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อัลอิคลาศ..คอื 
ความลับระหวา่งบา่วและพระเจ้า 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

จิตใจที่บริสุทธิ์เป็นเงื่อนไข ( ٌط  َساِسي أ  ََشْ ) ส าคัญที่บ่งบอกถึงการตอบ
รับอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และการตอบแทนผลบุญจากพระองค ์ดังทรงตรัสว่า 

ََّما أ ََن بَََشٌ  ه
ِ
ِِّو فَلَْيْؼَمْل كُْل إ ََلٌ َوإِحٌد فََمن ََكَن يَْرُجو ِملَاء َرب

ِ
مَيُُُكْ إ

ِ
ََّما إ ََلَّ أ ه ِ

ثْلُُُكْ يُوََح إ ّمِ

ِو أ َحًدإ َصاِمًحا َولَ  ََعَلً  ِّ  111 إلٓيةإمكيف  سورة  .  يَُْشِْك ِبِؼَباَدِة َرب

ความว่า  “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริง ฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเยี่ยงพวก
ท่าน ถูกประทานวะฮีย์แก่ฉันว่า แท้จริง พระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์
เดียว ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบพระเจ้าของเขา (ผลบุญการตอบแทนและกลัวการ
ลงโทษ) เขาจงประกอบ อะม้าลที่ดี (คือให้มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮ์ต่อ
พระองค์) และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการอิบาดะฮ์ภักดีต่อพระเจ้าของเขาเลย” 

กล่าวคือ อย่าอวดอ้างในผลงานของเขา และอย่าหวังในสิ่งที่เขาได้ท าไปเพ่ือ
ใครอื่น นอกจากเพ่ือองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) และความโปรดปรานของพระองค์     

ท่านอ้ัลฟุฎอยล์ บินอิญาฎ ( إمُفَضْيُل ْبُن ِغَياُض) กล่าวว่า มันคือความอิคลาศ
และความถูกต้องของเขา คนทั้งหลายกล่าวถามว่า โอ้อะบาอะลีย์ อะไรคือ ค าว่า     
อิคลาศ (  

ِ
ْخَلُص إ  ) และซ่อวาบ ( َصَوإُب) ท่านจึงตอบว่า  แท้จริงเมื่อคนหนึ่ ง

ประกอบอะม้าลโดยมีความอิคลาศแต่ขาดความถูกต้องก็จะไม่ถูกตอบรับจาก
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเมื่อคนหนึ่งประกอบอะม้าลโดยถูกต้องแต่ขาดความ     
อิคลาศ (บริสุทธิ์ใจ) ก็ไม่ถูกตอบรับ จากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เช่นเดียวกัน จนกว่า
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การประกอบอะม้าลของเขาต้องผนวกไปด้วย  อิคลาศ (บริสุทธิ์ใจ) และถูกต้อง 
ดังเหตุนี้เองท่านนบี (ศ็อลฯ) จึงชี้แนะแก่ประชากรถึงความส าคัญของการตั้ง (َصَوإُب )
เจตนาซึ่งจะได้มาแห่งการตอบรับและผลบุญ โดยท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

 
ِ
ََّماإ اُل ِِبمنَِّياِت  وَ ل  إْ  ه  َْعَ

ِ
ََّماإ  إحلديث  متفق ػليو   ...هََوى  ْمرٍِئ َماأ   ِمُكِّ  ه

ความว่า  “แท้จริงการประกอบ อะม้าลต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา และ
แท้จริงให้แก่ทุกคนตามเจตนาของเขา” 

ท่านอิหม่ามฆ่อซาลีย์ ( إمغََزِإَِلي) กล่าวว่า ความจริงหลักฐานและข้อเท็จจริง
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า มันจะไม่ถึงความสุขอันแท้จริง ( َؼادَ  ةُ إمسَّ ) เว้นแต่ด้วยความรู้
และการอิบาดะฮ์ภักดี การท าอะม้าลโดยขาดการตั้งเจตนาจะได้มาซึ่งความเหน็ด
เหนื่อย และการกระท าโดยมีอิคลาศแต่ขาดความเชื่อมั่นที่ถูกต้องเป็นที่ไร้ค่า  ความ
จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า 

  كَِدْمنَاوَ 
ِ
لُْوإ ََل َماإ ٍل فََجَؼلْنَاُه َىَباًء َمنْثُْوًرإ   ََعِ  32 إلٓية إمفركان  سورة    .ِمْن ََعَ

ความว่า  “และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติไป ดังนั้น
เราจะท าให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นละอองฝุ่นที่ปลิวว่อน” 

จากความเข้าใจ ณ จุดนี้จึงเป็นหน้าที่จากพวกเราต้องสอนสั่งและตักเตือน
กันและกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันแท้จริงของมุมินที่จะรับความส าเร็จและความ
ผาสุกนั้นคือตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์ ดั่งแบบฉบับที่งดงามของท่าน อุมัรบินอับดุ้ลอะซีซ 

โดยท่านฮิชามบินอับดิ้ลมะลิก กล่าวว่า ฉันไม่พบว่าท่านอุมัรจะด าเนินก้าวหนึ่งก้าวใด
เว้นแต่เขาได้ตั้งเจตนาของเขาในนั้นด้วย 

ท่านพ่ีน้องที่รัก เป็นส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ทรง
ให้แก่บ่าวนั้นคือพระองค์ทรงตอบแทนพวกเขาด้วยการเหนียตที่ดีและเจตนาที่    
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แน่วแน่กับการตอบแทนที่มากล้น  ถึงแม้ว่ามีอุปสรรคมาขวางกั้นเขาในการท า         
อิบาดะฮ์ (ความด)ี ก็ตาม 

َ َرَجَع ِمْن َتُبْوكٍ  َرُسْوَل للِا َصَّلَّ للاُ نَّ أ    َغْنوُ  وٍَس َرِِضَ للاُ أ    َغنْ   َفَدَنَ   َػلَْيِو َوَسَّلَّ

 :    ِمَن إْمَمِدْينَِة َفلَالَ 
ِ
إَماِسْ   ْكَوإًماأ    نَّ ِِبْمَمِدْينَةِ إ   َكَطْؼُُتْ َوإِديً   َولَ   ُُتْ َمِسْْيً

ِ
 َمَؼُُكْ َكاُمْوإ  ََكهُْوإ  لَّ إ

 روإه إمبخاري ومسَّل  .َوُُهْ ِِبمَْمِديْنَِة َحبََسيُُم إمُْؼْذُر   :كَاَل  ! نَِة َيَرُسْوَل للِا َوُُهْ ِِبمَْمِديْ 

ความว่า  “จากท่านอะนัส รายงานว่า แท้จริงท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้กลับ
จากสมรภูมิตะบูก เมื่อเข้าใกล้นครมาดีนะฮ์ ท่านก็กล่าวว่า แท้จริงที่มาดีนะฮ์มีชน
หลายกลุ่ม ซึ่งพวกท่านมิได้เดินทางกับระยะการเดินทาง และพวกท่านมิได้ตัดผ่าน
หุบเหวใด เว้นเสียแต่ว่าชนกลุ่มนั้นอยู่ร่วมพร้อมพวกท่าน (ร่วมรับผลบุญ) เหล่า
ซอฮาบะฮ์จึงเอ่ยถามท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ด้วยความสงสัยว่า โอ้ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) 
สภาพที่พวกเขาหยุดอยู่ที่มาดีนะฮ์ ? ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวตอบว่า ใช่ทั้งที่
พวกเขาอยู่ท่ีมาดีนะฮ์ แต่อุโซร (อุปสรรค) มันขวางพวกเขาไว้” 

นั้นคือความใจบุญของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ทรงให้ผลบุญแก่บ่าวของพระองค์
ที่ตั้งเจตนาท าความดีถึงแม้ยังไม่ไดท้ าความดีท่ีตั้งใจไว้เลยก็ตาม 

تَْغِفرُ أ  كُْوُل كَْوَِلْ َىَذإ وَ أ   ُمْسِلَماِت للَا إمَْؼِظْْيَ َِلْ َومَُُكْ َوِمَسائِِر إمُْمْسِلِمْْيَ َوإمْ  س ْ

تَْغِفُرْوُه   فَاس ْ
ِ
ِحْْيُ إ َُّو ُىَو إمْغَُفْوُر إمرَّ  ه

 

 
 
 
 

  


