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เรื่อง บททดสอบ : แบบประเมินชีวิตผู้ศรัทธา                                                                                                    
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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-ผู้ศรัทธา” ที่ได้รับการซึมซับ ตอกย้ำด้วย “ตักวา”อย่างชัดเจนแล้ว ย่อมจะน้อมนำผู้ศรัททุกคน ให้

ได้รับการยกย่องและเชิดชูว่าเป็น “ปูชนียบุคคล” ท่ีมเีกียรติและประเสริฐยิ่ง ซึ่งสอดรับกับนัยของอัลกุรอาน 

ดังนี้ 

ن  َأكْ 
ِ
ه َأتْقَٰىُكْ إ َّلل 

 
نَد أ  َرَمُكْ عه

 ความว่า “แท้จริง ผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่        

พวกเจ้า” (อัลฮุจรอต : 13)  
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พี่น้อง ผู้มีหัวใจเปี่ยมล้นด้วยตักวา ทั้งหลาย 

 ทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่า การมีชีวิตในโลกนี้ เถือป็นโลกแห่งการทดสอบอย่างแท้จริง อัลลอฮ์     

(ซุบฯ) ได้ทดสอบผู้ศรัทธาในทุกมิติ ท้ังในขณะท่ีมีความความสุข และการได้รับความทุกข ์หรือความเดือดร้อน

ที่มาประสบกับเรา ซึ่งล้วนเป็นการทดสอบที่จะแสดงออกในเชิงพฤติกรรมว่า บุคคลนั้นจะสามารถดำรงชีวิต  

ในฐานะ “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” ได้สมฐานะหรือไม่   

ดังนั้น การมีสุขภาพดี หรือการประกอบธุรกิจจนร่ำรวย และมีปัจจัยแวดล้อมสมบูรณ์ บุคคลเหล่านั้น

สามารถใช้ชีวิตและบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินทองสอดรับกับคำสอนอิสลามหรือไม่ อย่างไร นี่คือบททดสอบ

กับผู้ที ่มีความสุขจากการมีสุขภาพที่ดีและมั่งมีศรีสุข ส่วนบางคน ท่ีได้รับการทดสอบ โดยได้รับอุบัติเหตุ 

เจ็บป่วย หรือมีโรคภัยรุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว หรือเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวก็ตาม บุคคลนั้นจะ

แสดงออกด้วยการใช้ชีวิตอย่างไร หรือแสดงวาจาโวยวาย ตีโพย ตีพาย ว้าวุ่น หรือกลับใช้ชีวิตลงเหวสู่ความ

หายนะจนครองตนเองและครอบคัวไม่ได ้ กล่าวคือ เขากำลังได้ร ับการทดสอบจากอัลออฮ์ (ซ ุบฯ)               

องค์พระผู้เป็นเจ้า ในมิติของการได้รับความทุกข์ หรือภัยบะลาอ์ นั่นเอง   

 จากนัยแห่งปรากฎการณ์ดังกล่าว อัลลอฮ์ (ซุบฯ) ตรัสว่า 

ء   ﴿َولَنَۡبلَُون ُك  نَ  بهََشۡ لَۡخۡوفه  م ه
 
لُۡجوعه  أ

 
نَ  َونَۡقص   َوأ له  م ه ۡمَوَٰ

أۡلَ
 
أۡلَنُفسه  أ

 
ته   َوأ لث َمَرَٰ

 
ه  َوأ  َوبَش ه

هينَ  ِبه لص  َٰ
 
ينَ  ١٥٥ أ ه َّل 

 
َذإ   أ

ِ
َبۡۡتُم إ   َأَص َٰ

 
يَبة صه إْ  مُّ ّن   قَالُو 

ِ
ه  إ ّن    َّلله 

ِ
لَۡيهه  َوإ

ِ
ُعونَ  إ جه مۡ  أ ْولَ َٰ ئهكَ  ١٥٦ َرَٰ   عَلَۡۡيه

ت   ن َصلََوَٰ مۡ  م ه ه ّب ه    ر 
 
لُۡمهۡتَُدونَ  هُُ  َوأ ْولَ َٰ ئهكَ  َوَرۡۡحَة

 
[ 157 - 155﴾ ]إلبقرة  : ١٥٧ أ  

ความว่า “และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยเพียงเล็กน้อย จากความหวาดกลัว ความหิวโหย 

และด้วยการสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง จากทรัพย์สิน ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนเถิด คือ 

บรรดาผู้ที่ลั่นวาจา เมื่อประสบเคราะห์กรรมว่า แท้จริง เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแน่นอน เราจะ

กลับไปยังพระองค์ ชนเหล่านี้ พวกเขาจะได้รับคำชมเชยและการเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของพวกเขา และ   

ชนเหล่านี้คือ ผู้ท่ีได้รับทางนำ” ( อัล-บะเกาะเราะฮ์ : 155-157 ) 

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า การท่ี “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” จะประสบกับปัญหา อุปสรรคใด ๆ นั้น ถือเป็นเรื่องปกติ   
แต่การท่ี “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” สามารถทำใจได้ และกระทำในสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนา นั่นคือกำไรอันยิ่ง    
ท่ีบุคคลนั้นจะได้รับในชีวิตของเขา 
          ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อล ฯ) ได้กำชับแก่อุมมะฮ์-ประชาคมของท่านว่า 

ن للَا   ، وإ  َظمه إلبلءه َظَم إجلزإءه مع عه ذإ َأَحب  قوًما إبتله ؛ مف - عز وجل  –إ ن عه ن إ 

ْخطُ طَ فل إلسُّ ََض، ومن ََسه ه َ فل إلر  روإه إلرتمذي   َرِضه  
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ความว่า “ผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับการทดสอบอันใหญ่หลวง (การทดสอบยิ่งหนักหน่วงเท่าใด   
ผลบุญก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น) และแท้จริง หากอัลลอฮ์ทรงรักบุคคลใด พระองค์ก็จะทรงทดสอบพวกเขา และบุคคล  
ท่ีมีความพอใจ เขาก็จะได้รับความพอใจ ส่วนคนท่ีจะไม่สบายใจหรือแสดงความไม่พอใจต่อการทดสอบนั้น เขา
ก็จะได้รับความไม่สบายใจ” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย์) 

ยิ่งกว่านั้น การ “ทำใจ” หมายถึง การปรับความรู้สึกของเราต่อการทดสอบต่าง ๆ กล่าวคือ เรา
เจ็บป่วย หรือประสบกับมุศีบะฮ์ใด ๆ  เราแสดงพฤติกรรมท่ีสอดรับกับหลักธรรม คำสอนของอิสลาม โดยไม่ตี
โพย ตีพาย หรือประพฤติปฏิบัติตนสวนกับคำสอนอิสลาม ท้ังนี้ หลักการอิสลาม สอนให้เรามีความตระหนักรู้
ว่า “มุศีบะฮ์” ทุกชนิดเป็นกำไรมหาศาลสำหรับผู้ท่ีประสงค์จะชำระความผิดของเขา เพื่อมุ่งหวังท่ีจะได้รับการ
อภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮ์ (ซุบฯ) ในท่ีสุด 

พี่น้อง ผูไ้ด้รับการทดสอบในชีวิต ทั้งหลาย 
 เราคงไม่ปฏิเสธว่า ทุกวันนี้ แต่ละคนได้รับการทดสอบในชีวิตมาก-น้อยแตกต่างกัน ปริมาณของบท
ทดสอบท่ีเราประสบ ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ถึงระดับอีหม่าน-ศรัทธาท่ีแต่ละคนพึงมีต่ออัลลอฮ์ (ซุบฯ) เป็นสำคัญ 
ดังปรากฎข้อมูลตามท่ี สะอดั บิน อบวีกักอศ เราะยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าวา่  

ه َأيُّ  ُجُل  قُلُْت: ََي َرُسوَل إَّلل  ْمثَُل فَاأْلَْمثَُل، فَُيْبتَََل إلر  يَاُء، ُث  إأْلَ  إلن اسه َأَشدُّ بََلًء؟ قَاَل: »إأْلَنْبه

َ عَََل َحَسبه  ينههه رهق ٌة إبُْتِله ْن ََكَن ِفه ده
ِ
تَد  بََلُؤُه، َوإ ينُُه ُصلًْبا إش ْ ْن ََكَن ده

ِ
، فَا ينههه   عَََل َحَسبه ده

، فََما يَِبَْ  ينههه يئٌَة« ]روإه إلرتمذي ده َكُه يَْمَشه عَََل إأْلَْرضه َما عَلَْيهه َخطه لَْعْبده َحَّت  يرَْتُ ُح إلَْبَلُء ِبه

 [2398برمق 
ความว่า “ฉันถามท่านเราะซูล (ศ็อล ฯ) ถึงผู้ที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์มากที่สุดว่าเป็นใคร? ท่านตอบ

ว่า “คือ บรรดานบี ถัดมาก็เป็นผู้ที่มีสถานะที่ใกล้เคียงกับบรรดานบี ถัดมาตามลำดับ คนหนึ่งจะได้รับการ
ทดสอบข้ึนอยู่กับความเคร่งครัดต่อศาสนาของเขา หากเขาเคร่งครัดมากจะถูกทดสอบมากกว่าผู้ท่ีไม่เคร่งครัด 
การทดสอบจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งความผิดได้ถูกลบล้างจนหมดไปจากตัวเขา” (บันทึกโดย      
อัต-ติรมิซีย์ หมายเลข : 2398) 

นอกจากนี้ มีเรื่องเล่าสำคัญเรื่องหนึ่ง ขอนำเสนอเพื่อเติมเต็มเกี่ยวกับบททดสอบสำหรับ “มุอ์มิน-     
ผู้ศรัทธา” กล่าวคือ มีชายคนหนึ่งถามท่านอิหม่ามชาฟิอีว่า “ท่านอบู อับดุลลอฮ ์ระหว่างคนมีความสุขท่ีรู้จัก
บุญคุณกับคนท่ีถูกทดสอบแล้วอดทน ใครมีความประเสริฐมากกว่ากัน?” ท่านอิหม่ามชาฟิอีย์ตอบว่า เขาจะยัง
ไม่มีความสุขจนกว่าจะถูกทดสอบ แท้จริง อัลลอฮ์ได้ทดสอบนบีนูห์ นบีอิบรอฮีม และนบีมุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)   
เมื่อพวกเขาต่างมีความอดทน อัลลอฮ์ให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุข ใครคนหนึ่งอย่าได้คิดว่า เขาจะรอดพ้น
จากความเจ็บปวดได้” (อัล-ฟะวาอิด ของอิบนุล-ก็อยยิม หน้า : 298) 

ดังนั้น การทดสอบท่ีประสบกับ “มุอ์มิน-ผู้ศรัทธา” จึงถือเป็นการลบล้างความผิดแก่บุคคลนั้น โดยถือ
เป็นการยกสถานภาพให้สูงขึ้น สู่การเป็นผู้ท่ีจำแนกส่ิงท่ีเป็นความดีและความช่ัวได้อย่างชัดเจน 
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ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อล ฯ) กล่าวอีกว่า 

نُْه، ْب مه إ يُصه ُ بههه َخْْيً                                                 روإه إلبخاري  َمْن يُرهده إَّلل 

 ความว่า “ผู้ใดท่ีอัลลอฮ์ทรงประสงค์ท่ีจะให้เขาได้รับความดีงามแล้ว พระองค์จะทรงทดสอบเขา” 
(บันทึกโดยบุคอรีย์ หมายเลข : 5645) 

พี่น้อง ผูพ้ร้อมรับการทดสอบ ทั้งหลาย 
คำว่า “มุศีบะฮ์” หรือบททดสอบในชีวิตคือ บุคคลที่อัลลอฮ์ (ซุบฯ) ทรงโปรดเมตตาเขา หรืออีกนัย

หนึ่ง การได้รับ “มุศีบะฮ์” แม้จะเป็นการลงโทษจากภัยพิบัติ (บะลาอ์) ถือเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายว่า    
เรากำลังได้รับการชำระความผิด เพื่อทำความสะอาดหรือลบล้างความผิดต่าง ๆ ให้มลายหายสิ ้นหรือ          
ลดจำนวนความผิดจากชีวิตของเรานั่นเอง 

ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อล ฯ) ได้กล่าวประเด็นนี้ว่า 

، وَل َه   وَل ُحْزن  وَل أ ًذى وَل َغ  ، حَّت   ن نََصب  وَل وَصب  ، مه َ يُب إملُْسَله ما يُصه

ْوَكةه يَُشاُكهَا، إ   ن َخَطاََيُه  إلش  ُ ّبَا مه روإه إلبخاري ومسَل ل  َكف َر إَّلل   
ความว่า “มุสลิมจะไม่ได้รับความยากลำบาก ความเจ็บป่วย ความเศร้าโศก การถูกทำร้าย หรือความ

เศร้าโศก แม้กระทั่งหนามที่จะทิ่มตำ แต่อัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดต่าง ๆ เป็นการชำระ ให้อภัยโทษจาก
ความผิดต่าง ๆ ท่ีกระทำในอดีต” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม)  

พี่น้องที่รักทั้งหลาย 

 บทสรุปสำหรับคุตบะฮ์ในวันนี้ คือ 

1. การมีความสุขจากความร่ำรวย หรือมั่งมีศรีสุข และมีความทุกข์จากความยากจน แร้นแค้น ล้วน

เป็นบททดสอบของผู้ศรัทธาว่า บุคคลนั้นมีอีหม่าน-ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ (ซุบฯ) ระดับใด และรู้จัก

ปรับปรุงการดำเนินชีวิตใหอ้ยู่ในครรลองธรรมของอิสลามมากน้อยเพียงใด 

2. การมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ และการได้รับโรคภัย เจ็บป่วย หรือภัยบะลาอ์ในรูปแบบ      

ต่าง ๆ ถือเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งสำหรับ “มุอ์มิน-ผู ้ศรัทธา” ว่า “หัวใจ” ของบุคคลนั้น         

มีความผูกพันหรือพึงรำลึกถึงอัลลอฮ์ (ซุบฯ) หรือไม่ อย่างไร 

3. การใช้ชีวิตให้ซึมซับด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซุบฯ) อย่างยั่งยืนนั้น จะเป็นสะพานเช่ือมทำให้

ชีวิตของ “มุอ์มิน-ผู ้ศรัทธา” ผ่านบททดสอบทุกรูปแบบ ณ โลกดุนยานี้ได้อย่างราบรื่นและ

ปลอดภัย - อินชาอัลลลอฮ์   

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

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


