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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 113 

ความสมถะตอชีวิตในโลกน้ี 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ

เมตตาจําเ ริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืน

ใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอัน

ใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือ

บาวและศาสนทูตของพระองค... 
 พี่นองที่รักทุกทาน 
 แทจริงแลวอัลลอฮฺไดกลาวถึงสภาพอันแทจริง ภาพจริง

ของโลกนี้รวมถึงทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีในโลกนี้ไวอยางละเอียด ได

เปดเผยขอเท็จจริงที่เราทุกคนควรทราบ ไดบอกถึงอายุขัยอัน

แสนสั้นของโลกใบนี้ และความสุขท่ีไมจีรังยังยืนในโลกนี้ 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา 



 

4 

﴿  ْ ََّما ٱۡعلَُمٓوا ََۡيا ٱۡ�ََيٰوةُ  ََ ُّ ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  لَعِٞب  ٱ  ِ�  َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�َفاُخُر
ۡمَ�ٰلِ 

َ
ۡوَ�ٰدِ�  ٱۡ�

َ
ۡعَجَب  َ�ۡيٍث  َكَمَثلِ  َوٱۡ�

َ
ّفارَ  أ ُُ ٮٰهُ  يَِهيجُ  ُُمّ  َََباتُُهۥ ٱۡل َ�َ�َ �  ُمۡصَفّرٗ

ۖ  يَُ�ونُ  ُُمّ  ٞ  َشِديدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  ُحَ�ٰٗما ِ  ّمِنَ  َوَمۡغفَِرة َّ  َوَما َورِۡضَ�ٰنۚٞ  ٱ
ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َيا َۡ ُّ َّ  ٱ  ]٢٠: دلديد  [ ﴾ ٢ ٱۡلُغُرورِ  َمَ�ٰعُ  ِِ

ความวา “พึงทราบเถิดวา แทจริงการมีชีวิตอยูในโลกนี้มิใชอ่ืน

ใด เวนแตเปนการละเลนและการสนุกสนานราเริงและ

เครื่องประดับและความโออวดระหวางพวกเจา และการแขงขัน

กันสะสมในทรัพยสินและลูกหลาน  อุปมาโลกนี้ด่ังน้ําฝนที่หลั่ง

ลงมาทําใหพืชผลงอกเงยขึ้นมาท่ียังความพอใจใหแกกสิกร แลว

มันก็เหี่ยวแหง เจาจะเห็นมันเปนสีเหลือง แลวมันก็กลายเปน

เศษเปนชิ้นแหง สวนในวันปรโลกน้ันมีการลงโทษอยางสาหัส 

และมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และการมี

ชีวิตอยูในโลกนี้ มิใชอ่ืนใดนอกจากการแสวงหาผลประโยชน

แหงการหลอกลวงเทานั้น” ( อัล-หะดีด : 20 ) 

  
โองการขางตนอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ผูทรง

รอบรูทรงปรีชาญาณย่ิงไดสาธยายถึงสภาพของโลกดุนยาซึ่ง

เปนสถานที่ทดสอบมนุษย วา 
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1. มันเปนสถานท่ีละเลนสนุกสนาน ที่มีแตการเหน็ด

เหน่ือย  
2. เปนสถานท่ีๆ เต็มไปดวยสิ่งไรสาระคอยลอลวงย่ัวยุ

มนุษยใหละทิ้งสิ่งที่เกิดประโยชนแกชีวิตในโลกหนา  
3. เปนสถานที่ๆ มีการประดับประดาดวยความสวยงามที่

ลวงตาผูคน  
4. โลกนี้มีแตการโออวดประชันและอวดดีกัน 
5. มีการแขงขันกันสะสมลูกหลานและทรัพยสินเงินทอง

กันแคนั้นเอง 
ตอมาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดอุปมาถึงการท่ี

โลกน้ีจะลมสลายและพังพินาศลงอยางรวดเร็ว ด่ังพืชผลที่งอก

เงยข้ึนมาดวยความเขียวชอุมอุดมสมบูรณดวยน้ําฝนท่ีหลั่งลง

มา  สรางความปลื้มใจแกผูปลูกเปนอยางย่ิง  แตเมื่อการ

เจริญเติบโตไดเต็มที่แลว มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเปนสีเหลือง แลว

กลายเปนซังแหงเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยขาดกระเจิง ลักษณะเชนนี้

แหละคือสภาพที่แทจริงของโลกดุนยาท่ีมันเขียวชอุมอยูหลายป 

แตมันจะพังพินาศลงมาอยางรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เพื่อบอกใหรูวา
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เมื่อมันเริ่มท่ีจะพังเมื่อใดก็จะพังลงมาอยางรวดเร็ว และใกล

เวลาท่ีโลกนี้จะพังลงมาแลวดวย 
 ตอมาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ก็ไดบอกถึงการ

ลงโทษอันทรมานในโลกหนาตอบรรดาผูที่ฝาฝนไมยอม

สวามิภักด์ิตอพระองค และสัญญาท่ีจะใหอภัยและใหความพึง

พอใจแกผูท่ีเคารพภักดีตอพระองค 

  อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสบอกถึงสภาพการณ

ที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะฮฺ จะมีการลงโทษอยางรุนแรงแกผูท่ี

ฝาฝน และจะไดรับการอภัยโทษความพอพระทัยไดรับความ

เปยมสุขแกผูที่เคารพภักดีตอพระองค วา 
َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  ّمَثَل  لَُهم َوٱۡ�ِۡب  ﴿ َۡ ُّ نَزۡلَ�ٰهُ  َكَمآءٍ  ٱ

َ
َمآءِ  ِمنَ  أ َّ  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱل

�ِض  اُت ََبَ 
َ
ۡصَبحَ  ٱۡ�

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  ٱلّرَِ�ُٰحۗ  تَۡذُروهُ  اَهِشيمٗ  فَأ َّ  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ّمۡقَتِدًرا َ�ۡ

 ]٤٥:  دهكهف[ ﴾٤
ความวา “และจงเปรียบอุทาหรณการดํารงชีวิตอยูในโลกนี้แก

พวกเขา ประหนึ่งน้ําที่เราหลั่งมาจากฟากฟา ดังนั้นพืชผลใน

แผนดินก็จะคลุกเคลาไปกับน้ํา แลวมันก็แหงกรังเปนเศษเปน

ชิ้น  ซึ่งลมจะพัดพามันใหปลิววอน  และอัลลอฮฺเปนผูทรง

อานุภาพเหนือทุกอยาง” (อัล-กะฮฟฺ : 45) 
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อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา 
آءِ  ِمنَ  ٱلّشَهَ�ٰتِ  ُحّب  لِلّناِس  ُزّ�ِنَ ﴿ ََ ِ  ِمنَ  نَطَرةِ ٱلُۡمقَ  َوٱۡلَقَ�ِٰط�ِ  َوٱۡ�َنِ�َ  ٱلّن

َهبِ  َّ ةِ ٱ َّ ّوَمةِ َوٱۡ�َۡيلِ  َوٱۡلفِ ََ نَۡ�ٰمِ  ٱلُۡم
َ
ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعُ  َ�ٰلَِك  َوٱۡ�َۡرِث�  َوٱۡ� َيا َۡ ُّ  ٱ

 ُ َّ نُ  ِعنَدهُۥ َوٱ َۡ ُؤنَّبُِئُ�م ۞ُقۡل  ١ �ٔ�َاِب  ٱلۡمَ  ُح
َ
ۡ�ٖ  أ

ِينَ  َ�ٰلُِ�ۡمۖ  ّمِن ِ�َ َّ ِ ْ ٱ�ّ  ل  َقۡوا
ّ�ٰتٞ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ََ

َ
ۡزَ�ٰجٞ  �ِيَها َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ�

َ
ٞ  َوأ  ّمَطّهَرة

ِۗ ٱ ّمِنَ  َورِۡضَ�ٰنٞ  َّ  ُ َّ ۢ  َوٱ  ]١٥-١٤: آل عممدن[ ﴾١ بِٱۡلعَِبادِ  بَِصُ�
ความวา “ไดถูกทําใหสวยงาม (ลุมหลง) แกมนุษยซึ่งความรักใน

บรรดาสิ่งที่เปนเสนหอันไดแก ผูหญิงและลูกชาย ทองและเงิน

อันมากมาย มาดี ปศุสัตว และไรนา น่ันเปนสิ่งอํานวยประโยชน

ชั่วคราวในชีวิตความเปนอยูแหงโลกนี้เทานั้น และอัลลอฮฺนั้น ณ 

พระองค คือที่กลับอันสวยงาม (มุหัมมัด) เจาจงกลาวเถิดวาจะ

ใหฉันบอกพวกเจาถึงสิ่งที่ดีกวาน้ันไหม คือบรรดาผูท่ีมีความยํา

เกรงจะไดรับบรรดาสวนสวรรค ณ พระผูเปนเจาของพวกเขา ซึ่ง

มีแมนํ้าหลายสายไหลผานอยูเบ้ืองลาง โดยที่พวกเขาจะพํานัก

อยูในนั้นตลอดกาล และจะไดรับบรรดาคูครองท่ีบริสุทธิ์ รวมท้ัง

ไดรับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺดวย และอัลลอฮฺน้ันทรงเห็น

ปวงบาวทั้งหลาย” (อาล อิมรอน : 14-15) 
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อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา 
﴿ ُ َّ ُط  ٱ َُ ۚ  �ََشآءُ  لَِمن ٱلّرِۡزَق  يَۡب ْ  َوَ�ۡقِدُر ََۡيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  َوفَرُِحوا ُّ ََۡيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َوَما ٱ ُّ  ٱ
َّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  ِ  ]٢٦: دهمعد[﴾ ٢ َمَ�ٰعٞ  ِ

ความวา “อัลลอฮฺเปนผูใหปจจัยอยางกวางขวางหรือแตเพียง

นอยนิดแกผูที่พระองคประสงค และพวกเขาดีใจตอชีวิตในโลก

นี้ เมื่อเปรียบชีวิตในโลกนี้ กับโลกหนาแลว หาใช อ่ืนใดไม

นอกจากความเพลิดเพลินเทานั้น” (อัร-เราะอฺดุ : 26) 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
» ِ َّ د ا ،!وا ةِ  ِ   دّل�ْياا ما ِخما

ْ
  دآل

ّ
ا ِمثُْل  َِِ ُل  ما ْعا ُدُ�مْ  �ا حا

ا
هُ  أ ِذهِ  ِِْصباعا ارا  - ا شا

ا
 واأ

ْ�ا  ّباااِ   �ا ّّ امّ  ِ   -اِاه
ْ
ياقُْظمْ  دْ

ْ
 ]٢٨٥٨روده مّغم امقم [» تامِْجعُ  اِما  فاغ

ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺวา คาของดุนยาอันนอยนิดเมื่อ

เปรียบเทียบกับโลกหนาแลวเทากับน้ําที่ติดมากับนิ้วชี้ที่เมื่อจุม

ลงไปในทะเล ( สวนน้ําที่เหลือในทะเลคือคาที่มีอยูในโลกหนา)” 

(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข : 2858)   

 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด  เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ  เลาวา 



 

9 

عا  جا ّ  دْضطا ِِ َّ  دّي ُ  صا َّ غايْهِ  د ا  غّما واسا  عا ِص�ٍ  عا َّما  حا
ا
هِ  ِ   فاَ ِ

ْ
ُت  ِج�

ْ
ُقغ ِب  :�ا

ا
 اَِ

 ِّ
ُ
، راُسولا  ياا واأ ِ َّ اوْ  د ماْشقاا آذانْتاقاا ُ قْتا  ه فا اكا  �ا غايْهِ  ه يْئًا عا الا  .ِمقْهُ  ياِقيكا  شا قا  �ا

ِ  راُسوُل  َّ َّ  د ُ  صا َّ غايْهِ  د غّما  عا ا«:  واسا ناا ما
ا
ناا اِِّ�ما  وادّلْ�ياا، أ

ا
دِ ٍب  وادّل�ْياا أ ما   ا

ّل  ْتا  دْسااظا
ا
ةٍ  ت ما جا ا رادحا  ُُمّ  شا ها �ا تاما  ]٤١٠٩روده دان ماجه امقم [  »وا

ความวา มีอยูครั้งหน่ึงขณะที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ

วะสัลลัม นอนอยูบนเสื่อ ซึ่งทําใหปรากฏรอยเสื่อบนผิวหนังของ

ทาน ฉันจึงเสนอวา ขอสาบานตออัลลอฮฺ หากทานเห็นสมควร

เราจะนําสิ่งอ่ืนมาปูทับบนเสื่อของทาน แตทานกลาววา “อะไร

กันนักหนากับดุนยา ฉันมีชี วิตอยูในดุนยานี้ เหมือนกับผูที่

เดินทางมาพักใตรมไม แลวเขาก็จากไปเทาน้ันเอง” (บันทึก

โดยอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข : 4109) 

  
อิบนุล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ อธิบายวา “การแสวงหา

โลกแหงอาคิเราะฮฺจะไมสมบูรณได เวนแตวาจะตองมีความมัก

นอยตอชีวิตในโลกนี้ และความมักนอย (สันโดษ) ในโลกน้ีจะไม

ถูกตองเวนแตจะตองมองโลกนี้ในสองมิติ ไดแก 

1. ตองมองวาโลกใบนี้จะตองบุบสลายลงอยางรวดเร็ว ไม

มีอะไรที่ย่ังยืน การแกงแยงและความพยายามกับโลก
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ดุนยายอมพบกับความทรมาน โลกดุนยาเต็มไปดวย

ความทุกขยากลําบาก ความสาหัสสากรรจ สุดทายก็

ตองพังพินาศ พรอมทั้งมีความระทม ผูแสวงหาดุนยา

จะมุงมั่นกอนท่ีเขาจะไดรับด่ังใจหวัง และยังคงมุงมั่น

ตอไปเมื่อไดรับมาแลว และเขาจะรูสึกเศราโศกเสียใจ

เมื่อไมไดรับตามท่ีคาดหวัง 

2. ตองมองไปยังโลกหนา (อาคิเราะฮฺ) วา มันกําลังคืบ

คลานเขามาหา และมีความจีรังมั่นคงตลอดไป ซึ่งใน

โลกน้ีมีความดีงามและความปลื้มใจอันมากมายมีคา

ย่ิงนัก ระหวางโลกน้ีกับโลกหนามีความตางกันอยาง

มากมาย  

 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา 

ٰ  َخۡ�ٞ  َوٱ�ِخَرةُ ﴿ ََ ۡۡ  ]١٧: دلع[﴾ ١ َوََ
ความวา “และวันปรโลกยอมดีกวาและย่ังยืนย่ิงกวา” ( อัล-อะอฺ

ลา : 17 ) 
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และความดีงามในวันปรโลกมีความสมบูรณและจีรังย่ิง 

แตในโลกน้ีเปนภาพลวงตาเทาน้ัน 
 เมื่อใดที่คนหนึ่งไดเห็นถึงแกนแทของโลกท้ังสองแลว 

ยอมมีผลดีตอเขาที่จะใชสติปญญาท่ีมีไตรตรองในทางที่จะใหมี

ความพอเพียงไดอยางถูกตอง ซึ่งโดยปกติคนเรายอมรูดีวาอะไร

ท่ีมีอยูในโลกที่จะใหประโยชนแกชีวิตเขาไดเขาก็จะรับมันเอาไว 

และอะไรท่ีเปนความสุขของโลกหนาที่เขากําลังรอคอย 
 แต...คนเราจะมีความรูสึกเชนนี้ไดเมื่อเขามีทัศนคติวา

โลกหนายอมดีกวาโลกนี้ มีความปรารถนาตอการตอบแทนใน

โลกหนามากกวาโลกน้ี มิเชนน้ันแลวเขาจะรักความสุขในโลกน้ี

มากกวา และจะเลือกใชชีวิตเพื่อโลกนี้มากกวา นั่นก็เพราะวา  
1. เขาอาจจะไมสามารถแยกแยะถึงคุณคาที่แทจริง

ระหวางโลกน้ีกับโลกหนาได  
2. หรือไมก็รูแลวแตก็เลือกสิ่งที่ดอยกวาใหแกชีวิตของเขา  
อยางไรก็ตามทั้งสองกรณีจะเปนตัวบงชี้ถึงการศรัทธาท่ี

ออนแอของเขา และยังบงชี้ถึงสติปญญาท่ีไมสมบูรณของเขาอีก

ดวย เนื่องจากผูคนจะมีมุมมองกับชีวิตในโลกหนาสองกรณี 
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1. เขายอมเล็งเห็นและเชื่อมั่นแลววาคุณคาของโลก

หนาดีกวาโลกนี้อยางแนนอน  
2. หรือเขาอาจจะไมเชื่อมั่นวาโลกหนาดีกวาโลกนี้  
หากเขาไมเชื่อมั่น ก็เทากับวาเขาไมศรัทธามาเลยต้ังแต

แรก แตหากเขาเชื่อมั่นแลว แตความเชื่อไมไดมีผลอันใดตอเขา

เลย ก็เทากับวาสติปญญาของเขาไมสมบูรณในการที่เขาเลือก

สิ่งท่ีมีคานอยกวาใหแกชีวิตของเขา  (อัล-ฟะวาอิด หนา : 140-

141) 
มีขอเตือนใจจากกวีบทหนึ่งที่วา  
“ชีวิตหาไดพบความสุขไม  ตราบใดที่มีความตายมา

กระชากความสุขใหมลายไป” 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดกลาวถึงการลงโทษ

แกผูที่พึงพอใจ เชื่อมั่นอยางหนักแนนตอชีวิตในโลกน้ี และไม

สนใจ หลงลืมตอชีวิตในโลกหนาวา 
ِينَ  ِِنّ ﴿ َّ ونَ  ََ  ٱ َُ ْ  لَِقآَءنَا يَۡر ََۡيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  َورَُضوا ُّ ْ  ٱ نّوا

َ
َمَ ۡۡ ِينَ  بَِها َوٱ َّ  ُهمۡ  َوٱ

ٰ�َِك  ٧ َ�ٰفِلُونَ  َءاَ�ٰتَِنا َ�نۡ  ََ ْو
ُ
َوٮُٰهمُ  أ

ۡ
ْ  بَِما ٱَّارُ  َمأ ُبونَ  َ�نُوا َِ : يو�س[ ﴾يَۡ�

٧ ،٨[ 
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ความวา “แทจริงบรรดาผูที่ไมหวังท่ีจะมาพบกับเราท้ังยังพึง

พอใจกับชีวิตในโลกนี้และมีความมั่นใจตอมัน และบรรดาผูที่

ละเลยตอสัญญาณตางๆ ของเรา ชนเหลาน้ันมีที่พํานักอยูใน

นรก เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไวเอง” (ยูนุส : 7-8) 

 
และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดตรัสตําหนิตอ

บรรดาผูศรัทธาท่ีพึงพอใจกับชีวิตในโลกนี้ วา 
َها﴿ ُّ ََ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  لَُ�مُ  �ِيَل  َِِذا لَُ�مۡ  َما َءاَمُنوا ِ  َسبِيلِ  ِ�  ٱنِفُروا َّ  َِِ�  ٱثّاقَۡلُتمۡ  ٱ

�ِض� 
َ
رَِضيُتم ٱۡ�

َ
َيا بِٱۡ�ََيٰوةِ  أ َۡ ُّ ِ�  ِمنَ  ٱ ََۡيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َمَ�ٰعُ  َ�َما ٱ�ِخَرة ُّ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  ٱ

 َّ ِ  ]٣٨: دلو� [ ﴾٣ قَلِيٌل  ِ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย มีอะไรเกิดขึ้นหรือ เมื่อมีผู

ปาวประกาศแกพวกเจาใหออกตอสู พวกเจาก็อืดอาดลาชาไม

เต็มใจที่จะออกรบ พวกเจาพึงพอใจกับชีวิตแหงโลกนี้กระนั้น

หรือ? ชีวิตความเปนอยูในโลกน้ีมีคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับชีวิตในโลกหนา” (อัต-เตาบะฮฺ : 38) 
  

บุคคลหนึ่งจะมีความรูสึกหนักอ้ึงหรือลําบากใจตอการ

เคารพภักดีอัลลอฮฺ และการแสวงหาการปฏิบัติการงานแหงโลก
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หนา ขึ้นอยูกับปริมาณความปรารถนาของเขาที่มีตอชีวิตแหง

โลกนี้  
และโองการอัลกุรอานที่จะนําเสนอตอไปนี้นาจะเปน

การเพียงพอที่มาจะกระตุนจิตสํานึกใหมุสลิมทุกคนรูสึกมีความ

พอเพียงกับโลกนี้ 
فََرَءيَۡت  ﴿

َ
آَءُهم ُُمّ  ٢ ِسنِ�َ  ّمّتۡعَ�ُٰهمۡ  ِِن أ ْ  ّما ََ ٓ  ٢ يُوَعُدونَ  َ�نُوا ۡ�َ�ٰ  َما

َ
 أ

ْ  ّما َ�ۡنُهم َمّتُعونَ  َ�نُوا  ]٢٠٧ ،٢٠٥: دهشعمدء[﴾ ٢ ُُ
ความวา “เจาไมเห็นดอกหรือ หากเราไดใหพวกเขารื่นเริงตอไป

อีกเปนปๆ แลวการลงโทษท่ีพวกเขาถูกสัญญาไวก็ไดบังเกิดขึ้น 

สิ่งที่พวกเขาไดรับใหเปนสิ่งท่ีรื่นเริงจะไมอํานวยประโยชนใดๆ 

แกพวกเขาเลยแมแตนอย” (อัช-ชุอะรออ : 205-207) 
 
อัลลอฮฺตรัสอีกวา 

َُّهمۡ ﴿ ْ  لَمۡ  يُوَعُدونَ  َما يََرۡونَ  يَۡومَ  َكََ َّ  يَۡلَبُثٓوا ِ ِۚ� ّمِن َساَعةٗ  ِ ۡهلَُك  َ�َهۡل  بََ�ٰٞغۚ  ََّهار ُُ 
 َّ ِ قُ  ٱۡلَقۡومُ  ِ َِ  ]٣٥: دلحقاف[ ﴾٣  ونَ ٱۡلَ�ٰ

ความวา “วันท่ีพวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไวแกพวกเขา 

ประหนึ่งวาพวกเขามิไดพํานักอยูในโลกนี้เวนแตเพียงชั่วครูหนึ่ง

ยามกลางวันเทานั้น นี่คือการประกาศตักเตือน ดังนั้น ความ
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หายนะจะไมประสบแกผูใดนอกจากหมูชนผูฝาฝนเทานั้น” (อัล-

อะหกฺอฟ : 35) 

 
اَعةُ  َ�ُقومُ  َوَ�ۡومَ ﴿ َّ مُ  ٱل َِ ۡق ْ  َما ٱلُۡمۡجرُِمونَ  ُُ ْ  َكَ�ٰلَِك  َساَعةٖ�  َ�ۡ�َ  َ�ُِثوا  َ�نُوا
ونَ يُ  ُُ  ]٥٥: دهموم[ ﴾ ٥ ۡؤفَ

ความวา “และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้น ผูกระทําผิดทั้งหลายจะ

สาบานวา พวกเขามิไดพํานักอยู (ในโลกดุนยา) นอกจากเพียง

ชั่วครูชั่วยามเทานั้น เชนน้ันแหละพวกเขาถูกใหหันออก (จาก

ความจริงสูความเท็จ)” (อัร-รูม : 55) 

  
อนึ่ง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองเปนผูที่มี

ความรูจักเพียงพอและมีความมักนอยกับสิ่งท่ีมีอยูในโลกน้ี ดัง

ปรากฏจากคําบอกเลาของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน

ฮา ซึ่งไดกลาวแกอุรวะฮฺวา  
اقُْظمُ  ُ ّقا ِِنْ : قا ت �شش  رض دهللا عقها : عن عموة قال  

ا
  ي

ا
لِ  ِِل ِهالا

ْ
 ُُمّ  ده

لِ  ِهالا
ْ
ِل، ُُمّ  ده ِهالا

ْ
َا ا  ده ِ غّ ٍ  َاالا

ا
�ِْن، ِ   أ ْهما ا شا ما وقِدا  وا

ُ
ْ�يااِ   ِ   أ

ا
ِ  راُسولِ  أ َّ َّ  د  صا

 ُ َّ غّما  غايْهِ عا  د ُت  :قاالا  نااٌر، واسا
ْ
ا اُ ، ياا :قُغ ا خا ما نا  �ا عايُّشُ�ْم؟ كا  :قاا اْت  ُُ

دِن، ْسوادا
ا ْ
اُء، دّلْممُ  دل ما

ْ
ده   وا

ّ
نّهُ  َِِ

ا
نا  قادْ  َ ِ  هِماُسولِ  كا َّ َّ  د ُ  صا َّ غايْهِ  د غّما  عا  واسا
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اِر، ِمنْ  ِج�ادنٌ  نْصا
ا ْ
ناْت  دل �ا اُهمْ  وا قاا ه نُود ئُِح،ما   يُمِْسغُونا  فاكا

ا
ِ  راُسولِ  ِِل َّ َّ  د ُ  صا َّ  د

غايْهِ  غّما  عا ا ِمنْ  واسا اانِها
ْ
ل
ا
ِقيقااهُ  أ ّْ  ]٢٩٧٢روده مّغم امقم [  .فايا

ความวา “เราเคยเจอกับภาวะท่ีเราตองเฝามองจันทรเสี้ยว แลว

ก็จันทรเสี้ยว แลวก็จันทรเสี้ยวถึงสามจันทรเสี้ยวเปนระยะเวลา

สองเดือนที่ไมมีการจุดไฟปรุงอาหาร ณ บานของทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อุรวะฮฺจึงถามนางวา แลว

พวกทานใชชีวิตอยูไดอยางไร? นางตอบวา เรารับประทาน

อินทผลัมกับนํ้า อีกอยางทานเราะสูลุลลอฮฺมีเพื่อนบานชาวอัน

ศอรฺซึ่งเขามีอูฐไวรีดน้ํานม พวกเขาไดสงนมมาใหกับทานเราะสู

ลุลลอฮฺ แลวทานก็นํามาใหพวกเราด่ืม” (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข : 2972) 

  
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองไดกลาว

สั่งเสียชาวอันศอรฺกลุมหนึ่งใหสะสมปจจัยแหงโลกน้ีแคพอเพียง

ด่ังเสบียงของผูเดินทาง ทานไดสั่งเสียแกอิบนุ อุมัรฺใหใชชีวิตใน

โลกนี้ด่ังคนแปลกหนา หรือเปนด่ังผูเดินทาง และใหนับตนเอง

วาเปนคนหนึ่งของชาวสุสาน (กุโบร ) 
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อิบนุล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ความมัก

นอยกับชีวิตในโลกนี้ คือ  
1. มักนอยโดยการระงับจากสิ่งท่ีหะรอม ซึ่งถือเปน

ฟรฎอัยนฺ (เปนหนาที่ระดับปจเฉกบุคคล) 
2. มักนอยโดยการหลีกหางจากสิ่งที่คลุมเครือ ซึ่ง

ขึ้นอยูกับระดับความแตกตางของความคลุมเครือ 

หากคลุมเครือมากก็จะเปนวาญิบ แตหากเพียง

เล็กนอยก็จะเปนแคสุนัต 
3. มักนอยในสิ่งที่เกินความจําเปน 
4. มักนอยโดยการหลีกหางจากคําพูด การมอง การ

ถาม และการพบปะสังสรรคกันในเรื่องท่ีไรสาระ 
5. มักนอยตอความรูสึกที่ไมจําเปนตองแครกับผูคน

ทั้งหลาย 
6. มักนอยไมแยแสกับอารมณใฝตํ่าของตนเอง โดยท่ี

จะตองยอมสยบตออัลลอฮฺอยางศิโรราบ 
7. การมักนอยที่คลอบคลุมทุกๆ เรื่อง นั่นคือ การมัก

นอยตอสรรพสิ่งทั้งปวงที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

และจากทุก สิ่งที่ทําใหหลงลืมตอพระองค 
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8. และความมักนอย ท่ีประเสริฐสุด  คือการไม

แสดงออกถึงความมักนอยตอหนาสาธารณชน 

 
อนึ่ง ความแตกตางระหวาง ซุฮดฺ (دهد د) ความมัก

นอย สมถะหรือความพอเพียง กับ วัรอฺ (دهورع) การระวังตน  

คือ คําวา ซุฮดฺ (การมักนอยและสมถะ) หมายถึง การละเวน

จากสิ่งที่ไมเกิดประโยชนในวันอาคิเราะฮฺ  
สวนคําวา วัรอฺ (การระวังตน) หมายถึง การละเวนจาก

สิ่งที่เกรงวาจะทําใหเกิดโทษในวันอาคิเราะฮฺ  
สวนจิตใจที่หมกมุนจมปลักอยูกับอารมณใฝตํ่ายอมจะ

ไมกอใหเกิดการพอเพียงและการระวังตนอยางแนนอน (อัล-ฟะ

วาอิด หนา : 172) 
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