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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บททดสอบท่ีเกิดจากทรัพยสินเงินทอง 
 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

หนึ่งในความโปรดปรานอันย่ิงใหญท่ีพระองคอัลลอฮฺ

ทรงประทานแกบรรดาบาวของพระองค คือทรัพยสินเงินทอง 

ดังที่พระองคไดตรัสวา: 

ۡ�يَ  ٱۡ�ََيٰوةِ  زِ�َنةُ  َوٱۡ�َُنونَ  ٱلَۡماُل  ﴿ ُّ ۖ ٱ  ]  ٤٦: ملكهف[ ﴾ ٤  ا

ความวา “ทรัพยสมบัติและลูกหลาน คือเคร่ืองประดับแหง

การดํารงชีวิตในโลกน้ี” (อัล-กะฮฺฟฺ: ๔๖) 

และยังตรัสแกนบีของพระองคถึงความโปรดปรานนี้วา: 

ۡ�َ�ٰ  َ�ٓ�ِٗ�  َووََجَدكَ  ﴿
َ
 ]٨: ملىح[ ﴾ ٨ فَأ
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ความวา “และทรงพบเจาเปนผูขัดสน แลวใหมั่งคั่งแกเจา

ดอกหรือ?” (อัฎ-ฎหา: ๘) 

และตรัสอีกวา: 

ُّ  لِنّناِس  ُزّ�ِنَ  ﴿ َهَ�ٰتِ  ُُ َّ  ِمنَ  ٱلُۡمَقنَطَرةِ  َوٱۡلَقَ�ِٰط�ِ  َوٱۡ�َنِ�َ  ٱلّنَِسآءِ  ِمنَ  ٱل
 ُِ َه َّ ةِ ٱ َّ نَۡ�ٰمِ  ٱلُۡمَسّوَمةِ َوٱۡ�َۡيلِ  َوٱۡلِِ

َ
ۖ  َيٰوةِ ٱ�َۡ  َمَ�ٰعُ  َ�ٰلَِك  َوٱۡ�َۡرِث�  َوٱۡ� ۡ�َيا ُّ  ٱ

 ُ َّ ۡسنُ  ِعنَدهُۥ َوٱ  ]  ١٤: عاممن لآ[ ﴾ ١ اِب  َٔ ٱۡلَ�  ُُ

ความวา “ไดถูกทําใหสวยงามลุมหลงแกมนุษย ซึ่งความรัก

ในบรรดาสิ่งท่ีเปนเสนห อันไดแกผูหญิงและลูกชาย ทอง

และเงินอันมากมาย และมาดีและปศุสัตว และไรนา น่ัน

เปนสิ่งอํานวยประโยชนชั่วคราวในชีวิตความเปนอยูแหง

โลกน้ีเทาน้ัน และอัลลอฮฺน้ัน ณ พระองค คือท่ีกลับอัน

สวยงาม” (อาลอิมรอน: ๑๔) 

ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เคยกลาววา: "โออัลลอฮฺ 

แทจริงพวกเราคงไมมีความยินดีใดๆ นอกจากในสิ่งท่ี

พระองคทรงประทานใหแกพวกเรา โอพระองค ฉันขอ

วิงวอนจากพระองคใหฉันไดใชจายมันตามสิทธิของมัน

ดวยเถิด" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ บทวาดวยการขัดเกลาจิตใจ) 
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และแนนอนวาทรัพยสินเงินทองน้ันอาจถูกใชไปในทาง

ที่ดี หรือในทางที่ไมดีก็ได ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา: 

﴿  ٓ ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  ِِّ�َما
َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  أ

َ
ۚ فِ  َوأ ُ  ۡتَنةٞ َّ ۥٓ  َوٱ ۡجرٌ  ِعنَدهُ

َ
:  ملةاان[ ﴾ ١ َعِظيمٞ  أ

١٥  [ 

ความวา “แทจริง ทรัพยสมบัติของพวกเจาและลูกหลาน

ของพวกเจาน้ันเปนเคร่ืองทดสอบ และอัลลอฮฺน้ัน ณ ท่ี

พระองคมีรางวัลอันย่ิงใหญ” (อัตตะฆอบุน: ๑๕) 

ดังนั้น ทรัพยสินจึงถือเปนฟตนะฮฺประการหน่ึงที่เปนบท

ทดสอบสําคัญสําหรับบรรดามุอมินผูศรัทธา และคงมีไมมากนัก

ที่จะสามารถยืนหยัดอดทนตอสิ่งเยายวนน้ีได ดังหะดีษซึ่ง

รายงานโดยทานอิยาฏ บิน หิมารฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ّمٍ  تِنْةَ ً «
م
ِم  أ ّمِت ملَاالم ، وَ  ِّّن ِك

م
  ]١٧٤٧١روم  أحد امقم [» َِّن تِنْةََ  أ

ความวา “แทจริงทุกๆ ประชาชาติจะตองพบเจอกับฟต

นะฮฺ และฟตนะฮฺท่ีประชาชาติของฉันจะตองพบเจอก็คือ
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ทรัพยสินเ งินทอง ”  ( บันทึกโดย  อะหฺมัด  หะดีษเลขที่ : 

๑๗๔๗๑) 

ทานอิมามอะหฺมัด บิน หันบัล ไดกลาววา "พวกเรา

เคยถูกทดสอบในเร่ืองความเดือดรอนและเราก็อดทนได 

แตเมื่อถูกทดสอบดวยความสุขสบาย เรากลับไมสามารถ

อดทนได" 

และแนนอนวา บาวทุกคนจะตองถูกสอบสวนในวันกิ

ยามะฮฺถึงทรัพยสินของเขาวาไดใชไปอยางไร? ทานอบู บัรซะฮฺ 

อัล-อัสละมียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َل «
َ
مْسأ � َّ ْولم قََدَما َببٍْد يَْوَ  مكِقيَاَمِ  َح  تَوم

َ
ْ�ةَا م :  

َ
ِم ِ ِ�يَْاا أ ام ، َوَبْن  َبْن بم

ِاِه ِ�يَْم َ�َعَل 
ْ
ْ�َفَقهم  ِعغ

َ
تََسبَهم َوِ�يَْم أ

ْ
ْ�َن م 

َ
، َوَبْن ِجْسِاِه ِ�يَْم  ، َوَبْن َماِِل ِمْن أ

اَْال م 
َ
 ]حديث حسن صحيح: ، وقال ٢٤١٦روم  مكتمذي امقم [» أ

ความวา “เทาท้ังสองของบาวจะยังคงอยูกับท่ีในวันกิยา

มะฮฺ จนกวาเขาจะถูกถามถึงอายุของเขาวาเสียเวลาไปกับ

เ ร่ืองใด? ความรูของเขาวา ไดใช ไปในทิศทางใด? 

ทรัพยสินของเขาวาแสวงหามาจากท่ีใด และใชจายมันไป
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อยางไร? และรางกายของเขาวาไดทําอะไรไปบาง?" 

(บันทึกโดย อัตติรมีซียฺ หะดีษเลขท่ี: ๒๔๑๖ โดยทานระบุวาเปน

หะดีษหะสันเศาะฮีหฺ) 

และทานอุซามะฮฺ บิน เซด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

 ، وَ ْ�َ ا ِ سَ ا ملاَ هَ غَ خَ دَ  نْ مَ   َ مّ َع  نَ َك تَ   ِ ةّ ملَ  اِل  اَ َعَ  تم اْ �م «
َ
 د  ملَ  الم حَ ْص أ

 ]٢٧٣٦، ومسغم امقم ٥١٩٦روم  ملخاري امقم [» نَ وْ سم وْ بم َ�ْ 

ความวา “ฉันไดเคยยืนอยู ณ ประตูสวรรค และไดเห็นวา

คนสวนใหญท่ีไดเขาไปในสวรรคน้ัน คือบรรดาผูยากจน

ขัดสน ในขณะท่ีบรรดาผูรํ่ารวยมั่งมียังถูกกักกันไวเพ่ือ

การสอบสวน” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่: ๕๑๙๖ 

และมุสลิม หะดีษเลขที่: ๒๗๓๖) 

 จิตใจของมนุษยนั้นถูกสรางขึ้นมาใหมีความโนมเอียง

ไปทางรักและหวงแหนในทรัพยสิน ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา: 

ُّونَ  ﴿ ِ ُُ ا ٱلَۡماَل  َو ُّٗ ا ُُ  ]٢٠: مكفجم[ ﴾ ٢ َ�ّٗ
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ความวา “และพวกเจารักสมบัติกันอยางมากมาย” (อัล-

ฟจญรฺ: ๒๐) 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

» َ   الٍ مَ  نْ مِ  انِ يَ مدِ وَ   َ آدَ  ِن  اْ  نَ كَ وْ ل
َ
 ، وَ  ااِلً  ثَ َغ نَ �ْ  

َ
 اْ  �َ  

م
 ِّ   َ آدَ  ِن ماْ  َف وْ جَ  َأل

ّ
  

 ]١٠٤٩، ومسغم امقم ٦٤٣٦ملخاري امقم [» ملم مكّتَ 
ความวา “ถาหากวาลูกหลานอาดัมไดครอบครองหุบเขา

สองหุบเขาซึ่งเต็มไปดวยทรัพยสินเงินทอง เขาก็ยังหวังท่ี

จะครอบครองหุบเขาท่ีสาม และเขาก็จะยังคงแสวงหาสิ่ง

น้ันอยางไมมีวันอิ่มเอิบ จนกวาจะสิ้นลมหายใจ” (บันทึก

โดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี: ๖๔๓๖ และมุสลิม หะดีษเลขที่: 

๑๐๔๙) 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  

ملخاري امقم [» مِ اْ مكعم  لم وْ طم وَ  الِ ملاَ  ُّ حم :  انِ ةَ م�ْ  هم عَ مَ  َبم �ْ �َ وَ   َ آدَ  نم م�ْ  َبم �ْ يَ «
 ]١٤٧، ومسغم امقم ٦٤٢١
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ความวา “ลูกหลานของอาดัมเติบโตขึ้นพรอมกับการ

เพ่ิมพูนของสองสิ่ง น่ันก็คือความรักในทรัพยสิน และ

ความหวังท่ีจะมีชีวิตอันยืนยาว” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะ

ดีษเลขท่ี: ๖๔๒๑ และมุสลิม หะดีษเลขท่ี: ๑๔๗) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเตือน

ประชาชาติของทานใหระวังฟตนะฮฺท่ีเกิดจากทรัพยสิน ดัง

ปรากฏในหะดีษที่รายงานโดยทานอัมรฺ บิน เอาฟฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแก

บรรดาเศาะหาบะฮวฺา:  

 تَ «
َ
ْ أ  م وَ وْ ِشم �

َ
َ ا م مَ وْ غم م  أ � ّ   مهللاِ  وَ ، تَ مْ �م ُم

َ
  مَ قْ  مكفَ  

َ
  مْ �م يْ غَ  عَ َش خْ أ

َ
 َط سَ بْ تم  نْ أ

م اَ ا  َ يَ �ْ م م  مْ �م يْ غَ عَ  ،  اهَ وْ سم اتَ ةَ ا �َ اَ ا  َ هَ وْ سم اتَ ةَ نَ ، �َ  مْ �م غَ بْ �َ  نَ كَ  نْ  مَ َعَ  ْت َط سِ ا �
 اَ  َ  مْ �م كَ غِ هْ �م وَ 

َ
 ] ٢٩٦١، ومسغم امقم ٤٠١٥ملخاري امقم [» مْ هم نْ كَ غَ هْ ا أ

ความวา “พวกทานจงแจงขาวดี และจงหวังในสิ่งท่ีจะทําให

พวกทานมีความปติยินดี ขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันไมได

เปนหวงพวกทานในเร่ืองของความยากจน แตท่ีฉันเปน

หวงคือการท่ีความสุขสบายในโลกดุนยาถูกอํานวยใหแก

พวกทานดังเชนท่ีชนกอนหนาพวกทานไดรับ แลวพวก

ทานก็แกงแยงแขงขันกันเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งน้ันดังเชนท่ี
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พวกเขาเคยแกงแยงกัน แลวมันก็จะนํามาซึ่งความหายนะ

แกพวกทาน ดังเชนท่ีมันไดสรางความหายนะแกพวกเขา” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี: ๔๐๑๕ และมุสลิม หะดีษ

เลขท่ี: ๒๙๖๑) 

ซึ่งถาเราไดสังเกตสภาพความเปนอยูของผูคนในยุค

สมัยนี้ พวกเขาตางมุงแสวงหาทรัพยสินอยางหนามืดตามัว โดย

ไมคํานึงวาวิธีการไดมาซึ่งทรัพยสินเหลานั้นถูกตองตามหลัก

ศาสนาหรือไม? เชนการลงทุนลงหุนในกิจการที่หมิ่นเหมนา

สงสัย หรือการเก่ียวของกับธุรกรรมท่ีผิดหลักศาสนาผิดหลัก

จริยธรรม เชน ธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับดอกเบ้ีย การคดโกงฉอฉล 

หรือการบริ โภคทรัพ ยสินของผู อ่ืน โดยอธรรม  ท านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยเตือนเก่ียวกับเรื่องนี้วา: 

» َ
َ
 ل
ْ
َّ َعَ  َ�ّ �ِ أ   انٌ مَ زَ  اِس  م

َ
 اَ اِ  ءم مْ  ملاَ اِل بَ  �م  

َ
 :  اَل ملاَ  ذَ خَ ا أ

َ
  لٍ الَ حَ  نَ مِ أ

َ
 نْ مِ   ْ أ

 ]٢٠٨٣ملخاري امقم [» ؟م ٍ مَ حَ 
ความวา “จะมียุคสมัยหน่ึง ท่ีผูคนจะไมใสใจวาทรัพยสินท่ี

แสวงหามาไดน้ัน มาจากแหลงท่ีหะลาลหรือหะรอม?” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่: ๒๐๘๓) 
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ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลฮฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแนะนําและ

สงเสริมใหประชาชาติของทานใชชีวิตอยูดวยความพอดีไม

ฟุงเฟอ 

ทานอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุมา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  

ْسغَمَ «
َ
تْغََح َمْن أ

َ
 ]١٠٥٤مسغم امقم [»  م ، َوَ�ّةَعهم مهللام اَِاا آتَا ا، َورمِزَق َ َفاتً  قَْد أ

ความวา “แนนอนชัยชนะจะประสบแดผู ท่ีนอบรับใน

อิสลาม ใชชีวิตอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี และมีความ

พึงพอใจกับสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงประทานใหแกเขา” (บันทึกโดย 

มุสลิม หะดีษเลขที่: ๑๐๕๔) 

และในหะดีษซึ่งรายงานโดยทานอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา:  

ةِ مكَعمَ كَيْ « َِ ََ مكِةَ� َبْن َ ْثَ َّْف ملخاري امقم [» ِو َوكَِ�ّن مكِةَ� ِ�َ� م
 ]١٠٥١، ومسغم امقم ٦٤٤٦
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ความวา “ความรํ่ารวยท่ีแทจริงน้ัน มิไดเกิดจากฐานะท่ีมั่ง

คั่งรํ่ารวย แตทวาเกิดจากจิตใจท่ีมีความพอเพียง” (บันทึก

โดย อัลบุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๖๔๔๖ และมุสลิม ๑๐๕๑) 

กลาวคือ ความร่ํารวยที่นาสรรเสริญยกยองนั้น คือการ

มีจิตใจที่ดีงามมีความเพียงพอไมละโมบโลภมาก มิใชการมี

ทรัพยสินมากมายแตไมรูจักพอ ดังน้ัน ผูใดที่ยังมีความตองการ

ในทรัพยสิน โดยที่ไมรูสึกวาตัวเองมีความพอใจกับสิ่งที่มี เขาผู

นั้นไมถือเปนผูท่ีร่ํารวยอยางแทจริง 

 กวีอาหรับทานหนึ่งกลาววา: 

"มนุษยเรานั้นมักกลัวเกรงรังเกียจความยากจน 

ทั้งท่ีสิ่งนั้นดีย่ิงกวาความร่ํารวยท่ีพาใหลุมหลง 

จิตใจที่ร่ํารวยตางหากคือความพอเพียงที่แทจริง 

หาไมแลวสรรพสิ่งในโลกก็คงมิอาจตอบสนองได" 

อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคตางตําหนิผูท่ีทําตัว

เสมือนทาสของทรัพยสินเงินทอง เมื่อไดมาซึ่งสิ่งที่ตองการก็ชื่น

ชมพอใจ แตเมื่อไมไดก็โกรธเคืองผิดหวัง ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสไว  
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واْ نن ّلۡم ُ�ۡعَطۡواْ ِمۡنَهآ َوِمۡنُهم مّ ﴿ ُُ ََ ُطواْ ِمۡنَها  ۡۡ
ُ
ِِ َفِِۡن أ ٰ ََ َد ّّ ن َلۡنِمُكَك ِ  ٱل

 ]٥٨: ملو� [ ﴾٥َِِذا ُهۡم �َۡسَخُطوَن 

ความวา “และในหมูพวกเขาน้ันมีผูท่ีตําหนิเจาในเร่ืองสิ่ง

บริจาค ถาหากพวกเขาไดรับสวนแบงจากสิ่งบริจาคน้ัน

พวกเขาก็ยินดี และหากพวกเขามิไดรับจากสิ่งบริจาคน้ัน 

ทันใดพวกเขาก็โกรธ” (อัต-เตาบะฮฺ: ๕๘) 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ْ�ةَارِ « ََ َببْدم م   رَْهمِ  تَِع كَقِطيَْف ِ  ، َوم  
ْ
لَِايَْص ِ  ، َوم

ْ
  ، َوم

م
ََ رَِضَ ، ِّْن أ ، َوَِْن  ْعِط

ْعَط لَْم يَْمَو   ]٦٤٣٥ملخاري امقم [» لَْم �م
ความวา “ผู ท่ีทําตัวเปนทาสของทรัพยสินเงินทองและ

เสื้อผาอาภรณเคร่ืองนุงหมน้ัน เปนผูท่ีอยูในความทุกข

ระทมย่ิง เมื่อไดรับสิ่งท่ีตองการเขาก็พึงพอใจ แตเมื่อ

ไมไดรับก็กระวนกระวายเศราใจ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่: ๖๔๓๕) 
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และหากเจาของทรัพยสินเงินทองนั้นไมไดใชมันไป

ในทางที่ถูกตองหรือไดใชจายไปในทางท่ีผิด ก็ถือวาเขาเปนผูที่

ขาดทุนอยางยอยยับ ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสไววา  

ُدُهمۚۡ ﴿ ٰ�َ ۡو
َ
أ َوَ�ٓ  ٰلُُهۡم  ۡمَ�

َ
أ َُۡك  ُ�ۡعِج َيٰوةِ  َفَ�  َ�ۡ ٱ بَِها ِ   َ�ُهم  َعّذِ ُ�ِ  ُ َّ ٱ �ُد  ّ�َما ُلرِ ِِ

ُسُهۡم َوُهۡم َ�ُِِٰروَن  ُِ ن
َ
ۡ�َيا َوتَكَۡهَق أ ُّ  ]٥٨: ملو� [ ﴾٥ٱ

ความวา “ดังน้ันจงอยาใหทรัพยสมบัติพวกเขาและ

ลูกหลานของพวกเขาเปนท่ีพึงใจแกเจา แทจริง อัลลอฮฺ

ทรงตองการท่ีจะลงโทษพวกเขาดวยสิ่งเหลาน้ันในชีวิต

แหงโลกน้ี และใหชีวิตของพวกเขาออกจากรางไปขณะท่ี

พวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาเทาน้ัน” (อัต-เตาบะฮ:ฺ ๕๕) 

และตรัสอีกวา: 

ِلنَ  ِِنّ  ﴿ َّ ْ  ٱ ُروا َِ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  لُنُِِقونَ  َ�
َ
ْ  أ ّدوا ُّ ِۚ  َسبِيلِ  َعن ِ�َ َّ  ُُمّ  فََسيُنُِِقوَ�َها ٱ

ةٗ  َعنَۡيِهمۡ  ونُ تَ�ُ  َ�ۡ ُُوَنۗ  ُُمّ  َُ ِلنَ  ُ�ۡغنَ َّ ْ  َوٱ ُرٓوا َِ ونَ  َجَهّنمَ  َِِ�ٰ  َ� ُ�َۡ�ُ ٣ ﴾ 
 ]  ٣٦: م نفال[

ความวา “แทจริงบรรดาผูท่ีปฏิเสธศรัทธาน้ัน พวกเขาจะ

บริจาคทรัพยสินของพวกเขาเพ่ือขัดขวางผูคนใหออกจาก

จากการงานของอัลลอฮฺ แลวพวกเขาก็จะบริจาคมันตอไป 
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ภายหลังทรัพยสินน้ันก็จะกลายเปนความเสียใจแกพวก

เขา แลวพวกเขาก็จะไดรับความปราชัยดวย และบรรดาผู

ท่ีปฏิเสธศรัทธาน้ันพวกเขาจะถูกตอนไปสูนรกญะฮันนัม” 

(อัล-อันฟาล: ๓๖) 

ทานมะหฺมูด บิน ละบีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َاا مْ�نم آَدَ  نمثْنَ « هم كِفنْةَ ِ : اِن يَْ�َمهم
ْ
ْؤِمِن ِمَن م ام

ْ
، َوَ�ْ�َم م   ملَاوْ م َوملَاوْ م َخْ�ٌ لِغ

ِحَساِل  قِغَّ  ملَاالِ 
ْ
قَّل لِغ

َ
 ]٢٣٦٢٥روم  أحد امقم [» ، َوقِغّ م ملَااِل أ

ความวา “มีอยูสองสิ่งท่ีลูกหลานอาดัมรังเกียจ สิ่งแรกคือ

ความตาย ท้ังท่ีความตายสําหรับมุอมินน้ันยอมดีกวาการ

อยูเผชิญกับฟตนะฮฺความวุนวาย และอีกสิ่งหน่ึงคือความ

ยากจน โดยท่ีเขาหารูไมวาผูท่ียากจนน้ันจะถูกสอบสวน

นอยกวาผู ท่ี รํ่ารวย”  ( บันทึกโดย อะหฺมัด หะดีษเลขที่ : 

๒๓๖๒๕) 

ในหะดีษอีกบทหน่ึง ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ْ�ِةيَاِئِهْم «
َ
ْسِغِاْ�َ ملَةَّ  َ�بَْل أ َقَممءم ملام لم �م َم ِمئَِ  : يَْدخم َو َخْ اِةِْصِف يَْوٍ ، وَهم

 ]٨٥٢١روم  أحد امقم [» َع ٍ 
ความวา “มุสลิมท่ียากจนน้ันจะไดเขาสวรรคกอนมุสลิมผูท่ี

รํ่ารวยคร่ึงวัน ซึ่งเปนระยะเวลาเทากับหารอยปในโลกดุน

ยา” (บันทึกโดย อะหฺมัด หะดีษเลขท่ี: ๘๕๒๑) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไววา 

ทรัพยสินของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีบะเราะกัตความจําเริญ ก็

ตอเมื่อเขาได รับมันมาดวยใจท่ีบริสุทธิ์  ปราศจากความ

ตะกรุมตะกรามหรือการรองขออยางไรความละอาย ดังหะดีษ

ของทานหะกีม บิน หิซาม เราะฎอยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกเขาวา: 

َوةٌ  يَا«
ْ
غ ةٌ حم َخَذ م �َِسَخاَوةِ َ�فْ  َحِكيْمم ِّّن َهَذم ملَااَل َخِضَ

َ
م ِ�يْهِ ، َ�َاْن أ

َ
ََ ل  ٍَ امْوِر

م ِ�يْهِ 
َ
َْ ل بَاَر ٍَ لَْم �م مِف َ�ْف َ ْْ َخَذ م اِرِ

َ
 �َْشبَعم  ، َوَمْن أ

َ
�ملم َو 

ْ
ْي يَأ ِ

ّ
» ، َكَ

 ]١٠٣٥، ومسغم امقم ١٤٧٢ملخاري امقم [

ความวา “หะกีมเอย แทจริงทรัพยสินเงินทองเหลาน้ีน้ันมี

ความหอมหวานเยายวน ฉะน้ัน ผูใดท่ีไดมันมาโดย

ปราศจากความตะกละอยากไดหรือการรองขออยางไร
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ความละอาย ทรัพยดังกลาวของเขาก็จะไดรับบะเราะกัต

ความจําเริญ และหากผูใดไดรับมันมาดวยความละโมบ

อยากไดอยากครอบครอง ทรัพยของเขาก็จะไมมีบะ

เราะกัต ดังเชนผูท่ีทานอาหารโดยท่ีไมเคยรูสึกอิ่ม” (บันทึก

โดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่: ๑๔๗๒ และมุสลิม หะดีษเลขที่: 

๑๐๓๕) 

และอัลลอฮฺไดตรัสแจงอีกวาทรัพยสินน้ันไมใชสิ่งที่จีรัง

ย่ังยืน พระองคตรัสวา: 

﴿  ْ ّ�َما ٱۡعنَُمٓوا
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ ُّ ُٞ  ٱ ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  لَعِ اُخُر َِ  ِ   َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�

 
َ
ۡوَ�ٰدِ�  ۡمَ�ٰلِ ٱۡ�

َ
َُ  َ�ۡيٍث  َكَمَثلِ  َوٱۡ� ۡعَج

َ
ََ  أ ا ِّ ُُ َُاتُُهۥ ٱۡل ٮٰهُ  لَِهيجُ  ُُمّ  َ� َ�َ�َ � ّرٗ َِ ّۡ  ُم

ۖ  لَُ�ونُ  ُُمّ  َ�ٰٗما ٞ  َشِدلدٞ  َعَذابٞ  ٱ�ِخَرةِ  َوِ�  ُُ ِ  ّمِنَ  َوَمۡغَِِرة َّ َ�ٰنۚٞ  ٱ ُۡ  َوَما َوَِ
ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  ۡ�َيا ُّ  ]  ٢٠: ملديد[ ﴾ ٢ ُروَِ ٱۡلغُ  َمَ�ٰعُ  ِِّ�  ٱ

ความวา “พึงทราบเถิดวา แทจริงการมีชีวิตอยูในโลกน้ีมิใช

อื่นใดเวนแตเปนการละเลนและการสนุกสนานราเริง และ

เคร่ืองประดับ และความโออวดระหวางพวกเจา และการ

แขงขันกันสะสมในทรัพยสินและลูกหลาน เปรียบเสมือน

เชนนํ้าฝนท่ีการงอกเงยพืชผลยังความพอใจใหแกกสิกร 

แลวมันก็เห่ียวแหง เจาจะเห็นมันเปนสีเหลืองแลวมันก็
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กลายเปนเศษเปนชิ้นแหง สวนในวันปรโลกน้ันมีการ

ลงโทษอยางสาหัสและมีการอภัยโทษและความโปรด

ปรานจากอัลลอฮฺ และการมีชีวิตอยูในโลกน้ีมิใชอื่นใด

นอกจากการแสวงหาความสุขแหงการหลอกลวงเทาน้ัน” 

(อัล-หะดีด: ๒๐) 

ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

م َوبَ يَتْ : ةَاِن َوَ�بَْق َمَعهم َومِحدم ، َ�َ�ِْجعم م�ْ  يَتْبَعم ملَاي َت ثََالثَ ٌ «
م
ْهغمهم َوَمال

َ
هم أ  َاغمهم بَعم

ْهغمهم 
َ
م ، َ�َ�ِْجعم أ

م
 ]٢٩٦٠، ومسغم امقم ٦٥١ملخاري امقم [» ، َو�َبَْق َبَاغمهم  َوَمال

ความวา “ผูท่ีเสียชีวิตน้ันจะมีสามสิ่งติดตามเขาไป จากน้ัน

สองสิ่งจะกลับไปเหลือเพียงสิ่งเดียวท่ีจะอยูกับเขา สามสิ่ง

ท่ีวาน้ันคือ ครอบครัวของเขา ทรัพยสินของเขา และการ

งานของเขา ครอบครัวและทรัพยสินของเขาจะกลับไป 

คงเหลือแตการงานของเขาเทาน้ัน” (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่: ๖๕๑ และมุสลมิ หะดีษเลขที่: ๒๙๖๐) 
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บางคนเขาใจผิดคิดวาผูที่มีทรัพยสินเงินทองมากมาย

นั้นคือผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต และเปนสิ่งบงชี้วาเขาเปน

ที่รักของอัลลอฮฺ นั่นเปนความเขาใจที่ผิด เพราะความสุข

สําราญในโลกดุนยานี้นั้น อัลลอฮฺทรงประทานใหแกผูที่พระองค

รักและไมรัก ดังท่ีพระองคไดตรัสถึงมนุษยท่ีเขาใจผิดในเรื่อง

ดังกลาววา: 

ُُونَ  ﴿ َ�َۡس
َ
ّ�َما َ

َ
 ّ�  بَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  ِ   لَُهمۡ  �َُساَِعُ  ٥ َوَ�نِ�َ  ّمالٖ  ِمن بِهِۦ نُِمّدُهم َ

ُعُرونَ  َۡ َ  ]  ٥٦  ،٥٥:  ملؤمةون[ ﴾ ٥ �

ความวา “พวกเขาคิดหรือวาแทจริงสิ่งท่ีเราไดใหแกพวก

เขา เชน ทรัพยสมบัติและลูกหลานน้ัน เราไดรีบเรงให

ความดีตางๆ แกพวกเขากระน้ันหรือ? เปลาเลย แตทวา

พวกเขาไมมีความรูสึกหรือ?” (อัล-มุอมินูน: ๕๕-๕๖) 

และพระองคตรัสอีกวา: 

ّما ﴿
َ
�َ�ٰنُ  فَأ ّ�ُهۥ ٱۡ�َتَنٮٰهُ  َما َِِذا ٱۡ�ِ ۡ�َرَمُهۥ ََ

َ
ٓ  َ�َيُقوُل  َوَ�ّعَمُهۥ فَأ ِ�ّ ۡ�َرَمنِ  ََ

َ
 ١ أ

 ٓ ّما
َ
ََ  ٱۡ�َتنَٮٰهُ  َما َِِذا َوأ ٓ  َ�َيُقوُل  َِۡزقَُهۥ َعنَۡيهِ  َ�َقَد ِ�ّ َ�َٰنِ  ََ

َ
ۖ  ١ أ ّ   ،١٥: جممكف[ ﴾  ََ

١٧  [ 
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ความวา “สวนมนุษยน้ันเมื่อพระเจาของเขาทรงทดสอบ

เขาโดยทรงใหเกียรติเขาและทรงโปรดปรานเขา เขาก็จะ

กลาววาพระเจาของฉันทรงยกยองฉัน แตคร้ังเมื่อ

พระองคทรงทดสอบเขาทรงใหการครองชีพของเขาเปนท่ี

คับแคบแกเขา เขาก็จะกลาววาพระเจาของฉันทรงเหยียด

หยามฉัน ท่ีจริงมันมิใชเชนน้ันดอก” (อัล-ฟจญรฺ: ๑๕-๑๖) 

  

وملاد هللا رل مكعال�، وصا مهللا وسغم ع نبيةا 
 .�اد وع آل وأصحااه أجع�

 
 


