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อัลอิหฺสาน (การกระทําความดีระดับสูงสุด) 
 

อัลอิหฺสาน คือ การที่ทานทําอิบาะฮฺตออัลลอฮฺราวกับทานมองเห็นพระองค ซึ่งหากทานไมเคยเห็นพระองค 
แนนอนยิ่งพระองคก็ทรงเห็นทาน 

๑- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 
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ความวา : แทจริงแลว อัลลอฮฺนั้นทรงอยูพรอมกับบรรดาผูที่ยําเกรงและบรรดาผูซึ่งเปนผู
ประกอบกรรมดี(มุหฺสินูน) (อันนะหลฺ : ๑๒๘) 

 
๒- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 
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ความวา : และเจาจงมอบหมาย (การงานของเจา) ใหกับพระผูทรงเกรียงไกร ผูทรงเมตตายิ่ง 
ผูทรงเห็นเจาขณะที่เจาลุกขึ้นยืน และเห็นการเคลื่อนไหวของเจาในทามกลางบรรดาผูสูยุด 
(กราบตออัลลอฮฺ) แทจริงพระองคคือผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรูยิ่ง (อัชชุอะรออฺ : ๒๑๗-๒๒๐) 

 
๓- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 
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ความวา : และทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจา ทุกอายัตเกี่ยวกับเร่ืองนั้นที่เจาอานในอัลกุรอาน และ
ทุกการงานที่พวกเจากระทํานั้น เราเองคือผูกํากับควบคุมตอนพวกเจาเริ่มกระทําในสิ่งนั้น 
และสิ่งเบาเทาอณูหนึ่งในแผนดินและในทองฟาหรือส่ิงที่เล็กกวาและใหญกวานั้น ลวนแตมี
ปรากฏอยูแลวในบันทึกอันชัดแจงโดยมิไดเลือนลางหายไปจาก (ความรอบรูของ) พระเจาของ
เจา (ยูนุส  : ๖๑) 
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ระดับขั้นของศาสนาอิสลาม 
ศาสนาอิสลามนั้นมี ๓ ระดับดวยกัน ซึ่งบางระดับเหนือกวาอีกระดับ กลาวคือ ระดับแรก คือ อิสลาม 

ระดับที่สอง คือ อีมาน และระดับที่สาม คือ อิหฺสาน ซึ่งเปนระดับสูงที่สุด และทุก ๆ ระดับก็มีหลักของตัวเอง
แตกตางกันไป 

จากอุมัรฺ บินอัลค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 
 َيْوٍم   ذَاتَ   -صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه             الَْخطَّاِب     ْبنِ ُعَمرَ عْن  

ِإذْ طَلََع َعلَْيَنا َرُجلٌ َشِديُد َبَياِض الثَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر الَ ُيَرى َعلَْيِه أَثَُر السَّفَِر َوالَ َيْعِرفُُه                              
َضَع كَفَّْيِه   فَأَْسَنَد ُركَْبَتْيِه ِإلَى ُركَْبَتْيِه َووَ    -صلى اهللا عليه وسلم-ِمنَّا أََحٌد َحتَّى َجلََس ِإلَى النَِّبىِّ 

  « -صلى اهللا عليه وسلم    -فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه       .   َعلَى فَِخذَْيِه َوقَالَ َيا ُمَحمَُّد أَْخِبْرِنى َعِن اِإلْسالَمِ    
لََه ِإالَّ اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمَّدا َرُسولُ اللَِّه َوُتِقيَم الصَّالَةَ َوُتْؤِتَى ا                                    لزَّكَاةَ   اِإلْسالَُم أَنْ َتْشَهَد أَنْ الَ ِإ

لَْيِه َسِبيالً                 قَالَ فََعِجْبَنا لَُه َيْسأَلُُه       .   قَالَ َصَدقْتَ   .   َوَتُصوَم َرَمَضانَ َوَتُحجَّ الَْبْيَت ِإِن اْسَتطَْعَت ِإ
 َوالَْيْوِم    أَنْ ُتْؤِمَن ِباللَِّه َوَمالَِئكَِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسِلهِ             «   قَالَ   .   قَالَ فَأَْخِبْرِنى َعِن اِإلَميانِ          .   َوُيَصدِّقُهُ   

أَنْ َتْعُبَد    «   قَالَ  . قَالَ فَأَْخِبْرِنى َعِن اِإلْحَساِن. قَالَ َصَدقَْت. »اآلِخِر َوُتْؤِمَن ِبالْقََدِر َخْيِرِه َوَشرِِّه 
َما الَْمْسئُولُ    «   الَ  قَ .   قَالَ فَأَْخِبْرِنى َعِن السَّاَعةِ         .   » اللََّه كَأَنََّك َتَراُه فَِإنْ لَْم َتكُْن َتَراُه فَِإنَُّه َيَراَك                    

أَنْ َتِلَد اَألَمةُ َربََّتَها َوأَنْ َتَرى             «   قَالَ   .   قَالَ فَأَْخِبْرِنى َعْن أََماَرِتَها          .   » َعْنَها ِبأَْعلََم ِمَن السَّاِئِل        
َق فَلَِبثُْت َمِليا ثُمَّ قَالَ ِلى       قَالَ ثُمَّ اْنطَلَ     .   » الُْحفَاةَ الُْعَراةَ الَْعالَةَ ِرَعاَء الشَّاِء َيَتطَاَولُونَ ِفى الُْبْنَياِن                         

فَِإنَُّه ِجْبِريلُ أََتاكُْم ُيَعلُِّمكُْم         «   قَالَ   .   قُلُْت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَمُ        .   » َيا ُعَمُر أََتْدِرى َمِن السَّاِئلُ           «   
   أخرجه مسلم. »ِديَنكُْم 

ความวา : “ในขณะที่พวกเรากําลังอยูพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ในวันหนึ่งนั้น ก็ไดมีชายที่เสื้อผาขาวผอง ผมดําสนิทคนหนึ่งเขามาหาพวกเรา เขา
ไมมีรองรอยของการเดินทางไกลเลย และก็ไมมีผูใดในหมูพวกเราที่รูจักเขา จนกระทั่งเขาไดนัง่
ลงตรงหนาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  แลวเขาก็ประกบหัวเขาของเขากับหัวเขา
ของทาน และวางสองฝามือเขาลงบนโคนขาของเขา พรอมกลาววา “โอมุหัมมัด ! จงบอกฉัน
เกี่ยวกับอิสลามซิวาคืออะไร ?”  
ทานเราะสูลุลลอฮฺจึงตอบวา “อิสลาม คือ การที่ทานกลาวคําปฏิญานวา “ลา อิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ วะอันนะ มุหัมมะดัน เราะสูลุลลอฮฺ” (แปลวา ไมมีพระเจาที่แทจริง –ที่สมควรแก
การอิบาดะฮฺ- นอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนั้น  คือ ศาสนฑูตของพระองค) และทานดํารง
การละหมาด ทานจายซะกาต ทานถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และทานไปประกอบฮัจญหาก
มีความสามารถ” เขากลาววา “ทานพูดถูกแลว” (อุมัรฺ) กลาววา “พวกเรารูสึกแปลกใจตอเขาที่
สอบถามทานแลวเขากลาวรับรอง” เขากลาวอีกวา “แลวจงบอกฉันเกี่ยวกับอีมานซิวา คือ
อะไร ?  
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ทานตอบวา “คือ การที่ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ บรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค คัมภีรตาง ๆ 
ของพระองค บรรดาศาสนฑูตของพระองค วันอาคิเราะฮฺ ตลอดจนทานศรัทธาในกฏอัล
เกาะดัรทั้งดีและชั่ว” เขากลาววา “ทานพูดถูกแลว” เขากลาวตอไปอีกวา “แลวจงบอกฉัน
เกี่ยวกับอิหสานซิวา คืออะไร ?”  
ทานตอบวา “คือ การที่ทานอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺราวกับวาทานเห็นพระองค และถาหากทานไม
เห็นพระองคแลว พระองคก็ทรงเห็นทาน” เขากลาววา “งั้นจงบอกฉันเกี่ยวกับวันสิ้นโลกซิวา
คืออะไร ?” ทานตอบวา “คนที่ถูกถามไมไดรูมากไปกวาคนที่ถาม” เขากลาววา “แลวจงบอก
ฉันเกี่ยวกับสัญญานของมันซิวา คืออะไรบาง ?”  
ทานตอบวา “คือ การที่ทาสหญิงใหกําเนิดนายหญิงของเขา และทานไดเห็นคนเดินเทาเปลา 
(ไมใสรองเทา) ไมสวมเสื้อผา  ยากจน เลี้ยงแพะ แกะตางพากันปลูกตึกสูง ๆ (อุมัร) เลาวา 
จากนั้น เขาคนนั้นก็จากไป แลวฉันก็พักชั่วขณะ ตอมาทานก็ไดถามฉันวา “โออุมัร ! ทานรูไหม
วาคนถามผูนั้นเปนใคร ? ฉันตอบวา “อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคยอมรูดีกวา” ทานตอบ
วา “แทจริงแลว เขา คือ ญิบรีล ที่มาหาพวกทานเพื่อสอนศาสนาใหแกพวกทาน” [บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข ๘] 

 
อัลอิหสาน มี ๒ ระดับ คือ :  

1- ระดับแรก คือ การที่มนุษยทําการภักดีตอพระเจาราวกับเขามองเห็นพระองค ซึ่งเปนการภักดี
อยางเสนหาดวยใจรัก โดยที่เขาเฝาอาวรณ มุงสมาธิ และนอมกระทําภักดีตอผูที่เขารักนั้นก็คืออัลลอฮฺราวกับวา
เขามองเห็นพระองค ซึ่งระดับนี้เปนระดับสูงสุด คือ “อัน ตะบุดัลลอฮฺ กะอันนะกะ ตะรอฮุ” 

๒- ระดับที่สอง คือ เมื่อทานไมไดภักดีตออัลลอฮฺในระดับดังที่ทานมองเห็นและเขาถึงพระองค 
ทานก็จงทําการภักดีตอพระองคในฐานะที่พระองคทรงมองเห็นทาน ซึ่งเปนระดับการภักดีของผูที่เกรงกลัว
ตอพระองค เปนระดับการภักดีของผูหลีกเลี่ยงจากการทรมานและการลงโทษ ผูรูสึกนอยเนื้อตํ่าใจตอพระองค นั้น
คือระดับ “ฟะอินลํา ตะกุนตะรอฮุ ฟะอินนะฮู ยะรอกะ”  

 
ความสมบูรณแบบของการอิบาดะฮฺ 

การภักดีตออัลลอฮฺนั้นตั้งอยูบนฐาน ๒ ประการ คือ การมีความรักอยางสูงสุดตออัลลอฮฺ และการเทิดทูน
และถอมตัวมากที่สุดตอพระองค โดยความรักนั้นทําใหเกิดความใฝฝนและปรารถนา ในขณะที่การเทิดทูนและ
ถอมตัวจะทําใหเกิดความเกรงกลัวและการหลีกหนี ซึ่งนี้แหละ คือ อัลอิหสาน ในการภักดีตออัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ
นั้นทรงรักบรรดามุหสินีน (ผูบรรลุระดับอัลอิหสาน) ดังที่พระองคไดกลาววา : 

๑- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 
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ความวา : และผูใดเลาที่มีศาสนาดียิ่งไปกวาผูมอบตัวเองตออัลลอฮฺพรอมกับเปนผูกระทําดี 
และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมผูใฝหาสัจธรรม และอัลลอฮฺไดทรงตั้งอิบรอฮีมใหเปนคน
สนิท (อันนิสาอฺ : ๑๒๕) 

 
๒- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 

⎯ tΒuρ öΝ Î=ó¡ç„ ÿ… çµ yγ ô_uρ ’ n<Î) «!$# uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ Ï‰s) sù y7 |¡ôϑtGó™ $# Íο uρö ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθø9 $# 3 ’ n<Î) uρ «!$# èπ t7 É)≈tã 

Í‘θãΒW{   )٢٢: لقمان   (      ∪⊅⊅∩ #$

ความวา : และผูใดที่มอบตัวเองตออัลลอฮฺพรอมกับเปนผูกระทําดี ผูนั้นก็ไดยึดกุมเสนสายที่
แข็งแกรงยิ่ง และผลสุดทายของการงานทุกสิ่งก็ตองหวนสูอัลลอฮฺ (ลุกมาน  : ๒๒) 

 
๓- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 

4’ n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ ÿ… ã&s#sù … çν ã ô_r& y‰Ψ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Îγ øŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪      )   ١١٢: البقرة(  

ความวา : ใชแลว ผูที่มอบตัวเองตออัลลอฮฺพรอมกับเปนผูกระทําดี เขาก็จะไดรับส่ิงตอบแทน
ของเขา ณ.ที่พระเจาของเขา พรองทั้งไมมีความหวาดกลัวใด ๆ เกิดขึ้นกับพวกเขา และพวก
เขาไมรูสึกเศราเสียใจอีกเลย (อัลบะเกาะเราะฮฺ  : ๑๑๒) 

 
การคาขายที่มีแตกําไร 

ในคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวถึงการคาขายของบุคคลสองประเภท คือ การคาขายของคนมุมิน(ผูศรัทธา) 
และการคาขายของคนมุนาฟก(ผูกลับกลอก) 

๑-การคาขายของคนมุมินนั้นมีแตกําไร ทําใหเกิดความสุขทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ นั้นก็คือ การ
ปฏิบัติตามศาสนา ดังที่อัลลอฮฺไดกลาววา : 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã ;ο t≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô⎯ ÏiΒ A># x‹tã 8Λ⎧ Ï9 r& ∩⊇⊃∪   tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ 

⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ tβρ ß‰Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟ ä3 Ï9≡ uθøΒr'Î/ öΝ ä3 Å¡àΡr& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβθçΗ s>÷ès? ∩⊇⊇∪        )   ١١-١٠: الصف(  



 ๖

ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย ! จะเอาไหม ฉันจะแนะนําสูเจาถึงการคาที่สามารถปกปองสู
เจาใหรอดพนจากการทรมานอันแสนสาหัส นั้นคือสูเจาตองศรัทธาตออัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค และตอสูด้ินรนในหนทางของอัลลอฮฺดวยทรัพยสมบัติและชีวิตของสูเจา ส่ิงดังกลาว
นั้น เปนการดียิ่งสําหรับสูเจา หากสูเจาไดรู  (อัศศ็อฟ : ๑๐-๑๑) 

 
๒- การคาขายของคนมุนาฟกนั้นมีแตขาดทุน ทําใหเกิดความอัปยศลมเหลวทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิ

เราะฮฺ ดังที่พระองคไดทรงกลาวถึงพวกมุนาฟกวา : 

# sŒ Î) uρ (#θà) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ (# öθn=yz 4’ n<Î) öΝ Îγ ÏΨŠ ÏÜ≈u‹ x© (# þθä9$s% $̄ΡÎ) öΝ ä3 yètΒ $yϑ̄ΡÎ) 

ß⎯ øt wΥ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ãΒ ∩⊇⊆∪   ª!$# ä— Ì“ öκ tJó¡o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λ èε ‘‰ßϑtƒ uρ ’Îû öΝ Îγ ÏΨ≈uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ÷ètƒ ∩⊇∈∪   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρu tI ô© $# s's#≈ n=Ò9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$Î/ $yϑsù M pt ¿2 u‘ öΝ ßγ è?t≈ pg ÏkB $tΒuρ (#θçΡ% x. š⎥⎪ Ï‰tGôγ ãΒ ∩⊇∉∪          

  )١٦-١٤: البقرة   (

ความวา : และเมื่อพวกเขาพบเจอผูศรัทธา พวกเขาก็จะกลาววา “เราศรัทธาแลว” และเมื่อ
พวกเขาปลีกตัวไปอยูกับเหลาเพื่อนชัยฏอนของพวกเขา พวกเขาก็จะกลาววา “พวกเรานี้อยู
กับพวกทานนะ ที่จริงแลวพวกเราเพียงแคเปนผูหยอกลอเลน ๆ เทานั้นเอง” อัลลอฮฺจะทรง
หยอกเลนกับพวกเขา และจะทรงปลอยพวกเขาใหระเหเรรอนในความชั่วสารเลวของพวกเขา 
พวกเหลานั้นคือพวกที่ซื้อความหลงผิดดวยทางนํา ดังนั้น การคาขายของพวกเขาจึงไมมีกําไร 
และพวกเขาไมเคยเปนผูไดรับทางนําเลย (อัลบะเกาะเราะฮฺ : ๑๔-๑๖) 


