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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่อ่าน แต่ไม่ใคร่ครวญ 

 
ًَا َ َ نْنُت / قَاَا  َ َطاٍء، َ يْن 

َ
،  ْنيُ  َوُ  َيْندُ  أ ٍ   ُ َىْيْن

 بْنِي  ِمُع َيْندِ  َ َ امَتْن ََعئَِشَة،  َ َ
 ٍ نْن  لََ    نَ  قَدْن / ُ َىْيْن

َ
قُُِا / فَ اَا  ،؟ثَُزوَرًَا أ

َ
ٍْن  يَا أ وَّم

ُ
ُا  قَاَا  َكَىا أ وَّم

َ  ثَزْنَ  ْن  ِغً ا ُ رْن / ااْن
ِذهِ، َرَ اًَِجُ هْن  ِويْن  َ ُعًَِا/ َ َ امَتْن / قَاَا  ُحً ا، ٍ  ا ْنيُ  قَاَا  ََ يٌَا/ ُ َىْيْن ِِبِ

 ْن
َ
 أ

  ِ َ عْن
َ
ءٍ  بِ  ٍِ  َ ْن يْنِج

َ
ِ  رَُسِاِ  ِويْن  َرأ ُ  َص َّم  ااَّم ٍِ  ااَّم  ُ هَّم  فََ َكجَتْن / قَاَا  وََسنَّمَه، َعنَيْن

ا/ قَامَتْن  َ َع َّمدُ  َ ِريِي  ََعئَِشةُ  يَا»/ قَاَا  النَّميَاِِل، ِويَ  َ ْننَةٌ  َ نَ  لَىَّم
َ
 «لَِر يِّب  النَّميْننَةَ  أ

ِ / قُنْنُت  ِح ُّب  إِ يِّب  َوااَّم
ُ
َبَ ، َا ِح ُّب  قُرْن

ُ
َك، َوا َوأ َر، َ َ امَ / قَامَتْن  رََسَّم َُّم  قَامَ  ُ هَّم  َ جََط

، َرُه، بَلَّم  َح َّم  َ  ْنِ   يََزاْن  فَنَهْن / قَامَتْن  يَُصِّليِّب  َ  ْنِ   يََزاْن  فَنَهْن  بََ ّ ُ هَّم / قَامَتْن  ِح ْن
، بَلَّم  َح َّم  ٍُ رْنَض، بَلَّم  َح َّم  َ  ْنِ   يََزاْن  فَنَهْن  بََ ّ ُ هَّم / قَامَتْن  ِِلْنيَجَ

َ  باَِلٌا  فََ اءَ  ااْن
 ٍُ اَلِة، يُ ْنِ ًُ ا بِالصَّم ، رَُسَِا  يَا/ قَاَا  َ  ْنِ ، َر هُ  فَنَىَّم ِ ُ  َ َفرَ  َوقَدْن  َ  ْنِ   لِهَ  ااَّم  لََ   ااَّم
مَ  َوا َر؟، َوَوا َ َ دَّم  َّم

َ
فَاَل »/ قَاَا  ثَ 

َ
ُ ِنُ  أ

َ
َّم  ًََزمَتْن  مََ دْن  َشُكًِرا، َ  ْنًدا أ   يٌَة، النَّميْننَةَ  َ َ

ا لَِىيْن  َويْنٌل  ََ
َ
رْن  َولَهْن  قََرأ ا َ جََفكَّم َُ َِاِا  َ نْنِ   يِف  إِنَّم ﴿ ِ ي َى رْنِض  ال َّم

َ يَةَ  ﴾  ...َوااْن  ااْن
ا َُ  .«لُُكَّم
 وح ٌٍ اابلا  يف صحيح ، واملٌذري،(620)رواه ابي ح ان يف صحيحٍ ]

 [68ال ن نة الصحيحة ،  1468امرتغي  
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จากอะฎออฺ กล่าวว่า ฉันและอุบัยดฺ  บิน อุมัยรฺ ได้เข้าไปพบท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮา  นางได้กล่าว (ประหนึ่ง
ประชด )แก่อุบัยดฺว่า  นี่ถึงเวลาที่เจ้ามาเยี่ยมเราแล้วใช่ไหม ? 
อุบัยดฺก็ตอบนางว่า  โอ้ท่านผู้เป็นมารดา  ฉันขอกล่าวเหมือนที่
คนก่อนๆ  เขาพูดกันว่า  เยี่ยมวันสลับวันจะได้มีความรักความ
ผูกพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น  นางกล่าวต่อไปว่า  อย่าได้เล่น
ส าบัดส านวนของเจ้าเช่นนี้กับเราเลย  จากนั้นอุบัยดฺ บิน อุมัยรฺ 
ก็ได้กล่าวถามว่า โปรดบอกแก่เราถึงสิ่งที่น่าประทับใจ  ที่ท่านได้
เห็นจากบางส่วนของท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ด้วยเถิด  ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เงียบไปครู่หนึ่ง (บางรายงานระบุ  
นางร้องไห้ สะอึกสะอื้น ) แล้วนาง ก็ได้เล่าว่า  คืนหนึ่ง  ท่านเราะ
สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ลุกขึ้นมาแล้วท่านก็กล่าวว่า 
“โอ้ อาอิชะฮฺ ปล่อยฉันให้อิบาดะฮฺต่อผู้เป็นเจ้าของฉันเถิด ” นาง
กล่าวว่า วัลลอฮฺ ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ   ฉันรักที่จะอยู่ใกล้ท่าน
และรักสิ่งที่จะท าให้ท่านมีความสุข  แล้วท่านได้ลุกข้ึนช าระล้าง
ร่างกาย จากนั้นก็ยืนขึ้นละหมาด  แล้วท่านก็ร้องไห้จนตักชุ่มไป
ด้วยน้ าตา  แล้วท่านก็ร้องไห้จน เคราของท่านเปียกชุ่ม ไปด้วย
น้ าตา  แล้วท่านร้องไห้ต่อไป อีกจนพื้นเปียก  จนกระทั่งบิลาล
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ได้อะซานสู่การละหมาด(ศุบหฺ) เมื่อบิลาลเห็นท่านร้องไห้  ก็ถาม
ว่า โอ้ เราะสูลของอัลลอฮฺ  ท่านร้องไห้  ทั้งๆ ที่อัลลอฮฺได้ให้อภัย
กับท่านแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นความผิดท่ีมาก่อนหรือที่มาภายหลัง
(หมายถึงความผิดท้ังหมด )กระนั้นหรือ ? ท่านเราะสูล  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวว่า  “จะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่
ขอบคุณดอกหรือ? ในคืนนี้ได้มีโองการอัลกุรอานที่ประทานลง
มา ซึ่ง ความวิบัติจะมีแก่คนที่อ่านมันแต่ไม่ใคร่ครวญมัน นั่นคือ
อายะฮฺท่ีว่า 

 ِإ   ِإ   ِإ َّن  ﴿
 ۡرِإ ٱ َخ   لَّن َخ  َخ  ِإ ٱ  َخ ۡل

َخ ۡل ِإ ٱ  ۡل ِإ َخ  ِإ ٱ َخ   ۡل  ْو ِإ   ٓأَلَخ  ٖت   َّن َخ اِإ ٱ َخ   َّن
 
ِإ   ُأِّل

 ۡل َخ  ِإ ٱ
َخ ِإ يَخ ٱ ١٩٠  ۡل َخ ٱ  َخ ۡل      َخ   َّن وٗدا قِإيَخ ٗم   َّن ع  َخ    َخق  ِإ ِإ ۡل   َخ َخ   ِإ   َخ َخ َخ َخ َّن    َخ      وو

 ِإ 
 ۡرِإ ٱ َخ   لَّن َخ  َخ  ِإ ٱ  َخ ۡل

َخ وَّن َخ   ۡل ا  َخ َخ ۡل َخ  مَخ  اَخ ٗ   هَخ  َخ ااَخ  فَخ ِإ َخ     ۡل َخ  َخ َخ   َخ  ِإ   َخ َخ
 [  ١٩١ -١٩٠/ عىران ا  ]﴾ ١٩١  َّن اِإ ٱ

ความว่า “แท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน  และการ
ที่กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้น  แน่นอนมีหลาย
สัญญาณส าหรับผู้มีปัญญา   คือบรรดาผู้ที่ร าลึกถึงอัลลอ ฮฺ ท้ัง
ในสภาพยืน  และนั่ง  และในสภาพที่นอนตะแคง  และพวกเขา
พินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้า  และแผ่นดิน   (โดย
กล่าวว่า) โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์  พระองค์มิได้ทรงสร้าง



 

6 

สิ่งนี้มาโดยไร้สาระ มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน  โปรดทรงคุ้มครอง
พวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรก ด้วยเถิด ” ( อัลกุ
รอานจากสูเราะฮฺ  อาล อิมรอน  190-191, หะดีษรายงานโดย  
อิบนุ หิบบาน  620 และอัล-มุนซีรีย์ ซึ่งอัล-อัลบานีย์ให้ทัศนะว่า
เป็นหะดีษหะสัน ดู เศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ 1468, อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-
เศาะฮีหะฮฺ 68 
 
          หะดีษที่ข้างต้นได้เตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าให้ใคร่ครวญ
ต่อโองการของอัลลอฮฺ   เพราะมิเช่นนั้นแล้วความวิบัติหรือ
หายนะจะประสบแก่ตน ค าตักเตือนดังกล่าวนี้นับว่ารุนแรงชนิด
ที่ต้องกลับมาขบคิดอย่างหนักว่า  เราได้อ่านบรรดาโองการ
เหล่านั้นผ่านไปกี่ครั้งแล้วในชีวิต  และทุกครั้งที่อ่านเป็นการอ่าน
เพียงผ่านไปหรือเป็นการอ่านอย่างคิดใคร่ครวญ 
          อัลลอฮฺ   มิได้ทรงสร้างชั้นและแผ่นดินอย่างไร้สาระแต่
สร้างด้วยกับสัจธรรมและก าหนดให้มันมีหน้าที่   ท้องฟ้าก็มี
หน้าที่  แผ่นดินก็มีหน้าที่  และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้แผ่นฟ้าและ
แผ่นดินของพระองค์ก็ย่อมมีหน้าที่ด้วยกันทั้งสิ้น  โดยเฉพาะ
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สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุด  มีสติปัญญาในการคิดใคร่ครวญ  
หน้าที่ของมันย่อมหนักและต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไป 
         มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐสุดที่พระองค์ได้ให้เลือกให้  
“ชีวิตนี้ ” เป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้  คือ ชีวิตที่
ด ารงตนบนหลักการอันสมบูรณ์และครอบคลุมของพระองค์ใน
ทุกมิติของชีวิต  ดังนั้น  จึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะจัดการชีวิต
ตัวเองโดยการเอาหลักการของพระองค์มาใช้ทั้งหมด  เว้นแต่
บ่าวผู้สัจจริงเท่านั้นที่จะท าได้ 
          ทั้งนี้ เพราะมนุษย์มีความอ่อนแอ  ตามอารมณ์ใฝ่ต่ าของ
ตน หลงกับการย่ัวยุของชัยฏอน  ลุ่มหลงกับมายาแห่งดุนยา  ซึ่ง
สิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้น  เป็นที่น่าลุ่มหลงแก่เรา
อย่างมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น  เงินทอง  ทรัพย์สิน เกียรติยศ ความ
สวยงามของสิ่งต่างๆ อัลลอฮฺ  ตรัสไวว้่า 

عَخ ۡل َخ   ِإّنَّن ﴿ َخ  مَخ   َخ  ۡرِإ ٱ  َخ
َخ َّن َخ   ِإ  َخ ٗ   ۡل َخ ۡل  وَخ   ۡل     ُّي   ۡل   ِإ

َخ
ي     لَخ  ۡل

َخ
    ٗ مَخ  ﴾ ٧  َخ

 [  ٧/ الكُف]

ความว่า  “แท้จริงเราได้ท าให้สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินเป็นที่ประดับ
ส าหรับมัน  (คือท าให้สิ่งที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้เพริศแพร้ว  และ
เพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสุขทุกประเภท ) เพื่อเราจะ
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ทดสอบพวกเขาว่า  ผู้ใดในหมู่พวกเขามีผลงานที่ดีเย่ียม ” (อัล-
กะฮฺฟิ : 7) 
 

อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า 
ِإيَخ  ﴿ ِإ  َّن اِإ     ُأِّل ٓا ِإ ٱ مِإيَخ   لَّن َخ َخ  ِإ ٱ    ُّي    ِإلَخ  َخلِإ َخ ٱ َخ   لُأِّل ۡلم  َخ  َخ َخ ِإ ٱ  ۡل َخ َخ  ِإ ِإ ٱ َخ   ۡل  مِإيَخ   
َخ ۡل ِإ ٱ َخ   ۡل ِإّضَّن ِإٱ َخ   َّن َخ ِإ ٱ وَّنمَخ ِإٱ  ۡل لَخ ۡلم  ّنۡل َخ  ِإ ٱ َخ   

َخ َخ ۡل ِإ  ٱ َخ   ۡل ِإ َخ   ۡل َخ َخو  ِإ ٱ مَخ َخ      َخ   ۖا ٱ  ۡل   ُّي ۡل َخ 
ي   ۥ ِإ نَخ     َّن  ٱ َخ  لۡل  [  ١٤/ عىران ا  ]﴾ ١٤  ۡل َخ ََٔخ اِإ ٱ   

ความว่า “ได้ถูกท าให้สวยงาม (ลุ่มหลง)แก่มนุษย์ซึ่งความรักใน
บรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์  อันได้แก่ผู้หญิงและลูกชาย  ทองและเงิน
อันมากมาย  และม้าดีและปศุสัตว์  และไร่นา  นั่นเป็นสิ่งอ านวย
ประโยชน์ชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้น  
และอัลลอฮฺนั้น  ณ พระองค์  คือที่กลับอันสวยงาม ” (อาล  อิ
มรอน: 14) 
 
         ความมากมายหลากหลายที่สวยงาม  และความเพริศ
แพร้ว สะดวกสบายในดุนยานี้  เป็นสิ่งที่อันตรายหรือเรียกได้ว่า
เป็นยาพิษแก่มุสลิมเลยก็ว่าได้  หากเราขาดภูมิคุ้มกันที่ชื่อ  “อี
หม่าน ” เพราะถ้าเราไม่ได้ใช้อิสลามและไม่ได้มีอีหม่านที่
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เข้มแข็งต่อสิ่งเหล่านี้  ความลุ่มหลง  ความหอมหวานของมันจะ
ห้อมล้อมเราไว้จนเรารักปรารถนา  และกลัวการสูญเสีย  และที่
น่าอันตรายย่ิงก็คือ  การท่ีเราชิดใกล้มันแต่ห่างไกลจากอัลลอฮฺ  
วิถีชีวิตที่ห่างไกลซึ่งค าสอนของอิสลาม  ย่อมจะท าให้เราชิดใกล้
ไฟนรกอันร้อนแรงของอัลลอฮฺมากขึ้น  ด้วยเหตุนี้  พระองค์จึงได้
ทิ้งท้ายในโองการข้างต้นด้วยดุอาอ์บทหนึ่งที่ควรค่าอย่างยิ่งต่อ
การวอนขอ นั่นคือ 

[ 191/  ا عىران ]﴾ ُس ْنَحاًََ  فَِ ٌَا َعَذاَا ااَّمارِ ﴿
ความว่า  “มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน  โปรดทรงคุ้มครองพวกข้า
พระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรก ด้วยเถิด ” (อาล อิมรอน 
191) 
 
        อย่าให้ความสวยงามของท้องฟ้า  แผ่นดินและสิ่งที่อยู่
ระหว่างทั้งสองท าให้เราไกลห่างจากผู้สร้าง  แต่ขอสิ่งเหล่านี้ท า
ให้เราชิดใกล้กับผู้สร้างด้วยการพินิจและใคร่ครวญ  ให้ทุกครั้งที่
มองไปยังท้องฟ้าเป็นการมองที่ท าให้หัวใจรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่
ของอัลลอฮฺ   ที่สรรค์สร้างท้องฟ้าและเส้นสีของมันได้อย่าง
อัศจรรย์ตา  เป็นการเพ่งมองที่ท าให้หัวใจนึกถึงผู้ที่สร้างมันมาก
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ข้ึน และให้การก้าวเดินบนแผ่นดินของพระองค์แต่ล่ะก้าวเป็น
การก้าวเดินด้วยความสงบเสงี่ยม  นอบน้อมไม่ทะนงตน  และ
ขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์ทรงท าให้มันราบเรียบ  
ง่ายดายต่อการเดินทางไปมา เป็นชีวิตที่ใคร่ครวญถึงสิ่งถูกสร้าง
ทั้งหลายและเป็นชีวิตที่ขัดเกลาตัวเองให้หนัก  เพื่อที่ความวับัติ
และหายนะจะไม่เกิดขึ้นแก่เราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
 

. أمجعني وصح ٍ  هل و  حمىد ًبيٌا   وسنه ا وص  أعنه، وا

ที่มา: 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&categor
y=5&id=2398 


