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คุฎบะฮ์วันศุกร์ 

เรื่อง ผู้ศรัทธากับทิศทางสู่ความสำเร็จในชีวติ 

ผศ.ดร. วิศรุต  เลาะวิถี 

ن َّ
ِ
َمُدهَََُّّّإلَْحْمَدَّللهَََّّّإ ْيُنهَََََُّّّنْ تَعه تَْغفهُرهََََُّّّونَس ْ للهََََّّّونَُعْوذََََُّّّونَس ْ نَََِّّّْبه ْورهَََّّّمه نَاَََُُّّّشُ ََََّّّأنُْفس ه ََّوَسيّئَاته

نَاَّ اله ههََََّّّمنََََّّّْأْْعَ ده ل َََّّّفَلََََّّّللاَََََُّّّيْ يََََّّّفَلََََّّّيُْضلهْلََََُّّّوَمنَََّّّْ،ََََّّّلَََُُّّّمضه َّّرََََّّّللهََّّهَّدَُّمَّْحََّلَّْإََََّّّ،ََّلََََُّّّهاده ََّّْيََّمهَّالََّعََّإلَََّّّْبه

ن َََّّّقُلَّْ)َّ:ََََّّّّلهَّائهَّإلقََّ يَََّّّْإلَْمْوَتَََّّّإه ه ْونََََّّّإَّل  نْهَََُّّّتَفهرُّ ْونََََُّّّث َََُّّّمٰلقهْيُكَََّّّْفَاهن ه َََّّّمه ٰلَََّّّتَُردُّ هَاَدةهَََّّّإلْغَْيبهَََّّّعَالهمهَََّّّإه َََّّوإلش 

ّئُُكَّْ لََََّّّلََََّّأنَََّّْأْشهَدََُّّ(تَْعَملُْونَََُّّكْنُتَََّّّْبهَماََّّفَُينَبه
ِ
لََّّّإ

ِ
 ،ََّوَرُسْوُلَََُّّعْبُدهََُُّّمَحّمًدإََّأنََََّّّّوَأْشهَدََُّّللاََُّّإ

َّ َََّّّعَََلَََّّّللاََََُّّّصَل  فه يَاءهََََّّّأُْشَ ّنَاَََّّّْرَسلهْيََّمََُّوإلَََّّّْإأَلنْبه يه د َََّّّنَبه هََََّّّوعَََلَََُّّّمَحم  ههَََّّّأ له ابه ََّسارَََََّّّوَمنََََّّّْوَأْْصَ

ههَََّّّعَََلَّ ْيهَََََّّّنْجه َلََََّّّوَدعَاََّّ،َّإلقَوه
ِ
ََّّإ إطه َ ّ ْيهَّلَّْإَّإلِصه تَقه َلََُّّمس ْ

ِ
يْنهََّّإ إَّتَْسلهْيًماَََّّوَسَل َََّّيَْومهَّإلهّ َََّّكثهْْيً

َََّّاَّم َّأََّ َّوََََُّّّكَّْيَّْصهَّوَّْأ ََّّللاهَََّّّادََّبََّعهََّّاَّيََّفََََّّّ،ُدََّّعَّْب
ِ
 نََّوَّْقَُّت َّمَُّإلَََّّّْازََّفَََّّدَّْقََّفَََّّللاهَََّّّىوََّقَّْتََّبهَََّّّيَََّي َّإ

พี่น้อง ผู้มีหัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่รักทั้งหลาย 

 ณ เบื้องต้นนี้ ขออนุญาตย้ำเตือนตนเองและพี่น้องทุกท่าน ให้หัวใจของเราเปี่ยมล้นด้วย “ตักวา” 

ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ซุบฮา ฯ อย่างยั่งยืน แน่นอน “ตักวา” นั้น เป็นคำภาษาอาหรับสั้น ๆ แต่มีความหมาย

แฝงเร้นกับการเป็นมุอ์มิน-ผู้ศรัทธาอย่างยิ่ง  เพราะ “ตักวา” ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญคู่กับสถานภาพของการเป็น 

“มุอ์มิน” อย่างแนบแน่น เพราะการเป็นมุอ์มิน-ผู้ศรัทธา ที่ได้รับการซึมซับ ตอกย้ำด้วยตักวาอย่างลุ่มลึกและ

คมชัด ย่อมจะน้อมนำทุกคนให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูว่าเป็น “ปูชนียบุคคล”ที่มีเกียรติ และมีความ

ประเสริฐยิ่ง ซึ่งสอดรับกับนัยของอัลกุรอาน ดังนี้ 

ََّأتْقَٰىُكَّْ ه َّلل 
 
نَدَّأ ََّأْكَرَمُكَّْعه ن 

ِ
 إ

 ความว่า “แท้จริง ผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่        

พวกเจ้า” (อัลฮุจรอต : 13)  

พี่น้อง ผู้มีหัวใจเปี่ยมล้นด้วยตักวา ทั้งหลาย 

 อิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติ โดยมี “อัลกุรอาน” เป็นธรรมนูญชีวิตของผู้ศรัทธา  เป็นคัมภีร์ที่

นำเสนอ “ทางนำ” สำหรับมนุษยชาติเพ่ือการดำรงตนสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างครบวงจร 

 แน่นอน ความสำเร็จในนิยามของอิสลามกับนิยามของมนุษย์ ย่อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

กล่าวคือ นัยแห่งอิสลาม ความสำเร็จในชีวิตย่อมมีความครอบคลุมทุกเรื่อง และทุกมิติของชีวิต เริ่มตั้งแต่จิต
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วิญญาณ กระบวนการคิด พฤติกรรมการแสดงออก รวมทั้งชีวิตหลังความตาย แต่ความสำเร็จตามนัยของ

มนุษย์ หมายถึง ความสำเร็จในรูปของวัตถุ ยศถาบรรดาศักดิ์ ตำแหน่งทางสังคม หรือทรัพย์สินเงินทอง และ

ขีดวงเฉพาะในโลกดุนยานี้เท่านั้น 

 อีกนัยหนึ่ง เราอาจยอมรับว่า มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหาความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคน บางคนอาจ

ยังไม่เข้าใจว่า ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น มีอยู่ในโลกอาคิเราะฮ์ด้วย ดังนั้น เมื่อมนุษย์มีมุมมองไม่ชัดเจน 

หรือไม่เห็นความสำคัญของโลกอาคิเราะฮ์ ย่อมขาดการเตรียมสะสมคุณงามความดี ณ โลกดุนยา ซึ่งจะน้อม

นำสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จ กลับมีแต่ความคิด หรือแสดงพฤติกรรมวนเวียนอยู่ในวงแคบ ๆ เช่น คิดอยาก

ร่ำรวย อยากมีชื่อเสียง หรืออยากมีตำแหน่งทางสังคม เป็นต้น   

พี่น้อง ผู้แสวงหาความสำเร็จในชีวิต ทั้งหลาย 
 ความสำเร็จในชีวิตที่อัลลอฮ์ ซุบฮา ฯ ทรงเรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาทั้งหลาย คือ ความสำเร็จแห่ง
โลกอาคิเราะฮ์ เพราะเป็นโลกแห่งจีรัง ยั่งยืน และผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะฮ์นั้น ถือว่าเป็นผู้ที่
ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริง และจะได้รับสรวงสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทน 
 อย่างไรก็ตาม คงมิได้หมายความว่า ผู้ศรัทธาต้องทิ้งภารกิจในโลกดุนยาทั้งหมด หรือไม่สนใจใยดีกับ
ความสำเร็จ ณ โลกดุนยาแต่อย่างใด ก็หาใช่ไม่ ประเด็นสำคัญก็คือ หากผู้ศรัทธาให้ความสำคัญกับความสำเร็จ
ในโลกอาคิเราะฮ์แล้ว ต้องไม่ละท้ิงภารกิจ และการแสวงหาความสำเร็จในโลกดุนยานี้ด้วย เพราะโลกดุนยา ถือ
เป็นทางผ่าน เพ่ือการสั่งสมคุณงามความดีทุกรูปแบบ และนำไปสู่จุดหมายสุดท้ายที่ใฝ่ฝัน ณ โลกอาคิเราะฮ์ ดัง
ปรากฏนัยแห่งอัลกุรอาน ดังนี้ 

نَۡياََّۖ لُّ
 
َنََّّأ يَبَكََّّمه َرَةََََّّۖوَلََّّتَنَسََّّنَصه أۡلأٓخه

 
إَرََّّأ ل 

 
ََّّأ ُ َّلل 

 
ميَآَََّّءإتَٰىَكََّّأ بۡتَغهََّّفه

 
   َوأ

 ความว่า “และจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อโลกอาคิเราะฮ์ และอย่าลืมส่วนของ
เจ้าแห่งโลกดุนยานี้” (อัลเกาะศ็อส : 77) 
 ยิ่งกว่านั้น  การใช้ชีวิตในสังคม ณ โลกดุนยานี้ ประเด็นหนึ่งที่เราย่อมปฏิเสธมิได้คือ การคบค้าสมาคม

กับเพ่ือนสมาชิกในสังคม เพราะการมีเพ่ือน หรือคบเพ่ือน นับแต่เพื่อนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน และเพ่ือนร่วมสังคม 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ มีคำสอนให้อุมมะฮ์-ประชาคมของท่าน พึงตระหนักรู้โดยการเลือกมิตรสหายที่เป็นคนดี 

จึงจะนำพาสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตได ้

          มีรายงานจากอบีมูซา อัลอัชอารีย์ จากท่านนบีย์ ศ็อล ฯ ได้กล่าวว่า : 

ن مََّ
ِ
َّلهيَّْجََّإلَّْثَُلََّّمََََّّّاَّإ ََّوَجلهيَََّّّْسه الهحه ََّّإلص  له :ََّكَحامه وءه َّإلسُّ َّإلَّْإلَّْسه خه ،ََّوََنفه ْسكه ُلََّّ،َّفَحََّكهْْيهَّمه امه

اََّأْنَّتَبْتَاَعََّّمهَّلَّْإَّ م 
ِ
يََك،ََّوإ ذه اََّأْنَُُّيْ م 

ِ
َّإ نُْهَّرهَّْسكه َدَّمه اََّأْنَََّته م 

ِ
نُْه،ََّوإ بََّاَّطََُّْيًَّمه ُخَّإلَّْيّه اََّّكهْْيهًَّة،َّوََنفه م 

ِ
َّإ

َقَّثهيَََََّّّأنَّْ ره نُْهَّرهًُياَُّمنْتهنَةًََُّيْ َدَّمه اََّأْنَََّته م   متفقَّعليه:َََّّّابََك،َّوإ 
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      ความว่า “เพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีนั ้น เปรียบได้กับคนขายน้ำหอมและช่างตีเหล็ก กล่าวคือ 

คนขายน้ำหอม เขาอาจจะมอบน้ำหอมให้แก่ท่าน หรือไม่ท่านก็อาจจะซื้อน้ำหอมจากเขา หรืออย่างน้อย

ท่านก็คงได้รับกลิ่นหอมจากเขาบ้าง ในขณะที่ช่างตีเหล็กนั้น เขาอาจทำให้เสื้อผ้าของท่านถูกไฟเผาไหม้ 

หรือไม่ท่านก็อาจพลอยได้กลิ่นอันน่ารังเกียจไปด้วย” 

      จากหะดีษข้างต้น ท่านอิหม่าม นะวะวีย์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์ ได้อธิบายว่า 

      “ท่านนบี ศ็อล ฯ ได้เปรียบเทียบเพื่อนที่ดี เหมือนคนขายน้ำหอม ส่วนเพื่อนที่ไม่ดีนั้น เหมือนช่าง        
ตีเหล็ก และยังบอกถึงความประเสริฐของการคบเพื่อนที่ดี คนทำความดีทั้งหลาย คนสุภาพเรียบร้อย คนที่
มีมารยาทท่ีดี คนที่เคร่งครัดต่อหลักการศาสนา คนที่มีความรู้ และคนที่มีมารยาท หะดีษบทนี้ก็ยังห้ามการ
คบเพื่อนที่ไม่ดี คนทำความชั่วทั้งหลาย คนที่ใส่ร้ายผู้อื่น คนที่ชอบประพฤติชั่ว คนที่เกียจคร้านมาก ๆ 
ตลอดจน  ผู้ที่มีพฤติกรรม มีนิสัยที่ถูกตำหนิในทำนองเดียวกันอีกด้วย”  

พี่น้องผู้เปี่ยมล้นด้วยความรักต่อท่านเราะซูล ศ็อล ฯ ทั้งหลาย 
 คุณลักษณะของ “อัลฟะลาห์” และ “มุฟลิฮูน” หมายถึง ความสำเร็จ และผู้ประสบความสำเร็จ นั้น 
มีปรากฏว่าได้รับการกล่าวถึงในอัลกุรอานหลายแห่ง พอประมวลได้ ดังนี้ 
 1. ตักวา หรือ ความยำเกรง 
 คำว่า “ตักวา” หมายถึง ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ซุบฮา ฯ ถือเป็นลักษณะแรกที่มีความสำคัญ และมี
ความสัมพันธ์กับการมเป็นมุอ์มิน - ผู้ศรัทธา อย่างแนบแน่น ดังปรากฏนัยแห่งอัลกุรอาน ดังนี้ 

ََّّتُۡفلهُحوَنََََّّّّ ََّّلََعل ُكۡ َ َّلل 
 
ت ُقوْإََّّأ

 
 َوأ

 ความว่า “พวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จ”  
 (อัลบะเกาะเราะฮ์ : 189) 

 ทั้งนี้ พระองค์ทรงกำชับเรื่องนี้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า 

ۦ ه َََّّسبهيله ُدوْإََِّّفه ٰهه يََلََََّّوَج لَۡوس ه
 
ََّّأ لَۡيهه

ِ
بۡتَُغو ْإََّّإ

 
َََّّوأ َ َّلل 

 
ت ُقوْإََّّأ

 
يَنَََّّءإَمنُوْإََّّأ ه َّل 

 
َاََّّأ ٓأََيُّ َََََّّّّّيَ ه لََعل ُكۡ

   تُۡفلهُحونََّ
 ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิด และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ และจงต่อสู้
และเสียสละในทางของอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จ” (อัลมาอิดะฮ์ : 35) 
 จากนัยของอายะฮ์อัลกุรอานดังกล่าว ย่อมชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตักวากับความสำเร็จอย่าง
ชัดเจน จึงเป็นไปมิได้ที่ผู้แสวงหาความสำเร็จในโลกอาคิเราะฮ์ จะหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่สนใจ “ตักวา” ดังนั้น 
จึงถือเป็นวาระสำคัญที่เราทุกคน ต้องทบทวนและตอกย้ำความรู้ ความเข้าใจแห่งความหมายของคำนี้ พร้อม
กับการปฏิบัติตนให้มั ่นคงอยู่ในแนวทางแห่ง “ตักวา” เสมอ เพ่ือซึมซับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์               
ซุบฮาฯ ได้ทรงสัญญาไว้ในอัลกุรอานนั่นเอง 
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 2. การมุ่งมั่นสู่การประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอ 
 อิสลาม มิใช่ศาสนาแห่งความเชื่อหรือการมีศรัทธาเพียงอย่างเดียว และการศรัทธาที่ไม่มีการประพฤติ
ปฏิบัติคุณงานความดีแบบคู่ขนาน ก็ไม่ถือว่าเป็นการศรัทธาที่สมบูรณ์ ดังนั้น ทิศทางสู่ความสำเร็จในชีวิต
ที่อัลลอฮ์ ซุบฮาฯ ทรงสัญญาไว้ ต้องมีความพร้อมด้วยการปฏิบัติคุณงามความดีทุกรูปแบบ ควบคู่การซึมซับ    
อีหม่าน-ศรัทธาที่มั่นคงและแนบแน่นอยู่เสมอ อีกประการหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มุ่งมั่นการประกอบคุณงาม
ความดีนั้น ย่อมเป็นดัชนีชี ้วัดให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เป็นมุอ์มิน -ผู้ศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติคุณงามความดีสม่ำเสมอ นั่นคือ ทิศทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของผู้ศรัทธาอย่าง
แท้จริง ดังปรากฏนัยแห่งอัลกุรอาน ดังนี้ 

لُۡمۡفلهُحونََّ
 
ََّّأ ٓئهَكََُُّّهُ ٰه َ يُنُهۥََّّفَأ ْول زه ََّّفََمنََّّثَُقلَۡتَََّّمَوه

لَۡحقُُّّۚ
 
ََّّأ لَۡوۡزُنََّّيَۡوَمئهذ 

 
 َوأ

 ความว่า “และการชั ่งเป็นความจริง ผู ้ใดที ่ตราชูของเขาหนัก ชนเหล่านี ้แหละคือ ผู ้ที ่ได้รับ
ความสำเร็จ” (อัลอะอ์รอฟ : 8) 
 และอีกอายะห์หนึ่งที่พระองค์ทรงกำชับให้ผู้ศรัทธาพึงตระหนักรู้ในการประกอบการภักดีทุกรูปแบบ 
ดังนี้ 

َّلََعل ُكَّۡ  لَۡخْۡيَ
 
فَۡعلُوْإََّّأ

 
َََّّوأ ۡعُبُدوْإَََّّرب ُكۡ

 
َََّّوأ ۡۡسُُدوْإْۤ

 
ۡرَكُعوْإَََّّوأ

 
يَنَََّّءإَمنُوْإََّّأ ه َّل 

 
َاََّّأ ٓأََيُّ  تُۡفلهُحونََََّّّيَ ه

 ความว่า “โอ้ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงรุกั๊วะ จงสุญูด และจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของ
พวกเจ้าเถิด และจงประกอบความดี เพื่อว่าพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จ” (อัลฮัจญ์ : 77)  

พี่น้องท่ีรักทั้งหลาย 

 บทสรุปสำหรับคุฏบะฮ์ในวันนี้ คือ 

1. ความสำเร็จในชีวิต ตามความคิดของมนุษย์จะมุ่งเน้นการแสวงหาปัจจัยด้านวัตถุเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนความสำเร็จตามนัยอิสลาม มุ่งเน้นให้ผู้ศรัทธาสะสมคุณงามความดี และปฏิบัติตามข้อห้าม ข้อใช้ เป็น

สำคัญ เพื่อการได้รับสรวงสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทน ณ โลกอาคิเราะฮ์      

2. ความสำเร็จในชีวิต ตามคำสอนอิสลาม ล้วนมุ่งเน้นให้ผู้ศรัทธาปฏิบัติคุณงามความดีและใช้ชีวิต 

ณ โลกดุนยานี้ ในฐานะผู้มีความยำเกรง - มุตตะกีน อย่างยั่งยืน เพ่ือความสำเร็จ ณ โลกอาคิเราะฮ์  

3. การ “เติมเต็ม” และ “ซึมซับ” หัวใจแห่งผู้ศรัทธา ด้วย “ตักวา” รวมทั้งการมุ่งมั่นปฏิบัติ             

คุณงามความดีอยู่เสมอ ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนมัสยิด และสังคมทุกระดับ ถือเป็นวาระเร่งด่วน

ของ “ประชาคมผู้ศรัทธา” อย่างแท้จริง  

ْيهََّّ َّإلَْكره َّإلُْقْرأٓنه ََّولَُكَِّْفه ْ َي َََّّّ،ََِّبَرَكَّللُاَِّله
ِ
َّللُاََّوإ َََّّونََفَعِنه ْكره ََّوإَّلهّ َنَّْإألََٓيته َّمه ْيهه َماَّفه ُُكَّْبه

َّإلُْمْسلهمهَََّّّ،َّإلَْحكهْيهََّّ ََّولهَسائهره ََّولَُكْ ْ تَْغفهُرَّللَاَِّله ََّهَذإََّوَأس ْ ْ َََّّأقُْوُلَّقَْوِله نهْيَ ََّوإلُْمْؤمه ََّوإلُْمْسلهَماته ْيَ

ََّّ نَاته ْيََُّّ،َوإلُْمْؤمه حه ن ُهَُّهَوَّإلْغَُفْوُرَّإلر 
ِ
تَْغفهُرْوُهََّّإ َّفَاس ْ


