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เงือ่ นไขของการตอบรับอิบาดะฮฺ
เรียบเรียงโดย เชาวนฤทธิ์ เรืองปราชญ

1428 / 2007

วิเ คราะห หลั กฐานจากอั ล กุ ร อาน อั ล หะดีษ และคํากลาวอางอิง ของเหลาสะลัฟ ศอลิหฺวาดวย
เงื่อนไขสองประการในการตอบรับอะมัลและอิบาดะฮฺ นั่นคือ ความอิคลาศ(ความบริสุทธิ์ใจ)และ
ความถูกตองตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺและศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ส วนหนึ่ งของวิ ทยานิ พนธ เรื่ อง “ความเชื่ อและประเพณี ในการทํ าบุ ญของชาวมุ สลิ มในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา” โดย เชาวนฤทธิ์ เรืองปราชญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา (อุศูลุด
ดีน) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขของการปฏิบัติอามัลอิบาดะฮฺที่จะทําให
พระองคอัลลอฮฺ ทรงตอบรับ โดยศึกษาจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม และจากบรรดาทัศนะของอุละมาอฺสลัฟ
จากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่จะทําใหพระองคอัลลอฮฺ ทรงตอบรับการประกอบอามัลอิบาดะฮฺ
ของผูศรัทธานั้นมีอยู ๒ ประการดวยกัน คือ ๑.มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติ และ ๒.สอดคลองและ
ถูกตองตามบทบัญญัติที่พระองคอัลลอฮฺทรงบัญญัติไว ซึ่งหากการปฏิบัติใดก็ตามขาดประการหนึ่ง
ประการใดจากทั้งสองสิ่งนี้ กิจการตางๆ ที่เขาไดปฏิบัติมาก็จะสูญเปลา และจะไมถูกตอบรับจากอัลลอ
ฮฺ

บทนํา
อัลลอฮฺ มิทรงสรางมนุษยชาติขึ้นมาโดยไรจุดหมาย หากแตพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมา
ดวยจุดประสงคเพียงประการเดียว นั่นคือ เพื่อการภักดีตอพระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้น จะนําสิ่ง
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อื่นมาสักการะภักดีเทียบเคียงกับพระองคมิได เพราะการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางอิสลามถือวาเปนอิบา
ดะฮฺ ไมวาจะเปนการปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบอาชีพ และการมีสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ลวน
เปนการภักดีตออัลลอฮฺทั้งสิ้น
การปฏิบัติตนที่จะทําใหบาวคนหนึ่งมีความใกลชิดกับพระผูอภิบาลนั้น จําเปนตองปฏิบัติ
ในสิ่งที่เปนภาคฟรดูใหครบถวนและหมั่นปฏิบัติในสิ่งที่เปนภาคสุนัต การทําบุญก็เปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติในภาคสุนัตและเปนอิบาดะฮฺอีกประเภทหนึ่งที่คนสวนใหญชอบปฏิบัติกัน ซึ่งผูใดก็ตามที่ปฏิบัติ
ในสิ่งดังกลาวมากเทาใด ก็จะทําใหเขามีความผูกพันและใกลชิดกับพระผูอภิบาลมากขึ้นเทานั้น แต
ทั้งนี้ มิไดหมายความวาวิธีการทําบุญตางๆที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมปจจุบันจะถูกตองทั้งหมด มีการ
ทําบุ ญบางประเภทที่สามารถปฏิบัติไดเพราะสอดคลองกับหลักการศาสนา และมีการทําบุญบาง
ประเภทที่ไมสามารถปฏิบัติได เพราะไมสอดคลองและขัดแยงกับหลักการศาสนา ดังนั้น เราจะทราบได
อยางไรวาการทําบุญแบบไหนที่สามารถปฏิบัติไดและสอดคลองกับหลักการศาสนา และการทําบุญ
แบบไหนที่ไมสามารถปฏิบัติไดเพราะขัดแยงกับหลักการศาสนา? คําตอบคือ การปฏิบัติทุกอยางจะ
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ ดังจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
เงื่อนไขในการตอบรับอิบาดะฮฺ
ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา การทําบุญเปนอิบาดะฮฺประเภทหนึ่งที่มนุษยกระทําขึ้นเพื่อเปน
การภักดี และสรางความใกลชิดตอพระผูอภิบาล แตมิใชวาการทําบุญทุกอยางจะถือเปนอิบาดะฮฺ หาก
ปราศจากเงื่อนไขการปฏิบัติที่ทําใหเปนที่ตอบรับจากพระผูอภิบาล ซึ่งเงื่อนไขของการทําอิบาดะฮฺที่
พระองคอัลลอฮฺจะทรงตอบรับมี ๒ ประการ คือ (al-Ghamidi, 1994 : 1/34)
ประการที่ ๑. ตองมีความบริสุทธิ์ใจ (อัลอิคลาศ)
ประการที่ ๒. ตองถูกตองตามบทบัญญัติ (อัลอิตติบาอ)
เงื่อนไขประการที่หนึ่ง : มีความบริสุทธิ์ใจ
เงื่อนไขประการแรกที่อัลลอฮฺ จะทรงรับการปฏิบัติอิบาดะฮฺ คือจะตองมีความบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง
ประการดังกลาวมีความเกี่ยวพันธกับการตั้งเจตนา และความตองการตาง ๆ จุดประสงคของเงื่อนใขขอ
นี้ คือการตั้งเจตนาอยางแนวแนวาจะภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น (Ibn al-Qayyim, 1392 :
๒/๙๑) จะนําสิ่งอื่นใดมาเปนภาคีกับพระองคมิได และจําเปนจะตองมีความบริสุทธิ์ใจตอพระองค
เพื่อใหกระจางชัด ผูวิจัยจะอธิบายโดยการนําหลักฐานตางๆ จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และ
ทัศนะของบรรดาสลัฟศอและฮฺตามลําดับดังนี้
หลักฐานจากอายะฮฺอัลกุรอาน
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อัลลอฮฺตรัสวา
«ﺺﺎﻟ ﺍﻟﹾﺨّﻳﻦ ﺍﻟﺪﻠﱠﻪ ﺃﹶﻻ ﻟ،ّﻳﻦ ﺍﻟﺪﺎ ﻟﹶﻪﺼﻠﺨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻖﹺّ ﻓﹶﺎﻋ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺎﺏﺘ ﺍﻟﹾﻜﻚﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻟﹾﻨﺰﺎ ﺃﹶﻧ»ﺇﹺﻧ
ความวา “แทจริงเราไดประทานคัมภีรมายังเจาดวยสัจธรรม ดังนั้นเจาจงเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺโดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค (๒) พึงทราบเถิด
การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเปนของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว...” (สูเราะฮฺอัซซุ
มัร อายะฮฺที่ ๒-๓)
อิบนุกะษีร i ไดอรรถาธิบายอายะฮฺนี้วา “อัลลอฮฺจะไมทรงรับกิจการใดๆ เวนแตเสียวาผูที่
ปฏิบัตินั้นจะตองมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสิ่งใดเปนภาคีสําหรับ
พระองค” (Ibn Kathir, 19๘๓ : 6/78)
อัลลอฮฺตรัสอีกวา
๐F

 ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﹺّﻲ،ﲔﻤﻠﺴﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ ﻷﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﺕﺮﺃﹸﻣ ﻭ،ّﻳﻦ ﺍﻟﺪﺎ ﻟﹶﻪﺼﻠﺨ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋﺕﺮ»ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧﹺّﻲ ﺃﹸﻣ
«ﻳﻨﹺﻲ ﺩﺎ ﻟﹶﻪﺼﻠﺨ ﻣﺪﺒ ﺃﹶﻋ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻴﻢﹴﻈﻡﹴ ﻋﻮ ﻳﺬﹶﺍﺏﺑﹺّﻲ ﻋ ﺭﺖﻴﺼ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﺎﻑﺃﹶﺧ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริงฉันไดถูกบัญชาใหเคารพภักดีตออัลลอฮฺ โดย
เปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค (๑๑) และฉันไดถูกบัญชาใหฉันเปนคน
แรกของปวงชนผูนอบนอม (๑๒) จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริงฉันกลัวการลงโทษแหง
วันอันยิ่งใหญ หากฉันฝาฝนพระเจาของฉัน (๑๓) จงกลาวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเทานั้นที่
ฉันเคารพภักดีโดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันตอพระองค” (สูเราะฮฺอัซซุมัร
อายะฮฺที่ ๑๑-๑๔)
อิบนุ กะษี ร ไดอรรถาธิบายวา “อัลลอฮฺทรงใชใหพวกทานยืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺใน
ลักษณะดังกลาว คือปฏิบัติตามบรรดาเราะสูลดวยการยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขานํามาจากอัลลอฮฺ และสิ่งที่
มีในบทบัญญัติดวยความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะฮฺ เพราะอัลลอฮฺจะไมรับกิจการงานใดๆ เวนแต
จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสองประการ คือ หนึ่ง จะตองถูกตองและสอดคลองกับบทบัญญัติ และสอง
จะตองมีความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากการตั้งภาคี” (Ibn Kathir, 19๘๓ : ๓/๑๕๘)
และอัลลอฮฺตรัสวา
ّﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨ ﻣﻮﻩﻋﺍﺩ ﻭﺠﹺﺪﺴ ﻛﹸﻞﹺّ ﻣﺪﻨ ﻋﻜﹸﻢﻮﻫﺟﻮﺍ ﻭﻴﻤﺃﹶﻗ ﻭﻂﺴﺑﹺّﻲ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘ ﺭﺮ»ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻣ
«ﻭﻥﹶﻮﺩﻌ ﺗﺃﹶﻛﹸﻢﺪﺎ ﺑﻛﹶﻤ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา พระเจาของฉันไดทรงสั่งใหมีความยุติธรรม
และพวกเจาจงผินใหตรงซึ่งใบหนาของพวกเจา ณ ทุกๆ มัสยิดและจงวิงวอนตอ
พระองค ใ นฐานะผู ม อบการอิ บ าดะฮฺ ทั้ ง หลายแด พ ระองค โ ดยบริ สุ ท ธิ์ ใ จ
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เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบังเกิดพวกเจาแตแรกนั้น พวกเจาจะไดกลับไป” (สู
เราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ ๒๙)
และอัลลอฮฺตรัสวา
«ﻭﻥﹶﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ ﻛﹶﺮﹺﻩﻟﹶﻮ ﻭّﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨ ﻣﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋ»ﻓﹶﺎﺩ
ความวา “ดังนั้น พวกเจาจงวิงวอนขอตออัลลอฮฺ ดวยความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอ
พระองค แมวาพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม” (สูเราะฮฺฆอฟร อายะฮฺที่
๑๔)
อัลลอฮฺตรัสวา
«ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ ﺭﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤّﻳﻦ ﺍﻟﺪ ﻟﹶﻪﲔﺼﻠﺨ ﻣﻮﻩﻋ ﻓﹶﺎﺩﻮ ﺇﹺﻻ ﻫ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﻲ ﺍﻟﹾﺤﻮ»ﻫ
ความวา “พระองคคือผูทรงมีชีวิต ไมมีพระเจาอื่นใด (ที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท)
นอกจากพระองค ดังนั้นจงวิงวอนขอตอพระองค ดวยความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอ
พระองค บรรดาการสรรเสริญนั้ นเป นของอัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลโลก” (สู
เราะฮฺฆอฟร อายะฮฺที่ ๖๕)
อัลลอฮฺตรัสวา
«ﲔﺎﻟﹶﻤﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ ﺭﻠﱠﻪﻲ ﻟﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﻴﺤﻣﻲ ﻭﻜﺴﻧﻲ ﻭﻼﺗ»ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥﱠ ﺻ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา แทจริงการละหมาดของฉัน และการอิบา
ดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระ
เจาแหงสากลโลกเทานั้น” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๖๒)
อัลลอฮฺตรัสวา
«ﺴِﻦﺤ ﻣﻮﻫ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﻪﻬﺟ ﻭﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦﻤﺎ ﻣﻳﻨ ﺩﻦﺴ ﺃﹶﺣﻦﻣ»ﻭ
ความวา “และผูใดเลาจะมีศาสนาดียิ่งไปกวาผูที่มอบใบหนาของเขาใหแกอัลลอฮฺ
และขณะเดียวกันเขาก็เปนผูกระทําดี...”(สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๑๒๕ สูเราะฮฺอันนิ
ซาอฺ)
อิบนุ อัลกอยยิม อรรถาธิบายวา “ดังนั้น อิสลามคือ การมีเจตนาที่บริสุทธิ์และปฏิบัติกิจการ
ตางๆเพื่ออัลลออฺเพียงพระองคเดียว” (Ibn al-Qayyim, 1392 : 2/90)
อัลลอฮฺตรัสวา
ﺑﹺّﻪﻘﹶﺎﺀَ ﺭﻮ ﻟﺟﺮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻳﻦ ﻓﹶﻤﺪﺍﺣ ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻪﻜﹸﻢﺎ ﺇﹺﻟﹶﻬﻤ ﺃﹶﻧﻰ ﺇﹺﻟﹶﻲﻮﺣ ﻳﺜﹾﻠﹸﻜﹸﻢ ﻣﺮﺸﺎ ﺑﺎ ﺃﹶﻧﻤ» ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ
«ﺪﺍﹰ ﺃﹶﺣﺑﹺّﻪ ﺭﺓﺎﺩﺒ ﺑﹺﻌﺮﹺﻙﺸﻻ ﻳﺎ ﻭﺤﺎﻟﻼ ﺻﻤﻞﹾ ﻋﻤﻌﻓﹶﻠﹾﻴ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริง ฉันเปนเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวก
ทาน มีวะฮียฺแกฉันวา แทจริง พระเจาของพวกทานนั้นคือพระเจาองคเดียว ดังนั้น
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ผูใดหวังที่จะพบพระผูเปนเจาของเขา ก็ใหเขาประกอบการงานที่ดีและอยาตั้งผูใด
เปนภาคีในการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาของเขาเลย” (สูเราะฮฺอัลกะฮฺฟ อายะฮฺ
ที่ ๑๑๐)
อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 19๘๓ : ๔/๔๓๒) ไดอรรถาธิบายวา “และสองประการนี้คือเงื่อนไข
ในการตอบรับกิจการตางๆ คือ หนึ่งจําเปนตองมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และสองจะตองถูกตอง
ตามบทบัญญัติของทานเราะสูล”
บรรดาอายะฮฺตางๆ ที่ไดนําเสนอมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับการมีความบริสุทธิ์
ใจเทานั้น การที่อัลลอฮฺทรงกลาวเนนย้ําในเรื่องดังกลาวหลายครั้งในอัลกุรอาน แสดงใหเห็นวา พระองค
ทรงใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก และจะสังเกตไดวาเมื่อใดที่พระองคทรงพูดถึงเรื่องนี้
พระองคจะกลาวเกี่ยวกับการมิใหนําสิ่งใดมาเปนภาคีกับพระองคดวยเสมอ
หลักฐานจากอัลหะดีษ
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาวไวเกี่ยวกับการตั้งเจตนาวา
ِ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲﻪﺗﺮﺠ ﻫﺖ ﻛﹶﺎﻧﻦ ﻓﹶﻤ،ﻯﻮﺎ ﻧﺮﹺ ﺉﹴ ﻣﻜﹸﻞﱢ ﺍ ﻣﺎ ﻟﻤ ﺇﹺﻧ ﻭ،ﺎ ﺕﻴﺎ ﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﻤﺎ ﺍ ﻷَ ﻋﻤ» ﺇﹺﻧ
ﺎﻬﺤﻜﻨ ﻳﺃﹶﺓﺮﺎ ﺃﹶﻭﹺ ﺍﻣﻬﻴﺒﺼﺎ ﻳﻴﻧﺪ ﻟﻪﺗﺮﺠ ﻫﺖ ﻛﹶﺎﻧﻦﻣ ﻭ،ﻪﻟﻮﺳﺭ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﷲِ ﻭﻪﺗﺮ ﻓﹶﻬﹺﺠﻪﻟﻮﺳﺭﻭ
ii

«ﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﺮﺎﺟﺎ ﻫ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻪﺗﺮﻓﹶﻬﹺﺠ
ความวา “แทจริง ทุกๆ กิจการงานขึ้นอยูกับการตั้งเจตนา และแทจริง สําหรับทุก
คนนั้นคือสิ่งที่เขาไดมีเจตนาไว ดังนั้น ผูใดที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่อสูอัลลอ
ฮฺ และเราะสูลของพระองค ดังนั้น การอพยพของเขานั้นไปสูอัลลอฮฺ และ เราะสูล
ของพระองค และผูใดซึ่งการอพยพของเขาเพื่อโลกดุนยา หรือเพื่อผูหญิงที่เขาจะ
แตงงานดวย ดังนั้นการอพยพของเขานั้นไปสูสิ่งที่เขาตั้งเปาหมายไว”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในหะดีษอีกบทหนึ่งวา
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،ﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﺔﻤﺔﹸ ﺃﹶﺋﺤﺎﺻﻨﻣ ﻭ،ﻠﱠﻪﻞﹺ ﻟﻤ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﺹ ﺇﹺﺧ:ﻢﹴﻠﺴ ﻣ ﻗﹶﻠﹾﺐﻬﹺﻦﻠﹶﻴﻞﱡ ﻋﻐ»ﺛﹶﻼﹶﺙﹲ ﻻﹶ ﻳ
iii

«ﻬﹺﻢﺘﺎﻋﻤ ﺟﻭﻡﻟﹸﺰﻭ
ความวา “สามประการนี้จะไมทําใหหัวใจของมุสลิมหวั่นไหว คือมีความบริสุทธิ์ใจ
ในการปฏิบัติกิจการตางๆ เพื่ออัลลอฮฺ ตักเตือนผูนํา และการอยูรวมกับญะมาอะฮฺ
มุสลิม...”
อัลลอฮฺทรงตรัสในหะดีษกุดซีย iv วา
F2

๓F

ٌﺮﹺﻱﺀ ﺑﻪﻨﺎ ﻣﺮﹺﻱ ﻓﹶﺄﹶﻧ ﻏﹶﻴﻴﻪ ﻓﻙﺮﻼﹰ ﺃﹶﺷﻤﻲ ﻋﻞﹶ ﻟﻤ ﻋﻦ ﻓﹶﻤ،ﻙﺮ ﺍﻟﺸﻦﻛﹶﺎﺀِ ﻋﺮﻰ ﺍﻟﺸﺎ ﺃﹶﻏﹾﻨ»ﺃﹶﻧ
v

«ﻙﺮﻱ ﺃﹶﺷﻠﱠﺬ ﻟﻮﻫﻭ
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ความวา “ฉันเปนผูที่เหนือกวาในบรรดาผูที่พวกเขาตั้งภาคีทั้งหลาย บุคคลใดก็
ตามที่ปฏิบัติกิจการตางๆ โดยตั้งภาคีพรอมกับฉัน ดังนั้น ฉันหางไกลจากสิ่งที่พวก
เขาตั้งภาคี และสิ่งดังกลาวก็เพื่อสิ่งที่เขาตั้งภาคี”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามเกี่ยวกับผลตอบแทนของผูที่ออก
รบโดยมีเจตนาเพื่อหวังผลตอบแทนและใหผูคนกลาวสรรเสริญเขาวา
ﺮ ﺍﻷَﺟﺲﻤﻠﹾﺘﺍ ﻳﻼﹰ ﻏﹶﺰﺟ ﺭﺖﺃﹶﻳ ﺃﹶﺭ: ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﻞﹲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺟﺎﺀَ ﺭﺟ
ﺎ ﺛﹶﻼﹶﺙﹶﻫﺎﺩ« ﻓﹶﺄﹶﻋﺀَ ﻟﹶﻪﻲ »ﻻﹶ ﺷ:ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ؟ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺭﺎﻟﹶﻪ ﻣﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﻭ
 ﺑﹺﻪﻲﻐﺘﺍ ﺑﺎ ﻭﺼﺎ ﻟ ﺧﺎ ﻛﹶﺎ ﻥﹶ ﻟﹶﻪﻞﹺ ﺇﹺ ﻻﱠ ﻣﻤ ﺍ ﻟﹾﻌﻦﻞﹸ ﻣﻘﹾﺒ ﻻﹶ ﻳ » ﺇﹺ ﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﹶﺎ ﻝﹶ ﺛﹸﻢ،ﺍ ﺕﺮﻣ
vi

«ﻪﻬﺟﻭ
ความวา “มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเขากลาว
วา ทานมีความเห็นอยางไรหากชายคนหนึ่งออกรบเพื่อหวังผลตอบแทนและให
บุคคลอื่นกลาวถึงเขา ? ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กลาวตอบเขา
ว า “ไม มี อะไรเลย” ท านทวนมั นถึ งสามครั้ ง หลั งจากนั้ นท านก็ กล าวว า “แท
จริงอัลลอฮฺจะไมทรงรับกิจการใดๆ เวนแตเสียวากิจการนั้นจะตองทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจ และทําเพื่อไดรับผลตอบแทนจากพระองค”
และหะดี ษอี กบทหนึ่ งที่ กล าวไวเกี่ยวกับการกระทําของบุคคลที่ทํางานตางๆ เพื่อใหผูคน
สรรเสริญดังที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา
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،ﺎﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻪﻲ ﻓﹶﺄﹸﺗﻬﹺﺪﺸﺘﻞﹲ ﺍﺳﺟ ﺭﻪﻠﹶﻴ ﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﻰ ﻳﻘﹾﻀﺎﺱﹺ ﻳﻝﹶ ﺍﻟﻨ»ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻭ
ﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻛﹶﺬﹶﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺕﻬﹺﺪﺸﺘﻰ ﺍﺳﺘ ﺣﻴﻚ ﻓﻠﹾﺖ ﻗﹶﺎﺗ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﻬ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋ ﻓﹶﻤ:ﻗﹶﺎﻝﹶ
.ﺎﺭﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻲﻰ ﺃﹸﻟﹾﻘﺘ ﺣﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣ ﺛﹸﻢ،ﻴﻞﹶ ﻗﺮﹺﻱﺀٌ ﻓﹶﻘﹶﺪﻘﹶﺎﻝﹶ ﺟ ﻷَﻥﹾ ﻳﻠﹾﺖﻗﹶﺎﺗ
ﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎﻝﹶ،ﺎﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮ ﻓﹶﻌ ﺑﹺﻪﻲﺁﻥﹶ ﻓﹶﺄﹸﺗﺃﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻗﹶﺮ ﻭﻪﻠﱠﻤﻋ ﻭﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﻠﱠﻢﻌﻞﹲ ﺗﺟﺭﻭ
ﺖﻠﱠﻤﻌ ﺗﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻛﹶﺬﹶﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺁﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻴﻚ ﻓﺃﹾﺕﻗﹶﺮ ﻭﻪﺘﻠﱠﻤﻋ ﻭﻠﹾﻢ ﺍﻟﹾﻌﺖﻠﱠﻤﻌ ﺗ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶﻴﻬﻓ
ﻠﹶﻰ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣ ﺛﹸﻢ،ﻴﻞﹶ ﻗ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻗﹶﺎﺭﹺﺉﻮﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴﺁﻥﹶ ﻟ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺃﹾﺕﻗﹶﺮ ﻭ،ﻢﺎﻟﻘﹶﺎﻝﹶ ﻋﻴ ﻟﻠﹾﻢﺍﻟﹾﻌ
ﻲ ﻓﹶﺄﹸﺗﺎﻝﹺ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﺍﻟﹾﻤﺎﻑﻨ ﺃﹶﺻﻦ ﻣﻄﹶﺎﻩﺃﹶﻋ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻊﺳﻞﹲ ﻭﺟﺭ ﻭ.ﺎﺭﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻲﻰ ﺃﹸﻟﹾﻘﺘ ﺣﻬﹺﻪﺟﻭ
 ﺃﹶﻥﹾﺐﺤﺒﹺﻴﻞﹴ ﺗ ﺳﻦ ﻣﻛﹾﺖﺮﺎ ﺗ ﻣ:ﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﻝﹶﻴﻬ ﻓﻠﹾﺖﻤﺎ ﻋ ﻓﹶﻤ: ﻗﹶﺎ ﻝﹶ،ﺎﻓﹶﻬﺮ ﻓﹶﻌﻪﻤ ﻧﹺﻌﻓﹶﻪﺮ ﻓﹶﻌﺑﹺﻪ
،ﻴﻞﹶ ﻗ ﻓﹶﻘﹶﺪﺍﺩﻮ ﺟﻮﻘﹶﺎﻝﹶ ﻫﻴ ﻟﻠﹾﺖ ﻓﹶﻌﻚﻨﻟﹶﻜ ﻭﺖ ﻛﹶﺬﹶﺑ: ﻗﹶﺎﻝﹶ.ﺎ ﻟﹶﻚﻴﻬ ﻓﻔﹶﻘﹾﺖﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻧﻴﻬ ﻓﻔﹶﻖﻨﻳ
vii

«ﺎﺭﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻲ ﺃﹸﻟﹾﻘ ﺛﹸﻢ،ﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﺐﺤ ﻓﹶﺴ ﺑﹺﻪﺮ ﺃﹸﻣﺛﹸﻢ
ความวา “ในวันกิยามะฮฺ บุคคลกลุมแรกที่จะถูกพิพากษาคือ ผูที่ตายชะฮีด (ตาย
ในสนามรบเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺ) คนหนึ่ง พระองคอัลลอฮฺทรงถามวา “เราไมได
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โปรดประทานความโปรดปรานตางๆ เหลานี้แกเจาหรอกหรือ? เขาก็ยอมรับทุก
อยาง แลวพระองคก็ทรงซักถามตอไปอีกวา “แลวเจาไดรําลึกถึงพระคุณในความ
โปรดปรานตางๆของเราอยางไร?” เขาตอบวา “ฉันไดทําสงครามเพื่อศาสนาของ
พระองค จนฉันก็ไดสิ้นชีวิตเปนชะฮีด(ในสงครามนั้น)” พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสวา
“เจาโกหก เจาออกทําสงครามนั้นก็ดวยความตั้งใจเพื่อใหผูคนกลาวขานวาเจาเปน
นักรบ (ที่กลาหาญ)” แลวเขาก็ถูกจับขวางลงไปในนรกญะฮันนัม ตอมาก็มีการ
สอบถามบุคคลผูมีวิชาความรู เหมือนดังที่ถามบุคคลกอนนั้นเชนกัน แลวเขาก็
ยอมรับทุกอยางแลวถูกซักถามอีกวา แลวเจารําลึกถึงพระคุณของเราอยางไร ? เขา
ตอบว า “ฉันไดศึกษาเลาเรียนในวิชาศาสนาอิสลามแลวฉันก็ไดทําการสั่งสอน
มนุษยเพื่อพระองคเทานั้น” พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสวา “เจาโกหกเจาศึกษาวิชา
ศาสนาเพื่อใหเขาเรียกเจาวาเปนอุลามาอ(ผูมีวิชาความรู) และเจาก็อานอัลกุรอาน
เพื่อจะไดชื่อวาเปนกอรีย” แลวผูนั้นก็ถูกจับโยนลงสูขุมมนรก ตอมาบุคคลผูร่ํารวย
คนหนึ่งก็ ถูกเรี ยกไปสอบสวน การซักถามก็เหมือนกับคนกอน (และในคําถาม
สุดทายเขาตอบวา) “ฉันไดใชจายบริจาคทรัพยสมบัติของฉันเพื่อพระองคอยูเปน
เนืองนิตย” พระองคอัลลอฮฺทรงดํารัสวา “เจาโกหกเจาใชจายทรัพยสมบัติของเจา
เพื่อจะใหไดชื่อวาเปนคนใจบุญ” แลวเขาก็ถูกขวางลงสูนรกญะฮันนัมเชนกัน”
หลักฐานจากบรรดาสะลัฟศอลิหฺ
สวนทัศนะของบรรดาสะลัฟศอลิหฺในเรื่องของการมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอะมัลนั้นมี
มากมาย แตผูวิจัยขอหยิบยกที่สําคัญๆดังนี้
อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด กลาววา “คําพูดจะไรประโยชนหากไมมี
การปฏิบัติ การปฏิบัติจะไรประโยชนหากมิไดพูด ทั้งคําพูดและการปฏิบัติจะไรประโยชนหากมิไดมีการ
ตั้งเจตนา และการตั้งเจตนาจะไรประโยชนหากมิไดสอดคลองกับสุนนะฮฺ” (Muhammad Ibn alHusain, 1403 :๑๓๑)
อุบาดะฮฺ อิบนฺ อัศ-ศอมิต viii กลาววา “โลกดุนยาจะมาในวันกิยามะฮฺโดยจะกลาววา “จง
แยกแยะสิ่งใดที่ทําเพื่ออัลลอฮฺ และจงโยนทิ้งสิ่งอื่น (ที่ไมใชเพื่ออัลลอฮฺ) ทั้งหมดในกองไฟ” (Hinad bin
al-Sirri, 1406 : ๒/๔๓๖)
ยะหฺยา อิบนฺ อะบีกะษีร ix กลาววา “ทานทั้งหลายจงเรียนรูในเรื่องของการตั้งเจตนา เพราะ
แทจริงการตั้งเจตนานั้นเปนสิ่งที่จะทําใหบรรลุผลจากการปฏิบัติ” (al-Asbahani, 1400 : ๓/๗๐)
ฟุฎ็อยลฺ อิบนฺ อิยาฎ x ไดอานอายะฮฺอัลกุรอานที่วา (บางสวนจากอายะฮฺที่ ๗ สูเราะฮฺฮูด และสู
เราะฮฺอัลมุลกฺ อายะฮฺที่ ๒) แลวเขากลาววา “มีความบริสุทธิ์ใจ และถูกตอง” พวกเขากลาววา “โออบู
๗

๘

๙
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อาลี อะไรคือมีความบริสุทธิ์ใจและถูกตอง? ทานฟุฎ็อยลฺ อิบนฺ อิยาฎ กลาววา “เมื่อปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ดวยกับความบริสุทธิ์ใจแตปฏิบัติไมถูกตอง การปฏิบัตินั้นก็จะไมถูกตอบรับ และหากปฏิบัติสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่ถูกตองแตไมมีความบริสุทธิ์ใจ การปฏิบัตินั้นก็จะไมถูกตอบรับ จนกวาจะมีทั้งความบริสุทธิ์ใจ
และความถูกตอง ความบริสุทธิ์ใจคือ เมื่อปฏิบัติสิ่งใดก็เพื่ออัลลอฮฺ และความถูกตองคือ เมื่อปฏิบัติสิ่ง
ใดก็ตองอยูบนพื้นฐานของสุนนะฮฺ”
ซุบัยรฺ อัลยามีย xi กลาววา “แทจริงจะเปนที่รักยิ่งสําหรับฉันก็คือ การตั้งเจตนาในทุกๆ เรื่อง
ถึงแมวาจะเปนแคเรื่องของอาหารก็ตาม...”
หากเราพิจารณาจากอายะฮฺอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺของทานเราะสูล และคํากลาวของบรรดา
สะลัฟศอลิหฺ เราจะพบวาการตั้งเจตนาถือเปนหัวใจของทุกกิจการ หากเริ่มตนดวยการตั้งเจตนาดี การ
งานทุกอยางก็จะเปนผลดีไปดวย
๑๐

เงื่อนไขประการที่สอง : ตองถูกตองตามบทบัญญัติ
เงื่อนไขประการที่สองจะเกี่ยวของกับหลักการปฏิบัติ ไมวาจะเปนการปฏิบัติของจิตใจที่เรียกวา
การยึดมั่น หรือการปฏิบัติของอวัยวะภายนอกที่แสดงออกดวยการกระทํา ซึ่งทั้งสองนี้จะรวมอยูใน
กระบวนการอิบาดะฮฺ กลาวคือ อีมานคือการยอมรับดวยจิตใจ การกลาวดวยวาจา และการแสดงออก
ดวยการกระทํ า ดั งนั้น ทุ กส วนของอิ บาดะฮฺจึงจําเปนตองปฏิบัติตามสิ่งที่มีระบุอยูในบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ ที่ทรงใหทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเปนผูนํามาเผยแผใหกับมวลมนุษยชาติ
ตอไปนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอหลักฐานที่เกี่ยวของกับความจําเปนที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ทั้งจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และคํากลาวของบรรดาสะลัฟ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีเปนจํานวนมาก แตผูวิจัยจะ
ขอนําเสนอเฉพาะหลักฐานที่สําคัญ ดังนี้
หลักฐานจากอัลกุรอาน
หลักฐานจากอัลกุรอานที่ยืนยันถึงความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ มี
จํานวนมาก ที่สําคัญมีดังนี้
อัลลอฮฺตรัสวา
ﻜﹸﻢ ﺫﹶﻟﻪﺒﹺﻴﻠ ﺳﻦ ﻋ ﺑﹺﻜﹸﻢﻕﻔﹶﺮﻞﹶ ﻓﹶﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﹺﻌﺘﻻ ﺗ ﻭﻮﻩﺒﹺﻌﺎ ﻓﹶﺎﺗﻴﻤﻘﺘﺴﻲ ﻣﺍﻃﺮﺬﹶﺍ ﺻﺃﹶﻥﱠ ﻫ» ﻭ
«ﻘﹸﻮﻥﹶﺘ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌ ﺑﹺﻪﺎﻛﹸﻢﺻﻭ
ความวา “และแทจริง นี่คือเสนทางของขาอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจาจงปฏิบัติตาม
มันเถิด และจงอยาปฏิบัติตามเสนทางอื่นๆ เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออก
จากทางของพระองค นั้นแหละที่พระองคไดสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจา
จะยําเกรง” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๕๓)
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อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา
«ﺎﻳﻨ ﺩﻼﻡ ﺍﻹﺳ ﻟﹶﻜﹸﻢﻴﺖﺿﺭﻲ ﻭﺘﻤ ﻧﹺﻌﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﺖﻤﻤﺃﹶﺗ ﻭﻜﹸﻢﻳﻨ ﺩ ﻟﹶﻜﹸﻢﻠﹾﺖ ﺃﹶﻛﹾﻤﻡﻮ»ﺍﻟﹾﻴ
ความวา “วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลวซึ่งศาสนาของพวกเจา และขาไดให
ความครบถวนแกพวกเจาซึ่งความกรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามให
เปนศาสนาของพวกเจาแลว...” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๓ สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ)
อัลลอฮฺตรัสวา
« ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢﺒﹺﺒﺤﻮﻧﹺﻲ ﻳﺒﹺﻌ ﻓﹶﺎﺗﻮﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺒﺤ ﺗﻢﺘ»ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺِﻥﹾ ﻛﹸﻨ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา หากพวกทานรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติตามฉัน
แลวอัลลอฮฺจะทรงรักพวกทาน...” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๓๑ ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน)
และอัลลอฮฺตรัสวา
«ﻨﹺﻴﻔﹰﺎ ﺣﻴﻢﺍﻫﺮﻠﱠﺔﹶ ﺇﹺﺑ ﻣﻊﺒﺍﺗ ﻭﺴِﻦﺤ ﻣﻮﻫ ﻭﻠﱠﻪ ﻟﻪﻬﺟ ﻭﻠﹶﻢ ﺃﹶﺳﻦﻤﺎ ﻣﻳﻨ ﺩﻦﺴ ﺃﹶﺣﻦﻣ»ﻭ
ความวา “และผูใดเลาจะมีศาสนาดียิ่งไปกวาผูที่มอบใบหนาของเขาใหแกอัลลอฮฺ
และขณะเดียวกันเขาก็เปนผูกระทําดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมอยาง
บริสุทธิ์” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๑๒๕ สูเราะฮฺอันนิซาอฺ)
และอัลลอฮฺตรัสวา
ﻦ ﻋ ﺽﺮ ﺃﹶﻋﻦﻣ ﻭ،ﻘﹶﻰﺸﻻ ﻳﻞﱡ ﻭﻀ ﻓﹶﻼ ﻳﺍﻱﺪ ﻫﻊﺒﻦﹺ ﺍﺗﻯ ﻓﹶﻤﺪﻨﹺّﻲ ﻫ ﻣﻜﹸﻢﻨﻴﺄﹾﺗﺎ ﻳ» ﻓﹶﺈﹺﻣ
«ﻰﻤ ﺃﹶﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻩﺮﺸﺤﻧﻜﹰﺎ ﻭﻨﺔﹰ ﺿﻴﺸﻌ ﻣﻛﹾﺮﹺﻱ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻟﹶﻪﺫ
ความวา “บางทีเมื่อมีคําแนะนํา (ฮิดายะฮฺ) จากขามายังพวกเจาแลวผูใดปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา (ฮิดายะฮฺ) ของขา เขาก็จะไมหลงผิด และจะไมไดรับความลําบาก
และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขาคือการมีชีวิตอยูอยางคับ
แคน และเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (สวนหนึ่ง
จากอายะฮฺที่ ๑๒๓-๑๒๔ สูเราะฮฺฏอฮา)
และอัลลอฮฺตรัสวา
«ﺑﹺّﻲ ﺭﻦ ﻣﻰ ﺇﹺﻟﹶﻲﻮﺣﺎ ﻳ ﻣﺒﹺﻊﺎ ﺃﹶﺗﻤ»ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻧ
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา แทจริงฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให
เปนโองการแกฉันจากพระผูเปนเจาของฉัน...” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๒๐๓ สู
เราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ)
อัลลอฮฺตรัสวา
«ﲔﺮﹺﻛﺸﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺮﹺﺽﺃﹶﻋ ﻭﻮ ﺇﹺﻻ ﻫ ﻻ ﺇﹺﻟﹶﻪﺑﹺّﻚ ﺭﻦ ﻣﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﻲﺎ ﺃﹸﻭﺣ ﻣﺒﹺﻊ»ﺍﺗ
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ความวา “จงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกเจาจากพระเจาของเจาเถิด ไมมี
ผูใดที่ควรไดรับการเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น และเจาจงผินหลัง
ใหแกบรรดาผูตั้งภาคีเถิด” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๐๖)
อัลลอฮฺตรัสวา
،ﻨﹺﲔﻣﺆﻠﹾﻤﻯ ﻟﻛﹾﺮﺫ ﻭ ﺑﹺﻪﺭﺬﻨﺘ ﻟﻪﻨ ﻣﺝﺮ ﺣﺭﹺﻙﺪﻲ ﺻ ﻓﻜﹸﻦ ﻓﹶﻼ ﻳﻚﺰﹺﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴ ﺃﹸﻧﺎﺏﺘ ﻛ،»ﺍﳌﺺ
«ﻭﻥﹶﺬﹶﻛﱠﺮﺎ ﺗﻴﻼ ﻣﺎﺀَ ﻗﹶﻠﻴﻟ ﺃﹶﻭﻭﻧﹺﻪ ﺩﻦﻮﺍ ﻣﺒﹺﻌﺘﻻ ﺗ ﻭﺑﹺّﻜﹸﻢ ﺭﻦ ﻣﻜﹸﻢﺰﹺﻝﹶ ﺇﹺﻟﹶﻴﺎ ﺃﹸﻧﻮﺍ ﻣﺒﹺﻌﺍﺗ
ความวา “อะลิฟ ลาม มีม ศอด, คัมภีรฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแกเจา ดังนั้น
จงอยาใหความอึดอัดเนื่องจากคัมภีรนั้นมีอยูในหัวอกของเจา ทั้งนี้เพื่อเจาจะไดใช
คัมภีรนั้นตักเตือน (ผูคน) และเพื่อเปนขอเตือนใจแกผูศรัทธาทั้งหลาย, พวกเจาจง
ปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกพวกเจาจากพระเจาของพวกเจาเถิด และอยา
ปฏิบัติตามบรรดาผูคุมครองใดๆ อื่นจากพระองค สวนนอยจากพวกเจาเทานั้นที่จะ
รําลึก” (สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ ๑-๓)
หลักฐานจากอัลหะดีษ
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
xii

«ﻪﺒﹺﻴﺔﹶ ﻧﻨﺳ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺘﺎ ﻛ ﺑﹺﻬﹺﻤﻢﻜﹾﺘﺴﻤﺎ ﺗﻠﱡﻮﺍ ﻣﻀ ﺗﻦﹺ ﻟﹶﻦﻳﺮ ﺃﹶﻣﻴﻜﹸﻢ ﻓﻛﹾﺖﺮ»ﺗ
ความวา “ฉันไดทิ้งไวสําหรับพวกทานสองประการ ซึ่งถาพวกทานยึดมันไวใหมั่น
(ในบางสํานวนใชคําวา กัดมันดวยฟนกราม) แลวจะไมหลงทาง คือ กิตาบุลลอฮฺ
(อัลกุรอาน) และแบบฉบับนบีของพระองค”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวคุตบะฮฺในวันอีด ซึ่งตอนหนึ่งทานไดกลาววา
F1

ﻮﺭﹺ ﺍﻷُﻣﺮﺷ ﻭ،ﺪﻤﺤﻯ ﻣﺪﻯ ﻫﺪ ﺍﻟﹾﻬﺮﻴﺧ ﻭ، ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﺘ ﻛﻳﺚﺪ ﺍﻟﹾﺤﺮﻴ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺧﺪﻌﺎ ﺑ» ﺃﹶﻣ
xiii

«ﺎﺭﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﻼﹶﻟﹶﺔﻛﹸﻞﱠ ﺿ »ﻭ: ﻼﹶﻟﹶﺔﹲ« ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺿﺔﻋﻛﹸﻞﱠ ﺑﹺﺪ ﻭ،ﺎﻬﺛﹶﺎﺗﺪﺤﻣ
ความวา “อนึ่ง ดังนั้น แทจริงคํากลาวที่ประเสริฐที่สุดก็คือ อัลกุรอาน และทางนําที่
ดีที่สุดคือทางนําของมูฮัมหมัด และการงานตาง ๆ ที่ประดิษฐขึ้นมาใหมนั้นเปนสิ่ง
ที่ชั่วชา และทุก ๆ อุตรินั้นเปนการหลงผิด” และในสํานวนของนะสาอียเพิ่มคําวา
“และทุกๆ การหลงผิดนั้นคือการลงนรก”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวเกี่ยวกับผูที่อุตริสิ่งใดขึ้นในศาสนาวา
F12

xiv

«ﺩ ﺭﻮ ﻓﹶﻬﻪﻨ ﻣﺲﺎ ﻟﹶﻴﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﻫﺮﹺﻧﻲ ﺃﹶﻣﺙﹶ ﻓﺪ ﺃﹶﺣﻦ»ﻣ
ความวา “ผูใดประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการศาสนาของพวกเรา ซึ่งเราไมไดสั่ง
ดังนั้น สิ่งนั้นจะถูกผลักไส”
F13
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xv

«ﺩ ﺭﻮﺎ ﻓﹶﻬﻧﺮ ﺃﹶﻣﻪﻠﹶﻴ ﻋﺲﻼﹰ ﻟﹶﻴﻤﻞﹶ ﻋﻤ ﻋﻦ»ﻣ
ความวา “ผูใดกระทํากิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งไมมีระบุในคําสั่งของเรา ดังนั้น
กิจการนั้นจะถูกผลักไส”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวเกี่ยวกับผูที่แสวงหาแนวทางใหมจากอิสลาม
F14

วา

xvi

«ﻲﻨ ﻣﺲﻲ ﻓﹶﻠﹶﻴﺘﻨ ﺳﻦ ﻋﺐﻏ ﺭﻦ»ﻣ
ความวา “ผูใดรังเกียจแนวทางของฉัน ดังนั้นเขาไมใชพวกของฉัน”
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับอุมมะฮฺ (ประชาชาติ) ของทานไมใหมีการ
เพิ่มกิจการตางๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาหลังจากที่ทานไดเสียชีวิตไปแลว โดยทานกลาววา
F15

xvii

«ﻚﺎﻟﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻫﻬﻨﻱ ﻋﺪﻌﻎﹸ ﺑﺰﹺﻳﺎ ﻻﹶ ﻳﺎﺭﹺﻫﻬﺎ ﻛﹶﻨﻠﹸﻬ ﻟﹶﻴ،ِﺎﺀﻀﻴﺜﹾﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﻜﹸﻢﻛﹾﺘﺮ ﺗ»ﻟﹶﻘﹶﺪ
ความวา “แทจริงฉันไดทิ้ง (คําสอนของฉัน) ไวกับพวกทานเสมือนแสงสวาง ซึ่ง
กลางคืนของมัน (จะสวางไสวและชัดเจน) เหมือนกับกลางวัน จะไมผูใดที่เบี่ยงเบน
ออกจากมันหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแลว เวนแตเขาเปนผูที่พินาศ”
จากบรรดาหะดีษตางๆ ขางตน ชี้ใหเห็นวาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดให
ความสําคัญกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺที่ทานไดนํามาเผยแผใหกับมวลมนุษย ซึ่งเปนแบบฉบับอัน
สมบูรณและสูงสงยิ่งสําหรับมุสลิมใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยทานไดกําชับใหมุสลิมยึดมั่น
กับสองสิ่ ง นั่นคื อ อั ลกุรอานและอัสสุ นนะฮฺหรือแบบฉบับของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในบางสํานวนของหะดีษจะใชคําวา “กัดมันดวยฟนกราม” เพื่อเปนการสั่งกําชับวา ตองยึดมั่น
กับทั้งสองสิ่งอยางเหนียวแนนและจริงจังที่สุด
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังชี้ใหเห็นวา ไมมีคําพูดใดจะสัจจริงและดียิ่งกวา
คําตรัสของอัลลอฮฺ นั้นก็คือ อัลกุรอาน และไมมีทางนําใดจะเที่ยงตรง และถูกตองเทากับทางนําของ
ทานมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ ดังนั้นจําเปนที่มุสลิมทุกคน
จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด จะแสวงหาทางนําอื่นจากนี้มิได และหามมิใหผูใดอุตริสิ่งใดขึ้นใน
ศาสนาหลังจากที่ทานศาสนทูตเสียชีวิตไปแลว เพราะโดยหลักการแลว ถือวาการอุตรินั้นเปนสิ่งที่ชั่วชา
ซึ่งสิ่งที่ชั่วชานั้นจะนํามาซึ่งความหลงผิด และความหลงผิดนี้เองที่จะนําพาไปสูหนทางที่จะทําใหตกอยู
ในนรก
F16

หลักฐานจากบรรดาสะลัฟ
ดังที่ไดกลาวมาแลววาคํา กลาวของบรรดาสะลัฟนั้นมีมากมาย ซึ่งผูวิจัยขอหยิบยกมาเพียงที่
สําคัญดังนี้
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อบูบักร อัศศิดดีก xviii ไดกลาวบนมินบัร หลังจากที่บรรดามุสลิมีนไดมาใหสัตยาบันกับทานวา
“อนึ่ง อัลลอฮฺทรงเลือกสําหรับเราะสูลของพระองค ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สิ่งนั้นคือกิตาบุลลอฮฺ
(อัลกุรอาน) ที่อัลลอฮฺทรงใหมันเปนทางนําสําหรับเราะสูลของพวกทาน ดังนั้นจงยึดมั่นกับมันแลวทาน
จะไดรับทางนํา เพราะแทจริงอัลลอฮฺทรงใหทางนําดวยอัลกุรอานแกเราะสูลของพระองคแลว”xix
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด xx กลาววา “แทจริงเราเปนผูปฏิบัติตาม มิใชเปนผูริเริ่ม และเราเปนผู
ตามเราจะไมอุตริ และเราจะไมเปนผูที่หลงทางจากสิ่งที่เรายึดมั่นดวยกับคําสั่งนี้” (al-Lalaka’iy, n.d.
:๑/๘๖)
อบู อัลอาลียะฮฺ xxi กลาววา “พวกทานจงเรียนรูเกี่ยวกับอิสลาม เมื่อพวกทานเรียนรูมันก็จงอยา
แสวงหาแนวทางอื่นจากมัน และสําหรับพวกทานคือแนวทางอันเที่ยงตรง ดังนั้นแทจริงมันคืออิสลาม
พวกทานอยาไดหันเหออกจากอิสลามคือไปทางซายทีขวาที และสําหรับพวกทานคือแนวทางของนบี
ของพวกทานและเศาะหาบะฮฺของทาน และทานจงเกรงกลัวการปฏิบัติตามอารมณ ซึ่งมันจะทําให
มนุษยตองเผชิญกับการเปนศัตรูและความเกลียดชัง...” (al-Lalaka’iy, n.d. : ๑/๕๖ ; Ibn Waddah,
1402 : ๓๒)
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อับบาส กลาววา “ผูใดศึกษาอัลกุรอาน และปฏิบัติตามในสิ่งที่มีอยูในมัน
อัลลอฮฺจะทรงชี้ทางนําสําหรับเขาจากการหลงผิดในโลกดุนยา และปกปองเขาใหพนจากการลงโทษใน
วันกิยามะฮฺ” (al-Albani,1399 : ๑/๖๗)
มูฮัมหมัด อิบนฺ สีรีน xxii กลาววา “พวกเขามีความเห็นวาไดเดินอยูในหนทางซึ่งเหมือนกับได
ดําเนินอยูในแนวทางของสุนนะฮฺ” (al-Lalaka’iy, nd. : 1/67)
อุมัร อิบนฺ อัลดุลอะซีซ xxiii กลาววา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และผูที่ไดรับ
การแตงตั้งหลังจากที่ทานนบีเสียชีวิต (เคาะลีฟะฮฺ) ไดวางแนวทางไวหลายแนวทาง การยึดปฏิบัติ
ตามอัลกุรอานของอัลลอฮฺ การภักดีตอพระองคใหครบถวนสมบูรณ การเขมแข็งในศาสนาของพระองค
ไมอนุญาตใหผูใดจากสิ่งถูกสรางทําการเปลี่ยนแปลงและแกไขมัน และหามมิใหมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดให
ขัดแยงกับมัน ผูใดที่ไดรับทางนําจากมัน เขาคือผูไดรับทางนํา ผูใดไดรับการชวยเหลือจากมันเขาก็เปน
ผูไดรับการชวยเหลือ และผูใดละทิ้งมันโดยปฏิบัติตามแนวทางอื่นจากแนวทางของบรรดาผูศรัทธา
อั ลลอฮฺ จะทรงห างไกลจากพวกเขาในสิ่ งที่ พวกเขาห างไกล และอั ลลอฮฺ จะทรงโยนพวกเขาใน
นรกญะฮันนัมซึ่งเปนที่อาศัยที่ชั่วรายที่สุด” (Muhammad Ibn al-Husain, 1403 : ๖๕ ; al-Lalaka’iy,
n.d. : ๑/๙๔)
จากคํากลาวของบรรดาสะลัฟที่กลาวถึงเงื่อนไขของการรับการงานตางๆ ในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของศาสนาชี้ใหเห็นวา ทุกๆกิจการจําเปนตองมาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺของ
ทานศาสนทูต ซึ่งเปนทางนําและแนวทางที่จะนําไปสูความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหนา
๑๗

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒
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จากที่ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะทําใหอัลลอฮฺทรงรับการปฏิบัติอามัลตางๆ ทําให
เราทราบไดวาศาสนาอิสลามนั้นวางอยูบนพื้นฐานที่สําคัญสองประการคือ
ประการที่หนึ่งคือ ตองปฏิบัติภักดีตออัลลอฮฺ เพียงพระองคเดียวโดยที่ไมนําสิ่งใดมาเปนภาคี
กับพระองค
ประการที่สองคือ การปฏิบัติภักดีตออัลลอฮฺ จะตองเปนสิ่งที่ศาสนาบัญญัติไดไวเทานั้น (Ibn
Taymiah, n.d. : ๑/๑๘๙)
สิ่งสําคัญทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกับการศรัทธาซึ่งเปนรุกนหรือเงื่อนไขประการแรก
ของศาสนา ดังที่ ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺไดกลาววา “ศาสนาอิสลามนั้นตั้งอยูบนหลักพื้นฐานสอง
ประการที่จะยืนยันถึงการปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและมูฮัมหมัดเปนเราะสูล
ของพระองค ประการแรกคือ หามมิใหนําสิ่งอื่นมาเปนพระเจาพรอมกับอัลลอฮฺ... และประการที่สองคือ
การภักดีตอพระองคดวยบทบัญญัติที่มาจากทานเราะสูลของพระองค..." (Ibn Taymiah, n.d. : ๑/๓๑๑,
๑/๓๓๓, ๑/๑๕๔, ๓/๑๒๔, ๑๐/๑๗๓, ๑๐/๒๑๓-๒๑๗, ๒๗๔, ๑๑/๖๑๗, ๒๖/๑๕๑-๑๕๓)
สรุป

จากการนําเสนอขอมูลเรื่อง จะทําอยางไรใหอิบาดะฮฺถูกตอบรับ สามารถสรุปไดวาอิบาดะฮฺ
ที่อัลลอฮฺจะทรงตอบรับจะตองประกอบดวยเงื่อนไขสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง จะตองมีความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติ และประการที่สองจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติ (ตรงตามอัลกุรอาน
และสุนนะฮฺ) และจากสองประการดังกลาวสามารถวิเคราะหไดดังนี้
เงื่อนไขของความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
อัลลอฮฺทรงใชใหบาวของพระองคปฏิบัติอิบาดะฮฺตอพระองคดวยความบริสุทธิ์ใจในทุกสิ่ง
เพราะการมีเจตนาอันบริสุทธิ์เปนหัวหนาของกิจการงานตางๆ หากจะถามวาเหตุใดอัลลอฮฺ ถึงไดวาง
กฎเกณฑนี้ใหเปนเงื่อนไขแรกในการตอบรับอิบาดะฮฺของมนุษย คําตอบคือ เมื่อมนุษยปฏิบัติกิจการ
ใดๆโดยไมไดหวังวาจะไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวแลว มนุษยก็จะปฏิบัติไป
เพื่อใหมนุษยดวยกันมองเห็น และเพื่อที่จะไดรับการสรรเสริญเยินยอจากคนรอบขาง ดวยเหตุนี้เขาก็จะ
รูสึกวาตนเองนั้นเปนผูที่สูงศักดิ์ ควรคาแกการสรรเสริญ ทั้งๆที่ผูที่ควรคาแกการสรรเสริญที่สุดคืออัลลอ
ฮฺ และหากเปนเชนนั้นแลวเขาก็จะคิดวาตนเองนั้นเปนผูที่ยิ่งใหญ ความหยิ่งยโส ความทะนงตนก็จะมา
อยูในตัวเขา หลังจากนั้นเขาก็จะเปนผูที่ตั้งตนเองเปนพระเจาโดยที่เขานั้นไมรูตัว
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
การปฏิบัติตามที่มีระบุในบทบัญญัติ ทั้งจากอัลกุรอาน และอัสสุนนะฮฺ เปนอีกเงื่อนไขหนึ่ง
ที่อัลลอฮฺจะพิจารณาตอบรับการปฏิบัติอิบาดะฮฺของบาวของพระองค สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็คือ เหตุผล
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ที่อัลลอฮฺและเราะสู ลของพระองค ได ตั้งกฎเกณฑในการปฏิบัติ ก็เพื่อสรางความแตกตางระหวาง
ประชาชาติของทานกับบุคคลที่ยึดมั่นกับแนวทางอื่นๆที่มิใชอิสลาม และหากไมมีกฎเกณฑดังกลาว
มนุษยก็จะประดิษฐคิดคนสิ่งที่ตนเองคิดวาดีมาปฏิบัติ ทั้งๆ ที่เขาไมรูวาสิ่งนั้นอาจทําลายตัวเขา และ
กลุมชนของเขาก็เปนได ฉะนั้น การปฏิบัติตามบทบัญญัติจึงเปนเงื่อนไขประการสําคัญสําหรับการตอบ
รับอิบาดะฮฺ
ดังนั้น เมื่อใดที่อิบาดะฮฺหรือการปฏิบัติใดก็ตามที่เปนการภักดีตออัลลอฮฺสอดคลองกับเงื่อนไข
สองประการดังกลาวขางตนแลว การกระทํานั้นจะเปนที่ตอบรับของอัลลอฮฺ อินชาอัลลอฮฺ และเมื่อการ
งานของเขาถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ เขาก็จะเปนผูที่ไดรับความโปรดปรานจากพระองคทั้งในโลกดุนยา
และอาคิเราะฮฺ และการตอบแทนสําหรับเขาตามที่พระองคอัลลอฮฺไดทรงสัญญาไวก็คือ สวนสวรรค
สถานที่พํานักที่ถาวรอันบรมสุข
เอกสารอางอิง
พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน
นักเรียนเกาอาหรับ, สมาคม. ๑๔๑๙. พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย. มะ
ดีนะฮฺ : ศูนยกษัตริยฟะฮัด เพื่อการพิมพอัลกุรอาน.
Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. Sunan Ibn Majah. Bairut : al-Maktaabah al‘Ilmiah.
Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy‘ath al-Sijistani. 1986. Sunan abi Dawud Hims : Dar al-Hadith.
al-Albani, Muhammad Nasir Addin Al-albani. 1992. Ahkam al-Yanaizz Wa Bid’uha. Al-riyad :
Maktab al-Maarif.
--------------. 1399. Mishkah al-Masabih li Katib al-Tibrizi. Bairut : al-maktab al-Islami.
al-Asbihani, Abi Na’iem al-Asbihani. 1400. Hulliah al-Aoliya’a Wa Tabaqat al-Asfiya’a. 3 th ed.
Bairut : Dar al-Kutub al-‘Arabi.
al-‘Asqallani, Ibn Hajar Al-‘asqallani. n.d. al-Isabah Fi Tamjiz al-Sahabah. Bairut : Dar al-Kitab
al-‘Arabi.
--------------. 1325. Tahdhib al-Tahdhib.
al-Bukhariy. Ahmad bin Ismail bin al-Mughyrah. al-Jami‘ al-Sahih. Al-Qahirah: Dar ‘Ihya’ alKutub al-‘Arabiah.
al-Dhahabi. 1402. Siru al-A‘alam al-Nibla. Bairut : Muassasah al-Risalah.
--------------. 1405. al-‘Ibru fi Kabar Min Khabar. Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

14

al-Ghomidi, Said Ibn Nasir al-Ghomidi. 1994. Hakikoh al-Bidah Wa Ahkamuha. al-Riyad :
Maktabah al-Rushd.
al-Hanbali , Ibn al-‘Imad al-Hanbali. n.d. Shadharat al-Dhahabi. Bairut : Dar al-afaq al-Jadidah.
al-Lalaka’iy, ٍAbi al-Kasim Al-Lalaka’iy. n.d. Shar Usul al- I’tikad Wa Ahl al-sunnah Wa alJama‘ah. Al-riyad : Dar Taiyibah.
al-Nasa‘iy, Abu Abd al-Rahman bin Syu‘ayb. 1964. Sunan al-Nasa‘iy. Mesr : Syarikah
Maktabah Wa al-Mayba‘ah Mustafa.
al-Qurtubi, Shamsuddin Abi Abd-allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abibak Farh al-qurtubi.
1999. al-Tazkirah Ahwak al-Maota Wa Umur al- Akirah. Bairut : Dar Ibn Kathir.
al-Zirigli, 1980. Al-a’alam. n.d. : Dar al-Ilm Li al-Malayin.
Hinad bin al-Sari. 1406. Al-Zuhd. s.l. : Dar al-Kulafa‘a li al-Kitab al-Islamiy.
Ibn Kalkan, Ibn Kalkan abu al-‘Abbas Shamsuddin Ahmad. n.d. Wifayat al-A‘ayan Wa Abna‘a
al-Zaman. Bairut : Dar Sadir.
Ibn Kathir, 1983. Tafsir al-Qur’an al ‘Athim. Bairut : Dar al-Andalus.
-----------------, 1966. al-Bidayah Wa al-Nihayah. Bairut : Maktabah al-Ma’arif.
Ibn Manie‘a, Ibn Sa‘ad Muhammad bin Sa‘ad Ibn Manie‘a. n.d. Tabaqat al-Kubra. Bairut : Dar
Sadirah li Nashr.
Ibn Qayyim, Ibn Qayyim Al-Yaozi, 1392. Madarij al-Salikin Byn Manazil Iyaka na’budu Wa Iyaka
nasta-een. Bairut : Dar Al-Kutub Al-Arabi.
Ibn Taamiah, Ahmad Ibn Taymiah. 1404. Majmu’a Fatawa. Khahirah : Dar al-Masahah al‘Askariah.
Ibn Waddah. 1402. al-bid‘a Wa al-Nahy ‘Anha. Bairut : Dar al-Raid al-Arabi.
Muhammad Ibn al- Husain. 1403. Shari‘ah li al-‘Ajizi. Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyaayriy. 1410-1981. Sahih Muslim. Al-Qahirah : Dar alMaktabah.

15

เชิงอรรถ
i
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๑๘๘๒
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เฏาะละฮฺ หนา ๒๐)
v
หะดีษบันทึกโดยมุสลิม หมายเลข ๕๓๐๐
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หะดีษบันทึกโดยอันนะสาอีย หมายเลข ๓๐๘๙ อัลอัลบานียกลาววา หะดีษเศาะฮีหฺ (เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ
๒/๑๓๘)
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รวบรวมอัลกุรอานในสมัยของทาน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานอุมัรไดสงเขาไปยังปาเลสไตนเพื่อทําการ
สอนอัลกุรอาน และอาศัยอยูที่นั่นจนกระทั่งเสียชีวิตที่อัรรอมละอฺในปฮิจเราะฮฺศักราชที่๓๔ (al-‘Asqallani, n.d. :
๒/๒๖๐-๒๖๑ ; al-‘Asqallani, 1325 : ๕/๑๑๑-๑๑๒ ; al-Dhahabi, 1402 : ๒/๕-๑๑)
ix
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อีน เปนผูที่มีความนาเชื่อถือ ( )ﺛﻘﺔในดานการรายงานหะดีษ เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๒๙ (Ibn Manie‘a, n.d.
: ๕/๕๕๕ ; al-‘Asqallani, 1325 : ๑๑/๒๖๘)
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คือ อบูอาลีย อัลฟะฎีล อิบนฺ อิยาฎ อิบนฺ มัสอูด อัฏฏอลิกอนีย เปนผูที่มีความมุงมั่น เปนนักอิบาดะฮฺ มีความ
นาเชื่อถือได และเปนอิมามผูมีชื่อเสียง เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๘๗ (al-Asbihani, 1400 : ๘/๘๔ ; alDhahabi, 1402 : ๘/๔๒๑; al-‘Asqallani, 1325 : ๘/๒๙๔ ; Ibn Kalkan, n.d. : ๔/๔๗)
xi
คือ อัซซุบัยรฺ อิบนฺ อัลหาริษ อิบนฺ อัลดุลการีม อิบนฺ อัมรฺ อิบนฺ กะอบฺ อัลยามีย เขาเปนบุคคลที่เชื่อถือได เปนตาบีอีน
เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชที่ ๑๒๓ (al-‘Asqallani, 1325 : ๓/๓๑๐-๓๑๑ ; Ibn Hajar, 1395 : ๑/๒๕๗ , al-Dhahabi,
๑๔๐๕ : ๑/๑๑๙)
xii
หะดีษบันทึกโดยมาลิก ในอัลมุวัฏเฏาะ หมายเลข ๑๓๙๕ ดู อัลมิชกาฮฺ อัลมะศอบีฮฺ ของ อัลอัลบานีย หมายเลข
๑/๖๖
xiii
หะดีษบันทึกโดยมุสลิม หมายเลข ๑๔๓๕ อบูดาวูด หมายเลข ๓๙๙๑ อัตติรมีซีย หมายเลข ๕/๔๔ อิบนุมาญะฮฺ
หมายเลข ๔๔, ๔๕ อัดดารีมีย หมายเลข ๒๐๘ และอะหมัด ๑๓๘๑๕, ๑๓๙๐๙, ๑๔๔๕๕ และในสํานวนของอันนะ
16
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หะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข ๔๖๗๕ มุสลิม หมายเลข ๒๔๘๗ อันนะสาอีย ๓๑๖๕ อัดดาริมีย หมายเลข
๒๐๗๕ และอะหมัด หมายเลข ๖๑๘๘, ๑๓๐๔๕, ๑๓๒๓๐, ๑๓๕๓๔, ๒๒๓๗๖.
xvii
หะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข ๕ อัลหากิม หมายเลข ๑/๙๖ ทานอัลหากิม กลาววา หะดีษเศาะฮีหฺ และ
ทานซะฮะบีย เห็นดวย และบันทึกโดยอะหมัด หมายเลข ๑๖๕๑๙
xviii
คือ อบูบกั ร เปนผูปกครองหรือเคาลีฟะฮฺในรัฐอิสลามคนแรกหลังจากที่ทานศาสนทูตเสียชีวิต เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺ
ศักราชที่ ๑๓ ศพของทานฝงอยูเ คียงขางทานเราะสูล
xix
รายงานโดยบุคอรีย ในกิตาบอัลอิอฺติศอม หมายเลข ๖๗๒๗
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