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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 114 

การไดรับความปลอดภัย 

 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ

เมตตาจําเ ริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืน

ใดท่ีควรไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียว โดยไมมี

ภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานน

บีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

 ความโปรดปรานอันใหญหลวงอีกประการหนึ่งที่อัลลอ

ฮฺไดมอบใหแกปวงบาวของพระองค คือการมีสุขภาพพลานามัย

ที่ดี อัลลอฮฺไดเลาเร่ืองราวของนบีฮูด อะลัยฮิสสลาม ในขณะที่

เขาไดกลาวแกกลุมชนของเขาวา 
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ْ  َوَ�َٰقۡومِ  ﴿ َُّ�مۡ  ٱۡسَتۡغفُِروا ْ  ُُمّ  ََ َُٓوا َمآءَ  يُۡرِسلِ  إَِ�ۡهِ  تُو َّ َٗ  َعلَۡيُ�م ٱس ا ََ  �ّمِۡد
ْ َََتَوَّوۡ  َوَ�  ُُّوتُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ُُّوةً  َوَ�زِۡدُ�مۡ   ]٥٢:   هود[   ﴾  ٥ ُ�ۡرِِم�َ  ا

ความวา ”โอกลุมชนของฉัน จงขออภัยโทษและกลับเนื้อกลับตัว

ตอผูทรงอภิบาลของพวกทานกันเถิด พระองคจะทรงใหมีน้ําฝน

หลั่งลงมามากมายอยางตอเน่ือง และจะทรงเพิ่มพลังเปน

ทวีคูณแกพวกทาน และพวกทานอยาไดผินหลังใหโดยเปน

ผูกระทําผิด “ (ฮูด : 52 ) 

 มีรายงานจากอิบนุ อับบาสเลาวา ทานบีศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

ةُ  اَّاِس  ِمنْ  َ ِث�ٌ  ِ�يِهَما َمْةبُونٌ  نِْعَماَانِ « َّ   الصح
ُ
َفَماغ

ْ
امقم  الخاري رواه[ »َوال

٦٤١٢[ 

ความวา “ความโปรดปรานสองประการที่ผูคนสวนใหญไมเห็น

คุณคา นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดี และการมีเวลาวาง”(บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย : 6412) 

 คําวา ( الةب ) หมายถึง ผูที่ถูกหลอกใหซื้อสินคาใน

ราคาที่เกินความเปนจริง ดังนั้นใครที่มีสุขภาพท่ีดี และมีเวลา
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วาง แตกลับใชมันไมใหเกิดผลในทางท่ีดีกับชีวิตของเขาในโลก

หนาจะถูกเรียกวา มัฆบูน ( ٌَمْةبُون) หรือผูถูกหลอก (โดยใชเวลาที่

มีคาใหหมดไปกับสิ่งที่ไรสาระ) 

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

ْصبَحَ  َمنْ «
َ
�ِِه، ِف  آِمقًا ِمقُْ�مْ  أ ََّما يَْوِمِه، قُوُ   ِعقَْدهُ  َجَسِدهِ، ِف  ُمَعاًف  ِسْ

َ
َ ََ  فَ

ُ  ِح�َْ  
َ
َْيَا ل  ]٢٣٤٦لتمذي امقم رواه ا[» اّ 

ความวา “ผูใดที่ ต่ืนเชาขึ้นมาพบกับภาวะที่สงบสุข มีความ

ปลอดภัยในชีวิต ไมเจ็บไขไดปวย มีอาหารการกินที่หะลา

ลอยางครบครัน เหมือนกับวาความผาสุกแหงโลกนี้ไดถูกเตรียม

ไวสําหรับเขาหมดแลว” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซียฺ : 2346) 

คําวา  ( ف س�ه آمقاً  ) หมายถึง มีความปลอดภัย มีความ

สงบสุขในชีวิต ครอบครัว และทรัพยสินเงินทอง 

คําวา ( หมายถึง มีสุขภาพพลานามัยที่  ( ف ادنهمعاًف 

สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง 
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คําวา (عقده قو  يومه)  หมายถึง มีอาหารในปริมาณที่

เพียงพอสําหรับเขาจะใชรับประทานในแตละวัน และเปนอาหาร

ที่หะลาล 

คําวา (يَا َْ ُ اّ 
َ
َما ِحَ�ْ  ل َّ

َ
َ ََ หมายถึง ไดรวบรวม ได  (َف

เตรียมไว  

ดังนั้น ใครก็แลวแตที่อัลลอฮฺไดใหเขามีพลานามัยที่ดี

และมีจิตใจที่สงบ มีอาหารการกินอยางเพียงพอในแตละวัน 

สมาชิกในครอบครัวไมเจ็บไขไดปวย แนนอนย่ิงวาอัลลอฮฺได

รวบรวมความโปรดปรานท้ังหลายที่ผูคนในโลกนี้ตางแสวงหา

กันใหกับเขาแลว จึงเปนการสมควรอยางย่ิงที่ เขาจะตอง

ขอบคุณตออัลลอฮฺ ดวยการภักดี เชื่อฟง และปฏิบัติตามคํา

บัญชาของพระองค และอยาไดเปนผูฝาฝนตอพระองค 

 และประการสําคัญและสูงสงย่ิงท่ีผูศรัทธาจะตองรอง

ขอตออัลลอฮฺอยูเสมอ นั่นคือ การขอใหมีพลานามัยที่ดี จากหะ

ดีษ ริฟาอะฮฺ อิบนุ รอฟอฺ เลาวา วันหน่ึง ขณะที่ทานอบู บักรฺ ได



 

7 

ยืนขึ้นปราศรัยบนมิมบัรฺ แลวทานก็รองไห ทานเลาวา ครั้งหน่ึง

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดยืนบนมิมบัรฺแหงนี้

แลวทานก็รองไห ทานกลาวแกพวกเราวา  

َعاِ�يََة، الَعْفوَ  اهللاَ  َسغُوا«
ْ
َحًدا فَِِنّ  َوال

َ
َِقْ�ِ  َ�ْعدَ  ُ�ْعَط  لَمْ  أ

ْ
  »الَعاِ�يَةِ  ِمنَ  َخْ�ًا ال

، وصََه اللا  ف السغسغة الصَيَة امقم ٨٨٩اان حبان امقم  رواه[
١٣٢٥[  

ความวา “พวกเจาจงขอตออัลลอฮฺใหมีความสุขสบาย ปลอด

จากโรคภัยทั้งปวงเถิด เพราะไมมีความดีอันใดที่บุคคลหนึ่งจะ

ไดรับหลังจากการตักวา ท่ีจะดีย่ิงไปกวาการมีสุขพลานามัยที่ดี 

” (บันทึกโดยอิบนุ หิบบาน : 889 และทานเชค อัล-อัลบานียฺได

กลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺไวในสิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 

หมายเลข : 1325) 

 อิบนุล-ก็อยยิม ไดอธิบายหะดีษบทน้ีวา “เขาไดรับ

ความสุขสบายท้ังในเรื่องศาสนาและการใชชีวิตในโลกนี้ ซึ่ง

บุคคลหน่ึงจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหนาไดก็

ตอเมื่อเขามีความมั่นใจ(ยะกีน)และมีพลานามัยท่ีดี(อาฟยะฮฺ) 
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ความมั่นใจในศรัทธาจะคอยปกปองเขาจากการลงโทษในวัน

อาคิเราะฮฺ สวนการมีพลานามัยท่ีดีจะปกปองเขาจากโรคภัยไข

เจ็บที่จะเกิดขึ้นทางดานจิตใจและรางกายในโลกนี้ ดังน้ัน 

กิจการทั้งหลายของโลกอาคิเราะฮฺไดถูกรวบรวมไวในคําแคคํา

เดียว และกิจการทั้งหลายของโลกนี้ก็ไดถูกรวบรวมไวในคําแค

คําเดียวเชนกัน” (ตุหฺฟะตุซ-ซากิรีน หนา : 305)    

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ – เราะฎิยัลลอฮุอันฮู – เลาวา ทานน

บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

َعبْدُ  اَِها يَْدُعو َدْعَوةٍ  ِمنْ  َما«
ْ
فَْضَل  ال

َ
لَُك  ِِ ح  الغُّهمّ  :ِمْن  أ

َ
ْسأ
َ
ُمَعافَاةَ  أ

ْ
 اّ َْيَا ِف  ال

ِخَمةِ 
ْ
، وصََه اللا  ف صَيح سن اان ٣٨٥١امقم  ن ماجه اا رواه[  »َواآل

 ]٣١٠٦ماجه امقم 

ความวา “ดุอาอท่ีดีท่ีสุดที่บุคคลหนึ่งควรจะวอนขอ คือ โออัลลอ

ฮฺขอไดโปรดใหขาพระองคไดรับความสุขสบายทั้งในโลกนี้และ

โลกหนาดวยเถิด ” (บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 3851 

และเชคอัล-อัลบานียฺไดกลาววาเศาะฮีหฺในเศาะฮีหฺ สุนัน อิบน ิ

มาญะฮฺ หมายเลข : 3106) 



 

9 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกกลาวถึง

สิ่งท่ีบรรดาปวงบาวควรที่จะแสวงหาสิ่งท่ีดีที่สุด นั่นคือ การขอ

ตออัลลอฮฺใหไดมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ เพราะเปาหมาย

อันย่ิงใหญและของขวัญอันล้ําคาที่จะนํามาซึ่งความสุขท้ังใน

โลกนี้และโลกหนา คือ การมีพลานามัยท่ีดีนั่นเอง 

 อนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮู เลาวา “ ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเดินผานกลุมคนที่ไดรับการทดสอบ(ดวย

โรคภัย) ทานจึงกลาววา  

لُوَن اَهللا الَعا�ِ «
َ
ِء �َْسأ

َ
َما َكَن ٰهُؤال

َ
 ٤/٣٦رواه الاار ف  شف الساار [» يَةَ أ

 ]٢١٩٧، وصََه اللا  ف السغسغة الصَيَة امقم ٣١٣٤امقم 

ความวา “ทําไมที่พวกเขาไมขอใหมีสุขพลานามัยที่ดีตออัลลอฮฺ

กันละ” ( บันทึกโดยอัล-บัซซารฺ ในกัชฟุล อัสตารฺ เลม 4 หนา 36 

หมายเลข 3134 และอัล-อัลบานียไดกลาววาเศาะฮีหฺใน อัส-สิล

สิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หมายเลข 2197) 
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  บทเรียนที่ไดรับจากหะดีษน้ี คือ  การขอใหไดมี

พลานามัยท่ีดีตออัลลอฮฺจะสามารปกปองภัยพิบัติตางๆ ไดและ

สามารถคลี่คลายการทดสอบท่ีกําลังประสบอยูได ดวยเหตุนี้

ทานนบีจึงถามในเชิงสําทับแกพวกเขา เหมือนกับทานตองการ

เตือนพวกเขาวา “พวกทานปลอยใหตัวเองไดรับการทดสอบอยู

ไดอยางไร ทั้งที่สามารถจะทําการเยียวยารักษาได ดวยการรอง

ขอตออัลลอฮฺใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และขอใหไดรับการ

ปกปองจากบททดสอบที่กําลังเผชิญอยูเพื่อใหรอดพนจากภัย

พิบัติตางๆ ได”  

แ ล ะ ใ น ก า ร ข อ เ ช น น้ี จ ะ ทํ า ใ ห จิ ต ใ จ เ บิ ก บ า น 

กระปรี้กระเปราดวยกับยาตํารับนี้ คราใดท่ีไดประสบกับปญหา

ตางๆ ได ชาวสลัฟผูหน่ึงกลาวแนะนําวา “ทานท้ังหลายโปรดขอ

ตออัลลอฮฺใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดีกันเถิด เนื่องจากผูที่ไดรับ

การทดสอบอยูแลวนั้น อาจจะพบกับบททดสอบท่ีรุนแรงกวานี้

อีกก็ได และใชวาผูท่ีเขาไดรับการทดสอบเทาน้ันที่จะมีสิทธิ์ขอดุ
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อาอตออัลลอฮฺใหมีพลานามัยที่ดี แตผูท่ีมีพลานามัยที่ดีอยูแลว

ก็มีสิทธิ์ท่ีจะขอไดเชนกัน พึงทราบเถิดวาผูที่เขาไดรับการ

ทดสอบดวยโรคภัยไขเจ็บในวันนี้คือผูท่ีมีพลานามัยที่ดีอยูเมื่อ

วาน และผูท่ีไดรับการทดสอบในวันพรุงนี้คือผูท่ีมีพลานามัยที่ดี

อยูในวันนี้มิใชหรือ ?” 

บุคคลใดก็ตามท่ีเขาเคยเย่ียมเยียนโรงพยาบาลเขา

ยอมเห็นบรรดาพี่นองมุสลิมหลายๆ คนท่ีถูกทดสอบดวยโรค

รายนานาชนิดที่นายแพทยไมสามารถเยียวยารักษาใหหายได 

หวังวาเขาคงจะขอบคุณตออัลลอฮฺอยางมากลนที่ทําใหเขามี

สุขภาพพลานามัยท่ีดีตลอดมา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มักจะวิงวอนขอดุ

อาอตออัลลอฮฺทั้ งยามเชาและยามเย็นเพื่อใหมีสุขภาพ

พลานามัยที่ดีอยูเปนประจํา แมแตเมื่อทานจะเขานอน อิบนุ 

อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 
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ِ  رَُسوُل  يَُ�نْ  لمْ  َّ َّ  ا ُ  َص َّ ءِ  يََدعُ  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا
َ
 ُ�ْمِس  ِح�َ  اّ َعَواِ   َهُؤال

لَُك  ِِ ح  الغُّهمّ « :يُْصبُِح  وَِح�َ 
َ
ْسأ
َ
َعاِ�يَةَ  أ

ْ
َْيَا ِف  ال ِخَمِة، اّ 

ْ
لَُك  ِِ ح  الغُّهمّ  َواآل

َ
ْسأ
َ
 أ

َعْفوَ 
ْ
عَ  ال

ْ
ْهِ�  وَُدَْيَاَي  ِديِ�  ِف  اِ�يَةَ َوال

َ
 َوقَاَل  َعْوَرِ� ـ اْسُتْ  الغُّهمّ  َوَماِل، َوأ

ِت، َوآِمنْ  َعْوَراِت ـ ُ�ثَْمانُ  ََ ِف  َوِمنْ  يََدّي  َ�ْ�ِ  ِمنْ  اْحَفْظِ�  الغُّهمّ  َرْو
ْ
 َوَ�نْ  َخغ

َماِل  َوَ�نْ  يَِميِ�  ُعوذُ  فَْوِ�، َوِمنْ  ِِ
َ
نْ  ِاَك اَِعَظمَ  َوأ

َ
ْ�اَاَل  أ

ُ
ِْت  ِمنْ  أ

َ
أاو  رواه[  »َ

 ]٣/٢٤٨، وصََه اللا  ف صَيح سن أب داود ٥٠٧٤داود امقم 

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยละเวนที่

จะกลาวบทดุอาอ เหลานี้ เลยท้ังยามเชาและยามเย็นวา 

“โออัลลอฮฺไดโปรดใหฉันมีพลานามัยท่ีดีท้ังในโลกน้ีและโลก

หนาดวยเถิด ขอใหฉันไดรับการอภัยโทษและความปลอดภัยทั้ง

ในเรื่องศาสนาและเรื่องดุนยา รวมท้ังครอบครัวและทรัพยสิน

ของฉันดวยเถิด โออัลลอฮฺขอทรงโปรดปกปดเอาเราะฮฺของฉัน 

และใหฉันไดมีจิตใจท่ีสงบสุขดวยเถิด โออัลลอฮฺขอไดโปรด

ปกปองฉันทางดานหนา       ดานหลัง ดานขวาและดานซาย

ดวยเถิด และฉันขอความคุมครองดวยความย่ิงใหญของทานให

รอดพนจากภัยพิบัติจากเบ้ืองลางของฉันดวยเถิด” ( บันทึก

โดยอบู ดาวูด หนา : 547 หะดีษหมายเลข : 5074 และเชคอัล-
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อัลบานียฺไดบันทึกไวในเศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด เลมที่  : 3 

หมายเลขหนา : 248 ) 

 และเลาจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัล-หาริษ วา อิบนุ อุมัร ฺ

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 

ِ  َ�بْدِ  َ�نْ  َّ نّهُ  اِْن  ا
َ
َممَ  ُ�َمَمَ

َ
َخذَ  َِِذا رَُجًال  أ

َ
 َخغَْقَت  الغُّهمّ « :قَاَل  َمْضَجَعهُ  أ

نَْت  ََْفِس 
َ
ْحيَيْاََها ِِنْ  َوَ�ْيَاَها، ُ�َهاَمَما لََك  تََوّفاَها، َوأ

َ
َمّاَها َو�ِنْ  فَاْحَفْظَها، أ

َ
 أ

لَُك  ِِ ح  الغُّهمّ  لََها، فَاْغِفمْ 
َ
ْسأ
َ
َعاِ�يَةَ  أ

ْ
ُ  َ�َقاَل  .»ال

َ
َسِمْعَت :  رَُجٌل  ل

َ
؟  ُ�َممَ  ِمنْ  َهَذا أ

ِ  رَُسولِ  ِمنْ  ُ�َمَم، ِمنْ  َخْ�ٍ  ِمنْ :  َ�َقاَل  َّ َّ  ا ُ  َص َّ رواه مسغم . [وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا
 ]٢٧١٢امقم 

ความวา อิบนุ อุมัรฺ ไดสอนชายผูหน่ึงใหเขากลาวบทดุอาอเมื่อ

ตองการที่จะนอนวา “โออัลลอฮฺ พระองคไดใหชีวิตแกฉัน และ

พระองคเปนผูเอาชีวิตน้ีกลับไป หากพระองคไวชีวิตของฉันก็

ขอใหรักษามันดวยเถิด และหากทานตองการเอาชีวิตนี้กลับไปก็

ทรงโปรดอภัยใหด วยเ ถิด  โอ อัลลอฮฺขอใหฉันมีสุขภาพ

พลานามัยที่ดีดวยเถิด” ชายผูหนึ่งกลาวถามวา ทานไดยิน

คําพูดนี้มาจากทานอุมัรฺใชไหม? ทานตอบวา ฉันไดยินมาจาก
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บุคคลท่ีดีกวาอุมัรฺเสียอีก นั่นคือ ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข : 2712) 

 อนึ่ง...ความปลอดภัยในโลกน้ี คือการที่อัลลอฮฺทรง

ปกปองปวงบาวใหรอดพนจากโรคภัยไขเจ็บ ภัยพิบัติและจาก

อุปสรรคทั้งปวง สวนความปลอดภัยในโลกหนา คือการท่ีอัลลอ

ฮฺทรงปกปองใหเขารอดพนจากความนาสะพรึงกลัวและความ

เลวรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งคํารองขอใดๆ ของ

บาวคนหนึ่งยอมไมพนไปจากการขอสองประเภทน้ี 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดขอความ

คุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจากโรครายตางๆ ทั้งปวง ดัง

ที่อนัสเลาวา 

أعوذاك من الَبَِص ، ا� ِ  : أن اَ  صَ اهللا عغيه وسغم كن يقول 
ْسَقامِ 

َ
 ]٣/١٩٢رواه أحد [  » َواُُقُوِن،  َوِمْن َسيحِئ ال

ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวขอดุอาอ

วา “โออัลลอฮฺ ฉันขอความคุมครองตอพระองคใหรอดพนจาก
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โรคเรื้อน จากโรคลมพิษ และจากโรครายทั้งปวงดวยเถิด” 

(บันทึกโดยอะหฺมัด เลมที่ : 3  หนา : 192) 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดแนะนํา

ประชาชาติของทานใหฉกฉวยโอกาสขณะที่มีสุขภาพที่ดีกอนที่

จะเจ็บไขไดปวย อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวตักเตือนชายผู

หน่ึงวา 

بَااََك :  َخٍْس  َ�بَْل  َخًْسا اْ�اَقِمْ « اََك  ،  َهَمِمَك  َ�بَْل  َِ َّ  َسَقِمَك، َ�بَْل  وَِص
ْةِغَك  َ�بَْل  َوفََماَغَك  ، َ�ْقِمكَ  َ�بَْل  َوَ�قَاَءكَ  رواه [ »َمْوتَِك  َ�بَْل  وََحيَاتََك  ، ُِ

 شط ع صَيح حديث هذا: وقال   ٧٨٤٦ا�ا م ف السادرك امقم 
امجاه، وصََه اللا  ف صَيح اُامع الصة� امقم  ولم شيخ�ال

١٠٧٧[ 

ความวา “จงฉวยโอกาสหาประการกอนที่อีกหาประการจะ

มาถึง กลาวคือ ในขณะท่ีเจายังหนุมแนนกอนที่เจาจะชราภาพ 

ขณะที่เจายังมีสุขภาพที่ดีกอนท่ีเจาจะปวยไข ขณะที่เจาร่ํารวย

กอนที่เจาจะยากจน ขณะที่เจายังมีเวลาวางกอนที่เจาจะยุง
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เหยิง และขณะที่เจายังมีชีวิตอยูกอนที่เจาจะพบกับความตาย” 

(บันทึกโดยอัล-หากิม เลมที่ : 4  หนา : 341 หมายเลข 7846 

และทานกลาววาหะดีษบทนี้อยูภายใตเงื่อนไขของอิหมามอัล-บุ

คอรียและมุสลิม แตทานท้ังสองมิไดบันทึกไว และอัล-อัลบานีย 

ไดกลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ใน เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 

1077) 

 และอิบนุ อุมัรฺ กลาววา “เมื่อทานมีชีวิตอยูในยามเชาก็

อยาไดคอยจนกระทั่งถึงยามเย็น และหากทานมีชีวิตอยูในยาม

เย็นก็อยาไดคอยจนกระท่ังถึงยามเชา และจงฉกฉวยโอกาส

ขณะที่ทานยังมีสุขภาพที่ดีกอนที่ทานจะปวย และขณะที่ทานยัง

มีชีวิตอยูกอนท่ีทานจะพบกับความตาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 

เลมที่ : 4 หนา : 176  หมายเลข : 6416)  

 
وا�مد هللا رل العال� ، وصَ اهللا وسغم ع نبيقا  

 .�مد وع آل وصَبه أجع� 
 


