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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่อง ที่ 65 
ใคร่ครวญเนื้อหาจากหะดีษบทหนึ่ง 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ  ขอการ
ประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากอัลลอฮฺ  และมุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของ
พระองค ์

รายงานจากท่านสะฮ์ลฺ  บิน สะอัด  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  
ว่าท่านญิบรีลได้มาหา  ท่าน เราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะ ลัยฮิ
วะสัลลัม และได้กล่าวว่า 

ُد، يَا» ٍَ ا ِعْض  ُُمَ ّيٌِت،  َ ََُِم  ِط َْت  ٌَ ْشِبْ   ٌَ
َ
َْ  َوأ ،  َ ََُِم  ِط َْت  ٌَ ُّ َفاِركُ ْو  ٌُ ٍَ  َواْا

ا ،   َ ََُِم  ِط َْت  ٌَ ِّ ًَ كالََمِْزٌي بِ َِ ِقّيَاُم اليَّيِْو،/ ُث ٌِ ْؤ ٍُ
ْ ُد رَشَُف ال ٍَ وَِعُزُه  يَا ُُمَ

ِِاُؤهُ  َِ  اشِجْغ ، وكال املِذري يف 361-4/360مصجدرك احلاكً ]« اَااِا  َع
، رواه اىطرباين يف األوشط وإشِاده شصَ، 1/485نجابّ اىرتغّي  واىرتّْي  

 [73 بركً 1/76وصصصّ األبلاين يف صصّيس اجلاٌع الصغري 
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ความว่า  “โอ้มุหัมมัด  เจ้าจงมีชีวิตอยู่ตามที่เจ้าประสงค์  เพราะ
แท้จริงแล้วสักวันเจ้าก็ต้องตาย  เจ้าจงรักคนที่เจ้ารักเพราะ
แท้จริงสักวันเจ้าจะต้องจากเขาไป  และเจ้าจงท าการงานที่เจ้า
ประสงค์ แท้จริงแล้วเจ้าจะถูกตอบแทนในการงานนั้น  แล้วท่าน
ญิบรีลก็ได้กล่าวต่อไปว่า  โอ้มุหัมมัด  เกียรติยศของผู้ศรัทธานั้น  
อยู่ที่การยืนละหมาดในเวลากลางคืน  และศักด์ิศรีของเขาก็คือ
การท่ีเขามีความเพียงพอ  ไม่หวังในทรัพย์ของผู้อื่น (ไม่ขอจาก
ผู้อื่น)” (ดู อัล-มุสตัดร็อก  ของ อัล-หากิม 4/360-361 ท่านมุนซิ
รีย์ได้กล่าวในหนังสือ  อัต -ตัรฆีบ  วะ  อัต -ตัรฮีบ  ของท่านว่า
รายงานโดย อัฏ-เฏาะบะรอนีย ์ในอัล-เอาสัฏ โดยสายรายงานที่
ดี และท่านเชคอัล -อัลบานีย์ได้กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน
หนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอ ฺอัศ-เศาะฆีรฺ 1/76 หมายเลข 73) 

หะดีษบทน้ีมีเนื้อหาที่มีข้อคิดข้อเตือนใจที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์ยิ่งจากท่านมะลาอิกะฮฺญิบรีล  อะลัยฮิสสะลาม  ท่ี
เราควรจะน ามาคิดและพิจารณา 

ค าพูดของท่านที่ว่า “เจ้าจงมีชีวิตอยู่ตามที่เจ้าประสงค์ ” 
หมายความว่า  ถึงแม้อายุของเจ้าจะยืดยาวแค่ไหนบนโลกนี้  
ความตายก็คือจุดจบของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า  
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ِئ َن ُّلُك   َن ۡف ٖس   ُّلُك  ﴿  
ٓا ۡف َن ۡف ِئ    َن  ا  ٱ  ُّلُك وَن ُّلُك ۡف   ُّلُك َنَ  ۡف َن  ِإَوَ  َن

ُّلُك
ن  ٱۡف ِئ َن  َن ِئ    َن ۡف َن    نِئ   ُّلُك ۡف ِئ َن  فَن َن   َن

 ۡف ِئ َن   ٱَاوِئ 
ُّلُك
َنَ  َن   َن  ا  َنا َن   فَن َن ۡف   ٱۡف َن َن   ُّلُك   َنمَن ٓا   ٱۡف  ُّلُك ُّلُك وِئ  مَن َن  ُّلُك   ِئَ    ٱ  ۡف َنا

 آل] ﴾١٨٥  ٱۡف
   [١٨٥/ عٍران

ความว่า “ แต่ละชีวิตนั้น จะได้ลิ้มรสแห่งความตาย  และแท้จริง  
พวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วน ในวันปรโลก   
แล้วผู้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซร้ 
แน่นอน เขาก็ได้รับชัยชนะแล้ว และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้
น้ัน มิใช่อะไรอ่ืนนอกจากสิ่งอ านวยประโยชน์แห่งการหลอกลวง
เท่านั้น” (อาล อิมรอน 185) 
 และพระองค์ตรัสว่า  

ِئ ٞت   ِئ َ َن ﴿ ِئ ُّلُك  َن  ِإَوَ هُّلُك  مَن ِّي ِئ ُّلُك ۡف   ِئ  َن   ٱۡف ِئ َن  َن ِئ  َن ۡف َن   ِئ َ ُّلُك ۡف   ُّلُك َ  ٣٠ َم ِّي ۡف َن ِئ ُّلُك  َن  وَن ِّي   َن
   [٣١-٣٠/ الزمر] ﴾ ٣١

ความว่า “แท้จริง  เจ้าจะต้องตาย  และแท้จริงพวกเขา ก็จะต้อง
ตาย แล้วแท้จริง  พวกเจ้าในวันกิยามะฮฺจะถกเถียงกันต่อหน้า
พระเจ้าของพวกเจ้า” (อัซ-ซุมัรฺ 30-31) 

นักกวีกล่าวในบทกลอนว่า 
جُّ ٌَ ُىْث وإْن طاىَْت َشال

ُ
َِ أ  َُمٍُْٔل  ئٌاً   آىٍَة َشْدبااَ   ّلُك اب
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ความว่า ลูกของสตรี(มนุษย์)ทุกคน  แม้จะมีความปลอดภัย
ยาวนานแค่ไหน  วันหนึ่งเขาก็จะต้องถูกแบกบนท่ีแบกศพ(ตาย)  

กวีท่านอ่ืนกล่าวว่า 
ا اَاارُ  ٌَ   ِْٔ ٍَ ُّ    َيَّيَْت ِطْعِرْي َ ْعَد ال ُْٔ  بَاٌا َوُ ُ اَااِا َداِايُ ٍَ  ال

ความว่า ความตายน้ันเป็นประตูหนึ่งที่ทุกคนต้องผ่านเข้าไป  โอ้ 
หากว่าฉันได้รู้ล่วงหน้า ว่าหลังความตายที่ไหนคือบ้านที่พ านัก
ของฉัน 
 

  ِ
َ
َريَْر َ  عَ أ رِْشَو / كَاَل  عِّ، ا ريض ُْ

ُ
ِْٔ   َميَُم  أ ٍَ ْ ِّ  ُمٔىس إَِ   ال  َعيَّي

ا الَصاَلُم، ٍَ ، َراَاهُ   َيَ ُّ ، إَِ    َرََرعَ  َصَه ِّ رَْشيْجَِ  / َ َلاَل  َرِّب
َ
 يُِريدُ  ال َابْدٍ  إَِ   أ

، َْٔ ٍَ ْ ِّ  اُ   ََردَ  ال ، َعيَّيْ ُّ ْ ِ  َ َ  يََدهُ  يََ عُ  َ ُ  َ ُلْو  ارِْرعْ / َوكَاَل  َاّيَِْ ْٔرٍ  ٌَ ُّ  خَ   َيَ
ا بُِلِو  ِّ  َ َطْت  ٌَ يْ / كَاَل  َشٌَِة، َطْعَر ٍ  بُِلِو  يَُدُه، بِ

َ
ًَ  رَِا  أ اَذا؟ ُث ًَ / كَاَل  ٌَ  ُث

، ُْٔ ٍَ ْ َل  . َاانَ / كَاَل  ال
َ
نْ  اَ   ََص 

َ
ُّ  أ ََ  يُْدِ ّيَ رِْ   ٌِ

َ
َلَدَشةِ  األ ٍُ ْ ّيَةً  ال ٌْ ِِبََزٍر،  َر

ْٔ »/ وشيً عيّيّ ا صىل اِ  رَُشُٔل  كَاَل / كَاَل  ًَ  ُنُِْت   َيَ ًْ  َث َريْجُُل
َ
 إَِ   َقرْبَهُ  أَل

ْ َرِ  اىَْهِدّيِ   ِعِْدَ  اىَطِريِق، َراُِِ  
َ
 [1339ابلخاري بركً ]« األ

ความว่า มีรายงานจากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  
กล่าวว่า  มะลาอิกะฮฺผู้ปลิดวิญญานได้ถูกส่งมายังนบีมูซา อะ
ลัยฮิสสลาม เมื่อมะลาอิกะฮฺมาถึง มูซาก็ได้ทุบตีมะลาอิกะฮฺนั้น 
(จนนัยน์ตาถลนออกมาเพราะไม่รู้จัก) เขา(มะลาอิกะฮฺ)ก็
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กลับไปหาอัลลอฮฺและกล่าวว่า พระองค์ได้ส่งฉันไปยังคนที่ไม่
ยอมตาย อัลลอฮฺทรงให้นัยน์ตาของมะลาอิกะฮฺกลับคืนเป็น
ปรกติ และกล่าวว่า จงกลับไปหาเขาแล้วกล่าวกับเขา(นบีมูซา)
ว่าให้เขาน้ันวางมือลงบนหลังวัวตัวผู้ แล้วส าหรับเขาแล้วส่วนที่
มือของเขาปกปิดหลังวัวนั้นเส้นทุกเส้นบนหนังวัวส่วนนั้นจะต่อ
อายุให้หนึ่งปี มะลาอิกะฮฺกล่าวว่า โอ้ ผู้อภิบาล แล้วหลังจากน้ัน
ล่ะ? อัลลอฮฺตรัสว่า จากนั้นก็คือความตายของเขา (พอถึงเวลา
ที่ก าหนด)มูซากล่าวว่า ตอนนี้แล้วสินะ แล้วมูซาก็ได้ขอ
ต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ให้เขาเข้าใกล้แผ่นดินบริสุทธิ์ใกล้ในระยะ
ขว้างด้วยหินถึง(ให้เขาตายใกล้บัยตุลมักดิสมากท่ีสุด) ท่าน อบู
ฮุร็อยเราะฮฺกล่าวว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
กล่าวว่า “หากฉันอยู่ที่นั่น ฉันจะให้พวกท่านดูสุสานของเขา
(นบีมูซา)ที่อยู่ริมถนน ตรงกองทรายแดง” (อัล-บุคอรีย ์1339)  

 
ส่วนหนึ่งของประโยชน์จากค ากล่าวที่ว่า “จงมีชีวิตอยู่

ตามที่เจ้าประสงค์เพราะแท้จริงแล้วสักวันเจ้าก็ต้องตาย ” นั่นคือ 
มุสลิมพึงรู้ว่าความตายน้ันอาจมาอย่างกะทันหันในขณะที่เขา
อยู่ในภาวะที่ไม่นึกถึงมัน อัลลอฮฺตรัสว่า  
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ْا ﴿   ِئ ُّلُك  
َن
ِئن وَن َنقۡفنَن  ُّلُك  َما مِئن  َن   ۡف ِئ  مِّي

   َن
َن
َن     ِئ

ۡف
 َن َن ُّلُك ُّلُك   َن 

َن
ۡف َن ۡف ُّلُك    ِئ  فَن َن ُّلُك وَن   ٱ ٓا  وَن ِّي َن ۡف َن  ٱ

ٓا  َ  ۡف َن ِئ
َن
 َن ٖس   ِئ َن    

َن
 ِئ يٖس   

َ َ  َن  قَن
َن
ن  َن   ُّلُك

َن
ِئنَن   َن  ٱَنن ١٠  ٱَل  ِئ ِئ َن  مِّي ِئ َن   َن   َٱُّلُك   ُّلُك َن ِّي

ًسا ٓا َن   ِئ َن   َن ۡف ا ۚا   َن ا  َن ُّلُكهَن
َن
ا  َن ِئ ُّلُك    َن َٱُّلُك    ِئ َن    [١١-١٠/ املِا لٔن] ﴾ ١١  َن ۡف َن ُّلُك  َن  ب

ความว่า “และจงบริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวก
เจ้า ก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า  แล้วเขาก็
จะกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์  มาตรว่าพระองค์ท่าน
ทรงผ่อนผันให้แก่ข้าพระองค์อีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อย  เพื่อที่ข้า
พระองค์จะได้บริจาคและข้าพระองค์ก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลาย  
แต่อัลลอฮฺจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใด เมื่อก าหนดของมันได้
มาถึงแล้ว และอัลลอฮฺนั้นทรงรู้ดีย่ิงในสิ่งที่พวกเจ้ากระท า ” (อัล-
มุนาฟิกูน 10-11) 
  

ดังนั้น มุสลิมควรมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะกลับไปพบ
กับอัลลอฮฺ ไม่หลงไปกับชีวิตดุนยา อัลลอฮฺตรัสว่า  

ْا   َن َن  مَنن﴿ ٓا َن   َن ۡف ُّلُك   ا  َن َن   َن ِئ َ   َٱِئ  ٱِئ َن
َن
 ﴾٥  ٱۡف َن ِئ  ُّلُك   ٱَس ِئ  ُّلُك   َن ُّلُك َن    ٖس    َٱِئ   

   [٥/ اىعِهبٔ ]
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ความว่า “ผู้ใดหวังที่จะพบอัลลอฮฺ  ดังนั้น  แท้จริงก าหนด
ของอัลลอฮฺย่อมมาถึงแน่นอน  และพระองค์เป็น ผู้ทรงได้ยิน  ผู้
ทรงรอบรู้” (อัล-อันกะบูต 5) 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 
َ  َ ُّلُك ُّلُك   َن َن ﴿ َن َن   ُّلُك   َن ُّلُك َ  َ ُّلُك   َن َن   ٱ  ۡف َنا  ٱۡف ِئ َٱِئ  يَن ُّلُك    [٥/  اطر] ﴾٥  ٱۡف َن ُّلُك وُّلُك  ب

ความว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นเป็นจริง
เสมอ ดังนั้น  อย่าให้การด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้า 
และอย่าให้การหลอกล่อ (ชัยฏอน)  มาล่อลวงพวกเจ้า
เกี่ยวกับอัลลอฮฺเป็นอันขาด” (ฟาฏิรฺ 5) 

ส่วนประโยค ที่ว่า  “เจ้าจงรักคนที่เจ้ารัก  เพราะแท้จริง
สักวันเจ้าต้องจากเขาไป ” หมายความว่า ท่านจงรักใครก็ตามที่
ท่านต้องการ จะเป็นภรรยา ลูกๆ ทรัพย์สินเงินทอง ต าแหน่ง 
เกียรติยศ หรือสิ่งอ่ืนๆ  จากสรรพสิ่งบนโลกน้ี แท้จริงแล้วไม่ช้า
ไม่นานท่านก็จะต้องจากมันไป  

รายงานจากท่านอ ะนัส บิน มาลิก  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ّيَِت  يَ ْبَعُ » ٍَ ْ ُّ  /َواِشٌد  َوَيبَْ   اْثَِانِ  َ رَيِْرعُ  خاََلخٌَة، ال ُّ  يَ ْبَُع يُ ْْ
َ
اُ ُ  أ ٌَ ، َو ُّ يُ ٍَ  َوَا

ُّ  َ رَيِْرعُ  يُ ْْ
َ
اُ ُ، أ ٌَ ُّ  َوَيبَْ   َو يُ ٍَ  [4/2273، ومصيً 6514ابلخاري بركً ] «َا
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ความว่า “สามสิ่งจะตามศพไปที่สุสาน คือ ครอบครัว ทรัพย์สิน
และการงาน(คว ามดีความชั่ว) สองสิ่งจะกลับมา และคงเหลือ
อยู่กับเขาสิ่งเดียว   ครอบครัวและทรัพย์สินจะกลับมา คงเหลือ
อยู่กับเขา(ในสุสาน)คือการงาน ของเขา (ที่ดีและชั่วที่เขาเคย
ปฏิบัติมาในขณะที่เขามีชีวิต) ” (เศาะ ฮีหฺ  อัล -บุคอรีย์  4/194  
หมายเลข  6514 เศาะฮีห ฺมุสลิม 4/2273) 

 ส่วนหนึ่งจากประโยชน์ที่ได้จากประโยคของหะดีษส่วน
นี้ คือการเตรียมพร้อมส าหรับการจากลากันไปของคนรัก เพื่อว่า
เมื่อการจากลา(ตาย)เกิดขึ้นในขณะที่มุสลิมมีความพร้อม และ
เตรียมใจอยู่แล้ว จะท าให้มันลดความรุนแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ลงได้ 

ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือ ผู้ศรัทธาต้องให้ความส าคัญกับ
เพื่อนสนิทที่ไม่เคยแยกจากเขาเลยทั้งในโลกดุนยานี้และโลก
อาคิเราะฮฺ นั่นก็คือ การงานที่ดีต่างๆ ของเขานั่นเอง 

ประโยคจากส่วนของหะดีษที่ว่า “และเจ้าจงท าการงาน
ที่เจ้าประสงค์ แท้จริงแล้วเจ้าจะถูกตอบแทนในการงานนั้น ” 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
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اوَن  يَن ۡف َن ۡف  فَن َنن﴿ ا  َنَو ٍة  مِئ ۡف َن ٗ هُّلُۥك  َن ۡف ن ٧  َن َن اوَن  يَن ۡف َن ۡف   َنمَن ا  َنَو ٖس  مِئ ۡف َن ِّيٗ هُّلُۥك َشَن  ﴾٨  َن َن
   [٨-٧/ الزلزىة]

ความว่า “ ดังนั้น ผู้ใดกระท าความดีหนักเท่าละอองธุลี เขาก็จะ
เห็นมัน  ส่วนผู้ใดกระท าความชั่วหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะเห็น
มัน” อัล-ซัลซะละฮฺ 7-8) 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ِئ ُّلُك ۡف  َٱ ۡف َن ﴿ ا ِئ ِّي مَن

َن
ِئ  ٓا  ب ِئ   َن َن ِّي ااِئ مَن

َن
 ۡف ِئ   

َن
 ِئ َن يِئ    

ن  ٱۡف ۡف َن  سُّلُك ٓاٗ ا يَن ۡف َن ۡف  مَن ِئهِۦئ  ُّلُك ِئ ۡف   َن َن  ب   َن
ُّلُكۥ ِّيٗا  َٱِئ   ُّلُك  ِئ  مِئن َلَن ِلِئ ٗ ا  َن َن   َن     [١٢٣/ اىنصاا] ﴾١٢٣  َن ِئ

ความว่า “ มิใช่ความเพ้อฝันของพวกเจ้า และมิใช่ความเพ้อฝัน
ของผู้ที่ได้รับคัมภีร์   ผู้ใดที่กระท าชั่ว  เขาก็ถูกตอบแทนด้วย
ความชั่วนั้น  และเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆ 
ส าหรับเขาอ่ืนจากอัลลอฮฺ” (อัน-นิสาอ์ 123) 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
نۡف ﴿  ِئن صَن  ِئٗ ا  َن ِئ َن  مَن  ٍة  مِّي

 ۡف   َن َن
َن
 نَن    

ُّلُك
مِئنٞت   َن ُّلُك َن    ۥ  ُّلُك ۡف  ُّلُك ۡف ِئ َنَ هُّلُك

ِئ َنٗ     َن َن   ٗ   َن َن   َن ِّي
َن ۡف ِئ َنَ هُّلُك ۡف 

ٱَن  ۡف َن ُّلُك   َن
َن
نِئ    سَن  ۡف

َن
ِئ  ا ب ْا  مَن    [٩٧/ ااصو] ﴾٩٧ يَن ۡف َن ُّلُك  َن   َن ُّلُك  

ความว่า “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
ก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา  ดังนั้น เราจะให้เขาด ารงชีวิตที่ดี  
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และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาท่ีดียิ่ง
กว่าที่พวกเขาได้เคยกระท าไว้” (อัน-นะห์ลฺ 97) 

อัลลอฮฺได้เตือนด้วยการเตือนที่ยิ่งใหญ่ จงพิจารณา
พระด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 

ْا ﴿ َ     ُّلُك َ   َٱِئ    ِئ َن  فِئ هِئ   ُّلُك ۡف َن ُّلُك  َن   َن ۡفٗما  َن َ  ُّلُك   سَن َن ۡف  َما  َن ۡف ٖس   ُّلُك    ُّلُك َن   َن   َن ُّلُك ۡف   َن
   [٢٨١/ ابللر ] ﴾٢٨١ يُّلُك ۡف َن ُّلُك  َن 

ความว่า “ และพวกเจ้าจงย าเกรงวันหนึ่ง  ซึ่งพวกเจ้าจะถูกน า
กลับไปยังอัลลอฮฺในวันนั้น  แล้วหลังจากนั้น แต่ละชีวิตจะถูก
ตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตน้ันได้แสวงหาไว้  และพวกเขา
จะ ไม่ถูกอธรรม” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 281) 

ประโยคจากส่วนของหะดีษที่ว่า  “โอ้มุหัมมัด  เกียรติยศ
ของผู้ศรัทธานั้นอยู่ที่การยืนละหมาดในเวลากลางคืน ” เป็นการ
ส่งสัญญานบอกแก่ผู้ศรัทธาถึงการทดแทนสิ่งที่เขาพลาดโอกาส
ไปจากเกียรติยศ ชื่อเสียง ที่ไม่ถูกหลักการบนโลกน้ี โดยเขาจะ
ได้รับการทดแทนด้วยเกียรติและฐานันดรสูงส่ง(ในวันกิยามะฮฺ)
ด้วยกับการกิยามุลลัยลฺ(ลุกขึ้นละหมาดในเวลาค่ าคืน) อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
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ااَن  ﴿ نِئ   ُّلُك ُّلُك  ُّلُكهُّلُك ۡف   َن َن َن ا ِئ ِئ   َن  َن َن
ۡف َ هُّلُك ۡف   َن ۡف ُّلُك  َن   ٱ ٗ ا وَن ٗ ا  َن ۡف  وَن َنقۡفنَن هُّلُك ۡف   َن ِئَ ا  َن َن َن

ٓا   َن ۡف ٞت   َن ۡف َن ُّلُك   َن َن  ١٦  ُّلُك  ِئ ُّلُك  َن  َن  َما  ۡف ِئ
ُّلُك
َنهُّلُك    ِئن ٱ ٖس  قُّلُكَ  ِئ  مِّي  ۡف ُّلُك

َن
ٓا َن     ا  َن َن  ِئ َن ْا  ب   َن ُّلُك  

    [١٧-١٦/ الصزد ] ﴾١٧ يَن ۡف َن ُّلُك  َن 
ความว่า “สีข้างของพวกเขาเคลื่อนห่างจากท่ีนอน พลางวิงวอน
ต่อพระเจ้าของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวัง   และพวก
เขาบริจาค สิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา  ดังนั้น จึง
ไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ส าหรับพวกเขา  ให้เป็นที่รื่นรมย์แก่
สายตา  เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้ ” ( อัส-
สัจญ์ดะฮฺ 16-17) 

และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ْا ﴿ ِئنَن  قَن ِئ ٗ    َن ُّلُك   ا  َِلۡف ِئ  مِّي هۡف َن ُّلُك  َن  مَن اوِئ  ١٧ يَن سۡف َن

َن ِئ ٱۡف َنسۡف َن ۡف ِئ ُّلُك  َن   ُّلُك ۡف   َن    ١٨﴾ 
   [١٨-١٧/ اذلاريا ]

ความว่า  “พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลา
กลางคืน  และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ(ต่อพระองค)์ ” 
(อัซ-ซาริยาต 17-18) 

รายงานจากท่าน อบู อุมามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า
แท้จริง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 
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« ًْ ُّ  اليَّيِْو، بِِلّيَامِ  َعيَّيُْل ُا   َ َُِ
َ
، الَصاحِلِنيَ  َدأ ًْ َٔ  َقبْيَُل ُْ ، إَِ   كُْرَّبةٌ  َو ًْ  َرِّبُل

ْلَفَر ٌ  ٌَ ا ٌ  لِيَصّيِ َاِ ، َو َٓ ِْ ٌَ ًِ  َو خْ كَاَل  ،3549، بركً 5/553رواه اىرتٌذي  ]« لِْ ِ
بُٔ

َ
َذا /ِعّيَي  أ َْ َصسُ  َو

َ
َْ  أ ِ   َشِديِح  ٌِ

َ
َْ  إِْدِر َس  أ باَِلٍل، وصصصّ األبلاين يف  َا

 [3801، بركً 3/178صصّيس اىرتٌذي 
ความว่า “(เป็นสิ่งส าคัญ)เหนือพวกท่านนั้นคือการ กิยามุลลัยลฺ 
(ลุกขึ้นละหมาดในเวลาค่ าคืน) เพราะมันเป็นวิสัย ธรรมเนียม
ของคนดีคนศอลิหฺก่อนหน้าพวกท่าน เป็นสิ่งที่ให้ได้ใกล้ชิดกับผู้
อภิบาลของพวกท่าน เป็นสิ่งลบล้างบา ปต่างๆ และเป็นสิ่งที่
ป้องกันมิให้กระท าบรรดาความชั่วต่างๆ”  (สุนัน อัต -ติรมิซีย์ 
5/553 หมายเลข  3549 ท่านอัต-ติรมิซีย์ กล่าวว่า หะดีษน้ี
ถูกต้องกว่าหะดีษอ บู อิดรี ส จากท่านบิลาล เชค อัล-อัลบานีย์
ตัดสินว่าเศาะ ฮีหฺใน เศาะ ฮีหฺ อัต-ตัรมิซีย์ 3/178 หมายเลข 
3801) 

ส่วนของหะดีษที่ว่า  “และศักด์ิศรีของเขาก็คือการท่ีเขา
มีความเพียงพอไม่หวังในทรัพย์ของผู้อื่น” นั่นหมายถึงว่า เกียรติ
และศักด์ิศรีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ต่างใฝ่หา และสาเหตุส าคัญของ
การได้รับเกียรติศักด์ิศรีก็คือการมีใจผูกพันกับอัลลอฮฺ ผู้ที่เกียรติ
และศักด์ิศรีอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และต้องละทิ้งการ
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ผูกพันกับผู้อ่ืนที่การผูกพันกับเขาไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากความ
ตกต่ าและอัปยศ 

อัลลอฮฺตรัสว่า  
ِئ ﴿ َ ٱِئ ِۦئ  ٱۡف ِئَ  ُّلُك   َن ِئ َنسُّلُك َلِئ ٱ مِئ ِئ َن   َن ِئ ۡف ُّلُك ۡف ٱ    [٨/ املِا لٔن] ﴾ َن

ความว่า “อ านาจนั้นเป็นของอัลลอฮฺ และ เราะสูลของพระองค์
และบรรดาผู้ศรัทธา” (อัล-มุนาฟิกูน 8) 

 
อัลลอฮฺตรัสว่า 

ۚا   ٱۡف ِئَ  ُّلُك   َن ِئَ هِئ   ٱۡف ِئَ  َن   ُّلُك ِئ  ُّلُك   َن َن  مَنن﴿ ِئ ً ا    [١٠/  اطر] ﴾ َن
ความว่า “ผู้ ใดต้องการอ านาจ ดังนั้น อ านาจทั้งมวลเป็น
ของอัลลอฮฺ” (ฟาฏิรฺ 10) 

 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 

ِئ ﴿ ِئ َن ِّي نَن  ِئ ِئ َن    ۡف ُّلُك  َ   ٱ
َن
ِئ  َنهُّلُك ۡف  ب ذَن بًا ٱ ً ا  َن ِلِئ

َن
ذُّلُك  َن   َٱِئ نَن  ١٣٨   َ  ِئ   ِئ ِئ نَن  يَن

ٓا َن   ٱۡف َن َنا ِلِئ  ۡف
َن
 مِئن  

ۚا   ُّلُك  ِئ  مِئ ِئ َن ۡف ُّلُك ۡف  َن ۡف َن ُّلُك  َن   ٱ
َن
ِئ   ٱۡف ِئَ  َن   َن ِئ َ   ٱۡف ِئَ  َن   ِئ  َن ُّلُك ُّلُك    َ ِئ ٗ ا ٱِئ / اىنصاا] ﴾١٣٩  َن

١٣٩ -١٣٨]   
ความว่า “จงแจ้งข่าวดีแก่พวกมุนาฟิกเถิดว่า แท้จริงพวกเขาจะ
ได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ  บรรดาผู้ที่ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธ
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ศรัทธาเป็นมิตรอ่ืนจากผู้ศรัทธาทั้งหลายน้ัน พวกเขาจะแสวงหา
ก าลังอ านาจที่พวกเขากระนั้นหรือ  แท้จริง ก าลังอ านาจนั้นเป็น
สิทธิของอัลลอฮฺทั้งหมด” (อัน-นิสาอ์ 138-139) 

 
มีรายงานจากท่านอบู สะอีด อัล-คุดรีย์  เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮ ุว่า 
نَ 
َ
ََ  َُاًشا أ َُْصارِ  ٌِ

َ
لُٔا األ

َ
،- وشيً عيّيّ ا صىل -اَاِ  رَُشَٔل  َش  ًْ ُْ ْاَطا

َ
 َ   ًَ  ُث

ٔهُ  ُ ل
َ
، َش  ًْ ُْ ْاَطا

َ
ا َُِفدَ  إَِذا َشَ    َ  ا» /كَاَل  ِعَِْدُه، ٌَ ٌَ  َْ َْ  ِعِِْدى يَُل َْ  َارْيٍ  ٌِ   َيَ
َدِاَرهُ 

َ
، أ ًْ َْ  َاُِْل ٌَ ُّ   َْصجَْعِفْف  َو ، يُِعَف َْ  اَاُ ٌَ َِ  َو ِّ   َْصجَْغ ِِ ، ُ ْغ َْ  اَاُ ٌَ  َ جََصرَبْ  َو

، يَُصرِبْهُ  ا اَاُ ٌَ َٕ  َو ْعِط
ُ
َشدٌ  أ

َ
َْ  أ وَْشعُ  َارْيٌ  َاَطااٍ  ٌِ

َ
ََ  َوأ ابلخاري بركً ] «الَصرْبِ  ٌِ

. [1053، ومصيً بركً 1469
ความว่า มีคนกลุ่มหนึ่งจากชาวอันศอรฺ ได้ร้องขอสิ่งของจาก
ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ท่านก็ได้ให้แก่พวกเขา 
แล้วพวกเขาก็ขออีก  ท่านก็ให้แก่พวกเขาอีก จนสิ่งที่อยู่กับท่าน
นั้นหมดสิ้น แล้วท่านนบีก็ได้กล่าวว่า  “ทรัพย์ใดก็ตามที่อยู่กับ
ฉัน แน่นอนว่า ฉันจะ ไม่กัก เก็บมันไว้ โดยไม่ยอมมอบ ให้พวก
ท่านโดยเด็ดขาด และผู้ใดที่ไม่ร้องขอ อัลลอฮฺก็จะให้ เขาพ้นจาก
การขอ และผู้ใดที่เพียงพอกับสิ่งที่เขามี อัลลอฮฺก็จะให้เขามี
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ความพอเพียง  และผู้ใดที่พยายามอดทน อัลลอฮฺก็จะให้เขามี
ความอดทน  ไม่มีผู้ใดที่ได้รับการประทานให้สิ่งใดที่ดียิ่งไปกว่า
ความอดทน” (เศาะฮีหฺ  อัล-บุคอรีย์  1/455 หมายเลข  1469, 
เศาะฮีหฺมุสลิม 2/729 หมายเลข 1053) 

 
มีรายงานจากท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มา 

ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า  
َِ  اْشجَْغُِٔا» ْٔ  اَااِا  َع َ َٔاكِ   َِظِْٔ   َول  بركً ،11/444 الهبري يف اىطرباين] «الِص

 اىزبار رواه /1/636 واىرتّْي  اىرتغّي  نجابّ يف املِذري وكال ،12257
 [رّيد ب شِاد واىطرباين

ความว่า “พวกท่านจง เพียงพอกับสิ่งที่มี  ไม่ขอจากผู้อ่ืน แม้จะ
เป็นเพียงการถูฟันด้วยไม้แปรงฟันก็ตาม” (อัฏ-เฏาะบะรอนีย์ 
ใน อัล-กะบีรฺ 11/444 หมายเลข  12257 ท่านอัล-มุนซิรีย์ได้
กล่าวในหนังสือของท่าน อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ 1/636 ว่า 
รายงานโดย อัล-บัซซารฺ และอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ด้วยสาย
รายงานที่ดี) 

 
นักกวีได้กล่าวว่า 
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ََ بَِ  آَدمَ  اَل  ىَ
َ
ُّ اَل ُ ْغيَُق  َشاَرةً   َْص  ابُ َٔ بْ

َ
ْي أ  وََشِو اذَلِ

ُل َ ْغَ ُ   ُشَؤاَ ُ   َاُ َ ْغَ ُ  إِْن ثََرْ َت 
َ
 َوَّبِ ْ آَدَم ِشنْيَ  َُص 

ท่านจงอย่าขอสิ่งที่ท่านต้องการจากมวลมนุษย์บุตร
หลานอาดัม    
  แต่จงวอนขอจากองค์ผู้ที่บรรดาบานประตูของพระองค์
นั้นไม่เคยถูกปิดกั้น  

เอกองค์อัลลอฮฺนั้นทรงกริ้วหากเราไม่ขอต่อพระองค์ 
แต่มนุษย์บุตรหลานอาดัมนั้นมักจะเกลียดชังเมื่อเขา

ถูกขอ 
ท่านอุมัรฺกล่าวไว้ความว่า แท้จริงความละโมบนั้นคือ

ความยากจน  ความสิ้นหวังคือความร่ ารวย แท้จริงผู้ที่สิ้นหวัง
กับสิ่งที่อยู่ในมือมนุษย์ เขาก็จะไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาอีก (อิหฺ
ยาอ์ อุลูมิดดีน 3/239) 

ท่านมุหัมมัด บิน วาสิอฺ ได้เอาขนมปังที่แห้งจุ่มน้ าแล้ว
รับประทาน และท่านกล่าวว่า ใครที่พอเพียงด้วยสิ่งนี้ เขาก็ไม่
จ าเป็นต้องไปพึ่งใคร (อิหฺยาอ์ อุลูมิดดีน 3/239) 

احلٍد  را اىعاملني، وصىّل ا وشيً   ُبّيِا ُمٍد و  آ  وصصبّ و
 .أمجعني


