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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เรื่องที่ 33 

บทเรียนท่ีไดรับจาก อายะฮฺ 33-35  

สูเราะฮฺ อัซ-ซุครุฟ 

ن َولَۡوَ�ٓ ﴿
َ
َّاُس  يَُ�ونَ  أ ةٗ  � َّ ََعۡلَنا َ�ِٰحَدةٗ  أُ  ُيوتِِهمۡ ِ�ُ  ِِللّر� يَۡ�ُفرُ  لَِمن َّ

ِن ُسُقٗفا ةٖ  َّ َّ َعارِجَ  ِِ ََ ِٗا َوِ�ُُيوتِِهمۡ  ٣ َ�ۡظَهُرونَ  َعلَۡيَها َو ٰ �َِۡ
َ
ًرا �  َعلَۡيَها َوُ�ُ

 �َِّ ۚ  ٣ ونَ  ُٔ َ� ا ِٗ ّ  �ن َوزُۡخُر َ�ٰعُ  لَّما َ�ٰلَِك  ُُ ۚ  �ۡ�ََيٰوةِ  ََ ۡ�َيا ُّ  َرّ�َِك  ِعندَ  َو��ِخَرةُ  �
َّقِ�َ   ]٣٥ – ٣٣: خرفالز[ ﴾ ٣ لِۡلُم

ความวา "และหากมิใชมนุษยทั้งหลายจะไดเปนประชาชาติหนึ่ง

เดียวกันแลว แนนอนเราจะใหผูท่ีปฏิเสธศรัทธาตอพระผูทรง

กรุณาปรานีมีบานของพวกเขาหลังคาทําดวยเงิน และบันไดที่

พวกเขาขึ้น (ก็ทําดวยเงิน) และบานของพวกเขามีประตูและ

เตียงนอน (ทําดวยเงิน) ซึ่งพวกเขาจะนอนเอกเขนกบนมัน และ 

(เราจะใหเครื่องประดับแกพวกเขาท่ีทําดวย) ทองคํา แตทั้งหมด

นั้นเปนเพียงปจจัยชั่วคราวแหงชีวิตในโลกนี้เทานั้น สวนใน

ปรโลก ณ ที่พระเจาของเจาน้ันเปนที่สําหรับบรรดาผูยําเกรง" 

(อัซ-ซุครุฟ : 33-35) 
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มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ การยกยอง

สรรเสริญและความสันติจงประสบ แดทานศาสนทูตของอัลลอ

ฮฺ ขอปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรเคารพสักการะ

นอกจากอัลลอฮฺพระองคเดียวเทาน้ันโดยปราศจากการต้ังภาคี

ใดๆตอพระองค และขอปฏิญานตนวามุหัมหมัดคือบาวและศา

สนทูตของอัลลอฮฺ 
ชัยคฺอับดุรเราะหฺมาน บิน สะอฺดีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

กลาววา อัลลอฮฺไดบอกวาแทจริงโลกใบน้ีไมมีคาใดๆเลย ณ 

พระองค หากพระองคไมมอบความเมตตา และความปรานีแก

ปวงบาวของพระองคแลว ซึ่งสิ่งน้ันไมสามารถนํามาเทียบคากับ

สิ่งใดๆ แนนอนพระองคจะแผโลกใบน้ีใหกับผูปฏิเสธศรัทธา

อยางกวางขวาง พระองคอาจจะใหคฤหาสนของพวกเขามี

หลังคาและบันไดทําดวยเงินที่สามารถเห็นเดนชัด และคฤหาสน

ของพวกเขาจะมีชองประตูหลายบาน พรอมกับมีเกาอ้ี และ

เตียงสําหรับพวกเขาเอกเขนก พระองคจะใหเครื่องประดับ

มากมายหลากหลายชนิด แตพระองคไมกระทําเชนน้ันเน่ือง

ดวยความเมตตาของพระองคท่ีมีตอปวงบาว เกรงวาพวกเขาจะ

ประชันในเรื่องปฏิเสธศรัทธา กระทําบาป และฝาฝนอัลลอฮฺ



 

5 

เนื่องจากหลงระเริงในโลกดุนยา อายะฮฺ น้ีเปนหลักฐานที่

ชี้ใหเห็นวาการท่ีพระองคพระองคทรงหามปวงบาวจากการ

กระทําบางอยางในโลก ท้ังเพื่อผลประโยชนแกตัวของบาวเอง 

และแทจริงโลกนี้ไมมีคาใดๆ เลยแมจะเทียบกับปกของยุง ณ 

อัลลอฮฺ ทุกอยางที่กลาวมาน้ันคือความสุขสบายทางโลกซึ่งมัน

ตองมีวันสูญสลายไป แตทวาโลกอาคิเราะฮฺน้ันคือสิ่งที่ดีที่สุด

สําหรับผูที่ยําเกรงตอพระผูทรงอภิบาล ดวยการปฏิบัติตาม

คําสั่งและหางไกลจากสิ่งที่พระองคหาม เนื่องจากสิ่งที่อัลลอฮฺ

จะประทานในโลกอาคิเราะฮฺ น้ันชางสมบูรณครบถวนทุก

ประการ ในสวนสวรรคจะมีแตสิ่งที่อารมณของมนุษยชื่นชอบ 

และมีแตสิ่งที่ดูแลวสบายตา แลวชาวสวรรคจะพํานักในนั้น

อยางนิรันดร ชางเปนสิ่งท่ีแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางสองโลก

ดังกลาว (ตัฟสีรฺ อิบนุ สะอฺดีย หนา 765) 
ในอายะฮฺขางตนมีบทเรียนมากมาย ดังตอไปนี้ 
- ความสุขสบายทางโลกที่อัลลอฮฺประทานแกผูปฏิเสธ

ศรัทธานั้น เนื่องจากโลกดุนยาน้ีไมมีคาใดๆ ณ พระองค การที่

พระองคใหความสุขสบายแกพวกเขาเนื่องจากพระองคจะ

ทดสอบพวกเขา ดังที่พระองคไดตรัสวา 
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ِينَ  ُ�ۡعَرُض  َوَ�ۡومَ ﴿ َّ �  ْ َُمۡ  �َّارِ  َ�َ  َ�َفُروا ۡذَهۡب
َ
ۡ�َيا َحَياتُِ�مُ  ِ�  َطّيَِ�َُِٰ�مۡ  أ ُّ � 

َُم ََۡع ََۡم َُمۡ  َِِما �لُۡهونِ  َعَذاَب  ُ�َۡزۡونَ  َِلۡ�َۡومَ  َِِها َو�ۡس ونَ  ُكن ََۡكِ�ُ �ِض  ِ�  �َۡس
َ
�ۡ� 

ِ  �ۡ�َقِّ  َِِغۡ�ِ  َُمۡ  َماَو�  ]٢٠: األحقاف[ ﴾٢ َ�ۡفُسُقونَ  ُكن
ความวา "และวันที่บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะถูกนํามาอยูตอหนา

ไฟนรก (จะมีเสียงกลาวแกพวกเขาวา) พวกเจาไดเอาสิ่งดีงาม

ทั้งหลายของพวกเจาในโลกดุนยาไปแลว และพวกเจาไดมี

ความสําราญกับมันแลว ฉะน้ันวันน้ีพวกเจาจะไดรับการตอบ

แทนดวยการลงโทษอันอัปยศ เน่ืองดวย พวกเจาหย่ิงยโสใน

แผนดินโดยไมเปนธรรมและเน่ืองดวยพวกเจาฝาฝน"  (อัล-อะหฺ

กอฟ : 20) 

รายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมกลาววา 
ا ِف  إّن اَهللا ال َ�ْظِغـُم ُمْؤِمقًا َحَسقًَة،« ََ زى  اِـ ْْ ُُـ ْْيَا، َع ا ِف ا � ََ ِى اِـ يُـْعب

ْْضى 
َ
ََا أ ّ  إ ْْيَا، َح ا  ِف ا � ََ ّما الَ ُِْر َعيُْبَعُم اِـَاَسقَاِ  َما َرِمَل اِـ

َ
اآلِخَرِة، َعأ

ا ََ زى  اِـ ْْ  اآلِخَرِة، لَـْم يَُ�ْن لَـُه َحَسقٌَة يُـ
َ
 ]٢٨٠٨ارقم  أخرجه مسغم [ .»إل

ความวา  “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอยุติธรรมตอผูศรัทธาแม

เพียงในเรื่องการงานท่ีดีแคอันเดียว เขาจะไดรับสิ่งที่ดี(จาก

พระองค)ดวยการงานนั้นในดุนยา และจะยังไดรับผลตอบแทน
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ดวยการงานดังกลาวในวันอาคิเราะฮฺดวย ในขณะที่กาฟรผู

ปฏิเสธศรัทธานั้น เขาจะไดรับปจจัยในชีวิตเทาท่ีพวกเขาทํา

ความดีในโลกดุนยานี้ จนกระทั่งเมื่อถึงวันอาคิเราะฮฺแลวก็จะไม

มีความดีหลงเหลือที่พอจะไดรับผลตอบแทน(จากอัลลอฮฺ)อีก

ตอไป” (บันทึกโดยมุสลิม เลม 4 หนา 2162 เลขท่ีหะดีษ 2808)  
ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เคยปนขึ้นไปบนหองเก็บ

ของ(ชั้นบนบาน)ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอน

ที่ทานนบีทําการอีลาอ (สาบานตออัลลอฮฺวาจะไมรวมหลับ

นอน) กับภริยาของทานบางคน อุมัรเห็นรอยเสื่อติดอยูบนสีขาง

ของทานนบี ทานอุมัรไดรองไห แลวกลาววา โอทานศานทูต

ของอัลลอฮฺ กิสรอ(จักรพรรดิแหงเปอรเซีย) และกอยศ็อรหรือซี

ซาร(จักรพรรดิแหงโรมัน) ตางเสพสุขอยูในวังของตน แตทําไม

ทานเปนถึงคนที่อัลลอฮฺคัดเลือก (เปนศาสนทูต) มีสภาพอยู

เชนนี้ ทานเราะสูลซึ่งนอนเอกเขนกอยู ไดลุกขึ้นน่ังและกลาววา 

“โอ บุตรชายของอัล-ค็อฏฏอบ! ทานยังสงสัยอยูอีกหรือ 

วาพวกเขาเหลาน้ันอัลลอฮฺไดเรงใหความสุขสําราญบน

โลกน้ีแกพวกเขา (ในบางสายรายงานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา) ทานไมยอมรับหรือวาโลกน้ี
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สําหรับเขาท้ังสอง สวนโลกหนาน้ันคือโลกสําหรับพวก

ทาน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย เลม 3 หนา 313 เลขที่หะดีษ 

4913 มุสลิม เลม 2 หนา 1105 เลขท่ีหะดีษ 1479) 
- และสวนหน่ึงจากบทเรียนท่ีไดรับคือ การท่ีอัลลอฮฺให

ความสุขสบายอยางมากมายแกบาวของพระองคในโลกนี้มิได

หมายถึงวาพระองคทรงพอพระทัยและรักเขา 
อัลลอฮฺ ตะอาลาตรัสวา 

َ�َۡسُبونَ ﴿
َ
ّ�َما �

َ
الٖ  َِن ِِهِۦ ُُِمّدُهم �  ّ�  َِل �ۡ�َۡيَ�ِٰت�  ِ�  لَُهمۡ  �َُسارِعُ  ٥ َوَ�نِ�َ  َّ

  ]٥٦-٥٥: الؤمقون [  ﴾ ٥ �َۡشُعُرونَ 
ความวา “พวกเขาคิดหรือวา แทจริงสิ่งท่ีเราไดใหแกพวกเขา 

เชน ทรัพยสมบัติ และลูกหลานน้ัน เราไดรีบเรงใหความดีตาง ๆ 

แกพวกเขากระน้ันหรือ ? เปลาเลย แตทวาพวกเขาไมมี

ความรูสึกหรือ”  (อัล-มุอมินูน : 55-56) 
และจากทานอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 
» �ُ ِ ُُ ْْيَا َما  َعبَْد ِمَن ا �

ْ
ََ اّ�َ َاَعال ُ�ْعِبل ال يْ

َ
ََا َرأ  ،عَُوَو ُمِقيٌم َعَ َمَعاِايهِ  ،إِ

ََلَِك ِمقُْه اْسِاْدَراجَْإِ  َما   ]٤/١٤٥أخرجه أحد [» ّْ
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ความวา “เมื่อทานเห็นอัลลอฮฺประทานความสุขสบายทางโลก

แกบาวคนหนึ่งในขณะท่ีเขาผู น้ันยังคงอยูกับการฝาฝนตอ

พระองคตลอดเวลา น่ันคือ อิสติดรอจญ(ความสุขสบายที่ทําให

หลงกลเพื่อรอการลงโทษอยางฉับพลัน)” (บันทึกโดย อะหฺมัด 

4/145) 
- และสวนหนึ่ งจากบทเรียน คือ การส ง เสริมให

ความสําคัญกับเรื่องโลกอาคิเราะฮฺ และการใชชีวิตอยางสมถะ

ในโลกดุนยาอัลลอฮฮไดตรัสวา  
ا إَِ�ٰ  َ�ۡينَۡيَك  َ�ُمّدنّ  َوَ� ﴿ ۡعَنا ََ َّ ۡزَ�ٰجٗ  ِِهِۦٓ  ََ

َ
ِۡنُهمۡ  اأ �ۡ  �ۡ�ََيٰوةِ  زَۡهَرةَ  َّ ُّ َفۡ  َيا�  ََِنُهمۡ َِ

ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  َورِۡزُق  �ِيهِ� 
َ
 ]١٣١: طه [﴾  ١ َو�

ความวา "และเจาจงอยาทอดสายตาของเจาไปยังสิ่งท่ีเราไดให

ความเพลิดเพลินแกบุคคลประเภทตาง ๆ ของพวกปฏิเสธ

ศรัทธา ซึ่งความสุขสําราญในโลกดุนยา เพื่อเราจะไดทดสอบ

พวกเขาในการนี้ และการตอบแทนของพระเจานั้น ดีย่ิงกวาและ

จีรังย่ิงกวา" (ฏอฮา : 131) 
- และสวนหนึ่งจากบทเรียน บงบอกถึงความตํ่าตอย

และไรคาของโลกดุนยา ณ อัลลอฮฺ จากทานสะฮัล บิน สะอัด 



 

10 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริงทานนบี ศ็อลลัลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัม

กลาววา 
ْْيَا تَ « َِ ا � َ�ًة ِمْن  ِزنُ لَْو َننَ ا َشْ ََ ة،  ، َما َسَ  َنًِْرا ِمقْ ٍَ َُُعو ِرقَْد اّ�ِ َجقَاَ� 

  ]٢٣٢٠ارقم  التمذيأخرجه [» َماء، 
ความวา "หากวาโลกนี้มีคา ณ อัลลอฮฺ เทียบเทาน้ําหนักปกของ

ยุงแลว แนนอนพระองคจะไมทรงใหคนกาฟรฺ(ผูปฏิเสธศรัทธา)

ไดด่ืมน้ําแมเพียงอึกเดียว" (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย เลมที่ 4 หนา 

560 เลขท่ีหะดีษ 2320) 
และจากทานญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดผานไปท่ีตลาด และมีผูคนมาอยู

ขางๆทาน และทานนบีไดพบซากแกะตายตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูสั้นมาก 

และทานไดกลาววา “ใครบางที่ตองการซื้อซากแกะน้ีดวยราคา

หนึ่งดิรฮัมบาง?” บรรดาเศาะหาบะฮฺตางตอบวา พวกเราไม

ชอบสิ่งนี้และไมรูวาจะนําไปใชประโยชนอะไรบางจากมัน 

ทานนบีไดถามอีกวา “ทานจะเอาไหมหากจะใหมันแกพวกทาน

(ใหเปลาโดยไมคิดราคา)?” บรรดาเศาะหาบะฮฺตางตอบอีกวา 

ขอสาบานดวยอัลลอฮฺวา สัตวตัวน้ีในขณะยังมีชีวิต(พวกเราก็
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ไมเอามัน) เพราะมีขอบกพรองคือมีหูสั้น และหากมันตายไป

แลวย่ิงไมมีคาใดๆ อีกเลย ทานนบีกลาววา  
ْْيَا  أووُن  َع  اّ�،  ِمن  َوَذا  َرغَيُْ�م!  ََْواّ� « ُْ َ ارقم  مسغمأخرجه  [» ل

٢٩٥٦[ 
ความวา ดังนั้นแหละ ขอสาบานตออัลลอฮฺ โลกนี้ไรคา ณ 

ที่อัลลอฮ ย่ิงกวาความไรคาของสิ่งนี้ (ซากศพของแกะหูเล็ก) ใน

ความคิดของพวกทานเสียอีก (บันทึกโดยมุสลิม เลมท่ี 4 หนา 

2272 เลขท่ีหะดีษ 2956)  

และจากทานมุสเตาริด จากเผาฟฮรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แทจริง

ทานนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา  
َحُدُ�ْم إْابَـَعُه َوِذهِ  ،َعاهللا«

َ
َعُل أ ْْ  ِمثُْل َما يَـ

َّ
نْيا ِف اآلِخَرةِ إال عأشاَر (ما اُ ّ

بَّااَةِ  يَقُْظْر اَم تَرِْجْع؟) يَـْاَ� االَسّ
ْ
 ]٢٨٥٨ارقم  أخرجه مسغم[» ِف الَـِمّ َْغ

 ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ โลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับอาคิ

เราะฮฺแลวมันไมมีคาอะไรเลยนอกจากอุปมาคนหนึ่งใดในกลุม

พวกทานเอานิ้วมือ(ทานยะหยา-ผูรายงานหะดีษชี้ไปท่ีน้ิวชี้)จุม

ลงในน้ําทะเลแลวจงดูวามีอะไรติดอยูบาง”  (บันทึกโดยมุสลิม 

เลมที่ 4 หนา 1293 หมายเลข 2858)  
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 ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา หากแมนวาโลกน้ี

ต้ังแตเริ่มตนจนถึงวาระสุดทายไดถูกประทานใหแกชายคนหนึ่ง

แลว ครั้นเมื่อเขาไดเสียชีวิตไป ก็จะเหมือนกับผูท่ีนอนฝนเห็นสิ่ง

ที่เขาชอบใจ แตพอต่ืนขึ้นมาจะพบวาสิ่งท่ีเขาฝนนั้นไมมีอะไร

หลงเหลือเลยในกํามือของเขา (ดู หนังสือมะดาริจญ อัส-

สาลิกีน 3/97) 
 ชาวสะลัฟคนหน่ึงไดกลาววา อุปมาความสุขสบายใน

โลกนี้ทั้งมวลกับความสุขสบายในโลกอาคิเราะฮฺแลว อุปมัยดัง

เศษผงฝุนที่ติดอยูบนภูเขาอันมหึมา (ดู แหลงอางอิงเดียวกัน) 
 อิบนุ อัล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา ผูใดที่

พิจารณาใครครวญเก่ียวกับโลกนี้และอาคิเราะฮฺเขาจะรูวา

แทจริงสัจธรรมเปนเชนดังท่ีกลาวมาขางตน (ดู แหลงอางอิง

เดียวกัน) 
 -  และสวนหนึ่งจากบทเรียน คือ อัลลอฮฺไดหามบาวของ

พระองคในบางสิ่งบางอยางในโลกนี้เพื่อเขาจะไดรับตําแหนงอัน

สูงสงในวันกิยามะฮฺ จากทานอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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ب�هُ « ِ ُُ ْْيَا عَُوَو  ُمْؤِمَن ِمْن ا �
ْ
بَْدُه ال َْ َْاِ َ 

َ
ُْموَن َمِرَُضُ�ْم  ،إّن اّ�َ ل

َ
َ َما ت

اَل تاْون رغيه َ ّّ  ] ٧٤٦٥ارقم أخرجه الا�م [ »الّبَعاَو َعال
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะทรงปกปองบาวผูศรัทธาตอพระองค

ในโลกน้ี ซึ่งพระองคทรงรักเขาผูนั้นดังเชนท่ีพวกทานไดหวงใย

ผูปวยจากการกินหรือด่ืม ทั้งนี้เนื่องจากพวกทาเกรงวาผูปวยจะ

ไดรับอันตรายหรือหายชา” (บันทึกโดยอัล-หากิม เลมที่ 4 หนา 

231 หมายเลข 7465) 

 
  العال�، رل هللا عالمد

.أجع� عاابه هل عع �مد نبيقا ع عسغم اهللا عا�  

 





บทเรียนที่ได้รับจาก อายะฮฺ 33-35 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

เรื่องที่ 33

บทเรียนที่ได้รับจาก อายะฮฺ 33-35 
สูเราะฮฺ อัซ-ซุครุฟ

﴿وَلَوۡلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ لَّجَعَلۡنَا لِمَن يَكۡفُرُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ لِبُيُوتِهِمۡ سُقُفٗا مِّن فِضَّةٖ وَمَعَارِجَ عَلَيۡهَا يَظۡهَرُونَ ٣٣ وَلِبُيُوتِهِمۡ أَبۡوَٰبٗا وَسُرُرًا عَلَيۡهَا يَتَّكُِٔونَ ٣٤ وَزُخۡرُفٗاۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلۡمُتَّقِينَ ٣٥ ﴾ [الزخرف: ٣٣ – ٣٥]

ความว่า "และหากมิใช่มนุษย์ทั้งหลายจะได้เป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกันแล้ว แน่นอนเราจะให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานีมีบ้านของพวกเขาหลังคาทำด้วยเงิน และบันไดที่พวกเขาขึ้น (ก็ทำด้วยเงิน) และบ้านของพวกเขามีประตูและเตียงนอน (ทำด้วยเงิน) ซึ่งพวกเขาจะนอนเอกเขนกบนมัน และ (เราจะให้เครื่องประดับแก่พวกเขาที่ทำด้วย) ทองคำ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแห่งชีวิตในโลกนี้เท่านั้น ส่วนในปรโลก ณ ที่พระเจ้าของเจ้านั้นเป็นที่สำหรับบรรดาผู้ยำเกรง" (อัซ-ซุครุฟ : 33-35)

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ การยกย่องสรรเสริญและความสันติจงประสบ แด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านั้นโดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ และขอปฏิญานตนว่ามุหัมหมัดคือบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ

ชัยคฺอับดุรเราะหฺมาน บิน สะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า อัลลอฮฺได้บอกว่าแท้จริงโลกใบนี้ไม่มีค่าใดๆเลย ณ พระองค์ หากพระองค์ไม่มอบความเมตตา และความปรานีแก่ปวงบ่าวของพระองค์แล้ว ซึ่งสิ่งนั้นไม่สามารถนำมาเทียบค่ากับสิ่งใดๆ แน่นอนพระองค์จะแผ่โลกใบนี้ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างกว้างขวาง พระองค์อาจจะให้คฤหาสน์ของพวกเขามีหลังคาและบันไดทำด้วยเงินที่สามารถเห็นเด่นชัด และคฤหาสน์ของพวกเขาจะมีช่องประตูหลายบาน พร้อมกับมีเก้าอี้ และเตียงสำหรับพวกเขาเอกเขนก พระองค์จะให้เครื่องประดับมากมายหลากหลายชนิด แต่พระองค์ไม่กระทำเช่นนั้นเนื่องด้วยความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าว เกรงว่าพวกเขาจะประชันในเรื่องปฏิเสธศรัทธา กระทำบาป และฝ่าฝืนอัลลอฮฺเนื่องจากหลงระเริงในโลกดุนยา อายะฮฺนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการที่พระองค์พระองค์ทรงห้ามปวงบ่าวจากการกระทำบางอย่างในโลก ทั้งเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวของบ่าวเอง และแท้จริงโลกนี้ไม่มีค่าใดๆ เลยแม้จะเทียบกับปีกของยุง ณ อัลลอฮฺ ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นคือความสุขสบายทางโลกซึ่งมันต้องมีวันสูญสลายไป แต่ทว่าโลกอาคิเราะฮฺนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ยำเกรงต่อพระผู้ทรงอภิบาล ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งและห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ห้าม เนื่องจากสิ่งที่อัลลอฮฺจะประทานในโลกอาคิเราะฮฺนั้นช่างสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ ในสวนสวรรค์จะมีแต่สิ่งที่อารมณ์ของมนุษย์ชื่นชอบ และมีแต่สิ่งที่ดูแล้วสบายตา แล้วชาวสวรรค์จะพำนักในนั้นอย่างนิรันดร ช่างเป็นสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างสองโลกดังกล่าว (ตัฟสีรฺ อิบนุ สะอฺดีย์ หน้า 765)

ในอายะฮฺข้างต้นมีบทเรียนมากมาย ดังต่อไปนี้

- ความสุขสบายทางโลกที่อัลลอฮฺประทานแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น เนื่องจากโลกดุนยานี้ไม่มีค่าใดๆ ณ พระองค์ การที่พระองค์ให้ความสุขสบายแก่พวกเขาเนื่องจากพระองค์จะทดสอบพวกเขา ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า

﴿وَيَوۡمَ يُعۡرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَبِمَا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ ٢٠﴾ [الأحقاف: ٢٠]

ความว่า "และวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรก (จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า) พวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในโลกดุนยาไปแล้ว และพวกเจ้าได้มีความสำราญกับมันแล้ว ฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอัปยศ เนื่องด้วย พวกเจ้าหยิ่งยโสในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเนื่องด้วยพวกเจ้าฝ่าฝืน"  (อัล-อะหฺกอฟ : 20)

รายงานจากท่านอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมกล่าวว่า

«إنَّ اللهَ لا يَظْلِـمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُـعْطىٰ بِـهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُـجْزٰى بِـهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِـحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِـهَا  فِي الدُّنْيَا، حَتّٰى إذَا أَفْضٰى إلَى الآخِرَةِ، لَـمْ يَكُنْ لَـهُ حَسَنَةٌ يُـجْزٰى بِـهَا». [ أخرجه مسلم برقم 2808]

ความว่า  “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอยุติธรรมต่อผู้ศรัทธาแม้เพียงในเรื่องการงานที่ดีแค่อันเดียว เขาจะได้รับสิ่งที่ดี(จากพระองค์)ด้วยการงานนั้นในดุนยา และจะยังได้รับผลตอบแทนด้วยการงานดังกล่าวในวันอาคิเราะฮฺด้วย ในขณะที่กาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น เขาจะได้รับปัจจัยในชีวิตเท่าที่พวกเขาทำความดีในโลกดุนยานี้ จนกระทั่งเมื่อถึงวันอาคิเราะฮฺแล้วก็จะไม่มีความดีหลงเหลือที่พอจะได้รับผลตอบแทน(จากอัลลอฮฺ)อีกต่อไป” (บันทึกโดยมุสลิม เล่ม 4 หน้า 2162 เลขที่หะดีษ 2808) 

ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เคยปีนขึ้นไปบนห้องเก็บของ(ชั้นบนบ้าน)ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอนที่ท่านนบีทำการอีลาอ์ (สาบานต่ออัลลอฮฺว่าจะไม่ร่วมหลับนอน) กับภริยาของท่านบางคน อุมัรเห็นรอยเสื่อติดอยู่บนสีข้างของท่านนบี ท่านอุมัรได้ร้องไห้ แล้วกล่าวว่า โอ้ท่านศานทูตของอัลลอฮฺ กิสรอ(จักรพรรดิแห่งเปอร์เซีย) และกอยศ็อรหรือซีซาร์(จักรพรรดิแห่งโรมัน) ต่างเสพสุขอยู่ในวังของตน แต่ทำไมท่านเป็นถึงคนที่อัลลอฮฺคัดเลือก (เป็นศาสนทูต) มีสภาพอยู่เช่นนี้ ท่านเราะสูลซึ่งนอนเอกเขนกอยู่ ได้ลุกขึ้นนั่งและกล่าวว่า “โอ้ บุตรชายของอัล-ค็อฏฏอบ! ท่านยังสงสัยอยู่อีกหรือ ว่าพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺได้เร่งให้ความสุขสำราญบนโลกนี้แก่พวกเขา (ในบางสายรายงานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า) ท่านไม่ยอมรับหรือว่าโลกนี้สำหรับเขาทั้งสอง ส่วนโลกหน้านั้นคือโลกสำหรับพวกท่าน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ เล่ม 3 หน้า 313 เลขที่หะดีษ 4913 มุสลิม เล่ม 2 หน้า 1105 เลขที่หะดีษ 1479)

- และส่วนหนึ่งจากบทเรียนที่ได้รับคือ การที่อัลลอฮฺให้ความสุขสบายอย่างมากมายแก่บ่าวของพระองค์ในโลกนี้มิได้หมายถึงว่าพระองค์ทรงพอพระทัยและรักเขา

อัลลอฮฺ ตะอาลาตรัสว่า

﴿أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ٥٦ ﴾  [المؤمنون : 55-56] 

ความว่า “พวกเขาคิดหรือว่า แท้จริงสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเขา เช่น ทรัพย์สมบัติ และลูกหลานนั้น เราได้รีบเร่งให้ความดีต่าง ๆ แก่พวกเขากระนั้นหรือ ? เปล่าเลย แต่ทว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึกหรือ”  (อัล-มุอ์มินูน : 55-56)

และจากท่านอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า

«إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالى يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّ، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِدْرَاج» [أخرجه أحمد 4/145]

ความว่า “เมื่อท่านเห็นอัลลอฮฺประทานความสุขสบายทางโลกแก่บ่าวคนหนึ่งในขณะที่เขาผู้นั้นยังคงอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์ตลอดเวลา นั่นคือ อิสติดรอจญ์(ความสุขสบายที่ทำให้หลงกลเพื่อรอการลงโทษอย่างฉับพลัน)” (บันทึกโดย อะหฺมัด 4/145)

- และส่วนหนึ่งจากบทเรียน คือ การส่งเสริมให้ความสำคัญกับเรื่องโลกอาคิเราะฮฺ และการใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกดุนยาอัลลอฮฮได้ตรัสว่า 

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيۡنَيۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦٓ أَزۡوَٰجٗا مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا لِنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِۚ وَرِزۡقُ رَبِّكَ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰ ١٣١ ﴾ [طه : 131]

ความว่า "และเจ้าจงอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งที่เราได้ให้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่าง ๆ ของพวกปฏิเสธศรัทธา ซึ่งความสุขสำราญในโลกดุนยา เพื่อเราจะได้ทดสอบพวกเขาในการนี้ และการตอบแทนของพระเจ้านั้น ดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่า" (ฏอฮา : 131)

- และส่วนหนึ่งจากบทเรียน บ่งบอกถึงความต่ำต้อยและไร้ค่าของโลกดุนยา ณ อัลลอฮฺ จากท่านสะฮัล บิน สะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า

«لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ  ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ» [أخرجه الترمذي برقم 2320] 


ความว่า "หากว่าโลกนี้มีค่า ณ อัลลอฮฺ เทียบเท่าน้ำหนักปีกของยุงแล้ว แน่นอนพระองค์จะไม่ทรงให้คนกาฟิรฺ(ผู้ปฏิเสธศรัทธา)ได้ดื่มน้ำแม้เพียงอึกเดียว" (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ เล่มที่ 4 หน้า 560 เลขที่หะดีษ 2320)

และจากท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ผ่านไปที่ตลาด และมีผู้คนมาอยู่ข้างๆท่าน และท่านนบีได้พบซากแกะตายตัวหนึ่ง ซึ่งมีหูสั้นมาก และท่านได้กล่าวว่า “ใครบ้างที่ต้องการซื้อซากแกะนี้ด้วยราคาหนึ่งดิรฮัมบ้าง?” บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างตอบว่า พวกเราไม่ชอบสิ่งนี้และไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากมัน ท่านนบีได้ถามอีกว่า “ท่านจะเอาไหมหากจะให้มันแก่พวกท่าน(ให้เปล่าโดยไม่คิดราคา)?” บรรดาเศาะหาบะฮฺต่างตอบอีกว่า ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺว่า สัตว์ตัวนี้ในขณะยังมีชีวิต(พวกเราก็ไม่เอามัน) เพราะมีขอบกพร่องคือมีหูสั้น และหากมันตายไปแล้วยิ่งไม่มีค่าใดๆ อีกเลย ท่านนบีกล่าวว่า 

«فَوَاللِّه!  لَلدُنْيَا  أهونُ  عَلى  اللّهِ،  مِن  هَذَا  عَلَيْكُم» [ أخرجه مسلم برقم 2956]

ความว่า ดังนั้นแหละ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ โลกนี้ไร้ค่า ณ ที่อัลลอฮ ยิ่งกว่าความไร้ค่าของสิ่งนี้ (ซากศพของแกะหูเล็ก) ในความคิดของพวกท่านเสียอีก (บันทึกโดยมุสลิม เล่มที่ 4 หน้า 2272 เลขที่หะดีษ 2956) 

และจากท่านมุสเตาริด จากเผ่าฟิฮรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า 

«وَالله، ما الدُّنْيا فِي الآخِرَةِ إلَّا مِثْلُ مَا يَـجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَـعَهُ هَذِهِ (وأشارَ يَـحْيَى بالسَّبَّابَةِ) فِي اليَـمِّ فَلْيَنْظُرْ بمَ تَرْجِعْ؟» [أخرجه مسلم برقم 2858]

 ความว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ โลกดุนยานี้เมื่อเทียบกับอาคิเราะฮฺแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากอุปมาคนหนึ่งใดในกลุ่มพวกท่านเอานิ้วมือ(ท่านยะห์ยา-ผู้รายงานหะดีษชี้ไปที่นิ้วชี้)จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วจงดูว่ามีอะไรติดอยู่บ้าง”  (บันทึกโดยมุสลิม เล่มที่ 4 หน้า 1293 หมายเลข 2858) 


ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า หากแม้นว่าโลกนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายได้ถูกประทานให้แก่ชายคนหนึ่งแล้ว ครั้นเมื่อเขาได้เสียชีวิตไป ก็จะเหมือนกับผู้ที่นอนฝันเห็นสิ่งที่เขาชอบใจ แต่พอตื่นขึ้นมาจะพบว่าสิ่งที่เขาฝันนั้นไม่มีอะไรหลงเหลือเลยในกำมือของเขา (ดู หนังสือมะดาริจญ์ อัส-สาลิกีน 3/97)


ชาวสะลัฟคนหนึ่งได้กล่าวว่า อุปมาความสุขสบายในโลกนี้ทั้งมวลกับความสุขสบายในโลกอาคิเราะฮฺแล้ว อุปมัยดังเศษผงฝุ่นที่ติดอยู่บนภูเขาอันมหึมา (ดู แหล่งอ้างอิงเดียวกัน)


อิบนุ อัล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า ผู้ใดที่พิจารณาใคร่ครวญเกี่ยวกับโลกนี้และอาคิเราะฮฺเขาจะรู้ว่าแท้จริงสัจธรรมเป็นเช่นดังที่กล่าวมาข้างต้น (ดู แหล่งอ้างอิงเดียวกัน)


- และส่วนหนึ่งจากบทเรียน คือ อัลลอฮฺได้ห้ามบ่าวของพระองค์ในบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้เพื่อเขาจะได้รับตำแหน่งอันสูงส่งในวันกิยามะฮฺ จากท่านอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«إنَّ اللَّهَ لَيَحْمِيَ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ الدُّنْيَا وَهُوَ يُحِبُّهُ، كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تخافون عليه» [أخرجه الحاكم برقم 7465] 


ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงปกป้องบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์ในโลกนี้ ซึ่งพระองค์ทรงรักเขาผู้นั้นดังเช่นที่พวกท่านได้ห่วงใยผู้ป่วยจากการกินหรือดื่ม ทั้งนี้เนื่องจากพวกท่าเกรงว่าผู้ป่วยจะได้รับอันตรายหรือหายช้า” (บันทึกโดยอัล-หากิม เล่มที่ 4 หน้า 231 หมายเลข 7465)

والحمد لله رب العالمين، 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



