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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

วาดวยความสุข 
  

 เปนเรื่องปกติที่มนุษยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทั้งผูศรัทธา (มุอฺมิน) และผูปฏิเสธ 
(กาฟร) ตางก็แสวงหาความผาสุกใหกับชีวิตในโลกนี้ แตมุมมองของแตละคนจะแตกตางกัน
ออกไป บางคนคิดวาความสุข คือการสะสมทรัพยสมบัติ ขณะที่อีกบางคนคิดวา คือการใหไดมาซึ่ง
ตําแหนงที่สูงๆ มียศฐาบรรดาศักดิ์ อีกบางคนคิดวา คือการไดรับปริญญาบัตรทางการศึกษาชั้นสูง 
และอีกหลายคนอาจจะมีมุมมองอีกหลายๆ อยางซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของอารมณ 
 ความจริงแลว ที่กลาวมาขางตน เปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของความสุขเทานั้น มิไดเปนความสุข
ที่แทจริง  เพราะแตละอยางลวนเปนสิ่งที่ไดมาเพียงชั่วคราว  ดังนั้น ผูที่รํ่ารวยมีทรัพยสินมากมาย  
สักวันหนึ่งอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได ผูที่มียศมีตําแหนง สักวันหนึ่งเขาอาจจะหมดอํานาจลงได 
มิหนําซ้ําหากผูที่รํ่ารวยไมไดใชจายทรัพยสินของเขาไปในหนทางแหงการภักดีตออัลลอฮฺ ก็จะเกิด
ความหายนะแกตัวเขาเองในที่สุด   

อัลลอฮฺตรัสวา 
ْمَوالُُهمْ  ُيْعِجبَْك  فَالَ ﴿

َ
ْوالَُدُهمْ  َوالَ  أ

َ
َما أ َنُهم اهللاُ  يُِريدُ  إِغَّ َُعذِّ  احْلَيَاةِ  يِف  بَِها ِ

ْغيَا ُّ نفُ  َوتَْزَهَق  ا
َ
       ]٥٥:  احكوبة [ ﴾اَكفُِرونَ  وَُهمْ  ُسُهمْ أ

ความวา “เจาอยาไดพึงพอใจตอทรัพยสินและลูกหลานของพวกเขา  แท
จริงอัลลอฮฺประสงคที่จะลงโทษพวกเขาในชีวิตแหงดุนยาอันเนื่องดวยสิ่ง
เหลานั้น  และประสงคที่จะใหวิญญาณออกจากรางของพวกเขาในสภาพที่
เปนผูปฏิเสธ”  (อัตเตาบะฮฺ / 55) 

 
นักกวีอาหรับไดกลาวไววา   

 “ฉันคิดวาการสะสมทรัพยสิน                    มิไดเปนความสุขอยางที่คิด 
             ใชวาผูมีความสุขคือไดสุขในโลกนี้           แตทวาผูที่รอดพนจากนรกคือผูที่มีสุขอยาง
แทจริง” 

 
อัลลอฮฺตรัสวา 

َما الَْموِْت  َذآئَِقةُ  ٍس َغفْ  لكُّ ﴿ ُجوَرُكمْ  تَُوفَّْونَ  َوإِغَّ
ُ
 زُْحِزحَ  َفَمن الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  أ

ْدِخَل  اجَّارِ  َعِن 
ُ
ْغيَا احْلَيَاةُ  َوما فَازَ  َفَقدْ  اجْلَنَّةَ  َوأ ُّ   ﴾ الُْغُرورِ  َمتَاعُ  إِالَّ  ا

  ]١٨٥:  عمران آل[
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ความวา “ทุกชีวิตตองไดล้ิมรสแหงความตาย แทจริงในวันกิยามะฮฺพวกเจาจะ
ไดรับรางวัลตอบแทนอยางครบถวน ใครที่อัลลอฮฺใหเขารอดพนจากไฟนรก
และไดเขาสวรรค  แนนอนวาเขาไดรับความสําเร็จ  ชีวิตในโลกนี้หาไดมีอะไร
นอกจากสิ่งอํานวยประโยชนแหงการหลอกลวงเทานั้น” (อาละอิมรอน /185) 

  
มีบันทึกในเศาะฮีหฺอิบนุหิบบาน จากสะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
» 

َ
ْ  ، ةِ ادَ عَ السَّ  نَ مِ  عٌ بَ رْ أ  رْ مَ ال

َ
ْ  نُ كَ السَّ وَ  ، ةُ احِلَ الصَّ  ةُ أ  ،حُ الِ الصَّ  ارُ اجْلَ وَ  ، عُ اسِ وَ ال

ْ وَ  ْ  ُب كَ رْ مَ ال   »ءُ يِنْ هَ ال
ความวา  “ส่ีประการที่จะนํามาซึ่งความสุข  คือ มีภรรยาที่ดี มีที่อยูอาศัย
กวางขวาง มีเพื่อนบานที่ดี และมีพาหนะที่ดี”  (บันทึกโดยอิบนุ หิบบาน 9/340 
หมายเลขหะดีษ 4032) 
 
และมีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
ْغيَا« ُّ ْغيَا َمتَاِع  وََخرْيُ  َمتَاعٌ  ا ُّ ةُ  ا

َ
احِلَةُ  الَْمْرأ   » الصَّ

ความวา “โลกดุนยาเปนความเพลิดเพลินที่อํานวยสุข และสิ่งที่เพลิดเพลิน
ที่สุดของดุนยา คือสตรีที่ดี” (หนาที่ 585 หมายเลขหะดีษ 1467) 

  
และทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดสาธยายเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

สตรีที่ดีไวในมุสนัด อิหมามอะหฺมัด จากหะดีษที่เลาโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู มีคน
ถามทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา “ภรรยาที่ดีมีคุณลักษณะอยางไร” ทาน
ตอบวา 

هُ  الَّيِت « َمرَ  إَِذا َوتُِطيُعهُ  ،َغَظرَ  إَِذا ترَُسُّ
َ
ِ  َغْفِسَها يِف  هُ خُتَاِلفُ  َوَال  ،أ ِ  بَِما َوَما

  »يَْكَرهُ 
ความวา “ภรรยาที่ดี คือผูที่ทําใหสามีปล้ืมปติเมื่อยามไดมองนาง และเธอเชื่อ
ฟงเมื่อเขาสั่งใช และเธอจะไมฝาฝนในยามที่เขามีความตองการในตัวเธอ และ
ไมใชจายทรัพยสินของเขาในหนทางที่เขาไมชอบ”  (มุสนัด อะหฺมัด หนาที่ 342 
หมายเลขหะดีษ 3231) 
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เชค อัส-สะอฺดียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวถึงสาเหตุสวนหนึ่งที่จะนํามาซึ่งความเปยมสุข
ในชีวิตไววา 
 1. การศรัทธาตออัลลอฮฺและการประกอบคุณงามความดี 

وْ  َذكرٍ  مِّن َصاحِلًا َعِمَل  َمنْ ﴿
َ
َ  أ ن

ُ
 َطيِّبَةً  َحيَاةً  فَلَنُْحِييَنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أ

ْجَرُهم َوَجَْجِزَينَُّهمْ 
َ
ْحَسِن  أ

َ
ْ  َما بِأ   ] ٩٧:   اجحل [  ﴾َفْعَملُونَ  اَكنُوا

ความวา” ใครที่ประกอบการดีทั้งชายและหญิง  โดยที่เขาเปนผูศรัทธา  
แนนอนเราจะใหเขาดํารงชีวิตที่ดี และเราจะตอบแทนรางวัลที่ดียิ่งกวาแกพวก
เขา” ( อัล-นะหฺลุ 97 ) 

  
อิบนุ อับบาสกลาววา คําวา “ชีวิตที่ดี หมายถึง ชีวิตที่มีความสุข” เปนความรูสึกที่อัลลอฮฺ

ใหเกิดขึ้นจากใตจิตสํานึกของปวงบาวที่ดี แมวาพวกเขาจะมีชีวิตอยูในโลกนี้อยางลําบากก็ตาม 
(อิบนุ กะษีรฺ 3/585) 
 อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดพูดถึงสภาพของอิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺวา 
แมวาทานจะถูกคุมขังอยูในคุกที่คับแคบก็ตาม แตทานก็มีจิตใจเบิกบาน มีชีวิตที่ดี ใบหนาสดชื่น 
คราใดที่เรามีความทุกขใจ เราจะมาหาทาน เพียงแคเราเห็นหรือไดยินคําพูดของทานเราก็จะมี
ความรูสึกที่ดี มีความสงบมั่นคง มหาบริสุทธิยิ่งแดอัลลอฮฺผูซึ่งยืนยันสวนสวรรคใหแกปวงบาวของ
พระองคกอนที่เขากลับไปหาพระองค  ผูซึ่งเปดประตูแหงสวนสวรรคแกพวกเขาตั้งแตในโลกนี้  ทํา
ใหพวกเขาไดรับกลิ่นไอของสวนสวรรคขณะที่มีชีวิตอยู  อันเปนเหตุใหพวกเขาตางแสวงหาและ
แขงขันเพื่อใหไดมันมา  (อัล-วาบิล อัศ-ศ็อยยิบ มิน อัล-กะลิม อัต-ต็อยยิบ หนาที่ 82)   
 อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “แนนอนในโลกดุนยาแหงนี้มีสวนสวรรค ใคร
ก็ตามที่ไมไดเขาสวนสวรรคในดุนยา เขาก็จะไมไดเขาสวนสวรรคในอาคิเราะฮฺ” (อัล-วาบิล อัศ-
ศ็อยยิบ มิน อัล-กะลิม อัต-ต็อยยิบ หนาที่ 81)   
  และทานไดกลาวในขณะที่มีผูมาบอกวาผูปกครองรัฐจะเนรเทศทานออกไปยังไซปรัส หรือ
จะสังหาร หรือจะจับขังคุก ทานจะพูดวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันมีความปลื้มปติเหลือเกิน ความ
ดีใจของฉันมีมากมายนัก หากแมนวาจะเอามันไปแบงใหกับชาวซีเรียทั้งหมดก็ยอมแบงไดหมด
ถวนหนาทุกคน ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ฉันเปรียบไดด่ังแกะ เวลานอนฉันก็นอนบนขนที่หนาอบอุน 
หากฉันตองโดนเนรเทศไปยังไซปรัสฉันก็จะไดเรียกรองพวกเขาสูอิสลาม” 
 ชาวสะลัฟทานหนึ่งกลาววา “เคยมีบางเวลาที่ผานเขามาในชีวิตฉัน ที่ทําใหฉันตองรําพัน
กับตัวเองวา หากชาวสวรรคไดอยูในสภาพเชนที่ฉันอยูนี้ แทจริง พวกเขายอมตองมีชีวิตที่ดีเปนแน” 
 อีกทานหนึ่งกลาววา “หากบรรดากษัตริยและทายาทของพวกเขาไดเห็นสภาพชีวิตที่เปยม
สุขของพวกเรา  แนนอนวาพวกเขาจะตองตองสูรบกับพวกเราเพื่อแยงมันไปเปนแนแท” 
   

2. การศรัทธาตอกฎสภาวการณของอัลลอฮฺ 
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หากมนุษยศรัทธาตอการกําหนดของอัลลอฮฺแลว แนนอนวาเขาจะมีชีวิตที่ดี มีความรูสึก
สบายอกสบายใจตอเหตุการณตางๆ ที่เขาไดพบเจอในชีวิต ถึงแมวาเปนสิ่งที่เขาไมพอใจก็ตาม ด่ัง
ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวาการศรัทธาตอกฎสภาวการณของอัลลอฮฺเปนหนึ่ง
ในหลักการศรัทธาหกประการ 

มีรายงานในมุสนัด อิหมาม อะหฺมัด จากหะดีษของ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 
แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวกับเขาวา 

لَْت  إَِذا«
َ
ْل  َسأ

َ
 بَِما الَْقلَمُ  َجفَّ  قَدْ  ،بِاهللاِ  فَاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َوإَِذا ،اهللاَ  فَاْسأ

نَّ  فَلَوْ  ،اَكئِنٌ  ُهوَ 
َ
يًعا لُكَُّهمْ  اخْلَلَْق  أ َراُدوا مَجِ

َ
نْ  أ

َ
ءٍ  َفنَْفُعوكَ  أ ْ َ ِ  يَْكتُبْهُ  لَمْ  ب

 ُ َراُدوا َوإِنْ  ،َعلَيْهِ  َفْقِدُروا لَمْ  َعلَيَْك  ابَّ
َ
نْ  أ

َ
وكَ  أ ءٍ  يرَُضُّ ْ َ ِ  يَْكتُبْهُ  لَمْ  ب

 ُ   »َعلَيْهِ  َفْقِدُروا لَمْ  َعلَيَْك  ابَّ
ความวา “คราใดที่เจาจะขอก็ใหขอจากอัลลอฮฺ และเมื่อใดที่เจาจะขอความ
ชวยเหลือก็ใหขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ ทุกอยางที่จะเกิดขึ้นไดถูกบันทึก
ไวแลว มาตรแมนวามนุษยทั้งหลายตองการที่จะใหประโยชนแกเจาดวยสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺไมไดบันทึกไวแกเจา พวกเขาก็มิอาจจะทําได หรือหากวา
พวกเขาตองการจะทําอันตรายตอเจา ดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺไมไดบันทึกไว
แกเจา พวกเขาก็จะไมสามารถทํามันได” (สวนหนึ่งจากหะดีษรายงานโดยอะ
หมัด 1/307) 

  
ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู กลาววา “ทุกเชาที่ฉันตื่นขึ้น ไมมีส่ิงใดที่ทําใหฉันสุขใจนอก

เสียจากวาทั้งหมดเปนไปตามกําหนดของอัลลออฮฺ” 
 
 3. การรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมากๆ 
 ทานทราบหรือไมวา ในการรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้นเต็มไปดวยความเรนลับที่คาดไมถึง ที่นํามา
ซึ่งความสงบแกจิตใจ ทานอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวเกี่ยวกับผลบุญของการซิ
กรุลลอฮฺไวถึงรอยประการ   

ตัวอยางเชน การซิกรุลลอฮฺจะชวยขจัดความเศราโศกเสียใจ จะทําใหจิตใจสดใสสดชื่น 
และการมีชีวิตที่ดีข้ึน  อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

ينَ ﴿ ِ
َّ ْ  ا الَ  اهللاِ  بِِذْكرِ   قُلُوُبُهم َوَيْطَمنِئُّ   آَمنُوا

َ
 َيْطَمنِئُّ  اهللاِ  بِِذْكرِ  أ

  ] ٢٨:  الرعد   [﴾الُْقلُوُب 
ความวา “บรรดาผูศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบ พึงทราบเถิดวาดวยการ
รําลึกถึงอัลลอฮฺเทานั้นที่จะทําใหจิตใจสงบ” (อัร-เราะอฺดุ / 28 ) 
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 4. การมีความพอเพียงตอปจจัยที่อัลลอฮฺมอบให 
 ใครก็ตามที่เขามีความรูสึกพึงพอใจตอปจจัยรายไดที่เขาไดรับ  จะทําใหจิตใจสงบ  ไมรูสึก
กระวนกระวาย   

ดังที่มี บันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม  จากหะดีษของอับดุลลอฮฺ  บิน  อัมรฺ  บิน  อัล-อาศ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

فْلَحَ  قَدْ «
َ
ْسلَمَ  َمنْ  أ

َ
ُ  َوَقنََّعهُ  ،َكَفافًا َوُرِزَق  ،أ   »آتَاهُ  بَِما ابَّ

ความวา “ผูที่นอมรับอิสลามทั้งยังไดรับริสกีอยางเพียงพอและอัลลอฮฺใหเขามี
ความรูสึกพอใจในสิ่งที่ตนครอบครอง ยอมไดรับความสําเร็จในชีวิตอยาง
แนนอน”  (รายงานโดยมุสลิม หนา 404 หมายเลขหะดีษ 1054 )  

  
5. มีความเชื่อมั่นอยางแนวแนวาความสุขที่แทจริงของมุอมินอยูที่โลกอาคิเราะฮฺ 

สวนดุนยาเปนโลกแหงการทดสอบ  การตรากตรําลําบาก และความเศราโศกเสียใจ 
 อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

  ] ٤:   اكت [   ﴾َكبَد يِف  نَسانَ اْإلِ  َخلَْقنَا لََقدْ ﴿
ความวา “ โดยแนนอน เราไดบังเกิดมนุษยมาเพื่อเผชิญกับความยากลําบาก” 
(อัล- บะลัด / 4) 

  
และพระองคไดดํารัสถึงสําหรับสภาพชาวสวรรค 

ِ  احْلَْمدُ  َوقَالُوا﴿ ِي ِبَّ
َّ ْذَهَب  ا

َ
ِي *  رٌ َشُكو لََغُفورٌ  َربَّنَا إِنَّ  احْلََزنَ  َقنَّا أ

َّ  ا
َحلَّنَا

َ
نَا َال  فَْضِلهِ   ِمن الُْمَقاَمةِ  َدارَ  أ نَا َوَال  نََصٌب  ِفيَها َفَمسُّ  ِفيَها َفَمسُّ

  ] ٣٥-٣٤:  فاطر[    ﴾لُُغوٌب 
ความวา “พวกเขากลาววามวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลฮฺ ผูซึ่งขจัด
ความระทมทุกขออกจากพวกเรา  แทจริงพระองคเปนผูทรงอภัย ผูซึ่งชื่นชอบ
ยิ่ง (ตอผูจงรักภักดี) พระองคผูทรงใหเราไดพํานักในดินแดนแหงความอภิรมย
สถาพรดวยความกรุณาของพระองค ความเหน็ดเหนื่อยจะไมประสบแกเราใน
นั้น และความเบื่อหนายก็จะไมประสบแกเราในนั้น” (ฟาฏิรฺ 2/ 34-35 ) 

  
 มีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม จากหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْغيَا« ُّ   »الاَْكفِرِ  وََجنَّةُ  الُْمْؤِمِن  ِسْجنُ  ا
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ความวา “ดุนยาเปรียบเสมือนคุกตารางของผูศรัทธา  และเปนดั่งสวนสวรรค
ของผูปฏิเสธ”  (รายงานโดยมุสลิม หนา 1187 หมายเลขหะดีษ 2956) 

 
มีผูถามทานอิหมามอะหฺมัด เราะหิมะฮุลลอฮฺ วา “เมื่อไหรผูศรัทธา (มุอมิน) จะได

พักผอน”? ทานตอบวา “ตอเมื่อเขาไดวางเทาลงบนสวนสวรรค” 
  

  أمجعني وصحبه آ وبل حممد نبينا بل اهللا وصىل العاملني رب هللا واحلمد  
 


