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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เรื่อง ที่ 60 

ความอดทน 

 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

 อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลา ตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ۡ�ِ  �ۡسَتعِيُنوا َّ ِ�  ِِلص لَٰوة َّ َّ  ََ�ص ِِ  َ َّ ِٰ�ِ�نَ  َمعَ  � َّ �� ١ ﴾ 
   ]  ١٥٣: للقمة[

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทนและ

การละหมาดในการขอความชวยเหลือเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้น

ทรงอยูรวมกับผูอดทนทั้งหลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 153)  

   

ทานอิมามอิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาว

อธิบายอายะฮฺนี้วา  อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลาไดชี้แจงวาส่ิง

ที่ดีที่สุดที่จะเปนส่ิงที่ชวยในการแบกรับภาระการทดสอบตางๆ 
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จากอัลลอฮฺนั้นคือความอดทนและการละหมาด” (ตัฟซีร อิบน ุ

กะษีรฺ 1/196)   

 อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลาไดกลาวถึงความอดทน

ไวหลายๆ แหงในคัมภีรอัลกุรอาน อัลลอฮฺไดเพิ่มฐานันดรและ

ความประเสิรฐอันมากมายสําหรับความอดทน และถือเปน

ผลตอบแทนแกผูที่อดทน ทานชัยคุลอิสลามอิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “แทจริง อัลลอฮฺไดตรัสถึงความอดทน

ไวในอัลกุรอานมากกวาเกาสิบแหง และไดเชื่อมไวกับการ

ละหมาดในอายะฮฺที่วา 

﴿  ْ ۡ�ِ  ََ�ۡسَتعِيُنوا َّ ِ�  ِِلص لَٰوة َّ ََّها ََ�ص َّ  �ََكبَِ�ةٌ  � : للقمة[ ﴾ ٤ �ۡ�َ�ِٰشعِ�َ  َ�َ  ِِ
٤٥  [ 

ความวา “และพวกเจาจงอาศัยความอดทน และการละหมาด

เถิดและแทจริงการละหมาดนั้นเปนส่ิงหนักหนวงใหญโต

นอกจากสําหรับบรรดาผูที่นอบนอมถอมตนเทานั้น” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 45) 

 อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลาไดกําหนดให การเปน

ผูนําในศาสนานั้นเปนส่ิงตกทอดแกผูที่มีความอดทนและมี

ความยะกีน(ศรัทธามั่น) ดวยอายะฮฺอัลกุรอานที่วา 
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ةٗ  ِمۡنُهمۡ  َََجَعۡلَنا ﴿ َّ ِ ِ
َ
َ  ََ ۡهُدَ ۡمرِنَا َُ

َ
ا ِِأ َّ َ ْۖ  ص َا ْ  َصَ�ُ َ�نُوا ََ  َ�ٰتَِنا� ََ  ﴾ ٢ يُوقُِنو

 ]  ٢٤: لصسجدة[

ความวา “และเราไดจัดใหมีหัวหนาจากพวกเขา เพื่อจะไดชี้แนะ

แนวทางที่ถูกตองตามคําบัญชาของเรา ในเม่ือพวกเขามีความ

อดทนและพวกเขาเชื่อมั่นตออายาตทั้งหลายของเรา” (อัส-สัจญ

ดะฮฺ 24) 

เพราะศาสนาก็คือการรูสัจธรรมความจริง และการ

ปฏิบัติตามสัจธรรมนั้น ซึ่งการปฏิบัตินั้นตองอาศัยความอดทน 

เชนเดียวกันการเรียนรูสัจธรรมก็ตองอาศัยความอดทนดวย” 

(บะศออิรฺ ซะวิตตัมยีซฺ 3/376) 

 อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลาตรัสวา 

َّ  ١ ََ�ۡ�َعۡ�ِ  ﴿ �َ�ٰنَ  ِِ َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  �َِ�  �ۡ�ِ ِينَ  ِِ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َِلُوا ٰلَِ�ٰتِ  َََع َّ �� 
 ْ تََواَصۡوا ْ  ِِلۡ�َقِّ  ََ تََواَصۡوا ََ  ِ�ۡ َّ  ]  ٣-١: لععص[ ﴾ ٣ ِِلص

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยนั้นอยูในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย 

และตักเตือนกันและกันในส่ิงที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกัน

และกันใหมีความอดทน” (สูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ) 
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หลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความสําคัญของการอดทนคือ

การที่ อัลลอฮฺสุบหานาฮู วะตะอาลาไดส่ังใชศาสนทูตของ

พระองค ดวยวะหฺยูแรกที่ส่ังใหทานตักเตือนผูคน โดยตรัสวา 

َها ﴿ ُّ ََ � ّدثِّرُ  َٓ َُ ۡ نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ �ص
َ
ََّك  ٢ فَأ َر ََ  ۡ �َِياََِك  ٣ فََكّ�ِ  ََ�صرّۡجزَ  ٤ َ�َطّهِرۡ  ََ

ََ  ٥ فَلۡهُجرۡ  ُن  ََ َۡ ََِّك  ٦ �َۡسَتۡكِ�ُ  َ� صَِر  ]  ٧-١: للدثم[ ﴾ ٧ فَلۡصِ�ۡ  ََ

ความวา “โอผูหมกายอยูเอย ! จงลุกข้ึน แลวประกาศตักเตือน 

และแดพระเจาของเจาจงใหความเกียงไกร (ตอพระองค) และ

เส้ือผาของเจาจงทําใหสะอาด และส่ิงสกปรกก็จงหลบหลีกให

หางเสีย และอยาทําคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย และ

เพื่อพระเจาของเจาเทานั้นจงอดทน” (อัล-มุดดัษษรฺิ 1-7)  

และในอายะฮฺสวนที่วา “และเพื่อพระเจาของเจาเทานั้น

จงอดทน” นั้น เปนสัญญานชี้ถึงการบริสุทธใจเพื่ออัลลอฮฺใน

การอดทน ไมใชเพื่อคําชมวาเปนผูอดทน เหมือนกับอายะฮฺที่วา  

ِينَ  ﴿ َّ �ََ  ْ َا َِِّهمۡ  ََۡجهِ  �ِۡتَِغآءَ  َصَ�ُ  ]  ٢٢: عدلصم[ ﴾َر

ความวา  “และบรรดาผูอดทนโดยหวังพระพักตร (ความโปรด

ปราน) ของพระเจาของพวกเขา” (อัร-เราะอฺดุ 22) 
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นักปราชญชาวสะลัฟ(กัลยาณชนรุนแรก)บางทาน

กลาววา “ความอดทนนั้นปนส่ิงที่นาฉงนอยางมากเพราะ

สามารถรักษาไดหลายส่ิง แตไมมีส่ิงใดเยียวยารักษามันได”  

รายงานจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วาทาน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

، يَُرّبْهُ  َتاََرّبْ  َوَمنْ « ُ َّ ، ُتْةِقهِ  �َْساَْةِن  َوَمنْ  ل ُ َّ ل َ�َطاءً  ُ�ْعَطْول َوعَنْ  ل  َخْ�ً
وَْسعَ 

َ
 ]١٠٥٣، ومسغم امقم ٦٤٧٠للخاري امقم [ »لصّرْبِ  ِمنْ  َوأ

ความวา  “ผูใดที่พยายามทําตัวเปนผูอดทน อัลลอฮฺจะทําใหเขา

สามารถอดทนได และผูใดที่ไมตองการจะพึ่งพาใคร อัลลอฮฺก็

จะใหเขาเพียงพอ และพวกเขาจะไมไดรับการใหส่ิงใดที่ดีไปกวา

และสะดวกกวาการใหมีความอดทน”  (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 

4/186 หมายเลข 6470, เศาะฮีหฺ มุสลิม 2/729 หมายเลข 

1053) 

  

ในหะดีษที่รายงานจากทาน อบู มาลิก อัล-อัชอะรีย 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา 

 ]٢٢٣روله مسغم امقم [» ولصّرْبُ ِضياءٌ «
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ความวา “ความอดทนนั้นเปนรัศมี” (สวนหนึ่งจากหะดีษที่

รายงานโดยอิมามมุสลิม ในเศาะฮีหฺ มุสลิม 1/203  หมายเลข  

223) 

 

แ ล ะ ร า ย ง า น จ า ก ท า น อุ มั รฺ  บิ น  อั ล -ค็ อ ฏ ฏ อ บ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานกลาววา “เราพบกับชีวิตที่ดีที่สุดของ

เรานั้นก็ดวยความอดทน” (อัด-ดุรรุล มันษูรฺ 1/163) 

 ทานอะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “แทจริงแลว 

ฐานะของความอดทนกับการศรัทธานั้น เปรียบไดดังสถานะของ

ศีรษะกับรางกาย” แลวทานก็ยกเสียงใหดังข้ึนแลวกลาววา 

“แทจริงแลวไมมีความศรัทธาสําหรับผูที่ไมมีความอดทน” (บะ

ศออิรฺ ซะวิตตัมยีซ 3/376) 

 ความอดทนนั้นคือการอดกล้ันตัวเองในการทําฏออะฮฺ 

(การภักดีตางๆ ตออัลลอฮฺ) และหามมันจากการทํามะอฺศิยะฮฺ

(บาปกรรมตางๆ) และพึงพอใจกับส่ิงที่อัลลอฮฺไดกําหนดชะตา

กรรมตางๆ ใหตัวเอง โดยไมมีการตีโพยตีพายในชะตากรรมนั้น 

หรือขณะที่โดนชะตากรรมนั้น 
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 ทานอิบนุล ก็อยยิมกลาววา “ความอดทนนั้นหากมอง

ในแงส่ิงที่เกี่ยวของดวยนั้นมีอยูสามประเภทคือ 1) ความอดทน

ในการปฏิบัติตามคําส่ังและทําความดีชนิดตางๆ 2) ความ

อดทนในการออกหางส่ิงที่ตองหามและเปนบาปกรรม และ

สุดทายคือ 3) ความอดทนตอชะตากรรมและการกําหนดตางๆ 

ของอัลลอฮฺโดยไมมีความโกรธและตัดพอตีโพยตีพาย” (มะดา

ริจญ อัส-สาลิกีน 2/163) 

  

ประเภทแรก ความอดทนในการภักดีตออัลลอฮฺนั้น 

เนื่องมาจากการที่ตัวตนของมนุษยนั้นไมอาจยืนหยัดในการ

ปฏิบัติตามคําส่ังของอัลลอฮฺไดอยางงายดาย หากแตตองมีการ

พยายามฝกฝนและบังคับตน ดังนั้น จึงตองอาศัยความอดทน 

อัลลอฮฺ สุบหานาฮู วะตะอาลา ตรัสวา 

�ِض  �صّسَ�َٰ�ٰتِ  ُّ رّ  ﴿
َ
َما ََ�ۡ� ا ََ ََ  َ�ُۥ َ�ۡعلَمُ  َهۡل  �ِعَِ�َٰدتِهۦِۚ  ََ�ۡصَطِ�ۡ  فَلۡ�ُبۡدهُ  َِۡيَنُه

ا ّيٗ َِ  ]  ٦٥: مم�م[ ﴾ ٦ َس

ความวา “พระเจาแหงบรรดาช้ันฟาและแผนดินและส่ิงที่อยู

ระหวางทั้งสอง ดังนั้น จงเคารพภักดีตอพระองค และจงอดทน
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ตอการเคารพภักดีพระองค สูเจารูหรือวามีผูใดเสมอเหมือน

พระองค ?” (มัรยัม 65) 

 

และพระองคตรัสวา 

ُمرۡ  ﴿ 
ۡ
َ ۡهلََك  ََ

َ
لَٰوةِ  َ َّ ۖ  ََ�ۡصَطِ�ۡ  ِِلص ۖ  لَُك  َٔ �َۡ�  ََ  َعلَۡيَها ۡنُ  رِۡزٗقا  ََ�ۡ�َ�ٰقَِبةُ  نَۡرزُقَُكۗ  َّ

 ]  ١٣٢: طه[ ﴾ ١ صِلّتۡقَوىٰ 

ความวา “และเจาจงส่ังใชครอบครัวของเจาใหทําละหมาด และ

จงอดทนในการปฏิบัติมัน เรามิไดขอเคร่ืองยังชีพจากเจา เรา

ตางหากเปนผูใหเคร่ืองยังชีพแกเจาและบั้นปลายนั้นสําหรับผูที่

มีความยําแกรง” (ฏอฮา 132) 

 

 และพระองคตรัสวา 

ِينَ  َمعَ  ََۡفَسَك  ََ�ۡصِ�ۡ  ﴿  َّ �  ََ َٰةِ  ُهمَرَّ  يَۡدُعو ََ  ََ�ۡ�َعِ�ِّ  ِِلۡ�َغَد ۥۖ  يُرِ�ُدَ  ََۡجَهُه
 ََ َيٰوةِ  زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  َ�ۡعدُ  ََ َ�ۡ�  ۖ َيا َۡ ُّ �  ََ ۡ�َفۡلَنا َمنۡ  تُِطعۡ  ََ

َ
 َعن قَۡلَبُهۥ َ

ََ  َهَوٮٰهُ  ََ�ّ�َبعَ  ذِۡكرِنَا �َ ۡمُرهُۥ ََ
َ
 ]  ٢٨: لصكهف[ ﴾ ٢ فُُرٗطا َ

ความวา “และจงอดทนตอตัวของเจา รวมกับบรรดาผูวิงวอนตอ

พระผูเปนเจาของพวกเขา ทั้งยามเชาและยามเย็น โดย

ปรารถนาความโปรดปรานของพระองค และอยาใหสายตาของ
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เจาหันเหออกไปจากพวกเขาขณะที่เจาประสงคความสวยงาม

แหงชีวิตของโลกนี้ และเจาอยาเช่ือฟงผูที่เราทําใหหัวใจของเขา

ละเลยจากการรําลึกถึงเรา และปฏิบัติตามอารมณใฝตํ่าของเขา 

และกิจการของเขาพินาศสูญหาย” (อัล-กะฮฺฟ 28) 

 

รายงานจากทาน ษะอฺละบะฮฺ อัล-คุชะนีย เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุ วาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อกลาวถึงการ

ส่ังใชในการทําความดีและการหามปรามกันในส่ิงที่ชั่ว ทาน

กลาววา  

يّامَ  َوَرلئُِ�مْ  ِمنْ  ََِِنّ «
َ
َ ، َْمِم،  َعَ  َ�بٍْض  ِمثُْل  ِ�يهِ  لصّرْبُ  لصّرْبِ

ْ
َعاِملِ  لل

ْ
 ِ�يِهمْ  صِغ

ْجمِ  ِمثُْل 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  َ�ْ�ُهُ  ، َوَزلَدِ� »َ�َمِغهِ  ِمثَْل  َتْعَمغُونَ  رَُجًال  َخِْس�َ  أ َّ  ل
ْجمُ 
َ
ْجمُ « :قَاَل  ِمقُْهْم؟ َخِْس�َ  أ

َ
 ]٤٣٤١أاو دلود امقم . [»ِمقُْ�مْ  َخِْس�َ  أ

ความวา “ตอไปหลังจากพวกทาน จะมีชวงเวลาหนึ่งที่ความ

อดทนในเวลานั้นเหมืนดังการกําถานไฟไวในมือ คนที่ทําดีใน

เวลานั้ นผลบุญเทียบเทากับ (ผลบุญ )คนหา สิบคนที่ทํ า

เชนเดียวกับเขา” และมีคนถามเพิ่มเติมวา โอทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ เปนผลบุญหาสิบคนในหมูพวกเขาใชไหม? ทานนบี
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ตอบวา “หาสิบคนในหมูพวกทาน” (สุนัน อบีดาวูด 4/123  

หมายเลข 4341) 

 

และส่ิงที่ถือเปนการอดทนในการทําฏออะฮฺเชนกัน คือ 

การอดทนในการทําส่ิงที่เปนวาญิบตางๆ การปฏิบัติส่ิงที่เปน

สุนัตตางๆ การเชิญชวนสูอัลลอฮฺ การศึกษาหาความรูและอ่ืนๆ 

 

  ประเภทท่ีสอง การอดทนตอการไมละเมิดคําส่ังหาม

ของอัลลอฮฺ เพราะการอดทนตอความชอบในความสุขตางๆ 

ของดุนยา และตัณหาอารมณที่ตองหามตางๆ นั้นตองอาศัย

ความอดทน  อัลลอฮฺตรัสวา  

ا َََجَزٮُٰهم ﴿ ََ ِ ِ  ْ َا  ]  ١٢: لإل�سان[ ﴾ ١ َََحرِ�ٗر� َجّنةٗ  َصَ�ُ

ความวา “และพระองคจะทรงตอบแทนแกพวกเขาดวยสวน

สวรรค และอาภรณไหมแพรเนื่องเพราะพวกเขาอดทน”(อัล-อิน

ซาน 12)  

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานบางสวน กลาววา พวกเขาได

อดทนตอการไมทําส่ิงที่เปนมะอฺศิยะฮฺ(ความผิดบาป)ตออัลลอฮฺ  

(ตัฟซีร อิบนุ กะษีรฺ 4/455) 
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 ประเภทที่สาม  อดทนตอการกําหนดชะตากรรม

ของอัลลอฮฺ เชนการจากไปของคนรัก ทรัพยสินขาดทุน สุขภาพ

ทรุดโทรมออนแอ และการทดสอบดวยความทุกขตางๆ อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

َۡبلَُونُّ�م ﴿ ََ ءٖ  ََ ََۡقٖص  ََ�ۡ�ُوعِ  �ۡ�َوِۡف  نَ مِّ  �َِ�ۡ ۡمَ�ٰلِ  ّمِنَ  ََ
َ
نُفِس  �ۡ�

َ
�ۡ�ََ 

َ�ِٰت�  ََ َّ�ََ  ِ ِ�َّ� ِٰ�ِ�نَ  ََ َّ ِينَ  ١ �� َّ �  ٓ َ�َٰبۡتُهم َِِذا
َ
يَبةٞ  َ َِ ْ  ّم ِ  ِِنّا قَاصُٓوا ّ َِ  ٓ ا َّ  َِِ�ۡهِ  �

 ََ ��َِك  ١ َ�ِٰجُعو ََ َْ
ُ
َِّهِ  ّمِن َصلََ�ٰتٞ  َعلَۡيِهمۡ  َ ۖ  مۡ ّر رَۡ�َةٞ ��َِك  ََ ََ َْ

ُ
َ ََ  ُهمُ  ََ ۡهَتُدَ َُ ۡ  �ص

  ]  ١٥٧-١٥٥: للقمة[ ﴾ ١

ความวา “และแนนอน เราจะทดสอบพวกเจาดวยส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

จากความกลัว และความหิวและดวยความสูญเสีย(อยางใด

อยางหนึ่ง)จากทรัพยสมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจาจงแจงขาว

ดีแกบรรดาผูอดทนเถิด คือบรรดาผูที่ เมื่อมีเคราะหรายมา

ประสบแกพวกเขา พวกเขาก็กลาววา แทจริงพวกเราเปน

กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแทจริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค 

ชนเหลานี้แหละพวกเขาจะไดรับคําชมเชย และการเอ็นดูเมตตา

จากพระเจาของพวกเขาและชนเหลานี้แหละคือผูที่ได รับ

ขอแนะนําอันถูกตอง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 155-157) 
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 รายงานจากทาน สะอัด บิน อบี วักกอศ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วาทานไดถามทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา ใคร

คือผูที่ถูกทดสอบมากที่ สุด? ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมกลาววา 

نِْبيَاءُ «
َ ْ
ْمثَُل  ُُمّ  لأل

َ ْ
ْمثَُل،ََا لأل

َ ْ
ِِنْ  ِديِقِه، َحَسِب  َعَ  لصمُّجُل  َ�يُبَْاَ�  أل

 ِديقُهُ  َكنَ  ََ
بًا
ْ
اَدّ  ُاغ ْْ حُ  َ�َما ِديِقِه، َحَسِب  َعَ  لْ�اُِ�َ  ِرّق ٌ  ِديِقهِ  ِف  َكنَ  َو�ِنْ  اََالُؤُه، ل  َتْبَ

ََالءُ 
ْ
َعبْدِ  لل

ْ
َّ  اِاع َ هُ  َح رِْض  َعَ  َتْمِش  َتْتُ

َ ْ
لعتمذي امقم [» َخِطيئَ ٌ  غَيْهِ عَ  َما لأل

 ]حديث حسن احيح: ، وقال لعتمذي ٢٣٩٨
ความวา “คือบรรดานบีตางๆ หลังจากนั้นก็คือผูที่ใกลเคียงที่สุด

กับบรรดานบี บุคคลหนึ่งจะถูกทดสอบตามระดับการยึดมั่นใน

ศาสนาของเขา หากเขามีความเขมแขงในศาสนาเขาก็จะถูก

ทดสอบหนัก และหากการยึดมัน่ของเขาออนเขาก็จะถูกทดสอบ

ตามระดับการยึดม่ันในศาสนาของเขา บะลาอการทดสอบจะ

ประสบแกมนุษยจนทําใหเขาเดินอยูบนหนาแผนดินโดยไมมี

บาปกรรมใดเหลืออยูอีก” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 4/602 หมายเลข 

2398   อิมาม อัต-ตัรมิซียกลาววาเปนหะดีษที่หะสันเศาะฮีหฺ) 
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นักกวีกลาววา  “ความอดทนมีรสขมสมดังชื่อ  สุดทาย

คือรสหวานปานน้ําผ้ึง” 

มุสลิมหากถูกบะลาอเขาจะตองอดทนในคร้ังแรกเลยที่

ไดยินบะลาอ และใหหวนกลับสู อัลลอฮฺ และระลึกถึงการ

ทดสอบดวยการเสียชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  

รายงานจากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْ�َظِم «
َ
ََّها ِمْن أ ِِ

ََ ، ِِ ْذُ ْم ُمَرااَُه 
يَ
ْ
َحَدُمْم ُمِريبٌَ  ، ََغ

َ
َااَل أ

َ
ذَِال أ

َمَرائِِب 
ْ
  ]١/٥٣س  ل لر� [» لص

ความวา “เมื่อคนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานประสบกับการ

ทดสอบ เขาก็จงระลึกถึงการทดสอบของเขาดวยการตอง

สูญเสียฉัน เพราะมันเปนหนึ่งในการทดสอบที่ใหญยิ่ง” (สุนัน 

อัด-ดาริมีย 1/53) 

 

รายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา  

ّ  َممّ  ِِ ُ  َاّ�  لّي َّ ةٍ  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ل
َ
، ِعقْدَ  َ�بِْك  اِاْمَمأ َ  لتِّق « :َ�َقاَل  َ�ْبٍ َّ  ل

َْك  :قَاعَْت  ،»َولْاِبِي
َ
، ذِل ِّ ِِنَّك  َ�

:  صََها ََِقيَل  َ�ْعِمَُْه، َوصَمْ  .اُِمِريبَِت  تَُرْب  صَمْ  ََ
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ّ  ذِنّهُ  ِِ ُ  َاّ�  لّي َّ تَْت  وََسغَّم، َعغَيْهِ  ل
َ
ّ  اَاَل  ََأ ِِ ُ  َاّ�  لّي َّ  ََغَمْ  وََسغّمَ  َعغَيْهِ  ل

دْ  ِ
َ
ْعِمََْك، صَمْ  :َ�َقاعَْت  َ�،اَّول�ِ  ِعقَْدهُ  ت

َ
ََّما« :َ�َقاَل  أ  لصّرْدَم ِ  ِعقْدَ  لصّرْبُ  ذِ

 
َ
و�

ُ ْ
 ]٩٢٦، ومسغم امقم ٣٩٥للخاري امقم [» لأل

ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเดินผานหญิง

นางหนึ่งที่กําลังรองไหหนาหลุมฝงศพ ทานนบีก็กลาววา “เธอ

จงยําเกรงอัลลอฮฺและอดทน” นางกลาววา จงไปไกลๆ จากฉัน 

ทานไมไดประสบเหมือนที่ฉันประสบนี่ (นางไมไดรูจักนบี) แลว

มีคนบอกเธอวานั้นคือนบีมุหัมมัด เธอจึงไดไปหาทานนบีและ

ไมไดพบวามีคนเฝาประตูอยู เธอกลาวกับทานนบีวา ฉันพูด

อยางนั้นเพราะฉันไมรูจักทาน ทานนบีก็กลาววา “แทจริงความ

อดทนนั้นก็คือเม่ือแรกเร่ิมเผชิญ(การทดสอบ)” (เศาะฮีหฺ อัล-บุ

คอรีย 1/395 หมายเลข 1283 เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/397 หมายเลข  

926) 

  

รายงานจากทานหญิงอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮา วานางไดยินทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา 
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َمَمهُ  َما َ�َيُقوُل  ُمِريبَ ٌ  تُِريبُهُ  ُمْسِغمٍ  نْ مِ  َما«
َ
ُ  أ َّ ِ  ذِنّا :ل ّ ْهِ  َو�ِنّا َِ

َ
 َرلِجُعوَن، ذِل

ُجْمِ�  لصغُّهمّ 
ْ
ْخِغْف  ُمِريبَِت  ِف  أ

َ
ل ِل  َوأ  . ِمقَْها َخْ�ً

ّ
ْخغََف  ذَِ
َ
ُ  أ َّ ُ  ل

َ
ل ل ، »ِمقَْها َخْ�ً

اُو َماَ   ََغَّما:  قَاعَْت 
َ
ُت  َسغََم َ  أ

ْ
ّي  :قُغ

َ
ُمْسِغِم�َ  أ

ْ
ِب  ِمنْ  َخْ�ٌ  لص

َ
ّوُل  َسغََم َ  أ

َ
 َ�يٍْت  أ

  َهاَجمَ 
َ
ِ  رَُسولِ  ذِل َّ ِّ  ُُمّ . -وسغم عغيه لهللا ا�- ل اَُها ذِ

ْ
ْخغََف  قُغ

َ
ُ  ََأ َّ  ِل  ل

ِ  رَُسوَل  َّ  ]٩١٨مسغم امقم [ .وسغم عغيه لهللا ا�- ل

ความวา “ไมมีมุสลิมคนใดที่ประสบกับการทดสอบ(ภัย/บะลาอ)

แลวกลาวคํากลาวที่อัลลอฮฺส่ังคือ อินนาลิลลาฮฺ วะ อินนา อิ

ลัยฮิ รอญิอูน, อัลลอฮุมมะอุรฺนี ฟ มุศีบะตี วะ อัคลิฟ ลี ค็อ

ยร็อน มินฮา” (คําแปล เราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และเราจะ

กลับไปสูอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺจงใหผลบุญแกฉันเนื่องจากบท

ทดสอบนี้ของฉัน และขอจงทดแทนใหฉันดวยส่ิงที่ดีกวา) อัลลอ

ฮฺจะทําการทดแทนส่ิงที่ดีกวาใหกับเขา”  ทานหญิงอุมมุ สะละ

มะฮฺ กลาววา เมื่ออบู สะละมะฮฺ(สามีเกาของนาง)เสียชีวิต ฉัน

กลาววาจะมีมุสลิมคนใดที่ดีกวาอบู สะละมะหอีกเลา?(อบู สะ

ละมะห)เปนบานแรกที่อพยพไปหาทานเราะสูลที่มะดีนะฮฺ(ซึ่ง

ถือเปนความดีที่ยิ่งใหญ) แลวฉันก็กลาวคําดังกลาว และ

แลวอัลลอฮฺก็แทนอบู สะละมะฮฺ ดวยทานนบีใหกับฉัน (นางได
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แตงกับทานนบีหลังจากอบู สะละมะฮฺเสียชีวิต)” (เศาะฮีหฺ 

มุสลิม 1/632  หมายเลข  918) 

 แตไมมีการบัญญัติใหขอความอดทนจากอัลลอฮฺกอนที่

จะมีการเกิดบะลาอ หากแตใหขอความปลอดภัยและรอดพน

จากภัยแทน 

 รายงานจากทานมุอาซฺ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

วาทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดยินชายคนหนึ่งกลาว

วา “โออัลลอฮฺฉันขอจากพระองคโปรดประทานความอดทนให

ฉันดวย” ทานนบกี็กลาววา 

ُه لعَعاِ�َي َ «
ْ
َت لَهللا لَلَالَء َََسغ

ْ
ع
َ
: ، وقال أاو عيس ٣٥٢٧لعتمذي امقم [» َسأ

 ]هذل حديث حسن
ความวา “ทานไดขอบะลาอจากอัลลอฮฺแลว ทานจงขอการมี

สุภาพดีพนภัยแทนเถิด” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 5/541 หมายเลข 

3527 อิมาม อัต-ติรมิซียกลาววาเปนหะดีษที่หะซัน) 

 
 ولممد هللا رل لععال�

 .وا�� لهللا وسغم ع نبي�قا ومد وع لل واحبه أجع�

 


