวนร ำลึกถึง

ควำมหลัง จนท ำให้ค ำพูดสุดท้ำยของคนตำย เป็นอย่ำงอ่ืนไปแทน!!  
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หำกเรำเป็นผูร้อส่ง 

ยังมีอีกหลำยอย่ำงท่ีเรำพอจะท ำให้เขำได้ ก่อน “จำกลำ” กัน เช่น 

1. พยำยำมรักษำเขำในขอบเขตท่ีเรำพอจะให้แก่เขำได้ อย่ำให้เกินเลย

ควำมสำมำรถของตน แต่ต้อง “ไม่ทอดทิง้” ซ่ึงค ำสอนของอิสลำมนัน้ 

ส่งเสริมให้มีกำรรักษำเวลำป่วยไข้ แต่ไม่ให้ยึดติดกับกำรรักษำจนหลงลืมกำร

มอบหมำยต่ออัลลอฮฺ 

2. หำก ผู้ใกล้จำก ยังมีสติดีอยู่ ให้ชวนคุยแต่เร่ืองดีๆ เตือนสติให้เขำร ำลึก

ถึงอัลลอฮฺ พยำยำมอย่ำเอำเร่ืองไม่ดีของใครไปนินทำให้ฟัง และให้หลีกเลี่ยงสิง่

ท่ีอำจท ำร้ำยจิตใจ เช่น อย่ำให้เขำเห็นสภำพท่ีเปลีย่นของตนเอง และอย่ำน ำ

ภำพกำรเปลี่ยนแปลงของเขำในทำงท่ีไม่ดีไปให้คนอ่ืนดู และอย่ำชวนเขำพูดหลงั

ท่ีอ่ำนกะลิมะฮฺแล้ว และหำกเขำอยู่ในช่วงเพ้อ ต้องอดทนและพูดจำกับเขำดีๆ 

3. ดุอำอฺให้เขำมำกๆ ขอให้อัลลอฮฺเมตตำเขำ และหำกเขำไม่ว่ำให้อ่ำนอัลกุ

รอำนให้เขำฟัง จะให้ดีอ่ำนซูเรำะฮฺท่ีเขำชอบ เพื่อช่วยผ่อนคลำยอำรมณ์ให้เขำ

ได้บ้ำง 

4. พยำยำมหันเตียงคนใกล้ตำยไปทำงกิบละฮฺ หรือ หันผู้ใกล้ตำยไปทำงกิบละฮฺ 

5. พยำยำมดูแลคนใกล้ตำยอย่ำงใกล้ชิด หำกเริม่มีอำกำรทรมำน ให้น ำผ้ำ

เปียกมำเชด็หน้ำ อำจค่อยๆ ป้อนน ำ้ให้เขำทำน เพรำะจะช่วยลดควำมทรมำน

จำก “ซะกะรอต อัล้เมำตฺ” (ภวังค์แห่งควำมตำย) ได้บ้ำง และหวังว่ำจะช่วยให้
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อ่ำนกะลิมะฮฺ ชะฮำดะฮฺ ไดง้่ำยขึน้ เช่นเดียวกบัท่ีท่ำนนบีได้ล้ำงหน้ำของท่ำนใน

ขณะท่ีท่ำนก ำลังเผชิญหน้ำกับภวังค์แห่งควำมตำยก่อนสิน้ใจ 

อย่ำท ำร้ำยฉนั ด้วยค ำว่ำ “รัก” 

เมื่อ “คนเป็นท่ีรัก” กลับท ำร้ำย “ผู้ตำย” เสียเอง? 

ควำมเสียใจท่ีเกิดจำกกำร “จำกลำ” เป็นเร่ืองท่ีหลีกไม่พ้น ยิง่ “คนรักมำก” 

ยิง่เสยีใจมำก 

แต่ไม่ว่ำจะเสียใจแค่ไหน อิสลำมสอนไว้ว่ำ ห้ำมร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพำยเพรำะ

กำรจำกไปของผู้ตำยเด็ดขำด และนี่คือสำเหตุท่ีนักวิชำกำรหลำยท่ำนห้ำมไม่ให้

หญิงเข้ำสุสำน เพรำะนำงคือเพศท่ีอ่อนไหวง่ำย และอำจเผลอใจ ร้องห่ม

ร้องไห้ ครวญครำง ออกมำเกินพอดี 

ร้องไห้ คร ำ่ครวญ มำกเกินไปแล้วจะท ำไม เหรอครับ? 

เพรำะท่ำนนบ ี(ขออัลลอฮฺให้พร และควำมสันติแก่ท่ำน) เตือนเรำไว้ในบนัทึก

ของอิมำมอัลบุคอรี และอิมำมมุสลิม ท่ีว่ำ 

. 

จากท่านอิบนุอุมัร จากท่านอุมัร (ขออัลลอฮพฺอใจท่านทั้งสอง) 

ท่านนบีกล่าวว่า “ผู้ตายจะถูกลงโทษในหลุมศพของเขาเพราะการร้อง

คร่ าครวญที่มีต่อเขา”  
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ไม่ได้ห้ำมกำรร้องไห้ท่ีออกมำตำมธรรมชำติ แต่ห้ำมสิง่ท่ีเกนิเลยต่ำงหำกครับ 

พี่น้องท่ีรัก ท่ำนนบี คือคนท่ีอัลลอฮฺรักมำกท่ีสุด ดังนัน้ท่ำนจึงเป็นผู้ท่ี

ถูกอัลลอฮฺทดสอบหนักท่ีสุด เม่ือครัง้ท่ี “อิบรอฮีม” ลูกชำยของท่ำนนบีคลอด

ออกมำได้ไม่นำน อำกำรของเด็กน้อยทรุดหนักมำก ท่ำนนบีได้อุ้มหนนู้อยไว้

แนบอกของท่ำน ได้หอมแก้ม ไดโ้อบกอดไว้แนน่ หนนู้อยค่อยๆ หำยใจขำดช่วง 

และเสียชีวิตลงในอ้อมกอดของท่ำนนบ ีตำทัง้สองของท่ำนนบีก็หลัง่น ำ้ตำ

ออกมำ 

ท่ำนอับดุรเรำะฮฺมำน บนิ เอำวฺฟ ท่ีอยู่ในเหตุกำรณ์ ได้ถำมท่ำนอย่ำงเป็นห่วง

ว่ำ “ท่ำนศำสนทูตครับ ท่ำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง?” 

ท่ำนนบีได้กล่ำวว่ำ อิบนุเอำวฺฟ “มันคือควำมเมตตำ” (ท่ีอัลลอฮฺให้บ่ำวได้

ร้องไห้เวลำเสียใจ) น ำ้ตำของท่ำนนบีได้ไหลออกมำอีก และท่ำนได้กล่ำวว่ำ 

“ดวงตำนัน้ร ำ่ร้อง หัวใจนัน้ทุกข์ระตรม แต่เรำจะไม่พูดนอกจำกจะเป็นถ้อยค ำท่ี

ท ำให้พระผู้อภิบำลของเรำพอใจเรำ อิบรอฮีม เอ๋ย เรำเสียใจในกำรจำกไปของ

ลูก”  

 

พี่น้องทีรักครับท่ำนนบีมีลูกชำยทัง้หมด 3 ท่ำน และอัลลอฮฺได้ทดสอบท่ำนนบี 

โดยให้ทัง้ 3 เสยีชีวิตตัง้แต่วัยเด็ก!! อัลลอฮฺอักบัร!! หำกเป็นเรำจะทนได้ไหม? 
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ท่ำนผู้อ่ำนท่ีรัก ขออย่ำไดร้้องห่มร้องไห้ ตีโพยตีพำย เกนิไปนัก และต้องมีกำร

ปรำมกันด้วย ไม่ว่ำจะช่วงท่ีผู้ลำจำกใกล้จะสิน้ใจ หรือ ต่อให้เขำสิน้ใจไปแล้ว 

ทัง้นีเ้พื่อเขำท่ีเรำรัก 

ดังท่ีท่ำนนบีได้เตือนเรำเอำไว้แล้วว่ำ 

“เรำต้องไม่พูดเว้นแต่ในสิง่ที่พระผู้อภิบำลของเรำพอใจ” 

 

ในเหตุกำรณ์สังหำรท่ำนอุมัร หลังจำกท่ีท่ำนอุมัรถูกแทง หมอได้พยำยำมป้อน

นมให้ท่ำนอุมัรแต่กลับพบว่ำน ำ้นมท่ีป้อนไหลออกมำจำกแผลท่ีถูกแทงของท่ำน 

(เป็นสัญญำณว่ำท่ำนไม่รอดแล้ว) หมอจึงได้พูดกบัท่ำนอุมัร (ขออัลลอฮฺ

พอใจท่ำน) ว่ำ “โปรดกล่ำว ชะฮำดะฮฺ (ลำอิลำฮ่ะ อิล้ลัล้ลอฮฺ) เถดิ” 

ท่ำนอุมัรได้กล่ำวว่ำ “เขำพูดควำมจริงกับฉัน หำกเขำพูดอย่ำงอ่ืน ฉันจะไม่

เช่ือเขำแน่นอน” 

ผู้คนรอบข้ำงท่ำนต่ำงร ำ่ไห้เม่ือได้ยิน (ข่ำวร้ำยดังกล่ำว) 

ท่ำนอุมัรได้กล่ำวว่ำ “ใครท่ีร้องไห้ ขอให้ออกไปเถิด พวกคุณไม่เคยได้ยินท่ีท่ำน 

นบีพูดหรือ? ท่ีว่ำผู้ตำยจะถูกลงโทษด้วยกำรร ำ่ไห้ของพวกพ้องของเขำ”  

บันทึกโดยอิมำม อะฮฺมัด 

เพรำะ เรำ คือ มุสลิม เพื่อ ให้อัลลอฮฺ รัก 
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หำกรักเค้ำจริง เม่ือเขำเสียชีวิตไปแล้ว ให้ปิดตำเขำ ดังท่ีมีบันทึกในหนงัสือของ

ท่ำนอิมำมมุสลิม ท่ำนนบีกล่ำวว่ำ “เม่ือวิญญำณถูกเก็บ ดวงตำจะมองตำม

ไปด้วย” 

ดังนัน้ กำรท่ีผู้ตำยตำเหลือก จึงถือเป็นเร่ืองปกติในมุมมองของมุสลิม 

และอย่ำได้ลืม ให้รัดคำงศพไว้ เพื่อไม่ให้ปำกเปิด (ดงัท่ีท่ำนอุมัรได้สัง่เสียลูกชำย

ของท่ำนไว้) ต้องให้เกียรติแก่เขำ อย่ำท ำอะไรท่ีจะท ำให้เขำอำย 

และไม่ว่ำจะกระท ำอะไรกับเขำ ต้องท ำอย่ำงอ่อนโยน และเบำมือ เพรำะท่ำนนบี

ได้เตือนไว้ว่ำ “กำรหักกระดูกของคนตำยก็เหมือนกำรหักกระดูกของคนเป็น” 

ผู้อ่ำนท่ีรัก รีบจัดกำรศพของเขำให้เร็วท่ีสุด และอย่ำได้น ำเอำเร่ืองท่ีไม่ดีใดก็

ตำมของผู้ตำย รวมทัง้เหตุกำรณ์ไม่ดีท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีจัดกำรศพของผู้ตำย 

ไปเล่ำขวัญต่อ เพรำะท่ำนนบีกล่ำวว่ำ “จงพูดดีถึงเขำ เพรำะเขำจะปลอดภัย

ด้วยกับกำรท่ีครอบครัวของเขำพูดดีถึงเขำ” 

ท่ีส ำคัญ ค ำสัง่เสีย และ หนิส้นิ คือ สิง่ท่ีจะตรึงทรมำนวิญญำณผู้ตำย 

จนกว่ำจะได้รับกำรสะสำง!! ดงันัน้ จัดกำรหนีส้ินของผู้ตำยให้เรียบร้อย และให้

ท ำตำมค ำสัง่เสียของผู้ตำย ตรำบท่ีค ำสัง่เสียนัน้ไม่ขัดกับหลักกำรอิสลำม 

จะรักกันจริงไหม วัดกนัท่ีตอนจำกลำนี่แหล่ะครับ 

...จนกว่ำจะถึงเวลำของพวกเรำ 

วัลลอฮุอะอฺลัม (อัลลอฮฺคือผู้ท่ีรู้ดีท่ีสุด) 
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 [2 : 281] 

และจงเกรงกลัววันที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺ จากนั้นทุก

ชีวิตจะได้รับผลตามที่ได้ขวนขวายเอาไว้ (อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง) 

และพวกเขาจะไม่ถูกอธรรม 

อัลบะก่อรอฮฺ : 281  
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