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אאא  
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ผูทรงปรานีย่ิงเสมอ 

 
 
 

ความสําคัญของการศรัทธาที่ถูกตอง 

 บรรดาการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺผูทรงเอกะ ขอพรและ
ความศานติ จงมีแดมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูที่ไมมีนบี
คนใดตามมาหลังจากทานอีก 
 ในเมื่อหลักการเชื่อมั่นที่ถูกตองนั้นเปนมูลฐานของศาสนา และ
เปนรากฐานของหลักธรรม ฉันจึงเห็นควรใหเรื่องนี้ เปนหัวเรื่องของการ
กลาวปราศัย เปนที่ทราบกันดีตามหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺวา 
กิจการงานตาง ๆ จะถือวาใชไดและเปนที่ยอมรับนั้น  จะตองเกิดขึ้นมา
จากหลักการเชื่อมั่นที่ถูกตอง ดังนั้นหากหลักการเชื่อมั่นไมถูกตอง  ส่ิงที่
แตกแขนงมาจากหลักการอันนี้  ซึ่งไดแกการปฏิบัติและคําพูด ก็ยอมจะ
โมฆะ ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

t⎯tΒ uρ öàõ3tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym …ã&é#yϑ tã uθ èδuρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ 

z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∈∪     
ความวา  “และผูใดปฏิเสธตอการศรัทธา การงานของเขาก็
ไรผล และในวันปรโลกเขาก็เปนคนหนึ่งจากบรรดาผู
ขาดทุน” (อัล-มาอิดะฮฺ : 5)  
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 และไดตรัสวา  

ô‰s)s9uρ z© Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’n< Î)uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ÷⎦ È⌡s9 |M ø.uõ° r& 

£⎯sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå £⎯tΡθ ä3tG s9uρ z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪    
ความวา  “และแนนอนยิ่ง ไดมีวะหฺยูมายังเจา (มุหัมมัด) 
และยังบรรดาผูที่มากอนเจาวา หากเจาตั้งภาคี(กับอัลลอฮฺ) 
การงานของเจาก็ตองเปนโมฆะอยางแนนอน และเจาก็จะ
เปนคนหนึ่งจากบรรดาผูขาดทุน” (อัซ-ซุมัร : 65 ) 

 

หลักศรัทธาหกประการและหลักฐาน 

        อายัตตาง ๆ ที่ใหความหมายเชนนี้มีมากมายในคัมภีรของอัลลอฮฺ
อันชัดแจงและในซุนนะฮฺของรอซูลผูซื่อสัตย ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดบงถึงวาหลักการเชื่อมั่นที่ถูกตอง  พอจะสรุปลงอยูที่การ
ศรัทธาตออัลลอฮฺ ตอบรรดารอซูลของพระองค ตอมลาอีกะฮฺ  ตอคัมภีร
ตางๆของพระองค ตอวันปรโลก และตอกฎ อัล-เกาะฎออและอัล-
กอดัรฺของพระองค(การกําหนดสภาวะ)ทั้งที่ดีและชั่ว 
 หกประการที่กลาวถึงนี้ คือรากฐานของการเชื่อมั่นที่ถูกตอง ที่
คัมภีรอันทรงเกียรติของอัลลอฮฺไดประทานลงมา พระองคไดทรงแตงตั้ง
รอซูลของพระองค มาพรอมกับหลักการเชื่อมั่นที่กลาวมาแลวนั้น  ดังนั้น
จึงจําเปนตองศรัทธา อันไดแกการศรัทธาในเรื่องที่พนญาณวิสัย เห็นได
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วาการศรัทธาตอทุกส่ิงที่อัลลอฮฺและรอซูลไดบอกไวนั้น ก็แตกแขนงมา
จากรากฐานอันนี้แหละ 
 หลักฐานยืนยันหลักศรัทธาทั้งหกนี้ มีมากมายนัก ทั้งในคัมภีร 
อัลกุรอานและในซุนนะฮฺ เปนตนวา โองการของอัลลอฮฺตะอาลาที่วา  

*  }§øŠ©9  §É9 ø9$#  β r&  (#θ —9uθ è?  öΝä3yδθ ã_ ãρ  Ÿ≅ t6 Ï%  É−Îô³yϑ ø9$#  É> Ìøó yϑ ø9$#uρ 

£⎯Å3≈ s9uρ  §É9 ø9$#  ô⎯tΒ  z⎯tΒ#u™  «!$$ Î/  ÏΘöθ u‹ø9$#uρ  ÌÅz Fψ$#  Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ 

É=≈ tG Å3ø9$#uρ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ   
ความวา “หาใช(ประเด็นของ)คุณธรรมไม ในการที่พวกเจา
ผินหนาพวกเจาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก แต
ทวาคุณธรรมนั้นคือ ผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ และวันปรโลก 
ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ ตอบรรดาคัมภีร และตอบรรดานบี...”  
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 177) 

 
 และโองการที่วา 

z⎯tΒ#u™ ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ 

«!$$ Î/ ⎯Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ ⎯Ïµ Î7çFä.uρ ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ym r& ⎯ÏiΒ 

⎯Ï& Î#ß™ •‘ 4   
ความวา “รอซูลนั้น(มุหัมมัด) ไดศรัทธาตอสิ่งที่ไดถูก
ประทานลงมาแกเขา จากพระผูเปนเจาของเขา และบรรดา
มุอมินผูศรัทธาทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธา
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ตออัลลอฮฺ และมลาอิกะฮฺของพระองค และบรรดาคัมภีร
ของพระองค และบรรดารอซูลของพระองค 
 (พวกเขากลาววา) เราจะไมแยกทานหนึ่งทานใดออกจาก
บรรดารอซูลของพระองค...” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 285) 

 
 และโองการที่มีดังนี้  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï% ©!$#  (#þθ ãΨ tΒ#u™  (#θ ãΨ ÏΒ#u™  «!$$ Î/  ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ  É=≈ tFÅ3ø9$#uρ  “ Ï% ©!$#  tΑ̈“ tΡ 

4’ n?tã  ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘  É=≈ tFÅ6ø9$#uρ  ü“ Ï% ©!$#  tΑt“Ρr&  ⎯ÏΒ  ã≅ ö6 s%  4  ⎯tΒ uρ  öàõ3tƒ  «!$$ Î/ 

⎯Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ  ⎯Ïµ Î7çFä.uρ  ⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ  ÏΘöθ u‹ø9$#uρ  ÌÅz Fψ$#  ô‰s)sù  ¨≅ |Ê  Kξ≈ n= |Ê 

#´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪    
ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาตออัลลอฮฺ และ
รอซูลของพระองคเถิด จงศรัทธาตอคัมภีรที่พระองคได
ประทานแกรอซูลของพระองคและตอคัมภีรที่ทรงประทาน
ลงมากอนนั้น และผูใดที่ปฏิเสธการศรัทธาตออัลลอฮฺ 
 มลาอิกะฮฺของพระองค  บรรดาคัมภีรของพระองค 
บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ และวันปรโลกแลวไซร 
แนนอนเขาก็ไดหลงทางไปแลวไกลลิบ”  (อัน-นิสาอ : 136) 

  
และโองการของพระองคที่วา 
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óΟs9r&  öΝn= ÷è s?  χ r&  ©!$#  ãΝn= ÷è tƒ  $ tΒ  ’ Îû  Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  ÇÚö‘ F{$#uρ  3  ¨β Î)  š Ï9≡sŒ 

’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠⊃∪  

ความวา “เจาไมรูหรือวา อัลลอฮฺนั้นทรงรูถึงสิ่งที่อยูในชั้น
ฟาและในแผนดิน  แทจริงเรื่องเชนนี้ไดจารึกไวแลวในสมดุ
บันทึก และนี่เปนสิ่งงายดายสําหรับอัลลอฮฺ”  
 (อัล-หัจญ : 70) 

  
สวนหะดีษฺเศาะฮีหฺ(ถูกตอง)ที่บงถึงมูลฐานเหลานี้มีมากมาย

เหลือเกินเปนตนวาหะดีษฺเศาะฮีหฺที่โดงดังซึ่งบันทึกโดยอิมามมุสลิมใน
ตําราหะดีษฺเศาะฮีหฺของทาน ไดแกหะดีษฺที่เลาโดยอะมีรุลมุอมีนีน  อุมัร 
อิบนุ ค็อฏฏ็อบ รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ มีความวา ทานญิบรีล อะลัยฮิสลาม
ไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เกี่ยวกับอีมาน(การ
ศรัทธา) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดตอบวา 

      א
אא،ه 

ความวา “การศรัทธานั้น คือการที่ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ
ตอมลาอิกะฮฺของพระองค  ตอบรรดาคัมภีรของพระองค 
ตอบรรดารอซูลของพระองค ตอวันปรโลก ตออัล-เกาะดัรฺ 
(กําหนดสภาวะ)ทั้งที่ดีและชั่วของมัน”  

 อิมาม อัล-บุคอรียและมุสลิม ไดรายงานหะดีษฺนี้ ซึ่งเปนหะดษฺีที่
รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎยัิลลอฮฺ อันฮุ  
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ทุกส่ิงที่มุสลิมจําเปนตองเชื่อมั่นในเรื่องสิทธิของอัลลอฮฺในเรื่องวัน
ปรโลกและอื่นๆ ที่เปนเรื่องเรนลับก็แตกแขนงมาจากการศรัทธาในหลัก
มูลฐานหกประการนี้แหละ เพราะจากการศรัทธาในอัลลอฮฺเราก็ได
ศรัทธาวา พระองคนั้นเปนพระผูเปนเจาที่แทจริงที่สมควรไดรับการ
เคารพภักดี ทุกส่ิงทุกอยางอื่นจากพระองคแลวไมสมควรที่จะไดรับการ
เคารพสักการะ ทั้งนี้ก็เนื่องจากพระองคเปนผูทรงใหบังเกิดปวงบาว ผู
ทรงประทานโชคลาภแกเขาเหลานั้น ทรงประทานปจจัยยังชีพ ทรงรอบรู
ทั้งในที่ลับและที่เปดเผย  ผูที่สามารถประทานผลบุญแกผูที่เชื่อฟงและ
ปฏิบัติตาม  และทรงลงโทษผูที่ฝาฝน  
 

ความสําคัญของ อิบาดะฮฺ 

ทั้งนี้ ก็เพราะเพื่อการเคารพภักดี(อิบาดะฮฺ)นี้แหละที่เปนพระ
ประสงคของพระองคในการสรางมนุษยและญินขึ้นมา ทรงบัญชาใหพวก
เขาเหลานั้นเคารพภักดี ดังที่พระองคมีดํารัสวา 

$ tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪   !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ 

⎯ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ ∩∈∠∪   ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ 

Íο §θ à)ø9$# ß⎦⎫ÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪    
ความวา “และขามิไดบังเกิดญินและมนุษยข้ึนมาเพื่ออื่นใด 
นอกจากเพื่อเคารพภักดีตอขาเทานั้น ขาไมประสงคปจจัย
ยังชีพจากพวกเขาเหลานั้น และขาไมประสงคให เขา
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เหลานั้นใหอาหารแกขา แทจริงอัลลอฮฺนั้นคือผูที่ทรง
ประทานปจจัยยังชีพอยางเอื้อเฟอ และทรงมีพลังที่เขมแข็ง
ย่ิง”  
(อัซ-ซาริยาด : 56-58)  

  
พระองคยังไดตรัสอีกวา 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ  â¨$ ¨Ψ9$#  (#ρ ß‰ç6 ôã $#  ãΝä3−/u‘  “ Ï% ©!$#  öΝä3s)n= s{  t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ  ⎯ÏΒ  öΝä3Î= ö6 s% 

öΝä3ª= yè s9  tβθ à)−G s?  ∩⊄⊇∪      “ Ï% ©!$#  Ÿ≅ yè y_  ãΝä3s9  uÚö‘ F{$#  $ V©≡tÏù  u™!$ yϑ ¡¡9$#uρ 

[™!$ oΨ Î/  tΑt“Ρr&uρ  z⎯ÏΒ  Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  [™!$ tΒ  yl t÷z r'sù  ⎯Ïµ Î/  z⎯ÏΒ  ÏN≡tyϑ ¨V9$#  $ ]% ø— Í‘ 

öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪    
ความวา “มนุษยเอย จงเคารพภักดีพระผูเปนเจาของพวก
เจาเถิด เพื่อวาพวกเจาจะยําเกรง  ผูที่ทรงทําใหแผนดนิเปน
ที่นอน(ราบเรียบ) และฟากฟาเปนอาคารแกพวกเจา และ
ทรงใหน้ําหลั่งลงมาจากฟากฟา แลวทรงทําใหผลไมตาง ๆ 
ผลิออกมาอันเนื่องจากน้ํานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเปนปจจัยยังชีพแก
พวกเจา ดังนั้นพวกเจาจงอยาไดใหมีผูที่เทาเทียมใดๆ ข้ึน
สําหรับอัลลอฮฺ(คือเคารพสักการะสิ่งอื่นเสมอพระองค) 
โดยที่พวกเจาก็รูกันอยู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 21-22)  
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 แทจริงแลว อัลลอฮฺไดสงบรรดารอซูลและทรงประทานบรรดา
คัมภีรลงมา ก็เพื่อชี้แจงถึงสัจธรรมอันนี้ เรียกรองและตักเตือนใหรูถึงสิ่ง
ที่ตรงกันขามกับสัจธรรม โดยที่พระองคไดตรัสวา 

ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# (   
ความวา “และแนนอนยิ่ง เราไดแตงตั้งรอซูลมาในทุก
ประชาชาติ (โดยใหเขาประกาศวา) ทานทั้งหลายจงเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺ และจงออกหางจาก (การสักการะ) ฏอฆูต 
(ชัยฏอนหรือเจว็ด)”  (อัน-นะหฺลิ : 36) 

 
พระองคไดตรัสอีกวา 

!$ tΒ uρ  $ uΖù= y™ ö‘ r&  ⎯ÏΒ  š Î= ö6 s%  ⎯ÏΒ  @Αθ ß™ §‘  ω Î)  û© Çrθ çΡ  Ïµ ø‹s9Î)  …çµ ¯Ρr&  Iω  tµ≈ s9Î) 

Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ 

 ความวา “และเรามิไดสงรอซูลคนใดกอนหนาเจา
(หมายถึงนบีมุหัมมัด) นอกจากเราจะไดมีวะหฺยูแกเขาวา 
ไมมีผูที่ไดรับการเคารพภักดีอื่นใดนอกจากขา ดวยเหตุนี้
พวกเจาจงเคารพภักดีตอขา” (อัล-อันบิยาอ : 25) 

 
 และพระองคไดตรัสวา 
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 ë=≈ tG Ï. ôMyϑ Å3ôm é& …çµ çG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Áèù ⎯ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3ym AÎ7yz ∩⊇∪   

ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? ω Î) ©!$# 4 © Í_̄ΡÎ) /ä3s9 çµ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0 uρ ∩⊄∪     

ความวา “(นี่คือ) คัมภีรอันมีโองการตางๆ ของคัมภีรนั้น
ไดถูกวางไวอยางรัดกุมชัดแจง  แลวไดถูกจําแนกแยกแยะ 
(ขอบัญญัติ) มาจากผูทรงปรีชาญาน ผูทรงรอบรู  
(โดยไดสอนไวในคัมภีรวา) พวกเจาจะตองไมเคารพภักดี
ผูใดนอกจากอัลลอฮฺ  แทจริงฉัน(มุหัมมัด)เปนผูตักเตือน 
ผูบอกขาวดีจากพระองคแกพวกทาน”  (ฮูด : 1-2) 

 
 และความหมายที่แทจริงของการอิบาดะฮฺนี้ก็คือ การแสดงถึง
เอกภาพของอัลลอฮฺ ในทุกเรื่องที่ปวงบาวถวายความภักดี  เปนตนวา
ถวายการวิงวอน ความหวาดเกรง ความหวัง การละหมาด การถือศีลอด 
การเชือด การบนบาน และอื่น ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว ซึ่งเปนการ 
อิบาดะฮฺประเภทตาง ๆ ในรูปแบบของการนอบนอมถอมตนตอพระองค
อัลลอฮฺ มีความปรารถนาประกอบกับความเกรงขาม พรอมกับความ
กตัญู สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮฺอยางเต็มเปยม และมีความรูสึกต่ํา
ตอยตอความยิ่งใหญของพระองค สวนใหญของอัลกุรอานไดลงมาใน
หลักมูลฐานอันยิ่งใหญนี้  ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

Ï‰ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š⎥⎪ Ïe$!$# ∩⊄∪   Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$! $# ßÈ Ï9$ sƒ ø: $# 4   
ความวา “ดังนั้นเจาจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ โดยเปนผู
ถวายการเคารพอยางบริสุทธิ์แดพระองค (เพียงองคเดียว
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เทานั้น) พึงรูเถิดวาสําหรับอัลลอฮฺแลว(ไมมีภาคีใด ๆ อีก
นอกจาก )การเคารพภักดีที่ผองแผวบริสุทธิ์” (อัซ-ซุมัร : 
2-3)  

 
และโองการของอัลลอฮฺที่วา 

4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î)  
ความวา  “และพระผูเปนเจาของเจาไดมีบัญชาวา พวกเจา
จะตองไมเคารพภักดีผูใดนอกจากพระองค” 
 (อัล-อิสรออ : 23) 

  
และโองการที่วา 

(#θ ãã÷Š$$ sù ©!$# š⎥⎫ÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθ s9uρ oν Ìx. tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪     

ความวา : “ดังนั้นพวกเจาจงวิงวอนตออัลลอฮฺ โดยเปนผู
ถวายการเคารพภักดีอยางบริสุทธิ์ใจแดพระองคเทานั้น 
ถึงแมวาพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม” (ฆอฟรฺ : 
14) 

 
 และในหะดีษฺของทานอิมามอัล-บุคอรียและมุสลิม จากทาน 
มุอาซ รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ มีวา 

אאא 
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ความวา : ทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา “สิทธิของอัลลอฮฺอันพึงมีตอปวงบาวก็คือ การที่
เขาเหลานั้นตองเคารพภักดีพระองค และไมนําส่ิงใดขึ้นมา
เปนภาคี(สักการะ)รวมกับพระองค” 

 

ขอเท็จจริงของการศรัทธาตออัลลอฮฺ 

 สวนหนึ่งของการศรัทธาตออัลลอฮฺคือการศรัทธาตอทุกส่ิงที่
พระองคทรงมีโองการบังคับใหปวงบาวประพฤติปฏิบัติ เปนตนวาหลัก
อิสลามทั้งหาประการที่ปรากฏชัด ซึ่งไดแกการปฏิญาณวา “ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ มุหัมมัด รอซูลลุลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรตองไดรับ
การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ)” 
การดํารงละหมาด การจายซะกาต การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
การทําหัจญ ณ เมืองมักกะฮฺสําหรับผูที่มีความสามารถเดินทางไปไดและ
อื่นๆ อีกที่เปนฟรฎ(ศาสนบังคับ)ตามบทบัญญัติที่ไดระบุไว 
 หลักอิสลามที่สําคัญและยิ่งใหญที่สุดก็คือ การปฏิญาณวา ไมมี
ผูที่ควรไดรับเคารพภักดีอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ เพราะการปฏิญาณวาไม
มีผูที่ควรไดรับการเคารพภักดีอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ จําตองมีความอิ
คลาศ(บริสุทธิ์ใจ) มอบการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺองคเดียว และปฏิเสธการ 
อิบาดะฮฺตอพระเจาอื่นจากพระองค ซึ่งนี่ก็คือ ความหมายของคําวา 

א  (ไมมีผูที่ควรไดรับการเคารพภักดีอื่นใดนอกจากอัลลลอฮฺ ) 
ฉะนั้นทุกส่ิงที่ถูกเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนมนุษย  
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มลาอิกะฮฺญิน หรืออื่นจากนั้น ทั้งหมดที่กลาวมานี้จึงเปนสิ่งที่ถูก
เคารพภักดีโดยไมถูกตอง เปนสิ่งพรางตา เพราะสิ่งที่สมควรไดรับการ
เคารพภักดีอยางแทจริงและถูกตองนั้นคืออัลลอฮฺเพียงองคเดียวเทานั้น
ดังที่พระองคไดตรัสไววา 

š Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθèδ ‘,ys ø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ 

uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$#   
ความวา “นั่นก็เพราะวาอัลลอฮฺนั้นคือผูทรงสัจจะ และที่
พวกเขาเหลานั้นขอวิงวอนอื่นจากพระองคนั้นคือสิ่งเท็จ” 
(อัล-หัจญ : 62) 
 
ไดเคยชี้แจงมากอนแลววาอัลลอฮฺ ไดทรงสรางมนุษยและญินมา

เพื่อหลักมูลฐานอันดั้งเดิมอันนี้ นั่นก็คือเพื่ออิบาดะฮฺตอพระองค ทรง
แตงตั้งรอซูลมา และทรงประทานคัมภีรของพระองคมาก็เพื่อการนี้ 
ฉะนั้นจึงควรพิจารณาอยางถองแทและใครครวญใหมาก เพื่อที่จะได
ประจักษชัดแกทานในสิ่งที่เกิดขึ้นแกมุสลิมเปนจํานวนมาก ที่ไมรูไม
เขาใจในหลักมูลฐานดั้งเดิมอันนี้ จึงไดไปสักการะสิ่งอื่นควบคูกับอัลลอฮฺ 
หันเหหรือแบงปนสิทธิ์ ซึ่งเปนของพระองคเพียงองคเดียวไปใหแกผูอื่น 
(ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือดวยเถิด) 
 สวนหนึ่งของศรัทธาตออัลลอฮฺไดแกการศรัทธาวาพระองคคือผู
ทรงสรางโลก ผูทรงบริหารกิจการตาง ๆ ของมนุษย ทรงควบคุมมนุษย 
ดวยพระปรีชาญาณ ดวยเดชานุภาพของพระองค มหาบริสุทธิ์พระองค
ทรงครอบครองภพนี้และภพหนา ทรงเปนผูเปนเจาแหงจักรวาล ไมมี
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ผูสรางอื่นนอกจากพระองค ทรงสงรอซูลมา ทรงประทานคัมภีรลงมา ก็
เพื่อฟนฟูปรับปรุงสภาพการณของปวงบาว เชิญชวนคนเหลานั้นไปสู
ความปลอดภัย สูกุศลกรรมที่ย่ังยืนในภพนี้และภพหนา พระองคนั้นไม
มีหุนสวน ไมมีภาคีใดๆ รวมกับพระองค ในเรื่องที่กลาวมาทั้งหมด ดังที่
พระองคไดตรัสวา  

ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪  
ความวา “อัลลอฮฺคือผูทรงสรางทุกสรรพส่ิง และพระองค
ทรงเปนผูรับมอบหมายใหคุมครอง รักษาทุกส่ิงทุกอยาง”  
(อัซ-ซุมัร : 62) 

 
 และโองการที่วา 

χ Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒ r& 

§ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# ©Å´ øó ãƒ Ÿ≅ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çµ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym 

}§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ ÿ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 Ÿω r& ã&s! ß,ù= sƒ ø: $# 

âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# > u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪     
ความวา “แทจริงพระเจาของพวกเจานั้น คืออัลลอฮฺผูทรง
สรางบรรดาชั้นฟาและแผนดินภายในหกวัน แลวทรงสถิต
อยูบนบัลลังก พระองคทรงทําใหกลางคืนครอบคลุม
กลางวัน ในสภาพที่กลางคืนไลตามกลางวันโดยฉับไว และ
ทรงสรางดวงอาทิตยและดวงจันทร และบรรดาดวงดาวขึ้น
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โดยถูกกําหนดใหทําหนาที่บริการ ตามพระบัญชาของ
พระองค พึงรูเถิดวาการสรางและกิจการทั้งหลายนั้นเปน
สิทธิของพระองคเทานั้น มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺผูเปนเจาแหง
สากลโลก”  (อัล-อะอฺรอฟ : 54) 

 

การศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

 และสวนหนึ่งของการศรัทธาตออัลลอฮฺนั้น ไดแกการศรัทธาใน
พระนามอันประเสริฐ พรอมทั้งคุณลักษณะอันสูงสงของพระองค ดังที่
ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานอันทรงเกียรติ และที่ระบุแนชัดจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูซื่อสัตยของพระองค โดยไมมีการ
บิดเบือน ไมมีการสรางภาพพจนใหเห็นวาเปนอยางไร และไมมีการ
เปรียบเปรยวาเหมือนกับสิ่งใด หากแตเราจําเปนตองเชื่อถือตามที่ทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บอกมา โดยไมสนใจวาเปนอยางไร(ใน
รูปแบบใด)  

พรอมทั้งศรัทธาตอพระนามของอันประเสริฐ และคุณลักษณะอัน
สูงสง แสดงถึงความหมายอันยิ่งใหญซึ่งก็เปนคุณลักษณะตาง ๆ 
ของอัลลอฮฺผูทรงเกรียงไกร จําตองบรรยายคุณลักษณะใหเหมาะสมกับ
พระองค โดยไมมีการเปรียบเทียบคุณลักษณะของพระองคใหเสมอ
เหมือนกับสิ่งถูกสรางใดๆ ของพระองค ดังที่ทรงมีดํารัสไววา  

4 }§øŠs9 ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪  
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ความวา “ไมมีส่ิงใดเหมือนพระองค และพระองคทรงเปนผู
สดับฟง  ผูทรงทอดพระเนตร” (อัช-ชูรอ : 11) 
และพระองคไดตรัสไวดังนี้ 

Ÿξ sù (#θ ç/ÎôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4 ¨β Î) ©!$# ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩∠⊆∪     
ความวา “ดังนั้นพวกเจาจงอยาไดเปรียบเทียบสิ่งอื่น
กับอัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงรับทราบ หากแตพวกเจา
ตางหากที่ไมรู” (อัน-นะหฺลิ : 74) 
 

 นี่คือหลักการเชื่อมั่นของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ(บรรดาผู
ที่ติดตามแบบอยางของทานรอซูลและเหลาเศาะหาบะฮฺ) ที่เปนสาวกของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และผูดําเนินตามเหลานั้น
ดวยดีตลอดมา เปนหลักการเชื่อมั่นที่อิมาม อบุล หะซัน อัล-อัชอารีย  
(ขออัลลอฮฺโปรดเมตตาทานดวย) ไดถายทอดมาไวในหนังสือของทานที่ 
ช่ือ อัล-มากอลาต จากเหลาผูบันทึกหะดีษฺ กลุมอะฮฺลุซซุนนะฮฺ และคน
อื่นๆ ในบรรดาอุละมาอ(นักปราชญ)อิสลาม เชนเดียวกับที่ผูศรัทธามั่นก็
ไดคัดลอก และถายทอดหลักการเชื่อมั่นนี้เชนกัน 
 อัล-เอาซาอีย (ขออัลลอฮฺโปรดเมตตาทาน) ไดกลาววา อัซ-ซุฮ
รียและมั๊กหูล (สองนักปราชญรุนตาบิอีนหลังจากเศาะหาบะฮฺ)ไดถูกถาม
ถึงโองการตางๆ ที่เกี่ยวกับศิฟาต(คุณลักษณะ)ของอัลลอฮฺ ทานทั้งสอง
ตอบวา “จงทําใหผานไปตามที่มีปรากฏในตัวบท”  

อัล-วะลีด อิบนุ มุสลิม (ขออัลลอฮฺโปรดเมมตาทาน) กลาววา 
ทานอิมามมาลิก, อัล-เอาซาอีย, อัล-ลัยษ อิบนุ สะอัด และซุฟยาน อัษ-
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เษารีย (ขออัลลอฮฺโปรดเมตตาทานเหลานั้นดวย) ไดถูกถามถึงหะดีษฺ
ตางๆ ที่มีปรากฏเกี่ยวกับเรื่องศิฟาตตางๆ (ของอัลลอฮฺ) บุคคลทั้งหมด
นั้นตอบเปนเสียงเดียวกันวา “จงทําใหมันผานไป อยางที่มันมีมาโดยไมมี
การระบุวิธีการวาเปนอยางไร” 

อัล-เอาซาอีย กลาววา “เราและกลุมตาบีอีนจํานวนมากกลาววา 
แทจริงอัลลอฮฺทรงสถิตอยูบนบัลลังกของพระองคและเราศรัทธาเรื่อง
ศิฟาตตามที่มีมาในซุนนะฮฺ” 

เมื่อเราะบีอะฮฺ อิบนุ อับดุลเราะหมาน อาจารยของอิมามมาลิก 
(ขออัลลอฮฺโปรดเมตตาทาน) ถูกถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ อัล-อิสติวาอ 
(การสถิตอยู) ทานกลาววา “(ความหมายของ)อัล-อิสติวาอไมไดอยู
นอกเหนือความเขาใจ หากแตวิธีการน้ันไมไดอยูในการเขาถึงของ
สติปญญาเรา อัลลอฮฺเปนผูสงสารนี้ ทานรอซูลมีหนาที่ช้ีแจงเผยแพร 
และเรามีหนาที่ตองเชื่อ” และเมื่ออิมามมาลิกถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทาน
ตอบวา  “(ความหมายของ)อัล-อิสติวาอนั้นเปนที่ทราบกันดี แตทวา
(ขอเท็จจริง)เปนอยางไรนั้น เปนเรื่องที่ไมอาจรูได และการศรัทธาตอ
เรื่องนี้เปนสิ่งจําเปน (ดวยเหตุนี้)การถามถึงเรื่องนี้(วาเปนอยางไร)จึงเปน
บิดอะฮฺ” แลวทานไดกลาวแกผูถามอีกวา “ฉันไมเห็นทานเปนอะไร นอก
เสียจากตองเปนคนที่ช่ัวรายเลวทราม” และทานก็ส่ังใหเขาออกไป ยัง
ปรากฏมีรายงานซึ่งมีความหมายเชนเดียวกันนี้ จากอุมมุล มุอมินีน   อุม
มุ สลามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา  

ทานอิมาม อบู อับดุรเราะหฺมาน อับดุลลอฮฺ อิบนุ มุบาร็อก ได
กลาววา “เรารูจักพระผูเปนเจาของเราวา พระองคทรงประทับอยูบนชั้น
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ฟาทั้งหลายของพระองค บนบัลลังกของพระองค โดยแยกไปจากสิ่งถูก
สรางของพระองค” 
 ถอยความของบรรดาอิมามในบทนี้มีมากมายนัก เราไมสามารถ
จะคัดลอกมาไวในการบรรยายครั้งนี้ไดหมด ผูใดตองการจะทราบให
มากกวานี้ ก็ขอใหทบทวนขอเขียนที่อุลามาอเขียนไวในบทนี้ เชนใน
หนังสือ “อัซ-ซุนนะฮฺ” ของอับดุลลอฮฺ บุตรของทานอิมามอะหมัด, 
หนังสือ “อัต-เตาฮีด” ของทานอิมามมุหัมมัด อิบนุ คุซัยมะฮฺ ผูย่ิงใหญ, 
หนังสือ “อัซ-ซุนนะฮฺ” ของทานอบู กอซิม อัล-ลาละกาอีย อัต-เฏาะบะ
รีย, หนังสือ “อัซ-ซุนนะฮฺ” ของ อบู บักรฺ อิบนุ อบี อาศิม และคําตอบ
ของชัยคุล อิสลาม อิบนุ ตัยมียะห แกชาวเมืองหุมาฮ ซึ่งเปนคําตอบที่
ย่ิงใหญ มีประโยชนลํ้าคา ทานไดใหความกระจางแจงในคําตอบนั้น 
เกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่น(อะกีดะฮฺ)ของอะฮฺลุซซุนนะฮฺพรอมหลักฐานจาก
บัญญัติศาสนาและจากสติปญญา ที่ช้ีถึงความถูกตองของคําพูดของ 
อะฮฺลุซซุนนะฮฺ และความเท็จในวาจาของฝายตรงกันขาม ในทํานอง
เดียวกัน สารของทานที่ช่ือ “อัต-ตัดมุริยะฮฺ” ก็ไดขยายความเรื่องนี้ไว
อยางกวางขวางไดช้ีแจงถึงหลักการเชื่อมั่นของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ ดวย
หลักฐานตามที่ถายทอดกันมา(คือหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษฺ)
และหลักฐานทางสติปญญา ทานไดตอบผูที่โตแยง ดวยสิ่งที่แสดงถึง 
สัจธรรม และทําลายลางสิ่งที่เปนเท็จ เพื่อใหทุกคนที่เปนนักวิชาการที่มี
วัตถุประสงคดี และมีความปรารถนาที่จะรูจักสัจธรรมไดพิจารณาใน
เรื่องนี้  

ใครก็ตามที่ ขัดแยงกับอะฮฺลุซซุนนะฮฺในเรื่องที่เขาเหลานั้น
เชื่อมั่นเกี่ยวกับบทวาดวยพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ แนนอน
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เขาผูนั้นจะตกอยูในความขัดแยงกับหลักฐานแหงคัมภีรอัลกุรอานและ
ซุนนะฮฺ หรือแมแตหลักฐานแหงสติปญญา อีกทั้งยังขัดแยงอยางชัดแจง
กับทุกส่ิงที่เขายืนยันและปฏิเสธ 
 สวนอะฮฺลุซซุนนะฮฺนั้น พวกเขาไดยืนยันใหกับอัลลอฮฺ ในสิ่งที่
พระองคไดทรงยืนยันแกตัวของพระองคเอง ในคัมภีรอันมีเกียรติของ
พระองค หรือที่รอซูลของพระองคไดยืนยันใหกับพระองคไวในซุนนะฮฺที่
ถูกตองของทาน  อันเปนการยืนยันที่ ไมมีการระบุตัวอยาง (หรือ
เปรียบเทียบ) และเขาเหลานั้นไดถือวาพระองคทรงบริสุทธิ์ ปราศจาก
ความเสมือน หรือความคลายคลึงกับสิ่งถูกสรางของพระองค ทั้งนี้โดย
ไมถือวา คุณลักษณะเหลานั้น เปนโมฆะสําหรับพระองค ดังนั้นบุคคล
เหลานั้นจึงไดรับชัยชนะ โดยปลอดจากความขัดแยงและไดปฏิบัติตาม
หลักฐานทั้งมวล 
 นี่คือกฎของอัลลอฮฺ ผูที่ยึดมั่นตอสัจธรรมซึ่งพระองคไดแตงตั้ง
บรรดารอซูลของพระองคมา เขาผูนั้นจะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อ
บรรลุสัจธรรมดังกลาว และมีความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺดวยการขอวิงวอน
ตอพระองคใหชวยเหลือประคับประคอง จนเขาไดพบกับสัจธรรมนั้น 
และขอใหพระองคแสดงขอพิสูจนของพระองคใหเดนชัด ใหเปนเชนที่
พระองคมีดํารัสวา  

ö≅ t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,pt ø: $$ Î/ ’ n?tã È≅ÏÜ≈ t7ø9$# …çµäó tΒ ô‰uŠsù #sŒÎ* sù uθ èδ ×,Ïδ#y— 4   
ความวา “แตทวาเราจะขวางสัจธรรมลงบนความเท็จ แลว
มันก็จะลบลางความเท็จ ซึ่งเมื่อนั้นแหละ มันจะสูญสลาย
ไป” (อัล-อันบิยาอ :  18)  
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และพระองคไดตรัสอีกวา 

Ÿω uρ y7 tΡθ è?ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ ω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ z⎯|¡ôm r&uρ #·Å¡øs? ∩⊂⊂∪    

ความวา “และพวกเขาจะไมนําขอเปรียบเทียบ(ในเชิง
คัดคานที่เหลวไหลใดๆ) มาเสนอตอเจา(มุหัมมัด) นอกจาก
เราจะนําเอาความแทจริง และการอรรถาธิบายที่ดีเยี่ยมมา
ใหแกเจา(เพื่อตอบโต)” (อัล-ฟุรกอน : 33) 

 อัล-หาฟซ อิบนุ กะษีรไดกลาวไวในหนังสือตัฟซีรของทาน ซึ่ง
เปนหนังสือที่แพรหลาย เมื่อทานอธิบายพระดํารัสของอัลลอฮฺตะอาลา 
ที่วา 

χ Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$ −ƒ r& 

§ΝèO 3“ uθ tG ó™ $# ’n?tã Ä¸ óyêø9$#   
ความวา “แทจริงพระผูเปนเจาของพวกเจานั้น คืออัลลอฮฺผู
ทรงสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดินภายในหกวัน แลวทรง
สถิตอยูบนบัลลังก” (อัล-อะอฺรอฟ : 54) 

 
ทานไดกลาวถึงบทนี้ ดวยคําอธิบายอันสมควรที่จะคัดลอกมา

กลาวไว ณ ที่นี้ อิบนุ กะษีร (ขออัลลอฮฺเมตตาทาน) ไดกลาวไวตามตัว
บทดังนี้ “เกี่ยวกับเรื่องนี้ คนทั้งหลายพูดกันมากมายเหลือเกิน ณ ที่นี้ 
ไมใชที่ๆ จะมาตีแผความเห็นเหลานั้น หากแตในเรื่องนี้ เราขอดําเนิน
ตามแนวทางของสะลัฟศอลิหฺ(บรรพชนที่ดีรุนแรก) เชน อิมามมาลิก, 
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อัล-เอาซาอีย, อัซ-เซารีย, อัล-ลัยษฺ อิบนุ สะอัด, อิมาม อัช-ชาฟอี, อิ
มาม อะหฺมัด, อิสฮาก อิบนุ รอฮาวัยฺฮฺ และอื่นๆ ที่เปนผูนําของมุสลิมใน
อดีตและปจจุบัน และการดําเนินตามแนวทางของสะลัฟศอลิหฺก็คือการ
ทําใหเรื่องนี้ผานไปตามที่ปรากฏในตัวบทโดยไมมีการตั้งคําถามวาเปน
อยางไร ไมมีการเปรียบเทียบวาเหมือนกับสิ่งใด และไมปฏิ เสธ
คุณลักษณะแหงการเปนพระเจา และสิ่งที่แผวพานเขามาในสมองของผู
เปรียบเทียบวาเหมือนกับสิ่งใดนั้นถูกปฏิเสธอยางสิ้นเชิงจากอัลลอฮฺ 
เพราะอัลลอฮฺนั้นไมมีส่ิงใดที่เปนสิ่งถูกสรางเหมือนกับพระองค และไมมี
ส่ิงใดที่เทาเทียมพระองค และพระองคนั้นสดับฟง ทรงทอดพระเนตร 
เรื่องตางๆ เปนเหมือนเชนที่บรรดาอิมามตางๆ เชน ทานอิมามนะอีม  
อิบนุ หัมมาด อัล-คุซาอีย อาจารยของอิมามอัล-บุคอรียไดสําทับไววา 
“ผูใดเปรียบเทียบอัลลอฮฺกับสิ่งถูกสรางของพระองค เขาผูนั้นก็เปนผู
ปฏิเสธการศรัทธา(กาฟร) ผูใดปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮฺทรงแจงคุณลักษณะ
ของพระองคดวยพระองคเองแลวไซร เขาผูนั้นก็เปนผูปฏิเสธการศรัทธา 
ในสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลไดบรรยายคุณลักษณะของพระองคนั้นไมมีการ
เปรียบเทียบไดวาเหมือนกับสิ่งใด ผูใดยืนยันใหกับอัลลอฮฺตามที่ปรากฏ
ในโองการที่ชัดแจงและในหะดีษฺที่ถูกตอง โดยยืนยันเหมาะสมกับความ
เกรียงไกรของพระองคแลวและไดปฏิเสธตอคุณลักษณะแหงความ
บกพรองตางๆ จากพระองค เขาผูนั้นก็ไดดําเนินอยูในแนวทางที่ถูกตอง” 
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การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 

 สวนการศรัทธา (อีมาน) ตอมลาอิกะฮฺนั้น ประกอบดวยการอี
มานอยางคราว ๆ ดังนี้คือ มุสลิมตองศรัทธาวา อัลลอฮฺทรงบังเกิด 
มลาอิกะฮฺเพื่อใหพวกเขาเคารพภักดี และเปนบาวรับพระราชโองการของ
พระองค และพระองคทรงบรรยายคุณลักษณะของพวกเขาเหลานั้นวา 
พวกเขาเปนบาวที่ไดรับการยกยอง พวกเขาไมลวงเกินพระองคไมวาดวย
วาจาหรือการกระทํา พวกเขาปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺโดยไม
บิดพลิ้ว ดังมีพระดํารัสที่วา  

ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t⎦ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Ç⎯yϑ Ï9 

4© |Ós?ö‘ $# Νèδ uρ ô⎯ÏiΒ ⎯Ïµ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪     
ความวา : “พระองคทรงทราบถึงทุกส่ิงที่อยูเบื้องหนาของ
พวกเขา (มลาอิกะฮฺ) และพวกเขาไมขอการอภัยโทษใหแก
ผูใด  นอกจากแกผูที่พระองคทรงพอพระทัย (อนุญาตให
ขอ) และเนื่องจากความหวาดเกรงพระองค พวกเขานั้น
รูสึกส่ันเทิ้ม (อยางนาเวทนา)” (อัลอัมบิยาอฺ  : 28) 

 มลาอิกะฮฺนั้นแบงออกเปนหลายพวก บางพวกไดรับมอบหมาย
ใหแบกหามบัลลังก บางพวกเปนผูดูแลรักษาสรวงสวรรค และหุบนรก 
บางพวกไดรับมอบใหทําหนาที่เก็บรักษาบัญชีกรรม (ดีและชั่ว) ของปวง
มนุษย เราตองศรัทธาทุกอยางที่รอซูลุลลอฮไดถายทอดใหแกเราดังเชน 
มลาอิกะฮฺญิบรีลเปนผูรับพระราชโองการจากอัลลอฮฺ มาถายทอดใหแก
บรรดารอซูล มีกาอีล เปนยามรักษาการณนรก อีสราฟล เปนผูทําหนาที่
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เปาสังข ณ วันปรภพ เหลานี้เปนตน ทั้งนี้เพราะมีการระบุไวในหะดีษฺ
เศาะฮีหฺหลายหะดีษฺ ช้ีแจงไวในตําราหะดีษฺเศาะฮีหฺ ซึ่งรายงานโดยทาน
หญิงอาอีซะห-รอฎิยัลลอฮุ อันฮา- มีความวา ทานนบี ไดกลาววา 

אא
 

ความวา : “มลาอิกะฮฺนั้นถูกบังเกิดจากรัศมี และญินนั้นถูก
บังเกิดจากเปลวไฟ สวนอาดัมนั้นไดถูกบังเกิดจากสิ่งที่ได
บรรยายใหแกพวกทานไดทราบแลว” 

 มุสลิมไดนําหะดีษฺนี้มาเสนอไวในตําราหะดีษฺเศาะฮีหฺของทาน 
ในทํานองเดียวกันการศรัทธาตอบรรดาคัมภีร ก็จําเปนที่จะตองศรัทธา
พอเปนสังเขปดังนี้. 
 อัลลอฮฺตะอาลาไดประทานคัมภีรใหแกบรรดานบีและรอซูลเพื่อ
มาชี้แจงถึงสิทธิของพระองค และเชิญชวนสูพระองค ดังที่ไดตรัสวา 

ô‰s)s9 $ uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨn= ß™ â‘ ÏM≈uΖÉi t7ø9$$ Î/ $ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# 

šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ   
ความวา  “และเปนที่แนนอนยิ่ง เราไดสงบรรดารอซูลของ
เรามาพรอมดวยหลักฐานอันชัดแจง และเราไดประทานลง
มาพรอมกับพวกเขาซึ่งคัมภีร และตราชู (บัญญัติความ
ยุติธรรม)” (อัล-หะดีด : 25) 

 
 และพระองคไดตรัสวา 
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tβ% x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ ÌÏe±u; ãΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

$ yϑŠ Ïù (#θàn= tF÷z $# ÏµŠ Ïù 4   
ความวา “มนุษยนั้นเปนประชาชาติเดียวกัน จากนั้นอัลลอฮฺ
ไดทรงสงบรรดานบีมาในฐานะผูแจงขาวดีและผูตักเตือน 
และทรงประทานคัมภีรอันประกอบไปดวยความจริงลงมา
กับพวกเขาดวย เพื่อวาคัมภีรนั้นจะไดใชเปนตําราตัดสิน
ความระหวางมนุษยในสิ่งที่พวกเขาขัดแยงกัน”  
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ :  213)  

 

การศรัทธาตอคัมภีรตางๆ  

 และเราศรัทธาตอคัมภีรตาง ๆ ที่อัลลอฮฺไดทรงขนานนามไวเชน 
คัมภีรเตารอฮฺ(ไบเบิลเดิม) อินญีล(ไบเบิลใหม) อัซ-ซะบูร และอัลกุรอาน
เปนตน ซึ่งอัลกุรอานนั้นเปนคัมภีรที่สมบูรณแบบที่สุด และเปนคัมภีร
สุดทายที่มีใจความครอบคลุมคัมภีรกอน ๆ มีใจความยืนยันเนื้อหาที่
ระบุไวในคัมภีรกอน ๆ และเปนคัมภีรที่ทุกประชาชาติ จําเปนตองดําเนิน
ตามและนํามาปฏิบัติใชในฐานะเปนกฎขอบังคับสูงสุดในการตัดสินความ 
หรือขอขัดแยงในทุกสังคมมนุษย รวมทั้งหะดีษฺเศาะฮีหฺของรอซูลดวย 
เพราะอัลลอฮฺไดทรงแตงตั้ งรอซูลมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เปนทูตของอัลลอฮฺมาสูมนุษยและญินทั้งมวล พระองคไดทรง
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ประทานอัลกุรอาน ใหแกทานนบีมุหัมมัด เพื่อที่ทานจะไดใช เปน
กฎหมายตัดสินขอพิพาทระหวางปวงมนุษย พระองคไดทรงประทาน  
อัลกุรอานเพื่อใชบําบัดสิ่งชั่วราย ที่สุมอยูในอก และชี้แจงใหความ
กระจางแจงแกทุกส่ิง ช้ีนํามนุษยไปสูทางที่เที่ยงธรรม และเปนการ
ประทานความเมตตาใหแกบรรดาผูศรัทธา พระองคไดตรัสวา  

#x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù (#θ à)¨?$#uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? 

∩⊇∈∈∪     
ความวา  “และนี่คือคัมภีรที่เราประทานลงมา เปนคัมภีรที่
ประเสริฐ(เปนมหามงคล) ดังนั้นจงปฏิบัติตาม(คัมภีรนี้) 
และจงยําเกรงเถิด เพื่อวาพวกเจาไดรับความเมตตากรุณา” 
(อัล-อันอาม :  155) 

 
 และพระองคทรงมีดํารัสอีกวา 

$ uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ä3Ïj9 &™ó© x« “ Y‰èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 

3“ uô³ç0 uρ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩∇®∪     
ความวา : “และเราไดประทานคัมภีรอัลกุรอาน เพื่อเปนการ
ช้ีแจงแกทุกส่ิง และเปนขอชี้นําสูทางถูกตอง เปนความ
เมตตา และเปนการชี้แจงขาวดีแกบรรดามุสลิม” 
 (อัน-นะหฺลิ : 89) 

 
และพระองคทรงมีดํารัสอีกวา 
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ö≅ è% $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9$# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $ ·èŠÏΗ sd “ Ï% ©!$# …çµ s9 

Û ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ ⎯Ç‘ós ãƒ àM‹Ïϑ ãƒ uρ ( 

(#θ ãΨÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É<¨Ψ9$# Çc’ÍhΓW{$# ” Ï% ©!$# Ú∅ ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ 

⎯Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãèÎ7¨?$#uρ öΝà6¯= yè s9 šχρß‰tG ôγ s? ∩⊇∈∇∪     
ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) โอมนุษยทั้งหลาย แทจริง
ฉันคือรอซูลของอัลลอฮฺ มาสูพวกทานทั้งหลาย ซึ่งแด
พระองคเทานั้น ที่ทรงครอบครองอํานาจแหงชั้นฟาตาง ๆ 
และในพื้นพิภพ ไมมีผูใดควรแกการเคารพภักดี นอกจาก
พระองคผูทรงบังเกิดชีวิต และทรงทําใหชีวิตสิ้นสลาย 
ดังนั้นพวกทานจงศรัทธาตออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค 
ผูซึ่งไมรูการอานและเขียน ซึ่งเขาศรัทธาตออัลลอฮฺ และ
พระดํารัสทั้งหลายของพระองค และพวกเจาจงปฏิบัติตาม
เขาเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับการช้ีนํา(สูทางที่ถูกตอง)” 
(อัล-อะอฺรอฟ : 158)  

 
 โองการตาง ๆ ในความหมายเชนนี้มีมากมาย  

 

การศรัทธาตอบรรดารอซูล 

ในทํานองเดียวกัน เกี่ยวกับบรรดารอซูลนั้นจําเปนที่เราจะตอง
ศรัทธาโดยสังเขปและโดยละเอียด  ฉะนั้นเราตองศรัทธาวาแทจริง 
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อัลลอฮฺ ไดสงบรรดารอซูลมายังปวงบาวของพระองค ในฐานะเปนผูบอก
ขาวดี ผูตักเตือน และผูเชิญชวนสูสัจธรรม ดังนั้นผูใดที่ฝาฝนไมยอมเชือ่
ฟงทานเหลานั้น พวกเขายอมไดรับแตความผิดหวังและความเศราโศก
เสียใจ ผูเปนรอซูลคนสุดทายและเปนรอซูลที่ประเสริฐสุด ก็คือนบีของ
เรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดังโองการของอัลลอฮฺที่วา 

ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯̈Β “ y‰yδ ª!$# Νßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)ym Ïµ ø‹n= tã 

ä' s#≈ n= Ò9$# 4 (#ρ çÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã 

š⎥⎫Î/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪     
ความวา : “และโดยแนนอนยิ่ง เราไดแตงตั้งรอซูลไปยังแต
ละประชาชาติ (โดยรอซูลจะกลาวแกประชาชาตินั้น ๆ วา ) 
พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหางเหินจากฏอฆูต1 
(ชัยฏอนหรือเจว็ด)” (อัน-นะหฺลิ : 36) 

 
 และพระองคทรงมีดํารัสอีกวา 
                                                 
1 บรรดานักปราชญไดใหความหมายของคําวา  “ฏอฆูต” ไวดังนี้ ทานอุมัร อิบนุ ค็อตฏ็อบ กลาว
วา ฏอฆูตคือ ชัยฏอน, ทานญาบิรฺกลาววาทาน อิมามมาลิกไดกลาววา ฏอฆูตคือมนุษยที่พูดและ
กระทําสิ่งที่เกินขอบเขตที่อัลลอฮฺบัญญัติไว หมายถึงหมอดู สรุปแลวผูที่เปนฏอฆูตมีอยูมากมาย
ที่สําคัญคือ 1- อิบลีส  2- ผูที่ถูกเคารพสักการะโดยที่ผูนั้นมีความปลาบปลื้มใจตอการสักการะ
นั้น  3- ผูที่อางตนวารอบรูในสิ่งเรนลับ  4- ผูที่พิพากษาดวยบทบัญญัติที่มิใชของอัลลอฮ  5- ผู
ที่ใหความสําคัญตอมนุษยดวยกัน ทรัพยสินเงินทอง หรือสิ่งที่อื่นจนขัดแยงกับบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ. 
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Wξ ß™ •‘  t⎦⎪ ÎÅe³t6 •Β  t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ  ξ y∞Ï9  tβθ ä3tƒ  Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ’ n?tã  «!$#  8π ¤f ãm 

y‰÷è t/ È≅ ß™ ”9$# 4  

 ความวา  “บรรดารอซูลนั้นอยูในฐานะผูแจงขาวดีและใน
ฐานะผูตักเตือน เพื่อวามนุษยจะไดไมมีขออางใดๆ นํามา
อางแกตัวกับอัลลอฮฺไดอีก หลังจากบรรดารอซูลเหลานั้น 
(ไดประกาศสัจธรรมแลว)” (อัน-นิสาอ : 165) 

 
 และพระองคไดตรัสอีกวา 

$ ¨Β tβ% x. î‰£ϑ pt èΧ !$ t/r& 7‰tnr& ⎯ÏiΒ öΝä3Ï9% y Í̀h‘ ⎯Å3≈ s9uρ tΑθ ß™ §‘ «!$# zΟs?$ yz uρ 

z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3   
ความวา : “มุหัมมัดนั้น มิไดเปนบิดาของผูใดจากบรรดา
เหลาบุรุษของพวกเจา แตเปนรอซูลของอัลลอฮฺและนบีทาน
สุดทาย” (อัล-อะหฺซาบ : 40) 

 
 ผูใดในบรรดานบีที่อัลลอฮฺไดทรงระบุช่ือ โดยการบอกเลาของ
ทานรอซูล เราก็ศรัทธาตอทานอยางเจาะจงแนนอน อาทิเชน นบีนูหฺ ฮูด 
ศอลิหฺ อิบรอฮีม และทานอื่น ๆ (ขอพรอันประเสร็จและความสันติจงมี
แดนบีของเรา และแดบรรดานบีทั้งหลายดวย) 
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การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮ ฺ

 สวนการศรัทธาตอวันปรโลกนั้น คือการศรัทธาตอทุกส่ิงที่ 
อัลลอฮฺ และรอซูลไดบอกไว อันไดแกส่ิงที่จะเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นชีพ
เชน การถูกทรมานหรือไดรับความสุขในระหวางอยูในหลุมฝงศพ 
ตลอดจนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะฮฺ ซึ่งเปนวันที่ฟนชีวิตขึ้นมาใหม จะ
เกิดความโกลาหล ความคับขัน สะพานขาม ตราชู การสอบสวน การ
ตอบแทน และการประกาศกรรมดีและชั่วของมวลมนุษย ส่ิงเหลานี้
รวมอยูในการศรัทธาตอวันปรโลก ดวยเหตุนี้จึงมีผูรับสมุดบันทึกกรรม
ของตนดวยมือขวา บางก็รับดวยมือซาย บางก็รับทางขางหลัง การ
ศรัทธาในเรื่องสระน้ําของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ซึ่งจะมีผูมาดื่มน้ําที่สระนี้ การศรัทธาตอสวรรค นรก การพบกับอัลลอฮฺ
ของบรรดาผูศรัทธา การตรัสของพระองคกับพวกเขาเหลานั้นและอื่น ๆ 
อีกนอกจากที่กลาวมานั้น ก็เขาอยูในการศรัทธาตอวันปรโลกเชนกัน 
ฉะนั้นจึงจําเปนตองศรัทธา เชื่อมั่นตอเรื่องดังกลาวทั้งหมดตามที่อัลลอฮฺ
และรอซูลไดแจงไว 
 

การศรัทธาตออัล-เกาะดัรฺ 

 สวนการศรัทธาตออัล-เกาะดัรฺนั้น ประกอบดวยการศรัทธาตอสี่
ประการดังนี้คือ 
ประการแรก ศรัทธาวาอัลลอฮฺนั้น ทรงทราบถึงทุกส่ิงที่มีมาในอดีต และ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พระองคทรงทราบถึงปจจัยยังชีพ หรือโชคลาภ 
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ตาง ๆ (ริสกี) กําหนดอายุของบุคคลเหลานั้น วันสิ้นชีพ และอื่น ๆ ซึ่งไม
มีส่ิงใดเปนที่ซอนเรนแกพระองค ดังที่พระองคไดตรัสไววา 

3 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« 7Λ⎧ Î= tæ ∩∠∈∪  
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูในทุกสรรพสิ่ง”  
(อัล-อันฟาล : 75) 

 และพระองคไดตรัสวา 
(#þθ çΗ s>÷è tFÏ9 ¨β r& ©!$# 4’ n?tã Èe≅ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ¨β r&uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ 

>™ó© x« $ RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪     
ความวา  “เพื่อพวกเจาจะไดรูวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงพระ
เดชานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอยาง และอัลลอฮฺนั้นทรง
ลอมรอบทุกสรรพสิ่งดวยความรอบรู” (อัต-เฏาะลาก : 12) 

 
ประการท่ีสอง  ศรัทธาวาพระองคทรงบันทึกส่ิงที่พระองคทรงกําหนด
เปนกฎสภาวการณ ดังที่ทรงมีดํารัสวา 

ô‰s% $ oΨ ÷Η Í>tã $ tΒ ßÈ à)Ζs? ÞÚö‘ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ ( $ tΡy‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ïym ∩⊆∪    

ความวา “แนนอนนัก เรานั้นรูถึงสิ่งที่แผนดินกัดกินจาก
(รางของ)พวกเขาเหลานั้น(จนผุกรอน)และ ณ ที่เรานั้น ไดมี
บันทึกถูกเก็บรักษาไว” (กอฟ : 4) 

 
 และพระองคไดตรัสวา 



35 

óΟs9r& öΝn= ÷è s? χ r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 ¨β Î) š Ï9≡sŒ 

’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩∠⊃∪     
ความวา “เจาไมรูดอกหรือวาอัลลอฮฺนั้น ทรงรอบรูถึงทุก
สรรพสิ่งที่มีอยูในชั้นฟา และในแผนดิน ส่ิงเหลานี้ (ถูกเก็บ
รักษา) อยูในบันทึก แทจริงแลวสิ่งเหลานี้เปนเรื่องงายดาย
สําหรับอัลลอฮฺย่ิงนัก” (อัล-หัจญ : 70)  

 
ประการท่ีสาม  ศรัทธาตอพระประสงคของอัลลอฮฺ ฉะนั้นสิ่งใดที่
พระองคทรงประสงคก็จะใหบังเกิดขึ้น และสิ่งใดที่พระองคไมทรง
ประสงค ส่ิงนั้นก็จะไมเกิดขึ้น พระองคทรงมีดํารัสวา 

 ¨βÎ) ©!$# ã≅ yèøtƒ $ tΒ â™!$ t±o„ ) ∩⊇∇∪  
ความวา  “แทจริงอัลลอฮฺนั้น ทรงกระทําดังที่พระองคทรง
ประสงค” (อัล-หัจญ : 18) 

  
พระองคผูทรงเกรียงไกรไดตรัสวา 

!$ yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹x© βr& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù ∩∇⊄∪     
ความวา  “อันที่จริง พระบัญชาของพระองคนั้นเมื่อ
พระองคทรงประสงคส่ิงใด พระองคก็จะไดตรัสกับสิ่งนั้น
วา “จงเปน” แลวสิ่งนั้นก็จะเปน(รูปราง)ข้ึนมา” (ยาซีน : 82) 

 
 และพระองคไดตรัสวา 
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$ tΒ uρ tβρ â™!$ t±n@ Hω Î) β r& u™!$ t±o„ ª!$# > u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄®∪     
ความวา : “และพวกเจาจะไมประสงค (ไมสําเร็จสิ่งใด) 
นอกจากอัลลอฮฺ ผูเปนพระเจาแหงสากลโลก จะมีพระ
ประสงค(ใหมันเกิดขึ้น)1” (อัต-ตักวีร : 29) 

 
ประการท่ีส่ี ศรัทธาวาการสรางสรรคทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเปน
ของอัลลอฮฺ ไมมีผูใดเปนผูสรางนอกจากพระองคและไมมีพระผูอภิบาล
นอกจากพระองคดังที่มีพระดํารัสวา 

ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθ èδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪     
ความวา “อัลลอฮฺ คือ ผูทรงสรางทุกส่ิง และพระองคทรง
เปนผูดูแลคุมครองรักษาทุกสรรพสิ่ง” (อัซ-ซุมัร : 62) 

 
และพระองคไดตรัสวา 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#ρ ãä.øŒ$# |M yϑ÷è ÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n= tæ 4 ö≅ yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çöxî «!$# 

Νä3è% ã— ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ ( 4† ¯Τr'sù 

šχθ ä3sù÷σè? ∩⊂∪     
ความวา  “โอมนุษยทั้งหลาย จงรําลึกถึงความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺที่มีตอพวกเจา มีใครอื่นอีกหรือนอกจากอัลลอ

                                                 
1 หมายถึง หากพระองคไมประสงคใหเกิดมันก็จะไมเกิด แมพวกเจาจะพยายามใหมันเกิดขึ้นไม
วาดวยวิธีใดก็ตาม (บก.) 
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ฮฺ ผูทรงประทานปจจัยยังชีพจากฟากฟาและแผนดิน ไมมี
ผูที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ แลวพวกเจาจะ
ถูกผิน(ยุแหย)ไปทางใดอีกเลา(ปฏิเสธในเอกภาพของอัลลอ
ฮฺ)” (ฟาฏิรฺ : 3) 

 
 ฉะนั้นการศรัทธาตออัล-เกาะดัรฺ จึงครอบคลุมการศรัทธาตอสี่
ประการที่กลาวมาแลว และน่ีคือการศรัทธาของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญา
มาอะฮฺ ซึ่งแตกตางไปจากผูไมยอมรับในบางประการของสิ่งเหลานี้จาก
หมูพวกอะฮฺลุลบิดอะฮฺ 
 

ขอเท็จจริงอื่นๆ ของการศรัทธาตออัลลอฮฺ 

ในจํานวนสิ่งที่รวมอยูในการศรัทธาตออัลลอฮฺ คือการเชื่อวา   
อีมาน(ความศรัทธา)เปนทั้งคําพูดและการกระทํา จะเพิ่มทวีข้ึนดวย
การเชื่อฟงและปฏิบัติตาม จะหยอนยานดวยการทํามะอฺศิยัต (ส่ิง
ตองหามหรือฝาฝน) และไมเปนที่อนุมัติใหบุคคลใดกลาวกับมุสลิมใด
มุสลิมหนึ่งวาเปนกาฟร ดวยเหตุที่เขาทํามะศิยัตอยางใดอยางหน่ึงที่
มิใชชิริก(การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ) และการปฏิเสธศรัทธา(กุฟรฺ) เปนตน
วา การซินา(รวมประเวณีกับผูที่ไมใชสามีภรรยา) การลักขโมย การกิน
ดอกเบี้ย ดื่มของมึนเมา การอกตัญูตอบิดามารดาและอื่น ๆ อีกที่
เปนบาปใหญ ตราบเทาที่เขาผูกระทํานั้น มิไดถือวาเรื่องดังกลาวเปนที่
อนุมัติ ทั้งนี้เนื่องจากพระดํารัสของอัลลอฮฺวา 
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¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4   
ความวา  “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงประทานอภัยในการยก
ส่ิงใดขึ้นมาเปนภาคี กับพระองค แตพระองคจะทรง
ประทานอภัยโทษ (ตอการฝาฝน) อื่นจากนั้นแกผูที่
พระองคประสงค” (อัน-นิสาอ  : 48) 
 
และเนื่องจากปรากฏในหะดีษฺเศาะฮีหฺมุตะวาติรซึ่งมีหลายหะดีษฺ

จากทานรอซูลุลลอฮฺวา อัลลอฮฺจะนําผูที่มีศรัทธาอยูในจิตสํานึกของเขา
แมเพียงเทาเมล็ดพืชผักกาดใหออกจากไฟนรก 
         และสวนหนึ่งจากการศรัทธาตออัลลอฮฺ ก็ไดแก การมีความรัก 
ความชอบเพื่ออัลลอฮฺ มีความเกลียดชังเพื่ออัลลอฮฺ มีการมุวาลาฮ(การ
ผูกสัมพันธ)และมุอาดาฮ(การปลีกหาง)บนพื้นฐานของบัญญัติแหงอัลลอ
ฮฺ ฉะนั้นมุอมินจะตองรักบรรดามุอมินดวยกัน ผูกสัมพันธระหวางกัน 
ตองไมพึงใจกับบรรดาผูปฏิเสธและปลีกหางจากพวกเหลานั้น  

บุคคลระดับแรกในหมูมุอมินจากประชาชาตินี้ ก็ไดแกบรรดา
สาวกของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉะนั้นอะฮฺลุซซุน
นะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ จึงรักบรรดาสาวกเหลานี้ มอบความพึงใจแกพวกเขา 
เชื่อมั่นวาพวกเขาเหลานี้ คือบุคคลที่เปนกลุมชนที่ดีที่สุดถัดจากบรรดา 
ศาสนทูต ทั้งนี้อาศัยหลักฐานจากวจนะของทานรอซูลุลลอฮฺ ที่วา 

אאא 
ความวา  “ศตวรรษที่ดีที่สุดนั้น คือศตวรรษของฉัน 
จากนั้นก็คือบรรดาผูที่มาตอจากเขาเหลานั้น จากนั้นก็คือ
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บรรดาผูที่มาหลังจากพวกเขา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย
และมุสลิม) 

  
ผูศรัทธามีความเชื่อวา ผูที่ประเสริฐสุดในบรรดาสาวกคือทานอบู

บักรฺ อัศ-ศิดดิก ถัดมาก็ทาน อุมัร อัล-ฟารูก ถัดมาก็ทานอุษมาน 
เจาของสองรัศมี1 ถัดมาก็ทานอะลี อัล-มุรตะฎอ -รอฎิยัลลอฮุอันฮุม-  
และถัดจากทานเหลานั้น ก็เปนบุคคลที่เหลือในเศาะหาบะฮฺทั้งสิบทาน(ที่
ไดรับการแจงขาวดีวาพวกเขาเหลานั้น เปนชาวสวรรค) ถัดมาก็เปน
บรรดาสาวกอื่นๆทั้งหมด ผูศรัทธาจะไมเขาไปเกี่ยวของหรือวิจารณการ
โตแยงกันระหวางเศาะหาบะฮฺ(สาวก) พวกเขาเชื่อวาส่ิงที่เกิดขึ้นใน
ระหวางสาวกนั้น ไดผานการกลั่นกรอง วินิจฉัย และผานความคิดเห็น
จากพวกเขาเหลานั้นแลว ผูใดที่วินิจฉัยไดตรงกับขอเท็จจริงอันถูกตอง 
เขาผูนั้นก็ไดรับผลบุญเปนสองเทา แตผูใดที่วินิจฉัยผิดพลาด เขาผูนั้นก็
จะไดรับผลบุญตอบแทนเพียงสวนเดียว 
 บรรดามุอมินมีความรักตอครอบครัว(อะฮฺลิลบัยตฺ)ของทาน
รอซูล มอบความรักของพวกเขาตอบรรดาภรรยาของทานรอซูลซึ่งเปน
เปรียบเสมือนดั่งมารดาของบรรดาผูศรัทธา พวกเขาจะกลาวขอพร
ใหอัลลอฮฺทรงโปรดปรานพวกนางทุกคน พวกเขาจะหลีกหางจาก
แนวทางของพวกรอฟเฎาะฮฺ ที่เกลียดชัง ดาวาและประณามเหลาสาวก
ของทานรอซูล   ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ  วะสัลลัม     แตกลับเกินเลยตอ 

                                                 
1 คือทานไดสมรสกับบุตรีของทานรอซูลถึงสองนาง 
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อะฮฺลุลบัยตฺ โดยยกฐานะของอะฮฺลุลบัยตฺเกินกวาตําแหนงที่อัลลอฮฺจัด
ใหแกพวกเขา ผูศรัทธายังปลีกหางจากแนวทางของพวกนะวาศบิ ซึง่พวก
นี้ไดกอความเสียหายแกอะฮฺลุลบัยตฺ ทั้งดวยวาจาและการกระทํา 
 ทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลวอยางยอ ๆ นั้นเขาอยูภายใตหลักการ
เชื่อมั่นที่ถูกตอง ซึ่งเปนหลักการที่อัลลอฮฺไดทรงแตงตั้งทานรอซูลมาเพื่อ
เผยแพร ส่ิงนั้น และเปนหลักการเชื่อมั่นของกลุมชนที่ไดรับความ
ปลอดภัย นั่นคืออะฮฺลุสซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ที่ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาวไวในเรื่องของชนกลุมนี้วา 

אא
א 

ความวา “ชนกลุมหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ยังคงยืนหยัด
อยูบนความเที่ยงธรรม เปนกลุมชนที่ไดรับความชวยความ
ชวยเหลือ ผูที่เหยียดหยามพวกเขาไมสามารถสรางความ
เสียหายแกพวกเขาได จวบจนถึงกาลแหงบัญชาของอัลลอ
ฮฺ(คือบังเกิดวันปรโลก)” 
 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังไดกลาววา 

אא،א
  א  א، 

    א ، א  
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ความวา  “พวกยะฮูดี(ยิว)ไดแตกแยกออกเปน 71 กลุม 
และชาวนะศอรอ(คริสต)ไดแตกแยกเปน 72 กลุม และ
ประชาชาตินี้(มุสลิม)จะแตกแยกเปน 73 กลุม ทั้งหมดนั้น
ลงนรก นอกจากกลุมเดียวเทานั้น”. บรรดาเศาะหาบะฮฺได
ถามวา “โอทานรอซูลแหงอัลลอฮฺ กลุมนั้นเปนใครเลา?” 
ทานตอบวา “กลุมนั้นคือผูที่มีดําเนินบนเสนทางเหมือนกับ
เสนทางของฉันและสาวกของฉัน” 

  
นี่คือหลักการเชื่อมั่นที่จําเปนตองศรัทธา ยึดมั่นดําเนินตาม

ตลอดไป และระมัดระวังจากสิ่งที่ขัดกับหลักการนี้ 
 

กลุมคนที่ดําเนินอยูบนเสนทางที่ขัดกับความถูกตอง 

 สวนบรรดาผูที่หันเหออกนอกทางของหลักการนี้ และดําเนินไป
ตามสิ่งที่ตรงกันขามนั้น มีมากมายหลายประเภทดวยกัน อาทิเชน กลุม 
ผูเคารพสักการะรูปเคารพทั้งปวง เจว็ด มลาอิกะฮฺ บรรดาวะลีย ญิน 
ตนไม หิน และอื่น ๆ อีก คนเหลานี้ไมไดตอบสนองการเชิญชวนของ
บรรดารอซูล ย่ิงไปกวานั้นยังขัดแยง และดื้อดึงตอบรรดารอซูล เชนที่
พวกกุเรชและอาหรับกกอื่นๆ ทํากับนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ของเรา พวกเขาเหลานั้นเคยขอตอสิ่งที่ถูกเคารพสักการะ ใหทํา
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ธุระให ขอใหหายปวย และขอความชวยเหลือเพื่อเอาชนะศัตรู พวกเขา
เคยเชือดสัตวบูชา และบนบานตอสิ่งที่ถูกเคารพสักการะดังกลาว และ
เมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คัดคานการกระทําเชนนั้น 
และเรียกรองใหพวกเขาถวายการเคารพภักดีตออัลลอฮฺแตเพียงองค
เดียวความบริสุทธิ์ใจ พวกเขากลับเห็นวาเปนสิ่งที่แปลกประหลาดและไม
ยอมปฏิบัติตามทานรอซูลและอัลลอฮฺกลาววา 

Ÿ≅ yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪     
ความวา  “(คนปฏิเสธเหลานั้นกลาววา)เขา(มุหัมมัด)ไดทํา
ใหพระเจาหลายองคเปนพระเจาองคเดียวกระนั้นหรือ?  
แทจริงนี่เปนสิ่งที่นาประหลาดนัก”  (ศอด : 5) 

  
แตทานรอซูลุลลอฮก็ยังดําเนินการเรียกรอง เชิญชวนพวกเขา

สูอัลลอฮฺตอไป ทานไดเตือนพวกเขาไมใหตั้งภาคี อธิบายใหพวกเขาไดรู
ถึงขอเท็จจริงของสิ่งที่ทานเรียกรองเชิญชวนไปสู จนกระทั่งอัลลอฮฺได
ทรงชี้ทางแกบางคนในหมูพวกเขา จนตอมาก็ไดมีการยอมรับและเขารับ
ศาสนาของอัลลอฮฺอยางมากมาย ศาสนาของพระองคจึงไดปรากฏ
เดนชัดขึ้นเหนือศาสนาอื่น ทั้งนี้หลังจากการเชิญชวนอยางตอเนื่อง และ
การตอสูอยางอดทนเปนเวลายาวนานของทานรอซูลและบรรดาสาวกของ
ทานรวมทั้งผูดําเนินตามทานเหลานั้นดวยดี ตอมาสภาพการณได
เปลี่ยนแปลงไป ความไมรูไดแผกระจายในหมูชนสวนใหญ จนกระทั่ง
คนสวนมากกลับไปสูศาสนาของพวกญาฮิลียะหอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ก็ดวย
การนับถืออยางไรขอบเขตตอบรรดานบีและวะลีย โดยการขอดุอาอ วอน
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ขอความชวยเหลือตอทานเหลานั้น รวมทั้งการกระทําชิริกอื่นๆ อีก คน
เหลานี้ไมรูจักความหมายของคําวา “ลาอิลาฮา อิลลัลลอฮฺ” อยางที่พวก
กุฟฟารชาวอาหรับรูจักความหมายขอความนี้ (ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือ
ดวยเถิด) 
 การชิริกเชนนี้ ยังคงมีระบาดอยูจนกระทั่งถึงยุคปจจุบันของเรา 
เนื่องจากการแพรกระจายของความไมรูและเปนยุคที่หางไกลจากยุคของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
  

ขอสงสัยคลุมเครือของเหลาผูปฏิบัติชิริก 

ขอสงสัยคลุมเครือของคนรุนหลังเหลานี้ก็เชนเดียวกับขอสงสัย
คลุมเครือของคนรุนแรก ๆ ในอดีต นั่นก็คือคําพูดของคนเหลานั้นที่วา 

“พวกเหลานี้(ผูคนที่พวกเขาเคารพบูชา)คือผูขอไถโทษแทน
พวกเรา ณ อัลลอฮฺ เรามิไดเคารพภักดีพวกเขาเหลานั้น 
นอกจากเพื่อพวกเขาเหลานั้น จะไดทําใหเราเขาใกลชิด
กับอัลลอฮฺอยางแทจริง” 

 อัลลอฮฺไดทรงลบลางขอสงสัยคลุมเครืออันนี้ และพระองคได
ทรงแจงใหทราบวาใครเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนอะไรก็
ตาม เขาผูนั้นก็ไดตั้งภาคีกับพระองค และไดปฏิเสธศรัทธา ดั่งที่อัลลอฮฺ
ไดตรัสวา 

šχρ ß‰ç7÷è tƒ uρ ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ Ï™Iω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4   
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ความวา “และเขาเหลานั้นไดเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮฺ ซึ่ง
ไมสามารถใหโทษหรือใหคุณแกพวกเขาเหลานั้นได และ
พวกเขากลาววา พวกนี้แหละคือผูขอไถโทษใหแกเรา 
อัลลอฮฺ” (ยูนุส : 18) 
 
อัลลอฮฺไดตอบโตเขาเหลานั้น ดวยโองการของพระองควา 

ö≅ è%  šχθ ä↔ Îm6 uΖè?r&  ©!$#  $ yϑ Î/  Ÿω  ãΝn= ÷è tƒ  ’ Îû  ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  Ÿω uρ  ’ Îû  ÇÚö‘ F{$#  4 

…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθ ä.Îô³ç„ ∩⊇∇∪    
ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา พวกเจาจะบอกอัลลอฮฺ
ถึงสิ่งที่(พวกเจาเขาใจวา)พระองคไมทรงทราบในบรรดาชั้น
ฟาและแผนดินกระนั้นหรือ ? มหาบริสุทธิ์พระองคและทรง
สูงสงเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี” (ยูนุส :18) 

  
ดังนั้นอัลลอฮฺไดทรงแจงไวในอายะฮฺนี้วา การเคารพภักดีอื่นจาก

พระองคไมวาจะเปนบรรดานบี บรรดาวะลีย หรือคนอื่น ๆ ก็ตาม ยอม
ถือวาการเคารพภักดีนั้น เปนชิริกอยางใหญหลวง ถึงแมวาผูกระทําจะตั้ง
ช่ือเปนอื่นจากนั้นก็ตาม 
 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ  (#ρ ä‹sƒ ªB$#  ∅ ÏΒ  ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ  u™!$ uŠÏ9÷ρ r&  $ tΒ  öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ  ω Î) 

!$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã—  
ความวา “และบรรดาผูที่ยึดถือสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺใหเปน 
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วะลียเพื่อเคารพภักดี (พวกเขาจะกลาววา)เราไมไดเคารพ
ภักดีเขาเหลานั้น นอกจากเพื่อเขาเหลานั้นจะไดทําใหเรา
ใกลชิดตออัลลอฮฺ” (อัซ-ซุมัร :3) 

  
อัลลอฮฺจึงไดโตตอบคนเหลานั้น ดวยพระดํารัสวา 

¨β Î)  ©!$#  ãΝä3øt s†  óΟßγ oΨ ÷ t/  ’ Îû  $ tΒ  öΝèδ  Ïµ‹ Ïù  šχθ àÎ= tG øƒ s†  3  ¨β Î)  ©!$#  Ÿω 
“ Ï‰ôγ tƒ ô⎯tΒ uθ èδ Ò> É‹≈ x. Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂∪     

ความวา : แทจริงอัลลอฮฺทรงตัดสินระหวางพวกเขา ซึ่งสิ่งที่
พวกเขาขัดแยงกัน แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงชี้นําแกผูที่เปน
คนโปปด ปฏิเสธศรัทธา” (อัซ-ซุมัร : 3) 

  
พระองคไดช้ีแจงใหเราไดทราบในอายะฮฺนี้วา การเคารพภักดีของ

พวกเขา ที่มีตอสิ่งอื่นจากพระองค ไมวาดวยการวอนขอ ความหวาดกลัว 
ความหวัง และสิ่งอื่นๆนั้น ยอมถือวาเปนการกุฟรฺ(ปฏิเสธ)ตอพระองค
และพระองคประกาศวาคําพูดของพวกเขาที่วาพระเจาหลายองคของเขา 
จะทําใหพวกเขาใกลชิดกับอัลลอฮฺย่ิงขึ้นนั้นเปนคํากลาวที่โปปดมดเท็จ 
  

ความเชื่ออืน่ๆ ที่ขัดกับหลักการอันถูกตอง 

สวนหนึ่งจากการเชื่อมั่นที่ทําใหตกเปนกาฟรฺ(ตกศาสนา) อันเปน
การเชื่อมั่นที่ตรงกันขามกับหลักการเชื่อมั่นที่ถูกตอง และขัดแยงกับสิ่งที่
บรรดารอซูลไดนํามานั้น ก็ไดแก การเชื่อมั่นของกลุมผูปฏิเสธพระเจาใน
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ยุคปจจุบันนี้ ซึ่งนั่นก็คือ กลุมผูดําเนินตามคําสอนของมารกซ เลนิน 
และบุคคลอื่นๆ ไมวาเขาเหลานั้นจะเรียกช่ือวาสังคมนิยม คอมมิวนิสต 
หรืออะไรอื่นก็ตามแต ทวารากฐานรวมของคนเหลานี้จํานวนหนึ่งก็คือ 
การปฏิเสธพระเจา และชีวิตเปนเพียงวัตถุ อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิเสธวัน
กิยามะฮฺ ปฏิเสธนรก สวรรค และปฏิเสธศาสนาทั้งมวล ผูที่พิจารณาดู
ตําราและศึกษาสภาพของคนเหลานั้นแลว จะรูอยางแนนอน โดยไมตอง
สงสัยเลยวา การเชื่อมั่นอยางนี้เปนการเชื่อที่ตรงกันขามกับศาสนาแหง
ฟากฟาและเปนการเชื่อมั่นที่จะทําใหผูที่เชื่อเชนนั้นเดินไปสูบั้นปลายที่
เลวรายที่สุดในภพนี้และภพหนา 
 และสวนหนึ่งจากการเชื่อมั่น ที่ตรงกันขามกับหลักสัจธรรม นั่น
ก็ไดแกการเชื่อมั่นของบางคนในกลุมบาฏินียะฮฺและกลุมซูฟที่วา คนบาง
กลุมที่พวกเขาเรียกวา “วะลีย” นั้น ไดมีสวนรวมกับอัลลอฮฺในการ
จัดการและบริหารกิจการของโลก พวกเขาไดใหช่ือคนเหลานั้นวา อัล-
อักฏอบ1 อัล-เอาตาด2 อัล-อัฆวาษฺ3 และชื่ออื่น ๆ อีก ลวนคือผูที่ไดรับ
การรองขอความชวยเหลือ แลวแตผูเชื่อถือจะประดิษฐคิดขึ้นมาตั้งใหแก
พระเจาของเขา และนี่ยอมเปนการตั้งภาคีที่นาชังที่สุดในดานรูบูบียะฮฺ 
(การเชื่อถือเรื่องเอกภาพของอัลลอฮฺในการสรางและการบริหารจัดการ
ของพระองค) ซึ่งนี่เปนเรื่องเลวรายย่ิงไปกวาการชิริกในสมัยญาฮิลียะฮฺ 
เพราะพวกกาฟรฺอาหรับในสมัยญาฮิลียะฮฺนั้น มิไดตั้งภาคีกับพระองคใน
ดานเตาฮีดรูบูบียะฮฺ หากแตพวกเขาตั้งภาคีกับพระองคในเรื่องการอิบา
                                                 
1 พหูพจณของ “กุฏบ” เปนระดับหนึ่งของบุคคลชั้นนําของซูฟ 
2 พหูพจน “วะตั้ด” เปนระดับหนึ่งของบุคคลชั้นนําของพวกซูฟเชนเดียวกัน 
3 พหูพจนของ “เฆาษฺ” ผูที่ไดรับการรองขอความชวยเหลือในยามคับขัน 
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ดะฮฺ และการชิริกของพวกเขาก็เปนในยามปกติสุข สวนในภาวะคับขัน
แลวพวกเขาจะถวายการอิบาดะฮฺแกอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ดังที่อัลลอฮฺ
ไดตรัสวา 

#sŒÎ* sù (#θ ç7Å2 u‘ ’ Îû Å7ù= àø9$# (#âθ tã yŠ ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑ n= sù 

öΝßγ9¯gwΥ ’ n< Î) Îhy9 ø9$# #sŒÎ) öΝèδ tβθ ä.Îô³ç„ ∩∉∈∪     
ความวา  “ดังนั้นเมื่อพวกเขาโดยสารเรือ พวกเขาก็วิงวอน
ตออัลลอฮฺในฐานะผูบริ สุทธิ์ ใจมอบการเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺ แตเมื่อพระองคไดใหพวกเขาขึ้นบกดวยความ
ปลอดภัยแลว เมื่อนั้นพวกเขาก็ตั้งภาคีกับพระองค”(อัล-
อันกะบูต : 65) 

  
สวนทางดานเตาฮีดรูบูบียะฮฺนั้นพวกเขาก็ยอมรับวาเปนของ 
อัลลอฮฺองคเดียวเทานั้นดังที่พระองคตรัสไววา 

⎦ È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô⎯̈Β öΝßγ s)n= yz £⎯ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( 4’̄Τr'sù tβθä3sù÷σãƒ ∩∇∠∪     
ความวา  “และหากเจา(มุหัมมัด)ถามเขาเหลานั้น 
(พวกมุชริกีน) วาใครเปนผูบังเกิดพวกเขา แนนอนพวกเขา
ก็ตอบวาอัลลอฮฺ” (อัซ-ซุครุฟ : 87) 

  
และพระองคไดตรัสอีกวา 
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ความวา  “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาใครใหปจจัยยังชีพแก
พวกทานจากชั้นฟาและแผนดินหรือวาใครถือกรรมสิทธิ 
การฟงและการมองเห็น และใครเปนผูใหชีวิตหลังจากการ
ตาย และเปนผูใหตายหลังจากมีชีวิต และใครบริหาร
กิจการพวกเขาก็จะกลาววา “อัลลอฮฺ” เจา(มุหัมมัด)ก็จง
กลาวเถิดวาพวกทานจะไมยําเกรงอีกหรือ?” (ยูนุส : 31) 

  
และโองการอื่น ๆ ที่มีความหมายทํานองนี้ยังมีอีกมากมาย สวน 
มุชริกีน(ผูตั้งภาคี)ในสมัยหลัง ๆ นี้ไดเพิ่มเติมไปจากมุชริกีนใน

ยุคตน ๆ อีกสองดานคือ  
ดานที่หนึ่ง บางคนในพวกยุคหลังนั้นไดเพิ่มการตั้งภาคีในเรื่อง

เตาฮีดรูบูบียะฮฺ    
ดานที่สอง พวกเขาตั้งภาคีทั้งในยามปกติสุขและในยามคับขัน 

ดังที่ผูคบคาสมาคมกับพวกเหลานี้ยอมจะเห็นสิ่งที่พวกเขากระทํากัน ณ 
หลุมฝงศพของฮุเซน1 และอัล-บัดวีย2 และคนอื่น ๆ ในประเทศอียิปต 
                                                 
1 หลุมฝงศพของฮุเซน บุตรของทานอาลี บิน อบี ฏอลิบ ซึ่งอยูที่มัสยิดมัสยิดอัล-ฮุเซนในกรุง
ไคโรประเทศอียิปต 
2 หลุมฝงศพของเชค อะหฺมัด อัล-บัดวีย อยูที่มัสยิดเชค อะหฺมัด อัล-บัดวีย ณ เมืองฏ็อนฏอ 
ประเทศอียิปต 
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นอกจากนี้ก็มี ณ หลุมฝงศพของอัล-อัยดะรูซในเอเดน อัล-ฮาดียใน
ประเทศเยเมน อิบนุ อะเราะบียที่ประเทศซีเรีย เชค อับดุลกอดิรฺ อัล-ญี
ลานียที่ประเทศอิรัก และหลุมฝงศพของคนที่มีเสียงโดงดังอื่น ๆ อีก ซึ่ง
สามัญชนทั่วไปใหความนับถืออยางลนเหลือ อีกทั้งยังหันเหสิทธิเฉพาะ
ของอัลลอฮฺหลายๆ อยางไปใหแกหลุมฝงศพของบุคคลเหลานั้น1 นอย
คนที่คัดคานการกระทําของคนเหลานั้น และแจงใหพวกเขาไดรูถึงความ
จริงของเตาฮีด(การใหเอกภาพ)ที่อัลลอฮฺไดทรงแตงตั้งทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดารอซูลกอนหนาทานใหมา
เผยแพร ดังนั้นเราจึงขอกลาววา “อินนาลิลลาฮ วะอินนาอีลัยฮิ รอญิอูน” 
แทจริงเราเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺและแทจริงเรานั้นตองกลับไปสูพระองค
และเราขอตอพระองค ไดโปรดใหคนเหลานั้นไดกลับไปสูทางอัน
เที่ยงตรง ขอใหมีผูเรียกรองในระหวางพวกเขาไปสูทางที่ถูกตองเพิ่มทวี
มากขึ้น และขอขอพระองคไดโปรดอํานวยความสําเร็จใหแกบรรดาผูนํา 
และอุละมาอ(นักวิชาการ)ของมุสลิมีนในการตอตานการชิรกฺเชนนี้ ขจัด
มันและหนทางของมันใหสูญส้ินไป แทจริงอัลลอฮฺนั้น ทรงสดับฟงและ
ทรงใกลชิดยิ่ง 
 และสวนหน่ึงของการเชื่อมั่นที่ตรงกันขามกับหลักการเช่ือมั่นที่
ถูกตอง ในเรื่องของบรรดาพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺนั้น ก็
ไดแกหลักการเชื่อมั่นของอะฮฺลุลบิดอะฮฺ เชนพวกญะฮฺมียะฮฺ พวก    
มุอฺตะซีละฮฺ และผูดําเนินตามแนวทางของพวกเขาเหลานั้น ในการ

                                                 
1 อาทิเชน สิทธิของอัลลอฮในการขอความชวยเหลือการบนบาน และอื่น ๆ อีกที่เปนสิทธิของ
พระองค แตพวกเขาเหลานั้นกลับนําไปใชกับเจาของหลุมฝงศพ 
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ปฏิเสธคุณลักษณะของพระองคและลบลางคุณลักษณะที่สมบูรณของ
พระองค และไดใหคุณลักษณะแกพระองคดวยคุณลักษณะของสิ่งที่ไม
มี หรือสิ่งที่เปนวัตถุ หรือสิ่งที่เปนไปไมได มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺและทรง
สูงสงเหนือคํากลาวหาใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบางคนที่ติดเขาไปอยูในกลุม
บุคคลดังกลาว ซึ่งไดแกผูที่ปฏิเสธบางคุณลักษณะ และยืนยันในบาง
คุณลักษณะ เชน พวกอะชาอิเราะฮฺเปนตน ดังนั้นในการที่พวกเขายืนยัน
ในบางคุณลักษณะ พวกเขาก็จําตองทําเหมือนกับที่พวกเขาพยายามหลีก
หนีในเรื่องคุณลักษณะที่พวกเขาปฏิเสธและที่พวกเขาไดตีความหลักฐาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยที่พวกเขาขัดแยงกับหลักฐานที่รับมาโดยการ
ถายทอด(จากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ)และหลักฐานทางสติปญญา พวก
เขาขัดแยงอยางชัดเจนในเรื่องเชนนั้น  

สวนอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺนั้น พวกเขายืนยันใหกับ อัลลอ
ฮฺ ในสิ่งที่พระองคทรงยืนยันใหแกตัวของพระองคเองหรือยืนยันตามที่
รอซูลของพระองคยืนยันใหกับพระองค ในรูปของการใหความสมบูรณ 
ไมวาจะเปนเรื่องพระนามหรือคุณลักษณะของพระองคก็ตาม พวกเขา 
เชื่อมั่นในเชิงที่ขจัดใหพระองคทรงปลอดจากความคลายคลึงกับมวล
สรรพสิ่ง ดวยการเชื่อมั่นที่ปลอดจากวิถีทางการปฏิเสธ พวกเขาไดปฏบิตัิ
ตามหลักฐานทั้งหมด พวกเขาไมบิดเบือน ไมเปลี่ยนแปลง และไมถือ
ตามที่บางกลุมถือวาพระองคไมมีคุณลักษณะ ในที่สุดพวกเขาก็ปลอด
จากการขัดแยง ซึ่งคนอื่น ๆ ตกอยูในการขัดแยงนี้ (ดังที่ไดเคยชี้แจงไว
แลว)  

นี่คือหนทางแหงความปลอดภัย และความสันติสุขในดุนยาและ
อาคีรัต เปนหนทางที่เที่ยงตรงที่ชาวสะลัฟ(บรรพบุรุษอิสลามยุคตน)ของ
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ประชาชาตินี้และบรรดาผูนําของพวกเขาไดดําเนินไปแลว และชนรุนหลัง
ของประชาชาติจะไมอยูในความถูกตอง เวนแตดวยสิ่งที่ชนรุนแรกได
ดําเนินตนอยางถูกตองมากอนแลว นั่นก็คือการดําเนินตามอัลกุรอาน
และซุนนะฮฺ และละทิ้งสิ่งที่ขัดแยงกับสองสิ่งที่กลาวมานี้ 
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จําเปนตองอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺองคเดียว และชี้แจง
สาเหตุแหงชัยชนะเหนือศัตรูของอัลลอฮ 

  
 

ส่ิงที่จําเปนที่สําคัญที่สุดเหนือมุกัลลัฟ (ผูบรรลุศาสนภาวะ) และ
เปนขอบัญญัติที่ใหญย่ิงที่สุด ก็คือ การที่เขาเคารพภักดีพระผูเปน
เจาของเขา พระผูเปนเจาแหงชั้นฟาและแผนดิน พระผูเปนเจาแหง
บัลลังกย่ิงใหญ ผูตรัสไวในคัมภีรอันทรงเกียรติของพระองควา 
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ความวา “แทจริงพระเจาของพวกเจานั้น คืออัลลอฮฺ ผูทรง
สรางบรรดาชั้นฟาและแผนดินภายในหกวันแลวทรงสถิต
อยูเหนือบัลลังก พระองคทรงทําใหกลางคืนครอบคลุม
กลางวัน ในสภาพที่กลางคืนไลตามกลางวันอยางรวดเร็ว 
และทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทรและบรรดาดวงดาว
โดยถูกกําหนดใหทําหนาที่บริการ ตามพระราชบัญชาของ
พระองค พึงรูเถิดวาการสราง และกิจการทั้งหลายนั้นเปน
สิทธิ์ของพระองคเทานั้น มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺผูทรงเปนเจา
แหงสากลโลก” (อัล-อะอฺรอฟ : 54) 
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พระองคอัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 

$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪     
ความวา “ขามิไดบังเกิดญิน และมนุษยข้ึนมาเพื่ออื่นใด 
นอกจากเพื่อเคารพภักดีตอขา” (อัซ-ซาริยาต : 56) 

 
 และการอิบาดะฮฺซึ่งเปนพระประสงคของอัลลอฮฺที่ทรงสรางญิน 
และมนุษยข้ึนมานั้น ก็คือการอิบาดะฮฺตอพระองคองคเดียวเทานั้น โดย
การอิบาดะฮฺประเภทตาง ๆ อันไดแก การละหมาด การถือศีลอด การ
จายซะกาต การทําหัจญ การกมรุกูอฺ การกราบสุูด การเฏาะวาฟ การ
เชือดสัตว การบนบาน มอบความเกรงกลัว ความหวัง การขอความ
ชวยเหลือ การขอความคุมกัน และทุกประเภทของการขอวิงวอน และที่
นับเขาอยูในการนี้เชนกัน ก็ไดแกการเชื่อฟง และปฏิบัติตามพระบัญชา
ของอัลลอฮฺ และละทิ้งทุกอยางที่พระองคทรงหามตามที่คัมภีรอันทรง
เกียรติของพระองคและซุนนะฮฺของรอซูลผูซื่อสัตยของพระองคไดช้ีแจง
ไว  

อัลลอฮฺไดทรงมีพระราชบัญชาใหญินและมนุษยทําการอิบาดะฮฺที่
กลาวมาแลวนั้น ซึ่งจุดนี้คือจุดประสงคหลักของพระองคในการสรางญิน 
และมนุษยข้ึนมา ทรงประทานบรรดารอซูลและคัมภีรมา เพื่อชี้แจง
รายละเอียด พรอมทั้งแสดงการปฏิบัติการอิบาดะฮฺเหลานั้น ในทุก
รูปแบบที่ถูกตอง ตามความประสงคของพระองคโดยกลาววา 
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪     
ความวา “โอมนุษยทั้งหลาย จงเคารพภักดีพระผูเปน
เจาของพวกเจา ซึ่งทรงบังเกิดพวกเจา และบรรดาผูที่มีมา
กอนพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 21) 

 
 และพระองคไดตรัสวา 

* 4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4   
ความวา  “และพระผูเปนเจาของเจาไดทรงบัญชาวา พวก
เจาจะตองไมเคารพภักดี (ผูใด) นอกจากพระองคและจงทาํ
ดีตอบิดามารดา” (อัล-อิสรออ : 23) 

 
และไดตรัสอีกวา 

!$ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$ xuΖãm (#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs)ø9$# ∩∈∪     
ความวา  “และพวกเขาก็มิไดถูกบัญชา (ใหทําส่ิงอื่นใด) 
นอกจากเพื่อใหพวกเขาเคารพภักดีตออัลลอฮ โดยเปนผู
มอบการอิบาดะฮฺอยางบริสุทธิ์ใจแกพระองค และเพื่อพวก
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เขาดํารงไวซึ่งการละหมาดและจายซากาต และนั่นแหละคือ
ศาสนาอันเที่ยงตรง” (อัล-บัยยีนะฮฺ : 5) 

 โองการตาง ๆ ที่มีความหมายทํานองนี้มีมากมายและพระองค 
ไดตรัสอีกวา 

!$ tΒ uρ ãΝä39s?# u™ ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)¨?$#uρ 

©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$s)Ïè ø9$# ∩∠∪     
ความวา “ส่ิงใดที่รอซูลไดนํามายังพวกเจาก็จงยึดถือไว 
และสิ่งใดที่รอซูลไดหามปรามพวกเจาก็จงละทิ้ง และจงยํา
เกรงตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงหนักหนวงในการ
ลงโทษ” (อัล-หัชรฺ :7) 

 
และพระองคไดตรัสอีกวา 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆ F{$# 

óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä⎢ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈®∪     
ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ 
และจงเชื่อฟงปฏิบัติตามรอซูลและผูปกครองในหมูพวกเจา
ดวย แตถาหากพวกเจาขัดแยงกันในสิ่งใดก็จงนําส่ิงนั้น
กลับไปหาอัลลอฮฺ(อัลกุรอาน)และรอซูล(ซุนนะฮฺ)หากพวก
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เจาศรัทธาตออัลลอฮฺ และวันปรโลก นั้นแหละเปนสิ่งที่ดี 
และเปนการกลับที่งามยิ่งนัก”  (อัน-นิสาอ : 59) 

  
และพระองคไดตรัสอีกวา 

⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# (  
ความวา  “ผูใดฟงรอซูล แนนอนเขาก็ไดเชื่อฟงอัลลอฮฺ” 
(อัน-นิสาอ : 80) 

  
และพระองคไดกลาววา 

ô‰s)s9uρ  $ uΖ÷Wyè t/  ’ Îû  Èe≅ à2  7π ¨Β é&  »ωθ ß™ §‘  Âχ r&  (#ρ ß‰ç6 ôã $#  ©!$#  (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# (  
ความวา “และโดยแนนอนยิ่ง เราแตงตั้งรอซูลไปยังแตละ
ประชาชาติ (โดยรอซูลจะกลาวแกประชาชาตินั้น ๆ วา ) 
พวกทานจงเคาระภักดีอัลลอฮฺ และจงหางเหินจากฏอฆูต 
(ชัยฏอนหรือเจว็ด)” (อัน-นะหฺลิ : 36) 
 
และไดตรัสวา 

!$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û©Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) 

Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪     
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ความวา และเรามิไดสงรอซูลคนใดกอนหนาเจา(มุหัมมัด) 
นอกจากเราจะไดมีวิวรณแกเขาวา ไมมีผูที่ไดรับการเคารพ
ภักดีอื่นใดนอกจากขา ดวยเหตุนี้พวกเจาจงเคารพภักดีตอ
ขา (อัล-อันบิยาอ : 25) 
 
และพระองคไดตรัสวา 

!9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3ôm é& …çµçG≈ tƒ#u™ §ΝèO ôM n= Å_Áèù ⎯ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3ym AÎ7yz 

∩⊇∪  ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# 4 © Í_ ¯ΡÎ) /ä3s9 çµ ÷ΖÏiΒ Öƒ É‹tΡ ×Ï±o0 uρ ∩⊄∪     

ความวา “อลิฟ ลาม รออ (นี่คือ)คัมภีรอันมีโองการตางๆ 
ของคัมภีรนั้นไดถูกวางไวอยางรัดกุมชัดแจง  แลวไดถูก
จําแนกแยกแยะ(ขอบัญญัติ)จากผูทรงปรีชาญาน ผูทรง
รอบรู (โดยไดสอนไวในคัมภีรวา) พวกเจาจะตองไมเคารพ
ภักดีผูใดจากอัลลอฮฺ  แทจริงฉัน(มุหัมมัด)เปนผูตักเตือน 
ผูบอกขาวดีจากพระองคแกพวกทาน”  (ฮูด : 1-2) 

 
 ดังนั้น อายาต มุหฺกะมาต (ที่ชัดแจง)เหลานี้ และที่มีความหมาย
ทํานองเดียวกัน ซึ่งระบุไวในคัมภีรของอัลลอฮฺ ลวนแลวแตบงชี้ถึงความ
จําเปนที่ตองมอบการเคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงองคเดียวเทานั้น ซึ่งนี่
คือรากฐานของอิสลาม และเปนที่มาของหลักปฏิบัติ ในทํานองเดียวกันนี้    
ก็เนนถึงจุดนี้วาเปนเหตุผลสูงสุดของการสรางญินและมนุษย การ
ประทานบรรดารอซูล และคัมภีรตาง ๆ ฉะนั้นจึงจําเปนแกบรรดา       
มุกัลลัฟ(ผูบรรลุศาสนภาวะ)จะตองเอาใจใสในเรื่องนี้ ศึกษาทําความ
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เขาใจ และระมัดระวังมิใหเปนอยางคนจํานวนมาก ที่สังกัดอยูในอิสลาม
แลวกระทําการอยางเกินขอบเขต ในการยกยองบรรดานบี คนศอลิหฺ 
กอสรางมัสยิดและโดมบนหลุมฝงศพคนเหลานั้น ขอวิงวอนตอพวกเขา 
ขอความชวยเหลือ หันไปพึ่งคนเหลานั้นวอนขอใหคนเหลานั้นทําธุระให 
ขอใหปลดเปลื้องภาวะคับขัน ขอใหหายปวย ขอใหไดรับชัยชนะและอื่นๆ 
อีกที่เปนประเภทตางๆ ของการชิริก(การตั้งภาคี)ที่ใหญที่สุด 

ในรายงานหะดีษฺเศาะฮีหฺ จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ปรากฏวามีส่ิงพองกับขอชี้บงที่มีอยูในคัมภีรของอัลลอฮฺเพราะ
ในเศาะฮีหฺของทานอิมามอัล-บุคอรียและมุสลิม ไดระบุดังนี้  

 א   א    א 
    WAא א
 א؟@  W  W א

Kא    א WAא
  א   א،

א@K 
ความวา : มีรายงานจากมุอาซ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวแกเขาวา “ทาน
ทราบไหมวาอะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺที่มีตอปวงบาว และ
อะไรคือสิทธิของปวงบาวที่มีตออัลลอฮฺ?” ฉันกลาววา 
“อัลลอฮฺและรอซูลของพระองคเทานั้นที่รูย่ิง” ทานนบีจึง
กลาววา “สิทธิของอัลลอฮฺที่มีตอปวงบาวก็คือ การที่พวก
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เขาเคารพภักดีพระองค และไมเอาสิ่งใดมารวมเปนภาคีกับ
พระองค และสิทธิของปวงบาวที่มีตออัลลอฮฺก็คือ การที่
พระองคจะไมทรงลงโทษผูที่ไมเอาสิ่งใดมารวมเปนภาคีกับ
พระองค” 

  
ในตําราหะดีษฺเศาะฮีหฺของอัล-บุคอรียซึ่งเปนรายงานจากอิบนุ   

มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  มีวา ทานนบีกลาววา 
אא 

ความวา “ผูใดตายในสภาพที่เขาวิงวอนตอผูอื่นเทาเทียม
กับอัลลอฮฺ เขาก็ตองตกนรก” 

 
 และอิมามมุสลิมไดนําเสนอไวในตําราหะดีษฺเศาะฮีหฺของทาน ซึ่ง
เปนรายงานจากญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

אא
א 

ความวา “ผูใดพบอัลลอฮฺโดยที่เขาไมไดตั้งภาคีกับพระองค 
เขาก็ไดเขาสวรรค และผูใดพบพระองคโดยที่เขาตั้งภาคี
รวมกับพระองค เขาก็ตกนรก” 

 
 หะดีษฺที่มีความหมายทํานองเดียวกันนี้ มีมากมาย และสิ่งนี้คือ
ปญหาที่สําคัญและใหญหลวงยิ่ง อัลลอฮฺทรงแตงตั้งรอซูลของพระองค
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ใหเชิญชวนเผยแพรไปสูเตาฮีด และหามปรามมิใหทําการชิริก ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงทําหนาที่ปาวประกาศ เผยแพร ส่ิง
ที่อัลลอฮฺไดทรงบัญชามาใหแกทานอยางสมบูรณย่ิง ทานไดถูกตอตาน 
และถูกทํารายอยางรุนแรงที่สุดในการทํางานเพื่ออัลลอฮฺ แตทานก็อดทน
ตอการนั้นและบรรดาสาวกของทานก็อดทนอยางที่สุด เคียงคูกับทานใน
การเผยแพรและเรียกรองเชิญชวนจนกระทั่งอัลลอฮฺไดขจัดรูปเคารพ 
และเจว็ดจนหมดสิ้นไปจากคาบสมุทรอาหรับ ผูคนทั้งหลายไดพากันรับ
อิสลาม รูปเคารพที่เรียงรายรอบๆและในกะอฺบะฮฺก็ถูกขจัดเสียส้ิน รูป
ปนที่มีช่ืออยาง อัล-ลาต, อัล-อุซซา และมะนาต ถูกทําลายจนหมด 
รวมทั้งรูปปนที่มีอยูตามเผาและกกตางๆ ในหมูชาวอาหรับ บัญญัติ
ของอัลลอฮฺปรากฏขึ้นเดนชัด ศาสนาอิสลามไดกอรางขึ้นอยางชัดเจนใน
คาบสมุทรอาหรับ หลังจากนั้นอิสลามิกชนก็ไดมุงหนาเรียกรองเชิญชวน 
และญิฮาดเพื่อขยายอิสลามใหเปนที่แพรหลายออกไปนอกคาบสมุทร
อาหรับ และดวยเรี่ยวแรงของพวกเขานี่เองที่เปนเหตุใหอัลลอฮฺไดทรง  ฮิ
ดายะฮฺปวงบาวผูซึ่งถูกบันทึกวาจะไดรับความสุข และดวยเหตุแหงพวก
เขานี่เองที่พระองคไดเผยแพรสัจธรรมและความเปนธรรมออกสูพื้นที่
สวนใหญทั่วโลก และคนเหลานั้นก็ไดกลายเปนผูนําแหงการแนะนํา ช้ี
แจงสูแนวทางที่ถูกตอง เปนผูนําแหงสัจธรรม เปนผูเรียกรองเชิญชวนสู
ความเปนธรรมและการฟนฟูพัฒนา พวกเขาไดเปนตัวอยางแหงการ
เจริญรอยตามแกชนรุน “ตาบิอีน” (บรรพชนมุสลิมถัดจากเศาะหาบะฮฺ) 
และชนรุนตอๆมาที่ไดดําเนินตามแนวทางนั้นดวยดี คนเหลานี้ทั้งหมด
เปนผูนําแหงการชี้ทางและผูเรียกรองแหงสัจธรรม ที่ไดเผยแพรศาสนา
ของอัลลอฮฺ เรียกรองเชิญชวนมนุษยทั้งหลาย ไปสูการใหเอกภาพแด
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พระองค ตอสูในหนทางอัลลอฮฺทั้งดวยแรงกายและทรัพยสินของพวก
เขา พวกเขาจะไมเกรงกลัวคําครหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการทําเพื่ออัลลอฮฺ  
ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงสนับสนุนชวยเหลือพวกเขา และทรงประทาน
แกพวกเขาชัยชนะเหนือผูที่มารุกรานและทรงตอบแทนพวกเขาอยาง
ครบถวน ดังที่ไดทรงสัญญาไวในโองการของพระองคที่วา 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ β Î) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& 

∩∠∪     
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย หากพวกเจา
ชวยเหลืออัลลอฮฺแลว1 พระองคก็จะทรงชวยเหลือพวกเจา 
และทรงทําใหเทาของพวกเจามั่นคง2” (มุหัมมัด : 7) 

  
และโองการของพระองคที่วา 

χ uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# ⎯tΒ ÿ…çν çÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪   

t⎦⎪ Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# 

(#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊆⊇∪     
ความวา “แนนอน อัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือผูที่ชวยเหลือ
พระองค แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงพลานุภาพ ทรงเดชานุภาพ
ย่ิง (คนเหลานั้นคือ)บรรดาผูที่หากเราใหความมั่นคง     

                                                 
1 การชวยเหลือพระองคก็คือการปฏิบัติตามคําบัญชาและละเวนสิ่งที่พระองคทรงหาม 
2 พระองคจะทรงทําใหพวกทําใหพวกเจายืนหยัดอยางมั่นคงในการตอสูกับศัตรู 
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(ทางอํานาจ)แกพวกเขา ณ ผืนแผนดิน พวกเขาก็จะดํารง
ละหมาดและจายซากาต และใชใหทําคุณความดี และหาม
ปรามการทําชั่ว และบั้นปลายของกิจการทั้งหลายนั้น เปน
สิทธิของอัลลอฮฺองคเดียว” (อัล-หัจญ : 40-41) 

  
ตอมามนุษยไดเปลี่ยนแปลงไป เกิดความแตกแยกกัน เมินเฉย

ตอการตอสูในหนทางอิสลาม รักความสุขสําราญและตามอารมณใฝต่ํา 
ความเลวทรามตาง ๆ ก็ปรากฏมากขึ้นในระหวางหมูมนุษย เวนแตวาจะ
มีบางคนที่อัลลอฮฺทรงรักษาคุมครองเขา ดวยเหตุดังกลาวพระองคจึง
ทรงใหความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแกพวกเขา พระองคใหศัตรูของพวกเขา
มีอํานาจเหนือพวกเขา ทั้งนี้ เปนผลตอบแทนจากการที่พวกเขาได
ประพฤติปฏิบัติมา โดยที่พระผูอภิบาลของเจานั้นหาไดอธรรมตอปวง
บาวเลย 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
χ Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3   

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺจะไมทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของ
หมูคณะใด จนกวาพวกเขาเหลานั้น จะเปลี่ยนแปลง
สภาพการณตัวของเขาเองเสียกอน” (อัร-เราะอฺด : 11) 

 ฉะนั้นจึงเปนหนาที่ ๆ จําเปนของมุสลิมทุกคนไมวาจะเปน
ผูปกครองประเทศหรือประชาชน ที่จะตองกลับไปสูอัลลอฮฺดัวยความ
บริสุทธิ์ใจแดอัลลอฮฺองคเดียวเทานั้น และสํานึกผิดขอลุแกโทษตอ  
อัลลอฮฺในที่แลวๆ มา อันไดแกความบกพรองและบาปของพวกเขา แลว
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รีบปฏิบัติ ส่ิงที่อัลลอฮฺทรงมีพระบัญชาใหทําและออกหางจากสิ่งที่
พระองคทรงหามปราม อีกทั้งยังตองสั่งเสียซึ่งกันและกันและใหความ
รวมมือ ประสานงานรวมกันในเรื่องดังกลาวดวย 
 และอีกสวนหนึ่งที่ สําคัญย่ิงในเรื่องดังกลาวนั้นก็คือ การ
สถาปนาบทลงโทษตามบัญญัติศาสนา เอาบทบัญญัติศาสนามาเปนขอ
ตัดสินเมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นในทุกแงมุมของชีวิตมนุษย การตัดสิน
ความกันตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ไมถือปฏิบัติกฎหมายที่หมูมนุษย
โหวตขึ้นมาและขัดแยงกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ไมหันไปใชบทบัญญัติ
เหลานั้น และจําเปนตองใหประชากรมุสลิมทุกชาติใชบัญญัติศาสนาเปน
ขอตัดสิน อีกทั้งบรรดาอุละมาอก็จําเปนตองใหความรู ความเขาใจแก
ปวงชนในเรื่องของศาสนา เผยแพร และทําใหเกิดความตื่นตัว ในการนํา
บทบัญญัติของอัลลอฮฺมาถือปฏิบัติ ในแงทุกมุมของชีวิตประจําวัน ส่ัง
เสียซึ่งกันและกันในเรื่องที่เปนสัจธรรม และส่ังเสียซึ่งกันและกัน เพื่อ
ความกลมเกลียว อดทน กําชับกันในเรื่องคุณความดี หามปรามการทํา
ช่ัวทุกรูปแบบ  และสง เสริมบรรดาผูปกครองใหกระทํ า เชนนั้น
นอกจากนั้นแลว จําเปนตองปราบปรามและตอตานอุดมการณที่บอน
ทําลายเชน สังคมนิยม ชาตินิยม การถือทิฐิในชาติกําเนิด (ดูหมิ่นผิว 
และอื่นๆ) และอื่นๆ ที่เปนอุดมการณหรือความคิดตาง ๆ ที่ขัดแยงกับ
บทบัญญัติของอัลลอฮฺ 
 ดวยเหตุตางๆ ที่กลาวมาแลวทั้งหมด อัลลอฮฺจะทรงปรับปรุง
แกไขสิ่งที่เส่ือมเสียใหเปนดีแกบรรดามุสลิม จะทรงทําใหเกียรติที่หายไป
จากพวกเขากลับสูพวกเขาอีก จะทรงชวยเหลือพวกเขาเหลานั้นใหมีชัย
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เหนือศัตรู และจะทรงทําใหพวกเขามีความมั่นคงบนพื้นพิภพนี้ ดังที่
พระองคไดตรัสวา 

šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨ ø‹n= tã çóÇnΣ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊆∠∪     
ความวา “และยอมเปนหนาที่ของเรา ที่จะตองชวยเหลือ
บรรดาผูศรัทธา” (อัร-รูม  : 47) 

  
และไดตรัสอีกวา 

y‰tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï%©!$# ⎯ÏΒ 

öΝÎγ Î= ö6 s% £⎯uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï%©!$# 4© |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9 uρ .⎯ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4 © Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4 ⎯tΒ uρ 

txŸ2 y‰÷è t/ y7Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪     
ความวา “อัลลอฮฺไดทรงสัญญาแกบรรดาผูศรัทธาและ
ประกอบกรรมดีในหมูพวกเจาวา แนนอนพระองคจะทรง
ใหพวกเขาเปนตัวแทน ณ พื้นพิภพ ดังที่ไดเคยใหแก
บรรดาผูที่มากอนพวกเขาเปนตัวแทนมาแลว และแนนอน
พระองคจะทรงใหความมั่นคงแกพวกเขาซึ่งศาสนาของ
พวกเขาที่พระองคไดทรงคัดเลือกและโปรดปรานแกพวก
เขา และจะทรงเปลี่ยนใหมีความสันติสุขหลังจากที่พวกเขา
ประสบกับความหวาดกลัว พวกเขาจะเคารพภักดีขาและไม
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ยกส่ิงใดขึ้นมาเปนภาคีรวมกับขา และผูใดปฏิเสธศรัทธา
หลังจากนี้ เขาเหลานั้นก็คือผูฝาฝน” (อัน-นูร : 55) 

 
และไดตรัสอีกวา 

$ ¯ΡÎ) çÝÇΖoΨ s9 $ oΨn= ß™ â‘ š⎥⎪Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ ’ Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# tΠöθ tƒ uρ 

ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγô© F{$# ∩∈⊇∪   tΠöθ tƒ Ÿω ßìxΖtƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈©à9$# öΝåκèEu‘ É‹÷è tΒ ( ãΝßγ s9uρ 

èπ uΖ÷è ¯=9$# öΝßγ s9uρ â™þθ ß™ Í‘# ¤$! $# ∩∈⊄∪     
ความวา “และแนนอนยิ่ง เราจะชวยเหลือบรรดารอซูลของ
เราและบรรดาผูศรัทธาขณะมีชีวิตอยูในโลก และในวันที่
บรรดาพยานจะลุกข้ึน(วันกิยามะฮฺ)วันซึ่งการแกตัวจะไมให
ประโยชนแกเหลาผูอธรรม และพวกเขาจะไดรับการ
สาปแชงและไดที่พํานัก(ในบั้นปลาย)ที่เลวรายยิ่ง”  
(ฆอฟรฺ : 51-52)  

  
และอัลลอฮฺนั้นคือผูที่เราวิงวอนขอใหทรงปรับปรุงแกไขบรรดา

ผูนําของชาวมุสลิมและประชาชนทั่วไป ขอพระองคไดโปรดประทานแก
พวกเขาเหลานั้น ซึ่งความเขาใจถองแทในศาสนา ขอพระองคไดโปรด
ทรงรวมพวกเขาเหล านั้นให เปนปกแผน  ดํ ารงมั่นอยูบนตักวา          
(ความยําเกรง)ตอพระองค ขอไดโปรดทรงชี้นําพวกเขาเหลานั้น             
สูแนวทางของพระองคที่เที่ยงตรง ไดโปรดชวยเหลือสนับสนุนสัจธรรม
และขจัดสิ่งที่เปนเท็จ ขอไดโปรดทรงประทานความสําเร็จแกเขาเหลานั้น 
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ในความรวมมือกันในเรื่องที่เปนคุณธรรม ความยําเกรง การส่ังเสียซึ่ง
กันและกันใหมีสัจธรรม และมีความมานะอดทน 
 แทจริง พระองคนั้นทรงเปนผูมีสิทธิและเปนผูทรงอานุภาพใน
เรื่องดังกลาว 
 ขออัลลอฮฺไดโปรดทรงประทานพรและความสันติแดผูเปนบาว
และรอซูลผูที่ดีย่ิงของพระองคคือทานนบีผูเปนอิมามและผูนําของเรา
มุหัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และแดวงศวาน
รวมทั้งสาวกของทาน ตลอดจนผูเจริญรอยตามแนวทางของทานทั้งมวล 

ขอความสันติ ความเมตตา และความเจริญรุงเรืองจากอัลลอฮฺ 
จงประสบแดทานทั้งหลาย 
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สิ่งที่ทําใหเสียอิสลาม 

 
  
 
พี่นองมุสลิม พึงทราบเถิดวาอัลลอฮฺ ไดกําหนดใหบาวทั้งมวลยอมรับ
อิสลาม ยึดมั่นในอิสลาม และใหระมัดระวังสิ่งที่ผิดแปลกไปจากสจัธรรม
นี้ พระองคไดทรงแตงตั้งศาสนทูตของพระองคมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม มาเรียกรองเชิญชวนสูการนั้น และพระองคทรงแจงให
ทราบวาผูใดที่ตามอิสลามผูนั้นก็ไดรับทางนํา ผูใดผินหลังใหเขาก็จะหลง
ผิด พระองคไดทรงตักเตือนไวในหลายโองการในอัลกุรอานเกี่ยวกับ
สาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหส้ินสภาพการเปนมุสลิม ใหตระหนักถึงประเภท
ตางๆ ที่เปนการตั้งภาคีกับพระองค และกุฟรฺ (การปฏิเสธศรัทธา)  

บรรดาอุละมาอไดกลาวถึงไวในบทวาดวยมุรตัด(ผูส้ินสภาพการ
เปนมุสลิม) วามุสลิมนั้นอาจออกนอกศาสนาดวยประการตางๆ ที่เปนสิ่ง
ทําให ส้ินสภาพการเปนมุสลิม ซึ่งทําให ชี วิตและทรัพยสินของเขา
กลายเปนสิ่งอนุมัติ1 แลวเขาผูนั้นก็เปนผูที่อยูภายนอกกรอบของอิสลาม 
ประการที่สําคัญและที่เกิดขึ้นมากที่สุดมีอยูสิบประการดวยกัน เราขอ
กลาวแกทานอยางยอ ๆ เพื่อทานจะไดระมัดระวัง และตักเตือนคนอื่น ๆ 
ใหระวังดวย โดยหวังความปลอดภัยจากประการดังกลาวดวย พรอมกัน
นั้นก็จะไดขยายความในบางสวนบางขอดังตอไปนี้ 
 
                                                 
1 คืออนุมัติใหลงโทษดวยการประหารและยึดทรัพยได โดยมีเงื่อนไขตางๆ ตามบัญญัติในศาสนา 
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ประการท่ีหน่ึง  คือการตั้งภาคีในการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ พระองค      
ไดตรัสวา 

¨β Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 4   
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงใหอภัยตอการตั้งสิ่งใด
เปนภาคีรวมกับพระองค และพระองคจะทรงใหอภัยอื่น
จากนั้นแกผูที่พระองคทรงประสงค” (อัน-นิสาอ : 48) 

 
และพระองคไดตรัสอีกวา 

…çµ ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( 

$ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪     
ความว า  “แทจริ งผู ใดตั้ งภาคี ข้ึนเคียงคูอัลลอฮฺ  แน
นอนอัลลอฮฺทรงทําใหสวรรคเปนที่ตองหามแกเขา และที่
พํานักของเขาคือนรก และสําหรับบรรดาผูอธรรมนั้น ยอม
ไมมีผูชวยเหลือใด ๆ” (อัล-มาอิดะฮฺ : 72) 

 
สวนหนึ่งจากการชิริกนั้น ก็ไดแกการขอวิงงวอนตอผูที่ลวงลบัไป

แลว ไมวาจะเปนการขอความชวยเหลือ บนบาน เชือดสัตวพลีแดผูที่
ส้ินชีพแลว เปนตน 
 
ประการท่ีสอง  ผูใดทําใหระหวางเขากับอัลลอฮฺมีส่ือกลางโดยวิงวอน
ตอผู เปนสื่อกลางเหลานั้นวอนใหเขาเหลานั้นชวยขอไถโทษ และ
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มอบหมายกิจการตอพวกเขาเหลานั้น บุคคลนั้นก็ตกเปนกาฟรฺ            
โดยมติเอกฉันท 
 
ประการท่ีสาม  ผูใดที่ไมถือวามุชริกเปนกาฟรฺหรือสงสัยในการเปนกาฟรฺ
ของคนเหลานั้น หรือถือวามัซฮับ(แนวความคิด)ของคนเหลานั้นถูกตอง
เขาก็ตกเปนกาฟรฺ 
 
ประการ ท่ี ส่ี   ผู ใดเชื่ อมั่นว าขอชี้นํ าของคนอื่นนอกจากท านนบี  
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สมบูรณกวาขอชี้นําที่ถูกตองของทานนบี
หรือขอตัดสินของผูอื่นดีกวาของทานนบี เชนบรรดาผูที่เทิดทูนขอตัดสิน
ของฏอฆูตวาเหนือกวาขอตัดสินของทานนบี เขาผูนั้นก็ตกเปนกาฟรฺ 
 
ประการท่ีหา  ผูใดเกลียดชังสิ่งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม นํามาถึงแมวาเขาจะปฏิบัติส่ิงนั้นก็ตาม(ปฏิบัติอยางไมเต็มใจ) 
เขาตกเปนกาฟรฺ ทั้งนี้เพราะอัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา 

y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ èδ Ìx. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôãr& ∩®∪     
ความวา “ที่เปนเชนนั้นก็เพราะวาพวกเขาเกลียดชังสิ่ง
ที่อัลลอฮฺไดประทานลงมา พระองคจึงทรงทําใหการงาน
ของเขาไรผล” (มุหัมมัด : 9) 
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ประการท่ีหก  ผูใดเยยหยันเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาสนาของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หรือตอผลบุญตอบแทน หรือตอการ
ลงโทษใดๆ ในอิสลาม เขาผูนั้นก็ตกเปนกาฟรฺ เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา 

ö≅ è% «!$$ Î/r& ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™uρ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ â™Ì“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪   Ÿω 
(#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4   

ความวา “(มุหัมมัด)จงกลาวเถิดวา กับอัลลอฮฺ กับโองการ
ของพระองค และกับรอซูลของพระองคกระนั้นหรือที่พวก
เจาเยยหยันกัน? พวกเจาอยาไดอางอีกเลย แทจริงพวกเจา
ไดปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจายอมรับศรัทธาแลว”     
(อัต-เตาบะฮฺ : 65-66) 

 
ประการท่ีเจ็ด การใชไสยศาสตรเวทมนตคาถา เชน อัศ-ศ็อรฟฺ1 
และอัล-อัฏฟฺ2 เปนตน ดังนั้นผูใดกระทําหรือพอใจตอสิ่งนั้นเขาก็ตกเปน
กาฟรฺ เพราะอัลลอฮฺทรงมีพระดํารัสวา 

$ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yèãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4© ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øt wΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? (   
ความวา “และเขาทั้งสอง(ฮารูตและมารูต)จะไมสอนวิชา
ไสยศาสตรใหแกผูใด จนกวาจะกลาววา แทจริงเราเปน   
ฟตนะฮฺ(ตัวแทนที่อัลลอฮฺสงลงมาเพื่อทดสอบมนุษย) 

                                                 
1 แขนงหนึ่งของการกระทําไสยศาสตร โดยมีวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่เคยรัก ใหเปน
คนที่เกลียดชัง ดังเชนทําใหสามีที่เคยรักภรรยาของเขากลับกลายเปนเกลียดชังเธอ 
2 แขนงหนึ่งของการทําไสยศาสตร โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหคนลุมหลง ในสิ่งที่ไมเคยรักมา
กอน ทั้งนี้โดยวิธีการของชัยฏอน 
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ดังนั้นพวกทานจงอยาปฏิเสธการศรัทธา(ดวยการเรียนหรือ
เลนไสยศาสตร)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 102) 

 
ประการท่ีแปด การชวยเหลือพวกมุชริกีนและรวมมือกับพวกเขาในการ
เอาชนะตอบรรดามุสลิม เพราะอัลลอฮฺไดตรัสไววา 

⎯tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪     
ความวา “และผูใดในหมูพวกเจา เอาพวกเขามาเปนมิตร
แลวไซร แนนอนผูนั้นก็เปนคนหนึ่งระหวางพวกเขา แท
จ ริ ง อั ล ล อ ฮฺ ไ ม ท ร ง ชี้ แ น ะ ก ลุ ม ช น ที่ อ ธ ร ร ม ”                    
(อัล-มาอิดะฮฺ : 51)  

 
ประการท่ีเกา  ผูใดเชื่อวา บุคคลบางคนสามารถที่จะไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอัลลอฮฺตามแนวทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  เขาผูนั้นก็ตกเปนกาฟรฺ ทั้งนี้เพราะมีโองการของอัลลอฮฺวา 

⎯tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ ⎯n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδuρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# z⎯ÏΒ 

z⎯ƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪     
ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาอื่นจากอิสลาม ศาสนา
นั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาก็จะ
อยูในหมูผูขาดทุน” (อาล อิมรอน : 85) 
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ประการท่ีสิบ การผินหลังใหศาสนาของอัลลอฮฺโดยที่เขาไมศรัทธา 
และไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ ทั้งนี้ก็เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô⎯tΒ uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψtã 4 $ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ 

š⎥⎫ÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# tβθßϑ É)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪     
ความวา “และใครเลาจะอธรรมยิ่งไปกวาผูที่ไดถูกตักเตือน
ใหรําลึกถึงโองการตางๆ ของพระเจาของเขาแลว จากนั้น
เขาผินหลังใหมัน แทจริงเราจะเปนผูสําเร็จโทษบรรดา
ผูกระทําผิด” (อัล-สัจญดะฮฺ : 22) 

 
และสิ่งที่ทําใหส้ินสภาพของการเปนมุสลิมเหลานี้ ไมวาจะทําขึ้น

ดวยเจตนา เยยหยัน ลอเลน หรือจริงจัง หรือดวยความหวาดกลัวก็ตาม 
จะทําใหส้ินสภาพการเปนมุสลิมอยางแทจริง เวนแตในกรณีที่ถูกบังคับ
ใหทําเทานั้น ทั้งหมดนี้ลวนแตเปนภัยอันตรายที่ ย่ิงใหญ และมักจะ
เกิดขึ้นบอยที่สุด ฉะนั้นจึงจําเปนที่มุสลิมจะตองระมัดระวังไมใหส่ิงที่
กลาวมาแลวเกิดขึ้นกับตัวเองเปนอันขาด 

ในประเด็นที่ ส่ีที่ทําใหส้ินสภาพการเปนมุสลิม อันไดแกผูที่
เชื่อมั่นวา ขอชี้นําของคนอื่นจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
สมบูรณกวาขอชี้นําที่ถูกตองของทานนบีนั้น จะรวมถึงผูที่เชื่อวาระบบ 
และกฎหมายตางๆ ที่มนุษยตราขึ้นมาประเสริฐเลิศกวาบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ หรือเชื่อวาระบบกฎหมายอิสลามนั้นไมเหมาะแกการนํามาใช
ปฏิบัติในยุคศตวรรษที่ 20 หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเชื่อวา การนํา
กฎหมายอิสลามมาใชปฏิบัตินั้น เปนสาเหตุแหงความลาหลังของอิสลามิ
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กชน หรือมีความเชื่อวาอิสลามมีระบบที่คับแคบมีเขตความสัมพันธ 
ระหวางคนกับพระเจาเทานั้น ตัดขาดกับชีวิตดานอื่นๆ ทั้งสิ้น และผูที่เขา
อยูในขายนี้อีกเชนกัน คือผูที่มีความเห็นวาการนําเอาบทอาญา(ลงโทษ)
ของอัลลอฮฺ มาปฏิบัตินั้นไมเหมาะสมกับยุคนี้ ตัวอยางเชน การตัดขอมือ
หัวขโมย การขวางกอนหินใสผูซินา(ผิดประเวณี) สําหรับผูที่ผานชีวิต
สมรสแลวจนสิ้นชีพ และอื่น ๆ  

และที่เขาขายนี้อีกเชนกัน ผูที่มีความเห็นวาการตัดสินอื่นที่ไมได
อยูในบทบัญญัติของอัลลอฮฺนั้นเปนที่อนุมัตินํามาใชได ไมวาจะอยูใน
เรื่องธุรกิจการคา หรือกิจการอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพราะวาผูที่มีความเห็นที่วานี้ 
ถึงแมวาเขาจะไมเชื่อวากฎหมายที่มนุษยกลุมที่มีอิทธิพลตราขึ้นนั้น 
เหมาะแกการนํามาปฏิบัติมากกวาบทบัญญัติของอัลลอฮฺก็ตามเพราะ
ความเห็นที่วา ส่ิงดังกลาวเปนที่อนุมัตินั้นก็มีคาเทากับเขาไดคัดคาน
อัลลอฮฺ ทําใหส่ิงที่อัลลอฮฺทรงหาม(หะรอม)กลายเปนสิ่งที่พระองคทรง
อนุมัติ(หะลาล) ทั้งนี้ก็เพราะวามีมติเปนเอกฉันทของอุละมาออิสลามแลว
วา ผูใดที่ทําใหส่ิงที่อัลลอฮทรงหามไว ใหกลายมาเปนสิ่งที่อนุมัติ อาทิ
เชน การซินา การเสพของมึนเมา การทานดอกเบี้ย และการนําบัญญัติ
อื่น (ที่ไมใชของอัลลอฮฺ) มาใชปฏิบัติ บุคคลผูนั้นก็เปนกาฟรฺ ตามมติ        
เอกฉันทของบรรดาอุละมาออิสลาม  

เราขอตออัลลอฮฺใหพระองคไดโปรดปองกันเราใหพนจากสิ่งที่ 
จะทําใหเราโดนความโกรธกริ้วของพระองค และการลงโทษอันเจ็บปวด 

 
א 


