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ความสุขทีถ่ าวร
َا ْم َح ْمدُ ِِهلل ا ْم َؼ ِل ْ ِْي ِب َما ََك َن َو َما َي ُك ْو ُن َ ،ا ْم ُمدَ ِبّ ِر ا ْم َح ِك ْ ِْي فَ َال ي ُْسأَ ُل َ ََّعا
للا ْام َكب ْ ُِي ا ْم ُم َت َؼا ُل َ ،و َأ ْشهَدُ
يَ ْف َؼ ُل َو ُ ُْه ي ُْسأَ مُ ْو َن َ ،و َأ ْشهَدُ َأ ْن َل ا َ َل ا َّل ُ
َأ َّن َس ِ ّيدَ َنَ ُم َح َّمدً ا َر ُس ْو ُل ِ
للا َض ْف َو ُة ا ْم َخلْ ِق َو َػ ْ ُْي ْام ََكَ ِال َ ،انلَّهُ َّم َض ِ ّل َو َس ِ ّ ِْل
امسا َػ ِة َ ،و َض ِاح ِب ا ْم َح ْو ِض
َػ ََل َس ِ ّي ِد ََن ُم َح َّمدَ ِن ا ْم َم ْب ُؼ ْو ِث َب ْ َْي َيدَ ِي َّ
امس ْم ُع َو َّ
َو َّ
امعا َػ ُة ،
امش َفا َػ ِة َ ،و َأ ْفضَ ِل َم ْن َد َػا ا ََل ا ْمخ ْ َِي َأ ْت َبا َػ ُه َ ،ف َ َُل َّ
للا ػَلَ ْي ِه َوػَ ََل أ ٓ ِ ِل َو َأ ْ َ
امس نَّ ِة َوامْ َج َماػَ ِة .
َض ََّل ُ
ْصا ِب ِه َو َأه ِْل ُّ
َأ َّما بَ ْؼدُ َف َيا ِغ َبا َد ِ
للا َح َّق ُت َلا ِت ِه َو َل َت ُم ْو ُت َّن ا َّل َو َأ ه ُ ُْْت
للا  :ا تَّ ُلوا َ
ص  ،ا َّن ْالو ْ َس َان
للا تَ َؼ َاَل ِِف امْ ُلرأ ٓ ِن ْام َك ِر ْ ِْي َ :وامْ َؼ ْ ِ
ُم ْس ِل ُم ْو َن  ،فَ َل ْد كَا َل ُ
امطا ِم َح ِ
ات َ ،وت ََو َاض ْوا ِِب ْم َح ّ ِق ،
مَ ِف ْي خُ ْ ٍ
س  ،ا َّل َّ ِاّل ْي َن أٓ َموُ ْوا َ ،و َ َِعلُوا َّ
َوت ََو َاض ْوا ِِب َّمط ْ ِب .

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ความสุขที่ถาวร เป็นเป้าประสงค์ของมนุษย์ในสากลจักวาล และเพียงส่วน
หนึ่งของบรรดาเนี ยะอ์ มัตอันใหญ่หลวงที่อัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานแก่บ่าวของ
่ีพระองค์ที่เป็นมุสลิม คือ สิ่งที่ปรากฏในกุรอ่านและซุนนะฮ์ของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ท
ชี้ แ นะโดยชั ด เจนถึ ง หนทางสู่ ค วามสุ ข อั น แท้ จ ริ ง และแท้ จ ริ ง ความสุ ข มิ ใ ช่ เ พี ย ง
์ความสุขในโลกดุนยาเท่านั้น แต่ความสุขนั้นคือความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า
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َم ْن َ َِع َل َضا ِم ًحا ِ ّم ْن َذ َن ٍر َأ ْو ُأ َهَث َوه َُو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَ ُن ْح ِييَو َّ ُه َحيَا ًة َظ ِ ّي َب ًة َومَنَ ْج ِزيََّنَّ ُ ْم َأ ْج َر ُُه
79  سورة امنحل الٓية. ون
َ ُِبأَ ْح َس ِن َما ََكهُو ْا ي َ ْؼ َمل

ความว่า “ผู้ใดปฏิบัติ ค วามดีไ ม่ว่าจะเป็น เพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม
สภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาดารงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบ
แทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทาไว้”
การดารงชีวิตที่ดีในโลกนี้ คือชีวิตที่ดารงด้วยความพอใจและริซกีที่หะล้าล
และความสาเร็จแห่งการงานที่ดี และท่านหะซัน กล่าวว่า “การดารงชีวิตของคนหนึ่ง
จะดีขึ้นไม่ได้ เว้นแต่ในสรวงสวรรค์ เพราะมันเป็นการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ตาย ความมั่งมีที่
ไม่มี การจน ความสุ ขสบายที่ไ ม่มี การเจ็ บ ป่ ว ย และความสุ ข ที่ไ ม่มี ความทุ กข์ ” มี
คาถามว่า ความส าเร็ จ จะน าพาไปสู่ ค วามสุ ขใช่ห รื อไม่ ? ค าตอบคื อ ไม่ใ ช่ ทุ ก ๆ
ความส าเร็ จ จะน าพาไปสู่ ค วามสุ ข แต่ ทุก ความส าเร็ จที่ น ามาซึ่ งความสุ ข จาต้ อ ง
ประกอบด้วยสองเงื่อนไข
1. امطا ِم َح ُة
َّ  َام ِنّيَّ ُةการตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ กล่าวคือท่านมีเจตนาพร้อมกับ
ความสาเร็จของท่านเพื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) มิใช่เพียงแต่การดาเนินชีวิตแห่งดุนยา มันคือ
เพียงแต่ท่านมีเจตนาของท่านเพื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านก็จะได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์
เพราะพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบันทึกความดีให้แก่ท่านทุกๆ เวลาที่ท่านได้กระทา
ไป
2.  َامتَّ َو ُاز ُنการดาเนินชีวิตของท่านโดยการให้ความสมดุนในการดาเนินชีวิต
ของโลกดุนยาและใฝ่หาผลงานเพื่อความสุขในโลกอาคิเราะฮ์ ดังท่านซัลมาน อั้ลฟาริ
ซีย กล่าวว่า

َ ِ  َوا َّن ِ َله،  َو ِمضَ ْي ِف َم ػَلَ ْي َم َحلًّا،  َو ِم َ ِرب ّ َم ػَلَ ْي َم َحلًّا، ا َّن ِمنَ ْف ِس َم ػَلَ ْي َم َحلًّا
ْك
َّ ُ ِ فَأَ ْغط، ػَلَ ْي َم َحلًّا
. ُك ِذ ْي َح ّ ٍق َحلَّ ُه
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ความว่า “แท้จริงตัวท่านก็ต้องรับสิทธิของตัวท่าน และเพื่อพระเจ้าของ
ท่านก็สิทธิหน้าที่เหนือตัวของท่าน และแขกของท่านก็เป็นสิทธิหน้าที่เหนือตัวของ
ท่าน และสิทธิทางครอบครัวก็คือหน้าที่ของท่าน จงมอบสิทธิอันชอบธรรมแก่ทุกๆ
เจ้าของสิทธินั้น”
เมื่อข่าวคาพูดดังกล่าวถึงท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ท่านจึงกล่าวว่า
 رواه امبخاري. َضدَ َق َسلْ َم ُان
ความว่า “ท่านซัลมาน พูดถูกต้องแล้ว”
อาคารหรื อ ตึ ก รามบ้ า นช่ อ งจะยื น ตระหง่ า นอยู่ ไ ม่ ไ ด้ โ ดยปราศจากราก
ฐานรองรับที่ไม่ครบองค์ประกอบ เฉกเช่นเดียวกับการดารงชีวิตที่จะมีความสุขย่อม
เกิดขึ้นไม่ได้เว้นเสียแต่ต้องอาศัยสี่องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ان
ُّ ِ  َامْ َجا ِه ُب ْاليْ َمด้านความศรัทธา คือฐานหลักยึดที่เหนียวแน่น และเป็น
องค์ประกอบที่มั่นคงของความสุ ขที่แท้จริงและความสาเร็จอันสมบูรณ์และมันจะ
เกิดขึ้น แก่บ่ า วคนใดไม่ไ ด้น อกจากเตาฟีกและการให้ ความช่ว ยเหลื อจากอัล ลอฮ์
(ซ.บ.)
2. ْص
ُّ ِ  َا ْم َجا ِه ُب امشَّ خด้านปัจเจกบุคคล คือด้านที่ครอบคลุมการวางแผน
แห่งการดาเนินชีวิตของท่านเพื่อสู่เป้าหมายที่ดีงาม
3 .  َا ْم َجا ِه ُب ْال ْج ِت َما ِغ ُّيด้า นสังคม คือการมีมนุษย์สั มพันธ์ที่ดี เริ่มจากทาง
ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยภรรยา และบรรดาลูกๆ ตลอดจนสังคมส่วนรวม
4.  َامْ َجا ِه ُب امْ َما ِد ُّّيด้านวัตถุ คือความสุขที่เกิดขึ้นจากอาชีพการงานที่ได้มา
ซึ่งริซกีที่หะล้าลและปัจจัยต่างๆ พร้อมด้วยสุขภาพที่ดี
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
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ِ ك َوت ََو َّ ُْك ػَ ََل
َ ِ  َأ ْخ ِل ِص ام ِنّ َي َة ِ ِْف َ ََعจงปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยใจที่อิคลาศ
للا

และจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้าของท่าน

ِ للا امْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ِْل َومَ ُ ُْك َو ِم َسائِ ِر امْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َوامْ ُم ْس ِل َم
ات
َ َأكُ ْو ُل كَ ْو ِ ِْل َه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر
فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اه َّ ُه ه َُو امْغَ ُف ْو ُر َّامر ِح ْ ُْي
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