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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ือง ท่ี 136 

บทเรียนจากความตาย 

 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ผูทรคงอภิบาลแหง

สากลจักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความสันติจง

ประสบแดทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค 

ผูที่หมกมุนในดุนยาหลงไปความงดงามและสนุกสนาน

ของมันนั้น  จิตใจของเขาจะหลงลืมการระลึกถึงความตาย  และ

หากเขาระลึกถึง  เขาจะทั้งเกลียดและพยายามหลีกหนีจาก

ความตาย พระองคอัลลอฮฺตรัสวา 
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َّ  قُۡل  ﴿ ني ٱلَۡمۡوَت  ِن َّ ََ  ٱ و ُّ ُّهۥ منۡنهُ  ََِن َن ََ  ُُمّ  ُمَ�ٰقنيُ�ۡمۖ  ََِ و ُّ َُ نمن  ِنَ�ٰ  َُ  ٱۡلَغۡيبن  َ�ٰل
َ�َٰدةن  َّ نُئُ�م َوٱل نَما َ�ُينَّب ََ  ُكنُتمۡ  ب  ]٨: الاع  [ ﴾ ٨ َ�ۡعَملُو

 ความวา    “ จงกลาวเถิดมุหัมมัด  แทจริงความตายที่พวกทานหนี

จากมันไปน้ัน  มันจะมาพบกับพวกทาน  แลวพวกทานจะถูกนํา

กลับไปยังพระผูทรงรอบรูสิ่งเรนลับและสิ่งเปดเผย  แลวพระองค

จะทรงแจงแกพวกทานตามที่พวกทานไดประกอบกรรมไว “ (อัล-

ุมุอะฮฺ: 8) 

และตรัสวา 

ۡ�نَ  ﴿
َ
ْ  َما� وٖج  �ن  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ٱلَۡمۡوُت  ُُۡدِن�ّ�مُ  ََُ�وَُوا ُُ ّيَدةٖ�  بُ ََ : النساء [ ﴾ ّم

٧٨[  

ความวา    “ ณ  ที่ใดก็ตามท่ีพวกเจาปรากฏอยู  ความตายก็ยอม

มาถึงพวกเจา  แมวาพวกเจาจะอยูในปอมปราการอันสูง

ตระหงานก็ตาม“ (อัน-นิสาอ: 78) 
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และตรัสอีกวา 

﴿  ّ ٖس �َ  ُُ نَقةُ  ِۡ �  َذآ� ن  َوَ�ۡبلُوُ�م ٱلَۡمۡوتن ّ َّ نلل ۖ  َوٱۡ�َۡ�ن  ب ََ  �َ�َۡنا َنۡتَنٗة َُۡجُعو َُ ٣ ﴾ 

 ]٣٥: األنبياء [

ความวา “  ทุกชีวิตยอมลิ้มรสความตาย  และเราจะทดสอบพวก

เจาดวยความชั่วและความดี  และพวกเจาจะตองกลับไปหาเรา

อยางแนนอน “(อัล-อันบิยาอ: 35) 

 สวนคนที่รูจักผูอภิบาลของเขา  จะนึกถึงความตายอยู

เสมอ  โดยยึดเอาคําสั่งเสียของทานเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ที่กลาววา:  

» 
َ
ْوا أ ِثُ

ْ
َم َهاِذمِ ْ

ْ
اِت  ِذك ّ

ّ
 ]٢٣٠٧التمذي امقم [» َ�ْعِ� الَاوَْت  –الّ

ความวา  "พวกทานจงรําลึกถึงสิ่งที่ทําลายความสนุกสนานให

มากเถิด  –  หมายถึงความตาย" (บันทึกโดยอัตติรมิซียฺ  หะดีษ

เลขท่ี  2307) 
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มีรายงานซึ่งบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ  จากหะดีษของ

ทานอิบนุอุมัรเลาวา มีชายชาวอันศอรคนหน่ึงมาหาทานนบี  เขา

ไดใหสลามแกทานและกลาววา: 

فَْضُل 
َ
ّي الُاْؤِمقِْ�َ أ

َ
ََ اِهللا  أ ْو ُُ ََ يَا َر ْحَسقَُهْم ُخغًُقا«  :؟ قَا

َ
ََ »أ ّي الُاْؤِمِقْ�َ :   قَا

َ
فََ

يَُس 
ْ
ْ
َ
ََ  ؟أ ًما«: قَا

ْ
َاوِْت ِذك

ْ
َثُُهم لِغ

ْ
ْ
َ
ْحَسقُُهمْ   وَ أ

َ
ِاْعَداًدا أ ُْ وِلَك لَِاا َ�ْعَدُه ِا

ُ
  أ

 
َ
يَاُس األ

ْ
 ]٤٢٥٩اان ماجه امقم [» ْ

ความวา:  โอทานเราะสูลุลลอฮฺ  ผูศรัทธาคนใดคือผูที่ประเสริฐ

ที่สุด?  ทานกลาวตอบวา: "คนที่มีมารยาทดีที่สุด"  เขากลาวถาม

อีกวา: แลวผูศรัทธาคนใดที่ฉลาดที่สุด? ทานเราะสูล  ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตอบวา: “  คนที่ระลึกถึงความตายมากๆ  และ

เตรียมพรอมสําหรับชีวิตหลังความตายเปนอยางดี  คนเหลานั้น

คือคนที่ฉลาดที่สุด“ (อิบนุ มาญะฮฺ หะดีษเลขท่ี 4259 ) 

 ทานหะสัน  อัล-บัศรียฺ  กลาววา "ความตายนั้นจะเปด

โปงดุนยา  และจะไมทิ้งความสุขใดๆไวเลย  บาวคนใดบังคับ
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จิตใจของเขาใหระลึกถึงความตายได  ดุนยาและสรรพสิ่งในดุน

ยาก็จะเปนเพียงสิ่งตํ่าตอยดอยคาสําหรับเขา“ 

กวีทานหน่ึงกลาววา: 

اتِِه ااداكِر الَاوِْت والَهممِ  ال ِطيَْب لغَعيِْش ما َدامْت مقَةص  ِِ 

"ชีวิตใดจะสุขหากยังทุกขยากเพราะคิดถึงการจากลาและวัย

ชรา" 

 ทานอุมัร  บิน  อับดุลอะซีซ  กลาววา  "หากหัวใจของฉัน

หลงลืมการรําลึกถึงความตายชั่วขณะหนึ่ง   มันจะพบกับ

หายนะ" และบางทานกลาววา   "ผูท่ีระลึกถึงความตายมากๆเขา

จะไดรับเกียรติสามประการดวยกันคือ  การรีบกลับเน้ือกลับตัว 

หัวใจที่สงบ  และปฏิบัติอิบาดะฮฺอยางกระฉับกระเฉง  สวนผูที่

หลงลืมความตาย  จะถูกลงทัณฑดวยสามประการคือ  ผัดผอน

การกลับเนื้อกลับตัว ละทิ้งความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี  และคราน

ที่จะทําอิบาดะฮฺ“ 
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 ความตายมีทั้งความทุกขและความเจ็บปวด  เปนสิ่งที่

ทุกชีวิตตองพบเจอ  พระองคอัลลอฮฺอาจทรงผอนหนักใหแกบาว

ของพระองคบางคน  เชน  ผูที่ตายชะฮีด  เพราะคมดาบที่ฟนลง

บนรางของพวกเขานั้นเปนการทดสอบความศรัทธาท่ีแทจริงที่

เพียงพอแลว ดังปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺ (บันทึกโดยอันนะสา

อีย หะดีษเลขที่ 2053) 

และความเจ็บปวดนี้อาจรุนแรงสําหรับบางคน  เพื่อบาป

นั้นจะไดเบาบางลง เปนความเมตตาและเพื่อยกระดับใหแกเขา 

เชนบรรดานบี (ขอพระองคอัลลอฮฺพึงพอใจพวกเขาทั้งหมด) นํา

โดยทานนบีมุหัมมัด  บิน  อับดุลลอฮฺ  มวลการสรรเสริญและ

ความสันติสุขจงมีแดทาน  ผูซึ่งเผชิญกับความตายที่หนักหนวง 

ทั้งท่ีทานเปนบุคคลที่พระองคอัลลอฮฺทรงรักย่ิง 

 และมี บันทึกจากหะดีษของท านหญิงอา อิชะฮฺ  

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา     “ ในมือของทานนบีมีขันหรือภาชนะ
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ใสน้ําชิ้นหน่ึง  ทานนํามือของทานจุมลงไปในน้ํา  จากนั้นใชมือ

ทั้งสองลูบหนา และกลาววา: 

 اُهللا  «
ّ
ََ ِِال ِِ 

َ
ْكَماٍت ال َُ  »   ِِّن لِغَاوِْت 

“ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ  แทจริงความตายนั้นมีแต

ความเจ็บปวด“ 

จากนั้นทานยกมือขึ้นและกลาววา    “ โออัลลอฮฺ  ขอใหขาพระองค

ไดอยูทามกลางมิตรสหายผูสูงสง (บรรดามะลาอิกะฮฺและศาสน

ทูต) ดวยเถิด"  จนกระทั่งเสียชีวิต" (เศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย หะดีษ

เลขท่ี 4449)   

 และขณะที่อาการทานนบีเริ่มทรุดลง จนทําใหทานหมด

สติ  ทานหญิงฟาติมะฮฺกลาววา  "โอพอจา" ทานนบีจึงกลาวกับ

นางวา: 

�ِيِْك ُكْمُل َ�ْعَد الَْومِ «
َ
َ أ ََ  »لَيَْس 

“หลังจากวันนี้จะไมมีความเจ็บปวดใดกับพอของเธออีกแลว“ 
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กระทั่งความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้น ทานจึงกลาววา  

َّاِس «  ا
َ
َهُد ِِ  َْ

َ
ْوِكيَاُُهّن لََعَأ أ

َ
ْغَْل أ

ُ
َِ قَِمٍل لَْم ل بْ َُ ّ ِمْن 

َ َِ » َهِم�ُقوا 

 ]٤٤٤٦الخاري امقم [

 “พวกทานจงนําเหยือกน้ําเจ็ดเหยือก  ที่ยังไมเปดฝา (หมายถึง

น้ําสะอาด) มาพรมใสฉันหนอย  เพื่อท่ีฉันน้ันจะไดสั่งเสียผูคน" 

(อัล–บุคอรียฺ  4446 )  

 และทุกครั้งที่ทานนบีทําความสะอาดรางกายและต้ังใจ

ที่จะนําละหมาด  ทานก็หมดสติไปถึง   3  ครั้ง  (บันทึกโดยมุสลิม 

หะดีษเลขที่  418 ) 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺ  กลาววา  "ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  เสียชีวิตในออมกอดของฉัน  และฉันไมเคยกลัว

ความตายอันเจ็บปวดของผูใดอีกเลยหลังจากนั้น" (บันทึกโดย 

อัล-บุคอรียฺ:  4446 ) 
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 ความเจ็บปวดเหลานี้สําหรับผูปฏิเสธศรัทธาจะรุนแรง

มากย่ิงขึ้น และผูฝาฝนก็เชนเดียวกัน พระองคอัลลอฮฺตรัสวา 

ٰٓ  َولَوۡ  ﴿ َُ ََ  ِنذن  ََ ٰلنُمو َّ ٰ�نَكةُ  ٱلَۡمۡوتن  َ�َمَ�ٰتن  �ن  ٱل ََ ْ  َوٱلَۡم ُطٓوا ُهنمۡ  بَاسن ُۡدن
َ
�  ْ ۡخُنُجٓوا

َ
 أ

َسُ�ُمۖ  ُِ َ
َ
ََ  ٱۡ�َۡومَ  أ َن  َعَذاَب  ُ�َۡزۡو نَما ٱلُۡهو ََ  ُكنُتمۡ  ب ن  َ�َ  َ�ُقولُو َّ  ٱۡ�َّقن  َ�ۡ�َ  ٱ

ََ  َءاَ�ٰتنهۦن َ�نۡ  َوُ�نُتمۡ  و ُ  ]  ٩٣: نعاماأل[ ﴾ ٩ �َۡسَتۡك�ن

ความวา "และหากเจาจะไดเห็นขณะท่ีบรรดาผูอธรรมอยูใน

ภาวะคับขันแหงความตาย  และมลาอิกะฮฺกําลังแบมือของพวก

เขา โดยกลาววาจงใหชีวิตของพวกทานออกมา  วันนี้พวกทาน

จะไดรับการตอบแทนซึ่งโทษแหงการตํ่าตอย  เน่ืองจากที่พวก

ทานกลาวใหรายแกอัลลอฮโดยปราศจากความจริง และ

เนื่องจากการที่พวกทานแสดงความยโสตอบรรดาโองการของ

พระองค (อัล-อันอาม:  93 ) 

 และตรัสวา  

ٰٓ  َولَوۡ  ﴿ َُ َّ  ِنذۡ  ََ نُنَ  َ�َتَو َّ ْ  ٱ وا ُُ َِ ٰ�نَكةُ  َ� ََ ََ  ٱلَۡم َُُهمۡ  وُُجوَهُهمۡ  َُۡ�نُ�و ٰ �َ ُۡ  َوأَ
ْ َوُذوقُ   ]٥٠: نفاَاأل[ ﴾ ٥ ٱۡ�َُن�قن  َعَذاَب  وا
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  ความวา  “และหากวาเจาเห็นขณะท่ีมลาอิกะฮฺเอาวิญญาณ

ของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาอยูน้ันพวกเขา (มลาอิกะฮฺ) จะตี

ใบหนาของพวกเขา (ผูปฏิเสธ) และหลังของพวกเขา  และกลาว

วา พวกเจาจงลิ้มการลงโทษแหงการเผาไหมเถิด ” (อัล-อันฟาล 

50 ) 

 อิหมามอะฮฺหมัดไดบันทึกไวในมุสนัดของทานจากหะ

ดีษซึ่งรายงานโดยทาน  อัล-บะรออ  บิน  อาซิบ  เลาวา  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ْ�يَا    –َو ِف ِرَوايَِ  الَفاِجَم  –َو ِِّن الَعبَْد الَكفَِم «
ّ
َو ِِْذ َكَن ِف انِْقَااٍ  ِمَن ا 

ََ ِمَن الّسَااِء َمَالئَِ�ٌ   ََ ٍَ ِمَن اخِخَمِة   نَ بَا
ْْ
و –ِغَالٌظ ِشَداٌد  –ِِ الوُُجوْهِ    دُ ُُ

َّاِر   َمَعُهُم الس  ِت وْ الاَ  ُك غَ مَ  ءُ ِج يَ  مّ   �ُ  َصُ ّد الَ مَ  هُ قْ مِ  نَ وْ سُ غِ جْ يَ �َ  ْوُ  ِمَن ا

 رَ  دَ قْ عِ  َس غِ  َ�ْ َّ حَ 
ْ
 :  َُ وْ قُ يَ   �َ  هِ ُِ أ

َ
َّ هَ اُ �ّ �  بِ الَ  ُس فْ ا ا

  ِِ ِج مُ اخْ     ُ ثَ يْ
َ
  َُ  ٍط خَ  

ََ   قَ  ٍب َض غَ وَ  اهللاِ  نَ مِ   – دُ وْ فُ السّ   ُ َتِ نْ ا يَ اَ ا كَ هَ ََ َتِ نْ يَ   �َ  هِ دِ سَ  جَ ِف  َق مّ فَ اَ �َ  :ا

» ُب َص العَ وَ  ُق وْ مُ ا العُ هَ عَ مَ  ََ ّا قَ اَ   �َ  َِ وْ غُ بْ الاَ  ِف وْ الّص  نَ مِ  - الكث� الشعب

   ]٢٨٨-٤/٢٨٧مام أحد مسقد اإل[
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ความวา     “ แทจริงบาวผูปฏิเสธ   –  อีกรายงานหนึ่งคือ  บาวท่ีชั่ว

ชา   –  เมื่อขณะที่เขากําลังจะจากดุนยาและกําลังเผชิญหนากับ

โลกอาคิเราะฮฺ  มลาอิกะฮฺผูแข็งกราวกลุมหนึ่งจะลงมาจาก

ฟากฟา มีใบหนาที่หมองคล้ํา สวมใสอาภรณที่หยาบกระดางซึ่ง

ทําจากเปลวไฟ  โดยพวกเขาจะนั่งลงตรงปลายสายตา  จากนั้น

มะละกุลเมาตฺ (มะลาอิกะฮฺแหงความตาย) ก็มาถึงและนั่งลง

ตรงศีรษะของเขา  และกลาววา "โอจิตวิญญาณที่ชั่วชา  จงออก

ไปสูความเกลียดชังและความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺเถิด"  วาแลว

วิญญาณก็ถูกแยกออกจากราง  และมะละกุลเมาตฺก็จะกระชาก

มันเหมือนกับกระชากเหล็กท่ีมีหนามแหลมมากมายออกจาก

ขนสัตวอันเปยกชุม  โดยมันจะตัดหลอดเลือดและเสนประสาท

ตางๆ” (มุสนัดอะฮฺหมัด 4/287-288)  

และไมอนุญาตใหมุสลิมคนใดรองขอความตาย

ถึงแมวาเขาจะพบกับการทดสอบที่หนักหนวงรุนแรงจากอัลลอฮฺ 

อุมมุล  ฟฎลฺ เลาวา:  ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มา
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เย่ียมอัล-อับบาส  ขณะที่เขาครวญครางและรองขอความตาย 

ทานนบีจึงกลาววา: "โออับบาส  โอลุงของทานเราะสูล  ทานอยา

ปรารถนาความตายเลย  หากทานคือผูที่ทําความดี  ความดีของ

ทานจะเพิ่มพูนย่ิงขึ้น  ซึ่งนั่นคือสิ่งท่ีดีสําหรับทาน  และหากทาน

เปนผูท่ีกระทําผิด  ดังนั้น หากความตายลาชาไป  ก็จงขออภัย

โทษ ซึ่งน่ันก็คือสิ่งที่ดีสําหรับทาน  ดังน้ัน  ทานจงอยางปรารถนา

ความตายอีกเลย" (มุสนัดอะหฺมัด 6/339) 

ทานอนัส เลาวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา:  

» 
َ
َحٌد مِ  َ�اََاقَّ�ّ  ال

َ
ّ  الَوَْت  ُ�مُ قأ ُُ ِ ََ  ل ََ   َكنَ  فَإِنْ    اِهِ  نَ

َ
 لغاوِت  ُماََاقَياً  اُدّ  ال

يَُقْل 
ْ
ْحِيِ�  ا�: فَغ

َ
 » ِل  َخْ�اً  الَوفَاةُ  َكنَِت  َِِذا َوتََوّفِ�    ِل  َخْ�اً  الَيَاةُ  َكنَِت  َما أ

 ]٢٦٨٠  ومسغم ٦٣٥١الخاري [

ความวา: "คนหนึ่งคนใดจากพวกทานอยาไดปรารถนาความ

ตายเนื่องจากทุกขภัยความลําบากที่เกิดขึ้นกับเขา แตหากจะ

ปรารถนาความตาย จงกลาววา: โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงให
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ฉันมีชีวิตอยู หากการมีชีวิตนั้นดีสําหรับฉัน และขอพระองคทํา  

ใหฉันตาย หากความตายน้ันดีสําหรับฉัน" (อัล-บุคอรียฺ 6351 

มุสลิม 2680 ) 

และเปนหนาที่สําหรับมนุษยทุกคนที่จะตองเตรียม

ตัวรับความตาย กอนท่ีมันจะมาถึง ดวยการรีบปฏิบัติคุณงาม

ความดี กอนที่วาระสุดทายของชีวิตจะมาถึง  

แนนอนวาพระผูอภิบาลของเรานั้นทรงสงเสริมใหเราตัก

ตวงโอกาสในยามวาง โดยพระองคตรัสถึงผูท่ีประมาทเมื่อเขา

พบกับความตายวา:  

﴿  ٰ ّّ َ�َدُهمُ  َجآءَ  ِنَذا َ�
َ
َن  َِّبن  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  أ ُعو ِۡجن ٓ  ٩ ٱ ۡ�َمُل  لََعّ�ن

َ
 �نيَما َ�ٰلنٗحا أ

ۡ�ُتۚ  َُ ََ  ۚ ٓ ّ ۖ  ُهوَ  َ�نَمةٌ  ِنّ�َها ََ نلَُها نهنم َومنن قَآ� آ� َِ َزخٌ  َو ُۡ ََ  َُۡومن  ِنَ�ٰ  بَ  ﴾ ١ ُ�ۡبَعُثو

 ]١٠٠-٩٩: الؤمقون [

ความวา "จนกระท่ังเมื่อความตายไดมาหาคนใดในพวกเขา เขา

ก็จะกลาวข้ึนวา  ขาแตพระเจาของขาพระองค  ขอพระองคทรง
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ใหขาพระองคกลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิด เพื่อขาพระองคจะ

ไดกระทําความดีในสิ่งที่ขาพระองคปลอยท้ิงไว เปลาเลย   มัน

เปนเพียงถอยคําที่เขากลาวมันไวเทาน้ัน  และเบ้ืองหนาของพวก

เขานั้นมีโลกบัรซัค  จนกระท่ังถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟนคืนชีพ

ขึ้นมา” (อัลมุอมินูน 99-100) 

และตรัสวา:  

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ نُنَ  َٓ َّ ْ  ٱ ۡمَ�ٰلُُ�مۡ  َُۡلهنُ�مۡ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ۡوَ�ُٰدُ�مۡ  َوَ�ٓ  أ

َ
نۚ  ذنۡكُن  َعن أ َّ  ٱ

َعۡل  َوَمن ِۡ نَك  َ� ٰ�نَك  َ�ٰل ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  ََُ و ُ ْ  ٩ ٱۡلَ�ٰ�ن َِنُقوا

َ
زَۡقَ�ُٰ�م ّما منن َوأ  ّمنن َِ

َ َ�ۡبلن 
َ
َ  أ �ن

ۡ
َ�َدُ�مُ  َُُ

َ
ٓ  لَۡوَ�ٓ  َِّبن  َ�َيُقوَل  ٱلَۡمۡوُت  أ ََ�ن ُۡ ّخ

َ
َجلٖ  ِنَ�ٰ  أ

َ
 قَُن�بٖ  أ

ّدَق  ّّ َ
ُ�ن ََُ

َ
�َ  ّمننَ  َوأ ٰلنحن َّ   ]١٠-٩: القافقون [ ﴾ ١ ٱل

ความวา    “ โอบรรดาผูศรัทธาเอย  อยาใหทรัพยสินของพวกเจา

และลูกหลานของพวกเจาหันเหพวกเจาจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 

และผูใดกระทําเชนน้ัน  ชนเหลาน้ันคือพวกท่ีขาดทุน   และจง

บริจาคจากสิ่งที่เราไดใหปจจัยยังชีพแกพวกเจากอนที่ความ

ตายจะเกิดขึ้นแกผูใดในหมูพวกเจา  แลวเขาก็จะกลาววา  ขาแต
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พระเจาของขาพระองค  มาตรวาพระองคทานทรงผอนผันใหแก

ขาพระองคอีกชั่วเวลาเพียงเล็กนอยเพื่อท่ีขาพระองคจะได

บริจาคและขาพระองคก็จะอยูในหมูคนดีทั้งหลาย    ) ผูทรง

คุณธรรม" ( อัล-มุนาฟกูน  9-10) 

ทานอิบนุอุมัร  เลาวา  : ทานเราะสูลลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จับไหลของฉันและกลาววา 

 ا كَ يَ �ْ  ا ّ ِف  نْ �ُ «
َ
  ٌب �ْ مِ غَ  َك نّ �

َ
 بِ َُ  مُ اِ َع  وْ   أ

 ]٦٤١٦الخاري امقم [» ٍل يْ

ความวา "จงใชชีวิตในดุนยาด่ังคนแปลกหนา หรือผูเดินทาง" 

และทานอิบนุอุมัรไดเคยกลาวไววา  "เมื่อทานต่ืนขึ้นใน

ยามเชา  จงอยาคอยเวลาเย็น  และเมื่อถึงเวลาเย็น  ก็จงอยารอ

ใหถึงเชา" (อัล-บุคอรียฺ  6416 )   

และในรายงานของติรมิซียฺระบุวา  "จงถือวาตัวทานเปน

ผูที่อยูในหลุมศพ  โอบาวของอัลลอฮฺ  ทานจะไมรูเลยวา  ชื่อของ
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ทานจะเปนเชนไร (หมายถึงไมรูวาชีวิตของทานในวันพรุงนี้จะ

เปนอยางไร)" (อัต-ติรมิซียฺ 2333) 

กวีทานหนึ่งกลาวไววา: "โอผูหมกมุนกับดุนยา อยูกับ

ความปรารถนาที่ไมสิ้นสุด ความตายจะมาถึงอยางฉับพลัน 

สุสานน้ันคือแหลงสะสมการงาน" 

และอีกทานหนึ่งกลาววา: "หากวาเราตายแลวเราถูก

เพิกเฉย ความตายก็คงจะเปนยอดปรารถนาของทุกชีวิต แตนี่

เราตายแลวฟนคืน และจะถูกถามถึงทุกสิ่งที่เคยกระทํา" 

 

 والاد هللا رل العال�
غم َ نبيقا واد َو لَ وأحاااه أجع�  وحس اهللا ُو

 


