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เงือ่นไขของการตอบรับอิบาดะฮฺ 
 

เรียบเรียงโดย เชาวนฤทธิ์ เรืองปราชญ 

 

 
 

1428 / 2007 

 

วิเคราะหหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และคํากลาวอางอิงของเหลาสะลัฟศอลิหฺวาดวย

เงื่อนไขสองประการในการตอบรับอะมัลและอิบาดะฮฺ นั่นคือ ความอิคลาศ(ความบริสุทธิ์ใจ)และ

ความถูกตองตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺและศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

 
สวนหน่ึงของวิทยานิพนธเรื่อง “ความเชื่อและประเพณีในการทําบุญของชาวมุสลิมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”  โดย เชาวนฤทธิ์  เรืองปราชญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา (อุศูลุด

ดีน) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี 

 

บทคัดยอ 

 บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขของการปฏิบัติอามัลอิบาดะฮฺที่จะทําให

พระองคอัลลอฮฺ ทรงตอบรับ โดยศึกษาจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และจากบรรดาทัศนะของอุละมาอฺสลัฟ  

 จากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่จะทําใหพระองคอัลลอฮฺ  ทรงตอบรับการประกอบอามัลอิบาดะฮฺ

ของผูศรัทธานั้นมีอยู ๒ ประการดวยกัน คือ ๑.มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติ และ ๒.สอดคลองและ

ถูกตองตามบทบัญญัติที่พระองคอัลลอฮฺทรงบัญญัติไว ซึ่งหากการปฏิบัติใดก็ตามขาดประการหน่ึง

ประการใดจากทั้งสองสิ่งน้ี กิจการตางๆ ที่เขาไดปฏิบัติมาก็จะสูญเปลา และจะไมถูกตอบรับจากอัลลอ

ฮฺ 

 

บทนํา 

       อัลลอฮฺ มิทรงสรางมนุษยชาติขึ้นมาโดยไรจุดหมาย หากแตพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมา

ดวยจุดประสงคเพียงประการเดียว น่ันคือ เพื่อการภักดีตอพระองคเพียงพระองคเดียวเทานั้น จะนําสิ่ง
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อ่ืนมาสักการะภักดีเทียบเคียงกับพระองคมิได เพราะการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางอิสลามถือวาเปนอิบา

ดะฮฺ ไมวาจะเปนการปฏิบัติศาสนกิจ การประกอบอาชีพ และการมีสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน ลวน

เปนการภักดีตออัลลอฮฺทั้งสิ้น  

     การปฏิบัติตนท่ีจะทําใหบาวคนหนึ่งมีความใกลชิดกับพระผูอภิบาลนั้น จําเปนตองปฏิบัติ

ในสิ่งที่เปนภาคฟรดูใหครบถวนและหมั่นปฏิบัติในสิ่งที่เปนภาคสุนัต การทําบุญก็เปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติในภาคสุนัตและเปนอิบาดะฮฺอีกประเภทหนึ่งที่คนสวนใหญชอบปฏิบัติกัน ซึ่งผูใดก็ตามท่ีปฏิบัติ

ในสิ่งดังกลาวมากเทาใด ก็จะทําใหเขามีความผูกพันและใกลชิดกับพระผูอภิบาลมากขึ้นเทานั้น แต

ทั้งนี้ มิไดหมายความวาวิธีการทําบุญตางๆท่ีปฏิบัติกันอยูในสังคมปจจุบันจะถูกตองทั้งหมด มีการ

ทําบุญบางประเภทที่สามารถปฏิบัติไดเพราะสอดคลองกับหลักการศาสนา และมีการทําบุญบาง

ประเภทที่ไมสามารถปฏิบัติได เพราะไมสอดคลองและขัดแยงกับหลักการศาสนา ดังนั้น เราจะทราบได

อยางไรวาการทําบุญแบบไหนที่สามารถปฏิบัติไดและสอดคลองกับหลักการศาสนา และการทําบุญ

แบบไหนที่ไมสามารถปฏิบัติไดเพราะขัดแยงกับหลักการศาสนา? คําตอบคือ การปฏิบัติทุกอยางจะ

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ ดังจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 

 

เง่ือนไขในการตอบรับอิบาดะฮฺ 

     ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา การทําบุญเปนอิบาดะฮฺประเภทหน่ึงท่ีมนุษยกระทําขึ้นเพื่อเปน

การภักดี และสรางความใกลชิดตอพระผูอภิบาล แตมิใชวาการทําบุญทุกอยางจะถือเปนอิบาดะฮฺ หาก

ปราศจากเงื่อนไขการปฏิบัติที่ทําใหเปนที่ตอบรับจากพระผูอภิบาล ซึ่งเงื่อนไขของการทําอิบาดะฮฺท่ี

พระองคอัลลอฮฺจะทรงตอบรับมี ๒ ประการ คือ (al-Ghamidi, 1994 : 1/34) 

      ประการที่ ๑.  ตองมีความบริสุทธิ์ใจ (อัลอิคลาศ) 

      ประการที่ ๒.  ตองถูกตองตามบทบัญญัติ (อัลอิตติบาอ) 

 

เง่ือนไขประการท่ีหน่ึง : มีความบริสุทธิ์ใจ 

      เงื่อนไขประการแรกที่อัลลอฮฺ จะทรงรับการปฏิบัติอิบาดะฮฺ คือจะตองมีความบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง

ประการดังกลาวมีความเก่ียวพันธกับการต้ังเจตนา และความตองการตาง ๆ จุดประสงคของเงื่อนใขขอ

นี้ คือการต้ังเจตนาอยางแนวแนวาจะภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น (Ibn al-Qayyim, 1392 : 

๒/๙๑) จะนําสิ่งอ่ืนใดมาเปนภาคีกับพระองคมิได และจําเปนจะตองมีความบริสุทธิ์ใจตอพระองค   

เพื่อใหกระจางชัด ผูวิจัยจะอธิบายโดยการนําหลักฐานตางๆ จากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และ

ทัศนะของบรรดาสลัฟศอและฮฺตามลําดับดังนี้ 

 

หลักฐานจากอายะฮฺอัลกุรอาน 
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อัลลอฮฺตรัสวา  

»خم اللَّه دبقِّ فَاعبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزا أَنإِنينّالد ا لَهصل ،صالالْخ ينّالد لَّهأَال ل« 
ความวา “แทจริงเราไดประทานคัมภีรมายังเจาดวยสัจธรรม ดังนั้นเจาจงเคารพ

ภักดีตออัลลอฮฺโดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค (๒) พึงทราบเถิด 

การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเปนของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว...” (สูเราะฮฺอัซซุ

มัร อายะฮฺที่ ๒-๓) 

    อิบนุกะษีร๐ F

i ไดอรรถาธิบายอายะฮฺนี้วา  “อัลลอฮฺจะไมทรงรับกิจการใดๆ เวนแตเสียวาผูที่

ปฏิบัตินั้นจะตองมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมมีสิ่งใดเปนภาคีสําหรับ

พระองค” (Ibn Kathir, 19๘๓ : 6/78) 

 อัลลอฮฺตรัสอีกวา  

»ينّالد ا لَهصلخم اللَّه دبأَنْ أَع ترقُلْ إِنِّي أُم ،نيملسلَ الْمألنْ أَكُونَ أَو ترأُمقُلْ إِنِّي ، و
 »ينِيقُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه د، أَخاف إِنْ عصيت ربِّي عذَاب يومٍ عظيمٍ

 ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริงฉันไดถูกบัญชาใหเคารพภักดีตออัลลอฮฺ โดย

เปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอพระองค (๑๑) และฉันไดถูกบัญชาใหฉันเปนคน

แรกของปวงชนผูนอบนอม (๑๒) จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริงฉันกลัวการลงโทษแหง

วันอันย่ิงใหญ หากฉันฝาฝนพระเจาของฉัน (๑๓) จงกลาวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเทานั้นที่

ฉันเคารพภักดีโดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันตอพระองค” (สูเราะฮฺอัซซุมัร 

อายะฮฺท่ี ๑๑-๑๔) 

      อิบนุกะษีร ไดอรรถาธิบายวา “อัลลอฮฺทรงใชใหพวกทานยืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺใน

ลักษณะดังกลาว คือปฏิบัติตามบรรดาเราะสูลดวยการยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขานํามาจากอัลลอฮฺ และสิ่งที่

มีในบทบัญญัติดวยความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะฮฺ เพราะอัลลอฮฺจะไมรับกิจการงานใดๆ เวนแต

จะตองประกอบดวยเงื่อนไขสองประการ คือ หนึ่ง จะตองถูกตองและสอดคลองกับบทบัญญัติ และสอง

จะตองมีความบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากการต้ังภาคี” (Ibn Kathir, 19๘๓ : ๓/๑๕๘) 

 และอัลลอฮฺตรัสวา  

»            ينّالد لَه نيصلخم وهعادو جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو طسبِّي بِالْقر رقُلْ أَم
 »كَما بدأَكُم تعودونَ

ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา พระเจาของฉันไดทรงสั่งใหมีความยุติธรรม 

และพวกเจาจงผินใหตรงซึ่งใบหนาของพวกเจา ณ ทุกๆ มัสยิดและจงวิงวอนตอ

พระองคในฐานะผูมอบการอิบาดะฮฺทั้ งหลายแดพระองคโดยบริสุทธิ์ ใจ 
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เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบังเกิดพวกเจาแตแรกนั้น พวกเจาจะไดกลับไป” (สู

เราะฮฺอัลอะอฺรอฟ  อายะฮฺที่ ๒๙) 

 และอัลลอฮฺตรัสวา  

 »فَادعوا اللَّه مخلصني لَه الدّين ولَو كَرِه الْكَافرونَ«
ความวา “ดังน้ัน พวกเจาจงวิงวอนขอตออัลลอฮฺ ดวยความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอ

พระองค แมวาพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม” (สูเราะฮฺฆอฟร อายะฮฺที่ 

๑๔) 

 อัลลอฮฺตรัสวา  

»نيالَمبِّ الْعر لَّهل دمالْح ينّالد لَه نيصلخم وهعفَاد وإِال ه ال إِلَه يالْح وه« 
ความวา “พระองคคือผูทรงมีชีวิต ไมมีพระเจาอ่ืนใด (ที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท) 

นอกจากพระองค ดังนั้นจงวิงวอนขอตอพระองค ดวยความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอ

พระองค บรรดาการสรรเสริญน้ันเปนของอัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลโลก”  (สู

เราะฮฺฆอฟร อายะฮฺท่ี ๖๕)  

อัลลอฮฺตรัสวา  

»نيالَمبِّ الْعر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني والتقُلْ إِنَّ ص« 
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา แทจริงการละหมาดของฉัน และการอิบา

ดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันน้ันเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระ

เจาแหงสากลโลกเทานั้น” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๖๒) 

 อัลลอฮฺตรัสวา  

» لَمأَس نما ميند نسأَح نموِسنحم وهو لَّهل ههجو« 
ความวา “และผูใดเลาจะมีศาสนาดีย่ิงไปกวาผูที่มอบใบหนาของเขาใหแกอัลลอฮฺ 

และขณะเดียวกันเขาก็เปนผูกระทําดี...”(สวนหน่ึงจากอายะฮฺที่ ๑๒๕ สูเราะฮฺอันนิ

ซาอฺ) 
 

      อิบนุ อัลกอยยิม อรรถาธิบายวา “ดังน้ัน อิสลามคือ การมีเจตนาที่บริสุทธิ์และปฏิบัติกิจการ

ตางๆเพื่ออัลลออฺเพียงพระองคเดียว” (Ibn al-Qayyim, 1392 : 2/90)  

 อัลลอฮฺตรัสวา  

 »                               بِّهقَاَء رو لجركَانَ ي نفَم داحو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنمقُلْ إِن
لْ عمعدفَلْيأَح بِّهر ةادببِع رِكشال يا وحالال صاًم« 

ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) แทจริง ฉันเปนเพียงสามัญชนคนหน่ึงเย่ียงพวก

ทาน มีวะฮียฺแกฉันวา แทจริง พระเจาของพวกทานน้ันคือพระเจาองคเดียว ดังนั้น 
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ผูใดหวังที่จะพบพระผูเปนเจาของเขา ก็ใหเขาประกอบการงานท่ีดีและอยาต้ังผูใด

เปนภาคีในการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาของเขาเลย” (สูเราะฮฺอัลกะฮฺฟ อายะฮฺ

ที่ ๑๑๐) 

      อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 19๘๓ : ๔/๔๓๒) ไดอรรถาธิบายวา “และสองประการนี้คือเงื่อนไข

ในการตอบรับกิจการตางๆ คือ หนึ่งจําเปนตองมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และสองจะตองถูกตอง

ตามบทบัญญัติของทานเราะสูล”  

      บรรดาอายะฮฺตางๆ ที่ไดนําเสนอมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งที่เก่ียวกับการมีความบริสุทธิ์

ใจเทาน้ัน การที่อัลลอฮฺทรงกลาวเนนยํ้าในเรื่องดังกลาวหลายครั้งในอัลกุรอาน แสดงใหเห็นวา พระองค

ทรงใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก และจะสังเกตไดวาเมื่อใดที่พระองคทรงพูดถึงเรื่องนี้ 

พระองคจะกลาวเก่ียวกับการมิใหนําสิ่งใดมาเปนภาคีกับพระองคดวยเสมอ 
       

หลักฐานจากอัลหะดีษ 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาวไวเก่ียวกับการต้ังเจตนาวา  

إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى، فَمن كَانت هجرته إِلَى اِهللا                                « 
 ورسوله فَهِجرته إِلَى اِهللا ورسوله، ومن كَانت هجرته لدنيا يصيبها أَوِ امرأَة ينكحها                             

هإِلَي راجا هإِلَى م هتر1»فَهِجFii 
ความวา “แทจริง ทุกๆ กิจการงานขึ้นอยูกับการต้ังเจตนา และแทจริง สําหรับทุก

คนนั้นคือสิ่งที่เขาไดมีเจตนาไว ดังนั้น ผูใดที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่อสูอัลลอ

ฮฺ และเราะสูลของพระองค ดังน้ัน การอพยพของเขานั้นไปสูอัลลอฮฺ และ   เราะสูล

ของพระองค และผูใดซึ่งการอพยพของเขาเพื่อโลกดุนยา หรือเพื่อผูหญิงที่เขาจะ

แตงงานดวย ดังนั้นการอพยพของเขานั้นไปสูสิ่งที่เขาต้ังเปาหมายไว” 

 ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในหะดีษอีกบทหนึ่งวา  

إِخالَص الْعملِ للَّه، ومناصحةُ أَئمة الْمسلمني،              :  يهِن قَلْب مسلمٍ  ثَالَثٌ الَ يغلُّ علَ     « 
هِمتاعمج وملُز2» وF

iii
 

ความวา “สามประการน้ีจะไมทําใหหัวใจของมุสลิมหว่ันไหว คือมีความบริสุทธิ์ใจ

ในการปฏิบัติกิจการตางๆ เพื่ออัลลอฮฺ ตักเตือนผูนํา และการอยูรวมกับญะมาอะฮฺ

มุสลิม...” 

อัลลอฮฺทรงตรัสในหะดีษกุดซีย๓Fiv วา  

أَنا أَغْنى الشركَاِء عن الشرك، فَمن عملَ لي عمالً أَشرك فيه غَيرِي فَأَنا منه برِيٌء                            « 
كري أَشلَّذل وه4»وFv 
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ความวา “ฉันเปนผูที่เหนือกวาในบรรดาผูท่ีพวกเขาต้ังภาคีทั้งหลาย บุคคลใดก็

ตามที่ปฏิบัติกิจการตางๆ โดยต้ังภาคีพรอมกับฉัน ดังน้ัน ฉันหางไกลจากสิ่งที่พวก

เขาต้ังภาคี และสิ่งดังกลาวก็เพื่อสิ่งที่เขาต้ังภาคี” 
 

      ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามเก่ียวกับผลตอบแทนของผูที่ออก

รบโดยมีเจตนาเพื่อหวังผลตอบแทนและใหผูคนกลาวสรรเสริญเขาวา  

غَزا يلْتمس اَألجر        رجالً  أَرأَيت     :  جاَء رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ              
                 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رالَهم الذِّكْرو  : »   َء لَهيا ثَالَثَ       » الَ شهادفَأَع

للَّه     « :  مرات، ثُم قَالَ        بتغي بِه             إِالَّ  يقْبلُ من الْعملِ      الَ إِنَّ ا ما كَانَ لَه خالصا وا
ههج5»وFvi 

ความวา “มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเขากลาว

วา ทานมีความเห็นอยางไรหากชายคนหน่ึงออกรบเพื่อหวังผลตอบแทนและให

บุคคลอ่ืนกลาวถึงเขา ? ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กลาวตอบเขา

วา “ไมมีอะไรเลย” ทานทวนมันถึงสามครั้ง หลังจากน้ันทานก็กลาววา “แท

จริงอัลลอฮฺจะไมทรงรับกิจการใดๆ เวนแตเสียวากิจการน้ันจะตองทําดวยความ

บริสุทธิ์ใจ และทําเพื่อไดรับผลตอบแทนจากพระองค” 

และหะดีษอีกบทหน่ึงท่ีกลาวไวเก่ียวกับการกระทําของบุคคลที่ทํางานตางๆ เพื่อใหผูคน

สรรเสริญดังที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

 »                  تلٌ اسجر هلَيع ةاميالْق موى يقْضاسِ يلَ النا،         إِنَّ أَوفَهرفَع همنِع فَهرفَع بِه يفَأُت هِدش
كَذَبت ولَكنك     :  قَالَ  .  قَاتلْت فيك حتى استشهِدت      :  فَما عملْت فيها؟ قَالَ      :  قَالَ  

 لْتى أُ         َألقَاتتح هِهجلَى وع بحفَس بِه رأُم يلَ، ثُمق رِيٌء فَقَدقَالَ جارِ     نْ يي النف يلْق .
فَما عملْت   :  ورجلٌ تعلَّم الْعلْم وعلَّمه وقَرأَ الْقُرآنَ فَأُتي بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ                          

ك تعلَّمت  كَذَبت ولَكن    :  قَالَ  .  تعلَّمت الْعلْم وعلَّمته وقَرأْت فيك الْقُرآنَ              :  فيها؟ قَالَ    
الْعلْم ليقَالَ عالم، وقَرأْت الْقُرآنَ ليقَالَ هو قَارِئ فَقَد قيلَ، ثُم أُمر بِه فَسحب علَى                               

أُتي ورجلٌ وسع اللَّه علَيه وأَعطَاه من أَصناف الْمالِ كُلِّه فَ. وجهِه حتى أُلْقي في النارِ
ما تركْت من سبِيلٍ تحب أَنْ       :  فَما عملْت فيها؟ قَالَ      :  بِه فَعرفَه نِعمه فَعرفَها، قَالَ         
        ا لَكيهف فَقْتا إِلَّا أَنيهف فَقنيلَ،              :  قَالَ  .  يق فَقَد ادوج وقَالَ هيل لْتفَع كنلَكو تكَذَب

 رأُم ارِثُمي النف يأُلْق ثُم ،هِهجلَى وع بحفَس 6»بِهFvii 
ความวา “ในวันกิยามะฮฺ บุคคลกลุมแรกที่จะถูกพิพากษาคือ ผูท่ีตายชะฮีด (ตาย

ในสนามรบเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺ) คนหน่ึง พระองคอัลลอฮฺทรงถามวา “เราไมได
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โปรดประทานความโปรดปรานตางๆ เหลานี้แกเจาหรอกหรือ? เขาก็ยอมรับทุก

อยาง แลวพระองคก็ทรงซักถามตอไปอีกวา “แลวเจาไดรําลึกถึงพระคุณในความ

โปรดปรานตางๆของเราอยางไร?” เขาตอบวา “ฉันไดทําสงครามเพื่อศาสนาของ

พระองค จนฉันก็ไดสิ้นชีวิตเปนชะฮีด(ในสงครามน้ัน)” พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสวา 

“เจาโกหก เจาออกทําสงครามนั้นก็ดวยความต้ังใจเพื่อใหผูคนกลาวขานวาเจาเปน

นักรบ (ที่กลาหาญ)” แลวเขาก็ถูกจับขวางลงไปในนรกญะฮันนัม ตอมาก็มีการ

สอบถามบุคคลผูมีวิชาความรู เหมือนดังที่ถามบุคคลกอนน้ันเชนกัน แลวเขาก็

ยอมรับทุกอยางแลวถูกซักถามอีกวา แลวเจารําลึกถึงพระคุณของเราอยางไร ? เขา

ตอบวา “ฉันไดศึกษาเลาเรียนในวิชาศาสนาอิสลามแลวฉันก็ไดทําการสั่งสอน

มนุษยเพื่อพระองคเทานั้น” พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสวา “เจาโกหกเจาศึกษาวิชา

ศาสนาเพื่อใหเขาเรียกเจาวาเปนอุลามาอ(ผูมีวิชาความรู) และเจาก็อานอัลกุรอาน

เพื่อจะไดชื่อวาเปนกอรีย” แลวผูนั้นก็ถูกจับโยนลงสูขุมมนรก ตอมาบุคคลผูร่ํารวย

คนหนึ่งก็ถูกเรียกไปสอบสวน การซักถามก็เหมือนกับคนกอน (และในคําถาม

สุดทายเขาตอบวา) “ฉันไดใชจายบริจาคทรัพยสมบัติของฉันเพื่อพระองคอยูเปน

เนืองนิตย” พระองคอัลลอฮฺทรงดํารัสวา “เจาโกหกเจาใชจายทรัพยสมบัติของเจา

เพื่อจะใหไดชื่อวาเปนคนใจบุญ” แลวเขาก็ถูกขวางลงสูนรกญะฮันนัมเชนกัน” 
 

หลักฐานจากบรรดาสะลัฟศอลิหฺ 

สวนทัศนะของบรรดาสะลัฟศอลิหฺในเรื่องของการมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอะมัลนั้นมี

มากมาย แตผูวิจัยขอหยิบยกที่สําคัญๆดังนี้ 

      อะลี อิบนฺ อบีฏอลิบ และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด กลาววา “คําพูดจะไรประโยชนหากไมมี

การปฏิบัติ การปฏิบัติจะไรประโยชนหากมิไดพูด ท้ังคําพูดและการปฏิบัติจะไรประโยชนหากมิไดมีการ

ต้ังเจตนา และการต้ังเจตนาจะไรประโยชนหากมิไดสอดคลองกับสุนนะฮฺ” (Muhammad Ibn al- 

Husain, 1403 :๑๓๑) 

      อุบาดะฮฺ อิบนฺ อัศ-ศอมิต๗

viii กลาววา “โลกดุนยาจะมาในวันกิยามะฮฺโดยจะกลาววา “จง

แยกแยะสิ่งใดที่ทําเพื่ออัลลอฮฺ และจงโยนท้ิงสิ่งอ่ืน (ที่ไมใชเพื่ออัลลอฮฺ) ทั้งหมดในกองไฟ” (Hinad bin 

al-Sirri, 1406 : ๒/๔๓๖) 

      ยะหฺยา อิบนฺ อะบีกะษีร๘

ix กลาววา “ทานท้ังหลายจงเรียนรูในเรื่องของการต้ังเจตนา เพราะ

แทจริงการต้ังเจตนานั้นเปนสิ่งที่จะทําใหบรรลุผลจากการปฏิบัติ” (al-Asbahani, 1400 : ๓/๗๐) 

ฟุฎ็อยลฺ อิบนฺ อิยาฎ๙x ไดอานอายะฮฺอัลกุรอานที่วา (บางสวนจากอายะฮฺที่ ๗ สูเราะฮฺฮูด และสู

เราะฮฺอัลมุลกฺ อายะฮฺที่ ๒) แลวเขากลาววา “มีความบริสุทธิ์ใจ และถูกตอง” พวกเขากลาววา “โออบู
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อาลี อะไรคือมีความบริสุทธิ์ใจและถูกตอง? ทานฟุฎ็อยลฺ อิบนฺ อิยาฎ กลาววา “เมื่อปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหน่ึง

ดวยกับความบริสุทธิ์ใจแตปฏิบัติไมถูกตอง การปฏิบัตินั้นก็จะไมถูกตอบรับ และหากปฏิบัติสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งที่ถูกตองแตไมมีความบริสุทธิ์ใจ การปฏิบัตินั้นก็จะไมถูกตอบรับ จนกวาจะมีทั้งความบริสุทธิ์ใจ

และความถูกตอง ความบริสุทธิ์ใจคือ เมื่อปฏิบัติสิ่งใดก็เพื่ออัลลอฮฺ และความถูกตองคือ เมื่อปฏิบัติสิ่ง

ใดก็ตองอยูบนพื้นฐานของสุนนะฮฺ” 

      ซุบัยรฺ อัลยามีย๑๐xi กลาววา “แทจริงจะเปนที่รักย่ิงสําหรับฉันก็คือ การต้ังเจตนาในทุกๆ เรื่อง 

ถึงแมวาจะเปนแคเรื่องของอาหารก็ตาม...” 

      หากเราพิจารณาจากอายะฮฺอัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺของทานเราะสูล และคํากลาวของบรรดา

สะลัฟศอลิหฺ เราจะพบวาการต้ังเจตนาถือเปนหัวใจของทุกกิจการ หากเริ่มตนดวยการต้ังเจตนาดี การ

งานทุกอยางก็จะเปนผลดีไปดวย 

 

เง่ือนไขประการท่ีสอง : ตองถูกตองตามบทบัญญัติ 

เงื่อนไขประการที่สองจะเก่ียวของกับหลักการปฏิบัติ ไมวาจะเปนการปฏิบัติของจิตใจที่เรียกวา

การยึดมั่น หรือการปฏิบัติของอวัยวะภายนอกที่แสดงออกดวยการกระทํา ซึ่งท้ังสองน้ีจะรวมอยูใน

กระบวนการอิบาดะฮฺ กลาวคือ อีมานคือการยอมรับดวยจิตใจ การกลาวดวยวาจา และการแสดงออก

ดวยการกระทํา ดังน้ัน ทุกสวนของอิบาดะฮฺจึงจําเปนตองปฏิบัติตามสิ่งที่มีระบุอยูในบทบัญญัติ

ของอัลลอฮฺ ที่ทรงใหทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเปนผูนํามาเผยแผใหกับมวลมนุษยชาติ  

ตอไปน้ี ผูวิจัยจะขอนําเสนอหลักฐานที่เก่ียวของกับความจําเปนที่ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

ทั้งจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และคํากลาวของบรรดาสะลัฟ ซึ่งทั้งหมดนั้นมีเปนจํานวนมาก แตผูวิจัยจะ

ขอนําเสนอเฉพาะหลักฐานที่สําคัญ ดังนี้ 

 

หลักฐานจากอัลกุรอาน 

หลักฐานจากอัลกุรอานท่ียืนยันถึงความจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ มี

จํานวนมาก ที่สําคัญมีดังนี้ 

อัลลอฮฺตรัสวา  

 »              تال تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هو          كُمذَل هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِع
 »وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ

ความวา “และแทจริง นี่คือเสนทางของขาอันเที่ยงตรง ดังนั้นพวกเจาจงปฏิบัติตาม

มันเถิด และจงอยาปฏิบัติตามเสนทางอ่ืนๆ เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออก

จากทางของพระองค นั้นแหละที่พระองคไดสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจา

จะยําเกรง” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๕๓) 
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อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา  

 »الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اإلسالم دينا«
ความวา “วันน้ีขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลวซึ่งศาสนาของพวกเจา และขาไดให

ความครบถวนแกพวกเจาซึ่งความกรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามให

เปนศาสนาของพวกเจาแลว...” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๓ สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ) 

อัลลอฮฺตรัสวา  

 »للَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّهقُلْ إِِنْ كُنتم تحبونَ ا«
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา หากพวกทานรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติตามฉัน 

แลวอัลลอฮฺจะทรงรักพวกทาน...” (สวนหน่ึงจากอายะฮฺที่ ๓๑ ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน) 

และอัลลอฮฺตรัสวา  

»لَمأَس نما ميند نسأَح نمنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم عباتو ِسنحم وهو لَّهل ههجو« 
ความวา “และผูใดเลาจะมีศาสนาดีย่ิงไปกวาผูที่มอบใบหนาของเขาใหแกอัลลอฮฺ 

และขณะเดียวกันเขาก็เปนผูกระทําดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมอยาง

บริสุทธิ์” (สวนหน่ึงจากอายะฮฺที่ ๑๒๕ สูเราะฮฺอันนิซาอฺ) 

และอัลลอฮฺตรัสวา 

 »                            نع ضرأَع نمقَى، وشال يلُّ وضفَال ي ايده عبنِ اتى فَمدنِّي هم كُمنيأْتا يفَإِم
 »ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى

ความวา “บางทีเมื่อมีคําแนะนํา (ฮิดายะฮฺ) จากขามายังพวกเจาแลวผูใดปฏิบัติ

ตามคําแนะนํา (ฮิดายะฮฺ) ของขา เขาก็จะไมหลงผิด และจะไมไดรับความลําบาก 

และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขาคือการมีชีวิตอยูอยางคับ

แคน และเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (สวนหนึ่ง

จากอายะฮฺที่ ๑๒๓-๑๒๔ สูเราะฮฺฏอฮา) 

และอัลลอฮฺตรัสวา 

 »قُلْ إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي من ربِّي«
ความวา “จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา แทจริงฉันจะปฏิบัติตามเฉพาะสิ่งที่ถูกให

เปนโองการแกฉันจากพระผูเปนเจาของฉัน...” (สวนหนึ่งจากอายะฮฺที่ ๒๐๓ สู

เราะฮฺ  อัลอะอฺรอฟ) 

อัลลอฮฺตรัสวา  

»نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو وإِال ه ال إِلَه بِّكر نم كإِلَي يا أُوحم بِعات« 
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ความวา “จงปฏิบัติตามสิ่งท่ีถูกประทานลงมาแกเจาจากพระเจาของเจาเถิด ไมมี

ผูใดที่ควรไดรับการเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น และเจาจงผินหลัง

ใหแกบรรดาผูต้ังภาคีเถิด” (สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ ๑๐๖) 

 อัลลอฮฺตรัสวา  

» ،نِنيمؤلْمى لكْرذو بِه رذنتل هنم جرح رِكدي صف كُنفَال ي كزِلَ إِلَيأُن ابتاملص، ك
 »إِلَيكُم من ربِّكُم وال تتبِعوا من دونِه أَولياَء قَليال ما تذَكَّرونَ اتبِعوا ما أُنزِلَ

ความวา “อะลิฟ ลาม มีม ศอด, คัมภีรฉบับหน่ึงซึ่งถูกประทานลงมาแกเจา ดังนั้น

จงอยาใหความอึดอัดเน่ืองจากคัมภีรน้ันมีอยูในหัวอกของเจา ทั้งนี้เพื่อเจาจะไดใช

คัมภีรนั้นตักเตือน (ผูคน) และเพื่อเปนขอเตือนใจแกผูศรัทธาทั้งหลาย, พวกเจาจง

ปฏิบัติตามสิ่งท่ีถูกประทานลงมาแกพวกเจาจากพระเจาของพวกเจาเถิด และอยา

ปฏิบัติตามบรรดาผูคุมครองใดๆ อ่ืนจากพระองค สวนนอยจากพวกเจาเทานั้นที่จะ

รําลึก” (สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺท่ี ๑-๓) 

 

หลักฐานจากอัลหะดีษ 

      ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวเก่ียวกับเรื่องนี้วา  

»هبِيةَ ننسو اللَّه ابتا كبِهِم مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرأَم يكُمف كْتر11»تFxii 
ความวา “ฉันไดท้ิงไวสําหรับพวกทานสองประการ ซึ่งถาพวกทานยึดมันไวใหมั่น 

(ในบางสํานวนใชคําวา กัดมันดวยฟนกราม) แลวจะไมหลงทาง คือ กิตาบุลลอฮฺ

(อัลกุรอาน) และแบบฉบับนบีของพระองค” 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวคุตบะฮฺในวันอีด ซึ่งตอนหน่ึงทานไดกลาววา  

خير الْحديث كتاب اللَّه، وخير الْهدى هدى محمد، وشر اُألمورِ                         أَما بعد فَإِنَّ     « 
 12Fxiii»وكُلَّ ضالَلَة في النارِ«: ويف رواية النسائي » محدثَاتها، وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ

ความวา “อนึ่ง ดังน้ัน แทจริงคํากลาวที่ประเสริฐที่สุดก็คือ อัลกุรอาน และทางนําที่

ดีที่สุดคือทางนําของมูฮัมหมัด และการงานตาง ๆ ที่ประดิษฐขึ้นมาใหมนั้นเปนสิ่ง

ที่ชั่วชา และทุก ๆ อุตรินั้นเปนการหลงผิด” และในสํานวนของนะสาอียเพิ่มคําวา 

“และทุกๆ การหลงผิดนั้นคือการลงนรก” 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวเก่ียวกับผูท่ีอุตริสิ่งใดขึ้นในศาสนาวา  

»در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح ن13»مFxiv 
ความวา “ผูใดประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการศาสนาของพวกเรา ซึ่งเราไมไดสั่ง 

ดังน้ัน สิ่งนั้นจะถูกผลักไส” 
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»نرأَم هلَيع سالً لَيملَ عمع نمدر و14»ا فَهFxv 
 ความวา “ผูใดกระทํากิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งไมมีระบุในคําสั่งของเรา ดังน้ัน

กิจการนั้นจะถูกผลักไส” 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวเก่ียวกับผูที่แสวงหาแนวทางใหมจากอิสลาม

วา  

 15Fxvi»من رغب عن سنتي فَلَيس مني«
ความวา “ผูใดรังเกียจแนวทางของฉัน ดังนั้นเขาไมใชพวกของฉัน” 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําชับอุมมะฮฺ (ประชาชาติ) ของทานไมใหมีการ

เพิ่มกิจการตางๆ ที่เก่ียวกับศาสนาหลังจากที่ทานไดเสียชีวิตไปแลว โดยทานกลาววา  

»لَقَد كُمكْترلَى تثْ عاِء، لِمضيا الْبلُها لَيارِههغُ الَ كَنزِيي يدعا بهنإِالَّ ع كال16»هFxvii 
ความวา “แทจริงฉันไดท้ิง (คําสอนของฉัน) ไวกับพวกทานเสมือนแสงสวาง ซึ่ง

กลางคืนของมัน (จะสวางไสวและชัดเจน) เหมือนกับกลางวัน จะไมผูใดที่เบ่ียงเบน

ออกจากมันหลังจากท่ีฉันเสียชีวิตไปแลว เวนแตเขาเปนผูที่พินาศ” 

จากบรรดาหะดีษตางๆ ขางตน ชี้ใหเห็นวาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดให

ความสําคัญกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺท่ีทานไดนํามาเผยแผใหกับมวลมนุษย ซึ่งเปนแบบฉบับอัน

สมบูรณและสูงสงย่ิงสําหรับมุสลิมใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยทานไดกําชับใหมุสลิมยึดมั่น

กับสองสิ่ง นั่นคือ  อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺหรือแบบฉบับของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ในบางสํานวนของหะดีษจะใชคําวา “กัดมันดวยฟนกราม” เพื่อเปนการสั่งกําชับวา ตองยึดมั่น

กับทั้งสองสิ่งอยางเหนียวแนนและจริงจังที่สุด  

 ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังชี้ใหเห็นวา ไมมีคําพูดใดจะสัจจริงและดีย่ิงกวา

คําตรัสของอัลลอฮฺ น้ันก็คือ อัลกุรอาน และไมมีทางนําใดจะเที่ยงตรง และถูกตองเทากับทางนําของ

ทานมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ ดังน้ันจําเปนที่มุสลิมทุกคน

จะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด จะแสวงหาทางนําอ่ืนจากนี้มิได และหามมิใหผูใดอุตริสิ่งใดขึ้นใน

ศาสนาหลังจากที่ทานศาสนทูตเสียชีวิตไปแลว เพราะโดยหลักการแลว ถือวาการอุตรินั้นเปนสิ่งที่ชั่วชา 

ซึ่งสิ่งที่ชั่วชานั้นจะนํามาซึ่งความหลงผิด และความหลงผิดนี้เองท่ีจะนําพาไปสูหนทางที่จะทําใหตกอยู

ในนรก 

 

หลักฐานจากบรรดาสะลัฟ 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาคํา กลาวของบรรดาสะลัฟนั้นมีมากมาย ซึ่งผูวิจัยขอหยิบยกมาเพียงท่ี

สําคัญดังนี้ 
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อบูบักร อัศศิดดีก๑๗

xviii  ไดกลาวบนมินบัร หลังจากที่บรรดามุสลิมีนไดมาใหสัตยาบันกับทานวา 

“อนึ่ง อัลลอฮฺทรงเลือกสําหรับเราะสูลของพระองค ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สิ่งนั้นคือกิตาบุลลอฮฺ 

(อัลกุรอาน) ที่อัลลอฮฺทรงใหมันเปนทางนําสําหรับเราะสูลของพวกทาน ดังนั้นจงยึดมั่นกับมันแลวทาน

จะไดรับทางนํา เพราะแทจริงอัลลอฮฺทรงใหทางนําดวยอัลกุรอานแกเราะสูลของพระองคแลว”xix 

อับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด๑๙

xx  กลาววา “แทจริงเราเปนผูปฏิบัติตาม มิใชเปนผูริเริ่ม และเราเปนผู

ตามเราจะไมอุตริ และเราจะไมเปนผูที่หลงทางจากสิ่งที่เรายึดมั่นดวยกับคําสั่งนี้” (al-Lalaka’iy, n.d. 

:๑/๘๖)  

อบู อัลอาลียะฮฺ๒๐

xxi กลาววา “พวกทานจงเรียนรูเก่ียวกับอิสลาม เมื่อพวกทานเรียนรูมันก็จงอยา

แสวงหาแนวทางอ่ืนจากมัน 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 สีรีน๒ ๑

xxii กลาววา “พวกเขามีความเห็นวาไดเดินอยูในหนทางซึ่งเหมือนกับได

ดําเนินอยูในแนวทางของสุนนะฮฺ” (al-Lalaka’iy, nd. : 1/67) 

อุมัร อิบนฺ อัลดุลอะซีซ๒ ๒

xxiii กลาววา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และผูที่ไดรับ

การแตงต้ังหลังจากที่ทานนบีเสียชีวิต (เคาะลีฟะฮฺ) ไดวางแนวทางไวหลายแนวทาง การยึดปฏิบัติ

ตามอัลกุรอานของอัลลอฮฺ  การภักดีตอพระองคใหครบถวนสมบูรณ  การเขมแข็งในศาสนาของพระองค 

ไมอนุญาตใหผูใดจากสิ่งถูกสรางทําการเปลี่ยนแปลงและแกไขมัน และหามมิใหมองสิ่งหน่ึงสิ่งใดให

ขัดแยงกับมัน ผูใดที่ไดรับทางนําจากมัน เขาคือผูไดรับทางนํา ผูใดไดรับการชวยเหลือจากมันเขาก็เปน

ผูไดรับการชวยเหลือ และผูใดละทิ้งมันโดยปฏิบัติตามแนวทางอ่ืนจากแนวทางของบรรดาผูศรัทธา 

อัลลอฮฺจะทรงหางไกลจากพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาหางไกล และอัลลอฮฺจะทรงโยนพวกเขาใน

นรกญะฮันนัมซึ่งเปนที่อาศัยท่ีชั่วรายท่ีสุด” (Muhammad Ibn al-Husain, 1403 : ๖๕  ; al-Lalaka’iy, 

n.d. : ๑/๙๔) 

จากคํากลาวของบรรดาสะลัฟที่กลาวถึงเงื่อนไขของการรับการงานตางๆ ในเรื่องของการปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติของศาสนาชี้ใหเห็นวา ทุกๆกิจการจําเปนตองมาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺของ

ทานศาสนทูต ซึ่งเปนทางนําและแนวทางท่ีจะนําไปสูความสําเร็จท้ังโลกนี้และโลกหนา 
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 จากที่ไดกลาวมาขางตนเก่ียวกับเงื่อนไขที่จะทําใหอัลลอฮฺทรงรับการปฏิบัติอามัลตางๆ ทําให

เราทราบไดวาศาสนาอิสลามนั้นวางอยูบนพื้นฐานท่ีสําคัญสองประการคือ  

ประการท่ีหนึ่งคือ ตองปฏิบัติภักดีตออัลลอฮฺ เพียงพระองคเดียวโดยที่ไมนําสิ่งใดมาเปนภาคี

กับพระองค  

ประการที่สองคือ การปฏิบัติภักดีตออัลลอฮฺ จะตองเปนสิ่งที่ศาสนาบัญญัติไดไวเทานั้น (Ibn 

Taymiah, n.d. : ๑/๑๘๙)  

สิ่งสําคัญทั้งสองประการนี้มีความเก่ียวพันกับการศรัทธาซึ่งเปนรุกนหรือเงื่อนไขประการแรก

ของศาสนา ดังท่ี ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺไดกลาววา “ศาสนาอิสลามนั้นต้ังอยูบนหลักพื้นฐานสอง

ประการท่ีจะยืนยันถึงการปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและมูฮัมหมัดเปนเราะสูล

ของพระองค ประการแรกคือ หามมิใหนําสิ่งอ่ืนมาเปนพระเจาพรอมกับอัลลอฮฺ... 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 และประการท่ีสองจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติ (ตรงตามอัลกุรอาน

และสุนนะฮฺ) และจากสองประการดังกลาวสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

เง่ือนไขของความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺทรงใชใหบาวของพระองคปฏิบัติอิบาดะฮฺตอพระองคดวยความบริสุทธิ์ใจในทุกสิ่ง 

เพราะการมีเจตนาอันบริสุทธิ์เปนหัวหนาของกิจการงานตางๆ หากจะถามวาเหตุใดอัลลอฮฺ ถึงไดวาง

กฎเกณฑนี้ใหเปนเงื่อนไขแรกในการตอบรับอิบาดะฮฺของมนุษย คําตอบคือ เมื่อมนุษยปฏิบัติกิจการ

ใดๆโดยไมไดหวังวาจะไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวแลว มนุษยก็จะปฏิบัติไป

เพื่อใหมนุษยดวยกันมองเห็น และเพื่อที่จะไดรับการสรรเสริญเยินยอจากคนรอบขาง ดวยเหตุน้ีเขาก็จะ

รูสึกวาตนเองนั้นเปนผูท่ีสูงศักด์ิ ควรคาแกการสรรเสริญ ทั้งๆท่ีผูท่ีควรคาแกการสรรเสริญท่ีสุดคืออัลลอ

ฮฺ และหากเปนเชนนั้นแลวเขาก็จะคิดวาตนเองน้ันเปนผูที่ย่ิงใหญ ความหย่ิงยโส ความทะนงตนก็จะมา

อยูในตัวเขา หลังจากน้ันเขาก็จะเปนผูที่ต้ังตนเองเปนพระเจาโดยท่ีเขาน้ันไมรูตัว  

 

เง่ือนไขในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ 

การปฏิบัติตามที่มีระบุในบทบัญญัติ ทั้งจากอัลกุรอาน และอัสสุนนะฮฺ เปนอีกเงื่อนไขหนึ่ง

ที่อัลลอฮฺจะพิจารณาตอบรับการปฏิบัติอิบาดะฮฺของบาวของพระองค สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็คือ เหตุผล
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ที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคไดต้ังกฎเกณฑในการปฏิบัติ ก็เพื่อสรางความแตกตางระหวาง

ประชาชาติของทานกับบุคคลที่ยึดมั่นกับแนวทางอ่ืนๆที่มิใชอิสลาม และหากไมมีกฎเกณฑดังกลาว 

มนุษยก็จะประดิษฐคิดคนสิ่งท่ีตนเองคิดวาดีมาปฏิบัติ ทั้งๆ ที่เขาไมรูวาสิ่งนั้นอาจทําลายตัวเขา และ

กลุมชนของเขาก็เปนได ฉะนั้น การปฏิบัติตามบทบัญญัติจึงเปนเงื่อนไขประการสําคัญสําหรับการตอบ

รับอิบาดะฮฺ  

ดังน้ัน เมื่อใดที่อิบาดะฮฺหรือการปฏิบัติใดก็ตามท่ีเปนการภักดีตออัลลอฮฺสอดคลองกับเงื่อนไข

สองประการดังกลาวขางตนแลว การกระทํานั้นจะเปนที่ตอบรับของอัลลอฮฺ อินชาอัลลอฮฺ และเมื่อการ

งานของเขาถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ เขาก็จะเปนผูที่ไดรับความโปรดปรานจากพระองคทั้งในโลกดุนยา

และอาคิเราะฮฺ และการตอบแทนสําหรับเขาตามท่ีพระองคอัลลอฮฺไดทรงสัญญาไวก็คือ สวนสวรรค

สถานที่พํานักท่ีถาวรอันบรมสุข 
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เชิงอรรถ 

                                                           
i อิบนุกะษีร คือ อิสมาอีล อิบนฺ อุมัร อิบนฺ กะษีร อิบนฺ ดัรอฺ อัลกุรชีย อัดดิมัชกีย อะบุลฟดาอ เขาเปนนักทองจําอัลกุ

รอาน นักประวัติศาสตร นักนิติศาสตร นักอรรถาธิบายอัลกุรอาน เกิดในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๗๐๑ เปนผูท่ีมีความใฝรู

ตั้งแตยังเยาววัย และไดแตงตําราไวมากมาย ประชาชนไดคัดลอกตําราของเขาในขณะท่ีเขายังมีชีวิตอยู เสียชีวิตท่ี

ดามัสกัสในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๗๗๔ (Ibn al-‘Imad al-Hanbali, n.d. : ๖/๒๓๑ ; Ibn Kathir,  1966 : ๑๔/๓๑,๔๖ ; al-

Zirigli,  n.d. : 1/320) 
ii หะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข ๑, ๕๒, ๖๔๓๙, ๔๖๘๒  มุสลิม  หมายเลข ๓๕๓๐ และอบูดาวูด หมายเลข 

๑๘๘๒ 
iii เปนสวนหน่ึงของหะดีษท่ีบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข ๒๒๖ , ๓๐๔๗  อัดดาริมีย หมายเลข ๒๒๙, ๒๓๐, ๒๓๑, 

๒๓๒ และอะหมัด หมายเลข ๑๖๑๓๘, ๑๖๑๕๓, ๒๐๖๐๘ 
iv หะดีษกุดซีย คือหะดีษท่ีทานนบีพาดพิงถึงอัลลอฮฺโดยระบุวา อัลลอฮฺทรงเปนผูดํารัส (ดูอัฏเฏาะฮาน ตัยสีรอัลมุศ

เฏาะละฮฺ หนา ๒๐) 
v หะดีษบันทึกโดยมุสลิม หมายเลข ๕๓๐๐ 
vi หะดีษบันทึกโดยอันนะสาอีย หมายเลข ๓๐๘๙ อัลอัลบานียกลาววา หะดีษเศาะฮีหฺ (เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ  

๒/๑๓๘) 
vii หะดีษรายงานโดยมุสลิม  หมายเลขหะดีษ ๑๙๐๕   อัตติรมีซีย   หมายเลข ๒๙๔๘   อันนะสาอีย   หมายเลข ๓๑๓๘ 

และอะหมัด  หมายเลข ๘๐๗๘ 
viii คือ อุบาดะฮฺ อิบนฺ อัศศอมิต อิบนฺ กอยสฺ อิบนฺ อัษรอม อัลคอซรอญีย อัลอันศอรีย เปนบุคคลตน ๆ ในการ

รวบรวมอัลกุรอานในสมัยของทาน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานอุมัรไดสงเขาไปยังปาเลสไตนเพ่ือทําการ

สอนอัลกุรอาน และอาศัยอยูท่ีน่ันจนกระท่ังเสียชีวิตท่ีอัรรอมละอฺในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี๓๔  (al-‘Asqallani, n.d. : 

๒/๒๖๐-๒๖๑ ; al-‘Asqallani, 1325 : ๕/๑๑๑-๑๑๒ ; al-Dhahabi, 1402 : ๒/๕-๑๑) 
ix คือ ยะหยา อิบนฺ ศอและฮฺ อัฏฏออีย อัลยะมานีย อะบูนัศรฺ อิบนฺ อะบีกะษีร เปนนักปราชญชาวยะมามะฮฺ เปนตาบี

อีน เปนผูท่ีมีความนาเชื่อถือ )ثقة(  ในดานการรายงานหะดีษ เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๑๒๙ (Ibn Manie‘a, n.d. 

: ๕/๕๕๕ ; al-‘Asqallani, 1325 : ๑๑/๒๖๘) 
x คือ อบูอาลีย อัลฟะฎีล อิบนฺ อิยาฎ อิบนฺ มัสอูด อัฏฏอลิกอนีย เปนผูท่ีมีความมุงมั่น เปนนักอิบาดะฮฺ มีความ

นาเชื่อถือได และเปนอิมามผูมีชื่อเสียง เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๑๘๗  (al-Asbihani, 1400 : ๘/๘๔ ; al-

Dhahabi, 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 เขาเปนบุคคลท่ีเชื่อถือได เปนตาบีอีน 

เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี 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
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สาอีย หมายเลข ๑๕๖๐ และอัลอัลบานีย กลาวในหนังสือมิชกาฮฺ อัลมะศอบีฮฺวา : การเพ่ิมของอันนะสาอียน้ัน ศอ

เห้ียะห 
xiv หะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข ๒๔๙๙ มุสลิม หมายเลข ๓๒๔๒ อบูดาวูด หมายเลข ๓๙๙๐ อะหมัด 

หมายเลข ๒๔๘๔๐, ๒๕๑๒๔ 
xv หะดษีบันทึกโดยมุสลิม หมายเลข ๓๒๔๓  
xvi 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 อบูบักร เปนผูปกครองหรือเคาลีฟะฮใฺนรัฐอิสลามคนแรกหลังจากท่ีทานศาสนทูตเสียชวีิต เสียชวีิตในปฮิจเราะฮฺ

ศักราชท่ี ๑๓  ศพของทานฝงอยูเคยีงขางทานเราะสูล 
xix รายงานโดยบุคอรีย ในกติาบอัลอิอฺติศอม หมายเลข ๖๗๒๗ 
xx คือ อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด เปนเศาะหาบะฮฺ ใชชีวิตรวมกันทานศาสนทูตและรวมทําสงครามตาง ๆ  พรอมกับทาน  
xxi คือ รอฟอฺ อิบนฺ มะฮฺรอน อะบู อัลอาลียะฮฺ อัรริยาฮีย อยูทันในสมัยทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขารับ

อิสลามในวัยหนุม ในชวงการปกครองของ    เคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ มีหลายทัศนะขัดแยงกันในเร่ืองปตายของเขา แต

ทัศนะสวนมากมีความเห็นวาเขาเสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๙๐ (al-‘Asqallani, 1325 : ๔/๒๘๔-๒๘๖ ; al-

Dhahabi, 1402 : ๔/๒๐๗-๒๑๓) 
xxii คือ ชัยคฺ อัลอิสลาม อบูบักรฺ อัลอันศอรีย ทาสของอนัส อิบนฺ มาลิก เกิดในชวงท่ีทานอุมัร อิบนฺ คอฏฏอบ เปนเคาะ

ลีฟะฮฺ เปนผูท่ีทานอนัส อิบนฺ มาลิก ส่ังเสียใหเขาทําหนาท่ีอาบนํ้าศพและละหมาดใหกับเขาภายหลังจากท่ีเขา

เสียชีวิต เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๑๑๐ ท่ีบัศเราะฮฺ  (al-Dhahabi, 1402 : ๔/๖๐๖ ; al-‘Asqallani, 1325 : 

๙/๒๑๔ ; Ibn Kalkan, n.d. : ๔/๑๘๑) 
xxiii คือ อัลอิมาม อัลลามะฮฺ ผูปกครองบรรดามุสลิมีนในยุคสมัยของราชวงศอับบาสียะฮฺ ซึ่งเขาเปนท้ังผูนําในดาน

การญิฮาดและการวินิจฉัยขอชี้ขาด และถือเปนเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม เสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราชท่ี ๑๐๑ (al-

Dhahabi, 1402 : ๕/๑๑๔ ; al-‘Asqallani, 1325 : 3/88 ;  al-Asbihani, 1400 : 5/253 ; Ibn Manie‘a, n.d. : 5/330 ; al-

Hanbali, n.d. : 1/119) 


