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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ความวุ่นวายและการทดสอบแห่งโลกดุนยา 
 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ขอความสขุความจําเริญ

และศานตจิงประสบแด่ ศาสนทตูของพระองค์  ฉนัขอปฏิญาณ

ว่าไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไมมี่ภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่ว

ของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

การทดสอบท่ีย่ิงใหญ่ ประการหนึง่ ท่ีอลัลอฮฺและศาสน

ทตูของพระองค์ได้เตือนไว้คือ การทดสอบแหง่โลกนี  ้อลัลอฮฺ ตะ

อาลาตรัสวา่ 

َثَل  لَُهم َوٱۡ�ِۡب ﴿ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َّ ُّ نَزۡلَ�ٰهُ  َكَمآءٍ  ٱ
َ
َمآءِ  َِنَ  أ َّ  َ�َباُت  بِهِۦ فَٱۡخَتلََط  ٱل

�ِض 
َ
ۡصَبحَ  ٱۡ�

َ
ُ ٱ َوَ�نَ  ٱلّرَِ�ُٰحۗ  تَۡذُروهُ  اَهِشيمٗ  فَأ َّ  ٰ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ ۡقَتِدًرا َ�ۡ َّ ٤﴾ 

 ]45:ادلكهف[

ความวา่ “และจงเปรียบอุทาหรณ์การดาํรงชีวิตอยู่ในโลกนี ้

แก่พวกเขา  ประหน่ึงนํา้ท่ีเราหล่ังมันลงมาจากฟากฟ้า  

ดังนัน้พืชผลในแผ่นดนิก็จะคลุกเคล้าไปกับนํา้  แล้วมันก็
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แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิน้  ซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อน  

และอัลลอฮเฺป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่ง ” (สเูราะฮฺอลั

กะฮฺฟ์: 45) 

และพระองค์ตรัสวา่   

﴿ ْ ّ�َما ٱۡعلَُمٓوا
َ
ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ ُّ ۢ  َوزِ�َنةٞ  َولَۡهوٞ  لَعِٞب  ٱ  ِ�  َوتََ�اثُرٞ  بَۡيَنُ�مۡ  َوَ�َفاُخُر
َ�ٰ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 ۡغفَِرة ََ ِنَ  َو َّ  ِ َّ   َورِۡضَ�ٰنۚٞ  ٱ
ا ََ ٓ  ٱۡ�ََيٰوةُ  َو ۡ�َيا ُّ َّ  ٱ ِ َ�ٰعُ  ِ  ]20:ادلديد[ ﴾٢ ٱۡلُغُرورِ  ََ

ความวา่ “พงึทราบเถดิว่า แท้จริงการมีชีวิตอยู่ในโลกนีม้ิใช่

อ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริง 

และเคร่ืองประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้า  และ

การแข่งขันกันสะสมในทรัพย์สินและลูกหลาน  

เปรียบเสมือนเช่นนํา้ฝนท่ีการงอกเงยพืชผลยังความ

พอใจให้แก่กสิกรแล้วมันก็เห่ียวแห้ง เจ้าจะเหน็มันเป็นสี

เหลืองแล้วมันก็กลายเป็นเศษเป็นชิน้แห้ง  ส่วนในวัน

ปรโลกนัน้มีการลงโทษอย่างสาหัส  และมีการอภัยโทษ

และความโปรดปรานจากอัลลอฮ และการมีชีวิตอยู่ในโลก
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นี ้มิใช่อ่ืนใดนอกจากการแสวงหาผลประโยชน์แห่งการ

หลอกลวงเท่านัน้” (สเูราะฮฺอลั-หะดีด: 20) 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ขอความคุ้มครอง

จากอลัลอฮฺให้พ้นจากการทดสอบและความวุน่วายของโลกนี  ้ 

ทา่น  อมัรฺ  บนิ บยัมนู  อลั-เอาดีย์ กลา่ววา่  ทา่นสะอฺด์

สอนคําตา่งๆ เหลา่นีใ้ห้กบับตุรหลานของทา่น  เหมือนกบัคณุครู

สอน เดก็ๆ  ให้เขียนหนงัสือ  และทา่นกลา่ววา่  ทา่น เราะสลู 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  เคยกลา่วขอความคุ้มครองทกุๆ

ครัง้หลงัละหมาดวา่ 

نْ  َن بَِك  وأُعوذُ  ،ا�ُْخلِ  َن بَِك  وأُعوذُ  ،اللَُّهَمّ ِِِ�ّ أُعوُذ بَِك َن اُ�ْ�ِ «
َ
َردَّ  أ

ُ
 أ

ْرَذلِ  ِ�
َ
�َْيا فِتَْنةِ َِنْ  بَِك  وأُعوذُ  ،الُعُمرِ  أ ُُّ دلخارياامقما[ » الَقْ�ِ  وعذاِب  ا
 ]ا2822

ความวา่  “โอ้อัลลอฮฺ  แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจาก

พระองค์ให้พ้นจากความขลาดกลัว  และขอความคุ้มครอง

จากพระองค์ให้พ้นจากความตระหน่ีถ่ีเหนียว และขอ

ความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการท่ีฉันจะกลับ

ไปสู่สภาพตํ่าต้อยท่ีสุดของอายุ  ขอความคุ้มครองจาก
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พระองค์จากการวุ่นวาย (หรือการทดสอบ ) แห่งโลกนี ้  

และขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษ

ในไฟนรก” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ: 2822) 
อลัลอฮฺทรงห้ามศาสนทตูของพระองค์  ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั  ท่ีจะพินิจมองความสวยงามและเพริศแพร้วแหง่

โลกนี ้พระองค์ตรัสวา่ 

َك  َوٱۡصِ�ۡ ﴿ ََ عَ  َ�ۡف ِينَ  ََ َّ َُّهم يَۡدُعونَ  ٱ ۥۖ  يُرِ�ُدونَ  َوٱۡلَعِ�ِّ  بِٱۡلَغَدٰوةِ  َر ََ  وَۡجَهُه  َو
ۖ  ٱۡ�ََيٰوةِ  زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  َ�ۡعدُ  ۡ�َيا ُّ ََ  ٱ نۡ  تُِطعۡ  َو ۡ�َفۡلَنا ََ

َ
 َعن قَۡلَبُهۥ أ

ۡمُرهُۥ َوَ�نَ  َهَوٮٰهُ  َوٱّ�َبعَ  ذِۡكرِنَا
َ
 ]28:ادلكهف[ ﴾٢ افُُرٗط  أ

ความวา่  “และจงอดทนต่อตัวของเจ้า  ร่วมกับบรรดาผู้

วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาทัง้ยามเช้าและยาม

เยน็ โดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์  และอย่า

ให้สายตาของเจ้าหันเหออกไปจากพวกเขา  ขณะท่ีเจ้า

ประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตของโลกนี ้ ” (สเูราะฮฺอลั -

กะฮฺฟ์: 28)  

และอลัลอฮฺตะอาลาตรัสวา่ 
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﴿ ََ ا َِِ�ٰ  َ�ۡينَۡيَك  َ�ُمّدنّ  َو ّتۡعَنا ََ ۡزَ�ٰٗج  بِهِۦٓ  ََ
َ
ِۡنُهمۡ  اأ ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  زَۡهَرةَ  َّ ُّ  تَِنُهمۡ ِ�َۡف  ٱ

ََِّك  َورِۡزُق  �ِيهِ�  ۡ�َ�ٰ  َخۡ�ٞ  َر
َ
 ]131:اطه[ ﴾١ َوَ

ความวา่  “และเจ้าจงอย่าทอดสายตาของเจ้าไปยังสิ่งท่ีเรา

ได้ให้ความเพลิดเพลินแก่บุคคลประเภทต่างๆ  ของพวกผู้

ปฏิเสธศรัทธา ซึ่งความสุขสาํราญในโลกดุนยา  เพ่ือเราจะ

ได้ทดสอบพวกเขาในการนี ้และการตอบแทนของพระเจ้า

นัน้ดียิ่งกว่าและจีรังยิ่งกว่า” (สเูราะฮฺฏอฮา: 131) 

และอลัลอฮฺทรง อธิบาย วา่การท่ีพระองค์ทรงประทาน

ความเพริศแพร้วสะดวกสบายตา่งๆ ในโลกนี ้ ให้แก่บรรดาผู้

ปฏิเสธศรัทธ านัน้ ก็เพราะวา่สิ่งเหลา่นัน้ไมมี่คา่ใดๆ  ณ ท่ี

พระองค์ และเพ่ือเป็นการทดสอบพวกเขาเหลา่นัน้ พระองค์ตรัส

วา่ 

َ�ٰلُُهمۡ  ُ�ۡعِجۡبَك  فََ� ﴿ َۡ
َ
ٓ  أ ََ ۡوَ�ُٰدُهمۚۡ  َو

َ
ُ  يُرِ�دُ  ِِّ�َما أ َّ َ�ُهم ٱ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  بَِها ِ�َُعّذِ

ۡ�َيا ُّ ُهمۡ  َوتَزَۡهقَ  ٱ َُ نُف
َ
  ]55:ادلو� [ ﴾٥ َ�ٰفُِرونَ  َوُهمۡ  أ

ความวา่  “ดังนัน้จงอย่าให้ทรัพย์สมบัตขิองพวกเขา  และ

อย่าให้ลูกๆของพวกเขาเป็นท่ีพงึใจแก่เจ้า แท้จริงอัลลอฮฺ

ทรงต้องการท่ีจะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านัน้ในชีวิต
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แห่งโลกนี ้ และให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะท่ี

พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านัน้ ” (สเูราะฮฺ  อตั-เตาบะฮฺ: 

55) 

และพระองค์ตรัสวา่  

ُبونَ ﴿ ََ ۡ�َ
َ
ّ�َما َ

َ
الٖ  َِن بِهِۦ نُِمّدُهم َ ََنِ�َ  َّ ارِعُ  ٥ َو ََ ُ  َّ  بَل ٱۡ�َۡيَ�ِٰت�  ِ�  لَُهمۡ  �
 ]56-55:ادلؤمةونا[ ﴾٥ �َۡشُعُرونَ 

ความวา่  “พวกเขาคิดหรือว่าแท้จริงสิ่งท่ีเราได้ให้แก่พวก

เขา  เช่น  ทรัพย์สมบัตแิละลูกหลานนัน้  เราได้รีบเร่งให้

ความดีต่างๆ  แก่พวกเขากระนัน้หรือ ? เปล่าเลย แต่ทว่า

พวกเขาไม่มีความรู้สึกหรือ?” (สเูราะฮฺ อลั-มอ์ุมินนู: 55-56) 

และอลัลอฮฺตรัสวา่  

﴿ ٓ ََ ن َولَۡو
َ
ةٗ  ٱ�ّاُس  يَُ�ونَ  أ َّ

ُ
 ِ�ُُيوتِِهمۡ  بِٱلّر� يَۡ�ُفرُ  لَِمن ّ�ََعۡلَنا َ�ِٰحَدةٗ  أ

ِن ُسُقٗفا ةٖ  َّ َّ َعارِجَ  فِ ََ بَۡ�ٰٗبا َوِ�ُُيوتِِهمۡ ٣ َ�ۡظَهُرونَ  َعلَۡيَها َو
َ
ًرا َ  َعلَۡيَها َوُ�ُ

َ�ٰعُ  لَّما َ�ٰلَِك  ُ�ّ  �ن َوزُۡخُرٗفاۚ ٣ ُٔونََ�ّتِك  ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ََ ۡ�َيا ُّ ََِّك  ِعندَ  َوٱ�ِخَرةُ  ٱ  َر
 ]35-33:ادلزخمفا[ ﴾٣ لِۡلُمّتقِ�َ 

ความวา่ “และหากมิใช่มนุษย์ทัง้หลายจะได้เป็นประชาชาติ

หน่ึงเดียวกันแล้ว  แน่นอนเราจะให้ผู้ท่ีปฏิเสธศรัทธาต่อ
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พระผู้ทรงกรุณาปรานีมีบ้านของพวกเขาหลังคาทาํด้วย

เงนิ และบันไดท่ีพวกเขาขึน้  (ก็ทาํด้วยเงนิ ) และบ้านของ

พวกเขามีประตูและเตียงนอน  (ทาํด้วยเงนิ) ซึ่งพวกเขาจะ

นอนเอกเขนกบนมัน และ (เราจะให้เคร่ืองประดับแก่พวก

เขาท่ีทาํด้วย ) ทองคาํ  แต่ทัง้หมดนัน้เป็นเพียงปัจจัย

ช่ัวคราวแห่งชีวิตในโลกนีเ้ท่านัน้  ส่วนในปรโลก  ณ ท่ีพระ

เจ้าของเจ้านัน้สาํหรับบรรดาผู้ยาํเกรง ” (สเูราะฮฺ อซั-ซุครุฟ: 

33-35) 

มีรายงานจาก หะดีษของสะฮฺล์ บนิ สะอฺด์ เราะฎิยลัลอ

ฮอุนัฮฺ กลา่ววา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َِْن َخْ�ٍ « ِ َجَناَح َ�ُعوَضٍة  َّ �َْيا َ�ْعِدُل ِعنَْد ا ُّ َِنَْها ، لَْو َننَِ  ا ا َسَ� َنفًِرا  ََ  
اءٍ  ََ َِْن  ًََة   ]2320ادرتمذياامقم[  »َ�ْ

ความวา่ “หากว่าโลกนี ้ มีค่า เทียบเท่ากับปีกของ ยุง  ณ 

ท่ีอัลลอฮฺ  ผู้ปฏิเสธศรัทธา ก็คงไม่ได้ดื่มนํา้จาก โลกนีเ้ลย

แม้เพียง อึกเดียว ” (บนัทกึโดยอตั -ตริมีซีย์  ในสุนนัของทา่น  

เลขท่ีหะดีษ 2320 ทา่นอตั-ตริมีซีย์ กลา่ววา่เป็นหะดีษ เศาะฮีหฺ

เฆาะรีบ จากการรายงานในสายนี)้ 
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ทา่นญาบริ  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ  เลา่ วา่  ทา่นเราะสลู  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เดนิผา่นตลาดจากทางเนินสงู โดย

มีผู้คนมากมายอยูร่อบข้างทา่น เม่ือทา่นเดนิผา่นซากศพแพะซึง่

มีใบหเูล็กตวัหนึง่  ทา่นก็จบัหขูองมนัขึน้มาและกลา่ววา่  “มีผู้ใด

ในหมูพ่วกทา่นต้องการมนั ในราคา หนึง่ดริฮมัไหม ?” พวกเขา

กลา่ววา่ “พวกเราไมต้่องการมนัเลย เราจะเอามนัไปทําอะไรเลา่

ครับ?” ทา่นกลา่ววา่ “พวกทา่นชอบท่ีจะให้มนัเป็นของพวกทา่น

ไหม?” (ใหไปฟรีๆ  เลยเอาไหม - ผูแปล ) พวกเขากลา่ววา่  “ขอ

สาบานตอ่อลัลอฮฺ  หากวา่มนั ยงัมีชีวิตอยูต่วัมนัก็มีสว่นท่ี เป็น

ตําหนิเพราะวา่มนัหเูล็ก  แล้วเม่ือมนัเป็น ซาก ศพแล้ว จะ ไม่

เลวร้ายกวา่หรือครับ ?!” ทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั จงึกลา่ววา่  

ا« ِّ د اُ�ْ�ياا !تاوا ا أهونُا ل ا عا ِّ د ِمن ،د ذا غايُْ�م ها ا]2957اامسغماامقم[ا»عا

ความวา่ “ดังนัน้แหละ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  โลกนีไ้ร้ค่า ณ 

ท่ีอัลลอฮ ยิ่งกว่าความไร้ค่าของสิ่งนี ้  (ซากศพของแพะหู

เล็ก ) ในความคิดของพวกท่านเสียอีก ” (บนัทกึโดยมสุลิม  

หะดีษเลขท่ี ๒๙๕๗)  
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ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เตือนให้

ประชาชาตขิองทา่นระวงัการทดสอบและความเพริศแพร้วของ

โลกนี  ้ดงัรายงานหะดีษจาดทา่นอมัรฺ  บนิ เอาฟฺ  เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

غيُ�مْا« اعا ْخشا
ا
اأ ْقما َا اادر اما ِّ د غيُ�ْما،تاوا ادّلنْيااعا ْناتُسْسا ا

ا
اأ ْخشا

ا
اأ اولكِ َ

اقبغاُكا ْناكنا ْىاعاما ْا اااتاةاتاُسوهام، اااُِِس ناةاتاُسوهاا ا ُ�ْما،ا�ا اتنُْهِغكا
نُْهم ا]2961ا،اومسغماامقما4015دلخارياامقما[ا» اااأهغاكا

ความวา่ “ขอสาบานต่ออัลลอฮ ฺมิใช่ความยากจนท่ีฉันเกรง

ว่าจะประสบกับพวกท่าน  แต่ฉันเกรงว่าโลกดุนยาจะถูก

เปิดแผ่ให้กับพวกท่าน  เหมือนกับท่ีเคยถูกเปิดแผ่ให้กับ

ประชาชาตก่ิอนหน้าพวกท่าน แล้วพวกท่านจะแก่งแย่งชิง

โลกนีกั้น  เหมือนกับท่ีพวกเขาเคยแก่งแย่งชิงโลกนีม้า

ก่อนแล้ว  และมันจะทาํลายพวกท่านดุจเดียวกับท่ีเคย

ทาํลายผู้คนก่อนหน้าท่าน มาแล้ว " (บนัทกึโดย  อลั-บคุอรียฺ  

เลขท่ีหะดีษ 4015 และมสุลิม เลขท่ีหะดีษ 2961) 

ทา่น อชั-ชาฟิอีย์ (ขอพระองค์ทรงเมตตาทา่น ) กลา่ววา่ 

“แท้จริงสําหรับอลัลอฮฺมีบา่วผู้ชาญฉลาด  ละทิง้โลกนีแ้ละเกรง

กลวัความวุน่วาย  พวกเขาพิจารณาถึงโลกนีแ้ล้วพบวา่  ... มนั
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มิใชท่ี่พกัพิงอนัถาวร พวกเขาจงึให้โลกนีเ้ป็นคล่ืนแหง่ทะเล  เป็น

สิ่งนําพา ให้การงานท่ีดีลอ่งผา่นไป” 

และทา่นอิบนุ  อบี หะศีนะฮฺ  กลา่ววา่  “ดจุความฝันเม่ือ

ยามนอน หรือดัง่เชน่เงาท่ีต้องลบเลือนไป ... แท้จริงผู้ ท่ีฉลาดจะ

ไมถ่กูหลอกกบัสิ่งเหลา่นีเ้ป็นอนัขาด” 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เป็นผู้ ท่ีหา่งไกล

จากโลกนีแ้ละความสวยงามของมนั ทา่นอบัดลุลอฮฺ  บนิ มสัอดู 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่  ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

นอนบนเส่ือ  เม่ือทา่นลกุขึน้พบวา่มีร่องรอยเส่ือบนสีข้างของ

ทา่น พวกเรากลา่ววา่  “โอ้ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  พวกเราจะ

หาท่ีนอนมาให้กบัทา่นสกัผืนหนึง่” ทา่นกลา่ววา่ 

ا« االُِ�ْ�ياا ِلاما ما نااا ادُلْ�ياا ا؟!وا
ا
ااأ ا ما ُُّمارادحا ة ا ما َا َا ا ْىا

ا
ّ اَ َا نا َْ اد دِ ا  ما

كَا ا
ا ها �ا تاما ا]2377درتمذياامقما[ا»وا

ความวา่ “โลกนีไ้ม่เก่ียวข้องกับฉัน  ฉันกับโลกนีเ้ป็น

เหมือนกับผู้ข่ีพาหนะท่ีแสวงหาร่มเงาอยู่ใต้ต้นไม้  

หลังจากนัน้ก็จากไปและทิง้ (ต้นไม้นัน้ ) ไว้เบือ้งหลังเขา ” 
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(บนัทกึโดย  อตั-ตริมีซีย์  เลขท่ีหะ ดีษ 2377 ทา่นอตั -ตริมีซีย์

กลา่ววา่ เป็นหะดีษหะสนัเศาะฮีหฺ)  
ทา่นอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ  เลา่วา่ ทา่นขึน้ไปยงัห้องท่ี

เป็นระเบียงของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เม่ือครัง้ท่ี

ทา่นทําการอีลาอ์บรรดาภรรยาของทา่น (คือการสาบานวาจะไม

รวมหลับนอนกับภรรยาเพื่อเปนการสั่งสอนและดัดนิสัย – ผู

แปล) เม่ือทา่นอมุรฺั เห็นวา่ฝุ่ นทรายบนเส่ือทําให้เกิดร่องรอยบน

สีข้างของทา่น  สองนยัน์ตาของทา่นจงึเออ่ล้นร้องไห้  และกลา่ว

วา่  “โอ้ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  ในขณะท่ี กิสรอ  (คุสโรแหง

เปอรเซีย)  และก็อยศอ็รฺ  (ซีซารแหงโรม)  ใช้ชีวิต อยู่ทา่มกลาง

ความสขุสําราญและ สะดวกสบาย แตท่า่นซึง่เป็นถึงผู้ ท่ีอลัลอฮฺ

ทรงเลือกจากสิ่งท่ีพระองค์ สร้างกลบัอยูใ่นสภาพเชน่นี ้!” ท่านน

บี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ซึง่นอนตะแคงอยูจ่งึลกุขึน้นัง่

และกลา่ววา่  

اِلا« ّْ ادَا ايااادْننا نْىا
ا
اأ كأ َا ِشا وا

ا
ُُُهْماِ اثماقال:؟!اأ يّباا اُهْماطا غْىال َ َِ اُع اقومع

وِككا
ُ
اأ

ا»ادُلْ�يااةِايادرحاا
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ความวา่ “ท่านมีความสงสัยในตัวฉันหรือ โอ้บุตรของอัล -

ค็อตตอบ !?” และกล่าวต่อว่า  “พวกนัน้คือกลุ่มชนท่ีถูกเร่ง

ให้ได้รับความดีในชีวิตของโลกนีต่้างหาก”  

และในบางสายรายงานระบวุา่  

ااادآلخمةُا«
ا
اُهْمادُلْ�ياااول ال اأْنات�ونا ااتام ا ااومسغم4913دلخارياامقما[ا»؟!اأما

ا]1479امقما

ความวา่ “ท่านไม่พอใจท่ีจะให้ความสุขสบายเป็นของพวก

เขาในโลกนี ้  และเป็นของเราในโลกหน้ากระนัน้หรือ ?” 

(บนัทกึโดย  อลั-บคุอรีย์  หะดีษเลขท่ี 4913 และมสุลิม  หะดีษ

เลขท่ี 1479) 

ทา่นอะลี  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ  กลา่วถึงดนุยาไว้วา่  “เป็น

ความเหน็ดเหน่ือยในตอนต้น  สดุท้ายเป็นการสญูสลาย  สิ่งท่ี

อนมุตัใิห้ทําได้มีการคดิบญัชี  สิ่งท่ีถกูห้ามไมใ่ห้ทํามีการลงโทษ  

ผู้ใดทําถกูต้อง  (ในโลกนี ้) เขาปลอดภยั  ผู้ใดโลภเขาจะเสียใจ  

ผู้ใดพอเพียงเขาจะเพลิดเพลิน  ผู้ใดท่ีไมพ่อเพียงเขาจะเศร้าโศก  

ผู้ใดแสวงหามนัจะสร้างความวุน่วายให้เขา ผู้ใดหลีกหา่ง  มนัจะ



 

15 

มาหา  ผู้ใดท่ีจบัจ้อง  มนัจะทําให้เขาตาบอด  ผู้ใดท่ีมองอยา่ง

พิจารณา มนัจะทําให้เขามองเห็น” 

อบลุหะสนั  อตั-ตะฮามีย์  กลา่วถึงโลกดนุยาวา่  “มนัถกู

สร้างขึน้ให้มีความสกปรกขุน่หมอง แตท่า่นกลบัปราถนาท่ีจะได้

ครอบครองมนัในสภาพท่ีบริสทุธ์ิสวยงาม ปราศจากความ

สกปรกใดๆทัง้สิน้" 

และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สัง่เสีย

บรรดาสหายของทา่นให้มีความสมถะกบัโลกนีแ้ละความ

สวยงามของมนั  ดงัมีรายงานหะดีษจากทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิ  

อมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา กลา่ววา่  ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จบับา่ทัง้สองของฉนัและกลา่ววา่  

نّكااادّلْ�ياااِ ااُ�نْا«
ا
َ اا ا ِم�اع وْااغا

ا
اِمُااأ ِسي  ااعا

ا]6416ااامقمادلخاري[ا»َا

ความวา่  “ท่านจงอยู่ในโลกนีเ้สมือนว่าท่านเป็นคนแปลก

หน้าหรือผู้ผ่านทาง” 

ทา่นอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ กลา่ววา่  “เม่ือถึงเวลา

เช้าจงอยา่รอจนถึงตอนเย็น  เม่ือถึงตอนเย็นอยา่รอจนถึงเช้า  
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และจงฉกฉวยเวลาขณะท่ีทา่นยงัมีสขุภาพดีก่อนท่ีจะเจ็บป่วย  

และขวนขวายขณะท่ียงัมีชีวิตเพ่ือชีวิตหลงัความตาย ” (บนัทกึ

โดยอลั-บคุอรียฺ ในหนงัสือเศาะฮีหฺของทา่น เลขหะดีษ 6416) 

บรรดาสหายของทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

ตา่งยดึถือคําแนะนําแหง่นบีผู้ทรงเกียรติ  ดงัรายงานจากหะดีษ

ของทา่น อนสั บนิ มาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่  

เม่ือครัง้ท่ี ทา่นสัลมานล้มป่วยลง ทา่นสะอฺด์จงึเข้าไป

เย่ียมทา่น  และเห็นทา่นร้องไห้  ทา่นสะอฺด์จงึกลา่วกบัทา่นวา่  

“อะไรท่ีทําให้ทา่นร้องไห้หรือ โอ้พ่ีน้องของฉนั! ทา่นไมไ่ด้เคยอยู่

ร่วมกับทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั

หรอกหรือ?”  

ทา่นสัลมานกลา่ววา่  “ฉนัไมไ่ด้ร้องไห้เพราะอยา่งหนึง่

อยา่งใดท่ีทา่นกลา่วเลย  ฉนัไมไ่ด้ร้องเพราะความโลภในโลกนี ้  

หรือวา่ รังเกียจ โลกหน้า  แตว่า่ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  สัง่เสียฉนัไว้อยา่งหนึง่  ซึง่ฉนัเห็น

วา่ฉนัได้ละเมิดคําสัง่เสียนัน้แล้ว"  
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ทา่นสะอฺด์ก็ถามวา่ “แล้วทา่นสัง่เสียอะไรแก่ทา่นหรือ?” 

ทา่นสัลมานกลา่ววา่  “ทา่นสัง่เสียฉนัวา่  ให้คนหนึง่คนใดในหมู่

พวกทา่นมีความพอเพียงกบัสิ่งท่ีเสมือนเสบียงของผู้ เดนิทาง  ซึง่

ฉนัเห็นวา่ฉนั ได้ละเมิดคําสัง่เสียนัน้แล้ว ” ทา่นษาบติผู้รายงาน

หะดีษกลา่ววา่ “ฉนัทราบมาวา่เขาไมไ่ด้ทิง้อะไรไว้ เลยนอกจาก

ย่ีสิบ กวา่ดริฮมั เทา่นัน้ ท่ีเป็น ทรัพย์สิน ท่ีอยูก่บัเขา ” ( บนัทกึ

โดยอิบนมุาญะฮฺ ในเศาะฮีหฺของทา่น เลขหะดีษ 3312) 

اودلاداهللارلادرعال�،ا
غماعانسيةااواداوعال اوصببهاأجع�  .وصسادهللاَو

 


