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ความสขุท่ีถาวร 
ا   َاْمُمَدِبّرِ   ،  يَُكْونُ   ََكَن َوَما  َاْمَحْمُد ِهلِل اْمَؼِلْْيِ ِبَما اْمَحِكْْيِ فاََل يُْسأَُل ََعَّ

  ْن لَ أَ   َوَأْشهَدُ   ،  يُْسأَ مُْونَ    يَْفَؼُل َوُُهْ 
 
   َلَ ا

 
 َوَأْشهَدُ   ،  لُ ااْمُمَتؼَ   اْمَكِبْيُ  لَّ للاُ ا

ًدا َرُسْوُل للِا َضْفَوُة اْمَخلِْق َوَػْْيُ اْمََكَالِ أَ  ِيَّدََن ُمَحمَّ ْ   ،  نَّ س َ َّهُمَّ َضِلّ َوَسِِلّ َانل

دَ  ُمَحمَّ ََن  ِيِّد َػِة   ِن َػََل س َ ا مسَّ ا ِي  َيَد َبْْيَ  ْمَمْبُؼْوِث  ْمَحْوِض   ،ا ا ِحِب  َوَضا

َفاَػِة  وَ  ْفَضِل َمْن َدػَ   ،امشَّ  ا َوَأ
 
ْتَباَػُه    ََل اْمَخْيِ ا اَػُة    ،َأ ْمُع َوامعَّ   ،َفََلُ امسَّ

نَِّة َوامَْجَماػَِة   َضَلَّ للاُ  اِبِه َوَأْهِل امس ُّ  . ػَلَْيِه َوػَََل أِٓلِ َوَأْْصَ

ا    :      ِغَباَد للاِ   َفيَا  بَْؼدُ   َأمَّ
 
   َحقَّ ُتَلاِتِه َوَل َتُمْوُتنَّ  للاَ   تَُّلواا

 
ْهُُتْ ا لَّ َوَأ

   ،   َوامَْؼْصِ :   تََؼاََل ِِف امُْلرأِٓن اْمَكِرْْيِ   فََلْد كَاَل للاُ   ، ُمْسِلُمْونَ 
 
 نَّ اْ ا

 
وَْساَن ل

    ،  مَِفْي ُخْسٍ 
 
ِ ا َموُْوا لَّ اّلَّ لُوا  ،ْيَن أٓ اِمَحاِت   َوََعِ   ،  ِقّ ِِبْمحَ   َوَتَواَضْوا   ،  امطَّ

ْبِ  َوتََواَضْوا  . ِِبمطَّ
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

ความสุขที่ถาวร เป็นเป้าประสงค์ของมนุษย์ในสากลจักวาล และเพียงส่วน
หนึ่งของบรรดาเนียะอ์มัตอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานแก่บ่าวของ
พระองค์ท่ีเป็นมุสลิม คือ  สิ่งที่ปรากฏในกุรอ่านและซุนนะฮ์ของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ที่
ชี้แนะโดยชัดเจนถึงหนทางสู่ความสุขอันแท้จริง  และแท้จริงความสุขมิใช่เพียง
ความสุขในโลกดุนยาเท่านั้น แต่ความสุขนั้นคือความสุขทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮ์ 
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า 
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ْن َذَنٍر َأْو ُأهََث َوُهَو ُمؤْ  ُْم َأْجَرُُه َمْن ََعَِل َضاِمًحا ِمّ َُّه َحيَاًة َظِيَّبًة َومَنَْجزِيََّنَّ ِمٌن فَلَُنْحِييَو

                                           79سورة امنحل   الٓية    . ِبأَْحَسِن َما ََكهُوْا يَْؼَملُوَن  
ความว่า  “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม 

สภาพที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาด ารงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบ
แทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดีย่ิงกว่าที่พวกเขาได้เคยกระท าไว้” 

การด ารงชีวิตที่ดีในโลกนี้ คือชีวิตที่ด ารงด้วยความพอใจและริซกีที่หะล้าล 

และความส าเร็จแห่งการงานที่ดี และท่านหะซัน กล่าวว่า “การด ารงชีวิตของคนหนึ่ง
จะดีขึ้นไม่ได้ เว้นแต่ในสรวงสวรรค์ เพราะมันเป็นการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ตาย ความมั่งมีที่
ไม่มีการจน ความสุขสบายที่ไม่มีการเจ็บป่วย และความสุขที่ไม่มีความทุกข์” มี
ค าถามว่า ความส าเร็จจะน าพาไปสู่ความสุขใช่หรือไม่  ? ค าตอบคือ ไม่ใช่ ทุกๆ 
ความส าเร็จจะน าพาไปสู่ความสุข  แต่ทุกความส าเร็จที่น ามาซึ่งความสุขจ าต้อง
ประกอบด้วยสองเงื่อนไข 

اِمَحةُ   .1 مِنّيَُّة امطَّ การตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ กล่าวคือท่านมีเจตนาพร้อมกับ  َا
ความส าเร็จของท่านเพ่ืออัลลอฮ์ (ซ.บ.) มิใช่เพียงแต่การด าเนินชีวิตแห่งดุนยา มันคือ
เพียงแต่ท่านมีเจตนาของท่านเพ่ืออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านก็จะได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์ 

เพราะพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบันทึกความดีให้แก่ท่านทุกๆ เวลาที่ท่านได้กระท า
ไป 

متََّواُزنُ اَ   .2   การด าเนินชีวิตของท่านโดยการให้ความสมดุนในการด าเนินชีวิต
ของโลกดุนยาและใฝ่หาผลงานเพื่อความสุขในโลกอาคิเราะฮ์ ดังท่านซัลมาน อ้ัลฟาริ
ซีย กล่าวว่า 

نَّ ِمنَْفِسَم ػَلَْيَم َحلًّا 
 
نَّ   ،َوِمَضْيِفَم ػَلَْيَم َحلًّا  ،َوِمَرِبَّم ػَلَْيَم َحلًّا   ،ا

 
ْهِكَ ِلَ َوا

                     .فَأَْغطِ ُُكَّ ِذْي َحٍقّ َحلَُّه   ، ػَلَْيَم َحلًّا 
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ความว่า  “แท้จริงตัวท่านก็ต้องรับสิทธิของตัวท่าน และเพื่อพระเจ้าของ
ท่านก็สิทธิหน้าที่เหนือตัวของท่าน และแขกของท่านก็เป็นสิทธิหน้าที่เหนือตัวของ
ท่าน และสิทธิทางครอบครัวก็คือหน้าที่ของท่าน จงมอบสิทธิอันชอบธรรมแก่ทุกๆ 
เจ้าของสิทธินั้น”  

เมื่อข่าวค าพูดดังกล่าวถึงท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ท่านจึงกล่าวว่า         

 رواه امبخاري.   َضَدَق َسلَْماُن  

ความว่า  “ท่านซัลมาน พูดถูกต้องแล้ว” 

อาคารหรือตึกรามบ้านช่องจะยืนตระหง่านอยู่ไม่ได้โดยปราศจากราก
ฐานรองรับที่ไม่ครบองค์ประกอบ เฉกเช่นเดียวกับการด ารงชีวิตที่จะมีความสุขย่อม
เกิดข้ึนไม่ได้เว้นเสียแต่ต้องอาศัยสี่องค์ประกอบดังต่อไปนี้                                                     

1  اْ  َامَْجاِهُب 
 
.  يَْماِنُّ ل    ด้านความศรัทธา คือฐานหลักยึดท่ีเหนียวแน่น และเป็น

องค์ประกอบที่มั่นคงของความสุขที่แท้จริงและความส าเร็จอันสมบูรณ์และมันจะ
เกิดขึ้นแก่บ่าวคนใดไม่ได้นอกจากเตาฟีกและการให้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.)                                                  

ْخِصُّ    .2 َاْمَجاِهُب امشَّ   ด้านปัจเจกบุคคล คือด้านที่ครอบคลุมการวางแผน
แห่งการด าเนินชีวิตของท่านเพ่ือสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

ْمَجاِهُب اْ   َا
 
3.   ْجِتَماِغيُّ ل   ด้านสังคม คือการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เริ่มจากทาง

ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยภรรยา และบรรดาลูกๆ ตลอดจนสังคมส่วนรวม 

4. ด้านวัตถุ คือความสุขที่เกิดขึ้นจากอาชีพการงานที่ได้มา      َامَْجاِهُب امَْماِدّيُّ 
ซึ่งริซกีที่หะล้าลและปัจจัยต่างๆ พร้อมด้วยสุขภาพท่ีดี 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
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ْ ػَََل للاِ َأْخِلِص امِنَّيَة   ِكَ َوتََوُكَّ ِِفْ ََعَ    จงปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยใจที่อิคลาศ 

และจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้าของท่าน 

تَْغِفُرللَا امَْؼِظْْيَ ِِلْ َومَُُكْ َوِمَسائِِر امُْمْسِلِمْْيَ َوامُْمْسِلَماِت  َأكُْوُل كَْوِِلْ َهَذا َوَأس ْ

تَْغِفُروْ  ِحْْيُ فَاس ْ َُّه ُهَو امْغَُفْوُر امرَّ ه
 
 ُه ا

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


