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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 7 

การเพอฝนยาวไกล 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความเมตตา

จําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควร

ไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวน

อันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือ

บาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค... 

 พระองคอัลลอฮฺ ไดทรงติเตียนบุคคลหลายกลุมที่วาด

ฝนหวานอยางยาวไกลจนละเลยการงานเพื่ออนาคตในโลกอาคิ

เราะฮฺ ซึ่งจูๆ ความตายก็เขามาเยือนโดยท่ีพวกอยูในสภาพหลง

ระเริง พวกเขาวาดความฝนอยางลมๆ แลงวาหากไดรับการตอ

อายุไปอีกหนอย พวกเขา คงสามารถกูภาระการงานที่ละเลยไป

มาทําใหมได แตมันสายเกินแกเสียแลว 
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พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

َ�َما  ﴿ ُّ   ُّ ََ َنَ   ََ ِ َّ َۡ   َ�َفُرواْ   � ُهمۡ   ٢  �َ ُمۡسلِمِ   َ�ُنَاْ   لَ ُۡ ُ�لَُاْ   َذ
ۡ
ْ   ََأ َُّعَا َََم ََ  َو

َُۡلِهِهمُ  ۖ  َو َمُل
َ
ََۡف  �ۡ�  ]  ٣-٢: الجم[ ﴾ ٣ َ�ۡعلَُمَنَ  فََس

ความวา : “บางครั้ง บรรดาผูไมศรัทธาน้ันไดฝนหวานนึก

อยากจะเปนมุสลิม เจาจงปลอยใหพวกเขากินไปเถอะ เฮฮาไป

เถอะ และใหความฝนหวานขับกลอมพวกเขาไปเถอะ อีกไมชา

พวกเขาก็จะรูเอง” (อัล-หิจญรฺ :2-3)  

 

ฏลุลอะมัล คือ ความคร่ําเครงในการแสวงหาและ

กระทําการเพื่อประโยชนทางดุนยาพรอมกับหันหลังอยางมาก

ใหกับโลกอาคิเราะฮฺ (สารานุกรมนัฎเราะตุนนะอีม เรื่องมะการิ

มุ อัคลาก อัร-เราะสูล อัล-กะรีม เลมที่ 11 หนา 4857) 

ทั้งนี้ ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดบอก

วามีหลายคนท่ีฝนหวานยาวไกลกวาอายุท่ีมี 

บุร็อยดะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดรายงานวา  

َّ   عن امددة رض اهللا عقه َقاَل  ََ   ّ ُِ ُطوًطا  -  وسغم  عغيه  اهللا  ا�  -  اّى َُ 
َمُل   َهَذا  «   َ�َقاَل 

َ
َجغُ   َوَهَذا  األ

َ
َّ   َجاَءهُ   ُإذْ   َ َذلَُك   ُهوَ   َ�بَيْقََما  ،  هُ أ َ

ْ
ْقَمُل   اْ

َ
 »  األ

 ]٦٤١٨الخاري امقم [
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ความวา : ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดขีดเสน

หลายเสนและบอกวาน่ีคือความใฝฝนและนี่อายุขัยของเขา ซึ่ง

ในขณะที่เขากําลังหลงอยูในความฝนอยางนั้น อยูๆ เสนที่ใกล

กวา(หมายถึงความตาย)ก็มาหาเขา (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 

4หนา 176 หมายเลข 6418) 

 

พฤติกรรมที่นาแปลกของมนุษยประการหนึ่งก็คือ ย่ิง

ใกล ถึงวันตาย ความฝนก็ย่ิงยาวไกล ความตองการและ

ปรารถนาในดุนยาก็ย่ิงเพิ่มมากขึ้น ไมมีใครรอดพนจากสิ่งนี้เวน

แตผูที่พระองคอัลลอฮฺทรงคุมครอง ซึ่งมีนอยมาก 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดรายงานวา : 

ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ได

กลาววา :  

َكُبُ  َشاااا ُف اثْنَاَْ�ُ « 
ْ
ُ  اك

ْ
 :  َ  يََااُل َقغ

َ
ُِ ا اّ ْ�يَا َوُطوُل األ الخاري [ »  َمُل ُف 

 ]٧٤٢٠امقم 
ความวา : หัวใจของคนแกจะไมแกในสองเรื่อง คือ ในเรื่องรักดุน

ยาและฝนหวานยาวไกล(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 4 หนา 176 

หมายเลข 7420) 
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การฝนหวานยาวไกล คนสวนใหญมักจะถอนตัวไมได 

เพราะหากไมใชความฝนหวานยาวไกลแลว ทุกคนก็คงไมมี

ความสุขกับชีวิตเลย กวีอาหรับไดรายกลอนวา 

 ما أضيَق اكعيَش لو  فسح  األمل أعغل اىفس ااآلمال أرقبها
ฉันปลอยใหใจเพออยูกับความฝนหวานยาวไกล และคอยเฝา

มองดูมัน 

ชีวิตชางคับแคบเหลือเกิน หากไมใชเพราะความกวางไกลของ

การฝนหวาน 

 

อิบนุ หะญัรฺ ไดกลาวมีความวา : ความฝนหวานน้ันมี

คุณคาอยางลึกซึ้ง เพราะหากไมใชเพราะมัน ทุกคนก็คงไมมี

ความสุขในชีวิต ไมมีอารมณที่จะทํางานดุนยาใดๆ เลย เพียงแต

วาที่ถือเปนขอเสียและนารังเกียจก็คือ การฝนหวานอยางเลื่อน

ลอยและไมมีการเตรียมตัวเพื่ออาคิเราะฮฺ ซึ่งหากผูใดไมเปน

อยางน้ัน ศาสนาก็ไมบังคับใหเขาลบลางความฝนหวานนั้น 

(ฟตหฺ อัล-บารียฺ เลมที่ 11 หนา 237 )  
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คนมีปญญาจึงเปนคนท่ีไมถูกความฝนหวานหลอกและ

กลอมใหลืมความสุขสบายในอาคิเราะฮฺที่พระองคอัลลอฮฺ

เตรียมไวสําหรับทุกคน พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

﴿ ّ َِۡت�   آ�َِقةُ ذَ   َ�ۡفٖس   ُُ نَ   �ّ�َما  �لَۡم َۡ ّف ََ ُ�مۡ   ُُ َُ ُجَ
ُ
َۡمَ   أ  َعنِ   زُۡحزِحَ   َ�َمن  �ۡلقَِ�َٰمةِ�   ََ

 ُِ ا َّ ِخَل   � ُۡ َّةَ   َوأُ َ ۡۡ ۗ   َ�َقدۡ   � ةُ   َوَما  َفاَز َٰ َي َ�ۡ�   ٓ ۡ�َيا ُّ �   َّ ُِ   َمَ�ٰعُ   ِِ  آل[   ﴾١  �ۡلُغُرو
 ]  ١٨٥: عممان

ความวา : “แตละชีวิตนั้นจะไดลิ้มรสแหงความตาย และในวัน

อาคิเราะฮฺเทานั้นที่พวกเจาจะไดรับผลตอบแทนอยางสมบูรณ 

โดยผูใดท่ีถูกกระชากออกจากไฟนรกและถูกผลักใหเขาสวรรค

แลวไซร แนนอน ผูนั้นก็ประสบความสําเร็จแลว ชีวิตในโลกน้ีน้ัน 

มิใชอะไรอ่ืนนอกจากเปนเพียงสิ่งหลอกลวงเทานั้น” (อาล อิ

มรอน : 185) 

 

อับดุลลอฮฺ บินอุมัรฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดรายงานวา 

 ُ َّ َذ رَُسوُل ا ََ
َ
ُِ َ�َقاَل  -ا� اهللا عغيه وسغم  -أ نَّك «اَُمقُْك

َ
ُ ْن ُا اّ ْ�يَا َ َ

ْو َعُاُم َسُبيٍل 
َ
ُمد   ، أ إذا أابح  فال تنارم الساء َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَم َ�ُقوُل .  »  ََ

يَاُتَك و َِ ْذ ُمْن ُاّحُاَك لَُمَمُضَك ، َوُمْن  َُ ََ ، َو ْمَسيَْ  َفَال َتنْاَُرُم الّصبَا
َ
َذا أ ُذ
  ]٦٤١٦الخاري امقم . [لَُمْوتَُك 
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ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ได

จับไหลของฉันทั้งสองขางและบอกวา “เจาจงอยูในดุนยา

เหมือนกับเจาเปนคนแปลกหนาหรือคนเดินผานทาง” และ

ทานอิบนุ อุมัรฺ มักกลาวอยูเสมอวา : เมื่อถึงเชา ทานจงอยา

คอยคํ่า เมื่อถึงคํ่าทานจงอยาคอยเชา จงฉกฉวยตอนแข็งแรงไว

เผื่อตอนเจ็บไข และฉกฉวยตอนมีชีวิตไวเผื่อตอนสิ้นใจ (เศาะฮี

หฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 4 หนา 176 หมายเลข 6416) 

 

ในหนังสือของอัต-ติรฺมิซียฺมีเสริมวาทานอับดุลลอฮฺยัง

กลาวอีกวา 

ُقبُورُ 
ْ
ك ا ْهُل 

َ
أ ُمْن  َ�ْفَسَك  ا، َوُعّد  ًد ََ اْسُمَك  َما   ُ َّ ا َ�بَْد  َيا  َتْدُر   ّنَك َ   . َفنُ

 ]٢٣٢٣اكتمذي امقم [
ความวา: ทานจงคิดวาตัวเองเปนหน่ึงในจํานวนชาวกุโบร 

เพราะทานไมรูหรอก โอ อับดุลลอฮฺวาพรุงนี้ทานจะมีชื่อวา

กระไร (สุนัน อัต-ติรฺมิซียฺ เลมที่ 4 หนา 568 หมายเลข 2333 ) 

 

อิบนุ เราะญับ ไดกลาววา : หะดีษนี้เปนแหลงอางอิงท่ี

สําคัญในเร่ืองก็อศฺรุลอะมัล (การลดการใฝฝนใหสั้น) ซึ่งคนมุอ
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มินผูศรัทธาไมควรจะยึดติดกับดุนยาเปนท่ีต้ัง แตเขาควรใชชีวิต

เหมือนกับอยูบนชองผูโดยสารที่เตรียมพรอมสําภาระเพื่อออก

เดินทาง (ญามิอฺ อัล-อุลูม วัล หิกัม หนา 377) 

มีชายคนหนึ่งเขามาพบอบู ซัรฺ แลวสอดสายตาจองมอง

ของในบานทานและถามวา โอ อบู ซัรฺ สิ่งของเครื่องใชของทาน

อยูท่ีไหนละ? ทานตอบวา ยังมีบานอีกหลังหน่ึงที่เรากําลังจะไป 

เขาถามวา แลวทานจําเปนจัดเตรียมสําภาระต้ังแตเดียวนี้เลย

เชียวหรือ? ทานตอบวา ก็เจาของบานที่โนนเขาไมเตรียมอะไร

ใหเราเลยนี่ (ญามิอฺ อัล-อุลูม วัลหิกัม หนา 377) 

มีรายงานจากอัล-หะสัน (อัล-บัศรีย) วา :  

ُ َعغَيُْه  َّ ُ َاّ� ا َّ َماُن اََوق َوَقاَل ُإّن رَُسوَل ا
ْ
اُُسَ َسغ ِْ ََسُن َقاَل لَّما ا

ْ
َعُن ال

ُدنَا ُمْن اّ ْ�يَا  َِ
َ
َةُ  أ

ْ
ْن يَُووَن اُغ

َ
ْقَا أ

َ
قَا َما َعُهَد ُإْ

ْ
َ ْقَا َ�ْهًدا َ�َتَ

َ
وََسغَّم َعُهَد ُإْ

 ُ� َل  َقا لّماُ ُ   ا ُد  وَن َ َاا َوُعْشُ َع    ْْ ُا  ََ َتَم َما  يَمُ   ُِ ا  َذ َفنُ  
ََ َتَم ُ�يَما  َنا  َ�َرْم ّم 

َع   َوثََالثُوَن ُدْرَهًما ْْ ْو اُ
َ
، ورواه اان ِبان امقم ٤٣٨/ ٥مسقد أحد . [ ُدرَْهًما أ
 ]وقال ِديث احيح ٢٤٨٠

ความวา  เมื่อคราวท่ีสัลมาน อัล-ฟาริสียฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- 

กําลังจะสิ้นใจ ทานรองไหพรอมกับพูดวา แทจริงแลวทานเราะสู

ลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดสั่งเสียสิ่งหน่ึงกับ
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พวกเรา แลวพวกเราก็ลืมสิ่งที่ทานสั่งเสีย ที่สั่งใหพวกเรามี

เสบียงดุนยาเทาเพียงเสบียงคนเดินทางท่ีขี่พาหนะเทานั้น อัล-

หะสันไดรายงานตอไปวา : แลวพวกเราก็มองหามรดกที่ทานทิ้ง

ไว ปรากฏวาราคาของมรดกท่ีทานทิ้งไวมีเพียงย่ีสิบดิรฺฮัม หรือ 

สามสิบดิรฺฮัมกวาๆ เทานั้นเอง (มุสนัด อิหมามอะหฺมัด เลมที่ 5 

หนา 438 และ อิบนุหิบบานกลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ

หมายเลข 2480)  

 

คนที่มีปญญาจึงควรฉวยโอกาสตอนที่มีชีวิต ซึ่งก็ไมแน 

เขาอาจมีชีวิตเพียงอีกไมวันเทานั้น 

อิบนุล ก็อยยิม -เราะหิมะฮุลลอฮฺ- ไดกลาววา : สิ่งท่ี

ผานไปเปนความฝนจริง สิ่งท่ียังไมมาเปนความฝนหลอก แลว

เวลาก็เสียไปในชวงทั้งสองฝนนี้ (อางจากหนังสือนัฎเราะตุน นะ

อีม เลมที่ 10 หนา 4865) 

การฝนหวานยาวไกลยังทําใหเกิดความเกียจครานจะ

ภักดีตนตอพระองคอัลลอฮฺและประวิงเวลาการเตาบัตกลับตัว 

ทําใหมุงหวังเพียงดุนยาและลืมการกระทําเพื่ออาคิเราะฮฺ ทําให

หัวใจกระดางสกปรก เพราะหัวใจจะออนนุมและสะอาดไดก็



 

11 

ดวยเพียงการระลึกถึงความตาย คิดถึงหลุมฝงศพ บาปบุญคุณ

โทษและความโกลาหลของวันกิยามะฮฺ ดังท่ีพระองคอัลลอฮฺได

ตรัสวา :  

َمدُ  َعلَۡيِهمُ  َ�َطاَل ﴿
َ
 ]  ١٦: الديد[ ﴾قُلَُُ�ُهۡمۖ  َ�َقَسۡت  �ۡ�

ความวา : “แลวชวงเวลาไดเนิ่นนานเกินไปแกพวกเขา จิตใจของ

พวกเขาจึงแข็งกระดาง” (อัล-หะดีด :16)  

 

ดวยเหตุนี้เอง ทานอะลียฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- จึงกลาว

วา :  

ُ  َرُضَ اُهللا َ�قُْه، َقاَل 
َِ َهَو ، : "  َ�ْن 

ْ
بَاُع ال ِا ُُ َعغَيُْوُم ا ا ََ

َ
َُ َما أ َو َْ

َ
ُإّن أ

َمُل َ�يُنُْس 
َ ْ
ّما ُطوُل األ

َ
، َوأ َقا

ْ
ّنُه يَُصّد َعُن ال

َ
َهَو  َفَ

ْ
بَاُع ال ِا ّما ا

َ
َمُل، أ

َ ْ
َوُطوُل األ

َمَة ا َُ
ْ
ا " آل ُُ ُك َو ُة ُمْقُبغًَ  ،  َم َُ غَُ  اآل َ

َ
ًة ، َواْرَ غَُ  اّ ْ�يَا ُمْدُاَم َ

َ
ت اْرَ َوَقاَل َرُ

ْ�قَاُء اّ ْ�يَا ، 
َ
َمُة ، َوَ  تَُوونُوا ُمْن أ َُ ْ�قَاُء اآل

َ
َدٍة ُمقُْهَما َ�قُوَن ، َفُكونُوا ُمْن أ ُِ َوا

سَ  ُِ َْوَم َ�َمل  َوَ  
ْ
َسال  َوَ  َ�َمَل فَنُّن اْ ُِ ًدا 

ََ  .اَل ، َو
ความวา แทจริง สิ่งที่ฉันกลัวจะเกิดกับพวกทานมากท่ีสุดก็คือ 

การหลงตามอารมณและการฝนหวานยาวไกล ซึ่งการหลงตาม

อารมณนั้นจะทําใหเขาไมถึงความสัจจริง สวนการฝนหวานยาว

ไกลทําใหลืมวันอาคิเราะฮฺ ดุนยาผานพนไปแลว อาคิเราะฮฺ
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กําลังใกลจะมาถึง พวกทานจึงอยาเปนลูกหมอลูกหาบของดุน

ยาใหมากนัก เพราะวันนี้คือวันแหงการทํางาน ยังไมใชการ

ตรวจสอบ แตพรุงนี้คือวันแหงการตรวจสอบ ไมมีการทํางานอีก

ตอไป (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 4 หนา 176 หมายเลข 6416) 

 

 
 والمد هللا رل اكعال� ،

 .اهللا وسغم ر نبيقا ومد ور آ  واحبه أجع�  وا�


