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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เรื่องที่ 78 

สามสิ่งท่ีตามคนตายไปสุสาน 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ความ
เมตตาจ าเริญและความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติและ
บรรดาอัครสาวกของท่าน ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่
ควรได้รับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  
โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอันใดส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณ
ว่าท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์... 

มีรายงานจากอัล -บุคอรีย์และมุสลิมในเศาะฮีหฺของทั้ง
สองท่าน  จากอนัส  บิน  มาลิก  เราะฎิยัลลอฮุอันฮู  กล่าวว่า  
แท้จริงท่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

يِّيجَة  يَةتْةتَةعُة » ْةهَة عُة  ،ذَةالَةذَةثٌة  ال ْةسِة دٌة  وَة َةتْة َة  ااْةيَةانِة   َة َة ًُة  ،وَةاحِة ًُة  يَةتْةتَةعُة لُة ٌْة
َة
ُة  أ ااُة نَة ًُة  وَة لُة هَة  ،وَة َة

عُة  ْةسِة ًُة   َة َة لُة ٌْة
َة
ُة  أ ااُة نَة ًُة  وَة َةتْة َة  ،وَة لُة هَة  [  2960، ومسلم ةرقم 6514ابلخاري ةرقم ] « َة
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ความหมาย  “จะติดตาม ผู้เสียชีวิตไปสาม ประการ  โดยที่สอง
ประการจะกลับหลัง และอีกหนึ่งประการจะยังคงอยู่กับเขา สิ่งที่
จะติดตามเขาไป  สมาชิกในครอบครัวของเขา  ทรัพย์สินของเขา 
และการงานของเขา  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว  ทรัพย์สินของ
เขาจะกลับหลัง และการงานจะ คงอยู่กับเขา” (บันทึกโดยอัล -บุ
คอรีย์  หมายเลขหะดีษ  6514 และ มุสลิม  หมายเลขหะดีษ  
2960)  

อัล-หาฟิซ อิบนุ เราะญับ อัล-หัมบะลีย์  ได้อธิบายหะ
ดีษนี้ในสา รฉบับหนึ่งอัน ทรงคุณ ค่าซึ่งฉันได้สรุปค ากล่าวของ
ท่านด้วยความรีบเร่ง ดังนี้ 

ท่านกล่าวว่า  “และความหมายของหะดีษนี้  คือ แท้จริง
ลูกหลานอาดัม ในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจ าเป็นต้องมีภรรยา
และลูกที่ใช้ชีวิตร่วมกัน  และต้องมีทรัพย์สินเพื่อการด าเนินชีวิต  
ทั้งสองประการน้ี จะแยกจากเขาและเขาเองจะ ต้องแยกจากมัน
ทั้งสอง ดังนั้นคนที่มีความสุขคือผู้ที่ได้น ามันมาเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เขาได้ร าลึกถึงอัลลอฮฺและเขา ได้ใช้จ่ายมัน ไปเพื่อโลก อาคิ
เราะฮฺ  ฉะนั้นเขาได้ ใช้ทรัพย์ สินเพื่อ ท าให้เขาบรรลุสู่โลก อาคิ
เราะฮฺ  และเขาได้ มีภรรยาที่ดี เพื่อช่วยเหลือเขาในเรื่อง ของการ
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ศรัทธา ส่วนผู้ที่ ได้ท าให้สมาชิกในครอบครัวหรือ ทรัพย์สินเป็น
สาเหตุ ท าให้ พวกเขา หลงลืมอัลลอฮฺ  เขาเป็น ผู้ท่ีขาดทุน อย่าง
แน่นอน ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสถึงเบดูอินกลุ่มหนึ่งว่า  

ٓا  ﴿ َش   َش َش َش ۡت َش  ُٰلن وَش مۡت
َش
هۡت نونَش  أ

َش
أ ۚا   ۡت َش ۡت ِف ۡت ٱ َش  وَش َش   [١١/ الفخح ]﴾ ١١ ُلَش

ความหมาย  “ทรัพย์สินของเรา และครอบครัวของเรา ท าให้เรามี
ธุระยุ่งอยู่  ดังน้ันได้โปรดขออภัยให้ แก่พวกเ ราด้วยเถิด ” (อัล-
ฟัตห์ 11)  

และพระองค์ได้ตรัสว่า  
ُّيهَش  ﴿

َش
أ ٓ ِف يَش ٱ َيَش ْا   ِذَّل هِف ن ۡت   َش   َشومَش نوو

ٰ ن ن ۡت   ن ۡت وَش مۡت
َش
ٓا  أ ٰ ن ن ۡت  وَش َش وۡت َش

َش
ي أ  ِف  عَش

ِفۚا ٱ  ِف ۡت   ِذَّل
ي ِف َش  ّيَش ۡت َش ۡت  وَشمَش  ٰ ٓ ِف َش   َش وْا َش

ن
ووَش ٱ هن ن   َش  ن ٰ ِف  [٩/ امليافقَن ]﴾ ٩  ۡت َش

ความหมาย  “โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาทั้งหลาย  อย่าให้ทรัพย์ สินของ
พวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าท าให้พวกเจ้าหันเหจาก การ
ร าลึกถึงอัลลอฮฺ  และใครก็ตามที่กระท าเช่นนั้นพวกเขาคือผู้ ท่ี
ขาดทุน” (อัล-มุนาฟิกูน 9) 

ในบันทึกของ อัล-หากิม  รายงานจากส ะฮ์ลฺ บิน สะอฺด์ 
กล่าวว่า แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ااَة » قَة ِة ْة ُة  َة ااَة سِة ْة دُة / سَة َةهَّم ئْةجَة يَةا  ُة وْة صِة تِةبْة نَة حْة
َة
، وَةأ يِّيجٌة ئْةجَة فَةإِةىَّمكَة نَة ا صِة شْة نَة  عِة

ًُة  قُة ارِة
فَة زْة ،فَةإِةىّةكَة نُة ئْةجَة فَةإِةىَّمكَة نَة ا صِة هَة ْة نَة ،  وَةا ْة ًِة وِة /  َّم قَةااَة  ُة زِةٌي ةِة نِة ؤْة ْةهُة َةفُة ال دُة رشَة َةهَّم يَةا  ُة
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وِة ااَّماسِة  يَةااُة ُة عَة خِةغْة يَةا ُة اللَّميْة ِة وَةعِة ُّز ُة اسْة ، 361-4/360احلاكم يف املسخدرك ] « ِة
  [7921ةرقم 

ความหมาย “ญิบรีลได้มาหา แล้วกล่าวว่า โอ้มุหัมมัด จงใช้ชีวิต
ในโลกนีต้ามที่ท่านต้องการเถิด เพราะท่านจะต้องตาย และท่าน
จงรักกับบุคคลที่ท่านจะรักเถิด  เพราะท่านจะต้องแยกจากเขา  
และจงท าในสิ่งที่ท่านต้องการเถิด  เพราะท่านจะถูกตอบแทนใน
สิ่งที่กระท า  หลังจากนั้นก็กล่าว อีกว่า โอ้มุหัมมัด ความมีเกียรติ
ของผู้ศรัทธาคือกิยามุลลัยล์(การละหมาดกลางคืน) และศักด์ิศรี
ของผู้ศรัทธาคือความเพียงพอของเขา ต่อการร้องขอจากผู้อ่ืน” 
(มสุตัดรอ็ก อัล-หากิม 4/360-361 หมายเลขหะดีษ 7921)  

ครั้นเมื่อลูกหลานอาดัมได้ เสียชีวิตลง แล้วได้จากโลกนี้
ไป สมาชิกในครอบครัวและทรัพย์สินจะไม่ยังประโยชน์อันใดแก่
เขา นอกจากดุอา อ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ขอให้กับเขา  การ
ขออภัยโทษของพวกเขา  สิ่งอ่ืนๆ ที่ศาสนาได้บัญญัติไว้  และสิ่ง
ที่เขาได้ใช้จ่ายไปเพื่อตัวของเขา 

อัลลอฮฺตรัสว่า  
يۡت   ِف ِذَّل  ٨٨  َش نووَش  وَش َش  مَش اٞل   َش  َش ن   َش   َشوۡت َش  ﴿  َش  مَش

َش
َش ٱ    ٖب   ِذَّل

ِف َش ۡت  الضعراا ]﴾ ٨٩  َش ِف يٖب   
 /٨٩-٨٨] 
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ความหมาย  “วันที่ทรัพย์ สมบัติและลูกหลานจะไม่ยังประโยชน์
อันใดเลย  นอกจากผู้ที่ กลับ มายังอัลลอฮฺด้วย กับหัวใจ อัน
บริสุทธิ”์ (อัช-ชุอะรออ์ 88-89) 

และพระองค์ตรัสอีกว่า  
ونَش  وَش َش َش ۡت  ﴿ ئۡت نمن ٰ َش ٰ  جِف مَش   ن َش ٰ ن ۡت   َش اَش   َش َش ۡت َش وِذَّل

َش
كۡت ن   َش ِذَّل ٖب  أ ٰ ن ۡت  مِذَّل  وَش َش َش وِذَّل ۡت َش ٓا َش   َش و  وَش َش

و ِفكن ۡت   هن  [٩٤/ األىعا  ]﴾ ٩٤  ن
ความหมาย “และแน่นอนพวกเจ้าได้มายังเราโดยล าพัง  เฉกเช่น
ที่เราได้บังเกิดเจ้ามาในครั้งแรก  และพวกเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่เราได้
ให้แก่พวกเจ้าไว้เบื้องหลังของพวกเจ้า“ (อัล-อันอาม 94) 

มุสลิมได้บันทึกไว้ใน หนังสือ เศาะฮีหฺ  จากอ บู ฮุร็อย
เราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู  กล่าวว่า  แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

ااَة  إِةذَةا» انُة  نَة ْةسَة عَة  ااِة  ًُة  ااْةقَة َة يْة ًُة   َة لُة هَة وْة  إِة َّم   َة وْة  إِة َّم  /ذَةالَةذَةثٍة  نِة قَةثٍة  نِة دَة ارِة َةثٍة  صَة وْة  ،سَة
َة
 أ

لْةمٍة  عُة  عِة ًِة  يُة ْةخَةفَة وْة  ،ةِة
َة
ٍة  أ الِةحٍة  وَة َة َ صَة عُة ُة  يَةدْة [ 1631مسلم ةرقم ] «اَة

ความหมาย “เมื่อมนุษย์ได้ เสียชีวิตลง  การงานของเขาจะถูกตัด
ขาด  นอกจาก การงานสาม  ประการ  หน่ึง ..การบริจาคท านท่ี
ถาวร สอง..ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ และสาม..ลูกที่ดีซึ่งขอดุอาอ์
ใหก้ับเขา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1631) 
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กลุ่มที่หนึ่ง  ได้แก่  สมาชิกในครอบครัว (ลูกหลานและ
ภรรยา ) พวกเขาจะไม่ ยังประโยชน์ อันใดกับผู้ตายนอกจากผู้ที่
ขออภัยโทษให้กับเขา และได้วิงวอนขอดุอาอ์ให้เขาดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว  และบางครั้ง พวกเขาก็ไม่ได้กระท า การขอดุอาอ์ให้ด้วย
ซ้ า และบางครั้งบุคคลอื่นนอกเหนือจากญาติยังให้ประโยชน์แก่
ผู้ตายได้มากกว่าสมาชิกในครอบครัวเสียอีก  มีค าพูดของคนศอ
ลิห์บางท่านกล่าวว่า  สมาชิกในครอบครัวได้แบ่งปันมรดกของ
ท่าน โดยที่ได้ปล่อยให้ท่านเผชิญความเศร้าโศกแต่เพียงล าพัง  
เขาได้แค่ขอดุอาอ์ให้กับท่าน  ในขณะที่ท่านถูกกลบดินอยู่ใน
หลุมฝังศพ  ดังนั้นในบางครั้งสมาชิกในครอบครัวก็เป็นเฉกเช่น
กับศัตร ูดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ُّيهَش  ﴿
َش
أ ٓ ِف يَش ٱ َيَش ْا   ِذَّل ٰجِف ن ۡت  مِفيۡت   ِفوِذَّل   َشومَش نوٓاو  ۡت َش

َش
كن ۡت  أ ٰ ِف وۡت َش

َش
أ ا وَش ّوٗ ۚا ٱ َش   ِذَّل ن ۡت  عَش ن وهن ۡت    ۡت َش ن

 [  ١٤ / اتلغاةو ]﴾
ความหมาย  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  แท้จริงบางส่วนจาก
คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนที่เป็น
ศัตรูแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงระวัง ต่อพวกเขา” (อัต-ตะฆอ
บุน 14) 
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กลุ่มที่ สอง  ได้แก่  ทรัพย์สิน  มันคือสิ่งแรกที่กลับและ
มันไม่ได้เข้าในหลุมพร้อมกับเขา  ค าว่า  “มันกลับ ไป”  เป็นการ
เปรียบเทียบว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อนเขาและมันไม่ได้ เข้าไปใน
สุสานพร้อมเขา 

อิมาม มุสลิมได้บันทึก ในหนังสือเศาะหีฮฺ  รายงาน
จากอบูฮุร็อยเราะ ฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู  แท้จริงนบี  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

َاُة » قُة تْةدُة   َة ااِة  /الْةعَة ااِة  ،نَة ٌَة ْة  قَةااَة  ، نَة َةكَة  وَة وْة   دَة َة  ااْةوَة  يَةا ل الِةكَة  نِة ا إِة َّم  نَة لْةجَة  نَة  َة
َة
 أ

يَةيْةجَة   ْة
َة
وْة  ،فَة 

َة
جَة  أ  ِةسْة

ةْةلَةيْةجَة  لَة
َة
وْة  ،فَة 

َة
قْةجَة  أ دَّم يْةجَة  حَة َة مْة َة

َة
ا، فَة  نَة ََةى وَة ََة  ذَةلِةكَة  سِة ٍُة ٌِةبٌة   َة  ذَةا

ًُة  حَةارِة ُة ِةليَّماسِة  وَة [ 2958مسلم ةرقم ] «ل
ความหมาย  “ลูกหลานอาดัมจะกล่าวว่า  โอ้ทรัพย์สินของฉัน โอ้
ทรัพย์ สินของฉัน  เขากล่าวว่า  โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ท่านมี
ทรัพย์สินอื่นใดอีกเล่านอกจาก สิ่งที่ท่าน ได้บริโภค มันไปแล้ว  
ท่านได้ใช้จ่ายมันแล้ว  หรือท่านได้สวมใส่มันแล้ว ท่านได้ท าให้
มันหมดไป แล้ว  หรือท่านได้บริจาคมัน ผ่านไป แล้ว  และสิ่งอื่น
จากน้ันมันจะจากไป และมันจะเหลือทิ้งไว้ให้คนอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้า ” 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2958) 
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และอัล-บุคอรีย์ได้บันทึกจาก รายงานของ อิบนิมัสอูด  
เราะฎิยัลลอฮุอันฮู  ว่า  แท้จริงท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

مْة » يُّزكُة
َة
ااُة    ًِة  نَة ذِة بُّز  وَةارِة حَة

َة
ًِة  أ ْة وْة  إِة َة ِة  نِة ااِة ا «؟نَة َُة َاَة  يَةا /قَةال ِة  رَةسُة ا ااَّم يَّما نَة دٌة  نِة حَة

َة
 إِة َّم  أ

ُة  ااُة بُّز  نَة حَة
َة
ًِة  أ ْة ُة  فَةإِةنَّم » /قَةااَة  .إِة َة ااَة ا نَة ااُة  قَةدَّم َة  نَة نَة ًِة  وَة ذِة ا وَةارِة رَة  نَة  َّم

َة
ابلخاري ةرقم ]« أ

6442] 
ความหมาย  “คนใดจากพวกท่านท่ีห่วง ทรัพย์สินของทายาท
มากกว่า ทรัพย์ สินของ ตัวเอง ?” พวกเขากล่าวว่า  โอ้ท่านรอสู
ลุลลอฮฺ  ไม่มีใครในหมู่พวกเรา นอกจากจะต้องรักทรัพย์สินของ
ตัวเองมากกว่า กันทุกคน  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กล่าวว่า “แท้จริงทรัพย์สินของเขานั้นคือสิ่งที่ เขาได้ใช้มันไปแล้ว 
และทรัพย์ สินของทายาท เขาคือสิ่งที่เขาทิ้งไว้ข้างหลัง ” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย ์หมายเลขหะดีษ 6442) 

ฉะนั้น  บ่าวคนหนึ่งจะไม่ได้ รับประโยชน์ อันใดจาก
ทรัพย์สินของเขา  นอกจากสิ่งที่เขาได้ใช้จ่าย ไปเพื่อตัวของเขา 
และเขาได้ใช้จ่ายมัน ไปในหนทางของอัลลอฮฺ  ส่วนสิ่งที่เขาได้
บริโภคและได้สวมใส่มันก็ไม่เป็นบุญและบาป อันใด แก่เขา
นอกจาก ว่าเขาจะ มีเจตนาที่ดี ซึ่งจะท าให้เขาได้รับผลบุญ  
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ในขณะที่อุละมาอ์บางคนมีความเห็น ว่าเขาจะได้รับภาคผลบุญ
ในทุกกรณี   เคยมี พระราชา บางคน ได้กล่าว กับอบู หาซิมผู้มี
ความสมถะว่า  ท าไมพวกเราจึงเกลียดชังความตาย ? เขากล่าว
ว่า พวกท่านให้ความส าคัญกับดุนยา ท่านได้ท าให้ทรัพย์สินของ
ท่านอยู่ระหว่างตา ทั้งสองข้าง ของท่าน  ดังนั้นท่านก็เลยกลัวว่า
จะจากมัน ไป และหากท่านได้ มอบทรัพย์สินไว้ล่วงหน้ากับโลก
อาคิเราะฮ ฺแน่นอนท่านก็ย่อมรักที่จะติดตามมันไปเร็วๆ อัลลอฮฺ
ได้ตรัสว่า  

ْا   َشي ﴿ نوو ِذَّل ٱ  َش َش   ٰ   ۡت ِف ْا   َش ِذَّل وو ۚا   ِفمِذَّل   ن  ِف ن ِفُ ووَش ْا  وَشمَش   ن وو ۡت ٖب  مِفي  ن  ِف ن َش ٱ  َش ِفوِذَّل   َش ِف ِف   ِذَّل  ۦ 
 [  ٩٢/ عهران ا  ]﴾ ٩٢ عَش ِف  ٞل 

ความหมาย  “พวกเจ้า ทั้งหลายจะไม่ได้รับความดี อันใดเลย  
จนกว่าพวก เจ้าจะบริจาคจากสิ่งที่ พวกเจ้า รัก และไม่ว่าสิ่งใดที่
พวกเจ้าได้ บริจาค ไป แท้จริงอัลลอฮฺทรงรู้ ในสิ่งนั้นดี ” (อาล -อิ
มรอน 92) 

มีรายงานว่า อิบนุ อุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  น้ัน ไม่มี
ทรัพย์สมบัติใดที่ท่านชื่นชอบนอกเสียจากว่าท่านจะต้องบริจาค
มันไปเพื่ออัลลอฮฺ จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านได้ขี่อูฐตัวหนึ่งครั้น
แล้วมันก็ท าให้ท่านประทับใจ ดังนั้นท่านก็ไ ด้ลงจากหลังของมัน
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ทันที  และได้ผูกมันทิ้งไว้  แล้วได้ให้มันเป็นทาน ไปในแนวทาง
ของอัลลอฮฺ 
 

กลุ่มที่สาม ได้แก่ การงานที่มนุษย์ได้ประกอบไว้ในดุน
ยา ซึ่งมันจะ ติดตามไปพร้อมกับเขาใน หลุมฝังศพ  และจะ ไป
พร้อมกับเขาเมื่อฟื้นคืนชีพ  ตามจุดต่างๆ  ในวันกิยามะ ฮฺ บน
สะพาน ศิรอฏ  บนตาชั่ง  และการงาน นี่เอง จะเป็นตัวจ าแนก ท่ี
พ านักว่าจะอยู่ในสวนสวรรค์หรือนรก อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

يۡت  ﴿ مِف َش  مِذَّل ٰ ِفٗح  عَش يۡت  ۦ   َش ِف َش ۡت ِف ِف  صَش ٓا َش  وَشمَش  َش 
َش
ۗا  أ ُ  َش  وَشمَش   َش َش َش ۡتهَش  ٰيٖب   َش ِف َش ِذَّل  َش ِف  ِف   

ِف ۡت  ّ ٤٦ ﴾ 
 [٤٦/ ف لج]

ความหมาย “ผู้ใดได้ปฏิบัติการงานที่ดีก็จะได้แก่ตัวเขา และผู้ใด
ได้กระท าความชั่ว ก็จะได้แก่ตัวของเขาเอง และพระเจ้าของ เจ้า
นั้นมิทรงอธรรมต่อปวงบ่าวของพระองค”์ (ฟุศศิลัต 46) 

และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า  
ي ﴿ يۡت      ن ۡت ن ن   َش َش َش ۡت ِف   َش َش َش  مَش مِف َش  وَشمَش ٰ ِفٗح  عَش هِف ۡت  صَش ن ن ِف

َش
ووَش   َش ِف هَش ن مۡت  ﴾ ٤٤ ّيَش

 [٤٤/ الرو ]
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ความหมาย  “ผู้ใดท่ีปฏิเสธศรัทธาดังนั้นการปฏิเสธศรัทธาก็จะ
ตกอยู่กับตัวของเขา  และผู้ใดได้ปฏิบัติการงานที่ดีพวกเขา ก็จะ
เตรียมที่พักไว้ส าหรับตัวของพวกเขาเอง” (อัรรูม 44) 

ชาวสลัฟบางท่านได้อธิบายอายะฮฺที่ผ่านมาว่า พวกเขา
ได้ผูกเปลเพื่อตัวของพวกเขาในหลุมฝังศพ  ดังนั้นการงานที่ดี ใน
หลุมฝังศพจะเป็น เสมือนเปลของเขา  ในขณะที่ทรัพย์สินในดุน
ยาของ เขาไม่ได้เป็นทั้งเสื่อ  หมอน  หรือเปลแต่อย่างใด  ทว่าผู้
ประกอบกรรมความดีในดุนยาทุกคนจะเอาความดีความชั่ว ของ
ตนเป็นด่ังเช่นเสื่อหรือหมอน ดังนั้น ผู้ที่มีสติสัมปชัญญ ะคือผู้ที่
บูรณะบ้านที่เขาจะอาศัยอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่าเขา
จะบูรณะบ้านหลังดังกล่าว (อาคิเราะฮฺ )ด้วยความผุพังของบ้าน
ชั่วคราว (ดุนยา)ซึ่งเขาจะจากมันไป ในไม่ช้า  เขาก็มิใช่ เป็นคนที่
ถูกหลอกหลอน แต่เขาจะเป็นผู้ที่มีก าไร  

และยังมีชาวสลัฟบางคนได้กล่าวว่า “จงท างานเพื่อโลก
ดุนยาเท่ากับ ระยะเวลาที่ท่านจะอาศัยอยู่ในนั้น  และจงท า งาน
เพื่อโลกอาคิเราะฮฺเท่ากับระยะเวลาที่ท่านจะอาศัยอยูใ่นน้ัน”  

ขณะที่อัล-หะสันได้กล่าวว่า “ชายคนหนึ่งได้ติดตามศพ
ของพี่น้อง มุสลิม ของเขา ไปยังสุสาน  ครั้นเมื่อศพถูกวาง ลงใน
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หลุม  เขาก็กล่าวว่า  ฉันไม่เห็นสิ่งใดเลย ที่ติด ตามท่านไ ป
นอกจากผ้าสามผืน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แน่แท้ฉันได้ปล่อยให้
บ้านของฉันมีทรัพย์สิน มากมาย เอาไว้  ขอสาบาน ต่ออัลลอฮฺ  
หากพระองค์ให้โอกาส ฉันกลับถึงบ้าน (หลังจากนี้ ) แน่นอนฉัน
จะน ามันมา กองไว้ ต่อหน้าฉัน  เขา (อัล-หะสัน )กล่าวว่า  ดังนั้น  
เมื่อเขาได้กลับ ไปถึงบ้าน เขาก็น ามากองวางไว้ต่อหน้าเขา (เพื่อ
บริจาคจนหมด ) บรรดานักปราชญ์เล่ากันว่าชายผู้ นั้นคือ  อุมัรฺ 
บิน อับดุลอะซีซ” 

 
การสรรเสริญ ทั้งมวล เป็นกรรมสิทธิของอัลลอฮฺ  ความ

ศานติสุขจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัดของเราและจ งมีแด่เครือญาติ
วงศ์ตระกูลของท่านตลอดจนบรรดาอัครสาวกของท่านทั้งหมด 

 
واحلهد  رب العاملني ، وصىل ا وسلم ىلع ى ييا  

 . هد وىلع  ا وصحتً أمجعني 
 


