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คุตบะฮ์วันศุกร์ 
เรื่อง เส้นทางชีวิตในมิติของอสิลาม                                                                                                    

ผศ.ดร. วิศรุต  เลาะวิถี 

 

ن  
ِ
َمُدهُ   إلَْحْمَد لله   إ ْينُهُ   ََنْ تَعه تَْغفهُرهُ   َونَس ْ لله   َونَُعْوذُ   َونَس ْ نْ   ِبه ْوره   مه نَا  ُُشُ   َوَسي ئَاته   َأنُْفس ه

الهنَا هه   َمنْ  َأْْعَ ل    فَلَ  للاُ   ََيْده يَ  فَلَ   يُْضلهْلُ   َوَمنْ  َلُ   ُمضه :   لُ ائه إلقَ  ْيَ مه الَ عَ إلْ   به رَ  لله  هدُ مْ حَ لْ َلُ إَ   َهاده

يْ   إلَْمْوَت   إهن    قُلْ ] ه ْونَ  إَّل  نْهُ   تَفهرُّ ن ه    مه ْونَ   ُث    ُمٰلقهْيُكْ   فَاه هَاَدةه   إلْغَْيبه   عَالهمه  إهٰل   تَُردُّ   بهَما  فَُينَبه ئُُكْ   َوإلش 

لَ   لَ  َأنْ  َأْشهَدُ   [تَْعَملُْونَ   ُكْنُتْ 
ِ
ل   إ

ِ
ًدإ َأن   َوَأْشهَدُ  للاُ  إ  َوَرُسْوُلُ  َعْبُدهُ  ُمَحم 

فه   عَََل   للاُ   َصَل   يَاءه   َأُْشَ يه نَا  ْرَسلهْيَ مُ َوإلْ   إأَلنْبه د    نَبه ه   َوعَََل   ُمَحم  هه   أ له ابه  َسارَ   َوَمنْ   َوَأْْصَ

هه  عَََل  ْيه   ََنْجه َل  َوَدعَا إلقَوه
ِ
إطه  إ َ تَقهْيه  إلِصه  َل  إملُس ْ

ِ
يْنه  إ إ تَْسلهْيًما َوَسَل َ  يَْومه إله    َكثهْْيً

َ  امَ أَ   وَ  ُكْ يْ صه وْ أ   للاه   ادَ بَ عه  ايَ ُد فَ عْ ب
ِ
 نَ وْ قُ ت  مُ إلْ  ازَ فَ  دْ قَ فَ   هه اته قَ تُ  ق  حَ  للاه  ىوَ قْ تَ به  سه نفْ  َيَ َي  إ

พี่น้อง ผูมี้หัวใจผูกพันกับอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่รักทั้งหลาย 

 ณ เบื้องต้นนี้ ขออนุญาตย้ำเตือนตนเองและพี่น้องทุกท่าน ให้ยกระดับ “หัวใจ” ของเราสู่ความ     

เป่ียมล้นด้วย “ตักวา” ซึมซับความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซุบฯ) อย่างยั่งยืน แน่นอน “ตักวา” นั้น เป็นคำภาษา

อาหรับสั้น ๆ แต่มีความหมายแฝงเร้นกับการเป็น “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” อย่างยิ่ง ซึ่งมีนัยตรงตามคำจำกัดความ

ท่ีว่า إمتثال الاوإمر/ وإجتناب إلنوإيه   

แน่นอน คำจำกัดความทั้งสองนัยดังกล่าวนั้น หมายถึง การปฏิบัติตนตามบัญชาใช้ และละเว้น 

ห่างไกลจากบรรดาบัญญัติห้ามตามคำสอนอิสลามโดยสิ้นเชิง ทั้งนี ้ ขอเรียนว่า  “ตักวา” นั ้น  มีนัยแห่ง

ความหมายสอดคล้องกับสถานภาพของการเป็น “มุอ์มิน - ผู้ศรัทธา” อย่างแนบแน่นและลุ่มลึก เพราะการเป็น 

“มุอ์มิน-ผู ้ศรัทธา” ที่ได้รับการซึมซับ ตอกย้ำด้วย “ตักวา”อย่างชัดเจนแล้ว ย่อมจะน้อมนำผู้ศรัททุกคน       

ให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” ที่มีเกียรติและประเสริฐยิ ่ง ซึ ่งสอดรับกับนัยของ          

อัลกุรอาน ดังนี้ 

ه َأتْقَٰىُكْ  َّلل 
 
نَد أ ن  َأْكَرَمُكْ عه

ِ
 إ

 ความว่า “แท้จริง ผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่        

พวกเจ้า” (อัลฮุจรอต : 13)  
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พี่น้อง ผู้มีหัวใจเปี่ยมล้นด้วยตักวา ทั้งหลาย 

 มนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ถือกำเนิดมา ณ โลกนี้ ล้วนได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮื (สุบฯ) ทั้งส้ิน 

เฉพาะมนุษย์นั้น มีลักษณะพิเศษจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย แม้มนุษย์จะมีลักษณะรวมกับสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ เช่น 

พืช และสัตว์ แต่องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนกว่าสิ่งท่ีมีชีวิตอื่น ๆ และ   

ส่ิงท่ีเสริมให้ชีวิตมนุษย์มีลักษณะเด่นเฉพาะในตัวเอง นั่นคือได้รับ “รุฮ์” จากอัลลอฮ์ (สุบฯ) เป็นสำคัญ  และ

คำว่า “รุฮ์” นั้น สอดคล้องกับภาษาไทยคือ “วิญญาณ” นั่นเอง 

 นอกจากนี้ ประเด็นคำถามที่มักมีการกล่าวถึงอยู่เสมอคือ เราเกิดมาอย่างไร เกิดมาแล้วจะดำเนิน

ชีวิต/ใช้ชีวิตอย่างไร หรือต้องทำอะไร  และมีจุดจบหรือจุดสุดท้ายแห่งชีวิต ณ หนใด ซึ่งบรรดาคำถามเหล่านี้ 

เรียกว่า “ปรัศนีชีวิต” ท่ีต้องการคำตอบเพื่อเติมเต็มการเป็นมุอ์มิน-ผู้ศรัทธา ท่ีแท้จริง   

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า การท่ีอัลลอฮฺ (สุบฯ) ทรงสร้างโลกใบนี้ ย่อมเป็นหลักฐานท่ีช้ีถึงความสามารถเเละ
ความรอบรู้อันสมบรูณ์ของพระองค์  เนื่องจากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ต่างเเซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์  ดังนั้น เมื่อ
มนุษย์รู้ในเรื่องดังกล่าว  เขาก็จะหันหน้าสู่การเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยความศรัทธามั่น   

อัลลอฮ์ (สุบฯ) ตรัสว่า   
 ُ َّلل 
 
ي  أ ه َّل 

 
ۡبعَ   َخلََق   أ ت    س َ ََٰوَٰ نَ   َسَ أۡلَۡرضه   َومه

 
ثۡلَهُن     أ أۡلَۡمرُ   يَتَََن لُ   مه

 
َ   أَن    لهتَۡعلَُمو إْ   بَيََۡنُن    أ َّلل 

 
عَََلٰ   أ

ء    ُك ه    ير    ََشۡ َ   َوأَن    قَده َّلل 
 
ء    بهُك ه   أََحاَط   قَدۡ   أ ا  ََشۡ لَۡمَۢ   عه

ความว่า “อัลลอฮฺผู ้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และทรงสร้างแผ่นดินเยี ่ยงนั้น พระบัญชาจะลงมา
ท่ามกลางมันทั้งหลาย (ชั้นฟ้าและแผ่นดิน) เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ แท้จริง  อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือ   
ทุกส่ิง และแท้จริง อัลลอฮฺนั้นทรงห้อมล้อมทุกส่ิงไว้ด้วยความรอบรู้ (ของพระองค์) (อฏัเฏะลาค  65 : 12) 

 อีกนัยหนึ่ง ถือเป็นการยืนยันได้ว่า อัลลอฮ์ (สุบฯ) ทรงสร้างญินเเละมนุษย์ เพื่อให้แสดงความเคารพ
ภกัดีต่อพระองค์ โดยไม่มีภาคีใด ๆ ท้ังส้ิน  ดังปรากฏตามนัยแห่งอัลกุรอาน ดังนี้  

ن    َخلَۡقُت   َوَما لۡجه
 
نَس   أ

ِ
ۡل
 
ل    َوأ

ِ
ۡزق   َوَمآ  أ رهيُد   لهَيۡعُبُدونه   إ ه ن  ر  َۡنُم  م ه َمآ  أ رهيُد  مه

ُمونه   َأن  يُۡطعه
 ความว่า “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเคารพภัคดีต่อข้า ข้าไม่ต้องการ

ปัจจัยยังชีพจากพวกเขา และข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้า”  (อัซซาซิยาต  51 : 56 – 57) 

 ยิ่งกว่านั้น อัลลอฮ์ (สุบฯ) ทรงสร้างมนุษย์ โดยพระองค์ทรงบอกถึงเป้าหมายของการสร้างมนษุย์ไว้ 
กล่าวคือ เพื่อเป็นตัวแทน (เคาะลีฟะฮ์) ของพระองค์บนหน้าแผ่นดิน เพื่อให้มนุษย์สร้างความเจริญบนหน้า
แผ่นดิน  เพื่อให้มนุษย์เคารพภักดีต่อพระองค์  และเพื่อเป็นการทดสอบมนุษย์สู ่การเป็นมุอ์มิน-ผู้ศรัทธา     
เป็นสำคัญ 
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พี่น้อง ผู้ได้รับความรัก และความเมตตาของอัลลอฮ์ (สุบฯ) ทั้งหลาย 

เสน้ทางเดินชีวิตของทุกคนนัน้ ย่อมตอ้งกา้วผ่าน “จตุรภพ” หรือ “ 4 โลก” เหมือนกันทัง้สิน้  เนื่อง
จากอัลลอฮ์ (สุบฯ) ได้ทรงสร้างมนุษย์มาสู่โลก โดยให้ก้าวผ่านขั้นตอน กาลเวลา สถานที่ สภาพการณ์ต่าง ๆ  
เเละสุดท้ายไปบรรจบอยู่ยังสถานท่ีอันนิรันดร์ ไม่สรวงสรรค์ช้ันบรมสุข หรือหุบเหวเเห่งไฟนรก  ซึ่งมีเส้นทาง
ชีวิต ดังต่อไปนี้ 

1. โลกในท้องเเม่ นับเป็นโลกใบเเรก หลังจากท่ีมนุษย์เริ่มปฏิสนธิ เเละเป็นบ้านหลังเเรกท่ีอาศัยอยู่ โดย
ใช้ชีวิตในนั้นเป็นระยะเวลา  9  เดือน อาจจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่เเต่ละคน โดยอัลลอฮ์ (สุบฯ) ได้
ประทานปัจจัยต่าง ๆ  ในโลกของความมืดมนนี้ให้ ด้วยความรอบรู้ ด้วยวิทยปัญญาของพระองค์  ไม่
ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื ่องดื่ม เเละสิ่งที ่เหมาะสมในการพักพิงขณะนั้น เหตุผลที่เห็นชัดเจนมี           
2 ประการ คือ เพื่อให้อวัยวะในร่างกายมีความสมบรูณ์  และลืมตาออกมาสู่โลกดุนยา หลังจากการ
รังสรรค์ของพระองค์มีความสมบูรณ์ 

2. โลกดุนยา เป็นโลกท่ีกว้างกว่าโลกในท้องของมารดา การใช้ชีวิตในโลกใบนี้ ถือเป็นช่วงเวลาท่ียาวนาน
กว่าในท้องของมารดา  อัลลอฮ์ (สุบฯ) ได้ประทานทุกสรรพสิ่งในโลกนี้  เเละได้เพิ่มสติปัญญา  โสต
ประสาทการได้ยิน ตาในการมองเห็น ส่งเราะซูลมาเพื่อแผ่ความเมตตา ประทานคัมภีร์อัลกุรอาน     
สั่งใช้ให้เคารพภักดี  ห้ามปรามมิให้ฝ่าฝืนสัญญา สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคำเชื่อฟังดังกล่าว ก็จะได้รับ
สรวงสวรรค์ และตอบเเทนผู้ฝ่าฝืนด้วยนรก สำหรับเหตุผลที่ให้บุคคลหนึ่งปรากฏในโลกดุนยานี้มี       
2 ประการ คือ เพื่อให้การศรัทธาของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์สมบรูณ์ เเละให้การประกอบคุณงามความดี  
ซึ่งอัลลอฮ์ (สุบฯ) ทรงกำหนดเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขาได้รับสรวงสวรรค์ ต่อจากนั้น เขาก้าวออก
จากโลกใบนี้ พร้อมเสบียงท่ีได้สะสมไว้ เพื่อก้าวสู่โลกอีกใบหนึ่ง 

3. โลกบัรซัค หรือโลกในกุโบร์ ณ โลกใบนี้ นับเป็นจุดเเรกที่ก้าวสู่โลกอาคิเราะฮ์ มวลมนุษย์อยู่ที่นี่
จนกระท่ังทุกสรรพส่ิงท่ีถูกสรรค์สร้างบุบสลายกลายเป็นกาลส้ินโลก ส่วนใหญ่ จะอยู่ในโลกนี้นานกว่า
การที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยา จะได้รับความสุข ความอบอุ่นหรือความน่าสะพรึงกลัว ย่อมมีความ     
ล้ำลึกเเละสมบรูณ์มากยิ่งกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณผลงานท่ีปฏิบัติ บางคนอาจได้รับสรวงสวรรค์อัน
สถาพร หรืออาจเป็นหุบเหวเเห่งไฟนรก ซึ่งการตอบเเทนจะเริ่มจากจุดนี้ ต่อจากนั้น ก็จะไปพำนักอยู่
ในสถานท่ีอันนิจนิรันดร์ ไม่สรวงสวรรค์ก็หุบเหวของไฟนรก 

4. โลกอาคิเราะฮ์ ณ โลกใบนี้ จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างอมตะนิรันดร์กาล  ไม่มีวันบุบสลาย การตอบ        
เเทนด้วยสวรรค์ชั ้นบรมสุข จะเป็นของกำนัลแก่ผู ้ศรัทธา เขาจะได้รับทุกอย่างที่อารมณ์ปรารถนา  
ดังนั้น ผู้ใดได้ปฏิบัติในส่ิงท่ีอัลลอฮ์ (สุบฯ) รักในโลกดุนยาอย่างสมบรูณ์ด้วยอีหม่าน-ศรัทธา มีจรรยา
มารยาทอันดีงาม เเละประกอบคุณความดีต่าง ๆ อัลลอฮ์ (สุบฯ) กจ็ะประทานความสมบรูณ์ให้เเก่เขา
ในวันกิยามะฮ์ ในส่ิงท่ีเขารัก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีตาไม่เคยพบเห็นหรือสัมผัสมาก่อน โสตประสาทไม่เคยได้ยิน 
เเละหัวใจของมนุษย์ไม่เคยจินตนาการไปถึง เเต่ในมุมตรงกันข้าม หากเขากลับมาสู่อัลลอฮ์ (สุบฯ)    
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ในสภาพที่ไม่มีอีหม่าน-ศรัทธา หรือไม่ประกอบคุณความดีแล้วไซร้ ผลตอบเเทนคือ การถูกจองจำ
พันธนาการด้วยไฟนรกตลอดกาล   

พี่น้อง ผู้ได้รับการทดสอบชีวิต ที่รักทั้งหลาย 

 อัลลอฮ์ (สุบฯ) ได้ประทานความสุขและความทุกข์ให้แก่มนุษย์ โดยข้ึนอยู่กับระดับของอีหม่าน-ศรัทธา
และการประกอบคุณงามความดี  หรือในทางตรงกันข้าม ขึ้นอยู่กับการปฏิเสธและการประกอบความช่ัว ดังนั้น 
ผู้ที่ศรัทธาและดำรงตนอยู่ในการประกอบความดี ตามที่อัลลอฮ์และเราะซูลใช้ เขาจะมีความสุขในโลกดุนยา
และจะมีความสุขเพิ่มข้ึนขณะท่ีเขาเสียชีวิต โดยท่ีมวลมะลาอิกะฮ์จะแจ้งข่าวดีในส่ิงท่ีเขาปรารถนา ต่อจากนั้น 
ความสุขของเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อเขาอยู่ในกุโบร์  และจะมีความสุขอย่างเติมเป่ียมมากยิ่งขึ้น เมื่อได้เข้าไป
พำนักอยู่ในสรวงสวรรค์อันอมตะนิรันดร์กาล 
 อัลลอฮ์ (สุบฯ) ตรัสว่า  

ن     ن  َذَكر   َأۡو  أ نََثٰ  َوُهَو  ُمۡؤمه ا  م ه لهح  َبة     َمۡن  َْعهَل  َص َٰ يَن ُهۥ  َحيَٰوة   َطي ه فَلَنُۡحيه

ُۡم  َأۡجَرُُه  بهأَۡحَسنه  َما  ََكنُوْإ  يَۡعَملُونَ    َولَنَۡجزهيََن 
ความว่า “ผู้ใดปฏิบัติตามความดี ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยท่ีเขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเรา

จะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี และแน่นอน เราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ ่งกว่าที่พวกเขา        
เคยปฏิบัติ” (อัลนะห์ลุ 16 : 97) 

พี่น้องที่รักทั้งหลาย 
 บทสรุปของคุตบะฮ์ในวันนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 1.  เราเกิดมาเป็นมุสลิม ต้องใช้ชีวิตในสายธารศรัทธาของอิสลาม ต้ังแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายชองชีวิต 
 2. อัลลอฮ์ (สุบฯ) ทรงรังสรรค์เรามา เพื่อให้เราได้ประกอบอามัลอิบาดะฮ์ต่อพระองค์ทุกรูปแบบ    
ซึมซับด้วยอีหม่าน-ศรัทธา เรียนรู้สรรพวิทยาการท้ังหลาย เพื่อการเติมเต็มชีวิตตลอดเวลา สู่การปฏิบัติตนและ
ใช้ชีวิตเฉกเช่นมุอ์มิน - ผู้ศรัทธาอย่างยั่งยืน 
 3. ขณะนี้ เราผ่านโลกในท้องแม่ และใช้ชีวิตในโลกดุนยา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งบัรซัคหรือ 
ในหลุมฝังศพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเป็นเส้นทางสำคัญสู่โลกอาคิเราะฮ์ อันเป็นโลกอมตะนิรันดร์กาล    
และเป็นจุดแห่งการเดินทางชีวิตสุดท้าย 
 4. การใช้ชีวิตให้ซึมซับด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ( สุบฯ) อย่างยั่งยืนนั้น จะเป็นสะพานเชื่อม        

จิตวิญญาณ ทำให้ชีวิตของ “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” สามารถผ่านบททดสอบทุกรูปแบบ ณ โลกดุนยานี้ได้อย่าง

ราบรื่นและปลอดภัย - อินชาอัลลลอฮ์   

نهْيَ  ْيَ َوإلُْمْسلهَماته َوإلُْمْؤمه َسائهره إلُْمْسلهم  ْ َولَُكْ َوله تَْغفهُر للَا ِله ْ َهَذإ َوَأس ْ ْوُل قَْوِله َأقُ

ْيُ  حه ن ُه ُهَو إلْغَُفْوُر إلر 
ِ
تَْغفهُرْوُه  إ نَاته فَاس ْ  َوإلُْمْؤمه


