
 

 

 

ความบริสุทธิใ์จและการต้ังเจตนา 
[ ไทย – Thai – تايالندي ] 

 

 

 
 

 
ดร.รอชิด บิน หุเสน อัล-อับดุลกะรีม 

 
 

 
แปลโดย : อัดนาน อาลีกาแห 

ตรวจทานโดย : ฟยซอล อับดลุฮาด ี
ที่มา : หนังสอื อดั-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนนั วะ อัล-อะห

กาม อัช-ชัรอียะฮฺ, เว็บ al-islam.com 

 

 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

ونخالال وانلية

 »ةوايالندياالغةةونل«و
 
 
 
 
 

 

 رنشدوانوحس�ونلعبدونلكر�م.ود

 

 

 
 ادنالو وك�:وترجة

ونلاديابدوفيصل:ومرنجعة
ومنونلسوواناحم ونلشايةوابااونررا ونلوميةوو:صدرنل

وwww.al-islam.com ونخسال وموقع
 
 
 

و
2013 - 1434 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความบริสุทธิ์ใจและการต้ังเจตนา 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ۡ�َيا  ٱۡ�ََيٰوةَ   يُرِ�دُ   َ�نَ   َمن  ﴿ ُّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ   إَِ�ِۡهمۡ   نَُوّفِ   َوزِ�نََتَها  ٱ
َ
 َ�   �ِيَها  َوُهمۡ   ِ�يَها  أ

�َِك   ١  ُ�ۡبَخُسونَ  ٰ ََ و�
ُ
ينَ   أ ِ َّ ۖ   إِّ�   ٱ�ِخَرةِ   ِ�   لَُهمۡ   َلۡيَس   ٱ َّاُر �   َما  َوَحبَِط   ٱ  َصَنُعوا

�  ّما َوَ�ِٰطلٞ  �ِيَها  ]وو١٦-١٥:وهود[و﴾ ١ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
ความวา “ผูใดปรารถนาการมีชีวิตอยูในโลกนี้และความเพริศ

แพรวของมันเราก็จะตอบแทนใหพวกเขาอยางครบถวน ซึ่งการ

งานของพวกเขาในโลกนี้เทานั้น และพวกเขาจะไมถูกริดรอนใน

การงานนั้นแตอยางใด  ชนเหลานั้น พวกเขาจะไมไดรับการตอบ

แทนอันใดในโลกอาคิเราะฮ นอกจากไฟนรกและสิ่งท่ีพวกเขาได

ปฏิบัติไวในโลกดุนยาก็จะไรผลและสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไวก็

จะสูญเสียไป”  [ฮูด 15-16] 

  

รายงานจากทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

กลาววา  
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ونَو« ونْمِرٍئوَما ّ ُِ وِل واِالَّياِووَاََِمَاا َااِن
ُْ َ وناْ وِدْميَاواَِمَاا

َ
واِل ُِ َرتِ ْْ وِه ْْ وَكنَ َو�وَمَاْن

ُِو ْ
َ
واِل وَهاَجَر وَما

َ
واِل ُِ َرتِ ْْ وفَِج وَنكِْكِهَجا  ٍ

َ
ونْمَرة

َ
واِل ْا
َ
وة و[و»يِِصيبَِجا ،و١نلخاريوارقم

  ]١٩٠٧امسغموارقمو
ความวา  "แทจริงการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยูกับเจตนา และ

แทจริงสําหรับทุกคนนั้นคือสิ่งท่ีเขาไดต้ังเจตนาไว ดังนั้นผูใดก็

ตามที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะเปนไปเพื่ออัลลอฮฺและ

เราะสูลของพระองค และผูใดก็ตามที่การอพยพของเขาเพื่อโลก

นี้ท่ีเขาก็จะไดรับ หรือเพื่อผูหญิงที่เขาจะแตงงานดวย ดังน้ันการ

อพยพของเขาก็จะเปนไปตามความประสงคท่ีเขาไดอพยพ" 
[บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ : 1, มุสลิม : 1,907] 

  
รายงานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา

วา  ฉันไดยินทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

ِقيَاَمِةو«
ْ
َاَنونَلاِ وِنْقَضويَْوَ ونل

َ
واَلوة ُِ ونَِعَا ُِ وَمَعَرفَ ُِ واِ َ ِِ

ِ
ونْسشِْهِجَدو،وفَي ورَِجلا ُِ َاغَيْ

وِميَجاو؟وقَاَنو:وَمَعَرَمَجاو،وقَاَنو َْ
ْ
ونْسشِْهِجْدِوو،وقَاَنو:وَمَااوَاِاغ ََ وِميَ وَح ِْ

ْ
:وقَاتَغ

ْلوِنَقاَنو
َ
وا َْ

ْ
و،وَالَِكَكَ وقَاتَغ َْ اْ ََ وَا ُِو: واِ ِمَر

ِ
وة َُِم يَلو،و ِِ و وَمَقْد و، ٌا فَِسِهَبووَجِري

و َ ِِ
ِ
ِقْرنَلو،وفَي

ْ
ونل
َ
وَاقََرة ُِ َمو،واََاغََا

ْ
ِعغ
ْ
َََعغََمونل و وِلونَلاِرو،وَارَِجلا َ ِِ

ْ
ل
ِ
وة ََ وَح ُِ واَْجِج َ َِ
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و وقَاَن و، وَمَعَرَمَجا ُِ ونَِعَا ُِ وَمَعَرفَ ُِ واِ و: وقَاَن و؟ وِميَجا َْ
ْ
وَاِاغ وَمَاا و،و: َم

ْ
ِعغ
ْ
ونل ِْ َََعغَْا

و
ْ
وَاقََرة ُِ ِقْرنَلو،وقَاَنواََاغَْابِ

ْ
وِلَِقاَنو:وِووِميَ ونل َم

ْ
ِعغ
ْ
ونل َْ َََعغَْا و،وَالَِكَكَ و َْ اْ ََ :وَا

و وِلَِقاَن ِقْرنَل
ْ
َوونل
ْ
وَاقََرة و، لِما وََ و: َ َِ وفَِسِهَبو ُِ واِ ِمَر

ِ
وة َُِم و و، يَل ِِ و وَمَقْد و، وقَاِرئا ِهَو

ِو ََ واََسَعون وِلونَلاِرو،وَارَِجلا َ ِِ
ْ
ل
ِ
وة ََ وَح ُِ َااِنواَْجِج

ْ
ْصكَاِفونل

َ
وِمْنوة َطاِه ُْ

َ
و،وَاة ُِ وَاغَيْ

ُِو واِ َ ِِ
ِ
و،وفَي ُِ

ّ وَمَعَرَمَجاو،وقَاَنووِِ ُِ ونَِعَا ُِ وِميَجاو؟وقَاَنو:وَمَعَرفَ َْ
ْ
وِمْنو:وَمَااوَاِاغ ِْ

ْ
َماوتََر�

وِميَجاولََ و،وقَاَنو ِْ ْمَفْق
َ
وة
َ
وِميَجاواَِ ََ ْلوِنكَْف

َ
وة ِب 
ِ
و:وَسِليٍلوِ َْ

ْ
و،وَالَِكَكَ وَمَعغ َْ اْ ََ َا

ِمرَو:وِلَِقاَنو
ِ
َُِموة يَلو،و ِِ و،وَمَقْدو وِلونَلارِووِهَووَجَوندا َ ِِ

ْ
ل
ِ
َُِموة و،و ُِ واَْجِج َ َِ وفَِسِهَبو ُِ »واِ

و]٢٣٨٢،ونلتمَيوارقمو١٩٠٥مسغموارقمو[
ความวา “แทจริงมนุษยกลุมแรกท่ีถูกพิพากษาในวันกิยามะฮฺ 

คือ ผูที่แสวงหาการตายชะฮีด ดังน้ันผลงานของเขาไดถูกนํามา

เสนอแกเขา จากนั้นไดชี้แจงถึงความโปรดปรานตางๆ ใหแกเขา 

เขาก็ไดรับรูในสิ่งตางๆ เหลาน้ัน มีเสียงกลาวขึ้นวา สิ่งใดบางท่ี

ทานไดทําในเรื่องนี้? เขาตอบวา  ฉันไดตอสูเพื่อทานจนกระทั่ง

ไดรับชะฮีด มีเสียงกลาววา ทานโกหก! ทวาทานไดทําการตอสู

เพื่อใหผูคนไดกลาวสรรเสริญวาทานเปนคนกลาหาญ และ

ทานก็ไดรับการสรรเสริญแลว จากน้ันมีคําสั่งใหลากเขาโดยการ

คะมําหนาตอจากน้ันเขาถูกโยนลงไปในนรก ผูที่แสวงหาวิชา

ความรูแลวไดนําความรูไปสอนแกผูอ่ืนและไดอานอัลกุรอาน 

ดังนั้นผลงานของเขาไดถูกนํามาเสนอแกเขา จากนั้นไดชี้แจงถึง
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ความโปรดปรานตางๆ  ใหแก เขา  เขาก็ไดรับรู ในสิ่งตางๆ 

เหลานั้น  มีเสียงกลาวขึ้นวา  สิ่งใดบางที่ทานไดทําในเรื่อง

นี้?  เขาตอบวา ฉันไดแสวงหาวิชาความรู ฉันไดนํามันไปสอน

แกผูอ่ืนและฉันก็ไดอานอัลกุรอานเพื่อทาน  มีเสียงกลาว

วา ทานโกหก! ทวาทานแสวงหาวิชาความรูเพื่อใหผูคนได

กลาวยกยองวาทานเปนคนอาลิม (มีความรู) ทานไดอานอัลกุ

รอานเพื่อใหผูคนกลาววาเขาเปนนักกอรี (นักอาน) และทานก็

ไดรับการกลาวขานแลว  จากนั้นมีคําสั่งใหลากเขาโดยการ

คะมําหนาตอจากนั้นเขาถูกโยนลงไปในนรก  ผูที่อัลลอฮฺได

ประทานความสะดวกใหแกเขา พระองคไดประทานทรัพย

สมบัติใหแกเขา  ดังนั้นผลงานของเขาไดถูกนํามาเสนอแกเขา 

จากนั้นไดชี้แจงถึงความโปรดปรานตางๆ ใหแกเขา เขาก็ไดรับรู

ในสิ่งตางๆ เหลานั้น  มีเสียงกลาวขึ้นวา  สิ่งใดบางที่ทานไดทํา

ในเรื่องนี้?  เขาตอบวา  ฉันไมเคยท้ิงหนทางท่ีทานรักใหบริจาค

ผานไปเลยนอกจากฉันไดบริจาคในหนทางน้ันไปเพื่อทาน  มี

เสียงกลาววา  ทานโกหก! ทวาทานไดกระทําเพื่อที่จะใหผูคน

กลาวแกทานวาเขาเปนคนใจบุญ และทานก็ไดรับการกลาว

ขานแลว จากนั้นมีคําสั่งใหลากเขาโดยการคะมําหนาตอจากน้ัน
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เขาถูกโยนลงไปในนรก”  [บันทึกโดย มุสลิม : 1905, อัต-ติรมิ

ซียฺ : 2382] 

 

คําอธิบาย 

การต้ังเจตนาคือฐานสําคัญของการงานตางๆ  ทั้งนี้

เนื่องจากการงานของมนุษยจะถูกตอบรับหรือไมนั้นขึ้นอยูกับ

การต้ังใจ ใครก็ตามท่ีประกอบการงานใดๆดวยใจที่บริสุทธิ์ หวัง

ในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺองคเดียว และตรงกับคําสอน

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลว  แนนอนการงาน

นั้นจะถูกตอรับจากพระองค ในทางกลับกันใครก็ตามที่หันเหไป

ยังเปาหมายอ่ืนนอกจากพระองค หรือต้ังภาคีกับพระองคแลว  

การงานนั้นจะถูกปฏิเสธ และนั้นเปนการขาดทุนที่ใหญหลวง 

 

สิ่งท่ีไดรับจากหะดีษ 

1. ความบริสุทธิ์ใจคือการทํางานโดยต้ังเปาอยางแนว

แนวาเพื่อภักดีตออัลลอฮฺองคเดียวเทาน้ัน และถือเปนเงื่อนไข

สําคัญของการตอบรับจากพระองค 
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2. ความบริสุทธิ์ใจมีความสําคัญอยางย่ิงในการงาน

ตางๆ หากไมแลวการงานทุกอยางจะถูกปฏิเสธและน้ันคือความ

อัปยศที่ใหญหลวง 

 

3. การงานท่ีดูดีแคภายนอกหากปราศจากความ

บริสุทธิ์ใจแลวยอมไมถูกตอบรับจากพระองค 

 

4. จําเปนตองปรับปรุงและสรางจิตใจเพื่อใหเกิดเจตนา

ที่บริสุทธิ์   


