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คุฎบะฮ์วันศุกร์ 
เรื่อง  

การอดทนตอ่การทดสอบของอลัลอฮ์ 
 อาจารย์อาลี  กองเป็ง 

َوَسي َئَاَت  نَا  َأنُْفس َ ْوَر  ُُشُ َمْن  َِبهلَل  َونَُعْوُذ  تَْغَفُرُه  َونَس ْ تََعْينُُه  َونَس ْ َمُدُه  ََنْ  َ ّلَِلَّ إلَْحْمَد  نَّ 
ِ
 إ

اَلنَا، َمْن ََيَْدَه هللُا فَََل ُمَضلَّ ََلُ ، َوَمْن يُْضَلْْلُ   ،  َأْْعَ الَّ فَََل َهاَدَي ََلُ
ِ
ََلَ إ
ِ
 هللُا َوْحَدُه  َأْشهَُد َأْن اَل إ

دإً َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ، َأْرسَ  َلْْيَ َوإألآَخرَيَْن ، َوأَْشهَُد َأنَّ نََبيَّنَا ُمَحمَّ ََلُ إأَلوَّ
ِ
َرْْحًَة  َْلُ اَل َُشَيَْك ََلُ ، إ

إَط هللَا إلْ  ََل َِصَ
ِ
تََقْْيَ ،  لَلَْعالََمْْيَ فََدعَا إلنَّاَس إ ٍد    ىلَإللَّهُمَّ َصل َ عَ   ُمس ْ َعْبَدَك َوَرُسْوَِلَ ُمَحمَّ

إ ْ تَْسَلْيًما َكثَْْيً اَبَه َوَسّل َ  َوعىََل أ ََلَ َوَأْْصَ

َُّقْوإ هللَا َفْيَما  َا إلنَّاُس َإت ا بَْعُد فَيَاَأَيه َي     ،رَ ْوإ َْعَّا ََنَا َعْنُه َوَحذَّ َتُ إنْ وَ   َأَمَر،   َأمَّ َّيَّ
ِ
ُأْوَصْيُُكْ َوإ

َ َحقَّ تُقَاتََه َواَل  ﴿  قال هللا تعاَلاَز إلُْمتَُّقْون  فَ َبتَْقَوى هللَا فَقَْد فَ  َُّقوْإ إّلِل  آَمنُوْإ إت يَن أ َ َا إَّلَّ ََّي َأَيه

ْسَلُمون الَّ َوَأنُُت مه
ِ
 : َأيًْضأ    ال هللا تعاَلقَ فَ  تَُموتُنَّ إ

اَبرَينَ  َ إلصَّ لَْيَه َرإَجُعوَن. ُأولَئََك      )َوبََِش 
ِ
َّنَّ إ
ِ
َ َوإ َّنَّ ّلَِلَّ

ِ
َذإ َأَصابَْتُْم ُمَصيَبٌة قَالُوإ إ ِ

يَن إ َ إَّلَّ

ْم َوَرْْحٌَة َوُأولَئََك ُُهُ إلُْمهْتَُدوَن( َ ْم َصلََوإٌت َمْن َرَِب   عَلَْْيَ

ท่านพี่นอ้งร่วมศรัทธาทั้งหลาย 

บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคน ต้องยอมรับและต้องเข้าใจว่า การดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้   มีทั้งสุขและ

ทุกข์คละเคล้ากันไป บ่าวที่มคีวามศรัทธาอันแรงกล้า เมื่อได้รับความผาสุก จะขอบคุณ (ชุโกร) ต่ออัลลอฮ์ และ

เคารพภกัดีต่อพระองค์มากขึ้น เพราะทราบดีว่า จะมีความผาสุกไม่ได้ หากอัลลอฮ์ไม่ทรงประทานให้ และเมื่อ

เขาได้รับบททดสอบ (บะลอ) ด้วยศรัทธา (อีหม่าน) อันเข้มแข็ง ก็จะทำให้มีความอดทน (ซอบัร) ในบททดสอบ

นั้น ๆ  

“บททดสอบ” หรือท่ีเรียกว่า “บะลอ” บางคนประสบทางด้านสุขภาพ ลูกหลาน ความตายหรืออื่น ๆ 

ตามท่ีอัลลอฮ์ทรงประสงค์ ซึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่า 

ثََّمَرإَت    ل ُفَس َوإ ن أْلَ ْمَوإَل َوإ أْلَ َن إ َْقٍص َم  ُجوعَ َون لْ َخْوَف َوإ لْ َن إ ٍء َم  ََشْ )َولَنَْبلَُونَُُّك بَ

ابرَيَْن( َإلصَّ  155 /إلبقرة َوبَِش َ
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ความว่า “และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว ความหิว และด้วย

ความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล  และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดา          

ผู้อดทนเถิด” 

บททดสอบ (บะลอ) สำหรับผู้มีศรัทธาท้ังหลาย โดยสัญชาติญาณของมนุษย์ ไม่อยากท่ีจะรับแบกบท
ทดสอบนี้ คนบางกลุ่มมองดุนยานี้ว่า มันหดหู่หรือคับแคบบีบคั้นเหลือเกิน ในขณะที่ประสบกับบททดสอบ 
บุคคลเหล่านี้จะไม่พอใจ โมโหโกรธา ตีโพยตีพาย เพราะเหตุที ่ไม่น้อมรับและไม่พอใจในกำหนดและลิขิต
ของอัลลอฮ์ แล้วจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้จะแสดงออกด้วยอาการที่ไม่สมควรยิ่ง ซึ่งอาการเหล่านี้ จะไม่ได้รับ
ผลดี ยิ่งกว่านั้น อัลลอฮ์ก็จะทรงเพิ่มความเจ็บปวด โมโหโกรธา ความทุกข์ท่ีหนักหน่วงขึ้นไปมากกว่าเก่า และ
จะได้รับบาปเป็นทวีคูณ 

ส่วนผู้มีความศรัทธามั่น  ท่ีเป็นวิญญูชนเห็นว่า บททดสอบ (บะลอ) คือ ห่วงเวลาแห่งการเสริมสร้าง
ความศรัทธา (อีหม่าน)  บุคคลเหล่านี้จะอดทน หวังการตอบแทนท่ีดีจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง จะไม่ตีโพย  
ตีพาย ไม่ตำหนิติติง จะยินดี (ริฎอ) ในการทดสอบจากอัลลอฮ์ และมั่นใจว่า การอดทน (ซอบัร) จะนำมาซึ่ง
ความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ ซึ่งอัลลอฮ์ตรัสว่า 

به    اَبرَين()َوهللُا ُُيَ  /146 أ ل ْعرإن إلصَّ

ความว่า “และอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่อดทน (ซอบัร)” 

พี่น้องร่วมศรัทธาทั้งหลาย  

ผู้ที่เป็นมุอ์มิน จะคิดเสมอว่า ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที ่ดี คราใดท่ีได้พบกับความสุข ความ    

เบิกบาน ก็จะขอบคุณ (ชุโกร) ต่ออัลลอฮ์ และคราใดท่ีได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์  เขาก็จะอดทน (ซอบัร)              

การขอบคุณ (ชุโกร) และอดทน (ซอบัร) ท้ังสองนี้คือความดีงาม 

พี่น้องทุกท่านทราบหรือไม่ว่า ทำไมจำต้องอดทนต่อบททดสอบต่าง ๆ  เนื่องจากอัลลอฮ์ตรัสว่า 

اَبرَينَ     َ إلصَّ لَْيَه َرإَجُعوَن. ُأولَئََك    )َوبََِش 
ِ
َّنَّ إ
ِ
َ َوإ َّنَّ ّلَِلَّ

ِ
َذإ َأَصابَْتُْم ُمَصيَبٌة قَالُوإ إ

ِ
يَن إ َ إَّلَّ

ْم َوَرْْحٌَة َوُأولَئََك ُُهُ إلُْمهْتَُدوَن( َ ْم َصلََوإٌت َمْن َرَِب   157/.إلبقرة عَلَْْيَ

ความว่า “และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีความทุกข์ภัยมาประสบ
แก่พวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่า   ْلَْيَه َرإَجُعو

ِ
َّنَّ إ
ِ
َ َوإ َّنَّ ّلَِلَّ

ِ
نَ إ   แท้จริง พวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และ

พวกเราต้องกลับไปยังพระองค์ ชนเหล่านี้จะได้รับคำชมเชย (ภาคผลการตอบแทน) ความเอ็นดูเมตตา 
(เราะฮ์มัต) จากพระผู้อภิบาล และชนเหล่านี้คือผู้ได้รับข้อแนะนำอันถูกต้อง (ฮิดายะฮ์)” อัลบะเกาะเราฮ์/
157 
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การกลับคืนสู่อัลลอฮ์มีสองประเภท 
1. กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ 
2. กลับคืนสู่ความโกรธกริ้วของพระองค์ 

ความอดทนและหวังสิ่งตอบแทนจากพระองค์ เมื่อถึงเวลากลับคืนสู่อัลลอฮ์ ก็จะได้กลับคืนสู่ความ
เมตตาของอัลลอฮ์ 

ท่านพี่นอ้งร่วมศรัทธาทั้งหลาย 

ผลตอบแทนที่ได้รับจากความอดทน (ซอบัร) มิใช่เพียงแต่ได้รับบททดสอบ (บะลอ) ที่หนักหน่วง

เท่านั้น แม้เพียงได้รับบททดสอบ (บะลอ) เพียงเล็กน้อย เช่น หนามท่ิมตำเท้า ปวดหัวตัวร้อนเล็กน้อย อัลลอฮ์

ก็ทรงทดแทนให้ หากเขาอดทน (ซอบัร) และหวังความเมตตาจากพระองค์ ท่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุฯ กล่าวว่า 

، َمن نََصٍب واَل وَصٍب، واَل َُهٍ  واَل ُحْزٍن واَل أَ ُب إلْ )ما يَُصيْ   ًذى واَل َغٍ ، حَّتَّ  ُمْسَّلَ

ْوَكَة  ُ ِبَا َمنْ إلشَّ الَّ َكفََّر إّلِلَّ  متفق عليه   َخَطاََّيُه(  يَُشاُكهَا، إ 

ความว่า “ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาประสบกับมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหน็ดเหนื่อย ความเจ็บป่วย 
ความทุกข์ระทม ความเศร้าหมอง ความเดือดร้อน ความหม่นหมอง แม้กระทั้งเพียงแค่หนามมันตำ
นอกจากอัลลอฮ์ทรงปลดเปลื้องบาปต่าง ๆ ที่มีอยู่”  

จงได้ทราบเถิดว่า ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากบททดสอบ (บะลอ) ไปได้ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบรรดานบี 
บรรดาร่อซู้ล เหล่าศ่อฮาบะฮ์ คนดีท้ังหลาย หรือบุคคลใดก็ตาม 

ดังนั้น ขอให้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงมีศรัทธา (อีหม่าน) ที่เข้มแข็ง และมีความอดทน (ซอบัร) อยู่เสมอ 
ท่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุฯ กล่าวไว้มีความว่า 

“ไม่มีความโปรดปราน (เนี๊ยะอ์มัต) ใด ที่ดียิ่งไปกว่าบ่าวคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้บ่าวผู้นั้น
ถึงแก่นแท้ของความอดทน (ซอบัร)” 

،  َمْن ُك َ َذنٍْب  ْْيَ مَ لَ سْ مُ إلْ   رَ ائَ سَ لَ وَ   ُُكْ لَ  وَ َل   ْْيَ ظَ عَ إلْ   هللاَ   رُ فَ غْ تَ س ْ أَ إ وَ ذَ  هَ َل وْ قَ   لُ وْ قُ أَ 

 وْ بُ وْ تُ وَ   هُ وْ رُ فَ غْ تَ س ْ فَا
ِ
 هَ يْ لَ إ إ

ِ
َّ ، إ  .  ْْيُ حَ إلرَّ  رُ وْ فُ غَإلْ  وَ هُ  هُ ن


